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The purposes of this research were to 1) study the fundamental data to the
development of learning activity package based on community learning (Mangrove forest) for
enhance science skill of sixth grade students. 2) develop and determine for learning activity package
based on community learning (Mangrove forest) with standard criterion of to 80/80 3) implement of
the learning activity package 4) evaluate and improve for learning activity package based on
community learning(Mangrove forest).
The sample consisted of 39 sixth grade of BanHuaHin Municipality School during the
first semester of academic year 2015. The duration of the implementation coverd 12 hours. The
research design was one group pretest-posttest design. The research instruments are learning
activity package based on community learning (Mangrove forest), lesson plan, learning outcome,
science skill test, scientific mind questionaires and questionaires about opinion on learning
management by using community learning(Mangrove forest). The collected data were analyzed by
percentage(%), mean(̅x), standard deviation (S.D.), dependent t – test and content analysis.
The research findings were as follows :
1. The fundamental data with getting form experts, teachers and students for
developing the learning activity package were they should students to practice and search for
self-knowledge a working group process and can put that knowledge to use in everyday life.
2. There were learning activity package as follow 1) the title of learning activity packages
2) introduction 3) explanation for teachers 4) explanation for students 5) objectives 6) worksheets
7) learning achievement test 8) lesson plan. The efficiency of learning activity packages was
81.46/82.59
3. The assessment and development of learning activity package, the results in using
learning activity package found that most students are interested. Eager to learn and practice
groups.
4. The results after using activity packages were sixth grade students had learning
outcome about the existence of plants were significantly higher than before the learning at .01,
student had science skill at the high level, students had more science psychology at the excellent
level, student opinions toward learning activity package was at excellent level.
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1
บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันวิทยาศาสตร์มีบทบาทสาคัญยิ่งในสังคมโลก เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิต
ทุกคน ทั้งในการดารงชีวิตประจาวันและในงานอาชีพต่างๆ เครื่องมือเครื่องใช้เพื่ออานวยความ
สะดวกในชีวิตและในการทางาน ล้วนเป็นผลของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิด
สร้ างสรรค์ แ ละศาสตร์ อื่ น ๆ ความรู้วิ ทยาศาสตร์ช่ ว ยให้ เ กิด องค์ค วามรู้แ ละความเข้า ใจใน
ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ มากมายมีผ ลให้เกิ ด การพัฒ นาเทคโนโลยีอย่ างมาก ในทางกลั บกั น
เทคโนโลยีก็มีส่วนสาคัญมากที่จะให้ เกิดการศึกษาค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่อไปอย่างไม่
หยุดยั้ง วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งความรู้ ทุกคนจึงจาเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาให้รู้ทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่นามาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี แต่ยังช่วยให้คนมีความเข้าใจที่ถู กต้องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ การดูแลรักษา
ตลอดจนพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืนและช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ (กรมวิชาการ, 2546 : 1)
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555– 2559) ได้ใ ห้
ความสาคัญกับการพัฒนาประเทศเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความ
พร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ
มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม
รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์
บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน ยังจาเป็นต้องบริหาร
จัดการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 11 ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
ภายใต้หลักการพัฒนาพื้นที่ภารกิจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมไทย ซึ่งจะนาไปสู่
การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบ
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุก คนมีค วามสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีค วามสาคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มาตรา 23
เน้นการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยให้ความสาคัญของการบูรณาการ
ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของระดับการศึกษา ในส่วนของการเรียนรู้
1

2
ด้านวิทยาศาสตร์ นั้น ต้ องให้เกิดทั้งความรู้ ทักษะ และเจตคติด้านวิทยาศาสตร์รวมทั้งความรู้
ความเข้า ใจและประสบการณ์ เรื่ อ งการจั ด การ การบ ารุ งรั ก ษา และการใช้ ประโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน ด้วยเหตุนี้การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึง
มีเป้ าหมาย มุ่ งเน้ น ให้ ผู้เ รี ย นได้ เ ป็น ผู้เรี ยนรู้แ ละค้น พบด้ ว ยตั ว เองมากที่สุ ด นั่ น คื อให้ไ ด้ ทั้ ง
กระบวนการและองค์ความรู้ การศึกษาวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษามีความสาคัญเพราะต้อง
เตรียมประชากรของประเทศให้มีค วามรู้และทัก ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น พื้น ฐาน
(ศิริภ รณ์ เม่น มั่น , 2553 : 64) ซึ่งสอดคล้องกับหลัก สูตรแกนกลางการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดไว้ว่าการจัด การศึกษามุ่งเน้นความสาคัญทั้งด้ านความรู้ ความคิด
ความสามารถ คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนาคนไทย ให้มี
ความสมดุ ลโดยยึด หลัก ผู้เรี ยนสาคัญที่สุด ทุก คนมีค วามสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ(วิชาญ เลิศลพ และคณะ, 2555 : 7)
การจั ด การศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ ส าหรั บ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้ ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปสู่การสร้างองค์ความรู้
โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนทุกขั้นตอน ผู้เรียนจะได้ทากิจกรรมที่มีความหลากหลาย ทั้งเป็น
กลุ่มและเป็นรายบุคคลในการสังเกตสิ่งต่างๆ รอบๆ ตัว การตั้งคาถามหรือปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะ
ศึกษา ได้พัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง มีการคิดวางแผนและลงมือปฏิบัติการสารวจตรวจสอบด้วย
กระบวนการที่หลากหลายจากแหล่งเรียนรู้ ทั้งส่วนที่เป็นสากลและท้องถิ่น คิดและตัดสินใจเลือก
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการตอบคาถามหรือแก้ปัญหา ซึ่งจะนาไปสู่องค์ความรู้แนวคิดหลัก
ทางวิทยาศาสตร์ แล้วสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้หรือองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ให้ผู้อื่นรับรู้ กระบวนการ
เรียนรู้ดังกล่าวจะทาให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และเกิดการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ คุณธรรม
และค่านิยมที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ โดยครูผู้สอนมีบทบาทในการวางแผนการเรียนรู้ กระตุ้นแนะนา
ช่วยเหลือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ (วิชาญ เลิศลพ และคณะ, 2555 : 2) สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี (2548 : 12) กล่าวถึงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สรุปได้ว่า
การศึกษาต้องเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับทั้งความรู้ กระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์
ดังนั้นการสอนวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมาย 3 ด้าน คือ ด้ านความรู้วิทยาศาสตร์ ด้านทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ และด้านเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ผู้สอน
จาเป็นที่จะต้องรู้ว่ากระบวนการเรียนรู้ของวิชาที่สอนนั้นเป็นอย่างไร ต้องรู้ว่าผู้เรียนในแต่ละวัยมี
กระบวนการเรียนรู้อย่างไร แล้วจึงไปดูที่เนื้อหาที่จะสอนว่าควรสอนอะไรให้เหมาะแก่ผู้เรียน โดย
ผู้สอนต้องคิดกิจกรรมที่ยากให้เป็นกิจกรรมที่ง่ายขึ้น มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ ได้ เข้าใจมากขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
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การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนในลักษณะองค์รวม ให้มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
สังคมและปัญญาในทุกช่วงชั้นของการจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการพัฒนาตนเอง
ตามเป้าหมายและวิธีการที่วางไว้ให้มีความพึงพอใจในความสุขของสถานะที่ตนเองดารงอยู่ การ
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สร้างความรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเองก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่
ช่วยให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2548: 6)
ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่รูปแบบการเรียนการสอนเป็น
นามธรรมมากกว่ารูปธรรม คือสอนแบบบรรยาย อธิบายความรู้ ขาดสื่อเพื่อเพิ่มความชัดเจนและ
กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน เน้นเนื้อหามากกว่าการลงมือปฏิบัติจริง ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ที่
ไม่ยั่งยืน รู้แล้วลืม ผู้เรียนไม่ได้รับการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดังที่ สานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา(2551: 8) กล่าวไว้ว่า การจัดกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในทุก
ระดับการศึกษายังใช้วิธีสอนแบบเดิมคือเน้นการอภิปรายหรือสาธิตเป็นหลักเพื่อให้ผู้เรียนอ่าน จด
และท่องจา โดยไม่มีการฝึกปฏิบัติ วิธีการสอนเน้นเนื้อหา ซึ่งดูเหมือนว่าผู้เรียนได้รับความรู้มาก แต่
เมื่อพิจารณาดูความสามารถของผู้เรียนในการใช้งานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้เรียนไป พบว่า
ผู้เรียนไม่สามารถสังเคราะห์และบูร ณาการความรู้ต่ างๆ ในการทาความเข้าใจธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ การสอนวิทยาศาสตร์ในสภาพปัจจุบันจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และสภาพของการรับรู้วิทยาศาสตร์ทั้งนี้รวมไปถึง
ความเข้าใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์(ประสาท เนืองเฉลิม, 2551) ซึ่งถือว่าเป็นภาระหรือหน้าที่
สาคัญของครูวิทยาศาสตร์ไทยที่ต้องสร้างพลเมืองของชาติให้เป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจด้าน
วิทยาศาสตร์ซึ่งต้ องเริ่ มต้ นชั้นเรียน ครูจะต้องทาให้ผู้เรียนเกิด ความชอบหรือเจตคติที่ดีต่ อวิชา
วิทยาศาสตร์ก่อนเพื่อให้ผู้เรียนเปิดใจ เปิดสมองที่จะเรียนรู้เนื้อหาวิทยาศาสตร์ โดยครูต้องมีความรู้
ด้านเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ความรู้ด้านการสอน และความรู้ด้านบริบท หากครูมีความรู้ครบทั้ง
สามด้าน และสามารถผนวกความรู้ทั้งสามด้านนี้ให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกันจะทาให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และรักวิทยาศาสตร์
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการคิด เป็นกระบวนการทางปัญญา
(Intellectual Skill) เป็ น กระบวนการที่ ใ ช้ แก้ ปัญหา ถ้ าครูรู้ จัก การน าความรู้และวิ ธีก ารทาง
วิทยาศาสตร์ มาดัด แปลงให้เหมาะสมกับสภาพสติ ปัญญาและธรรมชาติ ของผู้เรียนก็จ ะเป็น การ
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้ผู้เรียนได้ ซึ่งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เปรียบเสมือนเครื่ องมือจาเป็นในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้ นการปลูกฝังทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั้นจึงควรจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการขั้นพื้นฐานหรือทักษะเบื้องต้นที่ควร
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ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเพื่อปลูกฝังให้เด็กไทยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค้นหาเหตุ
และผลในสิ่งที่สนใจ กระตุ้น ความคิด จินตนาการ และความกล้าแสดงออกคิดอย่างเป็นระบบ
มีเหตุผล และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น อันเป็นพื้นฐานสาคัญของการดารงชีวิตในยุคปัจจุบัน
และพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพยิ่งขึ้น
ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางดังกล่าวยังไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควรจะเห็นได้จาก
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2552 – 2559: 1) ระบุว่า ที่ผ่านมาคุณภาพการศึกษายังไม่
เป็น ที่พอใจของสังคม เด็ ก วัยเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก ของระดั บการศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน จากสถาบันทดสอบทางการศึก ษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้แก่ ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ยังมีค่าเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ 50 และจากการประเมินผล
การเรี ย นรู้ โ รงเรี ย นเทศบาล บ้ า นหั ว หิ น (ประชาธิ ป ถั ม ภ์ ) ในระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
ปีการศึกษา 2555 มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 67.25 ซึ่งต่ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนดไว้ที่ร้อยละ 75
จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้ต ระหนัก ถึงความสาคัญ ถึงปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขจึงได้ ศึก ษา
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่ทาให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
เพราะนักเรียนขาดทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และขาดทั ศนะที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ พบว่า 1)
การจัดการเรียนการสอนของครูขาดสื่อ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 2) การจัดการเรียนการสอนของ
ครูเน้ น การบรรยาย นั ก เรี ย นไม่ได้ ลงมือปฏิบัติ จ ริง 3) นั ก เรีย นขาดทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้และ การสื่อสาร จากสภาพปัญหาดังกล่าวพบว่าปัญหาที่สาคัญ
ต่อการจัดการเรียนการสอน นักเรียนขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ในการ
ปฏิบัติกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะการสารวจ ค้น คว้า และทดลอง ทาให้นัก เรียนขาด
ความมั่นใจและเกิด เจตคติที่ไม่ดีต่ อวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยจึงต้องจัด การเรียนการสอนโดยใช้
ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะขั้นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาทักษะในด้าน
ต่างๆ และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เนื่องจากชุดกิจกรรมมีบทบาทช่วยเสริมประสบการณ์ให้แก่
ผู้เ รี ย นก่ อ ให้เ กิ ด การเรี ย นรู้ ใ นด้ า นต่ า งๆได้ ค รบทุ ก ด้ าน ช่ ว ยให้ ผู้ส อนถ่า ยทอดเนื้ อหาและ
ประสบการณ์ที่สลับซับซ้อนและมีลักษณะเป็นนามธรรมสูง ช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียนต่อสิ่งที่
กาลังศึกษาเพราะชุด กิจกรรมเปิด โอกาสให้ผู้เรียนมีส่ว นร่วมในการเรียนของตนเองและสังคม
เปิด โอกาสให้ผู้เรี ยนได้ แสดงความคิด เห็ น และฝึ ก การตั ด สิน ใจแสวงหาความรู้ด้ ว ยตนเอง
ชุดกิจกรรมมีหลายรู ปแบบเช่น 1) ชุดกิจ กรรมประกอบการบรรยาย เป็น ชุดกิจกรรมที่กาหนด
กิจกรรมและสื่อการสอนให้ครูใช้ประกอบการสอนแบบบรรยาย เพื่อเปลี่ยนบทบาทของครูให้พูด
น้อยลง และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น ชุดกิจกรรม
ประกอบการบรรยายมีเนื้ อหาเพียงอย่างเดียว สื่อที่ใช้อาจเป็นแผ่นคาสอน สไลด์ประกอบเสียง
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บรรยายในเทป แผนภูมิ แผนภาพ ภาพยนตร์โทรทัศน์ และกิจกรรมกลุ่ม 2) ชุดกิจกรรมสาหรับ
กิจกรรมกลุ่ม ยึดระบบการผลิตสื่อการสอนตามหน่ วยและหัวเรื่องที่จ ะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ประกอบกิจกรรมร่วมกันโดยประกอบด้วยชุดย่อยตามจานวนศูนย์ที่แบ่งไว้ในแต่ละหน่วย ในแต่
ละศูนย์มีสื่อหรือบทเรียนครบชุดตามจานวนผู้เรียนในศูนย์กิจกรรมนั้ นๆ สื่อที่ใช้ในศูนย์จัดไว้ใน
รูปสื่อประสม 3) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายบุคคล เป็นชุดกิจกรรมที่จัดระบบขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนใช้
เรียนด้วยตนเองตามลาดับขั้นที่ระบุไว้ ผู้สอนมีหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ประสานงาน ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้รายบุคคลสามารถฝึกฝนและส่งเสริมนิสัยของผู้เรียนในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเป็น
อย่างดี(ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2520: 53-100)
เพื่อแก้ปัญหาดั งกล่าวผู้วิจัยสนใจที่นาชุด กิจ กรรมมาใช้ใ นการจัด การเรียนการสอน
เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน โดยใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดความอยาก
รู้ อยากเห็น และใกล้ชิดกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเองมากที่สุด ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยนา
แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน มาจัดทาเป็นชุดกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของป่าชายเลนในท้องถิ่น
ของผู้เรี ย น ผู้เรี ยนจะได้ ลงมือปฏิ บัติ จ ริง สารวจ ค้น คว้า หาข้ อมูล ด้ ว ยตนเอง ชุ ด กิจ กรรม
เป็น สื่อ การสอนในลัก ษณะของสื่อประสมที่ค รูสร้า งขึ้น เพื่อ ใช้ใ นการจัด กิจ กรรมการเรีย น
การสอนโดยมุ่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามความถนั ด และความสนใจของตนเอง ผู้เรียน
สามารถเรี ย นรู้ ไ ด้ เ ต็ ม ศั ก ยภาพ และผู้ เ รี ย นเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมอย่ า งถาวร
อันเนื่องมาจากการได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง หรือการฝึกหัด เพื่อให้บรรลุตามวัต ถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้การจัดการศึกษาที่ดีต้องเป็นการศึกษาที่ส่งเสริมให้บุคคลได้พัฒนาอย่างสมบูรณ์และ
เต็ มศัก ยภาพของตนเอง สามารถเรียนรู้และด ารงชีวิต ได้ อย่างอิสระบนพื้นฐานทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมของตนเอง ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนจาเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้ เ รี ยนรู้ ปฏิ บัติ ทั้งในบริ เวณโรงเรี ยนและนอกบริเ วณโรงเรีย น เพื่ อให้ เกิ ด ความรู้ และ
ประสบการณ์จริง และสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษา ครูผู้สอนจึง
ไม่ได้เป็นเพียงผู้บรรยาย หรือเป็นบ่อเกิดแห่งความรู้ที่จะนาประสบการณ์ของตนเองมาถ่ายทอด
ให้กับผู้เรียน แต่ยังมีหน้าที่ในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง
ชุดกิจกรรมเป็นการพัฒนามาจากวิธีการเรียนการสอนหลายๆ ระบบเข้ามาผสมผสานให้กลมกลืน
กัน นับตั้งแต่การเรียนรู้ด้วยตนเอง การร่วมกิจกรรมกลุ่ม การใช้สื่ อในรูปแบบต่างๆ การเรียน
การสอนวิธีนี้เหมาะสมกับการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนสาคัญที่สุด ในส่วนของชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ คือการประยุกต์ชุดการเรียนการสอนเข้ากับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือระเบียบ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อใช้เป็นนวัตกรรมการสอนทางวิทยาศาสตร์ศึกษา จะทาให้ผู้เรียน
เรียนรู้หรื อสร้างองค์ค วามรู้ได้อย่างมีระบบ ส่งผลให้เกิดทัก ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
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จิตวิทยาศาสตร์ และสามารถพัฒนาทักษะปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ได้มากขึน้ และจากการสังเคราะห์
งานวิจัยพบว่าการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ทาให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้สูงขึ้นกว่า ก่อน
เรียน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุพร จัน ทร์ประทัก ษ์( 2551: 65) ได้ ศึก ษาชุด การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้า และอากาศบนโลก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการ
สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ผลการวิจัยพบว่านัก เรียนร้อยละ 85.74 ของนั ก เรียนทั้งหมด
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นอกจากนี้ผลการวิจัยของปัญจพร มาพลาย(2553: 94) ได้ศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนด้วย
รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบร่วมมือกับการเรียน
การสอนรายบุค คล ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเรื่องรูปร่างโมเลกุล
โคเวเลนต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยชุดการสอน โดยการเรียนแบบร่วมมือหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเรื่องรูปร่าง
โมเลกุลโคเวเลนต์ ชั้น มัธยมศึก ษาปีที่ 4 ที่เรียนด้ ว ยชุด การสอนโดยการเรียนแบบรายบุค คล
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
เคมีเรื่องรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยชุดการสอนโดยการเรียนแบบ
ร่วมมือกับการเรียนรายบุคคล ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสาหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งการ
จัด การเรี ยนการสอนด้ว ยชุด กิจ กรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เป็น การน าแหล่งเรียนรู้
มาใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่จะทาให้ผู้เรียนบรรลุผลทางการเรียน
ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้นจากที่ได้รับจากครูในชั้นเรียน โดยเรียนจาก
แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่หลากหลายทั้งภายในและนอกโรงเรียน เพราะชุดกิจกรรมจะช่วยทาให้ผู้เรียน
มีอิสระเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทากิจ กรรมโดยใช้ความสามารถตามความ
ต้องการของตน ได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมความรับผิดชอบทาให้มีความ
กระตือรือร้นที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้และปฏิบัติจริง เกิดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ในทางที่ดีขึ้น และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้
ที่เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ นั้ น ผู้เ รี ยนจะเป็ น ผู้ที่ มี บทบาทในการคิด วางแผน และลงมื อปฏิ บั ติ
การดาเนินกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นเพียงผู้สนับสนุน กระตุ้นส่งเสริมการจัด
กิจกรรมให้แก่ผู้เรียน สื่อ จึงเป็นเครื่องมือสาคัญในการจัดการเรียนการสอนที่จะช่วยฝึกและพัฒนา
ทักษะที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งเลวิน (Lewin, 1981) สรุปว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้จากสิ่งเร้าซึ่ง
สอดคล้องกับกิลฟอร์ ด(Guilford, 1967) ที่กล่าวว่า วัตถุ ข้อมูล ภาพ เสียง สัญลักษณ์ ภาษาและ
พฤติกรรมถือเป็นสื่อที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วย การดู การฟัง การอ่าน และการสัมผัสรวมทั้งคาถาม
ประเด็น ปัญหาหรือข้อมูล สถานการณ์ที่ขัดแย้งหรือคลุมเครือจะเป็นสื่อที่ดีในการกระตุ้นให้เกิด
การคิดที่ดีอีกด้วย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ ชุดกิจกรรม การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังได้ศึกษา
ผลการวิจัย เพื่อนามากาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
1. แนวคิด และทฤษฎีที่เ กี่ยวข้ องกับการพัฒ นาชุดกิจกรรมการจัด การเรีย นการสอน
แนวคิดพื้นฐานที่น ามาใช้ในการสร้างชุด กิจกรรม เกิดจากหลักการและทฤษฎีซึ่งประกอบด้ว ย
แนวคิดหลัก 5 หลักการ ได้แก่ 1) ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล นักการศึกษาได้นาหลัก
จิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โดยคานึงถึงความต้องการ ความถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียนเป็นสาคัญ ความแตกต่างระหว่างบุคคลมีหลายด้านคือ ความสามารถ สติปัญญา ความ
ต้องการ ความสนใจ ร่างกาย อารมณ์ สังคม เป็นต้น ในการจัดการเรียนการสอนโดยคานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลนี้ วิธีการที่เหมาะสมที่สุด คือ การจัดการเรียนรายบุคคล หรือการสอนตาม
เอกัตภาพการศึกษาโดยเสรี การศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งล้วนเป็นวิธีที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระใน
การเรียนตามสติปัญญา ความสามารถ และความสนใจ โดยมีครูคอยแนะนาช่วยเหลือตามความ
เหมาะสม 2) ความพยายามที่เปลี่ยนแปลงการสอนจากเดิมที่ยึดครูเป็นแหล่งความรู้ มาเป็นการจัด
ประสบการณ์ให้ผู้เรียนด้วยการใช้ความรู้จากสื่อการสอนแบบต่างๆ ซึ่งได้จัดให้ตรงกับเนื้อหาและ
ประสบการณ์ตามหน่วยการสอน การเรียนด้วยวิธีนี้ ครูจะถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนเพียงหนึ่งใน
สามของเนื้อหาทั้งหมด อีกสองส่วนผู้เรียนจะศึกษาด้วยตนเองจากสิ่งที่ผู้สอนเตรียมไว้ในรูปของ
ชุดกิจกรรม 3) การใช้โสตทัศนูปกรณ์ในรูปของการจัดระบบการใช้สื่อการสอนหลายอย่างมาช่วย
ในการสอนให้เหมาะสม และใช้เป็นแหล่งความรู้สาหรับนักเรียน แทนการให้ครูเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่นักเรียนตลอดเวลา แนวทางใหม่จึงเป็นการผลิตสื่อการสอนแบบประสมให้เป็นชุด
กิจกรรม เพื่อเปลี่ยนจากการใช้สื่อเพื่อช่วยครูสอนมาเป็นการช่วยผู้เรียน 4) ปฏิกิริยาสัมพัน ธ์
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ระหว่างครูกับนักเรียน และนักเรียนกับสภาพแวดล้อม เดิ มที่นักเรียนเป็นฝ่ายรับความรู้จากครู
เท่านั้น แทบจะไม่มีโ อกาสแสดงความคิด เห็นต่ อเพื่อนๆ และต่ อครู นัก เรียนจึงขาดทัก ษะการ
แสดงออก และการทางานเป็นกลุ่ม จึงได้มีการนากระบวนการกลุ่มสัมพันธ์มาในการเรียนการสอน
เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ กได้ประกอบกิจกรรมด้ วยกัน ซึ่งนามาสู่ก ารผลิ ตสื่อออกมาในรูปของชุด
กิจ กรรม 5) การจัด สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ โดยยึด หลั ก จิต วิทยาการเรี ยนรู้มาใช้โดยจั ด
สภาพการณ์ออกมาเป็นการสอนแบบโปรแกรม ซึ่งหมายถึง ระบบการเรียนการสอนที่เปิดโอกาส
ให้นัก เรี ยนได้ เข้าร่ วมกิจ กรรมการเรียนการสอนด้ว ยตนเอง ได้ทราบว่าการตัด สิน ใจหรื อการ
ปฏิบัติงานของตนถูกหรือผิดอย่างไร ได้รับการเสริมแรงที่ทาให้นักเรียนภูมิใจที่ได้ทาถูก หรือคิด
ถูก อัน จะทาให้เกิดการทาพฤติ ก รรมนั้น ซ้าอีก ในอนาคต และได้ เรียนรู้ไปทีละขั้น ตอนตาม
ความสามารถและความสนใจของตนเอง
จากการศึกษาขั้นตอนในการพัฒนาชุดกิจกรรมของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์(2546: 123)
ได้ลาดับขั้นตอนในการพัฒนาชุด กิจกรรมที่สาคัญ 10 ขั้นตอน คือ 1) หมวดหมู่ เนื้อหา และ
ประสบการณ์ 2) กาหนดหน่วยการสอน 3) กาหนดหัวเรื่อง 4) กาหนดมโนทัศน์และหลักการ
5) กาหนดจุดประสงค์ให้สอดคล้องกับหัวเรื่อง 6) กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 7) กาหนดแบบประเมินผล 8) เลือกและผลิตสื่อการเรียนการสอน วัสดุ
อุปกรณ์ และวิธีการที่ครูใช้ 9) หาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม 10) การใช้ชุดกิจกรรม
2. แนวคิดเกี่ยวกับการใช้แหล่งเรียนรู้ แนวคิดเกี่ยวกับการใช้แหล่งเรียนรู้มีความสาคัญใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียน เพราะผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากสภาพจริง การจัดการ
เรียนรู้ จ ากแหล่งเรี ยนรู้ จ ะเกี่ยวข้องกับบุค คล สถานที่ ธรรมชาติ หน่ว ยงาน องค์ก ร สถาน
ประกอบการ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ซึ่งผู้เรียน ผู้สอน สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้หรือ
เรื่องที่สนใจศึกษาได้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งที่เป็นธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น ชุมชนและธรรมชาติ
เป็นขุมทรัพย์มหาศาลที่เราสามารถค้นพบความรู้ได้ไม่รู้จบ ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสร้าง
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง(สานักงานเลขาธิก ารสภาการศึกษา, 2550: 1) การจัดการเรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐานการเรียนรู้แก่ของผู้เรียน ซึ่ง
เป็นรูปแบบที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือเรียนรู้และปฏิบัติจริงจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเกิดการเรียนรู้ที่
ฝังแน่นและลึกซึ้ง และอาจทาได้หลายวิธี เช่น ครูและนักเรียนช่วยกันสารวจว่า ในชุมชนที่โรงเรียน
ตั้งอยู่นั้น มีแหล่งเรียนรู้ใดบ้างที่จะนามาใช้ประโยชน์ทางการศึกษาในวิชาที่ตนเองสอนได้บ้าง
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้จริง ๆ ครูควรใช้
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่ดีและเหมาะสมที่สุด โดยพิจารณาจากเกณฑ์ที่ว่า แหล่งเรียนรู้ในชุมชนนั้น
จะต้องเป็นแหล่งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการสอนมากกว่าการใช้อุปกรณ์การสอนอย่างอื่นและ

9
นักเรียนจะต้องได้รับประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้จริงๆ เพราะการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนต้องใช้
เวลามาก แต่ก็ให้ผลคุ้มค่าเช่นการเรียนเรื่องอาชีพในงานเกษตร ถ้าครูผู้สอนให้นักเรียนเรียนจาก
ของจริง คือพานักเรียนไปศึกษาการทานา การเลี้ยงสัต ว์ การเลี้ยงไหม การปลูก ผัก สวนครัว
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว การเลี้ยงหอยแมลงภู่ หรื อการเพาะเห็ด ฟางจากทลายปาล์มใกล้ๆ
โรงเรี ยน ย่อมช่ว ยให้นั ก เรี ยนเข้าใจและได้รับประโยชน์มากกว่าที่ให้นั ก เรียนเรียนอยู่แต่ ใ น
ห้องเรียนเพียงอย่างเดียว เช่น เรียนจากรูปภาพ หรือแผนผัง เป็นต้น (นิพนธ์ ศุขปรีดี, 2548 : 68 –
69) จากแนวคิดและผลงานวิจัยที่ได้ศึกษา สามารถสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) ประกอบด้วยกิจกรรม 5 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นสารวจ ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาสารวจแหล่งเรียนรู้บริเวณโรงเรียนและในชุมชน
ของผู้เรียน
2. ขั้น เรี ยนรู้ เป็ น ขั้ น ที่ผู้ เรี ยนได้ ศึ ก ษาแหล่งเรียนรู้ และปฏิบัติ กิจ กรรมที่ เกิด จาก
การเรียนรู้ และมีการวางแผนร่วมกันในการปฏิบัติงาน
3. ขั้น ประเมิน ผล เป็น ขั้น ตอนการวัด และประเมิ น ผลตามสภาพจริง โดยให้บรรลุ
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในการจัดการเรียนรู้ โดยมีผู้สอน ผู้เรียน เป็นผู้ประเมิน
4. ขั้น น าไปใช้ เป็ น ขั้ น ที่ ผู้ เ รี ย นสามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากแหล่ งเรี ย นรู้ ไ ปใช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน
5. ขั้นประยุกต์ความรู้ ขั้นที่ผู้เรียนนาความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
และเผยแพร่นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนต่อไป
3. แนวคิด เกี่ย วกับ ทัก ษะทางวิ ทยาศาสตร์ ขั้ น พื้ น ฐาน ทัก ษะทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐาน เป็นทักษะที่ใช้ในการแสวงหาความรู้ ซึ่งผู้วิจัยพยายามที่จะนาทักษะเหล่านี้มาปลูกฝัง
ให้ แ ก่นั ก เรี ย นระดั บประถมศึ ก ษา โดยได้ ยึ ด ทั ก ษะตามแนวของสถาบั น ส่ งเสริม การสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่ได้กาหนดทักษะทางวิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ เช่นเดียวกับ
สมาคมส่งเสริมความก้าวหน้าวิทยาศาสตร์แห่งอเมริกา (AAAS) ซึ่งกาหนดทักษะไว้ 13 ทักษะ
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ทักษะขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ ทักษะขั้นผสมหรือบูรณาการ 5 ทักษะ ทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ เป็นการกาหนดตามขั้นตอนวิธีการทางวิทยาศาสตร์แต่ละขั้นตอนสามารถฝึกฝน
ได้ เนื่องจากการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษา จาเป็นที่จะต้องปลูกฝังให้
นักเรียนเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทักษะขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาชุดกิจกรรมเรื่อง
ชีวิต กับสิ่งแวดล้อม ให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานทั้ง 8 ทัก ษะ คือ ทักษะ
การสังเกต(Observing) ทักษะการวัด(Measuring) ทักษะการคานวณ(Using Numbers) ทักษะการ
จาแนกประเภท(Classifying) ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา
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(Using Space/Time Relationship) ทักษะการจัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูล (Organizing Data
and Communication) ทั ก ษะการลงความเห็ น จากข้ อ มู ล (Inferring) และทั ก ษะการพยากรณ์
(Predicting) เพื่อนาไปใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ และสามารถนากระบวนการที่ได้รับการฝึกฝนไป
ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ได้ ผู้วิจัยประเมินทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของ
นักเรียนระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมทั้ง 8 ทักษะ
4. แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาศาสตร์( Scientific Minds) การรู้วิทยาศาสตร์( Scientific
literacy) มีความเกี่ยวข้องกับจิตสานึกของผู้เรียนที่ก่อให้เกิดลักษณะนิสัย หรือความรู้สึกทางจิตใจ
ต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เจตคติเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มี 2 ความหมายคือ เจตคติทางวิทยาศาสตร์
(Scientific attiude) ซึ่ ง เกิ ด จากการศึ ก ษาหาความรู้ หรื อ การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ก ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์(Attitude toward science) ซึ่งเป็นความรู้สึกของผู้เรียนที่มี
ต่อการทากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เจตคติทั้ง 2 ประการจะเกิดขึ้นพร้อมๆ กันในตัวบุคคล
เมื่อเขาได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ แต่เป็นการแสดงออกของเจตคติที่แตกต่างกัน(Gardner, 1975: 1-41)
การประเมินลักษณะต่างๆ สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนซึ่งควรใช้เวลา
พอสมควรและประเมินอย่างสม่าเสมอโดยใช้ตัวชี้บ่งที่เรียกว่าจิตวิทยาศาสตร์( Scientific minds)
เป็น องค์ป ระกอบของคุณ ลัก ษณะ ได้ แ ก่ 1) ความสนใจใฝ่ รู้ 2) ความคิ ด ริ เริ่ มสร้า งสรรค์
3) ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น 4) ความมีเหตุผล 5) ความมีระเบียบรอบคอบ 6) ความ
ใจกว้าง 7) ความรับผิดชอบ 8) ความพยายามมุ่งมั่น 9) ความซื่อสัตย์ (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546: 14-16)
จากการศึกษาแนวคิด เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
(ป่าชายเลน) ทาให้ผู้วิจัยเชื่อว่า หากครูได้นาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้จะ
ช่วยบรรเทาปัญหาต่างๆ ดังกล่าวได้ กล่าวคือ การเชิญวิทยากรที่มีความรู้และความชานาญเฉพาะ
ด้านในท้องถิ่นมาบรรยายให้ผู้เรียนฟังหรือสาธิตให้ผู้เรียนดู หรือการที่ให้ผู้เรียนได้ออกไปศึกษา
แหล่งเรียนรู้โดยตรง จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ พัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเองจาก
ประสบการณ์ตรงที่ได้รับ แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชนมีคุณค่า ต่อการศึกษา สามารถนามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนได้ทุกกลุ่มสาระอีกทั้งยังทาให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา
กับชุมชนอีกด้วย
ในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม 2545 มาตราที่ 22 มีแนวทางการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และสามารถพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด ครูผู้สอนและผู้จัดการศึกษา
เปลี่ยนแปลงบทบาทจากผู้นา ผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็น ผู้คอยช่ว ยเหลือ ส่งเสริมและสนั บสนุ น
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ผู้เรียนแสวงหาความรู้จ ากสื่อและแหล่งเรีย นรู้ต่างๆ ซึ่งในชุมชนหรือท้องถิ่นมีอยู่แล้ว มากมาย
ผู้สอนไม่จาเป็นต้องเป็นครูที่มีความรู้เฉพาะอย่าง แต่ขอให้เป็นผู้มีความศรัทธาในอาชีพ ชุมชน
พร้อมที่จะช่วยเหลือ เพราะในชุมชนมีผู้รู้ ผู้ชานาญการในท้องถิ่นอยู่แล้ว ควรใช้ประโยชน์จาก
ทรั พ ยากรที่มี ใ นท้ อ งถิ่น ให้ มากที่สุ ด เท่า ที่ จ ะสามารถทาได้ และอี ก ประการหนึ่ ง จากการที่
ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงระบบ
การศึกษาหรือความก้าวหน้าทางการศึกษาในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้ไม่สามารถให้ความร่วมมือและ
ให้ก ารสนับสนุ น ในการใช้แหล่ งเรียนรู้และทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อการจัดการเรียนรู้ภ ายใน
สถานศึกษาได้อย่างเต็มที่
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยา
ศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยในฐานะเป็นครูผู้สอนในสถานศึกษา จึงมี
ความสนใจ ตระหนักและมองเห็นความสาคัญของสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยจึงนาแหล่งเรียนรู้(ป่าชาย
เลน) ในท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เห็น
คุณค่าและความสาคัญของป่าชายเลน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น ตลอดจนเกิดจิตสานึกใน
การอนุ รัก ษ์และหวงแหนป่าชายเลน โดยจัด เนื้อหาเกี่ยวกับป่าชายเลนเข้ามาในหน่ วยชีวิต กับ
สิ่งแวดล้อม โดยคานึ งถึงวัยและความต้องการของผู้เรียน มีการพานักเรียนออกไปศึก ษาแหล่ง
เรียนรู้จากภายนอกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วนตนเอง
โดยครูผู้สอนเป็นเพียงผู้ให้คาแนะนาปรึกษาเท่านั้น ทาให้ผู้เรียนมีความรู้ที่คงทน เกิดทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) ในครั้งนี้ เป็นการพัฒนา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ใ ห้มีประสิทธิภาพ เกิด ผลการเรียนรู้ทางการเรียนของผู้เรียนที่มีคุณ ภาพ
สูงขึ้น เกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์และเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์
จากแนวคิดและขั้นตอนต่างๆ ในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้
(ป่ าชายเลน) เพื่ อเสริ ม สร้ า งทัก ษะทางวิ ทยาศาสตร์ และจิต วิ ทยาศาสตร์ สาหรับ นั ก เรี ยนชั้ น
ประถมศึก ษาปีที่ 6 ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิด ในการวิจัย ดั งแสดงใน
แผนภาพที่ 1
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ตัวแปรอิสระ
แนวคิดการใช้ชุดกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้

ชัยยงค์ พรหมวงศ์(2546)

ตัวแปรตาม

ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)
องค์ประกอบ

แนวคิดเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้

สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา(2550)
แนวคิดเกี่ยวกับทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(2546)
แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาศาสตร์

-

ชื่อกิจกรรม

-

คานา

-

คาชี้แจงสาหรับครูผู้สอน

-

คาชี้แจงสาหรับนักเรียน

-

สาระสาคัญ/จุดประสงค์

-

ใบความรู้/ใบกิจกรรม

-

แบบทดสอบ

-

แผนการจัดการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์
ทักษะทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐาน
จิตวิทยาศาสตร์
ความคิดเห็นของนักเรียน
ต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ชุดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(2546)
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ข้อคาถามการวิจัย
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ ( ป่าชายเลน) เพื่อ เสริ มสร้างทั ก ษะทางวิทยาศาสตร์ขั้น พื้ น ฐาน สาหรั บนั ก เรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นอย่างไร
2. ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ ขั้น พื้น ฐาน สาหรั บนัก เรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้ ว ยอะไรบ้างและมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 80/80 หรือไม่
3. ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อ
เสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นอย่างไร
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4. ผลการประเมิ น และปรั บ ปรุ ง ชุ ด กิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้
(ป่าชายเลน)เพื่อเสริมสร้างทัก ษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สาหรับนัก เรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 เป็นอย่างไรในประเด็นต่อไปนี้
4.1 ผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการ
เรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานหรือไม่
4.2 ทัก ษะทางวิ ทยาศาสตร์ ขั้น พื้น ฐานของนั ก เรีย นระดั บชั้ น ประถมศึก ษาปีที่ 6
ระหว่างการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) อยู่ใน
ระดับใด
4.3 จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) อยู่ในระดับใด
4.4 ความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ที่ มี ต่ อ การเรี ย นรู้ โ ดยใช้
ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)อยู่ในระดับใด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้
(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้
(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 80/80
3. เพื่ อ ทดลองใช้ ชุ ด กิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ( ป่ า ชายเลน)
เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4. เพื่ อ ประเมิ น และปรั บ ปรุ ง ชุ ด กิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้
(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ในประเด็นต่อไปนี้
4.1 เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)
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4.2 เพื่อศึกษาทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ระหว่ า งการจัด การเรี ยนรู้ โดยใช้ชุ ด กิจ กรรมการจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้
(ป่าชายเลน)
4.3 เพื่อศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับจัดการ
เรียนรู้หลังการใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)
4.4 เพื่อศึก ษาความคิดเห็นของนั กเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่ อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)
สมมติฐานการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาประสิทธิผลของ ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้(ป่าชายเลน) ดังนี้
1. ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ (ป่าชายเลน)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังสูงกว่าก่อนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์)
ตาบลหัวหิน อาเภอหัว หิน จังหวัดประจวบคีรีขัน ธ์ สังกัด กองการศึก ษาเทศบาลเมืองหัว หิน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จานวน 4 ห้อง รวมทั้งสิ้น 126 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 จานวน 39 คน
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์) ตาบลหัวหิน อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย(Sample Random Sampling)
โดยการจับสลาก
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2. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษาสาหรับการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables)ได้แก่
2.2.1 ผลการเรียนรู้เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
2.2.2 ทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
2.2.3 จิตวิทยาศาสตร์
2.2.4 ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
3. เนื้อหาวิชา
เนื้ อ หาที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ผู้ วิจั ย ได้ ศึ ก ษาเกี่ย วกับ มาตรฐานและตั ว ชี้ วัด ของหลัก สู ต ร
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วย
การเรี ยนรู้ เรื่อง ชีวิต กับสิ่งแวดล้อม ชั้น ประถมศึก ษาปีที่ 6 สาระการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ชีวิต กับ
สิ่งแวดล้อม มาตรฐานที่ ว 2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับ
สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ และมาตรฐานที่ ว 2.2 เข้าใจ
ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก
นาความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ผู้วิจัยได้
นาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ (ป่าชายเลน)ในชุมชน มาพัฒนาเป็นชุดกิจกรรมให้นัก เรียนได้ ศึก ษาเพื่อ
เสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
4. ระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ผู้วิจัยดาเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
กาหนดเวลาในการทดลองทั้งสิ้น 3 สัปดาห์ๆ ละ 4 ชั่วโมง รวมจานวน 12 ชั่วโมง
นิยามศัพท์เฉพาะ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ผู้วิจัยจึงได้ให้ความหมายคาศัพท์เฉพาะสาหรับการวิจัย
ดังนี้
1.ชุด กิจ กรรม หมายถึง เอกสารการสอนในลัก ษณะของสื่อประสมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แหล่งเรียนรู้
(ป่าชายเลน) ซึ่งองค์ประกอบในชุดกิจกรรมประกอบด้วย 1) ชื่อกิจกรรม 2) คานา 3) คาชี้แจง
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สาหรับครูผู้สอน 4) คาชี้แจงสาหรับนักเรียน 5) สาระสาคัญ/จุดประสงค์ 6) ใบความรู้/ใบกิจกรรม
7) แบบทดสอบ 8) แผนการจัดการเรียนรู้ ในชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 1 ชุดกิจกรรม มีกิจกรรม
4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 “เอ๊ะ! อะไรอยู่ในป่าชายเลน” กิจกรรมที่ 2 “สายสัมพันธ์ป่าชาย
เลน” กิจกรรมที่ 3 “ป่าชายเลนสาคัญไฉน” กิจกรรมที่ 4 “ถ้าบ้านเราไม่มีป่าชายเลน”
2. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม หมายถึง คุณภาพของชุดกิจกรรมที่ทาให้นักเรียนบรรลุ
พฤติกรรมตามที่ได้ตั้งไว้ตามเกณฑ์ 80/80 โดยที่
80 ตัวแรก หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 80 ของคะแนนที่นักเรียนทาได้จากการทา
แบบทดสอบระหว่างการใช้ชุดกิจกรรม
80 ตัวหลัง หมายถึง ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 80 ของคะแนนที่นักเรียนทาได้จากการทา
แบบทดสอบหลังการใช้ชุดกิจกรรม
3. แหล่งเรียนรู้ หมายถึง สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และป่าชายเลนในเขตวนอุทยาน
ปราณบุรี อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4. ผลการเรียนรู้ หมายถึง คะแนนของผู้เรียนในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่ได้จากการทา
แบบทดสอบเรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ในด้านจา เข้าใจ ประยุกต์ วิเคราะห์ และสร้างสรรค์ซึ่งเป็น
แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จานวน 40 ข้อ
5. ทักษะทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรมที่ใช้ในการเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เป็นความสามารถในการคิด เพื่อค้นคว้าหาความรู้ และการแก้ปัญหาอย่างคล่องแคล่วโดยใช้ทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ทั้ง 8 ทักษะ ที่เกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
(ป่าชายเลน) ซึ่งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 8 ทักษะตามแนวของ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดังนี้
5.1 ทักษะการสังเกต(Observing)
5.2 ทักษะการวัด (Measure)
5.3 ทักษะการคานวณ (Using Numbers)
5.4 ทักษะการจาแนกประเภท (Classifying)
5.5 ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลาสเปสของวัตถุ (Using
Space/Time Relationships)
5.6 ทั ก ษะการจั ด กระทาและการสื่ อความหมายข้อ มู ล (Organizing Data and
Communicating)
5.7 ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล(Inferring)
5.8 ทักษะการพยากรณ์(Predicting)
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6. จิตวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลต่อการคิด การกระทา และการตัดสินใจ
ในการแสวงหาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ที่ปรากฏให้เห็นเป็น พฤติ กรรม ได้ แก่ 1) ความอยากรู้
อยากเห็น 2) ความมีเหตุผล 3) ความพยายามมุ่งมั่น 4) ความรับผิดชอบ 5) ความร่วมมือช่วยเหลือ
ซึ่งวัดได้จากคะแนนที่นักเรียนทาแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
7. ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกถึงความนึกคิดของผู้เรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เกี่ยวกับรูปแบบ สื่อ การวัดและประเมินผล การนาไปใช้ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
8. นักเรียน หมายถึง ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล
บ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์) ตาบลหัวหิน อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประโยชน์ทไี่ ด้รบั
1. ครูผู้สอนมีชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
2. นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ในระดับสูงขึ้น
3. นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจิตวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การด าเนิ นการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดกิจ กรรมการเรียนรู๎ โดยใช๎แหลํงเรียนรู๎ (ป่าชายเลน)
เพื่อเสริมสร๎างทักษะทางวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎
ศึก ษาทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข๎ อ งประกอบด๎ ว ยเอกสารและงานวิ จั ย ทั้ ง ในประเทศและ
ตํางประเทศ เพื่อเป็นกรอบแนวคิดของการดาเนินการวิจัย ในสํวนของแนวคิดที่ใ ช๎เป็น ฐานใน
การศึกษา แนวทางการกาหนดการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู๎และการประเมินผลจากการทดลอง
ใช๎รูปแบบที่ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้น การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎องครั้งนี้ นาเสนอเป็น 5 ประเด็ น
ประกอบด๎วย
1. หลัก สูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้น ฐานพุทธศักราช 2551 กลุํมสาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ๎านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์)
2. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับชุ ด กิจ กรรม ประกอบด๎ ว ย ความหมายของชุด กิจ กรรม
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับชุดกิจกรรม องค์ประกอบของชุดกิจกรรม ขั้นตอนในการสร๎างชุดกิจกรรม
การเรียนรู๎ ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ ประโยชน์ของชุดกิจ กรรม
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับชุดกิจกรรมการเรียนรู๎
3. แนวคิดเกี่ยวกับแหลํงเรียนรู๎ ประกอบด๎วย ความหมายของแหลํงเรียนรู๎ ประเภทของ
แหลํงเรียนรู๎ แนวคิดสาคัญในการใช๎แหลํงเรียนรู๎ วิธีดาเนินการใช๎แหลํงเรียนรู๎ การศึกษาและ
สารวจชุมชน ประโยชน์ที่ได๎รับจากแหลํงเรียนรู๎ แหลํงเรียนรู๎ป่าชายเลน และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
กับแหลํงเรียนรู๎
4. แนวคิ ด เกี่ ยวกั บทั ก ษะทางวิท ยาศาสตร์ ประกอบด๎ ว ย ความหมายของทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประเภทของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคนิคการสอน
เพื่อสํงเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์กับนักเรียนประถมศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
5. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับจิตวิทยาศาสตร์ ประกอบด๎วย ความหมายของจิตวิทยาศาสตร์
คุณ ลัก ษณะของจิต วิ ทยาศาสตร์ แนวทางการพัฒนาจิต วิ ทยาศาสตร์ การวัด จิต วิท ยาศาสตร์
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับจิตวิทยาศาสตร์

18

19
ตอนที่ 1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน (ประชาธิปถัมภ์)
กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 3) ได๎ระบุหลักการ และจุดหมายของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้
1. หลักการ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่สาคัญดังนี้
1.1 เป็นการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู๎
เป็นเป้าหมายสาหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให๎มีความรู๎ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของ
ความเป็นไทยควบคูํความเป็นสากล
1.2 เป็นการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะได๎รับการศึกษาอยํางเสมอภาค
และมีคุณภาพ
1.3 เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอานาจ ให๎สังคมมีสํวนรํวมในการ
จัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับสภาพและความต๎องการของท๎องถิ่น
1.4 เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร๎างยืดหยุํนทั้งด๎านสาระ เวลา และการจัดการการเรียนรู๎
1.5 เป็นหลักสูตรที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
1.6 เป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
ครอบคลุมทุกกลุํมเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู๎และประสบการณ์
2. จุดมุ่งหมาย
หลักสูต รการศึก ษาขั้นพื้น ฐานมุํงพัฒนาคนไทยให๎เป็น มนุษ ย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี
มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาตํอ และประกอบอาชีพ จึงกาหนด
จุดหมายเพื่อให๎เกิดกับผู๎เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณคําของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิ บัติ ต นตามหลัก ธรรมของพระพุ ท ธศาสนา หรือ ศาสนาที่ ต นนั บถื อ ยึ ด หลัก ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2.2 มีความรู๎อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก๎ปัญหา
การใช๎เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต
2.3 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย
2.4 มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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2.5 มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล๎ อม มีจิต สาธารณะที่มุํ งทาประโยชน์ แ ละสร๎างสิ่งที่ ดี งามในสังคม และอยูํรํว มกั น
ในสังคมอยํางมีความสุข
3. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุํงให๎ผู๎เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญ 5 ประการ
ดังนี้
3.1 ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและสํงสาร มีวัฒนธรรม
ในการใช๎ ภ าษาถํ ายทอดความคิ ด ความรู๎ ค วามเข๎ า ใจ ความรู๎ สึ ก และทั ศนะของตนเองเพื่ อ
แลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาตนเองและสังคม
รวมทั้งการเจรจาตํอรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัด แย๎งตํางๆ การเลือกรับหรือไมํรับข๎อมูล
ขําวสารด๎วยหลักเหตุผลและความถูกต๎องตลอดจนการเลือกใช๎วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดย
คานึงถึงผลกระทบที่มีตํอตนเองและสังคม
3.2 ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์
การคิดอยํางสร๎างสรรค์ การคิดอยํางมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนาไปสูํการสร๎าง
องค์ความรู๎สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได๎อยํางถูกต๎อง
3.3 ความสามารถในการแก๎ปัญหา เป็นความสามารถในการแก๎ปัญหาและอุปสรรค
ตํางๆ ที่เผชิญได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข๎อมูลสารสนเทศ
เข๎าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ตํางๆ ในสังคม แสวงหาความรู๎ ประยุกต์
ความรู๎ มาใช๎ใ นการป้องกันและแก๎ไขปัญหา และมีก ารตั ด สิน ใจที่มีประสิทธิภ าพโดยค านึ งถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นตํอตนเอง สังคมและสิ่งแวดล๎อม
3.4 ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนากระบวนการตํางๆ
ไปใช๎ในการดาเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง การทางาน และ
การอยูํรํวมกันในสังคมด๎วยการสร๎างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหวํางบุคคล การจัดการปัญหาและ
ความขั ด แย๎ ง ตํ า งๆ อยํ า งเหมาะสม การปรั บ ตั ว ให๎ ทั น กั บ การเปลี่ ย น แปลงของสั ง คมและ
สภาพแวดล๎อม และการรู๎จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมํพึงประสงค์ที่สํงผลกระทบตํอตนเองและผู๎อื่น
3.5 ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช๎เทคโนโลยี
ด๎านตํางๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด๎านการเรียนรู๎
การสื่อสาร การทางาน การแก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค์ ถูกต๎อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
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4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณ ลัก ษณะอัน พึง
ประสงค์ เพื่อให๎สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นในสังคมได๎อยํางมีความสุ ข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลก ดังนี้
4.1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
4.2 ซื่อสัตย์สุจริต
4.3 มีวินัย
4.4 ใฝ่เรียนรู๎
4.5 อยูํอยํางพอเพียง
4.6 มุํงมั่นในการทางาน
4.7 รักความเป็นไทย
4.8 มีจิตสาธารณะ
นอกจากนี้ สถานศึ ก ษาสามารถก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ เ พิ่ ม เติ ม ให๎
สอดคล๎องตามบริบทและจุดเน๎นของตนเอง
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาระการเรียนรู๎นี้เป็นสาระหลักของวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนทุกคนต๎องเรียนรู๎ประกอบด๎วย
สํวนที่เป็นความรู๎ เนื้อหา แนวคิดหลักวิทยาศาสตร์และกระบวนการ สาระที่เป็นองค์ความรู๎ของ
กลุํมวิทยาศาสตร์ ประกอบด๎วย 8 สาระยํอย ดังนี้
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่
สาระที่ 5 พลังงาน
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มาตรฐานการเรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์เป็นข๎อกาหนดคุณภาพของผู๎เรียน
ด๎านความรู๎ ความคิด ทักษะกระบวนการเรียนรู๎ คุณธรรม จริยธรรม และคํานิยม ซึ่งเป็นจุดมุํงหมาย
ในการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กาหนดไว๎ 2 สํวน คือ มาตรฐานการเรียนรู๎
การศึก ษาขั้น พื้น ฐานและมาตรฐานการเรีย นรู๎ ชํว งชั้น เป็น มาตรฐานการเรีย นรู๎เ มื่อผู๎ เรีย นจบ
การศึกษาในแตํละชํวงชั้น สถานศึกษาจะต๎องจัดสาระการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ที่กาหนดไว๎
สาระที่ 1 : สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต
มาตรฐาน ว 1.1 เข๎าใจหนํว ยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร๎างและ
หน๎าที่ของระบบตํางๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทางานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ และนา
ความรู๎ไปใช๎ในการดารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
มาตรฐาน ว 1.2 เข๎าใจกระบวนการและความสาคัญของการถํายทอดลัก ษณะทาง
พันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช๎เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผล
ตํอมนุษย์และสิ่งแวดล๎อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎
และนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ว 2.1 เข๎าใจสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น ความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งแวดล๎อมกับ
สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งมีชีวิตตํางๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎และ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
มาตรฐาน ว 2.2 เข๎าใจความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ
ระดับท๎องถิ่น ประเทศ และโลกนาความรู๎ไปใช๎ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ในท๎องถิ่นอยํางยั่งยืน
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว 3.1 เข๎าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหวํางสมบัติของสารกับโครงสร๎าง
และแรงยึดเหนี่ยวระหวํางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู๎และนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
มาตรฐาน ว 3.2 เข๎าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร
การเกิด สารละลาย การเกิดปฏิกิริยาเคมี มีก ระบวนการสืบเสาะหาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร์
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และนาไปใช๎ประโยชน์

23
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่
มาตรฐาน ว 4.1 เข๎าใจธรรมชาติของแรงแมํเหล็กไฟฟ้า แรงโน๎มถํวง และแรงนิวเคลียร์
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์อยํางถูกต๎องและ
มีคุณธรรม
มาตรฐาน ว 4.2 เข๎ าใจลัก ษณะการเคลื่ อ นที่ แบบตํ า งๆ ของวั ต ถุ ใ นธรรมชาติ
มีก ระบวนการสืบเสาะหาความรู๎และจิต วิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ และน าความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์
สาระที่ 5 พลังงาน
มาตรฐาน ว 5.1 เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางพลังงานกับการดารงชีวิต การเปลี่ยนรูป
พลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหวํางสารและพลังงาน ผลของการใช๎พลังงานตํอชีวิต และสิ่งแวดล๎อม
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
มาตรฐาน ว 6.1 เข๎า ใจกระบวนการตํ างๆ ที่เ กิด ขึ้น บนผิว โลกและภายในโลก
ความสัมพันธ์ของกระบวนการตํางๆ ที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐาน
ของโลกมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ และนาความรู๎
ไปใช๎ประโยชน์
สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
มาตรฐาน ว 7.1 เข๎าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะและกาแล็กซี ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบ
สุริยะและผลตํอสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู๎และนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
มาตรฐาน ว 7.2 เข๎าใจความสาคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นามาใช๎ในการสารวจอวกาศ
และทรัพยากรธรรมชาติ ด๎านการเกษตรและการสื่อสาร สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และนาความรู๎ไปใช๎
ประโยชน์อยํางมีคุณธรรมตํอชีวิตและสิ่งแวดล๎อม
สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 8.1 ใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหา
ความรู๎ การแก๎ปัญหา รู๎วําปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสํวนใหญํมีรูปแบบที่แนํนอน สามารถ
อธิบายและตรวจสอบได๎ ภายใต๎ข๎อมูลและเครื่องมือที่มีอยูํในชํวงเวลานั้นๆเข๎าใจวําวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล๎อมมีความเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กัน
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หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์)
โรงเรี ย นเทศบาลบ๎ า นหั ว หิ น (ประชาธิ ป ถั ม ภ์ ) เป็ น โรงเรี ย นขนาดใหญํ สั ง กั ด กอง
การศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน กํอตั้งโดยพระครูวิริยาธิการี(หลวงพํอนาค) อดีตเจ๎าอาวาสวัดหัวหิน
ในปีพุทธศักราช 2466 จากโรงเรียนเล็กๆ มีพระภิกษุสงฆ์เป็นผู๎ถํายทอดความรู๎เมื่อปี พ.ศ.2466 โดย
ใช๎ศาลาวัด เป็นที่เรี ยน จนกระทั่งปี 2478 พระบาทสมเด็ จ พระปรมิน ทรมหาประชาธิปกเกล๎า
เจ๎าอยูํหัว ทรงพระราชทานทรัพย์สวนพระองค์รํวมกับชาวชุมชนหัวหินบริจาคสมทบสร๎างอาคาร
เรียนถาวรขึ้นและตั้ งชื่อโรงเรียนวํา “โรงเรียนประชาบาลตาบลหัว หิน 1 (ประชาธิปถัมภ์) ”
โรงเรียนได๎ขยายและพัฒนา การเรียนการสอนเป็นลาดับ จนถึงปี พ.ศ.2506 ได๎รับการโอนเป็น
สังกัดเทศบาล เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเทศบาลบ๎านหัวหิน” คณะผู๎บริหารเทศบาล คณะผู๎บริหาร
โรงเรี ย นและคณะครู ไ ด๎ ใ ห๎ ค วามส าคั ญเกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษา รํ ว มกั น พั ฒนาโรงเรี ย น
ในทุกๆ ด๎านจากอาคารเรียนปั้นหยา จนกลายเป็นตึกคอนกรีตสูง 4 ชั้น มีอุปกรณ์ที่ครบครันและ
ทันสมัย เปิดสอนนักเรียนตั้งแตํระดับกํอนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ในปัจจุบัน
โรงเรียนเทศบาลบ๎านหัวหินเป็นที่ยอมรับของชุมชนตลอดมา
วิสัยทัศน์ (Vision) โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน (ประชาธิปถัมภ์)
พั ฒ นาคุ ณ ธรรม เลิ ศ ล้ าวิ ช าการ สื บ สานประเพณี สูํ วิ ถี ค วามพอเพี ย ง เคี ย งคูํ
มาตรฐานสากลและประชาคมอาเซียน
พันธกิจ (Mission) โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน (ประชาธิปถัมภ์)
จัดการศึกษาภาคบังคับอยํางมีคุณภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล
เป้าหมาย (Goals) โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน (ประชาธิปถัมภ์)
โรงเรี ยนมุํงมั่น พัฒนาผู๎เรี ยนให๎เป็นผู๎มีความรู๎ มีคุณ ธรรม จริยธรรม มีคํานิ ยมที่ดีงาม
มีความสุข มีความเป็นไทย รักท๎องถิ่น มีศักยภาพในการศึกษาตํอ ประกอบอาชีพ โดยมีเป้าหมาย
ดังนี้
1. นักเรียนมีความรู๎ความสามารถตรงตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนาประสบการณ์การเรียนรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจาวันได๎
และอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข
4. โรงเรียนมีระบบการบริหารงานที่เอื้อตํอการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมุํงสูํความเป็นเลิศทาง
วิชาการ
5. โรงเรียนมีการนาภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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6. โรงเรี ยนมีร ะบบเทคโนโลยีที่ เอื้อตํ อการเรียนรู๎ เพื่อพั ฒนาผู๎ เรียนสูํ ค วามเป็น เลิ ศ
ทางวิชาการ
7. นั ก เรี ย นมี ค วามรู๎ ความสามารถในการใช๎ ภ าษาตํ า งประเทศเพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจาวันได๎
วิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นาความรู๎และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไปใช๎ในการศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎และ
แก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบ มีการคิดอยํางเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์และมีจติ วิทยาศาสตร์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1. มีความรู๎
2. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3. มีการแก๎ปญ
ั หาโดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. มีการคิดอยํางเป็นเหตุเป็นผล
5. มีการคิดวิเคราะห์
6. มีเจตคติทดี่ ีตํอวิชาวิทยาศาสตร์
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน (ประชาธิปถัมภ์)
ตารางที่ 1 โครงสร๎างหลักสูตรโรงเรียนเทศบาลบ๎านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์)
เวลาเรียน
ระดับประถมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ประวัติศาสตร์
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- หน๎าที่พลเมือง วัฒนธรรม
- เศรษฐศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
- อาเซียนศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาตํางประเทศ
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน)
 รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด
เพิ่มเติม
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ เนตรนารี
ชมรม ชุมนุม
- กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

200
200
120
120
(40)

200
200
120
120
(40)

200
200
120
120
(40)

200
200
120
120
(40)

200
200
120
120
(40)

200
200
160
120
(40)

(80)

(80)

(80)

(80)

(80)

(80)

80
80
40
40
880

80
80
40
40
880

80
80
40
40
880

80
80
80
80
840

80
80
80
80
840

80
80
80
80
840

-

-

-

40

40

40

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

ไม่เกิน 1,000 ชั่วโมง/ปี

27
คาอธิบายรายวิชา วิทยาศาสตร์ ว 16101
รายวิชา วิทยาศาสตร์ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รหัสวิชา ว 16101

เวลา 160 ชั่วโมง / ปี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(4 ชั่วโมง/สัปดาห์)

สารวจ สื บค๎ น ข๎อ มูล ทดลอง อธิ บาย อภิ ปราย วิเ คราะห์ เปรี ยบเที ยบ จ าแนก ระบุ
เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของมนุษย์จ ากวัยแรกเกิดจนถึงวัยผู๎ใหญํ การทางานที่สัมพันธ์กันของ
ระบบยํอยอาหาร ระบบหายใจและระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ สารอาหารที่จาเป็นตํอรํางกาย
และสัดสํวนที่เหมาะสมกับเพศและวัย ความสัมพันธ์ของกลุํมสิ่งมีชีวิตในแหลํงที่อยูํตํางๆ ในรูป
ของโซํอาหารและสายใยอาหาร กลุํมสิ่งมีชีวิต ชายฝั่งทะเลหัว หิน ความสัมพัน ธ์ระหวํางการ
ดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิ ต กับสภาพแวดล๎อมในท๎องถิ่น ความสัมพัน ธ์ระหวํางการด ารงชีวิต ของ
สิ่งมีชีวิต กับสภาพแวดล๎อมในเมืองหัว หิน แหลํงทรัพยากรธรรมชาติ ในแตํ ละท๎องถิ่น ที่เป็น
ประโยชน์ตํอการดารงชีวิต การดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นที่เป็นประโยชน์ตํอการดารงชีวิต
ผลของการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุ ษย์ ตํ อการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ ผลตํอสิ่งมีชีวิตจากการ
เปลี่ ย นแปลงสิ่ ง แวดล๎ อ มทั้ ง โดยธรรมชาติ แ ละโดยมนุ ษ ย์ แนวทางในการดู แ ลรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม มีสํวนรํวมในการดูรักษาสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นและเมือง
หัวหิน ปัญหาน้าเสีย ขยะมูลฝอยและการกัดเซาะบริเวณชายฝั่งหัวหิน การป้องกันภัยพิบัติบริเวณ
ชายฝั่งทะเลหัวหิน แนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในเมืองหัวหิน
สมบัติของของแข็ง ของเหลวและแก๏ส การจาแนกประเภทของสารที่ใช๎ในชีวิตประจาวัน วิธีการ
แยกสารบางชนิดที่ผสมกันโดยการกรํ อน การตกตะกอน การกรอง การระเหิด การระเหยแห๎ง
สมบัติของสารเมื่อสารเกิดการละลายและเปลี่ยนสถานะ การเปลี่ยนแปลงที่ทาให๎เกิดสารใหมํและ
มีสมบัติ เปลี่ย นแปลงไป การเลือ กใช๎ส ารแตํ ละประเภทได๎ อยํา งถู ก ต๎ องและปลอดภั ย การ
เปลี่ยนแปลงของสารที่กํอให๎เกิดผลตํอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม การตํอวงจรไฟฟ้าอยํางงําย ตัวนา
และฉนวนไฟฟ้ า การตํ อ เซลล์ ไ ฟฟ้ า และหลอดไฟฟ้ า แบบอนุ ก รม แบบขนาน การเกิ ด
สนามแมํเหล็กไฟฟ้ารอบสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าผําน ประเภทของหิน โดยใช๎ลักษณะของหิน
สมบั ติ ข องหิ น เป็ น เกณฑ์ การเปลี่ ย นแปลงของหิ น ธรณี พิ บั ติ ภั ย ที่ มี ผ ลตํ อ มนุ ษ ย์ แ ละ

28
สภาพแวดล๎อมในท๎องถิ่นและเมืองหัวหิน สร๎างแบบจาลองการเกิดฤดู ข๎างขึ้นข๎างแรม สุริยุปราคา
และจันทรุปราคา ความก๎าวหน๎าและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ
โดยใช๎ ก ระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ และจิต วิท ยาศาสตร์ใ นการสื บเสาะหาความรู๎
การสารวจ การสืบค๎นข๎อมูลการแก๎ปัญหา และการอภิปราย
เพื่อให๎เกิด ความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนและน าความรู๎ไ ป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคํานิยมที่ดีตํอวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล๎อม
ตัวชี้วัด ว 1.1 ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3
ว 2.1 ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3 ว 2.2 ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4,ป.6/5
ว 3.1 ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4,ป.6/5 ว 3.2 ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3
ว 5.1 ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4,ป.6/5
ว 6.1 ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3
ว 7.1 ป.6/1 ว 7.2 ป.6/1
ว 8.1 ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4,ป.6/5,ป.6/6, ป.6/7,ป.6/8
รวมทั้งหมด 37 ตัวชี้วัด
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ตารางที่ 2 โครงสร๎างรายวิชา
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 6

กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์

รหัสวิชา ว16101
ลาดับ
ที่
1

2

3

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

เวลา 160 ชั่วโมง/ปี
มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด

เรา
ว 1.1
เจริญเติบโต ป.6/3
ว 8.1
ป.6/2
ป.6/4
ป.6/6
ป.6/8
ระบบ
ว 1.1
อวัยวะใน ว 8.1
รํางกาย ป.6/2
ป.6/4
ป.6/6
ป.6/8

ชีวิต
สัมพันธ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ว 2.1
ป.6/2
ว 8.1
ป.6/3
ป.6/7

(4ชั่วโมง/สัปดาห์)
เวลา
(ชม.)

มนุ ษ ย์ มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตและมี ก าร
เปลี่ยนแปลงทางด๎านรํางกายตั้งแตํวัย
แรกเกิ ด จนถึ ง วั ย ผู๎ ใ หญํ ซึ่ ง ในการ
เจริญเติบ โตและการดารงชี วิต มนุษ ย์
จาเป็นต๎องได๎รับสารอาหารในสัดสํวน
ที่เหมาะสมกับเพศและวัย

12

น้าหนัก
คะแนน
15

ป.6/2
ป.6/1
ป.6/3
ป.6/5
ป.6/7

อวัย วะตํา งๆ ของรํ างกายคนเรามี การ
ทางานสัมพันธ์กันอยํางเป็นระบบ โดย
ระบบยํ อยอาหารท าหน๎า ที่ยํอยอาหาร
ให๎เป็นสารอาหารขนาดเล็ก แล๎วดูดซึม
เข๎ า สูํ ร ะบบหมุ น เวี ย นเลื อ ด ขณะที่
ร ะ บ บ ห า ย ใ จ ท า ห น๎ า ที่ น า แ ก๏ ส
ออกซิ เ จนเข๎ า สูํ รํ า งกาย และแก๏ ส
ออกซิเจนนี้จะทาให๎สารอาหารเกิดการ
เปลี่ ย นแปลงจนกลายเป็ น พลั งงานที่
รํางกายนาไปใช๎ได๎

18

10

ป.6/1
ป.6/3
ป.6/2
ป.6/6
ป.6/8

ความสั ม พั น ธ์ ข องกลุํ ม สิ่ ง มี ชี วิ ต ใน
แหลํงที่อยูํตํางๆ จะมีความสัมพันธ์ของ
สิ่ ง มี ชี วิ ต กั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต ในรู ป ของโซํ
อ า ห า ร แ ล ะ ส า ย ใ ย อ า ห า ร ซึ่ ง มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ สภาพแวดล๎ อ มใน
ท๎องถิ่น

12

25

ป.6/1
ป.6/1
ป.6/3
ป.6/5
ป.6/7

สาระสาคัญ

30
ตารางที่ 2 โครงสร๎างรายวิชา(ตํอ)
ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด

4

ชีวิตกับ
ว 2.2
สิ่งแวดล๎อม ป.6/2
ป.6/4
ว 8.1
ป.6/2
ป.6/4
ป.6/6
ป.6/8

ป.6/1
ป.6/3
ป.6/5
ป.6/1
ป.6/3
ป.6/5
ป.6/7

5

เรียนรู๎เรื่อง ว 3.1
สาร
ป.6/2
ว 8.1
ป.6/2
ป.6/4
ป.6/8

ป.6/1
ป.6/3
ป.6/1
ป.6/3
ป.6/6

6

สารในชีวิต ว 3.1 ป.6/5
ประจาวัน ว 8.1 ป.6/1
ป.6/2 ป.6/3
ป.6/4 ป.6/6
ป.6/7 ป.6/8
เมื่อสารมี ว 3.2 ป.6/2
การเปลี่ยน ป.6/3
แปลง
ว 8.1 ป.6/1
ป.6/2 ป.6/3
ป.6/4 ป.6/5
ป.6/6 ป.6/7

7

สาระสาคัญ
แหลํงทรัพยากรธรรมชาติตํางๆ ในแตํ
ล ะ ท๎ อ ง ถิ่ น มี ป ร ะ โ ย ช น์ ตํ อ ก า ร
ดารงชี วิ ตของสิ่ งมี ชีวิ ต และการเพิ่ ม
ข อ ง ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ ท า ใ ห๎
ทรัพยากรธรรมชาติลดน๎อยลงและการ
เปลี่ ย นแ ปลงสิ่ ง แวดล๎ อ มทั้ ง โดย
ธรรมชาติและมนุ ษย์มีผลตํ อสิ่งมีชีวิ ต
ทาให๎ทุกคนต๎องมีสํวนรํวมในการเฝ้า
ระวัง อนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม
ในท๎องถิ่น
สารอาจปรากฏอยูํในสถานะของแข็ง
ของเหลว และแก๏ส ซึ่งการจาแนกสาร
อาจจาแนกโดยใช๎สถานะหรือสมบัติ
อื่นเป็นเกณฑ์ และการแยกสารบาง
ชนิดที่ผสมออกจากกัน อาจทาได๎ป.6/7
โดย
การกรํอน การตกตะกอน การกรอง
การระเหิด การระเหยแห๎ง
การใช๎ประโยชน์ของสารเป็นเกณฑ์ใน
การจาแนก จะต๎องคานึงถึงสมบัติของ
สาร และอาจต๎องแยกสารให๎เหมาะสม
ในการใช๎งาน เพื่อความปลอดภัยตํอ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม
เมื่อสารเกิดการละลายหรือเปลี่ยนสถานะ
จะยังคงแสดงสมบัติของสารเดิม แตํ
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีจะทา
ให๎มีสารใหมํเกิดขึ้น และการ
เปลี่ยนแปลงของสารเคมีมีผลตํอ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล๎อม

เวลา
(ชม.)
12

น้าหนัก
คะแนน
20

18

20

10

10

10

20
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ตารางที่ 2 โครงสร๎างรายวิชา(ตํอ)
ลาดับที่
8

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด

วงจรไฟฟ้ า อยํ า งงํ า ย ประกอบด๎ ว ย
แหลํงกาเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้ า
วัส ดุที่ กระแสไฟฟ้ าผํ านได๎ เ ป็น ตัว น า
ไฟฟ้ า สํ ว นวั ส ดุ ที่ ก ระแสไฟฟ้ า ผํ า น
ไ มํ ไ ด๎ เ ป็ น ฉ น ว น ไ ฟ ฟ้ า ก า ร ตํ อ
วงจรไฟฟ้ า สามารถท าได๎ ทั้ ง แบบ
อนุกรมและแบบขนาน
สายไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าผํานจะเกิด
สนามแมํ เ หล็ ก รอบสายไฟ สามารถ
น า ไ ป ใ ช๎ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ก า ร ท า
สนามแมํเหล็กไฟฟ้า

14

14

10

12

15

ป.6/1
ป.6/3
ป.6/5
ป.6/7

หินแตํละชนิดสามารถจาแนกได๎ โดย
ใช๎ ลั ก ษณะภายนอกเป็ น เกณฑ์ หรื อ
อาจจาแนกตามลักษณะการเกิดได๎ ซึ่ง
หิ น แ ตํ ล ะ ชนิ ดส า มา ร ถ น า มา ใ ช๎
ประโยชน์ ไ ด๎ แ ตกตํ า งกั น ขึ้ น อยูํ กั บ
สมบัติของหินชนิดนั้น

ป.6/3
ป.6/1
ป.6/3
ป.6/5
ป.6/7

ธร ณี พิ บั ติ ภั ย ที่ เ กิ ดขึ้ นใ นท๎ องถิ่ น
กํ อ ให๎ เ กิ ดความเสี ย หายตํ อ สิ่ งมี ชีวิ ต
และสิ่งแวดล๎ อม ดังนั้ นมนุ ษย์ จึ งต๎ อ ง
เรีย นรู๎แ ละปฏิบั ติตนให๎ ปลอดภัย จาก
ธรณีพิบัติภัยตํางๆ

8

10

ป.6/1
ป.6/1
ป.6/3
ป.6/5
ป.6/7

โลก ดวงจั นทร์ และดวงอาทิ ตย์ เป็ น
ดวงดาวที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ดวง
จั น ทร์ โ คจรรอบโลก และโลกโคจร
รอบดวงอาทิตย์ ทาให๎เกิดปรากฏการณ์
ตํางๆ แตํเมื่อโลก ดวงจันทร์ และ

20

20

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

9

แมํเหล็ก
ไฟฟ้า

10

หินใน
ท๎องถิ่นของ
เรา

11

ธรณีพิบัติ
ภัย

12

ปรากฏการ
ณ์ของโลก
เทคโนโลยี
อวกาศ

ว 5.1
ว 8.1
ป.6/2
ป.6/4
ป.6/6
ป.6/8
ว 6.1
ป.6/2
ว 8.1
ป.6/2
ป.6/4
ป.6/6
ป.6/8
ว 6.1
ว 8.1
ป.6/2
ป.6/4
ป.6/6
ป.6/8
ว 7.1
ว 8.1
ป.6/2
ป.6/4
ป.6/6

เวลา
(ชม.)

น้าหนัก
คะแนน
20

ป.6/5
ป.6/1
ป.6/3
ป.6/5
ป.6/7
ป.6/1

สาระสาคัญ
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ตารางที่ 2 โครงสร๎างรายวิชา(ตํอ)
ลาดับที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด

ป.6/8

หมายเหตุ

สาระสาคัญ

ดวงอาทิตย์ โคจรมาอยูํในแนวเส๎นตรง
เดี ย วกั น ท า ให๎ เกิ ด ปรา กฏก าร ณ์
จั น ท รุ ป ร า ค า แ ล ะ สุ ริ ยุ ป ร า ค า
ความก๎ า วหน๎ า และประโยชน์ ข อง
เทคโนโลยีอวกาศทาให๎มนุษย์นามาใช๎
ประโยชน์ในการสารวจสภาพอากาศ
การสื่อสาร และอื่นๆ
รวมตลอดปี

เวลา
(ชม.)

น้าหนัก
คะแนน

160

200

- ตัวชี้วดั มาตรฐาน ว 8.1 ป.6/1 – ป.6/8 ใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

จิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู๎ การแก๎ปัญหา บูรณาการทุกหนํวยการเรียนรู๎
- การทดสอบปลายปี จะใช๎เวลาเพิ่มเติมจากเวลาเรียน
จากตารางที่ 2 โครงสร๎างรายวิชาสาระการเรียนรูว๎ ิทยาศาสตร์ ว 16101 ผู๎วิจัยได๎พิจารณา
นาหนํวยการเรียนรู๎ที่ 4 ชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม เป็นหนํวยการเรียนรู๎ที่ใช๎แหลํงเรียนรู๎ในท๎องถิ่นมา
พัฒนาเป็นชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร๎างทักษะทางวิทยาศาสตร์
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับชุดกิจกรรม
ความหมายของชุดกิจกรรม
นักวิชาการและนักการศึกษาหลายทํานได๎ให๎ความหมายของชุดกิจกรรม (Instructional
package) ไว๎ในมิติตํางๆ กัน ซึ่งสํวนใหญํมีความสอดคล๎องกัน ซึ่งมีรายละเอียดมากน๎อยแตกตําง
กันดังตํอไปนี้
บารุงศัก ดิ์ บูระสิทธิ์ (2548: 54) ได๎ใ ห๎ค วามหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ ไว๎วํา
ชุดกิจกรรมหรือชุดการเรียน หมายถึง สิ่งที่ชํวยให๎สามารถเรียนได๎ด๎วยตนเองมีการจัดสื่อไว๎อยําง
เป็นระบบ ชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดความสนใจตลอดเวลา ทาให๎เกิดทักษะในการแสวงหาความรู๎ ซึ่งเป็น
การนาสื่อประสมที่สอดคล๎องกับเนื้อหา จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม และประสบการณ์ตํางๆ แตํละ
หนํ ว ย ทั้งนี้ เพื่อให๎ผู๎เรี ยนได๎ เปลี่ยนแปลงพฤติก รรมการเรียนรู๎ ให๎มีประสิทธิภ าพโดยผู๎เรียน
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ได๎เรียนรู๎ตามความสนใจ และความสามารถของตนเอง ชุดกิจกรรมประกอบด๎วย คูํมือครู คูํมือ
นักเรียน เนื้อหา กิจกรรม สื่อประสม และ เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจัดไว๎เป็น
กลํองหรือซองที่ครูสามารถนาไปใช๎ได๎ทันที
ระพินทร์ โพธิ์ศรี (2549: 142) ได๎ให๎ความหมายของชุดกิจกรรมไว๎วํา ชุดกิจกรรม คือ สื่อ
การสอนที่ประกอบไปด๎วยจุดประสงค์การเรียนรู๎ที่สะท๎อนถึงปัญหาและความต๎องการในการเรียนรู๎
เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู๎ และกิจกรรมประเมินผลการเรียนรู๎ที่นามาบูรณาการเข๎าด๎วยกันอยํางเป็น
ระบบ สามารถนามาใช๎ในการจัดการเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
นลินี อินดีคา (2551: 19)ได๎ให๎ความหมายของชุดกิจกรรมไว๎วาํ ชุดกิจกรรม คือ การนาสื่อ
การสอนหลายอยํางมาประสมกับสื่อถํายทอดเนื้อหาวิชาให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎อยํางรวดเร็ว บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนที่ตั้งไว๎ โดยให๎ผู๎เรียนใช๎เรียนด๎วยตนเองหรือทั้งผู๎เรียนและ
ผู๎สอนใช๎รํวมกัน เพื่อทาให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ
สุวิทย์ มูลคา และอรทัย มูลคา (2551: 51) ได๎ให๎ความหมายของชุดกิจกรรม วําเป็นสื่อการ
สอนชนิดหนึ่งที่เป็นลักษณะของสื่อประสม และเป็นการใช๎สื่อตั้งแตํสองชนิดขึ้นไปรวมกันเพื่อให๎
นั ก เรี ยนได๎ รั บความต๎ อ งการ โดยอาจจัด ทาขึ้ น สาหรั บหนํ ว ยการเรีย นตามหั ว ข๎อเรื่ อง และ
ประสบการณ์ของแตํละหนํวยที่ต๎องการจะให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ อาจจัดไว๎เป็นชุดในกลํอง ซอง
กระเป๋า ชุดกิจกรรมอาจประกอบด๎วยเนื้อหาสาระ คาสั่ง ใบงานในการทากิจกรรม วัสดุอุปกรณ์
วิมลพรรณ ดาวดาษ (2552: 15) ได๎ให๎ความหมายของชุดกิจกรรมไว๎วํา ชุดกิจกรรมเป็น
ชุดของสื่อประสมที่มีการนาสื่อและกิจกรรมหลายๆ อยํางมาประกอบกันเพื่อใช๎ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน โดยมีจุดประสงค์การเรียนรู๎ที่ชัดเจน มีความสมบูรณ์ในตนเองทาให๎ผู๎เรียนเกิด
การเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ
จากความหมายของชุดกิจกรรม สามารถสรุปได๎วํา ชุดกิจกรรม หมายถึง สื่อการสอนใน
ลักษณะของสื่อประสมที่ครู สร๎างขึ้น เพื่อใช๎ใ นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุํงผลให๎
ผู๎เรียนเกิด การเรี ยนรู๎ ต ามความถนั ด และความสนใจของตนเอง ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎ได๎ เต็ ม
ศักยภาพ และผู๎เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยํางถาวร อันเนื่องมาจากการได๎เรียนรู๎จาก
ประสบการณ์ตรง หรือการฝึกหัด เพื่อให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับชุดกิจกรรม
แนวคิดพื้นฐานชุดกิจกรรม ที่ผู๎วิจัยนามาใช๎สร๎างชุดกิจกรรมการเรียนรู๎พบวํามีแนวคิด
ที่นําสนใจและสามารถนาแนวคิดดังกลําว ไปใช๎ในการออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ ทั้งนี้จะ
เสนอสาระสาคัญใน 5 แนวคิด ตามลาดั บคือ แนวคิดที่ 1 ทฤษฎีความแตกตํางระหวํางบุคคล
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แนวคิดที่ 2 ทฤษฎีการเรียนรู๎โดยการค๎นพบของ Bruner จากการจัดประสบการณ์ให๎ผู๎เรียนด๎วยการ
ใช๎ความรู๎จากสื่อการสอน แนวคิดที่ 3 การใช๎โสตทัศนอุปกรณ์ แนวคิดที่ 4 ปฏิสัมพันธ์ระหวํางครู
กับนักเรียน และนักเรียนกับสภาพแวดล๎อมเดิม และแนวคิดที่ 5 การจัดสภาพสิ่งแวดล๎อมการเรียนรู๎
โดยยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู๎ โดยแตํละเรื่องมีรายละเอียดดังนี้
แนวคิดที่ 1 ทฤษฎีความแตกตํางระหวํางบุคคล โดยนาหลักจิตวิทยามาประยุกต์ใช๎ในการ
เรียนการสอน โดยคานึงถึงความต๎องการ ความถนัด และความสนใจของผู๎เรียนเป็นสาคัญ ความ
แตกตํางระหวํางบุคคลหลายด๎าน คือ ความสามารถ สติปัญญา ความต๎องการ ความสนใจ รํางกาย
อารมณ์ สังคม เป็น ต๎น ในการจัดการเรียนการสอนโดยค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุค คล
วิธีการที่เหมาะสมที่สุดคือ การจัดการเรียนการสอนรายบุคคล หรือสอนตามเอกัตภาพ การศึกษา
โดยเสรี การศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง ซึ่งเป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนมีอิสระในการเรียนตาม
สติปัญญา ความสามารถ และความสนใจ โดยครูคอยแนะนาตามความเหมาะสม
ทฤษฎีความแตกตํางระหวํางบุคคล คือ การนาสื่อประสมมาใช๎ต๎องคานึงถึงความ ต๎องการ
ความถนัด และความสนใจของผู๎เรียนเป็นสาคัญ ซึ่งแตํละคนมีความแตกตํางกันในด๎านตํางๆ ดังนั้น
ในการจัดการเรียนการสอนต๎องพิจารณาถึงการเลือกใช๎สื่อให๎เหมาะสมในการเรียนรู๎ของผู๎เรียนแตํ
ละคน ดังนั้นทฤษฎีความแตกตํางระหวํางบุคคล (Individual Differences Theory) ได๎รับการพัฒนา
มาจากแนวคิด เรื่องสิ่งเร๎าและการตอบสนอง (Stimulus-Response) หรือทฤษฎี เอส-อาร์ (S-R
theory) ของกาเยํ (Gagne) และนามาประยุกต์ใช๎ Defleur (1966) อธิบายวํา บุคคลมีความแตกตํางกัน
หลายประการ เชํน บุคลิกภาพ ทัศนคติ สติปัญญา และความสนใจเป็นต๎นที่มาความแตกตํางนี้
ยังขึ้นอยูํกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมทาให๎มีพฤติกรรมการสื่อสาร และการเลือกเปิดรับสาร
ที่แตกตํางกันได๎แกํ
1. มนุษย์เรามีความแตกตํางมากในองค์ประกอบทางจิตวิทยาสํวนบุคคล
2. ความแตกตํางนี้บางสํวนมาจากลักษณะแตกตํางทางชีวภาค หรือทางรํางกายของแตํละ
บุคคล แตํสํวนใหญํแล๎วมาจากความแตกตํางที่เกิดจากการเรียนรู๎
3. มนุษย์ซึ่งถูกชุบเลี้ยงภายใต๎สถานการณ์ตํางๆ จะเปิดรับฟังความคิดเห็น แตกตํางกันไป
4. การเรียนรู๎สิ่งแวดล๎อมทาให๎เกิดทัศนคติ คํานิยม และความเชื่อที่รวมเป็น ลักษณะทาง
จิตวิทยาสํวนบุคคลที่แตกตํางกันไป
แนวคิดที่ 2 ทฤษฎีก ารเรียนรู๎ โดยการค๎นพบของ Bruner (1963: 33) จากการจัด
ประสบการณ์ให๎ผู๎เรียนด๎วยการใช๎ความรู๎จากสื่อการสอน การเรียนด๎วยวิธีนี้ ครูจะถํายทอดความรู๎
ให๎แกํผู๎เรียนเพียงหนึ่งในสามของเนื้อหาทั้งหมด อีกสองสํวนผู๎เรียนจะศึกษาด๎วยตนเองจากสิ่งที่
ผู๎สอนเตรียมไว๎ในรูปกิจกรรม
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Bruner (1963) เป็นนักจิตวิทยาแนวพุทธิปัญญา ที่เน๎นที่พัฒนาการเกี่ยวกับความสามารถ
ในการรั บรู๎และความเข๎าใจของผู๎เรียนประกอบกับการจัดโครงสร๎างของเนื้ อหาที่จะเรียนรู๎ใ ห๎
สอดคล๎องกันและได๎เสนอทฤษฎีการสอน (Theory of Instruction)
NECTEC’s Web based Learning (1998: 29) ได๎กลําวถึงการเรียนรู๎ตามทฤษฎีของBruner
ไว๎ดังนี้
1. ความรู๎ถูกสร๎างหรือหลํอหลอมโดยประสบการณ์
2. ผู๎เรียนมีบทบาทรับผิดชอบในการเรียน
3. ผู๎เรียนเป็นผู๎สร๎างความหมายขึ้นมาจากแงํมุมตําง ๆ
4. ผู๎เรียนอยูํในสภาพแวดล๎อมที่เป็นจริง
5. ผู๎เรียนเลือกเนื้อหาและกิจกรรมเอง
6. เนื้อหาควรถูกสร๎างในภาพรวม
Bruner(1963) เชื่ อ วํ า การเรี ย นรู๎ จ ะเกิ ด ขึ้ น ได๎ ก็ ตํ อ เมื่ อ ผู๎ เ รี ย นได๎ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ
สิ่งแวดล๎อม อ๎างถึงใน(อรอนงค์ ฟ้าคะนอง, 2548: 39) ซึ่งนาไปสูํการค๎นพบการแก๎ปัญหา Bruner
เรียกวําเป็นวิธีก ารเรียนรู๎ ด๎วยการค๎น พบ (Discovery – Approach) หรือนักการศึก ษาบางทําน
เรียกวํา การเรี ยนรู๎ด๎ วยการสอบสืบ(Inquiry Learning) แตํมีนัก การศึก ษาบางทํานได๎ ให๎ความ
แตกตํางของการเรียนรู๎โดยการค๎นพบและการเรียนรู๎แบบสอบสืบแตกตํางกัน คือ การเรียนรู๎โดย
การค๎ น พบ ครู เ ป็น ผู๎ จั ด สิ่ ง แวดล๎ อ มให๎ ข๎ อ มู ล ตํ า งๆ เกี่ ยวกั บ สิ่ ง ที่ จ ะให๎ นั ก เรี ย นเรี ย นรู๎ แ ละ
วัตถุประสงค์ของบทเรียนพร๎อมด๎วยคาถามโดยตั้งความคาดหวังวํานักเรียนจะเป็นผู๎ค๎นพบคาตอบ
ด๎วยตนเอง สํวนการเรียนรู๎ด๎วยการสอบสืบมีวัตถุประสงค์ที่จะฝึกนักเรียนให๎เป็นผู๎ที่สามารถชี้วํา
ปัญหาคืออะไรจากข๎อมูลที่มีอยูํและหาวิธีวําจะแก๎ปัญหาได๎อยํางไรโดยใช๎ข๎อมูลขําวสารที่มีอยูํ ซึ่ง
สอดคล๎องกับ พรรณี ช.เจนจิต(2528) กลําววํา Discovery เด็กจะใช๎การศึกษาค๎นคว๎าเพื่อให๎ได๎มา
เพื่อ การค๎น พบ Concept โดยการสั งเกต(Observing) การจั ด ประเภท(Classifying) การวั ด
(Measuring) การทานาย(Predicting) และการอ๎างอิง(Inferring) สํวน Inquiry จะใช๎กระบวนการ
ทั้งหมดที่กลําวมาแล๎วบวกกับกระบวนการตํอไปนี้ การตั้งคาถาม การตั้งสมมติฐาน การวางแผน
การทดลองตลอดจนการสังเคราะห์ และการแสดงให๎ดูเป็นตัวอยํางการเรียนรู๎ด๎วยการค๎นพบ ผู๎เรียน
จะประมวลข๎อมูลขําวสาร จากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล๎อม และจะรับรู๎สิ่งที่ตนเองเลือก หรือสิ่ง
ที่ใสํใจ การเรียนรู๎แบบนี้จะชํวยให๎เกิดการค๎นพบ เนื่องจากผู๎เรียนมีความอยากรู๎อยากเห็น ซึ่งจะ
เป็นแรงผลักดันที่ทาให๎สารวจสิ่งแวดล๎อม และทาให๎เกิดการเรียนรู๎โดยการค๎นพบ โดยมีแนวคิดที่
เป็นพื้นฐาน ดังนี้
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Bruner (1963) ได๎เห็นด๎วยกับ Piajet (1977) วํา คนเรามีโครงสร๎างสติปัญญา (Cognitive
Structure) มาตั้งแตํเกิดในวัยทารกโครงสร๎างสติปัญญายังไมํซับซ๎อน เพราะยังไมํพัฒนาตํอเมื่อมี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล๎อมจะทาให๎โครงสร๎างสติ ปัญญามีการขยายและซับซ๎อนขึ้น หน๎าที่ของ
โรงเรียนก็คือการชํวยเอื้อการขยายของโครงสร๎างสติปัญญาของนักเรียน นอกจากนี้ Bruner ยังได๎
ให๎หลักการเกี่ยวกับการสอนดังตํอไปนี้
1. กระบวนความคิดของเด็ กแตกตํางกับผู๎ใหญํ เวลาเด็กทาผิดเกี่ยวกับความคิด ผู๎ใหญํ
ควรจะคิด ถึงพัฒ นาการทางเชาวน์ ปัญญา ซึ่งเด็ ก แตํ ละวัยมีลัก ษณะการคิด ที่แตกตํ างไปจาก
ผู๎ใหญํ ครู หรือผู๎มีความรับผิด ชอบทางการศึกษาจะต๎องมีค วามเข๎าใจวําเด็กแตํ ละวัยมีการรู๎คิด
อยํางไร และกระบวนการรู๎คิดของเด็กไมํเหมือนผู๎ใหญํ (Intellectual Empathy)
2. เน๎นความสาคัญของผู๎เรียน ถือวําผู๎เรียนสามารถจะควบคุมกิจกรรม การเรียนรู๎ของ
ตนเองได๎(Self- Regulation) และเป็นผู๎ที่จะริเริ่มหรือลงมือกระทา ฉะนั้นผู๎มีหน๎าที่สอนและอบรม
มีหน๎าที่จัด สิ่งแวดล๎อมให๎เอื้อการเรียนรู๎โดยการค๎นพบ โดยให๎โอกาสผู๎เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล๎อม
3. ในการสอนควรจะเริ่มจากประสบการณ์ที่ผู๎เรียนคุ๎นเคย หรือประสบการณ์ที่ใกล๎ตัว
ไปหาประสบการณ์ที่ไกลตัว เพื่อผู๎เรียนจะได๎มีความเข๎าใจ เชํน การสอนให๎นักเรียนรู๎จักการใช๎
แผนที่ ควรจะเริ่มจากแผนที่ของจังหวัดของผู๎เรียนกํอนแผนที่จังหวัดอื่นหรือแผนที่ประเทศไทย
Bruner (1963) เชื่อวําวิชาตํ างๆ จะสอนให๎ผู๎เรียนเข๎าใจได๎ ทุก วัย ถ๎าครูจะสามารถใช๎
วิธีก ารสอนที่เหมาะสมกับวัยของผู๎เรียน ข๎อสาคัญครูจะต๎องให๎นัก เรียนเป็น ผู๎ ก ระทาหรือเป็น
ผู๎แก๎ปัญหาเอง Bruner ได๎สรุปความสาคัญของการเรียนรู๎โดยการค๎นพบวําดีกวําการเรียนรู๎โดยวิธี
อื่น ดังตํอไปนี้
1. ผู๎เรียนจะเพิ่มพลังทางสติปัญญา
2. เน๎นรางวัลที่เกิดจากความอิ่มใจในสัมฤทธิ์ผลในการแก๎ปัญหามากกวํารางวัลหรือเน๎น
แรงจูงใจภายในมากกวําแรงจูงใจภายนอก
3. ผู๎เรียนจะเรียนรู๎การแก๎ปัญหาด๎วยการค๎นพบและสามารถนาไปใช๎ได๎
4. ผู๎เรียนจะจาสิ่งที่เรียนรู๎ได๎ดีและได๎นาน
เอื้อมพร สร๎ างตนเอง (2551: 57) กลําววํา ความคิดของ Bruner เกี่ยวกับการสอนคือ
ในการสอนเรามุํงหวังที่จะสอนให๎คนมีสํว นรํว มในกระบวนการตํางๆ ที่กํอให๎เกิดการเรียนรู๎
เราสอนเนื้อหาวิชา แตํมิใชํเพื่อให๎ทํองจา แตํสอนเพื่อชํวยให๎ได๎คิดอยํางมีเหตุผล ให๎ได๎มีสํวนรํวม
ในการแสวงหาความรู๎ เพราะความรู๎เป็นกระบวนการได๎เป็นผลผลิต
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แนวคิดที่ 3 การใช๎โสตทัศนอุปกรณ์ ในรูปการจัดระบบการใช๎สื่อการสอนหลายอยําง
มาชํวยการสอนให๎เหมาะสม และใช๎เป็นแหลํงความรู๎สาหรับนักเรียนแทนการให๎ครูเป็นผู๎ถํายทอด
ความรู๎ใ ห๎แกํนัก เรียนอยูํตลอดเวลา แนวทางใหมํใ นการเรียนรู๎จึงเป็นการผลิต สื่อการสอนแบบ
ประสมให๎เป็นชุดกิจกรรม เพื่อเปลี่ยนจากการใช๎สื่อเพื่อชํวยครูสอนมาเป็นชํวยผู๎เรียน
สุราษฎร์ พรมจันทร์ (2548: 102-106) ได๎สรุปเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน ไว๎ดังนี้
1. สื่อ คือ สิ่งตําง ๆ ที่ใช๎เป็นตัวกลางระหวํางผู๎สํงกับผู๎รับ เพื่อใช๎ถํายทอดข๎อมูลขําวสาร
ตําง ๆ สื่อในการเรียนการสอนมีมากมาย ตั้งแตํ การเขียนในกระดานดา การจัดทาเป็นแผํนใส
แผํนภาพ หุํนจาลอง หรือของจริง
2. การจะเลือกใช๎สื่อในการเรียนการสอนมีข๎อพิจารณาในเบื้องต๎นก็คือ
2.1 วัตถุประสงค์การสอน/เนื้อหา
2.2 พื้นฐานความรู๎และประสบการณ์ผู๎เรียน
2.3 ความคุ๎มคําในการใช๎
2.4 สิ่งอานวยความสะดวกตํางๆ
3. แนวคิดในการเลือกสื่อเพื่อใช๎ในการเรียนการสอน อาจมองจากสื่อที่เป็นนามธรรม
ไปหาสื่อที่เป็นรูปธรรมมากกวําก็ได๎ โดยพิจารณาจากคาพูดคาเขียน ไปหาภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
หุํนจาลองและของจริง
4. การใช๎สื่อนอกจากจะสํงเสริมผู๎เรียนให๎เกิดการเรียนรู๎ที่งํายสะดวกรวดเร็วแล๎ว ยังจะ
ชํวยประหยัด เวลาในการสอน และทาให๎การเรียนนําสนใจเพิ่มมากขึ้นด๎วย อยํางไรก็ตามการจะ
ผลิตสื่อไปใช๎ในการเรียนการสอนจริงๆ จะต๎องคานึงถึงในเรื่องความคุ๎มคําทางวิชาการ คําใช๎จําย
เวลา ความประณีตและความปลอดภัยในการใช๎สื่อตํางๆ เหลํานั้นด๎วย
แนวคิด ที่ 4 ปฏิสัมพันธ์ระหวํางครูกับนักเรียน และนักเรียนกับสภาพแวดล๎อมเดิ ม
นักเรียนเป็นฝ่ายรับความรู๎จากครูเทํานั้น แทบจะไมํมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นตํอเพื่อนๆ
และตํอครู นักเรียนจึงขาดทักษะการแสดงออก และการทางานเป็นกลุํม จึงได๎นากระบวนการกลุํม
สัมพันธ์มาใช๎ในการเรียนการสอน เพื่อเปิดโอกาสให๎เด็กได๎ประกอบกิจกรรมด๎วยกัน ซึ่งนามาสูํ
การผลิตสื่อการสอนในรูปแบบชุดกิจกรรม
สุวิทย์ มูลคา และอรทัย มูลคา (2545:85) กลําววํา ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) หมายถึง
ความสัมพันธ์ทางสังคมระหวํางบุคคล 2 คน หรือบุคคล 2 ฝ่าย โดยตํางฝ่ายตํางมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน
ปฏิสัมพันธ์ในห๎องเรียนมี 3 ลักษณะ ได๎แกํ
1. ปฏิสัมพันธ์ระหวํางครูกับนักเรียน ถ๎าปฏิสัมพันธ์ระหวํางครูกับนักเรียนเป็นไปด๎วยดี
หมายถึง ทั้งครูและนั กเรียนตํางมีความสัมพันธ์อันดีตํอกัน ครูเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎ซักถาม
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ครูใ ห๎ค วามเป็น กัน เองแกํนั ก เรี ยน ให๎นั ก เรียนมีอิสระ และมีค วามสบายใจในการทากิจ กรรม
บรรยากาศภายในห๎องเรี ยนก็จ ะไมํตึ งเครียด เป็น บรรยากาศที่รื่นรมย์ นํ าเรียน นํ าสอน ซึ่งจะ
สํงเสริมให๎เกิดการเรียนรู๎ที่ดี
2. ปฏิสัมพันธ์ระหวํางนักเรียนกับนักเรียน บรรยากาศในห๎องเรียนจะเต็มไปด๎วยความ
อบอุํน สร๎างความรู๎สึกที่ดีให๎แกํนักเรียนได๎ถ๎านักเรียนมีปฏิสั มพันธ์ที่ดีตํอกัน คือ มีความสมัคร
สมานสามัคคี รักใครํกลมเกลียวกัน ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน มีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผํซึ่งกันและกัน
นักเรียนจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีตํอกันได๎นั้น ขึ้นอยูํกับครูเป็นสาคัญ คือ เป็นแบบอยํางที่ดีแกํนักเรียน
ปกครองดู แลนัก เรี ยนได๎ ทั่ว ถึง สั่งสอนอบรมบํมนิ สัย และแก๎ไขพฤติ กรรมที่ไมํเหมาะสมของ
นักเรียนได๎ถูกต๎อง นักเรียนก็จะคํอยๆ ซึมซาบและซับเอาสิ่งที่ดีงามไว๎ปฏิบัติจนเป็น คุณลักษณะ
เฉพาะตนที่พึงประสงค์ เมื่อนักเรียนทุกคนตํางเป็นคนดี เพราะมีครูดี ทุกคนก็จะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ตํอกัน อันเป็นสํวนสร๎างเสริมให๎เกิดบรรยากาศที่พึงปรารถนาขึ้นในห๎องเรียน
3. ปฏิสัมพันธ์ทางวาจา หมายถึง การพูดจารํวมกันในชั้นเรียนระหวํางครูกับนักเรียน อาจ
เป็น การบรรยาย การอภิปราย การถามค าถาม การมอบหมายงาน การพูดของนั กเรียน เป็นต๎ น
ทั้งหมดนี้มีอิทธิพลตํอการสร๎างบรรยากาศในชั้นเรียนเชํนกัน
แนวคิดที่ 5 การจัดสภาพสิ่งแวดล๎อมการเรียนรู๎โดยยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู๎มาใช๎ โดย
ใช๎จัดสภาพการณ์ออกมาเป็นการสอนแบบโปรแกรม ซึ่งหมายถึง ระบบการเรียนการสอนที่เปิด
โอกาสให๎ผู๎เรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนการสอนด๎วยตนเอง ได๎ทราบวํา การตัดสินใจหรือการ
ปฏิบัติงานของตนถูกหรือผิด ได๎รับการเสริมแรงที่ทาให๎นักเรียนภาคภูมิใจหรือคิดถูก อันจะทาให๎
เกิดการกระทาพฤติกรรมนั้นซ้าอีกในอนาคต และได๎เรียนรู๎ไปทีละขั้นตอนตามความสามารถและ
ความสนใจของตนเอง
เกศินี โชติ เสถียร (2553: 64) กลําวถึง การจัด สภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ (Learning
Environment ) มีความหมายวํา สิ่งตํางๆ สภาวะแวดล๎อมที่อยูํรอบๆ ตัวผู๎เรียน ทั้งที่เป็นรูปธรรม
และนามธรรม สํงผลตํ อผู๎เรี ยนทั้งทางบวกและทางลบ และมีผลกระทบตํ อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียน เชํน ห๎องเรียนที่ถูกสุขลักษณะ มีแสงสวํางพอเพียง สะอาด สงบ
อากาศถํายเท มีสิ่งอานวยความสะดวกที่มีคุณภาพเหมาะสมและสนับสนุนการเรียนรู๎ มีบรรยากาศ
ในการเรียนที่ดี ก็จะสํงผลทางบวกตํอผู๎เรียน ทาให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎อยํางมีความสุข มีความตั้งใจและ
กระตือรือร๎นในการเรียน หากบรรยากาศเต็มไปด๎วยความสกปรก เต็มไปด๎วยข๎าวของที่ไมํเป็น
ระเบียบ ก็จะสํงผลทางลบตํอผู๎เรียนทาให๎บรรยากาศในการเรียนเต็มไปด๎วยความเครํงเครียด ผู๎สอน
ก็จะรู๎สึกท๎อถอย ไมํเป็นผลดีตํอการเรียนการสอน
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กาญจนา เกียรติประวัติ (2554: 105) กลําวถึง ความสาคัญของสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎
วํามีหลายประการดังนี้
1. สภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎สนั บสนุ นและอานวยความสะดวกในการเรียนการสอน
สภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ที่เหมาะสม เชํนห๎องเรียนมีความสะดวกสบาย มีอุปกรณ์และสื่อการเรียน
การสอนครบถ๎วน ทาให๎ผู๎เรียนมีความสุขในการเรียน ผู๎สอนก็มีความสุขในการสอน สิ่งตํางๆ
เหลํานี้ ก็จะชํว ยสนับสนุนและสํงเสริมให๎การเรียนการสอนดาเนิ นไปด๎ว ยความราบรื่น สะดวก
รวดเร็ว ตามแผนที่วางไว๎
2. สภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎สนับสนุน การเรียนรู๎หลายด๎านเชํนทาให๎ผู๎เรียนเกิดความ
ประทับใจ เป็นตัวกระตุ๎นผู๎เรี ยนให๎มีความสนใจและเกิดแรงจูงใจในการเรียนเปลี่ยนเจตคติไป
ในทางที่ดี มีค วามพึงพอใจในการเรียนชํว ยให๎เกิด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปัจ จัยสาคัญใน
กระบวนการเรียนการสอนก็คือความรู๎สึกที่เกิดจากตัวผู๎เรียน ความรู๎สึกพึงพอใจ สนใจ อยากเรียน
อยากรู๎ ซึ่งจะเป็น ตั วการน าไปสูํการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภ าพในที่ สุด ดั งนั้น ถ๎าผู๎เรียนอยูํใ น
สภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ที่สมบูรณ์ ทั้งทางด๎ านกายภาพ จิตภาพ และทางด๎านสังคมภาพแล๎ว
จะชํวยกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎สึกดังกลําวได๎
3. สภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ชํวยจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่พึงประสงค์ใ ห๎แกํผู๎เรียน
ประสบการณ์การเรียนรู๎ขึ้นอยูํกับสภาพแวดล๎อม ตามปกติแล๎วการรับรู๎และการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
จะเกิด ขึ้น หลังจากที่ได๎ ปะทะ สัมพัน ธ์กับสิ่งภายนอกที่มากระตุ๎ น ประสาทสัมผัสของผู๎เรีย น
การปะทะสัมพันธ์กับสิ่งตํางๆ เป็นการสร๎างประสบการณ์ ดังนั้นถ๎าเราต๎องการให๎ผู๎เรียนได๎รับ
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู๎ ที่ ดี ก็ ต๎ อ งจั ด ให๎ ผู๎เ รี ย นอยูํใ นสภาพแวดล๎ อ มการเรี ย นรู๎ ที่ดี กํ อ นแล๎ ว
สภาพแวดล๎อมตํางๆ เหลํานั้นจะเป็นตัวกาหนดประสบการณ์ของผู๎เรียนภายหลัง
4. สภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ที่ดีจะชํวยพัฒนาบุคลิกภาพของผู๎เรียน จุดมุํงหมายที่สาคัญ
ของการจัดการศึกษาประการหนึ่งก็คือมุํงให๎ผู๎เรียนมีบุคลิกภาพดี มีการแสดงออกทางกายวาจาและ
ใจตามแบบอยํางที่สังคมยอมรับกลําวคือมีคุณธรรม และจริยธรรมที่เป็นเครื่องหมายของคนดี มีการ
ประพฤติ ปฏิบัติ สามารถดารงชีวิตอยูํใ นสังคมได๎ อยํางดี การที่จ ะหลํอหลอมพฤติ ก รรม หรือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู๎เรียนให๎เป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์นั้นต๎องใช๎เวลาและอาศัยปัจจัย
หลายอยํางประกอบกัน จึงจะสามารถกลํอมเกลาผู๎เรียนได๎ สภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ถือวําเป็นปัจจัย
หนึ่งที่จ ะชํวยปรับหรือโน๎ มน๎าว พฤติกรรมของผู๎เรียน โดยเฉพาะสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ที่มี
บรรยากาศที่อบอุํน เป็นมิต ร มีความเป็นประชาธิปไตย ยอมรับฟังความคิดเห็น ซึ่งกัน และกัน
ตัดสินปัญหาด๎ว ยเหตุผลตํางๆ เหลํานี้จะคํอยๆ แทรกซึมเข๎าไปในความรู๎สึกนึก คิด ของผู๎ เรียน
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สะสมทีละน๎อยจนในที่สุดก็จะแสดงออกในลักษณะของบุคลิกภาพรูปแบบในการรับรู๎ ตลอดจน
คํานิยมตํางๆ ของผู๎เรียน
5. สภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎มีสํวนชํวยในการควบคุมชั้นเรียนให๎ผู๎เรียนมีระเบียบวินัย
สภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎เป็นตัวกาหนดอาณาเขตของการเรียน ทาให๎มีบรรยากาศที่แตกตํางไปจาก
กิจ กรรมอื่น ยกตั ว อยํางเชํน ลัก ษณะของสภาพแวดล๎อมในสถานเริงรมย์ ผู๎เรียนเมื่ออยูํใ น
สภาพแวดล๎อมทางการเรี ยนที่จัด ไว๎อยํางเหมาะสม ก็จ ะรู๎จัก สารวมอยูํในระเบียบวินั ยมากขึ้น
โดยเฉพาะถ๎ามีการจัดโต๏ะเก๎าอี้ของนั กเรียนอยํางมีวัตถุประสงค์จะชํวยให๎ก ารควบคุมชั้นเรียนมี
ระบบระเบียบและงํายสาหรับผู๎สอนมากขึ้น
6. สภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎เป็นแหลํงทรัพยากรทางการเรียน การจัดสภาพแวดล๎อมการ
เรียนรู๎ในปัจจุบันเป็นไปอยํางกว๎างขวาง หลายแหลํงเห็นความสาคัญของมุมวิชาการ ศูนย์วิชาการ
มุมสื่อการเรียนการสอน ทาให๎ทั้งผู๎เรียนและผู๎สอน สามารถใช๎เป็นแหลํงค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติม
ได๎ ตลอดเวลาที่ต๎องการ เป็นการสํงเสริมการเรียนรู๎ด๎ ว ยตนเอง สามารถจัด กิจ กรรมการเรียน
การสอนแบบยึดเด็กเป็นศูนย์กลางได๎อยํางดี นอกจากนี้แหลํงทรัพยากรการเรียนจะชํวยพัฒนาความ
รับผิดชอบให๎เกิด ขึ้นในตัว ผู๎เรี ยนตลอดจนเป็นการสร๎างนิสัยให๎ใ ฝ่เรียนใฝ่รู๎ ศึก ษาค๎นคว๎าด๎ว ย
ตนเอง ไมํยึดติดอยูํเฉพาะความรู๎ที่ได๎จากผู๎สอน
7. สภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎เสริมสร๎างบรรยากาศในการเรียน สภาพแวดล๎อมการเรีย นรู๎
ที่ดีจะทาให๎บรรยากาศในการเรียนเอื้อตํอการเรียนการสอนให๎ดาเนินไปอยํางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากที่สุด ในสภาพแวดล๎อมทางกายภาพที่มีค วามสะดวกสบายสงบ ปราศจาก
สิ่งรบกวนจะชํวยสร๎างบรรยากาศทางวิชาการให๎เกิดขึ้นทาให๎ผู๎เรียนมีความกระตือรือร๎นที่ จะศึกษา
หาความรู๎หรือทากิจกรรมการเรียนตํางๆ อยํางตั้งใจและมีสมาธิ ยิ่งถ๎าผู๎สอนและเพื่อนรํวมชั้นซึ่ง
จัดวําเป็นสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ด๎าน จิตภาพมีบุคลิกลักษณะที่อบอุํน เป็นมิตร ก็จะยิ่งทาให๎
บรรยากาศในการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์มากยิ่งขึ้น
8. สภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ชํวยสร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางผู๎สอนกับผู๎เรียน และ
ผู๎เรียนกับผู๎เรียนด๎วยกัน การจัดสถานที่ โต๏ะ เก๎าอี้ อุปกรณ์ตํางๆ ให๎งํายตํอการเคลื่อนไหวโยกย๎าย
ทาให๎ผู๎สอนไปถึงตัวผู๎เรียนได๎สะดวก ตาแหนํงของผู๎สอนไมํจาเป็นต๎องอยูํหน๎าชั้นเสมอไป ผู๎สอน
อาจนั่งอยูํทํามกลางผู๎เรียนเพื่อให๎คาปรึกษา แนะแนวทางสภาพแวดล๎อมเชํนนี้ชํวยให๎ผู๎สอนมีความ
ใกล๎ชิดกับผู๎เรียนมากขึ้น ทาให๎ได๎รู๎จักอุปนิสัย ตลอดจนพฤติกรรมของผู๎เรียนเป็นรายบุคคลได๎ดี
สํวนผู๎เรียนจะลดความกลัว และมีความกล๎ามากขึ้น กล๎าพูด กล๎าแสดงความคิดเห็น มีเจตคติที่ดีตํอ
ผู๎สอน
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9. สภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ที่เหมาะสมจะชํว ยลดความเมื่อยล๎า หรือความอํอนเพลีย
ทางด๎านสรีร ะของผู๎เรียนเชํนการจัด โต๏ะเก๎าอี้ที่มีขนาดพอเหมาะกับรํางกาย ของผู๎เรียนชํว ยให๎
การนั่งสบายสามรถนั่งได๎นานๆ โดยไมํปวดหลัง การให๎แสงสวํางในห๎องเรียนที่เหมาะ จะชํวยให๎
ผู๎เรียนคลายความเมื่อยล๎าของสายตา นอกจากนี้ยังเป็นการสํงเสริมพัฒนาการของผู๎เรียนด๎านรํางกาย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาด๎วย จากแนวคิดเกี่ยวกับชุดกิจกรรมดังกลําวนี้ จึงเป็นแนวทางใน
การสร๎างชุดกิจกรรมที่มีคุณภาพ เป็นมาตรฐานทั้งทางด๎านเนื้อหา กิจกรรม การจัดสภาพแวดล๎อม
และที่สาคัญเป็นแนวคิด ที่คานึงถึงผู๎เรียนเป็นสาคัญ จึงตอบสนองตํ อความต๎ องการของผู๎เรียน
อยํางแท๎จริง
สรุ ป ได๎ วํ า คนทุ ก คนมี พั ฒ นาการทางความรู๎ ค วามเข๎ า ใจ หรื อ การรู๎ คิ ด โดยผํ า น
กระบวนการที่เรียกวํา Acting, Imagine และ Symbolizing ซึ่งอยูํใ นขั้น พัฒนาการทางปัญญา
คือ Enactive, Iconic และ Symbolic representation ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตมิใชํ
เกิดขึ้นชํวงใดชํวงหนึ่งของชีวิตเทํานั้น Bruner เห็นด๎วยกับ Piajet ที่วํา มนุษย์เรามีโครงสร๎างทาง
สติ ปัญญา (Cognitive Structure) มาตั้ งแตํ เกิด ในวัยเด็ ก จะมีโครงสร๎างทางสติ ปัญญาที่ไมํ
ซับซ๎อน เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล๎อมจะทาให๎โครงสร๎างทางสติปัญญาขยาย และซับซ๎อน
เพิ่มขึ้น หน๎าที่ของครูคือ การจัดสภาพสิ่งแวดล๎อมที่ชํวยเอื้อตํอการขยายโครงสร๎างทางสติปัญญา
ของผู๎เรียน
องค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ทิศนา แขมมณี(2543: 10-12) กลําววํา องค์ประกอบชุดกิจกรรมนั้น มีความสาคัญตํอการ
สร๎างชุดกิจกรรมเป็นอยํางยิ่ง เพราะจะเป็นแนวทางในการสร๎างชุดกิจกรรมให๎เป็นไปอยํางมีระบบ
และสมบูรณ์ในตัวเอง และควรประกอบด๎วย
1. ชื่อกิจกรรม ประกอบด๎วยหมายเลขกิจกรรม ชื่อของกิจกรรม และเนื้อหาของกิจกรรมนั้น
2. คาชี้แจง เป็นสํวนที่อธิบายความมุํงหมายหลักของกิจกรรม และลักษณะของการจัด
กิจกรรมเพื่อให๎บรรลุจุดมุํงหมายนั้น
3. จุดมุํงหมาย เป็นสํวนที่ระบุจุดมุํงหมายที่สาคัญของกิจกรรมนั้น
4. ความคิดรวบยอด เป็นสํวนที่ระบุเนื้อหาหรือมโนทัศน์ของกิจกรรมนั้น สํวนนี้ควร
ได๎รับการย้าและเน๎นเป็นพิเศษ
5. สื่อ เป็นสํวนที่ระบุถึงวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการดาเนินกิจกรรม เพื่อชํวยให๎ครูทราบ
วําต๎องเตรียมอะไรบ๎าง
6. เวลาที่ใช๎ เป็นสํวนที่ระบุโดยประมาณวํา กิจกรรมนั้นควรใช๎เวลาเพียงใด
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7. ขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรม เป็นสํวนที่ระบุในการจัดกิจกรรมอยํางเป็นขั้นตอน
เพื่อให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ ซึ่งนอกจากจะสอดคล๎องกับหลักวิชาแล๎ว ยังเป็นการอานวย
ความสะดวกแกํครูในการดาเนินการ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
7.1 ขั้นนา เป็นการเตรียมความพร๎อมของผู๎เรียน
7.2 ขั้นกิจกรรม เป็นสํวนที่ทาให๎ผู๎เรียนได๎มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
ทาให๎เกิดประสบการณ์นาไปสูํการเรียนรู๎ตามเป้าหมาย
7.3 ขั้ น อภิ ปราย เป็ น สํ ว นที่ ผู๎เ รีย นจะได๎ มีโ อกาสน าประสบการณ์ ที่ไ ด๎ รั บจาก
ขั้นกิจกรรมมาวิเคราะห์ เพื่อให๎เกิดความเข๎าและอภิปรายเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎ที่กว๎างขวางออกไปอีก
7.4 ขั้นสรุป เป็นสํวนที่ครูและผู๎เรียนประมวลข๎อความรู๎ที่ได๎จากขั้นกิจกรรม และขั้น
อภิปราย นามาสรุปหาสาระสาคัญที่สามารถนาไปใช๎ตํอไป
7.5 ขั้นฝึกปฏิบัติ เป็นสํวนที่ชํวยให๎ผู๎เรียนได๎นาความรู๎ที่ได๎จากการเรียนในกิจกรรม
ไปฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม
7.6 ขั้น ประเมินผล เป็น สํว นที่ได๎รับความรู๎ค วามเข๎าใจของผู๎เรียนหลังจากการฝึก
ปฏิบัติครบถ๎วนทุกขั้นตอนแล๎ว โดยได๎ทาแบบฝึกกิจกรรมทบทวนท๎ายชุดกิจกรรม
สุกิต ศรี พรหม(2551: 69) ได๎ สรุ ปองค์ ประกอบของชุด กิ จ กรรม ประกอบด๎ ว ย
องค์ประกอบ 7 อยําง คือ
1. เนื้อหาหรือมโนทัศน์ที่ต๎องการให๎ผู๎เรียนศึกษา (Concept Focus) ชุดกิจกรรมเน๎นให๎
ผู๎เรียนศึกษาเพียงมโนทัศน์หลักเรื่องเดียว
2. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behaviorally Stated Objective) เป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดที่จะ
ทาให๎ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์นั้นประสบความสาเร็จหรือล๎มเหลวเป็นข๎อความที่ระบุถึงพฤติกรรม
ที่ค าดวําจะให๎เกิด ขึ้น หลังจากการเรียนรู๎ ควรระบุชัด เจนให๎ผู๎เรียนเข๎าใจอยํางแจํมแจ๎งเพราะ
วัตถุประสงค์นี้เป็นแนวทางในการทากิจกรรมเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์
3. มีกิจกรรมให๎เลือกหลายๆ อยําง (Multiple Active Methodologies) คือ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่ต๎องการให๎นักเรียนปฏิบัติ เชํน ทางานกลุํมทาการทดลองหรือใช๎สื่อการเรียนชนิดตํางๆ
การที่มีกิจกรรมให๎นักเรียนเลือกปฏิบัติหลายๆ ทางมาจากความเชื่อที่วําไมํมีวิธีใดวิธีหนึ่งจะเหมาะ
ที่สุดกับนักเรียนทุกคน
4. วัสดุประกอบการเรียน (Diversified Learning Resources) จากกิจกรรมให๎เลือกหลาย
ทางนั้ นจ าเป็นต๎ องมีวัสดุประกอบการเรียนหลายๆ อยําง เชํน แผนภูมิภ าพ หุํนจ าลอง เทป
บันทึกเสียง เป็นต๎น วัสดุหรือสื่อการเรียนเป็นแหลํงที่จะชํวยให๎นักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เกิดการเรียนรู๎ในมโนทัศน์ที่กาหนดให๎
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5. แบบทดสอบ (Evaluation Instrument) ในการประเมินผลดูวํานักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์
ในการเรียนรู๎จากการสอนมากน๎อยเพียงใด แบบทดสอบที่ใช๎อาจใช๎ใน 3 ลักษณะ
5.1 แบบทดสอบกํอนเรียน (Pre-test)
5.2 แบบทดสอบตนเอง (Self-test)
5.3 แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
6. กิจกรรมสารองหรือกิจ กรรมเพิ่มเติม (Breadth and Depth Activities) หลังจากที่
นักเรียนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนแล๎วอาจทากิจกรรมที่เสนอแนะเพิ่มเติมตามความสนใจ
7. คาชี้แจงวิธีใช๎ชุดกิจกรรม (Instruction) เนื่องจากชุดกิจกรรมที่ผลิตขึ้นเพื่อให๎นักเรียน
เรียนด๎วยตนเอง คาชี้แจงวิธีใช๎ชุดกิจกรรมทาให๎นักเรียนสามารถเข๎าใจและเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเอง
สุวิทย์ มูลคา และอรทัย มูลคา (2551: 52) เสนอวํา ชุดกิจกรรมมีองค์ประกอบสาคัญ
4 ประการ ได๎แกํ
1. คูํมือการใช๎ชุดกิจกรรม เป็นคูํมือหรือแผนการสอนสาหรับผู๎สอนใช๎ศึกษาและปฏิบัติ
ตามขั้นตอนตํางๆ ซึ่งมีรายละเอียดชี้แจงไว๎อยํางชัดเจน เชํน การนาเข๎าสูํบทเรียน การจัดชั้นเรียน
บทบาทผู๎เรียน เป็นต๎น ลักษณะของคูํมืออาจจัดทาเป็นเลํมหรือแผํนพับก็ได๎
2. บัตรคาสั่งหรือบัตรงาน เป็นเอกสารที่บอกให๎ผู๎เรียนประกอบกิจกรรมแตํละอยํางตาม
ขั้นตอนที่กาหนดไว๎ บรรจุอยูํในชุดกิจกรรม บัตรคาสั่งหรือบัตรงานจะมีครบตามจานวนกลุํมหรือ
จานวนผู๎เรียน ซึ่งประกอบด๎วย คาอธิบายในเรื่องที่จะศึกษา คาสั่งให๎ผู๎เรียนประกอบกิจกรรมและ
การสรุปบทเรียน การจัดทาบัตรคาสั่งหรือบัตรงานสํวนใหญํนิยมใช๎กระดาษแข็งขนาด 6× 8 นิ้ว
3. เนื้อหาสาระและสื่อการเรียนประเภทตํางๆ จัดไว๎ในรูปของสื่อที่หลากหลายอาจแบํงได๎
2 ประเภทดังนี้
3.1 ประเภทเอกสารสิ่งพิมพ์ เชํน หนังสือ วารสาร บทความ ใบความรู๎(Fact Sheet)
ของเนื้อหาเฉพาะเรื่อง บทเรียนโปรแกรมเป็นต๎น
3.2 ประเภทโสตทัศนูปกรณ์ เชํน รูปภาพ แผนภาพ แผนภูมิ สมุดภาพ เทปบันทึกเสียง
เทปโทรทัศน์ สไลด์ (Slide) วีดีทัศน์ (Video) ซีดีรอม (CD-ROM) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชํวยสอน
(CAI) เป็นต๎น
4. แบบประเมินผล เป็นแบบทดสอบที่ใช๎วัดและประเมินความรู๎ด๎วยตนเอง ทั้งกํอนและ
หลังเรียนอาจจะเป็นแบบทดสอบชนิดจับคูํ เลือกตอบ หรือ กาเครื่องหมายถูกผิดก็ได๎
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จากการศึกษาองค์ประกอบของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู๎มีผู๎กาหนดองค์ประกอบของ
ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู๎ไว๎หลายรูปแบบ ผู๎วิจัยจึงได๎ นามากาหนดรูปแบบและองค์ประกอบ
ของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู๎ โดยใช๎แหลํงเรียนรู๎(ป่าชายเลน) ดังนี้
1. ชื่อกิจกรรม
2. คานา
3. คาชี้แจงสาหรับครูผู๎สอน
4. คาชี้แจงสาหรับนักเรียน
5. สาระสาคัญ/จุดประสงค์
6. ใบความรู๎/ใบกิจกรรม
7. แบบทดสอบ
8. แผนการจัดการเรียนรู๎
ขั้นตอนในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้
การสร๎างชุดกิจกรรมเพื่อให๎เกิดประโยชน์สูงสุดแกํผู๎เรียน ได๎มีนักการศึกษาหลายทําน
ได๎เสนอขั้นตอนการสร๎างชุดกิจกรรมตํางๆ ดังนี้
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2545: 123) กลําววํา ได๎ลาดับขั้นตอนในการพัฒนา ชุดการสอน
ที่สาคัญ 10 ขั้นตอน ดังนี้
1. หมวดหมูํ เนื้อหา และประสบการณ์ อาจกาหนดเป็นหมวดวิชาหรือ บูรณาการเป็น
แบบสหวิทยาการตามที่เห็นเหมาะสม
2. กาหนดหนํวยการสอน แบํงเนื้อหาออกเป็นหนํวยการสอนโดยประมาณเนื้อหาวิชา
ที่จะถํายทอดความรู๎แกํนักเรียนได๎ในหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งครั้ง
3. กาหนดหัวเรื่อง ผู๎สอนต๎องถามตัวเองในการสอนแตํละหนํวยควรให๎ประสบการณ์แกํ
ผู๎เรียนอะไรบ๎างแล๎วกาหนดออกมาเป็น 4 – 5 หัวเรื่อง
4. กาหนดมโนทัศน์และหลักการ มโนทัศน์และหลักการที่กาหนดจะต๎อง สอดคล๎องกับ
หนํวยและหัวเรื่อง โดยสรุปแนวคิด สาระ และหลักเกณฑ์สาคัญไว๎เพื่อเป็นแนวทาง การจัดเนื้อหา
มาสอนให๎สอดคล๎องกัน
5. ก าหนดจุด ประสงค์ใ ห๎สอดคล๎ องกับหัว เรื่อง เป็น จุด ประสงค์ทั่ว ไปกํ อน แล๎ ว
เปลี่ยนเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ที่มีเงื่อนไขและเกณฑ์การเปลี่ยนพฤติกรรม
6. กิจกรรมการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งเป็น แนว
ทางการเลือกและการผลิตสื่อการเรียนการสอน “กิจกรรมการเรียน” หมายถึงกิจกรรม ทุกอยํางที่
ผู๎เรียนปฏิบัติ เชํน การอําน การทากิจกรรมตามใบงาน ตอบคาถาม เขียนภาพ เลํนเกม เป็นต๎น
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7. กาหนดแบบประเมินผล ต๎องประเมินผลให๎ตรงกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยใช๎
แบบทดสอบอิงเกณฑ์ เพื่อให๎ผู๎สอนทราบคําหลังจากผํานกิจกรรมมาเรียบร๎อยแล๎วผู๎เรียนได๎เปลี่ยน
พฤติกรรมการเรียนรู๎ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว๎หรือไมํ
8. เลือกและผลิตสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการที่ครูใช๎ คือ เป็นสื่อการสอน
ทั้งสิ้น เมื่อผลิตสื่อการสอนของแตํละหัวเรื่องแล๎ว ก็จัดสื่อการสอนเหลํานั้นไว๎ เป็นหมวดหมูํนาไป
ทดลองหาประสิทธิภาพ เรียกวํา “ชุดกิจกรรม”
9. หาประสิทธิภ าพชุดกิจ กรรม เพื่อเป็น การประกัน วํา ชุด กิจ กรรมที่ สร๎างขึ้น มี
ประสิทธิภาพในการสอนผู๎สร๎างจาต๎องกาหนดเกณฑ์ลํวงหน๎า โดยคานึงหลักที่วํา การเรียนรู๎เป็น
กระบวนการชํวยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู๎เรียนให๎บรรลุผล
10. การใช๎ชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรมที่ได๎ปรับปรุงแล๎วและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว๎
สามารถนาไปสอนผู๎เรียนได๎ตามประเภทของชุดกิจกรรม และตามระดับการศึกษา โดยกาหนด
ขั้นตอนการใช๎ดังนี้
10.1 ให๎ผู๎เรียนทาแบบทดสอบกํอนเรียน เพื่อพิจารณาพื้นความรู๎เดิมของ ผู๎เรียน
10.2 ขั้นนาเข๎าสูํบทเรียน
10.3 ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน
10.4 ขั้นสรุปบทเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดพฤติกรรม การเรียนรู๎หลังเรียน
ที่เปลี่ยนไป
สุวิทย์ มูลคา และอรทัย มูลคา (2551: 53-54) ได๎สรุปขั้นตอนของการผลิตชุดกิจกรรม มี
ขั้นตอนดังนี้
1. กาหนดเรื่องเพื่อทาชุดกิจกรรม อาจกาหนดตามเรื่องในหลักสูตรหรือกาหนดเรื่องใหมํ
ขึ้นมาก็ได๎การจัดแบํงเรื่องยํอยจะขึ้นอยูํกับลักษณะของเนื้อหาและลักษณะการใช๎ชุดกิจกรรมนั้นๆ
การแบํงเนื้อเรื่องเพื่อทาชุดกิจกรรมในแตํละระดับยํอมไมํเหมือนกัน
2. กาหนดหมวดหมูํเนื้อหาและประสบการณ์ อาจกาหนดเป็นหมูํวิชาหรือบูรณาการ
แบบสหวิทยาการได๎ตามความเหมาะสม
3. จัด เป็นหนํ วยการสอน จะแบํงเป็นกี่หนํ ว ย แตํละหนํ วยจะใช๎เวลาเทําไรนั้ นควร
พิจารณาให๎เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นผู๎เรียน
4. กาหนดหัวเรื่อง จัดแบํงหนํว ยการสอนเป็น หัวข๎อยํอยๆ เพื่อสะดวกตํอการเรียนรู๎
แตํละหนํวยควรประกอบด๎วยหัวข๎อยํอย หรือประสบการณ์ในการเรียนรู๎ประมาณ 4-6 หัวข๎อ
5. ก าหนดความคิด รวบยอดหรือหลัก การ ต๎องก าหนดให๎ชัด เจนวําจะให๎ผู๎เรียนเกิด
ความคิดรวมยอดหรือสามารถสรุปหลักการ แนวคิดอะไร ถ๎าผู๎สอนเองยังไมํรู๎ชัดเจนวําจะให๎ผู๎เรียน
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เกิดการเรียนรู๎อะไรบ๎างการกาหนดกรอบความคิด หรือหลักการก็จะให๎ชัดเจน ซึ่งจะรวมไปถึง
การจัดกิจกรรม เนื้อหาสาระ สื่อและสํวนประกอบอื่นๆ ก็จะไมํชัดเจนตามไปด๎วย
6. กาหนดจุดประสงค์การสอน หมายถึง จุดประสงค์ทั่วไปและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
รวมทั้งการกาหนดเกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎ไว๎ให๎ชัดเจน
7. กาหนดกิจกรรมการเรียน ต๎องกาหนดให๎สอดคล๎องวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมซึ่งจะ
เป็นแนวทางในการเลือกและผลิตสื่อการสอน กิจกรรมการเรียน หมายถึง กิจกรรมทุกอยํางที่ผู๎เรียน
ปฏิบัติ เชํน การอําน การทากิจกรรมตามบัตรคาสั่ง การตอบคาถาม การเขียนภาพการทดลอง
การเลํนเกม การแสดงความคิดเห็น การทดสอบ เป็นต๎น
8. ก าหนดแบบประเมิน ผล ต๎ อ งออกแบบประเมิน ผลให๎ ต รงกับ วัต ถุ ประสงค์ เชิ ง
พฤติ ก รรม โดยใช๎การสอบแบบอิงเกณฑ์ (การวัด ผลที่ยึด เกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว๎ใ น
วัตถุประสงค์โดยไมํมีการนาไปเปรียบเทียบกับคนอื่น) เพือ่ ให๎ผู๎สอนทราบวําหลังจากผํานกิจกรรม
มาเรียบร๎อยแล๎ว ผู๎เรียนได๎เปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู๎ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎มากน๎อยเพียงใด
9. เลือกและผลิตสื่อการสอน วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการที่ผู๎สอนใช๎ถือเป็น สื่อการสอน
ทั้งสิ้น เมื่อผลิตสื่อการสอนในแตํละหัวเรื่องเรียบร๎อยแล๎ว ควรจัดสื่อการสอนเหลํานั้นแยกออกเป็น
หมวดหมูํในกลํอง/แฟ้มที่เตรียมไว๎ กํอนนาไปหาประสิทธิภาพเพื่อหาความตรง ความเที่ยงกํอน
นาไปใช๎ เราเรี ยกสื่อการสอนแบบนี้วํา ชุดกิจ กรรมโดยปกติ รูปแบบของชุดกิจ กรรมที่ดี ควรมี
มาตรฐานเพื่อความสะดวกในการใช๎และความเป็นระเบียบเรียบร๎อยในการเก็บรักษา โดยพิจารณา
ในด๎านตํางๆ เชํน การใช๎ประโยชน์ความประหยัด ความคงทนถาวร ความนําสนใจ ความทันสมัย
ทันเหตุการณ์ ความสวยงามเป็นต๎น
10. สร๎างข๎อทดสอบกํอนและหลังเรียนพร๎อมทั้งเฉลย การสร๎างข๎อสอบเพื่อทดสอบกํอน
และหลังเรียนควรสร๎างให๎ครอบคลุมเนื้อหาและกิจกรรมที่กาหนดให๎เกิดการเรียนรู๎โดยพิจารณา
จากจุดประสงค์การเรียนรู๎เป็นสาคัญ ข๎อสอบไมํควรมากเกินไปแตํควรเน๎นกรอบความรู๎สาคัญใน
ประเด็นหลักมากกวํารายละเอียดปลีกยํอย หรือถามเพื่อความจาเพียงอยํางเดียว เมื่อสร๎างเสร็จแล๎ว
ควรทาเฉลยไว๎ให๎พร๎อมกันสํงไปหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
11. หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เมื่อสร๎างชุดกิจกรรมเสร็จเรียบร๎อยแล๎วต๎องนาชุด
กิจกรรมนั้นๆ ไปทดสอบโดยวิธีการตํางๆ กํอนนาไปใช๎จริง เชํน ทดลองเพื่อปรับปรุงแก๎ไขให๎
ผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต๎อง ความครอบคลุมและความตรงของเนื้อหาเป็นต๎น
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ขั้นตอนการสร๎างชุดกิจกรรม มีดังนี้ (บารุงศักดิ์ บูระสิทธิ์, 2548: 57)
1. กาหนดหมวดหมูํเนื้อหาและประสบการณ์
2. กาหนดหนํ วยการสอน โดยแบํงเนื้ อหาออกเป็นหนํว ยที่ครูจ ะสามารถถํายทอดให๎
นักเรียนแตํละครั้ง
3. กาหนดหัวเรื่อง
4. กาหนดมโนคติและหลักการ
5. กาหนดวัตถุประสงค์ให๎สอดคล๎องกับหัวเรื่อง
6. กาหนดกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
7. กาหนดแบบประเมินผล
8. เลือกและผลิตสื่อการสอน วัสดุ อุปกรณ์
9. หาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม
10. การใช๎ชุดกิจกรรม ซึ่งมีขั้นตอนสาคัญ คือ ให๎นักเรียนทาแบบทดสอบกํอนเรียน ขั้น
นาเข๎าสูํบทเรียน ขั้นประกอบกิจกรรม ขั้นสรุปผลการเรียน และทาแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อดู
พฤติกรรมการเรียนรู๎ที่ได๎เปลี่ยนไป
สรุปได๎ วําขั้นตอนการสร๎างชุดกิจกรรมประกอบด๎ วย การศึกษาเนื้ อหาสาระของวิชา
ทั้งหมดแบํงหนํ ว ยการเรี ยน ก าหนดหนํ วยการเรียนการสอน ก าหนดความคิด รวบยอดหรือ
สาระสาคัญกาหนดจุด ประสงค์การเรียนรู๎ วิเคราะห์งานและจัดลาดับกิจกรรม กาหนดสื่อและ
อุปกรณ์ประกอบการเรียน การสร๎างแบบทดสอบ ทดลองใช๎ชุดกิจกรรม และหาประสิทธิภาพของ
ชุดกิจกรรม
ขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรม
บุญเกื้อ ควรหาเวช (2550: 84) ได๎เสนอขั้น ตอนการใช๎ชุดกิจ กรรม รายบุค คลหรือ
ชุดกิจกรรมตามเอกัตภาพ ควรดาเนินการดังนี้
1. ผู๎สอนควรแนะนาหรือชี้แจงภาพรวมของชุดกิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางให๎ผู๎เรียนได๎
เข๎าใจ เชํน ลักษณะการจัดการเรียนรู๎ สํวนประกอบที่สาคัญ แนะนาการใช๎บัตรคาสั่ง การใช๎สื่อ
ตํางๆ เป็นต๎น
2. ให๎ผู๎เรียนศึกษาด๎วยตนเองจากบัตรคาสั่งและดาเนินตามกิจกรรมของบัตรคาสั่งจนครบ
กระบวนการโดยมีการประเมินตนเองทั้งกํอนและหลังการใช๎ชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรมแบบกลุํม
กิจกรรมหรือชุดกิจกรรมสาหรับการเรียนเป็นกลุํมยํอยโดยปกติชุดกิจกรรมชนิดนี้มักจะใช๎การสอน
แบบศูนย์การเรียน ดังนั้นการใช๎ชุดกิจกรรมควรนาเนินการดังนี้
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2.1 แนะนาหรือชี้แจงการใช๎ชุดกิจกรรมเพื่อเป็นแนวทางให๎ผู๎เรียนเข๎าใจวิธีใช๎
2.2 แบํงกลุํมยํอยผู๎เรียนตามจานวนชุดกิจกรรม
2.3 ให๎ผู๎เรียนทากิจกรรมตามบัตรคาสั่งที่อยูํ ในชุดกิจกรรมโดยเริ่มต๎นพร๎อมๆ กัน
ภายในชุดกิจกรรมจะกาหนดคาสั่ง กิจกรรม การประเมิน ภายในกรอบเวลาที่กาหนด
2.4 เมื่อผู๎เรี ยนกลุํมใดประกอบกิจ กรรมเสร็จ ตามเวลาที่ก าหนดแล๎ว ให๎สลั บ
หมุนเวียนกับกลุํมอื่น ๆ ในกรณีที่ยังสลับกลุํมไมํได๎ให๎ปฏิบัติกิจกรรมในศูน ย์การเรีย นรู๎สารอง
ชุ ด กิ จ กรรมประกอบค าบรรยายของผู๎ ส อนการใช๎ ชุ ด กิ จ กรรมประกอบค าบรรยายของครู
ควรดาเนินการดังนี้
2.4.1 ผู๎สอนต๎องทาความเข๎าใจอยํางดีกับบัตรคาสั่ง เนื้อหา สื่อ ใบงานและ
กิจกรรม
2.4.2 ผู๎สอนต๎องเตรียมวัสดุอุปกรณ์หรือสื่อในการนาเสนอหรือการสาธิตโดย
ฝึกให๎เกิดทักษะกํอนนาไปปฏิบัติจริง
2.4.3 ผู๎สอนต๎องประเมินการใช๎ชุดกิจกรรมเพื่อเป็นข๎อมูลสาหรับการปรับปรุง
ในโอกาสตํอไป
สุวิทย์ มูลคา และอรทัย มูลคา (2551: 56) เสนอวําการใช๎ชุดกิจกรรมจะใช๎ตามประเภท
และจุดประสงค์ที่ทาขึ้นมีขั้นตอนโดยสรุปดังนี้
1. ขั้นทดสอบกํอนเรียน ให๎ผู๎เรียนได๎ทดสอบกํอนเรียนเพื่อพิจารณาพื้นความรู๎เดิมของ
ผู๎เรียน อาจใช๎เวลาประมาณ 10-15 นาที และควรเฉลยผลการทดสอบให๎ผู๎เรียนแตํละคนทราบ
พื้นฐานความรู๎ของตน
2. ขั้นนาเข๎าสูํบทเรียน เพื่อเป็นการสร๎างแรงจูงใจให๎ผู๎เรียนเกิดความกระตือรือร๎นที่จะ
เรียนรู๎
3. ขั้น ประกอบกิจ กรรมการเรีย นผู๎ สอนจะต๎ องชี้ แจงหรื ออธิบายให๎ผู๎เ รีย นเข๎ าใจ
อยํางละเอียดทุกขั้นตอนกํอนลงมือทากิจกรรม
4. ขั้นสรุปบทเรียน ผู๎สอนนาสรุปบทเรียนซึ่งอาจทาได๎โดยการถามหรือให๎ผู๎เรียนสรุป
ความเข๎าใจหรื อสาระที่ได๎จากการเรียนรู๎เพื่อให๎แนํ ใจวําผู๎เรียนมีความคิดรวบยอดตามหลักการ
ที่กาหนด
5. ประเมินผลการเรียน โดยการทาข๎อทดสอบหลังเรียนเพื่อประเมินดูวําผู๎เรียนบรรลุตาม
จุดประสงค์หรือไมํเพื่อจะได๎ปรับปรุงแก๎ไขข๎อบกพรํองของผู๎เรียนในกรณีที่ยังไมํผํานจุดประสงค์
ที่กาหนดข๎อใดข๎อหนึ่ง
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สรุ ปได๎ วํา ขั้ น ตอนการใช๎ ชุด กิจ กรรมขึ้น อยูํกั บ ประเภทและจุ ด ประสงค์ ที่ส ร๎ างขึ้ น
ประกอบด๎วย ทดสอบกํอนเรียน นาเข๎าสูํบทเรียน ประกอบกิจกรรม สรุปบทเรียน และประเมินผล
ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2545) ได๎กลําวถึง
1. ความจาเป็นของการทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดการสอน ดังตํอไปนี้
1.1 สาหรับหนํวยงานผลิตชุดกิจกรรม เป็นการประกันคุณภาพของชุดกิจกรรมวําอยูํ
ในขั้นสูงเหมาะสมที่จะลงทุนผลิตออกมาเป็นจานวนมาก หากไมํทดสอบประสิทธิภาพและ ผลิต
ออกมาใช๎ประโยชน์ได๎ไมํดีก็ต๎องทาใหมํ เป็นการสิ้นเปลืองทั้งเวลา แรงงาน และเงินทอง
1.2 สาหรับผู๎ใช๎ชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรมชํวยให๎ผู๎เรียนเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่มุํงหวัง
ดังนั้นกํอนการนาชุดกิจกรรมไปใช๎ ครูควรมั่นใจวําชุดกิจกรรมนัน้ มีประสิทธิภาพ ในการชํวยให๎ได๎
ชุดกิจกรรมที่มีคุณคําตามเกณฑ์ที่กาหนด
1.3 สาหรับผู๎ผลิตชุดกิจกรรม การทดสอบหาประสิทธิภาพจะทาให๎ผู๎ผลิตมั่นใจได๎วํา
เนื้อหาที่บรรจุในชุดกิจกรรมมีความเหมาะสมและงํายตํอการเข๎าใจ อันจะชํวยให๎ผู๎ผลิต มีความ
ชานาญสูงขึ้น เป็นการประหยัดแรงงาน เวลา และเงินทองในการเตรียมต๎นแบบ
2. การกาหนดเกณฑ์หาประสิทธิภาพ หมายถึง การกาหนดระดับประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมที่จะชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ การกาหนดเกณฑ์จะประเมินจากพฤติกรรม ของผู๎เรียน
2 ประเภท คือ
2.1 ประเมิน พฤติ ก รรมตํ อเนื่ อง เป็น การประเมิน จากพฤติ ก รรมยํอยๆ หลาย
พฤติกรรม เรียกวํา “กระบวนการ” (Process) ของผู๎เรียนที่สังเกตจากการประกอบ กิจกรรมกลุํม
กิจกรรมรายบุคคล และกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ผู๎สอนกาหนด
2.2 พฤติกรรมขั้นสุดท๎าย เป็นการประเมินผลลัพธ์ (Product) ของผู๎เรียนโดยพิจารณา
จากการสอบหลังเรียน
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2545) กลําววํา การกาหนดเกณฑ์ E1/E2 ให๎มีคําเทําใดนั้นควร
พิจารณาตามความเหมาะสม โดยปกติเนื้อหาที่เป็นความรู๎ ความจา มักจะตั้งไว๎ 80/80 , 85/85หรือ
90/90 สํวนเนื้อหาที่เป็นทักษะอาจตั้งไว๎ต่ากวํานี้ เชํน 75/75 เป็นต๎น เมื่อกาหนดเกณฑ์แล๎วนาไป
ทดลองจริง อาจได๎ผลไมํตรงตามเกณฑ์แตํไมํควรต่ากวําเกณฑ์ที่กาหนดไว๎เกินร๎อยละ 5 เชํน ถ๎า
กาหนดไว๎ 90/90 ก็ควรได๎ไมํต่ากวํา 85.5/85.5
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3. การทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอน
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ( 2545 ) ได๎เสนอขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนได๎
ดังนี้
3.1 ขั้นหาประสิทธิภาพ 1: 1 (แบบเดี่ยว) เป็นการทดลองกับผู๎เรียนครั้งละ 1 คน โดย
ทดลอง 3 ครั้งกับเด็กอํอน ปานกลาง และเด็กเกํง คานวณหาประสิทธิภาพเสร็จแล๎วปรับปรุงให๎ดี
ขึ้น โดยปกติคะแนนที่ได๎จากการทดลองแบบเดี่ยวนี้จะได๎คะแนนต่ากวําเกณฑ์มาตรฐานมาก
3.2 ขั้นหาประสิทธิภาพ 1: 10 (แบบกลุํม) เป็นการทดลองกับผู๎เรียน 6 - 10 คน (คละ
ผู๎เรียนที่เกํง ปานกลาง และอํอน) คานวณหาประสิทธิภาพแล๎วปรับปรุงในคราวนี้คะแนนของ
ผู๎เรียนจะเพิ่มขึ้น
3.3 ขั้นหาประสิทธิภาพ 1: 100 (ภาคสนาม) เป็นการทดลองกับผู๎เรียนทั้งชั้น 30-40
คน คานวณหาคําประสิทธิภาพแล๎วทาการปรับปรุงผลลัพธ์ที่ได๎ควรใกล๎เคียงกับเกณฑ์ที่ตั้งไว๎ หลัง
การทดลองคานวณหาประสิทธิภาพแล๎วปรับปรุงแก๎ไข ผลลัพธ์ที่ได๎ ควรจะใกล๎เคียงกับเกณฑ์
ที่ตั้งไว๎ ต่ากวําเกณฑ์ได๎ไมํเกิน 2.5%
บุญชม ศรีสะอาด (2545) จาแนกวิธีการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเป็น 3 วิธีคือ
1. การหาประสิทธิภาพโดยผู๎เชี่ยวชาญ หรือครู โดยจะใช๎แบบประเมินผลให๎ ผู๎เชี่ยวชาญ
หรือครูพิจารณาทั้งด๎านคุณภาพ เนื้อหาสาระ และเทคนิคการจัดทาสื่อนั้นๆ แบบประเมินอาจเป็น
แบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) หรือเป็นแบบเห็นด๎วย ไมํเห็นด๎วย สรุปผลเป็นความถี่
แล๎วอาจทดสอบความแตกตํางระหวํางความถี่ด๎วยคําไค-สแควร์
2. การหาประสิทธิภาพโดยผู๎เรียน มีลัก ษณะเชํนเดียวกันกับการหาประสิทธิภาพโดย
ผู๎เชี่ยวชาญหรือครู แตํเน๎นการรับรู๎คุณคําที่ได๎จากการเรียนเป็นสาคัญ ประสิทธิภาพของสื่อการสอน
ที่มีความเที่ยงตรงที่จะพิสูจน์คุณภาพ และคุณคําของสื่อการสอนนั้นๆ โดยจะวัดวําผู๎เรียนที่เกิดการ
เรียนรู๎อะไรขึ้นบ๎าง เป็นการวัดเฉพาะผลที่เป็นจุดประสงค์ของการสอนโดยใช๎ ชุดกิจกรรมนั้นอาจ
จาแนกได๎เป็น 2 วิธี คือ
2.1 กาหนดเกณฑ์ขั้นต่าไว๎ เชํน เกณฑ์ 80/80 หรือ 90/90
2.2 ไมํได๎กาหนดเกณฑ์ไว๎ลํวงหน๎า แตํจะพิจารณาการเปรียบเทียบผลการสอบ หลัง
เรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยสาคัญหรือไมํ หรือเปรียบเทียบวําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด๎ว ย
ชุดกิจกรรมนั้นสูงกวํา หรือเทํากับสื่อ หรือเทคนิคการสอนอยํางอื่นหรือไมํ โดยใช๎สถิติทดสอบ
คําที(t – test)
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บารุ งศัก ดิ์ บูระสิทธิ์ (2548) เสนอวําการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานจะเป็น เทําใดนั้ น ให๎
ผู๎สอนเป็นผู๎พิจารณาตามความเหมาะสม แตํโดยปกติเนื้อหาที่เป็นความรู๎ มักจะต๎องเอาไว๎ที่ 80/80,
85/85, 90/90 สํวนเนื้อหาที่เป็นทักษะหรือเจตคติอาจตั้งไว๎ต่ากวํานี้ คือ 70/70 หรือ 75/75 ทั้งนี้
หลังจากประเมินประสิทธิภาพแล๎วผลลัพธ์ควรใกล๎เคียงกับเกณฑ์ที่ตั้งเอาไว๎ มีข๎อแม๎วํา ต๎องไมํต่ากวํา
เกณฑ์เกินกวํา 2.5%
2.3 ประเมินโดยไมํได๎ตั้งเกณฑ์ไว๎ลํวงหน๎า เป็นการประเมินด๎วยการเปรียบเทียบ
ผลการสอบของผู๎เรียนภายหลังจากที่เรียนจากชุดกิจกรรมนั้นแล๎ว (Post-test) สูงกวํากํอนเรียน(Pretest) อยํางมีนัยสาคัญหรือไมํ หาผลการเปรียบเทียบพบวําผู๎เรียนได๎คะแนนสอบหลังเรียนสูงกวํา
กํอนเรียนอยํางมีนัยสาคัญ ก็แสดงวําชุดกิจกรรมนั้นมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ (บารุงศักดิ์ บูระสิทธิ์, 2548) ได๎กลําวถึงความจาเป็ นที่ต๎องหาประสิทธิภาพ
ของชุดกิจกรรมไว๎ ดังนี้
1. เพื่อความแนํใจวําชุดฝึกหรือชุดกิจกรรมที่สร๎างขึ้นมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อความแนํใจวํา ชุดฝึกหรือชุดกิจกรรมนั้นสามารถทาให๎การเรียนการสอนบรรลุตาม
จุดมุํงหมายอยํางแท๎จริง
3. ถ๎าจะผลิต ชุด กิจ กรรมออกมาเป็น จานวนมาก การทดลองหาประสิทธิภาพจะเป็น
หลักประกันวํา ผลิตออกมาแล๎วใช๎ได๎ มิฉะนั้นอาจเสียงบประมาณ เสียแรงงาน เสียเวลา เพราะผลิต
ออกมาแล๎วใช๎การไมํได๎
ในการพั ฒ นาชุ ด กิจ กรรมการจั ด การเรี ย นรู๎ โดยใช๎ แ หลํ ง เรี ย นรู๎ ( ป่า ชายเลน) เพื่ อ
เสริมสร๎างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นั้น ผู๎วิจัยได๎
กาหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพไว๎ที่ 80/80 เนื่องจากเป็นชุดกิจกรรมที่เ น๎ นทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของผู๎เรียน เพื่อให๎ได๎ชุดกิจกรรมที่สามารถประกันได๎วํามีประสิทธิภาพจริง ตามที่
มุํง หวั งและเกิ ด ผลงานวิจั ยที่ มี คุณ ภาพ และเชื่อ ถือ ได๎ ตํ อ ไป โดยผู๎วิ จัย ก าหนดเกณฑ์ก ารหา
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมไว๎ที่เกณฑ์เกินกวํา 2.5%
ประโยชน์ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ประโยชน์ของชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ (บารุงศักดิ์ บูระสิทธิ์, 2548)
1. ชํวยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของครู ลดบทบาทในการบอกของครู
2. ชํวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู๎ของนักเรียน เพราะสื่อประสมที่ได๎จัดไว๎ในระบบ
เป็นการแปรเปลี่ยนกิจกรรมและชํวยรักษาระดับความสนใจของผู๎เรียนตลอดเวลา
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3. เปิดโอกาสให๎นักเรียนศึกษาด๎วยตนเอง ทาให๎มีทักษะในการแสดวงหาความรู๎พิจารณา
ข๎อมูล ฝึกความรับผิดชอบและการตัดสินใจ
4. เป็นแหลํงความรู๎ที่ทันสมัยและคานึงถึงหลักจิตวิทยา
5. ชํวยขจัดปัญหาขาดแคลนครู เพราะผู๎เรียนสามารถศึกษาด๎วยตนเองได๎
6. สํงเสริมการศึกษานอกระบบ เพราะสามารถนาไปใช๎ได๎ทุกเวลา
นอกจากนี้ (บารุงศักดิ์ บูระสิทธิ์, 2548) ได๎กลําวถึงประโยชน์ของชุดการสอนดังนี้
1. เป็นการฝึกให๎นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู๎ รู๎จักทางานรํวมกัน
2. เปิดโอกาสให๎นักเรียนเลือกวัสดุการเรียนและกิจกรรมที่ชอบ
3. เปิดโอกาสให๎นักเรียนก๎าวหน๎าไปตามอัตราความสามารถของแตํละคน
4. เป็นการเรียนที่สนองความแตกตํางระหวํางบุคคล
5. มีการวัดผลตนเองบํอย ๆ ทาให๎นักเรียนรู๎การกระทาของตนและสร๎างแรงจูงใจ
6. นักเรียนสามารถศึกษาได๎ด๎วยตนเองและมีสํวนรํวมในการเรียนอยํางแท๎จริง
7. เป็นการเรียนรู๎ชนิด Active ไมํใชํ Passive
8. นักเรียนเรียนที่ไหน เมื่อไร ก็ได๎ ตามความพอใจของนักเรียน
9. สามารถปรับปรุงการสื่อความหมายระหวํางนักเรียนกับครู
งานวิจัยที่เกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้
งานวิจัยในประเทศ
กรองทอง เอี่ยมเขียว และคณะ (2548) ได๎ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎
ปัญหาเป็นหลัก (PBL) เรื่อง สารที่ใช๎ในชีวิตประจาวัน กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบวํา ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎ปัญหาเป็นหลัก (PBL) เรื่อง
สารที่ใช๎ในชีวิตประจาวัน กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี
ประสิทธิภาพเทํากับ 82.44/82.88 จากการทดลองใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎ปัญหาเป็นหลัก
(PBL) เรื่ อ ง สารที่ใ ช๎ ใ นชี วิต ประจ าวั น กลุํ ม สาระการเรีย นรู๎วิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 นัก เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวําเกณฑ์ร๎อยละ 80 อยํางมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจตํอชุดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎ปัญหา
เป็นหลัก (PBL) เรื่อง สารที่ใช๎ในชีวิตประจาวัน กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 3 ด๎าน คือ ด๎านปัจจัยนาเข๎า ด๎านกระบวนการ และด๎านผลผลิตอยูํใน
ระดับมาก
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จักรกฤษณ์ จันทะคุณและคณะ (2548) ได๎ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมสํงเสริม
การอําน คิด วิเคราะห์ และเขียน สาหรับนัก เรียนชั้น ประถมศึก ษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบวํา ชุด
กิจกรรมที่สร๎ างขึ้น ทุกชุดมีความเหมาะสมกับที่จะน าไปใช๎กับ นั กเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มี
คําเฉลี่ยคะแนนการพิจารณาของผู๎เชี่ยวชาญอยูํระดับ 0.60-1.00 และมีประสิทธิภาพเทํากับ 80.95 /
85.65 เมื่อนาไปทดลองใช๎กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 30 คน พบวํา ความสามารถ
ด๎ านการอําน คิด วิเคราะห์ และเขียนของนั ก เรียนสูง กวํากํอนเรียนอยํางมีนั ยสาคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .01
วีรพล อินพลอย (2548) ได๎ศึกษาการสร๎างชุดกิจกรรมกลุํมสร๎างเสริมประสบการณ์ชีวิต
เรื่องจักรวาลและอวกาศ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึก ษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบวํา ชุดการสอนมี
ประสิทธิภาพ 80.60/81.10 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตํละชุดการสอนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน คือ ร๎อยละ 82.00 และต่ าสุด คือ ร๎อยละ 80.00 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุํมสร๎างเสริม
ประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนที่ได๎รับการสอนโดยใช๎ชุดการสอน สูงกวํานักเรียนที่ได๎รับการสอน
โดยวิธีสอนตามปกติ อยํางมีนัยสาคั ญทางสถิติที่ระดับ .01 และได๎กาหนดองค์ประกอบของชุด
กิจกรรมไว๎ดังนี้ (1) ชื่อกิจกรรม (2) คาชี้แจง (3) จุดมุํงหมาย (4) แนวคิด (5) สื่อ (6) เวลาที่ใช๎
(7) ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม (8) การประเมินผล (9) ภาคผนวก และได๎กาหนดกระบวนการจัด
กิจกรรม ประกอบด๎วย (1) ขั้นนา (2) ขั้นกิจกรรม (3) ขั้นอภิปราย (4) ขั้นสรุป (5) ขั้นประเมินผล
อรอนงค์ ฟ้าคะนอง (2548 : 66-68) ได๎ศึกษาการพัฒนาชุดกิจรรมวิทยาศาสตร์เรื่อง
ระบบนิเวศและสิ่งแวดล๎อม สาหรับนักเรียนชํวงชั้นที่ 3 โดยมีความมุํงหมายเพื่อศึกษาผลการเรียนรู๎
และทัก ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนั ก เรียนชํว งชั้น ที่ 3 ที่เรียนด๎ ว ยชุด กิจ กรรม
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศและสิ่งแวดล๎อม กลุํมตัวอยําง เป็นนักเรียนชํวงชั้นที่ 3 จานวน 40 คน
เครื่องมือที่ใช๎ คือ แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู๎ด๎านความรู๎ และแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู๎ด๎าน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผลการศึกษาพบวํานักเรียนมีคะแนนผลการเรียนรู๎หลังเรียนสูง
กวํากํอนเรียนอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นลินี อินดี คา (2551) ได๎ทาการวิจัยเรื่อง ชุด กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่องสารรอบตัว สาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัย พบวํา ประสิทธิภาพ
ของชุดกิจกรรมมีคําเทํากับ 78.84/78.08 สูงกวําเกณฑ์ที่กาหนดไว๎
งานวิจัยต่างประเทศ
แอนเดอร์สัน (Anderson, 1982 อ๎างอิงใน วัลลภ มานักฆ๎อง, 2549) ได๎สร๎างชุดการสอน
ด๎วยตนเอง เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว๎ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
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สังคมในระดับอุดมศึกษา โดยใช๎ชุดการสอนด๎วยตนเองกับการสอนแบบบรรยาย ผลปรากฏวํา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนแตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ
แนวคิดเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้
การทบทวนวรรณกรรมในเรื่องแนวคิด เกี่ยวกับแหลํง เรียนรู๎ป่าชายเลน จะนาเสนอ
สาระสาคัญใน 6 เรื่อง ประกอบด๎วย (1) ความหมายของแหลํงเรียนรู๎ (2) ประเภทของแหลํงเรียนรู๎
(3) แนวคิดสาคัญในการใช๎แหลํงเรียนรู๎ (4) วิธีดาเนินการใช๎แหลํงเรียนรู๎ (5) ประโยชน์ที่ได๎รับจาก
แหลํงเรียนรู๎ (6) แหลํงเรียนรู๎ป่าชายเลนและ (7) งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับแหลํงเรียนรู๎
ความหมายของแหล่งเรียนรู้
แหลํงเรียนรู๎อาจเรียกวําแหลํงวิชาการ แหลํงวิทยาการ หรือแหลํงทรัพยากร ซึ่งตรงกับ
ศัพท์ภาษาอังกฤษวํา Community Resource หรือ Resources นักการศึกษาได๎ให๎ความหมายไว๎หลาย
อยํางแตํมีความหมายคล๎ายคลึงกันเป็นสํวนมากได๎ให๎ความหมาย คาวํา แหลํงการเรียนรู๎ในชุมชน
ไว๎ดังนี้
กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 26) ได๎กลําวถึงแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนและธรรมชาติชุมชน
และธรรมชาติเป็นขุมทรั พย์มหาศาล สามารถเรียนรู๎จากชุมชนในเรื่องตําง ๆ มากมาย เชํน
ความสัมพันธ์ระหวํางกลุํมคนตําง ๆ ในชุมชน ประวัติ ประเพณี พิธีกรรมของชุมชนแหลํงเรียนรู๎
ทางศาสนา วัฒนธรรม งานอาชีพ
นิพนธ์ ศุขปรีดี (2548 : 67) ได๎ให๎ความหมายวํา แหลํงเรียนรู๎ในชุมชน หมายถึง ทุกสิ่งทุก
อยํางที่มีอยูํในชุมชน ซึ่งครูหรือนักเรียนนามาใช๎ประโยชน์ทางการศึกษาได๎ เชํน พิพิธภัณฑ์สถานที่
ราชการ โบราณสถาน โรงพยาบาล แมํน้าลาธาร โรงงาน และบุคคลที่โรงเรียนอาจเชิญมาเป็น
วิทยากร หรือวิทยากรที่ทางโรงเรียนออกไปสัมภาษณ์เยี่ยมเยียน เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเชํน
บุรุษไปรษณีย์ ตารวจ ชาวสวน ชาวนา พํอค๎า หรือเจ๎าหน๎าที่ของทางราชการเป็นต๎น
ดาริ บุญชู (2548 : 27)แหลํงเรียนรู๎ หมายถึง แหลํงข๎อมูลขําวสาร ความรู๎และ
ประสบการณ์ทั้งหลายที่สามารถทาให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเอง จากการได๎คิดเอง ปฏิบัติ
เองและสร๎างความรู๎ด๎วยตนเองตามอัธยาศัยและตํอเนื่อง จนเกิดกระบวนการเรียนรู๎และสุดท๎ายก็จะ
เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎
สุวิทย์ มูลคา และ อรทัย มูลคา (2551 : 107) ได๎ให๎ความหมายแหลํงเรียนรู๎ในชุมชน
หมายถึง 1) สถาบันของชุมชนที่มีอยูํแล๎วในวิถีชีวิตและการทามาหากินในชุมชน เชํน วัด โบสถ์
วิหาร ตลาด ร๎านขายของชา ลานนวดข๎าว ป่า ห๎วย หนอง บึง เก็บเห็ด หาปลา เป็นต๎น 2) สถานที่
หรือสถาบัน ที่รัฐและประชาชนจัด ตั้ งขึ้น เชํน อุทยานการศึก ษาในวัด และชุมชน อุทยาน
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ประวัติศาสตร์ อุทยานแหํงชาติทางทะเล ศูนย์วัฒนธรรม ศูนย์ศิลปาชีพ ศูนย์เยาวชนศูนย์หัตถกรรม
ชุมชน หอสมุด ห๎องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ท๎องถิ่น พิพิธภัณฑ์พื้นบ๎านเกี่ยวกับสัตว์ พืช ดิน หิน
แรํ เป็นต๎น 3) สื่อเทคโนโลยีที่มีอยูํในโรงเรียนและชุมชน เชํน วีดีทัศน์ ภาพสโลด์ โปรแกรม
สาเร็จรูป ภาพยนตร์ หุํนหรือโมเดลจาลอง ของจริง เป็นต๎น 4) สื่อเอกสารสิ่งพิมพ์ตําง ๆ ที่มีอยูํใน
โรงเรียนและชุมชน เชํน หนังสือสารานุกรมวารสาร ตารายาพื้นบ๎าน ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภาพถําย
เป็นต๎น 5) บุคลากรผู๎ที่มีความรู๎ด๎านตําง ๆ ในชุมชน เชํน ผู๎นาทางศาสนา เกษตรกร ศิลปิน หมอ
พื้นบ๎าน ผู๎นาชุมชน ปราชญ์เกศินี โชติกเสถียร (2553 : 38) ให๎ความหมายของ แหลํงเรียนรู๎ใน
ชุมชน หมายถึงสภาพทางภูมิศาสตร์และสภาพทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ตลอดจนบุคคลที่
สถาบัน การศึก ษาตั้ งอยูํ หรื อบริเวณใกล๎เคียง หากเป็นชุมชนอื่น ที่ไกลออกไปจะถือวํา เป็น
การศึกษานอกสถานที่(Field Trip) หรือการศึกษาชุมชน (Community Study)
นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ (2553 : 6) ได๎ให๎คานิยามของ แหลํงชุมชน หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยําง
ที่อยูํรอบตัวเรา สามารถกระทบด๎วยประสาทสัมผัสได๎ทั้งทางตา ทางจมูก ทางหู ลิ้น กาย ใจทาให๎
เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ความเทํากัน ความเป็นไป และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งตําง ๆ ที่อยูํรอบตัว
ชํวยให๎เป็นคนทันโลกแหํงการเปลี่ยนแปลงได๎อยํางเป็นสุขตามอัตภาพชาวบ๎าน เป็นต๎น
กระทรวงศึกษาธิการ (2554 : 229) ได๎ให๎ความหมายของ แหลํงการเรียนรู๎ไว๎วํา หมายถึง
แหลํงข๎อมูลขําวสารสนเทศและประสบการณ์ที่สนับสนุนสํงเสริมให๎ผู๎เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู๎ แสวงหา
ความรู๎ และเรียนรู๎ด๎วยตนเองตามอัธยาศัยและตํอเนื่อง เพื่อเสริมสร๎างให๎ผู๎เรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรู๎และเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎
Olsen (1992 : 73) ได๎ ใ ห๎ค วามหมายของค าวํา แหลํงชุมชน คือ เป็นทรัพยากรที่
ประกอบด๎วยสิ่งที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษาทั้งหมด รวมทั้งประสบการณ์ซึ่งอาจได๎รับจากชุมชนใด
ชุมชนหนึ่ง หรือหลายชุมชนที่แวดล๎อมโรงเรียน สํวนประกอบดังกลําวได๎แกํ ธรรมชาติ ประชากร
ไรํนา โรงงานอุตสาหกรรม กลุํมชุมชน องค์กร และสถาบันตําง ๆ ตลอดจนทั้งโครงสร๎างและ
กระบวนการของสังคม และแนวโน๎มแหํงการเปลี่ยนแปลงของสังคม
Good (1993 : 496) ได๎กลําววําแหลํงชุมชน หมายถึง สถาบัน องค์กรตําง ๆ ตลอดจนทั้ง
บุคคลที่มีความรู๎ ความสามารถในชุมชน รวมทั้งวัตถุสิ่งของที่มีอิทธิพลตํอนักเรียน ทั้งทางตรงและ
ทางอ๎อม
จากความหมายของแหลํงเรียนรู๎สามารถสรุปได๎วํา แหลํงเรียนรู๎ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยํางที่
มีอยูํในชุมชน ไมํวําจะเป็นบุคคล สถานที่ สถาบัน องค์กร ตลอดจนทั้งวัสดุ อุปกรณ์ตําง ๆ ที่มนุษย์
สร๎างขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนความเชื่อที่จัดขึ้นใน
ชุมชนที่มีคุณคําเป็นประโยชน์ตํอการเรียนการสอน สิ่งเหลํานั้นถ๎าครูผู๎สอนรู๎จักสารวจ แสวงหา
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นามาใช๎ในโรงเรียนและนานักเรียนออกไปสัมผัสกับสภาพจริงของแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนเหลํานั้น
ด๎ว ยตัว นั กเรี ยนเองแล๎ว ยํอมจะเพิ่มพูน ประสบการณ์ต รงให๎แกํนัก เรียนมากยิ่งขึ้น ทั้งยังทาให๎
บทเรียนนําเรียนอีกด๎วยเพราะผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและยั งสร๎าง
บรรยากาศการเรียนรู๎ให๎เกิดขึ้น สิ่งเหลํานั้นครูผู๎สอนสามารถนาไปประกอบการจัดการเรียนการ
สอนให๎มีคุณภาพตํอนักเรียนได๎
ประเภทของแหล่งเรียนรู้
นักการศึกษาได๎จาแนกประเภทแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนไว๎หลายประเภทด๎วยกันที่มีคุณคํา
และเป็นประโยชน์ตํอการเรียนการสอนจาแนกประเภทตําง ๆ ดังนี้
นิพนธ์ ศุขปรีดี (2551 : 69) ได๎จาแนกแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนที่อาจนามาใช๎ประโยชน์ทาง
การศึกษาไว๎ดังนี้
1. แหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน ได๎แกํ ต๎นไม๎ ดอกไม๎ แมลง ก๎อนหิน ดิน สวน ครัว ครูเป็นต๎น
2. บุคลากรที่โรงเรียนเชิญมาเป็นวิทยากร เชํน ข๎าราชการ ชาวนา ชาวสวน ชํางไม๎
ชาวประมง บุรุษไปรษณีย์ ตารวจ กานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ภิกษุสงฆ์ เป็นต๎น
3. แหลํงชุมชนที่โ รงเรียนตั้ งอยูํ เชํน โบสถ์ บ๎านเรือน สถานที่สาคัญทางศาสนา
ประวัติศาสตร์ สถาบันทางเศรษฐกิจ สถาบันทางครอบครัว สถานที่ราชการ ผลงานด๎านศิลปะ เชํน
ด๎านสถาปัตย์ ดนตรี วรรณคดี เป็นต๎น
4. การศึกษานอกสถานที่
จรรยา เรืองมาลัย และคณะ (2553 : 21) ได๎แบํงแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนไว๎ดังนี้
1. สถานที่ ซึ่งประกอบไปด๎วย โรงเรียน วิทยาลัย วัด ตลาด ร๎านค๎า สมาคมสถานีอนามัย
สถานีตารวจ แมํน้าลาคลอง ถนน โรงพยาบาล เป็นต๎น
2. บุคคล แหลํงวิชาความรู๎ที่เกี่ยวกับบุคคล หรือเรียกวําวิทยากร ได๎ แกํ ครูอาจารย์
พระภิกษุ กานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ตารวจ เจ๎าหน๎าที่อนามัย พัฒนากร คนขับรถ ชํางตําง ๆ ฯลฯ
ชัยพจน์ รักงาม (2552 :10) ได๎จาแนกประเภทของแหลํงชุมชนที่ให๎ความรู๎ตํอการศึกษาดังนี้
1. แหลํงความรู๎ที่เป็นธรรมชาติ เชํน แสงแดด อากาศ น้า พืช ภูเขา ป่าไม๎ ภูมิอากาศ
ฤดูกาล อุณหภูมิ และความชื้น
2. แหลํงความรู๎ที่เป็นมนุษย์ ได๎แกํ บุคคลทั่วไปที่มีอยูํในชุมชน
3. แหลํงความรู๎ที่เป็นเทคโนโลยี ได๎แกํ แหลํงความรู๎ที่เป็นผลมาจากความเจริญก๎าวหน๎า
ทางวิทยาศาสตร์ การประดิษฐ์ตําง ๆ เชํน อากาศยาน รถยนต์ และเคมีภัณฑ์
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4. แหลํงความรู๎ที่เป็นสถาบัน เชํน สถาบันตําง ๆ ที่มนุษย์สร๎างขึ้น เป็นต๎นวําโรงเรียน
วิทยาลัย โบสถ์ ที่ทาการไปรษณีย์ ตลาด โรงพยาบาล
สุทิน เนียมพลับ (2552 : 132) ได๎แบํงประเภทของแหลํงเรียนรู๎ที่มีอยูํในชุมชนออกเป็น 4
ประเภท คือ
1. ทรัพยากรบุคคล ได๎แกํ
1.1 ผู๎เชี่ยวชาญหรือชานาญพิเศษ ได๎แกํ บุคคลที่มีความรู๎ ความสามารถโดยเฉพาะ
ด๎านใดด๎านหนึ่งหรือมีความถนัดเฉพาะด๎าน เชํน ชํางแกะสลัก ชํางเครื่องยนต์ ชํางปั้น ฯลฯ
1.2 ผู๎ปกครองที่มีความสามารถพิเศษ เชํน ข๎าราชการตําง ๆ
2. แหลํงทรัพยากรธรรมชาติ ได๎แกํ
2.1 สภาพภูมิศาสตร์ ภูเขา พืช สัตว์ป่า ฯลฯ
2.2 ลักษณะของหิน ดิน แรํ ที่มีคําของมนุษย์ในชุมชน ฯลฯ
2.3 แมํน้า น้าตก ฯลฯ
3. แหลํงทรัพยากรทางวัฒนธรรม ได๎แกํ ชีวิตความเป็นอยูํ ประเพณีท๎องถิ่น
4. แหลํงทรัพยากรทางด๎านสังคม ได๎แกํ โรงงานอุตสาหกรรม สภาตาบล สภาเทศบาล
สถานที่ราชการตําง ๆ
นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ (2553 : 13) ได๎จาแนกแหลํงวิทยาการที่มีอยูํในชุมชนที่จะสามารถ
นามาประกอบการเรียนการสอนได๎ดังนี้
1. ประเภทบุคคล หมายถึง ผู๎ที่มีความรู๎ความสามารถในด๎านตําง ๆ ที่อยูํในชุมชนนั้น
2. ประเภททรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งตําง ๆ ที่มีอยูํตามธรรมชาติ
3. ประเภทสื่อตําง ๆ รวมทั้งเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ชนิดตําง ๆ
4. ประเภทวัตถุ และอาคารสถานที่
ลัดดา ศุขปรีดี (2554 : 77) จาแนกประเภทของแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนที่มีประโยชน์ตํอการ
เรียนการสอนไว๎ดังนี้
1. แหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน ได๎แกํ โรงฝึกงาน อาคารเรียน วัสดุ อุปกรณ์ ต๎นไม๎ใบ
หญ๎า ห๎องสมุด สวนครัว ครู นักเรียน คนงานภารโรง เป็นต๎น
2. บุคคลที่โรงเรียนเชิญมาเป็นวิทยากร เชํน ชาวนา ชาวประมง ชํางไม๎ พํอค๎าข๎าราชการ
ตารวจ กานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ภิกษุสงฆ์ บุรุษไปรษณีย์ เป็นต๎น
3. แหลํงวิชาการภายในชุมชนและนอกชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยูํ เชํน สถานที่สาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ปูชนียสถาน สถานที่ราชการ สถานที่ทางศาสนา พิพิธภัณฑ์ เป็นต๎น
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4. กิ จ กรรมและขนบธรรมเนี ย มประเพณี ข องชุ ม ชน ได๎ แ กํ ผลงานด๎ า นศิ ล ปะ
สถาปัตยกรรม วรรณคดี ประเพณีพื้นบ๎าน การละเลํนพื้นเมือง เป็นต๎น
วิชัย ราษฎร์ศิริ (2554 : 72) ได๎จาแนกแหลํงเรียนรู๎ที่มีในชุมชนออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. ประเภทบุคคล ในแตํละชุมชนจะประกอบไปด๎วยบุคคลที่มีความรู๎ ความสามารถความ
ถนัดพิเศษในสาขา ตําง ๆ อาชีพ ศาสนา วัฒนธรรมที่แตกตํางกัน ซึ่งสามารถแบํงออกได๎เป็น 2
ประเภท คือ
1.1 วิทยากรในชุมชน ได๎แกํ ผู๎ที่มีถิ่นฐานและประกอบอาชีพอยูํในท๎องถิ่นนั้นได๎แกํ
ข๎าราชการ พํอค๎า ชาวไรํ ชาวนา ชาวสวน ภิกษุสงฆ์ เป็นต๎น
1.2 วิทยากรผู๎มาเยือน หมายถึง ผู๎ที่มีถิ่นฐานอยูํแหํงอื่นที่มาเยี่ยมเยือนเป็นแขกของ
โรงเรี ยน โดยการเชิญจากครู เป็น ครั้งคราวให๎มาเป็น วิทยากรผู๎ใ ห๎ค วามรู๎แกํนั ก เรียน ได๎ แกํ
ศึกษานิเทศก์ พัฒนากร เจ๎าหน๎าที่อนามัย เจ๎าหน๎าที่ปกครอง เป็นต๎น
2. ประเภททรัพยากรธรรมชาติ ได๎แกํ สิ่งของตําง ๆ ที่มีอยูํตามธรรมชาติ ซึ่งครูสามารถ
นามาใช๎ประโยชน์ตํอการเรียนการสอน ได๎แกํ แมํน้าลาคลอง ทะเล ป่าไม๎ ภูเขา เป็นต๎น
3. ประเภทสังคม หมายถึง สิ่งตําง ๆ ที่สังคมสร๎างขึ้นใช๎ทุกประเภท เชํน เพื่อความรู๎ความ
เข๎าใจ ความสุขและความเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นประโยชน์ตํอการเรี ยนการสอน ซึ่งได๎แกํวัด สมาคม
ห๎องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ ที่อํานหนังสือพิมพ์ประจาหมูํบ๎าน โรงภาพยนตร์สนามกีฬา เป็นต๎น
กระทรวงศึกษาธิการ (2554 : 229) ได๎กลําวไว๎วํา แหลํงเรียนรู๎มี 2 ประเภท คือ
1. แหลํงเรี ยนรู๎ในโรงเรียน ได๎ แกํ ห๎องสมุดโรงเรียน ห๎องสมุดหมวดวิชา ห๎องสมุด
เคลื่อนที่ มุมหนังสือในห๎องเรียน ห๎องพิพิธภัณฑ์ ห๎องมัลติมีเดีย ห๎องคอมพิวเตอร์ ห๎องอินเตอร์เน็ต
ศูนย์วิชาการ ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์โสตทัศนศึกษา ศูนย์สื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอน (วิชา) Resource Center สวนพฤกษศาสตร์ สวนวรรณคดี สวนสมุนไพรสวน
สุขภาพ สวนหนังสือ สวนธรรมะ เป็นตน
2. แหลํงเรียนรู๎ในท๎องถิ่น ได๎แกํ ห๎องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์กีฬาภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น วัด ครอบครัว ชุมชน สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐและเอกชน เป็นต๎น
ปรีชา นิพนธ์พิทยา (2555 : 258 - 259) ได๎กลําวถึงแหลํงการเรียนรู๎ในชุมชนไว๎ 4 ประเภท คือ
1. แหลํงเรียนรู๎ทางบุคคล ได๎แกํ ผู๎เชี่ยวชาญหรือผู๎ชานาญพิเศษที่มีความรู๎ความสามารถ
เฉพาะเชํน ชํางแกะสลัก ชํางเครื่องยนต์ ชํางปั้น รวมทั้งผู๎ปกครองนักเรียน ตารวจ ข๎าราชการเป็นต๎น
2. แหลํงเรียนรู๎ทางทรัพยากรธรรมชาติ ได๎แกํ สภาพภูมิศาสตร์ ภูเขา พืช สัตว์ป่าลักษณะ
ของหิน ดิน น้า แรํ สิ่งที่มีคําของชุมชนในท๎องถิ่น เป็นต๎น
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3. แหลํงเรี ยนรู๎ทางวัฒนธรรม ได๎ แกํ ชีวิตความเป็นอยูํของประชาชน ประเพณีของ
ท๎องถิ่น เชํน บุญบั้งไฟ การทาขวัญ แตํงงาน งานบวช เป็นต๎น
4. แหลํงเรียนรู๎ทางสังคมได๎แกํ การดาเนินชีวิตของชุมชน อาชีพตําง ๆ เชํน พํอค๎าชาวไรํ
ชาวนา ชาวสวน ชํางตัดผม ชํางตัดเสื้อ ชํางยนต์ ชํางไฟฟ้า การศึกษานอกสถานที่ในแหลํงตําง ๆ
เชํน โรงงานตําง ๆ สถานที่ราชการ
จาโรลิม (Jarolimek, J. and C.D. Foster, 1997 : 341-347) ได๎แบํงประเภทของแหลํง
เรียนรู๎ที่มีในชุมชนไว๎ดังนี้
1. ผู๎ชานาญพิเศษ เชํน นักดนตรี จิตรกร ผู๎ชานาญการพิเศษ นักกีฬา พนักงานซื้อขายและ
บริการ พํอค๎า นักธุรกิจ นายธนาคาร นักอุตสาหกรรม ชาวนา พํอ แมํ หรือผู๎ปกครองของนักเรียน
2. ตัวแทนขององค์กรตําง ๆ ได๎แกํ ตัวแทนของสังคม เทศบาล ศูนย์วัฒนธรรม และ
หนํวยงานอื่น ๆ
3. ผู๎แทนด๎านธุรกิจและอุตสาหกรรม ได๎แกํ บุคคลที่ทางานทางด๎านธุรกิจการค๎าขายหรือ
โรงงานอุตสาหกรรม เชํน บริษัทขนสํง เหมืองแรํ บริษัทห๎างร๎านตําง ๆ การเงิน การประกันภัยเป็นต๎น
4. ผู๎แทนรัฐบาล เชํน ตารวจ นายกเทศมนตรี เจ๎าหน๎าที่อนามัย เป็นต๎น
5. คณะกรรมการที่ทาหน๎าที่ให๎คาปรึกษา แนะนาแกํประชาชน เชํน กรรมการบริหาร
โรงเรียน คณะที่ปรึกษาโรงเรียน และคณะครูภายในโรงเรียน เป็นต๎น
6. ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด๎วย พืช สัตว์ป่า น้า ดิน แรํ และวัสดุชนิดตําง ๆทาง
ธรรมชาติ
7. สิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น ได๎แกํ อาคารสถานที่ เครื่องบิน ถนน รถไฟ ห๎องสมุดคอมพิวเตอร์
โทรทัศน์ พิพิธภัณฑ์ ปูชนียสถาน เป็นต๎น
จากการจาแนกประเภทของแหลํงเรียนรู๎ที่สามารถนามาประกอบการจัดการเรียนการ
สอนดังที่นักการศึกษาได๎กลําวมา จะเห็นได๎วําแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนจาแนกออกเป็น 5 ประเภท
ดังนี้คือ
1. ประเภทบุคคล
2. ประเภททรัพยากรธรรมชาติ
3. ประเภทโบราณสถาน โบราณวัตถุ
4. ประเภทสถานที่
5. ประเภทวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎นาแหลํงเรียนรู๎ ได๎แกํ ป่าชายเลน ซึ่งถือเป็นแหลํงเรียนรู๎
ประเภททรัพยากรธรรมชาติ มาใช๎ในการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู๎ โดยใช๎แหลํงเรียนรู๎
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(ป่าชายเลน) เพื่อเสริ มสร๎ างทัก ษะทางวิทยาศาสตร์ของนัก เรียนระดั บชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เนื่องจากการใช๎แหลํงเรียนรู๎มีความสาคัญในกระบวนการจัดการเรียนรู๎สาหรับผู๎เรียนเพราะผู๎เรียน
สามารถเรียนรู๎จากสภาพจริง การจัดการเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ทาให๎ผู๎เรียนเกิดการ
เรียนรู๎และสร๎างองค์ความรู๎ ด๎วยตนเอง ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติจริง ค๎นคว๎าหาความรู๎ด๎วยตนเอง ได๎ฝึก
ทางานเป็นกลุํม ทาให๎เกิดการเรียนรู๎และทักษะกระบวนการตํางๆ อาทิเชํนผู๎เรียนได๎ฝึกทักษะการ
สังเกตและเก็บข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูล การตีความและการตีความและสรุปความ คิดแก๎ปัญหา
อยํางเป็นระบบ จึงทาให๎ผู๎เรียนสามารถนาความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวันได๎
แนวคิดสาคัญในการใช้แหล่งเรียนรู้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547 : 3 ) กลําวถึงแนวคิดในการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช๎แหลํงเรียนรู๎สรุปได๎ในประเด็นสาคัญดังตํอไปนี้
1. แหลํงเรียนรู๎เป็นแหลํงที่นักเรียนจะศึกษาค๎นคว๎าหาคาตอบที่สนใจใฝ่รู๎ แหลํงเรียนรู๎มี
ทั้งในโรงเรียนและชุมชน
2. แหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียนนอกจากห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการตํางๆแล๎ว สถานที่ทุกแหํง
ในบริเวณโรงเรียนจัดเป็นแหลํงเรียนรู๎ได๎และบางครั้งโรงเรียนอาจจัดเพิ่ม เติมสิ่งที่มีอยูํเชํน จัดเป็น
จุดศึกษา สวนการเรียนรู๎ คํายการเรียนรู๎ เป็นต๎น
3. แหลํงเรียนรู๎ในชุมชน เป็นแหลํงเรียนรู๎ที่มีอยูํตามธรรมชาติและที่สร๎างขึ้น อาจเป็น
สถานที่สาคัญทางศาสนา สาธารณประโยชน์ สถานประกอบการ สถาบันทางการศึกษา อาชีพใน
ชุมชน ตลอดจนภูมิปัญญาท๎องถิ่นในด๎านตํางๆ
4. โรงเรียนจัดการเรียนรู๎ โดยเชื่อมโยงกิจกรรมตํอเนื่องระหวํางการเรียนรู๎ในห๎องเรียน
ในโรงเรียน และชุมชน
อยํางไรก็ตามแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎แหลํงเรียนรู๎ที่กลําวในเบื้องต๎น
นั้นจะบังเกิด ประสิทธิภาพในเชิงปฏิบัติต๎องยึดหลักปรัชญาการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ โดย
เน๎ น ให๎ผู๎เ รี ยนได๎ มีสํ ว นรํ ว มในการจั ด การเรีย นรู๎ซึ่ งผู๎สอนสามารถกระตุ๎ น ให๎ ผู๎เรี ยนได๎ คิด ได๎
ปฏิบัติงานด๎วยเอกลักษณ์ของตัวเอง แนวคิดและแนวปฏิบัติที่สาคัญมีดังนี้ ( สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา , 2550 : 3 )
1. การจัดการเรียนรู๎เน๎นความสาคัญที่ผู๎เรียนให๎ผู๎เรียนมีความสาคัญที่สุดในกระบวนการ
เรียนรู๎
2. ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ด๎วยการฝึกทักษะการใช๎กระบวนการคิด การวิเคราะห์ การสังเกต
การรวบรวมข๎อมูลและการปฏิบัติจริง ทาได๎ คิดเป็น ทาเป็น
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3. ให๎ผู๎เรียนเรี ยนรู๎ อยํางมี ความสุข สนุกกับการเรียนรู๎ ได๎คิด แสดงออกอยํางอิสระ
บรรยากาศการเรียนรู๎ที่เป็นกัลยาณมิตร
4. ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการเรียนรู๎ทั้งระบบ
5. ปรั บเปลี่ยนพฤติ ก รรมการจัด กระบวนการเรียนรู๎ข องครูผู๎สอนให๎มาเป็น ผู๎รับฟัง
ผู๎เสนอแนะ ผู๎รํวมเรียนรู๎ เป็นที่ปรึกษา ผู๎สร๎างโอกาส สร๎างบรรยากาศที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ เป็นนัก
ออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนมีบทบาทมากที่สุด
6. ต๎องการให๎เรียนรู๎ในสิ่งที่มีความหมายตํอชีวิต คือสิ่งที่อยูํใกล๎ตัว จากงํายไปหายาก จาก
รูปธรรมสูํนามธรรมโดยใช๎แหลํงการเรียนรู๎เป็นสื่อ ประสบการณ์ชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมมา
เป็นฐานการเรียนรู๎และประยุกต์ใช๎กับการป้องกันและแก๎ปัญหา
7. ให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาสฝึกจัดกิจกรรม ได๎เรียนรู๎ตามความต๎องการ ความสนใจใฝ่เรียนรู๎
ในสิ่งที่ต๎องการอยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎ได๎รับประสบการณ์การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง
8. ถือวําการเรียนรู๎เกิดขึ้นได๎ทุกที่ทุกเวลาทุกสถานที่
9. ปลูกฝังสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
ลัดดา ศุข ปรี ดี(2554 : 81) กลําวถึงวิธีการน าแหลํงเรียนรู๎ใ นชุมชนมาใช๎ให๎เกิด
ประโยชน์ที่วํา
1. การนาแหลํงชุมชนมาสูํห๎องเรียน เชํน การนาเอาวัสดุ อุปกรณ์บางอยํางในชุมชนมา
ประกอบการสอนภายในห๎องเรียน เป็นต๎น การเชิญวิทยากรมาบรรยายให๎นักเรียนฟัง
2. การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ ภายในแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนที่ตั้งอยูํ เป็นต๎นเชํน
ฟาร์ม โรงงานอุตสาหกรรม และการไปศึกษานอกสถานที่ ที่อยูํนอกชุมชนที่ตั้งอยูํ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ (2553 : 101) ได๎กลําวถึง การใช๎แหลํงเรียนรู๎
ในชุมชน/ท๎องถิ่น เป็นแหลํงเรียนรู๎ที่สาคัญ โดยเฉพาะการเรียนรู๎ตลอดชีวิต มุํงหวังให๎ผู๎เรียนเป็น
คนดี คนเกํง และมีความสุข การเรียนรู๎เกิดขึ้นได๎ทุกหนทุกแหํง บ๎านและชุมชน จึงเป็นการศึกษา
ตลอดชีวิตและที่สาคัญการศึกษาตลอดชีวิตจะเกิดขึ้นได๎ ต๎องอาศัยความรํวมมือจากทุกฝ่าย ทุกแหํง
การเรียนรู๎รวมทั้งประชาชนในท๎องถิ่น
ปรีชา นิพนธ์พิทยา (2555 : 256-257) ได๎ก ลําวถึงการใช๎แหลํงเรียนรู๎ใ นชุ มชนไว๎วํา
สามารถใช๎ได๎ 2 วิธี คือ
1. การนาชุมชนสูํโรงเรียน
1.1 เชิญบุคคล ผู๎ปกครองมาเป็นวิทยากรบรรยายในโรงเรียน ตามความสามารถพิเศษ
เชํน แพทย์ ทนายความ นักเกษตร
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1.2 นาเอาเอกสารและสิ่งตีพิมพ์ของชุมชน เชํน ประกาศ หนังสือพิมพ์ โฆษณางาน
ตําง ๆ มาเผยแพรํในโรงเรียน
1.3 การรํวมกิจกรรมพิเศษของโรงเรียน เชํน เชิญผู๎ปกครองมารํวมงานจัดนิทรรศการ
แจกประกาศนียบัตร ดนตรี สังสรรค์
1.4 จัดตั้งสมาคมครู – ผู๎ปกครอง
2. การนาโรงเรียนสูํชุมชน
2.1 จัดศูนย์สนใจอาชีพขึ้นในโรงเรียนเพื่อบริการแกํชุมชน
2.2 ครู ออกไปเยี่ย มชุมชน ศึก ษาสารวจชุมชน แล๎วหาแนวทางน าข๎อมูลที่ได๎ มา
ปรับปรุงการเรียนการสอน
2.3 ให๎ความรํวมมือชํว ยเหลือ พัฒนาชุมชนทุกวิถีทางตามความสามารถ เข๎ารํว ม
กิจกรรมและประเพณีของท๎องถิ่น
2.4 จัดทัศนศึกษา เยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม การทา ไรํ ทา นา ทา สวนการ
ประกอบอาชีพอื่น ๆ ในท๎องถิ่น เป็นต๎น
การใช๎แหลํงเรี ยนรู๎ใ นชุมชนนั้น ครูต๎องรู๎วําชุมชนของตนมีแหลํงวิชาอะไรบ๎างที่จ ะ
นามาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ เพราะชุมชนทุกแหํงตํางมีแหลํงวิชาหลายอยํางตํางกัน ครูควรสารวจ
แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนอยูํเสมอ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช๎ การสารวจหรือค๎นหาเพื่อ
รวบรวมแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนที่จะนามาใช๎เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนนั้น
วรลักษณ์ รัตติกาลชลากร (2555 : 20) การใช๎แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนในการจัดการเรียน
การสอนนั้ น ทาได๎ ห ลายวิธี ทั้ง นี้ ขึ้ น อยูํ กับ ผู๎สอนวํ าจะเลื อกใช๎ยุ ทธวิธีแ บบใดจึ งเหมาะสมกั บ
เนื้อหาวิชากระบวนการเรียนการสอนและเวลาที่ใช๎ในการเรียนการสอนเพื่อให๎ได๎ประโยชน์แกํ
ผู๎เรียนมากที่สุด
เคนวอร์ทตี้ (Kenworthy 1992 : 167) ได๎เสนอแนะการใช๎แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนไว๎ดังนี้
1. การนานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ เชํน โรงเรียน แหลํงธุรกิจ สหภาพแรงงานพรรค
การเมือง วัด พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ
2. การศึกษาชุมชน โดยศึกษาประวัติของชุมชน กระบวนการทางสังคม การประกอบ
อาชีพ เป็นต๎น
3. ให๎นักเรียนไปสัมภาษณ์ผู๎รู๎
4. เชิญวิทยากรมาบรรยายให๎นักเรียนฟัง หรือสาธิตให๎นักเรียนดูในห๎องเรียน
5. ให๎นักเรียนได๎รับประสบการณ์ตรง เชํน พาไปดูศาล คลินิก โรงพยาบาล
6. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สาหรับใช๎ในห๎องเรียนให๎เพียงพอ เชํน หนังสือ รูปภาพ
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7. โครงการบริการสังคม
8. เปิดโอกาสให๎นักเรียนมีประสบการณ์ใหมํ ๆ เชํนการแสดงดนตรี แสดงละครจัด
นิทรรศการ แสดงผลงานของนักเรียน หรือเขารํวมกิจกรรมของชุมชน
9. ให๎นักเรียนมีประสบการณ์ในการทางาน เชํน ฝึกงานกับผู๎ใหญํ เป็นต๎น เพื่อให๎นักเรียน
ได๎สารวจความสนใจของตัวเองวํา ตัวเองชอบอาชีพอะไร และจะประกอบอาชีพอะไรเมื่อจบจาก
โรงเรียนไปแล๎ว
ไมเคิลลิศ (Michaelis, 1992 : 466 - 476) ได๎เสนอแนะการใช๎แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนในการ
เรียนการสอนไว๎ดังนี้
1. การนาประสบการณ์ในชีวิตประจาวันของนักเรียนมาใช๎ในการเรียนการสอน (Daily
Experiences) ประสบการณ์ตําง ๆ ที่นักเรียนได๎พบเห็น ได๎ยินได๎ฟังในชีวิตประจาวันมีมากมาย เชํน
ขําว เหตุการณ์ การประกอบอาชีพของชุมชน กิจกรรมตําง ๆ ของชุมชน เป็นต๎น สิ่งเหลํานี้สามารถ
นามาประกอบบทเรียน ได๎โดยการอภิปราย ซักถามกันระหวํางครูกับนักเรียน หรือนักเรียนกับ
นักเรียน
2. การทัศนศึกษา (Study Trips) ในชุมชนมีสถานที่มากมายที่ครูสามารถนานักเรียนไป
ทัศนศึกษาได๎ เชํน โรงงาน ฟาร์มโคนม โรงสี สถานที่เพาะพันธุ์พืช ห๎องสมุด เป็นต๎น ซึ่งอาจจะใช๎
เวลาในการเดินทางมากน๎อยขึ้นอยูํกับระยะทางของสถานที่ที่จะไป อาจจะไปในชั่วโมงเรียนไปเต็ม
วัน เต็มสัปดาห์ หรือไปในวันหยุดราชการ
3. เชิญผู๎มีความรู๎ ความชานาญมาบรรยายให๎นัก เรียนฟัง หรือสาธิตให๎นัก เรียนดูใ น
โรงเรียน
4. ให๎นักเรียนไปสัมภาษณ์ผู๎รู๎ ชานาญเฉพาะด๎านในท๎องถิ่น
โอลเซน (Olsen, 1992 : 73) เห็น วําโรงเรียนควรจะใช๎แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนเพื่อให๎
หลักสูตรและวิธีการสอนสอดคล๎องกับชีวิตจริงของสังคม ชํวยให๎การสอนมีความหมายลึกซึ้ง และ
ชํวยให๎นักเรียนได๎รับประสบการณ์ตรง การสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนและชุมชนอาศัย
สะพานเชื่อมโยงดังนี้
1. นาเอกสาร สิ่งพิมพ์ตําง ๆ จากภายนอกโรงเรียนมาให๎นักเรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎า
2. ใช๎วัสดุอุปกรณ์ตําง ๆ ที่มีอยูํในชุมชนมาประกอบการเรียนการสอน
3. เชิญวิทยากรมาบรรยายหรือสาธิตในโรงเรียน
4. ให๎นักเรียนไปสัมภาษณ์ผู๎มีความรู๎ในชุมชน
5. พานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่
6. การสารวจแหลํงความรู๎ตําง ๆ ในชุมชน
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7. การศึกษานอกสถานที่ไกลออกไป
8. การตั้งคํายพักแรม
9. โครงการบริการชุมชน
10. การจัดให๎นักเรียนมีประสบการณ์จากการฝึกงาน เชํน ฝึกงานบางอยํางที่บ๎านหรือ
ฝึกงานในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพในท๎องถิ่น เป็นต๎น ซึ่งอาจจะฝึกเป็นกลุํมหรือ
รายบุคคลก็ได๎
ดังนั้ น การใช๎แหลํงเรี ยนรู๎มีค วามสาคัญในกระบวนการจัด การเรียนรู๎สาหรับผู๎เรียน
เพราะผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎จากสภาพจริง การจัดการเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎จะเกี่ยวข๎องกับบุคคล
สถานที่ ธรรมชาติ หนํวยงาน องค์กร สถานประกอบการ ชุมชน และสิ่งแวดล๎อมอื่นๆซึ่งผู๎เรียน
ผู๎สอน สามารถศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎หรือเรื่องที่สนใจศึกษาได๎จากแหลํงเรียนรู๎ทั้งที่เป็นธรรมชาติ
และที่มนุษย์สร๎างขึ้น ชุมชนและธรรมชาติเป็นขุมทรัพย์มหาศาลที่เราสามารถค๎นพบความรู๎ได๎ไมํรู๎
จบ ทาให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎และสร๎างองค์ความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง ซึ่งลักษณะเดํนของการจัดการ
เรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎มีดังนี้ ( สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2550 : 1 )
1. ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติจริง ค๎นคว๎าหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง
2. ผู๎เรียนได๎ฝึกการทางานเป็นกลุํมรํวมคิด รํวมทา รํวมแก๎ปัญหาตํางๆซึ่งจะชํวยให๎เกิด
การเรียนรู๎และทักษะกระบวนการตํางๆ
3. ผู๎เรียนได๎ฝึกทักษะการสังเกต การเก็บข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูล การตีความหมายและ
การสรุปความ คิดแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบ
4. ผู๎เรียนได๎ประเมินผลการทางานได๎ด๎วยตนเอง
5. ผู๎เรียนสามารถนาความรู๎ทไี่ ด๎ไปประยุกต์ใช๎และเผยแพรํความรู๎ได๎
6. ผู๎สอนเป็นที่ปรึกษา ให๎ความรู๎ ให๎คาแนะนา ให๎การสนับสนุน
นอกจากนีก้ ารเรียนการสอนโดยใช๎แหลํงเรียนรู๎ยังมีความสาคัญสรุปได๎ดังนี้
(http://www.baanmaha.com/community/thread28240.html ,2010 : online)
1. เป็นแหลํงที่รวมขององค์ความรู๎อันหลากหลายพร๎อมที่จะให๎ผู๎เรียนเข๎าไปศึกษาค๎นคว๎า
ด๎วยกระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่แตกตํางกันของแตํละบุคคล และเป็นการสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอด
ชีวิต
2. เป็นแหลํงเชื่อมโยงให๎สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธ์และใกล๎ชิดกัน ทาให๎คน
ในชุมชนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาแกํบุตรหลานของตน
3. เป็นแหลํงเรียนรู๎ที่ทาให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎อยํางมีความสุข เกิดความสนุกสนาน และ
มีความสนใจที่จะเรียนไมํเกิดความเบื่อหนําย
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4. ทาให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎จากการที่ได๎คิดได๎ปฏิบัติเอง และสร๎างความรู๎ด๎วยตนเอง
ขณะเดียวกันก็สามารถเข๎ารํวมกิจกรรมและทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎
5. ทาให๎ผู๎เรี ยนได๎ รับการปลูก ฝังให๎รู๎และรักท๎องถิ่น ของตนเอง มองเห็น คุณ คําและ
ตระหนักถึงปัญหาในชุมชนของตน พร๎อมที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต
จะเห็นได๎วําในการใช๎แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนมาประกอบการเรียนการสอน เป็นสิ่งที่มี
คุณคําและมีความจาเป็นตํอการสร๎างสรรค์ ประสบการณ์ตรงของนักเรียนทางสังคมให๎มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ ทั้งนี้โ ดยมีหลักวํา รายวิชาตําง ๆ ควรใช๎แหลํงเรียนรู๎ใ นชุมชนให๎ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของบทเรียนและความพร๎อมของทรัพยากรที่มีอยูํไมํวําจะเป็นบุคลากร สถาบัน และ
ธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมที่มีอยูํในชุมชนนั้น ๆ เป็นสาคัญ โดยคานึงถึงต๎นทุนด๎านเวลา คําใช๎จําย และ
การเสี่ยงภัยกับผลได๎อันจะเกิดแกํผู๎เรียน และชุมชน
จากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษา สามารถสรุปลักษณะและวิธีการใช๎แหลํงเรียนรู๎
ในชุมชนประกอบการเรียนการสอนมีหลายวิธีการ ซึ่งแตํละวิธีมีวิธีการใช๎แตกตํางกัน ขึ้นอยูํกับ
ดุลยพินิจของครูผู๎สอนที่เห็นวํามีความเหมาะสมกับกิจกรรมที่จัดขึ้น ระยะเวลาในการใช๎ ตลอดจน
ประโยชน์ที่จะได๎รับคุ๎มคําเพียงใด ซึ่งพอสรุปถึงลัก ษณะและวิธีการใช๎แหลํงเรียนรู๎เป็นประเด็น
สาคัญดังนี้
1. การนาแหลํงชุมชนมาสูํห๎องเรียน เชํน การเชิญวิทยากรมาบรรยาย สาธิต ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์ตัวอยําง เป็นต๎น
2. การนานักเรียนไปสูํชุมชน เชํน การศึกษานอกสถานที่ ฝึกงานตามสถานประกอบการ
การสารวจชุมชน การสัมภาษณ์บุคคลสาคัญ เป็นต๎น
วิธีดาเนินการใช้แหล่งเรียนรู้
การที่จะใช๎แหลํงเรียนรู๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอการจัดการเรียนการสอนนั้น จะต๎องมีการ
เตรียมการ และวางแผนในการใช๎แหลํงเรียนรู๎อยํางเป็นระบบ เพื่อที่จะชํวยให๎การใช๎แหลํงเรียนรู๎
นั้น เกิดประโยชน์อยํางคุ๎มคํ ามากที่สุด โดยการเสียคําใช๎จํายน๎ อย มีวิธีการเตรียมการและการ
วางแผนในการใช๎แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนในรูปแบบตําง ๆ ดังตํอไปนี้
การไปศึกษานอกสถานที่
ชัยยงค์ พรหมวงค์ (2546 : 26) ได๎ให๎ข๎อคิดในการไปศึกษานอกสถานที่วําการไปศึกษา
นอกสถานที่มีอยูํหลายแบบ ทั้งที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการซึ่งความยากงํายในการวางแผน
เตรียมการยํอมแตกตํางกัน เชํน การเดินทางไปยังสถานที่ใกล๎ ๆ ไปยังสถานที่กาลังกํอสร๎าง การ
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สารวจสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล หรือการเดินทางไปยังสถานที่
ไกล ๆ เพื่อชมโบราณสถานที่สาคัญ ๆ ที่มีคุณคําทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
น๎อมฤดี จงพยุหะ (2549 : 48 – 50) เสนอแนะวิธีการวางแผนในการออกไปศึกษานอก
สถานที่ ประกอบด๎วยขั้นตอนดังตํอไปนี้
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ครูต๎องติดตํอสถานที่ที่จะไปลํวงหน๎า
1.2 ครูและนักเรียนตั้งจุดมุํงหมายที่จะไปศึกษานอกสถานที่
1.3 ครูอธิบายถึงสิ่งที่จะไปศึกษาเล็กน๎อยเพื่อเป็นแนวทาง
1.4 ครูและนักเรียนสร๎างระเบียบข๎อตกลง และแนวปฏิบัติรํวมกันกํอนที่จะไป
1.5 ให๎นักเรียนเสนอผู๎แทนที่จะกลําวขอบคุณ
1.6 จัดแบํงกลุํมนักเรียน เพื่อความสะดวกในการศึกษาเรื่องตําง ๆ ที่กาหนดให๎
1.7 ถ๎าเป็นวันเสาร์หรืออาทิตย์ ครูต๎องทาหนังสือขออนุญาตผู๎ปกครองนักเรียน
2. ขั้นไปศึกษานอกสถานที่
2.1 ครูดูแลการไปของนักเรียนให๎เป็นระเบียบเรียบร๎อย
2.2 แนะนานักเรียนให๎รู๎จักผู๎ที่มาให๎ความรู๎ ณ ที่นั้น
2.3 ให๎นักเรียนจดบันทึกเรื่องราวตําง ๆ ที่ได๎จากการไปศึกษา
2.4 ครูและนักเรียนซักถามข๎อสงสัยเกี่ยวกับการศึกษานอกสถานที่
3. ขั้นสรุปและประเมินผล
3.1 ให๎นักเรียนแตํละกลุํมเขียนรายงานและอภิปรายหน๎าชั้น
3.2 ให๎นักเรียนเขียนรายงานในการไปศึกษานอกสถานที่
3.3 ครูตรวจรายงานที่เขียน
3.4 ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ขณะที่ไปและรายงาน
ลัดดา ศุขปรีดี (2550 : 83) ได๎ให๎ความหมายของการไปศึกษานอกสถานที่วําเป็นการพา
นักเรียนศึกษานอกห๎องเรียน เพื่อเป็นการหาคาตอบเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในห๎องเรียนเป็นการนา
ชุมชนกับห๎องเรียนมาเกี่ยวข๎องกัน การศึกษานอกสถานที่เป็นการศึกษาจากของจริงที่นักเรียนและ
ครู ศึกษาหาความรู๎ อันจะกํอให๎เกิดประสบการณ์ต รงได๎มาก โดยเฉพาะตัวอยํางที่เกี่ยวกับภูมิ
ประเทศ แหลํงทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติความเป็นมา เป็นต๎น
กาญจนา เกียรติประวัติ (2554 : 97) ได๎ เสนอแนะวิธีก ารที่จะไปศึก ษานอกสถานที่
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. การไปศึกษานอกสถานที่ที่อยูํใกล๎ห๎องเรียน แตํยังอยูํในบริเวณโรงเรียน
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2. การศึกษานอกสถานที่ชนิดที่อยูํใกล๎โรงเรียน เชํน ในชุมชนที่อยูํรอบ ๆ โรงเรียน
3. การศึกษานอกสถานที่ที่อยูํใกล๎ ต๎องใช๎ยานพาหนะ และใช๎เวลาทั้งวัน
เวสเลย์ (Wesley, 1998 : 411-412) ได๎กลําวถึงการวางแผนที่จะไปศึกษานอกสถานที่โดย
มีขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นเตรียมการ
2. ขั้นการติดตํอสถานที่ที่จะไปลํวงหน๎า
3. ขั้นวางแผนระหวํางที่เข๎าเยี่ยมชมสถานที่
4. ขั้นการตรวจสอบ และประเมินผลที่ได๎จากการเยี่ยมชม
สรุปการวางแผนการใช๎แหลํงเรียนรู๎ใ นชุมชนประกอบการเรียนการสอน เพื่อให๎เกิด
ประโยชน์อยํางสูงสุดดังนี้
1. ขั้นวางแผนในการดาเนินการ
2. ขั้นเตรียมการ
3. ขั้นดาเนินการ
4. ขั้นการประเมินผล
ประโยชน์ที่จะได๎รับจากการศึกษานอกสถานที่นั้นมีมาก ซึ่งครูผู๎สอนสมควรจะจัดขึ้ น
เพื่อให๎นักเรียนได๎รับประสบการณ์ตรง จากเรื่องราวที่กาลังศึกษาอยูํ เป็นการจัดประสบการณ์ที่
นอกเหนือจากห๎องเรียน หรือในชั่วโมงเรียน ซึ่งจะทาให๎ได๎รับคุณคําดังนี้
1. เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียน จากห๎องเรียนสูํนอกห๎องเรียน
2. เป็นการกระตุ๎นความสนใจของผู๎เรียน
3. กํอให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องและตลอดชีวิต
4. เป็นการสร๎างเจตคติที่ดีตํอการเรียนรู๎
5. เป็นการฝึกให๎นักเรียนสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเอง
6. ปลูกฝังความมีระเบียบ วินัย และความรับผิดชอบตํอตนเองและผู๎อื่น
การเชิญวิทยากรมาพูดให้นักเรียนฟัง
ในชุมชนมีทรัพยากรที่เป็นบุคคลที่มีคุณคํามาก ที่จะสามารถนามาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ใน
การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนควรให๎ความสนใจเป็นพิเศษ นอกจากการจัดการเรียนการสอน
แล๎วยังเป็นการสร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางโรงเรียนกับชุมชน สาหรับวิธีการใช๎วิทยากรใน
ชุมชนนั้นได๎มีผู๎ให๎ความหมายไว๎ดังนี้
วรุฬห์ ลีลาพฤทธิ์ (2551 : 212) ได๎ให๎ความหมายวํา เป็นบุคคลที่ได๎รับเชิญมาพูดหรือ
สาธิต เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อให๎นักเรียนได๎ฟังหรือดู วิทยากรผู๎นั้นจะต๎องเป็นผู๎ที่มีความรู๎
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ความสามารถ ความช านาญ มี ป ระสบการณ์ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ครู ผู๎ ส อนแล๎ ว
วิทยากรฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃเป็นผู๎มีความชานาญกวํา
ชม ภูมิภาค (2554 : 268) ได๎ให๎คาแนะนาในการปฏิบัติการเชิญวิทยากรมาให๎ความรู๎แกํ
นักเรียน ดังนี้
1. การติดตํอกับวิทยากรเป็นการสํวนตัวด๎วยวาจา ตลอดจนรํวมวางแผนรายละเอียดของ
การเยี่ยมสถานศึกษาตํอวิทยากร หรือการพานักเรียนไปพบวิทยากรควรมีหนังสือเป็นลายลักษณ์
อักษรด๎วย
2. ต๎องให๎วิทยากรทราบจุดมุํงหมายโดยละเอียด ตลอดจนจานวนนักเรียน ครู อายุระดับ
ความรู๎ของนักเรียนด๎วย
3. เตรียมนักเรียน โดยนักเรียนจะต๎องให๎ความสาคัญแกํวิทยากร ต๎องแสดงความ สนใจ
และเตรียมคาถามที่จะถามวิทยากรไว๎ลํวงหน๎า
4. ภายหลังเสร็จกิจกรรมแล๎ว ควรมีจดหมายขอบคุณวิทยากรโดยทางโรงเรียน คณะครู
นักเรียน พร๎อมแสดงถึงผลของความรู๎ที่ได๎รับจากวิทยากร
วรลักษณ์ รัตติกาลชลากร (2555 : 29) ได๎กลําวถึงประโยชน์ของการใช๎วิทยากรไว๎ดังนี้
1. นักเรียนได๎รับรายละเอียด ความรู๎ตําง ๆ เพิ่มขึ้นจากการเรียนจากครูเพียงคนเดียว
2. เปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎รับประสบการณ์ตําง ๆ รวมทั้งการพัฒนาทางสังคม เชํนการ
แนะนาตัวเอง มารยาทในการฟัง การถามคาถาม การเขียนจดหมายขอบคุณ การปฏิบัติตนเป็นแขก
และเป็นเจ๎าบ๎านที่ดี
3. ชํวยให๎นักเรียนเข๎าใจสิ่งตําง ๆ ที่ตนได๎อํานได๎เรียนมาดียิ่งขึ้น
4. ชํวยให๎นักเรียนเข๎าใจวํา ปัญหาตําง ๆ นั้น นักเรียนอาจจะหาคาตอบได๎จากการพบปะ
พูดคุยกับคนอื่น ฟังคนอื่นพูด หรือดูคนอื่นสาธิตให๎ดูมากกวําจากการอํานแตํเพียงหนังสืออยํางเดียว
5. ชํวยให๎เกิดความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
คิม (Kim, 1993 : 161) ได๎เสนอแนะวิธีการที่เชิญวิทยากรวํา จะต๎องมีความพิถีพิถันและ
แจ๎งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาที่จะสอนให๎วิทยากรทราบลํวงหน๎า จะได๎เตรียมตัวได๎ถูกต๎อง
และบอกถึงความสนใจ และความสามารถของนักเรียนด๎วย
กลําวโดยสรุปได๎วํา ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช๎แหลํงความรู๎ที่เป็นวิทยากรนั้นสามารถ
ดาเนินการได๎ 2 วิธี คือ
1. การเชิญวิทยากรมายังโรงเรียน
2. การที่นักเรียนไปพบวิทยากรภายนอกโรงเรียน
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ประโยชน์ที่ได้รับจากแหล่งเรียนรู้
เนื่องจากการใช๎แหลํงเรี ยนรู๎ประกอบการเรียนการสอน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ครูผู๎สอน
จะต๎องจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อเป็นการสร๎างเสริมประสบการณ์ตรงแกํนักเรียนเพราะการ
เรียนการสอนในห๎องเรียนเพียงอยํางเดียวนั้น นักเรียนได๎รับประสบการณ์ไมํเพียงพอถ๎านักเรียน
ได๎รับประสบการณ์จริงโดยได๎เห็น ได๎ยิน ได๎ถาม ได๎ฟัง และได๎ฝึกปฏิบัติด๎วยตนเองจะมีสํวนสาคัญ
ที่จะทาให๎นักเรียนเข๎าใจในการเรียนเนื้อหานั้น ๆ มากขึ้นซึ่งได๎มีนักการศึกษาได๎ให๎แนวคิดเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของแหลํงเรียนรู๎ ดังที่ นิพนธ์ ศุขปรีดี (2551 : 68) ได๎กลําวถึงประโยชน์ของแหลํงเรียนรู๎
โดยเน๎นที่การไปศึกษานอกสถานที่ ที่มีประโยชน์ตํอการเรียนการสอนแบํงได๎เป็น 7 ประการ คือ
1. สํงเสริมความสัมพันธ์อันดีระหวํางการเรียนการสอนกับชีวิตความเป็นอยูํของชุมชน
และชีวิต ประจาวัน นั กเรี ยนสามารถน าเอาความรู๎ที่ได๎ ไปใช๎ในชีวิต ประจ าวัน มาชํว ยสํงเสริม
กิจกรรมการเรียนการสอนได๎ดียิ่งขึ้น
2. ครูและนักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจในชุมชน และสามารถนาเอาความรู๎ที่ได๎จากชุมชน
ที่เป็นประโยชน์ตํอการเรียนการสอน มาชํวยปรับปรุงการเรียนการสอนให๎ดียิ่งขึ้น
3. ชํวยแก๎ปัญหาในการขาดแคลนแหลํงความรู๎ และอุปกรณ์การเรียนการสอน
4. ชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดความสนุกสนาน มีความสนใจที่จะเรียน
5. ชํวยแก๎ปัญหาบางอยํางที่เกิดขึ้นภายในห๎องเรียน
6. ชํว ยเพิ่มพูน ความรู๎ ใ ห๎แกํนั ก เรียนและครู สามารถน าเอาความรู๎จ ากชุมชนเข๎า สูํ
ห๎องเรียน เพื่อที่จะอภิปราย ทดสอบ และทบทวนได๎เป็นอยํางดี
7. ชํวยให๎หลักสูตรมีความหมายและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ประหยัด จิรวรพงษ์ (2555 : 95) ได๎กลําวถึงคุณคําของการนาแหลํงเรียนรู๎ชุมชนมาเพื่อ
การศึกษาดังนี้
1. ให๎ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติด๎วยตนเอง และสามารถแก๎ไขปัญหาด๎วยตนเองได๎
2. ทาให๎การเรียนมีคุณคําและเกิดผลดี
3. ผูเ๎ รียนมีความรู๎และความสามารถในการดารงชีวิตในสังคมอยํางมีความสุข
4. ทาให๎ผู๎เรียนสามารถรํวมกิจกรรมและทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎
นอกจากนี้แล๎ว ประโยชน์ แหลํงเรียนรู๎ชุมชน เป็น ประสบการณ์ต รงแกํนัก เรียนอีก
รูปแบบหนึ่ง มีประโยชน์ตํ อนาเข๎าสูํบทเรียน การสังเกตและการรวบรวมข๎อมูลเพื่อสนับสนุ น
สมมติฐานของบทเรียน โรงเรียนจะต๎องดาเนินการให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎โดยการกาหนดหัวข๎อให๎
นักเรียนไปศึกษาด๎วยตนเอง
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สุวัตร พุทธเมธา (2554 : 67-71) ได๎กลําวถึงคุณคําของการใช๎แหลํงเรียนรู๎มาประกอบการ
เรียนการสอน จะชํวยให๎เกิดประโยชน์ดังนี้
1. ทาให๎ผู๎เรียนได๎เห็นคุณคําของการเรียนมากยิ่งขึ้น
2. ทาให๎สะดวกในการใช๎ เนื่องจากมีอยูํในชุมชนแล๎วเพียงแตํครูสารวจและเลือกใช๎ให๎
เหมาะสม
3. ประหยัดงบประมาณและเวลา
4. ทาให๎เกิดการตื่นตัวในด๎านตําง ๆ ทั้งทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรือสิ่งอื่น
เพื่อจะทาให๎เกิดการเรียนรู๎
5. ทาให๎เกิดความสัมพันธ์อันดีระหวํางโรงเรียนกับชุมชน
6. ปลูกฝังและสํงเสริมสภาพการเรียนรู๎ตลอดชีวิตให๎แกํผู๎เรียนและชุมชน
เคนเวอร์ธที (Kenworthy 1992 : 167) ได๎กลําวถึงประโยชน์ของการใช๎แหลํงเรียนรู๎ใน
ชุมชนประกอบการเรียนการสอนไว๎พอสรุปได๎ดังนี้
1. ชํวยเร๎าความสนใจของนักเรียน
2. ชํวยให๎นักเรียนได๎รับประสบการณ์ในการทางานกลุํม
3. ชํวยให๎นักเรียนเลือกอาชีพได๎เหมาะสมกับความสนใจและความถนัดของตนเมื่อจบ
จากการศึกษาออกไปแล๎ว
4. เปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎ทากิจกรรมตําง ๆ ที่เขาสามารถจะทาได๎ด๎วยตัวเอง ซึ่งจะทา
ให๎เขารักการทางาน และทางานเป็น เมื่อเขาจบการศึกษาออกไปแล๎ว
5. ชํวยให๎นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตํอโรงเรียน เข๎าใจสภาพปัจจุบันและปัญหาของ ท๎องถิ่น
รู๎สึกรัก และหวงแหน อันจะนาไปสูํแนวคิดที่จะปรับปรุงท๎องถิ่นของตนให๎ดียิ่งขึ้น
6. นักเรียนจะได๎รับความรู๎ที่มีประโยชน์ตํอการดารงชีวิตในชุมชนของตนเพราะเขาได๎
เรียนรู๎จากประสบการณ์ตรง
ประโยชน์จากแหลํงเรียนรู๎ที่มีอยูํในชุมชน เป็นประสบการณ์ตรงแกํผู๎เรียนอีกรูปแบบ
หนึ่ งที่ดึ งชุมชนให๎มีสํว นรํ ว มในการจัด การเรียนการสอนให๎ค วามชํวยเหลือในด๎ านตํ าง ๆ ที่
กํอให๎เกิดความรู๎และทักษะแกํนักเรียน เชํน ชํวยเหลือ ในการฝึกงานของนักเรียนชํวยเหลือจัดหา
วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นต๎น นาเอาทรัพยากรในท๎องถิ่นมาใช๎นับวํามีสํวนสาคัญมากใน
การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนควรจัดหา หรือนาเอาทรัพยากรที่มีอยูํในท๎องถิ่นของตนมาใช๎ให๎
เกิดประโยชน์สูงสุดเทําที่จะทาได๎ ไมํวําจะเป็นการเชิญวิทยากรมาบรรยายให๎นักเรียนฟังหรือสาธิต
ให๎นักเรียนดู การพานักเรียนไปศึกษาดูงาน หรือฝึกงานนอกสถานที่ การให๎นักเรียนไปสัมภาษณ์ผู๎รู๎
ผู๎ชานาญเฉพาะด๎านในท๎องถิ่น การให๎นักเรียนไปศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติมจากแหลํงเรียนรู๎ทั้ง

71
ในและนอกห๎องเรียนและการใช๎วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีอยูํในท๎องถิ่น เพราะกิจกรรมที่ปฏิบัติในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของท๎องถิ่นเพื่อเสริมสร๎างให๎นักเรียนรัก
การทางาน เกิดทักษะและมีนิสัยที่ดีในการทางานอันจะเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพตํอไป
จากประโยชน์ของการเรียนรู๎ที่ครูผู๎สอนสามารถนามาประกอบการเรียนการสอนพอสรุปได๎ดังนี้
1. แหลํงเรียนรู๎จะชํวยสํงเสริมความสัมพันธ์อันดีระหวํางชีวิตนักเรียนกับชีวิตที่มีอยูํใน
ชุมชน สามารถนาเอากิจกรรมตําง ๆ ของชุมชนมาปรับปรุงแก๎ไขให๎สอดคล๎องกับบทเรียนได๎
2. ชํวยแก๎ปัญหาเกี่ยวกับการขาดอุปกรณ์การสอนได๎ดี
3. นักเรียนสนใจที่จะเรียน ไมํเกิดความเบื่อหนําย
4. เปิดโอกาสให๎ชุมชนได๎มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา
5. สร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางโรงเรียนกับชุมชน
6. เพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ตรงให๎แกํนักเรียน
แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน
ปัจจุบันป่าชายเลนที่กระจายตัวอยูํในประเทศไทย มีอัตราการลดลงมาก ซึ่งเป็นผลมาจาก
ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น รวมไปถึงการรุกล้าพื้นที่ป่าชายเลน การทานากุ๎ง การทาทําเทียบเรือ การ
สร๎างที่อยูํอาศัย ซึ่งเป็น เหตุ ทาให๎คุณ ภาพและปริมาณพื้นที่ที่ดิ น ในบริเวณพื้นที่ป่าชายเลนลด
ปริมาณลดลงและเสื่อมโทรมคุณภาพลง ทั้งนี้ป่าชายเลนในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยมีการ
เสื่อมโทรมลงจากสถานการณ์น้าทํวมในปี 2554 และจากการลุกล้าพื้นที่ดิน โดยเฉพาะในสํวนของ
จังหวัดเพชรบุรี มีการลุกล้าการทานากุ๎งในพื้นที่ป่าชายเลน ที่ทาให๎ ระบบนิเวศน์ข องป่าชายเลน
เสื่อมโทรมและคุณภาพด๎อยลงซึ่งเป็นผลกระทบที่ทาให๎ปริมาณป่าชายเลนในจังหวัดเพชรบุรีลด
น๎อยลง (ทะเลไทย, การแพรํกระจายป่าชายเลนในประเทศไทย: 2556)

แผนภาพที่ 2 แสดงตาแหนํงและปริมาณพื้นที่ป่าชายเลนในประเทศไทย

72

แผนภาพที่ 3 พื้นที่ป่าชายเลนในประเทศไทย พ.ศ.2504-2547
ที่มา : การแพรํ กระจายป่าชายเลนในประเทศไทย. ดัดแปลงจาก past.talaythai. com/Education/
42620260e/42620260e.php3
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได๎สารวจสถานภาพการใช๎ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน
ในเขตป่าสงวนแหํงชาติและนอกเขตป่าสงวนแหํงชาติ พบวําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่ป่าชาย
เลนทั้งหมด 12,092.33 ไรํ โดยแยกเป็นป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแหํงชาติ 1,709.90 ไรํ ป่าชายเลน
ในเขตอุทยานแหํงชาติ 80.93ไรํ พื้นที่ป่าชายเลนที่ซ๎อนทับในเขตป่าสงวนแหํงชาติ (ไรํ) ป่าคลอง
เกํา และป่าคลองคอย 1,984.00 1,002.00 ป่ าคลองแมํร าพึง 4,550.00 707.90 รวม 6,534.00
1,709.90 และพื้นที่ป่าชายเลนที่ซ๎อนทับในอุทยานแหํงชาติ (ไรํ) อุทยานแหํงชาติเขาสามร๎อยยอด
61,300.00 80.93 รวม 61,300.00 80.93
พื้นที่และการกระจายของป่าชายเลน
อาเภอปราณบุรี มีตาบลที่มีพื้นที่ป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม
2530, 22 สิงหาคม 2543 และ 17 ตุลาคม 2543 จานวน 1,828.37 ไรํ โดยมีพื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่าชาย
เลน จานวน 624.59ไรํ รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 3 พื้นที่ป่าชายเลน อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ไรํ)
ที่
ตาบล
พื้นที่ป่าชายเลนตามมติครม.
พื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่าชายเลน
1 ปากน้าปราณ
1,691.10
615.69
2 วังก์พง
137.27
8.90
รวม
1,828.37
624.59
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พันธุ์ไม้และลักษณะโครงสร้างป่าชายเลน
พันธุ์ไม๎ป่าชายเลนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีจานวน 8 วงศ์ 12 สกุล และ 18 ชนิด พันธุ์ไม๎
ที่พบมากที่สุดอยูํในวงศ์ Rhizophoraceaeได๎แกํ โกงกางใบเล็ก และฝาดดอกขาว ความหนาแนํ น
เฉลี่ยรวมของ ต๎น ไม๎เทํากับ 239.31 ต๎ น /ไรํ มีข นาดเส๎น ผํานศูน ย์ก ลางเฉลี่ยและความสูงเฉลี่ย
เทํ า กั บ 7.07 เซนติ เ มตร และ 5.64 เมตร ตามล าดั บ คํ า ดั ช นี ค วามหลากหลายทางชนิ ด พั น ธุ์
(Shannon - Wiener diversity index) มีคําเทํากับ 0.7987 คําความชุกชุมทางชนิดพันธุ์ (Margalef’s
index) เทํากับ 4.4244 และคําความสม่าเสมอทางชนิดพันธุ์ (Pielou’s evenness) เทํากับ 0.6363 พันธุ์
ไม๎ที่มีคําดัชนีความสาคัญ (Important 6Value Index) สูงที่สุด คือ โกงกางใบเล็ก มีคําเทํากับ 64.35
รองลงมา คือ ฝาดดอกขาว, เสม็ดขาว และโปรงแดง มีคําเทํากับ 55.15, 24.04 และ 21.23 ตามลาดับ
สัตว์ที่พบในป่าชายเลน
สัตว์ที่พบในป่าชายเลนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกอบไปด๎วย
1. กลุํมของประชาคมสิ่งมีชีวิตพื้นป่าชายเลน(Mangrove Benthic Organism) หรือสัตว์
หน๎าดินพื้นป่าชายเลน พบจานวน 9 ชนิด มีคําความหนาแนํน เทํากับ 59.00 ตัว/ตารางเมตร มีคํา
ดัชนีความหลากหลาย (H/) เทํากับ 0.78 และมีคําความสม่าเสมอ (J/) เทํากับ 0.44 สัตว์ที่พบ ได๎แกํ
หอยเรดเชลล์, ปูแสม, ปูแสมก๎ามส๎ม, หอยไม๎พุก, หอยเจดีย์ เป็นต๎น
2. กลุํมของนกในป่าชายเลน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบจานวน 65 ชนิด 49 สกุล 27
วงศ์ และ 9 อัน ดับ ตัวอยํางนกที่พบ ได๎แกํ นกนางแอํนบ๎าน, นกหัวโตทรายเล็ก , นกกินเปี้ย ว
เป็นต๎น
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเรียนรู้
งานวิจัยในประเทศ
พิชยา นั นทวิเชตพงษ์ (2546 : 85 – 86) ได๎ทาการวิจัยเรื่อง การใช๎แหลํงชุมชน
ประกอบการสอนวิชาสังคมศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ในระดั บมัธยมศึกษา จังหวัด
บุรีรัมย์โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการนาแหลํงชุมชนมาใช๎ประกอบการสอนวิชาสังคมระดับ
มัธยมศึก ษาตอนต๎ น จังหวัด บุรีรั มย์ เพื่อต๎ องการทราบวิธีก ารใช๎ ปัญหาอุปสรรค ตลอดจน
ข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะในการใช๎แหลํงชุมชน จากครูผู๎สอนวิชาสังคมศึกษาผลการวิจัยพบวํา
แหลํงชุมชนสํวนใหญํที่ใช๎ คือ ห๎องสมุด ครูใช๎แหลํงชุมชนในเวลาเรียนวิธีการที่ครูใช๎ คือ ให๎
นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชน ค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติมและการสารวจชุมชน กิจกรรม
กํอนใช๎ คือ ครูและนักเรียนวางแผนการใช๎แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนสํวนกิจกรรมหลังจากการใช๎ การ
สรุปรํวมกันและการอภิปรายรํวมกัน ปัญหาสํวนใหญํใ นการใช๎แหลํงชุมชน คือ ผู๎ปกครองไมํ
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สนับสนุน ระเบียบการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ ไมํคลํองตัวไมํมีคําใช๎จํายในการใช๎แหลํง
ชุมชน ครูสํวนใหญํเห็นด๎วยกับการใช๎แหลํงชุมชนประกอบการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา
สุรจิตร ทีบัว (2548 : บทคัดยํอ) ได๎ทาการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการใช๎แหลํงเรียนรู๎ใน
ชุมชนประกอบการสอนวิชาสังคม สังกัดกรมสามัญ ศึกษาของจังหวัดขอนแกํนโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสารวจสภาพการใช๎แหลํงชุมชนประกอบการสอนวิชาสังคมศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น
ในโรงเรียนกรมสามัญศึกษาของจังหวัดขอนแกํน เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องประเภทของแหลํง
ชุมชน จานวนของการใช๎แหลํงความรู๎ ผลของการใช๎แหลํงความรู๎ ปัญหาและอุปสรรคในการใช๎
ตลอดจนข๎อคิดเห็น และข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช๎แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนประกอบการสอนวิชา
สังคมศึกษาผลการวิจัยพบวํา ประเภทของแหลํงชุมชนที่ใช๎มากโดยสํวนใหญํ คือ ประเภทบุคคล
ได๎แกํพระสงฆ์ นักบวช ชี ประเภทสถานที่ ได๎แกํ ห๎องสมุด ประเภทที่มีการใช๎เป็นสํวนน๎อย คือ
แหลํงโบราณสถาน โบราณวัตถุ และความเชื่อลักษณะการใช๎ พบวํา สํวนใหญํให๎นักเรียนเข๎ารํวม
กิจกรรมชุมชน สํวนเวลาที่ใช๎ในเวลาเรียนปัญหาและอุปสรรค ในการไปศึกษานอกสถานที่ ครู
นักเรียนขาดการวางแผน และเตรียมตัว การติดตํอวิทยากรมาบรรยายมีปัญหาเรื่องไมํทราบแหลํง
วิทยากร วิทยากรบรรยายไมํตรงกับเนื้อหาที่กาหนดให๎ ผู๎บริหารไมํให๎การสนับสนุนความต๎องการ
และข๎อคิดเห็น ครูสํวนใหญํเห็นด๎วยกับการใช๎แหลํงประกอบการสอนและเห็นวําแหลํงชุมชนจะ
ชํวยให๎ผู๎เรียนได๎รับเนื้อหา และประสบการณ์มากยิ่งขึ้น
ประสิทธิ์ อามาตร์ (2549 : 134 – 136) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง การใช๎แหลํงชุมชนในการสอน
กลุํมการงานพื้นฐานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตการศึกษา 10โดย
มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อศึก ษาการใช๎แหลํงความรู๎ใ นชุมชนในการสอนกลุํมการงานพื้นฐานอาชีพชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนประถมศึกษา เขตการศึกษา 10
2. เพื่อเปรียบเทียบความต๎ องการใช๎แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนในการสอนกับการใช๎แหลํง
ความรู๎ในชุมชนในสภาพจริงของครู โรงเรียนประถมศึกษาที่สอนกลุํมการงานพื้นฐานอาชีพชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เขตการศึกษา 10 ผลการวิจัยพบวํา ปัญหาและอุปสรรคในการใช๎แหลํงความรูใ๎ น
ชุมชนของครูอยูํระดับปานกลาง ในด๎านคําใช๎จํายสาหรับวิทยากร ครูไมํสะดวกที่จะไปติดตํอกับ
วิทยากรที่อยูํหํางไกลจากโรงเรียน ครูไมํมีเวลาศึกษาและวางแผนเชิญวิทยากรที่เหมาะสมกับงานไว๎
ลํวงหน๎า เสียคําใช๎จํายสูงนักเรียนไมํมีความสามารถที่จะไปสัมภาษณ์หรือศึกษาด๎วยตนเอง ผู๎หรือผู๎
ชานาญไมํคํอยมีเวลาและขาดงบประมาณที่จ ะซื้ออุปกรณ์ที่หายากในท๎องถิ่น สํว นปัญหาและ
อุปสรรคในระดับน๎อยคือผู๎บริหารและครูในโรงเรียนเดียวกันไมํสนับสนุน ไมํเห็นคุณคํา และ
ความสาคัญของการใช๎วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยูํในท๎องถิ่น และนักเรียนไมํให๎ความรํวมมือ
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วรลักษณ์ รัต ติก าลชลากร (2555 : 118, 126) ได๎วิจัยเรื่อง การศึกษาแหลํงเรียนรู๎
ประกอบการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาประเภทและลักษณะการใช๎ประโยชน์ของแหลํงทรัพยากรชุมชนประกอบการเรียนการสอน
วิชาสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎ น ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล๎เคียงและเพื่อ
เปรียบเทียบลักษณะการใช๎แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนประกอบการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล๎เคียง ผลการวิจัยพบวําปัญหาการใช๎แหลํงเรียนรู๎ประกอบการ
เรียนการสอนวิชาการสังคมศึกษาทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล๎เคียง สํวนมากประสบปัญหา
เกี่ยวกับเวลาในการใช๎แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนซึ่งมีจากัด ในการวัดผลและประเมินผล ทาได๎ไมํเต็มที่
วิทยากรและเจ๎าหน๎าที่ประจาแหลํงเรียนรู๎มีจานวนน๎อยไมํเพียงพอกับจานวนนั กเรียน นักเรียน
บางสํวนยังไมํเห็นคุณคําและประโยชน์ของการใช๎แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนรวมทั้งขาดทักษะในการใช๎
ครูวิชาสังคมศึกษาสํวนใหญํมีความเห็นวําสมควรใช๎แหลํงเรียนรู๎ประกอบการเรียนการสอนเป็น
อยํางยิ่ง เพราะมีประโยชน์มาก ทาให๎นักเรียนเกิดประสบการณ์ตรง รู๎จักวิธีค๎นคว๎าหาความรู๎ และทา
ให๎นักเรียนเกิดความรักผูกพัน และภูมิใจท๎องถิ่นของตน
วนิดา เลาหวัฒน์ (2556 : 105 – 113) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง การใช๎ประโยชน์จากแหลํง
วิชาการชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสารวจการใช๎
ประโยชน์จากแหลํงวิชาการชุม ชนเกี่ยวกับขอบเขต ลักษณะการใช๎ ปัญหา ความต๎องการ ความ
คิดเห็นและข๎อเสนอแนะของครูผู๎สอน และผู๎บริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษา เพื่อเปรียบเทียบ
ความคิด เห็น ระหวํางครู ความคิด เห็น ระหวํางผู๎บริหาร สังกัด สานั ก งานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหํงชาติกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เกี่ยวกับการใช๎ประโยชน์จาก
แหลํงวิชาการชุมชนผลการวิจัยพบวํา ครูสังกัดสานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาเอกชน และ
สั ง กั ด เทศบาล มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การใช๎ แ หลํ ง วิ ช าการชุ ม ชนมากกวํ า ครู สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการประถมแหํงชาติ 6 เรื่อง คือ ครูไมํมีข๎อมูลเกี่ยวกับ แหลํงวิชาการชุมชนนั้น ๆ
อยํางเพียงพอเสียเวลาการติดตํอแหลํงวิชาการชุมชนมีพิธีการมากเกินไป ผู๎บริหารไมํสนับสนุ น
นักเรียนไมํสนใจไปศึกษานอกสถานที่ และเจ๎าหน๎าที่แหลํงวิชาการชุมชนไมํให๎ความรํวมมือ
จากงานวิจัย ในประเทศ สามารถที่ จ ะสรุปได๎ ดั ง นี้ ประเภทของแหลํงชุ มชนที่ใ ช๎
ประกอบการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา บุคคล คือ ศึกษานิเทศก์ ครู – อาจารย์ ผู๎เชี่ยวชาญ
สถานที่ คือ ห๎องสมุด โรงพยาบาล ลักษณะการใช๎ เชิญวิทยากรมาบรรยาย ให๎คาปรึกษา ยืมเอกสาร
สิ่งพิมพ์ เวลาที่ใช๎ จะเป็นชํวงเวลาเปิดเรียน ปัญหาอุปสรรคในการใช๎ มีเวลาในการใช๎อยํางจากัด
ขาดแคลน เจ๎าหน๎าที่ประจาแหลํงเรียนรู๎ เจ๎าหน๎าที่ไมํให๎ความรํวมมือ ไมํมีข๎อมูลเกี่ยวกับชุมชน
ผู๎บริหารไมํสนับสนุน ระยะหํางไกล ขาดงบประมาณสนับสนุน วิทยากรไมํมีเวลามาให๎ความรู๎
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ระเบียบทางราชการมีมากเกินไป ครูสํวนใหญํเห็นด๎วยกับการใช๎ แหลํงเรียนรู๎ประกอบการสอน
เพราะจะชํวยให๎เกิดการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
งานวิจัยต่างประเทศ
เบเกอร์ (Baker 1975 : 3384) ได๎ทาการวิจัยเรื่อง The Effects of Community Resources
Base Law Curriculum Upon the Attitudes and Knowledge of Senior High School Social Studies
Students โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึก ษาความสัมพัน ธ์ระหวํางชุมชนที่มีอิทธิพลตํอหลักสูต รวิชา
กฎหมาย ทัศนคติ และความรู๎ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เรียนวิชากฎหมาย และ
ระบบการเมืองการปกครองใน 1 เทอม ตัวอยํางประชากร คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2 โรงเรียน ในเขตแองการาฟอลต์ รัฐนิวยอร์ค โดยแบํงเป็นกลุํมทดลอง 138 คน กลุํมควบคุม 117
คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยแบํงออกเป็น 4 ตอน คือ ภาคความรู๎ 2 ตอน ภาคทัศนคติ 2 ตอน
ผลการวิจัยพบวํา
1. นักเรียนมีความรู๎เพิ่มขึ้นมา จากการที่นักเรียนเข๎าไปใช๎แหลํงเรียนรู๎เป็นพื้นฐานในการ
เรียนวิชากฎหมาย
2. การเรียนโดยวิธีปฏิบัติจริง จะเป็นการทา ให๎นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจด๎านกฎหมาย
ทั่วไป และรัฐธรรมนูญดีขึ้น
3. การที่นั กเรียนได๎มีสํวนรํวมกับชุมชน จะทาให๎ได๎รับความรู๎เกี่ยวกับชุมชนของเขา
เกี่ยวกับกฎหมายและสิ่งแวดล๎อมทางการเมือง การปกครองมากขึ้น และละเอียดอํอนขึ้น
การ์เดลลํา (Gardella 1995 : 3362A – 3363A) อ๎างถึงใน รวิพร มูณีวรรณ, 2548 กลําววํา
นักเรียนจะได๎รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับสถานที่ตําง ๆ ในชุมชนมากน๎อยเพียงใด โดยศึกษาจาก
นักเรียนหญิงจานวน 4,505 คน ซึ่งอยูํในเกรด 6, 9 และ 12 ของเมืองดีทรอยด์ ใช๎วิธีการสารวจ ใช๎
แบบสอบถามประกอบด๎วย 67 ข๎อ ที่ถามเกี่ยวกับการบริหารของรัฐ การขนสํงการพานิชการ
อุตสาหกรรมซึ่งเป็นสถานที่ที่นักเรียนเคยไปมาแล๎ว ไมํวําจะไปด๎วยเหตุ ผลใดก็ตามผลการวิจัย
พบวํา
1. ครูไมํคาดคะเนได๎วํานักเรียนจะมีประสบการณ์ตรงนั้นมาแล๎ว
2. โรงเรียนบางแหํงยังไมํได๎ใช๎แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนอยํางเพียงพอ
3. โรงเรียนยังไมํคํอยจัดประสบการณ์ตรงให๎กับนักเรียน
4. วัด และสโมสรตําง ๆ ให๎ประสบการณ์ตรงแกํนักเรียนน๎อยมาก
5. สํวนใหญํนักเรียนรับประสบการณ์ตรงจากบ๎าน
6. ประเภทที่นักเรียนได๎รับประสบการณ์ตรงคือ กิจกรรมนันทนาการ และวัฒนธรรมที่
ได๎จากกิจกรรมของรัฐมีสํวนน๎อย
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7. สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ไมํมีผลตํอประสบการณ์ตรงของนักเรียน
จากงานวิจัยตํางประเทศ สามารถทีจ่ ะสรุปได๎ดังตํอไปนี้ การใช๎แหลํงเรียนรู๎ประกอบการ
สอน โดยให๎นักเรียนได๎มีสํวนรํวมในกิจกรรม จะทา ให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ความเข๎าใจและ
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนมากยิ่งขึ้น การสอนที่ยึดตารา หรือบทเรียนเป็นหลักในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎ ทาให๎นักเรียนเกิดความเบื่อหนําย ครูผู๎สอนและชุมชนยังขาดความรํวมมือในการจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียน รวมทั้งนโยบายของผู๎บริหาร
สถานศึกษายังไมํเอื้ออานวยตํอการนาแหลํงเรียนรู๎มาใช๎ประกอบการจัดการเรียนรู๎
จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยทั้งในประเทศและตํางประเทศที่กลําวมาแล๎วเกี่ยวกับการ
ใช๎แหลํงเรียนรู๎ในชุมชน สรุปได๎วํา การใช๎แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนมีความสาคัญอยํางยิ่งตํอการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎และการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน โดยสนับสนุนสํงเสริมให๎มีการระดมทรัพยากร
วิทยากรภายนอก ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ตลอดจนใช๎แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนที่มีอยูํแล๎วในท๎องถิ่นมาใช๎ให๎
เกิดประโยชน์ตํอการจัดการศึกษา ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับประสบการณ์ และความรู๎ความสามารถของครูวํา
จะมีเทคนิค วิธีการอยํางไร ในการเลือกใช๎แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
ให๎เหมาะสมกับสาระการเรียนรู๎ ความต๎องการของผู๎เรียน และมีคุณคําตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
แนวคิดเกี่ยวกับทักษะทางวิทยาศาสตร์
กา ร ทบ ท วน ว ร รณ ก รร ม ใ นเ รื่ อง แ น วคิ ด เกี่ ย วกั บ ทั กษ ะ ทา ง วิ ทย า ศา สต ร์
จะน าเสนอสาระสาคัญใน 3 เรื่ อง ประกอบด๎ ว ย (1) ความหมายของทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ (2) ประเภทของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (3) เทคนิคการสอนเพื่อสํงเสริม
ทักษะทางวิทยาศาสตร์กับนักเรียนประถมศึกษา (4) งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
ความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ประดับ จรตระการ (2547: 36) ให๎ความหมายวํา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
หมายถึง พฤติ กรรมที่เกิด ขึ้น จากการปฏิบัติและฝึกฝนความคิดอยํางเป็น ระบบในการแสวงหา
ความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ เชํน ฝึกการสังเกต การบันทึกข๎อมูล การตั้งสมมติฐาน และการทาการ
ทดลอง การแสดงความสามารถของนักเรียนในการแสดงการคิด การปฏิบัติอยํางมีเหตุผล มีระบบ
โดยวิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ ง สะสมอยูํ ใ นตั ว ผู๎ เ รี ย นและสามารถน าไปใช๎ แ ก๎ ปั ญ หาใน
ชีวิตประจาวันและแสวงหาความรู๎ได๎
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2548: 9) ให๎ความหมายวํา ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เป็นความชานาญและความสามารถในการใช๎ความคิดเพื่อค๎นหาความรู๎รวมทั้ง
แก๎ปัญหา เป็นทักษะทางสติปัญญา (intellectual skills) ไมํใชํทักษะการปฏิบัติด๎วยมือ (psychomotor
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skills/hand on skills) ที่นั ก วิทยาศาสตร์และผู๎ที่น าวิธีก ารทางวิทยาศาสตร์มาแก๎ปัญหาใช๎ใ น
การศึกษาค๎นคว๎าสืบเสาะหาความรู๎และแก๎ปัญหาตําง ๆ
วรพงษ์ กาแก๎ว (2548: 8) ให๎ความหมายวํา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง
พฤติ ก รรมที่เกิด จากการปฏิบัติ และฝึก ฝนความคิด อยํางเป็น ระบบในการแสวงหาความรู๎ทาง
วิทยาศาสตร์ และเป็นทักษะที่ใช๎ในการแสวงหาความรู๎ทางวิทยาศาสตร์
นลินี อินดีคา ( 2551: 13) ได๎ใ ห๎ความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
หมายถึง ความสามารถในการใช๎ทักษะกระบวนการตํ างๆ ที่เกิด ขึ้น จากการปฏิบัติ และฝึก ฝน
ความคิดอยํางเป็นระบบไปใช๎ในการแก๎ปัญหา ด๎วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎ใน
ตัวผู๎เรียน
Klopfer (1971: 568); Kuslan andStone (1972: 229) กลําววํา ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นสิ่งจาเป็นที่จะต๎องฝึกฝนให๎เกิดขึ้นกับนักเรียนจากการปฏิบัติและฝึกฝนความคิด
อยํางมีระบบ เพื่อใช๎ในการค๎นคว๎าหาความรู๎ สามารถนากระบวนการที่ได๎รับการฝึกฝนไปใช๎ในการ
แก๎ปัญหาในชีวิตประจาวัน เป็นกระบวนการที่ใช๎ในการสืบเสาะหาความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ การ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อแสวงหาความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
ประกอบด๎ ว ยการสังเกต การวัด การทดลองและออกแบบการทดลองการอธิบาย การสรุป
หลักเกณฑ์การพิจารณาเหตุผลเชิงนิรนัย
จากความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดจากการ
ปฏิ บัติ และฝึกฝนความคิด อยํางมีระบบ และเป็น ความสามารถความชานาญ ในการเลือกใช๎
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อค๎นหาคาตอบหรือแก๎ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได๎
ประเภทของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
นักการศึกษาและสถาบันที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ ได๎แบํงประเภทของ
ทัก ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไว๎มากมาย ซึ่งขอกลําวพอสังเขป ดั งนี้ สมาคมสํงเสริม
ความก๎าวหน๎ าทางวิทยาศาสตร์ของอเมริก า (American Association for the Advancement of
Science : AAAS) ได๎ก าหนดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไว๎ 13 ทัก ษะ เป็น ทัก ษะ
กระบวนการขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ และทักษะขั้นผสมผสานหรือทักษะขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ ดังนี้
(ภพ เลาหไพบูลย์, 2550 : 14-30)
1. ทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐาน (Basic Process Skills) ได๎แกํ
1.1 ทักษะการสังเกต (Observing)
1.2 ทักษะการวัด (Measuring)
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1.3 ทักษะการคานวณ (Using Numbers)
1.4 ทักษะการจาแนกประเภท (Classifying)
1.5 ทัก ษะการหาความสั มพัน ธ์ ระหวํา งสเปสกับสเปสและสเปสกับ เวลา(Using
Space/Time Relationship)
1.6 ทั ก ษะการจั ด กระท าและสื่ อ ความหมายข๎ อ มู ล (Organizing Data and
Communication)
1.7 ทักษะการลงความเห็นจากข๎อมูล (Inferring)
1.8 ทักษะการพยากรณ์ (Predicting)
2. ทักษะขั้นผสมหรือบูรณาการ (Integrated Science Process Skills)
2.1 ทักษะการตั้งสมมติฐาน (Formulating Hypothesis)
2.2 ทักษะการกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining Operationally)
2.3 ทักษะการกาหนดและควบคุมตัวแปร (Identifying and Controlling)
2.4 ทักษะการทดลอง (Experimenting)
2.5 ทักษะการตีความหมายข๎อมูลและลงข๎อสรุป (Interpreting Data and Conclusion)
สถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได๎จัดทักษะที่เหมาะสมเพื่อปลูกฝัง
ให๎คนไทย 9 ทักษะ ดังนี้ (ศศิเกษม ทองยงค์ และลีลา สินานุเคราะห์, 2554 : 77)
1. ทักษะการสังเกต
2. การเลือกและใช๎เครื่องมือ
3. การบันทึกข๎อมูลและสื่อความหมาย
4. การจัดกระทาข๎อมูล
5. การแปลความหมายข๎อสรุปและการสรุป
6. การตั้งสมมติฐาน
7. การออกแบบการทดลอง
8. การคิดคานวณ
9. การหาความสัมพันธ์ระหวํางมิติ
สถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก าหนดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ เชํนเดียวกับสมาคม AAAS ดังนี้
1. ทักษะการสังเกต (Observing) หมายถึง ความสามารถในการใช๎ประสาทสัมผัสอยํางใด
อยํางหนึ่ง หรือหลายอยํางรวมกัน ได๎แกํ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกายเข๎าไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุ
หรือเหตุการณ์ เพื่อค๎นหาข๎อมูลซึ่งเป็นรายละเอียดของสิ่งนั้น โดยไมํใสํความคิดเห็นของ ผู๎สังเกต
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ลงไป ข๎อมูลที่ได๎จากการสังเกต แบํงได๎ 3 อยํางคือ ข๎อมูลเชิงคุณภาพ ข๎อมูลเชิงปริมาณ และข๎อมูลที่
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ความสามารถที่แสดงวําเกิดทักษะแล๎วคือ
1.1 ชี้บํงและบรรยายคุณสมบัติของวัตถุได๎ โดยการใช๎ประสาทสัมผัสอยํางใดอยําง
หนึ่งหรือหลายอยําง
1.2 บรรยายสมบัติเชิงปริมาณของวัตถุ โดยการกะประมาณ
1.3 การบรรยายการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่สังเกตได๎
2. ทักษะการวัด (Measuring) หมายถึง ความสามารถในการเลือกใช๎เครื่องมือและการใช๎
เครื่องมือทาการวัดหาปริมาณของสิ่งตํางๆ ออกเป็นตัวเลขที่แนํนอนได๎อยํางเหมาะสมถูกต๎องโดยมี
หนํวยกากับเสมอ ความสามารถที่แสดงวําเกิดทักษะแล๎ว คือ
2.1 เลือกเครื่องมือได๎เหมาะสมกับสิ่งที่วัด
2.2 บอกเหตุผลในการเลือกเครื่องมือวัดได๎
2.3 บอกวิธีวัดและวิธีใช๎เครื่องมือวัดได๎
2.4 วัดความกว๎าง ยาว ความสูง อุณหภูมิ ปริมาตร น้าหนักและอื่นๆได๎ถูกต๎อง
2.5 ระบุหนํวยของตัวเลขที่ได๎จากการวัดได๎
3. ทักษะการคานวณ (Using Numbers) หมายถึง ความสามารถในการบวกลบ คูณ หาร
หรือจัดกระทากับกับตัวเลขที่แสดงคําปริ มาณของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งได๎จากการสังเกตการวัด การ
ทดลองโดยตรงหรือจากแหลํงอื่น ตัวเลขที่นามาคานวณนั้นต๎องแสดงคําปริมาณในหนํวยเดียวกัน
ตัวเลขใหมํที่ได๎จากการคานวณจะชํวยให๎สื่อความหมายได๎ ตรงตามที่ต๎ องการหรือชัดเจนยิ่งขึ้น
ความสามารถที่แสดงวําเกิดทักษะแล๎วคือ
3.1 การนับ ได๎แกํ
3.1.1 นับจานวนสิ่งของได๎ถูกต๎อง
3.1.2 ใช๎ตัวเลขแสดงจานวนที่นับได๎
3.2 การคานวณ
3.2.1 บอกวิธีคานวณได๎
3.2.2 คิดคานวณได๎ถูกต๎อง
3.3 การหาคําเฉลี่ยได๎แกํ
3.3.1 บอกวิธีการหาคําเฉลี่ย
3.3.2 หาคําเฉลี่ย
3.3.3 แสดงวิธีการหาคําเฉลี่ย
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4. ทักษะการจาแนกประเภท (Classifying) หมายถึง ความสามารถในการแบํงพวกหรือ
เรียงลาดับวัตถุหรือสิ่งที่อยูํในปรากฏการณ์ โดยมีเกณฑ์ และเกณฑ์ดังกลําว อาจจะใช๎ความเหมือน
ความแตกตําง หรือความสัมพันธ์อยํางใดอยํางหนึ่ง ความสามารถที่แสดงวําเกิดทักษะแล๎วคือ
4.1 เรียงลาดับหรือแบํงพวกสิ่งตํางๆ จากเกณฑ์ที่ผู๎อื่นกาหนดให๎ได๎
4.2 เรียงลาดับหรือแบํงพวกสิ่งตํางๆ โดยใช๎เกณฑ์ของตนเอง
4.3 บอกเกณฑ์ที่ผู๎อื่นใช๎เรียงลาดับหรือแบํงพวกได๎
5. ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหวํางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา (Using space/
Time Relationships) ความสามารถในการระบุความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งตํอไปนี้
5.1 ชี้บํงรูป 2 มิติ และวัตถุ 3 มิติ
5.2 วาดรูป 2 มิติ จากวัตถุ หรือรูป 3 มิติ
5.3 บอกชื่อของรูป และรูปทรงทางเรขาคณิตได๎
5.4 บอกความสัมพันธ์ระหวําง 2 มิติ กับ 3 มิติได๎
5.4.1 เมื่อเห็นเงา (2 มิต)ิ ของวัตถุสามารถบอกรูปทรงของวัตถุได๎
5.4.2 เมื่อเห็นวัตถุ (3 มิต)ิ สามารถบอกเงา (2 มิต)ิ ที่เกิดขึ้น
5.4.3 บอกรูปของรอยตัด (2 มิติ) ที่เกิดจากการตัดวัตถุ (3 มิติ)
5.5 บอกตาแหนํงหรือทิศทางของวัตถุได๎
5.6 บอกได๎วําวัตถุหนึ่งอยูํในตาแหนํงหรือทิศใดของอีกวัตถุหนึ่ง
5.7 บอกความสัมพันธ์ของสิ่งทีอยูํหน๎ากระจก และภาพที่ปรากฏในกระจกเงาวําเป็น
ซ๎ายหรือขวาของกันและกันได๎
5.8 บอกความสัมพันธ์ระหวํางการเปลี่ยนแปลงตาแหนํงที่อยูํของวัตถุกับเวลาได๎
6. ทักษะการจัดกระทาและสื่อความหมายข๎อมูล (Organizing Data and Communication)
หมายถึง ความสามารถในการนาข๎อมูลที่ได๎จากการสังเกต การวัด การทดลองและแหลํงอื่นๆ มาจัด
กระทาใหมํ โดยการหาความถี่ เรียงลาดับ จัดแยกประเภท หรือคานวณหาคําใหมํ เพื่อให๎ผู๎อื่นเข๎าใจ
ความหมายของข๎อมูลชุดนั้นดีขึ้น อาจเสนอในรูปของตารางแผนภูมิแผนภาพ ไดอะแกรม วงจร
กราฟ สมการ เขียน หรือบรรยาย เป็นต๎นความสามารถที่แสดงวําเกิดทักษะแล๎ว คือ
6.1 เลือกรูปแบบที่จะใช๎ในการเสนอข๎อมูลได๎เหมะสม
6.2 บอกเหตุผลในการเลือกรูปแบบที่ใช๎ในการเสนอข๎อมูลได๎
6.3 ออกแบบการเสนอข๎อมูลให๎อยูํในรูปใหมํที่เข๎าใจดีขึ้นได๎
6.4 เปลี่ยนแปลงข๎อมูลให๎อยูํในรูปใหมํที่เข๎าใจดีขึ้นได๎
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6.5 บรรยายลัก ษณะของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ด๎ ว ยข๎อ ความที่ เหมาะสมกะทัด รัด สื่ อ
ความหมายให๎ผู๎อื่นเข๎าใจได๎
6.6 บรรยายหรือวาดแผนผังแสดงตาแหนํงของภาพ สื่อความหมายให๎ผู๎อื่นเข๎าใจได๎
7. ทักษะการลงความคิดเห็นจากข๎อมูล (Inferring) หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย
หรือเพิ่มเติมความคิดเห็นให๎กับข๎อมูลที่ได๎จากการสังเกต การวัด หรือการทดลองอยํางมีเหตุผล โดย
อาศัยความรู๎หรือประสบการณ์เดิมมาชํวย การลงข๎อวินิจ ฉัยที่เชื่อถือได๎ นั้นขึ้นอยูํกับเงื่อนไข 4
ประการ ดังนี้
7.1 ความถูกต๎องของข๎อมูล ถ๎าข๎อมูลที่ได๎มาไมํถูกต๎องก็จะทาให๎ข๎อวินิจฉัยไมํถูกต๎อง
เชํนเดียวกัน
7.2 ความละเอียดของข๎อมูล ถ๎าหากวําเรามีข๎อมูลมากเพียงพอ มีหลักฐานหลายอยําง
สมบรู ณ์ การลงวินิจ ฉัยก็ถูกต๎องยิ่งขึ้น ฉะนั้นการสังเกตเพิ่มเติ ม และค๎นคว๎าข๎อมูลเพิ่มเติมจะ
นาไปสูํความจริงหรือคาตอบที่ถูกต๎อง
7.3 ความรู๎หรือประสบการณ์เดิมของผู๎วินิจฉัย เพราะการลงข๎อวินิจฉัยนั้นสํวนหนึ่ง
จะเกี่ยวข๎องกับประสบการณ์เดิมที่เคยพบเหตุการณ์นนั้ ๆ มาแล๎ว และถ๎าประสบการณ์เดิมนั้นเชื่อถือ
ได๎มากโอกาสจะถูกก็มีมากขึ้น เชํน นักวิทยาศาสตร์ใช๎หลักการทางวิทยาศาสตร์มาเป็นหลักในการ
อ๎างอิงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหมํ
7.4 ความสามารถในการสังเกต ถ๎าผู๎สังเกตสามารถสังเกตได๎ละเอียดถี่ถ๎วนได๎ข๎อมูล
มากก็จะสามารถใช๎หลักเกณฑ์นั้นมาลงวินิจฉัยได๎ใกล๎ความจริงหรือได๎รับคาตอบที่ถูกต๎องสมบูรณ์
8. ทักษะการพยากรณ์ (Predicting) หมายถึง ความสามารถในการทานายหรือคาดคะเน
สิ่งจะเกิดขึ้น โดยอาศัยปรากฏการณ์ที่เกิดซ้า หลักการ กฎ หรือทฤษฎีที่มีอยูํแล๎วมาชํวยในการ
ทานาย ความสามารถที่แสดงวําเกิดทักษะแล๎วคือ
8.1 การพยากรณ์ทั่วไป เป็นการทานายผลที่จะเกิดขึ้ นจากข๎อมูลที่เป็นหลักการ กฎ
หรือทฤษฎีที่มีอยูํได๎
8.2 การพยากรณ์ข๎อมูลเชิงปริมาณ ได๎แกํ
8.2.1 ทานายผลที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตข๎อมูลเชิงปริมาณที่มีอยูํได๎
8.2.2 ทานายผลที่เกิดขึ้นภายนอกขอบเขตของข๎อมูลเชิงปริมาณที่มีอยูํได๎
9. ทักษะการตั้งสมมติฐาน (Formulating Hypothesis) หมายถึง การสรุปคาตอบลํวงหน๎า
กํอนการทดลอง โดยอาศัยการสังเกต ความรู๎ ประสบการณ์เดิมที่ยังไมํปรากฏหลักการ และอื่นๆ
ความสามารถที่แสดงวําเกิดทักษะการตั้งสมมติฐาน คือ สามารถหาคาตอบลํวงหน๎ากํอนการทดลอง
โดยอาศัยการสังเกต ความรู๎และประสบการณ์เดิม
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10. ทักษะการกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining Operationally) หมายถึงการกาหนด
ความหมายและขอบเขตของตัวแปร อักษร หรือคาตํางๆ ให๎สามารถทาการทดลองได๎เป็นที่เข๎าใจ
ตรงกัน ความสามารถที่แสดงวําเกิดทักษะการกาหนดนิ ยามเชิงปฏิบัติการ คือสามารถกาหนด
ความหมายและขอบเขตของคาหรือตัวแปรตํางๆ ให๎สังเกตและวัดได๎
11. ทัก ษะการกาหนดและควบคุมตั วแปร (Identifying and Controlling Variables)
หมายถึงการชี้บํงตั ว แปรอิสระ และตัว แปรตามในสมมติ ฐานหนึ่ งๆ สํว นการควบคุมตั วแปร
หมายถึง การควบคุมตัวแปอริสระอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องแตํยังไมํต๎องการศึกษา ความสามารถที่แสดงวํา
เกิดทักษะการกาหนดและควบคุมตัวแปร คือ สามารถบํงชี้ และกาหนดตัวแปรอิสระตัวแปรตาม
และตัวแปรควบคุมได๎
12. ทักษะการทดลอง (Experimenting) หมายถึง การทดสอบสมมติฐาน ซึ่งเริ่มตั้งแตํการ
ออกแบบการทดลอง การปฏิบัติการทดลอง การใช๎เครื่องมืออยํ างถูกต๎อง การรวบรวมจัดกระทา
และสื่อความหมายข๎อมูล และการตีความหมายข๎อมูลและข๎อสรุป
12.1 ความสามารถที่แสดงวําเกิดทักษะการทดลอง คือ
12.1.1 ออกแบบการทดลอง
12.1.2 กาหนดวิธีการทดลองได๎ถูกต๎องและเหมาะสม โดยคานึงถึงตัวแปรต๎น ตัว
แปรตาม ตั วแปรที่ต๎องควบคุมด๎วย ระบุ อุปกรณ์และใช๎อุปกรณ์และ หรือสารเคมีที่ใช๎ในการ
ทดลองได๎
12.2 ปฏิบัติการทดลองและใช๎อุปกรณ์การทดลองได๎ถูกต๎องเหมาะสม
12.3 บันทึกผลการทดลองได๎คลํองแคลํวและถูกต๎อง
13. ทักษะการตีความหมายข๎อมูลและลงข๎อสรุป (Interpreting Data and Conclusion)
หมายถึง การบรรยายลักษณะและสมบัติของข๎อมูลและลงข๎อสรุป คือ
13.1 แปลความหมายหรือบรรยายลักษณะและคุณสมบัติของข๎อมูลที่มีอยูํได๎
13.2 บอกความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีอยูํในข๎อมูล
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เป็นทักษะที่ใช๎ในการแสวงหาความรู๎ซึ่ง
ผู๎วิจัยพยายามที่จะนาทักษะกระบวนการเหลํานี้มาปลูกฝังให๎แกํนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยได๎
ยึดทักษะตามแนวของสถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่ได๎กาหนด
ทัก ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ เชํน เดียวกับ สมาคมสํงเสริมความก๎าวหน๎ า
วิทยาศาสตร์แหํงอเมริกา (AAAS) ซึ่งกาหนดทักษะกระบวนการไว๎ 13 ทักษะแบํงเป็น 2 ประเภท
คือ ทักษะขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ ทักษะขั้นผสมหรือบูรณาการ 5 ทักษะทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นการกาหนดตามขั้นตอนวิธีการทางวิทยาศาสตร์แตํละขั้นตอนสามารถฝึกฝนได๎
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เนื่ องจากการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ใ นระดั บชั้น ประถมศึก ษา จ าเป็น ที่จ ะต๎ องปลูก ฝังให๎
นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทักษะขั้นพื้นฐาน ให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานทั้ง 8 ทักษะ คือ ทักษะการสังเกต(Observing) ทักษะการ
วัด(Measuring) ทักษะการคานวณ(Using Numbers) ทักษะการจาแนกประเภท(Classifying) ทักษะ
การหาความสัมพันธ์ระหวํางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา(Using Space/Time Relationship)
ทักษะการจัดกระทาและสื่อความหมายข๎อมูล (Organizing Data and Communication) ทักษะการ
ลงความเห็นจากข๎อมูล(Inferring) และทักษะการพยากรณ์(Predicting)เพื่อนาไปใช๎ในการค๎นคว๎าหา
ความรู๎ และสามารถนากระบวนการที่ได๎รับการฝึกฝนไปใช๎ในการแก๎ปัญหาในชีวิตประจาวันได๎
เทคนิคการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์กับนักเรียนประถมศึกษา
การจัด การเรี ยนการสอนเพื่อให๎เกิด ทัก ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แกํนั ก เรียน
ประถมศึกษาจะต๎องยอมรับในหลักการสาคัญ 2 ประการ คือ (เบญจา เรืองเสมอ, 2549 : 39-40)
1. กระบวนการทักษะทั้ง 13 ขั้นตอนเป็นทักษะที่สาคัญและจาเป็นตํอกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ที่ครูผู๎สอนต๎องฝึกฝนให๎นักเรียนทุกคนและทุกระดับชั้นให๎เกิดการเรียนรู๎ จนกลายเป็น
ทักษะทางสติปัญญา ซึ่งเป็นสมรรถภาพพื้นฐานของการเรียนรู๎
2. ข๎อจากัดของการจัดการเรียนการสอนเพื่อให๎เกิดทักษะที่สาคัญ คือ นักเรียนทุกคนมี
ระดับวุฒิภาวะไมํเทํากัน นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 จะมีทักษะเทํากับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ยํอมเป็นไปไมํได๎
การจัดการเรียนการสอนเพื่อให๎เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จึงต๎องแบํงระดับ
ในแตํละขั้นตอนให๎มีความยากงํายหนักเบา ความลึกซึ้งไมํเทํากัน โดยจะเริ่มจากทักษะงําย ๆ ไปสูํ
ทักษะที่ยากและซับซ๎อนตามความสนใจและความสามารถของนักเรียนแตํละระดับชั้น ตลอดจนให๎
เหมาะสมกับเนื้อหาที่ใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้
1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ 1 – 6
2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ 1 - 6 – 10
3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ 1 - 6 - 10 – 13
ในการสํงเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให๎แกํผู๎เรียนมีแนวทาง
ดังตํอไปนี้ (เอราวัณ ศรีจักร, 2550 : 51-52)
1. กํอนจะพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให๎กับผู๎เรียนผู๎สอนควรได๎วิเคราะห์
ดูวําทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะใดบ๎างที่จะสํงเสริมและพัฒนาให๎แกํผู๎เรียน
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2. ผู๎สอนควรจะให๎นักเรียนได๎ทราบและเข๎าใจถึงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แตํ
ละทักษะ
3. ผู๎สอนควรเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนมีประสบการณ์ในการเรียนรู๎อันจะเป็นประโยชน์ตํอ
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให๎เกิดขึน้ ในตัวผู๎เรียน โดยครูอาจสร๎างสถานการณ์ที่
ให๎ผู๎เรียนมีโอกาสใช๎กระบวนการแก๎ปัญหาด๎วยวิธีทางวิทยาศาสตร์
4. ผู๎สอนควรเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎มีอิสระในการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง เพื่อจะได๎มีโอกาส
ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
5. ผู๎สอนควรเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎รํวมทากิจกรรมกลุํมและกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อ
ผู๎เรียนจะได๎ฝึกใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
6. ผู๎สอนควรสํงเสริ มให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด๎ วยการฝึก
ปฏิบัติจริง หรือได๎พบสถานการณ์ เหตุการณ์ที่เป็นจริงและหลากหลาย
สรุปได๎วําการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งจาเป็น ควรกระทาควบคูํกัน
ไปกับการให๎ความรู๎ทางวิทยาศาสตร์เพราะจะทาให๎ผู๎เรียนรู๎จักคิดเป็น ทาเป็น และแก๎ปัญหาตํางๆ
ได๎ด๎วยตนเองอยํางเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได๎
สรุปได๎วํา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะที่ใช๎ในการแสวงหาความรู๎ซึ่ง
ผู๎วิจัยพยายามที่จะนาทักษะกระบวนการเหลํานี้มาปลูกฝังให๎แกํนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยได๎
ยึดทักษะตามแนวของสถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่ได๎กาหนด
ทัก ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ เชํน เดียวกับ สมาคมสํงเสริมความก๎าวหน๎ า
วิทยาศาสตร์แหํงอเมริกา (AAAS) ซึ่งกาหนดทักษะกระบวนการไว๎ 13 ทักษะแบํงเป็น 2 ประเภท
คือ ทักษะขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ ทักษะขั้นผสมหรือบูรณาการ 5 ทักษะทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นการกาหนดตามขั้นตอนวิธีการทางวิทยาศาสตร์แตํละขั้นตอนสามารถฝึกฝนได๎
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับชั้น ประถมศึก ษา จาเป็นที่จะต๎องปลูก ฝังให๎
นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทักษะขั้นพื้นฐาน ผู๎วิจัยจึงได๎พัฒนาชุด
กิจกรรมเรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม (ป่าชายเลน) ด๎วยการจัดการเรียนรู๎แบบใช๎ชุมชนเป็นฐาน ให๎
ผู๎เรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น พื้น ฐานทั้ง 8 ทักษะ คือ ทักษะการสังเกต
(Observing) ทักษะการวัด (Measuring) ทักษะการคานวณ (Using Numbers) ทักษะการจาแนก
ประเภท (Classifying) ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหวํางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา(Using
Space/Time Relationship) ทักษะการจัดกระทาและสื่อความหมายข๎อมูล (Organizing Data and
Communication) ทั ก ษะการลงความเห็ น จากข๎ อ มู ล (Inferring) และทั ก ษะการพยากรณ์
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(Predicting)เพื่อนาไปใช๎ในการค๎นคว๎าหาความรู๎ และสามารถนากระบวนการที่ได๎รับการฝึกฝนไป
ใช๎ในการแก๎ปัญหาในชีวิตประจาวันได๎
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
แพรวพรรณ สุวัน (2548 : 83-84) ได๎ศึกษา การเปรียบเทียบผลการสอนตามรูปแบบ
วัฏจักรการเรียนรู๎กับรูปแบบ สสวท. ที่มีตํอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐานและ
เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีความมุํงหมายเพื่อเปรียบเทียบ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานกํอนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด๎วยรูปแบบการสอน
ของวัฏจักรการเรียนรู๎ กลุํมตัวอยําง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 43 คน เครื่องมือที่
ใช๎คือ แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จานวน 40 ข๎อ ผลการศึกษาพบวํา
นักเรียนที่เรียนด๎วยรูปแบบการสอนของวัฏจักรการเรียนรู๎ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
พื้นฐานหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากกํอนเรียนอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โยธิน กัลยาเลิศ (2548 : 60) ได๎ศึกษาการเปรียบเทียบการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู๎และ
รูปแบบ สสวท. ที่มีตํอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและแนวคิดแก๎ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีความมุํงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้น พื้น ฐานกํอนและหลังเรียนของนัก เรียนที่เรียนโดยใช๎รูปแบบ
การสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู๎ นัก เรียนกลุํมตัว อยํางจานวน 33 คน โดยใช๎เครื่องมือที่เป็น
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานจานวน 40 ข๎อ ผลการศึกษาค๎นคว๎า
พบวํา นักเรียนโดยสํวนรวมที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ด๎วยรูปแบบการสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู๎
มีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานหลังเรียนเพิ่มขึ้นกวํากํอนเรียนอยํางมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
ศรสุด า ชูพันธ์ (2548 : 81) ได๎ศึก ษาการเปรียบเทียบผลการสอนวิทยาศาสตร์ต าม
รูปแบบวัฏจัก รการเรียนรู๎และรูปแบบ สสวท. ที่มีตํอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ความคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีความมุํงหมายเพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบทักษะกะบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานกํอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่
เรียนรู๎ด๎วยรูปแบบการสอนของวัฏจักรการเรียนรู๎ กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จานวน 33 คน เครื่องมือที่ใช๎เป็นแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
จานวน 40 ข๎อ ผลการศึกษาพบวํา นักเรียนที่เรียนด๎วยรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู๎มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากกํอนเรียนอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อรอนงค์ ฟ้าคะนอง (2548 : 66-68) ได๎ศึกษาการพัฒนาชุดกิจรรมวิทยาศาสตร์เรื่องระบบ
นิเวศและสิ่งแวดล๎อม สาหรับนักเรียนชํวงชั้นที่ 3 โดยมีความมุํงหมายเพื่อศึกษาผลการเรียนรู๎และ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชํวงชั้นที่ 3 ที่เรียนด๎วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
เรื่อง ระบบนิเวศและสิ่งแวดล๎อม กลุํมตัวอยําง เป็นนักเรียนชํวงชั้นที่ 3 จานวน 40 คน เครื่องมือที่
ใช๎ คือ แบบทดสอบวัด ผลการเรียนรู๎ด๎านความรู๎ และแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผลการศึกษาพบวํานักเรียนมีคะแนนผลการเรียนรู๎หลังเรียนสูงกวํา
กํอนเรียนอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เบญจา เรืองเสมอ (2549: 91) ได๎ ศึกษาผลการจัดการเรียนรู๎ก ลุํมสาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู๎ โดยเน๎นเทคนิคการใช๎คาถามที่มีตํอทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยในกลุํมทดลองดาเนินการจัดการเรียนรู๎แบบสืบ
เสาะหาความรู๎โดยเน๎นเทคนิคการใช๎คาถาม และในกลุํมควบคุมจัดการเรียนรู๎ตามปกติผลการศึกษา
พบวํานักเรียนกลุํมทดลองมีพัฒนาการด๎านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกวํากลุํมควบคุม
อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สุธิพร พลอยสุข (2550: 84) ได๎ศึกษาผลการใช๎ชุดฝึกการคิดแก๎ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ตามทฤษฎี ข องเวี ย ร์ โ ดยการฝึ ก เป็ น รายบุ ค คลและเป็ น กลุํ ม ที่ มี ตํ อ ทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาพบวํา
1. เมื่อใช๎แบบทดสอบแบบเลือกตอบ วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณา
การพบวํา นั ก เรี ยนที่ได๎ รั บวิธีก ารฝึก เป็น รายบุค คลและเป็น กลุํม มีทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการในแตํละทักษะและโดยภาพรวม แตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสาคัญ
2. เมื่อใช๎แบบทดสอบวัดการปฎิบัติ วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ
พบวํา นักเรียนที่ได๎รับวิธีการฝึกเป็นรายบุคคลและเป็นกลุํม มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้น บูร ณาการโดยภาพรวมและทัก ษะด๎ านการก าหนดและควบคุมตั ว แปรแตกตํ างกัน อยํางมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 ตามลาดับ
3. เมื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนั้ บูรณาการกับเกณฑ์ที่กาหนดไว๎
ผลการวิจัยพบวํา
3.1 เมื่อใช๎แบบทดสอบแบบเลือกตอบ นักเรียนที่ได๎รับวิธีการฝึกเป็นรายบุคคลและ
เป็นกลุํม มีเฉพาะทักษะการกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการไมํผํานเกณฑ์อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
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3.2 เมื่อใช๎แบบทดสอบวัดการปฏิบัติ นักเรียนที่ได๎รับวิธีการฝึกเป็นรายบุคคล มีทักษะ
การตั้งสมมติฐาน ทักษะการทดลอง และทักษะการตีความหมายและลงข๎อสรุป ผํานเกณฑ์ที่กาหนด
อยํางมีนั ยสาคัญทางสถิติ สํว นนัก เรียนที่ได๎รับการฝึกฝนเป็น กลุํม มีทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการในแตํละทักษะและโดยภาพรวม ผํานเกณฑ์ที่กาหนดอยํางมีนัยสาคัญทาง
สถิติ
สุนัสดา สาราญ (2552: 91) ได๎ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และความคิดสร๎างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช๎
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ผลการศึกษาพบวําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
หลังจากเรียนรู๎โดยใช๎กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ พบวํา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผําน
เกณฑ์ที่กาหนด ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน หลังจากเรียนรู๎โดยใช๎กิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร์ พบวํา นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกวําเกณฑ์ที่กาหนด
และความคิดสร๎างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในแตํละด๎านคือ ด๎านความคิดคลํองแคลํว
ความคิดยืดหยุํน ความคิดริเริ่มหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
เมื่อเปรียบเทียบความคิดสร๎ างสรรค์โดยรวมพบวํา คะแนนความคิดสร๎างสรรค์หลังเรียนสูงกวํา
กํอนเรียนอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ชาร์แมนน์ (Scharmann, 1989: 715-726) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของพัฒนาการของการ
สอนทัก ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จากการวิจัยพบวําการเรียนทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ใ น 1 ภาคเรี ยน จะทาให๎พัฒนาการในการรับรู๎ค วามรู๎พื้น ฐานทางด๎ านเนื้ อหา
วิทยาศาสตร์สูงขึ้น
เบอร์แมน (Berman, 1997: 401-429) ได๎ศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ประสบการณ์ทางการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับ
ชีววิทยา กลุํมตัวอยํางเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชากายวิภาคและสรีระวิทยา จานวน 118 คน โดย
ใช๎แบบทดสอบ 3 ฉบับ คือ แบบบรรยาย แบบหาความหมายและแบบแยกสํวนประกอบตําง ๆ
พบวํา ผลการเรียนที่ทดสอบตามแบบทดสอบทั้ง 3 ฉบับ ของผู๎เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า
ไมํแตกตํางกัน และความสัมพันธ์ระหวํางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2
กับประสบการณ์ทางการเรียนอยูํในระดับต่าแตํแตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และ .01 ตามลาดับจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข๎ องกับการพัฒนาชุดกิจกรรม ผู๎ศึกษาค๎นคว๎าได๎
สรุปวําการพัฒนาชุดกิจกรรมทาให๎นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลการเรียน
หลังเรียนสูงขึ้นกวํากํอนเรียน เพราะนักเรียนเกิดการเรียนรู๎ที่เกิดจากการปฏิบัติและฝึกฝนความคิด
อยํางมีร ะบบเป็น กระบวนการทางปัญญา โดยใช๎ ค วามสามารถความชานาญ ในการเลือกใช๎
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กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อค๎น หาคาตอบหรือแก๎ปัญหา โดยใช๎ก ระบวนการเรียนรู๎จ าก
ประสบการณ์ตรงนักเรี ยนสามารถค๎นพบความรู๎ด๎วยตนเอง นักเรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมทุก
ขั้นตอน มีความมุํงมั่นในการแก๎ปัญหา สร๎างองค์ความรู๎ใหมํด๎วยตนเอง ได๎เรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎
ในท๎องถิ่น รู๎จักการทางานรํวมกับผู๎อื่น รู๎จักการแก๎ปัญหา และแสวงหาความรู๎ใหมํๆ ทาให๎นักเรียน
เรียนรู๎อยํางมีความสุข
จากการศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศและตํางประเทศ ผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาชุด การ
จัดการเรียนรู๎ โดยใช๎แหลํงเรียนรู๎(ป่าชายเลน) มาใช๎ในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อ เสริมสร๎าง
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับจิตวิทยาศาสตร์
จิต วิทยาศาสตร์ ได๎ ถูกก าหนดไว๎ใ นมาตรฐานการเรียนรู๎ ก ลุํมสาระวิทยาศาสตร์( กรม
วิชาการ, 2546: 143) โดยกาหนดคุณภาพผู๎เรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ชั้นปี ผู๎เรียน
ต๎องมีจิต วิทยาศาสตร์ หรื อเกิด คุณ ลักษณะทางจิต วิทยาศาสตร์อยูํใ นตัว เป็น ผลึก ที่ติด ตั ว จาก
การศึกษาความหมายของจิตวิทยาศาสตร์ของนักการศึกษาได๎ให๎ความหมายของจิตวิทยาศาสตร์ไว๎
ดังนี้
สถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546: 149) ได๎ให๎ความหมายของ
จิตวิทยาศาสตร์หรือเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เป็ลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาความรู๎
โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด๎วย คุณลักษณะตําง ๆ ได๎แกํ ความอยากรู๎อยากเห็น
ความซื่อสัตย์ ความใจกว๎าง ความสามารถในการทางานกับผู๎อื่น และความประหยัด
กรมวิชาการ(2546: 143) ได๎ ใ ห๎ค วามหมายของจิต วิทยาศาสตร์ (scientific mind /
scientific attitudes) วําเป็นคุณลักษณะของบุคคลที่เกิดจากการศึกษาหาความรู๎ โดยใช๎กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ มาจากคาวํา Scientific mind ซึ่งจิตวิทยาศาสตร์ประกอบด๎วยคุณลักษณะตํางๆ
ได๎แกํ ความสนใจใฝ่รู๎ ความมุํงมั่น อดทน รอบคอบ ความซื่อสัตย์ การมีใจกว๎างยอมรับฟังความ
คิดเห็น มีความคิดสร๎างสรรค์ มีความสงสัยและกระตือรือร๎นที่จะหาคาตอบ ยอมรับเมื่อมีประจักษ์
พยาน หรือเหตุผลที่เพียงพอ
คณะอนุ ก รรมการการพั ฒ นาคุ ณ ภาพวิ ช าการ กลุํ ม สาระการเรี ย นรู๎ วิ ท ยาศาสตร์
กรมวิชาการ(2546 : 272)ได๎ให๎ความหมายของจิตวิทยาศาสตร์ไว๎วํา จิตวิทยาศาสตร์เป็นคุณลักษณะ
หรือลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหาความรู๎ โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
จิตวิทยาศาสตร์ ประกอบด๎วยคุณลักษณะตํางๆ ได๎แกํ ความสนใจใฝ่รู๎ ความมุํงมั่น อดทน รอบคอบ
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ความรั บผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความประหยัด การรํว มแสดงความคิด เห็นและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู๎อื่น ความมีเหตุผล การทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางสร๎างสรรค์
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา(2551: ความนา) ได๎กลําววํา จิตวิทยาศาสตร์เป็น
คุณลักษณะหรื อลักษณะนิสัยของบุค คลที่เกิดขึ้นจาการศึกษาหาความรู๎โดยใช๎กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ ประกอบด๎วยคุณลักษณะตํางๆ ได๎แกํ ความสนใจใฝ่รู๎ ความมุํงมั่น
อดทน รอบคอบ ความรั บผิด ชอบ ความซื่อสัต ย์ ประหยัด การรํว มแสดงความคิดเห็น และ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่น ความมีเหตุผล การทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางสร๎างสรรค์
ฮอนเดอร์ริช(Honderich, 1995: 860) กลําววํา จิตวิทยาศาสตร์ หมายถึง การคิดที่อยูํบน
พื้นฐานวิธีการทางวิทยาศาสตร์และทรรศนะการมองโลกแบบวิทยาศาสตร์ ดังนี้ วิทยาศาสตร์มี
ความสาคัญมากกวําศิลปะในการทาความเข๎าใจเกี่ยวกับโลกหรือเหตุการณ์ที่ต๎องการทาความเข๎าใจ
วิธีก ารทางวิทยาศาสตร์ เป็นวิธีก ารทางปัญญาเพียงวิธีการเดียวที่ได๎ รับการยอมรับ ปัญหาทาง
ปรัชญาเป็นปัญหาทางวิทยาศาสตร์และควรจะจัดการได๎ด๎วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
จากความหมายของจิตวิทยาศาสตร์ของนักการศึกษา ดังกลําวสรุปได๎วํา จิตวิทยาศาสตร์
คือคุณลักษณะที่ฝังลึกอยูํในจิตใจที่เกิดจากการเรียนการสอน และความรู๎สึกของบุคคลที่มีตํอการ
คิด การกระท า และการตั ด สิน ใจที่ จ ะแสวงหาความรู๎ท างวิ ทยาศาสตร์ ที่ ปรากฏให๎เ ห็ น เป็ น
พฤติกรรม
คุณลักษณะที่สาคัญของผู้มีจิตวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์ศึกษาหลายทํานได๎กลําวถึงคุณลักษณะสาคัญและพฤติกรรมที่บํงบอกถึง
บุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์ ไว๎ดังนี้
สถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546: 149) ได๎เสนอองค์ประกอบ
ของจิต วิทยาศาสตร์ โดยกลําวถึงผู๎ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ค วรเป็นดั งนี้ 1) ความอยากรู๎อยากเห็น
หมายถึง ความต๎องการที่จะรู๎หรือปรารถนาที่จะเสาะแสวงหาความรู๎เกี่ยวกับสิ่งตํางๆ ที่ตนสนใจ
หรือต๎องการค๎นพบสิ่งใหมํ ซึ่งผู๎มีค วามอยากรู๎อยากเห็นจะแสดงออกโดยการถามคาถาม หรือมี
ความสงสัยในสิ่งที่ต นเองสนใจอยากรู๎ และมีความกระตือรือร๎น ในการเสาะแสวงหาข๎อมูลที่
เกี่ยวข๎องกับสิ่งที่ตนเองสนใจ 2) ความอยากมีเหตุผล หมายถึง ความสามารถในการแสดงความ
คิดเห็นการตรวจสอบความถูกต๎องและยอมรับในคาอธิบายอยํางมีเหตุผล โดยการแสวงหาข๎อมูล
จากการสังเกตหรือการทดลองที่เชื่อถือได๎มาสนับสนุนอยํางพอเพียงและอยํางมีเหตุผลกํอนที่จะยอมรับ
หรือให๎คาอธิบายใดๆ 3) ความใจกว๎าง หมายถึง การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่นยอมรับการ
วิพากษ์วิจารณ์และยินดีให๎มีการพิสูจน์ข๎อเท็จจริงโดยไมํยึดมั่นในแนวคิดของตน เต็มใจที่จะรับรู๎
ความคิด เห็น ใหมํๆและเต็ มใจที่จ ะเผยแพรํค วามรู๎และความคิดเห็น แกํผู๎อื่น 4) ความซื่อสัต ย์

91
หมายถึง การนาเสนอข๎อมูลตามความเป็นจริง การสังเกตและบันทึกผลตํางๆ โดยปราศจากความ
ลาเอียงหรืออคติ มีความมั่นคงหนักแนํนตํอผลที่ได๎จากการพิสูจน์ ไมํนาสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง มาเกี่ยวข๎องกับการตีความหมายผลงานตํางๆ ทางวิทยาศาสตร์ 5) ความพยายาม
มุํงมั่น หมายถึง ความตั้งใจแนํวแนํในการค๎นหาความรู๎ ไมํท๎อถอยเมื่อผลการทดลองล๎มเหลวหรือมี
อุปสรรค ทางานที่ได๎รั บมอบหมายให๎เสร็จสมบูรณ์ หรือด าเนิ นการแก๎ปัญหาจนถึงที่สุด หรือ
จนกวําจะได๎รับคาตอบ 6) ความรอบคอบ หมายถึง ความสามารถในการใช๎วิจารณญาณกํอนที่จะ
ตัดสินใจใดๆ ไมํยอมรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งวําเป็นจริงทันที ถ๎ายังไมํมีการพิสูจน์ที่เชื่อถือได๎ หลีกเลี่ยง
การตัดสินใจและการสรุปที่รวดเร็วเกินไป 7) ความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุํงมั่นภายในจิตใจ
ที่จะปฏิบัติงานในหน๎าที่ให๎สาเร็จด๎วยดี และตระหนักถึงผลของงานที่จะสํงผลตํอสังคม มีความระ
เอียดรอบคอบในการปฏิบัติ งาน เพื่อให๎บรรลุ ผลสาเร็ จ ตามความคาดหมาย 8) ความรํว มมื อ
ชํวยเหลือ หมายถึง การใช๎ทักษะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ได๎แกํ การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น กับบุค คลอื่น การยอมรับความคิด เห็นของผู๎อื่น การขอความชํวยเหลือและความ
รํวมมือจากผู๎อื่น เพื่อความรํวมมือในการทางานกลุํม หรือการทางานใดงานหนึ่งให๎ดาเนินไปจน
บรรลุจุดมุํงหมาย 9) ความสร๎างสรรค์ หมายถึง ความกล๎าที่จะแสดงความคิดแปลกใหมํแตกตําง
จากความคิดธรรมดา ความชํางสงสัยและไมํยอมรับแนวคิดแนวทางปฏิบัติของคนอื่นซึ่งนาไปสูํ
การค๎นพบสิ่งแปลกใหมํ 10) เจตคติที่ดีตํอวิทยาศาสตร์ หมายถึง อารมณ์และความรู๎สึกนึกคิดที่ดี
เกี่ยวกับความสนใจ ความเชื่อ การยึดถือในคุณคําของงานด๎านวิทยาศาสตร์รวมถึงผลกระทบในด๎าน
ตํางๆ ของวิทยาศาสตร์ที่มีตํอสังคมหรือตัวนักวิทยาศาสตร์
Saunder (1955: 60) ได๎กลําวถึงเจตคติทางวิทยาศาสตร์วํามีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้ 1) มีระเบียบ
วินัยในการดาเนินชีวิต 2) รู๎จักสังเกต 3) ไมํลาเอียงในการทดลอง 4) รู๎จักสื่อขําวสารที่ได๎รับ
5) ระมัด ระวังความผิด พลาดอัน อาจเกิด ขึ้นและรู๎จักวิธีที่จ ะป้องกัน 6) มีจิตใจกว๎างขวาง
7) มีความพร๎อมที่จะหาความรู๎เพิ่มเติมอยูํเสมอ 8) มีความเต็มใจที่จะทดสอบความจริง 9) มีความ
รอบคอบในการสรุป เมื่อมีหลักฐานเพียงพอ 10) มีทักษะในการตั้งสมมติฐานจากข๎อเท็จจริงอยําง
เพียงพอ
Curtis, Well and William (1960: 19-20)ได๎รวบรวมลักษณะของบุคคลที่มีเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ไว๎ ดังนี้ 1) ไมํมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับโชคลาง ความลึกลับที่อธิบายไมํได๎ 2) มีอุดม
คติและความกระตือรือร๎น อยากรู๎เกี่ยวกับเหตุการณ์ทั่ว ๆ ไปที่เกิดขึ้นโดยชอบทดสอบความจริงที่
เคยมีผู๎ค๎นคว๎าไว๎แล๎วมีการสังเกตอยํางละเอียดถี่ถ๎วน 3) มีนิสัยรักความจริงและเชื่อเหตุการณ์ที่ตน
ได๎ทดสอบแล๎ว 4) มีนิสัยที่จะประมาณเหตุผลและมีความเชื่อมั่น ซื่อสัตย์ตํอหลักวิชาและเหตุผล
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เพียงพอในการกระทา 5) ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่น เป็นผู๎มีใจกว๎าง และยินดีที่จะทาการ
ทดลองเพื่อพิสูจน์ความจริงได๎เสมอ
Collete (1973:187) ได๎เสนอองค์ประกอบของจิตวิทยาศาสตร์ โดยกลําวถึงผู๎ที่มีจิตวิทยา
ศาสตร์ควรเป็นดังนี้ 1) มีความอยากรู๎อยากเห็น 2) มีเหตุผล 3) ไมํตัดสินใจอยํางรวดเร็ว จะเก็บ
ข๎อสงสัยไว๎จนกวํามีหลักฐานพิสูจน์ได๎ 4) มีใจกว๎าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่นโดยไมํอคติ
5) มีการตัดสินใจอยํางวินิจวิเคราะห์พิจารณาอยํางรอบคอบกํอนตัดสินใจ 6) มีความเป็นปรนัยยึด
ความถูกต๎องตามความเป็นจริงเป็นหลัก 7) มีความเชื่อในเกียรติยศ ซื่อตรง 8) มีความถํอมตนไมํ
โอ๎อวด
จากคุณลักษณะที่สาคัญของผู๎มีจิตวิทยาศาสตร์ที่ผู๎วิจัยเลือกมาใช๎ในงานวิจัยครั้งนี้ทั้งสิ้น
5 คุณลักษณะที่สาคัญของผู๎มีจิตวิทยาศาสตร์ มีดังนี้ 1) ความอยากรู๎อยากเห็น 2) ความมีเหตุผล
3) ความพยายาม 4) ความรับผิดชอบ 5) ความรํวมมือชํวยเหลือ
แนวทางการพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์
การปลูกฝังเจตคติทางวิทยาศาสตร์ (จิตวิทยาศาสตร์) ให๎เกิดขึ้นในตัว เด็กนักเรียนเป็น
หน๎าที่โดยตรงของครูผู๎สอน แนวทางในการดา เนินการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์นั้นมีนักการ
ศึกษาเสนอไว๎ดังนี้
สถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 18)
ได๎กลําวถึงการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ให๎กับนักเรียนมีแนวปฏิบัติดังตํอไปนี้ 1) เปิดโอกาส
ให๎นักเรียนได๎ฝึกประสบการณ์เพื่อการเรียนรู๎อยํางเต็มที่ โดยเน๎นวิธีการเรียนรู๎จากการทดลองให๎
นักเรียนมีโอกาสใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจะชํวยพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ไป
ใช๎เวลาเดียวกัน 2) การมอบหมายให๎ทากิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทุกการทดลอง
ควรให๎นักเรียนทางานเป็นกลุํม เพื่อฝึกการทางานรํวมกับผู๎อื่น ฟังความคิดเห็นของคนอื่น ฝึกความ
รับผิดชอบตํองานที่ได๎รับมอบหมาย และในขณะที่นักเรียนทาการทดลองนั้นครูต๎องดูแลชํวยเหลือ
หรือให๎ความชํวยเหลือบางอยําง และได๎สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในขณะนั้นด๎ วย 3) การใช๎
คาถาม หรือการสร๎างสถานการณ์เป็นชํวยกระตุ๎นให๎นักเรียนสามารถสร๎างเจตคติทางวิทยาศาสตร์
ได๎ดี 4) ในขณะทาการสอนควรนาหลักการจิตวิทยาการศึกษามาใช๎ในรูปแบบตําง ๆ เพื่อให๎
นักเรียนได๎รับฝึกประสบการณ์หลาย ๆ ด๎าน หรือฝึกประสาทสัมผัสหลาย ๆ ทางได๎แกํ กิจกรรมที่มี
การเคลื่อนไหว สถานการณ์ที่แปลกใหมํ เพื่อเร๎าใจให๎นักเรียนอยากเรียนรู๎อยากเห็น การให๎ความ
เอาใจใสํของครู ฯลฯ เหลํานี้เป็นพลังสาคัญสํวนหนึ่งตํอการพัฒนาเจตคติได๎ 5) ในการสอนแตํละ
ครั้งพยายามสอดแทรกลักษณะของเจตคติแตํละลักษณะตามความเหมาะสมของเนื้อหาบทเรียน
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และวัยของนักเรียนกับให๎มีการพัฒนาลักษณะเจตคติ นั้น ๆ ด๎วย 6) น าตัวอยํางที่เกิด ขึ้นใน
ชีวิตประจาวันซึ่งเป็นปัญหาสังคม เชํน ปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพฯ แล๎วให๎นักเรียนชํวยกัน
คิดเพื่อหาแนวทางแก๎ปัญหาดังกลําวจากการตั้ งข๎อสังเกตของนัก เรียนเอง หรือนัก เรียนอาจจะ
ประมวลจากประกาศของทางราชการหรือจากสื่อสารมวลชนก็ได๎ เพื่อฝึกแนวคิดของนักเรียน ครู
ควรเสนอกระบวนการแก๎ปัญหา ได๎แกํ กาหนดปัญหา ตั้งสมมติฐานหลาย ๆ ข๎อเพื่อหาคาตอบ
ทาการทดลอง รวบรวมข๎อมูล จัดกระทาและตีความหมายจากข๎อมูล และสรุป 7) เสนอแนะ
แบบอยํางของผู๎มีเจตคติ ทางวิ ทยาศาสตร์ ซึ่ง นั ก เรียนอาจศึก ษาหรือเรียนแบบอยํางได๎ เชํ น
นักวิทยาศาสตร์ ครู บิดา มารดา เพื่อนนักเรียน เป็นต๎น
จากแนวทางในการพัฒ นาจิต วิทยาศาสตร์ ผู๎วิจัย สามารถสรุปได๎ วํา แนวทางในการ
จิตวิทยาศาสตร์นั้น ผู๎สอนต๎องเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎รับการฝึกประสบการณ์ตํางๆ เพื่อให๎เกิดการ
เรียนรู๎และทักษะทางวิทยาศาสตร์ และเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด๎วยตัวเอง ทาให๎เกิด
ความรับผิดชอบ และฝึกให๎ผู๎เรียนได๎แสดงออกทางความคิดเห็นอยํางมีเหตุผล ใช๎คาถาม ถามหรือ
สร๎างสถานการณ์ตํางๆ ที่จะชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ผู๎สอนควรใช๎
กิจ กรรมที่หลากหลายเพื่อฝึก ทัก ษะที่หลากหลายและไมํเบื่อหนํ ายในการทากิจ กรรม เป็น การ
กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนสนใจและเกิดการเรียนรู๎พัฒนากํอให๎เกิดทักษะและจิตวิทยาศาสตร์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาศาสตร์
ทัศนภรณ์ แสงศรีเรือง (2548: บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาผลของกิจกรรมคํายวิทยาศาสตร์ตํอ
ทัก ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิต วิ ทยาศาสตร์ข องนั ก เรียนชั้น ประถมศึก ษาปีที่ 6
ผลการวิจัยพบวํา หลังการเข๎ารํวมกิจกรรมคํายวิทยาศาสตร์แล๎วนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ด๎าน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เฉลี่ยร๎อยละ 70 ขึ้นไป โดยมีนักเรียนที่ผํานเกณฑ์จานวนไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมดและนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ด๎านจิตวิทยาศาสตร์เฉลี่ย
ร๎อยละ 70 ขึ้นไป โดยมีนักเรียนที่ผํานเกณฑ์จานวนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด
อดุ ลย์ ค ามิต ร (2555: บทคัด ยํอ ) ได๎ ศึก ษา การพัฒนาชุด การเรียนการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู๎ และเทคนิ ค เอสคิ ว สามอาร์ เรื่อ งสารและสมบัติ ข องสาร สาหรับ นั ก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบวํ า 1) ชุด การเรียนการสอนที่ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ
82.81/83.15 เป็น ไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว๎ โดยแตํ ละชุด การเรียนการสอนแตํ ละชุด มี
ประสิทธิภาพเรียงตามลาดับดังนี้ 86.55, 84.92, 80.03, 82.37, และ80.20 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์เรื่ องสารและสมบั ติของสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบวําคะแนนหลัง
เรี ย นด๎ ว ยชุ ด กิ จ การเรี ย นการสอนสู ง กวํ า กํ อ นเรี ย นอยํ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01
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3) จิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได๎รับการเรียนด๎วยชุดการเรียนการสอนที่
เน๎นวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู๎ และเทคนิคเอสคิวสามอาร์ ในภาพรวมอยูํในระดับดีมาก
ศาณิตา ตํายเมือง(2556: 76) ศึกษาผลการใช๎กิจกรรมการเรียนรู๎วิชาวิทยาศาสตร์โลกทั้ง
ระบบ(ESS) เพื่อพัฒนาความสามารถในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสารวจและจิตวิทยาศาสตร์
สาหรั บนั ก เรี ยนระดั บมัธยมศึ ก ษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิต พิบูลบาเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา กลุํม
ตัวอยํางที่ใช๎ ได๎แกํนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2555 จานวน 26 คน ที่เลือกเรียน
วิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ(ESS) เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ แผนการจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู๎ วิ ท ยาศาสตร์ โ ลกทั้ ง ระบบ(ESS) แบบทดสอบวั ด กระบวนการคิ ด ท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์เชิงสารวจ แบบประเมินความสามารถในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์เชิงสารวจ และ
แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยพบวํา นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตร์สูงกวําเกณฑ์ 2.50 (ระดับ
มาก) อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ฮารทรี และแอลฟรา (Harty และ Al-Faleh, 1983: 861-866) ได๎ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ที่ได๎จากการเปรียบเทียบวิธีสอนแบบบรรยายสาธิตและ
วิธีสอนแบบแบํงกลุํมทาการทดลองของนักเรียนระดับ 11 จานวน 47 คน ชาวซาอุดิอาระเบีย ใน
การทดลองแบํงนักเรียนเป็น2 กลุํม คือกลุํมบรรยาย-สาธิตและกลุํมที่สอนแบบแบํงกลุํมยํอยทาการ
ทดลอง พบวํา นั กเรียนที่สอนแบบแบํงกลุํมยํอยทาการทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
จิตวิทยาศาสตร์สูงกวํานักเรียนที่เรียนโดยการฟังบรรยาย-สาธิตอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ
วิลสัน (Wilson, 1996 :416) ได๎รับการวิจัยเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ ผลการใช๎ชุดการสอน
ของครู เพื่อแก๎ปัญหาของเด็กเรียนช๎า ด๎านคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการบวก การลบ ผลการวิจัยพบวํา
ผู๎สอนยองรั บวําการใช๎ ชุด การสอนมีผลดี มากกวําการสอนปกตอ อัน เป็น วิธี หนึ่ ง ที่ชํว ยให๎ค รู
สามารถแก๎ปัญหาการสอนที่อยูํในหลักสูตรคณิตศาสตร์ สาหรับเด็กเรียนช๎า
ฮาร์เวอร์ (Haver, 2007 : 151) ได๎ศึกษาชุดการสอนที่เรียกวํา Multi–Sensory Instruction
package (MIP) กับนักเรียนตัวอยําง 282 คนใน 3ระดับ คือ เกรด 6 เกรด 7 และเกรด 8 ข๎อมูลทาง
สถิติสนับสนุนวําการใช๎ชุดการสอนวํา นักเรียนมีความเข๎าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์มากขึ้น มีเจตคติที่
ดีตํอชุดการสอนด๎วย
จากงานวิจั ย ที่เ กี่ย วข๎ องกั บจิ ต วิ ทยาศาสตร์ สามารถสรุป ได๎ วํ า จิ ต วิ ท ยาศาสตร์ มี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยสามารถพัฒนาได๎จากการจัดการเรียน
การสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง ได๎เรียนรู๎ผํานกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
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สรุป
การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง เกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ โดยใช๎แหลํง
เรียนรู๎(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร๎างทักษะทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู๎วิจัยสามารถสรุปได๎วํา จากการพิจารณาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้น ฐาน 2551 กลุํม สาระการเรี ย นรู๎ วิท ยาศาสตร์ เป็น หลั ก สูต รที่ มุํง พั ฒนาผู๎ เรี ย นได๎ เ รีย นรู๎
วิทยาศาสตร์ที่เน๎นการเชื่อมโยงความรู๎กับกระบวนการ มีทักษะสาคัญในการสร๎างองค์ความรู๎ โดย
ใช๎แหลํงเรี ยนรู๎( ป่าชายเลน) เป็น แหลํงในการสืบค๎น ให๎ผู๎เรียนได๎ มีสํว นรํว มในการเรียนรู๎ทุก
ขั้นตอน มีการทากิจกรรมด๎วยการลงมือปฏิบัติจริงอยํางหลากหลายเหมาะสม กับระดับชั้น การวัด
และประเมินผลการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ ครูผู๎สอนจะต๎องพัฒนาตนเองอยูํตลอดเวลา ทั้งด๎านความรู๎
ในเนื้อหา แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสร๎างสื่อการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับ
ระดับชั้นของผู๎เรียน มีความสนใจในการใช๎สื่อและเทคโนโลยีในการสอน ซึ่งจาการศึกษาค๎นคว๎า
นั้นพบวํา ในเรื่องการจัด การเรียนรู๎โดยใช๎แหลํงเรียนรู๎(ป่าชายเลน) และการนาชุด กิจกรรมการ
เรียนรู๎ไปใช๎ในการเรียนการสอน เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่สามารถพัฒนาผู๎เรียนทั้งในด๎าน
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ทั ก ษะขั้น พื้ น ฐานทางด๎ า นวิ ท ยาศาสตร์ รวมทั้ ง ท าให๎ ผู๎ เ รีย นเกิ ด
จิตวิทยาศาสตร์และการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ชุดกิจกรรม ดังนั้น จากข๎อมูลและหลักฐานทาให๎ผู๎วิจัย
มีความมั่นใจวําชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎แหลํงเรียนรู๎(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร๎างทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะสามารถพัฒนาผู๎เรียน
ได๎ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา(Research and Development) มีจุดประสงค์เพื่อ
พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยได้
กาหนดขั้นตอนดาเนินการวิจัยไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 วิจัย (Research) : การศึกษาความต้องการและข้อมูลพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนา (Development) : การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 3 วิจัย (Research) : การทดลองใช้ชุดกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 4 พัฒนา (Development) : การประเมินผลและปรับปรุงชุดกิจกรรม
ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดเป็นกรอบดาเนินการวิจัย ดังแผนภาพที่ 4
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ขั้นตอนที่ 1 (วิจัย) ศึกษาความต้องการและ

ขั้นตอนที่ 2 (การพัฒนา) พัฒนาและหา

ข้อมูลพื้นฐาน

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม

1. วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ น
พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 และหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประ
ชาธิปถัมภ์) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2. ศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี เอกสาร งานวิ จั ย
เกี่ ย วกั บ การสร้า งชุด กิ จ กรรม แหล่ ง เรี ย นรู้
ทักษะทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
3. ศึ ก ษาความต้ อ งการส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึ ก ษาปีที่ 6 เกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมการ
เรียนรู้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ (ป่าชายเลน)
การวัดและประเมินผล

4. สอบถามความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จากผู้เชี่ยวชาญด้านชุด
กิจกรรม ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

พัฒนาชุดกิจกรรมฉบับร่าง
ชื่อกิจกรรม
คานา
คาชี้แจง
คาชี้แจงสาหรับครูผู้สอน
คาชี้แจงสาหรับนักเรียน
สาระสาคัญ/จุดประสงค์
ใบความรู้/ใบกิจกรรม
แบบทดสอบ
แผนการจัดการเรียนรู้

ขั้นตอนที่ 3 (วิจัย) ทดลองใช้ชุดกิจกรรม
1. ทดสอบผล การเรี ย นรู้ ก่ อ นใช้ ชุ ด

1. ประเมินผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

2.

2. ประเมินทักษะทางวิทยาศาสตร์

น าชุ ด กิ จ กรรมไปทดลองใช้ กั บ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
เทศบาลบ้ า นหั ว หิ น (ประชาธิ ป ถั ม ภ์ )

4. ประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มี

ภาคเรียนที่ 1/2558 จานวน 39 คน

ต่อการจัดการเรียนรู้โดยชุดกิจกรรม

3. ทดสอบผลการเรียนรู้ห ลังการใช้ชุ ด
กิจกรรม

ไม่ผ่าน
ผลการ

ประเมิน
ผ่าน

ชุดกิจกรรมฉบับสมบูรณ์
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แผนภาพที่ 4 กรอบดาเนินการวิจัยที่ใช้ในการวิจัยพัฒนาชุดกิจกรรม

3. ประเมินจิตวิทยาศาสตร์

สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน

ปรับปรุงแก้ไข

แบบภาคสนาม ( Filed Tryout)
ปรับปรุง

ปรับปรุงชุดกิจกรรม

กิจกรรม

ตรวจสอบประสิทธิภาพชุดกิจกรรม
1. โดยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบจานวน 3 คน
2. ปรับปรุงแก้ไข

หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
แบบกลุ่มย่อย(Small Group Tryout)
ปรับปรุง

ขั้นตอนที่ 4 (การพัฒนา) ประเมินผลและ

98
ขั้นตอนที่ 1 วิจัย(Research) การศึก ษาความต้อ งการและข้อ มูล พื้น ฐานเกี่ยวกับ การพัฒนาชุด
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เพื่อศึก ษาข้อมูลพื้น ฐานในการสร้างชุด กิจ กรรมครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ ศึก ษาและวิเคราะห์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลบ้านหัว หิน (ประชาธิ ปถัมภ์ ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เกี่ยวกั บจุด มุ่งหมาย
โครงสร้างรายวิชา มาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตร ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาชุด
กิจกรรม ศึกษาความต้องการเกี่ยวกับเนื้อหารูปแบบของชุดกิจกรรม จากนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์) จานวน 126 คน ศึกษาเอกสาร สอบถามและ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมจาก ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์จานวน 7 คน เพื่อนาข้อมูล
มาพัฒนาเป็นชุดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
วิธีการดาเนินการ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการดาเนินการ ดังนี้
1. วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อ
วิเคราะห์ในส่วนของหลักการ จุดมุ่งหมาย สาระการเรียนรู้ มาตรฐานและตัวชี้วัดการเรียนรู้ คุณภาพ
ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ วิสัยทัศน์ อัต ลัก ษณ์ข องสถานศึก ษา และโครงสร้ าง
หลัก สูต รสถานศึก ษา โดยใช้ก ารวิเคราะห์เนื้ อหา(Content Analysis) และน าเสนอในรูปแบบ
พรรณนาความ
2. ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี วรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรม
แหล่งเรียนรู้ และป่าชายเลนเพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรม
3. ศึ ก ษาความต้ อ งการส าหรั บ นั ก เรีย นชั้ น ประถมศึก ษาปี ที่ 6 เกี่ย วกับ กิ จ กรรม
การเรียนรู้ กระบวนทางวิทยาศาสตร์ และการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) การวัด
และประเมินผล
4. สอบถามความต้อ งการเกี่ย วกับ การพัฒ นาชุด กิจกรรมการเรีย นรู้ ของครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) การวัดและประเมินผล และการนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาความต้องการและข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วยแบบสอบถาม
นักเรียน 1 ฉบับ และแบบสัมภาษณ์ครู 1 ฉบับ มีรายละเอียด ดังนี้
1. แบบสอบถาม เพื่อสอบถามความต้องการเกี่ยวกับการใช้ชุดกิจกรรมสาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์) จานวน 126 คน เกี่ยวกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)
และการวัดและประเมินผล โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้ อมูลทั่ ว ไป ได้ แก่ สถานภาพของผู้ต อบแบบสอบถาม
ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ(Check List) จานวน 1 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความต้ อ งการในการเรี ย นรู้ ด้ ว ย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สื่อการเรียน
การสอน การวัด และประเมิน ผล การน าไปใช้ ข องชุด กิจ กรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่ง เรียนรู้
(ป่าชายเลน) ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ(Check List) จานวน 4 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถาม เกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่น ๆ ซึ่งเป็น แบบปลายเปิด(Opened
form) จานวน 1 ข้อ
ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ศึก ษาเอกสารการสร้างแบบสอบถาม หลัก การสร้างชุดกิจ กรรมและเอกสารอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างแบบสอบถาม โดยกาหนดข้อคาถามเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการใช้
ชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์
3. น าแบบสอบถามที่สร้า งขึ้น ให้อาจารย์ที่ปรึ ก ษาและผู้เชี่ ยวชาญ 3 ท่าน ได้ แ ก่
ผู้เชี่ยวชาญด้านชุดกิจกรรม 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 1 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน
1 ท่าน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหา และประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถาม
ที่สร้างขึ้น มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 5 ระดับ ดังนี้
คะแนน 5 คือ แบบสอบถามนั้นมีความสอดคล้องกับเนื้อหามากที่สุด
คะแนน 4 คือ แบบสอบถามนั้นมีความสอดคล้องกับเนื้อหามาก
คะแนน 3 คือ แบบสอบถามนั้นมีความสอดคล้องกับเนื้อหาปานกลาง
คะแนน 2 คือ แบบสอบถามนั้นมีความสอดคล้องกับเนื้อหาน้อย
คะแนน 1 คือ แบบสอบถามนั้นมีความสอดคล้องกับเนื้อหาน้อยที่สุด
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โดยพิจารณาค่าความสอดคล้องที่มีค่าเฉลี่ย (̅) มากกว่า 3.50 ขึ้นไป และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) น้อยกว่า 1.00 แสดงว่าแบบสอบถามใช้ได้ คือมีความสอดคล้อง หากไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ดังกล่าวก็ปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปใช้(มาเรียม นิลพันธุ์, 2555: 179)
เกณฑ์แปลความหมายค่าเฉลี่ย
4.50 - 5.00

แบบสอบถามมีความสอดคล้องกับเนื้อหามากที่สุด

3.50 - 4.49

แบบสอบถามมีความสอดคล้องกับเนื้อหามาก

2.50 - 3.49

แบบสอบถามมีความสอดคล้องกับเนื้อหาปานกลาง

1.50 - 2.49

แบบสอบถามมีความสอดคล้องกับเนื้อหาน้อย

1.00 - 1.49

แบบสอบถามมีความสอดคล้องกับเนื้อหาน้อยที่สุด

นาข้อมูลที่รวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญมาคานวณหาค่าเฉลี่ย(̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ของคะแนนความเหมาะสมหรือสอดคล้องตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่าเฉลี่ยคะแนน
ความเหมาะสมหรื อสอดคล้องของประเด็ น ข้อค าถามในแบบสอบถาม อยู่ใ นระดั บมากที่สุด
ทุก รายการประเมิน ค่าความสอดคล้อง พบว่า มีค่าเฉลี่ย (̅) ตั้งแต่ 4.67 – 5.00 และค่าส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ตั้งแต่ 0.00 – 0.89 ซึ่งแสดงว่าข้อคาถามในแบบสอบถามมีความเหมาะสม
หรือสอดคล้องกับจุดประสงค์ สามารถนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้
4. น าแบบสอบถามมาปรั บปรุง แก้ ไขในประเด็ น ที่ผู้ เชี่ ยวชาญเสนอแนะเพื่ อความ
สมบูรณ์ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะให้แก้ไขในประเด็นของการใช้ภาษา
ให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ไม่ควรใช้คาที่เข้าใจยากเพราะนักเรียนยังไม่เข้าใจในเรื่องของการ
ตีความของประโยค
5. นาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เกี่ยวกับความต้องการในการใช้ ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์
ในตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ใช้ ค่ าสถิ ติ ร้ อยละ (%) และในตอนที่ 3 วิ เคราะห์ เนื้ อ หา(Content
Analysis)
2. แบบสัมภาษณ์ค วามคิด เห็น ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ จ านวน 7 ท่าน เกี่ยวกับ
สถานภาพและข้อมูลทั่วไป และความสาคัญและความจาเป็นในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)
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ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ศึก ษาเอกสารการสร้างแบบสัมภาษณ์ หลัก การสร้างชุดกิจกรรมและเอกสารอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อนามากาหนดเป็นแนวทางและประเด็นในการสร้างแบบสัมภาษณ์
2. สร้างแบบสัมภาษณ์ โดยกาหนดข้อคาถามเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการใช้
ชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์
3. น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น ให้อาจารย์ที่ปรึก ษาและผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ แ ก่
ผู้เชี่ยวชาญด้านชุดกิจกรรม 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 1 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน
1 ท่าน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหา และประเมินความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์ที่
สร้างขึ้น มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 5 ระดับ โดยพิจารณาค่าความสอดคล้องที่มีค่าเฉลี่ย (̅)
มากกว่า 3.50 ขึ้นไป และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) น้อยกว่า 1.00 แสดงว่าแบบสัมภาษณ์
ใช้ได้ คือมีค วามสอดคล้อง หากไม่เป็น ไปตามเกณฑ์ดั งกล่าวก็ปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้
(มาเรียม นิลพันธุ์, 2555: 179)
นาข้อมูลที่รวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญมาคานวณหาค่าเฉลี่ย(̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ของคะแนนความเหมาะสมหรือสอดคล้องตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่าเฉลี่ยคะแนน
ความเหมาะสมหรื อสอดคล้องของประเด็ น ข้อค าถามในแบบสัมภาษณ์ อยู่ในระดั บมากที่สุด
ทุกรายการประเมิน ค่าความสอดคล้อง พบว่า มีค่าเฉลี่ย(̅) เท่ากับ 5.00 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) เท่ากับ 0.00 ซึ่งแสดงว่าข้อค าถามในแบบสัมภาษณ์ มีค วามเหมาะสมหรือ
สอดคล้องกับจุดประสงค์ สามารถนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้
4. น าแบบสัมภาษณ์ ม าปรับ ปรุง แก้ไขในประเด็ น ที่ผู้เชี่ ยวชาญเสนอแนะเพื่อ ความ
สมบูรณ์ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะให้แก้ไขในประเด็นของการใช้ภาษา
ให้เข้าใจได้ง่าย การเรียงคาในประโยคให้สละสลวย
5. นาแบบสัมภาษณ์ไปเก็บข้อมูลกับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ จานวน 7 ท่าน
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับความต้องการในการใช้ ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์
ในตอนที่ 1 ใช้ค่าสถิติร้อยละ(%) และตอนที่ 2 วิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis)
จากขั้นตอนที่ 1 การศึกษาความต้องการและข้อมูลพื้นฐาน ผู้วิจัยได้สรุปวิธีการดาเนิน
การวิจัย ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 สรุปวิธีการดาเนินการตามขั้นตอนที่ 1 การวิจัย(Research): การศึกษาความต้องการและ
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์
วัตถุประสงค์การวิจัย

วิธีการ

กลุ่มเป้าหมาย/เอกสาร

เครื่องมือ/การ
วิเคราะห์ข้อมูล

1. เพื่อวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง

วิเคราะห์ - หลักสูตรแกนกลาง

แบบวิเคราะห์

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช

หลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

เอกสาร / วิเคราะห์

2551 และหลักสูตรสถานศึกษา

- หลักสูตรสถานศึกษา

ข้อมูลโดยการ

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน

โรงเรียนเทศบาล

วิเคราะห์เนื้อหา

(ประชาธิปถัมภ์) กลุ่มสาระ

บ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์) (Content Analysis)

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แล้วนาเสนอแบบ
พรรณนาความ

2. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี

ศึกษา

เอกสารงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้อง

แบบวิเคราะห์

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร

กับชุดกิจกรรมและทักษะ

เอกสาร / วิเคราะห์

ทางวิทยาศาสตร์

เนื้อหา(Content
Analysis) แล้ว
นาเสนอแบบ
พรรณนาความ

3. ศึกษาความต้องการเกี่ยวกับ

สอบถาม นักเรียนชั้นประถมศึกษา

แบบสอบถาม /

รูปแบบและเนื้อหาของชุดกิจกรรม

ปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้าน ค่าร้อยละ(%)

โดยใช้แหล่งเรียนรู(้ ป่าชายเลน)

หัวหิน(ประชาธิปถัมภ์)

วิเคราะห์เนื้อหา

อาเภอหัวหิน จังหวัด

จานวน 126 คน

(Content Analysis)

ประจวบคีรขี ันธ์

แล้วนาเสนอแบบ
พรรณนาความ

4. ศึกษาความต้องการเกี่ยวกับการ
พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อ

สัมภาษณ์ ครูผสู้ อนวิทยาศาสตร์
จานวน 7 ท่าน

แบบสัมภาษณ์
วิเคราะห์เนื้อหา

ศึกษาเกีย่ วกับรูปแบบ ขอบข่าย

(Content Analysis)

เนื้อหา สื่อ การวัดและประเมินผล

แล้วนาเสนอแบบ

และการนาชุดกิจกรรมไปใช้

พรรณนาความ
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ขั้นที่ 2 การพัฒนา (Development) : การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)
สาหรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปีที่ 6 โรงเรีย นเทศบาลบ้า นหั ว หิ น (ประชาธิ ป ถั ม ภ์ )
ตาบลหัวหิน อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วิธีการดาเนินการ
นาข้อมูลที่ได้ จากการสังเคราะห์ขั้นตอนที่ 1 คือ ขั้นศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อน าข้อมูล
มาใช้ใ นการพัฒ นาชุด กิจ กรรม ซึ่งประกอบด้ ว ย ขั้น ตอนย่อย 3 ขั้น ตอน คือ 1) การพัฒนา
ชุด กิ จ กรรมและแผนการจั ด การเรี ยนรู้ 2) การตรวจสอบคุ ณ ภาพและหาประสิทธิ ภ าพของ
ชุดกิจกรรม และ 3) การปรับปรุงแก้ไขชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 เพื่อนามาเป็นแนวทางในการพัฒนาเค้าโครงชุด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
2. กาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ การเรียงลาดับเนื้อหาก่อน-หลัง การจัดลาดับขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้
3. ออกแบบร่างชุดกิจกรรม ตามเนื้อหาและข้อมูลที่ได้จากการประมวลเนื้อหาจากตารา
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ และนาชุด กิจกรรมที่ร่างแบบไปให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อการสอนตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งองค์ประกอบ
ของชุดกิจกรรม มีดังนี้
3.1 ชื่อกิจกรรม
3.2 คานา เพื่อบอกวัตถุประสงค์ของการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ แนะนา
รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
3.3 คาชี้แจงสาหรับครูผู้สอน เป็นส่วนที่ระบุถึงบทบาทของผู้สอน
3.4 คาชี้แจงสาหรับนักเรียน เป็นส่วนที่ระบุถึงบทบาทของผู้เรียนในการร่วม
กิจกรรม ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนทราบแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละครั้ง
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3.5 สาระสาคัญ/จุดประสงค์
3.6 ใบความรู้/ใบกิจกรรม
3.7 แบบทดสอบ
3.8 แผนการจัดการเรียนรู้
4. นาชุด กิจ กรรมที่สร้ างขึ้น เสนออาจารย์ ผู้ค วบคุมวิทยานิ พนธ์เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องและปรับปรุงแก้ไข
5. นาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ได้แก่
ผู้เชี่ยวชาญด้านชุดกิจกรรม 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 1 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน
1 ท่ าน เพื่ อ ตรวจสอบคุณ ภาพความเที่ ยงตรงเชิง เนื้ อหา และประเมิน ความเหมาะสมของ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 5 ระดับ
น าข้อ มูล ที่ ร วบรวมจากผู้ เชี่ ยวชาญมาค านวณหาค่ าเฉลี่ ย (̅) และค่ า ส่ ว นเบี่ย งเบน
มาตรฐาน(S.D.) ของคะแนนความเหมาะสมหรื อ สอดคล้ อ งตามความเห็ น ของผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ได้ ค่ าเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสมหรือ สอดคล้อ งของประเด็ น การก าหนดองค์ ประกอบของ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการประเมิน ทั้งในด้านเนื้อหา จุดประสงค์การ
เรียนรู้ต่ างๆ ค่าความสอดคล้อง พบว่า มี ค่าเฉลี่ย(̅) ตั้งแต่ 4.67 – 4.80 และค่าส่ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) ตั้งแต่ 0.00 – 0.58 ซึ่งแสดงว่าการกาหนดองค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เนื้อหาต่างๆ มีความเหมาะสมหรือความสอดคล้องสามารถนาไปใช้ในการทดลองได้ นอกจากนี้
แล้วผู้วิจัยได้ปรั บปรุงแก้ไขในเรื่องความชัดเจนของภาษา การแทรกข้อคาถามลงไปกิ จ กรรม
ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญก่อนนาไปทดลองใช้
6. น าชุ ด กิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ป รับ ปรุง แก้ ไขไปหาประสิ ทธิ ภ าพ E1/E2 กั บ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์) ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
6.1 นาไปทดสอบแบบกลุ่มย่อย (Small Group Tryout ) จานวน 9 คน ประกอบด้วย
นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ปานกลาง และอ่อน กลุ่มละ 3 คน โดยการศึกษาเอกสารผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 81.33 / 83.55
หลังจากนั้นดาเนินการปรับปรุงด้านการใช้ภาษาและเนื้อหาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
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6.2 การทดลองภาคสนาม ( Field tryout) นาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่แก้ไขปรับปรุง
แล้ว ไปทดลองกับกลุ่มทดลองจานวน 30 คน แล้วนาผลสัมฤทธิ์ไปหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
โดยใช้เกณฑ์ 80/80 ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 81.46/82.59 แล้วรวบรวมเป็นชุด เพื่อนาไปใช้จริง
กับกลุ่มตัวอย่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์)
7 . ผู้วิจัยด าเนิน การปรับปรุงแก้ไขชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามคาแนะนาของผู้ค วบคุม
วิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ และหลังจากนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้มาทดลองหาค่าประสิทธิภาพ
แล้ ว ในทุ ก ขั้ น ตอนและปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเพื่ อ ให้ ค วามเหมาะสมและเที่ ย งตรงมากยิ่ ง ขึ้ น ดั ง นี้
1) ปรับขนาดตัวหนังสือให้ใหญ่ขนึ้ 2) การใช้สีตัวหนังสือในชุดกิจกรรมควรใช้สีที่มองเห็นชัดเจน
3) ปรับภาษาให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย 4) ควรมีคาถามในแต่ละกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย
จากกระบวนการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) ดังแผนภาพที่ 5
ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในขั้นตอนที่ 1
ออกแบบและร่างชุดกิจกรรมการเรียนรู้

อาจารย์ที่ปรึกษา

ไม่ผ่าน

ปรับปรุงแก้ไข

ผ่าน
เสนอผู้เชี่ยวชาญ

ไม่ผ่าน

ปรับปรุงแก้ไข

ผ่าน
ทดลองใช้ครั้งที่ 1นาไปทดสอบแบบกลุ่มย่อย (Small Group Tryout ) จานวน 9 คน โดยแบ่งออกเป็น
กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน แล้วนาผลสัมฤทธิ์ไปหาประสิทธิภาพของเครื่องมือโดยใช้เกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 และดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
ทดลองภาคสนาม ( Field tryout) นาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 39 คน แล้วนาผลสัมฤทธิไ์ ปหาประสิทธิภาพของเครื่องมือโดยใช้เกณฑ์ มาตรฐาน 80/80
ชุดกิจกรรมที่มีความสมบูรณ์

แผนภาพที่ 5 ขั้นตอนการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
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การสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 4 แผน ใช้เวลาสอน 12
ชั่วโมง เพื่อประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยกาหนดขั้นตอนดังนี้
1. ศึก ษาหลัก สูตรแกนกลางการศึก ษาขั้นพื้น ฐาน พุทธศัก ราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดั บชั้น ประถมศึก ษาปีที่ 6 และหลัก สูต รสถานศึก ษาโรงเรียนเทศบาล
บ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัด การเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ เพื่อนามาจัด การ
เรียนรู้ โดยมีขั้นตอนดังนี้
2.1. ขั้นสารวจ ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาสารวจแหล่งเรียนรู้บริเวณโรงเรียน
2.2. ขั้นเรียนรู้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรมที่เกิดจาก
การเรียนรู้ และมีการวางแผนร่วมกันในการปฏิบัติงาน
2.3. ขั้นประเมินผล เป็นขั้นตอนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยให้บรรลุ
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในการจัดการเรียนรู้ โดยมีผู้สอน ผู้เรียน เป็นผู้ประเมิน
2.4. ขั้นนาไปใช้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ไปใช้ใ น
ชีวิตประจาวัน
2.5. ขั้ น ประยุ ก ต์ ค วามรู้ ขั้ น ที่ ผู้ เ รี ย นน าความรู้ ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวันและเผยแพร่นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนต่อไป
3. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกับชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 4 แผน ใช้ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
จานวน 12 ชั่วโมง
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ตารางที่ 5 วิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 “ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม”
ชื่อแผนการ

มาตรฐาน ตัวชี้วัด/

ทักษะ

จิต

สาระการ

กิจกรรมการ

เวลา

จัดการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

เรียนรู้

เรียนรู้

(ชม.)

1. “เอ๊ะ! อะไร ว 2.1 ป.6/1 สารวจและ
อยู่ ใ นป่ า ชาย อภิปรายความสัมพันธ์ของ
เลน”

กลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งทีอ่ ยู่
ต่างๆ
ว 8.1 ป.6/1 ตั้งคาถามเกี่ยวกับ
ประเด็น หรือเรื่อง หรือ
สถานการณ์ที่จะศึกษาตามที่
กาหนดให้และตามความ
สนใจ
ว 8.1 ป.6/2 วางแผน การ
สังเกต เสนอการสารวจ
ตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า
คาดการณ์ สิ่งที่จะพบจากการ
สารวจตรวจสอบ
ว 8.1 ป.6/3 เลือกอุปกรณ์
และวิธีการสารวจตรวจสอบ
ที่ถูกต้องเหมาะสมให้ได้ผลที่
ครอบคลุมและเชื่อถือได้
ว 8.1 ป.6/4 บันทึกข้อมูลใน
เ ชิ ง ป ริ ม า ณ แ ล ะ คุ ณ ภ า พ
วิเคราะห์ และตรวจสอบผล
กับสิ่งที่คาดการณ์ไว้ นาเสนอ
ผลและข้อสรุป
ว 2.1 ป.6/2 อธิบาย
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตใน
รูปของโซ่อาหารและสายใย
อาหาร

- ทักษะการ
ความอยากรู้ - ความ
สังเกต
อยากเห็น
สัมพันธ์ของ
- ทักษะการวัด
สิง่ มีชีวิตกับ
- ทักษะการ
ระหว่าง
จาแนก
สิง่ มีชีวิตที่
ประเภท
อาศัยอยู่
ร่วมกัน
- ความ
สัมพันธ์
ระหว่างสภาพ
แวด ล้อมกับ
สิ่งมีชีวิต
สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ 1

2
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ตารางที่ 5 วิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 “ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม” (ต่อ)
ชื่อแผนการ

มาตรฐาน ตัวชี้วัด/

ทักษะ

จิต

สาระการ

กิจกรรมการ

เวลา

จัดการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

เรียนรู้

เรียนรู้

(ชม.)

2. “สาย
สัมพันธ์ป่า
ชายเลน”

3. “ป่าชายเลน
สาคัญไฉน”

ว 2.1 ป.6/3 สืบค้นข้อมูลและ

- ทักษะการหา ความมีเหตุผล
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ความ สัมพันธ์
การดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับ ระหว่างสเปส
กับสเปส
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น
และสเปสกับ
ว 8.1 ป.6/4 บันทึกข้อมูลใน
เวลา
เชิงปริมาณและคุณภาพ
- ทักษะการจัด
วิเคราะห์ และตรวจสอบผล
กระทาและสื่อ
กับสิ่งทีค่ าดการณ์ไว้ นาเสนอ
ความ หมาย
ผลและข้อสรุป
ข้อมูล
ว 8.1 ป.6/6 แสดงความ
- ทักษะการลง
คิดเห็นอย่างอิสระ อธิบาย
ความเห็น
ลงความเห็นและสรุปสิ่งที่ได้ ข้อมูล
- ทักษะการ
เรียนรู้
จาแนก
ว 8.1 ป.6/7 บันทึกและ
ประเภท
อธิบายผลการสารวจ
ตรวจสอบตามความเป็นจริงมี
เหตุผลและมีประจักษ์พยาน
อ้างอิง
ว 2.2 ป.6/1 สืบค้นข้อมูลและ - ทักษะการ
ความพยายาม
พยากรณ์
มุ่งมั่น
อภิปรายแหล่งทรัพยากร
- ทักษะการจัด
ธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่นที่
กระทาและสื่อ
เป็นประโยชน์ต่อการ
ความ หมาย
ดารงชีวิต
ข้อมูล
ว 8.1 ป.6/2 วางแผนการ
- ทักษะการลง
สังเกต เสนอการสารวจ
ความเห็น
ตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า ข้อมูล
คาดการณ์ สิ่งที่จะพบจากการ
สารวจตรวจสอบ
ว 8.1 ป.6/4 บันทึกข้อมูลใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ
วิเคราะห์ และตรวจสอบผล
กับสิ่งทีค่ าดการณ์ไว้ นาเสนอ
ผลและข้อสรุป

- ระบบนิ เ วศ กิจกรรมที่ 2

6

ในป่าชายเลน

- การปรับตัว
ของสิ่งมีชีวิต
ในป่าชายเลน
ให้เข้ากับ
สภาพ
แวดล้อม
ในท้องถิ่น

กิจกรรมที่ 3

2
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ตารางที่ 5 วิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 “ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม” (ต่อ)
ชื่อแผนการ

มาตรฐาน ตัวชี้วัด/จุดประสงค์

ทักษะ

จิต

สาระการ

กิจกรรมการ

เวลา

จัดการ

การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

เรียนรู้

เรียนรู้

(ชม.)

กิจกรรมที่ 4

2

เรียนรู้
4. “ถ้าบ้าน

ว 2.2 ป.6/2 วิเคราะห์ผลของการ

- ทักษะการ

ความร่วมมือ

- ประชากร

เราไม่มีป่า

เพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ต่อ

พยากรณ์

ช่วยเหลือ

มนุษย์กับ

ชายเลน”

การใช้ทรัพยากร ธรรมชาติ

- ทักษะการจัด
กระทาและสื่อ
ความ หมาย
ข้อมูล
- ทักษะการลง

ความ

ทรัพยากร

รับผิดชอบ

ธรรมชาติ

ว 2.2 ป.6/3 อภิปรายผลต่อ
สิ่งมีชีวิตจากการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อม ทั้งโดยธรรมชาติ
และมนุษย์
ว 2.2 ป.6/4 อภิปรายแนวทางใน
การดูแลรักษาทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม
ว 2.2 ป.6/5 มีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
ว 8.1 ป.6/6 แสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระ อธิบาย ลงความ
เห็น และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
ว 8.1 ป.6/7 บันทึกและอธิบาย
ผลการสารวจตรวจ สอบตาม
ความเป็นจริงมีเหตุผลและมี
ประจักษ์ พยานอ้างอิง
ว 8.1 ป.6/8 นาเสนอ จัด
แสดงผลงาน โดยอธิบายด้วย
วาจา และเขียนรายงานแสดง
กระบวนการและผลของงานให้
ผู้อื่นเข้าใจ

ความเห็น
ข้อมูล
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4. นาเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และเสนอผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านชุดกิจ กรรม 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้ านเนื้ อหา 1 ท่าน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน 1 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และประเมิน
ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น
น าข้อมูลที่ร วบรวมจากผู้เชี่ ยวชาญมาค านวณหาค่าเฉลี่ ย (̅) และค่า ส่ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) ของคะแนนความเหมาะสมหรื อ สอดคล้ อ งตามความเห็ น ของผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสมหรือสอดคล้องคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกรายการประเมิน ทั้งในด้านเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ต่างๆ ค่าความสอดคล้อง พบว่า
มีค่าค่าเฉลี่ย(̅) ตั้งแต่ 4.67 – 5.00 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ตั้งแต่ 0.00 – 0.58 ซึ่ง
แสดงว่า รูปแบบการเรี ยนรู้ มีความเหมาะสมหรือสอดคล้องสามารถนาไปใช้ใ นการทดลองได้
นอกจากนี้แล้ว ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องความชัดเจนของข้อความและภาษาที่ใช้ เพิ่มเติ ม
รายละเอียดในขั้นนาเสนอเนื้อหาให้ชัดเจน ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญก่อนนาไปทดลองใช้ กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นเวลารวม 12 ชั่วโมง โดยสรุป
ขั้นตอน ดังแผนภาพที่ 6
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ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้แหล่งเรียนรู้

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด คาอธิบายรายวิชาของหลักสูตร
เพื่อนามาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้

ขั้นตอนที่ 4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้
(ป่าชายเลน) จานวน 12 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 5 นาเสนอแผนการเรียนรู้ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
หาค่าเฉลี่ย(̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)

ขั้นตอนที่ 6 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
ผู้เชี่ยวชาญ

แผนการจัดการเรียนรูฉ้ บับสมบูรณ์

แผนภาพที่ 6 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
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การสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้
การสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านการจา เข้าใจ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ ประเมินค่า
และสร้างสรรค์
ขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้การใช้ชุดกิจกรรม
1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน
(ประชาธิปถัมภ์) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2. ศึ ก ษาทฤษฎี หลั ก การเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารสร้ า งแบบทดสอบ หลั ก การให้ ค ะแนน
หลัก สูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้น ฐานพุทธศัก ราช 2551 หลัก สูตรสถานศึกษา จากเอกสาร
หนังสือ และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาทาแบบทดสอบ ประเด็นที่ต้องการวัด และนาไป
ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3. ร่ า งแบบวั ด ผลการเรี ย นรู้ เรื่ อ ง ชี วิ ต กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม จ านวน 1 ฉบั บ โดยเป็ น
แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก กาหนดให้ค่าคะแนนคือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0
คะแนน จานวน 40 ข้อ ผู้วิจัยสร้างจานวน 50 ข้อ โดยมุ่งวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านการจา เข้าใจ
ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ ประเมินค่า และสร้างสรรค์ ดังรายละเอียดในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน
เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้

ประยุกต์ใช้

วิเคราะห์

ประเมินค่า

สร้างสรรค์

รวม

เข้าใจ

ระดับพฤติกรรมการเรียนรู้

จา

มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด

-

3

-

2

-

-

5

ว 2.1 ป.6/2 อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในรูป 5

-

-

-

-

-

5

ว 2.1 ป.6/1 สารวจและอภิปรายความสัมพันธ์ของ
กลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆ
ของโซ่อาหารและสายใยอาหาร
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ตารางที่ 6 การวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน
เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ (ต่อ)

ประยุกต์ใช้

วิเคราะห์

ประเมินค่า

สร้างสรรค์

รวม

เข้าใจ

ระดับพฤติกรรมการเรียนรู้

จา

มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด

-

7

-

2

-

-

9

ว 2.2 ป.6/1 สื บค้น ข้ อมูลและอภิ ปรายแหล่ ง 2

5

-

2

-

-

9

-

2

-

1

-

-

3

ว 2.2 ป.6/3 อภิปรายผลต่อสิ่งมีชีวิตจากการ

-

-

-

4

-

-

4

ว 2.2 ป.6/4 อภิปรายแนวทางในการดู แลรักษา

-

-

1

4

-

-

5

7

17

1

15

-

-

40

ว 2.1

ป.6/3

สื บ ค้ น ข้ อ มู ล และอธิ บ าย

ความสัมพันธ์ระหว่างการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
กับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น
ทรั พ ยากร ธรรมชาติ ใ นแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการดารงชีวิต
ว 2.2 ป.6/2 วิเคราะห์ผลของการเพิ่มขึ้น ของ
ประชากรมนุษย์ต่อการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติ

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
รวม

4. นาแบบทดสอบที่สร้ างขึ้น ให้อาจารย์ที่ปรึก ษาวิทยานิ พนธ์ดูค วามเหมาะสม ความ
ถูกต้องตรงตามเนื้อหาและตัวชี้วัดแล้วนามาปรับปรุงแก้ไข
5. นาแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
คุณ ภาพความเที่ย งตรงเชิ งเนื้ อหา และประเมิ น ความเหมาะสมของแบบทดสอบที่ส ร้ างขึ้ น
มีลัก ษณะเป็น มาตรประเมิน ค่า 5 ระดั บ แล้ว น าคะแนนที่ผู้เชี่ยวชาญประเมิน มาหาค่าความ
สอดคล้อง โดยพิจารณาค่าความสอดคล้องที่มีค่าเฉลี่ย(̅) มากกว่า 3.50 ขึ้นไป และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) น้อยกว่า 1.00 แสดงว่าแบบทดสอบใช้ได้ คือมีความสอดคล้อง หากไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ดังกล่าวก็ปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปใช้(มาเรียม นิลพันธุ์, 2555: 179)
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น าข้อ มูล ที่ ร วบรวมจากผู้ เชี่ ยวชาญมาค านวณหาค่ าเฉลี่ ย (̅) และค่ า ส่ ว นเบี่ย งเบน
มาตรฐาน(S.D.) ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสมหรือสอดคล้องแบบทดสอบ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ทุกรายการประเมิน โดยมีค่าค่าเฉลี่ย(̅) เท่ากับ 5.00 และส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)
เท่ากับ 0.00 ซึ่งแสดงว่าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมหรือสอดคล้อง
สามารถนาไปใช้ในการทดลองได้ นอกจากนี้แล้วผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องความชัดเจนของ
ข้อความและภาษาที่ใช้ ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญก่อนนาไปทดลองใช้
6. นาแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้
(Try out) กับ นั ก เรี ยนชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนเทศบาลบ้ านหัว หิน (ประชาธิ ปถั มภ์ )
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและเคยเรียนเนื้อหาเหล่านี้มาแล้ว
6.1 ตรวจสอบหาความยากง่าย(Difficulty) โดยกาหนดค่าความยากง่ายให้มีค่าอยู่
ระหว่าง0.20-0.80 ถ้าค่าความยากง่าย <0.20 ถือว่าข้อสอบนั้นยากเกินไป และถ้าค่าความยากง่าย
>0.80 ถือว่าข้อสอบนั้นง่ายเกินไป (มาเรียม นิลพันธุ์ 2555 : 188)
6.2 ตรวจสอบค่าอานาจจาแนก (Discrimination) การพิจารณาค่าอานาจจาแนกควร
จะมีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป การแปลค่าอานาจจาแนก แปลผลได้ดังนี้
0.40 - 1.00 คือ จาแนกได้ดี ซึ่งมีค่าระหว่าง 1 ถึง +1 เป็นข้อสอบที่ดี
0.30 - 0.39 คือ จาแนกได้ดี เป็นข้อสอบที่ดีพอสมควร อาจต้องปรับปรุง
0.20 - 0.29 คือ จาแนกได้พอใช้ แต่ต้องปรับปรุง
-1.00 - 0.19 คือ ไม่สามารถจาแนกได้ ต้องปรับปรุง หรือตัดทิ้ง(มาเรียม นิลพันธุ์, 2555 : 186)
6.3 นาผลมาวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบรายข้อหาค่าดัชนีความยาก ค่าอานาจจาแนก
และวิเคราะห์คุณ ภาพด้ านความเชื่อมั่น โดยใช้วิธีก ารของคูเดอร์ริชาร์ด สัน (Kuder-Richardson
Method) โดยใช้สูตร KR-20 ได้ค่าความยากตั้งแต่ 0.20 – 0.80 ค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.23 – 0.80
และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.96
7. นาแบบทดสอบวัด ผลการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิต กับสิ่งแวดล้อม ที่หาความเชื่อมั่นและ
แก้ไขแล้ว ไปทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรี ย นรู้ ( ป่าชายเลน) กับกลุ่ มตั ว อย่างนั ก เรียนชั้น ประถมศึก ษาปี ที่ 6 โรงเรีย นเทศบาล
บ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์) จานวน 39 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
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8. นาแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ที่ใช้ทดสอบกับนักเรียนแล้วมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย (̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนก่อนและ
หลังเรียน
สามารถสรุปขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ดังแผนภาพที่ 7
ศึกษาขั้นตอนและวิธีการสร้างแบบทดสอบ

วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้
สร้างแบบทดสอบ
ไม่ผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบ
ผ่าน

ปรับปรุงแก้ไข

ไม่ผ่าน

เสนอผู้เชี่ยวชาญ

ปรับปรุงแก้ไข

ผ่าน
นาแบบทดสอบ ไปทดลองใช้กับ

ไม่ผ่าน

นักเรียนที่เคยเรียนเรื่องนี้มาก่อนแล้ว
จานวน 30 คนและไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง

ผ่าน
หาค่าความยากง่าย (P) ค่าอานาจจาแนก (r) และหาค่าความเชื่อมั่น

แบบทดสอบฉบับสมบูรณ์

แผนภาพที่ 7 ขั้นตอนของการสร้างแบบทดสอบ

ปรับปรุงแก้ไข
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แบบสังเกตทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
การสร้างแบบสังเกตทักษะทางวิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐาน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้
แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์)
จังหวัด ประจวบคีรีขัน ธ์ จ านวน 1 ฉบับ ซึ่งเป็นเครื่องมือสังเกตพฤติ ก รรมแสดงทัก ษะทาง
วิทยาศาสตร์
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหนังสือเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะทาง
วิทยาศาสตร์
2. สร้างแบบสังเกตทักษะทางวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ สังเกตทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้น
พื้นฐาน ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 3 ระดับ ได้แก่
3 คะแนน หมายถึง นักเรียนปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้สูง
2 คะแนน หมายถึง นักเรียนปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้ปานกลาง
1 คะแนน หมายถึง นักเรียนปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้ต่า
เกณฑ์แปลความหมายค่าเฉลี่ย
2.34 – 3.00 หมายถึง ทักษะทางวิทยาศาสตร์สูง
1.67 – 2.33 หมายถึง ทักษะทางวิทยาศาสตร์ปานกลาง
1.00 – 1.66 หมายถึง ทักษะทางวิทยาศาสตร์ต่า
ซึ่งทาการสังเกตทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้ ผู้ ทาการ
สังเกตได้แก่ครูผู้สอน โดยแบ่งรายการสังเกตเป็น 8 ทักษะ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.)
3. นาแบบสังเกตที่สร้างเสร็ จให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาความเหมาะสม
ความถูกต้องตามเนื้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการสังเกต แล้วนามาปรับปรุงแก้ไข
4. น าแบบสั ง เกตทัก ษะทางวิ ท ยาศาสตร์ไ ปให้ ผู้ เชี่ ย วชาญจ านวน 3 ท่า น ได้ แ ก่
ผู้เชี่ยวชาญด้านชุดกิจกรรม 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 1 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน 1
ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และประเมินความเหมาะสมของแบบสังเกต
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้น มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 5 ระดับ ดังนี้
คะแนน 5 คือ แบบสังเกตทักษะทางวิทยาศาสตร์มีความสอดคล้องกับเนื้อหามากที่สุด
คะแนน 4 คือ

แบบสังเกตทักษะทางวิทยาศาสตร์มีความสอดคล้องกับเนื้อหามาก
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คะแนน 3 คือ

แบบสังเกตทักษะทางวิทยาศาสตร์มีความสอดคล้องกับเนื้อหาปานกลาง

คะแนน 2 คือ

แบบสังเกตทักษะทางวิทยาศาสตร์มีความสอดคล้องกับเนื้อหาน้อย

คะแนน 1 คือ

แบบสังเกตทักษะทางวิทยาศาสตร์มีความสอดคล้องกับเนื้อหาน้อยที่สุด

เกณฑ์แปลความหมายค่าเฉลี่ย
4.50 - 5.00

แบบสังเกตทักษะทางวิทยาศาสตร์มคี วามสอดคล้องมากทีส่ ุด

3.50 - 4.49

แบบสังเกตทักษะทางวิทยาศาสตร์มคี วามสอดคล้องมาก

2.50 - 3.49

แบบสังเกตทักษะทางวิทยาศาสตร์มคี วามสอดคล้องปานกลาง

1.50 - 2.49

แบบสังเกตทักษะทางวิทยาศาสตร์มคี วามสอดคล้องน้อย

1.00 - 1.49

แบบสังเกตทักษะทางวิทยาศาสตร์มคี วามสอดคล้องน้อยที่สุด

แล้ว น าคะแนนที่ผู้เชี่ยวชาญประเมิน มาหาค่าความสอดคล้อง โดยพิจ ารณาค่าความ
สอดคล้องที่มีค่าเฉลี่ย (̅) มากกว่า 3.50 ขึ้นไป และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) น้อยกว่า 1.00
แสดงว่าแบบสังเกตใช้ได้ คือมีความสอดคล้อง หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าวก็ปรับปรุงแก้ไข
ก่อนนาไปใช้(มาเรียม นิลพันธุ์, 2555: 179)
น าข้อ มู ลที่ ร วบรวมจากผู้ เ ชี่ย วชาญมาค านวณหาค่า เฉลี่ ย ( ̅) และค่า ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน(S.D.) ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการประเมิน โดยมีค่าค่าเฉลี่ย(̅)
ตั้งแต่ 4.67 – 5.00 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ตั้งแต่ 0.00 – 0.58 ซึ่งแสดงว่าแบบสังเกต
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมหรือสอดคล้องสามารถนาไปใช้ใน
การทดลองได้ นอกจากนี้แล้วผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องความชัดเจนของข้อความและภาษาที่
ใช้ ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญก่อนนาไปทดลองใช้
จากนั้ น ขั้ น ตอนดั งกล่ า ว สามารถสรุ ป ขั้ น ตอนในการสร้ างแบบสั ง เกตทั ก ษะทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ดังแผนภาพที่ 8
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ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะวิทยาศาสตร์

สร้างแบบสังเกตทักษะทางวิทยาศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ไม่ผ่าน

ปรับปรุง
แก้ไข

ตรวจสอบ

ผ่าน

เสนอผู้เชี่ยวชาญ

ไม่ผ่าน

ปรับปรุง
แก้ไข

ผ่าน
แบบสังเกตทักษะทางวิทยาศาสตร์ฉบับสมบูรณ์

แผนภาพที่ 8 ขั้นตอนการสร้างแบบสังเกตทักษะทางวิทยาศาสตร์
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ใช้การหาค่าเฉลี่ย(̅) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)
แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ โดยมีขั้นตอนดังนี้
เพื่อประเมินจิตวิทยาศาสตร์ของนั กเรียนหลังการใช้ชุด กิจ กรรมการเรียนรู้ โดยผู้วิจัย
นาแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็น
แนวทางการสร้างเครื่องมือ มีขั้นตอนในการสร้างดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมินคุณลักษณะที่เกิดจาก
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
2. กาหนดนิยามปฏิบัติการคุณลักษณะที่ต้องการหรือตัวชี้วัด
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3. ดาเนินการสร้างแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ โดยผู้วิจัยเลือกประเมินทั้งหมด 5 ด้าน
ได้แก่ 1) ความอยากรู้อยากเห็น 2) ความมีเหตุผล 3) ความพยายามมุ่งมั่น 4) ความรับผิดชอบ
5) ความร่วมมือช่วยเหลือ โดยมีนิยามคุณลักษณะ พฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้(สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555: 162)
ตารางที่ 7 แสดงนิยามคุณลักษณะและพฤติกรรมการบ่งชี้ของผู้มีจิตวิทยาศาสตร์
พฤติกรรมที่

นิยามคุณลักษณะ

พฤติกรรมบ่งชี้

ต้องการวัด
1. ความอยากรู้ ความต้องการที่จะรู้หรือปรารถนาที่จะเสาะ
อยากเห็น แสวงหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่ตนสนใจ
หรือต้องการค้นพบสิ่งใหม่ ซึ่งผู้มีความอยากรู้
อยากเห็นจะแสดงออกโดยการถามคาถาม หรือ
มีความสงสัยในสิ่งที่ตนเองสนใจอยากรู้ และมี
ความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตนเองสนใจ
2. ความมี
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นการ
ตรวจสอบความถูกต้องและยอมรับใน
เหตุผล
คาอธิบายอย่างมีเหตุผล โดยการแสวงหาข้อมูล
จากการสังเกตหรือการทดลองที่เชื่อถือได้มา
สนับสนุนอย่างพอเพียง

3. ความ
พยายาม
มุ่งมั่น

ความตั้ ง ใจแน่ ว แน่ ใ นการค้ น หาความรู้ ไม่
ท้ อ ถอยเมื่ อ ผลการทดลองล้ ม เหลวหรื อ มี
อุ ป สรรค ท างานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ เ สร็ จ
สมบู รณ์ หรือ ดาเนิ นการแก้ ปัญหาจนถึงที่สุ ด
หรือจนกว่าจะได้รับคาตอบ

1. นักเรียนซักถามจากผู้รู้หรือศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม เมื่อเกิดความสงสัยในเรื่องราว
วิทยาศาสตร์
2. นักเรียนชอบชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์
3. นั ก เรี ย นน าการทดลองที่ น่ า สนใจไป
ทดลองต่อที่บ้าน
1. นั ก เรี ย นรายงานผลการทดลองตามที่
ทดลองได้จริง
2. เมื่อทาการทดลองผิดพลาด นักเรียนจะ
ลอกผลการทดลองของเพื่อนส่งครู
3. เมื่ อครู มอบหมายงานทางวิท ยาศาสตร์
มาส่งนักเรียนจะทาตามแบบที่ปรากฏอยู่
ในหนังสือ
1. ถึ ง แม้ ง านค้ น คว้ า ที่ ท าอยู่ มี โ อกาส
ส าเร็ จ ได้ ยากนั ก เรี ย นจะยั ง ค้ น คว้ า
ต่อไป
2. นักเรียนล้มเลิกการทดลองทันทีเมื่อผล
การทดลองที่ได้ขัดกับที่เคยเรียนมา
3. เมื่ อ ทราบว่ า ชุดการทดลองที่ นั กเรี ย น
สนใจต้องใช้ระยะเวลาในการทดลอง
นาน นักเรียนก็เปลี่ยนไปศึกษาชุดการ
ทดลองที่ใช้เวลาน้อยกว่า

120
ตารางที่ 7 แสดงนิยามคุณลักษณะและพฤติกรรมการบ่งชี้ของผู้มีจิตวิทยาศาสตร์(ต่อ)
พฤติกรรมที่

นิยามคุณลักษณะ

พฤติกรรมบ่งชี้

ต้องการวัด
4. ความ
รับผิดชอบ

ความมุ่ ง มั่ น ภายในจิ ต ใจที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านใน 1. เมื่ อ ครู มอบหมายให้ ห้ อ งของนั ก เรี ย น
หน้าที่ให้สาเร็จด้วยดี และตระหนักถึงผลของ
ดูแลความสะอาดห้ องปฏิ บัติก าร แม้ว่ า
งานที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ สั ง คม มี ค วาม ละเอี ย ด
ครูจะไม่ได้เจาะจงตัวบุคคล แต่นักเรียน
รอบคอบในการปฏิ บั ติงาน เพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ล
ก็ทาตามที่ครูสั่ง
สาเร็จตามความคาดหมาย
2. เมื่อนักเรียนและเมื่อได้รับมอบหมายให้
เก็บ ล้างอุปกรณ์ก ารทดลองแม้ ว่าเพื่อ น
จะไม่ทาแต่นักเรียนก็ยังคงทาต่อไป
3. ในการทางานเป็นกลุ่ม เมื่อนักเรียนเกิด
ทางานผิดพลาดนักเรียนจะยอมรับความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นต่อสมาชิกในกลุ่ม

5. ความ
ร่วมมือ
ช่วยเหลือ

การใช้ ทัก ษะทางสั งคมและการมี ปฏิ สั มพั น ธ์ 1. เมื่ อนั กเรี ยนเห็ นเพื่ อ นมี ปั ญหาในการ
กับคนอื่นๆ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ทดลองแม้ ว่ า เพื่ อ นจะไม่ ไ ด้ ข อความ
กับบุคคลอื่น การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
ช่วยเหลือ นักเรียนเข้ามาช่วยเหลือ
การขอความช่ ว ยเหลื อ และความร่ ว มมื อ จาก
2. สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาด้ ว ยตนเองได้
ผู้อื่น เพื่อความร่วมมือในการทางานกลุ่ม หรือ
นักเรียนจะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น
การทางานใดงานหนึ่ งให้ ดาเนิ น ไปจนบรรลุ
เมื่อนักเรียนพบปัญหาในการทดลองที่
จุดมุ่งหมาย
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
3. นักเรีย นให้ค วามร่ วมมือในการทางาน
กลุ่มเป็นอย่างดี

สร้ างข้อค าถามของแบบประเมินจิต วิทยาศาสตร์ จ านวน 15 ข้อ ให้ค รอบคลุมนิ ยาม
คุณ ลัก ษณะ และพฤติก รรมบ่งชี้ โดยลักษณะของแบบประเมิน มีลักษณะเป็นมาตรประเมิน ค่า
5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด ตามลาดับพร้อมทั้งกาหนดคะแนนในการ
ตอบของนักเรียนในตัวเลือกแต่ละข้อความ ดังต่อไปนี้
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เกณฑ์การประเมินระดับคะแนนจิตวิทยาศาสตร์ มีดังนี้
คะแนน 4.50-5.00 คือ มีจิตวิทยาศาสตร์ในระดับดีมาก
คะแนน 3.50-4.49 คือ มีจิตวิทยาศาสตร์ในระดับดี
คะแนน 2.50-3.49 คือ มีจิตวิทยาศาสตร์ในระดับปานกลาง
คะแนน 1.50-2.49 คือ มีจิตวิทยาศาสตร์ในระดับน้อย
คะแนน 1.00-1.49 คือ มีจิตวิทยาศาสตร์ในระดับน้อยที่สุด
5. น าแบบประเมิน จิต วิทยาศาสตร์ที่ สร้างเสร็จ แล้ว ให้อาจารย์ที่ปรึ ก ษาวิท ยานิ พนธ์
ตรวจสอบ เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะแล้วนามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์
6. นาแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน
ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านชุดกิจกรรม 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 1 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ประเมิน 1 ท่าน เพื่อตรวจสอบความท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิง มีลักษณะเป็น
มาตรประเมินค่า 5 ระดับ
ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสมหรือสอดคล้องแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับ
ดีมากทุกรายการประเมิน โดย มีค่าค่าเฉลี่ย(̅) ตั้งแต่ 4.67 – 5.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ตั้งแต่ 0.00 – 0.58 ซึ่งแสดงว่าแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมหรือ
สอดคล้องสามารถนาไปใช้ในการทดลองได้ นอกจากนี้แล้วผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องความ
ชัดเจนของข้อความและภาษาที่ใช้ ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญก่อนนาไปทดลองใช้
7. นาแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการแก้ไขและหาความสอดคล้องมาใช้ประเมิน
คุ ณ ลั ก ษณะจิ ต วิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นหลั ง การใช้ ชุ ด กิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้
แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะขั้นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง สามารถสรุปขั้นตอนโดยแสดงแผนภาพที่ 9 ดังนี้
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- แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ
- เอกสาร ตารา และงานวิจัย

ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาศาสตร์

สร้างแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ไม่ผ่าน

ปรับปรุง
แก้ไข

ตรวจสอบ

ผ่าน

เสนอผู้เชี่ยวชาญ

ไม่ผ่าน

ปรับปรุง
แก้ไข

ผ่าน

นาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
แผนภาพที่ 9 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับจิตวิทยาศาสตร์นักเรียนหลัง
การใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ใช้การหาค่าเฉลี่ย(̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ศึก ษาทฤษฎี หลักการ แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสร้าง
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
ความคิดเห็นที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้
2. สร้ างแบบสอบถามความคิด เห็น ของนั ก เรียน แบ่งเป็น 3 ด้ าน ดั ง นี้ ด้ านที่ 1
สอบถามความคิดเห็นด้านเนื้อหาจานวน 5 ข้อ ด้านที่ 2 สอบถามความคิดเห็นด้านกิจกรรมการ
เรียนรู้ จานวน 5 ข้อ และด้านที่ 3 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ จานวน 5 ข้อ รวมทั้งสิ้นจานวน 15 ข้อ
มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 5 ระดับ ดังนี้
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คะแนน

5

คือ

ความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก

คะแนน

4

คือ

ความคิดเห็นอยู่ในระดับดี

คะแนน

3

คือ

ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง

คะแนน

2

คือ

ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย

คะแนน

1

คือ

ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด

เกณฑ์แปลความหมายค่าเฉลี่ย
4.50 - 5.00

ความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก

3.50 - 4.49

ความคิดเห็นอยู่ในระดับดี

2.50 - 3.49

ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง

1.50 - 2.49

ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย

1.00 - 1.49

ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด

3. นาแบบสอบถามความคิดเห็นที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านชุดกิจกรรม 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 1 ท่าน
และผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน 1 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Content
Validity) แล้ว นามาหาค่าเฉลี่ย (̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขให้
สมบูรณ์
นาข้อมูลที่รวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญมาคานวณหาค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) ของคะแนนความเหมาะสมหรื อ สอดคล้ อ งตามความเห็ น ของผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสมหรือสอดคล้องแบบสอบถามความคิด เห็น อยู่ใ นระดั บดีมาก
ทุกรายการประเมิน พบว่า มีค่าค่าเฉลี่ย(̅) ตั้งแต่ 4.80 – 5.00 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)
ตั้งแต่ 0.00 – 0.45 ซึ่งแสดงว่าแบบสอบถามความคิดเห็น ที่พัฒนาขึ้นมีค วามเหมาะสมหรือ
สอดคล้องสามารถนาไปใช้ในการทดลองได้
4. นาแบบสอบถามความคิด เห็น ที่ ผ่านการแก้ไขและหาค่าความสอดคล้องไปให้
นักเรียนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นหลังสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาผลที่ได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มตี ่อการใช้ชุด
กิจกรรมและข้อเสนอแนะอื่นๆ โดยใช้ค่าเฉลี่ย(̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
และการวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis)
จากขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
โดยใช้แหล่งเรี ยนรู้( ป่าชายเลน) สาหรับนั ก เรียนชั้น ประถมศึก ษาปีที่ 6 สามารถสรุปขั้นตอน
ดังแสดงในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 สรุปการด าเนินการตามขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา(Development) : การพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
วัตถุประสงค์

วิธีการ

กลุ่มเป้าหมาย

เครื่องมือ/การวิเคราะห์
ข้อมูล

เพื่ อ พั ฒ นาชุ ดกิ จ กรรมการ พัฒนาชุดกิ จกรรมการจัดการ
จัดการเรีย นรู้ โดยใช้ แหล่ ง เรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่า
เรียนรู้(ป่าชายเลน)

-

-

ชายเลน)

เ พื่ อ ห า คุ ณ ภ า พ ข อ ง ชุ ด ประเมินชุดกิจกรรม

ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการจั ด กา ร แบบประเมินชุดกิจกรรม/

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

เรียนรู้ ด้านเนื้อหา และการวัด วิ เ ค ร า ะ ห์ เ นื้ อ ห า / ห า

การจัดการเรียนรู้

และประเมินผล

ค่ า เฉ ลี่ ย ( ̅) แล ะส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)

เพื่อหาประสิทธิภาพของชุด ทดลองใช้กับผู้เรียน 9 คน
(Small Group Tryout)
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ทดลองภาคสนามกับนักเรียน
39 คน
(Filed Tryout)
เพื่อหาคุณภาพแผนการ

ตรวจสอบคุณภาพความ

จัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 2

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน
(ประชาธิปถัมภ์) ที่เคยเรียน
เนื้อหาเรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ชุดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้/ค่าเฉลี่ย(̅) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ค่าประสิทธิภาพ (E1/ E2)

มาแล้ว
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน

วิเคราะห์เนื้อหา
หาค่าเฉลี่ย(̅)
และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.)
/แบบประเมินความ
สอดคล้องของแผนการ
จัดการเรียนรู้
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ตารางที่ 8 สรุ ปการด าเนิ น การตามขั้น ตอนที่ 2 การพัฒนา(Development) : การพั ฒนาและหา
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้(ต่อ)
วัตถุประสงค์

วิธีการ

กลุ่มเป้าหมาย

เครื่องมือ/การ
วิเคราะห์ข้อมูล

เพื่อหาคุณภาพของ
แบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรู้ที่สร้างขึ้น

ตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา หาค่าความยากง่าย (p) ค่าอานาจจาแนก (r)
ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบ

เพื่อหาคุณภาพของแบบ

หาค่าความสอดคล้อง

สังเกตทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานที่
สร้างขึ้น
เพื่อหาคุณภาพของแบบ
ประเมินจิตวิทยาศาสตร์ที่
สร้างขึ้น

หาค่าความสอดคล้อง

ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน
(ประชาธิปถัมภ์) ที่เคยเรียน
เนื้อหาเรื่องชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อมมาแล้ว

แบบทดสอบ ความ
ยาก-ง่าย (p) ค่า
อานาจจาแนก (r)
ค่าความเชื่อมั่นของ

ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน
(ประชาธิปถัมภ์) ที่เคยเรียน
เนื้อหาเรื่องชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อมมาแล้ว
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน
(ประชาธิปถัมภ์) ที่เคยเรียน
เนื้อหาเรื่องชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อมมาแล้ว

แบบประเมินความ

เ พื่ อ ห า คุ ณ ภ า พ ข อ ง ผู้เ ชี่ ยวชาญตรวจสอบความ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ 3 คน นั ก เรี ย น
ชั้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ที่ 6
แบบสอบถามความคิ ดเห็ น เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
จ า น วน 30 คน โ ร งเ รี ย น
ที่สร้างขึ้น
เ ท ศ บ า ล บ้ า น หั ว หิ น
(ประชาธิปถัมภ์)

แบบทดสอบ ด้วย
สูตร K.R.-20
สอดคล้อง ค่าเฉลี่ย
(̅) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
แบบประเมินความ
สอดคล้องโดย
วิธีการวิเคราะห์
ค่าร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย(̅) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D. )
แบบประเมินความ
สอดคล้องของ
แบบสอบถามความ
คิดเห็น
ค่าเฉลี่ย(̅) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) /วิเคราะห์
เนื้อหา
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ขั้นตอนที่ 3 วิจัย(Research) การทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วัตถุประสงค์
เพื่อทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ (ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้าง
ทัก ษะทางวิ ท ยาศาสตร์ ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นเทศบาลบ้ า นหั ว หิ น
(ประชาธิปถัมภ์ ) จานวน 39 คน ซึ่งการทดลองใช้ชุดกิจ กรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ ใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดี่ยว ทดสอบก่อน-หลัง(Theone-Group, Pretest-Posttest Design)
แบบแผนการวิจัย
กลุ่ม
ทดลอง

ทดสอบก่อนเรียน

ทดลอง

ทดสอบหลังเรียน

T1

X

T2

T1

คือ การทดสอบความรู้ก่อนใช้ชุดกิจกรรม (Pretest)

X

คือ ทาการทดลองด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้

T2

คือ การทดสอบความรู้หลังใช้ชุดกิจกรรม (Posttest)

แผนภาพที่ 10 แสดงแบบแผนการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ในโรงเรี ย นเทศบาลบ้ า นหั ว หิ น (ประชาธิ ป ถั ม ภ์ )
ตาบลหัวหิน อาเภอหัว หิน จังหวัดประจวบคีรีขัน ธ์ สังกัด กองการศึก ษาเทศบาลเมืองหัว หิน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 4 ห้อง รวมทั้งสิ้น 126 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 จานวน 39 คน โรงเรียน
เทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์) ตาบลหัวหิน อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัด
กองการศึกษาเทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling) โดย
การจับสลาก
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วิธีดาเนินการ
ในการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ (ป่าชายเลน) เพื่อ
เสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นการวิจัยโดยใช้
รูปแบบการวิจัยเชิงทดลองพัฒนาแบบกลุ่มเดี่ยว เพื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดกับนักเรียนก่อนและหลัง
เรี ย น โดยใช้ ท ดลองกั บ นั ก เรี ย น โรงเรี ย นเทศบาลบ้ า นหั ว หิ น (ประชาธิ ป ถั ม ภ์ ) จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจานวน 39 คน ในการทดลองมีลาดับขั้นตอนในการทดลอง
ดังนี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล
บ้านหัว หิน (ประชาธิปถัมภ์ ) เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการจัด การ
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
2. ทดลองใช้ ชุ ด กิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นรู้ โดยผู้ วิ จั ย ทดลองใช้ กั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จานวน
39 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยดาเนินการสอนรวม 12 ชั่วโมง จัดกิจกรรมตามแผนการ
จัดการเรียนรู้
3. ในการทดลองใช้ชุด กิจ กรรมการจัด การเรีย นรู้ โดยใช้แ หล่งเรียนรู้( ป่าชายเลน)
สาหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์) มีขั้นตอนดังนี้
3.1 ผู้วิจัยนาแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียนเรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม แบบ
ปรนัย จานวน 40 ข้อ ให้นักเรียนสอบก่อนที่จะใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
3.2 ผู้วิจัยดาเนินการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ในหน่วยการเรียนรู้
เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ดาเนินการสอน 12 ชั่วโมง โดยชี้แจงความสาคัญและประโยชน์ของการ
เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าใจตรงกัน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้
(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยได้นานั กเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้
ป่าชายเลน ณ อุทยานปราณบุรี โดยมีวิทยากรคอยให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติ ค วามเป็นมาของ
ป่าชายเลน ต้น กาเนิด ของป่าชายเลน และสิ่งมีชีวิตชนิด ต่ างๆในป่าชายเลน มีก ารเดิน สารวจ
บริเวณป่าชายเลนและบริเวณรอบๆ ทากิจกรรมกลุ่มร่วมกันเพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์
โดยมีวิทยากรและผู้วิจัยเป็นผู้ให้คาแนะนาปรึกษา
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สรุปขั้นตอนการดาเนินการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)
ตารางที่ 9 สรุปขั้นตอนการดาเนินการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แผนการจัดการ

เรื่อง

ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนรู้

เรียนรู้
แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 1 เอ๊ะ!
อะไรอยู่ในป่าชาย
เลน

แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 2 สาย
สัมพันธ์ป่าชายเลน

-

-

มาทาความรู้ป่าชายเลน
ลักษณะทั่วไปของป่าชายเลน
การกระจายพื้นที่ของป่าชายเลน
สภาพแวดล้อมของป่าชายเลน
ปั จ จั ย สิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี บ ทบาท
ส าคั ญในการดารงชี วิ ตของพื ช
และสัตว์ในป่าชายเลน
สังคมพืชในป่าชายเลน
การปรั บ ตัว ในสั งคมพื ชบริ เ วณ
ป่าชายเลน
สัตว์ในป่าชายเลน
สารวจพืชและสัตว์ในป่าชายเลน

- ทบทวนสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน

2

ทาใบกิจกรรมที่ 1
ย่าโคลน ลุยป่า
ทาใบกิจกรรมที่ 2
ปั จ จั ย ส าคั ญต่ อ ดารงชี วิ ตของ
พืชและสัตว์ใน
ป่าชายเลน

6

ทัศนศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติ
ศูนย์สิรินารทราชินี อ.ปราณ
บุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทาใบกิจกรรมที่ 3
พืชในป่าชายเลน
ทาใบกิจกรรมที่ 4
การแบ่งเขตของพันธุ์ไม้ป่าชาย
เลน
ทาใบกิจกรรมที่ 5
การปรับตัวของพืชใน
ป่าชายเลน
ทาใบกิจกรรมที่ 6
สัตว์ในป่าชายเลน
ทาใบกิจกรรมที่ 7
สารวจที่อยู่อาศัยของสัตว์
ทาใบกิจกรรมที่ 8
สิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน
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ตารางที่ 9 สรุปขั้นตอนการดาเนินการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ)
แผนการจัดการ

เรื่อง

ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนรู้

2

ทาใบกิจกรรม 9 องค์ประกอบ

เรียนรู้
แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 3 ป่าชาย
เลนสาคัญไฉน

- สายสัมพันธ์ป่าชายเลน
- องค์ ป ระกอบที่ มี ชี วิ ต และไม่ มี
ชีวิตของป่าชายเลน
- ห่วงโซ่อาหารในป่าชายเลน
- สายใยอาหารในป่าชายเลน

ที่มีชีวิตในระบบนิเวศ
ป่าชายเลน
ทาใบกิจกรรมที่ 10 คาถามน่ารู้
ในป่าชายเลน
ทาใบกิจกรรมที่ 11
ลองทาดู
ทาใบกิจกรรมที่ 12
ใครกิ น ใครเป็ น อาหารท าใบ
กิจกรรมที่ 13 สายใยอาหารใน
ป่าชายเลน

แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 4 ถ้าบ้าน
เราไม่มีป่าชายเลน

-

-

ความสาคัญและประโยชน์ของ
ป่าชายเลน
ประโยชน์ของป่าชายเลน
สรุ ป การใช้ ป ระโยชน์ จ ากป่ า
ชายเลน
ถ้าบ้านเราไม่มีป่าชายเลน
สรุปปัญหา สาเหตุและ
ผลกระทบจากการทาลายป่า
ชายเลน
การอนุรักษ์ป่าชายเลน
สานึกรักษ์ป่าชายเลน

2

ทาใบกิจกรรมที่ 14
บอกข่าวเล่าเรื่อง
ทาใบกิจกรรมที่ 15
จิตรกร จิตรกรรม
ทาใบกิจกรรมที่ 16
นานาประโยชน์
ทาใบกิจกรรมที่ 17 ป่าชายเลน
ลดลงได้อย่างไร
ทาใบกิจกรรมที่ 18 แนวทาง
แก้ปัญหา

3.3 ในการจั ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้ ผู้ วิจั ยอธิ บายขั้น ตอนการจัด กิจ กรรมโดยใช้
ชุด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เรื่ อ ง ชี วิ ต กั บ สิ่ง แวดล้ อ ม ที่ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้น จ านวน 1 ชุ ด กิ จ กรรม
ประกอบด้วยกิจกรรม 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) เอ๊ะ! อะไรอยู่ในป่าชายเลน 2) สายสัมพันธ์ป่าชายเลน
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3) ป่าชายเลนสาคัญไฉน 4) ถ้าบ้านเราไม่มีป่าชายเลน ซึ่งกิจกรรมมีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิ เ วศในป่ า ชายเลน ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสิ่ ง มี ชี วิ ต กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มในป่ า ชายเลน
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน และความสัมพัน ธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับ
สิ่งมีชีวิต การปรั บตัวของสิ่งมีชีวิต ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
มลพิษทางน้า มลพิษทางอากาศ และมลพิษจากขยะมูลฝอย ประชากรมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ
4. ทดสอบหลั ง เรี ย น(Posttest) โดยใช้ แ บบทดสอบวั ด ผลการเรี ย นรู้ เ รื่ อ งชี วิ ต กั บ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแบบทดสอบคู่ขนานกับแบบทดสอบก่อนเรียน
5. ผู้วิจัยประเมินผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)
6. ผู้วิจัยประเมินทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้แบบสังเกตทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
7. ผู้วิจัยประเมินจิตวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์หลังจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้แบบสังเกตจิตวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
8. ผู้วิจัยประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ หลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์)
2. แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 2 เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม จานวน 4 แผน รวมใช้เวลา
สอน จานวน 12 ชั่วโมง
3. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์)
จากขั้น ตอนที่ 3 การทดลองใช้ชุด กิจ กรรมการจัด การเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้
(ป่าชายเลน)
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ตารางที่ 10 สรุปวิธีการดาเนินการตามขั้นตอนที่ 3 การวิจัย(Research) : การทดลองใช้ชุดกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)
วัตถุประสงค์การ

วิธีการ

กลุ่มเป้าหมาย/

เครื่องมือ/การ

เอกสาร

วิเคราะห์ข้อมูล

วิจัย
เพื่อทดลองใช้
และหา

1.fทดสอบผลการเรียนรู้ก่อนใช้ชุด นั ก เ รี ย น ชั้ น 1. แบบทดสอบ
กิจกรรม

ประถมศึก ษาปี เรื่องชีวิตกับ

ประสิทธิภาพชุด 2.fจั ด กิ จ กร รม ก าร เรี ยน รู้ ต า ม ที่ 6 จานวน 39 สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมการ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่กาหนด คน

2. ชุดกิจกรรมการ

จัดการเรียนรู้

ไว้

จัดการเรียนรู้
จานวน 1 เล่ม
(4 กิจกรรม)
3. แผนการจัดการ
เรียนรู้

ขั้นตอนที่ 4 พัฒนา(Development) การประเมินและปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ก่ อ นและหลั ง การใช้ ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โดยใช้
แหล่งเรี ยนรู้ ( ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทัก ษะทางวิทยาศาสตร์ และประเมิน จิต วิทยาศาสตร์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิธีดาเนินการ ดังนี้
1. ประเมินผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัด กิจ กรรมการเรียนรู้ด้ ว ยชุด กิจ กรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้
(ป่าชายเลน) มีขั้นตอนการประเมินดังต่อไปนี้
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1.1 นาแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ที่ได้ปรับปรุงจนสมบูรณ์แล้ว ไปทดสอบกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์) ซึงเป็นกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 39 คน ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม
1.2 นากระดาษคาตอบมาตรวจให้คะแนน โดยให้เกณฑ์คะแนน ดังนี้ ตอบถูก
ให้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน
1.3 เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เรื่ อง ชีวิต และสิ่งแวดล้อ ม โดยใช้แหล่ งเรียนรู้ เพื่อ เสริม สร้างทั ก ษะทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1.4 น าคะแนนที่ได้ จ ากการทดสอบก่อนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบความ
แตกต่างโดยใช้ ค่าเฉลี่ย(̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และการทดสอบค่า (t-test Dependent)
2. ประเมินทักษะทางวิทยาศาสตร์ขนั้ พื้นฐานระหว่างการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อประเมินทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานระหว่างการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบสังเกตทักษะทางวิทยาศาสตร์
ประเมินทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนรายบุคคลระหว่างนักเรียนทากิจกรรม
3. ประเมินจิตวิทยาศาสตร์หลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อประเมินจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์หลังการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้
4. ประเมินความคิดเห็นของนักเรียนหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อประเมินความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อการจัดการเรียนรู้หลังการ
ใช้ชุดกิจกรรม โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น
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ตารางที่ 11 สรุปวิธีดาเนินการวิจัยขัน้ ตอนที่ 4 การพัฒนา(Development) : การประเมินชุดกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้
วัตถุประสงค์

วิธีการ

การวิจัย

กลุ่มเป้าหมาย/

เครื่องมือ

เอกสาร

การวิเคราะห์
ข้อมูล

เพื่อ

1. น าแบบทดสอบวั ด ผล นักเรียนโรงเรียน

- แบบทดสอบ

ค่าเฉลีย่ (̅) และ

ประเมินผล

การเรีย นรู้ ที่ผู้วิจัย สร้า งขึ้น เทศบาลบ้านหัวหิน

ก่อน – หลังเรียน ส่วนเบีย่ งเบน

การเรียนรู้ของ ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทา (ประชาธิปถัมภ์)

เรือ่ ง ชีวิตกับ

มาตรฐาน(S.D.)

นักเรียน

สิ่งแวดล้อม

และ t-test แบบ

2.pป ร ะ เ มิ น ทั ก ษ ะ ท า ง

- แบบสังเกต

Dependent

วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

ทักษะทาง

3. ประเมินจิตวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ขั้น

หลังการใช้ชุดกิจกรรม

พื้นฐาน

4. สอบถามความคิดเห็น

- แบบประเมิน

ของนักเรียนที่มีต่อการ

จิตวิทยาศาสตร์

จัดการเรียนรู้ด้วยชุด

- แบบสอบถาม

กิจกรรม

ความคิดเห็น

ก่อนและหลังเรียน

จานวน 39 คน
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่อง พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นลักษณะของการวิจัยและ
พัฒนา(Research and Development : R&D) โดยมีขั้นตอนการดาเนิน การวิจัย 4 ขั้น ตอน ดังนี้
1) การศึกษาความต้องการข้อมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุด กิจกรรมการเรียนรู้
3) การทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และ 4) การประเมินและปรับปรุงชุด กิจกรรมการเรียนรู้
โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์) ที่กาลังศึกษาอยู่
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นหน่วยการวิเคราะห์(Unit of Analysis)
ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาความต้องการข้อมูลพื้นฐาน
ผ ลก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม ต้ อง ก า ร ข้ อ มู ลพื้ น ฐา น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร พั ฒ น า ชุ ด กิ จ ก ร ร ม
การเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ชุดกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) 3) ศึกษาความต้องการสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 4) สอบถามความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและสรุปผลดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผลการวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ตรแกนกลางการศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 และหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จากการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรี ยนเทศบาลบ้านหัว หิน(ประชาธิปถัมภ์) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้
กล่าวถึงเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนวิทยาศาสตร์โดยเน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะสาคัญ
ในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการต่างๆในการสืบเสาะหาความรู้ และการ
แก้ปัญหาที่หลากหลาย มีการทากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย มีความคิดเป็น
เหตุเป็นผล มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
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มีความรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษ ย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถนาความรู้ไปใช้
อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์กล่าว ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) มาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย
เนื้อหาสาระของชุดกิจกรรมนี้ ได้จัดทาขึ้นให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางและ
หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนบรรลุมาตรฐานและตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับ
สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลกนาความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความสนใจของผู้เรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้
ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ ตามสภาพจริง ทั้งภายในและภายนอกสถานศึก ษา เชิญวิทยากรบรรยาย
แนะนา และสารวจป่าชายเลน มีการวัดผลและประเมินผล สามารถประเมินทักษะทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ เป็นการประเมินทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ทั้งก่อนและหลังเรียน เพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ ตลอดจนนาไปใช้ปรับปรุง
และแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ ให้มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุดกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้
(ป่าชายเลน)
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมโดยใช้
แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) พบว่า การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ (1) การประยุกต์ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยคานึงถึงความต้องการ
ความถนั ด และความสนใจของผู้ เ รีย นเป็ น สาคั ญ (2) การยึ ด ผู้ เ รีย นเป็ น สาคั ญ โดยการจั ด
ประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง (3) การใช้สื่อประสมที่มีความ
หลากหลายเข้ามาช่วยเป็นสื่อในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น
(4) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรีย น โดยการนาเอากระบวนการกลุ่มสัมพันธ์มาใช้ในการเปิด
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โอกาสให้ค รู และนั กเรี ยนได้ปฏิบัติกิจ กรรมร่ว มกัน (5) การจัด สภาพการเรียนรู้ โดยยึด หลัก
จิต วิท ยาการเรี ยนรู้ มี ก ารเสริ มแรงให้กั บผู้เ รียนและให้ผู้เ รียนได้ เ รียนรู้ไปที ละขั้ น ตอนตาม
ความสามารถและความสนใจของผู้เรียน สาหรับแนวคิด ทฤษฎีใ นการใช้แหล่งเรียนรู้ ผู้วิจัย
สามารถสรุปได้ว่า แหล่งเรียนรู้ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นบุคคล สถานที่
สถาบัน องค์กร ตลอดจนทั้งวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
และวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนความเชื่อที่จัดขึ้นในชุมชนที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อการเรียน
การสอน สิ่งเหล่านั้นถ้าครูผู้สอนรู้จักสารวจ แสวงหา นามาใช้ในโรงเรียนและนานักเรียนออกไป
สัมผัสกับสภาพจริ งของแหล่งเรียนรู้ใ นชุมชนเหล่านั้ น ด้ ว ยตั ว นัก เรียนเองแล้ว ย่อมจะเพิ่มพูน
ประสบการณ์ตรงให้แก่นักเรียนมากยิ่งขึ้น ทั้งยังทาให้บทเรียนน่าเรียนอีกด้วยเพราะผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและยังสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น สิ่งเหล่านั้น
ครูผู้สอนสามารถนาไปประกอบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพต่อนักเรียนได้
จากการศึก ษางานวิจั ยที่ เกี่ ยวข้อ งกับ ชุด กิจ กรรมการเรี ยนรู้แ ละแหล่ งเรีย นรู้ พบว่ า
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้สามารถพัฒนาการเรียนรู้และสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์
ศาสตร์ ขั้นพื้นฐาน ทาให้นัก เรี ยนที่ได้ รับการเรียนรู้มีผลการเรียนรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์
สูงขึ้น เนื่องจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียน
สนใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ เน้น ให้ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง และปฏิบัติจริงโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อใช้เป็นสื่อที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีบทบาทสาคัญในการฝึกทักษะ
ด้วยตนเอง มีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งกิจกรรมเดี่ ยวและกิจกรรมกลุ่ม เพื่อฝึกให้นั กเรียนรู้จัก
บทบาทของตนเองในการปฏิ บัติ ต นในระหว่ างที่มี ก ารจัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ชุ ด กิ จ กรรม
ที่พัฒ นาขึ้ น นั้ น ประกอบด้ ว ย ชื่อกิจ กรรม ค าชี้แจงสาหรับครูผู้สอน ค าชี้ แจงสาหรับผู้เรีย น
สาระสาคัญ/จุดประสงค์ ใบความรู้/ใบกิจกรรม แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน แผนการจัดการเรียนรู้
ภายในชุดกิจกรรมมีคาชี้แจงที่สั้นกระชับและชัดเจน เรียงลาดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก มีรูปแบบที่
หลากหลาย สีสันสดใส โดยผู้วิจัยได้นาข้อมูลเกี่ยวกับป่าชายเลนมาเป็นบทเรียนในเรื่องชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน นักเรียนมีความรู้ รู้จักรักและ
หวงแหนป่าชายเลนในท้องถิ่นของตนเองและสามารถบอกวิธีการอนุรักษ์ป่าชายเลนให้ยั่งยืน โดย
มีขั้นตอนในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) ดังนี้ 1) ศึกษาความ
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ต้องการลักษณะของชุดกิจกรรม 2) สร้างและออกแบบชุดกิจกรรม 3) นาชุดกิจกรรมที่พัฒนาแล้ว
ไปทดลองใช้และหาค่าประสิทธิภาพ 4) ประเมินและแก้ไขชุดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ต่อไป
ผลการศึกษาความต้องการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การเก็บ รวบรวมข้อ มูล การศึ ก ษาความต้ อ งการของนั ก เรีย นชั้ น ประถมศึก ษาปีที่ 6
ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลด้วยการสอบถามกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน
126 คน โดยวิเ คราะห์ข้ อมู ลจาก 1) สถานภาพและข้อ มูล ทั่ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม
2) สอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับรูปแบบ ขอบข่ายเนื้อหา 3) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถาม
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม โดยจาแนกเพศ วิเคราะห์โดยใช้
สถิติค่าร้อยละ ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 แสดงจานวนและร้อยละเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักเรียน
ข้อมูลทั่วไป

จานวน

ร้อยละ

รวม

74
52
126

58.73
41.27
100.00

เพศ
ชาย
หญิง

จากตารางที่ 12 พบว่า ข้อมูลทั่วไปด้ านเพศของนัก เรียนชั้น ประถมศึก ษาปีที่ 6 พบว่า
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจานวนทั้งหมด 126 คน เป็นเพศชาย จานวน 74 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.73 เพศหญิง จานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 41.27
ตอนที่ 2 ความต้ องการในการเรียนด้ ว ยชุด กิจ กรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้
(ป่ า ชายเลน) เพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละจิ ต วิ ท ยาศาสตร์ ของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 4 ห้องเรียน รวมนักเรียน 126 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 13 จานวนร้อยละความต้องการในการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้
(ป่าชายเลน)
ข้อมูลพืน้ ฐานและความต้องการในการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จานวนนักเรียน
(คน)
1. ความต้องการรูปแบบ ลักษณะของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
113
1.1 มีคาชี้แจง กระชับชัดเจน
120
1.2 มีตัวอย่างลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้
126
1.3 มีภาพประกอบสีสันสวยงาม
126
1.4 ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและชัดเจน
126
1.5 มีกิจกรรมที่หลากหลายและได้ลงมือปฏิบัติ

ร้อยละ

89.68
95.24
100.00
100.00
100.00

2. ด้านเนื้อหาของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
2.1 ที่มาของป่าชายเลน
2.2 พืชที่มีอยู่ในป่าชายเลน
2.3 สัตว์ที่อยู่ในป่าชายเลน
2.4 การดารงชีวิตของพืชและสัตว์ในป่าชายเลน
2.5 ประโยชน์ของป่าชายเลน

126
126
126
126
126

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

3. ด้านกิจกรรมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
3.1 เรียนรู้ด้วยตนเองเป็นรายบุคคล
3.2 เรียนรู้ร่วมกับสถานที่จริง
3.3 เรียนรู้ร่วมกับการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้
3.4 เรียนรู้ร่วมกับการสอบถามผู้รู้ในท้องถิ่น

126
126
112
103

100.00
100.00
88.89
81.75

139
ตารางที่ 13 จานวนร้อยละความต้องการในการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้
(ป่าชายเลน) (ต่อ)
ข้อมูลพืน้ ฐานและความต้องการในการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จานวนนักเรียน ร้อยละ
(คน)
4. ด้านการวัดและประเมินผล
120
95.24
4.1 การทากิจกรรมกลุ่ม
117
92.86
4.2 การตรวจผลงาน / ชิ้นงาน
96
76.19
4.3 สัมภาษณ์
115
91.27
4.4 สังเกตการณ์ปฏิบัติกิจกรรม
120
95.24
4.5 สังเกตการณ์ทางานกลุ่ม
116
92.06
4.6 สังเกตการณ์นาเสนองาน
124
98.41
4.7 การทาแบบฝึกหัด
123
97.62
4.8 การทาแบบทดสอบ
* หมายเหตุ นักเรียนสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
จากตารางที่ 13 ความต้องการในการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้
(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในด้าน
ความต้ องการรู ปแบบ ลัก ษณะของชุด กิจ กรรมการเรีย นรู้ เนื้ อหาของชุด กิจ กรรมการเรียนรู้
กิจกรรมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล พบว่า ในด้านรูปแบบลักษณะของ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนต้องการรูปแบบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรียงลาดับจากมากไปหา
น้อย ดั งนี้ 1) มีกิจกรรมที่หลากหลายและได้ลงมือปฏิบัติ จ านวน 126 คน คิด เป็น ร้อยละ 100
2) มีภาพประกอบสีสันสวยงาม จานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 100 3) ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและ
จานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 100 4) มีตัวอย่างลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้จานวน จานวน 120
คน คิดเป็น ร้อยละ 95.24 5) มีคาชี้แจง กระชับชัด เจน จานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 89.68
ตามลาดับ
ด้านเนื้อหาของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ นักเรียนต้องการ
เรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนในเรื่อง 1) ที่มาของป่าชายเลน 2) พืชที่มีอยู่ในป่าชายเลน
3) สัตว์ที่มีอยู่ในป่าชายเลน 4) การดารงชีวิตของพืชและสัตว์ในป่าชายเลน 5) ประโยชน์ของ
ป่าชายเลน จานวน 126 คน เท่ากันทุกข้อ คิดเป็นร้อยละ 100
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ด้านกิจกรรมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) เรียนรู้ด้วย
ตนเองเป็นรายบุคคล จานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 100 2) เรียนรู้ร่วมกับสถานที่จริง จานวน
126 คน คิดเป็นร้ อยละ 100 3) เรียนรู้ร่วมกับการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ จานวน 112 คน
คิดเป็นร้อยละ 88.89 4) เรียนรู้ร่วมกับการสอบถามผู้รู้ในท้องถิ่น จานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ
81.75
ด้านการวัดและประเมินผล เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) การทาแบบฝึกหัด
จานวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 98.41 2) การทาแบบทดสอบ จานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ
97.62 3) การทากิจกรรมกลุ่ม จานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 95.24 4) สังเกตการณ์ทางานกลุ่ม
จานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 95.24 5) การตรวจผลงาน / ชิ้นงาน จานวน 117 คน คิดเป็นร้อย
ละ 92.86 6) สังเกตการณ์นาเสนองาน จานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 92.06 7) สังเกตการณ์
ปฏิบัติกิจกรรม จานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 91.27 8) สัมภาษณ์ จานวน 96 คน คิดเป็น
ร้อยละ 76.19
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จากการศึกษาข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
เพิ่มเติม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนต้องการให้ครูจัดการเรียนเรียนรู้โดย
กิจกรรมกลุ่ม ได้ออกไปศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากสถานที่จริงทาให้เกิดทักษะกระบวนการและความเข้าใจที่คงทน
จากผลการศึก ษาข้อมูลวิจัย แสดงให้เห็นว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทาให้นัก เรียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี ผู้วิจัยจึงได้นาหลักการของชุดกิจกรรมการเรียนรู้มาเป็นแนวทางใน
การพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โดยใช้ แหล่ง เรี ยนรู้( ป่ าชายเลน) เพื่อ เสริ มสร้า งทั ก ษะทาง
วิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการศึกษาความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)
ผลการศึ ก ษาความคิ ด เห็น และข้ อเสนอแนะเกี่ ยวกั บชุ ด กิจ กรรมการเรีย นรู้ โดยใช้
แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) จากครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนเทศบาลบ้าน
หัวหิน(ประชาธิปถัมภ์) จานวน 7 คน โดยสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของชุดกิจกรรม รูปแบบ
ของชุดกิจกรรม เนื้อหาในชุดกิจกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุดกิจกรรม สื่อการเรียนรู้
ในชุ ด กิจ กรรม การวัด และประเมิน ผลในชุ ด กิจ กรรม โดยรวบรวมและวิเ คราะห์ข้ อมูล จาก
1) สถานภาพและข้อมูลทั่วไป 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสาคัญและความจาเป็นของการพัฒนา
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) 3) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผู้วิจัยนาเสนอ
ผลการวิจัยดังนี้
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
สถานภาพและข้อมูลทั่วไป จากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนกลุ่ม
สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ โดยจ าแนกตามเพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา ต าแหน่ ง งาน
ประสบการณ์การทางาน ประสบการณ์การเรียนรู้ ดังตารางที่ 14
ตารางที่ 14 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
สถานภาพและข้อมูลทั่วไป

จานวน

ร้อยละ

รวม

7
7

100.00
100.00

รวม

2
2
2
1
7

28.57
28.57
28.57
14.29
100.00

รวม

5
2
7

71.43
28.57
100.00

1
6
7

14.29
85.71
100.00

1
4
2
7

14.29
57.14
28.57
100.00

1. เพศ
หญิง
2. อายุ
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
3. วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
4. ตาแหน่งงาน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รวม
5. ประสบการณ์การทางาน
น้อยกว่า 5 ปี
5 – 10 ปี
มากกว่า 10 ปี
รวม
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ตารางที่ 14 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ (ต่อ)
สถานภาพและข้อมูลทั่วไป
6. ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับชุดกิจกรรม
การเรียนรู้
มีประสบการณ์
ไม่มีประสบการณ์
รวม

จานวน

ร้อยละ

2
5
7

28.57
71.43
100.00

จากตารางที่ 14 พบว่า สถานภาพและข้อมูลทั่วไป จากครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ พบว่าเป็นหญิงร้อยละ 100 ผูใ้ ห้สัมภาษณ์มอี ายุระหว่าง 20-30 ปี 31-40 ปี และ 4150 เท่ากันคือ ร้อยละ 28.57 และรองลงมา มีอายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 14.29 ด้านวุฒิการศึกษา
ส่วนใหญ่จบการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 71.45 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 28.57
ด้านประสบการณ์ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 5-10 ปี ร้อยละ 57.14
รองลงมามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ร้อยละ 28.57 และมีประสบการณ์ในการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์น้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 14.29 ผู้ให้สัมภาษณ์มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ 18.57 และไม่มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ 71.43
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสาคัญและความจาเป็นของการพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รวมทั้งสิ้น
7 คน มีรายละเอียดดังนี้
1. การนาข้อ มูล เกี่ย วกับป่าชายเลน มาจัดกิจกรรมการเรีย นการสอนมีประโยชน์หรือ
จาเป็นต่อนัก เรียน ผู้ร่ วมตอบแบบสัมภาษณ์มีค วามเห็นสอดคล้องกันว่า การน าข้อมูลเกี่ยวกับ
ป่าชายเลนมาให้นั กเรี ยนได้ เรียนรู้ ได้ ศึกษาค้น คว้า เห็นความสาคัญของป่ าชายเลน เนื่องจาก
ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศในท้องถิ่น และเป็นระบบนิเวศที่มีในท้องถิ่น และเป็นระบบนิเวศที่มี
ความเชื่อมโยงกับทรัพยากรทางทะเล ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สาคัญต่อการดารงชีวิตของคนในท้องถิ่น
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นักเรียนเรียนได้เรียนรู้สภาพปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้น หากไม่มีป่าชายเลน และนักเรียนยัง
สามารถร่ ว มกั น เสนอแนะแนวทางการแก้ ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มป่ า ชายเลน และการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
2. เรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เรื่องใดที่มีประโยชน์และน่าสนใจ ควรนามา
ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ศึกษา โดยภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์มีความเห็น
เกี่ยวกับเรื่องน่าสนใจ คือ ที่มาของป่าชายเลน สิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน(พืชและสัตว์ในป่าชายเลน)
ประโยชน์ของป่าชายเลน และความสาคัญของป่าชายเลน
3. การนาข้อมูลแหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) มาใช้ในการจัดการเรีย นการสอน ควรมีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบใดที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครูผู้ร่วมตอบแบบ
สัมภาษณ์มีความเห็นสอดคล้องกันว่าควรจัดกิจกรรมในรูปแบบของค่ายวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียน
ได้ลงไปสารวจ สัมผัสกับสถานที่จริงและได้ลงมือปฏิบัติจริง
4. ด้านการวัดผลและประเมินผล ควรเน้นการวัดและประเมินที่หลากหลาย เช่น ประเมิน
จากภาระงาน / ชิ้น งาน โดยใช้เกณฑ์ประเมินแบบรูบริค (Rubric) ประเมินโดยครูผู้สอน และ
นักเรียน เกณฑ์การประเมินควรครอบคลุมถึงด้านความสามารถในการทางาน ความถูกต้องถึง
ข้อมูล ทักษะขั้น พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ และคุณ ลัก ษณะอัน พึงประสงค์ ด้ านใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทางาน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551
5. ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มครูควรอยู่กับนักเรียนเพื่ ออานวยความสะดวก
ให้กับผู้เรียน และการจัดกลุ่มนักเรียนครูควรจัดแบบคละความสามารถโดยแบ่งเด็กเป็ นกลุ่มเก่ง
กลุ่มกลาง และกลุ่มอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนที่เก่งจับกลุ่มกันเอง สอนให้รู้จักการทางาน
ร่วมกันเป็นทีม การให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
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ขั้นตอนที่ 2 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ในขั้นตอนที่ 2 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้(ป่าชายเลน) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ข้อมูลขั้นที่ 1 การศึกษา
ความต้องการและข้อมูลพื้นฐาน ได้ แก่ 1) วิเคราะห์หลัก สูต รแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์) 2) ศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีจ ากเอกสาร และงานวิจัยที่เ กี่ยวข้อง 3) สอบถามความต้ อ งการของนั ก เรีย น
4) สอบถามความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยนาประเด็นดั งกล่าวมา
พัฒนาเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฉบับร่าง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1) การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
2) ประเมินและตรวจสอบความสอดคล้องของชุดกิจกรรม โดยผู้เชี่ยวชาญ
1. ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการสอบถามความต้องการและการ
สัมภาษณ์ พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นสื่อและนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ชุดกิจกรรมจึงเป็นเครื่องมือที่ครูสามารถนามาจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้บรรลุผล มีองค์ประกอบที่สาคัญ 1) ชื่อกิจกรรม 2) คานา 3) คาชี้แจงสาหรับ
ครูผู้สอน 4) คาชี้แจงสาหรับนักเรียน 5) สาระสาคัญ/จุดประสงค์ 6) ใบความรู้/ใบกิจกรรม
7) แบบทดสอบ 8) แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 1 ชุดกิจกรรม
ภายในชุดกิจกรรมประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) เอ๊ะ! อะไรอยู่ในป่าชายเลน 2) สายสัมพันธ์
ป่าชายเลน 3) ป่าชายเลนสาคัญไฉน 4) ถ้าบ้านเราไม่มีป่าชายเลน เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการ
อนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มในป่ า ชายเลน อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก การ
จุดมุ่งหมาย และสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์)
2. ผลการประเมินและตรวจสอบความสอดคล้องของชุดกิจกรรม
ขั้นการหาประสิทธิภาพชุด กิจ กรรม เพื่อเป็นการประกัน ว่า ชุด กิจ กรรมที่ สร้างขึ้น มี
ประสิทธิภาพในการสอนผู้สร้างจาเป็นต้องกาหนดเกณฑ์ล่วงหน้า โดยคานึงหลักที่ว่า การเรียนรู้
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนให้บรรลุผล ชุดกิจกรรมที่ได้ปรับปรุง
แล้วและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ สามารถนาไปสอนผู้เรียนได้ตามประเภทของชุดกิจกรรม
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และตามระดับการศึกษา ขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรม ซึ่งมีขั้นตอนสาคัญ คือ ให้นักเรียนทา
แบบทดสอบก่อนเรียน ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน ขั้นประกอบกิจกรรม ขั้นสรุปผลการเรียน และทา
แบบทดสอบหลั ง เรี ย นเพื่อ ดู พ ฤติ ก รรมการเรี ยนรู้ที่ ได้ เปลี่ย นไป และได้ องค์ป ระกอบของ
ชุดกิจกรรม ดังนี้ 1) ชื่อกิจกรรม 2) คานา 3) คาชี้แจงสาหรับครูผู้สอน 4) คาชี้แจงสาหรับนักเรียน
5) สาระสาคัญ/จุดประสงค์ 6) ใบความรู้/ใบกิจกรรม 7) แบบทดสอบ 8) แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่ง
ชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 1 ชุดกิจกรรม ภายในชุดกิจกรรมประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้
1) เอ๊ะ! อะไรอยู่ในป่าชายเลน 2) สายสัมพันธ์ป่าชายเลน 3) ป่าชายเลนสาคัญไฉน 4) ถ้าบ้านเรา
ไม่มีป่าชายเลน ซึ่งขั้น ตอนการพัฒนาชุด กิจ กรรมการเรียนรู้นี้ จะช่ว ยส่งเสริม ทัก ษะทาง
วิทยาศาสตร์ และจิต วิทยาศาสตร์ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็น ไปตามหลัก การ จุด มุ่ งหมายและ
สมรรถนะตามหลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน พุท ธศัก ราช 2551 และหลั ก สูต ร
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์) อีกด้วย และนอกจากนี้ยังมีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การตรวจใบงาน ชิ้นงาน เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้ชดุ กิจกรรม
ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อ
เสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไป
ใช้กับนั ก เรียนชั้น ประถมศึก ษาปีที่ 6/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีก ารศึก ษา 2558 โรงเรียนเทศบาล
บ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์) จานวน 39 คน เริ่มทดลองใช้ตั้งแต่วันที่ 6 – 20 กรกฎาคม 2558 รวม
เวลา 12 ชั่วโมง จานวน 4 แผนการจัดการเรียนรู้ สาหรับการทดลองนั้น ผู้วิจัยเป็นผู้ดาเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยตนเองในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด
กิจกรรมผู้วิจัยได้นานักเรียนไปศึกษาและทากิจกรรม ณ อุทยานปราณบุรี โดยมีวิทยากรแนะนา
และให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับป่าชายเลน อาทิเช่น ประวัติความเป็นมาของป่าชายเลน สิ่งมีชีวิต
ในป่าชายเลน ฯลฯ วิทยากรและครูนานักเรียนเดินสารวจบริเวณป่าชายเลนและบริเวณโดยรอบ
ของป่าชายเลน โดยมีการแบ่งกลุ่มและทากิจกรรมร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
นักเรียนได้ศึกษาและสัมผัสกับป่าชายเลนโดยตรง ทาให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น
มีความกระตือรือร้นในการทางาน จากนั้นเมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่แล้ว เมื่อเสร็จ
สิ้นกระบวนการแล้วจึงทาแบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม จานวน 40 ข้อ แบบสังเกตทักษะทางวิทยาศาสตร์ แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ และ
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยได้
ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เท่ากับ ดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15 การคานวณหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
การทดสอบ

จานวน
(คน)

กระบวนการ(E1)
ผลลัพธ์(E2)

39
39

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

60
40

50.28
32.41

3.87
3.09

ประสิทธิภาพ

83.80
81.03

จากตารางที่ 15 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้
(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า
ผลคะแนนระหว่างเรียน (E1) มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 83.80 และผลคะแนนหลังเรียน (E2) มีคะแนน
เฉลี่ย ร้อยละ 81.03 แสดงว่า การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้การเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชาย
เลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 มีประสิทธิภาพ 83.80 /81.03 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
ขั้นตอนที่ 4 ผลการประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้
จากการนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 80/80 ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ และ
จิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนั กเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งได้มีการประเมิน ทั้ง ก่อนเรียนและ
หลังเรียน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
4.1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง ป่าชายเลน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดยใช้ชดุ กิจกรรมก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
จากการให้ นั ก เรี ย นท าแบบทดสอบวั ด ผลการเรีย นรู้ แ บบปรนั ย ชนิ ด เลื อ กตอบ
(Multiple Choice) 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้ผล ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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ตารางที่ 16 เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดยใช้ชุดกิจกรรมก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
จานวนนักเรียน(n) คะแนนเต็ม
S.D. t-test Sig.
̅
คะแนนก่อนเรียน
39
คะแนนหลังเรียน
39
** มีระดับนัยสาคัญที่ .01

40
40

18.64
32.41

2.88
3.09

20.28**

.00

จากตารางที่ 16 เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดกิจกรรมก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ พบว่า ผลการเรียนรู้ก่อนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้ว ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยผลการเรียนรู้หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรี ยนรู้ (ป่าชายเลน) (̅ = 32.41, S.D. = 3.09) สูงกว่าก่อนจัด กิจ กรรมการเรียนรู้ด้ ว ย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) (̅= 18.64 , S.D. = 2.88) อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 คือ ผลการเรียนรู้ ของนักเรียน หลัง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจ กรรมการเรียนรู้โดยใช้ แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) สูงกว่าก่อนการ
จัดการเรียนรู้ ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2
4.2 ผลการศึกษาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โดยใช้ชุดกิจกรรมหลังการจัดการเรียนรู้
จากการศึกษาทักษะทางวิทยาศาสตร์ หลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้
(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

148
ตารางที่ 17 การศึกษาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้(ป่าชายเลน)
ประเด็นการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. การสังเกต
1.1 สนใจเรื่องที่สังเกต
1.2 ใช้ประสาทสัมผัสหลายทางในการสังเกต
1.3 ไม่ลงความคิดเห็นส่วนตัวในการสังเกต
1.4 ได้ข้อมูลมากพอ
1.5 ระบุข้อมูลที่ได้จากการสังเกต
รวม
2. การจาแนกประเภท
2.1 ใช้ประสาทสัมผัสหลายทางในการศึกษาข้อมูล
2.2 บอกความเหมือนต่างข้อมูลได้
2.3 กาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการจาแนกได้
2.4 จัดสิ่งที่จาแนกเข้ากลุ่มตามเกณฑ์ที่ใช้จาแนกได้
2.5 ผลการจาแนกถูกต้อง
รวม
3. การวัด
3.1 เลือกใช้เครื่องมือได้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน
3.2 ปฏิบัติได้คล่องและว่องไว
3.3 ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวัด
3.4 ระบุหน่วยของจานวนที่ได้จากการวัดถูกต้อง
3.5 ผลที่ได้จากการวัดเที่ยงตรงแม่นยา
รวม

̅

S.D.

แปลผล

ลาดับที่

2.79
2.87
2.62
2.59
2.64
2.70

0.52
0.40
0.74
0.71
0.70
0.34

2
1
4
5
3
3

2.72

0.50

ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง

2.85
2.72

0.36
0.60

2.74
2.74
2.76

0.44
0.44
0.18

2.56

0.71

2.56
2.74
2.62
2.67
2.62

0.67
0.44
0.74
0.58
0.31

ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง

5
1
4
3
2
1
4
5
1
3
2
7
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ตารางที่ 17 การศึกษาทักษะทางวิทยาศาสตร์ หลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้
(ป่าชายเลน) (ต่อ)
ประเด็นการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. การคานวณ
4.1 บอกแหล่งที่มาของจานวนที่ใช้ในการคานวณได้
4.2 ระบุค่าเชิงปริมาณที่ได้จากการวัด การชั่ง หรือ
อื่นๆ และระบุหน่วยได้ถูกต้อง
4.3 นาค่าได้มาจัดกระทาให้เกิดค่าใหม่ด้วยการบวก
ลบ คูณ หารตามสถานการณ์ได้ถูกต้อง
4.4 จานวนที่ได้จากการคานวณถูกต้องชัดเจน สื่อ
ความหมายได้ตรงตามต้องการ
4.5 การคานวณรวดเร็วเหมาะกับระดับชั้น

̅

S.D.

แปลผล

ลาดับที่

ระดับสูง
2.74
2.74

0.55
0.50

ระดับสูง

2
3

2.77

0.43

ระดับสูง

1

2.62

0.71

ระดับสูง

5

2.69

0.52

ระดับสูง

4

รวม
5. ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา
5.1 วาดรูปหรือภาพ 3 มิติของวัตถุ เช่น กล่อง ต้นไม้
โต๊ะ และสื่อความหมายได้
5.2 บอกจานวนเส้นสมมาตรของรูป 2 มิติได้
5.3 บอกได้ว่าเงาของวัตถุที่อยู่บนฉากจะมีรูปเป็น
อย่างไร
5.4 บอกได้ว่าวัตถุอยู่ในทิศหรือตาแหน่งใดของอีก
วัตถุหนึ่ง
5.5 คาดการขนาดหรือตาแหน่งของวัตถุที่กาลัง
เคลื่อนที่ในเวลาที่เปลี่ยนไปได้

2.71

0. 20

ระดับสูง

2

2.77

0.43

2.49

0.82

2.62

0.71

2.69

0.61

2.72

0.65

รวม
6. การลงความเห็นจากข้อมูล
6.1 ศึกษาข้อมูลที่ต้องการศึกษาด้วยวิธีต่างๆ เช่น
สังเกต สารวจ สืบค้น ทดลอง วิเคราะห์ได้
6.2 จัดกระทาข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ และสรุป
สาระสาคัญของข้อมูลหรือเรื่องที่จะศึกษา
6.3 ให้ความเห็นที่เกินไปจากข้อมูลที่มีอยู่โดยอาศัย
การเชื่อมโยงการใช้เหตุผล และจาก
ประสบการณ์เดิมได้

2.66

0. 21

2.79

0.41

2.62

0.71

2.56

0.75

1
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง

5
4

ระดับสูง

3

ระดับสูง

2

ระดับสูง
ระดับสูง

5
2

ระดับสูง

3

ระดับสูง

4
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ตารางที่ 17 การศึกษาทักษะทางวิทยาศาสตร์ หลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้
(ป่าชายเลน) (ต่อ)
ประเด็นการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
6.4 สามารถอธิบายเหตุผลประกอบในการลง
ความเห็น
6.5 การลงความเห็นจากข้อมูลเป็นไปอย่าง
สมเหตุสมผล
รวม
7. การจัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูล
7.1 ใช้ข้อความบรรยายข้อมูลได้ถูกต้องรัดกุม
ชัดเจน
7.2 ใช้แผนภาพหรือรูปภาพที่ได้จากการวาดหรือ
ถ่ายแสดงให้เห็นลักษณะข้อมูลได้แจ่มชัด
7.3 ใช้ตารางบันทึกข้อมูลแสดงความสัมพันธ์ของ
ส่วนต่างๆ ที่ได้จากการสารวจ สังเกต วัดหรือ
ทดลองที่ง่ายต่อการตีความ
7.4 ใช้สัญลักษณ์เช่น ตัวอักษรหรือเครื่องหมายที่ตก
ลงกันไว้แทนข้อความบางอย่างให้กะทัดรัด
7.5 ใช้กราฟเสนอข้อมูลที่เป็นตัวเลขเพื่อแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาได้
รวม
8. การพยากรณ์
8.1 เข้าใจปัญหาหรือเหตุการณ์ที่ต้องการรู้ล่วงหน้า
8.2 หาข้อมูลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้าๆ หรือจากกฎ
หลักการทฤษฎี การทดลอง เป็นต้น

̅
2.44

S.D.
0.79

แปลผล
ระดับสูง

ลาดับที่
5

2.88

0.37

ระดับสูง

1

2.65

0.21

ระดับสูง
ระดับสูง

6

2.51

0.76

2.72

0.51

3
ระดับสูง

1

ระดับสูง
2.44

0.75

4

2.64

0.63

ระดับสูง

2

2.44

0.82

ระดับสูง

4

2.55

0.26

ระดับสูง

8

2.59

0.64

ระดับสูง

5

2.59

0.64

ระดับสูง

4

8.3 ใช้ข้อมูลที่ได้ศึกษาคาดคะเนสิ่งที่เกิดล่วงหน้าได้

2.77

0.48

ระดับสูง

1

8.4 ได้คาตอบของปัญหาหรือเรื่องที่ต้องการ
พยากรณ์

2.69

0.57

ระดับสูง

3

8.5 การคาดคะเน/พยากรณ์เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

2.72

0. 27

รวม

2.68

0.06

ระดับสูง
ระดับสูง

2
4

ภาพรวม

2.67

0.11

ระดับสูง
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จากตารางที่ 17 ผลการศึกษาทักษะทางวิทยาศาสตร์ หลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่าภาพรวมนักเรียนมีทักษะทาง
วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับสูง (̅ =2.67, S.D. = 0.11) และเมื่อพิจารณาทักษะรายด้านพบว่า นักเรียน
มีค่าเฉลี่ยด้านทักษะการจาแนกประเภทมากที่สุด (̅ =2.76, S.D. = 0.18) รองลงมาคือทักษะการ
คานวณ (̅ =2.71, S.D. = 0.20) และทักษะการจัดกระทาและสื่ อความหมายข้อมูลมีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด (̅ =2.55, S.D. = 0.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาดับได้ดังนี้
ลาดับที่ 1 พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ ด้านทักษะการ
จาแนกประเภท อยู่ในระดับสูง (̅ =2.76, S.D. = 0.18) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนมี
ค่าเฉลี่ยด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับสูงทุกข้อโดยมีค่าเฉลี่ยด้านทักษะในด้านการบอก
ความเหมือนต่างข้อมูลได้ มากที่สุด (̅ =2.85, S.D. = 0.37) รองลงมาคือ ผลการจาแนกถูกต้อง
(̅ =2.74, S.D. = 0.44) และ กาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการจาแนกได้ (̅ =2.72, S.D. = 0.60) มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด
ลาดับที่ 2 พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้านการคานวณ
อยู่ในระดั บสูง(̅ =2.71, S.D. = 0.20) และเมื่อพิจ ารณารายข้อพบว่า นัก เรียนมีทักษะทาง
วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับสูงทุกข้อโดยมีค่าเฉลี่ยด้านการนาค่าได้มาจัดกระทาให้เกิดค่าใหม่ด้วยการ
บวก ลบ คูณ หารตามสถานการณ์ได้ถูกต้องมากที่สุด (̅ =2.77, S.D. = 0.43) รองลงมาด้านการ
บอกแหล่งที่มาของจานวนที่ใช้ในการคานวณได้ (̅ =2.74, S.D. = 0.55) และจานวนที่ได้จากการ
คานวณถูกต้องชัดเจน สื่อความหมายได้ตรงตามต้องการมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (̅ =2.62, S.D. = 0.71)
ลาดับที่ 3 พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกตอยู่
ในระดับสูง (̅ =2.70, S.D. = 0.34) เมื่อพิจารณารายด้านการสังเกตพบว่า นักเรียนมีทักษะทาง
วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับสูงทุกข้อโดยมีค่าเฉลี่ยด้านการใช้ประสาทสัมผัสหลายทางในการสังเกต
มากที่สุด (̅ =2.87, S.D. = 0.41) รองลงมาคือด้านความสนใจเรื่องที่สังเกต (̅ =2.79, S.D. = 0.52)
และในด้านของการได้ข้อมูลมากพอมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (̅ =2.59, S.D. = 0.72)
ลาดับที่ 4 พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ ด้านการพยากรณ์
อยู่ในระดับสูง (̅ =2.67, S.D. = 0.11) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นักเรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์
อยู่ในระดับสูงทุกข้อโดยมีค่าเฉลี่ยด้านการใช้ข้อมูลที่ได้ศึกษาคาดคะเนสิ่งที่เกิดล่วงหน้าได้ มาก
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ที่สุด (̅ =2.77, S.D. = 0.48) รองลงมาคือด้านการคาดคะเน/พยากรณ์เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
(̅ =2.72, S.D. = 0.60) และด้านการเข้าใจปัญหา หรือเหตุการณ์ที่ต้องการรู้ล่วงหน้ามีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด (̅ =2.59, S.D. = 0.64)
ลาดับที่ 5 พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลาอยู่ในระดับสูง (̅ =2.66, S.D. = 0.21) และเมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า นักเรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับสูงทุกข้อโดยมีค่าเฉลี่ยด้านการวาดรูป
หรือภาพ 3 มิติ ของวัต ถุ เช่น กล่อง ต้ น ไม้ โต๊ ะ และสื่อความหมายได้ มากที่สุด (̅ =2.77,
S.D. = 0.43) รองลงมาคือ ด้านการคาดการขนาดหรือตาแหน่งของวัตถุที่กาลังเคลื่อนที่ในเวลาที่
เปลี่ยนไปได้ (̅ =2.72, S.D. = 0.65) และด้านการบอกจานวนเส้นสมมาตรของรูป 2 มิติได้น้อย
ที่สุด (̅ = 2.49, S.D. = 0.62)
ลาดั บที่ 6 พบว่านั ก เรี ยนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 มีทัก ษะทางวิทยาศาสตร์ด้ านการลง
ความเห็นจากข้อมูล อยู่ในระดับสูง (̅ =2.65, S.D. = 0.21) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักเรียนมี
ทักษะทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับ สูงทุกข้อโดยมีค่าเฉลี่ยด้านการลงความเห็นจากข้อมูลเป็นไป
อย่างสมเหตุสมผลมากที่สุด (̅ =2.88, S.D. = 0.37) รองลงมาคือด้านการศึกษาข้อมูลที่ต้องการ
ศึกษาด้วยวิธีต่างๆ เช่น สังเกต สารวจ สืบค้น ทดลอง วิเคราะห์ได้ (̅ =2.79, S.D. = 0.41) และ
ด้านสามารถอธิบายเหตุผลประกอบในการลงความเห็นน้อยที่สุด (̅ =2.44, S.D. = 0.79)
ลาดับที่ 7 พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ ด้านการวัดอยู่ใน
ระดับสูง (̅ =2.63, S.D. = 0.31) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นักเรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์
อยู่ใ นระดั บ สูง ทุก ข้อโดยมีค่า เฉลี่ยด้ านตรงตามวัต ถุประสงค์ข องการวั ด มากที่สุด (̅ =2.74,
S.D. = 0.44) รองลงมาคือด้านการระบุหน่ว ยของจ านวนที่ได้ จากการวัด ถูก ต้อง (̅ =2.62,
S.D.= 0.75) และด้านการเลือกใช้เครื่องมือได้ถูกต้องเหมาะสมกับงานมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (̅ =2.56,
S.D. = 0.72)
ลาดับที่ 8 พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้านการจัดกระทา
และสื่อความหมายข้อมูล อยู่ในระดับสูง (̅ =2.55, S.D. = 0.26) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
นักเรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับสูงทุกข้อโดยด้านการใช้แผนภาพหรือรูปภาพที่ได้จาก
การวาดหรือถ่ายแสดงให้เห็นลักษณะข้อมูลได้แจ่ม ชัดมี่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด (̅ =2.72, S.D. = 0.51)
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รองลงมาด้านการใช้สัญลักษณ์เช่น ตัวอักษรหรือเครื่องหมายที่ตกลงกันไว้แทนข้อความบางอย่าง
ให้กะทัดรัด (̅ =2.64, S.D. = 0.63) และด้านการใช้กราฟเสนอข้อมูลที่เป็นตัวเลขเพื่อแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาได้มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (̅ =2.44, S.D. = 0.82)
4.3 ผลการศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ชุดกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)
จากการศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ด้ว ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
แหล่งเรี ยนรู้ ( ป่าชายเลน) เพื่อเสริม สร้างทัก ษะทางวิทยาศาสตร์ และจิต วิทยาศาสตร์ โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 18 ผลการศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายการประเมิน
1) ความอยากรู้อยากเห็น
2) ความมีเหตุผล
3) ความพยายามมุ่งมั่น
4) ความรับผิดชอบ
5) ความร่วมมือช่วยเหลือ
รวม

̅
4.74
4.62
4.78
4.79
4.91
4.78

S.D.
0.23
0.24
0.22
0.19
0.20
0.10

ระดับพฤติกรรม
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ลาดับที่
4
5
3
2
1

จากตารางที่ 18 ผลการศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ หลังการจัดการเรียนรู้ ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมากทุกด้าน (̅ = 4.78, S.D. = 0.10) โดย
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ลาดับที่ 1 ด้านความร่วมมือช่วยเหลือ (̅ = 4.91,
S.D. = 0.20) ลาดับที่ 2 ด้านความรับผิดชอบ (̅ = 4.79, S.D. = 0.19) ลาดับที่ 3 ด้านความพยายาม
มุ่งมั่น (̅ = 4.78, S.D. = 0.22) ลาดับที่ 4 ด้านความอยากรู้อยากเห็น(̅ = 4.74, S.D. = 0.23) และ
ลาดับที่ 5 ด้านความมีเหตุผล (̅ = 4.62, S.D. = 0.24)
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4.4 ผลการศึกษาความคิด เห็น ของนัก เรีย นชั้นประถมศึก ษาปีที่ 6 ที่ต่อ การจัด การเรียนรู้ด้วย
ชุด กิจกรรมโดยใช้ แ หล่ง เรีย นรู้ ( ป่าชายเลน) เพื่อ เสริม สร้างทัก ษะทางวิทยาศาสตร์ หลัง การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
ผลการวิเ คราะห์ ค วามคิ ด เห็น ของนั ก เรี ยนชั้ น ประถมศึก ษาปี ที่ 6 โรงเรีย นเทศบาล
บ้านหัว หิน (ประชาธิปถัมภ์) จ านวน 39 คน หลังจากเรียนด้ ว ยชุดกิจ กรรมการเรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้ (ป่าชายเลน) ความคิดเห็นของนักเรียนหลังจากได้เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าเฉลี่ย (̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)
รายละเอียดดังตารางที่ 19
ตารางที่ 19 แสดงระดับคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของนักเรียนหลัง
เรียนด้วยชุดกิจกรรม
ข้อคาถาม
ด้านเนื้อหา
1. เนื้อหาในชุดกิจกรรมทาให้นกั เรียนมีความรู้

̅

S.D.

ความหมาย

ลาดับ

4.64

0.49

ดีมาก

1

4.53

0.47

ดีมาก

3

4.54

0.51

ดีมาก

2

4.13

0.85

ดีมาก

5

4.52

0.60

ดีมาก

4

4.58

0.32

ดีมาก

3

4.40

0.85

ดีมาก

5

4.60

0.64

ดีมาก

4

ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง ป่าชายเลนมายิ่งขึ้น
2. เนื้อหาในชุดกิจกรรมทาให้นักเรียนอ่านแล้วเข้าใจ
ง่าย
3. เนื้อหาในชุดกิจกรรมมีรูปภาพสวยงาม ทาให้
นักเรียนอยากอ่าน
4. เนื้อหาในชุดกิจกรรมมีความน่าสนใจ ทันสมัย
เหมาะสมกับวัยของนักเรียน
5. เนื้อหาในชุดกิจกรรมตรงกับเรื่องที่นักเรียนอยาก
เรียน
รวม
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้
6. กิจกรรมรูปแบบของสือ่ ในชุดกิจกรรมช่วยให้
นักเรียนสนใจเรียนมากกว่าฟังครูอธิบายเพียงอย่าง
เดียว
7. รูปแบบของกิจกรรมในชุดกิจกรรมทาให้นักเรียน
เกิดความกระตือรือร้นต่อการเรียน
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ตารางที่ 19 แสดงระดับคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของนักเรียนหลัง
เรียนด้วยชุดกิจกรรม(ต่อ)
ข้อคาถาม

̅

8. รูปแบบของกิจกรรมในชุดกิจกรรมช่วยให้นักเรียน
เข้าใจและใช้กระบวนการปฏิบัตงิ านได้อย่างเป็น
ขั้นตอน
9. รูปแบบกิจกรรมในชุดกิจกรรม ช่วยให้นกั เรียน
เข้าใจสามารถปฏิบัตงิ านด้วยตนเองได้
10. รูปแบบกิจกรรมในชุดกิจกรรม ช่วยให้นักเรียนมี
ทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
รวม
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
11. ชุดกิจกรรมช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่องของป่าชาย
เลนมากขึน้
12. การเรียนรู้ด้วยชุดชุดกิจกรรมช่วยให้นักเรียนได้
เรียนรู้ด้วยตนเองมากยิง่ ขึ้น
13. การเรียนด้วยชุดกิจกรรมทาให้นักเรียนมีทักษะใน
การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองได้
14. การเรียนด้วยชุดกิจกรรมสามารถนาความรู้ที่ได้
ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
15. การเรียนด้วยชุดกิจกรรมทาให้นักเรียนเห็นคุณค่า
และประโยชน์ของวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น
รวม
ภาพรวม

4.72

S.D.
0.51

ความหมาย
ดีมาก

ลาดับ
2

4.72

0.56

ดีมาก

3

4.75

0.64

ดีมาก

1

4.64

0.40

ดีมาก

2

4.61

0.64

ดีมาก

5

4.73

0.44

ดีมาก

2

4.79

0.47

ดีมาก

1

4.72

0.56

ดีมาก

3

4.67

0.48

ดีมาก

4

4.73
4.63

0.31
0.22

ดีมาก
ดีมาก

1

จากตารางที่ 19 การสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ภาพรวม พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับ ดี
มาก (̅ = 4.63, S.D. = 0.31) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ได้ดังนี้ ลาดับที่ 1 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ (̅ = 4.73, S.D. = 0.31) ลาดับที่ 2 ด้านกิจกรรม
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(̅ = 4.64, S.D. = 0.40) ลาดับที่ 3 ด้านเนื้อหา (̅ = 4.58, S.D. = 0.32) ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านเรียงลาดับได้ดังนี้
ลาดับที่ 1 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับดีมากเท่ากับ (̅ = 4.73, S.D. = 0.31) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนมีความ
คิด เห็น อยู่ใ นระดับ ดีมากทุก ข้อโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การเรียนด้ ว ยชุด กิจ กรรมทาให้
นักเรียนมีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองได้ (̅ = 4.79 , S.D. = 0.47) รองลงมาการ
เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น (̅ = 4.73 , S.D. = 0.44) และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือชุดกิจกรรมช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่องของป่าชายเลนมากขึ้น(̅ = 4.61 ,
S.D. = 0.64)
ลาดับที่ 2 ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับดีมากเท่ากับ (̅ = 4.64, S.D. = 0.40) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ รูปแบบกิจกรรมในชุดกิจกรรม ช่วย
ให้นักเรียนมีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง (̅ = 4.75 , S.D. = 0.64) รองลงมาคือ
รูปแบบของกิจกรรมในชุดกิจกรรมช่วยให้นักเรียนเข้าใจและใช้กระบวนการปฏิบัติงานได้อย่าง
เป็นขั้นตอน (̅ = 4.72 , S.D. = 0.51) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ กิจกรรมรูปแบบของสื่อใน
ชุดกิจกรรมช่วยให้นักเรียนสนใจเรียนมากกว่าฟังครูอธิบายเพียงอย่างเดียว (̅ = 4.40, S.D. = 0.85)
ลาดับที่ 3 ด้านเนื้อหา พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี
มากเท่ากับ (̅ = 4.58, S.D. = 0.32) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับดีมากทุกข้อโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ เนื้อหาในชุดกิจกรรมทาให้นักเรียนมีความรูค้ วาม
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง ป่าชายเลนมายิ่งขึ้น (̅ = 4.64, S.D. = 0.49) รองลงมาคือ เนื้อหาในชุดกิจกรรม
มีรูปภาพสวยงามทาให้นักเรียนอยากอ่าน (̅ = 4.54, S.D. = 0.51) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ
เนื้อหาในชุดกิจกรรมมีความน่าสนใจ ทันสมัยเหมาะสมกับวัยของนักเรียน (̅ = 4.13, S.D. = 0.85)
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติ ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้ อหา
(Content Analysis) แล้วนาเสนอพรรณนาความ โดยมีรายละเอียดดังนี้
นักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าชุดกิจกรรมช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหา
มากขึ้น นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู้ และได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเองทาให้เกิดความเข้าใจ
ในเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ( ป่ า ชายเลน)
เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ที่ได้มาจากการสุ่ม จานวน 39 คน
การวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้ว ย 4 ขั้น ตอน คือ (1) เป็นการศึก ษาข้อมูลพื้นฐานสาหรับการ
พัฒนาชุดกิจกรรม (2) เป็นการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม (3) เป็นการทดลองใช้
ชุ ด กิ จ กรรม ( 4) เป็ น การประเมิ น และป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขชุ ด กิ จ กรรม การด าเนิ น งาน
ครั้งนี้ มีวัต ถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้น ฐานในการพัฒนาชุดกิจ กรรมการจัดการเรียนรู้
(2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ (3) เพื่อทดลองใช้ชุดกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้ างทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (4) เพื่อประเมินและปรับปรุงชุด กิจกรรม ใน
ประเด็ นต่ อไปนี้ (4.1) เพื่อเปรี ยบเทียบผลการเรียนรู้ (4.2) เพื่อศึกษาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ขั้น
พื้น ฐาน (4.3) เพื่ อ ศึ ก ษาจิ ต วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ (4.4) เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) เครื่องมือสารวจข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่
แบบสอบถามความต้ องการของนั ก เรียนและแบบสัมภาษณ์ค รูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้
จานวน 4 แผน รวมเวลา 12 ชั่วโมง และ 3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินและปรับปรุงชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม แบบสังเกตทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย(̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ค่า t- test แบบ Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) แล้วนาเสนอแบบ
พรรณนาความ
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สรุปผลการวิจัย
จากการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดาเนินงานตามขั้นตอน
ที่ได้นาเสนอ ปรากฏผล ดังนี้
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุด กิจ กรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้
(ป่า ชายเลน) เพื่อ เสริ มสร้ า งทัก ษะทางวิท ยาศาสตร์ และจิ ต วิท ยาศาสตร์ ส าหรับนั ก เรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง มีการทางานโดยกระบวนการกลุ่ม
ด้านเนื้อหาเรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่สามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน มีการวัดผลและ
ประเมินผลให้ครอบคลุมพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทัก ษะพิสัย โดยใช้เครื่องมือวัดผล
หลายรูปแบบ เช่น สังเกตพฤติกรรมขณะทดลอง การออกแบบการทดลอง การตรวจใบกิจกรรม
และแบบทดสอบ
2. ผลการพั ฒ นาและหาประสิ ท ธิ ข องชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โดยใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้
(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า
ชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นมีองค์ประกอบ ดังนี้ ชื่อกิจกรรม คานา คาชี้แจงสาหรับครูผู้สอน คาชี้แจง
สาหรับนักเรียน สาระสาคัญ/จุดประสงค์ ใบความรู้/ใบกิจกรรม แบบทดสอบ แผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ที่มาของป่าชายเลน พืช และสัตว์ที่มีอยู่ใน
ป่าชายเลน การดารงชีวิตของพืชและสัตว์ในป่าชายเลน ความสาคัญของป่าชายเลน และประโยชน์
ของป่าชายเลน ซึ่งชุดกิจกรรมมีค่าประสิทธิภาพมีค่าประสิทธิภาพ E1/ E2 ที่ได้เท่ากับ 81.46/82.59
3. ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ (ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยได้นา
ชุด กิ จ กรรมไปทดลองใช้ กับนั ก เรีย นชั้น ประถมศึก ษาปีที่ 6/3 โรงเรี ยนเทศบาลบ้า นหั ว หิ น
(ประชาธิปถัมภ์) ภาคเรี ยนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับสลาก
จานวน 39 คนโดยผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรม เป็นเวลา 12 คาบๆ ละ 60 นาที พบว่า ผู้เรียน
ส่วนใหญ่มีความสนใจและกระตือรือร้นต่ อการเรียนการปฏิบัติกิจกรรมการกลุ่ม มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์เพิ่มขึ้นตามลาดับ เกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เมื่อทดสอบชุดกิจกรรม
มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.80/81.03 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ แสดงว่าสอดคล้องกับสมมติฐาน
ข้อที่ 1
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4. ผลการประเมิ น และปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้
(ป่าชายเลน) พบว่า
4.1 ด้านผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนก่อน
และหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
หลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนการทดลองซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2
4.2 ผลการประเมินทักษะทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พบว่า
นักเรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับสูง
4.3 ผลการศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า
นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก
4.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
พบว่า ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักเรียนเห็นด้วย
ในระดับดีมากในทุกด้าน เรียงตามลาดับ คือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และด้านเนื้อหา พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ชุดกิจกรรมนักเรียนได้
ประโยชน์ในการนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานที่
จริงทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่คงทน ทาให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดี เนื้อหามีระดับความ
ยากง่าย เหมาะสมกับวัยและความสามารถของนักเรียน ทาให้การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สนุกสนาน
ไม่น่าเบื่อ อีกทั้งนักเรียนสามารถปฏิบัติการทดลองได้ โดยเห็นว่าช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้
เร็วขึ้น ช่วยให้นักเรียนเกิ ดความสนใจและกระตือรือร้นต่อการเรียน ช่วยฝึกให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบการเรียนรู้
อภิปรายผล
จากการศึก ษาวิจัย พัฒ นาชุด กิ จ กรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้( ป่าชายเลน) เพื่ อ
เสริมสร้ างทักษะทางวิทยาศาสตร์และจิต วิทยาศาสตร์ สาหรับนั กเรียนชั้น ประถมศึก ษาปีที่ 6
ดาเนินงานตามขั้นตอนที่ได้นาเสนอ ปรากฏผล ดังนี้
จากผลการดาเนินงานสามารถนาไปสู่การอภิปรายได้ดังนี้
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดกิจกรรมผลการสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม โดยภาพรวมพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก นั ก เรี ยนและผู้เ กี่ย วข้อ งมีค วามต้ อ งการให้พั ฒนาชุด กิจ กรรมเพื่ อเสริม สร้า งทั ก ษะทาง
วิทยาศาสตร์ ให้มีรูปแบบที่แตกต่างจากชุดกิจกรรมอื่นๆ โดยมีการนาข้อมูลของป่าชายเลนมาใช้
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บูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เนื่องจากป่าชายเลนถือเป็นแหล่งเรียนรู้ใกล้กับชุมชน และ
ยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าให้กับท้องถิ่น ทาให้นัก เรียนได้ มีโอกาสเรียนรู้จ ากแหล่งเรียนรู้ใ น
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวไปสู่เรื่องไกลตัว ซึ่งสอดคล้องกับชัยยงค์ พรหมวงศ์( 2523: 119-120)
และไชยยศ เรืองสุวรรณ(2526: 199) กล่าวว่า การสร้างชุดกิจกรรมเป็นการนาเอาหลักจิตวิทยาใช้
ในการจัดกิจ กรรมที่ค านึ งถึงความต้องการของนั กเรียนเป็นสาคัญ เพราะนั กเรียนแต่ ละคนมี
ความสามารถ สติ ปัญญา จึงควรเปิดโอกาสและให้อิสระในการเรียนรู้ต ามระดั บสติปัญญาของ
นักเรีย น โดยครูเป็นผู้แนะนาและช่วยเหลือผู้เรียนตามความเหมาะสม นอกจากนี้การน าแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ กษมา วรวรรณ ณ
อยุธยา(อ้างถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2539: 5) ที่กล่าวว่า การจัดการศึก ษาไม่
สามารถแปลกแยกไปจากท้องถิ่นเพราะการจัดการศึกษาต้องนาเอาประเด็นท้องถิ่นนั้นๆ มาเป็น
ส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเอง
2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม พบว่าชุดกิจกรรมมี 3 ส่วน คือ (1) คู่มือ
การใช้ชุดกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยคาชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรม คาชี้แจงสาหรับครู คาชี้แจงสาหรับ
นักเรียน (2) คู่มือสาหรับครู ประกอบด้วย แผนการสอน แบบทดสอบ แนวตอบใบงาน (3) คู่มือ
สาหรับนักเรียน ประกอบด้วย ใบกิจกรรม ใบความรู้ แบบทดสอบพร้อมเฉลย ซึ่งสอดคล้องกับ
กิตานันท์ มลิทอง(2531 : 181) กล่าวว่า ชุดกิจกรรมประกอบด้วย คู่มือสาหรับผู้สอนและสาหรับ
นักเรียน ประกอบด้วย คาสั่ง เนื้อหา สาระบทเรียน กิจกรรมการเรียน การประเมินผล และอีกทั้ง
ยังสอดคล้องกับ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2523 : 120-121) กล่าวว่า ชุดกิจกรรมมีองค์ประกอบ 4 ส่วน
คือ (1) คู่มือ (2) คาสั่ง (3) เนื้อหาสาระและสื่อ (4) การประเมินผล จากนั้นผู้วิจัยได้นาชุดกิจกรรม
ที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม พบว่า ประสิทธิภาพแบบกลุ่มย่อย
(Small Group Testing) กับนักเรียน 9 คน นั้น พบว่า มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด 80/80
คือ 81.33 / 83.55 และประสิทธิภาพแบบภาคสนาม(Filed Tryout) มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์
ที่กาหนด 80/80 คือ 83.80/81.03 ทั้งนี้เนื่องจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ผ่านการตรวจสอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญทุกครั้งก่อนนาไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจริง โดยมีการ
ปรับปรุงแก้ไขทั้งด้านรูปแบบ เนื้อหา และภาพประกอบที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน
อีกทั้งเนื้อหาในชุดกิจกรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับป่าชายเลนใกล้กับท้องถิ่นของตนเอง ทาให้นักเรียนมี
ความสนใจ ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศรีสมร ประเสริฐศรี
(2546: บทคัดย่อ) พบว่า นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่น่าสนใจ และเรียนรู้จากสิ่ง
ใกล้ตัวจะทาให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียน ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมมีความสุข
ในการเรียน มีความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนในท้องถิ่น ทาให้รักและภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง
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3. ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียน
เทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 39 คน เพื่อต้องการ
วัดผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์
และความคิดเห็นของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้ตามหน่วยการ
เรียนรู้ เรื่ อง ชีวิต กับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้ วยแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 4 แผน รวม 12
ชั่วโมง ผลการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม มีความตั้งใจในการ
จัดการเรียนรู้ พบว่า นัก เรียนให้ค วามสนใจและกระตือรือร้น ต่อกิจ กรรม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
เนื้อหาในชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นเรื่องใกล้ตัวในท้องถิ่นของนักเรียน บางเรื่องอาจเป็นความรู้
ใหม่สาหรับนักเรียน แม้ว่าจะเคยได้ศึกษาในเรื่องของป่าชายเลนมาบ้างแต่ไม่เคยได้เรียนรู้เรื่องราว
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในป่าชายเลนทั้งหมด รวมทั้งในชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้มีภาพประกอบที่มี
สีสันสวยงาม แตกต่างไปจากตาราเล่มอื่นๆ ที่นักเรียนเคยใช้ อีกทั้งนักเรียนได้ออกไปศึกษาระบบ
นิเวศในป่าชายเลน และได้สัมผัสกับป่าชายเลนโดยตรง สารวจสิ่งแวดล้อมภายในป่าชายเลน
กอปรกับได้ทากิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มโดยมีผู้วิจัยและ
วิทยากรเป็นผู้ค วบคุมและให้ค าปรึกษา ด้ว ยเหตุนี้ จึงทาให้นัก เรียนเกิด ความกระตื อรือร้น และ
สนใจที่จะทากิจกรรม การให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมทั้งแบบรายบุคคล กิจกรรมกลุ่มทาให้
นัก เรียนได้มีโ อกาสในการพัฒ นาทักษะของตนเอง และสามารถปฏิบัติกิจ กรรมได้ บรรลุต าม
วัตถุประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวรรณา อรุโ ณทัยพิทักษ์ (2542 : 98) ศึกษาการสร้าง
และทดลองใช้ชุดการสอน สาหรับห้องเรียนแบบศูนย์ก ารเรียน เรื่อง ปรากฏการณ์เรือนกระจก
วิชาวิทยาศาสตร์ ว102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนรู้ ปฏิบัติ
กิจกรรมตามขั้นตอนการทดลองได้อย่างถูกต้อง มีความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มได้เป็น
อย่างดี และครูมีบทบาทเป็นผู้ให้คาปรึกษา แนะนาให้นักเรียนได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริง
จากการที่นักเรียนได้มีโอกาสได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน ที่ศูนย์สินารถราชินี
ได้รับฟังคาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของป่าชายเลนจากเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งได้บรรยายเกี่ยวกับ
ต้นกาเนิดของป่าชายเลน ลักษณะทั่วไปของป่าชายเลน การถูกบุกรุกจากชุมชน ฯลฯ นอกจากนี้
นักเรียนยังได้รวมกลุ่มศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน ได้ลงพื้นที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศของป่าชาย
เลน ได้สัมผัสกับบรรยากาศของป่า ชายเลน อาทิเช่น ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้ สัตว์ การ
กาหนดพื้นที่เพื่อสารวจระบบนิเวศในพื้นที่ป่าชายเลนของกลุ่มตนเอง การคานวณหาความสูงของ
ต้นไม้ในป่าชายเลน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ ทาให้นักเรียนสนใจ ตื่นตัว และเกิดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องป่าชายเลนมากยิ่งขึ้น และจากการสังเกตพฤติ กรรมการเรียนรู้ข องนั กเรียนพบว่า
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นักเรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการทางาน มีพัฒนาการด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และมีความรักความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในชุดกิจกรรมมีกิจกรรมเสริมให้นักเรียนและนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ลงพื้นที่
ในการศึกษาหาข้อมูลด้วยตนเองและระบบกระบวนการกลุ่ม ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ภายในชุดกิจกรรม
การเรี ย นรู้ มี กิ จ กรรมที่ เ สริ ม ให้ นั ก เรี ย นได้ พั ฒ นาทั ก ษะทางวิ ท ยาศาสตร์ จิ ต วิ ท ยาศาสตร์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยการหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก จึงทาให้นักเรียนสนใจและ
เกิด ความกระตื อรื อร้ น ในการศึก ษา อีก ทั้งการทางานเป็น กลุ่มยังช่ว ยให้นั ก เรียนได้ มีโอกาส
ช่วยเหลือ แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และสามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
อีก ด้ ว ย อี กทั้งทาให้นั ก เรี ยนเกิด ความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ใ นท้องถิ่นของตน
สามารถนาความรู้ที่ตนเองได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุบล
กิจไมตรี(2544: 126) ที่กล่าวว่าการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาร่วมกับวิชาต่างๆ ทาให้นักเรียนมี
ความสุขและสนุกสนานและสามารถเชื่อมโยงความคิดได้
4. ผลการประเมินและปรับปรุงแก้ไขชุดกิจกรรม พบว่า นัก เรียนมี ผลการเรียนรู้เรื่อง
ป่าชายเลน ทักษะและจิตวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 2 โดยหลังการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ก่อนเรียนด้วยชุด กิจกรรม ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มทาให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหามาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ ประหยัด จิระพงศ์( 2537 : 246) ที่กล่าวว่าชุดการเรียนรู้
จะช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น และช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของ ครู ผู้ ส อน
เปิด โอกาสให้นั ก เรี ยนศึก ษาค้นคว้าด้ ว ยตนเอง ทาให้นั ก เรียนมีทัก ษะในการแสวงหาความรู้
ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆ และนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมอย่าง
แท้จริง
4.1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เมื่อพิจารณาผลการเรียนรู้
จากแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน พบว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้หลังสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น(ป่าชายเลน) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วย
ตนเองและได้ลงมือปฏิบัติ เรี ยนรู้จ ากสถานที่จริง ซึ่งครูเป็นเพียงผู้ดู แลช่วยเหลือให้คาแนะน า
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจีรวัสส์ เรือนพันธ์(2550: 47) กล่าวว่าการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ทาให้นั กเรียนได้ รับประสบการณ์ตรง ได้สัมผัสของจริง ทาให้เกิดความรู้
ความเข้ า ใจได้ ง่ า ยขึ้ น ส่ ง ผลให้ มี ผ ลการเรี ย นรู้ ที่ สู ง ขึ้ น ด้ ว ย นอกจากนี้ ง านวิ จั ย ของภพ
เลาหไพบูลย์ (2542 : 240–241) ที่กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้แหล่งวิทยาการชุมชนและ
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การศึกษานอกสถานที่ สรุปได้ว่า การใช้แหล่งวิทยาการชุมชนและการศึกษานอกสถานที่เป็นการ
เรียนรู้จากการได้ปฏิสัมพันธ์กับแหล่งวิทยาการชุมชนนั้นๆจนเกิดการรับรู้ การคิด การกระทาซึ่งจะ
นาไปสู่การสรุปหรือการค้นพบความรู้ด้วยตัวเองเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรงในการเรียนรู้หลายๆ ด้าน ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
4.2 ผลการประเมินทักษะทางวิทยาศาสตร์ จากการดาเนินงานพบว่า นักเรียนมีทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับสูง นักเรียนให้ความสนใจในการเรียนและการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะว่ า นั ก เรี ย นทุ ก คนล้ ว นมี ค วามตื่ น ตั ว และ
กระตือรือร้นในการเรียนจากแหล่งเรียนรู้ ที่นักเรียนมีความสนใจ อีกทั้งนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง โดยมีครูผู้สอนคอยกระตุ้นด้วยการใช้คาถาม ซักถามในระหว่างการทากิจกรรม และ
ให้นัก เรียนเล่าถึงสิ่งที่ตนเองได้ศึกษาในแหล่งเรียนรู้ ส่งผลทาให้มีการพัฒนาทักษะในหลายๆ
ทักษะเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของบลูม(Bloom, 1976: 13) ที่กล่าวว่า การให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีการโต้ตอบระหว่างครูกับนักเรียน มีส่วนร่วมในการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เ ปิ ด โอกาสให้ นั ก เรี ย นได้ ป ฏิ บั ติ ด้ ว ยตนเอง ส่ ง ผลให้ ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนดีขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับเสกสรร มาตวังแสง
(2552: 62) พบว่า ในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์หากนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ส่งผลให้
นักเรียนเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้น
4.3 ผลการศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ จากการดาเนินงานพบว่า หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) ผู้เรียนมีจิตวิทยาศาสตร์หลังเรียนในระดับ
ดีมาก ชุดกิจกรรมมีการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย มีสื่อการเรียนการ
สอนที่เร้าความสนใจ กิจกรรมการทดลองเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้ และสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้
ในชีวิตประจาวัน ทาให้นักเรียนอยากจะทาการทดลองตามกิจกรรมที่จัด นักเรียนจึงมีความสนใจ
และกระตือรือร้นในการเรียนเป็นอย่างดี และมีความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ดังคากล่าว
ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546: 149) ที่ว่าจิตวิทยาศาสตร์เป็น
ความรู้สึก ของบุคคลต่อวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นผลจากการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย ความรู้สึกดังกล่าว ได้แก่ ความพอใจความศรัทธาและซาบซึ้ง เห็นคุณค่าและประโยชน์
ตระหนักในคุณและโทษ ความตั้งใจเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ การเลือกใช้วิธีทาง
วิทยาศาสตร์ในการคิดและปฏิบัติ การใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างมีคุณภาพโดยใคร่ครวญ
ไตร่ตรองถึงผลดีและผลเสีย ส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สกาว แสงอ่อน (2546: 74) ที่ศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อชุดกิจกรรม ผลการดาเนินงานพบว่า
นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตร์สูง และงานวิจัยของจินตนา รุกขชาติ (2546: 72) ที่ศึกษาเจตคติของ
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นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า
นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารอาหาร ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทา
กิจกรรมทั้ง ในและนอกห้องเรียน มีการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเพื่อนเป็นกิจกรรมกลุ่มเพื่อช่วยกัน
หาคาตอบและแก้ปัญหาอย่างมีหลักการทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมเป็นรายบุคคล นักเรียนจึงไม่
เกิดความเบื่อหน่ าย และมีค วามสุขขณะเรียน ขณะเดียวกันก็เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้เพื่อ
นาไปใช้ปฏิบัติตนและแนะนาผู้อื่นได้อีกด้วยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มีคส์ (Meeks. 1972:
4296 – A) ได้ศึกษาเปรียบเทียบวิธีสอนแบบใช้ชุดกิจกรรมกับแบบธรรมดา ผลการวิจัยพบว่า ความ
คิดเห็นของผู้เรียนในกลุ่มทดลองทุกคนหลังทดลองมีพัฒนาการทางเจตคติที่ดีต่อการสอนโดยใช้
ชุดกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากก่อนทดลอง
จากเหตุ ผลที่กล่าวมาข้างต้น จึงทาให้นั กเรียนที่เรียนด้ ว ยชุด กิจ กรรมการเรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) มีจิตวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก
4.4 ผลการศึก ษาความคิด เห็ น ของนั ก เรีย น จากผลการวิจัย ข้อ คิด เห็น ในการใช้
ชุดกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) สรุปได้ว่าช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้รับความรู้ตามเนื้อหาและเป็นการเพิ่มประสบการณ์ด้านอื่น ๆ ให้กว้างมากยิ่งขึ้น
กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีและทาให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีชีวิตจิตใจ
ซึ่งสอดคล้องกับ พรพจน์ ประเสริฐธิติพงษ์ (2533 : 3) ที่ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการศึกษานอก
สถานที่ ว่ า แหล่ ง วิ ท ยาการในชุ ม ชนเป็ น ส่ ว นส าคั ญ อย่ า งหนึ่ ง ในการจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
ประสบการณ์ตรงในการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ดังนั้น การเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมภายนอก
ห้องเรียนหรือสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ในท้องถิ่น ก็จัดว่าเป็นสิ่งสาคัญส่ วนหนึ่งในการส่งเสริมการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในลักษณะเดียวกันกับ ไชยยศ เรืองสุวรรณ(2533 : 21) ที่กล่าวว่า
“แหล่งวิทยาการชุมชนเป็นองค์ประกอบทางเทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นสิ่งกระตุ้นและเกื้อหนุน
ให้นักเรียนอยากเรียนและเรียนได้”
ข้อเสนอแนะ
จากการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยได้ทาการสรุป
แนวคิดและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นดังต่อไปนี้ คือ ข้อเสนอแนะเพื่อการนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการนาไปใช้และข้อเสนอแนะ
เพื่อการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจัย พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้(ป่าชายเลน) สูงกว่าก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้ได้มากขึ้น
ดังนั้นครูผู้สอนควรนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทกั ษะทางวิทยาศาสตร์ในระดับ
ที่สู งทุ ก ด้ า น ดั งนั้ น ครู ผู้ สอนควรส่ ง เสริ มทั ก ษะทางด้ านวิ ทยาศาสตร์ แก่ ผู้ เรี ย นต่ อ ไป เพื่ อ
สนั บสนุ นให้ผู้เรี ยนเกิด ทัก ษะทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่ องและมีค วามสามารถในการปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ได้ดี
3. จากผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะของจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 น้ อยที่สุด ในด้ านความมีเหตุ ผล ดั งนั้ น ครูผู้สอนควรเพิ่มกิจ กรรมที่หลากหลาย มีก ารจัด
กิจ กรรมกลุ่มเพื่อมีก ารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซัก ถามข้อสงสัยซึ่งกัน และกัน เพื่อให้ผู้เรียนได้ ใ ช้
ความคิด มีเหตุผลในการคิด พิจารณาค าตอบอย่างรอบคอบและทาให้เกิดจิต วิทยาศาสตร์อย่าง
แท้จริง
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครัง้ ต่อไป
จากการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) ) เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแนวทางหนึ่งในการสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญตามแนวปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนรู้ ดังนั้น ในการ
พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมและการวิจัยในประเด็น ดังต่อไปนี้
1. ควรศึกษาผลการเรียนรู้จากการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์กับตัวแปรอื่นๆ เช่น
ทักษะปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์พฤติกรรมการทางานกลุ่ม และ ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
2. ควรศึกษาผลการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อื่น ๆ ในขั้นบูรณาการ
เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในขั้นสูงขึ้นไป
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รายการอ้างอิง
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ภาคผนวก ก
รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญ
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รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย
1. ผศ. ดร. รุจิราพร รามศิริ

ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์
อาจารย์ผู้ทาการสอนวิชาฟิสิกส์
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน

2. อาจารย์ ดร. จินตนา ศิริธัญญารัตน์

ผู้เชี่ยวชาญด้านชุดกิจกรรม
อาจารย์ประจาภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

3. อาจารย์ ดร. ยุวรี ผลพันธิน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล
อาจารย์ประจาภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสอบถามความต้องการเกีย่ วกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)
เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
**********************************************
เรื่อง ความต้องการในการเรียนรู้ เรื่อง แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์)
คาชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถาม เพื่อสารวจความต้องการและข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการ
พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอความร่วมมื อให้นักเรียนตอบ
ตามความเป็นจริง โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน จานวน 1 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ รูปแบบ ขอบข่ายเนื้อหา การวัดและประเมินผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการ(Check List)
จานวน 4 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม จานวน 1 ข้อ

ผู้วิจัย
นางสาวปิยะวรรณ ช่างทอง
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1

ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน

คาชี้แจง

ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย  ที่ตรงกับสถานะภาพของนักเรียน
เพศ

 ชาย

 หญิง

ตอนที่ 2 ความต้องการในการเรียนรูด้ ้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
คาชีแ้ จง ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อมูลที่นักเรียนสนใจ(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. ผู้เรียนคิดว่าความต้องการรูปแบบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)เพื่อ
เสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ควรเป็น
อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

มีคาชี้แจง กระชับชัดเจน

มีตัวอย่างลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้

มีภาพประกอบสีสันสวยงาม

ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและชัดเจน

มีกิจกรรมที่หลากหลายและได้ลงมือปฏิบัติ
 อื่นๆ (ระบุ)...........................................................................................................
2. ผู้เรียนคิดว่า แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) ทีค่ วรเรียนรู้มีเรื่องใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ที่มาของป่าชายเลน

พืชที่มีอยู่ในป่าชายเลน

สัตว์ที่อยู่ในป่าชายเลน

การดารงชีวิตของพืชและสัตว์ในป่าชายเลน

ประโยชน์ของป่าชายเลน

อื่นๆ (ระบุ)...........................................................................................................
3. ผู้เรียนคิดว่าควรนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนในลักษณะใด
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

เรียนรู้ด้วยตนเองเป็นรายบุคคล

เรียนรู้ร่วมกับสถานที่จริง

เรียนรู้ร่วมกับการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้

เรียนรู้ร่วมกับการสอบถามผู้รู้ในท้องถิ่น

อื่นๆ (ระบุ)...........................................................................................................
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4. ผู้เรียนคิดว่าควรมีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ ( ป่าชายเลน) เพื่อเสริ มสร้ างทัก ษะทางวิทยาศาสตร์และจิต วิทยาศาสตร์ข องนั ก เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

การทากิจกรรมกลุ่ม

การตรวจผลงาน / ชิ้นงาน

สัมภาษณ์

สังเกตการปฏิบัตกิ ิจกรรม

สังเกตการทางานกลุ่ม

สังเกตการนาเสนองาน

การทาแบบฝึกหัด

การทาแบบทดสอบ

อื่นๆ (ระบุ)..........................................................................................
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม
1. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................

ขอบคุณนักเรียนทุกคนทีใ่ ห้ความร่วมมือ
ผู้วิจัย
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แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการจัดการเรียนรู้
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
( สาหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์) )
*********************************************
คาชี้แจง
แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์ ค วามคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยจึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน โปรด
ตอบตามความเป็นจริง แบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ จานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็น เกี่ยวกับความสาคัญและความจาเป็นของการพัฒนาชุด กิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ จานวน 4 ข้อ
ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ดังนี้
1. ชื่อ......................................................................นามสกุล..............................................................
2. เพศ................................อายุ..................................ปี
3. ระดับการศึกษาสูงสุด....................................................................................................................
4. ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบนั ..................................................................................................................
5. ประสบการณ์ในการทางาน...........................................................ปี
6. ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้
( ) ไม่มี
( ) มีเกี่ยวกับ
.........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสาคัญและความจาเป็นของการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ จานวน 4 ข้อ
ดังนี้
1. ท่านคิดว่าการนาข้อมูลเกี่ยวกับป่าชายเลน มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประโยชน์หรือจาเป็น
ต่อนักเรียนหรือไม่ อย่างไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

2. ท่านคิดว่าเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เรื่องใดที่มีประโยชน์และน่าสนใจควรนามาให้
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ศึกษา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

3. ท่านคิดว่าการนาข้อมูลแหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ควรมีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบหรือลักษณะใดที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

4. ท่านคิดว่าควรมีการวัดและประเมินผลอย่างไร ใครเป็นผู้วัดและประเมินผล เพื่อเป็นการตรวจสอบ
ว่า นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เมื่อได้เรียนด้วย ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูง
นางสาวปิยะวรรณ ช่างทอง
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบทดสอบก่อน – หลังเรียนเรื่อง เอ๊ะ!!! มีอะไรในป่าชายเลน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 16101 กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
คาชี้แจง แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย เลือกตอบจานวน 40 ข้อ ให้นักเรียนเลือก
คาตอบที่ถูกที่สุด
ตัวชี้วัด/ระดับ
ข้อสอบ
พฤติกรรม
ว 2.1 ป.6/1 1. ข้อใดกล่าวถึงป่าชายเลนได้ถูกต้องที่สุด
ก. สังคมพืชที่ขนึ้ อยู่ตามชายหาด
สารวจและ
ข. สังคมพืชที่ขนึ้ อยู่บริเวณดินเลนริมแม่น้า
อภิปราย
ความสัมพันธ์ ค. สังคมพืชที่ขนึ้ อยู่บริเวณที่เป็นดินเลนทุกแห่ง
ง. สังคมพืชที่ขึ้นบริเวณดินเลนที่น้าทะเลท่วมถึง
ของกลุ่ม
สิ่งมีชีวิตใน 2. ข้อใดกล่าวถึงความสาคัญของป่าชายเลน
ก. เป็นแหล่งป้องกันพายุ
แหล่งที่อยู่
ข.เป็นแหล่งป้องกันอาหาร
ต่างๆ
ค. เป็นแหล่งแร่ธาตุ
ง. เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้า
3. เหตุใดบริเวณป่าชายเลนจึงมีนกหลายชนิด
ก. เป็นป่าที่มีพรรณพืชหลายชนิด
ข. เป็นพื้นที่เลนกว้างแหล่งอาหารชุกชุม
ค. เป็นป่าที่ใช้ในการอพยพนกหลายชนิด
ง. นกส่วนใหญ่ชอบลักษณะอากาศชายฝั่งทะเล
4. เหตุใดจึงพบปลาตีนสามารถปีนต้นไม้ได้ เป็นเหตุผลจากปัจจัยใดเป็นสาคัญ
ก. อุณหภูมิ
ข. ความเค็ม
ค. ลักษณะดิน
ง. การท่วมถึงของน้า
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5. สัตว์ทะเลหน้าดินที่มีบทบาทสาคัญในการย่อยอินทรีย์สารและหมุนเวียนธาตุ
อาหารในป่าชายเลนได้แก่สัตว์ในข้อใด
ก. กลุ่มนกชายเลน
ข. ลิงแสมและลิงลม
ค. ปูก้ามดาบและปูแสม
ง. ปลาตีนและปลากระพงขาว
ว 2.1 ป.6/2 6. ข้อใดไม่จัดอยู่ในกลุ่มผู้ผลิต
ก. แพลงตอนพืช
อธิบาย
ความสัมพันธ์ ข. แพลงตอนสัตว์
ของสิง่ มีชีวิต ค. สาหร่าย
ง. พันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ
ในรูปของโซ่
จากแผนภาพตอบคาถามข้อ 7 – 8
อาหารและ
สายใยอาหาร

7. จากแผนภาพ ใครคือผู้ย่อยสลาย
ก. ปลา
ข. แบคทีเรีย
ค. โปรโตซัว
ง. สาหร่าย
8. จากแผนภาพ ใครคือผู้บริโภคลาดับสุดท้าย
ก. ปลา
ข. แบคทีเรีย
ค. โปรโตซัว
ง. สาหร่าย
9. ผู้บริโภคชนิดใดจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่บริโภคทั้งพืชและสัตว์
ก. หอย ไส้เดือนทะเล
ข. ปลา ปู
ค. สัตว์เลื้อยคลาน หอย
ง. มนุษย์ ปลา
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10. พืชในป่าชายเลนได้พลังงานมาจากแหล่งใด
ก. น้า
ข. ดิน
ค. แสงแดด
ง. อากาศ
ว 2.1 ป.6/3 11. ข้อใดกล่าวถึงการดารงชีพของกุ้ง ไม่ถูกต้อง
ก. กินแพลงก์ตอนเป็นอาหาร
สืบค้นข้อมูล
ข. เจริญเติบโตด้วยการลอกคราบ
และอธิบาย
ความสัมพันธ์ ค. เมื่อโตจะออกหากินในทะเลลึกเสมอ
ง. สามารถสร้างเปลือกและรยางค์ใหม่ขึ้นมาแทนทีข่ องเก่าได้
ระหว่างการ
ดารงชีวิตของ 12. ข้อใดกล่าวถึงการดารงชีพของปูได้ถูกต้อง
ก. ปูแสมชอบอยู่ตามป่าแสม
สิ่งมีชีวิตกับ
สภาพแวดล้อ ข. ปูทะเลชอบกินพวกเศษอินทรีย์ จากพืช
ค. ปูม้าจะออกหากินเวลากลางวัน ตามโคนต้นไม้
มในท้องถิน่
ง. ปูก้ามดาบสามารถปีนต้นไม้ได้เวลาน้าทะเลขึน้
13. ข้อใดกล่าวถึงการดารงชีพของหอย ไม่ ถูกต้อง
ก. หอยส่วนใหญ่กินอินทรีย์วัตถุเป็นอาหาร
ข. เรามักจะพบหอยแครงอยู่ร่วมกับหอยแมลงภู่เสมอ
ค. เพรียงรูเป็นหอยที่ชอบอาศัยอยู่ในเนื้อไม้ที่แช่น้า
ง. หอยตลับเป็นหอยที่ชอบอยู่บริเวณดินเลนปนทราย
14. สัตว์และคนจัดเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทใดในระบบนิเวศป่าชายเลน
ก. ผู้ผลิต
ข. ผู้พิทักษ์
ค. ผู้บริโภค
ง. ผู้ย่อยสลาย
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15. “ในการสารวจป่าชายเลนแห่งหนึ่ง พบพืชประเภทโกงกาง แสม เสม็ด ลาพู
ขึ้นปะปนกัน ส่วนในร่องน้าและพื้นดิน โคลน มีลูกปลา หอย ปูก้ามดาบ
กระจายอยู่ทวั่ ไป การศึกษาต่อมาพบว่าหอยกินใบไม้ร่วงเป็นอาหาร ส่วนปู
ก้ามดาบกินหอยและลูกปลา” ข้อมูลนี้ศึกษาเกี่ยวกับอะไร
ก. กลุ่มสิ่งมีชีวิต
ข. แหล่งที่อยู่อาศัย
ค. ระบบนิเวศ
ง. ห่วงโซ่อาหาร
16. ข้อใดเป็นประโยชน์โดยตรงของสัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลนที่มีมนุษย์
ก. การเป็นอาหาร
ข. ช่วยทาให้ดนิ ร่วนซุย
ค. ช่วยพืชในการผสมเกสร
ง. การสร้างสมดุลในระบบนิเวศ
17. ข้อใดให้ความหมายของระบบนิเวศป่าชายเลนได้สมบูรณ์ที่สุด
ก. ระบบที่สิ่งมีชีวิตอยู่ร่วมกัน
ข. ระบบที่มีการถ่ายทอดพลังงานตลอดเวลา
ค. ระบบที่เป็นสังคมพืชและสัตว์มคี วามสัมพันธ์ ซึ่งกันและกัน
ง. ระบบที่มีกลุ่มของสิ่งมีชีวิต ดา รงชีวิตร่วมกันในสภาพแวดล้อมนั้นๆ
18. แหล่งอนุบาลสัตว์น้า หมายถึง
ก. เป็นแหล่งซื้อขายพันธุ์สัตว์ทะเล
ข. เป็นแหล่งเลี้ยงสัตว์ทะเล
ค. เป็นแหล่งเพาะกล้าไม้ชายเลน
ง. เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้านานาชนิด
19. ข้อใดจัดเป็นองค์ประกอบของระบบนิเวศป่าชายเลนทีไ่ ม่มีชีวิตทั้งหมด
ก. น้า แพลงตอน พืช
ข. อุณหภูมิ เกลือแร่ ฝน
ค. สาหร่าย ซากพืช ซากสัตว์
ง. ซากพืช ซากสัตว์ แบคทีเรีย

191
ตัวชี้วัด/ระดับ
ข้อสอบ
พฤติกรรม
ว 2.2 ป.6/1 20. ข้อใดกล่าวถึงผู้บริโภคได้ถูกต้องที่สุด
ก. สิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้
สืบค้นข้อมูล
ข. สิง่ มีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้
และอภิปราย
ค. สิง่ มีชีวิตที่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นในการดารงชีวิต
แหล่ง
ทรัพยากรธร ง. สิ่งมีชีวิตที่ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นในการดารงชีวิต และไม่สามารถสร้าง
รมชาติในแต่ อาหารเองได้
ละท้องถิ่นที่ 21. ระบบนิเวศป่าชายเลนมีลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนกับระบบนิเวศอื่นอย่างไร
ก. เป็นระบบนิเวศที่มีตน้ ไม้
เป็นประโยชน์
ข. เป็นระบบนิเวศที่ไม่มีสัตว์อาศัยอยู่
ต่อการ
ค. เป็นระบบนิเวศที่อยู่ตดิ ภูเขา
ดารงชีวิต
ง. เป็นระบบนิเวศที่ตั้งอยู่ระหว่างระบบนิเวศบกและระบบนิเวศทางทะเล
22. ลักษณะของดินชายเลน การท่วมถึงของน้าทะเลและความเค็มของน้ามีผลต่อ
การเจริญเติบโตของพืชในป่าชายเลนอย่างไร
ก. ทาให้การขึน้ กระจายพันธุ์ของไม้ในแต่ละบริเวณแตกต่างกันไป
ข. ทาให้พืชเจริญเติบโตแตกต่างกันมาก
ค. ทาให้พืชที่อยู่บริเวณน้าเค็มมาก ๆ ไม่ค่อยเจริญเติบโต
ง. ทาให้พืชชอบขึ้นบริเวณใกล้น้าท่วมถึงมากกว่า
23. ข้อใดกล่าวถึงหลุมของปลาตีนไม่ ถูกต้อง
ก. เป็นแหล่งหลบภัย
ข. เป็นแหล่งสืบพันธุ์
ค. เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
ง. เป็นแหล่งน้า ขังโดยธรรมชาติ
24. ระบบนิเวศป่าชายเลนประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง
ก. องค์ประกอบของสิ่งมีชีวติ
ข. องค์ประกอบของสิ่งไม่มีชีวติ
ค. องค์ประกอบของสิ่งมีชีวติ กับไม่มีชวี ิต
ง. องค์ประกอบของสิ่งที่มีตวั ตนกับสิ่งไม่มีตัวตน
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25. ชาวบ้านบริเวณป่าชายเลนได้ประโยชน์จากป่าชายเลนในข้อใดมากที่สุด
ก. เป็นแหล่งประมงชายฝั่ง
ข. เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ค. เป็นแหล่งพักผ่อนทางธรรมชาติ
ง. เป็นแหล่งสมุนไพรในการรักษาโรค
26. ถ้าแมวมีอาชีพเผาถ่านขาย นักเรียนจะนาความรู้เรื่องอะไรไปบอกแมว
ก. การทาอาชีพเสริม
ข. เทคนิคการเผาถ่านให้มคี ุณภาพ
ค. อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเผาถ่าน
ง. การปลูกป่าทดแทนในบริเวณที่มกี ารตัดไม้
27. ป่าชายเลนจัดเป็นป่าไม้ประเภทใด
ก. ป่าผลัดใบ
ข. ป่าไม่ผลัดใบ
ข. ป่าเบญพรรณ
ง. ป่าพรุ
28. เหตุใดบริเวณป่าชายเลนจึงเป็นที่ชกุ ชุมของปูก้ามดาบและปูแสม
ก. มีร่มเงาจากต้นไม้
ข. เป็นที่หลบภัยจากศัตรู
ค. มีซากอินทรีย์สารจากใบไม้สูง
ง. เพราะปูทั้งสองชนิดว่ายน้า ไม่เป็น
ว 2.2 ป.6/2 29. กิจกรรมใดที่ส่งผลต่อระบบนิเวศป่าชายเลนมากที่สุด
ก. การเพิ่มของประชากร
วิเคราะห์ผล
ข. การทานาเกลือใกล้ป่าชายเลน
ของการ
ค. การขุดลอกคลองบริเวณปากแม่น้า
เพิ่มขึ้นของ
ง. การปล่อยน้า เสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
ประชากร
มนุษย์ตอ่ การ 30. ข้อใดคือผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สาคัญจากการทาลายป่าชายเลน
ก. ขยะเพิ่มจานวนมากขึ้น
ใช้
ทรัพยากรธร ข. ไม่มีถ่านหุงข้าว
ค. จานวนสัตว์ลดน้อยลง
รมชาติ
ง. ปูแสมขาดตลาด
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31. ข้อใดคือสาเหตุใหญ่ที่ทาให้เกิดการลดลงของป่าชายเลนในปัจจุบัน
ก. การทิ้งขยะ
ข. การเผาถ่าน
ค. การทานากุ้ง
ง. การสร้างที่อยู่อาศัย
ว 2.2 ป.6/3 32. ข้อใดเป็นประโยชน์โดยตรงของสัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลนที่มีมนุษย์
ก. การเป็นอาหาร
อภิปรายผล
ข. ช่วยทา ให้ดินร่วนซุย
ต่อสิ่งมีชีวิต
ค. ช่วยพืชในการผสมเกสร
จากการ
เปลีย่ นแปลง ง. การสร้างสมดุลในระบบนิเวศ
สิ่งแวดล้อม 33. ระบบนิเวศป่าตามแนวชายฝั่งทะเล เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืช และสัตว์จานวน
มาก เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและสัตว์น้ามีเปลือก หมายถึงระบบนิเวศแบบใด
ทั้งโดย
ก. แนวปะการัง
ธรรมชาติ
ข. ป่าดิบชื้น
และมนุษย์
ค. ป่าโกงกาง
ง. พื้นที่ชุ่มน้า
ว 2.2 ป.6/3 34. ข้อใดเป็นสาเหตุพื้นฐานของปัญหาทรัพยากรป่าชายเลน
ก. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
อภิปรายผล
ข. ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ต่อสิ่งมีชีวิต
ค. การเพิ่มขึ้นของจานวนประชากร
จากการ
เปลีย่ นแปลง ง. ความด้อยคุณภาพของประชากร
สิ่งแวดล้อม 35. ระบบนิเวศซึ่งเป็นแหล่งอาหาร เป็นที่อยู่อาศัยของพืช สัตว์จานวนมาก
ป้องกันการพังทลายของชายฝั่งทะเล เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีความหลากหลายของ
ทั้งโดย
สิ่งมีชีวิต มีผลต่อการศึกษาวิจัย หมายถึงระบบนิเวศแบบใด
ธรรมชาติ
ก. แนวปะการัง
และมนุษย์
ข. ป่าดิบชื้น
ค. ป่าโกงกาง
ง. พื้นที่ชุ่มน้า
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ตัวชี้วัด/
ข้อสอบ
ระดับ
พฤติกรรม
ว 2.2 ป.6/4 36. ข้อใด ไม่ใช่ วิธีการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน
อภิปราย
ก. การปลูกป่า
ข. การไม่ท้งิ ขยะลงสู่แม่น้า
แนวทางใน
การดูแลรักษา ค. การให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศป่าชายเลน
ง. การช่วยการขุดลอกคลองเพื่อให้น้า ลงสู่ทะเลได้สะดวก
ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม 37. ข้อใดคือประโยชน์ที่ได้จากป่าชายเลน
ก. เป็นแหล่งอาหารของมนุษย์
ข. เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ค. เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้า
ง. เป็นแหล่งปลูกต้นโกงกาง
38. เมื่อเรียนจบเรื่อง เอ๊ะ!!!อะไรอยู่ในป่าชายเลนนักเรียนจะปฏิบัติตนเอย่างไร
ก. ไปจับปลาในป่าชายเลนเพิ่มขึน้
ข. ทาพิธีสาปแช่งผู้ที่ทาลายป่าชายเลน
ค. แจ้งตารวจทุกครั้งเมื่อพบคนทาลายป่า
ง. เผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลที่สนใจบริเวณป่าชายเลน
39. นักเรียนจะใช้วิธีใดเพื่อช่วยชุมชนอนุรกั ษ์ป่าชายเลน
ก. ออกกฎหมายคุ้มครอง
ข. เป็นสายตรวจดูแลป่าชายเลน
ค. ร่วมกับเพื่อนๆเพื่อปลูกป่าชายเลน
ง. จัดงานเรี่ยไรช่วยเหลือป่าชายเลน
40. เราจะช่วยกันรักษาป่าชายเลนให้ยั่งยืนได้อย่างไร
ก. ติดป้ายประชาสัมพันธ์
ข. ไม่ทิ้งขยะในบริเวณป่าชายเลน
ค. จัดสายตรวจตรวจป่าชายเลน
ง. ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องป่าชายเลนแก่บุคคลในชุมชน
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แบบสังเกตพฤติกรรมแสดงทักษะทางวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
คาชี้แจง
แบบสังเกตนี้มีจุดประสงค์เพื่อต้องการทราบพฤติกรรมที่แท้จริงของนักเรียนที่แสดงออกใน
การปฏิบัติกิจกรรม โดยทาเครื่องหมาย  ในช่องคะแนน ดังนี้
3

หมายถึง

ระดับพฤติกรรมแสดงทักษะทางวิทยาศาสตร์สูง

2

หมายถึง

ระดับพฤติกรรมแสดงทักษะทางวิทยาศาสตร์ปานกลาง

1

หมายถึง

ระดับพฤติกรรมแสดงทักษะทางวิทยาศาสตร์ต่า

ประเด็นการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนั้ พื้นฐาน

ระดับพฤติกรรม
3

1. การสังเกต
1.1 สนใจเรื่องที่สังเกต
1.2 ใช้ประสาทสัมผัสหลายทางในการสังเกต
1.3 ไม่ลงความคิดเห็นส่วนตัวในการสังเกต
1.4 ได้ข้อมูลมากพอ
1.5 ระบุข้อมูลที่ได้จากการสังเกต
2. การจาแนกประเภท
2.1 ใช้ประสาทสัมผัสหลายทางในการศึกษาข้อมูล
2.2 บอกความเหมือนต่างข้อมูลได้
2.3 กาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการจาแนกได้
2.4 จัดสิ่งที่จาแนกเข้ากลุ่มตามเกณฑ์ที่ใช้จาแนกได้
2.5 ผลการจาแนกถูกต้อง
3. การวัด
3.1 เลือกใช้เครื่องมือได้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน
3.2 ปฏิบัติได้คล่องและว่องไว
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3.3 ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวัด
3.4 ระบุหน่วยของจานวนที่ได้จากการวัดถูกต้อง
3.5 ผลที่ได้จากการวัดเที่ยงตรงแม่นยา
4. การคานวณ
4.1 บอกแหล่งที่มาของจานวนทีใ่ ช้ในการคานวณได้
4.2 ระบุค่าเชิงปริมาณที่ได้จากการวัด การชั่ง หรืออื่นๆ และระบุ
หน่วยได้ถูกต้อง
4.3 นาค่าได้มาจัดกระทาให้เกิดค่าใหม่ดว้ ยการบวก ลบ คูณ หาร
ตามสถานการณ์ได้ถูกต้อง
4.4 จานวนทีไ่ ด้จากการคานวณถูกต้องชัดเจน สื่อความหมายได้
ตรงตามต้องการ
4.5 การคานวณรวดเร็วเหมาะกับระดับชั้น
5. ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา
5.1 วาดรูปหรือภาพ 3 มิติของวัตถุ เช่น กล่อง ต้นไม้ โต๊ะ และสื่อ
ความหมายได้
5.2 บอกจานวนเส้นสมมาตรของรูป 2 มิติได้
5.3 บอกได้ว่าเงาของวัตถุที่อยู่บนฉากจะมีรูปเป็นอย่างไร
5.4 บอกได้ว่าวัตถุอยู่ในทิศหรือตาแหน่งใดของอีกวัตถุหนึ่ง
5.5 คาดการขนาดหรือตาแหน่งของวัตถุที่กาลังเคลื่อนที่ในเวลาที่
เปลี่ยนไปได้
6. การลงความเห็นจากข้อมูล
6.1 ศึกษาข้อมูลที่ต้องการศึกษาด้วยวิธีต่างๆ เช่น สังเกต สารวจ
สืบค้น ทดลอง วิเคราะห์ได้
6.2 จัดกระทาข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ และสรุปสาระสาคัญของ
ข้อมูลหรือเรื่องที่จะศึกษา

ระดับพฤติกรรม
3

2
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6.3 ให้ความเห็นที่เกินไปจากข้อมูลที่มีอยู่โดยอาศัยการเชื่อมโยง
การใช้เหตุผล และจากประสบการณ์เดิมได้
6.4 สามารถอธิบายเหตุผลประกอบในการลงความเห็น
6.5 การลงความเห็นจากข้อมูลเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
7. การจัดกระทาและสือ่ ความหมายข้อมูล
7.1 ใช้ข้อความบรรยายข้อมูลได้ถูกต้องรัดกุม ชัดเจน
7.2 ใช้แผนภาพหรือรูปภาพที่ได้จากการวาดหรือถ่ายแสดงให้
เห็นลักษณะข้อมูลได้แจ่มชัด
7.3 ใช้ตารางบันทึกข้อมูลแสดงความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ทีไ่ ด้
จากการสารวจ สังเกต วัดหรือทดลองที่ง่ายต่อการตีความ
7.4 ใช้สัญลักษณ์เช่น ตัวอักษรหรือเครื่องหมายที่ตกลงกันไว้
แทนข้อความบางอย่างให้กะทัดรัด
7.5 ใช้กราฟเสนอข้อมูลที่เป็นตัวเลขเพื่อแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรที่ศกึ ษาได้
8. การพยากรณ์
8.1 เข้าใจปัญหา หรือเหตุการณ์ทตี่ ้องการรู้ล่วงหน้า
8.2 หาข้อมูลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้าๆ หรือจากกฎ หลักการ
ทฤษฎี การทดลอง เป็นต้น
8.3 ใช้ข้อมูลที่ได้ศกึ ษาคาดคะเนสิ่งที่เกิดล่วงหน้าได้
8.4 ได้คาตอบของปัญหาหรือเรื่องที่ต้องการพยากรณ์
8.5 การคาดคะเน/พยากรณ์เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

ระดับพฤติกรรม
3

2
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เกณฑ์

คุณภาพ
สูง (3)
ปานกลาง (2)
1. การสังเกต สนใจเรื่องที่สังเกต ใช้
สนใจเรื่องที่สังเกต ใช้
ประสาทสัมผัสหลายทางใน
ประสาทสัมผัสหลายทางใน
การสังเกต ไม่ลงความคิดเห็น การสังเกต ไม่ลงความ
ส่วนตัวในการสังเกต ได้ข้อมูล คิดเห็นส่วนตัวในการสังเกต
มากพอ ระบุข้อมูลที่ได้จาก
ได้ข้อมูลมากพอ
การสังเกต
2. การวัด
เลือกใช้เครื่องมือได้ถูกต้อง
เลือกใช้เครื่องมือได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับงาน ปฏิบัติได้
เหมาะสมกับงาน ปฏิบัติได้
คล่องและว่องไว ตรงตาม
คล่องและว่องไว ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการวัด ระบุ วัตถุประสงค์ของการวัด
หน่วยของจานวนที่ได้จากการ ระบุหน่วยของจานวนที่ได้
วัดถูกต้อง ผลที่ได้จากการวัด จากการวัดถูกต้อง
เที่ยงตรงแม่นยา
3. การจาแนก ใช้ประสาทสัมผัสหลายทางใน ใช้ประสาทสัมผัสหลายทาง
ประเภท
การศึ ก ษาข้ อ มู ล บอกความ ในการศึกษาข้อมูล บอก
เหมื อ นต่ า งข้ อ มูล ได้ ก าหนด ความเหมือนต่างข้อมูลได้
เกณฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นการจ าแนกได้ กาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการ
จั ด สิ่ ง ที่ จ าแนกเข้ า กลุ่ ม ตาม จาแนกได้ จัดสิ่งที่จาแนกเข้า
เกณฑ์ ที่ ใ ช้ จ าแนกได้ ผลการ กลุ่มตามเกณฑ์ที่ใช้จาแนกได้
จาแนกถูกต้อง
4. การ
บอกแหล่งที่มาของจานวนที่ใช้ บอกแหล่งที่มาของจานวนที่
คานวณ
ในการคานวณได้ ระบุค่าเชิง ใช้ในการคานวณได้ ระบุค่า
ปริมาณที่ได้จากการวัด การชั่ง เชิงปริมาณที่ได้จากการวัด
หรืออื่นๆ และระบุหน่วยได้
การชั่ง หรืออื่นๆ และระบุ
ถูกต้อง นาค่าได้มาจัดกระทา หน่วยได้ถูกต้อง นาค่าได้มา
ให้เกิดค่าใหม่ด้วยการบวก ลบ จัดกระทาให้เกิดค่าใหม่ด้วย
คูณ หารตามสถานการณ์ได้
การบวก ลบ คูณ หารตาม
ถูกต้อง จานวนที่ได้จากการ
สถานการณ์ได้ถูกต้อง
คานวณถูกต้องชัดเจน สื่อ
จานวนที่ได้จากการคานวณ
ความหมายได้ตรงตามต้องการ ถูกต้องชัดเจน สื่อความหมาย
การคานวณรวดเร็ว
ได้ตรงตามต้องการ

ต่า (1)
สนใจเรื่องที่สังเกต ใช้
ประสาทสัมผัสหลายทางใน
การสังเกต ไม่ลงความ
คิดเห็นส่วนตัวในการสังเกต

เลือกใช้เครื่องมือได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับงาน ปฏิบัติได้
คล่องและว่องไว ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการวัด

ใช้ประสาทสัมผัสหลายทาง
ในการศึกษาข้อมูล บอก
ความเหมือนต่างข้อมูลได้
กาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการ
จาแนกได้

บอกแหล่งที่มาของจานวนที่
ใช้ในการคานวณได้ ระบุค่า
เชิงปริมาณที่ได้จากการวัด
การชั่ง หรืออื่นๆ และระบุ
หน่วยได้ถูกต้อง นาค่าได้มา
จัดกระทาให้เกิดค่าใหม่ด้วย
การบวก ลบ คูณ หารตาม
สถานการณ์ได้ถูกต้อง
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เกณฑ์
สูง (3)
4. การคานวณ
บอกแหล่งที่มาของจานวนที่
ใช้ในการคานวณได้ ระบุค่า
เชิงปริมาณที่ได้จากการวัด
การชั่ง หรืออื่นๆ และระบุ
หน่วยได้ถูกต้อง นาค่าได้มา
จัดกระทาให้เกิดค่าใหม่ด้วย
การบวก ลบ คูณ หารตาม
สถานการณ์ได้ถูกต้อง
จานวนที่ได้จากการคานวณ
ถูกต้องชัดเจน สื่อความหมาย
ได้ตรงตามต้องการ การ
คานวณรวดเร็ว
5. การหา
วาดรู ป หรื อ ภาพ 3 มิ ติ ข อง
ความสัมพันธ์
วั ตถุ เช่ น กล่ อ ง ต้ น ไม้ โต๊ ะ
ระหว่างสเปส
และสื่อความหมายได้
กับสเปส
บอกจานวนเส้นสมมาตรของ
และสเปสกับเวลา รูป 2 มิตไิ ด้ บอกได้ว่าเงาของ
วัตถุ ที่อ ยู่ บ นฉากจะมี รูป เป็ น
อย่างไร บอกได้ว่าวัตถุอยู่ใน
ทิ ศ หรื อ ต าแหน่ ง ใดของอี ก
วัตถุหนึ่ง คาดการขนาดหรือ
ต า แห น่ ง ขอ งวั ตถุ ที่ ก าลั ง
เคลื่ อ นที่ ใ นเวลาที่ เ ปลี่ ย นไป
ได้

คุณภาพ
ปานกลาง (2)
บอกแหล่งที่มาของจานวน
ที่ใช้ในการคานวณได้ ระบุ
ค่าเชิงปริมาณที่ได้จากการ
วัด การชั่ง หรืออื่นๆ และ
ระบุหน่วยได้ถูกต้อง นาค่า
ได้มาจัดกระทาให้เกิดค่า
ใหม่ด้วยการบวก ลบ คูณ
หารตามสถานการณ์ได้
ถูกต้อง จานวนที่ได้จาก
การคานวณถูกต้องชัดเจน
สื่อความหมายได้ตรงตาม
ต้องการ
วาดรูปหรือ ภาพ 3 มิติของ
วัตถุ เช่น กล่อง ต้นไม้ โต๊ะ
และสื่อความหมายได้ บอก
จานวนเส้นสมมาตรของรูป
2 มิติได้ บอกได้ว่าเงาของ
วัตถุที่อยู่บนฉากจะมีรูปเป็น
อย่ างไร บอกได้ ว่ าวั ตถุ อ ยู่
ในทิศ หรือ ตาแหน่งใดของ
อีกวัตถุหนึ่ง

ต่า (1)
บอกแหล่งที่มาของจานวน
ที่ใช้ในการคานวณได้ ระบุ
ค่าเชิงปริมาณที่ได้จากการ
วัด การชั่ง หรืออื่นๆ และ
ระบุหน่วยได้ถูกต้อง นาค่า
ได้มาจัดกระทาให้เกิดค่า
ใหม่ด้วยการบวก ลบ คูณ
หารตามสถานการณ์ได้
ถูกต้อง

วาดรูปหรือภาพ 3 มิติของ
วัตถุ เช่น กล่อง ต้นไม้ โต๊ะ
และสื่อความหมายได้ บอก
จานวนเส้นสมมาตรของรูป
2 มิติได้ บอกได้ว่าเงาของ
วัตถุที่อยู่บนฉากจะมีรูปเป็น
อย่างไร
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ตารางที่ 20 เกณฑ์การให้คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนั้ (ต่อ)
เกณฑ์
สูง (3)
6. การจัด
ใช้ ข้ อ ความบรรยายข้ อ มู ล ได้
กระทาและ ถู ก ต้ อ งรั ด กุ ม ชั ด เจน ใช้
สื่อ
แผนภาพหรือ รู ป ภาพที่ ได้ จ าก
ความหมาย การวาดหรื อ ถ่ ายแสดงให้ เ ห็ น
ข้อมูล
ลักษณะข้อ มูลได้แ จ่มชัด ใช้
ตา ร า งบั น ทึ ก ข้ อ มู ล แ ส ด ง
ความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ที่
ได้ จ ากการส ารวจ สั ง เกต วั ด
หรือทดลองที่ง่ายต่อการตีความ
ใช้สัญลักษณ์เช่น ตัวอักษรหรือ
เครื่อ งหมายที่ ตกลงกันไว้แทน
ข้อ ความบางอย่า งให้ กะทั ดรั ด
ใช้ ก ราฟ เสน อข้ อ มู ล ที่ เป็ น
ตัวเลขเพื่อแสดงความสัมพัน ธ์
ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาได้
7. การลง
ศึกษาข้อมูลที่ต้องการศึกษาด้วย
ความเห็นจาก วิ ธี ต่ า งๆ เช่ น สั ง เกต ส ารวจ
ข้อมูล
สืบค้น ทดลอง วิเคราะห์ได้ จัด
กระท าข้ อมู ล ด้ ว ยวิ ธีก ารต่ า งๆ
และสรุปสาระสาคัญของข้อมูล
หรื อ เรื่ อ งที่ จ ะศึ ก ษา
ให้
ความเห็นที่เกินไปจากข้อมูลที่มี
อยู่ โ ดยอาศั ย การเชื่ อ มโยงการ
ใ ช้ เ ห ตุ ผ ล แ ล ะ จ า ก
ประสบการณ์เดิมได้ สามารถ
อธิบ ายเหตุผ ลประกอบในการ
ลงความเห็น การลงความเห็ น
จ า ก ข้ อ มู ล เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล

คุณภาพ
ปานกลาง (2)
ใช้ข้อความบรรยายข้อมูลได้
ถูกต้องรัดกุม ชัดเจน ใช้
แผนภาพหรือรูปภาพที่ได้จาก
การวาดหรือถ่ายแสดงให้เห็น
ลักษณะข้อมูลได้แจ่มชัด ใช้
ตารางบันทึกข้อมูลแสดง
ความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ
ที่ได้จากการสารวจ สังเกต วัด
หรือทดลองที่ง่ายต่อการ
ตีความ ใช้สัญลักษณ์เช่น
ตัวอักษรหรือเครื่องหมายที่ตก
ลงกันไว้แทนข้อความ
บางอย่างให้กะทัดรัด

ศึ ก ษาข้ อ มู ล ที่ ต้อ งการศึ ก ษา
ด้ ว ยวิ ธี ต่ า งๆ เช่ น สั ง เก ต
ส า ร ว จ สื บ ค้ น ท ด ล อ ง
วิเคราะห์ได้ จัดกระทาข้อมูล
ด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า งๆ และสรุ ป
สาระส าคั ญ ของข้ อ มู ล หรื อ
เรื่องที่จะศึกษา ให้ความเห็น
ที่เกินไปจากข้อมูล ที่มีอยู่โดย
อาศั ย การเชื่ อ มโยงการใช้
เหตุผล และจากประสบการณ์
เดิมได้ สามารถอธิบายเหตุผล
ประกอบในการลงความเห็น

ต่า (1)
ใช้ข้อความบรรยายข้อมูล
ได้ถูกต้องรัดกุม ชัดเจน ใช้
แผนภาพหรือรูปภาพที่ได้
จากการวาดหรือถ่ายแสดง
ให้เห็นลักษณะข้อมูลได้
ใช้ตารางบันทึกข้อมูลแสดง
ความสัมพันธ์ของส่วน
ต่างๆ ที่ได้จากการสารวจ
สังเกต วัดหรือทดลองที่ง่าย
ต่อการตีความ

ศึกษาข้อมูลที่ต้องการศึกษา
ด้วยวิธีต่างๆ เช่น สังเกต
สารวจ สืบค้น ทดลอง
วิเคราะห์ได้ จัดกระทา
ข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ และ
สรุปสาระสาคัญของข้อมูล
หรือเรื่องที่จะศึกษา ให้
ความเห็นที่เกินไปจาก
ข้อมูลที่มีอยู่โดยอาศัยการ
เชื่อมโยงการใช้เหตุผล และ
จากประสบการณ์เดิมได้
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ตารางที่ 20 เกณฑ์การให้คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนั้ (ต่อ)
เกณฑ์
8. การพยากรณ์

สูง (3)
เข้าใจปัญหา หรือเหตุการณ์ที่
ต้องการรู้ ล่วงหน้า หาข้อมู ล
จากเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ซ้ าๆ
หรื อ จากกฎ หลั ก การทฤษฎี
การทดลอง เป็นต้น ใช้ข้อมูล
ที่ไ ด้ศึ กษาคาดคะเนสิ่งที่เ กิ ด
ล่ ว งหน้ า ได้ ไ ด้ ค าตอบของ
ปั ญ หาหรื อ เรื่ อ งที่ ต้ อ งการ
พ ย า ก ร ณ์ ก า ร ค า ด ค ะ เ น /
พ ย า ก ร ณ์ เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล

คุณภาพ
ปานกลาง (2)
เข้าใจปัญหา หรือเหตุการณ์
ที่ ต้ อ งการรู้ ล่ ว งหน้ า หา
ข้ อ มู ล จ า ก เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่
เกิ ด ขึ้ น ซ้ าๆ หรื อ จากกฎ
หลักการทฤษฎี การทดลอง
เป็นต้น ใช้ข้อมูลที่ได้ศึกษา
คาดคะเนสิ่ งที่เ กิดล่วงหน้ า
ได้ ไ ด้ ค าตอบของปั ญ หา
ห รื อ เ รื่ อ ง ที่ ต้ อ ง ก า ร
พยากรณ์

ต่า (1)
เข้าใจปัญหา หรือเหตุการณ์
ที่ ต้ อ งการรู้ ล่ ว งหน้ า หา
ข้ อ มู ล จ า ก เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่
เกิ ด ขึ้ น ซ้ าๆ หรื อ จากกฎ
หลักการทฤษฎี การทดลอง
เป็นต้น ใช้ข้อมูลที่ได้ศึกษา
คาดคะเนสิ่ งที่ เ กิ ดล่ ว งหน้ า
ได้
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แบบประเมินตนเองของพฤติกรรมที่บ่งชีค้ ุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์
คาชี้แจง
ให้นักเรียนพิจารณาของตนเอง โดยทาเครื่องหมาย  ในช่องระดับพฤติกรรมที่ ตรงกับความ
คิดเห็นของนักเรียน ดังนี้
5
หมายถึง
พฤติกรรมที่บ่งชีค้ ุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ดีมาก
4
หมายถึง
พฤติกรรมที่บ่งชีค้ ุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์มาก
3
หมายถึง
พฤติกรรมที่บ่งชีค้ ุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ปานกลาง
2
หมายถึง
พฤติกรรมที่บ่งชีค้ ุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์น้อย
1
หมายถึง
พฤติกรรมที่บ่งชีค้ ุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์น้อยที่สุด
พฤติกรรม
1. ความอยากรูอ้ ยากเห็น
1.1 นักเรียนซักถามจากผู้รู้หรือไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เมื่อเกิด
ความสงสัยในเรื่องราววิทยาศาสตร์
1.2 นักเรียนชอบชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์
1.3 นักเรียนนาการทดลองที่น่าสนใจไปทดลองต่อที่บ้าน
2. ความมีเหตุผล
2.1 นักเรียนรายงานผลการทดลองตามที่ทดลองได้จริง
2.2 เมื่อทาการทดลองผิดพลาด นักเรียนจะลอกผลการทดลอง
ของเพื่อส่งครู
2.3 เมื่อครูมอบหมายงานทางวิทยาศาสตร์มาส่ง นักเรียนจะทา
ตามแบบที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ
3. ความเพียรพยายามมุ่งมั่น
3.1 ถึงแม้งานค้นคว้าที่ทาอยู่มีโอกาสสาเร็จได้ยากนักเรียนจะยัง
ค้นคว้าต่อไป
3.2 นักเรียนล้มเลิกการทดลองทันทีเมื่อผลการทดลองที่ได้ขัด
กับที่เคยเรียนมา
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พฤติกรรม
3.3 เมื่อทราบว่าชุดการทดลองที่นักเรียนสนใจต้องใช้ระยะเวลา
ในการทดลองนาน นักเรียนก็เปลี่ยนไปศึกษาชุดการ
ทดลองที่ใช้เวลาน้อยกว่า
4. ความรับผิดชอบ
4.1 เมื่อนักเรียนและเพื่อนได้รับมอบหมายให้เก็บล้างอุปกรณ์
การทดลองแม้ว่าเพื่อจะไม่ทาแต่นักเรียนก็ยังคงทาต่อไป
4.2 เมื่อครูมอบหมายให้ห้องของนักเรียนดูแลความสะอาด
ห้องปฏิบัติการ แม้ว่าครูจะไม่ได้เจาะจงตัวบุคคล แต่
นักเรียนก็ทาตามทีค่ รูสั่ง
4.3 ในการทางานเป็นกลุ่ม เมื่อนักเรียนเกิดทางานผิดพลาด
นักเรียนจะยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึน้ ต่อสมาชิกใน
กลุ่ม
5. ความร่วมมือช่วยเหลือ
5.1 เมื่อนั กเรี ยนเห็นเพื่อมีปัญหาในการทดลองแม้ว่าเพื่อนจะ
ไม่ได้ขอความช่วยเหลือ นักเรียนก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ
5.2 เมื่อนักเรียนพบปัญหาในการทดลองที่ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาด้วยตนเองได้นกั เรียนจะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น
5.3 นักเรียนให้ความร่วมมือในการทางานกลุ่มเป็นอย่างดี
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
*******************************************************
คาชี้แจง : แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรูข้ องนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์) เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนของครูให้เหมาะสมมากยิ่งขึน้ โปรดกาเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับระดับความ
คิดเห็นของนักเรียน
5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นดีมาก
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
ตัวชี้วัดความคิดเห็น
ด้านเนื้อหา
1.-เนื้อหาในชุดกิจกรรมทาให้นกั เรียนมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องป่าชายเลนมายิ่งขึ้น
2. เนื้อหาในชุดกิจกรรมทาให้นักเรียนอ่านแล้วเข้าใจง่าย
3. เนื้อหาด้านในชุดกิจกรรมมีรูปภาพสวยงามทาให้นกั เรียนอยากอ่าน
4. เนื้อหาด้านในมีความน่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของนักเรียน
5. เนื้อหาในชุดกิจกรรมตรงกับเรื่องทีน่ ักเรียนอยากเรียน

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้
6. กิจกรรมในชุดกิจกรรมช่วยให้นักเรียนมีความสนใจใฝ่รู้มากกว่าครู
เป็นผู้อธิบายอย่างเดียว
7.-รูปแบบของกิจกรรมในชุดกิจกรรมทาให้นักเรียนเกิดความ
กระตือรือร้นต่อการเรียน
8.sรูปแบบของกิจกรรมในชุดกิจกรรมช่วยให้นักเรียนเข้าใจและใช้
กระบวนการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นขั้นตอน

ระดับความคิดเห็น
5

4

3

2

1
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ตัวชี้วัดความคิดเห็น

ระดับความคิดเห็น
5

4

3

2

1

9.-รูปแบบกิจกรรมในชุดกิจกรรมช่วยให้นกั เรียนเข้าใจและใช้
กระบวนการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นขั้นตอน
10.-รูปแบบกิจกรรมในชุดกิจกรรมช่วยให้นกั เรียนมีทกั ษะในการ
ค้นคว้าและหาความรูด้ ้วยตนเอง
ด้านประโยชน์ทไี่ ด้รบั
11. ชุดกิจกรรมช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่องของป่าชายเลนมากยิ่งขึน้
12. การเรียนรูด้ ้วยชุดชุดกิจกรรมช่วยให้นกั เรียนได้เรียนรูด้ ้วยตนเอง
มากยิ่งขึน้
13.-การเรียนด้วยชุดกิจกรรมทาให้นักเรียนมีทักษะในการค้นคว้าหา
ความรู้ดว้ ยตนเอง
14.-การเรียนรู้ดว้ ยชุดกิจกรรมสามารถนาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
15.-การเรียนด้วยชุดกิจกรรมทาให้นักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์
ของวิชาวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น

ด้านที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

รหัส ว 16101

วิชา วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เวลา 2 ชั่วโมง ผู้สอน นางสาวปิยะวรรณ ช่างทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์)
มาตรฐาน ว 2.1 เข้ า ใจสิ่ ง แวดล้ อ มในท้ อ งถิ่ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสิ่ ง แวดล้ อ มกั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต
ความสัมพันธ์ร ะหว่างสิ่งมีชีวิต ต่ างๆในระบบนิเวศ มีก ระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยา
ศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด

ว 2.1 ป.6/1 สารวจและอภิปรายความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆ
ว 8.1 ป.6/1 ตั้งคาถามเกี่ยวกับประเด็ น หรือเรื่อง หรือ สถานการณ์ที่จ ะศึกษาตามที่
กาหนดให้และตามความสนใจ
ว 8.1 ป.6/2 วางแผน การสังเกต เสนอการสารวจ ตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า คาดการณ์
สิ่งที่จะพบจากการสารวจตรวจสอบ
ว 8.1 ป.6/3

เลือกอุปกรณ์และวิธีการสารวจตรวจสอบที่ถูกต้องเหมาะสมให้ได้ ผลที่
ครอบคลุมและเชื่อถือได้

ว 8.1 ป.6/4 บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห์ และตรวจสอบผลกับสิ่งที่
คาดการณ์ไว้ นาเสนอผลและข้อสรุป
จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อนักเรียนเรียนจบเรื่องนี้แล้วนักเรียนสามารถ
ความรู้(K)
1. บอกลักษณะโดยทั่วไปของป่าชายเลนได้
2. บอกชื่อพันธุ์ไม้และพันธุ์สัตว์ในป่าชายเลนได้
3. อธิบายการปรับตัวของพืชและสัตว์ในป่าชายเลนได้
ทักษะ/กระบวนการ(P)
1. นักเรียนสามารถจาแนกชนิดของต้นไม้ในป่าชายเลนได้
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จิตวิทยาศาสตร์(A)
1. นักเรียนมีความสามารถในการใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองได้(ความอยากรู้อยากเห็น)
2. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะทั่วไปของป่าชายเลนอย่างมีเหตุผลได้(ความมีเหตุผล)
3. นักเรียนสามารถทากิจกรรมด้วยตนเองได้(ความพยายามมุ่งมั่น)
4. นักเรียนสามารถทากิจกรรมเสร็จตรงเวลาได้(ความรับผิดชอบ)
5. นักเรียนสามารถทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้(ความร่วมมือช่วยเหลือ)
ความเข้าใจที่คงทน
ป่าชายเลนหรื อป่าโกงกาง เป็น กลุ่มสังคมพืชซึ่งขึ้นอยู่ในเขตน้ าลงต่ าสุด และน้ าขึ้น สูงสุด
บริเวณชายฝั่งทะเล ปากแม่น้า หรืออ่าว ประกอบไปด้วยพันธุ์พืชไม้หลายชนิดหลายตระกูล และเป็น
พวกไม้ที่มีใบเขียวตลอดปี
สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ป่าชายเลนปรากฏอยู่ทั่วไปตามบริเวณที่เป็นชายฝั่งทะเล ปากแม่น้า ทะเลสาบ และรอบเกาะ
แก่งต่างๆ ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล พันธุ์ไม้ที่มีมากและมีบทบาทสาคัญที่สุดในป่าชายเลน คือ ไม้โกงกาง
ป่าชายเลนจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ป่าโกงกาง ในระบบนิเวศ ป่าชายเลนประกอบด้วยสิ่งมี ชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต ประกอบไปด้วย พวกธาตุอาหาร เกลือแร่ น้า พวกซาก-พืช ซากสัตว์ ยังรวมไป
ถึงสภาพภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิ แสง ฝน ความชื้น เป็นต้น
สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
กิจกรรมการเรียนรู้ (วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ Inquiry Method : 5E)
ขั้นเตรียมความพร้อมและให้ความรู้พื้นฐาน
1. นักเรียนและครูสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการใช้ชดุ กิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ขนั้ พื้นฐาน โดยใช้แหล่งเรียนรู(้ ป่าชายเลน)

211
2. นักเรียนฟังคาชี้แจงมาตรฐานและตัวชีว้ ัดที่ต้องบรรลุเมื่อเรียนจบหน่วย “ชีวติ กับสิ่งแวดล้อม”
กิจกรรมการเรียนรูใ้ นแต่ละกิจกรรม เกณฑ์การประเมินและภาระงาน
3. ทดสอบก่อนเรียนเรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม จานวน 40 ข้อ
4. กาหนดขนาดของกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน คละ ความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน พร้อมทั้งอธิบาย
กระบวนการทางานกลุ่ม
ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Enggement)
1. นักเรียนฟังครูเล่านิทานโกงกางกับแสม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียน แล้วนาเข้าสู่
ความสาคัญของการมีสมาธิจดจ่อในการรับสารเป็นสิ่งที่สาคัญทาให้นักเรียนจดจาเรื่องราวต่างๆได้
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุ้นความคิดเกี่ยวกับเนื้อหาของนิทานเรื่อง “โกงกางกับแสม” ดังนี้
2.1 ต้นโกงกางแต่เดิมเป็นต้นไม้ชนิดใด (ต้นไม้บก)
2.2 ต้นแสมเป็นต้นไม้ชนิดใด (ต้นไม้ทะเล)
2.3 เพราะเหตุใดต้นโกงกางจึงเป็นต้นไม้ทะเล (แสมชวนโกงกางมาที่ป่าชายเลน)
2.4 จากนิทานดังกล่าวมีต้นไม้ชนิดใดอยูใ่ นป่าชายเลนบ้าง (โกงกางกับแสม)
2.5 ต้นไม้ชนิดใดจะต้องอยู่หน้าทะเลเสมอ (แสม)
ขั้นที่ 2 สารวจค้นหา (Exploration)
1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายลักษณะของป่าชายเลนให้นักเรียนฟังดังนี้
- ป่าชายเลนหมายถึงอะไร
- ผู้ค้นพบป่าชายเลน
- ลักษณะทัว่ ไปของป่าชายเลน
- ป่าชายเลนในโลกของเรา
- ป่าชายเลนในประเทศของเรา
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมที่ 1 มารู้จักป่าชายเลนกันเถอะ
3. นักเรียนร่วมกันตอบคาถามในใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ย่าโคลนลุยป่า และใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง
ปัจจัยสาคัญในการดารงชีวิตของพืชและสัตว์ในป่าชายเลน
4. ครูสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่มของนักเรียนพร้อมทั้งควบคุมกิจกรรมภายในกลุ่มให้
เป็นไปตามหน้าที่และเวลาที่กาหนด

212
ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้และลงข้อสรุป (Explanation)
1. ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการศึกษาเรื่องป่าชายเลนหน้าชั้นเรียน
2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะโดยทัว่ ไปของป่าชายเลนของใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ย่า
โคลนลุยป่า และใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง ปัจจัยสาคัญในการดารงชีวิตของพืชและสัตว์ในป่าชาย
เลน
3. นักเรียนร่วมกันสรุปความรูใ้ ห้ได้ประเด็น ดังนี้ ป่าชายเลนคือ ใครเป็นคนค้นพบป่าชายเลน
ป่าชายเลนในประเทศไทย ปัจจัยสาคัญในการดารงชีวติ ของพืชและสัตว์ในป่าชายเลน
4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสังคมพืชและสัตว์ในป่าชายเลน โดยนักเรียนตตอบคาถามดังนี้
4.1 พืชในป่าชายเลนสามารถยืนต้นอยู่ได้อย่างไร (มีการปรับตัว)
4.2 การปรับตัวของพืชในป่าชายเลนเป็นอย่างไร(การมีรากค้าจุน รากหายใจ)
4.3 พืชในป่าชายเลนบ้านเรามีพืชชนิดใดบ้าง (ต้นโกงกางใบเล็ก ต้นโกงกางใบใหญ่ ต้นแสม
ขาว ต้นตีนเป็ดทะเล ต้นตะบูนขาว ต้นตะบูนดา ต้นฝาดดอกขาว ต้นโปรงขาวและต้น
โปรงแดง)
4.4 สัตว์ในป่าชายเลนมีสัตว์ชนิดใดบ้าง(กุ้ง หอย ปู ปลา นก และสัตว์ชนิดอื่นๆ)
4.5 นักเรียนคิดว่าสัตว์ในป่าชายเลนมีการปรับตัวหรือไม่ เพราะเหตุใด (มี เพราะสัตว์ทกุ ชนิด
ต้องการมีชีวติ รอด โดยการต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ให้ได้มากที่สุด)
5. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกีย่ วกับสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน
6. นักเรียนทาใบกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Elaboration)
1. นักเรียนร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของป่าชายเลนและสิ่งมีชีวิตในป่า
ชายเลน ดังนี้
- ป่าชายเลนมีลักษณะอย่างไร และสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลนมีปัจจัยใดในการดารงชีวิต
2. นักเรียนร่วมเล่นกิจกรรม “จูงลิงกลับป่า” เพื่อเป็นการสรุปบทเรียน
3. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปกิจกรรม “จูงลิงกลับป่า”
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ขั้นที่ 5 ประเมินผล (Evaluation)
ให้นักเรียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียน ในประเด็นต่อไปนี้
- สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรูใ้ นวันนีค้ ืออะไร
- นักเรียนเข้าใจเรื่องใดมากที่สุด
- นักเรียนมีปญ
ั หาหรือข้อสงสัยในเรื่องใดบ้าง
- นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่
- นักเรียนต้องการให้ครูปรับปรุงการสอนเรื่องใดบ้าง
หมายเหตุ นักเรียนและครูใช้เวลาว่างช่วยกันเตรียมอุปกรณ์สารวจพืชในป่าชายเลน(หน้า 16) เพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนการสารวจ พร้อมทั้งนักเรียนกลับไปศึกษาวิธีการและการบันทึกผลสารวจ
สื่อ/ แหล่งการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
1) ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เอ๊ะ!!! มีอะไรในป่าชายเลน
2) อุปกรณ์ทใี่ ช้ในการปฏิบัตกิ ิจกรรม
3) ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ย่าโคลน...ลุยป่า
4) ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง ปัจจัยสาคัญต่อการดารงชีวิตของพืชและสัตว์ในป่าชายเลน
5) แผ่นชาร์ตแผนที่ประเทศไทย
การวัดผลประเมินผล
1) สังเกตความสนใจในขณะร่วมกิจกรรม
2) สังเกตการณ์มีส่วนร่วม
3) สังเกตการปฏิบัติงานในกิจกรรม
4) ตรวจผลงาน
แหล่งการเรียนรู้
ห้องเรียน ห้องสมุด

214
ตัวอย่างชุดกิจกรรม
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คานา
การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์สาหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มุ่งหวังให้
นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เป็นกระบวนการไปสู่การสร้างองค์ความรู้ โดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการ
เรีย นทุก ขั้นตอน นั กเรี ยนจะได้ทากิจกรรมต่า งๆที่ หลากหลาย ทั้งเป็นรายกลุ่มและรายบุค คล ทั้งนี้ การ
จัดการเรียนการสอนจึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะขั้น
ภาคผนวก ค
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ขึ้น เพื่อให้เรียนและสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจาวันได้
เคราะห์
เครืย่อนการสอนเป็
งมือ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรีผลการวิ
ยนรู้ในการจั
ดการเรี
นฐานการเรียนรู้ แก่ของผู้เรียน
ซึ่งเป็นรูปแบบที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือเรียนรู้และปฏิบัติจริงจากแหล่งเรียนรู้เกิดการเรียนรู้ที่ฝังแน่นและ
ลึกซึ้ง “ป่าชายเลน” เป็นสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่ ควรค่าต่อการอนุรักษ์และรักษาผืนป่านี้ไว้ ซึ่งจากการ
สอบถามและสัมภาษณ์ความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบและลักษณะของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) ผู้วิจัยได้นาข้อมูลเกี่ยวกับป่าชายเลน มาพัฒนาเป็นชุดกิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน อีกทั้งยังมีกิจกรรมการปลูกป่าชาย
เลนโดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความรักและหวง
แหนทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดของตนเองอีกด้วย
ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน) สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 “เอ๊ะ! อะไรอยู่
ในป่าชายเลน”
กิจกรรมที่ 2 “สายสัมพันธ์ป่าชายเลน” กิจกรรมที่ 3 “ป่าชายเลนสาคัญไฉน” และกิจกรรมที่ 4 “ถ้าบ้านเรา
ไม่มีป่าชายเลน”
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ สามารถให้ครูและนักเรียนนาไปใช้
ประกอบการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
นางสาวปิยะวรรณ ช่างทอง

216

คาชี้แจงสาหรับนักเรียน

1. นักเรียนต้องศึกษาคาชี้แจงและคาแนะนาให้เข้าใจก่อนนาไปใช้งาน
2. นักเรียนต้องศึกษาตัวชี้วัด สาระสาคัญ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อให้ทราบว่าเมื่อศึกษาจบแล้วนักเรียนจะได้ความรู้อะไรบ้าง
3. นักเรียนควรฟังคาชี้แจงของครูก่อนลงมือศึกษาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้และทาแบบทดสอบ
ก่อนเรียน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม จานวน 40 ข้อ
4. ศึกษาและทาความเข้าใจเนื้อหาจากกรอบความรู้เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต

5. ควรอ่านเนื้อเรื่องไปตามลาดับ โดยไม่เว้นหน้า “ห้ามเปิดข้าม” เพราะจะทาให้การเรียนเนื้อหาไม่
ต่อเนื่องกัน
6. ทากิ จกรรมต่า งๆในชุ ดกิจ กรรมการจัดการเรีย นการสอนนี้ให้ เรี ยบร้ อย ไม่ฉี กหรื อท าลายชุ ด
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ชุดนี้

7. หากนั ก เรีย นมี ข้อ สงสั ย หรือ ไม่ เข้ า ใจ ให้นั ก เรีย นสอบถามหรื อ ปรึก ษา ขอคาแนะน าจาก
ครูผู้สอนได้ทันที
8. ทาแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม จานวน 40 ข้อ
9. นักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบคาตอบของการทาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
10. สรุป คะแนนผลการเรี ยน และการทากิ จกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนประจาชุ ดกิจ กรรมการ
จัดการเรียนรู้นี้
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ภาคผนวก ค
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
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ตารางที่ 22 ค่าความสอดคล้องของแบบสอบถามความต้ องการเกี่ยวกับการพัฒนาชุด กิจกรรมการ
จัด การเรี ยนรู้ โ ดยใช้แ หล่งเรียนรู้( ป่าชายเลน) เพื่อ เสริม สร้างทัก ษะทางวิทยาศาสตร์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คะแนนความ
ข้อ
รายการประเมิน
คิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ(คน)
1 2 3
1 ความสอดคล้ อ งของประเด็ น การ 5 5 5
สอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม
2 ความสอดคล้ อ งของประเด็ น การ 5 5 5
สอบถามเกี่ยวกับความต้องการใช้แหล่ง
เรียนรู้(ป่าชายเลน) ที่ควรเรียนรู้
3 ความสอดคล้ อ งของประเด็ น การ 5 5 4
สอบถามเกี่ยวกับการนาชุดกิจกรรมการ
เรี ย นรู้ ไ ปใช้จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นใน
ลักษณะใด
4 ความสอดคล้ อ งของประเด็ น การ 5 5 5
สอบ ถา ม เ กี่ ย ว กั บ ก า ร วั ด ผ ลแ ละ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

̅

S.D.

ความหมาย

5.00

0.00

สอดคล้อง

5.00

0.00

สอดคล้อง

4.67

0.58

สอดคล้อง

5.00

0.00

สอดคล้อง
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ตารางที่ 23 ค่าความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการ
เรี ยนรู้ โดยใช้แหล่งเรี ยนรู้( ป่าชายเลน) เพื่อ เสริม สร้างทัก ษะทางวิทยาศาสตร์ สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ข้อ

รายการประเมิน

1

ความสอดคล้องของสถานภาพและ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้การสัมภาษณ์
ความสอดคล้องของประเด็นการ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับการนาข้อมูลเกี่ยวกับ
ป่าชายเลนมาจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนมีประโยชน์หรือจาเป็นต่อนักเรียน
หรือไม่ อย่างไร
ความสอดคล้องของประเด็นการ
สัมภาษณ์เรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้
(ป่าชายเลน) เรื่องใดที่มีประโยชน์และ
น่าสนใจควรนามาให้นักเรียนระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ศึกษา
ความสอดคล้องของการนาข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้ (ป่าชายเลน) มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนว่าควรมีการจัดกิจกรรม
การเรียนรูด้ ้วยรูปแบบหรือลักษณะใดที่
จะช่วยเสริมสร้างทักษะทาง
วิทยาศาสตร์
ความสอดคล้องของประเด็นการ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับชุดกิจกรรมควรวัด
และประเมินผลโดยวิธีใดจึงจะ
เหมาะสมและครอบคลุมเนื้อหาวิชา

2

3

4

5

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ(คน)
1 2 3
5 5 5

ความหมาย

5.00 0.00

สอดคล้อง

5

5

5

5.00 0.00

สอดคล้อง

5

5

5

5.00 0.00

สอดคล้อง

5

5

5

5.00 0.00

สอดคล้อง

5

5

5

5.00 0.00

สอดคล้อง

̅

S.D.
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ตารางที่ 24 ค่าความสอดคล้องของแบบประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)
เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ข้อ

รายการประเมิน

1

ด้านคาแนะนาประกอบการใช้ชดุ กิจกรรม
1.1 สื่อความหมายชัดเจน
1.2 ขั้นตอนในการใช้ชุดกิจกรรมสามารถ
ปฏิบัติตามกิจกรรมได้
ด้านแผนการจัดการเรียนรู้
2.1 มีองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
ครบถ้วน
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้ครอบคลุมด้าน
ความรู้ ทักษะ กระบวนการส่งเสริมการมี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
2.3 สาระการเรียนรู้ครอบคลุมจุดประสงค์
การเรียนรู้
2.4 เนื้อหาเหมาะสมกับวัย และความสนใจ
ของผู้เรียน
2.5 กิจกรรมตอบสนองจุดประสงค์การเรียนรู้
2.6 กิจกรรมมีความหลากหลาย
2.7 กิจกรรมเร้าความสนใจให้นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติและสรุปความรู้ด้วยตนเอง
2.8 เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เหมาะสมต่อการเรียนในเนื้อหาแต่ละชุด
กิจกรรม

2

คะแนน
ความ
คิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3

̅

S.D. ความหมาย

5 4 5
5 5 5

4.67
5.00

0.58
0.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

5 5 5

5.00

0.00

สอดคล้อง

5 4 5

4.67

0.58

สอดคล้อง

5 5 5

5.00

0.00

สอดคล้อง

5 5 5

5.00

0.00

สอดคล้อง

5 5 5
5 5 5
5 5 5

5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

5 4 5

4.67

0.58

สอดคล้อง
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ตารางที่ 24 ค่าความสอดคล้องของแบบประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้(ป่าชายเลน)
เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ)
ข้อ

รายการประเมิน

3 ด้านสือ่ การเรียนรู้
3.1 คาแนะนาในการใช้สื่อมีความชัดเจน
เข้าใจง่าย
3.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และ
เนื้อหา
3.3 เนื้อหาและภาษาที่ใช้ในสื่อการเรียนรู้
เหมาะสมกับนักเรียน
3.4 กิจกรรมกระตุน้ ให้เกิดทักษะทาง
วิทยาศาสตร์
3.5 ช่วยให้นกั เรียนเข้าใจในเนื้อหาและ
สามารถสรุปความรู้ได้เอง
4 ด้านแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้
4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
4.2 มีความยากง่ายเหมาะสม
4.3 คาถามมีความชัดเจน
4.4 การวัดผลได้ครอบคลุม
4.5 เหมาะสมกับเนื้อหาและวัยของนักเรียน

คะแนน
ความ
คิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3

̅

S.D. ความหมาย

5 4 5

4.67

0.58

สอดคล้อง

5 5 5

5.00

0.00

สอดคล้อง

5 5 5

5.00

0.00

สอดคล้อง

5 5 5

5.00

0.00

สอดคล้อง

5 5 5

5.00

0.00

สอดคล้อง

5
5
5
5
5

5.00
4.67
5.00
5.00
4.67

0.00
0.58
0.00
0.00
0.58

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

5
4
5
5
4

5
5
5
5
5
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ตารางที่ 25 ค่าความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เอ๊ะ!!! มีอะไรในป่าชายเลน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ข้อ

รายการประเมิน

คะแนน
ความ
คิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3

̅

S.D. ความหมาย

1 จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 สอดคล้องกับเนื้อหา
1.2 มีความชัดเจน

5 5 5
5 5 5

5.00
5.00

0.00
0.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

5 5 5
5 5 5
5 5 5

5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

5 5 5

5.00

0.00

สอดคล้อง

5 5 5
5 5 5

5.00
5.00

0.00
0.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

5
5
5
5

5
5
5
5

5.00
5.00
4.67
5.00

0.00
0.00
0.58
0.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

5 5 5
5 5 5

5.00
5.00

0.00
0.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

2 เนื้อหาสาระ
2.1 ตรงตามหลักสูตร
2.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์
2.3 ความเหมาะสมกับเวลา

3 กิจกรรมการเรียนรู้
3.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูส้ อดคล้องกับ
จุดประสงค์
3.2 การจักกิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้ผเู้ รียนสืบเสาะหา
ความรู้
3.3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม

4 สื่อการเรียนการสอน
4.1 เหมาะสมกับเนื้อหา
4.2 มีความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน
4.3 เหมาะสมกับผู้เรียน
4.4 รูปแบบเร้าความสนใจผู้เรียน

5
5
4
5

5 การวัดประเมินผล
5.1 วิธีวัดสอดคล้องกับจุดประสงค์
5.2 เครื่องมือวัดผลสอดคล้องกับจุดประสงค์
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ตารางที่ 26 ค่าความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
สายสัมพันธ์ป่าชายเลน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ข้อ

รายการประเมิน

คะแนน
ความ
คิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3

̅

S.D. ความหมาย

1 จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 สอดคล้องกับเนื้อหา
1.2 มีความชัดเจน

5 5 5
5 5 5

5.00
5.00

0.00
0.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

5 5 5
5 5 5
5 5 5

5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

5 5 5

5.00

0.00

สอดคล้อง

5 5 5
5 5 5

5.00
5.00

0.00
0.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

5
5
5
5

5
5
5
5

5.00
5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00
0.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

5 5 5
5 5 5

5.00
5.00

0.00
0.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

2 เนื้อหาสาระ
2.1 ตรงตามหลักสูตร
2.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์
2.3 ความเหมาะสมกับเวลา

3 กิจกรรมการเรียนรู้
3.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูส้ อดคล้องกับ
จุดประสงค์
3.2 การจักกิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้ผเู้ รียนสืบเสาะหา
ความรู้
3.3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม

4 สื่อการเรียนการสอน
4.1 เหมาะสมกับเนื้อหา
4.2 มีความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน
4.3 เหมาะสมกับผู้เรียน
4.4 รูปแบบเร้าความสนใจผู้เรียน

5
5
4
5

5 การวัดประเมินผล
5.1 วิธีวัดสอดคล้องกับจุดประสงค์
5.2 เครื่องมือวัดผลสอดคล้องกับจุดประสงค์
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ตารางที่ 27 ค่าความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
ความสาคัญและประโยชน์ของป่าชายเลน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ข้อ

รายการประเมิน

คะแนน
ความ
คิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3

̅

S.D. ความหมาย

1 จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 สอดคล้องกับเนื้อหา
1.2 มีความชัดเจน

5 5 5
5 5 5

5.00
5.00

0.00
0.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

5 5 5
5 5 5
5 5 5

5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

5 5 5

5.00

0.00

สอดคล้อง

5 5 5
5 5 5

5.00
5.00

0.00
0.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

5
5
5
5

5
5
5
5

5.00
5.00
4.67
5.00

0.00
0.00
0.00
0.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

5 5 5
5 5 5

5.00
5.00

0.00
0.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

2 เนื้อหาสาระ
2.1 ตรงตามหลักสูตร
2.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์
2.3 ความเหมาะสมกับเวลา

3 กิจกรรมการเรียนรู้
3.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูส้ อดคล้องกับ
จุดประสงค์
3.2 การจักกิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้ผเู้ รียนสืบเสาะหา
ความรู้
3.3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม

4 สื่อการเรียนการสอน
4.1 เหมาะสมกับเนื้อหา
4.2 มีความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน
4.3 เหมาะสมกับผู้เรียน
4.4 รูปแบบเร้าความสนใจผู้เรียน

5
5
4
5

5 การวัดประเมินผล
5.1 วิธีวัดสอดคล้องกับจุดประสงค์
5.2 เครื่องมือวัดผลสอดคล้องกับจุดประสงค์
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ตารางที่ 28 ค่าความสอดคล้องที่ได้จากการประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
ถ้าบ้านเราไม่มีป่าชายเลน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ข้อ

รายการประเมิน

คะแนน
ความ
คิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3

̅

S.D. ความหมาย

1 จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 สอดคล้องกับเนื้อหา
1.2 มีความชัดเจน

5 5 5
5 5 5

5.00
5.00

0.00
0.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

5 5 5
5 5 5
5 5 5

5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

5 5 5

5.00

0.00

สอดคล้อง

5 5 5
5 5 5

5.00
5.00

0.00
0.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

5
5
5
5

5
5
5
5

5.00
5.00
4.67
5.00

0.00
0.00
0.00
0.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

5 5 5
5 5 5

5.00
5.00

0.00
0.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

2 เนื้อหาสาระ
2.1 ตรงตามหลักสูตร
2.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์
2.3 ความเหมาะสมกับเวลา

3 กิจกรรมการเรียนรู้
3.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูส้ อดคล้องกับ
จุดประสงค์
3.2 การจักกิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้ผเู้ รียนค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง
3.3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม

4 สื่อการเรียนการสอน
4.1 เหมาะสมกับเนื้อหา
4.2 มีความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน
4.3 เหมาะสมกับผู้เรียน
4.4 รูปแบบเร้าความสนใจผู้เรียน

5
5
4
5

5 การวัดประเมินผล
5.1 วิธีวัดผลสอดคล้องกับจุดประสงค์
5.2 เครื่องมือวัดผลสอดคล้องกับจุดประสงค์
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ตารางที่ 29 ค่าความสอดคล้องของแบบประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ที่ได้
จากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้
ตัวชี้วัด/ระดับ
พฤติกรรม

ข้อ

ว 2.1 ป.6/1 สารวจ
และอภิปราย
ความสัมพันธ์ของกลุ่ม
สิ่งมีชีวิตในแหล่งทีอ่ ยู่
ต่างๆ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ว 2.1 ป.6/2 อธิบาย
ความสัมพันธ์ของ
สิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่
อาหารและสายใยอาหาร

ว 2.1 ป.6/3 สืบค้น
ข้อมูลและอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่าง
การดารงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิตกับ
สภาพแวดล้อมใน
ท้องถิ่น

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1
2
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

̅

S.D.

ความหมาย

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ตารางที่ 29 ค่าความสอดคล้องของแบบประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ที่ได้
จากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้(ต่อ)
ตัวชี้วัด/ระดับ
พฤติกรรม

ข้อ

ว 2.2 ป.6/1 สืบค้น
ข้อมูลและอภิปราย
แหล่งทรัพยากร
ธรรมชาติในแต่ละ
ท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์
ต่อการดารงชีวิต

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ว 2.2 ป.6/2 วิเคราะห์
ผลของการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรมนุษย์ต่อการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

ว 2.2 ป.6/3 อภิปราย
ผลต่อสิง่ มีชีวิตจากการ
เปลีย่ นแปลง
สิ่งแวดล้อม ทัง้ โดย
ธรรมชาติและมนุษย์

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1
2
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

̅

S.D.

ความหมาย

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ตารางที่ 29 ค่าความสอดคล้องของแบบประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ที่ได้
จากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ (ต่อ)
ตัวชี้วัด/ระดับ
พฤติกรรม
ว 2.2 ป.6/4 อภิปราย
แนวทางในการดูแล
รักษาทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม

ข้อ

44
45
46
47
48
49
50

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1
2
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

̅

S.D.

ความหมาย

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ตารางที่ 30 แสดงค่าความยากง่าย(p) ค่าอานาจจาแนก(r) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้
เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม จานวน 40 ข้อ
ข้อ

p

r

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0.57
0.53
0.53
0.53
0.47
0.20
0.90
0.37
0.13
0.30
0.70
0.10
0.27
0.27
0.33
0.47
0.63
0.50
0.90
0.70
0.20
0.73
0.83
0.60
0.77

0.27
0.40
0.37
0.00
0.53
0.13
0.40
0.00
0.53
0.20
0.27
0.33
0.27
0.27
0.13
0.33
0.27
0.53
0.40
0.40
0.13
0.53
0.40
0.67
0.13

ผลการ
คัดเลือก
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ข้อ

p

r

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

0.53
0.73
0.50
0.53
0.70
0.30
0.23
0.90
0.20
0.87
0.57
0.50
0.90
0.03
0.33
0.30
0.53
0.57
0.80
0.67
0.83
0.90
0.97
0.93
0.70

0.53
0.27
0.40
0.37
0.00
0.53
0.13
0.40
0.00
0.53
0.20
0.27
0.33
0.27
0.27
0.13
0.33
0.27
0.53
0.40
0.40
0.13
0.53
0.40
0.67

ผลการ
คัดเลือก
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
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จากตารางที่ 30 แสดงการหาค่ า อ านาจจ าแนกและค่ า ความยากง่ า ยของแบบทดสอบ
ซึ่งนาไปใช้เป็นแบบทดสอบก่อน – หลังเรียน จานวน 40 ข้อ

ตารางที่ 31 แสดงการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
8
10
11
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24

p
0.57
0.53
0.53
0.53
0.47
0.20
0.37
0.30
0.70
0.27
0.27
0.33
0.47
0.63
0.50
0.70
0.20
0.73
0.63
0.60

q
0.43
0.47
0.47
0.47
0.53
0.80
0.63
0.70
0.30
0.73
0.73
0.67
0.53
0.37
0.50
0.30
0.80
0.27
0.47
0.40

pq
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.16
0.23
0.21
0.21
0.20
0.20
0.22
0.25
0.23
0.25
0.21
0.16
0.20
0.30
0.24

ข้อที่
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
37
40
41
42
43
44
45
50

p
0.77
0.53
0.73
0.50
0.53
0.70
0.30
0.23
0.20
0.80
0.57
0.50
0.33
0.30
0.53
0.57
0.80
0.67
0.70
ผลรวม pq

q
0.23
0.47
0.27
0.50
0.47
0.30
0.70
0.77
0.80
0.20
0.43
0.50
0.67
0.70
0.47
0.43
0.20
0.33
0.30

pq
0.18
0.25
0.20
0.25
0.25
0.21
0.21
0.18
0.16
0.16
0.25
0.25
0.22
0.21
0.25
0.25
0.16
0.22
0.21
8.56
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ตารางที่ 32 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนและค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรู้ทางการเรียน
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

X2
1681
1600
1444
1369
1225
1225
1089
1089
1089
1024
1024
1024
961
900
900

คะแนนสอบ (X)
29
28
30
34
31
26
30
27
24
24
32
24
28
23
30

คนที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

คะแนนสอบ (X)
25
25
23
27
28
27
29
28
28
33
22
33
28
24
29

การหาค่าความแปรปรวน
∑

S2 =

∑

=

= 150.60
การหาความเชื่อมั่นแบบทดสอบ
(

=
=

(

∑

)
)

= 0.96
แบบทดสอบฉบับวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารอาหารมีค่าความเชื่อมั่น = 0.96

X2
625
625
625
625
625
576
529
529
529
529
529
1089
784
576
841
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ตารางที่ 33 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสังเกตพฤติกรรมแสดงทักษะทางวิทยาศาสตร์
จากผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
พื้นฐาน
1. การสังเกต
1.1 สนใจเรื่องที่สังเกต

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1

2

3

5

5

5

̅

S.D.

5.00

0.00

1.2 ใช้ประสาทสัมผัสหลายทางในการ
สังเกต

สอดคล้อง
สอดคล้อง

5

5

5

5.00

0.00

1.3 ไม่ล งความคิด เห็น ส่ว นตั ว ในการ
สังเกต

ความหมาย

สอดคล้อง
5

5

5

5.00

0.00

1.4 ได้ข้อมูลมากพอ

5

4

5

4.67

0.58

สอดคล้อง

1.5 ระบุข้อมูลที่ได้จากการสังเกต

4

5

5

4.67

0.58

สอดคล้อง

2. การจาแนกประเภท
2.1 ใช้ ป ระสาทสั ม ผั ส หลายทางใน

5

5

4

4.67

0.58

สอดคล้อง

2.2 บอกความเหมือนต่างข้อมูลได้

5

5

5

5.00

2.3 กาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการจาแนกได้

5

4

5

4.67

0.58

สอดคล้อง

5

5

5

5.00

0.00

สอดคล้อง

2.5 ผลการจาแนกถูกต้อง

5

5

5

5.00

0.00

สอดคล้อง

3. การวัด
3.1 เลือกใช้เครื่องมือได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับงาน

5

4

5

4.67

0.58

สอดคล้อง

3.2 ปฏิบัติได้คล่องและว่องไว

5

5

5

5.00

0.00

สอดคล้อง

3.3 ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวัด

5

4

5

4.67

0.58

สอดคล้อง

การศึกษาข้อมูล

2.4 จัดสิ่งที่จาแนกเข้ากลุ่มตามเกณฑ์ที่
ใช้จาแนกได้

สอดคล้อง
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ตารางที่ 33 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสังเกตพฤติกรรมแสดงทักษะทางวิทยาศาสตร์
จากผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน (ต่อ)
ความหมาย
ความคิดเห็นของ
̅
S.D.
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
ผู้เชี่ยวชาญ
พื้นฐาน
1 2 3
3.4 ระบุหน่วยของจานวนที่ได้จากการ
วัดถูกต้อง

5

5

5

5.00

0.00

สอดคล้อง

3.5 ผลที่ได้จากการวัดเที่ยงตรงแม่นยา

5

5

5

5.00

0.00

สอดคล้อง

4. การคานวณ
4.1 บอกแหล่งที่มาของจานวนทีใ่ ช้ใน
การคานวณได้

5

4

5

4.67

0.58

สอดคล้อง

5

5

5

5.00

0.00

สอดคล้อง

5

5

5

5.00

0.00

สอดคล้อง

4

5

5

4.67

0.58

สอดคล้อง

4

4

5

4.67

0.58

สอดคล้อง

5

5

5

5.00

0.00

สอดคล้อง

5

5

5

5.00

0.00

สอดคล้อง

4.2 ระบุค่าเชิงปริมาณที่ได้จากการวัด
การชั่ง หรืออื่นๆ และระบุหน่วยได้
ถูกต้อง
4.3 นาค่าได้มาจัดกระทาให้เกิดค่าใหม่
ด้วยการบวก ลบ คูณ หารตาม
สถานการณ์ได้ถกู ต้อง
4.4 จานวนทีไ่ ด้จากการคานวณถูกต้อง
ชัดเจน สื่อความหมายได้ตรงตาม
ต้องการ
4.5 การคานวณรวดเร็วเหมาะกับ
ระดับชั้น
5. ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส
และสเปสกับเวลา
5.1 วาดรูปหรือภาพ 3 มิติของวัตถุ เช่น
กล่อง ต้ นไม้ โต๊ ะ และสื่อความหมาย
ได้
5.2 บอกจานวนเส้นสมมาตรของรูป 2
มิติได้
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ตารางที่ 33 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสังเกตพฤติกรรมแสดงทักษะทางวิทยาศาสตร์
จากผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน (ต่อ)
ความหมาย
ความคิดเห็นของ
̅
S.D.
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
ผู้เชี่ยวชาญ
พื้นฐาน
1 2 3
5.3 บอกได้ว่าเงาของวัตถุที่อยู่บนฉาก
จะมีรูปเป็นอย่างไร
5.4 บอกได้ว่าวัตถุอยู่ในทิศหรือ
ตาแหน่งใดของอีกวัตถุหนึ่ง
5.5 คาดการขนาดหรือตาแหน่งของวัตถุ
ที่กาลังเคลื่อนที่ในเวลาที่เปลี่ยนไป
ได้
6. การลงความเห็นจากข้อมูล
6.1 ศึกษาข้อมูลที่ต้องการศึกษาด้วยวิธี
ต่างๆ เช่น สังเกต สารวจ สืบค้น
ทดลอง วิเคราะห์ได้
6.2 จัดกระทาข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ
และสรุปสาระสาคัญของข้อมูลหรือ
เรื่องที่จะศึกษา
6.3 ให้ความเห็นที่เกินไปจากข้อมูลที่มี
อยู่โดยอาศัยการเชื่อมโยงการใช้
เหตุผล และจากประสบการณ์เดิม
ได้
6.4 สามารถอธิบายเหตุผลประกอบใน
การลงความเห็น
6.5 การลงความเห็นจากข้อมูลเป็นไป
อย่างสมเหตุสมผล

5

5

5

5.00

0.00

สอดคล้อง

5

5

5

5.00

0.00

สอดคล้อง

4

5

5

4.67

0.58

สอดคล้อง

5

5

5

5.00

0.00

สอดคล้อง

4

5

5

4.67

0.58

สอดคล้อง

5

5

5

5.00

0.00

สอดคล้อง

4

5

5

4.67

0.58

สอดคล้อง

5

5

5

5.00

0.00

สอดคล้อง
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ตารางที่ 33 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสังเกตพฤติกรรมแสดงทักษะทางวิทยาศาสตร์
จากผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน (ต่อ)
ความหมาย
ความคิดเห็นของ
̅
S.D.
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
ผู้เชี่ยวชาญ
พื้นฐาน
1 2 3
7. การจัดกระทาและสือ่ ความหมายข้อมูล
7.1 ใช้ข้อความบรรยายข้อมูลได้ถูกต้อง
รัดกุม ชัดเจน
7.2 ใช้แผนภาพหรือรูปภาพที่ได้จาก
การวาดหรือถ่ายแสดงให้เห็น
ลักษณะข้อมูลได้แจ่มชัด
7.3 ใช้ตารางบันทึกข้อมูลแสดง
ความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ที่ได้
จากการสารวจ สังเกต วัดหรือ
ทดลองที่ง่ายต่อการตีความ
7.4 ใช้สัญลักษณ์เช่น ตัวอักษรหรือ
เครื่องหมายที่ตกลงกันไว้แทน
ข้อความบางอย่างให้กะทัดรัด
7.5 ใช้กราฟเสนอข้อมูลที่เป็นตัวเลข
เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรที่ศึกษาได้
8. การพยากรณ์
8.1 เข้าใจปัญหา หรือเหตุการณ์ที่
ต้องการรู้ล่วงหน้า
8.2 หาข้อมูลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้าๆ
หรือจากกฎ หลักการทฤษฎี การ
ทดลอง เป็นต้น
8.3 ใช้ข้อมูลที่ได้ศกึ ษาคาดคะเนสิ่งที่
เกิดล่วงหน้าได้

4

5

5

4.67

0.58

สอดคล้อง

5

5

5

5.00

0.00

สอดคล้อง

5

5

5

5.00

0.00

สอดคล้อง

5

4

5

4.67

0.58

สอดคล้อง

5

5

5

5.00

0.00

สอดคล้อง

5

5

5

5.00

0.00

สอดคล้อง

4

5

5

4.67

0.58

สอดคล้อง

5

5

5

5.00

0.00

สอดคล้อง
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ตารางที่ 33 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสังเกตพฤติกรรมแสดงทักษะทางวิทยาศาสตร์
จากผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน (ต่อ)

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
พื้นฐาน
8.4 ได้คาตอบของปัญหาหรือเรื่องที่
ต้องการพยากรณ์
8.5 การคาดคะเน/พยากรณ์เป็นไปอย่าง
สมเหตุสมผล

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ

̅

S.D.

ความหมาย

1

2

3

4

5

5

4.67

0.58

สอดคล้อง

5

5

5

5.00

0.00

สอดคล้อง
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ตารางที่ 34 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ จากผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 3 ท่าน
ความคิดเห็น
ของ
ผู้เชี่ยวชาญ

ประเด็นการประเมิน

̅

S.D.

ความหมาย

1

2

3

ด้านความอยากรู้อยากเห็น
1. นักเรียนซักถามจากผู้รู้หรือไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เมื่อ 5
เกิดความสงสัยในเรื่องราววิทยาศาสตร์
2.นักเรียนชอบชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์
5

4

5

4.67

0.58

สอดคล้อง

4

5

4.67

0.58

สอดคล้อง

3.นักเรียนนาการทดลองที่น่าสนใจไปทดลองต่อที่บ้าน

5

4

5

4.67

0.58

สอดคล้อง

4. นักเรียนค้นคว้าวิธีการทดลองใหม่ๆในสิ่งที่นักเรียนสนใจ

5

4

5

4.67

0.58

สอดคล้อง

ด้านความมีเหตุผล
5. นักเรียนรายงานผลการทดลองตามที่ทดลองได้จริง

5

4

5

4.67

0.58

สอดคล้อง

6. เมื่อทาการทดลองผิดพลาดนักเรียนจะไมลอกผลการ
ทดลองของเพื่อนส่งครู

5

5

4

4.67

0.58

สอดคล้อง

7. เมื่อครูมอบหมายงานทางวิทยาศาสตร์มาส่งนักเรียนจะทา
5
ตามแบบที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ

5

4

4.67

0.58

สอดคล้อง

5

5

4

4.67

0.58

สอดคล้อง

5

5

4

4.67

0.58

สอดคล้อง

5

5

4

4.67

0.58

สอดคล้อง

5

5

4

4.67

0.58

สอดคล้อง

4

5

5

4.67

0.58

สอดคล้อง

8. นักเรียนยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนส่วนมากถึงจะ
ขัดแย้งกับความคิดตัวเองก็ตาม
ความพยายามมุ่งมั่น
9. ถึงแม้งานค้นคว้าที่ทาอยู่มีโอกาสสาเร็จได้ยากนักเรียนจะ
ยังค้นคว้าต่อไป
10. นักเรียนไม่ล้มเลิกการทดลองเมื่อผลการทดลองที่ได้ขัด
กับที่เคยเรียนมา
11. เมื่อทราบว่าชุดการทดลองที่นักเรียนสนใจต้องใช้
ระยะเวลาในการทดลองนาน นักเรียนก็เปลี่ยนไปศึกษาชุด
การทดลองที่ใช้เวลาน้อยกว่า
12. นักเรียนทาการทดลองผิดพลาดนักเรียนทาการทดลอง
ใหม่อีกหลายครั้ง
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ตารางที่ 34 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ จากผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 3 ท่าน (ต่อ)
ความคิดเห็น
ของ
ประเด็นการประเมิน

ผู้เชี่ยวชาญ
1

ความรับผิดชอบ
13. เมื่อครูมอบหมายให้ห้องของนักเรียนดูแลความสะอาด
ห้องปฏิบัติการ แม้ว่าครูจะไม่ได้เจาะจงตัวบุคคล แต่นักเรียน
ก็ทาตามที่ครูสั่ง
14. เมื่อนักเรียนและเพื่อได้รับมอบหมายให้เก็บล้างอุปกรณ์
การทดลองแม้ว่าเพื่อนจะไม่ทาแต่นักเรียนก็ยังคงทาต่อไป
15. ในการทางานเป็นกลุ่ม เมื่อนักเรียนเกิดทางานผิดพลาด
นักเรียนจะยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นต่อสมาชิกในกลุ่ม

2

̅

S.D.

ความหมาย

3

สอดคล้อง
5

5

5

5.00 0.00

5

5

5

5.00 0.00

สอดคล้อง

5

5

5

5.00 0.00

สอดคล้อง

5

5

5

5.00 0.00

5

4

5

4.67 0.58

5

5

4

4.67 0.58

สอดคล้อง

5

5

5

5.00 0.00

สอดคล้อง

5

5

5

5.00 0.00

สอดคล้อง

16. เมื่อครูให้ทาการทดลองเพื่อนในกลุ่มไม่ได้เตรียมการ
ทดลองมาทั้งๆที่แบ่งหน้าที่กันแล้ว ครูต้องทาโทษทั้งกลุ่ม
นักเรียนยอมรับในข้อผิดพลาด
5. ความร่วมมือช่วยเหลือ
17. เมื่อนักเรียนเห็นเพื่อนมีปัญหาในการทดลองแม้ว่าเพื่อน
จะไม่ได้ขอความช่วยเหลือ นักเรียนก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ
18. เมื่อนักเรียนพบปัญหาในการทดลองที่ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาด้วยตนเองได้นักเรียนจะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น
19. นักเรียนให้ความร่วมมือในการทางานกลุ่มเป็นอย่างดี
20. นักเรียนมีการปรึกษาหารือในการทาการทดลองทุกครั้ง

สอดคล้อง

สอดคล้อง
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ตารางที่ 35 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนหลังการใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จากผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน
ความคิดเห็น

ประเด็นการประเมิน

ของผู้เชี่ยวชาญ

̅

S.D. ความหมาย

1

2

3

ด้านเนื้อหา
1.-เนื้อหาในชุดกิจกรรมทาให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
ป่าชายเลนมายิ่งขึ้น
2. เนื้อหาในชุดกิจกรรมทาให้นักเรียนอ่านแล้วเข้าใจง่าย

4

5

5

4.67 0.58 สอดคล้อง

4

5

5

4.67 0.58 สอดคล้อง

3.oเนื้อหาด้านในชุดกิจกรรมมีรูปภาพสวยงามทาให้นักเรียนอยากอ่าน

4

5

5

4.67 0.58 สอดคล้อง

4.นเนื้อหาด้านในมีความน่าสนใจเหมาะสมกับวัยของนักเรียน

5

5

5

5.00 0.00 สอดคล้อง

5.นเนื้อหาในชุดกิจกรรมตรงกับเรื่องที่นักเรียนอยากเรียน

5

5

5

5.00 0.00 สอดคล้อง

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้
6.นกิจกรรมในชุดกิจกรรมช่วยให้นักเรียนมีความสนใจใฝ่รู้มากกว่าครู
เป็นผู้อธิบายอย่างเดียว
7.-รูปแบบของกิจกรรมในชุดกิจกรรมทาให้นักเรียนเกิดความ
กระตือรือร้นต่อการเรียน

5

5

5

5.00 0.00 สอดคล้อง

5

5

5

5.00 0.00 สอดคล้อง

8. รูปแบบของกิจกรรมในชุดกิจกรรมช่วยให้นักเรียนเข้าใจและใช้
กระบวนการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นขั้นตอน

5

5

5

5.00 0.00 สอดคล้อง

9.-รูปแบบกิจกรรมในชุดกิจกรรมช่วยให้นักเรียนเข้าใจและใช้
กระบวนการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นขั้นตอน

5

5

5

5.00 0.00 สอดคล้อง

5

5

5

5.00 0.00 สอดคล้อง

5

4

5

4.67 0.58 สอดคล้อง

4

5

5

4.67 0.58 สอดคล้อง

4

5

5

4.67 0.58 สอดคล้อง

5

4

5

4.67 0.58 สอดคล้อง

5

5

5

5.00 0.00 สอดคล้อง

10.-รูปแบบกิจกรรมในชุดกิจกรรมช่วยให้นักเรียนมีทักษะในการ
ค้นคว้าและหาความรู้ด้วยตนเอง
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
11. ชุดกิจกรรมช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่องการดารงชีวิตของพืชมากขึ้น
12. การเรียนด้วยชุดกิจกรรมช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้จากการปฏิบตั ิ
กิจกรรมทางการเรียนทางการเรียนมากขึ้น
13. การเรียนด้วยชุดกิจกรรมทาให้นักเรียนมีทักษะในการค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเองได้
14. การเรียนด้วยชุดกิจกรรมสามารถนาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
15. การเรียนด้วยชุดกิจกรรมทาให้นักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของ
วิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น
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ภาคผนวก ง
ผลการทดสอบสมมติฐาน

259
ตารางที่ 36 คะแนนของแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
นักเรียนคนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Pretest (40)
15
14
24
17
19
20
15
18
19
26
16
18
23
15
19
16
17
17
25
18
19
17
15
15
20
17
19

Posttest (40)
28
31
35
35
38
32
34
31
29
32
34
37
31
35
32
30
36
34
29
30
30
33
27
29
36
37
36

D
13
17
11
18
19
12
19
13
10
6
18
19
8
20
13
14
19
17
4
12
11
16
12
14
16
20
17

D2
169
289
121
324
361
144
361
169
100
36
324
361
64
400
169
196
361
289
16
144
121
256
144
196
256
400
289

260
ตารางที่ 36 คะแนนของแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
นักเรียนคนที่
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Pretest (40)
16
21
19
18
20
23
19
21
18
22
19
18
727
จากสูตร t – test แบบ Dependent

Posttest (40)
32
30
35
34
33
37
28
27
30
29
32
36
1264

D
16
9
16
16
13
14
9
6
12
7
13
18
∑ = 537

D2
256
81
256
256
169
196
81
36
144
49
169
324
∑ = 8077

∑
√ ∑

∑

√

√

√

สรุป ค่า t ที่คานวณได้เท่ากับ 20.28 มีค่ามากกว่าค่า t(.01 , df=38) = 2.43 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H1
กล่าวคือ คะแนนก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 โดยหลังการใช้
ชุดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรม
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ – สกุล

นางสาวปิยะวรรณ ช่างทอง

ที่อยู่

1119 ม.2 ตาบลวังก์พง อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
77120

สถานที่ทางาน

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน(ประชาธิปถัมภ์)

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2548

สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนรักษ์วิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พ.ศ. 2553

สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

