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การจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  

ผูวิจัย นางนันทพร  เย็นประสิทธิ์ 

ปริญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

พ.ศ. 2557 

อาจารยท่ีปรึกษาหลัก รองศาสตราจารย บังอร อนุเมธางกูร 

อาจารยท่ีปรึกษารวม ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร ภูผะกา 

 

บทคัดยอ 
 

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาชุดการเรียนรู เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม โดยใช

รูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 2) เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 กอนและหลังการใชชุดการเรียนรู เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม โดยใชรูปแบบ     

การจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม 

           กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี4 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม  

อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 49 คน ใชวิธีการสุมแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ไดแก 1) ชุดการเรียนรู เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนว

สรรคนิยม 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรโดยใชชุดการเรียนรู เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม สถิติพ้ืนฐานท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย 

คารอยละ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที 

 ผลการวิจัยครั้งนี้มีดังตอไปนี้ 

1. ประสทิธิภาพของชุดการเรียนรู เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม หลังการเรียนโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู

ตามแนวสรรคนิยมมีประสิทธิภาพเทากับ 80.44/95.10 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด (80/80) 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีไดรับการสอนดวยชุดการเรียนรู เรื่อง 

ชีวิตกับสิ่งแวดลอม หลังการเรียนโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม สูงกวากอนการ

ใชชุดการเรียนรูดังกลาวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

คําสําคัญ: ชุดการเรียนรู รูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to : 1) develop scientific learning packages on 

life and environment using constructivism approach for Matthayomsuksa 4 students          

2) compare academic achievement on life and environment using constructivism approach 

for Matthayomsuksa 4 students before and after using scientific learning packages. The 

sampling group was comprised of 49 Matthayomsuksa 4 students of  Donchimplee School, 

Amphoe Bangnamprieo, Chachoengsao Province. The tools used for data collection were:    

1) scientific learning packages on life and environment using constructivism approach       

2) a test format on science learning using learning packages on life and environment based on 

constructivism approach . The statistics used for data analysis were mean, percentage, 

standard deviation, and t-test. 

 The results of the study were as follows : 

 1) The efficiency of scientific learning packages was 80.44/95.10 which was higher 

than the set criteria (80/80). 

 2) The science learning achievement of students learned by using the scientific 

learning packages, based on constructivism approach related to life and environment,    

was statistically significant different at the .05 level. 

 

Keywords:   learning package, constructivism approach 
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กิตติกรรมประกาศ 
               

            วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาและการใหคําปรึกษาแนะแนวทางในการ    

ทําการวิจัยจาก รองศาสตราจารย บังอร อนุเมธางกูร  และผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร ภูผะกา 

ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

            ขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุกทานท่ีใหความรูแกผูวิจัยในการศึกษาตามหลักสูตร         

ซ่ึงสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตการทํางานของผูวิจัย 

 ขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานท่ีใหความชวยเหลือ แนะนํา ตรวจสอบและแกไข

เครื่องมือในการวิจัย จนสามารถนําไปเก็บรวบรวมขอมูลไดตามท่ีกําหนด 

            ขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม   

ท่ีใหความรวมมือเปนอยางดีในการทํากิจกรรมตางๆ ท่ีใหความรวมมือในการทดลอง เพ่ือเก็บขอมูลใน

การวิจัยในครั้งนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณสมาชิกในครอบครัวทุกคนท่ีใหกําลังใจ ชวยเหลือและอํานวยความ

สะดวกในเรื่องตางๆ ตลอดจนรุนพ่ีและเพ่ือนๆ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนท่ีเปนกําลังใจ รวมท้ัง

คุณครูในโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคมทุกทานท่ีใหความชวยเหลือเปนอยางดี ในการทําวิทยานิพนธ

ฉบับนี ้จนสําเร็จ 

 คุณความดีและประโยชนใดๆ ท่ีพึงมีจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชา

พระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทานท่ีไดเมตตาอบรมสั่งสอนใหความ

อนุเคราะหแกผูวิจัยโดยเสมอมา 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

         ในโลกปจจุบัน ขอมูล ขาวสารความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนไป

อยางรวดเร็ว  สงผลใหสังคมตองเตรียมคนใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง โดยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต

จากสังคมชนบทเปนสังคมเมืองเพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุขการศึกษาของ

ประเทศไทยจึงตองปรับเพ่ือใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให    

มีความสมบูรณและสมดุลท้ังรางกายและจิตใจสติปญญาความรูคุณธรรมจริยธรรมเปนสิ่งท่ีจําเปน    

ท่ีจะตองจัดใหควบคูไปกับการการศึกษาคนควาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซ่ึงการเรียน

วิทยาศาสตรเปนการฝกใหผูเรียนไดพัฒนากระบวนการคิด การแกปญหาอยางเปนระบบมีความรู

ความเขาใจในโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางข้ึนและสามารถนําความรูไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําได   
 การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรจะเนนกระบวนการท่ีนักเรียนเปนผูคิดลงมือ 

ปฏิบัติ ศึกษาคนควาอยางมีระบบดวยกิจกรรมหลากหลาย ท้ังกิจกรรมภาคสนาม การสังเกตการ

สํารวจตรวจสอบ การทดลองในหองปฏิบัติการ การสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิ   

การทําโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การศึกษาจากแหลงขอมูลในทองถ่ิน โดยคํานึงถึงวุฒ ิ

ภาวะ ประสบการณเดิม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมตางกันท่ีนักเรียนไดรับมาแลวกอนเขาสูหอง   

เรียนการเรียนรูของนักเรียนจะเกิดข้ึนระหวางท่ีนักเรียนมีสวนรวมโดยตรงในการทํากิจกรรมการเรียน

เหลานั้น จึงจะมีความสามรถในการสืบเสาะหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาดวยวิธีการทาง

วิทยาศาสตร ไดพัฒนากระบวนการคิดข้ันสูงและคาดหวังวากระบวนการเรียนรูดังกลาวจะทําใหผูเรียน

ไดรับการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรมในการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อยางสรางสรรค มีเจตคติและคานิยมเหมาะสมตอวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมท้ังสามารถสื่อสาร

และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (2552-2561) มีแนวทางปฏิรูประบบอยางเปน

ข้ันตอนโดยกําหนดประเด็นสําคัญของระบบการศึกษาและการเรียนรูท่ีตองปฏิรูปอยางเรงดวนคือ 
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การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหมท่ีใหมีนิสัยใฝเรียนรูตั้งแตปฐมวัย สามารถเรียนรูดวยตนเองและ

แสวงหาความรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิด วิเคราะห 

แกปญหา คิดริเริ่มสรางสรรค มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชนสวนรวม สามารถ

ทํางานเปนกลุมไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม มีจิตสํานึก และมี 

ความภูมิใจในความเปนไทย ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข รังเกียจการทุจริตและตอตานการซ้ือสิทธิ์ ขายเสียง สามารถกาวทันโลก มีสุขภาพกาย 

สุขภาพใจท่ีสมบูรณแข็งแรง เปนกําลังคนท่ีมีคุณภาพ มีทักษะความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนมีสมรรถนะ

ความรูความสามารถ  สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีโอกาสเรียนรูอยางเทาเทียม

เสมอภาคโดยมีเปาหมายยุทธศาสตรใหคนไทยคิดเปน ทําเปน แกปญหาได มีทักษะในการคิดและ

ปฏิบัติ มีความสามารถในการแกปญหา มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการสื่อสาร  

(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552, หนา 14) 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.  2545) ไดกลาวถึงการจัด

การศึกษาตองยึดหลักผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุดใน

สวนของ กระบวนการเรียนรู ตองจัดเนื้อหากิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจความถนัดและความแตกตางของผูเรียน 

ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ และประยุกตใชใหผูเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการ

ปฏิบัติ ใหคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

โดยผูสอนตองจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวย  ความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

(กระทรวงศึกษาธิการ,  2542,  หนา 112) ดังนั้นครูผูสอนจึงจําเปนตองเปลี่ยนบทบาทจากการทําหนาท่ีเปนผูสอน 

ผูใหความรู จัดการสอน โดยใชตนเองเปนแหลงเรียนรู สอนแบบทองจํายึดตําราและแบบฝกหัดเปน

หลัก ทําใหผูเรียนคิดไมเปนทําไมเปน ขาดความสามารถในการเรียนรูอยางตอเนื่อง มาเปนบทบาท

ของผูอํานวยความสะดวก สงเสริมสนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง จากประสบการณจริง ฝกทักษะ

กระบวนการคิด การประยุกตนําความรูมาใชแกปญหาดวยกิจกรรมท่ีหลากหลายตามความถนัด 

ความสนใจ ความแตกตางระหวางบุคคล เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจดวยตนเอง รวมท้ังเกิด

ความภูมิใจในตนเองดวยการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรนั้นมีลักษณะเปนกระบวนการ        

สืบเสาะหาความรูท่ีวาการทดลองเปนหัวใจสําคัญเพราะเปนแกนนําไปสูการฝกฝนทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรใหผูเรียนคนควาดวยตนเอง โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนประสบการณตรง            

ในการฝกทักษะการแกปญหา ซ่ึงเปนพัฒนากระบวนการคิดข้ันสูง แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการ

สืบสวน ใหผูเรียนคนหาความรูดวยตนเอง มีกระบวนการคิดและการทํางานอยางเปนระบบ โดยมีผูสอนเปน      

ผูอํานวยความสะดวกใหผูเรียนบรรลุเปาหมายในการสรางความรูของตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับแนวสรรคนิยม 

(constructivism) 
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 จากการศึกษาแนวทฤษฎีรูปแบบการสอนและเทคนิคการสอนตางๆ พบวา มีแนวคิด หลาย

ทฤษฎีและหลายเทคนิคการสอนท่ีสามารถสงเสริมการคิดและการเรียนรูของนักเรียนได เชน การสอน

แบบสืบเสาะหาความรู การสอนแบบรวมมือ การสอนแบบบูรณาการ การสอนตามโมเดลซิปปา    

การสอนตามแนวคิดทฤษฎีสรรคนิยม 

 การสอนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมเปนหนึ่งในหลายๆ แนวทฤษฎีรูปแบบการสอนท่ีมี

ความสําคัญ ท่ีเนนการคิดข้ันสูง เนนใหนักเรียนคิดวิเคราะหและไตรตรอง โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียน

ไดเผชิญปญหา หรือกิจกรรมท่ีแปลกใหมเพ่ือใหนักเรียนเกิดความรูอยากเห็นแลวกระตุนใหนักเรียน

คนหาคําตอบของตนเองกับเพ่ือน ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือกการสอนตามแนวสรรคนิยม ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของกีฟละห มาโซ (2555, หนา 108) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร

ตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิจารณญาณ และ

ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูของนักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบวา การจัดการ

เรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมทําใหนักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนรูรวมท้ังสงเสริมใหนักเรียน

คนหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูตางๆ สามารถคนหาคําตอบและเก็บรวบรวมขอมูลได ตาม

แผนการท่ีวางไว นักเรียนสามารถเชื่อมขอคนพบใหมเขาความรูเดิมและเขียนสรุปบรรยายออกมาให

เพ่ือนนักเรียนเขาใจได นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระและมีความกระตือรือรนท่ีจะ

แสวงหาความรูตางๆ ดวยตนเอง นักเรียนไดเรียนรูจากนอกหองเรียนจากท่ีเคยเรียนแตในหองเรียน 

ทําใหนักเรียนไดจับตองของจริง ยอมรับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน โดยไมไดแบงแยกความ

แตกตางทางความสามารถและศาสนาวัฒนธรรม ซ่ึงถือเปนจุดเริ่มตนท่ีดีในการจัดการเรียนรูของ

นักเรียน ในสังคมท่ีมีความหลากหลาย เม่ือนักเรียนเกิดการยอมรับซ่ึงกันและกัน สงผลถึงการเรียนรู

ของนักเรียน ใหนักเรียนมีความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เกิดทัศนคติเชิงบวกตอความแตกตางในเรื่อง

ความสามารถและศาสนาวัฒนธรรม ใหสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีความสุข สอดคลองกับ

งานวิจัยของสุชาดา ทองอยู (2551, หนา 82) ไดวิจัยเก่ียวกับการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1      

ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมสรางองคความรูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดย

ใชชุดกิจกรรมสรางองคความรูมีความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอน

เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ดังงานวิจัยของเทียนทอง ดีรักษา (2553, หนา 115) ไดทํา

การวิจัยการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา      

เรื่องพันธุกรรม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยใชการสอนตามแนวคิดทฤษฎีสรรคนิยมของ 

Underhill ผลการวิจัย พบวา นักเรียนท่ีไดรับการสอนตามแนวคิดทฤษฎีสรรคนิยมของ Underhill มี

คะแนนดานความในการคิดวิเคราะห ผานเกณฑรอยละ 70 จํานวน 31 คน จากจํานวนนักเรียนท้ังหมด 
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39 คน คิดเปนรอยละ 79.49 และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑรอยละ 70 จํานวน 30 คน 

จากจํานวนนักเรียนท้ังหมด 39 คน คิดเปนรอยละ 76.92 สอดคลองกับผลการวิจัยของพิรุณพรรณ พลมุข 

(2550, หนา 115) ทําการศึกษาผลการใชรูปแบบการเรียนรูตามแนวสรรคนิยมของ Underhill ท่ีมีตอ

ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ผลการวิจัย พบวาการสอนตามแนวคิด

ทฤษฎีของ Underhill สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะหในการเรียนการสอนไดสูงกวาการเรียนรูแบบปกติ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของสุทธิชา เพชรวีระ (2550, หนา 112) ไดศึกษา

การเปรียบเทียบความคิดรวบยอดทางภาษาความคงทนในการเรียนรูและความสนใจในการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการสอนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมกับการแบบเดิม 

ผลการศึกษาพบวา ความคิดรวบยอดทางภาษาของนักเรียนท่ีไดรับการสอนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมกับ

การสอนแบบเดิมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักเรียนท่ีไดรับการสอนตามแนว

ทฤษฎีสรรคนิยมมีความคิดรวบยอดทางภาษาสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบเดิม ท้ังนี้เปนผลสืบ

เนื่องมาจากกระบวนการเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม เนนใหผูเรียนสรางความรูโดยผานกระบวนการ

คิดดวยตนเอง โดยผูสอนสามารถชวยผูเรียนปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญาไดโดยจัดสภาพการณให

ผูเรียนเกิดความขัดแยงทางปญญาหรือเกิดภาวะไมสมดุลข้ึน ซ่ึงเปนภาวะท่ีประสบการณใหมไมสอดคลอง

กับประสบการณเดิม ผูเรียนจะพยายามปรับขอมูลใหมกับประสบการณเดิมแลวสรางความรูใหม โดย

ขอมูลท่ีผูสอนนําเสนอจะเนนการนําเสนอและสอดคลองกับผลการวิจัยของนิตกรณ ศรีพิมพสอ       

(2553, หนา 63) ไดศึกษาเก่ียวกับผลการใชรูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีสรรคนิยมของ Underhill 

ท่ีมีตอความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อาหารและสารอาหาร ผลการศึกษา

พบวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมของ Underhill นักเรียนมีความสุขและสนุก

กับการเรียน นักเรียนใหความรวมมือเปนอยางดีกับการเรียนเนื่องจากเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนน

ใหนักเรียนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนดวยตนเอง ไดสืบคนขอมูลหา

คําตอบดวยตนเอง 

 จากประสบการณในการสอนวิทยาศาสตรโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม อําเภอบางน้ําเปรี้ยว  

จังหวัดฉะเชิงเทราของผูวิจัย พบวา จากรายงานผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O - NET) ชวงชั้น  

ท่ี 4  มัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2554 ในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรนักเรียนสอบจํานวนนักเรียน 

50 คน ไดคะแนนเฉลี่ย 28.75 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน นักเรียนไดคะแนนสูงสุด 45.50 

คะแนนต่ําสุด 16.50 ซ่ึงคะแนนยังอยูในระดับต่ํา ปญหาดังกลาวสวนหนึ่งสงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทาง   

การเรียนวิทยาศาสตรท่ีตองปรับปรุง ผูวิจัยตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงพัฒนาชุดการเรียนรูโดยใชวิธ ี  

การจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม เชื่อมโยงแผนผังความคิดเพ่ือใหนักเรียนสรางองคความรูไดดวยตนเอง     

ซ่ึงสอดคลองกับวิจัย สุทธิชา เพชรวีระ(2550, หนา 112) ไดศึกษาความคิดรวบยอดทางภาษาของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการสอนตามแนวสรรคนิยมและการสอนแบบเดิมพบวากระบวนการเรียนรูตาม



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

5 
 

แนวทฤษฎีสรรคนิยม เนนใหผูเรียนสรางความรูโดยผานกระบวนการคิดดวยตนเอง โดยผูสอน

สามารถชวยผูเรียนปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญาไดโดยจัดสถานการณใหผูเรียนเกิดความขัดแยง

ทางปญญาผูเรียนจะพยายามปรับขอมูลใหม  กับประสบการณท่ีมีอยูเดิมแลวสรางเปนความรู  

การพัฒนาการเรียนรูใหกับเด็กโดยการฝกทักษะเพ่ือท่ีพัฒนาเชาวปญญา และเปดโอกาสให

เด็กไดเรียนรู การนํากรอบแนวคิดนี้มาใชจะสงผลใหผูเรียนและผูสอนมีความเขาใจเก่ียวกับแผนผัง

ความคิดทางการเรียนมากข้ึนและกอใหเกิดการเรียนรูมากกวาการถายทอดความรู ซ่ึงพบวานักเรียนมี

ศักยภาพทางการเรียนเพ่ิมข้ึนท้ังความสามารถทางการคิด และการแลกเปลี่ยนประสบการณความคิด

ตางๆ เพ่ือพัฒนาความรูใหม การจัดการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรจะใหไดผลตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตรนั้น ผูสอนตองใชเทคนิคและวิธีการสอนท่ีเหมาะสมในแตละเนื้อหาจึงจะทํา

ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูโดยเนนการใชอุปกรณและกิจกรรมในการเรียนจากรูปธรรมไปสูนามธรรมดวย

เหตุนี้ครูผูสอนจึงเลือกวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการเชื่อมโยงความคิดโดยการให     

นักเรียนสรางแผนผังความคิด เพ่ือใหนักเรียนเกิดองคความรูดวยตนเองได แนวคิดแผนผังความคิด 

(mind mapping) เปนวิธีการชวยบันทึกความคิด เพ่ือใหเห็นภาพความคิดท่ีหลากหลายมีมุมมองท่ี

กวางและชัดเจนกวาการบันทึกท่ีเราคุนเคยโดยยังไมจัดระเบียบของความคิดใดๆ ท้ังสิ้นเปนวิธีการท่ี

สอดคลองกับโครงสรางการคิดของมนุษยท่ีบางชวงสมองจะกระโดดออกนอกทางขณะท่ีกําลังคิดเรื่อง

ใดเรื่องหนึ่ง การทําใหสมองไดคิดไดทํางานตามธรรมชาตินั้นมีลักษณะเหมือนตนไมท่ีแตกก่ิงกาน

ออกไปเรื่อยๆ (สุวิทย  มูลคํา, 2551, หนา 10) แผนผังความคิด คือ ความคิด ความเขาใจเก่ียวกับการ

จัดกลุมสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดหนึ่งท่ีเกิดจากการสังเกตหรือการไดรับประสบการณเก่ียวกับสิ่งนั้น

หรือเรื่องนั้น แลวใชคุณลักษณะหรือคุณสมบัติท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน จัดเขาเปนกลุมเดี่ยวกัน ซ่ึงจะ

ทําใหเกิดความเขาใจสิ่งตางๆ ไดงายข้ึน ดังนั้น แผนผังความคิดจะทําใหเราสามารถจําแนกสิ่งใหมๆ 

และเขาใจไดรวดเร็วตามประสบการณของเราท่ีผานมา (ทิศนา แขมมณี, 2551, หนา 388) แผนผังความคิด 

ประกอบไดดวยความคิดหรือขอมูลสําคัญท่ีเชื่อมโยงกันในรูปแบบตางๆ ซ่ึงทําใหเห็นโครงสรางของ

ความรูหรือเนื้อหาสาระนั้นๆ การใชแผนผังความคิดเปนเทคนิคท่ีผูเรียนสามารถนําไปใชในการเรียนรู

เนื้อหาสาระตางๆ เพ่ือชวยใหเกิดความเขาใจในเนื้อหาสาระนั้นไดงายข้ึน เร็วข้ึนและจดจําไดนานผัง

ความคิดเปนเครื่องมือท่ีชวยใหผูเรียนจัดขอมูลในสมองใหเปนระเบียบ(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หนา 85) 

แผนผังความคิดใชเปนเครื่องมือท่ีชวยใหการคิดเปนรูปธรรมและสงเสริมการเรียนรูในสถานการณตางๆ 

หรือการเรียนรูตลอดชีวิต 

 สําหรับโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม เปนโรงเรียนท่ีลอมรอบไปดวยทุงนา ชุมชนผูปกครอง

นักเรียนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก การปองกันกําจัดศัตรูพืชก็จะใชสารเคมี การเพ่ิม

สารอาหารใหแกพืชก็ใชปุยเคมี ซ่ึงการใชสารเคมีเหลานี้เปนจํานวนมากและระยะเวลานาน จะทําใหมี

ผลกระทบตอท้ังตัวเกษตรกร ผูบริโภค กอใหเกิดปญหาท้ังทางดานสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
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สิ่งแวดลอม ปญหาในเรื่องสิ่งแวดลอมกําลังไดรับความสนใจอยางกวางขวางในทุกพ้ืนท่ี วิธีการท่ีจะชวยลด

ปญหาไดคือ การใหการศึกษาเพ่ือสรางความรู ความเขาใจ ความคิด ทักษะและจิตสํานึกในดาน

สิ่งแวดลอมเนนการปลูกฝง และพัฒนาใหผูเรียนไดตระหนังถึงผลกระทบของสภาวะแวดลอมท่ีจะเกิดข้ึน

ในปจจุบันและอนาคต อันเนื่องจากการกระทําของมนุษย ดังนั้นถาสามารถพัฒนาเจตคติตอการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมเขาใจในความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต โดยรูจักใชทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางประหยัด รูจัก

หวงแหน รวมกันรักษา และชวยปองกันการเกิดปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผูวิจัยจึงมี

วัตถุประสงคใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ รักและหวงแหนในทรัพยากร

ทองถ่ินของตน และปลูกจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษ สิ่งแวดลอม และเม่ือพิจารณาหลักสูตร จะพบวา 

การศึกษาเก่ียวกับชีวิตกับสิ่งแวดลอม จัดอยูในสาระท่ี 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม ซ่ึงอยูในมาตรฐานการเรียนรู 

ว 2.1 และ ว 2.2 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรูให

มีประสิทธิภาพและใหผูเรียนไดบรรลุตามจุดประสงคของหลักสูตรและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน 

 ครูผูสอนมีบทบาทสําคัญในการนํานวัตกรรมมาใชในการแกปญหาการสอน เพ่ือใหนักเรียนเกิด

ความเขาใจเนื้อหา เกิดความคิดเปนรูปธรรมมายิ่งข้ึน ดังนั้นการพัฒนาชุดการเรียนเปนสิ่งท่ีจะชวยให

ผูเรียนไดเรียนบรรลุตามจุดประสงคท่ีกําหนดไวเพราะชุดการเรียนรูเปนสื่อประสม ท่ีผลิตข้ึนโดยจัดไวเปน

ชุดอยางเปนระบบเปนข้ันตอนซ่ึงมีความสัมพันธกับจุดมุงหมายของการเรียนสอดคลองกับเนื้อหาวิชา 

และกิจกรรมการเรียนการสอน มีสื่อการสอนท่ีหลากหลาย เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ชวย

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน และชวยใหผูสอนไดรับความสะดวกมีความม่ันใจในการ

กิจกรรมการเรียนการสอน ชวยใหผูเรียนไดประสบความสําเร็จในการเรียน และทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงข้ึนไดสอดคลองกับงานวิจัยของสุรีพร เรืองสม (2550, หนา 75) ไดทําการศึกษาการพัฒนาชุดการ

สอนแบบศูนยการเรียนโดยใชแผนผังความคิด วิชาสุขศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 กลุม

โรงเรียนวิเศษเมืองทอง เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทอง ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ท่ีเรียนโดยใชชุดการสอนแบบศูนยการเรียนโดยใชแผงผังความคิดหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคลองกับงานวิจัยของไพบูลย แยมสัจจา (2553, หนา 49) ได

ทําการศึกษาการพัฒนาชุดการสอนเรื่อง ทวีปเอเชีย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ผลการวิจัย

พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับกาสอนดวยชุด

การสอนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05  

 จากความสําคัญและประโยชนของแนวทฤษฎีสรรคนิยมดังกลาวขางตนประกอบกับบทบาทสําคัญ

ของครูผูสอน ผูวิจัยเห็นวาครูผูสอนมีบทบาทสําคัญในการนําเอานวัตกรรมมาใชแกปญหาการจัดการเรียนรู 
เพ่ือใหนักเรียนเกิดความเขาใจเกิดความคิดท่ีเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน สามารถสรางองคความรูโดยวิธีการ
เชื่อมโยงความดวยแผนผังความคิดไดดวยตนเอง ผูวิจัยจึงตัดสินใจพัฒนาชุดการเรียนรู เรื่อง ชีวิตกับ

สิ่งแวดลอม โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมเชื่อมโยงแผนผังความคิดเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ใหสูงข้ึน  
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1.2 คําถามการวิจัย 
 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดคําถามการวิจัยดังนี้ 
 1.2.1 การพัฒนาชุดการเรียนรู เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 มีประสิทธิภาพ 80/80 หรือไม 

 1.2.2 การเรียนโดยใชชุดการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม ทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเพ่ิมข้ึนหรือไม 
 

1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคไวดังนี้  

 1.3.1 เพ่ือพัฒนาชุดการเรียนรู เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวสรรคนิยมใหมีประสิทธิภาพ 
80/80 

 1.3.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม กลุมสาระ 
การเรียนรูวิทยาศาสตรกอนและหลังการใชชุดการเรียนรูเรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอมโดยใชรูปแบบ    
การเรียนการสอนตามแนวสรรคนิยม 

  
1.4 สมมติฐานของการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยตั้งสมมติฐานดังนี้  
 1.4.1 ชุดการเรียนรู เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใชรูปแบบการจัด    

การเรียนรูตามแนวสรรคนิยม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 

 1.4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใชชุดการเรียนรูสูงกวากอนการใชชุดการเรียนรู เรื่องชีวิต

กับสิ่งแวดลอม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยชุด      

การเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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1.5 ขอบเขตของการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตไวดังนี้ 

 1.5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ในเขตอําเภอบางน้ําเปรี้ยว 

จังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556        

นักเรียนรวมท้ังสิ้น 301 คน ซ่ึงมีการจัดหองเรียนแบบคละความสามารถ มีท้ังนักเรียนท่ีมีความสามารถใน      

การเรียนระดับเกง ปานกลาง ออน ในหองเรียนเดียวกัน   

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4/2-4/3 จํานวน 49 คน   

โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษาท่ี 2556 ชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ใชวิธีการสุม

แบบเจาะจง (purposive  sampling) 

 1.5.2 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

  1) ตัวแปรตน ไดแก ชุดการเรียนรู เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู

ตามแนวสรรคนิยมเชื่อมโยงแผนผังความคิด 

 2) ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

 1.5.3 สาระท่ีใชในการพัฒนาชุดการเรียนรู 

 สาระท่ีใชในการพัฒนาชุดการเรียนรูการเรียนครั้งนี้ เปนเนื้อหาในสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรพ้ืนฐานกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

ท่ีมีสาระเก่ียวกับไบโอม ไบโอมบนบก ไบโอมในน้ํา ความหลากหลายของระบบนิเวศ การศึกษาระบบ

นิเวศ ระบบนิเวศชนิดตางๆ ความสัมพันธในระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับปจจัยทาง

กายภาพ ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับปจจัยทางชีวภาพ การถายทอดพลังงานและการหมุนเวียน

สารในระบบนิเวศ การถายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต วัฏจักรสารในระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงแทนท่ี

ของระบบนิเวศ  

 1.5.4 ระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง 

 ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย คือ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556 โดยใชเวลาในการทดลอง

จํานวน 15 ชั่วโมง โดยผูวิจัยทําการทดลองเอง 

 

 

 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

9 
 

1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 

 ผูวิจัยไดนําแนวคิดของทฤษฎีสรรคนิยม (Underhill. 1991) มาเปนกรอบแนวคิดในการ

พัฒนาชุดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยมเพ่ือ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเชื่อมโยงแผงผังความคิด 

                   ตัวแปรตน            ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

ภาพ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย  

 

1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนิยามเฉพาะไวดังนี้  

 1.7.1 แนวสรรคนิยม หมายถึง ความสามารถในการสรางองคความรูดวยตนเองของนักเรียน

มีการเชื่อมโยงความคิด เปรียบเทียบสิ่งท่ีรับรูใหมกับความรูเดิมของตนเองและใชเหตุผลในการทํา

ความเขาใจดวยตนเองแลวจึงอภิปรายรวมกับผูอ่ืน เพ่ือใหสามารถสรางความหมายท่ีเปนไปได

เก่ียวกับสิ่งท่ีรับรูข้ึนดวยตนเอง  

 1.7.2 การสอนตามแนวสรรคนิยม หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยอาศัยความ

ขัดแยงทางปญญา ซ่ึงเกิดจากการท่ีผูเรียนเกิดความสงสัย ไมแนใจ และมีความขัดแยงเกิดข้ึนในตัว

นักเรียน ทําใหเกิด การไตรตรอง และนําไปสูการสรางโครงสรางทางปญญา ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรม 

3 ข้ัน ไดแก ข้ันสรางความขัดแยงทางปญญา ข้ันการไตรตรอง และข้ันสรางโครงสรางใหมทางปญญา  

 1) ความขัดแยงทางปญญา หมายถึง สภาวะท่ีทําใหนักเรียนเกิดความสงสัย ไมแนใจ 

และมีความขัดแยงเกิดข้ึนในตัวนักเรียนเม่ือเผชิญกับคําถามหรือสถานการณท่ีเปนปญหาใหมกับ

ความรูความเขาใจเดิมในตัวนักเรียน  

 2) การไตรตรอง หมายถึง การรวมกันอภิปราย ตรวจสอบ การปรับเปลี่ยนความคิด

หรือพิจารณาวิเคราะหคําถามหรือสถานการณท่ีเกิดข้ึนรวมกันอยางพินิจพิเคราะหดวยเหตุผล             

 3) โครงสรางปญญา หมายถึง การท่ีนักเรียนมีการใชกระบวนการคิดซ่ึงเกิดจาก

คําถามหรือสถานการณท่ีเผชิญและทําใหเกิดปญหาข้ึน ซ่ึงนักเรียนจะมีกระบวนการตรวจสอบองค

การใชชุดการเรียนรูกลุมสาระการ

เรียนรูวิทยาศาสตรโดยการจัดการ

เรียนรูตามแนวสรรคนิยมเชื่อมโยง

แผนผังความคิด 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม   

- คุณภาพของชุดการเรียนรู  
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ความรูเดิมและประสบการณหรือสถานการณท่ีพบโดยการใชกระบวนการคิดเคราะหในการแกปญหา      

โดยเริ่มจากตนเองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ่ืนและสรุปความรูใหมอยางมีเหตุผลนาเชื่อถือ 

 1.7.3 การจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม หมายถึง การจัดการเรียนรูประกอบดวยข้ันตอน 

3 ข้ันตอนดังนี้  

 1) ข้ันนําเขาสูบทเรียน หมายถึง ข้ันตอนท่ีครูนําเขาสูบทเรียนโดยใชภาพ ตั้งคําถาม

เพ่ือนําไปสูประเด็นการอภิปรายทบทวนความรูเดิมเรื่องท่ีจะเรียน                                             

 2) ข้ันสอน หมายถึง ข้ันตอนท่ีประกอบดวย ข้ันสรางความขัดแยงทางปญญา ข้ันการ

ไตรตรอง ข้ันสรางโครงสรางทางปญญา  

 3) ข้ันสรุป หมายถึง ข้ันตอนท่ีครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนแลวใหนักเรียน

ตอบคําถามเก่ียวกับเนื้อหาเพ่ือใหเขาใจมากข้ึน 

 1.7.4 ชุดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม หมายถึง ชุด

การเรียนท่ีผูวิจัยสรางข้ึนอยางเปนระบบ โดยจัดเปนชุดๆ เพ่ือใชในการเรียนการสอนกลุมสาระ    

การเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ตามหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซ่ึงเปนชุดการเรียนรูท่ีเนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

วิทยาศาสตรท่ีหลากหลายใหเหมาะสมกับจุดประสงคการเรียนรูและสาระการเรียนรูแตละชุด      

การเรียนรูประกอบดวย คูมือครู เนื้อหา ใบงานสรุปในรูปแบบแผนผงัความคิดและแบบประเมินผล  

 1.7.5 แผนผังความคิด หมายถึง แผนผังท่ีนักเรียนสรางข้ึนหลังจากเรียนชุดการเรียนรูแตละ

ชุดเพ่ือเปนการสรุปเนื้อหาชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีคงทนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง

 1.7.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนซ่ึงจะวัดพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย ตามแนวคิดของ Bloom จัดเปนการวัดสมรรถภาพทางสมอง

ตามลําดับข้ันการเรียนรูจากสิ่งท่ีงายไปหายากตามลําดับข้ันคือ ความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใช 

 1.7.7 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเพ่ือใช

สําหรับวัดผลกอนเรียนและหลังเรียนเรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ขอสอบแบบ

เลือกตอบ ชนิด 4 เลือก จํานวน 60 ขอ  

 1.7.8 แบบทดสอบระหวางเรียน หมายถึง แบบทดสอบท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเพ่ือใชสําหรับวัดผล

ทายบทเรียนชุดการเรียนรูแตละชุด  

 1.7.9 ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู หมายถึง อัตราสวนระหวางคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ

ของจํานวนคําตอบท่ีนักเรียนตอบถูกจากแบบทดสอบระหวางเรียนดวยชุดการเรียนรูแตละชุดกับ

คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีนักเรียนตอบไดดวยชุดการเรียนรูทุกชุด    

ซ่ึงในท่ีนี้ตั้งเกณฑ E1/E2 ไวเทากับ 80/80 
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       E1 หมายถึง คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละของจํานวนคําตอบท่ีนักเรียนตอบถูก

จากแบบทดสอบระหวางเรียนดวยชุดการเรียนรูแตละชุด  

       E2 หมายถึง คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีนักเรียน

ตอบถูกจากแบบทดสอบหลังเรียนดวยชุดการเรียนรูทุกชุด  

  1.7.10 นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม  

อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  

  

1.8 ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

 

 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัยในครั้งนี้ 

 1.8.1 ไดชุดการเรียนรู เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใช

รูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยมเชื่อมโยงแผนผังความคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

4 ท่ีมีประสิทธิภาพ 80/80 

 1.8.2 เปนแนวทางในการสรางชุดการเรียนรู โดยใชรูปแบบการจัดการรูตามแนวสรรคนิยม

เชื่อมโยงแผนผังความคิด เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 1.8.3 ชวยใหนักเรียนท่ีเรียนโดยชุดการเรียนรู โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวสรรค

นิยมเชื่อมโยงแผนผังความคิด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรท่ีสูงข้ึน 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 ในการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอมโดยใชรูปแบบการจัดการ

เรียนรูตามแนวสรรคนิยมเชื่อมโยงแผนผังความคิดเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิทยาศาสตรสําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนพ้ืนฐาน แนวทางในการวิจัย 

โดยศึกษารายละเอียดตามลําดับหัวขอดังตอไปนี้  

 2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

       2.1.1 วิสัยทัศน 

  2.1.2 หลักการ 

  2.1.3 จุดหมาย 

  2.1.4 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

  2.1.5 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 

 2.2 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

      2.2.1 จุดมุงหมายในการเรียนวิทยาศาสตร    

      2.2.2 สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

      2.2.3 คุณภาพของผูเรียน     

 2.3 เอกสารท่ีเก่ียวของกับทฤษฎีสรรคนิยม 

    2.3.1 ความหมายของทฤษฎีสรรคนิยม  

 2.3.2 หลักการของการเรียนตามแนวสรรคนิยม  

 2.3.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม 

 2.3.4 ลักษณะของครูท่ีสอนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม 

     2.3.5 การประเมินผลตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม 

 2.4 ชุดการเรียนรู 

 2.4.1 ความหมายของชุดการเรียนรู 

     2.4.2 ประเภทของชุดการเรียนรู 

     2.4.3 ทฤษฏีท่ีเก่ียวกับชุดการเรียนรู 

     2.4.4 องคประกอบของชุดการเรียนรู 
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      2.4.5 ข้ันตอนการสรางชุดการเรียนรู  

2.4.6 คุณคาของชุดการเรียนรู 

 2.4.7 การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู                                         

 2.5 แผนผังความคิด                                                                  

           2.5.1 ความหมายของแผนผังความคิด                                                  

      2.5.2 ทฤษฏีพ้ืนฐานของแผนผังความคิด                                  

                 2.5.3 การสรางแผนผังความคิด                                                                    

      2.5.4 ประเภทของแผนผังความคิด 

                 2.5.5 เกณฑในการใชคะแนนแผนผังความคิด 

                 2.5.6 ประโยชนของแผนผงัความคิด 

 2.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร                                                                

      2.6.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร           

  2.6.2 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

                 2.6.3 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 

        2.6.4 คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 

   2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ                                           

  2.7.1 งานวิจัยในประเทศ                                                        

      2.7.2 งานวิจัยตางประเทศ 
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2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จัดทําข้ึนสําหรับทองถ่ินและสถานศึกษา

นําไปใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็กและ

เยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหมีคุณภาพ ดานความรูและทักษะท่ีจําเปนสําหรับการ

ดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู เพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 5) 

 2.1.1 วิสัยทัศน 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซ่ึงเปนกําลังของชาติใหเปน

มนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก 

ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะ

พ้ืนฐาน รวมท้ัง เจตคติ ท่ีจําเปนตอการศึกษาตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดย

มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตาม

ศักยภาพ (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551, หนา 4) 

            2.1.2 หลักการ 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหลักการท่ีสําคัญดังนี้ 

                   1) เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน

การเรียนรูเปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบน

พ้ืนฐานของความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล 

 2) เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยาง เสมอภาค 

และมีคุณภาพ 

  3) เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน 

 4) เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสรางยืดหยุนท้ังดานสาระการเรียนรู เวลาและ

การจัดการเรียนรู 

 5) เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

          6) เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ   

 

 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

15 
 
 2.1.3 จุดหมาย 

            หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข  

มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพจึงกําหนดเปนจุดหมายเพ่ือใหเกิดกับผูเรียน เม่ือจบการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ดังนี้ 

 1) มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและ

ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง   

 2) มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมี

ทักษะชีวิต  

 3) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 

 4) มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดม่ันในวิถีชีวิต

และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 5) มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภู มิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนา

สิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะท่ีมุงทําประโยชนและสรางสิ่งท่ีดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยาง

มีความสุข (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551, หนา 4) 

       2.1.4 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

     ในการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึง

ประสงค ดังนี้ 

               1) สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

                     (1) ความสามารถในการสื่อสารเปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมใน

การใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเอง เพ่ือแลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจา

ตอรองเพ่ือขจัดและลดปญหาความขัดแยงตางๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผล

และความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอ

ตนเองและสังคม 

     (2) ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยาง

สรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศ

เพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 
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   (3) ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรค

ตางๆ ท่ีเผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ 

เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรู

มาใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 

   (4) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตางๆ ไป

ใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน และการอยูรวมกันใน

สังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตางๆ อยาง

เหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอมและการรูจักหลีกเลี่ยง

พฤติกรรมไมพึงประสงคท่ีสงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

   (5) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใชเทคโนโลยี

ดานตางๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู  

การสื่อสารการทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

               2) คุณลักษณะอันพึงประสงค 

   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

เพ่ือใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและ 

พลโลกดังนี้ 

 (1) รักชาติ ศาสน กษัตริย 

 (2) ซ่ือสัตยสุจริต 

 (3) มีวินัย 

 (4) ใฝเรียนรู 

 (5) อยูอยางพอเพียง 

 (6) มุงม่ันในการทํางาน 

 (7) รักความเปนไทย 

 (8) มีจิตสาธารณะ 

 นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ิมเติมใหสอดคลองตาม

บริบทและจุดเนนของตนเอง  

 2.1.5 เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียน 

   1) การตัดสิน การใหระดับและการรายงานผลการเรียน 

      ในการตัดสินผลการเรียนของกลุมสาระการเรียนรู การอาน คิดวิเคราะหและเขียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนั้น ผูสอนตองคํานึงถึงการพัฒนาผูเรียนแตละคนเปน
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หลัก และตองเก็บขอมูลของผูเรียนทุกดานอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่องในแตละภาคเรียนรวมท้ังสอนซอม

เสริมผูเรียนใหพัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ ระดับมัธยมศึกษาตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา ผูเรียนตองมี

เวลาเรียนตลอดภาคเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดในรายวิชานั้นๆ ผูเรียนตองไดรับการ

ประเมินทุกตัวชี้วัด และผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุก

รายวิชาผูเรียนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมินผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดในการอาน 

คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  2) การใหระดับผลการเรียน 

             ระดับมัธยมศึกษาในการตัดสินเพ่ือใหระดับผลการเรียนรายวิชาใหใชตัวเลข แสดง

ระดับผลการเรียนเปน 8 ระดับการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน และคุณลักษณะอันพึง

ประสงคนั้นใหระดับผลการประเมินเปน ดีเยี่ยม ดี และผานการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จะตองพิจารณา

ท้ังเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเรียน ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

และใหผลการเขารวมกิจกรรมเปนผานและไมผาน 

  3) การรายงานผลการเรยีน 

                             การรายงานผลการเรียนเปนการสื่อสารใหผูปกครองและผูเรียนทราบความกาวหนา

ในการเรียนรูของผูเรียน ซ่ึงสถานศึกษาตองสรุปผลการประเมินและจัดทําเอกสารรายงานใหผูปกครอง

ทราบเปนระยะๆ หรืออยางนอยภาคเรียนละหนึ่งครั้งการรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเปนระดับ

คุณภาพการปฏิบัติของผูเรียนท่ีสะทอนมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู 

   4) เกณฑการจบการศึกษา 

      หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดเกณฑกลางสําหรับการจบการศึกษา

เปน 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

         5) เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

               ผูเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม ไมนอยกวา 81 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน  

39 หนวยกิต รายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษากําหนด ผูเรียนตองไดหนวยกิต  ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 

หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพ้ืนฐาน 39 หนวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไมนอยวา 38 หนวยกิต ผูเรียนมีผล         

การประเมิน การอาน คิดวิเคราะหและเขียนในระดับผานเกณฑการประเมินตามท่ีสถานศึกษากําหนด ผูเรียนมี

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑการประเมินตามท่ีสถานศึกษากําหนดผูเรียนเขา

รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑ การประเมินตามท่ีสถานศึกษากําหนดสําหรับการจบ

การศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ เชน การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ 

การศึกษาทางเลือก การศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัยใหคณะกรรมการของสถานศึกษาเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาและผูท่ีเก่ียวของดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักเกณฑในแนวปฏิบัติการวัด
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และประเมินผลการเรียนรูของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 1-24) 

 

2.2 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 

  วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคตเพราะวิทยาศาสตรเก่ียวของ

กับทุกคนท้ังในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตางๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใชและผลผลิต

ตางๆ ท่ีมนุษยไดใชเพ่ืออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางานเหลานี้ลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตร 

ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอ่ืน  ๆวิทยาศาสตรชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิด ท้ังความคิดเปน

เหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ มีทักษะสําคัญในการคนควาหาความรูมีความสามารถใน

การแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลท่ีหลากหลายและมีประจักษพยานท่ีตรวจสอบ

ไดวิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซ่ึงเปนสังคมแหงการเรียนรูดังนั้นทุกคนจึงจําเปนตองไดรับ

การพัฒนาใหรูวิทยาศาสตรเพ่ือท่ีจะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางสรรคข้ึน

สามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2551, หนา 92) 

 2.2.1 จุดมุงหมายในการเรียนวิทยาศาสตร  

 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีเนนการเชื่อมโยง

ความรูกับกระบวนการ มีทักษะสําคัญในการคนควาและสรางองคความรู โดยใชกระบวนการในการ

สืบเสาะหาความรู และการแกปญหาท่ีหลากหลาย ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกข้ันตอน มีการ

ทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลายเหมาะสมกับระดับชั้น โดยไดกําหนดสาระสําคัญ

ไวดังนี้ 

               1) สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิตสิ่งมีชีวิตหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสราง

และหนาท่ีของระบบตางๆ  ของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการดํารงชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ  การถายทอด

ทางพันธุกรรม การทํางานของระบบตางๆ ของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และ

เทคโนโลยีชีวภาพ 

                2) ชีวิตกับสิ่งแวดลอม สิ่งมีชีวิตท่ีหลากหลายรอบตัว ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต

กับสิ่งแวดลอม ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตตางๆ ในระบบนิเวศ ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 

การใชและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับทองถ่ิน ประเทศ และโลก ปจจัยท่ีมีผลตอการอยูรอด

ของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดลอมตางๆ 

                3) สารและสมบัติของสารสถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของ

สาร สมการเคมี และการแยกสาร 
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 4) แรงและการเคลื่อนท่ี ธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง แรงนิวเคลียร

การออกแรงกระทําตอวัตถุ การเคลื่อนท่ีของวัตถุ แรงเสียดทาน โมเมนตการเคลื่อนท่ีแบบตางๆ ใน

ชีวิตประจําวัน 

 5) พลังงาน พลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน สมบัติและปรากฏการณของ

แสง เสียง และวงจรไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟา กัมมันตภาพรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร ปฏิสัมพันธระหวาง

สารและพลังงานการอนุรักษพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิต และสิ่งแวดลอม 

 6) กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกโครงสรางและองคประกอบของโลกทรัพยากรทางธรณี

สมบัติทางกายภาพของดิน หิน น้ํา อากาศ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ กระบวนการเปลี่ยนแปลง

ของเปลือกโลก ปรากฏการณทางธรณี ปจจัยท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ 

 7) ดาราศาสตรและอวกาศ วิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ ปฏิสัมพันธและ

ผลตอสิ่งมีชีวิตบนโลก ความสัมพันธของดวงอาทิตย ดวงจันทร และโลก ความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศ 

 8) ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระบวนการทางวิทยาศาสตรการสืบเสาะหา

ความรู การแกปญหา และจิตวิทยาศาสตร 

 2.2.2 สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

 วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร 

เก่ียวของกับทุกคนท้ังในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตางๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือ

เครื่องใชและผลผลิตตางๆ ท่ีมนุษยไดใชเพ่ืออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน เหลานี้ลวน

เปนผลของความรูวิทยาศาสตร ผสมผสานกับความคิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ มีทักษะสําคัญ

ในการคนควาหาความรู ดังนั้นทุกคนจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพ่ือท่ีจะมีความรู

ความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางสรรคข้ึน สามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล

สรางสรรค และมีคุณธรรม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรท่ี

เนนการเชื่อมโยงความรูกับกระบวนการ มีทักษะสําคัญในการคนควาและสรางองคความรู โดยใช

กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู และการแกปญหาท่ีหลากหลาย ใหผูเรียนมีสวนรวมใน       

การเรียนรูทุกข้ันตอน มีการทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลาย โดยไดกําหนด

สาระสําคัญไวดังนี้   

 

         สาระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต  

        สาระท่ี 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม  

 สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร  

 สาระท่ี 4 แรงและการเคลื่อนท่ี 

 สาระท่ี 5 พลังงาน  
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 สาระท่ี 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 สาระท่ี 7 ดาราศาสตรและอวกาศ 

 สาระท่ี 8 ธรรมชาติวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 ในการพัฒนาชุดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรจะอยูในสาระท่ี 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

มาตรฐาน ว 2.1 ว 2.2 ซ่ึงสามารถวิเคราะหออกมาเปนสาระและมาตรฐานการเรียนรู ชวงชั้นและ

ตัวชี้วัด ไดดังนี้ สาระและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ตัวชี้วัด 

 สาระท่ี  2 ชีวิตกับสิ่ งแวดลอม มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสิ่ งแวดลอมในทองถ่ิน   

ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตางๆ ในระบบนิเวศ               

มีกระบวนการสบืเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตรสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน  

 ตัวชี้วัดท่ี 1 อธิบายดุลยภาพของระบบนิเวศ  
 ตัวชี้วัดท่ี 2 อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนท่ีของสิ่งมีชีวิต 

 ตัวชี้วัดท่ี 3 อธิบายความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และเสนอแนะแนวทาง
ในการดูแลและรักษา 
 มาตรฐาน ว 2.2 เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติในระดับ

ทองถ่ิน ประเทศ และโลกนําความรูไปใชในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในทองถ่ิน

อยางยั่งยืน 

 ตั ว ชี้ วั ด ท่ี  1วิ เ ค ร าะห สภ าพปญหาสา เ หตุ ข องปญห าสิ่ ง แ วดล อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับทองถ่ิน ระดบัประเทศ และระดับโลก             
 ตัวชี้ วั ดท่ี  2 อภิปรายแนวทางในการปองกัน แก ไข ปญหาสิ่ งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 ตัวชี้ วัดท่ี  3 วางแผนและดําเนินการเฝาระวังอนุรักษ  และพัฒนาสิ่ งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
 2.2.3 คุณภาพของผูเรียน 

 1) เขาใจการรักษาดุลยภาพของเซลลและกลไกการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 

 2) เขาใจกระบวนการถายทอดสารพันธุกรรม การแปรผัน มิวเทชัน วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและปจจัยท่ีมีผลตอการอยูรอดของสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดลอมตางๆ  

 3) เขาใจกระบวนการ ความสําคัญและผลของเทคโนโลยีชีวภาพตอมนุษย สิ่งมีชีวิตและ

สิ่งแวดลอม 

 4) เขาใจชนิดของอนุภาคสําคัญท่ีเปนสวนประกอบในโครงสรางอะตอม การจัดเรียง

ธาตุในตารางธาตุ การเกิดปฏิกิริยาเคมีและเขียนสมการเคมี ปจจัยท่ีมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

 5) เขาใจชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคและสมบัติตางๆ ของสารท่ีมีความสัมพันธ

กับแรงยึดเหนี่ยว 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

21 
 
 6) เขาใจการเกิดปโตรเลียม การแยกแกสธรรมชาติและการกลั่นลําดับสวนน้ํามันดิบ 

การนําผลิตภัณฑปโตรเลียมไปใชประโยชนและผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

 7) เขาใจชนิด สมบัติ ปฏิกิริยาท่ีสําคัญของพอลิเมอรและสารชีวโมเลกุล 

 8) เขาใจความสัมพันธระหวางปริมาณท่ีเก่ียวกับการเคลื่อนท่ีแบบตางๆ สมบัติของคลื่น

กลคุณภาพของเสียงและการไดยิน สมบัติ ประโยชนและโทษของคลื่นแมเหล็กไฟฟากัมมันตภาพรังสีและ

พลังงานนิวเคลียร 80 

 9) เขาใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกและปรากฏการณทางธรณีท่ีมีผลตอ

สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

 10) เขาใจการเกิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพและความสําคัญ

ของเทคโนโลยีอวกาศ 

 11) เขาใจความสัมพันธของความรูวิทยาศาสตรท่ีมีผลตอการพัฒนาเทคโนโลยี

ประเภทตางๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีสงผลใหมีการคิดคนความรูทางวิทยาศาสตรท่ีกาวหนา   

ผลของเทคโนโลยีตอชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม 

 12) ระบุปญหา ตั้งคําถามท่ีจะสํารวจตรวจสอบ โดยมีการกําหนดความสัมพันธระหวาง

ตัวแปรตางๆ สืบคนขอมูลจากหลายแหลง ตั้งสมมติฐานท่ีเปนไปไดหลายแนวทาง ตัดสินใจ 

เลือกตรวจสอบสมมติฐานท่ีเปนไปได 

 13) วางแผนการสํารวจตรวจสอบเพ่ือแกปญหาหรือตอบคําถาม วิเคราะห เชื่อมโยง 

ความสัมพันธของตัวแปรตางๆ โดยใชสมการทางคณิตศาสตรหรือสรางแบบจําลองจากผลหรือความรู

ท่ีไดรับจากการสํารวจตรวจสอบ 

 14) สื่อสารความคิด ความรูจากผลการสํารวจตรวจสอบโดยการพูด เขียน จัดแสดง 

หรือใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 15) อธิบายความรูและใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต การศึกษา

หาความรูเพ่ิมเติม ทําโครงงานหรือสรางชิ้นงานตามความสนใจ 

 16) แสดงถึงความสนใจ มุงม่ัน รับผิดชอบ รอบคอบและซ่ือสัตยในการสืบเสาะหา

ความรูโดยใชเครื่องมือและวิธีการท่ีใหไดผลถูกตองเชื่อถือได 

 17) ตระหนักในคุณคาของความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีใชในชีวิตประจําวัน 

การประกอบอาชีพ แสดงถึงความชื่นชม ภูมิใจ ยกยอง อางอิงผลงาน ชิ้นงานท่ีเปนผลจากภูมิ 

ปญญาทองถ่ินและการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

 18)  แสดงคว ามซาบ ซึ ้ง  ห ว ง ใ ยม ีพฤต ิก ร รม เ กี ่ย วก ับการ ใช และร ักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางรูคุณคาเสนอตัวเองรวมมือปฏิบัติกับชุมชนในการปองกัน

ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 
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 19) แสดงถึงความพอใจและเห็นคุณคาในการคนพบความรู พบคําตอบหรือ

แกปญหาได 

 20) ทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค แสดงความคิดเห็นโดยมีขอมูลอางอิงและเหตุผล

ประกอบเก่ียวกับผลของการพัฒนาและการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมีคุณธรรมตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 1-39) 

 

2.3 เอกสารที่เกี่ยวของกับทฤษฎีสรรคนิยม   

 

 2.3.1 ความหมายของทฤษฎีสรรคนิยม  

 “ทฤษฎีสรรคนิยม”เปนชื่อเรียกทฤษฎีการเรียนรู ท่ีมาจากคําวา “constructivism”        

มีนักการศึกษาหลายทานบัญญัติคําท่ีมีความหมายเดียวกันนี้ไวหลายคําเชน นิรมิตรนิยม ทฤษฎีการ

สรางความรู การสรางองคความรู การสรางสรรคความรู เปนตน ซ่ึงในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยขอใชคําวา  

“แนวสรรคนิยม” 

 ฤทธิไกร ตุลวรรธนะ (2545, หนา 24) กลาววา ทฤษฎีสรรคนิยม มีสาระสําคัญท่ีวาผูเรียน

สามารถสรางความรูจากประสบการณท่ีไดรับ ทุกคนสามารถสรางความรูความเขาใจในดานตางๆ ได

ดวยตนเอง การเรียนรูจะเกิดข้ึนไดดีเม่ือผูเรียนไดรับประสบการณตรง หรือไดลงมือทําดวยตนเอง 

และการเรียนรูท่ีดีเกิดจากการสรางความรูข้ึนดวยตนเอง โดยการไดลงมือทําหรือไดสรางสิ่งท่ีมี

ความหมายตอตนเองได ทําสิ่งท่ีตนเองชอบหรือสนใจ ใจขณะท่ีลงมือทําก็จะไดความรูจาก

กระบวนการท่ีทําไปพรอมๆ กัน 

 นุชนารถ ภูเจริญ (2547, หนา 34) กลาววา นักสรรคนิยมถือวา สิ่งสําคัญของการใหผูเรียน

สรางความเขาใจเก่ียวกับโลกท่ีเขาอยูไดนั้นจําเปนอยางยิ่งท่ีตองทําใหประสบการณใหมสัมพันธกับ 

การเรียนรูท่ีมีอยูเดิม หรือก็คือผูเรียนจะเปนผูสรางความรูโดยอาศัยการเชื่อมตอระหวางการเรียนรูท่ีมี

อยูแลว (ความรูและประสบการณเดิม) กับการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนใหม 

     ฤทธิไกร ตุลวรรธนะ (2545, หนา 25) กลาววา การเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมเนนการสราง

ความรู หรือความคิดโดยการปฏิบัติ (doing) หรือสราง (making) สิ่งตางๆ ข้ึนมาโดยผูเรียน ซ่ึงไม

เพียงเปนผูรับขอมูลแตเปนผูพยายามสรางขอมูลนั้นดวยตนเอง 

         คอปป (Cobb, 1994, pp. 13–20) กลาวถึงการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม (constructivism) เปน

กระบวนการท่ีไมหยุดนิ่งอยูกับท่ี ผูเรียนสรางองคความรูดวยการสรางรวบรวม ปรับเปลี่ยนสภาพการณ

รอบๆ ตัวมาอธิบายสิ่งท่ีกําลังศึกษา การเรียนรูตามความเห็นของ ค็อบบ ตองเกิดจากการประสานสัมพันธ

กันระหวางครูกับนักเรียน สิ่งแวดลอมรอบตัวผูเรียนมีอิทธิพลตอการเรียนรูของผูเรียน 
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 เคนเนท (Kenneth, 1996, p. 131) กลาววาการสรรคสรางองคความรูเปนการเรียนรูท่ีเกิดข้ึน

โดยยึดธรรมชาติเปนการสรางมิติความรูสึกในขอมูลใหมของแตละบุคคล โดยการเชื่อมโยงกอนจะไดมา  

ซ่ึงความเขาใจ 

      นิตกรณ ศรีพิมพสอ (2553, หนา 15) ใหความหมายของแนวคิดทฤษฎีสรรคนิยมวาเปน

แนวคิดทฤษฎีสรรคนิยมเปนทฤษฎีเก่ียวกับความรูและการเรียนรู โดยมีรากฐานมาจากปรัชญา 

จิตวิทยา และมนุษยวิทยาซ่ึงเชื่อวาความรูเปนสิ่งท่ีบุคคลสรางข้ึนและบุคคลจะเรียนรูไดโดยการมี    

ปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนและสิ่งแวดลอมตางๆ จึงตองอาศัยความรู ประสบการณเดิมและโครงสราง

ทางปญญาเปนพ้ืนฐานในการเรียนรู  

 ศันสนีย ฉัตรคุปต และอุษา ชูชาติ (2545,  หนา 33-35) ใหความหมายของทฤษฎ ี

constructivism วาความถึง การสรางความรูและการเรียนรูอยางมีความหมาย ซ่ึงเนนเรื่องของ 

ความเขาใจท่ีมีความลึกซ้ึงมากกวาการสงตอ การถายทอดขอมูล หรือแมกระท่ังความรู (kowledge) 

ดังนั้น ตามทฤษฎี constructivism จึงมองวาการเรียนรูเปนการใชพลังงานอยางมหาศาลเปน

แรงจูงใจภายในของบุคคลและเปนกิจกรรมท่ีจะแกปญหา ซ่ึงการเรียนรูดังกลาวคือ การฝกงานฝมือ

ในยุคสมัยกอนนั่นเอง นักจิตวิทยาชาวรัสเซียชื่อ วิกอทสก้ี (vigotsky) ไดเขียนเรื่องการฝกฝน

สติปญญาไวตั้งแต ค.ศ. 1920 เขาอธิบายเรื่องการฝกฝนสติปญญาออกเปน 4 ระดับ ซ่ึงอยูบนพ้ืนฐาน

ความคิดท่ีวา เด็กๆ อยากรูอยากเห็น ชอบถามคําถาม รูสึกตื่นเตนกับงานใหมๆ และคิดวาเปนสิ่งไม

ยากเลยท่ีจะฝกฝนกิจกรรมพ้ืนฐานนั้นๆ ถาหากวาจําเปน ซ่ึงข้ันแรกของการฝกฝนสติปญญา คือ  

ผูใหญหรือครูจะตองทําตัวเปนตัวอยางหรือสรางรูปแบบกิจกรรมใหเปนตัวอยาง และผูเรียนไดเห็นถึง

ความสําคัญของผลงานชิ้นนั้นเม่ือสําเร็จแลว การฝกฝนนี้จะคอยๆ สรางทักษะใหมบนทักษะเดิมท่ีเคย

เรียนรูไวแลว ข้ันท่ี 2 ผูใหญหรือครูซ่ึงมีภารกิจมากมายจะทําหนาท่ีเปนผูชวยในการสรางกิจกรรม  การเรียนรู

แกผูเรียน เพราะผูเรียนยังไมคอยมีความแนใจมากนักสําหรับกิจกรรมการเรียนรู ข้ันท่ี 3 เม่ือผูเรียนมี

ความเชื่อม่ันมากข้ึนและคอยๆ ถูกนําออกไป และถาผูเรียนมีความสามารถมากข้ึน เขาก็จะเปนอิสระ

จากผูใหญหรือครู ไมตองการความชวยเหลืออีกตอไป และข้ันสุดทายเปนข้ันท่ีสําคัญ คือ  เผาพันธุมนุษย

จะมีความสามารถทําสิ่งตางๆ ได ดังนั้นการเรียนรูจึงเปนกิจกรรมท่ีทําจนเกง จนชํานาญ ผูเรียนแตละคน

จะเปรียบเสมือนเปนครูโดยทางออมใหกับเพ่ือนในกลุมนั้นเอง 

 วิทยา ดํารงเกียรติศักดิ์ (2545, หนา 66) กลาววา ทฤษฎีสรรคนิยม เปนปรัชญาการเรียนรู

ท่ีเนนประสบการณของผูเรียน โดยมีความเชื่อวา ผูเรียนมีความเขาใจโลกท่ีอยูดวยตนเอง ผูเรียนสราง 

กฎ และโครงสรางความคิดข้ึนมา เพ่ือใชประเมินและสรางความหมายในประสบการณท่ีประสบ 

ดังนั้นการเรียนรู คือกระบวนการในการปรับโครงสรางความคิดเพ่ือความเหมาะสมและเขาใจ

ประสบการณใหม 
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 ดังนั้นจึงสรุปไดวา ทฤษฎีสรรคนิยมเปนการเรียนรูดวยการสรางองคความรูดวยตนเองเปน

การสรางความรูและเรียนรูอยางมีความหมาย โดยความรูหรือประสบการณเดิมของผูเรียนมีอิทธิพล

สําคัญในการเรียนรูสิ่งใหม 

 2.3.2 หลักการของการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม  

 มีนักการศึกษาหลายคนไดกลาวถึงหลักการของการเรียนรูตามทฤษฎีสรรคนิยมไวดังนี้ 

 จอรท (George, 1994, pp. 91-96) กลาวถึงหลักการสําคัญของทฤษฎีการเรียนรูแบบ 

สรรคนิยมมี 2 หลักการดังนี้ 

 1) ความรูความเขาใจ จะตองสรางโดยผูเรียนท่ีเขาไปมีสวนรวมอยางกระตือรือรน 

 2) กระบวนการเรียนรู เปนกระบวนการของการจัดหลักท่ัวไป และปรับสิ่งท่ีจะ

เรียนรูใหเขากับโลกของประสบการณท่ีมีอยูเดิม 

 ทิศนา แขมมณี (2545, หนา 5-11) กลาววาทฤษฎีการเรียนรู ท่ีสําคัญทฤษฎีหนึ่งซ่ึงเปนท่ี

ยอมรับกันอยางกวางขวางในปจจุบันคือ ทฤษฎี “การสรางความรูดวยตนเองหรือสรรคนิยม

(constructivism)” เปนทฤษฎีท่ีตั้งอยูบนฐานแนวคิดของเพียเจต (Piget) ซ่ึงอธิบายพัฒนาการทางเชาว

ปญญาของบุคคลไววาประกอบดวยกระบวนการท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ กระบวนการซึมซับหรือดูดซึม

ประสบการณ (assimilation) และกระบวนการปรับโครงสรางทางเชาวปญญา (accommodation) ซ่ึง

เปนการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางสติปญญาเดิมใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอมใหม สามารถอธิบาย

กระบวนการเรียนรูไดดังนี้ คือ เม่ือบุคคลรับรูสิ่งเราเขาไปในสมอง การเรียนรูจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือบุคคล

นั้นจัดมีการกระทําทางสมองในการนําสิ่งเรานั้นไปเชื่อมโยงกับขอมูลเดิมท่ีมีอยูในโครงสรางทางสติปญญา

ของตน (schema or schemata) ซ่ึงบุคคลไดสั่งสมมาต้ังแตเกิดกระบวนการท่ีความรูใหมกับความรูเดิม

เชื่องโยงกันไดอยางลงตัวและมีความหมายกับบุคคลนั้นจะทําใหบุคคลนั้นอยู ในสภาวะสมดุล 

(equilibrium) มีความเขาใจของตน และคงอยูอยางมีความหมายกับตน เนื่องจากตนเปนผูคิด ผูสราง

ความหมายของสิ่งนั้นดวยตนเอง ซ่ึงอาจเรียกไดอีกนัยหนึ่งวา “การฝกฝนทางสติปญญา” เปนการอธิบาย

กระบวนการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนในสมองท่ีเรียกงายๆ วา “กระบวนการเรียนรูท่ีคอยๆ เปนอิสระ เปนตัวของ

ตัวเอง” เด็กแตละคนจะถือวาไดรับการฝกฝนดานสติปญญาอยางสมบูรณไดก็ตอเม่ือสามารถท่ีจะคิดและ

รูตัววาคิดอะไรอยู คิดอยางไร รูตัววาสามารถท่ีจะแกปญหาได นั่นคือ รูตัวและสามารถท่ีจะควบคุม

กระบวนการคิดในสมองของเขาไดท่ีเรียกวา“เม็ทตาค็อดนิชั่น (meta cognition) หมายความวาเขาสามารถ

มองเห็นกระบวนการคิด สามารถท่ีจะเปลี่ยนบทบาทในการวิเคราะหวิจารณตัวเองได นั่นคือไมเพียงแตครูท่ี

จะเปนคนวิเคราะหวิจารณความคิดของเด็กเทานั้น แตตัวเด็กจะตองมีความสามารถท่ีจะวิเคราะห

วิจารณตัวเองและสามารถสะทอนความรูสึกของตัวเองไดเชนกัน  

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545, หนา 91-93) กลาวถึงการเรียนรูตาม

ทฤษฎีสรรคนิยม วาเปนการสรางความรูและเรียนรูอยางมีความหมาย เนื่องจากบุคคลแตละคนมี
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โครงสรางทางสติปญญาท่ีสั่งสมมาแตกตางกันและมีกระบวนการทางสติปญญา (cognitive process) 

ซ่ึงไดแกกระบวนการคิดท่ีแตกตางกัน ดังนั้นการเรียนรูของบุคคลจึงเปนกระบวนการท่ีแตละบุคคล

ตองดําเนินการเอง เพราะการสรางความหมายเปนกระบวนการเฉพาะตนการสรรคสรางองคความรู

ดวยตนเอง 

      อมลวรรณ วีระธรรมโม (2548, หนา 10-18) อธิบายถึงสาระหลักของทฤษฎีสรรคนิยมวา

เปนการจัดการเรียนรูท่ีมุงใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพดวยตนเองในสถานการณการเรียนรูตามสภาพ

จริง มีแนวทางในการแกปญหาดวยตนเอง ผูเรียนไดรับการกระตุนกระบวนการคิดและกระบวนการ

กลุม ฝกวิเคราะห อภิปราย ทดลองและปฏิบัติจริง โดยอิสระในดานการประยุกตนั้น ทฤษฎีสรรคนิยม

กําหนดไวเปนกรอบกวางๆ สําหรับการสอนท่ีมีพ้ืนฐานทางดานความรู ทฤษฎีสวนใหญเชื่อมโยงไปสู

ความเหมาะสมของพัฒนาการของเด็ก    

 เวสส และบิ้น (West & Pint, 1995; อางถึงใน เทียนทอง ดีรักษา, 2553) ไดแสดงทรรศนะ

เก่ียวกับการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม วาแหลงเรียนรูมีอยูดวยกัน 2 แหลงคือ  

  1) ความรูท่ีนักเรียนไดมาจากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมท่ีเรียกวา gut, naive, 

intuitive, knowledge ความรูนี้มีอิทธิพลมาจากภาษา วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมทางกายภาพ และจาก

บิดามารดา เพ่ือนฝูงและบุคคลอ่ืนๆ ความรูนี้เปนความจริง (reality) ของคนนั้นคือเปนสิ่งท่ีบุคคล

เชื่อถือ  

  2) ความรูท่ีมาจากการเรียนการสอนในโรงเรียน ซ่ึงเปนความรูของบุคคลอ่ืนท่ีไดจาก

การตีความเก่ียวกับโลก ความรูท่ีเปนความจริงเก่ียวกับบุคคลอ่ืน การเรียนรูจึงเปนกระบวนการท่ี

ผูเรียนตองทําความเขาใจเก่ียวกับความรูของ 2 สวนนี้ การเรียนรูจึงเก่ียวของกับปฏิสัมพันธระหวาง

ความเขาใจเก่ียวกับโลกในปจจุบันของผูเรียนกับความรูทีไดรับมาจากการเรียนการสอน  

 เมอรเรียมและคอฟเฟยวลา (Merriam & Caffarella; อางถึงใน วารินทร สินสูงสุด, 2548) 

กลาววา สรรคนิยมเปนทฤษฎีการเรียนรูท่ีเนนในมุมมองท่ีหลากหลายเรื่องการเรียนรู ตั้งแตการตั้งขอ

สมมุติฐานใหนักเรียนสามารถสรางความรูของตนเองจากประสบการณของตนท้ังนี้ระบุวาการ

สรางสรรคความรูเปนเกลียวเชือกหกเสนท่ีควั่นจากมุมมองหลักของ 

  1) การศึกษาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

  2) kant กับประสบการณและเรียนรู  

  3) ทฤษฎีสิทธิสตรีและการสรางความรู  

  4) การปฏิวัติและกระบวนทัศนของ kuhn 

  5) piaget กับการพัฒนาเชิงพุทธิพิสัย 

  6) john dewey กับความรูและประสบการณ  
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 จากมุมมองเหลานี้ทําใหเกิดการอภิปรายเก่ียวกับการเรียนรู การเรียนรูของแตละบุคคลเกิด

จากสังคมแวดลอมและองคความรูเดิมของแตละคน การเรียนรูเปนเรื่องกิจกรรมภายในซ่ึงแตละ

บุคคลจะสรางความหมายและใชโครงสรางความรูปจจุบันและกอนหนานั้นของตนเพ่ือสรางสรรค

ความรู ดังนั้นบุคคลจึงสรางสิ่งท่ีรูจากประสบการณแลวจึงเขาเก่ียวของกับสังคม 

 เฮโลเวร และ แมททา (Holoway & Marttha; อางถึงใน วารินทร สินสูงสุด, 2548) กลาววา 

สรรคนิยมเปนปรัชญา การเรียนรูท่ีเราสรางความเขาใจในโลกท่ีเราอาศัยอยูดวยการสะทอนความคิดอยาง

กระตือรือรนในประสบการณ การเรียนรูเกิดข้ึนเม่ือเราปรับกระบวนการสรางจิตใจใหรับสารสนเทศใน

สภาพแวดลอมท่ีแมไมเหมาะแกการสรางสรรคก็ตาม เปนการเรียนรูท่ีสรางสรรคความรู โดยความสัมพันธ

ระหวางนักเรียนกับโลก ความรูมีคาเนื่องจากความรูชวยปรับปรุงระหวางกระบวนการสรางจิตใจกับ

ประสบการณท่ีเปนจริง ไมใชเพราะเขาใจจากสิ่งท่ีครูกําหนดกรอบไว การเรียนรูจากการปฏิบัติ (action 

learning) เปนการเรียนรูท่ีรวมใจกันพ่ึงพาอาศัยกันในการแกปญหาและตัดสินใจ ซ่ึงเกิดข้ึนภายหลังจากท่ี

คนไดเรียนรูแลวจึงนําความรูไปตัดสินใจหรือแกปญหา  

 เบลล (Bell 1993, อางถึงใน เทียนทอง ดีรักษา, 2553) มีทรรศนะเก่ียวกับการเรียนรูตาม 

constructivism วาการเรียนรูไมใชการเติมสมองท่ีวางเปลาของนักเรียนใหเต็ม หรือไมใชการไดมาซ่ึง

ความคิดใหมๆ ของนักเรียน แตเปนการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงความคิดท่ีมีอยูแลวของนักเรียน   

การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลงมโนมติ เปนการสรางและยอมความรับความคิดใหมๆ หรือเปนการ

ปรับโครงสรางความคิดเดิมท่ีมีอยูแลวใหม ทรรศนะเก่ียวกับการเรียนรูแบบนี้เรียกวาการเรียนรูตาม

แนว constructivism ซ่ึงตระหนักวานักเรียนเปนผูสรางความคิดมากกวาดูดซึมความคิดใหมๆ และ

นักเรียนเปนผูสรางความหมายจากประสบการณดวยตนเอง  

 เคปป (Cobb 1994, อางถึงใน นิตกรณ ศรีพิมพสอ, 2553) กลาวถึงแนวการเรียนรูตามแนว

สรรคนิยมวาเปนกระบวนการท่ีไมไดหยุดนิ่งอยูกับท่ีในการสราง การรวบรวม และการตกแตงความรู 

ผูเรียนมีโครงสรางความรูท่ีใชในการตีความหมายและทํานายเหตุการณตางๆ รอบตัวเขาโครงสราง

ความรูของผูเรียนอาจเปลี่ยนแปลงและแตกตางจากโครงสรางความรูของผูเชี่ยวชาญนอกจากนี้ Cobb 

ยังกลาวถึงทรรศนะทางวัฒนธรรมสังคมของแนวสรรคนิยมวาการเรียนรูเปนกระบวนการทางสังคมและเปน

การรวมมือกันระหวางผูสอนและผูเรียนในการประนีประนอมความหมายท่ีสรางข้ึน บุคคลท่ีแวดลอม

ผูเรียนจะมีอิทธิพลตอความคิดเห็นของผูเรียน นอกจากนี้ผูใหญท่ีอยูรอบตัวผูเรียน ภาษาและ

วัฒนธรรม เปนปจจัยท่ีสําคัญมากตอกระบวนการเรียนรูของนักเรียน  

 ดังนั้นจึงสรุปไดวา หลักการของการเรียนรูตามทฤษฎีสรรคนิยมเปนทฤษฎีเก่ียวกับความรู

และการเรียนรู โดยมีรากฐานมาจากปรัชญา จิตวิทยา และมนุษยวิทยาซ่ึงถือวาความรูเปนสิ่งท่ีบุคคล

สรางข้ึนและบุคคลเรียนรูไดโดยการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนและสิ่งแวดลอมตางๆ จึงตองอาศัย

ความรู ประสบการณเดิมและโครงสรางทางปญญาเปนพ้ืนฐานในการเรียนรู เปนการจัดการเรียนรูท่ี
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มุงเนนใหผูเรียนพัฒนาการเรียนรูดวยตนเองตามสภาพจริง ผูเรียนตองลงมือทําเองโดยการทดลอง

และปฏิบัติจริงทําใหผูเรียนสรางองคความรูไดดวยตนเอง 

 2.3.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม  

 การจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับเปาหมายของการจัดการศึกษาและสอดคลองกับความ

สนใจของผูเรียนนั้น จึงมีแนวโนมท่ีจะเนนความสําคัญในการเรียนรูของผูเรียน ใหผูเรียนไดสราง

ความรูดวยตนเอง ทฤษฎีสรรคนิยมไดรับความสนใจในการนําไปใชในการเรียนการสอน การจัด     

การเรียนการสอนตามแนวทัศนะของทฤษฎีสรรคนิยมดังนี้ 

       โบเยอรและแซมซัว (Boyer and Semrau , 1995, p. 32) กลาววา การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี

เปนจริง (authentic learning active) ใหกับนักเรียนเพ่ือใหนักเรียนเห็นความเก่ียวของของสิ่งแวดลอม

รอบตัวกับชีวิตของตนเอง เขาใจสภาพแวดลอมรอบตัวของชีวิตของตนเอง เขาใจสภาพแวดลอมนั้น 

แลวสรางความรูข้ึน และสามารถนําความรูนั้นไปใช ในการดํารงชีวิตท่ีเปนจริงของนักเรียนในอนาคต 

ดังนั้น กิจกรรมการเรียนการสอนทุกกิจกรรม  ควรจะตองคํานึงถึงคุณคาท่ีจะเกิดข้ึนกับนักเรียนใน

อนาคตดวย  

      รีชาดสัน (Richardson, 1994,  p. 4) กลาววา การจัดการเรียนรูควรมีลักษณะเปน           

สหวิทยาการ ในสภาพการณท่ีเปนจริงในชีวิต ความรูในสาขาวิชาการตางๆ นั้นมีความสัมพันธกันและ

ผลกระทบตอกันและกันในการนําความรูไปใชอธิบายหรือไปใชในกิจกรรมใดๆ มนุษยตองใชความรูใน

หลายวิชาประกอบกันดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนความรูใดๆ ครูไมควรแยกความรูนั้นออกเปน

สาขาวิชาโดยเด็กขาดจากกัน  เพ่ือใหนักเรียนเขาใจธรรมชาติของความรูในลักษณะท่ีเปนองครวม  

 เบเยอรและแซมซัว (Boyer and Semrau, 1995, p. 14) กลาววา การจัดการเรียนรูควรมี

ลักษณะการทํางานรวมกันเปนทีม ในสภาพการณท่ีเปนจริง นักเรียนตองอยูรวมกับคนอ่ืน การทํางาน

รวมกันเปนกิจกรรมหนึ่งของชีวิต นักเรียนจะไดเรียนรูตามศักยภาพท่ีแตกตางกัน ของแตละบุคคล ซ่ึง

ยอมรับในความแตกตางนั้น เห็นความจําเปนของการรวมมือกันในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย และ

มีโอกาสไดปรับเปลี่ยนความรู  ความเขาใจของตนเองใหสมเหตุสมผลมากข้ึน ดังนั้น ในการจัด     

การเรียนรูครูจึงตองจัดใหนักเรียนไดมีโอกาสในการทํางานรวมกับคนอ่ืน ใหไดแลกเปลี่ยนความรู   

และความเขาใจระหวางกันและกัน  

 มอสโกวีซี (Moscovici ,1994, p. 4; อางถึงใน ปรียา นพคุณ, 2545, หนา 18-19) แนวคิด

เก่ียวกับหลักการสรางความรูนั้น ไดทําการศึกษาวิเคราะหกระบวนการสอนและการเรียนรูพบวาใน

กระบวนการสอนและการเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมนั้นประกอบดวยหลักพ้ืนฐาน 2 ประการ  

คือ ความรูเกิดจากผูเรียนลงมือปฏิบัติจริงในบริบทจากสังคมโดยเปนผูสรางความรูข้ึนเอง และตัว

ผูเรียนแตละคนตองรับผิดชอบในการสรางความรูดวยตนเอง กลาวคือ การรับผิดชอบในสิ่งท่ีตนเอง 

จะเรียนรูและวิธีการท่ีจะเรียนรู  
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       ฟอสนอต (Fosnot , 1996, p. 6) ไดกลาววา ทฤษฎีสรรคนิยมเปนทฤษฎีท่ีเก่ียวกับความรู

และการเรียนรูเปนการอธิบายโดยอาศัยพ้ืนฐานปรัชญา จิตวิทยา และมนุษยท่ีวาความรูนั้นคืออะไร 

และไดความรูมาอยางไร ทฤษฎีนี้ไดอธิบายไววา ความรูเปนสิ่งชั่วคราวมีการพัฒนาไมเปนปรนัยและ

ถูกสรางข้ึนในตัวคน โดยอาศัยสื่อกลางทางสังคมและวัฒนธรรม สวนการเรียนรูตามแนวทฤษฎีนี้ เปน

กระบวนการท่ีสามารถควบคุมไดดวยตนเอง ท้ังนี้ในการตอสูกับความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนระหวางความรู

เดิมกับความรูใหมท่ีแตกตางไปจากเดิมเปนการสรางตัวแทนใหม และสรางโมเดลความจริงโดยคนเปน

ผูสรางดวยเครื่องมือทางวัฒนธรรมและเปนการประนีประนอม ความหมายท่ีสรางข้ึนโดยผานกิจกรรม

ทางสังคมผานการรวมมือ แลกเปลี่ยนความคิดท้ังท่ีเห็นดวยและไมเห็นดวย  

 การจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมนั้น (Matthows, 1994: 146, National Research 

Council. 1996, 31, 214; อางถึงใน วรัญญา จีระวิพูลวรรณ. 2546, 46–48) ไดทําการศึกษาวิเคราะหการ

จัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยมมีลักษณะสรุปไดดังนี้  

 1) เปนการจัดการเรียนรูแบบคนพบ (discovery learning) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

พัฒนาทักษะการสืบเสาะ ซ่ึงเปนความสามารถท่ีจะเรียนรูเนื้อหา ถามคําถาม ประเมินการเรียนรู  

และพัฒนาคําตอบดวยตนเอง ความรูเกิดจากกิจกรรมของผูเรียนมากกวาอยูในตําราเปนการสอนท่ี

เพ่ือใหเกิดการเรียนรูแบบสืบเสาะ โดยจัดบริบทใหผูเรียนไดประสบการณท่ีเปนกระบวนการสืบเสาะ

แบบวิทยาศาสตร สงเสริมใหผูเรียนสรางคําถามจากประสบการณและปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในชั้น

เรียน นอกชั้นเรียน หรือ การทดสอบท่ีนําไปสูการสํารวจ กระบวนการสืบเสาะจะทําใหผูเรียนสราง

ความรูโดยการพัฒนามโนทัศน หลักการ แบบจําลองและทฤษฎี  

              2) จัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู ใหความสําคัญกับความรู

และประสบการณเดิมของผูเรียน ผูเรียนใชความรูและประสบการณเดิม เพ่ือสรางความหมายดูดซับ  

หรือปรับเปลี่ยนความรูเดิมใหสอดคลองกับประสบการณหรือขอมูลใหมเพ่ือเปนการสรางความรู   

ดวยตนเอง  

 3) จัดการเรียนรูแบบรวมมือซ่ึงเปนกิจกรรมทางสังคมท่ีสงเสริมการสืบเสาะอยางมี

สวนรวม เปนการจัดกลุมผูเรียนประมาณ 3– 4 คน ผูเรียนรับผิดชอบการเรียนรูของตนเองและเพ่ือน

รวมงาน สมาชิกในกลุมแตกตางกันตามความสามารถและเพศ แตละคนชวยเหลือกันทําสนทนา  

อภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดและตอรองความหมาย ประนีประนอมความรูความเขาใจท่ีตนเองสราง

ข้ึนเพ่ือสรุปเปนความหมายและความเขาใจของกลุม  

              4) สอนโดยใหความชวยเหลือท่ีเหมาะสมกับผูเรียน (scaffolding) เพ่ือใหผูเรียนปฏิบัติได 

เรียนรูได และลดความชวยเหลือลงเรื่อยๆ ใหผูเรียนเพ่ิมความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเองมาก

ข้ึนตามลําดับจนผูเรียนเรียนรูและแกปญหาไดดวยตนเอง  
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             5) ผูเรียนตระหนักและเรียนรูวิธีการเรียนรูดวยตนเอง เปนการฝกฝนทางปญญา 

(cognitive apprenticeship) ผูเรียนมีโอกาสใชความคิด ทบทวน ไตรตรองความรูความเขาใจของ

ตนเอง รับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง อยากรูอยากเห็น มีความคิดริเริ่ม มีความเพียรพยายามมี

การจัดระเบียบงานของตนเอง เรียนรูขอมูลใหม มโนทัศนใหมและเรียนรูวิธีเรียนไปพรอมกับการใช

เทคนิคเปนเครื่องมือสืบคน แลกเปลี่ยนขอมูล สรางโมเดลและเรียนรู  

 6) ครูมีบทบาทในการเปนโคช (coaching) มีการเปลี่ยนแปลงทักษะและความรูของ

โคช (ครู) และผูเรียน เพ่ือแสวงหาความรูความเขาใจและขยายมโนทัศนของผูเรียน ครูจะฟงและ

พิจารณาแนวคิดของผูเรียน สรางความขัดแยงในแนวคิด ผูเรียนคนหาแนวทางการสืบเสาะเพ่ือลด

ความขัดแยงครูยอมรับแนวคิดความรูและความเขาใจของผูเรียนแนะนําแนวคิดหรือเครื่องมือทาง

วัฒนธรรม (cultural tool) ในเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือชวยใหผูเรียนสรางความหมายติดตาม วินิจฉัย 

การเรียนรู เรียนรูขอมูลเพ่ือปรับปรุงการเรียนรูในข้ันตอนตอไป และสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมใน

การสนทนา ในชุมชนตามวัฒนธรรมวิทยาศาสตร เปนแหลงทรัพยากรและเปนผูอํานวยความสะดวก

ในการเรียนรู ใหคําปรึกษา และแสดงแบบการคิด เชน คิดและพูดเสียงดังถึงการคิดนั้นเพ่ือใหผูเรียน 

เรียนรูการคิดตองคิดอยางไร  

              7) ประเมินผลการเรียนรูระหวางทางพลวัตร (dynamic assessment) การจัดการเรียนรู

ตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมนั้น ผูเรียนสรางความหมายจากการมีปฏิสัมพันธกับปรากฏการณและบุคคล

อ่ืนซ่ึงนําไปสูการสรางความรู การท่ีจะทราบวาผูเรียนสรางความรูหรือไมในแตละชวงเวลาจึงตองมี

การประเมินระหวางทางผสานเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรเพ่ือเปนการติดตาม ตรวจสอบความสามารถ 

ความเขาใจ ความกาวหนาของผูเรียนและใชผลการประเมินระหวางทางเพ่ือใหผูเรียนใชผลการ

ประเมินกําหนดเปาหมาย ทิศทาง วางแผนการเรียนรูของตนเองและสงเสริมใหผูเรียนรับผิดชอบตอ

การเรียนรูของตนเอง เพ่ือใหผูเรียนสะสมขอมูลเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน  เพ่ือใหครูปรับปรุง

การสอนและวางแผนหลักสูตร เลือกเนื้อหาและกิจกรรมท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับความสนใจของ

ผูเรียน และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการสงเสริมความเขาใจของผูเรียนและสงเสริมวัฒนธรรมการคิด

โดยครูเปนตนแบบและสะทอนความคิดเห็นตอผลงานของผูเรียน ใหคําแนะนําทาทายสิ่งท่ีผิด เหตุผล

ท่ีผิดหรือขอสรุปท่ีมีจุดออน  

 อมลวรรณ วีระธรรมโม (2548, หนา 10-18) มีแนวคิดท่ีเปนหลักสําคัญของการเรียนการสอน

แบบสรรคนิยมมีดังตอไปนี้ 

 1) การเรียนรู คือ การคนหาความหมาย ดังนั้นการเรียนรูจึงตองเริ่มตนจากประเด็น

ปญหารอบๆ ตัวท่ีนักเรียนสัมผัสอยู มีปฏิสัมพันธอยู และพยายามสรางความหมายของสิ่งเหลานั้น 

 2) การคนหาและทําความเขาใจในความหมายรอบๆ ตัว ตองเขาใจในลักษณะแบบ

องครวมเปนสหวิทยาการ เพราะในสภาพการณท่ีเปนจริงเม่ือมนุษยมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมมนุษย
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จะมองสภาพแวดลอมนั้นในหลายแงมุม ท้ังในแงมุมท่ีเก่ียวของกับตนเอง บุคคลอ่ืน สังคม วัฒนธรรม  

เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร และแงมุมอ่ืนๆ นั่นคือ ในสภาพการณท่ีเปนจริง นักเรียนจะเก่ียวของกับ

ความรูในสาขาวิชาตางๆ พรอมๆ กัน มองเปนภาพรวม ดังนั้นกระบวนการเรียนรูจึงตองเนนความรูท่ี

เปนความคิดรวบยอด (concept) มิใชความรูท่ีเปนขอเท็จจริง (fact) 

 3) การสอนใหเกิดองคความรูท่ีดี ครูตองเขาใจวานักเรียนมีรูปแบบของการเรียนรู

และการทําความเขาใจในสภาพการณท่ีเปนจริงในชีวิตลักษณะใด และหาวิธีการท่ีจะใหนักเรียนไดใช

รูปแบบเหลานั้นในการเรียนรู 

 4) ความรูพัฒนาจากความรวมมือกันทํางานเปนกลุมในสภาพการณท่ีเปนจริง  

มนุษยอยูรวมกันเปนสังคม มนุษยมีปฏิสัมพันธกันท้ังในการคิดและการกระทํา ดังนั้นเม่ือมนุษยแตละ

คนสรางความรูข้ึนมาจากการมีประสบการณกับสภาพแวดลอม ความรูของมนุษยแตละคนจะแตกตาง

กันเนื่องมาจากความรูและประสบการณนั้นแตกตางกัน เม่ือมนุษยไดแลกเปลี่ยนความรู ความเขาใจ

และความคิดซ่ึงกันและกันตามศักยภาพของมนุษย จะทําใหมนุษยประเมินความรูความเขาใจของ

ตนเองและผูอ่ืน นําความเหมือนและความแตกตางกันมาปรับเปลี่ยนความรูความเขาใจเดิมของตนให

สมเหตุสมผลมากข้ึน ขจัดความขัดแยงและใหเกิดความสมดุลของรูข้ึน 

 5) เปาหมายของการเรียนรู คือ การท่ีมนุษยสรางความหมายของความรูดวยตนเอง  

มิใชการรับรูคําตอบท่ีถูกตองท่ีมาจากผูอ่ืนคนหาความหมายมาให การเรียนรูตองมาจากการบูรณา

การความรูจากสาขาวิชาตางๆ และการรวมมือกันทํางานเปนกลุมในสภาพการณท่ีเปนจริงหรือ

ประสบการณท่ีเปนจริงท่ีมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม และการประเมินผลการเรียนรูตองเปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนการเรียนรูดวย ท้ังนี้เพ่ือจะไดตรวจสอบอยูตลอดเวลาวาความรูใดท่ีมีคุณคาตอการเรียนรู 

และการเรียนรูนั้นจะมีคุณคาอยางแทจริง และนักเรียนจะจําไดนาน   

          วัตต (Watts, 1995, p. 52) มีความเห็นวายุทธวิธีการสอนวิทยาศาสตรตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมมี

ลักษณะดังนี้  

 1) การสรางทางความคิด (cognitive construction) หัวใจของการสอนตามแนวการสราง

ความรูคือ ความรูความเขาใจเปนผลของการสรางความคิดอยาง proactive การสรางแนวความคิดเกิด

จากการปะทะสัมพันธระหวางความรูเดิมท่ีมีอยูและความรูใหม  

  2) กระบวนการสรางความรู (constructive processes) กระบวนการเหลานี้ไดแก 

การสรางหรือไมสรางความรูใหมโดยในการสรางความรูใหมนั้น ความรูความเขาใจจะตองมีการสราง

และระบบการจัดรวบรวม   

 3) มีการโตแยง (oppossitionality) ในขณะท่ีสรางและพิจารณาเลือกความหมายตางๆ นั้น

จะตองพิจารณาเปรียบเทียบกับความหมายอ่ืนๆ ดวย ทฤษฎีการสรางความรูควรเสนอแนะเรื่องความ
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หลากหลายและความสัมพันธระหวางความคิดมากกวาการพัฒนาความคิดอยางงายๆ การพัฒนา

แนวคิดมีคุณคามากกวาการสรางความคิด  

  4) ความจริงแทข้ันวิเคราะห (critical realism) แนวความคิดเก่ียวกับทฤษฎีการสราง

ความรูนั้น มองวาความรูเปนสิ่งท่ีไมถาวร ความรูในโลกถูกสรางข้ึนบนพ้ืนฐานภายใตอิทธิพลของ

ปรากฏการณธรรมชาติ บริบทท่ีเปนบุคคล ภาษา การจูงใจ และอ่ืนๆ และไดรับการพิจารณาตัดสินโดย

เกณฑตางๆ เชน ความมีประโยชน ความมีเหตุผลและการบังเกิดผลดีการตัดสินใจดวยตนเอง           

(self- determination) หมายถึง การท่ีนักเรียนสามารถสรางความคิดของตนซ่ึงมี 2 รูปแบบ คือ 

แบบท่ีมองจากครูมองวาการสรางความคิดของตนเอง เปนการสะทอนความคิดของนักเรียน 

(reflection) แบบท่ีมองจากนักเรียน มองวาการสรางความคิดของตนเองเปนการเรียนรูเก่ียวกับ  

การเรียนรู (learning about learning) มีการทํางานรวมกัน (collegiality) ในการสอนตามแนว

ทฤษฎีสรรคนิยมมีความหมายรวมไปถึงบริบททางสังคม ซ่ึงมีการสื่อสารการแลกเปลี่ยน การทดสอบ       

การสนทนาและการรายงานดวย นอกจากนี้การสอนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมยังมีความหมาย

เก่ียวกับการเอาใจใส เชน การเอาใจใสในเรื่องความคิดทฤษฎีเก่ียวกับบุคลิกภาพของตัวเอง         

การพัฒนามนุษย การเห็นคุณคาของอาชีพการสอนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมท่ีดีในชั้นเรียนควร

แตกตางจากการสอนในชั้นเรียน โดยท่ัวไปการเนนควรจะเนนท่ีการสรางความคิดของผูเรียนเองหรือ

การสรางความคิดใหมของผูเรียน ผูเรียนควรมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูหลาย ทางท่ีการตัดสินใจ

ดวยตนเอง และมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นกับผูอ่ืนเพ่ือมุงไปสูเปาหมายท่ีตองการในกระบวน    

การสรางความรูนั้นจําเปนตองคํานึงถึงหลักการในกระบวนการสรางความรูซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ 

   ข้ันท่ี 1 เปนการสรางความคิด (conceptuat construction) ในขณะท่ีนักเรียนเริ่มตน

กระบวนการเลือกกิจกรรมภายในขอบเขตของปญหาท่ีเปนปญหาเฉพาะครูสามารถเห็นนักเรียน

สํารวจ มิติแนวคิด (conceptual space) ของปญหานั้นๆ จากนั้นนักเรียนจะนําความรูความเขาใจ

เก่ียวกับ“สิ่งตางๆ ทํางานไดอยางไร” ดวยทฤษฎีของนักเรียนเองความคิดท่ีเชื่อมโยงสัมพันธกัน

ความคิดท่ีนาสนใจ และสิ่งท่ีเกิดข้ึนในชั่วขณะหนึ่งมาใสในมิติแนวคิดนี้ นักเรียนจะมีการแลกเปลี่ยน

กันท้ังในดานลักษณะเฉพาะของจิตพิสัย (domain) ความรูท่ัวไปหลักการ เหตุผล ความเชื่อ ความเปนไปได 

และมุมมองของจิตพิสัย นอกจากนี้การคนหาวิธีแกปญหาไดจะเปนแรงขับในการสรางใหมหรือ

ปรับแตงทฤษฎีของนักเรียนเองใหดีข้ึนสําหรับโครงการท่ีนาสนใจนั้น ควรเปนโครงการท่ีมีความ

ซับซอนในดานการสรางแนวคิด และใชทฤษฎีของนักเรียนมากกวาการสรางแนวคิดและการใชทฤษฎี

อยางงายและธรรมดา  

   ข้ันท่ี 2 กระบวนการสรางแนวคิดตองชัดเจน กลาวคือ ในการแกปญหาซ่ึงเปนข้ันท่ี

นํามิติแนวคิด มาสรางกรอบแนวคิด (conceptual frameworks) โดยทําใหกรอบแนวคิดชัดเจนและ

มีการสํารวจกรอบแนวคิดในดานประโยชน ความสําคัญและการนําไปใชดวย ในระหวางการแกปญหา
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นั้นมีหลายโอกาสท่ีนักเรียนไมไดแสดงทฤษฎีของเขาอยางชัดเจน ซ่ึงอาจเปนเพราะไมมีเวลาพอ   

ขาดโอกาสหรือมีขอมูลมากเกินไปจนไมสามารถแยกแยะใหเห็นความแตกตางไดชัดเจน อยางไรก็ตาม

มีจุดท่ีเห็นไดอยางชัดเจนในระหวางการทํางานของนักเรียนตอนท่ีแสดงความชอบเก่ียวกับกลไกท่ี

เก่ียวของกับปรากฏการณท่ีเขามีความรูอยูบาง 

  ข้ันท่ี 3 การทํางานรวมมือกัน ซ่ึงเนนการสรางความรูทางดานสังคมเปนท่ียอมรับกัน

วาการสรางความรูใหมเปนการสัมพันธท่ีเชื่อมโยงระหวางทิศทาง การจูงใจ และวัตถุประสงคของแต

ละคนภายในทิศทางการจูงใจและวัตถุประสงคของกลุมใกลชิดหรือสถานการณในสังคม  

 สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (2551, หนา 5) นักทฤษฎีสรรคนิยมไดจัดรูปแบบการเรียนรูท่ี

เนนบทบาทของผูเรียนซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 ข้ันท่ี 1 ข้ันชักชวน (invitation) เปนข้ันท่ีครูมีบทบาทสรางแรงจูงใจในการเรียนรู

ใหแกนักเรียนโดยการตั้งคําถามหรือใหนักเรียนสังเกตสภาพแวดลอมใดๆ แลวต้ังคําถามพรอม

พิจารณาคําถามหรือปญหาท่ีตองการหาคําตอบ  

 ข้ันท่ี 2 ข้ันสํารวจ/คนพบ/สราง (exploration/discovery/creation) เปนข้ันท่ีนักเรียน  

มีบทบาทสูงคือลงมือปฏิบัติเปนกลุมยอย เชน ระดมสมอง เก็บรวบรวมขอมูล จัดกระทําและวิเคราะห

ขอมูล ออกแบบและปฏิบัติการทดลอง หรืออภิปรายเพ่ือหาขอยุติ ดังนั้นครูจึงมีบทบาทเปนผูสงเสริม

และสนับสนุนการเรียนรู  

 ข้ันท่ี 3 ข้ันนําเสนอผลการศึกษาและการแกปญหา (proposing explanation and solution) 

เปนข้ันท่ีนักเรียนนําเสนอแผนผังความคิดใหมท่ีเกิดการเรียนรูในข้ันท่ี 2 รวมกันท้ังชั้นเรียน และนักเรียน

อาจเกิดความสนใจอยากคนพบหรือสํารวจขอมูลใหม เพ่ือใหเกิดความเขาใจมากยิ่งข้ึนจึงยอนกลับไปข้ัน  

ท่ี 2 อีกเพ่ือดําเนินกิจกรรมตอไดอีก  

 ข้ันท่ี 4 ข้ันประยุกตหรือนําไปใช (take action) เปนข้ันท่ีนักเรียนนําความรูท่ีสราง

ข้ึนประยุกตใชในสภาพการณท่ีเปนจริง หรือในสถานการณใหม  

 อยางไรก็ตามการทํางานรวมมือกับผูอ่ืน ไมไดยึดติดวาจะตองมีลักษณะเปนการสรางความรูเปน

รายบุคคลหรือเปนกลุม ซ่ึงในทางปฏิบัติแลวสามารถทําไดท้ังแบบแยกกันและแบบรวมมือกัน จะเห็นได

วาในอดีตนั้นอาจเนนรายบุคคล ซ่ึงการทํางานรายบุคคลก็ยังมีความสําคัญ สวนการทํางานรวมมือกันเปน

ท่ียอมรับในเรื่อง การสรางความรูทางสังคม (social constructivism) และการจัดการเรียนรูตามแนว

ทฤษฎีสรรคนิยมจะใหโอกาสนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธแบบรวมมือกันระหวางเพ่ือนและครูข้ันตอนการ

จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนสรางความรูตามแนวสรรคนิยมมีข้ันตอนดังนี้  

 1) ข้ันนํา (orientation) เปนข้ันท่ีผูเรียนจะรับรูถึงจุดมุงหมายและมีแรงจูงใจใน  

การเรียนบทเรยีน  
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  2) ข้ันทบทวนความรูเดิม (elicitation of the prior knowledge) เปนข้ันท่ีผูเรียน

แสดงออกถึงความรูความเขาใจเดิมท่ีมีอยูเก่ียวกับเรื่องท่ีจะเรียน วิธีการใหผูเรียนแสดงออกอาจทําได

โดยการอภิปรายกลุม ผูเรียนอาจเสนอความรูเดิมดวยเทคนิคผังความคิด ข้ันนี้ทําใหเกิดความขัดแยง

ทางปญญาหรือเกิดภาวะไมสมดุล  

 3) ข้ันปรับเปลี่ยนความคิด (turning restructuring of ideas) นับเปนข้ันตอนท่ี

สําคัญหรือเปนหัวใจสําคัญของการศึกษาตามแนวสรรคนิยม ข้ันนี้ประกอบดวยข้ันตอนยอย ดังนี้  

          (1) ทําความกระจางและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันและกันผูเรียนจะเขาใจได

ดีข้ึน เม่ือไดพิจารณาความแตกตางและความขัดแยงระหวางความคิดของตนเองกับของคนอ่ืน ผูสอน

จะมีหนาท่ีอํานวยความสะดวก  

 (2) การสรางความคิดใหม (construction of new ideas) จากการอภิปราย

และการสาธิต ผูเรียนจะเห็นแนวทางแบบวิธีการท่ีหลากหลายในการตีความปรากฏการณ หรือ

เหตุการณแลวกําหนดความคิดใหม หรือความรูใหม  

 (3) ประเมินความคิดใหม (evaluation of new ideas) โดยการทดลองหรือการ

คิดอยางลึกซ้ึง ผูเรียนควรหาแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการทดสอบความคิดหรือความรู ในข้ันตอนนี้ผูเรียน

อาจจะรูสึกไมพอใจในความคิดความเขาใจท่ีเคยมีอยู เนื่องจากหลักฐานการทดลองสนับสนุนแนวคิด

ใหมมากกวา 

  4) ข้ันนําความคิดไปใช (application of ideas) เปนข้ันตอนท่ีผูเรียนมีโอกาสใช

แนวคิดหรือความรูความเขาใจท่ีพัฒนาข้ึนมาใหมในสถานการณตางๆ ท้ังท่ีคุนเคยและไมคุนเคย เปน

การแสดงวาผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย   

  5) ข้ันทบทวน (review) ผู เรียนไดทบทวน ความคิด ความเขาใจ โดยการ

เปรียบเทียบความคิดเม่ือเริ่มตนบทเรียนกับความคิด เม่ือเริ่มตนบทเรียนกับความคิดของเขาเม่ือ

สิ้นสุดบทเรียน ความรูท่ีผูเรียนสรางดวยตนเองทําใหเกิดโครงสรางทางปญญาปรากฏในชวงความจํา

ระยะยาว เปนการเรียนรูอยางมีความหมาย ผูเรียนสามารถจําไดถาวรและสามารถนําไปใชใน

สถานการณตางๆ  

 ยาเกอร (Yager, 1991) ไดเสนอการเรียนรูตามแนวสรรคนิยมโดยแบงออกเปน 4 ข้ันดังนี้คือ  

  1) ข้ันเชิญชวน ไดแก การสังเกตสิ่งรอบตัวดวยความอยากรูอยากเห็น การถาม

คําถามการพิจารณาคําตอบท่ีเปนไปไดของคําถามท่ีตั้งข้ึน การจดบันทึกปรากฏการณท่ีไมคาดคิดมา

กอนวาจะเกิดข้ึนแตไดเกิดข้ึน และการบงชี้สถานการณท่ีการรับรูของนักเรียนแตกตางกัน  

  2) ข้ันสํารวจ ไดแก การใหนักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการระดมสมอง

เก่ียวกับทางเลือกท่ีเปนไปได มองหาสารสนเทศ ทําการทดลองโดยใชวัสดุอุปกรณสังเกตปรากฏการณ

ท่ีเฉพาะเจาะจง ออกแบบโมเดล และจัดทําขอมูล ใชยุทธวิธีการแกปญหา เลือกทรัพยากรท่ีเหมาะสม 
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การอภิปรายแกปญหารวมกับนักเรียนคนอ่ืนๆ การออกแบบและดําเนินการทดลอง ประเมินทางเลือก

ท่ีหลากหลาย การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นท่ีไมตรงกัน บงชี้การเสี่ยงและผลท่ีตามมา บอก

ขอบเขตของการสืบเสาะหาความรูและวิเคราะหขอมูล  

  3) ข้ันนําเสนอคําอธิบายและคําตอบของปญหา ไดแก การสื่อความหมายขอมูลและ

ความคิดเห็น การสรางและอธิบายโมเดล การสรางคําอธิบายใหม การทบทวนและวิจารณคําตอบของ

ปญหา ใหเพ่ือนประเมินผลการเสนอคําตอบ การรวบรวมคําตอบท่ีหลากหลาย การชี้ใหเห็นถึงคําตอบ

ท่ีเหมาะสม รวมท้ังการบูรณาการคําตอบท่ีไดกับความรูและประสบการณเดิมท่ีมีอยู  

 อันเดอรฮิลล (Underhill ,1991) ไดกลาวถึงการเรียนรูตามแนวสรรคนิยมไวดังนี้ 

  1) ความขัดแยงทางปญญา และความอยากรูอยากเห็นเปนสองกลไกหลักท่ีจูงใจให

นักเรียนอยากเรียน  

  2) การมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนเปนองคประกอบหลักในการสรางความขัดแยงทาง

ปญญา 

  3) ความขัดแยงทางปญญาทําใหเกิดกิจกรรมการไตรตรอง   

  4) การไตรตรองเปนองคประกอบหลักท่ีจะกระตุนใหเกิดการสรางโครงสรางใหม  

ทางปญญา 

  5) ขอ 1, 2, 3 และ 4 มีลักษณะเปนวงจร  

  6) วงจรนี้เกิดข้ึนเสมอในประสบการณของนักเรียน  

  7) วงจรนี้ใหอํานาจแกนักเรียนในการควบคุมการเรียนรูของตนเอง  

 สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะพัฒนาชุดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตาม 

แนวสรรคนิยมของ Underhill โดยอาศัยความขัดแยงทางปญญา ซ่ึงเกิดจากนักเรียนเผชิญกับคําถาม

หรือสถานการณใหม แลวทําใหเกิดความไมแนใจความรูเดิมท่ีตนเองมีอยู ทําใหเกิดการไตรตรองและ

นําไปสูการสรางโครงสรางใหมทางปญญาประกอบดวยกิจกรรม 3 ข้ันตอนหลักๆ คือ ข้ันสรางความ

ขัดแยงทางปญญา ข้ันการไตรตรอง และข้ันสรางโครงสรางใหมทางปญญา ซ่ึงรายละเอียดของการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนสรุปไดดังนี้  

  1) ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

   ครูนําเขาสูบทเรียนโดยใชภาพ ตั้งคําถามเพ่ือนําไปสูประเด็นการอภิปราย 

ทบทวนความรูเดิมในเรื่องท่ีจะเรียน  

  2) ข้ันสอน  

  (1) ข้ันสรางความขัดแยงทางปญญา  

          ครูจะใชภาพ สถานการณ ใชคําถามท่ีกระตุนใหนักเรียนเกิดความสงสัย เกิด

ความไมแนใจวาความรูเดิมท่ีนักเรียนมีอยูและเขาใจมานั้นจะสามารถตอบคําถามหรือแกปญหาได



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

35 
 
ถูกตองหรือไม นักเรียนเกิดความขัดแยงข้ึนภายในตนเอง เกิดความอยากรูอยากเห็น อยากคนหา

คําตอบวาสิ่งท่ีตนเองคิดนั้นจะเหมือนหรือแตกตางจากคนอ่ืนหรือไม อยางไร โดยนักเรียนจะคิดหา

คําตอบพรอมแสดงเหตุผลของตน   

 (2) ข้ันการไตรตรอง  

 ก. นักเรียนเขากลุมยอยกลุมละ 4-5 คน นักเรียนแตละกลุมนําคําตอบของ

สมาชิกในแตละคําตอบท่ีคิดหาคําตอบไว ในข้ันสรางความขัดแยงทางปญญา มาพิจารณา ตรวจสอบ 

คําตอบ รวมกันอภิปรายโดยใชบัตรเนื้อหา เพ่ือหาขอสรุปวาคําตอบใดนาเชื่อถือท่ีสุด มีเหตุ  มีผลและ

สมาชิกในกลุมเห็นดวยมากท่ีสุด  

          ข. ครูกําหนดประเด็นคําถามนํา หรือประเด็นการอภิปราย เพ่ือใหนักเรียนแต

ละกลุมรวมกันคิดวิเคราะหและอภิปรายกันในเรื่องทีเรียน จากนั้นนักเรียนและครูรวมกันสรุปประเด็น

ในการอภิปราย  

  (3) ข้ันสรางโครงสรางใหมทางปญญา  

   ก. ครูใชคําถามหรือประเด็นการอภิปรายเพ่ือฝกใหนักเรียนใชกระบวนการคิด

ในการตอบคําถามหรือปญหา มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ่ืน  

       ข. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนแลวใหนักเรียนศึกษาชุดการเรียนรู

โดยใหนักเรียนไดศึกษาวิธีการและข้ันตอนในชุดการเรียนรูดวยตนเองโดยครูเปนผูแนะนํา 

       ค. นักเรียนแตละกลุมชวยกันสรางหรือสรุปเปนความรูใหมภายในกลุมตนโดย

การสรุปบทเรียนท่ีไดเรียนรูใหอยูในรูปแบบแผนผังความคิด 

  3) ข้ันสรุป  

   นักเรียนและครูรวมกันสรุปบทเรียนแลวใหนักเรียนตอบคําถามเก่ียวกับเนื้อหา

เพ่ือใหเขาใจมากข้ึนจากนั้นใหนักเรียนทําแบบฝกหัด 

 2.3.4 ลักษณะของครูท่ีสอนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม  

 ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดการสรางความรูดวยตนเองนั้น ครูผูสอนมีบทบาท

สําคัญอยางยิ่ง  โดยจะตองรูและเขาใจลักษณะของครูท้ังในดานการสอนและปฏิบัติตอนักเรียนท่ีจะ

ทําใหเกิดบรรยากาศในการเรียนรูดวยการสรางความรูดวยตนเองรวมท้ังปฏิบัติตนท่ัวไปๆ ดวยดังจะ

เห็นไดจากความคิดเห็นของบรูคสและบรูคส (Brooks and Brooks, 1993, pp. 101-118) ท่ีกลาวถึง

ลักษณะของครูท่ีสอนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมดังนี้  

 1) มีลักษณะสงเสริมและยอมรับความเปนอิสระในการคิดและความคิดริเริ่มของนักเรียน  

 2) ใชขอมูลดิบและแหลงขอมูลเบื้องตนพรอมท้ังวัสดุอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติดวย

การลงมือปฏิบัติ มีการแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธกันและมีลักษณะเปนไปตามธรรมชาติ  
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 3) ควรกําหนดกรอบงานใหนักเรียนไดกระทําในลักษณะท่ีเปนการใชความคิด    

เชน การจําแนก วิเคราะห การทํานาย และการคิดสรางสรรค  

 4) ควรใหนักเรียนมีการตอบสนองตอการเรียนการสอนเพ่ือเปนแรงกระตุนตอการเรียน  

การสอน ปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการสอน ตลอดจนปรับเปลี่ยนเนื้อหาในบทเรียน  

 5) ควรซักถามเก่ียวกับความเขาใจแนวคิดของนักเรียนกอนท่ีจะมีการแลกเปลี่ยน

ความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดท่ีมีอยูของนักเรียน 

 6) ควรสงเสริมนักเรียนในการอภิปรายกับครูและเพ่ือนๆ ของนักเรียน  

 7) ควรสงเสริมการสืบเสาะของนักเรียน โดยใหนักเรียนถามอยางใชความคิดและ

คําถามนั้นควรมีลักษณะเปนคําถามปลายเปดอีกท้ังสงเสริมใหนักเรียนถามคําถามซ่ึงกันและกัน  

 8) ควรคนหาความละเอียดลออในการตอบสนองภายในของนักเรียน  

 9) ควรสงเสริมนักเรียนเก่ียวกับประสบการณท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงตอสมมติฐาน

ท่ีนักเรียนตั้งข้ึนในตอนแรก และสงเสริมใหนักเรียนไดมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น   

 10) ควรใหเวลานักเรียนในการคิดพอสมควรหลังจากท่ีถามคําถามแลว  

 11) ควรใหเวลาสําหรับนักเรียน เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีตอกัน  

 12) ควรสงเสริมความอยากรูอยากเห็นตามธรรมชาติของนักเรียนโดยการใชรูปแบบ

วัฎจักรการเรียนรู (learning cycle model)  

 สุมาลี  กาญจนชาตรี (2543, หนา 42) ไดกลาวถึงบทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนให

นักเรียนสรางความรูดวยตนเองดังนี้  

                  1) สามารถรับรูและวินิจฉัยความรูเดิมของนักเรียนไดอยางรวดเร็ว  

 2) เลือกยุทธวิธีการสอนท่ีชวยเหลือแกแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อนของนักเรียน  

 3) ใหความสนใจตอกระบวนการคิดและการกํากับตนเองของนักเรียน  

 4) สงเสริมนักเรียนในการนําแนวคิดท่ีเรียนไปแลวมาใชในบริบทตางๆ  

 5) พิจารณาจุดมุงหมายในการเรียนของนักเรียน ความแตกตางระหวางจุดมุงหมาย

ของการเรียนและการสอน  

 6) พิจารณาบริบทในการเรียนรูของนักเรียน  

 เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม (2551, หนา 11)  ลักษณะการจัด

กิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎีสรรคนิยม ครูควรออกแบบในลักษณะดังนี้  

 1) ผูเรียนตองเปนผูปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสรางความเขาใจดวยตนเองจนคนพบหรือ

สรางความรูดวยตนเองโดยครูตองแบบกิจกรรมใหผูเรียนไดใชประสาทสัมผัสท้ังหาอยางผสมผสานกัน

จนกอใหเกิดการลงมือปฏิบัติ  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

37 
 
 2) กิจกรรมการเรียนรูดวยเชื่อมโยงกับประสบการณหรือพ้ืนความรูเดิมของนักเรียน

ซ่ึงจะชวยใหนักเรียนเขาใจไดเร็วและงายข้ึน  

 3) กิจกรรมการเรียนรูควรสะทอนโลกแหงความเปนจริงหรือใกลเคียงชีวิตจริงมาก

ท่ีสุด เพราะจะทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจแจมชัดสามารถประยุกตใชความรูไดอยางเหมาะสม  

และเปนประโยชนในการดําเนินชีวิต  

 4) กิจกรรมการเรียนรูควรเปนกิจกรรมกลุมเล็กเพ่ือใหนักเรียนแลกเปลี่ยนความรู  

ความคิดและทัศนคติตลอดจนทักษะทางสังคม การจัดกิจกรรมกลุมควรมีนักเรียนกลุมละ 2–6 คน  

โดยกิจกรรมไมจําเปนตองเหมือนกันทุกกลุมท้ังนี้เพราะนักเรียนแตละกลุมอาจมีความรูพ้ืนฐานท่ีไม

เทาเทียมกัน นักเรียนแตละกลุมอาจมีกลุมใดกลุมหนึ่งท่ีมีความสามารถความถนัดความสนใจไม

เทากัน   

 สรุปไดวา ลักษณะของครูท่ีสอนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมจะตองเขาใจธรรมชาติและ

หลักการสอนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมโดยสงเสริมและยอมรับความเปนอิสระในการคิดและความคิด

ริเริ่มของนักเรียนสงเสริมการลงมือปฏิบัติ รวมท้ังจัดใหมีการแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธกันตลอดจน

การนําแนวคิดท่ีเรียนไปแลวมาใชในการบริบทตางๆและในสภาพจริง 

 2.3.5 การประเมินผลตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม  

 ตามกรอบแนวคิดผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเองนั้นใหความสําคัญกับการประเมิน

กิจกรรมท่ีแทจริงหรือท่ีเรียกวาการประเมินตามสภาพท่ีแทจริงซ่ึงถือเปนการประเมินท่ีมีความ

แตกตางกับการประเมินโดยใชแบบทดสอบท่ีใชกันอยูท่ัวไปตามกรอบแนวคิดผูเรียนสรางองคความรู

ดวยตนเองการประเมินโดยใชแบบทดสอบถือเปนสวนหนึ่งของการประเมินเทานั้น  

 ฤทธิไกร ตุลวรรธนะ (2545, หนา 32-33) การประเมินตามสภาพท่ีแทจริง มีองคประกอบท่ี

สําคัญสรุปไดดังนี้ 

 1) การประเมินการดําเนินงานโดยผูสอนเปนผูประเมินอาจใชสมุดบันทึกพฤติกรรม

แบบสํารวจรายการ การการอภิปรายระหวางผูสอนกับผูเรียน การสนทนา แบบสอบถาม งานของ

ผูเรียนท้ังงานรายบุคคลและงานกลุม 

 2) การประเมินการดําเนินงานโดยผูเรียนเปนผูประเมิน ผูเรียนสามารถมีสวน

รับผิดชอบในการควบคุม หรือการตรวจสอบการดําเนินงานของตนเอง โดยการอภิปรายกับเพ่ือน

ในขณะทํางาน การเก็บผลงานของตนเองในแฟมสะสมงาน ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนมีความรับผิดชอบใน

การเรียนรูของตนเอง 

 3) การประเมินเม่ือสุดคาบเรียน สิ้นสุดบทเรียนหรือหนวยการเรียนรู การประเมิน

การเรียนรูของผูเรียนในเนื้อหาของการสอนโดยใชแบบทดสอบ ท่ีใชกันอยูท่ัวไปเปนแบบวัดท่ี
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ประกอบดวยคําถามตางๆ ซ่ึงสามารถตอบไดโดยการวงกลมลงบนกระดาษคําตอบเปนเพียงการตอบ

สอบวาผูเรียนรูขอมูลท่ีสัมพันธกับความรูเฉพาะในแตละเรื่องอยางไร  

 ลุนเบิรก (Lunenberg, 1998 pp. 75-82) กลาววา การประเมินท่ีแทจริงควรมุงประเด็นไป

ท่ีการวิเคราะห การคิดและการกระทํา จะทําใหผูเรียนไดรูวาเขาไดอะไรและไดเรียนรูอยางไร ซ่ึงเปน

สิ่งสําคัญสําหรับการเรียนตามกรอบแนวคิดผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง 

 4) การประเมินปลายภาคเรียน เกิดข้ึนหลังจากการเรียนการสอนไดสิ้นสุดลง  

 สรุปไดวา การประเมินผลตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมใหความสําคัญกับการประเมินตาม

สภาพท่ีแทจริง โดยประเมินตามความเปนจริงจากการจัดกิจกรรม ควบคูกับการประเมินเม่ือสิ้นสุด

การเรียนโดยการทดสอบเม่ือสิ้นสุดบทเรียน หนวยการเรียนรูหรือภาคเรียนจะเห็นไดวาการจัด     

การเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมดังกลาวเปนแนวการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมให

นักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง นักเรียนไดเรียนรวมกันภายในกลุม มีการใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

ซ่ึงจะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณคา ดวยเหตุผลดังกลาวมาแลวผูวิจัยจึงเลือกการจัด

กิจกรรมตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมเปนแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 

 

2.4 ชุดการเรียนรู  

 

 2.4.1 ความหมายของชุดการเรียนรู  

        นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของชุดการเรียนรู ไดดังนี้  

 สุรางค สามทอง (2550, หนา 33) กลาววา ชุดการเรียนรู หมายถึง ชุดการเรียนรูเปนสื่อ

ประสมท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของเนื้อหาแตละหนวยเพ่ือชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพ ไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง โดยมีครูคอยใหคําแนะนําเทานั้น ท้ังยังอํานวยความ

สะดวกใหครูไดใชชุดการเรียนรูในกิจกรรมการเรียนรู 

 จริญญา สุวรรณพิมพ (2552, หนา 36) กลาววา ชุดการเรียนรูเปนเครื่องมือท่ีใชใน        

การจัดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงจัดไวอยางเปนระบบโดยใชสื่อประสม ในกิจกรรมเพ่ือให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง  

 เนรมิตร โสภา (2551, หนา 36) กลาววา ชุดการเรียนรู หมายถึง ชุดการเรียนรูเปนนวัตกรรม

ทางการศึกษาชนิดหนึ่ง ซ่ึงจัดไวอยางเปนระบบโดยสื่อประสม (multi media) ในการจัดกิจกรรมเพ่ือให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองและมีประสบการณอยางมีประสิทธิภาพ 

 สุรีพร  เรืองรม  (2550, หนา 12) กลาววา ชุดการเรียนรู หมายถึง สื่อการเรียนการสอน

หลายชนิดท่ีจัดทําข้ึนใหสอดคลองกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค เพ่ือชวยแกปญหาในการเรียนการสอน
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และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู เรียนใหสามารถบรรลุจุดมุงหมายของการเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 กองแกว วาริชา (อางถึงใน ไพบูลย แยมสัจจา, 2553, หนา 7) กลาววา ชุดการเรียน      

การสอน หรือชุดการเรียนรู หมายถึง สื่ออุปกรณท่ีจัดไวอยางเปนรูปแบบ มีจุดมุงหมายแนชัด มีการ

กําหนดเนื้อหาและกิจกรรมตางๆ ซ่ึงนํามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

 ไพบูลย แยมสัจจา (2553 หนา 8) กลาววา ชุดการสอน หมายถึง สื่อการสอนท่ีผลิตข้ึนโดย

จัดไวเปนชุด อยางเปนระบบ เปนข้ันตอน ซ่ึงมีความสัมพันธกับจุดมุงหมายการเรียนรู สอดคลองกับ

เนื้อหาวิชา และกิจกรรมการเรียน เพ่ือใชเปนสื่อการสอน ชวยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู   

และชวยใหผูสอนมีความม่ันใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน  

 สรุปไดวา ชุดการเรียนรูเปนสื่อประสม (Multi Media) เปนเครื่องมือท่ีใชในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน เปนสื่อการสอนชนิดหนึ่งท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของเนื้อหาแตละหนวย    

เพ่ือชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง   

 2.4.2 ประเภทของชุดการเรียนรู  

 ชุดการเรียนรูสามารถผลิตไดหลายลักษณะ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความมุงหมายของการใช       

 อาภรณรัตน สารผล (2553, หนา 48) กลาววา ชุดการเรียนรูเปนสื่อการเรียนการสอนท่ี

กําหนดบทบาทของครูและผูเรียนโดยชุดการเรียนรูแบงเปนประเภทใหญๆ ได 3 ประเภท คือ ชุดการ

เรียนรูประกอบคําบรรยาย ชุดการเรียนรูแบบกิจกรรมกลุม ชุดการเรียนรูรายบุคคล  

 เนรมิต โสภาพ (2551, หนา 42) กลาววา การสรางชุดการเรียนรูไมวาสําหรับครูใชประกอบ 

การบรรยายสําหรับกิจกรรมกลุม หรือการสอนรายบุคคลนั้นข้ึนอยูกับความเหมาะสมของเนื้อหา

ผูเรียนและสภาพแวดลอม โดยท่ัวไปชุดการเรียนรูแตละประเภทมีจุดประสงคใหผูเรียนเรียนดวย

ตนเองสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพของตน   

 สุรีพร เรืองรม (2550, หนา 20) กลาววา ชุดการเรียนรูอาจแบงไดหลายประเภท อาจเปน

ชุดการการเรียนรูรายบุคคล ชุดการเรียนรูทางไกลอาจเปนชุดการเรียนรูเพ่ือประกอบการบรรยาย

เพ่ือใหผู เรียนไดประกอบกิจกรรมกลุม ซ่ึงควรพิจารณาใหเหมาะสมกับสาระการเรียนรูและ

จุดประสงคการเรียนรู 

 สรุปไดวา ชุดการเรียนรูเปนสื่อการเรียนการสอนท่ีกําหนดบทบาทของครูและผูเรียน โดย

แบงไดหลายประเภทคือ ชุดการเรียนรูประกอบคําบรรยาย ชุดการเรียนรูแบบกิจกรรมกลุม ชุดการ

เรียนรูรายบุคคลซ่ึงแตละประเภทมีจุดประสงคใหผูเรียนเรียนดวยตนเองสามารถพัฒนาตนเองได 

 2.4.3 ทฤษฏีท่ีเกี่ยวกับชุดการเรียนรู                                                              

 ในการผลิตชุดการสอนมีแนวคิดและหลักการสืบเนื่องมาจากความเชื่อในทฤษฎีทางจิตวิทยา

การศึกษา รวมท้ังความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ธอรนไดเปนนักจิตวิทยาผูให
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กําเนิดทฤษฎีการเรียนรูซ่ึงเปนท่ียอมรับกันอยางแพรหลายคือ ทฤษฎีการเชื่อมโยง (connectioned  

theory) ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอรนไดคเนนท่ีความสัมพันธระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองโดย

อาศัยการเรียนรู 3 กฎ ไดแก  

 1) กฎแหงความพรอม (low of readiness) กฎนี้กลาวถึงสภาพความพรอมของผูเรียนท้ัง

ทางดานรางกายและจิตใจ ถารางกายเกิดความพรอมแลวไดกระทํายอมเกิดความพึงพอใจ แตถาไมพรอมท่ี

จะทําแลวถูกบังคับใหกระทําจะทําใหเกิดความไมพึงพอใจ 

 2) กฎแหงการฝกหัด (law of exrcise) กฎนี้กลาวถึงการสรางความม่ันคงของการเชื่อมโยง

ระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองตอบท่ีถูกตองโดยการฝกหัดกระทําบอยๆ ยอมทําใหเกิดการเรียนรูไดนาน

และคงทน                                                                                                           

 3) กฎแหงผล (low of effect) กฎนี้กลาวถึงผลท่ีไดรับเม่ือแสดงพฤติกรรมการเรียนรูแลว

วาถาไดรับผลท่ีพึงพอใจ ยอมอยากจะเรียนรูตอไปอีก แตถาไดรับผลท่ีไมพึงพอใจก็ไมอยากเรียนรูหรือเกิด

ความเบื่อหนาย จากทฤษฎีสัมพันธเชื่อมโยงของธอรนไดค สามารถนํามาประยุกตใชในการผลิตสื่อการสอน

ดังนี้   

         (1) คํานึงถึงตัวผูเรียนในดานความแตกตางระหวางบุคคล ผูผลิตสื่อตองคํานึงถึง

ความตองการ ความถนัด และความสนใจของผูเรียนเปนสิ่งสําคัญ รวมถึงความแตกตางในดานอ่ืนๆ 

อีกหลายประการ เชน ความสามารถ สติปญญา ความสนใจ รางกาย อารมณ และสังคม ฯลฯ  

          (2) การจดัประสบการณในการเรียนรูโดยการใชสื่อ จะตองนําสื่อการสอนหลายๆ 

แบบมาใชและสื่อดังกลาวประกอบดวยวัสดุอุปกรณและวิธีการท่ีนักเรียนสามารถทํากิจกรรมไดดวย

ตนเองโดยมีครูคอยแนะนําชวยเหลือ  

                       (3) ลักษณะของสื่อท่ีผลิตไดจะตองไดทราบผลยอนกลับทันที ไมวาสื่อประเภทใด 

ก็ตามจะทําใหเกิดผลการเรียนรูสูงข้ึน ผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจ 

           (4) ลักษณะของสื่อท่ีผลิตในหนวยเนื้อหานั้นๆ จะตองสอดคลองสัมพันธกันและ

ดําเนินไปดวยดี  

        ชัยยงค พรหมวงศ (2539, หนา 119-120) ไดใหแนวคิดท่ีจะนํามาสูระบบการผลิตชุดการเรียนรู

ดังนี้  

                1) แนวคิดตามหลักจิตวิทยาเก่ียงกับทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล โดยนํา

แนวคิดนี้มาจัดการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน จัดการศึกษา

ตามเอกัตภาพ ใหอิสระในการเรียนรูดวยตนเองตามความสามารถแตละบุคคล  

        2) ความพยายามท่ีจะเปลี่ยนการเรียนการสอน จากการเนนครูเปนศูนยกลางแหง

การเรียนรูมาเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง โดยจัดประสบการณและสื่อประสมท่ีตรงเนื้อหาวิชาในรูป

ของชุดการสอน ใหนักเรียนศึกษาความรูดวยตนเอง  
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       3) ความพยายามท่ีจะจัดระบบการผลิตและการใชอุปกรณการสอนใหเปนไปในรูป

สื่อประสม  

        4) แนวคิดท่ีจะสรางปฏิสัมพันธใหเกิดข้ึนระหวางครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน 

และนักเรียนกับสภาพแวดลอม โดยสื่อการสอนและทฤษฎีกระบวนการกลุมมาใชในการประกอบ

กิจกรรมรวมกันของนักเรียน และครูทําหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกและชวยเหลือเม่ือผูเรียน

ตองการ  

       5) แนวคิดท่ียึดหลักจิตวิทยาการเรียนรูมาสนับสนุน เชน การใชการเสริมแรงการเรียน

ตามลําดับข้ัน การเขารวมกิจกรรมดวยตนเอง การถายโยงการเรียนรู จากแนวคิดดังกลาวจะเห็นไดวาชุด

การสอนสรางข้ึนควรคํานึงถึงหลักจิตวิทยาในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลการจัดประสบการณ    

การมีปฏิสัมพันธระหวางครู นักเรียน และสิ่งแวดลอม โดยนําสื่อและทฤษฎีกระบวนการกลุมมาใชในการ

ประกอบกิจกรรมรวมกันของนักเรียน ท้ังนี้เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด   

 ลาวรรณ โฮมแพน (2550, หนา 13) กลาววาแนวคิดทางจิตวิทยาท่ีนํามาใชในชุดการเรียนรู

ไววา  

 1) การใหแนวทางคําอธิบายท่ีทําใหผูเรียนเขาใจวาเม ื่อเรียนเรื่องนั้นๆ แลวตองมี

ความสามารถอยางไร ตองทําอะไร  

 2) แนวทางตามหลักจิตวิทยาเก่ียวกับความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนแตละกลุม

มีความตองการ ความถนัด ความสนใจ ความสามารถแตกตางกัน ควรใหอิสระในการเรียนรูตามความ

แตกตางดังกลาว 

 3) แนวคิดเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนท่ีเนนครูเปนศูนยกลาง เปนผูเรียนศึกษาดวย

ตนเอง โดยใชสื่อผสมท่ีตรงตามเนื้อหา ใชแหลงเรียนรูและสื่อท่ีหลากหลายเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

 4) แนวคิดท่ีจะจัดระบบการผลิตสื่อการสอน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือเปลี่ยนจาการใช

สื่อชวยสอนมเปนสื่อใหผูเรียนใชในการเรียนรู 

 5) แนวคิดจะสรางปฏิสัมพันธระหวางครูและผูเรียน เปลี่ยนไปจากครูเปนผูนํา

กิจกรรมเปนผูเรียนดําเนินกิจกรรมและปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม 

 6) ครูเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจเอง ผูเรียนไดรวม

ทํางานเปนคณะ กระบวนการเรียนรูนํากระบวนการกลุมสัมพันธมาใชโดยเปดโอกาสใหผูเรียนกระทํา

กิจกรรมตางๆ รวมกัน 

 7) ผูเรียนกระทํากิจกรรมดวยตนเอง มีการใหขอมูลยอนกลับแจงผลการเรียนหรือ

ขอบกพรองใหทราบ ทราบผลการตัดสินใจหรือการทํางนของตนเองวาผิดหรือถูกไดทันที เม่ือมีการ

เสริมแรงบวกควบคูไปดวย  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

42 
 
  วรพรรณ สังธิกุล (2550, หนา 20) กลาววา การสอนท่ีมีคุณภาพจะประกอบดวยลักษณะ 4 

ประการ คือ  

 1) การใหแนวทาง (cues) คือ คําอธิบายของครูท่ีทําใหนักเรียนเขาใจชัดเจนวาเม่ือ

เรียนเรื่องนั้นๆ แลวจะตองมีความสามารถอยางไร ตองทําอะไรบาง 

 2) การมีสวนในกิจกรรมการเรียน (participation) เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวม

ในกิจกรรมการเรียน 

 3) การเสริมแรง (reinforcement) ท้ังการเสริมแรงภายนอก เชน สิ่งของ การกลาว

ติชมหรือการเสริมแรงภายในตัวนักเรียนเอง เชน ความอยากรูอยากเห็น ฯลฯ  

 4) การใหขอมูลยอนกลับและการแกไขขอบกพรอง (feedback and correction)

ตองมีการแจงผลการเรียนและขอบกพรองใหนักเรียนทราบ  

 วัฒนา อรุณวัฒนะ (2548, หนา 7-8) กลาวถึงจิตวิทยาท่ีนํามาใชในชุดการเรียนรูวิทยาศาสตร

ดังนี้  

 1) การใหแนวทางคําอธิบายท่ีทําใหนักเรียนเขาใจวาเม่ือเรียนเรื่องนั้นๆ แลวตองมี

ความสามารถอยางไร ตองทําอะไรบาง  

 2) แนวคิดตามหลักจิตวิทยาเก่ียวกับความแตกตางระหวางบุคคล นักเรียนแตละคน

แตละกลุมมีความตองการ ความถนัด ความสนใจ ความสามารถแตกตางกัน ใหอิสระในการเรียนตาม

ความแตกตางดังกลาว 

 3) แนวคิดเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนเนนครูเปนศูนยกลางเปนผูเรียนศึกษาดวยตนเอง

โดยใชสื่อประสมท่ีตรงตามเนื้อหา ใชแหลงเรียนรูและสื่อท่ีหลากหลายเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง 

 4) แนวคิดท่ีจะจัดระบบการผลิตการใชสื่อการสอน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือเปลี่ยนจาก

การใชสื่อชวยครู มาเปนสื่อใหนักเรียนใชในการเรียนรู  

 5) แนวคิดท่ีจะสรางปฏิสัมพันธระหวางครูและผูเรียน เปลี่ยนไปจากครูเปนผูนํา

กิจกรรมเปนผูเรียนดําเนินกิจกรรมและสรางปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม  

 6) ครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจเอง นักเรียนไดรวม

ทํางานเปนคณะกระบวนการเรียนรูนํากระบวนการกลุมสัมพันธมาใชโดยเปดโอกาสใหนักเรียนกระทํา

กิจกรรมตางๆ รวมกัน  

 7) นักเรียนทํากิจกรรมดวยตนเอง มีการใหขอมูลยอนกลับ แจงผลการเรียนหรือ

ขอบกพรองใหทราบ ทราบผลการตัดสินใจหรือการทํางานของตนวาผิดหรือถูกไดทันทีมีการเสริมแรง

ทางบวกควบคูไปดวย  

       สรุปไดวา จากการศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยาหรือการใชชุดการเรียนรู พอสรุปไดดังนี้ คือ  
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  1) ทฤษฎีการเรียนรู เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองอยางอิสระพรอม

ท้ังมีปฏสิัมพันธกับบุคคลรอบขาง สามารถตรวจสอบผลการเรียนรูไดทันที สามารถกลับมาทบทวนสิ่ง

ท่ีเรียนไดใหม 

  2) ทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล เพ่ือสรางชุดการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน  

  3) การใชวิธีวิเคราะหระบบ เปนการนําเนื้อหาวิชาและกิจกรรมท่ีปฏิบัติมาแลวไป

วิเคราะหใหสอดคลองกับวัยตามความตองการและประสบการณของผูเรียน เพ่ือใหทราบถึงผลการเรียน

และขอบกพรองของผูเรียน โดยนําไปแกไขปรับปรุงชุดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 2.4.4 องคประกอบของชุดการเรียนรู                                                       

 ชุดการสอนทุกประเภทมีองคประกอบท่ีสําคัญคลายคลึงกัน    

 เนลสัน และ เลอเปยร (อางถึงใน เยาวลักษณ ชื่นอารมณ, 2549, หนา 15) ไดสรางชุดการเรียน

กิจกรรมวิทยาศาสตรสําหรับแนะนําครูซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมทางดานวิทยาศาสตร ซ่ึงครูสามารถนํา

กิจกรรมนี้ไปใชในหองเรียน หรือใชเปนหนังสืออางอิงเพ่ิมเติม ใชฝกฝนทักษะการทําโครงงาน ในการสราง

ชุดการเรียนแตละกิจกรรมประกอบไปดวย ปญหาเพ่ือเขาสูกิจกรรมดวยคําถาม การท่ีมีปญหาและคําถาม

จะชวยใหครูเลือกกิจกรรมตางๆ ท่ีเหมาะสมมาใชในการสอบถามความคิดเห็นของเด็กๆ ไดคําถามทางดาน

ความคิดสรางสรรค จะรวบรวมไวในทายกิจกรรมแตละกิจกรรม คําถามเหลานี้จะชักจูงเด็ก แนะนําเด็ก

และครูเพ่ือใหคิดวิพากษวิจารณใหมีการทดลองกวางขวางออกไปถานักเรียนสนใจจะศึกษาตอไปอีกทุก

กิจกรรมท่ีสรางข้ึนยอมข้ึนอยูกับระดับชั้น กลุม และความสนใจของเด็ก 

 ลักษณะของชุดการเรียนประกอบดวย 

 1) ปญหาซ่ึงเปนชื่อเรื่องของกิจกรรม 

  2) วัสดุ อุปกรณ 

  3) วิธีดําเนินการทดลอง 

 4) รายละเอียดเพ่ิมเติม ประกอบไปดวยการอางอิงกฎเกณฑทางวิทยาศาสตร และ

คําแนะนําตางๆ ในการศึกษาตอไป  

5) คําถามทายกิจกรรมเพ่ือใหเด็กเกิดความคิด คําถามเราใจเด็กทําใหเกิดการ

ซักถามและคิดหาวิธีการเพ่ือหาคําตอบเหลานั้น 

 เดอวิโด และครอกโกเวอร (อางถึงใน เยาวลักษณ ชื่นอารมณ, 2549, หนา 16) ไดจัดทํา

ชุดการเรียนกิจกรรมวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคมีชื่อวา “creative sciencing ideas 

and activeties for teacher and children ”กิจกรรมท่ีสรางข้ึนไดนํากระบวนการทางวิทยาศาสตร

มาสัมพันธกับความรูทางวิทยาศาสตร กิจกรรมแตละกิจกรรมสรางข้ึนเพ่ือกระตุนใหผูอานเกิด

ความคิดเพ่ือใหเกิดกิจกรรมอ่ืนๆ ตามมาอีก ชุดการเรียนนี้จะชวยใหประหยัดคาใชจาย ชวยใหครูมี

ทักษะและเทคนิคทางวิทยาศาสตรเพ่ือใหกิจกรรมวิทยาศาสตรประสบผลสําเร็จ 
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รูปแบบในการสรางชุดการเรียนประกอบดวย 

1) ปญหาเพ่ือนําไปสูการทํากิจกรรม 

2) กําหนดสถานการณซ่ึงเปนการบรรยายหรือกําหนดกิจกรรมการทดลอง 

 3) คําถามจากการใชสถานการณหรือการทํากิจกรรมการทดลอง คําถามนี้ ไมมี

คําตอบ เด็กจะตอบอยางไรก็ได คําตอบของเด็กอยูในรูปของการตั้งสมมติฐาน 

 4) ขอเสนอแนะหรือขอคิดเพ่ือแนะนําเด็กใหทํากิจกรรมตอเนื่องไปอีก คําถามเพ่ือให

เด็กเกิดความคิดและความสนใจท่ีจะดําเนินการหาขอเท็จจริงตามวิธีการทางวิทยาศาสตร 

  ลาวรรณ โฮมแพน (2550, หนา 12-13) ไดกําหนดโครงสรางองคประกอบของชุดกิจกรรม

ไว ดังนี้   

  1) ชื่อกิจกรรม เปนสวนท่ีบอกใหทราบถึงลักษณะเนื้อหาการเรียน หรือระบุชื่อ  

เนื้อหาการเรียน 

  2) คําชี้แจง เปนสวนท่ีอธิบายลักษณะและการใชชุดกิจกรรมเพ่ือใหบรรลุ

จุดมุงหมายท่ีกําหนด 

  3) จุดประสงคของกิจกรรม เปนสวนท่ีระบุเปาหมายท่ีผูเรียนตองทําใหบรรลุผล 

  4) เวลา เปนสวนท่ีระบุเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ  

  5) สื่อ สวนท่ีระบุถึงวัสดุ อุปกรณ รวมถึงสิ่งท่ีครูเตรียมใหหรือผูเรียนเตรียมเองเพ่ือใช

ในการทํากิจกรรมในชุดกิจกรรมนั้น 

  6) การประเมินผลเบื้องตน เพ่ือใหทราบวาผูเรียนอยูในระดับใดในการเรียนชุดกิจกรรมนั้น 

  7) เนื้อหา รายละเอียดท่ีตองใหผูเรียนทราบ 

  8) กิจกรรม เปนสวนท่ีใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ ตามข้ันตอนซ่ึงประกอบดวยหลัก

ของชดุกิจกรรม 4 สวน คือ 

  (1) คูมือและแบบฝกปฏิบัติสําหรับครูผูใชชุดการสอนและผูเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรม 

  (2) คําสั่งหรือคําแนะนํา เปนสวนท่ีบอกใหผูเรียนปฏิบัติตามชุดกิจกรรม 

  (3) เนื้อหาสาระและสื่อการสอนตางๆ แบบประสมและกิจกรรมทางการเรียนท้ังแบบ

กลุมและรายบุคคลท่ีบรรจุไวในชุดการเรียนการสอนตามบัตรคําสั่งท่ีกําหนด   

  (4) การประเมินผล เปนการประเมินผลสําเร็จหรือประเมินผลความรูซ่ึงเปน

ผลงานของผูเรียน อาจเปนแบบฝกหัด การคนควารายงานผลการทดลองหรือกิจกรรม 

 สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545, หนา 52) ไดกลาวถึงองคประกอบของชุดการสอนไว 

4 ประการ ดังนี้ 
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  1) คูมือการใชชุดการเรียนการสอน เปนคูมือหรือแผนการสอนสําหรับผูสอน        

ใชศึกษาและปฏิบัติตามข้ันตอนตางๆ ซ่ึงมีรายละเอียดชี้แจงไวอยางชัดเจน เชน การนําเขาสูบทเรียน  

การจัดชั้นเรียนของผูเรียน เปนตน ลักษณะของคูมืออาจจัดทําเปนเลมหรือแผนพับก็ได                               

  2) บัตรคําสั่งหรือบัตรงาน เปนเอกสารท่ีบอกใหผูเรียนประกอบกิจกรรมแตละอยาง

ตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว บรรจุอยูในชุดการเรียนการสอน บัตรคําสั่งหรือบัตรงานจะมีครบตามจํานวน

กลุมหรือจํานวนผูเรียน ซ่ึงประกอบดวย คําอธิบายในเรื่องท่ีจะศึกษา คําสั่งใหผูเรียนประกอบกิจกรรม

และการสรุปบทเรียน การจัดทําบัตรคําสั่งหรือบัตรงานสวนใหญนิยมใชกระดาษแข็งขนาด 6 × 8 นิ้ว 

  3) เนื้อหาสาระและสื่อการเรียนประเภทตางๆ จัดไวในรูปของสื่อการสอนท่ี

หลากหลาย อาจแบงไดเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

 (1) ประเภทเอกสารสิ่งพิมพ เชน วารสาร บทความ ใบความรูของเนื้อหาเฉพาะเรื่อง 

บทเรียนโปรแกรม เปนตน 

  (2) ประเภทโสตทัศนูปกรณ เชน รูปภาพ แผนภาพ แผนภูมิ สมุดภาพ เทป

บันทึกเสียง เทปโทรทัศน สไลด (slide) วีดีโอ (video) ซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน เปนตน 

  4) แบบประเมินผล เปนแบบทดสอบท่ีใชวัดประเมินผลความรูดวยตนเอง ท้ังกอน

และหลังเรียน อาจจะเปนแบบทดสอบชนิดจับคูเลือกตอบหรือกาเครื่องหมายถูกผิดก็ได 

 จากการศึกษาเก่ียวกับองคประกอบของชุดการเรียนรูขางตน พอสรุปไดวา องคประกอบของ

ชุดการเรียนรูท่ีสําคัญ ไดแก คูมือการใชชุดการเรียนการสอน บัตรคําสั่งหรือบัตรงาน เนื้อหาสาระ

และสื่อการเรียนประเภทตางๆ แบบประเมินผล 

 2.4.5 ข้ันตอนการสรางชุดการเรียนรู                                                                     

 ในการสรางชุดการเรียนรูนั้นจะตองศึกษาวิธีการการสรางจากทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยท่ี

เก่ียวของศึกษาเนื้อหาหลักสูตรกําหนดขอบเขตของเนื้อหาและวางโครงสรางของหลักสูตรกําหนด

จุดประสงคการเรียนรูออกแบบการจัดการเรียนการสอนสื่อและกิจกรรมโดยการสรางเครื่องมือนําไป

ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและปรับปรุงแกไขและนําไปทดลองใชพรอมท้ังปรับปรุงแกไขดังท่ี 

 ลาวรรณ  โฮมแพน (2550, หนา 14) ไดกลาวถึงข้ันตอนการสรางชุดกิจกรรมไวดังนี้ 

          1) ข้ันตอนการผลิตชุดกิจกรรม  

   (1) ศึกษาหลักสูตรสาระการเรียนรูมาตรฐานการเรียนรูคําอธิบายรายวิชาหนวย

การจัดการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรู แลวกําหนดเนื้อหาและกิจกรรม  

   (2) กําหนดหนวยการเรียนรูและแบงเนื้อหาเพ่ือใหผูสอนสอนผูเรียนเสร็จสมบูรณ

ภายในการสอน 1 ครั้ง  
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   (3) กําหนดหัวเรื่องแตละครั้งวาจะจัดประสบการณใดบางใหแกผูเรียน  

   (4) กําหนดกิจกรรมการเรียนและเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เนื้อหาท่ี

สอดคลองกัน  

   (5) แจงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมออกเปนกิจกรรมยอยๆ โดยคํานึงถึงศักยภาพ

ของผูเรียน 

   (6) กําหนดระยะเวลาในการใชชุดกิจกรรมแตละตอนใหเหมาะสม  

   (7) กําหนดแบบประเมินผล โดยใชแบบทดสอบเพ่ือผูสอนจะไดทราบวาหลังจาก

ดําเนินกิจกรรมแลวผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคหรือไม 

   (8) เลือกผลิตสื่อการสอนใหสอดคลองกับเนื้อหาและกิจกรรมและจัดเปน

หมวดหมูกอนนําไปหาประสิทธิภาพ  

   (9) สรางขอสอบกอนเรียนและหลังเรียนพรอมท้ังเฉลย การสรางขอสอบกอน

เรียนและหลังเรียน สรางใหครอบคลุมเนื้อหา และกิจกรรมท่ีกําหนด โดยดูจากจุดประสงคการเรียน

เปนสําคัญ  

   (10) ทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เม่ือสรางเสร็จนําไปหาประสิทธิภาพ

ตามหลักการท่ีวาการเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  

 เกณฑท่ีกําหนดให E1/E2 

     E1  คือ คาประสิทธิภาพของกระบวนการการคิดเปนรอยละ  

    E2   คือ คาประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์หรือพฤติกรรมท่ีผูเรียนไดเรียนโดยใชชุดกิจกรรม

วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด คิดเปนรอยละของการทดสอบหลังเรียนโดยคา E1/E2 ตองไมต่ํากวา 

80/80 

   2) การใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด หลังจากสรางชุดกิจกรรม

สามารถปรับปรุงแกไขไดตามเกณฑท่ีตั้งไว 

   (1) ข้ันทดสอบกอนเรียน เพ่ือตรวจสอบความรูพ้ืนฐานและประสบการณเดิมของผูเรียน 

   (2)  ข้ันนําเขาสูบทเรียน เปนการแนะนําในการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรเพ่ือทักษะการคิด  

   (3) ข้ันประกอบกิจกรรม เปดโอกาสใหผูเรียนดําเนินกิจกรรมดวยตนเอง 

   (4) ข้ันสรุปและวัดผลหลังเรียน ทําใหทราบความกาวหนาของผูเรียน 
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   3) ข้ันวิเคราะหระบบ ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด เปนสื่อ

ประกอบการเรียนท่ีเปนสื่อผสมมีความสมบูรณในตัว ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรท่ีสรางข้ึนจะมี

ประสิทธิภาพเชื่อถือไดจําเปนตองนําทักษะการคิดท่ีเปนแกนหรือทักษะการคิดท่ัวไปท่ีเปนทักษะการ

คิดพ้ืนฐานของมนุษยมีข้ันตอน ดังนี้  

   (1) ข้ันปญหาท่ีตองการแกไขนั้นคืออะไร  

   (2) ข้ันกําหนดเปาหมายเพ่ือแกไขปญหา โดยสามารถปฏิบัติหรือเห็นการกระทําได  

   (3) ข้ันสรางเครื่องมือ กระทําหลังจากตั้งเปาหมายแลวเพ่ือใชวัดไดทุกระยะ 

   (4) ข้ันกําหนดทางเลือกหรือวิธีการแกปญหาเพ่ือใหดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย 

   (5) ข้ันทดลอง เพ่ือเลือกวิธีท่ีดีท่ีสุดใชเปนแนวทางไปสูเปาหมายท่ีตั้งไว 

   (6) ข้ันวัดและประเมินผลโดยนําเครื่องมือท่ีสรางข้ึนมาประเมินวาสามารถ

ปฏิบัติงานตามเปาหมายไดหรือไมเพียงปรับปรุงแกไข  

   (7) ข้ันปรับปรุง นําขอบกพรองทีจากการประเมินผลมาปรับปรุงแกไขกอนนํา

ออกใช 

 

 

 

 

 

ภาพ 2  วิธีวิเคราะหระบบในการสรางชุดกิจกรรม (ลาวรรณ โอมแพน, 2550, หนา 16) 

 

 สุวิทย มูลคําและอรทัย มูลคํา (2545, หนา 56) กลาววาการใชชุดการเรียนรูจะใชตาม

ประเภทและจุดประสงคท่ีทําข้ึนโดยมีข้ันตอนโดยสรุปไดดังนี้ ชุดการสอน มีลําดับข้ันการผลิตท่ีเปน

ระบบ เพ่ือสนองจุดมุงหมายในการเรียนการสอนและสะดวกในการใช โดยสรุปไดเปน 10 ข้ัน คือ 

        1) กําหนดหมวดหมูเนื้อหาและประสบการณ อาจจะกําหนดเปนหมวดวิชา หรือ

บูรณาการ เปนแบบสหวิทยาการ ตามความเหมาะสม 

        2) กําหนดหนวยการสอน แบงเนื้อหาวิชาออกเปนหนวยการสอนโดยประมาณ

เนื้อหาวิชาท่ีจะใหครูสามารถถายทอดความรูแกนักเรียนไดในหนึ่งสัปดาหหรือหนึ่งครั้ง 

วางแผน ดําเนินการ ประเมินผล 

ขอมูลยอนกลับ 
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       3) กําหนดหัวเรื่อง ผูสอนจะตองถามตัวเองวา ในการสอนแตละหนวยควรจะให

ประสบการณอะไรแกผูเรียนบาง แลวกําหนดหัวขอเรื่องออกมาเปนหนวยการสอนยอย 

        4) กําหนดความคิดรวบยอดและหลักการ หลักการและความคิดรวบยอดท่ีกําหนด

ข้ึนตองสอดคลองกับหนวยและหัวขอเรื่อง โดยสรุปรวมแนวคิด สาระ และหลักเกณฑสําคัญไวเพ่ือ

เปนแนวทางในการจัดเนื้อหาท่ีสอนใหสอดคลองกัน 

        5) กําหนดวัตถุประสงคใหสอดคลองกับหัวเรื่อง โดยเขียนเปนจุดประสงคท่ัวไปกอน

แลวจะเปลี่ยนเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมท่ีตองมีเง่ือนไขและเกณฑพฤติกรรมไวทุกครั้ง 

        6) กําหนดกิจกรรมการเรียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ซ่ึงจะเปน

แนวทางในการเลือกการผลิตสื่อการสอน กิจกรรมการเรียน หมายถึง กิจกรรมทุกอยางท่ีผูเรียนปฏิบัติ 

เชน การอานบัตรคําสั่ง ตอบคําถาม เขียนภาพ ทําการทดลองทางวิทยาศาสตร 

       7) กําหนดแบบประเมินผล ตองออกแบบประเมินผลใหตรงกับวัตถุประสงคเชิง 

พฤติกรรมโดยใชการสอบแบบอิงเกณฑ เพ่ือใหผูสอนทราบวา หลังจากผานกิจกรรมมาเรียบรอยแลว  

ผูเรียนไดเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวหรือไม  

       8) เลือกและผลิตสื่อการสอน วัสดุอุปกรณและวิธีการท่ีครูใชถือวาเปนสื่อการสอน

ท้ังสิ้นเม่ือผลิตสื่อการสอนของแตละหัวเรื่องแลว ก็จัดสื่อการสอนเหลานั้นไวเปนหมวดหมูในกลองท่ี

เตรียมไว 

        9) หาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู เพื่อเปนการประกันวา ชุดการเรียนรูที่สราง

ขึ้นมามีประสิทธิภาพในการสอน ผูสรางจะตองกําหนดเกณฑไวลวงหนา โดยคํานึงถึงหลักการ

ท่ีวาการเรียนรูเปนกระบวนการเพื่อชวยใหการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนบรรลุผล และ

การทดลองใชชุดการเรียนรูเพ่ือหาประสิทธิภาพ มีข้ันตอน ดังนี้ 

           (1) แบบเดี่ยว (Individual tryout) ใชคํานวณหาประสิทธิภาพ ใหไดตามเกณฑ 

60/60 และนํามาปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน 

           (2) แบบกลุมเล็ก (small group tryout) ใชคํานวณหาประสิทธิภาพ ใหไดตาม

เกณฑ 70/70 และนํามาปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน  

          (3) แบบภาคสนาม (field tryout) ใชคํานวณหาประสิทธิภาพ ใหไดตามเกณฑ  

80/80 หากการทดลองภาคสนามไดคาต่ํากวาเกณฑมาตรฐานท่ีตั้งไว จะตองปรับปรุงชุดการสอนและ

ทําการทดลองหาประสิทธิภาพซํ้าอีก 

        10) การใชชุดการสอน ชุดการสอนท่ีไดปรับปรุงและมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีต้ัง

ไวแลว สามารถนําไปสอนผูเรียนไดตามประเภทของชุดการสอนและระดับการศึกษา โดยกําหนด

ข้ันตอนการใชไวดังนี้ 

 (1) ใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เพ่ือพิจารณาพ้ืนความรูเดิมของผูเรียน 
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 (2) ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

   (3) ข้ันสอน ผูสอนบรรยายหรือแบงกลุมประกอบกิจกรรมการเรียน 

   (4) ข้ันสรุปผลการสอน เพ่ือสรุปความคิดรวบยอดและหลักการท่ีสําคัญ 

   (5) ทําแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือดูพฤติกรรมการเรียนรูท่ีเปลี่ยนไปแลว 

 2.4.6 คุณคาของชุดการเรียนรู  

 คุณคาของชุดการเรียนรู  มีนักวิชาการไดกลาวไวดังนี้  

 เนตรมิตร โสภา (2551, หนา 23) ไดกลาววา คุณคาของชุดการเรียนรูเปนเครื่องมืออยางหนึ่งท่ี

ชวยใหผูสอนสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพเทาเทียมกันชวยลด

เวลาสอนงายตอการเตรียมและดําเนินการสอนอีกท้ังชวยใหครูมีประสบการณสอนท่ีกวางมากยิ่งข้ึน 

 กรรณิการ หุนทอง (2551, หนา 45) กลาววา ชุดการเรียนรูนั้นมีคุณคาอยางมากในการจัดการเรียนรู 

ซ่ึงชุดการเรียนรูนั้นจะสามารถชวยใหผูสอนและผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนการสอนไดอยางมี

คุณภาพ เปนชุดการเรียนรูท่ีรวบรวมกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหผูเรียนไดศึกษาดวยตนเองผูเรียนมีสวนรวม

ในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตามความสามารถของแตละบุคคลโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญท้ังยังเปน   

การกระตุนความสนใจของผูเรียนและทําใหผูเรียนเกิดความรับผิดชอบและวินัยในตนเองท่ีเกิดจาก

การปฏิบัติกิจกรรมตามลําดับข้ันดวยตนเอง  

 จริญญา สุวรรณพิมพ (2552, หนา 45) กลาววา ชุดการเรียนรูเปนเครื่องมืออยางหนึ่งท่ีชวย

ใหผูสอนสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพเทาเทียมกันไดชวยลดเวลา

สอนงายตอการเตรียมและดําเนินการสอนอีกท้ังยังชวยใหครูมีประสบการณการสอนท่ีกวางมากยิ่งข้ึน

ชุดการเรียนรูจึงเปนเครื่องมืออยางหนึ่งท่ีชวยใหผูสอนสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

มีประสิทธิภาพเทาเทียมกันไดชวยลดเวลาสอนงายตอการเตรียมและดําเนินการสอนอีกท้ังยังชวยให

ครูมีประสบการณการสอนท่ีกวางมากยิ่งข้ึน   

 สรุปไดวา ชุดการเรียนรูเปนเครื่องมือท่ีชวยใหผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมี

ประสิทธิภาพและเปนเครื่องมือท่ีชวยใหผูสอนไดวัดผลผูเรียนไดตรงตามความมุงหมายและชวยสราง

ความพรอมและความม่ันใจใหแกครู เพราะชุดการเรียนรูผลิตไวเปนหมูสามารถนํามาใชไดทันทีอีกท้ัง

ยังชวยขจัดปญหาการชาดแคลนครู เพราะชุดการเรียนรูชวยใหผูเรียนเรียนไดดวยตนเองหรือตองการ

ความชวยเหลือของครูผูสอนเพียงเล็กนอย 

  

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

50 
 
   2.4.7 การหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู  

                1) ความหมายของการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู  

       ความหมายของการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูนั้นมีความสําคัญเปน

กระบวนการตรวจสอบและพิจารณาคุณคาของสื่ออยางมีระบบกอนท่ีจะนําไปใชในการเรียนการสอน

มีผูใหความหมายไวหลายทานดังนี้  

 ไพบูลย แยมสัจจา (2553, หนา 22) กลาววา การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนตองมี

เกณฑในการในการประเมินประสทิธิภาพ ในการตัดสินใจเลือกเกณฑประสิทธิภาพนั้น ข้ึนอยูกับความ

สอดคลองและกระบวนการใชสื่อการสอนแตละประเภทและกําหนดข้ันตอนการหาประสิทธิภาพของ

ชุดการสอนไวดังนี้  

 1) การทดลองรายบุคคล เปนการนําชุดการสอนท่ีสรางข้ึนไปทดลองใชกับเด็กเปน

รายบุคคล คนละ 1 หนวยการเรียนยอย โดยทดลองกับเด็ก ท่ีมีระดับความสามารถปานกลาง      

เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของภาษาท่ีใช ความเหมาะสมกับกิจกรรม เวลา ใบงาน ใบความรู       

สื่อการเรียนการสอน และอ่ืนๆ ท่ีจัดไวในชุดการสอน เพ่ือนําผลท่ีไดมาปรับปรุงแกไขตอไป  

   2) การทดลองกลุมเล็ก นําชุดการสอนท่ีปรับปรุงแลว ไปทดลองสอนกับนักเรียน

กลุมเล็ก โดนใชนักเรียนประมาณ 10 คน ท่ีมีความสามารถคละกัน เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของ

ชุดการสอน (E1/E2) ในแตละหนวยการเรียนรูวามีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑหรือไม ถาหากวา

เปนไปตามเกณฑก็นําไปทดลองกับภาคสนามตอไป ถาหากไมเปนไปตามเกณฑก็ตองนํามาปรับปรุง

แกไข และทดลองใหมจนกวาจะมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 

 3) การทดลองภาคสนาม เปน ข้ันการนําชุดการสอนท่ีไดทดสอบแลววา มี

ประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑไปใชสอนนักเรียนกลุมใหญท่ีมีจํานวนไมนอยกวา 30 คน เพ่ือทดสอบ

วาประสิทธิภาพของชุดการสอน (E1/E2) จากประสิทธิภาพของกระบวนการ (คะแนนจาการทํา

แบบฝกหัด) /ประสิทธิภาพของผลลัพธ (คะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน)วายังคงเปนไป

ตามเกณฑหรือไม และทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนดวยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชแบบ

ทดลองกลุมเดี่ยวสอบกอน–หลัง หรือ แบบทดลองกลุมควบคุมสอบกอน–หลัง 

 จริญญา สุวรรณพิมพ (2552, หนา 45) กลาววา การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูเปน

กระบวนการตรวจสอบและพิจารณาคุณคาสื่ออยางมีระบบกอนท่ีจะนําสื่อไปใชในการเรียนการสอน  

เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
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 จากการใหความหมายของประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู สรุปไดวา การหาประสิทธิภาพ

ของชุดการเรียนรูเปนกระบวนการตรวจสอบและพิจารณาคุณคาของสื่ออยางมีระบบกอนท่ีจะ

นําไปใชในการเรียนการสอน เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 2.4.8 ความสําคัญในการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู  

            ความสําคัญในการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูนั้นมีความสําคัญมากท้ังนี้เพ่ือใหผูผลิต

มีความม่ันใจวาเนื้อหาสาระท่ีบรรจุในชุดการเรียนรูนั้นถูกตองเหมาะสม เขาใจงายสามารถนําไปใช

เปนสื่อแทนครูมีผูใหความหมายไวหลายทานดังนี้  

 นิภาวรรณ  เจริญวัย (2551, หนา 15) ไดกลาวถึงความสําคัญในการหาประสิทธิภาพของ

ชุดการเรียนรูไวดังนี้  

  (1) เพ่ือความแนใจวาชุดการเรียนรูท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ  

  (2) เพ่ือความแนใจวาชุดการเรียนรูนั้นสามารถทําใหการเรียนการสอนบรรลุ

วัตถุประสงคอยางแทจริง  

  (3) ถาผลิตชุดการเรียนรูออกเปนจํานวนมากการทดลองหาประสิทธิภาพจะเปน

หลักประกันวาผลิตออกมาแลวใชได มิฉะนั้นจะเสียงบประมาณเสียแรงงานเพราะผลิตออกมาแลว   

ใชประโยชนไมได   

 ชัยยงค พรหมวงศ (2525, หนา 490 อางถึงใน โยธิน กันทะหลา, 2549 หนา 33) กลาววา 

ในการผลิตระบบการดําเนินงานทุกประเภทจําเปนตองมีการทดสอบระบบนั้น เพ่ือเปนการประกันวา

จะมีประสิทธิภาพจริงตามท่ีมุงหวังการทดสอบประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูมีความจําเปนดวย

เหตุผลหลายประการ ดังนี้  

  (1) สําหรับหนวยงานผลิตชุดการเรียนรู เปนการประกันคุณภาพชุดการเรียนรูวา

อยูในข้ันสูงเหมาะสมท่ีจะลงทุนผลิตออกมาเปนจํานวนมาก หากไมมีการทดสอบประสิทธิภาพ

เสียกอนหากผลิตออกมาใชประโยชนไดไมดีก็จะตองผลิตใหมเปนการสิ้นเปลืองท้ังเวลา เงินและ

แรงงาน 

  (2) สําหรับผูใชชุดการเรียนรู ชุดการเรียนรูทําหนาท่ีสอนโดยท่ีจะชวยสรางสภาพ

การเรียนรูใหผูเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมตามท่ีมุงหวัง บางครั้งตองชวยครูสอน บางครั้งตองสอนแทนครู 

ดังนั้นกอนนําชุดการเรียนรูไปใช ครูจึงควรม่ันใจวาชุดการเรียนรูนั้นมีประสิทธิภาพและทําใหนักเรียน

รูจริง การทดสอบประสิทธิภาพตามลําดับข้ันจะชวยใหเราไดชุดการเรียนรูท่ีมีคุณคาตามเกณฑท่ี

กําหนดไว  
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  (3) สําหรับผลิตชุดการเรียนรู การทดสอบประสิทธิภาพจะทําใหผูผลิตม่ันใจไดวา

เนื้อหาสาระของชุดการเรียนรูเหมาะสม งายตอการเขาใจอันจะชวยใหผูผลิตมีความชํานาญสูงข้ึนเปน

การประหยัดดานแรงงาน เวลา และงบประมาณในการเตรียมตนแบบ  

 อธิพร ศรียมก (อางถึงใน นพพร ไทยเจริญ, 2549, หนา 60-61) ไดกลาวถึงความจําเปนท่ี

จะตองหาประสิทธิภาพของชุดการสอนดังนี ้

 (1) เพ่ือความม่ันใจวาชุดการสอนท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 

 (2) เพ่ือความแนใจวาชุดการสอนนั้นสามารถทําใหการเรียนการสอนบรรลุ 

จุดประสงคอยางแทจริง 

             (3) ถาจะผลิตชุดการสอนออกมาจํานวนมาก การทดสอบหาประสิทธิภาพจะเปน 

หลักประกันวาผลิตออกมาแลวใชได มิฉะนั้นแลวจะเสียงบประมาณ เสียแรงงาน เสียเวลา เพราะผลิต

ออกมาแลวใชประโยชนไมได 

 สรุปไดวา ความสําคัญในการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูนั้นมีความสําคัญเปนการประกัน

คุณภาพของชุดการเรียนรู 

 2.4.9 แนวทางการประเมินชุดการเรียนรู  

            แนวทางการประเมินชุดการเรียนรู  ดังนี้  

           ชัยยงค พรหมวงศ และคนอ่ืนๆ (2521, หนา 101-102) ไดกําหนดเกณฑโดยยึดหลักการ

ท่ีวาการเรียนรูเปนกระบวนการเพ่ือชวยใหการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนบรรลุผล ดังนั้น  

การกําหนดเกณฑตองคํานึงถึงกระบวนการและผลลัพธ โดยกําหนดตัวเลขเปนรอยละของคะแนน

เฉลี่ยการกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูนิยมตั้งได 90/90 สําหรับเนื้อหาวิชาท่ีเปน

ความรูความจํา และไมต่ํากวา 80/80 สําหรับเนื้อหาท่ีเปนทักษะเจตคติเพราะการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม คิดเปนระยะเวลา ไมสามารถเปลี่ยนและวัดไดทันทีท่ีเรียนเสร็จแลวการทดสอบ           

หาประสิทธิภาพ อาศัยการทดลองโดยใชสูตร E1/E2 และดําเนินการเปนข้ันตอน ไดแก แบบเดี่ยว 

(individual tryout) ใชคํานวณหาประสิทธิภาพใหไดตามเกณฑ 60/60 และนํามาปรับปรุงแกไข    

ใหดีข้ึน แบบกลุมเล็ก (small group tryout) ใชคํานวณหาประสิทธิภาพใหไดตามเกณฑ 70/70 แลว

นํามาปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน และแบบภาคสนาม (field tryout) ใชคํานวณหาประสิทธิภาพใหไดตาม

เกณฑ 80/80 หากการทดลองภาคสนามไดคาต่ํากวาเกณฑมาตรฐานท่ีต้ังไวจะตองปรับปรุงชุดการเรียนรู

ท่ีสรางข้ึนไมถึงเกณฑท่ีตั้งไว เนื่องจากมีตัวแปรท่ีควบคุมไมได เชน สภาพหองเรียน ความพรอมของ

ผูเรียน บทบาทและความชํานาญในการศึกษาชุดการเรียนรูอาจอนุโลมใหมีระดับผิดพลาดไมต่ํากวาเกณฑ
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มาตรฐานท่ีกําหนดไวประมาณ 2.5-5% เกณฑการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูท่ีสรางข้ึนไดนั้น

กําหนดเกณฑไว 3 ระดับคือ  

 1)  สูงกวาเกณฑ เม่ือมีประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว แตไมเกิน 

2.5% ข้ึนไป  

   2)  เทาเกณฑ เม่ือมีประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว แตไมเกิน 2.5%  

   3)  ต่ํากวาเกณฑ เม่ือมีประสิทธิภาพชองชุดการเรียนรูสูงกวาเกณฑท่ีต้ังไวแตไมต่ํากวา 

2.5% ถือวามีประสิทธิภาพท่ียอมรับได   

 มนตรี แยมกสิกร (ออนไลน, 2556) กลาวถึง การหาประสิทธิภาพของสื่อ เพ่ือม่ันใจวาสื่อ

การสอนจะทําหนาท่ีชวยสรางสภาพการเรียนรูใหผูเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมตามท่ีมุงหวัง กอนนําไปใช

จึงควรม่ันใจวา สื่อการสอนนั้นมีประสิทธิภาพในการชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูจริง โดยท่ัวไปแลว

การหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน มีหลักการและแนวคิดสนับสนุน 2 วิธี  

 เกณฑมาตรฐาน90/90(the90/90standard) ตามแนวคิดของรองศาสตราจารย ดร.เปรื่อง กุมุท 

และ E1/E2 ของ ดร.ชัยยงค พรหมวงศ learning object เปนสื่อการเรียนรูท่ีผูเรียนสามารถเรียนรูได

ดวยตนเองท่ีผูเรียนสามารถเรียนรูไดโดยไมจํากัดดวยระยะเวลา จัดเปนการเรียนแบบรอบรู หรือ 

mastery learning จึงตองใชประสิทธิภาพเกณฑ 90/90 ตัวหนา หมายถึง รอยละของคะแนนท่ีได

จากการทดสอบหลังเรียนดวย learning object และ 90 ตัวหลัง หมายถึง รอยละของผูเรียนท่ี

สามารถผานจุดประสงคของการเรียนรูหลังเรียนท่ีไดเรียนจาก learning object 

 กรมวิชาการ (2545, หนา 70) กลาวถึง เกณฑท่ียอมรับวาชุดการเรียนรูมีประสิทธิภาพดาน

ความรูความจําใชเกณฑ E1/E2 เทากับ 80/80 ข้ึนไป ดานทักษะปฏิบัติการใชเกณฑ 70/70 ข้ึนไป 

 เสาวนีย สิกขาบัณฑิต (2548, หนา 294) กลาววาการหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรูนั้นถือหลักการ

แบบสมรรถฐาน คือ มาตรฐาน 90/90 ผลลัพธคาประสิทธิภาพของสื่อเปน E1/E2 ความหมายวา 

ประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีจัดไวในชุดการเรียนรูคิดเปนรอยละจากการประเมินกิจกรรมระหวางเรียน 

(E2) 

 จริญญา สุวรรณพิมพ (2552, หนา 46) กลาววา การหาประสิทธิภาพของสื่อนั้น จําแนกได 

2 วิธี คือ ประเมินโดยอาศัยเกณฑมาตรฐาน 80/80 หรือ 90/90 และประเมินโดยไมไดตั้งเกณฑไว

ลวงหนา แตจะเปรียบเทียบผลการสอบของผูเรียนระหวางกอนเรียน และหลังเรียน 

 สรุปไดวา แนวทางการประเมินชุดการเรียนรูการหาประสิทธิภาพของสื่อนั้น จําแนกได  
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2 วิธี คือ ประเมินโดยอาศัยเกณฑมาตรฐาน 80/80 หรือ 90/90 เปรียบเทียบผลการสอบของผูเรียน

ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน  

  2.4.10 ข้ันตอนการทดสอบประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู 

 เม่ือผลิตชุดการเรียนรูแลวจะตองนําชุดการเรียนรูท่ีไดไปทดสอบหาประสิทธิภาพตาม

ข้ันตอน ดังท่ี (พรวภิา แสงจันทร, 2542, หนา 41- 42) กลาวไวดังนี้     

 1) แบบเดี่ยว (Individual tryout) ทดลองกับผูเรียน 3 คน ใชคํานวณหาประสิทธิภาพ

ใหไดตามเกณฑ 60/60 และนําปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน  

 2) แบบกลุมเล็ก (small group tryout) ทดลองกับผูเรียน 6–10 คน ใชคํานวณหา

ประสิทธิภาพ ใหไดตามเกณฑ 70/70 และนํามาปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน  

 3) แบบภาคสนาม (field tryout) ทดลองกับผูเรียน 30–100 คน ใชคํานวณหาประสิทธิภาพ 

ใหไดตามเกณฑ 80/80 หากการทดลองภาคสนามไดคาต่ํากวาเกณฑมาตรฐานท่ีตั้งไว จะตองปรับปรุงชุด 

การสอนและทําการทดลองหาประสิทธิภาพซํ้าอีก  

 ในการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน ทําใหไดชุดการสอนท่ีมีประสิทธิภาพมาใชในการ

วิจัย และเกิดความม่ันใจท่ีจะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจริง   

 มงคล พรมทอง (2545, หนา 43) กลาววา การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพนั้น เปนการ

คาดหมายวาผูเรียนบรรลุจุดประสงคหรือเปลี่ยนพฤติกรรมเปนท่ีพึงพอใจของผูประเมินโดยกําหนดให

เปนเปอรเซ็น และคาเฉลี่ยของคะแนนทํางานและการประกอบกิจกรรมของผูเรียนท้ังหมดตอ

เปอรเซ็น และคาเฉลี่ยคะแนนทํางานและการประกอบกิจกรรมของผูเรียนท้ังหมด ตอเปอรเซ็นของ

ผลการสอนหลังเรียนของผู เรียนท้ังหมดนั้นคือ E1/ E2 หรือประสิทธิภาพของกระบวนการ

ประสิทธิภาพของผลลัพท   

 สรุปไดวาข้ันตอนการทดสอบประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูนั้นคํานวณหาประสิทธิภาพ  

ใหไดตามเกณฑ 80/80 หากการทดลองภาคสนามไดคาต่ํากวาเกณฑมาตรฐานท่ีตั้งไว จะตองปรับปรุง  

ชุดการสอนและทําการทดลองหาประสิทธิภาพซํ้าอีกในการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน  ทําใหได

ชุดการสอนท่ีมีประสิทธิภาพมาใชในการวิจัยและเกิดความม่ันใจท่ีจะใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

   2.4.11 ประโยชนของชุดการเรียนรู 

       ชุดการสอนเม่ือมีการทดสอบหาประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนดไวแลว เม่ือนําไปใชก็จะ

กอใหเกิดประโยชนมากมาย  

 อดุลยภาคย คําเพราะ (2552, หนา 20) ไดกลาวถึง ประโยชนของชุดการสอนไวดังนี้   
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        1) ชวยใหผูเรียนสนใจบทเรียนมากยิ่งข้ึน  

 2) ชวยใหผูเรียนไดรับความรูในแนวเดียวกัน  

 3) ผูเรียนไดทํากิจกรรรมการเรียนดวยตนเองตามความสามารถและความสนใจของ

ตนเอง  

 4) ชวยลดภาระ สรางความพรอมและความม่ันใจแกครู 

 5) แกปญหาความแตกตางระหวางบุคคล  

 6) ชวยใหครูวัดผลไดตรงตามความมุงหมาย  

 7) ชวยใหครูสามารถถายทอดเนื้อหาวิชาท่ีมีความสลับซับซอนไดดี  

 8) ชวยแกปญหาในกรณีท่ีครูขาดหรือขาดแคลนผูชํานาญการเฉพาะวิชา  

 9) ทําใหการเรียนการสอนของผูเรียนเปนอิสระจากอารมณและบุคลิกภาพของครู 

 10) ชวยเสริมสรางการเรียนแบบตอเนื่องหรือการศึกษานอกระบบ เพราะผูเรียน

สามารถศึกษาจากชุดการเรียนรูไดทุกเวลา ทุกสถานท่ี  

            สุรีพร เรืองสม (2550, หนา 24) ไดกลาวถึงประโยชนของชุดการสอนไดดังนี้ ชุดการเรียนรู 

เปนสื่อท่ีชวยใหครูผูสอนถายทอดเนื้อหาวิชาไปสูผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยตอบสนองความ

ตองและความสามารถของผูเรียนแตละบุคคลท่ีแตกตางกัน เพ่ือใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคตาม

เปาหมายท่ีกําหนดไว ซ่ึงชุดการเรียนรูแตละประเภทจะมีคําแนะนําวิธีการใชและการทํากิจกรรม   

ตางๆ เปนไปอยางมีระบบ มีข้ันตอนจากงายไปสูยาก และท่ีสําคัญคือ ประกอบดวย สื่อการสอน

หลายๆ ชนิดท่ีสอดคลองกับเนื้อหาอันจะสงผลใหผูเรียนเขาใจไดดีและรวดเร็วยิ่งข้ึน ทําใหผูเรียน

ประสบความสําเร็จไดดวยตนเองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน ท้ังนี้เพราะชุดการเรียนรูไดมีกําหนด

จุดประสงคเชิงพฤติกรรมท่ีแนนอนและชัดเจนในการท่ีจะผูเรียนทํากิจกรรมและแสดงพฤติกรรม

เปนไปตามเปาหมายท่ีตองการจะประเมิน นอกจากนี้ชุดการเรียนรูยังชวยลดภาระใหครู ทําใหครูมี

เวลาในการเตรียมการสอนและศึกษาคนควาความรูเพ่ิมเติม เอ้ือตอการพัฒนาศักยภาพครู 

 กุศยา แสงเดช (2545, หนา 10-11) ไดกลาวถึงประโยชนของชุดการสอนไดดังนี้ ชุดการสอนชวย

ใหกระบวนการการเรียนรูมีประสิทธิภาพ เพราะชุดการสอนผลิตโดยผูท่ีมีความชํานาญ และเชี่ยวชาญ

ในวิชานั้นๆ ชุดการสอนจะชวยลดภาระของครูผูสอน เพราะผูสอนจะดําเนินการการสอนตาม

คําแนะนําท่ีกําหนดไวในชุดการสอนตามลําดับข้ันแตละข้ันจะมีอุปกรณ กิจกรรมตลอดจน

ขอเสนอแนะไวใหพรอมสามารถนําไปใชไดทันที ครูผูสอนไมจําเปนตองทําใหม ชุดการสอนชวยให

ผูสอนมีความรูในแนวเดียวกันเดิมการสอนท่ีผูสอนหลายคนในวิชาเดียวกันอาจเกิดความแตกตางกัน

ในดานประสิทธิภาพของการสอนชุดการสอนจะชวยใหแกปญหานี้ได ชุดการสอนมีจุดมุงหมายท่ี

ชัดเจนมีขอแนะนําการฝกกิจกรรมการใชสื่อการสอนและขอทดสอบเพ่ือประเมินผลพฤติกรรมผูเรียน 

ไดอยางพรอมมูลผูเรียนสามารถทดสอบความรูดวยตนเองหลังจากท่ีเรียนดวยชุดการสอนนั้นๆ ผูเรียน
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จะทดสอบผลสําเร็จของวาบรรลุจุดมุงหมายท่ีต้ังไวหรือไมโดยการทําแบบทดสอบหลังเรียนโดย

แบบทดสอบแบงออกเปน 2 ประเภท แบบทดสอบท่ีผูเรียนสามารถตรวจสอบคําตอบดวยตนเองกับ

แบบทดสอบท่ีครูเปนผูตรวจคําตอบ 

        จากความคิดเห็นเรื่องประโยชนของชุดการสอนพอสรุปไดวาชุดการสอนนั้นชวยใหการเรียน

การสอนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน กลาวคือในดานการเรียนนั้นชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูเปน

อยางดี ทําใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนและทักษะกระบวนการกลุม สามารถพัฒนาการเรียนของ

ตนเองไดอยางเต็มท่ี สวนในดานการสอนของครู ชวยใหครูผูสอนมีความสะดวกในการสอนเพราะไม

ตองเสียเวลาในการเตรียมและผลิตอุปกรณการสอน และสามารถชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนของ

ครูไดอยางดีและนักเรียนสามารถทดสอบความรูดวยตนเองหลังเรียนดวยชุดการสอนนั้นๆ ได    

  

2.5 เอกสารที่เกี่ยวของกับแผนผังความคิด 

 

 2.5.1 ความหมายของแผนผังความคิด  

 จากการศึกษาพบวามีนักศึกษาหลายทาน ไดใหความสนใจเก่ียวกับการสอนโดยใชแผนผัง

ความคิด และใหความหมายของแผนผังความคิดไว ดังนี้  

  บูซาน (Buzan, 1997, p. 59) ไดใหความหมายของแผนท่ีความคิดไววาแผนท่ีความคิดเปนแผนผัง

หรือแผนภาพท่ีแสดงออกของการคิดรอบทิศทาง ซ่ึงเปนลักษณะการทํางานท่ีตามธรรมชาติของสมอง

มนุษย และเปนเทคนิคการแสดงออกดวยภาพท่ีมีพลังนําไปสูกุญแจสากลท่ีจะใชไขประตูไปสูศักยภาพของ

สมอง แผนท่ีความคิดนําไปประยุกตใชไดกับทุกแงมุมของชีวิตซ่ึงทําใหการเรียนรูไดรับการพัฒนาและเกิด

ความคิดท่ีชัดเจนซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาการกระทําตางๆ ของมนุษย นอกจากนี้ บูซานยังไดกลาวถึง 

คุณลักษณะสําคัญของแผนท่ีความคิดไว 4 ประการ ดังนี้ 

  1) หัวเรื่องท่ีสนใจจะถูกสรางข้ึนตรงกลางของแผนภาพ  

 2) ใจความหลักของหัวเรื่องจะอยูรอบหัวขอซ่ึงอยูตรงกลางออกไปทุกทิศทางซ่ึงเปรียบเสมือน

ก่ิงกานของตนไมท่ีแตกแขนงออกมา  

 3) ก่ิงกานท่ีแตกแขนงออกมาประกอบดวยภาพหรือคําสําคัญท่ีเขียนบนเสนท่ีโยงกัน

สวนของคําอ่ืนๆ ท่ีมีความสําคัญรองลงมาจะถูกเขียนบนก่ิงกานท่ีแตกออกในลําดับตอๆ ไป  

 4) ก่ิงกานจะถูกเชื่อมโยงกันลักษณะท่ีแตกตางกันตามตําแหนงและความสําคัญของ 

ประเด็นตางๆ  

      โนแวคและโกวิน (Novak and Gowin, 1984, p. 15 อางถึงใน เอมอร มีสุนทร, 2550, หนา 20) 

ใหความหมายไววาผังความคิดเปนสิ่งท่ีใชแทนความสัมพันธอยางมีความหมาย ระหวางผังมโนทัศนตางๆ 

ในรูปของประพจนผังความคิดเหลานี้จะมีความสัมพันธกันโดยใชคําเชื่อม เชน ทองฟามีสีน้ําเงินเปน
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ประพจนท่ีเกิดจากความสัมพันธระหวางทองฟา และสีน้ําเงิน ซ่ึงใหความหมาย 2 อยาง คือ ทองฟาและสีน้ํา

เงิน แตเม่ือนักเรียนไดเรียนประพจนและเกิดความหมายท่ีแตกตางกันในภายหลัง เชน ทองฟา คือ อากาศ

และอากาศไมมีสี แตวัตถุท่ีอยูในอากาศจะสะทอนกับแสงอาทิตยทําใหสีของทองฟา มีสีน้ําเงิน  

 เบรทธิง (Breiting, 2002, p. 1 อางถึงใน เอมอร มีสุนทร, 2550, หนา 19) กลาวไววาผังความคิด

เปนเทคนิคท่ีใชสําหรับผูเรียนในการพัฒนาความรู ความเขาใจ โดยครูมีคํา / ประเด็นสําคัญใหนักเรียนเชื่อมเขา

ดวยกัน เพ่ือใหเกิดความหมายตามความรู ความเขาใจและความคิดรวบยอดของเด็กแต ละคนหลังจบเนื้อหา

หรือกิจกรรมเครื่องมือท่ีใชเสนอกรอบความคิด และความสัมพันธของผังความคิดท่ีเก่ียวของกันอยางเปนระบบ  

        สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546, หนา 40) ไดกลาวถึง          

แผนผังความคิดวา โครงสรางผังความคิดเปนการรวบรวมความรูตางๆ มาจัดการอยางมีระบบโดยนําความรู

มากําหนดเปนแผนผังความคิดหลักและแผนผังความคิดยอย และนําแผนผังความคิดเหลานั้นมาเชื่อมโยง

กันอยางมีความหมาย  

  ทิศนา แขมมณี (2551, หนา 389) ไดใหความหมายของแผนผังความคิดไววา แผนผังความคิดเปนผังท่ี

แสดงความสัมพันธของสาระหรือความคิดตางๆ ใหเห็นโครงสรางในภาพรวม โดยใช เสน คํา  ระยะหางจากจุด

ศูนยกลาง สี เครื่องหมาย รูปทรงเรขาคณิต และภาพแสดงความหมายและความเชื่อมโยงของความคิดหรือ

สาระนั้นๆ 

 จากความหมายของแผนผังความคิดท่ีกลาวมาขางตน อาจสรุปไดวา แผนผังความคิดเปน

แผนผังหรือแผนภาพท่ีแสดงความสัมพันธของสาระหรือความคิดตางๆ จากความคิดหลักไปสูความคิดรอง

และความคิดยอย ใหเห็นเปนโครงสรางในภาพรวม โดยใช เสน คํา สี เครื่องหมายสัญลักษณและภาพแสดง

ความหมายและความเชื่อมโยงของคิดหรือสาระนั้นๆ แสดงการถายทอดความคิด ความเขาใจของผูสราง

ออกมาอยางเปนระบบ 

 2.5.2 ทฤษฎีพ้ืนฐานของแผนผังความคิด  

 แผนผังความคิดเปนนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนซ่ึงในปจจุบัน โดยเฉพาะวงการศึกษา

มีผูนําไปใชกันอยางกวางขวางในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ เกือบทุกระดับชั้นซ่ึงหากวิเคราะหแนวคิดเปน

พ้ืนฐานของแผนท่ีความคิด จะพบวาสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมาย 

           1) ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมาย  

        ออซูเบล (Buzan, 1997, p. 59) ซ่ึงเปนนักการศึกษาคนสําคัญคนหนึ่ง ไดกลาว

ไวในหนังสือชื่อ Educational Psychology : A Cognitive View เขาไดเสนอแนวทางการจัดการ

เรียนการสอนสําหรับครูไววา “ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดเพียงอยางเดียวท่ีมีอิทธิพลตอการเรียนรู คือ สิ่งท่ี

ผูเรียนรูอยูแลว  คนหาวาเขารูอะไรบาง แลวสอนพวกเขาใหสอดคลองกับสิ่งนั้น” (The most 

important single  influencing learning is what the learning already knows. Ascertain 
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this and teach him  accordingly) จากคํากลาวงายๆ นี้มีสิ่งท่ีลึกซ้ึงแฝงอยูซ่ึงจะตองคนหา

ความหมายตอไป   

     โนแวค และไทเลอร (Novak and Tyler, 1977 pp. 25–26) ไดอธิบายเพ่ิมเติมไววาการ

สืบคนหาสิ่งท่ีเรียนรูแลวหมายถึงการพิสูจนหาองคประกอบของความรูท่ีผูเรียนมีอยูในสมองของ

ผูเรียนซ่ึงเก่ียวของกับสิ่งท่ีครูตองการท่ีจะสอน หรือท่ีออซูเบลใชคําวา เปนการพิสูจนหามโนทัศนหรือ

ความคิดรวบยอด (concept) ท่ีเก่ียวของ (subsuming concepts) ท่ีมีอยูในโครงสรางทางปญญา 

(cognitive structure) ของผูเรียน ซ่ึงคําวา โครงสรางทางปญญานั้น ในความเห็นของออซูเบล หมายถึง 

ความรูท่ีจัดเก็บไวในสมองอยางเปนระบบระเบียบดวยการเชื่อมโยงระหวางมโนทัศนยอยในโครงสราง

ทางปญญาท่ีมีอยูแลวกับมโนทัศนท่ีมีความครอบคลุมมากกวา ดังนั้นโครงสรางทางปญญาของแตละ

บุคคลจึงแตกตางกัน ตามการจัดลําดับความสัมพันธของมโนทัศนท่ีมีอยูในสมอง  สวนคําท่ีกลาววา 

สอนพวกเขาใหสอดคลองกับสิ่งนั้น ออซูเบล เสนอวา ควรสอนใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความหมาย 

(meaningful) ซ่ึงการเรียนรูอยางมีความหมายจะเกิดข้ึนเม่ือความรูใหมนั้นถูกนําไปเชื่อมโยงมโนทัศน

ท่ีมีอยูแลว  โดยความรูใหมท่ีไดเรียนรูอยางมีความหมายจะถูกเก็บในลักษณะใดลักษณะหนึ่งอันเปน

ผลจาก    การดูดซึม (assimilation) กับมโนทัศนท่ีมีอยูแลวและจะชวยขยายมโนทัศนท่ีมีอยูแลวใน

โครงสรางทางปญญาจะเปฯการเรียนรูแบบไมมีความหมายหรือแบบทองจํา เชน การเรียน คําวา 

“lue”และ “jex” ซ่ึงผูเรียนไมมีความรูเก่ียวกับคําท้ังสองมากอนเลย ผูเรียนก็จะเรียนรูอยางไมมี

ความหมาย  

 ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายตามคิดของออซูเบลนั้น มีจุดเริ่มตนท่ีสําคัญ   

2 ประการ คือ   

 (1) ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีมีอิทธิพลตอการเรียนรู คือ ปริมาณและความชัดเจนรวมท้ัง 

การจัดระบบระเบียบของความรูท่ีผูเรียนมีอยูในโครงสรางทางปญญาของเขา 

 (2) ธรรมชาติของสิ่งท่ีจะเรียนนั้นผูเรียนสามารถจะนําไปเชื่อมโยงกับความรูท่ีเขามี 

อยูแลวไดหรือไม 

      ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายของออซูเบล มีแนวความคิดท่ีจะใหครูสอนสิ่งท่ีมี

ความสัมพันธกับความรูท่ีนักเรียนมีอยูเดิมเพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย ความรูท่ีมีอยูเดิมนี้

จะอยูในโครงสรางทางปญญา ซ่ึงเปนขอมูลท่ีสะสมอยูในสมองและมีการจัดระบบไวอยางดีมีการ

เชื่อมโยงระหวางความรูเกาและความรูใหมอยางเปนลําดับข้ันดังนั้นโครงสรางทางปญญาจึงเปนกรอบ

มโนทัศนและใชในการบันทึกประสบการณตางๆ ท่ีไดรับอยางตอเนื่องตลอดเวลา แตถาความรูเขาไป

ไมไดเชื่อมโยงกับความรูเดิมท่ีมีอยูจะเปนการเรียนรูแบบทองจํา  

  จากความหมายของการเรียนรูอยางมีความหมายท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวาการเรียนรูอยาง

มีความหมายเปนการเรียนรูท่ีผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูใหมเขากับความรูท่ีมีอยูเดิมในโครงสราง
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ทางปญญาอยางสมเหตุสมผลและตอเนื่องอยางเปนระบบ จนเกิดความเขาใจในสิ่งท่ีเรียนและมีความ

คงทนในการเรียนรู  

 2) ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง  

          ในอดีตนักปรัชญาเชื่อวา ความรู คือ การสะสม ขอเท็จจริงและความสัมพันธของ

ปรากฏการตางๆ มาประกอบเขากันเปนเนื้อหาของศาสตรตางๆ มนุษยสามารถคนพบความรูจาก

ประสบการณโดยผานประสาทสัมผัส และพบวาความรูทางวิทยาศาสตรเปนความจริงท่ีสมบูรณท่ีสุด 

เปนความจริงท่ีสามารถพิสูจนยืนยันได ตอมาในตนคริสตศตวรรษท่ี 20 การเปลี่ยนแปลงพลิกผันของ

แนวคิดในวิชาฟสิกสสมัยใหมทําใหนักปรัชญาตองกลับมาทบทวนความเชื่อเก่ียวกับทฤษฎีความรูใหม

และความเชื่อใหมท่ีเขามาแทนท่ีก็คือ  ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง  

 สําหรับดานจิตวิทยาการเรียนรู ดิวอ้ี (Dewey) ไดจุดประกายแนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีการสราง

ความรู (ถึงแมเขาไมไดใชคําวา constructivism ) เขาเสนอวา ผูเรียนตองเรียนรูควบคูไปกับการทํา

ความเขาใจกับความรูใหม โดยอาศัยประสบการณของตนท่ีสั่งสมมาเปนพ้ืนฐาน ดิวอ้ีเชื่อวา การเรียนรูเปน

ความพยายามเชิงสังคม แนวคิดนี้เขาจะพบไดในรูปแบบการสอนปจจุบันท่ีเรียกวาการเรียนรูแบบ

รวมมือกัน ซ่ึงเนนความสําคัญของการสรางความรูโดยกลุมคนในสังคมตอมา เพียเจต (Piaget) ได

ขยายความเขาใจในเรื่องของการเรียนรูท่ีสนับสนุนทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง โดยกลาววา 

ความรูไมใชสารสนเทศท่ีคงท่ีซ่ึงสงผานไปยังผูเรียน แตเปนกระบวนการ ของการสรางและจัดระบบ

โครงสรางใหมของความรูอยางตอเนื่อง ผูเรียนจะตองสรางและปรับโครงสรางความรูใหมนี้ดวยตนเอง  

 นักจิตวิทยาอีกทานหนึ่งท่ีเสนอทฤษฎีการเรียนรูท่ีคลายคลึงกับดิวอ้ีและเพียเจตคือ บรูเนอร 

เขาเนนวาผูเรียน คือ ผูสรางความรู และประสบการณท่ีมีมากอนมีบทบาทอยางมากในการสงเสริม

ประสบการณเรียนรู และประสบการณท่ีมีมากอนมีบทบาทอยางมากในการสงเสริมประสบการณ

เรียนรู บรูเนอรมีความเห็นแตกตางจากทฤษฎีลําดับข้ันพัฒนาการทางสติปญญาของ เพียเจต ตรงท่ี

เขาเข่ือวา ลําพังเพียงวุฒิภาวะนั้นไมเพียงพอตอการพัฒนาโครงสรางใหมทางปญญา(schemas) ได 

เขาระบุวา ยังมีองคประกอบอยางอ่ืน คือ พัฒนาการดานภาษา และประสบการณเดิมซ่ึงมีสวนสําคัญ

ในการเพ่ิมความเจริญงอกงามทางปญญาของผูเรียน  

 นอกจากนักจิตวิทยาท่ีกลาวมาขางตนแลว วีก็อตสกี (Vygotsky) ก็เปนบุคคลสําคัญอีกคน

หนึ่งท่ีไดรับการยกยองวามีสวนในการสรางแนวคิดของทฤษฎีการสรางความรู เขาเสนอแนวคิด

เก่ียวกับ “zone of proximal development” ซ่ึงหมายถึง อาณาเขตระหวางผูเรียนกับครูท่ีจะ

รวมกันสรางความหมาย ความรู และปญญาข้ึนมาจากสิ่งท่ีเรียน การเรียนรูไมควรถูกมองวาแยก

ตางหากจากบริบทหรือเปนอิสระจากอิทธิพลทางประวัติศาสตรและสังคม แตการเรียนรู  คือ 

ประสบการณท่ีสั่งสมท่ีไดมาท้ังจากกลุมบุคคลและประสบการณทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของ

กลุมบุคคล  
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 ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง ไดเสนอหลักการท่ีแตกตางจากทฤษฎีอ่ืนๆ ดังนี้  

   1) ความรูและความเชื่อเกิดข้ึนภายในตัวผูเรียน นักจิตวิทยากลุมท่ีเชื่อในทฤษฎีการสราง

ความรู ไมไดมองวาผูเรียนเปนผูไมมีความรู หรือความคิดเก่ียวกับเรื่องท่ีจะเรียนมากอนแตเชื่อวาผูเรียนนํา

ประสบการณและความเขาใจเขามาในหองเรียนดวย  

   2) ผูเรียนเปนผูใหความหมายแกประสบการณหรือสิ่งท่ีเรียน โดยปกติครูจะเปนผู

อธิบายความหมายใหผูเรียน เชน บทประพันธนี้ความหมายวาอยางไรเหตุการณอะไรท่ีสําคัญใน

ประวัติศาสตร   

   3) กิจกรรมการเรียนรูควรจะเปดโอกาสใหผูเรียนเขาถึงประสบการณตามความรู

และความเชื่อของตน การสอนเพ่ือใหเกิดการเรียนรูตามแนวคิดของกลุมท่ีเชื่อในทฤษฎีการสราง

ความรู ควรจะตองเปดโอกาสใหผูเรียนใชสิ่งท่ีเขารูเพ่ือแปลความหมายสารสนเทศใหมและสราง

ความรูใหมหนาท่ีของครู คือ คนหาประสบการณและความเขาใจท่ีมีมากอนของนักเรียนและใชสิ่งท่ี

นักเรียนรูเปนจุดเริ่มตนของการสอน 

   4) การเรียนรูเปนกิจกรรมทางสังคมซ่ึงเกิดข้ึนโดยการสืบเสาะรวมกัน ผูเรียนจะ

เรียนรูไดเขาใจลึกซ้ึงยิ่งข้ึน เม่ือเขาสามารถเสนอความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดและพินิจพิเคราะห

ความเห็นของผูอ่ืนซ่ึงจะชวยขยายทัศนะของเขาใหกวางขวางข้ึน  

 จากแนวคิดของทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองท่ีเนนใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเองโดย

การใหผูเรียนเขาถึงประสบการณดวยตนเอง และใชกระบวนการกลุมในลักษณะการเรียนรูรวมกัน  

รวมท้ังใชกระบวนการคิดเพ่ือสรางความหมายในสิ่งท่ีเรียนซ่ึงในการใหผูเรียนสรางความรูของตนเอง

นั้นผูสอนสามารถทําไดโดยแนะนําใหผูเรียนสรางเปนผังกราฟก ซ่ึงเปนแผนผังหรือแผนภาพท่ีจะ

เชื่อมโยงความรูเก่ียวกับสิ่งท่ีเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายและยังชวยจัดระบบความรูในสิ่ง

ท่ีเรียนอีกดวย สําหรับผังกราฟก ท่ีนิยมใชกันในปจจุบันมีหลายชนิด เชน แผนท่ีความคิด 

และผังมโนทัศน เปนตน  

  2.5.3 การสรางแผนผังความคิด 

  ในการเขียนแผนผังความคิดนั้น ไดอธิบายถึงกฎเกณฑกําหนดลักษณะพ้ืนฐานไวดังนี้  

    1) ดานเทคนิค แผนท่ีความคิดเปนเครื่องมือท่ีอาศัยเทคนิคท่ีชวยใหประสิทธิภาพ

ทางการคิดเพ่ิมข้ึน ซ่ึงถือวาเปนลักษณะพ้ืนฐานท่ีตองการใหมีในแผนผังความคิดทุกแผนผังโดย    

แบงได 4 ลักษณะดังนี้  

   2) ใชการเนน การสรางแผนผังความคิดจะใชการเนนใหเห็นถึงความสําคัญของความคิด

ในแผนผังโดยอาศัยองคประกอบตางๆ ไดแกการใชรูปภาพตรงกลางและใชสีตั้งแต 3 สีข้ึนไปเพ่ือให

รูปภาพมีความสนใจการใชรูปภาพและคําท่ีมีมิติตางกัน เพราะมิติจะทําใหดูโดดเดนข้ึนซ่ึงมีผลใหจํา

และสื่อสารไดงายข้ึนการใชคํา เสน และรูปภาพท่ีมีขนาด แตกตางกันซ่ึงขนาดจะเปนตัวบอกถึงลําดับ
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ความสําคัญและการแยกแยะประเด็นใชการเชื่อมโยงความสัมพันธ ในการสรางแผนท่ีความคิดตอง

อาศัยความเชื่อมโยงของความคิดท่ีผูสรางสามารถถายทอดออกมาไดดวยการใชเทคนิคตางๆ ดังนั้น

การใชลูกศรเม่ือตองการเชื่อมโยง ความคิดภายในความคิดหลักเดียวกันหรือระหวางความคิดหลักแต

ละความคิดซ่ึงลูกศรนี้อาจจะมีหัวเดียว หรือหลายหัวก็ไดและสามารถชี้ไปขางหลัง หรือขางหนาได  

   1) การใชสีเดียวกันในการแสดงความเชื่อมโยงความคิดกลุมเดียวกัน ซ่ึงสีจะเปนเครื่องมือ

ท่ีชวยกระตุนความจําและชวยจุดประกายความคิดสรางสรรคดวย  

   2) การใชรหัสหรือสัญลักษณตางๆ เชน ดอกจัน (*) อัศเจรีย (!) เครื่องหมายคําถาม 

(?) ไวขางคําเพ่ือแสดงความเชื่อมโยงของความคิดหรือมิติอ่ืนๆ ซ่ึงรหัสจะเปนตัวชวยใหเชื่อมโยงสวน

ตางๆ ของแผนท่ีความคิดไดทันที และชวยประหยัดเวลาโดยใชแทนองคประกอบตางๆ หรือ

กระบวนการตางๆ เปนตน  

   3) มีความชัดเจน แผนผังความคิดจะตองมีความชัดเจนในประเด็นตอไปนี้  

   (1) ใชคําหลัก ในการแสดงความคิดเพียง 1 คําตอ 1 เสนเทานั้น  

 (2) เขียนคําทุกคําท่ีเปนการแสดงถึงความคิดของผูสรางแผนท่ีความคิดโดยคําท่ี 

ใชตองสั้นกะทัดรัดและสามารถแสดงถึงความสําคัญไดดวยการใชตําแหนงบนแผนผังความคิด  

   (3) การเขียนคําจะเขียนเหนือเสนแตละเสน  

   (4) ลากเสนแตละเสนใหมีความยาวเทากับความยาวของคํา  

   (5) ลากเสนหลักเพ่ือเชื่อมโยงรูปภาพตรงกลางกับความคิดหลัก  

   (6) แสดงความเชื่อมโยงของเสนแตละเสนกับเสนอ่ืนๆ  

   (7) ลากเสนหลักใหหนากวาเสนอ่ืนๆ  

   (8) สรางแผนท่ีความคิดใหมีลักษณะท่ีตอเนื่องไมขาดตอนออกจากกัน  

   (9) วาดรูปภาพใหมีความชัดเจนท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได แผนผังความคิดท่ีชัดเจน

นั้นจะมีลักษณะท่ีงดงามและดึงดูดความสนใจ 

   (10) พยายามวางกระดาษท่ีจะใชวาดแผนผังความคิดใหอยูในแนวนอน เพราะ

จะทําใหมีพ้ืนท่ีวาง (space) ในการวาดแผนท่ีความคิดมากข้ึน  

   4) มีการพัฒนารูปแบบของตนเอง (personal style) แตในขณะเดียวกันก็ตองรักษา

กฎเกณฑพ้ืนฐานของแผนท่ีความคิดดวย การสรางแผนผังความคิดเปนการแสดงถึงลักษณะความคิดท่ี

เปนสวนตัวของผูสรางแผนผัง ซ่ึงจะทําใหจดจําขอมูลในแผนผังความคิดไดงายข้ึน แตก็ตองรักษา

กฎเกณฑพ้ืนฐานของแผนผังความคิดไวใหครบถวนดวย  

  โนแวค (Novak, 1984, p. 17 อัลท Ault, 1985, p. 41) ไดกลาวถึงการสรางแผนผังความคิดท่ีมี

ลักษณะใกลเคียงกัน โดยสรุปได 5 ข้ันตอน ดังนี้  

  ข้ันท่ี 1 เลือก 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

62 
 
 การเลือกท่ีจะสรางแผนผังความคิดอาจนํามาจากตํารา สมุดจดคําบรรยาย คําอธิบายกอนการ

ปฏิบัติการ เริ่มจากการอานขอความนั้นอยางนอย 1 ครั้ง และระบุแผนผังความคิดสําคัญโดยขีดเสนใตคํา

หรือประโยชนท่ีสําคัญ ซ่ึงอาจเปนวัตถุหรือเหตุการณและลอกแผนผังความคิดเหลานี้ลงในแผนกระดาษ

เล็กๆ เพ่ือสะดวกในการจัดความสัมพันธ  

  ข้ันท่ี 2 จัดลําดับ  

 นําแผนผังความคิดสําคัญซ่ึงไดเขียนลงในแผนกระดาษเล็กๆ แลวมาจัดลําดับจากแผนผัง

ความคิดท่ีมีความหมายกวางไปสูแผนผังความคิดท่ีมีความเฉพาะเจาะจง  

 ข้ันท่ี 3 จัดกลุม  

 นําแผนผังความคิดมาจัดกลุมดวยกันโดยมีเกณฑ 2 ขอคือ  

 1) จัดกลุมแผนผังความคิดท่ีอยูในระดับเดียวกัน  

 2) จัดกลุมแผนผังความคิดท่ีมีความเก่ียวของกันอยางใกลชิด  

 ข้ันท่ี 4 จัดระบบ เม่ือจัดกลุมแผนผังความคิดแลว นําแผนผังความคิดท่ีอยูในกลุมเดียวกัน

มาจัดระบบตามลําดับความเก่ียวของ ซ่ึงในข้ันนี้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงไดหรืออาจหาแผนผังความคิด

อ่ืนๆ มาเพ่ิมเติมไดอีก  

 ข้ันท่ี 5 เชื่อมโยงแผนผังความคิดท่ีมีความสัมพันธกัน เม่ือจัดระบบแผนผังความคิดท่ีสําคัญ

และนําแผนผังความคิดท่ีมีความสัมพันธกันมาเชื่อมโยงกันโดยการลากเสนเชื่อมโยง และมีคําเชื่อม

ระบุความสัมพันธไวทุกเสน หลังจากคําเชื่อมแลวจะสามารถอานไดประโยค เสนท่ีเชื่อมโยงนี้อาจ

เชื่อมระหวางแผนผังความคิดระหวางชุดของแผนผังความคิดท่ีตางกันก็ได  

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546, หนา 40-46) ไดนําเสนอการสรางแผนผัง

ความคิดโดยมีข้ันตอนดังนี้  

 1) กําหนดปญหาหรือหัวขอเรื่องท่ีตองการเรียนรู เพ่ือสรางเปนแผนผังความคิดหลัก

รวบรวมแผนผังความคิดเพ่ือมาเรียบเรียงจัดใหเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ  

 2) จัดลําดับแผนผังความคิดตางๆ ใหสัมพันธกันอยางเปนข้ันตอนเริ่มจากแผนผังความคิด

หลักไปสูแผนผังความคิดรองและแผนผังความคิดยอยหรือแผนผังความคิดเฉพาะใหลดหลั่นกันอยางมี

ความหมาย พรอมท้ังแสดงตัวอยางประกอบในแตละแผนผังความคิดดวย 

 3) แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางแผนผังความคิดดวยเสนเชื่อม โดยมีคํา

ท่ีบอกความสัมพันธกํากับไวดวย การเชื่อมโยงแผนผังความคิดอาจมีการเชื่อมโยงขามสายกันก็ได  

 สรุปไดวา ข้ันตอนท่ีสําคัญและนํามาสอนใหนักเรียนสรางแผนผังความคิดได  ดังนี้  

   1) นักเรียนทําความเขาใจความหมายของแผนผังความคิดและยกตัวอยางคําท่ีเปนแผนผัง

ความคิด  
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   2) นักเรียนระบุแผนผังความคิดท่ีสําคัญจากตําราหรือสิ่งท่ีกําลังศึกษาอยู โดยขีดเสน

ใตคําหรือประโยคสําคัญแลวลอกลงในกระดาษแผนเล็ก  

   3) นักเรียนจําลําดับแผนผังความคิดท่ีไดเขียนลงในกระดาษแผนเล็กเรียงจากแผนผังความคิด

หลักแผนผังความคิดรองลงไปจนถึงแผนผังความคิดยอยๆ และแผนผังความคิดเฉพาะรวมท้ัง  ตัวอยางตางๆ  

   4) นักเรียนจัดกลุมแผนผังความคิดท่ีอยูระดับเดียวกัน และจัดกลุมแผนผังความคิด  

ท่ีมีความเก่ียวของกันอยางใกลชิด  

 5) นักเรียนจัดระบบแผนผังความคิดตามลําดับความเก่ียวของกัน ซ่ึงอาจ

เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมได  

 6) นักเรียนเชื่อมโยงความสัมพันธของแผนผังความคิดตางๆ ดวยเสนและคําเชื่อม 

   7) นักเรียนตรวจสอบความถูกตองของแผนผังความคิดท่ีสรางข้ึน  

 2.5.5 เกณฑในการใชคะแนนแผนผังความคิด 

  ในการสรางเกณฑการตรวจใหคะแนนแผนผังความคิด มีนักการศึกษาไดสรางแนวทางการให

คะแนนไวโดยมีรายละเอียดดังนี้  

  โนแวคและโกวิน (Novak&Gowin, 1984; อางถึงใน สายพิณ มาวรรณ, 2551, หนา 31) 

 1) ประพจน (proposition) ท่ีแสดงความสัมพันธระหวาง 2 แผนผังความคิด ท่ี 

เชื่อมกันโดยคําเชื่อม มีความหมายท่ีสมเหตุสมผลและตรงกับความสัมพันธหรือไม ถามีความหมายแต

ละขอความท่ีแสดงความสัมพันธจะไดคะแนน 1 คะแนน  

 2) การจัดลําดับข้ันตอน (hierarchy) ในแผนผังความคิดมีการลําดับหรือไมแตละ

แผนผังความคิดท่ีรองลงมาเปนแผนผังความคิดท่ีเฉพาะเจาะจงและมีความกวางนอยกวาแผนผัง

ความคิดท่ีอยูลําดับแรกๆ ใหคะแนน 5 คะแนนของทุกระดับท่ีจัดลําดับไดสมเหตุสมผล  

   3) การเชื่อมระหวางแผนผังความคิด (cross link) มีการเชื่อมโยงกันระหวางสาย

ของแผนผังความคิดหรือไม ถามีการเชื่อมโยงอยางสมเหตุสมผลแตไมไดแสดงสังเคราะหระหวางชุด

ของแผนผังความคิดหรือขอความท่ีเก่ียวของกัน  

 4) ตัวอยาง (examples) นักเรียนยกตัวอยางของเหตุการณหรือวัตถุท่ีเปนตัวแทน

ของแผนผังความคิดท่ีสรางข้ึนถูกตอง จะไดคะแนนตัวอยาง 1 คะแนน  

 (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546, หนา 42) ใหแนวทางการใหคะแนน

แผนผังความคิดไวดังนี้  

 1)  แผนผังความคิดท่ีเชื่อมโยงกันในแผนผังความคิดซ่ึงสรางไดถูกตอง ควรกําหนด 

ใหคะแนน 1 แผนผังความคิดตอ 1 คะแนนและถามีการยกตัวอยางหรือเหตุการณประกอบแผนผังความคิดก็

ควรใหคะแนนเพ่ิมข้ึนดวย  
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 2) การจัดลําดับข้ันตอนของการเชื่อมโยงระหวางแผนผังความคิดไดถูกตองควร

กําหนดคะแนนแตละข้ันอยูในชวง 3–5 คะแนน  

   3) การเชื่อมโยงแผนผังความคิดระหวางกลุมหรือใชคําท่ีกํากับการเชื่อมโยงได

ถูกตองแสดงวาผูเรียนสามารถคิดไดอยางซับซอนมากข้ึน จึงควรกําหนดคะแนนการเชื่อมโยงระหวาง

กลุมแผนผังความคิดเปน 5-10 คะแนน  

 สรุปไดวา การตรวจคะแนนแผนผังความคิดมีหลายวิธี ซ่ึงสามารถประยุกตใชหรือสราง

เกณฑการใหคะแนนไดดวยตนเอง สําหรับการวิจัยครั้งนี้มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ คําแผนผัง

ความคิดประกอบกับคําเชื่อมท่ีมีความหมายสมเหตุ สมผล ถือเปนหนึ่งความสัมพันธให 1 คะแนน   

ลําดับข้ันจากแผนผังความคิดหลัก แผนผังความคิดรองใหลําดับละ 5 คะแนน ความสัมพันธระหวาง

สายหรือขามสายใหความสัมพันธละ 10 คะแนน ตัวอยางคําแผนผังความคิดใหตัวอยางละ 1 คะแนน  

 2.5.6 ประโยชนของแผนผังความคิดตอตัวผูเรียน  

 การนําแผนผังความคิดไปใชการการศึกษาอยางกวางขวาง นักการศึกษาหลายทานได

กลาวถึง การนําแผนผังความคิดไปใชประโยชนดังนี้  

  อัลท (Ault, 1982, p. 42; อางถึงใน สายพิณ มาวรรณ, 2550, หนา 32) กลาวถึงประโยชน

ของแผนผังความคิดไวดังนี้  

   1) ใชแผนผังความคิดในการเตรียมการสอน ซ่ึงจะบูรณาการเนื้อหาวิชาตางๆ เขา

ดวยกัน  

 2) ใชแผนผังความคิดในการวางแผนประเมินหลักสูตร 

 3) ใชแผนผังความคิดเปนแนวทางในการกําหนดประเด็น ท่ีจะอภิปรายจะทําให

ครอบคลุมประเด็นท้ังหมด 

 4) ใชแผนผังความคิดเปนแนวทางในการปฏิบัติการทดลอง จะทําใหนักเรียนเกิด

ความเขาใจและการปฏิบัติการทดลอง ไดตามวัตถุประสงค  

 5) ใชแผนผังความคิดในการจับใจความสําคัญ จากตําราเรียนจะทําใหเกิดความ

เขาใจมากข้ึน  

 6) ใชแผนผังความคิด ในการตอบขอสอบแทนการเขียนตอบ  

 โนแวค (Novak, 1984, p. 41-54 ; อางถึงใน สายพิณ มาวรรณ, 2551, หนา 33) กลาวถึง

ประโยชนของแผนผังความคิดไวดังตอไปนี้  

 1) ใชแผนผังความคิดในการสํารวจความรูพ้ืนฐานของนักเรียน โดยใชสํารวจความรู

ท่ีนักเรียนมีมากอนเพ่ือนํามาใชในการเตรียมการสอนใหเหมาะสมกับนักเรียน  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

65 
 
 2) ใชแผนผังความคิดแสดงความสัมพันธของแผนผังตางๆ ท่ีอยูในความคิดของ

นักเรียน ซ่ึงจะทําใหทราบวานักเรียนกําลังคิดอะไรและกําลังทําอะไรเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายท่ีวาง

ไว คลายกับการเดินทางโดยใชแผนท่ี  

 3) ใชแผนผังความคิดในการสรุปความหมายของตํารา ซ่ึงจะทําใหประหยัดเวลา 

การอานครั้งตอไปและไมเกิดความเบื่อหนายในการอาน  

 4) ใชแผนผังความคิดในการสรุปความหมายจากการทําปฏิบัติการในหองปฏิบัติการ

หรือในการปฏิบัติการภาคสนาม แผนผังความคิดจะเปนแนวทางใหแกนักเรียนวาควรจะอะไรบาง 

สังเกตสิ่งใดบางเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว 

   5) ใชแผนผังความคิดเปนเครื่องมือในการจดบันทึกตางๆ ในการวงกลมลอมรอบ

แผนผังความคิดหลักหรือขอความสําคัญและนํามาสรางเปนกรอบแผนผังความคิด จะทําใหจดจําได

งาย และกรอบแผนผังความคิดจะทําใหจับใจความสําคัญไดท้ังๆ ท่ีเปนขอความหรือเรื่องท่ีไมคุนเคย

มากอน  

 6) ใชแผนผังความคิดในการวางแผนการเขียนรายงานหรือการบรรยาย  

 สุรีพร เรืองสม (2550, หนา 43) กลาวถึงประโยชนของแผนผังความคิดไวดังตอไปนี้  

     1) ใชในการวิเคราะหเนื้อหา หรืองานตางๆ ท่ีจะทํา  

 2) ใชในการเสนอประเด็นตางๆ ในการระดมพลังสมอง  

 3) ใชในการสรุปหรือสรางองคความรู  

 4) ชวยจัดระบบความคิดของผูเรียน  

 5) ชวยใหเห็นภาพรวมของเรื่องท่ีกําลังศึกษา  

 6) ชวยสงเสริมความคิดสรางสรรค เชน การแสวงหาความคิดใหม การเขียนเรียงความ  

 7) ใชในการจดบันทึกความรูท่ีไดจากการฟงบรรยาย การเรียน การอบรม สัมมนา  

 8) ใชในการบันทึกความรูท่ีไดจากการอานหรือการฟง  

 9) ใชเปนโนตยอสําหรับการพูดหรือการนําเสนอตอท่ีประชุม  

 10) ใชสําหรับการวางแผนในการแสวงหาความรู การทํางาน  

 11) ใชวิเคราะหปญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีตองคิดหาทางแกปญหา 

 12) ใชในการชวยตัดสินใจจากทางเลือกหลายๆ ทางเลือกท่ีวิเคราะหแลว  

 กลาวโดยสรุปในการจัดการเรียนการสอนนั้นผูสอนสามารถนําวิธีการสรางแผนผังความคิด

ไปใชกับผูเรียนเพ่ือใหผูเรียนใชเปนเครื่องมือในการสรางองคความรูดวยตนเองโดยการฝกสรุป

บทเรียนในแตละเรื่องดวยตนเอง แผนผังความคิดของผูเรียนท่ีเขียนข้ึนในแตละเรื่องจะเปนหลักฐาน 

ท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการประเมินผลการเรียนรูไดเปนอยางดีและสามารถใชไดในทุกวิชา  
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2.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  

 

 2.6.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  

        จากการศึกษาเอกสารพบวา มีผูใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร

ไวสรุปไดดังนี้  

 วารุณี พิมพวงคทอง (2548, หนา 28) กลาวถึง การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 

สรุปไดวา การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรคือ การวัดความรูทางวิทยาศาสตรโดยใชเกณฑ

ความรูความจํา ความเขาใจ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรการนําความรูและทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรไปใชเพ่ือใหไดมาซ่ึงความรูทางวิทยาศาสตรท่ีถูกตอง โดยผานข้ันตอนและวิธีการทาง

วิทยาศาสตร  

 ปริวัติ  สิงหาเวท (2548, หนา 5) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถ

ในการเรียนรูในวิชาวิทยาศาสตร ซ่ึงพิจารณาจากการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ศุภพงค  คลายคลึง (2548, หนา 27) ไดกลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 

ผลสําเร็จท่ีเกิดจากพฤติกรรมการกระทํากิจกรรมแตละบุคคลท่ีตองอาศัยความพยายามอยางมาก ท้ัง

องคประกอบท่ีเก่ียวของกับสติปญญาและองคประกอบท่ีไมใชสติปญญา ซ่ึงสามารถสังเกตและวัดได

ดวยเครื่องมือทางจิตวิทยาหรือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตางๆ  

 ไอแซงค อาโนลด และไมลี (อางถึงใน ปริยทิพย  บุญคง, 2546 หนา 7) ใหความหมายของ

คําวา ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ขนาดของความสําเร็จที่ไดจากการทํางานที่ตองอาศัยความพยายาม

อยางมาก ซ่ึงเปนผลมาจากการกระทําท่ีตองอาศัยท้ังความสามารถท้ังทางรางกายและทางสติปญญา   

ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเปนขนาดของความสําเร็จท่ีไดจากการเรียนโดยอาศัยความสามารถ

เฉพาะตัวบุคคล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจไดจากกระบวนการที่ไมตองอาศัยการทดสอบ เชน

การสังเกต หรือการตรวจการบาน หรืออาจไดในรูปของเกรดจากโรงเรียน ซ่ึงตองอาศัยกระบวนการ   

ท่ีซับซอน และระยะเวลานานพอสมควร หรืออาจไดจากการวัดแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ัวไป 

 จากความหมายท่ีกลาวมาสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรจะมุงวัดความรู

วิชาวิทยาศาสตรและกระบวนการแสวงหาความรู โดยการวัดจะตองวัดพฤติกรรมการเรียนรู ท่ี       

พึงประสงคท้ังหมด ท้ังความรู ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินคา  

ทักษะการปฏิบัติการรวมถึงการนําความรูและวิธีการทางวิทยาศาสตรไปใช 

 2.6.2 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  

 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร คือ ความสามารถของผูเรียนในการเรียน

วิทยาศาสตรเพ่ือใหนักเรียนไดรับเนื้อหาความรู และจุดประสงคการเรียนรูทางการเรียนวิทยาศาสตร

สามารถวัดได 4 ดาน ดังนี้  
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 1) ดานความรู – ความจํา หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งท่ีเคยเรียน

มาแลวเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับขอเท็จจริง ความคิดรวบยอด ขอตกลง หลักการและทฤษฎีทาง

วิทยาศาสตร  

   2) ดานความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายความหมาย การตีความ

รวมไปจนถึงการขยายความจากความรูท่ีไดเรียนมา โดยอาศัยขอเท็จจริง ขอตกลง หลักการ และ

ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร 

  3) ดานการนําไปใช หมายถึง ความสามารถในการนําความรูท่ีไดเรียนมา และวิธีการ

ตางๆ ทางวิทยาศาสตรมาใชในการแกปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในสถานการณใหมท่ียังไมเคยพบ หรือตาง

จากท่ีเคยเรียนมาแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน  

  4) ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถของบุคคลใน

การสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรผานการปฏิบัติ การฝกฝนอยางมีระเบียบ โดยใชกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรจนเกิดความคลองแคลว และสามารถเลือกใชในกิจกรรมตางๆ ไดอยางเหมาะสม  

 จากการจําแนกพฤติกรรมในการวัดผลวิชาวิทยาศาสตรท้ัง 4 ดาน คือ ความรู – ความจํา 

ความเขาใจ การนําไปใช และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ผูวิจัยนําไปใชการสราง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิทยาศาสตร โดยพิจารณาใหครอบคลุมตัวชี้วัดและจุดประสงค

การเรียนรูสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม  

 2.6.3 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 

 จากการศึกษาเอกสารพบวา มีผูกลาวถึงประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง      

การเรียนวิชาวิทยาศาสตรไวดังนี้ 

 พิมพันธ เดชะคุปต (2545, หนา 114-115) กลาววาแบบทดสอบปรนัยวัดผลสัมฤทธิ์ทาง

เรียนวิชาวิทยาศาสตร แบงออกเปน 4 ประเภทคือ  

 1) แบบถูกผิด (true - false) เปนแบบทดสอบท่ีกําหนดใหผูสอบชี้วา ขอความท่ีกําหนดให

นั้นถูกหรือผิดแบบทดสอบนี้มักไมคอยนิยมใช เพราะผูตอบมีทางเลือกไดเพียง 2 ทางเทานั้น คือ ถูกกับผิด 

นอกจากนี้แบบทดสอบแบบนี้ยังยากแกการปรับปรุงใหมีคุณภาพสูงข้ึนและการถามวัดสมรรถภาพสมองไดไม

ลึกซ้ึงนัก  

 2) แบบจับคู (matching) เปนแบบทดสอบท่ีกําหนดขอความไว 2 ตอน ใหมีความสัมพันธ

กัน แลวใหผูตอบจับคูใหความสัมพันธนั้น แบบทดสอบแบบนี้ยังนับวาพอใชไดเพราะมีตัวเลือกหลายตัวเดา

ถูกไดยาก 

 3) แบบเติมคําหรือขอความใหสมบูรณ (completion type) แบบทดสอบท่ีมี

คําถามแลวมีคําตอบใหเลือก 4-5 ตัว โดยใหเลือกคําตอบตัวท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว สวนท่ี

เหลืออีก 3-4 ตัวนั้นเปนตัวลวง  
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 สมนึก ภัททิยธนี (2556, หนา 78-82) ไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวา หมายถึง แบบทดสอบวัดสมรรถภาพทางสมองตางๆ ท่ีนักเรียนไดรับการเรียนรูผาน

มาแลว ซ่ึงแบงไดเปน 2 ประเภท คือแบบทดสอบท่ีครูสรางกับแบบทดสอบมาตรฐาน แตเนื่องจากครู

ตองทําหนาท่ีวัดผลนักเรียน คือเขียนขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีตนไดสอน ซ่ึงเก่ียวของ

โดยตรงกับแบบทดสอบท่ีครูสรางและมีหลายแบบแตท่ีนิยมใชมี 6 แบบ นี้  

 1) ขอสอบแบบอัตนัยหรือความเรียง ลักษณะท่ัวไปเปนขอสอบท่ีมีเฉพาะคําถาม 

แลวใหนักเรียนเขียนคําตอบอยางเสรี เขียนบรรยายความรู และขอคิดเห็นของแตละคน  

 2) ขอสอบแบบกาถูก-ผิด ลักษณะท่ัวไป ถือไดวาขอสอบแบบกาถูก-กาผิด คือขอสอบ

แบบเลือกตอบท่ีมี 2 ตัวเลือก แตตัวเลือกดังกลาวเปนแบบคงท่ีและมีความหมายตรงกันขาม เชน ถูก-ผิด 

ใช-ไมใช จริง-ไมจริง เหมือนกัน-ตางกัน เปนตน  

 3) ขอสอบแบบเติมคําลักษณะท่ัวไปเปนขอสอบท่ีประกอบดวยประโยคหรือขอความ

ท่ียังไมสมบูรณใหผูตอบเติมคํา หรือประโยค หรือขอความลงในชองวางท่ีเวนไวนั้น เพ่ือใหมีใจความ

สมบูรณและถูกตอง 

 4) ขอสอบแบบตอบสั้นๆ ลักษณะท่ัวไป ขอสอบประเภทนี้คลายกับขอสอบแบบเติมคํา 

แตแตกตางกันท่ีขอสอบแบบตอบสั้นๆ เขียนเปนประโยคคําถามสมบูรณ (ขอสอบเติมคําเปนประโยค

ท่ียังไมสมบูรณ) แลวใหผูตอบเปนคนเขียนตอบ คําตอบที่ตองการจะสั้นและกะทัดรัดไดใจความ

สมบูรณไมใชเปนการบรรยายแบบขอสอบอัตนัยหรือความเรียง 

 5) ขอสอบแบบจับคูลักษณะท่ัวไป เปนขอสอบเลือกตอบชนิดหนึ่งโดยมีคําหรือขอความ

แยกจากกันเปน 2 ชุด แลวใหผูตอบเลือกจับคูวา แตละขอความในชุดหนึ่ง (ตัวยืน) จะคูกับคํา หรือ

ขอความใดในอีกชุดหนึ่ง (ตัวเลือก) ซ่ึงมีความสัมพันธกันอยางใดอยางหนึ่งตามท่ีผูออกขอสอบกําหนดไว 

 6) ขอสอบแบบเลือกตอบลักษณะท่ัวไปขอสอบแบบเลือกตอบนี้จะประกอบดวย 2 ตอน 

ตอนนําหรือคําถามกับตอนเลือกในตอนเลือกนี้จะประกอบดวยตัวเลือกท่ีเปนคําตอบถูกและตัวเลือกท่ีเปน

ตัวลวงปกติจะมีคําถามท่ีกําหนดใหนักเรียนพิจารณาแลวหาตัวเลือกท่ีถูกตองมากท่ีสุดเพียงตัวเลือกเดียว

จากตัวเลือกอ่ืนๆ และคําถามแบบเลือกตอบท่ีดีนิยมใชตัวเลือกท่ีใกลเคียงกันดูเผินๆ จะเห็นวาทุกตัวเลือก

ถูกหมด แตความจริงมีน้ําหนักถูกมากนอยตางกัน 

 สรุปไดวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร แบบปรนัย มีปลายประเภท 

คือ แบบถูกผิด แบบจับคู แบบเติมคํา แบบเลือกตอบ สําหรับการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  

 2.6.4 คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  

 จากการศึกษาเอกสารพบวา มีผูกลาวถึงคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตร ดังนี้ 
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 พิมพันธ เดชะคุปต (2545, หนา 117-118) กลาววาแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนจะตองมีการ

ตรวจสอบและพัฒนาขอสอบใหมีคุณภาพ คือ ตรวจสอบใน 4 ดาน ดังตอไปนี้  

 1) ความเท่ียงตรง (validity) ความตรงหมายถึง แบบทดสอบสามารถวัดไดตรงเรื่อง 

ตรงเปาหมายท่ีผูออกแบบทดสอบตั้งใจจะวัด ความตรงแบงไดเปน 4 ประเภทคือ 

 (1) ความตรง เชิงเนื้อหา  หมายถึง การตรวจสอบดูวาขอคําถามท่ีสรางวัดเนื้อหา

เรื่องนั้นหรือไมและหมายถึงวา แบบทดสอบฉบับนั้นวัดครบถวนทุกหัวขอในขอบเขตท่ีกําหนดจะวัด  

 (2) ความตรงตามสภาพ หมายถึง ความสอดคลองสัมพันธระหวางคะแนนจาก

การสอบ ซ่ึงจะถือเนื้อหาท่ีไดสอนไปแลวนั้นเปนเกณฑในการตรวจสอบกับสภาพการณท่ีเปนอยูจริงๆ 

ของผูเขาสอบ กลาวคือ นักเรียนท่ีไดรับการยอมรับวาเกงวิทยาศาสตร เม่ือตอบแบบทดสอบวิชา

วิทยาศาสตรท่ีไดสรางข้ึน ก็ควรจะไดคะแนนมากทํานองเดียวกัน นักเรียนท่ีออนวิชาวิทยาศาสตรก็

ควรใชคะแนนวิชาวิทยาศาสตรนอยลักษณะเชนนี้ถือวา แบบทดสอบมีความตรงตามสภาพ ซ่ึงถือวา

สภาพของผูเขาสอบในขณะนั้นเปนเกณฑในการตรวจสอบ  

 (3) ความตรงเชิงพยากรณ หมายถึง ความสอดคลองสัมพันธระหวางคะแนนท่ี

สอบดวยแบบทดสอบฉบับหนึ่งกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเม่ือไดเรียนเสร็จแลว 

กลาวคือ แบบทดสอบใดมีความตรงเชิงพยากรณ แบบทดสอบนั้นจะสามารถทํานายผลการเรียนใน

อนาคตได  

 (4) ความตรงเชิงโครงสราง หมายถึง แบบทดสอบสามารถวัดองคประกอบตางๆ ได 

ซ่ึงเปนโครงสรางของเรื่องนั้น เชน การใชภาษาและการแปลคําศัพท เปนโครงสรางของทักษะการอาน  

 2) ความเท่ียง (reliability) ความเท่ียงตรงหมายถึง ความคงเสนคงวาของคะแนนท่ี

ไดจากการทดสอบคือ คะแนนท่ีไดจากการสอบกับบุคคลกลุมหนึ่งจะมีความคงท่ีหรือเทาเดิม หรือ

อาจตางไปจากเดิมแตลําดับท่ียังคงเดิมไมวาจะทดสอบสักก่ีครั้งก็ตาม วิธีการหาความเท่ียงไดแก

วิธีการสอบซํ้า วิธีแบบทดสอบคูขนาน วิธีแบบแบงครึ่งฉบับ วิธีแบบคูเดอร – รีชารดสัน 20 วิธีหาคา

สัมประสิทธิ์แอลฟา (α - coefficient) 

 กรมวิชาการ (2545, หนา 69-70) กลาวถึง การหาดัชนีคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบโดยวิธี

ของ Kuder – Richardson เปนการหาคาความเชื่อม่ันซ่ึงใชไดดีกับเครื่องมือวัดหรือขอสอบท่ีใหคะแนน

แตละขอคําถามตรวจใหคะแนน 1 หรือ 0 (ถูกได 1 คะแนน ผิดได 0 คะแนน)  

 3) ความยากงาย (difficulty)  

  ภัทรา นิคมานนท (2543, หนา 153) กลาววาแบบทดสอบท่ีดีตองมีความยากงายพอเหมาะ คือไม

ยากเกินไปและไมงายเกินไป  
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 กรมวิชาการ (2545 , หนา 66-67)  กลาวถึง การหาคาดัชนีความยากงายของขอสอบอิงเกณฑ 

การวิเคราะหความยากงายเปนการวิเคราะหขอสอบรายขอ เกณฑความยากงายท่ียอมรับไดมีคาอยู

ระหวาง 0.20 - 0.80 ถาคายากงายมีคานอกเกณฑท่ีกําหนดจะตองปรับปรุงขอสอบขอนั้นหรือตัดท้ิงไป 

 4) อํานาจจําแนก (discrimination)  

 ภัทรา นิคมานนท (2543, หนา 156) กลาววา แบบทดสอบท่ีดีตองจําแนกไดสามารถแบงผูสอบ

ออกตามระดับความสามารถเกง–ออนไดโดยคนเกงจะตอบถูกสวนคนออนจะตอบผิด  แบบทดสอบท่ีทุก

คนตอบถูกหมด หรอืตอบผิดหมดไมสามารถจําแนกไดวาใครเกงใครออน  

 สรุปไดวา คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรคือแบบทดสอบท่ี

สรางข้ึนจะตองมีการตรวจสอบและพัฒนาขอสอบใหมีคุณภาพและมีอํานาจในการจําแนก  

 

2.7 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 2.7.1 งานวิจัยในประเทศ   

 อุมาภรณ รอดมณี (2546, หนา 48) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่องระบบนิเวศจากสภาพแวดลอมของโรงเรียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิต  

มศว.ปทุมวัน ผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องระบบนิเวศของนักเรียนท่ีไดรับการสอน

โดยใชชุดการสอน เรื่อง ระบบนิเวศโดยการเรียนรูจากสภาพแวดลอมของโรงเรียนสูงกวานักเรียนท่ี

ไดรับการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

        รวิวรรณ พงษพวงเพชร (2552, หนา 69 ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรูเพ่ือ

เสริมสรางความสามารถในการคิดวิเคราะหเชิงวิทยาศาสตร เรื่อง อาหารและสารอาหาร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 

4 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 1 ผลการวิจัย พบวา ชุดการเรียนรู

เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการคิดวิเคราะหเชิงวิทยาศาสตร เรื่อง อาหารและสารอาหาร ชั้นประถมศึกษา

ปท่ี 4 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 82.31/81.75 นักเรียนมีคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถ

ในการคิดวิเคราะหเชิงวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 โดย

คะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหเชิงวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 อดุลยภาคย คําเพราะ (2552, หนา 46) ไดสรางชุดการเรียนรู  เรื่อง ภาวะโลกรอน               

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลขอนแกน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 1             

ผลการศึกษาพบวา ชุดการเรียนรู เรื่อง ภาวะโลกรอน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 

86.44/86.33 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 70/70 ท่ีต้ังไว และนักเรียนไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนรู เรื่อง ภาวะ

โลกรอน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนอยางมีนัยสําคัญท่ี

ระดับ .01 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

71 
 
 ปติญา ศิลาแลง (2549, หนา 62) ไดสรางชุดการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

หนวยการเรียนรูระบบนิเวศ โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผลการวิจัยพบวา ชุดการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวย

การเรียนรูระบบนิเวศ โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 85.56/85.19 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ีตั้งไว 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยชุดการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรสูง

กวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียน

ดวยชุดการเรียนกลุมสาระการวิทยาศาสตรสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 

 คําเพียร อุปรีทอง (2550, หนา 48) ไดศึกษาการสรางชุดกิจกรรมกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรเรื่องบรรยากาศโดยใชแผนผังมโนทัศน ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 อําเภอน้ําปาด จังหวัด

อุตรดิตถ ผลการวิจัยพบวา ชุดกิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเรื่องบรรยากาศ โดยใช

แผนผังมโนทัศน ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ ท้ัง 8 ชุด มีประสิทธิภาพ

โดยเฉลี่ยเทากับ 79.94/72.52 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70 ทุกชุด นักเรียนมีความพึงพอใจ

ตอการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเรื่องบรรยากาศ โดยใชแผนผังมโนทัศน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 อยูในระดับมาก 

 วิไลวรรณ ภัยรี (2554,หนา151) ไดศึกษาการพัฒนาแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร เรื่องการ

ถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยการจัดการเรียนรูตาม

แนวทฤษฎสรรคนิยม ผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรู เรื่องการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

ตามทฤษฎีสรรคนิยมสามารถพัฒนาแนวคิดของนักเรียนไดนักเรียนสวนใหญพึงพอใจตอการจัดการ

จัดการเรียนรูตามทฤษฎีสรรคนิยม  

 เนรมิต โสภาพ (2551, หนา 107) ไดศึกษาการพัฒนาชุดการสอน กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร เรื่องดินและธาตุอาหารหลักของพืช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัย

พบวา ชุดการสอน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องดินและธาตุอาหารหลักของพืช สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีประสิทธิภาพ 87.42/84.17 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 

 ปญญา รุงเรือง (2551, หนา 103) ไดศึกษาผลการเรียนรูเรื่อง ภูมิศาสตรประเทศไทย โดย

ใชวิธีสอนท่ีใชชุดการเรียนรูกับวิธีสอนแบบปกติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ผลการวิจัย

พบวาผลการเรียนรูเรื่อง ภูมิศาสตรประเทศไทย โดยใชวิธีสอนท่ีใชชุดการเรียนรูกับวิธีสอนแบบปกติ 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 81.22/80.26 สูงกวาเกณฑ 80/80  

ผลการศึกษาผลการเรียนรูหลังเรียน เรื่อง ภูมิศาสตรประเทศไทย ท่ีเรียนโดยวิธีสอนท่ีใชชุดการเรียนรู

พบวา ผลการเรียนรูหลังเรียนเรื่อง ภูมิศาสตรประเทศไทยสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด ผลการเปรียบเทียบ

ผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนท่ีเรียนโดยวิธีสอนท่ีใชชุดการเรียน พบวา นักเรียนมีผล         
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การเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 ผลการเปรียบเทียบผล

การเรียนรูท่ีเรียนโดยวิธีสอนท่ีใชชุดการเรียนรูกับวิธีสอนปกติ พบวา ผลการเรียนรูจากวิธีสอนท้ังสอน

วิธีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมี

ตอวิธีวิธีสอนท่ีใชชุดการเรียนรูในภาพรวมอยูในระดับดีมาก 

 นิภาวรรณ เจริญวัย (2551, หนา 65) ไดศึกษาชุดการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรโดยวิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน เรื่องแรงและการเคลื่อนท่ี ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ผลการศึกษาพบวา 1) ชุดการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนทาง

วิทยาศาสตรโดยวิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวนเรื่องแรงและการเคลื่อนท่ี ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มีประสิทธิภาพเทากับ 72.42/74.61 2) ความพึงพอใจของนักเรียน

ท่ีมีตอชุดการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยวิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน 

เรื่องแรงและการเคลื่อนท่ี ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย อยูในระดับความ

พึงพอใจมาก 

 โยธิน กันทะหลา (2549, หนา 60) ไดศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอน หนวยสิ่งแวดลอม

ในทองถ่ิน สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาป ท่ี 6 อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร              

ผลการศึกษาพบวา 1) ชุดการสอน หนวยสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร         

ชั้นประถมศึกษาป ท่ี 6 อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร มีประสิทธิภาพ 83.15/87.30 แสดงวามี

ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนดไว 80/80 2) ผลการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนมี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) การวัดระดับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมี

ตอการเรียนรูดวยชุดการสอน หนวยสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 สาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรพบวานักเรียนมีเจตคติอยูในระดับดี  

 อุมาพร ภาสภิรมย (2550, หนา 76) ไดศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนรูเพ่ือถายทอดภูมิปญญา

ทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผลการวิจัยพบวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี

คาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.83 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและของนักเรียนมีคาดัชนี

ความสอดคลองเทากับ 0.76 ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นตอชุดการเรียนรูแตละชุดยอยๆ ในระดับมาก 

แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนแตละชุดยอยๆ มีคาดัชนีความสอดคลองมากกวา 0.50 แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีดัชนีความยากงายเทากับ 0.79 ดัชนีคาอํานาจจําแนกเทากับ 0.57 และดัชนี

คาความเชื่อม่ันเทากับ 0.75 ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูเทากับ 80.69/83.78 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ี

กําหนด 80/80 ความคิดเห็นของกลุมทดลองตอชุดการเรียนรูแตละชุดยอยๆ เห็นดวยในระดับดีมาก 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองตอชุดการเรียนรูแตละชุดยอยๆ สูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมทดลองตอชุดการเรียนรูท้ังหมดสูงกวา
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กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และคะแนนพัฒนาการสัมพันธของกลุมทดลองคิดเปน

รอยละ 81.20 

 พิมพชนก พันธแจม (2549, หนา 75) ไดศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนรู เรื่อง สารและ

สมบัติของสาร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัย

พบวา 1) ชุดการเรียนรูเรื่อง สารและสมสารและสมบัติของสาร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 1 ท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80.40/80.31             

2) ผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียน เรื่อง สารและสมบัติของสาร ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชชุดการเรียนรูสูงกวา

นักเรียนท่ีเรียนตามคูมือการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) จิตวิทยาศาสตร

ของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดการเรียนรู เรื่อง สารและสมบัติของสารสูงกวาท่ีเรียนตามคูมือการจัด    

การเรียนรูอยามีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

วิจิตต มากมีทรัพย (2550, หนา 155-156) ไดศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนรูเอง พืชสมุนไพร

เศรษฐกิจในทองถ่ิน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียน ครู และ

บุคคลท่ีเก่ียวของในทองถ่ิน ตองการใหนักเรียนเรียนรูโดยการทํากิจกรรมกลุม ศึกษาดวยตนเอง 

เรียนรูจากปฏิบัติจริงจากแหลงเรียนรูในทองถ่ิน เรียนรูประโยชนพืชสมุนไพรเศรษฐกิจในทองถ่ินและ

เรียนรูจากสื่อ ใบงาน ใบความรู เอกสารและจากวิทยากร 2) ชุดการเรียนรูเรื่องพืชสมุนไพรเศรษฐกิจ

ในทองถ่ินท่ีสรางข้ึน ประกอบดวย คํานํา วัตถุประสงค คําชี้แจง คูมือครู คูมือนักเรียน เรียนรูเรื่องพืช

สมุนไพรเศรษฐกิจในทองถ่ินท่ีสรางข้ึน ประกอบดวย คํานํา วัตถุประสงค คําชี้แจง คูมือครู คูมือ

นักเรียน โดยมีเนื้อหา 7 เรื่อง ความรูเบื้องตนเก่ียวกับพืชสมุนไพรเศรษฐกิจในทองถ่ิน  หลักการใชพืช

สมุนไพรเศรษฐกิจท่ีถูกตอง พืชสมุนไพรเศรษฐกิจกับการนํามาใชประโยชนดานอาหาร ดานการรักษาโรค 

ดานการเกษตร การปลูกพืชสมุนไพรเศรษฐกิจ การทําเคาโครงและการทําโครงงานวิทยาศาสตรท่ี

เก่ียวกับพืชสมุนไพรเศรษฐกิจ ซ่ึงชุดการเรียนรูมีคาประสิทธิภาพ 83.23/83.27 3) นําชุดการเรียนรู

ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/2 โดยผูวิจัยและผูรูในทองถ่ิน นักเรียนใหความสนใจ

และตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม 4) นักเรียนมีผลการเรียนรูเรื่องพืชสมุนไพรเศรษฐกิจในทองถ่ินกอนและหลัง

ใชชุดการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยหลังการใชชุดการเรียนรูนักเรียน

มีผลการเรียนรูสูงกวากอนใชชุดการเรียนรู นักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอชุดการเรียนรูซ่ึงทําให

นักเรียนไดรับความรูเก่ียวกับเรื่องสมุนไพรเศรษฐกิจในทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน สามารถนําความรูท่ีไดรับ

ไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจําวันในเรื่องของการรักษาสุขภาพของรางกายการรับประทาน

อาหารเพ่ีอบําบัดและปองกันโรค นักเรียนสามารถทําโครงงานเก่ียวกับพืชสมุนไพรเศรษฐกิจอยูใน

ระดับดี มีความสามารถสูงในดานการเขียนรายงานและมีความสามารถต่ําในดานการวางแผนและ

จัดทําเคาโครงดานการจัดกระทําขอมูลและดานความคิดริเริ่มสรางสรรค 
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 นิตกรณ ศรีพิมพสอ (2553, หนา 63) ไดศึกษาผลการใชรูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎี

สรรคนิยมของ Underhill ท่ีมีตอความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 

อาหารและสารอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนสามารถพัฒนา

ความสามารถในการคิดวิเคราะห ผานเกณฑรอยละ 70 จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 79.62 ของ

นักเรียนท้ังหมด นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผานเกณฑรอยละ 70 จํานวน 45 คน คิดเปนรอย

ละ 83.33 ของนักเรียนท้ังหมด 

 เทียนทอง ดีรักษา (2553, หนา 115) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิด

วิเคราะหและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่องพันธุกรรม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

โดยใชการสอนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม Underhill ผลการวิจัย พบวา นักเรียนท่ีไดรับการสอนตาม

แนวคิดทฤษฎีสรรคนิยมของ Underhill มีคะแนนดานความสามารถในการคิดวิเคราะห ผานเกณฑ

รอยละ 70 จํานวน 31 คน จากจํานวนนักเรียนท้ังหมด 39 คน คิดเปนรอยละ 79.49 และมีคะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผานเกณฑรอยละ 70 จํานวน 30 คน จากจํานวนนักเรียนท้ังหมด 39 คน คิดเปน

รอยละ 76.92     

 สุทธิชา เพชรวีระ(2550, หนา 112) ไดศึกษาการเปรียบเทียบความคิดรวบยอดทางภาษา 

ความคงทนในการเรียนรู  และความสนใจในการเรียนการสอนภาษอังกฤษ ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการสอนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม (constructivism) กับการสอนแบบเดิม 

ผลการศึกษาพบวา 1) ความคิดรวบยอดทางภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการสอน

ตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมกับการสอนแบบเดิมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05        

2) ความคิดรวบยอดทางภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการสอนตามแนวทฤษฎีสรรค

นิยมและการสอนแบบเดิมสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3) ความคงทนในกรเรียนรูของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการสอนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมกับการสอนแบบเดิมแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 4) ความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการสอนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม กับการสอนแบบเดิมแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 5) ความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 1 ท่ีไดรับการสอนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนความสนใจ

ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการสอนแบบเดิมสูงข้ึนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

 วิไล บุญณรังศรี (2550, หนา 104) ไดศึกษาผลการฝกทักษะแบบสรรคสรางความรูดวย

ตนเอง (constructivism) ท่ีมีตอความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียน ท่ีใชการวิเคราะห

ขอมูลดวยแบบแผนการวิเคราะหแบบกลุมสุม (RBD) กับแบบแผนการวิเคราะหความแปรปรวนรวม 

(ANCOVA) ผลการวิจัยพบวา 1) ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนท่ีไดรับการจัด 
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การเรียนการสอนแบบสรรคสรางความรูดวยตนเอง (constructivism) กับการจัดการเรียนการสอนตาม

คูมือครู เม่ือใชแบบแผนกรทดลองแบบกลุมสุม (RBD) มีคะแนนเฉลี่ยแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถิตินั้นคือการจัดการเรียนการสอนแบบสรรคสรางความรูดวยตนเอง (constructivism) และการจัดการเรียน

การสอนตามคูมือครู สงผลตอความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลไมแตกตางกัน 2) ความสามารถในการ

คิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบสรรคสรางความรูดวยตนเอง 

(constructivism) กับการจัดการเรียนการสอนตามคูมือครู เม่ือใชแบบแผนการวิเคราะหความ

แปรปรวนรวม (ANCOVA) มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต นั่นคือ การจัดการเรียน

การสอนแบบสรรคสรางความรูดวยตนเอง (constructivism) และการจัดการเรียนการสอนตามคูมือ

คร ูสงผลตอความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลไมแตกตางกัน  

 สุชาดา ทองอยู (2551, หนา 82) ไดศึกษาผลการสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน

การตัดสินใจอยางสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู

โดยใชชุดกิจกรรมสรางองคความรู ผลการศึกษาพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของ

นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมสรางองคความรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 2) ความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางองคความรูหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 ชูชีพ เอ่ียมฉํ่า (2549, หนา 67) ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีการสราง

ความรูดวยตนเองตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชวงชั้น

ท่ี 2 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ผลการศึกษาพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของ

นักเรียนกลุมทดลองสูงกวานักเรียนกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยนักเรียนท่ีได

เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูง

กวานักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรูตามปกติ 2) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ

นักเรียนกลุมทดลองสูงกวานักเรียนกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01โดยนักเรียนท่ี

เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองมีทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูตามปกติ  

 กิฟละห มาโซ (2554, หนา 108) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนวิทยาศาสตรตามแนวทฤษฎี

สรรคนิยมท่ีมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิจารณญาณ และความพึงพอใจ

ตอการจัดการเรียนรูของนักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรม ผลการศึกษาพบวา 1) กระบวนการเรียนรู

โดยสังเกตจากพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน การจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมทําให

นักเรียนสามารถเสาะแสวงหาความรูไดดวยตนเอง สามารถนําเสนอสิ่งท่ีคนพบใหผู อ่ืนเขาใจได    

รูจักชวยเหลือซ่ึงกันและกัน สามารถยอมรับความแตกตางของกันและกัน นักเรียนไดเรียนรูอยางมี

ความสุข 2) นักเรียนไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
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เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3) นักเรียนไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎี

สรรคนิยม มีความสามารถในการคิดวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

4) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม อยูในระดับมาก 

วณานิภา บุญสวัสดิ์กุลชัย (อางถึงใน กิฟละห มาโซ, 2555 หนา 58) ไดทําการวิจัยเรื่องผลการเรียนรู

เรื่องระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 จากการประยุกตใชโมเดลการสอน CLM (the consructivist 

learning model) โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการพบวาการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการเรียนรูตามแนว

ปรัชญาสรางสรรคความรูนิยมจากการประยุกตใชโมเดลการสอน CLM ในระยะแรกดําเนินการจัดการเรียนรู

ไมทันเวลา นักเรียนไมกลาแสดงออก ไมกลานําเสนอความคิดเห็นตอกลุมรูบทบาทของตนเองใน   

การทํากิจกรรมเปนกลุมไมมีแรงจูงใจในการสรางชิ้นงาน แตเม่ือปรับกลยุทธศาสตรการสอนโดย   

การปรับกิจกรรมใหนอยลง ปรับเวลาท่ีใชในการทํากิจกรรม ใชหลักการสอนใหนักเรียนคิดใชเทคนิค

การกระตุนโดยใชแรงจูงใจโดยแจงผลการประเมินการเรียนรูจากผลงาน ชิ้นงาน ในแตละแผนการสอน     

จัดบรรยากาศในชั้นเรียนสนับสนุนใหมีการสะทอนความคิดมีการวิเคราะหวิจารณความคิดเห็นท่ี

ขัดแยง ใชทรัพยากรในทองถ่ินหรือแหลงเรียนรูนอกหองเรียน พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม

โมเดลท่ีกําหนด สามารถทําใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน นักเรียนเขาใจบทบาทและ

หนาท่ีของตนเองในการเรียนรูในกลุมเล็ก และกลุมใหญนักเรียนเขาใจวิธีการเรียนรูวา การเรียนรูจะ

เกิดจากการทํากิจกรรมทางสังคมจากการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การโตแยงดวยความ

สมเหตุสมผล สรางโมเดลของความรูใหมและองคความรูท่ีไดสามารถแกปญหาในสถานการณอ่ืนๆ  

ไดนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทายเรื่องเฉลี่ยรอยละ75.12 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว คือ   

รอยละ 70 และมีจํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑความรอบรูรอยละ 88 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว คือรอยละ 80  

 อําไพ กําลังหาญ (อางถึงใน กิฟละห มาโซ, 2555 หนา 58) ไดวิจัยศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชา เคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ระหวางวิธีการสอนแบบคอนตรัคติวิซึมกับ    

การสอนแบบปกติ เครื่องมือท่ีใช ประกอบดวยแผนการสอนวิชาเคมี เรื่องโครงสรางอะตอมซ่ึงจัด        

การเรียนรูแบบคอนตรัคติวิซึม และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องโครงสรางอะตอม พบวา

นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการสอนดวยวิธีแบบคอนตรัคติวิซึมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 

เรื่องโครงสรางอะตอมอยูในระดับดี สวนการสอนแบบปกติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับปานกลาง 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 หลังไดรับการสอนแบบคอนตรัคติวิซึมมีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนสูงกวากอน

ไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 และนักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบคอนตรัคติวิซึม มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01  

   ศรานนท วะปะแกว (อางถึงใน กิฟละห มาโซ, 2555 หนา 58) ไดศึกษาเก่ียวกับการเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องสมดุลเคมี 

ระหวางการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมและการสอนตามปกติ ผลการวิจัยพบวา ดัชนีประสิทธิผลของ
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แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมเทากับ 0.68 แสดงวาหลังเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

เพ่ิมข้ึน รอยละ 68 นักเรียนท่ีสอนตามปกติหลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์เพ่ิมข้ึนจากกอนเรียนรอยละ 55 

นักเรียนกลุมท่ีเรียนตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมท่ีเรียนตามปกติอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนกลุมท่ีเรียนตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมมีคาเฉลี่ยความคงทน

ในการเรยีนสูงกวากลุมท่ีเรียนตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

นงลักษณ เชื้อดี (อางถึงใน กิฟละห มาโซ, 2555 หนา 58) ไดศึกษาเก่ียวกับวิธีสอนแบบ   

การสรางองคความรูดวยตนเอง ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร และเจตคติทางวิทยาศาสตร ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลัง

เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชวิธีสอนแบบการสรางองคความรูดวยตนเองสูงกวากอน

เรียน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05  

ชูชีพ เอ่ียมฉํ่า (2549, หนา 67) ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวานักเรียนกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยนักเรียนท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีการสรางความรู

ดวยตนเองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู

ตามปกติ  

   สุดใจ สุดชารี (อางถึงใน กิฟละห มาโซ, 2555 หนา 58)  ไดศึกษาเก่ียวกับการเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิท์างการเรียนความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร วิชาวิทยาศาสตร เรื่องระบบสุริยะและพลังงาน

แสง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ระหวางการสอนตามโมเดลการเรียนรูแบบคอนสตรัคติวิสต (CLM) 

กับการสอนตามคูมือครู สสวท. ผลการวิจัยพบวานักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทาง    

การเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01  

   จารึก สกุลเจริญโชค (อางถึงใน กิฟละห มาโซ, 2555 หนา 58) ไดศึกษาผลของการใช

กิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีการสรรคสรางความรูประกอบการประเมินตามสภาพจริงท่ีมีตอ

ศักยภาพทางการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ผลการวิจัยพบวาการใช

กิจกรรมการเรียนตามแนวทฤษฎีการสรรคสรางความรูประกอบการประเมินตามสภาพจริงทําให

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ปานกลางและต่ํา มีศักยภาพทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสูงข้ึน

ในแตละชวงระยะ 

ศิริเพ็ญ ไหมวัด (อางถึงใน กิฟละห มาโซ, 2555 หนา 58) ไดทําการวิจัยเพ่ือสรางและ

ทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกมสอนตามแนวทฤษฎีคอนตรัคติวิซึม 

ระดับประถมศึกษาปท่ี 6 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวย

บทเรียนท่ีสรางข้ึน พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกมการสอนตามแนวทฤษฎีคอนตรัคติวิซึม  
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มีประสิทธิภาพ 83.33/80.33 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไวคือ 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนหลังเรียน 61 สูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกมการสอนท่ีสรางข้ึน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกม     

การสอนตามแนวทฤษฎีคอนตรัคติวิซึมท่ีสรางมีประสิทธิภาพและทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง    

การเรียนสูงข้ึน  

 2.7.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของในตางประเทศ                             

 เพียซา (Piazza, 1995, p. 340-A) ไดทําการวิจัยเชิงคุณภาพสํารวจการเรียนการสอนคณิตศาสตร

ภายใตทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ผลการวิจัย พบวา ทฤษฎีการสอนแบบคอนสตรัตติวิสตชวยใหนักเรียนได

เรียนรูการสรางองคความรูดานคณิตศาสตรดีข้ึน                                  

 อันยานีชิและอิมมาบูลา (Anyanechi & Emmanuela, 1996, Abstract) ไดทําการวิจัยเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพการสอนวิทยาศาสตร โดยใชวิธีสอนตามแนวสรรคนิยมกับการสอนตามปกติ โดยแบง

นักเรียนเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมกลุมทดลองไดรับการสอนตามแนวสรรคนิยมสวนกลุม

ควบคุมไดรับการสอนแบบปกติผลการวิจัยพบวาวิธีสอนตามแนวสรรคนิยมดีกวาวิธีสอนตามปกติ                                                                                                   

 อับบาส (Abbas, 1997,  Abstract) ไดทําการวิจัยศึกษาประสิทธิภาพของการสอนวิทยาศาสตรตาม

แบบคอนสตรัคติวิสตกับนิสิตครูระดับประถมศึกษาท่ีไมมีพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร โดยวิเคราะหจาก          

การสังเกตและจดบันทึกผลการเรียน สัมภาษณครูผูสอนและผูเรียน ผลการวิจัย พบวา การสอนตาม

รูปแบบคอนสตรัคติวิสตชวยใหผูเรียนมีความเขาใจบทเรียนไดดี                     

 ฮิลเดย และ ซิลลิเวน (Hulley & Sullivan, 1998, Abstract) ไดทําการวิจัยการใชชุดการเรียน

การสอนบูรณาการวิทยาศาตรและสังคมศึกษา ผลการวิจัย พบวา การเรียนโดยใชชุดการเรียนการสอน

ชวยสรางความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถบูรณาการความรูวิทยาศาสตรและสังคมศึกษาไดดวยตนเอง  

 กิลส (Gill, 1975, Abstract) ไดทําการวิจัย เรื่องคุณคาของชุดการสอน แบบศูนยการเรียน

ในระดับประถมศึกษา พบวา ชุดการสอนแบบศูนยการเรียนเปดโอกาสใหนักเรียนไดรับประสบการณ

จากกิจกรรม และสื่อการเรียนการสอนแบบตางๆ ท่ีครูจัดใหเปนการตอบสนองความตองการของ

นักเรียน ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรน มีความคิดสรางสรรคเพ่ิมข้ึน สวนการสอนตามปกติไดจัด

กิจกรรมการสอนตามแผนการสอนท่ีกําหนดไว ครูผูสอนมีบทบาทในการสอนโดยเปนผูบรรยาย 

อธิบาย ควบคุมใหเปนไปตามแผนการสอนท่ีกําหนดไว โดยไมคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

นักเรียนไมมีอิสระตอการจัดกิจกรรมจะทําใหนักเรียนไมมีความกระตือรือรนและไมมีความอยากรู

อยากเห็นในสิ่งท่ีเรียนในบทนั้นๆ 

 แอนบานิที (อางถึงใน  สุชาดา ทองอยู, หนา 38) ไดศึกษาถึงประสิทธิภาพ ในการพัฒนา

ทักษะการแกปญหาคณิตศาสตร กลุมตัวอยาง จํานวน 106 คนแบงออกเปน 4 กลุม ดังนี้ กลุมท่ี 1 

ไดรับการสอนตามกรอบแนวคิดผูเรียนสรางความรูเอง กลุมท่ี 2 ไดรับการสอนโดยตรง กลุมท่ี 3 
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ไดรับการสอนโดยตรงรวมกับการจัดสภาพแวดลอม ตามกรอบแนวคิดผูเรียนสรางความรูเอง และ

กลุมท่ี 4 เปนกลุมควบคุม ทําการทดลอง 14 วัน ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนท่ีอยูในกลุมสภาพแวดลอม

ตามกรอบแนวคิดผูเรียน เปนผูสรางความรูเองมีระดับความเขาใจปญหา ความเชื่อเก่ียวกับเหตุผลใน

ความสําเร็จทางคณิตศาสตร ความสามารถในการใชกลยุทธในการคิด กรแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแกปญหาสูงกวากลุมท่ีไดรับการสอนโดยตรง  

 สลาเตอร (อางถึงใน สุชาดา ทองอยู, หนา 38) สลาเตอร มีความสนใจในการศึกษาในวิชา

ดาราศาสตรโดยเขาไดศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการสอบแบบคนสตรัคติวิซึม การจัดการศึกษา

ประสิทธิภาพของวิธีการสอนแบบคอนสรัคติวิซึม การจัดการศึกษาวิชาดาราศาสตรของครูในระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนกับครูในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนกับครู 

จํานวน 25 คน โดยใชเวลาศึกษา 15 สัปดาห ตามหลักสูตรวิชาดาราศาสตร พบวาเทคนิคและการเรียน

การสอนแบบคอนสรัคติวิซึม สามารถชวยสรางประสิทธิภาพการเรียนรูไดดีข้ึน  

 ไวท (อางถึงใน  สุชาดา ทองอยู, หนา 39) ไดศึกษางานวิจัย เรื่องการจัดการเรียนการสอน

ตามแนวคอนสรัคติวิซึม ในชั้นเรียนชีววิทยา : ผลกระทบท่ีมีตอความสามารถดานเนื้อหา พัฒนาการ

ดานสติปญญา และเจตคติวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนศึกษากลุมเสี่ยง โดยกลุมควบคุมเปนการ

ทดลองตามคูมือครู สวนกลุมทดลองสอนโดยแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม ซ่ึงนาสนใจคือผูวิจัยได

ทําการศึกษากับนักศึกษาปที 3 ในกลุมท่ีเรียนรวมวิชาชีววิทยาท่ีเปนกลุมเสี่ยง ซ่ึงลงทะเบียนเรียน

ตามความสนใจ งานวิจัยนี้เปนการวิจัยก่ึงทดลองแบบ pretest-posttest control group desingn 

โดยใชคะแนน GPA และ SAT เปนการปรับความสามารถของนักเรียนท้ัง 2 กลุม ใหเทากัน แตละกลุมทํา   

การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เพ่ือวัดความสามารถดานเนื้อหา พัฒนาการดานสติปญญา และ

เจตคติวิชาวิทยาศาสตร การวิเคราะหขอมูลใช covariance และคาสหสัมพันธ ผลการวิจัยพบวา พัฒนาการ

ดานสติปญญาโดยสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยใช GALT มีนัยสําคัญในกลุมทดลอง แตไมพบในกลุม

ควบคุมและไมมีนัยสําคัญในดานเจตคติวิชาวิทยาศาสตร แตท้ังสองกลุมมีความสามารถดานเนื้อหาเพ่ิมข้ึน 

ซ่ึงกลุมทดลองมีความสามารถดานเนื้อหาเพ่ิมมากข้ึนกวากลุมควบคุม ยิ่งกวานั้นนักศึกษาท่ีเปนกลุมเสี่ยง 

(คะแนน SATนอยกวา 800) ในกลุมทดลองมีความสามารถดานเนื้อหา และการคิดท่ีเปนเหตุเปนผลเพ่ิมข้ึน 

อยางมีนัยสําคัญ 

 แอนดรูว (อางถึงใน  กิฟละห มาโซ, 2555 หนา 56) ทําการศึกษาเก่ียวกับผลการเรียนรู 

เรื่องกลศาสตรและเจตคติท่ีมีตอวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีไดรับการสอนตามแนวคอนสรัคติวิสซึม

กับการสอนปกติ การดําเนินการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล ท้ังดานปริมาณและคุณภาพขอมูลดาน

คุณภาพไดมาจากการสัมภาษณ การสังเกต การใชวีดิทัศน ขอมูลดานปริมาณไดจากใชแบบทดสอบ

และแบบวัดเจตคติ ซ่ึงพบวา ดานปริมาณนักเรียนท้ังสองกลุมมีคะแนนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติ ดานคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม ทําใหนักเรียนสนุกสนาน

ในการเรียน เนื่องจากมีการปฏิสัมพันธรวมกัน และสามารถนําไปใชในการดํารงชีวิต  

 แอบพลีตัน (อางถึงใน  กิฟละห มาโซ, 2555 หนา 57) ไดทําการวิจัยเพ่ือหาความสัมพันธ

บางประการระหวางการใชรูปแบบการเรียนรูตามแนวคิดของปรัชญาสรางสรรคความรูนิยมกับทฤษฎี

ชีววิทยาระบบประสาทปจจุบันและการนําไปประยุกตใชกับการศึกษาวิทยาศาสตรพบวาการเรียนรู

ประสบการณใหมของนักเรียนมีความเก่ียวของกับความรูความจําหรือประสบการณเดิม หรือความรู

เดิมท่ีมีอยูในระบบประสาทสวนกลาง ซ่ึงเปนระบบท่ีมีความสลับซับซอนในสมอง และเปนสวน

อธิบายเก่ียวกับประสบการณทางภาษา ความจํา และการใชเหตุผลทางตรรกวิทยาและการเรียนรูจะ

เกิดเม่ือมโนมติความรูเดิมท่ีมีอยูในระบบประสาทสวนกลางถูกกระตุน 

   ไนส (อางถึงใน กิฟละห มาโซ, 2555 หนา 57) ไดทําการวิจัยโดยใช cognitive conflict 

เปนยุทธวิธีสําหรับการแกปญหาในวิชาเคมี ตามแนวคิดปรัชญาสรางสรรคความรูนิยม พบวานักเรียน

กลุมทดลองท่ีไดรับการกระตุนประสบการณเดิมหรือความรูเดิมท่ีคลาดเคลื่อนไดเทานั้น แตสามารถท่ี

จะทําใหนักเรียนสรางแนวคิดหรือทฤษฎีท่ีดีกวาอีกดวย  

  สตีล (อางถึงใน  กิฟละห มาโซ, 2555 หนา 57) ไดศึกษาเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู

ตามแนวทฤษฎีคอนตรัคติวิซึม วิชาคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาปท่ี 4 รูปแบบการวิจัยเปนแบบเชิง

คุณภาพ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแกการใชบันทึกสนาม การใชวีดีทัศน การใชเครื่องบันทึกเสียง         

การสัมภาษณ ผลการวิจัยพบวาเนื้อหาวิธีการสอนพิจารณาจากการเลือกวิธีการ การจัดการเรียนรู            

การวางแผนการจัดการเรียนรู การประเมินนักเรียน และปฏิสัมพันธในระดับหองเรียนครูในระดับ

ประถมศึกษาสามารถสอนโดยใชหลักการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิซึมและสามารถพัฒนาการเรียนรูเปน

รายบุคคลได ครูสามารถสรางสิ่งแวดลอมทางการเรียนรูเพ่ือกระตุนใหนักเรียนมีความเชื่อม่ันในความคิดของ

ตนเอง  

 ไนแมน (อางถึงใน กีฟละห มาโซ, 2555, หนา 57) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับการเรียนรูจาก

ประสบการณตามแนวคอนสตรักติวิซึมในหลักสูตรวิทยาศาสตรของโรงเรียน กลุมตัวอยางท่ีใชเปน

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ การสอบถาม การสังเกต 

ผลการวิจัยพบวา การลงมือปฏิบัติ การมีสวนรวม การอภิปราย การยอมรับความคิดเห็น เปนสิ่ง

สําคัญซ่ึงครูจําเปนตองใชเวลาเพ่ือสรางกิจกรรมใหดีข้ึน  

           ทอรเลย และ สตอฟเฟลน (อางถึงใน กีฟละห มาโซ, 2555, หนา 57) ทําการวิจัยท่ีแสดง

ใหเห็นถึงรูปแบบการเรียนรูเพ่ือเปลี่ยนมโนมติท่ีคลาดเคลื่อนทางวิทยาศาสตร พบวา การเปลี่ยนมโน

มติท่ีคลาดเคลื่อนของนักเรียนข้ึนอยูกับการใชภาษาในการอภิปรายท่ีมีเหตุผล และควบคุมประโยชน

ของการความรูท่ีไดไปใชแกปญหากับเหตุการณอ่ืนหรือสถานการณอ่ืน    
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 ดาเลส คามอล สาดัม (อางถึงใน กีฟละห มาโซ, 2555, หนา 57) ไดศึกษาวิธีสอนวิทยาศาสตรท่ี

อาศัยแนวคิดการสรางความรูดวยตนเอง ซ่ึงกําหนดใหนักเรียนคนหามโนมติจากการลงมือทําปฏิบัติการ 

และสรางความหมายจากประสบการณเหลานั้น ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีความม่ันใจในมโนมติหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เจตคติโดยภาพรวมท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตรไดรับการ

พัฒนาสูงข้ึน และมีพัฒนาการดานการสื่อสารระหวางนักเรียนกับพอแม ของนักเรียน โดยภาพรวมพบวา

นักเรียนมีแรงจูงใจและนักเรียนสวนมากคิดวา เทคนิคท่ีใชใน หนวยการเรียนนี้มีประสิทธิผลในการชวยให

พวกเขาไดเรียนรู  

 ครูทิส (อางถึงใน กีฟละห มาโซ, 2555, หนา 58) ไดทําการศึกษา เรื่อง การพัฒนารูปแบบ

การสอนวิชาเคมี ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยใชการสอนตามแนวคอนสรัคติวิสซึมและวงจร

การเรียนรู เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ความรูในเนื้อหาและเจตคติตอวิชา

วิทยาศาสตร ซ่ึงใชบทเรียนโมเดลท่ีประกอบดวยมโนมติพ้ืนฐานทางเคมี 9 มโนมติ ซ่ึงผลการวิจัย

พบวา นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับใชในการแกปญหาสูงข้ึน และนักเรียนมี

เจตคติท่ีดีตอวิชาวิทยาศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนดวย  

   วิลสัน (อางถึงใน วัฒนา อรุณวัฒนะ, 2548, หนา 14-15) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับการวิเคราะหผล

การใชชุดการสอนของครูเพ่ือแกปญหาในการเรียนของเด็กเรียนชาดานคณิตศาสตรเก่ียวกับการบวก 

การลบ ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนยอมรับกรใชชุดการสอนมีผลดีมากกวาการสอนตามปกติ อันเปน

วิธีการหนึ่งท่ีชวยใหครูสามารถแกปญหาการสอนท่ีอยูใน หลักสูตรคณิตศาสตรสำหรับเด็กเรียนชา  

  วีวาส (อางถึงใน ศิริรัตน ศิริชีพชัยยันต, 2548, หนา 20) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับการออกแบบ

พัฒนาและประเมินคาของการรับรูทางความคิดของนักเรียนเกรด 1 ในประเทศเวเนซูเอลาโดยใชชุดการสอน  

จากการศึกษาเก่ียวกับความเขาใจในการพัฒนาทักษะท้ัง 5 ดาน คือ ดานความคิด ดานความพรอมใน 

การเรียน ดานความคิดสรางสรรค ดานเชาวปญญา และดานการปรับตัวทางสังคม กลุมตัวอยางเปน

นักเรียนเกรด 1 จากโรงเรียนเรนิสกัวเนียร เขตรัฐมิลันท ประเทศเวเนซูเอลา จํานวน 214 คน แบงเปน

กลุมทดลอง 3 หองเรียน จํานวน 114 คน ไดรับการสอนโดยใชชุดการสอน กลุมควบคุม 3 หองเรียน จํานวน 

100 คนไดรับการสอนปกติ ผลการวิจัยพบวานักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชชุดการสอนมีความสามารถ

เพ่ิมข้ึนในดานการคิด ดานความพรอมในการเรียน ดานการคิดสรางสรรค ดานเชาวปญญา และดานการปรับตัว

ทางสังคมหลังจากท่ีไดรับกรสอนดวยชุดการสอนสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติ 

 จากการศึกษาคนควาเก่ียวกับชุดการเรียนรู และการเรียนการสอนตามแนวสรรคนิยมจาก

นักการศึกษา และจากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศและตางประเทศจะเห็นไดวาชุดการเรียนรู

เปนสื่อการสอนท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะนํามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดแสวงหา

ความรูดวยตนเอง และยังเปดโอกาสใหนักเรียนไดทํางานรวมกันเปนกลุม นักเรียนสามารถคิดเปน  

ทําเปน แกปญหาได มีความรับผิดชอบรวมกัน ทําใหกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ   
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สงผลโดยตรงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สวนการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม เปน

แนวคิดหนึ่งในการพัฒนาการเรียนรูใหกับเด็กโดยการฝกทักษะ มุงเนนใหเด็กเปนผูลงมือกระทําใน

กระบวนการสรางความรูดวยตนเองใหเกิดข้ึน ใหผูเรียนทํางานรวมกันเกิดการเรียนรูมากกวาการ

ถายทอดความรู ซ่ึงพบวา ผูเรียนมีศักยภาพทางการเรียนเพ่ิมข้ึนท้ังความสามารถทางการคิดและการ

แลกเปลี่ยนประสบการณความคิดเห็นตางๆ เพ่ือพัฒนาความรูใหมๆ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให

ดียิ่งข้ึนตอไป        
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู

ตามแนวสรรคนิยม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ผูวิจัยไดดําเนินตามข้ันตอนดังนี้  

 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 3.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

 3.3 การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ  

 3.4 ข้ันตอนในการทดลอง 

 3.5 การวิเคราะหขอมูล 

 3.6 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล   

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 

           3.1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัย   

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ในเขตอําเภอบางน้ําเปรี้ยว 

จังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556 

นักเรียนรวมท้ังสิ้น 301 คน ซ่ึงมีการจัดหองเรียนแบบคละความสามารถ มีท้ังนักเรียนท่ีมีความสามารถใน

การเรียนระดับเกง ปานกลาง ออน ในหองเรียนเดียวกัน   

 

 3.1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย   

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4/2- 4/3 จํานวน 49 คน   

โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษาท่ี 2556 ใชวิธีการสุมแบบแบบเจาะจง (purposive  

sampling )   
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 3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ประกอบดวย  

  1) ชุดการเรียนรู เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ชุดการ

เรียนรูแบงเปน 5 ชุด 

 (1) ชุดการเรียนท่ี 1 ไบโอม ไดแก ไบโอมบนบก ไบโอมในน้ํา  

 (2) ชุดการเรียนท่ี 2 ความหลากหลายของระบบนิเวศ  

 (3) ชุดการเรียนท่ี 3 ความสัมพันธในระบบนเิวศ  

 (4) ชุดการเรียนท่ี 4 การถายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ  

 (5) ชุดการเรียนท่ี 5 การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีของระบบนิเวศ  

    2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม สําหรับนักเรียน    

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 

3.3 การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

 

 ผูวิจัยมีข้ันตอนในการดําเนินการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้  

 3.3.1 ชุดการเรียนรู เรื่องส่ิงแวดลอมโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้   

 1) ศึกษา และวิเคราะหคูมือการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรใน

เรื่องสาระและมาตรฐานการเรียนรูวิทยาศาสตร ตัวชี้วัด คําอธิบายรายวิชา และหนวยการเรียน    

เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  

 2) ศึกษารายละเอียดเนื้อหาท่ีจะนํามาสรางชุดการเรียนรู เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม  

 3) ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุดการเรียนรูของนักการศึกษา นักวิชาการและ

ผูเชี่ยวชาญ จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

 4) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสรางชุดการเรียนรู  
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 3.3.2 สรางชุดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิตกับส่ิงแวดลอม

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ในการสรางและหาคุณภาพของชุดการเรียน ผูวิจัยไดดําเนิน

ตามข้ันตอนดังนี้ 

 1) ข้ันเตรียมการ  

                      (1) ศึกษาทฤษฎีหลักการและแนวคิดท่ีเก่ียวของ ไดแก แนวทฤษฎีสรรคนิยม  

(constructivism) และศึกษารายละเอียด แนวคิด และหลักการเก่ียวกับการสรางชุดการเรียนรูจาก

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการสรางชุดการเรียนรู รวมท้ังขอคําแนะนําจากคณะกรรมการท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือเปนแนวทางในการสรางชุดการเรียนรู 

 (2) ศึกษาคูมือครูสาระการเรียนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จัดทําโดย

กระทรวงศึกษาธกิาร     

 (3) วิเคราะหหลักสูตร ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม   

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 แลวจัดเนื้อหาเปนชุดการเรียน จํานวน 5 ชุดการเรียนรู 

         2) ดําเนินการสรางชุดการเรียนรู ผูวิจัยไดดําเนินการสรางชุดการเรียน ดังนี้ 

              (1) กําหนดจุดประสงคการเรียนรูเชิงพฤติกรรมลงในชุดการเรียนแตละชุด 

                       (2) รวบรวมรายละเอียดสาระ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม และวิเคราะหสาระ และ

เวลาท่ีใชในการสอน โดยแบงเนื้อหาออกเปน 5 ชุด มีรายละเอียดดังนี้  

 ชุดการเรียนรูท่ี 1 ไบโอม ไดแก ไบโอมบนบก ไบโอมในน้าํ 

          ชุดการเรียนรูท่ี 2 ความหลากหลายของระบบนิเวศ ไดแก ความสัมพันธระหวาง

สิ่งมีชีวิตกับปจจัยทางกายภาพความสัมพันธ ระหวางสิ่งมีชีวิตกับปจจัยทางชีวภาพ  

  ชุดการเรียนรูท่ี 3 ความสัมพันธในระบบนิเวศ ไดแก ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับ

ปจจัยทางกายภาพ ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับปจจัยทางชีวภาพ 

 ชุดการเรียนรูท่ี 4 การถายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ  ไดแก การ

ถายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ 

 ชุดการเรียนรูท่ี 5 การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีของระบบนิเวศ 

                    (3) กําหนดกิจกรรม สื่อการเรียนรู แหลงการเรียนรู ในแตละกิจกรรมและลําดับ

กิจกรรม ใหสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมแตละชุดการเรียน  

                   (4) กําหนดการวัดและประเมินผลในแตละชุดการเรียน โดยแบบทดสอบกอน

เรียนและหลังการเรียนรวมท้ังคําถามในแบบฝกหัด 

                   (5) เลือกและผลิตสื่อการสอน วัสดุอุปกรณใหสอดคลองกับแตละกิจกรรมเพ่ือหา

ประสิทธิภาพตอไป 
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                    (6) ในการสรางชุดการเรียน จะตองประกอบไปดวยสวนตางๆ ใหครบดังนี้ คือ  

คูมือครู คูมือนักเรียน เนื้อหา แบบทดสอบกอนเรียน หลังเรียน แบบสรุปทบทวนเนื้อหาท่ีเรียนใน

รูปแบบแผนผังความคิด เพ่ือใหพรอมท่ีจะนําไปใชไดทันที 

             3) ดําเนินการทดสอบและปรับปรุงแกไขชุดการเรียนวิทยาศาสตร  

                    (1) นําชุดการเรียนวิทยาศาสตรท่ีสรางข้ึน เสนอตอคณะกรรมการท่ีปรึกษา 

วิทยานิพนธเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยท่ัวไป เนื้อหา ภาษาท่ีใช และความ

เหมาะสมของสื่อ เพ่ือขอคําแนะนํา และนํามาปรับปรุงเพ่ือแกไขตอไป   

                    (2) นําชุดเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีปรับปรุงแกไขแลว เสนอตอผูเชี่ยวชาญเพ่ือ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา และนํามาปรับปรุงตามขอเสนอแนะ เชน ความชัดเจนในการใช

ภาษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสรางแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมและการ

นําเสนอผลงานของกลุมหนาชั้นเรียน  

 (3) นําชุดการเรียนรูวิทยาศาสตร ท่ีปรับปรุงแกไขจากผูเชี่ยวชาญแลวไปทดลองใชกับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 43 คน มีลําดับข้ันตอนของการสุมตัวอยาง ดังนี้  

        ก. แบบเดี่ยว ทดลองจํานวนนักเรียน 3 คน ไมไดคํานวณหาประสิทธิภาพของชุด

การเรียนรู เนื่องจากจํานวนนักเรียนไมเพียงพอ เพราะชุดการเรียนรู เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม โดยใช

รูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม เปนชุดการเรียนรูท่ีมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน

ใหนักเรียนทํางานเปนกลุม 5-6 คนข้ึนไป เพ่ือใหนักเรียนไดเผชิญปญหาและลงมือปฏิบัติท่ีจะแกปญหา 

เนนกิจกรรมท่ีแปลกใหมเพ่ือใหนักเรียนเกิดความอยากรู อยากเห็นแลวกระตุนใหนักเรียนคนหาคําตอบ

ของตนเองกับเพ่ือน  

        ข. แบบกลุมเล็ก ทดลองกับผูเรียน 7 คน มีประสิทธิภาพ 82.29/84.29 สูงกวาเกณฑ

ท่ีกําหนดไว 70/70 นําชุดการเรียนรูไปทดลองในภาคสนาม 

           ค. แบบภาคสนาม ทดลองกับผูเรียน 33 คน มีประสิทธิภาพ 82.73/ 85.33 สูงกวา

เกณฑท่ีกําหนดไว 80/80 

      (4) นําชุดการเรียนรู เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตาม

แนวสรรคนิยมท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางเพ่ือหาคุณภาพตามเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 

ซ่ึงมีความหมายดังนี้ 

     80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนท้ังหมดท่ีไดจากการทําชุดการเรียนรู 

เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม คิดเปนรอยละ 80                

มีประสิทธิภาพ 80.44% 
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     80 ตัวหลัง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนท้ังหมดท่ีไดจากการแบบทดสอบหลังเรียน

แตละชุดการเรียนรู เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม   

คิดเปนรอยละ 80 มีประสิทธิภาพ 95.10 % 

        3.3.3 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิตกับส่ิงแวดลอม โดยใช

รูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม  

               ผูวิจัยมีข้ันตอนในการดําเนินการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือของแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตาม   

แนวสรรคนิยม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้  

 ข้ันเตรียม  

                      1) ศึกษาเอกสารเก่ียวกับการวัดผลประเมินผล วิธีการสรางแบบทดสอบการเขียน

ขอสอบสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                           

      2) ศึกษาจุดประสงคการเรียนรู และสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม เพ่ือสรางตารางวิเคราะหหลักสูตรวิทยาศาสตร โดยแบงพฤติกรรมดานตางๆ 

ออกเปน 4 ดาน คือ ดานความรู–ความจํา ดานความเขาใจ ดานการนําไปใช ดานทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร                                                                                                    

 ข้ันสราง                                                                                                  

  3) สรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู

ตามแนวสรรคนิยม เปนขอสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ มากกวาท่ีตองการ

จริง 20 ขอ โดยขอคําถามแตละขอจะกําหนดเปนสถานการณ  ปญหาใหนักเรียนพิจารณาเลือกตอบ     

ใน แตละขอมีคําตอบท่ีถูกตองเพียง 1 คําตอบ                                                                                  

 ข้ันทดลอง                                                                                               

  4) ข้ันตรวจสอบคุณภาพแบบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรโดยใชรูปแบบการ

จัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม 

 (1) นําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู

ตามแนวสรรคนิยม ท่ีสรางข้ึนเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม

ของการใชภาษาและความสอดคลองระหวางพฤติกรรมท่ีตองการทดสอบและขอคําถาม  แลวนํา

ขอเสนอแนะมาปรับปรงุแกไข                           

 (2) นําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรโดยใชรูปแบบการจัด การเรียนรู

ตามแนวสรรคนิยม ท่ีปรับปรุงแกไขแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรง

เชิงเนื้อหา ความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง ลักษณะการใชคําถาม ตัวเลือกความสอดคลองระหวางจุดประสงค 
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กับพฤติกรรมท่ีตองการวัด ความถูกตองดานภาษา แลวพิจารณาหาคาดัชนีความสอดคลอง 0 (Index of 

Item-objective congruence: IOC) ซ่ึงผูเชี่ยวชาญแตละทานจะใหคะแนนตามเกณฑดังนี้              

                      ใหคะแนน 1 เม่ือผูเชี่ยวชาญแนใจวาขอคําถามนั้นสามารถวัดไดตรงกับพฤติกรรมท่ี

ตองการทดสอบ 

   ใหคะแนน 0 เม่ือผูเชี่ยวชาญไมแนใจวาขอคําถามนั้นสามารถวัดไดตรงกับพฤติกรรม

ท่ีตองการทดสอบ 

   ใหคะแนน -1 เม่ือผูเชี่ยวชาญแนใจวาขอคําถามนั้นไมสามารถวัดไดตรงกับพฤติกรรม

ท่ีตองการทดสอบนําผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญท้ัง 5 ทาน มาทําการวิเคราะหเพ่ือหาคาดัชนีความ

สอดคลอง (Index of Item-objective congruence: IOC) ซ่ึงไดคาดัชนีความสอดคลอง 0.83–1.00  

หลังจากนั้น ผูวิจัยนําขอเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีไดรับมาปรับปรุงแกไขแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตรโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยมคํานวณดานการคูณใหมีความเหมาะสม 

   (3) นําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู

ตามแนวสรรคนิยมท่ีปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลว ไปทดลองใช (try out) กับนักเรียน

กลุมประชากรชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 43 คน มีลําดับข้ันตอนของการสุมตัวอยางดังนี้  

       ก. แบบเดี่ยว ทดลองจํานวนนักเรียน 3 คน ไมไดคํานวณหาประสิทธิภาพของชุด

การเรียนรู เนื่องจากจํานวนนักเรียนไมเพียงพอ เพราะชุดการเรียนรู เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม โดยใช

รูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม เปนชุดการเรียนรูท่ีมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน

ใหนักเรียนทํางานเปนกลุม 5-6 คนข้ึนไป เพ่ือใหนักเรียนไดเผชิญปญหาและลงมือปฏิบัติท่ีจะแกปญหา 

เนนกิจกรรมท่ีแปลกใหมเพ่ือใหนักเรียนเกิดความอยากรู อยากเห็นแลวกระตุนใหนักเรียนคนหาคําตอบ

ของตนเองกับเพ่ือน  

       ข. แบบกลุมเล็ก ทดลองกับผูเรียน 7 คน มีประสิทธิภาพ 82.29/84.29 สูงกวาเกณฑท่ี

กําหนดไว 70/70 นําชุดการเรียนรูไปทดลองในภาคสนาม 

           ค. แบบภาคสนาม ทดลองกับผูเรียน 33 คน มีประสิทธิภาพ 82.73/ 85.33 สูงกวา

เกณฑท่ีกําหนดไว 80/80 

   (4) นํากระดาษคําตอบท่ีนักเรียนตอบแลวมาตรวจใหคะแนน ถาตอบถูก กําหนดคา

คะแนนให 1 คะแนน และถาตอบผิดหรือไมตอบ หรอืตอบเกิน 1 ตัวเลือกกําหนดคาคะแนนให 0 คะแนน 

   (5) นําผลคะแนนมาวิเคราะหแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรรายขอ  

โดยหาคาความยาก (p) และหาคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร

เปนรายขอ โดยใชเทคนิค 50% แลวคัดเลือกแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรท่ีมีคาความ
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ยากงายระหวาง 0.20 - 0.80 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ข้ึนไป พบวา คาความยาก (p) อยูระหวาง      

0.20 – 0.80 คาอํานาจจําแนก (r) อยูระวาง 0.20 – 0.30 

   (6) นําแบบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรท่ีคัดเลือกไวจากขอ 5 จํานวน 60 ขอ 

มาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ันของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรท้ังฉบับตามวิธีของ    

คูเดอร ริชารดสัน โดยวิธีหาคา KR-20 ไดคาความเชื่อม่ัน 0.86 

   (7) จัดพิมพแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู

ตามแนวสรรคนิยมเปนฉบับสมบูรณแลวนําไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง  

 

3.4 ข้ันตอนในการทดลอง 

 

 ข้ันเตรียม 

  1) ผูวิจัยติดตอขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรถึง

ผูบริหารโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลและดําเนินการวิจัย 

  2) ผูวิจัยขอเขาพบผูบริหารโรงเรียน เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค ข้ันตอนการดําเนินการ

วิจัยตลอดจนขอความรวมมือในการวิจัย 

 3) จัดตารางโครงสรางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการทดลอง โดยทําการ

ทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556 ใชเวลาในการทดลอง 5 สัปดาห สัปดาหละ 3 ชั่วโมง รวมเวลา

ท่ีใชในการทดลอง 15 ชั่วโมง 

 

ตาราง 1 กําหนดการจัดการเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรู เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม วิชาวิทยาศาสตร 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 

แผนท่ี ตัวชี้วัด ชุดการเรียนรู/สาระการเรียนรู จํานวน

ชั่วโมง 

1 

 

2 

1. อธิบายดุลยภาพของระบบนิเวศ 

 

2. อธิบายความสําคัญของความ

หลากหลายทางชีวภาพและเสนอแนะ

แนวทางในการดูแลและรักษา 

ชุดการเรียนรูท่ี 1 ไบโอม ไดแก ไบโอมบนบก  

ไบโอมในน้ํา 

ชุดการเรียนรูท่ี 2 ความหลากหลายของระบบ

นิเวศ  ไดแก ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับ

ปจจัยทางกายภาพความสัมพันธระหวาง

สิ่งมีชีวิตกับปจจัยทางชีวภาพ 

3 

 

3 
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ตาราง 1 (ตอ) 

แผนท่ี ตัวชี้วัด ชุดการเรียนรู/สาระการเรียนรู จํานวน

ชั่วโมง 

3 3. อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลง

แทนท่ีของสิ่งมีชีวิต 

ชุดการเรียนรูท่ี 5  การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีของ

ระบบนิเวศ  

3 

4 1. วิเคราะหสภาพปญหา สาเหตุ

ของปญหาสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติในระดับทองถ่ิน  

ระดบัประเทศและระดับโลก 

ชุดการเรียนรูท่ี 3 ความสัมพันธในระบบนิเวศ  

ไดแก ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับปจจัย

ทางกายภาพ ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต

กับปจจัยทางชีวภาพ 

3 

 

 

 

5 1. อภิปรายแนวทางในการปองกัน

แ ก ไ ข ป ญ ห า สิ่ ง แ ว ด ล อ ม แ ล ะ

ทรัพยากรธรรมชาติ  

2. วางแผนและดําเนินการเฝาระวัง

อนุรักษ และพัฒนาสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 ชุดการเรียนรูท่ี 4 การถายทอดพลังงานและ

การหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ ไดแก การ

ถายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต วัฎจักรของสาร

ในระบบนิเวศ  

3 

 รวม  15 

   

 ข้ันดําเนินการ 

  4) กอนดําเนินการทดลอง ทําการทดสอบกอนเรียนกับนักเรียนกลุมตัวอยางดวย

แบบทดสอบ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนและบันทึกผลการทดสอบไวเปนคะแนน

สอบกอนเรียนสําหรับวิเคราะหขอมูล 

  5) ผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุดการเรียน เรื่องชีวิตกับ

สิ่งแวดลอม โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจํานวน 5 ชุด ระหวาง

การเรียนการสอนแตละชุด ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบทดสอบเพ่ือเก็บคะแนนไวคํานวณคาประสิทธิภาพ

ของกระบวนการ (E1) 

  6) เม่ือสิ้นสุดการทดลอง ผูวิจัยนําแบบทดสอบหลังเรียนแตละชุดไปทดสอบกับ

นักเรียนเพ่ือเก็บคะแนนไวคํานวณคาประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) และเปนคะแนนหลังจากไดรับ

การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดการเรียนรู เรื่อชีวิตกับสิ่งแวดลอม โดยใชรูแบบการจัดการเรียนรู

ตามแนวสรรคนิยมท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 

  7) ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากการทดลอง ไปวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ 
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  8) นําขอมูลท่ีไดไปปรับปรุงแกไขชุดการเรียนรู เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม โดยใช

รูปแบบการจดัการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม เพ่ือเผยแพรตอไป 
 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยวิเคราะหตามลําดับ

ดังนี้ 

  1) วิเคราะหหาคาเฉลี่ย คารอยละ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากคะแนนการทํา

แบบทดสอบระหวางจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุดการเรียนรู เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม โดย

ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม และคะแนนจากการทําแบบทดสอบทางวิทยาศาสตร

หลังการทดลอง 

   2) หาคาดัชนีความสอดคลอง0 (Index of Item-objective congruence: IOC)  

ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง (construct validity) 

ของชุดการเรียนรู เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอมโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิย และ

แบบทดสอบโดยพิจารณาจากคาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ (Index of Item-objective 

congruence: IOC)  

  3) วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก (r) คาความยากงาย (p) ของแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร 

  4) วิ เคราะหหาความเชื่อ ม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตรท้ังฉบับดวยวิธีการหาคา KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน 

  5) วิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตรโดยใชเกณฑประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 80/80   

  6) วิเคราะหการเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตรกอนและหลัง โดยใช t-test for dependent sample 
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3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล   

 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกใชสถิติ ดังนี้  

 3.6.1 สถิติพ้ืนฐาน 

 1) หาคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบกอนและหลังเรียน (mean) โดยคํานวณจากสูตร 

(ชูศรี วงศรัตนะ. 2549, หนา 105) 

 

        x   =  
n

x∑
 

   

   

  เม่ือ  x           แทน   คะแนนเฉลี่ย 

 เม่ือ    ∑ x        แทน   ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

  เม่ือ      n           แทน   จํานวนนักเรียนท้ังหมด 

  เม่ือ      n           แทน   จํานวนนักเรียนท้ังหมด 

 2) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

             การหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) โดยคํานวณจากสูตร                                    

(ชูศรี วงศรัตนะ. 2549, หนา 106) 
 

 

S.D.   =     

 
 

         เม่ือ     S.D.     แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

    ( )2∑ x       แทน ผลรวมของกําลังสองของคะแนน 

    ∑ 2x      แทน กําลังสองของผลรวมของคะแนน 

                     N     แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
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 3.6.2 สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 

      1) คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item-objective congruence: IOC)  

หาคาความเท่ียงตรงตามเนื้อหาโดยการหาดัชนีความสอดคลอง0  

               โดยใชสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ, 2549, หนา 106) 
 

             IOC  =   
N

R∑  
 

 เม่ือ  IOC  แทน   ดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับเนื้อหาหรือระหวาง

ขอสอบกับจุดประสงค 

 ∑R        แทน   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนือ้หาวิชาท้ังหมด      

  N           แทน   จํานวนผูเชีย่วชาญดานเนื้อหา 
 

    2) คาความเชื่อม่ัน ของคูเดอร ริชารดสัน (KR-20)   

       การคํานวณหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิทยาศาสตร โดยคํานวณจากสูตร KR – 20 (ชูศรี วงศรัตนะ, 2549, หนา 76) 

  

           u
r        =                        

 
 

      เม่ือ  ru     แทน   คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

                แทน   จํานวนขอของแบบทดสอบ 

                 แทน  สัดสวนของคนทําถูกในแตละขอ     

                                    แทน   สัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ  = 1-p 

                                  แทน   ความแปรปรวนของคะแนนท้ังหมด 

 เกณฑการแปลผลความเชื่อม่ันมีดังนี้ (เกียรติสุดา ศรีสุข, หนา 144 ) 

  0.00  -  0.20   ความเชื่อม่ันต่ํามาก/ไมมีเลย 

  0.21  -  0.40   ความเชื่อม่ันต่ํา 

  0.41  -  0.70   ความเชื่อม่ันปานกลาง 

  0.71  -  1.00   ความเชื่อม่ันสูง 
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 3) เกณฑประสิทธิภาพ E1/E2 

   หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม โดยใชรูปแบบการจัดการ

เรียนรูตามแนวสรรคนิยม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคมใหมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80   (ชูศรี วงศรัตนะ, 2549, หนา 76) คํานวณจากสูตร 

 

=    × 100 

 

             เม่ือ  E1   แทน   ประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีจัดไวในชุดการเรียนรู           

     คิดเปนรอยละของคะแนนเฉลี่ยท่ีไดจากการทําแบบฝกหัด  

     หรือการประกอบกิจกรรมระหวางเรียน 

   ∑ x   แทน   คะแนนรวมจากการทําแบบฝกหัดหรือการประกอบกิจกรรม 

                     ระหวางเรียน 

              A       แทน   คะแนนเต็มของแบบฝกหัดระหวางเรียนหรือกิจกรรมการเรียน 

                              N      แทน   จํานวนนักเรียนท้ังหมด 

 

   =    × 100 
 

    

    เม่ือ    E2   แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ (พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนในตัวผูเรียน     

หลังจากการเรียนดวยชุดการเรียนรูคิดเปนรอยละของคะแนน

เฉลี่ยท่ีไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน) 

                      ∑ y   แทน  คะแนนรวมจากการทําแบบฝกหัดหลังเรียนและหรือการ 

                 ประกอบกิจกรรมหลังเรียน 

                 B     แทน   คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียนและหรือกิจกรรมหลังเรียน 

                 N     แทน   จํานวนนักเรียนท้ังหมด 
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 4) คาอํานาจจําแนก (r) 

          การหาคาอํานาจจําแนก (discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ 

(บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 84) 

 

r     =   

  

     เม่ือ    r     แทน  คาอํานาจจําแนกของขอสอบ  

                                   แทน  จํานวนคนกลุมสูงท่ีตอบถูก 

                                    แทน  จํานวนคนกลุมต่ําท่ีตอบถูก 

                               f       แทน  จํานวนคนในกลุมสูงหรือกลุมต่ําซ่ึงเทากัน 

เกณฑการแปลความหมายคาอํานาจจําแนกคาอํานาจจําแนกท่ีเปนบวกมีเกณฑการแปลความหมาย 

(รังสรรค มณีเล็ก และคณะ, 2546) ดังนี้ 

 คาอํานาจจําแนก ความหมาย 

  1.00 จําแนกดีเลิศ 

  0.80 - 0.99 จําแนกดีมาก 

  0.60 - 0.79 จําแนกดี 

  0.40 - 0.59 จําแนกไดปานกลาง 

  0.20 - 0.39 จําแนกไดบาง 

  0.00 - 0.19 จําแนกไมคอยได 

  5) คาความยากงาย (p) 

    การหาคาความยากงาย (difficulty) ของแบบทดสอบโดยใชสูตรหาคาความยาก

งาย (P) ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 85) 
 

P      =  
     

     เม่ือ  P  แทน คาระดับความยาก 

                   แทน จํานวนผูตอบถูกท้ังหมด 

                   แทน จํานวนคนท่ีตอบท้ังหมด 
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  เกณฑและขอบเขตของ (p)  และความหมาย                                                                                                                                                                       

       0.80 – 1.00   เปนขอสอบท่ีงายมาก                                                 

        0.06 – 0.79   เปนขอสอบท่ีคอนขางงาย (ใชได)         

         0.40 – 0.59   เปนขอสอบท่ีงายพอเหมาะ (ใชไดดี)      

         0.20 – 0.39   เปนขอสอบท่ีคอนขางยาก (ใชได)                                                                                

        0.00 – 0.19   เปนขอสอบท่ียากมาก 

 3.6.3 สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน 

 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน

ของกลุมทดลองเดียวกัน โดยใชวิธีการทดสอบคาที t-test แบบ dependent sample ดังนี้ 

(บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 112)  
 

  t  =   

  

  เม่ือ  t   แทน  คาสถิติการทดสอบที (t-dependent) 

                                 แทน  คาผลตางระหวางคูคะแนน 

    แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

            การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาชุดการเรียนรู เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 และเพ่ือเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 กอนและหลังการใชชุดกการเรียนรู

เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะห

ขอมูลตามลําดับดังนี้ 

 4.1 สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 4.2 ผลการวิเคราะหขอมูล 

   4.2.1 ผลของการพัฒนาชุดการเรียนรู เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม โดยใชรูปแบบการจัดการ

เรียนรูตามแนวสรรคนิยมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ  

80/80 

        4.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 หลังการใชชุดการเรียนรู

เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม 

        4.2.3 ผลของการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 กอนและ

หลังการใชชุดชุดการเรียนรูเรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม 

 

4.1 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

 

 
S.D.           
n            
E1               
E2        
∑D 
∑D2           
t          
p            

แทน     
แทน 
แทน 
แทน 
แทน 
แทน 
แทน 
แทน 
แทน 

คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จํานวนนักเรียนกลุมตัวอยาง 
ประสิทธิภาพของแบบทดสอบระหวางเรียน 
ประสิทธิภาพของแบบทดสอบหลังเรียน 
 ผลรวมความตางของคูคะแนน 
ผลรวมกําลังสองของความตางของคูคะแนน 
คาสถิติการทดสอบที (t- dependent test) 
ระดับนัยสําคัญของการทดสอบทางสถิติท่ีระดับ .05      
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4.2 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 4.2.1 ผลของการพัฒนาชุดการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม โดยใชรูปแบบการจัด   

การเรียนรูตามแนวสรรคนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

 ผลการพัฒนาชุดการเรียนรูเรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนว

สรรคนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ไดมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตาราง 2 แผนการจัดการเรียนรู ตัวชี้วัด ชดุการเรียนรู สาระการเรยีนรูและระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย 

 

แผนการ

จัดการ

เรียนรูท่ี 

 

ตัวชี้วัด 

 

สาระการเรยีนรู 

จํานวน 

(ชม.) 

1 1. อธิบายดุลยภาพของระบบนิเวศ 

 

ไบโอม ไดแก ไบโอมบนบก       

ไบโอมในน้ํา 

3 

2 

 

 

 

2. อธิบายความสําคัญของความ

หลากหลายทางชีวภาพและ

เสนอแนะแนวทางในการดูแลและ

รักษา 

ความหลากหลายของระบบนิเวศ  

ไดแก  ความสัมพันธระหวาง

สิ่งมีชีวิตกับปจจัยทางกายภาพ

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับ

ปจจัยทางชีวภาพ 

3 

3 3. อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลง

แทนท่ีของสิ่งมีชีวิต 

การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีของระบบ

นิเวศ  

3 

4 1. วิเคราะหสภาพปญหา สาเหตุ

ของปญหาสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติในระดับทองถ่ิน  

ระดบัประเทศและระดับโลก 

ความสัมพันธในระบบนิเวศ  ไดแก  

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับ

ปจจัยทางกายภาพ  ความสัมพันธ

ระหวางสิ่งมีชีวิตกับปจจัยทาง

ชีวภาพ 

3 
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ตาราง 2 (ตอ) 

แผนการ

จัดการ

เรียนรูท่ี 

 

ตัวชี้วัด 

 

สาระการเรยีนรู 

จํานวน 

(ชม.) 

5 2.อภิปรายแนวทางในการปองกัน

แ ก ไ ข ป ญ ห า สิ่ ง แ ว ด ล อ ม แ ล ะ

ทรัพยากรธรรมชาติ  

3.วางแผนและดําเนินการเฝาระวัง

อนุรักษ และพัฒนาสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

การถายทอดพลังงานและการ

ห มุน เ วี ยนสาร ในระบบนิ เ ว ศ  

ไดแก  การถายทอดพลังงานใน

สิ่งมีชีวิต  วัฏจักรของสารในระบบ

นิเวศ 

3 

 

รวม                                15 

ท่ีมา : (หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนดอนฉิมพลพิีทยาคม, หลักสูตรสถานศึกษา, 2551 หนา 38) 

  

 นอกจากนี้ผูวิจัยไดหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม โดยใช

รูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ใหมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ 80/80 ซ่ึงผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม โดย

ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยมตามเกณฑท่ีกําหนดไว ปรากฏผลดังนี้ 

 

ตาราง 3 ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม โดยใชรูปแบบ

การจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม ระหวางการใชชุดการเรียนรู สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 4 ตามเกณฑท่ีกําหนดไว 

ชุดการเรียนรู ประสิทธิภาพระหวางการใชชุดการเรียนรู 

คะแนน
เต็ม 

x  S.D. เกณฑ
รอยละ 

ชุดการเรียนรูท่ี 1 ไบโอม ไดแก ไบโอมบนบก 

ไบโอมในน้ํา 

10 

 

8.02 0.80 80.20 

ชุดการเรียนรูท่ี 2 ความหลากหลายของระบบ

นิเวศ  ไดแก  ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต
กับปจจัยทางกายภาพความสัมพันธ 
ระหวางสิ่งมีชีวิตกับปจจัยทางชีวภาพ 

10 8.08 0.93 80.41 
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ตาราง 3 (ตอ) 

ชุดการเรียนรู 

 

ประสิทธิภาพระหวางการใชชุดการเรียนรู 

คะแนน

เต็ม 
x  S.D. เกณฑ

รอยละ 

ชุดการเรียนรูท่ี 3 ความสัมพันธในระบบนิเวศ 

ไดแก ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับปจจัย

ทางกายภาพ ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต

กับปจจัยทางชีวภาพ 

10 7.88 0.61 80.41 

ชุดการเรียนรูท่ี 4 การถายทอดพลังงานและ

การหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ  ไดแก  การ

ถายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต  วัฏจักรของสาร

ในระบบนิเวศ 

10 8.20 0.72 80.61 

ชุดการเรียนรูท่ี 5 การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีของ

ระบบนิเวศ 

10 8.00 0.66 80.61 

รวม 50 8.04 0.74 80.44 

 

 จากตาราง 3 พบวา ประสิทธิภาพของการทดสอบระหวางการใช ชุดการเรียนรู เรื่องชีวิตกับ

สิ่งแวดลอม โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

จํานวน 5 ชุด แตละชุดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 8.04 และมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย

80.44 % แสดงวา ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว  

 

ตาราง 4  ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพหลังการใชชุดการเรียนรู เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม โดยใช

รูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 

คะแนนเต็ม 

รวม x  รอยละ S.D. เกณฑรอยละ 

50 2330 9.60 95.10 1.86 80 

 

 จากตาราง 4 พบวาประสิทธิภาพของการทดสอบหลังการใชชุดการเรียนรู เรื่องชีวิตกับ

สิ่งแวดลอม โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
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จํานวน 5 ชุด แตละชุดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 9.60 และมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย

95.10 % แสดงวา ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว  

 จากตาราง 3 และ 4 ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 มีประสิทธิภาพ

ระหวางเรียน/หลังเรียน เทากับ 80.44/95.10 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานรอยละ 80/80 ตามสมมติฐานการ

วิจัยขอท่ี 1 

 

 4.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากการใชชุดการเรียนรู เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 สูงกวากอน

การใชชุดการเรียนรู เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม  

 ผลการวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากการใชชุดการเรียนรู เรื่องชีวิตกับ

สิ่งแวดลอม โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

กอนเรียนและหลังเรียน จํานวน 5 แผน ปรากฏผลดังแสดง ในตาราง 5 

 

ตาราง 5 คะแนนและคะแนนรอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการใชชุดการเรียนรู เรื่องชีวิตกับ

สิ่งแวดลอม  โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

กอนเรียนและหลังเรียน 

เลขท่ี 

คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน ความกาวหนา 

คะแนน 

(60) 

คะแนน 

(100) 

คะแนน 

(60) 

คะแนน 

(100) 

คะแนน 

 

คะแนน 

(100) 

1 29 48.33 41 68.33 12 20.00 

2 29 48.33 39 65.00 10 16.67 

3 23 38.33 40 66.67 17 28.33 

4 17 28.33 37 61.67 20 33.33 

5 25 41.67 39 65.00 14 23.33 

6 35 58.33 40 66.67 5 8.33 

7 35 58.33 37 61.67 2 3.33 

8 36 60.00 39 65.00 3 5.00 

9 23 38.33 41 68.33 18 30.00 

10 36 60.00 39 65.00 3 5.00 

11 34 56.67 39 65.00 5 8.33 
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ตาราง 5 (ตอ) 

 

เลขท่ี 
คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน ความกาวหนา 

คะแนน 

(60) 

คะแนน 

(100) 

คะแนน 

(60) 

คะแนน 

(100) 

คะแนน 

 

คะแนน 

(100) 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

29 

35 

27 

25 

28 

31 

27 

31 

25 

48.33 

58.33 

45.00 

41.67 

46.67 

51.67 

45.00 

51.67 

41.67 

39 

39 

41 

41 

40 

39 

37 

40 

43 

65.00 

65.00 

68.33 

68.33 

66.67 

65.00 

61.67 

66.67 

71.67 

10 

4 

14 

16 

12 

8 

10 

9 

18 

16.67 

6.67 

23.33 

26.67 

20.00 

13.33 

16.67 

15.00 

30.00 

21 39 65.00 39 65.00 0 0.00 
22 31 51.67 39 65.00 8 13.33 
23 28 46.67 40 66.67 12 20.00 

24 22 36.67 40 66.67 18 30.00 
25 25 41.67 39 65.00 14 23.33 
26 40 66.67 49 81.67 9 15.00 

27 31 51.67 38 63.33 7 11.67 
28 25 41.67 34 56.67 9 15.00 
29 29 48.33 40 66.67 11 18.33 

30 28 46.67 38 63.33 10 16.67 
31 11 18.33 37 61.67 26 43.33 
32 20 33.33 33 55.00 13 21.67 

33 22 36.67 27 45.00 5 8.33 
34 30 50.00 33 55.00 3 5.00 
35 12 20.00 30 50.00 18 30.00 

36 18 30.00 33 55.00 15 25.00 
37 15 25.00 26 43.33 11 18.33 
38 16 26.67 39 65.00 23 38.33 
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ตาราง 5 (ตอ) 

  

 จากตาราง 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการใชชุดการเรียนรู เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม  

ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 กอนเรียน พบวา 

ในภาพรวมนักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 26.46  คะแนน  จากคะแนนเต็ม 60  คะแนน  หรือคิดเปนรอยละ 44.11 

โดยมีคะแนนระหวาง 11 ถึง 40 คะแนน หรอืระหวางรอยละ 18.33  ถึง 66.67 และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบ

กับคะแนนเฉลีย่ในภาพรวม พบวามีนักเรียนท่ีไดรับคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ยจํานวน 45 คน และต่ํากวา

คาเฉลี่ยจํานวน 4 คน 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชชุดการเรียนรู เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม  โดยใชรูปแบบการ

จัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 หลังเรียน พบวาในภาพรวม

นักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 37.38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน หรือคิดเปนรอยละ 

62.31 โดยมีคะแนนระหวาง 26 ถึง 49 คะแนน หรือระหวางรอยละ 43.33 ถึง 63.33 และเม่ือ

พิจารณาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม พบวา มีนักเรียนท่ีไดรับคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ย  

 

เลขท่ี 

คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน ความกาวหนา 

คะแนน 

(60) 

คะแนน 

(100) 

คะแนน 

(60) 

คะแนน 

(100) 

คะแนน 

 

คะแนน 

(100) 

39 

40 

41 

13 

32 

31 

21.67 

53.33 

51.67 

39 

39 

35 

65.00 

65.00 

58.33 

26 

7 

4 

43.33 

11.67 

6.67 

42 20 33.33 30 50.00 10 16.67 

43 

44 

23 

23 

38.33 

38.33 

36 

35 

60.00 

58.33 

13 

12 

21.67 

20.00 

45 29 48.33 33 55.00 4 6.67 

46 29 48.33 32 53.33 3 5.00 

47 23 38.33 39 65.00 16 26.67 

48 25 41.67 31 51.67 6 10.00 

49 27 45.00 39 65.00 12 20.00 

รวม 1297  1832  535  

x  26.47 44.11 37.39 62.31 10.91 18.19 

S.D. 6.80 4.15 6.15 
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 ความกาวหนาของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการใชชุดการเรียนรู เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอมโดยใช

รูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 พบวาในภาพรวม

นักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 10.91 คะแนนหรือคิดเปนรอยละ 18.19 โดยมีคะแนนระหวาง 0 คะแนน 

ถึง 26 คะแนน หรือระหวางรอยละ 0 ถึง 43.33   

 4.2.3 ผลของการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลังการใชชุดการเรียนรู เรื่อง

ชีวิตกับสิ่งแวดลอม โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม  

ผูวิจัยนําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูมาเปรียบเทียบกับ

เกณฑรอยละ 80 โดยวิธีทางสถิติ t-test  for dependent ปรากฏผลดังแสดงในตารางท่ี 6 ดังนี้ 

 

ตาราง 6  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุดการเรียนรู เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู

ตามแนวสรรคนิยม 

 

      การทดสอบ                N                   x                 S.D.                 t              p 

คะแนนกอนเรียน               49                26.47               6.80 

                                                                                                12.42*        .00 

คะแนนหลังเรียน               49                37.39               4.15 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 จากตาราง 6 พบวา กอนการทดลองนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 26.47 คะแนน              

จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 6.80 คะแนน สวนหลังการทดลอง

นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 37.39 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.15 และผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย

กอนและหลังการทดลองแสดงวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูใชชุดการเรียนรู เรื่องชีวิตกับ

สิ่งแวดลอม โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง

กวากอนการไดรับการจัดการเรียนรูใชชุดการเรียนรู เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม  ท่ีไดรับพัฒนาโดยใช

รูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

            การวิจัยเรื่อง การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาชุดการเรียนรู เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม โดยใช

รูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  มีวัตถุประสงคเพ่ือ

พัฒนาชุดชุดการเรียนรู เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาป 4 โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80        

และเพ่ือทดลองใชชุดการเรียนรู เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตาม      

แนวสรรคนิยม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  นอกจาก นี้ยังมีวัตถุประสงคในการศึกษาวิจัยเพ่ือ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร กอน

และหลังการใชชุดการเรียนรู เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม 

ผูวิจัยดําเนินการทดลองโดยการใชแผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรค

นิยม  เรื่องชีวิตกับสิ่งลอม จํานวน  5 แผน ซ่ึงผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญแลวโดยประเมิน            

ในภาพรวมมีความเหมาะสมมากท่ีสุด (  = 1) ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการใช

แผนการจัดการเรียนรู ดวยแบบทดสอบเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจํานวน 60 ขอ มีคาความยากงาย (p) 

ระหวาง 0.2 – 0.8 คาอํานาจจําแนก (r) 0.2 – 0.3 มีคาความเชื่อม่ัน 0.86 และทําการบันทึกผลการ

เรียนรูในแตละแผนการจัดการเรียนรูเปนคะแนนระหวางเรียนไวเม่ือทดลองครบทุกแผนแลวทํา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนชุดเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน การวิเคราะหขอมูลใช

การวิเคราะหคาเฉลี่ย ( ) รอยละและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยใชการทดสอบ

คาที (t-test) วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

           วัตถุประสงคการวิจัย 

            การศึกษาคนควาครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 
                   1) เพ่ือพัฒนาชุดการเรียนรู เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร โดยใชรูปแบบการจัดการจัดการเรียนรู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  
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 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม กลุมสาระ   

การเรียนรูวิทยาศาสตรกอนและหลังการใชชุดการเรียนรู เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม โดยใชรูปแบบ  

การจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม     

            สมมติฐานการวิจัย 

            การศึกษาคนควาครั้งนี้มีสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 

 1) ชุดการเรียนรู เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใช

รูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีสรางข้ึนมี

ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 

 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังจากการใชชุดการเรียนรู เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม โดย

ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิมสูงกวากอนการใชชุดการเรียนรู เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 วิธีดําเนินการวิจัย 

           การศึกษาคนควาครั้งนี้มีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 

                   1) กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนดอนฉิมพลี

พิทยาคม  อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ภาคเรียนท่ี 1 

ปการศึกษา 2556 จํานวน 49 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบเจาะจง  (purposive sampling) 

 2) เครื่องมือในการวิจัย 

 (1) ชุดการเรียนรู เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตาม

แนวสรรคนิยม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

(2) แผนการจัดการเรียนรู เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู

ตามแนวสรรคนิยม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  

(3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

 3) วิธีดําเนินการวิจัย ผูวิจัยดําเนินตามข้ันตอน ดังนี้ 

  (1) ทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

(2) ดําเนินการสอนโดยผูวิจัย ใชเวลาในการสอน 15 ชั่วโมง 

(3) ทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

การวิเคราะหขอมูล 

           ในการวิเคราะหขอมูล ไดดําเนินการดังตอไปนี้ 

 1) หาคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรยีน

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
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 2) ทดสอบสมมติฐาน ขอ 1 และขอ 2 โดยการทดสอบ t-test for dependent  

5.1.1 สรุปผลการวิจัย 

           การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับ

การสอนโดยใชชุดการเรียนรู สรุปผลไดดังนี้ 

1) ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม  

โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 5 ชุด        

ท้ัง 5 ชุด มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยเทากับ 80.44/95.10 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

2)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนรู เรื่อง ชีวิตกับ

สิ่งแวดลอม โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน

สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

   

5.2 อภิปรายผล 

 

 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับ

การสอนโดยใชชุดการเรียนรูสามารถอภิปรายผลไดดังนี้    

           5.2.1 ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู เรื่องชีวิตกับส่ิงแวดลอมโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู

ตามแนวสรรคนิยม สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 จากการวิจัยพบวาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอม โดยใชรูปแบบ

การจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท้ัง 5 ชุดการเรียนรู มี

ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยเทากับ 80.44/95.10 ซ่ึงมีคาสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว 80/80 นั่นคือนักเรียนมีผล

การทํากิจกรรมในชุดการเรียนรูตามแผนจัดการเรียนรูท่ีวางไว ไดแก ชุดการเรียนรู ใบความรู แบบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดถูกตอง โดยเฉลี่ยเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดท้ังนี้อาจเปนผลมาจากชุด            

การเรียนรูไดจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนเปนผูศึกษาหาความรู ลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง     

การนําความรูเก่ียวกับเรื่องท่ีเรียนไปประยุกตใชในสถานการณจริง ทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ

ในเนื้อหาสาระการเรียนรูและสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนดีข้ึน นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัยใหความชวยเหลือ เสนอแนะ ควบคุมดูแล

อยางใกลชิดตลอดเวลาในการทํากิจกรรม และเปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีอิสระในการคิด ทําให

นักเรียนรูจักวิธีการในการแกปญหา การอธิบายเหตุผลตางๆ และเชื่อมโยงความรู ท่ีไดรับไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จริญญา สุวรรณพิมพ (2552, หนา 45)  

ท่ีพบวาชุดการเรียนรูเปนเครื่องมืออยางหนึ่งท่ีชวยใหผูสอนสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียน
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การสอนท่ีมีประสิทธิภาพเทาเทียมกันไดชวยลดเวลาสอน งายตอการเตรียมและดําเนินการสอนชวย

ใหครูมีประสบการณการสอนท่ีกวางมากสอดคลองกับงานวิจัยของ ปติญา ศิลาแลง  (2549, หนา 62) 

ไดการสรางชุดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู หนวยการเรียนรูเรื่องระบบนิเวศ โดยใชรูปแบบ      

การเรียนการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผลการวิจัยพบวาชุด

การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู หนวยการเรียนรูเรื่องระบบนิเวศ โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตาม

แนวคอนสตรัคติวิสต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีประสิทธิภาพ 85.56/85.19 ซ่ึงสูงกวา

เกณฑมาตรฐานท่ี 80/80 ท่ีตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของพิมชนก พันธแจม (2549, หนา 75) ได

พัฒนาชุดการเรียนรู เรื่อง สารและสมบัติชองสารกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัยพบวาการพัฒนาชุดการเรียนรู เรื่อง สารและสมบัติชองสารกลุม

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ 80.40/80.31 สอดคลองกับงานวิจัยของโยธิน กันทะหลา (2549, หนา 56) ไดศึกษา

ประสิทธิภาพของชุดการสอน หนวยสิ่ งแวดลอมในทองถ่ิน สาระการเรียนรู วิทยาศาสตร               

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของชุดการสอน หนวยสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน 

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีประสิทธิภาพ เทากับ 83.15/87.30 ซ่ึงสูงกวา

เกณฑท่ีกําหนดไว สอดคลองกับงานวิจัยของนิภาวรรณ เจริญวัย (2551, หนา 65) ไดทําศึกษาชุดการสอน

เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยวิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน เรื่องแรงและการ

เคลื่อนท่ี ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพระหวางเรียน/หลังเรียน เทากับ 

72.42/74.61 ซ่ึงสูงกวาเกณฑรอยละ 70/70 ท่ีกําหนดไวและสอดคลองกับงานวิจัยของวาท่ีร.ต.อดุลยภาคย 

คําเพราะ (2552, หนา 46) ไดศึกษาการสรางชุดการเรียนรู เรื่อง การสรางชุดการเรียนรู เรื่อง ภาวะโลก

รอน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ผลการวิจัยพบวา การสรางชุดการเรียนรู เรื่อง การสรางชุดการเรียนรู 

เรื่อง ภาวะโลกรอน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 มีประสิทธิภาพ เทากับ 86.44/86.33 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ี

กําหนดไว และคาดัชนีประสิทธิผล(E.I.) เทากับ 0.73 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไว 

 5.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ี

ไดรับการสอนโดยใชชดุการเรียนรูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 2 จากผลการวิจัยดังกลาว พอจะสรุป ไดดังนี้ 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุดการเรียนรู เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอมโดยใช

รูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม เปนการสอนโดยใชนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีผูวิจัยสราง

ข้ึน ซ่ึงชุดการเรียนรูมีลักษณะการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญเนนใหผูเรียนเรียนรวมกันอยาง

มีอิสระสามารถพัฒนาตนเองไดและสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง ซ่ึงชุดการเรียนรูถือเปน
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นวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบหนึ่งของการพัฒนาการเรียนการสอนท่ีสามารถชวยแกปญหาเก่ียวกับ

เวลาท่ีมีจํากัดและสามารถจัดมวลประสบการณใหผู เรียนได ศึกษาคนควาดวยตนเองตาม

ความสามารถและตามศักยภาพของแตละบุคคล ผูเรียนมีอิสระสามารถดําเนินการศึกษาไดดวยตนเอง 

มีอิสระในการคิด มีโอกาสใชความคิด และมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูอยางเต็มท่ี ซ่ึงมีความสัมพันธ

กับแนวคิดของบลูม (Bloom, 1972, หนา 72-74) ท่ีกลาววา การจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดปฏิบัติตามท่ี

ตนตองการ ยอมกระทํากิจกรรมนั้นดวยความกระตือรือรน ทําใหเกิดความม่ันใจ เกิดการเรียนรูไดเร็ว

และประสบความสําเร็จสูง รวมท้ังครูรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเรียน และสรางบรรยากาศการสืบเสาะหา

ความรูท่ีเอ้ือใหผูเรียนคิดอยางอิสระ ทําใหผูเรียนมีการพัฒนาดานความรูความคิดและสอดคลองกับ

แนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ (2549, หนา 6) ท่ีวาการคิดเปน

กระบวนการทํางานของสมองโดยอัตโนมัติ เพียงแตตองมีการจัดการเรียนรูหรือจัดสิ่งกระตุนใหมากพอท่ี

สมองจะไดคิด ทักษะการคิดสามารถพัฒนาและฝกฝนไดและท่ีสําคัญการท่ีนักเรียนไดเรียนรูจากการคิด

และปฏิบัติจริงเพ่ือแสวงหาและคนพบความรู โดยผูเรียนไดรับขอมูลความรูจากประสบการณตรงแลว

ใชกระบวนการคิดเชื่อมโยง สรุปสิ่งท่ีเรียนรู ทําใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูอยางแทจริง การสอน

วิทยาศาสตรดวยการใชชุดการเรียนรู โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม โดยอาศัย

ความขัดแยงทางปญญา ซ่ึงเกิดจากการท่ีนักเรียนเผชิญกับคําถามและหรือสถานการณใหมแลวทําให

เกิดความไมแนใจในความรูเดิมท่ีตนเองมีอยู ทําใหเกิดการไตรตรอง และนําไปสูการสรางโครงสราง

ใหมทางปญญา ประกอบดวยกิจกรรม 3 ข้ันตอนหลักๆ คือข้ันสรางความขัดแยงทางปญญา ข้ันการ

ไตรตรอง ข้ันสรางโครงสรางใหมทางปญญา 1) ข้ันสรางความขัดแยงทางปญญา ข้ันตอนนี้เปน

ข้ันตอนแรกของกสอนครูจะใชภาพ สถานการณ ใชคําถามกระตุนใหนักเรียนเกิดความสงสัยเกิดความ

ไมแนใจวาความรูเดิมท่ีนักเรียนมีอยูและเขาใจมานั้นจะสามารถตอบคําถามหรือแกปญหาไดถูกตอง

หรือไม นักเรียนเกิดความขัดแยงข้ึนภายในตนเอง เกิดความอยากรูอยาเห็น อยากคนหาคําตอบวาสิ่ง

ท่ีตนเองคิดนั้นจะเหมือนหรือแตกตางจากคนอ่ืนหรือไม อยางไร โดยนักเรียนจะคิดหาคําตอบพรอม

แสดงเหตุผลของตน 2) ข้ันไตรตรอง ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนท่ีนักเรียนเขากลุมกลุมละ 4-5 คน 

นักเรียนแตละกลุมนําคําตอบของสมาชิกในกลุมแตละคําตอบท่ีคิดหาคําตอบไว ในข้ันสรางความ

ขัดแยงทางปญญา มาพิจารณาตรวจสอบคําตอบ รวมกันอภิปรายโดยใชบัตรเนื้อหา เพ่ือหาขอสรุปวา

คําตอบใดนาเชื่อถือมากท่ีสุด มีเหตุมีผลและสมาชิกในกลุมเห็นดวยมากท่ีสุด โดยครูกําหนดประเด็น

คําถามนํา หรือประเด็นการอภิปราย เพ่ือใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันคิดวิเคราะหและอภิปรายกันใน

เรื่องท่ีเรียน จากนั้นนักเรียนและครูรวมกันสรุปประเด็นในการอภิปราย ทําใหนักเรียนเกิดการ

ไตรตรอง พิจารณาวิเคราะหคําถามหรือสถานการณท่ีเกิดข้ึนรวมกันอยางพินิจพิเคราะหดวยเหตุผล 

โดยเริ่มจากตนเองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู อ่ืนเพ่ือหาคําตอบของปญหา 3) ข้ันสราง
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โครงสรางใหมทางปญญา ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนท่ีครูใชคําถามหรือประเด็นการอภิปรายเพ่ือฝกให

นักเรียนใชความคิดในการการตอบคําถามหรือปญหา มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ่ืน และ

นักเรียนแตละกลุมชวยกันสรางหรือสรุปเปนความรูใหมภายในกลุมตนโดยการสรุปบทเรียนท่ีไดเรียน

รูอยูในรูปแบบใหมท่ีเขาใจงาย เชน อาจสรุปในรูปแผนภาพ แผนภูมิ ผังความคิด ข้ันสรุป นักเรียน

และครูรวมกันสรุปบทเรียนแลวใหนักเรียนตอบคําถามเก่ียวกับเนื้อหาเพ่ือใหเขาใจมากข้ึนจากนั้นให

นักเรียนทําแบบฝกหัด ข้ันตอนนี้พบวานักเรียนมีความสนใจและมีความกระตือรือรนในการทํา

กิจกรรม เนื่องจากเปนกิจกรรมท่ีนักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมอยางท่ัวถึงและไดลงมือปฏิบัติ

ดวยตนเอง การเรียนเนนการคิด โดยครูกําหนดประเด็นคําถาม สถานการณ หรือใหดูภาพแลวตอบ

คําถาม เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห และการสรางองคความรูไดดวยตนเอง การอภิปราย

ความคิดเห็นรวมกัน ดังนั้นความเขาใจจึงเกิดข้ึนจากตัวนักเรียนเอง ทําใหนักเรียนมีความเขาใจเนื้อหา

มากกวาการจดจํา ซ่ึงเกิดจากครูตองกระตุนหรือสงเสริม ใหผูเรียนประเมินความรูความเขาใจและ

ความสามารถของตนเอง และยังเปดโอกาสใหครูไดประเมินความรูความเขาใจและพัฒนาทักษะของ

ผูเรียนดวยการใชชุดการเรียนรู โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ เทียนทอง ดีรักษา  (2553, หนา 110) ไดศึกษาการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห

และผลสัมฤทธิ์ทางเรียน วิชาชีววิทยา เรื่องพันธุกรรม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยใช    

การสอนตามแนวคิดทฤษฎีสรรคนิยมของ Underhill ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาความสามารถใน

การคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธิ์ทางเรียน วิชาชีววิทยา เรื่องพันธุกรรม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 4 โดยใชการสอนตามแนวคิดทฤษฎีสรรคนิยมของ Underhill จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลัง

สิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู คิดเปนรอยละ 76.62 แสดงวา การสอนตามแนวคิดทฤษฎีสรรคนิยม

ของ ของอัลเดอรฮิลล Underhill ชวยพัฒนาใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน สอดคลองกับ

งานวิจัยของนิตกรณ ศรีพิมพสอ (2553, หนา 59) ไดศึกษาผลการใชรูปแบบการสอนตามแนวคิด

ทฤษฎีสรรคนิยมของ Underhill ท่ีมีตอความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่องอาหารและสารอาหาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ผลการวิจัยพบวา ผลการใชรูปแบบการ

สอนตามแนวคิดทฤษฎีสรรคนิยมของ อัลเดอรฮิลล Underhill ท่ีมีตอความสามารถในการคิด

วิเคราะหและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อาหารและสารอาหาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผานเกณฑรอยละ 75 จํานวน 45 คนคิดเปนรอยละ 83.33 ของ

นักเรียนท้ังหมด แสดงวา การสอนตามแนวคิดทฤษฎีสรรคนิยมของอัลเดอรฮิลล Underhill ชวยพัฒนาให

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของเพียซา (Piazza, 1995 p. 340) ไดทําการ

วิจัยเชิงคุณภาพสํารวจการเรียนการสอนคณิตศาสตรภายใตทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ผลการวิจัยพบวา ทฤษฎี

การสอนแบบคอนสตรัคติวิสตชวยใหนักเรียนไดเรียนรูการสรางองคความรูดานคณิตศาสตรดี ข้ึน 
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สอดคลองกับงานวิจัยของ อันยานีชิ และอิมมาบูลา (Anyanechi and Emmanuela, 1996) ไดทําการวิจัย

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการสอนวิทยาศาสตร โดยใชวิธีการสอนตามแนวสรรคนิยมกับการสอนปกติ

โดยแบงนักเรียนเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมทดลองไดรับการสอนตามแนวสรรคนิยม สวนกลุม

ควบคุมไดรับการสอนปกติ ผลการวิจัยพบวา วิธีการสอนตามแนวสรรคนิยมดีกวาการสอนปกติสอดคลองกับ

งานวิจัยของอัลบาส (Abbas, 1997) ไดทําการวิจัยศึกษาประสิทธิภาพของสอนวิทยาศาสตรตามแบบคอน

สตัคติวิสตกับนิสิตครูระดับประถมศึกษาท่ีไมมีพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรโดยวิเคราะหจากการสังเกตและจด

บันทึกผลการเรียนสัมภาษณครูผูสอนและผูเรียน ผลการวิจัยพบวา การสอนตามรูปแบบคอนสรัคติวิสตชวยให

ผูเรียนมีความเขาใจบทเรียนไดดี  

 จากเหตุผลดังกลาวเปนขอสนับสนุนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรไดรับการจัด   

การเรียนรูตามแนวสรรคนิยมโดยใชชุดการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

  

5.3 ขอเสนอแนะ 

 

 จากผลการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซ่ึงอาจจะเปนประโยชนตอการ 

จัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยตอไป 
 5.3.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

                   1) การใชเวลาในการเรียนของแตละชุดการเรียนรู ครูควรเพ่ิมหรือลดเวลาใหเหมาะสมกับ

กิจกรรมการเรียนการสอน   

 2) ครูควรจัดสื่อการเรียนใหมีจํานวนเพียงพอกับจํานวนนักเรียน และครูควรทดลองใชสื่อ

บางชนิด เชน กลองจุลทรรศน ตะเกียงแอลกอฮอร เทอรโมมิเตอร เปนตน กอนนําไปสอน เพ่ือใหการใชสื่อ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพในขณะท่ีใชสอนจริง  

 3) ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูควรกระตุนใหนักเรียนกลาแสดงออก 

เชน การนําเสนอความคิดเห็นของตนเองแมวาเปนความคิดเห็นท่ีแตกตางกันหรือไมถูกตองก็ตาม   

การนําเสนอผลการศึกษาหนาชั้นเรียนเปนตน เพ่ือจะไดนําไปสูการอภิปรายท่ีสรุปท่ีถูกตอง  

 4) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรมีการใชสื่อ หรือสถานการณท่ีหลากหลาย

และแปลกใหมโดยคํานึงถึงขนาดของประชากรและเนนใหนักเรียนฝกคิดใหโดยใชคําถามปลายเปด

เพ่ือใหนักเรียนไดใชความคิดอยางเต็มท่ี  

 5) ครูผูสอนจะตองมีความอดทน ไมใจรอน เม่ือถามคําถาม ควรจะรอคําตอบจาก

นักเรียน ไมชี้แนะคําตอบเร็วเกินไป เพ่ือฝกใหนักเรียนไดคิดและสรางความรูดวยตนเอง  

 

 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

112 

 

5.3.1 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

1) ควรทําการศึกษาเก่ียวกับการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมของอัลเดอรฮิลล 

Underhill ในเนื้อหาอ่ืน  ๆหรือระดับชั้นอ่ืน   

 2) ควรเปรียบเทียบการจัดการเรียนรูโดยชุดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู

ตามแนวสรรคนิยมกับวิธีการจัดการเรียนรูอ่ืนๆ  

 3) ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูดวยชุดการเรียนรู โดยใชรูปแบบการจัดการจัด 

การเรียนรูตามแนวสรรคนิยม ในเนื้อหาอ่ืนๆ เพ่ือสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเกิด

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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ภาคผนวก ข 

รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจัย 

1. ดร.นภาภร ธัญญา ครู คศ.2 ครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรม

ราชูปถัมภ  

2. ดร.ชยากานต  เปยมถาวรพจน ครูผูสอนวิชาฟสิกส โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม  

3. คุณครูสุรีย เซ็นเจริญ ครูผูสอนวิทยาศาสตร โรงเรียนหมอนทองวิทยา  

4. คุณครูจิรภรณ  เดชเจริญ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนมัธยมวัด

ศรีจันทรประดิษฐ  

5. คุณครูยอดชาย  โครตุฉิน ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  
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ภาคผนวก ค 

1. คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของชุดการเรียนรู ชุดท่ี 1 เรื่อง ไบโอม 

2. คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของชุดการเรียนรู ชุดท่ี 2 เรื่อง ความหลากหลายของระบบนิเวศ  

3. คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของชุดกาเรียนรู ชุดท่ี 3 เรื่อง ความสัมพันธในระบบนิเวศ 

4. คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของชุดการเรียนรู ชุดท่ี 4 เรื่อง การถายทอดพลังงานและการ

หมุนเวียนสารในระบบนิเวศ  

5. คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของชุดการเรียนรู ชุดท่ี 5    เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแทนท่ี  

6. คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู ชุดท่ี 1 เรื่อง ไบโอม 

7. คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู ชุดท่ี 2 เรื่อง ความหลากหลายของระบบ

นิเวศ  

8. คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู ชุดท่ี 3 เรื่อง ความสัมพันธในระบบนิเวศ 

9. คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู ชุดท่ี 4 เรื่อง ถายทอดพลังงานและการ

หมุนเวียนสารในระบบนิเวศ 

10.คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู ชุดท่ี 5 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแทนท่ี  

11. คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

12. ผลการวิเคราะหความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ตาราง 7 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของชุดการเรียนรู ชุดท่ี 1 เรื่อง ไบโอม 

ขอท่ี 
ผูเชี่ยวชาญ 

IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1 +1 0 +1 +1 +1 0.83 

2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

3 +1 0 +1 +1 +1 0.83 

4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

5 +1 0 +1 +1 +1 0.83 

6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

7 +1 +1 +1 +1 +1 0.83 

8 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

9 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

11 +1 0 +1 +1 +1 0.83 

12 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

13 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ตาราง 8 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของชุดการเรียนรู ชุดท่ี 2 เรื่อง ความหลากหลายของ    

ระบบนิเวศ 

ขอท่ี 
ผูเชี่ยวชาญ 

IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

7 0 +1 +1 +1 +1 0.83 

8 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

9 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

11 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

12 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

13 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ตาราง 9  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของชุดการเรียนรู  ชุดท่ี 3 เรื่อง ความสัมพันธในระบบนิเวศ 

ขอท่ี 
ผูเชี่ยวชาญ 

IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

7 0 +1 +1 +1 +1 0.83 

8 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

9 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

11 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

12 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

13 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ตาราง 10 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของชุดการเรียนรู ชุดท่ี 4 เรื่อง ถายทอดพลังงานและ    

การหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ 

ขอท่ี 
ผูเชี่ยวชาญ 

IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

3 +1 0 +1 +1 +1 0.83 

4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

5 +1 0 +1 +1 +1 0.83 

6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

7 0 +1 +1 +1 +1 0.83 

8 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

9 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

11 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

12 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

13 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ตาราง 11 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของชุดการเรียนรู ชุดท่ี 5 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแทนท่ี  

ขอท่ี 
ผูเชี่ยวชาญ 

IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

3 +1 0 +1 +1 +1 0.83 

4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

5 +1 0 +1 +1 +1 0.83 

6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

7 0 +1 +1 +1 +1 0.83 

8 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

9 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

11 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

12 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

13 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ตาราง 12 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูชุดการเรียนรู  

ชุดท่ี 1 เรื่อง ไบโอม 

 

ขอท่ี 
ผูเชี่ยวชาญ 

IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1 +1 0 +1 +1 +1 0.83 

2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

3 +1 0 +1 +1 +1 0.83 

4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

5 +1 0 +1 +1 +1 0.83 

6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

8 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

9 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ตาราง 13  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูชุดการเรียนรู 

ชุดท่ี 2 เรื่อง ความหลากหลายของระบบนิเวศ 

 ขอท่ี 
ผูเชี่ยวชาญ 

IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

8 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

9 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ตาราง 14  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูชุดการเรียนรู                         

ชุดท่ี 3 เรื่อง   ความสัมพันธในระบบนิเวศ 

 

ขอท่ี 
ผูเชี่ยวชาญ 

IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

8 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

9 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ตาราง 15  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูชุดการเรียนรู                      

ชุดท่ี 4 เรื่อง ถายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ 

 

 ขอท่ี 
ผูเชี่ยวชาญ 

IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1 +1 0 +1 +1 +1 0.83 

2 +1 0 +1 +1 +1 0.83 

3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

8 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

9 +1 0 +1 +1 +1 0.83 
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ตาราง 16  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูชุดการเรียนรู                      

ชุดท่ี 5 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแทนท่ี  

 

 ขอท่ี 
ผูเชี่ยวชาญ 

IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1 +1 0 +1 +1 +1 0.83 

2 +1 0 +1 +1 +1 0.83 

3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

8 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

9 +1 0 +1 +1 +1 0.83 
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ตาราง 17 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ขอท่ี 
ผูเชี่ยวชาญ 

IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

8 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

9 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

11 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

12 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

13 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

14 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

15 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

16 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

17 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

18 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

19 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

20 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

21 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

22 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

23 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

24 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

25 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

26 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

27 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ขอท่ี 
ผูเชี่ยวชาญ IOC 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

28 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

29 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

30 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

31 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

32 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

33 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

34 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

35 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

36 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

37 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

38 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

39 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

40 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

41 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

42 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

43 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

44 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

45 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

46 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

47 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

48 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

49 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

50 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

51 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

52 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

53 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

54 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

55 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

56 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ขอท่ี 
ผูเชี่ยวชาญ 

IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

57 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

58 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

59 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

60 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ตาราง 18  ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ขอท่ี P r ขอท่ี P r 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

.77 

.23 

.80 

.27 

.20 

.80 

.80 

.80 

.20 

.80 

.80 

.80 

.77 

.80 

.67 

.80 

.80 

.77 

.77 

.33 

.77 

.80 

.23 

.80 

.20 

.80 

.20 

.27 

.20 

.33 

.20 

.20 

.33 

.33 

.20 

.20 

.27 

.27 

.27 

.20 

.27 

.27 

.33 

.27 

.33 

.33 

.27 

.20 

.33 

.27 

.33 

.20 

.33 

.20 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

.80 

.20 

.80 

.80 

.80 

.80 

.27 

.77 

.73 

.73 

.23 

.27 

.33 

.80 

.77 

.77 

..80 

.33 

.80 

.67 

.80 

.80 

.80 

.80 

.20 

.80 

.80 

.33 

.27 

.33 

.33 

.27 

.27 

.33 

.27 

.20 

.20 

.33 

.33 

.20 

.33 

.20 

.20 

.27 

.33 

.33 

.27 

.27 

.27 

.27 

.33 

.27 

.33 

.20 
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ขอท่ี P r ขอท่ี P r 

28 

29 

30 

.80 

.80 

.80 

.20 

.27 

.33 

58 

59 

60 

.80 

.80 

.80 

.33 

.33 

.33 
 

คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิทยาศาสตรมีคาเทากับ 0.86 
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ภาคผนวก ง 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 กอนเรียนและ

หลังเรียนโดยใชชุดการเรียนรู เรื่องชีวิตกับส่ิงแวดลอมโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตาม     

แนวสรรคนิยม 
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ตาราง 19  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4      

กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุดการเรียนรู เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู

ตามแนวสรรคนิยม  

คนท่ี Pre-test  (30 คะแนน) Post-test (30 คะแนน) ผลตาง (D)         D2 

1 29 41 12 144 

2 29 39 10 100 

3 23 40 17 289 

4 17 37 20 400 

5 25 39 14 196 

6 35 40 5 25 

7 35 37 2 4 

8 36 39 3 9 

9 23 41 18 324 

10 36 39 3 9 

11 34 39 5 25 

12 29 39 10 100 

13 35 39 4 16 

14 27 41 14 196 

15 25 41 16 256 

16 28 40 12 144 

17 31 39 8 64 

18 27 37 10 100 

19 31 40 9 81 

20 25 43 18 324 

21 39 39 0 0 

22 31 39 8 64 

23 28 40 12 144 

24 22 40 18 324 

25 25 39 14 196 

26 40 49 9 81 
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คนท่ี Pre-test  (30 คะแนน) Post-test (30 คะแนน) ผลตาง (D)         D2 

27 31 38 7 49 

28 25 34 9 81 

29 29 40 11 121 

30 28 38 10 100 

31 11 37 26 676 

32 20 33 13 169 

33 22 27 5 25 

34 30 33 3 9 

35 12 30 18 324 

36 18 33 15 225 

37 15 26 11 121 

38 16 39 23 529 

39 13 39 26 676 

40 32 39 7 49 

41 31 35 4 16 

42 20 30 10 100 

43 23 36 13 169 

44 23 35 12 144 

45 29 33 4 16 

46 29 32 3 9 

47 23 39 16 256 

48 25 31 6 36 

49 27 39 12 144 

∑ x  1297 1832   

 x  22.52 25.64 10.92 156.31 

∑D  

  ∑ 2D  

 

 

 

 

t=12.42 

535  

7659 
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ภาคผนวก จ 
 

1. ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู 

2. ตัวอยางชุดการเรียนรู เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม โดยใชรูปแบบการจดัการเรียนรูตามแนวสรรคนิยม 

   สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 1                                                                           

รายวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน                              กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร      

หนวยการเรียนรูที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม           เร่ือง  ไบโอม           เวลา  3  ช่ัวโมง 

 

 

 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู   

 มาตรฐานการเรียนรู ว 2.1 :  เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถ่ินความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอม

กับสิ่งมีชีวิตความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตางๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ

จิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 

2. ตัวช้ีวัด 

 ว 2.1 ม.4-6/1 อธิบายดุลยภาพของระบบนิเวศ                                                 

  ม.4-6/2 อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนท่ีของสิ่งมีชีวิต                                     

  ม.4-6/3 อธิบายความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและเสนอแนะ

แนวทางในการดูแลและรักษา 

3. สาระสาํคัญ  

 ระบบนิเวศในธรรมชาติจะมีความสมดุลไดก็ตอเม่ือมีสภาพแวดลอมตางๆ ท่ีเอ้ืออํานวยตอการ

ดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตตางๆ ในระบบนิเวศ จนทําใหเกิดความหลากหลายของระบบนิเวศบนโลก  

4.จุดประสงคการเรียนรู 

 1. อธิบายปจจัยทางกายภาพท่ีเปนตัวกําหนดชนิดของไบโอม                                   

 2. เปรียบเทียบและอธิบายลักษณะของไบโอมชนิดตาง ๆ                                             

 3. เปรียบเทียบสภาพทางกายภาพและสิ่งมีชีวิตในไบโอมชนิดตาง ๆ  

5. สาระการเรียนรู  

     ความหมายของไบโอม 

 ไบโอม (Biome) คือลักษณะสภาพภูมิศาสตรท่ีแตกตางกัน มีลักษณะเฉพาะของตนเองโดย

อาศัยลักษณะของพืชหรือสิ่งมีชีวิตชนิดเดนเปนหลัก  

การเกิดไบโอม 

ไบโอมเกิดจาก  กลุมของสิ่งมีชีวิตท่ีมีประชากรของสิ่งมีชีวิตมากกวาหนึ่งชนิดมาอยูรวมกันและมี

ความเก่ียวของสัมพันธกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งทําใหเกิดเปนลักษณะเฉพาะของบริเวณนั้น 

ไบโอมแบงตามโครงสรางของกลุมสิ่งมีชีวิต (Community structure) จะแบงไดเปน 5 ชนิด ไดแก  

 1) ไบโอมบนบก  ไดแก ไบโอมปาดิบชื้น  ไบโอมปาผลัดใบในเขตอบอุนไบโอมทุงหญา  
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เขตอบ อุ น   ไบ โอมสะวั นนา   ไบ โอมป าสน  ไบ โอมทะเลทราย   ไบ โอม ทุ นดรา    

 2) ไบโอมในน้ํา  ไบโอมในน้ําท่ีพบเปนองคประกอบหลักในไบโอสเฟยรประกอบดวย     

ไบโอมแหลงน้ํ าจืดและไบโอมแหลงน้ํ าเค็มและพบกระจายอยู ท้ังเขตภู มิศาสตรในโลกนี้ 

   3) ไบโอมแหลงน้ําจืด (Freshwater biomes) โดยท่ัวไปประกอบดวยแหลงน้ํานิ่งซ่ึง

ไดแก  ทะเลสาบ  สระ  หนอง  หรือบึง  กับแหลงน้ําไหล  ไดแก  ธารน้ําไหลและแมน้ํา  เปนตน 

    4) ไบโอมแหลงน้ําเค็ม (Marine biomes) โดยท่ัวไปประกอบดวยแหลงน้ําเค็ม ซ่ึง

ไดแก ทะเลและมหาสมุทร  ซ่ึงพบไดในปริมาณมากถึงรอยละ 71 ของพ้ืนท่ีผิวโลก  และมีความลึก

มากโดยเฉลี่ยถึง 3,750 เมตร  ไบโอมแหลงน้ําเค็มจะแตกตางจากน้ําจืดตรงท่ีมีน้ําข้ึนน้ําลงเปน

ปจจัยกายภาพสําคัญนอกจากนี้ยังพบชวงรอยตอของแหลงน้ําจืดกับน้ําเค็มท่ีมาบรรจบกันและเกิด

เปนแหลงน้ํากรอยซ่ึงมักพบบริเวณปากแมน้ํา  

    5) แหลงน้ํากรอย (estuaries) ชวงรอยตอของแหลงน้ําจืดและน้ําเค็มท่ีมาบรรจบกันซ่ึง

มักจะพบตามปากแมน้ําการข้ึนลงของกระแสน้ําท่ีอิทธิผลตอการเปลี่ยนแปลงคาความเค็มของ

น้ําในแหลง น้ํากรอยเปนอยางมาก 

6.  กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวสรรคนิยม  

 6.1 ข้ันนําเขาสูบทเรียน  

     1.นําเขาสูบทเรียนโดยการนําภาพแผนท่ีโลกลูกโลกจําลองหรือภาพท่ีแสดงเอกลักษณของ

เขตภูมิศาสตรแตละแหงในโลกใหนักเรียนดูและใหนักเรียนรวมอภิปราย  

 6.2 ข้ันสอน  

  6.2.1 ข้ันสรางความขัดแยงทางปญญา  

     1. ครนูําภาพแผนท่ีโลก ลกูโลกจําลอง หรือภาพท่ีแสดงเอกลักษณของเขตภูมิศาสตรแตละ

แหงในโลกใหนักเรียนดูและใหนักเรียนรวมอภิปรายโดยใชคําถามนําในการอภิปรายดังนี้  

 -  ภาพท่ีนักเรียนเห็น อยูในเขตภูมิศาสตรใดของโลก พบไดท่ีใดไดบาง มีลักษณะใดท่ีบงบอก

เอกลักษณเฉพาะของเขตภูมิศาสตรนั้น  

 2. ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปเก่ียวกับไบโอมวามีท้ังไบโอมบนบกและไบโอมในน้ํา

และใหนักเรียนอภิปรายเปรียบเทียบสภาพทางกายภาพและชีวภาพของไบโอมชนิดตางๆ แลวตอบ

คําถาม ดังนี้ 

 - ไบโอมมีความสําคัญตอมนุษยอยางไร 

 - ไบโอมมีความเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมอยางไร 
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 6.2.2 ข้ันการไตรตรอง  

   1) ครูแบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 4-5 คนและใหนักเรียนคัดเลือกประธาน รอง

ประธานและเลขานุการ  

  2) ใหประธานแตละกลุมรับเอกสารสําหรับนักเรียน ท่ีแตละกลุมไดรับประกอบดวย        

ใบคําสั่ง ใบความรูใบงาน 

 3) นักเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรูท่ี 1 และปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานท่ี 1  

 4) ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายถึงพืชเดนท่ีพบในไบโอมแตละชนิดไดแกอะไรบางและ

ประเทศไทยพบไบโอมบนบกชนิดใดบางและอยูในภาคใด  

 

 6.2.3 ข้ันสรางโครงสรางใหมทางปญญา  

     5) นักเรียนแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานท่ี 2 เม่ือนักเรียนทุกกลุมทํากิจกรรมเสร็จ

เรียบรอยแลวใหแตละกลุมสงตัวนําเสนอหนาชั้นเรียนในรูปแผนผังความคิด    

6.3 ข้ันสรุป  

  ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายความสําคัญของไบโอมและใหนักเรียนในกลุมสรุปออกมาในรูป

แผนผังความคิดในประเด็นท่ีกําหนดให 

               - มนุษยพืช และสัตว มีความสําคัญตอไบโอมหรือไม อยางไร                                          

               - มนุษยและพืชมีความสัมพันธกันอยางไรในไบโอม 

7.   สื่อ -  แหลงเรียนรู 

•   ส่ือการเรียนรู  

  1) ใบความรูท่ี 1 

  2) ใบงานท่ี 1  

  3) ใบงานท่ี 2 

•   แหลงเรียนรู 

 1) หองปฏิบัติการชีววิทยา 

 2) หองสมุดโรงเรียน 

   3) ศูนยวิชากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

   4) ศูนยวิทยบริการ (หองอินเตอรเน็ต )โดยใหนักเรียนสืบคนจากเว็บไซต สสวท.            

(http://www. ipst.ac.th/Biology.com)  เปนตน 

   5) หองสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรม ( IT) 

http://www/
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8.  การวัดผลและประเมินผล 

  1) สังเกตพฤติกรรมขณะนักเรียนทําการทดลองและการทํางานรวมกันเปนกลุม 
 2) ศึกษาผลการประเมินตนเองของนักเรียน 

 3) สังเกตจากการรายงานหรือจากผลท่ีไดจากการทํากิจกรรมของนักเรียน 

 4) สังเกตการณตอบคําถามในหองและการตอบคําถามในชุดกิจกรรม 

 5) สังเกตจากการมีสวนรวมในการอภิปราย 

9. เกณฑในการผาน 
  1) การนําเสนอผลงานกลุมอยูในเกณฑดี  

  2) นักเรียนตอบคําถามไดอยางถูกตองรอยละ 80  

  3) ผลการประเมินแบบทดสอบหลังเรียน ผานเกณฑ 80 

  4) ผลการประเมินแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม ผานเกณฑ 80 
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ชุดการเรียนรูท่ี 1 
เร่ือง ไบโอม          กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําโดย 

นางนันทพร   เย็นประสิทธิ ์

 

โรงเรียนดอนฉมิพลีพิทยาคม  อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
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คํานํา 
 

การจัดทําชุดการเรียนรู  เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดลอม เลมนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางใน

การศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ชวยให

ผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูเปนไปตามลําดับข้ันตอนอยางมีประสิทธิภาพ ขาพเจาไดพยายามศึกษา

คนควาเอกสารและตําราตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการทําชุดการเรียนรู เพ่ือใหเกิดความชัดเจนถูกตอง

ตามหลักวิชา ดังนั้นจึงไดจัดทําชุดการเรียนรูท้ังหมด 5 ชุดดังนี้  

1. ชุดการเรียนรูท่ี 1  เรื่องไบโอม   

2. ชุดการเรียนรูท่ี 2  ความหลากหลายของระบบนิเวศ   

3. ชุดการเรียนรูท่ี 3  ความสัมพันธในระบบนิเวศ   

4. ชุดการเรียนรูท่ี 4  การถายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบ 

5. ชุดการเรียนรูท่ี 5  การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีของระบบนิเวศ  

  

 ในแตละชุดการเรียนรูนักเรียนสามารถนําไปศึกษาไดดวยตนเอง ทบทวนเนื้อหาหรือสามารถ

นําไปศึกษาเพ่ิมเติมกรณีท่ีนักเรียนไมทันเพ่ือน หรือสามาถนําไปใชในการเรียนซอมเสริมในกรณีท่ี

เรียนแลวสอบไมผาน ซ่ึงขาพเจาไดพยายามนําเสนอรายละเอียดความสําคัญท่ีจําเปนในชุดการเรียนรูนี้  
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เอกสารสําหรับคร ู
ชุดการเรียนรูที่ 1  

 เร่ือง ไบโอม      สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   

สําหรับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาที่ 4 
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1. การใชชุดการเรียนรูควรตรวจสอบเอกสารใหครบถวน ในแตละชุดการเรียนรูประกอบดวยเอกสาร ดังนี้  

 1.1 เอกสารสําหรับครู ประกอบดวย  

  1.1.1 คําอธิบายรายวิชา /มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด / แผนผังความคิด  

  1.1.2 แผนการจัดการเรียนรู  

  1.1.3 แนวทางแบบบันทึกผลการปฏบิัติกิจกรรม  

  1.1.4 แนวคําตอบใบงาน  

  1.1.5 สื่อการเรียนการสอนตาง ๆ เชน แผนภาพ  แผนใส เปนตน  

  1.1.6 แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 

  1.1.6 แบบประเมินการนําเสนอผลงานกลุม  

 1.2 เอกสารสําหรับนักเรียน ประกอบดวย  

  1.2.1 ใบคําสั่ง  

  1.2.2 ใบความรู  

  1.2.3 ใบคําสั่งกิจกรรม  

  1.2.1 แบบบันทึกการปฏบิัติกิจกรรม  

  1.2.1 ใบงาน 

 1.3 แบบทดสอบกอน – หลังเรียน 

2. สิ่งท่ีครูตองปฏิบัติ  

 2.1 กอนเรยีน  

  2.1.1 ศึกษาคําอธิบายรายวิชา  

  2.1.2 ศึกษาตัวชี้วัด  

  2.1.3 ศึกษาสาระการเรียนรูจากแผนผังความคิด 

  2.1.4 ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู  

  2.1.5 เตรียมเอกสารท่ีตองใชไวตามลําดับกอน – หลัง ตามท่ีระบุไวในแผนการจัดการเรียนรู  

  2.1.6 เตรียมวสัดุอุปกรณตามแผนการจัดการเรียนรูและทดสอบการใชสื่ออุปกรณอยางครบถวน 

  2.1.7 ศึกษาแหลงเรียนรู  

  2.1.8 ศึกษาเครื่องมือการวัดผลประเมินผล  

คําแนะนําสําหรับครู 
การใชชุดการเรียนรูที่ 1 เรื่องไบโอม สาระการเรยีนรูวทิยาศาสตร 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
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  2.1.9  แบงกลุมนักเรียน  กลุมละ 5 – 6  คน โดยใหสมาชิกภายในกลุมท้ังนักเรียน

เกงและออนคละกัน นักเรียนชายและหญิงเทาๆ กัน และจัดแบงหนาท่ีบทบาทของแตละคน ดังนี้  

  2.1.9.1 ประธาน        ทําหนาท่ี ควบคุมการทํางานกลุม  

  2.1.9.2 รองประธาน   ทําหนาท่ี แทนประธานเม่ือประธานไมอยู  

  2.1.9.3 เลขานุการ     ทําหนาท่ี บันทึกขอมูล ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม  

  2.1.9.4 สมาชิก         ทําหนาท่ี   เสนอความคิดเห็นอยางหลากหลายจากขอมูลท่ีไดรับ  

  2.1.10 ครูชี้แจงวิธีการสอนและกิจกรรมท่ีนักเรียนตองปฏิบัติตามใบกิจกรรม  

2.2 ขณะสอน  

 2.2.1 ชีแ้จงกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนทราบ  

 2.2.2 จัดกลุมตามท่ีกําหนด 

 2.2.3  ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู  

     2.2.3.1 ชี้แจงจุดประสงคการเรียนรูและลักษณะการทํางานรวมกันเปนกลุม   

  2.2.3.2 แจกเอกสาร เชน เอกสารนักเรียนและสื่อตาง ๆ  

  2.2.3.3 เปดโอกาสใหนักเรียนไดมีปฎิสัมพันธภายในกลุมเพ่ือไดมาซ่ึงขอมูลของกลุม 

เชน การอภิปราย ซักถามเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  

  2.2.3.4 เปนผูใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาของนักเรียนในขณะท่ีนกัเรียนทํากิจกรรม  

  2.2.3.5 ตรวจสอบการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ของนักเรียน  

  2.2.3.6 ประเมินผลการทํากิจกรรมในกลุม  

2.3 หลังสอน  

 2.3.1  ตรวจใบงานใหคะแนน (10 คะแนน) 

 2.3.2 ตรวจแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม  

 2.3.3 ตรวจแบบทดสอบกอนเรียน - หลังเรียนใหคะแนน (10 คะแนน) 

 2.3.4 บันทึกแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม  
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คําอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  ว31101  รายวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4 

 

คําอธิบายรายวิชา 

   ศึกษาวิเคราะห  เรื่องราวของชีวิต  คุณสมบัติของนักวิทยาศาสตร  ความหมายของ

ชีววิทยา  การทํางานของนักชีววิทยาเก่ียวกับการคนพบปญหา  กระบวนการแสวงหาคําตอบ  

ศึกษาวิเคราะหชีวิตกับการดํารงเผาพันธุ  หนวยของสิ่งมีชีวิต โครงสรางของเยื้อหุมเซลลการ

เคลื่อนท่ีของสารผานเซลล     การรักษาดุลยภาพของในสิ่งมีชีวิต   การรักษาดุลยภาพของมนุษย 

การสรางภูมิคุมกัน   การรักษาดุลยภาพของพืช   การศึกษาเรื่องการสืบพันธุ การแบงเซลลของ

สิ่งมีชีวิต  การสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ  การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ   

ศึกษาวิเคราะห  อภิปรายและอธิบายการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและวิวัฒนาการ  

โครงสรางและหนาท่ีของสารพันธุกรรม ทฤษฎีการถายทอดพันธุกรรมของเมนเดล การถายทอด

ลักษณะเดนแบบไมสมบูรณ  มัลติเปลอัลลีล  โรคทางพันธุกรรมในมนุษย วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  

วิวัฒนาการคืออะไร การแปรผันทางพันธุกรรมและมิวเทชัน วิวัฒนาการเพ่ือการอยูรอดของสิ่งมีชีวิต  

ศึกษาวิเคราะห  อธิบายความหมาย  และประเภทของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  ปจจัย

ท่ีมีผลตอการอยูรอดของสิ่งมีชีวิต  

ศึกษาอนุกรมวิธาน  การจัดหมวดหมูของสิ่งมีชีวิต  อาณาจักรมอนอรา  อาณาจักรโพรทิสตา  

อาณาจักรฟงไจ  อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว  สิ่งมีชีวิตท่ีไมใชเซลล  

ศึกษาเทคโนโลยีอวกาศ  ความสัมพันธของเทคโนโลยีชีวภาพกับความหลากหลายของ

สิ่งมีชีวิต  การประยุกตใชความรูทางชีววิทยาและประโยชนของเทคโนโลยีชีวภาพ  

ศึกษาอธิบายความหลากหลายในระบบนิเวศ  สภาวะแวดลอมทางกายภาพในระบบนิเวศ  

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต  ดุลยภาพในระบบนิเวศ  การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีของสิ่งมีชีวิต  

โดยใชกระบวบการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ 

การสังเกต การสืบคนขอมูล การอภิปราย สรุป เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สื่อสารสิ่งท่ี

เรียนรู มีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตของตนเอง ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอ่ืน เฝา

ระวังและพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยม 

 

 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

165 
 

 

รายวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน          กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4 

 

ว 2.1 ม.4-6/1 อธิบายดุลยภาพของระบบนิเวศ 

   ม.4-6/2 อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนท่ีของสิ่งมีชีวิต 

                    ม.4-6/3 อธิบายความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและเสนอแนะแนวทา

ในการดูแลและรักษา 

 ว 8.1 ม.4-6/1  ตั้งคําถามท่ีอยูบนพ้ืนฐานของความรูและความเขาใจทางวิทยาศาสตรหรือ

ความสนใจ หรือจากประเด็นท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้นท่ีสามารถทําการสํารวจตรวจสอบหรือศึกษาคนควา

ไดอยางครอบคลุมและเชื่อถือได 

  ม.4-6/2  สรางสมมติฐานท่ีมีทฤษฎีรองรับหรือคาดการณสิ่งท่ีจะพบ หรือสราง

แบบจําลอง หรือสรางรูปแบบเพ่ือนําไปสูการสํารวจตรวจสอบ 

  ม.4-6/3  คนควารวบรวมขอมูลท่ีตองพิจารณาปจจัยหรือตัวแปรสําคัญ ปจจัยท่ีมีผล

ตอปจจัยอ่ืน ปจจัยท่ีควบคุมไมได และจํานวนครั้งของการตรวจสอบ เพ่ือใหไดผลท่ีมีความเชื่อม่ัน

อยางเพียงพอ 

    ม.4-6/4  เลือกวัสดุ เทคนิควิธี อุปกรณท่ีใชในการสังเกต การวัด การสํารวจ

ตรวจสอบอยางถูกตองท้ังทางกวางและลึกในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

  ม.4-6/5 รวบรวมขอมูลและบันทึกผลการสาํรวจตรวจสอบอยางเปนระบบถูกตอง 

ครอบคลุมท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบความเปนไปได ความเหมาะสมหรือความ

ผิดพลาดของขอมูล 

  ม.4-6/6 จัดกระทําขอมูล โดยคํานึงถึงการรายงานผลเชิงตัวเลขท่ีมีระดับความ

ถูกตอง และนําเสนอขอมูลดวยเทคนิควิธีท่ีเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 
 

มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด  
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คําช้ีแจง  ใหนักเรียนอานใบคําสั่งปฏิบัติกิจกรรม แลวปฏิบัติตามลําดับข้ันตอนดังตอไปนี้  
 

1. ประธานกลุมอานใบปฏิบัติกิจกรรม ใหสมาชิกในกลุมฟงและรวมกันปฏิบัติกิจกรรม

ตามลําดับข้ันตอนท่ีไดบอกไวในใบปฏิบัติกิจกรรม โดยเลขานุการกลุมเปนผูบันทึกขอมูล  

2. สมาชิกในกลุมรวมกันอภิปรายและสรุปเก่ียวกับไบโอม 

3. สมาชิกในกลุมสงตัวแทนออกมารายงานผลสรุปหนาชั้นเรียน  

4. ประธานกลุมรับใบความรู เรื่อง ไบโอม  

5. สมาชิกในกลุมอานใบความรู เรื่อง ไบโอม  

6. สมาชิกในกลุมรวมกันสรุปเนื้อหา เรื่อง ไบโอม  

7. ประธานอานใบงาน แลวใหนักเรียนแตละคนตอบคําถามลงในกระดาษคําตอบ  

8. ตรวจคําตอบจากแนวคําตอบใบงาน 

9. เม่ือปฏิบัติกิจกรรมแตละกิจกรรมเสร็จเรียบรอยแลว ใหสงแบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม 

กระดาษคําตอบของคําถาม และเก็บอุปกรณ เอกสารนักเรียนใหเรียบรอย  

10. นักเรียนควรมีความซ่ือสัตยตอตนเอง โดยไมอานเนื้อหาในใบความรูกอนปฏิบัติกิจกรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําแนะนําสาํหรับนักเรียน  
ชุดการเรียนรูท่ี 1      เรื่องไบโอม  

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  
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ไบโอม (Biomes) ชีวนิเวศ / ชีวาลัย 
 

ไบโอม (Biomes) ชีวนิเวศ / ชีวาลัย  คือระบบนิเวศใดๆ ก็ตามท่ีมีองคประกอบของปจจัยทาง

กายภาพเชนอุณหภูมิ ความชื้นและปจจัยทางชีวภาพ เชน พืชและสัตว ท่ีคลายคลึงกันกระจายอยูใน

เขตภูมิศาสตรตางๆ ประเภทของไบโอม  แบงได 2 ประเภทใหญๆ0 ไบโอมบนบก (terrestrial 

biomes) ไบโอมในน้ํา (aquatic biomes) 

     1. ไบโอมบนบก (terrestrial biomes) 

      ใชเกณฑปริมาณน้ําฝนและอุณหภูมิเปนตัวกําหนด ไบโอมบนบกท่ีมีอยูในโลกนี้ท่ีสําคัญท่ี

จะกลาวถึง ไดแก ไบโอมปาดิบชื้น ไบโอมปาผลัดใบในเขตอบอุน ไบโอมทุงหญาเขตอบอุน ไบโอมสะ

วันนา ไบโอมปาสน ไบโอมทะเลทราย และไบโอมทุนดรา เปนตน  

     1.1 ไบโอมปาดิบชื้น (tropical rain forest biome) 

       พบไดในบริเวณใกลเขตศูนยสูตรของโลกในทวีปอเมริกากลาง ทวีปอเมริกาใต ทวีป

แอฟริกา ทวีปเอเชียตอนใต และบริเวณบางสวนของหมูเกาะแปซิฟก ลักษณะของภูมิอากาศรอนและ

ชื้น มีฝนตกตลอดป ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 200- 400 เซนติเมตรตอป ในปาชนิดนี้พบพืชและสัตว

หลากหลายนับพันสปชีส  เปนปาท่ีมีความอุดมสมบูรณสูงมาก ดังภาพท่ี 1 – 1 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

ภาพท่ี 1-1  ไบโอมปาดิบช้ืน 

ท่ีมา  http://eco-biology6.blogspot.com/2010/11/blog-post_1035.html 

ใบความรูชุดการเรียนรูท่ี 1 
เรื่อง ไบโอม (Biomes)     วิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน   

เวลา  3   ช่ัวโมง      ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
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  1.2 ไบโอมปาผลัดใบในเขตอบอุน (temperale deciduous forest biome) 

      พบกระจายท่ัวไปในเขตละติจูดกลาง ซ่ึงมีปริมาณความชื้นเพียงพอท่ีตนไมใหญจะ

เจริญเติบโตได โดยมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 100 เซนติเมตรตอปและมีอากาศคอนขางเย็น ในปาชนิดนี้

ตนไมจะท้ิงใบหรือผลัดใบกอนท่ีจะถึงฤดูหนาวและจะเริ่มผลิใบอีกครั้งหลังจากฤดูหนาวผานพนไป

แลว ตนไมท่ีพบมีหลากหลายท้ังไมตน ไมพุม รวมถึงพืชลมลุก ดังภาพท่ี 1 – 2 

 

 
 

ภาพท่ี 1-2  ไบโอมปาผลัดใบในเขตอบอุน 

ท่ีมา  http://eco-biology6.blogspot.com/2010/11/blog-post_1035.html 

 

       1.3 ไบโอมปาสน (coniferous forest biome) 

      ปาสน ปาไทกา (taiga) และปาบอเรียล (boreal) เปนปาประเภทเดียวกันท่ีมีตนไมเขียว

ชะอุมตลอดป พบไดทางตอนใตของแคนาดา ทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปเอเชีย และ

ทวีปยุโรป ในเขตละติจูดตั้งแต 45 – 67 องศาเหนือ ลักษณะของภูมิอากาศมีฤดูหนาวคอนขาง

ยาวนาน อากาศเย็นและแหง พืชเดนท่ีพบ ไดแก พืชจําพวกสน เชน ไพน (pine) เฟอ (fir) สพรูซ 

(spruce) และ เฮมลอค (hemlock) เปนตน ดังภาพท่ี 1 – 3  
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ภาพท่ี 1-3  ไบโอมปาสน 

ท่ีมา  http://eco-biology6.blogspot.com/2010/11/blog-post_1035.html 

 

  1.4 ไบโอมทุงหญาเขตอบอุน (temperate grassland biome) 

      ทุงหญาเขตอบอุน หรือท่ีรูจักกันในชื่อของทุงหญาแพรี่ (prairie) ในตอนกลางของทวีป

อเมริกาเหนือ และทุงหญาสเตปส (steppes) ของประเทศรัสเซีย เปนตน สภาพภูมิอากาศมีปริมาณ

น้ําฝนเฉลี่ย 25 – 50 เซนติเมตรตอป ทุงหญาเขตอบอุนนี้เหมาะสําหรับการทําการกสิ กรรมและปศุ

สัตว เพราะดินมีความอุดมสมบูรณสูงมีหญานานาชนิดข้ึนอยู สวนใหญพบมีการทําเกษตรกรรมควบคู

ในพ้ืนท่ีนี้ดวย ดังภาพท่ี 1 – 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1-4  ไบโอมทุงหญาเขตอบอุน 

ท่ีมา  http://eco-biology6.blogspot.com/2010/11/blog-post_1035.html 

http://eco-biology6.blogspot.com/2010/11/blog-post_1035.html
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      1.5 ไบโอมสะวันนา (savanna biome) 

        สะวันนา เปนทุงหญาท่ีพบไดในทวีปแอฟริกา ทวีปอเมริกาใต ทวีปออสเตรเลีย และพบ

บางทางตะวันออกเฉียงใตของทวีปเอเชีย ลักษณะของภูมิอากาศรอน พ้ืนท่ีข้ึนสวนใหญเปนหญาและ

มีตนไมข้ึนกระจายเปนหยอมๆ ในฤดูรอนมักมีไฟปาเกิดข้ึนอยูเสมอๆ ดังภาพท่ี 1 – 5 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1- 5  ไบโอมสะวันนา 

ท่ีมา  http://eco-biology6.blogspot.com/2010/11/blog-post_1035.html 

 

  1.6 ไบโอมทะเลทราย (desert biome) 

         ทะเลทราย  พบไดท่ัวไปในโลกในพ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยนอยกวา 25 เซนติเมตร

ตอป ทะเลทรายบางแหงรอนมากมีอุณหภูมิเหนือผิวดินสูงถึง  60  องศาเซลเซียสตลอดวันบางแหง

คอนขางหนาวเย็น พืชท่ีพบในไบโอมทะเลทรายนี้มีการปองกันการสูญเสียน้ําโดยใบลดรูปเปนหนาม  

ลําตนอวบเก็บสะสมน้ํา ทะเลทรายท่ีรูจักกันโดยท่ัวไป  ไดแก  ทะเลทรายซาฮารา  (Sahara)  ในทวีป

แอฟริกา  ทะเลทรายโกบี  (Gobi)  ในประเทศจีน  และทะเลทรายโมฮาวี  (Mojave)  ในรัฐ

แคลิฟอรเนียของประเทศสหรัฐอเมริกา  ดังภาพท่ี  1- 6  
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ภาพท่ี 1- 6  ไบโอมทะเลทราย 

ท่ีมา  http://eco-biology6.blogspot.com/2010/11/blog-post_1035.html 

 

     1.7 ไบโอมทุนดรา (tundra biome) 

        ทุนดรา เปนเขตท่ีมีฤดูหนาวคอนขางยาวนาน  ฤดูรอนชวงสั้นๆ  ลักษณะเดนคือ  ชั้น

ของดินท่ีอยูต่ําจากผิวดินชั้นบนลงไปจะจับตัวเปนน้ําแข็งอยางถาวร ทุนดราพบทางตอนเหนือของ

ทวีปอเมริกาเหนือและยูเรเชีย  พบพืชและสัตวอาศัยอยูนอยชนิด  ปริมาณฝนนอยมาก  ในฤดูรอน

ชวงสั้นๆ น้ําแข็งท่ีผิวหนาดินจะละลาย แตเนื่องจากน้ําไมสามารถซึมผานลงไปในชั้นน้ําแข็งไดจึงทวม

ขังอยูบนผิวดิน ทําใหปลูกพืชไดในระยะสั้นๆ พืชท่ีพบจะเปนพวกไมดอกและไมพุม นอกจากนี้ยังพบ

พวกสิ่งมีชีวิตชั้นต่ํา เชน ไลเคนดวย ดังภาพท่ี 1 – 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1- 7  ไบโอมทะเลทราย 

ท่ีมา  http://eco-biology6.blogspot.com/2010/11/blog-post_1035.html 
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2. ไบโอมในน้ํา (aquatic biomes) 

         ไบโอมในน้ํา ท่ีพบเปนองคประกอบหลกัในไบโอสเฟยรนั้นประกอบดวย ไบโอมแหลง

น้ําจืด (freshwater biome) และไบโอมแหลงน้ําเค็ม (marine biome) และพบกระจายอยูท่ัวเขต

ภูมิศาสตรในโลกนี้ ดังแสดงในภาพท่ี 2-1 

        2.1 ไบโอมแหลงน้ําจืด 

         โดยท่ัวไปประกอบดวยแหลงน้ํานิ่ง เชน สระ หนองหรือบึง และทะเลทรายกับแหลงน้ํา

ไหลซ่ึงไดแก ธารน้ําไหลและแมน้ํา เปนตน 

   2.2  ไบโอมแหลงน้ําเค็ม 

         ประกอบดวยทะเลสาบ  ทะเล และมหาสมุทร ซ่ึงพบในปริมาณมากมีถึงรอยละ 71 

ของพ้ืนท่ีผิวโลกและมีความลึกมาก โดยมีความลึกเฉลี่ยถึง 3,750 เมตร แหลงน้ําเค็มจะแตกตางกับ

แหลงน้ําจืด โดยท่ีมีน้ําข้ึนและน้ําลงเปนปจจัยทางกายภาพท่ีสําคัญ 
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จุดประสงคของกิจกรรม  
 1. อธิบายปจจัยทางกายภาพท่ีเปนตัวกําหนดชนิดของไบโอม  

 2. เปรียบเทียบและอธิบายลักษณะของไบโอมชนิดตาง ๆ  

 3. เปรียบเทียบสภาพทางกายภาพและสิ่งมีชีวิตในไบโอมชนิดตาง ๆ  

สื่อการเรียน  
 1. ใบความรูท่ี 1 

 2. ใบงานท่ี 1  

 3. ใบงานท่ี 2 

ลําดับข้ันตอนในการปฏิบัติกิจกรรม  
 1. ใหนักเรียนศึกษาใบความรูท่ี 1 เรื่องไบโอมและปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานท่ี 1              

     และใบงานท่ี 2  

 2.  เม่ือนักเรียนทุกกลุมทํากิจกรรมเสร็จเรียบรอยแลวใหแตละกลุมสงตัวนําเสนอหนาชั้น

เรียน   

         3. ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายความสําคัญของไบโอมและใหนักเรียนในกลุมสรุปออกมาในรูป

แผนผังความคิดในประเด็นท่ีกําหนดใหแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอหนาชั้นเรียน  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบคําสั่งกิจกรรม 

ชุดการเรียนรูท่ี 1 
เรื่องไบโอม            วิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน   

เวลา  3   ช่ัวโมง      ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
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ใบงานท่ี 1  

 เรื่อง ไบโอมบนบกและไบโอมในน้ํา 

 

คําช้ีแจง ใหนักเรียนแตละคนปฏิบัติ ดังนี้  

1. ศึกษาขอมูลและเอกสารวาไบโอม (biome) หรือชีวนิเวศ ใดบางท่ีกระจายตามเขตภูมิศาสตร  ตาง 

ๆ ในโลกนี ้ 

2. วิเคราะหพรอมระบายสีลงในพ้ืนท่ีภูมิศาสตรตาง ๆ พรอมอธิบายรายละเอียด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ไบโอมบนบก 

 

         ไบโอมปาดิบชื้น             ไบโอมปาผลัดใบในเขตอบอุน              ไบโอมทุงหญาเขตอบอุน  

          ไบโอมสะวันนา             ไบโอมทุนดรา           ไบโอมทะเลทราย             ไบโอมปาสน 
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ภาพท่ี 2  ไบโอมในน้ํา 

 

แมน้ํา          เขตน้ําข้ึนน้ําลง            ทะเลและมหาสมุทร         แหลงน้ํากรอย        ทะเลสาบ 
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คําช้ีแจง    ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง              

1. ไบโอม มีลักษณะสําคัญอยางไร  

1.1 ........................................................................................................................................... 
1.2 ........................................................................................................................................... 
1.3 ........................................................................................................................................... 

2. ไบโอมปาดิบชื้น (tropical rain forest biome) มีลักษณะสําคัญอยางไร  

2.1........................................................................................................................................... 

2.2........................................................................................................................................... 

2.3........................................................................................................................................... 

3.  ไบโอมปาผลัดใบในเขตอบอุน (temperale deciduous forest biome) มีลักษณะสําคัญ

อยางไร  

3.1........................................................................................................................................... 

3.2........................................................................................................................................... 

3.3.......................................................................................................................................... 

4. ไบโอมทุงหญาเขตอบอุน (temperate grassland biome) มีลักษณะสําคัญอยางไร  

 4.1........................................................................................................................................... 

4.2........................................................................................................................................... 

4.3......................................................................................................................................... 

  4.4 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

4.5………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ไบโอมปาสน (coniferous forest biome) มีลักษณะสําคัญอยางไร  

    5.1........................................................................................................................................... 

5.2........................................................................................................................................... 

  5.3............................................................................................................................................. 

  5.4 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

  5.5………………………………………………………………………………………………………………………… 

แบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมชุดการเรียนรูท่ี 1 

ใบงานท่ี 2  
เรื่อง ไบโอม   วิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน      เวลา  3   ช่ัวโมง      

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
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6. ไบโอมสะวันนา (savanna biome)  มีลักษณะสําคัญอยางไร  

    6.1........................................................................................................................................... 

6.2........................................................................................................................................... 

  6.3............................................................................................................................................. 

  6.4 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

  6.5………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.  ไบโอมทะเลทราย (desert biome) 

 7.1........................................................................................................................................... 

7.2........................................................................................................................................... 

  7.3............................................................................................................................................. 

  7.4 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

  7.5………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ไบโอมทุนดรา (tundra biome) 

 8.1........................................................................................................................................... 

8.2........................................................................................................................................... 

  8.3............................................................................................................................................. 

  8.4 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

  8.5………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. ใหอธิบายสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยูในไบโอมในภาพในรูปแผนผังความคิดพรอมบอกดวยวาเปน  

ไบโอมชนิดใด  
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   10. ใหอธิบายสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยูในไบโอมในภาพในรูปแผนผังความคิดพรอมบอกดวยวา

เปน  ไบโอมชนิดใด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. จากใบความรูเร่ืองไบโอมในน้ํา (aquatic biomes) ใหนักเรียนสรุปออกมาในรูป

แผนผังความคิด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไบโอมในน้ํา (aquatic biomes) 
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คําช้ีแจง    เขียนแผนภาพ/แผนผัง และอธิบายสภาวะแวดลอมท่ีนักเรียนชื่นชอบ  

1. สถานท่ี เชน หางสรรพสินคา ตลาด น้ําตก ชายทะเล ภูเขา ทุงนา ฯลฯ 

ช่ือสถานท่ี ………………………………………………………… 

แผนภาพ/แผนผัง แสดงสภาวะแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 ลักษณะเดน 

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

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

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

 ประโยชนท่ีไดรับจากสถานท่ีนี้ 

 1. ............................................................................................................................................. 

 2. ............................................................................................................................................. 

 3. ............................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม  

ชุดการเรียนรูท่ี 1 

ใบงานท่ี 2 
เรื่อง สภาวะแวดลอมท่ีช่ืนชอบ วิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 

เวลา  3   ช่ัวโมง   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
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1.1 ไบโอม  

1.ไบโอม (biomes) หรือชีวนิเวศ หมายถึง  ระบบนิเวศใดก็ตามท่ีมีองคประกอบของปจจัยทาง

กายภาพ เชน อุณหภูมิและความชื้น และปจจัยทางชีวภาพ เชน พืชและสัตวท่ีคลายคลึงกันกระจาย

อยูในเขตภูมิศาสตรตางๆกัน เชนไบโอมทะเล ไบโอมทุนดรา ไบโอมมีท้ังไบโอมบนบก และไบโอมใน

นา โดยแรกระจายอยูตามเขตภูมิศาสตรตางๆในโลก  

2. พืชเดนท่ีพบในไบโอมบนบกแตละชนิด 

 

ชนิดของไบโอมบนบก พืชเดนท่ีพบ 

ปาดิบชื้น ไมเถาจําพวกหวาย เฟน 

ปาผลัดใบเขตอบอุน ยูคาลิปตัส เมเปล โอก 

ปาสน ไมตนพวกสน เชน สนสองใบ สนสามใบ พืชจําพวกสนเชน 

สพรูซ ไพน เฟอ เฮมลอค และมีพวกพืชลมลุกจําพวกบลูเบอร 

ทุงหญาเขตอบอุน พืชจําพวกไมลมลุก พวกทานตะวัน หรือพืชมีลําตนออน เชน 

ไอริส หรือ พวกดอกไมปา รวมท้ังหญา 

สะวันนา หญาหญาตางๆ 

ทะเลทราย กระบองเพชร อินทผาลัม 

ทุนดรา ไมลมลุกจําพวกไมดอก หญาตางๆ แหวทรงกระเทียม รวมท้ัง

พืชชั้นต่ําพวกมอสและไลเคน 

 

3. ไบโอมในน้ํา 

 3.1 ไบโอมแหลงน้ําจืด  

 3.2 ไบโอมแหลงน้ําเค็ม  

  

 

 

 

 

ใบสรุปเน้ือหา 

ชุดการเรียนรูท่ี 1 
เรื่องไบโอม            วิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน   

เวลา  3   ช่ัวโมง      ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
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คําชี้แจง  

 1. แบบทดสอบฉบับนี้ใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยชุดการเรียนรู

ซ่ึงเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  

 2. แบบทดสอบฉบบันี้มี 60 ขอ ใชเวลา 60 นาที  

 3. ใหนักเรียนเขียนชื่อ – สกุล และเลขท่ี ลงในแบบทดสอบและกระดาษคําตอบใหเรียบรอย 

กอนท่ีจะลงมือทําขอสอบ  

 4. ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอเดียว และทําหมาย x ลงในกระดาษคําตอบ  

 5. หามนักเรียนขีด – เขียน หรือทําเครื่องหมายใด ๆ ลงในแบบทดสอบ  

 6. นักเรียนทุกคนคืนแบบทดสอบและกระดาษคําตอบกอนออกจากหองสอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

ชุดการเรียนรูท่ี 1 
เรื่องไบโอม            วิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน   

     ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
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1.ไบโอมมีชื่อทางภาษาไทยวาอะไร 

 ก.ชีววิทยา  ข.ชีวนิเวศ 

 ค.ชีวไบโอม  ง.ถูกท้ัง 2 , 3 

2.ภูมิอากาศรอนและชื้น มีฝนตกตลอดปเปนลักษณะ

ของปาชนิดใด 

 ก.ปาดิบชื้น  ข.ปาสน 

 ค.ปาไทกา  ง.ปาสะวันนา 

3.ปาผลัดใบในเขตอบอุนพบไดท่ีใด 

 ก.ทวีปออสเตเรีย  

 ข.บริเวณใกลเสนศูนยสูตร 

 ค.บริเวณละติจูดกลาง 

 ง.ทวีปอเมริกากลาง 

4.ปาสนจะพบพืชจําพวกใด 

 ก.หญา  ข.สน 

 ค.มอส  ง.เฟรน 

5.ทุงหญาในเขตอบอุนเหมาะแกการประกอบอาชีพ

ใด 

 ก.การทํากสิกรรม 

 ข.การเกษตรกรรม 

 ค.การปศุสัตว 

 ง.ถูกทุกขอ 

6.บริเวณท่ีเปนทะเลทรายมีอากาศรอนมาก พืชใน

บริเวณนี้มีการปองกันการสูญเสียน้ําอยางไร 

 ก.ใบใหญ มีรากโผลออกมาจากทราย 

 ข.ใบเล็กเรียวและยาว 

 ค.ลําตนอวบ ลดใบเปนหนาม 

 ง.ลําตนสูงใหญ 

7.บริเวณชวงรอยตอระหวางแหลงน้ําจืดและแหลง

น้ําเค็มมาบรรจบกันเกิดเปนแหลงน้ําชนิดใด 

 ก.แหลงน้ําพุ ข.แหลงน้ําเค็ม 

 ค.แหลงน้ําจืด ง.แหลงน้ํากรอย 

8.พืชจําพวกสนไดแกอะไร 

 ก.ไพน  ข.เฟอ 

 ค.สพรูซ  ง.ถูกทุกขอ 

9.ธารน้ําไหลและแมน้ําเปนใบโอมแหลงน้ําใด 

 ก.ใบโอมแหลงน้ําจืด 

 ข.ใบโอมแหลงน้ําเค็ม 

 ค.ใบโอมแหลงน้ํากรอย 

 ง.ถูกทุกขอ 

10.มีฤดูรอนชวงสั้นๆน้ําแข็งท่ีผิวหนาดินจะละลาย

พบพืชและสัตวอาศัยอยูนอยเปนใบโอมบนบกชนิดใด 

 ก.สะวันนา 

 ข.ทุนดรา 

 ค.ทุงหญาเขตอบอุน 

 ง.ทะเลทราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

ชุดการเรียนรูท่ี 1 

เรื่อง ไบโอม          วิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน   เวลา  3   ชั่วโมง   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4                  

จํานวน   10   ขอ 
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1.ไบโอมมีชื่อทางภาษาไทยวาอะไร 

 ก.ชีววิทยา  ข.ชีวนิเวศ 

 ค.ชีวใบโอม  ง. ถูกท้ัง  

2.ภูมิอากาศรอนและชื้น มีฝนตกตลอดปเปน

ลักษณะของปาชนิดใด 

 ก.ปาดิบชื้น ข.ปาสน 

 ค.ปาไทกา ง.ปาสะวันนา 

3.ปาผลัดใบในเขตอบอุนพบไดท่ีใด 

 ก.ทวีปออสเตเรีย  

 ข.บริเวณใกลเสนศูนยสูตร 

 ค.บริเวณละติจูดกลาง 

 ง.ทวีปอเมริกากลาง 

4.ปาสนจะพบพืชจําพวกใด 

 ก.หญา  ข.สน 

 ค.มอส  ง.เฟรน 

5.ทุงหญาในเขตอบอุนเหมาะแกการประกอบ

อาชีพใด 

 ก.การทํากสิกรรม 

 ข.การเกษตรกรรม 

 ค.การปศุสัตว 

 ง.ถูกทุกขอ 

 

 

 

 

6.บริเวณท่ีเปนทะเลทรายมีอากาศรอนมาก 

พืชในบริเวณนี้มีการปองกันการสูญเสียน้ํา

อยางไร 

 ก.ใบใหญ มีรากดผลออกมาจากทราย 

 ข.ใบเล็กเรียวและยาว 

 ค.ลําตนอวบ ลดใบเปนหนาม 

 ง.ลําตนสูงใหญ 

7.บริเวณชวงรอยตอระหวางแหลงน้ําจืดและ

แหลงน้ําเค็มมาบรรจบกันเกิดเปนแหลงน้ํา

ชนิดใด 

 ก.แหลงน้ําพุ ข.แหลงน้ําเค็ม 

 ค.แหลงน้ําจืด ง.แหลงน้ํากรอย 

8.พืชจําพวกสนไดแกอะไร 

 ก.ไพน  ข.เฟอ 

 ค.สพรูซ  ง.ถูกทุกขอ 

9.ธารน้ําไหลและแมน้ําเปนใบโอมแหลงน้ําใด 

 ก.ใบโอมแหลงน้ําจืด 

 ข.ใบโอมแหลงน้ําเค็ม 

 ค.ใบโอมแหลงน้ํากรอย 

 ง.ถูกทุกขอ 

10.มีฤดูรอนชวงสั้นๆน้ําแข็งท่ีผิวหนาดินจะ

ละลายพบพืชและสัตวอาศัยอยูนอยเปนใบ

โอมบนบกชนดิใด 

 ก.สะวันนา 

 ข.ทุนดรา 

 ค.ทุงหยาเขตอบอุน 

 ง.ทะเลทราย 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน 

ชุดการเรียนรูท่ี 1 
              เรื่องไบโอม            วิชาวิทยาศาสตร

พ้ืนฐาน        ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
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ประวัติผูวิจัย 
  

ช่ือ-ช่ือสกุล นางนันทพร  เย็นประสิทธิ ์

วันเดือนปเกิด 21 เมษายน 2523 

สถานท่ีเกิด อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ท่ีอยู 59/3 หมู 8 ตําบลดอนฉิมพลี   อําเภอบางน้ําเปรี้ยว  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170 

ตําแหนงหนาท่ีการงาน คร ูคศ.1 

สถานท่ีทํางาน โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 

อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ประวัติการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

พ.ศ. 2541 
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