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เร่ือง แม่เหล็กและไฟฟ้า เพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน 
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ประกาศคุณูปการ 

 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี  ้ สําเ ร็จลงได้ด้วยความกรุณาอย่างย่ิงจาก                

รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการทุกท่านท่ีได้ให้คําแนะนํา

ปรึกษา  ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างย่ิง จนการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเองสําเร็จสมบรูณ์ได้ ผู้ศกึษาค้นคว้าขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว้ ณ ท่ีนี ้

ขอกราบขอบพระคุณ ดร.วิเชียร  ธํารงโสตถิสกุล  อาจารย์ประจําภาควิชาการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสรัญญา แสงชัย ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  นางอัญชลี  อวสานะพันธุ์               

ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแม่ระกา  นางอมลวรรณ  ศรีคํา  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียน

ชมุชน 12 ทา่ตาลประชาสฤษฏ์  นางปรียาวดี บวัแก้ว ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนพิณพลราษฏร์

(ตัง้ตรงจิตร12) ท่ีกรุณาให้คําแนะนํา แก้ไข และตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้า จนทํา

ให้การศกึษาค้นคว้าครัง้นีส้มบรูณ์และมีคณุคา่ 

ขอขอบพระคุณผู้ บริหาร บุคลากร นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 และนักเรียนชัน้

ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ  และโรงเรียนบ้านแม่ระกา ท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์ 

อํานวยความสะดวก และให้ความร่วมมือเป็นอยา่งย่ิงในการเก็บข้อมลูและตอบคําถาม 

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี ้ ผู้ ศึกษาค้นคว้าขออุทิศ            

แดผู่้ มีพระคณุทกุ ๆ ทา่น 
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ช่ือเร่ือง การพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกบั       

การใช้เกม เร่ือง แมเ่หล็กและไฟฟ้า เพ่ือสง่เสริมทกัษะกระบวนการ        

ทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2    

ผู้ศึกษาค้นคว้า วรรณภา  พทุธสอน 

ท่ีปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์  แก้วอไุร 
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มหาวิทยาลยันเรศวร, 2557 

คาํสาํคัญ ชดุกิจกรรมการเรียนรู้   การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้    เกม              

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน 

 

บทคัดย่อ 

 

 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองครัง้นีมี้จดุมุง่หมาย คือ 1) เพ่ือสร้างและหาดชันีประสิทธิผล 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกับการใช้เกม เร่ือง แม่เหล็กและไฟฟ้า   

เพ่ือส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 

2) เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน

ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ระเบียบวิธีวิจยัเป็นแบบวิจัยและพฒันามี 2 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนท่ี 1 

การสร้างและหาดัชนีประสิทธิผลชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ขัน้ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 

กลุม่ตวัอยา่งคือ นกัเรียน ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านแมร่ะกาสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษาพิษณุโลก   เขต 2 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 27 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง แบบ

แผนการวิจยั คือ One Group Pretest – Posttest Design เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้า 

ประกอบด้วย ชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกบัการใช้เกม เร่ือง แม่เหล็ก

และไฟฟ้าเพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน สําหรับนักเรียนชัน้

ประถมศึกษาปีท่ี 2  จํานวน 3 ชดุ  แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสถิต ิ              

t - test  แบบ Dependent 

  

              1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกับการใช้เกม เร่ือง แม่เหล็ก     

และไฟฟ้าเ พ่ือส่ง เสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้ พืน้ฐาน สําหรับนักเ รียน                

 ผลการศกึษาค้นคว้า พบวา่  

 



ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2  เป็นชุดส่ือประสมท่ีมีองค์ประกอบ คือ  คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

สําหรับครู  ประกอบด้วย  คําชีแ้จงสําหรับครู มาตรฐาน ตัวชีว้ัด และจุดประสงค์การเรียนรู้   

รายการส่ือและอุปกรณ์ แผนการจดัการเรียนรู้ บตัรกิจกรรม แนวการตอบกิจกรรม เฉลย

แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน  และชดุกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับนกัเรียน  ประกอบด้วย  คําชีแ้จง

สําหรับนกัเรียน  แบบทดสอบก่อนเรียน  บตัรกิจกรรม   แบบทดสอบหลงัเรียน  และมีกระบวนการ

จดัการเรียนรู้ 5 ขัน้ คือ  ขัน้ท่ี 1 ขัน้สร้างความสนใจ  ขัน้ท่ี 2 ขัน้สํารวจและค้นหา ขัน้ท่ี 3 ขัน้อธิบาย

และลงข้อสรุป ขัน้ท่ี 4 ขัน้ขยายความรู้  ขัน้ท่ี 5 ขัน้ประเมินผล การตรวจสอบความเหมาะสมโดย

ผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 5 คน พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และเม่ือนําไปหาดัชนี

ประสิทธิผล พบวา่ ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ ทัง้ 3 ชดุ มีคา่เทา่กบั 0.6582 - 0.7125   

 2.  นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้          

สงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Title A  DEVELOPMENT OF  AN  INQUIRY CYCLE  INSTRUCTIONAL 

PACKAGE  AND GAME  ON TOPIC “THE MAGNETIC  AND 

ELECTRIC” TO ENHANCE  BASIC  SCIENCE PROCESS  SKILLS  

FOR  GRADE  2  STUDENTS   

Authors Wannapa  Putthasorn 

Advisor Associate  Professor,  Wareerat  Kaewurai, Ph.D. 

Academic Paper Independent  Study M.Ed. in Curriculum and Instruction 

Naresuan University, 2014 

Keywords Instructional  package, Inquiry cycle, Game, 

Basic science  process skills 

 

ABSTRACT 

 

 The independent study purpose  were : 1) to create and study the effectiveness 

index of an  inquiry cycle instructional package and game on topic “The magnetic and 

electric” to enhance basic science process skills for Grade 2 students 2) to compare the 

basic science process skills between before and after using an inquiry cycle instructional 

package and game. A  research methodology is in the research and development in      

2 step; Step 1: Create and study the effectiveness index of an  inquiry cycle instructional 

package and game. Step 2: To compare the basic science process skills between 

before and after using an inquiry cycle instructional package and game. The samples 

were 27 students at Banmaeraka  School  under the Primary Education Service Area 

Office 2 Phitsanulok Region in academic year 2014 by purposive sampling. The research 

design is One Group Pretest – Posttest Design and the research instrument are the  

inquiry cycle instructional package and game, and the basic science process skills test. 

The data were analyzed  by average, standard deviation, and t - test  Dependent. 



   

 1. An inquiry cycle instructional package and game on topic “The magnetic and 

electric” to enhance basic science process skills for Grade 2 students. composed  of a 

manual activity include explication for teacher, the purpose of learning  instruction and 

equipment learning, learning plans, activities card, guidelines for answers, pretest and 

posttest answers, and instructional package for students the purpose of  explication  for 

students, pretest, activities card, posttest  and the process of learning the 5 step;  Step 

2: engagement, Step 2 : exploration,  Step 3 : explanation,  Step 4 : elaboration, Step 5: 

evaluation. Reviewed by 5 experts. It  has been submit for examining the appropriate 

every composition of science instructional package at most level and met the 

effectiveness of  instructional package  compose 3  sets ranges at  0.6582 - 0.7125 

 2. The students have basic science process skills after using the  inquiry cycle 

instructional package and game  significantly higher than before at the level of .05  

 

The result of study revealed that : 
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บทที่  1 

 

บทนํา 

 

ความเป็นมาของปัญหา 

 วิทยาศาสตร์มีบทบาทสําคญัย่ิงในสงัคมปัจจบุนัและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์

เก่ียวข้องกบัทกุคนทัง้ในชีวิตประจําวนัและการงานอาชีพตา่ง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ และผลผลิตตา่ง ๆ ท่ีมนษุย์ได้ใช้เพ่ืออํานวยความสะดวกในชีวิต และการทํางานเหลา่นี ้

ล้วนเป็นผลของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผสมผสานกบัความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืน ๆ 

วิทยาศาสตร์ชว่ยให้มนษุย์ได้พฒันาวิธีคดิ ทัง้ความคิดเป็นเหตเุป็นผล คิดสร้างสรรค์  คดิวิเคราะห์ 

วิจารณ์  มีทกัษะสําคญัในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

สามารถตดัสินใจโดยใช้ข้อมลูท่ีหลากหลาย และมีประจกัษ์พยานท่ีตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็น

วฒันธรรมของโลกสมยัใหม ่ซึง่เป็นสงัคมแหง่การเรียนรู้ (Knowledge-base society) ดงันัน้ทกุคน

จงึจําเป็นต้องได้รับการพฒันาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือท่ีจะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาตแิละ

เทคโนโลยีท่ีมนษุย์สร้างสรรค์ขึน้ สามารถนําความรู้ไปใช้อยา่งมีเหตผุล  สร้างสรรค์และมีคณุธรรม   

(กระทรวงศกึษาธิการ, 2552, หน้า 92) การพฒันาการเรียนการสอนเพ่ือให้นกัเรียนได้รับความรู้ 

เกิดทกัษะกระบวนการ และเจตคตทิางวิทยาศาสตร์มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ สามารถทําได้

โดยจดัให้ผู้ เรียนได้มีสว่นร่วมในกิจกรรมมากท่ีสดุ  และได้ลงมือปฏิบตัิด้วยตนเองครูจงึเป็นผู้ ท่ีมี

บทบาทสําคญัอย่างย่ิงในการสง่เสริมการเรียนรู้และจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 

มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีความสขุในการเรียนวิทยาศาสตร์  เพ่ือให้บรรลตุาม

เป้าหมายท่ีหลกัสตูรกําหนด   การพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กบัผู้ เรียนนัน้ 

ครูผู้สอนจะต้องหาวิธีท่ีจะพฒันาผู้ เรียนให้เกิดทกัษะในด้านตา่ง ๆ ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ โดย

เลือกใช้วิธีท่ีเหมาะสม และสามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ 

 สภาพการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดบัประถมศกึษาในปัจจบุนั พบว่า ครูสว่น

ใหญ่ใช้วิธีการสอนแบบเดมิ คือใช้การบรรยาย ให้นกัเรียนทอ่งจํามากกวา่ได้ลงมือปฏิบตั ิ ไมใ่ช้ส่ือ

กระตุ้นการเรียนรู้  ผู้ เรียนไมมี่สว่นร่วมในกิจกรรม และกิจกรรมท่ีจดัขึน้ไมไ่ด้เน้นทกัษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกบั ชยัวฒัน์  คปุระตกลุ (ชยัวฒัน์  คปุระตกลุ, 2549, หน้า 77         

อ้างอิงใน พรรัตน์  ก่ิงมะลิ, 2552, หน้า 2) กลา่วว่า การจดัการเรียนการสอนไมเ่ป็นไปตามหลกัสตูร 

เน่ืองจากครูผู้สอนสอนเนือ้หามากกว่าการฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกจากปัญหา

ตวัครูผู้สอนแล้ว  ด้านตวัผู้ เรียนเองก็มีปัญหาดงัท่ีกลา่วว่า ผู้ เรียนยงัไมไ่ด้รับการพฒันา
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กระบวนการคดิ การนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนั ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากสาเหตหุลาย

ประการ เช่น  ตวัผู้ เรียนมีความรู้สกึวา่วิทยาศาสตร์เป็นเร่ืองยากเป็นเร่ืองไกลตวั ต้องใช้การทดลอง

เทา่นัน้  จากปัญหาท่ีกล่าวมาแสดงให้เห็นวา่ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ยงัไมป่ระสบผลสําเร็จ  ดงัจะเห็นได้จากผลการทดสอบการศกึษา

ระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ปีการศกึษา 2555-2556 พบวา่ ผลการ

ทดสอบในรายวิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉล่ียในระดบัประเทศ ร้อยละ 37.46 และ 37.40 

ตามลําดบั ซึง่ถือวา่ยงัอยูใ่นระดบัต่ํา และมีแนวโน้มลดลง  มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีต้องปรับปรุง

เร่งดว่น เน่ืองจากมีคะแนนเฉล่ียต่ํากวา่คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศได้แก่ มาตรฐาน ว 4.1 และ      

ว 5.1 (สถาบนัทดสอบทางการศกึษา, 2556)  จากผลการทดสอบการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน

วิชาวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบัปรับปรุง  เน่ืองจากนกัเรียนส่วนใหญ่ยงัมีปัญหาในการเรียนรู้ ดงันัน้ 

จงึควรพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึง่เป็นพืน้ฐานของกระบวนการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์อยา่งมีระบบตัง้แตร่ะดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 เพ่ือสง่เสริมทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐานในระดบัชัน้อ่ืน ๆ  ตอ่ไป 

 จากการศกึษาแนวทางในการพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน 

สามารถทําได้โดยการสร้างนวตักรรมการสอนท่ีชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ชดุกิจกรรมเป็น

นวตักรรมทางการศกึษาอยา่งหนึง่ท่ีมีลกัษณะเป็นส่ือประสมท่ีจดัขึน้สําหรับหน่วยการเรียนตาม

หวัข้อเนือ้หาท่ีต้องการจะให้นกัเรียนได้เรียน ชว่ยให้นกัเรียนได้รับความรู้อย่างมีประสิทธิภาพชว่ย

ให้ผู้สอนเกิดความมัน่ใจท่ีจะสอนและชว่ยให้นกัเรียนและครูผู้สอนมีโอกาสปฏิบตักิิจกรรมร่วมกนั 

เป็นกิจกรรมท่ีตอบสนองความแตกตา่งระหวา่งบคุคล ซึง่เปิดโอกาสให้นกัเรียนมีอิสระในการเรียน

ตามความสามารถ ความถนดัและความสนใจโดยมีครูคอยแนะนําชว่ยเหลือ ทําให้นกัเรียนเกิดการ

เรียนรู้เป็นขัน้ตอน ใช้เหตผุลในการวางแผนอย่างมีระบบได้อย่างเหมาะสม จากบตัรความรู้         

บตัรกิจกรรม แบบฝึกหดัและแบบทดสอบ ตลอดจนส่ือตา่ง ๆ ท่ีครูผู้สอนเตรียมไว้อยา่งมีระบบ   

และนกัเรียนสามารถทราบผลการปฏิบตักิิจกรรมนัน้ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ไมเ่กิดความเบ่ือหน่ายตอ่

การเรียน ทําให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ (บญุเกือ้  ควรหาเวช, 2543, หน้า 91-93)  

นอกจากนี ้การใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มีผลทําให้ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ของนกัเรียนสงูขึน้  ดงัจะเห็นได้จากผลการศกึษาของ พรรัตน์  ก่ิงมะลิ (2552, หน้า 61) พบวา่  

การจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั

เพ่ือให้นกัเรียนได้ฝึกคดิ ฝึกปฏิบตั ิเน้นให้นกัเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ลงมือปฏิบตั ิค้นพบ

และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จนเกิดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีกระบวนการใน

การสืบเสาะหาความรู้ท่ีสําคญั 5 ขัน้ คือ  มี 1) ขัน้สร้างความสนใจ (Engagement)  2) ขัน้การ
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สํารวจและค้นหา (Exploration)  3) ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 4) ขัน้ขยายความรู้ 

(Elaboration)  5) ขัน้ประเมิน  (Evaluation) (สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 

2546, หน้า 219-220)  และจากการศกึษาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกมเป็นอีกวิธี       

หนึง่ท่ีชว่ยให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้นและสนใจการเรียนมากขึน้ เพราะเกมจะชว่ยให้นกัเรียน

เกิดการเรียนรู้ ได้ฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทําให้นกัเรียนเรียนรู้อย่างมีความสขุ  

ดงัเชน่ พนัธ์ ทองชมุนมุ (2547, หน้า 227) ได้กลา่วถึงการใช้เกมเพ่ือประกอบการสอนวิทยาศาสตร์

ไว้วา่ นกัเรียนในระดบัประถมศกึษา เป็นวยัท่ีกําลงัสนกุสนานกบัการเลน่ชอบการแขง่ขนัทัง้ในสว่น

บคุคลและหมูค่ณะ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นให้นกัเรียนได้ใช้ความสามารถท่ีมีอยู่

แสดงออกก่ึงเลน่ก่ึงเรียน จะก่อให้เกิดประโยชน์กบัการเรียนรู้ของนกัเรียนทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

ทําให้บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความสนกุสนานไมเ่คร่งเครียด เกมจงึจดัเป็นส่ือ

ประเภทหนึง่ท่ีสามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกบักณุฑรี 

เพ็ชรทวีพรเดช  และคณะ (2550, หน้า 161) กลา่วถึง วิธีสอนโดยใช้เกมว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ 

ท่ีผู้สอนใช้เกมเป็นเคร่ืองมือประกอบการเรียนการสอน เพ่ือให้นกัเรียน  มีความสนกุสนาน นา่เรียน 

นา่สนใจ และเป็นการสง่เสริมให้เกิดความรู้พฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พฒันา

ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกบัผู้ อ่ืน โดยมีการ

กําหนดเนือ้หาของเกม พฤติกรรมการเลน่ วิธีการเล่น และผลการเลน่เกมมาใช้ในการอภิปรายเพ่ือ

หาข้อสรุปการเรียนรู้ 

 ด้วยเหตผุลดงักลา่ว จงึมีความจําเป็นอยา่งย่ิงท่ีผู้ วิจยัจะพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกบัการใช้เกม เร่ือง แมเ่หล็กและไฟฟ้า เพ่ือสง่เสริมทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 โดยมุง่หวงัให้

ผู้ เรียนมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน  

 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

 1.  เพ่ือสร้างและหาดชันีประสิทธิผลชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ 

ร่วมกบัการใช้เกม เร่ือง แมเ่หล็กและไฟฟ้า เพ่ือสง่เสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้

พืน้ฐาน สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 

 2.  เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน  ระหวา่งก่อนเรียน 

และหลงัเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 
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 ความสาํคัญของการวิจัย 

 1.  ได้แนวทางในการจดัการเรียนรู้เพ่ือสง่เสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์        

ขัน้พืน้ฐาน 

 2.  เป็นแนวทางในการพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้แบง่ออกเป็น 2 ขัน้ตอน โดยกําหนดขอบเขตในแตล่ะขัน้ตอน

ออกเป็น 3 ด้าน คือ ขอบเขตด้านแหลง่ข้อมลู ขอบเขตด้านเนือ้หา และขอบเขตด้านตวัแปร ซึง่มี

รายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

 

ขัน้ตอนท่ี 1  การสร้างและหาดัชนีประสิทธิผลชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกับการใช้เกม เร่ือง แม่เหล็กและไฟฟ้า เพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน สาํหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 

 

 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล  

 1.  ผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 5 ทา่น เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบตา่ง ๆของ 

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกบัการใช้เกม เร่ือง แมเ่หล็กและไฟฟ้า 

สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2  โดยผู้ วิจยัได้กําหนดคณุลกัษณะของผู้ เช่ียวชาญไว้ดงันี ้ 

  1.1  เป็นอาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษา  มีวฒุิการศกึษาระดบัปริญญาเอก  ในสาขาท่ี

เก่ียวข้องกบัหลกัสตูรและการสอน จํานวน 1 ท่าน 

  1.2  เป็นผู้ เช่ียวชาญด้านหลกัสตูรและการสอน  มีวฒุิการศกึษาระดบัปริญญาโทขึน้

ไป  จํานวน 1 ทา่น 

  1.3  เป็นผู้ เช่ียวชาญด้านการวิจยัและประเมินผล  มีวฒุกิารศกึษาระดบัปริญญาโท

ขึน้ไป สาขาการวดัและประเมินผล จํานวน 1 ทา่น      

  1.4  เป็นผู้ เช่ียวชาญการสอนในกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีประสบการณ์

ด้านการสอนวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกวา่ 10 ปี หรือมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ สาขาวิทยาศาสตร์ 

จํานวน 2 ทา่น  

 2.  นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2  โรงเรียนวดักรุงศรีเจริญ  สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษาพิษณโุลกเขต 2  ปีการศกึษา 2557 จํานวน 27 คน  เพ่ือหาคา่ดชันี
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ประสิทธิผลของชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกบัการใช้เกม เร่ือง 

แมเ่หล็กและไฟฟ้า 

   ขอบเขตด้านเนือ้หา 

 การสร้างชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกบัการใช้เกม เร่ือง 

แมเ่หล็กและไฟฟ้า  มีเนือ้หาเป็นไปตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

ในกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 4  แรงและการเคล่ือนท่ี  สาระท่ี 5  พลงังาน  และสาระ

ท่ี 8 ธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีเนือ้หายอ่ย ๆ ดงันี ้

 1.  แรงแมเ่หล็ก 

 2.  แรงไฟฟ้า 

 3.  พลงังานไฟฟ้า 

 ขอบเขตด้านตัวแปร  

 1.  ความเหมาะสมของชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ร่วมกบัการใช้

เกม เร่ือง แมเ่หล็กและไฟฟ้า ตามความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 

 2.  คา่ดชันีประสิทธิผลของชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ และการ 

ใช้เกม เร่ือง แมเ่หล็กและไฟฟ้า  

ขัน้ตอนท่ี 2  การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน ระหว่าง 

ก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล  

 1.  ประชากร คือ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2  สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษาพิษณุโลกเขต 2  ปีการศกึษา 2557 

 2.  กลุม่ตวัอย่าง คือ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านแมร่ะกา สงักดั

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพิษณุโลกเขต 2 ปีการศกึษา 2557 จํานวน 1 ห้องเรียน   

27 คน  โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

       ขอบเขตด้านเนือ้หา 

 การสร้างชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกบัการใช้เกม เร่ือง 

แมเ่หล็กและไฟฟ้า  มีเนือ้หาเป็นไปตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

ในกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 4  แรงและ การเคล่ือนท่ี  สาระท่ี 5  พลงังาน  และ

สาระท่ี 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีเนือ้หาย่อย ๆ ดงันี ้
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 1.  แรงแมเ่หล็ก 

 2.  แรงไฟฟ้า 

 3.  พลงังานไฟฟ้า 

 ขอบเขตด้านตัวแปร  

 1.  ตวัแปรต้น  คือ การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  

5 ขัน้  ร่วมกบัการใช้เกม เร่ือง แมเ่หล็กและไฟฟ้า 

 2.  ตวัแปรตาม  คือ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน  

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. ชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกบัการใช้เกม  เร่ือง แมเ่หล็ก       

และไฟฟ้า  หมายถึง ชดุส่ือประสมท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หา เร่ือง แมเ่หล็กและไฟฟ้า เพ่ือพฒันา

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน   ซึง่ประกอบด้วย คูมื่อการใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้

สําหรับครู  มีส่วนประกอบดงันี ้ คําชีแ้จงสําหรับครู  มาตรฐาน/ตวัชีว้ดั/จดุประสงค์การเรียนรู้  

รายการส่ือและอปุกรณ์ แผนการจดัการเรียนรู้   บตัรกิจกรรม แนวการตอบกิจกรรม และเฉลย

แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน  และ ชดุกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับนกัเรียน มีสว่นประกอ ดงันี ้           

คําชีแ้จงสําหรับนกัเรียน  มาตรฐาน/ตวัชีว้ดั/จดุประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน                  

บตัรกิจกรรม และแบบทดสอบหลงัเรียน นํามาจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  5 ขัน้ 

ดงันี ้ 1) ขัน้สร้างความสนใจ (engagement)  2) ขัน้สํารวจและค้นหา (exploration) 3) ขัน้อธิบาย

และลงข้อสรุป (explanation)  4)  ขัน้ขยายความรู้ (elaboration) ร่วมกบัการใช้เกม  5) ขัน้ประเมิน   

(evaluation)  

 2.  เกม  หมายถึง  กิจกรรมท่ีใช้ประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ เพ่ือสร้างความสนใจและ

ความสนกุสนานให้กบัผู้ เรียน โดยมีกฎ กตกิา และหลกัการทางวิทยาศาสตร์ ท่ีสง่เสริมการเรียนรู้

และพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

            3.  ดชันีประสิทธิผล  หมายถึง  ตวัเลขท่ีแสดงความก้าวหน้าของผู้ เรียน หลงัจากท่ีได้       

นํานวตักรรมท่ีสร้างขึน้ไปทดลองใช้กบัผู้ เรียน  โดยเปรียบเทียบจากคะแนนทดสอบก่อนเรียนกบั

คะแนนท่ีได้จากการทดสอบหลงัเรียน  ซึง่คา่ดชันีประสิทธิผลควรมีคา่ 0.5 ขึน้ไป 

               4.  ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน  หมายถึง  ความสามารถในการใช้

การคิดและกระบวนการคดิ เพ่ือศกึษาหาความรู้ รวมทัง้แก้ปัญหาตา่ง ๆ ผา่นทางการปฏิบตัแิละ

การฝึกฝน ประกอบด้วย 8 ทกัษะ ได้แก่  ทกัษะการสงัเกต   ทกัษะการวดั  ทกัษะการคํานวณ  

ทกัษะการจําแนก  ทกัษะการหาความสมัพนัธ์ระหวา่งสเปสกบัสเปส และสเปสกบัเวลา           
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ทกัษะการจดักระทําและส่ือความหมายข้อมลู  ทกัษะการลงความเห็นจากข้อมลู   และทกัษะ      

การพยากรณ์   ซึง่วดัได้จากแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐานมี

ลกัษณะเป็นข้อสอบปรนยัชนิดเลือกตอบ 3 ตวัเลือก จํานวน 20 ข้อ ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ 

 

สมมตฐิานของการวิจัย    

 นกัเรียนท่ีเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกบัการใช้เกม 

เร่ือง แมเ่หล็กและไฟฟ้ามีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน  



บทที่  2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

 การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกับการใช้เกม เร่ือง 

แม่เหล็กและไฟฟ้า เพ่ือส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน สําหรับนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 2  ผู้ วิจยัได้ค้นคว้าเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ซึง่นําเสนอตามหวัข้อตอ่ไปนี ้

 1.  หลกัสตูรกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551     

  1.1  ความสําคญัของวิทยาศาสตร์ 

  1.2  ธรรมชาต ิและลกัษณะเฉพาะของวิทยาศาสตร์ 

  1.3  เป้าหมายของการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

  1.4  วิสยัทศัน์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

  1.5  คณุภาพของผู้ เรียน 

  1.6  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

  1.7  ตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2  

  1.8  คําอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 

  1.9  โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 

 2.  ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 

  2.1  ความหมายของชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 

  2.2  แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 

  2.3  ประเภทของชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 

  2.4  องค์ประกอบของชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 

  2.5  ขัน้ตอนการพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 

  2.6  ดชันีประสิทธิผล  

 3.  การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  5 ขัน้ 

  3.1  ความหมายของกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 

  3.2  แนวคิดพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

  3.3  ข้อดีและข้อจํากดัของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

  3.4  ขัน้ตอนของกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ 
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 4. เกม 

  4.1  ความหมายของเกม 

  4.2  ประเภทของเกม 

  4.3  องค์ประกอบของเกม 

  4.4  ขัน้ตอนการสร้างเกม 

  4.5  ขัน้ตอนการใช้เกมในการเรียนการสอน  

  4.6  ข้อดีและข้อจํากดัของการใช้เกม 

 5.  ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน 

  5.1  ความหมายของทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

  5.2  ประเภทของทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

  5.3  การวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน 

  5.4  ลกัษณะของข้อสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 5.5  การสร้างแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน 

 6.  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

  6.1  งานวิจยัในประเทศ 

  6.2  งานวิจยัตา่งประเทศ 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

พุทธศักราช 2551    

   1.  ความสาํคัญของวิทยาศาสตร์ 

      กรมวิชาการ (2545, หน้า 1-2)  ได้กลา่วถึงความสําคญัของวิทยาศาสตร์ไว้ว่า  

วิทยาศาสตร์มีบทบาทสําคญัย่ิงในสงัคมโลกปัจจบุนัและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกบั

ทกุคน  ทัง้ในชีวิตประจําวนัและการงานอาชีพตา่ง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และ

ผลผลิตตา่งๆ ท่ีมนษุย์ได้ใช้เพ่ืออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน  เหลา่นีล้้วนเป็นผลของ

ความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกบัความคดิสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์  มีทกัษะสําคญัในการ

ค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบ  สามารถตดัสินใจโดยใช้ข้อมลู 

ท่ีหลากหลายและมีประจกัษ์พยานท่ีตรวจสอบได้  วิทยาศาสตร์เป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหม ่ 

ซึง่เป็นสงัคมแหง่การเรียนรู้ (knowledge-based society)   ทกุคนจงึจําเป็นต้องได้รับการพฒันา

ให้รู้วิทยาศาสตร์ (Scientific literacy for all)  เพ่ือท่ีจะมีความรู้ความเข้าใจโลกธรรมชาต ิ และ 
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เทคโนโลยีท่ีมนษุย์สร้างสรรค์ขึน้ และนําความรู้ไปใช้อยา่งมีเหตผุล  สร้างสรรค์ และมีคณุธรรม 

ความรู้วิทยาศาสตร์ไมเ่พียงแตนํ่ามาใช้ในการพฒันาคณุภาพชีวิตท่ีดีแตย่งัชว่ยให้คนมีความรู้

ความเข้าใจท่ีถกูต้องเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์ การดแูลรักษา ตลอดจนการพฒันาสิ่งแวดล้อม      

และทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งสมดลุ และยัง่ยืน ท่ีสําคญัอยา่งย่ิงคือ ความรู้วิทยาศาสตร์ชว่ยเพิ่ม 

ขีดความสามารถในการพฒันาเศรษฐกิจ สามารถแขง่ขนักบันานาประเทศ และดําเนินชีวิตอยู่

ร่วมกนัในสงัคมโลกได้อยา่งมีความสขุ 

 2.  ธรรมชาต ิและลักษณะเฉพาะของวิทยาศาสตร์ 

  กรมวิชาการ (2545, หน้า 2)  ได้กลา่วถึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้มาด้วยความ

พยายามของมนษุย์ท่ีใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (scientific inquiry) การสงัเกต สํารวจ

ตรวจสอบ  ศกึษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ การสืบค้นข้อมลู ทําให้เกิดองค์ความรู้ใหมเ่พิ่มพนู

ตลอดเวลา ความรู้และกระบวนการดงักลา่วมีการถ่ายทอดตอ่เน่ืองกนัเป็นเวลายาวนาน  

 ความรู้วิทยาศาสตร์ต้องสามารถอธิบายและตรวจสอบได้ เพ่ือนํามาใช้อ้างอิงทัง้          

ในการสนบัสนนุหรือโต้แย้งเม่ือมีการค้นพบข้อมลูหรือหลกัฐานใหม่ หรือแม้แตข้่อมลูเดมิเดียวกนั  

ก็อาจเกิดความขดัแย้งขึน้ได้ถ้านกัวิทยาศาสตร์แปลความหมายด้วยวิธีการหรือแนวคิดท่ีแตกตา่ง

กนั ความรู้วิทยาศาสตร์จงึอาจเปล่ียนแปลงได้  

 วิทยาศาสตร์เป็นเร่ืองท่ีทกุคนสามารถมีสว่นร่วมได้ ไมว่า่จะอยูใ่นสว่นใดของโลก 

วิทยาศาสตร์จงึเป็นผลจากการสร้างเสริมความรู้ของบคุคล การส่ือสารและการเผยแพร่ข้อมลู  

เพ่ือให้เกิดความคิดในเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ มีผลให้ความรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มขึน้อยา่งไมห่ยดุยัง้         

และสง่ผลตอ่คนในสงัคมและสิ่งแวดล้อม การศกึษาค้นคว้าและการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์    

จงึต้องอยูภ่ายในขอบเขต คณุธรรม จริยธรรม เป็นท่ียอมรับของสงัคม 

  ความรู้วิทยาศาสตร์เป็นพืน้ฐานท่ีสําคญัในการพฒันาเทคโนโลยี เทคโนโลยีเป็น

กระบวนการในงานตา่ง ๆ หรือกระบวนการพฒันา ปรับปรุงผลิตภณัฑ์ โดยอาศยัความรู้

วิทยาศาสตร์ร่วมกบัศาสตร์อ่ืน ๆ ทกัษะประสบการณ์ จินตนาการและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์           

ของมนษุย์  โดยมีจดุมุง่หมายท่ีจะให้ได้ผลิตภณัฑ์ท่ีตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาของ 

มวลมนษุย์ เทคโนโลยีเก่ียวข้องกบัทรัพยากร กระบวนการ และระบบการจดัการ จงึต้องใช้

เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

 3.  เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

   กรมวิชาการ (2545, หน้า 3) ได้กลา่วถึงวิทยาศาสตร์เป็นเร่ืองของการเรียนรู้เก่ียวกบั

ธรรมชาติ โดยมนษุย์ในกระบวนการสงัเกต การสํารวจตรวจสอบและการทดลองเก่ียวกบั
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ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตแิละนําผลมาจดัระบบหลกัการ แนวคดิ และทฤษฎี ดงันัน้การเรียน  

การสอนวิทยาศาสตร์จงึมุง่เน้นให้ผู้ เรียนได้เป็นผู้ เรียนรู้และค้นพบด้วยตนเองมากท่ีสดุ นัน่คือให้ได้

ทัง้กระบวนการและองค์ความรู้ ตัง้แตเ่ร่ิมแรกก่อนเข้าเรียน เม่ืออยูใ่นสถานศกึษา และเม่ือออกจาก

สถานศกึษาไปประกอบอาชีพแล้ว  

 การจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในสถานศกึษามีเป้าหมายสําคญัดงันี ้ 

 1.  เพ่ือให้เข้าใจหลกัการ ทฤษฎีท่ีเป็นพืน้ฐานในวิทยาศาสตร์  

 2.  เพ่ือให้เข้าใจขอบเขต ธรรมชาติ และข้อจํากดัของวิทยาศาสตร์  

 3.  เพ่ือให้มีทกัษะสําคญัในการศกึษาค้นคว้า และคดิค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 4.  เพ่ือพฒันากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการ

จดัการ ทกัษะในการส่ือสาร และความสามารถในการตดัสินใจ  

 5.  เพ่ือให้ตระหนกัถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนษุย์ และ

สภาพแวดล้อมในเชิงท่ีมีอิทธิพลและผลกระทบซึง่กนัและกนั  

 6.  เพ่ือนําความรู้ความเข้าใจในเร่ืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่

สงัคมและการดํารงชีวิต  

 7.  เพ่ือให้เป็นคนมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคณุธรรมจริยธรรม และคา่นิยมในการใช้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยา่งสร้างสรรค์  

 4.  วิสัยทัศน์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

   กรมวิชาการ (2545, หน้า 3-4)  ได้กลา่วถึงวิสยัทศัน์เป็นมมุมองภาพในอนาคต

มุง่หวงัวา่จะมีการพฒันาอะไรอยา่งไร ซึง่จะสอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของสงัคม วิสยัทศัน์  

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์กําหนดไว้เพ่ีอให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน บคุลากรทางการศกึษา นกัเรียน 

และชมุชนร่วมกนัพฒันาการศกึษาวิทยาศาสตร์ และปฏิบตัร่ิวมกนัสูค่วามสําเร็จ 

  วิสยัทศัน์ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์กําหนดขึน้ภายใต้กรอบความคดิในเร่ืองของการ

พฒันาการศกึษาเพ่ือเตรียมคนในสงัคมแหง่ความรู้ และสอดคล้องกบัพระราชบญัญัตกิารศกึษา

แหง่ชาตพิ.ศ. 2542 กลา่วคือ 

  1.  หลกัสตูร และการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จะเช่ือมโยงเนือ้หา แนวคิดหลกัและ

กระบวนการท่ีเป็นสากล แตมี่ความสอดคล้องกบัชีวิตจริงทัง้ระดบัท้องถ่ิน และระดบัประเทศและ  

มีความยืดหยุ่นหลากหลาย 

  2.  หลกัสตูร และการเรียนการสอนต้องตอบสนองผู้ เรียนท่ีมีความถนดั และความ

สนใจแตกตา่งกนัในการใช้วิทยาศาสตร์สําหรับการศกึษาตอ่ และการประกอบอาชีพท่ีเก่ียวข้องกบั
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วิทยาศาสตร์ 

  3.  ผู้ เรียนทกุคนจะได้รับการสง่เสริมให้พฒันากระบวนการคดิ ความสามารถในการ

เรียนรู้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา และการคิดค้นสร้างสรรค์องค์ความรู้ 

  4.  ใช้แหลง่เรียนรู้ในท้องถ่ิน โดยถือว่ามีความสําคญัควบคูก่บัการเรียนในโรงเรียน 

  5.  ใช้ยทุธศาสตร์การเรียนการสอนหลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการ ความ

สนใจ และวิธีเรียนท่ีแตกตา่งกนัของผู้ เรียน 

  6.  การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีสําคญัท่ีทกุคนต้องได้รับการพฒันาเพ่ือให้สามารถ

เรียนรู้ตลอดชีวิต จงึจะประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต 

  7.  การเรียนการสอนต้องสง่เสริม และพฒันาผู้ เรียนให้มีเจตคต ิคณุธรรม จริยธรรม 

คา่นิยมท่ีเหมาะสมตอ่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

  วิสยัทศัน์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กําหนด

ไว้ดงันี ้

  ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ผู้ เรียนควรได้รับการพฒันา และสร้างความเข้าใจ

วา่วิทยาศาสตร์เป็นทัง้ความรู้ และกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ผู้ เรียนทกุคนควรได้รับการ

กระตุ้นสง่เสริมให้สนใจ และกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีความสงสยั เกิดคําถามใน        

สิ่งตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบัโลกธรรมชาตริอบตวั มีความมุง่มัน่ และมีความสขุท่ีจะศกึษาค้นคว้าสืบเสาะ 

หาความรู้เพ่ือรวบรวมข้อมลูวิเคราะห์ผล นําไปสู่คําตอบของคําถาม สามารถตดัสินใจด้วยการใช้

ข้อมลูอย่างมีเหตผุล สามารถส่ือสารคําถามคําตอบข้อมลู และสิ่งท่ีค้นพบจากการเรียนรู้ให้ผู้ อ่ืน

เข้าใจได้ 

  การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เน่ืองจากความรู้วิทยาศาสตร์เป็น

เร่ืองราวเก่ียวกบัโลกธรรมชาตซิึง่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทกุคนจงึต้องเรียนรู้เพ่ือนําผลการ

เรียนรู้ไปใช้ในชีวิต และการประกอบอาชีพ เม่ือผู้ เรียนได้เรียนวิทยาศาสตร์โดยได้รับการกระตุ้นให้

เกิดความต่ืนเต้น ท้าทายกบัการเผชิญสถานการณ์หรือปัญหา มีการร่วมกนัคดิ ลงมือปฏิบตัจิริง     

ก็จะเข้าใจ และเห็นความเช่ือมโยงของวิทยาศาสตร์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และชีวิตทําให้

สามารถอธิบายทํานายคาดการณ์สิ่งตา่ง ๆ ได้อยา่งมีเหตผุล การประสบความสําเร็จในการเรียน

วิทยาศาสตร์จะเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ เรียนมีความสนใจ  มุ่งมัน่ท่ีจะสงัเกต สํารวจตรวจสอบ สืบค้น

ความรู้ท่ีมีคณุคา่เพิ่มขึน้อย่างไมห่ยดุยัง้ การจดัการเรียนการสอนจงึต้องสอดคล้องกบัสภาพจริง 

ในชีวิต  โดยใช้แหลง่เรียนรู้หลากหลายในท้องถ่ิน และคํานงึถึงผู้ เรียนท่ีมีวิธีการเรียนรู้ ความสนใจ 

และความถนดัแตกตา่งกนั                                                                                                                                                              
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  การจดัให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน เป็นการเรียนรู้เพ่ือเข้าใจ ซาบซึง้และ

เห็นความสําคญัของปรากฏการณ์ธรรมชาตขิองโลกสิ่งแวดล้อม ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการเรียนรู้ และส่ือสาร ซึง่จะสง่ผลให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจ สามารถเช่ือมโยงองค์ประกอบทัง้หมด

แบบองค์รวมสร้างความรู้เป็นของตนเอง เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิด

อยา่งมีเหตผุลสร้างสรรค์สิ่งตา่ง ๆ โดยอาศยัความรู้วิทยาศาสตร์จินตนาการและศาสตร์อ่ืน ๆ ร่วม

ด้วย สามารถตดัสินใจอยา่งมีเหตผุล สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาคณุภาพชีวิต 

และร่วมกนัดแูลรักษาโลกธรรมชาตอิยา่งยัง่ยืน 

 5.  คุณภาพของผู้เรียน  

  กรมวิชาการ (2545, หน้า 7-8) ได้กลา่วถึง คณุภาพผู้ เรียนวิทยาศาสตร์เม่ือจบ        

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ผู้ เรียนควรมีความรู้ความคดิ ทกัษะกระบวนการ และจิตวิทยาศาสตร์ดงันี ้

   1.  เข้าใจลกัษณะทัว่ไปของสิ่งมีชีวิต และการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตท่ีหลากหลาย 

ในสิ่งแวดล้อมท้องถ่ิน 

     2.  เข้าใจลกัษณะท่ีปรากฏและการเปล่ียนแปลงของวสัดรุอบตวั แรงในธรรมชาติ              

รูปของพลงังาน  

    3.  เข้าใจสมบตัทิางกายภาพของดนิ หิน นํา้ อากาศ ดวงอาทิตย์ และดวงดาว 

   4.  ตัง้คําถามเก่ียวกบัสิ่งมีชีวิต วสัดแุละสิ่งของ และปรากฏการณ์ตา่ง ๆ รอบตวั 

สงัเกต สํารวจตรวจสอบโดยใช้เคร่ืองมืออย่างง่าย และส่ือสารสิ่งท่ีเรียนรู้ด้วยการเลา่เร่ือง เขียน 

หรือวาดภาพ 

   5.  ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ในการดํารงชีวิต การศกึษาหาความรู้

เพิ่มเตมิ ทําโครงงานหรือชิน้งานตามท่ีกําหนดให้ หรือตามความสนใจ 

   6.  แสดงความกระตือรือร้น  สนใจท่ีจะเรียนรู้  และแสดงความซาบซึง้ตอ่สิ่งแวดล้อม

รอบตวั แสดงถึงความมีเมตตา ความระมดัระวงัตอ่สิ่งมีชีวิตอ่ืน 

   7.  ทํางานท่ีได้รับมอบหมายด้วยความมุง่มัน่ รอบคอบ ประหยดั ซ่ือสตัย์ จนเป็นผล 

สําเร็จ และทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนอยา่งมีความสขุ 

 6.  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

  สํานกัวิชาการ และมาตรฐานการศกึษา (2551, หน้า 3-5). ได้กําหนดสาระและ

มาตรฐานการเรียนรู้กลุม่วิทยาศาสตร์ มีดงันี ้
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               สาระท่ี 1  ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดาํรงชีวิต 

                   มาตรฐาน  ว 1.1  เข้าใจหนว่ยพืน้ฐานของสิ่งมีชีวิต ความสมัพนัธ์ของโครงสร้าง และ

หน้าท่ีของระบบตา่ง ๆ ของสิ่งมีชีวิตท่ีทํางานสมัพนัธ์กนั มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสาร

สิ่งท่ีเรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ในการดํารงชีวิตของตนเองและดแูลสิ่งมีชีวิต 

                   มาตรฐาน  ว 1.2  เข้าใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทาง

พนัธุกรรมวิวฒันาการของสิ่งมีชีวิตความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีผล 

กระทบตอ่มนษุย์และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสาร      

สิ่งท่ีเรียนรู้  และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

  สาระท่ี 2  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม    

                    มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินความสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกบั

สิ่งมีชีวิตความสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตตา่ง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ

จิตวิทยาศาสตร์ส่ือสารสิ่งท่ีเรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

                    มาตรฐาน ว 2.2  เข้าใจความสําคญัของทรัพยากรธรรมชาต ิการใช้ทรัพยากร 

ธรรมชาตใินระดบัท้องถ่ิน ประเทศ และโลกนําความรู้ไปใช้ในในการจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินอยา่งยัง่ยืน 

                สาระท่ี 3  สารและสมบัตขิองสาร    

                   มาตรฐาน ว 3.1  เข้าใจสมบตัิของสาร  ความสมัพนัธ์ระหวา่งสมบตัขิองสารกบั

โครงสร้างและแรงยึดเหน่ียวระหวา่งอนภุาค  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์

ส่ือสารสิ่งท่ีเรียนรู้ นําความรู้ไปใช้ประโยชน์   

                     มาตรฐาน ว 3.2  เข้าใจหลกัการและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร      

การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยามีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสาร          

สิ่งท่ีเรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

  สาระท่ี 4  แรงและการเคล่ือนท่ี    

                   มาตรฐาน ว 4.1  เข้าใจธรรมชาตขิองแรงแมเ่หล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรง

นิวเคลียร์มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารสิ่งท่ีเรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่าง

ถกูต้องและมีคณุธรรม     

                   มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจลกัษณะการเคล่ือนท่ีแบบตา่งๆ ของวตัถใุนธรรมชาต ิ           

มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  ส่ือสารสิ่งท่ีเรียนรู้และนําความรู้ไปใช้

ประโยชน์  
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                สาระท่ี 5  พลังงาน 

                   มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสมัพนัธ์ระหวา่งพลงังานกบัการดํารงชีวิต การเปล่ียน   

รูปพลงังานปฏิสมัพนัธ์ระหว่างสารและพลงังาน  ผลของการใช้พลงังานตอ่ชีวิตและสิ่งแวดล้อม      

มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ส่ือสารสิ่งท่ีเรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์  

                สาระท่ี 6  กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก 

                    มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้บนผิวโลก และภายในโลก

ความสมัพนัธ์ของกระบวนการตา่ง ๆ ท่ีมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ ภมูิประเทศ  และ

สณัฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารสิ่งท่ีเรียนรู้ และนํา

ความรู้ไปใช้ประโยชน์    

                สาระท่ี 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ 

                    มาตรฐาน ว 7.1  เข้าใจวิวฒันาการของระบบสริุยะกาแล็กซีและเอกภพการ

ปฏิสมัพนัธ์ภายในระบบสริุยะและผลตอ่สิ่งมีชีวิตบนโลก  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ      

จิตวิทยาศาสตร์ การส่ือสารสิ่งท่ีเรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

                    มาตรฐาน ว 7.2  เข้าใจความสําคญัของเทคโนโลยีอวกาศท่ีนํามาใช้ในการสํารวจ

อวกาศและทรัพยากรธรรมชาต ิด้านการเกษตรและการส่ือสารมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้

และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารสิ่งท่ีเรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์อยา่งมีคณุธรรมตอ่ชีวิตและ

สิ่งแวดล้อม 

                สาระท่ี 8  ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                    มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะ  

หาความรู้การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาตท่ีิเกิดขึน้สว่นใหญ่มีรูปแบบท่ีแนน่อน 

สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมลูและเคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นชว่งเวลานัน้ ๆ เข้าใจวา่

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สงัคม และสิ่งแวดล้อมมีความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กนั 

 7.  ตัวชีวั้ดชัน้ปี 

      สาระท่ี 4  แรงและการเคล่ือนท่ี ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2         

       ว 4.1 ป.2/1   ทดลองและอธิบายแรงท่ีเกิดจากแมเ่หล็ก          

   ว 4.1 ป.2/2   อธิบายการนําแมเ่หล็กมาใช้ ประโยชน์    

   ว 4.1 ป.2/3   ทดลองและอธิบายแรงไฟฟ้าท่ีเกิดจากการถวูตัถบุางชนิด 

                     สาระท่ี 5  พลังงาน 

                     ว 5.1 ป.2/1  ทดลองและอธิบายได้วา่ไฟฟ้าเป็นพลงังาน 
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                     ว 5.1 ป.2/2  สํารวจ และยกตวัอย่างเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้านท่ีเปล่ียนพลงังานไฟฟ้า

เป็นพลงังานอ่ืน 

  สาระท่ี 8  ธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  ว 8.1 ป.2/1   ตัง้คําถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะศกึษา ตามท่ีกําหนดให้และตามความสนใจ 

  ว 8.1 ป.2/2   วางแผนการสงัเกต สํารวจตรวจสอบ ศกึษาค้นคว้า โดยใช้ความคิดของ

ตนเองของกลุม่ และของครู 

  ว 8.1 ป.2/3   ใช้วสัดอุปุกรณ์เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการสํารวจตรวจสอบ และบนัทึก

ข้อมลู 

  ว 8.1 ป.2/4   จดักลุม่ข้อมลู เปรียบเทียบและนําเสนอผล 

  ว 8.1 ป.2/5   ตัง้คําถามใหม่จากผลการสํารวจตรวจสอบ 

  ว 8.1 ป.2/6   แสดงความคดิเห็นเป็นกลุม่และรวบรวมเป็นความรู้ 

  ว 8.1 ป.2/7   บนัทึกและอธิบายผลการสงัเกต สํารวจ ตรวจสอบอยา่งตรงไปตรงมา 

โดยเขียนภาพ แผนภาพหรือคําอธิบาย 

  ว 8.1 ป.2/8   นําเสนอผลงานด้วยวาจาให้ผู้ อ่ืน เข้าใจกระบวนการและผลของงาน 

 

 8.  คาํอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2   

     คําอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2  ซึง่ได้กําหนดเวลา

เรียน  รวมทัง้สิน้ 80 ชัว่โมงตอ่ปี มีดงันี ้

  ศกึษาวิเคราะห์เก่ียวกบั ปัจจยัท่ีจําเป็นตอ่การดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของพืช

และสตัว์ การตอบสนองตอ่สิ่งเร้าของพืชและสตัว์ ปัจจยัท่ีจําเป็นตอ่การดํารงชีวิตและการเจริญ 

เตบิโตของมนษุย์  การตอบสนองของร่างกายมนษุย์  ประโยชน์ของพืชสตัว์ในท้องถ่ิน  สมบตัขิอง

วสัดแุละการเลือกใช้วสัดใุนท้องถ่ินนํามาทําของเลน่ของใช้  แรงดงึดดูและแรงผลกัของแมเ่หล็ก 

การนําแมเ่หล็กมาใช้ประโยชน์  แรงไฟฟ้า  พลงังานไฟฟ้า  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน การเปล่ียน

พลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานอ่ืน ประเภทของดนิ สมบตัขิองดนิ และการนําไปใช้ในชีวิตประจําวนั 

ความสําคญัของดวงอาทิตย์ 

  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสํารวจตรวจสอบ        

การสืบค้นข้อมลู  บนัทกึ  จดักลุม่ข้อมลู  การอภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  

สามารถนําเสนอส่ือสารสิ่งท่ีเรียนรู้  มีความสามารถในการตดัสินใจ  เห็นคณุคา่ของการนําความรู้

ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนั มีจิตวิทยาศาสตร์ คณุธรรมจริยธรรม และคา่นิยมท่ีเหมาะสม 
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  9.  โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2   

 จากคําอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2  มีเวลาเรียนตามหลกัสตูร

แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ผู้ วิจยัได้นํามาจดัเป็นโครงสร้างรายวิชา

วิทยาศาสตร์ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2  มีเวลาเรียน รวม 80 ชัว่โมงตอ่ปี มีรายละเอียดดงัตาราง 1  

 
ตาราง 1   โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2   

 

หน่วย

ท่ี 

ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ

เรียนรู้/ตัวชีวั้ด 
สาระสาํคัญ 

เวลา

(ช่ัวโมง) 

นํา้หนัก 

คะแนน 

1 

 

ชีวิตพืช  

และสตัว์ 

ว 1.1  ป.2/1,         

ป.2/2, ป.2/3 

ว 1.2  ป.2/1 

ว 8.1  

ป.2/1 - ป.2/8 

 

- การเจริญเตบิโตของพืชและ  

  การดํารงชีวิต 

- การตอบสนองตอ่แสง  

  อณุหภมูิและการสมัผสัของพืช 

- การดแูลพืช 

- ประโยชน์ของพืชตอ่มนษุย์ 

- การเจริญเตบิโตของสตัว์ 

- การตอบสนองตอ่แสงอณุหภมูิ   

  และการสมัผสัของสตัว์ 

- การดแูลสตัว์ 

- ประโยชน์ของสตัว์ตอ่มนษุย์ 

28 25 

2 ดนิและการ

ใช้ประโยชน์ 

ว 6.1 ป.2/1 

ว 8.1 

ป.2/1- ป.2/8 

- ประเภทของดนิ 

- คณุสมบตัขิองดนิ 

10 10 

3 ชีวิตของเรา ว 1.1   

ป.2/4,ป.2/5 

ว 8.1   

ป.2/1- ป.2/8 

-  การตอบสนองตอ่แสง  

   อณุหภมูิและการสมัผสัของ 

   มนษุย์ 

-  การเจริญเตบิโตและการ 

   ดํารงชีวิตของมนษุย์   

10 15 
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ตาราง 1  (ต่อ) 

 

หน่วย

ท่ี 

ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ

เรียนรู้/ตัวชีวั้ด 
สาระสาํคัญ 

เวลา

(ช่ัวโมง) 

นํา้หนัก 

คะแนน 

4 

 

ของเลน่ 

ของใช้ 

ว 3.1   

ป.2/1,ป.2/2 

ว 8.1  

 ป.2/1- ป.2/8 

-  การทําของเล่นจากวัสดุใน 

   ท้องถ่ิน 

-  การเลือกใช้วสัดท่ีุเหมาะสม 

   และปลอดภยั 

15 12 

5 แมเ่หล็กและ

ไฟฟ้า 

ว 4.1  ป.2/1 

 ป.2/2, ป.2/3 

ว 5.1   

ป.2/1,ป.2/2 

ว 8.1   

ป.2/1-ป.2/8 

-  คณุสมบตัขิองแมเ่หล็ก 

-  ประโยชน์ของแมเ่หล็ก 

-  แรงไฟฟ้า   

-  พลงังานไฟฟ้า 

-  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน 

14 30 

6 ประโยชน์ของ

ดวงอาทิตย์ 

ว 7.1  ป.2/1 

ว 8.1  

 ป.2/1- ป.2/8 

-  ความสําคญัของดวงอาทิตย์ 3 8 

รวมทัง้สิน้ 80 100 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

 1.  ความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

                     ชดุกิจกรรมหรือชดุการเรียน  มาจากคําวา่ Instructional package  หรือ Learning 

package หรือ Instructional kits  เดมิมกัใช้คําวา่  ชดุการสอน เพราะเป็นส่ือท่ีครูนํามาประกอบการสอน  

แตต่อ่มาแนวคิดในการยึดนกัเรียนเป็นศนูย์กลางได้เข้ามามีอิทธิพลมากขึน้ จงึทําให้นิยมเรียกวา่ ชดุการ

เรียน หรือ ชดุการเรียนการสอน  สําหรับในการศกึษาครัง้นีผู้้ วิจยัใช้คําวา่ ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ ซึง่มี

นกัการศกึษา หลายทา่นได้ให้ความหมายไว้ดงันี ้     

   ชยัยงค์  พรหมวงศ์ (2523, หน้า 12-13) กลา่ววา่ ชดุกิจกรรม (Instructional package) 

 เป็นกระบวนการสอนโปรแกรมชนิดหนึง่  อาศยัระบบส่ือประสมท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หา และ

ประสบการณ์ของแตล่ะหนว่ยมาชว่ยเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
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                บญุเกือ้  ควรหาเวช (2545, หน้า 91) ได้ให้ความหมายของชดุกิจกรรมไว้วา่ เป็นส่ือ

การสอนชนิดหนึง่ ซึง่เป็นชดุของส่ือประสม (Multimedia) ท่ีจดัทําขึน้สําหรับหน่วยการเรียนรู้ตาม

หวัข้อ เนือ้หาและประสบการณ์ของแตล่ะหน่วยท่ีต้องการจะให้ผู้ เรียนได้รับ โดยจดัเอาไว้เป็นชดุ ๆ  

บรรจอุยูใ่นซอง กลอ่ง หรือกระเป๋า ซึง่แล้วแตผู่้สร้างจะจดัทําขึน้ ในการสร้างชดุการสอนจะใช้

วิธีการสอนและใช้ระบบเป็นหลกัสําคญัด้วย  จงึทําให้มัน่ใจได้วา่ชดุการสอนจะสามารถชว่ยให้

ผู้ เรียนได้รับความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   บญุชม  ศรีสะอาด (2551, หน้า 51 )  ได้ให้ความหมายชดุกิจกรรมวา่ เป็นส่ือการ

เรียนหลายอย่างประกอบกนัจดัไว้เป็นชดุ(package) เรียกวา่ ส่ือประสม (Multimedia) เพ่ือมุง่หวงั

ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ   

   จากความหมายท่ีได้กลา่วมาสรุปได้วา่ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง ชดุของส่ือ

ประสม 2 ชนิด ขึน้ไป มีความสอดคล้องกบัเนือ้หาประสบการณ์ของแตล่ะหนว่ย ซึง่ประกอบด้วย

คูมื่อครู เนือ้หากิจกรรม ส่ือการเรียน การสอน เคร่ืองมือวดัและประเมินผล นํามาใช้ในการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีชว่ยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจและความสามารถของตนเอง  

เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้   

         2.  แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

   การพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้ใช้หลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนการ

สอน ซึง่ผู้รายงานได้นําแนวคิดในการพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้ของ ชยัยงค์ พรหมวงศ์ (2523,  

หน้า 119-120  ประกอบด้วย แนวคิด 5 ประการดงันี ้

   แนวคิดท่ี 1  ทฤษฎีความแตกตา่งระหว่างบคุคล นกัการศกึษาได้นําหลกัจิตวิทยา                              

มาประยกุต์ใช้ในการเรียนการสอน โดยคํานงึถึงความต้องการ ความถนดัและความสนใจของ

ผู้ เรียนเป็นสําคญั ความแตกตา่งระหวา่งบคุคลมีหลายด้าน คือ ความสามารถ สตปัิญญา           

ความต้องการ ความสนใจ ร่างกาย อารมณ์ สงัคม เป็นต้น ในการจดัการเรียนการสอนโดยคํานงึถึง

ความแตกตา่งระหวา่งบคุคลนี ้วิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสดุคือ การจดัการสอนรายบคุคล หรือการสอน

เอกตัภาพ การศกึษาโดยเสรี การศกึษาด้วยตนเองซึง่ล้วนเป็นวิธีท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีอิสระใน

การเรียน  ตามสติปัญญา ความสามารถ และความสนใจ โดยมีครูคอยแนะนําช่วยเหลือตามความ

เหมาะสม 

                แนวคดิท่ี 2  ความพยายามท่ีจะเปล่ียนการเรียนการสอนท่ียดึ “ครู” เป็นแหลง่ความรู้

หลกั มาเป็นการจดัประสบการณ์ให้ผู้ เรียนเรียนด้วยการใช้แหลง่ความรู้จากส่ือการเรียนการสอน

จากแหลง่ตา่ง ๆ  ซึง่ได้จดัให้ตรงกบัเนือ้หาและประสบการณ์ตามหน่วยการสอนของวิชาตา่ง ๆ                                             

การเรียนด้วยวิธีนีค้รูจะถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ เรียนเพียงหนึง่ในสามของเนือ้หาทัง้หมดอีกสองสว่น   
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ผู้ เรียนจะศกึษาด้วยตนเอง จากสิ่งท่ีผู้สอนเตรียมไว้ในรูปของชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 

                แนวคดิท่ี 3  การใช้โสตทศันปูกรณ์ในรูปของการจดัระบบส่ือหลายอย่างมาบรูณาการ      

ให้เหมาะสม และใช้เป็นแหล่งความรู้สําหรับนกัเรียนแทนท่ีครูจะเป็นผู้ ถ่ายทอดความรู้แก่นกัเรียน

ตลอดเวลา  แนวทางใหมจ่งึเป็นการผลิตส่ือการเรียนการสอนแบบประสมให้เป็นชดุกิจกรรม               

                แนวคดิท่ี 4  ปฏิกิริยาสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียนกบัสภาพแวดล้อมเดิม  นกัเรียน                   

เป็นฝ่ายรับรู้จากครูเท่านัน้  นกัเรียนจงึขาดทกัษะการแสดงออกและการทํางานเป็นกลุม่ แนวโน้ม                           

ในอนาคตของการเรียนรู้จงึต้องมีการนํากระบวนการกลุม่สมัพนัธ์มาใช้ในการเรียนการสอน                      

เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ร่วมกนั  ซึง่นํามาสู่การผลิตส่ือออกมาในรูปของชดุกิจกรรม  

                แนวคดิท่ี 5  การจดัสภาพแวดล้อมการเรียนรู้มาใช้  โดยจดัสภาพการณ์ออกมาเป็น           

การสอนแบบโปรแกรมซึง่หมายถึง  ระบบการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เรียน ได้เข้าร่วม

กิจกรรมด้วยตนเอง  ผู้ เรียนได้ทราบวา่การตดัสินใจหรือการกระทําของตนเองถกูหรือผิดอย่างไร  

ผู้สอนมีการเสริมแรงท่ีทําให้ผู้ เรียนภาคภมูิใจท่ีทําถกู  อนัจะก่อให้เกิดพฤติกรรมนัน้อีกในอนาคต

และได้เรียนรู้ไปทีละขัน้ตามความสามารถและความสนใจของผู้ เรียน  

   จากแนวความคดิเก่ียวกบัการผลิตชดุกิจกรรมนี ้จะเป็นแนวทางในการผลิต                      

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีคณุภาพเป็นมาตรฐานทัง้ทางด้านเนือ้หา กิจกรรม การจดัสภาพแวดล้อม

และท่ีสําคญัเป็นแนวความคิดท่ีคํานงึถึงผู้ เรียนเป็นสําคญั  จงึสนองตอ่ความต้องการของผู้ เรียน                 

อยา่งแท้จริง 

  สรุปได้วา่การพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การประยกุต์ทฤษฎี ความแตกตา่ง

ระหว่างบคุคล  เปล่ียนแปลงการเรียนการสอนไปจากยดึ "ครู"  เป็นแหลง่ความรู้หลกัมาเป็นการจดั

ประสบการณ์ให้ผู้ เรียนเรียนด้วยการใช้แหลง่ความรู้จากส่ือการสอนแบบตา่ง ๆ  โดยมีการจดัระบบ

การใช้ส่ือการสอนท่ีบรูณาการกนัอย่างเหมาะสม  แนวคิดในการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งครูกบั

นกัเรียน นกัเรียนกบันกัเรียน และการนําหลกัจิตวิทยามาใช้ในการจดัการเรียนรู้ 

 3.  ประเภทของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

  ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ แบง่ออกเป็น 4 ประเภทดงันี ้ (ชยัยงค์ พรหมวงศ์, 2523,  

หน้า 117-118)  

   1.  ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบการบรรยาย เป็นชดุกิจกรรมท่ีกําหนดกิจกรรมและ 

ส่ือการสอนให้ครูใช้ประกอบการสอนแบบบรรยาย เพ่ือเปล่ียนบทบาทของครูให้พดูน้อยลง และ 

เปิดโอกาสให้นกัเรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนมากขึน้ เน่ืองจากเป็นชดุกิจกรรมท่ีครูเป็นผู้ใช้

บางครัง้ จงึเรียกวา่ "ชดุกิจกรรมสําหรับครู"  ซึง่ชดุนีจ้ะมีเนือ้หาเพียงอยา่งเดียว โดยแบง่เป็นหวัข้อ      
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ท่ีบรรยายและประกอบกิจกรรมไว้ตามลําดบัขัน้ ส่ือท่ีใช้อาจเป็น แผน่คําสอน  สไลด์ แผนภมูิ  

แผน่ภาพ  เป็นต้น  เพ่ือให้ผู้ เรียนได้อธิบายตามปัญหาและหวัข้อท่ีครูกําหนดให้  ซึ่งมกัจะบรรจุ

ในกล่องท่ีมีขนาดพอเหมาะกบัจํานวนส่ือการสอน  ถ้าเป็นวสัดอุปุกรณ์ท่ีมีราคาแพง ขนาดใหญ่ 

เกิดไปแตกหรือมีชีวิตจะไมใ่สไ่ว้ในชดุกิจกรรม แตจ่ะกําหนดไว้ให้ครูต้องเตรียมลว่งหน้า               

   2.  ชดุกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับกิจกรรมกลุม่  จะประกอบด้วยชดุยอ่ยท่ีมีจํานวน

เทา่กบัท่ีแบง่ไว้ในแตล่ะหนว่ยจะมีส่ือหรือบทเรียนครบชดุตามจํานวนผู้ เรียนในศนูย์กิจกรรม   

โดยใช้ส่ือในรูปของส่ือประสม  อาจใช้เป็นส่ือรายบคุคลหรือสําหรับกลุม่ท่ีผู้ เรียนตัง้ศนูย์ไว้ใช้

ร่วมกนัผู้ เรียนท่ีเรียนจากชุดกิจกรรมแบบกิจกรรมกลุ่ม  จะต้องการให้ครูช่วยเหลือเพียงเล็กน้อย 

ในระยะเร่ิมเรียนเท่านัน้ หลงัจากเคยชินตอ่วิธีการใช้แล้วผู้ เรียนจะสามารถชว่ยเหลือซึ่งกนัและกนั

ได้เอง  ระหวา่งประกอบกิจกรรมการเรียนสามารถซกัถามครูได้เสมอ  

           3.  ชดุกิจกรรมการเรียนรู้รายบคุคล  เป็นชดุกิจกรรมท่ีจดัระบบขึน้  เพ่ือให้ผู้ เรียน 

ใช้เรียนด้วยตนเองตามลําดบัขัน้ท่ีวางไว้  โดยมีห้องเรียนพิเศษท่ีครูเรียกวา่“ ห้องเรียนรายบคุคล”   

ท่ีมีคหูาจดัเตรียมไว้ให้  ผู้ เรียนจะนําชดุไปใช้ในคหูาเพ่ือศกึษา จบแล้วจะทําแบบทดสอบ เพ่ือ

ประเมินผลความก้าวหน้า และศกึษาชดุตอ่ไป เม่ือมีปัญหาระหวา่งการเรียนผู้ เรียนจะปรึกษาได้   

ผู้สอนพร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือในฐานะผู้ประสานงาน  ผู้ เรียนอาจนําชดุกิจกรรมไปใช้เรียน 

ท่ีบ้านได้ด้วย   โดยมีบคุลากรหรือผู้ปกครองคอยให้ความชว่ยเหลือ ชดุกิจกรรมแบบนีจ้ะชว่ยฝึกฝน

ความสามารถและสง่เสริมนิสยัของนกัเรียนในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง       

  4.  ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ทางไกล เป็นชดุกิจกรรมท่ีผู้สอนและผู้ เรียนอยูต่า่งถ่ิน  

ตา่งเวลากนัแตจ่ะมุง่สอนให้ผู้ เรียนได้ศกึษาด้วยตนเองโดยไมต้่องเข้าชัน้เรียน ประกอบด้วยส่ือ 

ประเภทสิ่งพิมพ์  รายการวิทยกุระจายเสียง โทรทศัน์ วิทย ุภาพยนตร์และการสอนเสริมตามศนูย์  

เชน่  ชดุกิจกรรมทางไกลของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  

 สรุปได้วา่ การแบง่ประเภทของชดุกิจกรรมนัน้ ขึน้อยู่กบัลกัษณะของการใช้งาน ซึง่ต้อง

คํานงึถึงการจดัการเรียนการสอนและผู้ เรียนเป็นสําคญั เพ่ือท่ีจะสามารถนําชดุกิจกรรมไปใช้ได้

อยา่งเหมาะสมและประสบความสําเร็จ 

 4.  องค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

   วิชยั  วงษ์ใหญ่ (2525 หน้า 131-133) ได้เสนอองค์ประกอบของชดุกิจกรรมการ

เรียนรู้ ไว้ 6 สว่นดงันี ้ 

  1.  หวัเร่ือง คือการแบง่เนือ้หาออกเป็นหนว่ย แตล่ะหนว่ยออกเป็นสว่นยอ่ย เพ่ือให้

ผู้ เรียนได้เรียนรู้ลกึซึง้ย่ิงขึน้ เพ่ือมุง่เน้นให้เกิดความคิดรวบยอดในการเรียนรู้ 
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  2.  คูมื่อการใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้  เป็นสิ่งจําเป็นท่ีผู้ใช้ชดุกิจกรรมต้องศกึษาก่อนท่ี  

จะลงมือเสมอ  เพราะจะทําให้การใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  คูมื่อประกอบ 

ด้วยส่วนตา่ง ๆ  ดงันี ้

   2.1  คําชีแ้จงเก่ียวกบัชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 

   2.2  สิ่งท่ีควรเตรียมก่อนสอน 

   2.3  บทบาทของนกัเรียนว่าต้องมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

   2.4  การจดัชัน้เรียน ควรมีการจดัในรูปแบบใดเพ่ือสอดคล้องกบักิจกรรมการเรียน

   2.5  แผนการสอน จะต้องประกอบด้วย 

     2.5.1  หวัเร่ือง 

     2.5.2  เนือ้หา 

     2.5.3  ความคดิรวบยอด 

     2.5.4  จดุประสงค์การเรียนรู้  

                          2.5.5  ส่ือการเรียน 

     2.5.6  กิจกรรมการเรียน 

     2.5.7  การประเมินผล  

  3.  วสัดปุระกอบการเรียน ได้แก่ พวกสิ่งของหรือข้อมลูตา่ง ๆ ท่ีจะให้นกัเรียนศกึษา

ค้นคว้า  เช่น เอกสาร ตํารา บทคดัย่อ รูปภาพ วสัด ุฯลฯ  สิ่งเหลา่นีค้วรบรรจใุนชดุกิจกรรม        

การเรียนรู้ 

  4.  บตัรงาน เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุม่ บตัรงานนีอ้าจจะ

เป็นกระดาษแข็งหรือกระดาษอ่อน  ตามขนาดท่ีเหมาะสมกบัวยัผู้ เรียน ประกอบด้วยส่วนสําคญั                           

3  สว่น คือ  

   4.1  ช่ือบตัร กลุม่เร่ือง 

   4.2  คําสัง่ 

   4.3  กิจกรรม 

  5.  กิจกรรมสํารอง จําเป็นสําหรับชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุม่ ซึง่จะต้องเตรียมไว้

สําหรับนกัเรียนบางคน หรือทํากิจกรรมเสร็จก่อนคนอ่ืน เป็นการป้องกนัไมใ่ห้เกิดการเบ่ือหน่าย 

  6.  ขนาดรูปแบบของชดุกิจกรรม ไมค่วรเล็กหรือใหญ่เกินไป เพ่ือความสะดวกใน         

การใช้และเพ่ือทําให้สวยงามในการเก็บรักษา ไมค่วรใหญ่เกิน 11"-15"  ด้านหน้าและด้านหลงั 

ของชดุกิจกรรมการเรียนรู้ ควรเขียนข้อความให้เรียบร้อยเพ่ือความสะดวกในการเก็บรักษา และ 

การนําไปใช้ เชน่                          
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   ชดุกิจกรรมท่ี....................................... 

   วิชา.................................................... 

   ชัน้......................................................  

  บญุชม ศรีสะอาด (2541, หน้า 95 - 96 )  ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของชดุกิจกรรม 

การเรียนรู้ท่ีสําคญัไว้  4  ประการ คือ 

 1.  คูมื่อการใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้เป็นคูมื่อจดัทําขึน้ เพ่ือให้ผู้ใช้ชดุกิจกรรมศกึษาและ

ปฏิบตัิตามเพ่ือให้บรรลผุลอยา่งมีประสิทธิภาพ อาจประกอบด้วย แผนการสอน สิ่งท่ีครูต้องเตรียม

ก่อนสอน บทบาทของผู้ เรียน และการจดัชัน้เรียน ในกรณีของชดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งใช้กบั 

กลุม่ยอ่ย เชน่ ในศนูย์การเรียน 

 2.  บตัรงาน เป็นบตัรท่ีมีคําสัง่วา่ให้ผู้ เรียนปฏิบตัิอะไรบ้าง โดยระบกิุจกรรมตามลําดบั

ขัน้ตอนของการเรียน 

 3.  แบบทดสอบวดัความก้าวหน้าของผู้ เรียน เป็นแบบทดสอบเพ่ือใช้สําหรับตรวจสอบ                

วา่หลงัจากการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้จบแล้วผู้ เรียนเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมตาม

จดุประสงค์การเรียนท่ีกําหนดไว้หรือไม่ 

 4.  ส่ือการเรียนตา่ง ๆ  เป็นส่ือสําหรับผู้ เรียนได้ศกึษามีหลายชนิดประกอบกนัอาจเป็น

ประเภทสิ่งพิมพ์ เชน่ บทความ เนือ้หาเฉพาะเร่ือง จลุสาร บทเรียนโปรแกรม หรือประเภท

โสตทศันปูกรณ์  เชน่ รูปภาพ แผนภมูิตา่ง ๆ เทปบนัทกึเสียง ฟิล์มสตริป สไลด์ขนาด  2 × 2 นิว้   

ของจริง เป็นต้น 

 บญุเกือ้ ควรหาเวช (2543, หน้า 95 -96 ) ได้กลา่วถึงองค์ประกอบท่ีสําคญั ๆ เป็น 4 ส่วน 

คือ 

 1.  คูมื่อครู เป็นคูมื่อครูและแผนการสอนสําหรับผู้สอนหรือผู้ เรียนตามแตล่ะชนิดของ      

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้  จะชีแ้จงถึงวิธีการใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้เอาไว้อย่างละเอียด อาจทําเป็น

เลม่หรือแผน่พบัก็ได้ 

  2.  บตัรคําสัง่ หรือคําแนะนํา  เป็นส่วนท่ีบอกให้ผู้ เรียนดําเนินการเรียนหรือประกอบ

กิจกรรมแตล่ะอยา่ง ตามขัน้ตอนท่ีกําหนดไว้ ซึง่ประกอบด้วย 

  2.1  คําอธิบายในเร่ืองท่ีจะศกึษา 

  2.2  คําสัง่ให้ผู้ เรียนดําเนินกิจกรรม 

  2.3  การสรุปบทเรียน 
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 3.  เนือ้หาสาระและส่ือจะบรรจไุว้ในรูปของส่ือการสอนตา่ง ๆ อาจประกอบด้วย บทเรียน

โปรแกรม  สไลด์  เทปบนัทึกเสียง รูปภาพ  เป็นต้น ผู้ เรียนจะศกึษาจากส่ือการสอนตา่ง ๆ ท่ีบรรจ ุ

อยูใ่นชดุกิจกรรม ตามบตัรคําท่ีกําหนดไว้ 

 4.  แบบประเมินผล ผู้ เรียนจะทําการประเมินผลความรู้ด้วยตนเองก่อนเรียน และ         

หลงัเรียน แบบประเมินผลท่ีอยูใ่นชดุกิจกรรมการเรียนรู้ อาจจะเป็นแบบฝึกหดัให้เตมิคําในชอ่งวา่ง   

เลือกคําตอบท่ีถกู จบัคู ่ ดผูลจากการทดลอง หรือให้ทํากิจกรรม เป็นต้น 

  จากการศกึษาเก่ียวกบัองค์ประกอบของชดุกิจกรรมพบวา่มีหลายรูปแบบ ผู้ วิจยัได้สร้าง

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกบัการใช้เกม เร่ือง แมเ่หล็กและไฟฟ้า โดย

ได้ประยกุต์ใช้องค์ประกอบของชดุกิจกรรมของบญุเกือ้ ควรหาเวช  และบญุชม ศรีสะอาด          

เป็นแนวทางในการสร้างชดุกิจกรรมการเรียนรู้  ซึง่ประกอบไปด้วยหวัข้อ ดงันี ้

 1.  คูมื่อการใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับครู  มีสว่นประกอบดงันี ้

    1.1  คําชีแ้จงสําหรับครู 

                1.2  มาตรฐาน ตวัชีว้ดั และจดุประสงค์การเรียนรู้ 

  1.3  รายการส่ือและอปุกรณ์ 

  1.4  แผนการจดัการเรียนรู้  

       1.5  บตัรกิจกรรม 

    1.6  แนวการตอบกิจกรรม 

  1.7  เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน 

 2.  ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ สําหรับนกัเรียน  มีส่วนประกอบดงันี ้

  2.1  คําชีแ้จงสําหรับนกัเรียน 

                   2.2  มาตรฐาน ตวัชีว้ดั และจดุประสงค์การเรียนรู้ 

                   2.3  แบบทดสอบก่อนเรียน  

                   2.4  บตัรกิจกรรม 

  2.5  แบบทดสอบหลงัเรียน  

 

 5.  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

  ชยัยงค์  พรหมวงศ์ (2523, หน้า 123) ได้ลําดบัขัน้ตอนในการพฒันาชดุกิจกรรม 10 

ขัน้ตอน ดงันี ้

  1.  กําหนดหมวดหมูเ่นือ้หาและประสบการณ์  อาจกําหนดเป็นหมวดวิชา หรือ 

บรูณาการเป็นแบบสหวิทยาการตามความเหมาะสม 
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  2.  กําหนดหน่วยการสอนโดยแบง่เนือ้หาออกเป็นหนว่ยการสอน โดยประมาณ

เนือ้หาวิชาท่ีจะให้ครูสามารถถ่ายทอดความรู้แก่นกัเรียนได้ในหนึง่สปัดาห์หรือหนึง่ครัง้ ๆ ละ1-2 

ชัว่โมง 

  3.  กําหนดหวัเร่ือง  ผู้สอนจะต้องกําหนดวา่ในการสอนแตล่ะหนว่ยควรให้          

ประสบการณ์อะไรแก่ผู้ เรียนบ้าง  แล้วกําหนดหวัเร่ืองออกมาเป็นหน่วยการสอนยอ่ย 

  4.  กําหนดมโนทศัน์และหลกัการ มโนทศัน์และหลกัการท่ีกําหนดขึน้จะต้องสอดคล้อง

กบัหนว่ยและหวัเร่ือง โดยสรุปรวมแนวคิด สาระ และหลกัเกณฑ์สําคญัไว้ เพ่ือเป็นแนวทางในการ

หาเนือ้หามาสอนให้สอดคล้องกนั 

  5.  กําหนดวตัถปุระสงค์ให้สอดคล้องกบัหวัเร่ือง โดยคดิเป็นจดุประสงค์ทัว่ไปก่อน

แล้วจงึเขียนเป็นเชิงพฤตกิรรมท่ีต้องมีเกณฑ์การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมไว้ทกุครัง้ 

  6.  กําหนดกิจกรรมการเรียน  โดยให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์เชิงพฤตกิรรม 

ซึง่จะเป็นแนวทางการเลือกและการผลิตส่ือการสอน 

  7.  กําหนดแบบวดัและประเมินผล  ต้องประเมินผลให้ตรงกบัวตัถปุระสงค์ 

เชิงพฤตกิรรม โดยใช้แบบทดสอบอิงเกณฑ์ เพ่ือให้ผู้สอนทราบว่า หลงัจากผ่านกิจกรรมมา

เรียบร้อยแล้ว นกัเรียนได้เปล่ียนพฤตกิรรมการเรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้หรือไม่ 

  8.  เลือกและผลิตส่ือการสอน  วสัดอุปุกรณ์และวิธีการท่ีครูใช้ถือเป็นส่ือการสอน

ทัง้สิน้ เม่ือผลิตส่ือการสอนของแตล่ะหวัเร่ืองแล้ว ก็จดัส่ือการสอนเหลา่นัน้ไว้เป็นหมวดหมูใ่นกล่อง

ท่ีเตรียมไว้ก่อนนําไปทดลองหาประสิทธิภาพ 

  9.  หาประสิทธิภาพชดุกิจกรรม เพ่ือเป็นหลกัประกนัวา่ชดุกิจกรรมท่ีสร้างขึน้นัน้       

มีประสิทธิภาพในการสอน ผู้สร้างต้องกําหนดเกณฑ์ลว่งหน้า โดยคํานงึถึงหลกัท่ีวา่การเรียนรู้เป็น

กระบวนการชว่ยเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของผู้ เรียนให้บรรลผุล 

   10.  การใช้ชดุกิจกรรมท่ีได้ปรับปรุงและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้  สามารถ

นําไปสอนผู้ เรียนได้ตามประเภทของชดุกิจกรรม และตามลําดบัการศกึษา โดยกําหนดขัน้ตอน       

การใช้ ดงันี ้

   10.1  ให้ผู้ เรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือพิจารณาความรู้เดมิของผู้ เรียน 

   10.2  ขัน้นําเข้าสูบ่ทเรียน 

   10.3  ขัน้ดําเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

   10.4  ขัน้สรุปบทเรียน ทําแบบทดสอบหลงัเรียนเพ่ือวดัพฤตกิรรมการเรียนรู้ท่ี

เปล่ียนไป 
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 วิชยั  วงษ์ใหญ่ (2525, หน้า 178) ได้เสนอขัน้ตอนการพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ 

ดงันี ้

 1.  ศกึษาเนือ้หาสาระของวิชาท่ีจะนํามาสร้างชดุกิจกรรมอยา่งละเอียด เม่ือทราบ

จดุมุง่หมายของวิชาท่ีจะนํามาสร้างชดุกิจกรรมนัน้ เน้นหลกัการเรียนรู้อะไรบ้าง แล้วพิจารณาแบง่

หนว่ยการเรียนการสอน ซึง่ควรจะลําดบัขัน้ตอน เนือ้หาสาระตามสิ่งท่ีจะเป็นต้องเรียนรู้ก่อนหลงั 

และตามขัน้ตอนของความรู้ และลกัษณะของวิชานัน้ ๆ  

 2.  เม่ือศกึษาเนือ้หาสาระและแบง่หนว่ยการเรียนการสอนได้แล้ว ให้พิจารณาวา่จะสร้าง

ชดุกิจกรรมแบบใด โดยคํานึงถึงผู้ เรียนคือใคร จะให้ทํากิจกรรมอย่างไร และจะทําได้ดีเพียงใด 

 3.  กําหนดหน่วยการเรียนการสอน โดยประมาณเนือ้หาสาระให้เหมาะสมกบัเวลาท่ี

กําหนด 

 4.  กําหนดความคดิรวบยอดให้สอดคล้องกบัหนว่ยและหวัเร่ือง 

 5.  กําหนดจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมให้สอดคล้องกบัความคดิรวบยอด และครอบคลมุ

เนือ้หาสาระการเรียนรู้ 

 6.  วิเคราะห์งาน โดยนําจดุประสงค์การเรียนแตล่ะข้อมาวิเคราะห์ เพ่ือคิดกิจกรรมการ

เรียนการสอน แล้วจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมถกูต้อง สอดคล้องกบัจดุประสงค์ท่ี

กําหนดไว้ในแตล่ะข้อ 

 7.  วางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนตามท่ีได้วิเคราะห์งานไว้แล้ว 

 8.  การผลิตส่ือการเรียนการสอน หรือระบขุ้อเสนอแนวการจดัทําหรือจดัหาส่ือการเรียน

อยา่งละเอียด ส่ือการเรียนควรจะพิจารณาสิ่งท่ีหาได้ง่าย ราคาถกู สะดวกตอ่การใช้ แตใ่ช้ได้ผล คือ

ชว่ยการเรียนการสอนได้ผลสมัฤทธ์ิสงูขึน้ 

 9.  วางแผนการประเมินผล ทัง้การประเมินก่อนเรียน และหลงัเรียน ทดลองใช้                        

ชดุกิจกรรมเพ่ือหาประสิทธิผล การหาประสิทธิภาพของชดุกิจกรรมเพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสม ควร

นําไปทดลองใช้กบักลุม่เล็ก ๆ ดกู่อน เพ่ือตรวจสอบหาข้อบกพร่อง และแก้ไขปรับปรุงแล้วจงึไป

ทดลองใช้กบักลุม่ใหญ่ 

 10.  การทดลองใช้ชดุกิจกรรมเพ่ือตรวจสอบข้อบกพร่องนัน้ จะพจิารณาสิ่งตอ่ไปนี ้คือ 

   10.1  ชดุกิจกรรมนัน้ต้องเป็นความรู้พืน้ฐานของผู้ เรียนหรือไม ่

   10.2  กิจกรรมการเรียนการสอน และส่ือการเรียนเหมาะสมหรือไม ่

   10.3  เนือ้หาสาระ ความคิดรวบยอด และจดุประสงค์สอดคล้องเหมาะสมหรือไม่ 

   10.4  การประเมินผลก่อนและหลงัเรียน ให้ความเช่ือมัน่มากน้อยเพียงใด 
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 จากการศกึษาแนวทางการพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้จากนกัศกึษาหลายทา่น  ผู้ วิจยั

สามารถสรุปขัน้ตอนการพฒันาชดุกิจกรรมได้ ดงันี ้

  1.  กําหนดเร่ือง 

  2.  กําหนดเนือ้หาและประสบการณ์ 

  3.  กําหนดหน่วยการเรียนรู้ 

  4.  กําหนดหวัเร่ืองย่อย 

  5.  กําหนดความคดิรวบยอด 

  6.  กําหนดจดุประสงค์ 

  7.  กําหนดกิจกรรมการเรียน 

  8.  กําหนดรูปแบบการประเมินผล 

  9.  เลือกและผลิตส่ือการสอน 

  10.  สร้างแบบทดสอบ 

  11. หาประสิทธิผลของชดุกิจกรรม 

 6.  ดัชนีประสิทธิผล  

  6.1  ความหมายของดชันีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I.)  มีผู้ให้

ความหมายของดชันีประสิทธิผลไว้ ดงันี ้

   เผชิญ กิจระการ (2544, หน้า 31) ได้ให้ความหมายวา่ ตวัเลขท่ีแสดงถึงความ 

ก้าวหน้าในการเรียนโดยเปรียบเทียบคะแนนท่ีเพิ่มขึน้จากคะแนนการทดสอบก่อนเรียนกบัคะแนน

ท่ีได้จากการทดสอบหลงัเรียน และคะแนนเตม็หรือคะแนนสงูสดุกบัคะแนนท่ีได้จากการทดสอบ

ก่อนเรียน  เม่ือมีการประเมินส่ือการสอนท่ีเกิดขึน้ จะดปูระสิทธิผลการสอนและการวดัประเมินผล

ส่ือการสอนนัน้ ตามปกตกิารประเมินความแตกตา่งของคา่คะแนนใน 2 ลกัษณะ คือ ความ

แตกตา่งของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนการทดสอบหลงัเรียน หรือเป็นการทดสอบ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ระหวา่งกลุม่ทดลองกบักลุม่ควบคมุ  

                           กรมวิชาการ (2545, หน้า 58) กลา่วว่า ดชันีประสิทธิผล (E.I.) เป็นคา่แสดง

ความก้าวหน้าของผู้ เรียนดชันีประสิทธิผลควรมีคา่ 0.5 ขึน้ไป 

   บญุชม  ศรีสะอาด (2546, หน้า 157-159) กลา่ววา่ ในการวิเคราะห์หา

ประสิทธิผลของส่ือ วิธีสอน หรือนวตักรรม ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้และพฒันาขึน้วา่มีประสิทธิผลเพียงใด  

ก็จะนําส่ือท่ีพฒันาขึน้ไปทดลองใช้กบัผู้ เรียนท่ีอยูใ่นระดบัมากเหมาะสม แล้วนําผลการทดลองมา 

วิเคราะห์หาดชันีประสิทธิผล 
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   จากความหมายของดชันีประสิทธิผลท่ีกลา่วมาข้างต้น สามารถสรุปได้วา่ ดชันี

ประสิทธิผล หมายถึง ตวัเลขท่ีแสดงความก้าวหน้าของผู้ เรียน หลงัจากท่ีได้นํานวตักรรมท่ีสร้างขึน้

ไปทดลองใช้กบัผู้ เรียน  โดยเปรียบเทียบจากคะแนนทดสอบก่อนเรียนกบัคะแนนท่ีได้จากการ

ทดสอบหลงัเรียน  ซึง่คา่ดชันีประสิทธิผลควรมีคา่ 0.5 ขึน้ไป 

  6.2  การหาคา่ดชันีประสิทธิผล 

   ดชันีประสิทธิผล (รายบคุคล) เทา่กบั ความแตกตา่งของคะแนนหลงัเรียนกบั

ก่อนเรียน หารด้วยความแตกตา่งของคะแนนเตม็กบัคะแนนก่อนเรียน  

                           ดชันีประสิทธิผล (กลุม่) เทา่กบั ความแตกตา่งของคะแนนหลงัเรียนกบัก่อนเรียน 

ของทกุคน หารด้วยความแตกตา่งของ(คะแนนเตม็คณูด้วยจํานวนผู้ เรียน) กบัคะแนนก่อนเรียนของ

ทกุคน  

                 E.I. รายบคุคล =   

 

  E.I. กลุม่ =   

 

                หรือ  E.I  =    
1

12

pTotal
PP
−
−

 

 

     เม่ือ   P1     แทน    ผลรวมของคะแนนสอบก่อนเรียน  

                             P2    แทน    ผลรวมของคะแนนสอบหลงัเรียน 

           Total    แทน    ผลคณูของจํานวนนกัเรียนกบัคะแนนเตม็  

               การหาคา่ E.I.  ทัง้รายบคุคลและกลุม่ เป็นการพิจารณาพฒันาการในลกัษณะท่ีวา่ 

เพิ่มขึน้เทา่ไร ไมไ่ด้ทดสอบว่าเพิ่มขึน้อยา่งเช่ือถือได้หรือไม ่เชน่ คา่ E.I. = 0.6240 นัน้ เรียกว่า        

หาคา่ดชันีประสิทธิผล (E.I.) และเพ่ือให้ส่ือความหมายกนัง่ายขึน้จงึแปลงคะแนนให้อยูใ่นรูป  

ร้อยละ เชน่  จากคา่ดชันีประสิทธิผล (E.I.) = 0.6240 คิดเป็นร้อยละ 62.40  

               การหาคา่ E.I. เป็นการพิจารณาพฒันาการในลกัษณะท่ีวา่เพิ่มขึน้เท่าไร ไมไ่ด้ทดสอบว่า

เพิ่มขึน้อยา่งเช่ือถือได้หรือไม่ วิธีการอาจแปลงคะแนนให้อยูใ่นรูปของร้อยละก็ได้ ดงันี ้              

(เผชิญ  กิจระการ, 2546, หน้า 1-6)  

 

ดชันีประสิทธิผล =   

คะแนนสอบหลงัเรียน – คะแนนสอบก่อนเรียน         

         คะแนนเตม็ – คะแนนสอบก่อนเรียน 

ผลรวมของคะแนนสอบหลงัเรียน – ผลรวมของคะแนนสอบก่อนเรียน         

(จํานวนนกัเรียน X  คะแนนเตม็)  – ผลรวมของคะแนนสอบก่อนเรียน 

ร้อยละของผลรวมของคะแนนหลงัเรียน–ร้อยละของผลรวมของคะแนนก่อนเรียน                       

              100 – ร้อยละของผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทกุคน 
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   6.3  ข้อสงัเกตและการแปลผลคา่ดชันีประสิทธิผล 

         ในการหาคา่ดชันีประสิทธิผลมีข้อสงัเกตและการแปลผลคา่ดชันีประสิทธิผล ดงันี ้ 

   6.3.1  ข้อสงัเกตเก่ียวกบัคา่ดชันีประสิทธิผล  

     E.I. เป็นเร่ืองของอตัราสว่นของผลตา่งจะมีคา่สงูสดุเป็น 1.00  สว่นคา่

ต่ําสดุไมส่ามารถกําหนดได้ เพราะมีคา่ต่ํากวา่ -1.00 ก็ได้ และถ้าเป็นคา่ลบแสดงวา่คะแนนผลสอบ

ก่อนเรียนมากกวา่หลงัเรียน ซึง่มีความหมายว่า ระบบการเรียนการสอนหรือส่ือท่ีใช้ไมมี่คณุภาพ  

จะยกตวัอยา่งคา่ของ E.I. ให้ดหูลาย ๆ รูปแบบ ดงันี ้  

                          1)  ถ้าผลสอบก่อนเรียนของนกัเรียนทกุคนได้คะแนนรวมเทา่ไรก็ได้ 

(ยกเว้นได้คะแนนเตม็ทกุคน)  ถ้าผลสอบหลงัเรียนของนกัเรียนทกุคนทําถกูหมดทกุข้อ(ได้คะแนน

เตม็ทกุคน) คา่ของ E.I. จะเป็น 1.00 เสมอ ซึง่เป็นไปได้ยาก 

    2)  ถ้าผลสอบก่อนเรียนมากกวา่หลงัเรียนคา่ E.I. จะเป็นลบ ซึง่ต่ํากวา่          

-1.00 ก็ได้ ลกัษณะเชน่นีถื้อวา่ระบบการเรียนการสอนหลงัใช้ส่ือล้มเหลว และเหตกุารณ์เชน่นี ้      

ไมน่า่จะเกิดขึน้ เพราะคา่ E.I.  ต่ําหรือเป็นลบ แสดงวา่คะแนนหลงัสอนต่ําหรือน้อยกว่าคะแนน

ก่อนสอน  

    3)  การแปลความหมายของคา่ E.I.  ไมน่า่จะแปลความหมายเฉพาะคา่ท่ี 

คํานวณได้วา่ ผู้ เรียนมีพฒันาการขึน้เทา่ไรหรือคิดเป็นร้อยละเทา่ไร แตค่วรจะดขู้อมลูเดมิประกอบ 

ด้วยว่าหลงัเรียนผู้ เรียนมีคะแนนเพิ่มขึน้เทา่ไร ในบางครัง้คะแนนหลงัสอนเพิ่มขึน้น้อยอาจเป็น

เพราะวา่ผู้ เรียนกลุม่นัน้มีความรู้เดมิในเร่ืองนัน้มากอยูแ่ล้วซึง่มีโอกาสเป็นไปได้ และมกัจะเป็นใน

ลกัษณะของผู้ เรียนกลุม่เก่ง 

   สรุปได้วา่คา่ E.I. ท่ีเกิดจากผู้ เรียนแตล่ะกลุม่ไมส่ามารถนํามาเปรียบเทียบกนัได้ 

เพราะไมไ่ด้เร่ิมจากฐานของความรู้ท่ีเท่ากนั คา่ E.I. ของแตล่ะกลุม่ก็ควรอธิบายพฒันาการเฉพาะ

กลุม่นัน้ 

  6.3.2  การแปลผลคา่ดชันีประสิทธิผล 

  การแปลผลมกัจะใช้ข้อความไมเ่หมาะสม ทําให้ผู้อา่นเข้าใจความหมายของ E.I. 

ผิดจากความเป็นจริง เชน่ จากตวัอยา่ง E.I. มีคา่เทา่กบั 0.6240 ก็มกัจะกลา่วว่า “คา่ดชันี

ประสิทธิผลเทา่กบั 0.6240 ซึง่แสดงวา่นกัเรียนมีความรู้เพิ่มขึน้ ร้อยละ 62.40” แตใ่นความเป็นจริง

คา่ E.I. เทา่กบั 0.6240  เพราะคดิเทียบจากคา่ E.I. สงูสดุเป็น 1.00  ดงันัน้ถ้าคิดเทียบเป็นร้อยละ    

ก็คือ คิดเทียบจากคา่สงูสดุเป็น 100  E.I. จะมีคา่ 62.40 จงึควรใช้ข้อความวา่ “คา่ดชันีประสิทธิผล
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เทา่กบั 0.6240  แสดงวา่ผู้ เรียนมีความรู้เพิ่มขึน้ 0.6240 หรือคิดเป็นร้อยละ 62.40” (ไมใ่ชแ่สดงวา่

ผู้ เรียนมีความรู้เพิ่มขึน้ร้อยละ 62.40) 

  ดงันัน้ ดชันีประสิทธิผล(E.I.) สามารถนํามาประยกุต์ใช้เพ่ือประเมินส่ือหรือ

นวตักรรมตา่ง ๆ โดยเร่ิมจากการทดสอบก่อนเรียนซึง่เป็นตวัวดัวา่ ผู้ เรียนมีความรู้พืน้ฐานอยูใ่น

ระดบัใด รวมถึงการวดัทางความเช่ือ เจตคต ิและความตัง้ใจของผู้ เรียน คะแนนท่ีได้จากการ

ทดสอบมาแปลงเป็นร้อยละ หาคา่สงูสดุท่ีเป็นไปได้ นําผู้ เรียนเข้ารับการทดลอง เสร็จแล้วทําการ

ทดสอบหลงัเรียน แล้วนําคะแนนท่ีได้มาหาประสิทธิผล โดยนําคะแนนก่อนเรียนไปลบออกจาก

คะแนนหลงัเรียน ได้เทา่ไรแล้วหารด้วยคา่ท่ีได้จากการทดสอบก่อนเรียนสงูสดุท่ีผู้ เรียนสามารถ     

ทําได้ ลบด้วยคะแนนทดสอบก่อนเรียนโดยทําให้อยูใ่นรูปร้อยละ ดชันีประสิทธิผล (E.I.) จะมีคา่อยู่

ระหวา่ง -1.00 ถึง 1.00 หากคา่คะแนนหลงัเรียนเทา่กบัคะแนนก่อนเรียน คา่ดชันีประสิทธิผล 

เทา่กบัศนูย์ และหากคะแนนหลงัเรียนมากกวา่คะแนนก่อนเรียน คา่ดชันีประสิทธิผลจะมีคา่

มากกวา่ศนูย์   

  คณุภาพของชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกบัการใช้เกมท่ี

ทําให้นกัเรียนบรรลถึุงพฤติกรรมท่ีตัง้ไว้ กําหนดเกณฑ์ คา่ E.I.  ตัง้แต ่0.50 ขึน้ไป 

 

 การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ 

 1.  ความหมายการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

  การศกึษาแบบสืบเสาะหาความรู้  มีผู้ให้ความหมาย  ดงันี ้  

                ภพ  เลาหไพบลูย์ (2542, หน้า 123) ได้ให้ความหมายวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้

วา่ เป็นการสอนท่ีเน้นกระบวนการแสวงหาความรู้ ให้นกัเรียนได้มีประสบการณ์ตรง ค้นพบความ

จริงตา่ง ๆ ด้วยตนเอง 

  วิชาญ  เลิศภพ (2543, หน้า 14) ได้ให้ความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหา

ความรู้ว่าเป็นวิธีมุง่สง่เสริมให้นกัเรียนรู้จกัค้นคว้าด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ครูมีบทบาทสําคญัในการจดัสภาพการเรียนการสอน ให้เอือ้ตอ่กระบวนการสืบเสาะและค้นหา

คําตอบหรือแก้ปัญหาท่ีเขากําลงัประสบอยูเ่พ่ือสง่เสริมให้นกัเรียนคดิเป็นทําเป็น และแก้ปัญหาเป็น 

   วฒันาพร  ระงบัทกุข์ (2545, หน้า 41-42)  ได้ให้ความหมายของกระบวนการสืบเสาะ 

หาความรู้ วา่เป็นเทคนิคการจดัการเรียนรู้ท่ีกระตุ้นให้นกัเรียนได้สืบค้นหรือค้นหาคําตอบในเร่ือง

หรือประเดน็ท่ีกําหนด  เน้นให้นกัเรียนรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง ครูผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้ให้

ความกระจ่างและเป็นผู้ อํานวยความสะดวกซึง่จะชว่ยให้นกัเรียน “ค้นพบ”  ข้อมลูและจดัระบบ 

ความหมายข้อมลูของตนเองเน้นท่ี  “กระบวนการ” มากกวา่ “ผลท่ีได้จากกระบวนการ” 
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  จากความหมายท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นวิธีการ

จดัการเรียนรู้ท่ีกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น เกิดความสงสยัโดยให้นกัเรียนสืบค้น       

หาความรู้ใช้กระบวนการทางความคิดและทกัษะตา่ง ๆ  เพ่ือค้นหาคําตอบด้วยตนเองอยา่งเป็น

ระบบจนได้คําตอบหรือข้อสรุปท่ีนา่เช่ือถือ 

 2.  แนวคิดพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

  การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มีรากฐานมาจากทฤษฎีจิตวิทยาในเร่ืองการพฒันา

ทางสมองของเพียเจต์ (วิชาญ เลิศลพ, 2543, หน้า 14)  เร่ืองพฒันาการทางสตปัิญญาและ

ความคดิไว้ 2 กระบวนการ คือ การปรับตวัและการจดัระบบโครงสร้าง 

  การจดัระบบโครงสร้าง (organization) ภายในสมองเป็นการจดัภายในโดยรวม

กระบวนการตา่ง ๆ  เข้าเป็นระบบอยา่งติดตอ่กนัเป็นเร่ืองเป็นราว 

  การปรับตวั (adaptation) เป็นกระบวนการปรับตวัเข้ากบัสิ่งแวดล้อมอนัเน่ืองจาก

คนเรามีปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตวั การปรับตวัประกอบด้วย 2 ขัน้ตอน ได้แก่ 

  ขัน้ท่ี 1  การดดูซมึ (assimilation) หมายถึง การเร้าให้นกัเรียนนําความรู้เดมิมาใช้   

ในชัน้เรียน  แล้วใช้ความรู้เดิมเป็นแนวทางในการคดิให้เกิดการเรียนรู้ใหมแ่ละเม่ือความรู้เดมิไม่

สามารถนํามาอธิบายปัญหาได้จะเป็นการนําไปสูข่ัน้ท่ี 2 

  ขัน้ท่ี 2  ขัน้ปรับปรุง (accommodation) หมายถึง การปรับปรุงหรือการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างเดมิเพ่ือการเรียนรู้สิ่งใหมโ่ดยการนํามาสมัพนัธ์กบัโครงสร้างใหมเ่กิดขึน้เม่ือความรู้เดมิ 

ไมส่ามารถนํามาอธิบายความรู้ใหมไ่ด้ถ้าไมป่รับปรุงหรือเปล่ียนแปลงโครงสร้างเดมิ 

  สวุฒัก์  นิยมค้า (2531, 424 - 425) ได้กลา่วถึง การนําทฤษฎีพฒันาการทาง         

สตปัิญญาของเพียเจต์ มาใช้ในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ไว้ ดงันี ้

  1.  ในระดบัชัน้ประถมศกึษานัน้ ควรจดัการเรียนการสอนโดยอาศยัประสบการณ์

รูปธรรมเป็นหลกั เพราะเด็กสามารถเรียนรู้ได้ดีและสามารถฝึกได้จากประสบการณ์ตรง ในระดบั

มธัยมศกึษาสามารถคิดหาเหตผุลจากนามธรรมได้ สามารถจินตนาการได้ คดิย้อนกลบัได้ สามารถ

เลน่กบัสญัลกัษณ์ได้ แตถึ่งอยา่งไรการเรียนรู้จะเกิดขึน้ได้ เม่ือมีการปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อมโดย

การลงมือปฏิบตั ิ

  2.  ควรนําเนือ้หาท่ีเหมาะสมกบัวยัมาสอน  เด็กจะเข้าใจง่าย ถ้านําสิง่ยากมาสอน 

เดก็จะเข้าใจลําบากและเกิดความเบ่ือหน่าย 

  3.  ประสบการณ์ใหม่ท่ีจะนํามาสอนนัน้ ควรแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทท่ี 1 

เป็นประสบการณ์ใหมท่ี่มุง่ฝึกความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองเดมิให้แนน่แฟ้นย่ิงขึน้ สิ่งนีเ้ม่ือครูจะ
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นําเข้ามา ต้องเลือกให้สอดคล้องกบักรอบโครงสร้างความรู้เดมิ เด็กจะใช้วิธีปรับประสบการณ์ใหม่

ให้กลมกลืนกบักรอบโครงสร้างความรู้เดก็โดยการดดูซมึเข้าไป ประเภทท่ี 2 เป็นประสบการณ์ท่ี

เป็นความรู้ใหม ่เดก็จะเรียนได้จะต้องมีฐานความรู้เพียงพอเสียก่อน จากนัน้จงึนํามาสอนให้เดก็

ขยายโครงสร้างความรู้เดมิออกไป 

  4.  วิธีสอนหรือกิจกรรมการเรียนการสอน จะต้องทําให้เด็กขาดสมดลุเสียก่อน             

(เกิดความสงสยั) แล้วให้เดก็พยายามปรับตวั (ทําการเสาะแสวงหาความรู้) เพ่ือเข้าสูส่ภาวะสมดลุ 

(ได้คําตอบหมดข้อสงสยั) การเรียนรู้จะเกิดขึน้ได้จะต้องให้ผู้ เรียนมีการปะทะสงัสรรค์กบั

สิ่งแวดล้อมจงึต้องจดักิจกรรมให้เดก็เป็นผู้กระทํา (active) 

  5.  สิ่งแวดล้อมเป็นตวัการสําคญัในการพฒันาความคิด (การขยายกรอบโครงสร้าง

ความรู้เดมิ) ฉะนัน้ครูจงึต้องจดัสิ่งแวดล้อมให้เดก็มีปฏิสมัพนัธ์โดยตรง จงึจะเกิดการเรียนรู้ 

  ภพ  เลาหไพบลูย์ (2542, หน้า 69 - 70) ได้กลา่วถึงการนําทฤษฎีพฒันาการทาง

สตปัิญญาของเพียเจต์ มาใช้ในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ สรุปได้ดงันี ้

  1.  ในการสอนครูไมเ่น้นแตเ่พียงข้อเท็จจริงเทา่นัน้ การสอนต้องเน้นให้นกัเรียนใช้

ศกัยภาพของตนเองให้มากท่ีสดุ 

  2.  จดัเนือ้หาและอปุกรณ์การเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัพฒันาการของผู้ เรียน

และคํานงึถึงความต้องการของผู้ เรียนด้วย 

  3.  ครูควรจดัการเรียนการสอน ให้ผู้ เรียนพบกบัความแปลกใหม ่โดยการเสนอปัญหา

ท่ีเกินขัน้พฒันาการทางสตปัิญญาของผู้ เรียนเพียงเล็กน้อย เพ่ือให้ผู้ เรียนหาหนทางท่ีจะแก้ปัญหา

นัน้ 

  4.  เป็นการเรียนรู้ท่ีต้องอาศยักิจกรรม การเสาะแสวงหาความรู้และการค้นพบ 

  5.  ให้นกัเรียนท่ีมีระดบัพฒันาการทางสตปัิญญาท่ีแตกตา่งกนั ทํางานร่วมกนัมากขึน้ 

โดยอาจแบง่นกัเรียนออกเป็นกลุม่ยอ่ย 

  6.  อปุกรณ์การเรียนการสอนและกิจกรรมตา่ง ๆ ควรเร่ิมจากสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมไปสู่

นามธรรม 

  7.  ในการสอนครูควรถามคําถาม มากกวา่การให้คําตอบโดยเฉพาะคําถามประเภท

ปลายเปิด เม่ือถามคําถามแล้ว ครูควรรอคําตอบของนกัเรียน เพราะนกัเรียนต้องการเวลาท่ีจะ           

ดดู ซมึคําถามและปรับเปล่ียนขยายโครงสร้างของสมอง เพ่ือตอบคําถามนัน้ 

  8.  การสอนให้นกัเรียนมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน  จะชว่ยให้นกัเรียนคํานงึถึงเหตผุลของ

ผู้ อ่ืนมากขึน้ โดยไมคํ่านงึถึงเหตผุลของตนเองเป็นใหญ่ทําให้นกัเรียนได้หลาย ๆ แนวความคิดเป็น

การพฒันาสติปัญญาให้สงูขึน้ 
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  จากหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้ดงักลา่วสรุปได้ว่า  การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้นัน้    

มีรากฐานมาจากจิตวิทยาเก่ียวกบัพฒันาการทางสมองของเพียเจต์ ซึง่มีกระบวนการพฒันาทาง

สตปัิญญา และความคิดไว้ 2 กระบวนการ คือ การจดัระบบโครงสร้างความคดิภายในสมองและ

การปรับตวัเม่ืออยูใ่นสภาพแวดล้อมใหม ่

             

 3.  ข้อดีและข้อจาํกัดของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

  ข้อดี 

  ภพ  เลาหไพบลูย์ (2542, หน้า 156-157) ได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัข้อดี และ

ข้อจํากดัของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ไว้ ดงันี ้

                                          1.  นกัเรียนมีโอกาสได้พฒันาความคดิอย่างเตม็ท่ี ได้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง จงึมี

ความอยากเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 

  2.  นกัเรียนมีโอกาสได้ฝึกความคดิและฝึกการกระทํา ทําให้ได้เรียนรู้วิธีจดั ระบบ

ความคดิ และวิธีเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทําให้ความรู้คงทนและถ่ายโยงการเรียนรู้ได้

กลา่วคือ ทําให้สามารถจดจําได้นานและนําไปใช้ในสถานการณ์ใหม่อีกด้วย 

  3.  นกัเรียนเป็นศนูย์กลางของการเรียนการสอน 

  4.  นกัเรียนสามารถเรียนรู้มโนมต ิ และหลกัการได้เร็วขึน้ 

  5.  นกัเรียนจะเป็นผู้ มีเจตคติท่ีดีตอ่การสอนวิทยาศาสตร์ 

  ลดัดาวลัย์  กณัหสวุรรณ (2546, หน้า 9) ได้กล่าววา่ การเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะหา

ความรู้ จะสามารถพฒันานกัเรียน ดงันี ้

  1.  นกัเรียนจะมีสว่นร่วมและเป็นผู้ ริเร่ิม 

  2.  นกัเรียนจะพฒันากระบวนการแก้ปัญหา การตดัสินใจ 

  3.  นกัเรียนจะพฒันาทกัษะในการศกึษาค้นคว้าและวิจยัสามารถใช้ทกัษะนีใ้นการ

ดํารงชีวิตได้ 

  4.  นกัเรียนจะมีโอกาสทํางานร่วมกนักบัเพ่ือในการแก้ปัญหาและแลกเปล่ียนความ

คดิเห็น ความรู้และประสบการณ์กบัเพ่ือน 

  5.  นกัเรียนจะได้พฒันาความรับผิดชอบ โดยจะต้องรับผิดชอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

  พิมพนัธ์  เดชะคปุต์ (2544, หน้า 60-61) ได้เขียนถึงข้อดีของการสอนแบบสืบเสาะหา

ความรู้ไว้ ดงันี ้

  1.  เป็นการพฒันาศกัยภาพทางด้านสตปัิญญาคือ ให้ฉลาดขึน้เป็นนกัคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์เป็นนกัจดัระเบียบ 
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  2.  การค้นพบด้วยตนเอง ทําให้เกิดแรงจงูใจภายในมากกวา่การเรียนแบบท่องจํา 

  3.  ฝึกให้นกัเรียนรู้วิธีหาความรู้ แก้ปัญหาด้วยตนเอง 

  4.  ช่วยให้จดจําความรู้ได้นาน และสามารถถ่ายโยงความรู้ได้ 

  5.  นกัเรียนเป็นศนูย์กลางการเรียนการสอน จะทําให้เกิดการเรียนท่ีมีความหมาย 

และเป็นการเรียนท่ีมีชีวิตชีวา 

  6.  ช่วยพฒันามโนทศัน์แก่ผู้ เรียน 

  7.  พฒันานกัเรียนให้มีเจตคตท่ีิดีทางวิทยาศาสตร์ 

  8.  ช่วยให้นกัเรียนเกิดความเช่ือมัน่วา่จะทําการสิ่งใด ๆ จะสําเร็จด้วยตนเอง สามารถ

คดิและหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเองไมย่อ่ท้อตอ่อปุสรรค 

  9.  นกัเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ฝึกทกัษะการแก้ปัญหา และพฒันาการใช้

เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ 

  10.  สามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้ 

  ข้อจาํกัด 

  ภพ  เลาหไพบลูย์ (2542, หน้า 156 - 157) ได้กลา่วถึงข้อจํากดัของการสอนแบบ       

สืบเสาะหาความรู้ไว้ ดงันี ้

  1.  ใช้เวลามากในการสอนแตล่ะครัง้ 

  2.  ถ้าสถานการณ์ท่ีสร้างขึน้ไมทํ่าให้นา่สงสยั แปลกใจ จะทําให้นกัเรียนเบ่ือหนา่ย 

และถ้าครูไมเ่ข้าใจบทบาทหน้าท่ีในการสอนวิธีนี ้มุง่ควบคมุพฤตกิรรมของนกัเรียนมากเกินไปจะ 

ทําให้นกัเรียนไมมี่โอกาสได้สืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง 

  3.  นกัเรียนท่ีมีระดบัสติปัญญาต่ําและเนือ้หาวิชาคอ่นข้างยาก นกัเรียนอาจไม่

สามารถศกึษา หาความรู้ด้วยตนเองได้   

  4.  นกัเรียนบางคนท่ียงัไมเ่ป็นผู้ใหญ่พอ ทําให้ขาดแรงจงูใจท่ีจะศกึษาปัญหา และ

นกัเรียนท่ีต้องการแรงกระตุ้นเพ่ือให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนมาก ๆ อาจจะพอตอบ

คําถามได้ แตน่กัเรียนจะไมป่ระสบความสําเร็จในการเรียนด้วยวิธีนีเ้ทา่ท่ีควร 

  5.  ถ้าใช้การสอนแบบนีอ้ยูเ่สมออาจทําให้ความสนใจของนกัเรียนในการศกึษา

ค้นคว้าลดลง    

  พิมพนัธ์  เดชะคปุต์ (2545, หน้า 69-73) ได้กล่าวถึงข้อจํากดัของการสอนแบบ       

สืบเสาะหาความรู้ไว้ ดงันี ้

  1.  ใช้เวลามากในการสอนแตล่ะครัง้ บางครัง้อาจได้เนือ้เร่ืองไมค่รบตามท่ีกําหนดไว้ 

  2.  ถ้าสถานการณ์ท่ีครูสร้างไมช่วนสงสยั ไมช่วนติดตาม จะทําให้ผู้ เรียนเบ่ือหน่าย
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  3.  ผู้ เรียนท่ีมีระดบัสตปัิญญาต่ํา หรือไมมี่การกระตุ้นมากพอ จะไมส่ามารถเรียนด้วย

วิธีสืบสอบแบบนีไ้ด้ 

  4.  เป็นการลงทนุสงู ซึง่อาจได้ผลไมคุ่้มคา่กบัการลงทนุ 

  5.  ถ้าผู้ เรียนไมรู้่จกัหลกัการทํางานกลุม่ท่ีถกูต้อง อาจทําให้ผู้ เรียนบางคนหลีกเล่ียง

งาน ซึง่จะทําให้ไมเ่กิดการเรียนรู้ 

  6.  ครูต้องใช้เวลาวางแผนมาก  ถ้าครูมีภาระมากอาจเกิดปัญหาด้านอารมณ์ซึง่มีผล

ตอ่บรรยากาศในห้องเรียน 

  7.  ข้อจํากดัเร่ืองเนือ้หาและสตปัิญญา อาจทําให้ผู้ เรียนไมส่ามารถศกึษาด้วยวิธีสอน

แบบนี ้

  จากท่ีกลา่วมาการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มีทัง้ข้อดีและข้อจํากดั ข้อดีคือนกัเรียน

ได้พฒันาความคิดอย่างเตม็ท่ี ได้ศกึษาค้นคว้าเพ่ือแก้ปัญหาด้วยตนเอง เกิดความกระตือรือร้นใน

การเรียนมากขึน้ และมีข้อจํากดัคือใช้เวลาในการสอนมาก ลงทนุสงู และหากครูวางแผนการสอน

ไมดี่อาจทําให้ผู้ เรียนเบ่ือหน่ายไมอ่ยากเรียน 

 

 4.  ขัน้ตอนของกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 

  นกัการศกึษากลุม่ BSCS (Biological Science Curriculum Study) ได้นําวิธีการ

เรียนการสอนโดยการสืบเสาะหาความรู้มาใช้ในการพฒันาหลกัสตูรวิชาวิทยาศาสตร์  และได้เสนอ

ขัน้ตอนในการจดักิจกรรมไว้ 5 ขัน้  ดงันี ้ (Barman and Michael, 1989, pp. 30-32) 

  1.  ขัน้การสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นการแนะนําบทเรียนกระตุ้นให้เกิด

ความสนใจโดยการซกัถาม ทบทวนความรู้เดมิ การสํารวจหรือการทดลอง เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เรียน 

เกิดความสนใจใฝ่เรียนรู้ 

  2.  ขัน้การสํารวจและค้นหา (Exploration)  ผู้ เรียนได้ใช้ข้อมลูท่ีได้มาอภิปรายร่วมกนั

ผู้สอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ใหม ่จากการอภิปรายร่วมกนัจนผู้ เรียนเกิดปัญหา และออกแบบ

การศกึษาด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จนได้ข้อมลูท่ีต้องการ 

 3.  ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เป็นการนําข้อมลูท่ีรวบรวมได้มานําเสนอ

อภิปรายร่วมกนั เพ่ือการสรุปผลของการสํารวจค้นหา 

 4.  ขัน้ขยายความรู้ (Elaboration) เป็นการอธิบายเพิ่มเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มเตมิ

ตลอดจนการมองเห็นประโยชน์ การนําไปใช้  ผู้ เรียนอาจทําได้โดยการสืบค้นเพิ่มเตมิและนํามา

เสนอ อภิปรายอีกครัง้และผู้สอนเป็นผู้ให้ความรู้เพิ่มเตมิ 
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 5.  ขัน้ประเมิน  (Evaluation) เป็นการตรวจสอบแนวความคดิท่ีได้สรุปไว้แล้ว โดยการ

อภิปรายการยกตวัอยา่งการนําหลกัการท่ีเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวนั เป็นการประเมินการเรียนรู้

ของผู้ เรียนว่ามีสิ่งใดท่ีควรจะปรับแก้ไข เพ่ือจะนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในเร่ืองอ่ืนตอ่ไปและทําให้

เกิดวงจรการเรียนรู้ใหม่ 

  สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546, หน้า 219-220)  กลา่วถึง 

กระบวนการเรียนการสอนโดยการสืบเสาะหาความรู้มีขัน้ตอนท่ีสําคญั ดงันี ้

  1.  ขัน้สร้างความสนใจ (engagement)  เป็นการนําเข้าสู่บทเรียนหรือเร่ืองท่ีสนใจ               

ซึง่อาจเกิดขึน้เองจากความสงสยั หรืออาจเร่ิมจากความสนใจของตวันกัเรียนเองหรืออาจเกิดจาก

การอภิปรายภายในกลุม่ เร่ืองท่ีนา่สนใจอาจมาจากเหตกุารณ์ท่ีกําลงัเกิดขึน้อยูใ่นช่วงเวลานัน้ หรือ

เป็นเร่ืองท่ีเช่ือมโยงกบัความรู้เดมิท่ีเพิ่งเรียนรู้มาแล้วเป็นตวักระตุ้นให้นกัเรียนสร้างคําถาม กําหนด

ประเดน็ท่ีจะศกึษา ในกรณีท่ียงัไมมี่ประเดน็ท่ีจะศกึษา ครูอาจให้ศกึษาจากส่ือตา่ง ๆ  หรือเป็นผู้

กระตุ้นด้วยการเสนอประเด็นขึน้มาก่อน แตไ่มค่วรบงัคบัให้นกัเรียนยอมรับประเดน็หรือคําถามท่ีครู

กําลงัสนใจเป็นเร่ืองท่ีจะใช้ศกึษา เม่ือมีคําถามท่ีนา่สนใจและนกัเรียนสว่นใหญ่ยอมรับให้เป็น

ประเดน็ท่ีต้องการศกึษา จงึร่วมกนักําหนดขอบเขตและแจกแจงรายละเอียดของเร่ืองท่ีจะศกึษาให้

มีความชดัเจนย่ิงขึน้ อาจรวมทัง้การรวบรวมความรู้ประสบการณ์เดมิ หรือความรู้จากแหลง่ตา่ง ๆ 

ท่ีจะชว่ยให้นําไปสู่ความเข้าเร่ืองหรือประเดน็ท่ีจะศกึษามากขึน้     

  2.  ขัน้สํารวจและค้นหา (exploration)  เม่ือทําความเข้าใจในประเด็นหรือคําถามท่ี

สนใจจะศกึษาอย่างถ่องแท้แล้วก็มีการวางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบตัง้สมมตฐิาน  

กําหนดทางเลือกท่ีเป็นไปได้ ลงมือปฏิบตัเิพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลู ข้อสนเทศ หรือปรากฏการณ์       

ตา่ง ๆ  วิธีการตรวจสอบอาจทําได้หลายวิธี เชน่ ทําการทดลอง ทํากิจกรรมภาคสนาม การใช้

คอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยสร้างสถานการณ์จําลอง (Simulation) การศกึษาหาข้อมลูจากเอกสารอ้างอิง

หรือจากแหลง่ข้อมลูตา่ง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึง่ข้อมลูอยา่งเพียงพอท่ีจะใช้ในขัน้ตอ่ไป 

  3.  ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป (explanation) เม่ือได้ข้อมลูอยา่งเพียงพอจากการ

สํารวจตรวจสอบแล้ว จงึนําข้อมลู ข้อสนเทศ ท่ีได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และนําเสนอผลท่ีได้ 

ในรูปตา่ง ๆ  เช่น บรรยายสรุป สร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ หรือรูปวาด สร้างตาราง ฯลฯ    

การค้นพบในขัน้นีอ้าจเป็นไปได้หลายทาง  เชน่ สนบัสนนุสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ โต้แย้งกบัสมมตฐิาน

ท่ีตัง้ไว้ หรือไมเ่ก่ียวข้องกบัประเดน็ท่ีได้กําหนดไว้ แตผ่ลท่ีได้จะอยูใ่นรูปใดก็สามารถสร้างความรู้

และชว่ยให้เกิดการเรียนรู้ได้ 

  4.  ขัน้ขยายความรู้ (elaboration)  เป็นการนําความรู้ท่ีสร้างขึน้ไปเช่ือมโยงกบัความรู้

เดมิ หรือแนวคดิท่ีได้ค้นคว้าเพิ่มเตมิ หรือนําแบบจําลองหรือข้อสรุปท่ีได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์
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หรือเหตกุารณ์อ่ืน ๆ  ถ้าใช้อธิบายเร่ืองตา่ง ๆ ได้มาก ก็แสดงวา่ข้อจํากดัน้อย ซึง่จะชว่ยให้เช่ือมโยง

กบัเร่ืองตา่ง ๆ และทําให้เกิดความรู้กว้างขวางขึน้ 

  5.  ขัน้ประเมิน (evaluation)  เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการตา่ง ๆ                         

วา่นกัเรียนมีความรู้อะไรบ้าง อยา่งไร และมากน้อยเพียงใด จากนัน้จงึนําไปสูก่ารนําความรู้ไป

ประยกุต์ใช้ในเร่ืองอ่ืน ๆ  

  การนําความรู้หรือรูปแบบจําลองไปใช้อธิบายหรือประยกุต์ใช้กบัเหตกุารณ์หรือเร่ือง

อ่ืน ๆ  จะนําไปสูข้่อโต้แย้งหรือข้อจํากดั  ซึง่จะก่อให้เป็นประเดน็หรือคําถาม หรือปัญหาท่ีต้อง

สํารวจตรวจสอบตอ่ไป  ทําให้เกิดเป็นกระบวนการท่ีตอ่เน่ืองกนัไปเร่ือย ๆ จงึเรียกว่า Inquiry cycle   

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ จงึชว่ยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ทัง้เนือ้หาหลกัและหลกัการ ทฤษฎี  

ตลอดจนการลงมือปฏิบตั ิ เพ่ือให้ได้ความรู้ซึง่จะเป็นพืน้ฐานในการเรียนรู้ตอ่ไป 
 

 

 

 

 

                          วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 

                            (Inquiry cycle) 

 

 

  

               

ภาพ 1  วัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

 สรุปได้วา่การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มีลกัษณะเดน่คือเป็นวิธีสอนท่ีฝึกให้ผู้ เรียนรู้จกั

ค้นคว้าหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือแนวทางการแก้ปัญหาท่ีถกูต้องด้วย

ตนเอง ซึง่ประกอบด้วยขัน้ตอนท่ีสําคญัดงันี ้ 

 1.  ขัน้สร้างความสนใจ เป็นการนําเข้าสูบ่ทเรียนโดยใช้ส่ือหรือประเด็นท่ีนา่สนใจ ครูอาจ

สร้างสถานการณ์ให้นกัเรียนสนใจ หรือเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัเร่ืองท่ีสนใจ 

สร้างความสนใจ

(engagement)

  

 

  

ประเมิน

(evaluation) 

 
 

สํารวจและ

ค้นหา

 

 

 
 

อธิบายและ 

ลงข้อสรุป

 

 
 

ขยายความรู้

(elaboration) 
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 2.  ขัน้สํารวจและค้นหา  เป็นขัน้ตอนท่ีนกัเรียนวางแผนกําหนดแนวทางการตรวจสอบ

ปัญหา ตัง้สมมตฐิาน ลงมือปฏิบตัเิพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูหลายๆ วิธี เชน่ ทําการทดลอง ศกึษาหา

ข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูตา่ง ๆ  

 3.  ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป เป็นขัน้ตอนการนําข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล 

และนําเสนอผลในรูปแบบตา่ง ๆ ผลท่ีได้จะชว่ยสร้างความรู้และชว่ยให้เกิดการเรียนรู้ได้ 

 4.  ขัน้ขยายความรู้ เป็นขัน้ตอนท่ีครูชว่ยให้นกัเรียนได้ความรู้จากสิ่งท่ีค้นพบมาแล้ว โดย

เรียนรู้จากสถานการณ์ใหม่ 

 5.  ขัน้ประเมิน  เป็นขัน้ตอนสดุท้ายของการเรียนรู้โดยครูให้นกัเรียนได้ตรวจสอบการ

เรียนรู้ท่ีได้เรียนมาแล้วด้วยกระบวนการตา่ง ๆ                         

  

เกม (Game) 

 1.  ความหมายของเกม 

  พิมพนัธ์  เดชะคปุต์ (2552, หน้า 109)  ได้ให้ความหมายของเกมวา่ กิจกรรมซึง่จดั

สภาพแวดล้อมให้เกิดการแข่งขนักนัอย่างมีกฎเกณฑ์ เพ่ือความเพลิดเพลินโดยมีวตัถปุระสงค์

เฉพาะ  

  กณุฑรี  เพ็ชรทวีพรเดช และคณะ (2552, หน้า 161) ได้กลา่วถึงเกมวา่ เกมเป็น

เคร่ืองมือประกอบการเรียนการสอนเพ่ือให้บทเรียนมีความสนกุสนาน นา่เรียน นา่สนใจ และเป็น

การสง่เสริมให้เกิดความรู้ พฒันาทกัษะตา่ง ๆ พฒันาความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ มีโอกาสแลกเปล่ียน

ความรู้และประสบการณ์ร่วมกบัผู้ อ่ืน การเล่นเกมอาจเลน่คนเดียวหรือหลายคนก็ได้ตามกตกิา  

โดยมีการกําหนดเนือ้หาของเกม พฤตกิรรมการเลน่ วิธีการเลน่ และผลการเลน่เกมมาใช้ในการ

อภิปรายเพ่ือหาข้อสรุปการเรียนรู้   

  สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ(2553, หน้า 10) กลา่วถึงเกม 

หรือเกมวิทยาศาสตร์ หมายถึง กิจกรรมท่ีมีผู้ เลน่ตัง้แต ่1 คน หรือมากกวา่ 1 คน มีกฎกตกิาในการ

เลน่หรือมีการแขง่ขนั เป็นเกมท่ีเลน่เก่ียวข้องกบัการใช้ทกัษะหรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

หรือมีเนือ้หาสาระท่ีเก่ียวข้องกบัวิทยาศาสตร์ 

    จากความหมายของเกมท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่ เกมเป็นกิจกรรมท่ีใช้ประกอบการเรียน

วิทยาศาสตร์ เพ่ือสร้างความสนใจและความสนกุสนานให้กบัผู้ เรียน โดยมีกฎ กติกา และหลกัการ

ทางวิทยาศาสตร์ ท่ีสง่เสริมการเรียนรู้และพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
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 2.  ประเภทของเกม 

  ชยัพร  รูปน้อย (2540, หน้า 37) กลา่ววา่เกมมีหลายประเภทด้วยกนั ซึง่แบง่ได้ดงันี ้

  1.  เกมทัว่ไป (General Games)  หมายถึง  เกมทัว่ไปท่ีเลน่เป็นรายบคุคลหรือ เล่น

จํานวนมาก 

  2.  เกมแบบผลดั (Relay Games) แขง่ขนักนัระหวา่งกลุม่ มีอปุกรณ์ชว่ย 

  3.  เกมทดสอบ (Test Games) เก่ียวกบับทเรียนในหลกัสตูรใช้เลน่นําเข้าสูบ่ทเรียน 

ประกอบบทเรียนหรือสรุปบทเรียนด้วยก็ได้ 

  4.  เกมทดสอบประสาท (Senes Games) ใช้ฝึกประสาททําให้เกิดความวอ่งไว 

ปฏิกิริยาโต้ตอบท่ีรวดเร็ว  ผู้ นําเกมจะต้องมีเทคนิคในการสร้างบรรยากาศให้สนกุสนาน 

  5.  เกมเลน่เป็นทีม (Team Games) แบง่เป็น 2 ทีม หรือมากกวา่ก็ได้ 

  6.  เกมเงียบ (Quite Games)) ใช้แขง่ขนัคนเดียวหรือเป็นหมู ่ ห้ามใช้เสียง 

  7.  เกมการเคล่ือนไหว ประกอบเพลง (Motion Song and Singing  Games) 

  บํารุง  โตรัตน์ (2540, หน้า 148) ได้แบง่เกมประกอบการสอนออกเป็น 2 ประเภท คือ 

  1.  เกมเคล่ือนไหว (Active Games) หมายถึง เกมท่ีนกัเรียนหรือผู้ เลน่ต้องเคล่ือนไหว      

ไปรอบ ๆ ห้องเรียนและบางครัง้นกัเรียนต้องออกเสียงดงั 

  2.  เกมเงียบ (Passive  Games) หมายถึง เกมท่ีนกัเรียนหรือนกัเรียนหรือผู้ เลน่เลน่

โดยไมต้่องเคล่ือนท่ีเป็นเกมท่ีเลน่แล้วไมส่ง่เสียงดงั  

  สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555, หน้า 118-119) ได้แบง่

ประเภทของเกมตามลกัษณะของการเลน่เกมได้ดงันี ้

  1.  เกมปริศนาคํา (puzzles game) เกมปริศนาคํา ใช้ได้ดีกบัการสร้างความสนใจ 

หรือกระตุ้นความนา่สนใจของนกัเรียน ใช้ได้ทกุขัน้ตอนในกระบวนการเรียนรู้ เหมาะกบันกัเรียน   

ทกุระดบัชัน้และทกุระดบัความสามารถ ขึน้อยูก่บัการเลือกคําให้เหมาะสมกบันกัเรียน และ

จดุประสงค์การเรียนรู้ เกมปริศนาคํา เชน่ เกมอกัษรไขว้ (crosswords)  เกมค้นหาคํา (word 

reaches)  เป็นการเตมิคําลงในภาพ เป็นต้น 

  2.  เกมทายปัญหา (quizzes game) เกมทายปัญหาใช้ได้กบัการทบทวนการเรียนรู้ 

ในชว่งท้ายของบทเรียน และประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียน ใช้ได้กบันกัเรียนทกุระดบัชัน้ และ

ระดบัความสามารถ ขึน้อยู่กบัความยากง่ายของคําถามท่ีใช้ เกมทายปัญหา เชน่ เกมแขง่ขนัตอบ

ปัญหา  เกมเศรษฐี  เกมบงิโก  เกมเอ็กซ์-โอ เป็นต้น 

  3.  เกมบตัร  (card game) เกมบตัร เป็นเกมท่ีใช้บตัรคํา หรือบตัรภาพเป็นอปุกรณ์

ประกอบใช้ได้ทกุขัน้ตอนในกระบวนการเรียนรู้ ใช้ได้ดีกบัการทบทวนการเรียนรู้และในชว่งท้ายของ
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บทเรียน เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียน ใช้ได้กบันกัเรียนทกุระดบัชัน้ เพราะระดบั

ความสามารถขึน้อยูก่บัชนิดของตวัอยา่งบตัรคํา เชน่ การลําดบัภาพ เกมจบัคู ่เกมจดักลุม่ เป็นต้น 

  4.  เกมกระดาน (boards game) เกมกระดานเป็นเกมท่ีใช้กระดานเป็นอปุกรณ์

ประกอบการเลน่เกมและสว่นใหญ่จะมีการทายปัญหาร่วมอยูด้่วย ใช้ได้ดีกบัการทบทวนการเรียนรู้ 

ใช้ได้กบันกัเรียนทกุระดบัชัน้ และทกุระดบัความสามารถขึน้อยู่กบัความยากง่ายของคําถามท่ีใช้

เลน่ เกมกระดาน เชน่ เกมกระดานคําถาม เกมบนัไดง ูเกมเอ็กซ์-โอ เกมบงิโก เกมเขาวงกต เป็นต้น 

  5.  เกมโดมิโน (domino game) เกมโดมิโนเป็นเกมท่ีใช้ชิน้โดมิโนเป็นอปุกรณ์

ประกอบการเลน่เกมใช้ได้กบัการทบทวนการเรียนรู้ เก่ียวกบัการจําแนกประเภท การจดักลุม่ เชน่ 

เกมโดมิโนการแยกสาร  เกมโดมิโนกรด-เบส เกมโดมิโนโลหะ-อโลหะ เกมโดมิโนสถานะของสาร 

เป็นต้น  

  สรุปได้วา่ประเภทของเกม สามารถแบง่ได้หลายรูปแบบแตมี่ลกัษณะคล้ายกนัคือ  

เกมท่ีฝึกทกัษะทางด้านร่างกายมีการเคล่ือนไหวตามกฎกตกิา  และเกมท่ีฝึกทกัษะทางด้านสมอง 

 

 3.  องค์ประกอบของเกม 

       องค์ประกอบของเกม มีดงันี ้

  1.  ช่ือเกม 

  2.  จดุประสงค์ของเกม 

  3.  คําชีแ้จงเก่ียวกบัเกม 

  4.  เนือ้หาท่ีใช้เลน่เกม 

  5.  ระยะเวลาท่ีใช้เลน่เกม 

  6.  รูปแบบโครงสร้างของเกม 

  7.  การประเมินผล 

 

 4.  ขัน้ตอนการสร้างเกม 

   สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555, หน้า 119) ได้เสนอ

ขัน้ตอนการดําเนินการออกแบบเกม ดงันี ้

   1.  วิเคราะห์เนือ้หา สาระวิทยาศาสตร์ และชว่งเวลาท่ีเหมาะสมของการใช้เกมใน

กิจกรรมการเรียนการสอน 

   2.  ออกแบบเกมให้เหมาะสมกบัเนือ้หาสาระ จดุประสงค์การเรียนรู้ เวลา และวยัของ

นกัเรียน การออกแบบเกมมีสิ่งท่ีควรคํานงึถึง ได้แก่ 
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   2.1  เนือ้หาสาระท่ีแฝงในเกม ไมค่วรซบัซ้อน 

   2.2  จํานวนผู้ เลน่ เลน่คนเดียว เลน่เป็นกลุม่ หรือเลน่ทัง้ห้อง 

   2.3  กตกิาการเลน่ เข้าใจง่าย เป็นกตกิาท่ีนกัเรียนคุ้นเคย 

   2.4  อปุกรณ์ท่ีใช้ควรหาง่าย 

   2.5  เวลาท่ีใช้เลน่เกม ควรอยูร่ะหวา่ง 15 – 20 นาที 

   2.6  วิธีการประเมินความรู้ท่ีนกัเรียนได้รับหลงัเลน่เกม 

   3.  จดัทําเกม และทดลองใช้กบันกัเรียนกลุม่เล็ก ๆ เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของเกม

และปรับปรุง 

   4.  จดัทําเกมและแบบประเมินผลให้เพียงพอกบัจํานวนนกัเรียน 

 

 5.  ขัน้ตอนการใช้เกมในการเรียนการสอน 

   ทิศนา  แขมมณี  (2546, หน้า 81) กลา่วถึงขัน้ตอนการใช้เกม ดงันี ้

                    1.  ผู้สอนนําเสนอเกม ชีแ้จงวิธีการเลน่ และกตกิาการเลน่ 

  2.  ผู้ เรียนเลน่เกมตามกตกิา 

  3.  ผู้สอนและผู้ เรียนอภิปรายเก่ียวกบัผลการเลน่ วิธีการ และพฤตกิรรมการเลน่ของ         

ผู้ เลน่หลงัการเลน่ 

  สคุนธ์  สินธพานนท์ (2553, หน้า 142) ได้กล่าวถึงขัน้ตอนการใช้เกมในการเรียน       

การสอนไว้ ดงันี ้

  1.  บอกช่ือเกมและจดุประสงค์ของการเล่นให้ผู้ เรียนทราบ 

  2.  จดัสภาพของผู้ เรียนหรือชัน้เรียนให้อยูใ่นลกัษณะท่ีต้องการ 

  3.  อธิบายวิธีการเลน่ กฎ กตกิา การเลน่ และเวลาในการเลน่ 

  4.  ผู้สอนสาธิตให้ดเูพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจ และตอบคําถามในกรณีท่ีผู้ เลน่ไมเ่ข้าใจ 

  5.  เร่ิมเลน่เกมโดยคํานงึถึงการให้ทกุคนมีสว่นร่วมเน้นความยตุธิรรม 

  6.  เม่ือจบเกมแล้ว ประกาศผลผู้ชนะและให้รางวลั มีการสรุปประเดน็หรือแง่คิดท่ีได้

จากเกมทนัที 

  สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555, หน้า 120) ได้กลา่วถึง

ขัน้ตอนการใช้เกมในการเรียนการสอนไว้ ดงันี ้

  1.  ก่อนการเลน่เกม  ครูแจ้งจดุประสงค์ของเกม ทําความเข้าใจในเร่ืองกตกิา วิธีการ

เลน่  เวลาท่ีใช้เล่น 
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  2.  ขณะนกัเรียนเลน่เกม ครูเดนิสงัเกต เพ่ือชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีไมเ่ข้าใจกตกิา วิธีการ

เลน่และแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้และควบคมุเวลา รวบทัง้เก็บข้อมลูในประเดน็ตอ่ไปนี ้

    2.1  นกัเรียนเข้าใจเนือ้หาสาระวิทยาศาสตร์ท่ีแฝงอยูใ่นเกม หรือไม่ 

    2.2  นกัเรียนมีความเข้าใจคลาดเคล่ือนในความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประเดน็ใด 

    2.3  นกัเรียนเลน่ตามกตกิาของเกมหรือไม่ 

    2.4  กฎ กติกา และวิธีการเล่นเกมควรได้รับการแก้ไข ปรับปรุงหรือไม ่อย่างไร 

  3.  หลงัเลน่เกม ครูและนกัเรียนควรอภิปรายและสรุปในประเดน็ตอ่ไปนี ้

    3.1  ผลการเลน่เกม ใครหรือกลุม่ใดเป็นผู้ได้คะแนนสงูสดุ 

    3.2  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในเกมและความรู้ทางวิทยาศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเช่ือมโยง

กบัความรู้ท่ีได้จากการเลน่เกม                                                                                   

                        3.3  ความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนทัง้กฎ กตกิา วิธีการเลน่  

  4.  ประเมินผลเรียนรู้ เชน่ เขียนสัน้ ๆ เพ่ือสรุปความรู้ เขียนแผนผงัความคดิ นําเสนอ

หน้าชัน้เรียน เป็นต้น 

  สรุปได้วา่ การใช้เกมในการเรียนการสอน ต้องมีจดุมุง่หมาย มีกฎกตกิาในการเลน่ท่ี

ชดัเจน ครูควรเลือกใช้เกมให้เหมาะสมกบัเนือ้หา ระดบัชัน้ และเวลา เม่ือจบเกมนกัเรียนต้องสรุป

ความรู้ในเร่ืองนัน้ ๆ ได้ 

            6. ข้อดีและข้อจาํกัดของการใช้เกมในการเรียนการสอน 

  ทิศนา  แขมมณี  (2546, หน้า 85) ได้กล่าวถึง ข้อดีและข้อจํากดัของการใช้เกมใน 

การเรียนการสอน ดงันี ้

  ข้อดี 

  1.  ช่วยให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการเรียนรู้สงู ผู้ เรียนได้รับความสนกุสนาน และเกิด 

การเรียนรู้จากการเลน่ 

  2.  ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยการเห็นประจกัษ์แจ้งด้วยตนเอง ทําให้การเรียนรู้

นัน้มีความหมาย และอยู่คงทน 

  3.  ผู้สอนไมเ่หน่ือยแรงมากขณะสอน และผู้ เรียนชอบ 

  ข้อจาํกัด 

  1.  เป็นวิธีสอนท่ีใช้เวลามาก 

  2.  เป็นวิธีสอนท่ีมีคา่ใช้จา่ย เน่ืองจากเกมบางเกมต้องซือ้หามาโดยเฉพาะเกมจําลอง

สถานการณ์บางเกมมีราคาสงูมาก  เน่ืองจากการเล่นเกมสว่นใหญ่ ผู้ เรียนทกุคนต้องมีวสัดอุปุกรณ์

ในการเลน่เฉพาะตน 

 



43 

  3.  ผู้สอนจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการสร้างเกม จงึจะสามารถสร้างได้ 

  4.  ผู้สอนต้องเตรียมการมาก เกมเพ่ือการฝึกทกัษะแม้จะไมยุ่ง่ยากซบัซ้อนนกั แต่

ผู้สอนจําเป็นต้องจดัเตรียมวสัด ุอปุกรณ์ในการเล่นให้ผู้ เรียนจํานวนมาก  เกมการศกึษา และเกม

จําลองสถานการณ์ ผู้สอนจําเป็นต้องศกึษาและทดลองใช้จนเข้าใจ ซึง่ต้องอาศยัเวลามาก

โดยเฉพาะเกมท่ีมีความซบัซ้อนมาก และผู้ เลน่จํานวนมากย่ิงต้องใช้เวลามากขึน้อีก 

  5.  ผู้สอนต้องมีทกัษะในการนําการอภิปรายท่ีมีประสิทธิภาพ จงึจะสามารถชว่ยให้

ผู้ เรียนประมวลและสรุปการเรียนรู้ได้ตามวตัถปุระสงค์ 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

            1.  ความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

  ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นัน้  มีนกัการศกึษาและผู้สนใจทัง้ในประเทศและ  

ตา่งประเทศได้ให้ความหมายและแสดงความคิดเห็นไว้หลายประการดงันี ้

  คลอฟเฟอร์  (Klopfer, 1971, pp 568 - 573)  กลา่ววา่ทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

       วารีรัตน์  แก้วอไุร ( 2543, หน้า 77)  ได้กลา่วไว้วา่  พฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้

ผา่นทางการปฏิบตักิารและการฝึกฝน  ความรู้ด้านตา่ง ๆ รวมทัง้ตอบคําถามได้อย่างถกูต้องโดยใช้

เหตผุล เรียกพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้นีว้า่ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

             บปุผาชาต ิ ทฬัหิกรณ์ (2543, หน้า 3) ได้กลา่ววา่ ทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ เม่ือพิจารณาดคูวามหมายของทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อาจแยกได้ดงันี ้                                         

ทกัษะ หมายถึงความชํานาญ  กระบวนการ หมายถึง ความชํานาญในการคดิและการปฏิบตั ิ                        

ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้การกระทําดําเนินไปจนได้รับความรู้ออกมา ณ  ระดบัหนึง่ 

                    วรรณทิพา  รอดแรงค้า (2544, หน้า ค)  กล่าววา่ ความสามารถในการใช้

กระบวนการตา่ง ๆ ได้แก่ การสงัเกต การวดั การจําแนกประเภท การหาความสมัพนัธ์ระหวา่งสเปส

กบัเวลา การใช้ตวัเลข  การจดักระทําและส่ือความหมายข้อมลู การลงความคิดเห็น การพยากรณ์          

การตัง้สมมตฐิาน การกําหนดนิยามเชิงปฏิบตักิาร  การกําหนดและควบคมุตวัแปร การทดลอง  

การตีความหมายข้อมลูและการลงข้อสรุปข้อมลู  อยา่งคลอ่งแคลว่ถกูต้องและแมน่ยํา 

  ยพุา  วีระไวทยะ (2544, หน้า 88) ความสามารถท่ีเกิดจากการปฏิบตัิ และฝึกฝน

ความคดิอยา่งมีระบบในการเสาะแสวงหาความรู้ หรือแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

                   พิมพนัธ์  เดชะคปุต์ (2550, หน้า 14 )  กลา่ววา่ ความชํานาญ และความสามารถใน

การใช้การคิดและกระบวนการคิดเพ่ือค้นหาความรู้ รวมทัง้การแก้ปัญหา การคดิเป็นทกัษะทาง
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ปัญญา ไมใ่ชท่กัษะการปฏิบตัด้ิวยมือ เพราะเป็นการทํางานของสมอง การคดิมีทัง้การคดิพืน้ฐาน

และการคิดระดบัสงู 

   จากความหมายและความคิดเห็นเก่ียวกบัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ี            

นกัการศกึษาได้อธิบายไว้ข้างต้น สรุปได้วา่ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  หมายถึง 

ความสามารถในการใช้การคิดและกระบวนการคิด เพ่ือศกึษาหาความรู้ รวมทัง้แก้ปัญหาตา่ง ๆ 

ผา่นทางการปฏิบตัแิละการฝึกฝน     

 

 2.  ประเภทของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

                สมาคมอเมริกนัเพ่ือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ (American Association for 

The Advancement of Science: AAAS.) (อ้างอิงในภพ  เลาหไพบลูย์, 2542, หน้า 14-30) ได้

จําแนกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยแบง่เป็น  2 ประเภท ดงันี ้

  1.  ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน (Basic science process skill) 

ประกอบด้วย 8 ทกัษะ ได้แก่ 

                     1.1  ทกัษะการสงัเกต 

   1.2  ทกัษะการวดั 

   1.3  ทกัษะการคํานวณ 

   1.4  ทกัษะการจําแนก 

   1.5  ทกัษะการหาความสมัพนัธ์ระหวา่งสเปสกบัสเปส และสเปสกบัเวลา 

   1.6  ทกัษะการจดักระทําและส่ือความหมายข้อมลู 

   1.7  ทกัษะการลงความเห็นจากข้อมลู 

   1.8  ทกัษะการพยากรณ์ 

  2.  ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้ผสม (Integrated science process skill)  

   2.1   ทกัษะการตัง้สมมตฐิาน 

   2.2   ทกัษะการกําหนดและควบคมุตวัแปร 

   2.3   ทกัษะการตีความหมายข้อมลูและการลงข้อสรุปข้อมลู 

   2.4   ทกัษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบตักิาร 

   2.5   ทกัษะการทดลอง 

 ซึง่รายละเอียดของทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน มี ดงันี ้

 1.  ทกัษะการสงัเกต (Observation) 

  หมายถึง ความสามารถในการใช้ประสาทสมัผสัอยา่งใดอยา่งหนึง่ หรือหลายอยา่ง
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รวมกนั ได้แก่  ตา ห ูจมกู ลิน้ และผิวกาย เข้าไปสมัผสัโดยตรงกบัวตัถหุรือปรากฏการณ์ตา่ง ๆ  

โดยไมล่งความคิดเห็นของผู้สงัเกตลงไปด้วย  ข้อมลูท่ีได้จากการสงัเกต  มี 3 ประเภท คือ 

 1.1  ข้อมลูเชิงคณุภาพ เป็นข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะและคณุสมบตัขิองสิ่งท่ีสงัเกต 

เห็น เก่ียวกบัรูปร่าง กลิ่น รส เสียง กายสมัผสั ซึง่เป็นลกัษณะหรือคณุสมบตัิท่ียงัไมส่ามารถระบ ุ

ออกมาเป็นตวัเลขแสดงปริมาณพร้อมหนว่ยวดัมาตรฐานได้ 

 1.2  ข้อมลูเชิงปริมาณ เป็นข้อมลูท่ีบอกรายละเอียดเก่ียวกบัปริมาณ เชน่ ขนาด มวล 

อณุหภมูิ เป็นต้น อาจบอกโดยการกะประมาณและบอกหนว่ยมาตรฐานเอาไว้ 

 1.3  ข้อมลูเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง เป็นข้อมลูท่ีได้จากการสงัเกตการณ์ปฏิสมัพนัธ์

กบัสิ่งอ่ืน  เชน่  เม่ือมีปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งอ่ืนดงักลา่ว  จะช่วยให้การสงัเกตครอบคลมุข้อมลูได้ 

 

                     1)  ชีบ้ง่และบรรยายคณุสมบตัขิองสิ่งท่ีสงัเกตเก่ียวกบัรูปร่าง รส กลิ่นเสียง 

 2)  บอกรายละเอียดเก่ียวกบัปริมาณโดยการกะประมาณ 

 3)  บรรยายการเปล่ียนแปลงของสิ่งท่ีสงัเกตได้ 

 2.  ทกัษะการวดั  (Measurement) 

      หมายถึง  ความสามารถในการใช้เคร่ืองมือวดัหาปริมาณของสิ่งตา่ง ๆ  ได้อยา่ง

ถกูต้อง ความสามารถในการเลือกใช้เคร่ืองมืออยา่งเหมาะสม กบัสิ่งท่ีต้องการวดั และความ  

สามารถในการอ่านคา่ท่ีได้จากการวดัได้ถกูต้องรวดเร็ว  และใกล้เคียงกบัความเป็นจริง พร้อมทัง้           

มีหนว่ยกํากบัเสมอ  ความสามารถท่ีบง่บอกวา่เกิดทกัษะแล้ว คือ 

 2.1  เลือกเคร่ืองมือได้เหมาะสมกบัสิ่งท่ีวดั 

 2.2  บอกเหตผุลในการเลือกเคร่ืองมือวดัได้ 

 2.3  บอกวิธีวดัและวิธีใช้เคร่ืองมือได้ถกูต้อง 

      2.4  ทําการวดัความกว้าง ความยาว ความสงู อณุหภูมิ ปริมาตร นํา้หนกัและอ่ืน ๆ 

ได้ถกูต้อง   

  2.5  ระบหุนว่ยของตวัเลขท่ีได้จากการวดัได้ 

  3.  ทกัษะการคํานวณ  (Using numbers) 

 หมายถึง  ความสามารถในการบวก ลบ คณู หาร หรือจดักระทํากบัตวัเลขท่ีแสดง    

คา่ปริมาณของสิ่งใดสิ่งหนึง่ซึง่ได้จากการสงัเกต การวดั การทดลองโดยตรง หรือจากแหลง่อ่ืน         

ตวัเลขท่ีนํามาคํานวณนัน้ต้องแสดงปริมาณในหนว่ยเดียวกนั ตวัเลขใหมท่ี่ได้จากการคํานวณจะ

ชว่ยให้ส่ือความหมายได้ตรงตามท่ีต้องการและชดัเจนย่ิงขึน้   ความสามารถท่ีบง่บอกวา่เกิด 

ทกัษะแล้ว คือ 

กว้างขวางขึน้   ความสามารถท่ีบง่บอกว่าเกิดทกัษะการสงัเกตแล้ว คือ 
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  3.1  การนบั ได้แก่ นบัจํานวนสิ่งของได้ถกูต้อง ใช้ตวัเลขจํานวนท่ีนบัได้ตดัสินวา่

สิ่งของในแตล่ะกลุม่มีจํานวนเทา่กนัหรือตา่งกนั และตดัสินวา่ของในกลุม่ใดมีจํานวนเทา่กนั 

หรือตา่งกนั 

                   3.2  การหาคา่เฉล่ีย ได้แก่ บอกวิธีหาคา่เฉล่ีย หาคา่เฉล่ีย และแสดงวิธีหาคา่เฉล่ียได้ 

             4.  ทกัษะการจําแนกประเภท (Classification)   

  หมายถึง  ความสามารถในการจดัจําแนก หรือเรียงลําดบัวตัถ ุหรือสิ่งท่ีอยูใ่น

ปรากฏการณ์ตา่ง ๆ ออกเป็นหมวดหมู ่โดยมีเกณฑ์ในการจดัจําแนก เกณฑ์ดงักลา่วอาจใช้          

ความเหมือน ความแตกตา่งกนั หรือความสมัพนัธ์อยา่งใดอย่างหนึง่ ก็ได้ โดยจดัสิ่งท่ีมีสมบตับิาง

ประการร่วมกนัให้อยูใ่นกลุม่เดียวกนั  ความสามารถท่ีบง่บอกวา่เกิดทกัษะการจําแนกแล้ว คือ 

 4.1  เรียงลําดบัหรือแบง่พวกสิ่งของตา่ง ๆ จากเกณฑ์ท่ีผู้ อ่ืนกําหนดให้ได้ 

  4.2  เรียงลําดบัหรือแบง่พวกสิ่งตา่ง ๆ โดยใช้เกณฑ์ของตนเองได้ 

                   4.3  ตัง้เกณฑ์ในการเรียงลําดบัหรือแบง่พวกได้ 

              5.  ทกัษะการหาความสมัพนัธ์ระหวา่งสเปสกบัสเปส และสเปสกบัเวลา  

(Space / space relationship and space / time relationship) 

  ทกัษะการหาความสมัพนัธ์ระหวา่งสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา  หมายถึง 

ความสามารถในการระบคุวามสมัพนัธ์ระหวา่งสิ่งตอ่ไปนี ้คือ ความสมัพนัธ์ระหวา่ง 2 มิต ิกบั             

3 มิติ สิ่งท่ีอยู่หน้ากระจกเงากบัภาพท่ีปรากฏในกระจกเงาจะเป็นซ้ายขวาของกนัและกนัอย่างไร 

ตําแหนง่ท่ีอยูข่องวตัถหุนึง่กบัอีกวตัถหุนึง่ การเปล่ียนแปลงตําแหนง่ท่ีอยูข่องวตัถกุบัเวลาหรือ 

สเปสของวตัถท่ีุเปล่ียนแปลงไปกบัเวลา ความสามารถท่ีบง่บอกวา่เกิดทกัษะแล้ว คือ                                                                                                                                                                                                             

     5.1  วาดรูป 3 มิติของวตัถจุริงทัว่ไปได้ เชน่ วาดรูป 3 มิต ิของสมดุ ดนิสอ โต๊ะ เก้าอี ้

เป็นต้น 

  5.2   บอกจํานวนเส้นสมมาตรของรูป 3 มิติ และระนาบสมมาตรของรูป 3 มิตไิด้   

เชน่ บอกวา่รูปสามเหล่ียมด้านเทา่มีเส้นสมมาตร 3 เส้น รูปแทง่ส่ีเหล่ียม ผืนผ้า มีระนาบสมมาตร 

3 ระนาบ เป็นต้น 

  5.3   บอกความสมัพนัธ์ระหวา่งรูป 2 มิตแิละรูป 3 มิต ิได้ 

                    5.4  ระบคุวามสมัพนัธ์ของสิ่งท่ีอยูห่น้ากระจกเงากบัภาพท่ีปรากฏในกระจกเงาได้ 

เชน่ บอกได้วา่คนท่ีผกูนาฬิกาท่ีข้อมือซ้ายและหิว้กระเป๋าด้วยมือขวา เม่ือไปยืนหน้ากระจกเงาบาน

ใหญ่ จะปรากฏภาพของคนนัน้ผกูนาฬิกาท่ีข้อมือขวาและหิว้กระเป๋าด้วยมือซ้าย 

                   5.5  ระบคุวามสมัพนัธ์ระหวา่งตําแหนง่ท่ีอยูข่องวตัถหุนึง่กบัอีกวตัถหุนึ่ง กลา่วคือ  
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บอกได้วา่วตัถหุนึง่อยูใ่นตําแหนง่ หรือทิศใดของอีกวตัถหุนึง่  เชน่  ต้นไม้   อยูท่างด้านขวามือของ

นาย ก และ นาย ก  ยืนอยู่ทางด้านหน้าของอาคารเรียน 

  5.6  ความสามารถในการระบคุวามสมัพนัธ์ระหวา่งการเปล่ียนแปลงตําแหนง่ท่ีอยู ่    

ของวตัถกุบัเวลา  เชน่  เรือลําหนึง่แลน่ด้วยความเร็ว 15 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมงไปทางทิศเหนือ หรือ  

ในการหาความสมัพนัธ์ของขนาดวตัถท่ีุเปล่ียนไปกบัเวลา  เชน่ ในการหาความสงูของต้นไม้ท่ีมี

ความสงูเปล่ียนไปเม่ือเวลาผ่านไป 2 สปัดาห์ 

 6.  ทกัษะการจดักระทําและส่ือความหมายข้อมลู (Organizing data  and 

communication) 

  หมายถึง ความสามารถในการนําข้อมลู ท่ีได้จากการสงัเกต การวดั การทดลอง และ

จากแหลง่อ่ืน มาจดักระทําเสียใหมโ่ดยวิธีการตา่ง ๆ  เช่น  การจดัเรียงลําดบั  จดัแยกประเภทหรือ

คํานวณหาคา่ใหม ่เพ่ือให้ผู้ อ่ืนเข้าใจความหมายของข้อมลูชดุนัน้ดีขึน้โดยอาจนําเสนอในรูปของ

ตาราง  แผนภมูิ กราฟ แผนภาพ  สมการ  เขียนบรรยาย เป็นต้น  ความสามารถท่ีบง่บอกวา่เกิด

ทกัษะแล้ว คือ 

 6.1  เลือกรูปแบบท่ีจะใช้ในการเสนอข้อมลูให้เหมาะสม 

 6.2  บอกเหตผุลในการเลือกรูปแบบท่ีจะใช้ในการนําเสนอข้อมลูได้ 

  6.3  ออกแบบการนําเสนอข้อมลูตามรูปแบบท่ีเลือกไว้ 

                6.4  เปล่ียนแปลงข้อมลูให้อยูใ่นรูปใหม่ท่ีเข้าใจดีขึน้ได้ 

 6.5  บรรยายลกัษณะของสิ่งใดสิ่งหนึง่ด้วยข้อความท่ีเหมาะสม กะทดัรัดจนส่ือ

ความหมายให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ 

   6.6  บรรยายหรือวาดแผนผงัแสดงตําแหนง่ของสภาพท่ีตนส่ือความหมายให้ผู้ อ่ืน

เข้าใจได้ 

               7.  ทกัษะการลงความเห็นจากข้อมลู (Inferring) 

   หมายถึง ความสามารถในการอธิบายข้อมลูท่ีมีอยู่อย่างมีเหตผุล โดยอาศยัความรู้

หรือประสบการณ์เดมิมาชว่ย ข้อมลูท่ีได้  อาจได้มาจาก การสงัเกต การวดั หรือการทดลอง 

คําอธิบายนัน้เป็นสิ่งท่ีได้จากความรู้เดมิหรือประสบการณ์เดมิของผู้สงัเกตท่ีพยายามโยงบางสว่น

ของความรู้หรือประสบการณ์เดมิ มาสมัพนัธ์กบัข้อมลูท่ีตนเอง มีอยู่ ความสามารถท่ีบง่บอกว่า       

เกิดทกัษะแล้ว คือ สามารถอธิบายหรือสรุป โดยเพิ่มความคดิเห็นให้กบัข้อมลูท่ีได้จากการสงัเกต

โดยใช้ความรู้และประสบการณ์มาชว่ย 

    8.  ทกัษะการพยากรณ์ (Predicting) 

  หมายถึง  ความสามารถในการทํานาย หรือคาดคะเนสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ลว่งหน้า โดย
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อาศยัการสงัเกตปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ซํา้ ๆ หรือความรู้ท่ีเป็น หลกัการ กฎ หรือทฤษฎี ในเร่ืองนัน้

มาชว่ยในการทํานาย  การทํานายอาจทําได้ภายในขอบเขตของข้อมลู (Interpolating)  และ

ภายนอกขอบเขตข้อมลู (Extrapolating)   ความสามารถท่ีบง่บอกวา่เกิดทกัษะแล้ว คือ 

  8.1  การทํานายทัว่ไป  เชน่ ทํานายผลท่ีเกิดขึน้จากข้อมลูท่ีเป็นหลกัการ  กฎ หรือ

ทฤษฎีท่ีมีอยู ่

8.2  การพยากรณ์จากข้อมลูเชิงปริมาณ เชน่ 

                                8.2.1  ทํานายผลท่ีจะเกิดภายในขอบเขตของข้อมลูเชิงปริมาณท่ีมีอยูไ่ด้ 

                                8.2.2  ทํานายผลท่ีจะเกิดภายนอกขอบเขตของข้อมลูเชิงปริมาณท่ีมีอยูไ่ด้ 

   จากการศกึษาประเภทของทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สรุปได้ว่า ทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีทัง้หมด 13 ทกัษะ แตใ่นการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัเลือกศกึษาทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน 8 ทกัษะ ได้แก่  ทกัษะการสงัเกต   ทกัษะการวดั         

ทกัษะการคํานวณ ทกัษะการจําแนก  ทกัษะการหาความสมัพนัธ์ระหวา่งสเปสกบัสเปส และสเปส

กบัเวลา  ทกัษะการจดักระทําและส่ือความหมายข้อมลู  ทกัษะการลงความเห็นจากข้อมลู  และ

ทกัษะการพยากรณ์  ซึง่เหมาะสําหรับผู้ เรียนในระดบัประถมศกึษา สามารถพฒันาให้สอดคล้อง

กบัเนือ้หาเร่ือง  แมเ่หล็กและไฟฟ้าได้ 

 3.  การวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

  มงักร  ทองสขุดี (2539, หน้า 55 ) วิธีการวดัผลด้านทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์  อาจใช้วิธี ดงันี ้

  1.  การสงัเกตกระบวนการทํางาน 

  2.  การตรวจสอบ 

  3.  การสงัเกตจากการซกัถามและอภิปรายของผู้ เรียน 

  4.  การใช้แบบสอบตา่ง ๆ 

  วรรณทิพา  รอดแรงค้า (2544, หน้า 166)  ได้กลา่วถึงการประเมินทกัษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์วา่มี 2 รูปแบบ คือ การประเมินโดยใช้แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ (Multiple -

choice paper-and-pencil tests) และ การประเมินพฤติกรรมการใช้ทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ (Performance Assessment)  

            4.  ลักษณะของข้อสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

                    สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2538, หน้า 23-24)  ได้กลา่วถึง
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ลกัษณะข้อสอบ เพ่ือวดัความสามารถในด้านทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึง่ผู้ วิจยัได้นํามา

เป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน ดงันี ้ 

  4.1  สถานการณ์ 

     4.1.1  สถานการณ์ท่ีสร้างขึน้จะเป็นสถานการณ์สมมตหิรือนํามาจากเอกสาร      

อ่ืนใดก็ตามต้องมีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัชัน้ของนกัเรียน 

    4.1.2  ใช้คําพดูท่ีเข้าใจง่ายศพัท์เทคนิคต้องไมน่อกเหนือไปจากท่ีนกัเรียนได้

เรียนรู้มาแล้ว 

    4.1.3  สถานการณ์ต้องไมใ่ชส่ถานการณ์ท่ีเป็นไปไมไ่ด้ จะต้องเป็นจริง

สมเหตสุมผล 

    4.1.4  ถ้าเป็นเร่ืองท่ีมีหนว่ยการวดัจะต้องระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นหน่วยใด 

    4.1.5  สถานการณ์ท่ียกมาต้องสัน้ กะทดัรัด อ่านเข้าใจง่ายและแตล่ะ

สถานการณ์ควรใช้คําถามได้มากกวา่ 1 ข้อ  เพ่ือให้นกัเรียนไมเ่สียเวลาในการอา่นมากเกิน      

ความจําเป็น 

  4.2  คําถาม  คําถามท่ีจะใช้ตอบสถานการณ์ท่ียกมาจะต้องมีคณุสมบตั ิดงันี ้

    4.2.1  ถามในเร่ืองท่ีต้องใช้ความสามารถในด้านทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ ไมถ่ามในเร่ืองราวความรู้ความจํา 

    4.2.2  ไมถ่ามถึงปัญหาหรือสมมตฐิานท่ีเคยอภิปรายหรือสรุปมาแล้ว เพราะ      

จะกลายเป็นความจําทัง้ๆ ท่ีดคํูาถามเหมือนวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

    4.2.3  ใช้คําถามท่ีรัดกมุ บง่ชีช้ดัวา่จะให้ตอบในเร่ืองใด แม้วา่บางคําถามจะ         

มีความคิดเห็นแตกตา่งกนั แตต้่องเป็นความคดิเห็นเก่ียวกบัเร่ืองนัน้โดยเฉพาะ 

    4.2.4  ข้อความท่ีจะให้ตอบแตล่ะคําถามควรเป็นตอนละเร่ือง  และกําหนด

คะแนนให้เหมาะสมถ้าเป็นไปได้ควรให้คะแนนเป็น 1 และให้เป็น 0 เม่ือตอบผิด 

   4.3  การตรวจถ้าเป็นข้อสอบให้ตอบสัน้ ๆ แม้จะตัง้คําถามท่ีผู้ตอบคดิว่าจําเพาะ

เจาะจงคําตอบ คําตอบนา่จะแนน่อน แตใ่นการตรวจจะต้องดเูหตผุลของนกัเรียนบางคนท่ีตอบ

แตกตา่งกนัไปจากเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ด้วย ถ้าเหตผุลถกูต้องก็ต้องยอมรับ    

  การสร้างแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน ท่ีใช้ในการ

วิจยัครัง้นี ้ ผู้ วิจยัจะใช้ขัน้ตอนดงักลา่วเป็นแนวทางในการปฏิบตัิตอ่ไป ซึง่จะต้องมีการสร้างตาราง

วิเคราะห์ข้อสอบให้ครอบคลมุจดุมุง่หมายเชิงพฤตกิรรม เนือ้หาท่ีจะวดั และเหมาะสมกบัพฤติกรรม

ท่ีจะวดั รวมทัง้วยัของผู้ เรียนด้วย 
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 5.  การสร้างแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

  สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2538, หน้า 5) ได้เสนอแนะ

แนวทางในการสร้างแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไว้ ดงันี ้

  5.1  กําหนดความมุง่หมายเชิงพฤตกิรรมท่ีต้องแจกแจงให้ชดัเจน โดยครูต้องศกึษา

จดุมุง่หมายในแตล่ะทกัษะให้เข้าใจแล้วมาแจกแจงเป็นจดุมุง่หมายเชิงพฤตกิรรม ซึง่จะมีทัง้      

ภาคสถานการณ์ ภาคพฤตกิรรมท่ีคาดหวงัและภาคเกณฑ์ในการกําหนดพฤติกรรมนัน้ ๆ 

  5.2  การเลือกเนือ้หาท่ีจะวดั หมายถึง การเลือกความมุง่หมายเชิงพฤตกิรรมกบั

เนือ้หาท่ีจะเป็นท่ีขาดเสียไมไ่ด้ ในบทหนึง่ ๆ ควรจะกําหนดวา่ทกัษะใดเนือ้หาใดเป็นสิ่งท่ีขาดไมไ่ด้ 

ทกัษะนัน้ เนือ้หานัน้ควรจะปรากฏในข้อสอบ 

  5.3  การสร้างตารางเพ่ือกําหนดเนือ้หาและพฤตกิรรม ซึง่ทกัษะมีความมุง่หมายท่ี

กําหนดวา่จะวดัทกัษะหรือพฤตกิรรมได้เทา่ไร อยา่งละก่ีข้อจะได้ไมบ่กพร่อง นอกจากนัน้ผู้ออก

ข้อสอบยงัจะทราบตอ่ไปวา่ ข้อสอบวดัพฤติกรรมทกัษะใดมีสดัสว่นมากน้อยเพียงใด 

  5.4  การเลือกแนวทางในการออกข้อสอบ ควรจะถือหลกัวา่จะใช้การสอนแบบใด     

จงึจะตรวจวดัพฤตกิรรมนัน้ ๆ ได้ตรงและถกูต้องเหมาะสมท่ีสดุ ตลอดทัง้เหมาะสมกบัวยัของเดก็ 

ประหยดัเวลาและง่ายตอ่การปฏิบตัิด้วย 

 

งานวจัิยท่ีเก่ียวข้อง 

 1. งานวจัิยในประเทศ 

  อภิมขุ  ลีพ้งษ์กลุ (2551)  ได้ศกึษาเร่ือง การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชดุส่ือ

ประสม กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง แสง ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้าง  

และหาคา่ดชันีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้   กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้

ได้แก่ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4  โรงเรียนแก่นเท่าโสกนํา้ขุน่ สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการ      

ศกึษาขอนแก่น เขต 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2550 จํานวน 15 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง

ครัง้นี ้ได้แก่  แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชดุส่ือประสม และแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียน เร่ือง แสง จํานวน 40 ข้อ  ผลการวิจยัพบวา่กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชดุส่ือประสม  กลุม่สาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง แสง ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4  มีคา่ดชันีประสิทธิผล เท่ากบั 0.6371  ซึง่

แสดงวา่นกัเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน ร้อยละ 63.71 

                   พรรัตน์  ก่ิงมะลิ (2552) ได้ศกึษาเร่ือง การพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

เร่ือง พืช  โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2  โรงเรียน

บ้านตําหรุ (วิงประชาสงเคราะห์) โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาผลของการจดัการเรียนรู้แบบสืบ
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เสาะหาความรู้ท่ีมีผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ผู้ วิจยัดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจยั 

การทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนในกลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุ่ม คือ กลุม่ทดลอง เป็นนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านตําหรุ (วิงประชาสงเคราะห์) สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2551  จํานวน 30 คน ได้รับการจดัการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ซึง่ผู้ วิจยัเป็นผู้ ดําเนินการสอนเอง สําหรับกลุม่ควบคมุเป็นนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 2 จํานวน 30 คน ของโรงเรียนบ้านปลายนํา้ สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 ได้รับการสอนแบบปกตโิดยขอความร่วมมือจากครูผู้ชว่ยของโรงเรียนบ้าน

ปลายนํา้เป็นผู้สอน ใช้เวลาในการทดลอง 15 ชัว่โมง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู คือ 

แผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ และแบบทดสอบวดั

ความสามารถในทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ผลการศกึษาพบวา่ นกัเรียนชัน้ประถม 

ศกึษาปีท่ี 2  ท่ีได้รับการสอนโดยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

สงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยวิธีสอนแบบปกต ิอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมี

ความสามารถในทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ 

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 สิริวรรณ  ใจกระเสน (2554) ได้ศกึษา เร่ือง การพฒันาทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ โดยใช้เกมวิทยาศาสตร์ สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านหนองบวั 

จงัหวดัลําพนู มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 5 ก่อนและหลงัเรียนโดยใช้เกมวิทยาศาสตร์ ศกึษาอตัราการพฒันาการด้าน

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้เกมวิทยาศาสตร์ กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านหนองบวั จงัหวดัลําพนู ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 จํานวน 

15 คน โดยการสุม่แบบกลุม่ ใช้เวลาในการทดลอง 20 ชัว่โมง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แผนการ

จดัการเรียนรู้ โดยใช้เกมวิทยาศาสตร์  แบบทดสอบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยให้

นกัเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน จากนัน้ดําเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ 15 แผน ใน

การสอนแตล่ะเร่ืองนัน้จะให้นกัเรียนทําแบบฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีต้องการเน้น    

เพ่ือหาอตัราการพฒันาการระหวา่งเรียนแตล่ะทกัษะ ทกัษะละ 3 ครัง้ ครัง้ละ 4 ข้อ เม่ือสอนครบ

ทกุแผนแล้วให้นกัเรียนทําแบบทดสอบหลงัเรียน ผลการวิจยัพบวา่  นกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้เกม

วิทยาศาสตร์มีคะแนนทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  และมีอตัราพฒันาการด้านทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ระหวา่งเรียนทกุทกัษะเพิ่มขึน้ โดยมีคา่เฉล่ีย 4.20 ตอ่ครัง้ จากคะแนนเตม็ 36 คะแนน 
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 มลชยา  กาศอินตา (2555)  ได้ศกึษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแบบ 

สืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยใช้ชดุกิจกรรมเป็นส่ือ เพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะกระบวน 

การทางวิทยาศาสตร์ และความพงึพอใจตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ระหวา่งนกัเรียนกลุม่ทดลอง

และกลุม่ควบคมุ โดยกลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนวดัเมธังกราวาส        

(เทศรัฐราษฎร์นกุลู) สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาแพร่ เขต 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2554  

จํานวน 2 ห้องเรียน จากทัง้หมด 7 ห้องเรียน โดยทําการสุ่มแบบแบง่กลุม่โดยใช้ห้องเรียนเป็นหนว่ย  

การสุม่แล้วจบัสลาก ได้นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2/6 จํานวน 30 คน เป็นกลุม่ทดลองท่ีได้รับ

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยใช้ชดุกิจกรรมเป็นส่ือและ

นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2/5 จํานวน 30 คน เป็นกลุม่ควบคมุ ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้

แบบปกติ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แผนการจดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรม ชัน้ประถมศกึษาปี     

ท่ี 2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

และ แบบสอบถามความพงึพอใจตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ผลการวิจยัพบวา่  นกัเรียนกลุม่

ทดลองท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยใช้ชดุกิจกรรม

เป็นส่ือ มีคะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลงัการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้สงูกวา่ก่อนได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ

ระดบั .01 และนกัเรียนกลุม่ทดลองท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแบบสืบเสาะหา

ความรู้ (5E) โดยใช้ชดุกิจกรรมเป็นส่ือ มีคะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้สงูกวา่นกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกต ิอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   

 

            2.  งานวจัิยต่างประเทศ 

       ทรอลลินเจอร์ (Trollinger, 1978) ได้ทําการวิจยัเร่ืองการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ

ระหวา่งการสอนโดยใช้เกมกบัการสอนแบบบรรยายท่ีเน้นครูเป็นศนูย์กลางวิชาชีววิทยาของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายระดบัเกรด 10-11 ผลการวิจยัปรากฏว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ของการสอนแบบใช้เกมประกอบการเรียนการสอนกบัการสอนแบบบรรยายไมแ่ตกตา่งกนัแต่

นกัเรียนมีทศันคตท่ีิดีตอ่การสอนแบบใช้เกม 

  โคลบาส  (Kolebas, 1992,  p 4443-A) ได้ทําการทดลองกบันกัเรียนเกรด 3 ท่ีเรียน 

วิชาวิทยาศาสตร์โดยวิธีสืบเสาะหาความรู้โดยเน้นทกัษะขัน้ตอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

ผลการทดลองพบว่า  นกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับการสอน  โดยวิธีสืบเสาะหาความรู้โดยเน้นทกัษะขัน้ตอน 
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ของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  มีระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสนใจในวิชา

วิทยาศาสตร์สงูกวา่กลุม่ท่ีได้รับการสอนแบบเดมิอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

             แฮบกดู (Hapgood, 2003, p 1979-A) ได้ศกึษาการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะ            

หาความรู้เก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีในแนวราบของนกัเรียนเกรด 2 โดยใช้กลุม่ตวัอยา่งจํานวน 21 คน    

ผลการศกึษาพบวา่ นกัเรียนทําคะแนนหลงัเรียนได้มากกวา่ก่อนเรียน ซึง่มีความแตกตา่งกนั             

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

   จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกบัการใช้เกม ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ สรุปได้วา่ผู้ เรียนสว่นใหญ่ท่ีเรียน

โดย ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ และใช้เกมประกอบกิจกรรมการเรียนการ

สอน ทําให้ผู้ เรียนเกิดความชอบ ความสนกุสนาน เกิดเจตคตท่ีิดี โดยเกมประกอบกิจกรรมการ

เรียนรู้ มีอิทธิพลทําให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สงูขึน้ 

ดงันัน้ผู้ วิจยัจงึได้นํากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกบัการใช้เกมประกอบการ

เรียนการสอน เป็นแนวทางในการพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกบั

การใช้เกม เร่ือง แมเ่หล็กและไฟฟ้า เพ่ือสง่เสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน  

สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 เพ่ือสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ขัน้พืน้ฐานสงูขึน้ตอ่ไป 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  จากการศกึษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัตา่ง ๆ สามารถนํามากําหนดเป็น

กรอบการวิจยัได้ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       

 

 

หลกัสตูรกลุม่สาระ  

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 

แนวคิดเก่ียวกบั 

การสอนแบบสืบเสาะ     

หาความรู้ 5 ขัน้ 

 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้        

แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ 

ร่วมกับการใช้เกม   

เร่ือง แม่เหล็กและไฟฟ้า  

เพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน  

สาํหรับนักเรียน  

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 

 

 

 

ประสิทธิผล             

ของชดุกิจกรรม       

การเรียนรู้ 

ภาพ 2    กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

แนวคิดเก่ียวกบั 

การสอนโดยใช้เกม 

 
แนวคิดเก่ียวกบั   

การพฒันาทกัษะ   

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ขัน้ฐาน 

ทกัษะ

กระบวนการ      

ทางวิทยาศาสตร์     

ขัน้พืน้ฐาน 

แนวคิดเก่ียวกบั 

การพฒันา 

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 
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บทที่  3 

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

 

 การพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกบัการใช้เกม เร่ือง 

แมเ่หล็กและไฟฟ้า เพ่ือสง่เสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน สําหรับนกัเรียน         

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ผู้ วิจยัได้ดําเนินการตามกระบวนการวิจยัและพฒันา (Research and 

development)  ซึง่มีวิธีดําเนินการ 2  ขัน้ตอน  ดงันี ้

 ขัน้ตอนท่ี 1  การสร้างและหาดชันีประสิทธิผลชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกบัการใช้เกม เร่ือง แมเ่หล็กและไฟฟ้า เพ่ือสง่เสริมทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 

 ขัน้ตอนท่ี 2  การเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน  ระหวา่ง

ก่อนเรียน และหลงัเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ขัน้ตอนท่ี 1  การสร้างและหาดัชนีประสิทธิผลชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกับการใช้เกม เร่ือง แม่เหล็กและไฟฟ้า เพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน สาํหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 

               ขัน้ตอนนี ้มีจดุมุง่หมายเพ่ือสร้างและหาดชันีประสิทธิผลชดุกิจกรรมการเรียนรู้  มี

สาระสําคญัท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

            แหล่งข้อมูล   

 1.  ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกบัการใช้เกม เร่ือง แมเ่หล็กและไฟฟ้า เพ่ือสง่เสริมทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2  จํานวน 5 ท่าน  มีรายละเอียดดงันี ้

 1.1  ดร.วิเชียร  ธํารงโสตถิสกลุ   อาจารย์ประจําภาควิชาการศกึษา  สาขาหลกัสตูร

และการสอน   คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณุโลก 

                   1.2  นางสรัญญา  แสงชยั   ศกึษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สํานกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษาพิษณโุลก เขต 2  จงัหวดัพิษณโุลก  

 1.3  นางอมลวรรณ  ศรีคํา   ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนชมุชน 12 ทา่ตาล             

ประชาสฤษฏ์   สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพิษณโุลก เขต 2 จงัหวดัพิษณโุลก  



56 

 1.4  นางอญัชลี  อวสานะพนัธุ์  ครูชํานาญการพิเศษ (วิทยาศาสตร์) โรงเรียน          

บ้านแมร่ะกา  สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพิษณโุลก เขต 2  จงัหวดัพิษณโุลก 

                    1.5  นางปรียาวดี  บวัแก้ว  ครูชํานาญการพิเศษ (วิทยาศาสตร์)  โรงเรียน                 

พิณพลราษฏร์ (ตัง้ตรงจิตร 12)  สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพิษณุโลก เขต 2   

จงัหวดัพิษณโุลก 

 2.  นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2  โรงเรียนวดักรุงศรีเจริญ  สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษาพิษณโุลกเขต 2 ปีการศกึษา 2557 จํานวน 27 คน  โดยใช้นกัเรียนท่ีมี     

ผลการเรียนสงู ปานกลาง และต่ํา ทดลองใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ 

ร่วมกบัการใช้เกม เร่ือง แมเ่หล็กและไฟฟ้า           

 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

 1.  ชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกบัการใช้เกม เร่ือง แมเ่หล็ก      

และไฟฟ้า  

               2.  แบบประเมินความเหมาะสมของชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ 

ร่วมกบัการใช้เกม เร่ือง แมเ่หล็กและไฟฟ้า  

 

 การดาํเนินการสร้างเคร่ืองมือ 

 1.  ชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกบัการใช้เกม เร่ือง แมเ่หล็ก

และไฟฟ้า เพ่ือสง่เสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน สําหรับนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 2  มีขัน้ตอนการสร้างดงันี ้

  1.1  ศกึษามาตรฐานการเรียนรู้  ตวัชีว้ดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุม่สาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเวลาตามโครงสร้างเวลาเรียน ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2  ตามหลกัสตูร

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 โดยนําหนว่ยการเรียนรู้ท่ี 5  เร่ือง แมเ่หล็กและไฟฟ้า ซึง่ 

ใช้เวลาเรียน 14 ชัว่โมง  มาวิเคราะห์เพ่ือกําหนดเวลาเรียนในแตล่ะตวัชีว้ดั ดงัตาราง 2  
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ตาราง 2  การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชีวั้ด และสาระการเรียนรู้เพ่ือกาํหนด             

             เวลาเรียน 

 

              สาระ/  

มาตรฐานการเรียนรู้   
ตัวชีวั้ด สาระการเรียนรู้ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

สาระท่ี 4   

แรงและการเคล่ือนท่ี  

ว 4.1  เข้าใจธรรมชาต ิ

ของแรงแมเ่หล็กไฟฟ้า  

แรงโน้มถ่วง และแรง

นิวเคลียร์ มีกระบวนการ

สืบเสาะหาความรู้ 

ส่ือสารสิ่งท่ีเรียนรู้และ  

นําความรู้ไปใช้ประโยชน์

อยา่งถกูต้อง และ           

มีคณุธรรม    

1. ทดลองและ 

    อธิบายแรง               

    ท่ีเกิดจาก 

    แมเ่หล็ก          

 

แมเ่หล็กมีแรงดงึดดู หรือ

ผลกัระหวา่งแทง่แมเ่หล็ก

รอบแทง่แมเ่หล็กมีสนาม  

แมเ่หล็กและสามารถดงึดดู

วตัถท่ีุทําด้วยสารแมเ่หล็ก 

4 

2. อธิบายการ       

    นําแมเ่หล็ก    

    มาใช้ประโยชน์    

 

แมเ่หล็กมีประโยชน์ใน     

การทําของเลน่ของใช้และ

นําไปแยกสารแมเ่หล็ก 

ออกจากวตัถอ่ืุนได้ 

2 

3. ทดลองและ 

    อธิบายแรง 

    ไฟฟ้าท่ีเกิด 

    จากการถ ู

    วตัถบุางชนิด 
 

เม่ือถวูตัถบุางชนิดแล้ว

นําเข้าใกล้กนัจะดงึดดูหรือ

ผลกักนัได้ แรงท่ีเกิดขึน้นี ้

เรียกวา่แรงไฟฟ้า และวตัถ ุ

นัน้จะดงึดดูวตัถเุบา ๆ ได้ 

3 
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ตาราง 2  (ต่อ) 

 

            สาระ/  

มาตรฐานการเรียนรู้   
ตัวชีวั้ด สาระการเรียนรู้ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

สาระท่ี 5  พลงังาน  

ว 5.1 เข้าใจความสมัพนัธ์

ระหวา่งพลงังานกบั 

การดํารงชีวิต การเปล่ียนรูป

พลงังาน ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง

สารและพลงังาน ผลของ 

การใช้พลงังานตอ่ชีวิตและ

สิ่งแวดล้อม มีกระบวน       

การสืบเสาะหาความรู้ 

ส่ือสารสิ่งท่ีเรียนรู้และนํา

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

4. ทดลองและ 

    อธิบายได้วา่ 

    ไฟฟ้าเป็น 

    พลงังาน 

ไฟฟ้าจากเซลล์ไฟฟ้า     

หรือแบตเตอร่ีสามารถ

ทํางานได้ ไฟฟ้าจงึเป็น

พลงังาน 

2 

5. สํารวจและ 

    ยกตวัอยา่ง    

   เคร่ืองใช้ไฟฟ้า       

   ในบ้านท่ีเปล่ียน 

   พลงังานไฟฟ้า       

   เป็นพลงังานอ่ืน 

พลงังานไฟฟ้าเปล่ียน   

เป็นพลงังานอ่ืนได้ซึง่

ตรวจสอบได้จาก

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน   

เชน่ พดัลม                   

หม้อหงุข้าวไฟฟ้า 

3 

รวม 14 

 

 จากตาราง 2  การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีว้ดั และสาระการเรียนรู้เพ่ือกําหนด         

เวลาเรียน ผู้ วิจยัได้นําสาระท่ี 4 แรงและการเคล่ือนท่ี มาตรฐานการเรียนรู้ ว 4.1 มีตวัชีว้ดัจํานวน  

3 ตวัชีว้ดั และสาระท่ี 5 พลงังาน  มาตรฐานการเรียนรู้ ว 5.1 มีตวัชีว้ดั จํานวน 2 ตวัชีว้ดั ใช้เวลา 

14 ชัว่โมง มาใช้เป็นข้อมลูประกอบในการสร้างชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 

  1.2  ศกึษาแนวคดิ ทฤษฏี  และงานวิจยัเก่ียวกบัการสร้างชดุกิจกรรมการเรียนรู้ โดย

ศกึษาในเร่ืองความหมาย ประเภท องค์ประกอบ  ขัน้ตอนการสร้างชดุกิจกรรมการเรียนรู้ การหา

ดชันีประสิทธิผล  เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 

  1.3  ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี  และงานวิจยัเก่ียวกบักระบวนการจดัการเรียนรู้แบบ         

สืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ตามแนวคิดของสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(2546, หน้า 219-220)  การใช้เกมประกอบการเรียนการสอน และทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐานนํามาวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เพ่ือออกแบบชดุกิจกรรมการเรียนรู้ดงัตาราง 3 
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ตาราง 3  ความสัมพันธ์ระหว่างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้แบบ         

             สืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้  เกม และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

             ขัน้พืน้ฐาน  

 

ชุดกิจกรรม 

การเรียนรู้ 

กระบวนการเรียนรู้/        

เกม  

ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน 

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1            

เร่ือง แรงแมเ่หล็ก 

 

 

 

ขัน้ท่ี 1  ขัน้สร้างความสนใจ 

ขัน้ท่ี 2  ขัน้สํารวจและค้นหา 

ขัน้ท่ี 3  ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป 

ขัน้ท่ี 4  ขัน้ขยายความรู้โดยใช้ 

            เกมแมเ่หล็กหรรษา 

 ขัน้ท่ี 5  ขัน้ประเมิน 

1. การสงัเกต  

2. ทกัษะการคํานวณ 

3. การจําแนกประเภท 

4. ทกัษะการหาความ  

    สมัพนัธ์ระหว่างสเปส 

   กบัสเปสและสเปสกบัเวลา 

5. ทกัษะการพยากรณ์ 

6. การลงความเห็นจาข้อมลู 

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 2            

เร่ือง แรงไฟฟ้า 

 

 

ขัน้ท่ี 1  ขัน้สร้างความสนใจ 

ขัน้ท่ี 2  ขัน้สํารวจและค้นหา 

ขัน้ท่ี 3  ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป 

ขัน้ท่ี 4  ขัน้ขยายความรู้โดยใช้ 

            เกมกระป๋องว่ิงได้  

ขัน้ท่ี 5  ขัน้ประเมิน 

1. ทกัษะการสงัเกต 

2. ทกัษะการวดั 

3. ทกัษะการลงความเห็น 

    จากข้อมลู 

4. ทกัษะการพยากรณ์ 

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 3 

เร่ือง พลงังานไฟฟ้า 
 

ขัน้ท่ี 1  ขัน้สร้างความสนใจ 

ขัน้ท่ี 2  ขัน้สํารวจและค้นหา 

ขัน้ท่ี 3  ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป 

ขัน้ท่ี 4  ขัน้ขยายความรู้โดยใช้ 

            เกมจบักลุม่การเปล่ียน 

            พลงังานไฟฟ้า 

ขัน้ท่ี 5  ขัน้ประเมิน 

1. ทกัษะการสงัเกต 

2. ทกัษะการพยากรณ์              

3. ทกัษะการจดักระทําและ 

    ส่ือความหมายข้อมลู 

4. ทกัษะการลงความเห็น 

    จากข้อมลู 

  1.5  กําหนดองค์ประกอบของชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ 

ร่วมกบัการใช้เกม เร่ือง แมเ่หล็กและไฟฟ้า  ได้ดงันี ้   
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     1.5.1  คูมื่อการใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับครู   มีสว่นประกอบดงันี ้

       1)  คําชีแ้จงสําหรับครู 

                    2)  มาตรฐาน ตวัชีว้ดั และจดุประสงค์การเรียนรู้ 

      3)  รายการส่ือและอปุกรณ์ 

      4)  แผนการจดัการเรียนรู้  

            5)  บตัรกิจกรรม 

        6)  แนวการตอบกิจกรรม 

         7)  เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน 

   1.5.2  ชดุกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับนกัเรียน มีส่วนประกอบดงันี ้

    1)  คําชีแ้จงสําหรับนกัเรียน 

                      2)  มาตรฐาน ตวัชีว้ดั และจดุประสงค์การเรียนรู้ 

       3)  แบบทดสอบก่อนเรียน  

                         4)  บตัรกิจกรรม 

       5)  แบบทดสอบหลงัเรียน  

   1.6  ดําเนินการสร้างชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกบัการ

ใช้เกม เร่ือง แมเ่หล็กและไฟฟ้า  ประกอบด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้  จํานวน 3 ชดุ ดงันี ้

     ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1  เร่ือง  แรงแมเ่หล็ก 

    ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 2  เร่ือง  แรงไฟฟ้า 

    ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง  พลงังานไฟฟ้า 

  1.7  นําชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกบัการใช้เกม เร่ือง 

แมเ่หล็กและไฟฟ้า ท่ีสร้างขึน้เสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือขอคําแนะนํา แล้วปรับปรุงแก้ไข         

ก่อนเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 5 ทา่น เพ่ือประเมินความเหมาะสมของชดุกิจกรรมการเรียนรู้  

นํามาหาคา่เฉล่ีย ( X )  คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พิจารณาระดบัความเหมาะสมในภาพรวม    

ท่ีมีคา่เฉล่ีย 3.50 ขึน้ไป คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานไมเ่กิน 1.00 จงึถือว่าเป็นชดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมี     

ความเหมาะสม 

    1.8  นําชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกบัการใช้เกม เร่ือง 

แมเ่หล็กและไฟฟ้า ท่ีปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญแล้วไปหาดชันีประสิทธิผล            

โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้
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    1.8.1  ทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2  โรงเรียนวดักรุงศรีเจริญ  

สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพิษณโุลกเขต 2 ปีการศกึษา 2557 จํานวน 27 คน  

ทัง้หมด 3 ชดุ จํานวน 14 ชัว่โมง  เพ่ือหาคา่ดชันีประสิทธิผลของชดุกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์

คา่ดชันีประสิทธิผล ไม่ต่ํากว่า 0.50 หรือ ร้อยละ 50 จงึถือวา่มีประสิทธิผล  

    1.8.2  นําชดุกิจกรรมการเรียนรู้มาปรับปรุง แก้ไข และจดัพิมพ์ เป็นรูปเลม่ท่ี

สมบรูณ์พร้อมท่ีจะนําไปใช้จริง 

 2.  แบบประเมินความเหมาะสมของชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ 

ร่วมกบัการใช้เกม เร่ือง แมเ่หล็กและไฟฟ้า เป็นแบบประเมินมาตราสว่นประมาณคา่ (Ratting 

Scale)   5 ระดบั  มีขัน้ตอนการสร้างและตรวจสอบคณุภาพ ดงันี ้

  2.1  ศกึษาเอกสาร แนวคิด เก่ียวกบัการสร้างแบบประเมินความเหมาะสมของ           

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 

  2.2  กําหนดประเดน็ในการประเมินท่ีมีข้อคําถามครอบคลมุการประเมินองค์ประกอบ

ทกุด้านของชดุกิจกรรมการเรียนรู้ โดยประเมิน 4  ด้าน  ดงันี ้

   2.2.1  ด้านคูมื่อการใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 

   2.2.2  ด้านแผนการจดัการเรียนรู้ 

   2.2.3  ด้านส่ือการเรียนรู้ 

   2.2.4  ด้านการวดัและประเมินผล 

  2.3  ดําเนินการสร้างแบบประเมินความเหมาะสมของชดุกิจกรรมการเรียนรู้ โดยจดัทํา

เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั ตามวิธีของ ลิเคอร์ท (Likert) 

 (พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ, 2551, หน้า 224)  ซึง่กําหนดความหมายของระดบัความเหมาะสม ดงันี ้

     5   หมายถึง   มีระดบัความเหมาะสมมากท่ีสดุ 

     4   หมายถึง   มีระดบัความเหมาะสมมาก 

    3   หมายถึง   มีระดบัความเหมาะสมปานกลาง       

    2   หมายถึง   มีระดบัความเหมาะสมน้อย 

         1   หมายถึง    มีระดบัความเหมาะสมน้อยท่ีสดุ 

  2.4  นําแบบประเมินความเหมาะสมของชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เสนอตอ่อาจารย์        

ท่ีปรึกษาเพ่ือขอคําแนะนํา แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

  2.5  จดัพิมพ์แบบประเมินความเหมาะสมของชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกบัการใช้เกม เร่ือง แมเ่หล็กและไฟฟ้า ฉบบัจริงเพ่ือนําไปใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมลูตอ่ไป 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล   

  1.  ข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญ 

   1.1  ตดิตอ่ผู้ เช่ียวชาญเพ่ือขออนญุาตเชิญเป็นผู้ เช่ียวชาญ  ประสานงานกบั

บณัฑิตวิทยาลยัเพ่ือออกหนงัสือถึงผู้ เช่ียวชาญ ขอความอนเุคราะห์ในการตรวจสอบความ

เหมาะสมของชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 

   1.2  นําหนงัสือขอเชิญเป็นผู้ เช่ียวชาญ พร้อมด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้ และ        

แบบประเมินความเหมาะสมของชดุกิจกรรมการเรียนรู้เสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญ และนดัหมายกําหนด

วนัรับคืน  

   1.3  นําผลการประเมินมาวิเคราะห์ข้อมลู แล้วปรับปรุงแก้ไขในสว่นท่ียงับกพร่อง

ตามคําแนะนําจากผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือนําไปใช้ในการหาคา่ดชันีประสิทธิผลตอ่ไป 

  2.  ข้อมูลจากการทดลองใช้ (try out) เพ่ือหาดัชนีประสิทธิผล  

           2.1  ตดิตอ่ผู้บริหารโรงเรียนวดักรุงศรีเจริญ สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษาพิษณุโลกเขต 2  เพ่ือขออนญุาตทดลองใช้นวตักรรม ประสานงานกบับณัฑิตวิทยาลยั

เพ่ือออกหนงัสือขอความร่วมมือในการทดลองใช้ และเก็บข้อมลูในการหาดชันีประสิทธิผลของ       

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 

   2.2  ดําเนินการทดลองใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ 

ร่วมกบัการใช้เกม เร่ือง แมเ่หล็กและไฟฟ้า เพ่ือหาดชันีประสิทธิผลของชดุกิจกรรมการเรียนรู้กบั

นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ปีการศกึษา 2557 โรงเรียนวดักรุงศรีเจริญ อําเภอบางกระทุม่

จงัหวดัพิษณโุลก จํานวน 27 คน ใช้เวลาวนัละ 2 ชัว่โมง เป็นเวลา 7 วนั  การทดลองใช้ชดุกิจกรรม

การเรียนรู้ในแตล่ะชดุให้นกัเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน ศกึษาและปฏิบตัิกิจกรรมตามขัน้ตอน

ตา่งๆ ในชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เม่ือครบทกุกิจกรรมแล้ว ให้นกัเรียนทําแบบทดสอบหลงัเรียน  

   2.3  นําผลคะแนนท่ีได้จากการทําแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วย         

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ มาคํานวณหาดชันีประสิทธิผลของชดุกิจกรรมการเรียนรู้จากสตูรการหา 

ดชันีประสิทธิผล E.I. 

 

 การวิเคราะห์ข้อมูล  

  1.  การวิเคราะห์ความเหมาะสมของชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้      

5 ขัน้ ร่วมกบัการใช้เกม เร่ือง แมเ่หล็กและไฟฟ้า มีขัน้ตอนดําเนินการ  ดงันี ้    
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   1.1  ตรวจแบบประเมินความเหมาะสมของชดุกิจกรรมการเรียนรู้ ตามความ

คดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ   

   1.2  คํานวณหาคา่เฉล่ีย ( X ) และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบประเมิน

ความเหมาะสมของชดุกิจกรรมการเรียนรู้ วิเคราะห์และแปลผล โดยใช้เกณฑ์ในการแปลผล ดงันี ้ 

     4.50  – 5.00  หมายถึง  ชดุกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 

                  3.50  – 4.49  หมายถึง  ชดุกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมมาก 

      2.50  – 3.49  หมายถึง  ชดุกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมปานกลาง 

                1.50  – 2.49  หมายถึง  ชดุกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมน้อย 

                1.00  – 1.49  หมายถึง  ชดุกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมน้อยท่ีสดุ  

    กําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดบัความเหมาะสม คือ คา่เฉล่ีย ( X )             

ไมน้่อยกวา่ 3.50 และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ไมเ่กิน 1.00  

  2.  หาดชันีประสิทธิผลของชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกบั

การใช้เกม เร่ือง แมเ่หล็กและไฟฟ้า ผู้ วิจยัได้วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสตูรการหาดชันีประสิทธิผล E.I.

    

ขัน้ตอนท่ี 2  การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐานระหว่างก่อน

เรียน และหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขัน้ตอนนี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน  

ระหวา่งก่อนเรียน และหลงัเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ และ         

การใช้เกม เร่ือง แมเ่หล็กและไฟฟ้า มีสาระสําคญัท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

 แหล่งข้อมูล 

  1.  ประชากร คือ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2  สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษาพิษณุโลกเขต 2  ปีการศกึษา 2557 

  2.  กลุม่ตวัอย่าง คือ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2  โรงเรียนบ้านแมร่ะกา สงักดั

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพิษณุโลกเขต 2  ปีการศกึษา 2557 จํานวน 1 ห้องเรียน 

27 คน  โดยการเลือกแบบเจาะจง  

 

 แบบแผนการวิจัย 

               ผู้ วิจยัได้ใช้แบบแผนการวิจยั แบบ One- Group Pretest Posttest Design                      

(วาโร  เพ็งสวสัดิ,์ 2551, หน้า 133)  ดงัตาราง 4  

 



64 

 

ตาราง 4  แบบแผนการวิจัย One- Group Pretest Posttest Design 

 

กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 

ทดลอง T1 X T2 

 

  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแผนการทดลอง 

   T1    หมายถึง   การทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) 

             X    หมายถึง   การสอนโดยใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้  

                                      ร่วมกบัการใช้เกม เร่ือง แมเ่หล็กและไฟฟ้า 

  T2    หมายถึง   การทดสอบหลงัการทดลอง (Posttest) 

  

            เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

            1.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง 

  ชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกบัการใช้เกม เร่ือง แมเ่หล็ก

และไฟฟ้า  ขัน้ตอนการสร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือวิจยั นําเสนอไปแล้วในขัน้ตอนท่ี 1  

 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

                    แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน เร่ือง แมเ่หล็กและ

ไฟฟ้า สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2   

 การดาํเนินการสร้างเคร่ืองมือ 

 แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน  เร่ือง แมเ่หล็กและไฟฟ้า 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2  เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 3 ตวัเลือก  จํานวน 20 ข้อ  มีขัน้ตอน        

การสร้างและหาคณุภาพดงันี ้

 1.  ศกึษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์  

               2.  ศกึษาวิธีการสร้างแบบทดสอบ หลกัในการเขียนคําถาม รูปแบบของข้อสอบ และ

เทคนิคในการออกแบบข้อสอบ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์   

               3.  กําหนดกรอบเนือ้หาสาระของแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์       

ขัน้พืน้ฐาน 8 ทกัษะ กําหนดนิยามเชิงปฏิบตัิการของแตล่ะทกัษะ ดงัตาราง 5 
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ตาราง 5  การกาํหนดนิยามเชิงปฏิบัตกิารทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน   

 

ทักษะกระบวนการ 

ทางวทิยาศาสตร์ 
นิยามเชิงปฏิบัตกิาร 

1. ทกัษะการสงัเกต การใช้ประสาทสมัผสัอย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอยา่ง ได้แก่ ตา  

ห ูจมกู ลิน้และผิวกาย เข้าไปสมัผสัโดยตรงโดยไมล่งความคดิเห็น

ของผู้สงัเกตลงไปด้วย 

2. ทกัษะการวดั   การใช้เคร่ืองมือวดัหาปริมาณของสิ่งตา่ง ๆ ได้อยา่งถกูต้อง เลือกใช้

เคร่ืองมืออยา่งเหมาะสมกบัสิ่งท่ีต้องการวดั และอา่นคา่ท่ีได้จาก

การวดัได้ถกูต้องรวดเร็ว และใกล้เคียงกบัความเป็นจริง พร้อมทัง้   

มีหนว่ยกํากบัเสมอ 

3. ทกัษะการคํานวณ   การบวก ลบ คณู หาร หรือจดักระทํากบัตวัเลขท่ีแสดงคา่ปริมาณ

ของสิ่งใดสิ่งหนึง่ ซึง่ได้จากการสงัเกต การวดั การทดลองโดยตรง 

หรือจากแหลง่อ่ืน  

4. ทกัษะการจําแนก   การจดัจําแนกหรือเรียงลําดบัวตัถอุอกเป็นหมวดหมู ่โดยมีเกณฑ์ใน

การจําแนก 

5. ทกัษะการหา

ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

สเปสกบัสเปส 

และสเปสกบัเวลา   

การระบคุวามสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งตอ่ไปนี ้คือ ความสมัพนัธ์ระหวา่ง 

2 มิติ กบั 3 มิต ิ สิ่งท่ีอยูห่น้ากระจกเงากบัภาพท่ีปรากฏในกระจก

เงาจะเป็นซ้ายขวาของกนัและกนัอย่างไร ตําแหนง่ท่ีอยูข่องวตัถหุนึง่

กบัอีกวตัถหุนึง่  การเปล่ียนแปลงตําแหนง่ท่ีอยู่ของวตัถกุบัเวลาหรือ 

สเปสของวตัถท่ีุเปล่ียนแปลงไปกบัเวลา  

6. ทกัษะการจดั

กระทําและส่ือ

ความหมายข้อมลู   

การนําข้อมลูท่ีได้จากการสงัเกต การวดั การทดลอง มาเสนอในรูป 

ท่ีเข้าใจได้ง่ายและชดัเจน โดยอาจจะเสนอในรูปตาราง แผนผงั

ความคดิ    

7. ทกัษะการลงความ

คดิเห็นจากข้อมลู   

การอธิบายหรือสรุปข้อมลูท่ีได้จากการสงัเกต การวดัหรือทดลอง

อยา่งมีเหตผุลโดยอาศยัประสบการณ์เดมิ หรือความรู้เดมิมาชว่ย 

8. ทกัษะการพยากรณ์      การทํานาย หรือคาดคะเนสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ลว่งหน้า โดยอาศยัการ

สงัเกตปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ซํา้ ๆ หรือความรู้ท่ีเป็น หลกัการ กฎ 

หรือทฤษฎี ในเร่ืองนัน้มาชว่ยในการทํานาย   
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 4.  สร้างตารางวิเคราะห์ระหวา่งตวัชีว้ดั ข้อสอบ และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ขัน้พืน้ฐาน  โดยกําหนดสดัส่วนจํานวนข้อสอบให้ครอบคลมุทกัษะทัง้ 8 ทกัษะ  ดงัตาราง  6  

 

ตาราง 6  การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน    

             ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2  เร่ือง แม่เหล็กและไฟฟ้า 

 

 

 

 

ชุดกิจกรรมท่ี/ 

ตัวชีวั้ด 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์     

 

 

 

 

 

 

รวม 

1.
 ก

าร
สัง

เก
ต 

 
 

 
2 

 ก
าร

วัด
 

 3.
 ก

าร
คาํ

น
วณ

 

 4
. ก

าร
จาํ

แน
กป

ระ
เภ

ท
 

 
 5

. ก
าร

ห
าค

วา
ม

สัม
พั

น
ธ์ 

 

   
 ร

ะห
ว่า

งส
เป

สกั
บ

สเ
ป

ส 
ฯ 

   
 

 
6.

 ก
าร

จัด
กร

ะท
าํแ

ละ
สื่อ

 
7.

 ก
าร

ลง
คว

าม
เห

น็
จา

กข้
อมู

ล 

 8.
 ก

าร
พ

ยา
กร

ณ์
 

ชุดกิจกรรมท่ี 1 

1. ทดลองและ อธิบาย 

แรงท่ีเกิดจากแมเ่หล็ก          

2. อธิบายการนํา 

แมเ่หล็กมาใช้ประโยชน์    

3  2 3 2  4 2 16 

ชุดกิจกรรมท่ี 2 

 ทดลองและอธิบาย 

 แรงไฟฟ้าท่ีเกิดจาก  

 การถวูตัถบุางชนิด 

4 2     2 2 10 

ชุดกิจกรรมท่ี 3        

1. ทดลองและอธิบาย            

ได้วา่ไฟฟ้าเป็นพลงังาน 

2. สํารวจและ ยก 

ตวัอยา่งเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

ในบ้านท่ีเปล่ียนพลงังาน

ไฟฟ้า เป็นพลงังานอ่ืน 

3   3  2 4 2 14 

รวม 10 2 2 6 2 2 10 6 40 
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 5.  สร้างแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน เร่ือง แมเ่หล็ก

และไฟฟ้า  ให้ครอบคลมุเนือ้หาและตวัชีว้ดั เป็นแบบทดสอบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 3 ตวัเลือก

จํานวน 40 ข้อ  ต้องการแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน จํานวน     

20 ข้อ  ผู้ วิจยัตรวจสอบเบือ้งต้นในด้านการใช้ภาษา การสะกดคํา  การจดัเรียงรูปประโยค  

  6.  นําแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน เร่ือง แมเ่หล็กและ

ไฟฟ้า  เสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจและพิจารณาแก้ไขให้สมบรูณ์ย่ิงขึน้  

               7.  นําแบบทดสอบเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญจํานวน 5 ทา่น  เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้อง

ระหวา่งข้อสอบกบัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐานท่ีกําหนดไว้  โดยใช้แบบประเมิน

ดชันีความสอดคล้อง (Item Objective Congruency : IOC) โดยใช้เกณฑ์กําหนดคะแนนความ

คดิเห็น ไว้ดงันี ้ 

      ให้คะแนน +1  หมายถึง  แนใ่จวา่ข้อสอบมีความสอดคล้องกบัตวัชีว้ดั และทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน 

                    ให้คะแนน  0  หมายถึง  ไมแ่นใ่จว่าข้อสอบมีความสอดคล้องกบัตวัชีว้ดั และทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน 

                    ให้คะแนน - 1 หมายถึง  แนใ่จวา่ข้อสอบไมมี่ความสอดคล้องกบัตวัชีว้ดั และทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน 

 8.  นําผลการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญทัง้ 5 ทา่น ไปหาคา่ดชันีความสอดคล้องโดยใช้

สตูร  IOC  ซึง่ผู้ วิจยัคดัเลือกข้อสอบท่ีมีคา่ความสอดคล้องตัง้แต ่0.50 ขึน้ไป (บญุชม  ศรีสะอาด, 

2545, หน้า 64)  พบว่า แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน  เร่ือง 

แมเ่หล็กและไฟฟ้า จํานวน 40 ข้อ มีคา่ดชันีความสอดคล้อง ระหวา่ง 0.60 - 1.00   

 9.  จดัพิมพ์แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน เร่ือง แมเ่หล็ก

และไฟฟ้า เพ่ือนําไปทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ปีการศกึษา 2557  โรงเรียน          

บ้านแมร่ะกา สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา พิษณโุลกเขต 2  จํานวน 30 คน ซึง่

ผา่นการเรียนในเนือ้หา เร่ือง แมเ่หล็กและไฟฟ้ามาแล้ว  

 10.  นํากระดาษคําตอบมาตรวจให้คะแนน โดยข้อสอบข้อใดตอบถกูให้ 1 คะแนน ข้อใด

ตอบผิดหรือไมต่อบหรือตอบมากกวา่ 1 ตวัเลือกให้ 0 คะแนน รวมคะแนนของแตล่ะคน แล้ว

ดําเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้ 

                     10.1  หาคณุภาพของแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้

พืน้ฐานรายข้อแบบอิงเกณฑ์ ซึง่ทําการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ โดยหาคา่อํานาจจําแนก ตามวิธี

ของ Brennan หรือ ดชันี B (บญุชม  ศรีสะอาด, 2545, หน้า 90) แล้วดําเนินการคดัเลือกข้อสอบ 
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ให้ครอบคลมุตวัชีว้ดั และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จํานวน 20 ข้อ ท่ีมีคา่อํานาจจําแนก

ตัง้แต ่0.20 ขึน้ไป พบวา่ แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน มีคา่

อํานาจจําแนกอยูร่ะหว่าง 0.27- 0.77  

    10.2  นําแบบทดสอบท่ีคดัเลือกไว้ จํานวน 20 ข้อ ไปทดสอบกบันกัเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 3  โรงเรียนบ้านแมร่ะกา จงัหวดัพิษณโุลก ซึง่เป็นนกัเรียนกลุม่เดมิ นํากระดาษ 

คําตอบมาตรวจเพ่ือวิเคราะห์หาคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั ตามวิธีของ Lovett  (บญุชม  ศรีสะอาด, 

2545, หน้า 96)  ซึง่เกณฑ์ของคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัท่ียอมรับมีคา่ตัง้แต ่0.70 ขึน้ไป พบวา่ 

แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน  เร่ือง แมเ่หล็กและไฟฟ้า มีคา่ความ

เช่ือมัน่ เทา่กบั 0.86 

 11. จดัทําแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน เร่ือง แมเ่หล็ก

และไฟฟ้า จํานวน 20 ข้อ ฉบบัสมบรูณ์เพ่ือนําไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 

 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  1.  ติดตอ่ ประสานงานกบับณัฑิตวิทยาลยัเพ่ือออกหนงัสือถึงผู้ อํานวยการโรงเรียน

บ้านแมร่ะกา จงัหวดัพิษณโุลก  ขอความร่วมมือในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยั  

  2.  ผู้ วิจยัอธิบาย ชีแ้จงเก่ียวกบัการจดักิจกรรมให้นกัเรียนเข้าใจ 

   3.  ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2  โรงเรียนบ้าน       

แมร่ะกา จํานวน 27 คน ด้วยแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน เร่ือง 

แมเ่หล็กและไฟฟ้า จํานวน 20 ข้อ 20 คะแนน ใช้เวลา 40 นาที  แล้วตรวจแบบทดสอบเป็นคะแนน

ก่อนเรียน 

  4.  ผู้ วิจยัดําเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 

หาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกบัการใช้เกม เร่ือง แมเ่หล็กและไฟฟ้า กบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 

โรงเรียนบ้านแมร่ะกา  จํานวน 1 ห้องเรียน 27 คน ใช้เวลาในการสอนทัง้สิน้ 7 วนั วนัละ 2 ชัว่โมง 

รวมทัง้สิน้ 14 ชัว่โมง  

  5.  เม่ือสิน้สดุการจดักิจกรรมการเรียนรู้แล้วจงึให้นกัเรียนทําแบบทดสอบหลงัเรียน 

(Posttest) ด้วยแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน เร่ือง แมเ่หล็กและ

ไฟฟ้า ซึง่เป็นฉบบัเดียวกบัแบบทดสอบก่อนเรียน จํานวน 20 ข้อ  20 คะแนน ใช้เวลา 40 นาที แล้ว

ตรวจแบบทดสอบเป็นคะแนนหลงัเรียน 

  6.  นําคะแนนท่ีได้จากการทดสอบไปวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิตเิพ่ือสรุปผลการวิจยั 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  1.  ผู้ วิจยัตรวจแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน เร่ือง 

แมเ่หล็กและไฟฟ้า สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2  ท่ีเป็นกลุม่ทดลอง โดยข้อท่ีตอบถกูให้          

1 คะแนน ข้อท่ีตอบผิด ไมต่อบ หรือตอบเกินให้ 0 คะแนน 

  2.  นําคะแนนท่ีได้มาคํานวณหาคา่เฉล่ีย ( X )  และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  3.  เปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน ด้วยการทดสอบ 

ความมีนยัสําคญัของความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียท่ีได้จากการทดสอบก่อนและหลงัการสอนด้วย

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้สถิต ิt-test  Dependent  

 

สถติท่ีิใช้ในการวิจัย 

  1.  สถิติท่ีใช้ในการหาความเหมาะสมของชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 

  1.1  คา่เฉล่ีย   (บญุชม  ศรีสะอาด, 2545, หน้า 105) 

  

         X      = 
N

X∑  

    เม่ือ       X        แทน    คา่เฉล่ีย 

     ∑ X       แทน   ผลรวมคะแนนทัง้หมดในกลุม่ 

           N      แทน   จํานวนคะแนนในกลุม่ 

    1.2  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (บญุชม  ศรีสะอาด, 2545, หน้า 105) 

 

        ..DS   =      
( )

( )1

22

−

−∑ ∑
NN

XXN
 

                           

 ..DS     แทน    สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน                                                    

       X      แทน    คะแนนแตล่ะตวั 

              N      แทน    จํานวนคะแนนในกลุม่ 

        ∑     แทน    ผลรวม                     

 

 

 

  

 



70 

2.  การหาคา่ดชันีประสิทธิผลของชดุกิจกรรมการเรียนรู้  

        (บญุชม  ศรีสะอาด,  2546, หน้า 157-159)   

 

         

 

    3.  สถิตท่ีิใช้ในการหาคณุภาพของแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ขัน้พืน้ฐาน เร่ือง แมเ่หล็กและไฟฟ้า     

                    3.1  คา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อสอบกบัจดุประสงค์ หรือ  IOC  โดยใช้สตูร  

(บญุชม  ศรีสะอาด, 2545, หน้า 64) ดงันี ้ 
 

 IOC   =    
N

R∑              
 

        IOC   แทน    ดชันีความสอดคล้อง                      

        ∑R    แทน   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 

  N    แทน  จํานวนผู้ เช่ียวชาญ 

                    3.2  การหาคา่อํานาจจําแนก (B) ของแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน เร่ือง แมเ่หล็กและไฟฟ้า สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 รายข้อ โดย

วิธีของ Brennan (บญุชม  ศรีสะอาด, 2545, หน้า 90)  มีสตูร  ดงันี ้

         B   =  
1n

U
   -   

2n
L

 

 

          เม่ือ      B      แทน   คา่อํานาจจําแนก 

         U     แทน   จํานวนผู้สอบผ่านเกณฑ์ท่ีตอบถกู 

         L      แทน   จํานวนผู้สอบไมผ่า่นเกณฑ์ท่ีตอบถกู 

                           1n     แทน   จํานวนผู้สอบผ่านเกณฑ์ 

          2n     แทน   จํานวนผู้สอบไมผ่า่นเกณฑ์ 

  3.3  การหาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน เร่ือง แมเ่หล็กและไฟฟ้า ทัง้ฉบบัโดยใช้วิธีการของ Lovett                    

(บญุชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 96)   ซึง่มีสตูรดงันี ้

 

ดชันีประสิทธิผล =  ผลรวมของคะแนนหลงัเรียนของทกุคน – ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทกุคน 

                                      (จํานวนนกัเรียน X  คะแนนเตม็)  – (ผลรวมคะแนนสอบก่อนเรียน) 
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ccr   แทน    ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

            k     แทน    จํานวนข้อสอบ 

           ix     แทน    คะแนนของแตล่ะคน 

          c      แทน    คะแนนเกณฑ์หรือจดุตดัของแบบทดสอบ  

  4. สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน ได้แก่  t – test  (Dependent Sample)              

(บญุชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 109) โดยใช้สตูร ดงันี ้ 
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   เม่ือ    t   แทน   คา่สถิตทิดสอบท่ีจะใช้เปรียบเทียบกบัคา่วิกฤต 

                                      เพ่ือทราบความมีนยัสําคญั  

     D แทน   คา่ผลตา่งระหว่างคูค่ะแนน 

         n    แทน  จํานวนกลุม่ตวัอย่างหรือจํานวนคูค่ะแนน 
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บทที่  4 

 

ผลการวิจัย 

 

 การพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกบัการใช้เกม เร่ือง 

แมเ่หล็กและไฟฟ้า เพ่ือสง่เสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน สําหรับนกัเรียน    

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2   ผู้ วิจยันําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูออกเป็น 2 ตอน  ดงันี ้

 ตอนท่ี 1  ผลการสร้างและหาดชันีประสิทธิผลชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกบัการใช้เกม เร่ือง แมเ่หล็กและไฟฟ้า เพ่ือสง่เสริมทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 

 ตอนท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐานระหว่างก่อน

เรียน และหลงัเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

ผลการวจัิย 

 ตอนท่ี 1  ผลการสร้างและหาดัชนีประสิทธิผลชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกับการใช้เกม เร่ือง แม่เหล็กและไฟฟ้า เพ่ือส่งเสริมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน สาํหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 

 1.  ผลการสร้างชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกบัการใช้เกม         

เร่ือง แมเ่หล็กและไฟฟ้า เพ่ือสง่เสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน สําหรับนกัเรียน        

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2  ได้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ จํานวน 3 ชดุ ดงันี ้

      ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1  เร่ือง  แรงแมเ่หล็ก 

  ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 2  เร่ือง  แรงไฟฟ้า 

  ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง  พลงังานไฟฟ้า 

 โดยแตล่ะชดุกิจกรรมการเรียนรู้ มีองค์ประกอบตา่ง ๆ ดงันี ้

     1.  คูมื่อการใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับครู   มีสว่นประกอบดงันี ้ 

             1.1  คําชีแ้จงสําหรับครู 

                      1.2  มาตรฐาน ตวัชีว้ดั และจดุประสงค์การเรียนรู้ 

    1.3  รายการส่ือและอปุกรณ์ 

    1.4  แผนการจดัการเรียนรู้  
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          1.5  บตัรกิจกรรม 

      1.6  แนวการตอบกิจกรรม 

     1.7  เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน 

   2.  ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ สําหรับนกัเรียน  มีส่วนประกอบดงันี ้

    2.1  คําชีแ้จงสําหรับนกัเรียน 

                      2.2  แบบทดสอบก่อนเรียน  

                      2.3  บตัรกิจกรรม 

    2.4  แบบทดสอบหลงัเรียน 

     แตล่ะชดุมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ดงันี ้

     ขัน้ท่ี 1  ขัน้สร้างความสนใจ 

     ขัน้ท่ี 2  ขัน้สํารวจและค้นหา 

     ขัน้ท่ี 3  ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป 

     ขัน้ท่ี 4  ขัน้ขยายความรู้โดยใช้เกม 

     ขัน้ท่ี 5  ขัน้ประเมิน 

 2.  ผลการประเมินความเหมาะสมของชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ 

ร่วมกบัการใช้เกม เร่ือง แมเ่หล็กและไฟฟ้าโดยผู้ เช่ียวชาญผู้ วิจยัได้นําชดุกิจกรรมการเรียนรู้ทัง้ 3 ชดุ

ให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาและตรวจสอบความเหมาะสมของชดุกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยแบบประเมิน

ความเหมาะสมของชดุกิจกรรมการเรียนรู้ ปรากฏผลดงั ตาราง 7  

 
 

ตาราง 7   การพจิารณาความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะ 

              หาความรู้ 5 ขัน้ร่วมกับการใช้เกม เร่ือง แม่เหล็กและไฟฟ้า ของผู้เช่ียวชาญ  

              จาํนวน 5 ท่าน 

 

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับ 

ความเหมาะสม 

1. ด้านคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

   1.1 คําชีแ้จงสําหรับครูบอกขัน้ตอนตา่ง ๆ ในการ       

นําชดุกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ในการทําการสอน         

อยา่งครบถ้วน ทกุขัน้ตอน 

 

 

 

4.80 

 

 

 

0.45 

 

 

 

มากท่ีสดุ 
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ตาราง 7  (ต่อ) 

 

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับ 

ความเหมาะสม 

    1.2 คําชีแ้จงสําหรับครู จดัเรียงลําดบัขัน้ตอนตา่ง ๆ 

ตามลําดบัก่อน หลงัมีความเข้าใจง่าย สามารถนําไป

ปฏิบตัไิด้จริง 

 

 

4.80 

 

 

0.45 

 

 

มากท่ีสดุ 

    1.3  คําชีแ้จงสําหรับนกัเรียน มีการอธิบายข้อ       

ปฏิบตัใินการเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้ให้       

นกัเรียน สามารถปฏิบตัไิด้อยา่งครบถ้วน 

 

 

4.80 

 

 

0.45 

 

 

มากท่ีสดุ 

    1.4 คําชีแ้จงสําหรับนกัเรียนจดัเรียงลําดบัขัน้ตอน    

ตา่ง ๆ ตามลําดบัก่อน-หลงั มีความเข้าใจง่ายสามารถ

นําไปปฏิบตัไิด้จริง 

 

 

4.80 

 

 

0.45 

 

 

มากท่ีสดุ 

    1.5 จดุประสงค์ในแตล่ะชดุกิจกรรมการเรียนรู้         

มีความสอดคล้องกบัมาตรฐานและตวัชีว้ดั 

 

4.40 

 

0.55 

 

มาก 

    1.6 รายละเอียดแตล่ะองค์ประกอบมีความชดัเจน 

ครอบคลมุเพียงพอสําหรับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

โดยใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

 

4.60 

 

 

0.55 

 

 

มากท่ีสดุ 

เฉล่ีย 4.70 0.41 มากท่ีสุด 

2. ด้านแผนการจัดการเรียนรู้ 

    2.1 มีองค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้

ครบถ้วน 

 

 

4.80 

 

 

0.45 

 

 

มากท่ีสดุ 

     2.2 สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และ

ตวัชีว้ดัตรงตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

พทุธศกัราช 2551 

 

 

5.00 

 

 

0.00 

 

 

มากท่ีสดุ 

     2.3 ตวัชีว้ดั สาระสําคญั และจดุประสงค์การเรียนรู้

สอดคล้องกนั 

 

4.80 

 

0.45 

 

มากท่ีสดุ 

     2.4 จดุประสงค์การเรียนรู้ คลอบคลมุการพฒันา  

ทัง้ด้านพทุธิพิสยั ทกัษะพิสยั และจิตพิสยั 

 

4.40 

 

0.89 

 

มาก 
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ตาราง 7  (ต่อ) 

 

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับ 

ความเหมาะสม 

     2.5 กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมและสอดคล้อง      

กบัตวัชีว้ดัชัน้ปี จดุประสงค์การเรียนรู้ และสาระ      

การเรียนรู้                 

 

 

4.60 

 

 

0.55 

 

 

มากท่ีสดุ 

     2.6 กิจกรรมการเรียนรู้มีความสอดคล้องตาม

ขัน้ตอนของรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ       

สืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ 

 

 

4.80 

 

 

0.45 

 

 

มากท่ีสดุ 

     2.7 กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมตอ่การปฏิบตัิ

กิจกรรมเพ่ือสง่เสริมทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน 

 

 

4.60 

 

 

0.55 

 

 

มากท่ีสดุ 

     2.8 กิจกรรมการเรียนรู้ มีการใช้เกมในการ     

สง่เสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน 

 

4.40 

 

0.55 

 

มาก 

     2.9 ระยะเวลาของแตล่ะขัน้ตอน ในการจดั         

กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มี 

ความเหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู้ 

 

 

4.60 

 

 

0.55 

 

 

มากท่ีสดุ 

     2.10 ส่ือการเรียนการสอนสอดคล้องกบัจดุประสงค์ 

เนือ้หา และกิจกรรม 

 

4.80 

 

0.45 

 

มากท่ีสดุ 

     2.11 การวดัและประเมินผล วดัได้สอดคล้องและ

ครอบคลมุตวัชีว้ดัและจดุประสงค์การเรียนรู้ 

 

4.40 

 

0.55 

 

มาก 

เฉล่ีย 4.69 0.27 มากท่ีสุด 

3. ด้านส่ือการจัดการเรียนรู้ 

    3.1 บตัรกิจกรรมมีลําดบัขัน้ตอนท่ีเหมาะสม         

ไว้ครบถ้วนชดัเจน 

 

 

4.60 

 

 

0.55 

 

 

มากท่ีสดุ 

     3.2 บตัรกิจกรรมจะชว่ยให้นกัเรียนได้พฒันาด้าน

พทุธิพิสยั ทกัษะพิสยั และจิตพิสยั 

 

4.60 

 

0.55 

 

มากท่ีสดุ 

     3.3 แบบบนัทกึกิจกรรมสอดคล้องกบับตัรกิจกรรม 4.40 0.55 มาก 
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ตาราง 7  (ต่อ) 

 

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับ 

ความเหมาะสม 

     3.4 แนวคําตอบกิจกรรมมีความชดัเจนและ

สอดคล้องกบับตัรกิจกรรม 

 

4.80 

 

0.45 

 

มากท่ีสดุ 

     3.5 กําหนดส่ือและอปุกรณ์ สําหรับการดําเนิน

กิจกรรมได้เหมาะสมกบัวยั  ความสนใจ และความ 

สามารถของผู้ เรียน 

 

 

4.60 

 

 

0.55 

 

 

มากท่ีสดุ 

     3.6 ส่ือการเรียนรู้กระตุ้นให้ผู้ เรียนบรรลตุาม

จดุประสงค์การเรียนรู้ และตวัชีว้ดั 

 

4.60 

 

0.55 

 

มากท่ีสดุ 

เฉล่ีย 4.60 0.48 มากท่ีสุด 

4. ด้านการวัดและประเมินผล 

     4.1  การวดัและประเมินผลครอบคลมุตวัชีว้ดั 

และจดุประสงค์ 

 

4.60 

 

0.55 

 

มากท่ีสดุ 

     4.2  การวดัและประเมินผล  มีเคร่ืองมือและ        

เกณฑ์ท่ีใช้วดัได้สอดคล้องกบัจดุประสงค์และกิจกรรม

การเรียนรู้ 

 

 

4.60 

 

 

0.55 

 

 

มากท่ีสดุ 

     4.3  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนแตล่ะชดุ

วดัได้ ตรงและครอบคลมุตวัชีว้ดั 

 

4.60 

 

0.55 

 

มากท่ีสดุ 

     4.4  แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน วดัได้ครอบคลมุทัง้ 8 ทกัษะ 

 

4.40 

 

0.55 

 

มาก 

     4.5  จํานวนข้อของแบบทดสอบมีความเหมาะสม 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 

เฉล่ีย 4.56 0.52 มากท่ีสุด 

รวมเฉล่ีย 4.62 0.42 มากท่ีสุด 

 

 จากตาราง 7 พบวา่ ผลการพิจารณาความเหมาะสมของชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบ     

สืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกบัการใช้เกม เร่ือง แมเ่หล็กและไฟฟ้า เพ่ือสง่เสริมทกัษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ทัง้ 3 ชดุ จากผู้ เช่ียวชาญ

จํานวน  5 ทา่น โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ ( X =4.62,S.D.=0.42)             
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เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ด้านท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุ ได้แก่  ด้านคูมื่อการใช้ชดุกิจกรรมการ

เรียนรู้ ( X =4.70,   S.D.=0.41) และ ด้านท่ีมีคา่เฉล่ียต่ําสดุ ได้แก่ ด้านการวดัและประเมินผล             

( X =4.56,S.D.=0.52)     
 

ตาราง 8   ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ และการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ  

              ในด้านความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ผู้เช่ียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน) 

 

     หัวข้อ  ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ รายการแก้ไข 

1. ด้านคูมื่อการ       

    ใช้ชดุกิจกรรม 

    การเรียนรู้ 

    ในคําชีแ้จง ควรอธิบาย 

    บทบาทของครูผู้สอนให้ 

    ชดัเจน 

    ปรับแก้ในคําชีแ้จงสําหรับครู 

    ในส่วนบทบาทของครูผู้สอน 

    ให้ชดัเจนเข้าใจง่าย    

2. ด้านแผนการ           

    จดัการเรียนรู้ 

1. สาระการเรียนรู้ควรมี 

    รายละเอียดมากพอท่ีนกัเรียน 

    ชัน้ ป.2 จะเข้าใจเนือ้หาได้ดี  

1. ปรับสาระการเรียนรู้ให้ 

    ครอบคลมุเนือ้หาโดยศกึษา   

    รายละเอียดจากหนงัสือเรียน 

    วิทยาศาสตร์ชัน้ ป.2 และคูมื่อครู 

    วิทยาศาสตร์ชัน้ ป.2 ของ สสวท.  

2. ควรระบเุวลาในการจดักิจกรรม  

    แตล่ะขัน้ตอนให้ชดัเจน 

2. กําหนดเวลาในการจดักิจกรรม 

    การเรียนการสอนแตล่ะขัน้ตอน 

    ไว้อยา่งชดัเจน 

3. ด้านส่ือ          

    การเรียนรู้  

1. ช่ือวสัดอุปุกรณ์ควรใช้คําเรียก 

    ท่ีนกัเรียนจะรู้จกัและเข้าใจ           

    ได้ง่าย ๆ 

1. แก้ไขช่ือเรียกอปุกรณ์การทดลอง 

    ด้วยคําท่ีนกัเรียนเข้าใจง่าย ๆ  

2. อปุกรณ์ท่ีนํามาทดลองควรเป็น 

    สิ่งท่ีอยูใ่กล้ตวันกัเรียน และ 

    พบเห็นได้ทัว่ ๆ ไป  

2. ปรับปรุงการใช้วสัดอุปุกรณ์           

    ในการทดลองให้เหมาะสมกบั 

    นกัเรียน 

3. มีคําท่ีพิมพ์ผิด พิมพ์ตกหลน่ 3. ตรวจทานแก้ไขคําให้ถกูต้อง 

4. ด้านการวดั 

  และประเมินผล 

    ตรวจสอบความสอดคล้องของ    

    จดุประสงค์และแบบทดสอบ 

    ก่อนเรียนและหลงัเรียนของ               

    ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 

    แก้ไขอปุกรณ์ให้ตรงกบัใน             

    บตัรกิจกรรม 
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 3.  ผลการหาคา่ดชันีประสิทธิผลของชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ 

ร่วมกับการใช้เกม เร่ือง แม่เหล็กและไฟฟ้า เพ่ือส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้

พืน้ฐาน สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2  ปรากฏผล ดงัตาราง 9 

ตาราง 9   ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ 

              ร่วมกับการใช้เกม เร่ือง แม่เหล็กและไฟฟ้า  (นักเรียน จาํนวน 27 คน) 

 

 

ชุดท่ี 
คะแนน

เตม็ 

ผลรวมของ

คะแนน

ก่อนเรียน 

ผลรวมของ

คะแนนหลัง

เรียน 

ดัชนีประสิทธิผล 

(E.I.) 

ร้อยละ แปลผล 

1 5 55 112 0.7125 71.25 ผา่นเกณฑ์ 

2 5 56 108 0.6582 65.82 ผา่นเกณฑ์ 

3 5 54 110 0.6914 69.14 ผา่นเกณฑ์ 

 

 จากตาราง 9  พบว่า ดชันีประสิทธิผลชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ 

ร่วมกบัการใช้เกม เร่ือง แมเ่หล็กและไฟฟ้า  จํานวน 3 ชดุ มีคา่ระหวา่ง 0.6582 - 0.7125  แสดงวา่

เรียนมีความรู้หลงัเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มขึน้ 0.6582 - 0.7125 หรือคิดเป็นร้อยละ          

65.82 – 71.25  

 ตอนท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน

ระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ในการวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน

ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน ด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้ ไปทดลองใช้กบักลุม่ตวัอย่าง จํานวน  

27 คน  นําเสนอดงัตาราง 10 
 

ตาราง 10  ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐานของนักเรียน 

               ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 ระหว่างก่อนและหลังเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้             

                

การทดสอบ n          X  S.D. t p 

ก่อนเรียน 27 6.11 1.45 
20.44 * 0.00 

หลงัเรียน 27 14.41 2.00 

* P< .05 
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 จากตาราง 10  พบวา่ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐานของนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้ หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิตท่ีิระดบั .05 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่  5 

 

บทสรุป 

 

การพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกบัการใช้เกม เร่ือง 

แมเ่หล็กและไฟฟ้า เพ่ือสง่เสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน สําหรับนกัเรียน         

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2  สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดงันี ้

 

 จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

 1.  เพ่ือสร้างและหาดชันีประสิทธิผลชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ 

ร่วมกบัการใช้เกม เร่ือง แมเ่หล็กและไฟฟ้า เพ่ือสง่เสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้

พืน้ฐาน สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 

 2.  เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐานระหวา่งก่อนเรียน 

และหลงัเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้  

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

 การพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกบัการใช้เกม เร่ือง 

แมเ่หล็กและไฟฟ้า  ผู้ วิจยัได้ดําเนินการตามกระบวนการวิจยัและพฒันา (Research and 

development)  ซึง่มีการดําเนินการ 2  ขัน้ตอน  ดงันี ้

 ขัน้ตอนท่ี 1  การสร้างและหาดัชนีประสิทธิผลชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ      

สืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกับการใช้เกม เร่ือง แม่เหล็กและไฟฟ้า เพ่ือส่งเสริมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน สาํหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 

 1.  สร้างชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกบัการใช้เกม เร่ือง 

แมเ่หล็กและไฟฟ้า  ทําให้ได้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ จํานวน 3 ชดุ ดงันี ้

      ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1  เร่ือง  แรงแมเ่หล็ก 

  ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 2  เร่ือง  แรงไฟฟ้า 

  ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง  พลงังานไฟฟ้า 

  โดยแตล่ะชดุกิจกรรมการเรียนรู้ มีองค์ประกอบตา่ง ๆ ดงันี ้
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    1.  คูมื่อการใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับครู   มีสว่นประกอบดงันี ้ 

            1.1  คําชีแ้จงสําหรับครู 

                     1.2  มาตรฐาน ตวัชีว้ดั และจดุประสงค์การเรียนรู้ 

   1.3  รายการส่ือและอปุกรณ์ 

   1.4  แผนการจดัการเรียนรู้  

         1.5  บตัรกิจกรรม 

     1.6  แนวการตอบกิจกรรม 

   1.7  เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน 

  2.  ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ สําหรับนกัเรียน  มีส่วนประกอบดงันี ้

   2.1  คําชีแ้จงสําหรับนกัเรียน 

                      2.2  แบบทดสอบก่อนเรียน  

                      2.3  บตัรกิจกรรม 

    2.4  แบบทดสอบหลงัเรียน 

  แตล่ะชดุมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ดงันี ้

   ขัน้ท่ี 1  ขัน้สร้างความสนใจ 

   ขัน้ท่ี 2  ขัน้สํารวจและค้นหา 

   ขัน้ท่ี 3  ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป 

   ขัน้ท่ี 4  ขัน้ขยายความรู้โดยใช้เกม 

   ขัน้ท่ี 5  ขัน้ประเมิน 

 และนําไปให้ผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 5 ทา่น เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของชดุกิจกรรม        

การเรียนรู้  

 2.  ทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2  โรงเรียนวดักรุงศรีเจริญ  สํานกังาน        

เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพิษณโุลกเขต 2 ปีการศกึษา 2557 จํานวน 27 คน ทัง้หมด 3 ชดุ 

จํานวน 14 ชัว่โมง  เพ่ือหาคา่ดชันีประสิทธิผลของชดุกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์คา่ดชันี

ประสิทธิผล ไมต่ํ่ากวา่ 0.50 หรือ ร้อยละ 50 จงึถือวา่มีประสิทธิผล  

 

 ขัน้ตอนท่ี 2  การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน  

ระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

 1.  ประชากร คือ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2  สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษาพิษณุโลกเขต 2  ปีการศกึษา 2557 
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 2.  กลุม่ตวัอย่าง คือ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2  โรงเรียนบ้านแมร่ะกา สงักดั

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพิษณุโลกเขต 2  ปีการศกึษา 2557  จํานวน 1 ห้องเรียน 

27 คน  โดยการเลือกแบบเจาะจง 

 

          เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

            1.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง 

  ชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกบัการใช้เกม เร่ือง แมเ่หล็ก

และไฟฟ้า เพ่ือสง่เสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน สําหรับนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 2   

 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

                    แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน เร่ือง แมเ่หล็กและ

ไฟฟ้า  

             

            การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ขัน้ตอนท่ี 1  การสร้างและหาดชันีประสิทธิผลชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกบัการใช้เกม เร่ือง แมเ่หล็กและไฟฟ้า ผู้ วิจยัได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลู โดย

การคา่เฉล่ีย ( X ) และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ของแบบประเมินความเหมาะสมของ          

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้ เช่ียวชาญ 5 ทา่น ประเมิน  และหาดชันีประสิทธิผลของชดุกิจกรรม        

การเรียนรู้จากสตูรการหาดชันีประสิทธิผล E.I. 

            ขัน้ตอนท่ี 2  การเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐานระหว่างก่อน

เรียน และหลงัเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้  ผู้ วิจยัได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูจากการทํา

แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการเรียนรู้ขัน้พืน้ฐาน ดงันี ้ 

 1.  นําคะแนนของนกัเรียนทัง้หมดมาหาคา่เฉล่ีย ( X )  และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 2.  เปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน ด้วยการทดสอบ 

ความมีนยัสําคญัของความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียท่ีได้จากการทดสอบก่อนและหลงัการสอนด้วย

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้สถิต ิt-test  Dependent  
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สรุปผลการวิจัย 

 1.  การสร้างและหาดชันีประสิทธิผลชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้  

ร่วมกบัการใช้เกม เร่ือง แมเ่หล็กและไฟฟ้า เพ่ือสง่เสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์          

ขัน้พืน้ฐาน สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 สรุปผลการวิจยัได้ดงันี ้

                   1.1  ผลการสร้างชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้  ร่วมกบัการใช้

เกม เร่ือง แมเ่หล็กและไฟฟ้า ได้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ทัง้หมด 3 ชดุ คือ ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1  

เร่ือง แรงแมเ่หล็ก  ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 2  เร่ือง แรงไฟฟ้า ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง  

พลงังานไฟฟ้า  ในแตล่ะชดุกิจกรรมการเรียนรู้ มีองค์ประกอบตา่ง ๆ ดงันี ้ คูมื่อการใช้ชดุกิจกรรม

การเรียนรู้สําหรับครู มีสว่นประกอบดงันี ้คําชีแ้จงสําหรับครู  มาตรฐาน/ตวัชีว้ดั/จดุประสงค์การ

เรียนรู้ รายการส่ือและอปุกรณ์ แผนการจดัการเรียนรู้ บตัรกิจกรรม  แนวการตอบกิจกรรม  และ

เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน   และชดุกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับนกัเรียน มีสว่นประกอบ

ดงันี ้ คําชีแ้จงสําหรับนกัเรียน  มาตรฐาน/ตวัชีว้ดั/จดุประสงค์การเรียนรู้  แบบทดสอบก่อนเรียน          

บตัรกิจกรรม และแบบทดสอบหลงัเรียน  โดยมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบสืบเสาะหา

ความรู้ 5 ขัน้ ได้แก่ 1) ขัน้สร้างความสนใจ   2) ขัน้สํารวจและค้นหา  3) ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป 

4) ขัน้ขยายความรู้ 5) ขัน้ประเมิน ประกอบด้วยส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย พร้อมกบัการ

ประเมินผลครบทัง้ 3 ด้าน คือด้านพทุธิพิสยั ด้านทกัษะพิสยั และด้านจิตพิสยั ซึง่ชดุกิจกรรม        

การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้  ร่วมกบัการใช้เกม เร่ือง แมเ่หล็กและไฟฟ้า โดยภาพรวม     

มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ ( X =4.62,S.D.=0.42)   

  1.2  ดชันีประสิทธิผลของชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกบั

การใช้เกม เร่ือง แมเ่หล็กและไฟฟ้า จํานวน 3 ชดุ มีคา่ดชันีประสิทธิผลระหวา่ง 0.6582 - 0.7125 

หรือ คดิเป็นร้อยละ 65.82 – 71.25   

 2.  ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐานของนกัเรียนท่ีเรียนด้วยชดุกิจกรรม

การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกบัการใช้เกม เร่ือง แมเ่หล็กและไฟฟ้า หลงัเรียนสงูกวา่

ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั.05 

 

อภปิรายผล 

 การพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกบัการใช้เกม เร่ือง 

แมเ่หล็กและไฟฟ้า เพ่ือสง่เสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน สําหรับนกัเรียน     

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2  ผู้ วิจยัได้นําประเดน็ท่ีค้นพบมาอภิปราย โดยแบง่เป็น 2 ตอน ตาม

จดุมุง่หมายของการวิจยั ดงันี ้ 
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 1.  ผลการสร้างและหาดชันีประสิทธิผลชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ 

ร่วมกบัการใช้เกม เร่ืองแมเ่หล็กและไฟฟ้า ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ได้ผา่นการพิจารณาความเหมาะสมของ

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้จากผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 5 ท่าน พบวา่ องค์ประกอบของชดุกิจกรรมการ

เรียนรู้ มีความเหมาะสมระดบัมากท่ีสดุ ( X =4.62,S.D.=0.42) ทัง้นีเ้น่ืองมาจากกระบวนการสร้าง

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้ วิจยัได้ดําเนินการสร้างตามขัน้ตอน โดยเร่ิมจากการศกึษาหลกัสตูร

แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ศกึษามาตรฐานการเรียนรู้  ตวัชีว้ดั สาระการ

เรียนรู้แกนกลาง  กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลกัการและทฤษฏีเก่ียวกบัการสอน

วิทยาศาสตร์  วิธีการสร้างและพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้ กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 

หาความรู้ 5 ขัน้ การใช้เกมประกอบการเรียนการสอน และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้

พืน้ฐาน แล้วจงึดําเนินการสร้างชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เม่ือนําไปหาคา่ดชันีประสิทธิผลกบันกัเรียน

จํานวน 27 คน พบวา่ ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ทัง้ 3 ชดุ มีคา่ระหวา่ง 0.6582 - 0.7125 ซึง่คา่ดชันี

ประสิทธิผลของชดุกิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ อภิมขุ  ลีพ้งษ์กลุ  (2551) ได้

พฒันากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชดุส่ือประสม กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง แสง ชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 4  พบวา่ กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชดุส่ือประสม เร่ือง แสง ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4   

มีคา่ดชันีประสิทธิผล เท่ากบั 0.6371 ซึง่แสดงว่านกัเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน ร้อยละ 63.71 

ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผู้ วิจยั  ได้ดําเนินการสร้างชดุกิจกรรมการเรียนรู้ตามคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญ 

และอาจารย์ท่ีปรึกษา ซึง่ประกอบด้วย คูมื่อการใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับครู มีคําชีแ้จง 

มาตรฐาน/ตวัชีว้ดั/จดุประสงค์การเรียนรู้  รายการส่ือและอปุกรณ์  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีจดั

กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้  บตัรกิจกรรม แนวการตอบกิจกรรม เฉลย

แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน และชดุกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับนกัเรียน มีคําชีแ้จงสําหรับ 

นกัเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน บตัรกิจกรรม แบบทดสอบหลงัเรียน  ตามรูปแบบของบญุชม           

ศรีสะอาด (2541, หน้า 95 - 96 ) ได้นําเสนอวา่ชดุกิจกรรมควรมีองค์ประกอบท่ีสําคญั 4 ประการ 

คือ คูมื่อการใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ บตัรงาน  แบบทดสอบวดัความก้าวหน้าของผู้ เรียน  และส่ือ 

การเรียนตา่ง ๆ  นอกจากนีผู้้ วิจยัยงัได้ออกแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน

แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกบัการใช้เกม  จงึทําให้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้ วิจยัสร้างและ

พฒันาขึน้เกิดประสิทธิผลตามต้องการ 

 2.  ผลการเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน ระหวา่งก่อนเรียน 

และหลงัเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกบัการใช้เกม เร่ือง 

แมเ่หล็กและไฟฟ้า พบวา่ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐานของนกัเรียนท่ีเรียนด้วย
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ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั.05 การได้

ผลการวิจยัดงักลา่ว อาจเป็นเพราะชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกบั      

การใช้เกม เร่ือง แมเ่หล็กและไฟฟ้า  มีกิจกรรมท่ีสร้างแรงจงูใจ ให้ผู้ เรียนรู้จกัแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเอง ได้ฝึกคิด ค้นพบความจริงตา่ง ๆ  โดยการลงมือปฏิบตัเิพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลู นําข้อมลูท่ี

ได้มาวิเคราะห์แปลผล ชว่ยให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นขัน้ตอน  โดยมีขัน้ตอนการเรียน 5 ขัน้ ดงันี ้

 ขัน้ท่ี1  ขัน้สร้างความสนใจ (Engagement)  เป็นขัน้ท่ีครูนําเข้าสูบ่ทเรียนโดยใช้ส่ือหรือ

สถานการณ์ ให้ผู้ เรียนสนใจ หรือเช่ือมโยงความรู้เดมิกบัเร่ืองท่ีจะศกึษา  ซึง่ในชดุกิจกรรมการ

เรียนรู้แตล่ะชดุ ครูจะเปิดประเดน็โดยการใช้ส่ือของจริง ร่วมกบัใช้คําถามท่ีทําให้ผู้ เรียนเกิดความ

สงสยั ต้องการค้นหาคําตอบ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดทฤษฎีพฒันาการทางสตปัิญญาของเพียเจต์  

(Piaget, อ้างอิงใน ภพ  เลาหไพบลูย์, 2542, หน้า 69-70) ท่ีกลา่ววา่ ในการสอนครูควรถามคําถาม 

มากกวา่การให้คําตอบโดยเฉพาะคําถามประเภทปลายเปิด เม่ือถามคําถามแล้ว ครูควรรอคําตอบ

ของนกัเรียน เพราะนกัเรียนต้องการเวลาท่ีจะดดูซมึคําถามและปรับเปล่ียนขยายโครงสร้างของ

สมอง เพ่ือตอบคําถามนัน้ 

 ขัน้ท่ี 2  ขัน้สํารวจและค้นหา (Exploration) เป็นขัน้ตอนท่ีนกัเรียนวางแผนกําหนด      

แนวทางการตรวจสอบปัญหา ตัง้สมมตฐิาน ลงมือปฏิบตัิเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูหลาย ๆ วิธี เชน่   

ทําการทดลอง ศกึษาหาข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูตา่ง ๆ ในขัน้นีผู้้ เรียนจะแบง่กลุม่คละความสามารถ 

เก่ง ปานกลาง อ่อน  ร่วมกนัปฏิบตัิกิจกรรมตา่ง ๆ  เชน่ ทําการทดลองและตอบคําถามหลงัการ

ทดลองท่ีนําไปสูก่ารสรุปผลการทดลองได้อยา่งชดัเจน  ได้ฝึกทกัษะตา่ง ๆ โดยเฉพาะทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน  สอดคล้องกบัแนวคิดของเพียเจต์ (Piaget, อ้างอิงใน       

ภพ  เลาหไพบลูย์, 2542, หน้า 69-70) ท่ีกลา่ววา่ให้นกัเรียนท่ีมีระดบัพฒันาการทางสติปัญญา      

ท่ีแตกตา่งกนั ทํางานร่วมกนัมากขึน้ โดยอาจแบง่นกัเรียนออกเป็นกลุม่ยอ่ยและการสอนให้นกัเรียน  

มีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนจะชว่ยให้นกัเรียนคํานงึถึงเหตผุลของผู้ อ่ืนมากขึน้ โดยไมคํ่านงึถึงเหตผุลของ

ตนเองเป็นใหญ่ ทําให้นกัเรียนได้หลาย ๆ แนวความคิด เป็นการพฒันาสติปัญญาให้สงูขึน้ และ

แนวคิดทฤษฎีพฒันาการทางสตปัิญญาของเพียเจต์(Piaget, อ้างอิงใน สวุฒัน์  นิยมค้า, 2531, 

หน้า 424-425)  ท่ีกลา่ววา่ในระดบัชัน้ประถมศกึษานัน้ ควรจดัการเรียนการสอนโดยอาศยั

ประสบการณ์รูปธรรมเป็นหลกั เพราะเดก็สามารถเรียนรู้ได้ดีและสามารถฝึกได้จากประสบการณ์

ตรง การเรียนรู้จะเกิดขึน้ได้เม่ือมีการปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อมโดยการลงมือปฏิบตัิ   

              ขัน้ท่ี 3  ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป(Explanation) เป็นขัน้ตอนการนําข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์  

แปลผล สรุปผล และนําเสนอผลในรูปแบบตา่ง ๆ ผลท่ีได้จะชว่ยสร้างความรู้และชว่ยให้เกิดการ



86 
 

เรียนรู้ได้ ในขัน้ตอนนีน้กัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 อาจจะยงัไมส่ามารถอภิปราย และ

สรุปผลได้ด้วยตนเอง  ครูจงึใช้วิธีให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่นําเสนอข้อมลูท่ีได้จากการทดลอง และใช้

การตอบคําถามหลงัการทดลอง มาเป็นแนวทางในการอภิปรายผล และสรุปผลการทดลองร่วมกนั  

 ขัน้ท่ี 4  ขัน้ขยายความรู้ (Elaboration)  เป็นขัน้ตอนท่ีให้ผู้ เรียนนําความรู้ท่ีได้จากการ 

ทํากิจกรรมและสรุปผลการทดลอง ไปเช่ือมโยงกบัการเล่นเกม เพ่ือให้ได้ความรู้ท่ีกว้างขวางขึน้  

 ขัน้ท่ี 5  ขัน้ประเมิน (Evaluation)  เป็นขัน้ตอนสดุท้ายของการเรียนรู้โดยครูให้ผู้ เรียน    

ได้ตรวจสอบการเรียนรู้ท่ีได้เรียนมาแล้วด้วยกระบวนการตา่ง ๆ  โดยการประเมินผลการปฏิบตัิ

กิจกรรม และให้ทําแบบทดสอบหลงัเรียน หลงัจากนัน้เฉลยคําตอบเพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีถกูต้อง

ชดัเจน และให้ผู้ เรียนร่วมกนัสรุปความรู้ท่ีได้จากการเรียน 

 การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกบัการใช้เกม ผู้ วิจยัได้เลือก 

ใช้เกมในขัน้ท่ี 4 ขัน้ขยายความรู้ เน่ืองจากเกมชว่ยสร้างแรงจงูใจในการปฏิบตักิิจกรรมสร้าง

บรรยากาศ ท่ีดีในการเรียนรู้ และฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้มากย่ิงขึน้ ตามแนวทาง

ของสํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ (2553, หน้า 8 ) ท่ีกลา่ววา่ ลกัษณะของ

เกมวิทยาศาสตร์ท่ีดีจะชว่ยให้ผู้ เรียนได้พฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และผู้ เรียนมี

การตดัสินใจในขณะเลน่เกม โดยการตดัสินใจนัน้เก่ียวข้องกบัการใช้ทกัษะหรือความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ท่ีผู้ เรียนมีอยูเ่ป็นการเพิ่มพนูทกัษะทางวิทยาศาสตร์ให้กบัผู้ เรียนได้ดีย่ิงขึน้ ซึง่ใน

ขัน้ตอนนีน้กัเรียนจะได้ใช้ความรู้ท่ีได้จากการปฏิบตัิกิจกรรม และการทดลองมาใช้ในการเลน่เกม

อยา่งมีจดุมุง่หมาย และเม่ือจบเกมแล้วมีการอภิปรายผลเพ่ือสรุปความรู้ร่วมกนั  ทําให้นกัเรียนมี

โอกาสได้แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ร่วมกบัผู้ อ่ืน จงึเป็นการสง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ 

สอดคล้องกบัแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2546, หน้า 85) กลา่ววา่ เกมชว่ยให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วม     

ในการเรียนรู้สงู ผู้ เรียนได้รับความสนกุสนาน และเกิดการเรียนรู้จากการเลน่โดยการเห็นประจกัษ์

แจ้งด้วยตนเอง ทําให้การเรียนรู้นัน้ มีความหมาย และอยู่คงทน 

 ด้วยเหตผุลดงักลา่วเป็นการสนบัสนนุผลการวิจยัในครัง้นีว้า่ นกัเรียนท่ีเรียนด้วย                 

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  5 ขัน้ ร่วมกบัการใช้เกม เร่ือง แมเ่หล็กและไฟฟ้า มี

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน สอดคล้องกบัผลการ 

วิจยั ของพรรัตน์  ก่ิงมะลิ (2552) ได้ทําการพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง พืช 

โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านตําหรุ  

(วิงประชาสงเคราะห์) พบว่า นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนโดยการจดัการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้  มีความสามารถในทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สงูกวา่นกัเรียน      
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ท่ีได้รับการสอนแบบปกต ิอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทํานองเดียวกนักบังานวิจยัของ          

มลชยา กาศอินตา (2555) ได้ศกึษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแบบสืบเสาะหา

ความรู้ (5E) โดยใช้ชดุกิจกรรมเป็นส่ือ เพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์                  

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ผลการวิจยัพบวา่  นกัเรียนกลุม่ทดลองท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ด้วยเทคนิคแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยใช้ชดุกิจกรรมเป็นส่ือ มีคะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทาง 

การเรียนและทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ สงูกว่าก่อนได้รับ

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  และนกัเรียนกลุม่ทดลองท่ีได้รับ

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยใช้ชดุกิจกรรมเป็นส่ือมี

คะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลงัการจดักิจกรรม

การเรียนรู้สงูกวา่นกัเรียนกลุ่มท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิต ิ    

ท่ีระดบั .01  สอดคล้องกบังานวิจยัของ สิริวรรณ ใจกระเสน (2554) ได้พฒันาทกัษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้เกมวิทยาศาสตร์ สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5  โรงเรียนบ้าน    

หนองบวั จงัหวดัลําพนู  ผลการวิจยัพบว่า  นกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้เกมวิทยาศาสตร์มีคะแนนทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01    

  

ข้อเสนอแนะ 

 ผลจากการใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกบัการใช้เกม เร่ือง 

แมเ่หล็กและไฟฟ้า พบประเดน็สําคญัดงัตอ่ไปนี ้

            ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

       1.  การนําชดุกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ ครูผู้สอนควรศกึษาและทําความเข้าใจวิธีการใช้

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ และขัน้ตอนของการจดักระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  ให้เกิด

ความเข้าใจอยา่งชดัเจน เน่ืองจากการจดักิจกรรมการเรียนตามชดุกิจกรรมการเรียนรู้นีเ้น้นทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน  ซึง่ถ้าดําเนินการให้นกัเรียนในกลุม่ร่วมมือกนัตลอดใน

ทกุขัน้ตอนแล้ว จะชว่ยพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐานให้สงูขึน้ 

  2.  ครูผู้สอนควรจดัสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้เหมาะสมกบัการเลน่เกม และควร

ควบคมุเวลาท่ีใช้เลน่เกม เน่ืองจากนกัเรียนเกิดความสนกุจากการเลม่เกม อาจทําให้ใช้เวลาเกิน

กําหนด                  

                    3.  การจดักิจกรรมในลกัษณะเหมือนชดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1 ท่ีครูใช้คําถามกระตุ้น

ให้นกัเรียนคิดหาคําตอบเลือกใช้วสัดอุปุกรณ์ในการทดลองท่ีนกัเรียนรู้จกัมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดี

คดัเลือกเกมท่ีมีความเหมาะสมกบัเนือ้หา และวยัของนกัเรียนจะชว่ยให้เกิดประสิทธิผลสงู                                          
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                  4.  ครูผู้สอนควรเตรียมอปุกรณ์ตา่ง ๆ ให้พร้อมและทดสอบอปุกรณ์ก่อนการทดลอง 

จดัเตรียม ให้เพียงพอสําหรับทํากิจกรรม 

     ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 

                 1.  ควรมีการพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกบัการใช้

เกม  เพ่ือสง่เสริมผู้ เรียนให้มีทกัษะการแก้ปัญหา 

  2.  ควรสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการออกแบบเกม วิธีการเลน่เกม ให้สอดคล้อง

กบัเนือ้หาท่ีเรียน เพ่ือสง่เสริมผู้ เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ 
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ภาคผนวก ก รายนามผู้เช่ียวชาญ  
 

รายนามผู้เช่ียวชาญ  

 

1.  ดร.วิเชียร  ธํารงโสตถิสกลุ     ผู้ เช่ียวชาญด้านหลกัสตูรและการสอน 

อาจารย์ประจําภาควิชาการศกึษา   

สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน    คณะศกึษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยันเรศวร  จงัหวดัพิษณโุลก 

2.  นางสรัญญา  แสงชยั   ผู้ เช่ียวชาญด้านการวิจยัและประเมินผล   

ศกึษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพิษณุโลก เขต 2

จงัหวดัพิษณโุลก  

3.  นางอมลวรรณ  ศรีคํา  ผู้ เช่ียวชาญด้านหลกัสตูรและการสอน 

  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนชมุชน 12 ทา่ตาลประชาสฤษฏ์ 

  สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพิษณุโลก เขต 2

  จงัหวดัพิษณโุลก  

4.  นางอญัชลี  อวสานะพนัธุ์  ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์ 

  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแมร่ะกา 

  สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพิษณุโลก เขต 2

  จงัหวดัพษิณโุลก  

5.  นางปรียาวดี  บวัแก้ว  ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์ 

ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนพิณพลราษฏร์ (ตัง้ตรงจิตร 12)

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพิษณุโลก เขต 2

จงัหวดัพิษณโุลก  

 

 

 

 

 



97 

 
ภาคผนวก ข    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกับการใช้เกม                           

                    เร่ือง แม่เหล็กและไฟฟ้า เพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

                    ขัน้พืน้ฐาน  สาํหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 

 

 

  คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้  

ร่วมกับการใช้เกม  เร่ือง แม่เหล็กและไฟฟ้า  

สาํหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 

  

        ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1  

          เร่ือง   แรงแม่เหล็ก 

 

 

 

 

 

 
จัดทาํโดย 

นางวรรณภา  พุทธสอน 

 

 

 

หลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาหลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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 คาํช้ีแจงสําหรับครู 

คําชีแ้จงสําหรับครู ประกอบการใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้      

5 ขัน้ ร่วมกบัการใช้เกม  เร่ือง แม่เหลก็และไฟฟ้า สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2                 

ชดุท่ี 1  เร่ือง แรงแม่เหลก็   ประกอบด้วย 
 

บทบาทของครูผู้สอน 
 

  1.  ครูผู้สอน ต้องศกึษา  ทําความเข้าใจ เก่ียวกบั คําชีแ้จงสาํหรับครู และ 

แผนการจดัการเรียนรู้ เพ่ือท่ีจะสามารถนําชดุกิจกรรมการเรียนรู้ ไปใช้ในการจดักิจกรรม

การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตอ่ไป   

     2.  ครูผู้สอน ต้องจดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์ให้พร้อม ตามลําดบัการใช้ก่อนหลงั 

 3.  ก่อนดําเนินการปฏิบติักิจกรรม ครูต้องชีแ้จงให้นกัเรียนรู้เก่ียวกบับทบาท      

ของนกัเรียนการใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้  ดงันี ้

  3.1  ศกึษาบทบาทของนกัเรียนในการปฏิบติักิจกรรมให้เข้าใจก่อนการเรียนรู้

โดยใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 

  3.2  ปฏิบติักิจกรรมตามลําดบัขัน้ตอนในบตัรกิจกรรม เพ่ือจะได้ทราบวา่จะ

ปฏิบติักิจกรรมอะไร  อย่างไร 

   3.3  นกัเรียนต้องตัง้ใจปฏิบติักิจกรรมอย่างเตม็ความสามารถ ต้องให้ความ

ร่วมมือ ช่วยเหลือซึง่กนัและกนั   

  3.4  การปฏิบติักิจกรรมทกุครัง้  นกัเรียนต้องใช้สื่อ อปุกรณ์ อย่างระมดัระวงั 

และคํานงึถงึความปลอดภยัให้มากท่ีสดุ 

  3.5  หลงัจากปฏิบติักิจกรรมแล้ว  นกัเรียนจะต้องจดัเก็บอปุกรณ์ทกุชิน้ให้

เรียบร้อย 
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4.  ดําเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  5 ขัน้ ร่วมกบั      

การใช้เกม  ดงันี ้ 

  4.1  ขัน้สร้างความสนใจ   

                          นําเข้าสูบ่ทเรียนโดยการกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น 

เช่น  ตัง้คําถาม เลน่เกม  หรือกําหนดสถานการณ์ให้นกัเรียนสนใจอยากสํารวจและ

ค้นหา  หรือพดูเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัเร่ืองใหม่ท่ีจะเรียน 

 4.2  ขัน้สาํรวจและค้นหา   

               อํานวยความสะดวก  กํากบัดแูล  ให้นกัเรียนใช้กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ สาํรวจตรวจสอบ  ลงมือปฏิบติัเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลู เช่น ทําการทดลอง        

ทํากิจกรรมภาคสนาม  ศกึษาหาข้อมลูจากเอกสาร หรือจากแหลง่ข้อมลูตา่ง ๆ เพ่ือให้ 

ได้ข้อมลูอย่างเพียงพอ 

 4.3  ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป   

                   ให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ได้อธิบายผลการทดลอง   ทําการวิเคราะห์        

แปลผลข้อมลูท่ีได้จากการทดลอง  เพ่ือสรุปผล  และนําเสนอหน้าชัน้เรียน  ครูและ

นกัเรียนร่วมกนัตอบปัญหาท่ีสงสยั  อภิปรายสรุปผลเป็นองค์ความรู้ร่วมกนั 

 4.4  ขัน้ขยายความรู้   

                          ให้คําแนะนํานกัเรียนนําความรู้ท่ีสร้างขึน้ใหม่ไปเช่ือมโยงกบัความรู้

เดิม ใช้ความรู้อธิบายเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ตา่ง ๆ ทําให้ขยายความรู้กว้างขวาง 

ย่ิงขึน้  

  4.5  ขัน้ประเมิน   

                          ดําเนินการประเมินผู้ เรียนรายบคุคล  รายกลุม่  จากชิน้งาน/ภาระงาน          

การเลน่เกม  แบบฝึกหดั  แบบทดสอบ  สงัเกตพฤติกรรมนกัเรียน  แล้วบนัทกึคะแนน    

ลงในแบบบนัทกึ 
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       1.  ชดุกิจกรรมการเรียนรู้  ชดุท่ี 1  เร่ือง แรงแม่เหลก็    

 2.  อปุกรณ์และสารเคมี ดงันี ้

  2.1  บตัรกิจกรรมท่ี 1 เร่ือง  สมบติัของแม่เหลก็ 

         อปุกรณ์ / 1 กลุม่ 

1. กระดาษ             1  แผน่  2. กรรไกร          1  อนั 

3. ใบไม้                  3  ใบ  4. เส้นลวด         1  เส้น 

5. กระป๋องนํา้อดัลม 1  กระป๋อง  6. ยางลบ           1  ก้อน 

7. ดินสอ                 1  แทง่  8. ตะป ู              1  ตวั 

9. ถงุพลาสติก         1   ถงุ 10. ลวดเสียบกระดาษ  4  อนั 

 11. แม่เหลก็              1  แท่ง  
 

2.2  บตัรกิจกรรมท่ี 2  เร่ือง  แรงแมเ่หลก็ 

                      อปุกรณ์ / 1 กลุม่ 

         1. แม่เหลก็แท่งสีเ่หลี่ยม   2  แท่ง   
 

     2.3   บตัรกิจกรรมท่ี 3  เร่ือง  แรงแม่เหลก็ 

     อปุกรณ์ / 1 กลุม่ 

 1. แม่เหลก็แท่งสี่เหลีย่ม   1   แท่ง 

 2. เชือก                           1   เส้น 

 3. เขม็ทิศ                         1   เส้น 

 2.4  บตัรกิจกรรมท่ี 4  เร่ือง  ประโยชน์ของแม่เหลก็ 

 2.5   เกม  แม่เหล็กหรรษา  

     อปุกรณ์ / ผู้ เลน่ 1 คน 
 

 1. ขวดใส 1   ขวด 2. แม่เหลก็               1   อนั 

 3. เขม็หมดุ     10   ตวั 4. ลวดเสียบกระดาษ   10   ตวั 

               

 

 

 

            

         สิ่งที่ครูต้องเตรียม 
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   1. ทดลองและจําแนกวตัถโุดยใช้สมบตัิของแม่เหล็กเป็นเกณฑ์ได้ 

 2. ทดลองและอธิบายแรงท่ีเกิดจากแม่เหล็กได้ 

3. ระบทิุศโดยใช้แม่เหล็กได้ 

4. อธิบายการนําแม่เหล็กมาใช้ประโยชน์ได้ 

 

 

  มาตรฐาน/ตัวช้ีวดั/จุดประสงค์  

   เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์  

  มีกระบวนการ  สืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารสิ่งท่ีเรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 อย่างถกูต้องและมีคณุธรรม    

     

               1. ทดลองและอธิบายแรงท่ีเกิดจากแม่เหล็ก 

      2. อธิบายการนําแม่เหล็กมาใช้ ประโยชน์              

       

มาตรฐาน  ว 4.1 

ตัวช้ีวดั    

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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รายการส่ือและอุปกรณ์สาํหรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

    ส่ือและอุปกรณ์ที่ใช้สาํหรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ชุดที่ 1 
 

 อุปกรณ์และสารเคม ีดังนี ้

 1. บัตรกิจกรรมที่ 1 เร่ือง  สมบติัของแม่เหลก็ 

  อปุกรณ์  / 1 กลุม่ 

1. กระดาษ            1   แผน่  2. กรรไกร           1  อนั 

3. ใบไม้                2-3 ใบ  4. เส้นลวด          1  เส้น 

5. กระป๋องนํา้อดัลม 1  กระป๋อง  6. ยางลบ            1  ก้อน 

7. ดินสอ                1  แท่ง  8. ตะป ู               1  ตวั 

9. ถงุพลาสติก        1   ถงุ 10. ลวดเสียบกระดาษ   4  อนั 

11. แมเ่หลก็           1  แท่ง  

2. บัตรกิจกรรมที่ 2  เร่ือง  แรงแม่เหลก็ 

                   อปุกรณ์  / 1 กลุม่ 

     1. แม่เหลก็แท่งสีเ่หลีย่ม    2  แท่ง   

     3. บัตรกิจกรรมที่ 3  เร่ือง  แรงแม่เหลก็ 

     อปุกรณ์  / 1 กลุม่ 

 1. แม่เหลก็แท่งสี่เหลีย่ม    1   แท่ง 

 2. เชือก                            1   เส้น 

 3. เขม็ทิศ                         1   เส้น 

 4. บัตรกิจกรรมที่ 4  เร่ือง  ประโยชน์ของแม่เหลก็ 

              5.  เกม  แม่เหล็กหรรษา  

   อปุกรณ์  

1. ขวดใส   1   ขวด 2. แม่เหลก็               1   อนั 

3. เขม็หมดุ                  10   ตวั 4. ลวดเสียบกระดาษ   10   ตวั 
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แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 

 

รายวชิาวทิยาศาสตร์  รหัสวชิา ว 12101                           ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2      

หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง  แม่เหล็กและไฟฟ้า             เวลา 14  ช่ัวโมง    

เร่ือง   แรงแม่เหล็ก                    เวลา  6  ช่ัวโมง 

………………………………………………………………………………………………… 

1.  สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชีว้ดั 

     สาระที่ 4   แรงและการเคลื่อนท่ี 

      มาตรฐาน  ว 4.1  เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหลก็ไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรง

นิวเคลียร์  มีกระบวนการสบืเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์

อย่างถกูต้อง และมีคณุธรรม    

   ตัวชีว้ัด      

                          ป.2/1   ทดลองและอธิบายแรงท่ีเกิดจากแม่เหลก็ 

                          ป.2/2   อธิบายการนําแม่เหลก็มาใช้ประโยชน์              

     สาระที่ 8   ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 มาตรฐาน  ว 8.1  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสบื

เสาะหาความรู้  การแก้ปัญหา รู้วา่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดขึน้สว่นใหญ่มีรูปแบบท่ี

แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมลูและเคร่ืองมือท่ีมีอยู่ในช่วงเวลานัน้ๆ 

เข้าใจวา่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสงัคม และสิ่งแวดล้อม มีความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กนั 

 ตัวชีว้ัด     

  ป.2/1  ตัง้คําถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะศกึษาตามท่ีกําหนดให้และตามความสนใจ 

        ป.2/2  วางแผนการสงัเกต สํารวจตรวจสอบ ศกึษาค้นคว้า โดยใช้ความคิดของ

ตนเองของกลุม่ และของครู 

 ป.2/3  ใช้วสัด ุอปุกรณ์ เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการสํารวจตรวจสอบ และบนัทกึ

ข้อมลู 

  ป.2/4  จดักลุม่ข้อมลู เปรียบเทียบ และนําเสนอผล 

  ป.2/5  ตัง้คําถามใหม่จากผลการสํารวจตรวจสอบ 

  ป.2/6   แสดงความคิดเห็นเป็นกลุม่และรวบรวมเป็นความรู้ 
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 ป.2/7  บนัทกึและอธิบายผลการสงัเกต สํารวจตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา 

โดยเขียนภาพ แผนภาพ หรือคําอธิบาย 

  ป.2/8  นําเสนอผลงานด้วยวาจาให้ผู้อื่นเข้าใจกระบวนการและผลของงาน 

2.  สาระสาํคัญ 

 แม่เหลก็ดงึดดูสารแมเ่หลก็ และแม่เหลก็ 2 แท่ง สามารถดงึดดูหรือผลกัซึง่กนัและ     

กนัได้   ขัว้เหนือของแม่เหลก็จะหนัไปทางทิศเหนือเสมอ แม่เหลก็มี 2 ขัว้  ขัว้เหมือนกนัจะ

ผลกักนั ขัว้ตา่งกนัจะดงึดดูกนั แรงท่ีเกิดขึน้นี ้เรียกวา่ แรงแม่เหลก็ และบริเวณท่ีมีแรง

แม่เหลก็ เรียกวา่ สนามแมเ่หลก็  สามารถนําแม่เหลก็ไปใช้ประโยชน์ได้ 

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

      ด้านความรู้ 

      1.  ทดลองและจําแนกวตัถโุดยใช้สมบติัของแม่เหลก็เป็นเกณฑ์ได้ 

  2.  ทดลองและอธิบายแรงท่ีเกิดจากแมเ่หลก็ได้ 

3.  ระบทิุศโดยใช้แม่เหลก็ได้ 

4.  อธิบายการนําแมเ่หลก็มาใช้ประโยชน์ได้ 

     ด้านทักษะ/กระบวนการ 

              นกัเรียนมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน 

 1.  ทกัษะการสงัเกต   

  2.  ทกัษะการคํานวณ 

     3.  ทกัษะการจําแนกประเภท 

     4.  ทกัษะการหาความสมัพนัธ์ระหวา่งสเปสกบัสเปส และสเปสกบัเวลา 

      5.  ทกัษะการพยากรณ์ 

     6.  ทกัษะการลงความเห็นจากข้อมลู 

  ด้านคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

          -  นกัเรียนมีความมุ่งมัน่ในการทํางาน  
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4. สาระการเรียนรู้ 

 วตัถท่ีุสามารถดงึดดูเหลก็ได้ แม่เหลก็จะดงึดดูวตัถท่ีุทําด้วยเหลก็ เรียกแรงดงึดดูนี ้

วา่  แรงแม่เหลก็  และเรียกวตัถท่ีุแม่เหลก็ดงึดดูได้วา่ สารแม่เหลก็ แม่เหลก็ 2 แท่งจะผลกักนั

เม่ือนําปลายท่ีมี สเีดียวกนัเข้าใกล้กนั  และจะดงึดดูกนัเม่ือนําปลายท่ีมีสีตา่งกนัเข้าใกล้กนั  

ปลายของแม่เหลก็แตล่ะแท่งจะมีสมบติัตา่งกนั เรียกปลายแตล่ะด้านวา่ขัว้แม่เหลก็ เม่ือ

วางตวัอย่างอิสระในแนวนอน ปลายแท่งแม่เหลก็จะชีใ้นแนวเหนือ – ใต้ เสมอ ปลายท่ีชีไ้ป

ทางทิศเหนือ เรียกวา่ ขัว้เหนือ (N)  และเรียกปลายท่ีชีไ้ปทางทิศใต้วา่ ขัว้ใต้ (S) รอบ ๆ แท่ง

แม่เหลก็มีแรงสนามแมเ่หลก็ แม่เหลก็มีประโยชน์ในการทําของเลน่ของใช้ และนําไปแยกสาร

แม่เหลก็ออกจากวตัถอุื่นได้ 

5. สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 

   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ 

     1)  กระบวนการทํางานกลุม่    

   2)  กระบวนการปฏิบติั 
 

6.  กิจกรรมการเรียนรู้  
 ช่ัวโมงที่ 1-2 

                นกัเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน ชดุท่ี 1  เร่ือง  แรงแม่เหลก็  จํานวน 5 ข้อโดย 

ให้นกัเรียนเลือกคําตอบท่ีถกูท่ีสดุเพียงคําตอบเดียว  แล้วทําเคร่ืองหมาย   ลงใน

กระดาษคําตอบ   (10 นาที) 
  

 ขัน้สร้างความสนใจ   (5 นาที) 

 1.  ครูนําเศษวสัดตุา่ง ๆ เช่น เหรียญบาท  เส้นลวด  ใบไม้ กระดาษ ดินสอ มาให้

นกัเรียนด ูจากนัน้ ครูใช้แมเ่หลก็ดดูเศษวสัดเุหลา่นัน้ทีละชนิดให้นกัเรียนด ูตัง้คําถามให้

นกัเรียนคิด ดงันี ้ 

 -  วตัถท่ีุดงึดดูเหลก็ได้เรียกวา่ อะไร   (แม่เหลก็) 

 -  สิ่งใดบ้างท่ีแม่เหลก็สามารถดงึดดูได้  (เส้นลวด   เหรียญบาท )   

 -  สิ่งของท่ีอยู่รอบตวันกัเรียนท่ีแม่เหลก็สามารถดงึดดูได้  มีอะไรอีกบ้าง            

(รับฟังคําตอบของนกัเรียนทกุคน โดยครูเขียนคําตอบของนกัเรียนไว้บนกระดาน) 

 -  นกัเรียนคิดวา่ “แมเ่หลก็มีสมบติัอย่างไร” 

 2.  ครูแจ้งจดุประสงค์การเรียนรู้  เร่ือง  แรงแม่เหลก็  
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 ขัน้สาํรวจและค้นหา (105 นาที) 

 3.  แบง่นกัเรียนเป็นกลุม่ ๆ ละ 3 - 4  คน  คละความสามารถ  เก่ง  ปานกลาง   

ออ่น  (ครูเป็นผู้ ช่วยในการแบง่กลุม่ของนกัเรียน) นกัเรียนเลือกประธาน  เลขานกุาร เพ่ือ    

แบง่หน้าท่ีรับผิดชอบการทํางาน จากนัน้สง่ตวัแทนออกมารับชดุกิจกรรมการเรียนรู้ ชดุท่ี 1 

แรงแม่เหลก็ (5 นาที) 

 4.  แตล่ะกลุม่ร่วมกนัศกึษาชดุกิจกรรมการเรียนรู้ชดุท่ี 1  โดยดําเนินการทําการ

ทดลองสมบติัของแม่เหลก็  ครูให้นกัเรียนคาดคะเนวา่วตัถใุดบ้างท่ีแม่เหลก็ดดูได้ และวตัถ ุ

ใดท่ีแม่เหลก็ดดูไม่ได้  ปฏิบติัตามขัน้ตอนการทดลองในบตัรกิจกรรมท่ี 1 เร่ือง  สมบติัของ

แม่เหลก็ และบนัทกึผลลงในแบบบนัทกึกิจกรรม (40 นาที) 

 5.  จากนัน้ครูนําแมเ่หลก็ 2 แท่งมาวางใกล้กนัให้นกัเรียนสงัเกต แล้วตัง้ประเดน็

คําถามดงันี ้ 

                   -  แม่เหลก็มีแรงกระทําตอ่แมเ่หลก็ด้วยกนัอย่างไร   

                     (แมเ่หลก็ขัว้ตา่งกนัจะมีแรงดดูกนัสว่นแม่เหลก็ท่ีขัว้เหมือนกนัจะมีแรงผลกักนั)  

                    -  ขัว้แมเ่หลก็อยู่บริเวณใด (บริเวณปลายทัง้สองข้างของแท่งแม่เหลก็) 

        นกัเรียนคาดคะเนคําตอบทัง้สองประเดน็ แล้วร่วมกนัทํากิจกรรมท่ี 2  เร่ือง แรง

แมเ่หลก็  (30 นาที) 

 6.  ครูนําแท่งแมเ่หลก็สีเ่หลีย่มท่ีมีตวัอกัษรระบช่ืุอขัว้เหนือและขัว้ใต้ มาให้นกัเรียน

สงัเกต แล้วครูอธิบายวา่  แม่เหลก็แตล่ะแท่งจะมี 2 ขัว้ คือ ขัว้เหนือใช้สญัลกัษณ์  N  และ      

ขัว้ใต้ ใช้สญัลกัษณ์ S  จากนัน้ครูตัง้คําถามวา่   

                    -  ถ้าแขวนแท่งแม่เหลก็ให้อยู่อย่างอิสระจะเกิดอะไรขึน้  

                       (เม่ือแม่เหลก็วางตวัอย่างอิสระขัว้เหนือจะชีไ้ปทางทิศเหนือ ขัว้ใต้จะชีไ้ป       

ทางทิศใต้) จากนัน้นกัเรียนทํากิจกรรมท่ี 3 เร่ือง  ทิศของแม่เหลก็ และบนัทกึผลการทดลอง             

(30 นาที) 

 ช่ัวโมงที่ 3 

               7.  ครูสนทนากบันกัเรียนวา่ จากการศกึษาสมบติัของแม่เหลก็ นกัวิทยาศาสตร์ 

และนกัประดิษฐ์ได้นําแมเ่หลก็มาสร้างเป็นสว่นประกอบของสิ่งของเคร่ืองใช้ตา่ง ๆ ท่ีใช้ใน

ชีวิตประจําวนัมากมาย  (5 นาที) 
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 8.  ครูนําของเลน่ของใช้ ท่ีมีสว่นประกอบของแม่เหลก็ เช่น  กลอ่งใสดิ่นสอ   

กระเป๋าถือ  โทรศพัท์  รูปภาพปัน้จัน่แยกขยะ  มาให้นกัเรียนสงัเกต จากนัน้ครูตัง้คําถาม  

ดงันี ้ 

                    -  แม่เหลก็นํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร  

                       (แม่เหลก็มีประโยชน์ใช้ทําสิ่งของเคร่ืองใช้ตา่ง ๆ เช่น  ใช้ทําเขม็ทิศ  ใช้แยก

วตัถท่ีุเป็นโลหะออกจากสว่นประกอบอื่น) (10 นาที) 

 9.  ครูให้นกัเรียนแตล่ะคนทํากิจกรรมท่ี 4  เร่ือง ประโยชน์ของแม่เหลก็  ให้นกัเรียน

สงัเกตลกัษณะของเลน่หรือของใช้ท่ีมีแมเ่หลก็เป็นสว่นประกอบแล้ววาดภาพ พร้อมกบัชี ้

บอกสว่นท่ีเป็นแม่เหลก็มาอย่างน้อย 3  ชนิด  จากนัน้นําเสนอผลการสํารวจของตนอง              

(45 นาที) 

 ช่ัวโมงที่ 4 

   ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป 

 10.  นกัเรียนแตล่ะกลุม่สง่ตวัแทนออกมาอภิปรายผลและสรุปผลการทดลอง

กิจกรรมท่ี 1-3 หน้าชัน้เรียน  กลุม่ละ 5 นาที  เพ่ือให้ได้ข้อสรุปร่วมกนั ดงันี ้(20 นาที) 

                     -  กิจกรรมท่ี 1 เร่ือง  สมบติัของแม่เหลก็ วตัถท่ีุใช้ในการทดลองจําแนกได้       

2 กลุม่ ตามเกณฑ์ดงึดดูกบัไม่ดงึดดู  และวตัถท่ีุถกูแท่งแม่เหลก็ดงึดดูได้เป็นสารแมเ่หลก็           

(10 นาที) 

   -  กิจกรรมท่ี 2 เร่ือง  แรงแม่เหลก็  เม่ือนําปลายแท่งแม่เหลก็ขัว้เหมือนกนัเข้า

ใกล้กนั  จะเกิดการผลกัซึง่กนัและกนั  แตถ้่านําปลายแท่งแม่เหลก็ขัว้ตา่งกนัเข้าใกล้กนัจะ

เกิดการดงึดดูซึง่กนัและกนั  เรียกแรงดงึดดูและแรงผลกันีว้า่  แรงแม่เหลก็  (10 นาที) 

   -  กิจกรรมท่ี 3 เร่ือง  ทิศของแม่เหลก็  แท่งแม่เหลก็ท่ีแขวนด้วยเชือก เม่ือหยดุ

น่ิงจะวางตวัในแนวระดบัโดยปลายแท่งแม่เหลก็ ขัว้ N ชีท้างทิศเหนือ จากนัน้ครูนําอภิปราย

การใช้แม่เหลก็ในการหาทิศ และให้ความรู้เก่ียวกบัเขม็ทิศ พร้อมกบันําเขม็ทิศมาให้นกัเรียน 

ด ู (10 นาที) 

   -  กิจกรรมท่ี 4  เร่ือง  ประโยชน์ของแม่เหลก็   แม่เหลก็มีประโยชน์ในการทํา

ของเลน่ของใช้ได้หลายชนิด ครูให้ความรู้เก่ียวกบัข้อควรระวงัในการใช้แม่เหลก็คือ ไม่ควร 

วางแท่งแม่เหลก็  ใกล้กบัของใช้บางอย่างท่ีมีสว่นประกอบเป็นแม่เหลก็  เช่น นาฬิกา  
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คอมพิวเตอร์ โทรทศัน์ เพราะสมบติัของแม่เหลก็มีแรงดดูและแรงผลกั ซึง่จะทําให้ของใช้

เสียหายใช้งานไม่ได้   (10 นาที) 
 

  

 ช่ัวโมงที่ 5 

 ขัน้ขยายความรู้ 

 11.  ครูนําแม่เหลก็รูปร่างตา่ง ๆ มาให้นกัเรียนด ูและร่วมกนัอภิปรายทบทวน

ความรู้เก่ียวกบัแรงท่ีเกิดจากแม่เหลก็ท่ีเรียนผ่านมาแล้ว  (5 นาที) 

 

 

 

 

 
 

 12.  ครูให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่สง่ตวัแทนกลุม่ละ 1-2  คน  เพ่ือเลน่เกม “แมเ่หลก็

หรรษา”  โดยมีวิธีการเลน่ ดงันี ้

      1)  นกัเรียนนบั เขม็หมดุ  10 ตวั  และลวดเสยีบกระดาษ 10 ตวั ใสไ่ว้ในขวดใส  

  2)  เม่ือครูให้สญัญาณ ให้นกัเรียนนําเขม็หมดุ  และลวดเสียบกระดาษออกจาก

ขวด โดยไม่ให้คว่ําขวดหรือนําสิ่งใดลงในขวด ภายในเวลา  1 นาที  

       3)  เม่ือหมดเวลานกัเรียนนบัจํานวนเขม็หมดุ และลวดเสียบกระดาษท่ีตนเองนํา

ออกมาได้และคิดคํานวณคา่คะแนนโดยเขม็หมดุมีคา่ ตวัละ 1 คะแนน  ลวดเสยีบกระดาษ  

มีคา่ตวัละ 2 คะแนน  ใครได้คะแนนมากท่ีสดุ หรือนําเขม็หมดุและลวดเสียบกระดาษออกมา

จากขวดได้หมดก่อนถือวา่เป็นผู้ชนะ (50 นาที) 

               13.  ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปความรู้ท่ีได้จากการเลน่เกม แรงแมเ่หลก็มีอยู่        

รอบ ๆ แท่งแม่เหลก็  นัน่คือรอบ ๆ แท่งแม่เหลก็ มีสนามแม่เหลก็   เม่ือนําแท่งแม่เหลก็เข้า

ใกล้ทางด้านข้างของขวด จึงทําให้เขม็หมดุและลวดเสยีบกระดาษเคลือ่นท่ีได้โดยไม่สมัผสั 

กนั  (5 นาที) 

 



109 

 
 ช่ัวโมงที่ 6 

  ขัน้ประเมนิ  

 14.  นกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เก่ียวกบัแรงแม่เหลก็  (10 นาที) 

 15.  ครูตรวจผลงานกิจกรรมท่ี 1-3 โดยให้นกัเรียนร่วมกนัตรวจกลุม่อื่น หากกลุม่ใด

ผลงานยงัไม่สมบรูณ์ให้ช่วยกนัปรับปรุงแก้ไขได้ และครูตรวจผลงานกิจกรรมท่ี 4 เป็นรายคน 

(40 นาที)  

 16.  นกัเรียนทําแบบทดสอบหลงัเรียน ชดุท่ี 1  เร่ือง  แรงแมเ่หลก็  จํานวน 5 ข้อ 

โดยให้นกัเรียนเลือกคําตอบท่ีถกูท่ีสดุเพียงคําตอบเดียวแล้วทําเคร่ืองหมาย  ลงใน

กระดาษคําตอบ  (10 นาที) 

 

 

7.  ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

 7.1  ส่ือการเรียนรู้ 

           1)  บตัรกิจกรรมท่ี 1 เร่ือง  สมบติัของแม่เหลก็ 

  2)  บตัรกิจกรรมท่ี 2  เร่ือง  แรงแม่เหลก็ 

  3)  บตัรกิจกรรมท่ี 3  เร่ือง  ทิศของแม่เหลก็ 

  4)  บตัรกิจกรรมท่ี 4  เร่ือง  ประโยชน์ของแม่เหลก็ 

5)  แบบทดสอบก่อนเรียน หลงัเรียน เร่ือง แรงแม่เหลก็  

6)  เกม  แม่เหล็กหรรษา  

7)  อปุกรณ์ตามบตัรกิจกรรมท่ี 1-4 
 

 7.2  แหล่งเรียนรู้  

  1)  ห้องปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์   
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8 .  การวัดและประเมนิผล 
  

สิ่งท่ีวดั วิธีการ เคร่ืองมือวดั 
เกณฑ์การ

ประเมิน 

ด้านความรู้ 

1. ทดลองและจําแนกวตัถ ุ

    โดยใช้สมบติัของ 

    แม่เหลก็เป็นเกณฑ์ได้ 

2. ทดลองและอธิบายแรงท่ี 

    เกิดจากแม่เหลก็ได้ 

3. ระบทิุศโดยใช้แม่เหลก็ 

    ได้ 

4. อธิบายการนําแม่เหลก็  

    มาใช้ประโยชน์ได้ 

ตรวจผลงาน 

กิจกรรมท่ี 1- 4 

 

แบบประเมิน

กิจกรรมท่ี 1 - 4 

 

ผ่าน 

ระดบัพอใช้  

ขึน้ไป  

 

  

 

ด้านทักษะ/กระบวนการ 

-  นกัเรียนมีทกัษะ 

   กระบวนการทาง 

   วิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน 

ประเมิน 

ทกัษะ

กระบวนการ       

ทางวิทยาศาสตร์             

ขัน้พืน้ฐาน 

แบบประเมิน

ทกัษะ

กระบวนการ        

ทาง

วิทยาศาสตร์         

ขัน้พืน้ฐาน 

ผ่านระดบั

พอใช้ขึน้ไป 

ด้านคุณลักษณะ              

ที่พงึประสงค์  

-  นกัเรียนมีความมุ่งมัน่ใน         

   การทํางาน 

  

สงัเกตพฤติกรรม 

ความมุ่งมัน่ใน

การทํางาน 

แบบสงัเกต

พฤติกรรม 

ความมุ่งมัน่ใน        

การทํางาน 

ผ่านเกณฑ์          

คณุภาพระดบั  

ผ่านขึน้ไป  
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แบบประเมินกจิกรรมที่ 1 – 3 

 

 

 

 

 

 

 

กลุม่ท่ี 

 

 

กิจกรรมที่ 1         กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

บนั
ทกึ

ผล
กา

รท
ดล

อง
  

ตอ
บคํ

าถ
าม

หล
งัก

าร
ทด

ลอ
ง 

  
 สรุ

ปผ
ลก

าร
ทด

ลอ
ง 

 รว
ม 

ระ
ดบั

คณุ
ภา

พ 

บนั
ทกึ

ผล
กา

รท
ดล

อง
  

ตอ
บคํ

าถ
าม

หล
งัก

าร
ทด

ลอ
ง 

  
 สรุ

ปผ
ลก

าร
ทด

ลอ
ง 

 รว
ม 

ระ
ดบั

คณุ
ภา

พ 

บนั
ทกึ

ผล
กา

รท
ดล

อง
  

ตอ
บคํ

าถ
าม

หล
งัก

าร
ทด

ลอ
ง 

  
 สรุ

ปผ
ลก

าร
ทด

ลอ
ง 

 รว
ม 

ระ
ดบั

คณุ
ภา

พ 

3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 

1                

2                

3                

4                

5                

 

 ลงช่ือ.................................ผู้ประเมิน 

              (..........................................) 

        วนัท่ี.......เดือน........................ปี.............. 

   

 

 

 

 

      เกณฑ์การผ่านกิจกรรม 

           ได้ระดบัคณุภาพ  พอใช้ขึน้ไป 

การตดัสินระดับคุณภาพ 

   8 – 9   คะแนน    หมายถงึ    ดี 

   5 – 7   คะแนน    หมายถงึ    พอใช้                        

   3 – 4   คะแนน    หมายถงึ    ปรับปรุง   
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เกณฑ์การให้คะแนนกจิกรรมที่ 1 

  
 

 

 

 

 

รายการประเมนิ ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง(1) 

1. บนัทกึผล 

    การทดลอง 

บนัทกึผลการทดลอง

เป็นระยะๆ อย่าง

ถกูต้องมีระเบียบ 

และเป็นไปตาม 

การทดลอง 
 

บนัทกึผลเป็นระยะ  

ไม่ระบหุน่วย  

ไม่เป็นระเบียบ 

และเป็นไปตาม 

การทดลอง 

บนัทกึผลการทดลอง

เม่ือครูให้คําแนะนํา 

ไม่มีการระบหุน่วย  

และไมเ่ป็นไปตาม

การทดลอง      

2. การตอบ 

    คําถามหลงั   

    การทดลอง  

ตอบคําถามหลงัการ 

ทดลองได้ถกูต้อง      

ทกุข้อ 

ตอบคําถามหลงั        

การทดลองได้

ถกูต้อง             

ร้อยละ 50 ขึน้ไป  

ตอบคําถามหลงั   

การทดลองได้ 

น้อยกวา่ ร้อยละ 50   

3. สรุปผล 

    การทดลอง 

สรุปผลการทดลอง

ได้อย่างถกูต้อง 

กระชบัและชดัเจน 

ครอบคลมุข้อมลูท่ีได้

จากการทดลอง

ทัง้หมด          

สรุปผลการทดลอง   

ได้ถกูต้อง          

แตย่งัไม่ครอบคลมุ

ข้อมลูท่ีได้จาก       

การทดลอง       

สรุปผลการทดลอง

ได้ตามความเห็น 

โดยไม่ใช้ข้อมลู        

จากการทดลอง        
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แบบประเมินกจิกรรมที่ 4 

 

 

 

  
 

 

เลขท่ี 

1. วาดภาพของเลน่ของใช้ 

ท่ีมีแม่เหลก็เป็นสว่นประกอบ 
2. ชีบ้อกสว่นท่ีเป็นแม่เหลก็ รวม 

3  คะแนน 3  คะแนน 6  คะแนน 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 ลงช่ือ......................................ผู้ประเมิน 

        (..........................................) 

  วนัท่ี.......เดือน........................ปี.............. 

 

  เกณฑ์การตดัสิน / ระดบัคณุภาพ 

5 – 6   คะแนน     หมายถึง    ดี  

3 – 4   คะแนน หมายถึง    พอใช้ 

      2   คะแนน หมายถึง    ปรับปรุง 

  เกณฑ์การผ่านตัง้แตร่ะดบัพอใช้ขึน้ไป 
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เกณฑ์การให้คะแนนกจิกรรมที่ 4 
 

 

 

 

 

รายการประเมนิ ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง(1) 

1. วาดภาพของเลน่ 

    ของใช้ท่ีมีแม่เหลก็ 

    เป็นสว่นประกอบ             

วาดภาพของเลน่

หรือของใช้ท่ีมี

แม่เหลก็เป็น

สว่นประกอบได้

ครบ  3 ภาพ 

วาดภาพของเลน่ 

ของใช้ท่ีมีแม่เหลก็

เป็นสว่นประกอบ    

ได้  2 ภาพ 

วาดภาพของเลน่ 

ของใช้ท่ีมี

แม่เหลก็เป็น

สว่นประกอบได้  

1 ภาพ 

2. ชีบ้อกสว่นท่ีเป็น 

    แมเ่หลก็   

ชีบ้อกสว่นท่ีเป็น

แม่เหลก็ได้ถกูต้อง

ครบ 3 ภาพ 

ชีบ้อกสว่นท่ีเป็น

แมเ่หลก็ได้ถกูต้อง              

2  ภาพ 

ชีบ้อกสว่นท่ีเป็น

แมเ่หลก็ได้

ถกูต้อง 1 ภาพ 
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แบบประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ ชดุท่ี 1  เร่ือง  แรงแม่เหล็ก 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

เลขท่ี 

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

1.
 ท

กัษ
ะก

าร
สงั

เก
ต 

 2
. ท

กัษ
ะก

าร
คํา

นว
ณ

 

 3
. ท

กัษ
ะก

าร
จํา

แน
กป

ระ
เภ

ท 

4.
 ท

กัษ
ะก

าร
หา

คว
าม

สมั
พนั

ธ์ร
ะห

วา่
ง 

   
 

   
 ส

เป
สก

บัส
เป

สแ
ละ

สเ
ปส

กบั
เว

ลา
 

5.
 ท

กัษ
ะก

าร
พย

าก
รณ์

 
     6

. ท
กัษ

ะก
าร

ลง
คว

าม
เห

็นจ
าก

ข้อ
มลู

 

   
   

   
   

   
   

  
  

   

 

 

 

 

 

รวม 

 

 

 

สรุปผล  

การ

ประเมิน 

3 3 3 3 3 3 18 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

                                       ลงช่ือ                                ผู้ประเมิน 

                                (.......................................) 

                                   ........./........../.............. 

 

    เกณฑ์การผ่านกิจกรรม      ได้ระดบัคณุภาพ  พอใช้ขึน้ไป 

การตดัสินระดับคุณภาพ 

 15 – 18   คะแนน   หมายถงึ    ดี 

   9 –  14   คะแนน   หมายถงึ    พอใช้                        

   6 –   8    คะแนน   หมายถงึ   ปรับปรุง   
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เกณฑ์การประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ ชดุท่ี 1  เร่ือง  แรงแม่เหลก็ 
 

 

 

 
 

 

ทกัษะ

กระบวนการ        

ทางวิทยาศาสตร์ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 

1. ทกัษะ 

    การสงัเกต 

บรรยายผลการ

สงัเกตการ

เปลี่ยนแปลงด้วย

ประสาทสมัผสัมาก

ท่ีสดุ ได้ข้อมลูเชิง

คณุภาพและปริมาณ

อย่างครบถ้วน 

บรรยายผลการ

สงัเกตการ

เปลี่ยนแปลงด้วย

ประสาทสมัผสัทาง

ตาเท่านัน้ ได้ข้อมลู

เฉพาะเชิงคณุภาพ 

บรรยายผลการ

สงัเกตการ

เปลี่ยนแปลงด้วย

ประสาทสมัผสัทาง

ตาเท่านัน้ และมี     

การนําประสบการณ์

เดิมเข้ามาเก่ียวข้อง 

2. ทกัษะการ 

    คํานวณ 

นบัจํานวนของวตัถุ

ได้ครบถ้วน และคิด

คา่คะแนนของวตัถุ

นัน้  ได้ถกูต้อง   

นบัจํานวนของวตัถุ

ได้ครบถ้วน แตคิ่ด 

คา่คะแนนของวตัถุ

นัน้ไม่ถกูต้อง   

นบัจํานวนของวตัถุ

ได้ไม่ครบถ้วน และ

คิดคา่คะแนนของ

วตัถนุัน้ไมถ่กูต้อง   

3. ทกัษะการ 

    จําแนก   

    ประเภท 

 

กําหนดเกณฑ์ท่ีใช้ใน

การจําแนกได้ และ       

จดักลุม่สิ่งตา่ง ๆ           

ตามเกณฑ์ได้       

ถกูต้องครบถ้วน 

กําหนดเกณฑ์ท่ีใช้

ในการจําแนกได้                  

แตจ่ดักลุม่สิ่งตา่ง ๆ           

ตามเกณฑ์ได้                

ไม่ครบถ้วน        

กําหนดเกณฑ์ท่ีใช้

จําแนก และจดักลุม่

สิ่งตา่ง ๆ ตามเกณฑ์

ได้ เม่ือครูให้

คําแนะนํา  

4. ทกัษะการหา 

    ความสมัพนัธ์  

    ระหวา่งสเปส 

    กบัสเปสและ  

    สเปสกบัเวลา 

หาความสมัพนัธ์ของ

ทิศและขัว้แม่เหลก็ได้

ถกูต้องด้วยตนเอง 

หาความสมัพนัธ์

ของทิศ และ

ขัว้แม่เหลก็ได้

ถกูต้อง เม่ือครู        

ให้คําแนะนํา                         

หาความสมัพนัธ์ของ

ทิศและขัว้แม่เหลก็

ไม่ได้  
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เกณฑ์การประเมิน 

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ ชดุท่ี 1  เร่ือง  แรงแม่เหลก็ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ทกัษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 

5. ทกัษะการ 

    พยากรณ์ 

คาดคะเนสิ่งท่ีจะ

เกิดขึน้ลว่งหน้าได้ 

โดยใช้หลกัการ 

ทฤษฎี  และข้อมลู

จากการสงัเกต 

คาดคะเนสิ่งท่ีจะ

เกิดขึน้ลว่งหน้าได้ 

โดยใช้ข้อมลูจาก

การสงัเกตเท่านัน้ 

คาดคะเนสิ่งท่ีจะ

เกิดขึน้ลว่งหน้าได้ 

เม่ือครูให้คําแนะนํา                         

 

6. ทกัษะการ                 

    ลงความเห็น 

    จากข้อมลู 

 

อธิบายโดยเพ่ิม

ความคิดเห็นให้กบั

ข้อมลูท่ีสงัเกตจาก

การทดลองได้

ถกูต้องครบถ้วน                        

โดยใช้ความรู้  

และประสบการณ์

เดิมมาช่วย 

อธิบายโดยเพ่ิม

ความคิดเห็นให้กบั

ข้อมลูท่ีสงัเกตจาก

การทดลองได้

ถกูต้อง แตไ่ม่

ครบถ้วน                         

อธิบายโดยเพ่ิม

ความคิดเห็นให้กบั

ข้อมลู ท่ีสงัเกตจาก

การทดลองได้ เม่ือ

ครูให้คําแนะนํา                         
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แบบสังเกตพฤตกิรรมมุ่งม่ันในการทาํงาน 

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ ชดุท่ี 1  เร่ือง  แรงแมเ่หล็ก 
 

   

 
 

 

เลขท่ี 

ตวัชีว้ดัท่ี / คะแนน  
 

 

 

 

 

 

 

 

[[[ 

 

รวมคะแนน 

 
 

 

ระดบั

คณุภาพ 

 1. ตัง้ใจและ

รับผิดชอบในการ

ปฏิบตัหิน้าท่ีการงาน 

2. ทํางานด้วยความเพียร

พยายามและอดทนเพ่ือให้

งานสําเร็จตามเป้าหมาย 

3 3 6 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

     

                                                   ลงช่ือ                                      ผู้ประเมิน                                                                                                         

                                                                               ( ...............................................)  

                                                             .........../........../.............. 

 

 

 

 

 

 

 

การตัดสินระดับคุณภาพ 

         6   คะแนน    หมายถึง    ดีเย่ียม 

   4 – 5   คะแนน    หมายถึง    ดี                       

   2 – 3   คะแนน    หมายถึง    ผา่น 

   0 – 1   คะแนน    หมายถึง   ไมผ่า่น     
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เกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมมุ่งม่ันในการทาํงาน 

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ ชดุท่ี 1 เร่ือง  แรงแมเ่หล็ก 

   

    ตวัชีว้ดัท่ี 1  ตัง้ใจและรับผิดชอบในการปฏิบตัหิน้าท่ีการงาน 

พฤตกิรรมบง่ชี ้
เกณฑ์การให้ระดบัคณุภาพ/คะแนน 

3 (ดีเย่ียม )  2 (ดี) 1 (ผา่น)  0 (ไมผ่า่น) 

1.1  เอาใจใส่ตอ่การ       

ปฏิบตัหิน้าท่ีท่ีได้รับ  

มอบหมาย 

1.2 ตัง้ใจและ

รับผิดชอบ ในการ

ทํางานให้สําเร็จ 

1.3 ปรับปรุงและ

พฒันาการทํางาน 

ด้วยตนเอง 

ตัง้ใจและ

รับผิดชอบใน             

การปฏิบตัหิน้าท่ี         

ท่ีได้รับอบหมาย 

ให้สําเร็จ มีการ

ปรับปรุงและ

พฒันาการ

ทํางานให้ดีขึน้

ด้วยตนเอง 
 

ตัง้ใจและ

รับผิดชอบใน 

การปฏิบตัิ

หน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมาย 

ให้สําเร็จมีการ

ปรับปรุงการ

ทํางานให้ดีขึน้ 

ตัง้ใจและ

รับผิดชอบ            

ในการ

ปฏิบตัิ

หน้าท่ีท่ี

ได้รับ

มอบหมาย

ให้สําเร็จ 

 

ไมต่ัง้ใจ

ปฏิบตัิ

หน้าท่ี 

การงาน               

 ตวัชีว้ดัท่ี 2  ทํางานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพ่ือให้งานสําเร็จตามเป้าหมาย 
 

   พฤตกิรรมบง่ชี ้
เกณฑ์การให้ระดบัคณุภาพ/คะแนน 

3 (ดีเย่ียม )  2 (ดี) 1 (ผา่น)  0 (ไมผ่า่น) 

2.1  ทุม่เททํางาน 

อดทนไมย่อ่ท้อตอ่

ปัญหา และ อปุสรรค

ในการทํางาน 

2.2  พยายาม

แก้ปัญหา  และ

อปุสรรคในการทํางาน

ให้สําเร็จ                               

2.3 ช่ืนชมผลงาน                    

ด้วยความภาคภมูิใจ 

ทํางานด้วยความ

ขยนั อดทน           

ไมย่อ่ท้อตอ่

ปัญหาในการ

ทํางาน พยายาม

ให้งานสําเร็จตาม

เป้าหมาย             

ช่ืนชมผลงาน

ด้วยความ

ภาคภมูิใจ 

ทํางานด้วย

ความขยนั 

อดทนพยายาม 

ให้งานสําเร็จ

ตามเป้าหมาย  

ช่ืนชมผลงาน

ด้วยความ

ภาคภมูิใจ 

ทํางานด้วย

ความขยนั

พยายาม    

ให้งาน

สําเร็จตาม

เป้าหมาย 

ไมข่ยนั

อดทน                     

ในการ

ทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 คาํชีแ้จง    

    1.  แบบทดสอบเป็นแบบปรนยั  ชนิดเลือกตอบ  จํานวน 5 ข้อ  5 คะแนน 

    2.  ให้นกัเรียนเลือกคําตอบท่ีถกูท่ีสดุเพียงคําตอบเดียวแล้วทํา 

         เคร่ืองหมาย   ลงในกระดาษคําตอบ 
 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1  เร่ือง  แรงแม่เหล็ก      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

            

 

 

จากวตัถท่ีุกําหนดให้ต่อไปนี ้ นําไปตอบคําถาม ข้อ  1 

 

 

 

1.  วตัถใุนข้อใดท่ีแม่เหล็กสามารถดงึดดูได้  

 ก.  กระป๋องนํา้อดัลม   ตะป ู คลิป   

 ข.  ผ้าเช็ดหน้า    คลิป     เข็มเย็บผ้า 

 ค.  กระป๋องนํา้อดัลม   หนงัยาง  ผ้าเช็ดหน้า    
  

2.  ถ้าวางแม่เหล็กตามภาพใด จะเกิดแรงผลกักนั 

 ก.  
 

 ข.  

 

 ค.  

 

กระป๋องนํา้อดัลม   หนงัยาง  ตะป ู        

คลิป  ผ้าเช็ดหน้า   เข็มเย็บผ้า 
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3.  ถ้าวางขัว้แม่เหล็กแบบใดใกล้กนัจะเกิดแรงผลกักนั 

 ก.  ขัว้เหนือกบัขัว้ใต้ 

 ข.  ขัว้ใต้กบัขัว้เหนือ 

 ค.  ขัว้ใต้กบัขัว้ใต้ 
  

4.  เข็มท่ีอยู่ในเข็มทิศจะชีไ้ปทางทิศใดเสมอ 

 ก.  ใต้ 

 ข.  ตะวนัตก 

 ค.  เหนือ 
  

5. ข้อใดเป็นประโยชน์ของแม่เหล็ก 

 ก.  คดัแยกพลาสติกออกจากขยะ 

 ข.  ทําให้ประตตูู้ เย็นปิดสนิท 

 ค.  ป้องกนัโจรล้วงกระเป๋า 
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บัตรกิจกรรมที่ 1  
เร่ือง  สมบัตขิองแม่เหล็ก 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

               ทดลองและจําแนกวตัถโุดยใช้สมบติัของแม่เหลก็เป็นเกณฑ์ได้ 
 

           
     

  1. กระดาษ         1  แผ่น    2. กรรไกร   1  อนั 

  3. ใบไม้             3  ใบ  4. เส้นลวด  1  เส้น 

  5. กระป๋องนํา้อดัลม  1 กระป๋อง  6. ยางลบ     1  ก้อน 

  7. ดินสอ            1  แท่ง  8. ตะป ู        1  ตวั  

  9. ถงุพลาสติก    1  ถงุ  10. ลวดเสียบกระดาษ  4  อนั 

11. แท่งแม่เหล็ก  1  แท่ง  
         

 

 

 

    1. ให้นกัเรียนคาดคะเนว่าวตัถใุดบ้างท่ีแม่เหล็กดดูได้ และวตัถใุดบ้างท่ีแม่เหล็ก 

        ดดูไม่ได้  

    2. นําแท่งแม่เหล็กไปแตะกบัวตัถท่ีุนํามาทดลอง อย่างละ 1 ครัง้ 

    3. สงัเกตว่ามีอะไรบ้างท่ีแม่เหล็กดดู และอะไรบ้างท่ีแม่เหล็กไม่ดดู และบนัทกึผล             

        การทดลอง 

 

       1.................................................................................เลขท่ี............ 

       2.................................................................................เลขท่ี............ 

       3.................................................................................เลขท่ี............ 

       4.................................................................................เลขท่ี............ 

       5.................................................................................เลขท่ี............. 

     จุดประสงค์   

     อุปกรณ์ 

 

    วิธีทาํ 

      

สมาชิก 
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        ตารางบันทกึผล 

 

   สรุปผลการทดลอง         

 

 

                        

 

วัตถ ุ
นําแม่เหล็กเข้าใกล้วัตถ ุ

ดงึดูด ไม่ดงึดูด 

1. กระดาษ   

2. กรรไกร   

3. ใบไม้   

4. เส้นลวด   

5. กระป๋องนํา้อดัลม   

6. ยางลบ   

7. ดินสอ   

8. ตะป ู   

9. ถงุพลาสตกิ   

10. ลวดเสียบกระดาษ   

           คาํถามหลังการทดลอง      

            1. ผลการทดลองแตกต่างจากท่ีคาดคะเนหรือไม่  

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

            2. แม่เหล็กมีสมบตัิดดูวตัถชุนิดใดบ้าง. 

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

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

              

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

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

              ............................................................................................................. 
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          ตารางบันทกึ

 

 

แนวการตอบกิจกรรมที่ 1  
เร่ือง  สมบัตขิองแม่เหล็ก 

   สรุปผลการทดลอง         

 

   

                  

 

 

                                   

            ทดลองและจําแนกวตัถโุดยใช้สมบตัิของแม่เหล็กเป็นเกณฑ์ได้ 

 

                  

วัตถ ุ
นําแม่เหล็กเข้าใกล้วัตถ ุ

ดงึดูด ไม่ดงึดูด 

1. กระดาษ   

2. กรรไกร   

3.ใบไม้   

4. เส้นลวด   

5. กระป๋องนํา้อดัลม   

6. ยางลบ   

7. ดินสอ   

8. ตะป ู   

9. ถงุพลาสติก   

10. ลวดเสียบกระดาษ   

        คาํถามหลังการทดลอง 

        1. ผลการทดลองแตกต่างจากท่ีคาดคะเนหรือไม่ .. คําตอบตรงกบัท่ีคาดคะเน 

          2. แม่เหล็กมีสมบตัิดดูวตัถชุนิดใดบ้าง....วตัถท่ีุเป็นโลหะ  

                                                    แม่เหลก็มีสมบตัิดงึดดูวตัถบุางชนิดได้ 

 

  จุดประสงค์    
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บัตรกิจกรรมที่ 2  
เร่ือง   แรงแม่เหล็ก 

 

   

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

                                ทดลองและอธิบายแรงท่ีเกิดจากแม่เหล็กได้                

           

                 1. แม่เหล็กแท่งส่ีเหล่ียม  2  แท่ง  (ต่อ 1 กลุ่ม) 

 
         

             1. วางแม่เหล็ก 2 แท่ง บนโต๊ะห่างกนัประมาณ 5 เซนติเมตร โดยหนัขัว้ท่ี 

                 เหมือนกนัเข้าหากนั ค่อย ๆ เล่ือนแม่เหล็กทัง้สองแท่งเข้าหากนั  สงัเกต             

                 สิ่งท่ีเกิดขึน้และบนัทกึผล 

 
 

            2. วางแม่เหลก็ 2 แท่ง บนโต๊ะห่างกนัประมาณ 5 เซนติเมตร โดยหนัขัว้ 

                ต่างกนัเข้าหากนัค่อย ๆ เล่ือนแม่เหล็กทัง้สองแท่งเข้าหากนั  สงัเกตสิ่งท่ี 

               เกิดขึน้และบนัทกึผล 

 
   

 3. ทําการทดลองซํา้ ข้อ 1 และ 2  

    จุดประสงค์    

     อุปกรณ์ 

 

    วิธีทาํ 

      

   

   

  1.................................................................................เลขท่ี............ 

  2.................................................................................เลขท่ี............ 

  3.................................................................................เลขท่ี............ 

  4.................................................................................เลขท่ี............ 

  5.................................................................................เลขท่ี............ 

สมาชิก 
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          ตารางบันทกึ

 

 

   สรุปผลการทดลอง         

 

 

                      

 

 

 

ครัง้ที่ 
แม่เหล็กขัว้เหมือนกัน 

วางเข้าใกล้กัน 

แม่เหล็กขัว้ต่างกัน 

วางเข้าใกล้กัน 

1 
 

 

 

2 
 

 

 

           คาํถามหลังการทดลอง    

 1. เม่ือนําขัว้แม่เหล็กเหมือนกนัเข้าใกล้กนั ผลจะเป็นอย่างไร                 

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

            2. เม่ือนําขัว้แม่เหล็กต่างกนัเข้าใกล้กนั ผลจะเป็นอย่างไร                            

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

 3. จากผลการทดลอง แม่เหล็กมีแรงอะไรบ้าง                 

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

           

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

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

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

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

............................................................................................................. 
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         ตารางบันทกึ

 

 

   สรุปผลการทดลอง         

 

แนวการตอบกิจกรรมที่ 2  
เร่ือง   แรงแม่เหล็ก 

 

 

 

 

 

                               ทดลองและอธิบายแรงท่ีเกิดจากแม่เหล็กได้ 

                                
                                          

 

ครัง้ที่ 
แม่เหล็กขัว้เหมือนกัน 

วางเข้าใกล้กัน 

แม่เหล็กขัว้ต่างกัน 

วางเข้าใกล้กัน 

1 ผลกักนั ดงึดดูกนั 

2 ผลกักนั ดงึดดูกนั 

         คาํถามหลังการทดลอง    

            1. เม่ือนําขัว้แม่เหล็กเหมือนกนัเข้าใกล้กนั ผลจะเป็นอย่างไร              

                 ..แม่เหล็กจะผลกักนั.. 

            2. เม่ือนําขัว้แม่เหล็กต่างกนัเข้าใกล้กนั ผลจะเป็นอย่างไร                            

                 ..แม่เหล็กจะดงึดดูกนั..   

            3. จากผลการทดลอง แม่เหล็กมีแรงอะไรบ้าง       

                 ..แรงดดู และแรงผลกั..          

            

            

          แม่เหล็กขัว้เหมือนกนัจะมีแรงผลกักนั  แม่เหล็กขัว้ต่างกนัจะมีแรงดงึดดูกนั 

 

    จุดประสงค์     



128 

 

บัตรกิจกรรมที่ 3  
เร่ือง  ทศิของแม่เหล็ก 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

                          ระบทิุศโดยใช้แม่เหล็กได้ 

           

               1.   
 

1. แม่เหล็กแท่งส่ีเหล่ียม      1   แท่ง 2. เชือก     1   เส้น 

3. เข็มทิศ     1  อนั  
 

         
            

           1. ใช้เชือกผกูตรงกลางแท่ง  แขวนให้แท่งแม่เหล็กอยู่ในแนวราบ  เม่ือแท่ง   

                แม่เหล็กหยดุน่ิง  ปลายของแม่เหล็กทัง้สอง  ชีไ้ปทางทิศใด 

           2. จบัปลายแม่เหล็ก ให้เบนออกจากแนวเดิม แล้วปล่อยมือ  เม่ือแท่ง                 

                แม่เหล็กหยดุน่ิง ปลายของแท่งแม่เหล็กขัว้ N และขัว้ S ชีไ้ปทางทิศใด 

           3. เปรียบเทียบทิศทางของขัว้แม่เหล็กกบัเข็มทิศว่าเหมือนหรือต่างกนัอย่างไร 
 

 

 

 

 

    จุดประสงค์    

     อุปกรณ์ 

 

    วิธีทาํ 

      

  1.................................................................................เลขท่ี............ 

  2.................................................................................เลขท่ี............ 

  3.................................................................................เลขท่ี............ 

  4.................................................................................เลขท่ี............ 

  5.................................................................................เลขท่ี............ 

สมาชิก 
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         บันทกึผล 

 

   สรุปผลการทดลอง         

 

 

                

 1. ใช้เชือกผกูตรงกลางแท่ง  แขวนให้แท่งแม่เหล็กอยู่ในแนวราบ  เม่ือแท่ง 

      แม่เหล็กหยดุน่ิง   ปลายของแม่เหล็กทัง้สอง  ชีไ้ปทางทิศใด 

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

       2. จบัปลายแม่เหล็ก ให้เบนออกจากแนวเดิม แล้วปล่อยมือ  เม่ือแท่งแม่เหล็ก 

           หยดุน่ิงปลายของแท่งแม่เหล็กขัว้  N และขัว้ S ชีไ้ปทางทิศ                   

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

       3. เม่ือเปรียบเทียบแม่เหล็กกบัเข็มแม่เหล็กในเข็มทิศแล้วเป็นอย่างไร 

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

     คาํถามหลังการทดลอง                      

     1. เม่ือแท่งแม่เหล็กแกว่งไปมาจนหยดุน่ิงแล้ว  ปลายของแท่งแม่เหล็กขัว้เหนือ  

           ชีไ้ปทิศทางใด                          

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

      2.  เม่ือจบัปลายแม่เหล็ก ให้เบนออกจากแนวเดิม แล้วปล่อยมือ  ปลายของ 

           แท่งแม่เหล็กขัว้เหนือ  ชีไ้ปทางใด                          

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

             

                  

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

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

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

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

.      ...................................................................................................................                            
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        บันทกึผล 

 

   สรุปผลการทดลอง         

 

แนวการตอบกจิกรรมที่ 3  

เร่ือง  ทศิของแม่เหล็ก 

.                             

                  

 

                                            ระบทิุศโดยใช้แม่เหล็กได้ 

 

 

         1.  ใช้เชือกผกูตรงกลางแท่ง แขวนให้แท่งแม่เหล็กอยู่ในแนวราบ   

              เม่ือแท่ง แม่เหล็กหยดุน่ิง   ปลายของแม่เหล็กทัง้สอง ชีไ้ปทางทิศใด 

              ........ทิศเหนือ และทิศใต้……… 

         2.  จบัปลายแม่เหล็ก ให้เบนออกจากแนวเดมิ แล้วปล่อยมือ  เม่ือแท่งแม่เหล็ก 

              หยดุน่ิงปลายของแท่งแม่เหล็กขัว้ N และขัว้ S ชีไ้ปทางทิศใด 

    .......ปลายของแท่งแม่เหล็กขัว้  N  ชีไ้ปทางทิศเหนือ........ 

               ......ปลายของแท่งแม่เหล็กขัว้  S  ชีไ้ปทางทิศใต้............. 

 3.  เม่ือเปรียบเทียบแม่เหล็กกบัเข็มแม่เหล็กในเข็มทิศแล้วเป็นอย่างไร 

              ..แม่เหล็กจะหนัไปทางเดียวกบัเข็มแม่เหล็กในเข็มทิศและไปทางทิศเหนือ.  
                

       คาํถามหลังการทดลอง                                 

         1. เม่ือแท่งแม่เหล็กแกว่งไปมาจนหยดุน่ิงแล้ว  ปลายของแท่งแม่เหล็กขัว้เหนือ  

                   ชีไ้ปทิศทางใด ...ทิศเหนือ........                 

           2. เม่ือจบัปลายแม่เหล็ก ให้เบนออกจากแนวเดิม แล้วปล่อยมือ  ปลายของ 

               แท่งแม่เหล็กขัว้เหนือ  ชีไ้ปทิศทางใด......ขัว้เหนือ.....  

       

          

  ถ้าแขวนแท่งแม่เหล็กให้อยู่อย่างอิสระ แม่เหล็กจะวางตวัโดยขัว้เหนือ 

         ชีไ้ปทางทิศเหนือ 

    จุดประสงค์     
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บัตรกิจกรรมที่ 4  
เร่ือง  ประโยชน์ของแม่เหล็ก 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    จุดประสงค์     
    คาํชีแ้จง

 

      

อธิบายการนําแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

ให้นกัเรียนสงัเกตลกัษณะของเล่นหรือของใช้ท่ีมีแม่เหล็ก 

เป็นส่วนประกอบแล้ววาดภาพ  พร้อมกบัชีบ้อกส่วนท่ี 

เป็นแม่เหล็ก  มาอย่างน้อย 3  ชนิด  
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บัตรกิจกรรมที่ 4  
เร่ือง  ประโยชน์ของแม่เหล็ก 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    จุดประสงค์     
    คาํชีแ้จง

 

      

อธิบายการนําแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

ให้นกัเรียนสงัเกตลกัษณะของเล่นหรือของใช้ท่ีมีแม่เหล็ก 

เป็นส่วนประกอบแล้ววาดภาพ  พร้อมกบัชีบ้อกส่วนท่ี 

เป็นแม่เหลก็  มาอย่างน้อย 3  ชนิด  
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อุปกรณ์สาํหรับ  1  กลุ่ม 

จาํนวนผู้เล่น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

       

 

   1. ขวดใส                  1   ขวด 

    2. แม่เหล็ก                  1   อนั 

    3. เข็มหมดุ                 10   ตวั 

    4. ลวดเสียบกระดาษ   10   ตวั 
  

 

 

 

 

              

       1. ครูอธิบายการเล่นเกมให้นกัเรียนเข้าใจ 

      2. นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนกลุ่มละ1-2  คน  เข้าแข่งขนักนัเลน่เกม  

          “แม่เหล็กหรรษา”   

      3. ก่อนเร่ิมการแข่งขนัให้นกัเรียนนบั เข็มหมดุ  10 ตวั  และลวดเสียบกระดาษ                    

          10 ตวั ใส่ไว้ในขวดใส 

      4. ภายในเวลา  1 นาที  เม่ือครูให้สญัญาณ  ให้นกัเรียนใช้แม่เหล็กนําเข็มหมดุ 

          และลวดเสียบกระดาษออกจากขวด   โดยไม่ให้คว่ําขวดหรือนําสิ่งใดลงไป 

          ในขวด    

   5. เม่ือหมดเวลานกัเรียนนบัจํานวนเข็มหมดุ และลวดเสียบกระดาษท่ีตนเอง          

      นําออกมาได้ และคิดคํานวณค่าคะแนน  โดยเข็มหมดุมีค่า ตวัละ 1 คะแนน  

      ลวดเสียบกระดาษ  มีค่าตวัละ 2  คะแนน   ใครได้คะแนนมากท่ีสดุ หรือนํา 

          เข็มหมดุ และลวดเสียบกระดาษออกมาจากขวดได้หมดก่อนถือว่าเป็นผู้ชนะ  

 

 วิธีเล่น 
 

เกมแม่เหล็กหรรษา 
 

4 - 5 คน หรือขึน้อยู่กบัความเหมาะสม 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1  เร่ือง  แรงแม่เหล็ก      

 คาํชีแ้จง    

    1.  แบบทดสอบเป็นแบบปรนยั  ชนิดเลือกตอบ  จํานวน 5 ข้อ  5 คะแนน 

    2.  ให้นกัเรียนเลือกคําตอบท่ีถกูท่ีสดุเพียงคําตอบเดียวแล้วทํา 

         เคร่ืองหมาย  ลงในกระดาษคําตอบ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

            

 

 

 

จากวตัถท่ีุกําหนดให้ต่อไปนี ้ นําไปตอบคําถาม ข้อ  1 

 

 

 

1.  วตัถใุนข้อใดท่ีแม่เหล็กสามารถดงึดดูได้  

 ก.  ผ้าเช็ดหน้า    คลิป     เข็มเย็บผ้า 

 ข.  กระป๋องนํา้อดัลม   ตะป ู คลิป   

 ค.  กระป๋องนํา้อดัลม   หนงัยาง  ผ้าเช็ดหน้า    

  

2.  ถ้าวางขัว้แม่เหล็กแบบใดใกล้กนัจะเกิดแรงผลกักนั 

 ก.  ขัว้เหนือกบัขัว้ใต้ 

 ข.  ขัว้ใต้กบัขัว้ใต้ 

 ค.  ขัว้ใต้กบัขัว้เหนือ 

  
  

กระป๋องนํา้อดัลม   หนงัยาง    ตะป ู        

คลิป  ผ้าเช็ดหน้า   เข็มเย็บผ้า 
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3.  

 

 

ถ้าวางแม่เหล็กตามภาพใด จะเกิดแรงผลกักนั 

 ก.  

 ข.  

 ค.  

  

4.  ข้อใดเป็นประโยชน์ของแม่เหล็ก 

 ก.  ทําให้ประตตูู้ เย็นปิดสนิท 

 ข.  ป้องกนัโจรล้วงกระเป๋า 

 ค.  คดัแยกพลาสติกออกจากขยะ 
  

5. เข็มท่ีอยู่ในเข็มทิศจะชีไ้ปทางทิศใดเสมอ 

 ก.  ใต้ 

 ข.  ตะวนัตก 

 ค.  เหนือ 
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    เฉลยแบบทดสอบ 

ก่อนเรียน  - หลังเรียน 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1  เร่ือง  แรงแม่เหล็ก      
 

          เฉลย.. แบบทดสอบก่อนเรียน 

1. ก    2. ก 3. ค 4. ข      5. ข  

  
 

       เฉลย.. แบบทดสอบหลังเรียน  

1. ข   2. ค  3. ข   4. ก    5. ข  
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ภาคผนวก ค   แบบประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ                

                   หาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกับการใช้เกม เร่ือง แม่เหล็กและไฟฟ้า  

                   (สาํหรับผู้เช่ียวชาญ) 

                   ประถมศึกษาปีท่ี 2   (สาํหรับผู้เช่ียวชาญ) 

แบบประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้        

ร่วมกับการใช้เกม เร่ือง แม่เหล็กและไฟฟ้า  

เพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน  

สาํหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 

(สาํหรับผู้เช่ียวชาญ) 

………………………………………………………………….. 
 

 คาํชีแ้จง   

          โปรดพิจารณาวา่ชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกบัการใช้เกม เร่ือง 

แมเ่หล็กและไฟฟ้า เพ่ือสง่เสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน สําหรับนกัเรียน        

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2  มีความเหมาะสมสอดคล้องตามองค์ประกอบตา่ง ๆ ท่ีกําหนดหรือไม ่    

โดยเขียน เคร่ืองหมาย  /  ลงในชอ่ง ระดบัความเหมาะสมตามความคิดเห็นของทา่น ดงันี ้

 5    หมายถึง   มีระดบัความเหมาะสมมากท่ีสดุ 

 4    หมายถึง   มีระดบัความเหมาะสมมาก 

 3    หมายถึง   มีระดบัความเหมาะสมปานกลาง 

 2    หมายถึง   มีระดบัความเหมาะสมน้อย 

 1    หมายถึง   มีระดบัความเหมาะสมน้อยท่ีสดุ 
 

รายการประเมิน 
ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

1.  ด้านคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้      

      1.1  คําชีแ้จงสําหรับครูบอกขัน้ตอนตา่ง ๆ ในการนํา     

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ในการทําการสอนอยา่งครบถ้วน

ทกุขัน้ตอน 

     

      1.2  คําชีแ้จงสําหรับครูจดัเรียงลําดบัขัน้ตอนตา่ง ๆ 

ตามลําดบัก่อน หลงั มีความเข้าใจง่าย สามารถนําไปปฏิบตั ิ     

ได้จริง 
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รายการประเมิน 
ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

      1.3  คําชีแ้จงสําหรับนกัเรียน มีการอธิบายข้อปฏิบตั ิ  

ในการเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้ให้นกัเรียนสามารถ

ปฏิบตัไิด้อย่างครบถ้วน 

     

      1.4  คําชีแ้จงสําหรับนกัเรียนจดัเรียงลําดบัขัน้ตอนตา่ง ๆ

ตามลําดบัก่อน-หลงั มีความเข้าใจง่ายสามารถนําไปปฏิบตัิ

ได้จริง 

     

      1.5  จดุประสงค์ในแตล่ะชดุกิจกรรมการเรียนรู้ มีความ

สอดคล้องกบัมาตรฐานและตวัชีว้ดั 

     

       1.6  รายละเอียดแตล่ะองค์ประกอบมีความชดัเจน 

ครอบคลมุเพียงพอสําหรับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 

     

2.  ด้านแผนการจัดการเรียนรู้      

      2.1  มีองค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ครบถ้วน      

      2.2  สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และตวัชีว้ดั

ตรงตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

     

      2.3  ตวัชีว้ดั สาระสําคญั และจดุประสงค์การเรียนรู้

สอดคล้องกนั 

     

      2.4  จดุประสงค์การเรียนรู้ คลอบคลมุการพฒันาทัง้ด้าน

พทุธิพิสยั ทกัษะพิสยั และจิตพิสยั 

     

      2.5  กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมและสอดคล้องกบั

ตวัชีว้ดัชัน้ปี จดุประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ 

     

      2.6  กิจกรรมการเรียนรู้มีความสอดคล้องตามขัน้ตอน

ของรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

5 ขัน้ 

     

      2.7  กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมตอ่การปฏิบตัิกิจกรรม

เพ่ือสง่เสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน 
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รายการประเมิน 
ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

       2.8  กิจกรรมการเรียนรู้มีการใช้เกมในการสง่เสริม

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน 

     

       2.9  ระยะเวลาของแตล่ะขัน้ตอนในการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีความเหมาะสมกบักิจกรรม

การเรียนรู้ 

     

       2.10  ส่ือการเรียนการสอนสอดคล้องกบัจดุประสงค์ 

เนือ้หา  และกิจกรรม 

     

       2.11  การวดัและประเมินผล วดัได้สอดคล้องและ

ครอบคลมุตวัชีว้ดัและจดุประสงค์การเรียนรู้ 

     

3.  ด้านส่ือการจัดการเรียนรู้      

      3.1  บตัรกิจกรรมมีลําดบัขัน้ตอนท่ีเหมาะสมไว้ครบถ้วน

ชดัเจน 

     

      3.2  บตัรกิจกรรมจะชว่ยให้นกัเรียนได้พฒันาด้าน           

พทุธิพิสยั ทกัษะพิสยั และจิตพิสยั 

     

      3.3  แบบบนัทกึกิจกรรมสอดคล้องกบับตัรกิจกรรม      

      3.4  แนวคําตอบกิจกรรมมีความชดัเจนและสอดคล้อง

กบับตัรกิจกรรม 

     

      3.5  กําหนดส่ือและอปุกรณ์ สําหรับการดําเนินกิจกรรม

ได้เหมาะสมกบัวยั  ความสนใจ และความสามารถของ

ผู้ เรียน 

     

      3.6  ส่ือการเรียนรู้กระตุ้นให้ผู้ เรียนบรรลตุามจดุประสงค์

การเรียนรู้และตวัชีว้ดั 

     

4.  ด้านการวัดและประเมินผล      

      4.1  ครอบคลมุตวัชีว้ดัและจดุประสงค์      

      4.2  ครอบคลมุพฤตกิรรมด้านพทุธิพิสยั ทกัษะพิสยั และ

จิตพิสยั 
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รายการประเมิน 
ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

       4.3  เคร่ืองมือและเกณฑ์ท่ีใช้วดัสอดคล้องกบั

จดุประสงค์และกิจกรรมการเรียนรู้ 

     

       4.4  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนแตล่ะชดุ            

วดัได้ตรงและครอบคลมุตวัชีว้ดั 

     

        4.5  จํานวนข้อของแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน              

มีความเหมาะสม 

     

บนัทกึความคดิเห็นเพิ่มเตมิ 

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

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

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

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

     

ลงนาม........................................ผู้ เช่ียวชาญ                                                   

(..............................................) 
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ภาคผนวก ง   แสดงผลการพจิารณาความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 

                   สืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกับการใช้เกม เร่ือง แม่เหล็กและไฟฟ้า  

                    

ตาราง 11   แสดงผลการพจิารณาความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 

              สืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกับการใช้เกม เร่ือง แม่เหล็กและไฟฟ้า  

                 

 

รายการประเมิน 

คะแนนความเหน็ของ 

ผู้เช่ียวชาญ คนท่ี 

 

X  

 
S.D. 

ระดับ

ความ

เหมาะสม 1 2 3 4 5 

1. ด้านคู่มือการใช้       

ชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้ 

1.1 คําชีแ้จงสําหรับครู

บอกขัน้ตอนตา่ง ๆ     

ในการนําชดุกิจกรรม

การเรียนรู้ ไปใช้ใน     

การทําการสอนอยา่ง

ครบถ้วนทกุขัน้ตอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

มากท่ีสดุ 

1.2 คําชีแ้จงสําหรับครู 

จดัเรียงลําดบัขัน้ตอน           

ตา่ง ๆ ตามลําดบัก่อน 

หลงัมีความเข้าใจง่าย 

สามารถนําไปปฏิบตั ิ           

ได้จริง 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

4.80 

 

 

 

 

 

0.45 

 

 

 

 

 

มากท่ีสดุ 
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ตาราง 11 (ต่อ)   

 

 

รายการประเมิน 

คะแนนความเหน็ของ 

ผู้เช่ียวชาญ  คนท่ี 

 

X  

 
S.D. 

ระดับ

ความ

เหมาะสม 1 2 3 4 5 

1.3 คําชีแ้จงสําหรับ

นกัเรียน มีการอธิบาย

ข้อปฏิบตัใินการเรียน

ด้วยชดุกิจกรรมการ

เรียนรู้ให้นกัเรียน

สามารถปฏิบตัไิด้      

อยา่งครบถ้วน 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

4.80 

 

 

 

 

 

 

0.45 

 

 

 

 

 

 

มากท่ีสดุ 

1.4 คําชีแ้จงสําหรับ

นกัเรียนจดัเรียงลําดบั

ขัน้ตอนตา่ง ๆ ตาม 

ลําดบัก่อนหลงั มีความ

เข้าใจง่าย สามารถ

นําไปปฏิบตัไิด้จริง 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

4.80 

 

 

 

 

 

0.45 

 

 

 

 

 

มากท่ีสดุ 

1.5 จดุประสงค์ในแตล่ะ

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้            

มีความสอดคล้องกบั

มาตรฐานและตวัชีว้ดั 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

4.40 

 

 

 

0.55 

 

 

 

มาก 

1.6 รายละเอียดแตล่ะ

องค์ประกอบมีความ

ชดัเจนครอบคลมุ

เพียงพอสําหรับการ     

จดักิจกรรมการเรียนรู้        

โดยใช้ชดุกิจกรรม        

การเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4.60 

 

 

 

 

 

 

0.55 

 

 

 

 

 

 

มากท่ีสดุ 

เฉล่ีย 4.00 5.00 4.83 5.00 4.67 4.70 0.41 มากท่ีสุด 
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ตาราง 11  (ต่อ)   

 

 

รายการประเมิน 

คะแนนความเหน็ของ

ผู้เช่ียวชาญ คนท่ี 

 

X  

 
S.D. 

ระดับ

ความ

เหมาะสม 1 2 3 4 5 

2. ด้านแผนการ

จัดการเรียนรู้ 

2.1 มีองค์ประกอบของ

แผนการจดัการเรียนรู้

ครบถ้วน 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

4.80 

 

 

 

 

0.45 

 

 

 

 

มากท่ีสดุ 

2.2 สาระการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

และตวัชีว้ดัตรงตาม

หลกัสตูรการศกึษา     

ขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 

2551 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5.00 

 

 

 

 

 

0.00 

 

 

 

 

 

มากท่ีสดุ 

2.3 ตวัชีว้ดั สาระสําคญั 

และจดุประสงค์การ

เรียนรู้สอดคล้องกนั 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

4.80 

 

 

0.45 

 

 

มากท่ีสดุ 

2.4 จดุประสงค์         

การเรียนรู้ คลอบคลมุ

การพฒันาทัง้ด้าน       

พทุธิพิสยั ทกัษะพิสยั 

และจิตพิสยั 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4.40 

 

 

 

 

0.89 

 

 

 

 

มาก 

2.5 กิจกรรมการเรียนรู้

เหมาะสมและ

สอดคล้องกบัตวัชีว้ดัชัน้

ปี จดุประสงค์การเรียนรู้ 

และสาระการเรียนรู้                 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4.60 

 

 

 

 

0.55 

 

 

 

 

มากท่ีสดุ 

 



144 

 
ตาราง 11  (ต่อ)   

 

 

รายการประเมิน 

คะแนนความเหน็ของ

ผู้เช่ียวชาญ  คนท่ี 

 

X  

 
S.D. 

ระดับ

ความ

เหมาะสม 1 2 3 4 5 

2.6 กิจกรรมการเรียนรู้

มีความสอดคล้องตาม

ขัน้ตอนของรูปแบบการ     

จดักิจกรรมการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ 

5 ขัน้ 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

4.80 

 

 

 

 

 

0.45 

 

 

 

 

 

มากท่ีสดุ 

2.7 กิจกรรมการเรียนรู้

เหมาะสมตอ่การปฏิบตัิ

กิจกรรมเพ่ือสง่เสริม

ทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

4.60 

 

 

 

 

0.55 

 

 

 

 

มากท่ีสดุ 

2.8 กิจกรรมการเรียนรู้  

มีการใช้เกมในการ

สง่เสริมทกัษะกระบวน 

การทางวิทยาศาสตร์ 

ขัน้พืน้ฐาน 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

4.80 

 

 

 

 

0.45 

 

 

 

 

มากท่ีสดุ 

2.9 ระยะเวลาของ    

แตล่ะขัน้ตอนในการ  

จดักิจกรรมการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ 

มีความเหมาะสมกบั

กิจกรรมการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

4.60 

 

 

 

 

 

0.89 

 

 

 

 

 

มากท่ีสดุ 
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ตาราง 11  (ต่อ) 
   

 

รายการประเมิน 

คะแนนความเหน็ของ 

ผู้เช่ียวชาญ คนท่ี 

 

X  

 
S.D. 

ระดับ

ความ

เหมาะสม 1 2 3 4 5 

2.10 ส่ือการเรียน        

การสอนสอดคล้อง     

กบัจดุประสงค์ เนือ้หา 

และกิจกรรม 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

4.80 

 

 

 

0.45 

 

 

 

มากท่ีสดุ 

2.11 การวดัและ

ประเมินผล วดัได้

สอดคล้องและ

ครอบคลมุตวัชีว้ดัและ

จดุประสงค์ การเรียนรู้ 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

4.40 

 

 

 

 

0.55 

 

 

 

 

มาก 

เฉล่ีย 4.27 5.00 4.64 4.82 4.73 4.69 0.27 มากท่ีสุด 

3. ด้านส่ือการจัด 

การเรียนรู้ 

3.1 บตัรกิจกรรม         

มีลําดบัขัน้ตอนท่ี

เหมาะสมไว้ครบถ้วน

ชดัเจน 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4.60 

 

 

 

 

 

0.55 

 

 

 

 

 

มากท่ีสดุ 

3.2 บตัรกิจกรรมจะ 

ชว่ยให้นกัเรียนได้

พฒันาด้านพทุธิพิสยั  

ทกัษะพิสยั และจิต

พิสยั 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

4.60 

 

 

 

0.55 

 

 

 

มากท่ีสดุ 

3.3 แบบบนัทกึ 

กิจกรรมสอดคล้อง      

กบับตัรกิจกรรม 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

4.40 

 

 

0.55 

 

 

มาก 
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ตาราง 11  (ต่อ)   

 

 

รายการประเมิน 

คะแนนความเหน็ของ 

ผู้เช่ียวชาญ คนท่ี 

 

X  

 
S.D. 

ระดับ

ความ

เหมาะสม 1 2 3 4 5 

3.4 แนวคําตอบ

กิจกรรมมีความ

ชดัเจนและสอดคล้อง

กบับตัรกิจกรรม 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 
 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

4.80 

 

 

 

0.45 

 

 

 

มากท่ีสดุ 

3.5 กําหนดส่ือและ

อปุกรณ์สําหรับการ

ดําเนินกิจกรรมได้ 

เหมาะสมกบัวยั         

ความสนใจ และความ     

สามารถของผู้ เรียน 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4.60 

 

 

 

 

 

0.55 

 

 

 

 

 

มากท่ีสดุ 

3.6 ส่ือการเรียนรู้

กระตุ้นให้ผู้ เรียนบรรลุ

ตามจดุประสงค์ 

การเรียนรู้ และตวัชีว้ดั 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 
 

 

 

4 

 

 

 

4.60 

 

 

 

0.55 

 

 

 

มากท่ีสดุ 

เฉล่ีย 4.00 5.00 4.83 5.00 4.17 4.60 0.48 มากท่ีสุด 

4. ด้านการวัดและ

ประเมินผล          

4.1 ครอบคลมุตวัชีว้ดั

และจดุประสงค์ 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

4.60 

 

 

 

0.55 

 

 

 

มากท่ีสดุ 

4.2 ครอบคลมุ

พฤตกิรรมด้าน 

พทุธิพิสยั ทกัษะพิสยั 

และจิตพิสยั 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

4.60 

 

 

 

0.55 

 

 

 

มากท่ีสดุ 
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ตาราง 11  (ต่อ) 

 

 

รายการประเมิน 

คะแนนความเหน็ของ 

ผู้เช่ียวชาญ คนท่ี 

 

X  

 
S.D. 

ระดับ

ความ

เหมาะสม 1 2 3 4 5 

 4.3 เคร่ืองมือและ         

เกณฑ์ท่ีใช้วดั

สอดคล้องกบั

จดุประสงค์ และ

กิจกรรมการเรียนรู้ 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

4.60 

 

 

 

0.55 

 

 

 

มากท่ีสดุ 

4.4 แบบทดสอบ 

ก่อนเรียนและหลงั

เรียนแตล่ะชดุวดัได้

ตรง และครอบคลมุ

ตวัชีว้ดั 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 
 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

4.40 

 

 

 

0.55 

 

 

 

มาก 

4.5 จํานวนข้อของ

แบบทดสอบก่อน     

และหลงัเรียนมี       

ความเหมาะสม 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

4.60 

 

 

 

0.55 

 

 

 

มากท่ีสดุ 

เฉล่ีย 4.00 5.00 4.80 5.00 4.00 4.56 0.52 มากท่ีสุด 

รวมเฉล่ีย 3.96 5.00 4.75 4.93 4.46 4.62 0.42 มากท่ีสุด 
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ภาคผนวก จ   แสดงการหาดัชนีประสิทธิผลชุดกจิกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 

                   หาความรู้  5 ขัน้ ร่วมกับการใช้เกม เร่ือง แม่เหล็กและไฟฟ้า  

 

ตาราง 12   แสดงคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ  

               หาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกับการใช้เกม เร่ือง แม่เหล็กและไฟฟ้า  

 

นกัเรียน 

คนท่ี 

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้  

ชดุท่ี 1 

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้  

ชดุท่ี 2 

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้  

ชดุท่ี 3 

ก่อนเรียน หลงัเรียน ก่อนเรียน หลงัเรียน ก่อนเรียน หลงัเรียน 

1 1 4 2 4 2 5 

2 2 4 1 3 2 3 

3 3 5 3 5 2 5 

4 2 4 2 3 1 3 

5 2 4 2 4 2 4 

6 2 5 3 5 2 5 

7 3 5 3 5 2 5 

8 2 3 1 3 2 4 

9 2 4 2 3 2 4 

10 1 4 2 4 2 4 

11 2 3 2 4 2 3 

12 2 4 3 5 2 4 

13 3 4 2 4 2 3 

14 3 5 2 5 3 4 

15 3 4 3 3 3 4 

16 2 4 2 4 2 4 

17 1 4 2 4 2 4 

18 2 5 2 5 2 5 

19 1 4 2 4 2 4 

20 2 4 1 4 2 4 
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ตาราง 12  (ต่อ) 

 

นกัเรียน 

คนท่ี 

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้  

ชดุท่ี 1 

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้  

ชดุท่ี 2 

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้  

ชดุท่ี 3 

ก่อนเรียน หลงัเรียน ก่อนเรียน หลงัเรียน ก่อนเรียน หลงัเรียน 

21 2 4 2 4 2 4 

22 3 5 2 5 2 5 

23 2 4 2 3 2 4 

24 1 4 2 3 2 4 

25 2 4 2 4 2 4 

26 2 4 2 4 2 4 

27 2 4 2 4 1 4 

รวม 55 112 56 108 54 110 
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ภาคผนวก ฉ   แบบประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบกับตัวชีวั้ด และ 

                    ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน เร่ือง แม่เหล็กและไฟฟ้า  

                    สาํหรับผู้เช่ียวชาญ 

 

 

แบบประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบกับตัวชีวั้ด และ 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน เร่ือง  แม่เหล็กและไฟฟ้า   

สาํหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 

สาํหรับผู้เช่ียวชาญ 

 

คาํชีแ้จง 

         โปรดพิจารณาว่าแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน เร่ือง  

แมเ่หล็กและไฟฟ้า กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ข้อคําถามมีความเหมาะสมและสอดคล้อง 

กบัตวัชีว้ดัและทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐานท่ีกําหนดไว้หรือไม ่โดยทํา

เคร่ืองหมาย / ลงในชอ่งระดบัความคิดเห็น   ซึง่กําหนดความคิดเห็น ไว้ดงันี ้

       

                    +1  หมายถึง   แนใ่จวา่ข้อสอบมีความสอดคล้องกบัตวัชีว้ดั และทกัษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน 

                      0  หมายถึง   ไมแ่นใ่จวา่ข้อสอบมีความสอดคล้องกบัตวัชีว้ดั และทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน 

                    - 1  หมายถึง   แนใ่จวา่ข้อสอบไมมี่ความสอดคล้องกบัตวัชีว้ดั และทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน 
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ตวัชีว้ดั 

 

ข้อสอบ 

ทกัษะกระบวน        

การทาง

วิทยาศาสตร์ฯ 

ผลการ

พิจารณา 

ข้อ 

เสนอ 

แนะ +1 0 -1 

ตัวชีวั้ด 

ทดลองและ

อธิบายแรง        

ท่ีเกิดจาก

แมเ่หล็ก 

 
 

 1.  

จากภาพท่ีกําหนดให้ ข้อมลูใด

เป็นสิ่งท่ีได้จากการสงัเกต         

ก. มีตวัอกัษร N และ S 

ข. มีนํา้หนกั 20 กรัม 

ค. มีความยาว 12 เซนตเิมตร 

                            (เฉลย ข้อ ก) 

การสงัเกต     

2. ข้อใดกลา่วถกูต้อง 

ก. แมเ่หล็กดดูสิ่งท่ีเป็นมนัวาว 

    เสมอ 

ข. แมเ่หล็กดดูสิ่งท่ีทําด้วยเหล็ก 

    ได้ 

ค. แมเ่หล็กสามารถดดูของแข็ง 

    ได้ทัง้หมด                 

                        (เฉลย ข้อ ข)                                     

การลง

ความเห็น          

จากข้อมลู 

    

3.  
 

 

 

ถ้า ด.ช.บอลใช้แมเ่หล็กดดู

สิ่งของท่ีกําหนดให้ จะได้ก่ีชนิด  

ก. 1 ชนิด คือ ตะป ู

ข. 2 ชนิด คือ ตะป ูและดนิสอ 

ค. 3 ชนิด คือ ตะป ู  ยางลบ         

    และหนงัยาง     (เฉลย ข้อ ก)                                     

การพยากรณ์     

 

ดินสอ  หนังยาง  

ยางลบ  ตะปู 

เศษกระดาษ 

S                N 
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ตวัชีว้ดั 

 

ข้อสอบ 

ทกัษะกระบวน 

การทาง

วิทยาศาสตร์ฯ 

ผลการ

พิจารณา 

ข้อ 

เสนอ 

แนะ +1 0 -1 

ตัวชีวั้ด 

ทดลองและ

อธิบายแรง        

ท่ีเกิดจาก

แมเ่หล็ก 

 
 

4. ถ้าใช้การดงึดดูของแมเ่หล็ก

เป็นเกณฑ์ในการจําแนก

สิ่งของ ข้อใดแตกตา่งจากพวก 

ก.  

 

ข.  

 

ค.  

                          (เฉลย ข้อ ค) 

การจําแนก

ประเภท 

    

 5.   

 

 

วตัถใุนข้อใดท่ีแมเ่หล็กจะ 

ไมด่ดูทัง้หมด 

ก. เงินเหรียญ  เข็มหมดุ 

ข. แก้วนํา้  ตะป ู

ค. ใบไม้  แก้วนํา้  เงินเหรียญ 

                         (เฉลย ข้อ ค) 

การจําแนก

ประเภท 

    

 6. 
 
 

จากภาพแมเ่หล็กตําแหนง่  ก  

ควรเป็นขัว้ใด 

ก. ขัว้ใต้ 

ข. ขัว้เหนือ 

ค. ขัว้ใดก็ได้    (เฉลย ข้อ ข)                                                                     

การสงัเกต     
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ตวัชีว้ดั 

 

ข้อสอบ 

ทกัษะกระบวน 

การทาง

วิทยาศาสตร์ฯ 

ผลการพิจารณา ข้อ 

เสนอ 

แนะ 

+1 0 -1 

ตัวชีวั้ด 

ทดลอง        

และอธิบาย 

แรงท่ีเกิด

จาก

แมเ่หล็ก 

 

7. วางแทง่แมเ่หล็กแบบ 

ภาพใดจะเกิดผลแตกตา่ง 

จากภาพอ่ืน 

ก.  

ข.  

ค.  

                         (เฉลย ข้อ ข)    

การจําแนก

ประเภท 

    

8.  

 

 

 

 

ผลการทดลองจะเป็นดงัภาพ

ใด   

ก.  

 

ข.  

 

ค.                            

                                

                          (เฉลย ข้อ ค)                                      

การพยากรณ์     

 
 
 
 

      N 

      N 

S                S 

N 

S          

ถ้า ด.ช.ก้องทําการทดลอง

โดยใส่แทง่แมเ่หล็กลงใน

กลอ่งท่ีมีตะปแูล้วคอ่ย ๆ 

ยกแทง่แมเ่หล็กขึน้ช้า ๆ 
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ตวัชีว้ดั 

 

ข้อสอบ 

ทกัษะกระบวน 

การทาง

วิทยาศาสตร์ฯ 

ผลการ

พิจารณา 

ข้อ 

เสนอ 

แนะ +1 0 -1 

ตัวชีวั้ด 

ทดลองและ

อธิบายแรง        

ท่ีเกิดจาก

แมเ่หล็ก 

 

 

 9. แมเ่หล็กแทง่ท่ี 1 ยาว 12 

เซนตเิมตร แมเ่หล็กแทง่ท่ี 2 ยาว 

8 เซนตเิมตร แมเ่หล็กทัง้สองแทง่

ยาวตา่งกนัเทา่ไร 

ก. 4  เซนตเิมตร 

ข. 5  เซนตเิมตร 

ค. 6  เซนตเิมตร 

                             (เฉลย ข้อ ก)                                      

การคํานวณ     

10. วิชยัทดลองใช้ผ้าแห้งถท่ีู     

ปลายไม้บรรทดัพลาสตกิ แล้ว

นําไปวางใกล้ๆ เศษกระดาษท่ี

ตดัเป็นชิน้เล็ก ๆ ปรากฏผล 

ดงัตาราง  

 

ครัง้ท่ี 

จํานวนเศษ

กระดาษท่ีดดู

ตดิไม้บรรทดั  

1 4  ชิน้ 

2 3  ชิน้ 

3 5  ชิน้ 

จํานวนเศษกระดาษท่ีดดูติด

ปลายไม้บรรทดั มีคา่เฉล่ียก่ีชิน้ 

ก.  3  

ข.  4  

ค.  5                                                    

                             (เฉลย ข้อ ข)                                      

การคํานวณ     
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ตวัชีว้ดั       
 

ข้อสอบ 

ทกัษะกระบวน 

การทาง

วิทยาศาสตร์ฯ 

ผลการพิจารณา ข้อ 

เสนอ 

แนะ 

+1 0 -1 

ตัวชีวั้ด 

ทดลองและ

อธิบายแรง        

ท่ีเกิดจาก

แมเ่หล็ก 

 

11. ข้อใดเป็นรูป 2 มิต ิ                

ก.  

 

 

ข.   

 

ค.  

       

                        (เฉลย ข้อ ก)                        

การหาความ 

สมัพนัธ์ 

ระหวา่ง     

สเปสกบัสเปส

และสเปสกบั

เวลา 

 

    

12.             แทง่แมเ่หล็กนี ้ 

                  มีช่ือทางเรขา 

                  คณิตวา่อยา่งไร 

ก. ทรงกลม 

ข. ทรงกระบอก 

ค. ทรงส่ีเหล่ียมมมุฉาก 

                        (เฉลย ข้อ ข)                        

การหาความ  

สมัพนัธ์ 

ระหวา่ง     

สเปสกบัสเปส

และสเปส 

กบัเวลา 

    

13.  ถ้าทดลองนําเชือกผกู 

                แทง่โลหะแล้วผลกั 

                    ให้แทง่โลหะ 

                    หมนุ พบวา่ 

แทง่โลหะหยดุในแนวเหนือใต้

ทกุครัง้ ควรสรุปวา่อย่างไร          

ก. แทง่โลหะเป็นแมเ่หล็ก 

ข. แทง่โลหะไมเ่ป็นแมเ่หล็ก 

ค. แทง่โลหะอาจเป็นแมเ่หล็ก 

                       (เฉลย ข้อ ก)   

การลงความ 

เห็นจากข้อมลู 

    

 

N 

S 
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ตวัชีว้ดั 

 

ข้อสอบ 

ทกัษะกระบวน 

การทาง

วิทยาศาสตร์ฯ 

ผลการ 

พิจารณา 

ข้อ 

เสนอ 

แนะ +1 0 -1 

ตัวชีวั้ด 

อธิบายการ

นําแมเ่หล็ก 

มาใช้

ประโยชน์   

 

14. ของใช้ในข้อใดท่ีมีแมเ่หล็ก

เป็นสว่นประกอบ 

ก.  

 

 

ข.  

 

 

ค.  

                          (เฉลย ข้อ ข ) 

การสงัเกต     

15. สิ่งของใดใช้ประโยชน์จาก

การวางตวัในแนวเหนือ-ใต้ของ

แมเ่หล็ก 

ก. ท่ีตดิบานประต ู

ข. ประตตูู้ เย็น 

ค. เข็มทิศ 

         (เฉลย ข้อ ค)                                           

การลงความ 

เห็นจากข้อมลู 

    

16. ข้อใดเป็นประโยชน์ของ 

แมเ่หล็กท่ีติดบานประต ู

ก. เพ่ือความสวยงาม                          

ข. กําจดัจิง้จกท่ีฝาผนงั 

ค. ป้องกนัประตปิูดกระแทก 

                          (เฉลย ข้อ ค)           

การลงความ 

เห็นจากข้อมลู 

    

 



157 

 
 

ตวัชีว้ดั 

 

ข้อสอบ 

ทกัษะกระบวน        

การทาง

วิทยาศาสตร์ฯ 

ผลการ

พิจารณา 

ข้อ 

เสนอ 

แนะ +1 0 -1 

ตัวชีวั้ด 

ทดลองและ

อธิบายแรง

ไฟฟ้าท่ีเกิด

จากการถวูตัถุ

บางชนิด      

 

17.  

 

 

จากภาพ  การทดลองถปูลายไม้

บรรทดัแล้วนํามาเข้าใกล้เศษ

กระดาษ  แรงท่ีเกิดจากการขดัถ ู 

ทําให้เกิดสิ่งใดได้ 

ก. เศษกระดาษดดูติดแนน่ 

ข. เศษกระดาษถกูดีดกระเด็น 

ค. เศษกระดาษไมต่ดิไม้บรรทดั 

(เฉลย ข้อ ก)                                     

การสงัเกต     

18. ถ้าต้องการวดัความยาวรอบ

ลกูโป่งควรเลือกใช้เคร่ืองมือ 

ข้อใด 

ก. ไม้บรรทดั 

ข. ตลบัเมตร 

ค. สายวดั                 

                            (เฉลย ข้อ ค)                                     

การวดั     

19. หนว่ยท่ีใช้วดัความยาวรอบ        

ลกูโป่ง ควรใช้หนว่ยอะไร 

ก. เชนตเิมตร 

ข. มิลลิเมตร 

ค. เมตร 

                            (เฉลย ข้อ ก)                                     

การวดั     
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ตวัชีว้ดั 

 

ข้อสอบ 

ทกัษะกระบวน        

การทาง

วิทยาศาสตร์ฯ 

ผลการ

พิจารณา 

ข้อ 

เสนอ 

แนะ +1 0 -1 

ตัวชีวั้ด 

ทดลองและ

อธิบายแรง

ไฟฟ้าท่ีเกิด

จากการ       

ถวูตัถ ุ        

บางชนิด      
 

20. เม่ือถวูตัถ ุ4 ชนิดกบั              

ผ้าสกัหลาด และนําไปเข้าใกล้

กระดาษเย่ือชิน้เล็ก ๆ ได้ผลดงันี ้ 

 

วตัถ ุ

การดดู 

กระดาษเย่ือ 

ดดู ไมด่ดู 

แก้ว   

กระดาษแข็ง   

ช้อนพลาสติก   

กลอ่งกระดาษ   

จากข้อมลู วตัถใุดท่ีเกิด 

แรงไฟฟ้า 

ก. กล่องกระดาษ   ช้อน 

    พลาสตกิ 

ข. ช้อนพลาสตกิ   กระดาษแข็ง 

ค. แก้ว   ช้อนพลาสตกิ                       

                           (เฉลย ข้อ ค) 

การลงความเห็น 

จากข้อมลู 

    

21. เม่ือใช้กระดาษเย่ือขดัถ ู         

ไม้บรรทดัพลาสตกิแล้วนําไป

ใกล้แขนจะเกิดผลอย่างไร 

ก. ไม้บรรทดัดีดแขน 

ข. ไม้บรรทดัดดูขนท่ีแขน 

ค. ไม้บรรทดัดดูติดแขน 

(เฉลย ข้อ ข)                                     

การพยากรณ์     
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ตวัชีว้ดั 

 

ข้อสอบ 

ทกัษะกระบวน        

การทาง

วิทยาศาสตร์ฯ 

ผลการ

พิจารณา 

ข้อ 

เสนอ 

แนะ +1 0 -1 

ตัวชีวั้ด 

ทดลองและ

อธิบายแรง

ไฟฟ้าท่ีเกิด

จากการถวูตัถุ

บางชนิด      
 

22.  

 

เม่ือถลูกูโป่งด้วยวตัถชุนิดเดียวกนั

จะทําให้เกิดประจไุฟฟ้า ดงัภาพ      

ทําให้ลกูโป่งทัง้ 2 ลกูมีลกัษณะ

อยา่งไร 

ก. ผลกัออกจากกนั 

ข. ดงึดดูเข้าหากนั 

ค. ไมเ่ปล่ียนแปลง 

(เฉลย ข้อ ก)                                     

การสงัเกต     

23.  

 

 

 
 

จากภาพ ข้อใดไม่ใช่ผลจาก 

การสงัเกต 

ก. ผมชีต้ิดขึน้มากบัหวี 

ข. การหวีผมทําให้เกิดประจไุฟฟ้า 

ค. มีเสียงเกิดขึน้ขณะท่ีหวี 

 (เฉลย ข้อ ข)         

การสงัเกต     
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ตวัชีว้ดั 

 

ข้อสอบ 

ทกัษะกระบวน        

การทาง

วิทยาศาสตร์ฯ 

ผลการ

พิจารณา 

ข้อ 

เสนอ 

แนะ +1 0 -1 

ตัวชีวั้ด 

ทดลองและ

อธิบายแรง

ไฟฟ้าท่ีเกิดจาก

การถวูตัถ ุ     

บางชนิด      
 

24. ลกูโป่ง 2 ลกู เม่ือถดู้วย                

ผ้าสกัหลาด แล้วนํามาวาง     

ใกล้กนัจะเกิดแรงในข้อใด 

ก. แรงผลกั 

ข. แรงดดู 

ค. ไมเ่ปล่ียนแปลง 

                           (เฉลย ข้อ ก)                                     

การสงัเกต     

25. ภาพใดเก่ียวข้องกบั             

      แรงไฟฟ้า 

ก.  

 

 

ข.  

 

 

ค.  

 

                           (เฉลย ข้อ ข)                                     

การลง

ความเห็น       

จากข้อมลู 
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ตวัชีว้ดั 

 

ข้อสอบ 

ทกัษะกระบวน        

การทาง

วิทยาศาสตร์ฯ 

ผลการ

พิจารณา 

ข้อ 

เสนอ 

แนะ +1 0 -1 

ตัวชีวั้ด 

ทดลองและ

อธิบายแรง

ไฟฟ้าท่ีเกิด

จากการถวูตัถุ

บางชนิด      
  

26. 

 
 

จากภาพ ถ้าทดลองถลูกูโป่ง 1 ลกู

ด้วยผ้าสกัหลาด อีก 1 ลกูใช้มือถ ู        

สิ่งท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้คือข้อใด 

ก. 

 

ข.  

 

ค.    

                               

                               (เฉลย ข้อ ก)                                     

การพยากรณ์     

ตัวชีวั้ด 

ทดลองและ

อธิบายได้วา่

ไฟฟ้าเป็น

พลงังาน 

 

 

27.                     

จากภาพเม่ือใสถ่่านไฟฉายแล้ว

เปิดสวิตซ์  มีการทํางานอยา่งไร 

ก. มีเสียงดงั 

ข. มีแสงสวา่ง 

ค. เคล่ือนไหวได้ 

 (เฉลย ข้อ ข)                                     

การสงัเกต     
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ตวัชีว้ดั 

 

ข้อสอบ 

ทกัษะกระบวน        

การทาง

วิทยาศาสตร์ฯ 

ผลการ

พิจารณา 

ข้อ 

เสนอ 

แนะ +1 0 -1 

ทดลองและ

อธิบายได้วา่

ไฟฟ้าเป็น

พลงังาน 

 

 

28. ข้อความใดเป็นการพยากรณ์ 

ก. เม่ือเปิดสวิตซ์ ไฟฉายไมมี่แสง 

ข. ถ่านไฟฉายคงหมดพลงังาน 

ค. ไฟฉายจะให้แสงสว่างได้ต้องใช้ 

     พลงังานจากถ่านไฟฉาย                                          

                               (เฉลย ข้อ ข)                                     

การพยากรณ์     

29. ข้อใดแสดงวา่พลงังานไฟฟ้า

จากแบตเตอร่ีทํางานได้ 

ก. ไฟฉายมีแสงสวา่งเม่ือใส ่

     แบตเตอร่ี 

ข. พดัลมทํางานได้เม่ือเสียบปลัก๊ 

ค. รถของเลน่แล่นได้เม่ือไขลาน 

                             (เฉลย ข้อ ก)                                     

การลง

ความเห็นจาก

ข้อมลู 

    

30.  

 

 

จากภาพ ถ้าใสถ่่านไฟฉายผิดขัว้

จะเกิดผลอยา่งไร 

ก. เข็มนาฬิกาไมเ่ดนิ 

ข. เข็มนาฬิกาเดนิทวน 

ค. เข็มนาฬิกาเดินตามปกติ 

(เฉลย ข้อ ก)  

                                    

การพยากรณ์     
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ตวัชีว้ดั 

 

ข้อสอบ 

ทกัษะกระบวน        

การทาง

วิทยาศาสตร์ฯ 

ผลการ

พิจารณา 

ข้อ 

เสนอ 

แนะ +1 0 -1 

ตัวชีวั้ด 

สํารวจ และ

ยกตวัอย่าง

เคร่ืองใช้ 

ไฟฟ้าในบ้าน

ท่ีเปล่ียน

พลงังาน

ไฟฟ้าเป็น

พลงังานอ่ืน 

31. เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีเปล่ียน

พลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานกล 

ขณะทํางานจะมีลกัษณะอย่างไร 

ก. มีเสียงดงั 

ข. สัน่ได้หรือเคล่ือนท่ีได้ 

ค. มีแสงและไฟกระพริบ 

 (เฉลย ข้อ ข)                                     

การสงัเกต     

32. เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในข้อใดเปล่ียน

รูปพลงังานแตกตา่งจากข้ออ่ืน 

ก.  

 

 

ข.  

 

 

ค.  

 

                               (เฉลย ข้อ ค)                                     

การจําแนก

ประเภท 
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ตวัชีว้ดั 

 

ข้อสอบ 

ทกัษะกระบวน        

การทาง

วิทยาศาสตร์ฯ 

ผลการ

พิจารณา 

ข้อ 

เสนอ 

แนะ +1 0 -1 

ตัวชีวั้ด 

สํารวจ และ

ยกตวัอย่าง

เคร่ืองใช้ 

ไฟฟ้าในบ้าน

ท่ีเปล่ียน 

พลงังาน

ไฟฟ้าเป็น

พลงังานอ่ืน 
 

 33.  

 

 

 

 
 

วิภาพดูถึงเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในข้อใด 

ก. 

 

ข.   

                 

ค.  

 

                               (เฉลย ข้อ ก) 

การจดักระทํา

และส่ือ

ความหมาย

ข้อมลู 

 

 

    

34.  

 

 

 

สอดคล้องกบัเคร่ืองใช้ไฟฟ้าข้อใด 

ก. พดัลม 

ข. เตารีด 

ค. โทรทศัน์ 

 (เฉลย ข้อ ข)                                     

การลงความ 

เห็นจากข้อมลู 

    

 
 
 
 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าชนิดนี ้เปลี่ยน

พลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานแสง 

 

พลงังานไฟฟ้า 

พลงังานความร้อน 
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ตวัชีว้ดั/       

จดุประสงค์ 

 

ข้อสอบ 

ทกัษะกระบวน 

การทาง

วิทยาศาสตร์ฯ 

ผลการ

พิจารณา 

ข้อ 

เสนอ 

แนะ +1 0 -1 

ตัวชีวั้ด 

 สํารวจ และ

ยกตวัอย่าง

เคร่ืองใช้ 

ไฟฟ้าในบ้าน

ท่ีเปล่ียน

พลงังาน

ไฟฟ้าเป็น

พลงังานอ่ืน 

 

 

35. พลงังานไฟฟ้าจะเปล่ียนเป็น

พลงังานอ่ืนได้ต้องอาศยัสิ่งใด 

ก. แบตเตอร่ี 

ข. ถ่านไฟฉาย 

ค. เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

                            (เฉลย ข้อ ค)                    

การลงความ 

เห็นจากข้อมลู 

    

36. เคร่ืองใช้ไฟฟ้าชนิดใด

เปล่ียนพลงังานไฟฟ้าเป็น

พลงังานอ่ืนได้มากกวา่ 1 ชนิด 

ก. พดัลม 

ข. โทรทศัน์ 

ค. เตารีด 

                           (เฉลย ข้อ ข)                                     

การสงัเกต     

37. สมชายสํารวจเคร่ืองใช้ 

ไฟฟ้าในบ้านแล้วแบง่เป็น          

2 กลุม่ ดงันี ้

 

 

 

สมชายใช้เกณฑ์ใดในการแบง่ 

ก. ขนาดของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

ข. พลงังานความร้อนท่ีได้รับ 

ค. พลงังานไฟฟ้าท่ีเปล่ียนไป 

 (เฉลย ข้อ ค)                                     

การจําแนก

ประเภท 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 
 

กลุ่ม 1  หม้อหงุข้าว   เตารีด 

กลุ่ม 2  พดัลม  เคร่ืองซกัผ้า 
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ตวัชีว้ดั/       

จดุประสงค์ 

 

ข้อสอบ 

ทกัษะกระบวน 

การทาง

วิทยาศาสตร์ฯ 

ผลการ

พิจารณา 

ข้อ 

เสนอ 

แนะ +1 0 -1 

ตัวชีวั้ด 

สํารวจ และ

ยกตวัอย่าง

เคร่ืองใช้ 

ไฟฟ้าใน

บ้านท่ี

เปล่ียน

พลงังาน

ไฟฟ้าเป็น

พลงังานอ่ืน 

 

38. การเปล่ียนรูปของพลงังาน

ไฟฟ้าในข้อใดแตกต่างจาก 

ข้ออ่ืน 

ก. หม้อหงุข้าวไฟฟ้า 

ข. เคร่ืองปิง้ขนมปัง  

ค. เคร่ืองซกัผ้า      (เฉลย ข้อ ค)   

การจําแนก

ประเภท 

    

39.  

 

 

 

 

จากข้อมลู  A และ B ควรเป็น

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในข้อใด 

ก.  A =หลอดไฟ,B = โทรศพัท์ 

ข.  A =โทรทศัน์, B = วิทย ุ

ค.  A = วิทย,ุ B = ไมโครโฟน 

                            (เฉลย ข้อ ข) 

การลงความ 

เห็นจากข้อมลู 

 

    

40. “เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีใช้เสร็จ

แล้วควรถอดปลัก๊ออกทนัที”  

ข้อความดงักล่าวหมายถึงข้อใด 

ก.  

 

ข. 

 

ค.                         (เฉลย ข้อ ก)                                             

การจดักระทํา

และส่ือ

ความหมาย

ข้อมลู 

 

    

 

 A  เปล่ียนพลังงานไฟฟ้า 

เป็นพลังงานแสงและเสียง 

 B  เปล่ียนพลังงานไฟฟ้า

เป็นพลังงานเสียง 
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บนัทกึความคดิเห็นเพิ่มเตมิ 

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

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

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

                                               ลงนาม..............................................ผู้ เช่ียวชาญ 

                                                                         (………………………………………….) 
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ภาคผนวก ช   แสดงผลการพจิารณาความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดทักษะ              

                    กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน กับตัวชีวั้ด และทักษะ                 

                    กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน เร่ือง แม่เหล็กและไฟฟ้า               

                     

 

ตาราง 13  แสดงผลการพิจารณาความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการ 

               ทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน เร่ือง แม่เหล็กและไฟฟ้า  สาํหรับนักเรียน 

               ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2  
 

 

ข้อท่ี 

คะแนนความเหน็ของผู้เช่ียวชาญ  

คนท่ี 

 

IOC 

 

ผลการพจิารณา 

1 2 3 4 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

5 +1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคล้อง 

6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

8 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

9 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

10 +1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคล้อง 

11 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

12 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

13 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

14 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

15 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

16 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

17 +1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคล้อง 

18 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ตาราง 13   (ต่อ) 

 

 

ข้อท่ี 

คะแนนความเหน็ของผู้เช่ียวชาญ  

คนท่ี 

 

IOC 

 

ผลการพจิารณา 

1 2 3 4 5 

19 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

20 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

21 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

22 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

23 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

24 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

25 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

26 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

27 +1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคล้อง 

28 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

29 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

30 +1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคล้อง 

31 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

32 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

33 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

34 +1 +1 +1 -1 +1 0.60 สอดคล้อง 

35 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

36 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

37 +1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคล้อง 

38 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

39 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

40 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ภาคผนวก ซ   แสดงค่าอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง 

                    วิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน เร่ือง แม่เหล็กและไฟฟ้า ทดลองใช้กับนักเรียน 

                    ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนบ้านแม่ระกา  จาํนวน 30  คน 

 

ตาราง 14  ค่าอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

               ขัน้พืน้ฐาน เร่ือง แม่เหล็กและไฟฟ้า ทดลองใช้กับนักเรียนชัน้ประถมศึกษา 

               ปีท่ี 3  ของโรงเรียนบ้านแม่ระกา   จาํนวน  30  คน 

 

ข้อท่ี ค่าอาํนาจจาํแนก แปลผล 

1 0.26 ใช้ได้ 

2 0.10 ตดัทิง้ 

3 0.44 ใช้ได้ 

4 0.35 ใช้ได้ 

5 0.28 ใช้ได้ 

6 0.50 ใช้ได้ 

7 0.22 ใช้ได้ 

8 0.52 ใช้ได้ 

9 0.33 ใช้ได้ 

10 0.14 ตดัทิง้ 

11 0.42 ใช้ได้ 

12 0.28 ใช้ได้ 

13 0.22 ใช้ได้ 

14 0.59 ใช้ได้ 

15 0.33 ใช้ได้ 

16 0.04 ตดัทิง้ 

17 0.40 ใช้ได้ 

18 0.56 ใช้ได้ 
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ตาราง  14  (ต่อ) 

 

ข้อท่ี ค่าอาํนาจจาํแนก แปลผล 

19 0.15 ตดัทิง้ 

20 0.22 ใช้ได้ 

21 0.15 ตดัทิง้ 

22 0.35 ใช้ได้ 

23 0.19 ตดัทิง้ 

24 0.15 ตดัทิง้ 

25 0.63 ใช้ได้ 

26 0.77 ใช้ได้ 

27 0.46 ใช้ได้ 

28 -0.05 ตดัทิง้ 

29 0.18 ตดัทิง้ 

30 0.32 ใช้ได้ 

31 0.24 ใช้ได้ 

32 0.45 ใช้ได้ 

33 0.52 ใช้ได้ 

34 0.33 ใช้ได้ 

35 0.25 ใช้ได้ 

36 0.15 ตดัทิง้ 

37 0.28 ใช้ได้ 

38 0.24 ใช้ได้ 

39 0.41 ใช้ได้ 

40 0.19 ตดัทิง้ 
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ภาคผนวก ฌ  แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน                      

                   เร่ือง แม่เหล็กและไฟฟ้า  สาํหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2  
 

 

แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน   

เร่ือง  แม่เหล็กและไฟฟ้า  สาํหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2  

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

คาํชีแ้จง   

        1.  แบบทดสอบฉบบันีเ้ป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 3 ตวัเลือก จํานวน 20 ข้อ   

             ใช้เวลาในการสอบ 40 นาที  

        2.  เขียนช่ือ-นามสกลุ ชัน้ เลขท่ี  ลงในแผ่นกระดาษคําตอบให้ชดัเจน 

        3.  เลือกคําตอบท่ีถกูท่ีสดุเพียงข้อเดียว แล้วทําเคร่ืองหมาย  X  ลงในช่อง  ให้ตรงกบั 

             ตวัเลือก  ก  ข  ค  ในกระดาษคําตอบ 

 
 

1.  
 

  

    ถ้า ด.ช.บอลใช้แมเ่หล็กดดูสิ่งของ ท่ีกําหนดให้ จะได้ก่ีชนิด  

     ก. 1 ชนิด คือ ตะป ู ข. 2 ชนิด คือ ตะป ู, ดินสอ ค. 3 ชนิด คือ ตะป,ู ยางลบ ,หนงัยาง    
 

2. ถ้าใช้การดงึดดูของแมเ่หล็กเป็นเกณฑ์ในการจําแนกสิ่งของ ข้อใดแตกตา่งจากพวก 

     ก.  

 

ข. ค.  

 
   

3.  
 

 

    จากภาพแมเ่หล็กตําแหนง่  ก  ควรเป็นขัว้ใด 

    ก. ขัว้ใต้ ข. ขัว้เหนือ ค. ขัว้ใดก็ได้   

ดนิสอ    หนงัยาง  

ยางลบ   ตะป ู   เศษกระดาษ 
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 4.  

 

 

         ผลการทดลองจะเป็นดงัภาพใด                     

       ก.  

 

ข.  ค.  

 

5. แมเ่หล็กแทง่ท่ี 1 ยาว 12 เซนตเิมตร แมเ่หล็กแทง่ท่ี 2 ยาว 8 เซนตเิมตร แมเ่หล็กทัง้สองแทง่ 

     ยาวตา่งกนัเทา่ไร 

     ก. 4  เซนตเิมตร                      ข. 5  เซนตเิมตร                       ค. 6  เซนตเิมตร 
   

6. ข้อใดเป็นรูป 2 มิต ิ                     

     ก.  

 

ข.  ค.  

 

7. ของใช้ในข้อใดท่ีมีแมเ่หล็กเป็นสว่นประกอบ 

    ก.  

 

 

ข.  ค. 

   

8. สิ่งของใดใช้ประโยชน์จากการวางตวัในแนวเหนือ-ใต้ของแมเ่หล็ก 

    ก. ท่ีตดิบานประต ู ข. ประตตูู้ เย็น ค. เข็มทิศ 
   

9.    

 

 

     จากภาพ  การทดลองถปูลายไม้บรรทดัแล้วนํามาเข้าใกล้เศษกระดาษ  แรงท่ีเกิดจากการ             

     ขดัถทํูาให้เกิดสิ่งใดได้ 

     ก. เศษกระดาษดดูตดิแน่น 

     ข. เศษกระดาษถกูดีดกระเดน็ 

     ค. เศษกระดาษไมต่ิดไม้บรรทดั 

ถ้า ด.ช.ก้องทําการทดลองโดยใสแ่ทง่แมเ่หล็กลงใน 

กลอ่งท่ีมีตะป ูแล้วคอ่ย ๆ ยกแทง่แมเ่หล็กขึน้ช้า ๆ 

N 

S 
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10. ถ้าต้องการวดัความยาวรอบลกูโป่งควรเลือกใช้เคร่ืองมือข้อใด 

      ก. ไม้บรรทดั ข. ตลบัเมตร ค. สายวดั 
 

11.                                      เม่ือถลูกูโป่งด้วยวตัถชุนิดเดียวกนัจะทําให้เกิดประจไุฟฟ้า ดงัภาพ                  

                                           ทําให้ลกูโป่งทัง้ 2 ลกู  มีลกัษณะอยา่งไร 

      ก. ผลกัออกจากกนั ข. ดงึดดูเข้าหากนั ค. ไมเ่ปล่ียนแปลง 
   

12. ภาพใดเก่ียวข้องกบั แรงไฟฟ้า 

      ก.  

 

ข.  ค.  

 

13.                                   จากภาพ ถ้าทดลองถลูกูโป่ง 1 ลกูด้วยผ้าขนหน ูอีก 1 ลกูใช้มือถ ู       

                                        สิ่งท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้คือข้อใด 

      ก.  

 
 

ข.  ค.  

   

14.                      จากภาพเม่ือใสถ่่านไฟฉายแล้วเปิดสวิตซ์  มีการทํางานอย่างไร 

      ก.  มีเสียงดงั ข.  มีแสงสวา่ง ค.  เคล่ือนไหวได้ 
   

15.                                       

                                         

 

      จากภาพ ถ้าใสถ่่านไฟฉายผิดขัว้จะเกิดผลอยา่งไร 

      ก. เข็มนาฬิกาไมเ่ดิน ข. เข็มนาฬิกาเดนิทวน ค. เข็มนาฬิกาเดินตามปกต ิ
 

16. เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในข้อใดเปล่ียนรูปพลงังานแตกตา่งจากข้ออ่ืน 

      ก.  

 

ข.  ค.  
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17.                                                                    

 

       

     วิภาพดูถึงเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในข้อใด 

     ก.  

 

ข.  ค.  

 

18.    

 

       สอดคล้องกบัเคร่ืองใช้ไฟฟ้าข้อใด 

       ก. พดัลม  ข. เตารีด ค. โทรทศัน์ 
   

19. สมชายสํารวจเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้านแล้วแบง่เป็น 2 กลุม่ ดงันี ้

 

 

 

      สมชายใช้เกณฑ์ใดในการแบง่กลุม่ 

      ก. ขนาดของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ข. พลงังานความร้อนท่ีได้รับ ค.  พลงังานไฟฟ้าท่ีเปล่ียนไป 
   

20.    

       

         

         จากข้อมลู  A  และ  B  ควรเป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ในข้อใด 

         ก.  A = หลอดไฟ    B = โทรศพัท์   

         ข.  A = โทรทศัน์      B = วิทย ุ   

         ค.   A =  วิทย ุ        B = ไมโครโฟน   

 

 

 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าชนิดนี ้เปล่ียน

พลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานแสง 

 

   พลงังานไฟฟ้า พลงังานความร้อน 

กลุ่ม 1    หม้อหงุข้าว  เตารีด 

กลุ่ม 2    พดัลม  เคร่ืองซกัผ้า 

A  เปล่ียนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงและเสียงได้  

B  เปล่ียนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียงได้ 
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เฉลยแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน   

เร่ือง  แม่เหล็กและไฟฟ้า  สาํหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2  

 
ข้อท่ี คําตอบ ข้อท่ี คําตอบ 

1 ก 11 ก 

2 ค 12 ข 

3 ข 13 ก 

4 ค 14 ข 

5 ก 15 ก 

6 ก 16 ค 

7 ข 17 ก 

8 ค 18 ข 

9 ก 19 ค 

10 ค 20 ข 
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ภาคผนวก ญ   แสดงคะแนนก่อนเรียนหลังเรียน ผลต่างระหว่างคะแนนทักษะ 

                    กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐานหลังเรียนและก่อนเรียน 

    ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

ตาราง 15   แสดงคะแนนก่อนเรียนหลังเรียน ผลต่างระหว่างคะแนนทักษะกระบวนการ 

                 ทางวทิยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐานหลังเรียนและก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมการ 

                 เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกับการใช้เกม เร่ือง แม่เหล็กและ 

                 ไฟฟ้า  

   

นกัเรียน 

คนท่ี 

คะแนนก่อนเรียน 

(20 คะแนน) 

คะแนนหลงัเรียน 

(20 คะแนน) 

ผลตา่งของคะแนน 

(หลงั – ก่อน) 

1 6 12 6 

2 4 15 11 

3 5 11 6 

4 6 15 9 

5 5 16 11 

6 6 14 8 

7 5 13 8 

8 8 14 6 

9 5 11 6 

10 4 16 12 

11 5 13 8 

12 5 12 7 

13 5 15 10 

14 6 11 5 

15 7 15 8 

16 6 18 12 
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ตาราง 15  (ต่อ) 

 

นกัเรียน 

คนท่ี 

คะแนนก่อนเรียน 

(20 คะแนน) 

คะแนนหลงัเรียน 

(20 คะแนน) 

ผลตา่งของคะแนน 

(หลงั – ก่อน) 

17 8 17 9 

18 6 15 9 

19 8 13 5 

20 8 14 6 

21 5 13 8 

22 8 17 9 

23 10 17 7 

24 6 14 8 

25 5 17 12 

26 7 15 8 

27 6 16 10 

X  6.11 14.41 8.30 

S.D. 1.45 2.00 2.11 
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ภาคผนวก ฎ   ภาพกิจกรรมการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา 

                    ความรู้ 5 ขัน้ ร่วมกับการใช้เกม เร่ือง แม่เหล็กและ  

 
 

กิจกรรมการทดลอง  เร่ือง แรงแม่เหล็ก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการทดลอง  เร่ือง แรงแม่เหล็ก 
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กิจกรรมการทดลอง  เร่ือง แรงไฟฟ้า 
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กิจกรรมการทดลอง  เร่ือง  พลังงานไฟฟ้า 
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