รายงาน
การพัฒนาการจัดการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร
หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง

แรงและความดัน

ที่จัดการเรียนรูโดยใช กิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร
(Science Show)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549

โดย
นายปราโมทย สุขสมโสด
ครูชํานาญการพิเศษ

โรงเรียนบานขนวน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกนเขต 5
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คํานํา
การแกปญหาการจัดการเรียนรูห รือการพัฒนานักเรียนใหมคี ุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคตาม
เปาหมายของหลักสูตรและเปนไปตามที่สังคมตองการเปนหนาทีห่ ลักของครูผูสอน จากการเปนครู
และไดรับมอบหมายใหจดั การเรียนรูสาระวิทยาศาสตรระดับชวงชัน้ ที่ 2 ( ประถมศึกษาปที่ 4 - 6 )
จากการศึกษาที่ผานมาพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระวิทยาศาสตรหนวยที่ 4
เรื่อง แรงและความดัน อยูในเกณฑที่ต่ํายังไมนาพอใจ นักเรียนขาดความสนใจใฝรูใฝเรียน ไม
สามารถคนควาหาความรูและสรางองคความรูดวยตนเอง นักเรียนจะจดจําเฉพาะเนื้อหาทฤษฎีที่ครู
สอนใน บทเรียนเทานัน้ ทําใหขาดความริเริ่มสรางสรรค คนควาศึกษาหาความรูใหมๆ ซึ่งเปนปญหา
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู สาระวิทยาศาสตรเปนอยางมาก ซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรูของครูไมเราความสนใจ นักเรียนไมไดฝกปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง จึงทําใหนกั เรียน
ขาดความสนใจในการรวมกิจกรรมการเรียนรู
ดวยเหตุนี้ผูรายงานจึงไดพยายามหาวิธีการแกปญหาดังกลาว โดยการปรับการเรียนเปลี่ยน
การสอน จึงไดนํากิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร ( Science Show ) มาพัฒนาการเรียนรูเปน
กิจรรมนําเขาสูบทเรียนและฝกเรียนรูดว ยตนเองเพื่อกระตุนใหนกั เรียนเกิดความสนใจใฝรูใฝเรียน
และใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตอไป
เอกสารเลมนี้เปนการรายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร หนวยที่ 4
เรื่อง แรงและความดัน ทีจ่ ัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร ( Science Show )
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 หวังวาคงเปนประโยชนตอเพื่อนครู
นักเรียนและผูส นใจ บางไมมากก็นอย
ปราโมทย สุขสมโสด

ประกาศคุณูปการ
การพัฒนาการจัดการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร หนวยที่ 4 เรื่อง แรงและความดัน ที่จัด
การเรียนรูโดยใชกิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร ( Science Show ) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชเรียนรู
ไดดว ยตนเอง การดําเนินงานทุกขั้นตอนประสบผลสําเร็จไดดว ยดีเนือ่ งจากไดรับรวมมือ
สนับสนุนเปนอยางดีจากบุคคลตอไปนี้
นายสมใจ ชาญจระเข
ผูอํานวยการโรงเรียนบานขนวน
นายดิเรก เวียงอินทร
รองผูอํานวยการโรงเรียนบานขนวน
นางสาวสุคนธ แพงศรีสาร
หัวหนาหนวยศึกษานิเทศนเชี่ยวชาญ สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาขอนแกนเขต 5
นางนงเยาว ประสมเพชร
ศึกษานิเทศน เชี่ยวชาญ สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ขอนแกนเขต 5
นายเอนก คํายัง
ผูอํานวยการเชีย่ วชาญ โรงเรียนชุมชนบานวังเพิ่ม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกนเขต 5
ดร.อดิศร ศรีบุญวงษ
โรงเรียนหนองนาคําวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขอนแกน เขต 5
นางอัญชลี แสวงกิจ
ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนนครขอนแกน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกนเขต 1
นางวนิดา สุขสมโสด
ครูชํานาญการ โรงเรียนบานขนวน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขอนแกนเขต 5
คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนบานขนวน กิ่งอําเภอหนองนาคํา สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาขอนแกนเขต 5
ขาพเจาขอขอบพระคุณทานผูเชี่ยวชาญและผูที่เกี่ยวของไว ณ โอกาสนี้ ที่ทาน
ใหความชวยเหลือจนทําใหการพัฒนาการจัดการเรียนรูส าระวิทยาศาสตร หนวยที่ 4
เรื่องแรงและความดัน ทีจ่ ัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร
( Science Show ) บรรลุความสําเร็จตามเจตนาทุกประการ
นายปราโมทย สุขสมโสด

สารบัญ
เรื่อง
คํานํา
ประกาศคุณูปการ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทคัดยอ
บทที่ 1 บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วัตถุประสงคในการศึกษาคนควา
ความสําคัญของการศึกษาคนควา
สมมติฐานในการศึกษาคนควา
ขอบเขตของการศึกษาคนควา
นิยามคําศัพทเฉพาะ
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
จุดหมายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุณภาพผูเรียนวิทยาศาสตรทจี่ บหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 12 ชั้นป
คุณภาพผูเรียนวิทยาศาสตรเมื่อจบชวงชั้นที่ 2
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
เจตคติ
เอกสารที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
ที่ยึดนักเรียนเปนสําคัญ
เอกสารที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการแสดงกลทางวิทยาศาสตร (Science Show )
เอกสารที่เกี่ยวของกับแผนการสอน
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วของกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร

หนา
ก
ข
ค-ง
จ
ฉ
1
2
2
4
4
5
5
6
7
7
8
8
9
10
11
20
24
36
39
46

สารบัญ(ตอ)
เรื่อง
บทที่ 3 วิธีดําเนินการศึกษาคนควา
กลุมเปาหมาย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา
การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ
รูปแบบการทดลอง
วิธีดาํ เนินการศึกษาคนควา
การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล
สัญลักษณทใี่ ชในการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหขอมูล
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
วัตถุประสงคในการศึกษาคนควา
กลุมเปาหมาย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา
วิธีดาํ เนินการศึกษาคนควา
การวิเคราะหขอมูล
สรุปผลการศึกษาคนควา
อภิปรายผล
ขอสังเกตที่คนพบ
ขอเสนอแนะในการนําไปใช
การเผยแพร
บรรณานุกรม
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค

หนา
49
49
49
49
52
52
53
53
56
56
56
62
62
62
63
63
64
64
65
66
67
67
69
73
192
200

สารบัญตาราง
ตารางที่
หนา
1 แบบแผนการทดลองแบบกลุมทดลองมีการทดสอบกอนและหลังการทดลอง
52
2 แสดงรอยละความกาวหนาของผลการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู
57
3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระวิทยาศาสตร เรื่องแรงและความดัน
58
กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร
( Science Show )
4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
59
เรื่อง แรงและความดัน หลังการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร
( Science Show ) กับเกณฑที่ตั้งไว
5 เปรียบเทียบดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กอนและหลังการจัดการเรียนรู 60
โดยใชกจิ กรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร ( Science Show )
6. เปรียบเทียบดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กอนและหลังการจัดการเรียนรู 60
โดยใชกจิ กรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร ( Science Show ) กับเกณฑที่ตั้งไว
7. สอบถามเจตคติตอการเรียนรูวิทยาศาสตร หลังการจัดการเรียนโดยใช
61
กิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร ( Science Show )

สารบัญภาพประกอบ
ภาพประกอบ
1
2
3
4
5

แสดงการจําแนกประเภทของสาร
แสดงโครงสรางการเรียนการสอนแบบมีสวนรวม
แสดงองคประกอบของการเรียนการสอนแบบมีสวนรวม
แสดงความสัมพันธระหวางแผนการสอนและกระบวนการเรียนการสอน
แสดงขั้นตอนการจัดทําแผนการสอน

หนา
15
34
35
40
44

ชื่องานวิจยั

การพัฒนาการเรียนรู สาระวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 4
แรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูโดย
ใชกิจกรรม การแสดงกลวิทยาศาสตร ( Science Show )
ชื่อนักศึกษา
นายปราโมทย สุขสมโสด
สถานศึกษา
โรงเรียนบานขนวน
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา นางอัญชลี แสวงกิจ
ปที่ทําการวิจยั
2550

บทคัดยอ
ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตรและพัฒนาเจตคติในเชิงบวกตอการ
เรียนรูวิทยาศาสตรของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5โรงเรียนบานขนวน กิ่งอําเภอหนองนาคํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกนเขต 5 กําลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549จํานวน
นักเรียน43คน รูปแบบการวิจัย เปนการวิจัยเชิงทดลองโดยใชกลุมเปาหมายกลุมเดียวมีการ
ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (One Group Pretest - Posttest Design) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร(Science Show)จํานวน
6 แผนการจัดการเรียนรู ใชเวลาการสอน6 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและแบบสอบถามเจตคติตอการเรียนรู
วิทยาศาสตรโดยนําแผนการจัดการ เรียนรูม าหาประสิทธิภาพ นําคะแนนผลการทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน มาวิเคราะคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนในดานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและสอบถามเจตคติตอการเรียนรูว ิทยาศาสตรภาย
หลังจากการเรียนรู นําขอมูลมาหา คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้ง
ไว
ผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูโดยใชกจิ กรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร(Science
Show) ทําใหนักเรียนมีความสนใจกระตือรือรนในการเรียนรู นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข
สนุกสนาน นักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมคิดหาคําตอบดวยตนเอง ใชทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ในการคนหาคําตอบโดยมีครูเปนเพียงผูคอยชี้แนะสงเสริมใหกจิ กรรมดําเนินไปตาม
จุดหมายเทานัน้ ผลการศึกษาทําให ไดแผนการจัดการเรียนรูสาระวิทยาศาสตรเรื่อง แรงและความ
ดันชั้นประถมศึกษาปที่ 5โดยใชกจิ กรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร(Science Show)ที่มีประสิทธิภาพ
นักเรียน มีความกาวหนาในการเรียนรูไมนอยกวารอยละ 15 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู
มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สูงกวาเกณฑทกี่ ําหนดคือ รอยละ 75 ของคะแนนเต็มและ
นักเรียนผานเกณฑไมนอยกวา รอยละ75 ของนักเรียนทัง้ หมด จํานวนนักเรียนผานเกณฑ รอยละ
100 ของ

นักเรียนทั้งหมด นักเรียนมีเจคติในเชิงบวกตอการเรียนรูวิทยาศาสตร สูงกวาเกณฑที่กําหนด คือ
อยูในระดับ มาก (ระดับ 4) ขึ้นไปและ มีนกั เรียนผานเกณฑ รอยละ 86.04 ของนักเรียนทั้งหมด

บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ ไมวาจะเปน
ดานเศรษฐกิจ สังคม เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม และยังชวยใหมนุษยมีความสะดวกสบาย
มีความสุขและมีชีวิตที่มีคณ
ุ ภาพ การที่จะใหพลเมืองของชาติดํารงชีวติ อยูไดอยางมีความสุข
ทามกลางความเปลี่ยนแปลงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงขึ้นอยูกบั การใหการศึกษาเปน
สําคัญ ยิ่งในปจจุบันเปนยุคของขอมูลขาวสาร เปนยุคที่โลกไรพรมแดน การสื่อสารโทรคมนาคม
ทําใหสะดวกรวดเร็ว มนุษยตองปรับตัวใหทันตามกระแสของยุคที่เรียกวา “ยุคโลกาภิวัฒน”
ขอมูลขาวสารตางๆ แพรขยายไปรวดเร็วมาก เพราะมีสอื่ ที่มีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
การรับรูขอมูลขาวสารนั้นตองวิเคราะหใหดีวาเชื่อถือไดหรือไม การไดมาซึ่งความรูตางๆ จึงเนน
ที่วิธีการแสวงหาความรูซึ่งเปนทักษะกระบวนการ เพราะฉะนัน้ การจัดการเรียนรูจ ึงไมใชการให
ขอมูลหรือตัวความรู แตเปนการใหกระบวนการแสวงหาขอมูล ความรูซึ่งสามารถนําไปใช
แกปญหาชีวิตประจําวันได
เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาวขางตน แนวการจัดการเรียนรูว ทิ ยาศาสตรจึง
เปลี่ยนไป โดยเนนใหนักเรียนใช “ทักษะกระบวนการ” เปนเครื่องมือในการคนหาความรู
ดวยตนเอง และนําทักษะกระบวนการเหลานั้นมาใชในสถานการณชวี ิตจริงไดอยางคลองแคลว
โดยยึดหลักแนวคิดสําคัญวา ในชีวิตมนุษยตองมีการคิด การตัดสินใจ การเลือก การแกปญหา
ซึ่งสิ่งเหลานี้ไมมีคําตอบอยูในตําราใดๆ ดังนั้นจึงตองฝกใหนกั เรียนมีทกั ษะกระบวนการหาคําตอบ
ที่ดีที่สุดสําหรับตนเอง ทักษะกระบวนการตางๆ ที่กลาวนั้น ไดแก
1. ทักษะกระบวนการคิด
2. ทักษะกระบวนการแกปญหา
3. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งแบงเปน 13 ทักษะ คือ ทักษะการสังเกต
ทักษะการวัด ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการคํานวณ
ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป ทักษะการพยากรณ ทักษะการจําแนกประเภท
ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา ทักษะการกําหนดนิยาม
เชิงปฏิบัติการ ทักษะการสื่อความหมายขอมูล ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร และ
ทักษะการทดลอง

4. ทักษะกระบวนการทํางานเปนกลุม
โดยสรุปการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรในปจจุบัน จึงไมใชเพียงการจัดการเรียนรู
ตามหนังสืออยางเดียวแลว แตเปนการใหนักเรียนใชทักษะกระบวนการในการศึกษาคนควา
หาคําตอบดวยตนเอง ( วรรณทิพา รอดแรงคา และคณะ. ม.ป.ป. : 6 )
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนกระบวนการแสวงหาความรูอยางเปนระบบ
และเหมาะสมที่จะนํามาฝกนักเรียนไดเหมาะสมกับสถานการณที่เปลีย่ นแปลงไปอยางรวดเร็ว
ตลอดจนเปนการประสานความคิดเพื่อใหการเรียนรูระหวางครูกับนักเรียนบรรลุผล ครูผูสอน
จะตองมีความรูความเขาใจในกระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ซึ่งเรียกวาระเบียบ
วิธีการ ทางวิทยาศาสตร ( Scientific Method ) และเปนวิธีการหนึ่งที่จะไดมาซึ่งความรู ทาง
วิทยาศาสตร ที่เปนระบบ ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ การกําหนดขอบเขตของปญหา การ
ตั้งสมมติฐาน การทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การสรุปผล บุคคลที่จะ
คนควาหาความรูตามขั้นตอนทั้ง 5 ไดเปนอยางดี บุคคลนั้นจําเปนตองไดรับการฝกฝนใหเกิด
ทักษะทีจ่ ําเปน อยางนอย 13 ทักษะ ( ช. ชนบท 2532 : 5 ) อันไดแก ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรซึ่งเปนทักษะพืน้ ฐานที่สําคัญและจําเปนมากสําหรับทุกคน ในอันทีจ่ ะทําใหการ
ดํารงชีวิตอยูไ ดอยางมี คุณคาตอตนเองและสังคมตลอดจนเปนเครื่องที่จะชวยให คิดเปน ทําเปน
แกปญหาเปน ทักษะกระบวนการทั้ง 13 ทักษะนี้ ยังเปนวิธีการในการแสวงหาความรูใน
สาขา อื่นๆ ที่ไมใช วิทยาศาสตร และมีความเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของเราอยางใกลชิด
นักเรียนตองมีสวนรวม ในการจัดการเรียนรูโดยการศึกษาคนควาลงมือปฏิบัติเพื่อหาคําตอบดวย
ตนเอง และการเรียนตองเนนลําดับขั้นตอนของการสอนอยางมีระบบ เนนความเขาใจมากกวา
ความรู ความจํา รูจักถายโยงความรูเกากับความรูใหมเปนแบบลูกโซ จึงทําใหผูเรียนเกิดความ
เขาใจ เมื่อเกิดความเขาใจแลว ก็จะนําไปสูการนําไปใชหรือแกปญหาในชีวิตประจําวันไดอยาง
มีประสิทธิภาพและจะทําให การเรียนรูของเด็กมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นดวย
ในสภาพปจจุบันการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรยังประสบปญหามากมาย ไมวาจะเปน
ดานกระบวนการจัดการเรียนรูของครู สวนมากจะมุงเนนใหผูเรียนจดจําเนื้อหาทฤษฎีตามที่ครู
สอนมากกวาการที่จะใหนักเรียนไดศกึ ษาคนควาเพื่อสรางองคความรูดวยตนเอง ดวยสาเหตุนเี้ มื่อ
นักเรียนไปพบสภาพปญหาที่แตกตางจากในหองเรียน นักเรียนจึงไมสามารถแกปญหานั้นได
จากการศึกษา สังเกต ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียนบานขนวน กิ่งอําเภอหนองนาคํา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแกนเขต 5 พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถดาน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ต่ํากวาเปาหมายทีก่ ําหนดไว นอกนี้ยังพบวานักเรียนขาดความ
กระตือรือรนในการรวมกิจกรรมการเรียนรู ไมสนใจใฝรูใฝเรียน ศึกษาคนควา เนื่องจากกิจกรรม
การเรียนรูไมเราความสนใจของนักเรียน นักเรียนไมสามารถสรุปและสรางองคความรูดวยตนเอง

ได
ขาดทักษะในการวางแผนการทํางาน ไมมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับ
มอบหมาย ไมสามารถ
นําความรูไปใชในการแกปญ
 หาในชีวิตประจําวันได
จากปญหาดังกลาว ผูรายงานจึงไดศึกษาคนควาหาวิธีการเพือ่ พัฒนาการเรียนรู
วิทยาศาสตร โดยศึกษาจากเอกสารตางๆ ตลอดจนงานวิจัยที่เกีย่ วของกับเทคนิคการจัดกิจกรรม
การเรียนรู
วิทยาศาสตร พบวา การนํากิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร ( Science Show ) มานําเขาสู
บทเรียนเพื่อกระตุนใหนกั เรียนเกิดความสนใจใฝรูใฝเรียน ตองการศึกษาคนควาหาความรู
เกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีคําตอบอยางมีเหตุผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร จะทําให
นักเรียนมีเจตคติในเชิงบวกตอการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร เมื่อนักเรียนมีความสนใจ ในการรวม
กิจกรรมการเรียนรูแลวยอมสงผลใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูนั้นบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว
ดังนั้นผูรายงานจึงไดนํารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร
( Science Show ) มาใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู วิชาวิทยาศาสตร หนวยการ
เรียนรูที่ 4 เรื่อง แรงและความดัน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานขนวน กิ่งอําเภอ
หนองนาคํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกนเขต 5
วัตถุประสงคในการศึกษาคนควา
1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 4
แรงและความดัน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานขนวน สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ขอนแกน เขต 5 ที่จัดการเรียนรูโดยใชกจิ กรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร(Science Show )
2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนบานขนวน สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาขอนแกนเขต 5ที่จัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรม
การแสดงกลวิทยาศาสตร(Science Show )
3. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โรงเรียน บานขนวน โดยใช กิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร (Science Show) ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน บานขนวน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกนเขต 5
4. เพื่อพัฒนาเจตคติในเชิงบวกตอการเรียนรูว ทิ ยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 โรงเรียนบานขนวน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกนเขต 5
ความสําคัญของการศึกษาคนควา
การศึกษาคนควาครั้งนี้ทําให
1. ไดแผนการจัดการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง แรงและความ
ดัน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูโดยใชกจิ กรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร( Science
Show )

2. ไดแนวทางในการปรับปรุงการเรียนรูสาระวิทยาศาสตรชนั้ ประถมศึกษาปที่ 5
3. ไดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ
สมมุติฐานในการศึกษาคนควา
1. ไดแผนการจัดการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง แรงและความดัน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร( Science Show )
ที่มีประสิทธิภาพ นักเรียนมีความกาวหนาในการเรียนรูไมนอยกวารอยละ 15
2. นักเรียนไดเรียนจากแผนการจัดการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 4
เรื่อง แรงและความดัน ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูโดยใชกจิ กรรมการแสดงกล
วิทยาศาสตร ( Science Show ) มีคาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนในดานตางๆ ดังนี้
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร สูงกวาเกณฑที่กําหนดคือรอยละ 75
ของคะแนนเต็มและนักเรียนผานเกณฑไมนอยกวารอยละ 75 ของนักเรียนทั้งหมด
2.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สูงกวาเกณฑที่กําหนดคือรอยละ 75
ของคะแนนเต็มและนักเรียนผานเกณฑไมนอยกวารอยละ 75 ของนักเรียนทั้งหมด
3. นักเรียนมีเจตคติตอการเรียนรูวิทยาศาสตรในเชิงบวกสูงกวาเกณฑที่กาํ หนดคือ
อยูในระดับคุณภาพมาก ( ระดับ 4 ) ขึ้นไป
ขอบเขตของการศึกษาคนควา
1. กลุมเปาหมายทีใ่ ชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5โรงเรียน
บานขนวน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกนเขต 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549จํานวน43
คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรตน ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกจิ กรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก
2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระวิทยาศาสตร
2.2.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
2.2.3 เจตคติตอการเรียนรูวิทยาศาสตร
3. เนื้อหาที่ใชในการศึกษาประกอบดวย
เนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สาระวิทยาศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ประกอบดวย 1 หนวยการเรียนรู
จํานวน 6 แผนการจัดการเรียนรู คือ หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง แรงและความดัน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง แรงลัพธและการใชประโยชน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง มวลและความหนาแนน

แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ความดันอากาศ
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง ความดันของของเหลว
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่อง แรงลอยตัว
แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่อง แรงเสียดทาน
4. ระยะเวลาในการศึกษาคนควา
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549
นิยามคําศัพทเฉพาะ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในดานความรูความเขาใจในเนื้อหา
ทฤษฎีตามบทเรียน โดยวัดไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง แรงและการ
เคลื่อนที่ เปนแบบทดสอบที่ผูรายงานสรางขึ้น
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความชํานาญในการคิดปฏิบัติอยาง
เปนระบบ ซึ่งรวมทั้งการคนควาหาความรูด วยวิธีการทางวิทยาศาสตรและมีเจตคติทางวิทยาศาสตร
โดยวัดไดจากแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ผูรายงานสรางขึ้น ประกอบดวย
ทักษะตางๆ 13 ทักษะ คือ
2.1 ทักษะการสังเกต
2.2 ทักษะการวัด
2.3 ทักษะการคํานวณ
2.4 ทักษะการจําแนกประเภท
2.5 ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา
2.6 ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล
2.7 ทักษะการพยากรณ
2.8 ทักษะการตั้งสมมติฐาน
2.9 ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
2.10 ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร
2.11 ทักษะการทดลอง
2.12 ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล
2.13 ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป
3. เจตคติตอการเรียนรูวิทยาศาสตร หมายถึง ความรูสึก การเห็นคุณคา ความสําคัญ
ความคิดเห็น ความสนใจของนักเรียนตอการเรียนรูวิทยาศาสตร ซึ่งวัดไดจากแบบสอบถามเจตคติ
ตอการเรียนรูว ทิ ยาศาสตรที่ผูรายงานสรางขึ้น

4. การจัดการเรียนรูโดยใชกจิ กรรมการแสดงกลทางวิทยาศาสตร ( Science Show )
หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตรที่ผลการทดลอง
สรางความแปลกใจใหกับนักเรียน ซึ่งผลการทดลองนั้นสามารถอธิบายไดโดยใชหลักการทาง
วิทยาศาสตร โดยการนํากิจกรรมนั้นมานําเขาสูบทเรียนเพื่อกระตุนและเราความสนใจใหนักเรียน
เกิดความอยากรูอยากเห็น ตองการศึกษาคนควาหาความรูตอไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติ
ตอการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จากการจัดการเรียนรูโดยใช
กิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร ( Science Show ) นําเขาสูบทเรียน ผูรายงานไดศกึ ษาขอมูล
จากเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วของ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรูส าระวิทยาศาสตร
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ครั้งนี้ ดังรายละเอียดในหัวขอตอไปนี้
เอกสารที่เกี่ยวของกับการศึกษาคนควา
1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
2. เอกสารที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
3. เอกสารที่เกี่ยวของกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
4. เอกสารที่เกี่ยวของกับเจตคติตอการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร
5. เอกสารที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการเรียนรูทยี่ ึดผูเรียนเปนสําคัญ
6. เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร (Science Show)
7. เอกสารที่เกี่ยวของกับแผนการจัดการเรียนรู
8. งานวิจยั ที่เกีย่ วของกับการเรียนรูวิทยาศาสตร
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
หลักการ
เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศจึง
กําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไว ดังนี้
1. เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทย ควบคูกับความ
เปนสากล
2. เปนการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะไดรบั การศึกษาอยางเสมอภาคและ
เทาเทียมกันโดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
3. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดว ยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
4. เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุน ทั้งดานสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู
5. เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถ
เทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณ

จุดหมาย
หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีปญญา
มีความสุขและมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ จึงกําหนดจุดหมายซึ่ง
ถือเปนมาตรฐานการเรียนรู ใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค ดังตอไปนี้
1. เห็นคุณคาของตนเอง มีวนิ ัยในตนเอง ปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค
2. มีความคิดริเริม่ สรางสรรค ใฝรูใฝเรียน รักการอาน รักการเขียนและรักการคนควา
3. มีความรูอันเปนสากล รูเทาทันความเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิทยากา
มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีปรับวิธีการคิด วิธีการทํางาน
ไดเหมาะสมกับสถานการณ
4. มีทักษะและกระบวนการโดยเฉพาะ ทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการคิดสราง
ปญญาและทักษะในการดําเนินชีวิต
5. รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภคมีคานิยมเปนผูผ ลิตมากกวาเปนผูบริโภค
7. เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดี ยึดมัน่ ใน
วิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
8. มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมปิ ญญาไทย
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม
9. รักประเทศชาติและทองถิ่น มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม
คุณภาพผูเรียนวิทยาศาสตรที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ชัน้ ป
1. เขาใจเกีย่ วกับสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชวี ิตกับสิ่งแวดลอม
2. เขาใจสมบัติของสารและการเปลี่ยนแปลงของสาร แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน
3. เขาใจโครงสรางและสวนประกอบของโลก ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
ดาราศาสตรและอวกาศ
4. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการแกปญหาในการเรียนรูว ิทยาศาสตร
ดวย
การลงมือปฏิบัติจริง ศึกษาคนควา สืบคนจากแหลงความรูหลากหลายและจาก เครือขาย
อินเตอรเน็ตและสื่อสารความรูในรูปแบบตางๆใหผูอื่นไดรับรู
5. เชื่อมโยงความรู ความคิดกับกระบวนการทางวิทยาศาสตรนําไปใชประโยชนในการ
ดํารงชีวิต และศึกษาหาความรูเพิ่มเติม ทําโครงงานวิทยาศาสตร หรือสรางชิ้นงาน
6. มีเจตคติทางวิทยาศาสตรหรือจิตวิทยาศาสตร ดังนี้

- ความสนใจใฝรู
- ความมุงมั่น อดทน รอบครอบ
- ความซื่อสัตย ประหยัด
- การรวมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
- ความมีเหตุผล
- การทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางสรางสรรค
7. มีเจตคติ คุณธรรม คานิยมที่ดีตอวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
- มีความพอใจ ความซาบซึ้ง ความสุขใจในการสืบเสาะหาความรูและรักที่จะเรียนรู
ตอเนื่องตลอดชีวิต
- ตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ใชในการ
ดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
- ตระหนักวาการใชความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีผลตอชีวิตและ
สิ่งแวดลอม
- แสดงความชืน่ ชม ยกยองเคารพในสิทธิของผลงานที่ผูอื่นและตนเองคิดคนขึ้น
- แสดงความซาบซึ้งในความงามและตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในโรงเรียนและทองถิ่น
- ตระหนักและยอมรับความสําคัญของการใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและทํางาน
คุณภาพของผูเ รียนวิทยาศาสตรเมื่อจบชวงชั้นที่ 2 ( ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 )
1. เขาใจโครงสรางและการทํางานของระบบตาง ๆของสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ
ของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายในสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน
2. เขาใจสมบัติของวัสดุ สถานะของสสาร การแยกสาร การทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
3. เขาใจผลที่เกิดจากการออกแรงกระทํากับวัตถุ ความดัน หลักการเบื้องตนของ
แรงลอยตัว สมบัติและปรากฏการเบื้องตนของแสง เสียง และวงจรไฟฟา
4. เขาใจลักษณะ องคประกอบสมบัติของผิวโลกและบรรยากาศ ความสัมพันธของดวง
อาทิตย โลกและดวงจันทร ที่มีผลตอการเกิดปรากฏการณธรรมชาติ
5. ตั้งคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู คาดคะเนคําตอบหลายแนวทาง วางแผนและสํารวจ
ตรวจสอบโดยใชเครื่องมือ อุปกรณ วิเคราะหขอมูลและสื่อสารความรูจากผลการสํารวจตรวจสอบ
6. ใชความรูแ ละกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิตและการศึกษาหาความรู
เพิ่มเติม ทําโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กําหนดหรือตามความสนใจ
7. แสดงถึงความสนใจ มุงมั่น รับผิดชอบ รอบคอบและซื่อสัตยในการสืบเสาะหาความรู 1
8. ตระหนักในคุณคาของความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แสดงความชื่นชมยกยอง

และเคารพสิทธิในผลงานของผูคิดคน
9. แสดงถึงความซาบซึ้ง หวงใย แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใชการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางรูค ุณคา
10. ทํางานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( Achievement ) หมายถึง “ ความสําเร็จหรือความสามารถ
ในการกระทําใดๆ ที่ตองอาศัยทักษะหรือความรอบรูในวิชาใดไดโดยเฉพาะ ”
( กระทรวงศึกษาธิการ 2521 : 13 ) หรืออาจหมายถึง “ สมรรถภาพของสมองในดานตางๆ
ที่นักเรียนไดรบั จากประสบการณทั้งทางตรงและทางออมจากครู ” ( จันทรเพ็ญ หาญจิตตเกษม
2532 : 23 ) ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวัดไดจากการตอบแบบทดสอบ โดยผูตอบที่ไดคะแนนมาก
คือ ผูที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สวนผูตอบที่ไดคะแนนนอย คือ ผูที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ําในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ถือเปนหัวใจสําคัญ
ของการ
วัดผลการศึกษาในสถาบันการศึกษาตางๆ ทั้งนี้ เพราะแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มี
หนาที่หลัก คือ มุงตรวจสอบความสามารถในการเรียนในสวนที่เกี่ยวกับระดับความสามารถใน
การเรียน การพัฒนาในการเรียน ผลการเรียน รวมทั้งทักษะในดานตางๆ หลังจากทีไ่ ดเรียนไป
แลว วานักเรียนมีความรูความสามารถในเรื่องนั้นมากนอยเพียงใด ( ไพศาล หวังพานิช 2526 : 2 )
ชวาล แพรัตกุล ( อางถึงใน กาญจนาภรณ เผือกนาค 2535 : 32 ) กลาววา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่ใชวัดปริมาณความรู
ความสามารถ ทักษะ
เกี่ยวกับดานวิชาการที่นักเรียนไดเรียนรูมาแลววารับรูไวมากเพียงใด
ซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภท
1. แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นเอง ( Teacher made test ) เปนแบบทดสอบที่สรางขึ้น
เฉพาะคราว เพื่อใชทดสอบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน เมื่อสอบเสร็จก็จะทิ้งไป และเมือ่ จะสอบใหม
ก็สรางขึ้นมาใหม หรือนําของเกามาปรับปรุงโดยไมมีวธิ ีการอะไรเปนหลัก
2. แบบทดสอบมาตรฐาน ( Standardized test ) เปนแบบทดสอบที่สรางขึ้นดวย
กระบวนการทีซ่ ับซอนมากกวาแบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นเอง เมื่อสรางเสร็จแลวจะนําไปทดลอง
สอบ แลวนําผลมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ เพื่อปรับปรุงใหมีคุณภาพดี มีความเปนมาตรฐาน
ซึ่งแบบทดสอบนี้มีความเปนมาตรฐานอยู 2 ประการ คือ
2.1 มาตรฐานในการดําเนินการสอบ หมายความวา แบบทดสอบนี้ไมวาจะนําไปใชที่ไหน
เมื่อไร ก็ตาม คําชี้แจง คําบรรยาย การดําเนินการสอบจะเหมือนกันทุกครั้ง โดยจะมีการควบคุม
ตัวแปรตางๆ ที่ทําใหคะแนนคลาดเคลื่อน เชน ผูคุมสอบ การจัดชั้นเรียน เปนตน ขอสอบ
ประเภทนี้จึงตองมีคําชี้แจงในการใชขอสอบอยูดวย

2.2 มาตรฐานในการแปลความหมายของคะแนน หมายความวา แบบทดสอบนี้ไมวา
จะสอบที่ไหน เมื่อไร ก็แปลคะแนนไดเหมือนกัน ฉะนัน้ ขอสอบประเภทนี้จงึ ตองมีเกณฑปกติ
สําหรับเปรียบเทียบใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
ดังนัน้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรจึงเปนผลจากการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรของ
นักเรียนหลังจากที่นักเรียนไดรับประสบการณจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอน
และการที่จะทราบถึงการเรียนรูของนักเรียนไดนนั้ จะตองอาศัยการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนทักษะกระบวนการพื้นฐานที่มีความสําคัญและ
จําเปนในการเรียนรูทั้งวิชาทีม่ ีเนื้อหาเปนวิทยาศาสตรและวิชาอื่นๆ ทีม่ ิใชวิทยาศาสตร ตลอดจน
การนําไปใชในการแสวงหาความรูและนําไปใชในการแกปญหาในชีวติ ประจําวัน ดังนั้น
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรจึงเปนทักษะสําคัญที่นักเรียนจะตองมีและเกิดความชํานาญ
ครูผสู อนจําเปนตองหาวิธกี ารเพื่อฝกทักษะเหลานี้ใหเกิดกับผูเรียน นักการศึกษาหลายทานไดให
ความหมายและรายละเอียดเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไว ดังนี้
Robinson ( อางถึงใน ชัยทศ จําเนียรกุล 2532 : 9 ) ไดแบงสวนประกอบของ
วิทยาศาสตรออกเปน 2 สวน คือ “ สวนที่เปนเนื้อความรูทางวิทยาศาสตร อันไดแก ความคิด
รวบยอด ขอเท็จจริง ทฤษฎี และกฎตางๆ และสวนที่เปนกระบวนการซึ่งเปนวิธีที่ใชในการ
แสวงหาความรู ”
Peterson ( อางถึงใน ชัยทศ จําเนียรกุล 2532 : 9 ) ไดกลาวถึงทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรมีใจความวา “ เปนปฏิบัติการสืบสวนความรูทางวิทยาศาสตร ซึ่งประกอบดวย
การสังเกต การตั้งคําถาม การทดลอง การเปรียบเทียบ การสื่อความหมาย การสรุปหลักเกณฑ
และการนําไปใชประโยชน ”
โชติ เพชรชื่น ( 2527 : 13 ) ใหความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
หมายถึง ความชํานิชํานาญ ความคลองแคลวในการคิดและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร พฤติกรรม
ที่อาจเห็นได เชน การสังเกต การเลือกเครื่องมือ การประมาณคา การตั้งสมมติฐาน การหาขอยุติ
หรือลงความเห็นอยางมีหลักเกณฑ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ ไดรวบรวม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไว 13 ทักษะ ดังนี้

1. ทักษะกระบวนการขั้นพืน้ ฐาน ( The Basic Process Skills ) ประกอบดวย
1.1 การสังเกต ( Observing )
1.2 การวัด ( Measuring )
1.3 การคํานวณ ( Using Number )
1.4 การจําแนกประเภท ( Classifying )
1.5 การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา ( Space/Space
and Space/Time Relationship )
1.6 การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล ( Organizing Data and Communicating
)
1.7 การลงความคิดเห็นจากขอมูล ( Inferring )
1.8 การทํานายหรือการพยากรณ ( Predicting )
2. ทักษะกระบวนการขั้นบูรณาการ ( The Integrated Process Skills ) ประกอบดวย
2.1 การตั้งสมมติฐาน ( Formulating Hypothesis )
2.2 การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ( Defining Operationally )
2.3 การกําหนดและควบคุมตัวแปร ( Identifying and Controlling Variables )
2.4 การทดลอง ( Experimenting )
2.5 การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป ( Interpreting Data and Conclusion )
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมีความสําคัญอยางยิ่งตอการนํามาใชแสวงหาความรู
ทางวิทยาศาสตรและวิชาอื่นๆ ตลอดจนการนําไปใชในชีวิตประจําวัน จําเปนอยางยิง่ ที่จะตอง
ปลูกฝงใหเกิดกับนักเรียนทุกคน ซึ่งจะสงผลตอการคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อ
การพัฒนาประเทศชาติตอไป ซึ่งรายละเอียดของแตละทักษะมีดังตอไปนี้
1. ทักษะการสังเกต ( Observing ) หมายถึง การใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางรวมกัน ไดแก หู ตา จมูก ลิ้น ผิวกาย เขาไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือ
เหตุการณ เพือ่ คนหาขอมูลซึ่งเปนรายละเอียดของสิ่งนัน้ ๆ โดยไมใสความคิดเห็นของผูสังเกตลง
ไป ขอมูล
ที่ไดจากการสังเกตอาจแบงไดเปน 3 อยาง คือ
1.1 ขอมูลเชิงคุณภาพ เปนขอมูลเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติที่ไดจากการใชประสาท
สัมผัสอยาใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง กลาวคือ ผูสังเกตนอกจากจะใชตาดู หูฟง ผิวกายสัมผัส
แลว ยังใชจมูกดมกลิ่นและลิ้นชิมรสอีกดวย
1.2 ขอมูลเชิงปริมาณ เปนขอมูลที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณ เชน ขนาด
น้ําหนัก อุณหภูมิ หรืออาจบอกโดยการกะประมาณเปรียบเทียบกับคาอื่นๆ

1.3 ขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง คือ การสังเกตการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง
เกี่ยวกับวัตถุ แลวกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไร เชน นําวัตถุใสในน้ํารอน หรือการเพิ่มความ
รอนใหกับวัตถุนั้น สิ่งที่ควรสังเกตอยางระมัดระวังเกีย่ วกับการกระทํานั้น คือ ลักษณะ
สถานการณทกี่ อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและลําดับกอนหลังของการเปลียนแปลงที่เกิดขึ้นนัน้
พฤติกรรมหรือความสามารถที่แสดงวานักเรียนเกิดทักษะการสังเกตแลว คือ
1. ชี้บงและบรรยายสมบัติของวัตถุไดโดยการใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง
2. บรรยายสมบัติเชิงปริมาณของวัตถุไดโดยการกะปริมาณ บรรยายการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งที่สังเกตได
ขอเสนอแนะในการสังเกต
ในการสังเกตนั้น นอกจากเราพยายามสังเกตตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ควรสังเกต
หลายๆ ครั้งอยางละเอียด รอบคอบ แลวยังมีขอแนะนําที่ควรคํานึงถึง ดังนี้
1. ควรใชประสาทสัมผัสมากกวาหนึ่งดานในการสังเกต
2. ควรสังเกตใหไดขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ
3. ถาเปนไปไดควรสังเกตขอมูลจากการทดลองเพื่อดุการเปลีย่ นแปลงสมบัติของ
สิ่งที่สังเกต หรือเพื่อดูผลของสิ่งที่เราสังเกตที่มีตอสิ่งอื่น
4. ขอมูลจากการสังเกตตองไมใสความคิดเห็นสวนตัวลงไป
2. ทักษะการวัด ( Measuring ) หมายถึง การเลือกและการใชเครื่องมือทําการวัด
หาปริมาณของสิ่งตางๆ ออกมาเปนตัวเลขที่แนนอนไดอยางเหมาะสมและถูกตอง โดยมีหนวย
กํากับตลอดจนสามารถอานคาที่วัดไดถกู ตองและใกลเคียงกับความเปนจริง
ลอรด เคลวิน ( อางถึงใน ไพฑูรย ชัยประโคน 2542 : 12 ) กลาววา “ เมื่อศึกษาสสาร
หรือวัตถุใดก็ตาม ถาไมสามารถทําการวัดหรือแสดงออกมาเปนตัวเลขได ก็ไมมีแนวคิดทีจ่ ะนํา
ขอมูลไปศึกษาเชิงวิทยาศาสตรได ” บางครั้งการศึกษาคนควาทางวิทยาศาสตรอาจไมจําเปนตอง
ทําการวัด เพราะขอมูลที่ตองการเปนขอมูลเชิงคุณภาพอยางเดียว แตอยางไรก็ตามสิ่งที่เราสังเกต
ไดโดยผานประสาทสัมผัสของเรานั้นบางครั้งก็เชื่อถือไมไดและไมถูกตอง ดังนั้นนักวิทยาศาสตร
จึง จําเปนตองอาศัยเครื่องมือตางๆ ทําการวัดเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองควบคูไปกับการสังเกต
ขอมูลที่ไดจากการวัดสวนมากจะตองมีหนวยกํากับไวเสมอ และหนวยที่ใชอยูเ ปนสากล คือ
หนวยระบบ เอสไอ ( System International of Units. SI ) เครื่องมือที่ใชในการวัดมีอยูมากมาย
หลายชนิดจากเครื่องมือธรรมดาและงาย เชน ไมบรรทัดไปจนถึงเครือ่ งมือที่สลับซับซอน เชน

ไมโครคอมพิวเตอร ฉะนัน้ การวัดดวยเครือ่ งมือเหลานี้จาํ เปนตองอาศัยทักษะในการวัด เพื่อใหได
ขอมูล ตัวเลขที่ถูกตองและเหมาะสม
พฤติกรรมหรือความสามารถที่แสดงวานักเรียนเกิดทักษะการวัดแลว คือ
1. เลือกเครื่องมือใหเหมาะสมกับสิ่งที่จะวัด
2. บอกเหตุผลในการเลือกเครื่องมือวัดได
3. บอกวิธีวดั และวิธีใชเครื่องมือวัดไดถูกตอง
4. ทําการวัดความกวาง ความยาว ความสูง อุณหภูมิ ปริมาตร น้ําหนักและอื่น
ไดอยางถูกตอง
5. ระบุหนวยของตัวเลขที่ไดจากการวัดไดถูกตอง
3. ทักษะการคํานวณ ( Using Number ) หมายถึง การนับจํานวนวัตถุหรือการนําตัวเลข
ที่แสดงจํานวนที่นับไดมาคิดคํานวณโดยการบวก ลบ คูณ หาร หาคาเฉลี่ย เพื่อใชในการสื่อ
ความหมายใหชัดเจนและเหมาะสม
พฤติกรรมหรือความสามารถที่แสดงวานักเรียนเกิดทักษะการคํานวณแลว คือ
1. นับจํานวนสิ่งของไดถูกตอง โดยใชตวั เลขแสดงจํานวนที่นับไดและตัดสินไดวา
สิ่งของในแตละกลุมมีจํานวนเทากันหรือตางกัน
2. คํานวณโดยการบวก ลบ คูณ หาร ตลอดจนบอกวิธีการคิด คํานวณ และแสดง
วิธีคํานวณไดถูกตอง
3. หาคาเฉลี่ยโดยบอกและแสดงวิธีการหาคาเฉลี่ยไดถูกตอง
4. ทักษะการจําแนกประเภท ( Classifying ) หมายถึง การแบงพวกหรือเรียงลําดับวัตถุ
หรือสิ่งที่มีอยูในปรากฏการณโดยมีเกณฑ ซึ่งอาจจะใชเกณฑความเหมือนกัน ความแตกตางกัน
หรือความสัมพันธกันอยางใดอยางหนึ่งก็ได
ในการพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตรดานทักษะการจําแนกประเภท ผูเรียนตอง
เริ่มตนจากการจําแนกสิ่งของออกเปน 2 พวก ตามเกณฑที่กําหนดไวอยางใดอยางหนึ่ง จากนั้น
จึงแบงตอไปตามเกณฑที่กําหนดเปนครั้งที่สอง และทําเชนนี้เรื่อยไปจนกระทั่งสามารถระบุวัตถุ
นั้นจากวัตถุทมี่ ีอยูจํานวนหนึ่งได ดังภาพ

สาร

สารเนื้อเดียว

สารละลาย
( น้ําเกลือ,น้ําเชื่อม )

สารเนื้อผสม
( ของผสม )

สารบริสุทธิ์

ธาตุ
( ทองแดง )

สารประกอบ

ภาพประกอบ 1 แสดงการจําแนกประเภทของสาร
พฤติกรรมหรือความสามารถที่แสดงวานักเรียนเกิดทักษะการจําแนกประเภทแลว คือ
1. เรียงลําดับหรือแบงพวกสิ่งตางๆ จากเกณฑที่ผูอื่นกําหนดให
2. เรียงลําดับหรือแบงพวกสิ่งตางๆ โดยใชเกณฑของตนเองได
3. บอกเกณฑที่ผูอนื่ ใชเรียงลําดับหรือแบงพวกได
5. ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา (Space/Space
and Space/Time Relationship) หมายถึง ที่วางที่วัตถุนั้นครองที่อยู ซึ่งจะมีรูปรางลักษณะ
เชนเดียวกับวัตถุนั้น โดยทัว่ ไปแลวสเปสของวัตถุจะมี 3 มิติ คือ ความกวาง ความยาว และ
ความสูง ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสของวัตถุ ไดแก ความสัมพันธระหวาง 3 มิติ กับ
2 มิติ ความสัมพันธระหวางตําแหนงที่อยูข องวัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุหนึง่
พฤติกรรมหรือความสามารถที่แสดงวานักเรียนเกิดทักษะการหาความสัมพันธระหวาง
สเปสกับสเปส คือ

1.
2.
3.
4.

ชี้บงรูป 2 มิติ ของวัตถุ 3 มิติ ที่กําหนดใหได
วาดรูป 2 มิติ จากวัตถุหรือรูป 3 มิติ ที่กําหนดใหได
บอกชื่อของรูปทรงและรูปเลขาคณิตได
บอกความสัมพันธระหวาง 2 มิติ กับ 3 มิติ ได เชน
4.1 ระบุรูป 3 มิติ ที่เห็นเนื่องจากการหมุนรูป 2 มิติ ได
4.2 เมื่อเห็นเงา ( 2 มิติ ) ของวัตถุ สามารถบอกรูปทรงของวัตถุ ( 3 มิติ )
ที่เปนตนกําเนิดของเงาได
4.3 เมื่อเห็นวัตถุ ( 3 มิติ ) สามารถบอกเงา ( 2 มิติ ) ที่จะเกิดขึน้ ได
4.4 บอกรูปของรอยตัด ( 2 มิติ ) ที่เกิดจากการตัดวัตถุ ( 3 มิติ ) ออกเปน
2 สวนได
5. บอกตําแหนงหรือทิศทางของวัตถุได
6. บอกไดวาวัตถุหนึ่งอยูในตําแหนงหรือทิศทางใดของอีกวัตถุหนึ่ง
7. บอกความสัมพันธของสิ่งที่อยูหนากระจกและภาพที่ปรากฎอยูในกระจกวาเปน
ซายหรือขวาของกันและกัน
ความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา ไดแก ความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนตําแหนง
ที่อยูของวัตถุกับเวลา หรือความสัมพันธระหวางสเปสของวัตถุที่เปลี่ยนไปกับเวลา
พฤติกรรมหรือความสามารถที่แสดงวานักเรียนเกิดทักษะการหาความสัมพันธระหวาง
สเปสกับเวลา คือ
1. บอกตําแหนงและทิศทางของวัตถุโดยใชตัวเองหรือวัตถุอนื่ เปนเกณฑได
2. บอกความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนตําแหนง เปลี่ยนขนาดหรือปริมาณของ
วัตถุกับเวลาได
6. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล ( Organizing Data and
Communicating ) การจัดกระทําขอมูล หมายถึง การนําขอมูลดิบที่ไดจากการสังเกต การวัด
การทดลองหรือจากแหลงอื่นๆ มาจัดกระทําเสียใหม โดยอาศัยวิธีการตางๆ เชน การหาความถี่
การเรียงลําดับ การจัดแยกประเภท การคํานวณหาคาใหม เปนตน
การสื่อความหมายขอมูล หมายถึง การนําขอมูลที่จัดกระทํานั้นมาเสนอหรือแสดงให
บุคคลอื่นเขาใจความหมายของขอมูลชุดนี้ดีขึ้น อาจนําเสนอไดหลายรูปแบบ คือ
1. คําพูดหรือคําบรรยาย หมายถึง ขอความที่รัดกุมชัดเจนที่แสดงความสัมพันธ
ที่เกี่ยวของกันในแงเหตุผล
2. สัญลักษณ หมายถึง ตัวอักษรหรือเครื่องหมายที่ตกลงกันไวเพื่อแทนขอความบางอยาง
ใหรัดกุม สะดวกและงายตอการเขาใจยิ่งขึ้น

3. สมการทางวิทยาศาสตร ในบางครั้งการสื่อความหมายโดยการพูดหรือ
คําบรรยายยังฟงไมรัดกุมและงายตอการเขาใจ แตถาใชสมการทางวิทยาศาสตรจะงายตอการเขาใจ

4. ไดอะแกรม เปนแผนภาพที่แสดงความสัมพันธขององคประกอบในแผนภาพ
โดยปกติแลว ไดอะแกรมมักแสดงใหเห็นเฉพาะสวนที่เปนหลักการหรือสวนสําคัญเทานั้น โดย
เวนสวนที่เปนรายละเอียดปลีกยอยทั้งหลายไว ดังนั้นไดอะแกรมจึงเปนแผนภาพที่งา ย ไมซับซอน
แตก็ยังแสดงใหเห็นสวนสําคัญของเรื่องนั้นๆ
5. แผนที่ หมายถึง แผนภาพทีแ่ สดงอาณาเขตหรือบริเวณพื้นที่เอาไว เพื่อแสดง
ใหเห็นขอมูลจากการเปลี่ยนแปลงของสวนตางๆ ของขอมูลบริเวณพืน้ ที่นั้นๆ เชน แผนที่
ทางอากาศและทิศทางของกระแสลม เปนตน
6. รูปภาพ ซึ่งอาจเกิดจากการวาดหรือการถายจากของจริง เพื่อแสดงใหเห็นขอมูลตางๆ
เชน รูปภาพแสดงทางเดินของน้ําผานทางรากเขาไปในทอลําเลียงของพืช
7. ตาราง เปนการเสนอขอมูลที่ไดจากการสํารวจหรือทดลองแทนที่จะเขียนกระจัด
กระจาย ก็เขียนลงในตารางใหเปนหมวดหมู เพื่อสะดวกในการดูและงายตอการเขาใจ
8. กราฟ เปนการเสนอขอมูลเพื่อสะดวกในการดูและงายตอการแปลความหมาย
9. แผนภูมิแทง เปนการนําเสนอขอมูลที่ไดใหเห็นชัดเจนขึ้น
จะเห็นวาการสื่อความหมายขอมูลทําไดหลายรูปแบบ ซึ่งจะเลือกรูปแบบใดนั้น
ขึ้นอยูกับลักษณะของขอมูล วัตถุประสงคของงานที่ศึกษา เพื่อสะดวกและงายตอการแปล
ความหมายและสรุปผลขอมูลในขั้นตอไป
พฤติกรรมหรือความสามารถที่แสดงวานักเรียนเกิดทักษะการจัดกระทําและสื่อ
ความหมายขอมูล คือ
1. เลือกรูปแบบที่จะใชในการเสนอขอมูลไดเหมาะสม
2. บอกเหตุผลในการเลือกรูปแบบที่จะใชในการเสนอขอมูลได
3. ออกแบบการเสนอขอมูลตามรูปแบบที่เสนอไวได
4. เปลี่ยนแปลงขอมูลใหอยูในรูปใหมที่เขาใจดีขึ้นได
5. บรรยายลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งดวยขอความที่เหมาะสมกระทัดรัดจนสื่อ
ความหมายใหผูอื่นเขาใจได
6. บรรยายหรือวาดแผนผังแสดงตําแหนงสภาพที่ตนสื่อความหมายใหผูอน่ื เขาใจได
7. ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล ( Inferring ) หมายถึง การเพิ่มความคิดเห็น
ใหกับขอมูลทีไ่ ดจากการสังเกตอยางมีเหตุผล โดยอาศัยความรูและประสบการณเดิมมาชวย
การลงความคิดเห็นจากขอมูลชุดเดียวกันอาจแตกตางกัน เพราะมีประสบการณตางกัน ดังนั้น

เมื่อนักวิทยาศาสตรพบวัตถุหรือปรากฏการณตางๆ มักจะลงความคิดเห็นจากขอมูลอาจเปนไปได
หลายอยาง ตอจากนั้นจะมีการตรวจสอบวาการลงความคิดเห็นขอใดมีเหตุผลสนับสนุนอยาง
เพียงพอ ในบางกรณีอาจมีการทดสอบการลงความคิดเห็นจากบางสวน เพื่อนําไปสูการตั้ง
สมมติฐานที่รัดกุมตอไป
พฤติกรรมหรือความสามารถที่แสดงวานักเรียนเกิดทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล
แลว คือ สามารถอธิบายหรือสรุปโดยเพิ่มความคิดเห็นใหกับขอมูลที่ไดจากการสังเกต โดยใช
ความรูหรือประสบการณเดิมมาชวย
8. ทักษะการทํานายหรือการพยากรณ ( Predicting ) หมายถึง การคาดคะเนคําตอบ
หรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นลวงหนา โดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการสังเกตหรือขอมูลจากประสบการณที่
เกิดซ้ํา หลักการ กฎ หรือทฤษฎีในเรื่องนัน้ มาชวย การทํานายที่แมนยําเปนผลจากการสังเกต
ที่รอบคอบ การวัดที่ถูกตอง การบันทึกและการจัดกระทําขอมูลอยางเหมาะสม การพยากรณทําได
2 แบบ คือ การพยากรณภายในขอบเขตขอมูลที่มีอยูกับการพยากรณนอกขอบเขตขอมูลที่มีอยู
เชน การพยากรณผลของขอมูลเชิงปริมาณ ( วรรณทิพา รอดแรงคา 2542 : 4 )
พฤติกรรมหรือความสามารถที่แสดงวานักเรียนเกิดทักษะการทํานายหรือการ
พยากรณแลว คือ
1. ทํานายผลที่เกิดขึ้นจากขอมูลที่เปนหลักการ กฎ หรือทฤษฎีที่มีอยูได
2. ทํานายผลที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตของขอมูลเชิงปริมาณที่มีอยูได
3. ทํานายผลที่เกิดขึ้นภายนอกขอบเขตของขอมูลเชิงปริมาณที่มีอยูได
9. ทักษะการตั้งสมมติฐาน ( Formulating Hypothesis ) หมายถึง การคิดหาคําตอบ
ลวงหนากอนทําการทดลอง โดยอาศัยการสังเกต อาศัยความรูหรือประสบการณเดิมเปนพื้นฐาน
คําตอบที่คิดลวงหนาทีย่ ังไมทราบหรือยังไมเปนหลักการ กฎ หรือทฤษฎีมากอน สมมติฐานหรือ
คําตอบที่คิดไวลวงหนามักกลาวไวเปนขอความที่บอกความสัมพันธระหวางตัวแปรตน( ตัวแปร
อิสระ ) กับตัวแปรตาม สมมติฐานที่ต้งั ไวอาจถูกหรือผิดก็ได ซึ่งจะทราบไดภายหลังการทดลอง
หาคําตอบเพื่อสนับสนุนหรือคัดคานสมมุติฐานที่ตั้งไว สิ่งที่ควรคํานึงถึงในการตั้งสมมติฐาน คือ
การบอกชื่อ ตัวแปรตน ซึ่งอาจมีผลตอตัวแปรตาม และในการตั้งสมมติฐาน ตองทราบตัวแปร
จากปญหาและสภาพแวดลอมของตัวแปรนั้น สมมติฐานที่ตั้งขึ้นสามารถบอกใหทราบถึงการ
ออกแบบการทดลอง ซึ่งตองทราบวา ตัวแปรไหนเปนตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ตอง
ควบคุมใหคงที่
สมมติฐานที่ดีควรมีขอบเขตกวางขวางครอบคลุมประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ปญหามากที่สุดเทาที่จะทําได วิธีหนึ่งทีจ่ ะใชพจิ ารณาวาขอความใดเปนสมมติฐานหรือไม โดย
การนําขอความนั้นมาเขียนในรูปประโยค ถา…..….……แลวจะ………...…. หรือ
เมื่อ………………แลวจะ…………….. ถาเขียนไดขอความนั้นก็เปนสมมติฐาน

พฤติกรรมหรือความสามารถที่แสดงวานักเรียนเกิดทักษะการตั้งสมมติฐานแลว คือ
สามารถหาคําตอบลวงหนากอนการทดลอง โดยอาศัยการสังเกต ความรู และประสบการณเดิมได
10. ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ( Defining Operationally ) หมายถึง
การกําหนดความหมายและขอบเขตของคําตางๆ ที่อยูในสมมติฐานที่ตองการทดลองใหเขาใจ
ตรงกันและสามารถสังเกตหรือวัดได โดยใหคําอธิบายเกี่ยวกับการทดลองและบอกวิธีจัดตัวแปร
ที่เกี่ยวกับการทดลองนั้น
การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ควรใหความหมายที่รัดกุมและเหมาะสมกับระดับ
การศึกษา ประกอบดวยสาระสําคัญ 2 ประการคือ
1. ระบุสิ่งที่สังเกตได
2. ระบุการกระทําซึ่งอาจจะไดจากการวัด การทดสอบหรือการทดลอง สิ่งที่ควร
คํานึงในการใหคํานิยามเชิงปฏิบัติการคือ
2.1 ควรใชภาษาที่ชัดเจน ไมกํากวม
2.2 จะตองอธิบายสิ่งที่สังเกตได และระบุการกระทําไวดว ย
2.3 อาจมีคําอธิบายเชิงปฏิบัตกิ ารมากกวา 1 นิยาม และคํานิยามหนึ่ง
อาจจะเหมาะกวาอีกนิยามหนึ่งขึ้นอยูกับสถานการณ สิ่งแวดลอม และเนื้อหาในบทเรียนนั้น
พฤติกรรมหรือความาสมารถที่แสดงวานักเรียนเกิดทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
แลว คือ สามารถกําหนดความหมายของคํา หรือ ตัวแปรตางๆ ใหสังเกตหรือวัดได
11. ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร ( Identifying and Controlling Variables )
หมายถึง การชี้บงตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรทีต่ องควบคุมใหคงที่ในสมมติฐานหนึ่งๆ
ตัวแปรตน หมายถึง สิ่งที่เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดผลตางๆ หรือ สิ่งที่เราตองการทดลอง
ดูวาเปนสาเหตุที่กอใหเกิดผลเชนนั้นจริงหรือไม
ตัวแปรตาม หมายถึง สิ่งที่เปนผลเนื่องมาจากตัวแปรตน เมือ่ ตัวแปรตนหรือสิ่งที่เปน
สาเหตุเปลี่ยนไป ตัวแปรตามหรือสิ่งที่เปนผลจะแปรตามไปดวย
ตัวแปรควบคุม หมายถึง สิ่งอื่นๆ นอกเหนือจากตัวแปรตนที่มีผลตอการทดลองดวย
ซึ่งจะตองควบคุมใหเหมือนๆ กัน มิเชนนัน้ อาจทําใหผลการทดลองคลาดเคลื่อน
พฤติกรรมหรือความสามารถที่แสดงวานักเรียนเกิดทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร
แลว คือสามารถชี้บงและกําหนดตัวแปรตน ตัวแปรตามและตัวแปรทีต่ องควบคุมได
12. ทักษะการทดลอง ( Experimenting ) หมายถึง กระบวนการปฏิบัตกิ ารเพื่อหา
คําตอบ
หรือทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว ในการทดลองจะประกอบดวยกิจกรรม 3 ขั้นตอน คือ

12.1 การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองกอนลงมือทดลองจริง
เพื่อกําหนดสิ่งตอไปนี้
12.1.1 วิธีการทดลอง ( ซึ่งเกี่ยวของกับการกําหนดและควบคุมตัวแปร )
12.1.2 อุปกรณและสารเคมีที่จะตองใชในการทดลอง
12.2 การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การลงมือปฏิบัติการทดลองจริงๆ
12.3 การบันทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกขอมูล ซึ่งอาจจะเปน
ผลจากการสังเกต การวัดและอื่นๆ ไดอยางคลองแคลว ชํานาญและถูกตอง
พฤติกรรมหรือความสามารถที่แสดงวานักเรียนเกิดทักษะการทดลองแลว คือ
1. การออกแบบการทดลอง โดย
1.1 กําหนดวิธีการทดลองไดถูกตองและเหมาะสมโดยคํานึงถึงตัวแปรตน
ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ตอ งควบคุมดวย
1.2 ระบุอุปกรณและสารเคมีซึ่งจะตองใชในการทดลองได
2. ปฏิบัติการทดลองและใชอุปกรณไดถูกตองและเหมาะสม
3. บันทึกผลการทดลองไดคลองแคลวและถูกตอง
13. ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป ( Interpreting Data and
Conclusion )
การตีความหมายขอมูล หมายถึง การแปลความหมายหรือการบรรยายลักษณะ
และสมบัติของขอมูลที่มีอยู การตีความหมายขอมูลในบางครั้งอาจตองใชทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรอื่นๆ ดวย เชน ทักษะการสังเกต ทักษะการคํานวณ เปนตน
การลงขอสรุป หมายถึง การสรุปความสัมพันธของขอมูลทั้งหมด
พฤติกรรมหรือความสามารถที่แสดงวานักเรียนเกิดทักษะการตีความหมายขอมูล
และลงขอสรุปแลว คือ
1. แปลความหมายหรือบรรยายลักษณะและสมบัติของขอมูลที่มีอยูได
2. บอกความสัมพันธของขอมูลที่มีอยูได
เจตคติ
เจตคติอาจมีชื่อเรียกตางๆ กันออกไป เชน ทัศนคติหรือเจตคติ มาจากภาษาอังกฤษ คือ
Attitude ซึ่งมีผูใหความหมายตามความเชือ่ ของตนดังตอไปนี้
เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ ( 2520 : 38 ) กลาววา เจตคติ หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอ
สิ่งตางๆ อันเปนผลเนื่องมาจากการเรียนรู ประสบการณ และเปนตัวกระตุนใหบุคคลแสดง
พฤติกรรม หรือแนวโนมทีจ่ ะตอบสนองตอสิ่งเรานั้นๆ ไปในทิศทางใดทางหนึ่ง อาจเปนไป
ในทางสนับสนุนหรือคัดคานก็ได

สมบูรณ ชิตพงศ ( 2532 : 111 ) ไดใหความหมายของเจตคติวา เจตคติเปนความ
โนมเอียงทางจิตใจของบุคคลที่มีตอสิ่งของ เรื่องราวและประสบการณตางๆ พฤติกรรมดานเจตคติ
นี้เปนผลเนื่องมาจากการเรียนรูและประสบการณของบุคคล เจตคตินี้ไมสามารถสังเกตไดโดยตรง
แตอาศัยการตีความจากพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกวาบุคคลนั้นมีเจตคติตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปใน
ทางบวก ( ชอบ พอใจ ) หรือในทางลบ ( ไมชอบ ไมพอใจ ) อยางเขมขน มากนอยเพียงใด
คณะอนุกรรมการพัฒนาการสอนและผลิตวัสดุอุปกรณสอนวิทยาศาสตร (
ทบวงมหาวิทยาลัย 2525 : 53 ) กลาววา เจตคติ คือ สภาพทางจิตใจของบุคคลแตละบุคคลที่เกิด
จากประสบการณหรือการเรียนรู และมีความพรอมเพื่อที่จะแสดงพฤติกรรมตอบสนองตอสิ่งตางๆ
ในทางใดทางหนึ่ง เชน ชอบ ไมชอบ สนับสนุน หรือตอตาน เปนตน
นิวคอมม ( Newcomb 1950 : 128 ) ใหความหมายไววา เจตคติเปนความรูส ึกเอนเอียง
ของจิตใจที่มีตอ ประสบการณที่คนเราไดรบั อาจมากหรือนอยก็ได เจตคติแสดงออกไดทาง
พฤติกรรม ซึ่งแบงออกเปน 2 ลักษณะใหญๆ คือ การแสดงออกในลักษณะที่พึงพอใจ ชอบหรือ
เห็นดวย ลักษณะนีเ้ รียกวา เจตคติเชิงบวกหรือเชิงนิมาน ( Positive Attitude ) อีกลักษณะหนึ่ง
คือ การแสดงออกในลักษณะที่ไมพึงพอใจ ไมชอบ ไมเห็นดวย เบื่อหนาย ชิงชัง ลักษณะเชนนี้
เรียกวา เจตคติเชิงลบ ( Negative Attitude )
จากความหมายของเจตคติ พอสรุปคําจํากัดความของเจตคติไดวา หมายถึง ทาที
ความรูสึก ความคิดเห็นของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึง่ แสดงออกทางพฤติกรรมได 2 ลักษณะ
คือ ลักษณะเชิงนิมานหรือเชิงบวก ( Positive ) ไดแก ชอบ พอใจ เห็นดวย สนับสนุน หรือ
ลักษณะเชิงนิเสธหรือเชิงลบ ( Negative ) ไดแก ไมชอบ ไมพอใจ ไมเห็นดวย ไมสนับสนุน
ซึ่งเจตคติที่มีตอ สิ่งใดสิ่งหนึง่ นั้นสามารถสรางขึ้นและเปลี่ยนแปลงได
องคประกอบของเจตคติ
องคประกอบของเจตคติ สามารถแบงออกไดเปน 3 องคประกอบ ( เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ
2520 : 40 ) คือ
1. องคประกอบดานความนึกคิด ( Cognitive Component ) เปนองคประกอบดาน
ความเขาใจของบุคคลที่มีตอสิ่งเรา ( Object ) นั้น เพื่อเปนเหตุผลในการที่จะสรุปรวมเปนความ
เชื่อหรือชวยในการประเมินสิ่งเรานั้นๆ
2. องคประกอบดานความรูสึก ( Feeling Component ) เปนองคประกอบทางดาน
อารมณของบุคคลที่มีความสัมพันธกบั สิ่งเราตางๆ เปนผลตอเนื่องมาจากการที่บุคคลประเมินสิ่ง
เรานั้นแลววา พอใจ หรือไมพอใจ ตองการหรือไมตองการ ดีหรือเลว อยางไร
3. องคประกอบดานความประพฤติหรือปฏิบัติ ( Action Tendency Component ) เปน
องคประกอบดานความพรอมหรือความโนมเอียงวา บุคคลจะประพฤติหรือตอบสนองตอสิ่งเราใน
ทิศทางที่จะสนับสนุนหรือคัดคาน ทั้งนีข้ ึ้นอยูกับความรูสึกของบุคคลที่ไดจากการประเมินผล

การเกิดเจตคติ
ประภาเพ็ญ สุวรรณ ( 2526 : 91-93 ) กลาวถึง แหลงสําคัญที่ทําใหเกิดเจตคติไว
3 แหลง ดังตอไปนี้
1. ประสบการณเฉพาะอยาง ( Specific Experiences ) วิธีการหนึ่งที่จะทําใหเกิดเจตคติ
คือ ประสบการณเฉพาะอยางกับสิ่งที่เกี่ยวของกับเจตคตินั้น ตัวอยางเชน ถาเรามีประสบการณทดี่ ี
ในการติดตอกับบุคคลหนึ่งเราจะมีความรูส ึกชอบบุคคลนั้น ในทางตรงขาม ถามีประสบการณที่
ไมดีก็จะมีความรูสึกไมชอบบุคคลนั้น
2. การติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น ( Communication from Other ) โดยเฉพาะอยางยิ่ง
บุคคลในครอบครัว ตัวอยางเชน เด็กไดรบั การสั่งสอนหรือบอกจากผูปกครองเสมอวา “ การ
ขโมยสิ่งของคนอื่นไมดี ” เด็กก็จะมีเจตคติเชนนั้น
3. สิ่งที่เปนแบบอยาง ( Model ) เจตคติบางอยางถูกสรางขึ้นจากการเรียนแบบผูอื่น
ตัวอยางเชน มารดาของนาย ก กลัวเสียงฟารอง นาย ก จึงมีเจตคติตอเสียงฟารองวาเปนเสียง
นากลัว
ประโยชนของเจตคติ
เจตคติมีประโยชนตอคนเราดังนี้ ( ประภาเพ็ญ สุวรรณ 2526 : 5-6 )
1. ชวยทําใหเขาใจสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว โดยการจัดรูปสิ่งของตางๆ ที่อยูรอบตัว
2. ชวยใหมี Self-esteem โดยชวยใหบุคคลหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไมดีหรือปกปดความจริง
บางอยางซึ่งนําความไมพอใจมาสูตัวเขา
3. ชวยในการปรับตัวใหเขากับสิง่ แวดลอมที่สลับซับซอน ซึ่งการมีปฏิกิริยาตอบโตหรือ
กระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกไปนั้น สวนมากจะทําในสิ่งที่นําความพอใจมาให หรือเปนบําเหน็จ
รางวัลจากสิ่งแวดลอม
4. ชวยใหบุคคลสามารถแสดงออกถึงคานิยมของตนเอง ซึ่งแสดงวาเจตคตินั้นนํา
ความพอใจมาใหบุคคลนั้น
การวัดเจตคติ
สมบูรณ ชิตพงศ ( 2523 : 107 ) กลาววา การสรางเครื่องมือวัดเจตคติหลายวิธี เชน
แบบการจัดอันดับคุณภาพของ ลิเคอรท ( Likert ) แบบ Semantic Differential ของออสกูด
( Osgood ) และแบบสถานการณ สวน ชูชีพ ออนโคกสูง ( 2528 : 117 ) กลาววา การวัดเจตคติ
ของคนใดคนหนึ่งตอวัตถุ คน มโนคติ หรือสถานการณตางๆ เปนอยางไร ควรมีวธิ ีการตอไปนี้
1. ใชแบบทดสอบถาม
2. สังเกต สัมภาษณ และบันทึก
3. ใชสังคมมิติ
4. การใชจินตนาการ

เครื่องมือวัดเจตคติที่ใชกันอยางแพรหลายนั้น สุชา จันทรเอม ( 2518 : 38-39 ) กลาววา
วิธีของ ลิเคอรท ( Likert Technique ) มีผูนิยมใชแพรหลายมากที่สดุ มาตราสวนชนิดนี้
ประกอบดวยประโยคตางๆ มากมาย โดยใชแสดงความพึงพอใจและไมพึงพอใจตอสิ่งตางๆ หรือ
เรื่องราวตางๆ ใหผูตอบเลือกแสดงความรูส ึกของตนเองออกมาตามมาตรสวนแบบ Five Point
Scale และมีการคิดคะแนนตามวิธีการโดยเฉพาะก็จะทราบเจตคติของผูตอบได
การศึกษาครั้งนี้ ผูว ิจัยไดสรางมาตราวัดเจตคติเชิงบวกแบบจัดอันดับคุณภาพ ( Summed
Rotting ) ตามหลักของลิเคอรท ( Likert ) ซึ่ง ประภาเพ็ญ สุวรรณ ( 2526 : 45-52 ) และ
เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ ( 2520 : 50-56 ) ไดกลาวถึงขั้นตอนการสราง ดังนี้
1. พิจารณาวาตองการวัดเจตคติของใคร ที่มีตออะไร และใหความหมายของเจตคติและ
สิ่งที่จะวัดนั้นใหแนนอน
2. เมื่อตีความหมายสิ่งที่จะวัดแนนอนแลวก็สรางขอความในแตละขอของหัวขอนัน้ ๆ
โดยใหคลุมเนือ้ หาในขอเหลานั้น โดยขอความเหลานัน้ จะมีลักษณะตามความรูสึกของผูตอบซึ่ง
ผูสรางเครื่องมืออาจเขียนขึ้นเองหรือนํามาจากที่อื่น หรือผูท รงคุณวุฒิในดานนั้นๆ ก็ได แตตองมี
ลักษณะ ดังนี้
2.1 ตองเปนขอความที่เขียนขึน้ ในแงความรูส ึก ความเชื่อหรือความตั้งใจที่มีตอ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไมใชเปนขอเท็จจริง ( Fact )
2.2 ขอความที่บรรลุลงในมาตราวัด ( Scale ) จะตองประกอบดวยขอความที่เปน
ทั้งดานบวก ( Positive ) และดานลบ ( Negative ) คละกัน
2.3 ในแตละขอความจะตองสัน้ เขาใจงาย ชัดเจน ไมกํากวม จํานวนขอความที่
สรางขึ้นครั้งแรกควรมีประมาณ 30 ขอความขึ้นไป เพราะจะตองเลือกขอความประมาณ 25-30
ขอความในแตละหัวขอของสิ่งที่จะวัด
3. เมื่อไดขอความเพียงพอแลวก็บรรจุลงในมาตราวัด ( Scale ) โดยใหมีขอ เลือก 5 ขอ
ดังนี้ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
4. กําหนดน้าํ หนักในการตอบขอเลือกตางๆ ของแตละขอความซึ่งในการกําหนด
น้ําหนักวาเลือกขอใด ควรจะใหน้ําหนักเทาใดนั้น มีวิธีการอยู 3 วิธี แตที่นิยมใชกันมากที่สุด
วิธีหนึ่ง คือ Arbitrary Weighting Method ซึ่งกําหนดใหแตละขอเลือก ซึ่งมีน้ําหนัก 5 4 3 2
และ 1 หรือ 1 2 3 4 และ 5 ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับชนิดของขอความวาจะเปนดานบวก ( Positive )
หรือดานลบ ( Negative )
5. ทดลองใชแบบทดสอบเพื่อเลือกขอความ โดยใชแบบทดสอบกับกลุมบุคคลที่มี
ลักษณะพื้นฐานคลายๆ กับกลุมที่เราจะศึกษา แลวนํามาวิเคราะหขอความที่มีความแตกตาง
ของคะแนนในกลุมที่ไดคะแนนสูงสุดกับกลุมที่ไดคะแนนต่ําสุด เพราะถือวาขอความที่มีความ

แตกตางของคะแนนในกลุมที่ไดคะแนนสูงสุดกับกลุมทีไ่ ดคะแนนต่ําสุด เพราะถือวาขอความ
เหลานี้สามารถจะวัดความรูส ึกที่แตกตางกันได
การวัดเจตคติที่ดีนนั้ ขึ้นอยูกับการเขียนขอความที่ใชวัดเจตคติวาเขียนไดดแี คไหน
นักวัดเจตคติหลายคน ไดเสนอแนะในการสรางขอความเพื่อวัดเจตคติ ดังนี้ ( เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ
2520: 42-43 )
1. พยายามหลีกเลีย่ งขอความที่อา งถึงอดีตหรือสิ่งที่ผานมาแลว เพราะในปจจุบันเจตคติ
ตอสิ่งที่ผานมาแลวนั้นอาจจะไมสอดคลองกับเจตคติที่มตี อสิ่งนั้น ในขณะที่สิ่งนั้นเกิดขึ้นก็ได
ฉะนั้นการศึกษาเจตคติควรใชขอความกลาวหรืออางถึงเหตุการณปจ จุบันมากกวา
2. พยายามหลีกเลีย่ งขอความที่เปนจริง หรือตีความไดวาเปนจริงตามขอความนั้นๆ
เพราะจะทําใหผูตอบแบบสอบถามนั้นตอบสนองไปในทิศทางเดียวกันหมด ซึ่งเมื่อนํามาวิเคราะห
แลวคาอํานาจจําแนกจะต่ํามาก ไมสามารถจะนําไปใชในการเก็บขอมูลตอไปได
3. พยายามหลีกเลีย่ งขอความที่กาํ กวม หรืออาจตีความมากกวาหนึ่งอยาง เพราะจะทําให
ผูตอบเกิดความไมแนใจ หรือไมสามารถตัดสินไดวาเห็นดวย หรือไมเห็นดวยกับขอความนั้น
ฉะนั้นขอความวัดเจตคตินั้น ควรใชรูปประโยคอยางงาย สั้น กะทัดรัด ( ประมาณ 20 คํา )
รัดกุม ชัดเจน
4. พยายามหลีกเลีย่ งขอความที่ไมอาจแสดงความคิดเห็นหรือไมเกี่ยวของกับประเด็นทีจ่ ะ
พิจารณา
5. ขอความแตละขอความตองแสดงความคิดเพียงความคิดเดียวที่สมบูรณในตัวของ
มันเอง
6. พยายามเลือกขอความที่มีลักษณะเปนกลาง ซึ่งจะชวยใหครอบคลุมพิสัยหรือชวง
เจตคติทั้งหมดไดดี ฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงคําบางคําที่บงกวางๆ เชน ทั้งหมด เสมอ ไมเคยเลย ฯลฯ
7. ถาหลีกเลี่ยงคําที่บอกลักษณะที่ชี้เฉพาะได เชน เทานั้น เพียงแต หรือเพียงเล็กนอย
ก็ควรหลีกเลีย่ งเสีย
8. พยายามหลีกเลีย่ งการใชขอความในรูปประโยคปฏิเสธซอนปฏิเสธ
เอกสารที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญเปนแนวคิดที่กําลังไดรับ
ความสนใจและสังคมใหการตอบรับอยูในระดับสูง ทั้งนี้เพราะเชื่อมัน่ วา หากมีการดําเนินการ
อยางเหมาะสมแลว ผลผลิตคือนักเรียนจะมีคุณภาพตามที่สังคมคาดหวัง อยางไรก็ตาม นโยบาย
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตองการใหนักเรียน “ เกง ดี และมีความสุข ” จะบรรลุตาม
เปาหมายไดนตี้ ัวจักรสําคัญก็หนีไมพน “ ครู ” นั่นเอง ดังนั้นครูจะตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะตองเนนใหนักเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู นั่นคือ
ใหนกั เรียนมีสวนรวมในการเรียนรูและใหการเรียนรูเกิดขึ้นที่ตัวนักเรียน ครูจะตองแสดงบทบาท

ในการอํานวยความสะดวกในการเรียนมากกวาเปนผูใหความรูแกนักเรียน เพื่อใหนกั เรียนสราง
และหาความรูดวยตนเองได ( สสวท. 2542 :7 ) กิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ
หรือเปนศูยก ลางการเรียนรูนนั้ มีมากมายหลายกิจกรรม แตอยางไรก็ตามการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแตละครั้งอาจใชกจิ กรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรมก็ได ทั้งนีข้ ึ้นอยูกับจุดประสงคการ
เรียนรูและเนื้อหาที่กําหนดไวในแตละแผนการสอน
การจัดการเรียนการสอนแบบสืบคน ( Inquiry Instruction )
เปนการใชคาํ ถามที่มีความหมายเพื่อกระตุนใหผูเรียนสืบคนหรือคนหาคําตอบในประเด็น
ที่กําหนด เนนการใหผูเรียนรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง บทบาทครูคือผูใหความกระจางและ
ผูอํานวยความสะดวกซึ่งจะชวยใหผูเรียน “ คนพบ ” ขอมูลและจัดระบบความหมายขอมูลของ
ตนเอง ครูตองฝกทักษะและกระบวนการสืบคน ( Inquiry process ) ใหกับผูเรียนกอนใหเขาสืบคน
ขอความรู ประเด็นปญหาทีค่ รูเลือกใหผูเรียนศึกษาควรสัมพันธกับหลักสูตรและสอดคลองกับ
พัฒนาการของผูเรียน ครูจะตองตระหนักเสมอวาตองเนนที่ “ กระบวนการ ” มากกวาผลที่ไดจาก
กระบวนการ และครูตองตรวจสอบวาไดจดั สิ่งอํานวยความสะดวกแกผเู รียนอยางเพียงพอ รวมทั้ง
มีสื่อและแหลงวิทยาการที่เหมาะสมในการสงเสริมใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน
ขั้นตอนการเรียนการสอนแบบสืบคน ( Inquiry Process )
1. กําหนดปญหา
1.1 จัดสถานการณหรือเรื่องราวที่นาสนใจ เพื่อกระตุน ใหนักเรียนสังเกต สงสัยใน
เหตุการณหรือเรื่องราว
1.2 กระตุนใหผเู รียนระบุปญหาจากการสังเกตวาอะไรคือปญหา
2. กําหนดสมมติฐาน
2.1 ตั้งคําถามใหนกั เรียนรวมกันระดมความคิด
2.2 ใหนกั เรียนสรุปสิ่งที่คาดวาจะเปนคําตอบของปญหานั้น
3. รวบรวมขอมูล
3.1 มอบหมายใหนักเรียนไปคนควาหาขอมูลจากเอกสารหรือแหลงขอมูลตางๆ
3.2 ใหนกั เรียนวิเคราะหและประเมินวา ขอมูลเหลานั้นมีความเกีย่ วของกับปญหา
หรือไม มีความถูกตองนาเชือ่ ถือเพียงไร
4. ทดสอบสมมุติฐาน
ใหนกั เรียนนําขอมูลที่ไดมารวมกันอภิปราย เพื่อสนับสนุนสมมุติฐาน
5. สรางขอสรุป
ใหนกั เรียนสรุปวา ปญหานัน้ มีคําตอบหรือขอสรุปอยางไร อาจสรุปในรูปของ
รายงานหรือเอกสาร

การเรียนการสอนแบบคนพบ ( Discovery Learning )
การจัดการเรียนการสอนทางออมจะสงเสริมการเรียนแบบคนพบ ดวยการฝกทักษะ
การสังเกต การสืบคน การใหเหตุผล การอางอิง หรือการสรางสมมุติฐาน ซึ่งพัฒนาไปจากขอมูล
ที่มีอยูเดิม ขั้นตอนในการใหผูเรียนเกิดการ “ คนพบ ” มีขั้นตอนดังนี้
1. กําหนดประเด็นหรือขอมูลที่จะใหผูเรียนศึกษาและขอสรุปที่ตองการใหเขาสรางขึ้น
จากประสบการณการเรียนรูของเขา
2. จัดสื่อและกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนไดใชในการสรุปขอความรู
3. ใหผูเรียนเขียนขอสรุปของเนื้อหา
4. ใหผูเรียนระบุลาํ ดับของรูปแบบเหตุการณที่ประกอบเปนเนื้อหา
5. ใหผูเรียนวิเคราะหสวนตางๆ ของรูปแบบเหตุการณ และสรุปเปนประโยค
ที่สมบูรณ
6. ใหผูเรียนพิสูจนวาการสรุปนัน้ ถูกตอง
การเรียนการสอนดวยกระบวนการแกปญหา ( Problem Solving )
เปนวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดคิดคนแกปญหาอยางเปนกระบวนการ
โดยอาศัยแนวคิดแกปญหาดวยการนําเอาวิธีการสอนแบบนิรนัย ( Deductive ) ซึ่งเปนการสอนจาก
กฎเกณฑไปหาความจริงยอยมาผสมผสานกับวิธีการสอนแบบอุปนัย ( Inductive ) ซึ่งเปนการ
สอนจากตัวอยางสวนยอยมาหากฎเกณฑ การรวมกระบวนการคิดทั้ง 2 แบบเขาดวยกัน ทําใหเกิด
รูปแบบวิธีสอนแบบแกปญหา การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการแกปญหาจะทําให
นักเรียนมีทักษะในการสื่อสาร มีความสามารถในการตัดสินใจและการพัฒนาความคิดขั้นสูง
( สสวท. 2542 : 21 ) ขั้นตอนการแกปญหาอาจทําไดหลายแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของปญหา
และผูแกปญหานั้นๆ ขั้นตอนในการแกปญ
 หาสรุปไดดงั นี้
1. ทําความเขาใจปญหา ผูแกปญหาจะตองทําความเขาใจปญหาที่พบในประเด็นตางๆ
คือ
1.1 ปญหาถามวาอยางไร
1.2 มีขอมูลใดที่เกี่ยวของกับปญหาบาง
1.3 มีขอจํากัดหรือตองการขอมูลใดเพิ่มเติมอีกหรือไม
การคิดแกปญหาอยางดีจึงชวยใหขั้นตอนนีด้ ําเนินไปอยางราบรื่น การจะประเมินวา
นักเรียนเขาใจปญหามากนอยเพียงใด ทําไดโดยการกําหนดใหนักเรียนเขียนแสดงถึงประเด็นตางๆ
ที่เกี่ยวกับปญหานั้น
2. คิดหาวิธแี กปญหา ขั้นตอนนีจ้ ะเปนการวางแผนเพื่อแกปญ
 หาโดยนักเรียนจะใชขอมูล

จากปญหาที่ไดวิเคราะหไปแลวในขัน้ ที่ 1 ประกอบกับขอมูลและความรูที่เกีย่ วของกับปญหานัน้
แลวนํามาใชประกอบการวางแผนแกปญหา ในกรณีที่มปี ญหาตองการมีการตรวจสอบ
3. วิเคราะหงานเพือ่ แบงปญหาเปนเรื่องยอย ๆ สําหรับศึกษาคนควา
4. รวบรวมขอมูลสําหรับแตละเรื่อง
5. ประเมินขอมูลเพื่อขจัดความลําเอียง และขอผิดพลาด
การเรียนการสอนแบบศูนยการเรียน ( Learning Center )
ศูนยการเรียนในหองเรียน คือ สภาพแวดลอมทางการเรียนที่บรรจุกิจกรรมการเรียนรู
สําหรับการเรียนดวยตนเอง ผูเรียนสามารถทํางานดวยสื่อที่จัดไวใหอยางเปนอิสระดวยตนเอง
เปนคูหรือเปนกลุม ครูสามารถแยกเนื้อหาวิชาหรือหลักสูตรออกเปนสวนๆ จัดแตละสวนไว
ศูนยตางๆ เพือ่ เปนทางเลือกใหผูเรียนไดเลือกศึกษาตามความสนใจ ศูนยเหลานี้จัดการเรียนรูอยาง
สรางสรรค สําหรับผูเรียนทีจ่ ะเรียน เพราะเมื่อทํากิจกรรมที่กําหนดเสร็จ ศูนยสามารถจัดใหขอมูล
ปอนกลับแกผเู รียนทันที ศูนยการเรียนสามารถใชไดทกุ วิชาทุกระดับชั้น สําหรับการกําหนดงาน
เฉพาะวิชาหรือหลายๆ วิชารวมกัน ภาระงานอาจใชเวลาศึกษาเพียง 5 นาที หรือหลายสัปดาห
ศูนยอาจจัดงายๆ หรือใชสอื่ ราคาแพงก็ได ศูนยที่มีประสิทธิผลจะเปนศูนยทวี่ างแผนอยางดี
โดยใหครูเขามาดูแลควบคุมนอยที่สุด ศูนยควรจะตั้งขึน้ หลังจากครูไดประเมินความรูทักษะและ
วุฒิภาวะของผูเ รียน และแนใจวาผูเรียนสามารถใชศูนยไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย ผูเรียน
ควรจะสนุกสนานกับกิจกรรมที่จัดไวเพื่อวาพวกเขาจะไดใสใจกับภาระงาน และควรมีการกําหนด
ติดตามและการใชขอมูลปอนกลับดวยวิธีการที่ไมเครงครัดเพื่อบันทึกความกาวหนาของผูเรียน
การสอนแบบศูนยการเรียนเปนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนไดฝก ฝน แสดงความคิดเห็น
การตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ แสวงหาความรูดวยตนเอง และรูจักทํางานรวมกันเปนกลุม
ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนแบบศูนยการเรียนมีดังนี้
1. สรางบรรยากาศการเรียนตามความสนใจของผูเรียน
2. สงเสริมใหนักเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง
3. ฝกฝนการทํางานเปนหมู เคารพในสิทธิและฟงความคิดเห็นของผูอื่น
4. สงเสริมเสรีภาพของนักเรียนในการแสดงความคิดเห็น
5. ใหครูไดสังเกตพัฒนาการของนักเรียน
6. ชวยใหการถายทอดความรูมปี ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7. ทําใหครูตื่นตัวในการคนหาความรูในวิชาทีส่ อนเพิ่มเติม
ขั้นตอนของการจัดกิจกรรม
1. ขั้นเตรียม
1.1 เตรียมครูผูสอน กอนสอนผูสอนจะตองศึกษารายละเอียดตางๆ ที่ปรากฏอยูใน
คูมือ

1.2 เตรียมวัสดุอุปกรณตางๆ เชน กระดาษคําตอบ บัตรคําสั่ง บัตรเนื้อหา
1.3 เตรียมสถานที่ โดยการจัดโตะเปนกลุม ใหเพียงพอกับกิจกรรม
1.4 การอภิปราย
1.5 การระดมพลังสมอง
1.6 กลุม 1-3-6
1.7 การเรียนแบบรวมมือ
1.8 กลุมแกปญ
 หา
1.9 กลุมติว
1.10 การประชุมแบบตางๆ
1.11 บทบาทสมมุติ
1.12 กลุมสืบคน
ในการปฏิสัมพันธครูจะตองฝกทักษะการเขารวมกลุม โดยฝกการเรียนรูกระบวนการ
กลุมและทักษะการอภิปรายใหกับผูเรียน
การเรียนการสอนแบบรวมมือกัน ( Cooperative Learning )
การเรียนแบบรวมมือเปนวิธีที่เหมาะสมวิธีหนึง่ ตามความคิดของ Constructivism ที่ใชใน
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร กลาวคือในขณะที่นกั เรียนทํากิจกรรมรวมกันในกลุม จะเปด
โอกาสใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความรูกบั สมาชิกของกลุมเปนอยางดี เนื่องจากแตละคนมีวยั
ใกลเคียงกัน ทําใหสื่อสารกันไดเปนอยางดี ซึ่งจะแตกตางจากการสื่อสารกับครู การจัดกิจกรรม
การเรียน
การสอนจะเนนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกัน
เปนกลุมเล็กๆ
แตละกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความรู ความสามารถแตกตางกันไป
โดยที่แตละคนมีสวนรวมอยางแทจริงในการเรียนรูและในความสําเร็จของกลุม ทั้งโดยการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบงปนทรัพยากรการเรียนรู รวมทั้งการเปนกําลังใจแกกันและกัน
คนที่เรียนเกงจะชวยเหลือคนที่ ออนกวา สมาชิกในกลุม ไมเพียงแตรบั ผิดชอบตอการเรียนของ
ตนเองเทานั้น หากแตจะตองรวม รับผิดชอบตอการเรียนรูของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุม
ความสําเร็จของแตละบุคคลคือความสําเร็จของกลุม
การเรียนแบบรวมมือสามารถนํามาใชไดกับการเรียนทุกวิชาและทุกระดับชั้น และจะมี
ประสิทธิผลยิ่งกับกิจกรรมการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนในดานการแกปญหา การกําหนดเปาหมาย
ในการเรียนรู การคิดแบบหลากหลาย การปฏิบัติภารกิจที่ซับซอน การเนนคุณธรรมจริยธรรม
การเสริมสรางประชาธิปไตยในชั้นเรียน ทักษะทางสังคม การสรางนิสัยความรับผิดชอบรวมกัน
และความรวมมือภายในกลุม
บทบาทของครู
1. กําหนดขนาดของกลุม ( โดยปกติประมาณ 2-6 คนตอกลุม ) และลักษณะกลุม ซึ่ง

ควรเปนกลุมทีค่ ละความสามารถ ( มีทั้งผูที่เรียนเกง เรียนปานกลาง และเรียนออน )
2. ดูแลการจัดลักษณะการนั่งของสมาชิกกลุมใหสะดวกที่จะทํางานรวมกันและงายตอ
การสังเกตและติดตามความกาวหนาของกลุม
3. ชี้แจงกรอบกิจกรรมใหนักเรียนแตละคนเขาใจวิธีการและกฎเกณฑการทํางาน
4. สรางบรรยากาศที่เสริมสรางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกําหนดหนาที่ความ
รับผิดชอบของสมาชิกกลุม
5. เปนที่ปรึกษาของทุกกลุมยอยและคอยติดตามความกาวหนาในการเรียนรูของกลุมและ
สมาชิกกลุม
6. ยกยองเมื่อนักเรียนทํางานรวมกันเปนกลุม ใหรางวัล คําชมเชยในลักษณะกลุม
7. กําหนดวาผูเรียนควรทํางานรวมกันแบบกลุม นานเพียงใด
ขั้นตอนของการเรียนแบบรวมมือ
1. ขั้นเตรียม กิจกรรมในขั้นเตรียม ประกอบดวย ครูแนะนําทักษะในการเรียนรูรวมกัน
และจัดเปนกลุม ยอยๆ ประมาณ 2-6 คน ครูควรแนะนําเกี่ยวกับระเบียบของกลุม บทบาทและ
หนาที่ของสมาชิกกลุม แจงจุดประสงคการเรียนรูของบทเรียนและการทํากิจกรรมรวมกัน และ
การฝกฝนทักษะพืน้ ฐานที่จาํ เปนสําหรับการทํากิจกรรมกลุม
2. ขั้นสอน ครูนําเขาสูบทเรียน แนะนําเนื้อหา แนะนําแหลงขอมูล และมอบหมายงาน
ใหนกั เรียนแตละกลุม
3. ขั้นทํากิจกรรมกลุม ผูเรียนเรียนรูรวมกันในกลุมยอย โดยที่แตละคนมีบทบาทและ
หนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย เปนขั้นตอนที่สมาชิกในกลุมจะไดรวมกันรับผิดชอบตอผลงาน
ของกลุม ในขัน้ นี้ครูอาจกําหนดใหนกั เรียนใชเทคนิคตางๆ กัน เชน แบบ JIGSAW, TGT,
STAD, IAL, GT, LT, CIRC, CO-OP เปนตน ในการทํากิจกรรมแตละครั้ง เทคนิคที่ใชแตละ
ครั้งจะตองเหมาะสมกับวัตถุประสงคในการเรียนแตละเรื่อง ในการเรียนครั้งหนึ่งๆ อาจตองใช
เทคนิคการเรียนแบบรวมมือหลายๆ เทคนิคประกอบกัน เพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการเรียน
4. ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ ในขั้นนีเ้ ปนการตรวจสอบวาผูเรียนไดปฏิบัติหนาที่
ครบถวนแลวหรือยัง ผลการปฏิบัติเปนอยางไร เนนการตรวจสอบผลงานกลุมและรายบุคคล
ในบางกรณีผูเรียนอาจตองซอมเสริมสวนที่ยังขาดตกบกพรอง ตอจากนั้นเปนการทดสอบความรู
5. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุม ครูและผูเรียนชวยกันสรุปบทเรียน
ถามีสิ่งที่ผูเรียนยังไมเขาใจ ครูควรอธิบายเพิ่มเติม ครูและผูเรียนชวยกันประเมินผลการทํางานกลุม
และพิจารณาวา อะไรคือจุดเดนของงาน และอะไรคือสิ่งที่ควรปรับปรุง
เทคนิคที่ใชในการเรียนแบบรวมมือ
1. Jigsaw
เปนเทคนิคที่พัฒนาขึ้นเพื่อสงเสริมความรวมมือและการถายทอดความรูระหวางเพื่อน

ในกลุม เทคนิคนี้ใชกันมากในรายวิชาที่ผูเรียนตองเรียนเนื้อหาวิชาจากตําราเรียน เชน วิชาสังคม
ศึกษา วิชาภาษาไทย เปนตน ขั้นตอนการจัดกิจกรรมประกอบดวย
1. ครูแบงเนื้อหาทีจ่ ะเรียนออกเปนหัวขอยอย ๆ ใหเทากับจํานวนสมาชิก
2. จัดกลุมผูเรียนโดยใหมีความสามารถคละกัน เรียกวา “ กลุม บาน ” ( Home Groups )
แลวมอบหมายใหสมาชิกแตละคนศึกษาหัวขอที่ตา งกัน
3. นักเรียนทีไ่ ดรับหัวขอเดียวกันจากแตละกลุมมานั่งดวยกันเพื่อทํางานและศึกษารวม
กันในหัวขอดังกลาว เรียกวา “ กลุมผูเชี่ยวชาญ ” ( Expert Groups )
4. สมาชิกแตละคนออกจากกลุมผูเชี่ยวชาญกลับไปกลุมเดิมของตน ผลัดกันอธิบาย
เพื่อถายทอดความรูที่ตนศึกษาใหเพื่อนฟงจนครบทุกหัวขอ
5. ครูทดสอบเนื้อหาที่ศึกษาแลวใหคะแนนรายบุคคล
2. Jigsaw //
เปนเทคนิคที่พัฒนาขึ้นจากเทคนิคเดิม โดยมีจดุ มุงหมายเพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดมี
สวนรวมชวยเหลือกันและพึง่ พากันในกลุม มากขึ้น กระบวนการของ Jigsaw // เหมือนเดิม
ทุกประการเพียงแตในชวงของการประเมินผล ครูจะนําคะแนนทุกคนในกลุมรวมกันเปนคะแนน
กลุม กลุมที่ไดคะแนนรวมหรือคาเฉลี่ยสูงสุด จะติดประกาศไวที่ปายประกาศของหอง
3. Teams-Games-Tournaments (TGT)
เปนกิจกรรมที่เหมาะกับการเรียนการสอนในจุดประสงคที่ตองการใหกลุมนักเรียนได
ศึกษาประเด็น หรือปญหาทีม่ ีคําตอบถูกตองเพียงคําตอบเดียว หรือมีคําตอบถูกตองที่ชัดเจน เชน
การคํานวณทางคณิตศาสตร การใชภาษา ภูมิศาสตรและการใชทักษะการใชแผนที่ และการคิด
รวบยอดทางวิทยาศาสตร ขั้นตอนของกิจกรรมประกอบดวย
1. ครูนําเสนอบทเรียนหรือขอความรูใหมแกนกั เรียน โดยอาจจะนําเสนอดวยสื่อ
การเรียนการสอนที่นาสนใจหรือใชการอภิปรายทั้งหองเรียนโดยครูเปนผูดําเนินการ
2. แบงกลุมนักเรียนโดยจัดใหคละความสามารถและเพศ แตละกลุมประกอบดวย
สมาชิก 4-5 คน ( เรียกกลุม นี้วา Study Group หรือ Home Group ) กลุมเหลานีจ้ ะศึกษา
ทบทวนเนื้อหาความรูที่ครูนําเสนอ สมาชิกกลุมที่มีความสามารถสูงกวาจะชวยเหลือสมาชิกที่มี
ความสามารถดอยกวา เพื่อเตรียมกลุมสําหรับการแขงขันในชวงทายสัปดาหหรือทายบทเรียน
3. จัดการแขงขัน โดยจัดโตะแขงขันและทีมแขงขัน ( Tournament Teams ) ที่มี
ตัวแทนของแตละกลุม ( ตามขอ 2 ) ที่มคี วามสามารถใกลเคียงมารวมแขงขันกันตามรูปแบบและ
กติกาที่กําหนด ขอคําถามที่ใชในการแขงขันจะเปนคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนมาแลว และมีการ
ฝกฝนเตรียมพรอมในกลุมมาแลว ควรใหทกุ โตะแขงขันเริ่มแขงขันพรอมกัน
4. ใหคาคะแนนการแขงขันโดยใหจดั ลําดับคะแนนผลการแขงขันในแตละโตะ แลว
ผูเลนจะกลับเขากลุมเดิม ( Study Group ) ของตน

5. นําคะแนนการแขงขันของแตละคนมารวมกันเปนคะแนนของทีม ทีมที่ได
คะแนนรวมหรือคาเฉลี่ยสูงสุดจะไดรับรางวัล
4. Student Teams and Achievement Divisions ( STAD )
เทคนิคนี้พัฒนาเพิม่ เติมจากเทคนิค TGT แตจะใชการทดสอบรายบุคคลแทนการแขงขัน
มีขั้นตอนกิจกรรม ดังนี้
1. ครูนําเสนอประเด็นหรือเนื้อหาใหม โดยอาจนําเสนอดวยสื่อที่นาสนใจ ใชการ
สอนโดยตรงหรือตั้งประเด็นใหผูเรียนอภิปราย
2. จัดนักเรียนเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน ใหสมาชิกมีความสามารถคละกัน มีทั้ง
ความสามารถสูง ปานกลางและต่ํา
3. แตละกลุมรวมกันศึกษาทบทวนเนื้อหาที่ครูนําเสนอจนเขาใจ
4. นักเรียนทุกคนในกลุมทําแบบทดสอบ ( Quiz ) เพื่อวัดความรูความเขาใจใน
เนื้อหาที่เรียน
5. ตรวจคําตอบของนักเรียน นําคะแนนของสมาชิกทุกคนในกลุมมารวมกันเปน
คะแนนกลุม
6. กลุมที่ไดคะแนนรวมสูงสุด ( ในกรณีที่แตละกลุมมีจํานวนสมาชิกไมเทากันใหใช
คะแนนเฉลี่ยแทนคะแนนรวม ) จะไดรับคําชมเชย โดยอาจติดประกาศไวที่บอรดหรือปายนิเทศ
ของหองเรียน
5. Team Assisted Individualization ( TAI )
กิจกรรมนี้เนนการเรียนรูของนักเรียนแตละบุคคลมากกวาการเรียนรูในลักษณะกลุม
เหมาะสําหรับการสอนคณิตศาสตร การจัดกลุมนักเรียนจะคลายกับเทคนิค STAD และ TGT
แตในเทคนิคนี้ นักเรียนแตละคนจะเรียนรูและทํางานตามระดับความสามารถของตน เมื่อทํางาน
ในสวนของตนเสร็จแลวจึงจะไปจับคูห รือเขากลุมทํางาน ขั้นตอนของกิจกรรมประกอบดวย
1. จัดนักเรียนเปนกลุมเล็กๆ แบบคละความสามารถ กลุมละ 2-4 คน
2. นักเรียนทบทวนสิ่งที่เรียนมาแลวหรือศึกษาประเด็นในเนื้อหาใหม โดยการ
อภิปรายสรุปขอความรูหรือถามตอบ
3. นักเรียนแตละคนทํางานที่ 1 แลวจับคูกนั ภายในกลุมของตนเพื่อแลกเปลี่ยนกัน
ตรวจใบงานที่ 1 เพื่อตรวจสอบความถูกตอง แลวอภิปรายขอสงสัยและขอผิดพลาดของคูตนเอง
หากนักเรียนคูใดทําใบงานที่ 1 ไดถูกตองรอยละ 75 ขึ้นไป ใหทําใบงานชุดที่ 2 แตหากคนใด
คนหนึ่งหรือทั้งคูไดคะแนนนอยกวารอยละ 75 ใหนักเรียนทั้งคูทําใบงานชุดที่ 3 หรือ 4 จนกวา
จะทําไดถูกตองรอยละ 75 ขึ้นไป จึงจะผานได
4. นักเรียนทุกคนทําการทดสอบ ( Quiz )
5. นําคะแนนผลการทดสอบของแตละคนมารวมกันเปนคะแนนกลุม หรือใช

คะแนนเฉลี่ย ( กรณีจาํ นวนคนแตละกลุมไมเทากัน )
6. กลุมที่ไดคะแนนสูงสุดไดรับรางวัลหรือติดประกาศชมเชย
6. Group Investigation ( GI )
เปนเทคนิคการเรียนแบบรวมมือที่สําคัญอีกเทคนิคหนึ่ง เปนการจัดกลุมนักเรียนเพื่อ
เตรียมการทําโครงงานกลุมหรือทํางานที่ครูมอบหมาย กอนใชเทคนิคนี้ครูควรฝกทักษะการสื่อสาร
และทักษะทางสังคมใหแกนกั เรียนกอน เทคนิคนี้เหมาะสําหรับการสืบคนความรูหรือแกปญหา
เพื่อหาคําตอบในประเด็นหรือหัวขอที่สนใจ เชน การเรียนในวิชาชีววิทยา หรือสิ่งแวดลอม
ขั้นตอนการเรียนประกอบดวย
1. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย ทบทวนเนือ้ หาหรือประเด็นที่กําหนด
2. แบงนักเรียนเปนกลุมเล็กๆ คละความสามารถกลุมละ 2-4 คน
3. แบงเรื่องที่จะศึกษาเปนหัวขอยอย แตละหัวขอจะเปนใบงานที่ 1 ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 3 เปนตน
4. นักเรียนแตละกลุมเลือกทําหนึง่ หัวขอ ( ใบงานเพียงใบเดียว ) โดยใหนักเรียนที่เรียน
ออนในกลุมเลือกขอยอยทีจ่ ะศึกษากอน หรืออาจใหผูเรียนในกลุมแบงกันหาคําตอบตามใบงาน
แลวนําคําตอบทั้งหมดมารวมกันเปนคําตอบที่สมบูรณ
5. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายเรื่องจากใบงานที่ศึกษา จนเปนที่เขาใจของ
ทุกคนในกลุม
6. ใหแตละกลุมรายงานผลการศึกษา โดยเริ่มจากกลุมที่ทําใบงานที่ 1 จนถึงใบงาน
สุดทาย แลวชมเชยกลุมที่ทํางานไดถูกตองที่สุด
7. Learning Together ( LT )
วิธีนี้เปนวิธีที่เหมาะสมกับการสอนวิชาที่มีโจทยปญหา การคํานวณหรือการฝกปฏิบัติใน
หองปฏิบัติการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ครูและนักเรียนสรุปเนื้อหาที่เรียนในคาบทีแ่ ลว
2. แบงนักเรียนเปนกลุมคละความสามารกัน กลุมละ 4-5 คน
3. ครูแจกใบงานกลุมละ 1 แผน
4. แบงหนาที่ของนักเรียนแตละคนในกลุม ดังนี้
4.1 คนที่ 1 อานคําสั่งหรือขั้นตอนในการดําเนินงาน
4.2 คนที่ 2 ฟงขั้นตอนและจดบันทึก
4.3 คนที่ 3 อานคําถามและหาคําตอบ
4.4 คนที่ 4 ตรวจคําตอบ ( ขอมูล )
5. แตละกลุมสงกระดาษคําตอบเพียงแผนเดียวหรือสงงาน 1 ชิ้น ผลงานที่เสร็จและ
สงเปนผลงานที่ทุกคนในกลุมยอมรับ ซึ่งทุกคนในกลุมจะไดคะแนนเทากัน

6. ปดประกาศชมเชยกลุมที่ไดคะแนนสูงสุด
8. Numbered Heads Together (NHT)
เปนกิจกรรมที่เหมาะสําหรับการทบทวนหรือตรวจสอบความเขาใจ ขั้นตอนการเรียน
ประกอบดวย
1. เตรียมประเด็นปญหาและขอคําถามที่จะใหผูเรียนศึกษา
2. แบงนักเรียนเปนกลุมๆ กลุมละ 4 คน ประกอบดวยผูที่เรียนเกงหนึ่งคน ผูที่
เรียนปานกลางสองคน ผูที่เรียนออนหนึ่งคน แตละคนมีหมายเลขประจําตัว
3. ถามคําถามหรือมอบหมายงานใหทํา
4. ใหนักเรียนอภิปรายในกลุมยอยจนมัน่ ใจวาสมาชิกในกลุม ทุกคนเขาใจคําตอบ
5. ครูถามคําถามในประเด็นที่กําหนดโดยเรียกหมายเลขประจําตัวนักเรียนคนใด
คนหนึ่งในกลุม ตอบ
6. ใหคําชมเชยกลุมที่สมาชิกในกลุมสามารถตอบคําถามไดถูกตองมากที่สดุ
นักเรียนทุกคนตรวจสอบความถูกตองของขอคําตอบที่ตนและกลุมรวมกันศึกษา ซักถาม
ทําความเขาใจขอคําตอบจนกระจางชัดเจน
9. Co-Op
เปนเทคนิคที่เนนการรวมกันทํางาน โดยสมาชิกของกลุมที่มีความสามารถและ
ความถนัดตางกันไดแสดงบทบาทหนาที่ทตี่ นถนัดเต็มที่ นักเรียนเกงไดชวยเหลือเพือ่ นที่เรียนออน
เปนกิจกรรมเกี่ยวกับการคิดระดับสูงทั้งการวิเคราะหและสังเคราะห และเปนวิธีการที่สามารถ
นําไปใชสอนในวิชาใดก็ได มีขั้นตอนกิจกรรมดังนี้
1. กําหนดขอบขายประเด็น หรือเนื้อหาตามจุดประสงคที่ผูเรียนไดศกึ ษา
2. นักเรียนทั้งชัน้ เรียนรวมกันอภิปรายเพื่อกําหนดประเด็นหรือหัวขอที่จะศึกษา
3. กําหนดกลุมยอย โดยใหสมาชิกกลุมมีความสามารถคละกัน
4. แตละกลุมเลือกหัวขอที่จะศึกษา
5. สมาชิกในแตละกลุมชวยกันกําหนดหัวขอยอย แลวแบงหนาที่รับผิดชอบโดยให
สมาชิกแตละคนเลือกศึกษาหัวขอยอยคนละหนึ่งหัวขอ
6. สมาชิกใหนําผลงานมารวมกันเปนงานกลุม อาจมีการอานทบทวนและปรับแตง
ภาษาใหผลงานกลุมที่ทํารวมกันมีความสละสลวยตอเนือ่ ง เตรียมผูที่จะนําเสนอผลงานกลุม
7. นําผลงานกลุมเสนอตอชั้นเรียน
8. ทุกกลุมชวยกันประเมินผล โดยประเมินทั้งกระบวนการทํางานกลุมและ
ผลงานกลุม
การเรียนการสอนแบบมีสวนรวม ( Participatory Learning )

การเรียนการสอนแบบมีสวนรวม เปนการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง
ประกอบดวยหลักการเรียนรูพื้นฐาน 2 อยาง คือ
1. การเรียนรูเชิงประสบการณ ( Experimental Learning )
2. กระบวนการกลุม ( Group Process )
หลักการสําคัญ PL
การเรียนรูเชิงประสบการณ
การเรียนรูดวยกระบวนการกลุม
ประสบการณ
(Experience)
การทดลอง
การสะทอน/อภิปราย
การเรียนรูสูงสุด
(Reflection/Discussion)
ประยุกตแนวคิด
(Experimentation/Application)
การมีสวนรวมสูงสุด การบรรลุงาน
สูงสุด
ความคิดรวบยอด
(Concept)

ภาพประกอบ 2 แสดงโครงสรางของการเรียนการสอนแบบมีสวนรวม
1. การเรียนรูเชิงประสบการณ ( Experiental Learning )
เปนการเรียนรูที่มงุ เนนใหผูเรียนสรางความรูจากประสบการณเดิม มีลักษณะสําคัญ
5 ประการ ดังนี้
1. เปนการเรียนรูท ี่อาศัยประสบการณของนักเรียน
2. กอใหเกิดการเรียนรูใหมๆ ที่ทาทายและตอเนื่อง เปนการเรียนรูเชิงรุก ( Active
Learning ) คือ นักเรียนทํากิจกรรมตลอดเวลา ไมไดนั่งฟงการบรรยายอยางเดียว
3. มีปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับนักเรียนและนักเรียนกับผูสอน
4. ปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นกอเกิดการขยายตัวของเครือขายความรูที่ทุกคนมีอยูอ อกไปอยาง
กวางขวาง

5. เปนการเรียนรูท ี่อาศัยการสื่อสารทุกรูปแบบ การพูดหรือการเขียน การวาดรูป
การแสดงบทบาทสมมุติ ซึ่งเอื้ออํานวยใหเกิดการแลกเปลี่ยน การวิเคราะหและสังเคราะห
การเรียนรู
องคประกอบของการเรียนการสอนแบบมีสวนรวม
องคประกอบของการเรียนการสอนแบบมีสวนรวม มีองคประกอบสําคัญอยู 4 ประการ
1. ประสบการณ ( Experience ) เปนขั้นตอนทีค่ รูผูสอนพยายามกระตุน ใหนักเรียนนํา
ประสบการณเดิมของตนออกมาใชในการเรียน และแบงปนประสบการณของตนกับเพื่อนๆ ที่อาจ
มีประสบการณคลายหรือแตกตางกัน
2. การสะทอนความคิดและอภิปราย ( Reflect and Discussion ) เปนขั้นตอนที่นักเรียน
ไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและความรูสึกของตนเองแลกเปลี่ยนกับสมาชิกในกลุม ซึ่งครูผูสอน
จะเปนผูก ําหนดประเด็นวิเคราะห วิจารณ นักเรียนจะไดเรียนรูถึงความคิด ความรูสึกของผูอื่นที่
แตกตางไปจากตนเอง ซึ่งจะชวยใหเกิดการเรียนรูที่กวางขวางขึ้น และผลของการสะทอน
ความคิดเห็นหรือการอภิปรายจะทําใหไดขอ สรุปที่หลากหลาย นักเรียนไดเรียนรูการทํางานเปนทีม
3. ความเขาใจและเกิดความคิดรวบยอด ( Understanding and Conceptualization ) เปน
ขั้นตอนการสรางความเขาใจและนําไปสูการเกิดความคิดรวบยอด อาจจะเกิดขึ้นโดยนักเรียนเปน
ฝายริเริ่มและครูชวยเติมแตงใหสมบูรณ หรือครูอาจนําทางแลวผูเรียนสานตอจนความคิดนั้น
สมบูรณเปนความคิดรวบยอด
4. การทดลองหรือประยุกตแนวคิด ( Experiment or Application ) เปนขั้นตอนที่ให
นักเรียนนําเอาการเรียนที่เกิดขึ้นใหมไปประยุกตใชในลักษณะหรือสถานการณตาง ๆ จนเกิดเปน
แนวทางปฏิบตั ิของผูเรียนเอง องคประกอบเหลานี้สามารถสรุปเปนแผนภาพไดดังนี้
ประสบการณ

การทดลองหรือ
ประยุกตแนวคิด

การสะทอนความคิด
และอภิปราย

เขาใจและเกิด
ความคิดรวบยอด
ภาพประกอบที่ 3 แสดงองคประกอบของการเรียนการสอนแบบมีสวนรวม

ความสัมพันธขององคประกอบทั้ง 4 ประการ จะเปนไปอยางพลวัตโดยอาจเริ่มตนที่
จุดใดจุดหนึ่งและเคลื่อนยายไปมาระหวาง องคประกอบตางๆ ดังนั้นในแงของการเรียนการสอน
จึงอาจเริ่มตนที่องคประกอบใดกอนก็ได แตสําคัญที่การจัดกระบวนการใหครบทุกองคประกอบ
เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการแสดงกลทางวิทยาศาสตร ( Science Show )
การสอนวิทยาศาสตรในแนวใหม ควรมุงเนนใหนักเรียนเกิดความสนใจที่จะศึกษา
คนควา มีพัฒนาการ ดังตอไปนี้ ( ลัดดาวัลย กัณหสุวรรณ 2544 : 8 )
1. รูจักคิดสิ่งใหมๆ ริเริ่มสิ่งใหมๆ ดวยตนเอง
2. เปนคนใจกวางยอมรับฟงเหตุผล
3. มีความมั่นใจที่จะศึกษาและสํารวจปญหา
4. มีความคิดเปนของตัวเองและตัดสินใจเอง
5. มีความวิริยะอุตสาหะ ไมเลิกลางาย ๆ แมจะยังไมประสบผลสําเร็จในการทดลอง
6. กลาวิจารณสิ่งทีต่ ัวเองทํา
7. ซื่อสัตยมีคุณธรรม
การพัฒนาทั้ง 7 ขอนี้ คือ เจตคติทางวิทยาศาสตรนั่นเอง ถาเยาวชนไทยมีเจตคติทาง
วิทยาศาสตรดงั กลาวแลว จะเปนคนมีเหตุผล คิดเปน ทําเปน และสามารถที่จะนํากระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรไปแกปญหาในชีวิตประจําวันได
คุณสมบัติของครูวิทยาศาสตรทเี่ หมาะสม ควรมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีเจตคติทางวิทยาศาสตร
2. มีความซื่อสัตย มีระเบียบ มีคุณธรรม เสียสละ อุทิศเวลาใหกับนักเรียน
3. เปนคนทีห่ มั่นศึกษาหาความรูอยางสม่ําเสมอ
4. สนใจและชอบการทดลองทางวิทยาศาสตร
5. หมั่นศึกษา หาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรทนี่ าสนใจอยูเสมอ
6. เปนอารมณดี ใจเย็น อดทน
7. รูจักการเสริมพลังและใหกําลังใจนักเรียน
8. มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
ที่ใชคําวา การเรียนการสอนวิทยาศาสตร ก็เพราะตองการเนนกิจกรรมที่มงุ เนน
ใหนกั เรียนเปนพระเอก ไมใชครู ครูตองทําหนาที่เปนพระรอง คือชวยเหลือใหความสะดวกและ
ประคับประคองใหนกั เรียนทํากิจกรรมไดประสบผลสําเร็จ นั่นคือ ใหนักเรียนเปนศูนยกลางของ
การเรียนการสอน กระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่ดี ควรสงเสริมนักเรียนใหเรียนรูห รือ
ศึกษาหาคําตอบดวยตนเองอยางมีกระบวนการและมีระบบ ซึ่งจะเรียกกระบวนการนี้วา

กระบวนการคนหาความรูดว ยตนเอง ( Inquiry ) กระบวนการนี้จะแตกตางจากกระบวนการ
บอกเลาซึ่งครูจะเปนศูนยกลาง ครูจะทําหนาที่เปนผูใหความรูแกนักเรียนดวยการบอกแตอยางเดียว
นักเรียนจะเปนผูรับฟงและปฏิบัติตามเทานั้น วิธีนนี้ ักเรียนจะไมมีโอกาสคิดคนดวยตนเอง ดังนัน้
วิธีนี้จึงไมเหมาะที่จะนํามาใชในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร กระบวนการคนหาความรูดวย
ตนเองจึงเปนกระบวนการทีเ่ หมาะจะนําไปใชในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ซึ่งจะไดกลาวใน
รายละเอียดตอไป
กระบวนการคนหาความรูดวยตนเอง
กระบวนการคนหาความรูดวยตนเอง ในหลักการดูเหมือนเปนกระบวนการที่ยุงยาก
ซับซอนมีหลายขั้นตอน ถาอธิบายขั้นตอนอยางละเอียดแกครูผูสอนคิดวาจะทําใหเขาใจยาก ดังนั้น
จึงขอทํากระบวนการนี้ใหครูผูสอนเขาใจงายขึ้น โดยจะยกประเด็นหลักมากลาวในทีน่ ี้ ประเด็น
หลักของกระบวนการคนหาความรูดวยตนเอง จะเนน 2 อยาง คือ กระตุนใหนกั เรียนคิดและทํา
การทดลอง หัวใจของกระบวนการนี้อยูทกี่ ารลงมือทําการทดลองดวยตนเอง สําหรับการทดลอง
นั้น ครูผูสอนควรทําความเขาใจใหดีเสียกอน เพราะการทดลองนี้นักเรียนจะไมรคู ําตอบลวงหนา
แตจะเรียนรูก ารทดลองภายหลังแลว ฉะนัน้ ครูผูสอนจึงควรหาการทดลองที่นาสนใจ ตื่นเตน เพือ่
เปนการกระตุน ใหนักเรียนไดคิด และอยากทําการทดลอง ในขณะที่ทาํ การทดลองนักเรียนจะ
สังเกตการทดลองและผลการทดลองดวยตัวของนักเรียนเอง โดยครูจะไมบอกใหทราบวาผลการ
ทดลองจะเปนอยางไร ซึ่งนักเรียนจะตืน่ เตนและสงสัยวาทําไมจึงเปนเชนนัน้ ตอนนี้ครูจะตั้ง
คําถามเพื่อกระตุนใหนกั เรียนไดคิด หาคําอธิบายทีละตอนๆ จนในทีส่ ุดจะพบคําตอบ
แนวการจัดกิจกรรมการแสดงกลทางวิทยาศาสตร ( Science Show )
ลัดดาวัลย กัณหสุวรรณ กลาวไวในเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการครู
วิทยาศาสตรโรงเรียนขยายโอกาสและครูแกนนําวิทยาศาสตร ป 2544 วา กิจกรรมแสดงกลทาง
วิทยาศาสตร ( Science Show ) คําวา Science Show ถาจะแปลเปนภาษาไทยตรงๆ ก็คือ
การแสดงทางวิทยาศาสตร ซึ่งฟงดูแลวมีน้ําหนักเบามาก เนื่องจากลักษณะของ Science Show
นั้นจะหนักไปทางการแสดงสาธิตการทดลอง ที่จะนําไปสูการพัฒนาความรูความเขาใจแนวคิด
หลักการทางวิทยาศาสตร ดังนั้นการแสดงการทดลองจึงตองยึดหลักการทางวิทยาศาสตรและเพื่อ
จะดึงดูดความสนใจของผูชม การแสดงจึงควรเปนการทดลองทางวิทยาศาสตรที่ตื่นเตนเราใจและ
ตองสรางความประหลาดใจใหผูชมหรือสรางความฉงนสงสัย อยากรูว าเกิดอะไรขึน้ และเกิดขึ้นได
อยางไร เหตุใดจึงเปนเชนนัน้ ทายที่สุดผูช มจะเกิดความอยากรูอยากเห็น ชางสังเกต และที่สําคัญ
ที่สุดก็คือ อยากจะไปศึกษาคนควาจากการอานหนังสือวิทยาศาสตรที่หลากหลาย แลวทําการ
ทดลองเพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรคตางไปจากการทดลองที่คนพบในหนังสือและนําไปแสดงให
ผูอื่นชม

การแสดงทางวิทยาศาสตร ( Science Show ) จึงมีลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งในที่นี่จะขอใช
คําวา การแสดงกลวิทยาศาสตร เพื่อตองการเนนลักษณะของการแสดงที่เหมือนกับการเลนกล แต
เปนการแสดงที่อธิบายไดดว ยหลักการทางวิทยาศาสตร กิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตรควร
ไดรับการสงเสริมใหจัดขึ้นในโรงเรียนเพือ่ ปลูกฝงใหนกั เรียมีเจตคติทางวิทยาศาสตร และเพื่อใหผู
สนใจการแสดงกลวิทยาศาสตรไดเขาใจถึงการจัดกิจกรรมดังกลาวไดชดั เจนขึ้น
วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมการแสดงกลทางวิทยาศาสตร ( Science Show )
1. เพื่อปลูกฝงความรักและความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร
2. เพื่อกระตุน ใหนักเรียนหันมาสนใจการศึกษาคนควาทางวิทยาศาสตร
3. เพื่อสงเสริมใหนกั เรียนทําการทดลองทางวิทยาศาสตร
4. เพื่อพัฒนาทักษะในการแสดงและการทําการทดลอง
5. เพื่อฝกทักษะกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล
6. เพื่อปลูกฝงใหนกั เรียนสนใจและรักการอานหนังสือทางวิทยาศาสตร
ลักษณะของกิจกรรมการแสดงกลทางวิทยาศาสตร ( Science Show ) ควรมีลักษณะดังนี้
1. เปนการทดลองที่สนุก ตื่นเตน เราใจผูชม
2. เวลาในการทดลองแตละการทดลองควรจะสั้น
3. เปนการทดลองที่เห็นผลรวดเร็วทันที
4. เปนการทดลองที่ไมยาก ไมเกินความสามารถที่นักเรียนจะทําได
5. การทดลองตองปลอดภัย
6. เปนการทดลองที่อธิบายไดดว ยหลักการทางวิทยาศาสตรหรือกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร
7. ตองเปนการแสดงที่ผูชมสามารถมองเห็นไดทวั่ ถึงกันและชัดเจน
หลักในการจัดกิจกรรมการแสดงกลทางวิทยาศาสตร ( Science Show )
การจัดกิจกรรมการแสดงกลทางวิทยาศาสตรทดี่ ีนั้น ผูแสดงจะตองมีการเตรียมการที่ดี
ทั้งตัวผูแสดงเอง การจัดรายการแสดง การเตรียมวัสดุอปุ กรณตางๆ และมีการฝกซอมเปนอยางดี
ประการสําคัญ ผูแสดงจะตองคํานึงถึงกระบวนการถายทอดความรู การปลูกฝงความรูสึกที่ดีตอ
การทดลองคนควาทางวิทยาศาสตร และการสรางความรักความสนใจที่จะทดลองคนควาทาง
วิทยาศาสตร ผูแสดงควรคํานึงถึงหลักการที่วาจะตองใหผูชมมีสวนรวมในการแสดงกิจกรรมดวย
ไมควรแสดงแตผูเดียว เพราะการที่ผูชมไมมีสวนรวมจะกอใหเกิดความเบื่อหนายและไมเกิด
การเรียนรูที่แทจริง
การแสดงกลทางวิทยาศาสตร ควรยึดหลักดังนี้
1. การแสดงควรมีลักษณะที่ใหผูชมไดสงั เกต ไดคดิ คําตอบลวงหนา หรือตั้งสมมุติฐาน
กอนที่จะแสดงการทดลองเพื่อหาคําตอบ

2. ผูแสดงควรใชคาํ ถามใหผูชมสังเกตการทดลองกอน ไมควรบอกหมดทุกอยางโดย
ผูชมไมมีโอกาสไดคิด
3. หลีกเลี่ยงการบอกเลาหรือการบรรยาย เพราะวิธีนี้เปนการทําลายกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรทรี่ ายแรงที่สุด ควรใหแสดงการทดลองมากกวาการพูด
เอกสารที่เกี่ยวของกับแผนการสอน
ความหมายของแผนการสอน
ชัยยงค พรหมวงศ ( 2521 : 32 ) ไดใหความหมายของแผนการสอนวา หมายถึง
การกําหนดขัน้ ตอนการสอนที่ครูมุงหวังจะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใ นเนื้อหาและประสบการณ
หนวยใดหนวยหนึ่งตามวัตถุประสงคที่วางไว
อมรา กล่ําเจริญ ( 2535 : 33 ) กลาวถึงความหมายของแผนการสอนสรุปไดวา คือ
เอกสารที่ใหรายละเอียดสําหรับครูที่จะสอนเพื่อใหบรรลุผลตามหลักสูตรที่วางไว ประกอบดวย
เลขที่แผนการสอน ชื่อแผนการสอน คาบเวลาที่ใชสอน ความคิดรวบยอด จุดประสงค เนื้อหา
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียน การวัดผล ในการทําแผนการสอนจะตองนําหลักสูตร
มาขยายใหรายละเอียดมากขึน้ โดยจัดแบงเปนตอนๆ หรือเปนเรื่องๆ ไป สามารถปรับปรุงให
เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ( อางถึงในสุนันทา สุนทรประเสริฐ.
ม.ป.ป. : 2 ) กลาววา แผนการสอน คือ การนํารายวิชาหรือกลุมประสบการณที่จะตองทําการสอน
ตลอดภาคเรียนมาสรางเปนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใชสื่อการเรียนการสอน
การวัดผลเพื่อใชสอนในชวงเวลาหนึ่งๆ โดยกําหนดเนือ้ หาสาระและจุดประสงคของการเรียนยอย
ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือจุดหมายของหลักสูตร สภาพของผูเรียน ความพรอมของ
โรงเรียนในดานวัสดุอุปกรณและตรงกับชีวติ จริงในทองถิน่
พิชิต ฤทธิ์จรูญ ( ม.ป.ป. : 1-2 ) กลาววา แผนการสอน คือ แผนการหรือโครงการสอน
ที่จัดทําไวเปนลายลักษณอกั ษร เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติการสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง ซึ่ง
แผนการสอนหรือโครงการสอนนี้ประกอบดวยกิจกรรมที่มีขั้นตอนอยางเปนระบบ ซึ่งครูผูสอนได
วางแผนไวลวงหนาที่จะนําผูเ รียนใหบรรลุตามจุดประสงคการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
ความสัมพันธระหวางแผนการสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน แสดงไดดังแผนภาพ
ตอไปนี้

การวางแผนการ

การจัดการเรียน
การสอนตามแผนฯ

การประเมินผล

- ศึกษาหลักสูตร
- วิเคราะหจดุ ประสงค
เนื้อหา เวลา
- หาเทคนิคการสอน
- เตรียมสื่อ นวัตกรรม
- เตรียมเครื่องมือวัด
- กําหนดโครงสราง
รายวิชา
- เขียนแผนการสอน

- จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามแผนฯ
- ประเมินผลระหวาง
การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
- ปรับปรุงแกไข

- หาประสิทธิภาพ
ของแผนการสอน
- ประเมินผลการเรียนรู
- ประเมินความกาวหนา
ของผูเรียน

การปรับปรุงและพัฒนา

ภาพประกอบ 4 แสดงความสัมพันธระหวางแผนการสอนและกระบวนการเรียนการสอน
ชัยยงค พรหมวงศ ( อางอิง จาก จิรพรรณ ถานสีนาม. 2539 : 26 ) กลาววา
แผนการสอนเปนการกําหนดขั้นตอนการสอนที่ครูมุงที่จะใหผูเรียนไดเกิดพฤติกรรมการเรียนรู
ในเนื้อหาและประสบการณหนวยใดหนวยหนึ่ง ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
สรุป แผนการสอนเปนเอกสารที่ครูจัดทําขึ้นเพื่อกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการสอน
ของครู เปนการกําหนดรายละเอียดตางๆ ที่จะทําการสอนไวเปนลายลักษณอักษรลวงหนาเพื่อให
นักเรียนไดมกี ารพัฒนาอยางแทจริง เปนเครื่องมือที่สําคัญยิ่งที่ผูประกอบวิชาชีพครูจะตองทํา
ความสําคัญของแผนการสอน

ศักรินทร สุวรรณโรจนและคณะ ( 2536 : 23-24 ) กลาววา แผนการสอนที่มี
ความสําคัญในการสอนและการพัฒนาการเรียนการสอนคือ
1. การจัดทําแผนการสอนชวยใหครูไดศกึ ษาหลักสูตร แนวการสอน วิธีการวัดผลและ
ประเมินผล ศึกษาตําราและเอกสารอยางละเอียดทุกแงมมุ
2. แผนการสอนจะชวยครูใหสามารถจัดเตรียมกระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลอง
กับสภาพความเปนจริง ทั้งในเรื่องทรัพยากรของโรงเรียน ทรัพยากรของทองถิ่น คานิยม
ความเชื่อ และสภาพที่เปนจริงของทองถิ่น
3. แผนการสอนเปนเครื่องมือที่มีคุณภาพของครู สามารถนําไปใชสอนไดสอดคลองกับ
สภาพความจริง ระยะเวลาและสภาพการเรียนการสอนที่แทจริงในแตละภาคการเรียน ชวยใหครู
สอนไดครบถวน ทันเวลา และทําใหครูมีความมั่นใจมากขึ้น
4. แผนการสอนจะชวยใหผสู อนใชเปนขอมูลหรือเปนหลักฐานอางอิงไดอยางถูกตอง
เพื่อใหผูที่เกี่ยวของ เชน ผูบริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศน ฯลฯ ไดรูวา ครูทําการสอนอยางไร
ใชทรัพยากรอะไรบาง
5. แผนการสอนเปนเครื่องมือสําคัญที่ครูใชสอนแทนกันได
6. แผนการสอนเปนเอกสารสําคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
7. แผนการสอนเปนเอกสารที่แสดงถึงการพัฒนาวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพครู
เปนการแสดงใหเห็นวางานสอนเปนงานที่จะตองมีการพัฒนาฝกฝนโดยเฉพาะ มีเครื่องมือและ
เทคนิคที่จําเปนสําหรับประกอบอาชีพ โดยเฉพาะ
สุนันทา สุนทรประเสริฐ ( ม.ป.ป. : 7 ) กลาววา การทําแผนการสอนมีประโยชน
โดยตรงตอครูผูสอนและตัวนักเรียนดังนี้
1. ทําใหครูผูสอนเกิดความมั่นใจในการสอนยิ่งขึ้น
2. ทําใหการสอนของครูตอเนื่อง
3. ทําใหนกั เรียนเกิดความศรัทธาในตัวครู
4. ทําใหบทเรียนมีประโยชนและมีความหมายตอชีวิตจริงของนักเรียน
5. เปนแนวทางการสอนสําหรับผูอื่นที่จําเปนตองสอนแทน
6. เปนหลักฐานในการวัดผลของนักเรียน
7. เปนหลักฐานในการพิจารณาผลงานของครู
จะเห็นวาแผนการสอนเปนเครื่องมือสําคัญที่จะทําใหครูสอนดวยความมั่นใจและมี
ประสิทธิภาพเพราะมีการวางแผนและเตรียมการอยางละเอียดทุกเรื่องในกระบวนการเรียนการสอน
นอกจากนั้นยังทําใหครูสามารถสอนแทนกันไดอยางมั่นใจ เปนหลักฐานสําคัญในการพัฒนาทั้งครู
และนักเรียน

องคประกอบของแผนการสอน
สุนันทา สุนทรประเสริฐ ( ม.ป.ป. : 72 ) กลาววา องคประกอบที่สําคัญของ
แผนการสอนควรประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้
1. หัวเรื่องของแผนการสอน
2. สาระสําคัญ
3. จุดประสงคการเรียนรู
4. เนื้อหา
5. กิจกรรมการเรียนการสอน
6. สื่อการเรียนการสอน
7. การวัดและประเมินผล
8. ภาคผนวกหรือเอกสารประกอบทายแผน
9. ความเห็นของผูตรวจ
10. ผลการใชแผนการสอนหรือผลการสอน
ศักรินทร สุวรรณโรจนและคณะ ( 2536 : 28-29 ) กลาวถึงองคประกอบของ
แผนการสอนตามแนวที่ ก.ค. กําหนด ซึง่ เปนแนวทางการประเมินแผนการสอนวาจะตองมี
องคประกอบคือ
1. จุดประสงคการเรียนการสอน
2. เนื้อหาสาระ
3. กิจกรรมการเรียนการสอน
4. สื่อการเรียนการสอน
5. การประเมินผลการเรียนการสอน
6. ความสอดคลองกันขององคประกอบที่ 1 – 5
7. ผลการเรียนการสอนตามแผนการสอน
แผนการสอนจะตองมีองคประกอบที่เกีย่ วชองกับการที่จะจัดการเรียนการสอนใหมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งจะตองมีการระบุถึงผลการเรียนการสอนตามแผนการสอน
ที่จัดขึ้น การที่มีองคประกอบของแผนครบถวนและละเอียดจะทําใหแผนการสอนเปนเครื่องมือ
ที่มีคุณภาพยิ่งของครู
รูปแบบของแผนการสอน
สุนันทา สุนทรประเสริฐ ( ม.ป.ป. : 72-79 ) กลาววารูปแบบของแผนการสอนที่ใช
อยูทั่วไปมีหลายรูปแบบ เชน
1. แผนการสอนแบบตาราง
2. แผนการสอนแบบกึ่งตาราง

3. แผนการสอนแบบบรรยาย
4. แผนการสอนแบบใยแมงมุม
5. แผนการสอนแบบ 4 MAT
6. แผนการสอนแบบ CIPPA
7. แผนการสอนแบบบูรณาการ
สุพิน บุญชูวงศ ( อางถึงใน จิรพรรณ ถานสีนาม. 2539 : 29-31 ) กลาววา
แผนการสอนไมมีรูปแบบตายตัว ลักษณะสวนใหญของแผนการสอนจะคลายคลึงกัน ซึ่งพอสรุป
เปนรูปแบบได 2 รูปแบบ ดังนี้
1. แบบเรียงหัวขอ รูปแบบแผนการสอนชนิดนีจ้ ะเขียนตามลําดับกอนหลังโดยไมตอง
ตีตาราง รูปแบบนี้สะดวกแกการเขียนของครู เพราะไมเสียเวลาตีตาราง แตมีสวนเสียก็คือยากตอ
การมองความสัมพันธแตละหัวขอ เพราะเขียนอยูคนละหนากัน
2. แบบกึ่งตาราง รูปแบบนี้เปนแบบที่แสดงใหเห็นเปนชองๆ ตามลําดับกอนหลัง ซึ่ง
รูปแบบนี้อาจทําใหครูตองเพิ่มภาระในการตีตาราง แตจะสะดวกในการอานเพราะมองเห็น
ความสัมพันธของแตละชองในหนาเดียวกันไดงาย
ดังนั้นแผนการสอนจึงไมมีรูปแบบตายตัวขึ้นอยูกับสถานศึกษาหรือครูผูใชที่จะเปนผูเลือก
หรือนํามาดัดแปลงตามความเหมาะสมและความสะดวกในการใช แตจะตองมีรายละเอียดหรือ
องคประกอบของแผนครบถวน
ลักษณะของแผนการสอนที่ดี
สงบ ลักษณะ ( อางถึงในสุนันทา สุนทรประเสริฐ. ม.ป.ป. : 6 ) กลาวถึงลักษณะของ
แผนการสอนที่ดีวา ควรมีลกั ษณะ 3 ประการ ดังตอไปนี้
1. เปนแผนการสอนที่มีกิจกรรมที่ใหผูเรียนเปนผูไดลงมือปฏิบัติมากที่สุด โดยครูเปน
ผูคอยชี้นําสงเสริม หรือกระตุนใหกิจกรรมการเรียนดําเนินการไปตามความมุงหมาย
2. เปนแผนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดคนพบคําตอบ หรือทําสําเร็จดวยตนเอง
โดยครูพยายามลดบทบาทจากผูบอกคําตอบมาเปนคอยกระตุนดวยคําถามหรือปญหา ใหผูเรียน
คิดแกหรือหาแนวทางไปสูความสําเร็จในการทํากิจกรรมเอง
3. เปนแผนการสอนที่สงเสริมการใชวัสดุอุปกรณที่สามารถจัดหาไดในทองถิ่นหลีกเลี่ยง
การใชวัสดุอุปกรณสําเร็จราคาแพง
ขั้นตอนการจัดทําแผนการสอน
สุนันทา สุนทรประเสิรฐ ( ม.ป.ป. : 81-86 ) ไดกลาวถึงขั้นตอนการจัดทําแผนการสอน
วามีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
1. ศึกษาหลักสูตรและเอกสารที่เกี่ยวของ เปนการศึกษาหลักสูตรและเอกสารที่เกี่ยวของ

ทั้งในดาน จุดหมาย โครงสราง เนื้อหาสาระ อัตราเวลาเรียน จุดประสงคในหลักสูตร
จุดประสงครายวิชา จุดประสงคการเรียนรูใน ป.02 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แนวทางการวัดผลและประเมินผลในรายวิชานั้นๆ
2. วิเคราะหหลักสูตร ทําการวิเคราะหหลักสูตรเพื่อแยกแยะเนื้อหา จุดประสงคและ
กิจกรรม โดยทําการพิจารณาถอยคําที่ปรากฏในหลักสูตร แยกลงในตารางเพื่อความสะดวก
3. การแบงคาบการสอน
4. การจัดทํากําหนดการสอน
5. วิเคราะหเนื้อหา จุดประสงคและกิจกรรม
6. เขียนแผนการสอน
ขั้นตอนการจัดทําแผนการสอนสอน
ศึกษาเอกสารหลักสูตรและเอกสารที่เกี่ยวของ
วิเคราะหหลักสูตร

การแบงคาบเวลา
การจัดทํากําหนดการสอน
วิเคราะหเนื้อหา จุดประสงค กิจกรรม
เขียนแผนการสอน

ภาพประกอบ 5 แสดงขั้นตอนการจัดทําแผนการสอน
ศักรินทร สุวรรณโรจนและคณะ ( อางถึงในฉันทนา เนติเมธี. ม.ป.ป. : 36-37 )
ไดเสนอแนะขัน้ ตอนการจัดทําแผนการสอนไวดังนี้

1. ศึกษาเวลาที่จะใชงานจริงหรือกําหนดปฏิทินงาน โดยเมื่อไดทราบวาสอนวิชาใดแลว
ตองศึกษาวา สอนสัปดาหละกี่คาบ ในหนึ่งภาคเรียนมีกี่สัปดาห มีวนั หยุดหรือวันที่ใชกิจกรรม
ของโรงเรียนเทาใด เหลือเวลาที่ใชสอนจริงเทาใด จดบันทึกไว
2. ศึกษาหลักสูตรโดยละเอียดในกลุมประสบการณหรือวิชาที่ทําแผนการสอน เชน
ศึกษาจุดหมายหลักสูตร เปาหมายสําคัญของหลักสูตร จุดประสงคของกลุมประสบการณนั้น
ศึกษาเนื้อหา กิจกรรมเสนอแนะ จากคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตร และคูมือการสอน
3. กําหนดโครงสรางของเนื้อหาสาระ จุดประสงคของการสอนตลอดภาคเรียน
ของกลุมประสบการณหรือรายวิชานัน้ โดยใชจุดประสงคในคําอธิบายรายวิชาของหลักสูตรเปน
จุดประสงคปลายทาง ใชคําอธิบายเชิงเนื้อหาเปนกรอบเนื้อหา มีการใชเอกสารอื่นประกอบดวย
เชน หนังสือเรียน หนังสืออางอิง ขอมูลทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมในทองถิ่นมากําหนด
เปนเนื้อหายอย
4. กําหนดโครงสรางของวิชาที่สอน โดยนําจํานวนคาบหรือจํานวนชั่วโมงที่มีจริงในแต
ละภาคเรียนมากําหนด
5. กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ ใหสอนคลองกับเนือ้ หา และจุดประสงคของ
การเรียนรู รวมทั้งกําหนดวิธีวัดและประเมินผลดวย ซึง่ อาจจะทําเปนรายชั่วโมงหรือรายหัวขอ
เรื่องก็ได
สรุปการจัดทําแผนการสอนจะตองทําตามลําดับขั้นตอน เนื่องจากกิจกรรมตางๆ ของการ
ทําแผนการสอนมีความตอเนือ่ งกัน นั่นคือ จะตองอาศัยรายละเอียดของสิ่งที่ดําเนินการในขั้น
ตอนตนๆ มาดําเนินการในขั้นถัดไป จะทําใหครูสามารถทําแผนการสอนไดครบถวนตรงตาม
สภาพจริง เปนแผนการสอนที่ใชไดผลและมีประสิทธิภาพ
การประเมินแผนการสอน
การประเมินแผนการสอนเปนกิจกรรมสําคัญที่จะทําใหแผนการสอนมีประสิทธิภาพ
ใชสอนไดผลตามความมุงหมายจริง นอกจากกนัน้ ยังจะไดขอมูลเพื่อนําไปปรับปรุง เพื่อพัฒนาให
แผนการสอนมีความสมบูรณ พิชิต ฤทธิ์จรูญ ( ม.ป.ป. : 2-19 ) ไดกลาวถึงสาระของการประเมิน
แผนการสอนสรุปไดดังนี้
1. วัตถุประสงคของการประเมินแผนการสอนมีดังนี้
1.1 เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศที่นํามาใชในการปรับปรุงและพัฒนาแผนการสอน
1.2 เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศที่แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของแผนการสอนหรือ
บรรลุวัตถุประสงคการเรียนการสอน
1.3 เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศที่แสดงใหเห็นถึงประสิทธิผลของแผนการสอนหรือ
บรรลุวัตถุประสงคการเรียนการสอน
2. ประเภทของการประเมินแผนการสอน ถาแบงตามเกณฑของลําดับเวลาการใช

แผนการสอน เราสามารถแบงการประเมินการสอนได 3 ประเภท ดังนี้
2.1 การประเมินแผนการสอน เปนการประเมินที่อยูใ นขั้นตอนของการวาง
แผนการสอน มีจุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแผนการสอนใหมีความสมบูรณครบถวน
และครอบคลุม สอดคลองกับวัตถุประสงคและสภาพเปนจริง ผูประเมินผล ความสอดคลองของ
องคประกอบของแผนการสอน ความเปนไปไดที่จะนําแผนการสอนไปใชสอนจริง ประโยชนของ
แผนในการที่จะพัฒนานักเรียน เปนตน คาของการประเมินกําหนดเปนระดับตามความเหมาะสม
2.2 การประเมินแผนการสอนขณะดําเนินการสอน การประเมินในขัน้ นี้เปนการ
ตรวจสอบวา การดําเนินการสอนเปนไปตามแผนการสอนหรือไม มีปญ
 หาอุปสรรคอยางไร
ผูประเมินคือครูผูจัดทําและใชแผนการสอนเอง ทั้งนี้รวมถึงการหาประสิทธิภาพของแผนการสอน
ดวย เมื่อไดขอ มูลเกี่ยวกับการใชแผนการสอนแลว ครูผูสอนดําเนินการปรับปรุงแกไขเพื่อให
แผนการสอนมีความสมบูรณและใชไดผลมากขึ้นตอไป
2.3 การประเมินแผนการสอนหลังการเรียนตาม แผน เปนการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนการสอน หรือตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
จากการศึกษาคนควางานวิจัยทีเ่ กีย่ วของกับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรมีดังนี้
วารี รุจิวโรดม ( 2530 : 87 ) ไดทําการศึกษาความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตรของโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร เกีย่ วกับการดําเนินการและประโยชนในการทํา
โครงงานวิทยาศาสตร โดยใชกลุมประชากรเปนอาจารยที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร 76 คน
จากโรงเรียนมัธยมศึกษา 31 โรงเรียน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดําเนินการทําโครงงานวิทยาศาสตร ผลการวิจยั พบวาวิธีการกระตุน ใหนกั เรียนทําโครงงาน
วิทยาศาสตร คือ การแนะนําใหนกั เรียนไปชมนิทรรศการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การ
คัดเลือกนักเรียนพบวา นักเรียนรวมกลุมกันเองแลวจึงเรียนอาจารยทปี่ รึกษาภายหลัง ดานการคิด
หัวขอโครงงานวิทยาศาสตรนักเรียนเปนผูค ิดเอง สวนการดําเนินงานตั้งแตการวงแผน การจัดหา
เครื่องมืออุปกรณที่ใชและการสรุปผล เปนการดําเนินงานรวมกันระหวางครูกับนักเรียนดาน
อุปกรณ เงินทุน สถานที่ โรงเรียนจัดหาใหแกนักเรียน เวลาทําโครงงานสวนใหญทําหลังเลิก
เรียน การนําเสนอโครงงานที่สมบูรณสวนใหญสงแสดงเขาประกวดในงานวิทยาศาสตรแหงชาติ
การทําโครงงานวิทยาศาสตรมีปญหาในระดับกลาง แตเปนกิจกรรมที่เปนประโยชนในระดับมาก
จิรพรรณ แสงหลา ( 2532 : 72 ) ไดทําการวิจยั เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการใชทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติทางวิทยาศาสตร ภายหลังการใชชุดกิจกรรมฝกทํา
โครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานกวดวิทยาคม อําเภอ
สันปาตอง จังหวัดเชียงใหม พบวานักเรียนรอยละ 88.90 สามารถทําโครงงานวิทยาศาสตร

ผานเกณฑตั้งแต 80 คะแนนขึ้นไป และผลสัมฤทธิ์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติ
ทางวิทยาศาสตรสูงขึ้นจากเดิมอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ประภาพร สุวรรณรัตน ( 2533 : 82 ) ไดวิจยั เปรียบเทียบความสามารถในการสราง
โครงงานวิทยาศาสตรและบุคคลิกภาพของนักวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โดยใชชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรกบั ครูเปนผูสอนโครงงานวิทยาศาสตร พบวา
1. ความสามารถในการสรางโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช
ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรกับครูเปนผูสอนโครงงานวิทยาศาสตร แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. บุคลิกภาพของนักวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชดุ กิจกรรมฝกทํา
โครงงานวิทยาศาสตรกับครูผูสอนโคงงานวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
กมล เฟองฟุง ( 2534 : 87 ) ไดวิจัยเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญ
 หาทาง
วิทยาศาสตรและความสามารถในการทําโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ที่เรียนโครงงานวิทยาศาสตรโดยใชชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตรกับที่เรียนโดยครูเปน
ผูสอนโครงงานวิทยาศาสตร ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนที่เรียนโครงงานวิทยาศาสตรโดยใชชุดกิจกรรมฝกทําโครงงานวิทยาศาสตรสูงกวาที่เรียน
โดยครูเปนผูสอนโครงงานวิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถใน
การทําโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนทีเ่ รียนโดยครูเปนผูสอนโครงงานวิทยาศาสตรอยามี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
มนัสวี พยัคฆนันทน ( 2535 : 88 ) ไดทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต เรื่อง สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 ที่ไดรับการสอนใชกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรกับการสอนตามปกติ ผลการวิจัยพบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสรางเสริมประสบการณชวี ิต ของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ไพฑูรย ชัยประโคน ( 2542 : 96 ) ไดศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนตามรูปแบบกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรที่
พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงวาเกณฑรอบรูทกี่ ําหนดไว ( รอยละ 70 ) คิดเปนรอยละ
74.35 และมีนกั เรียนที่ผานเกณฑรอบรูที่กาํ หนดคิดเปนรอยละ 75.00 และมีคะแนนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาตรสูงกวาเกณฑรอบรูที่กําหนดไว ( รอยละ 70 ) คิดเปนรอยละ 73.23 มี
จํานวนที่ผานเกณฑรอบรูที่กาํ หนดดังกลาวคิดเปนรอยละ 71.34

ธวัชชัย บุญสวัสดิก์ ุลชัย ( 2543 : 96 ) ไดศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชกิจกรรมฝกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร พบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชกจิ กรรมฝกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศานครผานเกณฑที่
กําหนดไว

บรรรักษ แพงถิ่น ( 2539 : 101 ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เจตคติทางวิทยาศาสตร ความคิดสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตร และความคงทนในการเรียนรู ในกลุมสรางเสริมประสบการณชวี ิต เรื่อง พืช
และสัตว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนโดยใชชุดการสอนกับการสอนปกติ พบวา
นักเรียนที่เรียนโดยใชชดุ การสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร สูงกวาการสอนปกติ

บทที่ 3
วิธีดําเนินการศึกษา
ในการศึกษาคนควา ผูรายงานดําเนินการศึกษาตามลําดับขั้นดังนี้
1. กําหนดกลุม เปาหมาย
2. สรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษา
3. ตรวจสอบและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการศึกษา
4. ดําเนินการศึกษาคนควา
5. วิเคราะหขอมูล
กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายทีใ่ ชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
บานขนวน กิง่ อําเภอหนองนาคํา สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาขอนแกน เขต 5 ในภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2549 จํานวน 43 คน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา
1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกจิ กรรมการแสดงกลทางวิทยาศาสตร ( Science Show )
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและความดัน
3. แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
4. แบบสอบถามเจตคติตอการเรียนรูว ิทยาศาสตร
การสรางเครื่องมือและหาคุณภาพของเครือ่ งมือ
1. การสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกจิ กรรมการแสดงกลทางวิทยาศาสตร
( Science Show ) มีข้นั ตอนดังตอไปนี้
1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระวิทยาศาสตร
ชวงชั้นที่ 2 ( ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 )
1.2 ศึกษาสาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป
ชวงชั้นที่ 2 ( ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 )
1.3 ศึกษาคูมือหนังสือกิจกรรมวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 2 (สสวท.)และหนังสือ
แบบเรียน
ที่เกี่ยวของ
1.4 วิเคราะหหลักสูตรความสอดคลองกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู
คําอธิบายรายวิชา ผังมโนทัศน ชวงชั้นที่ 2 ( ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ) เพื่อนําไปกําหนด

จุดประสงคการเรียนรู
1.5 ศึกษาเอกสารและแนวการจัดกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร ( Science Show )
จากเอกสารตอไปนี้
1.5.1 สนุกกับการทดลอง ของ จิดาภา ฉันทานนท, 2540
1.5.2 ทดลองดาราศาสตรแสนสนุก ของ นิพนธ ทรายเพชร, 2543
1.5.3 ทดลองเคมีมหัศจรรย ของ มนัส บุญประกอบ, 2543
1.5.4 ปริศนาวิทยาศาสตร ของ ลิขิต ฉัตรสกุล, 2543
1.6 เขียนแผนการจัดการเรียนรูท ี่จัดการเรียนรูโดยใชกจิ กรรมการแสดงกล
วิทยาศาสตร
( Science Show ) แลวใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
( Content Validity ) เพื่อพิจารณาปรับปรุง ผูเชี่ยวชาญทัง้ 5 ทาน ไดแก
1.6.1 นางอัญชลี แสงกิจ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนนครขอนแกน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกนเขต 1
1.6.2 นางสาวสุคนธ แพงศรีสาร หัวหนาหนวยศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5
1.6.3 นายเอนก คํายัง ผูอ ํานวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนชุมชนบานวังเพิ่ม
อําเภอสีชมพู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกนเขต 5
1.6.4 ดร. อดิศร ศรีบุญวงษ โรงเรียนหนองนาคําวิทยาคม กิ่งอําเภอหนองนา
คํา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5
1.6.5 นางนงเยาว ประสมเพชร ศึกษานิเทศกเชีย่ วชาญ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขอนแกนเขต 5
1.7 นําแผนการจัดการเรียนรูที่จัดการเรียนรูโดยใชกจิ กรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร
( Science Show )ที่ปรับปรุงแลวทดลองใชกับ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียน
บานขนวน กิ่งอําเภอหนองนาคํา สํานักงานเขต พื้นที่การศึกษาขอนแกนเขต 5
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 43 คน เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูใหมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อศึกษาพัฒนาการของนักเรียน ดานตางๆ ดังนี้
1.7.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและความดัน
1.7.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
1.7.3 เจตคติตอการเรียนรูวิทยาศาสตร
2. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร มีขั้นตอนการสรางดังนี้
2.1 ศึกษาหลักการสรางแบบทดสอบจากเอกสารตอไปนี้

2.1.1 การสรางแบบทดสอบ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ของ
เตือนใจ เกตุษา ( เตือนใจ เกตุษา 2540 : 59-99 )
2.1.2 เทคนิคการวัดผลทางการศึกษา ของ วินัย ธรรมศิลป และ คณะ
( วินยั ธรรมศิลป และคณะ 2538 : 83-97 )
2.1.3 การสรางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของ
สสวท. ( สสวท. 2518 : 23-24 )
2.2 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง แรงและความดัน 1 ฉบับ จํานวน 40 ขอ และแบบทดสอบวัด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 1 ฉบับ จํานวน 40 ขอ
2.3 นําแบบทดสอบทั้ง 2 ฉบับ ไปใหผูเชีย่ วชาญทั้ง 5 ทาน ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ( Content Validity ) ไดคา IOC ของขอสอบ
2.4 นําขอสอบที่มีคา IOC ระดับตั้งแต .5 - 1 ทั้ง 2 ฉบับ ไปทดลองกับ
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนบานหนองพู
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5 จํานวน 16 คน
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนบานศาลาดิน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5 จํานวน 14 คน รวมจํานวน 30 คน แลวนํามา
วิเคราะหคาความ ยากงาย คาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่นของขอสอบทั้งฉบับ คัดเลือก
ขอสอบที่มีคาความยากงาย อยูระหวาง.20 - .80 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต .20 ขึ้นไป เพื่อนํามา
จัดเขาฉบับใหไดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
เรื่อง แรงและความดัน จํานวน 1 ฉบับ 20 ขอ และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร จํานวน 1 ฉบับ 20 ขอ
3. การสรางแบบสอบถามเจตคติตอการเรียนรูว ิทยาศาสตร มีขั้นตอนดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วของการวัดเจตคติ แลวนํามาสรางเปน
แบบสอบถามเจตคติตอการเรียนรูวิทยาศาสตร นําไปใหผเู ชี่ยวชาญตรวจสอบแกไขปรับปรุง
4.2 นําแบบสอบถามเจตคติตอการเรียนรูวิทยาศาสตร ที่ไดไปทดลองใชกบั นักเรียน
โรงเรียนตาง ๆ หลังจากเรียนจบเรื่องแรงและความดัน ดังนี้
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานหนองพู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต
5
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 16 คน
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานศาลาดิน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกนเขต
5
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 14 คน รวมจํานวน 30 คน เพื่อแกไขปรับปรุง

ในเรื่องภาษาและเวลาใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
รูปแบบการทดลอง
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงทดลอง ซึ่งกลุมตัวอยางมีการสอบทั้งกอนเรียนและ
หลังเรียน ( One Group Pretest-Posttest Design )
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลองแบบกลุมทดลองมีการทดสอบกอนและหลังการทดลอง
กลุม
E

ทดสอบกอนเรียน
T1

ทดลอง
X

ทดสอบหลังเรียน
T2

สัญลักษณที่ใชในการทดลองครั้งนี้
X
แทน วิธีการจัดการเรียนรูโดยใชกจิ กรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร
( Science Show )
E
แทน กลุมทดลอง นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5
T1
แทน การทดสอบกอนการทดลอง
T2
แทน การทดสอบหลังการทดลอง
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา
1. กอนการเรียนใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน ( Pretest ) ดวยแบบทดสอบดังนี้
1.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง แรงและความดัน จํานวน 20 ขอ
1.2 แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จํานวน 20 ขอ
2. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร
( Science Show ) ซึ่งประกอบดวยเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง แรงและความดัน 6 แผนการจัดการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง แรงลัพธและการใชประโยชน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง มวลและความหนาแนน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ความดันอากาศ
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง ความดันของของเหลว
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่อง แรงลอยตัว
แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่อง แรงเสียดทาน

3. เมื่อจบบทเรียนทั้งหมดใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน ( Posttest ) ดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดวยแบบทดสอบชุดเดิม และทํา
แบบสอบถามเจตคติตอการเรียนรูวิทยาศาสตร จํานวน 20 ขอ
การวิเคราะหขอมูล
1. หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูส าระวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 4
แรงและความดัน ชั้นประถมศึกษาปท5ี่ ที่จัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร
( Science Show ) โดยหาความกาวหนาของผลการเรียนรูเทียบกับเกณฑไมนอยกวารอยละ 15
2. เปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังการจัดการเรียนรู สาระวิทยาศาสตร หนวยการ
เรียนรู
ที่ 4 โดยใชกิจกรรมการแสดงกลทางวิทยาศาสตร (Science Show) ดานตางๆ ดังนี้
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ตามเกณฑรอยละ 75 ของคะแนนเต็ม
นักเรียนผานเกณฑไมนอยกวารอยละ 75 ของนักเรียนทัง้ หมด
2.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ตามเกณฑรอยละ 75 ของคะแนนเต็ม
นักเรียนผานเกณฑไมนอยกวารอยละ 75 ของนักเรียนทัง้ หมด
3. สอบถามเจตคติตอการเรียนรูวิทยาศาสตรหลังเรียน อยูในระดับคุณภาพมาก(ระดับ 4)
ขึ้นไป
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ ผูรายงานใชคาสถิติดังนี้
1. วิเคราะหคาความสอดคลอง ( IOC ) ของขอสอบรายขอ โดยใชสูตร
ΣR
IOC
=
N
เมื่อ
ΣR แทน ผลรวมคะแนนของผูเชี่ยวชาญ
N แทน จํานวนผูเชีย่ วชาญ
2. คาเฉลี่ย ( Mean ) โดยใชสูตร ( บุญชม ศรีสะอาด. 2535 : 102 )
X
=
ΣX
N
เมื่อ
X
แทน คาคะแนนเฉลี่ย
ΣX
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
N
แทน จํานวนนักเรียนในกลุม
3. หาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) โดยใชสูตร ( บุญชม ศรีสะอาด. 2535 : 103 )

NΣX2 - (ΣX)2
N(N - 1)
เมื่อ
X
แทน คาเฉลี่ย
S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ΣX แทน ผลรวมของคะแนน
N
แทน จํานวนนักเรียนในกลุม
4. หาประสิทธิภาพของแผนการสอนโดยใชสตู ร

เมื่อ

S.D.

=

E1

=

E2

=

ΣX
ΣF
E1
E2
A
B
N

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ΣX / N × 100
A
ΣF / N × 100
B
คะแนนรวมจากการทดสอบในระหวางการใชแผนฯ
คะแนนรวมจากการทดสอบหลังใชแผนฯ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ประสิทธิภาพของผลลัพธ
คะแนนเต็มรวมจากการทดสอบในระหวางการใชแผนฯ
คะแนนเต็มรวมจากการทดสอบหลังการใชแผน
จํานวนคน

5. หาความกาวหนาผลการเรียนรูจากการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชสูตร
ความกาวหนาของผลการเรียนรู (รอยละ)

เมื่อ

X1
X2

=

X1 - X2 × 100
คะแนนเต็ม

แทน คะแนนเฉลี่ยของผลการสอบกอนเรียน
แทน คะแนนเฉลีย่ ของผลการสอบหลังเรียน

ในการพิจารณาประสิทธิภาพของแผนการสอน ถานักเรียนมีความกาวหนา
ไมนอยกวารอยละ 15 ถือวาแผนการสอนมีประสิทธิภาพ ( พิชิต ฤทธิ์จรูญ, ม.ป.ป. :10 )
6. เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน ดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรตามเกณฑทกี่ ําหนดไว รอยละ 75 ของคะแนนเต็ม นักเรียนผานเกณฑ
ไมนอยกวารอยละ 75 ของนักเรียนทั้งหมด

7. เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน ดานทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรตามเกณฑที่กําหนดไว รอยละ 75 ของคะแนนเต็ม นักเรียนผานเกณฑไมนอยกวา
รอยละ 75 ของนักเรียนทั้งหมดโดยใช t-test for Dependent Sample(บุญชม ศรีสะอาด. 2535 : 109
)
t

เมื่อ

ΣD
nΣD2 - (ΣD)2
n-1
แทน คาอัตราสวนวิกฤต
แทน คาผลตางระหวางคูคะแนน
แทน จํานวนคูคะแนน

=

t
D
n

8. สอบถามเจตคติตอการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร หลังจากการเรียนรู โดยการนํา
แบบสอบถามเจตคติตอการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร มาตรวจใหคะแนนตามเกณฑ ใหอยูในระดับ
คุณภาพมาก (ระดับ 4) ขึ้นไป โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
คําตอบ
คะแนนที่ได
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
นอย
2
นอยที่สุด
1

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล
ขอมูลดังนี้
X
แทน
แทน
E1
E2
แทน
N
แทน
ΣD แทน
ΣD2 แทน
S.D. แทน
t
แทน

ผูรายงานไดกําหนดสัญลักษณทใี่ ชในการนําเสนอผลการวิเคราะห
คะแนนเฉลี่ย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ประสิทธิภาพของผลลัพธ
จํานวนนักเรียน
ผลรวมของความแตกตางของคะแนนแตละคู
ผลรวมของความแตกตางของคะแนนแตละคูยกกําลังสอง
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คาสถิติที่ใชในการพิจารณาใน t-distribution

ผลการวิเคราะหขอมูล
การนําเสนอผลการใชแผนการจัดการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 4
แรงและความดัน ชั้นประถมศึกษาปท5ี่ ที่จัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร
( Science Show ) ดังนี้
1. ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูที่
4 เรื่อง แรงและความดัน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการแสดงกล
วิทยาศาสตร ( Science Show )
2. เปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังจากการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการแสดงกล
วิทยาศาสตร ( Science Show ) ดานตางๆ ดังนี้
2.1 ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและความดัน ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร ( Science Show )
2.2 ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและความดัน ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร ( Science Show )
3. สอบถามเจตคติตอการเรียนรูวิทยาศาสตรหลังการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการแสดงกล
วิทยาศาสตร ( Science Show )

1. ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร
เรื่อง แรงและความดัน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูโดยใชกจิ กรรมการแสดงกล
วิทยาศาสตร (Science Show)
ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 4
แรงและความดัน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5ที่จัดการเรียนรูโดยใช กิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร
(Science Show)
ตารางที่ 2 แสดงรอยละความกาวหนาของผลการเรียนรู จากการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรู

คะแนนเต็ม

สาระวิทยาศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
เรื่องแรงและความดัน

20

คะแนนเฉลี่ย
กอนเรียน (X1)
7.41

คะแนนเฉลี่ย
หลังเรียน (X2)
17.02

ความกาวหนา
(รอยละ)
48.05*

*แผนการสอนที่มีประสิทธิภาพความกาวหนาไมนอยกวารอยละ 15
จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา นักเรียนมีความกาวหนาในการเรียนรูเพิ่มสูงขึ้นกวา
รอยละ 15 แสดงวาแผนการจัดการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 4 แรงและความดัน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร (Science Show)
นําเขาสูบทเรียนเปนแผนการจัดการเรียนรูท ี่มีประสิทธิภาพ

2. เปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังจากการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรม
การแสดงกลวิทยาศาสตร (Science Show) ในดานตางๆ ดังนี้
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
เรื่อง แรงและความดัน
2. เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรื่อง
แรงและความดัน กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร
(Science Show)
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู
สาระวิทยาศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
เรื่อง แรงและความดัน

คาเฉลี่ย⎯(X)
กอนเรียน หลังเรียน
7.41
17.02

ΣD

(ΣD)2

ΣD2

n

t

413

170,569

4,031

43

50.92**

t .01, 42 = 2.4
จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวา หลังจากการจัดการเรียนรูโดยใชกจิ กรรมการแสดง
กลวิทยาศาสตร (Science Show) นําเขาสูบทเรียนแลวทําใหนกั เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู
สาระวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรื่อง แรงและความดัน สูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
เรื่อง แรงและความดัน หลังจากการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร
(Science Show) กับเกณฑที่ตั้งไว
คาเฉลี่ยหลังเรียน เกณฑทตี่ ั้งไว จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู
(รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)
สาระวิทยาศาสตร
85.11
75
100
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
เรื่อง แรงและความดัน

จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวา หลังจากการจัดการเรียนรูโดยใชกจิ กรรมการแสดง
กลวิทยาศาสตร (Science Show) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู
สาระวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรื่อง แรงและความดัน สูงกวาเกณฑทกี่ ําหนดไว
และมีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑรอยละ 100

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรื่อง
แรงและความดัน กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร
(Science Show)
คาเฉลี่ย⎯(X)
ผลสัมฤทธิ์ดาน
t
ΣD (ΣD)2 ΣD2 n
กอนเรียน หลังเรียน
ดานทักษะกระบวนการ
7.41
17.02
413 170,569 4,031 43 50.92**
ทางวิทยาศาสตร
t .01, 42 = 2.4
จากตารางที่ 5 แสดงใหเห็นวา หลังจากการจัดการเรียนรูโดยใชกจิ กรรมการแสดง
กลวิทยาศาสตร (Science Show) นําเขาสูบทเรียนแลวทําใหนกั เรียนมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กอนและหลังการจัดการเรียนรู
โดยใชกจิ กรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร (Science Show) กับเกณฑที่ตั้งไว
เกณฑทตี่ ั้งไว
จํานวนนักเรียนที่ผาน
ผลสัมฤทธิ์ดาน
คาเฉลี่ยหลังเรียน
(รอยละ)
(รอยละ)
เกณฑ(รอยละ)
ทักษะกระบวนการ
88.37
75
100
ทางวิทยาศาสตร
จากตารางที่ 6 แสดงใหเห็นวา หลังจากการจัดการเรียนรูโดยใชกจิ กรรมการแสดง
กลวิทยาศาสตร (Science Show) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว และมีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑรอยละ 100

ตารางที่ 7 สอบถามดานเจตคติตอการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร หลังการจัดการเรียนรูโดยใช
กิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร (Science Show)
ผลสัมฤทธิ์ดาน
คาเฉลี่ยหลังเรียน
เกณฑทตี่ ั้งไว
จํานวนนักเรียนที่ผาน
(ระดับ)
(ระดับ)
เกณฑ (รอยละ)
เจตคติตอการเรียนรู
4.15
4
86.04
สาระวิทยาศาสตร
จากตารางที่ 7 แสดงใหเห็นวาหลังจากการจัดการเรียนรูโดยใชกจิ กรรมการแสดง
กลวิทยาศาสตร ( Science Show ) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยดานเจตคติตอการเรียนรูส าระ
วิทยาศาสตรสูงกวาเกณฑที่กาํ หนดไว และมีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑ รอยละ 86.04

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้ตองการศึกษาผลการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและความดัน
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จากการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร
( Science Show ) นําเขาสูบทเรียน ซึ่งพอสรุปขั้นตอนและผลของการศึกษาคนควาไดดังนี้
วัตถุประสงคในการศึกษาคนควา
1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู สาระวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและความดันชัน้
ประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร ( Science Show )
โรงเรียน
บานขนวน กิ่งอําเภอหนองนาคํา สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาขอนแกนเขต 5 ใหมีประสิทธิภาพ
นักเรียนมีความกาวหนาในการเรียนรูไมนอ ยกวารอยละ 15
2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและความดัน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร(Science Show)
โรงเรียนบานขนวน กิ่งอําเภอหนองนาคํา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกนเขต 5 ใหมีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูว ิทยาศาสตรตามเกณฑทกี่ ําหนด รอยละ 75 ของคะแนนเต็มและนักเรียน
ที่ผานเกณฑดงั กลาวมีไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด
3. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและความดัน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร(Science Show)
โรงเรียนบานขนวน กิ่งอําเภอหนองนาคํา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5 ใหมีระดับ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามเกณฑที่กําหนด รอยละ 75 ของคะแนนเต็มและนักเรียนที่
ผานเกณฑดังกลาว มีไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด
4. เพื่อพัฒนาเจตคติในเชิงบวกตอการเรียนรูสาระวิทยาศาสตรของนักเรียนใหอยูใ นระดับ
คุณภาพมาก ( ระดับ 4 ) ขึ้นไป
กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายทีใ่ ชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนบานขนวน กิ่งอําเภอหนองนาคํา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5
จํานวน 43 คน

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนความีดังตอไปนี้
1 . แผนการจัดการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและความดันชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ที่จัดการเรียนรูโดยใชกจิ กรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร (Science Show)
2 . แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและความดัน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
3 . แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเรื่อง แรงและความดัน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
4 . แบบสอบถามเจตคติตอการเรียนรูว ิทยาศาสตร
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา
1. สรางและหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร เรื่อง
แรงและความดันที่จัดการเรียนรูโดยใชกจิ กรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร (Science Show)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชเนื้อหา 1 หนวยการเรียนรู คือ หนวยการเรียนรูที่ 4
จํานวน 6 แผนการจัดการเรียนรู ดังนี้
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง แรงลัพธและการใชประโยชน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง มวลและความหนาแนน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ความดันอากาศ
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง ความดันของของเหลว
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่อง แรงลอยตัว
แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่อง แรงเสียดทาน
2. นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดพัฒนาปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพแลวไปใชจัดการ
เรียนรู
ใหนกั เรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานขนวน กิ่งอําเภอหนองนาคํา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขอนแกน เขต 5 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 โดยศึกษาพัฒนาการในดาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และ เจตคติตอการเรียนรู
วิทยาศาสตร ของนักเรียน โดยมีขั้นตอนดังนี้
2.1 กอนเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูแรงและความดันโดยใชกิจกรรมการแสดงกล
วิทยาศาสตร (Science Show) ใหนกั เรียนทําการทดสอบกอนเรียน ( Pretest ) 2 ฉบับ คือ
2.1.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร
เรื่อง แรงและความดัน ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5
2.1.2 แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
เรื่อง แรงและความดัน ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5

2.2 เมื่อจบบทเรียนทั้งหมดใหนกั เรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน ( Posttest )
ดวยแบบทดสอบชุดเดิมทั้ง 2 ฉบับ และทําแบบสอบถามเจตคติตอการเรียนรูวิทยาศาสตร
3. ตรวจใหคะแนนผลการเรียนรู แลวนํามาวิเคราะหคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตาง
ของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน และเปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไว ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดานทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและสอบถามเจตคติตอการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร
การวิเคราะหขอมูล
1. หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูส าระวิทยาศาสตร เรื่องแรงและความดัน
ชั้นประถมศึกษาปที่5 ที่จัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร ( Science Show )
โดยหาความกาวหนาของผลการเรียนรูเทียบกับเกณฑไมนอยกวารอยละ 15
2. เปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังการจัดการเรียนรู สาระวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรู
ที่ 4 แรงและความดันโดยใชกิจกรรมการแสดงกลทางวิทยาศาสตร (Science Show) ดานตางๆ ดังนี้
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ตามเกณฑรอยละ 75 ของคะแนนเต็ม
นักเรียนผานเกณฑไมนอยกวารอยละ 75 ของนักเรียนทัง้ หมด
2.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ตามเกณฑรอยละ 75 ของคะแนนเต็ม
นักเรียนผานเกณฑไมนอยกวารอยละ 75 ของนักเรียนทัง้ หมด
3. สอบถามเจตคติตอการเรียนรูวิทยาศาสตรหลังเรียน อยูในระดับคุณภาพมาก(ระดับ 4)
ขึ้นไป
สรุปผลการศึกษาคนควา
1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร เรื่องแรงและความดัน
ชั้นประถมศึกษาปที่5 ที่จัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร ( Science Show )
โดยหาความกาวหนาของผลการเรียนรูเทียบกับเกณฑไมนอยกวารอยละ 15 พบวา
แผนการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด
2. เปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการแสดง
กลทางวิทยาศาสตร ( Science Show ) ไดผลดังนี้
2.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 เรื่อง แรงและความดัน พบวา หลังการจัดการเรียนรูโดยใชกจิ กรรมการแสดงกล
วิทยาศาสตร (Science Show) นําเขาสูบทเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑที่
กําหนดไว และมีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑที่กําหนดรอยละ 100 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด
2.2 ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร พบวา หลังการจัดการ
เรียนรูโดยใชกิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร (Science Show) นําเขาสูบทเรียน

ใหนกั เรียนมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 นักเรียนมีระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว และมีจํานวน
นักเรียนผานเกณฑทกี่ ําหนดรอยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด
3. ผลการสอบถามเจตคติตอการเรียนรูวิทยาศาสตร พบวา หลังจัดการเรียนรูโดยใช
กิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร (Science Show) นําเขาสูบทเรียน แลวทําใหนักเรียน
มีเจตคติในเชิงบวกตอการเรียนรูวิทยาศาสตรอยูในระดับคุณภาพมาก ( ระดับ 4 )
อภิปรายผล
ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรู
ที่ 4 แรงและความดัน ชัน้ ประถมศึกษาปท5ี่ พบวา นักเรียนมีความกาวหนาในการเรียนรูสูงขึ้นกวา
รอยละ 15 แสดงวา แผนการจัดการเรียนรู เปนแผนที่มีประสิทธิภาพ
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
เรื่อง แรงและความดัน พบวา หลังการจัดการเรียนรูโดยใชกจิ กรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร
(Science Show) นําเขาสูบทเรียนแลวทําใหนกั เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑ
ที่กําหนดไว และมีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑรอยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด แสดงใหเห็นวา
แผนการจัดการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรื่อง แรงและความดันที่จัด
การเรียนรูโดยใช กิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร Science Show ที่ผูรายงานสรางและพัฒนา
แลวนั้น สามารถนําไปใชจัดการเรียนรูไดเปนอยางดี เพราะผูรายงานไดจัดกระบวนการเรียนรู
อยาง
เปนระบบและตอเนื่อง โดยคํานึงถึงหลักการสําคัญคือใหนักเรียนไดเปนผูลงมือปฏิบัติกิจกรรม
เพื่อศึกษาหาความรูดวยตนเองตามความสนใจ ความสามารถเต็มตามศักยภาพของบุคคลเนนการ
ฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและนักเรียนสามารถนําทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ไปเปนแนวทางและเครื่องมือในการศึกษาคนควาหาความรูซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
สงบ ลักษณะ ( อางถึงใน สุนันทา สุนทรประเสริฐ , ม.ป.ป. ) กิจกรรมการเรียนรูตอ งยึดนักเรียน
เปนสําคัญ นักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองโดยใชกระบวนการกลุมในการศึกษาคนควา
หาความรู หรือคําตอบดวยตนเองสามารถนํากระบวนการไปใชในสภาพชีวิตจริง โดยมีครูเปน
เพียงผูคอยชีแ้ นะ สงเสริมใหกิจกรรมดําเนินไปตามจุดหมายเทานั้น ซึ่งการจัดการเรียนรูโดยใช
กิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร (Science Show) นักเรียนจะเปนผูลงมือทดลองปฏิบัติกิจกรรม
ตางๆ เพื่อคนควาหาคําตอบของปญหาที่สงสัยโดยใชทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
ศึกษาจากหนังสือเอกสารตางๆ เพื่อคนหาคําตอบของปญหาดวยตนเอง ดวยเหตุนี้นกั เรียนจึงมี
ความรูความเขาใจในเนื้อหาทฤษฎี เหลานัน้ และจดจําไดอยางแมนยําและยั่งยืน

ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร พบวา หลังการจัดการเรียนรูโดย
ใชกิจกรรมแสดงกลวิทยาศาสตร (Science Show) นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สูงกวาเกณฑที่กําหนดไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑ
รอยละ 100 ของนักเรียนทัง้ หมด ทั้งนี้เพราะวาการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมแสดง
กลวิทยาศาสตร (Science Show) นําเขาสูเนื้อหาบทเรียนนั้นๆ นักเรียนจะตองดําเนินการศึกษา
คนควาหาความรูโดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนแนวทางและเครื่องมือในการศึกษา
เริ่มตั้งแตขั้นการสังเกต จําแนกแยกแยะ สิ่งตางๆ ศึกษาทดลองหาเหตุผลมาอธิบายและตอบขอ
สงสัยจนสรุปเปนองคความรูดวยตนเองได ดังนั้นการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการแสดง
กลวิทยาศาสตร (Science Show) นําเขาสูบทเรียนนัน้ นักเรียนจะไดรับการฝกฝนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนประจํา จึงทําใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูง
กวาเกณฑ
ที่กําหนดไว
ผลการสอบถามเจตคติตอการเรียนรูวิทยาศาสตร พบวา หลังการจัดการเรียนรูโดยใช
กิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร (Science Show) นําเขาสูบทเรียนแลวทําใหนักเรียนมีเจตคติ
ในเชิงบวกตอการเรียนรูว ิทยาศาสตรอยูในระดับคุณภาพมาก (ระดับ 4 ) ทั้งนี้เพราะวานักเรียน
ไดกระทํากิจกรรมที่ตื่นเตนเราความสนใจเกิดความสงสัยใครรู ทําใหนกั เรียนตองการคนหา
คําตอบนอกจากนี้นักเรียนยังไดมีโอกาสไดปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองจึงทําใหนกั เรียนสนใจ
อยากจะศึกษาเรียนรู ทําใหเกิดเจตคติทดี่ ีตอ การเรียนรู
ขอสังเกตที่คนพบ
จากการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร (Science Show) นักเรียน
จะมีคุณลักษณะที่พึงประสงคสอดคลองกับเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาหลายประการดังนี้
1. การใฝรูใฝเรียน รักการอาน นักเรียนจะมีความกระตือรือรนใฝรูใฝเรียน อยากรู
อยากทดลองในเรื่องที่สนใจใครรู มีการคนควาจากเอกสาร หนังสือ บางครั้งก็ไปสอบถามจากผูรู
หรือครูอาจารย เพื่อนํามาสรางองคความรูดวยตนเอง
2. มีความขยันหมั่นเพียรและความรับผิดชอบในการทํางาน สังเกตจากนักเรียนจะใช
เวลาวางในชั่วโมงวางจัดทําผลงานหรือชิ้นงานของกลุมตนเอง และศึกษาหาสิ่งแปลกๆใหมๆ
มาเสนอใหเพือ่ นในชั้นเรียนไดรับทราบเปนการแลกเปลีย่ นเรียนรูรวมกัน
3. มีความคิดริเริม่ สรางสรรค นําความรูที่ไดไปประดิษฐสิ่งของ หรือของเลน
เชิงวิทยาศาสตร
4. ปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน นักเรียนจะมีความสนิทสนมกับครู กลาพูดคุย
ซักถาม กลาแสดงออก สังเกตในชวงตนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนจะไมกลาพูดคุย
ซักถามกับครู แตเมื่อดําเนินกิจกรรมไปไดระยะหนึ่งนักเรียนจะเริ่มพูดคุยซักถามปรึกษาปญหา

ตางๆ กับครูผูสอน กลาแสดงความคิดเห็นมากขึ้น นักเรียนมีความไววางใจในตัวครูมากขึ้นมี
ความรักใครผกู พันกันทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรว มกันระหวางครูกับนักเรียน
ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1. ครูผูสอนจะตองศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการแสดงกลทางวิทยาศาสตรใหเขาใจและมี
เหตุผลที่ถูกตองเหมาะสมทีจ่ ะอธิบายใหกบั นักเรียนเมื่อนักเรียนไมสามารถหาเหตุผลดวยตนเองได
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความคิดริเริ่มสรางสรรคของนักเรียนที่จัดการเรียนรูโดยใช
กิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร (Science Show)
การเผยแพร
ผูรายงานไดเผยแพรแผนการจัดการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและความดัน
ที่จัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร Science Show ดังนี้
1. เผยแพรใหกับครูวิทยาศาสตรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาขอนแกน
เขต 5 จังหวัดขอนแกน ดังนี้
1.1 โรงเรียนบานกุดธาตุ กิ่งอําเภอหนองนาคํา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ขอนแกน เขต 5 จังหวัดขอนแกน
1.2 โรงเรียนบานนาหมอโนนลานประชาสรรค กิ่งอําเภอหนองนาคํา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาขอนแกน เขต 5 จังหวัดขอนแกน
3.3 โรงเรียนบานสะอาด กิ่งอําเภอหนองนาคํา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ขอนแกน เขต 5 จังหวัดขอนแกน
1.4 โรงเรียนหนองนาคําวิทยาคม กิ่งอําเภอหนองนาคํา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขอนแกน เขต 5 จังหวัดขอนแกน
1.5 โรงเรียนบานหนองพู กิ่งอําเภอหนองนาคํา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ขอนแกน เขต 5 จังหวัดขอนแกน
1.6 โรงเรียนหนองไผพิทยาคม อําเภอชุมแพ สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ขอนแกน เขต 5 จังหวัดขอนแกน
1.7 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ อําเภอหนองเรือ สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ขอนแกน เขต 5 จังหวัดขอนแกน
1.8 โรงเรียนบานนากานเหลือง อําเภอภูเวียง สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ขอนแกน เขต 5 จังหวัดขอนแกน
1.9 โรงเรียนชีพอนุสรณ อําเภอภูผามาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแกน เขต 5 จังหวัดขอนแกน
1.10 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ อําเภอชุมแพ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแกน เขต 5 จังหวัดขอนแกน

1.11โรงเรียนชุมชนบานวังเพิ่ม อําเภอสีชมพู สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ขอนแกน เขต 5 จังหวัดขอนแกน
2. เผยแพรใหกับคณะครูที่มาศึกษาดูงานที่โรงเรียน
3. เผยแพรใหกับคณะครูที่เขารับการอบรมการจัดกิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร
(Science Show) สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแกนเขต 5
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ภาคผนวก ค.

ภาคผนวก ก.
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา
แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร Science Show
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
แบบสอบถามเจตคติตอการเรียนรูวิทยาศาสตร
คะแนนประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คํารับรองของผูเชี่ยวชาญ

ภาคผนวก ข.
ภาพกิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร Science Show

ภาคผนวก ค.
ผลงานที่ปรากฏตอนักเรียน / ครู

คาความยากงาย ( P ) คาอํานาจจําแนก ( r ) คาความสอดคลอง ( IOC ) คาความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 4 แรงและความดัน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ขอสอบขอที่
P
r
IOC
1
0.33
0.20
1
2
0.37
0.20
1
3
0.60
0.50
1
4
0.77
0.50
1
5
0.63
0.50
1
6
0.30
0.40
1
7
0.57
0.30
1
8
0.60
0.30
1
9
0.57
0.70
1
10
0.63
0.40
1
11
0.50
0.20
1
12
0.57
0.30
1
13
0.60
0.20
1
14
0.53
0.40
1
15
0.47
0.40
1
16
0.70
0.30
1
17
0.57
0.40
1
18
0.67
0.20
1
19
0.53
0.50
1
20
0.40
0.40
1

คาความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับ KR 20 = 1.00

คาความยากงาย ( P ) คาอํานาจจําแนก ( r ) คาความสอดคลอง ( IOC ) คาความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูท ี่ 4 แรงและความดัน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ขอสอบขอที่
P
r
IOC
1
0.60
0.70
1
2
0.53
0.20
1
3
0.40
0.60
1
4
0.67
0.60
1
5
0.47
0.50
1
6
0.70
0.40
1
7
0.43
0.50
1
8
0.67
0.50
1
9
0.57
0.50
1
10
0.43
0.50
1
11
0.60
0.60
1
12
0.63
0.40
1
13
0.67
0.60
1
14
0.47
0.40
1
15
0.50
0.50
1
16
0.57
0.60
1
17
0.57
0.60
1
18
0.63
0.60
1
19
0.60
0.50
1
20
0.53
0.60
1

คาความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับ KR 20 = 0.99

คะแนนประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูของกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู
สาระวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรื่อง แรงและความดัน
เลขที่
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

คะแนนทดสอบระหวางเรียน
คะแนนเต็ม(30 )
24
26
21
28
25
25
24
28
25
22
23
26
27
29
25
27
24
23
26
27
25
23
24
21
20
26

คะแนนทดสอบหลังเรียน
คะแนนเต็ม ( 20 )
16
18
16
20
18
17
16
19
16
16
16
18
19
20
17
18
16
17
16
16
16
16
17
17
16
16

คะแนนประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูของกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรูสาระ
วิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรื่อง แรงและความดัน ( ตอ )
เลขที่
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

คะแนนทดสอบระหวางเรียน
คะแนนเต็ม(30 )
23
27
24
28
24
23
25
26
22
24
26
23
28
24
25
27
25

คะแนนทดสอบหลังเรียน
คะแนนเต็ม ( 20 )
16
18
16
19
17
16
17
16
17
16
18
16
19
18
16
17
17

รวม

1,068

732

ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูของกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรื่อง แรงและความดัน
จากสูตร

E1 = ΣX / N × 100
A
E1 = 1,068 / 43 × 100
30
E1 = 82.80
E2 = ΣF / N × 100
B
E2 = 732 / 43 × 100
20
E2 = 85.11
E1 / E2 = 82.80 / 85.11

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรื่อง แรงและความดัน
X1 เปนคะแนนกอนเรียน X2 เปนคะแนนหลังเรียน D เปนผลตางของ X1 และ X2
เลขที่
X1
X2
X22
D
D2
1
8
16
256
8
64
2
11
18
324
7
49
3
9
16
256
7
49
4
12
20
400
8
64
5
10
18
324
8
64
6
9
17
289
8
64
7
8
16
256
8
64
8
9
19
361
10
100
9
7
16
256
9
81
10
5
16
256
11
121
11
6
16
256
10
100
12
8
18
324
10
100
13
9
19
361
10
100
14
9
20
400
11
121
15
6
17
289
11
121
16
8
18
324
10
100
17
5
16
256
11
121
18
7
17
289
10
100
49
19
9
16
256
7
100
20
6
16
256
10
121
21
5
16
256
11
81
22
7
16
256
9
100
23
7
17
289
10
121
24
6
17
289
11
121
25
5
16
256
11
100
26
6
16
256
10
81
27
7
16
256
9
121
28
7
18
324
11

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรื่อง แรงและความดัน
X1 เปนคะแนนกอนเรียน X2 เปนคะแนนหลังเรียน D เปนผลตางของ X1 และ X2
เลขที่
X1
X2
X22
D
D2
29
6
16
256
10
100
30
9
19
361
10
100
31
7
17
289
10
100
32
6
16
256
10
100
33
8
17
289
9
81
34
7
16
256
9
81
35
8
17
289
9
81
36
8
16
256
8
64
37
9
18
324
9
81
38
7
16
256
9
81
39
8
19
361
11
121
40
7
18
324
11
121
41
5
16
256
11
121
42
6
17
289
11
121
43
7
17
289
10
100
รวม
เฉลี่ย

319
7.41

732
17.02

12,522

413

4,031

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรื่อง แรงและความดัน
จากสูตร

t

=

ΣD
nΣD2 - (ΣD)2
n-1

t

=

413
173,333 – 170,569
42

=

413
8.11
t
= 50.92
คา t จากตาราง df = 42 ที่ .01 = 2.4
หาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากสูตร
S.D.

=

NΣX2 - (ΣX)2
N(N - 1)

S.D.

=

538,446 – 535,824
1,806

S.D.

= 1.20

คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
X1 เปนคะแนนกอนเรียน X2 เปนคะแนนหลังเรียน D เปนผลตางของ X1 และ
เลขที่
X1
X2
X22
D
1
10
17
289
7
2
11
19
361
8
3
9
16
256
7
4
12
20
400
8
5
10
20
400
10
6
9
18
324
9
7
11
18
324
7
8
10
19
361
9
9
12
17
289
5
10
8
16
256
8
11
10
17
289
7
12
7
17
289
10
13
9
18
324
9
14
13
19
361
6
15
12
18
324
6
16
10
18
324
8
17
11
17
289
6
18
9
17
289
8
19
11
17
289
6
20
12
18
324
6
21
10
17
289
7
22
11
17
289
6
23
10
18
324
8
24
9
18
324
9
25
10
17
289
7
26
9
17
289
8
27
10
17
289
7
28
9
18
324
9

X2
D2
49
64
49
64
100
81
49
81
25
64
49
100
81
36
36
64
36
64
36
36
49
36
64
81
49
64
49
81

คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
X1 เปนคะแนนกอนเรียน X2 เปนคะแนนหลังเรียน D เปนผลตางของ X1 และ
เลขที่
X1
X2
X22
D
29
8
16
256
8
30
10
20
400
10
31
11
18
324
7
32
9
17
289
8
33
8
17
289
9
34
9
17
289
8
35
10
18
324
8
36
10
16
256
6
37
13
19
361
6
38
11
17
289
6
39
12
19
361
7
40
13
19
361
6
41
10
17
289
7
42
9
18
324
9
43
8
17
256
9
รวม
เฉลี่ย

435
10.11

760
17.76

13,447

325

X2
D2
64
100
49
64
81
64
64
36
36
36
49
36
49
81
81
2,527

ผลคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
จากสูตร

t

=

ΣD
nΣD2 - (ΣD)2
n-1

t

=

325
108,661 – 105,625
42

=

325
8.50
t
= 38.23
คา t จากตาราง df = 42 ที่ .01 = 2.4
หาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากสูตร
S.D.

=

NΣX2 - (ΣX)2
N(N - 1)

S.D.

=

578,221 – 577,600
1,806

S.D.

= 0.59

คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
เลขที่
คะแนนทดสอบหลังเรียน
( คะแนนเต็ม 20 )
1
17
2
19
3
16
4
20
5
20
6
18
7
18
8
19
9
17
10
16
11
17
12
17
13
18
14
19
15
18
16
18
17
17
18
17
19
17
20
18
21
17
22
17
23
18
24
18
25
17
26
17
27
17
28
18

คิดเปนรอยละ
85.00
95.00
80.00
100.00
100.00
90.00
90.00
95.00
85.00
80.00
85.00
85.00
90.00
95.00
90.00
90.00
85.00
85.00
85.00
90.00
85.00
85.00
90.00
90.00
85.00
85.00
85.00
90.00

เกณฑทกี่ ําหนด
( รอยละ )
75

คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ( ตอ )
เลขที่
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

คะแนนทดสอบหลังเรียน
16
20
18
17
17
17
18
16
19
17
19
19
17
18
17

คิดเปนรอยละ
80.00
100.00
90.00
85.00
85.00
85.00
90.00
80.00
95.00
85.00
95.00
95.00
85.00
90.00
85.00

รวม
เฉลี่ย

760
17.67

3,800
88.37

เกณฑทกี่ ําหนด

คะแนนเจตคติตอการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร
เลขที่
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
28

คะแนนจากแบบสอบถามหลังเรียน
3.75
4.25
4.00
4.75
4.50
4.50
4.25
4.25
3.75
4.00
4.25
4.25
4.00
4.50
4.00
4.25
3.75
4.25
4.00
425
4.00
4.00
4.25
4.00
4.00
3.75
4.00
4.00

เกณฑทกี่ ําหนด
ระดับ 4

คะแนนเจตคติตอการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร ( ตอ )
เลขที่
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

คะแนนจากแบบสอบถามหลังเรียน
4.00
4.50
4.25
3.75
4.00
3.75
4.25
4.00
4.50
4.25
4.50
4.50
4.50
425
4.00

รวม
เฉลี่ย

178.50
4.15

เกณฑทกี่ ําหนด
ระดับ 4

