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บทคัดยอ 
 

 การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเชงิทดลองมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวทิยาศาสตร  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตร   
กอนเรียนและหลังเรียน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู 
แบบรวมมือและเนนประสบการณ   
 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาคนควาครั้งนี ้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
เทศบาล 1 วัดแหลมใต (สุตสุนทร) สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  ภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา  2552  
จํานวน  28  คน  ซ่ึงไดมาจากการเปดตารางเครซี่ และมอแกน จากนัน้สุมตัวอยางแบบแบงชั้น  
(Stratified  Random  Sampling)   แลวทําการสุมอยางงาย อีกครั้งหนึ่ง  เพื่อเลือกลุมทดลองจาก
นักเรียน 1  หองเรียน จํานวน  30  คนทดลองใชรูปแบบการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือและเนน
ประสบการณ  โดยใชแบบแผนวิจยัแบบ  One  Group  Pretest-Posttest  Design  เครื่องมือที่ใชใน
การวิจยัประกอบดวย  แผนการจัดการเรยีนรูแบบรวมมอืและเนนประสบการณ  แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร  แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
แบบสอบถามวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร แลววิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติการทดสอบคาที (t-Test  
Dependest  Sample)   ผลการวิจัยพบวา 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตรหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  
โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและเนนประสบการณสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  โดยใชวิธีการจดัการเรียนรูแบบรวมมือและเนนประสบการณสูงกวากอน
เรียนอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3.  เจตคติทางวิทยาศาสตรหลังเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3  โดยใชวิธีการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือและเนนประสบการณสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 
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บทที่  1 
บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การศึกษาเปนกระบวนการสาํคัญยิ่งในการพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  
ทั้งดานรางกาย  สติปญญา  อารมณ  และศลีธรรม  สามารถกาวทันการเลี่ยนแปลง  เพื่อนําไปสู 
สังคมฐานความรูไดอยางมั่นคงแหงความเปนไทย  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
ฉบับที่10 (พ.ศ.2550-2554)  ไดช้ีใหเหน็ถึงความจําเปนในการปรับเปลี่ยนจดุเนนในการพัฒนา 
คุณภาพคนในสังคมไทยใหมีคุณธรรมและมีความรูอยางเทาทัน  แนวทางพัฒนาดังกลาวมุงเตรยีม 
เด็กและเยาวชนใหมีพืน้ฐานจิตใจที่ดงีาม  มีจิตสาธารณะ  พรอมทั้งมีสมรรถนะ  ทักษะ  และความรู 
พื้นฐานทีจ่ําเปนในการดํารงชีวิต  (สภาพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ, 2549  อางอิงจาก   
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551, หนา 2)    ซ่ึงแนวทางดงักลาว
สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษ
ที่ 21  โดยมุงสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม  รักความเปนไทย  มีทักษะการคิดวิเคราะห   
คิดสรางสรรค  มีทักษะดานเทคโนโลยี  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืน
ในสังคมโลกไดอยางสันติ(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551อางอิงจากหลักสตูรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  2551, หนา 2) 
 วิทยาศาสตรเปนวิชาที่มีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต  เพราะ
วิทยาศาสตรเกี่ยวของกับทกุคน  ทั้งในการดํารงชีวิตประจําวนัและในงานอาชีพตาง ๆ ตลอดจน
เทคโนโลยี  เครื่องมือเครื่องใชและผลผลิตตาง ๆ  ที่มนุษยไดใชเพื่ออํานวยความสะดวก  ในชีวิต
และการทํางาน  เหลานี้ลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตร  ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและ
ศาสตรอ่ืน ๆ วิทยาศาสตรชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิด  ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล  คิดสรางสรรค   
คิดวิเคราะห  วิจารณ  มีทกัษะที่สําคัญในการศึกษาคนควาหาความรู  มีความสามารถในการ
แกปญหาอยางเปนระบบ  สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลหลากหลายและประจกัษพยานที่
ตรวจสอบได  วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม  ซ่ึงเปนสังคมแหงความรู(knowledge-
based  society)  ดังนั้นทกุคนจึงจําเปนตองไดรับการพฒันาใหรูวิทยาศาสตร  เพื่อที่จะมีความรู
ความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษยสรางสรรคขึ้นสามารถนําความรูไปใชอยางมี
เหตุผล  สรางสรรค  และมีคุณธรรม  (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551, 
หนา 92) 
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 การจัดการศกึษาในรอบ  20  ปที่ผานมา  หลักสูตรวิทยาศาสตรในโรงเรียนทั้งระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก  และมีการปรับปรุงอยูเสมอ   
ซ่ึงสวนใหญกจิกรรมการเรียนการสอนจะเนนใหมีกิจกรรมการทดลอง  โดยเนนกระบวนการ
ทํางานของนักวิทยาศาสตรและฝกกระบวนการทํางานเปนกลุม  เพื่อใหนักเรยีนไดใชกระบวนการ
เหลานี้แกปญหาตาง ๆ  ตอไปในอนาคตแตปญหาที่ประสบก็คือ  ไมวาหลักสูตรจะดเีพียงใด   
ถาจัดการเรียนการสอนยังคงเปนเหมือนรูปแบบเดิม  คือมคีรูเปนศูนยกลาง  สอนใหจํามากกวาสอน
ใหทํา  สอนใหเชื่อมากกวาการสอนใหขดัแยง  สอนเนือ้หามากกวาสอนกระบวนการแสวงหา
ความรู  มิไดถือเอาศักยภาพของผูเรียนมาใช  แตเปนการปดกั้นการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 
โดยส้ินเชิง  (บูรชัย  ศิริมหาสาคร, 2540, หนา 20)  และในปจจุบนัการศึกษาดานวิทยาศาสตรยัง 
ไมบรรลุจุดมุงหมายเทาที่ควร  จากการรายงานผลการรวบรวมขอมูล  เพื่อจัดทําแผนแมบทระยะ
ยาว  พ.ศ. 2545-2549  ไดกลาวถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเทียบกับนานาชาติ  นกัเรียนของไทย
ไดคะแนนอยูในระดับคอนขางต่ํา  ทําขอสอบประเภทนําความรูมาใชและกระบวนการคิดแกปญหา 
ไมคอยได  เขยีนอธิบายไมเปน  สําหรับในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จากการแขงขันโอลิมปก
วิชาการระหวางประเทศ  พบวานักเรียนไทยทําขอสอบภาคทฤษฎีไดดี  เมื่อเทียบกบันานาชาติ   
แตแทบจะทําขอสอบภาคปฏิบัติไมได  จากสถานการณของการจัดการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร  
แม สสวท. ในฐานะผูพัฒนาหลักสูตรของประเทศไดกําหนดเปาหมาย  ปรัชญากระบวนการเรยีน
การสอนเนื้อหาและความคิดรวบยอดไวเปนมาตรฐาน  แตกระบวนการเรียนการสอนตามปรัชญา
และเปาหมายในหลักสูตรยงัไมไดลงไปสูการปฏิบัติในระดับโรงเรียนอยางแทจริง  นอกจากนี้
ประชาชนสวนใหญยังไมไดใหความสําคัญ  และไมมีทศันคติแบบวิทยาศาสตรเทาที่ควร   
(สถาบันสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลย,ี ม.ป.ป., หนา 3-4)   
 จากสภาพปญหาอีกประการหนึ่ง  การจดัการเรียนรูวิทยาศาสตรในปจจบุัน  สืบเนื่องจาก
ครูไมเขาใจแบบการเรียนของผูเรียนแตละคน  ดังนัน้ครูจึงยังไมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ที่เหมาะสมกบัผูเรียนแตละแบบได  (วัลลภ  กันทรัพย, 2534, หนา 56)  เมื่อพิจารณาสภาพการจัด 
การเรียนรู  จะเห็นวาสนับสนุนคนสวนนอยและเพิกเฉยละเลยคนสวนใหญอยางนาเสียดาย  
กลาวคือ  การจัดกระบวนการเรียนรูใหแกนักเรียนโดยมาตรฐานเดยีวกนั  สอนโดยวธีิสอนเดียวกัน
ในเวลาเทากันกับนักเรยีนทกุ ๆ  คน  กระบวนการอยางนี้ทําใหนักเรยีนบางสวนเทานั้นที่ไดรับ 
การเรียนรูคอนขางจะเต็มเมด็เต็มหนวย  ในขณะทีน่ักเรยีนสวนใหญไมสามารถเรียนรูไดเต็มที่
เทาที่ควรจะเปน  (อดุลย  วงใหญ, 2538, หนา 30)  การจดัการเรียนรูตามแนวดังกลาวจําเปนตอง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียน  การสอนทั้งของครูและนักเรียน  กลาวคือ  ลดบทบาทของ
ครูผูสอนจากการเปนผูบอกเลา  บรรยาย  สาธิต  เปนการวางแผนจดักจิกรรมใหนักเรียนเกดิการ
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เรียนรู  กิจกรรมตาง ๆ  ตองเนนที่บทบาทของนักเรียนตัง้แตเร่ิม  คือ  รวมวางแผนการเรียน  การ
วัดผล ประเมนิผล  และตองคํานึงวากจิกรรมการเรียนนัน้เปนการพัฒนากระบวนการคิด  วางแผน
ลงมือปฏิบัติ  ศึกษาคนควารวบรวมขอมูลดวยวิธีการตาง ๆ  จากแหลงเรียนรูหลากหลาย  (กรม
วิชาการ, 2544, หนา 75)  นอกจากนี ้ สํานักคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2545, หนา 62-63)  
ไดกลาวถึง  การจัดการศึกษาวิทยาศาสตรควรเปนไปในหลายรูปแบบ  เพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการของทองถ่ินและชุมชน  แตตองเปนไปอยางมีคณุภาพสูง  และไดรับมาตรฐานตามที่กําหนด  
สําหรับ  ทัศนา  แขมมณี  (2545, หนา 130)  กลาววาประสบการณเปนแหลงที่มาของการเรียนรู  
และเปนพื้นฐานสําคัญของการเกิดความคดิ  ความรู  และการกระทําตาง ๆ  การเรียนรูโดยอาศัย
ประสบการณ  สามารถชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจที่ชัดเจนและมีความหมายตอตนเอง  เนื่องจาก
เปนการเรียนรูที่เริ่มจากประสบการณที่เปนรูปธรรมเห็นไดชัดเจน  จึงสามารถนําไปสูการเรียนรูเชงิ
นามธรรม  อันจะสงผลการคิด  การปฏิบัติหรือการกระทาํใหม ๆ  การที่ผูเรียนไดรับประสบการณ
ตรง  และการคนพบการเรียนรูดวยตนเอง  จะชวยใหผูเรยีนเกดิความรูสึกผูกพัน ความตองการและ
ความรับผิดชอบที่จะเรียนรูตอไป และในสวนของ  สมศักดิ์  ภูวภิาดาวรรธน  (2544, หนา 41)  ได
กลาวถึงความสําคัญของการเรียนรูแบบเนนประสบการณวา  เปนการเรียนรูโดยเนนการคิด  
(Cognitive)  มนุษยนิยม (Humanistic)  สังคม  (Social)  และรูปแบบการเรียนแบบ  Constructivist  
Learning  Models  ยังพบวาในสังคมปจจบุันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็  มีความจําเปนที่จะตอง
เพิ่มเรื่องความยืดหยุน  และศักยภาพในการผสมผสาน  ความรูเดิมกับประสบการณในรูปแบบใหม   
และแตกตางกนัออกไป  เนนการศึกษา  ดงันั้นขาพเจาจงึสนใจที่จะจัดการศึกษาเพื่อเนนไปยงั
ประเด็นทีว่า  ผูเรียนเมื่อเรียนแลวไดรูอะไร  (What  Learner  Know)  และสามารถทําอะไรไดบาง   
การออกแบบการเรียนรูจึงตองเนนการวัดความสามารถภาคปฏิบัติของการเรียน  (Competency – 
Measures of Learning)  และใชเทคนิคการเรียนแบบประสบการณ  (Experiential  Techniques)   
ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะใหม ๆ  ใหแกนักเรยีน 
 ส่ิงที่จะชวยในการจัดกจิกรรมการเรียนรูวทิยาศาสตรประสบผลสําเร็จ  คือ  ตัวครู  วสัดุ
อุปกรณ  ส่ือ  การจัดกระบวนการเรียนรูใหเอื้อตอการเรยีนรู  การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน
การสอน  นอกจากนีแ้รงจูงใจและสิ่งเรา  ยังมีสวนในการเรียนวิทยาศาสตร  ผูวิจัยจึงไดศึกษา
รูปแบบการสอนตาง ๆ  เพื่อมาแกไขปญหา  กระตุนใหนกัเรียนกลาแสดงความคิดเหน็  รูจัก 
การทํางานกลุม  และสนุกสนานในการเรยีน  ซ่ึงจะเปนผลใหนักเรยีนมีเจตคติและมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนทีสู่งขึ้น  ดังนั้นจากการเนนเรือ่งประสบการณขางตนที่กลาวมา  และยังสามารถนํา
วิธีการเรียนแบบรวมมือเขามาใชรวมกนัไดอีกดวย 
 การจัดการเรยีนรูแบบรวมมอื  (Cooperative  Learning)  เปนวิธีการจดัการเรียนรูที่ม ี
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การฝกกระบวนการกลุมหรือทักษะทางสงัคมในการทํางานรวมกนัเปนกลุม  โดยแตละกลุม
ประกอบดวยเด็กเกง  เด็กปานกลาง  และเด็กออนอยูรวมกัน  แลวใหนักเรียนรวมกนัแกปญหา   
และทํากิจกรรมใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ครูผูสอนกําหนด  โดยสมาชิกในกลุมจะตองรวมกัน
ทํางาน  สมาชิกจะมกีารพูดคยุและชวยเหลือซ่ึงกันและกนัในการทํากิจกรรมตาง ๆ  ในกลุม   
ซ่ึงจะทําใหมีความสามารถในการทาํงาน  2  ประการ  ประการแรก  แตละกลุมจะพยายามทํางาน 
ที่ครูมอบหมายใหเสร็จ  และประการที่สอง  ความสําเร็จของกลุมตองขึ้นอยูกับผลงานของสมาชิก
แตละคนของกลุม  เพื่อใหกลุมประสบความสําเร็จ  สมาชิกของกลุมตองพยายามพัฒนาตนเอง 
และชวยพัฒนาเพื่อนดวย  ซ่ึงจะเปนผลใหนักเรียนแตละคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้น   
(ปสาสน  กงตาล, 2535, หนา 19-20)  วิธีการนี้ครูจะเปลีย่นบทบาทจากผูถายทอดความรูมาเปน
ผูจัดการความรู   
 โรงเรียนเทศบาล1 วัดแหลมใต (สุตสุนทร)  ก็เปนโรงเรยีนหนึ่งที่ประสบปญหาดาน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรต่ํา  มีความบกพรองดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
นักเรียนไมกลาคิดและแสดงออก  ไมตั้งใจเรียน  ขาดความรับผิดชอบในการทํางาน  รอใหครู 
เปนผูบอกนักเรียน  นักเรียนไมมีปฏิสัมพันธในการทํางานกลุม    และมีเจตคติที่ไมดตีอการเรียน
วิทยาศาสตร  ผูวิจัยคาดวา  วิธีการเรียนแบบรวมมือและเนนประสบการณนาจะสงผลใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนดีขึน้ มีการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ดีขึ้น  และพัฒนา
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคใหดีขึ้นดวย  จึงไดสนใจศกึษาผลการเรียนรูวทิยาศาสตร  ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  และเจตคตโิดยใชรูปแบบการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ 
และเนนประสบการณ  เร่ือง  น้ําและอากาศรอบตัวเรา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3   
โรงเรียนเทศบาล1 วัดแหลมใต (สุตสุนทร)  สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  อําเภอเมอืง  จังหวดั
ฉะเชิงเทรา  เพื่อนําผลการศึกษามาเปนแนวทางในการแกปญหาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
วิชาวิทยาศาสตรใหมีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.   เพื่อสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและเนนประสบการณ 
 2.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3   
โดยใชรูปแบบการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือและเนนประสบการณ  
 3.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่  3  โดยใชรูปแบบการจดัการเรียนรูแบบรวมมือและเนนประสบการณ  
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 4.  เพื่อประเมนิเจตคติทางวทิยาศาสตร  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  โดยใช
รูปแบบการจดัการเรียนรูแบบรวมมือและเนนประสบการณ 
 

สมมติฐานของการวิจัย  
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียน 
ช้ันประถมศกึษาปที่  3  หลังการเรียนโดยใชรูปแบบการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืและเนน
ประสบการณ  สูงกวากอนเรียน 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน 
ช้ันประถมศกึษาปที่  3  หลังการเรียนโดยใชรูปแบบการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืและเนน
ประสบการณ  สูงกวากอนเรียน 
 3.  เจตคติทางวิทยาศาสตรหลังเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่  3  โดยใชรูปแบบ
การจัดการเรยีนรูแบบรวมมอืและเนนประสบการณ  สูงกวากอนเรียน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวจิัย 
 1.  ไดแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  หนวยการเรียนรู   
น้ําและอากาศรอบตัวเรา  โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและเนนประสบการณ 
นําไปใชจดัการเรียนรู  ซ่ึงเปนประโยชนในการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 2.  เปนแนวทางสําหรับครูผูสอน  ใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและเนน
ประสบการณ  ไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  และเจตคตทิางวิทยาศาสตร  
 3.  เปนขอมูลทางการศึกษาและสามารถใชเปนแนวทางในการสงเสริม  และสนับสนุน
การจัดการเรยีนรูวิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

 1.  ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  โรงเรียนเทศบาล
1 วัดแหลมใต (สุตสุนทร)  สังกัดเทศบาลเมอืงฉะเชิงเทรา  อําเภอเมือง  จงัหวัดฉะเชิงเทรา   
ปการศึกษา 2552    ภาคเรียนที่ 2  จํานวน  1  หองเรียน  จาํนวนนักเรยีน  30  คน 
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 2.  กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางเปนนักเรยีนทีก่ําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่  3  ของโรงเรียน
เทศบาล1 วัดแหลมใต (สุตสุนทร)  สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา
จํานวน  28  คน  ซ่ึงไดมาจากการเปดตารางเครซี่ และมอแกน จากนัน้สุมตัวอยางแบบแบงชั้น  
(Stratified  Random  Sampling)   แลวทําการสุมอยางงาย อีกครั้งหนึ่ง  

 3.  ตัวแปรทีต่องการศึกษา 
  3.1  ตัวแปรอสิระ  ไดแก  รูปแบบการจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืและเนนประสบการณ 
  3.2  ตัวแปรตาม  ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  ผลสัมฤทธิ์
ทางดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  และเจตคติตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
 

 4.  ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา 
 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา  ทําการทดลองในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2552   
ใชเวลาทดลอง  สัปดาหละ 4  ช่ัวโมง  รวม  20  ช่ัวโมง 
 

 5.  เนื้อหาท่ีใชในการทดลอง 
 การศึกษาในครั้งนี้ใชเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร  ในระดับชัน้ประถมศึกษาปที่  3  เรื่อง  
น้ําและอากาศ 
 

นิยามศัพทเฉพาะ  
 

 1.  การเรยีนแบบรวมมือ   หมายถึง  การจัดกิจกรรมการเรยีนรูที่กําหนดใหผูเรียนทํางาน
รวมกัน  เพื่อใหบรรลุเปาหมายเปนกลุม  แบงผูเรียนเปนกลุม  กลุมละ  4  คน  สมาชิกกลุมนี้
ประกอบดวยนักเรียนชาย  และนักเรียนหญิง  และสมาชิกในกลุมประกอบดวยนักเรียนที่มี
ความสามารถตางกันคือ  ความสามารถสูง  ปานกลาง  และต่ํา  มีอัตราสวน  ในการจดักลุมคือ 1:2:1  
โดยพิจารณาจากคะแนนผลสัมฤทธิ์  ในการเรยีนทุกคนตองใหความรวมมือในการทาํงานกลุม  
ชวยกันอธิบายใหสมาชิกทุกคนมีความรู  ความเขาใจเหมอืนกับที่ตนเขาใจ  ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกันและรับผิดชอบการทํางาน  การเรียนแบบรวมมือมขีั้นตอนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  5  ขั้นตอน  ไดแก  1) ขั้นเตรียม  2) ขั้นสอน  3) ขั้นทาํงานกลุมแบบ
รวมมือ  4) ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ  5) ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางาน   
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 2.  การเรียนรูแบบเนนประสบการณ  หมายถึง  แบบแผนการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนเขาไป
มีสวนรวมในเรื่องที่ตองการเรียนรู  โดยผูเรียนเปนผูคิดและลงมือปฏิบัติกิจกรรมแลวไดรับ 
การกระตุนใหสะทอนส่ิงตาง ๆ  ที่ไดรับจากการมีสวนรวมออกมา  เพือ่พัฒนาทักษะ  เจตคติหรือ
วิธีการใหม ๆ  ประกอบดวยข้ันตอนการเรยีนรู 5 ขั้นตอน  ไดแก  1) ขัน้ประสบการณ   
2) ขั้นนําเสนอและแลกเปลีย่นประสบการณ  3) ขั้นอภิปราย  4) ขั้นสรุปพาดพิง  5) ขัน้ประยกุต 
 

 3.  รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือและเนนประสบการณ  ตามที่ผูวิจัยออกแบบ 
โดยนําขั้นตอนทั้ง  2  แบบมาผสมกันเปนรูปแบบเดยีวกัน  ซ่ึงมีขั้นตอน  7  ขั้นตอน  คือ   
  3.1  ขั้นรวมมอื มี  1) ขั้นเตรยีม  2) ขั้นสอน  3) ขั้นทํางานกลุม  4) ขั้นสรุปบทเรียน
ตรวจสอบผลงานและประเมนิผล   
  3.2  ขั้นประสบการณ  มี  1)   ขั้นประสบการณ  2) ขั้นนําเสนอและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ   3)  ขั้นประยกุตใช  
  

 4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร  หมายถึง  ผลสําเร็จทางการเรียนที่แสดงออกถึง
ความสามารถทางดานความรูความเขาใจ  กระบวนการทางวิทยาศาสตร  การนําความรู  และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใชหลังจากไดเรียนรูแลว  โดยวัดจากคะแนนที่นักเรียนไดรับจาก
การทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรซ่ึงผูวิจัยสรางและปรับปรุงมา   
มีลักษณะเปนขอสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  โดยวดัความสามารถ  6 ระดับ  คือ  ความรูความจํา  
ความเขาใจ  การนําไปใช   การวิเคราะห  การสังเคราะห  การประเมินคา 
 

 5.  ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร  หมายถึง  ความสามารถในการคิด  และ 
การปฏิบัติทางวิทยาศาสตร  โดยแสดงพฤติกรรมออกมาเพื่อเปนการแกปญหาอยางคลองแคลว 
และชํานาญ  ในการวจิัยครั้งนี้ใชทักษะพืน้ฐาน 6 ทักษะ คือ ทักษะการสังเกต    ทักษะการวดั  
ทักษะการจําแนกประเภท ทกัษะการหาความสัมพันธระหวามิตกิับมิตแิละมิติกับเวลา  ทักษะ 
การคํานวณ  ทกัษะการจัดกระทําและสื่อความหมาย  ซ่ึงวดัจากแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้นและปรับปรุงมา       
 

 6.   เจตคติ  หมายถึง  ความรูสึกของนักเรียนตอวิชาวิทยาศาสตรเกี่ยวกบัประโยชน  
ความสําคัญ  เนื้อหา  และกิจกรรมการเรียนรู  วาชอบหรือไมชอบ  พอใจหรือไมพอใจ  อันเกดิ 
จากการเรยีนรูและประสบการณ  ซ่ึงแสดงออกมาทางทิศทางใดทิศทางหนึ่ง  โดยใชคะแนน 
จากแบบทดสอบวัดเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การวิจยัเร่ือง  การศึกษาผลการเรียนรูวิทยาศาสตรและเจตคติดวยรูปแบบการจัด 
การเรียนรูแบบรวมมือและเนนประสบการณของนักเรยีนชั้นประถมศกึษาปที่ 3  โรงเรียนเทศบาล1 
วัดแหลมใต (สุตสุนทร)  ผูวิจัยไดศกึษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วของ  แบงตามหวัขอไดดังนี้   
 1.  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช  2551 
 2.  ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 
 3.  เจตคติตอกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 4.  การวัดผลและประเมินผลวิทยาศาสตร 
 5.  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
 6.  การจัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณ 
 7.  งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
  7.1  งานวิจยัภายในประเทศที่เกี่ยวของกับการจัดการเรยีนรูแบบรวมมอื 
  7.2 งานวิจยัในตางประเทศที่เกี่ยวของกับการเรียนแบบรวมมือ 
  7.3  งานวิจยัภายในประเทศที่เกี่ยวของกับการจัดการเรยีนรูแบบเนนประสบการณ 
                              และเจตคติตอการเรียนรู 

  7.4  งานวิจยัในตางประเทศที่เกี่ยวของกับการเรียนรูแบบเนนประสบการณ 
มีรายละเอียดดังนี ้
 

1. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช  2551  
 

1.1  ทําไมตองเรียนวิทยาศาสตร 
วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร

เกี่ยวของกับทุกคนทั้งในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตาง ๆ   ตลอดจนเทคโนโลยี  เครื่องมือ
เครื่องใชและผลผลิตตาง ๆ  ที่มนุษยไดใชเพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน เหลานี้
ลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตร  ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตร อ่ืน  ๆ 
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วิทยาศาสตรชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล  คิดสรางสรรค  คิดวิเคราะห 
วิจารณ   มีทักษะสําคัญในการคนควาหาความรู  มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ  
สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลที่หลากหลายและมีประจักษพยานที่ตรวจสอบได  วิทยาศาสตรเปน
วัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซ่ึงเปนสังคมแหงการเรียนรู (K knowledge-based society) ดังนั้นทุกคนจึง
จําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพื่อที่จะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและ
เทคโนโลยีที่มนุษยสรางสรรคขึ้น สามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 92) 
1.2  เรียนรูอะไรในวิทยาศาสตร 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมุงหวังใหผูเรียน ไดเรียนรูวิทยาศาสตรที่เนนการ

เชื่อมโยงความรูกับกระบวนการ มีทักษะสําคัญในการคนควาและสรางองคความรู โดยใช
กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู และการแกปญหาที่หลากหลาย   ใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
เรียนรูทุกขั้นตอน มีการทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลาย เหมาะสมกับระดบัชัน้ 
โดยไดกําหนดสาระสําคัญไวดังนี้ 
  1.2.1  ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต   ส่ิงมีชีวิต หนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 
 โครงสรางและหนาที่ของระบบตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการดํารงชีวิต ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การถายทอดทางพันธุกรรม การทํางานของระบบตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการและ
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และเทคโนโลยีชีวภาพ 
 1.2.2  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม   ส่ิงมีชีวิตที่หลากหลายรอบตัว ความสัมพันธ 
ระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ ความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การใชและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับทองถ่ิน ประเทศ และโลก 
ปจจัยที่มีผลตอการอยูรอดของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดลอมตาง ๆ 
 1.2.3  สารและสมบัติของสาร   สมบัติของวัสดุและสาร แรงยึดเหนี่ยวระหวาง 
อนุภาค การเปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร  สมการเคมี  และ
การแยกสาร     
 1.2.4  แรงและการเคลื่อนที่   ธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง  
แรงนิวเคลียร การออกแรงกระทําตอวัตถุ การเคล่ือนที่ของวัตถุ แรงเสียดทาน โมเมนตการเคลื่อนที่
แบบตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน 
 1.2.5  พลังงาน   พลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน สมบัติและ 
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ปรากฏการณของแสง เสียง และวงจรไฟฟา คล่ืนแมเหล็กไฟฟา กัมมันตภาพรังสีและปฏิกิริยา
นิวเคลียร ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงานการอนุรักษพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิต
และส่ิงแวดลอม 

 1.2.6  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก   โครงสรางและองคประกอบของโลก 
 ทรัพยากรทางธรณี สมบัติทางกายภาพของดิน หิน น้ํา อากาศ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ปรากฏการณทางธรณี ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ของบรรยากาศ 

 1.2.7  ดาราศาสตรและอวกาศ   วิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ 
 ปฏิสัมพันธและผลตอส่ิงมีชีวิตบนโลก ความสัมพันธของดวงอาทิตย ดวงจันทร และโลก 
ความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศ 

   1.2.8  ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   กระบวนการทางวิทยาศาสตร  
การสืบเสาะหาความรู การแกปญหา และจิตวิทยาศาสตร  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 92-93)  
 

 1.3  คุณภาพของผูเรียนวิทยาศาสตรเม่ือจบชวงชั้นท่ี 1  (ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3) 
 ผูเรียนที่เรียนจบชวงชั้นที่  1  ควรมีความรู  ความคิด  ทักษะ  กระบวนการ  และ 
จิตวิทยาศาสตร  ดังนี้ 
  1.3.1  เขาใจลกัษณะทัว่ไปและการดํารงชวีิตของสิ่งมีชีวติที่หลากหลายใน
ส่ิงแวดลอมทองถ่ิน 
  1.3.2  เขาใจลกัษณะสมบัติและการเปลี่ยนแปลงของวัตถุรอบตัว  แรงในธรรมชาติรูป
พลังงาน 
  1.3.3  เขาใจสมบัติทางกายภาพของดิน  หนิ  น้ํา  อากาศ  ดวงอาทิตย  ดวงดาว  
  1.3.4  ตั้งคําถามเกี่ยวกับสิ่งมชีีวิต  และปรากฏการณตาง ๆ รอบตัว  สังเกต  สํารวจ  
ตรวจสอบโดยใชเครื่องมืออยางงาย  และส่ือสารสิ่งที่เรียนรูดวยการเลาเรื่อง  เขียน  หรือวาดภาพ 
  1.3.5  ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต  การศึกษา 
หาความรูเพิ่มเติม  ทําโครงงานหรือช้ินงานที่กําหนดให  หรือตามความสนใจ 
  1.3.6  แสดงความกระตือรือรน  สนใจที่จะเรียนรู  และแสดงความซาบซึ้งตอ
ส่ิงแวดลอมรอบตัว  แสดงถึงความมีเมตตา  ความระมัดระวังตอส่ิงมีชีวติอ่ืน 
  1.3.7  ทํางานที่ไดรับมอบหมาย  ดวยความมุงมั่น  รอบคอบ  ประหยดั  ซ่ือสัตย   
จนเปนผลสําเร็จ  และทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 94) 
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 1.4  สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
 สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  สาระการเรียนรูที่กําหนดไวเปนสาระหลักของ
วิทยาศาสตรพืน้ฐาน  ที่นกัเรยีนทุกคนตองเรียนรูประกอบดวยสวนที่เปนเนื้อหา  แนวความคดิ 
หลักวิทยาศาสตร  และกระบวนการ 
 สาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ประกอบดวย  สาระหลัก  
ดังนี้  (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2551, หนา 120) 
 สาระที่  1:  ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
 สาระที่  2:  ชีวติกับสิ่งแวดลอม 
 สาระที่  3:  สารและสมบัติของสาร 
 สาระที่  4:  แรงและการเคลื่อนที่  
 สาระที่  5:  พลังงาน 
 สาระที่  6:  กระบวนการเปลีย่นแปลง 
 สาระที่  7:  ดาราศาสตรและอวกาศ 
 สาระที่  8:  ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 ในที่นี้ผูวิจัยไดนําสาระที่  6  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551, หนา 120) ที่มีสาระการเรียนรูสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ชวงชั้นที่ 1  ช้ันประถมศึกษา
ปที่ 3 มาใชในการดําเนินการทดลอง ดังนี้ 

สาระที่ 6    กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว 6. 1    เขาใจกระบวนการตาง ๆ   ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ

ของกระบวนการตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และ
สัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสาร
ส่ิงที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน  

 จากมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันที่ 1  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 นําไปสูการวิเคราะห
เพื่อใหไดสาระการเรียนรูและตัวช้ีวัด  และนําไปใชในการทดลองจัดการเรียนรูตอไป  ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง  ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  มาตรฐาน ว 6. 1  
                ( สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551, หนา 74)         
 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 1. สํารวจและอธิบายสมบัติทาง

กายภาพของน้ําจากแหลงน้ําใน
ทองถ่ิน  และนําความรูไปใช
ประโยชน  

-    น้ําพบไดทั้งที่เปนของเหลว  ของแข็งและ
แกส   น้ําละลายสารบางอยางได                     
น้ําเปลี่ยนแปลงรูปรางตามภาชนะที่บรรจุ 
และรักษาระดบัในแนวราบ 

- คุณภาพของน้ํ าพิจารณาจาก   สี   กล่ิน  
ความโปรงใสของน้ํา 

-  น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความจําเปน
ตอชีวิต ทั้งในการบริโภค อุปโภค จึงตองใช
อยางประหยัด 

2.   สืบค นข อมู ล และอภิ ป ร า ย
สวนประกอบของอากาศและ
ความสําคัญของอากาศ   

  - อากาศประกอบดวย แกสไนโตรเจน  แกส    
ออกซิเจน แกสคารบอนไดออกไซดและ    
แกส อ่ืน ๆ รวมทั้งไอน้ํา และฝุนละออง 

  - อากาศมีความสําคัญตอการดํ ารงชีวิต  
ส่ิงมี ชีวิตทุกชนิดตองใชอากาศในการ
หายใจ และอากาศยังมีประโยชนในดาน
อ่ืนๆ อีกมากมาย 

ป.3 

3.   ทดลองอธิบายการเคลื่อนที่ของ
อากาศที่มีผลจากความแตกตาง
ของอุณหภูมิ  

-     อากาศจะเคลื่อนจากบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ํา
ไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกวา โดยอากาศ
ที่เคล่ือนที่ในแนวราบทําใหเกิดลม 

 
 1.5  กระบวนการเรียนการสอนที่ใชในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
  1.5.1  กระบวนการสืบเสาะหาความรู 
  กระบวนการสบืเสาะหาความรูประกอบดวยข้ันตอนที่สําคัญดังนี้  (กรมวิชาการ, 
2545, หนา 146-157) 
   1)  ขั้นสรางความสนใจ  (Engagement)  เปนการนําเขาสูบทเรียนหรือเร่ืองที่
นาสนใจ  ซ่ึงอาจเกิดขึน้เองจากความสงสัย  หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวนกัเรยีนเองหรือ 
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เกิดจากการอภปิรายในกลุม  เรื่องที่นาสนใจอาจมาจากเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้นอยูในชวงเวลานัน้  
หรือเปนเรื่องที่เชื่อมโยงกับความรูเดิมที่เพิ่งเรียนรูมาแลว  เปนตวักระตุนใหนกัเรียนสรางคําถาม  
กําหนดประเดน็ที่จะศกึษา  ในกรณีทีย่ังไมมีประเด็นใดนาสนใจ  ครูอาจใหศกึษาจากสื่อตาง ๆ หรือ 
ผูกระตุนดวยการเสนอประเด็นขึ้นมากอน  แตไมควรบังคับใหนักเรียนยอมรบัประเดน็หรือคําถาม
ที่ครูกําลังสนใจเปนเรื่องที่จะใชศึกษา 
   2)  ขั้นสํารวจและคนหา  (Exploration)  เมื่อทําความเขาใจประเด็นหรือคําถาม 
ที่สนใจจะศึกษาอยางถองแทแลว  ก็มกีารวางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบ 
การตั้งสมมติฐานกําหนดทางเลือกที่เปนไปได  ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล  ทํากิจกรรม
ภาคสนาม  การใชคอมพิวเตอรเพื่อชวยสรางสถานการณจําลอง  (Simulation)  การศึกษาหาขอมูล
จากเอกสารอางอิงหรือจากแหลงขอมูลตาง ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลอยางเพียงพอทีจ่ะใชในขั้น
ตอไป 
   3)  ขั้นอธิบายและลงขอสรุป  (Explanation)  เมื่อไดขอมูลอยางเพียงพอจาก 
การสํารวจตรวจสอบแลว  จงึนําขอมูล  ขอสนเทศที่ไดมาวิเคราะห  แปรผล  สรุปผล  และนําเสนอ
ผลที่ไดในรูปแบบตาง ๆ  เชน  บรรยายสรปุ  สรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร  หรือวาดรูป   
สรางตาราง  ฯลฯ  การคนพบในขั้นนี้อาจเปนไปไดหลายทาง  เชน  สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว 
มาโตแยงกับสมมติฐานที่ตั้งไว  หรือไมเกีย่วของกับประเด็นที่กําหนดไว  แตผลที่ไดจะอยูในรูปใด 
ก็สามารถสรางความรูและชวยใหเกิดการเรียนรูได 
   4)  ขั้นขยายความรู  (Elaboration)  เปนการนําความรูที่สรางขึ้นไปเชื่อมโยงกับ
ความรูเดิมหรือแนวคดิที่ไดคนควาเพิ่มเตมิหรือนําแบบจําลองหรือขอสรุปที่ไดไปใชอธิบาย
สถานการณหรือเหตุการณอ่ืน ๆ ถาใชอธิบายเรื่องตาง ๆ ไดมาก  กแ็สดงวามีขอจํากดันอย   
ซ่ึงจะชวยใหเชื่อมโยงกับเรือ่งตาง ๆ และทําใหเกดิความรูกวางขวางขึ้น 
   5)   ขั้นประเมิน  (Evaluation)  เปนการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตาง ๆ 
วานักเรียนมีความรูอะไรบาง  อยางไร  และมากนอยเพยีงใด  จากขั้นนีจ้ะนําไปสูการนําความรู 
ไปประยกุตใชในเรื่องอื่น ๆ  
 การนําความรูหรือแบบจําลองไปใชอธิบายหรือประยุกตใชกับเหตุการณหรือเร่ืองอื่น ๆ 
จะนําไปสูขอโตแยงหรือขอจํากัดซึ่งกอใหเปนประเดน็หรือคําถาม  หรือปญหาที่จะตองตรวจสอบ
ตอไป  ทําใหเกิดเปนกระบวนการที่ตอเนื่องกันไปเรื่อย ๆ จึงเรียกวา  Inquiry  Cycle  กระบวนการ
สืบเสาะหาความรูจึงชวยใหนักเรียนเกดิการเรียนรูทั้งเนื้อหาหลักและหลักการ  ทฤษฏีตลอดจน 
การลงมือปฏิบัติ  เพื่อใหไดความรูซ่ึงจะเปนพื้นฐานในการเรียนรูตอไป 
 การสืบเสาะหาความรูทางวทิยาศาสตร  นอกจากนีจ้ะใชกระบวนการดงักลาวแลวอาจใช
วิธีในการสืบเสาะหาความรูดวยรูปแบบอืน่ ๆ  อีกดังนี ้
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 การคนหารูปแบบ  (Pattern  Seeking)  โดยที่นักเรียนเร่ิมดวยการสังเกตและบันทกึ
ปรากฏการณธรรมชาติ  หรือทําการสํารวจตรวจสอบโดยไมสามารถควบคุมตัวแปรได  แลวคิดหา
รูปแบบจากขอมูล  เชน  จากการสังเกตฝรั่งในสวนจากหลายแหง  พบวาฝร่ังที่ไดรับแสงจะม ี
ขนาดโตกวาฝร่ังที่ไมไดรับแสง  นักเรียนกส็รางรูปแบบและสรางความรูได 
 

สรางความสนใจ 
(Engagement) 

 
 
 
 
 

สํารวจและคนควา 
(Exploration) 

 ประเมิน  
(Evaluation) วัฎจักรการสืบเสาะหาความรู 

(Inquiry  cycle) 
 
 
 

ขยายความรู 
(Elaboration) 

อธิบายและลงขอสรุป 

(Explanation) 

 
 
 
 
ภาพที่  1  แสดงวัฏจักรการสบืเสาะหาความรู  (สถาบันสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546, 
   หนา 220) 
 
  1.5.2  กระบวนการแกปญหา  (Problem  Solving  Process) 
  การเรียนการสอนวิทยาศาสตรมีจุดมุงหมายประการหนึ่งคอื  เนนใหนักเรียนได 
ฝกแกปญหาตาง ๆ โดยผานกระบวนการคดิและปฏิบัติอยางมีระบบ  ผลที่ไดจากการฝกจะชวยให
นักเรียนสามารถแกปญหาดวยวิธีการคิดอยางสมเหตุสมผล  โดยใชกระบวนการหรอืวิธีการความรู  
ทักษะตาง ๆ  และความเขาใจในปญหานั้นมาประกอบกนัเพื่อเปนขอมลูในการแกปญหาเพื่อให
เขาใจตรงกนัถึงความหมายทีแ่ทจริงของปญหา 
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 กระบวนการแกปญหาแตละขั้นตอนมีความสัมพันธ  ดังภาพที่ 2 
 
 

ปญหา  
 
 

ทําความเขาใจ
ปญหา 

 
 
 
นําไปใช 

                          ไมสําเร็จ  ทําความเขาใจ 
     สําเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไมสําเร็จ
เลือกวิธีอ่ืน 

วางแผนและ
ออกแบบวิธีการ

แกปญหา 

ดําเนินการแกปญหา
และประเมนิผล 

ตรวจสอบการ
แกปญหา 

ภาพที่  2  แสดงกระบวนการแกปญหา  (สถาบันสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546,  
   หนา 222) 
 

   1)  ทําความเขาใจปญหา  ผูแกปญหาจะตองทําความเขาใจปญหาที่พบประเด็น 
ตาง ๆ คือ  (1)  ปญหาคําถามวาอยางไร  (2)  มีขอมูลใดแลวบาง  และ  (3)  มีเงื่อนไข  หรือตองการ
ขอมูลใดเพิม่เติมอีกหรือไม  การวิเคราะหปญหาอยางดจีะชวยใหขัน้ตอนตอไปดาํเนินไปอยางราบรืน่  
การประเมินวานักเรียนเขาใจปญหามากนอยเพียงใด  ทําไดโดยใหนักเรียนเขียนประเด็นตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของกับปญหา 
   2)  วางแผนและออกแบบวิธีการแกปญหา  ขัน้ตอนนีจ้ะเปนการคิดหาวิธีวางแผนเพื่อ
แกปญหา  โดยใชขอมูลจากปญหาที่ไดวิเคราะหไวแลวในขั้นที่  1  ประกอบกับขอมลูและความรู
เกี่ยวของกับปญหานั้นและนาํมาใชประกอบการวางแผนแกปญหา  ในกรณีปญหาตองตรวจสอบ
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โดยการทดลอง  ขั้นตอนนี้กจ็ะเปนการวางแผนการทดลอง  ซ่ึงประกอบดวยสมมติฐาน  กําหนดวิธี
ทดลองหรอืตรวจสอบและอาจรวมทั้งการกําหนดแนวทางในการประเมินผลการแกปญหา 
   3)  ดําเนินการแกปญหาและประเมินผล  ขัน้ตอนนี้จะเปนการลงมือแกปญหาและ
ประเมินวาวิธีการแกปญหาและผลที่ไดถูกตองหรือไดผลเปนอยางไร  ถาการแกปญหา 
ทําไดถูกตองกจ็ะประเมนิตอไปวา  วิธีการนั้นนาจะยอมรับไปใชในการแกปญหาอื่น ๆ หรือไม   
แตถาไมพบวาการแกปญหานั้นไมประสบผลสําเร็จ  กจ็ะยอนกลับไปเลือกวิธีการแกปญหาอืน่ ๆ  
ที่ไดกาํหนดไวแลวในขัน้ที่ 2  และถายังไมประสบความสําเร็จ  นักเรียนจะตองยอนกลับไป 
ทําความเขาใจปญหาใหมวามีขอบกพรองประการใด  เชน  ขอมูลกําหนดใหไมเพยีงพอ  เพื่อจะได
เร่ิมตนการแกปญหาใหม  
   4)  ตรวจสอบการแกปญหา  เปนการประเมินภาพรวมของการแกปญหา   
ท้ังในดานวิธีการแกปญหา  ผลการแกปญหา  และการตัดสินใจ  รวมทั้งการนําไปประยุกตใช   
ทั้งนี้ในการแกปญหาใด ๆ ตองตรวจสอบถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
  แมวาจะดําเนนิการตามขั้นตอนที่กลาวมาแลวก็ตาม  ผูแกปญหายังตองมีความมั่นใจ 
จะสามารถแกปญหานั้นได  รวมทั้งตองมุงและทุมเทใหกบัการแกปญหา  เนื่องจากบางปญหา 
ตองใชเวลาและความพยายามเปนอยางสูง  นอกจากนี้ถานักเรียนเกดิความเหนื่อยลาจากการ
แกปญหาก็ควรใหนักเรียนไดมีโอกาสพักผอน 
  1.5.3  กิจกรรมคิดและวิธีปฏิบัติ  (Hands-on  Mind-on  Activities) 
  นักการศึกษาวทิยาศาสตรแนะนําใหครูจัดกจิรรมใหนกัเรยีนไดคดิและลงมือปฏิบัติ   
เมื่อนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง  หรือไดทาํการทดลองตาง ๆ ทางวิทยาศาสตรก็จะเกดิความคิด 
และคําถามที่หลากหลาย  ตัวอยางกิจกรรม  ไดแก 
   1)  นําแมเหล็กเขาใกลวัตถุตาง ๆ แลวสังเกตผลที่เกิดขึน้ 
   2)  ใชวัสดุตาง ๆ ถูกับผาชนิดตาง ๆ แลวนาํมาแขวนใกลกัน  หรือนํามาแตะ 
ช้ินกระดาษแลวสังเกตการเปลี่ยนแปลง 
   3)  ตอหลอดไฟฟาหลายหลอดกับถานไฟฉายสังเกตและเปรียบเทยีบผลท่ีเกิดขึ้น 
   4)  ใชกลองจลุทรรศนสองดูเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต  สังเกตและเปรยีบเทียบเนื้อเยื่อ
ของสิ่งมีชีวิตตาง ๆ  
   5)  เปาลมหายใจไปในน้ําปนูใส  สังเกตการณเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ฯลฯ 
 เมื่อนักเรียนไดทํากิจกรรมลกัษณะนี้  จะทาํใหสังเกตผลที่เกิดขึ้นดวยตนเอง  ซ่ึงเปน
ขอมูลที่จะนําไปสูการถามคําถาม  การอธิบาย  การอภิปราย  หาขอสรุป  และการศึกษาตอไป  
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กิจกรรมลักษณะนีจ้ึงสงเสริมใหนกัเรียนไดลงมือปฏิบัติและฝกคิด  นําสูการสรางความรูดวยตนเอง
ดวยความเขาใจและเปนการเรียนรูอยางมีความหมาย 
 

 1.6  การพัฒนาความสามารถและทักษะที่สําคัญของผูเรียนในการสอนวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 
 การเรียนการสอนวิทยาศาสตรในระดับตาง ๆ นั้น  นอกจากมุงหวงัใหนกัเรียนไดพัฒนา
ความรูความเขาใจในแนวความคิดหลักที่เกีย่วของกับเนื้อหาในบทเรยีนแลวยังมุงหวังใหนกัเรียน
ไดพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจ  พฒันาความคิดขั้นสูง  และพฒันาทักษะการสื่อสารดวย 
  1.6.1  ความสามารถในการตดัสินใจ  (Decision  Making) 
  การจัดกจิกรรมตาง ๆ ครูควรวางสถานการณที่เปดโอกาสใหนักเรยีนฝกตัดสินใจ  
เชน  กิจกรรม  การแกปญหา  การศึกษาคนควาอยางมีระบบ  การสืบเสาะหาความรู  หรืออาจจัด
กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติฐานโดยเปนผูที่เกี่ยวของกับการตัดสนิใจในเรื่องทีสํ่าคัญของ
บานเมือง  เชน  การสรางเขื่อน  การสรางโรงงานไฟฟานิวเคลียร  การแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 
ในโรงเรียน  หรือชุมชน  การตัดสินใจเกีย่วกับปญหาบานเมืองนั้นจะตองอยูบนพื้นฐานของขอมูล 
ที่เชื่อถือไดอยางมีเหตุผลและสงผลดีตอสวนรวม  เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและพัฒนาที่ยั่งยนื  
ทั้งนี้จะตองพจิารณาทางเลือกที่ดีที่สุด  สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด  กอใหเกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและคณุภาพชวีิตทีด่ ี
  1.6.2  การพัฒนาความคดิขัน้สูง  (Higher – Ordered  Thinking) 
  ความคิดขั้นสงูที่เปนความสามารถทางสติปญญาประการหนึ่งที่ตองพฒันาใหเกิด 
ในขณะที่นกัเรียนเขามาอยูในโรงเรียน  เพือ่เรียนรูเนื้อหาในหลักการ  รวมทั้งแนวคิดในวิชาตาง ๆ 
ความคิดขั้นสงู  ประกอบดวยความคิดในดานตาง ๆ  คือ 
   1)  ความคิดวิเคราะห  (Analytical  Thinking)  คือ  ความคิดที่เกี่ยวของกับ 
การจําแนกรวบรวมเปนหมวดหมู  รวมทัง้การจัดประเดน็ตาง ๆ เชน  การจําแนกชนดิของหิน   
โดยพิจารณาลักษณะภายนอกเปนเกณฑ  การจําแนกใบไม  โดยพิจารณารูปรางของใบ  ขอบใบ  
และเสนใบเปนเกณฑ  หรืออีกตัวอยางหนึง่ก็คือ  การพฒันาโปรแกรมเพื่อหาอายเุฉล่ียของนักเรียน
ในชั้นหนึ่งกห็าจํานวนนักเรียนในชั้น  แลวนํากระบวนการงานทั้งสองมาหาอายุเฉล่ีย 
   2)  ความคิดวพิากษวิจารณ  (Critical  Thinking)  คือ  ความคิดเห็นตอเร่ืองใดเรื่อง
หนึ่งในดานบวกหรือลบอยางมีเหตุผล  โดยการใชขอมูลที่มีอยูอยางเพยีงพอ  เชน  ความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ซ่ึงประเด็นที่คนทัว่โลกใหความสนใจ  คือ  เร่ือง  GMOs   
ผลการใชเทคโนโลยีดังกลาวมีผลใหส่ิงมชีีวิตไมวาพืชหรือสัตว มีคุณลักษณะเปลีย่นแปลงไป 
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จากพันธุเดิมและการเปลี่ยนแปลงดังกลาวยอมมีผลตอมนุษยและส่ิงแวดลอม  จากประเด็นดังกลาว
เปนสถานการณจริงที่ใหนักเรียนศึกษาคนควารวบรวมความรูเกีย่วกับ  GMOs  เปนขอมูลใน 
การอภิปรายแสดงความคิดเห็นวพิากษวิจารณเชิงสนับสนุนหรือโตแยงเทคโนโลยี   
   3)  ความคิดสรางสรรค  (Creative  Thinking)  คือ  ความคิดที่แปลกใหม  ยืดหยุน
และแตกตางจากผูอ่ืน  เชน  ใหนกัเรียนทํากิจกรรมคิดออกแบบประดิษฐอุปกรณกําเนดิเสียงแทน
การใชกระดิ่งไฟฟา  หรือออกแบบวงจรเตือนภยัโดยใชเซนเซอรความรอน  หรือนกัเรียน 
บางคนไดเรียนรูเกี่ยวกับปจจัยที่เกีย่วของกับการฟกไขของสัตวพวกนกจึงมีความคิดที่จะทดสอบวา  
คนจะสามารถฟกไขไกไดหรือไม  โดยออกแบบหนีบไขไวใตรักแร  แลวคอยติดตามดูผลวา 
จะเปนอยางไร 
   4)  ความคิดอยางเปนเหตุผล  (Logical  Thinking)  คือ  ความสามารถที่จะคิดใน
เชิงเหตุผลของเรื่องราวตาง ๆ  ซ่ึงเปนประเด็นโตแยงทางสังคมที่ไมอยูบนขอมูลหรือประจักษพยาน
ที่เปนความรูทางวิทยาศาสตรมาเปนเหตุผลในการโตแยงหรือสนับสนุน  ไมใชใชความรูสึกหรือใช
อารมณในการตัดสินใจวาควรจะดําเนินการพัฒนาหรือไม  อยางไร 
   5)  ความคิดเชงิวิทยาศาสตร  (Scientific  Thinking)  คือ  ความคิดที่ใชใน 
การพิสูจนและสํารวจตรวจสอบหาขอเท็จจริง  เชน  ภูมปิญญาทองถ่ินที่เปนเทคโนโลยีชาวบาน  
การดองผักดวยน้ําซาวขาว  หรือน้ํามะพราว  หรือการใสพริกสดลงในน้ํากะทิเพื่อกันบูดได  
เทคโนโลยีดังกลาวเปนภูมิปญญาทองถ่ินทีไ่ดรับสืบทอดกันมาโดยไมทราบหลักการทางวทิยาศาสตร  
ครูควรใหนกัเรียนไดใชความรูวิทยาศาสตรและกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่เรียนมาวางแผน 
ในการตรวจสอบพิสูจนเพื่ออธิบายดวยหลักการทางวิทยาศาสตร 
  โดยทั่วไปแลวความคิดขั้นสงูดานตาง ๆ เหลานี้จะไมสามารถแยกออกจากกัน 
ไดชัดเจนตองพัฒนาไปพรอม ๆ  กัน  และอาจรวมทั้งพฒันาไปพรอมกบัความสามารถดานอืน่ ๆ ดวย 
โดยไมจําเปนตองเนนวาจะตองพัฒนาเรื่องใดกอนหรือหลัง  การพัฒนาความคิดขัน้สูงนี้จะทําได
มากในกิจกรรมการเรียนรูการสอนแบบสืบเสาะหาความรูและกระบวนการแกปญหา 
  1.6.3  การพัฒนาทักษะการสื่อสาร  (Communication  Skills)   
  กระบวนการเรียนการสอนวทิยาศาสตร  ทักษะในการสื่อสาร  หมายถึง  การแสดง 
ความคิดเหน็หรือแลกเปลี่ยนความรู  และแนวทางความคดิหลักทางวิทยาศาสตรที่ไดจากการทํา
กิจกรรมหลากหลาย  การสังเกต  การทดลอง  การอานหรืออ่ืน ๆ ซ่ึงแสดงออกในรูปแบบที่ชัดเจน
และมีเหตุผลดวยการพูดหรือการเขียน 
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  การพัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารความรูและแนวทางความคิด 
ทางวิทยาศาสตรเปนเปาหมายสําคัญประการหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
ทุกระดับ  ความสามารถในการสื่อสารเปนคุณลักษณะทีต่องฝกซ้ํา ๆ  เพื่อใหเกิดทักษะ 
 การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร  สามารถฝกทักษะการสื่อสารได
ดังตอไปนี ้
   1)  การเลาหรอืการเขียนสรปุเรื่องราวทางวิทยาศาสตรทีอ่านจากหนังสือพิมพ  
วารสาร  หนังสือตาง ๆ จากการดูโทรทัศน  หรือการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต  โดยมอบหมาย
ใหนกัเรียนไปศึกษาคนควา  แลวนํามาเลาหรือเขียนใหผูอ่ืนรับรู  เปนการฝกทักษะในการสื่อสารที่
ดีวิธีหนึ่ง  กิจกรรมนี้อาจใชเวลาครั้งละ 10 นาที  กอนที่จะมีการสอนตามปกติก็ได 
   2)  การเขียนบนัทึกสรุปการไปทัศนศึกษาหรือการศึกษาภาคสนาม  ในโอกาสที่
นักเรียนกลับมาจากทัศนศกึษาหรือศึกษาภาคสนามแลวใหเขียนรายงานสรุปถึงความรู  ความคิดใน
บางเรื่องที่ไดรับจากการไปทศันศึกษาแตละครั้ง  เชน  เมือ่พาไปชมสวนสัตวเปดเขาเขียว  นกัเรียน
ควรจะสามารถเขียนบรรยายสรุปเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทั่วไปในบริเวณสวนสัตว  ลักษณะนิสัย
ของสัตวปาบางชนิด  รวมทั้งสภาพความเปนอยูและขอคิดเห็นที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมใหกับ
สัตวปาเหลานัน้หรือเมื่อไปศกึษาการบําบัดน้ําเสีย  นกัเรียนควรจะสามารถเขียนแผนภาพแสดง
ขั้นตอนการบาํบัดน้ําเสียและอธิบายหลักการทํางานในแตละขั้นตอนได 
   3)  การจัดแสดงผลงาน  ในกรณีที่นกัเรียนทําโครงงานวิทยาศาสตรหรือโครงงาน
อ่ืน ๆ ควรกําหนดใหมวีันทีแ่นนอนเพื่อจดัแสดงผลงานใหเพื่อน ๆ ในชั้นหรือทั้งโรงเรียนไดชม
และถาเปนไปไดควรเชิญบุคคลในชุมชนมาชมดวย  ไมควรถือวาการจดัแสดงผลงานเปนการ
ประกวด  ในการจัดแสดงผลงานนี้นักเรียนจะไดมีโอกาสออกแบบการจัดแสดงผลงาน  รวมทั้งการ
จัดการเพื่อใหงานนี้สําเร็จลุลวงดวยดี  นกัเรียนจะตองคดัเลือกสวนสําคัญมานําเสนอในพื้นที่ทีจ่ํากดั  
ซ่ึงควรมีทั้งขอความโดยสรุปและตวัอยางชิน้งานในการนาํเสนอควรใหมีทั้งการนําเสนอดวยวาจาและ
ผลงาน 
   4)  การสื่อสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอรเปนอุปกรณที่จะชวย
มนุษยในการทํางานไดอยางรวดเร็วและแมนยํา  วิทยาการคอมพิวเตอรจึงเปนวิทยาศาสตรแขนง
หนึ่งที่เปนรากฐานสําคัญตอการพัฒนาความคิดและจนิตนาการ  อันจะนําไปสูการแปลงรูปจาก
จินตนาการมาเปนชิ้นงานสรางสรรคที่มีประโยชน  ปจจบุันสิ่งประดิษฐมากมายลวนแลวแตมี
สวนประกอบของคอมพิวเตอรเขาไปรวมดวย  ทาํใหระบบการทํางานตาง ๆ ไดรับการพัฒนาเขาสู
ความเปนอัตโนมัติมากขึ้น 
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 เทคโนโลยีสารสนเทศเปนการผสมผสานระหวางเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรและ 
การสื่อสาร  ทําใหสามารถรับสงสารจากทุกมุมโลกไดรวดเร็ว  จนทําใหโลกปจจุบันเปน 
โลกไรพรมแดน  การพัฒนาใหนกัเรียนมีความสามารถในการสื่อสารดานเทคโนโลยสีารสนเทศ   
ทั้งในดานรูจักขอมูลที่ตรงตามวัตถุประสงค  รูจักเก็บรวบรวมขอมูลที่เหมาะสม  รูจักประมวลผล
ขอมูลใหเปนสารสนเทศ  รูจักการใชส่ือสารดานเครือขายคอมพิวเตอร  ทั้งในดานคนควาขอมูล 
และหาความรู  รูจักนําเสนอขอมูลในรูปแบบที่เหมาะสมและทันสมัย  ตลอดจนรูจักเก็บและรักษา
สารสนเทศใหถูกตองและเปนปจจุบัน  ความสามารถของนักเรียนตาง ๆ ที่กลาวมาแลว  จะเปน
เปาหมายที่สําคัญและเปนสิง่ที่จําเปนอันจะทําใหนักเรยีนสามารถเรียนรูเร่ืองที่สนใจจากทุกสถานที่
และทุกเวลาได 
 ถึงแมวาจะมีผูคิดคนและเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนไวมากมาย 
ก็ตาม  ครูจะตองนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับนักเรยีนของตนเองและสภาพแวดลอมของทองถ่ิน  
และควรพยายามทําการวิจยัเพื่อหารูปแบบ  วิธี  และกลยทุธ  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดวยตนเองอยูตลอดเวลา  อาชีพครูจึงเปนที่ยอมรับกันวาเปนวิชาชีพ
ช้ันสูง  (Professional)  อันจะสงผลไปถึงการสรางเยาวชนของชาติใหเติบโตอยางมีคุณภาพในสังคม
แหงการเรยีนรู  ปลูกฝงความสามารถในการวิเคราะห  ตดัสินใจ  สามารถเลือกใชและผลิตผลงาน
ทางวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีอยางสรางสรรคและเพื่อพฒันาที่ยั่งยืน 
 

 1.7  ปจจัยความสําเร็จในการจัดการเรียนรู 
  1.7.1  ผูบริหาร  เปนผูที่มีความสําคัญที่สุดในการสนับสนุนใหการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนบรรลุเปาหมาย  ผูบริหารตองมีความรูความเขาใจในปรัชญา  กระบวนการเรียนรู  
และธรรมชาติของการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพื่อจะไดสนบัสนุน 
   1)  งบประมาณในการจัดซือ้ส่ือตาง ๆ 
   2)  อํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมที่ตองใชแหลงเรียนรูในทองถ่ิน
ภายนอกโรงเรียน 
   3)  ชวยเสนอแนะแหลงวิทยาการและแหลงเรียนรู 
   4)  นิเทศ  ติดตามผลการจัดการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ 
   5)  ใหกําลังใจทั้งครูและนักเรียน 
  1.7.2  ครูผูสอน  เปนผูที่สําคัญในการที่จะแปรมาตรฐานการเรียนรูและสาระการ
เรียนรูที่เปนตวัหนังสือใหเปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม  นาสนใจ  และมกีระบวนการ
เรียนรูหลากหลายวิธีอยางอสิระ  ครูผูสอนจําเปนตอง 
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   1)  มีความรูความเขาใจเกีย่วกับเปาหมายของการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี
   2)  มีความเขาใจเกีย่วกับธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   3)  มีความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางดี  
รวมทั้งรูวิธีการเรียนรู  มีความสามารถในการสืบเสาะหาความรูและแกปญหา 
   4)  มีความเขาใจเกีย่วกับตวันักเรียน  พรอมที่จะเรียนรูเร่ืองราวใหม ๆ พรอม ๆ  
กับนักเรยีน 
   5)  เปนผูที่มีความสนใจใฝหาความรูอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  เพื่อนํามา
ปรับปรุงพัฒนาตนเอง 
   6)  มีความสามารถในการออกแบบกจิกรรมการเรียนรูหลากหลายรูปแบบ   
มีการใชส่ือการเรียนการสอนหลากหลาย  และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศได 
   7)  มีมนุษยสัมพันธที่มีทั้งกับเพื่อนครูในโรงเรียนและชุมชน  เพื่อหาความรวมมือ
ในการจดัการเรียนการสอน 
  1.7.3  ผูเรียน  เปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญตอการเรียนการสอน  ผูเรียนแตละคน 
มีความแตกตางกันทั้งบุคลิกภาพ  สติปญญา  ความถนัด  ความสนใจ  และความสมบูรณของรางกาย  
ผูเรียนควรมีโอกาสรวมกันคิด  รวมวางแผนในการจดัการเรียนการสอน  และมีโอกาสเลือกวิธีเรียน
ไดอยางหลากหลาย  ตามความเหมาะสมภายใตการแนะนําของครูผูสอน 
  1.7.4  สภาพแวดลอมและบรรยากาศการเรียนการสอน  ครูผูสอนตองมีวิธีการที่จะจดั
สภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาทางวิชาการ  เชน  จัดหองชวนคิด   
หองกิจกรรมวทิยาศาสตร  จัดระบบนิเวศน  จําลอง  จัดบริเวณโรงเรียนเปนแหลงเรยีนรูทาง
ชีววิทยา  ธรณวีิทยา  ฯลฯ  มกีารดัดแปลงหองเรียนใหนักเรียนทํากิจกรรมการเรียนรูทีส่ามารถมี
ปฏิสัมพันธกันไดดแีละจดักิจกรรมที่เอื้อใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการเรียนการ
สอนดวย 
 

 1.8  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
 

  1.8.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  คณุลักษณะรวมถึงความรู  ความสามารถ
ของบุคคลอันเปนผลมาจากการเรียนการสอนหรือมวลประสบการณทั้งปวงที่บุคคลไดจากการเรียน 
การสอนทําใหบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดานตาง ๆ ของสมรรถภาพทางสมอง   
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การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนการตรวจสอบพฤติกรรมของผูเรียนในดานพุทธิพสัิย  ซ่ึงเปน
การวัด 2  องคประกอบ  ความมุงหมายและลักษณะของวชิาที่เรียน  คือ  การวัดดานเนือ้หาและการ
วัดดานการปฏบิัติ  (พวงรัตน  ทวีรัตน, 2530, หนา 29 - 30) 
 Klopfer  (n.d.  อางถึงใน  ภพ  เลาหไพบูลย, 2537, หนา 71)  มุงเนนใหนักเรียนมี
ความสามารถทางวิทยาศาสตรดานตาง ๆ ดังนี ้
 

  1.8.1.1  ความรูความเขาใจ  (Knowledge  and  Comprehension)  ซ่ึงอาจไดจาก
กระบวนการคนควาทางวิทยาศาสตร 
  1.8.1.2  การนาํกระบวนการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรไปใช  (Process  of  
Scientific  Inquiry)  นักเรียนไดแสดงพฤตกิรรมถึงการมีสวนรวมในการสืบเสาะหาความรูดวย
ตนเอง 
  1.8.1.3  การนาํความรูและวธีิการทางวิทยาศาสตรไปใช  (Application  of  Scientific  
Knowledge  and  Method)   
  1.8.1.4  ทักษะปฏิบัติการในการใชเครื่องมือ (Manual  Skills)  สามารถพัฒนาทักษะ
การใชเครื่องมือปฏิบัติและใชเทคนิคในการทดลองทั่ว ๆ ไป  ไดอยางประณีตและปลอดภัย 
  1.8.1.5  เจตคติและความสนใจ   (Attitudes  and  Interests)  ใหนักเรยีนไดมี
พัฒนาการเกี่ยวกับเจตคติและความสนใจวทิยาศาสตร 
  1.8.1.6  แนวโนมในทางวิทยาศาสตร  (Orientation)  มุงเนนใหผูเรียนมโีลกทัศนที่
กวางและสามารถปรับตัวไดดี 
 อาจกลาวไดวา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  คุณลักษณะและความรูความสามารถ
อันเปนผลมาจากการเรียนรู  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีองคประกอบทางดานพุทธิพิสัยเปน
องคประกอบหลักที่มีระดับพฤติกรรมความยากงายเปนไปตามลําดับ  และจากการศกึษาการวดัผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 

 1.8.2  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เปนการตรวจสอบความรูความสามารถของ
สมรรถภาพทางสมองของนักเรียน  เพื่อตองการทราบวาเรียนไปแลวนักเรียนรูอะไรบางและมี
ความสามารถในดานตาง ๆ เพียงใด  เชน ความจํา  ความเขาใจ  การนําไปใช  การวิเคราะห   
การสังเคราะหและการประเมินคาวาอยูในระดับใด  ดังนัน้หลักสูตร  การสอน และการวัดผล
ประเมินผล  จะมีความเกี่ยวเนื่องกัน  โดยเฉพาะการสอนกับการสอบจะเปนกิจกรรมที่แยกจากกนั
ไมได โครงสรางของการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีนั้น  จะตอง



 23 

วัดใหครอบคลุมส่ิงที่ตองการวัด  และตองเชื่อมั่นไดวาส่ิงที่ตองการวัดนัน้สามารถวัดไดผลที่
แนนอน  ซ่ึงการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี  3  ดานดวยกัน  คือ 
  1.8.2.1  ดานสติปญญา  (Cognitive  Domain)  เปนการวัดดานความรู  ความเขาใจ 
ความคิดพฤตกิรรมดานนี้ไดแก  ความจํา  ความเขาใจ การนําไปใช  การวิเคราะห การสังเคราะห  
และการประเมินคา 
  1.8.2.2  ดานความ รูสึก  (Affective Domain)  เปนการวัดสภาพการเปลีย่นแปลงของ
จิตใจ   พฤติกรรมดานนี้คือ  การรับรู  การตอบสนอง  การเห็นคุณคา  และการสรางลักษณะนิสัย 
  1.8.2.3  ดานทกัษะกลไก  (Psychomotor  Domain) เปนการวัดดานการกระทําหรือ
การปฏิบัติซ่ึงตองใชอวยัวะทางรางกายสัมพันธกับความคิด   พฤติกรรมดานนี ้ คือ  การเลียนแบบ  
การทําตามแบบความถูกตอง  การทําอยางตอเนื่อง และการทําโดยธรรมชาติ การสอบเปนการ
ติดตาม        ผลการเรียน  วาผูเรียนบรรลุผลมากนอยเพยีงใด  ซ่ึงการสอบม ี 2  ลักษณะ  คือ 
   1)  การสอบเพือ่ปรับปรุงการเรียนการสอน  เปนการสอบวัดผลเพื่อคนหา
ขอบกพรองในการเรียนการสอนของผูเรียน ผูสอน การสอบลักษณะนี้จะสอบสิ้นสดุการเรียน 
การสอนเนื้อหายอยในแตละบทเรียน 
   2)  สอบเพื่อประเมินผลการเรียน เปนการสอบเพื่อพิจารณาผลการเรียนโดยสรุป     
ของผูเรียน การสอบลักษณะนี้จะสอบเมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนทุกเนื้อหาบทเรียนหรือที่เรียกวา        
สอบปลายภาค 
 

 1.8.3  ลักษณะของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบงออกเปน  2  ลักษณะ  คือ 
  1.8.3.1  การวดัผลแบบอิงกลุม (Norm Referenced Measurement) เปนการสอบวัดผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียน  ที่ยึดหลักวาความสามารถของนักเรียนจะไมเทากัน  ดังนั้น  การทดสอบ 
จึงยึดคนสวนใหญเปนเกณฑในการเปรยีบเทียบ  โดยพิจารณาผลคะแนนการสอบของนักเรียน
เปรียบเทียบกบันักเรียนคนอื่นในกลุมเดียวกัน 
  1.8.3.2  การวดัผลแบบอิงเกณฑ  (Criterion  Referenced  Measurement)  เปนการ
สอบวัดผลที่ยดึหลักทีว่า  การเรียนการสอนตองมุงสงเสริมใหนักเรียนทั้งหมดหรือเกอืบทั้งหมด
ประสบความสําเร็จในการเรียน  แมวาผูเรียนจะมีลักษณะแตกตางกัน  ความสําคัญอยูที่การกําหนด
เกณฑ  ซ่ึงหมายถึง  กลุมของพฤติกรรมที่กําหนดไวในแตละรายวิชา  ตามจุดมุงหมายของการสอน
แตละบทเรียน  ดังนั้น  การวดัผลสัมฤทธิ์แบบอิงเกณฑ  จึงเปนการอิงจดุประสงคการเรียนรูซ่ึงระบุ
ไวในแผนการจัดการเรียนรูเปนสําคัญ ในการวิจยัคร้ังนี้  ผูวจิัยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์   
ชนิดเลือกตอบ  (Multiple  Choice) วัดผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการเรียน  และจะวัดผลสัมฤทธิ์ 
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ตามสภาพจริง  คือชวงขณะดําเนินกิจกรรมการเรียนรูและเมื่อส้ินสุดกิจกรรมการเรยีนการสอน   
จะทําการวัดและประเมินผลตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง  ดังนั้น  ครูผูสอนตองสรางเครื่องมือ  
วัดผล  ตามผลการเรียนรูที่กําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรู  และจะตองวิเคราะหความสัมพันธ  
เพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตรแมบท  คือ  หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช  2551   
จึงจะทําใหการวัดผลเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 
 จากการศึกษากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ผูวิจัยไดนําองคความรูเกี่ยวกับสาระ 
และมาตรฐานการเรียนรู  ตวัช้ีวัด  สาระการเรียนรูรายป  กระบวนการเรียนการสอนไปใชในการ
กําหนดขอบเขตของการวิจยัโดยทําการวิจยัเฉพาะสาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก  ที่มี
เนื้อหาสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 1 และการสรางเครื่องมือสําหรับใชในการวิจัย  
ไดแก  แผนการจัดการเรียนรู  แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร  แบบทดสอบกระบวนการทางวิทยาศาสตร และแบบวัดเจตคติตอกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร 
 

2.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 ความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  นักการศึกษาของไทยและ
ตางประเทศ  ไดใหความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไวดังนี ้
 วรรณทิพา  รอดแรงคา  และพิมพพันธ  เดชะคุปต (2542, หนา ข)  ไดกลาวถึงทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรวา  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนทักษะทางสติปญญา 
(intellectual skills)  ที่นักวิทยาศาสตรและผูนําวิธีการทางวิทยาศาสตรมาแกปญหาใชในการศึกษา
คนควา  สืบเสาะหาความรูและแกปญหาตาง ๆ  
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2539, หนา 1)  ไดเสนอแนวคดิ
เกี่ยวกับทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไววา “เปนสิ่งจําเปนที่จะตองฝกฝนใหเกดิขึ้นกับทุกคน  
เพราะไมเพียงแตจะเปนแนวทางในการคนควาหาความรูหรือคําตอบสําหรับปญหาเทานั้น  แตยัง
เกี่ยวของและเปนประโยชนกับชีวิตประจําวันของเราอยางใกลชิดดวย” 
 คล็อฟเฟอร (Klopfer, 1971, pp.568-573)  กลาววา  ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
เปนกระบวนการที่ใชในการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร 
 ปเตอรสัน (Peterson, 1978, p.153)  กลาวถึง  ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรวาเปน
ปฏิบัติการสืบเสาะความรูทางวิทยาศาสตร  ซ่ึงประกอบดวย  การสังเกต  การตั้งคําถาม  การทดลอง  
การเปรียบเทยีบ  การสรุปหลักเกณฑ  การสื่อความหมาย  และการนําไปใชประโยชน 
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 จากแนวคิดและทักษะตาง ๆ ของนักการศึกษาในเรื่องของทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร  พบวา  มีการแสดงความคิดเห็น  กําหนดนยิามและความหมายไวแตกตางกันหลาย
แบบไมวาจะเปนแบบใด  โดยภาพรวมตางก็มีจุดหมายและความตองการของการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรเปนแนวเดยีวกนั  ซ่ึงผูวิจัยพอสรุปไดดังนี้  คือ   
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  คือ  พฤติกรรมที่เกดิจากการปฏิบตัิทางวิทยาศาสตร  
เพื่อใชเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูหรือหาคําตอบของปญหา  จําเปนที่จะตองฝกนักเรียนให
สามารถนําไปใชไดอยางคลองแคลวและเกิดความชํานาญ  สามารถนําไปใชในการแกปญหาใน
ชีวิตประจําวันไดอยางสมเหตุสมผล  และมีหลักเกณฑอันเกิดจากการฝกฝนความนกึคิดและปฏิบตัิ
อยางเปนระบบ 
 

 2.1  ประเภทของทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนพฤติกรรมที่ควรพัฒนาใหเกิดขึ้นแกผูเรียน  โดย
จัดแบงออกเปนประเภทตาง ๆ ของทักษะ  เชน  ซันตและโทรวบริดจ (Sund & Trowbridge, 1967, 
pp.93-95)  ไดแบงทักษะกระบวนการออกเปน 5 ประเภท  ไดแก 
 2.1.1  ทักษะในการแสวงหาความรู  (acquisitive skills)  ไดแก  การฟงอยางตั้งใจและ
ถามเมื่อสงสัย  การสังเกตอยางถ่ีถวน  การคนควาหาขอมูล  การสืบเสาะหาความรูโดยการสัมภาษณ
หรือสอบถาม  การตั้งปญหา  การรวบรวมขอมูล  การทดลองและวิเคราะหผลการทดลอง 

 2.2.2  ทักษะในการรวบรวม (organizational skills)  ไดแก  การรวบรวมขอมูลอยางมี
ระบบ  การเรียบเรียงขอมูลไวเปนหมวดหมู  การเขียนโครงราง  การประเมินผล  หาวิธีแกไข  และ
การวิเคราะหแลวนําผลที่ไดไปใช 
 2.2.3   ทักษะในการสรางสรรค (creative skills)  ไดแก  การวางแผนลวงหนา  การ
ออกแบบความคิดใหม  การคิดคนเทคนิคและวิธีการตาง ๆ  และการสังเคราะหส่ิงทีม่ีอยูมา
ประกอบกันเปนสิ่งใหม 
     2.2.4  ทักษะในการใชเครือ่งมือ (manipulative skills)  ไดแก  การใชและการดแูล
รักษาเครื่องมือ  การสาธิตแสดงสวนตาง ๆ ของเครื่องมือ  การซอมแซม  การสรางเครื่องมืออยาง
งาย ๆ ในการทดลองและการวัดโดยใชเครือ่งมือตาง ๆ เชน  เทอรโมมิเตอร  เครื่องชั่ง  เครื่องจับ
เวลา  เปนตน 
 2.2.5  ทักษะในการสื่อความหมาย (communicative skills)  ไดแก  การตั้งคําถาม  การ
อภิปราย  การเขียนรายงานผลการทดลอง  การวิจารณขอมูล  การเขียนกราฟแสดงการทดลอง  และ
การถายทอดความรู 
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 นอกจากนี้  ทางสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)  ยังไดใหความหมายและแบง
ประเภทของทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไว  (วรรณทิพา  รอดแรงคา  และพมิพพันธ  เดชะ
คุปต, 2542, หนา 3-6)  และทักษะตาง ๆ ที่ประกอบกันเปนทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรนั้น
มีนักการศึกษาไดจัดแบงทักษะไวตาง ๆ กนั  ดังนี ้
 สมาคมอเมริกันเพื่อความกาวหนาทางวิทยาศาสตร (American Association for the 
Advancement of Science, 1970, pp.33-176)  แบงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรออกเปนขั้น
พื้นฐาน 8 ทกัษะ  และขั้นบรูณาการ 5 ทักษะ  ดังตอไปนี้ 
 1)  ทักษะขั้นพื้นฐาน (the basic science process skills)  ไดแก 
       (1.1)  การสังเกต (observing) 
       (1.2)  การหาความสัมพันธระหวางสเปสกบัเวลา  
(using spaces/time relationships) 
       (1.3)  การจําแนกประเภท (classifying) 
 (1.4)  การคํานวณ (using number) 
  (1.5)  การวัด (measuring) 
      (1.6)  การสื่อความหมาย (communicating) 
 (1.7)  การทํานาย (predicting) 
 (1.8)  การลงความเหน็จากขอมูล (inferring data) 
        2)  ทักษะขั้นบรูณาการ (the integrated science process skills)  ไดแก  
 (2.1)  การควบคุมตัวแปร (controlling variables) 
  (2.2)  การแปลความหมายจากขอมูล (interpreting data) 
 (2.3)  การตั้งสมมติฐาน (formulating hypothesis) 
 (2.4)  การกําหนดนยิามเชิงปฏิบัติการ (defining operationally) 
 (2.5)  การทดลอง (experimenting) 
 The National Assessment of Education process (NEAP) (1978, p.25)  ไดกลาวถึง  
ทักษะทีจ่ะเปนในการทํางานทางวิทยาศาสตร 10 ประการ  คือ 
  (1)  สามารถระบุปญหาทางวิทยาศาสตรได 
       (2)  สามารถเสนอแนะหรือทราบสมมติฐานทางวิทยาศาสตรได 
   (3)  สามารถเสนอแนะหรือเลือกวิธีการที่เหมาะสมดานเหตุผลและการ
ปฏิบัติได 
  (4)  สามารถหาขอมูลที่ตองการได 
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  (5)  สามารถตีความหมายขอมูลได 
  (6)  สามารถตรวจสอบความถูกตองอยางมีเหตุผลของสมมติฐานให
สอดคลองกับกฎขอเท็จจริง  การสังเกตหรอืการทดลองได 
  (7)  สามารถใหเหตุผลทั้งดานปริมาณและสัญลักษณได 
  (8)  สามารถจําแนกความแตกตางระหวางขอเท็จจริง  สมมติฐานและการลง
ความเหน็สิ่งที่เกี่ยวของกับสิง่ที่ไมเกี่ยวของและรูปแบบของสิ่งที่สังเกตได 
  (9)  สามารถวิเคราะหเอกสารทางวิทยาศาสตรตาง ๆ ได 
     (10)  สามารถใชกฎและหลกัการทางวิทยาศาสตรไดทั้งในสถานการณ
คุนเคยและไมคุนเคย 
 

 2.2  รายละเอียดในรายทักษะผูวิจัยขอนําเสนอเฉพาะสวนท่ีเปนรายทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรขั้นพืน้ฐาน 13 ทักษะ  มีดังนี้ 
      2.2.1  ทักษะการสังเกต  หมายถึง  การใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยางรวมกนั  ไดแก  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  และผิวกาย  เขาไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือเหตุการณ  โดย
มีจุดประสงคที่จะหาขอมูลซ่ึงเปนรายละเอียดของสิ่งนัน้ ๆ  โดยไมใสความคิดเห็นของผูสังเกตลง
ไป  การสังเกตเปนกระบวนการหลักที่จะนําไปสูการคนพบทางวิทยาศาสตร 
 ขอมูลที่ไดจากการสังเกตมี 3 ประเภท  คือ 
  2.2.1.1  ขอมูลเชิงคุณภาพ  เปนขอมูลเกี่ยวกับลักษณะและคุณสมบัติประจําตวัของ
ส่ิงของที่สังเกตรูปราง  กล่ิน  รส เสียง  และความรูสึกจากการสัมผัส 
  2.2.1.2  ขอมูลเชิงปริมาณ  เปนขอมูลที่บอกรายละเอยีดเกี่ยวกับปริมาณ 
 2.2.1.3  ขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง  เปนขอมูลที่ไดจากการสังเกตปฏิสัมพันธ
ของสิ่งนั้นกับสิ่งอ่ืน  นอกจากนี้การไดขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบางอยางสามารถกระทําได
ดวยการทดลอง  โดยเก็บขอมูลระยะกอนและหลังการทดลอง  หรือขณะทําการทดลอง  สถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2524, หนา 61-62)  ไดเสนอขอควรระวังในการ
สังเกตไวดังนี ้
 1)  ควรจดบนัทึกไวทกุครั้ง 
 2)  ควรแยกเปนขอส้ัน ๆ เพื่อตรวจสอบงาย 
 3)  อยางใสความรูเดิม  หรือการคาดคะเนลงไปดวย  ตองเปนการสังเกตที่
ตรงไปตรงมา 
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 2.2.2  ทักษะการวัด  หมายถึง  การเลือกและการใชเครื่องมือทําการวัดปริมาณสิ่งของ
ตาง ๆ ออกเปนตัวเลขที่แนนอนไดอยางเหมาะสมและถูกตอง  โดยมหีนวยกํากับเสมอ  และจะตอง
มีจุดมุงหมายในการวดัวา  จะวัดอะไร  วัดทําไม  จะใชอะไรวดั  และวดัอยางไร 
  2.2.3  ทักษะการใชตัวเลข (การคํานวณ)  หมายถึง  การนาํเอาตัวเลขที่ไดจากการวัด  
การสังเกต  การทดลอง  และจากแหลงอ่ืน ๆ มาจัดกระทาํใหเกดิคาใหม  เชน  การบวก  การลบ  
การคุณ  การหาร  การหาคาเฉลี่ย  การยกกาํลัง  เปนตน  เพื่อใหไดขอมลูที่มีความหมายซึ่งจะ
นําไปใชประโยชนในการตีความหมายและลงขอสรุปตอไป  ตัวเลขที่นาํมาคํานวณโดยทั่วไปเปน
ตัวเลขที่ไดจากการใชเครื่องมือตาง ๆ วัดหาคาปริมาณของสิ่งหนึ่ง  เชน  ความยาว  น้าํหนัก  
ปริมาตร  อุณหภูมิ  หรือเวลา 
 2.2.4  ทักษะการจําแนกประเภท  หมายถึง  การจําแนกหรอืจัดจําพวกวัตถุหรือ
เหตุการณออกเปนประเภทตาง ๆ  โดยมีเกณฑในการจําแนกหรือจัดจําพวก  เกณฑทีใ่ชอาจ
พิจารณาจากลักษณะที่เหมือนกัน  แตกตางกัน  หรือสัมพนัธกันอยางใดอยางหนึ่งก็ได  การกําหนด
เกณฑอาจทําได  โดยการกําหนดขึ้นเองหรือมีผูอ่ืนกําหนดให  การจําแนกประเภทอาจทําไดหลาย
รูปแบบ  ทั้งนีข้ึ้นอยูกับเกณฑที่กําหนด  เชน  การแบงประเภทสิ่งของ  เกณฑทีใ่ชมักเปน  สี  ขนาด  
รูปราง  ลักษณะผิว  วัสดุที่ใชทํา  ราคาหรือการนําไปใช  สวนพวกสิ่งทีม่ีชีวิตมักจะใชเกณฑ
ลักษณะของเซลลโครงสรางและรูปราง  อาหาร  ลักษณะที่อยูอาศัย  การสืบพันธุ  ประโยชน   
เปนตน 
 2.2.5  ทักษะการใชความสัมพันธเก่ียวกับสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา  สเปส  
หมายถึง  ที่วางหรืออวกาศ  สเปสของวัตถุ  หมายถึง  ที่วางที่วัตถุนั้นครองที่หรือกินอยู  และมี
รูปรางลักษณะเชนเดียวกับวัตถุนั้น  โดยทั่วไปแลวสเปสของวัตถุจะม ี3 มิติ  คือ  ความกวาง  ความ
ยาว  และความสูง (หรือความหนา)  ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสของวัตถุ  ไดแก  
ความสัมพันธระหวางมติิ 3 มิติ กับ 2 มิติ  ความสัมพันธระหวางตําแหนงที่อยูของวัตถุหนึ่งกับอีก
วัตถุหนึ่งความสัมพันธระหวางสเปสของวัตถุกับเวลา  ไดแก  ความสมัพันธระหวางการ
เปลี่ยนแปลงตาํแหนงที่อยูของวัตถุกับเวลาหรือความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนขนาดหรือปริมาณ
ของวัตถุกับเวลา 
 อาจกลาวโดยภาพรวมไดวา  การใชความสมัพันธเกี่ยวกับสเปส  หมายถึง  ความสามารถ
ในการระบุความสัมพันธระหวางสิ่งตอไปนี้  คือ 
  2.2.5.1  ความสัมพันธระหวาง 2 มิติ กับ 3 มิติ 
 2.2.5.2  ส่ิงที่อยูหนากระจกเงากับภาพที่ปรากฏในกระจกเงาวาจะเปนซายขวาของ
กันและกันอยางไร 
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 2.2.5.3  ตําแหนงที่อยูของวัตถุหนึ่งกับอีกวตัถุหนึ่ง 
 2.2.5.4  การเปลี่ยนแปลงตําแหนงที่อยูของวัตถุกับเวลาหรือสเปสของวัตถุที่
เปลี่ยนไปกับเวลา 
  2.2.6   ทักษะการสื่อความหมายของขอมูล  การสื่อความหมาย  หมายถึง  การนํา
ขอมูลที่ไดจากการสังเกต  การวัด  การทดลอง  และจากแหลงอ่ืน ๆ มาจัดกระทําเสียใหม  โดยอาศยั
วิธีการตาง ๆ เชน  การจัดลําดับ  การจัดหมู  หรือการคํานวณหาคาใหม  ทั้งนี้เพื่อใหงายตอการ
นําไปใชและหรือใหผูอ่ืนเขาใจความหมายของขอมูลนั้น ๆ ดีขึ้น 
 การสื่อความหมายขอมูล  สามารถนําขอมูลท่ีไดจัดกระทําแลวมาเสนอและแสดงใหผูอ่ืน
เขาใจความหมายของขอมูลชุดนั้นไดดีขึ้น  โดยการนําเสนอไดหลายรูปแบบ  คือ 
   2.2.6.1  โดยการพูดปากเปลาหรือเลาใหฟง 
  2.2.6.2  โดยการเขียนเปนรายงาน 
  2.2.6.3  โดยเขยีนเปนตาราง  แผนภูมิ  แผนภาพ  แผนผัง  วงจร  กราฟ  แผนสถิติ  
สมการ  หรือการใชสัญลักษณ  
  2.2.6.4  โดยวธีิผสมผสานหลายวิธีตามความเหมาะสม 
ดังภาพที่ 3 (พวงทอง  มีมั่งคั่ง, 2537, หนา 32) 
 
  
 

ขอมูลเดิม การจัดกระทําขอมูล 

  -  เรียงลําดับ 

 -  จัดกลุม 

 -  หาความถี ่
 -  แยกประเภท 

 -  คํานวณ 

 -  ฯลฯ 

ส่ือความหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3  แสดงความสัมพันธของการสื่อความหมายขอมูล 
 

  2.2.7  ทักษะการลงความคิดเห็น  หมายถึง  การนําขอมูลที่ไดจากการสังเกตวัตถุหรือ
ปรากฏการณไปสัมพันธกับความรู  หรือประสบการณเดมิ  เพื่อลงขอสรุปหรืออธิบายปรากฏการณ
หรือวัตถุนั้น 
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 2.2.8   ทักษะการพยากรณ  หมายถึง  การทํานายหรือการคาดคะเนสิ่งที่จะเกดิขึ้น
ลวงหนา  โดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการสังเกตหรือปรากฏการณที่เกดิขึ้นซ้ํา ๆ  ความรูที่เปนความ
จริง  หลักการ  กฎหรือทฤษฎีที่มีอยูแลวในเรื่องนั้น ๆ  มาชวยทํานายหรือคาดคะเน 
 การพยากรณอาจทําได 2 แบบ  คือ  การพยากรณในขอบเขตของขอมูล  และการ
พยากรณภายนอกขอบเขตของขอมูล 
 2.2.9   ทักษะการตั้งสมมติฐาน  หมายถึง  การคิดหาคําตอบลวงหนากอนที่จะทําการ
ทดลอง  โดยอาศัยการสังเกต  ความรู  ประสบการณเดิมเปนพื้นฐาน  คําตอบที่คิดลวงหนานีย้ังไม
ทราบหรือเปนหลักการ  กฎ  หรือทฤษฎีมากอน  สมมติฐานหรือคําตอบที่คิดไวลวงหนามักเปน
ขอความที่บอกความสัมพันธระหวางตวัแปรตนกับตัวแปรตาม  ซ่ึงอาจผิดหรือถูกกไ็ด 
 2.2.10  ทักษะการกําหนดนยิามเชิงปฏิบตักิาร  หมายถึง  การกําหนดความหมายและ
ขอบเขตของคําตาง ๆ ในสมมติฐานที่ตองการทดลองใหเขาใจตรงกัน  และสามารถสังเกตหรือวัด
ได  ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว  คือ  สามารถกําหนดความหมายและขอบเขตของคํา
หรือตัวแปรตาง ๆ ใหสังเกตและวดัได 
 2.2.11  ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร  หมายถึง  การชี้บงตัวแปรตน  ตัวแปร
ตาม  และตัวแปรที่ตองควบคุมในสมมติฐานหนึ่ง ๆ 
 ตัวแปรตน  คอื  ส่ิงที่เปนสาเหตุที่ทําใหเกดิผลตาง ๆ หรือส่ิงที่เราตองการทดลองดูวา
เปนสาเหตุที่กอใหเกดิผลเชนนั้นจริงหรือไม 
 ตัวแปรตาม  คอื  ส่ิงที่เปนผลเนื่องมาจากตวัแปรตน  เมื่อตวัแปรตนหรือส่ิงที่เปน
สาเหตุเปลี่ยนไป  ตัวแปรตามหรือส่ิงที่เปนผลจะเปลี่ยนตามไปดวย 
 ตัวแปรที่ตองควบคุม  คือ  ส่ิงอ่ืน ๆ นอกเหนือจากตัวแปรตนที่มีผลตอการทดลองดวย  
ซ่ึงจะตองควบคุมใหเหมือน ๆ กัน  มิเชนนัน้อาจทําใหผลการทดลองคลาดเคลื่อน 
 ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว  คอื  ช้ีบงและกําหนดตวัแปรตน  ตัวแปรตาม  
และตัวแปรทีต่องควบคุมได 
 2.2.12  ทักษะการทดลอง  หมายถึง  กระบวนการปฏิบัตกิารเพื่อหาคําตอบของ
สมมติฐานที่ตั้งไว  หรือความสามารถในการดําเนินการตรวจสมมติฐานโดยการทดลอง  โดยเริ่ม
ตั้งแตการออกแบบการทดลอง  การปฏิบัติการทดลองตามขั้นตอนที่ออกแบบไว  ตลอดจนการใช
วัสดุอุปกรณไดอยางถูกตองและการบันทกึผลการทดลอง 
    2.2.13  ทักษะการแปรความหมายขอมูล  การแปรความหมายขอมูล  หมายถึง  การ
ตีความหมายหรือการบรรยายลักษณะเพื่อสรุปความสัมพันธของขอมูลทั้งหมด 
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 การแปรความหมายขอมูลจึงจัดเปนกระบวนการขั้นสุดยอดหรือขั้นสุดทายของ
กระบวนการวทิยาศาสตร  การทดลองใด ๆ แมวาจะออกแบบการทดลอง  ทําการทดลองอยาง
รัดกุม  ไดขอมูลจากการทดลองอยางละเอียด  แตถาขาดกระบวนการขัน้นี้ก็จะไมสามารถสรุปผล
การทดลอง  ตอบรับ  หรือตอบปฏิเสธสมมติฐานได  เพราะ  การแปรความหมายขอมูล  เปนการ
มองขอมูลในทุกแงทุกมุม  การพิจารณาถงึความหนกัแนนของหลักฐานที่สนับสนุนหรือขัดแยง  
การดึงเอาประสบการณ  ความรูและหลักการคิดหาเหตุผลมาเปนเครื่องมือในการตคีวามหมายแลว
จึงลงเปนขอสรุปตอไป 
 

 2.3  การประเมินผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การประเมินผลทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรสามารถกระทําได  โดยการกําหนดความสามารถของผูเรียนที่แสดง
พฤติกรรมออกมาเมื่อเกดิทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแลว  มีขอบเขตดังนี้ (สถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2524, หนา1-16)  (ผูวิจยัขอนําเสนอในสวนที่เปนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ) 
 2.3.1  พฤติกรรมท่ีแสดงวาผูเรียนเกิดทักษะในการสังเกต  ไดแก  ช้ีบงและบรรยาย
สมบัติของวัตถุที่สังเกตได  โดยใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรอืหลายอยาง 
  2.3.1.1  บรรยายหรือรายงานผลการสังเกตสมบัติของวัตถุออกมาในเชิงของ
ปริมาณ  โดยการกะประมาณ  ซ่ึงตองอางอิงหนวยมาตรฐาน 
 2.3.1.2  บรรยายการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่สังเกตได 
      2.3.1.3  แยกแยะการสังเกตจากการสรุปอางอิงได 
 2.3.2  พฤติกรรมท่ีแสดงวาเกิดทักษะในการวัด  ไดแก 
 2.3.2.1  เลือกเครื่องมือไดเหมาะสมกับสิ่งที่วัด 
 2.3.2.2  บอกเหตุผลในการเลือกเครื่องมือได 
 2.3.2.3  บอกวธีิวัดและวิธีใชเครื่องมือวัดไดถูกตอง 
  2.3.2.4  ทําการวัดความกวาง  ความยาว  ความสูง  อุณหภูมิ  ปริมาตร  น้ําหนกั 
ฯลฯ ไดถูกตอง 
 2.3.2.5  ระบุหนวยตัวเลขที่ไดจากการวัดได 
 2.3.2.6  อานคาที่ไดจากการวัดไดถูกตอง  รวดเร็ว  และใกลเคียงกับความเปนจริง 
 2.3.3  พฤติกรรมท่ีแสดงวาผูเรียนเกิดทักษะในการใชตัวเลข (การคํานวณ)  คือ 
 2.3.3.1  นับจํานวนสิ่งของไดถูกตอง 
 2.3.3.2  ใชตัวเลขแสดงจํานวนที่นับได 
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 2.3.3.3  บอกวธีิคํานวณ  คิดคํานวณ  และแสดงวิธีคิดคํานวณได 
 2.3.3.4  บอกวธีิหาคาเฉลี่ย  และแสดงวิธีหาคาเฉลี่ยได 
 2.3.4  พฤติกรรมท่ีแสดงวาผูเรียนเกิดทักษะในการใชความสัมพันธเก่ียวกับสเปส
กับสเปสและสเปสกับเวลา  คือ 
 2.3.4.1  ช้ีบงรูป 2 มิติ  และวตัถุ 3 มิติที่กําหนดใหได 
           2.3.4.2  วาดรูป 2 มิติจากวัตถุ  หรือรูป 3 มิติที่กําหนดใหได 
           2.3.4.3   บอกชื่อของรูปและรูปทรงทางเรขาคณิตได 
 2.3.4.4   บอกความสัมพันธระหวาง 2 มติิ กับ 3 มิติได 
  1)  ระบุรูป 3 มิติที่เห็นเนื่องจากการหมนุรูป 2 มิติ 
  2)  สามารถบอกรูปทรงของวัตถุตนกําเนิดเงา  เมื่อเห็นเงา (2 มิติ) 
 3)  สามารถบอกรูปเงา (2 มติิ) ของวัตถุ (3 มิติ) ได 
 4)  บอกรูปของรอยตัด (2 มติิ) ที่เกิดจากการตัดวัตถุ (3 มิติ) ออกเปน 2 สวน 
      2.3.4.5   บอกตําแหนงหรือทิศทางของวัตถุได 
 2.3.4.6  บอกไดวาวัตถุหนึ่งอยูในตําแหนงหรือทิศทางใดของอีกวัตถุหนึ่ง 
  2.3.4.7  บอกความสัมพันธระหวางการเปลีย่นแปลงตําแหนงที่อยูของวัตถุกับเวลา 
 2.3.4.8  บอกความสัมพันธของสิ่งที่อยูหนากระจก  และภาพที่ปรากฏในกระจกวา
เปนซายหรือขวาของกันและกันได 
 2.3.4.9  บอกความสัมพันธระหวางการเปลีย่นแปลงขนาด  หรือปริมาณของสิ่ง 
ตาง ๆ กับเวลาได 
  2.3.5   พฤติกรรมท่ีแสดงวาผูเรียนเกิดทักษะในการจําแนกประเภท  คือ 
 2.3.5.1  เรียงลําดับหรือแบงพวกสิ่งตาง ๆ จากเกณฑที่ผูอ่ืนกําหนดใหได 
 2.3.5.2  เรียงลําดับหรือแบงพวกสิ่งตาง ๆ โดยใชเกณฑของตนเองได 
 2.3.5.3  บอกเกณฑที่ผูอ่ืนใชเรียงลําดับหรือแบงพวกได 
 2.3.6  พฤติกรรมท่ีแสดงวาผูเรียนเกิดทักษะในการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล  
คือ   
 2.3.6.1  สามารถบรรยายรูปราง  ลักษณะ  และคุณสมบัตขิองวัตถุได  จนผูฟง
สามารถชี้  หยิบ  จับ  หรือระบุวัตถุนั้นไดถูกตอง 
 2.3.6.2  สามารถบรรยายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได  โดยใหนกัเรียนทํากิจกรรม
อยางหนึ่งทีเ่กีย่วกับการเปลีย่นแปลงของวตัถุแลวใหนักเรียนสังเกต  บนัทึกการสังเกตแลวเขียน
บรรยายภาพเพื่อใหคนอืน่ทีไ่มไดเขารวมกิจกรรมอานแลวเขาใจ 



 33 

 2.3.6.3  สามารถเขียนแผนผงั  แผนที่  วงจรของวัตถุ  เครื่องมือ  อุปกรณ  และ
ระบบของการทํางานของสิ่งตาง ๆได 
 2.3.6.4  มีความสามารถในการจัดกระทําขอมูลและเลือกสื่อเพื่อเสนอขอมูลใหอยู
ในรูปใหมที่ทาํใหผูอ่ืนเขาใจดีขึ้น 
 2.3.7  พฤติกรรมท่ีแสดงวาผูเรียนเกิดทักษะในการลงความคิดเห็น  คือ  ความสามารถ
อธิบายหรือสรุปโดยเพิ่มความคิดเห็นใหกบัขอมูลที่ไดจากการสังเกต  โดยใชความรูหรือ
ประสบการณเดิมมาชวย  การลงความคิดเห็นจากขอมูลอาจถูกหรือผิดก็ได  ขอมูลชุดเดียวกนัอาจมี
การลงความคิดเห็นที่ตางกัน  เนื่องจากความแตกตางในดานประสบการณและความรูเดิม 
ของผูเรียน 
 2.3.8   พฤติกรรมท่ีแสดงวาผูเรียนเกิดทักษะในการพยากรณ  คือ 
 2.3.8.1  ทํานายผลที่เกิดขึ้นจากขอมูลที่เปนหลักการ  กฎ  ทฤษฎีที่มีอยูได 
 2.3.8.2  ทํานายผลที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตของขอมูลเชิงปริมาณที่มีอยูได 
 2.3.8.3  ทํานายผลที่เกิดขึ้นภายนอกขอบเขตของขอมูลเชิงปริมาณที่มีอยูได 
 จะเห็นไดวาวธีิการทางวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปน
เครื่องมือของนักวิทยาศาสตรที่ใชคนควาหาความรูของธรรมชาติ  นับเปนทักษะทางปญญาที่ดีที่สุด
เทาที่มนุษยมี  เพราะจะกอใหเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ตามจุดประสงคของการจัดการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551    
กลาววา “วิทยาศาสตรมุงหวงัใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรที่เนนการเชื่อมโยงความรูกับ
กระบวนการ  มีทักษะในการคนควาและสรางองคความรู  โดยใชกระบวนการในการสืบเสาะ 
หาความรูและการแกปญหาที่หลากหลาย  ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกขั้นตอน  มีการ 
ทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลาย  เหมาะสมกับระดับชั้น”  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 92) 
 การจัดกจิกรรมสําหรับพัฒนาทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรของผูวิจัยในครั้งนี้  
ผูวิจัยไดนําทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ  มาใชในการจัดกจิกรรม 
การเรียนรูใหสอดคลองกับเนื้อหาวุฒภิาวะ  และธรรมชาติของผูเรียน  และใชเปนเครือ่งมือ
ประกอบการเรียน  เพื่อชวยใหผูเรียนประสบผลสําเร็จและเปนการสงเสริมใหผูเรียน  คิดเปน   
ทําเปน  แกปญหาเปน  สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีคุณคาและเปนสุข  เพื่อบรรลุเปาหมาย
การเรียนตามที่หลักสูตรกําหนดจดุประสงคไวอยางมีคณุภาพ 
 2.4  ระดับของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในเด็กระดับประถมศึกษา  เนื่องจาก
ระดับของทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรในแตละทักษะมีความยากงายและความซับซอน 
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ไมเทากัน  โดยจะเริ่มจากทกัษะที่งายไมซับซอนไปสูทักษะที่ยากและซับซอนยิ่งขึ้นตามความสนใจ
และความสามารถทางสติปญญาของเด็กในแตละระดับชั้น  ดังนั้น  การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อเนนใหนักเรยีนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในแตละระดับชั้น  ควรคํานึงถึง
ความยากงายของแตละทักษะดวย  ซ่ึงเราสามารถแบงระดับของทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรใหแกเด็กในระดับประถมศึกษา  ดังภาพที่ 3 ได  ดังนี้ (จํานง  พรายแยมแข, 2534, หนา 
36-40) 
 2.4.1.  กระบวนการทักษะระดับพื้นฐานขั้นตน  ไดแก 
       2.4.1.1  การสังเกต 
       2.4.1.2  การจําแนกประเภท 
       2.4.1.3  การหาความสัมพันธระหวางมิติของวัตถุกับมิตขิองเวลาและมิติมวล 
       2.4.1.4  การพยากรณ 
       2.4.1.5  การแสวงหาความรู 
       2.4.1.6  การอธิบาย 
 2.4.2  กระบวนการทักษะระดับสูง  ไดแก 
       2.4.2.1  การตั้งสมมติฐาน 
       2.4.2.2  การกาํหนดหลักเกณฑหรือนยิามเชิงปฏิบัติ 
       2.4.2.3  การกาํหนดและควบคุมตัวแปร 
       2.4.2.4  การทดลอง 
       2.4.2.5  การจดักระทําขอมูลและสื่อความหมาย 
       2.4.2.6  การตีความขอมูลและลงขอสรุป 
       2.4.2.7  การนาํไปประยกุตใชใหเปนประโยชนในชีวิตประจําวนั 
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ป.1-ป.2  ฝกทกัษะขัน้พื้นฐาน  ขั้นที่ 1-6 
 ป.3-ป.4  ฝกทกัษะขัน้พื้นฐาน  ขั้นที่ 1-6-10 
 ป.5-ป.6  ฝกทกัษะขัน้พื้นฐาน  ขั้นที่ 1-6-10-13 
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ภาพที่ 4  แสดงการแบงระดบัของกระบวนการทักษะแกเด็กประถมศึกษา 
 
 จะเห็นวาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของเด็กประถมศึกษาจะเนนทักษะ 
ขั้นพื้นฐานเปนสําคัญ  สวนทักษะขัน้สูงขึ้นไปนั้นก็พอใหรูบาง  และในแตละระดับชั้นแมจะฝก
ทักษะเดียวกนั  แตความเขมก็ยอมจะตางกนัไปตามระดบัขั้นและวุฒิภาวะของเด็ก 
 2.5  ลักษณะของขอสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2518, หนา 23-24)  ไดกลาวถึง  ลักษณะขอสอบเพื่อวัด
ความสามารถในดานทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ซ่ึงผูวิจัยไดนํามาเปนแนวทางในการ
สรางขอสอบวัดผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขัน้พื้นฐาน  ดังนี้ 
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  2.5.1  สถานการณ 
       2.5.1.1  สถานการณที่สรางขึ้นจะเปนสถานการณสมมติหรือนํามาจาก
เอกสารอื่นใดก็ตาม  จะตองมีความยากงายเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน 
       2.5.1.2  ใชคําพูดที่เขาใจงาย  ศัพทเทคนิคตองไมนอกเหนือไปจากนักเรียนได
เรียนรูมาแลว 
       2.5.1.3  สถานการณตองไมใชสถานการณที่เปนไปไมได  จะตองเปนจริง
สมเหตุสมผล 
       2.5.1.4  ถาเปนเรื่องที่มีหนวยการวดั  จะตองระบุใหชัดเจนวาเปนหนวยใด 
       2.5.1.5  สถานการณที่ออกมาตองสั้น  กะทดัรัด  อานเขาใจงาย  และแตละ
สถานการณควรใชคําถามไดมากกวา 1 ขอ  เพื่อใหนักเรียนไมเสียเวลาในการอานมากเกินความ
จําเปน 
   2.5.2  คําถาม  คําถามที่จะใชตอบสถานการณที่ยกมาจะตองมีคุณสมบัติ  ดังนี ้
       2.5.2.1  ถามในเรื่องที่ตองใชความสามารถในดานทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรไมถามในเรื่องของความรูความจํา 
       2.5.2.2  ไมถามถึงปญหาหรือสมมติฐานที่เคยอภิปรายหรือสรุปมาแลว  
 เพราะจะกลายเปนความจําทั้ง ๆ ที่ดูคําถามเหมือนวัดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
       2.5.2.3  ใชคําถามที่รัดกุม  บงชี้วาจะใหตอบในเรื่องใด  แมวาบางคําถามจะมี
ความคิดเหน็ไดแตกตางกัน  แตตองเปนความเห็นเกี่ยวกบัเรื่องนั้นโดยเฉพาะ 
       2.5.2.4  ขอความที่จะตอบแตละคําถามควรเปนตอนละเรื่องและกําหนด
คะแนนใหเหมาะสม  ถาเปนไปไดควรใหคะแนนเปน 1  ถาตอบถูก  และใหเปน 0  เมื่อตอบผิด 
 2.5.3.  การตอบ  ถาเปนขอสอบใหตอบสั้น ๆ  แมจะตั้งคําถามที่ผูตอบคิดวา
จําเพาะเจาะจงคําตอบ  คําตอบนาจะแนนอน  แตในการตรวจจะตองดูเหตุผลของนักเรียนบางคน 
ที่ตอบแตกตางกันไปจากเกณฑที่ตั้งไวดวย  ถาเหตุผลถูกตองก็ตองยอมรับ 
 2.6  การสรางแบบทดสอบวดัทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  หนวยทดสอบและ
ประเมินผล  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเสนอแนะแนวทางในการสราง
แบบทดสอบวดัทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไว  ดังนี้ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี, 2518, หนา 5) 
 2.6.1  กําหนดความมุงหมายเชิงพฤติกรรม  ซ่ึงตองแจกแจงใหชัดเจน  โดยครูตอง
ศึกษาจุดมุงหมายในแตละทกัษะใหเขาใจ  แลวมาแจกแจงใหเปนจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม  ซ่ึงจะมี
ทั้งภาคสถานการณ  ภาคพฤติกรรมที่คาดหวังและภาคเกณฑในการกาํหนดพฤตกิรรมนั้น ๆ 
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 2.6.2  การเลือกเนื้อหาทีจ่ะวดั  หมายถึง  การเลือกความมุงหมายเชิงพฤติกรรมกับ
เนื้อหาที่จําเปน  ที่ขาดเสียไมไดบทหนึ่ง  ควรจะกําหนดวาทักษะใด  เนื้อหาใดเปนสิง่ที่ขาดไมได
ทักษะนั้น  เนือ้หานั้นก็ควรปรากฏในขอสอบ 
 2.6.3  การสรางตารางเพื่อกําหนดเนื้อหาและพฤติกรรม  ทักษะซึ่งมีความมุงหมาย
ที่กําหนดวาจะวัดทักษะหรือพฤติกรรมไดเทาไร  อยางละกี่ขอ  จะไดไมบกพรอง  นอกจากนัน้ 
ผูออกขอสอบยังจะทราบตอไปวา  ขอสอบวัดพฤติกรรมทักษะใดมีสัดสวนมากนอยเพยีงใด 
 2.6.4  การเลือกแนวทางในการออกขอสอบ  ควรจะถือหลักวาจะใชการสอน 
แบบใดจึงจะตรวจวดัพฤติกรรมนั้น ๆ ไดตรงและถูกตองเหมาะสมที่สุด  ตลอดทั้งเหมาะสมกับวยั
ของเด็ก  ประหยัดเวลา  และงายตอการปฏิบัติดวย 
 สําหรับการสรางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขัน้พื้นฐานสําหรับ
ใชในการทดลองนี้  ผูวิจยัจะใชขั้นตอนดังกลาวเปนแนวทางในการปฏบิัติตอไป  ซ่ึงจะตองมีการ
สรางตารางวิเคราะหขอสอบใหครอบคลุมจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม  เนื้อหาที่จะวดัเหมาะสมกับ
พฤติกรรมที่จะวัด  รวมทั้งวยัของเด็กอีกดวย 
 

3.  เจตคติตอกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 

 3.1  ความหมายของเจตคต ิ
 เจตคติหรือทัศนคติ  ภาษาอังกฤษใชคําวา  Attitude  มาจากศัพทภาษาลาตินวา “Aptus”  
ซ่ึงตรงกับคําวาความเหมาะเจาะ  (Fitness)  หรือปรุงแตง  (Adapted ness)  เจตคติเปนพฤติกรรม 
การเตรียมความพรอมทางสมองในการที่จะกระทํา  ซ่ึงจะบงบอกถึงหนาที่ของภาวะจิตใจหรือ
สภาพกอนที่คนเราจะตดัสินใจอยางใดอยางหนึ่งในการแกปญหา  (ศักดิ์  สุนทรเสณ,ี 2531, หนา 1)
มีนักจิตวิทยาและนักการศึกษาไดใหความหมายไว  ดังนี ้
 เพราพรรณ  เปลี่ยนภู  (2540, หนา 87)  กลาววา  เจตคติคือ  ระดับสภาพหรือสภาวะ 
ของจิตใจ  และของสมองในลักษณะพรอมที่จะกําหนดแนวทางของการสนองตอบของบุคคลหนึ่ง
ตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง 
 กุญชรี  คาขาย  (2540, หนา 159)  ใหความหมายวา  ทาที  ความรูสึก  หรือความคิด 
ที่บุคคลมีตอวัตถุ  เหตุการณ  หรือบุคคลอื่น ๆ ซ่ึงอยูแวดลอมตัวเรา  ลักษณะทัว่ไปของเจตคต ิ
เปนสิ่งทีไ่ดจากการเรยีนรู  ผูกพนักับเปาหมาย  มีทศิทางและความเขมที่แปรไปได  และแสดงออกมา 
ใหเห็นได 
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 แสงเดือน  ทวสิีน  (2545, หนา 67)  ไดใหความหมายของเจตคติวา  ความรูสึกของบุคคล
ที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  ความรูสึกดังกลาวอาจจะเกี่ยวกับบคุคล  ส่ิงของ  สถานการณ  เหตุการณ   
เปนตน  เมื่อเกดิความรูสึก  บคุคลนั้นจะมีการเตรียมพรอมเพื่อมีปฏิกิริยาไปในทิศทางใด 
ทิศทางหนึ่งตามความรูสึกของตนเอง 

 เจตคติตอวิทยาศาสตร(attitudes  toward  sciences)  เปนความรูสึกของบุคคลตอ
วิทยาศาสตร  ซ่ึงเปนผลจากการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยผานกิจกรรมทีห่ลากหลาย   ความรูสึก
ดังกลาว เชน ความสนใจ  ความชอบ  การเห็นความสําคญัและคุณคา (สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี,2546,หนา 272) 
 

 3.2  องคประกอบของเจตคต ิ
 กุญชรี  คาขาย  (2540, หนา 159)  ไดอธิบายองคประกอบของเจตคติไว 3 องคประกอบ
ไดแก 
 

  3.2.1   องคประกอบดานความรู  หมายถึง  ภาพรวมทีเ่กิดขึ้นภายในความคิดของ
บุคคลเมื่อบุคคลรับรูส่ิงเรา  ความรูนี้อาจอยูในรูปของความเชื่อ  ความเห็นหรือความรูจักสิ่งเรา 
นั้น ๆ  โดยปกติองคประกอบดานความรูจะเปนตวักําหนดองคประกอบดานความรูและพฤติกรรม 
  2.2.2  องคประกอบดานความรูสึก  เปนภาวะความรูสึกหรือสภาวะทางอารมณของ
บุคคลที่มีตอส่ิงเราในลักษณะของการประเมิน  องคประกอบดานนีเ้หน็ไดชัดกวาดานความรู  
เนื่องจาก  เมื่อเกิดความรูสึกจะมีผลตอดานสรีระดวย 
  3.2.3  องคประกอบดานพฤติกรรม  เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นกับความคิดและ
กระบวนการทางสรีระ  ทําใหพรอมที่จะแสดงพฤติกรรมตอบสนองตอส่ิงเราตามความรูและ
ความรูสึกที่มีอยู 
 

 3.3  ลักษณะของเจตคติ  
 แสงเดือน  ทวสิีน  (2545, หนา 68)  ไดแบงเจตคติไว  2  ลักษณะ  ดังนี ้
  3.3.1  เจตคติทางบวก ( Positive Attitude) คือ  ความรูสึกที่ดี  ที่ชอบ  ที่อยากมี
ความสัมพันธกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
  2.3.2  เจตคติทางลบ (Negetive Attitude) คอื ความรูสึกที่ไมดี  ไมชอบ  ไมอยากม ี
ความสัมพันธกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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 3.4  วิธีวัดเจตคต ิ
 งามตา  วนินทานนท  (2534, หนา 220-224)  ไดกลาวถึงวธีิการวัดเจตคติวามีอยู  6  วธีิ  
ไดแก 
 

  3.4.1  วิธีการสังเกต 
  3.4.2  วิธีสัมภาษณ 
  3.4.3  วิธีใชแบบสอบถาม 
   1)  วิธีการใชคาประจําประโยคของเธอรสสโตนและคณะ 
   2)  วิธีการประเมินบนมาตรสวนของลิเคิรท 
   3)  วิธีการใชความหมายแฝงของคุณศัพทของออสกูดและคณะ 
  3.4.4  วิธีวัดโดยทางออมหรือวิธีการสะทอนภาพมี 3 วิธี  คือ 
   1)  วิธีการตอใหจบประโยค 
   2)  วิธีการโยงความสัมพันธของคําตาง ๆ 
   3)  วิธีการเลาเรื่องราวจากภาพ 
  3.4.5  วิธีการศกึษาแบบไมวุนวาย 
  3.4.6  วิธีการวดัโดยทางอิสระ 
 

 3.5  ประโยชนของการวัดเจตคต ิ
 ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  (2529, หนา 98-101)  ไดกลาวถึงประโยชนของการวัดเจตคตไิว
ดังนี ้
 

  3.5.1  วัดเพื่อทํานายพฤติกรรม เจตคติตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งของบุคคลเปนเครื่องแสดงวา 
บุคคลมีความรูทางดานดีหรือไมดีเกีย่วกับสิ่งนั้นมากนอยเพยีงใดและมีความรูสึกชอบ  ไมชอบ 
ส่ิงนั้นเพียงใด  เจตคติของบุคคลตอส่ิงนั้นจึงสามารถใชเปนเครื่องทํานายวาบุคคลหนึง่จะม ี
การกระทําตอส่ิงนั้นไปในทาํนองใด 
  3.5.2  วัดเพื่อหาทางปองกัน  ในการประกอบอาชีพบางประเภทตองไดบุคคลที่มี 
เจตคติที่เหมาะสมมาเปนผูปฏิบัติ  เชน  ผูเปนครูถามีเจตคติที่ไมดีตอการเปนครูแลวอาจทําให
เกิดผลเสียหายแกจิตใจและพฤติกรรมของนักเรียน  ดังนัน้เพื่อเปนการปองกันจึงควรวัดเจตคติตอ
วิชาชีพครูสําหรับผูที่จะเขาเรียนวิชาทางการศึกษา  และผูที่สมัครสอบบรรจุเปนครู  เปนตน 
  3.5.3  วัดเพื่อหาทางแกไข เชน การวดัเจตคติตอการรูจักทําความสะอาดบานเรือนและ 
ที่สาธารณะตาง ๆ  เพื่อดูวาเจตคติเปนเชนไร จะไดหาทางรณรงคหรือใชวิธีการอื่น ๆ เพื่อที่จะได 
ทําใหเกดิความรวมมือรวมใจ ในการทําความสะอาดบานเรือนและที่สาธารณะตาง ๆ  เปนตน 



 40 

  3.5.4  วัดเพื่อใหเขาใจสาเหตแุละผล เจตคตติอส่ิงตาง ๆ นั้นเปรียบเสมือนสาเหตุ
ภายในตวับุคคล  ซ่ึงมีกําลังผลักดันใหเขาไปกระทําไปไดตาง ๆ กัน  ดังนั้นการจะเขาใจถึงอิทธิพล
ของสาเหตุภายนอกที่มกีารกระทําตาง ๆ ของบุคคลใหชัดเจน  บางกรณีอาจจําเปนตองวัดเจตคติ
ของบุคคลตอสายเหตภุายนอกดวย 
 จะเห็นไดวาการวัดเจตคติของบุคคลในเรื่องหนึ่งเรื่องใดนั้น อาจนํามาใชประโยชนได
อยางกวางขวาง  โดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาเจตคติมีความสําคัญอยางยิ่ง  เนื่องจากเปนตัวบงบอก
วานักเรียนมีความสนใจมากนอยเพยีงไร  และสามารถวัดเจตคติของนกัเรียนเกิดความรักและสนใจ
ในวิชานั้น และสงเสริมใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
 

 3.6  แนวทางในการพัฒนาเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร 
 การพัฒนาเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตรใหเกดิขึ้นในตวัผูเรียนเปนเปาหมายที่สําคัญ  เพื่อให
บรรลุเปาหมายดังกลาว ทบวงมหาวิทยาลยัไดเสนอแนวทางในการพัฒนาเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร
ดังนี้  (คณะอนุกรรมการหลักสูตรและผลิตอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร, 2525, หนา 57-58) 
  3.6.1  เปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกประสบการณ เพื่อการเรียนรูอยางเตม็ที่  โดยเนน 
วิธีการเรียนรูจากการทดลองใหนกัเรียนมีโอกาสใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  4.6.2  มอบหมายใหทํากิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตรฝกการทํางานเปนกลุม 
เพื่อทํางานรวมกับผูอ่ืน  ฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน  ฝกความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
และขณะนักเรียนทําการทดลอง  ครูตองใหความชวยเหลือและสังเกตพฤติกรรมนักเรยีน 
  3.6.3  การใชคาํถามหรือการสรางสถานการณเปนการชวยกระตุนใหนกัเรียนสามารถ
สรางเจตคติทางวิทยาศาสตรไดด ี
  3.6.4  ในขณะทําการทดลองควรนําหลักจติวิทยามาใชในรูปตาง ๆ เพื่อใหเดก็ไดฝก
ประสบการณหลาย ๆ ทาง  ไดแก  กิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว  สถานการณที่แปลกใหม   
การใหความเอาใจใสของครู  เปนตน  ในการสอนแตละครั้งพยายามสอดแทรกลักษณะเจตคต ิ
ตามความเหมาะสมของเนื้อหาบทเรียนและวยัของนักเรยีน 
 3.7  การวัดพฤติกรรมดานเจตคตติอวิทยาศาสตร 
 ในการที่ทราบวา  การพัฒนาเจตคติที่ดีตอวทิยาศาสตรใหเกิดขึ้นในตวัผูเรียนประสบ
ผลสําเร็จหรือไมนั้น  หรือนกัเรียนคนใดมเีจตคติทางบวกหรือทางลบตอวิทยาศาสตร  อาจจะสังเกต
ไดจากพฤติกรรมหรือลักษณะตาง ๆ ของผูเรียนที่แสดงออกดังมีผูเสนอไวดังนี ้
 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2543, หนา 29-30)  ไดกลาวถึง
การวัดพฤตกิรรมดานเจตคตติอวิทยาศาสตรไว 2 ลักษณะ  ดังนี ้
  3.7.1  พฤติกรรมในระดับความรูสึกนึกคิด  ประกอบดวยพฤติกรรมตาง ๆ ดังนี้ 
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   1)  พอใจในประสบการณการเรียนรูที่เกีย่วกับวิทยาศาสตร 
   2)  ศรัทธาและซาบซึ้งในผลงานทางวิทยาศาสตร 
   3)  เห็นคณุคาและประโยชนของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   4)  ตระหนักในคุณและโทษของการใชเทคโนโลยี
  3.7.2  พฤติกรรมในระดับการแสดงออก  ประกอบดวยพฤติกรรมยอย ๆ  2  สวนคือ 
   1)  การแสดงออกในระดับการศึกษาเลาเรียน  ประกอบดวยพฤตกิรรมตาง ๆ  ดังนี้ 
    (1)  ตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
    (2)  เรียนหรือเขารวมกิจกรรมทางวิทยาศาสตรอยางสนุกสนาน 
    (3)  เลือกใชวชิาการทางวิทยาศาสตรในการคิดและปฏิบัติ 
   2)  การแสดงออกในระดับการนําไปใชประโยชน  ประกอบดวยพฤตกิรรมตาง ๆ  
ดังนี ้
    (1)  ใชความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมีคุณธรรม 
    (2)  ใชความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใครครวญไตรตรองถึงผลดีและ
ผลเสีย 
 อาจกลาวไดวา  เจตคติเปนความรูสึก  ทาท ี ความคิดเหน็ของบุคคลที่มีตอบุคคล  ส่ิงของ
สถานการณ  เหตุการณตาง ๆ  อันเปนผลจากการเรียนรูหรือประสบการณเจตคติประกอบดวย
ความรูเชิงประเมินคา  ความรูสึก  และความพรอมที่จะแสดงพฤติกรรม  เจตคติมี 2 ลักษณะ  ไดแก  
เจตคติเชิงบวก  และเจตคติเชงิลบ  วิธีการวดัเจตคตินยิมใชการสังเกต  การสัมภาษณ  การสอบถาม  
และการวัดพฤติกรรมดานเจตคติตอวิทยาศาสตร  มี 2 ลักษณะ  ไดแก  พฤติกรรมในระดับ
ความรูสึกนึกคิด  และพฤตกิรรมในระดับการแสดงออก  ซ่ึงในการวจิยันี้  ผูวจิัยไดสรางแบบวัด 
เจตคติตอกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  โดยวดัพฤติกรรมดานเจตคติ 2 ลักษณะ  ไดแก  
พฤติกรรมความรูสึกนึกคิด  และพฤติกรรมในระดับการแสดงออก  และนอกจากนี้  
ผูวิจัยยังไดสรางคําถามปลายเปดใหนกัเรยีนเขียนแสดงความคิดเหน็อยางอิสระเกีย่วกับการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรตามแผนการจัดการเรยีนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นอีกดวย 
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4.  การวัดผลและประเมินผลวิทยาศาสตร 
 

 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร  มีกระบวนการทํางานอยางเปนระบบที่
ประกอบดวยการกําหนดจุดมุงหมายและวธีิการวัดผลและประเมินผล  การสรางเครื่องมือ  และการ
เนินการตามทีว่างแผนไว  ขัน้ตอนที่เปนไปไดในการวดัผลและประเมนิผล  ดังภาพตอไปนี้  
(สถาบันสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลย,ี 2546, หนา 7-14)  
 

กําหนดจุดมุงหมายการเรยีนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรูความคดิ  กระบวนการเรียนรู  เจตคติ  โอกาสการเรียนรู 

กําหนดวิธีการวัดผลประเมินผล 

ประเมินจากแบบทดสอบ ประเมินตามสภาพจริง 

 
 
 

  

ผลที่ไดจากการประเมินนํามาตัดสินระดับคุณภาพ 

โดยใชเกณฑที่กําหนดเพื่อสรุปความกาวหนา 
และผลสัมฤทธ์ิของการเรียน 

 
 
ภาพที่  3  ขั้นตอนการวดัผลและประเมนิผลการเรียนรูวทิยาศาสตร 

 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูอยางเปนระบบ  มีขัน้ตอนที่เร่ิมจากการกําหนด
จุดมุงหมายดานตาง ๆ  ซ่ึงอาจประกอบดวย  ความรูความคิด  กระบวนการเรียนรู  เจตคติและ
โอกาสในการเรียนรู  ตอจากนั้นจึงกําหนดวิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย  ทั้งการประเมิน
จากการทดสอบดวยขอสอบ  และการประเมินตามสภาพจริงจากการปฏิบัติงานและผลงาน 
ของผูเรียน  ทั้งนี้จะตองกําหนดเกณฑที่สามารถนําไปใชประเมินไดอยางเที่ยงตรง  การวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรในปจจบุันเปนการประเมินตามสภาพจริงมากกวาการประเมิน
จากการทดสอบดวยขอสอบ  เนื่องจากการประเมินตามสภาพจริงชวยสะทอนถึงสมรรถภาพ 
ของผูเรียนไดครอบคลุมทุกดาน 
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 4.1 การประเมินตามสภาพจริง  เปนการประเมินจากการลงมือปฏิบัติจริงของผูเรียน   
และเชื่อมโยงการเรียนรูกับชีวิตและสังคม  ซ่ึงผูเรียนไดแสดงออกถึงความรู  ความสามารถ  
กระบวนการคดิและความรูสึก  การประเมนิตามสภาพจริงจะเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวม
ประเมินผลงานของตนเอง  และใชวิธีการประเมินอยางหลากหลายตามสถานการณที่เปนจริง   
โดยกระทําอยางตอเนื่อง 
 การประเมินตามสภาพจริง  มีลักษณะดังนี ้
  4.1.1  เนนการพัฒนาและการประเมินตนเอง 
  4.1.2  ใหความสําคัญกับการพัฒนาจุดเดนของผูเรียน 
  4.1.3  เนนการวัดพฤติกรรมของผูเรียนที่แสดงออกเปนสําคัญ 
  4.1.4  เนนคุณภาพของผลงานที่ไดจากการบูรณาการความรูและทักษะ 
  4.1.5  มีการเกบ็ขอมูลอยางตอเนื่องตามบริบทของผูเรียนทั้งที่บาน  สถานศึกษาและ
ชุมชน   
  4.1.6  สนับสนุนการมีสวนรวมและมีความรับผิดชอบรวมกัน  มกีารชืน่ชมตอการ
ปฏิบัติงานและผลงาน  สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข 
  4.1.7  การกระทําไปพรอมกบัการเรียนรูของผูเรียน  ตามสภาวการณที่เกิดขึ้นเพื่อ
สรางความเชื่อมโยงการเรียนรูสูชีวิตจริง 
  4.1.8  เนนการวัดความสามารถในการคิดระดับสูง  โดยใชขอมูลที่เชื่อถือไดใน 
การสังเคราะห  อภิปราย  ตั้งสมมติฐาน  สรุปและแปรผล 
 

 4.2  การประเมินสมรรถภาพของผูเรียน  เปนการประเมินที่ตองกระทําอยางหลากหลาย
วิธีการ  เพื่อใหไดผลการประเมินครอบคลุมทั้งดานความรูความคิด  กระบวนการเรียนรู  เจตคติและ
โอกาสการเรียนรู  ผูเรียนจะไดทํากิจกรรมการเรียนรูและแสดงออกตามความสนใจ  ความถนัดและ
ความชอบ  การประเมินสมรรถภาพของผูเรียนจะมีการทดสอบดวยขอสอบอยูเปนสวนหนึ่ง   
โดยสวนใหญเปนการประเมนิจากพฤตกิรรมทุกดานของผูเรียน  แสดงไดดังภาพตอไปนี้ 
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การประเมินแบบเดิม 

การใชการทดสอบดวย

ประเมินความคิดสรางสรรค 

ประเมินทักษะและการนําไปใช 

ประเมินการสํารวจตรวจสอบ 

ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ประเมินทักษะการสื่อสาร 

ประเมินทักษะปฎิบัติการ 

ประเมินจากสภาพชีวิต 

ของชีวิตและสังคม 

ประเมินการประยุกต 
ที่เหมาะสมกับความสามารถ 

ประเมินพัฒนาการทางรางกาย 

ประเมินความรอบรูหรือพหุปญญา 

วัดความรูความเขาใจ  วัดทักษะกระบวนการ 

วัดการแกปญหา  การคิด 

 
การประเมินสมรรถภาพของผูเรียน 

ประเมินตนเอง (รูอะไร ทําไมจึงรู) ประเมินการเรียนรูแบบรวมมือ 

 
 
 

ภาพที่  4  การประเมินสมรรถภาพของผูเรียน (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย,ี  
                2546, หนา 9) 

 การประเมินสมรรถภาพที่แสดงในแผนภมูิเปนการประเมินในหลายแนวทาง  เพื่อใหได
ขอสนเทศเกีย่วกบัผูเรียนมากที่สุด  สะทอนถึงความรูความเขาใจ  ทักษะกระบวนการ  การแกปญหา
ความคิดระดับสูง  คุณลักษณะอันพึงประสงค  ความรอบรูหรือพหุปญญา  รวมทั้งพฒันาการ 
ทางรางกายและจิตใจ 
 การประเมินสมรรถภาพของผูเรียน  ตองมกีารวางแผน  เตรียมการและใชการประเมนิ 
ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ  ภารกิจที่สําคญัตองเตรียมการวางแผนใหรอบคอบ  ไดแก 
 4.2.1  วิธีการวดัผลประเมินผล  ประกอบดวย  กิจกรรมของผูเรียนเปนสวนสําคัญ  
กิจกรรมควรมอียางหลากหลายเพื่อใหผูเรียนไดเลือกตามความสามารถ  ความถนัดและความสนใจ
และนํามาทดแทนกันได  เนือ่งจากการประเมินดวยวิธีเดยีวจะไมสามารถประเมินผลสมรรถภาพ
ของผูเรียนไดครอบคลุมทุกดาน 
 4.2.2  เกณฑการประเมินผลและแบบบนัทกึ  ตองสรางขึ้นใหสอดคลองกับวิธีการ
ประเมินเกณฑการประเมนิทีม่ีประสิทธิภาพจะชวยใหผลการประเมนิเปนที่เชื่อถือ  โดยเกณฑการ
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ประเมนิผลและแบบบันทกึมลัีกษณะที่ชัดเจน  ใชสะดวก  รวบรวมขอมลูไดอยางครอบคลุมตาม
จุดประสงคและสื่อความหมายใหผูอ่ืนรับรูและเขาใจตรงกัน 
 4.2.3  การแปลความหมายผลการประเมิน  ตองมีแนวทางหรือเกณฑทีใ่ชในการลง
ขอสรุปขอมูล  เพื่อจําแนกคณุภาพของงานหรือความสามารถของบุคคลตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 

  4.3  เปาหมายของการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 วิธีการประเมนิอยางหลากหลายทั้งการทดสอบดวยขอสอบและประเมนิจากการกระทํา
กิจกรรมตาง ๆ ที่สะทอนถึงสมรรถภาพของผูเรียนนั้น  มีเปาหมายที่สําคัญที่ตองการวัดผล
ประเมินผล  จาํแนกไดเปน 3 ดาน  ดังนี ้
   4.3.1  ความรูความคิด 
 ความรูความคดิ  หมายถึง  ความรอบรูในหลักการ  ทฤษฎี  ขอเท็จจริง  เนื้อหาหรือ
แนวคดิหลัก  ซ่ึงสามารถประเมินไดจากพฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียน  ดังนี ้
 

ตารางที่  2  ความรูความคิด  
 

ความรูความคดิ พฤติกรรมการแสดงออก 
1.  ความรูความจํา 1.  รูขอเท็จจริง  จําไดหรือระลึกถึงขอมูลหรือขอสนเทศ 
2.  ความเขาใจ 2.  มีความเขาใจและสามารถอธิบายได 
3.  การนําไปใช 3.  การนําความรูไปใชกับสถานการณที่เกดิขึ้นจริง 
4.  วิเคราะห 4.  แยกแนวคดิหลักที่ซับซอนออกเปนสวน ๆ ใหเขาใจไดงาย 
5.  สังเคราะห 5.  รวบรวมความรูและขอเท็จจริงเพื่อสรางองคความรูใหม 
6.  ประเมินคา 6.  ตัดสินใจเลอืก 

 
 การประเมินโดยการทดสอบดวยขอสอบไมสามารถวัดผลประเมินผลความรูความคดิใน
สวนของการวเิคราะห  สังเคราะห  และประเมินคาไดมากเพียงพอที่จะสงเสริมผูเรียนใหพัฒนา
ความคิดระดับสูง  จึงตองประเมินการแสดงออกของผูเรียนจากการลงมือปฏิบัติจริงใหมากยิ่งขึ้น 
 

   4.3.2  กระบวนการเรียนรู 
   ความสามารถดานกระบวนการเรียนรู  ประกอบดวย  ทกัษะกระบวนการ  
กระบวนการคดิ  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ  การประยุกตความรู  การลงมือปฏิบัติจริงที่
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แสดงออกถึงทักษะเชาวปญญาและทักษะปฏิบัติ  การประเมินในสวนของทักษะปฏบิัติ  ใชวิธีการ
สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียนที่มีพัฒนาอยางเปนขั้นตอน  ดังนี ้
 
ตารางที่  3  ทักษะปฏิบัต ิ 

 
ทักษะปฏิบัต ิ พฤติกรรมการแสดงออก 

1.  การรับรู 1.  ใชประสาทสัมผัสเพื่อรับรูเรื่องราวตาง ๆ  
2.  เตรียมความพรอม 2.  มีความพรอมที่จะลงมือปฏิบัติ  มีการวางแผนการปฏิบัติ 
3.  การตอบสนอง 3.  ลงมือปฏิบัติตามคําแนะนําหรือตามแผนที่วางไว 
4.  การฝกฝน 4.  ฝกฝนทักษะเพื่อเพิ่มความชํานาญ 
5.  ปฏิบัติจนทําได 5.  ฝกฝนจนทาํไดเองโดยอัตโนมัติ 
6.  การเชื่อมโยงทักษะ 6.  ประยุกตหรือใชทักษะทีฝ่กฝนไวใหสัมพันธกับทักษะอื่น   

     หรือใชรวมกับทักษะอื่น 
 
 กระบวนการเรียนรูในสวนของแนวการเรียนรูครอบคลุมการสืบเสาะหาความรู   
การแกปญหา  การสื่อสาร  และการนําความรูไปใช  สามารถประเมินไดจากพฤตกิรรม 
การแสดงออกของผูเรียน  ดงัตอไปนี ้
 
ตารางที่  4  กระบวนการเรียนรู   
 
กระบวนการเรียนรู พฤติกรรมการแสดงออก 
1.  การสืบเสาะหาความรู
วิทยาศาสตร 

 

มีการเรียนรูที่เปนระบบ  ประกอบดวย 
       -  ความสนใจในเรื่องทีศ่ึกษา 
       -  การสํารวจและคนควา 
       -  การอธิบายและลงขอสรุป 
       -  การขยายความรู 

       -  การประเมิน 
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ตอตารางที่  4  กระบวนการเรียนรู   
 

กระบวนการเรียนรู พฤติกรรมการแสดงออก 
2.  การแกปญหา มีการใชกระบวนการแกปญหา  ประกอบดวย 

       -  การทําความเขาใจกับปญหา 
       -  การวางแผนแกปญหา 
       -  การลงมือแกปญหาและประเมินผลการแกปญหา 
       -  การตรวจสอบการแกปญหาและนําวิธีการแกปญหาไปใช
กับปญหาอื่น 

3.  การสื่อสาร มีการสื่อสารความรูหรือแนวคิดหลักทางวทิยาศาสตรหรือ 
ความคิดเหน็  แสดงออกดวยการ 
       -  ใหความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนความรู 
       -  พูดหรือเขียนในรูปแบบที่เหมาะสม  ชัดเจนและมีเหตุผล 
       -  อธิบายหรือเขียนสรุปเรื่องราวการสืบคนขอมูลจากแหลง 
          การเรียนรูตาง ๆ  
       -  นําเสนอผลงานดวยการบันทึก  จัดแสดงผลงานหรือ
สาธิต 
       -  ส่ือสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.  การนําความรูไปใช มีการนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคมการดํารงชีวิต
และตระหนักในความสัมพนัธของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แสดงออกดวยการ 
       -  คนควาหาความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
       -  ใชเทคโนโลยีชวยออกแบบสิ่งประดษิฐ  อุปกรณ  และ
วิธีการแกปญหา 
       -  รวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลทางเทคโนโลยี  เลือกใช
เทคโนโลยีไดอยางมีวิจารณญาณ 

 
 กระบวนการเรียนรูดังกลาวนี้  สามารถตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมนิไดจากการ
ปฏิบัติงานและผลงานของผูเรียน  การทํากจิรรมทําใหผูเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถดานทักษะ
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เชาวปญญา  ทักษะปฏิบัติ  กระบวนการสืบเสาะหาความรู  การแกปญหา  การนําความรูไปใช
รวมทั้งความสามารถดานการสื่อสาร  ซ่ึงเปนทักษะในการดําเนินชวีิตและทักษะทางสังคม 
 

 4.3.3  เจตคต ิ
 เจตคติ  เปนจติสํานึกของบุคคลที่กอใหเกดิลักษณะนิสัยหรือความรูสึกทางจิตใจ 
การเรียนรูวิทยาศาสตรของผูเรียนควรไดรับการประเมินเจตคติ 2 สวน  คือ  เจตคติทางวิทยาศาสตร
และเจตคติตอวิทยาศาสตร  ดวยการสังเกตพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของผูเรียนที่ใชระยะเวลานาน
พอสมควรและมีการประเมนิอยางสม่ําเสมอ  โดยทั่วไปพฤติกรรมการแสดงอออกของผูเรียนดาน
เจตคติมีการพฒันาอยางเปนขั้นตอน  ดังนี ้
 
ตารางที่  5  เจตคติ  
 

เจตคต ิ พฤติกรรมการแสดงออก 
1.  การรับรู 1.  สนใจและรับรูขอสนเทศหรือส่ิงเราดวยความเต็มใจ 
2.  ตอบสนอง 2.  ตอบสนองตอขอสนเทศหรือส่ิงเราอยางกระตือรือรน 
3.  เห็นคณุคา 3.  แสดงความรูสึกชื่นชอบ  และมีความเชือ่เกี่ยวกับคณุคาเรื่องที่เรียนรู 
4.  จัดระบบ 4.  จัดระบบ  จัดลําดับ  เปรยีบเทียบ  และบูรณาการเจตคติกับคุณคา 

     เพื่อนําไปใชหรือปฏิบัติได 
5.  สรางคุณลักษณะ 5.  เลือกปฏิบัติหรือไมปฏิบัติในสิ่งตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
 
 เจตคติทางวิทยาศาสตรเปนคุณลักษณะหรือลักษณะนิสัยของผูเรียน  ที่เกิดขึ้นจาก
การศึกษาหาความรูหรือการเรียนรูโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  สวนเจตคติตอวิทยาศาสตร
เปนความรูสึกของผูเรียนที่มีตอการทํากิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร  ประกอบดวย  ความพอใจ  
ศรัทธา  และซาบซึ้ง  เห็นคณุคาและประโยชน  รวมทั้งมีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยม 
ทางวิทยาศาสตร 
 

  4.4  แนวปฏิบตัิในการวดัผลประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 การวัดผลประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร  ใชแนวทางการประเมินตามสภาพจริงดวย
การประเมินอยางหลากหลายและใหไดขอมูลที่ครบถวน  โดยกําหนดวตัถุประสงคสําคัญ  
ประกอบดวย  
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   4.4.1  วินิจฉยัผูเรียนเกีย่วกับความรูความคดิ  กระบวนการเรียนรูดานการสืบ
เสาะหาความรู  การแกปญหา  การสื่อสาร  การนําความรูไปใช  การใชเทคโนโลยี  รวมทั้ง
คุณลักษณะของผูเรียนดานจิตวิทยาศาสตรและโอกาสของการเรียนรู  เพื่อนําผลการประเมินที่ไดไป
เปนแนวทางพฒันาผูเรียนอยางเต็มตามศักยภาพ 
   4.4.2  ตรวจสอบผลการเรียนรูของผูเรียนตามาตรฐานการเรียนรู  ของสาระการ
เรียนรูกลุมวิทยาศาสตร  เพือ่ใชผลการตรวจสอบชี้บงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร 
   4.4.3  รวบรวมขอมูลและจดัระบบสารสนเทศเกีย่วกับการจัดการเรยีนการสอน
วิทยาศาสตร  เพื่อใหมีขอมูลสารสนเทศที่สมบูรณทันตอการนําไปใชพัฒนาผูเรียนและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร  และเปนแนวทางกําหนดนโยบายการศึกษาดานวิทยาศาสตรให
ไดมาตรฐานทีสู่งยิ่งขึ้นอยางตอเนื่องอีกทั้งใหมีความเทาทันกับนานาประเทศ 
 การประเมินการเรียนรูวิทยาศาสตรของผูเรียนตามวัตถุประสงคดังกลาวเปนการประเมิน
สมรรถภาพของผูเรียน  ที่จะตองมีเครื่องมือการประเมนิผลที่มีประสิทธิภาพทั้งวิธีการประเมิน
กิจกรรม  เกณฑการประเมิน  และแบบประเมินเปนสวนหนึ่งของเครื่องมือการประเมินที่ผูสอน
จะตองใหความสําคัญและกําหนดสาระสําคัญของการประเมินไวในแผนจัดการเรยีนรู  เพื่อ 
การเตรียมความพรอมไวกอนการจัดการเรียนการสอนวทิยาศาสตร 
 

 4.5  เกณฑการประเมินสําหรับประเมินผลการเรียนรู  ตามเปาหมายทั้งดานความรู
ความคิด   กระบวนการเรียนรู  และเจตคติ  แบงออกไดเปน 2 แบบ  ดงันี้ 
 

  4.5.1  เกณฑรวม  เปนเกณฑการประเมินทีส่รางขึ้นเพื่อใชประเมินผลการเรียนรูของ
ผูเรียนแบบภาพรวม  และสรปุผลหรือรายงานผลสวนที่เปนประเดน็สําคัญ 
  4.5.2  เกณฑยอย  เปนเกณฑที่ใชประเมินผลการเรียนรูแบบแยกองคประกอบยอย  
โดยตองวนิิจฉยัการเรียนรูของผูเรียนอยางละเอียดและประเมินอยางสม่ําเสมอ  เพื่อใหไดแนวทาง 
การปรับปรุงหรือพัฒนาผูเรียนในระหวางการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
 การประเมินตามสภาพจริง  อาจใชแบบเกณฑรวมหรือเกณฑยอย  หรือเกณฑทั้ง 2 แบบ  
ขึ้นอยูกับจดุประสงคของการประเมินและลักษณะของกจิกรรม  การประเมินผลการทํากิจกรรม
เดียวกันดวยการใชเกณฑรวมและเกณฑยอยอาจไดผลทีไ่มสอดคลองกัน  ซ่ึงสาเหตอุาจมาจาก
ความแตกตางของสิ่งแวดลอมหรือสภาพการตาง ๆ หรือบริบทของผูเรียนรวมทั้งเกณฑการประเมิน
ที่สรางขึ้น  หลักฐานและรองรอยจากการปฏิบัติงานของผูเรียนหรือผลงานที่เก็บในแฟมสะสมงาน  
ชวยทําใหสรุปผลการประเมินได 
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 การสรางเกณฑการประเมินมีขั้นตอนการดําเนินงาน  ดงันี้ 
   1)  กําหนดจดุประสงค  ตองกําหนดอยางชดัเจนและเหมาะสมกับวิธีการประเมิน
ทั้งสวนของปญหา  เนื้อหาสาระ  และระดบัของผูเรียน 
   2)  กําหนดรายการประเมนิ  รายการประเมินไดจากการขยายจดุประสงคใหมี
รายละเอียดครอบคลุมอยางเพียงพอที่บอกความรูความคดิ  และความสามารถอยางแทจริงตาม
ตัวช้ีวดั  โดยกาํหนดรายการประเมินเฉพาะสวนที่เปนประเด็นสําคัญ ๆ หรืออาจวิเคราะห  แยกเปน
องคประกอบยอย ๆ แลวจึงกําหนดรายการประเมินตามองคประกอบยอยนัน้ 
   3)  กําหนดเกณฑการประเมนิ  เกณฑการประเมินที่ใชเปนบรรทัดฐานสําหรับ
ประเมนิผลงานมีทั้งเกณฑดานปริมาณหรือจํานวนผลงาน  และดานคณุภาพของผลงาน  การกาํหนด
เกณฑคณุภาพจําเปนตองกําหนดพฤตกิรรมชี้บงที่สามารถสังเกตหรือวดัไดดวยการอธิบายลักษณะ 
ของผลงานในระดับคุณภาพตาง ๆ อยางชัดเจน  การอธิบายระดับคณุภาพควรเปนไปในเชิงบวก  
คํานึงถึงศักยภาพของผูเรียน  ความเปนปรนัย  และความยุติธรรม 
 การประเมินสมรรถภาพ  เปนการตัดสินคณุคาจากขอมลูที่รวบรวมได  จากการสังเกต  
สัมภาษณ  บนัทึกพฤติกรรมการแสดงออกขณะทํากจิกรรมที่สะทอนสมรรถภาพทุกดานของผูเรียน
โดยเปนบนัทกึของผูสอนและบันทึกของผูเรียนที่ประเมินตนเองบันทึกสิ่งตาง ๆ เก็บไวเปนระยะ ๆ 
อยางเปนระบบ  แลวนํามาจดักระทําใหมีความหมายตอไป  นอกจากนีข้อมูลการปฏิบัติงานและ
ผลงานของผูเรียน  อาจไดจากการใชแบบสํารวจและแบบสอบถามที่สรางขึ้น  แบบบันทึกผลที่ใช
รวบรวมขอมลู  โดยทั่วไปม ี2 ลักษณะ 
   1)  แบบสํารวจรายการ  เปนแบบบันทึกผลการสํารวจที่มรีายการสํารวจหรือ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน  ผลงาน  หรือพฤติกรรมที่แสดงออกของผูเรียน  บันทึกดวยทางเลือก 2 
ทางเลือก  เชน  ปฏิบัติ/ไมไดปฏิบัติ  ถูกตอง/ไมถูกตอง  ผานเกณฑ/ไมผานเกณฑ  ทัง้นี้จะตองมี
เกณฑที่ชัดเจนใหผูประเมินทําการสํารวจและตัดสินผลไดอยางถูกตอง  แบบบันทึกลักษณะนี้
เหมาะทีจ่ะใชติดตามการปฏิบัติงาน  เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาการเรียนรูบรรลุ
ตามจุดประสงค 
   2)  แบบมาตรระดับหรือมาตราสวนประเมินคา  เปนแบบบันทึกผลการประเมินที่
มีหัวขอการประเมินทั้งการปฏิบัติงานและผลงาน  โดยมีพฤติกรรมชี้บงใหสังเกตได  บันทึกระดบั
คุณภาพตั้งแต  2  ระดับขึ้นไป  ดวยเกณฑบอกถึงปริมาณและคณุภาพอยางชัดเจน  ขอมูลจากแบบ
ประเมินลักษณะนีเ้ปนขอสนเทศแสดงถึงความกาวหนาและผลสัมฤทธ์ิ 
 จากแบบบนัทกึผลการประเมินที่มีขอมูลปริมาณมากและครอบคลุมสมรรถภาพของ
ผูเรียนทุกดาน  นํามาจัดกระทําแลวจึงแปลความหมาย  ลงขอสรุป  จัดทําเปนขอมูลสารสนเทศ 
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ผลการเรียนรูของผูเรียน  เพือ่ใชประโยชนตามบทบาทหนาที่การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
ของผูเกี่ยวของทุกฝาย  การประเมินสมรรถภาพของผูเรียนและการเกบ็รวบรวมขอมูล  ผลการ
ประเมินเปนภารกิจทุกฝาย  การประเมินสมรรถภาพของผูเรียนและการเก็บรวบรวมขอมูล  ผลการ
ประเมินเปนภารกิจของผูสอนที่ตองกระทาํอยางตอเนื่องตลอดเวลา  แนวปฏิบัติที่เปนไปไดในการ
ประเมิน  มีดังนี้ 
   1)  การประเมนิโดยผูสอน  เปนการประเมนิผลการเรียนรูของผูเรียนที่ผูสอนเปน 
ผูดาํเนินงานเริ่มตั้งแตกําหนดจุดประสงค  สรางเครื่องมือวัด  กําหนดเกณฑการประเมนิ  การให
คะแนน  และตัดสินผลการเรียนรู 
   2)  การประเมนิโดยผูสอนและผูเรียน  เปนการประเมินผลการเรียนรูที่ผูสอนและ
ผูเรียนรวมกนักําหนดจุดประสงค  วิธีการประเมิน  เกณฑการประเมิน  และผูเรียนไดรวมประเมนิ
ตนเองดวย  โดยผูสอนคอยดูแล  อํานวยความสะดวกและใหคําปรกึษาอยางใกลชิด  เพื่อใหผูเรียน
ปฏิบัติงานและพัฒนางานตามตัวช้ีวดัที่ตองการ 
   3)  การประเมนิผลโดยผูเรียน  เปนการประเมินผลการเรยีนรูที่ผูเรียนดาํเนินการ
ดวยตนเอง  ผูเรียนมีโอกาสและมีอิสระทํากจิกรรมอยางหลากหลายตามความสามารถ  ความสนใจ  
ความถนัด  ประเมินผลงานของตนเอง  นําความรูไปใชและจัดเกบ็ผลงานอยางเปนระบบในแฟม
สะสมงาน  ผูเรียนใชความรูความคิดระดับสูง  ลงมือปฏิบัติและเรียนรูไปตามธรรมชาติและ
ศักยภาพ 
 การประเมินทัง้ 3 แนวทาง  ดําเนินการอยูในกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
ตามปกติ  สามารถจัดแบงออกเปน 2 สวน  โดยใชลักษณะของกิจกรรมที่ปฏิบัติเปนเกณฑ  คือ   
   1)  การทดสอบดวยขอสอบ 
   2)  การประเมนิจากการปฏิบัติงานและผลการเรียนของผูเรียน  (สถาบนัสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546, หนา 16-19)  
 อาจกลาวไดวา  การวัดและประเมินผลวิทยาศาสตรเปนกระบวนการทีป่ระกอบดวย 
การกําหนดจุดมุงหมายและการกําหนดวิธีการและประเมนิผลอยางหลากหลาย  โดยเนนการ
ประเมินตามสภาพจริงที่ครอบคลุมสมรรถภาพของผูเรียนทุกดาน  ซ่ึงในการวิจัยนี้  ผูวิจัยไดวดัและ
ประเมนิผลวทิยาศาสตรโดยใชแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  แบบวดัทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร  และแบบวดัเจตคติตอกลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตรซ่ึงครอบคลุม
สมรรถภาพของผูเรียนทางดานพุทธิพิสัย  ทักษะพิสัยและจิตพิสัย 
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5.  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
 

 5.1  ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
 ชูศรี  สนิทประชากร  (2534, หนา 45)  ไดกลาววา  การจดัการเรียนรูแบบรวมมือ   
เปนการเรียนที่ไมเหมือนกบัการเรียนแบบแขงขัน  และการเรียนดวยตนเอง  เพราะการเรียน 
แบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  เปนการสอนที่มีแนวคิดวา  ครูจะแนะนํานักเรยีน  ใหเขาทํางาน
รวมกันได  จนประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของการเรียนนัน้รวมกันทกุคน 
 ปสาสน  กงตาล  (2535, หนา 19)  ไดใหความหมายของการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือไววา  
การจัดการเรยีนรูแบบรวมมอื  หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนแบบหนึ่ง  ที่มีลักษณะจดัการให
ผูเรียนจับกลุมกันเปนกลุมยอย ๆ สําหรับทํางานรวมกนั  แกปญหาและทํากิจกรรมใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามที่ครูผูสอนกําหนด  โดยท่ีสมาชิกในกลุมตระหนกัวา  แตละคนเปนสวนหนึ่ง 
ของกลุม  ความสําเร็จหรือลมเหลวที่เกิดขึน้  สมาชิกในกลุมตองรวมกนัรับผิดชอบ  สมาชิกจะมี
การพูดคุยกันและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
 บุญชม  ศรีสะอาด  (2537, หนา 122)  ไดใหความหมายของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  
ซ่ึงสามารถสรุปไดวา  เปนวธีิการสอนที่มุงใหผูเรียนรวมมือกันในการเรียน  ซ่ึงมีวธีิการดังนี ้
  5.1.1  ครูสอนบทเรียน 
  5.1.2  นักเรียนกลุมละ 4 คน  ทํางานรวมกนัตามที่ครูกําหนด  มีการเปรยีบเทียบ
คําตอบ  ซักถามตรวจงานกัน 
  5.1.3  แนะใหคนเกงในกลุมอธิบายแบบฝกหัดใหเพื่อน 
  5.1.4  เมื่อเรียนใหนักเรยีนทุกคนทําแบบทดสอบสั้น ๆ ดวยตนเอง 
 จากความหมายที่หลายทานไดกลาวมาขางตน  สรุปไดวา  การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ  
คือ  การเรียนที่มีการแบงกลุมเล็ก ๆ ภายในกลุมจะมีความสามารถตาง ๆ กัน  มาทํางานรวมกนั
แกไขปญหา  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเปนกลุม  โดยสมาชิกในกลุมตองมีสวนรวมเพือ่ใหกลุม
ประสบความสําเร็จ 
 

 5.2  องคประกอบสําคัญของการเรียนรูแบบรวมมือ 
 จอหนสันและจอหนสัน  (Johnson  and  Johnson, 1990, p. 105-107 )  ไดสรุป
องคประกอบที่สําคัญของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือไว 5 ประการ  ดังนี ้
  5.1.1  การพึ่งพาอาศัยกนัและกันในทางบวก  (Positive  Independence)  นักเรียนรูสึก
วาตนจําเปนตองอาศัยผูอ่ืนในการทํางานกลุมใหความสําเร็จ  กลาวคือ  “รวมเปนรวมตายกัน”  วิธีที่
จะทําใหเกดิความรูสึกเชนนีจ้ะทําไดโดยใหมีจุดมุงหมายรวมกนั  เชน  นักเรียนจะตองเรียนรู 
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เร่ืองใดเรื่องหนึ่งและเพื่อน ๆ ทุกคน  ในกลุมตองเรียนรูดวยกัน 
  5.1.2  การติดตอสัมพันธกันโดยตรง  (Face  to  Face  Promotion  Interaction)  
เนื่องจากการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันเชิงบวก  จะเกิดผลดีไดจะตองมกีารพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกนัและกันระหวางนักเรียนในการเรียนรูแบบรวมมือ  การสรุป  การอธิบาย  การขยาย
ความในบทเรยีนที่เรียนใหแกกลุมเพื่อน  เปนลักษณะทีสํ่าคัญของการปฏิสัมพันธโดยตรงของการ
เรียนรูแบบรวมมือ 
  5.1.3  ทุกคนตองรับผิดชอบตองานที่ทํา  ที่ศึกษา  ทําหนาที่แลกเปลี่ยนความรู  
ชวยเหลือใหคนอื่น ๆ  ในกลุมมีความรูเร่ืองนั้นเทา ๆ  กนัอยางแทจริง  (Individual  Accountability)   
การเรียนรูแบบรวมมือจะถือวาไมสําเร็จจนกวาสมาชิกทุกคนในกลุมจะเรียนรูเร่ืองในบทเรียนได
ทุกคนหรือไดรับการชวยเหลือจากเพื่อนในกลุมไดเรียนรูไดทุกคน  เพราะฉะนั้นจึงจาํเปนตอง
วัดผลการเรียนของแตละคน  เพื่อใหกลุมชวยเหลือคนทีเ่รียนไมเกง  บางทีครูอาจจะใชวิธีทดสอบ
สมาชิกกลุมเปนรายบุคคลหรือสุมเรียกคนใดคนหนึ่งเปนผูตอบ  ดวยวิธีการดังกลาว  กลุมจึงตอง
ชวยกันเรียนรูและชวยกนัทํางาน  โดยมีความรับผิดชอบตองานของตนเปนพื้นฐาน  ซ่ึงจะตอง
เขาใจและรูแจงในงานที่ตนรับผิดชอบ  อันจะกอใหเกิดผลสําเร็จของกลุมตามมา  ดังนั้นจึงไมมี
นักเรียนคนใดที่จะเอาเปรยีบบนความพยายามอยางหนกัของเพื่อน  
  5.1.4  นักเรียนทุกคนตองสามารถที่จะทาํงานรวมกนัเขากันไดทกุคนและสามารถ
ทํางานรวมกนัเปนกลุมยอยได  (Interpersonal  and  Small  Group  Skills) โดยครูตองฝกให
นักเรียนบรรลุเปาหมายโดยนักเรียนตองทาํดังนี ้
   1)  ตองทําความรูจักและไววางใจกัน 
   2)  พูดสื่อความหมายกนัไดอยางชัดเจน 
   3)  ยอมรับและใหการสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
   4)  ชวยกันแกปญหาความขดัแยง 
   5)  นักเรยีนในกลุมอภิปรายวเิคราะหการทํางานของกลุมและสามารถหาวิธี
ปรับปรุงการทํางานกลุมใหมปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น  (Group  Processing) 
 จากทักษะและการทํางานกลุมนี้เอง  ที่จะทาํใหนกัเรียนชวยเหลือเอ้ืออาทรในการ
ถายทอดความรูซ่ึงกันและกนั  แลกเปลี่ยนความคิดเหน็กนั  มีการรวมมอืกันในกลุม  ดังนั้นทุกคน
จึงเกิดการเรียนรูที่จะมีสวนรวมในการทํางานใหกลุมไดรับความสําเร็จ 
  5.1.5  กระบวนการกลุม  (Group  Process)  กระบวนการกลุม  หมายถึง  การให
นักเรียนมีเวลาและไดกระบวนการวิเคราะหวากลุมทํางานไดเพยีงใดและสามารถใชทักษะสงัคม
และมนุษยสัมพันธไดเหมาะสม  กระบวนการกลุมนี้จะชวยใหสมาชิกในกลุมทํางานไดผลใน
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ขณะที่สัมพันธภาพระหวางกลุมก็จะเปนไปดวยดี  กลาวคือ  กลุมจะมคีวามเปนอิสระโดยสมาชิก
ในกลุมสามารถจัดกระบวนการกลุมและสามารถแกปญหาไดดวยตัวของพวกเขาเอง  ทั้งนี้ขอมูล
ปอนกลับจากครูหรือเพื่อนนักเรียนทั้งที่เปนผูสังเกต  จะชวยใหกลุมดําเนินการไดดีและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น   
 

 5.3  ประเภทของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
 การจัดการเรยีนรูแบบรวมมอืไดมีการพัฒนาขึ้นเปนเวลานาน  โดยเนนที่การมีจุดหมาย
ของการเรียนรวมกัน  ความสําเร็จของกลุมขึ้นอยูกับความรวมมือกันของสมาชิกภายในกลุม   
ซ่ึงการจัดการเรียนรูแบบรวมมือไดรับการพัฒนาขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับการเรียนรู  ในลักษณะ 
ตาง ๆ ซ่ึง  (Slavin, 1995, p. 71-128)  ไดพฒันารูปแบบทีน่าสนใจไวหลายรูปแบบ  ไดแก 
  5.3.1  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์  (Student  Teams – 
Achievement  Divisions  หรือ  STAD) 
  5.3.2  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยการแขงขันเปนกลุม  (Team – Game  
Tournament  หรือ  TGT) 
  5.3.3  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือแบบจกิซอร 2  (Jigsaw  II) 
  5.3.4  การจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยรายบคุคล  (Team  Assisted  Individualization   
หรือ  TAI) 
  5.3.5  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  ซี  ไอ  อาร  ซี  (Cooperative  Integrated  
Reading  and  Composition  หรือ  CIRC) 
  5.3.6  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือรวมกลุม  (Co – op – Co – op) 
 โดยรูปแบบทีก่ลาวขางตนมเีนื้อหาสรุปไดดังนี ้
   1)  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือแบบแบงกลุมผลสัมฤทธ์ิ  (Student  Teams – 
Achievement  Divisions  หรือ  STAD)  เปนวิธีการเรียนที่งายที่สุดในบรรดาการจัดการเรียนรู 
แบบรวมมืออ่ืน ๆ เหมาะสําหรับครูที่ใหมตอวิธีการใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  โดยครูเปน 
ผูจัดกลุมนักเรยีนใหเปนกลุมยอย  กลุมละ 4 คน  ที่มีระดบัผลการเรียนทางคณิตศาสตรตางกันใน
อัตราสวนนักเรียนเรียนเกง  นักเรียนเรียนปานกลาง  และนักเรยีนเรยีนออน  เปน  1: 2: 1  นักเรยีน
ทุกคนจะมีคะแนนมาตรฐาน  (Base  Score)  ของแตละคน  ในการสอนครูจะเปนผูเสนอบทเรียน  
แลวใหนักเรียนทํางานรวมกนั  แบงหนาทีรั่บผิดชอบหมุนเวยีนกนัไป  เมื่อเรียนจบบทเรียนใน 
แตละคาบแลว  จะรับการทําแบบฝกทักษะ  เพื่อทบทวนความรูที่เรียน  แลวทําการทดสอบยอย 
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เปนรายบุคคล  หลักสําคัญของการเรียนกค็ือ  การสรางแรงจูงใจใหนกัเรียนตั้งใจเรยีน  และ
ชวยเหลือเพื่อสมาชิกในกลุมใหเรียนรูส่ิงที่ครูสอนอยางแจมแจง  ถานกัเรียนตองการใหกลุมของ 
ตนประสบความสําเร็จและไดรับรางวัลตองชวยเหลือซ่ึงกันและกันกระตุนใหสมาชกิในกลุม 
ทําใหดีที่สุด 
 ลักษณะการจดัการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชการแบงกลุมแบบกลุมสัมฤทธิ์  
ประกอบดวย  กิจกรรมการเรยีนดังนี้  (Slavin, 1987, p. 7- 13)   
   (1)  ครูสอนบทเรียน 
   (2)  นักเรียนในกลุมทํางานรวมกัน  ตามทีค่รูกําหนด  เปรียบเทียบคําตอบ  ซักถาม 
   (3)  นักเรียนผูใหคําแนะนําอธิบายวิธีทําแบบฝกหัดใหเพือ่นฟงไมใชการบอก
คําตอบ 
   (4)  เมื่อจบบทเรียนจะทําแบบทดสอบสั้น ๆ ซ่ึงแตละคนจะทําดวยตนเอง 
   (5)  ครูตรวจผลการทดสอบของนักเรียน  แลวคํานวณคาเฉลี่ยของกลุมบอกให
นักเรียนทราบและถือเปนคะแนนของแตละคน 
   (6)  นักเรียนทีท่ําคะแนนไดดีกวาครั้งกอนจะไดรับคําชมเชยเปนรายบุคคลและ          
กลุมใดไดคะแนนดีกวาครั้งกอนจะไดรับคําชมเชยทั้งกลุม 
  2)  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยการแขงขันเปนกลุม  (Team – Game  
Tournament  หรือ  TGT)  การเรียนวิธีนี้มลัีกษณะคลายการจัดการเรยีนรูแบบแบงกลุมสัมฤทธิ์   
แตมีการใชเกมเปนกิจกรรมในการรวมมือโดยสมาชิกทกุคนจะตองชวยกัน  ในการเตรียมตัวเพื่อ
แขงขันเกมที่ครูกําหนดตามใบงานและอธบิายถึงวิธีการ  การแกปญหาโจทยตาง ๆ ใหทุกคนใน
กลุมมีความเขาใจเนื้อหาบทเรียนนั้น ๆ แตในขณะแขงขนัเกมจะไมอนญุาตใหสมาชิกเขาไปให
ความชวยเหลือ  เพราะสมาชิกแตละคนจะตองมีความรบัผิดชอบที่จะพยายามทําใหตนเองชนะการ
แขงขัน เพื่อความสําเร็จของกลุม  คะแนนของกลุมจะไดจากการแขงขนัเกมแทนการทดสอบยอย  
กลุมที่ไดคะแนนเฉลี่ยสูงจะไดรับรางวัล 
  3)  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือแบบจิกซอร 2  (Jigsaw  II)  เปนเทคนคิที่พัฒนามา 
จากเทคนิคจกิซอรนักเรียนจะถูกแบงกลุมยอย ๆ เหมือนการจัดการเรยีนรูแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์  
(STAD)  และการจัดการเรยีนรูแบบรวมมอืโดยการแขงขันเปนกลุม  (TGT)  สมาชิกของกลุม 
แตละคนแยกกันไปศึกษารวมกับสมาชิกของกลุมอ่ืนที่ศึกษาเรื่องเดยีวกัน  จากนัน้สมาชิกของกลุม
จะกลับไปยังกลุมของตน  เพื่อนําขอมูลมาใหความรูตอเพือ่นในกลุมไดเรียนรูในเรื่องที่ตนศึกษามา  
เมื่อจบบทเรียนจะมกีารทดสอบยอย  ผลการสอบของแตละคนเปนคะแนนของกลุม  กลุมที่ทํา



 56 

คะแนนรวมไดดีกวาคะแนนฐานจะไดรับรางวัลในลักษณะเดียวกนักบัการจัดการเรยีนรูแบบ
รวมมือแบบแบงกลุมสัมฤทธ์ิ 
  4)  การจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยรายบุคคล  (Team  Assisted  Individualization  
หรือ  TAI)  เปนการเรียนโดยแบงนกัเรียนออกเปนกลุมยอยกลุมละ 4 คน  โดยใหนกัเรียนมีระดับ
ความสามารถแตกตางกนั  คอื  สูง  ปานกลาง  ต่ํา  ในอัตราสวน 1 : 2 : 1  นักเรียนจะไดรับ 
การทดสอบความรูพื้นฐานของแตละคน  เด็กแตละคนจะเริ่มบทเรียนไมเหมือนกัน  เพราะระดบั
ความสามารถตางกัน  เดก็จะไดรับการสอนเปนรายบุคคล  เฉพาะที่อยูในระดับความสามารถเทากัน  
เสร็จแลวทุกคนกลับมานั่งรวมกลุมกัน  เดก็ที่เรียนลํ้าหนาไปจะชวยเหลือเด็กออนในการทํางาน  
เมื่อจบบทเรียนแตละหนวยครูจะใชขอสอบที่แตกตางกนั  ในแตละสัปดาหครูจะนบัจํานวน
บทเรียนที่เดก็แตละกลุมทําไดสําเร็จ  หากกลุมใดทําไดสําเร็จหรือ  กลุมใดทําไดมากกวาเกณฑที่ครู
กําหนดไวกลุมนั้นจะไดรับรางวัล  และยังเพิ่มคะแนนใหกับแบบฝกหัดที่ถูกทุกขอและแบบฝกหดั 
ที่ทําเสร็จทุกขอ 
  5)  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  ซี  ไอ  อาร  ซี  (Cooperative  Integrated  Reading  
and  Composition  หรือ  CIRC)  เปนการเรียนที่จัดขึน้เฉพาะการอานและการเขียนใหแกนักเรยีน
ในระดับที่สูงกวาประถมศึกษา  โดยจดักลุมนักเรียนออกเปนกลุมทางการอาน 2-3 กลุม  ครูจะสอน
อานใหแกนกัเรียนที่เรียนของกลุมเพียง 2-3 คน  แลวใหนักเรียนไปถายทอดการสอนของครูใหกบั
เพื่อนในกลุม  ฉะนั้นนกัเรียนตองวางแผนในการราง  แกไข  เปนเปนบรรณาธิการใหกับงานของอีก
คนหนึ่ง  บทเรียนในการฝกทักษะการเขียนจะเปนเหมือนกับการปรับปรุงแกไขการเรียน  เปน 
การจัดระเบยีบของเรื่องที่เขียนใหเหน็  ชัดเจนขึ้น  และไดรับการฝกฝนทักษะที่เปนโครงสรางทาง
ภาษา  จะทําใหนักเรยีนเปนผูที่มีความสามารถในการเรียนเชิงสรางสรรคได 
  6)  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือรวมกลุม  (Co – op – Co – op)  เปนรูปแบบที่
นักเรียนแตละกลุมทําผลงาน  ซ่ึงผลงานนั้นแตละคนมีสวนในการทํา  จากนั้นกลุมนาํเสนอผลงาน
ตอหนาชั้น  บรรยายในสวนที่ตนกระทํา  วธีินี้เหมาะกับบทเรียนที่มีความซับซอนตองใชขอมูลจาก
หลายแหลง  วธีินี้เหมาะในการวิเคราะห  ประเมินผล  ประยุกตและสังเคราะห  ประโยชนทางสังคม
สรางความตกลงในงาน  ลดความขัดแยงและพัฒนาทักษะการนําเสนองาน 
 

 5.4  ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  เปรมจิตต  ขจรภัยลารเซน (2536, หนา 8-9) 
ไดสรุปขั้นตอนของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  มีขั้นตอนดังนี้   
  5.4.1  ขั้นเตรียม 
   1)  ครูสอนทักษะในการเรียนรูรวมกัน 
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   2)  จัดกลุมนกัเรียน 
   3)  บอกวัตถุประสงคของบทเรียน 
   4)  บอกวัตถุประสงคของการทํางานรวมกนั 
  5.4.2  ขั้นสอน 
   1)  ครูสอนเนือ้หาหรือบทเรยีนใหมดวยวิธีการสอนที่เหมาะสม 
   2)  ใหงาน  ครูใหนกัเรียนทําแบบฝกทักษะและทบทวนรวมกัน 
  5.4.3  ขั้นทํางานกลุม 
 นักเรียนเรียนรูรวมกันเปนกลุมยอย  แตละคนมีบทบาท  หนาที่ของตนชวยกันแกปญหา  
อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เพื่อหาคําตอบที่ดทีี่สุด  มากกวาดูคําเฉลย  หรือ 
รอเฉลยจากครู 
  5.4.4  ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ 
   1)  ตรวจผลงาน  (กลุมและ/ หรือรายบุคคล)  ถาเปนงานกลุมสมาชิกในกลุม
เซ็นชื่อในผลงานที่สงครู  อาจประเมินดวยการหยิบผลงานของกลุมนั้นมา  แลวถามสมาชิกลุม 
คนใดคนหนึ่งเกี่ยวกับงานชิน้นั้น  และถาเปนงานเดีย่ว  ครูอาจใหนกัเรียนคนใดคนหนึ่งในกลุม
อธิบายวิธีหาคาํตอบของเขาที่ไดจากการเรยีนรูรวมกันภายในกลุม 
   2)  ครูทดสอบนักเรียนเปนรายบุคคล  โดยไมมีการชวยเหลือกัน  และเมื่อครูตรวจ
ผลการสอบแลว  จะคํานวณคะแนนเฉลี่ยของกลุมใหนกัเรียนทราบ  และถือวาเปนคะแนน 
ของนักเรียนแตละคนในกลุมดวย 
  5.4.5  ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุม 
   1)  ครูและนักเรียนชวยกนัสรุปบทเรียน 
   2)  ครูและนักเรียนประเมนิผลการทํางานกลุม 
 จะเห็นวาการจดัการเรียนรูแบบรวมมือเปนการจัดประสบการณการเรยีนรูที่ผูเรียน 
เปนกลุมเล็ก  สมาชิกในกลุมจะมีความสามารถที่แตกตางกัน  ผูเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ซ่ึงกันและกัน  รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย 
 

 5.5  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
 ชาญชัย  อาจณิสมาจาร  (2533, หนา 20)  ไดกลาวถึงทฤษฎีนําการปฏิบัติวา  การปฏิบัติ
ถูกชี้นําโดยทฤษฎีจากทฤษฎีของ  Kurt  Levin  และ  Norton  ไดพัฒนาทฤษฎีโดยตั้งอยูบนพื้นฐาน
ของหลักฐานที่วาประเภทของการพึ่งพาซึ่งกันและกันทีไ่ดจัดโครงสรางของแตละบคุคลจะกําหนด
วิธีการของการมีปฏิสัมพันธของเรากับคนอื่น  ซ่ึงจะกอใหเกิดผลลัพธที่แตกตางกนัออกไป 
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 โดยการจดัโครงสรางการพึ่งพาซึ่งกันและกันในทางบวกแตละบุคคล  คุณลักษณะ
รูปแบบปฏิสัมพันธที่ไดรับการสงเสริมโดยการใหความรวมมือชวยเหลือ  การสนับสนุนจะเกดิขึ้น
ซ่ึงทําใหเกดิผลสัมฤทธิ์ที่สูงกวา  มีประโยชนมากกวา  มเีจตคติ  และความสัมพันธในทางบวก
มากกวามีสุขภาพจิตและเปนอยูที่ดีกวา 
 5.5.1  ทฤษฎีสนามของ  เคิรท  (Kurt  Levin) 
 ทิศนา  แขมมณี  (2544, หนา 10-12)  ไดสรุปแนวคิดทีเ่กีย่วของกับทฤษฎีสนาม   
(Field  Theory)  ไวดังนี ้
  1)  พฤติกรรมจะเปนผลมาจากพลังความสมัพันธของสมาชิกในกลุม 
  2)  โครงสรางของกลุมจะเกดิการรวมกลุมของบุคคลที่มีลักษณะแตกตางกัน 
  3)  การรวมกลุมแตละครั้งจะตองมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม   
โดยปฏิสัมพันธในรูปการกระทํา  (Action)  ความรูสึก  (Feeling)  และความคิด  (Thinking) 
 5.5.2  ทฤษฎีแรงจูงใจ  (Motivation  Theory) 
 อารีย  พันธมณี  (2534, หนา 199-200)  ไดกลาวถึงหลักการในการสรางแรงจูงใจ 
ในการเรยีนดังนี้ 
  1)  การคนควาหาความรูดวยตนเอง  ครูควรสงเสริมใหนักเรียนไดศึกษาคนควา 
ดวยตนเองดวยการเสนอแนะ  หรือกําหนดหัวขอทีจ่ะทาํใหนกัเรียนสนใจใครรู  เพือ่ใหเดก็คนควา
เพิ่มเติมดวยตนเอง  หวัขอเหลานี้  อาจเปนเรื่องราวที่นาสนใจ  นาสงสัยไมแนใจ  หรือเกิดความรูสึก
ขัดแยงก็ได  ซ่ึงจะทําใหนกัเรียนเกดิความสนใจ  จนกวาจะสามารถคนควาหาความรูสนองตอบ
ความสนใจนัน้ได  อยางไรก็ตาม  การกําหนดหัวขอตองพึงระวังอยายากเกินความสามารถหรือ 
ตองเวลานานเกินไป  เพราะจะทําใหนกัเรยีนเบื่อหนาย  และหมดความสนใจ  และทําใหเกดิผลเสีย
ตอการเรียนรูของนักเรียนได 
  2)  วิธีการที่แปลกใหม  ควรนําวิธีการที่แปลก ๆ ใหม ๆ เพื่อเราความสนใจ 
โดยใชวิธีการใหม  ซ่ึงนักเรียนไมคาดคดิหรือมีประสบการณมากอน  เชน  การใหนกัเรียนรวมกัน
วางเคาโครงประเมินผลการเรียนการสอน  ใหนกัเรียนชวยกันคิดกิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงแปลกใหมไป
กวาที่เคยทํา  เปนตน  วิธีการที่แปลกและใหม  จะชวยใหนักเรยีนเกิดความสนใจ  และมีแรงจูงใจ 
ในการเรยีนมากขึ้น 
  3)  เกมและการเลนละคร  การสอนที่ใหนกัเรียนไดปฏิบตัิจริง  ทั้งในการเลนเกมและ 
การแสดงละคร  ทําใหนักเรียนเกดิความสนุกสนานเพลิดเพลิน  สงเสริมความสัมพันธระหวาง
ผูเรียนและชวยใหเขาใจบทเรียนไดดีขึ้นดวย 
  4)  ตั้งรางวัลสําหรับงานที่มอบหมาย  ครูควรตั้งรางวัลลวงหนาแกงานที่นักเรียน 
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ทําสําเร็จเพื่อยัว่ยใุหนกัเรียนพยายามมากยิง่ขึ้น  และใหรางวัลกอนการเรียนก็ไดเพื่อใหนักเรยีน
ทราบถึงผลการเรียนรูใหม  ครูควรพยายามใหนกัเรียนไดมีโอกาสไดรับแรงเสริมอยางทั่วถึง   
ไมควรเฉพาะผูที่ชนะในการแขงขันเทานัน้  แตอาจใหรางวัลในการแขงขันกับตนเองก็ได 
  5)  การชมเชยและการตําหน ิ ทั้งการชมเชยและการตําหนิจะมีผลตอการเรียนรูของ
นักเรียนดวยกนัทั้งสองอยาง  โดยทั่วไปแลวการชมเชยจะใหผลดีกวาการตาํหนิบางเลก็นอย  
นักเรียนชอบการชมเชยมากกวาการตําหนิ  นักเรียนที่ดีนัน้  เมื่อถูกตําหนิจะมีความพยายามมากกวา
เมื่อไดรับคําชมเชย 
 

 5.5  บทบาทของครูในการจดักิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
 เปรมจิตต  ขจรภัยลารเซน  (2536, หนา 1-2)  ไดกลาวถึงบทบาทของครูในการจัด
กิจกรรมการจดัการเรียนรูแบบรวมมือ  ดงันี้ 
  5.5.1  กําหนดจุดประสงคของเนื้อหาวิชา 
  5.5.2  กําหนดจุดประสงคของจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
  5.5.3  กําหนดขนาดของกลุม 
  5.5.4  จัดนักเรียนเขากลุมตาง ๆ  
  5.5.5  จัดหองเรียนที่เอื้ออํานวยตอการมีปฏิสัมพันธ 
  5.5.6  เตรียมบทเรียนและสื่อการสอน 
  5.5.7  กําหนดบทบาทตาง ๆ ของนักเรียนแตละคนในกลุม 
  5.5.8  อธิบายงานที่นักเรยีนตองทํา  นอกเหนือส่ิงที่คาดหวังจากกลุมใหชัดเจนและ
กําหนดเวลาทีจ่ะใหงานเสรจ็ 
  5.5.9  ครูสอนเนื้อหา  โดยใชวิธีสอนที่เหมาะสม 
  5.5.10  กําหนดใหนักเรยีนพึง่พาอาศัยกนัในทางบวก  กลาวคือ  ความสาํเร็จของกลุม
ขึ้นอยูกับความสําเร็จของตนเอง 
  5.5.11  ชวยใหนักเรยีนมีความรูในเรื่องนัน้อยางแทจริง 
  5.5.12  ชวยใหนักเรยีนทํางานรวมกนัระหวางกลุมกับกลุม 
  5.5.13  อธิบายเกณฑแหงความสําเร็จ 
  5.5.14  อธิบายพฤติกรรมที่ครูตองการใหนกัเรียนแสดงออก 
  5.5.15  ควบคุมพฤติกรรมของนักเรียน 
  5.5.16  ชวยนกัเรียนเมื่อเขาตองการ  ขณะที่เขากําลังทํางาน 
  5.5.17  สอนทักษะในการทํางานรวมกนั  การใชกระบวนการกลุม 
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  5.5.18.  สรุปบทเรียนหรือมีบทบาทในตอนทายของบทเรียน 
  5.5.19  วัดผลคุณภาพและปริมาณความรูของนักเรียน 
  5.5.20  ใหกลุมตัดสินและประเมินผลการทํางานกลุม 
  5.5.21.  ใหนกัเรียนทั้งหองบอกวาพวกเขาทําอยางไรในการเรียน 
  5.5.22  ใหนกัเรียนแตละคนบอกประโยชนที่ตนไดรับ 
  5.5.23  สอนทักษะตาง ๆ ทีท่ําใหนกัเรียนสามารถทํางานรวมกนั 
  5.5.24  สังเกตวานักเรียนไดใชทักษะที่สอนไปหรือไม 
  5.5.25  ใหการสะทอนกลับ (Feed  Back)  แกนกัเรียนวาเขาใชทักษะการจัดการเรียนรู 
แบบรวมมือเปนอยางไร 
  5.5.26  ใหรางวัลแกกลุมที่ทํางานรวมกนัไดด ี
  5.5.27  ใหรางวัลแกนกัเรียนที่มีลักษณะในการทํางานรวมกัน 
  5.5.28  ใหนกัเรียนสังเกตซึ่งกันและกัน 
 นอกจากนี้  ชูศรี  สนิทประชากร  (2534, หนา 48-49)  กลาววา  ในการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือนั้น  ครูผูสอนนับวาเปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่งในการสงเสริมการปลูกฝงใหเกดิพฤติกรรม 
รวมแรงรวมใจ  ดังนั้น  บทบาทที่สําคัญของครูในการจดัการเรียนรูแบบรวมมือ  ครูจะตองตั้ง
จุดหมายของการสอน  ทั้งในดานวิชาการและอื่นๆ ไวดวย  ซ่ึงอาจจะเปนทักษะการทาํงานกลุม  
หรือ  การเขาสังคม  (Social  Objective)  นอกจากที่ครูตั้งจุดหมายของการสอนใหชัดเจนแลวครู
จะตองเอาใจใสในเรื่องของการจัดกลุมดวย  เพราะการจดักลุมนับวาเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง 
ในการจดัการเรียนรูแบบรวมมือ  ดังนั้น  ครูจึงควรพิจารณาองคประกอบของการจัดกลุม  เชน  
  1)  ลักษณะของกลุม  ควรจะจัดกลุมเปนกลุมลักษณะใด  กลุมอาจเปนลักษณะ
เดียวกัน  (Homogeneous)  หรือลักษณะคละกัน  (Heterogeneous) 
  2)  การจัดวางกลุมจะวางอยางไร 
  3)  สมาชิกของกลุมใครจะเปนผูเลือกให  ครูเลือกหรือนักเรียนเลือกเอง  แต
โดยทั่วไปจากการวิจยัพบวา  การเรียนรูจะดี  ครูควรจะเปนผูเลือกให  และการแบงกลุมนักเรียน  
ควรมีขนาดกลุมละ 3 - 5 คน  เพราะถาคนในกลุมมากไปจะทําใหการมีสวนรวมของนักเรียนบาง
คนนอยไป  แตถาคนภายในกลุมนอยไป  ก็จะไดความคดิไมหลากหลาย  (ปสาสน  กงตาล, 2535, 
หนา 21) 
  4)  ระยะเวลาที่กลุมอยูดวยกัน  ควรยาวนานแคไหน  การเรียนรูจึงจะประสบผลดี  ครู
จะตองพจิารณาตามความเหมาะสม 
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  5)  การเตรียมเอกสารหรืออุปกรณสําหรับผูเรียน  ครูจะตองพิจารณาวาควรมีจุดเดียว
สําหรับของกลุมเพื่อนใชรวมกัน  หรือจดัแบงเปนกลาง  สวนหลายชดุแยกตามสมาชิกกลุม 
 นอกจากนั้น  บทบาทของสมาชิกกลุม  (Role  Assignments)  ก็นับวาเปนสิ่งสําคัญมาก
เพราะทุกคนจะตองรับรู  และเรียนรูเพื่อเปนจุดมุงหมายของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  สมาชิก
ในกลุมตองมหีนาที่และบทบาทโดยเสมอภาพกนั 
 การกําหนดบทบาทนี้  ครูนอกเหนือจากการใหความรูแลกเปลี่ยนความคิด  หรือ 
การทํางานรวมกัน  เพื่อใหไดผลงานตามจดุมุงหมายรวมกันนั้น  ก็เพื่อใหทุก ๆ คน ไดรูจักหนาที่
ของตน  และรวมกันทํางานกลุมไปไดดวยดี  ซ่ึงนับวาเปนเทคนิคอยางหนึ่งที่ครูควรใชใน 
การทํางานกลุม 
 งานของกลุมนัน้  ครูอาจใชวธีิการทดสอบ  หรืออาจถามจากสมาชิกคนใดคนหนึ่ง   
ซ่ึงยอมสงผลรวมถึงคะแนนของคนอื่น ๆ ดวยเพราะนักเรียนแตละคนจะเปนตัวแทนของกลุมได  
ครูอาจจะประเมินซักถามการไดมาซึ่งผลงาน  วิธีการทํางานของกลุม  อยางไรก็ตามบทบาทของครู
ที่สําคัญ  คือ  ครูควรกํากับดแูล  ใหความสนใจกระบวนการทํางานกลุมอยางไรใหมปีระสิทธิภาพ
โดยเนนใหนักเรียนไดรวมมอืกัน  และสุดทายครูควรวัดผลทั้งในดานวชิาการ  และดานคุณภาพ 
ของผูเรียนที่ใชการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ 
 นอกจากนี้  การตอบสนองของครูตอนักเรียนเปนสิ่งสําคญั  (พรรณรัศมี  เงาธรรมสาร, 
2533, หนา 37)  ซ่ึงอาจทําไดดวยการไมประเมินหรือตัดสินในลักษณะที่ทําลายกําลังใจนักเรียนเปด
โอกาสใหนักเรียนไดเสีย่งกบัการลองผิดลองถูก  และแกขอผิดพลาดของตนเอง 
 

 5.6  กฎของกลุมในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
 เบิรน  (Burns, 1981, p. 47  อางถึงใน  กาญจนา  สุจีนะพงษ, 2539, หนา 12)  ไดกลาวถึง 
กฎของกลุมในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  ดังนี ้
  5.6.1  นักเรียนทุกคนในกลุมตองมีสวนรวมในกิจกรรม 
  5.6.2  นักเรียนตองเขาใจวา  การทํางานของตนนั้น  เพื่อใหบรรลุเปาหมายของกลุม  
และผลงานของตนเปนสวนหนึ่งของผลงานกลุม  ซ่ึงจะทําใหเดก็รูสึกสบายใจที่จะขอความ
ชวยเหลือหรือถามเพื่อน  และชวยเหลือเพือ่นในกลุม 
  5.6.3  นักเรียนตองรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม 
  5.6.4  นักเรียนที่มีความสามารถสูง  จะตองชวยเหลือสมาชิกคนอื่น ๆ เพื่อใหทุกคน 
ในกลุมเรียนบทเรียนไดรูเร่ือง  เขาใจ  และรูแจงในงานทีต่นรับผิดชอบ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
เมื่อถูกขอรอง 



 62 

  5.6.5  การถามครูนั้น  จะตองไดรับความเหน็ชอบจากสมาชิกในกลุม  หรือเมื่อ
สมาชิกของกลุมไมสามารถชวยเพื่อนไดแลว 
 

 5.7  การวัดผล 
 เปรมจิตต  ขจรภัยลารเซน  (2536, หนา 4)  ไดเสนอวิธีการวัดผลของกิจกรรมการจัด 
การเรียนรูแบบรวมมือ  ซ่ึงเปนแบบอิงเกณฑ  ดังนี ้
  5.7.1  ใหคะแนนรายบุคคลบวกกับคะแนนพิเศษ  (Bonus)  ถาทุกคนในกลุมทํางาน
ไดตามเกณฑที่ครูตั้งไว 
  5.7.2  ใหคะแนนรายบุคคลบวกกับคะแนนพิเศษ  โดยคิดเกณฑคะแนนต่ําสุด 
  5.7.3  ใหคะแนนรายบุคคลบวกกับคะแนนพิเศษ  ซ่ึงเปนคะแนนความกาวหนา 
  5.7.4  ใหคะแนนเดยีวสําหรับคนในกลุมทัง้หมด 
  5.7.5   เลือกงานคนใดคนหนึง่ในกลุมตรวจแลวใหคะแนน 
  5.7.6  ตรวจผลงานในกลุมแลวหาคะแนนเฉลี่ย  บวกกับคะแนนการทํางานรวมกลุม 
 

 5.8  ความแตกตางระหวางการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกับการเรียนเปนกลุมแบบเดิม 
 การจัดการเรยีนรูแบบรวมมอื มิไดหมายถึงแตเพยีงการจดัใหนักเรยีน  มานั่งทํางาน 
เปนกลุมเทานัน้  พรรณรัศมี  เงาธรรมสาร  (2533, หนา 35-36)  ไดเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางการจดัการเรียนรูแบบรวมมือกับการเรียนเปนแบบกลุมเดิมนัน้  ไวหลายประการดังนี ้
  5.8.1  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  สมาชกิในกลุมมีความรับผิดชอบในการเรียน
รวมกัน  สนใจการทํางานของตนเองเทา ๆ กับการทํางานของสมาชิกในกลุม  สวนการเรียนเปน
กลุมแบบเดิมนั้นสมาชิกกลุมไมมีความรบัผิดชอบรวมกัน 
  5.8.2  สมาชิกกลุมแตละคนรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย  มีการใหคําแนะนํา  คาํ
ชมเชย  เสนอแนะ  สวนการทํางานกลุมของสมาชิกในการเรียนเปนแบบกลุมเดิมนั้น  สมาชิกแตละ
คนจะไมรับผิดชอบการทํางานของตนเองเสมอไป  บางครั้งก็ใสช่ือของตนเองโดยไมทํางาน 
  5.8.3  ในการจดัการเรยีนรูแบบรวมมือนั้น  สมาชิกกลุมมีความสามารถที่แตกตางกนั   
แตในการเรียนเปนกลุมเดิมนั้น  สมาชิกกลุมมีความสามารถใกลเคียงกนั 
  5.8.4  มีการแลกเปลี่ยนบทบาทของผูนําภายในกลุมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ   
ในขณะผูนําหรือหัวหนาจะไดรับคัดเลือกจากสมาชิกกลุมในการเรยีนเปนกลุมแบบเดมิ 
  5.8.5  สมาชิกกลุมในการจดัการเรียนรูแบบรวมมือ  จะชวยเหลือสนับสนุนให
กําลังใจในการทํางานกลุม  ชวยกันรับผิดชอบการเรียนของสมาชิกในกลุม  และแนใจวาสมาชิกทุก
คนทํางานกลุม  ในการเรยีนเปนกลุมแบบเดิมนั้น  สมาชิกรับผิดชอบในงานของตนเองเทานั้น   
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อาจแบงงานไปทําและเอาผลงานมารวมกนั 
  5.8.6  จุดมุงหมายของการจดัการเรียนรูแบบรวมมือ  การใหสมาชิกทกุคนใช
ความสามารถอยางเต็มที่ในการทํางานกลุม  โดยยังคงรกัษาสัมพันธภาพที่ดีตอการทํางานกลุม   
ในการเรยีนเปนกลุมแบบเดมินั้นจุดมุงหมายอยูที่การทํางานใหสําเร็จเทานั้น 
  5.8.7  นักเรียนจะไดรับการสอนทักษะทางสังคม  (Social  Skill)  ที่จําเปนตองใช 
ในขณะทํางานกลุม  แตทักษะเหลานี้จะถูกละเลยสําหรบัการเรียนแบบกลุมแบบเดมิ 
  5.8.8  ครูในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือจะเปนผูใหคําแนะนํา  ชวยเหลือ  สังเกต
การทํางานของสมาชิกกลุม  ในขณะที่ครูในการเรียนแบบกลุมเดิมไมสนใจนกัเรียนขณะ 
ทํางานกลุม 
  5.8.9  ในการจดัการเรียนรูแบบรวมมือ  ครูเปนผูกําหนดวิธีในการทํางานกลุม  เพื่อให 
กลุมดําเนินงานไปไดอยางมปีระสิทธิภาพ  สวนในการเรยีนเปนกลุมแบบเดิมนั้น  ครูไมสนใจ
วิธีการดําเนนิงานภายในกลุมใหสมาชิกกลุมจัดการเอง 
 สําหรับความแตกตางระหวางการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือกับการเรียนเปนกลุม
แบบเดิมที่ผูวจิยัพบในการทดลอง  คือ 
  1)  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเด็กเกงจะคอยชวยเหลือเพื่อนที่เรียนชา  เพราะ 
เปนการทํางานกลุมที่ตองเรียนไปพรอม ๆ กัน จะเรียนแบบคนเดียวเหมือนกลุมแบบเดิมไมได 
  2)  นักเรยีนจะแสดงความคิดเห็นกนัภายในกลุม  นักเรียนที่เรียนออนก็กลาแสดง 
ความคิดเหน็มากขึ้น 
  3)  นักเรยีนมคีวามกระตือรือรนมากขึ้น 
  4)  นักเรยีนรูจกักระบวนการทํางานกลุมมากขึ้น  รูจักแบงหนาที่ในการทํางานและ 
มีบทบาทในการทํางานกลุม 
 

 5.9  สาเหตุท่ีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือไดผล 
 จอหนสัน  และจอหนสัน  (Johnson & Johnson, 1987, p. 45-50  อางถึงใน  สุรศักดิ์  
หลาบมาลา, 2531, หนา 5)  ไดอธิบายถึงสาเหตุที่ทําใหการจัดการเรียนรูแบบรวมมือไดผลมีดังนี ้
  5.9.1  เด็กเกงที่เขาใจคําสอนของครูไดดี  จะเปลี่ยนคําสอนของครูเปนภาษาพดู 
ของเด็ก  อธิบายใหเพื่อนฟงและใหเพื่อนเขาใจไดดีขึ้น 
  5.9.2  เด็กที่ทําหนาที่อธิบายบทเรียนใหเพือ่นฟงจะเขาใจบทเรียนไดดขีึ้น  ครูทุกคน
ทราบขอดี  คือ  ยิ่งสอนยิ่งเขาใจบทเรียนที่ตนเองสอนไดดียิ่งขึ้น 
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  5.9.3  การสอนเพื่อนเปนการสอนแบบตัวตอตัว  ทําใหเด็กไดรับความเอาใจใสดีขึน้  
และมีความสนใจมากยิ่งขึ้น 
  5.9.4  เด็กทุกคนตางก็พยายามชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  เพราะครูคิดคะแนนเฉลี่ย 
ของทั้งกลุม 
  5.9.5  เด็กทุกคนเขาใจดวีา  คะแนนของตนมีสวนชวยเพิ่มหรือลดคาเฉลี่ยของทั้งกลุม   
ทุกคนตองพยายามอยางเต็มที่จะคอยอาศยัเพื่อนอยางเดียวไมได 
  5.9.6  เด็กทุกคนมีโอกาสฝกทักษะทางสังคมมีเพื่อนรวมกลุม  และเปนการเรียนรู
วิธีการทํางานเปนกลุม  หรือทํางานเปนทีม  ซ่ึงจะเปนประโยชนมากเมือ่เขาสูระบบการทํางาน 
อันแทจริง 
  5.9.7  เด็กไดมโีอกาสเรียนรูกระบวนการกลุม  เพราะการปฏิบัติงานรวมกันนั้นก็ตอง
มีการทบทวนการทํางานของกลุม  เพื่อใหมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหรือคะแนนของกลุมดีขึ้น 
  5.9.8  เด็กเกงจะมีบทบาททางสังคมในชั้นมากขึ้น  เพราะเขาจะรูสึกวาไมไดเรียนหรือ 
หลบไปทองหนังสือเฉพาะตน  เพราะเขามหีนาที่ตอสังคมดวย 
  5.9.9  ในการตอบคําถามในหองเรียน  ถาหากตอบผิดเพือ่จะหวัเราะ  เมื่อทํางานกลุม
เด็กจะชวยเหลือซ่ึงกันและกนั   ถาหากตอบผิดก็ถือวาตอบผิดทั้งกลุม  คนอื่น ๆ อาจจะชวยเหลือ 
ไดบาง  เดก็ในกลุมจะมีความผูกพันกนัมากขึ้น 
 นอกจากนั้น  การจัดการเรยีนรูแบบรวมมอืจะไดผลดกี็ตอเมื่อมีการเตรียมสภาพของ
หองเรียนใหดี  คือ  (สุรศักดิ์  หลาบมาลา, 2531, หนา 5)   
   1)  นักเรยีนตองเขาใจวาการทํางานของตนนั้น  เพื่อใหบรรลุเปาหมายกลุม  เชน   
ไดรับคําชมเชย  หรือประกาศชมเชยรวมกนัเปนกลุม 
   2)  นักเรยีนทกุคนตองเขาใจดีวาผลงานของตนเปนสวนหนึ่งของผลงานกลุม   
โดยวิธีนีน้ักเรยีนจะรูสึกสบายใจทีจ่ะขอความชวยเหลือ  หรือถามเพื่อนและชวยเพื่อนในกลุม   
ในกรณีที่ตางคนตางเรียน  ตางคนตางสอนนักเรยีนจะรูสึกละอายที่จะถามเพื่อนและเพื่อนบางคน 
ก็ไมเต็มใจจะอธิบายอยางแจมแจง  เพราะคะแนนเปนของแตละคนไมเกี่ยวกนั 
 นอกจากนี้  ชูศรี  สนิทประชากร  (2534, หนา 46-47)  ไดใหเหตุผลของ 
การจัดการเรยีนรูแบบรวมมอื  ไวดังนี้  คือ 
   1)  สงเสริมใหเกิดการเรยีนรูที่ดีขึ้นและความรูนั้นจะคงทนกวา 
   2)  รูจักการใชเหตุผลมากขึ้นมีความเขาใจในเรื่องนั้นลึกซึง้และ 
มีความคิดสรางสรรคมากกวา 
   3)  มีแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอกที่จะเรียนรูมากขึ้น 
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   4)  สนใจการทํางานและลดความไมเปนระเบียบวินยัของหองเรียนลงไดมาก  
เพราะทุกคนทาํงานรวมกนั 
   5)  ไดรับแนวความคิด  ความสามารถมากขึ้นจากเพื่อน 
   6)  มีการยอมรบัในความแตกตางระหวางเพื่อนในดานตาง ๆ เชน  ลักษณะนิสัย  
เพศ  ความสามารถ  ระดับของสังคม  และลักษณะแตกตางอื่น ๆ ของเพื่อน  ซ่ึงเมื่อใชวิธีการนี้จะ
ชวยใหเกิดความเขาใจกนัดขีึ้น 
   7)  มีการชวยเหลือสนับสนุนกันในดานตาง ๆ  
   8)  มีสุขภาพจติ   การปรับตัว  และการทํางานในสภาพที่เปนธรรมชาติดีไมเครียด 
   9)  ใชความสามารถของตนเองเต็มที่ที่จะใหกับเพื่อน 
   10)  มีทักษะในดานสังคมเพิม่มากขึ้น 
   11)  มีทัศนคตทิี่ดีมากขึ้นตอการเรียนวิชานั้น  และตอเพือ่นรวมชั้น 
   12)  มีทัศนคตทิี่ดีตอผูสอน 
   13)  มีทัศนคตทิี่ดีตอโรงเรียน 
 นอกจากประโยชนดังกลาว  ส่ิงที่เปนผลพลอยไดจากการใชการจัดการเรียนรู 
แบบรวมมือประการหนึ่งคือ  การที่นักเรยีนรูสึกถึงคุณคาของตนเองเพิม่ขึ้น  ทั้งนี้เพราะวานกัเรียน
ไดมีสวนรวมในการทํากจิกรรมกลุม  ซ่ึงแตละคนจะมีบทบาทสําคัญตอความสําเร็จของกลุม   
และประสบปญหาความสําเร็จในการทํางาน  ความเขาใจกับเนื้อหาวิชาตาง ๆ ก็ยิ่งเพิม่ความสนใจ 
การทํากิจกรรมการเรียนรูมากขึ้น  ซ่ึงเปนผลทําใหนักเรียนรูสึกถึงคุณคาของตนเองในชั้นเรียน  
ประสิทธิภาพในดานการสอนนั้น  จะเห็นไดวา  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือจะกอใหเกดิ
บรรยากาศนักเรียนไดพูดคยุกัน  ซ่ึงเปนการชวยตวันักเรียนเอง  และเพือ่เขาใจปญหาชัดเจนขึ้น   
แมจะไมสามารถหาคําตอบไดแตระดับการติดตามปญหาจะมีสูงกวาการที่ครูเปนผูกําหนดให
นักเรียนขางเดยีว  และการทีน่ักเรียนสามารถอธิบายใหเพื่อนฟงได  กจ็ะเปนการยกระดับ 
ความเขาใจใหสูงขึ้น  ถึงระดับการถายทอดความคิด  ซ่ึงการเรียบเรียงถอยคําอธิบายออกมาจะชวย
ปรับความเขาใจใหชัดเจนแนนแฟนยิ่งขึน้  (ปสาสน  กงตาล, 2535, หนา 21) 
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6.  การจัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณ 
 

 6.1  ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณ 
 การจัดการเรยีนรูแบบเนนประสบการณตรงกับภาษาอังกฤษวา  Experiential  Learning  
หมายถึง  การดําเนินการอันจะชวยใหนกัเรียนเกดิการเรยีนรูตามเปาหมายโดยใหนกัเรียนไดรับ
ประสบการณ  (Experience)  ที่จําเปนตอการเรียนรู 
 สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน  (2544, หนา 41-42)  กลาวถึงความสําคัญของการเรียนรู 
แบบเนนประสบการณไววา  การเรียนรูแบบเนนประสบการณเปนการเรียนรูอยางมีความหมาย
สําหรับผูเรียน  ปจจุบันไดมกีารเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการเรียนรู  (Conception  of  Learning)  
โดยเปลี่ยนจากแนวพฤติกรรมนิยม  (Behaviorist)  ซ่ึงมีการยึดครูเปนศูนยกลางและนักเรียนไมมี
สวนรวม  (Passive  Receivers)  ในการเรียนมาเปนการเนนดานการคิด  (Cognitive)  มนุษยนิยม  
(Humanistic)  สังคม  (Social)  และรูปแบบการเรียนแบบที่เรียกวา  Constructivist  Learning  
Models  นอกจากนีย้ังพบวาสังคมปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมีความจําเปนที่ตองเพิ่ม
ในเรื่องความยดืหยุนและศกัยภาพในการผสมผสานความรูเดิมกับประสบการณในรปูแบบใหม 
และแตกตางกนัออกไป  นกัการศึกษาจึงสนใจที่จะจดัการศึกษาเพื่อเนนไปยังประเดน็ที่วาผูเรียน
เมื่อเรียนแลวไดเรียนรูอะไร  (What  Learner  Know)  และสามารถทําอะไรไดบาง  ดงันั้น 
การออกแบบการเรียนรูจึงตองเนนการวัดความสามารถภาคปฏิบัติของการเรียน  (Competency-
based  Measure a  of  Learning)  และใชเทคนิคการเรียนรูแบบเนนประสบการณ  (Experiential  
Techniques)  ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะใหม ๆ ใหแกผูเรยีน  เชน  ทักษะความสามารถ 
ในการทํางานเปนทีม  เปนตน 
 

 6.2  ตัวบงชี้ของการจัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณ 
 ตัวบงชี้ของการจัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณ  ประกอบดวยส่ิงที่สําคัญดังนี้ 
  6.2.1  ผูสอนมีการจัดประสบการณการเรยีนรู  (Learning  Experience)  ในเรื่องที่
เรียนรูใหผูเรียนไดลงไปประสบดวยตนเอง 
  6.2.2  ผูสอนมีการติดตามผล  และเปดโอกาสใหผูเรียนแลกเปลี่ยนผลการทดลอง
ประยุกตใชความรูเพื่อขยายขอบเขตของการเรียนรู  หรือปรับเปลี่ยนความคิด  หลักการ/ สมมติฐาน
ตาง ๆ ตามความเหมาะสม 
  6.2.3  ผูสอนมีการวัดและประเมินผล  โดยใชการประเมนิผลการเรียนรูของตนเอง 
ของผูเรียนประกอบกับการประเมินผลของผูสอนดวย 
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  6.2.4  ผูเรียนมกีารสะทอนความคิด  (Reflex)  และอภิปรายรวมกนัเกีย่วกับสิ่งที่ได
ประสบมาหรือเกิดขึ้นในสถานการณเรียนรูนั้น 
  6.2.5  ผูเรียนมกีารสรางความคิดรวบยอด/ หลักการ/ สมมติฐานจากประสบการณที่
ไดรับ   
  6.2.6  ผูเรียนมกีารนําความคดิรวบยอด/ หลักการ/ สมมติฐานตาง ๆ ที่สรางขึ้นไป
ทดลองหรือประยุกตใชสถานการณใหม ๆ  
 

 6.3  วงจรการเรียนรูแบบเนนประสบการณ 
 วงจรของเลวนิ (Lewin’s Cycle)  โคลบ (Kolb,1984)  อางถึงใน  มณเฑียร  ชมดอกไม
,2549,หนา 1)  ไดเสนอรูปแบบการอธิบายที่มีประโยชนมากที่สุดรูปแบบหนึ่งสําหรับกระบวนการ
เรียนรูของผูใหญ  รูปแบบนี้เร่ิมตนมาจากวงจรการเรียนรูสําหรับผูใหญของเลวิน (Lewin’s Cycle)   
วงจรของเลวนินี้  ไดเสนอขั้นตอนการเรยีนรูไว 4 ขั้นตอน  ตามลําดับ  คือ 
 

Lewin’s Cycle 
 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 5  วงจรของเลวิน 4 ขัน้ตอน   

 6.3.1  ประสบการณที่เปนรูปธรรม (Concrete Experience)   
 6.3.2  การสังเกตโดยใชความคิดอยางไตรตรอง (Reflective Observation) 
 6.3.3  ความคิดรวบยอดที่เปนนามธรรม (Abstract Conceptualizations) 
 6.3.4  การลงมือทดลองปฏิบัติ (Active Experimentation) 
 ซ่ึงวงจรนี้อาจเกิดขึ้นไดภายในระยะเวลาสั้น ๆ หรืออาจคิดเวลาเปนวนั  เปนสัปดาห  
หรือเปนเดือนขึ้นอยูกับหัวเร่ือง  และบางทอีาจจะเปนกระบวนการของวงจรยอยภายในวงจรใหญ
ในเวลาเดียวกนั 
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 6.4  รายละเอียดของวงจรการเรียนรูท่ีเนนประสบการณ 
 เราไมสามารถใชวงจรการเรียนรูดังกลาวขางตนในการพฒันาความสามารถและความรู
ของผูเรียนในทุกเนื้อหา  แอเธอรตัน (Atherton, 2002 อางถึงใน มณเฑยีร  ชมดอกไม, 2546, หนา 
3)  จึงไดเสนอแนวคดิเกีย่วกบัการพัฒนาความสามารถและความรูของผูเรียนในลักษณะวงจรการ
เรียนรูในลกัษณะวงจรการเรยีนรูที่เนนประสบการณที่แตกตางไปจากที ่โคลบอธิบายไว  โดยได
พัฒนามาจากแนวคดิของ  โคลบที่ไดอธิบายวา  การเรียนรูเกิดจากความสัมพันธของ 2 มิติ  ไดแก 
 มิติท่ีหนึ่ง  คือ  การรับรู (Perception)  ซ่ึงแบงออกเปน 
 1)  ประสบการณที่เปนนามธรรม (Concrete Experience)   
 2)  ความคิดรวบยอดที่เปนนามธรรม (Abstract Conceptualization)  
 มิติท่ีสอง  คือ  กระบวนการจัดกระทําขอมูล (Processing)  ซ่ึงแบงออกเปน 
 1)  การสังเกตโดยใชความคิดอยางไตรตรอง (Reflective Observation)  
 2)  การลงมือทดลองปฏิบัติ (Active Experimentation)   

 แอเธอรตัน (Atherton, 2002 อางถึงใน มณเฑยีร  ชมดอกไม, 2546, หนา 4)  ไดเสนอไววา
การรูของบุคคลเกิดจากประสบการณ 2 แบบ  คือ  การรับรูดวยประสบการณตรง  ที่เรียกวา 
Apprehension  และการรับรูดวยความเขาใจ  ที่เรียกวา Comprehension 

 
 
 

      Two ways of knowing: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

by  direct  experience 
“apprehension” 

by  “comprehension” 
Or  knowing  about

ภาพที่ 6  กระบวนการรับรูของบุคคล 
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แอเธอรตัน (Atherton, 2002 อางถึงใน มณเฑียร  ชมดอกไม, 2546, หนา 4)  ไดเสนอไววา
การเขาใจหรือการสงผานความรูมี 2 วิธี  คือ  โดยการใชการแสดงออก (Denotation)  และโดยการ
คิดเกี่ยวกับความหมายแฝง (Connotation) 

  Two ways of understanding or “transforming” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7  กระบวนการสงผานความรู 

by                                      by 
using                                       thinking 
“denotation”                   “connotation” 

 

แอเธอรตัน (Atherton, 2002 อางถึงใน มณเฑียร  ชมดอกไม, 2546, หนา 5)  ไดเสนอ
กระบวนการจดักระทําขอมูลไว 2 ประการ  คือ  ความเปนสวนตัว (Private)  และความเปน
สาธารณะ (Public)  ดังแผนภูมิตอไปนี ้

   

Or another way of looking at it: mine, not Kolb’s! 

Private, internal 
activity Public, external 

activity 
Extroverted 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8  กระบวนการจัดกระทําขอมูล  
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 6.5  รูปแบบของความรูและวงจรการเรียนรู (Forms of Knowledge and Learning 
Cycle)  
 ฮัดสัน (Hudson, 1967  อางถึงใน  มณเฑียร  ชมดอกไม, 2546, หนา 5)  ไดแบงแบบการ
คิดออกเปน 2 ประเภท  คือ  การคิดเอกนยั (Convergent)  และการคิดอเนกนยั (Divergent)   
 เพียเจต (Piaget, 1963  อางถึงใน  มณฑียร  ชมดอกไม, 2546,  หนา 5)  ไดแบงการ
ปรับตัวของมนุษยออกเปน 2 ประเภท  คือ  การซึมซับหรือการดูดซึมประสบการณ (Assimilation)  
และการปรับโครงสรางทางเชาวปญญา (Accommodation) 
 แอเธอรตัน (Atherton, 2002 อางถึงใน มณเฑียร  ชมดอกไม, 2546, หนา 5)  ไดแบง
ความรูออกเปน 4 ประเภท  โดยอิงตามแนวคิดของฮัดสนัและเพียเจต  ดังนี ้
 
 

    
 
  
  

                     Leads  to  four  kinds  of  knowledge: 

Divergent 

Convergent 

Accommodative 

Assimilative 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 9  ลักษณะของความรู 
 

 6.6  แบบการเรียนท่ีเนนประสบการณ (Experiential Learning Styles) 
 ฮันนี  และมัมฟอรด (Honey & Mumford, n.d.  อางถึงใน มณเฑยีร  ชมดอกไม,2546,  
หนา 2)  ไดเสนอเกี่ยวกับการแบงประเภทของผูเรียน (Typology of Learners)  โดยแบงเปน 4 
ประเภท  ไดแก 
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  Honey & Mumford: Typology of Learners 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activist: prefers doing 
And experiencing 

Reflector: observes 
and reflects 

Pragmatist: like to 
“have a go” try thin as 
To see if they work 

Theorist: wants to 
understand underlying 
reasons, concepts, 
relationships 

ภาพที่ 10  ประเภทของผูเรียน 4 ประเภท 

 

 6.6.1  ผูเรียนทีถ่นัดการลงมือกระทําและการมีประสบการณ  เรียกวา  Activist   
ชอบการลงมือกระทําและการมีประสบการณ 
 6.6.2  ผูเรียนทีถ่นัดการสังเกตและการไตรตรอง  เรียกวา  Reflector  ชอบการสังเกต   
การไตรตรอง 
 6.6.3  ผูเรียนทีถ่นัดดานทฤษฏี  เรียกวา  Theorist  ชอบที่จะทําความเขาใจสิ่งตาง ๆ 
อยางมีเหตุผล  สรางความคิดรวบยอด  และความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ  
 6.6.4  ผูเรียนทีถ่นัดการมองเห็น  เรียกวา  Pragmatist  ชอบที่จะไปดู  ไปมองสิ่งตาง ๆ  
 นอกจากนี้  โคลบยังไดแบงแบบการเรียนของผูเรียนออกเปน 4 แบบเชนเดียวกนัแต
แตกตางจากแบบการเรียนของฮันนีและมมัฟอรด  คือ  โคลบอธิบายวา  การเรียนรูเกดิขึ้นจาก
ความสัมพันธของมิติ 2 มิติ  คือ  การรับรู (Perception)  และกระบวนการจัดกระทําขอมูล 
(Processing) 
 การรับรูของบุคคลมี 2 ชองทาง  คือ  ผานทางประสบการณที่เปนรูปธรรม (Concrete 
Experience)  และผานทางความคิดรวบยอดที่เปนนามธรรม (Abstract Conceptualization)  
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 สวนกระบวนการจัดทําขอมลูของบุคคลมี 2 ชองทางเชนเดียวกัน  คือ  การลงมือทดลอง
ปฏิบัติ (Active Experimentation)  และการสังเกตโดยใชความคิดอยางไตรตรอง (Reflective 
Observation)  
 และเมื่อลากเสนตรงของชองทางการรับรู 2 ชองทาง  และเสนตรงของกระบวนการ
จัดทําขอมูล  เพื่อใหเกิดการเรียนรูมาตัดกนั  แลวเขยีนวงกลมจะเกิดพืน้ที่เปน 4 สวนของวงกลมซึ่ง
สามารถแทนลักษณะการเรยีนรูของผูเรียน 4 แบบ  คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  11  ลักษณะการเรียนรูของผูเรียน 
 

แบบที่ 1  ผูเรียนถนัดการใชจนิตนาการ (Imaginative Learners)  เพราะมกีารรับรูผาน
ทางประสบการณที่เปนรูปธรรม  และใชกระบวนการจัดกระทําขอมูลดวยการสังเกตโดยใช
ความคิดอยางไตรตรอง 
 แบบที่ 2  ผูเรียนถนัดการวิเคราะห (Analytic Learners)  เพราะมีการรับรูผานทาง
ความคิดรวบยอดที่เปนนามธรรมและใชกระบวนการจัดกระทําขอมูลดวยการสังเกตโดยใช
ความคิดอยางไตรตรอง 
 แบบที่ 3  ผูเรียนถนัดใชสามญัสํานึก (Commonsense Learners)  เพราะมีการรับรูผานทาง
ความคิดรวบยอดที่เปนนามธรรม  และใชกระบวนการจดักระทําขอมูลดวยการลงมือทดลองปฏิบัติ 
 แบบที่ 4  ผูเรียนถนัดในการปรับเปลี่ยน (Dynamic Learners)  เพราะมกีารรับรูผานทาง
ประสบการณที่เปนรูปธรรม  และใชกระบวนการจัดกระทําขอมูลดวยการลงมือทดลองปฏิบัติ 
 โคลบไดสรางเครื่องมือทดสอบแบบการเรยีนรูของผูเรียนขึ้น  เรียกวา  The Learning 
Style Inventory หรือ LSI 
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 6.7  ขั้นตอนการเรียนรูแบบเนนประสบการณ 
 การเรียนรูแบบเนนประสบการณประกอบดวยข้ันตอน 5 ขั้น  ดังนี ้
  6.7.1  ขั้นประสบการณ  (Experiencing)  เปนขั้นลงมือหรือทํากิจกรรมจากสภาพจริง   
เชน  การเก็บรวบรวมขอมูลราคาสินคาในตลาด  การสัมภาษณหรือการปฏิบัติการตาง ๆ  
  6.7.2  ขั้นนําเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ  (Publishing)  เปนขั้นของการพูด   
การเขียน  เชน  นําขอมูลที่ไดจากขั้นประสบการณมานาํเสนอ  ซ่ึงอาจทําไดทั้งการพูดและการเขยีน  
อาจเขียนลงแผนภูมิหรือตาราง  พรอมนําเสนอดวยปากเปลา  เปนตน 
  6.7.3  ขั้นอภิปรายผล  (Discussing)  เปนขั้นของการอภปิรายซักถามเพื่อความเขาใจ 
ที่แจมชัดและเพื่อใหไดแนวคิดตอการประยุกตใช  ขัน้นีท้ั้งครูและนักเรียนอาจรวมกนัในการตั้ง
คําถามเพื่อการอภิปรายรวมกนั 
  6.7.4  ขั้นสรุปพาดพิง  (Generalizing)  เปนขั้นของการสรุปผลการเรียนรูจากทั้ง 3 ขั้น
ขางตน  โดยสรุปพาดพิงสูหลักการหรือสูมุมมองหรือแบบแผนที่กวางขึ้น  อาจรวมกันสรุปหรือ 
แตละคนสรุปก็ได  นับวาเปนการสรางองคความรูไดดวยตนเอง  โดยผานประสบการณหรือ 
การลงมือกระทํา 

6.7.5 ขั้นประยกุตใช  (Applying)  เปนขั้นของการนําส่ิงที่ไดจากการเรียนรูไป 
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  ซ่ึงอาจจัดทําในรูปของโครงการ  การทดลอง  การปรับใชกับ
ชีวิตประจําวันการแกปญหาหรือการคนควาวิจัยตอไป  ซ่ึงถือเปนการลงมือกระทํา/ปฏิบัติ  
 เปนวงจรตอไปไดอีกดวย  ข้ันตอนการเรียนทั้ง  5  ขั้น  สรุปไดดังนี ้
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ขั้นที่ 1 
ขั้นประสบการณ 

(กิจกรรม, การลงมือ) 

ขั้นที่ 2 
ขั้นนําเสนอและแลกเปลีย่น  
ประสบการณ (พูด-เขียน) 

ขั้นที่ 3 
ขั้นอภิปรายผล 

ขั้นที่ 4 
ขั้นสรุปพาดพงิ 

(สูหลักการ) 

ขั้นที่ 5 
ขั้นประยกุตใช 

Generalizing 

Applyin Processing 

Experienci

 ภาพที่  12  ขัน้ตอนการเรียนรูแบบเนนประสบการณ 
 

 อาจกลาวไดวา  การจัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณเปนการจัดการเรียนรูที่ผูสอน 
จัดใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงกอน  แลวจึงใหผูเรียนยอนกลับไปสังเกต  ทบทวน  และนํา 
ส่ิงที่เกิดขึ้นมาคิดพิจารณาไตรตรองรวมกันจนผูเรียนสามารถสรางความคิดรวบยอด  และนําไป
ประยุกตใชในสถานการณใหมได  ประกอบดวยข้ันตอนการจัดการเรียนรู  5  ขั้น  ไดแก   
ขั้นประสบการณ  ขั้นนําเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ  ขั้นอภิปรายผล  ขั้นสรุปพาดพิงและ 
ขั้นประยกุตใช  ซ่ึงในการวจิัยนี้  ผูวิจัยไดนําขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณ
ดังกลาวขางตนไปใชในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   
ช้ันประถมศึกษาปที่  3  สาระที่  6 
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7.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 7.1  งานวิจัยภายในประเทศที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
 

 ในประเทศไทยมีงานวิจัยเกีย่วกับวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  ซ่ึงมักศึกษา 
โดยนักศกึษาระดับปริญญาโท  ปริญญาเอก  ที่สวนมากจะทําการวิจยัเพื่อศึกษาผลของวิธีการจัด 
การเรียนรูแบบรวมมือ  โดยใชเทคนิควิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือที่แตกตางกนัออกไป   
และทําการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลทางการเรียนที่เกดิการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  โดยใชเทคนิค 
แตละวิธีกับผลทางการเรียนที่เกิดจากการเรียนดวยวิธีสอนแบบปกติ  โดยเลือกศกึษาในเนื้อหาวิชา 
ตาง ๆ  เชน  วทิยาศาสตร  คณิตศาสตร  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และสังคม  เปนตน  ดังตัวอยาง
งานวิจยัที่เสนอไว  ดังนี ้
 สุธาดา  มุงซอนกลาง  (2540, บทคัดยอ)  ไดรับการศึกษาทดลองเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตรและความรวมมือในการทํางานกลุมระหวางกลุมนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนที่เรียนดวยวิธีการจดัการเรียนรูแบบรวมมือที่เปนทางการกับไมเปนทาง 
การผลการศึกษาพบวานักเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่เรียนดวยวธีิการจัดการเรยีนรูแบบ
รวมมือที่เปนทางการกับไมเปนทางการมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  นกัเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่เรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือที่เปนทางการกับไมเปนทางการทคีวามรวมมือในการทํางานกลุมแตกตางกนัอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 นิตยา  เจริญนิเวศนุกูล  (2541, บทคัดยอ)  ไดทําการทดลองเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  3  ระหวางกลุมที่ใชวิธีการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือ  ประเภท  การแขงขันระหวางกลุมเกมที่มีและไมมกีารทดสอบยอย  พบวา  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ระหวางกลุมที่ใชวิธีการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือ  ประเภทการแขงขันระหวางกลุมเกมที่มีและไมมีการทดสอบยอย  พบวา  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 ที่ใชวิธีการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือประเภทการแขงขันระหวางกลุมดวยเกมที่มกีารทดสอบยอยสูงกวานักเรียนที่ใชวิธี 
การจัดการเรยีนรูแบบรวมมอืประเภทการแขงขันระหวางกลุมดวยเกมที่ไมมีการทดสอบยอย   
อยางมีนัยสําคญัที่ระดับ 0.05 
 นลินี  ทีหอคํา  (2541, หนา 98)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกบัวิธีเรียน 
โดยไมใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  พบวา  นกัเรียนที่ไดรับการจดัการเรียนรูแบบรวมมือ 
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มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติสูงกวานักเรียนที่ไมไดเรียนแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
 สุมาลี  บัวเล็ก  (2541, บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิา
วิทยาศาสตร   และความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ที่ไดรับการสอนโดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูและการสอนตามคูมือครู  กลุมตัวอยางคือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 2 หองเรียน  แตละหองมีนักเรียน 40 คน  กลุมทดลองสอน
โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  กลุมควบคุมสอนตามคูมือครู  การวิจยันี้ผลปรากฏวา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  .05  และความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
ของนักเรียน  กลุมทดลองและกลุมควบคมุแตกตางกนัอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  .05 
 อามัดไญนี  ดาโอะ  (2541, บทคัดยอ)  ศึกษาผลของการเรียนแบบการจดัการเรียนรูแบบ
รวมมือตอสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนภาษาอังกฤษและเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
โรงเรียนแสงธรรมวิทยา  จังหวัดนราธิวาส  กลุมตัวอยางคือนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที 3  จํานวน 
74 คน  ไดมาจากการสุมแบบเฉพาะเจาะจง  นักเรียนหญิง 39 คน  นักเรียนชาย 35 คน  ซ่ึงแยกกัน
เรียน  ใชเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 4  คาบ  คาบละ 50 นาที  ผลการวจิัยพบวา  คะแนนของ
นักเรียนที่ไดจากการทดสอบหลังการสอนโดยใชวิธีการจดัการเรียนรูแบบรวมมือสูงกวาการสอน   
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 แพรวพรรณ  ฤกษศรีรัตน  (2544, บทคัดยอ)  ไดทําการทดลองศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิทยาศาสตร  ทักษะความรวมมือในการทํางานและสภาพแวดลอมทางการเรียนของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สอนดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  พบวา  หลังการจัดการเรียนรู 
แบบรวมมือนกัเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ 
ระดับ  .05  และสอบผานตามเกณฑทีก่ําหนดจํานวนมากกวากอนเรยีน  นักเรยีนมีทกัษะ 
ความรวมมือในการทํางานตามบทบาทไดสมบทบาทมาก  จํานวน 31 คน  ทํางานตามบทบาทไดดี
จํานวน 10 คน  และทํางานตามบทบาทพอใชและตองปรบัปรุงบทบาท  จํานวน 4 คน  นักเรียน 
มีความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางการเรียนในดานการมีสวนรวมในการเรียนและเจตคติตอ
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรสูงกวากอนเรยีนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  มีความคิดเห็นใน
ดานความสามคัคี ความรวมมือกันและการแขงขันกอนเรยีนและหลังเรยีนแตกตางกนัไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
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 สุจินาฎ  ศรีอิทธิยาเวทย  (2548,บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยวิธีการเรยีนแบบรวมมือ 
กลุมตัวอยาง  จํานวน 1 หองเรียน  จํานวน 30 คน  กลุมตัวอยางไดรับการเรียนการสอนดวยวิธีการ
เรียนแบบรวมมือ  จํานวน 9 คร้ัง 3 สัปดาห  เครื่องมือที่ใชในการทดลอง  ไดแก  วิธีการเรียนแบบ
รวมมือและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  จํานวน 30 ขอ  สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล  คือ  คาเฉลี่ยเรขาคณติ  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และทดสอบที (t-test)  ผลการวิจัย
พบวา  นกัเรียนที่เรียนดวยวธีิการเรียนแบบรวมมือหลังทดลองสูงกวากอนการทดลอง  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01     
 

 7.2  งานวิจัยในตางประเทศที่เก่ียวของกับการเรียนแบบรวมมือ 
 

 อะฮูจาร  (Ahuja, 1994, Abstract)  ไดทําการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเจตคติและการใชทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรในวิชาวทิยาศาสตรของนกัเรียนเกรด 7  ใน
รัฐโอไฮโอ  ตวัอยางประชากร  คือ  นักเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 5 หองเรียน  จํานวน 116 คน   
ซ่ึงแบงกลุมทดลอง 3 หองเรียน  จํานวน 68 คน  โดยใหไดรับการเรยีนรูดวยวิธีเรียนแบบการจดั 
การเรียนรูแบบรวมมือ  และกลุมควบคุม 2 หองเรียน  จาํนวน 48 คน  ไดรับการเรียนดวยวิธีแบบ
ปกติ  วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ANCOVA  ผลที่ไดจากการวจิัยพบวา  นักเรียนกลุมทดลองที่
เรียนดวยการจดัการเรียนรูแบบรวมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและมีเจตคติตอวิชา
วิทยาศาสตรสูงกวากลุมควบคุมที่เรียนแบบปกติ  แตมีผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ไมแตกตางกัน 
 วัตสัน  และมารแชล  (Watson  &  Marshall, 1995, Abstract)  ไดศึกษาผลของการใชแรง
เสริมและการจัดการกลุมที่แตกตาง  ในการเรียนแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือทีม่ีตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนภายในกลุมของนักเรียนวทิยาลัย  การ
อบรมวิทยาศาสตร  โดยศึกษากับนักศกึษาชั้นปที่ 1 ของมหาวิทยาลัย  East  Carolina  ทั้งหมด 3 
หอง  จํานวน  116  คน  ใชเวลาในการศึกษา  2  เดือน  ดําเนินการวิจยัโดยแบงนักศกึษาออกเปน  4  
กลุม  ใหกลุมที่ 1 เปนกลุมที่มีความสามารถแตกตางกันไดรับการเรียนแบบการจดัการเรียนรูแบบ
รวมมือโดยการใชแรงเสริม  กลุมที่ 2 คลายกับกลุมที่ 1 แตไมไดรับแรงเสริม  กลุมที่ 3 สมาชิกมี
ความสามารถไมแตกตางกัน  ไดรับการเรียนแบบการจดัการเรียนรูแบบรวมมือโดยการใหแรงเสริม  
และกลุมที่  4  คลายกับกลุมที่ 3  แตไมไดรับแรงเสริม  เครื่องมือที่ใชในการวจิัย  คือแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรที่ครอบคลุมทั้งดานเนื้อหา  และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร  และแบบสังเกตการณมีปฏิสัมพันธระหวางนักศึกษาในการทํางานกลุมวิเคราะหความ
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แปรปรวนของขอมูลโดยใชสถิติ ANCOVA  ผลการวิจัยพบวา  นกัศึกษาที่เรียนแบบการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือทั้ง  4  กลุม  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและปฏิสัมพันธระหวางนกัศกึษาไม
แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  แสดงใหเห็นวาการเรียนแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
นั้นสามารถสงเสริมใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและปฏิสัมพันธระหวางนกัเรียนในกลุม
ไดสูงขึ้นเชนเดียวกัน 
 ไรท  (Wright,  1999 , Abstract) ศึกษาเรื่องผลของวิธีการเรียนรูแบบรวมมือที่มีตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนเกรด 4 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนเกรด 4 
ภายใตกลุมที่มคีวามแตกตางในดานเพศ  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยแบงออกเปน 2 กลุม  
เปนกลุมควบคุมและกลุมทดลองคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนทีไ่ดจาก
การทดสอบของครู  การวิจยักึ่งการทดลองนี้ใชรูปแบบการวิจยัแบบการทดสอบกอนและหลัง
ทดลองผลการวิจัยพบวาวิธีการเรียนแบบรวมมือที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตรทั้งกอน
และหลังทดลองไมแตกตางกันและปฏิเสธสมมติฐาน 
 เอลเลน  (Allen,1999, Abstract) ศึกษาเปรยีบเทียบพฤติกรรมนักเรียน  ระหวางการเรยีน
การเรียนแบบรวมมือและแบบบรรยาย  เปาหมายในการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบพฤตกิรรมของ
นักเรียนในหองเรียนวิทยาศาสตรที่เรียนดวยวิธีเรียนแบบรวมมือกับหองเรียนวิทยาศาสตรที่เรียน
ดวยวิธีเรียนโดยวิธีบรรยายจากครูผูสอน  กลุมตัวอยางเปนครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร/วิทยาศาสตร  
และนักเรียนเกรด 5 ในโรงเรียนเอกชนประมาณ 300 คน  โดยแบงครูและนักเรยีนออกเปน 2 กลุม
และใชวิธีสอน 2 วิธี  พบวาสวนใหญพฤติกรรมในทางทีไ่มดีไมเหมาะสมของนักเรียนจะเกิดขึ้นใน
หองเรียนทีเ่รียนดวยวิธีบรรยายจากครูผูสอน  
 

 สรุปการศึกษาตัวอยางงานวจิัยทั้งภายในประเทศและตางประเทศผลที่ไดจากงานวจิยัทั้ง
สองนี้มีลักษณะสอดคลองกัน คือ การเรียนดวยวิธีการแบบรวมมือ  โดยใชเทคนิควธีิการตางๆ นั้น 
ชวยสงผลใหนักเรียนทั้งที่เรียนเกงและเรยีนออนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานตางๆและมี
พฤติกรรมการทํางานกลุมแบบรวมมือสูงขึ้น  และยังสงผลใหนักเรยีนมเีจตคติตอการเรียนในแตละ
วิชาสูงขึ้นดวยเปนการสนับสนุนวาการเรยีนดวยวิธีการเรียนรูแบบรวมมือนี้สามารถนํามาใช
พัฒนาการเรียน  ดานความรู  เจตคติ  ทักษะทางสังคม  ทักษะการสื่อความหมาย  และทักษะการ
ทํางานกลุมไดดี 
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 7.3  งานวิจัยภายในประเทศที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณและ
เจตคติตอการเรียนรู 
  

 สุรินทร  คลายรามัญ  (2543, หนา ง)  ไดทําการวิจยัเร่ือง  การพัฒนากระบวนการอบรม
โดยใชการเรียนรูแบบเนนประสบการณและการเรียนรูโดยการรับใชสังคมเพื่อเสริมสรางความรู 
เจตคติและการมีสวนรวมทางการเมืองของผูนําชุมชนที่เปนสตรี  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
กระบวนการอบรมโดยใชการเรียนรูแบบเนนประสบการณและการเรียนรูโดยการรับใชสังคม 
เพื่อเสริมสรางความรู  เจตคติและการมีสวนรวมทางการเมืองของผูนําชุมชนที่เปนสตรี  เพื่อศึกษา
ผลของการใชกระบวนการอบรมที่พัฒนาขึ้นและเพื่อศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองของผูนํา
ชุมชนที่เปนสตรี  ผลการวิจัยพบวา  กระบวนการอบรมโดยใชการเรียนรูแบบเนนประสบการณ
และการเรียนรูโดยการรับใชสังคมที่พัฒนาขึ้นประกอบดวยข้ันตอน 10 ขั้นตอน  ไดแก  รวบรวม
ประสบการณเดิม  ใหประสบการณใหม  สะทอนความคิดและอภิปราย  สรุปความคิดรวบยอด  
ประยุกตใชความรู  โดยการวางแผนการรับใชสังคม  ปฏิบัติกิจกรรมการรับใชสังคม  สะทอน
ความคิดและวเิคราะหประสบการณจากการรับใชสังคม  รายงานผลการเรียนรู  ปรากฏวา   
ผูเขาอบรมในกลุมทดลองและกลุมควบคมุมีคาเฉลี่ยของคะแนนความรูทางการเมือง  เจตคต ิ
ทางการเมืองและการมีสวนรวมทางการเมืองจากการติดตามผลการอบรมไมแตกตางกนั   
ผูเขาอบรมในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนความรูทางการเมือง  และการมีสวนรวม 
ทางการเมืองหลังการอบรมสูงกวากอนการอบรม  สวนคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติทางการเมือง 
ไมแตกตางกัน 
 กัลยารัตน  เสาวคนธ  (2548, บทคัดยอ)  ศกึษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร  ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร  เจตคติตอสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  กอนและหลังการเรียนดวยการจัดการเรยีนรูแบบเนนประสบการณ   
จํานวน 39 คน  โรงเรียนอนบุาลวัดสระแกว  จังหวัดสระแกว  ผลการวจิัยสรุปไดวา  ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร  เจตคติตอสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  หลังการเรียนรูดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู
แบบเนนประสบการณสูงกวากอนเรยีน 
 อําไพร  ใจแกว (2548, บทคดัยอ)  ศกึษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ  ทักษะการ
ฟงและการพดูภาษาอังกฤษ และเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษของนกัเรียนชัน้ประถมปที่ 3  กอน
และหลังการเรียนดวยการจดัการเรียนรูแบบเนนประสบการณ  จํานวน 24 คน  โรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา 83 (บานหวยโจด)  อําเภอวัฒนานคร  จังหวดัสระแกว  ผลการวจิยัสรุปไดวา  ผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนภาษาอังกฤษ  ทกัษะการฟง  และการพูดภาษาอังกฤษ  และเจตคติตอการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมที่ไดัรับการสอนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณ
หลังการเรียนรูสูงกวากอนเรียน 
 สมเกียร  พลอยเพ็ชร  (2551,บทคัดยอ)  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยและ 
เจตคติตอการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1  กอนและหลังการเรียนรูดวยรูปแบบ
การจัดการเรยีนรูแบบเนนประสบการณ จาํนวน 45 คน  โรงเรียนมารีวทิยากบินทรบรีุ  อําเภอ
กบินทร  จังหวัดปราจีนบุรี  ผลการวิจัยสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียน 
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณหลังการเรียนรูสูงกวากอนเรียน  และเจตคติตอ 
การเรียนภาษาไทยของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณหลังเรยีนสูงกวา
กอนเรียน   
 ศศิธร  พรมฉิน  (2551, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจยัเร่ือง  ผลการเรยีนรูภาษาองักฤษของ
นักเรียนชัน้ประถมศกึษาปที่ 6 ดวยรูปแบบการจัดการเรยีนรูแบบเนนประสบการณ  ผลการวิจัยพบวา  
นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยรูปแบบการจดัการเรยีนรูแบบเนนประสบการณ  มีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   มีทักษะภาษาอังกฤษ 
หลังเรียนสูงกวากอนเรยีนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  และเจตคติตอการเรียน
ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวากอนเรยีนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   
  

7.4  งานวิจัยในตางประเทศที่เก่ียวของกับการเรียนรูแบบเนนประสบการณ 
 

 ฮิคคอซก  (Hickcox, 1991, Abstract)  ไดทําการวิจยัเร่ือง  การทบทวนเชิงประวัติศาสตร
เกี่ยวกับทฤษฎกีารเรียนรูแบบเนนประสบการณของโคลบ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนแหลง
เรียนรูเชิงประวัติศาสตรของทฤษฎีการเรียนรูแบบเนนประสบการณของโคลบ  และเพื่อทดสอบ 
ผลของการใชและการประยกุตใชทฤษฎีการเรียนรูแบบเนนประสบการณของโคลบและ 
แบบการเรียนรูที่ปรากฏในวรรณคดีของงานวิจยัที่เกีย่วของระหวางป 1971 ถึง 1990  ผลการวิจัย
พบวาโคลบสรางทฤษฎีการเรียนรูแบบเนนประสบการณโดยอาศยัการอธิบายเกี่ยวกับการเรียนรู
ของดิวอ้ี  ทฤษฎีการเรียนรูของเลวิน  และทฤษฎีพัฒนาการของเพียเจต  ในขั้นตอนของการสราง
ความคิดรวบยอดในทฤษฎกีารเรียนรูแบบเนนประสบการณของโคลบ  นอกจากนี้ผูวจิัยยังพบวา
โคลบไดอาศัยแนวคดิเกีย่วกบัโครงสรางทางจิตวิทยาเกีย่วกับจิตสํานกึของวิลเลียม  เจมส  ในการ
กําหนดขั้นตอนของการจัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณ  นอกจากนี้  แบบการเรยีนรูวิชา
อักขรานุกรมภูมิประเทศและการวดัประสทิธิภาพกระบวนการและลักษณะในการทาํงานของจิต
ของเคอรี  ก็ยังชวยสนับสนนุแนวคดิเกีย่วกบัแบบการเรียนรู 4 แบบ  ในทฤษฎีการเรียนรูแบบเนน
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ประสบการณของโคลบใหมีความเชื่อมั่น  และความเทีย่งตรงของเนือ้หาดวย  ผลการวิจัยของ    
ฮิคคอซกยังพบดวยวางานวจิัยเกีย่วกับการจัดการเรียนรูสวนใหญถึงรอยละ  61.7  ทาํการวิจยัโดย
อาศัยทฤษฎีการจัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณและแบบการเรียนรูของโคลบในการจัดการ
เรียนรูในสาขาวิชาตาง ๆ ไดแก  การบัญชแีละธุรกิจ  วิชาชีพทางดานสงัคมสงเคราะห  วิชาชีพ
ทางดานการแพทย  การจดัการศึกษาในระดับสูงกวามัธยมศกึษา  และวชิาชีพครู  นอกจากนี้  ทฤษฎี
การเรียนรูแบบเนนประสบการณของโคลบยังไดอธิบายความรูความเขาใจเกีย่วกับขัน้ตอนการ
จัดการเรียนรูที่ชวยใหนกัการศึกษาจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน  
นอกจากนี้  ทฤษฎีการเรียนรูแบบเนนประสบการณของโคลบยังไดอธิบายวาประสบการณที่เปน
รูปธรรมและประสบการณที่เปนนามธรรมมีคุณคาเทาเทียมกัน  และอธิบายกระบวนการเรียนรูที่
ตรงกันขามกนัระหวางความเขาใจแบบ Apprehension  และความเขาใจแบบ Comprehension  ดวย 
 เจนเซน  (Jensen, 1995, Abstract)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  การประยุกตใชทฤษฎีการเรียนรู
แบบเนนประสบการณของ  โคลบสําหรับนักศึกษาใหมที่เริ่มเรียนรายวิชาบัญชีในภาคเรียน 1  
เนื่องจากองคกรวิชาชีพและการจัดการศกึษาทางดานบญัชีไดพยายามอยางยิ่งที่จะคนหาวิธีการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาบัญชีที่มีประสิทธิภาพ  และไดพบวาการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการ
เรียนรูแบบเนนประสบการณเปนการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ  และยังไมมีผูใดทดลองใชใน
การจัดการเรยีนรูกับนักศกึษาใหมที่ไมเคยเรียนทางดานบญัชีมากอน  ผูวิจัยจึงไดมกีารทดลองนํา
ทฤษฎีการเรียนรูแบบเนนประสบการณของ  เดวิท  โคลบมาใชในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
บัญชีใหแกนักศึกษาใหมที่เพิง่เริ่มเรียนในภาคเรียนที่ 1  และไมเคยเรยีนทางดานบัญชมีากอน   
โดยจัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณทีใ่ชขั้นตอนการจัดการเรียนรูที่มี 4 ขั้นตอน  ประกอบดวย 
ขั้นจัดประสบการณที่เปนรูปธรรม  ขั้นสังเกตอยางไตรตรอง  ขั้นสรางความคิดรวบยอด  และ 
ขั้นลงมือปฏิบัติ  แบบแผนในการทดลองครั้งนี้ประกอบดวยกลุมทดลองที่เรียนรูดวยการจัด 
การเรียนรูแบบเนนประสบการณ  และกลุมควบคุมที่เรียนรูจากการจดัการเรียนรูดวยวิธีสอบ 
แบบบรรยายตามปกติ  ผลการวิจัยพบวากลุมทดลองที่เรียนรูดวยการจดัการเรียนรูแบบเนน
ประสบการณมีผลการเรียนรูสูงกวากลุมควบคุมอยางมนีัยสําคัญทางสถิต 
 ริคชารด  (Richard, 1998, pp. 59 - 04 A)  ไดทําการวจิัยเร่ือง  ความสัมพันธระหวาง
สมรรถภาพการสื่อสารระหวางบุคคลกับการเรียนรูในการฝกอบรมเพื่อพัฒนาการจดัการโดยใช 
การจัดการเรยีนรูแบบเนนประสบการณ  ผลการวิจัยพบวา  มีความสัมพันธระหวางสมรรถภาพ 
การสื่อสารระหวางบุคคลกบัการเรียนรูในการฝกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการโดยใชการจัด 
การเรียนรูแบบเนนประสบการณผูเขาฝกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการโดยใชการจัดการเรียนรู 
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แบบเนนประสบการณ  จํานวน 116 คน  มีความพึงพอใจการจัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณ
และมีความเหน็วาการเรยีนรูแบบเนนประสบการณสามารถชวยปรับปรุงสมรรถภาพการสื่อสาร
ระหวางบุคคล  และผูเขาฝกอบรมเรียนรูเกีย่วกับการสื่อสารระหวางบคุคลจากการเรียนรูแบบเนน
ประสบการณไดมาก 
 ซูน  (Soon, 1999, pp. 60 - 04 A)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  การฝกอบรมผูนําครอบครัวของ
เกาหลีโดยใชแนวการจัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณ  โดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ  เนื่องจาก
ผูนําครอบครัวของเกาหลีที่เขารับการอบรมผูนําครอบครัวประกอบดวยชาวเกาหลีและชาวอเมรกิัน
เชื้อสายเกาหล ี ซ่ึงมีวัฒนธรรมในการเรียนรูแตกตางกัน  คือ  ชาวเกาหลีมีวัฒนธรรมในการเรยีนรู
แบบการเรียนรูแบบฟงบรรยายจากผูรูหรือครู  และชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีมีวัฒนธรรมใน 
การเรียนรูแบบการเรียนรูดวยตนเอง  โดยมีครูเปนเพยีงผูชวยใหเกดิการเรียนรู  ผูวจิัยจึงไดจดั 
การฝกอบรมผูนําครอบครัวเกาหลี  ซ่ึงมีวฒันธรรมในการเรียนรูตางกนั  โดยใชแนวการจดั 
การเรียนรูแบบเนนประสบการณ  ผลการวิจัยพบวา  แนวการจดัการเรยีนรูแบบเนนประสบการณ
เปนวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ  ชวยเสรมิการเรียนรูแบบการฟงบรรยายของผูนําครอบครัวที่เปน
ชาวเกาหลีและชวยเสริมการเรียนรูแบบการเรียนรูดวยตนเอง  โดยมีครูเปนผูชวยของผูนําครอบครัว
ที่เปนชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลี  การเรียนรูแบบเนนประสบการณทําใหผูนําครอบครัวทุกคน 
มีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูดวยการพูดคุยกนั  มีการสะทอนความคิด  การประเมินตนเอง 
และการเปดเผยตนเอง  ชวยใหเกิดปฏกิิริยาตอบรับดานอารมณและพฤติกรรมที่ดี  ผูนําครอบครัว 
ที่เขาฝกอบรมทุกคนตองการเรียนรูดวยการเรียนรูแบบเนนประสบการณ 
 

 จากการศึกษางานวิจยัทั้งในและตางประเทศดังกลาว  สรุปไดวา  การจัดการเรียนรูแบบ
เนนประสบการณ  สามารถชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณที่เปนรูปธรรม  มีการสรางความคิด 
รวบยอด  การสังเกตอยางไตรตรอง  การทดลองปฏิบัติ  ทําใหผูเรียนมสีวนรวมในการะบวนการ
เรียนรูมีการสะทอนความคดิ  การประเมนิตนเอง  สามารถชวยใหผูเรียนมีความรู  ความสามารถ
เพิ่มขึ้นมีประสบการณที่มีคุณคา  มีสมรรถภาพการสื่อสารระหวางบคุคลไดมากขึ้น  และชวยให
เกิดปฏิกิริยาตอบรับดานอารมณและพฤติกรรมที่ดี 
 

 7.5  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเจตคติในตางประเทศ 
 ออสติน  (Austin, 1996, p. 3638)  ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับผลของการเรียนแบบการจดั 
การเรียนรูแบบรวมมือในวชิาคณิตศาสตรที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและเจตคติ
ตอวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษาระดับวิทยาลัย  โดยแบงนักศึกษาเปน 2 กลุม  คือ  กลุมทดลอง   
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ซ่ึงเรียนแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  และกลุมควบคุม  ซ่ึงเรียนแบบบรรยาย  มกีารวัดผล
ทางการเรียนคณิตศาสตร  โดยใชคะแนนจากการสอบขอเขียน 5 หนวย  ผลการวิจยัพบวา   
กลุมทดลองทําคะแนนสูงกวาเกือบทกุหนวย  และจากการวัดเจตคติ 7 คร้ัง  ใน 9 คร้ัง  พบวา 
ไมมีความแตกตางทางสถิติของคะแนน  การวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรระหวางกลุมควบคุม 
และกลุมทดลอง  แตพบวามคีวามแตกตางในดานความชอบในการเรียนและความสนุกสนาน 
ในการเรยีนระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง  โดยกลุมทดลองมีความชอบและความสนุกสนาน
ในการเรยีนมากกวากลุมควบคุม 
 จาคอบส  และคณะ  (Jacobs  et al., 1996, Abstract)  ไดศกึษาผลของวิธีเรียนแบบการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตรและตัวแปรอื่น ๆ ของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา  โดยศึกษากับนักเรียนที่นับถือศาสนาคริสตแถบเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต  จํานวน  266 คน  ดําเนินการทดลองโดยแบงกลุมทดลอง 135 คน  ใหไดรับการเรียนแบบการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการแบงกลุมแบบกลุมสัมฤทธิ์  (STAD)  และกลุมควบคุม  
131  คน  ใหไดรับการเรียนดวยวิธีการเรยีนแบบปกติ  โดยแตละกลุมของตัวอยางประชากร
ประกอบดวยนักเรียนเกรด 3 เกรด 4 และเกรด 5  ในจํานวนที่ใกลเคียงกัน  เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
ประกอบดวย  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์สําหรับนักเรยีนแตละเกรด  แบบวัดการปฏสัิมพันธ
ระหวางนักเรยีนในกลุม  แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  และแบบวดัการนับถือตนเอง  ซ่ึงผูวิจยั
ใหนกัเรียนทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคมุทําแบบทดสอบและแบบวดัแตละชนดิทัง้กอนและหลงั
การทําการทดลอง  วิเคราะหความแปรปรวนของขอมูลโดยใชสถิติ  ANOVA  ผลการวิจัยพบวา  
นักเรียนทุก ๆ เกรดของแตละกลุมทดลองมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุม  สวนการ
ปฏิสัมพันธระหวางเพื่อนในกลุม  เจตคติตอวิชาคณติศาสตรและการนบัถือตนเองนั้นใหผลดังนี้  
นักเรียนเกรด 4 ของกลุมทดลองมีปฏิสัมพันธสูงกวากลุมควบคุม  นักเรียนเกรด 3 และ 5 ของกลุม
ทดลองมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรสูงกวากลุมควบคุม  และนักเรียนเกรด 5 ของกลุมทดลองมีการ
นับถือตนเองมากกวากลุมควบคุม  อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากการศึกษางานวิจยัที่เกีย่วของกับเจตคต ิ พอสรุปไดวา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับ 
เจตคตินั้นมีความเกี่ยวของกนัและสงผลตอกันทั้งทางบวกและทางลบ 
 

 จากการศึกษางานวิจยัทั้งหมดที่กลาวมาผูวจิัยจึงสนใจที่จะทดลองใชวิธีการจัดการเรยีนรู
แบบรวมมือมาผสมผสานกับการจัดการเรยีนรูแบบเนนประสบการณ  กับนักเรยีนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ซ่ึงผูวิจัยเชื่อวานาจะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลสัมฤทธ์ิดานทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  และเจตคตติอวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนสูงขึ้น  



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ผูวิจัยไดดําเนนิการศึกษาคนควาตามลําดบัดังนี ้
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2.  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย 
 3.  การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
  3.1 วิธีการสรางและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบ 
การจัดการเรยีนรูแบบรวมมอืและเนนประสบการณ 
  3.2  วิธีสรางและหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียนทีจ่ัดการเรียนรูแบบรวมมือและเนนประสบการณ 
  3.3   วิธีสรางและหาประสิทธภิาพของแบบทดสอบทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร  
  3.4  วิธีสรางและหาประสิทธิภาพของแบบวัดเจตคติของนักเรียนตอการเรียนรูแบบ
รวมมือและเนนประสบการณ 
 4.  การรวบรวมขอมูล 
 5.  การวิเคราะหขอมูล 
 6.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.1  ประชากรที่ใชในการทดลองเปนนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่  3  โรงเรียนเทศบาล 1 
วัดแหลมใต (สุตสุนทร) สังกัดเทศบาลเมอืงฉะเชิงเทรา  อําเภอเมือง  จงัหวัดฉะเชิงเทรา  
ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2552  จํานวน  1  หองเรียน  จาํนวนนักเรยีนทั้งส้ิน  30  คน 
 1.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที่  3  ภาคเรยีนที่  
2  ปการศึกษา  2552  ของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต (สุตสุนทร) สังกัดเทศบาลเมอืง
ฉะเชิงเทรา  อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จํานวน  28  คน  ซ่ึงไดมาจากการเปดตาราง 
เครซี่ และมอแกน จากนั้นสุมแบบแบงชั้น  (Stratified  Random  Sampling)  โดยแบงนักเรียน
ออกเปนกลุมดวยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2552  ตามระดบั
ความสามารถสูง  ปานกลาง  ต่ํา  ซ่ึงมีอัตราสวน 1:2:1  ได  7  กลุม 
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2.  เครื่องมือที่ใชในการศกึษาวิจัย 
 2.1  แผนการจดัการเรียนรูแบบรวมมือและเนนประสบการณ  วิชาวิทยาศาสตร  ที่ผูวิจัย
สรางขึ้นโดยยดึมาตรฐาน  ตวัช้ีวดัรายป  และสาระการเรียนรูแกนกลาง  กลุมสาระการเรียนรู 
วิทยาศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  
2551  สํานักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิทยาศาสตร  เร่ือง  น้ําและอากาศ 
รอบตัวเรา  ช้ันประถมศึกษาปที่  3  จํานวน 30 ขอ 
 2.3  แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปที่  3  
จํานวน 40 ขอ 
 2.4  แบบทดสอบวัดเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  
ที่ผูวิจัยสรางขึน้  มีลักษณะเปนแบบลิเกิรต  5 ระดับ  จํานวน 15 ขอ 
 

3.  การสรางและหาประสทิธิภาพเครื่องมือ 
 

 3.1  การสรางแผนการจัดการเรียนรูวิชาวทิยาศาสตร  มีขั้นตอนการสราง  ดังนี้  คือ 
  3.1.1  ศึกษาทฤษฏีการเรียนแบบรวมมือ  การเรียนแบบเนนประสบการณ  และ
งานวิจยัที่เกีย่วของกับการเรียนแบบรวมมือ  และการเรียนแบบเนนประสบการณ   
  3.1.2  พัฒนารปูแบบการสอนจากการเรียนแบบรวมมือ  และการเรียนแบบเนน
ประสบการณ  นํามาจัดกระทําเปนรูปแบบใหม คือ รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและเนน
ประสบการณ   
  3.1.3  ศึกษาวธีิการเขียนแผนการจัดการเรียนรูจากเอกสารและคูมือ  แลวสรางแผน 
การจัดการเรยีนรูขึ้น  จํานวน 16  แผน  โดยใชเนื้อหาสาระการเรียนรูที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก  ช้ันประถมศึกษาปที่ 3   
  หนวยการเรยีนรูที่  1   น้ํากบัสิ่งมีชีวิต 
   แผนการจัดการเรียนรูที่  1  แหลงน้ําบนพื้นโลก    
   แผนการจัดการเรียนรูที่  2  สมบัติของน้ํา  
   แผนการจัดการเรียนรูที่  3  ประโยชนของน้ําตอการดํารงชีวิต 
   แผนการจัดการเรียนรูที่  4  คุณภาพของน้ํา  
   แผนการจัดการเรียนรูที่  5  คุณภาพของน้ํา  
   แผนการจัดการเรียนรูที่  6  การประหยดัน้ํา 
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   แผนการจัดการเรียนรูที่  7  การประหยดัน้ํา 
   แผนการจัดการเรียนรูที่  8  ประเมินผลหลังการเรียนประจําหนวย  
  หนวยการเรยีนรูที่  2  อากาศรอบตัวเรา 
   แผนการจัดการเรียนรูที่  1  อากาศและสวนประกอบของอากาศ 
   แผนการจัดการเรียนรูที่  2  ส่ิงเจือปนในอากาศ 
   แผนการจัดการเรียนรูที่  3  ส่ิงมีชีวิตในอากาศที่เรามองไมเห็น 
   แผนการจัดการเรียนรูที่  4  อากาศดี  อากาศเสีย 
   แผนการจัดการเรียนรูที่  5  การเคลื่อนที่ของอากาศ 
   แผนการจัดการเรียนรูที่  6  การเคลื่อนที่ของอากาศ 
   แผนการจัดการเรียนรูที่  7  อุณหภูมิของอากาศ 
   แผนการจัดการเรียนรูที่  8  ประเมินผลหลังการเรียนประจําหนวย  
  3.1.4  นําแผนการจัดการเรยีนรูที่จัดกจิกรรม  โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ 
และเนนประสบการณ  ที่เขียนขึ้น  เสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน  3  ทาน  พิจารณา  ในดานความตรง
ตามจุดประสงค  ตรงตามวิธีเรียนแบบรวมมือและเนนประสบการณ เนือ้หาตามหลักสูตร   
ดานความเหมาะสมของกิจกรรม  ความเหมาะสมของภาษาเพื่อนํามาปรับปรุงแกไข 
  3.1.5  นําแผนการจัดการเรยีนรูที่ผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญมาแกไขขอบกพรอง
ในเรื่อง  ดังตอไปนี ้
   1)  การใชสํานวน 
   2)  การวิเคราะหเนื้อหาโครงสรางของหลักสูตร 
   3)  ระยะเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม 
  3.1.6  นําแผนการจัดการเรยีนรูที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชีย่วชาญ   
มาตรวจสอบความถูกตองแลวเก็บไวเพือ่ใชดําเนินการตอไป 
  3.1.7  ขั้นการทดลองใช 
   1)  นําแผนการจัดการเรียนรูที่จัดทําปรับปรุงแลว  ไปทดลองกับผูเรียน  กลุมที่
ไมใชกลุมตัวอยาง  โดยจัดกลุมผูเรียน  1:2:1  ตามอัตราสวน เกง ปานกลาง ออน  จํานวน 1 กลุม   
โดยจัดการเรียนรูและสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนไดผลดังนี้  คือ  ผูเรียนมีความกระตือรือรนที่ 
จะไดออกไปเรียนนอกหองเรียน  สัมผัสกับธรรมชาติ  ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําจะไม
สนใจทํางานรวมกับกลุมเพือ่น  จะสนใจเลนกับสิ่งอ่ืน ๆ  
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   2)  ทดลองกับกลุมเล็ก  นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลว  โดยเพิม่แรงจูงใจ
และมีขอตกลงวาการปฏิบัตกิิจกรรมของนกัเรียนในกลุมจะตองรวมกันดําเนินกิจกรรม  เพราะครู
จะประเมนิผลเปนคาเฉลี่ยของกลุม  และจะแขงขันกัน  ใหรางวัลถากลุมใดมีผลการประเมินสูง 
จะไดรับรางวลั  หลังจากนัน้นําไปทดลองกับนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 3 กลุม  12  คน  
จัดกลุมเหมือนกับขั้นตอนที่ 2.1 โดยไดไปทดลองกับผูเรียนในโรงเรยีนเดียวกัน  เนื่องจากผูเรียนใน
โรงเรียนที่ผูวจิัยสอน มี 2 หองเรียน จึงใชนักเรียนในหองเรียนที่ 2 เปนกลุมทดลอง  โดยใหผูเรียน
กลุมทดลองกลุมเล็กดังกลาวทดสอบกอนเรียนแลวจึงจดักิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรู  โดยครูจะ
แนะนําขอตกลงกับผูเรียนตามกติกาที่กลาวมาขางตน  ผูเรียนดําเนินกจิกรรมการเรียนรู  ครูสังเกต
พฤติกรรมผูเรียนขณะที่ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู  แลวจึงทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
หลังเรียนทั้ง 2 ดาน  คือ  ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู  และดานทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร  ดูกระบวนการระหวางเรียน  หลังจากนัน้จึงนําคะแนนที่ไดจากการทดสอบหลังเรียน
ทั้ง 2 ดานมาวเิคราะหเพื่อดูผลสัมฤทธิ์  ปรากฏวาผานเกณฑการประเมนิและคะแนนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนทั้ง 2 ดาน 
   3)  การวดัเจตคติของผูเรียน  ผูวิจัยใชวดักบันักเรียนกลุมทดลองกลุมแรก  4  คน 
และกลุมทดลองกลุมเล็ก  12  คน  3  กลุม  ผลปรากฏวา  ผูเรียนมีเจตคติตอวิทยาศาสตรเมื่อ
เปรียบเทียบกอนเรียนและหลังเรียนทุกคนมีเจตคติที่ดีสูงขึ้น  ชอบใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรู 
แบบตามที่ไดปฏิบัติมา  ไมชอบเรียนในหองเรียน  รูสึกมีความกระตือรือรนใฝรูใฝเรียนมากขึน้ 
 3.1.8  ขั้นการประเมินผล 
   ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน  ผูวิจยัดาํเนนิการตามขั้นตอนตอไปนี ้
   1)  สุมนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล1  
วัดแหลมใต (สุตสุนทร)  สังกัดเทศบาลเมอืงฉะเชิงเทรา  อําเภอเมือง  จงัหวัดฉะเชิงเทรา  โดยการ
สุมแบบแบงชัน้ (Stratified  Random  Sampling)  จํานวน 30 คน 
   2)  ทําการทดสอบกอนเรียน  ทั้ง 2 ดาน  คือ  ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 
ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  จัดกิจกรรรมการเรียนรูดวยรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมอื
และเนนประสบการณที่ผูวจิยัพัฒนาขึ้น จนกระทั่งจบกจิกรรมการเรียนรูแลวจึงใหทดสอบ 
หลังเรียน 
   3)  นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหผลโดยพิจารณาจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ 
หลังการเรียนของผูเรียนจะตองผานเกณฑการเรียนรู  ตามตัวช้ีวดัและสาระการเรียนรูแกนกลาง 
 3.2  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานการเรียนวิทยาศาสตร  ซ่ึงมีวิธีการสราง  ดังนี้ 
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  3.2.1  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับวิธีสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เอกสารเกี่ยวกบัการประเมินผล 
  3.2.2  ศึกษาเนือ้หาและจดุประสงคการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร  เร่ือง  น้ําและอากาศ  
เพื่อสรางแบบทดสอบใหครอบคลุมสาระการเรียนรูและตัวช้ีวดัรายป 
  3.2.3  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4  ตัวเลือก  จํานวน  1 ฉบับ  รวม 50  ขอ  ซ่ึงผูวิจัยสรางขึน้เอง โดยสรางตามตัวช้ีวดัรายป 
  3.2.4  นําแบบทดสอบที่สรางแลวใหผูเชี่ยวชาญ  จํานวน 3 ทาน  ตรวจสอบ 
ความเหมาะสมของเนื้อหา  ภาษา  สํานวน  ความเที่ยงตรงของเนื้อหา  และจุดประสงค 
เชิงพฤติกรรม  โดยใชเกณฑการประเมิน  ดังนี้  (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ, 2527, หนา 69) 
  +1  หมายถึง  แนใจวาขอสอบวัดไดตรงจุดประสงคขอนั้น 
    0  หมายถึง  ไมแนใจวาขอสอบวัดไดตรงจุดประสงคขอนั้น 
   -1  หมายถึง  แนใจวาขอสอบวัดไดไมตรงจุดประสงคขอนั้น 
 บันทึกผลการพิจารณาลงความเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละทานในแตละขอ  แลว 
หาคะแนนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมดเปนรายขอ  (บุญเชิด   
ภิญโญอนันตพงษ, 2527, หนา 69)  
 

    IOC = 
N

R∑  

 
 เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 

   ∑R แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
    N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 ทําการคัดเลือกแบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่มีดัชนีความสอดคลองระหวาง
ขอสอบกับจุดประสงค  ปรากฏวาไดคา  IOC   ของขอสอบทุกขอ = 1.0  แตมีขอบกพรองใน 
เร่ืองของตัวลวงขอสอบที่ไมชัดเจน  ผูวิจัยไดแกไขตามขอเสนอแนะทีผู่เชี่ยวชาญไดแนะนํามา 
  3.2.5  เลือกขอสอบที่ผานการปรับแกแลว  จํานวน  50  ขอ  ไปหาคุณภาพของ
ขอสอบการวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยวิเคราะหหาคา
อํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามวิธีการของ  Brenna  (โกวิทย  ประวาลพฤกษ  
และสมศักดิ์  สินธุรเวชญ, 2535, หนา 17  อางถึงใน  สาคร  แสงผึ้ง, 2539, หนา 8)  จากโปรแกรม
คอมพิวเตอร (B - INDEX)  โดยใชสูตรดังนี้ 
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  เมื่อ   B แทน ดรรชนีคาจําแนกของแบบทดสอบ 
    U แทน จํานวนผูตอบถูกในกลุมที่ผานเกณฑตามจดุประสงค 
    L แทน จํานวนผูตอบถูกในกลุมที่ไมผานเกณฑตามจุดประสงค 
    n1  แทน จํานวนผูตอบขอสอบในกลุมที่ผานเกณฑตามจุดประสงค 
    n2   แทน จํานวนผูตอบขอสอบในกลุมที่ผานเกณฑตามจุดประสงค 
 

 โดยการทดลองใชกับนกัเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 3 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เปนนักเรียน
หองที่ 2 ของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต (สุตสุนทร) สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  อําเภอ
เมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จาํนวน  30  คน  วิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified  Random  Sampling)  
นํากระดาษคําตอบมาตรวจใหคะแนน  โดยขอที่ตอบถูกให  1  คะแนน  ขอที่ตอบผิด  หรือไมตอบ
หรือตอบเกินกวา 1  ตวัเลือกให  0  คะแนน  นาํคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคุณภาพของขอสอบ
แบบอิงเกณฑ  ไดแก  คาอํานาจจําแนกเปนรายขอและคาความเที่ยงทั้งฉบับ  โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร (B - INDEX)  ขอสอบที่เลือกมาใชมีคา  B - Index  ตั้งแต  0.2  ขึ้นไป  ซ่ึง  (บุญเชิด  
ภิญโญอนันตพงษ, 2527, หนา 107)  ไดใหเกณฑในการพิจารณาคาอํานาจจําแนกของการวิเคราะห
ขอสอบแบบอิงเกณฑไวดังนี ้
 คาอํานาจจําแนก  การแปลความหมาย 
 +1      บงชี้ผูรอบรู-ผูไมรอบรูไดถูกตองทุกคน 
 0.50 - 0.99   บงชี้ผูรอบรู-ผูไมรอบรูไดถูกตองเปนสวนใหญ 
 0.20 - 0.49   บงชี้ผูรอบรู-ผูไมรอบรูไดถูกตองเปนบางสวน 
 0.00 - 0.19   บงชี้ผูรอบรู-ผูไมรอบรูไดนอยมากหรือไมถูกเลย 
 

 หาคาความเชือ่มั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบอิงเกณฑตามวิธีของ  Livingston 
โดยใชสูตร  (อเนก  เพยีรอนุกูลบุตร, 2527, หนา 563) 
 

   =  ccR
( ) ( )

( )22

22

CXS
CXrS tt

−+

−+  

 

 เมื่อ  แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ ccR

     แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบที่ไดจากสูตร KRttr 20 
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2S  แทน ความแปรปรวนของคะแนนการสอบ 

   X  แทน คาเฉลี่ยของคะแนน 
   C  แทน คะแนนเกณฑ 
 

 ผูวิจัยไดนําขอสอบที่มีผลคาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบทั้งฉบับและหาความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ  0.764  คาความยากงายมีคาตั้งแต 0.20-0.90 คาอํานาจจําแนกตั้งแต 
0.26 ขึ้นไป  คัดเลือกแบบทดสอบทั้งส้ิน  30  ขอ  หลังจากนั้นนําขอสอบไปหาความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบทั้งฉบับอีกครั้งไดเทากับ 0.864  และไดปรับปรุงแกไขขอคําถามที่มีการพิมพผิด 
ใหถูกตอง  คัดเลือกขอสอบขอที่มีการจําแนกไมไดและจําแนกไดไมดีทิง้  นําขอที่จําแนกไดด ี
ถึงจําแนกไดพอใช จํานวน  30  ขอ  นําไปใชในการวิจยัตอไป 
 

 3.3  สรางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  3.3.1  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับวิธีสรางแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
และเอกสารเกีย่วกับการประเมินผลดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  3.3.2  ศึกษาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทักษะพื้นฐาน 6 ทกัษะ  ซ่ึงไดแก  
ทักษะการสังเกต  ทักษะการวัด  ทักษะการจําแนกขอมูล  ทักษะการหาความสัมพันธระหวางมิติกับ
มิติ  และมิติกบัเวลา  ทักษะการใชตัวเลข (คํานวณ)  ทักษะจดักระทําและสื่อความหมายของขอมูล   
  3.3.3  สรางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จํานวน 1 ฉบับ  50  ขอ  สรางใหครอบคลุมจุดมุงหมายของแตละทักษะโดย
คํานึงถึงการใชคําถามที่นําไปสูทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรเปนสําคัญ 
  3.3.4  นําแบบทดสอบที่สรางแลวไปใหผูเชี่ยวชาญทางดานทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร  จํานวน 3 ทาน  ตรวจพิจารณาแกไข  ดูความเที่ยงตรงตามทักษะที่ตองการวัด  และมี
ลักษณะที่เปนคําถามนําไปสูทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือไม  โดยใชเกณฑการประเมิน
ดังนี้  (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ, 2527, หนา 69) 
  +1  หมายถึง  แนใจวาขอสอบวัดจดุมุงหมายทักษะขอนัน้ 
    0  หมายถึง  ไมแนใจวาขอสอบวัดจุดมุงหมายทักษะขอนั้น 
   -1  หมายถึง  แนใจวาขอสอบไมวัดจุดมุงหมายทักษะขอนั้น 
 บันทึกผลการพิจารณาลงความเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละทานในแตละขอ  แลว 
หาคะแนนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมดเปนรายขอ  (บุญเชิด   
ภิญโญอนันตพงษ, 2527, หนา 69)  
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    IOC = 
N

R∑  

 
 เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดมุงหมายทกัษะ 

   ∑R แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
    N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 ทําการคัดเลือกแบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงตามจุดมุงหมายของทักษะตางๆ ที่มีดชันี
ความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดมุงหมายทักษะ  ปรากฏวาไดคา  IOC   ของขอสอบทุกขอ = 
1.0  แตมีขอบกพรองในเรื่องของตัวลวงขอสอบที่ไมชัดเจน  รูปภาพสื่อไมตรงจุดมุงหมายของ
ทักษะ  ผูวิจยัไดแกไขตามขอเสนอแนะที่ผูเชี่ยวชาญไดแนะนํามา 
  3.3.5  เลือกขอสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทีผ่านการปรับแกแลว  
จํานวน 50 ขอไปหาคุณภาพของขอสอบ  การวิเคราะหคณุภาพของแบบทดสอบทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร  โดยวิเคราะหหาคาอํานาจจาํแนก   ตามวธีิการของ  Brenna  (โกวิทย  ประวาลพฤกษ  
และสมศักดิ์  สินธุรเวชญ, 2535, หนา 17  อางถึงใน  สาคร  แสงผึ้ง, 2539, หนา 8)  จากโปรแกรม
คอมพิวเตอร (B - INDEX)  โดยใชสูตรดังนี้ 
 

     B =  
2

n
L

n
U

1
−   

 
  เมื่อ   B แทน ดรรชนีคาจําแนกของแบบทดสอบ 
    U แทน จํานวนผูตอบถูกในกลุมที่ผานเกณฑตามจดุมุงหมายทกัษะ 
    L แทน จํานวนผูตอบถูกในกลุมที่ไมผานเกณฑตามจุดมุงหมายทักษะ 
    n1  แทน จํานวนผูตอบขอสอบในกลุมที่ผานเกณฑตามจุดมุงหมายทักษะ 
    n2   แทน จํานวนผูตอบขอสอบในกลุมที่ผานเกณฑตามจุดมุงหมายทักษะ 
 

 โดยการทดลองใชกับนกัเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 3 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เปนนักเรียน
หองที่ 2 ของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต (สุตสุนทร) สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  อําเภอ
เมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จาํนวน  30  คน  วิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified  Random  Sampling)  
นํากระดาษคําตอบมาตรวจใหคะแนน  โดยขอที่ตอบถูกให  1  คะแนน  ขอที่ตอบผิด  หรือไมตอบ
หรือตอบเกินกวา 1  ตวัเลือกให  0  คะแนน  นาํคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคุณภาพของขอสอบ
แบบอิงเกณฑ  ไดแก  คาอํานาจจําแนกเปนรายขอและคาความเที่ยงทั้งฉบับ  โดยใชโปรแกรม
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คอมพิวเตอร (B - INDEX)  ขอสอบที่เลือกมาใชมีคา  B - Index  ตั้งแต  0.2  ขึ้นไป  ซ่ึง  (บุญเชิด  
ภิญโญอนันตพงษ, 2527, หนา 107)  ไดใหเกณฑในการพิจารณาคาอํานาจจําแนกของการวิเคราะห
ขอสอบแบบอิงเกณฑไวดังนี ้
 คาอํานาจจําแนก  การแปลความหมาย 
 +1      บงชี้ผูรอบรู-ผูไมรอบรูไดถูกตองทุกคน 
 0.50 - 0.99   บงชี้ผูรอบรู-ผูไมรอบรูไดถูกตองเปนสวนใหญ 
 0.20 - 0.49   บงชี้ผูรอบรู-ผูไมรอบรูไดถูกตองเปนบางสวน 
 0.00 - 0.19   บงชี้ผูรอบรู-ผูไมรอบรูไดนอยมากหรือไมถูกเลย 
 

 หาคาความเชือ่มั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบอิงเกณฑตามวิธีของ  Livingston 
โดยใชสูตร  (อเนก  เพยีรอนุกูลบุตร, 2527, หนา 563) 
 

   =  ccR
( ) ( )

( )22

22

CXS
CXrS tt

−+

−+  

 

 เมื่อ  แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ ccR

     แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบที่ไดจากสูตร KRttr 20 

   
2S  แทน ความแปรปรวนของคะแนนการสอบ 

   X  แทน คาเฉลี่ยของคะแนน 
   C  แทน คะแนนเกณฑ 
 

 ผูวิจัยไดนําขอสอบที่มีผลคาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบทั้งฉบับและหาความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ  0. 88  คาความยากงายมีคาตั้งแต 0.20-1.0 คาอํานาจจําแนกตั้งแต 
0.21 ขึ้นไป  คัดเลือกแบบทดสอบทั้งส้ิน  40  ขอ  โดยแยกเปนทกัษะการสังเกต 8 ขอ  ทักษะการวดั
7 ขอ  ทักษะการจําแนก 7 ขอ  ทักษะการใชตัวเลข (การคํานวณ) 6 ขอ  ทักษะการหาความสัมพันธ
ระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา 6 ขอ  ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 6 ขอ
หลังจากนัน้นาํขอสอบไปหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับอีกครั้งไดเทากับ 0. 90  และได
ปรับปรุงแกไขขอคําถามที่มีการพิมพผิดใหถูกตอง  คัดเลือกขอสอบขอที่มีการจําแนกไมไดและ
จําแนกไดไมดทีิ้ง  นําขอที่จําแนกไดดีถึงจําแนกไดพอใช จํานวน  40  ขอ  นําไปใชในการวิจยั
ตอไป 
 
  



 93 

 3.4  สรางแบบทดสอบวัดเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร 
  3.4.1  สรางแบบทดสอบวัดเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรแบบลิเกิรต  5  ระดับ  คือ 
เห็นดวยอยางยิ่ง  เหน็ดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  ไมเหน็ดวยอยางยิ่ง  ขอความในแบบทดสอบ 
วัดเจตคติเปนเรื่องที่เกี่ยวกับความรูสึก  ความคิดเห็น  วาชอบหรือไมชอบ  พอใจหรอืไมพอใจ   
ตอวิชาวิทยาศาสตร  ผูตอบแบบทดสอบนี้  จะตองอานขอความในแบบทดสอบทีละขอ  และ
พิจารณาวาขอความในแตละขอตรงกับความรูสึก  และความคิดเห็น  มากนอยเพียงใด  หากเห็นดวย
อยางยิ่งใหทําเครื่องหมายในชอง  “เห็นดวยอยางยิ่ง”  ถาหากเห็นดวยใหทําเครื่องหมายในชอง  
“เห็นดวย”  ตามลําดับการใหคะแนน  แบบทดสอบมี  2  กรณ ี
 กรณีที่  1  ขอความที่มีความหมายทางบวกใหคะแนน  ดงันี้ 
  เห็นดวยอยางยิ่ง  ให  5  คะแนน 
  เห็นดวย   ให  4  คะแนน 
  ไมแนใจ   ให  3  คะแนน 
  ไมเห็นดวย  ให  2  คะแนน 
  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ให  1  คะแนน 
 กรณีที่  2  ขอความที่มีความหมายทางลบใหคะแนน  ดังนี้ 
  เห็นดวยอยางยิ่ง  ให  1  คะแนน 
  เห็นดวย   ให  2  คะแนน 
  ไมแนใจ   ให  3  คะแนน 
  ไมเห็นดวย  ให  4  คะแนน 
  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ให  5  คะแนน 
  3.4.2  นําแบบวัดเจตคติกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  จํานวน  20  ขอ ให
ผูเชี่ยวชาญเพือ่พิจารณาและใหขอเสนอแนะเกีย่วกับการใชภาษาในแตละขอใหมีความชัดเจน 
และเหมาะสมและผูวิจยัไดปรับปรุงตามคําแนะนํา 
  3.4.3  นําแบบวัดเจตคติที่ปรับปรุงแลว  จํานวน 20 ขอ  ไปทดลองใชกบันักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  ที่ไมใชกลุมตัวอยางเปนนักเรียนหองที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต 
(สุตสุนทร) สังกัดเทศบาลเมอืงฉะเชิงเทรา  อําเภอเมือง  จงัหวัดฉะเชิงเทรา  จํานวน 30 คน  แลว
นํามาตรวจใหคะแนน  เพื่อหาคาอํานาจจาํแนกของแบบทดสอบวัดเจตคติ  โดยใชคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ, 2536, หนา 314)  เลือกแบบทดสอบวดัเจตคติได  
จํานวน 15 ขอมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต .40-.60  โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร (spss) 
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  3.4.4  นําแบบทดสอบวัดเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร  ไปหาคาความเชื่อมัน่ของ

แบบทดสอบวดัเจตคติทั้งฉบบั  โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา  (α - coefficient)  
(ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ, 2539, หนา 314)  ไดคาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 
เทากับ  0.56 โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร (spss) 

 
4.  การรวบรวมขอมูล 
 การวิจยัครั้งนี้เปนการวจิยัเชงิทดลอง  ซ่ึงมแีผนการวิจยัเปนแบบแผนการวิจยัที่มกีารสอบ
กอนและหลังการทดลอง  (Single – Group  Pretest – Posttest  Design)  (McMillan, 1996, p. 202) 
 
ตารางที่  6  แบบแผนการทดลอง 
 

กลุมตัวอยาง สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 

A O1 X O2

  

 
 A  แทน      กลุมทดลอง 
 O1   แทน      การทดสอบกอนการทดลอง 
 X  แทน      การเรียนแบบรวมมือและเนนประสบการณ 
 O2  แทน      ทดสอบหลังการทดลอง 
 
 ในการดําเนินการทดลองการวิจัยคร้ังนีไ้ดทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  
ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2552  จํานวน 28 คน  โรงเรียนเทศบาล 1 วดัแหลมใต (สุตสุนทร)  
สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวดัฉะเชิงเทรา โดยมขีั้นตอนดังนี ้
 4.1  ทดสอบกอนการทดลอง  (Pretest)  โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานการเรยีน
และแบบทดสอบวัดเจตคติแลวบันทึกคะแนนไวเพื่อหาคาเฉลี่ย  ใชเวลา  1  ช่ัวโมง 
 4.2  สอนนักเรยีนในวิชาวิทยาศาสตร  เร่ือง  น้ําและอากาศ  ตามแผนการจัดการเรียนรูใช
เวลาทดลองทั้งส้ิน 20 ช่ัวโมง 
 4.3  หลังจากการสอนเสร็จสิน้แลวทดสอบภายหลังการทดลอง  (Posttest)  ใชแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์และแบบทดสอบวัดเจตคติชุดเดียวกนักับกอนการทดลอง  ใชเวลา  1  ช่ัวโมง 
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 4.4  ตรวจผลการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและ
แบบทดสอบวดัเจตคติหลังการทดลอง  เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหดวยวธีิทางสถิติ 
 

5.  การวิเคราะหขอมูล 
 5.1  นําคะแนนที่ไดจากการตรวจผลการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และผลการทําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ดานทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรทั้งกอนและหลัง
การทดลอง  มาวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรทีเ่รียนดวยรูปแบบการเรียนรูแบบกลุมและเนนประสบการณ 
 5.2  นําคะแนนที่ไดจากการตรวจผลการทําแบบทดสอบวัดเจตคติตอการเรียน 
วิชาวิทยาศาสตรทั้งกอนและหลังการทดลอง  มาวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบเจตคติตอการเรียน 
วิชาวิทยาศาสตรที่เรียนดวยการเรียนดวยรูปแบบการเรียนรูแบบกลุมและเนนประสบการณ 
 

6.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
 6.1  สถิติพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก 
  6.1.1  หาคะแนนเฉลี่ย  (Mean)  คํานวณจากสูตร  (ชูศรี  วงศรัตนะ, 2541, หนา 35) 
 

     X    = 
N

X∑  
 

  เมื่อ X  แทน คะแนนเฉลี่ย 

    ∑X แทน ผลรวมคะแนนทั้งหมด 
    N  แทน จํานวนขอมูลทั้งหมด 
 

  6.1.2  หาคาเบีย่งเบนมาตรฐาน  คํานวณจากสูตร (ชูศรี  วงศรัตนะ, 2541, หนา 65) 
 

    SD     = ( )
( )1nn

2X2Xn
−

∑ ∑−  

 
 เมื่อ SD  แทน คาเบี่ยงเบนเฉลี่ยมาตรฐาน 

   ∑X2   แทน ผลรวมของคะแนนแตละตวัยกกําลังสอง 

   (∑X)2 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
    n  แทน จํานวนนักเรียน 
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 6.2  สถิติที่ใชในการตรวจสอบเครื่องมือ 
  6.2.1  หาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดเจตคติตอวชิาวิทยาศาสตร  โดยการหา 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธรายขอกับทั้งฉบับคํานวณจากสูตร (ลวน  สายยศ  และองัคณา  สายยศ, 
2542, หนา 173) 
 

  r = 
( ){ } ( ){ }∑ ∑∑ ∑
∑ ∑ ∑

−−

−
2222 yynxxn

yxxyn
 

 
  เมื่อ r  แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
   n  แทน จํานวนคน 
   ∑  แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนนดิบ X x

   ∑  แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนนดิบ Y   

   ∑x 

y
2 แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนนดิบ X แตละตวัยกกําลังสอง 

   ∑y2 แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนนดิบ Y แตละตวัยกกําลังสอง 
   ∑  แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนนดิบ X และ Y คูณกันแตละคู xy

   
  6.2.2  หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวดัเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร  โดยวิธีหา 

สัมประสิทธิ์แอลฟา  (α - coefficient)  ของ ครอนบาค  (Cronbach)  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545,  
หนา 99) 
 

   α     = 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

−
∑

2
2

2
2

1 s
s

K
k  

 

 เมื่อ  α  แทน คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
   k  แทน จํานวนขอของแบบเครื่องมือวัด 

   ∑Si
2 แทน ผลรวมของความแปรปรวนของแตละขอ 

   St
2  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม  
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 6.3  การวิเคราะหหาความแตกตางระหวางคะแนนทดสอบทั้ง 2 ดาน คอื ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน 
เพื่อศึกษาถึงพฒันาการเรียนรูของนักเรียนดวยรูปแบบเรยีนรวมมือและเนนประสบการณ   
โดยใช  t-test for  dependent  sample  group (ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ, 2540, หนา 248) 
 

     t          =     
( )
1

22

−

−∑ ∑
∑

n
DDn

D
 

     
 เมื่อ   D  แทน เปนความแตกตางของคะแนนแตละคู 
   ∑D  แทน ผลรวมของผลตางของคะแนนกอนเรยีนและหลังเรียน  
    ∑ 2D  แทน ผลรวมของผลตางของคะแนนกอนเรยีนและหลังเรียน  
      แตละตัวยกกําลังสอง 
   ( )2∑D  แทน ผลรวมของผลตางของคะแนนกอนเรยีนและหลังเรียน  
      ทั้งหมดยกกําลังสอง 
   n  แทน เปนจํานวนคู  



บทที่  4 
ผลการวิจัย 

 
 การศึกษาในครั้งนี้  มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรูแบบรวมมือและ
เนนประสบการณ  ศึกษาผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ผลสัมฤทธิ์ดานทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร  และประเมนิเจตคติตอกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษา
ปที่  3  ภาคเรยีนที่ 2  ปการศึกษา  2552  โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต (สุตสุนทร) สังกัดเทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรา  อําเภอเมือง  จังหวดัฉะเชิงเทรา จํานวน 28 คน  ซ่ึงผลการดําเนินการศึกษาวจิัย 
มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 

1.  ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและเนนประสบการณ 
 ภายหลังจากทีผู่วิจัยไดพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรูแบบรวมมือและ 
เนนประสบการณ ตามขั้นตอนในบทที่ 3  แลวทําใหไดรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและ 
เนนประสบการณ  มีลักษณะดังตอไปนี ้
 1.1  ขั้นเตรียม   
   1.1.1  ครูสอนทักษะในการเรียนรูรวมกนั 
   1.1.2  จัดกลุมนักเรียน 
   1.1.3  บอกวัตถุประสงคของบทเรียน 
 1.1.4  บอกวัตถุประสงคของการทํางานรวมกัน 

 1.2  ขั้นสอน 
     1.2.1  ครูสอนเนื้อหาหรือบทเรียนใหมดวยวิธีการสอนที่เหมาะสม 
   1.2.2  ใหงาน  ครูใหนักเรียนทําแบบฝกทักษะและทบทวนรวมกนั 
 1.3  ขั้นประสบการณ   
   1.3.1  ผูเรียนลงมือหรือทํากิจกรรมจากสภาพจริง  เชน  การเก็บรวบรวมขอมูล
ราคาสินคาในตลาด  การสัมภาษณหรือการปฏิบัติการตาง ๆ 

 1.4  ขั้นทํางานกลุม 
   1.4.1  นักเรียนเรียนรูรวมกันเปนกลุมยอย  แตละคนมีบทบาท  หนาที่ของตน
ชวยกันแกปญหา   
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   1.4.2  อภิปรายและแลกเปลีย่นความคดิเหน็  เพื่อหาคําตอบที่ดีที่สุด  มากกวาดูคํา
เฉลย  หรือ รอเฉลยจากครู   
 1.5  ขั้นนําเสนอและแลกเปลีย่นประสบการณ   
   1.5.1  ผูเรียนนาํเสนอโดยการพูด  การเขียน  เชน  นําขอมูลที่ไดจากขัน้
ประสบการณมานําเสนอ  ซ่ึงอาจทําไดทั้งการพูดและการเขียน  อาจเขยีนลงแผนภูมิ  ตาราง  
รูปภาพ  พรอมนําเสนอดวยปากเปลา    

 1.6  ขั้นสรุปบทเรียนตรวจสอบผลงานและประเมินผล   
   1.6.1  ครูและนักเรียนชวยกนัสรุปบทเรียน 
   1.6.2  ตรวจผลงาน  (กลุมและ/หรือรายบคุคล)  ถาเปนงานกลุมสมาชิกในกลุม
เซ็นชื่อในผลงานที่สงครู  อาจประเมินดวยการหยิบผลงานของกลุมนั้นมา  แลวถามสมาชิกลุมคน
ใดคนหนึ่งเกีย่วกับงานชิน้นัน้  และถาเปนงานเดี่ยว  ครูอาจใหนักเรยีนคนใดคนหนึ่งในกลุมอธิบาย
วิธีหาคําตอบของเขาที่ไดจากการเรียนรูรวมกันภายในกลุม 
 1.6.3  ครูทดสอบนักเรียนเปนรายบุคคล  โดยไมมกีารชวยเหลือกนั  และเมื่อครู
ตรวจผลการสอบแลว  จะคํานวณคะแนนเฉลี่ยของกลุมใหนักเรยีนทราบ  และถือวาเปนคะแนน
ของนักเรียนแตละคนในกลุมดวย 

   1.6.4  ผูเรียนอภิปรายซักถามเพื่อความเขาใจที่แจมชดัและเพื่อใหไดแนวคิดตอการ
ประยุกตใช 
   1.6.5  ครูและนักเรียนอาจรวมกันในการตั้งคําถามเพื่อการอภิปรายรวมกัน 

 1.7  ขั้นประยกุตใช 
   1.7.1  ผูเรียนนาํส่ิงที่ไดจากการเรียนรูไปประยุกตใชในชวีิตประจําวัน  ซ่ึงอาจ
จัดทําในรูปของโครงการ  การทดลอง  การปรับใชกับชีวิตประจําวันการแกปญหาหรือการ
คนควาวจิัยตอไป  ซ่ึงถือเปนการลงมือกระทํา/ปฏิบัติ  เปนวงจรตอไป 
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 ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรยีนรูแบบรวมมอืและ 
เนนประสบการณ    

 

แผนปฐมนิเทศ 
 

 กอนที่จะจัดการเรียนรูครูตองชี้แจงและมีขอตกลงกับผูเรียนกอนวาการจัดการเรียนรู
ตอไปนี้เราจะจัดการเรียนรูโดยใหนกัเรียนเรียนรูเปนกลุม ๆ  ชวยกนัคิด  ชวยกันปฏบิัติกิจกรรม
ตางๆ  ไมวาจะเปนการศกึษาหาความรู  การสํารวจ  การสังเกต  การทดลอง  การนําเสนอผลงาน  
เราจะใชกระบวนการกลุมและนักเรยีนจะเรยีนโดยออกไปพบกับประสบการณตรง  ไมไดอยูแตใน
หองเรียน  และเราจะตองมีขอตกลงกันวาครูจะเปนผูแบงกลุม  ใหนกัเรยีนเองโดยจะจดักลุมใหมีทั้ง
คนเกง  ปานกลาง  และออน  อยูในกลุมเดยีวกัน  ครูจะใชผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนในภาคเรียนที่ 1   
มาเปนเกณฑในการแบงกลุม  คือ   

1.  จัดนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิได  75-80 %  เปนกลุมที่ 1  และนักเรียนทีม่ีผลสัมฤทธ์ิได     

50-60 %  เปนกลุมที่ 2  และที่เหลือเปนกลุมที่ 3   

2.  เมื่อได 3 กลุมใหญแลว กม็าจัดกลุมยอย โดยจับฉลากกันวาใครจะไดอยูกับใคร   
ในกลุมยอยทกุกลุมจะมนีักเรียน 4 คน  คือจากกลุมใหญกลุมที่ 1 จํานวน 1 คน  กลุมใหญกลุมที่ 2 
จํานวน 1 คน  และกลุมใหญกลุมที่ 3  จํานวน 2 คน  

3.  ในกลุมยอย 1 กลุม จะประกอบดวยนกัเรียนเกง 1 คน  ปานกลาง 2 คน  และออน 1 
คน 

4.  เมื่อจัดกลุมแลวเราจะใชกลุมนี้ตลอดการเรียนรูเร่ืองน้าํและอากาศโดยจะมีกตกิาดงันี้    
      4.1 ในการเรียนรูนักเรยีนตองชวยกันภายในกลุมเพื่อใหกิจกรรมตาง ๆ  ที่ทําสําเร็จ

ลุลวง 
         4.2  ครูจะประเมินผลเปนรายกลุมทุกกจิกรรมขณะที่ปฏิบัติกิจกรรม 
     4.3  ครูวัดผลสัมฤทธิ์เปนรายบุคคล และจะนําคะแนนที่ไดของนกัเรียนมารวมแลว

เฉล่ียเปนรายกลุม 
     4.4  มีรางวัลใหสําหรับกลุมที่ไดรับคะแนนสูงสุด การใหรางวัลนกัเรียนจะใหเปน

ระยะ ๆ  เพื่อในการเรียนครัง้ตอ ๆ ไป นักเรียนจะไดมีโอกาสปรับปรุง พัฒนาภายในกลุม  เพื่อเปน
การเสริมแรง  กระตุนใหนกัเรียนมีความกระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเองเพื่อใหไดคะแนนกลุมเฉลี่ย
สูงและไดรับรางวัล 
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 5.  เมื่อนักเรียนทราบกติกาแลวขอใหนักเรียนรวมมือกนัภายในกลุมใหดี  แบงงานกนั
ใหเหมาะสมคนเกงตองชวยคนออน  และคนออนก็ตองรวมมือกับกลุมเพื่อจะไดคะแนน 
ของกลุมสูง 

       6.  กอนทีจ่ะเรียนรูกันครูจะใหนักเรียนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทดสอบ
วัดผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนเรียน   และทําแบบทดสอบวัดเจตคติ    
ใชเวลา 2 ช่ัวโมง 
                  7.  และเมือ่เรียนจบทั้ง 2 หนวยแลวก็จะทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทดสอบ
วัดผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบฉบับเดียวกนักับกอนเรียน  
และทําแบบทดสอบวัดเจตคติหลังเรียนอีกครั้ง  ใชเวลา  2  ช่ัวโมง 
  

 ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรยีนรูแบบรวมมอืและเนน
ประสบการณ  ตามขั้นตอน  9  ขั้นตอน  ดังนี้ 
   
 
 
 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                     ชั้นประถมศึกษาปท่ี  3  ภาคเรียนท่ี  2 
หนวยการเรียนรูท่ี 2   เร่ือง อากาศรอบตัวเรา                                            เวลา  10  ชั่วโมง 
แผนการเรียนรูท่ี  6   เร่ือง  การเคล่ือนท่ีของอากาศ                                    เวลา   1  ชั่วโมง  

1. มาตรฐาน  ว 6.1  : เขาใจกระบวนการตางๆที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก  ความสัมพันธ

ของกระบวนการตาง ๆ  ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  ภูมิประเทศและสัณฐานของโลก   

มีกระบวนการสืบเสาะและหาความรูและจติวิทยาศาสตร  ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใช

ประโยชน 
2. ตัวชี้วัด  ทดลองอธิบายการเคลื่อนที่ของอากาศที่มีผลจากความแตกตางของอุณหภมูิ 
 2.1  จุดประสงคการเรียนรูรายครั้ง 

2.1.1  ทดลองการเกิดลม  และอธิบายผลของลมตอส่ิงมีชีวิตได 
           2.1.2  อภิปรายและเสนอแนะเกีย่วกบัการใชประโยชนจากพลังงานลมได 

3.  สาระการเรียนรู 
  การเคลื่อนที่ของอากาศทําใหเกดิลมเปนแหลงพลังงานที่สําคัญแหลงหนึ่งของโลก  เกิด
จากการที่บริเวณตาง ๆ  บนพืน้โลกไดรับพลังงานจากดวงอาทิตยไมเทากัน  ทําใหอุณหภูมิตางกนั 
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4. กระบวนการจัดการเรียนรู 
 4.1 ขั้นเตรียม  
 4.1.1  แจงจดุประสงคกับนกัเรียนวาถาเราเรียนจบชัว่โมงนี้แลวนกัเรียนตองทดลอง
เกี่ยวกับการเกดิลม  บอกอธิบายผลของลมตอส่ิงมีชีวิตได  และอธิบายการใชประโยชน 
จากพลังงานลมได 

   4.1.2  นักเรียนรวมกลุมตามที่ตกลงกันไวและตองชวยเหลือกันภายในกลุมเพื่อให 
การดําเนินกิจกรรมเปนไปตามเปาหมาย 
 4.2 ขั้นสอน 
   4.2.1 เพื่อปลุกเราความสนใจ  และเชื่อมโยงสาระการเรียนรู  นักเรียนรองเพลง 

“ลม”  รองตามครู 1 เที่ยว รองกันเอง  2  เที่ยวและทําทาทางประกอบเพลง (เพลงในภาคผนวก) 

   4.2.2 นักเรียนรวมกันอภิปรายเพื่อหาคําตอบที่ครูถามนําวา 
- ลมคืออะไร 
- นักเรียนเคยเห็นลมหรือไม 
- ลมเกิดขึ้นมาไดอยางไร 
- นักเรียนรูไดอยางไรวา  บริเวณนั้นมีลม 

 4.3  ขั้นประสบการณ (สํารวจและแสวงหาคําตอบ) 
   4.3.1 นักเรียนแบงกลุมแลวหาความรูเกี่ยวกับอากาศเคลื่อนที่  และวิธีการที่จะทดลองวา
เมื่ออากาศเคลื่อนที่แลวทําใหเกิดอะไรตามมา 
 4.3.2 นักเรียนทําการทดลองเรื่อง  อุณหภูมขิองอากาศ  โดยสํารวจอณุหภูมิของอากาศใน
บริเวณตางๆ  อานอุณหภูมิทีว่ัดได  บันทึกผล  และสรุปผลการทดลอง  ลงในใบงานแลวนําเสนอ
หนาชั้น 
 4.4  ขั้นทํางานกลุม 

 4.4.1 นักเรียนทําการทดลองเรื่อง  การเคลื่อนที่ของอากาศ  ตัวแทนนําเสนอหนา 
ช้ันเรียน  
 4.5  ขั้นนําเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ 
  4.5.1 นักเรียนนําเสนอภายในกลุมสรุปการทดลอง  แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุม 
เตรียมนําเสนอระดับหองเรียน 

4.5.2 ตัวแทนนักเรียนนําเสนอผลงาน  และรวมกนัอธิบาย  เสนอขอคิดเห็นขอคนพบ 
อยางหลากหลาย 
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   4.5.3 นักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปเกีย่วกับ  การวดัอุณหภูมิในบรเิวณตางๆ  
ครูสรุปรวมตรงกันวา  “ การเคลื่อนที่ของอากาศทําใหเกิดลม  ลมเปนแหลงพลังงานที่สําคัญแหลง
หนึ่งของโลก” 
  4.5.4  นักเรียนรวมกันอภิปรายลงขอสรุปถึงการทดลอง  เปรียบเทียบกันระหวางกลุม 
 4.6  ขั้นสรุปบทเรียน ตรวจสอบผลงานและประเมิน   

4.6.1 นักเรียนแตละกลุมชวยกันสรุปผลงานของกลุม จากทดลองที่ปฏิบัติแลว 
4.6.2  ครูประเมินผลงานการทดลองรายกลุม  สังเกตขอบกพรองแนะนาํแกไขสําหรับ

กลุมที่บกพรอง 
4.6.3  ครูถามความเขาใจนักเรียนเปนรายบคุคล  รายกลุม   

     4.7  ขั้นประยกุตใช 
              4.7.1  ครูตั้งคําถามใหนักเรียนคิดตอวา  อากาศมีการเคลื่อนที่ทําใหเกิดประโยชน  และ
โทษอยางไร  คล่ืนในทะเลเกิดขึ้นจากสาเหตุใด 
 

จากผลการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและเนนประสบการณ  ตามที่ผูวจิัยไดสังเกตตลอด 

การจัดการเรยีนรู  ดังนี ้
1)  ชวงแรกในการจัดการเรยีนรู  นักเรียนดาํเนินกจิกรรมและประเมนิผล ทําคะแนน 

ไดต่ํา  เนื่องจากนักเรยีนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ํา  จะมีพฤติกรรมที่ไมสนใจเรยีนเทาที่ควร  ทําใหคะแนน
เฉล่ียกลุมออกมาต่ํา 

2)  เมื่อจบกจิกรรมกระบวนการเรียนรู  มีการประเมินผลครูแจงคะแนนใหนักเรยีนทราบ 
และมอบรางวลัใหกับกลุมนกัเรียนที่ทําคะแนนเฉลี่ยของกลุมสูงที่สุด  หลังจากที่นกัเรียนไดรับ
รางวัลแลว  ในการเรียนครัง้ตอไป  นักเรยีนกลุมที่มีคะแนนต่ํา  ก็มีความกระตือรือรนในการทํา
กิจกรรม  ทํางานใหสําเร็จลุลวง   มีความสามัคคีกันทํากิจกรรม  ชวยเหลือกันมากขึน้  นักเรยีนที่
เรียนเกงก็จะชวยเหลือนักเรยีนที่เรียนออนกวา  ใหความเอื้อเฟอเผ่ือแผกันมากขึ้น  จนทําใหกลุมที่มี
คะแนนต่ํา  มคีะแนนสูงขึ้นกวาการประเมนิครั้งแรก 

3)  การจัดการเรียนรูใหนักเรียนไดรับประสบการณตรง  เชน  การทดลองจริง  สํารวจ 
ของจริง  สถานที่จริง  ออกไปเรียนรูนอกหองเรียน  ปรากฏวานักเรยีนรวมกิจกรรมอยางสนุกสนาน
และมีความสขุ  และนักเรียนเรียกรองตองการที่จะออกไปเรียนรูภายนอกหองเรยีน   

4)  การอภิปรายกลุม  เนื่องจากนักเรยีนไดเรียนรูจากประสบการณตรง  จึงทําใหทกุคน
ไดรับการเรียนรูและสามารถนําความรูมาอภิปรายกนัภายในกลุม  และระหวางกลุมในชั้นเรียนได  
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โดยเฉพาะนักเรียนที่ไมเคยพดูอภิปรายก็สามารถอภิปรายความรูที่ไดรับมาได    เพราะนักเรียนได
เรียนรูคนพบความรูดวยตนเอง  และครูจะใหนกัเรียนในกลุมทุกคนไดอภิปรายสลับกันจนครบ 

ทุกคน  ไดฝกพูดแสดงความคิดเห็น  และทุกคนสามารถทําไดด ี

5)  ในระหวางกระบวนการจดัการเรียนรู  นักเรียนมีความสนใจและใสใจในการเรียนรู 
มากยิ่งขึ้น  สังเกตจากบางกิจกรรมใชในเวลาเรียนไมพอตองใชเวลานอกเวลาเรียน  เชน  ชวงกอน
เรียนในเวลาเชาตองมาทํากิจกรรม  ปรากฏวานักเรยีนทกุกลุมมาดําเนนิกิจกรรมไดเปนอยางด ี

6)  หลังจากการจัดการเรียนรู  ปรากฏวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ํา  มีการพัฒนาในดาน
ความสนใจเรยีน  ความกระตือรือรนในการทํางานมากขึ้นจากเดิมเปนคนไมทํางานสงครู  ก็
สามารถทํางานสงครูทุกครั้ง  มีการตอบสนองกับเพื่อนในกลุม  ปรับปรุงตนเองทําใหเพื่อนไม
รังเกียจ  ในสวนของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิสูงก็มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ดี  คือ   
ลดความเหน็แกตัว  จากกอนการจัดกจิกรรมเปนคนไมชอบชวยเหลือเพื่อนเมื่อทํากิจกรรม 

การเรียนรูแบบรวมมือและเนนประสบการณนี้  มีพฤติกรรมชวยเหลือเพื่อนมากขึ้น  มีน้ําใจให
เพื่อนที่เรียนดอยกวามากยิ่งขึ้น 

จากที่กลาวมาพอสรุปไดวา  ผลการเรียนรูแบบรวมมือและเนนประสบการณทําให
พฤติกรรมของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  และนักเรยีนที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา  
มีพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมดีขึ้นและสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึน้ดวย 
 
 ขอสังเกตจากการวิจัย 
 

 จากการศึกษาคนควาโดยการทดลองผูวิจัยพบขอดีและปญหาบางประการในการทดลอง
ซ่ึงพอสรุปไดดังนี ้
 

 ขอดีของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและเนนประสบการณ 
 1)  นักเรยีนทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ําสนใจการเรยีนมากยิ่งขึน้  มคีวามกระตือรือรน
ในการเรยีนภมูิใจวาตนเองมีสวนรวมในกิจกรรม  พยายามทําแบบฝกหัด  แบบทดสอบใหดีที่สุด 
 2)  บรรยากาศในการทํางานเปนกลุม  เปาหมายเปนการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  เพื่อสู
ความสําเร็จ 
 3)  นักเรยีนทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํามีความมั่นใจ  กลาพดู  กลาทาํ  นักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงและนักเรยีนที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํามคีวามรับผิดชอบตองาน 
ที่ไดรับมอบหมายสูงขึ้น 
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 4)  มีความสามคัคีในกลุม  ชวยเหลือซ่ึงกันและกนั  ทั้งนีเ้พราะมกีารประเมินการทํางาน
กลุม  โดยครู  เพื่อน  และตนเอง  จึงทําใหนักเรียนมีทักษะในการทํางานรวมกนั 
 

 ปญหาที่พบในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและเนนประสบการณ 
 1)  นักเรยีนทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงบางคนชอบทํางานตามลําพังและเคยชนิกบั 
การเรียนแบบเกา  ผูวิจยัตองแกปญหาโดยการชี้แนะใหนกัเรียนเหน็คุณคา  และเขาใจในการทํางานกลุม 
 2)  นักเรยีนทีท่ํางานเสร็จกอนสงเสียงดัง  ผูวิจัยไดแกปญหาโดยการใหกลุมที่เสร็จกอน
แลกกันตรวจผลงานภายในกลุม  และตรวจสอบวาควรปรับปรุงแกไขอยางไรเมื่อมีขอบกพรอง 
 3)  นักเรยีนทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ําบางคนติดตามบทเรียนไมทนั  ผูวิจยัแนะนํา 
ใหเพื่อนที่มีความสามารถสูงชวยแนะนําในเรื่องที่ยังไมเขาใจ 
 

2.  ผลการศกึษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 

  ผลการวิเคราะหเปรียบเทยีบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กอนเรียนและหลังเรียนที่
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือและเนนประสบการณของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่  3   
ผลการวิเคราะหปรากฏ ดังตาราง 
 

ตารางที่  7 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กอนเรยีนและหลังเรียนทีจ่ัดการเรียนรู 
                   แบบรวมมือและเนนประสบการณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3 
 

กลุมตัวอยาง n X  SD t 

กอนเรียน 28 13.82 1.83  
    11.86  ** 

หลังเรียน 28 19 2.387  
**p <  .01 
 

  จากตารางที่  7  แสดงใหเห็นวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
และเนนประสบการณมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  นั่นคือ  การจัดการเรยีนรูแบบรวมมอืละเนนประสบการณชวยใหนักเรยีน 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  เร่ือง  น้ําและอากาศ  สูงขึ้น 
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3.  ผลการศกึษาผลสัมฤทธิ์ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 

 ผลการวิเคราะหเปรียบเทยีบคะแนนผลสัมฤทธิ์ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
กอนเรียนและหลังเรียนที่จดักิจกรรมการเรยีนรูแบบรวมมือและเนนประสบการณของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  3  ผลการวิเคราะหปรากฏ ดังตาราง 
 

ตารางที่  8 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  กอนเรียนและ 
                   หลังเรียนที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือและเนนประสบการณของนักเรยีน 
                   ช้ันประถมศึกษาปที่  3 
 
 

กลุมตัวอยาง n X  SD t 

กอนเรียน 28 25.53 2.276  
    20.38** 

หลังเรียน 28 32.71 0.82  
**p <  .01 
 

 จากตารางที่  8  แสดงใหเห็นวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
และเนนประสบการณมีผลสัมฤทธิ์ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  นั่นคือ  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือและเนนประสบการณชวยให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  สูงขึ้น 
 

4.  ผลการประเมินเจตคติทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร 
 

 ผลการวิเคราะหเปรียบเทยีบความแตกตางของเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรกอนเรียนและ
หลังเรียนที่จดักิจกรรมการเรยีนรูแบบรวมมือและเนนประสบการณของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่  3  ผลการวิเคราะหปรากฏ ดังตาราง 
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ตารางที่  9 เปรียบเทียบเจตคติตอวิชาวทิยาศาสตรกอนเรียนและคะแนนหลังเรียนที่จัดการเรียนรู 
 แบบรวมมือและเนนประสบการณของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่  3 
  

กลุมตัวอยาง n X  SD t 

กอนเรียน 28 54.78   4.98  
    8.919** 

หลังเรียน 28 61.25 10.89  
**p <  .01 
 
 จากตารางที่  9  แสดงใหเห็นวานักเรียนมีเจตคติตอวิชาวทิยาศาสตรสูงกวากอนเรียน
อยางมนียัสําคญัทางสถิติที่ระดบั  .01  นัน่คือ  วิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมอืและเนนประสบการณ
ชวยใหนกัเรียนมีเจตคติตอวชิาวิทยาศาสตรสูงกวากอนเรียนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ 
 

4.  สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการวจิัย  ขอมูลในครั้งนี้ผูวิจยัไดกําหนดสัญลักษณ
และอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  เพื่อส่ือความหมายในการเสนอผลการวิจัยใหเขาใจตรงกนั
ดังนี ้
 X  แทน คาคะแนนเฉลี่ย 
 SD  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 n  แทน จํานวนคนในกลุมทดลอง 
 t  แทน คาสถิติในการแจกแจงคา t 
 **  แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ .01 



บทที่  5 
สรุปและอภิปรายผล 

 
 การวิจยัคร้ังนีม้ีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและเนน
ประสบการณ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบรวมมือและเนนประสบการณที่มีตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  เร่ือง  น้ําและอากาศ  ผลสัมฤทธิ์ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  และเจตคติ
ตอการเรียนวชิาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  กลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษา
คนควา  ไดแก นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่  3  โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต 
(สุตสุนทร) สังกัดเทศบาลเมอืงฉะเชิงเทรา  อําเภอเมือง  จงัหวัดฉะเชิงเทรา  ภาคเรียนที ่ 2   
ปการศึกษา 2552  จํานวน 1  หองเรียน  รวมจํานวนนักเรียน  28  คน  ซ่ึงไดมาโดยวิธีการสุมแบบ
แบงชั้น  (Stratified  Random Sampling)  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา  ไดแก  แผนการจัดการ
เรียนรูวิชาวิทยาศาสตร  เร่ือง  น้ําและอากาศ  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  3  จํานวน  16  แผน   
ที่ผูวิจัยสรางขึน้ตามรูปแบบและขั้นตอนของการเรียนแบบรวมมือและเนนประสบการณ  
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  เปนแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ  จํานวน 
30 ขอ  มีความเชื่อมั่น .86  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   
เปนแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ  จํานวน 40 ขอ  มีความเชือ่มั่น .90  และแบบทดสอบวดัเจตคติตอ
วิชาวิทยาศาสตรมีลักษณะเปนแบบลิเกิรต  5  ระดับ  จาํนวน  15 ขอ  มีความเชื่อมั่น .56  วิธีการ
ดําเนินการทดลอง  ผูวิจัยดําเนินการทดลอง  โดยใชแบบแผนการทดลองแบบกลุมเดยีวทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียน  (Single  Group  Pretest – Posttest  Design)  โดยระยะกอนการทดลอง  
ผูวิจัยไดอธิบายถึงจุดมุงหมายในการทดลองแนะนําวิธีการเรียนบทบาทของนักเรียนใหเขาใจถึง
วัตถุประสงค  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  และแบบทดสอบวัดเจตคติทดสอบกับกลุมตัวอยางเพือ่หาคาคะแนน
เฉล่ียของนักเรยีนและบันทึกไวเปนคะแนนกอนเรียน  (Pretest)  จากนั้นดําเนินการจัดการเรียนรู
ตามขั้นตอน  ซึ่งมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  7  ขั้นตอน  ไดแก  ขั้นเตรียม  ขั้นสอน   
ขั้นประสบการณ  ขั้นทํางานกลุม  ขั้นนําเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ  ขั้นตรวจสอบผลงาน
และประเมนิ  และขั้นสุดทาย  ขั้นประยุกตใช  เมื่อส้ินสุดการทดลอง  ผูวิจัยใชแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  และ
แบบทดสอบวดัเจตคติฉบับเดิมไปทดสอบกับกลุมตัวอยางและบันทึกผลคะแนนไวเปนคะแนน
หลังเรียน  (Posttest)  ซ่ึงวิเคราะหขอมูลโดยเปรียบเทยีบความแตกตางของคะแนนวดัผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคะแนนวดัผลสัมฤทธิ์ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  และเจตคตติอการเรยีน



 109 

วิชาวิทยาศาสตรกอนการทดลองและหลังการทดลอง  โดยใชสูตร  (t-test for Dependent Sample 
Group)   

 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  ไดแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและเนนประสบการณ  ซ่ึงมีขั้นตอน 
การจัดการเรยีนรูดังนี ้    1) ขั้นเตรียม  2) ขั้นสอน  3) ขั้นประสบการณ  4) ขั้นทํางานกลุม   
5)  ขั้นนําเสนอและแลกเปลีย่นประสบการณ  6)  ขั้นตรวจสอบผลงานและประเมิน   
7)  ขั้นประยกุตใช 
 โดยเปนแผนการจัดการเรียนรูที่จัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนแบบรวมมือ
ผสมผสานกับการเรียนแบบเนนประสบการณ  เร่ือง  น้ําและอากาศ 
 2.  นักเรียนที่เรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและเนนประสบการณ 
มีผลสัมฤทธ์ิหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3.  นักเรียนที่เรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและเนนประสบการณมี
ผลสัมฤทธ์ิดานทักษะกระบวนการเรยีนรูทางวิทยาศาสตร  หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
 4.  นักเรียนที่เรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและเนนประสบการณมีเจตคติ
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

อภิปรายผล 
 1.  ผลจากการใชแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและเนนประสบการณ   
เร่ือง  น้ําและอากาศ  ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  ปรากฏผลดังนี้  คือ   
  1.1  นักเรียนดาํเนินกจิกรรมแตละกจิกรรมสามารถทํางานรวมกนัในกลุมไดเปน 
อยางดี  ทุกคนมีความกระตือรือรนในการทาํกิจกรรม  ชวยเหลือซ่ึงกันและกันสนุกสนานในการทํา
กิจกรรมสอดคลองกับ จอหนสันและจอหนสัน  (Johnson  and  Johnson,1989, p. 105-107 )  
กลาวถึงผลดีของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  คือ  เด็กทุกคนตางก็พยายามชวยเหลือซ่ึงกันและกนั  
และสอดคลองกับ ชูศรี  สนิทประชากร  (2534, หนา 48-49)  กลาววา  นักเรียนสนใจการทํางาน
และลดความไมเปนระเบยีบวินัย  ของหองเรียนลงไดมาก  เพราะทกุคนทํางานรวมกนั  มีสุขภาพจติ  
การปรับตัว  และการทํางานในสภาพทีเ่ปนธรรมชาติได  ไมเครียด  และมีทักษะในดานสังคมมาก
ยิ่งขึ้น 
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  1.2  การใหรางวัลกับกลุมทีไ่ดรับคะแนนสูงสุดเปนแรงจูงใจ  ทําใหนกัเรียนพยายาม
ทํากิจกรรมในแตละกจิกรรมใหสําเร็จลุลวงและไดผลดีทีสุ่ด  ซ่ึงนักเรียนทุกคนในกลุมใหความ
รวมมือกันไมวาจะเปนนกัเรยีนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ําหรือนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง  เนื่องจากทุกคน
ตองการใหไดรับคะแนนในกลุมสูงสุด  จึงเกิดผลดี คือ นกัเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูงก็ชวยเหลือผูที่มี
ผลสัมฤทธ์ิต่ํา  และผูที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ําก็จะพยายามรวมมอืในการทํางาน  รวมคิด  รวมทํา  จึงทําให
กิจกรรมดําเนนิสําเร็จลุลวงไปดวยดี พรอมกันทุกคนในกลุม  ซ่ึง  สอดคลองกับเบิรน  (Burns, 1981, 
p. 47  อางถึงใน  กาญจนา  สุจีนะพงษ, 2539, หนา 12)  ที่กลาวถึงการจดัการเรียนรูแบบรวมมือ  
มีผลตอนักเรียน  คอื  นักเรียนที่มีความสามารถสูง  จะตองชวยเหลือสมาชิกคนอื่น ๆ   เพื่อให 
ทุกคนในกลุมเรียนบทเรียนไดรูเร่ือง  เขาใจ  และรูแจงในงานที่ตนรับผิดชอบ 
  1.3  การประเมินผล โดยใชคะแนนเฉลี่ยของกลุม  เปนคะแนนตัดสินวากลุมใดจะมี
ผลการประเมินดีที่สุด  และไดรับรางวัล  สงผลให  นักเรียนทุกคนเกิดความตระหนกัวาจะตองมี
สวนรวมในการรับผิดชอบภายในกลุม  ถาคนใดคนหนึ่งคะแนนนอย  ก็จะทําใหคะแนนกลุมตกต่ํา
ดวย  จึงทําใหทุกคนพยายามตั้งใจทําใหไดคะแนนมากที่สุด  จนทําใหกิจกรรมการเรียนรูเปลี่ยนไป
จากเดิม  ซ่ึงสอดคลองกับ  พรรณรัศมี  เงาธรรมสาร  (2533, หนา 35-36)  คือ การจดัการเรียนรูแบบ
รวมมือ  สมาชิกในกลุมมีความรับผิดชอบในการเรียนรวมกัน  สนใจการทํางานของตนเองเทา ๆ 
กับการทํางานของสมาชิกในกลุม  สวนการเรียนเปนกลุมแบบเดิมนัน้สมาชิกกลุมไมมีความ
รับผิดชอบรวมกัน  และ สมาชิกกลุมแตละคนรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย  มีการใหคําแนะนํา  
คําชมเชย  เสนอแนะ  สวนการทํางานกลุมของสมาชิกในการเรียนเปนแบบกลุมเดิมนัน้  สมาชิก 
แตละคนจะไมรับผิดชอบการทํางานของตนเองเสมอไป  บางครั้งก็ใสช่ือของตนเองโดยไมทํางาน 
 1.4  การจัดกจิกรรม  นักเรียนไปสัมผัสกับประสบการณตรง  ทําการทดลองจริงทุกกลุม  
สัมผัสกับสภาพจริง  ทําใหนกัเรียนเกิดการเรียนรู  จากประสบการณที่ไดรับ  จะเปนความรูที่คงทน  
และสรางความคิดรวบยอด  ความคิดสรางสรรค  เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  สามารถ
ประยุกตใชในสถานการณใหม ๆ ได  ซ่ึงสอดคลองกับ  วงจรของเลวนิ(Lewin’s Cycle)  โคลบ 
(Kolb,1984)  อางถึงใน  มณเฑียร  ชมดอกไม,2549,หนา 1)  ที่เสนอรูปแบบขั้นตอนการเรียนรูที่
เนนประสบการณไว 4 ขัน้ตอน  2  มิติ  คือ  มิติที่1  การรับรู  คือ เปนประสบการณที่เปนรูปธรรม 
และ การสังเกตโดยใชความคิดอยางไตรตรอง  มิติที่ 2 กระบวนการจัดกระทําขอมูล คือ  ความคิด
รวบยอดที่เปนนามธรรม  และการลงมือทดลองปฏิบัติ  และสอดคลองกับฮันนี  และมัมฟอรด 
(Honey & Mumford, n.d.  อางถึงใน มณเฑียร  ชมดอกไม, 2546, หนา 2)  ดังนี้คือ 
 1.4.1   ผูเรียนที่ถนัดการลงมือกระทําและการมีประสบการณ  เรียกวา  Activist   
ชอบการลงมือกระทําและการมีประสบการณ 



 111 

 1.4.2  ผูเรียนทีถ่นัดการสังเกตและการไตรตรอง  เรียกวา  Reflector  ชอบการสังเกต   
การไตรตรอง 
 1.4.3  ผูเรียนทีถ่นัดดานทฤษฏี  เรียกวา  Theorist  ชอบที่จะทําความเขาใจสิ่งตาง ๆ 
อยางมีเหตุผล  สรางความคิดรวบยอด  และความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ  
     1.4.4  ผูเรียนที่ถนัดการมองเห็น  เรียกวา  Pragmatist  ชอบที่จะไปดู  ไปมองสิ่งตาง ๆ 
 จากผลดังกลาวแสดงใหเห็นวารูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือและเนนประสบการณทํา
ใหเกดิแผนการจัดการเรียนรูแบบใหมที่มีคณุภาพ  เหมาะสมที่นําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรู
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 3  เพื่อแกปญหานกัเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  
ไดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น  พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  และ
นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพัฒนาที่ดีขึ้น 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  3   
ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือและเนนประสบการณ  โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต (สุตสุนทร)  
สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  อําเภอเมือง  จังหวดัฉะเชิงเทรา  ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  3  ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือและ
เนนประสบการณหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  .01   
ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวทั้งนี้อาจเปนเพราะสาเหตุดังตอไปนี ้  
  2.1  การเรียนรูแบบรวมมือและเนนประสบการณโดยใชการแบงกลุมแบบกลุมสัมฤทธิ์  
เปนการนํานกัเรียนมาเรียนกนัเปนกลุม  ทําใหนกัเรียนในกลุมไดชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  รวมทั้ง
การเสริมแรงจากครู  เมื่อกลุมใดไดคะแนนถึงเกณฑ  ซ่ึงตามแนวคิดของนักจิตวิทยา  การเสริมแรง
เปนสิ่งสําคัญชวยกระตุนใหนักเรียนตองการเรียนมากขึน้  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเสริมแรงทางบวก  
การใหนกัเรียนเขาแขงขันเปนรายกลุมจะไดผลดีกวาการแขงขันเปนรายบุคคล  วิธีการนี้เหมาะสม
ในการนําไปใชในเดก็ประถมศึกษา  นอกจากจะสรางแรงจูงใจแลว  ยงักอใหเกิดความสามัคคี 
ในกลุม  ฝกการยอมรับมติของกลุม 
  2.2  การเรียนรูแบบรวมมือและเนนประสบการณมีการจดัความรูและประสบการณ
ในกลุมที่ประกอบไปดวยเดก็ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  ปานกลาง  และต่ําในกลุม  ทําใหเดก็ 
ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  ไดชวยเหลือเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  คนทีไ่ดคะแนนมาก
จะเอาใจใสนกัเรียนที่ไดคะแนนนอย  ทําใหนักเรยีนเขาใจเนื้อหาดียิ่งขึน้  จนนกัเรียนพัฒนาตนเอง
ใหทันเพื่อน ๆ  หลังจากการทดสอบนักเรยีนจะทราบระดับคะแนนของกลุมทําใหทราบ
ขอบกพรองสมาชิกในกลุมจะรวมกนัแกไขในคราวตอไป 
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  2.3  สภาพบรรยากาศในการเรียน  นกัเรียนที่เรียนรูแบบรวมมือและเนน
ประสบการณจะมีบรรยากาศในการเรยีนที่สนุกสนาน  การทดลองของจริง  พบและสัมผัสกับ
ประสบการณตรง  มีการใหความรวมมือของสมาชิกในกลุม  จะใชพลังกลุมในการเรยีนรู   
และยดึหลักการ  ผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู  โดยในกลุมจะชวยเหลือกัน  นอกจากนี ้
ความรับผิดชอบในกลุมจะชวยแกนิสัยเอาเปรียบเพื่อนได 
  2.4  การใหรางวัล  การชมเชย  ชวยสรางแรงจูงใจในการเรียนรู  ซ่ึงสอดคลองกับ
ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว  ที่บุคคลตองการการยกยองจากผูอ่ืน  (อารีย  พันธมณี, 
2534, หนา 189) 
  2.5  นักเรียนมสีวนรวมในเรือ่งที่ตองการเรียนรูเปนผูคิดลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
ดวยตนเอง  รวมมือกันภายในกลุม  ชวยกนัคิด  ลงมือปฏิบัติ  มีการนําเสนอและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ  มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูกันภายในกลุมและระหวางกลุม  ซ่ึงสอดคลองกับ
หลักการจัดการเรียนรูและเนนประสบการณ  (Johnson & Johnson, 1974, p. 7 อางถึงใน   
ทัศนา  แขมมณี, 2545, หนา 130-131)  ทีก่ลาววา  ประสบการณเปนแหลงที่มาของการเรียนรู   
และเปนพืน้ฐานสําคัญของการเกดิความคิด  ความรู  และการกระทําตาง ๆ  การเรยีนรูโดยอาศัย
ประสบการณสามารถชวยใหผูเรียนเกิดความรู  ความเขาใจที่ชัดเจนและมีความหมายตอตนเอง  
เนื่องจากเปนการเรียนรูที่เริม่จากประสบการณที่เปนรูปธรรมเห็นไดชัดเจน  สามารถนําไปสู 
การเรียนรูเชิงนามธรรม  อันจะสงผลตอความคิดการปฏิบัติหรือการกระทําใหม ๆ  ตอไป   
การที่ผูเรียนไดรับประสบการณตรงและคนพบการเรียนรูดวยตนเองจะชวยใหการเรยีนรูนั้น 
มีความหมายตอตนเอง  คงทนและชวยใหนักเรียนเกดิความรูสึกผูกพนั  ความตองการและ 
ความรับผิดชอบที่จะเรียนรูตอไป 
 จากเหตุผลดังกลาว  แสดงใหเห็นวานกัเรยีนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
และเนนประสบการณมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตรหลังเรียนสูงกวา 
กอนเรียน 
 3.  ผลสัมฤทธ์ิดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่  3  ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือและเนนประสบการณ  โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต  
(สุตสุนทร)  สังกัดเทศบาลเมอืงฉะเชิงเทรา  อําเภอเมือง  จงัหวัดฉะเชิงเทรา  ผลการวิจัยพบวา  
ผลสัมฤทธ์ิดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  ที่จัด 
การเรียนรูแบบรวมมือและเนนประสบการณหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวทั้งนีอ้าจเปนเพราะสาเหตุ
ดังตอไปนี ้
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  3.1  เปนไปตามทฤษฏีของ John  Dewey  ที่กลาววา  การเรียนรูเกิดจากการกระทํา  
เด็กเรียนรูจากวัสดุอุปกรณและสถานการณ  และการจัดการเรียนการสอนที่ฝกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน 8 ประการ  ซ่ึงไดแก  ทกัษะการสังเกต  ทกัษะการวดั  ทกัษะการ
จําแนกขอมูล  ทักษะหาความสัมพันธระหวางมิติกับมิติ  และมิติกับเวลา  ทักษะการใชตัวเลข 
(คํานวณ)  ทกัษะจดักระทําและสื่อความหมายขอมูล  ทักษะการลงความคิดเห็น  และทักษะการ
พยากรณ (ทํานาย)  ไดเนนการจัดกจิกรรมโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยใหผูเรียนไดมีโอกาส 
ลงมือปฏิบัติดวยการกระทํากิจกรรมตาง ๆ หลายรูปแบบ  ทั้งกิจกรรมกลุมและกจิกรรมรายบุคคล  
โดยเฉพาะกิจกรรมกลุม  เนนใหผูเรยีนทํางานรวมกนั  มโีอกาสแสดงความคิดเห็น  การอภิปราย  
การตัดสินใจอยางมีเหตุผล  การสรุปและการนําเสนอผลงาน   
  3.2  เปนไปตามทฤษฏี Learning by Doing ของ John  Dewey  และการจัดกจิกรรม
ดังกลาวเปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการ  มีขั้นตอนตาง ๆ ใหนักเรียนแสดงออก
หรือปฏิบัติโดยใชรางกาย  ความคิด  การพดู  ในการเรียนเพื่อใหเกิดความรู 
  3.3  เปนไปตามทฤษฏีการเรียนรูของธอรนไดดที่กลาวถึง  กฎแหงการฝก  คือ  ส่ิงใด
ก็ตามที่มีการฝกบอย ๆ ยอมทําใหผูฝกมีความคลองแคลว  สามารถทําไดดีกวาที่ไมไดฝก  ดังนัน้  
สงผลใหทักษะปฏิบัติทางวทิยาศาสตรของนักเรียนสูงขึ้น  ในการจัดกจิกรรมเนนผูเรียนเปนสําคญั
ใหผูเรียนมีความรู  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ฝกปฏิบัติจนเกิดความชํานาญ 
  3.4  สอดคลองกับบัทโซว (Butzow,1972, p.85)  ไดทดลองสอนทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรในวิชาวิทยาศาสตรกายภาพกับนักเรียนเกรด 8  จํานวน 92 คน  โดยใช
แบบทดสอบวดัทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรจัดทกัษะกอนและหลังสอบ  พบวา  คะแนน
จากการทดสอบทั้งสองครั้งแตกตางกัน  นกัเรียนมีความสามารถในการสังเกต  เปรียบเทียบ 
จัดจําพวก  วิเคราะหจัดจําแนก  การสรุปอางอิงและการทดลองเพิ่มมากขึ้น 
  3.5  จากงานวจิัยในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวกับทักษะปฏิบัติทางวิทยาศาสตร  
พบวา  การเรยีนการสอนมุงเนนใหนักเรียนไดฝกคิดและฝกลงมือปฏิบัติกิจกรรม  การทดลองดวย
ตนเอง  ซ่ึงเปนการเรียนรูจากประสบการณตรง  สงผลใหนักเรยีนมีผลการเรียนรูดานทักษะปฏิบัติ
ทางวิทยาศาสตรอยูในระดับดีและสอดคลองกับทิศนา  แขมมณี (2544, หนา 28)  ที่กลาววา   
การเรียนรูที่ผูเรียนไดรับประสบการณตรง  ไดผานกระบวนการตาง ๆ  ไดพิสูจนทดสอบและเหน็
ประจักษดวยตนเอง  จึงเกิดการเรียนรูไดด ี มีความเขาใจ  และจดจําการเรียนรูไดนาน  เนนการสอน
ที่ผูเรียนมีโอกาสไดเรียนรูและพัฒนาทักษะกระบวนการตาง ๆ จํานวนมาก  เชน  ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  ทักษะกระบวนการแสวงหาความรู  ทักษะกระบวนการคิด   
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และทักษะกระบวนการกลุม  รวมทั้งไดพัฒนาลักษณะนิสัยใฝรู  และเนนการสอนที่ผูเรียนมีสวน
รวมในกิจกรรมมาก  ทําใหเด็กเกดิความกระตือรือรนในการเรียนรู 
  จากเหตุผลดังกลาว  แสดงใหเห็นวา  นกัเรียนที่ไดรับการสอนใหฝกลงมือปฏิบัติ
กิจกรรม  การทดลองดวยตนเอง  เรียนรูจากประสบการณตรง  ใชกระบวนการเรยีนรูแบบรวมมือ  
สงผลใหการเรียนรูดานทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น   
 4.  ผลการศึกษาเจตคติตอวชิาวิทยาศาสตรของนักเรียนที่เรียนรูแบบรวมมือและเนน
ประสบการณ  พบวาเจตคติของนักเรียนทีเ่รียนโดยวิธีการเรียนแบบรวมมือและเนนประสบการณ
หลังการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน  
แสดงวาวิธีการเรียนรูแบบรวมมือและเนนประสบการณชวยใหนกัเรียนมีเจตคติที่ดตีอวิชา
วิทยาศาสตร  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเหตุผลดังนี ้
  4.1  วิธีการเรียนแบบรวมมือและเนนประสบการณ  เปนกระบวนการเรยีนที่จดัให
ผูเรียนทํางานรวมกัน  สมาชิกในกลุมมีความสามารถตางกันแตตองรวมมือกันทํางาน  นักเรยีน 
จะชวยกนัคิดอภิปรายสมาชกิที่เกงจะเปนผูชวยเหลือคนอื่น ๆ  โดยอภปิรายใหสมาชกิในกลุมเขาใจ
จะเห็นไดวาวธีิการเรียนรูแบบรวมมือและเนนประสบการณทําใหผูเรียนไดประโยชนจากเพื่อน   
มีการถายโยงการเรียนรูซ่ึงกนัและกนัขยายความรูใหเพื่อน ๆ  บรรยากาศในกลุมจะเปนแบบกนัเอง   
คือ  มีความสามัคคีในการทํางานกลุม  มีความเห็นอกเห็นใจตอกัน  ทําใหผูเรียนปรับตวัเขาหากัน
เกิดความสนกุสนานในการเรียนซ่ึงสอดคลองกับ  พรรณรัศมี  เงาธรรมสาร  (2533, หนา 35-40)   
ที่กลาววาวิธีการเรียนแบบรวมมือเปนวิธีการเรียนที่ชวยเสริมสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการพัฒนา
ความรูสึกที่ดตีอตนเองและตอผูอ่ืนสอดคลองกับ  วัฒนาพร  ระงับทุกข  (2542, หนา 32)  ที่กลาววา  
การจัดการเรยีนรูแบบเนนประสบการณ  เปนวิธีการสงเสริมการรับความรูจากประสบการณและ
การสะทอนความคิดเห็นที่มตีอส่ิงตาง ๆ  ทั้งดานเทคนิค  วิธีการปฏิบัติของผูเรียนแตละบุคคล  และ
กระบวนการเรียนรูผูเรียนจะไดตรวจสอบการเรียนรูของตน  และไดรับประสบการณดานอารมณ  
ความรูสึกที่จะนํามาปรับความรูสึก  เจตคติและคานิยมของตน  และยังสอดคลองกับทฤษฎี 
การเสริมสรางเจตคติที่วาการจัดกิจกรรมใด ๆ ที่เปนประสบการณตรง  จะเปนแนวทางใหเกดิ 
การเปลี่ยนแปลงทางดานความคิด  และสรางเสริมเจตคติอยางเหน็ไดชัด  
  4.2  การจัดกจิกรรมการเรียนมีบรรยากาศของความรวมมอืกันทํางาน  มคีวามเปน
กันเองไมตึงเครียด  มีการใหรางวัล  ชมเชย  ส่ิงเหลานี้ชวยทําใหนักเรยีนอยากเรยีน  ซ่ึงตรงกับ 
หลักทฤษฎีสัมพันธเชื่อมโยงของธอรนไดค  ทฤษฎีนี้สามารถนํากฎการเรียนรูไปใชในกิจกรรม 
การเรียนรู  บรรยากาศในกิจกรรมการเรียนรูเปนสิ่งสําคัญทําใหผูเรียนพอใจ  (อารีย  พนัธมณี, 
2534, หนา 129)  ซ่ึงทําใหผูเรียนมีเจตคตดิขีึ้น   
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 จากเหตุผลดังกลาว  แสดงใหเห็นวานกัเรยีนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
และเนนประสบการณมีเจตคติตอกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สูงขึ้น 
 

ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะในการจดัการเรียนรู 
 จากผลการวิจยั  พบวา  วิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและเนนประสบการณทําให
ผ ู เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรสูงขึ้นภายหลังการทดลอง  ดังนั้น
ครูผูสอนสามารถนําวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและเนนประสบการณไปใชจัดกิจกรรม 
การจัดการเรยีนรู  เพราะการเรียนรูแบบรวมมือและเนนประสบการณเปนวิธีการเรียนที่ชวยให
ผูเรียนที่ฝกกระบวนการทํางานกลุม  มีความรับผิดชอบ  ชวยเหลือซ่ึงกนัและกนัโดยมีขอควรคํานึง  
ดังนี ้
  1.1  คร้ังแรกการจัดการเรียนรูของครูควรอธิบายวิธีการเรยีนใหผูเรียนเขาใจเกีย่วกับ
กฎกติกา 
  1.2  ครูตองเตรียมการสอนแตละขั้นตอนรวมทัง้  ส่ือ  อุปกรณ  เปนอยางดี  จึงจะจัด
กิจกรรมการเรยีนรูประสบผลสําเร็จ 
 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจยั 
  2.1  การฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ควรศึกษาทักษะทีจ่ําเปนตองใชและ
มีความสําคัญในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เชน ทักษะการทดลอง  ทักษะการคิด  ทักษะ 
การสื่อความหมายขอมูล  ทักษะลงขอสรุป 
  2.2  ควรศึกษาทดลองวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและเนนประสบการณกับ 
วิชาอ่ืน  เชน  ภาษาไทย  การงานอาชีพ  เปนตน 
  2.3  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ  กลุมทดลองกับกลุมการสอนปกติ 
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