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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to 1) create and determine the efficiency 

of a science learning activity package based on brain-based learning for grade 6 
students, 2) compare the science learning achievements of grade 6 students after 
using the science learning activity package based on brain-based learning with 
students who were taught using the traditional method, and 3) compare the scientific 
minds of grade 6 students after using the learning activity package based on brain-based 
learning with students who were taught using the traditional method. The sample used in 
this research consisted of 60 grade 6 students from Chumchonprachatipatwittayakan 
School, studying in the first semester of the academic year 2018, selected using 
multistage random sampling. The experimental group consisted of 30 students who 
were taught using the science learning activity package based on brain-based learning 
and the control group consisted of 30 students who were taught using the traditional 
method. The tools used in this research consisted of 10 sets of the science learning 
activity package based on brain-based learning, 10 lesson plans of the traditional 
method, a 30-item achievements test with a reliability of 0.78, and a 60-item of a 5-
level rating scale scientific mind test with a reliability of 0.72. The statistics used in 
this research were mean, standard deviation and t–test for independent samples. 

 The research results were as follows: 
1) The efficiency of the created science learning activity package 

based on brain-based learning was at 80.83/82.63 which was in accordance 
with the efficiency criteria of 80/80.  

2) The science learning achievements of the grade 6 students after 
using the learning activity package based on brain-based learning were higher 
than for the students who were taught using the traditional method, at the 
statistical significance level of 0.05. 

3) The scientific minds of the grade 6 students after using the learning 
activity package based on brain-based learning were higher than for the 
students who were taught using the traditional method, at the statistical significance 
level of 0.05. 
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บทที่  1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ ทั้งในระดับ
โรงเรียนและมหาวิทยาลัยโดยเปลี่ยนจากการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทครูผู้สอน มาเน้นที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ไม่ใช่การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเรียนด้วย
ตนเองโดยล าพัง การจัดการเรียนรู้ที่ปล่อยให้ผู้เรียนเรียนด้วยตนเองโดยขาดการแนะน าจากครู 
ผู้เรียนอาจไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเรียน เปรียบได้กับการเดินทางโดยขาดแผนที่ ขาดเป้าหมาย 
เป็นการเดินทางท่ีวกวนและอาจย้อนกลับมาที่เดิม ไปไม่ถึงเป้าหมาย ผู้เรียนต้องการทิศทาง เพ่ือไปให้
ถึงเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายที่พึงประสงค์ การปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติเปลี่ยนจากการให้ความส าคัญกับการสอนมาเน้นที่การเรียนรู้ ครูยังต้องจัดบรรยากาศที่
ส่งเสริมการเรียนรู้แต่เป้าหมายที่ส าคัญคือจะจัดการอย่างไรให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

แนวคิดจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้ที่
ยอมรับว่าบุคคลหรือผู้เรียนมีความแตกต่างกัน และทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ ดังนั้น ในการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูหรือผู้จัดการเรียนรู้ควรมีความเชื่อพ้ืนฐานอย่างน้อย 3 ประการ คือ 
(1) เชื่อว่าทุกคนมีความแตกต่างกัน (2) เชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ได้และ (3) เชื่อว่าการเรียนรู้เกิด
ได้ทุกที่ทุกเวลา ดังนั้น การจัดการเรียนรู้จึงเป็นการจัดการบรรยากาศ กิจกรรม สื่อ สถานการณ์ ฯลฯ 
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ ครูจึงจ าเป็นที่จะต้องรู้จักผู้เรียนอย่างรอบด้าน และ
สามารถวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน าไปเป็นพ้ืนฐานการออกแบบ หรือวางแผนการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับ
ผู้เรียนส าหรับในการจัดกิจกรรมหรือออกแบบการเรียนรู้ อาจท าได้หลาย วิธีการและเทคนิคแต่มีข้อ
ควรค านึงว่าในการจัดการเรียนรู้แต่ละครั้ง แต่ละเรื่องได้เปิดโอกาสให้กับผู้เรียนเป็นผู้เลือกหรือ
ตัดสินใจในเนื้อหาสาระที่สนใจ เป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยได้คิดได้รวบรวมความรู้และลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง โดยกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีควร
ช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทางด้านร่างกายคือ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย  
เ พ่ือช่วยให้ประสาทการเรียนรู้ของผู้ เรียนตื่นตัว พร้อมที่จะรับข้อมูลและเรียนรู้สิ่ งต่าง  ๆ                  
ที่เกิดขึ้น กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีควรช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทางสติปัญญา คือ เป็นกิจกรรมที่ช่วย
ให้ผู้ เรียนเกิดการเคลื่อนไหวทางสติปัญญา ต้องเป็นกิจกรรมที่ท้าทายความคิดของผู้ เรียน               
สามารถกระตุ้นสมองของผู้ เรียนให้เกิดการเคลื่อนไหว ต้องเป็นเรื่องที่ไม่ยากหรือง่ายเกินไป             
ท าให้ผู้เรียนสนุกที่จะคิด กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีควรช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทางอารมณ์ คือ           
เป็นกิจกรรมที่ส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึกของผู้เรียน ซึ่ งจะช่วยให้การเรียนรู้นั้นเกิดความหมาย         
ต่อตนเองโดยกิจกรรมดังกล่าวควรเกี่ยวข้องกับผู้เรียนโดยตรง 

 
 
 



 2 

หลักการธรรมชาติกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ มนุษย์มีระบบประสาท มีเซลล์สมอง          
มีจุดเชื่อมต่อเซลล์สมองหลาย ๆ อันที่เป็นเครือข่ายและการเรียนรู้สิ่งใหม่จะเริ่มต้นที่เซลล์สมองซึ่งมี
สายใยประสาท (เป็นตัวรับข้อมูล โดยจะมีจุดเชื่อม) ระหว่างประสาท และสายใยประสาทจะเกิดมาก
ขึ้นและเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายมากขึ้น เมื่อถูกกระตุ้นและมีการปฏิบัติการเรียนรู้และถ้าหากมนุษย์มี
อารมณ์ทางลบ สมองจะหยุดการหลั่งสาร ถ้ามีอารมณ์ทางบวกสมองจะหลั่งสารเคมีไหลผ่าน 
synaptic gap จะท าให้ความจ าและความคิดเพ่ิมประสิทธิภาพมากธรรมชาติของสมองชอบเรียนรู้ 
และรู้วิธีการเรียนรู้มาตั้งแต่เกิด การเรียนรู้เกิดจากการปฏิบัติและการท าสิ่งที่ผิดพลาดให้ดีขึ้น                  
ถือว่าเป็นการเรียนรู้ การเรียนรู้เริ่มจากการเชื่อมต่อความรู้เดิมและความรู้ใหม่ จะเรียนรู้อะไรต้องท า 
หรือปฏิบัติสิ่งนั้น สมองได้ท างานมาก ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมมากๆ จะท าให้สายใยประสาทมีการ
เชื่อมต่อขึ้น และถ้าไม่ใช้สมองส่วนที่ไม่ใช้ก็จะฝ่อสูญหายไปถ้าสมองถูกใช้ถูกกระตุ้นสายใยประสาท 
จะเพ่ิมมากขึ้นจะท าให้การท างานของสมองมีประสิทธิภาพ สมองของเรามีธรรมชาติในการคิดมา
ตั้งแต่ก าเนิด ครูต้องเข้าใจวิธีการเรียนรู้ของสมอง ๆ เป็นอวัยวะที่มีพลังงานในตัวเองหากเกิดความสุข
และความพอใจ สมองจะผลิตสารเอนโดรฟินออกมา ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ 

ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับพัฒนาการ และธรรมชาติการเรียนรู้ของสมองที่ชี้ว่าเด็กมีศักยภาพหรือ
ความสามารถด้านทักษะทางสังคม และมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนมากในช่วงอายุก่อน 6 ปี รวมถึง
ข้อมูลที่ชี้ถึงความส าคัญของการจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในเด็กเล็กที่สามารถเรียนรู้ได้ดีในกลุ่มเล็กๆ 
จะเป็นประเด็นส าคัญส าหรับน าไปวิเคราะห์ระบบการเรียนรู้รูปแบบเดิม ระบบสังคมปัจจุบัน และ
น าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการที่จะน าเสนอการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ใหม่เพ่ือให้เหมาะสมกับ
ธรรมชาติการเรียนรู้ของสมอง เพ่ือสมองจะได้พัฒนาได้สูงสุด 

จากการศึกษาวิจัยการท างานของสมองท าให้นักการศึกษา นักวิชาการ ให้ความสนใจเพ่ิม
มากขึ้นต่อแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหน้าที่ ศักยภาพของสมอง เพ่ือให้ผู้เรี ยน
สามารถเรียนรู้รับรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเกี่ยวกับการ
จดัการเรียนการสอน รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต           
เพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนาประเทศต่อไป 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

1.2.1  เพ่ือสร้างและหาคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้                
โดยใช้สมองเป็นฐานส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                
หลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐานกับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการตามปกติ 
     1.2.3    เพ่ือเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน                   
กับนักเรียนทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการตามปกติ 
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1.3  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฏีและแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้

สมองเป็นพ้ืนฐาน เช่น วิโรจน์ ลักขณาอดิศร  และ ธีรพงษ์ แสงสิทธิ์ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานและประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาผลของการ
ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้  โดยใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 ดังนี้ 

 1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
 2. ด้านจิตวิทยาศาสตร์ 
แผนภูมิกรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่องการศึกษาผลของการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้  โดยใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
               ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
  
 
 

 
 
 
 
1.4  สมมติฐานในการวิจัย 

1.4.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน มีประสิทธิภาพ 
และเป็นไปตามเกณฑ ์80/80 

1.4.2 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการตามปกติ 

1.4.3 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดการจัด 
การเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน มีจิตวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่านักเรียนทีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการตามปกติ 

 
 
 

 
 
 
 

การจัดการเรยีนรู้ ซึ่งแปรค่าเป็น 2 แบบ 
1. การจัดการเรียนรู้ด้ วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐาน 
2. การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการตามปกติ 
 

 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

2. จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
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1.5  ขอบเขตของการวิจัย  
 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.5.1  ประชากร 
   ประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตพ้ืนที่

การศึกษาปทุมธานี เขต 2  
1.5.2  กลุ่มตัวอย่าง 
      กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ น ก ารศึ กษ า  เป็ น นั ก เ รี ย นชั้ น ป ร ะถมศึ กษ าปี ที่  6                  

โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้
วิธีการสุ่มแบบกลุ่มหลายขั้นตอน (multistage cluster sampling) ดังนี้  

       1.  สุ่มจากกลุ่มโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ทั้งหมด ได้ 1 โรงเรียน คือโรงเรียน
ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร  

       2.  สุ่มจากกลุ่มห้องเรียน จากห้องเรียนทั้งหมด 5 ห้อง ได้ 2 ห้องเรียน ซึ่งแต่ละห้องจัดนักเรียน
แบบคละความสามารถกัน จ านวนนักเรียน ห้องละ 30 คน ก าหนดให้เป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้อง และ
กลุ่มควบคุม 1 ห้อง 
 ขอบเขตเนื้อหา 
   1.5.3  เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
                     เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยเป็นเนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา             
ปีที่ 6 ได้แก่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
 ขอบเขตตวัแปร 
   1.5.4  ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ  
   การจัดการเรียนรู้ ซึ่งแปลค่าได้ 2 ค่า คือ  
   - การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดการจัดการ
   เรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน 
   - การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการตามปกติ 
   1.5.5  ตัวแปรตาม  (Dependent Variable) คือ  
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
  2. จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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1.6  ค าจ ากัดความท่ีใช้ในการวิจัย 
 1.6.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หมายถึง การน าสื่อการสอนหลายชนิดมาใช้ให้
เหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดเป็นชุด
อย่างเป็นระบบ สะดวกในการใช้ ประหยัดเวลา ช่วยให้นักเรียนเกิดความสนใจ เกิดทักษะในการ
แสวงหาความรู้ และท าให้การเรียนการสอนบรรลุผลตามเป้าหมายของการเรียนรู้  
 1.6.2 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน หมายถึง การ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีการเรียนรู้หรือการท างานของสมองทางธรรมชาติ โดยการใช้ความรู้   ความ
เข้าใจที่เกี่ยวข้องกับสมองเป็นเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของมนุษย์ ภายใต้แนวคิดที่ว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ 
ทุกคนมีสมองพร้อมที่จะเรียนรู้มาตั้งแต่ก าเนิด  
         ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้ วิจัยได้น าขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด            
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน มาออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งมีหลักการพ้ืนฐาน 5 ข้อดังนี้
  1. ขั้นอุ่นเครื่อง (ขยับกาย ขยายสมอง การบริหารสมอง ) ขั้นตอนนี้ท าให้
นักเรียนเกิดการตื่นตัวแบบผ่อนคลาย การสร้างบรรยากาศให้เด็กไม่รู้สึกเหมือนถูกกดดัน 
แต่มีความท้าทาย                    
  2. ขั้นน า ขั้นตอนนี้ช่วยให้นักเรียนมีความตื่นตัว ท าให้นักเรียนจดจ่อในสิ่ง
เดียวกันโดยอาจมีการใช้สื่อหลาย ๆ แบบ รวมทั้งการยกปรากฏการณ์จริงมาเป็นตัวอย่าง 
และการ เปรียบ เทียบ ให้เ ห็นภาพ  การ เ ชื ่อม โ ย งคว ามรู ้ห ล าย  ๆ  อย่า ง  กา รอธิบ าย
ปรากฏการณ์ด้วยความรู้ที่ เด็กได้รับ 
  3. ขั้นกิจกรรม ขั้นตอนนี้ท าให้นักเรียนเกิดความรู้จากการกระท าด้วยตนเอง
การให้นักเรียนได้ลงมือทดลองประดิษฐ์หรือได้เล่าประสบการณ์จริงที่เกี่ยวข้อง  
  4. ขั้นสรุป ขั้นตอนนี้ช่วยให้นักเรียนได้ใช้สมองซีกซ้ายในการสร้างข้อสรุป
ทางวิทยาศาสตร์ โดยครูเป็นผู้ให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดอย่างมีเหตุมีผล 
มีการอ้างหลักฐาน ข้อมูล จากข้อเท็จจริง มาสร้างข้อสรุป  
  5. ขั้นบูรณาการเพ่ือน าไปใช้ ขั้นตอนนี้ช่วยให้นักเรียนมีการคิดเชิงประยุกต์
โดยใช้ความรู้จากสถานการณ์อ่ืน ๆ มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เพ่ือให้ผู้เรียนมองเห็น
คุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น 
 1.6.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยพิจารณาจากคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทีผู้วิจัยสร้างขึ้นตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร โดยวัดความสามารถ
ด้านต่าง ๆ 4 ด้าน คือ 
          1. ด้านความรู้ ความจ า หมายถึง ความสามารถในการระลึกสิ่งที่เคยเรียน
มาแล้วเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ข้อตกลง ค าศัพท์ หลักการ และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์  
          2. ด้านความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายความหมาย ขยาย
ความ และแปลความรู ้โดยอาศัยข้อเท็จจริง ข้อตกลง ค าศัพท์ หลักการ และทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ 
          3. ด้านการน าไปใช้ หมายถึง ความสามารถในการน าความรู้  วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ที่แตกต่างกันออกไป หรือสถานกา รณ์ที่คล้ายคลึง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
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  4. ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของบุคคลใน
การสืบเสาะหาความรู้โดยผ่านการปฏิบัติ และฝึกฝนความคิดอย่างมีระบบจนเกิดความคล่องแคล่ว
ช านาญสามารถเลือกใช้กิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ส าหรับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ประกอบด้วยทักษะการสังเกต ทักษะการค านวณ ทักษะการจ าแนกประเภท ทักษะการลงความ
คิดเห็นจากข้อมูลทักษะการจัดกระท าสื่อความหมายข้อมูล ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร 
ทักษะการตั้งสมมติฐานทักษะการทดลอง และทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
           1.6.4 จิตวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลทีมีต่อความคิด การกระท า และการตัดสินใจในการ
แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ปรากฏให้เห็นเป็นพฤติกรรม ได้แก่ ความสนใจ ใฝ่รู้ ความซื่อสัตย์ ความอดทน มุ่งมั่น 
การมีใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์ มีความสงสัยและกระตือรือร้นที่จะหาค าตอบ ยอมรับ               
เมื่อมีประจักษ์พยานหรือเหตุผลที่เพียงพอ ซึ่งวัดได้จากคะแนนที่นักเรียนตอบแบบสอบถามวัดจิตวิทยาศาสตร์                   
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามวิธีของลิเคิร์ท ดังต่อไปนี้ 
          1. ความสนใจใฝ่รู้ หมายถึง คุณลักษณะนิสัยที่แสดงถึงการช่างซักถาม ช่างอ่าน ริเริ่มสิ่งใหม่ ตื่นเต้น
เมื่อได้ข้อมูลหรือความคิดใหม่เพ่ิมเติม 
         2. ความซื่อสัตย์ หมายถึง คุณลักษณะนิสัยที่แสดงถึงการรายงานสิ่งที่สังเกตได้ตามความเป็นจริง
ไม่เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูล   
         3. ความอดทน มุ่งมั่น หมายถึง คุณลักษณะนิสัยที่ไม่ท้อถอยเมื่อมีอุปสรรค หรือมีความล้มเหลว 
ในระหว่างการด าเนินการแก้ปัญหา ด าเนินการทดลองจนกว่าได้ค าตอบ 
         4. การมีใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็น หมายถึง คุณลักษณะนิสัยที่แสดงถึงการตรวจสอบความคิด
ของตนเองจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ ไม่เชื่อโชคลางยอมรับในค าอธิบายเมื่อมีหลักฐานสนับสนุนหนักแน่น 
         5. ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง คุณลักษณะนิสัยที่แสดงถึงการช่างคิด ช่างซักช่างถาม ช่างอ่าน 
และแสวงหาวามรู้หรือข้อมูลใหม่ ๆ  เพ่ือให้ได้ค าตอบที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ให้ความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 
ที่ก าลังเป็นปัญหาส าคัญชีวิตประจ าวัน และสถานการณ์ใหม่  ๆ
          6.  มีความสงสัยและกระตือรือร้นที่จะหาค าตอบ หมายถึง คุณลักษณะนิสัยที่แสดงถึงการน าวิธีการ
หลาย ๆ  วิธีมาตรวจสอบ ไตร่ตรอง พินิจพิเคราะห์ ท าการตรวจสอบข้อมูล 
         7. ยอมรับเมื่อมีประจักษ์พยานหรือเหตุผลที่เพียงพอ หมายถึง คุณลักษณะนิสัยที่แสดงถึงการเป็น
ผู้มีใจกว้าง รับฟังความคิดหรือข้อโต้แย้งที่มีเหตุผลของผู้อ่ืนไม่ยึดมั่นในความคิดของตนฝ่ายเดียวยอมรับพิจารณา
ข้อมูลหรือความคิดเห็นที่ยังสรุปไม่ดี และพร้อมที่จะหาข้อมูลเพ่ิมเติม  
 1.6.5 การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการตามปกติ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้โดยมีข้ันตอนดังนี้ ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นด าเนินการสอน ขั้นสรุป 
 1.6.6  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา หมายถึง นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น หรือช่วงชั้นที่ 1 
(ป.1 – ป.3) และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย หรือ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6)  
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1.7  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1.7.1 ผลการวิจัยในครั้งนี้  ท าให้ทราบผลการเรียนรู้ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และจิตวิทยาศาสตร์ที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐาน ซึ ่ง เป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการแสวงหา
ความรู ้ มีคว ามสามารถในการหาความรู ้ด ้ว ยตน เอง  และสามารถน าความรู ้ไป ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 1.7.2 ผลของการวิจัยในครั้งนี้ สามารถเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ
เผยแพร่ความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ที ่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ให้แก่ครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานต่อไป 
 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาครั้งนี้  ผู๎วิจัยได๎ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือเป็นแนวทาง           

ในการศึกษาตามหัวข๎อ ตํอไปนี้ 
2.1  เอกสารที่เกี่ยวข๎องกับหลักสูตรและสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 
     2.1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
     2.1.2 สาระและมาตรฐานการเรียนรู๎ 
2.2  เอกสารที่เกี่ยวข๎องกับชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
     2.2.1 ความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
     2.2.2 แนวคิดท่ีน ามาสูํการสร๎างชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
     2.2.3 ทฤษฎีการเรียนรู๎ที่น ามาใช๎ในชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
     2.2.4 ประเภทของชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
     2.2.5 องค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
     2.2.6 ขั้นตอนในการสร๎างชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
     2.2.7 คุณคําของชุดกิจกรรมการเรียนรู๎  
2.3  เอกสารที่เกี่ยวข๎องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎สมองเป็นฐาน 
     2.3.1 สมองกับการเรียนรู๎ 
     2.3.2 พัฒนาการของสมอง 
     2.3.3 ปัจจัยที่มีผลตํอการเจริญเติบโตของสมอง 
     2.3.4 หลักการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎สองเป็นฐาน 
     2.3.5 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎สมองเป็นฐาน 
2.4  เอกสารที่เกี่ยวข๎องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
     2.4.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     2.4.2 กระบวนการแสวงหาความรู๎ทางวิทยาสาสตร์ 
     2.4.3 การวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
2.5  เอกสารที่เกี่ยวข๎องกับจิตวิทยาศาสตร์ 
     2.5.1 ความหมายของจิตวิทยาศาสตร์ 
     2.5.2 แนวทางการพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์ 
2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
     2.6.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
     2.6.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎สมองเป็นฐาน 
     2.6.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
     2.6.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับจิตวิทยาศาสตร์ 
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2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ในการสอนนั้นครูผู๎สอน จ าเป็นต๎องยึดแนวทางและด าเนินการสอนตามวัตถุประสงค์           

ของหลักสูตรที่ได๎ก าหนดไว๎ หลักสูตรจึงเปรียบเสมือนแมํบทที่ครูผู๎สอนต๎องท าความเข๎าใจหลักสูตร           
ให๎ลึกซึ้งรวมทั้งถํายทอดกระบวนการสอนเพ่ือให๎การเรียนรู๎ของเด็กเป็นมาตรฐานเหมือนกันทั่วไป             
ไมํวําจะเรียนรู๎อยูํที่ใดและภาคการศึกษาใดก็ตาม ในที่นี้ผู๎วิจัยได๎เสนอหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

2.1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
กระทรวงศึกษาธิการได๎ประกาศใช๎หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือให๎

สถานศึกษาได๎จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือน าไปใช๎เป็นกรอบและทิศทางการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนได๎มีความรู๎ ความสามารถ
รวมทั้งทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง แสวงหาความรู๎เพ่ือพัฒนา
ตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด
กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ที่ก าหนดไว๎ในหลักสูตร จึงมีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่ครูและผู๎เกี่ยวข๎อง
กับการน าหลักสูตรไปใช๎จะต๎องด าเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ใช๎อยูํตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ให๎มีเอกภาพและมาตรฐานของหลักสูตรสอดคล๎องกับ
หลักการที่ประกาศไว๎ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

เอกสารชุดนี้ใช๎เป็นแนวทางในการจัดท าหนํวยการเรียนรู๎อิงมาตรฐานส าหรับการจัดการเรียน
การสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 

1. ท าไมตอ๎งเรียนวิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข๎อง

กับทุกคนทั้งในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพตําง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช๎และ
ผลผลิตตําง ๆ ที่มนุษย์ได๎ใช๎เพ่ืออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหลํ านี้ล๎วนเป็นผลของ
ความรู๎วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร๎างสรรค์และศาสตร์อ่ืน ๆ วิทยาศาสตร์ชํวยให๎มนุษย์ได๎
พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร๎างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะส าคัญในการ
ค๎นคว๎าหาความรู๎ มีความสามารถในการแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช๎ข๎อมูลที่
หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได๎ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมํซึ่งเป็น
สังคมแหํงการเรียนรู๎ (Knowledge - based Society) ดังนั้นทุกคนจึงจ าเป็นต๎องได๎รับการพัฒนาให๎รู๎
วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู๎ความเข๎าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร๎างสรรค์ขึ้น สามารถ
น าความรู๎ไปใช๎อยํางมีเหตุผล สร๎างสรรค์ และมีคุณธรรม  

2. เรียนรู๎อะไรในวิทยาศาสตร์ 
กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์มุํงหวังให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎วิทยาศาสตร์ที่เน๎นการเชื่อมโยง

ความรู๎กับกระบวนการ มีทักษะส าคัญในการค๎นคว๎าและสร๎างองค์ความรู๎ โดยใช๎กระบวนการในการ
สืบเสาะหาความรู๎ และการแก๎ปัญหาที่หลากหลาย ให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการเรียนรู๎ทุกขั้นตอน            
มีการท ากิจกรรมด๎วยการลงมือปฏิบัติจริงอยํางหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น โดยได๎ก าหนด
สาระส าคัญไว๎ดังนี้ 
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2. เรียนรู๎อะไรในวิทยาศาสตร์ 
กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์มุํงหวังให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎วิทยาศาสตร์ที่เน๎นการเชื่อมโยง

ความรู๎กับกระบวนการ มีทักษะส าคัญในการค๎นคว๎าและสร๎างองค์ความรู๎ โดยใช๎กระบวนการ            
ในการสืบเสาะหาความรู๎ และการแก๎ปัญหาที่หลากหลาย ให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการเรียนรู๎ทุกขั้นตอน 
มีการท ากิจกรรมด๎วยการลงมือปฏิบัติจริงอยํางหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น โดยได๎ก าหนด
สาระส าคัญไว๎ดังนี้ 

 2.1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต สิ่งมีชีวิต หนํวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตโครงสร๎าง
และหน๎าที่ของระบบตําง ๆ ของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการด ารงชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ               
การถํายทอดทางพันธุกรรม การท างานของระบบตําง ๆ ของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการและความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต และเทคโนโลยี 

 2.2 ชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายรอบตัว ความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งแวดล๎อม ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตตําง ๆ ในระบบนิเวศ ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ            
การใช๎และจัดทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับท๎องถิ่น ประเทศ และโลก ปัจจัยที่มีผลตํอการอยูํรอดของ
สิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล๎อมตําง ๆ  

 2.3 สารและสมบัติของสาร สมบัติของวัสดุและสาร แรงยึดเหนี่ยวระหวํางอนุภาค  
การเปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร สมการเคมี และการแยกสาร 

 2.4 แรงและการเคลื่อนที่ ธรรมชาติของแรงแมํเหล็กไฟฟ้า แรงโน๎มถํวง แรงนิวเคลียร์  
การออกแรงกระท าตํอวัตถุ การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทาน โมเมนต์การเคลื่อนที่แบบตําง ๆ                     
ในชีวิตประจ าวัน  

 2.5 พลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน สมบัติและปรากฏการณ์ของแสง 
เสียง และวงจรไฟฟ้า คลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า กัมมันตภาพรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์ ปฏิสัมพันธ์ระหวําง
สารและพลังงานการอนุรักษ์พลังงาน ผลของการใช๎พลังงานตํอชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 

 2.6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก โครงสร๎างและองค์ประกอบของโลกทรัพยากร
ทางธรณี สมบัติทางกายภาพของดิน หิน น้ า อากาศ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ปรากฏการณ์ทางธรณี ปัจจัยที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลง ของบรรยากาศ 

 2.7 ดาราศาสตร์และอวกาศ วิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี่เอกภพปฏิสัมพันธ์
และผลตํอสิ่งมีชีวิตบนโลก ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก ความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศ  

 2.8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระบวนการทางวิทยาศาสตร์           
การสืบเสาะหาความรู ๎การแก๎ปญัหา และจิตวิทยาศาสตร์  
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3. คุณภาพผู๎เรียน 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 3.1  เข๎าใจโครงสร๎าง และการท างานของระบบตําง  ๆ  ของสิ่งมีชีวิต  และความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต

ที่หลากหลายในสิ่งแวดล๎อมที่แตกตํางกัน 
 3.2 เข๎าใจสมบัติและการจ าแนกลุํมของวัสดุ สถานะของสาร สมบัติของสาร  และการท าให๎สารเกิดการ

เปลี่ยนแปลง สารในชีวิตประจ าวัน การแยกสารอยํางงําย 
 3.3  เข๎าใจผลที่เกิดจากการออกแรงกระท ากับวัตถุ ความดัน หลักการเบื้องต๎นของแรงลอยตัว สมบัติ

และปรากฏการณ์เบื้องต๎นของแสง เสียง และวงจรไฟฟ้า  
 3.4 เข๎าใจลักษณะ องค์ประกอบ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์ 

โลก และดวงจันทร์ที่มีผลตํอการเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
 3.5 ตั้งค าถามเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู๎ คาดคะเนค าตอบหลายแนวทาง วางแผน และส ารวจตรวจสอบ

โดยใช๎เครื่องมือ อุปกรณ์ วิเคราะห์ข๎อมูล และสื่อสารความรู๎จากผลการส ารวจ 
 3.6 ใช๎ความรู๎ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต และการศึกษาความรู๎เพ่ิมเติม ท า

โครงงานหรือชิ้นงานตามที่ก าหนดให๎หรือตามความสนใจ 
 3.7 แสดงถึงความสนใจ มุํงมั่น รับผิดชอบ รอบคอบและซื่อสัตย์ในการหาความรู๎ 
 3.8 ตระหนักในคุณคําของความรู๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงความชื่นชม  และเคารพสิทธิ

ในผลงานของผู๎คิดค๎น 
 3.9 แสดงถึ งความซาบซึ้ ง หํ วงใย แสดงพฤติ กรรมเกี่ ยวกับการใช๎การดูแลรั กษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางรู๎คุณคํา 
 3.10 ท างานรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางสร๎างสรรค์ แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟังความ

คิดเห็นของผู๎อื่น  
2.1.2 สาระและมาตรฐานการเรียนรู๎ 
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 

       มาตรฐาน ว  1.1 เข๎าใจหนํวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร๎าง และ
หน๎าที่ของระบบตําง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 
    มาตรฐาน ว  1.2 เข๎าใจกระบวนการและความส าคัญของการถํายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช๎เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบตํอ
มนุษย์และสิ่งแวดล๎อม  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู๎           
และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 

สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม 
     มาตรฐาน ว  2.1 เข๎าใจสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น ความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งแวดล๎อม 
กับสิ่งมีชีวิตความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งมีชีวิตตําง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎และ
จิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์  
    ม าต ร ฐ านว  2.2 เ ข๎ า ใ จ คว ามส า คัญขอ งทรั พย ากร ธ ร รมชาติ ก า ร ใ ช๎
ทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับท๎ องถิ่น  ประเทศ และโลกน าความรู๎ ไปใช๎ ในในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นอยํางยั่งยืน 
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สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 
    มาตรฐาน ว 3.1 เข๎าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหวํางสมบัติของสารกับ
โครงสร๎างและแรงยึดเหนี่ยวระหวํางอนุภาคมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร์
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ น าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 
    มาตรฐาน ว 3.1 เข๎าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร 
การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู๎ และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 

สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที ่
    มาตรฐาน ว 4.1 เข๎าใจธรรมชาติของแรงแมํเหล็กไฟฟ้า แรงโน๎มถํวง และแรง
นิวเคลียร์ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์อยําง
ถูกต๎องและมีคุณธรรม    
            มาตรฐาน ว 4.2 เข๎าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตําง ๆ ของวัตถุในธรรมชาติ        
มีกระบวบการสืบเสาะหาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 

สาระที่ 5 พลังงาน 
    มาตรฐาน ว 5.1 เข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางพลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยน
รูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหวํางสารและพลังงาน ผลของการใช๎พลังงานตํอชีวิตและสิ่งแวดล๎อม             
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์  

สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
    มาตรฐาน ว 6.1 เข๎าใจกระบวนการตําง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก 
ความสัมพันธ์ของกระบวนการตําง ๆ ที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐาน
ของโลก  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์  

สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 
    มาตรฐาน ว 7.1 เข๎าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการ
ปฏิสัมพันธ์ ภายในระบบสุริยะและผลตํอสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู๎และ
จิตวิทยาศาสตร์  การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 
    มาตรฐาน ว 7.2 เข๎าใจความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่น ามาใช๎ในการส ารวจ
อวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ ด๎านการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎และ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์อยํางมีคุณธรรมตํอชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 

สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
    มาตรฐาน ว 8.1 ใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์                       
ในการสืบเสาะหาความรู๎ การแก๎ปัญหา รู๎วําปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสํวนใหญํมีรูปแบบ          
ที่แนํนอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได๎ ภายใต๎ข๎อมูลและเครื่องมือที่มีอยูํในชํวงเวลานั้น  ๆ             
เข๎าใจวํา วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล๎อม  มีความเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กัน                 

   จากการศึกษาเอกสารที่กลําวมาสรุปได๎วํากลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์                 
เป็นสาระที่มุํงเน๎นให๎น ากระบวนการไปสูํองค์ความรู๎โดยผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการเรียนรู๎ทุกขั้นตอน             
มีทักษะในการแสวงหาความรู๎ แนวคิด ความเป็นเหตุเป็นผล มีความสามารถในการแก๎ปัญหา            
อยํางเป็นระบบเพื่อเป็นการเตรียมคนให๎อยูํในสังคมได๎อยํางเข๎มแข็ง 
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   ในการศึกษาครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ศึกษาและได๎น าหลักการ จุดมุํงหมายของกลุํมสาระ  
การเรียนรู๎วิทยาศาสตร์และมาตรฐาน ว. 2.1 (เข๎าใจสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น ความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งแวดล๎อมกับ
สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งมีชีวิตตําง ๆ  ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู๎ และจิตวิทยาศาสตร์
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์) เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม โดยมุํงหวังให๎ผู๎เรียนที่ได๎รับ           
การจัดการเรียนรู๎ด๎วยชุดกิจกรรมการเรียน ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู๎ โดยใช๎สมองเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

 
2.2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 2.2.1 ความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
            กรรณิกา ไผทฉันท์ (2541) กลําววํา ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎คือ การรวบรวมสื่อส าเร็จรูปซึ่งสํวนมาก
ประกอบด๎วยค าชี้แจง ชื่อเรื่อง จุดมุํงหมาย  กิจกรรม และการประเมินผลนักเรียนสามารถศึกษาได๎ด๎วยตนเองตาม
ความสามารถ และความสนใจที่เป็นขั้นตอนที่ก าหนดไว๎ใน ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎ของตนเอง
ให๎บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว๎ 
            บุญเกื้อ ควรหาเวช  (2542)  กลําววํา ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ หมายถึง การใช๎สื่อการสอนตั้งแตํ  2 ชนิด
ขึ้นไปรํวมกัน เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับความรู๎ตามที่ต๎องการ สื่อที่มาใช๎รํวมกันนี้ จะชํวยสํงเสริมประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
ตามล าดับขั้นที่จัดเอาไว๎ส าหรับหนํวยการเรียนตามหัวข๎อ เนื้อหา และประสบการณ์ของแตํละหนํวยที่ต๎องการ
จะให๎นักเรียนได๎รับความรู๎โดยจัดเอาไว๎เป็นชุด  ๆบรรจุอยูํในซองหรือกระเป๋าก็แล๎วแตํผู๎สร๎างจะท าขึ้น 
            กุศยา แสงเดช (2545) กลําววํา ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ หมายถึง  การเรียนการสอนที่จัดอยํางมีระบบ
สอดคล๎องกับเนื้อหา กลุํมสาระการเรียนรู๎และประสบการณ์ที่จัดไว๎ในแตํละหนํวย เพ่ือชํวยให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรู๎ ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎จัดไว๎ในกลํองหรือซองเป็นหมวด ๆ  ประกอบด๎วย คูํมือการใช๎ชุดการสอน              
สื่อการเรียนการสอนที่สอดคล๎องกับเนื้อหา พร๎อมทั้งการมอบหมายงานให๎ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติกิจกรรมค๎นคว๎าหา
ค าตอบด๎วยตนเอง 
           จากความหมายที่กลําวมาแล๎วสรุปได๎วํา ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ หมายถึง การน าสื่อการสอน
หลายชนิดมาใช๎ให๎เหมาะสม และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์เนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
จัดเป็นชุดอยํางเป็นระบบสะดวกในการใช๎ประหยัดเวลา และชํวยให๎ครูผู๎สอนเกิดความมั่นใจ และให๎นักเรียน
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 2.2.2 แนวคิดท่ีน ามาสูํการสร๎างชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
        ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ได๎กลําวถึง แนวคิดที่น ามาสูํการสร๎างชุ ดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
ดังตํอไปนี้ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2535)  
        แนวคิดที่ 1 ทฤษฎีความแตกตํางระหวํางบุคคล นักการศึกษาได๎น าหลักจิตวิทยามาใช๎
ในการจัดการเรียนการสอน โดยค านึงถึงความแตกตํางของนักเรียนหลาย  ๆ ด๎านด๎วยกัน เชํน 
ความสามารถ สติปัญญา ความถนัด ความต๎องการ ความสนใจ รํางกาย สังคม และอ่ืน ๆ วิธีการ           
ที่เหมาะสมที่สุด คือ การจัดการสอนรายบุคคลหรือการศึกษาตามเอกัตภาพการศึกษาโดยเสรีและ
การศึกษาด๎วยตนเองซึ่ งล๎วนแตํเป็นวิธีการสอนที่ เปิดโอกาสให๎นักเรียนมีอิสระในการเรียน             
ตามสติปัญญา ความสามารถ ความสนใจ โดยมีครูคอยแนะน าชํวยเหลือตามความเหมาะสม 
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        แนวคิดที่ 2 ความพยายามที่จะเปลี่ยนการสอนจากเดิมที่ยึด “ครู” เป็นแหลํงความรู๎
หลักมาเป็นการจัดประสบการณ์ให๎นักเรียนเรียนด๎วยการใช๎ความรู๎จากสื่อการสอนแบบตําง  ๆ ซึ่งได๎
จัดให๎ตรงกับเนื้อหาและประสบการณ์ตามหนํวยการสอนของวิชาตําง ๆ การเรียนการสอนด๎วยวิธีนี้ครู            
จะถํายทอดความรู๎ให๎แกํนักเรียนเพียงหนึ่งในสามของเนื้อหาทั้งหมดอีกสองสํวนนักเรียนจะศึกษา   
ด๎วยตนเองจากสิ่งที่ครูเตรียมไว๎ในรูปของชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
        แนวคิดท่ี 3 การใช๎โสตทัศนูปกรณ์ในรูปของการจัดระบบการใช๎สื่อการสอนหลายอยําง
มาชํวยการสอนให๎เหมาะสมและใช๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ส าหรับนักเรียนแทนการให๎ครูเป็นผู๎ถํายทอด
ความรู๎ให๎แกํนักเรียนตลอดเวลา แนวทางใหมํจึงเป็นการผลิตการสอนแบบประสมให๎เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
        แนวคิดที่ 4 ปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหวํางครูกับนักเรียน และนักเรียนกับสภาพ แวดล๎อม 
ซึ่งแตํเดิมนักเรียนเป็นฝ่ายรับความรู๎จากครูเทํานั้นแทบจะไมํมีโอกาสแสดงความคิดเห็นตํอเพ่ือน ๆ 
และตํอครู นักเรียนจึงขาดทักษะการแสดงออกและการท างานเป็นกลุํมจึงได๎มีการเอากระบวนการ
กลุํมสัมพันธ์ใช๎ในการเรียนการสอนเพ่ือเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎ท ากิจกรรมรํวมกันซึ่งน ามาสูํการผลิต
สื่อการสอนออกมาในรูปชุดกิจกรรมการเรียนรู๎  
        แนวคิดที่ 5 การจัดสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎โดยยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู๎มาใช๎โดย
จัดสภาพการณ์ออกมาเป็นการสอนแบบโปรแกรม ซึ่งหมายถึง ระบบการเรียนการสอนที่เปิดโอกาส
ให๎นักเรียนได๎ เข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนการสอนด๎วยตนเอง ได๎ทราบวําการตัดสินใจหรือ                     
การปฏิบัติงานของตนถูกหรือผิดอยํางไร ได๎รับการเสริมแรงที่ท าให๎นักเรียนภาคภูมิใจทีได๎ท าถูกหรือ
คิดถูกจะท าให๎เกิดพฤติกรมนั้นซ้ าอีกในอนาคต ได๎เรียนรู๎ไปทีละขั้นตามความสามารถและความสบายใจ
ของนักเรียนเอง 
 2.2.3 ทฤษฎีการเรียนรู๎ที่น ามาใช๎ในชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
        1. ทฤษฎีการเรียนรู๎อยํางมีจุดมุํงหมายของโรเบิร์ต กาเยํ (Robert Gange) ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได๎เน๎นบทบาทครูเพ่ือกระตุ๎นให๎นักเรียนท ากิจกรรมตําง ๆ และได๎เสนอแนวทาง
ในการจัดล าดับการสอนไว๎ 9 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นสร๎างความสนใจ คือ การท าให๎นักเรียนมีใจจดใจจํอตํอ
บทเรียนโดยครูใช๎วิธีการสนทนาซักถามหรือใช๎อุปกรณ์ตําง ๆ ขั้นที่ 2 ขั้นแจ๎งจุดประสงค์ คือ การบอกให๎
นักเรียนทราบถึงจุดหมายของบทเรียน เพ่ือให๎นักเรียนได๎ทราบถึงจุดมุํงหมายปลายทางของการเรียนการ
สอนอาจบอกโดยตรงหรือให๎ค าถามก็ได๎ ขั้นที่ 3 ขั้นทบทวนความรู๎เดิมเพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎ โดยทบทวน
ความรู๎เกําที่จะใช๎ในบทเรียนใหมํให๎กับนักเรียนและเป็นการกระตุ๎นให๎นักเรียนสามารถน าความรู๎เดิมมาใช๎
ให๎เป็นประโยชน์ตํอบทเรียน ขั้นที่ 4 ขั้นใช๎สื่อกระตุ๎นเกิดการเรียนรู๎ โดยการเสนอสิ่งเร๎าที่ใช๎ประกอบการ
สอน ได๎แกํ วัสดุอุปกรณ์และสื่อการสอนอ่ืน ๆ เป็นการเริ่มกิจกรรมใหมํของบทเรียน ขั้นที่ 5 ขั้นให๎แนว
ทางการเรียนรู๎โดยแนะแนวทาง หรือน าทางให๎นักเรียนสามารถท ากิจกรรมได๎ด๎วยตนเอง เชํน แนะน า
แหลํงศึกษาค๎นคว๎า แนะน าวิธีท ากิจกรรมและใช๎ค าถามเป็นการน าทางให๎นักเรียน ขั้นที่ 6 ขั้นให๎นักเรียน
ลงมือปฏิบัติให๎นักเรียนศึกษาบทเรียนและท าแบบฝึกหัดด๎วยตนเอง ขั้นที่ 7 ขั้นการแจ๎งผลการปฏิบัติ คือ 
การให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํนักเรียนด๎วยการตรวจสอบแก๎ไขสิ่งที่นักเรียนท าผิด ให๎ค าชมเชยและแสดงความ
ยินดีในผลงานของนักเรียน ขั้นที่ 8 ขั้นการประเมินผลการปฏิบัติเป็นการวดัและประเมินวํานักเรียนสามารถ
ปฏิบัติตามจุดประสงค์นั้นได๎หรือไมํเพียงใด โดยวัดและประเมินจากการท าแบบฝึกหัด การท าแบบทดสอบ 
และการแสดงออก เชํน การพูด การตอบค าถาม ขั้นที่ 9 ขั้นสํงเสริมความแมํนย าและการถํายโอนโดยการ
สรุปย้ าทบทวนบทเรียนที่ผํานมาเพ่ือให๎นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนที่คงทนโดยให๎ท าแบบฝึกหัดเสริม
หรือมอบหมายงานเพ่ิมเติม เชํน การให๎การบ๎าน (ชลรส แก๎วสมนึก, 2548)  
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  2. ทฤษฎีการเรียนรู๎โดยการกระท าของจอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) เป็นหลักการเรียนรู๎โดยการให๎
นักเรียนได๎เรียนรู๎จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมตําง ๆ  ท าให๎นักเรียนเกิดประสบการณ์ตรง นักเรียนจะได๎รับความรู๎             
ที่คงทนมากกวําการรับฟังค าสอนจากการบรรยายของครูเพียงอยํางเดียว นอกจากครูจะต๎องทราบถึงทฤษฎีการเรียนรู๎
ตําง ๆ  แล๎วครูควรให๎การเสริมแรงที่ถูกวิธีแกํนักเรียนด๎วย (ปัญจะภรณ ์อินจรัญ, 2549) 
  3. ทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อมโยงของแอดเวิร์ด ลี ธอร์ไดค์ (Edward L. Thorndike) มีหลักการเรียนรู๎ คือ 
กฎแหํงความพร๎อม (Law of Readiness) ถ๎ารํางกายของคนเราพร๎อมที่จะท าอะไรแล๎วได๎ลงมือกระท า จะท าให๎เกิด
ความพึงพอใจตามมา ในทางตรงข๎าม ถ๎ารํางกายพร๎อมที่จะท าแล๎วถูกชะงักไมํให๎กระท า ท าให๎เกิดความร าคาญใจ 
หรือไมํสบายใจ ส าหรับรํางกายไมํพร๎อมทีจะท าแตํต๎องท าอะไรลงไปก็ยํอมเกิดความไมํสบายใจเชํนเดียวกัน              
กฎแหํงการฝึก (Law of Exercise) พฤติกรรมใด ๆ  ได๎ท าซ้ า ๆ  ก็จะให๎ความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งเร๎าและการตอบสนอง      
ทวีมากขึ้น ในทางตรงกันข๎ามพฤติกรรมใดที่รํางกายไมํคํอยมีโอกาสจะท าก็จะท าให๎ความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งเร๎ากับ
การตอบสนองลดลง กฎแหํงผล (Law of Effect) กลําววํา เมื่อใดที่การเชื่อมโยงระหวํางสิ่งเร๎ากับการตอบสนองมี
สภาพการณ์ที่ท าให๎เกิดความพึงพอใจ ความเข๎มของการเชื่อมโยงจะเพ่ิมพูนแนํนแฟ้นขึ้น ถ๎าการเชื่อมโยงที่มี
สภาพการณ์ท่ีท าให๎เกิดความร าคาญใจ ไมํพอใจ ความเข๎มของการเชื่อมโยงจะคลายความแนํนแฟ้น 
  4. ทฤษฎีการสร๎างเสริมความรู๎ (Constructivism) เชื่อวํานักเรียนทุกคนมีความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับบางสิ่งบางอยํางมาแล๎วไมํมากก็น๎อย กํอนที่ครูจะจัดการเรียนการสอนให๎เน๎นวําการเรียนรู๎เกิดขึ้นด๎วย
ตัวของผู๎เรียนเอง และการเรียนรู๎เรื่องใหมํจะมีพ้ืนฐานมาจากความรู๎เดิมดังนั้นประสบการณ์เดิมของ
นักเรียนจึงเป็นปัจจัยส าคัญตํอการเรียนรู๎เป็นอยํางยิ่ง กระบวนการเรียนรู๎ (Process of Leaning)              
ที่แท๎จริงของนักเรียนไมํได๎เกิดจากการบอกเลําของครู หรือนักเรียนเพียงแตํจดจ าแนกคิดตําง  ๆ ที่มี        
ผู๎บอกให๎เทํานั้นแตํการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีการสร๎างเสริมความรู๎เป็นกระบวนการที่นักเรียน
จะต๎องสืบเสาะหา ส ารวจตรวจสอบ และค๎นคว๎าด๎วยวิธีการตําง ๆ จนท าให๎นักเรียนเกิดความเข๎าใจ
และเกิดการรับรู๎ความรู๎นั้นอยํางมีความหมายจึงจะสามารถเป็นองค์ความรู๎ของนักเรียนเอง และเก็บ
เป็นข๎อมูลไว๎ในสมองได๎ยาวนาน สามารถน ามาใช๎ได๎เมื่อมีสถานการณ์ใด  ๆ มาเผชิญหน๎า ดังนั้น             
การที่นักเรียนจะสร๎างองค์ความรู๎ได๎ต๎องผํานกระบวนการเรียนรู๎ที่หลากหลายโดยเฉพาะอยํางยิ่ง
กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ (Inquiry Process) 
  จากการศึกษาแนวความคิดส าคัญและทฤษฎีการเรียนรู๎ ผู๎วิจัยได๎น ามาใช๎ในการพัฒนา            
ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้ 
  แนวคิดที่ 1 ทฤษฎีความแตกตํางระหวํางบุคคล ผู๎วิจัยได๎ให๎นักเรียนเลือกกลุํมตามความสมัคร
ใจเลือกเรียนตามความต๎องการ และความสนใจของตน และศึกษาแหลํงการเรียนรู๎ด๎วยตนเองให๎นักเรียนมีอิสระ           
ในการเรียนตาสติปัญญา ความสามารถ ความสนใจ โดยมีผู๎วิจัยคอยแนะน าชํวยเหลือตามความเหมาะสม 
  แนวคิดที่ 2  วิธีการสอนของครู โดยผู๎วิจัยจัดประสบการณ์ให๎นักเรียนศึกษาด๎วยตนเอง                
จากกิจกรรม สื่อและอุปกรณ์ที่ผู๎วิจัยเตรียมไว๎ในรูปแบบของชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู๎ให๎ค าแนะน า หรือให๎ข๎อมูลแกํนักเรียนเมื่อเกิดความสงสัยชํวยแนะน าแนวทางในการ
แก๎ปัญหา กระตุ๎นสํงเสริมให๎นักเรียนรํวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพ่ือหาข๎อสรุป 
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  แนวคิดที่ 3 การใช๎สื่อ และแหลํงการเรียนรู๎ ผู๎วิจัยได๎น าสื่อแหลํงการเรียนรู๎ทั้งใน  และนอกห๎องเรียน
จัดไว๎อยํางเพียงพอกับความต๎องการของนักเรียนเพ่ือให๎เกิดความสะดวกในการจัดเก็บรวบรวมข๎อมูล 
  แนวคิดที่ 4 ปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหวํางครูกับนักเรียน และนักเรียนกับสภาพแวดล๎อมผู๎วิจัย
น าเอากระบวนการกลุํมสัมพันธ์มาใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ เริ่มตั้งแตํการแบํงหน๎าที่ความรับผิดชอบการ
ประสานงานระหวํางกลุํมกับผู๎วิจัย การชํวยกันท ากิจกรรมตําง  ๆตามบัตรกิจกรรมการน าเสนอผลงานกลุํมกับ
นักเรียนทั้งชั้น 
  แนวคิดที่ 5 การจัดสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎ ผู๎วิจัยได๎ผสมผสานแตํละทฤษฎีเข๎าด๎วยกัน             
เพ่ือสนองความต๎องการความสามารถพัฒนาการ และความสนใจของนักเรียน เชํน น าทฤษฎีการเรียนรู๎                
อยํางมีจุดมุํงหมายของโรเบิร์ต กาเยํ (Robert Gange)  มาใช๎ในการเริ่มบทเรียนใหมํโดยผู๎วิจัยแจ๎งจุดประสงค์ในการ
เรียน ทบทวนความรู๎เดิมเพ่ีอเป็นพ้ืนฐานการเริ่มเนื้อหาใหมํแนะแนวทางให๎นักเรียนลงมือปฏิบัติเอง และสรุป
เนื้อหา ให๎นักเรียนทราบผลการปฏิบัติของตนจากบัตรเฉลย และจากการประเมินของผู๎วิจัยทุกครั้งหลังจากท า
กิจกรรมเสร็จในแตํละกิจกรรม  และเมื่อจบบทเรียนผู๎วิจัยได๎น าแบทดสอบประจ าชุดให๎นักเรียนทดสอบ และ
แจ๎งผลการทดสอบทุกครั้งน าทฤษฎีการเรียนรู๎โดยการกระท าของจอห์น ดิวอ้ี  (John Dewey) ทฤษฎีการสร๎าง
เสริมความรู๎ (Constructivism) โดยให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามบัตรกิจกรรมจะท าให๎
นักเรียนเกิดประสบการณ์ตรง 
 2.2.4 ประเภทของชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ บุญเกื้อ ควรหาเวช (2542) ได๎แบํงชุดกิจกรรม 
การเรียนรู๎ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
         1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ประกอบค าบรรยาย เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ส าหรับครูจะใช๎
นักเรียนเป็นกลุํมใหญํ หรือเป็นการปูพ้ืนฐานให๎นักเรียนสํวนใหญํรู๎ และเข๎าใจในเวลาเดียวกัน บางคนอาจ
เรียกวําชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ส าหรับครู 
          2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบกลุํมกิจกรรม เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ส าหรับให๎นักเรียน
เข๎ารํวมกันเป็นกลุํมเล็ก ๆ โดยใช๎สื่อที่บรรจุไว๎ในชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
                 3. ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบรายบุคคล เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู๎เอกัตภาพเป็น
ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ส าหรับเรียนด๎วยตนเองเป็นรายบุคคล คือ นักเรียนจะต๎องศึกษาความรู๎ 
ความสามารถและความสนใจของตนเอง นักเรียนสามารถจะประเมินผลการเรียนด๎วยตนเองได๎  
         ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ให๎นักเรียนท ากิจกรรม
เป็นกลุํมเพ่ือมุํงเน๎นให๎นักเรียนได๎ใช๎กระบวนการกลุํมในการแสดงความคิดเห็นความรับผิดชอบ และการ
แก๎ปัญหารํวมกัน โดยมีสมาชิกกลุํมละประมาณ 5 - 7 คน รํวมกันท ากจิกรรม เชํน กิจกรรมทดลองกิจกรรม
ส ารวจ กิจกรรมสืบค๎นข๎อมูลจากแหลํงการเรียนรู๎ เป็นต๎น 
 2.2.5 องค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
        บุญเกื้อ ควรหาเวช (2542) ได๎เสนอแนวความคิดไว๎วํา องค์ประกอบของชุดกิจกรรม            
การเรียนรู๎ประกอบด๎วย คูํมือครู ส าหรับครูไว๎ศึกษาและปฏิบัติตามชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ ค าสั่ง หรือ
บัตรงานเพ่ือก าหนดแนวทางการเรียนให๎นักเรียนวําจะให๎นักเรียนปฏิบัติอะไร เนื้อหาสาระจัดให๎อยูํใน
รูปของสื่อการสอนแบบประสมมีกิจกรรมการเรียนรู๎ทั้ งแบบกลุํม รายบุคคล ซึ่ งก าหนดไว๎                  
ตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมการประเมินผล เป็นการประเมินของกระบวนการ ได๎แกํ แบบฝึกหัด 
รายงานการค๎นคว๎า และผลของการเรียนรู๎ในรูปของแบบสอบถามตําง ๆ 
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        กุศยา แสงเดช (2545) กลําววํา ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ ประกอบด๎วยสํวนตําง ได๎แกํ 
คูํมือและแบบฝึกหัดปฏิบัติส าหรับครูและนักเรียนที่จะใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ บัตรค าสั่ง หรือบัตร
มอบงาน เพ่ือก าหนดแนวทางแกํนักเรียน เนื้อหา อยูํในรูปของสื่อการสอนแบบประสม และกิจกรรม
การเรียนการสอนทั้งแบบกลุํมและรายบุคคล ซึ่งก าหนดไว๎ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู๎ 
                 สุคนธ์ สินธพานนท์  (2551) องค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนการสอน คือ 
  1. ค าชี้แจงในการใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ เป็นค าชี้แจงให๎ผู๎เรียนทราบจุดประสงค์
ของการเรียนศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู๎และสํวนประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู๎  เชํน 
ประกอบด๎วย บัตรค าสั่ง บัตรปฏิบัติการ บัตรเนื้อหา บัตรฝึกหัด และบัตรเฉลย บัตรปฏิบัติการ และ
บัตรเฉลย บัตรทดสอบ และบัตรเฉลยบัตรทดสอบ 
  2. บัตรค าสั่งเป็นการชี้แจงรายละเอียดของการศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู๎นั้น
วําต๎องปฏิบัติตามขั้นตอนอยํางไร 
  3. บัตรกิจกรรมหรือบัตรปฏิบัติการบางชุดกิจกรรมการเรียนรู๎อาจออกแบบให๎มีบัตร
กิจกรรมหรือบัตรปฏิบัติการ ซึ่งเป็นบัตรที่บอกให๎ผู๎เรียนท ากิจกรรมตําง ๆ 
  4.  บัตรเนื้อหาเป็นบัตรที่บอกเนื้อหาให๎ผูเ๎รียนศึกษาสิ่งที่ควรมีในบัตรเนื้อหา คือ หัวเรื่อง 
สูตร นิยาม และค าอธิบาย 
  5. บัตรแบบฝึกหัดหรือบัตรงานเป็นแบบฝึกหัดที่ให๎ผู๎เรียนท าหลังจากได๎ท ากิจกรรมและ
ศึกษาเนื้อหาจนเข๎าใจแล๎ว 
  6. บัตรเฉลยบัตรแบบฝึกหัดเมื่อผู๎เรียนท าบัตรแบบฝึกหัดเสร็จแล๎วสามารถตรวจสอบความ
ถูกต๎องจากบัตรเฉลยแบบฝึกหัด 
  7. บัตรทดสอบ เมื่อผู๎เรียนได๎ท าแบบฝึกหัดเสร็จแล๎ว ผู๎เรียนจะมีความรู๎ในหัวข๎อที่เรียน
นั้น ๆ ตํอจากนั้นจึงให๎ผู๎เรียนท าบัตรทดสอบ 
  8. บัตรเฉลยบัตรทดสอบ เป็นบัตรที่มีค าเฉลยของบัตรทดสอบที่ผู๎เรียนได๎ท าไปแล๎วเป็น
การตรวจสอบ หรือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนในการศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู๎นั้น 
  จะเห็นได๎วําแม๎จะมีผู๎แบํงองค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ไว๎ตําง ๆ กัน สรุปวํา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ จะประกอบด๎วย คูํมือครู คูํมือนักเรียน วัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม สื่อและ
อุปกรณ์การสอน และการประเมินผล ในการวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎พัฒนาถึงโครงสร๎างชุดกิจกรรมการเรียนรู๎
น ามาประยุกต์ให๎มีองค์ประกอบ คือ คูํมือครู คูํมือนักเรียน บัตรรายชื่อสมาชิก บัตรค าสั่ง บัตรกิจกรรม 
บัตรเฉลย แบบทดสอบประจ าชุด กระดาษค าตอบ สื่อ และวัสดุอุปกรณ์การสอน 
 2.2.6 ขั้นตอนในการสร๎างชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ กุศยา แสงเดช (2545) ได๎ล าดับขั้นตอน             
ในการสร๎างชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ ดังนี้ 
  1. วางแผน โดยการเลือก เรื่อง วิชา ชั้น ก าหนดรายละเอียด ชํวงระยะเวลาการจัดการ 
  2. ด าเนินการ โดยการก าหนดรายละเอียดของเนื้อหา ตั้งวัตถุประสงค์ น ารายละเอียดของ
เนื้อหา มาจัดด าเนินการตามวิธีการที่ก าหนด จัดท าสื่อตําง ๆ ที่ใช๎ประกอบเนื้อหาท าแบบทดสอบหลังเรียน
ลงมือสร๎างชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
  3. การทดลอง โดยการน าชุดกิจกรรมที่สร๎างแล๎วไปท าการทดสอบหาความถูกต๎อง  
  4. แก๎ไขข๎อบกพรํองเพ่ือน าไปใช๎ในการทดลองจริง 
  5. ลงมือทดลอง 
  6. เก็บรายงานผลข๎อมูลเชิงสถิติ 
  7. จัดรวบรวมเป็นชุดพร๎อมค าชี้แจง 
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       สุคนธ์ สินธพานนท์ (2551) การที่ผู๎สอนสร๎างชุดกิจกรรมการเรียนรู๎เพ่ือน าไปใช๎ในการ
เรียนการสอนนั้น ครูควรด าเนินการตามขั้นตอนดังตํอไปนี้ 
  1. เลือกหัวข๎อ (Topic) ก าหนดขอบเขตและประเด็นส าคัญของเนื้อหาผู๎สร๎างชุดกิจกรรม
การเรียนรู๎ควรเลือกหัวข๎อและประเด็นส าคัญได๎จากการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู๎และสาระการเรียนรู๎
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับชั้นที่สอนวําหัวข๎อใดที่เหมาะสมที่ควรน าไปสร๎างชุดกิจกรรม        
การเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนสามารถศึกษาความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง 
  2. ก าหนดเนื้อหาที่จะท าชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ โดยค านึงถึงความรู๎พื้นฐานของผู๎เรียน 
  3.  เขียนจดุประสงค์ในการจัดกิจกรรมการสอน การเขียนจุดประสงค ์ควรเขียนเป็นลักษณะเฉพาะ 
หรือจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเพ่ือให๎ผู๎สอนและผู๎เรียนทราบจุดประสงค์วําเมื่อศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู๎จบ
แล๎วผู๎เรียนจะต๎องมีความสามารถอยํางไร 
  4. สร๎างแบบทดสอบ การสร๎างแบบทดสอบมี 3 แบบ คือ 
     4.1 แบบทดสอบวัดพ้ืนฐานความรู๎เดิมของผู๎เรียนเพ่ือดูวําผู๎เยนมีความรู๎พ้ืนฐานกํอนที่
จะเรียนเพียงพอหรือไมํ (เมื่อทดสอบแล๎วถ๎าผู๎เรียนมีความรู๎พ้ืนฐานไมํเพียงพอผู๎สอนควรแนะน าให๎ผู๎เรียน
แสวงหาความรู๎จากแหลํงตําง ๆ โดยวิธีใด เป็นต๎น หรือผู๎สอนอาจอธิบายความรู๎เพ่ิมเติมแกํผู๎เรียนในเรื่องนั้น) 
               4.2 แบบทดสอบยํอยวัดความรู๎ผู๎เรียนหลังจากผู๎เรียนเรียนจบแตํละเนื้อหายํอย 
      4.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนใช๎ประเมินผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
หลังจากการศึกษาชุดการเรียนการสอนจบแล๎ว 
  5. จัดท าชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ ประกอบด๎วย 
     5.1 บัตรค าสั่ง 
     5.2 บัตรปฏิบัตกิารและบัตรเฉลย (ถ๎ามี) 
     5.3 บัตรเนื้อหา  
     5.4 บัตรฝึกหัด และบัตรเฉลยบัตรฝึกหัด 
     5.5 บัตรทดสอบ และบัตรเฉลยบัตรทดสอบ 
  6. วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ผู๎สอนเตรียมออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยมีหลักการส าคัญ คือ 
     6.1 ผู๎เรียนมีบทบาทส าคัญในการท ากิจกรรมด๎วยตนเอง ผู๎สอนเป็นเพียงผู๎คอยชี้แนะ
และควบคุมการเรียนการสอน 
     6.2 เลือกกิจกรรมหลากหลายที่เหมาะสมกับชุดกิจกรรมการเรียนการสอน 
     6.3 ฝึกให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ด๎วยการคิดอยํางหลากหลาย เชํน คิดวิเคราะห์               
คิดแก๎ปัญหา คิดอยํางมีวิจารณญาณ คิดสร๎างสรรค์ เป็นต๎น 
     6.4 มีกิจกรรมที่ฝึกให๎ผู๎เรียนได๎ท างานรํวมกับผู๎อ่ืน 
  7. การรวบรวมและจัดท าสื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนมีความส าคัญ
ตํอการจัดการเรียนรู๎ของผู๎ เรียน สื่อการเรียนการสอนบางชนิดมีผู๎จัดท าไว๎แล๎ว ผู๎สอนอาจน ามา
ปรับปรุงดัดแปลงใหมํให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาสาระ และจุดประสงค์ที่จะสอนครูผู๎สอนต๎องสร๎างสื่อ     
การเรียนการสอนใหมํ ซึ่งต๎องใช๎เวลามาก 
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     สรุปได๎วํา ขั้นตอนการสร๎างชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ต๎องศึกษาเนื้อหาสาระของวิชานั้น 
และหนํวยที่จะน ามาท าชุดกิจกรรมอยํางละเอียด เพ่ือจัดท าชุดกิจกรรมได๎เหมาะสมก าหนดความคิด 
รวบยอดก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับความคิดรวบยอด ที่ก าหนดเป็นจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมน าจุดประสงค์การเรียนแตํละข๎อมาวิเคราะห์เพ่ือหากิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล๎อง
และเหมาะสม เรียงล าดับกิจกรรม สื่อการเรียน การประเมินผลแล๎วน าชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ไปหา
ประสิทธิภาพ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎สร๎างชุดกิจกรรม โดยมีขั้นตอนการสร๎างและพัฒนา คือ 
  1. ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  
  2. ศึกษาสาระการเรียนรู๎เพ่ือก าหนดเนื้อหากิจกรรม และการวัดการประเมินผลที่เหมาะสม
ตํอการสร๎างชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ในการสร๎างชุดกิจกรรมการเรียนรู๎วิชาวิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดการจัดการ
เรียนรู๎โดยใช๎สมองเป็นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม 
  3. สร๎างชุดกิจกรรมการเรียนรู๎วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎
สมองเป็นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม 
      3.1 ก าหนดเรื่องเพ่ือท าชุดกิจกรรมการเรียนรู๎อาจก าหนดตามเรื่องในหลักสูตร หรือ
ก าหนดเรื่องใหมํขึ้นมาก็ได๎ การจัดแบํงเรื่องยํอยจะขึ้นอยูํกับลักษณะของเนื้อหาและลักษณะการใช๎         
ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎นั้น ๆ การแบํงเนื้อเรื่องเพ่ือท าชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ในแตํละระดับยํอยเหมือนกัน 
      3.2 ก าหนดหมวดหมูํ เนื้อหา และประสบการณ์ อาจก าหนดเป็นหมวดวิชา หรือ 
สหวิทยาการได๎ตามความเหมาะสม 
      3.3 ก าหนดหนํวยการสอนโดยการแบํงเนื้อหาวิชาออกเป็นหนํวยยํอยโดยหนํวย
ยํอยหนึ่ง ๆ จะใช๎เวลาเทําใดนั้นควรพิจารณาให๎เหมาะสมกับวัย และระดับชั้นเรียน เพ่ือให๎ผู๎สอน
สามารถถํายทอดความรู๎ให๎แกํนักเรียนได๎ภายใน 1 สัปดาห์หรือให๎เสร็จสมบูรณ์ได๎ภายในการสอน             
1 ครั้ง อาจเป็น 1-2 ชั่วโมง 
  4.4 ก าหนดหัวเรื่อง จัดแบํงหนํวยการสอนเป็นหัวข๎อยํอย ๆ เพ่ือสะดวกแกํการเรียนรู๎แตํ
ละหนํวยควรประกอบด๎วยหัวข๎อยํอย 
  4.5 ก าหนดความคิดรวบยอด หรือหลักการต๎องก าหนดให๎ชัดเจนวําให๎ผู๎เรียนเกิดความคิด           
รวบยอด หรือสามารถสรุปหลักการแนวคิดอะไรโดยการก าหนดจะต๎องสอดคล๎องกับหนํวยการสอนกับหัวเรื่อง             
โดยสรุปรวมแนวคิดสาระ และหลักเกณฑ์ส าคัญไว๎เพ่ือเป็นแนวทางในการน าเสนอเนื้อหาที่จะสอนให๎สอดคล๎องกัน 
  4.6 ก าหนดจุดประสงค์การสอน หมายถึง จุดประสงค์ทั่วไปและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมรวมทั้ง
การก าหนดเกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู๎ไว๎ให๎ชัดเจน 
  4.7 ก าหนดกิจกรรมการเรียน ในการก าหนดกิจกรรมการเรียน ควรจะพิจารณาให๎สอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งเป็นแนวทางในการเลือกผลิตสื่อการสอนกิจกรรมการเรียน หมายถึง กิจกรรม          
ทุกอยํางที่ผู๎เรียนปฏิบัติ เชํน การอําน การท ากิจกรรมตามบัตรค าสั่ง การตอบค าถาม การเขียนภาพการทดลอง 
การเลํนเกมการแสดงความคิดเห็น การทดสอบ เป็นต๎น 
  4.8 ก าหนดแบบประเมินผล ต๎องออกแบบประเมินผลให๎ตรงตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่
ก าหนดไว๎โดยใช๎การสอบแบบอิงเกณฑ์ (การวัดผลที่ยึดเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว๎ในวัตถุประสงค์โดยไมํมีการ
น าไปเปรียบเทียบกับคนอ่ืน) เพ่ือให๎ผู๎สอนทราบวําหลังการผํานกิจกรรมมาเรียบร๎อยแล๎วผู๎เรียนได๎เปลี่ยน
พฤติกรรมการเรียนรู๎ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว๎มากน๎อยเพียงใด 
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     4.9 เลือกและผลิตสื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการที่ผู๎สอนใช๎ถือเป็นสื่อ การสอน
ทั้งสิ้นเมื่อผลิตสื่อการสอนในแตํละหัวเรื่องเรียบร๎อยแล๎ว ควรจัดสื่อการสอนเหลํานั้นแยกออกเป็นหมวดหมูํ
ในกลํอง/แฟ้มที่เตรียมไว๎กํอนไปหาความเที่ยงกํอนใช๎ 
     4.10 สร๎างแบบทดสอบหลังเรียนพร๎อมทั้งเฉลยการสร๎างข๎อสอบ เพ่ือทดสอบหลังเรียน
ควรสร๎างให๎ครอบคลุมเนื้อหา และกิจกรรมที่ก าหนดให๎เกิดการเรียนรู๎ โดยพิจารณาจากจุดประสงค์การ
เรียนรู๎เป็นส าคัญข๎อสอบไมํควรยากมากเกินไป แตํควรเน๎นกรอบความรู๎ส าคัญในประเด็นหลักมากกวํา
รายละเอียดปลีกยํอยหรือถามเพ่ือความจ าเพียงอยํางเดียว และเมื่อสร๎างเสร็จแล๎วควรท าเฉลยไว๎ให๎พร๎อม
กํอนสํงไปหาความเที่ยงของชุดกิจกรรม 
 2.2.7 คุณคําของชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ กุศยา แสงเดช (2545) สรุปคุณคําของชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ไว๎ ดังนี้
  1. ชํวยให๎กระบวนการเรียนรู๎มีประสิทธิภาพ เพราะชุดกิจกรรมการเรียนรู๎สร๎างขึ้นจากกลุํมบุคคล
ที่มีความรู๎ ความช านาญหลายด๎าน เชํน ครูผู๎เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นนักโสตทัศนศึกษา ได๎รํวมกันสร๎าง และ
มีการทดลองใช๎จนแนํใจวํามีผลดีจึงน าออกมาใช๎ทั่วไป 
  2. ชํวยลดภาระของครู ครูจะด าเนินการตามค าแนะน าที่ก าหนดไว๎ในชุดกิจกรรมการเรียนรู๎
ตามล าดับขั้น แตํละขั้นจะมีอุปกรณ์ กิจกรรม ตลอดจนข๎อแนะน าไว๎ให๎พร๎อมครูไมํจ าเป็นต๎องท าใหมํ หรือ
ท าเพ่ิมน าไปใช๎ได๎ทันที 
  3. ชํวยให๎มีความรู๎ในแนวเดียวกัน เดิมการสอนเมื่อมีครูหลายคนในวิชาเดียวกันก็อาจเกิดความ
แตกตํางกันในด๎านประสิทธิภาพของการสอน การมีชุดกิจกรรมการเรียนรู๎จะสามารถชํวยแก๎ปัญหาเรื่องนี้ได๎ 
  4. ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎มีจุดมุํงหมายที่ชัดเจนที่เป็นพฤติกรรม มีข๎อแนะน ากิจกรรมการใช๎สื่อ 
การสอน และข๎อทดสอบประเมินผลผลพฤติกรรมของนักเรียนได๎อยํางพร๎อมดุล 
  5. ท าให๎นักเรียนสามารถทดสอบด๎วยตนเองหลังเรียน นักเรียนจะทดสอบผลส าเร็จ
ของตนเองวําบรรลุจุดหมายที่ตั้งไว๎โดยการท าข๎อสอบหลังเรียนแล๎วตรวจค าตอบด๎วยตนเอง 
  เบญจวรรณ ใจหาญ (2550) กลําววํา คุณคําของชุดกิจกรรมจะชํวยเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ของครู และสํงเสริมพัฒนาให๎นักเรียนได๎เกิดการเรียนรู๎ด๎วยตนเองโดยเปิดโอกาสให๎
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลายจากชุดกิจกรรม ท าให๎นักเรียนไมํเบื่อหนํายที่จะเรียนแตํมีความ
กระตือรือร๎นที่จะค๎นคว๎าหาค าตอบด๎วยตนเองได๎เรียน และท างานเป็นกลุํมซึ่งเป็นการเรียนโดยยึดผู๎เรียน
เป็นส าคัญตามศักยภาพของแตํละคน 
  จากคุณคําของชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ดังที่กลําวมาแล๎ว สรุปได๎วํา ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎             
เป็นสื่อ และเทคโนโลยีการศึกษาที่เกิดจากการน าสื่อตําง ๆ หลายชนิดมารวมกันอยํางมีระบบและความ
เหมาะสมในการน าไปใช๎ในการสอนได๎เป็นอยํางดี และยังชํวยอ านวยความสะดวกแกํครู นักเรียน และการศึกษา           
ในทุกระบบซึ่งเหมาะที่จะน ามาใช๎เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการศึกษาให๎มากขึ้น 
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2.3 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
       อวัยวะที่ส าคัญแหํงการเรียนรู๎  คือ สมองของมนุษย์ซึ่งสมองพร๎อมที่จะ เรียนรู๎อยูํ
ตลอดเวลาโดยอาศัยประสาทสัมผัส การตีความ และคัดเลือกข๎อมูลที่เป็นประโยชน์เก็บไว๎เพ่ือน าไปใช๎
งานภาวะสมองที่ เหมาะสมตํอการเรียนรู๎มากที่สุด คือ การตื่นตัวแบบผํอนคลาย (Relaxed 
alertness) เป็นสภาวะที่เอ้ือตํอการรับรู๎ และมีความพร๎อมที่จะเรียนรู๎ รวมถึงการเรียนรู๎ที่เกี่ยวข๎อง
กับประสบการณ์ทางกายภาพทีเป็นรูปธรรมจับต๎องได๎ จะสํงเสริมให๎การท างานของสมองเชื่อมโยง
สอดคล๎องกับการเรียนรู๎ได๎ดี อยํางไรก็ตามการเรียนรู๎ ของแตํละบุคคลนั้นมีความพร๎อมที่แตกตํางกัน 
จึงควรกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนได๎คิด ปฏิบัติ หรือฝึกท า เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎แสดงออกตามความถนัดของตนเอง 
        การจัดการเรียนรู๎ที่ใช๎สมองเป็นฐาน เป็นทฤษฎีที่อธิบายการเรียนรู๎โดยอาศัยความรู๎                
ความเข๎าใจเกี่ยวกับโครงสร๎างและการท างานของสมอง ซึ่งเป็นทฤษฎีการเรียนรู๎ทฤษฎีใหมํที่เกิดจาก                 
การพัฒนาด๎านชีววิทยา (Biological Science) ด๎านประสาทวิทยา (Neuroscience) และวิทยาศาสตร์ที่ศึกษา
เกี่ยวกับปัญญา (Cognitive Science) รวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการ และการท างานของสมอง ดังนั้น
การจัดการเรียนการสอนที่ปรับให๎สอดคล๎องกับการท างานของสมอง จึงเป็นสิ่งจ าเป็น และถือเป็นแนวโน๎ม           
ที่ส าคัญในการน าความรู๎ด๎านสมองมาปรับใช๎ในการเรียนการสอน และให๎เป็นไปตามธรรมชาติการเรียนรู๎             
ของมนุษย์อยํางแท๎จริง หากเข๎าใจกระบวนการตําง ๆ และปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการเรียนรู๎ของสมอง            
ก็จะน าไปสูํการจัดสภาพการณ์ที่ท าให๎สมองเกิดการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาสมองให๎
เต็มตามศักยภาพตํอไป (สมยศ ชิดมงคล, 2549, น. 150 - 151)  
        ฮาร์ท (อรนุช ลิมตศิริ. 2549, น. 45 อ๎างถึงใน Hart, 1983) ได๎เสนอความคิดวําในการจัดการ
เรียนการสอนนั้น ถ๎าเราได๎ตระหนักวําสมองเรียนรู๎ได๎อยํางไรก็สามารถเทียบเคียงได๎กับการออกแบบถุงมือ 
โดยไมํตระหนักถึงลักษณะของมือวํามีรูปรําง หน๎าตาอยํางไร หรือ มีการเคลื่อนไหวอยํางไร การเทียบเคียง
ในลักษณะนี้จึงชี้ให๎เห็นวําเราจ าเป็นต๎องท าความเข๎าใจกับการท างานของสมอง และปรับการเรียนการสอน
ตามการท างานของสมอง 

        Parry, Gregory and Smilkstien (ค.ศ. 2008, น. 54 อ๎างถึงใน สถาบันคลังสมองของชาติ, 1998) 
กลําววํา ธรรมชาติของสมองมีความสามารถในการเรียนรู๎แตํก็ไมํได๎หมายความวํา การปลํอยให๎สมองเรียนรู๎
ตามมีตามเกิดแล๎วสมองจะเรียนรู๎ได๎เองโดยอัตโนมัติ การเรียนรู๎จะต๎องกระตุ๎นให๎สมองได๎ท างานหรือฝึกฝน
ตลอดเวลา ดังหลักการส าคัญของการท างานของสมองที่วํา “ใช๎มันหรือไมํก็สูญมัน” คือ เซลล์สมองจะฝ่อ 
(Neuron Pruning) และท างานหรือจดจ าได๎น๎อยหรือสั้นลงถ๎าไมํยอมใช๎สมอง 
 2.3.1 สมองกับการเรียนรู๎ 
        สมองเป็นอวัยวะที่ท าหน๎าทีในการรับสัมผัสตําง ๆ ไมํวําจะเป็นการมองเห็น การได๎ยิน          
การดม การสัมผัส เมื่อมนุษย์ได๎รับประสบการณ์จากสิ่งแวดล๎อมรอบตัว ก็จะสํงสัญญาณไปสูํสมอง
สํวนที่เรียกวํา ทาลามัส ซึ่งเป็นสํวนที่อยูํติดกับแกนสมอง ทาลามัส จะท าการกลั่นกรองตรวจสอบ
ข๎อมูลถ๎าเป็นเรื่องเกี่ยวข๎องกับการอยูํรอดของชีวิต สมองจะสั่งการทันทีเพ่ือให๎เอาชีวิตรอดจาก
อันตรายซึ่งเราเรียกพฤติกรรมแบบนี้วําเป็นสัญชาตญาณ ถ๎าเป็นการรับรู๎ในสภาพปกติสัญญาณ                  
จะเปลี่ยนเส๎นทางถูกสํงไปยังสํวนที่เรียกวํา อมิกดาลา สํวนนี้จะท าหน๎าที่เกี่ยวกับความรู๎สึก และ         
มีสํวนส าคัญในการเรียนรู๎ของมนุษย์ จะเป็นสํวนที่เก็บความจ าถ๎าเป็นสภาพที่มีความยินดี พอใจ สนุก 
การท างานสมองสํวนนี้ก็จะท างานได๎ดี สามารถเก็บความจ าได๎มาก ในสํวนนี้จะถูกน าไปใช๎                   
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ในการจัดการเรียนรู๎ โดยยึดหลักการสร๎างบรรยากาศที่ผํอนคลาย การสร๎างปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  
ข๎อมูลที่ผนวกความรู๎สึกนี้แล๎วจะถูกสํงตํอไปยังสํวนที่เรียกวํา ฮิปโปแคมปัส ซึ่งจะถูกประมวลวํา        
มีความส าคัญ หรือไมํโดยมีการน าความรู๎เดิมท่ีจดจ าไว๎มารํวมประมวล หากมีความสัมพันธ์กันก็จะเกิด
การเรียนรู๎ และเชื่อมโยงข๎อมูล สมองก็จะเริ่มกระบวนการจดจ าโดยอาจเสริมเพ่ิมเติมเข๎าไปกับข๎อมูลเดิม 
และ เก็บไว๎ในโอกาสตํอไปกลายเป็นความจ าระยะยาว แตํถ๎าข๎อมูลไมํมีความหมาย หรือมีความส าคัญ
น๎อยสมองก็จะมีการจดจ าไว๎ชั่วคราวเป็นความจ าระยะสั้น ซึ่งเมื่อเวลาผํานไปก็อาจมีการลืมเลือน                    
ความรู๎นี้ถูกน าไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎วิธีการทบทวนบทเรียน หรือการให๎แบบฝึ กหัด     
ทีตํอเนื่องเป็นขั้น ๆ ไป  

  วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ได๎กลําวไว๎เป็นข๎อตํอไปนี้ 
     1. คนเราเกิดมาพร๎อมกับจ านวนเซลล์สมองที่เพียงพอตํอการด ารงชีวิต 
     2. การขยายตัวของสมองไมํได๎มาจากการเพ่ิมจ านวนเซลล์ของสมอง แตํมาจาก “ใยประสาท” 

  3. สมองมีความยืดหยุํน หากเราใช๎สมองในการแก๎ไขปัญหา สมองก็จะมีการสร๎างใย
ประสาทเพ่ิมข้ึน แตํถ๎าไมํได๎ใช๎ใยประสาทก็จะถูกท าลายลงไป 

4. อารมณ์มีความสัมพันธ์กับการเรียนรู๎ โดยอารมณ์จะเป็นตัวชํวยเราในการเรียก
ความทรงจ าเดิมที่เก็บไว๎ในสมอง 

5. ภาวะของสมองที่เหมาะสมที่สุดตํอการเรียนรู๎วํา ความตื่นตัวแบบผํอนคลาย 
6. การเรียนรู๎จะประสบความส าเร็จที่สุดเมื่อกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เก่ียวข๎องโดยตรง

กับประสบการณ์ทางกายภาพที่เป็นรูปธรรมจับต๎องได๎ 
7. เราจะจ าสิ่งตําง ๆ ได๎แมํนย าที่สุดเมื่อข๎อเท็จจริงตําง ๆ และทักษะฝังอยูํในจาก

กิจกรรมในชีวิตจริงตามธรรมชาติ ซึ่งจะท าให๎เกิดความจ าการเรียนรู๎โดยอาศัยประสบการณ์ 
8. เราเรียนรู๎สิ่งตําง ๆ เหลํานั้นโดยการปฏิบัติ หรือการฝึกท า 
9. สมองซีกซ๎าย คือ ตรรกะ ตัวเลข การวิเคราะห์ 
10. สมองซีกขวา สั่งการเกี่ยวกับ ศิลปะ ดนตรี จินตนาการ การสังเคราะห์ 

 2.3.2 พัฒนาการของสมอง 
          แรกเกิดสมองจะมีจ านวนเซลล์สมองประมาณหนึ่งแสนล๎านเซลล์ มีสายใยประสาทเชื่อมโยงถึง
กันได๎บ๎าง แตํไมํมากมายนั้น ประมาณร๎อยละ 20 และยังไมํมีไมอิลินหํอหุ๎มแขนงประสาทเมื่อเด็กเจริญเติบโต
จ านวนเซลล์สมองไมํได๎เพ่ิมขึ้น แตํจะขยายตัวและเพ่ิมสายใยประสาท เพ่ือเชื่อมระหวํางเซลล์ท าให๎เกิดการ
เรียนรู๎ และท าให๎เกิดการท างานของสมองตํอไปโดยใยประสาทจะเกิดขึ้นมากน๎อยหรือไมํเกิดขึ้นเลย ขึ้นอยูํ
กับประสบการณ์ของชีวิต การกระตุ๎นจากสิ่งแวดล๎อม อาหารที่สมบูรณ์และเหมาะสมตามวัยเด็กที่ก าลัง        
จะเจริญเติบโต ซึ่งจะชํวยสร๎างสายใยประสาทได๎เร็วกวําผู๎ใหญํและยังถูกกระตุ๎นใช๎บํอย ๆ โดยข๎อมูลตําง ๆ         
จะผํานประสาทสัมผัสทั้งห๎า (หู ตา จมูก ลิ้น สัมผัส) ใยประสาทก็จะแข็งแรง และเพ่ิมจ านวนมากขึ้น ข๎อมูล
ก็จะเดินทางได๎เร็ว ท าให๎เรียนรู๎ได๎งํายขึ้นร๎อยละ 83 ของใยประสาทที่เกิดขึ้นหลังคลอด 
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          ใน 2 ปีแรก สมองจะเรียนรู๎อยํางรวดเร็ว และจะพัฒนาการเคลื่อนไหว การมองเห็นและ            
การได๎ยินเสียงกํอนอยํางอ่ืนใด โดยเซลล์สมองแตํละตัวจะเชื่อมกัน 5,000 ถึง 10,000 ตัว มีสายใยประสาท
ประมาณ 20,000 สายใย แลมีจุดเชื่อมทั้งหมดประมาณ 50 ล๎านล๎านจุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.1 แสดงใยประสาทของสมองวัยตําง ๆ 
ที่มา: http://www.bloggang.com/viewdiary 

 
       แตํบางครั้งถึงแม๎วําจ านวนเซลล์สมองจะเทําเดิม แตํอาจจะสูญเสียการติดตํอสื่อสาร

ระหวํางเซลล์ด๎วยได๎ ซึ่งเกิดจากสมองที่ไมํได๎ถูกกระตุ๎นหรือไมํถูกใช๎งานในชํวงระยะเวลาที่เหมาะสม
โดยเฉพาะในวัยที่ก าลังเจริญเติบโต เรียกวํา Neural pruning (Diamonds & Hopson, 1998)   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 2 แสดงการเชื่อมตํอของเซลล์สมองในวัยตํางๆ 

 
ภาพที่ 2.2 แสดงการเปรียบเทียบเซลล์สมองของแตํละชํวงวัย 
ที่มา: http://www.alertide.net/article 
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        วัยแรกเกิดมีการเชื่อมตํอระหวํางเซลล์สมองน๎อยมากและจะพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ในชํวงระหวําง
ขวบปีแรก เมื่ออยูํในวัยที่ก าลังเจริญเติบโต (ภายใน 10 ขวบแรก) เซลล์สมองบางสํวนที่ไมํได๎ถูกกระตุ๎น
หรือไมํถูกใช๎งาน ก็จะถูกริดทอนการเชื่อมตํอตามธรรมชาติ ซึ่งจะท าให๎เราสูญเสียความทรงจ า และไมํเกิดการ
เรียนรู๎และการท างานของเซลล์สมองกลุํมนั้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2.3 แสดงพัฒนาการของสมองจากแรกเกิดจนถึงวัยผู๎ใหญํ 
ที่มา: http:// http://www.ascd.org/portal/site/ascd/template.chapter/menuitem 
 
        อัตราการเจริญเติบโตของสมองจะสูงที่สุดในชํวง 2 ปีแรกและลดอัตราการสร๎างสายใยประสาท
ลงเล็กน๎อยจนถึงวัย 6 – 10 ปี และหลังจากนั้นจะปรับเปลี่ยนลงบ๎างจนถึงวัยชราซึ่งใยประสาทยังคงเกิดขึ้น
แตํน๎อยลงมาก ขึ้นอยูํกับการกระตุ๎นและการใช๎งานสมองบํอย ๆ เป็นต๎น ด๎วยเหตุนี้จะเห็นได๎วําเด็ก ๆ จะ
เรียนรู๎ได๎เร็วกวําผู๎ใหญํ มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนําสนใจมาก ในคอนแวนต์ที่แมนกาโต มินเนโซต๎า มีแมํชีอายุยืน
ยาวมากมาย โดยมีอายุเฉลี่ย 85 ปี มีอายุเกิน 95 ปีอยูํ 25 คน และมีอายุเกิน 100 ปี อีกหลายคน นักวิจัย 
พบวํา สมองของแมํชีเหลํานี้มีรอยหยักสมองเหมือนคนปกติ มีเซลล์สมองลดลงกวําคนหนุํมสาว แตํเซลล์
สมองก็ยังมีมากกวําที่คาดเอาไว๎ และนําแปลกตรงที่สมองของแมํชีเหลํานี้จะมีใยประสาทตํอเชื่อมระหวําง
เซลล์สมองแตํละเซลล์มาก แม๎วําอายุจะมากขึ้นเทําใด แตํใยประสาทก็ไมํหยุดเชื่อมตํอซึ่งกัน และกันจาก
งานวิจัยนี้ ท าให๎เราตระหนักได๎วําเราไมํอาจปลํอยให๎สมองอยูํนิ่งเฉยได๎ต๎องกระตุ๎นการท างานของสมองอยูํ
บํอย ๆ มันจึงจะคงประสิทธิภาพในการท างาน และท าให๎อายุยืนยาวด๎วยตรงกันข๎ามถ๎าปลํอยปละละเลยไมํ
มีการบริหารสมองเลย มันก็จะเสื่อม และฝ่อไป 
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 2.3.3 ปัจจัยที่มีผลตํอการเจริญเติบโตของสมอง 
         ธีรพงษ์ แสงสิทธิ์ ได๎กลําววํา แนวคิด Brain Based Learning เป็นวิธีการจัดประสบการณ์            
การเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับวิธีการท างานของสมองแทนที่จะสอดคล๎องกับอายุ ซ่ึงจากการศึกษาเกี่ยวกับกลไก
การท างานของสมอง เราพบวํา สมองจะเจริญเติบโตได๎ดีจากสิ่งตําง ๆ ดังตํอไปนี้ 
                      1. สิ่งแวดล๎อมทางสังคม และอาหารทีส่มบูรณ์ โดยเฉพาะในวยัเด็กกํอน 10 ขวบ             
          2. มนุษย์เป็นสัตว์สังคม และการเรียน คือ การมีกิจกรรมทางสังคม  
          3. ความสัมผัสที่อํอนโยน อบอุํนในการเลี้ยงดู หรือดูแล 

   4. การมีปฏิกิริยาตํอสิ่งแวดล๎อม 
   5. สมองควรถูกใช๎และถูกกระตุ๎นและใช๎คิดสิ่งตําง ๆ ที่ท๎าทาย ซึ่งเด็กเล็ก ๆ จะเรียน

โดยการเลํน และการได๎สัมผัสประสบการณ์ตําง ๆ (Exploration) การเลํนและการได๎สัมผัสกับของ
จริงสํวนเด็กโต ควรให๎ท ากิจกรรมการท างานตามวัย 

   6. การเลํน การท ากิจกรรม การท างานเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการเรียนรู๎ โดยเฉพาะ
การพัฒนาสมองซีกขวาและใยประสาท  

   7. ให๎มีความเครียดน๎อยสุด คิดและท าสิ่งที่ท๎าทายมากที่สุด 
 2.3.4 หลักการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎สมองเป็นฐาน 
                 เคน และเคน (Caine & Caine, 1994 อ๎างถึงใน อรนุช ลิมตศิริ, 2549) ได๎สรุปหลักการ
ของการจัดการเรียนรู๎ที่ใช๎สมองเป็นฐานดังนี้ 
         1. สมองเป็นเครื่องประมวลผลที่ท างานในเชิงขนาน (The Brain is a Parallel Processor)  ต๎องใช๎การ
เรียนรู๎หลาย ๆ แนวทางหลาย ๆ วิธีการที่ท าให๎เด็กมุํงสนใจในสิ่งที่ก าลังเรียนรู๎อยูํ 
            2. การเรียนรู๎ต๎องอาศัยการท างานของระบบสรีระทั้งหมด (Learning Engages the Entire Physiology) 
การควบคุมอารมณ์ การสร๎างความสนุกสนาน โภชนาการ การออกก าลังกาย การเลํนเพ่ือการผํอนคลาย              
มีสํวนส าคัญตํอการเรียนรู๎ 
            3. มนุษย์มีความอยากที่จะค๎นหาความหมายแตํก าเนิด (The Search for Meaning is Innate) การสร๎าง
ความท๎าทาย การเรียนรู๎ด๎วยค าถาม 
            4. การค๎นหาความหมายของมนุษย์เป็นกิจกรรมที่เป็นรูปแบบ (The Search for Meaning Occurs 
Through “Patterning”) การเรียนรู๎ จะต๎องมีรูปแบบ มีระบบ มีความเข๎าใจ เน๎นการประยุกต์ใช๎ หรือ
ยกตัวอยํางจริง หรือตัวอยํางเปรียบเทียบ 
             5. อารมณ์มีความส าคัญตํอการท างานแบบมีรูปแบบ (Emotion are Critical to Patterning)                   
ให๎ความรู๎สึกตํอความรู๎สึก มีความเข๎าใจ เด็กแตํละคนมีความแตกตํางกัน 
           6. สมองประมวลข๎อมูลแบบเป็นสํวนยํอย ๆ  และแบบทั้งหมดพร๎อม ๆ  กัน (The Brain Processes 
Parts and Wholes Simultaneously) การสร๎างความเข๎าใจแบบทีละสํวน และมีเน๎นการเชื่อมโยงของสิ่งที่
เรียนรู๎ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริงเสมอ ให๎รู๎สึกวําความรู๎ที่ได๎ไปนั้นมีประโยชน์ 
           7. การเรียนรู๎อาศัยทั้งการจดจํอตํอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และการรับรู๎ตํอสภาพรอบข๎าง (Learning Involves Both 
Focused Attention and Peripheral Perception) สภาพแวดล๎อมที่สอดคล๎องเหมาะสมกับหัวข๎อการ
เรียนรู๎จะท าให๎เด็กสามารถเรียนรู๎ได๎ดีขึ้น 
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       8. การเรียนรู๎เกิดขึ้นเกี่ยวข๎องกับกระบวนการรับรู๎ตําง ๆ ทั้งขณะที่มีสติรับรู๎ และขณะ
ไมํมีสติรับรู๎อยูํเสมอ (Learning Always Involves Conscious and Unconscious Processes) 
การเรียนรู๎ที่ดี ควรทิ้งโจทย์อะไรให๎เด็กได๎ไปคิดตํอ 
        9. เรามีวิธีการกับการจดจ าอยํางน๎อยสองวิธี การจดจ าเป็นกระบวนการหนึ่งในการเรียนรู๎แตํ
การจดจ าวิธีที่หนึ่ง ก็คือ การจดจ าโดยมีรูปแบบในการจดจ า และอีกวิธีหนึ่งก็คือ การจูงใจให๎เด็กสนุกที่จะ
จดจ า หรือรับรู๎โทษของการจ าไมํได๎ การจดจ าจะท าให๎เด็กสามารถเรียกความรู๎นั้นมาใช๎ได๎ทันที 
        10. เราเข๎าใจได๎งําย และจดจ าได๎อยํางแมํนย า เมื่อสิ่งนั้นหรือทักษะนั้นมีอยูํในระบบการจดจ า
แบบธรรมชาติที่มีความสัมพันธ์กับตัวเรา การเรียนรู๎ต๎องสอดคล๎องกับกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน หรือสิ่งที่
มีอยูํจริงในสภาวะแวดล๎อม การเรียนรู๎นอกสถานที่ การให๎เด็กเลําเรื่องที่พบ การใช๎สังคมเป็นตัวผลัก           
ให๎เกิดการเรียนรู๎ 
         11. การเรียนรู๎แบบซับซ๎อนจะถูกกระตุ๎นโดยความท๎าทาย และถูกยับยั้ง โดยการถูกขํมขูํ (Complex 
Learning is Enhanced by Challenge and Inhibited by Threat)  
              - การลงโทษ เมื่อนักเรียนท าผิดพลาดจะเป็นการหยุดยั้งการเรียนรู๎ ควรให๎โอกาสเด็กได๎
ลองปฏิบัติ ตามแนวคิดของเขา 
       12. สมองแตํละคนมีความเฉพาะตัวไมํเหมือนกัน (Every Brain is Uniquely Organized)  
                    - เด็กควรมีทางเลือกในศาสตร์ทีต๎องการทีจะเรียนรู๎ และได๎รับการสนับสนุนอยําง
เต็มทีพ่ร๎อมกับการปรับปรุงทักษะที่ด๎อยให๎อยูํในระดับปกติมาตรฐาน 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดการจัด         
การเรียนรู๎โดยใช๎สมองเป็นฐาน และน าหลักการข๎างต๎นเหลํานี้มาเป็นพ้ืนฐานในการออกแบบชุด
กิจกรรมการเรียนรู๎ 
         รีเกล และจีออเฟอร์รี (Regate & Geoffrey Caine) นักวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู๎โดยใช๎
ความรู๎เกี่ยวกับสมองเป็นหลักได๎เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 12 ข๎อ ดังตํอไปนี้ 
         1. สมองเป็นกระบวนการคูํขนาน 
            สมองเป็นอวัยวะที่มีความส าคัญที่สุดในรํางกายของคนเรา เพราะการที่มนุษย์
สามารถเรียนรู๎สิ่งตําง ๆ ได๎นั้นจะต๎องอาศัยสมองและระบบประสาทเป็นพ้ืนฐานของการรับรู๎            
รับความรู๎สึกจากประสาทสัมผัส ได๎แกํ ตาท าให๎เห็น หูท าให๎ได๎ยิน จมูกท าให๎ได๎กลิ่น ลิ้นท าให๎ได๎รับรส 
และผิวกายท าให๎เกิดการสัมผัส 
         แนวการจัดกิจกรรมการสอน 
         ครูจ าเป็นต๎องใช๎กลวิธีและเทคนิคที่หลากหลาย เพ่ือกระตุ๎นสมองของนักเรียนไมํมีวิธี
หรือเทคนิคของใครสมบูรณ์ที่สุด ดังนั้น การสอนที่ดีต๎องสอดคล๎องกับการที่จะท าให๎ผู๎เรียนเกิดการ
เรียนรู๎ตามเป้าหมายของการศึกษานั้น ขึ้นอยูํกับการจัดกิจกรรมการเรียนกาสอนที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
ซึ่งกระบวนการเรียนรู๎ของบุคคลนั้นมีความหลากหลายและแตกตํางกันไปตามประสบการณ์  และ
ความสามารถพ้ืนฐานของบุคคลนั้น ๆ หรือ Style การเรียนรู๎มีหลายรูปแบบโดยพบวําห๎องเรียนหนึ่ง ๆ 
มักจะมีผู๎ถนัดการเรียนรู๎อยูํ 4 รูปแบบ คือ นักทฤษฎี นักวิเคราะห์ นักปฏิบัติ และนักกิจกรม ดังนั้น     
ครูจึงจ าเป็นต๎องจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎เหมาะสม และเอ้ือตํอผู๎เรียนทั้ง 4 แบบอยํางเสมอภาคกัน 
เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความสนุกสนาน เกิดความสุขในการเรียนรู๎ตามรูปแบบที่ตนถนัด รวมทั้งยังมีโอกาส
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พัฒนาความสามารถด๎านอ่ืน ๆ ที่ตนเองไมํถนัดด๎วยวิธีการหลากหลายอีกด๎วย โดยอาจเริ่มจากรู๎จัก
ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล แล๎ววางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับลักษณะของผู๎เรียน รวมทั้ง
สร๎างโอกาสให๎เขาได๎พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง  
        2. สมองกับการเรียนรู๎ 
            สมองไมํได๎มีหน๎าที่เฉพาะรับรู๎แตํเพียงอยํางเดียว แตํจะเป็นอวัยวะที่ส าคัญตํอการ
พัฒนาของอวัยวะทั้งหมดของรํางกาย ซึ่งจะรวมถึงการคิด การเรียนรู๎ การจ า  และพฤติกรรมของ
มนุษย์มีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่ครูผู๎สอนควรจะมีความรู๎เรื่องที่เกี่ยวกับการท างานและการพัฒนาของ
สมองเพ่ือจะได๎วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในลักษณะที่กระตุ๎นให๎สมองคิด และท างานแบบท๎าทาย 
ยั่วยุมากที่สุด ผู๎เรียนได๎คิด และแสดงออกอยํางสร๎างสรรค์ในทุกด๎านซึ่งจะท าให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนา
กระบวนการคิดและเรียนรู๎ เต็มตามศักยภาพ เป็นรากฐานไปสูํการเป็นคนดี คนเกํงและมีความสุข            
ในการด ารงชีวิต และเมื่อเติบโตขึ้นจะได๎เป็นเยาวชนพลเมืองที่ดีของสังคมตํอไป 
  แนวการจัดการเรียนการสอน 
  วิธีการเตรียมความพร๎อมทางสมอง 
  1. การดื่มน้ า ควรดื่มน้ าบริสุทธิ์ วันละ 6 – 8 แก๎ว เพราะถ๎ารํางกายได๎รับน้ าอยํางเพียงพอจะ
ท าให๎เซลล์สมองท าหน๎าที่ได๎อยํางมีประสิทธิ์ภาพ 
  2. การรับประทานอาหาร ควรรับประทานอาหารให๎ครบ 5 หมูํ ซึ่งถูกต๎องตามหลักโภชนาการ 
เพราะอาหารจะท าให๎เซลล์ประสาท/เซลล์สมองเจริญเติบโต สํงผลให๎ความจ าดีและเกิดการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพ 
  3.  การหายใจ ควรฝึกหายใจให๎ลึก ๆ  ซ้ า ๆ  และมีจังหวะที่แนํนอน เพราะสมองต๎องการออกซิเจน และ
ออกซิเจนชํวยให๎กระบวนการคิดดี ซึ่งถ๎าการหายใจที่ถูกต๎องจะชํวยให๎เกิดสมาธิสมองปลอดโปรํง ลดสภาพ
การหลง ๆ ลืม ๆ และสามารถป้องกันโรคสมองเสื่อมได๎ 
  4.  การฟังเพลง/ดนตรี ควรหาโอกาสฟังเพลง/ดนตรี กระตุ๎นให๎เกิดการรับรู๎และกระตุ๎นการท างานของ
สมองทั้งสองซีกให๎สอดคล๎องกันทั้งระบบ การฟังเพลงที่มีคุณภาพท าให๎สมองผลิต Alpha Waves และ 
Theta Waves ท าให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางรวดเร็วและเกิดความคิดสร๎างสรรค์ชั้นสูง 
  5. การคลายความเครียด ความเครียดเป็นอุปสรรคตํอการเรียนรู๎ ดังนั้น ควรหาเวลาพักผํอน ออก
ก าลังกาย จัดล าดับความส าคัญของงาน การหัวเราะ/การยิ้ม ท าให๎จิตใจเบิกบานไมํเครียดและไมํคิดวําตัวเองเป็นคนไร๎คํา 
  6.  การบริหารสมอง การบริหารสมองเป็นระบบการเคลื่อนไหวรํางกายที่จะเร๎าให๎สมองท างานอยํางดี 
เป็นการเชื่อมโยงระหวํางการเคลื่อนไหวรํางกายกับการท างานของสมอง 
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                   3. การเรียนรู๎ที่มีมาแตํก าเนิด 
                       ในการเรียนรู๎ของบุคคลเรานั้นเกิดขึ้นตั้งแตํเริ่มมีชีวิต และเป็นที่รู๎กัน โดยทั่วไปวํา
การเรียนรู๎ที่ดีที่สุดนั้นจะต๎องลงมือปฏิบัติด๎วยตนเองหรือเป็นการเรียนรู๎โดยประสบการณ์ตรง 
                       การเรียนรู๎กับการเรียนการสอน การที่จะท าให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาสศึกษาเรียนรู๎          
เพ่ือเป็นผู๎เรียนที่เกํง ดี และมีความสุขได๎นั้น ยํอมขึ้นอยูํกับปัจจัยหลายประการด๎วยกัน แตํปัจจัยหนึ่ง
ที่ส าคัญยิ่ง ได๎แกํ การจัดการเรียนการสอน เพราะหัวใจองการเรียนการสอน คือ การเรียนรู๎ของผู๎เรียน          
ซึ่งถ๎าหากมีการจัดการเรียนกาสอนท่ีดี ยํอมกํอให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ที่ดีได๎ 
             ลักษณะการเรียนการสอนที่ดีมีดังตํอไปนี้ 
    1. ต๎องค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล 
    2. เน๎นความต๎องการของผู๎เรียนเป็นหลัก 
    3. ต๎องพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู๎เรียน 
    4. ต๎องเป็นที่นําสนใจไมํท าให๎ผู๎เรียนรู๎สึกเบื่อหนําย 
    5. ต๎องด าเนินไปด๎วยความเมตตากรุณาตํอผู๎เรียน 
    6. ต๎องท๎าทายให๎ผู๎เรียนอยากเรียนรู๎ 
    7. ต๎องตระหนักถึงเวลาที่เหมาะสมที่ผู๎เรียนจะเกิดการเรียนรู๎ 
    8. ต๎องสร๎างสถานการณ์ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎โดยการปฏิบัติจริง 
    9. ต๎องสนับสนุนสํงเสริมการเรียนรู๎ 
    10. ต๎องมีจุดหมายของกาสอน 
    11. ต๎องสามารถเข๎าใจผู๎เรียน 
    12. ต๎องค านึงถึงภูมิหลังของผู๎เรียน 
    13. ต๎องไมํยึดวิธีการใดวิธีการหนึ่งเทํานั้น 
     14.  การเรียนการสอนที่ดีเป็นพลวัตร (Dynamic) คือ มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ทั้งในด๎านการจัดกิจกรรม การสร๎างบรรยากาศ รูปแบบเนื้อหาสาระ เทคนิควิธี ฯลฯ 
    15. ต๎องสอนในสิ่งที่ไมํไกลตัวผู๎เรียนมากเกินไป 
    16. ต๎องมีการวางแผนการเรียนการสอนอยํางเป็นระบบ 
                       ดังนั้น การเรียนรู๎ของผู๎เรียนจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถ๎าผู๎วางแผนการเรียนรู๎
ได๎ค านึงถึงลักษณะการเรียนรู๎ที่ดี วิธีการเรียนรู๎ หลักการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพ หลักการสอนที่มี
ประสิทธิภาพและลักษณะการเรียนการสอนที่ดี ดังที่น าเสนอเพ่ือเป็นข๎อมูลประกอบการวางแผน           
การจัดการเรียนรู๎ตํอไป 
          4. รูปแบบการเรียนรู๎ของบุคคล 
                        ผู๎ เรียนในห๎องเรียนหนึ่ ง  ๆ มักจะมีผู๎ถนัดการเรียนรู๎ตามรูปแบบของตน                 
ครูจึงจ าเป็นต๎องจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎เหมาะสมกับผู๎ เรียนทุกรูปแบบอยํางเสมอภาคกัน                
เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความสนุกสนาน และเกิดความสุขในการเรียนรู๎ตามรูปแบบที่ตนถนัด รวมทั้งยังมีโอกาส
พัฒนาความสามารถด๎านอ่ืน ๆ ที่ตนไมํถนัดอีกด๎วย 
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                     แนวการจัดการเรียนการสอน 
            การเรียนรู๎จะเกิดขึ้นได๎มิใชํเกิดจากการสั่ง การสอน การถํายทอด เพียงอยํางเดียว          
แตํต๎องเกิดจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ มีการรับรู๎ คือ การแสวงหา และการรับรู๎ข๎อมูล ข๎อความรู๎
จากประสาทสัมผัสตําง ๆ มีการบูรณาการความรู๎  เป็นการน าข๎อมูลขําวสารความรู๎ใหมํที่ได๎รับมา
ผสมผสานเชื่อมโยงกับประสบการณ์ หรือโครงสร๎างของความรู๎เดิม เพ่ือขยายหรือสร๎างความรู๎ใหมํ            
มีการประยุกต์ใช๎ คือการน าความรู๎มาใช๎ในการด ารงชีวิต หรือ การแก๎ปัญหาในการท างาน   
            ดังนั้นการจัดการเพ่ือให๎เกิดการเรียนรู๎ที่แท๎จริงและถาวรนั้น จะต๎องจัดให๎ครบ 
องค์ประกอบทั้ง 3 สํวน ได๎แกํ การรับรู๎ การบูรณาการความรู๎ และการประยุกต์ใช๎ เพ่ือเป็นการเชื่อมโยง
ความรู๎สูํการปฏิบัติจริงในวิถีชีวิต 
         5. ความสนใจมีความส าคัญตํอการเรียนรู๎ 
             ความสามารถพิเศษของมนุษย์ แบํงออกเป็น 8 ด๎านด๎วยกัน มนุษย์ยํอมมีความแตกตําง
ระหวํางบุคคล แตํละคนมักจะมีความเกํงไมํเหมือนกัน ควรเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎วางแผนในการพัฒนาตนเอง 
โดยเริ่มจากการรู๎จักตนเอง รู๎จุดเดํน จุดด๎อย ค๎นหาวิธีการพัฒนาความเกํงให๎แกํตนเองที่จะน าไปสูํการปฏิบัติ
อยํางมีความสุข และเกิดการเรียนรู๎อยํางมความหมาย 
            แนวการจัดการเรียนการสอน 
            ครูผู๎สอนจะต๎องมีข๎อมูล และรู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคล คิดและจัดกิจกรรม             
เพ่ือพัฒนาความถนัด / ความสามารถ หรือความเกํงให๎เกํงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการพัฒนาด๎านอ่ืน ๆ อีก             
ให๎มีความเกํงหลาย ๆ ด๎าน เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎แสดงออกถึงความสามารถ หรือความเกํง                     
สูํสาธารณชนโดยอาจจัดเวทีให๎แสดงอยํางอิสระ 
         6. สมองมีหน๎าที่สร๎างกระบวนการเรียนรู๎ 
                 สมองของคนเราแบํงออกเป็น 2 ซีก คือ ซีกซ๎ายกับซีกขวา สมองทั้งสองด๎านมี
ความสัมพันธ์กัน สมองมีหน๎าที่ควบคุมการรับรู๎ การคิด การเรียนรู๎ และการจ า ควบคุมการท างานของวัยตําง ๆ  
ของรํางกาย และควบคุมความรู๎สึกและพฤติกรรม จะเห็นได๎วําสมองไมํได๎มีหน๎าที่เฉพาะรับรู๎แตํเพียงอยํางเดียว
แตํจะเป็นอวัยวะที่ส าคัญตํอการพัฒนาของอวัยวะทั้งหมดในรํางกาย  ซึ่งรวมถึงความคิด การเรียนรู๎  การ
จ าและพฤติกรรมของมนุษย์ 
            แนวการจัดการเรียนการสอน 
                      การจัดการเรียนการสอนที่ดี ครูต๎องมีความเข๎าใจทักษะที่เก่ียวโยงกับความสามารถ
พิเศษของสมองแตํละซีก สมองซีกซ๎ายสั่งการท างานเกี่ยวกับ ค า ภาษา ตรรกะ ตัวเลข / จ านวน 
ล าดับ ระบบ กาวิเคราะห์ และการแสดงออกเป็นต๎น สมองซีกขวาสั่งการเกี่ยวกับจังหวะ ดนตรี ศิลปะ 
จินตนาการ การสร๎างภาพ การรับรู๎ การเห็นภาพรวม ความจ า ความคิดสร๎างสรรค์ เป็นต๎น 
         7. การเรียนรู๎ในสิ่งที่สนใจสามารถรับรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
             สมองจะซึมซับข๎อมูลที่บุคคลมีความสนใจในเรื่องนั้นอยูํแล๎ว เชื่อมโยงกับข๎อมูล
ความรู๎ใหมํประสานข๎อมูลความรู๎เข๎าด๎วยกัน ซึ่งหมายความวํา การเรียนรู๎ของมนุษย์จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
เมื่อมีการเชื่อมโยงระหวํางประสบการณ์เดิมของผู๎เรียนกับการจัดประสบการณ์ในการเรียนรู๎ในแตํละครั้ง 
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                     แนวการจัดการเรียนการสอน 
            ควรจัดเนื้อหาที่มีความหลากหลายครอบคลุมทุกมิติของชีวิตมนุษย์ กระบวนการ
เรียนรู๎มีลักษณะหลากหลายรํวมกันในลักษณะที่ผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง แหลํงการเรียนรู๎ที่หลากหลาย 
เชํน เรียนรู๎จากสื่อธรรมชาติ จากค าบอกเลําของผู๎ใหญํ จากแหลํงงานอาชีพของชุมชน จากการ
ค๎นคว๎าทางเทคโนโลยี ฯลฯ 
         8. การเรียนรู๎เกิดขึ้นได๎เกี่ยวข๎องกับกระบวนการทั้งในแบบที่มีจุดมุํงหมายและไมํได๎ตั้งใจ 
             การเรียนรู๎ของคนสํวนใหญํมักเกิดการเรียนจากสิ่งที่ไมํได๎ตั้งใจ สามารถเรียนรู๎ได๎
จากประสบการณ์ในสถานการณ์จริง เชํน ในการแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าที่ที่เผชิญอยูํโดยไมํได๎คิดในการ
แก๎ปัญหาที่เกิดขึ้นมากํอน โดยอาศัยประสบการณ์เดิมของแตํละบุคล ในการเรียนรู๎ที่จะแก๎ปัญหาได๎
อยํางเหมาะสม 
            แนวการจัดการเรียนการสอน 
                      ในกระบวนการเรียนรู๎นั้น ขณะที่ผู๎เรียนเรียนรู๎นั้นอาจเป็นแคํการับรู๎ แตํยังไมํเข๎าใจ            
ความเข๎าใจอาจเกิดขึ้นภายหลังจากท่ีผู๎เรียนสามารถมองเห็นถึงความหมายและความเชื่อมโยงพันธ์กัน            
ถึงสิ่งตําง ๆ ที่ตนเองรับรู๎จากแหลํงความรู๎ที่หลากหลายในระดับที่สามารถอธิบายเชิง เหตุผลได๎ซึ่ง
บางครั้งการสอนนั้นไมํสอดคล๎องกับประสบการณ์เดิมของผู๎เรียน 
         9. การเรียนรู๎ที่เกิดจากกระบวนการการสร๎างความเข๎าใจ 
               การเรียนรู๎ที่ดีเกิดจากกระบวนการที่สร๎างความเข๎าใจ และให๎ความหมายกับสิ่งที่รับรู๎มา            
มีการเชื่อมโยงระหวํางสิ่งที่เรียนกับชีวิตจริง สอน / แนะน า บนพ้ืนฐานความรู๎ ประสบการณ์ และทักษะที่มีอยูํ
เดิมของผู๎เรียน 
            แนวการจัดการเรียนการสอน 
            บางครั้งการจ าเป็นสิ่งส าคัญและมีประโยชน์ แตํการสอนที่เน๎นการจ า ไมํกํอให๎เกิด
ความเชื่อมโยงให๎เกิดการเรียนรู๎ และบางครั้งเป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาความเข๎าใจ ถ๎าครูไมํได๎ศึกษา
ลีลารูปแบบการเรียนรู๎ของผู๎เรียนแตํละประเภทวํา มีความชื่นชอบ ความถนัด วิธีการเรียนรู๎ หลักการ
เรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพ และจัดกิจกรรมการสอนให๎สอดคล๎องกับผู๎เรียนแตํละประเภทจะสํงผลตํอ        
การเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพเชํนเดียวกัน 
         10. การเรียนรู๎เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู๎อ่ืน 
               ภาษาแรกของมนุษย์เราถูกเรียนรู๎จากประสบการณ์ ที่มีปฏิสัมพันธ์กันอยําง
หลากหลายด๎วยค าศัพท์ และไวยกรณ์ถูกเรียนรู๎ โดยกระบนการเรียนรู๎ภายในของบุคคลที่เกิดจาการมี
ปฏิสัมพันธ์กับสังคมและสิ่งแวดล๎อมภายนอก 
            แนวการจัดการเรียนการสอน 
                      ครูจ าเป็นต๎องใช๎กิจกรรมที่เป็นสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ประกอบด๎วยการ
สาธิตการท าโครงงาน ทัศนศึกษา การรับรู๎ประสบการณ์ ด๎วยการมองเห็นของจริง การเลําเรื่อง ละคร 
และการมีปฏิสัมพันธ์ตํอคนหลาย ๆ ประเภท การเรียนแบบมุํงประสบการณ์ทางภาษา สามรถเรียนรู๎
ได๎ ในกระบวนการโดยผํานเรื่อง หรือ การเขียนความส าเร็จขึ้นอยูํกับการใช๎ประสาทสัมผัส และให๎
ผู๎เรียนพบประสบการณ์ท่ีซับซ๎อน และมีความเกี่ยวข๎องกันในเนื้อหา ครูไมํควรเป็นเพียงผู๎บรรยาย แตํ
ควรเป็นผู๎ก ากับที่ท าให๎ผู๎เรียนเกิดประสบการณ์ที่สํงผลตํอการเรียนรู๎ 
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         11. การเรียนรู๎ คือ การสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเผชิญกับสถานการณ์สิ่งแวดล๎อมที่กระตุ๎นการเรียนรู๎ 
              เซลล์สมองจะเกิดการเชื่อมตํออยํางสูงสุด เมื่อถูกกระตุ๎นให๎เผชิญกับสถานการณ์ที่
ท๎าทายให๎ผู๎เรียนอยากเรียนรู๎ โดยผํานกระบวนการเลํนอยํางสนุกสนาน และมีความสุข ปราศจาก
ความเครียด เพราะความเครียดเป็นสิ่งที่บั่นทอนการเรียนรู๎ของผู๎เรียนได๎ 
                        แนวการจัดการเรียนการสอน 
                         ควรสร๎างสถานการณ์ และสร๎างสิ่งแวดล๎อมให๎ปลอดภัย เพ่ือการเรียนรู๎ โดยผําน
การเลํนแบบท๎าทาย การเสี่ยง ความสนุกสนาน เป็นสิ่งที่จ าเป็นท าให๎เกิดการเรียนรู๎ การถูกท า โทษ            
อันเนื่องมาจากความผิดพลาดจะท าให๎เป็นอุปสรรคตํอการเรียนรู๎ ครูจึงไมํควรลงโทษผู๎เรียนในการ
รํวมกิจกรรมทีใ่ห๎ผู๎เรียนเผชิญกับสถานการณ์แวดล๎อมที่กระตุ๎นการเรียนรู๎ 
         12. สมองของบุคคลมีความเทําเทียมกัน 
              มนุษย์ทุกคนมีระบบสมองที่เหมือนกัน ถึงแม๎วําทุกคนจะมีศักยภาพแตกตํางกันใน
ด๎านความรู๎ความถนัดที่มีอยูํเดิม ตามสภาพแวดล๎อมของแตํละคน แตํเราสามารถเรียนรู๎ได๎เต็มตาม
ศักยภาพได๎อยํางเทําเทียมกัน 
              แนวการจัดการเรียนการสอน 
               เรียนมีความแตกตํางกันเกี่ยวกับความสามรถทางสติปัญญา ความสามารถความ
เกํงของมนุษย์ คือ ทฤษฎีพหุปัญญา ความเป็นคนเกํงคืออะไร มีค าตอบมากมายหลายรูปแบบแตํสรุป
รวมได๎วําคนเกํง คือ ผู๎มีความสามารถด๎านใดด๎านหนึ่งเฉพาะด๎านหรือหลาย ๆ ด๎าน ที่แสดงออกถึง
ความสามารถได๎อยํางเป็นที่ประจักษ์ ในการพัฒนาความเกํงนั้น ควรเปิดโอกาสให๎ผู๎ เรียน                                                                                                     
เป็นผู๎วางแผนในการพัฒนาตนเอง โดยเริ่มจากการรู๎จักตนเอง รู๎จุดเดํนจุดด๎อย ค๎นหาวิธีพัฒนาความ
เกํงให๎แกํตนเองที่จะน าไปสูํการปฏิบัติอยํางมีความสุข และเกิดการเรียนรู๎อยํางมีความหมายภายใต๎    
การดูแล กระตุ๎นให๎ค าแนะน า อ านวยความสะดวกของครู พํอแมํ ผู๎ปกครองและผู๎เกี่ยวข๎อง  
              ดังนั้น จะเห็นได๎วํา ความเกํงพัฒนาได๎ถ๎ารูวิธีและท าถูกวิธี 
                วิโรจน์ ลักขณาอดิศร สรุปหลักการพ้ืนฐาน 3 ข๎อของการเรียนรู๎โดยใช๎สมองเป็นฐาน ดังนี้ 
              1. การท าให๎เด็กเกิดการตื่นตัวแบบผํอนคลาย 
               - การสร๎างบรรยากาศให๎เด็กไมํรู๎สึกเหมือนถูกกดดัน มีความท๎าทาย ชวนให๎ค๎นหา 
              2. การท าให๎เด็กจดจํอในสิ่งเดียวกัน 
                   -  การใช๎สื่อหลาย  ๆแบบ ยกปรากฏการณ์จริงมาเป็นตัวอยําง และเปรียบเทียบให๎เห็นภาพ  
               - การเชื่อมโยงความรู๎หลาย ๆ อยําง 
               - การอธิบายปรากฏการณ์ด๎วยความรู๎ที่เด็กได๎รับ 
                  3. ท าให๎เกิดความรู๎จากการกระท าด๎วยตนเอง 
               - การให๎เด็กได๎ลงมือทดลอง ประดิษฐ์ หรือได๎เลําประสบการณ์จริงที่เกี่ยวข๎อง   
              สรุปได๎วํา การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎เป็นฐานนั้น ผู๎สอนจะต๎องท าความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับระบบการท างานของสมองมาใช๎ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับชํวง
วัยเพื่อกํอให๎เกิดศักยภาพการเรียนรู๎  
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         2.3.5 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู๎ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎สมองเป็นฐาน 
         (วิมลรัตน์ สุนทร, 2550 อ๎างถึงใน นิราศ จันทรจิตร, 2553, น. 339 - 341) จึงได๎เสนอกรอบใน
การจัดกิจกรรมตามล าดับขั้นตอนการเรียนรู๎ ดังนี้ 
       1. ขั้นน าเข๎าสูํบทเรียน เป็นขั้นที่ครูวางแผนในการสนทนากับนักเรียน เพ่ือเตรียมความ
พร๎อมให๎เข๎าใจในสิ่งที่จะเรียน และสามารถเชื่อมโยงไปสูํเรื่องท่ีจะเรียนได๎ 

      2. ขั้นตกลงกระบวนการเรียนรู๎ เป็นขั้นที่ครูและนักเรียนตกลงรํวมกันวํานักเรียนจะต๎อง
ท ากิจกรรมใดบ๎าง อยํางไร และจะมีวิธีวัดและประเมินผลอยํางไร 

      3. ขั้นเสนอความรู๎ใหมํ เป็นขั้นที่ครูจะต๎องเชื่อมโยงประสบการณ์การตําง ๆ มาสร๎าง   
องค์ความรู๎ใหมํ คือ การสอนหรือการสร๎างความคิดรวบยอดให๎แกํนักเรียน จนเกิดความรู๎ความเข๎าใจในสิ่งที่เรียน 

      4. ขั้นฝึกทักษะ เป็นขั้นที่นักเรียนเข๎ากลุํมแล๎วรํวมมือกันเรียนรู๎ และสร๎างผลงานในขั้นนี้
ค าวํา ฝึกทักษะ หมายถึง การวิจัย การฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกตจากสิ่งแวดล๎อมแหลํงเรียนรู๎
ตําง ๆ การท าแบบฝึกการวาดภาพ และการปฏิบัติกิจกรรมตําง ๆ จนประสบผลส าเร็จได๎ผลงาน
ออกมา (ผลงานควรชัดเจนนําสนใจ ไมํใชํใสํกระดาษ A4 หรือกระดาษแผํนเล็ก ๆ แตํควรเป็นกระดาษ
ขนาดใหญํ เชํน กระดาษปรู๏ฟ ใช๎น าเสนออาจเป็นการเขียนธรรมดา หรือแผนผังความคิด) 

      5. ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เป็นขั้นที่ตัวแทนแตํละกลุํมที่ได๎จากการจับสลาก ออกมาเสนอ
ผลงาน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 

      6. ขั้นสรุปความรู๎ เป็นขั้นที่ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปความรู๎แล๎วให๎นักเรียนท าใบงาน
เป็นรายบุคคล แล๎วเปลี่ยนกันตรวจโดยครูและนักเรียนรํวมกันเฉลย แล๎วให๎นักเรียนแตํละคนปรับปรุง
ผลงานตนเอง ให๎ถูกต๎องครูรับทราบ แล๎วเก็บผลงานไว๎ในแฟ้มสะสมงานของตนเอง 

      7. ขั้นกิจกรรมเกม เป็นขั้นที่ครูจัดท าข๎อสอบมาให๎นักเรียนท าเป็นรายบุคคลโดยไมํ
ซักถามกัน สํงเป็นกลุํมแล๎วเปลี่ยนกันตรวจเป็นกลุํม โดยครู  และนักเรียนรํวมกันเฉลย แล๎วให๎แตํละ
กลุํมหาคําคะแนนเฉลี่ยบอกครูบันทึกไว๎แล๎วประกาศผลเกม กลุํมใดได๎คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดเป็นกลุํมชนะเลิศ 

      การจัดกิจกรรมทั้ ง  7 ขั้นตอนนี้  เป็นกิจกรรมประสมประสานระหวํา งการใช๎
กระบวนการกลุํมแผนผังความคิด ใบงาน และเกม เป็นหลักการที่มุํงให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือท าเองได๎ฝึกฝน
ซ้ าในเรื่องเดิมท าให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ และจดจ าได๎แมํนย า ซึ่งสอดคล๎องกับหลักการการจัดการ
เรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ และยังสอดคล๎องกับหลักการเรียนของ BBL (Brain Based Learning) คือ 
การเรียนเรื่องเดิมโดยใช๎กิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือชํวยให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ ได๎แมํนย า และจ าได๎นาน 

        (นิราศ จันทรจิตร, 2553, น. 341 – 344) จึงได๎เสนอกรอบในการจัดกิจกรรมตามล าดับขั้นตอน
การเรียนรู๎ ดังนี้ 

      1. ขั้นการสร๎างความสนใจหรือน าเข๎าสูํบทเรียน กิจกรรมในขั้นตอนนี้มีจุดประสงค์           
เพ่ือเตรียมความพร๎อม สร๎างความสนใจหรือแรงจูงใจในการที่จะเรียนรู๎เรื่องใหมํ ซึ่งอาจมีการ
ตรวจสอบและทบทวนความรู๎พ้ืนฐานของผู๎เรียนไปพร๎อมด๎วย โดยผู๎สอนอาจคิดหากิจกรรมมาใช๎
ประกอบในขั้นนี้เป็นกิจกรรมที่สร๎างบรรยากาศในการเรียน ไมํเครํงเครียดจนเกินไป เป็นกิจกรรม       
ที่กระตุ๎นเร๎าให๎ผู๎เรียนมีความพร๎อมในทุกด๎านในการเผชิญเหตุการณ์หรือสถานการณ์การเรียนรู๎ที่จะ
ตามมาในรูปแบบตําง ๆ ในลักษณะที่งํายไมํซับซ๎อน และนําสนใจ ได๎แกํ กิจกรรมเกม เพลง เรื่องเลํา 
การแสดงความคิดเห็น การแสดงบทบาททําทาง การแขํงขัน ปริศนาข๎อความ การตอบค าถาม            
การอภิปรายเหตุการณ์เรื่องราวจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่ง สื่อวิซีดี หรือสื่อของ
จริง หรือการตรวจสอบความรู๎พ้ืนฐานด๎วยวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งเป็นประเด็นข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง           
กับบริบทของเนื้อหาสาระท่ีจะเรียนรู๎ใหมํ ทั้งในรูปแบบของกลุํมหรือผู๎เรียนรายบุคคล 
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      2. ขั้นน าเสนอความรู๎ใหมํ หรือขั้นการส ารวจความรู๎หรือการเรียนรู๎เนื้อหาสาระใหมํ     
จากการน าเสนอของครู จากสื่อการเรียนหรือจากการที่ผู๎ เรียนลงมือส ารวจศึกษา ค๎นหาค าตอบจาก
แหลํงความรู๎ด๎วยวิธีการที่หลากหลายนําสนใจ และไมํซับซ๎อนหรือเป็นนามธรรมยากที่ท าความเข๎าใจ
มากเกินไป ซึ่งมีหลักการส าคัญของกิจกรรมในขั้นนี้ คือ จัดให๎นักเรียนมีโอกาสท ากิจกรรมกลุํมรํวมกัน
หรือรายบุคคล รับรู๎และท าความเข๎าใจในเนื้ อหาหรือบทเรียนใหมํด๎วยประสาทสัมผัสรับรู๎              
ที่หลากหลายเป็นรูปธรรมมากกวํา รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์ และการรํวมมือกันเรียนกับผู๎ อ่ืน            
การจัดล าดับขั้นตอนของเนื้อหาความรู๎ที่เชื่อมโยงตํอเนื่อง และมีเหตุผลอธิบายได๎ การเรียนรู๎จากสื่อ             
ที่นําสนใจเหมาะกับเนื้อหาในบทเรียน ข๎อมูลความรู๎ที่จัดให๎เรียนควรสอดคล๎องกับวิถีชีวิตจริง           
ของผู๎เรียน ดังนั้น กิจกรรมการเรียนในขั้นนี้จึงจ าเป็นต๎องใช๎สื่อ กิจกรรม และวิธีที่หลากหลาย ผู๎เรียน
มีโอกาสลงมือปฏิบัติและท าความเข๎าใจด๎วยตนเองให๎มากที่สุด 

      3. ขั้นการวิเคราะห์และสรุปหรือสร๎างความคิดรวบยอด เป็นกิจกรรมการเรียนที่มุํงให๎
ผู๎เรียนน าข๎อมูลความรู๎ใหมํที่ได๎รับแตํยังไมํมีการน ามาจัดระบบระเบียบให๎เป็นความคิดรวบยอดหรือ
องค์ความรู๎ใหมํท่ีสามารถน าไปใช๎ประโยชน์ได๎ ดังนั้น จึงต๎องจัดกิจกรรมเพ่ือให๎ผู๎เรียนน ามาสังเคราะห์
หรือสรุปเป็นความรู๎ความคิดรวบยอดของบทเรียน ซึ่งอาจใช๎แผนภูมิกราฟิก หรือผังความคิดชํวย           
ในการสังเคราะห์และสรุปความรู๎ หากมีเวลาพออาจจัดกิจกรรมเริ่มจากนักเรียนแตํละคนคิดสรุปของ
ตนกํอนแล๎วสังเคราะห์เชื่อมโยงไปยังกลุํมยํอยและกลุํมใหญํโดยจัดเป็นกิจกรรมที่ใช๎ทักษะการพูด           
การเขียน และการคิดควบคูํกันของสมาชิกในกลุํม เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดความแตกฉานในการแสดง           
ความคิดเห็นรอบด๎าน กํอน าไปสูํการพิจารณาตัดสินลงความคิดเห็นในข๎อมูลความรู๎นั้นในขั้นตํอมา 

      4. ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และขั้นการฝึกปฏิบัติ ในกรณีที่การเรียนรู๎ครั้งนั้นมีจุดประสงค์
ต๎องการให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎อยํางหลากหลาย และตัดสินใจหรือลงความคิดเห็นในข๎อสรุปที่
นําเชื่อถือได๎ และเกิดมุมมองทางความคิดท่ีแตกตํางกัน จึงเห็นวํากิจกรรมดังกลําวจะชํวยเสริมสร๎างให๎
ผู๎เรียนเกิดความมั่นใจในความรู๎นั้นมากขึ้น ประกอบกับเมื่อผู๎เรียนได๎รับการฝึกปฏิบัติหรือฝึกทักษะ
อยํางตํอเนื่อง ก็นําจะชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎อยํางมีคุณคํา และมีความหมายตํอตนเองมากขึ้นด๎วย 

      5. ขั้นประยุกต์ใช๎ความรู๎ เป็นกิจกรรมการเรียนที่สนับสนุนให๎ผู๎เรียนน าความรู๎ไปปรับใช๎
ให๎เหมาะสมกับบริบท และสถานการณ์ปัญหาที่เผชิญใหมํ เพ่ือให๎ได๎ค าตอบที่ถูกต๎อง และเป็นที่
ยอมรับซึ่งผู๎เรียนที่มีวุฒิภาวะสูงอาจปรับใช๎กิจกรรมประยุกต์ควบคูํกันการขยายหรือการองค์ความรู๎
ใหมํเนื่องจากข้ันการขยายความรู๎ เป็นขั้นกิจกรรมที่สนับสนุนให๎ผู๎เรียนใช๎ประสบการณ์ความรู๎เพ่ิมเติม
ผนวกกับความคิดที่จะน าไปใช๎ในสถานการณ์ปัญหาใหมํ เพ่ือปรับเปลี่ยนและออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู๎ที่น าไปสูํแนวคิด วิธีการปฏิบัติใหมํที่แตกตํางไปจากเดิมในลักษณะสร๎างสรรค์ เพราะการขยาย
ความรู๎จะมีความซับซ๎อนมากกวําเมื่อพิจารณาในบริบทของการประยุกต์ให๎ความรู๎ 

          6. ขั้นการและประเมินผลการเรียน เป็นกิจการตรวจสอบวําผู๎เรียนได๎เรียนรู๎อยํางเข๎าใจ
ครอบคลุมบริบทเนื้อเนื้อหาของบทเรียน และท าให๎ผู๎สอนรับรู๎วําจุดประสงค์การเรียนรู๎  หรือตัวชี้วัด
นั้นผํานการณ์ตรวจสอบวํานักเรียนบรรลุ หรือยังและบรรลุผลในระดับใด ยังต๎องการปรับปรุงเพ่ือเติม
ในประเด็นใดบ๎าง 
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 เจนเซํน (Jensen, 2000, pp. 200 - 201) ได๎เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎สมอง               
เป็นฐาน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. Preparation เป็นการเตรียมสมองส าหรับการเชื่อมโยงความรู๎ ผู๎สอนอาจจะให๎ก าลังใจ 
หรือกระตุ๎นผู๎เรียนด๎วยการอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎มาแล๎ว และสอบถามความต๎องการของผู๎เรียน
วําต๎องการเรียนรู๎เกี่ยวกับอะไรในหัวข๎อนั้นอีกบ๎าง 

 2. Acquisition เป็นการเตรียมสมองเพ่ือซึมซับข๎อมูลใหมํ สมองจะเชื่อมโยงระหวําง
ข๎อมูลความรู๎เพิ่มเติมกับข๎อมูลใหมํตามความเป็นจริงอยํางสร๎างสรรค์ 

 3. Elaboration ผู๎เรียนจะเรียนรู๎โดยการใช๎ข๎อมูลและข๎อคิดเห็นเพ่ือสนับสนุนเชื่อมโยงการ
เรียนรู๎ และเพ่ือตรวจสอบแก๎ไขข๎อมูลที่ผิดพลาด 

 4. Memory Formation สมองจะท างานภายใต๎สถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยดึงข๎อมูล
จากการเรียนรู๎รวมทั้งอารมณ์ และสภาพทางรํางกายของผู๎เรียนในเวลานั้นมาใช๎แบบไมํรู๎ตัวเป็นไปโดย
อัตโนมัติ การสร๎างความจ าเกิดขึ้นทั้งในขณะที่ผู๎เรียนพักผํอนและนอนหลับ 

 5. Functional Integration ผู๎เรียนจะประยุกต์ข๎อมูลเดิมมาใช๎กับสถานการณ์ เชํน 
ผู๎เคยเรียนการซํอมเครื่องมือ อุปกรณ์ โดยการดูการซํอมเตาอบที่บ๎านพักมา แล๎วเขาต๎องสามารถ
ประยุกต์ทักษะการซํอมเตาอบไปซํอมอุปกรณ์ชนิดอื่นได๎ด๎วย 

 การเรียนรู๎โดยใช๎สมองเป็นฐานเป็นการน าข๎อมูลจากงานวิจัยทางด๎านประสาทวิทยา
มาปรับใช๎ด๎านการศึกษา เป็นการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับวิถีการเรียนรู๎  และการท างานของสมอง            
ตามธรรมชาติ เพราะการเรียนรู๎เกิดขึ้นผํานการเชื่อมโยงระหวํางเซลล์ประสาท และเครือขํายข๎อมูลใน
สมองโดยใช๎สมองทั้งสองสํวนไมํแยกซีกซ๎าย และขวาออกจากกัน สมองมีความรู๎ จ าได๎นานเมื่อมีการ
ทบทวนความรู๎เดิม การทบทวนซ้ า และการน าความรู๎เดิมไปสัมพันธ์เชื่อมโยงกับความรู๎ใหมํ ท าให๎
ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎กว๎างขวางข้ึน  

 สรุปได๎วํา การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎สมองเป็นฐาน (BBL) น ามาใช๎ตํอการสอนดังตํอไปนี้             
1. ขั้นอํุนเครื่อง (ขยับกาย ขยายสมอง การบริหารสมอง) 2. ขั้นน า (โดยวิธีการผํอนคลาย) 3. ขั้นกิจกรรม (โดยใช๎
วิธีการแบํงกลุํมที่หลากหลาย) 4. ขั้นสรุป (โดยครูและนักเรียนรํวมกันสรุปเกี่ยวกับการท ากิจกรรม) 5. ขั้นบูรณาการ
เพ่ือน าไปใช๎ (โดยวิธีการน าความรู๎ และกระบวนการการแก๎ปัญหาจากการท ากิจกรรมไปใช๎ในกิจกรรมอ่ืน )ๆ 

 
2.4 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.4.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นพฤติกรรมที่คาดหวัง ให๎เกิดขึ้นกับตัวผู๎เรียนหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของผู๎สอน ซึ่งนักการศึกษาหลายทํานได๎ให๎ความหมายไว๎ ดังนี้  
 กู๏ด และคาเตอร์ (Good & Carter, 1971) ได๎ให๎ความหมายของผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความส าเร็จ  
ความคลํองตัว ความช านาญในทักษะหรือประยุกต์ใช๎ความรู๎ตําง ๆ  สํวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู๎ 
หรือทักษะอันเกิดจากการเรียนรู๎ในวิชาตําง ๆ ที่ได๎เรียนมาแล๎วซึ่งได๎จากผลการทดสอบของครูผู๎สอน หรือ
ผู๎รับผิดชอบในการสอนหรือทั้งสองอยํางรํวมกัน 
 นิพัทธา ชัยกิจ (2551, น. 54) ได๎กลําววํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู๎
ความสามารถของผู๎เรียนทางด๎านวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถวัดได๎จากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับผู๎เรียนหลังจาก
การเรียนรู๎ 
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 ปานใจ ไชยวรศิลป์ (2549, น. 16) ได๎ให๎ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียน หมายถึง 
ผลรวมของมวลประสบการณ์ที่ได๎จากการเรียน ซึ่งโดยปกติจะพิจารณาจากคะแนนสอบการฝึกอบรม หรือ
คะแนนที่ได๎จากงานที่ครูมอบหมายให๎หรือทั้งสองอยําง 
 ศุภพงศ์ คล๎ายคลึง (2548, น. 27) ได๎กลําววํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลส าเร็จที่เกิดจาก
พฤติกรรมการกระท ากิจกรรมของแตํละบุคคลที่ต๎องอาศัยความพยายามอยํางมากทั้งองค์ประกอบที่เกี่ยวข๎อง
กับสติปัญญา และองค์ประกอบที่ไมํใชํติปัญญา ซึ่งสามารถสังเกต และวัดได๎ด๎วยเครื่องมือทางจิตวิทยา หรือ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด๎านตําง ๆ 
 ไพรัตน์ ค าปา (2541, น. 34) ได๎กลําววํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่
เกิดจากการเรียนการสอน ทั้งด๎านความรู๎และทักษะที่เกิดหลังการได๎รับการสอน 
 ไพศาล หวังพาณิช (2556) กลําววํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะและประสบการณ์
การเรียนรู๎ที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรม หรือจากการสอนจึงเป็นการตรวจสอบความสามารถ หรือความสัมฤทธิ์          
ผลของบุคคลวําเรียนรู๎แล๎วเทําไร มีความสามารถชนิดใด 
 พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2529) กลําววํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะรวมถึงความรู๎ความสามารถของ
บุคคลอันเป็นผลมาจาการเรียนการสอนท าให๎บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด๎านตําง ๆ  ของสมรรถภาพสมอง 
 บังอร ภัทรโกมล (2541, น. 31) ได๎กลําววํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง การวัดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรม สมรรถภาพทางสมองและสติปัญญา เชํน ความรู๎ ความเข๎าใจในเรื่องตําง ๆ ที่เรียนไปแล๎วมากน๎อย
เพียงใด โดยใช๎แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งวัดภายหลังการเรียน และจะต๎องวัดตามจุดประสงค์ของวิชาสาระ
เนื้อหาที่สอน ซึ่งวัดจากคะแนนที่นักเรียนตอบแบบทดสอบ 
 ทบวงมหาวิทยาลัย (2552, น. 1 - 5) ได๎ให๎ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ คือ 
ผลสัมฤทธิ์ทางด๎านเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางด๎านกระบวนการแสวงหาความรู๎คณะกรรมการ
พัฒนาการสอนและผลิตวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์ (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2552, น.182 - 185) ได๎กลําวถึง               
การวัดผล และการประเมินผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ จากพฤติกรรมการเรียนรู๎ที่พึงประสงค์วิชาวิทยาศาสตร์
ตามแนวคิดของ เบนจามิน เอส บลูม (Benjamin, S. Bloom) วํามี 5 ประการดังนี้ 
  1. พฤติกรรมด๎านความรู๎ความเข๎าใจ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู๎ของผู๎เรียนใน
ด๎านความสามารถเรียนรู๎ของผู๎เรียน ด๎านความสามารถในการจดจ า อธิบาย และให๎เหตุผลเกี่ยวกับค าศัพท์ ข๎อเท็จจริง 
แนวความคิด กระบวนการ หลักการและทฤษฎีตําง ๆ  ซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุมพฤติกรรม ดังตํอไปนี้ 
     1.1 ความรู๎เกี่ยวกับค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ 
              1.2 ความรู๎เกี่ยวกับขอ๎เท็จจริง 
     1.3 ความรู๎เกี่ยวกับข๎อตกลงที่ใช๎ในวิทยาศาสตร์ 
     1.4 ความรู๎เกี่ยวกับแนวโน๎ม และการเรียงล าดับ 
     1.5 ความรู๎เกี่ยวกับการจ าแนกประเภท และหมวดหมูํ 
     1.6 ความรู๎เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
     1.7 ความรู๎เกี่ยวกับวิธีการ 
     1.8 ความรู๎เกี่ยวกับหลักการ และแนวความคิดสรุป 
     1.9 ความรู๎เกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสร๎าง 
     1.10 การระบุหรือชี้บํงความรู๎ที่อยูํในสถานการณ์ใหมํหรือเรื่องใหมํ 
     1.11 การสื่อความรู๎ที่แตกตํางไปจากเดิม 
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  2. พฤติกรรมด๎านการสืบเสาะหาความรู๎ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียนในด๎านความสามารถในการสังเกต การวัด การมองเห็น ปัญหา และวิธีการแก๎ปัญหา การตีความหมาย 
และลงข๎อสรุป ตลอดจนการสร๎าง การทดสอบ และการแก๎ไข แบบจ าลองทฤษฎี ซึ่งเป็น 4 ขั้นดังนี้ 
     2.1 พฤติกรรมด๎านการสืบเสาะหาความรู๎ ขั้นที่ 1 : การสังเกต และการวัด 
           1. การสังเกตวัตถุและปรากฏการณ์ตําง ๆ 
           2. การบรรยายการสังเกตด๎านภาษาที่เหมาะสม 
           3. การเลือกเครื่องมือวัดที่เหมาะสม 
           4. การคาดคะเนการวัด และการรู๎ถึงข๎อจ ากัดในความเท่ียงตรงในการวัด 
           5. การวัดสิ่งของ และการวัดการเปลี่ยนแปลงตําง ๆ 
     2.2 พฤติกรรมด๎านการสืบเสาะหาความรู๎ ขั้นที่ 2 : การมองเห็นปัญหา และวิธีการแก๎ปัญหา 
           1. การมองเห็นปัญหา 
           2. การตั้งสมมติฐาน 
           3. การเลือกวิธีการทดสอบสมมติฐาน 
           4. การออกแบบการทดลองหรือจัดล าดับขั้นในการทดสอบสมมติฐานที่เหมาะสม 
     2.3 พฤติกรรมการตีความหมายข๎อมูลและการลงข๎อสรุป 
           1. การจัดกระท ากับข๎อมูลที่ได๎จากการทดลอง 
           2. การบันทึกข๎อมูล 
           3. การตีความหมายข๎อมูลจากการทดลอง 
           4. การขยายความข๎อมูลโดยอาศัยการสรุปความจากแนวโน๎มที่พบ 
           5. การปรับปรุงสมมติฐาน 
     2.4 พฤติกรรมด๎านการสืบเสาะหาความรู๎ ขั้นที่ 4 : การทดสอบและแก๎ไขแบบจ าลองทางทฤษฎี 
           1. การมองเห็นความจ าเป็นที่จะต๎องมีแบบจ าลองทางทฤษฎี 
           2. การสร๎างแบบจ าลองทางทฤษฎี เพ่ือเชื่อมโยงหลักการให๎เข๎ากับ 
           ปรากฏการณ์ใหม ํๆ 
           3. การบอกความสัมพันธ์ที่สอดคล๎องกับแบบจ าลองที่สร๎างใหมํ 
           4. การอนุมานสมมติฐานใหมํจากแบบจ าลองทางทฤษฎี 
              5.  ตีความหมาย และประเมินผลที่ได๎จากการทดลองเพ่ือทดสอบแบบจ าลองทางทฤษฎี 
           6. การแก๎ไขแบบจ าลองทางทฤษฎี 
          3. พฤติกรรมด๎านการน าความรู๎ และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช๎ หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรู๎ในด๎านความสามารถที่จะใช๎ความรู๎ และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือแก๎ปัญหาใน
สถานการณ์ใหมํ โดยเฉพาะอยํางยิ่งปัญหาในชีวิตประจ าวันซึ่งมีพฤติกรรม ดังตํอไปนี้ 
      3.1 การน าความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ไปใช๎ในการแก๎ปัญหาใหมํ  ๆที่เกิดขึ้น          
                   3.2 การน าความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ไปใช๎ในการแก๎ปัญหาใหมํ  ๆที่เกิดขึ้นในวิชาสาขาอ่ืน  ๆ 
      3.3 การน าความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ไปใช๎ในการแก๎ปัญหาใหมํ ๆ ที่เกิดขึ้น นอกเหนือวิชา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
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  4. พฤติกรรมด๎านเจตคติและความสนใจ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียนทางด๎านความรู๎สึกและอารมณ์ ซึ่งมีขอบเขตกว๎างขวางรวมความสนใจ และเจตคติ ซึ่งมีรายละเอียด
ครอบคลุมพฤติกรรม ดังนี้ 
     4.1 การมีเจตคติที่ดีและความสนใจตํอวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ 
     4.2 การยอมรับการสืบเสาะหาความรู๎ทางวิทยาศาสตร์เป็นแนวทางในการคิด 
     4.3 การเกิดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
     4.4 การเกิดความสนุกสนานตํอการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 
     4.5 การพัฒนาความสนใจในวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทีเก่ียวข๎องกับวิทยาศาสตร์ 
     4.6 การพัฒนาความสนใจที่จะมีอาชีพทางวิทยาศาสตร์ 
  5. พฤติกรรมด๎านทักษะปฏิบัติการ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู๎
ในด๎านความสามารถที่จะใช๎เครื่องมือปฏิบัติการ ซึ่งมีพฤติกรรมดังนี้ 
     5.1 การพัฒนาทักษะการใช๎เครื่องมือปฏิบัติการทั่ว ๆ ไป 
     5.2 การใช๎เทคนิคการปฏิบัติการด๎วยความระมัดระวัง และให๎เกิดความปลอดภัย 
      การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนประเมินการเรียนรู๎กับผู๎เรียน เพ่ือให๎เกิดการเรียนรู๎จริง 
 ภพ เลาหไพบูลย์ (2542) ให๎ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวํา หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความสามารถในการกระท าสิ่งใดที่ได๎จากที่ไมํเคยกระท าได๎ หรือกระท าได๎น๎อยกํอนที่จะมีการเรียนการสอน
ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่วัดได๎ 
 ล าดวน โสตา (2545) กลําวถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลทางการเรียนวิทยาศาสตร์จะได๎มา
จากการศึกษาธรรมชาติของความรู๎ซึ่งต๎องประกอบด๎วย กระบวนในการแสวงหาความรู๎ และผลผลิตของความรู๎ 
 สถาปนา เกษมศิลป์ (2546) การผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง การตรวจสอบความรู๎ความสามารถ
ของนักเรียนในสิ่งที่เรียนไปแล๎ววําตรงตามวัตถุประสงค์ที่ครูตังไว๎หรือไมํ เพ่ือจะได๎น ามาปรับปรุงด๎านการ
เรียนการสอนของครูตํอไป 
 ยุพา กุมภาว์ (2550) กลําววําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนหรือผลการเรียนรู๎วิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนทั้งในด๎านความรู๎  ความจ า ความเข๎าใจ และรวมทั้งทักษะกระบวนการ                        
ทางวิทยาศาสตร์ และน าไปใช๎ ซึ่งต๎องอาศัยการวัดโดยการใช๎แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน               
วิชาวิทยาศาสตร์ 
 2.4.2 กระบวนการแสวงหาความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ เป็นกระบวนการคิดและการกระท าอยําง
มีระบบ ในการค๎นหาข๎อเท็จจริง หาความรู๎ตําง ๆ จากประสบการณ์ และจากสถานการณ์ที่อยูํรอบตัวเรา
ด๎วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด๎วยขั้นตอน ดังนี้ (สมจิต สวธนไพบูลย์, 2535, น. 101 - 103)  
        1. ระบุปัญหา 
        2. ตั้งสมมติฐาน 
        3. พิสูจน์หรือทดลอง 
        4. สรุปผลและการน าไปใช๎ 
        การแสวงหาความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ นอกจากจะใช๎วิธีการทางวิทยาศาสตร์แล๎ว             
ผลของการศึกษาค๎นคว๎า จะมีประสิทธิภาพมากน๎อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยูํกับลักษณะนิสัยของบุคคลนั้น   
เป็นองค์ประกอบด๎วย คุณลักษณะที่กํอให๎เกิดประโยชน์ในการแสวงหาความรู๎ เรียกวํา เจตคติ          
ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด๎วยคุณลักษณะ ดังตํอไปนี้ 
        1. มีความเสียสละ ถี่ถ๎วน อุตสาหะ 
        2. มีความอดทน 
        3. มีเหตุผลไมํเชื่อสิ่งใดงําย ๆ ปราศจากข๎อเท็จจริงมาสนับสนุนเพียงพอ 
        4. ใจกว๎างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่น ไมํยึดมั่นในความคิดเห็นของตนฝ่ายเดียว 
        5. สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ 
        6. มีความกระตือรือร๎นที่จะค๎นหาความรู๎ 
        7. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
        8. ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและความก๎าวหน๎าใหมํ 
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        นอกจากนี้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ยังเป็นสํวนส าคัญการแสวงหาความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งสถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ได๎รวบรวมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได๎ 13 
ทักษะ แตํส าหรับเนื้อหาเรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล๎อมส าหรับหนํวยการเรียนรู๎เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล๎อมนั้นมีเนื้อหา
ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน 5 ทักษะ ดังนี้ 
     1. ทักษะการตั้งสมมติฐาน (Formulation Hypothesis) 
         ทักษะการตั้งสมมติฐาน หมายถึง ค าตอบที่คิดไว๎ลํวงหน๎า มักกลําวเป็นข๎อความที่บอก
ความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปรต๎น (ตัวแปรอิสระ) กับตัวแปรตาม สมมติฐานที่ตั้งไว๎อาจถูกหรือผิดก็ได๎ซึ่งทราบได๎
ภายหลังการทดลองหาค าตอบ เพ่ือสนับสนุนหรือคัดค๎านสมมติฐานที่ตั้งไว๎ ความสามารถที่แสดงวําเกิด
ทักษะแล๎ว คือ สามารถหาค าตอบลํวงหน๎ากํอนการทดลอง โดยอาศัยการสังเกต ความรู๎ และประสบการณ์ 
      2. ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining Operationally) 
         ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การก าหนดความหมายหรือขอบเขต
ของค าตําง ๆ (ที่อยูํในสมมติฐานที่ต๎องการทดลอง) ให๎เข๎าใจตรงกันละสามารถสังเกตหรือวัดได๎ 
      3. ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร (Identifying and Controlling Variables) 
         การก าหนดตัวแปร หมายถึง การบํงชี้ตัวแปรผัน ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ต๎อง
ควบคุมในสมมติฐานหนึ่ง ๆ  
         ตัวแปรต๎น คือ สิ่งที่เป็นสาเหตุที่ท าให๎เกิดผลตําง ๆ หรือสิ่งที่เราต๎องการทดลองดู         
วําเป็นสาเหตุที่กํอให๎เกิดผลเชํนนั้นจริงหรือไมํ  
         ตัวแปรตาม คือ สิ่งที่เป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรต๎น เมื่อตัวแปรต๎นหรือสิ่งที่เป็นสาเหตุ
เปลี่ยนไป ตัวแปรตามหรือสิ่งที่เป็นผลจะเปลี่ยนตามไปด๎วย 
         ตัวแปรควบคุม หมายถึง การควบคุมสิ่งอ่ืน ๆ นอกเหนือจากตัวแปรต๎นที่ท าให๎ผลการ
ทดลองคลาดเคลื่อน ถ๎าหากวําไมํสามารถควบคุมให๎เหมือนกัน 
         ความสามารถที่แสดงวําเกิดทักษะแล๎ว คือ ชี้บํงและก าหนดตัวแปรต๎น ตัวแปรตาม 
และตัวแปรที่ต๎องควบคุมได๎ 
      4. ทักษะการทดลอง (Experimenting) 
         การทดลอง หมายถึง กระบวนการปฏิบัติการ เพ่ือหาค าตอบหรือสมมติฐานที่ตั้งไว๎          
การทดลองประกอบด๎วยกิจกรรม 3 ขั้นตอน 
         4.1 การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองกํอนลงมือทดลองจริงเพ่ือก าหนด 
       1. วิธีกาทดลอง ซึ่งเกี่ยวกับการก าหนดและควบคุมตัวแปร 
       2. อุปกรณ์หรือสารเคมีที่จะต๎องใช๎ในการทดลอง 
         4.2 การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การทดลองปฏิบัติการทดลองจริง 
         4.3 การบันทึกการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกข๎อมูลที่ ได๎จาการทดลอง              
ซึ่งอาจเป็นผลจากการสังเกต การวัดและอ่ืน ๆ ความสามารถท่ีแสดงวําเกิดทักษะการทดลอง คือ 
       1. การออกแบบการทดลอง โดยก าหนดวิธีการทดลองได๎ถูกต๎อง และเหมาะสม            
โดยค านึงถึงตัวแปรต๎นด๎วย 
       2. ปฏิบัติการทดลองและใช๎อุปกรณ์ได๎ถูกต๎องเหมะสม 
       3. บันทึกผลการทดลองได๎คลํองแคลํวและถูกต๎อง 



 39 

      5. ทักษะการตีความหมายข๎อมูลและลงข๎อสรุป (Interpreting Data and Conclusion) 
         การตีความหมายข๎อมูล หมายถึง การแปลความหมายหรือบรรยายคุณลักษณะและ
สมบัติของข๎อมูลที่มีอยูํ การตีความหมายข๎อมูลในบางครั้ง อาจต๎องใช๎ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ ด๎วย เชํน ทักษะการสังเกต ทักษะการค านวณ เป็นต๎น 
         การลงข๎อสรุป หมายถึง การสรุปความสัมพันธ์ของข๎อมูลทั้งหมดความสามารถที่แสดง
วําเกิดทักษะการตีความหมายข๎อมูลและลงข๎อสรุปแล๎ว คือ 
       1. แปลความหมายหรือบรรยายลักษณะและสมบัติของข๎อมูลที่มีอยูํได๎                                                       
(การตีความหมายของข๎อมูลที่ต๎องอาศัยทักษะการค านวณ) 
       2. บอกความสัมพันธ์ของข๎อมูลที่มีอยูํได๎ 
         ทักษะดังกลําวเป็นทักษะที่ใช๎ในการแสวงหาความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาความรู๎
ทางวิ ทยาศาสตร์  จะต๎ องให๎ นั กเรี ยนได๎ทั้ งความรู๎  และมีทั กษะในการแสวงหาความรู๎ ซึ่ ง                                   
สมจิต สวธนไพบูลย์ (อุดมลักษณ์ นกพ่ึงพํุม, 2545, น. 59, อ๎างถึงใน สมจิต สวธนไพบูลย์, 2535. น. 103) 
ได๎สรุปความสัมพันธ์ระหวํางความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไว๎ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 2.4 แสดงความสัมพันธ์ระหวํางความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
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 2.4.3 การวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
        การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เป็นการวัดความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผู๎เรียนที่เป็นผลมาจากการได๎รับประสบการณ์จากการเรียนการสอนหรือการสืบเสาะแสวงหาความรู๎ 
โดยสามารถวัดและประเมินออกมาได๎ โดยใช๎แบบวัดผลการเรียนด๎านความรู๎ 
         ประทุม อัตชู (2547, น. 3) กลําววํา การวัดผลการเรียนรู๎ด๎านความรู๎ให๎ครอบคลุมทั้งความรู๎
ด๎านวิทยาศาสตร์และกระบวนการหาความรู๎ทางวิทยาศาสตร์นั้น จ าแนกพฤติกรรมทีพึงประสงค์ หรือ
พฤติกรรมที่ต๎องการวัดออกเป็น 4 ด๎าน คือ 
         1. ด๎านความรู๎ – ความจ า หมายถึง ความสามารถในการระลึกสิ่งที่เคยเรียนมาแล๎วเกี่ยวกับ
ข๎อเท็จจริง ความคิดรวบยอด หลักการและทฤษฎีความรู๎ทางวิ ทยาศาสตร์ กฎ หลักการข๎อเท็จจริง
สมมติฐาน มโนมติ อนุมาน + จินตนาการหรือความคิดสร๎างสรรค์ 
           2. ด๎านความเข๎าใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย จ าแนกความรู๎ได๎ เมื่อปรากฏอยูํในรูป
ใหมํ โดยการแปลความหมายแล๎วเปรียบเทียบ หรือผสมผสานสิ่งใหมํทีพบเห็นกับประสบการณ์เดิม 
                    3. ด๎านการน าความรู๎ไปใช๎ หมายถึง ความสามารถในการน าความรู๎ วิธีการทางวิทยาศาสตร์
ไปใช๎ในสถานการณ์ใหมํที่แตกตํางออกไป โดยเฉพาะอยํางยิ่งการน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  
                  4. ด๎านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความช านาญในการคิด และการ
ปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติและฝึกฝนความคิดทางสมอง 
         คลอฟเฟอร์ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2545, น. 110 – 113) ได๎กลําวถึง การประเมินผลด๎านการ
เรียนรู๎ ด๎านความรู๎ ซึ่งสามารถวัดได๎จากกิจกรรมทั้ง 4 ด๎าน คือ 
       1. ด๎านความรู๎ – ความจ า หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนมีความจ าในเรื่องราวตําง ๆ   
ที่ได๎รับรู๎จากการค๎นคว๎าด๎วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการอํานหนังสือ และการฟัง           
การบรรยาย เป็นต๎น        
       ความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ แบํงออกเป็น 8 ประเภท คือ 
   1.1 ความรู๎เกี่ยวกับความจริงเดียว 
            1.2 ความรู๎เกี่ยวกับมโนมติหรือมโนทัศน์ 
            1.3 ความรู๎เกี่ยวกับหลักการและกฎทางวิทยาศาสตร์ 
            1.4 ความรู๎เกี่ยวกับข๎อตกลง 
            1.5 ความรู๎เกี่ยวกับล าดับขั้นตอนของปรากฏการณ์ตําง ๆ 
            1.6 ความรู๎เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ในการแบํงประเภทของสิ่งตําง ๆ 
            1.7 ความรู๎เกี่ยวกับเทคนิคและกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ 
   1.8 ความรู๎เกี่ยวกับศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ 
         2.  ด๎านความเข๎าใจ หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนใช๎ความคิดที่สูงกวําด๎านความรู๎ความจ า 
แบํงเป็น 2 ประเภท 
    2.1 ความเข๎าใจข๎อเท็จจริง วิธีการ กฎเกณฑ์ หลักการและทฤษฎีตําง ๆ คือ เป็นการ
บรรยายในรูปแบบใหมํที่แตกตํางจากที่เคยเรียน 
   2.2 ความเข๎าใจเกี่ยวกับการแปลความหมายข๎อเท็จจริง ค าศัพท์ มโนมติหลักการและ
ทฤษฎีที่อยูํในรูปของสัญลักษณ์หนึ่งไปเป็นสัญลักษณ์อ่ืนได๎ 
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       3. ด๎านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนแสวงหาความรู๎ และแก๎ปัญหา
ด๎วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งต๎องอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
          4.  ด๎านการน าความรู๎และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนน าความรู๎ มโนมติ 
กฎ หลักการ ตลอดจนวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช๎แก๎ปัญหาในสถานการณ์ใหมํได๎ โดยสามารถ
แก๎ปัญหาได๎อยํางน๎อย 3 ประการ คือ 
     4.1 แก๎ปัญหาที่เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ในสาขาเดียวกัน 
     4.2 แก๎ปัญหาที่เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์สาขาอ่ืน 
     4.3 แก๎ปัญหาที่นอกเหนือจากเรื่องของวิทยาศาสตร์ 
     จากที่กลําวมาทั้ งหมด ผู๎ วิจัยได๎จ าแนกการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ออกเป็น 4 ด๎าน คือ ด๎านความรู๎ – ความจ า ด๎านความเข๎าใจ ด๎านทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ด๎านการน าความรู๎ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช๎ในการสร๎างแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์โดยครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู๎วิทยาศาสตร์                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม  
 
2.5 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาศาสตร์ 
 2.5.1 ความหมายของจิตวิทยาศาสตร์ 
         กรมวิชาการ (2545, น. 143) ค าวํา จิตวิทยาศาสตร์ เป็นคุณลักษณะหรือลักษณะนิสัยของบุคคล
ที่ เกิดขึ้นจากการศึกษาหาความรู๎  โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  มาจากค าวํา Scientific Mine                         
ในภาษาอังกฤษ ซึ่งจิตวิทยาศาสตร์ประกอบด๎วยคุณลักษณะตําง ๆ  ได๎แกํ ความสนใจใฝ่รู๎ ความมุํงมั่น อดทน 
รอบคอบ ความซื่อสัตย์ การมีใจกว๎างยอมรับฟังความคิดเห็นมีความคิดสร๎างสรรค์ มีความสงสัย และ
กระตือรือร๎นที่จะหาค าตอบ ยอมรับเมื่อมีประจักษ์พยานหรือเหตุผลที่เพียงพอ 
       กระทรวงศึกษาธิการ (2544, น. 106) ได๎ให๎ความหมายของจิตวิทยาศาสตร์ไว๎ในสาระ 
และมาตรฐานการเรียนรู๎ กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544             
ไว๎วําจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific Mind) เป็นคุณลักษณะหรือลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดขึ้นจาก
การศึกษาหาความรู๎ โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
       จิตวิทยาศาสตร์ ประกอบด๎วยคุณลักษณะตําง ๆ ได๎แกํ ความสนใจใฝ่รู๎ ความมุํงมั่น 
อดทน รอบคอบ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ประหยัด การรํวมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู๎อ่ืน ความมีเหตุผล การท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางสร๎างสรรค์ จิตวิทยาศาสตร์เป็น
สิ่งที่มีประโยชน์ตํอการด ารงชีวิตในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่ควรปลูกฝังให๎เกิดขึ้นในบุคคล เพราะเป็นการ
พัฒนาคุณภาพของบุคคลโดยเฉพาะผู๎ที่ศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ เพระเป็นกระบวนการอยํางหนึ่งที่จะ
สร๎างบุคคลให๎เป็นคนที่สมบูรณ์มีความสามารถในการคิดขั้นสูง มีความสามารถในกาแก๎ปัญหาด๎วย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์มีระเบียบวิธีการในการด ารงชีวิต โดยเฉพาะอยํางยิ่งในยุคปัจจุบัน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหมํ ๆ ได๎อยํางฉลาดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให๎เขาท างานและ          
อยูํรํวมในสังคมประชาธิปไตย ได๎อยํางดียิ่ งตามความต๎องการของสังคมแบบประชาธิปไตย               
ผู๎ที่ศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ จึงควรได๎รับการปลูกฝังจิตวิทยาศาสตร์ให๎เป็นอยํางดี โดยให๎มีลักษณะ
จิตวิทยาศาสตร์ภายในตัวบุคล ซึ่งสรุปได๎ดังนี้ 
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  1. ความสนใจใฝ่รู๎ 
      นักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายทําน ให๎ความหมายของความสนใจใฝ่รู๎ไว๎ในรูปแบบตําง ๆ  
กันทั้งในแงํของความรู๎สึก และการมองเห็นความส าคัญของวิทยาศาสตร์ 
                   ปราโมทย์ ธรรมสโรช (2535, น. 4) ให๎ความหมายของความสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หมายถึง ความโน๎มเอียงที่เข๎ารํวมหรือความตั้งใจของนักเรียนที่จะแสดงพฤติกรรมหรือท ากิจกรรมตําง ๆ  เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในห๎องเรียน และนอกห๎องเรียนหรือในชีวิตประจ าวันตําง ๆ 
      นภาพร สินสวัสดิ์ (2535, น. 114) ให๎ความหมายของความสนใจทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง 
ความรู๎สึกอยากรู๎อยากเห็น อยากแสวงหา และเข๎ารํวมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ด๎วยความสมัครใจสละเวลาให๎กับ
วิทยาศาสตร์มากกวําอยํางอ่ืน และมีความสนุกเพลิดเพลินใจในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 
                                     วรกิตต์ ผํองศรี (2538, น.  39) ให๎ความหมายของความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ หมายถึง เป็น
ความรู๎สึกของบุคคลที่มีความชอบ เอาใจใสํ อยากรู๎อยากเห็น แสวงหาความรู๎ และมองเห็นความส าคัญของวิชาวิทยาศาสตร์ 
       ธัญญรัตน์ บุญธัญกรณ์ (2539, น. 9) ให๎ความหมายของความสนใจทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง 
ความชอบความพอใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ แสดงออกโดยมีความเอาใจใสํในการเรียนอยากรู๎อยากเห็นเข๎า
รํวมกิจกรรม มองเห็นความส าคัญของวิชาวิทยาศาสตร์ 
        สมชัย อํุนอนันต์ (2539, น. 9) ให๎ความหมายของความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หมายถึง ความรู๎สึกชอบ หรือความพอใจของบุคคลที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในห๎องเรียน 
และนอกห๎องเรียน หรือในชีวิตประจ าวัน 
        โกมล เรืองฤทธิ์กูล (2542, น. 8) ให๎ความหมายของความสนใจทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การ
แสดงออกถึงความเอาใจใสํ ตํอเนื้อหาสาระหรือปัญหาตําง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ความสนใจทางวิทยาศาสตร์
วัดได๎โดยการก าหนดหัวข๎อที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ให๎แล๎วนักเรียนเลือกวําสนใจเรื่องที่ก าหนดให๎เพียงใด 
      อรวรรณ พลายละหาร (2545, น. 6) ให๎ความหมายของความสนใจในวิทยาศาสตร์ หมายถึง  
เป็นความรู๎สึกชอบ และพอใจตํอวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจมีเพียงชํวงขณะหรือถาวร 
        คัสแสน และสโตน (Kuslan & Stone, 1969, p. 64) ให๎ความหมายของความสนใจในวิทยาศาสตร์ 
หมายถึง สามารถวัดได๎โดยการรวบรวมรายชื่อของสิ่งที่เด็กต๎องการจะรู๎ หรือค าถามที่เขาต๎องการจะแสวงหา
ค าตอบจากแนวคิดของนักจิตวิทยา และนักการศึกษาตําง ๆ ที่กลําวมาแล๎วอาจสรุปความหมายของความ
สนใจทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู๎สึกชอบหรือความพอใจอยากรู๎ อยากแสวงหามีแนวโน๎มทีจะเข๎ารํวม 
หรือท ากิจกรรมตําง ๆ ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และมองเห็นความส าคัญของวิทยาศาสตร์ 
  2. ความซื่อสัตย์ 
      นักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายทํานให๎ความหมายของความซื่อสัตย์ไว๎ใน
รูปแบบตําง ๆ กัน ทั้งในแงํของคุณลักษณะ และพฤติกรรมการแสดงออก สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และ                
จันทร์เพ็ญ เอ้ือพานิช (2524, น. 33) กลําววํา นักวิทยาศาสตร์ต๎องเป็นผู๎มีความซื่อสัตย์ บันทึกผล หรือ
ข๎อมูลตามความเป็นจริงด๎วยความละเอียดถูกต๎องผู๎อ่ืนสามารถตรวจสอบในภายหลังได๎เห็นคุณคํา               
ของการเสนอข๎อมูลด๎วยความเป็นจริง 
  สถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2530, น. 11 – 14) ให๎ความหมายของความ
ซื่อสัตย์มีลักษณะพฤติกรรม หมายถึง การเห็นคุณคําของการเสนอข๎อมูล และบันทึกผลข๎อมูลตามความเป็นจริง
ไมํเอาความคิดเห็นของตนเองไปเกี่ยวข๎อง และไมํแอบอ๎างผลงานของผู๎อื่นวําเป็นผลงานของตน 
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  นภาพร สินสวัสดิ์ (2535, น. 112) ให๎ความหมายของคุณลักษณะของเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์            
ด๎านความซื่อสัตย์ หมายถึง ความซื่อสัตย์มีการแสดงออกโดยบันทึกผล หรือข๎อมูลตามความเป็นจริงไมํเอา
ความคิดเห็นของตนไปเกี่ยวข๎องไมํล าเอียงในการตีความหมายผลที่ได๎จากการทดลอง และไมํอ๎างผลงานของ           
ผู๎อ่ืนเป็นของตน 
              ศิริภรณ์ เมํนมั่น (2543, น. 8) ให๎ความหมายของความซื่อสัตย์ หมายถึง คุณลักษณะนิสัย        
ที่แสดงถึงการรายงานสิ่งที่สังเกตได๎ตามความเป็นจริง ไมํเปลี่ยนแปลง หรือแก๎ไขข๎อมูล บิลเลห์ และซาคาริเอดส์ 
(Billeh & Zankhariades, 1975, pp. 157 - 161) ลักษณะของผู๎มีความซื่อสัตย์ และใจเป็นกลางทางวิทยาศาสตร์ไว๎
วําเป็นผู๎สังเกต และบันทึกผลตําง ๆ ปราศจากความล าเอียง หรืออคติ ไมํน าสภาพสังคมหรือเศรษฐกิจ และ
การเมืองมาเกี่ยวกับการตีความ ไมํยอมให๎ความเชื่อ หรือความไมํชอบสํวนตัว มีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจใด  ๆ
ในทางวิทยาศาสตร์ 
  จากแนวคิดของนักจิตวิทยา และนักการศึกษาตําง ๆ  ที่กลําวมาแล๎วอาจสรุปความหมายของ
ความซื่อสัตย์ หมายถึง การแสดงออกของพฤติกรรมในลักษณะที่ประพฤติปฏิบัติอยํางตรงไปตรงมาตาม           
ความสภาพความเป็นจริงตาม ไมํทุจริตหลอกลวง ไมํคดโกงไมํผันแปรตามความต๎องการของตน 
 3. ความอดทน มุํงม่ัน 
  นักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายทําน ให๎ความหมายของความอดทนมุํงมั่นไว๎ใน
รูปแบบตําง ๆ กันทั้งในแงํของสภาพรํางกาย และจิตใจ 
  น าพร ไววํอง (2537, น. 14) ให๎ความหมายความอดทน หมายถึง ความสามารถของ
รํางกายความคิดจิตใจที่จะทนตํอการปฏิบัติกิจกรรม หรือหน๎าที่อยํางหนึ่งอยํางใดที่สมเหตุสมผลให๎
ตํอเนื่อง และบรรลุส าเร็จได๎ความอดทนนี้เป็นพลังอันหนึ่งที่จะผลักดันงานให๎ไปสูํจุดหมายปลายทาง
ได๎อยํางแท๎จริง 
  จุรีรัตน์ นันทัยทวีกุล (2538, น. 5) ให๎ความหมายความอดทน หมายถึง ความสามารถของ
รํางกาย ความคิด และจิตใจทีจะอดทนตํอการปฏิบัติกิจกรรมตําง ๆ  ได๎นาน ๆ  จนท าให๎ส าเร็จได๎โดยไมํค านึงถึง
อุปสรรคใด ๆ มีรํางกายแข็งแรง มีจิตใจเข๎มแข็ง ควบคุมตนเองได๎ดี เมื่อเกิดความเหนื่อยอํอนและเกียจคร๎าน 
  สายพิณ ศรีสุวรรณรัตน์ (2540, น. 4) ให๎ความหมายความอดทน หมายถึง คุณลักษณะอยําง
หนึ่งของบุคคลที่แสดงออกในลักษณะความสามารถทางรํางกาย ความคิด และจิตใจที่จะทนตํอการปฏิบัติ
กิจกรรมตําง ๆ ให๎ส าเร็จได๎ โดยไมํหวั่นกลัวตํออุปสรรค และเมื่อเริ่มต๎นงานใดก็จะพยายามท าจนบรรลุ
ความส าเร็จ และสามารถบังคับตนเอง เมื่อเกิดความเหนื่อยและเกียจคร๎านได๎ 
  ธีรวุฒิ เอกะกุล (2541, น. 36) ให๎ความหมายพฤติกรรมของผู๎ที่มีความอดทน หมายถึง สามารถ
ปฏิบัติงานที่ยากให๎ส าเร็จได๎ปฏิบัติงานโดยไมํยํอท๎อตํออุปสรรค และพยายามเอาชนะอุปสรรคปฏิบัติงานจน
ส าเร็จไมํทิ้งขว๎างกลางคัน 
  จากแนวคิดของนักจิตวิทยาและนักการศึกษาตําง  ๆ ที่กลําวมาแล๎ว อาจสรุป
ความหมายของความอดทน มุํงมั่น หมายถึง คุณลักษณะอยํางหนึ่งของบุคคลที่แสดงออกในลักษณะ
ของความสามารถทางรํางกาย ความคิด และจิตใจที่จะปฏิบัติกิจกรรมตําง  ๆ ให๎ส าเร็จได๎                    
โดยไมํค านึงถึงอุปสรรคใด ๆ มีความรับผิดชอบ และจะสามารถบังคับตนเองเมื่อเกิดความเหนื่อยอํอน 
และเกียจคร๎านได ๎
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            4. การมีใจกว๎างยอมรับฟังความคิดเห็นหรือมีเหตุผลที่เพียงพอ 
   นักจิตวิทยาและการศึกษาหลายทําน ให๎ความหมายการมีใจกว๎างยอมรับฟังความ
คิดเห็นหรือเมื่อมีเหตุผลที่เพียงพอไว๎ในรูปแบบตําง ๆ กันทั้งในแงํของการแสดงออก และการยอมรับดังนี้ 
    สถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2530, น. 3 - 7)  ให๎ความหมายความใจกว๎าง 
หมายถึง  ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดพร๎อมที่จะท าความเข๎าใจกับสิ่งที่ไมํลงรอยกับความคิดเดิม 
หรือสิ่งที่ไมํแนํนอน หรือสิ่งที่คลุมเครือ และเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงแนวความคิดหรือแนวปฏิบัติ เมื่อได๎
ข๎อมูลที่เชื่อถือได๎มากกวําโดยมีความอดกลั้นปราศจากอคติ 
    นภาพร สินสวัสดิ์ (2535, น. 112) ให๎ความหมายพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีใจกว๎าง                                           
หมายถึง เป็นผู๎ไมํหวังความรู๎ และรู๎จักถํายทอดความรู๎ สามารถรับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์ ข๎อโต๎แย๎งหรือข๎อคิดเห็น
ที่มีเหตุผลของผู๎อ่ืนในการอภิปรายรํวมกันในชั้นเรียน ไมํยึดมั่นในความคิดเห็นของตน ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
เมื่อมีเหตุผลทีเ่หมะสมกวํา รับฟังความคิดเห็นที่ตนเองไมํเข๎าใจ และพร๎อมที่จะท าความเข๎าใจ 
    สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และ จันทร์เพ็ญ เชื้อพาณิช (2524, น. 33) ให๎ความหมายลักษณะ
ของความใจกว๎าง หมายถึง นักวิทยาศาสตร์ต๎องเป็นผู๎มีใจกว๎างที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน รับฟังค า
วิพากษ์วิจารณ์ ข๎อโต๎แย๎งข๎อคิดเห็นที่มีเหตุผลของผู๎อ่ืน โดยไมํยึดมั่นในความคิดของตนเองฝ่ายเดียว ยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง ยอมรับพิจารณาข๎อมูล หรือความคิดเห็นที่ยังสรุปไมํได๎พร๎อมจะหาข๎อมูลเพ่ิมเติม 
    นารีรัตน์ พงษ์พิมาย (2537, น. 6) ให๎ความหมายของความใจกว๎าง หมายถึง คุณลักษณะอยําง
หนึ่งของบุคคล ซึ่งสามารถประเมินได๎จากพฤติกรรมที่แสดงออกในลักษณะของการยอมรับฟังความคิดเห็น
ของบุคคลที่ตํางจากความคิดเห็นของตน และพร๎อมที่จะท าความเข๎าใจบุคคลที่มีความคิดเห็นตํางจากตน 
     ศิริภรณ์ เมํนมั่น (2543, น. 8) ให๎ความหมายของใจกว๎างและยอมรับความคิดใหมํ หมายถึง 
คุณลักษณะที่แสดงถึง การเป็นผู๎มีใจกว๎าง รับฟังความคิดเห็น หรือข๎อโต๎แย๎งที่มีเหตุผลของผู๎อ่ืนไมํยึดมั่น           
ในความคิดของตนฝ่ายเดียว ยอมรับพิจารณาข๎อมูล หรือความคิดเห็นที่ยังสรุปไมํได๎ และพร๎อมทีหาข๎อมูลเพ่ิมเติม 
     บุญสม โพธิ์ (2537, น. 7) ให๎ความหมายการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน หมายถึง การไมํเอา
ความคิดเห็นของตนเองเป็นใหญํ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่นวํามีความส าคัญเทําเทียมกัน เพราะคนเรา
มีความคิดเห็นไมํเหมือนกันความคิดของผู๎อื่นอาจมีเหตุผลดีกวําของเราก็ได๎ 
     ธีรวุฒิ เอกะกุล (2541, น. 37) ให๎ความหมายพฤติกรรมของการรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน 
หมายถึง เป็นผู๎ให๎โอกาสผู๎อื่นได๎แสดงความคิดเห็น รู๎จักยอมรับฟังความคิดเห็น และข๎อโต๎แย๎งของผู๎อื่น 
    คลินค์ แมน (Klinckman, 1970, pp. 48 - 53) ให๎ความหมายของความใจกว๎าง
หมายถึง คุณลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออก ได๎แกํ มีความเต็มใจที่จะให๎ผู๎อ่ืนวิพากษ์วิจารณ์ข๎อมูลหรือ
แนวความคิดที่ตนเองเสาะแสวงหาหลักฐานมาสนับสนุนข๎อสรุปตําง ๆ สนใจประเด็นปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ที่พบเห็นในสื่อมวลชนปรารถนามีค าอธิบายทีเชื่อถือได๎ในการตอบค าถามท่ีสนใจ 
    บิลเลห์ และซาคาริเอดส์ (Billeh & Zankhariades, 1975, pp. 157 - 161)      
ได๎ก าหนดคุณลักษณะของความใจกว๎างวํา สามารถแสดงออกได๎โดยมีความปรารถนาที่จะรับรู๎ความคิดเห็น
ใหม ํๆ ยอมรับความคิดเห็นหรือวิธีการแปลก ๆ เต็มใจที่จะทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นและข๎อสรุป 
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  จากแนวคิดของนักจิตวิทยาและนักการศึกษาตําง  ๆ ที่กลําวมาแล๎ว อาจสรุป
ความหมายของการมีใจกว๎าง ยอมรับฟังความคิดเห็นหรือเหตุผลที่เพียงพอ หมายถึง ลักษณะของ
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการไมํยึดถือความคิดเห็นของตนเองเป็นใหญํ ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู๎อ่ืนที่ตํางจากตนวํามีความส าคัญเทําเทียมกัน สามารถรับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์ ข๎อโต๎แย๎งและเต็มใจ 
ที่จะทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น 
  5. ความคิดสร๎างสรรค์ 
  นักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายทํานได๎ให๎ความหมายของความคิดสร๎างสรรค์ไว๎
ในรูปแบบตําง ๆ กัน ทั้งในแงํของขบวนการและความสามารถในการแก๎ปัญหา 
  จรรยา ชื่นเกษม (2540, น. 4) ให๎ความหมายของความคิดสร๎างสรรค์ หมายถึง ความสามารถ
ของบุคคลในการผสมผสานความรู๎ และประสบการณ์ที่มีอยูํในการแก๎ปัญหา หรือค๎นสิ่งใหมํ ๆ แล๎วน ามา
ประยุกต์ในการประดิษฐ์ การตกแตํงหรือการออกความคิดใหมํ ๆ  
                             สายพิณ ศรีสุวรรณรัตน์ (2540, น. 4) ให๎ความหมายของความคิดสร๎างสรรค์ หมายถึง 
คุณลักษณะอยํางหนึ่งของบุคคลที่แสดงออกในลักษณะการใช๎วิธีใหมํ ๆ ในการแก๎ปัญหาการแสดงออก
ริเริ่มที่ไมํซ้ าแบบใคร ชอบดัดแปลง ชอบแสวงหาความรู๎ใหมํ ๆ สามารถค๎นคว๎า และหาค าตอบได๎หลายวิธี 
  เขมิกาญจน์ ทองมา (2540, น. 8)  ให๎ความหมายของความคิดสร๎างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 
หมายถึง ความสามารถในการคิดค๎น และแก๎ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และน าไปประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอตนเองและผู๎อื่น 
  ประพฤติ ศีลพิพัฒน์ (2540, น. 8) ให๎ความหมายของความคิดสร๎างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 
หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดสร๎างสรรค์งานที่แปลกใหมํ หรือปรับปรุงดัดแปลงสิ่งที่มีอยูํเดิมให๎
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยใช๎ความรู๎ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  ณัฎฐพงษ์ เจริญพิทย์ (2542, น. 157)  ให๎ความหมายของความคิดสร๎างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 
หมายถึง เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลอันเป็นผลมาจากการบํมเพาะความคิดสร๎างสรรค์
โดยทั่วไปแล๎วใช๎เป็นเชื้อและปรุงแตํงด๎วยสมรรถวิสัยทางวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี  (Scientific and 
Technological literacy) จนเป็นผลให๎บุคคลสามารถ “คิด” สร๎าง “ผลงาน”ที่มีประโยชน์ตํอสังคมและมวล
มนุษย์ได๎ในที่สุด 
  ยุวธิดา ค าปวน (2545, น. 4) ให๎ความหมายของความคิดสร๎างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง 
ความสามารถของนักเรียนในการคิดเกี่ยวกับเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ได๎อยํางหลายทิศทางแปลกใหมํและมีคุณคํา 
  พิลัทซ์ และซันต์ (Piltz & Sund, 1974, p. 4) ให๎ความหมายของความคิดสร๎างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ไว๎วํา หมายถึง แนวทางการคิด และการกระท าของบุคคลในการเรียนรู๎ปัญหาโดยใช๎หลักการ 
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผลผลิตของความคิดสร๎างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์นอกจากจะเน๎นถึง
ความคิดริเริ่มในการพัฒนาการ เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งผลผลิตใหมํแล๎วยังเน๎นถึงความมีคุณคําอีกด๎วย ผลผลิตจึง
เป็นเครื่องชี้ให๎เห็นวําใครมีความคิดสร๎างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 
  แมคแคนเลส และอีวาน (Mc Candless & Even, 1978, pp. 216 - 217) ให๎ความหมายของ
ความคิดสร๎างสรรค์ หมายถึง พฤติกรรมที่เป็นทั้งขบวนการ และผลผลิตในแงํของกระบวนการสร๎างสรรค์ 
สามารถพิจารณาในรูปของการคิดอยํางซับซ๎อน ความสามารถที่จะเห็นความสัมพันธ์ใหมํ ๆ ระหวํางวัตถุ หรือ
เหตุการณ์มาตั้งสมมติฐาน และการทดสอบสมมติฐาน และทักษะการสื่อความหมายความคิดของตนตํอผู๎อ่ืน 
และค าจ ากัดความในแงํของกระบวนการประกอบด๎วย ความคลํองในการโยงสัมพันธ์ และความเป็น
เอกลักษณ์ หรืออาจจะพิจารณาการสร๎างในรูปของผลิตผลที่แปลก หรือมีความคิดริเริ่ม ซึ่งเป็นสิ่ง           
ที่ยอมรับวํามีประโยชน์ มีความหมาย และมีคุณคําตํอผู๎สร๎าง และวัฒนธรรม 



 46 

  โมราฟสิค (Moravesik, 1981, pp. 222 - 223) ให๎ความหมายของความหมายของความคิด
สร๎างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การคิดค๎นหาความรู๎ใหมํ ๆ  ตามจุดมุํงหมายส าคัญของวิทยาศาสตร์ 3 ประการ คือ  
   1. เพ่ือเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยี 
   2. เพ่ือสนองความอยากรู๎ อยากเห็น ของมนุษย์ 
   3. เพ่ือให๎ทราบผลกระทบตํอทัศนะของคนที่มีตํอโลก และหน๎าที่ของเขาที่มีตํอโลก 
  จากแนวคิดของนักจิตวิทยาและนักการศึกษาตําง ๆ ที่กลําวมาแล๎วสรุปความหมายของ
ความคิดสร๎างสรรค์ หมายถึง เป็นความสามารถของบุคคลในการผสมผสานความรู๎ และประสบการณ์ใน
การแก๎ปัญหาหรือคิดค๎นสิ่งใหมํ ๆ หรือปรับปรุงดัดแปลงสิ่งที่มีอยูํให๎เชื่อมโยงเข๎ากับสถานการณ์ใหมํ          
โดยใช๎ความรู๎และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สิ่งที่เกิดใหมํไมํจ าเป็นต๎องเป็นสิ่งที่สมบูรณ์อยํางแท๎จริง 
           6. มีความสงสัยและกระตือรือร๎นที่จะหาค าตอบ 
           นักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายทําน ให๎ความหมายมีความสงสัยและ
กระตือรือร๎นที่จะหาค าตอบไว๎รูปแบบตําง ๆ กัน ทั้งในแงํของการแสดงออกและการยอมรับ 
               สถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2530, น. 3 - 7) ให๎ความหมายของความ
อยากรู๎อยากเห็น หมายถึง ลักษณะของบุคคลทีมีความปรารถนาที่จะแสวงหาความรู๎เกี่ยวกับสิ่งตําง ๆ 
ความอยากรู๎อยากเห็นจะมีมากเมื่อสิ่งที่มากระตุ๎นมีลักษณะแปลกใหมํซับซ๎อน 
               อรพิณ หงวนศิริ (2533, น.  5) ให๎ความหมายของความอยากรู๎อยากเห็น หมายถึง ลักษณะของ
บุคคลที่มีความปรารถนาที่จะแสวงหาความรู๎เกี่ยวกับสิ่งตําง ๆ หรือเหตุการณ์ตําง ๆ ความอยากรู๎อยากเห็น
จะมีมากเมื่อมีสิ่งมากระตุ๎นความปรารถนามีลักษณะแปลกใหมํซับซ๎อนหรือไมํเข๎ากับสิ่งที่เคยรู๎      
               นภาพร สินสวัสดิ์ (2535, น. 111) กลําวถึงลักษณะของผู๎มีความอยากรู๎อยากเห็น มีพฤติกรรม
แสดงออกโดยชอบซักถาม สนทนา ฟังอําน เพ่ือให๎ได๎ความรู๎เพ่ิมเติม ชอบค๎นคว๎า หรือทดลอง เพ่ือตอบปัญหา
ที่สงสัย มีความกระตือรือร๎นตํอกิจกรรมการเรียน และเรื่องราวตําง ๆ มีความใฝ่รู๎และพอใจที่จะคิดแก๎ปัญหา
ที่ท๎าทายความสามารถ  
               นารีรัตน์ พงษ์พิมาย (2537, น. 6) ให๎ความหมายของความอยากรู๎อยากเห็น หมายถึง คุณลักษณะ
อยํางหนึ่งของบุคคล ซึ่งสามารถประเมินได๎จากพฤติกรรมที่แสดงออกในลักษณะของการยอมรับฟังความ
คิดเห็นของบุคคลอ่ืน ๆ ที่ตํางจากความคิดเห็นของตน และพร๎อมที่จะท าความเข๎าใจกับบุคคลที่มีความ
คิดเห็นแตกตํางจากตน 
               สมหวัง พิริยานุวัฒน์ และจันทร์เพ็ญ เอ้ือพาณิช (2524, น. 33) ให๎ความหมายของคุณลักษณะของ
ผู๎มีความอยากรู๎อยากเห็น หมายถึง นักวิทยาศาสตร์ต๎องเป็นผู๎มีความอยากรู๎อยากเห็นเกี่ยวกับปรากฏการณ์
ธรรมชาติเพ่ือแสวงหาค าตอบที่มีเหตุผลในข๎อหาตําง ๆ และจะมีความยินดีมากที่ได๎ค๎นพบความรู๎ใหมํ 
               สายพิณ ศรีสุวรรณรัตน์ (2540, น. 5) ให๎ความหมายความอยากรู๎อยากเห็น หมายถึง คุณลักษณะ
อยํางหนึ่งของบุคคลที่แสดงออกของลักษณะการให๎ความสนใจ เมื่อมีสิ่งใหมํ ๆ แปลก ๆ มากระตุ๎นและแสดง
ความสนใจที่จะรู๎จัก หรือท าความเข๎าใจกับสิ่งเหลํานั้นให๎มากขึ้น  
               ศิริภรณ์ เมํนมั่น (2543, น. 8) ให๎ความหมายของความอยากรู๎อยากเห็น หมายถึง คุณลักษณะ         
ทีแ่สดงถึงการชํางซักถาม ชํางอําน ชํางริเริ่มสิ่งใหมํ ตื่นเต๎นเมื่อได๎ข๎อมูล หรือความคิดใหมํเพ่ิมเติม 
               ฮิลการ์ด (Hilgard. 1962, น. 132) ได๎ให๎ความหมายของความอยากรู๎อยากเห็น หมายถึง
เป็นบุคลิกภาพที่แสดงถึงแรงจูงใจของบุคคลตํอสิ่งเร๎าใหมํ ๆ และยังจัดเป็นแรงขับ (Drive) ของบุคคลที่จะ
ท าให๎เกิดแรงจูงใจที่จะส ารวจสิ่งตําง ๆ อยูํเสมอ พฤติกรรมการส ารวจ (Exploratorybehavior) นี้นําจะเป็น
สํวนชํวยให๎บุคคลมีความสารถในการอํานเพ่ิมขึ้นได๎ 
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             คลินค์แมน (Klinckman, 1970, น. 48 - 53) ให๎ความหมายของความอยากรู๎
อยากเห็น หมายถึง คุณลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออก ได๎แกํ ความปรารถนาส ารวจตรวจสอบ
แนวความคิดสิ่งตํางๆ ที่แปลกใหมํมีความปรารถนาในการส ารวจค๎นหาข๎อสนเทศเพ่ิมเติม ค๎นคว๎าหา
หลักฐานมาสนับสนุนข๎อสรุปตําง ๆ สนใจประเด็นปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่พบเห็นในสื่อมวลชนปรารถนามี
ค าอธิบายที่เชื่อถือได๎ในการตอบค าถามที่สนใจ  
             บิลเลห์ และ ซาคาริเอดส์ (Billeh; Zankhariades, 1975, pp. 157 - 161) ก าหนดคุณลักษณะ
ของความอยากรู๎อยากเห็น ได๎แกํ มีความต๎องการที่จะเข๎าใจสถานการณ์ใหมํซึ่งไมํสามารถอธิบายได๎ด๎วย
ความรู๎ที่มีอยูํเดิม มีความต๎องการที่จะถามวํา “ท าไม” และ “อยํางไร” ตํอปรากฏการณ์ตําง ๆ และ            
มีความต๎องการที่จะหาความรู๎เพ่ิมเติมอยูํเสมอ 
                จากแนวคิดของนักจิตวิทยาและนักการศึกษาตําง ๆ ที่กลําวมาแล๎ว อาจสรุปความหมาย
ของความอยากรู๎อยากเห็น หมายถึง เป็นลักษณะของบุคคลที่ชอบสงสัย ชอบซักถาม ปรารถนาที่จะแสวงหา
ความรูเกี่ยวกับสิ่งตําง ๆ หรือเหตุการณ์ตําง ๆ ตื่นเต๎นยินดีเมื่อได๎ข๎อมูลหรือความรู๎ใหมํ ๆ เพ่ิมเติม 
 2.5.2 แนวทางการพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์ 
         ทบวงมหาวิทยาลัย (2525, น. 6 - 7) ได๎เสนอแนวทางในการพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์ไว๎ดังนี้  
           1. เปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎ฝึกประสบการณ์เพ่ือการเรียนรู๎อยํางเต็มที่โดยเน๎นวิธีการเรียนรู๎จากการ
ทดลอง ให๎นักเรียนมีโอกาสใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะชํวยพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์ได๎ใน
เวลาเดียวกัน 
           2. การมอบหมายให๎ท ากิจกรรมการเรียนด๎านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะการทดลองควรให๎นักเรียน
ท างานเป็นกลุํม เพ่ือฝึกการท างานรํวมกับผู๎อ่ืน ฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืนฝึกความรับผิดชอบตํองานที่ได๎รับ
มอบหมายและในขณะที่นักเรียนท าการทดลองนั้น ครูต๎องคอยดูแลหรือให๎ความชํวยเหลือบางอยําง และจะ
ได๎สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในขณะนั้นด๎วย 
           3. การใช๎ค าถาม หรือการสร๎างสถานการณ์เป็นการชํวยกระตุ๎นให๎นักเรียนสามารถสร๎าง             
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่ดี เชํน ขณะที่นักเรียนเรียน เรื่อง การล าเลียงในสิ่งมีชีวิต หัวข๎อท าไมจึงต๎องมีการ
ยํอยอาหาร ในบทเรียนนี้ครูอาจจะต๎องใช๎ค าถาม เพ่ือชํวยกระตุ๎นให๎นักเรียนอยากรู๎ 
           4. ในขณะท าการสอน ควรน าหลักจิตวิทยาการศึกษามาใช๎ในรูปแบบตําง ๆ  เพ่ือให๎นักเรียนได๎ฝึก
ประสบการณ์หลาย ๆ ด๎าน หรือฝึกประสาทสัมผัสหลาย ๆ ทาง ได๎แกํ กิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว
สถานการณ์ท่ีแปลกใหมํ เพ่ือเร๎าความสนใจให๎นักเรียนอยากรู๎อยากเห็นการให๎ความเอาใจใสํของครูและอ่ืน 
ๆ เหลํานี้ จะเป็นหลักส าคัญสํวนหนึ่งตํอการพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์ 
           5. ในการสอนแตํละครั้ง พยายามสอดแทรกลักษณะของเจตคติแตํละลักษณะตามความ
เหมาะสมของเนื้อหาบทเรียน และวัยของนักเรียนกับให๎มีการพัฒนาลักษณะเจตคตินั้น ๆ ด๎วย  
           6. น าตัวอยํางที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็นปัญหาทางสังคม เชํน ปัญหาการจราจรติดขัดใน
กรุงเทพ ฯ แล๎วให๎นักเรียนชํวยกันคิดเพ่ือหาทางแก๎ปัญหาดังกลําวจากการตั้งข๎อสังเกตของนักเรียนเอง หรือ
นักเรียนอาจจะประมวลจากประกาศของทางราชการ หรือสื่อมวลชนก็ได๎ เพ่ือฝึกแนวคิดของนักเรียน ครูควร
เสนอกระบวนการแก๎ปัญหา ได๎แกํ 
         6.1 ก าหนดตัวปัญหา 
         6.2 ตั้งสมมติฐานหลาย ๆ ข๎อเพ่ือหาค าตอบ 
         6.3 ท าการทดลอง 
         6.4 รวบรวมข๎อมูล 
         6.5 จัดกระท าและตีความหมายจากข๎อมูล 
         6.6 สรุป 
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  หลังจากได๎มีการสรุปเรื่องนี้แล๎ว ครูควรอธิบายเพ่ือชี้ให๎นักเรียนเห็นวําทุกขั้นตอน 
จะมีลักษณะเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักเรียนสามารถน าไปพัฒนาตนเองได๎ 
  จากการพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์ให๎นักเรียนจะพบวํา ครูควรจั ดสถานการณ์           
ให๎นักเรียนมีโอกาสใช๎กระบวนการแก๎ปัญหา โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจ าเป็นต๎อ งใช๎ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎ท างานกลุํม และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ภายในกลุํมทั้งการปลูกฝังจิตวิทยาศาสตร์ที่ควรพัฒนาทีละด๎าน 
  สรุปได๎วํา จิตวิทยาศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลในการแสวงหา
ความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจะประกอบด๎วยคุณลักษณะตําง  ๆ ได๎แกํ ความอยากรู๎อยากเห็น            
ความเพียรพยายาม  ความมีเหตุผล ความละเอียดรอบคอบกํอนตัดสินใจ ความซื่อสัตย์ ความสงสัย
และกระตือรือร๎นที่จะหาค าตอบ ใจกว๎างและเต็มใจรับฟังความคิดใหมํ เพ่ือน าไปสูํการท างานรํวมกับ
ผู๎อื่นได๎อยํางสร๎างสรรค์และปรับไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได ๎
 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.6.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
                     งานวิจัยภายในประเทศ 
  กนกวลี แสงวิจิตรประชา (2550) ได๎วิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู๎ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง หนํวยของชีวิตและชีวิตพืชส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
พบวํา ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎มีประสิทธิภาพ เทํากับ 76.67 / 67.92 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ 75 / 75 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวําเกณฑ์ ร๎อยละ 75 อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  พลภัทร พองโนนสูง (2550) ได๎วิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ทางวิทยาศาสตร์  
เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ โดยใช๎กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5               
โรงเรียนบ๎านโคกสูงคูขาด อ าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัย พบวํา ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์            
โดยใช๎กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ มีประสิทธิภาพเทํากับ 86.21 / 85.72 ซึ่งสูงกวําเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว๎ 
80 / 80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพ่ิมขึ้นจากกํอนเรียน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  พวงพิศ ศิริพรหม (2551) ได๎ พัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยวิธีการเรียนรู๎                
แบบสืบเสาะหาความรู๎รํวมกับการเขียนแผนผังมโนมติเพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดอยํางมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบวํา ชุดที่ 1 มีประสิทธิภาพ 81.00 / 04.83 ชุดที่ 2                
มีประสิทธิภาพ 83.80 / 84.83 ชุดที่ 3 มีประสิทธิภาพ 83.70 / 84.83 ซึ่งสูงกวําเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80          
ที่ก าหนดไว๎ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวํากํอนเรียน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  วิลาวัลย์ สิงเค๎า (2553) ได๎วิจัยเรื่อง การใช๎ชุดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการ               
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนหลังจากใช๎ชุดกิจกรรม มีคําเฉลี่ย ร๎อยละ 77.26 ซึ่งสูงกวําเกณฑ์           
ที่ก าหนดไว๎ คือ ร๎อยละ 65.00 
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  งานวิจัยตํางประเทศ 
  ซิงกาเรลลา (Singarella, 1982) ได๎สร๎างชุดการสอนเพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการสอนที่เรียน
ด๎วยตนเอง โดยใช๎เอกสารและชุดการเรียนสอนด๎วยตนเองประกอบ สไลด์ เทป สาขาทางการศึกษาพิเศษ 
ผลการวิจัย พบวํา ชุดการเรียนด๎วยตนเองทั้งสองแบบมีประสิทธิภาพไมํแตกตํางกัน 
  เมอรว์ (Merwe, 1996) ได๎ท าการวิจัยการสร๎างชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสื่อ
ประสมเพ่ือเป็นเครื่องมือให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาแบบทางไกล ผลการวิจัยพบวํา การสอนโดยใช๎ชุดการเรียนการ
สอน แบบสื่อประสมท าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งผู๎เรียนและอาจารย์ผู๎สอน ผู๎สอนมีบทบาทในการตกลง
รับผิดชอบให๎การแนะน า โดยที่ผู๎เรียนจะกลายเป็นผู๎บริหารจัดการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง ชุดการเรียนการสอน
จะเป็นเครื่องมือ ชี้แนวทางกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนด าเนินกิจกรรมการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 
  ฟาร์คาส (Farkas, 2002) ได๎ศึกษาผลของการใช๎วิธีการเรียนการสอนแบบปกติ และ
การสอนโดยใช๎ชุดการสอน ที่มีตํอการเรียนรู๎ด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติ การเอาใจใสํ                  
ในการเรียน และความสามารถในการแปลความหมายของนักเรียนชั้นปีที่ เจ็ด ผลการศึกษา                 
พบวํา ในด๎านผลสัมฤทธิ์ชุดการสอนที่มีสื่อหลากหลาย ท าให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ความสามารถในการแปลความหมายดีขึ้น 
    2.6.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎สมองเป็นฐาน 
  งานวิจัยภายในประเทศ 
  ธนัตถ์ จันทวาท (2549) ได๎ศึกษาผลของการใช๎การอบรมแบบบูรณาการที่มีตํอความรู๎ ความเข๎าใจ             
ในการจัดการเรียนรู๎ที่ใช๎สมองเป็นฐานของครูในโรงเรียน ระดับประถมศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการโรงเรียนแกน
น าจัดการเรียนรู๎รํวม จังหวัดนครราชสีมา กลุํมตัวอยํางเป็นครูในโรงเรียน  ระดับประถมศึกษาที่เข๎ารํวม
โครงการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนรู๎รํวมในเขตจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2548 จ านวน 60 คน ที่ได๎มา
จากการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากประชากรเป็นกลุํมทดลองและกลุํมควบคุม กลุํมละ 30 คน 
กลุํมทดลองได๎รับการฝึกอบรมแบบบูรณาการ สํวนกลุํมควบคุมไมํได๎รับการฝึกอบรมแบบบูรณาการแบบ
แผนการทดลองครั้งนี้เป็นแบบ Randomized Control Group Posttest Design เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ 
โปรแกรมการฝึกอบรมแบบบูรณาการ  เรื่อง การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎สมองเป็นฐาน และแบบทดสอบความรู๎
ความเข๎าใจในการจัดการเรียนรู๎ที่ใช๎สมองเป็นฐาน สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล คือ การทดสอบคําที    
(t - test) ผลการวิจัย พบวํา 
  1. ครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนรํวม          
มีความรู๎ความเข๎าใจในการจัดการเรียนรู๎ที่ใช๎สมองเป็นฐานเพ่ิมขึ้น หลังจากได๎รับการฝึกอบรมแบบบูรณาการ             
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  2. ครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการโรงเรียนแกนน า จัดการเรียนรํวม            
มีความรู๎ความเข๎าใจในการจัดการเรียนรู๎ที่ใช๎สมองเป็นฐานเพ่ิมเติม หลังจากไมํได๎รับการฝึกอบรมแบบบูรณาการ
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3. ครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการโรงเรียนแกนน า จัดการเรียนรํวมที่ได๎รับ
การฝึกอบรมแบบบูรณาการ มีความรู๎ความเข๎าใจในการจัดการเรียนรู๎ที่ใช๎สมองเป็นฐาน เพ่ิมมากขึ้นกวําครูใน
โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนรํวมที่ไมํได๎รับการฝึกอบรมแบบ
บูรณาการ อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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        สมทรง สวัสดี (2549) ได๎ศึกษาความสามารถทางด๎านการฟังพูดภาษาอังกฤษ และเจตคติตํอชุด
กิจกรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการใช๎ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่ใช๎หลักการ               
ของการเรียนรู๎ โดยใช๎สมองเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ ระยอง เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาค๎นคว๎า ได๎แกํ ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการฟังพูดภาษาอังกฤษที่ใช๎
หลักการของการเรียนรู๎ โดยใช๎สมองเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ    
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง จ านวน 4 ชุด แบบวัดความสามารถทางด๎านทักษะการฟัง พูดภาษาอังกฤษ               
แบบวัดเจตคติตํอชุดกิจกรรม กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ     
พระศรีนครินทร์ ระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง จ านวน 37 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548 การวิเคราะห์
ข๎อมูลใช๎คําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับคําเฉลี่ยของกลุํมประชากรในกรณ ี               
ที่มีกลุํมตัวอยํางเดียวผลการวิเคราะห์ข๎อมูลปรากฏวํา นักเรียนมีความสามารถทางด๎านทักษะการฟัง – พูด
ภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกวําเกณฑ์ ระดับคะแนนที่ก าหนดได๎ อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
นักเรียนมีเจตคติตํอชุดกิจกรรมหลังเรียน สูงกวําเกณฑ์ระดับคะแนนที่ก าหนดได๎ อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
        ชุลีพร พินิจพล (2552) ได๎ศึกษา ผลการพัฒนาทักษะการอํานเชิงวิเคราะห์ด๎วยแบบฝึกทักษะ
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ โดยใช๎สมองเป็นฐาน (BBL)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความมุํงหมายของการวิจัย
เพ่ือ  1) เพ่ือพัฒนาทักษะการอํานเชิงวิเคราะห์ด๎วยแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ โดยใช๎สมอง
เป็นฐาน (BBL) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80  2) เพ่ือหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึก
ทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ โดยใช๎สมองเป็นฐาน (BBL) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  3) เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหวํางคะแนนกํอนเรียน และคะแนนหลังเรียน                
การอํานเชิงวิเคราะห์ด๎วยแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  โดยใช๎สมองเป็นฐาน (BBL)             
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียน เรื่อง การอํานเชิงวิเคราะห์ด๎วยแบบฝึก
ทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ โดยใช๎สมองเป็นฐาน (BBL) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ 
ได๎แกํ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 8 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มหาสารคาม เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จ านวน 40 คน ได๎มาโดยการสุํมแบบกลุํม (Cluster Random 
Sampling) เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ  1) แผนการจัดการเรียนรู๎ เรื่องการอํานเชิงวิเคราะห์วิชาภาษาไทย                
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 7 แผน ๆ  ละ 2 ชั่วโมง รวม 14 ชั่วโมง  2) แบบฝึกทักษะการอํานเชิงวิเคราะห์ 
จ านวน 7 เลํม  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข๎อ   4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ม ี             
การพัฒนาทักษะการอํานเชิงวิเคราะห์ด๎วยแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ โดยใช๎สมองเป็นฐาน 
(BBL) เป็นมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ (Rating Scale) จ านวน 20 ข๎อ ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 
         1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอํานเชิงวิเคราะห์ประกอบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ โดยใช๎สมองเป็นฐาน (BBL) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพเทํากับ 
83.85 / 84.94 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว๎ 
            2. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอํานเชิงวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคําเทํากับ 
0.6223 ซึ่งแสดงวํา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความก๎าวหน๎าทางการเรียนเพ่ิมขึ้น 0.6223 หรือคิดเป็น
ร๎อยละ 62.23 จากการจัดกิจกรรมการเรียน โดยใช๎แบบฝึกทักษะการอํานเชิงวิเคราะห์ ด๎วยการจัดกิจกรรมที่ใช๎
สมองเป็นฐาน (BBL) 
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            3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด๎วยแบบ
ฝึกทักษะการอํานเชิงวิเคราะห์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎สมองเป็นฐาน (BBL) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวําคะแนนกํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
                        4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด๎วยแบบฝึกทักษะการอํานเชิง
วิเคราะห์ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎สมองเป็นฐาน (BBL) ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 มีคําความพึงพอใจ
เฉลี่ยรวมเทํากับ 4.62 ซึ่งอยูํในระดับมากที่สุด 
      วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2549) ได๎ศึกษาสภาพปัญหา ด๎านการจัดการเรียนการสอนทักษะ            
ตําง ๆ ของครูภาษาไทยที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากศูนย์ตําง ๆ  ปีการศึกษา 2548 จ านวน 6 ศูนย์ ผลปรากฏวํา ทักษะที่นักเรียนมี
ปัญหามากที่สุด คือ ทักษะการอําน การเขียน และการวิเคราะห์เพ่ือเป็นการแก๎ไขปัญหาดังกลําวผู๎วิจัยจึงเลือก
พัฒนาทักษะการอํานจับใจความเป็นทักษะการอํานที่จะใช๎เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู๎ โดยการสอนย้ า 
ซ้ าทวน เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดการเรียนรู๎โดยใช๎สมองเป็นฐาน (Brain – Based 
Learning : BBL) เป็นการเรียนรู๎จากประสบการณ์ที่เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมไปสูํองค์ความรู๎ใหมํด๎วยกระบวนการ
ปฏิบัติจริง ให๎ผู๎เรียนรู๎จักสร๎างผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับสมาชิกภายในกลุํม กิจกรรมเชํนนี้เหมาะที่จะ
น ามาจัดกิจกรรมการอํานจับใจความ เพราะผู๎วิจัยได๎ศึกษาหลักของการเรียนรู๎โดยใช๎สมองเป็นฐานแล๎ว พบวํา 
ผู๎เรียนจะต๎องได๎เรียนรู๎ด๎วยตัวเองขณะที่มีอารมณ์เชิงบวกซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียน
เป็นส าคัญคือ นักเรียนจะต๎องเรียนรู๎ด๎วยประสบการณ์ตรงโดยประยุกต์ใช๎กับกลุํมรํวมมือ (Cooperative 
Learning) แผนผังความคิด (Mind Mapping) และเกม (Game) มาจัดเป็นขั้นตอนการเรียนรู๎ได๎ 7 ขั้น ได๎แกํ 
ขั้นน าเข๎าสูํบทเรียน เป็นขั้นเตรียมความพร๎อมให๎กับนักเรียน ขั้นตกลงกระบวนการเรียนรู๎ เป็นขั้นที่ครูและ
นักเรียนตกลงรํวมกันวํา นักเรียนต๎องท ากิจกรรมใดบ๎าง จะท าอยํางไร และจะมีวิธีการวัดผลประเมินผลอยํางไร 
ขั้นเสนอความรู๎ใหมํ ขั้นนี้ครูจะด าเนินการสอนเพ่ือสร๎างประสบการณ์ให๎นักเรียนเข๎าใจและเก็บความคิดรวบยอด 
ขั้นฝึกทักษะ เป็นขั้นที่นักเรียนจะต๎องเข๎ากลุํม ชํวยกันท างานให๎ส าเร็จตามเป้าหมาย ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เป็น
ขั้นที่ตัวแทนนักเรียนแตํละกลุํมเสนอผลงานของกลุํมขั้นสรุปความรู๎ เป็นขั้นที่ครูและนักเรียนรํวมมือกันสรุป
ความรู๎ โดยอาจมอบหมายให๎นักเรียนท างานเป็นรายบุคคล เพ่ือดูวํานักเรียนเกิดการเรียนรู๎แล๎ว และขั้นกิจกรรม
เกม ขั้นนี้เป็นขั้นแขํงขันความรู๎เรื่องที่เรียน โดยแขํงขันกันเป็นกลุํม อาจให๎นักเรียนท าแบบทดสอบแล๎วตรวจหา
คําคะแนนเฉลี่ยของกลุํมได๎ 
        เครือวรรณ พงษ์ประวัติ (2551) ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาคูํมือการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎สมองเป็น
ฐาน (BBL) เพ่ือพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เรื่องการบวกและการลบเป็นการวิจัยโดยใช๎รูปแบบกลุํมเดียว           
ซึ่งท าการทดลองหลังเรียน (One group pretest posttest design) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาคูํมือการ
จัดการเรียนรู๎โดยใช๎สมองเป็นฐาน (BBL) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศึกษาความพึงพอใจ
ของผู๎เรียนด๎วยคูํมือการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎สมองเป็นฐาน วิชาคณิตศาสตร์ของผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย เป็นผู๎เรียนโรงเรียนบ๎านในยวน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2550 
จ านวน 20 คน ซึ่งเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ 1) คูํมือการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎สมองเป็นฐาน 
(BBL) 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระยะเวลาที่ใช๎ในการทดลอง 25 คาบ ๆ  ละ 60 นาที สถิติที่ใช๎ใน
การวิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ คําเฉลี่ย ร๎อยละ (t - test) ผลการวิจัย พบวํา 1) ผลการวิเคราะห์ข๎อมูล พบวํา 
ประสิทธิภาพของผลการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพร๎อยละ ของการท า
แบบฝึกหัดระหวํางเรียน 93.95 และร๎อยละของการท าแบบทดสอบหลังเรียน 95.63 ซึ่งสูงกวําเกณฑ์ 80 / 80 
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ที่ตั้งไว๎  2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได๎รับ
การเรียนรู๎ โดยใช๎ชุดการเรียนได๎คะแนนความแตกตํางระหวํางคะแนนกํอนเรียน และหลังเรียน โดยใช๎ t - test 
Dependent พบวํา ผลสัมฤทธิ์ระหวํางกํอนเรียนและหลังเรียนแตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
3) ความพึงพอใจของผู๎เรียนเกี่ยวกับความคิดเห็นในการใช๎คูํมือการจัดการเรียนรู๎ โดยใช๎สมองเป็นฐาน (BBL) 
เพ่ือพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องการบวก และการลบ เป็นไปตามสมมติฐานข๎อที่ 3 ที่ตั้งไว๎ 
  จากรายงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องสรุปได๎วํา การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎สมองเป็นฐานสํงผลให๎
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และสอดคล๎องกับแนวคิดของการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
    2.6.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
  งานวิจัยตํางประเทศ 
  สมิท (Smith, 1994, pp. 2528  -  A) ได๎ศึกษาผลจากวิธีการสอนที่มีตํอเจตคติและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเกรด 7 โดยแบํงเป็นกลุํมทดลอง 
3 กลุํม คือ กลุํมแรกได๎รับการสอนแบบบรรยาย กลุํมที่สองได๎รับการสอนแบบให๎ลงมือปฏิบัติด๎วยตนเอง และ
กลุํมที่สามได๎รับการสอน ทั้งแบบบรรยาย และให๎ลงมือปฏิบัติด๎วยตนเอง เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยเป็นวิธีการ
ทดลองภาคสนาม ซึ่งเรียกวํา การประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช๎วิธีการปฏิบัติกิจกรรมแบบบูรณาการ 
(IASA) ผลการวิจัย พบวํา นักเรียนที่ได๎รับการสอนแบบให๎ลงมือปฏิบัติด๎วยตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกวํานักเรียนที่ได๎รับการสอนทั้งแบบบรรยาย และให๎ลงมือปฏิบัติด๎วยตนเอง สูงกวํานักเรียนที่ได๎รับ            
การสอนแบบบรรยาย 
  งานวิจัยภายในประเทศ 
  มะลิวรรณ วีระจิตต์ (2533, น. 80) ได๎ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และ
ความคิดสร๎างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได๎รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู๎                    
โดยใช๎สถานการณ์ประกอบการอภิปรายระหวํางนักเรียนกับนักเรียน กลุํมควบคุม 40 คน ได๎รับการสอนตามคูํมือครู 
ผลการศึกษา พบวํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได๎รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู๎
โดยใช๎สถานการณ์ประกอบการอภิปรายระหวํางนักเรียนกับนักเรียน และการสอนตามคูํมือครู แตกตํางกัน                    
อยํางไมํมีนัยส าคัญทางสถิติ และความคิดสร๎างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของกลุํมทดลองกับกลุํมควบคุม
แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
   รัตน์ติกาญ สุทธิเกิด (2550) ได๎ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์และจิตวิทยาศาสตร์                   
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู๎แบบูรณาการด๎วยโปรแกรม SCILAB  เรื่อง  
“กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน” กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4             
ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม จ านวน 
36 คน ได๎มาจากการสุํมอยํางงําย (Simple Random Sampling) ซึ่งเรียนวิชาฟิสิกส์โดยการจัดการเรียนรู๎
แบบบูรณาการด๎วยโปรแกรม SCILAB เครื่องมือที่ใช๎เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์
แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ข๎อมูลให๎ใช๎วิธีการทางสถิติ t – test for Dependent Sample 
ผลการวิจัย พบวํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได๎รับการจัดการ
เรียนรู๎แบบบูรณาการด๎วยโปรแกรม SCILAB  หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และนักเรียนที่ได๎รับการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการด๎วยโปรแกรม SCILAB มีระดับจิตวิทยาศาสตร์หลัง
เรียนสูงกวํากํอนเรียน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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  รัตติยา รัตนอุดม (2547) ได๎ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน             
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่ได๎รับการสอนแบบโครงงานกับการสอน ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียน            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชํวงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547 
ทั้งหมด 2 ห๎องเรียน จ านวน 100 คน กลุํมตัวอยํางได๎มาโดยการสุํมแบบกลุํม (Cluster Random Sampling)              
แล๎วสุํมอีกครั้ง โดยการจับสลากเพ่ือก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ กลุํมทดลองที่ 1 ได๎รับการสอน           
แบบโครงงาน กลุํมทดลองที่ 2 ได๎รับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมใช๎เวลา 20 ชั่วโมง ท าการทดสอบกํอนเรียน               
1 ชั่วโมง ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 18 ชั่วโมง และท าการทดสอบหลังเรียน 1 ชั่วโมง ด าเนินการทดลอง           
โดยประยุกต์ตามแบบการทดลอง Randomized Control – Group Pretest – Posttest Design การวิเคราะห์ข๎อมูล 
โดยใช๎สถิติ t – test แบบ Independent ในรูป Difference Score ผลการวิเคราะห์ พบวํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน             
ของนักเรียนที่ได๎รับการสอนแบบโครงงานกับการสอน ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม แตกตํางกัน อยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได๎รับการสอนแบบโครงงานกับการสอน
ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมแตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  อรอุมา กาญจนี (2549) ได๎ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และจิตวิทยาศาสตร์             
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได๎รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ตามแนวทาง PDCA และแบบสืบเสาะหาความรู๎ 
กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายมัธยม) ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2549 ทั้งหมด 2 ห๎องเรียน จ านวน 60 คน กลุํมตัวอยํางได๎มา โดยการสุํมแบบกลุํม (Cluster Random 
Sampling) แล๎วสุํมอีกครั้งโดยการจับฉลากเพ่ือก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ กลุํมทดลองได๎รับการจัด
กิจกรรมการเรียนตามแนวทาง PDCA กลุํมควบคุม ได๎รับการจัดกิจกรรการเรียนรู๎แบบสืบเสาะหาความรู๎ใช๎เวลา 16 คาบ 
ท าการทดสอบกํอนเรียน 1 คาบ และท าการทดสอบหลังเรียน 1 คาบ เครื่องมือที่ใช๎เป็นแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และแบบสอบถามวัดจิตวิทยาศาสตร์ ด าเนินการทดลอง  โดยใช๎แบบ
แผนการทดลองแบบ Randomized Control – Group Pretest – Posttest Design การวิเคราะห์ข๎อมูลใช๎สถิติ     
t – test Independent ในรูป Difference Score 
  ผลจากการวิจัยพบวํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได๎รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎ตามแนวทาง PDCA กับแบบสืบเสาะหาความรู๎ แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ             
จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได๎รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวทาง PDCA กับแบบสืบเสาะหาความรู๎ 
แตกตํางกนัอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  จากผลการวิจัยที่กลําวมาข๎างต๎น สรุปได๎วํา ในการจัดการเรียนการสอน และการจัดการเรียนรู๎
ให๎กับผู๎เรียน ครูจะต๎องจัดให๎มีนวัตกรรมหลากหลาย ตลอดจนสื่อตําง ๆ มาชํวยในการจัดการเรียนรู๎อันเป็น
แนวทางในการสร๎างแรงจูงใจให๎ผู๎เรียนเกิดความกระตือรือร๎นในการเรียนรู๎มากขึ้น สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได๎ 
    2.6.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับจิตวิทยาศาสตร์ 
  งานวิจัยภายในประเทศ 
  จุลพงษ์ กลิ่นหอม (2549) ได๎สร๎างแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5
กลุํมโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียนแหํงประเทศไทย เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล           
กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุํมโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียล
แหํงประเทศไทย เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 จ านวน 1,410 คน 
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ซึ่งได๎มาจากการสุํมแบบกลุํมเครื่องมือทีใช๎ในการศึกษาเป็นแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ที่สร๎างขึ้น จ านวน 2 ฉบับ 
คือ ฉบับมาตราสํวนประมาณคําแบบ 5 ระดับ และฉบับสถานการณ์ ฉบับละ 90 ข๎อ แตํละฉบับประกอบด๎วย              
6 ด๎าน คือ ด๎านความสนใจใฝ่รู๎ ด๎านความอดทนมุํงมั่น ด๎านความซื่อสัตย์ ด๎านการมีใจกว๎างยอมรับฟังความ
คิดเห็นหรือเหตุผลที่เพียงพอ ด๎านมีความสงสัย และกระตือรือร๎นที่จะหาค าตอบ และด๎านความคิด
สร๎างสรรค์ การศึกษาครั้งนี้ได๎ท าการทดสอบ 3 ครั้ง เพ่ือหาคําอ านาจจ าแนกความเที่ยงตรงเชิงโครงสร๎าง 
ความเชื่อมั่น และสร๎างเกณฑ์ปกติในรูปของคะแนนที่ปกติผลการวิจัย พบวํา 
  1. คําความเที่ยงตรงเชิงพินิจของแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ มีคําดัชนีความสอดคล๎องตั้งแตํ 0.60 
ถึง 1.00 และความเที่ยงตรงเชิงโครงสร๎างของแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ ทั้ง 2 ฉบับ จากการวิเคราะห์ด๎วยวิธี
วิเคราะห์หลายคุณลักษณะหลายวิธี มีคําสัมประสิทธิ์สหพันธ์ของความเที่ยงตรงเชิงเหมือนอยูํระหวําง .464 
ถึง .689 คําสัมประสิทธิ์สหพันธ์ของความเที่ยงตรง เชิงจ าแนกอยูํระหวําง .184 ถึง .563 ซึ่งมีคําต่ ากวําความ
เที่ยงตรงเชิงเหมือน 
  2. แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ฉบับมาตราสํวนประมาณคํา มีคําอ านาจจ าแนก (t) อยูํระหวําง              
- 0.283 ถึง 7.410 และฉบับสถานการณ์ มีคําอ านาจจ าแนก (t) อยูํระหวําง - 1.213 ถึง 5.996 
  3. คําความเชื่อมั่นของแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ ฉบับมาตราสํวนประมาณคําซึ่งหาโดยใช๎สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α Coefficient) ในแตํละด๎านมีคําระหวําง .625 ถึง .859 และคําเชื่อมั่น ทั้งฉบับมีคํา
เทํากับ .928 ฉบับสถานการณ์ ซึ่งหาโดยใช๎สูตรของ คูเดอร์ – ริชาร์ดสัน (KR20) มีคําความเชื่อมั่นในแตํละ
ด๎านอยูํระหวําง .630 ถึง .820 คําความเชื่อมั่นทั้งฉบับมีคําเทํากับ .920 
  4. เกณฑ์ปกติของแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์มาตราสํวนประมาณคํามีคะแนนที่ปกติระหวําง   
ถึง   ครอบคลุมคะแนนดิบตั้งแตํ 90 ถึง 450 คะแนนและแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ ฉบับสถานการณ์มีชํวง
คะแนนที่ปกติระหวําง    ถึง   ครอบคลุมคะแนนดิบตั้งแตํ 1 ถึง 90 คะแนน  
  รัตน์ติกาญ สุทธิเกิด  (2550) ได๎ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ และจิตวิทยาศาสตร์                  
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการด๎วยโปรแกรม SCILAB เรื่อง 
“กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน” กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 4 ภาคเรียนที่ 
1  ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม จ านวน 36 คน ได๎มา
จากการสุํมอยํางงําย (Simple Random Sampling) ซึ่งเรียนวิชาฟิสิกส์ โดยการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ
ด๎วยโปรแกรม SCILAB เครื่องมือที่ใช๎เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์ และแบบวัด          
จิตวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ข๎อมูล ใช๎วิธีทางสถิติ t-test for Dependent Sample ผลการวิจัย พบวํา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได๎รับการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ 
ด๎วยโปรแกรม SCILAB หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนที่ได๎รับ
การจัดการเรียนรู๎ แบบบูรณาการด๎วยโปรแกรม SCILA มีระดับจิตวิทยาศาสตร์หลังเรียน สูงกวํากํอนเรียน 
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  รัตติยา รัตนอุดม (2547) ได๎ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน                     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได๎รับการสอนแบบโครงงานกับการสอน ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกลุํมตัวอยําง               
เป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชํวงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1            
ปีการศึกษา 2547 ทั้งหมด 2 ห๎องเรียน จ านวน 100 คน กลุํมตัวอยํางได๎มาโดยการสุํมแบบกลุํม  (Cluster 
Random Sampling) แล๎วสุํมอีกครั้งโดยการจับสลาก เพ่ือก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎                 
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กลุํมทดลองที่ 1 ได๎รับการสอนแบบโครงงาน กลุํมทดลองที่ 2 ได๎รับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม ใช๎เวลา 
20 ชั่วโมง ท าการทดสอบกํอนเรียน 1 ชั่วโมง ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 18 ชั่วโมง และท าการทดสอบ
หลังเรียน 1 ชั่วโมง ด าเนินการทดลอง โดยประยุกต์ตามแบบการทดลอง Randomized Control - Group 
Pretest – Posttest Design การวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎สถิติ t-test แบบ Independent ในรูป Difference Score  
ผลการวิเคราะห์ พบวํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได๎รับการสอนแบบโครงงานกับการสอน           
ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน          
ที่ได๎รับการสอนแบบโครงงานกับการสอน ตามแนวคอนสรัคติวิซึม แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
        งานวิจัยตํางประเทศ 
          วิคเตอร์ และจอร์จ (Victor & George, 1975, น. 156 - 161) ได๎ศึกษาเปรียบเทียบเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ ระหวํางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษากับนักเรียนมหาวิทยาลัย และครูวิทยาศาสตร์ศึกษาความสัมพันธ์
ระหวํางเจตคติทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา             
ผู๎วิจัยได๎สร๎างแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน         
ชั้นมัธยมศึกษา ผู๎วิจัยได๎สร๎างแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ตามวิธีของ เทอร์สโตน โดยสร๎างข๎อความ              
ทั้งเชิงนิเสธและเชิงนิมาน จ านวน 36 ข๎อ ไปทดสอบผลปรากฏวํา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษากับนักเรียน
มหาวิทยาลัยมีเจตคติ แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์    
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
         บิลเลห์ และซาคาริเอดส์ (Billeh & Zakhariades, 1975, น. 155 - 165) ได๎ศึกษาเปรียบเทียบ
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ระหวํางนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัย และครูวิทยาศาสตร์ 
นอกจากนี้ ยังศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา กลุํมตัวอยํางเป็นนักเรียนมัธยมในไซปรัสจ านวน 349 คน ครูวิทยาศาสตร์ 31 คน และ
นักศึกษาวิชาเคมี และชีววิทยา จ านวน 121 คน ผลการศึกษา พบวํา นักศึกษาปีสุดท๎ายของ มหาวิทยาลัยครู
วิทยาศาสตร์ มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ไมํแตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ นักเรียนมัธยมศึกษา          
มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ แตกตํางจากนักศึกษามหาวิทยาลัย อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนมัธยมศึกษา มีความสัมพันธ์กันใน
ทางบวกอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
       จากงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง สรุปได๎วํา นักเรียนที่มีจิตวิทยาศาสตร์ ประกอบด๎วยคุณลักษณะตําง  ๆ
ได๎แกํ ความสนใจ ใฝ่รู๎ ความมุํงมั่น อดทน รอบคอบ ความซื่อสัตย์ การมีใจกว๎างยอมรับฟังความคิดเห็น           
มีความคิดสร๎างสรรค์ มีความสงสัย และกระตือรือร๎นที่จะหาค าตอบยอมรับเมื่อประจักษ์พยาน หรือเหตุผล  
ที่เพียงพอ และมีความรู๎สึกดีตํอการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์เป็นอยํางดี จิตวิทยาศาสตร์มีความส าคัญ คือ ชํวยให๎
บุคคลเกิดการแสวงหาความรู๎อยํางไมํมีที่สิ้นสุด ชํวยให๎เข๎าใจ และสามารถปรับให๎เข๎ากับสิ่งแวดล๎อม 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์กัน ถ๎านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์                
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงก็มักจะมีจิตวิทยาศาสตร์สูงด๎วยเชํนกัน 



บทที่  3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ดังนี้ 1) เพ่ือสร้างและหาคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้  โดยใช้สมองเป็นฐานส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                                  
2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนของนักเรียน                       
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน                
กับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการตามปกติ 3) เพ่ือเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐานกับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการตามปกติ 
 เพ่ือให้การวิจัยบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนด ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 3.1 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5 การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล  
 
3.1 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
          3.1.1 ประชากร 
         ประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปทุมธานี เขต 2   
           3.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์
วิทยาคาร ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่มหลายขั้นตอน (multistage 
cluster Sampling) ดังนี้  

   1. สุ่มจากกลุ่มโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ทั้งหมด ได้ 1 โรงเรียน            
คือ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร  

   2. สุ่มจากกลุ่มห้องเรียน จากห้องเรียนทั้งหมดมี 5 ห้อง ได้ 2 ห้องเรียน ซึ่งแต่ละห้องจัด
นักเรียนแบบคละความสามารถกัน จ านวนนักเรียน 60 คน จ านวนนักเรียนห้องละ 30 คน ก าหนดให้เป็น
กลุ่มทดลอง 1 ห้อง และกลุ่มควบคุม 1 ห้อง 
         3.1.3 เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง 
                      เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้   จัดอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่  2                    
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชุด ดังนี้ 
        1 เรื่อง ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ      เวลา 2 ชั่วโมง 
        2 เรื่อง โซ่อาหารและสายใยอาหาร                                 เวลา 1 ชั่วโมง 
  3 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ             เวลา 1 ชั่วโมง 
  4 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น                     เวลา 2 ชั่วโมง 
  5 เรื่อง ทรัพยากรป่าไม้                                              เวลา 1 ชั่วโมง 
  6 เรื่อง ทรัพยากรสัตว์ป่า                                            เวลา 1 ชั่วโมง 
  7 เรื่อง ทรัพยากรดิน                                               เวลา 1 ชั่วโมง 
  8 เรื่อง ทรัพยากรแร่                                               เวลา 1 ชั่วโมง 
  9 เรื่อง น้ าเพ่ือชีวิต                                                   เวลา 1 ชั่วโมง 
  10 เรื่อง การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ   เวลา 1 ชั่วโมง 
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      3.1.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
                  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ด าเนินการ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้ระยะเวลา
ในการทดลอง 2 คาบต่อสัปดาห์ จ านวน 12 คาบ คาบละ 50 นาท ี
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
    1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
จ านวน 10 ชุด รวม 12 ชั่วโมง 
    2.  แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการตามปกติเรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม จ านวน 10 แผน รวม 12 ชั่วโมง 
    3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมเป็นแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
 4. แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ จ านวน 60 ข้อ 
 
 3.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
       ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังนี้ คือ 
       3.3.1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน  
        การสร้างและการหาคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มีข้ันตอนการสร้างดังนี้ 
          1. ศึกษาหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร จุดประสงค์ สาระการเรียนรู้ และขอบข่ายเนื้อหาสาระ
การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์จากหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
                 2. ศึกษารายละเอียด หลักการ และแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน 
                 3. วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม มโนมติ เนื้อหาวิชา และกิจกรรม           
การเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
                       4.  สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน จ านวน 10 ชุด ซึ่งในชุดกิจกรรมประกอบด้วย 
   4.1 ค าชี้แจงในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับครู 
    4.2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
          4.2.1 สาระส าคัญ/จุดประสงค์ 
          4.2.2 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
         4.2.3 ใบความรู้ ใบกิจกรรม แนวค าตอบ 
          4.2.4 รายการสื่อและอุปกรณ์ 
         4.2.5 แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน 
                                     4.2.6 แบบประเมินการปฏิบัติชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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        การสร้ างชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน                               
(BBL : Brain-based learning) มาจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้กับผู้เรียนให้มีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา  
                ขั้นตอนการจัดกิจกรรมตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
         1. ขั้นอุ่นเครื่อง (ขยับกาย ขยายสมอง การบริหารสมอง) เป็นการบริหารสมองกระตุ้นการท างานของสมอง 
และประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของผู้เรียน ให้เกิดการตื่นตัว และพร้อมรับการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน 
           2. ขั้นน า เป็นการกระตุ้นความสนใจให้ผู้เรียนมีความเพลิดเพลิน และมีความสุขในการปฏิบัติ
กิจกรรม เช่น การร้องเพลงและท าท่าประกอบเพลง การเล่านิทาน การเล่าเรื่อง บทบาทสมมติ ปริศนาค าทาย
           3. ขั้นกิจกรรม แบ่งกลุ่มผู้เรียน กลุ่มละไม่เกิน 5 คน คละผู้ชายผู้หญิง โดยใช้วิธีการแบ่ง                     
ทีห่ลากหลายในแต่ละกิจกรรม เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การนับ การจับสลาก เป็นต้น จากนั้นท ากิจกรรม
ตามกลุ่มดังนี้ 
   3.1 แต่ละกลุ่มร่วมกันตั้งชื่อ 
   3.2 เลือกผู้น ากลุ่ม และเตรียมอุปกรณ์ในการปฏิบัติกิจกรรม 
   3.3 สมาชิกทุกคนในกลุ่มร่วมกันระดมความคิด วางแผนการปฏิบัติกิจกรรม 
และมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติกิจกรรมภายในกลุ่ม 
   3.4 แต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ร่วมกัน 
   3.5 ร่วมกันตั้งชื่อผลงาน และน าเสนอผลงานกลุ่ม 
       4. ขั้นสรุป ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการท ากิจกรรมในเรื่องต่อไปนี้ 
   4.1 ประโยชน์ที่ได้รับในการท ากิจกรรมในครั้งนี้ 
   4.2 บทบาทของสมาชิกภายในกลุ่ม 
   4.3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านความสามัคคี การรอคอย การแบ่งปัน 
การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น และด้านอ่ืน ๆ 
   4.4 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง โดยการใช้อุปกรณ์อย่างประหยัด และคุ้มค่า การเก็บ
รักษาอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ และด้านอ่ืน ๆ  
       5. ขั้นบูรณาการเพ่ือน าไปใช้ ครูและผู้เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการท ากิจกรรมดังต่อไปนี้ 
   5.1 การน าวัสดุอุปกรณ์อย่างอ่ืนมาใช้แทนในการท ากิจกรรมงานชิ้นใหม่ 
   5.2 การน าความรู้ กระบวนการ การแก้ปัญหาจากการท ากิจกรรมน าไปใช้
ในกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเคลื่อนไหว กิจกรรมเกม การศึกษา กิจกรรมเสรี 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เด็กใช้ในชีวิตประจ าวัน 
       วิธีหาคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
       1. น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้จัดท าขึ้น เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ภาษาและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือวิเคราะห์หาค่าดัชนี        
ความสอดคล้องของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เนื้อหาแลขั้นตอนการท ากิจกรรม โดยพิจารณาค่าดัชนี               
ความสอดคล้อง (IOC) ที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องของชุดกิจกรรมการเรียนรู้         
เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นพ้ืนฐาน มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 
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  2. น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไข แล้วน าไปทดลองกับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของเนื้อหาภาษาที่ใช้
ความยากง่ายของเนื้อหา และแบบทดสอบ เวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนเริ่มจากท า
แบบทดสอบก่อนเรียน แล้วจึงสอนวิทยาศาสตร์ด้วยตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและ
ท าแบบทดสอบหลังเรียน จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันตรวจสอบข้อบกพร่องที่ควรแก้ไขปรับปรุง 
  3. น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปแก้ไข และหาข้อบกพร่องในการด าเนินล าดับขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้ ระยะเวลา และเตรียมอุปกรณ์และสื่ออ่ืน ๆ เพ่ือให้การด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่มเป็นไปอย่างสะดวก และเพียงพอต่อสมาชิก โดยขอค าปรึกษาชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญ
ประกอบการท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  4. น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว น าเสนอให้กรรมการควบคุมการ
วิจัยตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา และโครงสร้างพร้อมทั้งค าแนะน าเพ่ือปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปสอน 
  5. น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้จัดท าขึ้น มาวิเคราะห์หาคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และ
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 ท่าน เพ่ือประเมินหาคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
โดยใช้แบบประเมินคุณภาพ แบบมาตราส่วนประมาณค่าที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามวิธีของ ริเคิร์ท (Likert Scale) โดยแบ่ง
เกณฑ์การประเมินออกเป็น 5 ระดับ ได้ 5, 4, 3, 2 และ 1 ซึ่งหมายถึง ดีมาก, ดี, ปานกลาง, พอใช้ และ             
ควรปรับปรุง ตามล าดับ 
             วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ชุดกิจกรรมที่มี
คุณภาพใช้เกณฑ์ตั้งแต่ดีขึ้นไป โดยใช้การแปลค่าเฉล ี่ย ดังนี้ (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) 
     ระดับดีมาก       หมายถึง   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 
     ระดับดี            หมายถึง   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 

   ระดับปานกลาง   หมายถึง   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 
   ระดับพอใจ       หมายถึง   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.81 - 2.60 
   ระดับปรับปรุง    หมายถึง   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00 - 1.80 

               6. น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 60 คน 
แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่มควบคุม 30 คน  
   3.3.2 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการตามปกติเรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
             การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการตามปกติ ทางโรงเรียนได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยยึดครูเป็นศูนย์กลางเน้นการบรรยาย อธิบายเนื้อหา ซึ่งครูจะเป็น               
ผู้ถ่ายทอดไปยังผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระ เพ่ือให้ได้ความรู้มากที่สุด รวมทั้งการให้นักเรียน
แบ่งกลุ่ม และค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง   
          การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการตามปกติ เพ่ือการศึกษาของนักเรียน         
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561                 
มีข้ันตอนการสร้างดังนี้ 
          1. ศึกษาหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร จุดประสงค์ สาระการเรียนรู้ และ
ขอบขา่ยเนื้อหาสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์จากหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
                            2. วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม มโนมติ เนื้อหาวิชา และกิจกรรมการเรียนรู้                 
เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
              3.    ก าหนดเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 เพ่ือเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 10 แผน รวม 12 ชั่วโมง 
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          4. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการตามปกติ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  ซึ่ง
ในแผนการจัดการเรียนรู้ผู้จัดท าหน่วยการเรียนรู้ได้ด าเนินการออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดย          
มีองค์ประกอบดังนี้ 
     4.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 
     4.2 ตัวชี้วัด 
     4.3 สาระส าคัญ  
     4.4 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     4.5 สาระการเรียนรู้ 
     4.6 กิจกรรมการเรียนรู้ 
     4.7 สื่อการเรียนรู้ 
     4.8 การวัดและประเมินผล  
          3.3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
                    การสร้างแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ด าเนินการสร้าง
แบบทดสอบ เป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีขั้นตอนดังนี้ 
          1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์จากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 
          2. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ให้รอบคลุมเนื้อหาที่ได้
แสดงไว้ในกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยการแบ่งพฤติกรรมออกเป็น 4 ด้าน คือ
           1. ด้านความรู้ – ความจ า 
                     2. ด้านความเข้าใจ 
                     3. ด้านการน าไปใช้ 
                     4. ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
          ตัวอย่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
          1. ด้านความรู้ – ความจ า 
              เศษอาหาร ควรน าไปทิ้งลงในถังขยะสีใด    
         ก.  สีแดง 
         ข.  สีเหลือง 
         ค.  สีน้ าเงิน 
                  ง.   สีเขียว 
          2. ด้านความเข้าใจ 
                    ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแบบใดส่งผลดีต่อชาวสวนผลไม้มากท่ีสุด  
  ก.  ภาวะปรสิต                                        
       ข.  ภาวะอิงอาศัย  
       ค.  ภาวะพ่ึงพา                                         
       ง.  ได้ประโยชน์ร่วมกัน 
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        3. ด้านการน าไปใช้ 
           นักเรียนจะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้อย่างไร 
      ก. ท าความสะอาดบริเวณโรงเรียน 
       ข. ไม่เลี้ยงสัตว์ในบริเวณบ้าน 
       ค. ไม่ทิ้งขยะลงในแม้น้ าล าคลอง 
       ง. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
        4. ด้านการวิเคราะห์ 
          วัสดุในข้อใดที่สามารถน ามารีไซเคิลได้  
          ก. โลหะ                        
          ข. ถ่านไฟฉาย 
          ค. โฟม                      
          ง. กระดาษที่เคลือบพลาสติก 
        5. ด้านการสังเคราะห์ 
           การกระท าใดเป็นการใช้น้ าอย่างประหยัดและคุมค่า  
         ก. อาบน้ าโดยใช้ฟักบัว 

         ข. ซักผ้าด้วยมือ 
         ค. รองน้ าใส่กะละมังไว้ล้างรถ 
         ง. น าน้ าสุดท้ายของการล้างจานไปรดต้นไม้ 
        6. ด้านการประเมินค่า 
           การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวิธีใดที่เป็นการอนุรักษ์แบบยั่งยืน  
                ก.  สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรให้กับคนในชุมชน 
                ข.  จัดหน่วยเฝ้าระวังทรัพยากรชุมชน 
                ค.  ปลูกต้นไม้ทดแทนที่สูญเสียไป 
                   ง.  เพ่ิมโทษผู้กระท าความผิด 
           โดยสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการเรียนรู้และ
พฤติกรรมทั้ง 4 ด้าน เป็นแบบตัวเลือกจ านวน 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
              3. น าแบบทดสอบที่ได้สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
ของเนื้อหา ตัวเลือก และความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดยหาค่าความดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) เพ่ือปรับปรุงข้อบกพร่องก่อนน าไปใช้จริง 
              4. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข
ตามขอเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นน าไปทดสอบกับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชน
ประชาธิปัตย์วิทยาคาร จ านวน 30 คนเพ่ือหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
              5. น าแบบทดสอบมาตรวจให้คะแนน โดยข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิดหรือไม่ตอบ 
หรือตอบเกิน 1 ตัวเลือก ให้ 0 คะแนน แล้วน ามาวิเคราะห์โดยหาค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง .20 - .80 และ
ค่าอ านาจ (r) ตั้งแต่ .20 ขึ้นไป โดยข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจ านวน 30 ข้อ ที่มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 
.22 - .80 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .20 – .50 หาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตร KR – 20 ของคูเดอร์ – ริชาร์ตสัน 
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540, น. 125) ได้ .796   
             6. น าแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจคุณภาพแล้ว ไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างระดับ    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 
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       3.3.4 แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ 
      1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับวิธีสร้างแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ตามวิธีคิดของลิเคอร์ท 
(Likert Scale)  
      2. ก าหนดกรอบแนวคิดด้านจิตวิทยาศาสตร์ ได้แก่ 6 ด้าน ได้แก่  
  2.1 ด้านความสนใจใฝ่รู้ 
  2.2 ด้านความซื่อสัตย์ 
   2.3 ด้านความอดทน มุ่งม่ัน 
  2.4 ด้านการมีใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  2.5 ด้านความคิดสร้างสรรค์ 
  2.6 ด้านการมีความสงสัยและกระตือรือร้นที่จะหาค าตอบ 
และสร้างแบบจิตวิทยาศาสตร์เป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จ านวน 60 ข้อ ซึ่งจะพิจารณาโดยรวม           
ในการแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกในวิชาวิทยาศาสตร์ 
      3. น าแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบลักษณะ
การใช้ค าถาม และความถูกต้องของภาษา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อความกับจิตวิทยา
ศาสตร์ที่ต้องการวัดทั้ง 7 ด้าน ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2.3  
      4. น าแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน มาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะที่ผู้เชี่ยวชาญได้แนะน า จากนั้นน าไปทดสอบกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จ านวน 30 คน 
      5. น าแบบทดสอบจิตวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนท าแล้วมาตรวจให้คะแนน ในการตัวเลือกต่าง ๆ  ตรวจ
ให้คะแนนตามเกณฑ์โดยก าหนดน้ าหนักของตัวเลือกในช่องต่าง  ๆเป็น 5, 4, 3, 2, และ 1 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.1 เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ความเห็นของนักเรียน ข้อความแสดงความรู้สึก
ทางบวก 

ข้อความแสดงความรู้สึก 
ทางลบ 

เห็นด้วยมากที่สุด 5 1 
เห็นด้วย 4 2 
ไม่แน่ใจ 3 3 

ไม่เห็นด้วย 2 4 
ไม่เห็นด้วยมากท่ีสุด 1 5 

 
      6. น าผลการตรวจให้คะแนนมาวิเคราะห์ โดยหาค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์
เป็นรายข้อ โดยใช้ t–test เทคนิค 25% ของเอ็ดเวิร์ด (Edward) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540 น. 132) คัดเลือก
ข้อความที่มีระดับนัยส าคัญ .05 ขึ้นไป (ค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่  1.75 ขึ้นไป) จ านวน 30 ข้อ 
      7. น าแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์  ไปทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น โดยทดลองใช้กับนักเรียน                   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จ านวน 30 คน เพ่ือน าคะแนนที่ได้จากแบบวัดจิต
วิทยาศาสตร์มาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ทั้ งฉบับ โดยวิธีสัมประสิทธิ์ อัลฟา                           
(α - Coefficient) ของครอนบาค (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540, น. 125) ซึ่งได้ .796 
      8. น าแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 
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3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4.1 แบบแผนการวิจัย 

          การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental) ซึ่งด าเนินการ
ทดลองโดยประยุกต์ตามแบบการวิจัยที่มีกลุ่มทดลอง 2 กลุ่มทดลองที่ได้มาจากการสุ่มซึ่งใช้รูปแบบ            
Two Group Posttest design โดยมีแบบแผนการวิจัยดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 3.2 แสดงแบบแผนการทดลอง Two Group Posttest design 
 

กลุ่ม ทดลอง สอบหลัง 

E  
 

 
 

C   

 
          ความหมายของสัญลักษณ์ 
            E      แทน  เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
            C      แทน  เรียนด้วยวิธีการตามปกติ 
               แทน  การทดสอบหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
               แทน  การทดสอบหลังเรียนด้วยวิธีการตามปกติ 
               แทน  การเรียนจากการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
              แทน  การเรียนจากการเรียนรู้ด้วยวิธีการตามปกติ 
          การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental) มีวิธีการรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1. กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร          
ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่มหลายขั้นตอน (multistage 
cluster sampling) ดังนี้  

 1.1 สุ่มจากกลุ่มโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ทั้งหมด ได้ 1 โรงเรียน คือ โรงเรียน              
ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร  

 1.2 สุ่มจากกลุ่มห้องเรียน จากห้องเรียนทั้งหมดมี 5 ห้อง ได้ 2 ห้องเรียนซึ่งแต่ละห้อง            
จัดนักเรียนแบบคละความสามารถกัน จ านวนนักเรียน 60 คน จ านวนห้องละ 30 คน ก าหนดให้เป็นกลุ่มทดลอง             
1 ห้อง และกลุ่มควบคุม 1 ห้อง 
      2. ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และแบบ            
วัดจิตวิทยาศาสตร์ 
 3. ด าเนินการสอนกับห้องเรียนที่ 1 สอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและห้องเรียน
ที่ 2 สอนด้วยวิธีการตามปกติ 
      4. ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และแบบวัด          
จิตวิทยาศาสตร์   
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3.5 การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล  
 3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 
         1.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 หลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานกับ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนด้วยวิธีการตามปกติ โดยการทดสอบค่าที                                   
(t–test for Independent Sample) 
         1.2 เปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนของ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐานกับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการตามปกติ โดยการทดสอบค่าที  
(t–test for Independent Sample) 
      3.5.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
              ค่าสถิติพ้ืนฐานที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 
                  1.1 หาค่าคะแนนเฉลี่ยจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 105) 
 

              
N

X
X


  

 
           X      แทน         ค่าเฉลี่ย 
            X      แทน         ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
           N      แทน         จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
 
         1.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน ใช้หลักสูตรค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standsrd 
Deviation) จากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น.106 - 108)  
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   S.D.        แทน         ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   X            แทน         คะแนนแต่ละคน 
   N            แทน         จ านวนนักเรียนในแต่ละกลุ่ม 
                                                          แทน         ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
 
     3.5.3 สถิติที่ใช้ทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
                  2.1 หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, น. 2548 - 249) 
 
            IOC  =  
 
            IOC          แทน        ดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์ 
                                             แทน         ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
                               N        แทน         จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด    
 
 

R



R
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                 2.2 ค่าความยากง่ายของ Sabers (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2540, น. 182) 
 

                              

 
                            p     แทน        ค่าความยากง่าย 
                 แทน        ผลรวมของคะแนนกลุ่มสูง 
                 แทน        ผลรวมของคะแนนกลุ่มต่ า 
                     แทน        จ านวนคนทั้งหมดท่ีวิเคราะห์  ( ) 
                           แทน        คะแนนสูงสุด 
                   แทน        คะแนนต่ าสุด 
 
        2.3 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยใช้
สูตร KR – 20 (Kuder Richardson) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543, น. 245) 
 
    rtt   =

  

















s

pq

n

n
2

1
1

 

                            rtt    แทน     ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
            n  แทน     จ านวนข้อของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
            p          แทน     อัตราส่วนของผู้ตอบถูกในข้อนี้ 
            q          แทน     อัตราส่วนของผู้ตอบผิดในข้อนี้ 
            S2      แทน     ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับของแบบทดสอบวัด 
                  2.4 หาความเชื่อมั่นของแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา        
(α- Coefficient) ของคอนบัค (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, น. 170 - 172) 
                                  
                              

 
                                        แทน      ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
           N          แทน      จ านวนข้อในแบบประเมิน 
                     แทน      คะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อ 
                             แทน      คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือทั้งฉบับ 
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        2.5 หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของ Grossett 
 
   t=   -   

                                               +  

                              t        แทน        ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของข้อสอบ 
            แทน        คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มสูง 
                             แทน        คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มต่ า 
                   แทน       ความแปรปรวนของกลุ่มสูง 
                   แทน       ความแปรปรวนของกลุ่มต่ า 
                   แทน      จ านวนนักเรียนในกลุ่มสูง 
                                      แทน       จ านวนนักเรียนในกลุ่มต่ า 
 
 3.5.3 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
             เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังการทดลองด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้กับการ
เรียนด้วยวิธีการตามปกติ โดยใช้ t–test for Independent Sample (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543, น. 107 - 108)  
 

         t =    

              :    df    =     
            แทน   ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มท่ี 1, 2 
                    แทน   ความแปรปรวนร่วม (Pooled variance) 
 
 

            =      

 
        n1   , n2      แทน   ขนาดของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1, 2 
        df             แทน   ชัน้แห่งความเป็นอิสระ (degree of freedom) 
 
 
 
 
 



บทที่  4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจัยเรื่อง ผลของการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐาน  ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน            
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 

4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
       ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  N แทน จ านวนตัวอย่าง 
   แทน ค่าเฉลี่ย 
  S.D. แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  K แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 
  t   แทน ค่าพิจารณาในการแจกแจงแบบทีใน (t-distribution) 
  df แทน ค่าชั้นของความเป็นอิสระ (Degrees of freedom) 
  ** แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแปรข้อมูล ผู้วิจัยได้เสนอตามข้ันตอนดังนี้  
             4.2.1 เพ่ือสร้างและหาคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
สมองเป็นฐานส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
ตารางท่ี 4.1 ผลการสร้างและหาคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการจัดการ    
                เรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐานส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

คะแนน จ านวน(คน) คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 
ระหว่างเรียน 30 100 80.83 80.83 

หลังเรียน 30 100 82.63 82.63 
 

จากตารางที ่ 4.1 พบว่า การสร้างและหาคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐานส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

การพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  ของชุดกิจกรรม ได้แก่ คู่มือครู คู่มือนักเรียน ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อส าหรับชุดกิจกรรม ใบกิจกรรม ใบความรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และ
เครื่องมือในการวัด และประเมินผลจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านมีความเห็นว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐานมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.83/82.63  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80               
ที่ก าหนดไว้ และชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐานส าหรบันักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
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4.2.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 หลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู ้ โดยใช้สมองเป็นฐานกับนักเรียนที ่ได้ร ับการจัดการเรียนรู้       
ด ้วยว ิธ ีการตามปกต ิ ซึ ่งผู ้ว ิจ ัย ได ้น าผลต ่างระหว ่างคะแนน แบบทดสอบหลัง เร ียนด ้วย          
ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู ้ โดยใช้สมองเป็นฐานกับ
คะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการตามปกติมาเปรียบเทียบกันโดยใช้
วิธีการทางสถิติแบบ t–test Independent Sample ได้ผล ดังแสดงในตารางที่ 4.2  

 
ตารางที่ 4.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6           
        หลัง เรียนของนักเรียนที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
        วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐานกับนักเรียนที่ได้รับ             
        การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการตามปกติ 
 

 
ตัวแปร 

การจัดการเรียนรู้ 
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

โดยใช้สมองเป็นฐาน 

การจัดการเรียนรู้ 
ด้วยวิธีการตามปกติ 

 
 
t 

 
 

Sig. 
หลังเรียน หลังเรียน 

 

S.D. 
 

S.D. 
ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 25.83 4.25 16.60 6.40 6.58 0.00 

 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ผลการวิเคราะห์จากตารางที ่4.2 พบว่า คะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการตามปกติ เท่ากับ 16.60 และ 6.40 ตามล าดับ และ
หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 25.83 และ 4.25 ตามล าดับ แสดงว่า จากการใช้รูปแบบ           
การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน ท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นจริง (คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์               
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียน พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐานมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญ           
ทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  หลังเรียนมีค่า
สูงขึ้นเล็กน้อย แสดงว่าคะแนนการกระจายมากขึ้นเล็กน้อย คือ นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์แตกต่างกันซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานในข้อที ่2 
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4.2.3 เปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนของนักเรียน
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
สมองเป็นฐานกับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการตามปกติ 

  
ตารางที่ 4.3 เปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับ 
        การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้            
        สมองเป็นฐานกับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการตามปกติโดยใช้สถิติ                                      
        t–test Independent Sample 
 

ตัวแปร 

การจัดการเรียนรู้ 
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

โดยใช้สมองเป็นฐาน 

การจัดการเรียนรู้ 
ด้วยวิธีการตามปกติ 

 
 
t 

 
 

Sig. 
หลังเรียน หลังเรียน 

 

S.D. 
 

S.D. 

จิตวิทยาศาสตร์ 
 

3.47 0.90 3.23 0.50 1.24 0.00 

 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 4.3 พบว่า ระดับจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังที่ได้รับการจัดการเรียนรู้           
ด้วยชุดกิจกรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน มีคะแนนเฉลี่ย และ               
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.47 คะแนน และ 0.90 ตามล าดับ และหลังที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
ตามปกติ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.23 คะแนน และ 0.50 ตามล าดับ แสดงว่า               
การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน 
ท าให้นักเรียนมีระดับจิตวิทยาศาสตร์สูงขึ้นจริง (คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจิตวิทยาศาสตร์             
ของนักเรียนหลังเรียน พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์           
ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน มีคะแนนจิตวิทยาศาสตร์เฉลี่ยสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียนมีค่าสูงขึ้น
เล็กน้อย แสดงว่า คะแนนการกระจายมากขึ้นเล็กน้อย คือ นักเรียนมีระดับจิตวิทยาศาสตร์แตกต่างกันซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานในข้อที ่3 

 
 
 

 



 

 

บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ            
จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ภาคเรียนที่ 1                       
ปีการศึกษา 2561 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
 
5.1 ความมุ่งหมายของการวิจัย 
          ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดความมุ่งหมายไว้ดังนี้ 
                 5.1.1 เพ่ือสร้างและหาคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมอง 
เป็นฐานส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
              5.1.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลัง
เรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้สมองเป็นฐาน กับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการตามปกติ 
                 5.1.3 เพ่ือเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน          
กับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนวิธีการตามปกติ 
  
5.2  สมมติฐานการวิจัย             
                   5.2.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน มีประสิทธิภาพ 
และเป็นไปตามเกณฑ ์80/80 
                5.2.2 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการตามปกติ 
                  5.2.3 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน มีจิตวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการตามปกติ 
 
5.3  วิธีด าเนินการวิจัย 
            5.3.1  ประชากร 

  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์
วิทยาคาร จ านวนนักเรียน 166 คน ทีก่ าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 

5.3.2  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชน
ประชาธิปัตย์วิทยาคารที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่มหลาย
ขั้นตอน (multistage cluster sampling) ดังนี้  

 1. สุ่มจากกลุ่มโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ทั้งหมด ได้ 1 โรงเรียน คือ โรงเรียน              
ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร  

 2. สุ่มจากกลุ่มห้องเรียน จากห้องเรียนทั้งหมดมี 5 ห้อง ได้ 2 ห้องเรียนซึ่งแต่ละห้องจัดนักเรียน
แบบคละความสามารถกัน จ านวนนักเรียน 60 คน จ านวนห้องละ 30 คน ก าหนดให้เป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้อง และ
กลุ่มควบคุม 1 ห้อง 
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5.3.3  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
   การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้ระยะเวลา

ในการทดลอง 2 คาบต่อสัปดาห์ จ านวน 12 คาบ คาบละ 50 นาท ี
5.3.4  เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง 

   เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชุด โดยมีหัวข้อ ดังนี้ 

 1. เรื่อง ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ      เวลา 2 ชั่วโมง 
         2. เรื่อง โซ่อาหารและสายใยอาหาร                                 เวลา 1 ชั่วโมง 
   3. เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ             เวลา 1 ชั่วโมง 
   4. เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น                     เวลา 2 ชั่วโมง 
   5. เรื่อง ทรัพยากรป่าไม้                                              เวลา 1 ชั่วโมง 
   6. เรื่อง ทรัพยากรสัตว์ป่า                                            เวลา 1 ชั่วโมง 
   7. เรื่อง ทรัพยากรดิน                                               เวลา 1 ชั่วโมง 
   8. เรื่อง ทรัพยากรแร่                                               เวลา 1 ชั่วโมง 
   9. เรื่อง น้ าเพื่อชีวิต                                                   เวลา 1 ชั่วโมง 
   10. เรื่อง การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ   เวลา 1 ชั่วโมง 

5.3.5  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน 

      2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
      3. แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ 
  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือกน าแบบทดสอบ
ไปใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ค่าวามยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.2 – 0.8 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง                
0.2 – 1 มีค่าความเชื่อมั่น 0.78 โดยคัดเลือกไว้ 30 ข้อ 
  แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ เป็นแบบวัดชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ 
จ านวน 60 ข้อ น าแบวัดจิตวิทยาศาสตร์ไปทดสอบกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างมีค่าความเชื่อมั่น 0.72 
 
5.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวิธีการรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
      5.4.1 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ที่ศึกษาอยู่               
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งใช้วิธีการเลือกแบบ (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็น             
การสุ่มจากห้องเรียนที่จัดนักเรียนแบบคละความสามารถกัน ซึ่งมีจ านวน 2 ห้องเรียนด้วยการจับสลากเลือกมา             
2 ห้องเรียน จาก 5 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 60 คน ก าหนดให้เป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้อง และกลุ่มควบคุม 1 ห้อง  
      5.4.2 ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และแบบวัดจิต
วิทยาศาสตร์ น าผลการสอบมาตรวจให้คะแนน แล้วน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
      5.4.3 ทดสอบหลั งเรี ยนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์  และ                               
แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ น าผลการสอบมาตรวจให้คะแนนแล้วน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเพ่ือ
ทดสอบสมมติฐาน 
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5.5 การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล 
             5.5.1 เพ่ือสร้างและหาคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐานส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
               5.5.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6 หลังเรียน                
ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้           
โดยใช้สมองเป็นฐานกับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการตามปกติ โดยใช้วิธีการทางสถิติแบบ               
t–test Independent Sample  
                  5.5.3  เพ่ือเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน            
กับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการตามปกติโดยใช้สถิติ t–test Independent Sample 
 
5.6 สรุปผลการวิจัย 
           การศึกษาผลของการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน           
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สรุปผลได้ดังนี้ 
                 5.6.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 80.83/82.63 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 
                  5.6.2 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้              
โดยใช้สมองเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
ตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                 5.6.3 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน มีจิตวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการตามปกติ             
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
5.7 อภิปรายผลการวิจัย 
         การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาผลของการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     
ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยสามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้ 

5.7.1 การสร้างและหาคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมอง
เป็นฐานส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

การพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  ของชุดกิจกรรม ได้แก่ คู่มือครู คู่มือนักเรียน ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อส าหรับชุดกิจกรรม ใบกิจกรรม ใบความรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และ
เครื่องมือในการวัดและประเมินผลจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน มีความเห็นว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.83/82.63  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
80/80 ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานในข้อที่ 1 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นได้
ผ่านกระบวนการ และขั้นตอนการจัดท าอย่างเป็นระบบตามวิธีการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยศึกษาจากหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                
ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ที่น ามาใช้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ศึกษาประเภทของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ องค์ประกอบของ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้สมองเป็นฐาน ซึ่งผู้วิจัยได้ตะหนักถึงกระบวนการท างานของสมองของนักเรียนผ่านการพัฒนาชุดกิจกรรม               
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โดยการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสมองมาช่วยให้เกิดการเรียนรู้มากที่สุด กล่าวคือ 
การน าความรู้ที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของนักเรียนที่มี             
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้วยการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
โดยการน ากระบวนการแต่ละขั้นตอน เช่น ขั้นอุ่นเครื่อง ขั้นกิจกรรม ขั้นสรุป และขั้นบูรณาการเพ่ือน าไปใช้             
โดยขั้นตอนแต่ละขั้นมีกระบวนการที่หลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละคาบเรียน เพ่ือให้นักเรียนรู้สึกอยาก                       
จะเรียนรู้ไม่เบื่อหน่าย และผู้วิจัยได้ให้นักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนด้วยการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน            
ให้นักเรียนรู้สึกเหมือนไม่ถูกกดดัน เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น มีการกระตุ้น           
ทางอารมณ์ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ชอบ ฝึกให้นักเรียนมีความตั้งใจจริงกับสถานการณ์จริง และ
เชื่อมโยงความรู้หลาย ๆ  อย่างให้กับนักเรียน เมื่อนักเรียนได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิด              
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน พบว่า นักเรียนมีความตื่นเต้น ตื่นตัวทุกครั้งที่เข้าเรียน เนื่องจากนักเรียน              
ไม่เคยผ่านการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้มาก่อนจึงเป็นสิ่งใหม่เมื่อเข้าสู่ห้องเรียน นักเรียนจะได้พบกับ
บรรยากาศภายในห้องเรียนที่จะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และมีสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่สะอาด ปลอดภัย 
กว้างขวาง พ้ืนที่การจัดกิจกรรมมีการก าหนดชัดเจนตามรูปแบบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนสามารถท า
กิจกรรมกลุ่มได้สะดวก คล่องตัวสื่อการสอนมีความคงทน และมีการใช้สีที่หลากหลายเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ของ
สมอง และสร้างความตื่นเต้นให้กับนักเรียน นอกจากนี้เนื้อหาที่แทรกในใบความรู้ ใบกิจกรรม ยังมีความเหมาะสม
กับวัยของนักเรียน  

ซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญต่อการเรียนรู้ของสมอง โดยเฉพาะขั้นตอนที่ 1 ขั้นอุ่นเครื่อง ผู้วิจัยได้ใช้ขั้นตอนนี้
สร้างบรรยากาศที่ตื่นตัว และให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลายด้วยการ Brain - gym ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว
ของร่างกาย เพ่ือช่วยให้สมองทั้งสองซีกท างานประสานกันได้ดี ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ ท าให้สมอง
ตื่นตัว ช่วยเรื่องการมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหวของร่างกาย Caine and Caine (1989) เสนอรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของสมองไว้ว่า มีการสร้างบรรยากาศที่ตื่นตัว และผ่อนคลาย                  
(Relaxed alertness) นั่นคือ โรงเรียนและห้องเรียนมีบรรยากาศที่เป็นมิตร เมื่อเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่าง
เหมาะสมแก่ผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของสมองทั้งสองซีก ให้เกิดการเรียนรู้อย่างสมดุลและสอดคล้องกับ
สติปัญญาของผู้เรียน จากขั้นตอนการสอน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ในขั้นตอนที่ 2 ขั้นน า 
ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนดูวิดิทัศน์ ที่มีภาพเคลื่อนไหวประกอบค าบรรยาย มีดนตรีประกอบ
เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพทางสมองให้เกิดการเพ่ิมพูนความทรงจ าและความเฉลียวฉลาด ขั้นตอนนี้ถือเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนเข้าใจในสิ่งที่จะเรียน พร้อมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความตื่นตัวในการเรียนรู้            
รู้สึกตื่นเต้น กับการท ากิจกรรม ในขั้นตอนที่ 3 ขั้นกิจกรรมเป็นการกระตุ้นสมองซีกขวาของนักเรียนเพ่ือให้
นักเรียนได้ฝึกฝนสมองในการเชื่อมโยงความรู้ และรองรับการคิดอย่างเป็นระบบ ในช่วงแรกผู้วิจัยอาจมีการสร้าง
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ค าถามระหว่างการเรียน ขั้นตอนการสร้างค าถามนี้จะช่วยกระตุ้นสมองซีกซ้าย ให้นักเรียนได้ค้นพบแนวคิด            
จากการเรียนรู้โดยให้นักเรียนได้ศึกษาบัตรภาพพร้อมค าบรรยายให้นักเรียนได้จับคู่ภาพกับขั้นตอน หรือมีการ
จัดจ าแนกประเภทบัตรภาพ เพ่ือเป็นการฝึกการจัดการกระท าข้อมูลให้เป็นระบบ และเป็นการสรุปองค์ความรู้
นอกจากนี้เนื้อหาที่ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นเพ่ือแทรกอยู่ในใบความรู้ยังมีภาพประกอบสีสันสวยงามเพ่ือให้ผู้เรียน          
ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ขั้นตอนนี้จะช่วยกระตุ้นสมองซีกซ้าย โดยให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล 
ขั้นตอนที่ 4   ขั้นสรุป ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่อกันในกลุ่มโดยผู้สอนให้ประเด็น
ลงความคิดเห็นในกลุ่ม และให้น าเสนอหน้าชั้นเรียน เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้แบ่งปัน
ความรู้และประสบการณ์ความรู้กัน จากการค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ ในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมวาดภาพ
ตกแต่งระบายสีให้สวยงาม ซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นการกระตุ้นสมองซีกขวาของนักเรียน นั่นคือการใช้
สมองคิดสร้างสรรค์ผลงาน ขั้นตอนที่ 5 ขั้นบูรณาการเพ่ือน าไปใช้ ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน         
ได้ประยุกต์ข้อมูลเดิมมาใช้กับสถานการณ์ใหม่ หรือ จัดกิจกรรมบูรณาการกลุ่มสาระอ่ืน ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น นักเรียนจะเกิดความท้าทายในการท ากิจกรรมและร่วมกันปฏิบัติ
กิจกรรมขั้นนี้อย่างสนุกสนาน นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น เสนอแนวคิดในการท ากิจกรรม จากที่กล่าว
มาสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้พัฒนากาทางสติปัญญาของบรุนเนอร์ Jerome Bruner (ทิศนา แขมมณี, 2545) 
เชื่อว่าการเรียนรู้ที่ได้ผลดีที่สุด คือ การให้นักเรียนค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้เกิดขึ้นได้จากการที่
คนเราสามารถสร้างความคิดรวบยอด และเกิดการคิดแบบหยั่งรู้ขึ้นโดยแรงจูงใจภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วย
ให้นักเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ 

ผลการวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เนรมิต โสภาพ (2551) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ดินและธาตุอาหารหลักของพืช ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา            
ปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์             
เรื่อง ดินและแร่ธาตุอาหารหลักของพืช เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ 87.42/84.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วน จริญญา สุวรรณพิมพ์ (2552) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรม            
การเรียนการสอน เรื่อง พืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาสาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัย พบว่า ชุดกิจกรรม              
การเรียนการสอน เรื่อง พืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ                
เท่ากับ 81.70/83.75 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง พืช สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พร้อมทั้งงานวิจัยของ ดวงกมล ชาญศิริรัตนา (2553) 
ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้สมองเป็นฐาน จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้รูปแบบการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โดยใช้สมองเป็นฐาน ผลการน ารูปแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้สมองเป็นฐานไปทดลองใช้ นักเรียนให้
ความสนใจ และมีความกระตือรือร้นรู้จักแสวงหาความรู้ และการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
รู้จักทักษะในการคิดวิเคราะห์ และปัญหาอย่างมีเหตุผลมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสร้างสรรค์                          
ทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียนเพ่ิมขึ้นจากก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สิ่งเหล่านี้จึงส่งผลให้                  
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐานมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานในข้อที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริพร ทิพย์สิงห์ (2545, น. 75) ที่กล่าวว่า การหา
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนการสอนก่อนน าไปใช้ท าให้ครูผู้สอนมั่นใจว่าชุดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นมี
ประสิทธิภาพในการท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จริง โดยการหาประสิทธิภาพตามล าดับขั้นตอนจะช่วยให้ได้ชุดกิจกรรม
การเรียนการสอนมีคุณภาพ และท าให้การสอนบรรลุความส าเร็จสอดคล้องกับ ศิริชัย กาญจนวาสี (2552) ที่กล่าวว่า 
ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผ่านกระบวนการหาประสิทธิภาพหลายขั้นตอนจนเหมาะสมท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ 
ในเนื้อหามากขึน้  
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5.7.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียน
ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้   
โดยใช้สมองเป็นฐานกับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการตามปกติ พบว่า นักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน             
มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาค่า             
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน หลังเรียนมีค่าสูงขึ้นเล็กน้อย  แสดงว่าคะแนน           
การกระจายมากข้ึนเล็กน้อย คือ นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์แตกต่างกันซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานในข้อที ่2 จากผลการวิจัยดังกล่าวสรุปได้ดังนี้ 

เนื่องจากปัจจุบันการจัดการเรียนรู้โดยทั่วไปต้องจัดให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติปี พุทธศักราช 2542 ดังนั้น การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน ซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ฝึกให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นพร้อมกับให้นักเรียนแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิด                   
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐานนี้จะช่วยพัฒนา และส่งเสริมให้การท างานของสมองเชื่อมโยงสอดคล้อง
กับการเรียนรู้ได้ดี อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง การที่นักเรียนได้แสดงออก                                 
ทางความคิดอย่างอิสระมีการยอมรับคุณค่า และความสามารถของบุคคล ตื่นตัว ย่อมท าให้เกิดความรู้สึกที่ดี          
ต่อการจัดการเรียนรู้ เห็นคุณค่าในการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างแท้จริง จึงเป็นความสุขในการเรียน 
และครูผู้สอนแสดงออกถึงความรัก ความเมตตา และให้ก าลังใจ นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ค านึงถึงสมองมีการ
เชื่อมโยงกับอารมณ์ ซึ่งอารมณ์นั้นมีผลต่อการเรียนรู้ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนต้องสร้างบรรยากาศใน
ห้องเรียนให้กับนักเรียนได้รู้สึกผ่อนคลาย ไม่ตึงเครียด มีความเพลิดเพลิน ท้าทาย สนุกสนานเหมือนกับการเล่น                
ท าให้นักเรียนตื่นตัว ไม่รู้สึกเป็นกังวลหรือกดดัน จึงท าให้การจัดการเรียนรู้ประสบความส าเร็จ ดังนั้น การจัดการ
เรียนรู้ที่ปรับให้สอดคล้องกับการท างานของสมองจะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นกว่าหลังเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (Eisenkraft, 2003, pp. 57 - 58) ที่กล่าวว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ  ตามความสนใจ           
ของผู้เรียนจะท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ และประสบการณ์ จนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญจะท าให้ผู้เรียนเกิดอิสรภาพในการเรียน เกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียน ท าให้นักเรียนได้รับ
ความรู้อย่างเต็มที่ และยังสอดคล้องกับ สมบูรณ์ ชิตพงษ์ (2540, น. 6 - 7) ที่กล่าวว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                  
เป็นความสามารถทางสมอง ด้านการคิด ทีแ่สดงออกเป็น 6 พฤติกรรม ได้แก่ ความรู้ ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ 
การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิวาส (Vivas, 1985, p. 603) ที่กล่าวว่านักเรียนที่เรียน
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการรับรู้ทางความคิด และจิตวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้เกี่ยวกับการรับรู้ทางความคิดมีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยวิธีการตามปกติ เนื่องจาก            
การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการรับรู้ทางความคิด ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้มีโอกาสแสดง                
ความคิดเห็นร่วมกันท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนเกิดเป็นองค์ความรู้ และสามารถน ามวลประสบการณ์ต่าง ๆ  ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วนิดา อยู่ยืน (2539, บทคัดย่อ) ที่กล่าวว่าหลังจาก             
ที่นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน             
วิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
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5.7.3 เปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับ             
การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน               
กับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการตามปกติ พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม        
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้  โดยใช้สมองเป็นฐานมีคะแนนจิตวิทยาศาสตร์เฉลี่ยสูงขึ้น                      
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเมื่อพิจารณาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
หลังเรียนมีค่าสูงขึ้นเล็กน้อย แสดงว่าคะแนนการกระจายมากขึ้นเล็กน้อย คือ นักเรียนมีระดับจิตวิทยาศาสตร์
แตกต่างกันซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานในข้อที ่3 จากผลการวิจัยดังกล่าวสรุปได้ดังนี้ 

การเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน  ผลการวิจัย พบว่า จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน             
หลังที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน 
มีจิตวิทยาศาสตร์ที่ดีอยู่ในระดับสูงที่สุด จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน พบว่า นักเรียนมี              
ความกระตือรือร้น ตั้งใจและให้ความสนใจในการเรียนอยู่ตลอดเวลา นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้             
อย่างมีความสุข สนุกสนานในการเรียน การได้ลงมือท ากิจกรรมการได้ใช้สื่ออุปกรณ์การเรียน การได้มีส่วนร่วม          
ในการน าเสนองานหน้าชั้นเรียน การได้แสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างอิสระ นักเรียนมีความตื่นเต้นสนุกสนาน 
นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม นักเรียนเริ่มมีความกล้าที่จะพูด กล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นกล้าที่จะแสดง            
ความคิดเห็น มีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 

 การเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรมการเรียนรู้วิทยาสาสตร์ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐานนั้น             
ได้สร้างประสบการณ์เรียนรู้ โดยให้นักเรียนได้ลงมือท ากิจกรรมที่มีการใช้สื่อ และอุปกรณ์ ซึ่งท าให้นักเรียนเกิด   
ความตื่นเต้นกับการท ากิจกรรม และเกิดความรู้สึกอยากที่จะเรียน และอยากมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เมื่อพิจารณา   
ในด้านความสนใจใฝ่รู้ ด้านการมีใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และด้านการมีความสงสัย และกระตือรือร้น
ที่จะหาค าตอบ พบว่า นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ที่ดีในระดับสูงที่สุด เนื่องจากในกิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นน า               
ขั้นกิจกรรม ขั้นสรุป และขั้นบูรณาการเพ่ือน าไปใช้ท าให้กิจกรรมการเรียนส าเร็จ นักเรียนมีบทบาทการร่วมกิจกรรม              
อย่างเต็มที่มีส่วนร่วม ในการค้นคว้าหาค าตอบ มีส่วนร่วมในการร่วมอภิปรายผลการท ากิจกรรม แสดงความคิดเห็น
และลงข้อสรุป ดังนั้นนักเรียนจึงมีจิตวิทยาศาสตร์ที่ดีในระดับที่สูง เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นกิจกรรม                          
ขั้นสรุป และขั้นบูรณาการเพ่ือน าไปใช้ ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นเชื่อมโยง องค์ความรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน              
ของนักเรียน นักเรียนจึงเห็นความส าคัญของวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เพียงแค่การเรียนรู้ในชั้นเรียนเท่านั้น แต่เป็นการ
น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริงในด้านความซื่อสัตย์ ด้านความอดทน มุ่งมั่น พบว่า นักเรียนมี                 
จิตวิทยาศาสตร์ที่ดีในระดับสูง เนื่องจากในกิจกรรมการเรียนรู้ใน ขั้นกิจกรรม ขั้นสรุป นักเรียนมีโอกาสได้แสดง            
ความคิดเห็นลงในใบกิจกรรม มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  ให้ความช่วยเหลือเพ่ือนเมื่อเพ่ือนต้องการ
ขอความช่วยเหลือ ในด้านความคิดสร้างสรรค์ด้านการมีความสงสัย และกระตือรือร้นที่จะหาค าตอบ พบว่า นักเรียนมี
จิตวิทยาศาสตร์ที่ดีในระดับสูง เนื่องจากในกิจกรรมการเรียนรู้ ในขั้นสรุป ขั้นบูรณาการเพ่ือน าไปใช้ นักเรียนสามารถ
น าความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และนักเรียนกล้าซักถามปัญหาขณะท ากิจกรรมการเรียนรู้เมื่อ
เกิดข้อสงสัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุลพงษ์ กลิ่นหอม (2549) กล่าวว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้                  
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยของจิตวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 
ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ                   
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ท าให้นักเรียนเกิดความประทับใจในการเรียนรู้ เห็นคุณค่าของวิชาวิทยาศาสตร์ และเกิดจิตวิทยาศาสตร์ที่ดี           
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นุศรา เอ่ียมเนาวรัตน์ (2542, น. 91 - 94) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน และจิตวิทยาศาสตร์ต่อสิ่งแวดล้อมของนักเรียน 
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียน
เรื่อง สิ่ งแวดล้อมแบบยั่ งยืนแตกต่างจากการสอนแบบปกติ นอกจากนี้ยั งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                                    
รัชนี ฤดีรัชต์ (2546, น. 85) ที่ได้ศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้สมองเป็นฐาน ผลการวิจัย พบว่า                  
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ท าให้นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตร์สูงกว่าการเรียนด้วยการเรียนรู้ตามปกติ 
เนื่องจากนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการส ารวจตรวจสอบสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ  ตัว ได้แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกนั 
สามารถน าไปสู่ค าตอบที่ตนเองก าลังค้นหา และท าให้นักเรียนอยากรู้อยากเห็นจะกระตุ้นให้นักเรียนกลาย                   
เป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี้นักเรียนยังมีจิตวิทยาศาสตร์ที่ดีต่อการท ากิจกรรมในชุดกิจกรรม                   
การเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของนักเรียน เพราะไม่เคยท ามาก่อนท าให้นักเรียนต้องคิดหาทางออก ท าให้เกิด
ความท้าทาย อัฎธพร มาข า (2543, น. 29) กล่าวว่า จิตวิทยาศาสตร์ หมายถึง ทัศนคติหรือระดับความพึงพอใจ                  
ของบุคคลต่อกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย ด้านความสนใจใฝ่รู้ ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความอดทน มุ่งมั่น                    
ด้านการมีใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการมีความสงสัยและกระตือรือร้นที่
จะหาค าตอบจิตวิทยาศาสตร์จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้น ๆ  โดยเกิดจากพ้ืนฐานของการรับรู้ 
ค่านิยม และประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับ ระดับจิตวิทยาศาสตร์จะเกิดขึ้นเมื่อกิจกรรมนั้น ๆ สามารถ
ตอบสนองความต้องการแก่บุคคลนั้นได้              
 
5.8 ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้
และการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 5.8.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
   1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐานของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องจึงควรสนับสนุนให้ครูผู้สอน
สร้าง และพัฒนาสื่อเพ่ือน ามาใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้เกิดผลต่อผู้เรียนต่อไป 
   2. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ควรน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิด
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยอาจเลือกเนื้อหาที่เหมาะสม
มาจัดท าเป็นชุดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ ซึ่งจะช่วยพัฒนานักเรียนทั้งทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และจิตวิทยาศาสตร์ 
   3. ครูผู้สอนควรสร้างบรรยากาศ ในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่เรียนโดยให้
ผู้เรียนได้แสดงความความสามารถของตนเอง ออกมาอย่างอิสระ ทั้งในด้านความรู้ ความคิด และการลงมือปฏิบัติ
เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการด้านสมองเพ่ือที่จะได้รับองค์ความรู้อย่างเต็มที่ 
   4. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐานควรใช้ความรู้
ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับสมองเป็นเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการ อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ 
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 5.8.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยครั้งต่อไป 
   1. ควรพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมอง เป็น
ฐาน ในสาระการเรียนรู้อื่น ๆ  ตามระดับชั้นต่าง ๆ  
   2. ควรมีการวิจัยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
สมองเป็นฐานกับตัวแปรอ่ืน ๆ เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างมีเหตุผล ทักษะกระบวนการ                  
ทางวิทยาศาสตร์ ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย   หน้าข้อที่ถูกต้องที่สุด 
1.  พิจารณาแผนภาพ แล้วตอบค าถาม (การวิเคราะห์) 
 
 
           น่าจะเป็นสัตว์ในข้อใด 
 ก.  มด   
 ข.  ลิง 
 ค.  หนอน   
 ง.  หมี 
2.  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแบบใด ที่ส่งผลดีต่อชาวสวนผลไม้มากที่สุด  
(ความเข้าใจ) 
     ก.  ภาวะปรสิต                                        
     ข.  ภาวะอิงอาศัย  
     ค.  ภาวะพ่ึงพา                                         
     ง.  ได้ประโยชน์ร่วมกัน 
3.  สิ่งมีชีวิตในข้อใดมีความสัมพันธ์แตกต่างจากพวก (การวิเคราะห์) 
     ก.  ไลเคน  
     ข.  โปรโตซัวในล าไส้ปลวก 
     ค.  เหาฉลามกับปลาฉลาม   
     ง.  พืชตะกูลถั่วกับแบคทเรียที่ปมรากถั่ว 
4. แบคทีเรียมีบทบาทใดในโซ่อาหาร (ความรู้/ความจ า) 
     ก. เป็นผู้ล่า 
     ข. เป็นผู้ผลิต 
     ค. เป็นผู้บริโภค 
     ง. เป็นผู้ย่อยสลาย 
5.  ผึ้งกับดอกไม้มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบใด (ความรู้ / ความจ า) 
     ก.  ได้ประโยชน์ร่วมกัน       
     ข.  พ่ึงพาอาศัยกัน           
     ค.  อิงอาศัย           
     ง.   ภาวะปรสิต 
 
 

ใบไม้ A นก งู       

A 



 

 
6.  โซ่อาหารในข้อใดเขียนถูกต้อง (การประเมินค่า)  
     ก.  ต้นพืช  ตั๊กแตน  กิ้งก่า                     
     ข.  กบ  ผึ้ง  ดอกไม้ 
     ค.  ใบไม้  ตั๊กแตน  คางคก                     
     ง.  สิงโต  ม้าลาย   เสือ 
7. ในน้ ามีปลาในนามีข้าว ค าว่าน้ าและนาให้ความหมายที่ตรงกับข้อใดในทางนิเวศวิทยา  
(การวิเคราะห์)  
    ก.  ระบบนิเวศ 
    ข.  ชีวภาพ 
    ค.  กลุ่มสิ่งมีชีวิต 
    ง.  แหล่งท่ีอยู่ 
8. ตาราง สายพันธุ์ของหอยที่พบในป่าชายเลนที่มีความหนาแน่นของต้นไม้แตกต่างกัน  
(การวิเคราะห)์ 

ความหนาแน่นของต้นไม้ 
(จ านวนต้นต่อไร่) 

สายพันธุ์ของหอยที่พบ 

979 A B C D 
395 A C 
125 A D 

    
  จากตาราง ถ้าป่ามีความหนาแน่นของต้นไม้ลดลงจะส่งผลกระทบต่อหอยสายพันธุ์ใดเป็นอันดับแรก 

ก.  A   
ข.  B 
ค.  C   
ง.  D 

9. กลุ่มสิ่งมีชีวิตในข้อใดที่พบอยู่ในระบบนิเวศป่าไม้ทั้งหมด (การประเมินค่า) 
    ก.  ต้นสัก ต้นไผ่ เสือ ช้าง 
    ข.  ต้นเฟิร์น ต้นล าพู หิ่งห้อย ม้า 
    ค.  ต้นเข็ม ต้นกล้วยไม้ งูเห่า นกฮูก 
    ง.  ต้นหญ้า ต้นตะแบก สิงโต ม้าลาย 
10. ข้อใดคือตัวอย่างการพรางตัว (ความเข้าใจ) 
      ก.  กวางเดินหาอาหาร 
      ข.  จิ้งจกมีสีกลมกลืนกับผนังบ้าน 
      ค.  กบอยู่ในโคลนในช่วงฤดูหนาว 
      ง.  ปีกผีเสื้อมีลายคล้ายกับลูกตาสัตว์ 
 
 
 
 



 

 
 
11. แหล่งทรัพยากรใดท่ีใช้เป็นแหล่งผลิตอาหารเลี้ยงประชากร (ความเข้าใจ) 
      ก.  ภูเขา 
      ข.  พ้ืนดิน 
      ค.  ป่าไม ้
      ง.  ชายหาด 
12. การเพ่ิมขึ้นของประชากรมนุษย์มีผลท าให้ทรัพยากรชนิดใดลดลงอย่างรวดเร็ว (การวิเคราะห์) 
      ก.  ดิน   
      ข.  น้ า    
      ค.  ป่าไม ้          
      ง.  อากาศ 
13.  ถ้าพ้ืนที่ป่าไม้ถูกท าลายเป็นจ านวนมากจะเกิดผลกระทบอย่างไร (การวิเคราะห์) 
      ก.  ฝนตกหนักมาก  
      ข.  ปริมาณเมฆเพ่ิมมากขึ้น 
      ค.  เกิดลมพายุอย่างรุนแรง 
      ง.   สภาพอากาศร้อน แห้งแล้ง 
14. ข้อใดไม่ใช่การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ า (การน าไปใช้) 
  ก.  หมู่บ้านจัดสรรควรสร้างบ่อดักไขมัน   
  ข.  การลดการสร้างโรงงานอุตสาหกรรม   
  ค.  การติดตั้งกังหัน เพ่ือให้ก๊าซออกซิเจนแก่น้ า     
      ง.  การให้ความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปในการใช้ปุ๋ยและสารเคมีก าจัดศัตรูพืช  
15. สัตว์ป่าสงวนมีก่ีชนิด (ความรู้ / ความจ า) 
 ก.  10 ชนิด 
 ข.  15 ชนิด 
 ค.  20 ชนิด 
 ง.  ไม่มีข้อใดถูก 
16. นักเรียนจะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้อย่างไร (การน าไปใช้)    
  ก.  ไม่ฆ่าสัตว์ในวันพระ   
      ข.  ไม่ท้ิงขยะลงในแม่น้ าล าคลอง  
  ค.  ไม่เลี้ยงสัตว์ในบริเวณบ้าน  
      ง.  ไม่ใช้น้ าในแม่น้ าล าคลอง 
17. นกในข้อใดไม่จัดเป็นสัตว์ป่าสงวน (ความรู้ / ความจ า)  
       ก.  นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร                       
       ข.  นกแต้วแร้วท้องด า 
       ค.  นกกระเรียน 
       ง.  นกกาฮัง 
 



 

 
18.  โครงการใดที่เป็นการช่วยลดมลพิษและเพ่ิมอากาศบริสุทธิ์ให้มีในสังคม (การวิเคราะห์) 
       ก.  โครงการพัฒนาแม่น้ าล าคลอง 
       ข.  โครงการสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน 
       ค.  โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ 
       ง.  โครงการแจกผ้าห่มกันหนาว 
19.  ข้อใดไม่ใช่สาเหตุในการท าลายพื้นที่ป่าไม้ (การสังเคราะห์) 
   ก.  สัตว์ป่ากินพืชในป่าเป็นอาหาร                       
       ข.  การลักลอบตัดไม้ เพื่อน าไม้ไปขาย 
   ค.  การท าเหมืองแร่ หรือสร้างเข่ือน                     
       ง.   การท าไร่เลื่อนลอยและสร้างที่ดินท ากิน 
20. ภัยพิบัติธรรมชาติในข้อใดที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในทะเลและบริเวณแนวชายฝั่ง  
(การสังเคราะห์) 
   ก.  พายุไต้ฝุ่น          
       ข.  คลื่นสึนามิ        
       ค.  ภูเขาไฟปะทุ     
       ง.  แผ่นดินไหว 
21.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวิธีใดที่เป็นการอนุรักษ์แบบยั่งยืน (การประเมินค่า) 
      ก.  สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรให้กับคนในชุมชน 
      ข.  จัดหน่วยเฝ้าระวังทรัพยากรชุมชน 
      ค.  ปลูกต้นไม้ทดแทนที่สูญเสียไป 
      ง.  เพ่ิมโทษผู้กระท าความผิด 
22.  ใครทิ้งขยะได้ถูกประเภท (การน าไปใช้) 
      ก.  ต้ัมทิ้งเศษอาหารลงในถังขยะสีเขียว 
      ข.  อาร์ตทิ้งแก้วกระดาษลงในถังขยะสีแดง 
      ค.  พิมพ์ทิ้งเศษอาหารลงในถังขยะสีเหลือง 
      ง.  นุ้ยทิ้งแก้วกระดาษลงในถังขยะสีเขียว 
23. เด็กหญิงนับดาวเตรียมอาหารใส่กล่องข้าวและใส่ถุงผ้าเพ่ือน ามารับประทานที่โรงเรียนทุกวันการกระท าของ
เด็กหญิงนับดาวช่วยลดขยะชนิดใด (การสังเคราะห์) 
     ก. เศษอาหารและโฟม 
     ข. ถุงพลาสติกและโฟม 
     ค. เศษอาหารและถุงพลาสติก 
     ง. กระดาษเคลือบและถุงพลาสติก 
24.  การที่เราต้องมีมาตรการประหยัดก๊าซธรรมชาติและน้ ามัน เนื่องมาจากสาเหตุใดเป็นส าคัญ  
(การน าไปใช้) 
       ก.  น้ ามันแพง    
       ข.  ทรัพยากรเหล่านี้ใช้แล้วหมดไป 
       ค.  ทรัพยากรเหล่านี้มีค่า             
       ง.  ไทยไม่สามารถผลิตทรัพยากรเหล่านี้เองได้ 
25.  วัสดุในข้อใดที่สามารถน ามารีไซเคิลได้ (การวิเคราะห์) 
        ก.  โลหะ                        
        ข.  ถ่านไฟฉาย 
        ค.  โฟม                      
        ง.  กระดาษท่ีเคลือบพลาสติก 
 



 

 
26.  การกระท าของใครที่น่าจะมีผลเสียต่อสัตว์น้ ามากที่สุด (การวิเคราะห์)     
   ก.  ทิ้งเศษใบไม้ลงในล าคลอง  
   ข.  น าเสื้อผ้าไปซักริมคลอง   
   ค.  ตกปลาเมื่อมีเวลาว่าง   
       ง.  น าเรือประมงออกจับปลาในทะเล 
27.  เศษอาหาร ควรน าไปทิ้งลงในถังขยะสีใด (ความรู้ / ความจ า)     
       ก.  สีแดง 
       ข.  สีเหลือง 
       ค.  สีน้ าเงิน 
       ง.  สีเขียว 
28.  การกระท าใดเป็นการใช้น้ าอย่างประหยัดและคุมค่า (การสังเคราะห์) 
       ก.  อาบน้ าโดยใช้ฟักบัว 

       ข.  ซักผ้าด้วยมือ 
       ค.  รองน้ าใส่กะละมังไว้ล้างรถ 
       ง.  น าน้ าสุดท้ายของการล้างจานไปรดต้นไม้ 
29.  ข้อใดเป็นการบ าบัดน้ าเสียอย่างถูกวิธี  (ความเข้าใจ)                                       
       ก. ขุดท่อระบายน้ า 
       ข. ขุดดินกลบแหล่งน้ าเสีย 
       ค. ติดตั้งกังหันบ าบัดน้ าเสีย 
       ง. ปล่อยสัตว์น้ าลงในแม่น้ า 
30. ความหมายที่ถูกต้องที่สุดของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติคือ (ความเข้าใจ)                                                                                                                                                               
     ก.  ไม่น าทรัพยากรมาใช้เลย 
     ข.  ด ารงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไป 
     ค.  การเพ่ิมพูนทรัพยากรธรรมชาติให้มีมากที่สุด 
     ง.  การรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 
31. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ “แร่” (ความรู้ / ความจ า) 
     ก. ธาตุหรือสารประกอบอินทรีย์ 
     ข. ธาตุหรือสารประกอบอนินทรีย์ 
     ค. มีสถานะเป็นของแข็งและมีโครงสร้างเป็นผลึก 
     ง. ถูกทังข้อ ข. และ ข้อ ค. 
32. แร่ที่มีความแข็งมากที่สุดคือแร่ชนิดใด (ความรู้/ความจ า)                               
     ก. แร่ดีบุก 
     ข. แร่ใยหิน 
     ค. เพชร 
     ง. ทองค า 
33. การกระท าของใครที่เป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรแร่มากที่สุด (การวิเคราะห์)         
     ก. เมใช้หินและแร่ธาตุอย่างประหยัด 
     ข. เก่งใช้แร่ชนิดอื่นทดแทน 
     ค. นวิน าแร่ที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีก 
     ง. ถูกทุ่กข้อ 
34. ข้อใดไม่ใช่การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต (การสังเคราะห์) 
     ก. จิ้งจกมีหาง 
     ข. ผักบุ้งมีล าต้นกลวง 
     ค. พืชผลัดใบในฤดูร้อน 
     ง. หนอนมีสีคล้ายใบไม้ที่เกาะอยู่ 
 
 



 

 
35. สัตว์เปลี่ยนสีผิวของตัวเองเพ่ือสิ่งใด (ความเข้าใจ) 
     ก. ล่าเหยื่อ 
     ข. ลอกคราบ 
     ค. พรางตาจากศัตรู 
     ง. เพ่ือดึงดูดความสนใจเพศตรงข้าม 
36. ข้อใดคือผลกระทบจากการตัดไม้ท าลายป่า (การวิเคราะห์) 
     ก. ฝนไม่ตกตามฤดูกาล 
     ข. อากาศร้อนข้ึน 
     ค. ดินเสีย 
     ง. น้ าเน่าเสีย 
37. การปฏิบัติในข้อใดที่สามารถรักษาดุลทรัพยากรธรรมชาติได้ดีที่สุด (การน าไปใช)้ 
     ก. เมื่อตัดต้นไม้มาใช้ประโยชน์ต้องใช้ให้คุ้มค่า 
     ข. ตัดต้นไม้มาใช้ประโยชน์ต้องปลูกทดแทน 
     ค. ไม่น าต้นไม้มาใช้ประโยชน์เลย 
     ง. ถูกทุกข้อ 
38. เพราะเหตุใดพืชจึงเป็นผู้ผลิตในระบบนิเวศ (การวิเคราะห์) 
     ก. พืชสามารถดูดน้ าและแร่ธาตุจากดินได้โดยตรง 
     ข. พืชเป็นอาหารของคนและสัตว์ 
     ค. พืชสามารถสังเคราะห์แสงและสร้างอาหารเองได้ 
     ง. พืชสามารถให้ปัจจัย 4 แก่มนุษย์ได้ 
39. การกระท าของใครที่น่าจะมีผลเสียต่อสัตว์น้ ามากท่ีสุด (การประเมินค่า) 
     ก. เก่งทิ้งเศษใบไม้ลงในล าคลอง 
     ข. กิ๊ฟน าเสื้อผ้าไปซักริมคลอง 
     ค. ไผ่ตกปลาเมื่อมีเวลาว่าง 
     ง. บอลน าเรือประมงออกจับปลาในทะเล 
40. ระบบห่วงโซ่อาหารนั้น เห็ด รา จุลินทรีย์ มีหน้าที่อะไร (ความรู้ / ความจ า) 
     ก. ผูล้่า 
     ข. ผู้บรโิภค 
     ค. ผู้ย่อยสลาย 
     ง. ผู้ผลิต 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้ออกข้อสอบ      นางสาวเกษณี  เตชพาหพงษ์ 
ผู้ตรวจทาน         ……………………………………… 
วัดและประเมิน    ……………………………………… 
 



 

 
เฉลย 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
 
 

ข้อ 1.  ค. ข้อ 21.  ก. 
ข้อ 2.  ง. ข้อ 22.  ก. 
ข้อ 3.  ค. ข้อ 23.  ข. 
ข้อ 4.  ง. ข้อ 24.  ข. 
ข้อ 5.  ก. ข้อ 25.  ก. 
ข้อ 6.  ก. ข้อ 26.  ข. 
ข้อ 7.  ง. ข้อ 27.  ง. 
ข้อ 8.  ก. ข้อ 28.  ง. 
ข้อ 9.  ก. ข้อ 29.  ค. 
ข้อ10.  ข. ข้อ 30.  ง. 
ข้อ11.  ข. ข้อ 31.  ง. 
ข้อ12.  ค. ข้อ 32.  ค. 
ข้อ13.  ง. ข้อ 33.  ง. 
ข้อ14.  ก. ข้อ 34.  ก. 
ข้อ15.  ข. ข้อ 35.  ค. 
ข้อ16.  ข. ข้อ 36.  ก. 
ข้อ17.  ง. ข้อ 37.  ข. 
ข้อ18.  ง. ข้อ 38.  ค. 
ข้อ19.  ก. ข้อ 39.  ข. 
ข้อ20.  ข. ข้อ 40.  ค. 
 



 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเปน็ฐาน (BBL) 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นางสาวเกษณี  เตชพาหพงษ์ 

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 
 

 

โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 



 

 
วิชาวิทยาศาสตร์                                                                    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                                         เวลา 12 ชั่วโมง 
 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็นชุดกจิกรรมย่อยดังนี้ 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆ      เวลา 2 ชั่วโมง 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง โซ่อาหารและสายใยอาหาร                                     เวลา 1 ชั่วโมง 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ             เวลา 1 ชั่วโมง 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น                      เวลา 2 ชั่วโมง 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ทรัพยากรปุาไม้                                                   เวลา 1 ชั่วโมง 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ทรัพยากรสัตว์ปุา                                                เวลา 1 ชั่วโมง 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ทรัพยากรดิน                                                   เวลา 1 ชั่วโมง 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ทรัพยากรแร่                                                   เวลา 1 ชั่วโมง 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง น้้าเพ่ือชีวิต                                                       เวลา 1 ชั่วโมง 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  เวลา 1 ชั่วโมง 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 1. ส้ารวจและอภิปรายความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆ ได้ 
 2. อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหารได้ 
 3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการด้ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นได้ 
 4. อภิปรายแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อการด้ารงชีวิตได้ 
 5. วิเคราะห์ผลการเพิ่มข้ึนของประชากรมนุษย์ต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้ 
 6. อภิปรายผลต่อสิ่งมีชีวิตจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทั้งโดยธรรมชาติและโดยมนุษย์ได้ 
 7. อภิปรายแนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ 
 8. มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้มในท้องถิ่นได้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
 มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ  ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน้าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  ว 2.1 วิเคราะห์ อภิปรายและอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต 
ความส้าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายของระบบนิเวศและดุลยภาพของระบบนิเวศ 
 
 
 

 
 



 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชุดดังนี้ 
   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 1 ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆ 
             ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 2 โซ่อาหารและสายใยอาหาร 
    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 4 สิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 
    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 5 ทรัพยากรปุาไม้ 
    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 6 ทรัพยากรสัตว์ปุา 
    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 7 ทรัพยากรดิน 
             ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 8 ทรัพยากรแร่ 
             ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 9 น้้าเพ่ือชีวิต 
             ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 10 การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
    ซึ่งภายในแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีองค์ประกอบ ดังนี้  
    1.1  สาระส้าคัญ   1.6 การวัดและการประเมินผล 
    1.2  สาระการเรียนรู้   1.7 เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมิน 
             1.3  จุดประสงค์การเรียนรู้  1.8 แบบทดสอบหลังเรียน 
             1.4  กิจกรรมการเรียนการสอน  1.9 ใบกิจกรรม 
             1.5  สื่อการเรียนรู้   1.10 ใบความรู้  
2. ครูผู้สอนศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แต่ละชุดก่อนด้าเนินการสอนเพ่ือความเข้าใจ  
3. ครูเตรียมการสื่อ และอุปกรณ์ท่ีใช้ส้าหรับชุดกิจกรรมนั้นให้มีจ้านวนที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
4. การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมครูให้นักเรียนศึกษาค้าชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรมส้าหรับนักเรียนกรณีที่นักเรียนมี
ข้อสงสัยเกี่ยวกับค้าชี้แจงให้สอบถามครู และครูต้องอธิบายให้ค้าชี้แจงเพ่ิมเติมให้นักเรียนเข้าใจสามารถท้ากิจกรรมได้ 
5. ระหว่างนักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ครูมีหน้าที่เป็นผู้อ้านวยความสะดวก และอาจตั้งค้าถามเพ่ือส่งเสริม
การคิดโดยครูยึดหลักการสอนตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐานซึ่งประกอบด้วยหลักการส้าคัญ ดังนี้ 
1. สมองเป็นเครื่องประมวลผลที่ท้างานในเชิงขนาน 2. การเรียนรู้ต้องอาศัยการท้างานของระบบสรีระทั้งหมด 3. มนุษย์
มีความอยากที่จะค้นหาความหมายแต่ก้าเนิด 4. การค้นหาความหมายของมนุษย์เป็นกิจกรรมที่เป็นรูปแบบ  5. อารมณ์
มีความส้าคัญต่อการท้างานแบบมีรูปแบบ 6. สมองประมวลข้อมูลแบบเป็นส่วนย่อย ๆ  และแบบทั้งหมดพร้อม ๆ  กัน  
7. การเรียนรู้อาศัยทั้งการจดจ่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และการรับรู้ต่อสภาพรอบข้าง 8. การเรียนรู้เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการรับรู้ต่าง ๆ  ทั้งขณะที่มีสติรับรู้และขณะไม่มีสติรับรู้อยู่เสมอ 9. เรามีวิธีการกับการจดจ้าอย่างน้อยสองวิธี 
10. เราเข้าใจได้ง่าย และจดจ้าได้อย่างแม่นย้า  11.  การเรียนรู้แบบซับซ้อนจะถูกกระตุ้นโดยความท้าทาย และถูก
ยับยั้งโดยการถูกข่มขู่ 12. สมองแต่ละคนมีความเฉพาะตัวไม่เหมือนกัน 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าช้ีแจงในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ส าหรับครู 



 

6. บทบาทส้าคัญของครูที่ควรยึดในแต่ละขั้นตอนมีดังนี้ 

 6.1 บทบาทส้าคัญในขั้นตอนการอุ่นเครื่อง คือ การแนะน้าและสาธิตการบริหารสมองซึ่งครู
อาจต้องฝึกการน้าท่าทางการบริหารสมองก่อนที่จะน้ามาสอนในแต่ละชุดกิจกรรม 
 6.2 บทบาทส้าคัญในขั้นน้า คือ ครูเป็นผู้กระตุ้นการใช้สมองทั้งสองซีกของนักเรียนโดยสมอง
ซีกขวาควบคุมด้านอารมณ์ และความรู้สึก ครูต้องให้นักเรียนรู้สึกอิสระ และปลอดภัยในการเรียนรู้ 
ส้าหรับสมองซีกซ้ายควบคุมการคิดที่เป็นระบบ และประมวลข้อมูลโดยครูตั้งค้าถาม หรือแนะน้าให้
นักเรียนคิดอย่างสมเหตุสมผลตามหลักวิทยาศาสตร์ 
 6.3 ครูเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติหรือลงมือท้ากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เช่น การส้ารวจ         
การทดลอง โดยมีครูเป็นผู้อ้านวยความสะดวก 
 6.4 ครูเน้นให้นักเรียนได้ใช้สมองซีกซ้ายในการสร้างข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ โดยครูให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพ่ือให้นักเรียนได้คิดอย่างสมเหตุสมผล หรือคิดอ้างหลักฐาน ข้อมูล ในการสร้างข้อสรุป 
 6.5 ครูกระตุ้นให้นักเรียนคิดเชิงประยุกต์โดยใช้ความรู้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ หรือสถานการณ์
จริงในชีวิตประจ้าวันของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าการเรียนวิทยาศาสตร์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สาระส าคัญ 
กลุ่มสิ่งมีชีวิต คือ สิ่งมีชีวิตตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปที่อาศัยอยู่ร่วมกันในแหล่งที่อยู่ใดแหล่งที่อยู่หนึ่ง 
ระบบนิเวศ หมายถึง ความสัมพันธ์ที่กลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่อาศัยเดียวกันมี

ความสัมพันธ์    ซึ่งกันและกัน และมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นแหล่งที่อยู่ หมายถึง 
ลักษณะบริเวณที่กลุ่มสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ 

ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่ในด้านต่าง ๆ  
 

สาระการเรียนรู้ 
1. ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในด้านแหล่งที่อยู่ แบ่งเป็นระบบนิเวศบนบกและในน้้า 
2. ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในด้านแหล่งอาหาร 
3. ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในด้านแหล่งสืบพันธุ์ 
4. ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในด้านแหล่งเลี้ยงดูลูกอ่อน 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ส้ารวจและสังเกตสิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่ได้ (P) 
2. อธิบายความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในด้านแหล่งอาหาร แหล่งสืบพันธุ์ แหล่งเลี้ยงดูลูกอ่อนได้ (K) 
3. มีพฤติกรรมการท้างานกลุ่มท่ีดี (A) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ 



 

 

 

กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

หลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

1. ขั้นอุ่นเครื่อง (ขยับกาย ขยายสมอง การบริหารสมอง) 
ครูแนะน้าและสาธิตการบริหารสมอง ดังนี้ ยืนกางขาเล็กน้อย 
1.1 ท่าบริหารปุุมสมอง ใช้มือขวานวดไหปลาร้าซ้าย และ
มือซ้ายนวดบริเวณสะดือ 30 วินาที จากนั้นสลับมือ 
1.2 ท่าเคลื่อนไหล่สลับข้าง โดยการย่้าเท้าอยู่กับที่ ยกเข่า
ให้สูงศอกซ้ายแตะเข่าขวา และศอกขวาแตะเข่าซ้าย
สลับกัน ปฏิบัติ 10 ครั้ง 
1.3 ท่าเกี่ยวตะขอ โดยยืนไขว้มือสองข้างให้ประสานกัน 
เหยียดแขนทั้งสองออกไปด้านหน้า นิ้วโปุงชี้ลงพ้ืนแล้ว
พลิกมือ ม้วนเข้าหาตัว แล้วพักไว้ที่บริเวณหน้าอก ทิ้งศอก
ลงทั้งสองข้าง พร้อมทั้งกระดกลิ้นติดเพดานปาก เป็นการ
กระตุ้นประสาทเส้นเอ็นบริเวณลิ้นปฏิบัติ 10 ครั้ง 
1.4 ท่าแตะหู มือซ้ายจับหูขวา มือขวาอ้อมไปจับหูซ้าย 
สลับกันไปมา 10 ครั้ง 
1.5 ท่าผ่อนคลาย ยื่นมือทั้งสองข้างประกบกันในลักษณะ
พนมมือเป็นรูปดอกบัวตูม โดยให้นิ้วมือทุกนิ้วสัมผัสกัน
เบาๆ  พร้อมกับหายใจเข้า – หายใจออก ปฏิบัติ 1 - 2 นาท ี

ข้อ 1 สมองเป็นตัวประมวลข้อมูลแบบ
คู่ขนาน ท้างานหลาย  ๆอย่างได้ในเวลา
เดียวกัน  
(มีความสัมพันธ์ตรงกับข้อ 1.1 – 1.5 
เพราะท้าให้นักเรียนสามารถเคลื่อนไหว
อวัยวะได้พร้อมกัน) 
 
ข้อ 2 การเรียนรู้ใช้ทุกส่วนของร่างกาย 
(มีความสัมพันธ์ตรงกับข้อ 1.1 – 1.5 
เพราะท้าให้นักเรียนสามารถเคลื่อนไหว
อวัยวะได้พร้อมกัน) 
 
 

2. ขั้นน า 
2.1 ครูเปิดวิดิทัศน์เรื่อง ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิต
ในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ  ให้นักเรียนดู ดังนี้ 
- อาหารของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง 
- ต้นกระบองเพชรที่อยู่ในทะเลทราย 
- ผักตบชวาที่ลอยอยู่ในน้้า 
- ผักกระเฉดที่ลอยน้้า 
- หมีข้ัวโลกที่อาศัยอยู่ขั้วโลกเหนือ 
- นกที่ท้ารังอยู่บนต้นไม้ 
- ไส้เดือนที่อาศัยอยู่บริเวณพ้ืนดิน 
- ค้างคาวที่อาศัยอยู่ในถ้้า 
 
 

 

ข้อ 4 การค้นหาความหมายเกิดขึ้นอย่างมี
แบบแผน 
(มีความสัมพันธ์ตรงกับข้อ 2.1 เพราะการ
เปิดวิดิทัศน์ให้นักเรียนดูชว่ยท้าให้
นักเรียนเกิดความคิดที่จะหาความหมาย
ได้อย่างมีแบบแผน) 
 
ข้อ 5 อารมณ์มีความส้าคัญต่อการเรียนรู ้
(มีความสัมพันธ์ตรงกับข้อ 2.1 เพราะการ
เปิดวิดิทัศน์ให้นักเรียนดูชว่ยท้าให้
นักเรียนมีความตืน่ตัวก่อนเข้าสู่บทเรียน) 
 
 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 



 

 

กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

 

 
 

หลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

- อูฐที่อาศัยอยู่ในทะเลทราย 
หลังจากที่ดูวิดิทัศน์แล้วครูใช้ค้าถามเพ่ือกระตุ้นความ
สนใจของนักเรียน ดังนี้ 

ข้อ 6 สมองประมวลข้อมูลทั้งส่วนย่อย
และส่วนรวมไปพร้อมกัน 
(มีความสัมพันธ์ตรงกับข้อ 2.1 เพราะการ
เปิดวิดิทัศน์ให้นักเรียนดูช่วยท้าให้
นักเรียนเกิดการประมวลข้อมูลต่างๆ  จาก
ข้อมูลที่เป็นส่วนย่อยไปยังข้อมูลส่วน
ร่วมได้) 

       - นักเรียนทราบหรือไม่ว่าท้าไมหมีขั้วโลกเหนือถึงได้มี
ชั้นไขมันเยอะและมีขนปกคลุมร่างกายหนา 
       - นักเรียนทราบหรือไม่ว่า นกท้ารังอยู่บนต้นไม้เพ่ือ
ใช้ประโยชน์ในด้านใด 
       - ในวิดิทัศน์นี้นักเรียนพบพืชชนิดใดบ้าง 
       - นักเรียนคิดว่าพืชชนิดใดที่อาศัยอยู่ในน้้า และ
เพราะเหตุใดจึงลอยอยู่ในน้้าได้ 
      จากที่นักเรียนได้ดูวิดิทัศน์นักเรียนคิดว่าพืชชนิดใด
แตกต่างจากพวก 
2.2 ครูเปิดโอกาสให้เด็กได้คิด สนทนากับเพ่ือน อย่างอิสระ 

 

3. ขั้นกิจกรรม 
3.1 แบ่งกลุ่มนักเรียน 6 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน คละชาย / หญิง 
3.2 นักเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมกันตั้งชื่อกลุ่ม และเลือกผู้น้า
กลุ่มออกมารับชุดกิจกรรมที่จัดเตรียมไว ้
3.3 ครูอธิบายขั้นตอนการใชชุ้ดกิจกรรมให้นักเรียนฟังดังนี้ 
- ให้นักเรียนน้าบัตรภาพที่อยู่ในชุดกิจกรรมมาวางลงในแผง
กระดานที่ครูเตรียมใหโ้ดยจัดความสัมพันธ์ของกลุ่ม
สิ่งมีชีวิตในด้านต่าง ๆ  ให้ถูกต้อง 
- ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันตอบค้าถามหลังจากที่นักเรียน
ได้น้าบัตรภาพวางลงในแผงกระดานเสรจ็เรียบร้อยแลว้ 
- ให้นักเรียนแตล่ะกลุ่มส่งตัวแทนออกมาหน้าชั้นเรียน 
 
 
 
 

 

ข้อ 4 การค้นหาความหมายเกิดขึ้นอย่างมี
แบบแผน 
(มีความสัมพันธ์ตรงกับข้อ 3.3 เพราะการ
น้าบัตรภาพมาวางลงในแผงกระดานให้
ถูกต้องนักเรียนต้องเกิดความเข้าใจใน
ความหมายของภาพถึงจะน้าบัตรภาพมา
วางลงในแผงกระดานได้อย่างมีแบบแผนได้) 
 
ข้อ 6 สมองประมวลข้อมูลทั้งสว่นย่อย
และส่วนรวมไปพร้อมกัน 
(มีความสัมพันธ์ตรงกับข้อ 3.3 เพราะการ 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ตามแนวคิดการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐาน 
 

 
 

หลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

3.4 นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน้าเสนอผลการท้ากิจกรรมลง
ในใบกิจกรรม  

 

น้าบัตรภาพมาวางลงในแผงกระดานให้
ถูกต้องนักเรียนต้องประมวลข้อมูลทั้ง
ส่วนย่อยและส่วนรวมไปพร้อมกันก่อนถงึ
จะน้าบัตรภาพมาวางลงในแผงกระดานได้
อย่างถูกต้อง) 
 
ข้อ 12 สมองแต่ละคนเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว 

4. ขั้นสรุป 
4.1 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ
กลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 
     - ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในด้านแหล่งอาหาร 
     - ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในด้านแหล่งสืบพันธ์ 
     - ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในด้านแหล่งเลี้ยงดูลูก 
     - ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านความสามัคคี              
การรอคอย การแบ่งปัน การยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
และการดูแลรักษาธรรมชาติให้สวยงาม 

ข้อ 8 การเรียนรู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ส้านึกได้และกระบวนการใต้ส้ านึก 
(เรียนรู้ในขณะรู้ตัว และไม่รู้ตัว) 
(มีความสัมพันธ์ตรงกับข้อ 4.1 เพราะการ
ท้ากิจกรรมในแต่ละขั้นตอนไม่ว่าจะเป็น
การให้นักเรียนท้ากิจกรรมโดยลงมือ
ปฏิบัตินักเรียนจะเกิดความรู้และเกิด
ความเข้าใจในขณะที่รู้ตัว 

5. ขั้นบูรณาการเพื่อน าไปใช้            
5.1 นักเรียนและครูร่วมสนทนาถึงการอยู่ร่วมกันว่า            
“ทุกคนต้องท้าตามข้อตกลงของการอยู่ร่วมกันต้องยอมรับ
ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ จึงจะเป็นที่รักของคนอ่ืน      
จะท้าให้การอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข” 
5.2 นักเรียนและครูร่วมสนทนาประเด็นต่อไปนี้ 
    - นักเรียนคิดว่าความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในด้าน
แหล่งที่อยู่ แบ่งเป็นระบบนิเวศใดบ้าง 
5.2 นักเรียนและครูช่วยกันเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย 

ข้อ 10 สมองเข้าใจและจ้าข้อเท็จจริงได้ดี
ที่สุด เมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นได้รับการปลูกฝัง
อย่างเป็นธรรมชาติ 
(มีความสัมพันธ์ตรงกับข้อ 5.1 เพราะการ
ท้ากิจกรรมในแต่ละขั้นตอนท้ าให้
นักเรียนเกิดความรู้และเกิดความเข้าใจ 
และสามารถอธิบายได้) 
 



 

สื่อการเรียนรู้ 
1. วิดิทัศน์ เรื่อง  เรื่อง ความสมัพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหลง่ที่อยู่ต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
       - อาหารของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง   - ต้นกระบองเพชรที่อยู่ในทะเลทราย 
       - ผักตบชวาที่ลอยอยู่ในน้้า               - ผักกระเฉดที่ลอยน้้า 
       - หมีขั้วโลกที่อาศัยอยู่ขั้วโลกเหนือ      - ค้างคาวที่อาศัยอยู่ในถ้้า 
       - ไส้เดือนที่อาศัยอยู่บริเวณพ้ืนดิน       - อูฐที่อาศัยอยู่ในทะเลทราย 
2. ชุดกิจกรรมเรื่อง ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆ   
ประกอบด้วยบัตรภาพ ดังต่อไปนี้     
- นกท้ารังบนต้นไม้ – นกกินหนอน  - กบผสมพันธุ์  - เต่าวางไข ่ - งูก้าลังกินกระต่าย 
- แมวผสมพันธุ์  - แม่ไก่กกไข่  - วัวก้าลังกินหญ้า  - เสือก้าลังกินม้าลาย  - ช้างผสมพันธุ์ 
- แม่แมวก้าลังให้นมลูกแมว  - หมีแพนด้าก้าลังให้อาหารลูก  - เต่าผสมพันธุ์ 
- ม้าก้าลังกินหญ้า  - หมีแพนด้าผสมพันธุ์ 
3. ใบกิจกรรมเรื่อง ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆ               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตัวชี้วัด ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. การใช้อุปกรณ์
ในชุดกิจกรรม  

ใช้อุปกรณ์ในชุด
กิจกรรมได้อย่าง
ถูกต้องตาม
หลักการปฏิบัติ
และใช้ได้
คล่องแคล่ว 

ใช้อุปกรณ์ในชุด
กิจกรรมได้อย่าง
ถูกต้องตาม
หลักการปฏิบัติ 
แตใ่ช้ไม่คล่อง 

ใช้อุปกรณ์ในชุด
กิจกรรมได้อย่าง
ถูกต้องโดยมีครู 
หรือผู้อื่นเป็นผู้
แนะน้า 

ใช้อุปกรณ์ในชุด
กิจกรรม ไม่
ถูกต้อง และไม่มี
ความ
คล่องแคล่วใน
การใช ้

2. การบันทึกผล 
  การท้ากิจกรรม 

บันทึกผลเป็นระยะ
อย่างถูกต้องมี
ระเบียบ มีการ
อธิบายข้อมูลให้
เห็นความเชื่อมโยง
เป็นภาพรวม เป็น
เหตุเป็นผล และ
เป็นไปตามการท้า
ชุดกิจกรรม 

บันทึกผลเป็น
ระยะอย่าง
ถูกต้อง มีความ
เป็นระเบียบ มี
การอธิบายข้อมูล
ให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์
เป็นไปตามชุด
กิจกรรม   

บันทึกผลเป็น
ระยะแต่ไมมี่
ความเป็น
ระเบียบ  และไม่
มีการอธิบาย
ข้อมูลให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์
ของการท้าชุด
กิจกรรม 

บันทึกผลปการ
ท้ากิจกรรมไม่
ครบและไม่
เป็นไปตามชดุ
กิจกรรม 
 
 

3. การจัดกระท้า 
ข้อมูลและ 

    การน้าเสนอ 
 

จัดกระท้าข้อมูล
อย่างเป็นระบบ มี
การเชื่อมโยงให้
เห็นเป็นภาพรวม 
และน้าเสนอด้วย
วิธีแบบต่าง ๆ   

จัดกระท้าข้อมูล
อย่างเป็นระบบ
มีการจ้าแนก
ข้อมูลให้เห็น
ความสัมพันธ ์
และน้าเสนอด้วย
วิธีแบบต่าง ๆ  
ได้แต่ยังไม่
ชัดเจน 

จัดกระท้าข้อมูล
อย่างเป็นระบบ           
มีการยกตัวอย่าง
เพ่ิมเติมให้เข้าใจ
ง่ายและน้าเสนอ
ด้วยวธิีแบบต่าง 
 ๆ แต่ยังไม่

ชัดเจน             

จัดกระท้าข้อมูล 
อย่างไม่เป็น
ระบบ และมีการ
น้าเสนอ                        
ไม่สื่อความหมาย
และไม่ชัดเจน 

4. การสรุปผลการ
ท้ากิจกรรม 

 

สรุปผลการท้า
กิจกรรมได้อย่าง
ถูกต้อง กระชับ 
ชัดเจน และ
ครอบคลุมข้อมูล
จากการวิเคราะห์
ทั้งหมด 

สรุปผลการท้า
กิจกรรมได้อย่าง
ถูกต้อง แต่ยังไม่
ครอบคลุมข้อมูล
จากการวิเคราะห์
ทั้งหมด 

สรุปผลการท้า
กิจกรรมได้ โดยมี
ครูหรือผู้อื่น
แนะน้าบ้าง จึง
สามารถสรุปได้
ถูกต้อง 

สรุปผลการท้า
กิจกรรมตาม
ความรู้ที่พอมีอยู่ 
โดยไม่ใช้ข้อมูล
จากชุดกิจกรรม 

 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการปฏิบัติชุดกิจกรรมของนักเรียน 



 

 
 
 
 
 

 
   ค าชี้แจง :  
    1. ข้อสอบเป็นแบบปรนัยเลือกตอบทั้งหมด 10 ข้อ 
    2. ให้นักเรียนเลือกค้าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค้าตอบเดียวและท้าเครื่องหมาย × ลงในกระดาษค้าตอบ 
 
    1. สิ่งแวดล้อมหมายถึงข้อใด                                                    
        ก.  สิ่งที่อยู่รอบตัวเราทีไม่มีวันหมดสิ้น                        
        ข. ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้้า แร่ธาตุ  ปุาไม้ สัตว์ปุา     
        ค. สิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา ทั้งท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น                                              
             ง. สิ่งที่อยู่รอบๆ  ตัวเรา ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  เช่น น้้า แร่ธาตุ  ปุาไม้ สัตว์ปุา                                 
    2. ข้อใดต่อไปนี้จัดว่าเป็นสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น               
        ก. แม่น้้าท่ีมีในท้องถิ่น                                            
        ข. สิ่งมีชีวิตที่มีในท้องถิ่น                                         
        ค. สิ่งรอบตัวที่มีในท้องถิ่น                               
        ง. สิ่งไม่มีชีวิตที่มีในท้องถิ่น                                  
    3. ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตข้อใดต่างจากพวก     
        ก. ผักกระเฉดที่ลอยอยู่น้้า                                    
        ข. ค้างคาวที่อาศัยอยู่ในถ้้า                                           
        ค. แม่นกก้าลังปูอนหนอนให้ลูกนกในรัง                       
        ง. ไม่มีข้อใดถูก                                             
    4. ข้อใดไม่จัดว่าเป็นแหล่งที่อยู่                                   
        ก. ทุ่งนา                                                             
        ข. ท้องฟูา                                                            
        ค. หนองน้้า                                                          
        ง. ใต้ขอนไม้                                         
    5. ถ้านักเรียนส้ารวจบริเวณหนองน้้านักเรียนจะพบสิ่งมีชีวิตใดมากท่ีสุด                                                
        ก. กิ้งกือ                                                              
        ข. ผีเสื้อ                                                              
        ค. คางคก 
        ง. สาหร่ายหางกระรอก 
 
 
 
 
 
 
  

 

แบบทดสอบหลังเรียน (ชุดที่ 1) 
เรื่อง ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งทีอยู่ต่าง ๆ 

 



 

 
 
 
 
 
    ค าชี้แจง :  
    1. ข้อสอบเป็นแบบปรนัยเลือกตอบทั้งหมด 10 ข้อ 
    2. ให้นักเรียนเลือกค้าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค้าตอบเดียวและท้าเครื่องหมาย × ลงในกระดาษค้าตอบ 
  
     6. ข้อใดคือความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตด้านแหล่งอาหาร 
       ก. นกท้ารังบนต้นไม้ 
       ข. เต่าวางไข่ 
          ค.  งูก้าลังกินกระต่าย 
        ง.  แมวผสมพันธุ์    
      7. ข้อใดคือความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในด้านแหล่งสืบพันธุ์ 
       ก. แม่ไก่กกไข่ 
       ข. วัวก้าลังกินหญ้า 
       ค. จิ้งหรีดและตั๊กแตนในพงหญ้า 
       ง. ช้างก้าลังผสมพันธุ์ในปุา 
    8. แหล่งที่อยู่มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด  
       ก. มนุษย์ท้างานบนส้านักงานในเวลากลางวัน  
       ข. งูขดตัวอยู่ใต้ก้อนหินในยามอากาศร้อน 
       ค. สัตว์น้้าชอบอาศัยบริเวณท่ีมีพืชน้้าปกคลุม 
         ง. กบจ้าศีลในฤดูหนาวและใช้อาหารที่สะสมอยู่ในรูปไขมันช่วงฤดูหนาว 
    9. ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดว่าเป็นระบบนิเวศ 
        ก. ทุ่งนา 
        ข. สระน้้า 
        ค. ขอนไม้ผุ 
        ง. ปลาหางนกยูง 10 ตัว 
     10. ข้อใดคือความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตด้านแหล่งเลี้ยงดูลูกอ่อน 
        ก. แมวก้าลังกินหนู 
        ข. นกท้ารังบนต้นไม้ 
        ค. เต่าวางไข่ 
        ง. ช้างผสมพันธุ์ 
 
 

 

 

  

แบบทดสอบหลังเรียน (ชุดที่ 1) 
เรื่อง ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งทีอยู่ต่าง ๆ 

 



 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล ………………………………………………….….… เลขที่ ……………… ชั้น ………………. 

   โรงเรียน…………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 
ข้อที่ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

คะแนนที่ได้ ……………………  

กระดาษค าตอบ 
เรื่อง ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งทีอยู่ต่าง ๆ 

 



 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล ………………………………………………….….… เลขที่ ……………… ชั้น ………………. 

   โรงเรียน…………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลย 
แบบทดสอบหลังเรียน 

ข้อที่ ก ข ค ง 
1   ×  
2   ×  
3   ×  
4  ×   
5    × 
6    × 
7    × 
8   ×  
9    × 
10   ×  

คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

คะแนนที่ได้ ……………………  

กระดาษค าตอบ 
เรื่อง ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งทีอยู่ต่าง ๆ 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ค าชี้แจง: ให้นักเรียนพิจารณาบัตรภาพที่ครูแจกให้แล้วท้าเครื่องหมายถูก    ลงในช่องต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 

 
ชนิดของสัตว์ 

ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ 
ด้านแหล่ง
อาหาร 

ด้านแหล่ง
สืบพันธุ์ 

ด้านแหล่ง 
เลี้ยงดูลูกอ่อน 

บนบก ในน้ า 

นกท ารังบนต้นไม้      
นกกินหนอน      
กบผสมพันธุ์      
เต่าวางไข่      
งูก าลังกินกระต่าย      
แมวผสมพันธุ์      
แม่ไก่กกไข่      
วัวก าลังกินหญ้า      
เสือก าลังกินม้าลาย      
ช้างผสมพันธุ์      
แม่แมวก าลังให้นม
ลูกแมว 

     

หมีแพนด้าก าลังให้
อาหารลูก 

     

 

ชื่อกลุ่ม ……………………………………………………………………… 
ชื่อสมาชิก 1. …………………………………………..…………………………. เลขที ่………………….. 
 
    2. ………………………………………………………………………. เลขท่ี ………………….. 
 
    3. ………………………………………………………………………. เลขท่ี ………………….. 
 
    4. ………………………………………………………………………. เลขท่ี ………………….. 
 
    5. ………………………………………………………………………. เลขท่ี ………………….. 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เร่ือง ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวติในแหล่งทีอยูต่่าง ๆ 



 

สาระส าคัญ 

 โซ่อาหาร (food chain) คือ กินต่อกันเป็นทอด ๆ ของสิ่งมีชีวิต 
หลักการเขียนโซ่อาหาร นิยมให้ผู้ถูกกินอยู่ทางซ้ายมือ และผู้กินอยู่ทางขวามือ ปลายหัว

ลูกศรชี้ไปทางผู้กิน 
สายใยอาหาร (food web) หมายถึง ความสัมพันธ์ของโซ่อาหารหลาย ๆ โซ่อาหาร             

ในธรรมชาติ โซ่อาหารจะสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อนในรูปสายใยอาหาร 
 

สาระการเรียนรู้ 
1. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหาร 
2. หลักการเขียนโซ่อาหาร 
3. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูปของสายใยอาหาร 
4. หลักการเขียนสายใยอาหาร 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ส้ารวจและสังเกตสิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่ได้ (P) 
 2. อธิบายความหมายของห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหารได้ (K) 
 3. เขียนและอธิบายหลักการเขียนห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหารได้ (K) 
 4. มีพฤติกรรมการท้างานกลุ่มท่ีดี (A) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมชีีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 โซ่อาหารและสายใยอาหาร 



 

 

 

กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

หลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

1. ขั้นอุ่นเครื่อง (ขยับกาย ขยายสมอง การบริหารสมอง) 
ครูแนะน้าและสาธิตการบริหารสมอง ดังนี้ ให้นักเรียนยืน               
กางขาเล็กน้อย 
1.1 ท่าบริหารปุุมสมอง ใช้มือขวานวดไหปลาร้าซ้าย และ
มือซ้ายนวดบริเวณสะดือ 30 วินาที จากนั้นสลับมือ 
1.2 ท่าบริหารปุุมขมับ ใช้นิ้วทั้งสองข้างนวดขมับเบา ๆ  วน
เป็นวงกลม ประมาณ 30 วินาที ถึง 1 นาทีจากนั้นกวาดตา
มองจากซ้ายไปขวา และจากพ้ืนมองขึ้นไปที่เพดาน 
1.3 ท่าบริหารปุุมใบหู ให้นิ่วหัวแม่มือกับนิ้วชี้จับที่
ส่วนบนสุดด้านนอกของใบหูทั้ง 2 ข้างจากนั้นนวดตามริม
ขอบนอกของใบหูทั้ง 2 ข้างพร้อม ๆ  กันให้นวดไล่ลงมา
จนถึงติ่งหูเบา ๆ  ท้าซ้้าหลาย ๆ  ครั้ง ควรท้าท่านี้ก่อนอ่าน
หนังสือเพ่ือเพ่ิมความจ้า และมีสมาธิมากขึ้น 
1.4 ท่าการผ่อนคลาย ยื่นใช้มือ ทั้ง 2 ข้างประกบกันใน
ลักษณะพนมมือเป็นรูปดอกบัวตูม โดยให้นิ้วทุกนิ้วสัมผัส
กันเบา ๆ  พร้อมกับหายใจเข้า – ออก ท้าท่านี้ประมาณ               
5 - 10 นาท ี

ข้อ 1 สมองเป็นตัวประมวลข้อมูลแบบคู่ขนาน 
ท้างานหลาย ๆ  อย่างได้ในเวลาเดียวกัน หรือ
พร้อม ๆ  กัน  
(มีความสัมพันธ์ตรงกับข้อ 1.1 – 1.4 เพราะท้าให้
นักเรียนสามารถเคลื่อนไหวอวัยวะได้พร้อมกัน) 
 
ข้อ 2 การเรียนรู้ใช้ทุกส่วนของร่างกาย 
(มีความสัมพันธ์ตรงกับข้อ 1.1 – 1.4 เพราะท้าให้
นักเรียนสามารถเคลื่อนไหวอวัยวะได้พร้อมกัน) 

2. ขั้นน า 
2.1 ครูเปิดวิดิทัศน์เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตใน
รูปแบบของโซ่อาหาร และสายใยอาหารให้นักเรียนดู  
     หลังจากดูวิดิทัศน์ครูใช้ค้าถามกระตุ้นความสนใจ
ของนักเรียน ดังนี้  
    - หลังจากที่ได้ดูวิดิทัศน์นักเรียนพบสัตว์อะไรบ้าง 
     - นักเรียนทราบหรือไม่ว่านกกับปลามีความสัมพันธ์
กันอย่างไร  
    - นักเรียนทราบหรือไม่ว่าระหว่างผู้ล่ากับเหยื่อใคร
ถ่ายทอดพลังงานให้ใคร 
2.2 ครูเปิดโอกาสให้เด็กได้คิด สนทนากับเพ่ือน อย่างอิสระ 

ข้อ 4 การค้นหาความหมายเกิดขึ้นอย่างมี
แบบแผน 
(มีความสัมพันธ์ตรงกับข้อ 2.1 เพราะ
การเปิดวิดิทัศน์ให้นักเรียนดูช่วยท้าให้
นักเรียนเกิดความคิดที่จะหาความหมาย
ได้อย่างมีแบบแผน) 
 
ข้อ 5 อารมณ์มีความส้าคัญต่อการเรียนรู้ 
(มีความสัมพันธ์ตรงกับข้อ 2.1 เพราะการเปิด           
วิดิทัศน์ให้นักเรียนดูช่วยท้าให้นักเรียนมี      
ความตื่นตัวก่อนเข้าสู่บทเรียน) 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 



 

กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

หลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

3. ขั้นกิจกรรม 
3.1 แบ่งกลุ่มนักเรียน 6 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน คละชาย / 
หญิง  
3.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตั้งชื่อกลุ่ม และส่ง
ตัวแทนกลุ่มให้ออกมารับชุดกิจกรรมที่จัดเตรียมไว้ 
3.3 ครูแนะน้าการท้าชุดกิจกรรม ตามขั้นตอน ดังนี้ 
     - ให้นักเรียนน้าบัตรภาพมาติดลงบนแผงกระดานโดย
เรียงล้าดับความสัมพันธ์ของโซ่อาหารให้ถูกต้อง 
     - ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันลงมือท้ากิจกรรม 
     หลังจากที่นักเรียนได้น้าบัตรภาพมาติดลงบนแผน
กระดานแล้ว จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันตอบค้าถาม                    
ลงในใบกิจกรรมให้ถูกต้อง 
     เมื่อนักเรียนตอบค้าถามลงใบกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว         
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน้าเสนอหน้าชั้น
เรียน 
3.4 ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ             
ห่วงโซ่อาหาร   

ข้อ 4 การค้นหาความหมายเกิดขึ้นอย่างมีแบบ
แผน 
(มีความสัมพันธ์ตรงกับข้อ 3.3 เพราะการน้า
บัตรภาพมาวางลงในแผงกระดานให้ถูกต้อง 
นักเรียนต้องเกิดความเข้าใจในความหมายของ
ภาพถึงจะน้าบัตรภาพมาวางลงในแผงกระดาน
ได้อย่างมแีบบแผนได้) 
 
ข้อ 6 สมองประมวลข้อมูลทั้งส่วนย่อย และ
ส่วนรวมไปพร้อมกัน 
(มีความสัมพันธ์ตรงกับข้อ 3.3 และ 3.4 เพราะ          
การน้าบัตรภาพมาวางลงในแผงกระดานให้
ถูกต้องนักเรี ยนต้องประมวลข้อมูลทั้ ง
ส่วนย่อย และส่วนรวมไปพร้อมกันก่อนถึงจะ
น้าบัตรภาพมาวางลงในแผงกระดานพร้อมกับ
อธิบาย หรือแสดงความคิดเห็นได้ อย่าง
ถูกต้อง) 
 
ข้อ 12 สมองแต่ละคนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

4. ขั้นสรุป 
4.1 เมื่อครูสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับโซ่อาหารแล้วครูได้
อธิบายถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในรูปของสายใย
อาหารให้นักเรียนฟังจากนั้นครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง 
สายใยอาหาร    ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ท้า โดยมีครู
คอยให้ค้าชี้แนะขั้นตอนการท้ากิจกรรมอย่างใกล้ชิด 
ดังนี้ 
    - ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันดูบัตรภาพที่ครูแจกให้
แล้วน้ามาเขียนในรูปของสายใยอาหารลงในใบกิจกรรม
ให้ถูกต้องพร้อมทั้งวาดรูประบายสีให้สวยงาม 
4.2 ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันลงมือท้ากิจกรรม 
4.3 เมื่อนักเรียนลงมือท้าใบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว              
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน้าเสนอหน้าชั้น
เรียน 
4.4 ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ             
สายใยอาหาร 
 

ข้อ 8 การเรียนรู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ส้านึกได้และกระบวนการใต้ส้านึก (เรียนรู้
ในขณะรู้ตัว และ ไม่รู้ตัว) 
(มีความสัมพันธ์ตรงกับข้อ 4.1 และ 4.4 เพราะ             
การท้ากิจกรรมในแต่ละขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการ           
ให้นักเรียนท้ากิจกรรมโดยลงมือปฏิบัติ หรือ
เป็นการตอบค้าถาลงในใบกิจกรรมนักเรียนจะ
เกิดความรู้ และเกิดความเข้าใจในขณะที่รู้ตัว 
และไม่รู้ตัว) 
 
ข้อ 12 สมองแต่ละคนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
 
 



 

สื่อการเรียนรู้ 
1. วิดิทัศน์เรื่อง โซ่อาหารและสายใยอาหาร 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- กวางก้าลังกินหญ้าเป็นอาหาร 
- เสื้อก้าลังวิ่งไล่ล่ากวางเพ่ือเป็นอาหาร 
- อีแร้งก้าลังกินซากสัตว์ที่ตายแล้ว 
2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โซ่อาหารและสายใยอาหาร 
ประกอบด้วยบัตรภาพดังนี้ 
- ต้นหญ้า – ต้นผักบุ้ง – ต้นอ้อย – ต้นข้าว  -  กระต่าย  – หนอน  – นกแก้ว  - หนู        
- เสือ  - งู – ปลา – สิงโต – ม้าลาย – เต่า – จระเข้ – ช้าง- แมว – เหยี่ยว  - กบ   - สุนัข  
4. ใบกิจกรรม เรื่อง โซ่อาหารและสายใยอาหาร 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

หลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

5. ขั้นบูรณาการเพื่อน าไปใช้ 
5.1 นักเรียนและครูร่วมสนทนาถึงการอยู่ร่วมกันว่า               
“ทุกคนต้องท้าตามข้อตกลงของการอยู่ร่วมกัน ต้อง
ยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ จึงจะเป็นที่รักของ
คนอ่ืนจะท้าให้การอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข” 
5.2 นักเรียนและครูร่วมสนทนาประเด็นต่อไปนี้ 
    - ให้นักเรียนยกตัวอย่างผู้บริโภคเนื้อสัตว์เป็นอาหาร 
    - ให้นักเรียนยกตัวอย่างผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์เป็น
อาหาร 
    - ให้นักเรียนยกตัวอย่างผู้บริโภคซากสิ่งมีชีวิตที่ตาย
เน่าเปื่อยผุพังเป็นอาหาร 
    - ให้นักเรียนยกตัวอย่างผู้ย่อยสลาย 
5.3 นกัเรียนและครูช่วยกันเก็บใบกิจกรรมให้เรียบร้อย 

ข้อ 10 สมองเข้าใจ และจ้าข้อเท็จจริงได้ดี
ที่สุด เมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นได้รับการปลูกฝังอย่าง
เป็นธรรมชาต ิ
(มีความสัมพันธ์ตรงกับข้อ 5.1 และ 5.2 เพราะ
การท้ากิจกรรมในแต่ละขั้นตอนท้าให้นักเรียน
เกิดความรู้ และเกิดความเข้าใจ และสามารถ
อธิบายได้) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตัวชี้วัด ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. การใช้อุปกรณ์ใน
ชุดกิจกรรม  

ใช้อุปกรณ์ในชุด
กิจกรรมได้อย่าง
ถูกต้องตาม
หลักการปฏิบัติ
และใช้ได้
คล่องแคล่ว 

ใช้อุปกรณ์ในชุด
กิจกรรมได้อย่าง
ถูกต้องตาม
หลักการปฏิบัติ 
แต่ใช้ไม่คล่อง 

ใช้อุปกรณ์ในชุด
กิจกรรมได้อย่าง
ถูกต้องโดยมีครู 
หรือผู้อื่นเป็นผู้
แนะน้า 

ใช้อุปกรณ์ในชุด
กิจกรรม ไม่
ถูกต้อง และไม่มี
ความ
คล่องแคล่วใน
การใช ้

2. การบันทึกผล 
  การท้ากิจกรรม 

บันทึกผลเป็นระยะ
อย่างถูกต้องมี
ระเบียบ มีการ
อธิบายข้อมูลให้เห็น
ความเชื่อมโยงเป็น
ภาพรวม เป็นเหตุ
เป็นผล และเป็นไป
ตามการท้าชุด
กิจกรรม 

บันทึกผลเป็น
ระยะอย่าง
ถูกต้อง มีความ
เป็นระเบียบ มี
การอธิบายข้อมูล
ให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์
เป็นไปตามชุด
กิจกรรม   

บันทึกผลเป็น
ระยะแต่ไมมี่
ความเป็น
ระเบียบ  และไม่
มีการอธิบาย
ข้อมูลให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์
ของการท้าชุด
กิจกรรม 

บันทึกผลปการ
ท้ากิจกรรมไม่
ครบและไม่
เป็นไปตามชดุ
กิจกรรม 
 
 

3. การจัดกระท้า 
ข้อมูลและ 

    การน้าเสนอ 
 

จัดกระท้าข้อมูล
อย่างเป็นระบบ มี
การเชื่อมโยงให้เหน็
เป็นภาพรวม และ
น้าเสนอดว้ยวธิี
แบบต่าง ๆ   

จัดกระท้าข้อมูล
อย่างเป็นระบบ
มีการจ้าแนก
ข้อมูลให้เห็น
ความสัมพันธ ์
และน้าเสนอด้วย
วิธีแบบต่าง ๆ  
ได้แต่ยังไม่
ชัดเจน 

จัดกระท้าข้อมูล
อย่างเป็นระบบ           
มีการยกตัวอย่าง
เพ่ิมเติมให้เข้าใจ
ง่ายและน้าเสนอ
ด้วยวธิีแบบต่าง 
 ๆ แต่ยังไม่

ชัดเจน             

จัดกระท้าข้อมูล 
อย่างไม่เป็น
ระบบ และมีการ
น้าเสนอ                        
ไม่สื่อความหมาย
และไม่ชัดเจน 

4. การสรุปผลการท้า
กิจกรรม 

 

สรุปผลการท้า
กิจกรรมได้อย่าง
ถูกต้อง กระชับ 
ชัดเจน และ
ครอบคลุมข้อมูลจาก
การวิเคราะห์
ทั้งหมด 

สรุปผลการท้า
กิจกรรมได้อย่าง
ถูกต้อง แต่ยังไม่
ครอบคลุมข้อมูล
จากการวิเคราะห์
ทั้งหมด 

สรุปผลการท้า
กิจกรรมได้ โดยมี
ครูหรือผู้อื่น
แนะน้าบ้าง จึง
สามารถสรุปได้
ถูกต้อง 

สรุปผลการท้า
กิจกรรมตาม
ความรู้ที่พอมีอยู่ 
โดยไม่ใช้ข้อมูล
จากชุดกิจกรรม 

 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการปฏิบัติชุดกิจกรรมของนักเรียน 



 

 

 
 

 
    ค าชี้แจง:  
    1. ข้อสอบเป็นแบบปรนัยเลือกตอบทั้งหมด 10 ข้อ 
    2. ให้นักเรียนเลือกค้าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค้าตอบเดียวและท้าเครื่องหมาย × ลงในกระดาษค้าตอบ 
 
    1. ข้อใดเป็นผู้ผลิตทั้งหมด                                                    
        ก.  ใบไม้      ต้นหญ้า  ผักตบชวา                        
        ข. จุลินทรีย์  ต้นข้าว   ต้นหญ้า     
        ค. ต้นหญ้า   ม้าลาย    สิงโต 
             ง.   ต้นข้าว         เห็ด             รา       
    2. ข้อใดท้าให้เกิดความสมดุลของธรรมชาติ               
        ก. สิงโตกินม้าลาย                                            
        ข. กิ้งก่าเปลี่ยนสีล้าตัว                                         
        ค. ฝูงนกอพยพลงทางใต้                               
        ง. เสือมีลายล้าตัวกลมกลืนกับปุา                                  
    3. สิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารได้เอง เรียกว่า     
        ก. ผู้ผลิต                                    
        ข. ผู้บริโภค                                           
        ค. ผู้ย่อยสลาย                       
        ง. ไม่มีข้อใดถูก                                             
    4. ในระบบนิเวศ ผู้ผลิต หมายถึง สิ่งมีชีวิตใด                                   
        ก. มนุษย์ 
        ข. แมลง                                                         
        ค. สัตว์                                                          
        ง. พืช                                         
    5. แผนภาพข้างต้นนี้ แสดงถึงอะไร           
 
 
 
 
 
                                               
       ก. ห่วงโซ่อาหาร                                                           
       ข. สายใยอาหาร                                                             
       ค. พีระมิดอาหาร 
       ง. การถ่ายทอดพลังงาน 
 
  

แบบทดสอบหลังเรียน (ชุดที่ 2) 
เรื่อง โซ่อาหารและสายใยอาหาร 

 



 

 

 

 
 
 
     ค าชี้แจง:  
     1. ข้อสอบเป็นแบบปรนัยเลือกตอบทั้งหมด 10 ข้อ 
     2. ให้นักเรียนเลือกค้าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค้าตอบเดียวและท้าเครื่องหมาย × ลงในกระดาษค้าตอบ 
  
      6. จากแผนภาพผังโซ่อาหาร  สิ่งมีชีวิต  C  น่าจะเป็นข้อใด 
 
 
      
        ก. หญ้า 
        ข. กระต่าย 
            ค.  กบ 
          ง.  งู    
       7. จากโซ่อาหารต่อไปนี้  สาหร่าย             ไรน้้า                กุ้ง             ปลา   สิ่งมีชวีิตใดจัดเป็นผู้บรโิภคสัตว ์
        ก. กุ้งและปลา 
        ข. ไรน้้า 
        ค. ปลา 
        ง. กุ้ง 
    8. ไส้เดือน มีความส้าคัญอย่างไรต่อระบบนิเวศโดยท้าหน้าที่เป็น ……………  
        ก. ผู้ผลิต                                    
        ข. ผู้บริโภค                                           
        ค. ผู้ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์                       
        ง. ไม่มีข้อใดถูก                                             
    9. ห่วงโซ่อาหาร  หมายถึง 
        ก. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน 
        ข. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตระหว่างผู้ล่ากับผู้ถูกล่า 
        ค. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
        ง. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่มีการกินต่อกันเป็นทอด ๆ 
       10. สายใยอาหาร  หมายถึง 
         ก. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตระหว่างผู้ล่ากับผู้ถูกล่า 
         ข. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
         ค. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่มีการกินต่อกันเป็นทอด ๆ 
         ง. การถ่ายทอดสารอาหารจากห่วงโซ่อาหารหนึ่งไปยังห่วงโซ่อาหารหนึ่ง 
 
 

  

แบบทดสอบหลังเรียน (ชุดที่ 2) 
เรื่อง โซ่อาหารและสายใยอาหาร 

 

ตั๊กแตน นก C เหยี่ยว 



 

  

 

 

 

     ชื่อ-สกุล ………………………………………………….….… เลขท่ี ……………… ชั้น ………………. 

     โรงเรียน……………………………………………..…………………………………………………………… 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 
ข้อที่ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

คะแนนที่ได้ ……………………  

กระดาษค าตอบ 
เรื่อง โซ่อาหารและสายใยอาหาร 

 



 

  

 

 

 

     ชื่อ-สกุล ………………………………………………….….… เลขท่ี ……………… ชั้น ………………. 

     โรงเรียน……………………………………………..…………………………………………………………… 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลย 
แบบทดสอบหลังเรียน 

ข้อที่ ก ข ค ง 
1 ×    
2 ×    
3 ×    
4    × 
5  ×   
6    × 
7 ×    
8   ×  
9    × 
10    × 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

คะแนนที่ได้ ……………………  

กระดาษค าตอบ 
เรื่อง โซ่อาหารและสายใยอาหาร 

 



 

 

ชื่อกลุ่ม ……………………………………………………………………… 
ชื่อสมาชิก 1. ………………………………………………………………………. เลขที ่………………….. 
 
    2. ………………………………………………………………………. เลขท่ี ………………….. 
 
    3. ………………………………………………………………………. เลขท่ี ………………….. 
 
    4. ………………………………………………………………………. เลขท่ี ………………….. 
 
    5. ………………………………………………………………………. เลขท่ี ………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ค าชี้แจง: ให้นักเรียนวาดภาพระบายสีสิ่งมีชวีิตที่พบในชุดกิจกรรมให้สวยงาม พร้อมระบชุนิดของ      
   สิ่งมีชีวิตให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เร่ือง โซ่อาหารและสายใยอาหาร 



 

ค าชี้แจง: ให้นักเรียนน้าชนิดของสิ่งมีชีวิตที่พบมาเขียนเป็น โซ่อาหาร  ให้ถูกต้อง พร้อมระบายสีให้สวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง 
การเขียนห่วงโซ่อาหาร (Food Chain) 

 

 

 

 



 

ค าชี้แจง: ให้นักเรียนน้าชนิดของสิ่งมีชีวิตที่พบมาเขียนเป็น  สายใยอาหาร  ให้ถูกต้อง พร้อมระบายส ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง 
การเขียนสายใยอาหาร (Food Web) 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

สาระส าคัญ 

สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแต่ละแห่งมีความสัมพันธ์ในแง่โซ่อาหาร 3 แบบคือ แบบที่ 1             
การได้รับประโยชน์ร่วมกัน เช่น นกเอ้ียงกับควาย ผีเสื้อกับดอกไม้ แบบที่ 2 ฝุายหนึ่งได้
ประโยชน์อีกฝุายหนึ่งไม่เสียประโยชน์หรือภาวะอิงอาศัยหรือภาวะเกื้อกูล เช่น กล้วยไม้กับ
ต้นไม้ใหญ่ และแบบที่ 3  ฝุายหนึ่งได้ประโยชน์ และอีกฝุายหนึ่งเสียประโยชน์ หรือภาวะปรสิต 
เช่น พยาธิในล้าไส้คน และภาวะเหยื่อกับผู้ล่า เช่น แมวกับหนู 

 
สาระการเรียนรู้ 

1. ภาวะการได้รับประโยชน์ร่วมกัน 
2. ภาวะอิงอาศัย 
3. ภาวะล่าเหยื่อ 
4. ภาวะปรสิต 

5. ภาวะแข่งขัน 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ส้ารวจความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศได ้(P) 
 2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในรูปแบบความสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้ (K) 
 3. ยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศได้ (K) 
 4. มีพฤติกรรมการท้างานกลุ่มท่ีดี (A) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมชีีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 



 

 

 

กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

หลักการเรียนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐาน 

1. ขั้นอุ่นเครื่อง (ขยับกาย ขยายสมอง การบริหารสมอง) 
ครูแนะน้า และสาธิตการบริหารสมอง ดังนี้ ยืนกางขาเล็กน้อย 
1.1 ท่าบริหารปุุมสมอง ใช้มือขวานวดไหปลาร้าซ้าย และน้า 
มือซ้ายนวดบริเวณสะดือ 30 วินาที จากนั้นสลับมือ 
1.2 ยกมือทั้งสองข้างให้มือขวาท้าท่าโปูงโดยก้ามือ และยกหวั
แม่มือขึ้นมา ส่วนมือซ้ายให้ท้าท่าก้อย โดยก้ามือ และเหยียด
นิ้วก้อยชี้ออกมา และเปลี่ยนมาเปน็โปูงดว้ยมือซ้าย และก้อย
ด้วยมือขวาจากนั้นให้ท้าสลับกันไปมา 10 ครั้ง 
1.3 ยกมือทั้งสองข้างขึ้นมาให้มือขวาท้าท่าจีบ โดยใช้
นิ้วหัวแม่มือประกบกับนิ้วชี้สว่นนิ้วอ่ืน ๆ   ใหเ้หยียดออกไป 
และใช้มือซ้ายท้าเป็นรูปตวัแอล  (L)  โดยให้กางนิว้หัวแม่มือ
กับนิ้วชี้ออกไป สว่นนิว้ที่เหลือใหก้้าเอาไว้ 
จากนั้นให้ท้าสลับกันไปมา 10 ครั้ง 
1.4 ท่าการผ่อนคลาย ยื่นใช้มือ ทั้ง 2 ข้างประกบกันในลักษณะ
พนมมือเป็นรูปดอกบัวตูม โดยใหน้ิ้วทุกนิ้วสัมผสักันเบา ๆ  
พร้อมกับหายใจเข้า  -  ออก ท้าท่านี้ประมาณ   
5  -  10 นาท ี

ข้อ 1 สมองเป็นตัวประมวลข้อมูลแบบ
คู่ขนาน ท้างานหลาย ๆ  อย่างได้ในเวลา
เดียวกัน หรือพร้อม ๆ  กัน  
(มีความสัมพันธ์ตรงกับข้อ 1.1 – 1.4  
เพราะท้าให้นักเรียนสามารถเคลื่อนไหว
อวัยวะได้พร้อมกัน) 
 
ข้อ 2 การเรียนรู้ใช้ทุกส่วนของร่างกาย 
(มีความสัมพันธ์ตรงกับข้อ 1.1 – 1.4  
เพราะท้าให้นักเรียนสามารถเคลื่อนไหว
อวัยวะได้พร้อมกัน) 
 

2. ขั้นน า 
2.1 ครูเปิดวิดิทัศน์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต              
ในระบบนิเวศ ให้นักเรียนดูโดยเนื้อหาภายในวิดิทัศน์มี ดังนี้  
     - ความสัมพันธ์ของภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกัน 
     - ความสัมพันธ์ของภาวะอิงอาศัย 
     - ความสัมพันธ์ของภาวะแข่งขัน 
     - ความสัมพันธ์ของภาวะปรสิต 
     - ความสัมพันธ์ของภาวะล่าเหยื่อ 
  หลั งจากดู วิ ดิทั ศน์ครู ใช้ ค้ าถามกระตุ้ นความสนใจ                 
ของนักเรียน ดังนี้  
     - นักเรียนพบสัตว์อะไรบ้างในวิดิทัศน์นี้ 
     - นักเรียนคดิว่านกกับปลามีความสัมพันธ์ในโซ่อาหารแบบใด 
     - จากที่นักเรียนได้ดูวิดิทัศน์นักเรียนคิดว่าความสัมพันธ์
ของสัตว์ชนิดใดเมื่อแยกจากกันแล้วไม่สามารถด้ารงชีวิตอยู่ได้ 

ข้อ 4 การค้นหาความหมายเกิดขึ้นอย่างมี
แบบแผน(มีความสัมพันธ์ตรงกับข้อ 2.1 
เพราะการเปิดวิดิทัศน์ให้นักเรียนดูช่วย
ท้าให้นักเรียน เกิดความคิดที่จะหา
ความหมายได้อย่างมีแบบแผน) 
 
ข้อ 6 สมองประมวลข้อมูลทั้งส่วนย่อย 
และส่วนรวมไปพร้อมกัน 
(มีความสัมพันธ์ตรงกับข้อ 2.1 และ 2.2 
เพราะการเปิดวิดิทัศน์ให้นักเรียนดูช่วย
ท้าให้นักเรียนเกิดการประมวลข้อมูล
ต่าง ๆ  จากข้อมูลที่เป็นส่วนย่อยไปยัง
ข้อมูลส่วนร่วมได)้ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 



 

กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

หลักการเรียนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐาน 

3. ขั้นกิจกรรม 
3.1 แบ่งกลุ่มนักเรียน 6 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน คละชาย / หญิง  
3.2 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตั้งชื่อกลุ่ม และเลือกผู้น้า
กลุ่มออกมารับชุดกิจกรรมที่จัดเตรียมไว้ 
3.3 ครูอธิบายขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมให้นักเรียนฟังดังนี้  
    - ให้นักเรียนน้าบัตรภาพโดมีโนออกมา โดยน้ามาจัดวาง
เรียงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศให้ถูกต้อง 
    - จากนั้นให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันตอบค้าถามลงใน              
ใบกิจกรรมที่ครูแจกให้ถูกต้อง 
3.4 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน้าเสนอผลการท้ากิจกรรม 
โดยมีครูบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับผลการตอบค้าถามในใบ
กิจกรรมของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 
3.5 ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต 

ข้อ 4 การค้นหาความหมายเกิดขึ้นอย่างมี
แบบแผน(มีความสัมพันธ์ตรงกับข้อ 3.3 
เพราะการน้าบัตรภาพโดมิโนมาจัดวาง
ให้ถูกต้องนักเรียน ต้องเกิดความเข้าใจ
ในความหมายของภาพถึงจะน้าบัตรภาพ
มาต่อกันได้อย่างมีแบบแผนได้) 
 
ข้อ 6 สมองประมวลข้อมูลทั้งส่วนย่อย 
และส่วนรวมไปพร้อมกัน 
(มีความสัมพันธ์ตรงกับข้อ 3.3 และ 3.4 
เพราะการน้าบัตรภาพโดมิโนมาจัดวาง
ให้ถูกต้องนักเรียนต้องประมวลข้อมูล
ทั้งส่วนย่อย และส่วนรวมไปพร้อมกัน
ก่อนถึงจะน้าบัตรภาพมามาต่อกันได้
พร้อมกับอธิบาย หรือแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างถูกต้อง) 

4. ขั้นสรุป 
4.1 ครูและนักเรียนร่มกันสรุปเกี่ยวกับรูปแบบความสัมพันธ์
ของสิ่งมีชีวิต ดังต่อไปนี้ 
    - ความสัมพันธ์ในแง่โซ่อาหารแบบใดที่สิ่งมีชีวิตต่างฝุายต่าง
ได้ประโยชน์ร่วมกัน (+,+) 
    - ความสัมพันธ์ในแง่โซ่อาหารแบบใดที่สิ่งมีชีวิตฝุายหนึ่งได้
ประโยชน์และอีกฝุายหนึ่งไม่ได้ประโยชน์และไม่เสียประโยชน์ 
(+,0) 
    -  ความสัมพันธ์ในแง่โซ่อาหารแบบใดที่สิ่งมีชีวิตฝุายหนึ่ง 
ได้ประโยชน์ และอีกฝุายหนึ่งเสียประโยชน์ (+,-) 
4.2 ครูส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านความสามัคคี               
การรอคอย การแบ่งปัน การยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน และ
การดูแลรักษาธรรมชาติใหส้วยงาม 
4.3  ครูบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงโดยการใช้อุปกรณ์อย่าง
ประหยัด และคุ้มค่าการเก็บรักษาอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ 
 
 
 

ข้อ 8 การเรียนรู้ เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการส้านึกได้ และกระบวนการ
ใต้ส้านึก (เรียนรู้ในขณะรู้ตัว และไม่
รู้ตัว) 
(มีความสัมพันธ์ตรงกับข้อ 4.1 เพราะการ
ท้ากิจกรรมในแต่ละขั้นตอนไม่ว่าจะเป็น
การให้นักเรียนท้ากิจกรรมโดยลงมือ
ปฏิบัติ หรือเป็นการตอบค้าถามลงในใบ
กิจกรรม นักเรียนจะเกิดความรู้ และเกิด
ความเข้าใจในขณะที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว) 
 
ข้อ 12 สมองแต่ละคนเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว 
 



 

สื่อการเรียนรู้ 
1. วิดิทัศน์เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
โดยเนื้อหาภายในวิดิทัศน์มีดังนี้                                                                  
- ความสัมพันธ์ของภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกัน                                                     
- ความสัมพันธ์ของภาวะอิงอาศัย                                                               
- ความสัมพันธ์ของภาวะแข่งขัน 
- ความสัมพันธ์ของภาวะปรสิต 
2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
ประกอบด้วยบัตรภาพโดมีโน ดังต่อไปนี้ 
- เห็บกับสุนัข    - นกเอ้ียงกับควาย       - หมีต่อสู้กัน     - เหาฉลามกับปลาฉลาม 
- ปลากับนก      - กาฝากกับต้นมะม่วง  - ผึ้งกับดอกไม้   - กล้วยไม้กับต้นไม้ 
- นกท้ารังบนต้นไม้        - แมวกับหนู     - พยาธิกับคน 
- ปลาการ์ตูนกับปะการัง  - กวางต่อสู้กัน  - หนอนกับใบไม้ 
3. ใบกิจกรรมเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต ในท้องถิ่นเรา 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

หลักการเรียนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐาน 

5. ขั้นบูรณาการเพื่อน าไปใช้ 
5.1 นักเรียน และครูร่วมสนทนาถึงการอยู่ร่วมกันว่า             
“ทุกคนต้องท้าตามข้อตกลงของการอยู่ร่วมกัน ต้องยอมรับ
ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ จึงจะเป็นที่รักของคนอ่ืน จะท้า
ให้การอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข” 
5.2 นักเรียน และครูช่วยกันเก็บชุดกิจกรรม และรวบรวมเก็บ   
ใบกิจกรรมให้เรียบร้อย 
 

ข้อ 10 สมองเข้าใจ และจ้าข้อเท็จจริงได้
ดีที่ สุ ด เมื่ อสิ่ งที่ เกิดขึ้นได้ รับการ
ปลูกฝังอย่างเป็นธรรมชาติ 
(มีความสัมพันธ์ตรงกับข้อ 5.1 เพราะการ
ท้ากิจกรรมในแต่ละขั้นตอนท้าให้
นักเรียนเกิดความรู้ และเกิดความเข้าใจ 
และสามารถอธิบายได้) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1. การใช้อุปกรณ์
ในชุดกิจกรรม  

ใช้อุปกรณ์ในชุด
กิจกรรมได้อย่าง
ถูกต้องตาม
หลักการปฏิบัติ
และใช้ได้
คล่องแคล่ว 

ใช้อุปกรณ์ในชุด
กิจกรรมได้อย่าง
ถูกต้องตาม
หลักการปฏิบัติ 
แต่ใช้ไม่คล่อง 

ใช้อุปกรณ์ในชุด
กิจกรรมได้อย่าง
ถูกต้องโดยมีครู 
หรือผู้อื่นเป็นผู้
แนะน้า 

ใช้อุปกรณ์ในชุด
กิจกรรม ไม่
ถูกต้อง และไม่มี
ความคล่องแคลว่
ในการใช ้

2. การบันทึกผล 
  การท้ากิจกรรม 

บันทึกผลเป็น
ระยะอย่างถูกต้อง
มีระเบียบ มีการ
อธิบายข้อมูลให้
เห็นความเชื่อมโยง
เป็นภาพรวม เป็น
เหตุเป็นผล และ
เป็นไปตามการท้า
ชุดกิจกรรม 

บันทึกผลเป็น
ระยะอย่างถูกต้อง 
มีความเป็น
ระเบียบ มีการ
อธิบายข้อมูลให้
เห็นถึง
ความสัมพันธ์
เป็นไปตามชุด
กิจกรรม   

บันทึกผลเป็น
ระยะแต่ไมม่ีความ
เป็นระเบียบ  และ
ไม่มีการอธิบาย
ข้อมูลให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของ
การท้าชุดกิจกรรม 

บันทึกผลปการท้า
กิจกรรมไม่ครบ            
และไม่เป็นไปตาม
ชุดกิจกรรม 
 
 

3. การจัดกระท้า 
ข้อมูลและ 

    การน้าเสนอ 
 

จัดกระท้าข้อมูล
อย่างเป็นระบบ มี
การเชื่อมโยงให้
เห็นเป็นภาพรวม 
และน้าเสนอด้วย
วิธีแบบต่าง ๆ   

จัดกระท้าข้อมูล
อย่างเป็นระบบมี
การจ้าแนก
ข้อมูลให้เห็น
ความสัมพันธ ์
และน้าเสนอด้วย
วิธีแบบต่าง ๆ  ได้
แต่ยังไมช่ัดเจน 

จัดกระท้าข้อมูล
อย่างเป็นระบบ           
มีการยกตัวอย่าง
เพ่ิมเติมให้เข้าใจ
ง่ายและน้าเสนอ
ด้วยวธิีแบบต่าง 
 ๆ แต่ยังไม่

ชัดเจน             

จัดกระท้าข้อมูล 
อย่างไม่เป็นระบบ 
และมีการน้าเสนอ                        
ไม่สื่อความหมาย
และไม่ชัดเจน 

4. การสรุปผลการ
ท้ากิจกรรม 

 

สรุปผลการท้า
กิจกรรมได้อย่าง
ถูกต้อง กระชับ 
ชัดเจน และ
ครอบคลุมข้อมูล
จากการวิเคราะห์
ทั้งหมด 

สรุปผลการท้า
กิจกรรมได้อย่าง
ถูกต้อง แต่ยังไม่
ครอบคลุมข้อมูล
จากการวิเคราะห์
ทั้งหมด 

สรุปผลการท้า
กิจกรรมได้ โดยมี
ครูหรือผู้อื่น
แนะน้าบ้าง จึง
สามารถสรุปได้
ถูกต้อง 

สรุปผลการท้า
กิจกรรมตาม
ความรู้ที่พอมีอยู่ 
โดยไม่ใช้ข้อมูล
จากชุดกิจกรรม 

เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการปฏิบัติชุดกิจกรรมของนักเรียน 



 

 
 
 
 

 
  ค าชี้แจง:  
  1. ข้อสอบเป็นแบบปรนัยเลือกตอบทั้งหมด 10 ข้อ 
  2. ให้นักเรียนเลือกค้าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค้าตอบเดียวและท้าเครื่องหมาย × ลงในกระดาษค้าตอบ 
 
 1. ควายกับนกเอ้ียงจัดอยู่ในความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตประเภทใด                                                    
    ก. การได้ประโยชน์ร่วมกัน                        
    ข. ปรสิต     
    ค. พ่ึงพาอาศัย 
       ง.   เหยื่อกับผู้ล่า       
 2. สิ่งมีชีวิตในข้อใดมีความสัมพันธ์แตกต่างจากพวก               
     ก. ไลเคน                                            
     ข. โปรโตซัวในล้าไส้ปลวก                                         
     ค. เหาฉลามกับปลาฉลาม                               
     ง. พืชตะกูลถั่วกับแบคทีเรียที่ปมรากถั่ว                                  
 3. สิ่งมีชีวิตใดมีความสัมพันธ์แบบอิงอาศัย 
     ก. หนอนกับนก                              
     ข. ไลเคน                                          
     ค. กล้วยไม้กับต้นไม้ใหญ่                       
     ง. กาฝากกับต้นไม้                                             
 4. ความสัมพันธ์ระหว่าง ผีเสื้อกับดอกไม้ เป็นความสัมพันธ์แบบใด                                   
     ก. ปรสิต 
     ข. ได้ประโยชน์ร่วมกัน                                                       
     ค. อิงอาศัย                                                        
     ง. พ่ึงพาอาศัย                                        
 5. การอยู่ร่วมกันแบบปรสิตเป็นการอยู่ร่วมกันในลักษณะใด           
     ก. ได้ประโยชน์ทั้งคู่                                                           
     ข. เสียประโยชน์ทั้งคู่ 
     ค. ฝุายหนึ่งได้ประโยชน์ แต่อีกฝุายเสียประโยชน์ 
     ง. ฝุายหนึ่งได้ประโยชน์ แต่อีกฝุายไม่ได้และไม่เสียประโยชน์ 
 
  

 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน (ชุดที่ 3) 
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 

 



 

 

 

 
 
 ค าชี้แจง:  
 1. ข้อสอบเป็นแบบปรนัยเลือกตอบทั้งหมด 10 ข้อ 
 2. ให้นักเรียนเลือกค้าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค้าตอบเดียวและท้าเครื่องหมาย × ลงในกระดาษค้าตอบ 
  
 6. การได้ประโยชน์ร่วมกัน กับ การพ่ึงพากัน เหมือนกัน อย่างไร 
    ก. การได้ประโยนชน์ 
    ข. การอยู่อาศัย 
     ค.  การกินอาหาร 
     ง. การด้ารงชีวิตเมื่อแยกจากกัน    
 7. ข้อใดเป็นปรสิต   
    ก. กาฝาก 
    ข. ฝอยทอง 
    ค. พยาธิปากขอ 
    ง. ถูกทุกข้อ 
 8. แมลงกับดอกไม้  มีความสัมพันธ์แบบเดียวกับข้อใด  
    ก. ปลาฉลามกับเหาฉลาม                               
    ข. ราในรากพืชตระกูลสน                                     
    ค. มดด้ากับเพลี้ยอ่อน  
    ง. เหยี่ยวกับหนู 
 9. ข้อใดเป็นความสัมพันธ์แบบภาวะเป็นกลาง 
    ก. กบกับแมลง 
    ข. ดอกไม้ทะเลกับปูเสฉวน 
    ค. แมงมุมกับหอยทาก 
    ง. นกกระยางกับแรด 
 10. รากับสาหร่าย มีลักษณะความสัมพันธ์เป็นแบบใด 
    ก. พ่ึงพากันและได้ประโยชน์ร่วมกัน 
    ข. ด้ารงชีวิตเป็นอิสระต่อกัน 
    ค. ฝุายหนึ่งได้ประโยชน์  ฝุายหนึ่งเสียประโยชน์ 
    ง. ฝุายหนึ่งได้ประโยชน์  ฝุายหนึ่งไม่เสียประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 

  

แบบทดสอบหลังเรียน (ชุดที่ 3) 
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 

 



 

  

 

 

 

ชื่อ-สกุล …………………………………………………….….… เลขที่ ……………… ชั้น ………………. 

โรงเรียน………………………………………..…………………………………………………………………… 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 
ข้อที่ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

คะแนนที่ได้ ……………………  

กระดาษค าตอบ 
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 

 



 

  

 

 

 

ชื่อ-สกุล …………………………………………………….….… เลขที่ ……………… ชั้น ………………. 

โรงเรียน………………………………………..…………………………………………………………………… 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลย 
แบบทดสอบหลังเรียน 

ข้อที่ ก ข ค ง 
1 ×    
2   ×  
3   ×  
4  ×   
5  ×   
6 ×    
7    × 
8   ×  
9   ×  
10 ×    

คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

คะแนนที่ได้ ……………………  

กระดาษค าตอบ 
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนพิจารณาบัตรภาพ แล้วยกตัวอย่างรูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตให้ถูกต้อง 

 

 

 

ชนิดสิ่งมีชีวิต ฝ่ายได้ประโยชน์ อีกฝ่ายได้ประโยชน์ 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 

ใบกิจกรรมเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต ในท้องถิ่นเรา 

 

ชื่อกลุ่ม ……………………………………………………………………… 
ชื่อสมาชิก 1. …………………………………………………………………………. เลขที ่………………….. 
 
    2. …………………………………………………………………………. เลขที ่………………….. 
 
    3. …………………………………………………………………………. เลขที ่………………….. 
 
    4. …………………………………………………………………………. เลขที่ ………………….. 
 
    5. …………………………………………………………………………. เลขที ่………………….. 
 

1. สิ่งมีชีวิตที่ต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ 



 

 

 

 

ชนิดสิ่งมีชีวิต ฝ่ายได้ประโยชน์ อีกฝ่ายได้ประโยชน์ 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 

 

ชนิดสิ่งมีชีวิต ฝ่ายได้ประโยชน์ อีกฝ่ายได้ประโยชน์ 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

2. สิ่งมีชีวิตที่ฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้และไม่เสียประโยชน์ 

3. สิ่งมีชีวิตที่ฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ 



 

แบบประเมินแบบวัดจิตวทิยาศาสตร์ 
โดย : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
 
  ค าชี้แจง :   
 1. แบบสอบถามนี้เป็นแบบวัดความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์             
  ในด้านการเรียนการสอนเนื้อหา และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียน 

  2. การตอบแบบสอบถามของนักเรียนไม่มีค าตอบที่ถูกหรือผิด ค าตอบของนักเรียนไม่มีผลต่อ 
      การเรียนของนักเรียนแต่อย่างใด 

 3. เกณฑ์การประเมินด้านจิตวิทยาศาสตร์ มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
  5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
  4 หมายถึง เห็นด้วย 
  3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
                   2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
                   1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

4. เมื่อพิจารณาแล้วให้ท าเครื่องหมาย ✓ลงในแบบประเมินที่ก าหนดตามความคิดเห็นของนักเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   ตารางท่ี 3 แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์  
 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านความสนใจใฝ่รู้ 
1. ฉันชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มาก 

     

2. ฉันอยากเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์      
3. ฉันไมช่อบซักถามค าถามในเวลาเรียนวิทยาศาสตร์      
4. ฉันเข้าห้องสมุดเพ่ือค้นคว้าหาความรู้วิทยาศาสตร์อยู่เสมอ      
5. ฉันชอบชมนิทรรศการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์      
6. ฉันชอบค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์      
7. ฉันออกแบบการทดลองวิทยาศาสตร์เพ่ือพิสูจน์ความรู้ใหม่  ๆอยู่เสมอ      
8. ฉันชอบการทดลองวิทยาศาสตร์มากที่สุด      
9. ฉันพบเจอต้นไม้ประหลาดกว่าที่เคยพบฉันจะไม่สนใจ      
10. ฉันคิดว่าการสังเกตสิ่งต่าง  ๆที่อยู่รอบตัวเป็นลักษณะของการจับผิด      
ด้านความซ่ือสัตย์ 
11. ฉันบันทึกผลการทดลองตามความเป็นจริง 

     

12. ฉันท าการทดลองพลาด ฉันจะแก้ไขผลการทดลองให้ถูกต้อง      
13. ฉันคิดว่าการท าสิ่งที่ผิดให้ถูกเป็นคนฉลาด      
14. ฉันไม่เคยลอกการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์ของเพ่ือนมาส่งครู      
15. ฉันคิดว่าตนเองมีความซื่อสัตย์จนเป็นที่ยอมรับของเพ่ือนและครู      
16. ฉันยอมรับความผิดพลาดเมื่อท าการทดลองของตนเองไม่ถูกต้อง      
17. ฉันให้เพ่ือนลอกการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์ทุกครั้งเมื่อเพ่ือนท า
การบ้านไม่ได ้

     

18. ฉันเปลี่ยนผลการทดลองเพ่ือให้ได้ผลตรงกับที่ครูบอก      
19. ฉันจะเขียนผลการทดลองขึ้นมาเองเมื่อท าการทดลองไม่เสร็จในเวลา
ที่ก าหนดส่งครู 

     

20. ฉันจะปรับเปลี่ยนผลการทดลองให้ตรงกับเพ่ือนกลุ่มอ่ืน ๆ เพ่ือให้
สะดวกต่อการน าเสนองาน 

     

 
 
 
 
 

 



 

     ตารางท่ี 4 แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ (ต่อ)  
 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านความอดทน มุ่งม่ัน 
21. ฉันท าการทดลองใดก็ตามฉันจะทุ่มเทสุดความสามารถ 

     

22. ฉันรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ      
23. ฉันท าการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์ส่งได้ตามก าหนดทุกครั้ง      
24. ฉันจะรู้สึกไม่สบายใจถ้าฉันท างานผิดพลาด      
25. ฉันท างานจนส าเร็จแม้จะมีอุปสรรคก็ตาม      
26. ฉันพยายามท าการทดลองเพ่ือให้ได้ผลการทดลองที่ถูกต้องแม้จะใช้
เวลานานก็ตาม 

     

27. ฉันไม่อยากเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เมื่อโดนครูลงโทษ      
28. ฉันคิดว่าการทดลองวิทยาศาสตร์ไม่จ าเป็นต้องท าการทดลองซ้ าๆ  หลาย 
 ๆครั้ง 

     

29. ฉันไม่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค านวณเพราะ
ฉันรู้สึกไม่ถนัด และฉันก็จะไม่อยากเรียน 

     

30. ฉันจะเผลอหลับในเวลาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์บ่อย  ๆ      
ด้านการมีใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
31. ฉันจะขอค าแนะน าจากเพ่ือนเมื่อเกิดข้อสงสัยในขณะท าการทดลอง 

     

32. ฉันคิดว่าการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันท าให้ทะเลาะกัน      
33. ฉันคิดว่าการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนที่เรียนเก่งเท่านั้น      
34. ฉันยึดความคิดของตนเองในการสรุปผล / อภิปรายผลโดยไม่สนใจ
ความคิดของผู้อื่น 

     

35. ฉันจะปรับปรุงตนเองเมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์ และมีเหตุผลเพียงพอ      
36. ฉันให้ความช่วยเหลือเพ่ือนเมื่อเพ่ือนขอร้องให้ช่วยเท่านั้น      
37. ฉันน้อยใจเมื่อถูกครูต าหนิ และกล่าวชมเชยเพ่ือน      
38. ฉันจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนในขณะท าการทดลองวิทยาศาสตร์      
39. ฉันยอมรับในข้อจ ากัดของวิทยาศาสตร์แม้มีเพียงเล็กน้อยก็ตาม      
40. ฉันไม่สนใจค าวิพากษ์วิจารณ์ของเพ่ือน      

 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางท่ี 5 แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ (ต่อ)  
 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านความคิดสร้างสรรค์ 
41. ฉันมักจะประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 

     

42. ฉันไม่อยากให้ครูบังคับให้นักเรียนท าโครงงานวิทยาศาสตร์      
43. ฉันชอบให้โรงเรียนจัดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

     

44. ฉันไม่กล้าท าอะไรใหม ่  ๆเพราะกลัวการผิดพลาด      
45. ฉันชอบดูรายการให้เพ่ือนช่วยคิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่  ๆให้เสมอ      
46.  ฉันสามารถน าความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้      
47. ฉันเห็นเพ่ือนท าอะไรแปลกใหม่ ฉันจะไม่ยอมรับ      
48. ฉันชอบไปชมนิทรรศการการประกวดสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์และ
น ามาประยุกต์ใช้กับสิ่งประดิษฐ์ของตนเอง 

     

49. ฉันเชื่อมั่นผลการทดลองของฉันไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องกับทฤษฎี      
50. ฉันบอกรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาของผลการทดลอง และเชื่อมโยงผล
การทดลองเข้ากับเนื้อหาที่เรียนได้ 

     

ด้านการมีความสงสัยและกระตือรือร้นที่จะหาค าตอบ 
51. ฉันท าการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์เองทุกครั้ง และหาค าตอบด้วยตนเองเสมอ 

     

52. ฉันสงสัยในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ฉันจะขอค าแนะน าจากครูหรือเพ่ือน
ทุกครั้ง 

     

53. ฉันจะรีบท าการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์ให้เสร็จทันเวลาที่ก าหนด      
54. ฉันชอบท าการทดลองวิทยาศาสตร์เพราะการทดลองท าให้ฉันได้ความรู้
ใหม ่ๆ  อยู่เสมอ 

     

55. ฉันชอบการไปทัศนศึกษานอกโรงเรียนเพราะท าให้ฉันเกิดความรู้มากกว่า
ในห้องเรียน 

     

56. ฉันคิดว่าการหาข้อมูลการท ากิจกรรมการทดลองเป็นหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่ม      
57. ฉันจะรอให้กลุ่มอ่ืนบันทึกผลการทดลองเสร็จก่อนเพ่ือให้กลุ่มของฉัน
ได้ข้อมูลที่ดกีว่า 

     

58. ฉันจะตั้งค าถามให้กับตนเองและหาค าตอบอยู่เสมอ      
59. ฉันรู้สึกว่าการค้นคว้าหาค าตอบในการทดลองน่าเบื่อหน่าย      
60. ฉันไม่กล้าซักถามปัญหาขณะท าการทดลองกับครูเมื่อเกิดข้อสงสัย      
 



 

   ตารางท่ี จ. 1 ตารางวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      
           ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน  

 

ชุดที่ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
1 2 3 

1 1 1 1 1.00 
2 1 1 1 1.00 
3 1 1 1 1.00 
4 1 1 1 1.00 
5 1 1 1 1.00 
6 1 1 1 1.00 
7 1 1 1 1.00 
8 1 1 1 1.00 
9 1 1 1 1.00 
10 1 1 1 1.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   ตารางท่ี จ. 2 ตารางวิเคราะห์ความแม่นตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบ           
  กับจุดประสงค์ (IOC) ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ จ านวน 40 ข้อ                 
           ที่ผ่านความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ IOC ข้อที่ 
ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ IOC 
1 2 3 1 2 3 

1 1 1 1 1.00 21 1 1 1 1.00 
2 0 1 1 0.67 22 1 1 0 0.67 
3 1 1 1 1.00 23 1 1 1 1.00 
4 1 1 1 1.00 24 1 1 1 1.00 
5 1 1 1 1.00 25 1 1 1 1.00 
6 1 1 1 1.00 26 1 1 1 1.00 
7 1 1 1 1.00 27 1 1 1 1.00 
8 1 1 1 1.00 28 1 1 1 1.00 
9 1 1 1 1.00 29 1 1 1 1.00 
10 1 1 1 1.00 30 0 1 1 0.67 
11 1 1 0 0.67 31 1 1 1 1.00 
12 1 1 1 1.00 32 1 1 1 1.00 
13 1 1 1 1.00 33 1 1 1 1.00 
14 0 1 1 0.67 34 1 0 1 0.67 
15 1 1 1 1.00 35 1 1 1 1.00 
16 1 1 1 1.00 36 1 1 1 1.00 
17 0 1 1 0.67 37 0 1 1 0.67 
18 1 1 1 1.00 38 1 1 1 1.00 

19 1 1 1 1.00 39 0 1 1 0.67 

20 0 1 1 0.67 40 0 1 1 0.67 
 

 
 
 



 

   ตารางท่ี จ. 3 ตารางวิเคราะห์ค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
  ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
 

ข้อที่ ความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก หมายเหตุ 

1 0.78 0.35 เลือกใช้ข้อค าถาม 
2 0.65 0.00 ไม่เลือกใช้ข้อค าถาม 
3 0.28 0.25 เลือกใช้ข้อค าถาม 
4 0.50 0.10 ไม่เลือกใช้ข้อค าถาม 
5 0.50 0.30 เลือกใช้ข้อค าถาม 
6 0.53 0.25 เลือกใช้ข้อค าถาม 
7 0.68 0.25 เลือกใช้ข้อค าถาม 
8 0.43 0.25 เลือกใช้ข้อค าถาม 
9 0.58 0.35 เลือกใช้ข้อค าถาม 
10 0.65 0.50 เลือกใช้ข้อค าถาม 
11 0.50 0.50 เลือกใช้ข้อค าถาม 
12 0.75 0.30 เลือกใช้ข้อค าถาม 
13 0.75 0.40 เลือกใช้ข้อค าถาม 
14 0.73 0.05 ไม่เลือกใช้ข้อค าถาม 
15 0.55 0.70 เลือกใช้ข้อค าถาม 
16 0.80 0.20 ไม่เลือกใช้ข้อค าถาม 
17 0.65 0.40 เลือกใช้ข้อค าถาม 
18 0.80 0.20 เลือกใช้ข้อค าถาม 
19 0.68 0.35 เลือกใช้ข้อค าถาม 
20 0.55 0.40 เลือกใช้ข้อค าถาม 
21 0.48 0.25 เลือกใช้ข้อค าถาม 



 

ตารางท่ี จ. 3 ตารางวิเคราะห์ค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัดผล  
                  สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
 

ข้อที่ ความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก หมายเหตุ 

22 0.78 0.35 เลือกใช้ข้อค าถาม 
23 0.80 0.30 เลือกใช้ข้อค าถาม 
24 0.73 0.25 เลือกใช้ข้อค าถาม 
25 0.53 0.25 เลือกใช้ข้อค าถาม 
26 0.80 0.30 เลือกใช้ข้อค าถาม 
27 0.80 0.30 เลือกใช้ข้อค าถาม 
28 0.85 0.20 เลือกใช้ข้อค าถาม 
29 0.65 0.30 เลือกใช้ข้อค าถาม 
30 0.78 0.05 ไม่เลือกใช้ข้อค าถาม 
31 0.85 0.20 เลือกใช้ข้อค าถาม 
32 0.68 0.05 ไม่เลือกใช้ข้อค าถาม 
33 0.85 0.00 ไม่เลือกใช้ข้อค าถาม 
34 0.68 0.25 เลือกใช้ข้อค าถาม 
35 0.73 0.05 ไม่เลือกใช้ข้อค าถาม 
36 0.50 0.30 เลือกใช้ข้อค าถาม 
37 0.55 0.10 ไม่เลือกใช้ข้อค าถาม 
38 0.43 -0.35 ไม่เลือกใช้ข้อค าถาม 
39 0.50 0.40 เลือกใช้ข้อค าถาม 
40 0.60 0.30 เลือกใช้ข้อค าถาม 

ค่าความเชื่อมั่น .796 



 

ตารางท่ี จ. 4 ตารางวิเคราะห์ความแม่นตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบ  
        ประเมินแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ จ านวน 60 ข้อ ที่ผ่านความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ IOC ข้อที่ 
ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ IOC 
1  2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 1 1 1 0 1 0.80 31 1 1 1 0 1 0.80 
2 1 1 1 1 1 1.00 32 1 1 0 1 1 0.80 
3 1 1 1 1 1 1.00 33 1 0 1 1 1 0.80 
4 1 1 1 1 1 1.00 34 1 1 1 1 0 0.80 
5 1 1 1 1 1 1.00 35 1 1 0 1 1 0.80 
6 1 1 1 1 1 1.00 36 1 1 1 1 1 1.00 
7 1 1 1 0 1 0.80 37 1 1 0 1 1 0.80 
8 1 1 1 1 1 1.00 38 1 1 1 1 1 1.00 
9 1 0 1 0 1 0.80 39 1 1 1 0 1 1.00 
10 1 1 1 1 0 0.80 40 0 1 1 1 1 0.80 
11 1 1 1 1 1 1.00 41 1 1 1 0 1 0.80 
12 1 1 1 1 1 1.00 42 1 0 1 1 1 0.80 
13 1 1 1 1 1 1.00 43 1 1 1 1 0 0.80 
14 0 1 1 1 1 0.80 44 1 0 1 1 1 0.80 
15 1 1 0 1 1 0.80 45 1 1 1 1 1 1.00 
16 1 1 1 1 1 1.00 46 1 1 1 0 1 0.80 
17 0 1 1 1 1 0.80 47 0 1 1 1 1 0.80 
18 1 1 1 1 1 1.00 48 1 1 1 1 1 1.00 
19 1 1 1 1 1 1.00 48 0 1 1 1 1 0.80 
20 0 1 1 1 1 0.80 50 0 1 1 1 1 0.80 
21 1 1 0 1 0 0.80 51 1 1 1 1 0 0.80 
22 1 1 1 0 1 0.80 52 0 1 1 1 1 0.80 
              
              
              
              



 

ตารางท่ี จ. 4 ตารางวิเคราะห์ความแม่นตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของ 
                  แบบประเมินแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ จ านวน 60 ข้อ ที่ผ่านความเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ (ต่อ) 

 
 

ข้อที่ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ IOC ข้อที่ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ IOC 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

23 1 1 1 1 1 1.00 53 1 1 0 1 1 0.80 
24 1 1 0 1 1 0.80 54 1 0 1 1 1 0.80 
25 1 0 1 1 1 0.80 55 1 1 0 1 1 0.80 
26 0 1 1 0 1 0.80 56 1 0 1 1 1 0.80 
27 1 1 0 1 0 0.80 57 0 1 1 1 0 0.80 
28 1 1 1 1 1 1.00 58 1 1 1 1 1 1.00 
29 1 0 1 0 1 0.80 59 1 1 1 0 1 0.80 
30 1 1 1 1 1 1.00 60 0 1 1 1 1 0.80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

ตารางท่ี จ. 5 คะแนนทดสอบหลังเรียนทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
        ต ามแนวคิ ดกา รจั ด การ เ รี ยน รู้  โ ดย ใ ช้ สมอง เป็ น ฐ าน กั บ การ จั ดก าร เ รี ยน รู้                             
        ด้วยวิธีการตามปกติ  
 

นักเรียนคนที่ 
จัดการสอน จัดการสอนด้วย 

โดยใช้สมองเป็นฐาน วิธีการตามปกติ 

1 25 18 

2 27 18 

3 29 31 

4 28 12 

5 22 14 

6 25 26 

7 28 28 

8 29 13 

9 30 11 

10 30 10 

11 29 9 

12 27 11 

13 24 15 

14 15 11 

15 17 8 

16 26 11 

17 17 10 

18 26 17 
19 25 19 



 

ตารางท่ี จ. 5 คะแนนทดสอบหลังเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรยีนรู้   
               วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐานกับการจัดการเรียนรู้  
               ด้วยวิธีการตามปกติ  (ต่อ) 
 

นักเรียนคนที่ 

 
จัดการเรียนรู ้

โดยใช้ชุดกิจกรรม 
 

จัดการเรียนรู ้
ด้วยวิธีการตามปกติ 

20 28 17 

21 27 16 

22 30 21 

23 18 18 

24 30 19 

25 29 11 

26 22 26 

27 26 20 

28 28 28 

29 28 21 

30 30 9 

 ̅ 25.83 16.60 

S.D 4.25 6.40 

 
 
 
 
 



 

  ตารางท่ี จ. 6 ตารางแสดงคะแนนการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์              
          ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน 

 

นักเรียนคนที่ 
ระหว่างเรียน หลังเรียน 

ผลต่าง 
100 100 

1 85 87 2 

2 82 87 5 

3 90 92 2 

4 53 55 2 

5 54 56 2 

6 93 95 2 

7 90 92 2 

8 53 55 2 

9 90 93 3 

10 85 86 1 

11 81 83 2 

12 91 92 1 

13 91 90 -1 

14 50 51 1 

15 52 53 1 

16 90 92 2 

17 91 92 1 

18 82 84 2 



 

ตารางท่ี จ. 6 ตารางแสดงคะแนนการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
                 ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน (ต่อ) 
 

นักเรียนคนที่ 
ระหว่างเรียน หลังเรียน 

ผลต่าง 
100 100 

19 84 86 2 

20 86 88 2 

21 86 89 3 

22 85 88 3 

23 84 86 2 

24 86 87 1 

25 90 91 1 

26 87 89 2 

27 80 83 3 

28 85 87 2 

29 85 86 1 

30 84 84 0 

คะแนนรวม 2,525 2,579 
 ค่าเฉลี่ย 84.17 85.97 
 ค่าร้อยละ 80.83 82.63 
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รายนามผู้เช่ียวชาญ 

                                                               
1. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เมษา  นวลศรี       อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2. อาจารย์นิติกร     อ่อนโยน                  อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
3. นายรังสฤษฎ์      แม้นมินทร์                อาจารย์ประจ าโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

วุฒิการศึกษา การศึกษาบัณฑิต ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ  

4. นางสาวพัชราภรณ ์ ระว้า                          อาจารย์ประจ าโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 
วุฒิการศึกษา การศึกษาบัณฑิต ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ช านาญการ 

5. นายวีรยุทธ           ทับชา          อาจารย์ประจ าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ
วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ ประสบการณ์การท างาน 5 ปี      
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   ตารางท่ี จ. 1 ตารางวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      
           ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน  

 

ชุดที่ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
1 2 3 

1 1 1 1 1.00 
2 1 1 1 1.00 
3 1 1 1 1.00 
4 1 1 1 1.00 
5 1 1 1 1.00 
6 1 1 1 1.00 
7 1 1 1 1.00 
8 1 1 1 1.00 
9 1 1 1 1.00 
10 1 1 1 1.00 
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   ตารางท่ี จ. 2 ตารางวิเคราะห์ความแม่นตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบ           
  กับจุดประสงค์ (IOC) ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ จ านวน 40 ข้อ             
  ที่ผ่านความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ IOC ข้อที่ 
ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ IOC 
1 2 3 1 2 3 

1 1 1 1 1.00 21 1 1 1 1.00 
2 0 1 1 0.67 22 1 1 0 0.67 
3 1 1 1 1.00 23 1 1 1 1.00 
4 1 1 1 1.00 24 1 1 1 1.00 
5 1 1 1 1.00 25 1 1 1 1.00 
6 1 1 1 1.00 26 1 1 1 1.00 
7 1 1 1 1.00 27 1 1 1 1.00 
8 1 1 1 1.00 28 1 1 1 1.00 
9 1 1 1 1.00 29 1 1 1 1.00 
10 1 1 1 1.00 30 0 1 1 0.67 
11 1 1 0 0.67 31 1 1 1 1.00 
12 1 1 1 1.00 32 1 1 1 1.00 
13 1 1 1 1.00 33 1 1 1 1.00 
14 0 1 1 0.67 34 1 0 1 0.67 
15 1 1 1 1.00 35 1 1 1 1.00 
16 1 1 1 1.00 36 1 1 1 1.00 
17 0 1 1 0.67 37 0 1 1 0.67 
18 1 1 1 1.00 38 1 1 1 1.00 

19 1 1 1 1.00 39 0 1 1 0.67 

20 0 1 1 0.67 40 0 1 1 0.67 
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   ตารางท่ี จ. 3 ตารางวิเคราะห์ค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
  ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
 

ข้อที่ ความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก หมายเหตุ 

1 0.78 0.35 เลือกใช้ข้อค าถาม 
2 0.65 0.00 ไม่เลือกใช้ข้อค าถาม 
3 0.28 0.25 เลือกใช้ข้อค าถาม 
4 0.50 0.10 ไม่เลือกใช้ข้อค าถาม 
5 0.50 0.30 เลือกใช้ข้อค าถาม 
6 0.53 0.25 เลือกใช้ข้อค าถาม 
7 0.68 0.25 เลือกใช้ข้อค าถาม 
8 0.43 0.25 เลือกใช้ข้อค าถาม 
9 0.58 0.35 เลือกใช้ข้อค าถาม 
10 0.65 0.50 เลือกใช้ข้อค าถาม 
11 0.50 0.50 เลือกใช้ข้อค าถาม 
12 0.75 0.30 เลือกใช้ข้อค าถาม 
13 0.75 0.40 เลือกใช้ข้อค าถาม 
14 0.73 0.05 ไม่เลือกใช้ข้อค าถาม 
15 0.55 0.70 เลือกใช้ข้อค าถาม 
16 0.80 0.20 ไม่เลือกใช้ข้อค าถาม 
17 0.65 0.40 เลือกใช้ข้อค าถาม 
18 0.80 0.20 เลือกใช้ข้อค าถาม 
19 0.68 0.35 เลือกใช้ข้อค าถาม 
20 0.55 0.40 เลือกใช้ข้อค าถาม 
21 0.48 0.25 เลือกใช้ข้อค าถาม 
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ตารางท่ี จ. 3 ตารางวิเคราะห์ค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัดผล  
                  สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
 

ข้อที่ ความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก หมายเหตุ 

22 0.78 0.35 เลือกใช้ข้อค าถาม 
ข้อที่ ความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก หมายเหตุ 
23 0.80 0.30 เลือกใช้ข้อค าถาม 
24 0.73 0.25 เลือกใช้ข้อค าถาม 
25 0.53 0.25 เลือกใช้ข้อค าถาม 
26 0.80 0.30 เลือกใช้ข้อค าถาม 
27 0.80 0.30 เลือกใช้ข้อค าถาม 
28 0.85 0.20 เลือกใช้ข้อค าถาม 
29 0.65 0.30 เลือกใช้ข้อค าถาม 
30 0.78 0.05 ไม่เลือกใช้ข้อค าถาม 
31 0.85 0.20 เลือกใช้ข้อค าถาม 
32 0.68 0.05 ไม่เลือกใช้ข้อค าถาม 
33 0.85 0.00 ไม่เลือกใช้ข้อค าถาม 
34 0.68 0.25 เลือกใช้ข้อค าถาม 
35 0.73 0.05 ไม่เลือกใช้ข้อค าถาม 
36 0.50 0.30 เลือกใช้ข้อค าถาม 
37 0.55 0.10 ไม่เลือกใช้ข้อค าถาม 
38 0.43 -0.35 ไม่เลือกใช้ข้อค าถาม 
39 0.50 0.40 เลือกใช้ข้อค าถาม 
40 0.60 0.30 เลือกใช้ข้อค าถาม 

ค่าความเชื่อมั่น .796 
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ตารางท่ี จ. 4 ตารางวิเคราะห์ความแม่นตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบ  
        ประเมินแบบจิตวิทยาศาสตร์ จ านวน 60 ข้อ ที่ผ่านความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ IOC ข้อที่ 
ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ IOC 
1  2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 1 1 1 0 1 0.80 31 1 1 1 0 1 0.80 
2 1 1 1 1 1 1.00 32 1 1 0 1 1 0.80 
3 1 1 1 1 1 1.00 33 1 0 1 1 1 0.80 
4 1 1 1 1 1 1.00 34 1 1 1 1 0 0.80 
5 1 1 1 1 1 1.00 35 1 1 0 1 1 0.80 
6 1 1 1 1 1 1.00 36 1 1 1 1 1 1.00 
7 1 1 1 0 1 0.80 37 1 1 0 1 1 0.80 
8 1 1 1 1 1 1.00 38 1 1 1 1 1 1.00 
9 1 0 1 0 1 0.80 39 1 1 1 0 1 1.00 
10 1 1 1 1 0 0.80 40 0 1 1 1 1 0.80 
11 1 1 1 1 1 1.00 41 1 1 1 0 1 0.80 
12 1 1 1 1 1 1.00 42 1 0 1 1 1 0.80 
13 1 1 1 1 1 1.00 43 1 1 1 1 0 0.80 
14 0 1 1 1 1 0.80 44 1 0 1 1 1 0.80 
15 1 1 0 1 1 0.80 45 1 1 1 1 1 1.00 
16 1 1 1 1 1 1.00 46 1 1 1 0 1 0.80 
17 0 1 1 1 1 0.80 47 0 1 1 1 1 0.80 
18 1 1 1 1 1 1.00 48 1 1 1 1 1 1.00 
19 1 1 1 1 1 1.00 48 0 1 1 1 1 0.80 
20 0 1 1 1 1 0.80 50 0 1 1 1 1 0.80 
21 1 1 0 1 0 0.80 51 1 1 1 1 0 0.80 
22 1 1 1 0 1 0.80 52 0 1 1 1 1 0.80 
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ตารางท่ี จ. 4 ตารางวิเคราะห์ความแม่นตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของ 
                  แบบประเมินแบบจิตวิทยาศาสตร ์จ านวน 60 ข้อ ที่ผ่านความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 

 
 

ข้อที่ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ IOC ข้อที่ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ IOC 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

23 1 1 1 1 1 1.00 53 1 1 0 1 1 0.80 
24 1 1 0 1 1 0.80 54 1 0 1 1 1 0.80 
25 1 0 1 1 1 0.80 55 1 1 0 1 1 0.80 
26 0 1 1 0 1 0.80 56 1 0 1 1 1 0.80 
27 1 1 0 1 0 0.80 57 0 1 1 1 0 0.80 
28 1 1 1 1 1 1.00 58 1 1 1 1 1 1.00 
29 1 0 1 0 1 0.80 59 1 1 1 0 1 0.80 
30 1 1 1 1 1 1.00 60 0 1 1 1 1 0.80 
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ตารางท่ี จ. 5 คะแนนทดสอบหลังเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรูด้้วยชุดกิจกรรม                    
       การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐานกับ                
       การจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการตามปกติ  
 

นักเรียนคนที่ 
การจัดการเรียนรู ้ การจัดการเรียนรู ้

ทีใ่ช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ด้วยวิธีการตามปกติ 

1 25 18 

2 27 18 

3 29 31 

4 28 12 

5 22 14 

6 25 26 

7 28 28 

8 29 13 

9 30 11 

10 30 10 

11 29 9 

12 27 11 

13 24 15 

14 15 11 

15 17 8 

16 26 11 

17 17 10 

18 26 17 
19 25 19 
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ตารางท่ี จ. 5 คะแนนทดสอบหลังเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรูด้้วยชุดกิจกรรม             
       การเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน  
               กับการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการตามปกติ (ต่อ) 
 

นักเรียนคนที่ 
การจัดการเรียนรู ้

ทีใ่ช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
การจัดการเรียนรู ้

ด้วยวิธีการตามปกติ 

20 28 17 

21 27 16 

22 30 21 

23 18 18 

24 30 19 

25 29 11 

26 22 26 

27 26 20 

28 28 28 

29 28 21 

30 30 9 

 ̅ 25.83 16.60 

S.D 4.25 6.40 
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  ตารางท่ี จ. 6 ตารางแสดงคะแนนการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     
         ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน 

 

นักเรียนคนที่ 
ระหว่างเรียน หลังเรียน 

ผลต่าง 
100 100 

1 85 87 2 

2 82 87 5 

3 90 92 2 

4 53 55 2 

5 54 56 2 

6 93 95 2 

7 90 92 2 

8 53 55 2 

9 90 93 3 

10 85 86 1 

11 81 83 2 

12 91 92 1 

13 91 90 -1 

14 50 51 1 

15 52 53 1 

16 90 92 2 

17 91 92 1 

18 82 84 2 
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ตารางท่ี จ. 6 ตารางแสดงคะแนนการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
                วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน (ต่อ) 
 

นักเรียนคนที่ 
ระหว่างเรียน หลังเรียน 

ผลต่าง 
100 100 

19 84 86 2 

20 86 88 2 

21 86 89 3 

22 85 88 3 

23 84 86 2 

24 86 87 1 

25 90 91 1 

26 87 89 2 

27 80 83 3 

28 85 87 2 

29 85 86 1 

30 84 84 0 

คะแนนรวม 2,525 2,579 
 ค่าเฉลี่ย 84.17 85.97 
 ค่าร้อยละ 80.83 82.63 
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