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รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

เรื่อง

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 โดยใช้ชุด

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง

(อัตราเร็วและความเร็ว)

จัดทําโดย

นางสาวมัสนา หมานเหล็บ

ตําแหน่งครู คศ.2

โรงเรียนสามบ่อวิทยา

อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
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บทที่ 1

บทนํา

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา

วิทยาศาสตร์มีบทบาทสําคัญย่ิงในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์

เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคน ทําให้คนได้พัฒนาวิธีคิด ท้ังความคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผล ความคิดสร้างสรรค์

คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะสําคัญในการค้นหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็น

ระบบ (กรมวิชาการ 2546) มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และวิทยาการต่างๆของโลกยุค

โลกาภิวัตน์ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและทางสังคมของประเทศท่ัวโลกรวมท้ังประเทศ

ไทยด้วย

การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีเป้าหมายสําคัญคือ เพื่อให้เข้าใจ

หลักการ ทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เข้าใจขอบเขตธรรมชาติและ

ข้อจํากัดของวิทยาศาสตร์ มีทักษะที่สําคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี พัฒนากระบวนการคิด จินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร

ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและความสามารถในการตัดสินใจ ให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์

ระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มวลมนุษย์ และสภาพแวดล้อม ในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่ง

กันและกัน เพื่อนําความรู้ความเข้าใจเร่ืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปให้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง

และการดํารงชีวิต ให้เป็นคนมีเหตุผล ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์

ในการแก้ปัญหา สนใจและใฝ่รู้ในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542) ได้กําหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ใน

หมวด 4 มาตรา 22 ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญท่ีสุด ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน

สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจของการปฏิรูป

การศึกษา โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ 2542) ได้กําหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่ยึดหลักให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่สําคัญที่สุด ซึ่งต้อง

อาศัยแนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
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ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางก็จําเป็นต้องอาศัยหลักการรูปแบบการสอน วิธีสอนและเทคนิคการสอนที่

หลากหลายเข้าไปช่วย (ทิศนา แขมมณี. 2545)

จากการท่ีสอนรายวิชา วิทยาศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การเคลื่อนท่ีแนวตรง

(อัตราเร็วและความเร็ว) พบว่า ขาดความกระตือรือร้น ขาดแรงจูงใจในการเรียน ดังนั้นในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนจึงจําเป็นต้องอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเข้ามา

ช่วย เช่น บทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดกิจกรรม การเรียนรู้ และเอกสาร

ประกอบการเรียน เป็นต้นเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน

ชุดฝึกกิจกรรม เป็นการพัฒนามาจากวิธีการเรียนการสอนหลายๆระบบเข้ามาผสมผสานให้

กลมกลืนกันนับต้ังแต่การเรียนรู้ด้วยตนเองการร่วมกิจกรรมกลุ่มการใช้ส่ือในรูปแบบต่างๆการเรียน

การสอนวิธีน้ีเหมาะสมกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนสําคัญที่สุด (สุนันทา สุนทรประเสริฐ, 2543:

107) ในส่วนของชุดฝึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ คือ การประยุกต์ชุดการเรียนการสอนเข้ากับ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ข้ึน เพ่ือใช้เป็นนวัตกรรมการสอน

ทางวิทยาศาสตร์ศึกษาจะทําให้ผู้เรียนเรียนรู้หรือสร้างองค์ความรู้ได้อย่างมีระบบส่งผลให้เกิดทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จิตวิทยาศาสตร์และสามารถพัฒนาทักษะปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ได้มาก

ข้ึน (ธานินทร์ปัญญาวัฒนากุล, 2546) และจากงานวิจัยพบว่าการสอนโดยใช้ ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์

ทําให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้สูงข้ึนกว่าการสอนตามคู่มือครูเพียงอย่างเดียวขณะเดียวกันก็มีทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงข้ึนกว่าก่อนเรียน (กรรณิการ์ไผทฉันท์. 2541: บทคัดย่อ;

เนื้อทองนายี่. 2544: บทคัดย่อ)

การเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาข้ึนอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

สามารถช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ดียิ่งข้ึนส่งผลให้มีผลการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ด้านทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และมีเจตคติต่อการเรียนรู้สูงข้ึน (พูลทรัพย์โพธ์ิสุ. 2546:บทคัดย่อ;

อภิญญาเคนบุปผา. 2546: บทคัดย่อ) เพราะชุดฝึกกิจกรรมจะช่วยทําให้ผู้เรียนมีอิสระเรียนรู้ได้ด้วย

ตนเองผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมโดยใช้ความสามารถตามความต้องการของตนได้ฝึกทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส่งเสริมความรับผิดชอบทําให้มีความกระตือรือร้นท่ีจะศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเองเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติจริงเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีเจตคติต่อ

วิทยาศาสตร์ในทางที่ดีข้ึนและสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้

การที่ผู้เรียนในชั้นเรียนมีความแตกต่างกันท้ังด้านความรู้ความสนใจและความถนัดทําให้

ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันประกอบด้วยสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการจัด
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กิจกรรมการเรียนการสอนของผู้สอนไม่ตอบสนองต่อความสนใจและความถนัดของผู้เรียนทําให้ผู้เรียน

เกิดความเบ่ือหน่ายในการเรียนขาดความสนใจใฝ่รู้ไม่กระตือรือร้นในการเรียนและมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อ

วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยจึงสร้างชุดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์น้ีขึ้นซึ่งเป็นสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้อย่างหนึ่ง

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความพึงพอใจในการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง (อัตราเร็วและความเร็ว) ทั้งนี้เพื่อนําผล

วิจัยดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และนําไปปรับปรุงการ

เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5

ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง การ

เคลื่อนที่แนวตรง (อัตราเร็วและความเร็ว) รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 รหัสวิชา ว32101 ชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 5 ก่อนและหลังเรียน

2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง (อัตราเร็ว

และความเร็ว) รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 รหัสวิชา ว32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ขอบเขตของการวิจัย

1.ประชากร ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 9 คน

โรงเรียนสามบ่อวิทยา อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 16

2. ระยะเวลาในการวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

3. เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย คือ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง การเคลื่อนที่และแรง

รายวิชา ว32101 วิทยาศาสตร์ 3

4. ตัวแปรท่ีศึกษา

4.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหา

ความรู้ (5E) การเคลื่อนที่แนวตรง (อัตราเร็วและความเร็ว) รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 รหัสวิชา ว32101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
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4.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แนวคิดจากการศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ผู้วิจัยจึงได้นําข้อมูล

ท่ีได้มาสร้างกรอบความคิดในการวิจัย ดังภาพท่ี 1.1

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

นิยามศัพท์

1. ชุดกิจกรรม หมายถึง สื่อหรือนวัตกรรรมการเรียนการสอนท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน ประกอบด้วย

ส่ือวัสดุอุปกรณ์หลายชนิดประกอบเข้ากันเป็นชุด เพ่ือเกิดความสะดวกต่อการใช้ในการเรียนการสอน

และทําให้การเรียนการสอนบรรลุตามเป้าหมายของการเรียนรู้ ท้ังด้านความรู้และด้านทักษะ

กระบวนการคิด

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ด้านเนื้อหาวิชาและทักษะที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน

ภายหลังจากได้ศึกษาและอบรมในเรื่องน้ันมาแล้ว ซึ่งวัดได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

วิชา วิทยาศาสตร์ 3 เรื่อง การเคลื่อนท่ีแนวตรง (อัตราเร็วและความเร็ว) โดยใช้แบบทดสอบแบบ

ปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน เพ่ือใช้วัดพฤติกรรมด้านความรู้ความจํา ความ

เข้าใจ การวิเคราะห์

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม

การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหา

ความรู้ (5E) การเคลื่อนที่แนวตรง

(อัตราเร็วและความเร็ว)

รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียน

ความพึงพอใจ

ของนักเรียน
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บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชา วิทยาศาสาตร์ 3 โดยใช้ชุดกิจกรรม

การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เร่ือง การเคล่ือนท่ี

แนวตรง (อัตราเร็วและความเร็ว) ผู้วิจัยได้ศึกษา แนวคิด เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องตามหัว ข้อ

ต่อไปนี้

1. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

1.1 สาระสําคัญ

1.2 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

2. การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้.

2.1 ความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้

2.2 แนวคิดพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้

2.3 ข้ันตอนของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้

2.4 บทบาทของครูในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้

2.5 บทบาทของนักเรียนในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้

2.6 ข้อดีและข้อจํากัดของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้

3. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

3.1 ความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู้

3.2 แนวคิดและหลักการท่ีเกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้

3.3 ประเภทของชุดกิจกรรมการเรียนรู้

3.4 องค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้

3.5 ประโยชน์ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

4.1 จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

4.2 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

4.3 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

4.4 คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สาระสําคัญ

ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนสามบ่อวิทยา อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 16 ดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการ

เชื่อมโยงความรู้ กับกระบวนการ มีทักษะสําคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้

กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้

ทุกขั้นตอน มีการทํากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับช้ัน โดย

กําหนดสาระสําคัญ ดังนี้

1. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับ ชีวิตในส่ิงแวดล้อม องค์ประกอบของส่ิงมีชีวิต การ

ดํารงชีวิตของมนุษย์และสัตว์การดํารงชีวิตของพืช พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ และ

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ เรียนรู้เก่ียวกับ ธรรมชาติของสาร การเปล่ียนแปลงของสาร การ

เคลื่อนท่ี พลังงาน และคลื่น

3. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เรียนรู้เกี่ยวกับ องค์ประกอบของเอกภพ ปฏิสัมพันธ์ ภายใน

ระบบสุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ ระบบโลก การเปล่ียนแปลงทางธรณีวิทยา กระบวนการ เปลี่ยนแปลง

ลมฟ้าอากาศ และผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

4. เทคโนโลยี

4.1 การออกแบบและเทคโนโลยีเรียนรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีเพื่อการดํารงชีวิต ในสังคมที่มี

การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และศาสตร์

อื่น ๆ เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบ เชิง

วิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม

4.2 วิทยาการคํานวณ เรียนรู้เกี่ยวกับการคิดเชิงคํานวณ การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา เป็น

ข้ันตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การส่ือสาร ในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิต กับ

ส่ิงมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การ

ถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีในระบบนิเวศ ความหมายของ

ประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง

นําความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของส่ิงมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต การลําเลียงสารเข้า และออก

จากเซลล์ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และ

มนุษย์ท่ีทํางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ี ของอวัยวะ

ต่างๆ ของพืชที่ทํางานสัมพันธ์กัน รวมท้ังนําความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสําคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สาร

พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย

ทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมท้ังนําความรู้ไปใช้ประโยชน์

สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของ

สสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติ ของการ

เปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิด ปฏิกิริยาเคมี

มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวัน ผลของแรงที่กระทําต่อวัตถุ ลักษณะ การ

เคลื่อนท่ีแบบต่าง ๆ ของวัตถุรวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติของ

คล่ืน ปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้ง นํา

ความรู้ไปใช้ประโยชน์
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สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ

มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี

ดาวฤกษ์และระบบสุริยะ รวมท้ังปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต

และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง

ภายในโลก และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปล่ียนแปลงลมฟ้า อากาศ

และภูมิอากาศโลก รวมท้ังผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

สาระที่ 4 เทคโนโลยี

มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และ ศาสตร์

อ่ืน ๆ เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลกระทบ

ต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคํานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็น ข้ันตอน

และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ การทํางาน

และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (inquiry method) เป็นวิธีสอนวิธีหน่ึงในการสอน

วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ใช้ความสามารถในการเรียนรู้หรือแก้ปัญหาได้

ด้วยตนเองโดยเน้นกระบวนการแสวงหาความรู้ ผู้เรียนได้รับทั้งองค์ความรู้และทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์อาภาพร สิงหราช (2545 : 13)

การสอนด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้นี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาความหมายของการสอนแบบสืบเสาะ

หาความรู้ แนวคิดพื้นฐานที่เก่ียวข้องในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ขั้นตอนของการสอนแบบ

สืบเสาะหาความรู้บทบาทครูและนักเรียนในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ข้อดีและข้อจํากัดของ

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ซึ่งผู้วิจัยได้นําเสนอตามลําดับ ดังนี้
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1. ความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้

จากการศึกษาเอกสารพบว่า มีผู้ให้ความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ใน

ลักษณะท่ีแตกต่างกันไปสรุปได้ ดังนี้

วีรยุทธ วิเชียรโชติ (2538 : 128) ได้ให้ความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้

ว่าเป็นการพัฒนาความสามารถในคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์โดยเน้นการเรียนรู้ท่ีเริ่มต้น

จากการแสวงหาความจริง โดยอาศัยคําถามในการสังเกต วิเคราะห์ปัญหาในการอธิบายปัญหา พิสูจน์

ทฤษฏีด้วยการตั้งสมมติฐาน ตลอดจนการทดสอบสมมติฐานและการนํากฎเกณฑ์ที่ค้นพบนั้นไปใช้ใน

ชีวิตจริง

วิชาญ เลิศลพ (2543 : 14) ได้ให้ความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ว่า

เป็นวิธีมุ่งส่งเสริม ให้นักเรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ครูมีบทบาทสําคัญในการจัดสภาพการเรียนการสอนให้เอื้อต่อกระบวนการสืบเสาะและ

ค้นหาคําตอบหรือแก้ปัญหาท่ีเขากําลังประสบอยู่ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนคิดเป็น ทําเป็นและ

แก้ปัญหาเป็น

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544 : 219) ได้ให้ความหมาย

ของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ว่า เป็นกระบวนการที่นักเรียนได้สืบค้น เสาะหา สํารวจ

ตรวจสอบและค้นคว้าด้วยวิธีต่างๆ จนทําให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู้ความรู้น้ันอย่างมี

ความหมาย จึงจะสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของนักเรียนเองและเก็บเป็นข้อมูลไว้ในสมองได้อย่าง

ยาวนาน

จากความหมายที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นวิธีสอนท่ี

ส่งเสริม ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ค้นพบความรู้หรือความจริงด้วยตนเอง ใช้กระบวนการทางความคิด

อย่างเป็นระบบเพื่อค้นหาความจริง เหตุผล กฎเกณฑ์ต่างๆ ด้วยตนเอง โดยใช้ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ ครูเป็นผู้จัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็นและ

แก้ปัญหาเป็น

2. แนวคิดพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวข้องในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้พื้นฐานมาจากทฤษฏี จิต วิทยาในเ ร่ืองของ

การพัฒนาการทางสมอง เพียเจต์ (วิชาญ เลิศลพ. 2543 : 14) เร่ืองการพัฒนาการทางสติปัญญาและ

ความคิดไว้ 2 กระบวนการ คือ การปรับตัวและการจัดระบบโครงสร้าง

การจัดระบบโครงสร้าง (organization) ภายในสมอง เป็นการจัดการภายใน โดยรวม

กระบวนการต่างๆ เข้าเป็นระบบ อย่างติดต่อกันเป็นเรื่องเป็นราว
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การปรับตัว (adaptation) เป็นกระบวนการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม อันเน่ืองจาก

คนเรามีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมรอบๆ ตัว การปรับตัวประกอบด้วย 2 ข้ันตอนได้แก่

ข้ันที่ 1 การดูดซึม (assimilation) หมายถึง การท่ีเร้าให้นักเรียนนําความรู้เดิมมา

ใช้ในชั้นเรียน แล้วใช้ความรู้เดิมเป็นแนวทางในการคิดให้เกิดการเรียนรู้ใหม่และเม่ือความรู้เดิมไม่

สามารถนํามาอธิบายปัญหาได้จะเป็นการนําไปสู่ข้ันท่ี 2

ข้ันที่ 2 ข้ันปรับปรุง (accommodation) หมายถึง การปรับปรุงหรือการ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างเดิมเพื่อการเรียนรู้สิ่งใหม่โดยการนํามาสัมพันธ์กับโครงสร้างใหม่เกิดขึ้น เม่ือ

ความรู้เดิมไม่สามารถนํามาอธิบายความรู้ใหม่ได้ถ้าไม่ปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงโครงสร้างเดิม สุ

วัฒก์ นิยมค้า (2531 : 424 – 425) ได้กล่าวถึงการนําทฤษฏีพัฒนาการทางสติปัญญาของ เพียเจย์มา

ใช้ ในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ไว้ ดังนี้

1) ระดับชั้นประถมศึกษานั้น ควรจัดการเรียนการสอนโดยอาศัยประสบการณ์

รูปธรรม เป็นหลัก เพราะเด็กสามารถเรียนรู้ได้ดีและสามารถฝึกได้จากประสบการณ์ตรง ส่วนระดับ

มัธยมศึกษาสามารถคิดหาเหตุผลจากนามธรรมได้ สามารถจินตนาการได้คิดย้อนกลับได้ สามารถเล่น

กั บ สัญญลั ก ษ ณ์ ไ ด้ แ ต่ ถึ ง อ ย่ า ง ไ ร ก า ร เ รี ย น รู้ จ ะ เ กิ ด ขึ้ น ไ ด้ เ ม่ื อ มี ก า รป ฏิ สั มพั น ธ์ กั บ

สิ่งแวดล้อม โดยการลงมือปฏิบัติ

2) ควรนําเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยมาสอน เด็กจะเข้าใจง่าย ถ้านําส่ิงท่ียากมาสอน

เด็กจะเข้าใจลําบากและเกิดความเบื่อหน่าย

3) ประสบการณ์ใหม่ที่จะนํามาสอนนั้น ควรแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือประเภท

ท่ี 1 เป็นประสบการณ์ใหม่ ท่ีมุ่งฝึกความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเดิมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น สิ่งนี้เม่ือครู

จะนําเข้ามาต้องเลือกให้สอดคล้องกับกรอบโครงสร้างความรู้เดิม เด็กจะใช้วิธีปรับประสบการณ์ใหม่

ให้กลมกลืนกับกรอบโครงสร้างความรู้ของเด็กโดยการดูดซึมเข้าไป ประเภทที่ 2 เป็นประสบการณ์ท่ี

เป็นความรู้ใหม่เด็กจะเรียนได้จะต้องมีฐานความรู้เพียงพอเสียก่อน จากนั้นจึงนํามาสอนให้เด็กขยาย

โครงสร้างความรู้เดิมออกไป

4) วิธีสอนหรือกิจกรรมการเรียนการสอน จะต้องทําให้เด็กขาดสมดุลเสียก่อน

(เกิดความสงสัย) แล้วให้เด็กพยายามปรับตัว (ทําการเสาะแสวงหาความรู้) เพื่อเข้าสู่สภาวะสมดุล

(ได้คําตอบหมดข้อสงสัย) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ จะต้องให้ผู้ เรียนมีการปะทะสังสรรค์กับ

สิ่งแวดล้อม จึงต้องจัดกิจกรรมให้เด็กเป็นผู้กระทํา (active)

5) สิ่งแวดล้อมเป็นตัวการสําคัญในการพัฒนาความคิด (การขยายกรอบโครงสร้าง

ความรู้เดิม) ฉะนั้นครูจึงต้องจัดสิ่งแวดล้อมให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ โดยตรงจึงจะเกิดการเรียนรู้

จากหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ดังกล่าวสรุปได้ว่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้นั้น

มีรากฐานมาจากจิตวิทยาเก่ียวกับพัฒนาการทางสมองและมีโครงสร้างประกอบไปด้วย 2 ข้ันตอน
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3. ข้ันตอนของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้

ในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มีกิจกรรมหลายขั้นตอน ซึ่งมีผู้แบ่งขั้นตอนของ

การสอนแบบ สืบเสาะหาความรู้ไว้ ดังนี้

วีรยุทธ วิเชียรโชติ (2538 : 25 – 26) ได้กล่าวถึง ขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะ

หาความรู้มี 5 ข้ันตอน คือ

1) ข้ันสร้างมโนทัศน์แนวหน้า (สน) คือ ข้ันการดึงความรู้เดิม วางความรู้พื้นฐานท่ี

จําเป็นให้แก่นักเรียน

2) ข้ันสังเกต (ส) คือ ข้ันสังเกตสถานการณ์ที่เป็นปัญหาของจิต ครูสามารถสร้าง

สถานการณ์ที่เป็นปัญหาให้นักเรียนได้วิเคราะห์องค์ประกอบของตัวปัญหา

3) ขั้นอธิบาย (อ) คือ ขั้นตอนที่ครูกระตุ้นให้นักเรียนหาคําอธิบาย หรือหาสาเหตุ

ของปัญหาของจิตในรูปของการใช้เหตุผล ในข้ันนี้นักเรียนมีโอกาสฝึกการต้ังทฤษฏีการคิดแบบมี

เหตุผลการฝึกวิเคราะห์จากผลไปหาเหตุ หรือจากเหตุไปหาผล

4) ข้ันทํานายและทดสอบ (ท) คือ ข้ันท่ีครูช่วยให้นักเรียนรู้จักหาวิธีท่ีจะพิสูจน์คํา

อธิบายหรือทฤษฏีท่ีนักเรียนได้สร้างขึ้น

5) ข้ันควบคุมและคิดสร้างสรรค์ (ค) คือ ข้ันที่ครูส่งเสริมให้นักเรียนเอาหลักการ

กฎเกณฑ์และวิธีแก้ปัญหาที่พบ ไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงส่ิงแวดล้อม เพื่อให้เกิดการควบคุมและ

สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกตัวมนุษย์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544 : 79 – 80) กล่าวถึง

กระบวนการเรียนการสอนท่ีใช้ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ กระบวนการสืบเสาะ

หาความรู้ซ่ึงประกอบด้วยขั้นตอนท่ีสําคัญ ดังนี้

1) ข้ันสร้างความสนใจ (engagement) เป็นการนําเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องท่ีสนใจ

ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองจากความสงสัยหรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียนเอง หรือเกิดจาก

การอภิปรายภายในกลุ่ม เรื่องท่ีนาสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลานั้นหรือ

เป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่เ พ่ิงเรียนรู้มาแล้ว เป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนสร้างคําถาม

กําหนดประเด็นท่ีจะศึกษา ในกรณีท่ียังไม่มีประเด็นท่ีน่าสนใจ ครูอาจให้ศึกษาจากสื่อต่างๆ

หรือเป็นผู้กระตุ้นด้วยการเสนอประเด็นขึ้นมาก่อนแต่ไม่ควรบังคับให้นักเรียนยอมรับประเด็น หรือคํา

ถามท่ีครูกําลังสนใจเป็นเรื่องที่จะใช้ศึกษา เม่ือมีคําถามที่น่าสนใจและนักเรียนส่วนใหญ่ ยอมรับให้

เป็นประเด็นที่ต้องการศึกษา จึงรวมกันกําหนดขอบเขต และแจกแจงรายละเอียดของเร่ืองที่จะศึกษา

ให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น การรวบรวมความรู้ประสบการณ์เดิม หรือความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่จะช่วยให้

นําไปสู่ความเข้าใจเรื่อง หรือประเด็นท่ีจะศึกษามากข้ึน และมีแนวทางท่ีใช้ในการสํารวจตรวจสอบ

อย่างหลากหลาย
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2) ขั้นสํารวจและค้นหา (exploration) เม่ือทําความเข้าใจในประเด็น หรือคําถาม

ที่สนใจจะศึกษาอย่างถ่องแท้แล้ว ก็มีการวางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบ และ

ตั้งสมมติฐานกําหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ ลงมือปฏิบัติเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศ หรือ

ปรากฏการณ์ต่างๆ วิธีการตรวจสอบอาจทําได้หลายวิธี เช่น ทําการทดลอง ทํากิจกรรมภาคสนาม

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยสร้างสถานการณ์จําลอง (simulation) การศึกษาหาข้อมูลจากเอกสาร

อ้างอิง หรือจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลอย่างเพียงพอท่ีจะใช้ในขั้นต่อไป

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) เมื่อได้ข้อมูลอย่างเพียงพอจากการ

สํารวจตรวจสอบแล้ว จึงนําข้อมูล ข้อสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผลและนําเสนอผลที่ได้ใน

รูปต่างๆ เช่น บรรยายสรุป สร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์หรือรูปวาด สร้างตาราง ฯลฯ การ

ค้นพบในขั้นนี้อาจเป็นไปได้หลายทาง เช่น สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้โต้แย้งกับสมมติฐานที่ต้ังไว้

หรือไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ได้กําหนดไว้แต่ผลที่ได้ จะอยู่ในรูปใด ก็สามารถสร้างความรู้และช่วยให้

เกิดการเรียนรู้ได้

4) ขั้นขยายความรู้ (elaboration) เป็นการนําความรู้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับ

ความรู้เดิม หรือแนวคิดที่ได้ค้นคว้าเพิ่มเติมหรือนําแบบจําลอง หรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้อธิบาย

สถานการณ์ หรือเหตุการณ์อื่นๆ ถ้าใช้อธิบายเรื่องต่างๆ ได้มาก ก็แสดงว่าข้อจํากัดน้อย ซ่ึงก็จะช่วย

ให้เชื่อมโยงกับเรื่องต่างๆ และทําให้เกิดความรู้กว้างขวางขึ้น

5) ข้ันประเมิน (evaluation) เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ

ว่านักเรียนมีความรู้อะไรบ้าง อย่างไร และมากน้อยเพียงใด จากข้ันน้ีจะนําไปสู่การนําความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆ

จะเห็นได้ว่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ มีลักษณะเด่น คือ เป็นวิธีสอนท่ีผู้เรียนเกิด

การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทําให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด

อย่างมีระบบมีเหตุผล และเกิดเจตคติท่ีดี ซ่ึงประกอบด้วยข้ันตอนท่ีสําคัญ สรุปได้ดังนี้

1) ข้ันสร้างความสนใจ หรือขั้นนําเข้าสู่บทเรียน เป็นการสร้างสถานการณ์ให้

นักเรียนมุ่งความสนใจหรือเป็นการเช่ือมโยงความรู้เดิมกับเรื่องที่สนใจ

2) ขั้นสํารวจและค้นหา เป็นขั้นตอนที่นักเรียนวางแผนกําหนดแนวทาง และ

ตั้งสมมติฐานกําหนดทางเลือกที่เป็นไปได้และปฏิบัติกิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูล ค้นคว้าหรือทดลอง

ตามแผนที่วางไว้เพ่ือหาคําตอบโดยดําเนินงานเป็นกลุ่มจํานวน 4-5 คน พร้อมกับบันทึกผลการศึกษา

เป็นระยะ

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุปเป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนเลือกสรรข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์

แปลผล สรุปผลหรือหาความสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่
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4) ขั้นขยายความรู้ เป็นขั้นตอนที่ครูช่วยกระตุ้นให้นักเรียนได้ปรับขยายความรู้

จากส่ิงท่ีได้ค้นพบมาแล้ว โดยให้นักเรียนเรียนรู้จากสถานการณ์ใหม่

5) ขั้นประเมิน เป็นขั้นตอนสุดท้ายจากการเรียนรู้ โดยครูเปิดโอกาสให้นักเรียน

ตรวจสอบแนวคิดหลักที่ตนเองได้เรียนรู้มาแล้ว ครูประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยกระบวนการ

ต่างๆ

4. บทบาทของครูในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ครูเป็นผู้สร้างสถานการณ์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มี

ส่วนร่วมในการสืบเสาะหาความรู้ครูจึงควรมีบทบาท ดังนี้

สุวัฒก์ นิยมค้า (2531: 128) ได้เสนอแนะบทบาทของครูในการสอนแบบสืบเสาะ

หาความรู้ว่าครู คือ ผู้แนะแนวทาง คอยช่วยเหลือนักเรียน และสร้างสถานการณ์ เพื่อให้เกิดการ

เรียนรู้ ดังนั้นครูจึงมีหน้าที่ 3 ประการ คือ

1. ป้อนคําถามแก่นักเรียนเพื่อนําไปสู่การค้นคว้า ครูต้องรู้จักป้อนคําถาม รู้ว่าจะ

ถามอะไรเด็กจึงจะเกิดความคิด ความจําหรือความเข้าใจและควรตอบคําถามของเด็ก

2. เมื่อได้ปัญหาแล้ว ให้นักเรียนทั้งชั้นอภิปรายวางแผนแก้ปัญหาหรือกําหนด

วิธีการแก้ปัญหาเอง เม่ือตกลงได้จึงลงมือปฏิบัติการ

3. ถ้าปัญหายากเกินไป นักเรียนไม่สามารถวางแผนแก้ปัญหาหรือกําหนดวิธีการ

แก้ปัญหาได้ ครูกับนักเรียนอาจร่วมกันแก้ปัญหาต่อไป

ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ (2546 : 9–10) กล่าวว่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ครู

มีบทบาท ดังนี้

1. ต้องรู้จักใช้คําถาม

2. อดทนท่ีจะไม่บอกคําตอบควรกระตุ้นและเสริมพลังให้นักเรียนค้นหาคําตอบเอง

3. ต้องให้กําลังใจ ให้นักเรียนมีความพยายาม

4. รู้ว่าธรรมชาติของนักเรียนแต่ละคนอาจแตกต่างกัน ดังน้ัน การถามนําให้

นักเรียนอาจคิดไม่เหมือนกัน บางครั้งอาจต้องบอกให้บ้าง

5. เข้าใจและรู้ความหมายของพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก

6. มีเทคนิคในการจัดการให้นักเรียนร่วมกันแก้ปัญหา

7. อดทนที่จะฟังคําถามและคําตอบของนักเรียน แม้ว่าคําถาม คําตอบเหล่านั้น

อาจไม่ชัดเจน

8. รู้วิธีบริหารจัดการชั้นเรียนให้นักเรียนมีอิสระในการคิด การศึกษาค้นคว้าโดยไม่

เสียระเบียบของช้ันเรียน
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9. รู้จักนําข้อผิดพลาดมาใช้เป็นโอกาส ในการสร้างสรรค์แนวคิดในการค้นคว้า

ทดลองใหม่

สรุปได้ว่า บทบาทของครูในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ คือ ครูเป็นผู้สร้าง

สถานการณ์กระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ใช้คําถามเพ่ือนําไปสู่การค้นคว้าหาข้อเท็จจริง

และนําไปสู่การออกแบบวางแผนการทดลอง หรือข้อสรุปรวมทั้งเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพ่ืออํานวย

ความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า และสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียน รู้ไ ด้ทั้ ง

องค์ความรู้ และทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้

5. บทบาทของนักเรียนในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้

ในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้นักเรียนเป็นผู้ค้นคว้าหาคําตอบในกิจกรรมต่างๆ

ด้วยตนเอง นักเรียนควรมีบทบาท ดังนี้

ภพ เลาหไพบูลย์ (2542 : 126 – 127) ได้กล่าวถึงบทบาทของนักเรียนในการสอน

แบบสืบเสาะหาความรู้ มีบทบาทดังนี้

1. นักเรียนควรทําการศึกษาวัสดุอุปกรณ์และเอกสารก่อนท่ีจะเริ่มต้นทํา

2. นักเรียนสังเกตและรายงานข้อมูลที่ได้จากการสังเกต

3. นักเรียนร่วมกันตั้งสมมติฐาน

4. นักเรียนร่วมกันหาแนวทางการทดลอง และวิธีการทดสอบสมมติฐาน

5. นักเรียนรายงานผลการค้นคว้า

6. นักเรียนช่วยกันขยายความรู้เพิ่มเติม หรือปรับปรุงความรู้ที่ได้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2543 : 129) กล่าวถึงบทบาทของนักเรียนใน

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ว่า ผู้เรียนเป็นผู้กํากับการเรียนการสอนด้วยตนเอง เร่ิมจากกําหนด

ปัญหา หรือประเด็นที่ตนสนใจจะศึกษา เมื่อได้ปัญหาแล้วจะไปเสาะหาความรู้เพ่ือมาตอบปัญหานั้น

การวางแผนการหาแหล่งข้อมูลหรือความรู้ถือว่าผู้เรียนเป็นผู้จัดทําท้ังสิ้น

สรุปได้ว่า บทบาทของนักเรียนในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้น้ัน นักเรียนต้อง

เป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้หลักการต่างๆ ใช้ทักษะการสังเกต การใช้เคร่ืองมือ การ

ดําเนินการทดลอง การอภิปรายและสรุป ซึ่งจะนําไปสู่ความคิดและหลักเกณฑ์ที่สําคัญรวมถึงรายงาน

ผล หรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุผล

6. ข้อดีและข้อจํากัดของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้

คารินและซันด์ (Carin and Sund. 1975 : 84) ได้อธิบายถึงผลดีของการสอน

แบบสืบเสาะหาความรู้ สรุปได้ว่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นกระบวนการท่ีเน้นให้นักเรียน

ได้ใช้กระบวนการทางปัญญาจึงช่วยเพ่ิมศักยภาพทางปัญญา และทําให้นักเรียนมีมโนทัศน์เก่ียวกับ

ตนเองดีข้ึนทําให้มีความคาดหวังในตนเองในทางท่ีดี จึงมีโอกาสพัฒนาความสามารถพิเศษด้านต่างๆ
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ได้มากข้ึน ในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ นักเรียนต้องมีส่วนร่วมในการทํางานของตนเอง จึงใช้

เวลามากในการเรียนทําให้เกิดกระบวนการซึมซับและปรับความรู้ได้มากข้ึน

ภพ เลาหไพบูลย์ (2542 : 156 – 157) ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อดีของการสอน

แบบสืบเสาะหาความรู้ไว้ดังนี้

1. นักเรียนมีโอกาสได้พัฒนาความคิดอย่างเต็มที่ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จึงมี

ความอยากเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

2. นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกความคิด และฝึกการกระทํา ทําให้ได้เรียนรู้วิธีจัดระบบ

ความคิดและวิธีเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทําให้ความรู้คงทนและถ่ายโยงการเรียนรู้ได้ กล่าวคือ

ทําให้สามารถจดจําได้นานและนําไปใช้สถานการณ์ใหม่อีกด้วย

3. นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน

4. นักเรียนสามารถเรียนรู้มโนมติและหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้ดี

5. นักเรียนจะเป็นผู้มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์

ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ (2546 : 9) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะ

หาความรู้จะสามารถพัฒนานักเรียนได้ ดังนี้

1. นักเรียนจะมีส่วนร่วมและเป็นผู้ริเริ่ม

2. นักเรียนจะพัฒนากระบวนการแก้ปัญหา การตัดสินใจ

3. นักเรียนจะพัฒนาทักษะในการศึกษาค้นคว้าและวิจัย สามารถใช้ทักษะนี้

ในการดํารงชีวิตได้

4. นักเรียนจะมีโอกาสทํางานร่วมกันกับเพื่อนในการแก้ปัญหาและแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น ความรู้และประสบการณ์กับเพื่อน

5. นักเรียนจะได้พัฒนาความรับผิดชอบ โดยจะต้องรับผิดชอบการเรียนรู้ด้วย

ตนเองการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ นอกจากมีข้อดีแล้วยังมีข้อจํากัดอีกด้วย ดังท่ีนักการศึกษาได้

กล่าวไว้ ดังนี้

ผดุงยศ ดวงมาลา (2528 : 69) กล่าวถึงข้อจํากัดของการสอนแบบสืบเสาะ

หาความรู้มีดังนี้

1. การเรียนการสอนจะไปได้ช้า ได้เนื้อหาน้อย

2. ใช้เวลามากในการฝึกนักเรียนให้สืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง

3. ครูยังขาดแหล่งความรู้ในการฝึกตั้งคําถาม

4. ครูยังขาดแหล่งค้นคว้าหาความรู้ เพราะครูต้องมีความรู้กว้างขวาง

นอกจากน้ี ภพ เลาหไพบูลย์ (2542 : 156 – 157) ได้กล่าวถึงข้อจํากัดของการสอน

แบบสืบเสาะหาความรู้ไว้ ดังนี้
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1. ใช้เวลามากในการสอนแต่ละครั้ง

2. ถ้าสถานการณ์ท่ีครูสร้างขึ้นไม่ทําให้น่าสงสัยแปลกใจ จะทําให้นักเรียนเบ่ือ

หน่ายและถ้าครูไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการสอนวิธีน้ี มุ่งควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนมากเกินไป

จะทําให้นักเรียนไม่มีโอกาสได้สืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง

3. นักเรียนบางคนท่ียังไม่เป็นผู้ใหญ่พอ ทําให้ขาดแรงจูงใจท่ีจะศึกษาปัญหา และ

นักเรียนท่ีต้องการแรงกระตุ้นเพ่ือให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนมากๆ อาจจะพอตอบคําถามได้

แต่นักเรียนจะไม่ประสบความสําเร็จในการเรียนด้วยวิธีนี้เท่าท่ีควร

4. ถ้าใช้การสอนแบบน้ีอยู่เสมอ อาจทําให้ความสนใจของนักเรียนในการศึกษา

ค้นคว้าลดลง

สรุปได้ว่าการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มีท้ังข้อดีและข้อจํากัด ข้อดีก็คือ นักเรียน

ได้ลงมือปฏิบัติค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เม่ือนักเรียนค้นพบส่ิงที่รู้ทําให้เกิดความกระตือรือร้นใน

การเรียนมากขึ้นส่วนข้อจํากัดก็คือ ใช้เวลาในการสอนมาก และถ้ากิจกรรมไม่น่าสนใจ จะทําให้

นักเรียนเบื่อหน่ายได้

จากข้อมูลเก่ียวกับการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้จะเห็นได้ว่า หลักการ

สําคัญ คือ พัฒนากระบวนการคิดบนพื้นฐานของข้อมูลและหลักฐาน โดยมีกิจกรรมหลักให้ผู้เรียน

ค้นคว้าลงมือปฏิบัติหาข้อมูลด้วยตนเอง นําข้อมูลมาจัดกระทําเพ่ือสรุปความคิดเห็น ทําให้ผู้เรียนเกิด

องค์ความรู้และฝึกการนําวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (science method) ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

1. ความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ความหมายของชุดกิจกรรม

ชุดกิจกรรม มาจากคําว่า Instructional Packages หรือ Learning Packages เดิม

ทีเดียวมักใช้คําว่า ชุดการสอน เพราะเป็นสื่อที่ครูนํามาใช้ประกอบการสอนแต่ต่อมาแนวคิดในการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นนักการศึกษาจึงเปล่ียนมาใช้คํา

ว่า ชุดการเรียน

เพราะการเรียนรู้เป็นกิจกรรมของนักเรียนและการสอนเป็นกิจกรรมของครู กิจกรรมของครู

และนักเรียนจะต้องเกิดคู่กัน (บุญเก้ือ ควรหาเวช.2542 : 91) และในการวิจัยผู้วิจัยใช้แบบฝึกซึ่งเป็น

กิจกรรมหน่ึงของชุดกิจกรรม ดังนั้นการทํากิจกรรมต่างๆ ในชุดแบบฝึกก็คือการทํากิจกรรมที่

เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียน ซ่ึงมีผู้ให้ความหมายของชุดกิจกรรมไว้ ดังนี้
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ศิริลักษณ์ หนองเส (2545 : 6) ได้ให้ความหมายของชุดกิจกรรมไว้ว่า หมายถึง ส่ือการ

เรียนการสอนท่ีใช้เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะในตัวนักเรียนในด้านการเรียนรู้ การเสาะแสวงหาความรู้

และสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

เพชรรัตดา เทพพิทักษ์ (2545 : 30) กล่าวว่า ชุดกิจกรรม คือ ชุดการเรียนหรือชุดการ

สอนน่ันเอง ซึ่งหมายถึง ส่ือการสอนที่ครูเป็นผู้สร้างประกอบด้วยวัสดุอุปกรณ์หลายชนิด และ

องค์ประกอบอ่ืนเพ่ือให้นักเรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยครู

เป็นผู้แนะนําช่วยเหลือ และมีการนําหลักการทางจิตวิทยามาใช้ในการประกอบการเรียนเพื่อส่งเสริม

ให้ผู้เรียนได้รับความสําเร็จ

พวงเพ็ญ สิงห์โตทอง (2548 : 10) ได้ให้ความหมายของชุดกิจกรรมว่า เป็นการรวบรวมส่ือ

การเรียนสําเร็จรูปไว้เป็นชุดเพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหาให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองได้อย่างสะดวก ตาม

ขั้นตอนที่กําหนดเพื่อบรรลุจดประสงค์ที่ตั้งไว้ เป็นการเรียนที่เน้นความสามารถส่วนบุคคล ผู้เรียนมี

อิสระและพึ่งพาผู้สอนน้อยที่สุด ภายในชุดประกอบด้วยสื่อต่างท่ีจะทําให้ผู้ เรียนสนใจเรียน

ตลอดเวลา ทําให้เกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วยวัสดุอุปกรณ์หลายชนิด และ

องค์ประกอบอื่นที่ก่อให้เกิดความสมบูรณ์ในตัวเอง โดยที่ผู้สร้างได้รวบรวมและจัดอย่างเป็นระบบไว้

เป็นกลุ่ม และสร้างไว้เพ่ือจุดประสงค์ใดจะมีชื่อเรียกตามการใช้งานนั้นๆ เช่น ถ้าสร้างเพื่อการศึกษา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูใช้ประกอบการสอน โดยเปลี่ยนบทบาทให้ครูพูดน้อยลง นักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรมมากขึ้น เรียกว่าชุดกิจกรรมสําหรับครู แต่ถ้าให้ผู้เรียนเรียนจากชุดกิจกรรมนี้ เรียกว่า ชุด

กิจกรรม ในการสร้างชุดกิจกรรมจะพิจารณาจาก 1) ใช้สื่อหลายชิดตามจุดประสงค์ที่ ต้ัง

ไว้ 2) เหมาะสมกับประสบการณ์ของผู้เรียน 3) เหมาะสมกับการตอบสนองของผู้เรียน

4) เป็นสื่อท่ีจัดหาได้ไม่ยาก

ดํารงศักดิ์ มีวรรณ์ (2552 : 17) สรุปไว้ว่า ชุดกิจกรรม คือ การจัดประสบการณ์เรียนรู้

ให้กับผู้เรียน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แก้ปัญหาด้วยตนเอง มีอิสระในการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งการ

เรียนรู้ที่หลากหลาย โดยครูต้องเป็นผู้วางแผน กําหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ส่ิงที่

ต้องการผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยครูมีหน้าท่ีให้คําปรึกษา

นพคุณ แดงบุญ (2552 : 16) สรุปไว้ว่า ชุดกิจกรรม หมายถึง สื่อการสอนที่ผู้สอนสร้าง

ข้ึน ประกอบด้วยสื่อวัสดุอุปกรณ์หลายชนิดประกอบเข้ากันเป็นชุด เพื่อเกิดความสะดวกต่อการใช้ใน

การเรียนการสอน และทําให้การเรียนการสอนบรรลุผลตามเป้าหมายของการเรียนรู้ ทั้งด้าน

ความรู้ ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
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ประเสริฐ สําเภารอด (2552 : 12) สรุปไว้ว่า ชุดกิจกรรม หมายถึง ชุดการเรียนการสอน

ป ร ะ เ ภ ท สิ่ ง ตี พิ ม พ์ แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม ท่ี เ น้ น ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ทํ า กิ จ ก ร ร ม ด้ ว ย ก ร ะ บ ว น ก า ร

ก ลุ่ ม ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 9 อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ไ ด้ แ ก่ 1) ชื่ อ กิ จ ก ร ร ม 2) คํ า

ชี้ แ จ ง 3) จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ 4) เ ว ล า ท่ี ใ ช้ 5) วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ 6) เ นื้ อ ห า แ ล ะ ใ บ

ความรู้ 7) สถานการณ์ 8) กิจกรรม 9) แบบทดสอบท้ายกิจกรรม

กู๊ด (Good. 1973 : 306) ได้ให้ความหมายของชุดกิจกรรม หมายถึง โปรแกรมทางการ

สอนทุกอย่างที่จัดไว้เฉพาะ มีวัสดุอุปกรณ์ที่ ใช้ในการสอน อุปกรณ์ที่ ใช้ในการเรียน คู่มือ

ครู เนื้อหา แบบทดสอบ ข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีการกําหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนไว้อย่าง

ชัดเจน ชุดกิจกรรมน้ีครูเป็นผู้จัดให้นักเรียนแต่ละคนได้ศึกษาและฝึกฝนด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้

คอยแนะนําเท่านั้น

ดวน (Duann. 1973 : 169) กล่าวถึงชุดการเรียนว่า เป็นการเรียนรายบุคคล

(Individua lizedinstruction) เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้สัมฤทธิ์ผลทางการเรียน

ตามเป้าหมาย ผู้เรียนจะเรียนตามอัตราความสามารถ และความต้องการของตน

แคปเพลอร์ และแคปเพลอร์ (Kapfer ; & Kapfer. 1972 : 3-10) ได้ให้ความหมายของ

คําว่าชุดการเรียนไว้ว่า เป็นรูปแบบการสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ซ่ึงประกอบด้วยคําแนะนําให้

ผู้เรียนได้ทํากิจกรรมการเรียนจนบรรลุพฤติกรรมที่เป็นผลของการเรียนรู้ ส่วนเน้ือหาที่นํามาสร้างชุด

การเรียน นํามาจากขอบข่ายความรู้ที่หลักสูตรกําหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ซึ่งต้องสื่อความหมาย

ให้แก่ผู้เรียนอย่างชัดเจน จนผู้เรียนเกิดพฤติกรรมตามเป้าหมายหรือจุดประสงค์การเรียนรู้เชิง

พฤติกรรม

จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า ชุดกิจกรรม หมายถึง สื่อท่ีช่วยให้นักเรียนสามารถ

เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีการจัดสื่อไว้อย่างเป็นระบบ ช่วยให้นักเรียนเกิดความสนใจตลอดเวลา เกิด

ทักษะในการแสวงหาความรู้ และทําให้การเรียนการสอนบรรลุผลตามเป้าหมายของการเรียนรู้

2. ความหมายของการเรียนรู้

นักจิตวิทยาหลายท่านให้ความหมายของการเรียนรู้ไว้ เช่น

คิมเบิล ( Kimble , 1964 ) "การเรียนรู้ เป็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างถาวรในพฤติกรรม

อันเป็นผลมาจากการฝึกท่ีได้รับการเสริมแรง"

ฮิลการ์ด และ เบาเวอร์ (Hilgard & Bower, 1981) "การเรียนรู้ เ ป็นกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันเป็นผลมาจากประสบการณ์และการฝึก ท้ังนี้ไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลง

ของพฤติกรรมที่เกิดจากการตอบสนองตามสัญชาตญาณ ฤทธิ์ของยา หรือสารเคมี หรือปฏิกิริยา

สะท้อนตามธรรมชาติของมนุษย"์
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คอนบาค ( Cronbach ) "การเรียนรู้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

อันเป็นผลเนื่องมาจากประสบการณ์ท่ีแต่ละบุคคลประสบมา "พจนานุกรมของเวบสเตอร์ (Webster

's Third New International Dictionary) "การเรียนรู้ คือ กระบวนการเพิ่มพูนและปรุงแต่งระบบ

ความรู้ ทักษะ นิสัย หรือการแสดงออกต่างๆ อันมีผลมาจากสิ่งกระตุ้นอินทรีย์โดยผ่านประสบการณ์

การปฏิบัติ หรือการฝึกฝน"

ประดินันท์ อุปรมัย (2540, ชุดวิชาพื้นฐานการศึกษา(มนุษย์กับการเรียนรู้) : นนทบุรี, พิมพ์

คร้ังที่ 15, หน้า 121) การเรียนรู้คือการเปล่ียนแปลงของบุคคลอันมีผลเนื่องมาจากการได้รับ

ประสบการณ์ โดยการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นเหตุทําให้บุคคลเผชิญสถานการณ์เดิมแตกต่างไปจากเดิม

ประสบการณ์ที่ ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหมายถึงทั้งประสบการณ์ทางตรงและ

ประสบการณ์ทางอ้อม

3. ความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ชุดกิจกรรม หมายถึง สื่อท่ีช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีการจัดสื่อไว้อย่าง

เป็นระบบ ช่วยให้นักเรียนเกิดความสนใจตลอดเวลา เกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ และทําให้การ

เรียนการสอนบรรลุผลตามเป้าหมายของการเรียนรู้

การเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม อันเป็นผลมาจากประสบการณ์

และการฝึกฝน

ดังน้ัน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ชุดการเรียนการสอน หมายถึง ส่ือที่

ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยทําให้เกิดทักษะ การฝึกฝน ช่วยให้บรรลุผลตามเป้าหมาย

4. ประเภทของชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ในการท่ีผู้สร้างจะตัดสินใจว่า จะสร้างชุดการเรียนการสอนในรูปแบบใดนั้น จะต้อง

ทําการศึกษาประเภทของชุดการเรียนการสอนว่า ชุดการเรียนการสอนนั้นมีอยู่กี่ประเภท ซ่ึงแต่ละ

ประเภทก็จะมีจุดมุ่งหมายในการใช้แตกต่างกัน ดังที่นักการศึกษาหลายท่านได้แบ่งประเภทของงชุด

การเรียนการสอนดังนี้ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2523. หน้า 118-119) ได้จําแนกประเภทของชุดการ

เรียนการสอนและแนวคิดในการผลิตชุดการเรียนการสอนออกเป็นชุดๆและประเภทใหญ่ๆ 4 ประเภท

คือ

1. ชุดการเรียนการสอนประกอบคําบรรยาย เป็นชุดการเรียนการสอนที่มุ่งขยายเนื้อหา

สาระแบบบรรยายให้ชัดเจข้ึน โดนกําหนดกิจกรรม และส่ือการสอนให้ครูใช้ประกกอบการบรรยาย

บางครั้งจึงเรียกว่า “ชุดการเรียนการสอนสําหรับครู” ชุดการเรียนการสอนนี้จะมีเนื้อหาวิชาเพียง

หน่วยเดียว และใช้กับผู้เรียนท้ังชั้น โดยแบ่งหัวข้อท่ีจะบรรยายและกิจกรรมไว้ตามลําดับขั้น ท้ังนี้เพ่ือ

อํานวยความสะดวกแก่ครูผู้สอน และเพ่ือเปลี่ยนบทบาทการพูดของครูให้น้อยลงเป็นการเปิดโอกาส

ให้ผู้เรียนได้มีส่วนในการจัดกิจกรรมการเรียนมากยิ่งข้ึน ชุดการเรียนการสอนประกอบคําบรรยายนี้
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นิยมใช้กับการฝึกอบรมและการสอนในระดับอุดมศึกษา สื่อการสอนที่ใช้ อาจเป็นแผ่นคําสอน

แผนภูมิ รูปภาพ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ หรือกิจกรรมกลุ่มเป็นต้น สื่อการเสนอที่ใช้ อาจเป็นชุดการ

เรียนการมักจะระบุในกล่องท่ีมีขนาดเหมาะสม แต่ถ้าเป็นวัสดุราคาแพง หรือขนาดเล็ก หรือขนาด

ใหญ่เกินไป ตลอดจนเสียหายง่าย หรือเป็นส่ิงมีชีวิต ก็จะไม่บรรจุในกล่อง แต่จะกําหนดไว้ในคู่มือครู

เพื่อจัดเตรียมก่อนสอน

2. ชุดการเรียนการสอนสําหรับกิจกรรมแบบกลุ่ม เป็นชุดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นที่ตัว

ผู้เรียนได้ประกอบกิจกรรมร่วมกัน ครูจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้บรรยายเป็นผู้แนะนําช่วยเหลือผู้เรียน

ชุดการเรียนการสอนแบกิจกรรมกลุ่มอาจจัดการเรียนในห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนชุดการเรียนการ

สอนแต่ละชุดจะประกอบด้วย ชุดการสอนย่อยที่มีจํานวนเท่ากับจํานวนท่ีแบ่งไว้ในแต่ละหน่วย ในแต่

ละศูนย์มีชื่อหรือบทเรียนครบชุดตามจํานวนผู้เรียนในศูนย์กิจกรรมนั้นๆ จัดไว้ในรูปส่ือประสม อาจใช้

เป็นสื่อรายบุคคล หรือทั้งกลุ่มใช้ร่วมกันก็ได้ ในขณะทํากิจกรรมการเรียน หากมีปัญหาผู้เรียนสามารถ

ซักถามครูได้เสมอ เม่ือจบการเรียนแต่ละศูนย์แล้ว ผู้เรียนสนใจท่ีจะเรียนเสริมก็สามารถศึกษาได้จาก

ศูนย์สํารองท่ีจัดเตรียมไว้ โดยไม่ต้องเสียเวลารอคอยคนอื่น

3. ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล เป็นชุดการเรียนการสอนที่จัดให้ผู้เรียนเรียนด้วยตนเอง

ตามคําแนะนําท่ีระบุไว้ แต่อาจมีการปรึกษากันระหว่างเรียนได้ และเม่ือสงสัยไม่เข้าใจบทเรียนตอน

ไหนสามารถไต่ถามครูได้ การเรียนจากชุดการเรียนการสอนรายบุคคลน้ี นิยมใช้ห้องเรียนท่ีมีลักษณะ

พิเศษ แบ่งเป็นสัดส่วนสําหรับผู้เรียนแต่ละคน ซ่ึงเรียกว่า “ห้องเรียนรายบุคคล” ชุดการเรียนการ

สอนรายบุคคลน้ีนักเรียนอาจนําไปใช้เรียนที่บ้านได้ด้วย โดยมีผู้ปกครองหรือบุคคลอ่ืนคอยให้ความ

ช่วยเหลือ ชุดการเรียนการสอนรายบุคคลน้ีเน้นหน่วยการสอนย่อย จึงนิยมเรียกว่า บทเรียนโมดูล

(Instruction Module)

4. ชุดการเรียนการสอนทางไกล เป็นชุดการเรียนการสอนสําหรับผู้เรียนต่างถิ่น ต่างเวลา

มุ่งสอนให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง โดยไม่ต้องมาเข้าช้ันเรียน ประกอยด้วย สื่อประเภทสิ่งพิมพ์

รายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และการสอนเสริมตามศูนย์บริการการศึกษา เช่น

ชุด การเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นต้น

สุนันทา สุนทรประเสริฐ (ม.ป.ป. หน้า 110) ได้เพ่ิมเติมประเภทของชุดการสอนข้ึนอีก คือ

ชุดการสอนทางไกล ซึ่งเป็นชุดการสอนที่ผู้สอนกับผู้เรียนต่างถิ่น ต่างเวลากัน มุ่งสอนให้ผู้เรียนได้

ศึกษาด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน แต่สามารถเรียนได้เองที่บ้าน มีส่ือประสมต่างๆที่ผู้สอนจัดให้

เช่น เอกสารการสอน รายการวิทยุ โทรทัศน์ ตลอดจนการเข้ารับการสอนเสริมตามศูนย์บริการที่จัด

ข้ึน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชยังมีชุดฝึกอบรม ชุดการสอนของผู้ปกครอง ชุดการ

สอนทางไปรษณีย์ การศึกษาด้วยระบบการสอนทางไกลนี้ความสําเร็จขึ้นอยู่กับผู้เรียนเป็นส่วนใหญ่
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5. องค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ชุดกิจกรรมประกอบด้วยสื่อประสมในรูปของวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการตั้งแต่สองอย่างข้ึนไป

โดยใช้วิธีการจัดระบบ เพื่อให้ชุดกิจกรรมแต่ละชุดมีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณ์ในตัวเอง

ดังนั้น ในชุดกิจกรรมจึงมีองค์ประกอบดังนี้

บุญเกื้อ ควรหาเวช ได้จําแนกองค์ประกอบที่สําคัญๆ ภายใน ชุดกิจกรรมไว้ 4 ส่วน คือ

1. คู่มือ เป็นคู่มือและแผนการสอนสําหรับผู้สอนหรือผู้เรียนตามชนิดของชุดกิจกรรมภายใน

คู่มือจะชี้แจงถึงวิธีการใช้ชุดกิจกรรมเอาไว้อย่างละเอียด ทําเป็นเล่มหรือแผ่นพับ

2. บัตรคําสั่งหรือคําแนะนํา จะเป็นส่วนที่บอกให้ผู้เรียนดําเนินการเรียนหรือประกอบ

กิจกรรมแต่ละอย่าง ตามขั้นตอนท่ีกําหนดไว้ บัตรจะมีอยู่ในชุดกิจกรรมแบบกลุ่มและรายละเอียดซึ่ง

จะประกอบไปด้วย

2.1 คําอธิบายในเรื่องท่ีจะศึกษา

2.2 คําส่ังให้ผู้เรียนดําเนินการ

2.3 การสรุปบทเรียน

3. เนื้อหาสาระและสื่อ จะบรรจุไว้ในรูปของสื่อการสอนต่างๆ ประกอบด้วยบทเรียน

โปรแกรม สไลด์ เทปบันทึกเสียง ตัวอย่างจริง รูปภาพ เป็นต้น ผู้เรียนจะศึกษาจากสื่อการสอนต่างๆ

ท่ีบรรจุอยู่ในชุดการสอนตามบัตรท่ีกําหนดให้

4. แบบประเมินผล ผู้เรียนจะทําการประเมินผลท่ีอยู่ในชุดกิจกรรมอาจจะเป็นแบบฝึกหัด

ให้เติมคําในช่องว่าง เลือกคําตอบที่ถูก จับคู่ ดูผลจากการทดลอง หรือให้ทํากิจกรรม เป็นต้น

คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ในคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึง

ส่วนประกอบของชุดการสอนว่าควรประกอบด้วย

4.1 คู่มือครูมีรายละเอียดเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม เนื้อหา ผลงานท่ี

คาดหวังจากนักเรียน สื่อการสอน หนังสือประกอบการค้นคว้าสําหรับครู แนวการ

ประเมินผล ข้ันการดําเนินการสอน

4.2 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

4.3 บัตรต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบกิจกรรม ได้แก่ บัตรคําสั่ง บัตรเนื้อหา บัตร

กิจกรรม บัตรคําถาม บัตรเฉลย

4.4 สื่อการเรียนการสอนท่ีเลือกไว้

ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ได้จําแนกส่วนประกอบของชุดกิจกรรมไว้ 4 ส่วน คือ

1. คู่มือสําหรับครูผู้ใช้ชุดกิจกรรม และผู้เรียนที่ต้องเรียนจากชุดกิจกรรม

2. คําส่ังหรือการมอบหมาย เพื่อกําหนดแนวทางการเรียนจากชุดกิจกรรม
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3. เน้ือหาสาระอยู่ในรูปของส่ือการสอนแบบประสม และกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ

กลุ่มและรายบุคคล ตามวัตถุประสงค์ท่ีใช้พฤติกรรม

4. การประเมินผลเป็นการประเมินผลของกระบวนการ ได้แก่ แบบฝึก รายงานการค้นคว้า

และผลการเรียนรู้ในรูปแบบทดสอบต่างๆ

ฮุสตันและคนอ่ืนๆ (Houstion ; Other. 1972 : 10-15) กล่าวถึงองค์ประกอบของชุด

กิจกรรมไว้ดังนี้

1. คําชี้แจง (prospectus) อธิบายถึงความสําคัญของจุดมุ่งหมาย ขอบข่ายในส่วนชุด

กิจกรรม สิ่งท่ีผู้เรียนจะต้องรู้ก่อนและขอบข่ายของกระบวนการเรียนทั้งหมดในชุดกิจกรรม

2. จุดมุ่งหมาย (objectives) คือ ข้อความท่ีแจ่มชัดและไม่กํากวมท่ีกําหนดว่าผู้เรียนจะ

ประสบความสําเร็จอะไรหลังจากเรียนแล้ว

3. การประเมินผลเบ้ืองตน (pre – assessment) มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ เพื่อให้

ทราบว่าผู้เรียนอยู่ในระดับใดในการเรียนการสอนนั้น และดูว่าสัมฤทธิ์ผลตามความมุ่งหมายเพียงใด

การประเ มินผลเบื้ อง ต้นนี้ อาจอ ยู่ ในรูปแบบของการทดสอบข้อ เขียน ปากเปล่ า การ

ทํางาน ปฏิกิริยาตอบสนอง หรือคําถามง่ายๆ เพื่อให้รู้ถึงความต้องการและความสนใจ

4. การกําหนดกิจกรรม (enabling activities) คือ การกําหนดแนวทางและวิธีเพ่ือไปสู่

จุดหมายที่วางไว้ โดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นด้วย

5. การประเมินผลขั้นสุดท้าย (post – assessment) เป็นข้อสอบเพ่ือวัดผลหลังเรียน

ทิศนา แขมมณี (2534 : 10-12) กล่าวว่า ชุดกิจกรรมประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

1. ชื่อกิจกรรม ประกอบด้วยหมายเลขกิจกรรม ชื่อของกิจกรรมและเนื้อหา

2. คําช้ีแจง เป็นส่วนท่ีอธิบายความมุ่งหมายหลักของกิจกรรม และลักษณะของ

การจัดกิจกรรมเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย

3. จุดมุ่งหมาย เป็นส่วนท่ีระบุจุดมุ่งหมายท่ีสําคัญของกิจกรรมนั้น แนวคิดเป็นส่วนที่ระบุ

เนื้อหา หรือมโนทัศน์ของกิจกรรมนั้น ส่วนนี้ควรได้รับการย้ําและเน้นเป็นพิเศษ

4. ส่ือ เป็นส่วนที่ระบุถึงวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการดําเนินกิจกรรม เพ่ือช่วยให้ครูทราบว่า

ต้องเตรียมอะไรบ้าง

5. เวลาท่ีใช้ เป็นการระบุจํานวนเวลาโดยประมาณว่ากิจกรรมนั้นควรใช้เวลาเท่าใด

6. ข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรม เป็นส่วนที่ระบุวิธีการดําเนินกิจกรรม เป็นข้ันตอนเพ่ือให้

บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้

7. ภาคผนวก ในส่วนน้ีคือ ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม และข้อมูลอื่นๆ ท่ี

จําเป็นสําหรับครู รวมท้ังเฉลยแบบทดสอบ
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บุญชม ศรีสะอาด (2541 : 95) และบุญเกื้อ วรหาเวช (2545 : 95-96) กล่าวถึง

องค์ประกอบของชุดกิจกรรมไว้ดังนี้

1. คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม เป็นคู่มือท่ีจัดทําขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้ชุดกิจกรรมศึกษาและปฏิบัติตาม

เพื่อบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ อาจประกอบด้วยแผนการสอน ส่ิงที่ ผู้สอนต้องเตรียมก่อน

สอน บทบาทผู้เรียนและการจัดชั้นเรียน

2. บัตรงาน เป็นบัตรที่มีคําสั่งว่าจะให้ผู้เรียนปฏิบัติอย่างไรบ้าง โดยระบุกิจกรรมตามลําดับ

ข้ันตอนของการเรียน

3. แบบทดสอบวัดผลความก้าวหน้าของผู้เรียน เป็นแบบทดสอบที่ใช้สําหรับตรวจสอบว่า

หลังจากเรียนด้วยชุดกิจกรรมแล้วผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กําหนดไว้

หรือไม่

4. ส่ือการเรียนต่างๆ เป็นส่ือสําหรับผู้เรียนได้ศึกษา มีหลายชนิดประกอบกัน อาจเป็น

ประเภท สิ่งพิมพ์ เช่น บทความ เน้ือหาเฉพาะเร่ือง จุลสาร บทเรียนโปรแกรม หรือประเภทโสต

ทัศนอุปกรณ์

เช่น รูปภาพ แผนภูมิต่างๆ เทปบันทึกเสียง ฟิล์มสตริป สไลด์ของจริง เป็นต้น

ดวน (Duann. 1973 : 169) กล่าวถึงองค์ประกอบของชุดกิจกรรมไว้ 6 ประการ คือ

1. มีจุดมุ่งหมายและเนื้อหาท่ีต้องการเรียน

2. บรรยายเนื้อหา

3. มีจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม

4. มีกิจกรรมในการเรียน

5. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมจะให้เกิดแก่ผู้เรียน

6. มีเครื่องมือวัดผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน

6. ประโยชน์ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ประเสริฐ สําเภารอด (2552 : 16) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของชุดกิจกรรมสรุปได้ว่า ชุด

กิจกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนช่วยเร้าความสนใจให้นักเรียน ทําให้ได้รู้จักการแสวงหาความรู้

ความรู้ด้วยตนเอง ช่วยแก้ปัญหาเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะชุดกิจกรรมสามารถช่วยให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจ สร้างความพร้อม และความมั่นใจให้แก่

ครูผู้สอนทําให้ครูสอนได้เต็มประสิทธิภาพ

อุษา คําประกอบ (2530 : 33)ได้กล่าวถึงคุณค่าของชุดกิจกรรมตามแนวคิดของแฮริสเบอร์

เกอร์ ไว้ 5 ประการ คือ

1. นักเรียนสามารถทดสอบตัวเองก่อนว่ามีความสามารถระดับใด หลังจากนั้นก็เร่ิมต้นเรียน

ในสิ่งที่ตนเองไม่ทราบ ทําให้ไม่ตองเสียเวลามาเรียนในสิ่งท่ีตนเองรู้อยู่แล้ว
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2. นักเรียนสามารถนําบทเรียนไปเรียนที่ไหนก็ได้ตามความพอใจไม่จํากัดในเร่ืองของเวลา

และสถานท่ี

3. เมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียนสามารถทดสอบตัวเองได้ทันทีเวลาไหนก็ได้ และได้ทราบการเรียน

ของตนเองทันทีเช่นกัน

4. นักเรียนมีโอกาสได้พบปะกับผู้สอนมากขึ้น เพราะผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูก็มีเวลาให้

คําปรึกษากับผู้เรียนท่ีมีปัญหาในขณะใช้ชุดกิจกรรมด้วยตนเอง

5. นักเรียนจะได้รับคะแนนอะไรน้ันขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เรียนเอง ไม่มีคําว่าสอบตก

สําหรับผู้ที่เรียนไม่สําเร็จ แต่จะทําให้ผู้เรียนกลับไปศึกษาเรื่องเดิมนั้นใหม่ จนผลการเรียนได้ตาม

มาตรฐานที่ตั้งไว้

สมจิต สวธไพบูลย์ (2535 : 39) ได้กล่าวถึงข้อดีของชุดกิจกรรมไว้ดังนี้

1. ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามอัตภาพและความสามารถของแต่ละบุคคล

2. ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครู

3. ใช้สอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนท่ีเรียนไม่ทัน

4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่าน

5. ช่วยไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายจากการเรียนที่ต้องทบทวนซํ้าซาก

6. สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ไม่จําเป็นต้องเรียนพร้อมกัน

7. นักเรียนตอบผิดไม่มีผู้เยาะเย้ย

8. นักเรียนไม่ต้องคอยฟังสิ่งท่ีครูสอน

9. ช่วยลดภาระของครูในการสอน

10. ช่วยประหยัดรายจ่ายอุปกรณ์นักเรียนท่ีมีจํานวนมาก

11. ผู้เรียนจะเรียนเมื่อใดก็ได้

12. การเรียนไม่จํากัดเรื่องเวลาและสถานท่ี

13. ส่งเสริมความรับผิดชอบแก่ผู้เรียน
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นคุณลักษณะเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของบุคคลท่ีได้

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านต่างๆ และประสบการณ์อันเป็นผลจากการเรียนการสอน ผู้วิจัยได้ศึกษา

จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์ ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และ คุณภาพ

ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ตามลําดับดังนี้

1. จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

การจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้กลุ่มวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานการศึกษา

ขั้นพื้นฐานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กําหนดเป้าหมายของการสอน

วิทยาศาสตร์ไว้ ดังนี้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546 : 2)

1. เพื่อให้เข้าใจหลักการ ทฤษฏีท่ีเป็นพื้นฐานในวิชาวิทยาศาสตร์

2. เพื่อให้เข้าใจขอบเขตธรรมชาติ และข้อจํากัดของวิชาวิทยาศาสตร์

3. เพื่อให้มีทักษะท่ีสําคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

4. เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและจิตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหา และ

การจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ

5. เพื่อให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนุษย์

และสภาพแวดล้อมในเชิงท่ีมีอิทธิพล และผลกระทบซ่ึงกันและกัน

6. เพ่ือนําความรู้ความเข้าใจในเร่ืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อสังคมและการดํารงชีวิต

7. เพื่อให้เป็นคนมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมในการใช้

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน มุ่งให้นักเรียนมีพัฒนาทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านทักษะพิสัย และด้านจิตพิสัย
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2. ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาเอกสารพบว่า มีผู้ ใ ห้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเ รียน

วิชาวิทยาศาสตร์ไว้สรุปได้ดังนี้

สุวัฒก์ นิยมค้า (2531 : 641) กล่าวถึง การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

สรุปได้ว่าเป็นการวัดความรู้ความสามารถด้านความรู้ และความคิดในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

ซึ่งมีการวัดอยู่ทั้งหมด 4 ด้าน คือ ความรู้ความจํา ความเข้าใจ ทักษะการคิด และทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหา

สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2541 : 11) กล่าวถึงผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ สรุปได้ว่าเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีพึงประสงค์ด้านสติปัญญา หรือ

ความรู้ความคิดในวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งประเมินได้จากพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนในด้าน

ความรู้ความจําความเข้าใจการนําไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินค่า

วารุณี พิมพ์วงค์ทอง (2547 : 28) กล่าวถึง การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

สรุปได้ว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คือการวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้

เกณฑ์ความรู้ความจํา ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การนําความรู้และทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง โดยผ่านข้ันตอน

และวิธีการทางวิทยาศาสตร์

จากความหมายที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์จะมุ่งวัดความรู้

วิชาวิทยาศาสตร์และกระบวนการแสวงหาความรู้ โดยการวัดจะต้องวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ที่พึง

ประสงค์ทั้งหมด ทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ การนําไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมิน

ค่าทักษะการปฏิบัติการรวมถึงการนําความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ โดยการวิจัยในครั้งนี้ได้

ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คือคะแนนท่ีได้ จากการตอบแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง แสงและการมองเห็น โดยครอบคลุมพฤติกรรมด้าน

ความรู้ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้ การวิเคราะห์ การ สังเคราะห์และประเมินค่า

3. ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2545 : 114 – 115) กล่าวว่าแบบทดสอบปรนัยวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

1. แบบถูกผิด (true – false) เป็นแบบทดสอบท่ีกําหนดให้ผู้สอบชี้ว่า ข้อความท่ี

กําหนดให้น้ันถูกหรือผิด แบบทดสอบแบบน้ีมักไม่ค่อยนิยมใช้ เพราะผู้ตอบมีทางเลือกได้เพียง 2 ทาง

เท่าน้ัน คือ ถูกกับผิด นอกจากนี้แบบทดสอบแบบน้ียังยากแก่การปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้นและการ

ถาม วัดสมรรถภาพสมองได้ไม่ลึกซึ้งนัก
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2. แบบจับคู่ (matching) เป็นแบบทดสอบที่กําหนดข้อความไว้ 2 ตอน ให้มี

ความสัมพันธ์กัน แล้วให้ผู้ตอบจับคู่ในความสัมพันธ์นั้น แบบทดสอบแบบนี้ยังนับว่าพอใช้ได้ เพราะมี

ตัวเลือกหลายตัว เดาถูกได้ยาก

3. แบบเติมคําหรือข้อความให้สมบูรณ์ (completion type) แบบทดสอบแบบนี้

จะเว้นข้อความท่ีสําคัญของประโยคนั้นไว้ แล้วให้ผู้ตอบ หาข้อความมาเติมให้สมบูรณ์

4. แบบเลือกตอบ (multiple choice) เป็นแบบทดสอบท่ีมีคําถามแล้วมีคําตอบ

ให้เลือก 4 ตัว โดยให้เลือกคําตอบตัวที่ถูกต้องท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว ส่วนที่เหลืออีก 3 ตัวน้ัน

เป็นตัวลวง

สรุปได้ว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์แบบปรนัยมีหลาย

ประเภท คือ แบบถูกผิด แบบจับคู่ แบบเติมคํา แบบเลือกตอบ สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ผู้ วิจัยได้

สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เร่ือง แสงและ

การมองเห็น มีลักษณะเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก

4. คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2545 : 117 – 118) กล่าวว่าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นจะต้องมี

การตรวจสอบและพัฒนาข้อสอบให้มีคุณภาพ คือ ตรวจสอบใน 4 ด้าน ดังต่อไปนี้

1. ความตรง (validity)

ความตรงหมายถึง แบบทดสอบสามารถวัดได้ตรงเรื่อง ตรงเป้าหมายที่ผู้ออก

แบบทดสอบตั้งใจจะวัด ความตรงแบ่งได้เป็น 4 ประเภทคือ

1.1 ความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) หมายถึง การตรวจสอบดูว่าข้อ

คําถามที่สร้างวัดเน้ือหาเรื่องน้ันหรือไม่และหมายถึงว่า แบบทดสอบฉบับน้ันวัดครบถ้วนทุกหัวข้อใน

ขอบเขตท่ีกําหนดจะวัด

1.2 ความตรงตามสภาพ (concurrent validity) หมายถึง ความสอดคล้อง

สัมพันธ์ระหว่างคะแนนจากการสอบซ่ึงจะถือเน้ือหาที่ได้สอนไปแล้วน้ันเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบกับ

สภาพการณ์ท่ีเป็นอยู่จริงๆ ของผู้เข้าสอบ กล่าวคือ นักเรียนท่ีได้รับการยอมรับว่าเก่งวิชาวิทยาศาสตร์

เม่ือตอบแบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีได้สร้างขึ้น ก็ควรจะได้คะแนนมาก ทํานองเดียวกัน นักเรียนท่ี

อ่อนวิชาวิทยาศาสตร์ก็ควรได้คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์น้อย ลักษณะเช่นน้ีถือว่าแบบทดสอบมีความ

ตรงตามสภาพ ซ่ึงถือว่าสภาพของผู้เข้าสอบในขณะนั้นเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ

1.3 ความตรงเชิงพยากรณ์ (predictive validity) หมายถึง ความสอดคล้อง

สัมพันธ์ระหว่างคะแนนท่ีสอบด้วยแบบทดสอบฉบับหน่ึงกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

เมื่อได้เรียนเสร็จแล้ว กล่าวคือ แบบทดสอบใดมีความตรงเชิงพยากรณ์ แบบทดสอบน้ันจะสามารถ

ทํานายผลการเรียนในอนาคตได้
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1.4 ความตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) หมายถึง แบบทดสอบ

สามารถวัดองค์ประกอบต่างๆ ได้ ซึ่งเป็นโครงสร้างของเร่ืองน้ัน เช่น การใช้ภาษา และการแปล

คําศัพท์เป็นโครงสร้างของทักษะการอ่าน

2. ความเที่ยง (reliability)

ความเท่ียง หมายถึง ความคงเส้นคงวาของคะแนนที่ได้จากการทดสอบ คือ คะแนนท่ี

ได้จากการสอบกับบุคคลกลุ่มหน่ึงจะมีความคงท่ีหรือเท่าเดิม หรืออาจต่างไปจากเดิม แต่ลําดับท่ียังคง

เดิมไม่ว่าจะทดสอบสักก่ีครั้งก็ตาม วิธีหาความเท่ียง ได้แก่

1. วิธีการสอบซ้ํา (test – retest)

2. วิธีแบบทดสอบคู่ขนาน (parallel forn)

3. วิธีแบบแบ่งครึ่งฉบับ ( Split – half)

4. วิธีแบบคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน( Kuder – Richardson)

5. วิธีหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟา( α - Coefficient)

3. ความยากง่าย (difficulty)

ภัทรา นิคมานนท์ (2543 : 153) กล่าวว่า แบบทดสอบที่ดีต้องมีความยากง่าย

พอเหมาะ คือไม่ยากเกินไปและไม่ง่ายเกินไป แบบทดสอบแต่ละฉบับอาจมีท้ังค่อนข้างยาก

4. อํานาจจําแนก (discrimination)

ภัทรา นิคมานนท์ (2543 : 156) กล่าวว่า แบบทดสอบที่ดีต้องจําแนกได้ สามารถแบ่ง

ผู้สอบออกตามระดับความสามารถเก่ง – อ่อนได้ โดยคนเก่งจะตอบถูก ส่วนคนอ่อนจะตอบผิด

แบบทดสอบที่ทุกคนตอบถูกหมด หรือตอบผิดหมดไม่สามารถจําแนกได้ว่าใครเก่ง ใครอ่อน

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่สร้างข้ึน ดังต่อไปนี้

1. ความตรงเชิงเนื้อหา

2. ความเท่ียงโดยใช้วิธีแบบคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน 20

3. ความยากง่าย

4. อํานาจจําแนก
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บทที่ 3

วิธีดําเนินการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้

1. ประชากร

2. ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย

3. เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย

4. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย

5. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

6. การวิเคราะห์ข้อมูล

ประชากร

ประชากร

ประชากรใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จํานวน 9 คน

โรงเรียนสามบ่อวิทยา อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 16

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย

ทําการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 โดยใช้เวลาในการทดลอง 4 คาบ คาบละ

50 นาที

เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัย

การเคลื่อนที่แนวตรง (อัตราเร็วและความเร็ว) วิชา วทิยาศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง (อัตราเร็วและความเร็ว)

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

1 .ผู้วิจัยดําเนินการสอนเรื่อง การเคลื่อนท่ีแนวตรง (อัตราเร็วและความเร็ว) โดยใช้ชุด

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5

2. ผู้วิจัยดําเนินการสอนกับกลุ่มประชากรในคาบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยการเรียนรู้ท่ี

1 เรื่อง การเคลื่อนที่ จํานวน 4 ชั่วโมง

3. ผู้วิจัยดําเนินการนําแบบสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง การเคล่ือนที่ ให้กลุ่มประชากร

หลังการทดลองแล้ว

4. ผู้วิจัยนําข้อมูลและคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์ สรุปผล และอภิปรายผลการวิจัยต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การเคลื่อนที่ โดยใช้เทคนิค

การเขียนแผนผังมโนทัศน์ก่อนเรียน และหลังเรียน โดยหาค่าเฉล่ียและค่าร้อยละ ค่าความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

คะแนนเฉล่ีย (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2536 : 59 - 60)

n
x

X 

เม่ือ X แทน คะแนนเฉล่ีย

 x แทน ผลรวมของคะแนน

n แทน จํานวนนักเรียน



32

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา วิทยาศาสาตร์ 3 โดยใช้ชุด

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5

เร่ือง การเคล่ือนที่แนวตรง (อัตราเร็วและความเร็ว) ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง (อัตราและความเร็ว) ก่อนเรียน และหลังเรียน โดยหา

ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ แล้วนําเสนอข้อมูลในรูปตาราง ดังนี้

เลขที่ คะแนนทดสอบก่อนเรียน คะแนนทดสอบหลังเรียน ผลต่าง

1 3 7 4

2 4 8 4

3 3 9 6

4 2 7 5

5 2 8 6

6 3 8 5

7 4 7 3

8 4 8 4

9 3 7 4

ค่าเฉล่ีย 3.11 7.67 4.56

ร้อยละ 31.1 76.7 45.6

จากตารางพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อนเรียน เท่ากับ 3.11 คิดเป็นร้อยละ 31.1 และ

ค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังเรียน เท่ากับ 7.67 คิดเป็นร้อยละ 76.7
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ดังนั้น คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 3 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน

แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง การเคล่ือนท่ีแนวตรง (อัตราเร็ว

และความเร็ว) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเท่ากับ 4.56 คิดเป็นร้อยละ 45.6
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บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา วิทยาศาสาตร์ 3 โดยใช้ชุด

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เร่ือง การ

เคลื่อนท่ีแนวตรง (อัตราเร็วและความเร็ว) ผู้วิจัยได้สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ โดยมี

รายละเอียดตามลําดับ ดังนี้

สรุปผลการวิจัย

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสาตร์ 3 ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง การเคลื่อนที่

แนวตรง (อัตราเร็วและความเร็ว) พบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนทดสอบก่อนเรียน เท่ากับ 3.11 คิดเป็น

ร้อยละ 31.1 และ ค่าเฉล่ียของคะแนนทดสอบหลังเรียน เท่ากับ 7.67 คิดเป็นร้อยละ 76.7ดังนั้น

ค่าเฉล่ีย และค่าร้อยละของคะแนนแบบสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา วิทยาศาสาตร์ 3 โดยใช้

ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เร่ือง

การเคลื่อนที่แนวตรง (อัตราเร็วและความเร็ว) หลังเรียน สูงกว่า ก่อนเรียน

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบสืบ

เสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง (อัตราเร็วและ

ความเร็ว) พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรม โดยภาพรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ

มากท่ีสุด

อภิปรายผลการวิจัย

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจ

กรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง การ

เคลื่อนที่แนวตรง (อัตราเร็วและความเร็ว) พบว่า นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ชุดกิจกรรมมีกิจกรรมที่หลากหลายในการเรียนรู้
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นักเรียนได้ฝึกด้วยการทํากิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนองตอบต่อความสนใจ และ

ความสามารถของนักเรียนทําให้นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นในการเรียน มีส่วนร่วม และ กล้า

แสดงออกในการร่วมกิจกรรมในการสืบเสาะหาความรู้ โดยท่ีนักเรียนได้ดําเนินกิจกรรมด้วยตนเอง คือ

นักเรียนสามารถทดสอบตัวเองดูก่อนว่ามีความสามารถอยู่ในระดับใด หลังจากน้ันก็จะเร่ิมต้นเรียนใน

ส่ิงที่เขาไม่รู้ เป็นการท้าทายให้เกิดความอยากรู้ เม่ือเรียนจบแล้วนักเรียนสามารถ ทดสอบความรู้

ความเข้าใจด้วยตนเองได้ และทราบผลการเรียนของตนเองได้ทันทีตลอดเวลา นักเรียนจะมีโอกาสได้

พบปะหารือกับผู้สอนมากข้ึน เพราะผู้เรียนเรียนด้วยตนเอง ผู้สอนก็มีเวลาให้คําปรึกษากับผู้มีปัญหา

ในขณะท่ีใช้ชุดกิจกรรม นอกจากนั้นชุดกิจกรรมที่สร้าง ข้ึน สร้างจากหลักการเรียนรู้ คือ

ความสามารถของบุคคลใน การเรียนรู้ การปรับตัวต่อปัญหาอย่างเหมาะสม และความสามารถในอัน

ที่จะท ากิจกรรมต่าง ๆได้อย่าง มีจุดหมายและมีคุณค่า สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถปรับตัวเข้า

กับสิ่งแวดล้อม และสังคมอย่าง มีประสิทธิภาพ ทําให้ชุดกิจกรรมท่ีสร้างขึ้นน่าสนใจและท้าทาย

ความสามารถทําให้ผู้เรียนสนุกสนานไม่ รู้สึกเบื่อหน่าย ซึ่งการนําเสนอที่แปลกใหม่ทําให้สามารถ

ดึงดูดความสนใจตลอดเวลา ผู้เรียนเกิด ความอยากรู้อยากเห็นที่จะสืบเสาะหาความรู้ในลักษณะของ

ความต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่ แปลกใหม่ จากเหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลให้นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้

ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เร่ือง

การเคลื่อนที่แนวตรง (อัตราเร็วและความเร็ว) มีความรู้ความเข้าใจและทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ทําให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของกนกวลี แสงวิจิตรประชา

98 (2550) ที่ได้วิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ วิชา

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน

วิทยานุกูลนารี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ วิชา

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เร่ือง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ ทศพันธ์ คงเกิด (2551) ที่ได้วิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึก กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้พันธุกรรม สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนกุดบากพัฒนา ศึกษา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย ชุดกิจกรรมฝึก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้พันธุกรรม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นอกจากน้ียังสอดคล้องกับอนงค์ พิมพาวัตร (2554) ที่ได้วิจัยเรื่อง การ

พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ว20205 ความหลากหลายทางชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุด
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กิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ว20205 ความ หลากหลายทางชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 สาระการ

เรียนรู้เพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อน เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบ

เสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง (อัตราเร็วและ

ความเร็ว) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ กล่าวคือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง มีสื่อที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติได้อ่าน ได้

คิด ได้เขียน ได้ทดลองตามความสนใจของผู้เรียน จึงทําให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสนุกสนาน ไม่เกิด

ความเบ่ือหน่าย ซ่ึงสอดคล้องกับปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544 : 9) ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจใน

การทํางานเป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อการทํางานทางบวกเป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการ

ปฏิบัติงานและได้ผลรับตอบแทน ทําให้เกิดความกระตือรือร้นมีความมุ่งมั่นที่จะทํางาน สอดคล้องกับ

เพ็ญญาภรณ์ เกลี้ยงพร้อม (2553) ท่ีได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เรื่องอาหาร

และสารอาหาร วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม เรื่องอาหารและ

สารอาหาร วิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับธัญญาธร ครุฑ

สุวรรณ (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เร่ือง สารและสมบัติ

ของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านอาเลา สํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์เร่ือง สารและสมบัติของสาร อยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับดวงชีวัน กิติอาษา

(2554) ที่ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E เรื่อง

เอกภพ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 6 ว23102 ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนมีความ

พึง พอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E เรื่อง เอกภพ รายวิชา

วิทยาศาสตร์ 6 ว23102 อยู่ในระดับมากท่ีสุด
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ประโยชน์ท่ีได้รับ

1. เป็นแนวทางสาหรับในการสอนเนื้อหาการเคล่ือนที่แนวตรง (อัตราเร็วและความเร็ว) โดย

ใช้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

2. เป็นแนวทางสาหรับครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โดยใช้ชุดกิจกรรมการ

เรียนนการสอนกับวิชาอื่นและในระดับชั้นอื่น ๆ

ข้อเสนอแนะ

1. การนําชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง (อัตราเร็วและความเร็ว) ไปใช้ ครูผู้สอนควรศึกษา

รายละเอียดของชุดกิจกรรมทุกองค์ประกอบอย่างละเอียด เพื่อจะได้ เข้าใจท าความเข้าใจและน าไป

ใช้ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิผลตามที่มุ่งหวังไว้

2. ผู้ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5 เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง (อัตราเร็วและความเร็ว) ควรมีการยืดหยุ่นเวลาในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ให้เหมาะสม
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางเรียน เรื่อง การเคล่ือนท่ีแนวตรง (อัตราเร็วและความเร็ว)

รายวิชา วิทยาศาสตร์ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5

********************************

คําช้ีแจง จงเลือกคําตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว

1. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

1) การกระจัดต่อหนึ่งหน่วยเวลา

2) ระยะทางท้ังหมดต่อเวลาท้ังหมด

3) เป็นปริมาณเวกเตอร์

4) มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที

ข้อใดต่อไปนี้คือ ความเร็ว

ก. ข้อ 1 3 และ 4

ข. ข้อ 1 2 และ 4

ค. ข้อ 2 3 และ 4

ง. ข้อ 1 2 3 และ 4

2. บ้านและโรงเรียนห่างกันเป็นระยะทาง 500 เมตร เด็กชายสมบูรณ์ปั่นจักรยานจากบ้านไปยัง

โรงเรียน

ใช้เวลา 5 นาที อัตราเร็วเฉลี่ยในการปั่นจักรยานของเด็กชายสมบูรณ์เป็นเท่าใด

ก. 1.00 เมตรต่อวินาที

ข. 1.67 เมตรต่อวินาที

ค. 2.00 เมตรต่อวินาที

ง. 100 เมตรต่อวินาที

3. นายแดงเดินทางเป็นเส้นตรงไปยังทิศตะวันออกได้ระยะทาง 100 เมตร จากนั้นเขาเดินทางไปยัง

ทิศตะวันตกได้ระยะทาง 50 เมตร เขาใช้เวลาในการเดินทาง 20 วินาที ขนาดความเร็วเฉลี่ยในการ

เดินทางมีค่าเท่าใด

ก. 2.5 เมตรต่อวินาที

ข. 5.0 เมตรต่อวินาที

ค. 7.5 เมตรต่อวินาที

ง. 10.0 เมตรต่อวินาที
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4. มาตรวัดความเร็วบนหน้าปัดรถยนต์ชี้ 60 km/h หมายความว่าอย่างไร

ก. ขณะนั้นรถยนต์มีความเร็วเฉลี่ย 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ข. ขณะนั้นรถยนต์มีอัตราเร็วเฉลี่ย 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ค. ขณะนั้นรถยนต์มีความเร็วขณะหนึ่งเท่ากับ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ง. ขณะนั้นรถยนต์มีอัตราเร็วขณะหนึ่งเท่ากับ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

5. ชายคนหนึ่งวิ่งรอบสนามวิ่ง 3 รอบ ๆ ละ 300 เมตร โดยรอบที่ 1 ,2 และ 3 ใช้เวลาในการวิ่ง 3 , 4

และ 5 นาที ตามลําดับ จงหาขนาดของอัตราเร็วเฉลี่ยของชายคนนี้ในการวิ่งครบสามรอบ

ก. 0 เมตร/นาที

ข. 60 เมตรต่อวินาที

ค. 75 เมตรต่อวินาที

ง. 100 เมตรต่อวินาที

6. วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่โดยมีความเร็วคงที่ 5 เมตรต่อวินาที ต้องใช้เวลานานเท่าใด วัตถุจึงจะเคลื่อนท่ีได้

ไกล 200 เมตร

ก. 20 วินาที

ข. 30 วินาที

ค. 40 วินาที

ง. 100 วินาที

7. รถยนต์คันหนึ่งวิ่งด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จากเมือง A ไปยังเมือง B ท่ีอยู่ห่างกัน

200 กิโลเมตร ถ้าออกเดินทาง 06.00 น. จะถึงปลายทางเท่าใด

ก. 07.50 น.

ข. 08.05 น.

ค. 08.30 น.

ง. 08.50 น.
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8. เด็กคนหนึ่งเดินไปทางเหนือได้ระยะทาง 300 เมตร จากนั้นเดินไปทางทิศตะวันออกได้ระยะทาง

400 เมตร ใช้เวลาเดินทางทั้งหมด 500 วินาที เด็กคนนี้เดินด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยก่ีเมตรต่อวินาที

ก. 0.2 เมตรต่อวินาที

ข. 1.0 เมตรต่อวินาที

ค. 1.4 เมตรต่อวินาที

ง. 2.0 เมตรต่อวินาที

9. ชายคนหนึ่งเดินทางไปทางทิศเหนือ 100 เมตร ใช้เวลา 60 วินาที แล้วเดินต่อไปทางตะวันออกอีก

100 เมตร ใช้เวลา 40 วินาที เขาเดินทางด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยเท่าใด

ก. 0.5 เมตรต่อวินาที

ข. 1.0 เมตรต่อวินาที

ค. 1.4 เมตรต่อวินาที

ง. 2.0 เมตรต่อวินาที

10. เด็กคนหนึ่งเดินทางเป็นเส้นตรงไปทางขวา 20 เมตร ในเวลา 4 วินาที จากนั้นก็หันกลับไป

ทางซ้ายอีก 2 เมตร ในเวลา 1 วินาที ขนาดความเร็วเฉลี่ยของเด็กคนนี้เป็นไปตามข้อใด

ก. 3.5 เมตรต่อวินาที

ข. 3.6 เมตรต่อวินาที

ค. 6.0 เมตรต่อวินาที

ง. 7.0 เมตรต่อวินาที


