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บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 
           ในการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดคนควาหลักการ  ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ  โดยแบงเปนหวัขอดังนี ้

  2.1  เอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตร    
  2.1.1  ความหมายของหลักสูตร 
   2.1.2  ความหมายของการพฒันาหลักสูตร 
  2.1.3  หลักของการพัฒนาหลักสูตร 
  2.1.4  หลักสูตรทองถ่ิน 
  2.1.5  การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 
  2.1.6  เหตุผลและความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 
   2.1.7  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสาระการเรียนรูกลุมวิทยาศาสตร 

 2.2  เอกสารที่เกี่ยวของกับการสอนวิทยาศาสตร 
  2.2.1  ความหมายของวิทยาศาสตร 

   2.2.2  ความหมายของทักษะกระบวนการวทิยาศาสตร 
  2.2.3  ประเภทของทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 
  2.2.4  วิธีสอนวิทยาศาสตร 

 2.3  การสอนแบบสืบเสาะหาความรู  (inqury : 5 Es) 
   2.3.1  ความหมายการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
  2.3.2  ขอดี - ขอเสียของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
  2.3.5  ขอจํากัดของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
  2.4  เอกสารที่เกี่ยวของกับหนังสือเสริมประสบการณ 

  2.4.1  ความหมายของหนังสอืเสริมประสบการณ 
  2.4.2  ลักษณะของหนังสือเสริมประสบการณ 

 2.5  พืชในทองถ่ิน 
  2.5.1  ชนิดของพืช 
  2.5.2  ประโยชน และคณุคาของพืช 
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 2.6  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
 2.6.1  งานวิจยัในประเทศ 
 2.6.2  งานวิจยัตางประเทศ 
 

2.1  เอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตร 
 
      2.1.1  ความหมายของหลักสูตร   
             หลักสูตรเปนองคประกอบที่สําคัญอยางยิ่งของการศึกษา  การจัดการศึกษาประเภทใด 
และระดับใดจะขาดหลักสูตรไมได  เพราะหลักสูตรเปนโครงรางที่กําหนดไววา  จะใหผูเรียน
ไดรับประสบการณอะไรบาง  จึงจะเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตของผูเรียนและสังคม  และ
แนวทางในการใหการศึกษา  ใหวิชาความรู  การถายทอดวัฒนธรรม  การปลูกฝง  เจตคติ  และ
คานิยม  การสรางความเจริญเติบโต  ความสมบูรณทางกาย  หรืออีกนัยหนึ่งคือ  การพัฒนาผูเรียน
ในทุกๆ ดาน  เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคลองกับความมุงหมายทางการศึกษา
ที่กําหนดไว  และมีนักการศึกษาไดใหความหมายเกี่ยวกับหลักสูตรในทัศนะที่แตกตางกัน
หลายประการ  ดังนี้ 
  กูด  (Good, 1973,  p. 157)  ไดใหความหมายของหลักสูตรวา  “หลักสูตร”  คือกลุมรายวิชา
หรือลําดับวิชาที่บังคับสําหรับการจบการศึกษา  หรือเพื่อรับประกาศนียบัตรในสาขาวิชาหลักตางๆ 
 เซเลอร  และอเลคซานเดอร  (Saylor & Alexander, 1974, p. 6)  ไดกลาวถึงความหมาย
ของหลักสูตรวา  เปนแผนสําหรับจัดโอกาสการเรียนรูใหแกบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่ง  เพื่อบรรลุ
เปาหมายหรือจุดมุงหมายที่วางไวโดยมีโรงเรียนเปนผูรับผิดชอบ   
 ชาตรี  สําราญ  (2539, หนา 11 - 14)  กลาววา  หลักสูตร  คือ  สูตรหลักที่ตองการใหครู
นําเรื่องราวในหลักสูตรไปจัดประสบการณการเรียนการสอนใหเด็กไดเรียนรู  โดยการจําลอง

สถานการณในชีวิตจริงมาสูเร่ืองที่เรียน  ผูเรียนตองเรียนรูดวยการเรียนที่หลากหลาย  เพื่อที่จะคนพบ
วิธีการดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางสงบสุข  การเปล่ียนแปลงของสังคมในยุคปจจุบันนั้นรวดเร็ว  
ถาครูยังสอนโดยการยึดเนื้อหาจากบทเรียน เชื่อไดวาผูเรียนจะไมสามารถแสวงหาแนวทาง
เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองได  เพราะบทเรียนที่ผูเรียนทองจําจากครูนั้น  เปนบทเรียนเกาๆ
ที่ลาสมัย   
 ธํารง  บัวศรี  (2542,  หนา 9 -10)  ไดใหความหมายของหลักสูตรวา  คือ  แผนซึ่งไดออกแบบ
จัดทําขึ้น  เพื่อแสดงจุดมุงหมาย  การจัดเนื้อหาสาระ   กิจกรรม  และมวลประสบการณ
ในแตละโปรแกรมการศึกษา  เพ่ือใหผูเรียนมีพัฒนาการในดานตางๆ ตามจุดหมายที่กําหนดไว                      
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  วัฒนาพร  ระงับทุกข  (2542, หนา 64)  ไดใหความหมายของหลักสูตรวา  เปนโครงการ
ใหการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  ความสามารถ  และคุณลักษณะที่สอดคลองกับ

ความมุงหมายของการศึกษาที่กําหนดไว 
               สงบ  ลักษณะ  (2542, หนา 12)  ไดใหแนวคิดวา  หลักสูตร  คือ  มวลประสบการณทั้งปวง
ที่จัดใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  ครบถวนตามมาตรฐานคุณภาพสากล  มาตรฐานความเปนไทย 
ชาติไทย  และมาตรฐานที่ชุมชนตองการ  เชนเดียวกับ  นิคม  ชมภูหลง  (2542, หนา 12)  กลาววา 
หลักสูตร  คือ  มวลประสบการณหรือกิจกรรมที่จัดใหแกผูเรียนทั้งในและนอกหองเรียน 
อันจะสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ดานความรู  เจตคติ  และการปฏิบัติ
ไปในทิศทางที่พึงประสงค 

 ไวลล  และบอนดิ  (Wiles & Bondi, 1976, p. 9; อางถึงใน สุนทร  บําเรอราช, 2543,  
หนา 6)  ไดกลาววาหลักสูตรวา  เปนส่ิงที่วางแผนไวเพื่อใหแนวทางแกผูเรียนในการสรางผลผลิต  
กําหนดกฎเกณฑ  หรือหลักวิชาดวยกระบวนการที่เปนระบบทั้งดานความรูและประสบการณ
ภายใตการดูแลของโรงเรียน  ทั้งนี้ก็เพื่อตัวผูเรียนเองใหมีผลกําลังตอการพัฒนาตนเอง  มีพฤติกรรม
ทางสังคมที่ดี 
  จากความหมายของหลักสูตรในทัศนะของนักวิชาการที่กลาวมานั้นมีความหมาย
พอที่สรุปแนวคิดความคิดเกี่ยวกับหลักสูตร ไดดังนี้ 
   1)  หลักสูตรในฐานะเปนวิชาและเนื้อหาสาระที่จัดใหแกผูเรียน 
 หลักสูตรในฐานะที่เปนวิชาและเนื้อหาสาระ  หมายถึง  วิชาและเนื้อหาสาระ
ที่กําหนดใหแกผูเรียนตองเรียนในชั้นตาง  ๆกลุมวิชาที่จัดขึ้นดวยวัตถุประสงคเฉพาะอยางใดอยางหนึง่  
แนวคิดที่สําคัญของความหมายของหลักสูตรก็ยังคงเปนวิชาและเนื้อหาวิชาที่ครูใชสอน  และ
นักเรียนใชเรียนในสถาบันการศึกษาในระดับตางๆ 
   2)  หลักสูตรในฐานะที่เปนเอกสารหลักสูตร 
      เอกสารหลักสูตร  ซ่ึงประกอบดวยจุดหมาย  หลักการ  โครงสราง  เนื้อหาสาระ  
อัตราเวลาเรียน  กิจกรรม  ประสบการณ  และการประเมินผลการเรียน  เพื่อใหผูเรียนมีความรู
ความสามารถ  มีเจตคติที่ดีในการอยูรวมกัน  มีพฤติกรรมตามที่กําหนดไวในจุดมุงหมายของ
หลักสูตร  หลักสูตรในฐานะที่เปนเอกสารเปนรูปเลม  ซ่ึงจําแนกเปน  2  ประเภท  คือเอกสาร
หลักสูตร  และเอกสารประกอบหลักสูตร 
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 บรรพต  สุวรรณประเสริฐ  (2544, หนา 14)  ไดใหความหมายของหลักสูตรไว  4  ประการ 
คือ 
 1)  หลักสูตร  หมายถึง  รายวิชาหรือเนื้อหาวิชาที่สอน 
     2)  หลักสูตร  หมายถึง  มวลประสบการณ ที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาจัด
ใหแกผูเรียน 
 3)  หลักสูตร  หมายถึง  กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4)  หลักสูตร  หมายถึง  ส่ิงที่สังคมคาดหมาย  หรือมุงหวังใหผูเรียนไดรับ 
 สุนีย  ภูพันธ  (2546, หนา 9- 14)  ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของหลักสูตร
ไวดังนี้  
  1)  หลักสูตรเปนวิชาและเนือ้หาที่จัดใหผูเรียน 
  2)  หลักสูตรเปนเอกสาร 
  3)  หลักสูตรเปนกิจกรรมที่จัดใหแกผูเรียน 
  4)  หลักสูตรคือแผนสําหรับจัดโอกาสการเรียนรูหรือประสบการณที่คาดหวัง
แกนกัเรียน 
 5)  หลักสตูรเปนมวลประสบการณ 
  6)  หลักสูตรเปนจุดมุงหมายปลายทาง 
 7)  หลักสูตรเปนระบบการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
  จากขอมูลขางตน พอจะสรุปไดวา  การนําหลักสูตรไปใช  เปนขั้นตอนที่สําคัญของ
การนําหลักสูตรไปใชจริงในหองเรียน  และเปนหนาที่โดยตรงของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ไมวาจะเปนผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอนตลอดจนถึงศึกษานิเทศกในการจัดทําเอกสารประกอบหลกัสตูร  
การจัดเตรียมบุคลากร  การบริหารหลักสูตร  การสนับสนุนทรัพยากร  การจัดคาบเวลาเรียน  
การติดตามการใชหลักสูตร  และการประเมินผลหลักสูตร  ใหสามารถตอบสนองตอการเรียนรู
ของนักเรียนที่มากที่สุด 
               2.1.2  ความหมายของการพฒันาหลักสูตร 

  ความหมายของการพัฒนาหลกัสูตร  ไดมีนกัการศกึษาไดใหความหมายของการพฒันา
หลักสูตร  ไวดังนี ้

ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ  (2539, หนา  25)  ไดใหความหมายของการพัฒนาหลักสูตร
เปนการเปลี่ยนแปลง  หรือปรับปรุงแผนประสบการณเรียนรูทั้งหลาย รวมกระบวนการทั้งหมด 
ตั้งแตการวางแผนพัฒนา  การศึกษาวิเคราะหสภาพตางๆกอนการพัฒนา  แลวนํามาใชในการออกแบบ
หลักสูตรการสอนและการพจิารณาประเมินผลหลักสูตร 
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  สวน วิชิต  สุรัตนเรืองชัย  (2540, หนา 30)  กลาวไววา  การพัฒนาหลักสูตร  หมายถึง 
กระบวนการที่จะทําใหไดมาซึ่งหลักสูตรที่สมบูรณ  ประกอบดวยขั้นตอนวางแผนหลักสูตร 
การสรางหลักสูตร การตรวจสอบคุณภาพ  และการปรับปรุงหลักสูตร  การใชหลักสูตร  และ
การประเมินหลักสูตร 

 เชนเดียวกับ  อํานาจ  จันทรแปน  (2542, หนา 17)  ไดใหความหมายของการพัฒนา
หลักสูตร  คือการสรางหลักสูตรขึ้นมาหรือปรับปรุงหลักสูตรที่สรางขึ้นมาใหมีความเหมาะสม
กับการเปลี่ยนแปลงของกาลเวลาและสังคม 

 เซเลอร  และอเล็กซานเดอร  (Saylor & Alexander p. 6; อางถึงใน  สุนีย  ภูพันธ, 2546, 
หนา 8)  ใหความหมายวา  “การพัฒนาหลักสูตร  หมายถึง  การจัดทําหลักสูตรเดิมที่มีอยูแลวใหดีขึ้น  
หรือเปนการจัดทําหลักสูตรใหมโดยไมมีหลักสูตรเดิมอยูกอน  การพัฒนาหลักสูตร  เปนการพยายาม
วางโครงการที่จะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูตรงตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว  ซ่ึงสอดคลองกบัแนวคดิ
ของ  (Taba, 1962, p. 10; อางถึงใน สุนีย  ภูพันธ, 2546, หนา 8)  ที่กลาวไววา  หลักสูตร  
คือแผนการเรียนรูที่ประกอบดวยจุดประสงคและจุดหมายเฉพาะการเลือกและจัดเนื้อหา  วิธีการ
จัดการเรียนการสอน  และการประเมินผล  และอื่นๆ เพื่อใหบรรลุถึงจุดมุงหมายอันใหมที่วางไว       

   จากความหมายของการพัฒนาหลักสูตรที่นักการศึกษาไดกลาวไวขางตน ทําใหสามารถ
อธิบาย  สรุปความหมายของการพัฒนาหลักสูตรไดวา  การพัฒนาหลักสูตร  (Curriculum 
Development)  หมายถึง  การจัดทําหลักสูตร  การปรับปรุง  การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหดีขึ้น 
เพื่อใหเหมาะกับความตองการของบุคคล  และสภาพสังคม 
 2.1.3  หลักของการพัฒนาหลักสูตร 
               หลักการสําหรับการพัฒนาหลักสูตรที่เสนอโดย ไทเลอร  (Tyler, 1990; อางถึงใน 
นิรมล  ศตวุฒิ, 2543, หนา 14)  ไดเสนอหลักการและเหตุผลในการพัฒนาหลักสูตรที่เรียกวา 
หลักการและเหตุผลของไทเลอร  (Tyler’s rationale)  ซ่ึงเนนการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
จะตองตอบคําถามพื้นฐาน  4  ประการ  คือ 

  1)  มีวัตถุประสงคทางการศึกษาอะไรบาง  สถานที่ศึกษาตองการใหผูเรียน
ไดรับ 

    2)  มีประสบการณทางการศึกษาอะไรบางที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคเหลานั้น 
  3)  จะจัดประสบการณทางการศึกษาเหลานั้นใหมีประสิทธิภาพไดอยางไร 
  4)  จะประเมนิประสิทธิภาพของประสบการณในการเรยีนอยางไร  จึงจะตัดสนิ

ไดวาบรรลุจุดมุงหมายทีก่ําหนดไว 
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  จากรูปแบบและทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร สรุปเปนหลักของการพัฒนาหลักสูตร
โดยทั่วไปไดดังนี้ 

        1)  ใชพืน้ฐานจากประวัติศาสตร  ปรัชญา  สังคม  จิตวิทยา  และวชิาความรูตางๆ 
  2)  พัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของสังคม  โดยวิเคราะหปญหา
ความตองการและความจําเปนตางๆ ของสังคม 
 3)  พัฒนาใหสอดคลองกับระดับพัฒนาการ  ความตองการและความสนใจของ
ผูเรียน 
 4)  พัฒนาใหสอดคลองกับหลักของการเรียนรู 
 5)  ในการเลือกและจัดประสบการณเรียน  จะตองพิจารณาความเหมาะสม
ในดานความยาก  ลําดับกอนหลัง  ความตอเนื่อง  และบูรณาการของประสบการณตางๆ 
 6)  พัฒนาในทกุจุดอยางประสานสัมพันธกันตามลําดับจากจดุประสงค  สาระความรู
และประสบการณ  กระบวนการเรียนการสอน  และประเมินผล 
 7)  พิจารณาถงึความเปนไปไดสูงในทางปฏิบัติ 
 8)  พัฒนาอยางเปนระบบ 
 9)  พัฒนาอยางตอเนื่องไมหยุดยั้ง 
 10)  มีการวจิัยติดตามผลอยูตลอดเวลา 
 11)  ดําเนนิการในรูปของคณะกรรมการ 
                       12)  อาศัยความรวมมืออยางจริงจังของผูเชี่ยวชาญและผูเกี่ยวของหลายฝาย 
 2.1.4  หลักสูตรทองถิ่น 
 ความหมายของหลักสูตรทองถ่ิน 
 เนื่องจากหลักสูตรที่ใชในประเทศไทยเปนหลักสูตรที่สรางขึ้นจากสวนกลาง  และ
ไดใชหลักสูตรนี้กันทั่วประเทศ  ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนทั่วประเทศมีมาตรฐานทางการศึกษาอยูใน
ระดับเดียวกัน  การพัฒนาหลักสูตรที่ใชกันอยางกวางขวางในระดับประเทศเชนนี้  จึงมีเนื้อหา
สาระกวางซึ่งอาจไมสอดคลองกับสภาพปจจุบันและความตองการของทองถ่ินอยูมาก  กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ  จึงไดเปดโอกาสใหทองถิ่นพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นไดโดยการปรับ 
เพิ่ม  ขยายหรือสรางหลักสูตรยอยในระดับทองถ่ินขึ้นมาเสริมหลักสูตรแมบท  เพื่อใหสอดคลองกับ
สภาพและความตองการของทองถ่ินในความหมายของการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินนั้นไดมีผูให

ความหมายไวหลายทานดังนี้           
          สุนทร สุนันทชัย  (2541, หนา 5)  ไดกลาวถึงความหมายของหลักสูตรทองถิ่นวา  
หลักสูตรที่ทองถ่ินขยาย  ตัด  หรือเพิ่มเนื้อหากิจกรรม  โดยยึดหลักสูตรแกนกลางเปนแมบท  และ
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ไมขัดตอเจตนารมณของหลักสูตรแกนกลาง  เพื่อใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพความเปนจริง
และความตองการของทองถ่ิน  หรือศึกษาหลักสูตรที่ทองถ่ินจัดทําขึ้นบางสวน  เพื่อใหเหมาะสมกับ
ความตองการของทองถ่ิน 

   นิคม  ชมพูหลง  (2542, หนา 13)  ใหความหมายของการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นวา 
การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  หมายถึง  การที่ทองถ่ินปรับปรุงขยายหรือเพิ่มรายละเอียด  เนื้อหาสาระ  
แผนการสอนสื่อการเรียนการสอนกิจกรรมใหเหมาะสมกับความตองการเฉพาะทองถิ่น 
โดยยึดหลักสูตรแกนกลางหรือหลักสูตรแมบทไมขัดตอเจตนารมณและจุดมุงหมายของ

หลักสูตรแกนกลาง  เพื่อใหเหมาะกับสภาพความเปนจริงและความตองการของทองถ่ิน 
 สําลี  รักสุทธี  (2544, หนา 11)  กลาววา  หลักสูตรทองถ่ิน  หมายถึงมวลประสบการณ 

ที่จัดขึ้นทั้งในหองเรียน  เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  ความสามารถ  ทักษะ  เจตคติ  และคุณภาพ
การดํารงชีวิต โดยพยายามใชทรัพยากรทองถ่ิน  ภูมิปญญาทองถ่ินใหผูเรียนไดเรียนรูบนพื้นฐาน
ของสภาพชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรมของตนเองตลอดจนมีสวนรวมในการแกปญหาตางๆ
ของชาติบานเมือง 

 นิคม  ชมพูหลง  (2545, หนา 89)  กลาววา  หลักสูตรทองถ่ิน  หมายถึง  ประสบการณ
ทั้งมวลที่โรงเรียนจัดทําขึ้นทั้งในและนอกหองเรียน  เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีความสมบูรณ
ทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรู  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชวีติ  
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  โดยพยายามใชทรัพยากรทองถ่ิน  แหลงการเรียนรู
ในทองถ่ิน  ภูมิปญญาทองถ่ิน  เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูบนพื้นฐานของสภาพชีวิต  เศรษฐกิจ  
สังคม  และวัฒนธรรม  และส่ิงแวดลอมที่แทจริง 
 กรมวิชาการ  (2545 ก, หนา 152)  ใหความหมายของการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินไววา 
“การพัฒนาหลักสูตรในระดับทองถิ่นเปนกระบวนการนําหลักสูตรแมบทไปสูการปฏิบัติ
ในหองเรียนใหไดผล  นับตั้งแตการจดัทํารายวิชาขึ้นใหม  การปรับใชรายวิชาจากหลักสูตรแมบท 
ตลอดจนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและกระบวนการสอน  การวัดผลและการประเมินผล 
เพื่อใหจัดการเรียนการสอนเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรอันเปนแนวนโยบายของชาติ”  

   จากความหมายของการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินที่นักการศึกษาไดใหไวดังกลาวขางตน
พอสรุปไดวา  การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  หมายถึง  “การนําหลักสูตรแมบทมาปรับ  ขยาย  หรือ
การสรางหลักสูตรยอยขึ้นมาเสริมหลักสูตรแมบท โดยใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง 
ปญหา  และความตองการของทองถ่ิน  เพื่อผูเรียนจะไดนําความรูและประสบการณไปใชในชีวิตจริง 
หรือเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน” 
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             2.1.5  การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 
 ประเภทของหลักสูตรทองถ่ิน 
 หลักสูตรทองถ่ินแบงเปน  3  ประเภท  คือ 
 1)  หลักสูตรทองถ่ินที่พัฒนาโดยทองถ่ินเองทั้งหมด  แตตองเปนไปตามนโยบาย
ที่สวนกลางไดกําหนดไววา  เชน  ในประเทศสหรัฐอเมริการัฐแตละรัฐสามารถจัดทําหลักสูตร
ของตนเองตามความตองการของรัฐนั้นๆ ได  แตตองไมขัดกับนโยบายของรัฐบาลสวนกลาง 
(Federal Government)  ที่ไดกําหนดไวอยางกวางๆ 
 2)  หลักสูตรทองถ่ินที่พัฒนาขึ้นจากหลักสูตรแมบทที่สวนกลางจัดทํากลาวคือ 
สวนกลางของรัฐจัดทําหลักสูตรแมบท  และเวนที่วางใหทองถ่ินมีเสรีภาพในการพัฒนาหลักสูตร
ใหสอดคลองกับสภาพปญหา  และความตองการของทองถ่ิน  เชน  หลักสูตรประถมศกึษา 
มัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533  ในประเทศไทย  เปนตน  
หลักสูตรทองถ่ินประเภทนี้จะพัฒนาไดเปน  2  กรณี  คือ 
  (1)  หลักสูตรทองถ่ินที่พัฒนาโดยปรับบางสวนของหลักสูตรแมบท  กลาวคอื 
เปนการปรับองคประกอบสวนใดสวนหนึ่งของหลักสูตรแมบท  เชนปรับรายละเอียดของเนื้อหา
เพื่อใหสอดคลองกับสภาพปญหา  และความตองการของทองถ่ิน 
  (2)  หลักสูตรทองถ่ินที่พัฒนาขึ้นเปนรายวิชาใหม  หรือการสรางหลักสูตรยอย 
เพื่อเสริมหลักสูตรแมบท  โดยใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของทองถ่ิน 
 3)  หลักสูตรทองถ่ินที่พัฒนาสําหรับทองถ่ิน  โดยเฉพาะเปนหลักสูตรที่หนวยงาน
ในทองถ่ินพัฒนาเปนหลักสูตรเฉพาะกิจและเปนหลักสูตรระยะสั้นๆ เพือ่ใชกบัชมุชนหรอืทองถ่ิน
ตามความตองการและความสมัครใจของผูเรียน  รวมทั้งสอดคลองกับสภาพสังคม  เศรษฐกิจ 
และวัฒนธรรมของชุมชนในทองถ่ินนั้นๆ เชน  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  อาทิ  หลักสูตรซอม
มอเตอรไซด  หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผา  ที่จัดโดยการศึกษานอกโรงเรียนหรือกรมอาชีวศึกษา
ในประเทศไทย  เปนตน  (ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ, 2548, หนา 107) 
 ขั้นตอนในการพัฒนาหลักสตูรดาํเนินงานดังนี ้
                1)  ศึกษาจุดประสงค เนื้อหา  กิจกรรม  และคาบเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร
หรือคําอธิบายรายวิชาของหลักสูตรแมบท 
 2)  กําหนดรายวิชาละเอียดของเนื้อหาที่จะเพิ่มหรือปรับ  สําหรับนํามาใหเรียนรู
หรือฝกทักษะโดยใหสอดคลองกับสภาพปญหา  และความตองการของทองถ่ิน 
 3)  นําเอารายละเอียดที่ไดตามขอ  2  ไปปรับเขาในโครงสรางขอบขายของเนื้อหา
ของกลุมประสบการณ/รายวิชาที่สอดคลอง  แลวนําไปจัดทาํแผนการสอนตอไป 
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  4)  พิจารณาปรับแนวการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน ส่ือ ใหสอดคลองกับ
เนื้อหาที่ปรับ เพิ่มเติม หรือลดนั้น 
             5)  จัดทําคําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมขึ้นใหม  เปนการพัฒนาหลักสูตรของทองถ่ินดวย 
การจัดทําเนื้อหาหรือรายวิชาขึ้นใหมเพิ่มเติมจากที่มีปรากฏในหลักสูตร  โดยเนื้อหาสอดคลองกับ
ทองถ่ินและจุดประสงคของกลุมวิชา  หรือกลุมประสบการณ 
                     6)  ปรับปรุงและ/หรือเลือกใชส่ือการเรียนการสอนใหเหมาะสม    
 การพัฒนาหลกัสูตรของทองถ่ินลักษณะนี้เปนการเลือกใช  ปรับปรุง  เพิ่มเติมหรือตัดทอน
เนื้อหาในสื่อตางๆ ที่มีอยูใหเหมาะสมสอดคลองกับจุดประสงคเนื้อหาของทุกกลุมประสบการณ
หรือรายวิชาตางๆ และสอดคลองกับสภาพทองถ่ิน 
 ส่ือการเรียนการสอนที่ทองถ่ินสามารถเพื่อใชประกอบการเรียนการสอนประกอบดวย

หนังสือเรียน  แบบฝกหัด  และหนังสือเสริมประสบการณ  โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 
 หนังสือเรียน  หมายถึง  หนังสือที่กําหนดใหใชสําหรับการเรียนการสอนรายวิชาใด
รายวิชาหนึ่งโดยเฉพาะที่มีเนื้อหาตรงตามที่ระบุไวในรายวิชานั้นๆ อาจจะมีลักษณะเปนเลมหรือ
เปนชุดก็ได 
 แบบฝกหัด  หมายถึง  ส่ือที่ใชสําหรับใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติเพื่อชวยเสริมใหเกิดทักษะ
และแตกฉานในบทเรียนมากยิ่งขึ้น 
 หนังสือเสริมประสบการณ  หมายถึง  หนังสือเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องก็ไดสําหรับใหผูเรียนไดศึกษาหาความรู

ดวยตนเอง  หนังสือเสริมประสบการณเปน  4  ประเภท  คือ 
 1)  หนังสืออานนอกเวลา เปนหนังสือที่กําหนดใหใชการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง
ตามหลักสูตรนอกเหนือจากหนังสือเรียนสําหรับใหผูเรียนอานนอกเวลาเรียน  โดยถือกิจกรรม
เกี่ยวกับหนังสือนี้เปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
 2)  หนังสืออานเพิ่มเติม  เปนหนังสือที่มีเนื้อหาอิงหลักสูตร  ซ่ึงมีความเหมาะสม
กับวัยและความสามารถในการอานของผูเรียน  สําหรับใหศึกษาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง 
 3)  หนังสืออุเทศ  เปนหนังสือสําหรับคนควา  อางอิง  เกี่ยวกับการเรียนการสอน 
โดยมีการเรียบเรียงเปนเชิงวิชาการ 
  4)  หนังสือสงเสริมการอาน  เปนหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆ ไป 
ไมขัดตอวัฒนธรรมประเพณีและศีลธรรมอันดีงาม  ใหความรู  มีคติและมีสารประโยชน  มุงสงเสริม
ใหผูอานเกิดทักษะในการอานและมีนิสัยรักการอาน 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
15 

 2.1.6  เหตุผลและความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 
  ถึงแมวาจะมีหลักสูตรแกนกลางหรือหลักสูตรแมบทแลว  แตยังตองมีการพัฒนา
หลักสูตรทองถ่ิน  ทั้งนี้มีเหตุผลและความจําเปนดังตอไปนี้ 
  นิคม  ชมพูหลง  (2544, หนา 90)  กลาววา  สาเหตุที่ตองมีการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน
เพราะการจัดการศึกษาที่ผานมา  เปนแนวทางการพัฒนาของประเทศที่พัฒนาแลวเปนสวนใหญ
วิชาความรูตางๆ ที่จัดใหเรียนนั้นคอนขางโนมเอียงไปในลักษณะที่เอื้ออํานวยแกการดํารงชีวิต
ในสังคมชุมชนเมือง  โดยมีการประยุกตใหเหมาะสมกับสภาพการดํารงชีวิตในชุมชนคอนขางนอย
ประกอบกับเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  จนทองถ่ินและชุมชนปรับตัว
ตามไมทันบังเกิดผลเปนปญหาของชุมชนชนบท  ทั้งในดานเศรษฐกิจ  สภาพสังคม  และวัฒนธรรม 
ความเปนอยูและสิ่งแวดลอม  ซ่ึงเปลี่ยนแปลงไปในเชิงลบคอนขางมาก  ปญหาตางๆ ดังกลาว
นาจะผอนคลายลงบางหากมีความคํานึงถึงสภาพปญหาและความตองการของทองถิ่น และ
กระบวนการพัฒนาที่เฉพาะเจาะจงสําหรับแตละทองที่  และหากยิ่งเปดโอกาสใหทองถิ่น
มีสวนรวมกันกําหนดเปาหมายและแนวทางการพัฒนาทองถ่ินของตนเองดวยแลว  ก็ยิ่งจะสามารถ
แกปญหาไดมากขึ้น 
  จากเหตุผลและความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของนักการศึกษาดังกลาว 
สรุปไดวา  การจัดการศึกษาที่ผานมาไมสอดคลองกับสภาพปญหา  เศรษฐกิจ  และความตองการ
ของทองถิ่น  ผูเรียนไมไดเรียนรูตามความตองการอยางแทจริง  จึงไมสามารถนําความรูไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันได 
 2.1.7  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสาระการเรียนรูกลุมวิทยาศาสตร  
  สาระการเรียนรูที่กําหนดไวนี้เปนสาระหลักที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคนประกอบดวย

เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการจัดการเรียนรู  ผูสอน
ควรบูรณาการสาระตางๆ เขาดวยกันเทาที่จะเปนไปได  (กรมวิชาการ, 2545ก, หนา  10) 

 สาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระวิทยาศาสตร ประกอบดวย 
    สาระที่  1  ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
  สาระที่  2  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
   สาระที่  3  สารและสมบัติของสาร 
   สาระที่  4  แรงและการเคลื่อนที่ 
  สาระที่  5  พลังงาน 
  สาระที่  6  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
  สาระที่  7  ดาราศาสตรและอวกาศ 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
16 

  สาระที่  8  ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 สําหรับผูเรียนที่มีความสนใจหรือมีแววทางวิทยาศาสตร สถานศึกษาอาจจัดใหผูเรียน

รูสาระที่เปนเนื้อหาวิชาใหกวางขึ้น  เขมขนขึ้น  หรือฝกทักษะกระบวนการมากขึ้น โดยพจิารณา
จากสาระหลักที่กําหนดไวนี้  หรือสถานศึกษาอาจจัดสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเพิ่มเติมก็ได 
โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับความสามารถและความตองการของผูเรียน 
 มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เปนขอกําหนดคุณภาพของ

ผูเรียนดานความรู  ความคิด  ทักษะ  กระบวนการเรียนรู คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  
ซ่ึงเปนจุดมุงหมายที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  ประกอบดวย  มาตรฐาน
การเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สําหรับนักเรียนทุกคนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  สําหรับนักเรียนทุกคนเมื่อจบการศึกษาในแตละชวงชั้น 
  มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพืน้ฐานของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ดังนี ้
 สาระที่ 1 : สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 

          มาตรฐาน ว 1.1 : เขาใจหนวยพื้นฐานของชีวิต  ความสัมพันธของโครงสราง
และหนาที่ของระบบตางๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู 
ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู  และนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

          มาตรฐาน ว 1.2 : เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม  วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  ความหลากหลายทางชีวภาพ  การใชเทคโนโลยีชีวภาพ  
ที่มีผลตอมนุษย  และส่ิงแวดลอม  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร  ส่ือสาร
ส่ิงที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

 สาระที่ 2 : ชีวติกับสิ่งแวดลอม 
มาตรฐาน ว 2.1 : เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอม

กับสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธระหวางสิ่งมชีีวิตตางๆ ในระบบนิเวศ  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู
และจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
   มาตรฐาน ว 2.2 : เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากร 
ธรรมชาติในระดับทองถ่ิน  ประเทศ  และโลก  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร 
ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู  และนําความรูไปใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน
อยางยั่งยืน 
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สาระที่ 3 : สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว 3.1 : เขาใจสมบัติของสาร  ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกบั

โครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร 
ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
                  มาตรฐาน ว 3.2 : เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของสาร 
การเกิดสารละลาย  การเกิดปฏิกิริยาเคมี  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร 
ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

    สาระที่ 4 : แรงและการเคลื่อนท่ี 
  มาตรฐาน ว 4.1 : เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา  แรงโนมถวง และ

แรงนิวเคลียร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใช

ประโยชนอยางถูกตองและมีคุณธรรม 
มาตรฐาน ว 4.2 : เขาใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตางๆ ของวัตถุในธรรมชาติ

มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู  และจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชน 
                 สาระที่ 5 : พลังงาน 
                        มาตรฐาน ว 5.1 : เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต  
การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน  ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและ
ส่ิงแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

 สาระที่ 6 : กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
                        มาตรฐาน ว 6.1: เขาใจกระบวนการตางๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก 
ความสัมพันธของกระบวนการตางๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ  และ
สัณฐานของโลก  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร  ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและ
นําความรูไปใชประโยชน 

สาระที่ 7 : ดาราศาสตรและอวกาศ 
                       มาตรฐาน ว 7.1 : เขาใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะและกาแล็กซี  ปฏิสัมพันธ
ภายในระบบสุริยะและผลตอส่ิงมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร 
ส่ือสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 
                       มาตรฐาน ว 7.2 : เขาใจความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นํามาใชในการสํารวจ
อวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ  ดานการเกษตรและการสื่อสาร  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู
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และจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชนอยางมีคุณธรรมตอชีวิตและ
ส่ิงแวดลอม 

สาระที่ 8 : ธรรมชาตขิองวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
      มาตรฐาน ว 8.1 : ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร

ในการสืบเสาะหาความรู การแกปญหา  รูวาปรากฏการณธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบ
ที่แนนอน  สามารถอธิบาย  และตรวจสอบได  ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้นๆ 
เขาใจวาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  สังคม  และส่ิงแวดลอม  มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 

 
ตาราง  1  ผลการเรียนที่คาดหวัง สาระการเรียนรูพื้นฐานวิทยาศาสตร  
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ป.5                     สาระการเรียนรู ป.5 
1. อธิบายโครงสรางของดอกการสืบพันธุของ 

พืชดอกและยกตัวอยางการนําไปใชประโยชน 
(ว 1.1-1) 

2. อธิบายวิธีการขยายพนัธุพืชดวยวิธีการตางๆ 
เชน ปกชํา ตอนกิ่ง ติดตา ทาบกิ่ง (ว 1.1-1) 

3. สืบคนขอมูลและใชความรูขยายพนัธุดวยวธีิ 
ปกชํา ตอนกิ่ง (ว 1.1-1) 

4. สืบคนขอมูลและอธิบายการสืบพันธุของสัตว 
ยกตวัอยางการนําความรูไปใชในการขยาย 
พันธุสัตวและดแูลสัตวในทองถ่ิน (ว 1.1-2) 

5. ทดลอง สืบคนขอมูล และอธิบายพฤติกรรม 
บางประการของสัตวในทองถ่ินที่ตอบสนองตอ

ส่ิงแวดลอม (ว 1.1-2) 
6. สํารวจเปรียบเทียบลักษณะของพืชและ 

สัตวใกลตวั (ว 1.2-1) 
7. สํารวจ สังเกตลักษณะของคนในครอบครัว 
 (ว 1.2-1) 

1. การสืบคนขอมูลและการอภปิราย

เกี่ยวกับการสืบพันธุของพืชดอกและ

การนําไปใชประโยชน 
2. การทดลองและการสังเกตเกีย่วกับ 

การขยายพนัธุพืชดวยวิธีตางๆ เชน 
ปกชํา ตอนกิ่ง ติดตา ทาบกิ่ง 

3. การสืบคนขอมูลและการอภปิราย

เกี่ยวกับการสืบพันธุของสัตวและ 
นําความรูไปใชในการขยายพันธุสัตว

และดแูลสัตวในทองถ่ิน 
4. การสํารวจและการสืบคนขอมูล

เกี่ยวกับพฤตกิรรมของสัตว 
ที่ตอบสนองตอส่ิงแวดลอม 

5. การสํารวจและการสังเกตลกัษณะ 
ที่ถายทอดทางพันธุกรรมของคนใน

ครอบครัวและรุนลูก 
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ตาราง 1  (ตอ)  ผลการเรียนที่คาดหวัง สาระการเรียนรูพื้นฐานวิทยาศาสตร  
 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ป.5                     สาระการเรียนรู ป.5 
8. อธิบายการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

และความแปรผันของสิ่งมีชีวิตแตละกลุม 
(ว 1.2-1) 

9. สํารวจ สังเกตลักษณะและสบืคนขอมูล 
พืชหลากหลายชนิดในทองถ่ิน จําแนกพืช
ในทองถ่ินที่มดีอก ไมมีดอก ใบเลี้ยงเดีย่ว 
ใบเลี้ยงคู (ว 1.2-2) 

6. การสํารวจสังเกตลักษณะสําคัญของ 
      พืช-สัตวแตละชนิดจากรุนพอ-แม  
7. การสํารวจ การสังเกต และการอภิปรายพืช

ในทองถ่ินที่หลากหลาย ทั้งพืชมีดอก  
ไมมีดอก ใบเลี้ยงเดี่ยว ใบเลี้ยงคู 

8.    การสืบคนขอมูล การสํารวจและ 
       การสังเกตสัตวตางๆ ในทองถ่ินที่ไมม ี

10. สํารวจ สังเกต สืบคนขอมูล  
      สัตว หลากหลายชนดิ จําแนกสัตวใน  
      ทองถ่ินที่ไมมีกระดกูสันหลัง และสัตว 
        มีกระดูกสันหลัง (ว 1.2-2) 
11. ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับสมบัติของ

วัสดุไดแก ความยืดหยุน ความแข็ง  
ความเหนียว การนําความรอน การนํา
ไฟฟา ความหนาแนน (ว 3.1-1) 

12. สืบคนขอมูลอภิปรายเกี่ยวกบัการใชวัสดุ
ตางๆ ในชีวิตประจําวนั (ว 3.1-1) 

13. เสนอแนะการเลือกใชวัสดุอยางถูกตอง  
(ว 3.1-1) 

14. ทดลองและอธิบายสมบัติทั่วไปของ
ของแข็ง ของเหลว แกส (ว 3.1-2) 

15. ทดลองหาแรงลัพธเนื่องจากแรงสองแรง
ที่กระทํากับวตัถุและยกตัวอยางการใช

ประโยชนของแรงลัพธ (ว 4.1-1) 
16. ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับมวลและความ

หนาแนน (ว 4.1-1) 

       กระดูกสนัหลังและสัตวมีกระดูกสันหลัง 
9. การสํารวจและการสังเกตวสัดุหรือส่ิงของ

ในชีวิตประจาํวัน 
10. การทดลองและการวเิคราะหสมบัติ 

ความยืดหยุน ความแข็ง ความเหนยีว  
การนําความรอนการนําไฟฟาและ 
ความหนาแนนของวัสดุตางๆ 

11. การสํารวจการสืบคนเกี่ยวกบัการใชวัสดุ
ตางๆ ในชีวิตประจําวนั อยางถูกตองและ
เหมาะสม 

12. การทดลอง การสังเกต การวิเคราะห และ
การอภิปรายสมบัติทั่วไปของของแข็ง 
ของเหลว แกส 

13. การทดลองหาแรงลัพธเนื่องจากแรงสอง
แรงที่กระทํากบัวัตถุและการอภิปราย

ประโยชนของแรงลัพธ 
14. การทดลองและการอภิปรายเกี่ยวกับมวล

และความหนาแนน 
 

 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
20 

ตาราง 1 (ตอ)  ผลการเรียนที่คาดหวัง สาระการเรียนรูพื้นฐานวิทยาศาสตร  
 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ป.5                     สาระการเรียนรู ป.5 
17. ทดลองและอธิบายความดนัของอากาศ 
       และความดันของของเหลวและ

ยกตวัอยางการใชประโยชนของความดัน 
(ว 4.1-2) 

18. ทดลองและอธิบายแรงลอยตัวของวัตถุ 
ในน้ํา (ว 4.1-2) 

19.  ทดลองและอธิบายแรงเสียดทาน ระบุ 
       แรงเสียดทานที่เกิดขึน้จากสถานการณ 
       ตางๆ ในชีวิตประจําวัน (ว 4.2-1) 

15. การทดลองหาความดันของอากาศและ
ความดันของของเหลวและการอภิปราย

ประโยชนของความดัน 
16.  การทดลองเกี่ยวกับแรงลอยตัวของวัตถุ 

ในน้ํา 
17. การทดลองเกีย่วกับแรงเสียดทานและ 

การอภิปรายผลของแรงเสียดทานที่เกดิขึน้

ในชีวิตประจาํวัน 
18.  การอภิปรายเกีย่วกับผลที่เกิดจาก 

20. ทํานายผลที่จะเกิดขึ้นจากแรงเสียดทาน 
และเสนอแนวทางระวังปองกันไมใหเกิด

ความเสียหายจากแรงเสียดทาน (ว 4.2-1)  
21. ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงและการ

เคลื่อนที่ของเสียงในตวักลาง (ว 5.1-3) 
22. ทดลองและอธิบายความดังของเสียง 

อันตรายที่จะเกิดขึ้นและเสนอวิธีการ

ปองกัน (ว 5.1-3) 
23. สังเกตและอธบิายชนิดของเมฆ (ว 6.1-4) 
24. การทดลองและอธิบายการเกดิเมฆ 
     หมอก ฝน น้ําคาง และลูกเห็บ (ว 6.1-4) 
25. สืบคนขอมูลและนําเสนอผลของ 

ปรากฏการณเกิดเมฆ หมอก น้ําคาง ฝน 
และลูกเห็บ (ว 6.1-4) 

26. วัดอณุหภูมิของอากาศในทองถ่ิน สืบคน
ขอมูลและอธิบายความชื้นความดัน 
บรรยากาศและผลของการเปลี่ยนแปลง  
(ว 6.1-5) 

      แรงเสียดทานและเสนอวธีิการปองกัน
ความเสียหายจากผลนั้น 

19. การทดลองการเกิดเสียงและการเคลื่อนที่
ของเสียงในตวักลาง 

20. การทดลองและการสังเกตเกี่ยวกับความดัง
ของเสียง  และการอภิปรายอนัตราย 
ที่จะเกิดขึ้น 

21. การทดลอง การสังเกตและการสืบคน
ขอมูลเกี่ยวกับการเกิดและลกัษณะเมฆ 
หมอก ฝน น้ําคางและลูกเหบ็ 

22. การอภิปรายผลของปรากฏการณ
ภูมิอากาศตอมนุษย ส่ิงมีชีวิตตางๆ และ
ส่ิงแวดลอม 

23. การวัดอณุหภมูิของอากาศในทองถ่ิน และ
การสืบคนขอมูลการเปลี่ยนแปลง

ความชื้นและความดันอากาศ 
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ตาราง 1 (ตอ)  ผลการเรียนที่คาดหวัง สาระการเรียนรูพื้นฐานวิทยาศาสตร  
 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ป.5                     สาระการเรียนรู ป.5 
27. อธิบายปจจัยทีท่ําใหอากาศเปลี่ยนแปลง 

ซ่ึงมีผลตอวัฏจักรน้ํา (ว 6.1-5) 
28. การทดลองการเกิดลมและอธิบายผลของ

ลมตอชีวิตและสิ่งแวดลอม (ว 6.1-6) 

24.  การอภิปรายปจจยัที่มีผลทําใหอากาศ    
   เปล่ียนแปลง ซ่ึงมีผลตอวัฏจักรของน้ํา 

25.  การทดลองการเกิดลม และการอภิปรายผล
ของการเกิดลมตอส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

29. ทดลองและอธิบายการเกิดกลางวัน
กลางคืน  ทิศปรากฏการณขึ้นตกของ
ดวงดาวโดยใชแบบ  จําลอง (ว 7.1-2) 

30. ทดลองและอธิบายการเกิดกลางวัน
กลางคืน  ทิศปรากฏการณขึ้นตกของ
ดวงดาวโดยใชแบบ  จําลอง (ว 7.1-2 

26. การอภิปรายและเสนอความคิดการใช
ประโยชนจากพลังงานลม 

27. การสังเกต และการอภิปรายการเกิด
กลางวัน  กลางคืน ทิศ ปรากฏการณ 
ขึ้นตกของดวงดาว 

 

 
คําอธิบายรายวิชา ชวงชัน้ท่ี 2 ชั้นประถมศกึษาปท่ี 5 

รายวิชาวิทยาศาสตร 
 

ศึกษาวิเคราะหการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะที่ถายทอดทางพันธุกรรม
พืชมีดอก พืชไมมีดอก พืชใบเลี้ยงเดี่ยว พืชใบเลี้ยงคู สัตวมีกระดูกสันหลัง สัตวไมมกีระดูก          
สันหลัง การสืบพันธุและการขยายพันธุของพืช การสืบพันธุและการขยายพันธุของสัตว 
พฤติกรรมของสัตวที่ตอบสนองตอส่ิงแวดลอมวัสดุและสมบัติของวัสดุ วัสดุในชีวิตประจําวัน 
สมบัติของวัสดุ สมบัติทั่วไปของของแขง็ ของเหลว แกส แรงและความดัน แรงลัพธและ
ประโยชนของแรงลัพธ มวลและความหนาแนน ความดันอากาศและความดันของของเหลว 
แรงลอยตัว แรงเสียดทาน เสียงกับการไดยิน การเกิดเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียง ความดัง
ของเสียงและอันตรายที่จะเกิดขึ้น น้ํา ฟา และดวงดาว เมฆ หมอก ฝน น้ําคาง ลูกเห็บ วัฏจักรน้ํา 
กลางวัน กลางคืน การเกิดลมและประโยชนจากลม ทิศและปรากฏการณขึ้นตกของดวงดาว 
โดยใชการสืบเสาะหาความรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสํารวจตรวจสอบ 
การสืบคนขอมูลและการอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร 
จริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 
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2.2 เอกสารที่เกี่ยวของกับการสอนวิทยาศาสตร 
 

  2.2.1  ความหมายของวิทยาศาสตร 
         คําวา  “วิทยาศาสตร”  มีความหมายตามภาษาอังกฤษวา  science  ตรงกับรากศัพทภาษา

ละตินวา scientia  ซ่ึงหมายถึง  ความรู  (knowledge) ความรูดังกลาวนี้จะ หมายถึง  ความรูทั่วๆ ไป 
ไมจํากัดวาเปนความรูอะไร ความรูประเภทใด  อาจจะเกี่ยวของกับธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม  หรือ
ตัวมนุษยเองอาจเปนเรื่องที่มนุษยไมเคยพบเคยเห็น และมนุษยไดพบไดเห็น  ไดรูไดเขาใจวา 
ส่ิงนั้นคืออะไร  เปนมาอยางไร  จะเห็นวา  คําวา  science  ในความหมายดังกลาวเปนความหมาย
ที่กวางเกินไป จึงไดมีนักวิชาการตางๆ ไดพยายามที่จะใหความหมายของคําวา "วิทยาศาสตร" 
ใหชดัเจนมากขึ้น อาทิ  เชน 
      ภพ  เลาหไพบูลย  (2542, หนา 2)  ไดสรุปความหมายของวิทยาศาสตรวา วิทยาศาสตร
เปนวิชาที่สืบคนความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติ  โดยใชกระบวนการแสวงหาความรูวิทยาศาสตร 
วิธีการทางวิทยาศาสตร  และเจตคติทางวิทยาศาสตร  เพื่อใหไดมาซึ่งความรูวิทยาศาสตร
เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป  
         ประครอง  แสนไชย  (2545, หนา 17)  ไดใหความหมายของวิทยาศาสตรไววา 
วิทยาศาสตร  หมายถึง  การศึกษาเรื่องราวหรือปรากฏการณในทางธรรมชาติ โดยอาศัย
วิธีทางวิทยาศาสตรในการรวบรวมขอมูล  คนควา  ทดลองเพื่อใหไดคําตอบ ขอเท็จจริงการจัดระบบ
เปนองคความรูเพื่อใชประโยชนตอไป                                                                             
 ความหมายขางตนพอสรุปไดวา  วิทยาศาสตร หมายถึง ความรูที่เกี่ยวกับธรรมชาติและ
ปรากฏการณตางๆ ที่อยูรอบตัวเรา  เปนความรูที่บงบอกถึง  โครงสราง ลักษณะ และอิทธิพล
ของสิ่งเหลานั้นที่มีตอตัวมนุษยหรือมีความสัมพันธกับการดํารงชีวิต  ลักษณะความรูดังกลาวนี้
ไดมาจากการสังเกต  คนควา ทดลอง  แลวรวบรวมขอมูลมาสรุป  เพื่อตั้งขึ้นเปนความจริง  กฎ 
และทฤษฎีตอไป ในสมัยกอนมนุษยมีการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้น
แตไมคอยละเอียด  เชน  แผนดินไหว  ภูเขาไฟ  ระเบิด  ฟาผา  สุริยปุราคา  เปนตน  ซ่ึงมกัจะเชือ่วา
ปรากฏการณเหลานี้  เกิดจากการกระทําของเทพเจาหรือส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ  ซ่ึงตรงกันขามกับสมัยปจจุบัน 
มีการประดิษฐเครื่องมือที่ทันสมัยมาตรวจสอบปรากฏการณตางๆ เหลานั้น  เพื่อใหไดความรู
ที่ถูกตอง  ความรูทางวิทยาศาสตรที่คนพบมีมากมาย  บางอยางมีชีวิต  บางอยางไมมีชีวิต  ส่ิงเหลานี้ 
เราจะพบเห็นอยูตลอดเวลา ทําใหเราทราบและเขาใจถึงการดํารงชีวิต  การเจริญเติบโต  
การขยายพันธุ ฯลฯ จนกลายเปนความรูเบื้องตนอยางงายๆ ที่เราจะตองรู  และทําความเขาใจ 
คร้ันตอมามนุษยเราเริ่มเรียนรูขอมูลจากสิ่งแวดลอม  ไดรูจักสังเกต คนควา  และทดลอง 
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อยางมีระเบียบแบบแผน  รูจักใชสติปญญาในการวินิจฉัย  ทําใหเกิดความรูที่แตกฉานออกไปเรื่อย  ๆ
จนเกิดความรูเกี่ยวกับธรรมชาติมากมาย      
 กลาวโดยสรุป วิทยาศาสตร  คือ  องคความรูของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร
ที่ใชในการสืบเสาะหาความรู  และวิธีการทางวิทยาศาสตรที่ใชในการสืบเสาะหาความรูนั้นอาศัย
การสังเกตเปนพื้นฐาน  
 องคประกอบของวิทยาศาสตร 

 จากความหมายของวิทยาศาสตรจากทรรศนะตางๆ ที่กลาวมาแลว  จะพบวา วิทยาศาสตร
เปนเรื่องราวของธรรมชาติ  ประกอบดวยสวนที่เปนผล  จากผลงานของนักวิทยาศาสตร  ไดสะสม 
เรียบเรียงอยางเปนระบบ หรือเรียกวา องคความรู แตถาผลงานของนักวิทยาศาสตรหยุดอยูกับที่
โดยถือวาความรูตางๆ ทางวิทยาศาสตรที่มี  สามารถอธิบายปรากฏการณตางๆ ในจักรวาลนี้ได
อยางสมบูรณแลว  ปานนี้เราก็คงจะยังมีความเชื่ออยูวา  โลกเปนศูนยกลางของจักรวาล  ความเร็ว 
ของวัตถุที่ตกลงสูที่ต่ําขึ้นอยูกับน้ําหนักของมัน  ตามความเชื่อของนักวิทยาศาสตรสมัยกอนๆ 
คงไมมีวิธีทดลองพิสูจนเนื้อหาทางวิทยาศาสตรเกาๆ เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหถูกตองยิ่งขึ้น 
และคนพบความรูใหมๆ อยางที่วิทยาศาสตรเปนอยูในปจจุบันนี้แน  ดังนั้น  จะเห็นวาวิทยาศาสตร 
มีสวนของการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  อยางไมมีที่สิ้นสุด  หรือเรียกวา  วิทยาศาสตร 
ตองมีสวนที่เปนพลวัต  (dynamic)  สวนที่เปนพลวัตของวิทยาศาสตรนี้ดําเนินการตอๆ กันมาได 
ดวยนักวิทยาศาสตร  ซ่ึงตองรูในคุณคาของการคิด ตามเหตุและผล  เห็นความสําคัญในเสรีภาพ 
แหงความคิด  มีขอสงสัยในปรากฏการณตางๆ เปนทุนเดิมอยูตลอดเวลา  จึงจะเปนสภาพจิตใจ
ที่จะทําใหเกิดกิจกรรมพลวัต ทางวิทยาศาสตรขึ้นได  
  ความสําคัญของวิทยาศาสตร      
  กรมวิชาการ  (2545ข,  หนา 1- 2)  วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบัน
และอนาคต  เพราะวิทยาศาสตรเกี่ยวของกับชีวิตของทุกคน  ทั้งในการดํารงชีวิตประจําวนั  และ
ในงานอาชีพตางๆ เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนผลผลิตตางๆ ใชเพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิต
และในการทํางาน  ลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตรผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและ
ศาสตรอ่ืนๆ ความรูวิทยาศาสตรชวยใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอยางมาก ในทางกลับกัน
เทคโนโลยีก็สวนสําคัญมากที่จะใหมีการศึกษาคนควาความรูทางวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้นอยางไมหยุดยั้ง 
วิทยาศาสตรทําใหคนไดพัฒนาวิธีคิด  ทั้งความคิด  เปนเหตุเปนผล  คิดสรางสรรค  คิดวิเคราะห 
วิจารณ  มีทักษะที่สําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ 
สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลหลากหลายและประจักษพยานที่ตรวจสอบได  วิทยาศาสตร
เปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม ซ่ึงเปนสังคมแหงความรู  (knowledge  based  society)  ทุกคน
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จึงจําเปนตองไดรับการพัฒนา ใหรูวิทยาศาสตร  (scientific  literacy  for  all)  เพื่อท่ีจะมีความรู 
ความเขาใจ  โลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษยสรางสรรคขึ้น  และนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล 
มีคุณธรรม  ความรูวิทยาศาสตรไมเพียงแตนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  แตยังชวยใหคน
มีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการใชประโยชน  การดูแลรักษา  ตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน  และที่สําคัญอยางยิ่งคือ  ความรูวิทยาศาสตร 
ชวยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สามารถแขงขันกับนานาประเทศ  และ
ดําเนินชีวิตอยูรวมกันในสังคมโลกไดอยางมีความสุข 
 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร  เปนทักษะที่จําเปนตองใชกระบวนการเสาะแสวงหา
ความรู  หรือการแกปญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร  หรือที่เรียกวา  กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ซ่ึงเปนทักษะพื้นฐานที่จะชวยใหผูเรียน  สามารถเรียนวิทยาศาสตรไดเปนอยางดี  และสามารถ
นําไปประยุกตใชในการเรียนวิชาอ่ืนๆ ตลอดจนการดําเนินชีวิตตอไปได 

 2.2.2  ความหมายของทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร   
               นักการศึกษาไดใหความหมายของทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรไวดังนี้ 
           วาสนา  พรหมสุรินทร  (2540, หนา 27)  กลาวไววา  ทักษะกระบานการทางวิทยาศาสตร 
หมายถึงพฤติกรรมที่แสดงออก  อันเกิดจากความคิดเห็นอยางมีเหตุผลและการปฏิบัติการ
เพื่อเกิดความชํานาญและความคลองแคลวในการแสวงหาความรูหรือแกปญหาตางๆ ไดโดยใช
วิธีการทางวิทยาศาสตร 

  พิมพันธ  เดชะคุปต  (2544, หนา 9)  ไดกลาววา  ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ไดแบงออกเปน  13  ทักษะ  โดยยดึตามแนวของสมาคมเพื่อการพฒันาความกาวหนาทางวทิยาศาสตร                                
  2.2.3  ประเภทของทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร  

   สมาคมการศึกษาวิทยาศาสตรช้ันสูงของสหรัฐอเมริกา  (American  Association  for 
the  Advancement  of  Science: AAAS)  ไดแบงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรออกเปน 
13  ทักษะ  โดยแบงออกเปนทักษะที่  1-8  เปนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 
และทักษะ  9-13  เปนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นสูง  หรือขั้นผสม  หรือขั้นบูรณาการ 
(ภพ  เลาหไพบูลย, 2542, หนา 13 -30) 

  1)  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน  ไดแก 
    (1)  ทักษะการสังเกต 

  (2)  การวัด 
                               (3)  การจําแนกประเภท  
                              (4)  การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส  และสเปสกับเวลา 
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     (5)  การคํานวณ 
  (6)  การจดักระทําและสื่อความหมายขอมูล 
   (7)  การลงความคิดเห็นจากขอมูล        
   (8)  การพยากรณ 
  2)  ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรขั้นบูรณาการ  ไดแก 
                           (1)  การตั้งสมมติฐาน 
             (2)  การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
 (3)  การกําหนดและควบคุมตัวแปร 
  (4)  การทดลอง 
   (5)  การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 

  จากการแบงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทั้ง  13  ทักษะ  สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตร  และเทคโนโลยี  (ภพ  เลาหไพบูลย, 2542, หนา 13 -30)  ไดกลาวถึงรายละเอียด 
ทั้ง  13  ทักษะ  ไวดังนี้ 
                  1)  ทักษะการสังเกต  (observing)  หมายถึง  การสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางรวมกัน  ไดแก  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  และกายสัมผัส  เขาไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือ
ปรากฏการณโดยมีจุดประสงคที่จะหาขอมูลซ่ึงเปนรายละเอียดของสิ่งนั้นๆ โดยไมใชประสบการณ
และความคิดเห็นของผูสังเกตในการเสนอขอมูล  ขอมูลที่ไดจากการสังเกตจะเปนขอมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะและสมบัติ  ขอมูลเชิงปริมาณ  และขอมูลที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได 
                         2)  ทักษะการวัด  (measuring)  หมายถึง  การเลือกใชเครื่องมือและการใช
เครื่องมือนั้นทําการวัดหาปริมาณของสิ่งตางๆ ออกมาเปนตัวเลขที่แนนอนไดอยางเหมาะสม
กับส่ิงที่วัด  แสดงวิธีใชเครื่องมือวัดอยางถูกตองพรอมทั้งบอกเหตุผลในการเลือกเครื่องมือ 
รวมทั้งระบุหนวยของตัวเลขที่ไดจากการวัด 
 3)  ทักษะการจําแนก  (classifying)  หมายถึง  การแบงพวกหรือเรียงลําดับ
วัตถุหรือส่ิงที่มีอยูในประกฎการณโดยมีเกณฑในการแบงเกณฑดังกลาวอาจมีความเหมือน   
ความแตกตาง  หรือความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่ง  การจําแนกและเรียงลําดับนั้นอาจใชเกณฑ
ที่กําหนดให หรือใชเกณฑที่กําหนดขึ้นเอง 
 4)  ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส  และสเปสกับเวลา    
(space and space, space and time relationships)  หมายถึง  ความสามารถในการหาความสัมพันธ
ระหวาง  3  มิติ  กับ  2  มิติ  ระหวางตําแหนงที่อยูของวัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุหนึ่งระหวางสเปส 
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ของวัตถุกับเวลา  ซ่ึงไดแก  ความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงตําแหนงที่อยูของวัตถุกับเวลา
หรือระหวางสเปสของวัตถุที่เปล่ียนไปกับเวลา 
 5)  ทักษะการคํานวณ หรือการใชตัวเลข (using number) หมายถึง  ความสามารถ
ในการบวก  ลบ  คูณ  และหาร  ตัวเลขที่แสดงคาปริมาณของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงไดจากการสังเกต 
การวัด การทดลองโดยตรงหรือจากแหลงอื่นๆ อีกทอดหนึ่ง  ทั้งนี้ตัวเลขที่นํามาคํานวณ
จะตองแสดงคาปริมาณในหนวยเดียวกับตัวเลขใหมที่ไดจากการคํานวณ  จะชวยใหสามารถ
ส่ือสารความหมายไดตรงตามที่ตองการ 
 6)  ทักษะการจัดกระทาํและสื่อความหมายขอมูล  (manipulating  and 
communicating data)  หมายถึง  ความสามารถในการนําขอมูลดิบทีไ่ดจากการสังเกต  การทดลอง  
หรือแหลงอื่นที่มีขอมูลดิบอยูแลวมาจัดกระทําใหมโดยอาศัยวิธีการตางๆ เชน  การจัดเรียงลําดับ 
การจัดแยกประเภท  การหาคาเฉลี่ย  เปนตน  แลวนําขอมูลท่ีจัดกระทําแลวนั้นมาเสนอหรือ
แสดงใหบุคคลอื่นเขาใจความหมายของขอมูลชุดนั้น 
 7)  ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล  (inferring)  หมายถึง  ความสามารถ
ในการนําขอมูลที่ไดจากการสังเกตวัตถุหรือปรากฏการณไปสัมพันธกับความรูหรือประสบการณเดิม

เพื่อลงขอสรุปปรากฏการณหรือวัตถุนั้น 
   ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล  ถาฝกจนเกิดความชํานาญจะชวยพัฒนา
ทักษะการตั้งสมมุติฐาน 
 8)  ทักษะการพยากรณ  (predicting)  หมายถึง  การคาดคะเนคําตอบลวงหนา 
โดยอาศัยปรากฏการณที่เกิดซํ้า  หลักการ  กฎ  หรือทฤษฎีความสัมพันธในเรื่องนั้นมาชวย
ในการพยากรณ 
   การพยากรณหรือการคาดคะเน  อาจเปนการพยากรณ 
  (1)  ภายในขอบเขตขอมูลที่ศึกษา 
  (2)  ภายนอกเขตขอมูลที่ศึกษา 
  9)  ทักษะการตั้งสมมติฐาน (hypothesizing)  หมายถึง  การคิดหาคําตอบ
ลวงหนากอนจะทําการทดลองเปนคําตอบที่รอการพิสูจน สมมติฐานไดมาจากการสังเกต  ความรู
หรือประสบการณเดิมเปนพื้นฐาน  คําตอบลวงหนานี้ยังไมทราบหรือไมเปนหลักการ  กฎหรือ
ทฤษฎีมากอน  สมมติฐานคือตําตอบที่คิดไวลวงหนา  มีกลาวไวเปนขอความบอกความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตาม  สมมติฐานที่ตั้งขึ้นอาจถูกหรือผิดก็ได  ซ่ึงทราบไดภายหลัง
จากการทดลองหาคําตอบ  เพื่อสนับสนุนสมมติฐาน  หรือคัดคานสมมติฐานที่ตั้งไว  ส่ิงที่ควรคํานึงถึง
ในการตั้งสมมติฐานคือ  การบอกชื่อตัวแปรตนซึ่งอาจมีผลตอตัวแปรตาม  และในการตั้งสมมติฐาน
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ตองทราบตัวแปรจากปญหาและสภาพแวดลอมของตัวแปรนั้น  สมมติฐานที่ตั้งขึ้นสามารถ
บอกใหทราบถึงการออกแบบการทดลอง  ซ่ึงตองทราบวาตัวแปรใดเปนตัวแปรตน  ตัวแปรใด
เปนตัวแปรตาม  และที่ตองควบคุมใหคงที่ 
  10)  ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (operational defining of the variables) 
หมายถึง  ความสามารถที่จะกําหนดจะมีวิธีวัดตัวแปรที่ศึกษาอยางไร  ซ่ึงเปนวิธีวัดที่สามารถ
เขาใจตรงกัน  สามารถสังเกตและวัดไดโดยใชเครื่องมืออยางงาย 
  11)  ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร  (controlling the variables)  หมายถึง     
ความสามารถในการกําหนดวาสิ่งที่ศึกษาตัวใดเปนตัวแปรตนตัวใดเปนตัวแปรตาม

ในปรากฏการณหนึ่งๆ ที่ตองการศึกษาโดยทั่วไปในปรากฏการณหนึ่งๆ จะเปนความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรคูหนึ่งเปนอยางนอย  ซ่ึงในการศึกษาปรากฏการณนั้นจําเปนที่จะตองสามารถ
มองเห็นความสัมพันธของตัวแปรที่เปนสาเหตุและเปนตัวแปรที่เปนผลและสามารถควบคุม

ตัวแปรที่เปนสาเหตุอ่ืนๆ ในขณะที่ศึกษาตัวแปรสาเหตุตัวใดตัวหนึ่ง 
  12)  ทักษะการทดลอง (experimenting)  หมายถึงความสามารถในการตรวจสอบ
สมมติฐานโดยปฏิบัติการหาคําตอบ  ซ่ึงเริ่มตั้งแตการออกแบบการทดลอง  การปฏิบัติการทดลอง
ตามขั้นตอนที่ออกแบบ  ตลอดจนการใชวัสดุอุปกรณอยางถูกตอง 

13)  ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป  (interpreting data and making 
conclusion)  หมายถึง  การตีความหมายขอมูลคือความสามารถในการบรรยายความหมายของขอมูล
ที่ไดจากการกระทําแลวนําเสนอรูปแบบตางๆ สวนการลงขอสรุป  คือความสามารถในการระบุ
ความสัมพันธของขอมูลที่เกี่ยวของกับตวัแปรที่ศึกษาไดเปนขอความใหมอันเปนขอความใหม

อันเปนคําตอบของปญหา 
            2.2.4  วิธีสอนวิทยาศาสตร  

 วิธีการสอนวทิยาศาสตรที่สามารถพัฒนาทักษะและประสบการณทางวิทยาศาสตรมี

หลายวิธีซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้     
 พิมพันธ  เดชะคุปต  (2545, หนา 56 -77)  การจัดการเรียนการสอนไมวาจะเนนทฤษฎี  
แนวคิดใดเปนหลัก  เชนการเรียนตามแนวคอนสตรักตวิิสม  (constructivism)  ตามแนวอริยสัจส่ี 
เนนการใชกิจกรรมเปนหลักในการจัดการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมตางๆ ลวนใชวิธีสอน
อยางหลากหลาย 
  วิธีสอน (Teaching method)  หมายถึง  แบบอยางหรือวิธีการถายทอดความรูและ
ประสบการณของครูเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  ความเขาใจซาบซึ้งและเจตคติท่ีถูกตอง
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ตามลําดับขั้นที่ครูสอน  ซ่ึงวิธีการถายทอดความรูนี้มีหลายวิธี  เชนการบรรยาย  วิธีสาธิต  วิธีถาม 
วิธีปฏิบัติ  การทดลอง  วิธีสืบสอบหาความรู  เปนตน 
    ประเภทของวธีิสอน 
 วิธีสอนสามารถจําแนกไดหลายประเภท  เชน  แบบที่เนนความสําคัญดานบทบาท
การเรียนการสอนแบงออกเปน  2  วิธี  คือ 
   1)  วิธีสอนที่เนนครูเปนสําคัญหรือเปนผูนําการเรียนการสอน  (Teacher - centered)  
                           2)   วิธีสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  (student – centered)  ไดแก  วิธีปฏิบัติ 
การทดลอง 
    เกณฑในการแบงวิธีสอนวิทยาศาสตรสอดคลองกับแนวคิดของแอนเดอรสัน และคนอื่นๆ 
(Anderson et al., 1974)  ผูพัฒนาแบบสังเกตวิธีสอน  โดยแบงวิธีสอนวิทยาศาสตรเปน 2 ประเภท 
ตอไปนี้ 
                       1)  วิธีสอนแบบตรง  (direct  teaching)  วิธีสอนแบบนี้เนนครูเปนสําคัญโดยนกัเรียน
เปนผูไดรับความรูจากครูโดยตรง  ซ่ึงมีรูปแบบดังภาพ 
 
 
 
 
 
ภาพ  1  รูปแบบวิธีสอนแบบตรง 
(ที่มา :  พิมพันธ เดชะคุปต, 2545, หนา 57) 
 
   

          รูปแบบขางตนนี้เปนวิธีสอนที่ครู  นักเรียน  และส่ิงแวดลอมมีปฏิสัมพันธกัน 
โดยนักเรียนมีปฏิสัมพันธกับครูโดยตรง       

       2)  วิธีสอนแบบทางออม  (indirect  teaching)  วิธีสอนแบบนี้เนนผูเรยีนเปนสําคัญ 
โดยครูจัดประสบการณให แลวผูเรียนใชวิธีการคนพบความรูดวยตนเอง ซ่ึงมีรูปดังภาพ 
 
 
 
 
 

นักเรียน ครู สิ่งแวดลอม 
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 ภาพ  2  รูปแบบกลวิธีสอนแบบทางออม 
(ที่มา : พิมพันธ เดชะคุปต, 2545, หนา 57) 
 
  รูปแบบขางตนนี้เปนวิธีสอนที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมโดยตรง ครูมีบทบาท
เปนผูชวยเหลืออํานวยความสะดวกใหผูเรียน  คนพบความรูดวยตนเอง  
 

2.3  การสอนแบบสืบเสาะหาความรู  
 
            2.3.1  ความหมายการสอนแบบสืบเสาะหาความรู     
            วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู มีการนํามาเรียกใชภาษาไทยอยูหลายคํา  เชน  
วิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวน  การสอนแบบคนพบ  และวิธีสอนแบบสอบสวน  ไดมีผูให
ความหมายของวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรูไวมากมายตางๆ กัน  เชน 

  ชีวพร  ตปนียากร  (2538, หนา 20) กลาววา “การฝกฝนใหนักเรียนเกิดการสืบเสาะนั้น  
เปนการเพิ่มเติมการสอนวิทยาศาสตรแบบเกาใหเกิดความสมบูรณขึ้น  การฝกฝนนี้จะใหโอกาส
นักเรียนวางแผนการปฏิบัติงามแกปญหาวิทยาศาสตร  ซ่ึงจะชวยใหนักเรียนไดคนพบความจริงและ
กฎเกณฑวิทยาศาสตร  โดยไมตองคอยฟงแตการบอกเลา  หรืออธิบายจากครู  รูจักแปลผลขอมูล  
และรูจักการลงขอยุติ” 
  เสริมศรี  ลักษณศิริ  (2540, หนา 240)  ไดใหความหมายของการสอนแบบสืบเสาะ 
หาความรูวา  เปนการใหนักเรียนเปนผูหาความรูดวยตนเอง  โดยครูจะเปนผูกระตุนสงเสริม
การเรียนรู  โดยจัดสถานการณที่กอใหเกิดปญหา  ทําใหนักเรียนเกิดความสงสัย  หรือ
ครูเปนผูตั้งคําถามเปนสื่อใหนักเรียนเกิดความคิด  สืบคน  และพบคําตอบของปญหาดวยตนเอง                                 

ผูเรียน 

ครู 

สิ่งแวดลอม 
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  ภพ  เลาหไพบูลย  (2542, หนา 123)  ไดกลาวถึงการสอนแบบสืบเสาะหาความรูวา
เปนการสอนที่เนนกระบวนการสอนแสวงหาความรูที่จะชวยใหนักเรียนไดคนพบความจริงตางๆ 
ดวยตนเอง  ใหนักเรียนไดมีประสบการณตรงในการเรียนรูเนื้อหา  โดยครูทําหนาที่คลายผูชวย 
   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (2546, หนา 219 - 220 )  ไดกลาวถึง
กระบวนการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู  เปนวิธีสอนที่สงเสริม  สนับสนุนใหผูเรียน
ไดคนควา  สืบเสาะหาความรูไดดวยตนเอง  โดยผานกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูสรางสถานการณ
หรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เอ้ือตอกระบวนการคิดแกปญหา  และกระตุนใหนักเรียน
สนใจใครรู  ดวยกระบวนการคิดหาเหตุผล  วางแผน  ทดลอง  และรวบรวมขอมูล  จนคนพบความรู  
หรือคําตอบไดดวยตนเอง 
  จากความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรูสามารถสรุปไดวา  การสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู  หมายถึง  การสอนที่เนนใหผูเรียนคนพบความรูดวยตนเอง  ศึกษาคนควา 
หาทางแกปญหาไดเอง  โดยครูอาจใชคําถามที่กระตุนใหผูเรียนไดคิด  หรือจัดสถานการณ
ใหนักเรียนฝกแกปญหาอยางเปนระบบ 
 กระบวนการสบืเสาะหาความรูแตละขั้นตอน  มีรายละเอียดดังนี ้
                1)  การสรางความสนใจ  (engagement)  เปนการนําเขาสูบทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ 
ซ่ึงอาจเกิดขึ้นเองจากความสงสัยหรือความสนใจของตัวนักเรียนเอง หรือเกิดจากการอภิปราย
ภายในกลุม เร่ืองที่นาสนใจอาจมาจากเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้นอยูในชวงเวลานั้น หรือเปนเรื่อง
ที่เชื่อมโยงกับความรูเดิมที่เพิ่งเรียนมารูมาแลวเปนตัวกระตุนใหนักเรียนสรางคําถาม กําหนด
ประเด็นที่จะศึกษา  ในกรณีที่ยังไมมีประเด็นใดนาสนใจ  ครูอาจะจะจัดกิจกรรมหรือสถานการณ
เพื่อกระตุน  ยั่วยุ  หรือทาทายใหนักเรียนตื่นเตน  สงสัย  ใครรู  อยากรูอยากเห็น  หรือขัดแยง 
เพื่อนําไปสูการแกปญหา  การศึกษาคนควา  หรือการทดลอง  แตไมควรบังคับใหนักเรียนยอมรับ
ประเด็นหรือปญหาที่ครูกําลังสนใจเปนเรื่องที่จะศึกษา  ทําไดหลายแบบ  เชน  สาธิต  ทดลอง 
นําเสนอขอมูล  เลาเรื่อง/เหตุการณ  ใหคนควา/อานเรื่อง  อภิปราย/พูดคุย  สนทนา  ใชเกม  ใชส่ือ 
วัสดุอุปกรณ  สรางสถานการณ/ปญหาที่นาสนใจ  ที่นาสงสัยแปลกใจ      
             2)  การสํารวจและคนควา  (exploreation)  นักเรียนดําเนินการสํารวจ  ทดลอง 
คนหา  และรวบรวมขอมูล  วางแผนกําหนดการสํารวจตรวจสอบ  หรือออกแบบการทดลอง 
ลงมือปฏิบัติ  เชน  สังเกต  วัด  ทดลอง  รวบรวมขอมูล  ขอสนเทศ  หรือปรากฏการณตางๆ 
                3)  การอธิบาย  (explaination)  นักเรียนนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจและคนหา
มาวิเคราะห  แปลผล  สรุปและอภิปราย  พรอมทั้งนําเสนอผลงานในรูปแบบตางๆ ซ่ึงอาจเปน
รูปวาด  ตาราง  แผนผัง  ผลงานมีความหลากหลาย  สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไวหรือโตแยงกับ
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สมมติฐานที่ตั้งไว  หรือไมเกี่ยวของกับประเด็นที่กําหนดไว  โดยมีการอางอิงความรูประกอบ 
การใหเหตุผลสมเหตุสมผล  การลงขอสรุปถูกตองเชื่อถือได  มีเอกสารอางอิงและหลักฐาน
ชัดเจน     
   4)  การขยายความรู  (evaboratation)  
                            (1)  ครูจัดกิจกรรมหรือสถานการณ  เพื่อใหนักเรียนมีความรูลึกซึ้งขึ้น หรือ
ขยายกรอบความคิดกวางขึ้นหรือเชื่อมโยงความรูเดิมสูความรูใหมหรือนําไปสูการศึกษาคนควา 
ทดลองเพิ่มขึ้น  เชน  ตั้งประเด็นเพื่อใหนักเรียน  ช้ีแจงหรือรวมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ใหชัดเจนยิ่งขึ้น  ซักถามใหนักเรียนชัดเจนหรือกระจางในความรูที่ไดหรือเชื่อมโยงความรูที่ได
กับความรูเดิม  
                             (2)  นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม  เชน  อธิบายและขยายความรูเพิ่มเติม
มีความละเอียดมากขึ้น  ยกสถานการณตัวอยาง  อธิบายเชื่อมโยงความรูที่ไดเปนระบบและ
ลึกซึ้งยิ่งขึ้น  หรือสมบูรณละเอียดขึ้น  นําไปสูความรูใหมหรือความรูที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น  ประยุกตความรู
ที่ไดไปใชในเรื่องอื่นหรือสถานการณอ่ืนๆ หรือสรางคําถามใหมและออกแบบการสํารวจ คนหา 
และรวบรวมเพื่อนําไปสูการสรางความรูใหม 
                          5)  การประเมนิ  (evaluation)          

     (1)  นักเรียนระบุส่ิงที่นักเรียนไดเรียนรูทั้งดานกระบวนการและผลผลิต  
                   (2)  นักเรียนตรวจสอบความถูกตองของความรูที่ได  เชน  วิเคราะหวิจารณ

แลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน  คิดพิจารณาใหรอบคอบทั้งกระบวนการและผลงาน  อภิปราย 
ประเมินปรับปรุงเพิ่มเติมและสรุป  ถายังมีปญหาใหศึกษาทบทวนใหมอีกครั้ง  อางอิงทฤษฎี
หรือหลักการและเกณฑ  เปรียบเทียบผลกบัสมมติฐาน  เปรียบเทียบความรูใหมกับความรูเดิม                  
 (3)  นักเรียนทราบจุดเดน  จดุดอยในการศกึษาคนควา  หรือทดลอง  
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                                                                สรางความสนใจ 
                                                                 (engagement) 
 
 
 
 
 

   ประเมิน                      วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู สํารวจและคนหา                      
(evaluation)                             (Inquiry Cycle)                          (exploration) 

 
 
 
 
                                                                                             
               

                            ขยายความรู                                                   อธิบายและลงขอสรุป 
                          (elaboration)                                                          (explanation) 
 
 
ภาพ 3  แสดงวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 
 (ที่มา : สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546, หนา 220) 
 

   2.3.2  ขอดี - ขอเสียของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู  
 ภพ  เลาหไพบูลย  (2542, หนา 165 -167)  กลาวถึงขอดีของการสอนแบบสืบเสาะ 
หาความรู  มีดังนี้คือ 
   1)  นักเรยีนมีโอกาสพัฒนาความคิดอยางเตม็ที่ 
                         2)  นักเรียนมีโอกาสไดฝกความคิด  และฝกการกระทํา  ทําใหไดเรียนรูวิธีการ
จัดระบบความคิด  และแสวงหาความรูดวยตนเอง  ทําใหความรูคงทน  และถายโยงการเรียนรูไดดี 
                 3)  นักเรยีนเปนศูนยกลางของการเรียนการสอน 
  4)  นักเรยีนสามารถเรียนรูมโนมติ  ทางวิทยาศาสตรไดเร็วขึ้น 
 5)  นักเรยีนจะเปนผูที่มีเจตคติที่ดีตอการเรยีนวทิยาศาสตร 
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  พิมพันธ  เดชะคุปต  (2544, หนา 60 -61)  ไดกลาวถึงขอดีของการสอนแบบสืบเสาะ
ไวดังนี้ 
  1)  เปนการพฒันาศกัยภาพดานสติปญญา  คือฉลาดขึน้  เปนนักรเิร่ิมสรางสรรค  
และจัดระเบยีบ 
 2)  เปนการคนพบดวยตนเอง ทําใหเกิดแรงจูงใจภายในมากกวาการเรียน
แบบทองจํา 
 3)  เปนการฝกนักเรียนใหรูจกัคนหาความรู  และแกปญหาดวยตนเอง 
 4)  เปนการชวยใหจดจําความรูไดนาน  และสามารถถายโยงความรูได 
 5)  เปนการชวยพัฒนามโนทศันแกผูเรียน 
 6)  นักเรยีนเปนศูนยกลางการเรียนการสอน 
 7)  พัฒนาใหนักเรียนมีเจคติทางดานวิทยาศาสตร 
 8)  ไดประสบการณตรง  ฝกการแกปญหา   
 9)  นักเรยีนเกดิความเชื่อมั่น  สามารถคิด  และแกปญหาดวยตนเอง 
 10)  สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวนัได  

 2.3.3  ขอจํากัดในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู   
 ภพ  เลาหไพบูลย  (2542, หนา 165- 167)  ไดกลาวเสนอถึงขอจํากัดในการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู  ไวดังนี้ 
 1)  ใชเวลาในการสอนนานในแตละครั้ง 
 2)  ถาสถานการณที่ครูจัดไมนาสนใจ  จะทําใหนักเรียนเบื่อหนาย  และ
ถาครูไมเขาใจบทบาทการสอนวิธีนี้ดีพอ  หรือมุงควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนมากเกินไป  
จะทําใหนักเรียนไมมีโอกาสสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง 
 3)  นักเรียนมสีติปญญาต่ํา  และเนื้อหาวิชาคอนขางยาก  นักเรียนจะไมสามารถ
ศึกษาหาความรูดวยตนเองได 
 4)  นักเรียนบางคนวุฒิภาวะยังไมดีพอ  ทําใหขาดแรงจูงใจที่จะศึกษาปญหา  และ
นักเรียนที่ตองการแรงกระตุนเพื่อใหเกิดแรงกระตือรือรนในการเรียนมากๆ อาจจะพอตอบคําถาม
ไดแตนักเรียนจะไมประสบความสําเร็จในวิธีการเรยีนนี้เทาที่ควร 
 5)  ถาใชวิธีสอนแบบนี้อยูเสมออาจทําใหความสนใจของนักเรียนในการคนควา
ลดลง 
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2.4  เอกสารที่เกี่ยวของกับหนังสือเสริมประสบการณ 
 
  2.4.1  ความหมายของหนังสือเสริมประสบการณ  
  วินัย  รอดจาย  (2540, หนา 124)  ไดใหความหมายของหนังสือเสริมประสบการณไววา 
เปนหนังสือที่ชวยสงเสริมใหนักเรียนไดศึกษามาความรูดวยตนเอง เพื่อสรางทักษะ  และนิสัย
รักการอาน  เปนการเพิ่มพูนความรูความเขาใจในสิ่งที่เรียนรูตามหลักสูตรใหกวางขวางขึ้น 
นอกจากนี้แลว  หนังสือบางเลมยังสรางความสนุกสนานเพลิดเพลิน  หนังสือเหลานี้เปนสวนหนึ่ง
กรมวิชาการจัดทําขึ้นเอง หนวยราชการจัดทํา และอีกสวนหนึ่งเอกชนก็จัดทําขึ้น         
  ถวัลย  มาศจรัส  (2548, หนา 2)  ไดใหความหมายไววา  หนังสือเสริมประสบการณ 
คือหนังสือที่กระทรวงศกึษาธิการอนุญาตใหใชในโรงเรียนแตมิไดกําหนดใหเปนหนังสือเรียน 
โดยเปนหนังสือที่ชวยใหผูเรียนไดศึกษาหาความรูดวยตนเองเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน  
ซาบซึ้งในคุณคาของภาษา  เสริมสรางทักษะและนิสัยรักการอาน  ชวยเพิ่มพูนความรู  ความเขาใจ
ในสิ่งที่เรียนรูตามหลักสูตรใหกวางขวางยิ่งขึ้น 
  จากความหมายของหนังสือเสริมประสบการณ  ดังที่กลาวมา  พอสรุปไดวาหนังสือ
เสริมประสบการณเปนหนังสือที่มีเนื้อหาสาระตรงตามหลักสูตรหรือเนื้อหาสาระชวยเสริมหลักสูตร 
เพื่อใหนักเรียนไดศึกษาหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเองตามความเหมาะสมของวัยและความสามารถ  
เปนการสงเสริมนิสัยรักการอาน  ลักษณะของหนังสือตองดึงดูดความสนใจของเด็กดานเนื้อหา 
ขนาดรูปเลม  ตัวอักษร  ภาพประกอบ 
         2.4.2  ลักษณะของหนงัสือเสริมประสบการณ 
  นพคุณ  คุณาชีวะ  (2530, หนา 110-112)  ไดอธิบายวาหนังสือเสริมประสบการณที่ดี
ควรมีลักษณะคือ 
   1)  สนองความตองการของนักเรียน  ซ่ึงขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการอาน  เชน 
เพื่อขยายประสบการณในการอาน  การอานเพื่อพักผอน  หรืออานเพื่อแสวงหาความรู 

        2)  สนองความสนใจของเด็กตามวัย  เพราะวัยที่แตกตางกันทําใหความสนใจ
ในการอานแตกตางกันดวย  

   3)  ควรเหมาะสมกับความสามารถของเด็กในดานตางๆ ดังตอไปนี ้
                  (1)  เหมาะสมในการใชภาษา ดวยเหตุที่หนังสือประเภทนี้จัดใหเด็กอาน

นอกเวลาเด็กจะตองอานดวยตนเอง  ภาษาที่ใชจะตองเปนภาษาที่งายๆ ไมสลับซับซอน 
สํานวนภาษาควรอยูในขอบเขตของความสามารถของเด็ก และเปนถอยคําสํานวนภาษา
ที่เด็กเคยเห็นจากแบบเรียนเปนสวนใหญ  
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                (2)  เหมาะสมกับประสบการณและสิ่งแวดลอมของเด็ก  เพื่อใหเด็กสามารถ
ทําความเขาใจกับเรื่องไดโดยตลอด  

         (3)  ควรเปนนิทานสั้นๆ หรือเรื่องใกลตัวเด็กมากที่สุด  และมีหลายเรื่อง
ในเลมเดียวกัน  เพื่อเด็กจะไดมีโอกาสเลือกอานไดตามความตองการ   
                        4)  ใหแงคิดทางศีลธรรม  นอกจากจะใหความรูและความบันเทิงแกเด็ก
แลวหนังสือเสริมประสบการณที่ดีควรคํานึงในเรื่องความรูสึกนึกคิด  ซึ่งเปนสิ่งที่มีคุณคา
ทางดานจิตใจ  โดยใหเด็กเกิดความเพลิดเพลินในการอาน นอกนั้นก็ควรแทรกในเรื่องแงคิด
ทางดานศีลธรรม  หรืออาจเปนเรื่องที่ใหขอคิดโดยตรงก็ได 
          5)  เนื้อเร่ืองควรถูกตองตามจริง  มีแกนสาระ  มีคุณคาตอชีวิต  มีประโยชน
นาสนใจ  เราใจใหคนควา  อยากพิสูจนทดลอง  หรือติดตามอานตอไป  ใหเกิดความคิดริเร่ิม 
และสรางสรรค 
         6)  ตัวอยาง  ควรมีเหตุผลที่นาเชื่อถือได  เขาใจงาย  ชวยใหเขาใจเนื้อเรื่องได
เปนอยางดี   
  7)  บทสรุปควรเปนไดอยางถูกตองชัดเจน  ควรสอดคลองกับเนื้อหา 
       8)  ผูแตง ควรมีความรู  ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เขียนเปนพิเศษ 
                  9)  รูปเลมลักษณะ  ควรจัดทําเปนรูปเลมใหสวยงาม  ใหดึงดูดความสนใจ  
นอกจากนั้นราคาไมควรแพงเกินไป 
  10)  ปที่แตง  ไมควรนานมากนัก  เพราะหนังสือใหมยอมใหความรูที่ทันสมัย
มากกวา 
 กรมวิชาการ  (2534, หนา 68 -69)  ไดอธิบายวาหนังสือเสริมประสบการณไมวาจะเปน
ประเภทใดควรจะมีลักษณะดังตอไปนี้ 
 1)  สงเสริมความรู  หนังสือเสริมประสบการณ  โดยเพาะหนังสืออานเพิ่มเติม 
และหนังสืออุเทศ  ควรมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับความรูหรือทักษะ  ความคิดรวบยอด  (concept) 
หลักการ  (principle)  หรือทฤษฎี  (theory)  เรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งเปนประโยชนแกผูอาน
ในการดําเนินชีวิต  การศึกษาหาความรู  รวมทั้งกอใหเกิดความเจริญงอกงาม  และพัฒนาการ
ในดานตางๆ 
            2)  สงเสริมสติปญญา  หนังสือเสริมประสบการณ  นอกจากจะมีเนื้อหาสาระ
ที่ใหผูอานเกิดความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ควรมีลักษณะสงเสริมพัฒนาการทางสติปญญา 
กลาวคือสงเสริมหรือเปดโอกาสใหผูอานไดพัฒนาในการสังเกต  ตีความ  เปรียบเทียบ  ใชเหตุผล 
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จําแนกแจกแจง  วิเคราะห  สังเคราะหประเมินคา  ตลอดจนสามารถนําความรูไปใชประโยชน
ในการแกปญหาตางๆ 
   3)  สงเสริมเจตคติที่เหมาะสม  หนังสือเสริมประสบการณนอกจากเสนอ
เนื้อหาสาระที่เปนความรู  และสงเสริมสติปญญาแลวยังควรสอดแทรกแนวความคิดที่ชวยให
ผูอานเกิดเจตคติที่เหมาะสมในการนําความรูนั้นไปใชตามแนวทางที่พึงประสงคเปนประโยชน

แกตน  และแกสวนรวม 
    4)  สงเสริมความเขาใจ  หนังสือเสริมประสบการณควรเสนอเนื้อหาสาระในลกัษณะ
ที่สงเสริมใหผูอานสามารถทําความเขาใจเรื่องราวได  กลาวคือใชภาษาที่ถูกตองและพอเหมาะ
แกความรู  และประสบการณทางดานการใชภาษาของผูอาน เสนอเนื้อหาตามลําดับขั้นตอนของ
ความรูและพัฒนาการทางสติปญญาของผูอานใหตัวอยางที่เหมาะสม  ตลอดจนใชเทคนิควิธี หรือ
เครื่องสงเสริมความเขาใจอื่นๆ เชน  ภาพประกอบ  แผนภูมิ  ตาราง  คําถาม  อภิธานศัพท  เปนตน 
   5)  สงเสริมการศึกษาหาความรูดวยตนเอง  หนังสือเสริมประสบการณ  
ควรมีลักษณะกระตุนใหผูอานเกิดความสนใจ  และกระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรูดวยตนเอง
   

2.5  พืชในทองถิ่น 
 
 2.5.1  ชนิดของพืช 
  พืชในโลกนี้มีมากมาย  หลายชนิด  ถาจะศึกษาเกี่ยวกับพชืใหสะดวกขึ้น  ควรจะศึกษา
เปนพวกๆ หรือเปนกลุมๆ  
 นักวิทยาศาสตร  (อางถึงใน ปรียา  บุญญศิริ, 2548, หนา  8-9)  ใชลักษณะที่คลายกัน
และแตกตางของพืช  ไดแบงชนิดของพืชเปน  2  กลุม  คือ  พืชที่มีเมล็ด  และพืชที่ไมมีเมล็ด 
          1)  พืชมีเมล็ด  เปนพืชที่สามารถสรางเมล็ดได  เชน  ถั่วตางๆ ขาว  ขาวโพด  
มะมวง  ชมพู  ขนุน  เงาะ  มังคุด  เปนตน 
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 พืชมีเมล็ดจําแนกออกเปน  2 พวก คือ  พืชมีดอก และพืชพวกปรงและสน 
                                                     
       พืชที่มีเมล็ด 
 
                           
          พืชมีดอก                                                                                 พืชพวกปรงและสน 
              
ภาพ  4  การจําแนกพืชที่มีเมล็ด 
(ที่มา : ปรียา  บุญญศิริ, 2548, หนา  9)  
 
  (1)  พืชมีดอก  
                                   ความหมายของพืชมีดอก  
              บูรชัย  ศิริมหาสาคร  และคนอื่นๆ (2545, หนา  18)  ไดใหความหมาย
ของพืชมีดอกวา  พืชมีดอก  หมายถึง  พืชที่เจริญเติบโตเต็มที่แลวจะออกดอกเพื่อใชในการสืบพันธุ  
เชน  กุหลาบ  มะลิ  ทานตะวัน  มะพราว  มะละกอ  มะกอก   
                     วัชระ  ประวิรัตน  และคนอื่นๆ (2547,  หนา  52)  กลาววา  พืชมีดอก 
หมายถึง  พืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แลวจะมีดอกใหเห็น  พืชดอกจัดเปนพืชช้ันสูงที่มีอวัยวะตางๆ 
ครบสมบูรณ  คือ  ราก  ลําตน  ใบ  ตา  ดอก  และเมล็ด  มีไวเพื่อสําหรับขยายพันธุ 
                 (2) พืชพวกปรงและสน 
           ปรียา  บุญญศิริ  (2548, หนา  10)  กลาววา  เปนพืชที่สรางเมล็ดได
แตไมมีดอกไมมีส่ิงปกคลุม  เชน  พืชพวกปรงญี่ปุน  สนสองใบ  สนสามใบ  สนฉัตร  เปนตน
พืชพวกปรงและสนสามารถสรางเมล็ดอยูภายในโคน  (cones)  พืชพวกนี้สวนใหญเปนไมยืนตน
หรือเปนไมพุม  และใบมีลักษณะคลายเข็ม    
         2)  พืชไมมีเมล็ด 
   ปรียา  บุญญศิริ  (2548, หนา 11)  กลาววา  พืชไมมีเมล็ด  เปนพืชที่ไมสามารถ
สรางเมล็ดได  โดยไมสามารถสรางทั้งดอกและโคน  (cones)  ได  พืชชนิดนี้สืบพันธุดวยสปอร   
    พืชไมมีเมล็ดแบงออกเปน  2  พวก  คือ 
     ก.  เฟรน   
     ข.  มอสส    
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พืช 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
ภาพ  5  การจําแนกพืช 
(ที่มา : ปรียา  บุญญศิริ, 2548, หนา 13) 
 
           จากการศึกษาเรื่องพืช  จะทราบวาพืชบนโลกนี้มีอยูมาก  (นักวิทยาศาสตร  อางถึงใน        
บูรชัย  ศิริมหาสาคร  และคนอื่นๆ, 2545, หนา 17)  จึงใชเกณฑในการจัดหมวดหมูพืชที่แสดงถึง
สายสัมพันธของพืชอยางใกลชิด  การจําแนกพืชโดยการสืบพันธุ  สามารถแบงไดเปน  2  กลุม 
ไดแก    
         1)  พืชมีดอก  พืชไมมีดอก  หรือพืชไรดอก  
   พืชไรดอก  หมายถึง  พืชที่ตลอดการดํารงชีวิตไมสามารถออกดอกได  
จึงไมอาศัยดอกในการสืบพันธุ  เชน  ตะไครน้ํา  สน  เฟรน  ผักกูด  ผักแวน  (บูรชัย  ศิริมหาสาคร 
และคนอื่นๆ, 2545, หนา 3)                  
                สมศักดิ์  สินธุระเวชญ  (2546,  หนา 51)  พืชไรดอก  หมายถึง  พืชที่ตลอด
การดํารงชีวิตไมสามารถออกดอกเพื่อใชในการสืบพันธุ พืชไรดอก  คือ  พืชชนิดหนึ่งที่ไมมีดอก 
ไมสามารถสืบพันธุโดยใชเมล็ด แตพืชไรดอกจะใชการผสมพันธุโดยแบงเซลล  การแตกหนอ 
และการใชสปอร  เชน  เห็ด  รา  สาหราย  ตะไคร  เปนตน  พืชไรดอกจะเปนพืชช้ันต่ํา  เปนพืช
ที่มีสวนประกอบไมครบถวนเหมือนกับพืชดอก  
                    ลักษณะของพืชไรดอก  
                                     สมศักดิ์  สินธุระเวชญ  (2546, หนา 51)  พืชไรดอกเปนพืชที่มสีวนประกอบ
ไมครบถวน  บางชนิดไมมีใบ  บางชนิดไมมีราก  ลําตนมีขนาดเล็ก  เมื่อโตเต็มที่จะไมมีดอก    
ไมมีเกสรตัวผู  หรือเกสรตัวเมีย ทําใหไมเกิดการผสมพันธุ  จึงไมมีผล  และไมมีเมล็ด  การขยายพันธุ
จะใชสปอร  เชน  เฟรน  มอสส  หวายทะนอย  ตีนตุกแก  หญาถอดปลอง  เปนตน           
                                                                                                                                                           

พืชที่มีเมล็ด พืชไมมีเมล็ด 

พืชมีดอก พืชพวกปรงและสน       เฟรน มอสส 
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  2)  พืชใบเลี้ยงคู  ใบเลี้ยงเดีย่ว 
  เอกรินทร  ส่ีมหาศาล  (2545, หนา 81)  กลาววา  พืชใบเลี้ยงเดี่ยว  เปนพชืทีม่ี

ใบเลี้ยงจากเมล็ดเพียงใบเดียว  และถาพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเจริญเติบโตขึ้นก็สามารถสังเกตจากลักษณะ
ของราก  ลําตน  และใบ  ไดดังนี้  

  มีเสนใบเรียงขนานกัน 
  ลําตนมีขอปลองชัดเจนและไมมีการเจริญออกทางดานขาง                          
  มีระบบรากฝอย   

                              สวนพืชใบเลี้ยงคู  เปนพชืที่มใีบเลี้ยงงอกจากเมล็ด  1  คู  และถาเจริญเติบโตขึ้น
จะสามารถสังเกตจากลักษณะของราก  ลําตน  และใบ  ดงันี้ 
                                 เสนใบเปนรางแห   
                            มีระบบรากแกว 
                               ลําตนไมมีขอปลอง และมีการเจริญออกทางดานขาง                                                                      

ตาราง  2  ความแตกตางของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว และใบเลี้ยงคู 

ลักษณะของพชืใบเลี้ยงเดีย่ว ลักษณะของพชืใบเลี้ยงคู 
1. มีใบเลี้ยง  1 ใบ 
2. ลักษณะของเสนใบเรียงขนานกัน 
3. มีระบบรากฝอย 
4. ลําตนมีขอปลองชัดเจน  และไมมีการ

เจริญทางดานขาง 

1. มีใบเลี้ยง 2 ใบ 
2. ลักษณะของเสนใบเปนรางแห 
3. มีระบบรากแกว 
4. ลําตนไมมีขอปลอง และมีการเจริญ

ทางดานขาง 

                   
  2.5.2  ประโยชนและคุณคาของพืช 
  ปรียา  บุญญศิริ  (2548, หนา  68-73)  ไดกลาวถึงประโยชนของพืชไววา  พืชใหประโยชน
แกมนุษยมากมายในชีวิตประจําวัน  เชน 
  1)  พืชใชเปนอาหาร  ผัก  คือ  พืชที่เรานํามาใชเปนอาหารได  เราอาจใชทั้งตน 
หรือใชเฉพาะสวนมาเปนอาหาร  เชน  ใบ  ลําตน  ราก  ดอก  ผล  และเมล็ด  เชน  บวบ  ถ่ัวพู   
ผักตําลึง  ผักกระเฉด  มะละกอ  น้ําเตา  ขาว  เปนตน 
                2)  พืชสรางที่อยูอาศัย  พืชใหรมเงา  ใหความสวยงาม  ใหอากาศและสิ่งแวดลอม
ตอมนุษย   
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  3)  พืชเปนสมนุไพร 
                   ความหมายของพืชสมุนไพร 
   เพ็ญนภา  ทรัพยเจริญ  (2538, หนา 98)  กลาววาสมุนไพร  คือสมุนของปา 
ไดแก  พืช สัตว  หรือแรธาตุที่มีตามธรรมชาติมาทําเครื่องยา  ในการเยียวยา  บํารุงรักษาชีวิต 
รักษาสมดุลของรางกาย  และจิตใจ  ซ่ึงในทางการแพทยจะรวมทั้งพืชผักเครื่องเทศที่เปนอาหาร
ในชีวิตประจําวันเพราะมีสมบัติทางยา 
   พรอมจิต  ศรลัมพ  (2542, หนา 29)  กลาววา  พืชสมุนไพรไทย  เปนทรัพยากร
ที่มีคาอยางหนึ่งของประเทศ  การใชสมุนไพรของบรรพบุรุษไทย  ถือวาเปนศาสตรที่ลํ้าลึก  
และเปนมรดกทางงวัฒนธรรมที่ทรงคุณคายิ่ง และเปนพืชที่หางาย  ปลูกขยายพันธุไดงาย  และ
เปนอาหารไดดวย 
    ปรียา  บุญญศิริ  (2548, หนา 78-83)  ไดใหความหมายของพืชสมุนไพร 
ไววา  พืชที่ใชทํายารักษาโรค  โดยใชสวนตางๆ ของพืชชนิดเดียวหรือหลายชนิด 
   4)  พืชเศรษฐกจิ  เชน  ขาว   ขาวโพด  มนัสําปะหลัง  ซ่ึงสงจําหนายตางประเทศ 
เปนรายไดหลักของประเทศ  ทั้งไมตัดดอก  เชน  กุหลาบ  กลวยไม  ดอกบัว  มะลิ  เปนตน  
              สรุปไดวา   พืชมีประโยชนมากมายหากพืชพรรณถูกทําลาย   มนุษยและสัตว
ก็ไมอาจมีชีวิตอยูได  จะทําใหพื้นดินแหงแลง  ขาดแหลงน้ํา  สภาพแวดลอมถูกทําลาย  ดังนั้น 
เราควรชวยกันอนุรักษพืชพรรณเหลานั้นไว 
   

2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 2.6.1  งานวิจัยในประเทศ 
 1)  งานวจิัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรที่ดําเนินการวิจัยและพัฒนาที่นาสนใจ 
มีดังนี ้
  ปริญญา  ทองสอน  (2546, บทคัดยอ)  ไดทําการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
วิทยาศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาปที่  4 สําหรับนักเรียนในจังหวัดชลบุรี  โดยมีองคประกอบของ
หลักสูตร  คือ  หลักการ  โครงสรางหลักสูตร  ซ่ึงประกอบดวย  1)  คําอธิบายรายวิชา  2)  จุดประสงค
รายวิชา  3)  เนื้อหาสาระของหลักสูตร  4)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  5)  แนวทาง 
การวัดผลประเมินผล  ใชการวัดและประเมินตามสภาพจริง  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่เรียน
ดวยหลักสูตรทองถ่ินรายวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  มีความรูความเขาใจในสิ่งแวดลอม 
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  และความตระหนักในสิ่งแวดลอมสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  
                              จันทรเพ็ญ  เรืองสวัสดิ์  (2546, บทคัดยอ)  พัฒนาหลักสูตรทองถิ่น  เรื่อง
สมุนไพรในทองถ่ิน ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโคกขี้หนอน  อําเภอพานทอง 
จังวัดชลบุรี  ผลการวิจัย  พบวา  (1)  ไดหลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองสมุนไพรในทองถ่ิน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ที่มีความเหมาะสมนําไปใชในการจัดการเรียนรูได  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังทดลองใช
หลักสูตรทองถ่ิน เร่ืองสมุนไพรในทองถ่ิน สูงกวากอนการทดลองใชหลักสูตร อยางมีนัยสําคัญ
ระดับ .01  (2)  ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับสมุนไพร  มีทักษะในการทํางาน  มีความขยัน  อดทน  ซ่ือสัตย  
เกิดความรักความภาคภูมิใจในทองถ่ินของตนเอง  เห็นคุณคาของภูมิปญญาในทองถ่ิน  สามารถ
นําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได  อยูในระดับดี  
 2)  งานวิจัยเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 รัชนก  คะยอม  (2543,บทคัดยอ)  ไดศึกษาการพัฒนาแบบฝกทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2542  จํานวน  33  คน  ผลการวิจัยพบวาแบบฝกเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  มีประสิทธิภาพ  73.82/60.00  มีคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 สุภาพ  เวียงแกว  (2544, บทคัดยอ)  ไดศึกษาการพัฒนาการคิด  ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดดวยกระบวนการวิทยาศาสตร  
กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2542 
โรงเรียนบานหนองหัวชางดอนพันชาด  อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแกน  ผลการวิจัยสรุปไดวา 
นักเรียนมีคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดทักษะทดสอบวัดทักษะการคิดเฉลี่ยรอยละ  69.56 
ซึ่งไมผานเกณฑที่กําหนด  มีคะแนนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรเฉลี่ยรอยละ  72. 43  
ซ่ึงผานเกณฑที่กําหนดไว  และมีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑเฉล่ียรอยละ 70.00  ซ่ึงผานเกณฑ
ที่กําหนด   
  3)  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับหนังสือเสริมประสบการณ 
 สําหรับงานวจิยัที่เกีย่วของกบัการสรางหนังสือเสริมประสบการณ  ตลอดจน
ความคิดเหน็ของนักเรียนที่มตีอหนังสือ มีดังนี ้
  อัญชัญ  เผาพัฒน  (2534, บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องการพัฒนาบทเรียน

เพื่อเสริมการสอนอาน  โดยนิทานพื้นบานชั้นประถมศึกษาปที่  2  พบวา  ความคิดเห็นของ
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ครูสวนใหญที่มีตอบทเรียนยูในระดับดี  ความคิดเห็นของนักเรียนกลุมทดลองตอบทเรียนอยูใน
ระดับดีมาก  และความกาวหนาในการอานของกลุมทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 
0.05 สวนผลของการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมนั้น
ทดสอบดวยคาทีแลวปรากฏวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  แสดงวา
กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการอานสูงกวากลุมควบคุม 
   วัชราภรณ  วัตรสุข  (2537, บทคัดยอ)  ศึกษาการใชหนังสือเลมเล็กเพื่อเสริมสราง
การเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 2 พบวาหนังสือเรียนเลมเล็กเพื่อเสริมสรางการเรียน
ภาษาไทย  เร่ืองมาตราตัวสะกดจํานวน  9  เลม  ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นเปนหนังสือเรียนที่มีจุดประสงค
ใหนักเรียนไดเรียนรูและฝกทักษะการอานและเขียนคําในมาตราตัวสะกดทั้ง  9  มาตรา  
โดยมีลักษณะของเนื้อเรื่องเปนนิทานที่สอดคลองกับวัยและความสนใจของเด็ก  มีรูปภาพและ
มีกิจกรรมเสริมทักษะทายเลมทุกเรื่อง  สําหรับผลการใชหนังสือเลมเล็กภาษาไทยพบวานกัเรยีน
มีคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.01 
 สวนความคิดเห็นของครูแลนักเรียนที่มีตอหนังสือเรียนเลมเล็กพบวาครูมีความเห็นวา

สามารถใชพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนไดเปนอยางดีและเหมาะสมกับนักเรียน  สําหรับ
นักเรียนมีความคิดเห็นวาชอบที่จะเรียนดวยหนังสือเรียนเลมเล็กเพราะรูปสวยงาม  เนื้อเรื่องสนุก 
  หทัย  ตันหยง  (2537, หนา 30)  ไดศึกษาและทําการวิจัยเรื่องการสรางหนังสือเรียนเลมเล็ก
เชิงวรรณกรรมเพื่อเปนสื่อพัฒนาการอานในระดับประถมศึกษา  พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการอาน
จากการสอนโดยใชหนังสือเรียนเลมเล็กเชิงวรรณกรรมสูงกวาการสอนโดยใชหนังสือเรียนปกติ 
ครูผูสอนควรทําหนังสือเรียนเลมเล็กเชิงวรรณกรรมเปนสื่อเสริมในนวัตกรรมอื่นๆ เพื่อเปน
การฝกทักษะการอานของนักเรียน 
  2.6.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 งานวิจัยตางประเทศที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรมีดังนี้ 
                ลี  (Lee, 2002)  ทําวิจัยเรื่องการศึกษาการบูรณาการหลักสูตรวิทยาศาสตร ระบบของโลก 
การศึกษาพบวา  หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเนนความสําคัญของทองถ่ิน  ในประเด็นของเรื่องเขาถึง
สาระสําคัญทั้งหมด  ภายใตขอบเขตพื้นฐานและการปฏิสัมพันธของมนุษย  ซ่ึงเปนสวนหนึ่ง
ของระบบโลก  ครูใชวิธีสอน  การสรางองคความรูดวยตนเอง  เนนการปฏิบัติจริง  ใชกิจกรรม
โครงงาน  เปนฐานการเรียนรูแบบรวมมือ  การใชแผนผังความคิดและการศึกษาวิทยาศาสตร
ภาคสนาม  เปนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  ขอมูลของนักเรียนพบวา 
นักเรียนชอบวิธีสอนและการประเมินผลของครู  และพบวาวิธีสอนของครูเปนประโยชนตอ
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ความเขาใจและเชื่อมโยงการเรียนรูโลกแหงความเปนจริง  ไดขอมูลในเชิงปริมาณ  พบวา
คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากวานักเรียนกลุมควบคุมเพียงเล็กนอยและ

มีคานิยมในดานสิ่งมีชีวิตและวัฏจักรของธรรมชาติสูงกวากลุมควบคุม 
 โลเวอรี (Lowery, 2000)  วิจัยเร่ือง  การแปลความหมายการปฏิบัติการวัดผลประเมินผล
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา  การศึกษานี้ทําการสํารวจการปฏิรูปวิสัยทัศนของ
การใชกระบวนการวัดและประเมินผลหลักสูตร  ซ่ึงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน
ในหองเรียนเปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  ยึดหลักธรรมชาติในการศึกษาขอมูล  จุดเนนของการศึกษา
การพัฒนาและขอบเขตการวัดและประเมินผล  เมื่อเรียนจบหนวยการหนึ่งในหลักสูตรวิทยาศาสตร
ระดับประถมศึกษา  การวิจัยพบวาความแตกตางระหวางการมองภาพของครูผูสอนและผูเชี่ยวชาญ
ดานการศึกษาอยางชัดเจน  ไดแก  (1)  การแปลความหมายการวัดและประเมินผลการเรียน
(2)  การแปลความหมายหลักสูตร  (3)  การแปลความหมายการเรียนรูของผูเรยีนซึง่เปนการเปลีย่นแปลง
ดานการเรียนการสอนของครูผูสอน  เปนการยืดหยุนความสรางสรรคของครูผูสอน 
   จากการศึกษางานวิจัยที่กลาวมาทั้งในประเทศและตางประเทศ  การพัฒนาหลักสูตร
มีความสําคัญอยางยิ่ง  เพราะหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเปนไปตามบริบทของทองถ่ิน  โดยใชกิจกรรม
การเรียนรูที่หลากหลาย  โดยใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง  เปนการเรียนรูอยางมีความหมาย
แกผูเรียน  เปนการพัฒนาใหผูเรียนเกิดความตระหนัก  รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมถึงการมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร  ทําใหเกิดความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  


