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บทคดั ย่อภาษาไทย  

ช่ือเร่ือง การพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทกัษะทางสงัคมของ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ทีไ่ด้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ทีเ่น้นการเรียนแบบร่วมมือ 

ผู้วิจยั สริิมา ภูส่วสัดิ ์
ปริญญา การศกึษามหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2561 
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. สนีุย์ เหมะประสทิธ์ิ  

  
งานวิจัยนี  ้มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นการเรียนแบบร่วมมือที่

ส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะทางสงัคมของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่  4 และ 2) 
ศกึษาผลการจดัการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นการเรียนแบบร่วมมือที่สง่เสริมทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และทกัษะทางสงัคมของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 แบบแผนการวิจยัที่ใช้ คือ One Group 
Pretest-Posttest Design กลุม่ตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวดัสนัตยาราม จ.นครนายก 
ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้อง จ านวน 19 คน ซึ่งได้มาจากการสุม่
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่
เน้นการเรียนแบบร่วมมือส าหรับนักเรียน  2) แผนการจัดการเรียนรู้  3) แบบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 4) แบบวดัทกัษะทางสงัคม และ 5) แบบสะท้อนผลการเรียนรู้ของนกัเรียน สถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน ได้แก่ t-test for Dependent Samples และ One sample t-test 

ผลการวิจยัพบวา่ 1) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้
ด้วยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นการเรียนแบบร่วมมือสงูกวา่ก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .01 2) ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเรียนแบบร่วมมือผา่นเกณฑ์ที่ก าหนด(ร้อยละ 60)อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 3) 
ทกัษะทางสงัคมของนกัเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นการเรียนแบบร่วมมือ
สงูกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .01 4) ทกัษะทางสงัคมของนกัเรียนหลงั
ได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นการเรียนแบบร่วมมือผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด(ระดบัสงู)
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
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บทคดั ย่อภาษาองักฤษ  
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This research aimed to: 1) developing cooperative learning science activity packages 

to support the science process skills and social skills of fourth grade students; and 2) studying the 
applied results of the cooperative learning science activity packages to support the science process 
skills and social skills of fourth grade students. The research design was a one group pretest-
posttest design. The samples in the research were 19 fourth-grade students from one class at 
Watsantayaram School in Nakhon Nayok province studying science in the first semester of the 2018 
academic year were selected randomly through the cluster random sampling technique. The 
research instruments included: 1) the cooperative learning science activity packages for students; 2) 
the lesson plans; 3) a science process skills test; 4) the social skills test; 5) student reflections on 
learning outcomes. The statistics employed in this research included a t-test for dependent sample 
and a one sample t-test. The research findings indicated the following: 1) The science process skills 
after receiving cooperative learning science activity packages was found to be higher than before 
learning with a statistical significance of .01; 2) The science process skills after receiving cooperative 
learning science activity packages was statistically higher than the criteria of sixty percent with a 
statistical significance of .05; 3) The social skills after receiving cooperative learning science activity 
packages was found to be higher than before learning with a statistical significance of .01; 4) The 
social skills after receiving cooperative learning science activity packages was statistically higher 
than the criteria of high level with a statistical significance of .01. 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กติตกิรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลลุ่วงไปด้วยดี เป็นเพราะผู้วิจยัได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจาก 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธ์ิ ท่ีปรึกษา ท่ีให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะตลอดจนปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการท าปริญญานิพนธ์ทุกขัน้ตอนจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ผู้วิจยัขอกราบ
ขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว้ ณ โอกาสนี ้

กราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์ชูศรี วงศ์รัตนะ ท่ีให้ความกรุณาเป็นประธานในการ
สอบปากเปลา่ปริญญานิพนธ์ และอาจารย์ ดร.วนัเพ็ญ ประทมุทอง ท่ีให้ความกรุณาเป็นกรรมการใน
การสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ และได้ให้ข้อแนะน าเพิ่มเติมท่ีเป็นประโยชน์ ท าให้ปริญญานิพนธ์
ฉบบันีมี้ความสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 

กราบขอบพระคณุผู้ เช่ียวชาญทัง้ 7 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชยั สุธาสิโนบล  
อาจารย์ลัดดาวัลย์ แสงส าลี  ศึกษานิเทศก์สุชญา บ ารุงกิจ  ศึกษานิเทศก์อรัญญา สุธาสิโนบล         
คุณครูสุวีรา สุทธนารักษ์  คุณครูบุญปราณี  ขันธวิเชียร  และคุณครูนงนุช เอกตระกูล ท่ีกรุณา
ตรวจสอบและให้ข้อแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ในการสร้างเคร่ืองมือวิจยัครัง้นี ้

กราบขอบพระคณุท่านผู้อ านวยการ คณะครูโรงเรียนวดัสนัตยารามท่ีให้ความอนุเคราะห์
ในการท าวิจยัจนส าเร็จลลุว่งไปด้วยดี 

ขอขอบคุณพ่ีๆ เพ่ือนๆ นิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีคอยช่วยเหลือ ให้ก าลงัใจ 
และคอยให้ค าแนะน าท่ีดีเสมอมา 

ขอขอบใจนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวดัสนัตยารามทุกๆคนท่ีให้ความร่วมมือ
และตัง้ใจในการท าวิจยัในครัง้นีจ้นส าเร็จลลุว่งไปด้วยดี 

สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา พ่ีสาว น้องสาว น้องชาย ญาติพ่ีน้องและทุกๆ
ท่านท่ีไม่ได้กล่าวนามท่ีกรุณาให้ความช่วยเหลือ สนบัสนนุและเป็นก าลงัใจในการท าปริญญานิพนธ์
ฉบบันีจ้นส าเร็จลลุว่งไปด้วยดี 

  
  

สิริมา  ภู่สวสัดิ ์
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

วิทยาศาสตร์ ส าหรับโลกในยุคปัจจุบันถือเป็นสิ่งส าคัญท่ีต้องเร่งพัฒนา  เน่ืองจาก
วิทยาศาสตร์ จะช่วยขบัเคล่ือนการพฒันาในทุกด้านเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศท่ามกลางการแข่งขนัในโลกท่ีรุนแรง  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 
(พ.ศ. 2560-2564) สนับสนุนให้มีการพฒันาวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนให้เป็นคนท่ี
สมบรูณ์ในทกุช่วงวยั  โดยการยกระดบัคณุภาพการศกึษา การเรียนรู้ การพฒันาทกัษะ อีกทัง้ต้อง
ส่งเสริมบทบาทสถาบนัทางสงัคมในการกล่อมเกลาสร้างคนดี  มีวินยั มีค่านิยมท่ีดี  และมีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2559, น.1-6) 
ประกอบกับพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 
และฉบับท่ี 3 พ.ศ.2553 ในหมวดท่ี 4 มาตรา 23 วรรค 2 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษาท่ีให้
ความส าคญักับการส่งเสริมให้นกัเรียนพัฒนาความรู้และทกัษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยา่งเตม็ศกัยภาพในการจดัการศกึษาทกุระดบั(ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2560, น.7) 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  
ของกลุ่มสาระการเรียนนรู้วิทยาศาสตร์มีความมุ่งหวงัให้นกัเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการ
เช่ือมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้
กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย ให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน  
การเรียนรู้ทุกขัน้ตอน มีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบตัิจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับ
ระดับชัน้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, น.3)ซึ่งทักษะส าคัญของวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีใช้ในการ
ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้คือ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (science process skills) 
อนัเป็นทกัษะท่ีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ไม่เพียงแต่ทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะเป็นสิ่งจ าเป็นในการเรียนวิทยาศาสตร์เท่านัน้ แตน่กัเรียนจะได้ใช้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ภายนอกห้องเรียนด้วย และ
ตามท่ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) สนับสนุนให้มีการ
พฒันาวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับ การพฒันาทกัษะนัน้ ดงันัน้จึงจ าเป็นท่ีครูต้องให้ความส าคญัใน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์          
อย่างตอ่เน่ือง  รวมถึงนกัเรียนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนวดัสนัตยาราม อ.เมือง       
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จ.นครนายก ท่ียังขาดการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเท่าท่ีควร ยังขาด  
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ และขาด 
การเรียนวิทยาศาสตร์แบบลงมือปฏิบัติ ดังนัน้ควรท่ีจะได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการ  
ทางวิทยาศาสต ร์อย่ างต่อ เน่ื อง  เพ่ื อ ให้บ รรลุ เป้ าหมายของการศึกษาวิทยาศาสต ร์  
และเพ่ือการพฒันาความสามารถในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ 

นอกจากการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้ว มนษุย์เป็นสตัว์สงัคมจะต้องอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนใน
ทกุ ๆ สงัคมตัง้แต่ครอบครัว สงัคมการท างาน ชมุชน ประเทศชาติและโลก มนุษย์จึงต้องมีทกัษะ
ทางสงัคม  เน่ืองจากเป็นทกัษะส าคญัตอ่การด าเนินชีวิตของมนษุย์ เพ่ือให้สามารถส่ือสารกนัด้วย
ความเข้าใจและอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุได้  ย่ิงในสภาพสงัคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว
ในปัจจุบัน (ประนอม เดชชัย, 2531, น.19; สุขุมาล เกษมสุข, 2535, น.10-11; อุษณีย์ โพธิสุข, 
2542, น.120) ครอบครัวในต่างจงัหวดัท่ีมีฐานะยากจน รวมถึงครอบครัวในชุมชนหนองแสนตอ  
ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก มักเป็นครอบครัวท่ีพ่อแม่ ผู้ปกครองไม่ค่อยมีเวลาให้กับบุตร
หลานมากนกั ตา่งก็มีภาระในการท างาน เพ่ือหาเงินมาจนุเจือครอบครัว และอีกหลายๆครอบครัว
ท่ีบตุรหลานอยูล่ าพงักับปู่ ย่าตายายท่ีชรา สภาพครอบครัวท่ีแตกแยก ปัญหาการหย่าร้าง จงึท าให้
คนในชมุชนและสงัคมมีปัญหาสายสมัพนัธ์อ่อนแอลง คนในครอบครัวขาดความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั  
ขาดการมีปฏิสมัพนัธ์กนัในทางบวก เม่ือมีปัญหามกัใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา ไม่รู้จกัถ้อยที
ถ้อยอาศยั  จงึเป็นผลให้นกัเรียนในระดบัประถมน าพฤติกรรมท่ีไม่ดีนีม้าปฏิบตัิกบัเพ่ือนท่ีโรงเรียน
ด้วย  นกัเรียนมกัใช้ค าพดูท่ีไมดี่ ดา่ทอและแสดงพฤตกิรรมท่ีไม่ดีตอ่เพ่ือนเม่ือเพ่ือนท าให้ตนเองไม่
พอใจหรือเม่ือมีปัญหาไม่เข้าใจกนั และไม่รู้จกัวิธีการพูดเชิงบวกเม่ือต้องการให้เพ่ือนปฏิบตัิตาม
ความต้องการหรือเม่ือต้องการเล่นกบัเพ่ือน ประกอบกบัแผนการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
ท่ีมุ่งพฒันานกัเรียนทุกคนให้มีคณุลกัษณะและทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อนัได้แก่ ทกัษะ
ด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม ภาวะผู้น า และทกัษะการส่ือสาร ซึ่งทกัษะเหล่านีล้้วนเป็น
องค์ประกอบของทกัษะทางสงัคมท่ีบคุคลในสงัคมควรมี  เพ่ือช่วยให้บุคคลสามารถด ารงชีวิตอยู่
ในสงัคมได้อย่างมีความสุขกับสภาพสงัคมปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  (ส านกังาน
เลขาธิการสภาการศกึษา, 2560, น.ฉ) ดงันัน้จงึจ าเป็นท่ีครูต้องให้ความส าคญัในการพฒันาทกัษะ
ทางสังคมให้กับนักเรียนในวัยนี ้ซึ่งเด็กในวัยนีเ้ป็นวัยท่ีมีการเปล่ียนแปลงในหลาย ๆ ด้าน  
สามารถพฒันาทกัษะต่าง ๆ ได้ง่าย เป็นวยัท่ีดดูซบัค่านิยม วฒันธรรมและสิ่งต่าง ๆ รอบตวัและ
เป็นวยัท่ีจะพฒันาตนไปสูค่วามส าเร็จ หากนกัเรียนมีทกัษะทางสงัคมท่ีดีก็จะน าไปสูพ่ฒันาการท่ีดี
ในชว่งวยัรุ่นตอ่ไป (ศริิกลุ  อิศรานรัุกษ์, 2549, น.89) 
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ชดุกิจกรรม เป็นส่ือประสมส าเร็จรูปท่ีจดัท าขึน้อยา่งเป็นระบบประกอบด้วย วตัถปุระสงค์  
เนือ้หา แบบฝึกหดั และแบบทดสอบ จดัไว้เป็นชดุ ๆ เพ่ือให้นกัเรียนได้เรียนรู้จนบรรลวุตัถปุระสงค์
ท่ีตัง้ไว้ และได้รับความรู้ในแนวเดียวกัน (กิดานันท์ มลิทอง, 2536, น.81; เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม, 
2559, น.29; บญุเกือ้ ควรหาเวช, 2545, น.91; สวุิทย์  มลูค า; และอรทยั  มลูค า, 2553, น.51)และ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ครูจะใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เป็นส่ือ
ประกอบการบรรยายและให้นกัเรียนได้เรียนรู้ปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายกลุ่ม ครูท าหน้าท่ีเป็นผู้ ชีแ้นะ
และอ านวยความสะดวก ซึ่งชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท าให้นกัเรียนรู้จกัท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน เคารพ
และรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม ช่วยฝึกทกัษะให้นกัเรียน
รู้จกัแสวงหาความรู้ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนกัเรียน จากการศกึษางานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องกับชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ของสกาว แสงอ่อน (2546, น.77) พบว่า ผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ มีคะแนน
เฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีวัดในแต่ละทักษะ พบว่า มีผลการเรียนรู้ด้านทักษะการสังเกต  
การวดั การจดักระท าและส่ือความหมายของข้อมลู การตัง้สมมติฐาน การก าหนดและควบคมุตวั
แปรการทดลองและทกัษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป มีผลการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และทกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบตัิการมีผล
การเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นพดล ถาวร (2550, น.52)พบว่า การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง 
ความหลากหลายชนิดของเฟิร์นในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .01 มีทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ช่วงชัน้ท่ี 4 อยู่ในระดบัดี และมีเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดบัดี  จากงานวิจยัท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์
สามารถส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ี
สงูขึน้ได้ 

การเรียนแบบร่วมมือ (cooperative learning ) เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีนักเรียนได้มี
ปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่ม ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน โดยสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะเกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน  มีการถ่ายทอดความรู้แสดงความคิดเห็นระหว่างสมาชิกในกลุ่ม สมาชิกทุกคนจึงมี
บทบาทในกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน และมีเป้าหมายคือ ความส าเร็จของกลุ่ม (ทิศนา แขมมณี , 
2545, น.263; วีรวิชญ์ วงศ์โรจน์, 2556, น.13; Slavin, 1990, อ้างถึงใน สถาพร ดียิ่ง, 2548, น.52; 
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สวุิทย์  มูลค า; และอรทัย  มลูค า, 2553, น.134; อาภรณ์ ใจเท่ียง, 2553, น.124)จากการศึกษาท่ี
เก่ียวกับการเรียนแบบร่วมมือของประวีดา อนันต์ (2541, น.49) พบว่า ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการของนกัเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่า
นกัเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีตามปกติ ทัง้นีก้ารเรียนแบบร่วมมือเป็นรูปแบบการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งท่ีจะ
ท าให้นกัเรียนได้คิดช่วยแก้ปัญหา ร่วมมือในการท างาน เป็นการเพิ่มพนูทกัษะในการท างานตาม
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับงานวิจัยของจริยา ขุนเศรษฐ์ (2551, น.88-89) พบว่า 
นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกบัแผนภูมิมโนทศัน์ มีทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน และสอดคล้องกับงานวิจยัของบรรดล ภู
บานเช้า (2552, น.122) พบว่า นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนแบบร่วมมือตามเทคนิค STAD มี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกว่านกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติและนกัเรียนท่ีได้รับการ
จดัการเรียนแบบร่วมมือตามเทคนิค STAD และเทคนิค LT มีทกัษะการคิดขัน้สงูและความมีวินยั
สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และจากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการ
เรียนแบบร่วมมือท่ีส่งเสริมทักษะทางสังคมของMohammad Ahmadpanah (2014, pp.1029-
1037) พบว่า ทักษะทางสงัคมและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้รับ การจดัการเรียน
แบบร่วมมือด้วยเทคนิค JIGSAW สงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการเรียนรู้แบบปกต ิอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 และสอดคล้องกับงานวิจยัของอธัยา เมิดไธสง (2557, น.101) พบว่า ทกัษะทาง
สงัคมของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมเรียนร่วม
รู้ นกัเรียนร้อยละ 70 มีคะแนนทกัษะทางสงัคมในระดบัดีขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 72.87 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ดงันัน้ถ้าผู้ วิจยัน าชดุกิจกรรมมาใช้กบัการเรียนแบบร่วมมือจดัการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน ก็จะท าให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะทางสังคม
เชน่กนั 

จากสภาพท่ีกล่าวมาผู้ วิจยัจึงสนใจท่ีจะพฒันาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียน
แบบร่วมมือประกอบด้วยเทคนิค 1) การแบ่งกลุ่มสมัฤทธ์ิ (STAD) 2) การต่อภาพ (Jigsaw) และ      
3) การเรียนร่วมกัน(LT) ท่ีส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทกัษะทางสังคมของ
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดสันตยาราม อ.เมือง จ.นครนายก ซึ่งผู้ วิจัยต้องการ
ศกึษาว่าเม่ือน าชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือท่ีพฒันาขึน้ไปจดัการเรียนรู้กบั
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 แล้ว จะช่วยสง่เสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทกัษะ
ทางสังคมของนักเรียนให้สูงขึน้ อีกทัง้ผลท่ีได้จากการศึกษานีจ้ะเป็นแนวทางส าหรับครูผู้ สอน
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รายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาอ่ืน ๆ ในการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้และส่ือการสอนท่ี
สง่เสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทกัษะทางสงัคมให้กบันกัเรียนตอ่ไป 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้
1. เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือท่ีส่งเสริมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทกัษะทางสงัคม 
2. เพ่ือศกึษาผลการใช้ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือในประเด็น

ดงัตอ่ไปนี ้
2.1 เปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนก่อนและหลัง

ได้รับจดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ 
2.2 เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับ

จดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือกบัเกณฑ์ท่ีก าหนด 
2.3 เปรียบเทียบทักษะทางสังคมของนักเรียนก่อนและหลังได้รับจัดการเรียนรู้

ด้วยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ 
2.4 เปรียบเทียบทักษะทางสังคมของนักเรียนหลังได้รับจัดการเรียนรู้ด้วยชุด

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือกบัเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. ผลการวิจยัครัง้นี ้ ท าให้ได้ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นเรียนแบบร่วมมือ ส าหรับครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในการน าไปใช้จัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ และ
เป็นแนวทางในการจดัท าชดุกิจกรรมส าหรับครูวิทยาศาสตร์ระดบัชัน้อ่ืนๆ ตอ่ไป 

2. ผลการวิจยัครัง้นี ้ ท าให้ทราบถึงทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทกัษะทาง
สงัคมของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ท่ีเน้นเรียนแบบร่วมมือ    
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  สามารถอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ  และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรเป็นนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  4  โรงเรียนวดัสันตยาราม  ต.พรหมณี   
อ.เมือง  จ.นครนายก  ท่ีเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  (ว14101)  ในภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา  2561  
จ านวน  2  ห้องเรียน  จ านวนนกัเรียน  40  คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
กลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ท่ี ใ ช้ ใน ก า รวิ จั ย   คื อ   นั ก เ รีย น ชั ้น ป ระ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ท่ี   4                        

โรงเรียนวัดสันตยาราม  ต.พรหมณี อ.เมือง  จ.นครนายก  ท่ีเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  (ว14101)     
ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้อง จ านวนนักเรียน 19 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่ม
แบบกลุม่ (Cluster  Random  Sampling) 

เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 
เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ เป็นเนือ้หาในกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชา

วิทยาศาสตร์ (ว14101) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  4  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
พทุธศกัราช  2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยใช้สาระท่ี  1  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ    มาตรฐาน 
ว1.2  และ  ว 1.3  เร่ือง  สิ่งมีชีวิตสีเขียว 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้ วิจัยท าการทดลองในภาคเรียนท่ี   1 ปีการศึกษา  2561  โดยใช้ระยะเวลา  11  

สปัดาห์  เวลา  24  คาบ (รวมทดสอบก่อนและหลงัเรียน)  คาบละ  60  นาที 
ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตวัแปรอิสระ  คือ การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียน
แบบร่วมมือ 

2. ตวัแปรตาม  ได้แก่   
2.1 ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
2.2 ทกัษะทางสงัคม 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ หมายถึง ส่ือประสมส าเร็จรูปท่ี
จดัท าขึน้อย่างเป็นระบบส าหรับวิชาวิทยาศาสตร์ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ซึ่งผู้วิจยัสร้างขึน้  
เพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทกัษะทางสงัคม โดยให้นกัเรียนสามารถเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ผ่านการส ารวจและการทดลอง โดยเน้นการท ากิจกรรมกลุ่มบนพืน้ฐานการเรียน  
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แบบร่วมมืออย่างเป็นทางการ(formal cooperative learning)  ประกอบด้วยเทคนิค 3 เทคนิค คือ  
1)เทคนิคการแบง่กลุ่มสมัฤทธ์ิ(STAD: student teams achievement divisions) เป็นเทคนิคท่ีแบง่
นักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ คละความสามารถ 4-5 คน สมาชิกในกลุ่มศึกษาบทเรียนร่วมกัน 
นกัเรียนทดสอบเป็นรายบุคคลแล้วน าคะแนนท่ีได้จากแต่ละคนในกลุ่มมาเฉล่ียเป็นคะแนนกลุ่ม  
2)เทคนิคการตอ่ภาพ(Jigsaw) เป็นเทคนิคท่ีสมาชิกในกลุ่มมีการระบุหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่าง
ชดัเจน สมาชิกแต่ละคนจะต้องมีความรับผิดชอบ เน่ืองจากต้องออกไปศึกษาในหัวข้อท่ีตวัเอง
ได้รับมอบหมายแล้วกลับมาสอนเพ่ือนๆในกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มทุกคนจึงมีความส าคัญ  
กับกลุ่มอย่างมากเสมือนเป็นการต่อภาพจิ๊กซอว์หากขาดชิน้ส่วนใดไปภาพก็จะไปสมบูรณ์  
และ 3)เทคนิคการเรียนร่วมกัน(LT :Learning together) เป็นเทคนิคท่ีเหมาะส าหรับกิจกรรม 
การทดลองในห้องปฏิบัติการ สมาชิกในกลุ่มมีบทบาทหน้าท่ีอย่างชัดเจน สมาชิกร่วมกัน
แลกเปล่ียนความคิดเห็น ชว่ยเหลือกนัท างาน ผลงานกลุม่ท่ีได้มาต้องได้รับการยอมรับจากสมาชิก
ในกลุม่ 

โดยเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสม คือ เป็นส่ือประกอบการบรรยายของครู 
และส่ือการเรียน รู้ให้นัก เรียนปฏิบัติ กิจกรรมกลุ่ม  ค รูท าหน้าท่ี เป็นผู้ ชี แ้นะและอ านวย  
ความสะดวก นักเรียนเป็นผู้ ปฏิบัติกิจกรรมพร้อมทัง้ศึกษาใบความรู้และท าแบบฝึกหัด  
ในชดุกิจกรรม เนือ้หาท่ีใช้ในชดุกิจกรรมเป็นเนือ้หา เร่ือง สิ่งมีชีวิตสีเขียว ชดุกิจกรรมประกอบด้วย 
4 ชดุกิจกรรมย่อย คือ 1.พืชดอกจ๋าน่ารู้ 2.มาเจาะลึกราก-ล าต้น 3.สืบค้นเร่ืองของใบ 4.มหศัจรรย์
พรรณไม้ โดยชุดกิจกรรมแต่ละชุดส าหรับนักเรียน มีองค์ประกอบ คือ ค าชีแ้จงในการใช้  
ชุดกิจกรรม ใบความรู้ ใบกิจกรรม ส่ือ แบบฝึกหัด และแบบทดสอบ ชุดกิจกรรมส าหรับครู
ประกอบด้วย ค าชีแ้จงส าหรับครู ใบความรู้ ใบกิจกรรม แบบฝึกหัด และ แบบทดสอบ (แนว
ค าตอบของใบกิจกรรม แบบฝึกหดัและแบบทดสอบอยูใ่นแผนการจดัการเรียนรู้) 

2. การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ หมายถึง 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์เป็นส่ือประกอบการเรียนรู้ท่ี
ให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มเป็นหลัก กิจกรรมประกอบด้วยการส ารวจและการทดลอง 
ส าหรับขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ได้ผนวกขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมและขัน้ตอนการ
จดัการเรียนแบบร่วมมือเข้าด้วยกนัได้เป็นขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1) ขัน้ทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อม ครูและนกัเรียนร่วมกันทบทวนบทเรียน
และครูแบ่งกลุ่มคละความสามารถและหน้าท่ีให้แก่นักเรียน เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับปฏิบัติ
กิจกรรมกลุม่ 
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2) ขัน้จดักิจกรรมการเรียนรู้ ครูบรรยายเนือ้หาและมอบหมายงานให้แก่นกัเรียน 
3) ขัน้ปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่ม นกัเรียนร่วมมือกนัปฏิบตักิิจกรรมการส ารวจหรือทดลองท่ี

ได้รับมอบหมาย  และน าเสนอผลการส ารวจหรือผลการทดลอง โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ
อย่างผสมผสานในขัน้ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม ประกอบด้วย 3 เทคนิค คือ 1)การแบ่งกลุ่มสัมฤทธ์ิ
(STAD: student teams achievement divisions) 2)การต่อภ าพ (Jigsaw) และ  3)การเรียน
ร่วมกนั(LT :Learning together) 

4) ขัน้ทดสอบและตรวจผลงาน นกัเรียนแต่ละกลุ่มท าแบบทดสอบและแลกเปล่ียน
ข้ามกลุม่กนัตรวจ 

5) ขัน้ส รุปบทเรียนและประเมินผลงาน ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน   
ครูประกาศผลคะแนนและสรุปผลคะแนนเพื่อมอบรางวลัแก่กลุม่ท่ีได้คะแนนสงูสดุ  

3. ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการคิดและการปฏิบตัิ
อย่างช านาญ เพ่ือใช้แก้ปัญหา สืบเสาะหาความรู้โดยใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
ประกอบด้วย 9 ทกัษะ ได้แก่   

3.1 ทกัษะการสังเกต หมายถึง ความสามารถในการใช้ประสาทสมัผัสของร่างกาย
เข้าไปสมัผสัโดยตรงกบัวตัถ ุเพ่ือให้ได้ข้อมลูโดยไม่แสดงความเห็นของผู้สงัเกต 

3.2 ทกัษะการวดั หมายถึง ความสามารถในการเลือกและการใช้เคร่ืองมือท าการวดั
หาปริมาณของสิ่งตา่งๆ ได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสมโดยมีหนว่ยก ากบัเสมอ 

3.3 ทักษะการจ าแนกประเภท หมายถึง ความสามารถในการจดัหมวดหมู่ของวตัถุ
หรือสิ่งของตา่งๆ ตามเกณฑ์ท่ีตนหรือผู้ อ่ืนก าหนด 

3.4 ทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล หมายถึง ความสามารถ  
ในการน าข้อมลูท่ีได้จากการสงัเกต การวั การทดลอง  และจากแหล่งอ่ืนๆ มาจดัท าเสียใหม่  ทัง้นี ้
เพ่ือให้ง่ายตอ่การน าไปใช้และให้ผู้ อ่ืนเข้าใจความหมายของข้อมูลนัน้ๆ และความสามารถในการ
น าข้อมลูท่ีได้จากการจดักระท าแล้วน ามาเสนอ และแสดงให้ผู้ อ่ืนเข้าใจความหมายของข้อมูลชุด
นัน้ได้ดีขึน้ 

3.5 ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล ความสามารถในการน าข้อมูลท่ีได้จากการ
สงัเกต  แล้วเพิ่มความคดิเห็นสว่นตวั ความรู้ หรือประสบการณ์เดมิลงไปให้กบัข้อมลูนัน้ 

3.6 ทกัษะการก าหนดและควบคมุตวัแปร หมายถึง ความสามารถในการบง่ชีต้วัแปร
ต้น  ตวัแปรตาม  และตวัแปรท่ีต้องควบคมุในการตัง้สมมตฐิานหนึง่ๆ 
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3.7 ทกัษะการตัง้สมมติฐาน หมายถึง ความสามารถในการคิดหาค าตอบล่วงหน้า
ก่อนจะท าการทดลองโดยอาศัยการสังเกต หรือความรู้ ประสบการณ์เดิมเป็นพืน้ฐาน มักเป็น
ข้อความท่ีบอกความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต้นกบัตวัแปรตาม 

3.8 ทักษะการทดลอง หมายถึง ความสามารถในการออกแบบการทดลอง  
ปฏิบตักิารทดลอง  และบนัทกึผลการทดลอง เพ่ือหาค าตอบหรือทดสอบสมมตฐิานท่ีก าหนดไว้ 

3.9 ทกัษะการตีความหมายข้อมลูและการลงข้อสรุป หมายถึง ความสามารถในการ
แปลความหมายหรือบรรยายลักษณะของข้อมูลท่ีมีอยู่แล้วน ามาสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูล
ทัง้หมด 

โดยผู้ วิจัยสร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดของ  ชนินันท์ 
พฤกษ์ประมูล (2557, น.360-361); รวีวรรณ องัคนุรักษ์พันธุ์ (2531, น.20-21) ;รสชกร บุบผาค า 
(2545, น.66-67); วรรณทิพา รอดแรงค้า (2540, น.166-182)เป็นแบบเลือกตอบ จ านวน 30 ข้อ 
โดยพัฒนาขึน้มาจาก กิตติชัย สุธาสิโนบล (2541, น.159-170) และ นิวฒัน์ ไม้ใหญ่เจริญวงศ์ 
(2544, น.150-170) 

4. ทกัษะทางสงัคม หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความสามารถของบคุคลในการอยู่ร่วม
และท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ ท าให้เป็นผู้ ท่ีด าเนินชีวิตในสงัคมได้อย่างมีความสขุ  โดยมีองค์ประกอบ  
6 ด้าน ดงันี ้

1. ทกัษะการแสดงออกทางอารมณ์และการควบคมุอารมณ์ หมายถึง ความสามารถ
ในการแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ภาษาท่าทางของตนเองท่ีมีตอ่ผู้ อ่ืน อีกทัง้การปรับและสะกดกลัน้
อารมณ์ของตนเองไมใ่ห้แสดงออกมาอยา่งรุนแรง  เม่ือโกรธหรือไมพ่อใจผู้ อ่ืน  

2. ทักษะการส่ือสารและสร้างสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน หมายถึง ความสามารถในการ
แสดงออกทางความคิด ความรู้สึก อารมณ์และความต้องการตอ่ผู้ อ่ืน โดยใช้ถ้อยค าและท่าทางท่ี
สภุาพ  ก่อให้เกิดการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนั 

3. ทกัษะความสามารถในการท างานเป็นทีม หมายถึง ความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความร่วมมือกับสมาชิกในการปฏิบตัิกิจกรรม เพ่ือให้ได้
ผลงานของกลุม่ท่ีมีคณุภาพ รู้จกัให้ก าลงัใจสมาชิกในกลุม่ รับฟังความคดิเห็นและยอมรับผู้ อ่ืน 

4. ทักษะการมีความเป็นผู้ น า หมายถึง ความสามารถในการน ากลุ่มให้ปฏิบัติ
กิจกรรมให้ส าเร็จ ผลกัดนัให้สมาชิกช่วยเหลือกัน มีความมุ่งมัน่ ตัง้ใจในการท างาน กล้าคิดและ
กล้าแสดงความคดิเห็นแก่สมาชิกในกลุม่ สามารถให้แนวทางทางแก่เพ่ือนในกลุม่ได้ 
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5. ทกัษะการแก้ปัญหาในการท างานกลุ่ม หมายถึง ความสามารถในการจดัการกับ
ปัญหาของตนเอง ของกลุม่และส่วนรวม โดยใช้เหตแุละผล มีสติในการเผชิญกบัปัญหา รู้จกัแก้ไข
ข้อขดัแย้ง  ความไมเ่ข้าใจกนัท่ีเกิดขึน้ในกลุม่ให้เป็นไปในแนวทางท่ีดีขึน้ได้   

6. ทักษะการแสวงหาความรู้ หมายถึง ความสนใจ ใฝ่เรียนรู้ กระตือรือร้นท่ีจะรับ
ข้อมลูตา่งๆอยู่เสมอ  รู้จกัค้นหาค าตอบของข้อค าถาม หาข้อเท็จจริงในเร่ืองตา่งๆ ด้วยเหตผุลหรือ
จากหลกัฐานท่ีนา่เช่ือถือ 

ส าหรับการพฒันาทกัษะทางสงัคมนัน้จะบรูณาการเข้ากับการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนในห้องเรียนตามปกติ โดยเน้นกิจกรรมการท างานกลุ่มตามรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ  โดย
ผู้วิจยัสร้างแบบวดัทกัษะทางสงัคมให้นกัเรียนประเมินตนเอง และประเมินโดยครู  ลกัษณะค าถาม
เป็นแบบมาตรประมาณค่า (rating scale) ชนิด 3 ระดบั โดยพฒันาขึน้มาจาก แบบวดัทกัษะทาง
สงัคมของดาราวรรณ กลอ่มเกลีย้ง (2546, น.119-123)  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้ส่ือ
ส าเร็จรูป  โดยมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย กล่าวคือ บางขัน้ตอนครูใช้วิธีการบรรยาย
ประกอบการใช้ส่ือ บางขัน้ตอนครูให้นกัเรียนศึกษาความรู้ ส ารวจ และทดลองเป็นรายกลุ่ม  ซึ่ง
องค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ปรับปรุงจาก ตวงแสง ณ นคร (2555, น.227); บุญเกือ้ 
ควรหาเวช (2545, น.95-97); สุคนธ์ สินธพานนท์ (2553, น.18-19); สุนีย์ เหมะประสิทธ์ิ (2543, 
น.243)มีองค์ประกอบ คือ ค าชีแ้จงในการใช้ชดุกิจกรรม ใบความรู้ ใบกิจกรรม ส่ือ แบบฝึกหดั และ
แบบทดสอบ โดยชุดกิจกรรมแต่ละชุด ใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้เดียวกัน คือ การจดัการเรียน
แบบร่วมมือ มี 5 ขัน้ตอน คือ 1)ขัน้ทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อม 2)ขัน้จัดกิจกรรม 
การเรียนรู้  3)ขัน้ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 4)ขัน้ทดสอบและตรวจผลงาน 5)ขัน้สรุปบทเรียนและ
ประเมินผลงาน โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมืออย่างผสมผสานในขัน้ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
ประกอบด้วย  3 เทคนิค คือ 1)การแบ่งกลุ่มสัมฤทธ์ิ (STAD: student teams achievement 
divisions) 2)การต่อภาพ (Jigsaw) และ 3)การเรียนร่วมกัน (LT :Learning together) ซึ่งการ
จดัการเรียนรู้ดงักล่าวเป็นการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ช่วยให้นกัเรียนได้
ท างานกลุ่ม ทดลอง หยิบจบั สัมผัส และแลกเปล่ียนพูดคุยถึงผลการค้นคว้าหาค าตอบจากการ
เรียน (ประสาท เนืองเฉลิม, 2558, น.238-239) ได้ช่วยกนัคิดแก้ปัญหา ร่วมมือในการท างาน เป็น
การเพิ่มพูนทักษะในการท างานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ อันจะน าไปสู่การพัฒนาทักษะ
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กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทกัษะทางสงัคม จากแนวคิดดงักล่าวข้างต้นสามารถสรุปเป็น
กรอบแนวคดิ ดงัภาพประกอบ 1 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
สมมุตฐิานในการวิจัย 

1. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียน 
แบบร่วมมือมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับ             
การจดัการเรียนรู้ 

2. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียน         
แบบร่วมมือมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด   
(ร้อยละ 60) 

3. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนการรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียน           
แบบร่วมมือมีทกัษะทางสงัคมหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้สงูกวา่ก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้ 

4. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนรู้          
แบบร่วมมือมีทกัษะทางสงัคมผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนด(ระดบัสงู) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ 

การจดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ 

 

ตัวแปรตาม 

-ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

-ทกัษะทางสงัคม 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
ในการวิจัยครัง้นี ้ ผู้ วิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  และได้น าเสนอตาม

หวัข้อตอ่ไปนี ้
1. เอกสารเก่ียวกบัมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีว้ดั และเนือ้หาการเรียนรู้ 

1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีเก่ียวข้อง 
1.2 ตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางท่ีเก่ียวข้อง 

2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์
ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ 

2.1 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัชดุกิจกรรม 
2.1.1 ความหมายของชดุกิจกรรม 
2.1.2 ประเภทของชดุกิจกรรม 
2.1.3 องค์ประกอบของชดุกิจกรรม 
2.1.4 ขัน้ตอนการสร้างชดุกิจกรรม 
2.1.5 ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรม 
2.1.6 ข้อดีและข้อจ ากดัของชดุกิจกรรม 
2.1.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัชดุกิจกรรม 

2.2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนแบบร่วมมือ 
2.2.1 ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือ 
2.2.2 ความหมายของการเรียนวิทยาศาสตร์แบบร่วมมือ 
2.2.3 องค์ประกอบของการเรียนแบบร่วมมือ 
2.2.4 วตัถปุระสงค์ของการจดัการเรียนแบบร่วมมือ 
2.2.5 ประเภทของการเรียนแบบร่วมมือ 
2.2.6 การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบร่วมมือ 
2.2.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนแบบร่วมมือ 

2.3 การสงัเคราะห์การจดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียน
แบบร่วมมือ 
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3. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
3.1 ความหมายของทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
3.2 ความส าคญัของทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
3.3 ประเภทของทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
3.4 พฤตกิรรมท่ีแสดงการเกิดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
3.5 การวดัและประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
3.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

4. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะทางสงัคม 
4.1 ความหมายของทกัษะทางสงัคม 
4.2 ความส าคญัของทกัษะทางสงัคม 
4.3 องค์ประกอบของทกัษะทางสงัคม 
4.4 การพฒันาทกัษะทางสงัคม 
4.5 การวดัและประเมินทกัษะทางสงัคม 
4.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะทางสงัคม 

 
1. เอกสารเก่ียวกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีวั้ด และเนือ้หาการเรียนรู้ 

1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีเก่ียวข้อง 
กระทรวงศกึษาธิการ (2560, น.10-12)ได้ระบมุาตรฐานการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้

ท่ี 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในกลุม่สาระวิทยาศาสตร์ ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ไว้ดงันี ้ 
มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่ งมี ชีวิต  หน่วยพื น้ฐานของสิ่ งมี ชีวิต  

การล าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของระบบต่าง ๆ 
ของสตัว์และมนษุย์ท่ีท างานสมัพนัธ์กนั ความสมัพนัธ์ของโครงสร้าง  และหน้าท่ีของอวยัวะตา่ง ๆ 
ของพืชท่ีท างานสมัพนัธ์กนั รวมทัง้น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความส าคญัของการถ่ายทอดลกัษณะ
ทางพนัธุกรรมสารพนัธุกรรม  การเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรมท่ีมีผลตอ่สิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและวิวฒันาการของสิ่งมีชีวิต  รวมทัง้น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

1.2 ตัวชีวั้ดและสาระการเรียนรู้แกนกลางท่ีเก่ียวข้อง 
กระทรวงศกึษาธิการ (2560, น.10-12)ได้ระบุตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

ของมาตรฐานการเรียนรู้ ว 1.2  และว 1.3 สาระท่ี 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ดงัรายละเอียดในตาราง  
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ตาราง 1 ตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางการศึกษาของมาตรฐานการเรียนรู้  กลุ่มสาระ      
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 
 

ตัวชีวั้ด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

มาตรฐาน ว 1.2 

ป .4/1 บ รรย ายห น้ า ท่ี ขอ งราก         

ล าต้น ใบ และดอกของพืชดอก 

โดยใช้ข้อมลูท่ีรวบรวมได้ 

สว่นตา่ง ๆ ของพืชดอกท าหน้าท่ีแตกตา่งกนั 

- รากท าหน้าท่ีดดูน า้และธาตอุาหารขึน้ไปยงัล าต้น 

- ล าต้นท าหน้าท่ีล าเลียงน า้ตอ่ไปยงัสว่นตา่ง ๆ ของพืช 

- ใบท าหน้าท่ีสร้างอาหาร อาหารท่ีพืชสร้างขึน้ คือ 

น า้ตาลซึง่จะเปล่ียนเป็นแปง้ 

- ดอกท าหน้าท่ีสืบพนัธุ์ ประกอบด้วย  สว่นประกอบตา่งๆ 

ได้แก่ กลีบเลีย้ง กลีบดอก เกสรเพศผู้  และเกสรเพศเมีย 

ซึง่สว่นประกอบแตล่ะสว่นของดอกท าหน้าท่ีแตกตา่งกนั 

มาตรฐาน ว 1.3  

ป.4/2 จ าแนกพืชออกเป็นพืชดอก

และพืชไม่มีดอกโดยใช้การมีดอก

เป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลท่ีรวบรวม

ได้ 

การจ าแนกพืช สามารถใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ในการ

จ าแนก ได้เป็นพืชดอกและพืชไมมี่ดอก 

 
ท่ีมา: กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน. หน้า 10 -

12 
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกจิกรรม
วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเรียนแบบร่วมมือ 

2.1 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับชุดกิจกรรม 
2.1.1 ความหมายของชุดกิจกรรม 

นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงความหมายของชุดกิจกรรมไว้หลากหลาย  
(กิดานนัท์ มลิทอง, 2536, น.81; เขมณฏัฐ์ มิ่งศริิธรรม, 2559, น.29; บญุเกือ้ ควรหาเวช, 2545, น.
91; สุวิทย์  มูลค า; และอรทัย  มูลค า, 2553, น.51) ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ชุดกิจกรรม หมายถึง 
ส่ือประสมส าเร็จรูปท่ีครูใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้ เรียนให้บรรลุ
จดุประสงค์ โดยชดุกิจกรรมจะประกอบด้วย คูมื่อครู  เนือ้หา  แบบทดสอบ ซึ่งชดุกิจกรรมจะจดัไว้
เป็นชดุ ๆ  บรรจอุยูใ่นซอง  กลอ่ง  หรือ  กระเป๋า  

จากความหมายของชุดกิจกรรมท่ีกล่าวมาข้างต้น  ผู้ วิจยัสรุปได้ว่า ชุดกิจกรรม  
หมายถึง ส่ือประสมส าเร็จรูปท่ีจัดท าขึน้อย่างเป็นระบบประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เนือ้หา  
แบบฝึกหดั และแบบทดสอบ จดัไว้เป็นชุด ๆ เพ่ือให้นกัเรียนได้เรียนรู้จนบรรลุวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้  
และได้รับความรู้ในแนวเดียวกนั 

2.1.2 ประเภทของชุดกิจกรรม 
นกัการศกึษาได้กลา่วถึงประเภทของชดุกิจกรรมท่ีคล้ายคลึงกนั  ซึ่งสามารถสรุป

ได้ว่า (ตวงแสง ณ นคร, 2555, น.226-227; บุญเกือ้ ควรหาเวช, 2545, น.94-95) ชุดกิจกรรม
สามารถแบง่ตามลกัษณะการใช้เป็น 3 ประเภท คือ  

1. ชดุกิจกรรมประกอบการบรรยาย  เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีก าหนดกิจกรรม
และส่ือการเรียนรู้ให้ครูใช้ประกอบการบรรยาย  เพ่ือเปล่ียนบทบาทของครูให้พดูน้อยลง  และเปิด
โอกาสให้นกัเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากขึน้  ชดุกิจกรรมประกอบค าบรรยายจะมี
เนือ้หาเพียงอยา่งเดียว  โดยแบง่เป็นหวัข้อท่ีจะบรรยายและประกอบกิจกรรมไว้ตามล าดบัขัน้  ส่ือ
ท่ีใช้อาจจะเป็นแผ่นค าสอน  สไลด์ประกอบเสียงบรรยายในเทป  แผนภูมิ  แผนภาพ  ภาพยนตร์  
โทรทศัน์  และกิจกรรมกลุม่  เพ่ือให้นกัเรียนอภิปรายตามปัญหาและหวัข้อท่ีครูก าหนดให้ 

2. ชุดกิจกรรมส าหรับกิจกรรมกลุ่ม  ยึดระบบการผลิตส่ือการเรียนรู้ตาม
หน่วยและหวัเร่ืองท่ีจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ประกอบกิจกรรมร่วมกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ห้องเรียนแบบกิจกรรมท่ีเรียกว่า  ห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน  ชุดกิจกรรมแบบกิจกรรมกลุ่ม
ประกอบด้วยชุดย่อยท่ีมีจ านวนศนูย์ท่ีแบ่งไว้ในแต่ละหน่วย  ในแต่ละศนูย์มีส่ือหรือบทเรียนครบ
ชุดตามจ านวนนักเรียนในศูนย์กิจกรรมนัน้ ๆ  ส่ือท่ีใช้ในศูนย์จัดไว้ในรูปส่ือประสม  อาจใช้ส่ือ
รายบคุคล  หรือส่ือส าหรับกลุม่ท่ีนกัเรียนทัง้ศนูย์ใช้ร่วมกนัได้ 
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3. ชดุกิจกรรมรายบคุคล  จดัขึน้อย่างเป็นระบบเพ่ือให้นกัเรียนใช้เรียนรู้ด้วย
ตนเองตามล าดบัขัน้ท่ีระบุไว้  โดยผู้ เรียนสามารถเรียนด้วยตนเองตามความสนใจของแต่ละคน  
และตามอตัราการเรียนรู้ของตนเอง  ผู้ เรียนสามารถประเมินผลการเรียนด้วยตนเอง  โดยชุดการ
สอนนีเ้ปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ศกึษาค้นคว้าเนือ้หาเพิ่มเติมด้วยตนเอง  ผู้สอนจะเป็นผู้ ให้ค าแนะน า
และช่วยเหลือ  โดยผู้ เรียนสามารถน าชุดกิจกรรมประเภทนีไ้ปศึกษาเองท่ีบ้านได้  ซึ่งจะเป็นการ
สง่เสริม  และฝึกฝนให้ผู้ เรียนรู้จกัศกึษาและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

กาญจนา เกียรติประวัติ (2524, น.60-61) ได้จ าแนกประเภทชุดการเรียนการ
สอน  ไว้  2  ประเภท  ดงันี ้

1. ชุดการเรียนการสอนส าหรับกิจกรรมกลุ่ม  เป็นชุดการเรียนการสอนท่ี
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม  เช่น  วิธีการของศูนย์การเรียน  
หรือบทเรียนโมดลู 

2. ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล  เป็นชุดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยตนเองเพียงล าพงั  ผู้ เรียนแต่ละคนมีความสามารถในการเรียนรู้ในเวลาท่ีแตกต่างกัน  
ผู้ เรียนแต่ละคนสามารถทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนของตนเองได้ตลอดเวลาและสามารถ
ตรวจค าตอบได้ทนัที  ชดุการเรียนการสอนนีจ้ะพฒันาความรับผิดชอบของผู้ เรียน 

สคุนธ์ สินธพานนท์ (2553, น.16-17) ได้กลา่วไว้วา่ ชดุกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัครู
ในการจดัการศกึษาในระบบนัน้สามารถจดัท าได้  4  รูปแบบ  คือ 

1. ชุดกิจกรรมส าหรับครู  เป็นชุดกิจกรรมท่ีครูใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้  
ประกอบด้วยคู่มือครู  ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  มีการจดักิจกรรมและส่ือการเรียนรู้ประกอบ 
การบรรยายของครู  ชุดกิจกรรมนีมี้เนือ้หาสาระวิชาเพียงหน่วยเดียว  และใช้กับนักเรียนทัง้ชัน้
แบง่เป็นหวัข้อท่ีจะบรรยาย  มีการก าหนดกิจกรรมตามล าดบัขัน้ 

2. ชุดกิจกรรมส าหรับกิจกรรมกลุ่ม  เป็นชุดกิจกรรมท่ีให้นักเรียนได้ศึกษา
ความรู้ร่วมกนั  โดยปฏิบตัิกิจกรรมตามขัน้ตอนตา่ง ๆ  ท่ีก าหนดไว้ในชดุกิจกรรมหรืออาจจะเรียน
เป็นศูนย์การเรียนรู้  กล่าวคือ  ในแต่ละศูนย์การเรียนรู้จะมีชุดกิจกรรมในแต่ละหัวข้อย่อยของ
หน่วยการเรียนรู้ให้นกัเรียนศึกษา  นกัเรียนแต่ละกลุ่มจะหมุนเวียนศึกษาความรู้และท ากิจกรรม
ของชดุกิจกรรมจนครบทกุศนูย์การเรียนรู้ 

3. ชุดกิจกรรมรายบุคคล เป็นชุดกิจกรรมท่ีให้นักเรียนศึกษาความรู้ด้วย
ตนเองนกัเรียนจะเรียนรู้ตามขัน้ตอนท่ีก าหนดไว้ในชดุกิจกรรม  ซึง่สามารถศกึษาได้ทัง้ในห้องเรียน
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และนอกห้องเรียน  และเม่ือศกึษาจนครบตามขัน้ตอนแล้วนกัเรียนสามารถประเมินผลการเรียนรู้
ของตนเองได้ด้วยตนเอง 

4. ชุดกิจกรรมแบบผสม  เป็นชุดกิจกรรมท่ีมีการจัดกิจกรรมหลากหลาย           
บางขัน้ตอนครูอาจใช้วิธีการบรรยายประกอบการใช้ส่ือ บางขัน้ตอนครูอาจให้นักเรียนศึกษา
ความรู้ด้วยตนเองเป็นรายบคุคล  และบางขัน้ตอนอาจให้นกัเรียนศกึษาความรู้จากชดุกิจกรรมโดย
ใช้กิจกรรมกลุม่  เป็นต้น 

จากประเภทชดุกิจกรรมท่ีกล่าวมาข้างต้น  พบวา่ประเภทของชดุกิจกรรมมีหลาย
รูปแบบ  ทัง้นีผู้้ ใช้จะเลือกประเภทชุดกิจกรรมแบบใดจะต้องค านึงถึงวตัถุประสงค์ในการจดัการ
เรียนรู้  เพ่ือให้เกิดประโยชน์และช่วยอ านวยความสะดวกให้กับนกัเรียนมากท่ีสุด  ซึ่งงานวิจยัใน
ครัง้นี ้ ผู้ วิจัยได้ใช้ชุดกิจกรรมแบบผสม  คือ  ในบางขัน้ตอนครูเป็นผู้บรรยายประกอบการใช้ส่ือ  
และบางขัน้ตอนนักเรียนศึกษาหาความรู้จากใบความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการท ากิจกรรม
กลุม่ 

2.1.3 องค์ประกอบของชุดกิจกรรม 
Cardarelli, 1973, อ้างถึงใน สุคนธ์ สินธพานนท์ (2553 , น.18-19)ได้ก าหนด

องค์ประกอบของชดุกิจกรรมวา่ต้องประกอบด้วย 
1. หวัข้อ (Topic)  
2. หวัข้อยอ่ย (Subtopic) 
3. จดุมุง่หมายหรือเหตผุล (Rational) 
4. จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม (Behavioral  Objectives) 
5. การทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
6. กิจกรรมและการประเมินตนเอง (Activities  and  Self-Evaluation) 
7. การทดสอบยอ่ย (Quiz  หรือ  Formative  Test) 
8. การทดสอบขัน้สดุท้าย (Posttest  หรือ  Summative  Evaluation) 

สุนีย์ เหมะประสิทธ์ิ (2543, น.243)ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของชุดกิจกรรมไว้  
ดงันี ้ชดุกิจกรรมหรือบทปฏิบตัิการเป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีมุ่งให้นกัเรียนได้ศึกษาค้นคว้า ทดลอง หรือ
ปฏิบตักิารด้วยตนเอง ชดุกิจกรรมหนึง่ๆ จะประกอบด้วย 

1. ค าชีแ้จง หรือคูมื่อการใช้ชดุ ซึง่ระบถุึง 
1.1 ช่ือชดุ 
1.2 จดุมุง่หมาย 
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1.3 วิธีใช้ 
1.4 ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 

2. สาระความรู้ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในกิจกรรม  ได้แก่  ใบความรู้หรือวิดีทัศน์  
หรือ  CD-ROM  เป็นต้น 

3. กิจกรรมท่ีต้องปฏิบตั ิ ได้แก่  บตัรกิจกรรมและใบงาน 
4.ส่ือวสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบตัแิละการประเมินผล 

นักวิชาการและนักการศึกษาได้กล่าวถึงองค์ประกอบของชุดกิจกรรมไว้
หลากหลาย (ตวงแสง ณ นคร, 2555, น.227; บุญเกือ้ ควรหาเวช, 2545, น.95-97) ซึ่งสามารถ
สรุปได้วา่ องค์ประกอบของชดุกิจกรรมหรือชดุการสอนท่ีจ าเป็น มี 4 สว่น ดงันี ้

1. คูมื่อการใช้ชดุกิจกรรม   
2. คูมื่อประกอบการท ากิจกรรม ซึ่งภายในประกอบด้วยค าสัง่และค าแนะน า        

ในการท ากิจกรรม 
3. ใบความรู้และส่ือประกอบการสอนตา่ง ๆ 
4. แบบทดสอบหรือแบบฝึกหดั 

สุคนธ์ สินธพานนท์ (2553, น.18-19)ได้กล่าวถึงองค์ประกอบส าคัญของชุด
กิจกรรม ไว้วา่  ประกอบด้วย 

1. ค าชีแ้จงในการใช้ชุดการเรียนการสอน  เป็นค าชีแ้จงให้ผู้ เรียนทราบ
จุดประสงค์ของการเรียน ศึกษาชุดการเรียนการสอนและส่วนประกอบของชุดการเรียนการสอน  
เช่น  ป ระกอบ ด้วยบัต รค าสั่ ง  บัตรป ฏิบัติการ บัต รเนื อ้หา  บัตรฝึกหัดและบัต รเฉลย   
บตัรปฏิบตักิารและบตัรเฉลย บตัรทดสอบ และบตัรเฉลย 

2. บตัรค าสั่ง เป็นการชีแ้จงรายละเอียดของการศึกษาชุดการเรียนการสอน
นัน้วา่ต้องปฏิบตัติามขัน้ตอนอยา่งไร 

3. บตัรกิจกรรมหรือบตัรปฏิบตัิการ  บางชุดการเรียนการสอนอาจออกแบบ
ให้มีบตัรกิจกรรมหรือบตัรปฏิบตัิการ  ซึง่เป็นบตัรท่ีบอกให้ผู้ เรียนท ากิจกรรมตา่งๆ 

4. บตัรเนือ้หา เป็นบตัรท่ีบอกเนือ้หาท่ีให้ผู้ เรียนศึกษา  สิ่งท่ีควรมีในบตัร คือ   
หวัเร่ือง สตูร นิยาม ค าอธิบาย 

5. บตัรแบบฝึกหัดหรือบัตรงาน  เป็นแบบฝึกหัดท่ีผู้ เรียนท าหลังจากได้ท า
กิจกรรมและศกึษาเนือ้หาจนเข้าใจแล้ว 
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6. บตัรเฉลยบตัรแบบฝึกหัด  เม่ือผู้ เรียนท าบตัรแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว  สามารถ
ตรวจสอบความถกูต้องจากบตัรเฉลยบตัรแบบฝึกหดั 

7. บตัรทดสอบ  เม่ือผู้ เรียนได้ท าบตัรแบบฝึกหดัเสร็จแล้ว  ผู้ เรียนจะมีความรู้ใน
หวัข้อท่ีเรียนนัน้ๆ  ตอ่จากนัน้จงึให้ผู้ เรียนท าบตัรทดสอบ 

8. บตัรเฉลยบตัรทดสอบ  เป็นบตัรท่ีมีค าเฉลยของบตัรทดสอบท่ีผู้ เรียนได้ท าไป
แล้ว  เป็นการตรวจหรือวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน ในการศึกษาชุดการเรียนการสอน
นัน้ 

จากองค์ประกอบของชุดกิจกรรมท่ีกล่าวมาข้างต้นพบว่า มีบางองค์ประกอบ
เหมือนกนัและบางองค์ประกอบตา่งกนั ทัง้นีผู้้วิจยัได้เปรียบเทียบองค์ประกอบของชดุกิจกรรมของ
นักวิชาการและนักการศึกษาดังกล่าว ดังตาราง 2 และได้สรุปองค์ประกอบของชุดกิจกรรมไว้ 
6 องค์ประกอบ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างชดุกิจกรรม ดงันี ้

1. ค าชีแ้จงการใช้ชดุกิจกรรม 
2. ใบความรู้ 
3. ใบกิจกรรม 
4. ส่ือ 
5. แบบฝึกหดั 
6. แบบทดสอบ 
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2.1.4 ขัน้ตอนการสร้างชุดกิจกรรม 
นักการศึกษาได้กล่าวถึงขัน้ตอนการสร้างชุดกิจกรรม (ไชยยศ เรืองสุวรรณ , 

2522, น.154-155; บญุเกือ้ ควรหาเวช, 2545, น.97-99)ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ขัน้ตอนในการสร้าง
ชดุกิจกรรมมี 10 ขัน้ ดงันี ้

1. ก าหนดหมวดหมู่เนือ้หาและประสบการณ์  อาจก าหนดเป็นหมวดวิชา 
หรือบรูณาการเป็นแบบสหวิทยาการตามความเหมาะสม 

2. ก าหนดหน่วยการเรียนรู้  โดยแบ่งเนือ้หาวิชาออกเป็นหน่วยการเรียนรู้  
ประมาณเนือ้หาวิชาท่ีจะให้ครูสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนได้ในหนึ่งสัปดาห์หรือสอน  
ได้ในหนว่ยละครัง้  

3. ก าหนดหวัเร่ือง  ครูจะต้องถามตวัเองว่าในการจดัการเรียนรู้แต่ละหน่วย
ควรให้ประสบการณ์อะไรแก่นกัเรียนบ้าง  

4. ก าหนดหลกัการและความคิดรวบยอด หลกัการและความคิดรวบยอดท่ี
ก าหนดขึน้จะต้องสอดคล้องกบัหน่วยและหวัเร่ือง โดยสรุปรวมแนวความคิด สาระและหลกัเกณฑ์
ท่ีส าคญัไว้ เพ่ือเป็นแนวทางจดัเนือ้หาการเรียนรู้ให้สอดคล้องกัน  

5. ก าหนดวตัถปุระสงค์ให้สอดคล้องกับหวัเร่ือง  โดยเขียนเป็นวตัถปุระสงค์          
เชิงพฤตกิรรมท่ีต้องมีเกณฑ์การเปล่ียนพฤตกิรรมไว้ทกุครัง้ 

6. ก าหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกบัจดุประสงค์เชิงพฤติกรรม  ซึ่งจะเป็นแนว
ทางการเลือกและการผลิตส่ือการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง  กิจกรรมทกุอย่างท่ีนกัเรียน
ปฏิบตั ิเชน่ การอา่นบตัรค าสัง่ ตอบค าถาม การทดลองทางวิทยาศาสตร์ การเลน่เกม ฯลฯ 

7. ก าหนดแบบประเมินผล  ต้องประเมินนักเรียนให้ตรงกับจุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรมโดยใช้แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์  เพ่ือให้ครูทราบว่า  หลังจากการเรียนรู้ ด้วย             
ชดุกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว  นกัเรียนได้เปล่ียนพฤตกิรรมการเรียนรู้ตามจดุประสงค์ท่ีตัง้ไว้หรือไม่ 

8. เลือกและผลิตส่ือการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์และวิธีการท่ีครูใช้  ถือเป็นส่ือ              
การเรียนรู้ทัง้สิน้  เม่ือผลิตส่ือการเรียนรู้ของแตล่ะหัวเร่ืองแล้ว  ก็จดัส่ือการเรียนรู้ให้เป็นหมวดหมู ่ 
เพ่ือน าไปทดลองหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีตัง้ไว้  ส่วนมากจะก าหนดเกณฑ์           
ไว้ท่ี  80/80 

9. การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เพ่ือเป็นการประกันว่า              
ชดุกิจกรรมท่ีสร้างขึน้มีประสิทธิภาพในการจดัการเรียนรู้  ผู้สร้างต้องก าหนดเกณฑ์  โดยค านึงถึง
หลกัการท่ีวา่การเรียนรู้เป็นกระบวนการเพ่ือชว่ยให้การเปล่ียนพฤตกิรรมของนกัเรียนบรรลผุล 
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10. การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เป็นขัน้การน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้            
ซึง่จะต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา 

2.1.5 ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม 
นกัวิชาการและนกัการศกึษาได้กลา่วถึงขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรม

ไว้หลากหลาย  ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า (ตวงแสง ณ นคร, 2555, น.227-228; บุญเกือ้ ควรหาเวช, 
2545, น.99)การจดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมมีขัน้ตอน ดงันี ้ 

1. การทดสอบก่อนเรียน เพ่ือพิจารณาพืน้ความรู้เดิมของผู้ เรียน (ประมาณ           
10-15 นาที)   

2. ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน 
3. ขัน้ประกอบกิจกรรมการสอน  เป็นขัน้ ท่ีผู้ สอนบรรยายหรือแบ่งกลุ่ม

ประกอบกิจกรรมการเรียน 
4. ขัน้สรุปบทเรียน  เพ่ือสรุปความคดิรวบยอดและหลกัการท่ีส าคญั 
5. ขัน้ท าแบบทดสอบหลงัเรียน  เพ่ือดพูฤตกิรรมการเรียนรู้ท่ีเปล่ียนไปแล้ว 

สุคนธ์ สินธพานนท์ (2553, น.20-21)ได้กล่าวถึง การน าชุดกิจกรรมไปใช้ว่า 
สามารถน าไปใช้ในการเรียนเป็นรายบคุคล การเรียนเป็นคู ่การเรียนเป็นกลุม่  โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ 

1. เร้าความสนใจของผู้ เรียน  โดยใช้วิธีการต่างๆ  เช่น  ทบทวนความรู้ใน
เนือ้หาเดมิ  เกม  ปริศนา ค าถาม  เป็นต้น 

2. แจ้งจดุประสงค์การเรียนรู้ 
3. ให้ผู้ เรียนศกึษาชดุกิจกรรมดงันี ้

3.1 ศกึษาค าชีแ้จงของการใช้ชดุกิจกรรมและปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด 
3.2 ศกึษาบตัรค าสัง่ 
3.3 ศกึษาและปฏิบตัิตามท่ีก าหนดไว้ในบตัรปฏิบตักิาร (ถ้ามี) และตรวจ

ค าตอบจากบตัรเฉลย 
3.4 ศกึษาบตัรเนือ้หา 
3.5 ท าบัตรฝึกหัดและตรวจสอบค าตอบจากบัตรเฉลย(อาจท าให้บัตร

ฝึกหดัท่ีเน้นฝึกทกัษะการคดิเพิ่มเตมิได้) 
3.6 ท าบตัรทดสอบ 
3.7 ประเมินตนเองโดยตรวจค าตอบจากบัตรเฉลยและให้คะแนนด้วย

ความซ่ือสตัย์ 
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4. สรุปทบทวนความรู้ ผู้สอนและผู้ เรียนร่วมกนัสรุปความรู้ในประเด็นส าคญั
ท่ีได้จากการศกึษาชดุการเรียนการสอน 

จากขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ท่ีกล่าวข้างต้นผู้ วิจัยสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้
ด้วยชดุกิจกรรมมีขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขัน้ทดสอบก่อนเรียน  เป็นขัน้ของการตรวจสอบความรู้เดมิของนกัเรียน   
2. ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน  โดยการใช้ค าถามกระตุ้ นเพ่ือให้ เกิดความสงสัย 

ตัง้ประเดน็ปัญหาหรือข้อสงสยัขึน้ หรือใช้เกมเร้าความสนใจของผู้ เรียน 
3. ขัน้สอนและปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม เป็นขัน้ท่ีครูบรรยายความรู้และหลัง

จากนัน้จะเป็นการปฏิบตักิิจกรรมกลุม่  เพ่ือให้นกัเรียนทกุคนมีสว่นร่วมในการท ากิจกรรม 
4. ขัน้สรุปบทเรียน  เป็นขัน้ท่ีครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความคิดรวบยอด

และหลกัการท่ีส าคญั 
5. ขัน้ทดสอบหลงัเรียน  เพ่ือดวู่านกัเรียนบรรลวุตัถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้

หรือไม ่ 
2.1.6 ข้อดีและข้อจ ากัดของชุดกิจกรรม 

2.1.6.1 ข้อดีของชดุกิจกรรม 
กาญจนา เกียรติประวัติ (2524, น.175-176)กล่าวถึงข้อดีของชุดกิจกรรม 

ดงันี ้
1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ของครู ลดบทบาทในการ

บอกของครู 
2. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะส่ือประสม 

(Multi  Media)  ท่ีได้จดัไว้ในระบบ  เป็นการชว่ยรักษาระดบัความสนใจของนกัเรียนตลอดเวลา 
3. เปิดโอกาสให้นกัเรียนศกึษาด้วยตนเอง  ท าให้มีทกัษะในการแสวงหา

ความรู้  พิจารณาข้อมลู  ฝึกความรับผิดชอบ และการตดัสินใจ 
4. เป็นแหลง่ความรู้ท่ีทนัสมยั และค านงึถึงหลกัจิตวิทยาในการเรียนรู้ 
5. ช่วยขจัดปัญหาการขาดแคลนครู เพราะนักเรียนสามารถศึกษาด้วย

ตนเอง 
6. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ เพราะสามารถน าไปใช้ได้ทกุเวลา  และ

ไมจ่ าเป็นต้องใช้เฉพาะในโรงเรียน 
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วิชยั วงษ์ใหญ่ (2525, น.192-193) กลา่วถึงข้อดีของชดุกิจกรรม ดงันี ้
1. ช่วยอ านวยความสะดวกในการสอนของครู  ท าให้การเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพมากขึน้ 
2. ช่วยขจดัปัญหาการขาดแคลนครู  เพราะผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย

ตนเอง 
3. ชดุการสอนสามารถน าไปใช้ได้ทกุสถานท่ีและทกุเวลา 

บุญเกือ้ ควรหาเวช (2545, น.99) ได้กล่าวถึงข้อดีของชุดกิจกรรมท่ีส าคัญ 
ดงันี ้

1. ส่งเสริมการเรียนแบบรายบุคคล  ผู้ เรียนได้เรียนตามความสามารถ  
ความสนใจ  ตามเวลาและโอกาสท่ีเหมาะสมของแตล่ะคน 

2. ช่วยขจดัปัญหาการขาดแคลนครู  เพราะชดุกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้
ผู้ เรียนเรียนได้ด้วยตนเองหรือต้องการความชว่ยเหลือจากผู้สอนเพียงเล็กน้อย 

3. ช่วยในการศึกษานอกระบบโรงเรียน  เพราะผู้ เรียนสามารถน าเอาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ทกุสถานท่ีและทกุเวลา 

4.ช่วยลดภาระ ช่วยสร้างความพร้อมและความมัน่ใจให้แก่ครู  เพราะชดุ
กิจกรรมการเรียนรู้ผลิตไว้เป็นหมวดหมู ่ สามารถน าไปใช้ได้ทนัที 

5. เป็นประโยชน์ในการสอนแบบศนูย์การเรียน 
6. ชว่ยให้ครูวดัผลผู้ เรียนได้ตรงตามความมุง่หมาย 
7. เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้แสดงความคิดเห็น  ฝึกการตดัสินใจแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง  และมีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม 
8. ช่ วยให้ผู้ เ รียนจ านวนมากได้ รับความ รู้แนวเดียวกันอย่ าง มี

ประสิทธิภาพ 
9. ชว่ยฝึกให้ผู้ เรียนรู้จกัเคารพ นบัถือ ความคดิเห็นของผู้ อ่ืน 

ตวงแสง ณ นคร (2555, น.288) ได้กลา่วถึงข้อดีของชดุกิจกรรม ดงันี ้
1. ชว่ยเร้าความสนใจของนกัเรียนให้สนใจเรียนรู้ตลอดเวลา 
2. ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดี เน่ืองจากสามารถเรียนช้าหรือเร็ว

ตามความสามารถ 
3. สง่เสริมและฝึกหดัให้นกัเรียนรู้จกัการแสวงหาความรู้ด้วนตนเอง 
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4. ช่วยลดบทบาทครูจากบรรยาย เป็นผู้ แนะน า ช่วยเหลือ โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ตา่งๆ 

5. แก้ปัญหาเร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคล  เพราะชุดกิจกรรม
สามารถชว่ยให้นกัเรียนรู้ตามความถนดัและความสนใจ 

6. นกัเรียนได้ทราบผลการเรียนของตนเอง  จากแบบประเมินและเฉลยท่ี
มีอยูใ่นชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 

7. สร้างความพร้อม  และความมัน่ใจแก่ครู  เพราะชดุกิจกรรมการเรียนรู้            
ได้จดัระบบการใช้ส่ือการเรียนรู้ให้สามารถน าไปใช้ได้ทนัที 

8. ส่งเสริมการเรียนรู้แบบต่อเน่ือง  หรือการศึกษาตลอดชีวิต  เพราะ
สามารถ น าชดุกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ได้ทกุเวลาทกุสถานท่ี 

9. ช่วยเพิ่ มประสิท ธิภาพในการเรียน รู้ เพราะชุดกิจกรรมการเรียน รู้ 
ได้ผลิตขึน้ โดยกลุ่มผู้ มีความรู้ความสามารถ มีการทดลองใช้จนแน่ใจว่าได้ผลดี  มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ 

สคุนธ์ สินธพานนท์ (2553, น.21) กลา่วถึงข้อดีของชดุกิจกรรม ดงันี ้
1. ผู้ เรียนได้ใช้ความสามารถในการศึกษาความรู้ในชุดกิจกรรมด้วย

ตนเอง  เป็นการฝึกทกัษะในการแสวงหาความรู้ ทกัษะการอา่น และสรุปความรู้อยา่งเป็นระบบ 
2. การท าแบบฝึกหดั แบบฝึกทกัษะการเรียนรู้ และแบบฝึกทกัษะการคิด

ท้ายชุดกิจกรรม ท าให้ผู้ เรียนรู้จักคิดแก้ปัญหาเป็น สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด  
โดย  ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน ) 

3. ผู้ เรียนมีวินยัในตนเอง  จากการท่ีผู้ เรียนท าตามค าสัง่ในขัน้ตอนตา่งๆ                
ท่ีก าหนดในชดุกิจกรรม  การตรวจแบบฝึกหดั  แบบฝึกทกัษะการเรียนรู้  หรือใบงานด้วยตนเองนัน้  
ท าให้ผู้ เรียนรู้จกัฝึกตนเองให้ท าตามกติกา 

4. ผู้ เรียนรู้จักท างานร่วมกับผู้ อ่ืน  รับฟังความคิดเห็นของกันและกัน  
เป็นการฝึกความเป็นประชาธิปไตย ซึง่เป็นพืน้ฐานส าคญัของการอยูร่่วมกนัในสงัคมประชาธิปไตย 

5. การใช้ชุดกิจกรรมนัน้สามารถศึกษานอกเวลาเรียนได้ ขึน้อยู่กับการ
ออกแบบของผู้สอนท่ีเอือ้ตอ่การศกึษาด้วยตนเอง 

จากท่ีกลา่วมาผู้วิจยัสามารถสรุปข้อดีของชดุกิจกรรมได้ว่า ชดุกิจกิจกรรมท า
ให้นักเรียนรู้จกัท างานร่วมกับผู้ อ่ืน เคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อ
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ตนเองและสงัคม ช่วยฝึกทกัษะให้นกัเรียนรู้จกัแสวงหาความรู้ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้ของนกัเรียน 

2.1.6.2 ข้อจ ากดัของชดุกิจกรรม 
สคุนธ์ สินธพานนท์ (2553, น.22)กลา่วถึงข้อจ ากดัของชดุกิจกรรม  ดงันี ้

1. ผู้ สอนต้องน าวิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนมาใช้ก่อนเร่ิมบทเรียน
หรือระหวา่งการศกึษาบทเรียนมิฉะนัน้แล้วผู้ เรียนจะไมบ่รรลเุปา้หมายท่ีก าหนด 

2. เร่ืองท่ีให้ผู้ เรียนศึกษาความรู้ด้วยตนเอง ควรเป็นเร่ืองท่ีมีเนือ้หาสาระ
ง่าย  ส าหรับผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

3. การให้ผู้ เรียนศึกษาชุดกิจกรรมนัน้ต้องมีบตัรงาน ใบงาน แบบฝึกหัด  
แบบฝึกทกัษะการเรียนรู้ท่ีฝึกผู้ เรียนให้รู้จกัคิดวิเคราะห์ และควรมีเฉลยให้ผู้ เรียนตรวจสอบความรู้
ของตนเอง  ซึ่งถ้าเป็นกรณีค าถามปลายเปิด หรือทกัษะการคดิ จะไม่มีเฉลยท่ีชดัเจนลงไปจงึต้องมี
เฉลยท่ีหลากหลาย 

เกริก ทว่มกลาง (2555, น.30-31)กลา่วถึงข้อจ ากดัของชดุกิจกรรม ดงันี ้
1. ปัญหาในการผลิตชุดกิจกรรมมีความยุ่งยาก  เพราะมีกระบวนการ

วิเคราะห์หลายขัน้ตอน 
2. ครูผู้สอนซึ่งขาดความรู้ความเข้าใจ  ไม่สามารถผลิตชดุกิจกรรมมาใช้

กบันกัเรียนได้ 
3. การผลิตชดุกิจกรรมต้องอาศยับคุคลหลายฝ่ายมาร่วมในการผลิต เช่น  

ผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หา ด้านการวัดผล ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา หากขาดบุคคลใดใน   
3 ด้าน จะท าให้ชดุกิจกรรมท่ีผลิตขึน้มีจดุอ่อนในตวัเอง  ประสิทธิภาพของชดุกิจกรรมจงึไม่เป็นไป
ตามท่ีคาดไว้ 

4. ปัญหาด้านงบประมาณในการผลิต  การผลิตชุดกิจกรรมต้องใช้
งบประมาณในการผลิตมาก ซึง่เป็นปัญหาส าคญัส าหรับสถานศกึษาและครูผู้สอน 

5. ปัญ หาความยุ่ งยากในการใ ช้และการเก็บ รักษา  เน่ื องจาก
กระบวนการเรียนด้วยชดุกิจกรรมมีการท ากิจกรรมท่ีต้องปฏิบตัร่ิวมกนั 

6. การจดัการเรียนรู้ระบบกลุม่เสียงรบกวนห้องข้างเคียงได้ 
7. ส่ือการสอนมีลกัษณะเป็นส่ือประสม การเก็บรักษาต้องมีตวัเก็บ หรือ

กระเป๋ากลอ่งท่ีมีความคงทน 
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8. การแบง่กลุ่มนกัเรียนในการเรียนรู้สามารถจดัแบบคละความสามารถ 
ได้ยาก 

9. นักเรียนขาดความรับผิดชอบต่อการเรียน เม่ือเรียนแล้วไม่เก็บวัสดุ
อปุกรณ์ให้ครบถ้วน ท าให้นกัเรียนครัง้ตอ่ไปรับอปุกรณ์ไมค่รบ การเรียนรู้จงึไมส่มบรูณ์ 

10. นกัเรียนมีความแตกตา่งด้านการเรียน  ต้องจดัท าศนูย์ส ารองส าหรับ 
ผู้ เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้เรียนรู้ 

จากท่ีกล่าวมาผู้ วิจยัสามารถสรุปข้อจ ากัดของชุดกิจกรรมได้ว่า ชดุกิจกรรม
ต้องใช้ประกอบการสอนของครู น าวิธีการสอนและเทคนิคการสอนมาใช้ควบคูก่บัชดุกิจกรรมจะท า
ให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ เนือ้หาในชุดกิจกรรมไม่ควรยากจนเกินไป ส าหรับใบกิจกรรม 
แบบฝึกหัดควรมีเฉลยให้นักเรียนได้ตรวจสอบความรู้ และในส่วนการสร้างชุดกิจกรรมควรมี
ผู้ เช่ียวชาญทางด้านเนือ้หา ด้านการวัดผล ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นผู้ พิจารณา  
ชดุกิจกรรมด้วย 

2.1.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวกับชุดกิจกรรม 
นิยา วิชัยดิษ ฐ์  (2538 , น.85 -89)ส ร้างแบบฝึกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ โดยมีลกัษณะดงันี ้1) ตัง้จดุมุง่หมายในการฝึกทกัษะโดยสอดคล้องกบัเร่ืองท่ีสอน 2) 
ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับวัยของผู้ เรียน 3) รูปแบบการฝึกต้องเร้าความสนใจ 4) แบบฝึกต้อง
เรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก 5) ใช้เวลาท่ีเหมาะสมไม่นานเกินไป 6) สร้างแบบบฝึกหลายรูปแบบ
เพ่ือไม่ให้นกัเรียนเบื่อหน่าย พบว่า ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐานของนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสอนโดยใช้แบบฝึกกิจกรรมส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูง
กวา่การเรียนตามแผนการสอนปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

กรรณิกา ไผทฉนัท์ (2541, น.103-105)ได้ศกึษาผลการใช้ชดุกิจกรรมสิ่งแวดล้อม
ตามวิธีการวิจยัในการพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และเจตคติต่อสิ่งแวดล้อมใน
กิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการศึกษาพบว่าของนกัเรียนท่ี
ได้รับการสอนโดยใช้ชดุกิจกรรมสิ่งแวดล้อมกับนกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ มี
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 โดยค่าเฉล่ียของคะแนนของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมสูงกว่า
นกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

สกาว แสงอ่อน (2546, น.77)ได้ศึกษาผลการเรียนรู้  ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  และเจตคติของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
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เร่ือง  สับปะรดท้องถ่ินในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบการศึกษาว่า ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีเรียนด้วยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ียหลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณาทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีวดัในแตล่ะทกัษะ พบวา่ มีผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการสงัเกต การวดั การจดักระท า
และส่ือความหมายของข้อมูล การตัง้สมมติฐาน การก าหนดและควบคมุตวัแปร การทดลองและ
ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้าสรุป มีผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และทกัษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบตัิการมีผลการเรียนหลงัเรียน
สงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

นพดล ถาวร (2550, น.52)ได้ศึกษาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ความหลากชนิดของเฟิร์นในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนกบันกัเรียน
ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ช่วงชัน้ท่ี 4 ของโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา อ าเภอปาน  จังหวัดล าปาง              
ปีการศึกษา  2549  ผลการศึกษาพบว่า การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง  
ความหลากหลายชนิดของเฟิร์นในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .01 มีทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ช่วงชัน้ท่ี 4 อยู่ในระดบัดี และมีเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบัดี 

สมจิตต์ พิพิธกุล (2555, น.79-80)ได้ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เร่ืองระบบนิเวศ โดยใช้ชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์กับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนขนาดกลางแห่งหนึ่ง ส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ผลการศึกษาพบว่านักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาและ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กล่าวคือ 
ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ศึกษาค้นคว้าและตดัสินใจแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองและมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมอย่างแท้จริง  อีกทัง้ยงัเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้มีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรมกลุ่ม ท าให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมโดยทั่วถึง ได้เรียนรู้ความคิดความรู้สึก 
ปฏิกิริยาและพฤติกรรมของผู้ อ่ืน เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันภายในกลุ่ม 
ร่วมกนัสงัเคราะห์ความรู้ สรุปความรู้ด้วยตนเอง 

ดังนัน้จึงสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมสามารถส่งเสริมให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ มีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีสูงขึน้ได้ อีกทัง้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการท า
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กิจกรรมกลุ่มได้เรียนรู้ความคิด  ความรู้สึก ปฏิกิริยาและพฤติกรรมของผู้ อ่ืน ส่งเสริมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ร่วมกันภายในกลุ่ม  โดยลักษณะของชุดกิจกรรมท่ีท าให้
นักเรียนบรรลุจุดประสงค์ทางการเรียนมี ดงันี ้1) มีจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจน  2) ใช้ภาษาเข้าใจง่าย
เหมาะสมกับวยัของนกัเรียน 3) กิจกรรมเรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก 5) เวลาท่ีใช้ปฏิบตัิกิจกรรม 
มีความเหมาะสม และ 6) รูปแบบกิจกรรมในแตล่ะชดุกิจกรรมมีความหลากหลาย 

2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนแบบร่วมมือ 
2.2.1 ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือ 

นกัวิชาการและนกัการศกึษาได้กล่าวถึงความหมายของการเรียนแบบร่วมมือไว้
หลากหลาย  ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า (ทิศนา แขมมณี, 2545, น.263; วีรวิชญ์ วงศ์โรจน์, 2556, น.
13; Slavin, 1990, อ้างถึงใน สถาพร ดียิ่ง, 2548, น.52; สุวิทย์  มูลค า; และอรทยั  มูลค า, 2553, 
น.134; อาภรณ์ ใจเท่ียง, 2553, น.124) การเรียนแบบร่วมมือ หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีให้นกัเรียนเรียนรู้และท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้มุ่งเน้นให้นกัเรียนมีการ
พึ่งพาช่วยเหลือกัน สมาชิกในกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็น ร่วมมือกันจนงานของกลุ่มส าเร็จ
ลลุว่งตามเปา้หมายท่ีวางไว้ 

จากความหมายของการเรียนแบบร่วมมือท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้ วิจัยสรุป
ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือ ได้ว่า เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนได้มีปฏิสมัพนัธ์กันใน
กลุ่ม ได้แสดงความคดิเห็นร่วมกนั โดยสมาชิกทกุคนในกลุ่มจะเกิดการเรียนรู้ร่วมก ัมีการถ่ายทอด
ความรู้แสดงความคดิเห็นระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม  สมาชิกทกุคนจึงมีบทบาทในกลุม่อยา่งเทา่เทียม
กนั และมีเปา้หมายคือ ความส าเร็จของกลุม่ 

2.2.2 ความหมายของการเรียนวิทยาศาสตร์แบบร่วมมือ 
ประสาท เนืองเฉลิม (2558, น.238-239) กล่าวว่า การเรียนวิทยาศาสตร์แบบ

ร่วมมือกันเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ เป็นการเรียนท่ีเปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนได้ท างานกลุ่ม  ทดลอง หยิบจบั สมัผสั และแลกเปล่ียนพดูคยุถึงผลการค้นคว้าหาค าตอบ 
จากการเรียน การเรียนรู้แบบนีเ้กิดจากผู้ เรียนกลุ่มเล็กๆท่ีทกุคนสามารถแบง่ปันแนวคดิและวิธีการ
ท างานร่วมกัน ผู้ เรียนสามารถพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  รู้จกัคิด  รู้จกัพูด  รู้จกัวางตวั และ
แสดงพฤตกิรรมท่ีเป็นมารยาททางสงัคม  สามารถปรับตวัและควบคมุอารมณ์ตามสภาพแวดล้อม
ได้ ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้แบบองค์รวมจากกลุ่ม เข้าใจความแตกตา่งระหว่างบุคคล เป็นการเตรียม
ความพร้อมผู้ เรียนก่อนเข้าสู่สงัคมและการท างานในโลกสมยัใหม่  และยงัเป็นการเตรียมคนให้มี
สว่นร่วมในสงัคมประชาธิปไตย 
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2.2.3 องค์ประกอบของการเรียนแบบร่วมมือ 
นกัวิชาการและนกัการศกึษาได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการเรียนแบบร่วมมือท่ี

คล้ายคลึงกัน ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า (จนัทรา ตนัติพงศานุรักษ์, 2544, น.38-39; ทิศนา แขมมณี, 
2545 , น.263 -264 ; Johnson;&Johnson,1994 ,อ้างถึ งใน  สถาพร ดียิ่ ง , 2548 , น.55 -56)
องค์ประกอบของการเรียนแบบร่วมมือ มี ดงันี ้

2.2.3.1 ความสมัพนัธ์กันของนกัเรียนเชิงบวก (Positive Interdependence) 
คือ  การท่ีสมาชิกในกลุ่มท างานอย่างมีเปา้หมายร่วมกนัมีการท างานร่วมกนัโดยท่ีสมาชิกทกุคนมี
ส่วนร่วมในการท างานนัน้  มีการแบ่งปันวัสดุอุปกรณ์  ข้อมูลต่างๆ ในการท างาน  ทุกคนมีบท
บบาทหน้าท่ีของตนและในขณะเดียวกันต้องช่วยเหลือสมาชิกอ่ืนๆ ด้วย  เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน  
ครูผู้ สอนสามารถจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความสัมพันธ์กันในทางบวกได้หลายวิธี   เช่น   
การก าหนดเปา้หมายของกลุ่มร่วมกนั ให้นกัเรียนก าหนดเปา้หมายในการท างาน  และการก าหนด
รางวลัของกลุม่ร่วมกนั 

2.2.3.2 การปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดในการท างานกลุ่ม (Face to Face 
Promotive Interaction) เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มให้ประสบ
ความส าเร็จ โดยท ากิจกรรมและเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั อธิบายความรู้ให้เพ่ือนในกลุ่ม
ฟัง กิจกรรมดงักล่าวจะท าให้นักเรียนได้ติดต่อกันโดยตรง เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิด  
และการให้ข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งจะท าให้เกิดลักษณะการท างานกลุ่มท่ีมีสมาชิกในกลุ่มท่ีมี
ความสมัพนัธ์กนัอยา่งใกล้ชิด และเกิดสมัพนัธภาพท่ีดีตอ่กนั 

2.2.3.3 การตรวจความ รับผิ ดชอบของสมาชิ ก ในกลุ่ ม  ( Individual  
Accountability) คือ  สมาชิกในกลุ่มการเรียนรู้ทุกคนจะต้องมีหน้าท่ีรับผิดชอบ  และพยายาม
ท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ   ดงันัน้กลุ่มจึงจ าเป็นต้องมีระบบการตรวจสอบ
ผลงาน  ทัง้ท่ีเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม  วิธีการท่ีสามารถส่งเสริมให้ทุกคนได้ท าหน้าท่ีของตน
อย่างเต็มท่ีมีหลายวิธี  เช่น  การจัดกลุ่มให้เล็กเพ่ือจะได้มีการเอาใจใส่กันและกันได้อย่างทั่วถึง  
การทดสอบเป็นรายบุคคล การสุ่มเรียกช่ือให้รายงาน ครูสังเกตพฤติกรรมของผู้ เรียนในกลุ่ม      
การจดักลุม่ให้มีผู้สงัเกตการณ์  การให้ผู้ เรียนสอนกนัและกนั 

2.2.3.4 ทกัษะระหว่างบคุคลและทกัษะการท างานกลุ่มย่อย  (interpersonal  
and  small-group  skills)  ต้องอาศัยทักษะท่ีส าคัญๆ  หลายประการ  เช่น  ทักษะทางสังคม  
ทกัษะการปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน  ทกัษะการท างานกลุ่ม  ทกัษะการส่ือสาร  และทกัษะการแก้ปัญหา
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ขดัแย้ง  รวมทัง้การเคารพ  ยอมรับและไว้วางใจกันและกัน  ซึ่งครูควรสอนและฝึกให้แก่นักเรียน
เพ่ือชว่ยให้ด าเนินงานไปได้ 

2.2.3.5 กระบวนการกลุ่ม  (Group  Process)  คือ  การท่ีสมาชิกทุกคนใน
กลุ่มจะต้องร่วมรับผิดชอบต่อการเรียนของสมาชิกในกลุ่ม สมาชิกทุกคนต้องมุ่งมัน่และกระตุ้นให้
แต่ละคนท าชิน้งานตามท่ีก าหนด  ดงันัน้  ครูผู้สอนต้องคอยสงัเกต  วิเคราะห์การท างานร่วมกัน
และให้ข้อมลูย้อนกลบัเพ่ือให้กลุม่ท างานได้ดีขึน้  รวมทัง้เปิดโอกาสให้สมาชิกแตล่ะคนแสดงความ
คดิเห็นเก่ียวกบักระบวนการท างานของสมาชิกในกลุ่ม  เพ่ือช่วยให้กลุ่มเกิดการเรียนรู้และปรับปรุง
การท างานให้ดีขึน้ 

2.2.4 วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนแบบร่วมมือ 
สถาพร ดียิ่ง (2548, น.52) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนแบบ

ร่วมมือไว้  คือ  ต้องการพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีให้ เกิดขึน้กับผู้ เรียนหลายด้าน  ขึน้อยู่กับ
วตัถุประสงค์ท่ีน ามาใช้  ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาในด้านการพัฒนาทางสติปัญญา  การพัฒนา
ทกัษะและการพฒันาบคุลิกภาพและเจตคต ิ สอดคล้องกบัจดุมุง่หมายของการเรียนของเบนจามิน  
เอส  บลูมและคณะ  ท่ีก าหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนไว้  3  ด้าน  คือ  ด้านพุทธพิสัย  ทักษะ
พิสยัและจิตพิสยั 

สวุิทย์  มลูค า; และอรทยั  มลูค า (2553, น.134) ได้กลา่วถึงวตัถปุระสงค์ของการ
จดัการเรียนแบบร่วมมือไว้  ดงันี ้

1. เป็นวิธีการพฒันาผู้ เรียนในด้านวิชาการและทกัษะทางสงัคม 
2. เป็นการเตรียมผู้ เรียนให้สามารถด ารงชีวิตในสงัคมประชาธิปไตยได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและมีความสขุ 
อาภรณ์ ใจเท่ียง (2553, น.124) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียน

แบบร่วมมือไว้  ดงันี ้ 
1. เพ่ือให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่ม  ได้ฝึกบทบาท

หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการท างานกลุม่ 
2. เพ่ือให้ผู้ เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดค้นคว้า  ทักษะการแสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง  ทักษะการคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การตดัสินใจ  การตัง้ค าถาม  ตอบค าถาม  
การพดู  การใช้ภาษา  ฯลฯ 

3. เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะทางสังคม  การอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน  การมีน า้ใจ
ชว่ยเหลือผู้ อ่ืน  การเสียสละ  การยอมรับกนัและกนั  การไว้วางใจ  การเป็นผู้น า  ผู้ตาม  ฯลฯ 
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จากวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนแบบร่วมมือข้างต้น กล่าวว่า การจดัการ
เรียนแบบร่วมมือมีวัตถุประสงค์ท่ีหลากหลาย ส าหรับงานวิจยัในครัง้นีผู้้ วิจยัมีวัตถุประสงค์ของ 
การจัดการเรียนแบบร่วมมือ คือ เพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคมให้กับนักเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้
บทบาทหน้าท่ีของตนเอง ฝึกกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน  ฝึกการท างานร่วมกับ
ผู้ อ่ืน เรียนรู้ท่ีจะเสียสละ ยอมรับฟังผู้ อ่ืน อีกทัง้ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิด  
การแสวงหาความรู้และทกัษะการแก้ปัญหาในการท างานกลุม่ 

2.2.5 ประเภทของการเรียนแบบร่วมมือ 
นักวิชาการและนักการศึกษาได้กล่าวถึงประเภทของการเรียนแบบร่วมมือไว้

หลากหลายซึ่งสามารถ สรุปได้วา่ (ทิศนา แขมมณี, 2545, น.264; Johnson;&Johnson,1994,อ้าง
ถึงใน สถาพร ดียิ่ง, 2548, น.56; อาภรณ์ ใจเท่ียง, 2553, น.126-128)การเรียนแบบร่วมมือท่ีใช้กนั
อยูโ่ดยทัว่ไปมี 3 ประเภท คือ   

1. กลุ่มการเรียนแบบร่วมมืออย่างเป็นทางการ  (Formal  Cooperative  
Leaning  Groups) กลุ่มประเภทนี ้ครูจดัขึน้โดยการวางแผน จดัระเบียบ  กฎเกณฑ์  วิธีการและ
เทคนิคตา่งๆ  เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ร่วมมือกนัเรียนรู้สาระตา่งๆอย่างตอ่เน่ือง  ซึ่งอาจเป็นหลายๆชั่วโมง
ติดต่อกันหรือหลายสปัดาห์ติดต่อกันจนกระทั่งผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุจุดมุ่งหมายตามท่ี
ก าหนด 

1.1 เท ค นิ ค ก า รแ ข่ ง ขั น ระห ว่ า งก ลุ่ ม ด้ วย เก ม   (Team-Games 
Tournament: TGT)  ซึ่งพัฒนาโดยเดอะ  ไวส์และสลาวิน  (De  Vries  and  Slavin)  มีการจัด
กลุ่มผู้ เรียนเป็นกลุ่มเล็ก  กลุ่มละ  4  คน  ระดับความสามารถต่างกัน  (Heterogeneous)  คือ  
ผู้ เรียนเก่ง  1 คน ปานกลาง  2  คนและอ่อน  1 คน  ผู้ สอนก าหนดหนดบทเรียนและการท างาน
ของกลุ่มไว้ก่อนแล้ว  จากนัน้ท าการสอนบทเรียนแก่ผู้ เรียนทัง้ชัน้แล้วให้กลุ่มท างานตามก าหนด  
ผู้ เรียนในกลุม่ช่วยเหลือกนั  ผู้ ท่ีเรียนเก่งช่วยและตรวจงานเพ่ือนให้ถกูต้องก่อนน าส่งผู้สอน แล้วจดั
กลุ่มใหม่เป็นกลุ่มแข่งขันท่ีมีความสามารถเท่าๆกัน  (Heterogeneous  Tournament  Teams)  
แข่งกันตอบปัญหา  โดยจดักลุ่มใหม่ทุกสปัดาห์  ซึ่งพิจารณาจากความสามารถของแต่ละบุคคล 
คะแนนของกลุ่มได้จากคะแนนของสมาชิกท่ีเข้าแข่งขนัร่วมกบักลุ่มอ่ืนๆรวมกนั  แล้วให้รางวลักับ
กลุม่ท่ีได้คะแนนสงูถึงเกณฑ์ท่ีก าหนด 

1.2 เท คนิ ค ก ารจัด กลุ่ ม แบบช่ วย รายบุ คคล   (Team  Assisted  
Individualization:  TAI)  พัฒนาโดย  สลาวินและคณะ  (Slavin  and  other)  เทคนิคนีเ้หมาะ
ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ใช้ส าหรับผู้ เรียนระดบัประถมศกึษาปีท่ี  3-6  เทคนิคการท ากิจกรรมแบบนี ้
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สมาชิกกลุ่มมี 4  คน  มีระดบัความรู้แตกต่างกัน  ผู้สอนเรียกผู้ เรียนท่ีมีความรู้ระดบัเดียวกันของ
แต่ละกลุ่มมาสอนตามความยากง่ายของเนือ้หา  วิธีสอนจะแตกต่างกนั  จากนัน้ผู้ เรียนทุกคนท า
ข้อสอบโดยไมมี่การชว่ยเหลือกนั  มีการให้รางวลักลุม่ท่ีท าคะแนนได้ดี 

1.3 เทคนิ คการร่วม มืออ่านและเขียน   (Cooperative  Integrated  
Reading  and  Composition: CIRC)  พัฒนาโดยสตีเว่นส์  (Stevens  and  other)  ใช้ส าหรับ
วิชาอ่าน  เขียนและทักษะอ่ืนๆ  ทางภาษา  โดยสมาชิกในกลุ่มมี  4  คน  มีพืน้ความรู้เท่าๆ กัน  
2  คน อีก 2  คนมีพืน้ความรู้เท่ากนั  แตต่า่งระดบัความรู้กบั  2 คนแรก  ผู้สอนจะเรียกคูท่ี่มีความรู้
ระดบัเท่ากันจากกลุ่มมาสอนและให้กลบัเข้ากลุ่ม  และเรียกคูต่่อไปจากทุกกลุ่มมาสอน  จากนัน้
ให้ผู้ เรียนทกุคนท าแบบทดสอบ  โดยคะแนนของกลุม่พิจารณจากคะแนนสอบของสมาชิกกลุม่เป็น
รายบคุคล 

1.4 เทคนิคการแบ่งกลุ่มสัมฤทธ์ิ   (Student  Teams  Achievement  
Divisions:  STAD)  พัฒนาโดยสลาวิน  (Slavin)  มีการจดักลุ่มเหมือน  TGT  แต่ไม่มีการแข่งขนั 
โดยให้ผู้ เรียนแต่ละคนต่างท าข้อสอบ  แล้วน าคะแนนพัฒนาการหรือคะแนนท่ีดีกว่าเดิมในการ
สอบครัง้ก่อนของแตล่ะคนมารวมกนัเป็นคะแนนกลุม่และให้รางวลักลุม่ท่ีได้คะแนนมาก 

1.5 เทคนิคการเรียนร่วมกัน (Learning  Together)  พัฒนาโดย  จอห์น
สัน   และจอห์นสัน   (Johnson  and  Johson)  สมาชิกในกลุ่ม มี   4-5  คน  ระดับความ รู้
ความสามารถตา่งกนั  ใช้ส าหรับผู้ เรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  2-6  โดยผู้สอนท าการสอนทัง้ชัน้เรียน  
ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่ท างานตามท่ีผู้สอนมอบหมาย  คะแนนของกลุม่พิจารณาจากผลงานของกลุม่ 

1.6 เทคนิคการต่อภาพ  (Jigsaw)  พัฒนาโดยเอรอนสันและคณะ  
(Aronson  and  other)  สมาชิกในกลุ่มมี  3-6  คน สมาชิกแต่ละคนจะรวมกันเป็นสมาชิกของ
กลุ่มบ้าน  (Home  group)  แบ่งงานและหน้าท่ีกนั  จากนัน้สมาชิกแต่ละคนท่ีได้รับมอบหมายให้
ได้ไปศึกษาเนือ้หาเร่ืองเดียวกันจะมารวมกันเป็นสมาชิกกลุ่มเช่ียวชาญ  (Expert  group)  แล้ว
สมาชิกกลุ่มบ้านทุกคนกลบัมาท่ีกลุ่มตน  เร่ิมสอนและถ่ายทอดความรู้สิ่งท่ีตนไปศึกษาร่วมกับ
สมาชิกกลุ่มเช่ียวชาญมาจนสมาชิกแต่ละคนเข้าใจ  จากนัน้ประเมินผลเป็นรายบุคคลและน า
คะแนนมารวมเป็นคะแนนกลุม่ 

1.7 เทคนิคการเรียนแบบร่วมแรง  (Co-op-Co-op)  พัฒนาโดยคาแกน
(Kagan)  ประกอบด้วยขัน้ตอนตา่งๆ  คือ  ผู้ เรียนช่วยกนัอภิปรายหวัข้อท่ีจะศกึษา  แบง่เป็นหวัข้อ
ย่อยแล้วจัดผู้ เรียนเข้ากลุ่มตามความสนใจ  ผู้ เรียนท่ีเลือกศึกษาเร่ืองเดียวกันจะเป็นรวมกลุ่ม
เดียวกนั ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของแตล่ะคน จากนัน้แบง่หน้าท่ีรับผิดชอบเนือ้หาคนละ 1  ข้อย่อย  
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เพ่ือไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้  แต่ละคนน าความรู้ท่ีไปศึกษากลับมาถ่ายทอดและรายงานให้
สมาชิกในกลุ่มทราบ  และกลุ่มรวบรวมผลการศึกษาของทุกคนเข้าเป็นผลงานของกลุ่มเพ่ือเสนอ
ตอ่ชัน้เรียนประเมินผลจากการน าเสนอผลงานกลุ่มตอ่ชัน้เรียน  การประเมินผลจะสุ่มผู้ เรียนแตล่ะ
กลุ่มให้อธิบายการท างาน  ความรู้  และประเมินผลการน าเสนอความรู้ของนกัศกึษาแต่ละคนต่อ
กลุม่ 

1.8 เทคนิคการสืบค้นเป็นกลุ่ม  (Group  investigation)  พัฒนาโดยชา
รานและชาราน(Sharan  and  Sharan)  สมาชิกในกลุ่มมี  2-6  คน  แต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อท่ี
ต้องการศึกษาค้นคว้าตามผู้สอนก าหนด  จากนัน้สมาชิกในกลุ่มแบ่งงานกันทัง้กลุ่ม  มีการวาง
แผนการด าเนินงานและสมาชิกทกุคนชว่ยกนัศกึษาค้นคว้าข้อมลูเพื่อน ามารวมกัน  สมาชิกในกลุ่ม
ร่วมกันวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลูเพ่ือเตรียมน าเสนอผลงานของกลุ่มตอ่ชัน้เรียน  ประเมินผล
จากงานของกลุม่ 

2. กลุ่มการเรียนแบบร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ (Informal  Cooperative  
Leaning  Groups)  กลุ่มประเภทนีค้รูจดัขึน้เฉพาะกิจเป็นครัง้คราว  โดยสอดแทรกอยู่ในการสอน
ปกติอ่ืนๆ  โดยเฉพาะการสอนแบบบรรยาย  ครูสามารถจดักลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือสอดแทรก
เข้าไปเพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนมุง่ความสนใจหรือใช้ความคิดเป็นพิเศษในสาระบางจดุ 

2.1 เทคนิคการพูดรอบวง  (Round table)  เป็นเทคนิคท่ีสมาชิกในกลุ่ม
ผลดักนัพดู  ตอบ  เล่า  อธิบาย  โดยไม่ใช้การเขียน การวาด  และเป็นการพดูท่ีผลดักนัพดูทีละคน
จนครบตามเวลาท่ีก าหนด 

2.2 เทคนิคการเขียนรอบวง  (Round  table) เป็น เทคนิค เห มือน 
กับการพูดรอบวง  แตกต่างกันท่ีเน้นการเขียน  การวาด  โดยการผลัดกันเขียนลงในกระดาษท่ี
ผู้สอนเตรียมไว้ทีละคนตามเวลาท่ีก าหนด 

2.3 เทคนิคการเขียนพร้อมกันรอบวง  (Simultaneous  roundtable)  
เป็นเทคนิคท่ีสมาชิกทกุคนในกลุ่มเขียนค าตอบหรือบนัทึกการคิดพร้อมกัน  โดยตา่งคนตา่งเขียน
ในเวลาท่ีก าหนด 

2.4 เทคนิคการพูดเป็นคู่  (Rally  robin)  เป็นเทคนิคท่ีเปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนพูดตอบ  แสดงความคิดเห็นเป็นคู่  โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนใช้เวลาเท่าๆกัน  หรือ
ใกล้เคียงกนั 

2.5 เทคนิคการเขียนเป็นคู่  (Rally  table)  เป็นเทคนิคการเรียนท่ีคล้าย
กบัการพดูเป็นคู ่ แตก่ารเขียนเป็นคูเ่ป็นการร่วมมือกนัเขียนโดยผลดักนัเขียนหรือวาด 
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2.6 เทคนิคการแก้ปัญหาด้วยการต่อภาพ  (Jisaw  problem  solving)  
เป็นเทคนิคท่ีสมาชิกแต่ละคนคิดค าตอบของตนเองไว้  แล้วน าค าตอบของทุกคนมาร่วมอภิปราย  
เพ่ือหาค าตอบท่ีดีท่ีสดุ 

2.7 เทคนิคการคิดเด่ียว  คิดคู่  ร่วมกันคิด  (Think  pair  share)  เป็น
เทคนิคท่ีเร่ิมจากปัญหาหรือโจทย์ค าถาม  โดยสมาชิกแตล่ะคนคิดหาค าตอบด้วยตนเองก่อนแล้ว
น าค าตอบไปอธิบายกบัเพ่ือนเป็นคู ่ จากนัน้จึงน าค าตอบของแตล่ะคูม่าอภิปรายพร้อมกนั  4  คน  
เม่ือมัน่ใจวา่ค าตอบของตนเองถกูต้องมากท่ีสดุ  จงึน าค าตอบท่ีได้เลา่ให้เพ่ือนฟัง 

2.8 เทคนิคการอภิปรายเป็นคู่  (Pair Discussion)  เป็นเทคนิคท่ีผู้ สอน
ถามค าถามหรือก าหนดโจทย์แล้วให้สมาชิกท่ีนัง่ใกล้กนัร่วมกนัคดิและอภิปรายเป็นคู่ 

2.9 เทคนิคการอภิปรายเป็นทีม  (Team  discussion) เป็นเทคนิคท่ี
ผู้สอนตัง้ค าถามแล้วให้สมาชิกของกลุม่ทกุคน  ร่วมกนัคดิ  พดู  อภิปรายพร้อมกนั 

2.10 เทคนิคการท าเป็นกลุ่ม  ท าเป็นคู่และท าคนเดียว  (Team-pair-
solo)  เป็นเทคนิคท่ีผู้สอนก าหนดปัญหาหรือโจทย์หรือก าหนดงานให้ท า  สมาชิกร่วมกันทัง้กลุ่ม
จนเสร็จ  จากนัน้แบ่งสมาชิกเป็นคู่ให้ท างานร่วมกันจนงานเสร็จ  ขัน้สุดท้ายให้สมาชิกแต่ละ
คนท างานเดี่ยวจนเสร็จ 

3.กลุ่มการเรียนแบบร่วมมืออย่างถาวร (Cooperative   Base  Groups) 
กลุ่มประเภทนีเ้ป็นกลุ่มการเรียนรู้ท่ีสมาชิกกลุ่มมีประสบการณ์การท างาน  การเรียนรู้ร่วมกันมา
นานจนกระทัง่เกิดสมัพนัธภาพท่ีแน่นแฟ้น สมาชิกกลุ่มมีความผูกพนั  ห่วงใย  ช่วยเหลือกันและ
กนัอยา่งตอ่เน่ือง 

จากประเภทของการเรียนแบบร่วมมือท่ีกล่าวมาข้างต้น  แต่ละเทคนิค 
ของการเรียนแบบร่วมมือนัน้มีข้อดี ข้อจ ากัด และการน าไปใช้ท่ีแตกต่างกัน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเนือ้หา 
รวมทัง้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ส าหรับงานวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยมุ่งหวังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพ่ือส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทกัษะทางสงัคมแก่ผู้ เรียน กลุ่มตวัอย่างเป็น
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้จะเป็นการท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม จ านวน
นกัเรียนแต่ละกลุ่ม 4-5 คน โดยคละระดบัความรู้ความสามารถ สมาชิกในกลุ่มมีบทบาทหน้าท่ี
ชดัเจน กิจกรรมมีทัง้การส ารวจและการทดลอง รูปแบบกิจกรรมมีทัง้ให้นกัเรียนได้เรียนรู้ร่วมกับ
เพ่ือนในกลุ่ม เรียนรู้กับเพ่ือนต่างกลุ่ม การประเมินผลมีทัง้การทดสอบเป็นรายบุคคลแล้วน า
คะแนนของทุกคนในกลุ่มมารวมกันเฉล่ียเป็นคะแนนกลุ่ม การสุ่มสมาชิกแต่ละกลุ่มออกมา
ทดสอบคะแนนท่ีได้เป็นคะแนนกลุ่ม และการประเมินจากผลงานกลุ่ม ผู้ วิจยัจึงเลือกใช้รูปแบบ 



  36 

การจดัการเรียนแบบร่วมมืออย่างเป็นทางการ เน่ืองจากมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้หลายชัว่โมง
และหลายสปัดาห์ตดิตอ่กนั โดยเลือกใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ 3 เทคนิค คือ  

1) เทคนิคการแบ่งกลุ่มสัมฤท ธ์ิ  (STAD: student teams achievement 
divisions) เน่ืองจากเป็นเทคนิคท่ีแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ คละความสามารถ 4-5 คน 
สมาชิกในกลุ่มศกึษาบทเรียนร่วมกนั นกัเรียนทดสอบเป็นรายบคุคลแล้วน าคะแนนท่ีได้จากแตล่ะ
คนในกลุม่มาเฉล่ียเป็นคะแนนกลุม่ 

2) เทคนิคการต่อภาพ(Jigsaw) เน่ืองจากเป็นเทคนิคท่ีสมาชิกในกลุ่มมีการ
ระบุหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างชดัเจน สมาชิกแตล่ะคนจะต้องมีความรับผิดชอบ เน่ืองจากต้อง
ออกไปศึกษาในหวัข้อท่ีตวัเองได้รับมอบหมายแล้วกลบัมาสอนเพ่ือนๆในกลุ่ม  สมาชิกในกลุ่มทุก
คนจึงมีความส าคญักบักลุ่มอย่างมากเสมือนเป็นการตอ่ภาพจิ๊กซอว์หากขาดชิน้ส่วนใดไปภาพก็
จะไปสมบรูณ์ 

3) เทคนิคการเรียนร่วมกัน (LT: Learning together) เน่ืองจากเป็นเทคนิคท่ี
เหมาะส าหรับกิจกรรมการทดลองในห้องปฏิบตัิการ สมาชิกในกลุ่มมีบทบาทหน้าท่ีอย่างชดัเจน 
สมาชิกร่วมกันแลกเปล่ียนความคิดเห็น ช่วยเหลือกันท างาน ผลงานกลุ่มท่ีได้มาต้องได้รับการ
ยอมรับจากสมาชิกในกลุม่ 

ทัง้นีผู้้วิจยัได้ศกึษาข้อดี ข้อจ ากดั และแนวทางการน าไปใช้ ของเทคนิคการเรียน
แบบร่วมมือทัง้ 3 เทคนิค ดงัตาราง 3 
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จากตาราง 3 ข้อดี ข้อจ ากดั และการน าไปใช้ของเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือทัง้ 
3 เทคนิค ผู้ วิจยัพิจารณาลกัษณะส าคญัของเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือข้างต้นและเช่ือมโยงกับ
เนือ้หาในแตล่ะหนว่ยยอ่ยของชดุกิจกรรม ดงันี ้

1. เทคนิคการแบ่งกลุ่มสัมฤท ธ์ิ  (STAD: student teams  achievement  
divisions) ใช้กับหน่วยย่อยเร่ือง การล าเลียงน า้และแร่ธาตใุนพืช หน้าท่ีพิเศษของรากและล าต้น
พืช โครงสร้างและหน้าท่ีของดอกไม้ และการจ าแนกพืช เน่ืองจากเนือ้หาในการศกึษานัน้เหมาะแก่
การให้นกัเรียนในกลุ่มศกึษาเนือ้หาสาระร่วมกนั โดยเนือ้หาจะเป็นกิจกรรมการทดลอง การส ารวจ
มีหลายตอนแต่นักเรียนสามารถศึกษาและท าความเข้าใจไปพร้อมๆกันได้ โดยนักเรียนจะได้ฝึก
ความรับผิดชอบตอ่ตนเองในการทดสอบเป็นรายบคุคลเพื่อน าคะแนนมาเฉล่ียเป็นคะแนนกลุม่ 

2. เทคนิคการตอ่ภาพ (Jigsaw) ใช้กบัหน่วยย่อยเร่ือง โครงสร้างและหน้าท่ีท่ี
ส าคญัของพืชดอก และโครงสร้างและหน้าท่ีของใบ เน่ืองจากเนือ้หาในการศกึษานัน้แบง่ออกเป็น
หวัข้อย่อยๆ สามารถศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งก่อนก็ได้จึงเหมาะกับเทคนิคนี ้โดยท่ีนกัเรียนในกลุ่ม
สามารถค้นคว้าคนละหวัข้อและเช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองท่ีตนได้รับมอบหมายกลบัมาอธิบายให้เพ่ือน
ในกลุม่บ้านฟัง 

3.เทคนิคการเรียนร่วมกัน (LT :Learning together) ใช้กับหน่วยย่อยเร่ือง   
การสงัเคราะห์ด้วยแสงของพืช การคายน า้ของพืช ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคายน า้ของพืช เน่ืองจาก
เนือ้หาในการศกึษานัน้เหมาะแก่การให้นกัเรียนในกลุ่มศกึษาเนือ้หาสาระร่วมกนั โดยเนือ้หานัน้จะ
เป็นกิจกรรมการทดลอง มีหลายตอนแตน่กัเรียนสามารถศกึษาและท าความเข้าใจไปพร้อมๆกนัได้ 
แตแ่ตกต่างจากเทคนิค STAD คือ นกัเรียนในกลุ่มมีบทบาทหน้าท่ีชดัเจน และการมอบหมายงาน
ให้กลุ่มส่งชิน้งานชิน้เดียวกนัและได้รับค าชม รางวลั หรือคะแนนกลุ่มจากการประเมินผลงานของ
กลุม่ 

2.2.6 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบร่วมมือ 
ประสาท เนืองเฉลิม (2558 , น.241-247)กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์แบบร่วมมือ  ผู้ สอนควรค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและสไตล์การเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้ก็จะเอือ้ให้ผู้ เรียนร่วมมือกันเรียนรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์ ถ่ายทอดความรู้ 
และซึมซับวัฒนธรรมของสังคม  โดยผู้ สอนท าหน้าท่ีเป็นพ่ีเลีย้ง มอบหมายงานด้วยปัญหาท่ี
เหมาะสมกบัพฒันาการ  เน้นกระบวนการเรียนท่ีส่งเสริมให้ผู้ เรียนแสดงออกทางความคิดและการ
กระท าอย่างอิสระด้วยปฏิสมัพนัธ์ระหว่างตนเองกบักลุ่มเพ่ือน เม่ือปัญหามีความท้าทายและยัว่ยุ
ให้ผู้ เรียนอยากลงมือค้นหาค าตอบ จะช่วยหล่อหลอมความแตกตา่งของแตล่ะคนมาเป็นการเรียนรู้
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กระบวนการกลุ่มเพ่ือจดุหมายเดียวกนั ผู้ เรียนจะต้องคดิวิเคราะห์ แสดงความคดิเห็น โต้แย้งอย่าง
มีเหตผุล และตดัสินใจร่วมกนัด้วยวิถีทางของกระบวนการกลุม่  

การน าหลักการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองกับการเรียนรู้และหลักการเช่ือมโยง
ความรู้ผ่านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมาใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์              
นกัการศึกษายงัคงให้ความส าคญัเพราะข้อค้นพบต่างๆของวิทยาศาสตร์มกัเกิดจากการท างาน
ของสมอง 2 ซีก ซึง่มีทัง้ความคดิตามระบบระเบียบทางวิทยาศาสตร์และการคดิสร้างสรรค์หรือการ
คดิจินตนาการ  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์กบัความคิดสร้างสรรค์มกัจะแปรผกผนักนั แตถ้่าหากการ
เรียนการสอนมุ่งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสมองทัง้ 2 ซีก อย่างสมดุล ก็จะช่วยให้ผู้ เรียนเรียน
วิทยาศาสต ร์อย่างสนุก  และส ร้างความ รู้ด้ วยตน เองอย่ าง เป็น ระบบและยึดวิ ธีการ  
ทางวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการเสาะแสวงหาความรู้ 

2.2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการเรียนแบบร่วมมือ 
ประวีดา อนนัต์ (2541, น.49) ได้ศกึษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บรูณาการของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 3  
ท่ีเรียนแบบร่วมมือและเรียนด้วยวิธีปกติ ผลการศึกษาพบว่า ทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขัน้
บรูณาการของนกัเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD สงูกว่านกัเรียนท่ีเรียนด้วยวิธี
ตามปกตอิยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ลดาวรรณ ดีสม (2546 , น.60) ได้ศึกษาผลการพัฒนาทักษะพืน้ฐานทาง
วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบต่อภาพ  ผลการศึกษาพบว่า  เด็ก
ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมแบบต่อภาพหลงัการทดลองคะแนนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  และเม่ือจ าแนกรายด้านพบวา่มีการพฒันาในระดบัดีทกุด้าน 

จริยา ขุนเศรษฐ์ (2551, น.88-89) ได้ศึกษาผลการจดัการเรียนแบบร่วมมือโดย
ใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนภูมิมโนทัศน์ท่ีมีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ผลการศึกษาพบว่า นกัเรียนท่ี
ได้รับการจดัการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนภูมิมโนทศัน์ มีทกัษะกระบวน        
การทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เน่ืองจากการจัดการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนภูมิมโนทัศน์ได้ใช้หลักการเรียนรู้ท่ีเน้นให้นักเรียนมีบทบาทส าคัญ          
โดยให้นกัเรียนท างานเป็นกลุม่ มีการร่วมมือกนัในกระบวนการเรียนการสอน 

บรรดล ภูบานเช้า (2552, น.122) ได้ศกึษาเปรียบเทียบผลการเรียนวิทยาศาสตร์
โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือตามเทคนิค STAD เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (LT) และการเรียนแบบ
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ปกติกับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ส านักงานเขตพื น้ท่ี
การศกึษากาฬสินธุ์ เขต 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2551 ผลการศกึษาพบว่า นกัเรียนท่ีเรียนโดย
ใช้การเรียนแบบร่วมมือตามเทคนิค STAD มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกว่านกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้
การเรียนรู้แบบปกติ และนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD และเทคนิคการ
เรียนรู้ร่วมกัน (LT) มีทักษะการคิดขัน้สูงและความมีวินัยสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนโดยใช้การเรียน
แบบปกต ิ

Ahuja  Alka (1994, pp.137-138) ได้ท าการวิจัยเร่ืองผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ทศันคติและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนห้องวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนขนาด
กลาง วตัถปุระสงค์ของการวิจยัคือ การตรวจสอบผลการเรียนแบบร่วมมือท่ีสามารถใช้ในชัน้เรียน
ได้จริง พบวา่ การเรียนแบบร่วมมือท าให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดีขึน้กวา่การท างานคนเดียว 

Parveen Qaisara และ Batool  Sadia (2012, pp.154-158) ได้ศึกษาผลของ
การจดัการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 2 วิชาวิทยาศาสตร์
ทัว่ไป กลุ่มตวัอย่าง คือ  นกัศกึษา จ านวน 36 คน พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษาชัน้
ปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจดัการเรียนแบบร่วมมือสงูกว่าท่ีได้รับการจดัการเรียนแบบปกตอิย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 

Yaduvanshi Sangeeta และ Singh Sunita (2019, pp.1-10) ได้ศึกษาผลการ
ส่งเสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 2 กลุ่มอ่อน ปานกลางและเก่งท่ี
ได้รับการจัดการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD พบว่า ผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ชีววิทยาของนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 2 กลุ่มอ่อน  ปานกลางและเก่ง ด้านพทุธิพิสยั ระดบัความรู้-ความจ า 
ความเข้าใจและการน าไปใช้ของนักศึกษาท่ีได้รับการจดัการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 
สงูกวา่กลุม่ท่ีไมไ่ด้รับการจดัการเรียนแบบปกติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

ดงันัน้จึงสรุปได้ว่า การจดัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เทคนิค JIGSAW  
และเทคนิค LT สามารถส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  มีทกัษะการคดิขัน้สงู และมีวินยัท่ีสงูขึน้ได้   

2.3 การสังเคราะห์การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นการเรียน
แบร่วมมือ 

จากการศึกษาข้างต้นผู้ วิจัยสามารถสรุปการจัดการเรียนแบบร่วมมือว่า หมายถึง 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มประกอบด้วย
สมาชิกจ านวน 4-5 คน ท่ีมีความสามารถแตกต่างกัน (เก่ง กลาง อ่อน) ได้มาเรียนรู้ร่วมกัน        
โดยนกัเรียนเก่งจะชว่ยเหลือเพ่ือนในกลุม่ท่ีออ่นกวา่ สมาชิกในกลุม่แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึง่กนัและกนั 
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และสมาชิกในกลุ่มต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง ปฏิบัติกิจกรรมโดยยึดถือ
ความส าเร็จของกลุม่ 

จากการศึกษาขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมและการจัดการเรียนแบบ
ร่วมมือทัง้ 3 เทคนิค จะเห็นได้ว่ามีความสัมพันธ์กัน และสามารถเช่ือมโยงกันได้ ผู้ วิจยัจึงผนวก
ขัน้ตอนท่ีสมัพนัธ์กันเข้าด้วยกันเป็นขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมท่ีเน้นการเรียนแบบ
ร่วมมือ ซึง่ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ดงันี ้ดงัแสดงในภาพประกอบ 2 

1) ขัน้ทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อม ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวน
บทเรียนและครูแบ่งกลุ่มคละความสามารถและหน้าท่ีให้แก่นักเรียน  เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับ
ปฏิบตักิิจกรรมกลุม่ 

2) ขัน้จดักิจกรรมการเรียนรู้ ครูบรรยายเนือ้หาและมอบหมายงานให้แก่นกัเรียน 
3) ขัน้ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม นักเรียนร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรมการส ารวจหรือ

ทดลองท่ีได้รับมอบหมาย และน าเสนอผลการส ารวจหรือผลการทดลอง 
4) ขัน้ทดสอบและตรวจผลงาน นักเรียนแต่ละกลุ่มท าแบบทดสอบและ

แลกเปล่ียนข้ามกลุม่กนัตรวจ 
5) ขัน้สรุปบทเรียนและประเมินผลงาน ครูและนกัเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน  ครู

ประกาศผลคะแนนและสรุปผลคะแนนเพื่อมอบรางวลัแก่กลุม่ท่ีได้คะแนนสงูสดุ  
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ภาพประกอบ 2 ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชดุกิจกรรมท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ  
 

ขัน้ตอนการ

จดัการเรียนรู้

ด้วยชดุกิจกรรม 

ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้

โดยใช้ชดุกิจกรรมท่ีเน้น

การเรียนแบบร่วมมือ  

ขัน้ตอนการจดัการ

เรียนแบบร่วมมือ 

 

1.ทดสอบก่อนเรียน 

2.น าเข้าสูบ่ทเรียน 

3.สอนและปฏิบตัิ

กิจกรรมกลุม่ 

4.สรุปบทเรียน 

5.ทดสอบหลงั

เรียน 

1.เตรียม 

2.สอน 

3.ท ากิจกรรมกลุม่ 

4.ตรวจสอบผลงาน
และทดสอบ 

5.สรุปบทเรียนและ
ประเมินผลการท างานกลุม่ 

2.จดักิจกรรมการเรียนรู้ 

1.ทบทวนความรู้                  

และเตรียมความพร้อม 

3.ปฏิบตักิิจกรรมกลุม่ 

4.ทดสอบ 

และตรวจผลงาน 

5.สรุปบทเรียน                  

และประเมินผลงาน 
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
3.1 ความหมายของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

นักวิชาการและนักวิจัยได้กล่าวถึงความหมายของทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ไว้หลากหลาย  ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า  (ชยัณรงค์ แก้วสุก, 2550, น.17; วรรณทิพา 
รอดแรงค้า, 2540, น.ค; สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556, น.8) ทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถทางการคิดและการปฏิบตัท่ีิได้รับการพฒันา
จนเกิดความช านาญ ซึง่เป็นเคร่ืองมือในการสืบเสาะหาความรู้ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

จากความหมายของทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผู้วิจยัสรุปความหมายของ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ดังนี  ้คือ ความสามารถ ในการคิดและการปฏิบัติ 
อยา่งช านาญ เพ่ือใช้แก้ปัญหา สืบเสาะหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

3.2 ความส าคัญของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
วรรณทิพา รอดแรงค้า (2540, น.ค)กล่าววา่ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็น

สิ่งจ าเป็นในการเรียนวิทยาศาสตร์ ดงันัน้จุดมุ่งหมายของการศึกษาควรเน้นการสอนนักเรียนให้
รู้จักและใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ต่างๆ  การได้มาซึ่งทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีนอกเหนือไปจากการได้ข้อเท็จจริงทางเนือ้หาวิชานัน้ ถือเป็น คณุ
ค่าสูงสุดของการเรียนวิทยาศาสตร์ เพราะไม่เพียงแต่นักเรียนจะใช้ทักษะเหล่านีเ้พ่ือให้ได้มาซึ่ง
ความรู้ ความเข้าใจ ทางเนือ้หาวิชาท่ีเรียนเท่านัน้ ผู้ เรียนยงัใช้ทกัษะดังกล่าวเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ  
ท่ีเกิดขึน้ภายนอกห้องเรียนได้ 

3.3 ประเภทของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2556, น.8-10)กลา่วว่า ทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบ่งออกได้เป็น 14 ทักษะ ประกอบด้วย 2 ระดับ คือ ทักษะขัน้
พืน้ฐาน 8 ทกัษะ และทกัษะขัน้บรูณาการ 6 ทกัษะ ดงันี ้

1. ทกัษะขัน้พืน้ฐาน   
1.1 ทักษะการสังเกต เป็นความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัสอย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เพ่ือหาข้อมูล  หรือรายละเอียดของสิ่งต่างๆ โดยไม่เพิ่มความคิดเห็น
สว่นตวัลงไป 

1.2 ทักษะการวัด เป็นการลือกและใช้เคร่ืองมือท าการวัดหาปริมาณ 
ของสิ่งตา่งๆออกมาเป็นตวัเลขท่ีแนน่อนได้อย่างเหมาะสมและถกูต้อง โดยมีหนว่ยก ากบัเสมอ 
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1.3 ทกัษะการจ าแนกประเภท เป็นการแบง่พวก หรือเรียงล าดบัวตัถุ หรือสิ่ง
ท่ีอยู่ในปรากฏการณ์โดยใช้เกณฑ์ ความเหมือน ความแตกต่าง หรือความสมัพันธ์อย่างใดอย่าง
หนึง่ 

1.4 ทกัษะการหาความสมัพนัธ์ของสเปซกบัเวลา  วตัถุตา่งๆในโลกนีท้รงตวั
อยู่ได้ล้วนแตค่รองท่ีว่าง การครองท่ีว่างนัน้ โดยทัว่ไปแล้วจะมี  3 มิติ ได้แก่ มิติยาว มิติกว้าง และ
มิตสิงูหรือหนา 

1.5 ทักษะการใช้จ านวน เป็นความสามารถในการใช้ความรู้สึกเชิงจ านวน  
และการค านวณเพ่ือบรรยายหรือระบรุายละเอียดเชิงปริมาณของสิ่งท่ีสงัเกตหรือทดลอง 

1.6 ทกัษะการจดักระท าและส่ือความหมายข้อมูล เป็นการน าผลการสงัเกต  
การวดั  การทดลองจากแหล่งต่างๆ โดยการหาความถ่ี เรียงล าดบั จดัแยกประเภท หรือค านวณ  
หาค่าใหม่ เพ่ือให้ผู้ อ่ืนเข้าใจความหมายของข้อมูลดียิ่งขึน้ โดยอาจเสนอในรูปแบบของตาราง  
แผนภมูิ แผนภาพ วงจร กราฟ สมการ และการเขียนบรรยาย 

1.7 ทกัษะการลงความเห็นจากข้อมูล เป็นการเพิ่มความคิดเห็นให้กับข้อมูล
ท่ีได้จากการสงัเกตอยา่งมีเหตผุล โดยอาศยัความรู้หรือประสบการณ์เดมิมาชว่ย 

1.8 ทักษะการพยากรณ์  เป็นความสามารถในการบอกผลลัพ ธ์ของ
ปรากฏการณ์  สถานการณ์ การสงัเกต การทดลองท่ีจากการสงัเกตแบบรูปของหลกัฐาน(Pattern  
of  evidence) การพยากรณ์ท่ีแม่นย าจึงเป็นผลมาจากการสงัเกตท่ีรอบคอบ การวดัท่ีถกูต้องการ
บนัทกึและการจดักระท ากบัข้อมลูอย่างเหมาะสม 

2. ทกัษะขัน้บรูณาการ 
2.1 ทกัษะการตัง้สมมตฐิาน  เป็นความสามารถในการคดิหาค าตอบลว่งหน้า

ก่อนจะท าการทดลอง โดยอาศยัการสังเกต  ความรู้ประสบการณ์เดิม เป็นพืน้ฐานค าตอบท่ีคิด
ล่วงหน้าท่ียงัมารู้มาก่อน  หรือยงัไม่เป็นหลกัการ  กฎ  หรือทฤษฎีมาก่อน  การตัง้สมมติบานหรือ
ค าตอบท่ีคิดไว้ล่วงหน้ามักกล่าวไว้เป็นข้อความ  ท่ีบอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น  
กบัตวัแปรตาม ซึง่อาจเป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้หรือไมก็่ได้ 

2.2 ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการณ์ เป็นความสามารถในการ
ก าหนดความหมายและขอบเขตของสิ่งตา่งๆท่ีอยู่ในสมมติฐานของการทดลอง หรือท่ีเก่ียวข้องกบั
การทดลอง  ให้เข้าใจตรงกนัและสามารถสงัเกตหรือวดัได้ 

2.3 ทกัษะการก าหนดและควบคมุตวัแปร  เป็นความสามารถในการก าหนด
ตัวแปรต่างๆ ทัง้ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรท่ีต้องควบคุมให้คงท่ี ให้สอดคล้องกับ
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สมมติฐานของการทดลองรวมถึงความสามารถในการระบแุละควบคมุตวัแปรอ่ืนๆ นอกเหนือจาก
ตัวแปรต้น  แต่อาจส่งผลต่อผลการทดลอง หากไม่ควบคุมให้เหมือนกันหรือเท่ากัน ตัวแปรท่ี
เก่ียวข้องกบัการทดลอง ได้แก่ ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม และตวัแปรท่ีต้องควบคมุให้คงท่ี 

2.4 ทกัษะการทดลอง การทดลองประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน คือ การออกแบบ
การทดลอง การปฏิบัติการทดลอง และการบันทึกผลการทดลลอง ทักษะ  การทดลองจึงเป็น
ความสามารถในการออกแบบและการวางแผนการทดลองได้อย่างรอบคอบและสอดคล้องกับ
ค าถามการทดลองและสมมติฐาน รวมถึงความสามารถในการด าเนินการทดลองได้ตามแผน 
และความสามารถในการบนัทกึผลการทดลองดะเอียด ครบถ้วน และเท่ียงตรง 

2.5 ทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป เป็นความสามารถในการแปล
ความหมาย หรือบรรยายลกัษะณะและสมบตัขิองข้อมลูท่ีมีอยู่ ตลอดจนความสามารถในการสรุป
ความสมัพนัธ์ของข้อมลูทัง้หมด 

2.6 ทกัษะการสร้างแบบจ าลอง  เป็นความสามารถสร้างและใช้สิ่งท่ีท าขึน้มา
เพ่ือเลียนแบบหรืออธิบายปรากฏการณ์ท่ีศึกษาหรือสนใจ เช่น กราฟ สมการ แผนภูมิ รูปภาพ
ภาพเคล่ือนไหว รวมถึงความสามารถในการน าเสนอข้อมูล แนวคิด ความคิดรวบยอดเพ่ือให้ผู้ อ่ืน
เข้าใจในรูปของแบบจ าลองแบบตา่งๆ 

จากประเภทของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ดังกล่าว ผู้ วิจัย ได้วิเคราะห์
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีจะเกิดขึน้ในการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์
ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือแต่ละหน่วยย่อย ดังรายละเอียดในตาราง 4 ซึ่งพบว่าจะเกิดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทัง้หมด 9 ทกัษะ ดงันี ้

1. ทกัษะการสงัเกต 
2. ทกัษะการจ าแนกประเภท 
3. ทกัษะการวดั 
4. ทกัษะการจดักระท าและส่ือความหมายข้อมลู 
5. ทกัษะการลงความเห็นจากข้อมลู 
6. ทกัษะการก าหนดและควบคมุตวัแปร 
7. ทกัษะการตัง้สมมตฐิาน 
8. ทกัษะการทดลอง 
9. ทกัษะการตีความหมายข้อมลูและการลงข้อสรุป 

 



  47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตา

รา
ง 4

 ค
วา
มส

มัพ
ันธ์
ระ
หว
่าง
หน

่วย
กา
รเรี
ยน
รู้ย
่อย
 ต
วัชี
ว้ัด
 แ
ละ
ทัก
ษะ

กร
ะบ
วน
กา
รท
าง
วิท
ยา
ศา
สต
ร์ ใ
นก

ลุ่ม
สา
ระ
กา
รเรี
ยน
รู้ว
ิทย

าศ
าส
ตร์
 

ระ
ดบั
ชัน้
ปร
ะถ
มศ
กึษ

าปี
ที่ 
ใน
หน
ว่ย
กา
รเรี
ยน
รู้ เ
รื่อ
ง ส

ิ่งมี
ชีว
ิตสี
เขี
ยว

 



  48 

3.4 พฤตกิรรมที่แสดงการเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
จากงานวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้วิเคราะห์เนือ้หาและกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่าเกิดทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทัง้หมด 9 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะ 
การจ าแนกประเภท ทักษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล ทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปรการตัง้สมมติฐาน ทักษะการทดลอง และทักษะ 
การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป  ซึ่ง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2531, อ้างถึงใน ชัยณรงค์ แก้วสุก (2550, น.30-39)กล่าวว่า พฤติกรรมท่ีแสดงการ
เกิดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในแตล่ะทกัษะจาก 9 ทกัษะ มีรายละเอียดดงันี ้

1. ทกัษะการสงัเกต 
1.1 ชีบ้่งและบรรยายลกัษณะของวตัถดุ้วยประสาทสมัผสัอย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอยา่ง 
1.2 บรรยายสมบตัิเชิงปริมาณของวตัถุได้โดยการกะประมาณซึ่งต้องอ้างอิง

หนว่ยมาตรฐาน 
1.3 บรรยายการเปล่ียนแปลงของสิ่งท่ีสงัเกตได้  หรือแยกแยะถึงสิ่งท่ีได้จาก   

การสงัเกต ุ และสรุปอ้างอิง 
2. ทกัษะการจ าแนกประเภท 

2.1 บ่งชีแ้ละบรรยายคุณสมบัติของสิ่งท่ีศึกษาได้  เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ใน           
การจ าแนกประเภทของวตัถ ุ

2.2 จ าแนกสิ่งท่ีศึกษากลุ่มหนึ่งออกเป็นหลายประเภท  ตามเกณฑ์ในการ
จ าแนกประเภทท่ีสร้างขึน้ได้ 

2.3 จ าแนกสิ่งท่ีศกึษาตามเกณฑ์ท่ีผู้ อ่ืนก าหนดให้ได้ 
2.4 บอกเกณฑ์ท่ีผู้ อ่ืนใช้จ าแนกสิ่งท่ีศกึษาได้ 

3. ทกัษะการวดั 
3.1 เลือกใช้เคร่ืองมือได้อยา่งเหมาะสมกบัสิ่งท่ีจะวดั 
3.2 บอกวิธีการใช้เคร่ืองมือ  และใช้เคร่ืองมือได้อยา่งถกูต้องปลอดภยั 
3.3 บอกวิธีการใช้เคร่ืองมือ  และใช้เคร่ืองมือได้อยา่งถกูต้องปลอดภยั 
3.4 ระบหุนว่ยของตวัเลขท่ีได้จากการวดั 
3.5 อ่านคา่ท่ีได้จากการวดัได้ถกูต้อง รวดเร็ว  และแม่นย าใกล้เคียงกบัความ

เป็นจริงและอ่ืนๆ  โดยใช้หลกัการ  กฎ  หรือสูตรทางคณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์  เพ่ือค านวณ        
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หาผลลพัธ์ท่ีแสดงความสมัพนัธ์เชิงปริมาณของข้อมลูท่ีได้จากทกัษะการสงัเกต  ทกัษะการวดัและ
ทกัษะการทดลอง ผลลพัธ์ท่ีได้ส่ือความหมายได้ชดัเจนและสอดคล้องกบัจดุประสงค์ท่ีต้องการ  ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ตอ่การตีความหมายและการลงข้อสรุป 

4. ทกัษะการจดักระท าและส่ือความหมายข้อมลู 
4.1 สามารถบรรยายรูปร่างลักษณะและคุณสมบัติของวัตถุได้จนผู้ ฟัง

สามารถชี ้หยิบ จบั หรือระบวุตัถนุัน้ได้อยา่งถกูต้อง 
4.2 สามารถบรรยายการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ได้ โดยการให้นักเรียนท า

กิจกรรมอย่างหนึ่งท่ีเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงวตัถุแล้วให้นักเรียนสังเกต บนัทึกการสังเกต แล้ว
เขียนบรรยายเพ่ือให้คนอ่ืนท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมกิจกรรมอา่นแล้วเข้าใจ 

4.3 สามารถเขียนแผนผัง  แผน ท่ี  วงจรของวัตถุ  เค ร่ื องมือ  อุปกรณ์   
และระบบของการท างานของสิ่งตา่งๆ 

4.4 มีความสามารถในการจดักระท าข้อมลูให้อยู่ในรูปใหม่ท่ีท าให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ
ได้ดีขึน้ 

5. ทกัษะการลงความเห็นจากข้อมลู 
5.1 อธิบายหรือสรุปโดยมีการเพิ่มความคิดเห็นให้กับข้อมูลท่ีได้จาก 

การสงัเกตได้ 
5.2 แยกความแตกต่างระหว่างการลงความเห็นจากข้อมูลและข้อมูลจาก       

การสงัเกตได้ 
5.3 อธิบายและแสดงให้เห็นวิธีการสังเกตเพิ่มเติม เพ่ือทดสอบการลง

ความเห็นจากข้อมลูท่ีได้กระท าไปแล้ว 
5.4 บ่งชีก้ารลงความคิดเห็นว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับหรือควรปรับปรุง

ภายหลงัท่ีได้กระท าเพิ่มเตมิไปแล้ว 
6. ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร คือ ชีบ้่งและก าหนดตัวแปรต้น   

ตวัแปรตามและตวัแปรควบคมุได้ 
7. ทกัษะการตัง้สมมตฐิาน 

7.1 สามารถตัง้ค าถามหรือคดิหาค าตอบล่วงหน้าก่อนการทดลองได้ 
7.2 สามารถตัง้ค าถามหรือคิดหาค าตอบล่วงหน้าจากความสมัพนัธ์ระหว่าง

ตวัแปรตา่งๆได้ 
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8.ทกัษะการทดลอง 
8.1 ก าหนดวิธีการทดลองได้ถูกต้องและเหมาะสม โดยค านึงถึงตัวแปรต้น      

ตวัแปรตาม  และตวัแปรท่ีต้องควบคมุ 
8.2 ระบอุปุกรณ์และสารเคมีท่ีจะต้องใช้ในการทดลองได้ 
8.3 ปฏิบัติการทดลองและใช้อุปกรณ์ได้ถูกต้องเหมาะสม บันทึกผลการ

ทดลองได้คลอ่งแคลว่และถกูต้อง 
9.ทกัษะการตีความหมายข้อมลูและการลงข้อสรุป 

9.1 สามารถแปลความหมายหรือบรรยายลกัษณะของข้อมลูท่ีมีอยูไ่ด้ 
9.2 อธิบายความหมายของข้อมลูท่ีจดัไว้ในรูปแบบตา่ง ๆได้ 
9.3 บอกความสมัพนัธ์ของข้อมลูท่ีมีอยูไ่ด้ 

3.5 การวัดและประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
วรรณทิพา รอดแรงค้า (2540 , น.166) กล่าวว่า การวัดและประเมินทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มี 2 รูปแบบ คือ 
1. การประเมินโดยใช้แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ ข้อจ ากัด คือ ไม่สามารถ

ประเมินโดยให้นกัเรียนลงมือท าการทดลองอย่างจริง ๆได้  
2. การประเมินพฤติกรรมการใช้ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ใช้ทดสอบ

ความเข้าใจและทดสอบทกัษะการแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ๆ  
ชนินนัท์ พฤกษ์ประมลู (2557, น.358-362) กล่าวว่า แนวทางในการวดัและประเมิน

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีหลากหลาย สามารถท าได้ ดงันี ้
1. การใช้กระบวนการสังเกต(Observation) ถือเป็นวิธีท่ีครูใช้ในการประเมิน

พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียนอยู่แล้ว  ซึ่งวิธีการท่ีใช้ในการประเมินทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์โดยการสังเกตนัน้ จะเกิดขึน้ในระหว่างท่ีผู้ เรียนท าการทดลองหรือท ากิจกรรมการ
เรียน โดยมีเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย และแบ่งออกได้หลายแบบ ได้แก่ การสังเกตอย่างไม่เป็น
ทางการ(Informal  observation) การสังเกตท่ีมีโครงสร้าง(Structure  observation)  และการ
สงัเกตแบการเลา่เร่ือง(Narratives) 

1.1 การสงัเกตอย่างไม่เป็นทางการ(Informal observation) ครูเป็นผู้สงัเกต
โดยไม่มีประเด็นชี เ้ฉพาะในการสังเกต และไม่ได้ก าหนดบุคคลในการสังเกตท่ีชัดเจนเป็น  
การสงัเกตโดยภาพรวมเพ่ือการปรับปรุงการเรียนการสอน ผลการสงัเกต อาจได้ข้อมลูอย่างคร่าวๆ 
วา่ผู้ เรียนมีพฤตกิรรมอยา่งไร เชน่ ชอบท างานคนเดียว ชอบท่ีจะให้มีผู้ ชีแ้นะแนวทาง เป็นต้น 
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1.2 การสังเกตท่ีมีโครงสร้าง(Structure observation) ครูเป็นผู้สังเกตโดยมี
ประเด็นทักษะท่ีต้องการสังเกตท่ีชัดเจนและเป็นระบบ มีการก าหนดกลุ่มผู้ เรียน หรือผู้ เรียนใน 
การสังเกตชัดเจนในกรณีงานกลุ่มหรืองานเด่ียว และหากผู้ เรียนจ านวนมาก มีการจัดระบบ  
การสังเกต จัดเวลาและหัวข้อในการสังเกตท่ีชัดเจน มีแบบสังเกต ผลจากการสังเกต ท าให้ได้
ข้อมูลทักษะท่ีแสดงออก  ความก้าวหน้าของทกัษะท่ีเปล่ียนแปลงทางบวกและลบของผู้ เรียนทัง้
รายกลุม่และรายบคุคล  และครูสามารถให้ผลสะท้อนกลบั(Feedback)ไปสูผู่้ เรียนได้ 

1.3 การสงัเกตแบบการเล่าเร่ือง(Narratives) ใช้สงัเกตพฤติกรรมหรือทกัษะ
ท่ีค่อนข้างซบัซ้อน เช่น การท างานกลุ่ม ปฏิสมัพันธ์ระหว่างกลุ่ม ซึ่งอาจไม่สามารถตอบได้ด้วย  
การ checklist เช่น ทกัษะการตีความหมายและลงข้อสรุปร่วมกนัทัง้กลุ่ม การบนัทึกการสงัเกตจะ
ใช้การเขียนบรรยาย แบบเล่าเร่ืองราวดกูารท างานของแตล่ะบุคคลในกลุ่ม ซึ่งท าให้ทราบปัญหา
ของกลุม่ท่ีลกึซึง้จะได้แก้ปัญหาการจดัการเรียนรู้ได้ถกูจดุในบทเรียนถดัไป 

2. การใช้ค าถาม(Question) สามารถใช้ประเมินทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ได้ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เชน่ การสมัภาษณ์ (interview) แบบสอบถามเพ่ือประเมิน
ตนเอง (Self-asessment questionnaire) การทดสอบ (Testing) เป็นต้น 

2.1 การสัมภาษณ์ (interview) เป็นวิธีการประเมินท่ีต้องใช้เวลาและส่งผล 
ตอ่การจดัการชัน้เรียน แต่ก็ยงัเป็นวิธีท่ีมีคณุคา่ โดยเฉพาะส าหรับผู้ เรียนท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั มี
ปัญหาในการเรียนรู้ หรือมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีควรพฒันาอย่างเร่งดว่น ประเด็น
ท่ีใช้ในการสมัภาษณ์เพ่ือให้ได้ค าตอบท่ีท าให้ครูสามารถหาแนวทางในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ของผู้ เรียน  และวิธีการนีย้งัท าให้ผู้ เรียนรู้สกึได้วา่ครูให้ความเป็นห่วงและความสนใจ ซึง่มีสว่นชว่ย
ในการเปล่ียนแปลงทัศนคติและส่งเสริมการเรียนรู้ อีกทัง้ยังเหมาะกับผู้ เรียนท่ีมีปัญหาการ
ถ่ายทอดข้อความผ่านการเขียนตอบและเหมาะส าหรับการติดตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียน  
ซึ่งวิธีการนีส้ามารถจัดเป็นการสัมภาษณ์รายกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้ สามารถท าได้ทัง้การ
สมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง(Unstructured interview) การสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง(Semi-
structured interview) และการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) 

2.2 แบบสอบถามเพ่ือประเมินตนเอง (Self-asessment questionnaire)  
เป็นอีกเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์ส าหรับผู้ เรียนในการวิเคราะห์ตนเองว่ามีทักษะกระบวนการ        
ทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไรและสามารถใช้ได้ในด้านอ่ืน เช่น ความรู้ ผลงานท่ีตนเองท า เจตคติ 
ฯลฯเป็นการสะท้อนความคิดของผู้ เรียนท่ีมีต่อตนเองให้ครูได้รับรู้  สามารถประเมินตนเองว่ามี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละทักษะเป็นอย่างไร และตนเองยังควรต้องพัฒนา
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ปรับปรุงสว่นไหน อยา่งไร ครูสามารถใช้ผลจากการประเมินตนเองของผู้ เรียนประกอบกบัเคร่ืองมือ
อ่ืน ๆ ท่ีครูใช้ประเมิน อาจท าเป็นแบบสอบถามในรูปแบบค าถามปลายเปิด (Open-ended 
questions)มาตราสว่นประมาณคา่ (Rating scale) และอีกหลากหลายรูปแบบ 

2.3 การทดสอบ  (Testing) ในการประ เมิ นทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์สามารถประเมินได้จากการใช้แบบทดสอบ การประเมินทกัษะเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้
แสดงออกถึงสิ่งท่ีตนเองรู้มากกวา่การจดจ าความรู้ ครูสามารถประเมินนกัเรียนในขณะท่ีลงมือท า
กิจกรรม ข้อค าถามส าหรับการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่จ าเป็นต้องเป็น
แบบทดสอบแบบเขียนตอบหรือปฏิบัติการเท่านัน้ แต่สามารถท าได้ในรูปแบบของข้อสอบ  
แบบเลือกตอบ (Multiple-choice) ได้เช่นกัน แต่ผู้ ประเมินต้องมั่นใจว่าเร่ืองท่ีถามเก่ียวข้อง 
กับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ต้องใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการตอบ 
ไมใ่ชแ่คเ่พ่ือวดัความรู้ความจ าเทา่นัน้ 

3. การประเมินจากผลงานของนักเรียน (Looking  atstudents’ work) โดย
พิจารณาจากการตอบค าถามในใบงาน (worksheet) การเขียนอนทุิน (Journal) ผลงาน โครงงาน  
ชิน้งาน และการสาธิต (Project, product  and  demonstration) เป็นต้น เคร่ืองมือต่างๆเหล่านี ้ 
เป็นสิ่งส าคญัท่ีครูจะใช้ในการวิเคราะห์ถึงทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนได้ลงลึก
ในรายบุคคล และมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการจัดการชัน้เรียน แต่ครูผู้ สอนต้องทุ่มเท เพราะ
วิธีการตา่งๆเหลา่นีม้กัจะต้องใช้เวลาในการตรวจ ประเมิน ให้คะแนน คอ่นข้างมากและหากผู้ เรียน
มีจ านวนมากจะเป็นการเพิ่มภาระงานของครูยิ่งขึน้ไปอีก 

จากการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีกล่าวมาข้างต้น พบว่า  
การประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีหลายรูปแบบ ซึ่งงานวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัเลือกใช้
การประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยการทดสอบ รูปแบบของแบบทดสอบเป็นแบบ
เลือกตอบทัง้การทดสอบก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ เน่ืองจากเหมาะสมกับวัยของ
นักเรียนท่ีไม่ต้องเขียนอธิบายยาวๆ เป็นแบบทดสอบท่ีมีความเป็นปรนัยสูง ประหยัดเวลาและ
สามารถประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ทัง้ 9 ทกัษะ 

3.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
เนือ้ทอง นาย่ี (2544, น.87-89) ได้ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร์กับการสอนโดยครูเป็นผู้ สอน ท่ีมีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
และความสนใจทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยลกัษณะการจดักิจกรรมท่ี
ให้ผู้ เรียนเป็นผู้ปฏิบตัิกิจกรรมด้วยตนเองมากท่ีสุด เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเรียนรู้ร่วมกนัอย่างอิสระ
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พบว่า ความสามารถด้านทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้
ชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยครูเป็นผู้สอน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

วิทวสั  ดวงภุมเมศ (2548, น.70-72) ได้ศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว
จัดการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เจตคติทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง ปริมาณสารสัมพันธ์ของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 4  โดยกระบวนการจดัการเรียนรู้กระตุ้นให้นกัเรียนตระหนกัถึงความส าคญัของ
สมาชิกทุกคนในกลุ่ม ใช้คะแนนเป็นเปา้หมายและชีใ้ห้เห็นว่าคะแนนกลุ่มก็คือคะแนนของทกุคน
ในกลุ่ม  พบว่า นัก เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เจตคติทางวิทยาศาสตร์และทักษะ 
กระบวนการทางวิทาศาสตร์หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ตามแนวจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือสงูกว่า
ก่อนได้รับการเรียนรู้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

วรางค์ เพชรรัตน์ (2552 , น.79) ได้พัฒนาชุดการจัดการเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยรูปแบบการจดักิจกรรม
ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นัน้จะให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม มีโอกาสร่วม
อภิปรายผลและแสดงความคิดเห็น มีความกระตือรือร้นในการเรียน สอดคล้องกับวยัและความ
ต้องการ โดยชดุจดัการเรียนรู้เพ่ือฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จึงเป็นวิธีการกระตุ้นให้
นักเรียนมีความสนใจเกิดการเรียนรู้มากขึน้  ผลการศึกษาพบว่า ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียนด้วยชุดการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อน
เรียนด้วยชดุการจดัการเรียนรู้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

จินตนา ค าสอนจิก (2553 , น.69-72) ได้พัฒนาชุดการสอนเร่ือง สารเคมีใน
ชีวิตประจ าวนัโดยใช้การ์ตนูแอนนิเมชัน่เพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน 
ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยขณะท่ีท าการเรียนการสอนจะท าการสงัเกตพฤติกรรม
การเรียนของนกัเรียนในระหวา่งเรียน เพ่ือประเมินความสามารถการเรียนรู้ของนกัเรียนเร่ือง ทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน เพ่ือช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเรียนรู้ได้ช้า ไม่เข้าใจในการท า
กิจกรรม  หรือไม่เข้าใจเนือ้หาท่ีเรียน โดยจะเข้าไปอธิบายเนือ้หาท่ีนักเรียนไม่เข้าใจ อธิบายหรือ
สาธิตการท ากิจกรรมการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน พบว่า ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐานและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย
หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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Prihatnawati Yayuk, Mimien Henie Irawati Al  Muhdhar, และ Amin  Mohamad 
(2017, pp.111-116) ได้ศกึษาผลของการจดัการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ท่ีมีตอ่ทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้านพทุธิพิสยัของนกัเรียนเกรด 8 พบว่า 
คะแนนเฉล่ียทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนแบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิค STAD สูงขึน้ร้อยละ 10.41 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านพุทธิพิสัยสูงขึน้ร้อยละ 
4.2 จึงกล่าวได้ว่า การจดัการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ช่วยส่งเสริมทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้านพทุธิพิสยัของนกัเรียน 

ดังนัน้จึงสรุปได้ว่า ชุดกิจกรรมหรือชุดการสอน และการจัดการเรียนแบบร่วมมือ
สามารถส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเจตคต ิ
ทางวิทยาศาสตร์ได้ โดยการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ลักษณะของกิจกรรม
จะต้องมุ่งให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระ  
ได้รู้จกัคิดและได้แสดงความคิดเห็น โดยครูจะต้องคอยให้ค าแนะน าแก่นกัเรียนและคอยอ านวย
ความสะดวกอยา่งใกล้ชิด  
 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทกัษะทางสังคม 

4.1 ความหมายของทักษะทางสังคม 
นักวิชาการได้กล่าวถึงความหมายของทักษะทางสังคมไว้หลากหลาย ซึ่งสามารถ

สรุปได้ว่า (Argyle  Michael, 1995, p.99; นาตยา ภัทรแสงไทย, 2525, น.199; วารี ถิระจิตร, 
2530, น.86-87; สุขุมาล เกษมสุข, 2535, น.14; อุษณีย์ โพธิสุข, 2542, น.120) ทกัษะทางสงัคม 
หมายถึง ความสามารถของบุคคลท่ีจะอยู่ ร่วมกันและท างานด้วยกันอย่างมีความสุข รู้จัก
รับผิดชอบในหน้าท่ีของตน รู้จกัปฏิบตัติอ่ผู้ อ่ืนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ตา่ง ๆ มีความเอาใจใส่
ตอ่ผู้ อ่ืน สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อยา่งสงบสขุและเป็นประโยชน์แก่สงัคมนัน้ๆ 

จากความหมายของทักษะทางสังคมท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้ วิจยัสรุปความหมายของ
ทักษะทางสังคมได้ว่า คือ พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความสามารถของบุคคลในการอยู่และท างาน
ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ ท าให้เป็นผู้ ท่ีด าเนินชีวิตในสงัคมได้อย่างมีความสขุ   

4.2 ความส าคัญของทักษะทางสังคม 
นกัวิชาการได้กล่าวถึงความส าคญัของทกัษะทางสงัคมไว้หลากหลาย ซึ่งสามารถ

สรุปได้ว่า (ประนอม เดชชัย, 2531, น.19; สุขุมาล เกษมสุข, 2535, น.10-11; อุษณีย์ โพธิสุข, 
2542, น.120) ทกัษะทางสงัคมเป็นทกัษะส าคญัตอ่การด าเนินชีวิตของมนษุย์ เน่ืองจากมนษุย์เป็น
สัตว์สังคม จะต้องอยู่ ร่วมกับผู้ อ่ืน ในทุกๆ สังคมตัง้แต่ครอบครัว สังคมการท างาน ชุมชน 
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ประเทศชาติและโลก มนุษย์จ าเป็นต้องมีทักษะทางสังคมเพ่ือให้สามารถส่ือสารกันด้วยความ
เข้าใจและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ ยิ่งในสภาพสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วใน
ปัจจบุนั ซึง่ทกัษะทางสงัคมท่ีส าคญัตอ่มนษุย์มี 2 ระดบั ดงันี ้

1. ระดบับคุคล ทกัษะทางสงัคมเป็นทกัษะชีวิตท่ีชว่ยให้บคุคลสามารถด ารงชีวิต
ได้อย่างมีความสุข รู้จักควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง  มีความเข้าใจและเห็นใจ
ผู้ อ่ืน สามารถท างานและส่ือสารกับผู้ อ่ืนให้เข้าใจกัน สามารถรับมือและจดัการกบัปัญหาตา่งๆ  ท่ี
เกิดขึน้ได้ และสามารถปรับตัวให้ด าเนินชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาได้ 
อยา่งมีความสขุและสง่ผลให้เป็นบคุคลท่ีประสบความส าเร็จในชีวิต 

2. ระดบัสงัคม หากสมาชิกในสงัคมมีทกัษะทางสงัคมท่ีดีจะส่งผลให้สงัคมนัน้ๆ 
เจริญผาสุก  เน่ืองจากสมาชิกมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน รู้จักช่วยเหลือเกือ้กูลกัน เห็นประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน รู้จักพัฒนาสังคมท่ีตนเองอยู่ และพัฒนาให้ประเทศชาติ
เจริญก้าวหน้า 

4.3 องค์ประกอบของทักษะทางสังคม 
นาตยา ภทัรแสงไทย (2525, น.199) ได้อธิบายส่วนประกอบของทกัษะทางสงัคมไว้ 

ดงันี ้
1. การวางแผนร่วมกบัผู้ อ่ืน  เชน่ จะแบง่งานกนัท าในกลุม่อยา่งไร 
2. การมีส่วนร่วมในโครงการตา่งๆ เชน่ ความพยายามของคณะกรรมการชดุหนึ่ง

ท่ีจะศึกษาปัญหาใดปัญหาหนึ่ง หรือการท างานเป็นกลุ่มย่อย โดยมีสมาชิกท างาน 2-3 คน เพ่ือ
ส ารวจปัญหาใดปัญหาหนึง่ 

3. การมีส่วน ร่วมในการอภิปรายกลุ่ม  ด้วยการพัฒนาความเช่ือมั่น ใน
ความสามารถของบคุคลท่ีจะเสนอความคิดเห็นและข้อมลูให้ผู้ อ่ืนทราบ 

4. การสนองตอบอย่างมีมารยาทตอ่ค าถามของผู้ อ่ืน ด้วยการเรียนรู้ท่ีจะฟังผู้ อ่ืน
วา่ก าลงัถามอะไร และตอบค าถามนัน้ได้อยา่งเหมาะสม 

5. การเป็นผู้ น าการอภิปรายด้วยการเรียนรู้ว่าจะถามค าถามให้เหมาะสมได้
อย่างไร  เพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มมีปฏิบัติต่อค าถามนัน้ จะสนับสนุนให้สมาชิกได้พูดได้อย่างไร    
และจะท าความกระจา่งในค าตอบของผู้ อ่ืน หรือเน้นความส าคญัของค าตอบนัน้  ได้อยา่งไร 

6. การแสดงความรับผิดชอบ ด้วยการประมาณการณ์ว่าจะมีอะไรเกิดขึน้ 
จากการกระท านัน้ และจะมีความรับผิดชอบตอ่การกระท าเหลา่นัน้ได้อยา่งไร 



  56 

7. การช่วยเหลือผู้ อ่ืน ด้วยการจัดเตรียมให้ความช่วยเหลือ เพ่ือให้ได้ข้อมูล 
ท่ีจะท าให้ผู้ อ่ืนได้รับความสะดวกขึน้ ท่ีจะท างานท่ีได้รับมอบหมายให้เสร็จสิน้ไปได้ง่ายขึน้ 

สุขุมาล เกษมสุข (2535, น.14) ได้เสนอทักษะทางสังคมท่ีควรมุ่งเน้นให้เกิดแก่
นกัเรียนในชัน้ประถมศกึษา ไว้ 5 ด้าน ดงันี ้

1. ทกัษะการคดิสร้างสรรค์ 
2. ทกัษะการท างานกลุม่ 
3. ทกัษะการแสวงหาความรู้ 
4. ทกัษะการส่ือสาร 
5. ทกัษะการแก้ปัญหา 

อรพรรณ พรสีมา (2540, น.55) ได้กล่าวถึงวิธีการพัฒนาทักษะทางสังคมเพ่ือ
ความส าเร็จของการเรียนแบบร่วมแรงร่วมใจ จะต้องพฒันาทกัษะทางสงัคมในด้านตา่งๆ ดงันี ้

1. ทกัษะการติดต่อส่ือสารและมนุษยสมัพนัธ์ ประกอบด้วย การส่ือสารท่ีถกูต้อง
และเท่ียงตรง การใช้เสียงค่อยๆ การใช้ภาษาสุภาพ และเหมาะสมกับโอกาส การแสดง  
ความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็น การแยกแยะและสรุปความคิดเห็นของผู้ อ่ืน การเช่ือมโยง
ความ รู้สึกเก่าความ รู้สึกใหม่  การตัง้ค าถามและตอบค าถาม การวิจารณ์ความคิดเห็น  
โดยไม่วิจารณ์เจ้าของความคิด การให้ก าลังใจในการท างานร่วมกันด้วยค าพูด หรือแสดง 
ความสนใจ 

2. ทักษะการอยู่ร่วมกัน และการท างานเป็นกลุ่ม ได้แก่ การให้ความส าคัญ 
และเอาใจใส่ตอ่ทกุคนเท่าเทียมกนั สามารถหลีกเล่ียงข้อขดัแย้ง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน 
มีน า้ใจและความกระตือรือร้นในการช่วยเหลือผู้ อ่ืน รู้จักให้ก าลังใจเพ่ือนๆ การเป็นผู้ น าท่ีดี 
การชีแ้นะการท างานกลุม่ การเป็นผู้ตามท่ีดี 

3. การรับผิดชอบต่อตนเองและผู้ อ่ืน ได้แก่ การท างานในหน้าท่ีให้ส าเร็จด้วยดี  
ดแูลเพ่ือนๆ ให้ปฏิบตัิตามหน้าท่ี ไม่ก้าวก่ายหน้าท่ีของผู้ อ่ืน การรักษากฎระเบียบในการท างาน
และการรักษาเวลา 

อมุาพร ตรังคสมบตัิ (2554, น.14) ได้สรุปลกัษณะของบุคคลท่ีมีทกัษะทางสงัคมไว้
ดงันี ้

1. สามารถสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่ผู้ อ่ืน 
2. สามารถส่ือสารได้อยา่งชดัเจน ตรงไปตรงมา รู้จกัฟังและรู้จกัโต้ตอบ 
3. รู้จกัประเมินสถานการณ์ รู้วา่ตนควรปฏิบตัอิยา่งไร 
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4. สามารถจดัการกบัความขดัแย้งได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
5. สามารถประนีประนอมและร่วมมือกบัผู้ อ่ืนได้ 
6. มีความเป็นน า 
7. รู้จัก โน้ น น้ าวจิ ต ใจคน  ส ร้างความ ร่วม มื อ ร่วม ใจ  มี แรงบันดาลใจ 

และความกระตือรือร้นให้เกิดขึน้ในกลุม่ 
อรชร  ชยัชาญ (2545, น.62) ได้ศกึษาผลของกิจกรรมกลุ่มท่ีมีตอ่การพฒันาทกัษะ 

ทางสังคมของเด็กท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรม ระดับประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
กรุงเทพพมหานคร ได้เลือกศกึษาองค์ประกอบของทกัษะทางสงัคมดงันี ้  

1. ทกัษะการท างานกลุม่ 
2. ทกัษะการแสวงหาความรู้ 
3. ทกัษะการส่ือสาร 
4. ทกัษะการแก้ปัญหา 

ธนธร เจริญราช (2546, น.52)ได้ศกึษาทกัษะทางสงัคมและความเครียดของนกัเรียน
ท่ีมีความสามารถพิเศษชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 และได้เลือกศกึษาองค์ประกอบของทกัษะทางสงัคม
ดงันี ้

1. ทกัษะการท างานกลุม่ 
2. ทกัษะการแสวงหาความรู้ 
3. ทกัษะการส่ือสาร 
4. ทกัษะการแก้ปัญหา 
5. ทกัษะการคดิสร้างสรรค์ 

Riggio, 1986, อ้างถึงใน นพรัตน์ นาชาสิงห์ (2551, น.17-18) ได้แบ่งทักษะทาง
สงัคมออกเป็น 6 ด้าน ดงันี ้

1. การแสดงออกทางอารมณ์ (Emotion Expressivity) หมายถึง ความสามารถ
ในการติดตอ่ส่ือสารกับบุคคลอ่ืนโดยไม่ใช้ถ้อยค า เป็นการส่ือความหมายทางอารมณ์ และภาษา
ทา่ทางโดยรวมถึงการแสดงเจตคต ิความรู้สกึ และพฤตกิรรมระหวา่งบคุคลโดยไมใ่ช้ถ้อยค า 

2. ความไวในการรับรู้อารมณ์ของบุคคลอ่ืน (Emotion Sensitivity) หมายถึง 
ความสามารถในการรับรู้และเข้าใจ ตลอดจนสามารถตีความหมายการแสดงออกทางอารมณ์  
และภาษาทา่ทางของบคุคลอ่ืน โดยบคุคลนัน้ไมต้่องใช้ถ้อยค าแสดงออกมา 
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3. ก า รค วบ คุ ม ท า งอ า รม ณ์ ข อ งต น เอ ง  (Emotion control)  ห ม าย ถึ ง  
ความสามารถในการก ากบั สะกดกลัน้ และปรับอารมณ์ของตนเองได้ 

4. การแสดงออกทางสังคม (Social Expressivity) หมายถึง ความสามารถใน
การติดต่อส่ือสาร และการมีปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืนโดยใช้ถ้อยค า เป็นการส่ือความหมายโดยใช้
ภาษาพดูในการเข้าร่วมสนทนา อภิปรายกบับคุลอ่ืน 

5. ความไวในการรับรู้ทางสังคม(Social Sensitivity) หมายถึง ความสามารถใน
การรับรู้และเข้าใจ ตลอดจนสามารถตีความหมายจากการติดต่อส่ือสารโดยใช้ถ้อยค าของบคุคล
อ่ืนได้ 

6. การควบคมุทางสงัคม (Social control) หมายถึง ความสามารถในการแสดง
บทบาททางสังคมอย่างเหมาะสม มีทักษะในการแสดงตน และสามารถควบคุมพฤติกรรมการ
แสดงออกของตนเอง 

Goleman, 1998, อ้างถึงใน ส าเนียง จลุเสริม (2552, น.21) ได้กลา่วถึงองค์ประกอบ
ของทกัษะทางสงัคม ดงันี ้

1. การโน้มน้าว(influence) มีอิทธิพลและสามารถโน้มน้าวผู้ อ่ืนให้ปฏิบตัติาม 
2. การส่ือสารท่ีดี(communication) เปิดใจกว้างในการรับฟัง และส่ือสารโต้ตอบ

ด้วยความชดัเจนและนา่เช่ือถือ 
3. มีความเป็นผู้น า(leadership) สามารถผลักดนัและชักน าบุคคลและกลุ่มคน 

ได้ดี 
4. กระตุ้ นให้เกิดการเปล่ียนแปลง(change catalyst) มีความคิดริเร่ิมและ

เปล่ียนแปลงสิ่งตา่งๆได้ดี 
5. การจัดการความขัดแย้ง(conflict management) มีความสามารถในการ

จดัการกบัความขดัแย้ง  หาทางยตุคิวามไมเ่ข้าใจกนั  
6. การสร้างความสัมพัน ธ์(building bonds) เส ริมสร้างความสัมพัน ธ์ให้ 

แนน่แฟ้น ชว่ยและสนบัสนนุให้เกิดความสมัพนัธ์ 
7. การร่วมมือร่วมใจ(collaboration and cooperation) การช่วยเหลือและ

ร่วมมือ  โดยการท างานร่วมกนักบับคุคลอ่ืนเพ่ือมุง่สูเ่ปา้หมายเดียวกนั 
8. ความสามารถในการท างานเป็นทีม(team capabilities) การสร้างพลังร่วม

ของกลุม่ในการปฏิบตัเิพ่ือมุง่สูเ่ปา้หมายของกลุ่ม 
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จากตาราง 5 พบว่า มีนกัวิชาการและนกัวิจยัระบุองค์ประกอบของทกัษะทางสงัคม
ไว้หลากหลายทัง้นีผู้้ วิจยัได้วิเคราะห์องค์ประกอบของทักษะทางสังคมท่ีคล้ายกันให้อยู่ในกลุ่ม
เดียวกันจนได้ 6 องค์ประกอบ ซึ่งการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัเลือกองค์ประกอบท่ีนกัวิชาการและนกัวิจยั
ตัง้แต่ 3 คนขึน้ไปได้สรุปไว้ ดงันัน้จึงได้องค์ประกอบของทักษะทางสังคม ท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ 
6 องค์ประกอบ ดงันี ้

1. ทักษะการแสดงออกทางอารมณ์และการควบคุมอารมณ์  หมายถึง  
ความสามารถในการแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ภาษาท่าทางของตนเองท่ีมีต่อผู้ อ่ืน อีกทัง้การปรับ
และสะกดกลัน้อารมณ์ของตนเองไมใ่ห้แสดงออกมาอยา่งรุนแรง เม่ือโกรธหรือไมพ่อใจผู้ อ่ืน 

2. ทักษะการส่ือสารและสร้างสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  หมายถึง  ความสามารถใน
การแสดงออกทางความคิด ความรู้สึก อารมณ์และความต้องการต่อผู้ อ่ืน โดยใช้ถ้อยค า  
และทา่ทางท่ีสภุาพ ก่อให้เกิดการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนั 

3. ทักษะความสามารถในการท างานเป็นทีม หมายถึง ความสามารถใน 
การท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความร่วมมือกับสมาชิกในการปฏิบตัิกิจกรรม  
เพ่ือให้ได้ผลงานของกลุ่มท่ีมีคุณภาพ  รู้จักให้ก าลังใจสมาชิกในกลุ่ม  รับฟังความคิดเห็น 
และยอมรับผู้ อ่ืน 

4. ทักษะการมีความเป็นผู้น า หมายถึง ความสามารถในการน ากลุม่ให้ปฏิบตัิ
กิจกรรมให้ส าเร็จ ผลักดันให้สมาชิกช่วยเหลือกัน มีความมุ่งมั่น ตัง้ใจในการท างาน กล้าคิด              
และกล้าแสดงความคดิเห็นแก่สมาชิกในกลุม่ สามารถให้แนวทางทางแก่เพ่ือนในกลุม่ได้ 

5. ทักษะการแก้ปัญหาในการท างานกลุ่ม หมายถึง ความสามารถในการจดั  
การกับปัญหาของตนเอง ของกลุ่มและส่วนรวม โดยใช้เหตุและผล มีสติในการเผชิญกับปัญหา  
รู้จกัแก้ไขข้อขดัแย้ง ความไมเ่ข้าใจกนัท่ีเกิดขึน้ในกลุม่ให้เป็นไปในแนวทางท่ีดีขึน้ได้  

6. ทักษะการแสวงหาความรู้ หมายถึง ความสนใจ ใฝ่เรียนรู้ กระตือรือร้น        
ท่ีจะรับข้อมูลต่างๆอยู่เสมอ รู้จักค้นหาค าตอบของข้อค าถาม หาข้อเท็จจริงในเร่ืองต่างๆด้วย
เหตผุลหรือจากหลกัฐานท่ีนา่เช่ือถือ  

4.4 การพัฒนาทักษะทางสังคม 
สิริวรรณ  ศรีหพล (2526, น.262)ได้เสนอกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาทกัษะทาง

สงัคมไว้ว่า การพัฒนาทักษะทางสังคมควรเน้นกิจกรรมการท างานกลุ่ม กิจกรรมท่ีใช้ เช่น การ
อภิปราย  การร่วมกันท าโครงการ การสนทนา แลกเปล่ียนความคิดเห็น การถามค าถาม การจัด
นิทรรศการ  เป็นต้น 
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Trower, 1979, อ้างถึงใน อรชร  ชยัชาญ (2545, น.38) ได้เสนอแนวทางการพฒันา
ทกัษะทางสงัคมไว้ 2 แบบ คือ  

1. ก าร ฝึ กทั กษ ะท างสั งค ม แบบ รายบุ คค ล  (Social Skills Training for  
Individual Patient) เป็นการฝึกโดยการจดัสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาให้ผู้ถกูฝึกมีการปฏิสมัพนัธ์กบั
ลูกคู่หรือตัวประกอบ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน และให้ผู้ ถูกฝึกเร่ิมการสนทนา โดยไม่มีการ
เตรียมค าพูดใหผู้ถูกฝึกหรือลกูคูจ่ะต้องพดูให้น้อยท่ีสดุ เพ่ือให้ผู้ถกูฝึกได้เป็นผู้พูด ซึ่งจะได้รับการ
ฝึกฝนเช่นนี ้ประมาณ 5 ครัง้ เทคนิคท่ีใช้ในการฝึกเป็นการผสมผสานของการแสดงบทบาทสมมต ิ 
การแสดงตวัแบบ การแนะน าและการให้ข้อมลูย้อนกลบั ซึง่จะกระท าทนัทีโดย  ผู้ ฝึกใช้เวลาครัง้ละ
ประมาณ 50 นาที อาทิตย์ละ 1-2 ครัง้ 

2. การฝึกทกัษะทางสงัคมแบบกลุ่ม (Social Skills Training for Group) ท าโดย
จดัสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาขึน้มา จดัผู้ถกูฝึกเป็นกลุม่ ครัง้ละประมาณ 8-12 คน ให้มีการสนทนา
กัน โดยมิได้ก าหนดการสนทนาให้ แต่ละครัง้บันทึกวีดีทัศน์ไว้แล้วน ามาเปิดให้ผู้ ถูกฝึกดูและ
วิพากย์วิจารณ์พฤติกรรมตนเอง พฤติกรรมเปา้หมายในการวิพากษ์วิจารณ์ คือ ท่าทาง ระดบัเสียง
สงูต ่า จ านวนครัง้ของการสบตา 

สุขุมาล เกษมสุข (2535, น.18) กล่าวไว้ว่า การฝึกทักษะทางสังคมกระท าได้ 2 วิธี 
คือบรูณาการเข้ากบัการเรียนการสอนปกต ิและจดักิจกรรมทกัษะทางสงัคมโดยตรง 

1. การฝึกโดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนโดยปกติ เป็นการฝึกไปพร้อม
กบัการเรียนการสอนเนือ้หาวิชาตามหลกัสตูรปกติ ครูสามารถน าไปบรูณาการกบัการสอนทกุกลุ่ม
ประสบการณ์ เนือ้หาวิชาเหมือนเดิมไม่เปล่ียนแปลง แต่การสอนจะไม่เน้นเนือ้หาวิชาเท่านัน้ โดย
จะเน้นกระบวนการเรียนการสอนและเทคนิควิธีท่ีจะช่วยให้นกัเรียนเกิดทกัษะทางสงัคมไปด้วยใน
ขณะท่ีเรียน ซึ่งตามหลกัสูตรประถมศึกษา ได้ก าหนดแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
สามารถสง่เสริมทกัษะทางสงัคมได้ คือ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบยึดผู้ เรียนเป็นส าคญั  
เนือ้หาสอดคล้องกับการด ารงชีวิต และให้ผู้ เรียนค้นคว้าหาความรู้ลงมือปฏิบตัิจริงด้วยตนเอง  
หรือการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ และส่ือการสอน เน้นให้
ผู้ เรียนเรียนรู้กระบวนการต่างๆ เช่น กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการท างานกลุ่ม การคิด
วิเคราะห์  เพ่ือให้นกัเรียนน าทกัษะตา่งๆ จากกระบวนการเรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนๆ รวมถึง
ในชีวิตจริงด้วย 

2. การจดักิจกรรมฝึกทักษะทางสังคมโดยตรง เป็นการฝึกทักษะทางสงัคมโดย
กิจก รรม แบบ ฝึกต่ างๆ  แยก ต่ า งห ากจากการเรียนการสอน เนื อ้ ห าสาระตามปกต ิ 
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เป็นการจดักิจกรรมให้นกัเรียนได้ท างานร่วมกนั ได้ลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง ค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง เป็นกิจกรรมท่ีสัมพันธ์กับสภาพการด าเนินชีวิตของนักเรียน เหมาะกับความสนใจและ
ความสามารถของนกัเรียน เช่น การฝึกประชาธิปไตยในโรงเรียน การให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ตา่งๆในชมุชน การพานกัเรียนไปทศันศกึษา การอยูพ่กัแรมลกูเสือ เนตรนารี เป็นต้น 

การฝึกให้นกัเรียนเกิดทกัษะทางสงัคม โดยให้นกัเรียนเกิดเจตคติท่ีดีตอ่การฝึกและมี
ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง สามารถปฏิบตัิได้อย่างต่อเน่ืองจนเกิดเป็นทักษะทางสังคม ควรมี
ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1. ขัน้จูงใจ การจูงใจช่วยให้นักเรียนเห็นคุณค่า มีความต้องการท่ีจะฝึกให้ดี  
ครูควรแสดงให้เห็นวา่ทกัษะนัน้ๆมีคณุคา่ มีความส าคญัตอ่การด าเนินชีวิตอยา่งไร 

2. ขัน้ฝึก 
2.1 นกัเรียนต้องฝึกทกัษะด้วยตนเอง ด้วยการกระท าจริงจึงจะเกิดการเรียนรู้

ทกัษะนัน้ๆ 
2.2 นกัเรียนต้องเรียนรู้ทกัษะอยา่งถกูวิธีและถกูขัน้ตอน 
2.3 นกัเรียนจะต้องฝึกฝนเป็นระยะเวลานานพอสมควร จึงจะพฒันาได้เป็น

ขัน้ๆ 
2.4 นกัเรียนต้องฝึกทกัษะสถานการณ์ท่ีจ าเป็น และต้องใช้บ่อยๆ เพ่ือได้น า

ประโยชน์มาใช้ได้จริง   
3. ขัน้ประเมิน การประเมินผลจะช่วยพัฒนาทักษะให้ได้ดี จึงควรประเมินผล    

ทกุครัง้และให้นกัเรียนมีสว่นร่วมในการประเมินผลตนเอง เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข 
จากการพฒันาทกัษะทางสงัคมข้างต้นมีนกัวิชาการได้กลา่วไว้หลากหลาย ซึง่ในการ

วิจยัครัง้นีผู้้วิจยัเลือกใช้รูปแบบการพฒันาทกัษะทางสงัคมโดยบรูณาการเข้ากบัการเรียนการสอน
โดยปกติ เป็นการพฒันาทกัษะทางสงัคมไปพร้อมกับการเรียนการสอนเนือ้หาวิชาตามหลกัสูตร
ปกติ โดยเน้นกิจกรรมการท างานกลุ่มตามรูปแบบการจัดการเรียนแบบร่วมมือในเทคนิคต่างๆ
ดงักล่าวไว้แล้วข้างต้น โดยจะใช้กิจกรรมการอภิปราย การร่วมกันปฏิบตัิกิจกรรม การส ารวจและ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์เป็นกลุ่ม การสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น การน าเสนอผลงานเป็น
กลุม่ เป็นต้น 

4.5 การวัดและประเมินทักษะทางสังคม 
Hargie and McCartan, 1986, อ้างถึงใน วนิดา เด่ียวพานิช (2537, น.44-45) กล่าว

วา่วิธีการวดัและประเมินทกัษะทางสงัคมมีหลายวิธี ซึง่ได้แก่ 
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1. แบบสอบถามของคณะท างานท่ีท างานร่วมกนั(staff questionnaires) 
2. แบบรายงานตนเอง(self report) 
3. แบบสอบถาม(questionnaires) ชนิดต่างๆ เช่น แบบมาตรประมาณค่า 

(rating scale) แบบสอบถามชนิดให้เตมิข้อความ (sentence completion) 
4. แบบสัมภาษณ์ (interview of patient) ตัวผู้ ถูกวัด เพ่ือนผู้ ถูกวัด และผู้ ท่ี

เก่ียวข้องกบัผู้ถกูวดั 
จากการรูปแบบการวัดและประเมินทักษะทางสังคมข้างต้น ท าให้ผู้ วิจัยทราบถึง

แนวทางในการวดัและประเมินทกัษะทางสงัคม ส าหรับงานวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัใช้การวดัและประเมิน
ทกัษะทางสงัคมแบบมาตรประมาณคา่ชนิด 3 ระดบั จ านวน 30 ข้อ ซึ่งข้อค าถามครอบคลมุทกัษะ
ทางสังคมทัง้ 6 องค์ประกอบ โดยผู้ วิจัยท าการพัฒนามาจากแบบวัดทักษะทางสังคมของ 
ดาราวรรณ กลอ่มเกลีย้ง (2546, น.119-123) 

4.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวกับทักษะทางสังคม 
อัธยา เมิดไธสง (2557, น.101) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียน 

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมเรียนร่วมรู้ วิชาหน้าท่ีพลเมือง พบว่า 
ทักษะทางสังคมของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียน รู้ 
แบบร่วมเรียนร่วมรู้ นกัเรียนร้อยละ 70 มีคะแนนทกัษะทางสงัคมในระดบัดีขึน้ไป คิดเป็น ร้อยละ 
72.87 ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

จิราภรณ์ แจม่ใส (2558, น.62-63) ได้ศกึษาผลของการใช้กิจกรรมศลิปะแบบร่วมมือ
ประกอบการเล่านิทานในการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐม พบว่า เด็กปฐมวัยท่ีได้รับ  
การจดักิจกรรมและระหวา่งการจดักิจกรรมศลิปะแบบร่วมมือประกอบการเลา่นิทาน ในแตล่ะ ชว่ง
สัปดาห์ คะแนนทักษะทางสังคมโดยเฉล่ียรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดับ .01 
และเด็กท่ีได้รับการจดักิจกรรมศิลปะแบบร่วมมือประกอบการเล่านิทานมีการเปล่ียนแปลงและ
ความแตกต่างของคะแนนทกัษะทางสงัคมโดยเฉล่ียรวมและแยกตามทกัษะในแต่ละช่วงสปัดาห์
สงูขึน้กวา่ก่อนการจดักิจกรรม 

เรณู เบ้าวรรณ (2558, น.157-158) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะทางสังคมและจิต
สาธารณะของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนอจัฉริยะด้วยการเรียนแบบร่วมมือ พบว่า 
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือมีผลท าให้ทักษะทางสังคมและจิตสาธารณะของ
นกัเรียนท่ีได้รับการเรียนแบบร่วมมือสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการเรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคญั  
ทางสถิติท่ีระดบั .01  เน่ืองจากในการจดักิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือมีองค์ประกอบท่ีส าคญัคือ 
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การพึ่งพาและเกือ้กูลกัน การปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ของ
สมาชิกแต่ละคน การใช้ทกัษะการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและทกัษะการท างานกลุ่มย่อย และ
การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มจึงท าให้ นกัเรียนได้รับการพฒันาทกัษะทางสังคมสงูกว่าก่อนเรียน
และสงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการเรียนแบบปกติ 

Gholamali Lavasani Masoud, Afzali Leila, แ ล ะ  Afzali Farokhlagha (2 0 1 1 , 
pp.1802-1805) ได้ท าการศึกษา เร่ือง ผลของการจดัการเรียนแบบร่วมมือท่ีส่งผลต่อทักษะทาง
สงัคมของนกัเรียนหญิงชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 พบว่า นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนแบบร่วมมือมี
พฤติกรรมทางสังคมท่ีเหมาะสมและสามารถควบคมุอารมณ์ได้ดีกว่านักเรียนท่ีได้รับการจดัการ
เรียนรู้แบบปกติ โดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยส่งเสริมทักษะทางสังคมระหว่างนักเรียน
และชว่ยลดความอามรมณ์ร้อนท่ีเกิดขึน้ระหวา่งนกัเรียนได้ 

Mohammad Ahmadpanah (2014, pp.1029-1037) ได้ท าการศึกษาผลของการ
จดัการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค JIGSAW  ท่ีส่งเสริมทกัษะทางสงัคมและผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนก่อนวยัรุ่นในอิร่าน พบว่า ทกัษะทางสงัคมและผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค JIGSAW สงูกว่านกัเรียนท่ีได้รับ
การเรียนรู้แบบปกต ิอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

ดังนัน้จึงสรุปได้ว่า  การเรียนแบบร่วมมือสามารถส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ 
ทางสังคมและจิตสาธารณะท่ีสูงขึน้ได้ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือมีองค์ประกอบ 
ท่ีส าคญั คือ การพึ่งพาและเกือ้กูลกัน ความสมัพนัธ์เชิงบวก และความรับผิดชอบของสมาชิกใน
กลุม่ ด้วยองค์ประกอบดงักลา่วจงึน าไปสูก่ารพฒันาทกัษะทางสงัคมให้กบันกัเรียน 
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บทที่ 3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

 
การวิจัยในครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียน 

แบบร่วมมือ เพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะทางสังคมของนักเรียน 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 โดยแบง่ออกเป็น 4 ระยะ ดงันี ้

ระยะท่ี 1 การเตรียมการ 
ระยะท่ี 2 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
ระยะท่ี 3 การด าเนินการวิจยั 
ระยะท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมลู 

 
ระยะที่ 1 การเตรียมการ 

ในระยะการเตรียมการ ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
1. ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีและหลกัการพืน้ฐานของ

การสร้างชุดกิจกรรม การเรียนแบบร่วมมือ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ 
ทางสงัคม 

2. ศกึษามาตรฐาน ตวัชีว้ดั และสาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับชัน้ประถมศึกษาปี ท่ี  4 สาระท่ี  1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  มาตรฐาน ว 1.2 และ ว 1.3  
เร่ือง สิ่ งมี ชีวิตสี เขียว ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื น้ฐานพุทธศักราช 2551  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือท่ีส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทกัษะทางสงัคมให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน ตวัชีว้ดั และสาระการเรียนรู้ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
พทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560) 
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ระยะที่ 2 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ   
ในการสร้างชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ ผู้วิจยัได้ประยกุต์

แนวทางและขัน้ตอนการสร้างชุดกิจกรรมของ (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2522, น.154-155; บุญเกือ้ 
ควรหาเวช, 2545, น.97-99) ด าเนินการสร้างตามขัน้ตอนดงันี ้

1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์      
การจัดการเรียนแบบร่วมมือ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะทางสังคม เพ่ือเป็น
แนวทางในการสร้างชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ 

1.2 ศึกษาเนือ้หาในหลกัสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
รายวิช าวิท ยาศาสต ร์  ส าระ ท่ี  1 วิ ท ยาศาสต ร์ ชี วภ าพ  มาตรฐาน  ว  1 .2  และ  ว  1.3  
เร่ือง สิ่งมีชีวิตสีเขียว ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
พุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยศึกษาจากหนังสือ และคู่มือประกอบการเรียน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของสถาบัน 
สง่เสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)  

1.3 ก าหนดรูปแบบและเนือ้หาของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียน
แบบร่วมมือ   

1.4 ก าหนดขอบเขตของชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ  
โดยระบุช่ือกิจกรรมในแต่ละชุดกิจกรรม เวลา และเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือท่ีใช้ในแต่ละ
กิจกรรม ดงัตาราง  6 
 
ตาราง 6 ช่ือกิจกรรมในแต่ละชุดกิจกรรม เวลา และเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือท่ีใช้ในแต่ละ
กิจกรรม 
 

ที่ ช่ือกิจกรรม 
เวลาที่ใช้ 
(ชั่วโมง) 

รูปแบบ/เทคนิคการจัดการเรียนรู้ 

1 พืชดอกจ๋าน่ารู้ 

1) รู้จกัโครงสร้างพืชดอก 
3 JIGSAW 
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ตาราง 6 (ตอ่) 
 

ที่ ช่ือกิจกรรม 
เวลาที่ใช้ 
(ชั่วโมง) 

รูปแบบ/เทคนิคการจัดการเรียนรู้ 

2 มาเจาะลึกราก-ล าต้น 
1) ดดูล าเลียงเลีย้งต้น 

2) จ าแนกแยกสว่น 

3) ขมุทรัพย์ในรากล าต้น 

 

2 

 

 

 

STAD 

 

 

3 สืบ สืบค้นเร่ืองของใบ 

      1) เร่ืองของใบ 

      2) ห้องปรุงอาหาร 

      3) การคายน า้ของพืช 

      4) แกล้งพืชให้คายน า้ 

 

   2 

   2 

   2 

   2 

 

JIGSAW 

LT 

LT 

LT 

4 มหัศจรรย์พรรณไม้ 

1) รู้แล้วแยกให้ออก 

2) นกัส ารวจพรรณไม้ 

 

   2 

   3 

 

       STAD 

       STAD 

 รวม 20  

 
1.5 สร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ โดยแต่ละชุด

กิจกรรมจะประกอบไปด้วย ค าชีแ้จงในการใช้ชุดกิจกรรม ใบความรู้ ใบกิจกรรม ส่ือ แบบฝึกหัด  
และแบบทดสอบ  

1.6 น าชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้
เสนอตอ่ประธาน และคณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป 

1.7 น าชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ไป
ให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบ โดยผู้ เช่ียวชาญจะเป็นผู้ ท่ี มีความช านาญด้าน
วิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์มากกว่า 5 ปี หรือเป็นผู้ ท่ีมีวุฒิการศึกษาในระดับดุษฎี
บณัฑิตท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนด้านวิทยาศาสตร์ การวดัและประเมินผล (ภาคผนวก ก) 

2 STAD 
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1.8 ผู้ เช่ียวชาญจะพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา โดยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง(Index of Consistency:IC) ซึ่งจากการประเมินชดุกิจกรรมท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้พบว่า  
มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.80-1.00 แสดงว่า ชุดกิจกรรมท่ีสร้างขึน้มีความเท่ียงตรง 
เชิงเนือ้หาตามเกณฑ์ 

1.9 น าชุดกิจกรรมมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญให้มี      
ความสมบู รณ์ มากยิ่ งขึ น้  จากนั น้น า ไปทดลองใช้กับนัก เรียน ชัน้ประถมศึกษาปี ท่ี  4  
โรงเรียนวัดสุตธรรมมาราม ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 42 คน ผลจากการน าชุดกิจกรรมไปใช้ 
ผู้วิจัยพบข้อบกพร่องคือ 1) เวลาในการปฏิบตัิกิจกรรมบางกิจกรรมไม่เพียงพอ 2) ภาษาท่ีใช้ใน
บางกิจกรรมยงัคลมุเครือ ท าให้การส่ือความคลาดเคล่ือน นกัเรียนบนัทึกผลการท ากิจกรรมลงใน
ใบกิจกรรมไม่ถูกต้อง 3) ความเหมาะสมในการเรียงล าดับกิจกรรมการสอน เป็นต้น ข้อดี คือ  
1) กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นกัเรียนได้ลงมือปฏิบตัด้ิวยตนเอง นกัเรียนได้เรียนรู้จากส่ือจริงท า
ให้นกัเรียนกระตือรือร้น สนใจและตัง้ใจเรียนรู้ 2) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีท้าทายความสามารถ
เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็น แสดงความสามารถของตนเองอย่างเตม็ท่ี 3) กิจกรรม
ในชุดกิจกรรมให้นักเรียนได้ท างานเป็นกลุ่ม ท าให้นักเรียนได้ช่วยเหลือกัน เกิดความสนุกสนาน 
ความสามคัคี ความเข้าใจกนัซึ่งกนัและกนัมากขึน้ โดยผู้วิจยัน าข้อบกพร่องท่ีพบมาปรับปรุงให้ชดุ
กิจกรรมสมบรูณ์ยิ่งขึน้ ก่อนน าไปทดลองใช้กบักลุม่ตวัอย่างในระยะท่ีเป็นการด าเนินการวิจยัตอ่ไป 

2. คูมื่อครูประกอบการใช้ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ   
2.1 จัดท าคู่มือครูประกอบการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบ

ร่วมมือ ประกอบด้วยด้วย 4 ชุดกิจกรรมย่อย คือ 1.พืชดอกจ๋าน่ารู้  2.มาเจาะลึกราก-ล าต้น  
3.สืบค้นเร่ืองของใบ 4.มหศัจรรย์พรรณไม้ โดยแตล่ะชดุประกอบด้วย แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้น
การเรียนแบบร่วมมือ จ านวนทัง้หมด 9 แผน ชดุกิจกรรมท่ีประกอบไปด้วย 1) ค าชีแ้จงส าหรับครู 
2) ใบความรู้ 3)ใบกิจกรรม 4) แบบฝึกหัด และ 5) แบบทดสอบ (แนวค าตอบของใบกิจกรรม 
แบบฝึกหดัและแบบทดสอบอยูใ่นแผนการจดัการเรียนรู้)  

2.2 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้เรียบร้อยเสนอต่อประธาน และ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป 

2.3 ตรวจสอบคุณ ภาพของแผนการจัดการเรียน รู้  โดยให้ผู้ เ ช่ี ยวชาญ  
จ านวน 5 ท่าน โดยผู้ เช่ียวชาญจะเป็นผู้ ท่ี มีความช านาญด้านวิทยาศาสตร์และการสอน
วิทยาศาสตร์มากกว่า 5 ปี หรือเป็นผู้ ท่ีมีวฒุิการศกึษาในระดบัดษุฎีบณัฑิตท่ีเก่ียวข้องกบัการสอน
ด้านวิทยาศาสตร์ การวัดและประเมินผล (ภาคผนวก ก) พิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา  
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โดยการหาค่าดชันีความสอดคล้อง(index of consistency:IC) พบว่า แผนการจดัการเรียนรู้แตล่ะ
แผนมีคา่เฉล่ียดชันีความสอดคล้อง(IC) อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 ซึ่งมีคา่สงูกว่า 0.50 ถือว่าแผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีสร้างขึน้มีความเหมาะสมในการน าไปใช้ 

2.4 น าแผนการจดัการเรียนรู้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญและน าไป
ทดลองใช้กับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดสุตธรรมมาราม ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  
จ านวน 42 คน 

3. แบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
แบบวดัทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง สิ่งมีชีวิตสีเขียว เป็นข้อสอบ

แบบเลือกตอบ จ านวน 30 ข้อ ปรับปรุงมาจากแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ของ (กิตติชยั สุธาสิโนบล, 2541, น.159-170; นิวฒัน์ ไม้ใหญ่เจริญวงศ์, 2544, น.150-170) ซึ่ง
ผู้ วิจัยด าเนินการสร้างตามขัน้ตอนและแนวคิดของ (ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, 2557, น.360-361; 
รวีวรรณ องัคนรัุกษ์พนัธุ์, 2531, น.20-22; รสชกร บุบผาค า, 2545, น.66-70; วรรณทิพา รอดแรง
ค้า, 2540, น.166-182) ดงันี ้

3.1 ศึ ก ษ า เอ ก ส า รแล ะ ง าน วิ จั ย ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ งกั บ ทั ก ษ ะก ระบ วน 
การทางวิทยาศาสตร์และการวดัและประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

3.2 วิเคราะห์เนือ้หาและรูปแบบกิจกรรม  เพ่ือก าหนดขอบเขตเนือ้หาสาระ    
ของแบบวัด คือ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ี เกิดขึน้จากกิจกรรมครัง้นี เ้ป็นทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์ 9 ทกัษะ ได้แก่ ทกัษะทกัษะการสงัเกต ทกัษะการวดั ทกัษะการจ าแนก
ประเภท  ทักษะการจัดกระท าข้อมูล ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล ทักษะการก าหนดและ 
ควบคุมตัวแปร ทักษะการตัง้สมมติฐาน ทักษะการทดลอง และทักษะการตีความหมายข้อมูล 
และการลงข้อสรุป 

3.3 ก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการและพฤติกรรมท่ีต้องการวัดของทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างตารางวิเคราะห์โครงสร้างของแบบวดัตามประเภทของ
ทกัษะและนิยามเชิงปฏิบตักิาร 

3.4 ก าหนดลักษณะของแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ           
เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ซึ่งมีจ านวนข้อสอบของทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในรายทกัษะยอ่ยและพฤตกิรรมท่ีต้องการวดั ดงัปรากฏในตาราง 7 
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ตาราง 7 จ านวนข้อสอบของทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และพฤตกิรรมท่ีต้องการวดั 
 
ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ พฤตกิรรมที่ต้องการวัด 

1.ทกัษะการสงัเกต(4 ข้อ) 1.ชีบ้่งบรรยายลกัษณะของวตัถุด้วยประสาทสมัผสัอย่าง

ใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่ง 

2.บรรยายสมบัติ เชิงปริมาณของวัตถุได้ โดยการกะ

ประมาณซึง่ต้องอ้างอิงหนว่ยมาตรฐาน 

3.บรรยายการเปล่ียนแปลงของสิ่งท่ีสงัเกตได้  หรือ

แยกแยะถึงสิ่งท่ีได้จากการสงัเกต  และสรุปอ้างอิง 

2.ทกัษะการวดั(3 ข้อ) 1.เลือกใช้เคร่ืองมือได้อยา่งเหมาะสมกบัสิ่งท่ีจะวดั 

2.บอกเหตผุลในการเลือกใช้เคร่ืองมือในการวดัได้ 

3.ระบหุนว่ยของตวัเลขท่ีได้จากการวดั 

3.ทกัษะการจ าแนกประเภท 

(5 ข้อ) 

1.บ่งชีแ้ละบรรยายคุณสมบัติของสิ่งท่ีศึกษาได้  เพ่ือใช้

เป็นเกณฑ์ในการจ าแนกประเภทของวตัถ ุ

2.จ าแนกสิ่งท่ีศกึษาตามเกณฑ์ท่ีผู้ อ่ืนก าหนดให้ได้ 

3.บอกเกณฑ์ท่ีผู้ อ่ืนใช้จ าแนกสิ่งท่ีศกึษาได้ 

4.ทกัษะการจดักระท า 

และส่ือความหมายข้อมลู(3 ข้อ) 

1.สามารถบรรยายรูปร่างลักษณะ  และคุณสมบัติของ

วัตถุได้จนผู้ ฟังสามารถชี ้ หยิบ  จับ หรือระบุวัตถุนัน้ได้

อยา่งถกูต้อง 

2.มีความสามารถในการจดักระท าข้อมลูและเลือกส่ือเพ่ือ

เสนอข้อมลูให้อยูใ่นรูปใหมท่ี่ท าให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ดีขึน้ 

5.ทกัษะการลงความเห็นจาก

ข้อมลู(3 ข้อ) 

1.อธิบายหรือสรุปโดยมีการเพิ่มความคิดเห็นให้กับข้อมูล

ท่ีได้จากการสงัเกต 

2.แยกความแตกต่างระหว่างการลงความเห็นจากข้อมูล

จากการสงัเกตได้ 

3.อธิบายและแสดงให้เห็นวิธีการสังเกตเพิ่มเติม  เพ่ือ

ทดสอบการลงความเห็นจากข้อมลูท่ีได้กระท าไปแล้ว 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 
ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ พฤตกิรรมที่ต้องการวัด 

6.ทกัษะการตัง้สมมตฐิาน (3 ข้อ) หาค าตอบล่วงหน้าก่อนมีการทดลอง  โดยอาศัยการ

สงัเกต  ความรู้  และประสบการณ์เดมิ 

7.ทกัษะการก าหนดและ 

ควบคมุตวัแปร(3 ข้อ) 

ชีบ้่งและก าหนดตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม  และตัวแปรท่ี

ต้องควบคมุได้ 

8.ทกัษะการทดลอง( 3 ข้อ) 1.ระบอุปุกรณ์และสารเคมีท่ีจะต้องใช้ในการทดลองได้ 

2.ก าหนดวิธีการทดลองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

โดยค านึงถึงตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม  และตัวแปรท่ีต้อง

ควบคมุ 

9.ทกัษะการตีความหมายและลง

ข้อสรุป(3 ข้อ) 

1.แปลความหมายหรือบรรยายลักษณะของข้อมูลท่ีมีอยู่

ได้ 

2.บอกความสมัพนัธ์ของข้อมลูท่ีมีอยูไ่ด้ 

3.อธิบายความหมายของข้อมลูท่ีจดัไว้ในรูปแบบตา่ง ๆได้ 

 
3.5 ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

คือ ตอบถูกได้ข้อละ 1 คะแนน ตอบผิด หรือไม่ตอบ หรือตอบมากกว่า  1 ข้อให้ 0 คะแนน 
 จ านวน 30 ข้อ รวม 30 คะแนน โดยผู้ วิจัยได้ก าหนดการแปลผลระดับทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์โดยเทียบจากเกณฑ์การประเมินผลการตดัสินการเรียนของกระทรวงศกึษาธิการ 
(2552, น.17) ดงันี ้

การแปลผลระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  มี  30 คะแนน  
แบง่เป็น 8 ชว่ง ดงันี ้

คะแนนระหว่าง 24.00-30.00 (80%-100%) หมายถึง ทกัษกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบัดีเย่ียม 

คะแนนระหว่าง 22.50-23.99 (75%-79%) หมายถึง ทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบัดีมาก 
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คะแนนระหว่าง 21.00-22.49 (70%-74%) หมายถึง ทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบัดี 

คะแนนระหว่าง 19.50-20.99 (65%-69%) หมายถึง ทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบัคอ่นข้างดี 

คะแนนระหว่าง 18.00-19.49 (60%-64%) หมายถึง ทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบัปานกลาง 

คะแนนระหว่าง 16.50-17.99 (55%-59%) หมายถึง ทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบัพอใช้ 

คะแนนระหว่าง 15.00-16.49 (50%-54%) หมายถึง ทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบัผา่นเกณฑ์ขัน้ต ่า 

คะแนนระหว่าง 0.00-14.99 (0%-49%) หมายถึง ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบัต ่ากว่าเกณฑ์  

3.6 สร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จ านวน 2 ฉบับ  
ฉบับละ 30 ข้อ  ให้สอดคล้องกับจ านวน ข้อสอบ พฤติกรรม ท่ี ต้องการวัด  และเนื อ้หา  
เร่ือง สิ่งมีชีวิตสีเขียว 

3.7 น าแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีสร้างขึน้ เสนอต่อ
ประธาน และคณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป 

3.8 การหาคณุภาพของแบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ น าแบบ
วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทัง้ 2 ฉบับ ท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขเบือ้งต้นไปให้
ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 ทา่น ตรวจสอบ โดยผู้ เช่ียวชาญจะเป็นผู้ ท่ีมีความช านาญด้านวิทยาศาสตร์
และการสอนวิทยาศาสตร์มากกว่า 5 ปี หรือเป็นผู้ ท่ีมีวุฒิการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตท่ี
เก่ียวข้องกบัการสอนด้านวิทยาศาสตร์ การวดัและประเมินผล (ภาคผนวก ก) 

3.9 ผู้ เช่ียวชาญตรวจพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา โดยการหาค่าดชันี
ความสอดคล้อง (Index of Consistency:IC) ซึ่งจากการประเมินแบบวัดทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ทัง้ 2 ฉบบั พบว่า แบบวดัทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ฉบบัท่ี 1 มีคา่ดชันีความสอดคล้องระหว่าง 0.60-1.00 มีคา่เฉล่ียทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.91 และแบบวดั
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ฉบับท่ี 2 มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.60-1.00 มี
คา่เฉล่ียทัง้ฉบบัเท่ากับ 0.85 ซึ่งสงูกว่า 0.5 แสดงว่าแบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ี
สร้างขึน้มีความเหมาะสมในการน าไปทดลองใช้ 
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3.10 น าข้อมลูท่ีรวบรวมได้จากข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไข
แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีสร้างขึน้ให้มีความสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 

3.11 น าแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทัง้ 2 ฉบับท่ี
ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปน าไปทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนวดัสตุธรรมมาราม
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 42 คน เพ่ือวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย(p) ค่าอ านาจจ าแนก(r)  
แ ล ะ ค่ า ค ว าม เ ช่ื อ มั่ น  พ บ ว่ า  ฉ บั บ ท่ี  1 มี ค่ า ค ว าม ย าก ง่ า ย (p)ร ะ ห ว่ า ง  0.24-0.95  
ค่าอ านาจจ าแนก(r) ระหว่าง 0.12-0.91 และฉบบัท่ี 2 มีค่าความยากง่าย(p)ระหว่าง 0.26-0.87 
คา่อ านาจจ าแนก(r) ระหวา่ง 0.21-0.88 

3.12 คัดเลือกข้อสอบท่ีผ่านเกณฑ์จากทัง้ 2 ฉบับ จ านวน 30 ข้อ เป็นแบบวัด 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสต ร์ก่ อน เรียนและหลัง เรียน  ซึ่ งผลปรากฏว่า มี ค่ า 
ความยากง่าย(p)ระหวา่ง 0.26-0.79 และคา่อ านาจจ าแนก(r) ระหวา่ง 0.27-0.88  

3.13 วิเคราะห์คา่ความเช่ือมัน่แบบคเูดอร์- ริชาร์ดสนั (Kuder Richardson) โดย
ใช้สตูร KR-20 ของแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เทา่กบั 0.90 

4. แบบวดัทกัษะทางสงัคม 

4.1 ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทกัษะทางสงัคม 
4.2 สังเคราะห์องค์ประกอบทักษะทางสังคมท่ีจ าเป็นต้องพัฒนาจากเอกสาร 

และงานวิจยั ซึง่ได้ทกัษะทางสงัคมครอบคลมุ 6 องค์ประกอบ ได้แก่  
1. ทกัษะการแสดงออกทางอารมณ์และการควบคมุอารมณ์ 
2. ทกัษะการส่ือสารและสร้างสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน 
3. ทกัษะความสามารถในการท างานเป็นทีม 
4. ทกัษะการมีความเป็นผู้น า 
5. ทกัษะการแก้ปัญหาในการท างานกลุม่ 
6. ทกัษะการแสวงหาความรู้ 

4.3 ก าหนดโครงสร้างของแบบวัดทักษะทางสังคม ซึ่งมีจ านวนข้อของทักษะ 
ทางสงัคมในรายทกัษะยอ่ยและนิยามปฏิบตักิาร ดงัปรากฏในตาราง 8 
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ตาราง 8 โครงสร้างของแบบวดัทกัษะทางสงัคม 
 

ทักษะทางสังคม นิยามปฏิบัตกิาร 
1.ทกัษะการแสดงออกทาง

อารมณ์และการควบคมุอารมณ์ 

(5 ข้อ) 

ความสามารถในการแสดงอารมณ์ ความรู้สกึ ภาษาทา่ทางของตนเองที่

มีต่อผู้ อื่น อีกทัง้การปรับและสะกดกลัน้อารมณ์ของตนเองไม่ให้แสดง

ออกมาอยา่งรุนแรง เมื่อโกรธหรือไมพ่อใจผู้อื่น 

2.ทกัษะการสือ่สารและ 

สร้างสมัพนัธ์กบัผู้อื่น (5 ข้อ) 

ความสามารถในการแสดงออกทางความคิด ความรู้สึก อารมณ์และ

ความต้องการต่อผู้อื่น โดยใช้ถ้อยค าและท่าทางที่สภุาพ  ก่อให้เกิดการ

สือ่สารท่ีมีประสทิธิภาพ และมีความสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนั 

3.ทกัษะความสามารถ 

ในการท างานเป็นทีม (5 ข้อ) 

ความสามารถในการท างานร่วมกบัผู้อื่นได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ให้ความ

ร่วมมือกับสมาชิกในการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อให้ได้ผลงานของกลุ่มที่มี

คณุภาพ รู้จกัให้ก าลงัใจสมาชิกในกลุม่ รับฟังความคิดเห็นและยอมรับ

ผู้อื่น 

4.ทกัษะการมคีวามเป็นผู้น า 

(5 ข้อ) 

ความสามารถในการน ากลุ่มให้ปฏิบัติกิจกรรมให้ส าเร็จ ผลักดันให้

สมาชิกช่วยเหลือกนั มีความมุ่งมัน่ ตัง้ใจในการท างาน กล้าคิดและกล้า

แสดงความคิดเห็นแก่สมาชิกในกลุม่ สามารถให้แนวทางทางแก่เพื่อนใน

กลุม่ได้ 

5.ทกัษะการแก้ปัญหา 

ในการท างานกลุม่ (5 ข้อ) 

ความสามารถในการจดัการกบัปัญหาของตนเอง ของกลุม่และสว่นรวม 

โดยใช้เหตุและผล มีสติในการเผชิญกับปัญหา รู้จักแก้ไขข้อขัดแย้ง  

ความไมเ่ข้าใจกนัท่ีเกิดขึน้ในกลุม่ให้เป็นไปในแนวทางที่ดีขึน้ได้   

6.ทกัษะการแสวงหาความรู้ 

(5 ข้อ) 

ความสนใจ ใฝ่เรียนรู้ กระตือรือร้นที่จะรับข้อมูลต่างๆอยู่เสมอ  รู้จัก

ค้นหาค าตอบของข้อค าถาม หาข้อเท็จจริงในเร่ืองต่างๆ ด้วยเหตผุลหรือ

จากหลกัฐานท่ีนา่เช่ือถือ 

 

4.4 สร้างแบบวดัทกัษะทางสงัคม โดยผู้ วิจยัได้พฒันามาจากแบบวดัทกัษะทาง
สงัคมของ ดาราวรรณ กล่อมเกลีย้ง (2546, น.119-123) จากนัน้ปรับปรุงข้อค าถามให้สอดคล้อง
กับนิยามปฏิบัติการ ปรับภาษาให้เหมาะสมกับกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้โดยแบบวัด
ทกัษะทางสงัคมมี 2 ฉบบั คือ ฉบบัท่ี 1 นกัเรียนประเมินตนเอง และฉบบัท่ี 2 ครูประเมินนกัเรียน 
ฉบบัละ 30 ข้อ โดยมีข้อค าถามเหมือนกัน ครอบคลุมทักษะทางสงัคม 6 องค์ประกอบ ดงักล่าว
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มาแล้วข้างต้น ซึ่งแบบวดันีมี้ลกัษณะเป็นมาตรประมาณคา่ (Rating Scale) ชนิด 3 ระดบั ส าหรับ
เกณฑ์การประเมินทกัษะทางสงัคมเป็นดงันี ้

มาตรการวดัทกัษะทางสงัคม ข้อความทางบวก 
จริงท่ีสดุ ให้ 3   คะแนน 
จริงให้  2   คะแนน 
ไมจ่ริงให้ 1  คะแนน 

มาตรการวดัทกัษะทางสงัคม  ข้อความทางลบ 
จริงท่ีสดุ ให้ 1   คะแนน 
จริงให้  2   คะแนน 
ไมจ่ริงให้ 3  คะแนน  

โดยผู้ วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของทักษะทางสังคมปรับปรุง   
มาจากแนวการแปลความหมายของ ดาราวรรณ กลอ่มเกลีย้ง (2546, น.66) ดงันี ้

การแปลความหมายทักษะทางสังคมโดยภาพรวม ดงันี ้

คะแนนระหวา่ง  61-90 หมายถึง ทกัษะทางสงัคมโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสงู 
คะแนนระหว่าง 31-60 หมายถึง ทักษะทางสังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง 
คะแนนระหวา่ง 0-30  หมายถึง  ทกัษะทางสงัคมโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัต ่า 

การแปลความหมายทักษะทางสังคมรายทักษะย่อย ดงันี ้

คะแนนระหว่าง 11-15 หมายถึง ทักษะย่อยของทักษะทางสังคมอยู่ใน
ระดบัสงู 

คะแนนระหว่าง  6-10  หมายถึง ทกัษะย่อยของทกัษะทางสงัคมอยู่ในระดบั
ปานกลาง 

คะแนนระหว่าง  1-5    หมายถึง  ทกัษะย่อยของทกัษะทางสงัคมอยู่ในระดบั
ต ่า 

4.5 น าแบบวดัทกัษะทางสงัคมท่ีสร้างขึน้เสนอตอ่ตอ่ประธาน และคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป 

4.6 การหาคณุภาพของแบบวดัทกัษะทางสงัคม โดยน าแบบวดัทกัษะทางสงัคม
ทัง้ 2 ฉบับ ท่ีส ร้างขึน้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 5 ท่าน ตรวจสอบ โดยผู้ เช่ียวชาญเป็นครูท่ี มี 
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ความช านาญในการสอนระดับประถมศึกษามากกว่า 5 ปีหรือเป็นผู้ ท่ีมีวุฒิการศึกษาในระดับ
มหาบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการสอน การวัดและประเมินผล (ภาคผนวก ก) ตรวจพิจารณา
ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Consistency:IC) ของแบบวัดทักษะทางสังคมฉบับท่ี 1 นักเรียนประเมินตนเอง อยู่
ระหว่าง 0.60-1.00 และฉบับ ท่ี 2 ครูประเมินนักเรียน อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ซึ่งอยู่ในระดับท่ีมี
คณุภาพยอมรับ และผู้วิจยัได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ 

4.7 น าแบบวดัทกัษะทางสงัคมทัง้ 2 ฉบบั ผ่านการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญไป
ทดลองใช้กับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดสุตธรรมมารามท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 42 คน เพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ของผู้ประเมินซึ่งผู้วิจยัใช้วิธีการหาคา่ดชันีความสอดคล้อง
ของผู้ ประเมิน 2 คน (Rater Agreement Index, RAI) ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0.75-0.97 และเฉล่ีย
เทา่กบั 0.84 

4.8 วิ เคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยใช้การทดสอบ t (t-test for 
Independent Samples) แล้วคัดเลือกข้อท่ีมีค่า t ตัง้แต่ 1.75 ขึน้ไป ปรากฏว่าใช้ได้ทัง้ 30 ข้อ 
เน่ืองจากมีคา่อ านาจจ าแนกระหวา่ง 2.02-6.63 และมีคา่เฉล่ียทัง้ฉบบัเทา่กบั 4.16 

4.9 น าข้อค าถามท่ีใช้ได้จ านวน 30 ข้อ มาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของ 
แบบวดัทกัษะทางสงัคมทัง้ฉบบั โดยใช้สตูรสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั (Cronbach’s Alpha 
Coefficient: α) ซึง่ได้คา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.93 

5. แบบสะท้อนผลการเรียนรู้ของนกัเรียน 
5.1 ศกึษาเอกสารตวัอยา่งแบบสะท้อนผลการเรียนรู้ของนกัเรียน 
5.2 สร้างแบบสะท้อนผลการเรียนรู้ โดยผู้ วิจัยได้พัฒนามาจากแบบสะท้อน 

ผลการเรียนรู้ของ นงนุช เอกตระกูล (2560, น.113-115) โดยให้นกัเรียนเขียนความรู้สึกในหวัข้อ
ตา่งๆ ดงันี ้ความรู้สึกของนักเรียนก่อนและหลงัเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียน
แบบร่วมมือ สิ่งท่ีนักเรียนประทับใจ สิ่งท่ีนักเรียนได้รับจากการท ากิจกรรมในวิชาวิทยาศาสตร์  
และความในใจท่ีอยากจะบอก 

5.3 น าแบบสะท้อนผลการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีสร้างขึน้เสนอตอ่ตอ่ประธาน และ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป 

5.4 น าแบบสะท้อนผลการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีสร้างขึน้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน  
5 ท่าน ตรวจสอบ โดยผู้ เช่ียวชาญเป็นครูท่ีมีความช านาญในการสอนมากกว่า 5 ปีหรือเป็นผู้ ท่ีมี
วุฒิ การศึกษาในระดับมหาบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการสอน การวัดและประเมินผล  
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(ภ าคผนวก  ก  )ต รวจพิ จ ารณ าความ เท่ี ย งต รง เชิ ง เนื อ้ ห า  (Index of Consistency:IC)  
ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ตามแบบวดัค่าดชันีความสอดคล้องเป็นเกณฑ์ในการพิจจารณา 
โดยคา่ดชันีความสอดคล้อง(IC) ของแบบสะท้อนผลการเรียนรู้มีคา่เท่ากบั 1.00 ซึ่งอยู่ในระดบัท่ีมี
คณุภาพยอมรับได้ และผู้วิจยัได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ 

5.5 น าแบบสะท้อนผลการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนวดัสตุธรรมมารามท่ีไม่ใชก่ลุ่มตวัอย่าง จ านวน 42 คน เพ่ือ
ดคูวามเหมาะสมในการน าแบบสะท้อนผลการเรียนรู้ไปทดลองใช้ เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป  
 
ระยะที่ 3 การด าเนินการวิจัย 

ประชากร 
ป ระ ช าก ร ท่ี ใ ช้ ใน ก า รวิ จั ย ค รั ้ง นี ้เ ป็ น นั ก เ รี ย น ชั ้น ป ระ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ท่ี  4  

โรงเรียนวัดสันตยาราม ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก ท่ีเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ (ว14101)  
ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวน 40 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ท่ี ใ ช้ ใน ก า ร วิ จั ย  คื อ  นั ก เ รี ย น ชั ้น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ท่ี  4  

โรงเรียนวัดสันตยาราม ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก ท่ีเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ (ว14101)  
ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้อง จ านวน 19 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง ผู้วิจยัทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 โดยใช้

ระยะเวลา 11 สัปดาห์ เวลา 24 คาบ (รวมทดสอบก่อนและหลังเรียน) คาบละ 60 นาที ซึ่งมี
รายละเอียดของเวลาท่ีใช้ในแตะ่กิจกรรม ดงัแสดงในตาราง 9 
 
ตาราง 9 ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั 
 

สัปดาห์ที่ กิจกรรม 
เวลาที่ใช้
(ชั่วโมง) 

1 ทดสอบก่อนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยการท าแบบทดสอบทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และแบบวดัทกัษะทางสงัคม  และ

เขียนสะท้อนผลการเรียนรู้ก่อนเรียน 

2 
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ตาราง 9 (ตอ่) 
 

สัปดาห์ที่ กิจกรรม 
เวลาที่ใช้
(ชั่วโมง) 

2 รู้จกัโครงสร้างพืชดอก 3 

3 ดดูล าเลียงเลีย้งต้น 2 

4 จ าแนกแยกสว่นและขมุทรัพย์ในรากล าต้น 2 

5 เร่ืองของใบ 2 

6 ห้องปรุงอาหาร 2 

7 การคายน า้ของพืช 2 

8 แกล้งพืชให้คายน า้ 2 

9 รู้แล้วแยกให้ออก 2 

10 นกัส ารวจพรรณไม้ 3 

11 ให้นกัเรียนทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ด้วยการท าแบบทดสอบ

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทกัษะทางสงัคม  และ

เขียนสะท้อนผลการเรียนรู้หลงัเรียน 

2 

 รวม 24 

 
เนือ้หาที่ใช้ในการทดลอง 

เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้เป็นเนือ้หาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ต าม ห ลั ก สู ต รแ ก น ก ล า ง  พุ ท ธ ศั ก รา ช  2551 (ฉ บั บ ป รับ ป รุ ง  พ .ศ .2560)  ใน ระ ดั บ                 
ประถมศกึษาปีท่ี 4 สาระท่ี 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เร่ือง สิ่งมีชีวิตสีเขียว 

แบบแผนการวิจัย 
การวิจัยครัง้นี  ้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) ผู้ วิจัยใช้

รูปแบบการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design ซึง่มีรูปแบบวิจยั ดงัตาราง 10 
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ตาราง 10 แบบแผนการทดลอง One Group Pretest-Posttest Design 
 

ตัวอย่าง ทดสอบก่อนเรียน การทดลอง ทดสอบหลังเรียน 

E T1 X T2 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการวิจัย  

 E  แทน  กลุ่มตวัอย่าง ซึ่งได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ี
เน้นการเรียนแบบร่วมมือ    

T1  แทน  การทดสอบก่อนเรียน 
T2  แทน  การทดสอบหลงัเรียน 
X   แทน  การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ

ท่ีสง่เสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทกัษะทางสงัคม 
ขัน้ตอนการด าเนินการทดลอง 

การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการและเก็บรวบรวมข้อมลูตามขัน้ตอน ดงันี ้
1. ก่อนการจัดการเรียน รู้ ผู้ วิจัยด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 

กบันกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งเป็นรายบคุคล ดงันี ้
1.1 ให้นกัเรียนท าแบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
1.2 .ให้นักเรียนท าแบบวัดทักษะทางสังคม ประกอบด้วยนักเรียนประเมิน

ตนเองและครูประเมินนกัเรียน  
1.3 .ให้นักเรียนเขียนสะท้อนผลการเรียนรู้ในหวัข้อ “ความรู้สึกของนักเรียน

ก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์การเรียนแบบร่วมมือ” 
2. ผู้วิจยัด าเนินการจดัการเรียนรู้กบักลุ่มตวัอย่างด้วยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ี

เน้นการเรียนแบบร่วมมือ เร่ือง สิ่งมีชีวิตสีเขียว โดยผู้ วิจัยเป็นผู้ จดัการเรียนรู้เอง ระยะเวลาท่ีใช้ 
20 คาบ คาบละ 60 นาที 

3. เม่ือสิน้สุดการจัดการเรียนรู้ตามก าหนดแล้ว ผู้ วิจัยด าเนินการทดสอบ  
หลงัเรียน (Post-test) กบักลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้

3.1 ให้นกัเรียนท าแบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
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3.2 .ให้นักเรียนท าแบบวัดทักษะทางสังคม ประกอบด้วยนักเรียนประเมิน
ตนเองและครูประเมินนกัเรียน  

3.3 .ให้นักเรียนเขียนสะท้อนผลการเรียนรู้ในหวัข้อ “ความรู้สึกของนักเรียน
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์การเรียนแบบร่วมมือ” “สิ่งท่ีนักเรียน
ประทบัใจ” “สิ่งท่ีนกัเรียนได้รับจากการท ากิจกรรมในวิชาวิทยาศาสตร์”และ “ความในใจท่ีอยากจะ
บอก” 

4. น าผลข้อมลูท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีทางสถิต ิเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน
ตอ่ไป 
 

ระยะที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.1 สถิตพืิน้ฐาน ได้แก่ 
1.1.1 คา่เฉล่ีย(Mean) 
1.1.2 ร้อยละ(Percentage) 
1.1.3 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐา(S.D) 

1.2 สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน 
ผู้ วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบสมมุติฐานโดยใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปทางสถิตดิงันี ้
1.2.1 เปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนก่อนและหลงั

ได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ (ทดสอบสมมตฐิาน 
ข้อ 1)โดยวิธีการทางสถิต ิt-test for Dependent Samples 

1.2.2 เป รียบเทียบระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลั งได้ รับ 
การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ เม่ือเทียบกับเกณฑ์
(ทดสอบสมมตฐิาน ข้อ 2) โดยวิธีการทางสถิต ิOne sample t-test 

1.2.3 เปรียบเทียบทักษะทางสังคมของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัด 
การเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ (ทดสอบสมมติฐาน ข้อ 3) 
โดยวิธีการทางสถิต ิt-test for Dependent Sample 
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1.2.4 เปรียบเทียบระดับทักษะทางสังคมหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ ด้วย 
ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ เม่ือเทียบกบัเกณฑ์ (ทดสอบสมมตฐิาน ข้อ 4) 
โดยวิธีการทางสถิต ิOne sample t-test 

2. วิเคราะห์เนือ้ความจากแบบสะท้อนผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
ผู้วิจยัวิเคราะห์ในหวัข้อ ความรู้สึกของนกัเรียนก่อนและหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้

ด้วยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ สิ่งท่ีนกัเรียนประทบัใจ สิ่งท่ีนกัเรียนได้รับ
จากการท ากิจกรรมในวิชาวิทยาศาสตร์และความในใจท่ีอยากจะบอก 
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บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัแบง่ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ผลการพฒันาชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ 
ตอนท่ี 2 ผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือท่ีส่งเสริม

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทกัษะทางสงัคมในประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้
2.1 ผลการศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะทางสังคม  

และผลสะท้อนการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ 

2.2 ผลการเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทกัษะทางสงัคม
ของนักเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือใน
ประเดน็ตา่ง ๆ ดงันี ้

2.2.1 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลัง
เรียนของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบ
ร่วมมือ 

2.2.2 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียน 
ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือกับ
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

2.2.3. การเปรียบเทียบทักษะทางสังคมก่อนและหลังเรียนของนักเรียนท่ี
ได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ 

2.2.4. การเปรียบเทียบทักษะทางสังคมหลังเรียนของนักเรียนท่ีได้รับ 
การจดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือกบัเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการแปลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง
ผู้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์  การแปลความในการวิเคราะห์ข้อมลูการทดลอง ดงันี ้

X̅  แทน  คะแนนเฉล่ีย  (Mean) 
S.D. แทน  คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 
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t  แทน   ก ารทดสอบส ถิติ  t-test for Dependent Samples และOne 
Sample t-tes  

**  แทน  ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
*   แทน  ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
p    แทน  ระดบันยัส าคญัทางสถิต(ิSinificance) 
n  แทน  จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
k  แทน  คะแนนเตม็ 

 
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นการเรียนแบบร่วมมือ 

จากการน าชุดกิจกรรมเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน เพ่ือพิจารณาความ
สอดคล้องเชิงเนือ้หา โดยใช้แบบประเมินวัดดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency:IC) 
เป็นเกณฑ์ในการประเมิน พบว่า ชุดกิจกรรมมีค่าดัชนีความสอดคล้องในแต่ละชุดกิจกรรม  
ดงัตาราง 11 
 

ตาราง 11 คา่ดชันีความสอดคล้องในแตล่ะชดุกิจกรรม 
 

ประเดน็พจิารณา 
ชุดกิจกรรมที่ 

แปลผล 
1 2 3 4 

1.เนือ้หามีความถกูต้อง 1.00 1.00 1.00 1.00 สอดคล้อง 

2.ภาษาท่ีใช้มีความถกูต้องและเหมาะสม 1.00 1.00 1.00 1.00 สอดคล้อง 

3.ภาพประกอบมีความเหมาะสมและนา่สนใจ 1.00 1.00 1.00 1.00 สอดคล้อง 

4.ล าดบัเนือ้หามีความเหมาะสม 1.00 1.00 1.00 1.00 สอดคล้อง 

5.เนือ้หาและกิจกรรมสง่เสริมทกัษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ 

1.00 1.00 1.00 1.00 สอดคล้อง 

6.เนือ้หาและกิจกรรมสง่เสริมทกัษะทางสงัคม 1.00 1.00 1.00 1.00 สอดคล้อง 

7.เนือ้หาและกิจกรรมมีความเหมาะสมกบัระดบั

ของผู้ เรียน 

1.00 1.00 1.00 1.00 สอดคล้อง 
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ตาราง 11 (ตอ่) 

 

ประเดน็พจิารณา 
ชุดกิจกรรมที่ 

แปลผล 
1 2 3 4 

8.เนือ้หาและกิจกรรมสอดคล้องกบัแผนจดัการ

เรียนรู้ 

1.00 1.00 1.00 1.00 สอดคล้อง 

9.ระยะเวลาในการจดักิจกรรมเหมาะสมกบั

กิจกรรมในแตล่ะชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 

0.80 1.00 1.00 1.00 สอดคล้อง 

10.เอกสารประกอบการเรียนรู้สามารถน าไปใช้ได้

จริง 

1.00 1.00 1.00 1.00 สอดคล้อง 

 

จากตาราง 11 ค่าดัชนีความสอดคล้องในแต่ละชุดกิจกรรม จะเห็นว่าชุดกิจกรรมท่ี
พัฒนาขึน้มีดชันีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 แสดงว่าชุดกิจกรรมท่ีพัฒนาขึน้มีความ
เหมาะสมและสามารถน าไปใช้ได้จริง เม่ือน าชุดกิจกรรมไปทดลองใช้กับนักเรียนชัน้ประถม 
ศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดสุตธรรมมาราม ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 42 คน พบว่า นักเรียน
สามารถด าเนินการตามชดุกิจกรรมได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม โดยพบข้อบกพร่อง คือ 1) เวลา
ในการปฏิบตัิกิจกรรมบางกิจกรรมไม่เพียงพอ 2) ภาษาท่ีใช้ในบางกิจกรรมยังคลุมเครือ ท าให้ 
การส่ือความคลาดเคล่ือน นักเรียนบันทึกผลการท ากิจกรรมลงในใบกิจกรรมไม่ถูกต้อง  
3) ความเหมาะสมในการเรียงล าดับกิจกรรมการสอน เป็นต้น ข้อดี คือ 1) กิจกรรมการเรียนรู้
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง นักเรียนได้เรียนรู้จากส่ือจริงท าให้นักเรียน
กระตือรือร้น สนใจและตัง้ใจเรียนรู้ 2) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีท้าทายความสามารถเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น แสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็ม ท่ี 3) กิจกรรม 
ในชุดกิจกรรมให้นักเรียนได้ท างานเป็นกลุ่ม ท าให้นักเรียนได้ช่วยเหลือกัน เกิดความสนุกสนาน 
ความสามคัคี ความเข้าใจกนัซึง่กนัและกนัมากขึน้ 
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ตอนที่ 2 ผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นการเรียนแบบร่วมมือที่ส่งเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะทางสังคมในประเดน็ต่างๆ ดังนี ้

2.1 ผลการศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสต ร์ ทักษะทางสังคม  
และผลสะท้อนการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ  

2.2.1 ผลการศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนและ
หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ ดงัตาราง 12 
 
ตาราง 12 คา่เฉล่ียร้อยละของทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนก่อนและหลงัได้รับ
การจดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ (n=19) 
 

ทักษะกระบวนการวทิยาศาสตร์ k 
X̅ร้อยละก่อนเรียน ระดับทักษะกระบวนการ 

ทางวทิยาศาสตร์ X̅ร้อยละหลังเรียน 

1.ทกัษะการสงัเกต   
4 

48.75 ต ่ากวา่เกณฑ์ 

79.00 ดีมาก 

2.ทกัษะการวดั   
3 

44.00 ต ่ากวา่เกณฑ์ 

47.33 ต ่ากวา่เกณฑ์ 

3.ทกัษะการจ าแนกประเภท   
5 

34.80 ต ่ากวา่เกณฑ์ 

60.00 ปานกลาง 

4.ทกัษะการจดักระท าและสือ่ความหมายของข้อมลู   
3 

35.00 ต ่ากวา่เกณฑ์ 

75.33 ดีมาก 

5.ทกัษะการลงความเห็นจากข้อมลู   
3 

29.67 ต ่ากวา่เกณฑ์ 

77.33 ดีมาก 

6.ทกัษะการตัง้สมมติฐาน   
3 

21.00 ต ่ากวา่เกณฑ์ 

59.67 พอใช้ 

7.ทกัษะการก าหนดและควบคมุตวัแปร   
3 

24.67 ต ่ากวา่เกณฑ์ 

82.33 ดีเยี่ยม 

8.ทกัษะการทดลอง   
3 

19.33 ต ่ากวา่เกณฑ์ 

49.00 ต ่ากวา่เกณฑ์ 
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ตาราง 12 (ตอ่) 
 

ทักษะกระบวนการวทิยาศาสตร์ k 
X̅ร้อยละก่อนเรียน ระดับทักษะกระบวนการ 

ทางวทิยาศาสตร์ X̅ร้อยละหลังเรียน 

9.ทกัษะการตคีวามหมายข้อมลูและการลงข้อสรุป   
3 

29.67 ต ่ากวา่เกณฑ์ 

72.00 ดี 

ภาพรวม 30 
32.63 ต ่ากวา่เกณฑ์ 

66.83 คอ่นข้างด ี

 
จากตาราง 12 ค่าเฉล่ียร้อยละของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ 
ในภาพรวมและรายทกัษะยอ่ยทกุทกัษะอยูใ่นระดบัต ่ากวา่เกณฑ์ 

ส่วนค่าเฉล่ียร้อยละของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลัง
ได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือในภาพรวมอยู่ใน
ระดับค่อนข้างดี และเม่ือพิจารณาในรายทักษะย่อย พบว่า นักเรียนมีทักษะการก าหนดและ
ควบคุมตัวแปรอยู่ในระดับดีเย่ียม รองลงมามีทักษะการสังเกต ทักษะการจัดกระท าและส่ือ
ความหมายของข้อมูล  และทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลอยู่ในระดับดีมาก มีทักษะการ
ตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุปอยู่ในระดบัดี มีทกัษะการจ าแนกประเภทอยู่ในระดบัปาน
กลาง มีทกัษะการตัง้สมมติฐานอยูใ่นระดบัพอใช้ มีทกัษะการวดัและทกัษะการทดลองอยูใ่นระดบั
ต ่ากวา่เกณฑ์ 

2.1.2 ผลการศึกษาทักษะทางสงัคมของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจดัการ
เรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ ดงัตาราง 13 
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ตาราง 13 ค่าเฉล่ียทักษะทางสังคมของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย 
ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ (n=19) 
 

ทักษะทางสังคม k 
X̅ก่อนเรียน 

แปลความหมาย 
X̅หลังเรียน 

1.ทกัษะการแสดงออกทางอารมณ์และการ

ควบคมุอารมณ์   
15 

8.08 ระดบัปานกลาง 

12.76 ระดบัสงู 
2.ทกัษะการสือ่สารและสร้างสมัพนัธ์กบัผู้อื่น   

15 
9.21 ระดบัปานกลาง 

12.74 ระดบัสงู 
3.ทกัษะความสามารถในการท างานเป็นทีม    

15 
10.18 ระดบัสงู 

13.03 ระดบัสงู 

4.ทกัษะการมคีวามเป็นผู้น า   
15 

8.50 ระดบัปานกลาง 

11.95 ระดบัสงู 

5.ทกัษะการแก้ปัญหาในการท างานกลุม่   
15 

7.52 ระดบัปานกลาง 

12.47 ระดบัสงู 

6.ทกัษะการแสวงหาความรู้   
15 

9.50 ระดบัปานกลาง 

13.29 ระดบัสงู 

ภาพรวม 90 
53.00 ระดบัปานกลาง 

76.24 ระดบัสงู 

 
จากตาราง 13 ค่าเฉล่ียทกัษะทางสงัคมของนกัเรียนก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้

ด้วยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือทัง้ภาพรวมและรายทกัษะทัง้ 5 ทกัษะอยู่
ในระดบัปานกลาง ยกเว้นทกัษะทกัษะความสามารถในการท างานเป็นทีมมีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัสงู 

ส่วนค่าเฉ ล่ียทักษะทางสังคมของนักเรียนหลังได้ รับการจัดการเรียน รู้ 
ด้วยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือทัง้ภาพรวมและรายทกัษะทัง้ 6 ทกัษะอยู่
ในระดบัสงู 
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2.1.3. ผลสะท้อนการเรียนรู้ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ ดงัตาราง 14-15 
 
ตาราง 14 ผลสะท้อนการเรียนรู้ หวัข้อ “ความรู้สึกของนกัเรียนก่อนและหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้
ด้วยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ” 
 

ผลสะท้อนการเรียนรู้ หวัข้อ “ความรู้สึกของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์การเรียนแบบร่วมมือ” 

นักเรียน ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ 

1.ด.ช.A (นามสมมตุิ) “อยากรู้วา่ครูจะพาพวกเราท าอะไรบ้าง

ครับ อยากเรียนกบัครูมาก” 

“ได้เรียนเก่ียวกับพืชและต้นไม้ ได้ไปส ารวจ
พืช ท าการทดลองใหม่ๆ  สงัเกตพืชกบัเพื่อนๆ 
สนกุกบัการทดลอง” 

2.ด.ช.B (นามสมมตุิ) “อยากเรียนวิทยาศาสตร์มากๆเลย

ครับ” 

“ผมสนุก ผมมีความเป็นผู้น าเปลี่ยนเป็นอีก
คนหนึ่ง เป็นตัวอย่างที่ดีให้เพื่อน ผมชอบ
ทดลองและส ารวจ” 

3.ด.ช.C (นามสมมตุิ) “ไม่อยากให้ครูพาเขียนเยอะ อยาก

ทดลอง” 

“สนุกที่ได้รู้จักดอกไม้ ได้ท าการทดลองกับ
เพื่อน สนกุมากครับ” 

4.ด.ช.D (นามสมมตุิ) “เพื่อนๆ ไมช่อบผม แตผ่มก็อยาก

ท างานกบัเพื่อนๆ” 

“ผมสนกุกบัเพื่อนๆในกลุม่ ผมเป็นเพื่อนท่ีดี

มากขึน้ เราสามคัคกีนัและรักกนัมากขึน้” 

5.ด.ช.E (นามสมมตุิ) “เวลาเรียนอยากให้เพื่อนๆช่วยกนั

ท างาน ” 

“ประทบัใจเพื่อนๆในกลุม่ที่สามคัคีจนน าไปสู่

ความส าเร็จ” 

6.ด.ช.F (นามสมมตุิ) “อยากเรียนแบบสนกุๆครับ” “ผมท างานกบัเพื่อนๆสนกุมาก ดใีจครับ” 

7.ด.ช.G (นามสมมตุิ) “ผมอยากท าการทดลองสนกุๆ” “สนุกมาก ผมได้ไปดู ต้นไม้และท าการ
ทดลอง” 

8.ด.ช.H (นามสมมตุิ) “วิทยาศาสตร์เป็นวชิาที่ผมจะได้ท าการ

ทดลองใหม่ๆ ” 

“ผมมีความเป็นคนดีมากขึน้  ช่วยเพื่ อน
ท างานกลุม่ และสามคัคีกบัเพื่อน” 

9.ด.ช.I (นามสมมตุิ) “ผมอยากให้ครูพาท าการทดลองใหม่ๆ ” “ผ ม ส นุ ก กั บ เพื่ อ น ใน ก ลุ่ ม  ผ ม รู้ จั ก 
ท าตามผู้น าจนส าเร็จ ช่วยเพื่อนท างานและ
สามคัคีกบัเพื่อนในกลุม่” 

10.ด.ช.J (นามสมมตุิ) “อยากให้มวีิชาวิทยาศาสตร์หลายๆ

ชัว่โมงเลยครับ” 

“สนกุมากๆ ท่ีได้ท างานกลุม่หลายๆแบบและ
เรียนกับเพื่อน ส ารวจพืชต่างๆและท าการ
ทดลอง” 
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ตาราง 14 (ตอ่) 
 

ผลสะท้อนการเรียนรู้ หวัข้อ “ความรู้สึกของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์การเรียนแบบร่วมมือ” 

นักเรียน ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ 

11.ด.ช.K (นาม

สมมตุิ) 

“ผมอยากจะบอกวา่ ผมชอบเรียนกบัครู

ครับ” 

“สนุกมากที่ ได้ท าการทดลอง สังเกตพืช  
ประทับใจเพื่ อน สู้ ๆนะเพื่ อน ขอบคุณที่
ช่วยเหลอืกนั” 

12.ด.ช.L (นามสมมตุิ) “อยากรู้แล้วครับครูจะพาพวกเรา

ท าอะไรสนกุๆอีก” 

“รู้สกึดีมาก สนกุมากที่ได้ท างานกบัเพื่อน ได้ชอบ
ที่ได้ออกส ารวจพืช ท าการทดลอง” 

13.ด.ญ.M(นามสมมตุิ) “เบื่อๆเพื่อนๆเวลาไมท่ างานแตก็่

จะพยายามท าให้ดี” 

“ภมูิใจที่ได้เรียนและรักวิทยาศาสตร์ รู้สึกดี หนูมี
ความเป็นผู้น า ใจเย็นขึน้ เวลาบอกเพื่อน เพื่อนก็
เช่ือหน”ู 

14.ด.ญ.N(นามสมมตุิ) “อยากให้มชีัว่โมงวิทย์เยอะๆ 

อยากเรียนคะ่” 

“สนุกสนานมากๆที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ท าการ
ทดลอง” 

15.ด.ญ.O(นามสมมตุิ) “ชอบวชิาวิทยาศาสตร์ เพราะได้

ท าอะไรๆสนกุ” 

“รู้สกึสนกุเวลาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หนสูนกุกบั
การท างานกลุ่ม สนุกกับการออกไปส ารวจพืช 
ประทับใจกับการท างานกลุ่มและได้ความรู้จาก
การท างานกลุม่คะ่” 

16.ด.ญ.P (นามสมมตุิ) “เรียนวชิาวิทยาศาสตร์จะได้ท า

การทดลอง” 

“หนไูด้ท าการทดลอง ได้ร่วมกลุม่กบัเพื่อน ได้เป็น
คนน า เพื่ อน  ได้ท าการแสดงน า เสนอหน้ า
ห้องเรียน ได้ไปส ารวจสภาพแวดล้อม รู้สึกดีกับ
เพื่อนในกลุม่ หนชูอบวิชาวิทยาศาสตร์ เพราะได้
สบืค้นข้อมลูใหม่ๆ ” 

17.ด.ญ.Q (นาม

สมมตุิ) 

“อยากให้เพื่อนๆตัง้ใจเวลาท างาน

และช่วยเหลอืกนั” 

“สนกุกบัเพื่อนในกลุม่ หนเูป็นผู้น าเพื่อนท างานให้
ส าเร็จ” 

18.ด.ญ.R (นามสมมตุิ) “อยากเรียนรู้เร่ืองๆตา่งๆเก่ียวกบั

วิทยาศาสตร์แล้วคะ่” 

“สนุกสนาน ชอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ได้สืบค้น
ข้อมลูท าให้รู้จกัพืชมากมาย” 

19.ด.ญ.S (นามสมมตุิ) “อยากท าการทดลอง

วิทยาศาสตร์ใหม่ๆ  

ที่ไมเ่คยท า” 

“สนุกมาก หนูช่วยเหลือเพื่อนจนกลุ่มท างาน
ส าเร็จ ” 
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จากตาราง 14 ผลสะท้อนการเรียนรู้ หวัข้อ “ความรู้สึกของนกัเรียนก่อนได้รับการ
จดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์การเรียนแบบร่วมมือ” นกัเรียนมีทศันคติเชิงบวกตอ่วิชา
วิทยาศาสตร์ โดยเห็นว่า ชอบวิชาวิทยาศาสตร์ร้อยละ 42.11 (8 คน) รองลงมา อยากเรียนแบบลง
มือปฏิบตัิ ชอบและอยากให้ครูพาท าการทดลองร้อยละ 31.58 (6 คน) อยากเรียนแบบสนกุร้อยละ 
15.79 (3 คน) และชอบท างานกลุ่มร้อยละ 5.26 (1 คน) ตามล าดับ ส่วนทัศนคติเชิงลบต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ คือ มีทัศนะคติเชิงลบต่อเพ่ือน ร้อยละ 15.79 (3 คน) รองลงมา คือ ไม่ชอบท างาน
กลุม่ ร้อลยะ 10.52 (2 คน) 

ส าหรับผลสะท้อนการเรียนรู้ หวัข้อ “ความรู้สึกของนกัเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้
ด้วยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์การเรียนแบบร่วมมือ” นกัเรียนมีทศันคตเิชิงบวกตอ่วิชาวิทยาศาสตร์ 
โดยเห็นว่า รู้สึกสนุกร้อยละ 73.68 (14 คน) ชอบท างานกลุ่มร้อยละ 52.63 (10 คน) ได้สังเกต 
ส ารวจและทดลอง 47.37 (9 คน) ได้ช่วยเหลือเพ่ือนและรักเพ่ือนมากขึน้ร้อยละ 42.11 (8 คน) มี
ความสามัคคีและเห็นคุณค่าในตัวเองร้อยละ 26.32 (5 คน) มีความเป็นผู้ น าและชอบวิชา
วิทยาศาสตร์ร้อยละ 21.05 (4 คน) ชอบสืบค้นข้อมูลร้อยละ 10.52 (2 คน) มีความใจเย็น ควบคมุ
อารมณ์ได้ดีขึน้ รู้จกัขอโทษเม่ือท าไมดี่กบับเพ่ือนและเป็นผู้ตามท่ีดีร้อยละ 5.26 (1 คน) ตามล าดบั 
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จากตาราง 15 ผลสะท้อนการเรียนรู้ หวัข้อ “สิ่งท่ีนกัเรียนประทบัใจ” “สิ่งท่ีได้รับ
จากการท ากิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์” และ “ความในใจท่ีอยากจะบอก” นกัเรียนมีทศันคติเชิงบวก
ตอ่วิชาวิทยาศาสตร์และการท ากิจกรรมกลุม่ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ โดยเห็นวา่ มีความสามคัคี
ร้อยละ 68.42 (13 คน) รองลงมา สนกุกบัการเรียนวิทยาศาสตร์ร้อยละ 63.16 (12 คน) รู้สึกท่ีดีตอ่
เพ่ือนและช่วยเหลือกัน ได้สังเกตและส ารวจพืชร้อยละ 57.89 (11 คน) ได้ท าการทดลองร้อยละ 
52.63 (10 คน) ขอบคณุเพ่ือนๆ ร้อยละ 47.37 (9 คน) ชอบวิชาวิทยาศาสตร์ร้อยละ 36.84 (7 คน) 
รู้สึกใจเย็นและรู้จักควบคุมอารมณ์ร้อยละ 15.79 (3 คน) รู้จักขอโทษเพ่ือนๆและเห็นคุณค่าใน
ตวัเองร้อยละ 10.53 (2 คน) มีความเป็นผู้น า ได้น าเสนองานและสืบค้นข้อมลูร้อยละ 5.26 (1 คน) 
ตามล าดบั 

จากตาราง 14-15 ผลสะท้อนการเรียนรู้ของนักเรียนในหัวข้อ “ความรู้สึก 
ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ”และ“สิ่งท่ี
นักเรียนประทับใจ” พบว่า ความสัมพันธ์ของนักเรียนกับเพ่ือนสมาชิกในกลุ่มก่อนได้รับ 
การจดัการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือมกัจะทะเลาะกันบ่อยๆ 
นกัเรียนบางคนมีทศันคตเิชิงลบตอ่เพ่ือนในกลุ่ม ไมช่อบท างานกลุม่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งนกัเรียน
กับเพ่ือนในกลุ่มยังไม่ดีนัก และหลังจากนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ ด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ ท าให้นักเรียนมีความสุขท่ีได้ท างานกลุ่มกับเพ่ือนๆ  
เกิดความรู้สึกท่ีดีและมีความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่เพ่ือนๆในกลุ่ม รู้จกัแสดงความคิดเห็น ความต้องการ
ของตนเองต่อเพ่ือนในกลุ่มด้วยถ้อยค าและท่าทางท่ีสุภาพมากขึน้ นักเรียนตัง้ใจในการท างาน
สามคัคีกัน ร่วมมือและช่วยเหลือกนัในการท างานเพ่ือความส าเร็จของกลุ่ม นกัเรียนรู้จกัเป็นผู้น า  
คอยกระตุ้นและช่วยเหลือเพ่ือนในกลุ่มให้ตัง้ใจท างาน นักเรียนช่วยกันแก้ปัญหา ความขัดแย้ง 
ท่ีเกิดขึน้ในขณะท่ีท างานกลุม่ได้ รู้จกัขอโทษผู้ อ่ืนและเห็นคณุคา่ในตวัเองมากย่ิงขึน้ 

จากผลสะท้อนการเรียนรู้ของนกัเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือในแต่ละหวัข้อ สามารถน ามาวิเคราะห์จ านวนนกัเรียนท่ี
ได้รับการพฒันาทกัษะทางสงัคมในแตล่ะรายทกัษะได้ดงั ตาราง 16 
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ตาราง 16 จ านวนนกัเรียนท่ีได้รับการพฒันาทกัษะทางสงัคมแตล่ะรายทกัษะหลงัได้รับการจดัการ
เรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ (n=19) 
  

ทักษะทางสังคม จ านวนนักเรียน(คน) คิดเป็นร้อยละ 

1.ทกัษะการแสดงออกทางอารมณ์และการควบคุมอารมณ์   5 26.32 

2.ทกัษะการสือ่สารและสร้างสมัพนัธ์กบัผู้อื่น   18 94.74 

3.ทกัษะความสามารถในการท างานเป็นทีม    19 100.00 

4.ทกัษะการมคีวามเป็นผู้น า   5 26.32 

5.ทกัษะการแก้ปัญหาในการท างานกลุม่   5 26.32 

6.ทกัษะการแสวงหาความรู้   12 63.18 

 
จากตาราง 16 จ านวนนักเรียนท่ีได้รับการพัฒนาทักษะทางสงัคมในแต่ละราย

ทักษะหลังหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ  
มีดงันี ้ทกัษะความสามารถในการท างานเป็นทีมมีนกัเรียนได้รับการพัฒนาสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 
100 (19 คน) รองลงมา คือ ทักษะการส่ือสารและสร้างสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนร้อยละ 94.74 (18 คน)
ทกัษะการแสวงหาความรู้ร้อยละ 63.18 (12 คน) และทกัษะการแสดงออกทางอารมณ์และการ
ควบคุมอารมณ์ ทักษะการมีความเป็นผู้น าและทักษะการแก้ปัญหาในการท างานกลุ่มร้อยละ 
26.32 (5 คน) ตามล าดบั 
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2.2 ผลการเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทกัษะทางสงัคมของ
นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือใน
ประเดน็ตา่ง ๆ ดงันี ้

 
2.2.1. การเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนก่อนและหลงั

ได้ รับ การจัด ก าร เรีย น รู้ ด้ วย ชุด กิ จก รรม วิท ยาศาสต ร์ ท่ี เน้ น ก าร เรีย นแบบ ร่วม มื อ 
ดงัตาราง 17 
 
ตาราง 17 ผลการเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนก่อนและหลงัได้รับการ
จดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ (n=19) 
 

ทักษะกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร์ 

k 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

t p 
X̅ S.D. X̅ S.D. 

1.ทกัษะการสงัเกต   4 1.95 0.85 3.16 0.76 5.75** .00 

2.ทกัษะการวดั   3 1.32 0.58 1.42 0.69 0.70 .49 

3.ทกัษะการจ าแนกประเภท   5 1.74 1.05 3.00 1.11 4.44** .00 

4.ทกัษะการจดักระท าและ
สือ่ความหมายของข้อมลู   

3 1.05 0.78 2.26 0.87 5.12** .00 

5.ทกัษะการลงความเห็น
จากข้อมลู   

3 0.89 0.74 2.32 0.48 7.39** .00 

6.ทกัษะกาตัง้สมมติฐาน   3 0.63 0.496 1.79 0.92 4.98** .00 

7.ทกัษะการก าหนดและ
ควบคมุตวัแปร   

3 0.74 0.56 2.47 0.51 8.68** .00 

8.ทกัษะการทดลอง   3 0.58 0.61 1.47 0.70 3.92** .00 

9.ทกัษะการตคีวามหมาย
ข้อมลูและการลงข้อสรุป   

3 0.89 0.74 2.16 0.69 6.32** .00 

ภาพรวม 30 9.79 2.04 20.05 3.52 15.62** .00 

 
**p<.01 
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จากตาราง 17 พบว่าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนใน
ภาพรวมหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือสงูกว่า 
ก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเม่ือพิจารณาในรายทกัษะ
ย่อย พบว่า ทัง้ 8 ทกัษะ ได้แก่ ทักษะการสงัเกต ทักษะการจ าแนกประเภท ทกัษะการจดักระท า
และส่ือความหมายของข้อมูล ทกัษะการลงความเห็นจากข้อมูล ทักษะการตัง้สมมติฐาน ทกัษะ
การก าหนดและควบคุมตวัแปร ทกัษะการทดลองและทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลง
ข้อสรุปหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือสงูกว่า
ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยทักษะการก าหนดและ
ควบคมุตวัแปรหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ
อยู่ในระดบัดีเย่ียม ขณะท่ีก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมฯ อยู่ในระดบัต ่ากว่าเกณฑ์ 
รองลงมาคือ ทักษะการสังเกต ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล และทักษะการจัดกระท า 
และส่ือความหมายของข้อมูลหลังได้ รับการจัดการเรียนรู้ ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมืออยู่ในระดบัดีมาก ขณะท่ีก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมฯ 
อยู่ในระดบัต ่ากว่าเกณฑ์ รองลงมาคือ ทกัษะการตีความหมายข้อมลูและการลงข้อสรุปหลงัได้รับ
การจดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมืออยูใ่นระดบัดี ขณท่ีะก่อน
ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมฯ อยู่ในระดับต ่ากว่าเกณฑ์ รองลงมาคือ ทักษะการ
ตัง้สมมติฐานหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ
อยู่ในระดบัพอใช้ ขณะท่ีก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมฯ อยู่ในระดบัต ่ากว่าเกณฑ์ 
แม้ว่าทักษะการทดลองหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียน
แบบร่วมมือจะสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมฯ แต่ก็ยังอยู่ในระดับต ่า กว่า
เกณฑ์เชน่เดียวกนั 

และแม้ว่าการจดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบ
ร่วมมือจะชว่ยพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ถึง 8 ทกัษะ ดงักลา่วข้างต้นก็ตาม แต่
ยงัมีอีก 1 ทกัษะ คือ ทกัษะการวดัหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้น
การเรียนแบบร่วมมือไม่แตกต่างจากก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้ ซึ่งมีระดบัต ่ากว่าเกณฑ์ทัง้ก่อน
และหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมฯ (ดตูาราง 12 หน้า 85 ประกอบ) 
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2.2.2. การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลัง
ได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือกบัเกณฑ์ท่ีก าหนด 
(ร้อยละ 60) ดงัตาราง 18 
 
ตาราง 18 ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับ 
การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือกับเกณฑ์ท่ีก าหนด 
(ร้อยละ 60) (n=19) 
 

ทักษะกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร์ 

k 
หลังเรียน 

S.D. 
เกณฑ์

ร้อยละ 60  
(คะแนน)  

t p 
X̅ X̅ร้อยละ 

1.ทกัษะการสงัเกต   4 3.16 79.00 0.76 2.40 4.32** .00 

2.ทกัษะการวดั   3 1.42 47.33 0.69 1.80 -2.39* .01 

3.ทกัษะการจ าแนกประเภท   5 3.00 60.00 1.11 3.00 0.00 .50 

4.ทกัษะการจดักระท า 

และสือ่ความหมายของข้อมลู   
3 2.26 75.33 0.87 1.80 2.32* .01 

5.ทกัษะการลงความเห็นจาก

ข้อมลู   
3 2.32 77.33 0.48 1.80 4.71** .00 

6.ทกัษะการตัง้สมมติฐาน   3 1.79 59.67 0.92 1.80 -0.05 .48 

7.ทกัษะการก าหนดและ

ควบคมุตวัแปร   
3 2.47 82.33 0.51 1.80 5.72** .00 

8.ทกัษะการทดลอง   3 1.47 49.00 0.70 1.80 -2.04* .03 

9.ทกัษะการตคีวามหมาย

ข้อมลูและการลงข้อสรุป   
3 2.16 72.00 0.69 1.80 2.27* .02 

ภาพรวม 30 20.05 66.83 3.52 18.00 2.54* .01 

 
*p<.05, **p<.01 

 

จากตาราง 18 พบวา่ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนในภาพรวม
หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือผ่านเกณฑ์ท่ี
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ก าหนด(ร้อยละ 60) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณาในรายทักษะย่อย 
พบว่า ทักษะการสังเกต ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล และทักษะการก าหนดและทักษะ
ควบคมุตวัแปรหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ
ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด(ร้อยละ 60) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนทกัษะการจดักระท า
และส่ือความหมายของข้อมูล ทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุปหลังได้รับการ
จดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด(ร้อยละ 
60) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเว้นทักษะการวัดและการทดลองหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
(ร้อยละ 60) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนทกัษะการจ าแนกประเภทและทกัษะการ
ตัง้สมมติฐานหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ
ไมแ่ตกตา่งจากเกณฑ์ท่ีก าหนด(ร้อยละ 60)  

 
2.2.3. การเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการ 

จดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ ดงัตาราง 19 
 
ตาราง 19 ผลการเปรียบเทียบทกัษะทางสงัคมของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจดัการเรียนรู้
ด้วยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ (n=19) 
 

ทักษะทางสังคม k 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

t p 
X̅ S.D. X̅ S.D. 

1.ทกัษะการแสดงออกทางอารมณ์

และการควบคมุอารมณ์   
15 8.08 1.52 12.76 1.37 17.12** .00 

2.ทกัษะการสือ่สารและสร้าง

สมัพนัธ์กบัผู้อื่น   
15 9.22 1.71 12.74 0.86 8.27** .00 

3.ทกัษะความสามารถในการ

ท างานเป็นทีม    
15 10.18 1.23 13.03 1.17 7.36** .00 

4.ทกัษะการมคีวามเป็นผู้น า   15 8.50 1.31 11.95 1.49 12.52** .00 

5.ทกัษะการแก้ปัญหา 

ในการท างานกลุม่   
15 7.53 0.82 12.47 0.90 21.02** .00 

6.ทกัษะการแสวงหาความรู้   15 9.50 1.84 13.29 1.27 11.06** .00 
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ตาราง 19 (ตอ่) 
 

ทักษะทางสังคม k 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

t p 
X̅ S.D. X̅ S.D. 

ภาพรวม 90 53.00 4.74 76.24 4.86 19.94** .00 

 
**p<.01 

 
จากตาราง 19 พบว่า ทกัษะทางสงัคมของนกัเรียนในภาพรวมและรายทกัษะทุก

ทักษะ ได้แก่ ทักษะการแสดงออกทางอารมณ์และการควบคุมอารมณ์  ทักษะการส่ือสาร 
และสร้างสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืน ทักษะความสามารถในการท างานเป็นทีม ทกัษะการมีความเป็นผู้น า 
ทกัษะการแก้ปัญหาในการท างานกลุ่มและทกัษะการแสวงหาความรู้หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้
ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือสูงกว่าก่อนได้รับการจดักาเรียนรู้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 

2.2.4. การเปรียบเทียบทกัษะทางสงัคมของนกัเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้
ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ี เน้นการเรียนแบบร่วมมือกับเกณฑ์ ท่ีก าหนด(ระดับ สูง) 
 ดงัตาราง 20 
 
ตาราง 20 ผลการปรียบเทียบทักษะทางสังคมของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย 
ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือกบัเกณฑ์ท่ีก าหนด(ระดบัสงู) (n=19) 
 

ทักษะทางสังคม k 
หลังเรียน 

S.D. 
คะแนน

ผ่านเกณฑ์ 
t p 

X̅ 
1.ทกัษะการแสดงออกทางอารมณ์และการ

ควบคมุอารมณ์   
15 12.76 1.37 11 5.62** .00 

2.ทกัษะการสือ่สารและสร้างสมัพนัธ์กบัผู้อื่น   15 12.74 0.86 11 8.85** .00 

3.ทกัษะความสามารถในการท างานเป็นทีม    15 13.03 1.17 11 7.53** .00 

4.ทกัษะการมคีวามเป็นผู้น า   15 11.95 1.49 11 2.77* .01 
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ตาราง 20 (ตอ่) 
 

ทักษะทางสังคม k 
หลังเรียน 

S.D. 
คะแนน

ผ่านเกณฑ์ 
t p 

X̅ 
5.ทกัษะการแก้ปัญหา 

ในการท างานกลุม่   
15 12.47 0.90 11 7.10** .00 

6.ทกัษะการแสวงหาความรู้   15 13.29 1.27 11 7.84** .00 

ภาพรวม 90 76.24 4.86 61 13.66** .00 

 
*p<.05, **p<.01 

 
จากตาราง 20 พบว่า ทักษะทางสังคมของนักเรียนในภาพรวมหลังได้รับการจัดการ

เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด(ระดบัสูง)
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และเม่ือพิจารณาในรายทักษะย่อย พบว่า ทักษะการ
แสดงออกทางอารมณ์และการควบคมุอารมณ์ ทกัษะการส่ือสารและสร้างสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน ทกัษะ
ความสามารถในการท างานเป็นทีม ทกัษะการแก้ปัญหาในการท างานกลุม่ และทกัษะการแสวงหา
ความรู้หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนด(ระดบัสูง)อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนทกัษะการมีความเป็นผู้น า 
หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือสงูกวา่เกณฑ์ท่ี
ก าหนด(ระดบัสงู)อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจยันี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพฒันาชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบ

ร่วมมือท่ีส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะทางสังคมของนักเรียน  
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 และ 2) ศกึษาผลการใช้ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ
ท่ีส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะทางสงัคมของนักเรียนชัน้ประถมศึกษา 
ปีท่ี 4 โดยมีสมมตฐิาน ดงันี ้

1. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียน 
แบบร่วมมือมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับ  
การจดัการเรียนรู้ 

2. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียน 
แบบร่วมมือมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ ท่ีก าหนด
(ร้อยละ 60) 

3. นักเรียนท่ีได้ รับการจัดการเรียนการรู้ ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ี เน้น 
การเรียนแบบ ร่วมมือมี ทักษะทางสังคมหลังได้ รับการจัดการเรียน รู้สูงกว่าก่อนได้ รับ 
การจดัการเรียนรู้ 

4. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือมีทกัษะทางสงัคมหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนด(ระดบัสงู) 

แบบแผนท่ีใช้ในการวิจยันี ้คือ One-Group Pretest-Postest design ประชากรท่ีใช้เป็น
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดสันตยาราม ต.พรหมณี  อ.เมือง จ.นครนายก  
จ านวน 40 คน โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยแบบกลุ่ม (Cluster Random  Sampling) 
จ านวน 19 คน ใช้เวลาทดลอง จ านวน 24 คาบละ 60 นาที (รวมทดสอบก่อนและหลังเรียน) 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่  

1. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ จ านวน 4 ชุดกิจกรรมย่อยท่ี
ผา่นผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ทา่น ตรวจสอบ มีคา่ดชันีความสอดคล้องอยูร่ะหวา่ง 0.80-1.00 

2. คู่มือครูประกอบการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ  
(แผนการจดัการเรียนรู้)ท่ีผ่านผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบ มีคา่ดชันีความสอดคล้องของ
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แผนการจดัการเรียนรู้กบัความสอดคล้องขององค์ประกอบแผน กระบวนการจดัการเรียนรู้ ส่ือและ
แหลง่เรียนรู้ และการวดัและประเมินผล อยูร่ะหวา่ง 0.60-1.00 

3. แบบวัดทักษกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 30 ข้อท่ีมีลักษณะเป็น        
แบบเลือกตอบ ครอบคลุมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จ านวน 9 ทักษะ ได้แก่ ทักษะ 
การสงัเกต ทกัษะการวดั ทกัษะการจ าแนกประเภท ทกัษะการจดักระท าและส่ือความหมายข้อมลู  
ทกัษะการลงความเห็นจากข้อมูล ทกัษะการก าหนดและควบคมุตวัแปร ทกัษะ การตัง้สมมติฐาน  
ทักษะการทดลอง และทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป เม่ือผ่านผู้ เช่ียวชาญ
จ านวน 5 ท่าน พบว่าค่าดชันีความสอดคล้อง(IC) อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 ค่าความยากง่าย(p) มี
ค่าอยู่ระหว่าง 0.26-0.79 และเฉล่ียทัง้ฉบับเท่ากับ 0.52 ค่าอ านาจจ าแนก(r) มีค่าอยู่ระหว่าง  
0.27-0.88 และเฉล่ียทัง้ฉบบัเท่ากับ 0.59 และมีค่าความเช่ือมั่นแบบคูเดอร์- ริชาร์ดสัน (Kuder 
Richardson) โดยใช้สตูร KR-20 เทา่กบั 0.90 

4. แบบวัดทักษะทางสังคม เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) มี 2 ฉบับ  
คือ ฉบบัท่ี 1 นักเรียนประเมินตนเอง และฉบบัท่ี 2 ครูประเมินนักเรียน จ านวน 30 ข้อ โดยจะวดั
ครอบคลุม 6 องค์ประกอบ คือ ทักษะการแสดงออกทางอารมณ์และการควบคุมอารมณ์ ทักษะ
การส่ือสารและสร้างสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน ทักษะความสามารถในการท างานเป็นทีม ทักษะ 
การมีความเป็นผู้ น า ทักษะการแก้ปัญหาในการท างานกลุ่มและทักษะการแสวงหาความรู้  
เม่ือผ่านผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้อง(IC) อยู่ระหว่าง 0.60-1.00  
ค่าความเช่ือมั่นของผู้ประเมินซึ่งผู้ วิจัยใช้วิธีการหาค่าดชันีความสอดคล้องของผู้ประเมิน 2 คน   
(Rater Agreement Index, RAI) ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0.75-0.97 และเฉล่ียเท่ากับ 0.84 ค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้อ โดยใช้การทดสอบ t (t-test for Independent Samples) มีค่าระหว่าง 2.02-6.63 
และมีค่าเฉล่ียทัง้ฉบับเท่ากับ  4.16 และมีค่าความเช่ือมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิท ธ์ิแอลฟา
ของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient: α) มีคา่เทา่กบั 0.93 

5. แบบสะท้อนผลการเรียนรู้ของนกัเรียน เป็นแบบเขียนบรรยายความรู้สกึตามหวัข้อ
ดังต่อไปนี  ้“ความรู้สึกของนักเรียนก่อนและหลังได้ รับการจัดการเรียนรู้ ด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์การเรียนแบบร่วมมือ” “สิ่งท่ีนักเรียนประทับใจ” “สิ่งท่ีนักเรียนได้รับจากการท า
กิจกรรมในวิชาวิทยาศาสตร์” และ “ความในใจท่ีอยากจะบอก” เม่ือผ่านผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ทา่น
พบวา่คา่ดชันีความสอดคล้อง (IC) เทา่กบั 1.00 

สถิตพืิน้ฐานท่ีใช้ ได้แก่ คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมตฐิาน  
ได้แก่ 1) สถิติ t-test for Dependent Samples เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนทักษะกระบวนการทาง
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วิทยาศาสตร์และทกัษะทางสงัคมของนกัเรียนก่อนและหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ 2) สถิติ One sample t-test เพ่ือเปรียบเทียบคะแนน
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทกัษะทางสงัคมของนกัเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้
ด้วยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียน 
แบบร่วมมือ มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในภาพรวมหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้สูงกว่า
ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนในรายทักษะย่อย พบว่า
ทกัษะการสังเกต ทักษะการจ าแนกประเภท ทักษะการจดักระท าและส่ือความหมายของข้อมูล 
ทกัษะการลงความเห็นจากข้อมูล ทกัษะการตัง้สมมติฐาน ทกัษะการก าหนดและควบคมุตวัแปร 
ทกัษะการทดลองและทกัษะการตีความหมายข้อมลูและการลงข้อสรุปหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ 
ด้วยชุดกิจกรรมท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติท่ีระดบั .01 ยกเว้นทกัษะการวดัหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือไมแ่ตกตา่งจากก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้  

2. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียน 
แบบร่วมมือ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในภาพรวมหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนด(ร้อยละ 60)อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนในรายทักษะย่อย พบว่า 
ทกัษะการสังเกต ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลและทักษะการก าหนดและทกัษะควบคมุตวั
แปรหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ 
ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด(ร้อยละ 60) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนทกัษะการจดักระท า 
และส่ือความหมายของข้อมูล ทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุปหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
(ร้อยล 60) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเว้นทกัษะการวดัและการทดลองหลังได้รับ
การจดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด
(ร้อยละ 60) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนทักษะการจ าแนกประเภทและทักษะ 
การตัง้สมมติฐานหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียน 
แบบร่วมมือไมแ่ตกตา่งจากเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 60) 
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3. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนการรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียน 
แบบร่วมมือมีทกัษะทางสงัคมทัง้ภาพรวมและรายทกัษะย่อยทกุทกัษะหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้           
สงูกวา่ก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

4. นักเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนการรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียน
แบบร่วมมือมีทักษะทางสังคมทักษะในภาพรวมหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือสงูกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด(ระดบัสงู)อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 และเม่ือพิจารณาในรายทักษะย่อย พบว่า ทักษะการแสดงออกทางอารมณ์ 
และการควบคุมอารมณ์  ทักษะการส่ือสารและสร้างสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน ทักษะความสามารถ 
ในการท างานเป็นทีม ทักษะการแก้ปัญหาในการท างานกลุ่ม และทักษะการแสวงหาความรู้ 
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือผ่านเกณฑ์ 
ท่ีก าหนด(ระดับสูง)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ส่วนทักษะการมีความเป็นผู้ น าหลัง 
ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือผ่านเกณฑ์ 
ท่ีก าหนด(ระดบัสงู)อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
อภปิรายผลการวิจัย 

จากผลท่ีกล่าวใน 4 ประการข้างต้น สามารถอภิปรายผลการวิจัยออกเป็น 2 ประเด็น  
ดงันี ้

ประเดน็ที่ 1: ด้านทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

จากการวิจยัพบว่า ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนในภาพรวมหลงั
ได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือสูงกว่าก่อนได้รับ
การจดัการเรียนรู้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ของนกัเรียนในภาพรวมหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนรู้
แบบร่วมมือสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด(ร้อยละ 60) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทัง้นีอ้าจ
เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือมีการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ท างานกลุ่ม ทดลอง หยิบจับ 
สัมผัส และแลกเปล่ียนพูดคุยถึงผลการค้นคว้าหาค าตอบจากการเรียน(ประสาท เนืองเฉลิม , 
2558, น.238-239)ซึ่งขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ 5 ขัน้ มีส่วนช่วยส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ให้แก่นกัเรียน โดยเฉพาะ ขัน้ท่ี 3 คือ ขัน้ปฏิบตัิกิจกรรมกลุม่ เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนร่วมมือ
กันท างานท่ีได้รับมอบหมาย ช่วยเหลือกัน ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการส ารวจ การทดลอง การ
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น าเสนอผลงาน ภายใต้การท างานเป็นทีมของกลุ่ม ซึ่งผู้วิจยัน า 3 เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือมา
ใช้จัดการเรียนรู้ล้วนมีส่วนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนี ้1. การแบ่งกลุ่มสัมฤทธ์ิ 
(STAD) นกัเรียนเก่งจะท าหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้ท่ีได้จากครูเป็นภาษาท่ีเข้าใจง่ายส่ือสารกบัเพ่ือน
สมาชิกในกลุ่มและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน  (วิทวัส  ดวงภุมเมศ, 
2548, น.70-72) 2. การต่อภาพ(Jigsaw) นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน มีการระบุหน้าท่ีความ
รับผิดชอบอย่างชดัเจน แตล่ะคนศกึษาในหวัข้อท่ีตวัเองได้รับมอบหมายแล้วกลบัมาสอนเพ่ือนๆใน
กลุ่ม (ธีรวฒัน์ ผิวขม, 2554, น.71) และ 3. การเรียนร่วมกัน (LT) นกัเรียนแต่ละคนมีหน้าท่ีอย่าง
ชดัเจน สมาชิกแตล่ะคนจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง และสามารถอธิบายให้สมาชิกใน
กลุ่มเข้าใจได้ (วิชชุตา อ้วนศรีเมือง, 2554, น.7) ท าให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ผ่านการปฏิบัติกิจกรรมการส ารวจ การทดลองภายใต้ความร่วมมือ การช่วยเหลือ
พึ่งพาและเกือ้กลู ความสมัพนัธ์เชิงบวก ความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่มซึ่งน าไปสู่การพฒันา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประวีดา อนันต์ 
(2541, น.49) ท่ีศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนแบบร่วมมือ
และเรียนด้วยวิธีปกติ ผลการศึกษาพบว่า ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขัน้บูรณาการของ
นกัเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD สงูกว่านกัเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีตามปกตอิย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสอดคล้องกบั จริยา ขนุเศรษฐ์ (2551, น.88-89) ท่ีศึกษาผล
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับแผนภูมิมโนทัศน์ท่ีมีต่อทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
6 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับ
แผนภมูิมโนทศัน์ มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน นอกจากนัน้การ
จดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ยงัช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน 
เพราะส่ือประสม (Multi Media) ท่ีได้จัดไว้ในระบบจะช่วยรักษาระดับความสนใจของนักเรียน
ตลอดเวลา (กาญจนา เกียรติประวตัิ, 2524, น.175-176) อีกทัง้ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีสร้างขึน้
อย่างเป็นระบบ มีวตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจน มีรูปแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย มีความน่าสนใจ ใช้ภาษา
และความยาก-ง่ายของกิจกรรมเหมาะสมกับวยันกัเรียนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้อนั
น าไปสู่การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้  (ตวงแสง ณ นคร, 2555, น.228) 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ นิยา วิชยัดิษฐ์ (2538, น.85-89) ท่ีสร้างแบบฝึกทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยมีลกัษณะดงันี ้1) ตัง้จดุมุง่หมายในการฝึกทกัษะโดยสอดคล้องกบัเร่ืองท่ีสอน 2) 
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ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับวัยของผู้ เรียน 3) รูปแบบการฝึกต้องเร้าความสนใจ 4) แบบฝึกต้อง
เรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก 5) ใช้เวลาท่ีเหมาะสมไม่นานเกินไป 6) สร้างแบบบฝึกหลายรูปแบบ
เพ่ือไม่ให้นกัเรียนเบื่อหน่าย พบว่า ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐานของนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสอนโดยใช้แบบฝึกกิจกรรมส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูง
กว่าการเรียนตามแผนการสอนปกติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสอดคล้องกับ สม
จิตต์ พิพิธกุล (2555, น.79-80) ได้ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียน ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 เร่ืองระบบนิเวศ โดยใช้ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์กบันกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนขนาดกลางแห่งหนึ่ง ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศกึษา เขต 
3 ผลการศึกษาพบว่านักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียนสงูกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 กล่าวคือ ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์เปิด
โอกาสให้นกัเรียนได้ศกึษาค้นคว้าและตดัสินใจแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมอย่างแท้จริง  อีกทัง้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่ม ท าให้
นกัเรียนได้ท ากิจกรรมโดยทัว่ถึง ได้เรียนรู้ความคดิความรู้สกึ ปฏิกิริยาและพฤติกรรมของผู้ อ่ืน เกิด
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันภายในกลุ่ม ร่วมกนัสงัเคราะห์ความรู้ สรุปความรู้ด้วย
ตนเอง 

แต่เม่ือพิจารณาในรายทักษะย่อย พบว่าทักษะการสงัเกต ทักษะการลงความเห็น
จากข้อมลูและทกัษะการก าหนดและควบคมุตวัตวัแปรหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด(ร้อยละ 60) อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางส ถิติ ท่ี ระดับ  .01 ส่วนทักษะการจัดกระท าและ ส่ือความหมายของข้อมูล  ทักษะ 
การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุปหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด(ร้อยละ 60) อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติ ท่ีระดับ .05 ยกเว้นทักษะการวัดและการทดลองหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย 
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด(ร้อยละ 60) อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนทักษะการจ าแนกประเภทและทักษะการตัง้สมมติฐานหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือไม่แตกต่าง 
จากเกณฑ์ท่ีก าหนด(ร้อยละ 60) ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะทกัษะการวดัและทกัษะการทดลองล้วนเป็น
ทกัษะท่ีนกัเรียนจะต้องใช้เวลาในการฝึกฝน เช่น ทกัษะการทดลองจะต้องให้เวลาแก่นกัเรียนแตล่ะ
กลุ่มช่วยกันระดมความคิด ออกแบบการทดลองเพ่ือพิสูจน์ปัญหาการทดลอง อีกทัง้นักเรียนไม่
สามารถใช้ทกัษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ดงักล่าวตอบค าถามท่ีเป็นสถานการณ์ใหม่ได้ถกูต้อง  
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นอกจากนีแ้บบวัดทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ทักษะการวัดยังเน้นความรู้พืน้ฐานทาง
คณิตศาสตร์และแบบวดัทกัษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ทกัษะการทดลองยงัเน้นการคดิวิเคราะห์
จากสถานการณ์อีกด้วย 

ประเดน็ท่ี 2: ด้านทักษะทางสังคม 
จากการวิจยัพบว่า ทกัษะทางสงัคมของนกัเรียนในภาพรวมและรายทกัษะทุกทกัษะ  

ได้แก่ ทกัษะการแสดงออกทางอารมณ์และการควบคมุอารมณ์ ทกัษะการส่ือสารและสร้างสมัพนัธ์
กบัผู้ อ่ืน ทกัษะความสามารถในการท างานเป็นทีม ทกัษะการมีความเป็นผู้น า ทกัษะการแก้ปัญหา
ในการท างานกลุ่มและทักษะการแสวงหาความรู้หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือสงูกวา่ก่อนได้รับการจดักาเรียนรู้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 และทักษะทางสังคมของนักเรียนในภาพรวมหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย 
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด(ระดับสูง)อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และในรายทักษะย่อย พบว่า ทักษะการแสดงออกทางอารมณ์ 
และการควบคุมอารมณ์  ทักษะการส่ือสารและสร้างสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน ทักษะความสามารถ 
ในการท างานเป็นทีม ทักษะการแก้ปัญหาในการท างานกลุ่ม และทักษะการแสวงหาความรู้ 
หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือสงูกวา่เกณฑ์ท่ี
ก าหนด(ระดบัสงู)อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนทกัษะการมีความเป็นผู้น าหลงัได้รับ
การจดัการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด
(ระดับสูง)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 ทัง้นี อ้าจเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือมีการออกแบบกิจกรรมท่ีท าให้นกัเรียนได้
เรียนรู้ร่วมกัน มีการช่วยเหลือ ร่วมมือและพึ่งพากันในกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มช่วยกันท างานท่ีได้รับ
มอบหมายโดยความส าเร็จของกลุ่มก็คือ ความส าเร็จของนกัเรียนด้วย ซึง่เป็นไปตามองค์ประกอบ
ของการเรียนแบบร่วมมือท่ีประกอบด้วย 1) ความสมัพนัธ์ของนกัเรียนเชิงบวก 2) การปฏิสมัพนัธ์
กันอย่างใกล้ชิดในการท างานกลุ่ม 3) การตรวจความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม 4) ทักษะ
ระหว่างบคุคลและการท างานกลุ่มและ 5) กระบวนการกลุ่ม จงึท าให้นกัเรียนและเพ่ือนๆในกลุ่มมี
ความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนัมากย่ิงขึน้ นกัเรียนมีความสขุและได้พฒันาทกัษะทางสงัคมไปพร้อม ๆ กบั
การปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการจดัการเรียนแบบมือ ท่ีว่า การจดัการ
เรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีการสอนท่ีจะท าให้นักเรียนได้ฝึกการเรียนรู้ร่วมกัน ฝึกทักษะทางสงัคม 
เรียนรู้บทบาทหน้าท่ีของตนเอง ฝึกการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน เรียนรู้ท่ีจะเสียสละ ยอมรับฟังผู้ อ่ืน อีก
ทัง้ยงัท าให้นกัเรียนได้พฒันาทกัษะการคิด การแสวงหาความรู้ และทกัษะการแก้ปัญหา (สถาพร 
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ดียิ่ง, 2548, น.52; สุวิทย์  มูลค า; และอรทัย  มูลค า, 2553, น.134; อาภรณ์ ใจเท่ียง, 2553, น.
124) และยงัสอดคล้องกับงานวิจยัของ เรณู เบ้าวรรณ (2558, น.157-158) ท่ีได้ศกึษาการพฒันา
ทักษะทางสังคมและจิตสาธารณะของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนอัจฉริยะด้วย 
การเรียนแบบร่วมมือ พบว่า การจัดการเรียนแบบร่วมมือมีผลท าให้ทัก ษะทางสังคม 
และจิตสาธารณะของนักเรียนท่ีได้รับการเรียนแบบร่วมมือสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการเรียนแบบ
ปกติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสอดคล้องกบั Mohammad Ahmadpanah (2014, 
pp.1029-1037) ท่ีได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค JIGSAW ท่ีส่งเสริม
ทกัษะทางสงัคมและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนก่อนวยัรุ่นในอิร่าน พบว่า 
ทกัษะทางสงัคมและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนแบบร่วมมือด้วย
เทคนิค JIGSAW สงูกว่านกัเรียนท่ีได้รับการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
นอกจากนัน้ยังพิจารณาได้จากผลสะท้อนการเรียนนรู้ของนักเรียนในหัวข้อ  “สิ่งท่ีนักเรียน
ประทับใจ” “สิ่งท่ีได้รับจากการท ากิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์” และ “ความในใจท่ีอยากจะบอก”
ด้านลา่งท่ีแสดงให้เห็นวา่นกัเรียนเกิดการพฒันาทกัษะทางสงัคม 
 
“ผมขอโทษท่ีบางครัง้ผมก็เป็นผู้น าท่ีไมดี่ แตผ่มก็ตัง้ใจท่ีสดุ ผมอยากให้กลุ่มผมส าเร็จ ผมอยากให้
ช่วยกันท างานและไม่ทะเลาะกนั และสามคัคี ผมชอบทดลองและท ากิจกรรม ผมมีความสุขมาก
ครับ ขอให้ชว่ยกนัอีกนะ” 

ด.ช.B (นามสมมตุิ) 
“ผมสนุกกับเพ่ือนในกลุ่ม ผมรู้จกัท าตามผู้น าจนส าเร็จ ช่วยเพ่ือนท างานและสามคัคีกบัเพ่ือนใน
กลุม่” 

ด.ช.I (นามสมมตุิ)  

“ประทับใจท่ีกลุ่มมีความสามัคคี ท าให้งานส าเร็จ คุยกันดีขึน้ เข้าใจกันไม่ทะเลาะกันเหมือนแต่

ก่อน” 

ด.ญ.R (นามสมมตุิ) 

“แม้วา่กลุม่หนจูะมีปัญหา กลุม่หนก็ูชว่ยกนัแก้ปัญหา หนรูู้สกึใจเย็นมากขึน้ หนรูู้สกึดีมากขึน้” 

ด.ญ.Q (นามสมมตุิ) 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 

1.1 จากผลการวิจัย  พบว่า ทักษะการทดลองและทักษะการวัด หลังได้ รับ 
การจดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด
(ร้อยละ 60) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ ทักษะการจ าแนกประเภทและทักษะ 
การตัง้สมมติฐานหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียน 
แบบร่วมมือไม่แตกตา่งจากเกณฑ์ท่ีก าหนด(ร้อยละ 60) ดงันัน้ในการจดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ ควรเพิ่มเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะ 
การทดลองให้มากยิ่งขึน้ เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เวลาในการฝึกทักษะการทดลอง  โดยเฉพาะ 
การออกแบบการทดลองท่ีสมาชิกในกลุ่มต้องช่วยกันระดมสมองออกแบบการทดลองเพ่ือพิสูจน์
ปัญหาการทดลอง ส าหรับทกัษะการวัด ทักษะการจ าแนกประเภทและทักษะการตัง้สมมติฐาน 
ควรเพิ่มกิจกรรม สถานการณ์การสงัเกต การทดลองและแบบฝึกหดัท่ีหลากหลายจะท าให้นกัเรียน
ได้ฝึกฝนทกัษะดงักลา่วมากย่ิงขึน้ 

1.2 จากงานวิจยัผู้วิจยัได้น าเทคนิคการเรียนแบบร่วมมืออย่างผสมผสานมาใช้ในขัน้
ปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่ม ประกอบด้วย 3 เทคนิค คือ 1)การแบ่งกลุ่มสมัฤทธ์ิ(STAD: student teams 
achievement divisions) 2)ก ารต่ อภ าพ (Jigsaw) และ  3)ก าร เรียน ร่วม กัน (LT :Learning 
together) ซึ่งเป็นขัน้ของการปฏิบตัิกิจกรรมการส ารวจและทดลองภายใต้กระบวนการกลุ่มและ
ความช่วยเหลือเกือ้กลูกนั อนัจะน าไปสู่การพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทกัษะ
ทางสังคมให้กับนักเรียน ดังนัน้ ในขัน้ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม  ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียน 
ได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั เน้นความร่วมมือของกลุ่มในการฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และทักษะทางสังคมผ่านการปฏิบตัิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบตัิ โดยครูมี
บทบาทเป็นโค้ช  ออกแบบการเรียนรู้และคอยให้ค าแนะน าแก่นกัเรียนอยา่งใกล้ชิด 

1.3 จากผลการวิจยั พบว่า ทกัษะทางสังคมของนกัเรียนในภาพรวมและรายทกัษะ
ย่อยทกุทกัษะหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ
สงูกว่าก่อนได้รับการจดักาเรียนรู้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และทกัษะทางสงัคมของ
นักเรียนในภาพรวมหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียน 
แบบร่วมมือสงูกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด(ระดบัสงู)อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 เน่ืองจากในขัน้
ปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่ม มีกิจกรรมท่ีท าให้เกิดการแข่งขนัระหว่างกลุ่ม เพ่ือกระตุ้นความร่วมมือและ
การชว่ยเหลือกนัในกลุ่ม จงึสง่ผลให้เกิดการพฒันาทกัษะทางสงัคม ดงันัน้การแข่งขนัระหวา่งกลุ่ม 
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การเสริมแรงทางบวกด้วยรางวลั คะแนนกลุ่มและการพูดกระตุ้นให้นกัเรียนเห็นคณุคา่ของความ
ร่วมมือกันของสมาชิกในกลุ่ม  จะก่อให้เกิดแรงกระตุ้ นและส่งเสริมให้นักเรียนร่วมมือกัน  
ความช่วยเหลือของเด็กเก่งท่ีมีต่อเด็กอ่อนและความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่มต่องานท่ีได้รับ
มอบหมายมากย่ิงขึน้ ซึง่จะน าไปสูก่ารพฒันาทกัษะทางสงัคมได้ 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
2.1 จากงานวิจยัจะเห็นว่า มีการวดัประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดย

ใช้แบบวดัแบบเลือกตอบเพียงอย่างเดียว ทัง้นีเ้น่ืองจากใช้กับนักเรียนในชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 
ซึง่ยงัขาดทกัษะการเขียนอธิบายยาวๆ ดงันัน้หากมีการวิจยัในครัง้ตอ่ไปกบันกัเรียนในระดบัสงูขึน้
ควรมีการวัดและประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบวัดทักษะภาคปฏิบัติ  
จะท าให้สามารถประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ครบองค์ประกอบ  
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

2.2 จากงานวิจัย พบว่า มีระยะเวลาในการวิจยัหลายสัปดาห์ และหลายคาบเรียน
ดงันัน้หากมีการวดัและประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทกัษะทางสงัคมนกัเรียน
ระหว่างเรียนหรือเม่ือเรียนจบแต่ละชุดกิจกรรมก็จะท าให้ทราบถึงพฒันาการทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และทกัษะทางสงัคมของนกัเรียนได้ (ใช้ในกรณีท่ีแตล่ะชดุกิจกรรมมีกิจกรรมท่ีท า
ให้เกิดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สม ่าเสมอทกุทกัษะในทกุชดุกิจกรรม) 

2.3 จากงานวิจยัจะเห็นว่า ผู้วิจัยได้ให้นกัเรียนเขียนสะท้อนผลการเรียนรู้ ซึ่งนกัเรียน
ท าได้ดีและสามารถใช้เป็นการวดัและประเมินผลได้ ผู้ วิจัยจึงเล็งเห็นว่า ควรมีการศึกษาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้วงจรการวิจัยเชิ งปฏิบัติการท่ีมีการน าผลการสะท้อนการ
เรียนรู้หรือข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในขัน้ตอนวางแผนการวิจยั เพ่ือการพัฒนาทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

2.4 ควรมีการออกแบบชุดกิจกรรมท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมืออย่างผสมผสาน ซึ่ง
เป็นการน าทัง้การเรียนแบบร่วมมือเป็นทางการและไม่ เป็นทางการมา ใช้ส่งเสริมทักษะ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทกัษะทางสงัคมของนกัเรียน 

2.5 จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางสังคม โดยพบว่า นักเรียน
ส่วนใหญ่กล่าวว่าตนได้รับการพัฒนาทักษะทางสังคมด้านการท างานเป็นทีม การส่ือสาร  
และสร้างสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน และการแสวงหาความรู้ แต่มีนักเรียนส่วนน้อย กล่าวว่าตนได้รับการ
พฒันาทกัษะทางสงัคมด้านการแสดงออกทางอารมณ์และควบคมุอารมณ์ การมีความเป็นผู้น า 
และการแก้ปัญหาในการท างานกลุ่ม ดงันัน้ทกัษะทางสงัคมทัง้ 3 ทกัษะ เป็นทกัษะเฉพาะบุคคล 
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จึงควรหาแนวทางหรือรูปแบบการสอนท่ีช่วยสนบัสนุนและส่งเสริมนกัเรียนเหล่านี ้เพ่ือให้เกิดการ
พฒันายิ่งๆขึน้ไป 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
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ภาคผนวก ข 

การวิเคราะห์คุณภาพรายข้อและทัง้ฉบับของแบบวัด 

- ตาราง 22 ผลการวิเคราะห์คา่ความยากง่าย(p) คา่อ านาจจ าแนก(r) ของแบบวดัทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

- ตาราง 23 ผลการวิเคราะห์ค่าอ านาจของแบบวดัทักษะทางสังคม โดยการทดสอบ t 
(t-test for Independent Samples) 

- ตาราง 24 ค่าความเช่ือมัน่ของผู้ประเมินซึ่งผู้ วิจยัใช้วิธีการหาค่าดชันีความสอดคล้อง
ของผู้ประเมิน 2 คน (Rater Agreement Index, RAI) ของแบบวดัทกัษะทางสงัคม 
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ตาราง 22 คา่ความยากง่าย(p) คา่อ านาจจ าแนก(r) และคา่ความเช่ือมัน่(α-coefficient)ของ 
แบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 
ข้อที่ ค่าความยากง่าย(p) ค่าอ านาจจ าแนก(r) ข้อที่ ค่าความยากง่าย

(p) 
ค่าอ านาจจ าแนก(r) 

1. ทกัษะการสงัเกต 5. ทกัษะการลงความเห็นจากข้อมลู   

1) 0.30 0.37 16) 0.53 0.64 

2) 0.26 0.38 17) 0.37 0.44 

3) 0.58 0.85 18) 0.48 0.67 

4) 0.78 0.64 6. ทกัษะการตัง้สมมตฐิาน   

2. ทกัษะการวดั   19) 0.52 0.57 

5) 0.65 0.27 22) 0.41 0.58 

6) 0.63 0.77 25) 0.39 0.72 

7) 0.37 0.36 7. ทกัษะการก าหนดและควบคมุตวัแปร   

3. ทกัษะการจ าแนกประเภท   20) 0.30 0.29 

8) 0.70 0.88 23) 0.42 0.55 

9) 0.63 0.66 26) 0.48 0.75 

10) 0.50 0.54 8. ทกัษะการทดลอง   

11) 0.79 0.50 21) 0.61 0.58 

12) 0.58 0.57 24) 0.38 0.76 

4. ทกัษะการจดักระท าและสือ่ความหมายของข้อมลู   27) 0.43 0.82 

13) 0.65 0.79 9. ทกัษะการตีความหมายข้อมลูและการลงข้อสรุป   

14) 0.48 0.47 28) 0.65 0.71 

15) 0.59 0.39 29) 0.61 0.82 

   30) 0.52 0.49 

 

คา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เทา่กบั 0.89 
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ตาราง 23 ผลการวิ เคราะห์ค่าอ านาจของแบบวัดทักษะทางสังคม โดยการทดสอบ t 
(t-test for Independent Samples) 
 

ข้อที่ อ านาจจ าแนก(t)   ข้อที่ อ านาจจ าแนก(t)   ข้อที่ อ านาจจ าแนก(t)   

1) 3.89 11) 5.11 21) 4.91 

2) 6.63 12) 5.41 22) 6.25 

3) 2.9 13) 6.38 23) 6.57 

4) 2.98 14) 4.07 24) 4.17 

5) 2.02 15) 3.26 25) 2.33 

6) 4.41 16) 3.84 26) 4.65 

7) 3.72 17) 3.96 27) 3.53 

8) 2.36 18) 4.55 28) 2.70 

9) 3.52 19) 5.78 29) 3.72 

10) 2.92 20) 4.10 30) 4.18 

 

α =.92 

ค่าอ านาจจ าแนก(t) ของแบบวัดทักษะทางสังคมรายข้อมีค่าตัง้แต่  2.02-6.63  
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัทกัษะทางสงัคมทัง้ฉบบัมี
คา่เทา่กบั 0.93 
 
 
 
 
 
 
 
 



  127 

 
ตาราง 24 ค่าความเช่ือมั่นของผู้ ประเมินซึ่งผู้ วิจัยใช้วิ ธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  
ของผู้ประเมิน 2 คน (Rater Agreement Index, RAI) ของแบบวดัทกัษะทางสงัคม 
 

คนที่ 
ค่าความเช่ือม่ันของ 
ผู้ประเมิน(RAI) 

คนที่ 
ค่าความเช่ือม่ันของ 
ผู้ประเมิน(RAI) 

คนที่ 
ค่าความเช่ือม่ันของ 
ผู้ประเมิน(RAI) 

1) 0.80 15) 0.77 29) 0.97 
2) 0.77 16) 0.82 30) 0.95 

3) 0.83 17) 0.78 31) 0.95 

4) 0.77 18) 0.88 32) 0.95 

5) 0.75 19) 0.85 33) 0.92 

6) 0.77 20) 0.75 34) 0.9 

7) 0.75 21) 0.83 35) 0.92 

8) 0.75 22) 0.80 36) 0.88 

9) 0.75 23) 0.88 37) 0.92 

10) 0.75 24) 0.77 38) 0.92 

11) 0.80 25) 0.85 39) 0.95 

12) 0.75 26) 0.90 40) 0.97 

13) 0.82 27) 0.80 41) 0.87 

14) 0.77 28) 0.90 42) 0.90 

 
คา่ความเช่ือมัน่ของผู้ประเมินซึ่งผู้วิจยัใช้วิธีการหาคา่ดชันีความสอดคล้องของผู้ประเมิน 

2 คน (Rater Agreement Index, RAI) ของแบบวัดทักษะทางสังคมมีค่าอยู่ระหว่าง 0.75-0.97 
และเฉล่ียเทา่กบั 0.84 
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ภาคผนวก ค 

ตัวอย่างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ตวัอยา่ง ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ เร่ือง สิ่งมีชีวิตสีเขียว 
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ภาคผนวก ง 

ตัวอย่างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ตวัอยา่ง แผนการจดัการเรียนรู้ประกอบการใช้ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือ 
เร่ือง สิ่งมีชีวิตสีเขียว 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

 

 

 
สาระส าคัญ  

โครงสร้างภายนอกท่ีส าคัญของพืช ได้แก่ ราก ล าต้น ใบ ดอก และผล โดยแต่ละ
โครงสร้างมีหน้าท่ีหลกั ดงันี ้

1. ราก ท าหน้าท่ี ยดึล าต้นให้ตดิกบัพืน้ดนิ ดดูน า้และแร่ธาต ุ
2. ล าต้น ท าหน้าท่ี ล าเลียงน า้และธาตอุาหาร 
3. ใบ ท าหน้าท่ี สร้างอาหาร 
4. ดอก ท าหน้าท่ี สืบพนัธุ์ 
5. ผล ท าหน้าท่ี กระจายพนัธุ์ 

 
สาระท่ี 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 มาตรฐาน ว 1.2 ป.4/1 บรรยายหน้าท่ีของราก ล าต้น ใบ และดอกของพืชดอกโดยใช้
ข้อมลูท่ีรวบรวมได้ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) นกัเรียนสามารถ 
1. บอกโครงสร้างและหน้าท่ีพืน้ฐานของพืชดอกได้ 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ 
สามารถ 

1. สงัเกตลกัษณะของโครงสร้างพืชดอกได้ 
2. อธิบายลกัษณะของโครงสร้างพืชดอก โดยการเพิ่มความคดิเห็นสว่นตวัได้ 
3. ใช้ไม้บรรทดัวดัความยาวของโครงสร้างพืชดอกได้ 
4. จ าแนกประเภทโครงสร้างตา่งๆของพืชดอกตามเกณฑ์ท่ีก าหนดให้ได้ 
5. ลงข้อสรุปเก่ียวกบัโครงสร้างท่ีส าคญัของพืชดอกได้ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชา วทิยาศาสตร์                      ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 
หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง สิ่งมีชวีติสีเขียว            เวลาเรียน 20 ชั่วโมง 
แผนที่ 1 เร่ือง โครงสร้างและหน้าที่ที่ส าคัญของพืชดอก(รู้จักโครงสร้างพชืดอก)    เวลา 3 ชั่วโมง  
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ด้านคณุลกัษณะ (A) นกัเรียนสามารถ 
1. ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ 

สาระการเรียนรู้ 

1.โครงสร้างภายนอกท่ีส าคญัของพืชดอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างภายนอกท่ีส าคญัของพืชดอก ประกอบด้วย 
1) ราก คือ สว่นของพืชท่ีเจริญมาจากรากแรกเกิดในเมล็ด เป็นสว่นท่ีอยู่ 

ตดิกบัล าต้น เป็นสว่นท่ีไมพ่บข้อและปล้อง โดยรากจะเจริญลงในดนิตามแรงดงึดดูของโลก 

2) ล าต้น คือ สว่นของพืชท่ีเจริญเตบิโตขึน้สูอ่ากาศต้านแรงดงึดดูของโลก   
เป็นสว่นท่ีต้องมีข้อ ปล้อง ตา  

3) ใบ คือ ส่วนของพืชท่ีมีสีเขียว ส่วนท่ีมีสีเขียว เรียกว่า คลอโรฟิลล์ มีลกัษณะ
แบนบาง 

4) ดอก คือ ก่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไปเพ่ือท าหน้าท่ีในการสืบพนัธุ์แบบอาศยัเพศ โดย
การสร้างสปอร์ ดงันัน้ส่วนประกอบต่างๆ ของดอกก็คือใบท่ีเปล่ียนแปลงรูปร่างหน้าท่ีไป ดอกจะ
สีสนัสวยงาม  มีกลิ่นหอมขึน้อยูก่บัชนิด 

5) ผล คือ รังไขท่ี่ได้รับการปฏิสนธิ (fertilization) แล้วเจริญเตบิโตเตม็ท่ี 
2. ประเภทของแตล่ะโครงสร้างภายนอกพืชดอก 

2.1 ราก จ าแนกตามลกัษณะรูปร่าง แบง่เป็น  
1) รากแก้ว เป็นรากท่ีเติบโตมาจากรากแรกเกิดภายในเมล็ดเป็นรากท่ีมีขนาด

ใหญ่ มีลกัษณะโตบริเวณโคน แล้วคอ่ยเรียวเล็กลงไปจนถึงตอนปลาย 
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2) รากฝอยเป็นรากเส้นเล็กๆ ขนาดใกล้เคียงกนัหมด มีการงอกเป็นกระจกุ 
2.2 ล าต้น แบง่เป็น  

1) ล าต้นเหนือดิน ล าต้นท่ีเจริญเติบโตอยู่บนดิน ได้แก่ ต้นไม้ยืนต้น ต้นไม้ล้มลุก 
ไม้พุม่ ไม้เลือ้ยเป็นต้น 

2) ล าต้นใต้ดิน เป็นล าต้นท่ีเจริญเติบโตอยู่ใต้ดิน มีลกัษณะอวบอ้วน ได้แก่ มัน
ฝร่ัง แห้ว เผือก หอมแดง กระเทียม เป็นต้น 

2.3 ใบ แบง่ตามลกัษณะของเส้นใบ แบง่เป็น  
1) ใบเลีย้งเด่ียว คือ ใบมีลกัษณะเส้นใบเรียงแบบขนาน เช่น ข้าวโพด ข้าวอ้อย  

หญ้า ไผ ่เป็นต้น 
2) ใบเลีย้งคู ่คือ ใบมีลกัษณะเส้นใบเรียงแบบร่างแห เช่น ล าไย พริก ถัว่ มะม่วง 

มะขาม มะละกอ เป็นต้น 
2.4 ดอก แบง่ตามสว่นประกอบของดอกเป็นเกณฑ์ แบง่เป็น 

1) ดอกครบส่วน  คือ ดอกไม้ท่ีมีองค์ประกอบครบทัง้ 4 ส่วน คือ กลีบเลีย้ง 
กลีบดอก เกสรเพศผู้  เกสรเพศเมีย อยู่ภายในดอกเดียวกัน เช่น ชบา กุหลาบ ต้อยติ่ง ดอกบัว  
ดอกบวัหลวง อญัชนั ผกับุ้ง พริก มะเขือ เป็นต้น 

2) ดอกไม่ครบส่วน คือ ดอกไม้ท่ีมีส่วนประกอบไม่ครบ 4 ส่วน ในดอกเดียว เช่น 
ดอกมะละกอ ฟักทอง ต าลึง เฟ่ืองฟ้า กล้วยไม้ บวบ บานเย็น หน้าววั แตงกวา ดอกแตงชนิดตา่งๆ 
เป็นต้น 

2.5 ผล แบง่เป็น 
1) ผลเด่ียว คือ ผลท่ีเกิดจากรังไข่อันเดียวในดอกเดียว แต่อาจมีเพียง 1 ออวุล 

หรือมากกว่า 1 ก็ได้ โดยดอกอาจเป็นดอกเด่ียวหรือดอกช่อก็ได้ เช่น ผลมะเขือ แตง ฟักทอง ส้ม 
มะมว่ง ชมพู ่มะกอก  

2) ผลกลุ่ม คือ ผลท่ีเกิดจากกลุ่มของรังไข่ในดอกเดี่ยวกนัของดอกเด่ียว ซึ่งรังไข่
แตล่ะอนัจะกลายเป็นผลยอ่ย 1 ผล เชน่ น้อยหนา่ สตรอเบอร่ี นมแมว การะเวก กระดงังา 

3) ผลรวม คือ ผลท่ีเกิดจากรังไข่ของแต่ละดอกของดอกช่อซึ่งเช่ือมรวมกันแน่น 
รังไข่เหล่านีจ้ะกลายเป็นผลย่อยๆ เช่ือมรวมกันแน่นจนคล้ายเป็นผลเด่ียว เช่น ผลสบัปะรด ขนุน 
สาเก ยอ มะเดื่อ หมอ่น 
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3. หน้าท่ีของโครงสร้างพืชดอก 
ชื่อโครงสร้าง หน้าที่ 

ราก 

1. ดดูน า้และแร่ธาตท่ีุละลายน า้จากดนิเข้าไปในล าต้น 

2. ล าเลียงน า้และแร่ธาตท่ีุดดูได้สง่ไปยงัสว่นตา่งๆ 

3. ยดึล าต้นให้ตดิกบัพืน้ดนิ 

4. หน้าท่ีพิเศษ ได้แก่ สะสมอาหาร สงัเคราะห์แสง ค า้จนุ ยดึเกาะ  หายใจ 

ล าต้น 

1. โครงสร้างค า้จนุต้นพืช 

2. ล าเลียงน า้และธาตอุาหาร 

3. ยดึเกาะ 

4. สะสมอาหาร 

5. ขยายพนัธุ์ เชน่ พลดูา่ง 

ใบ 

1. สร้างอาหารด้วยกระบวนการสงัเคราะห์ด้วยแสง   

2. หายใจ 

3. คายน า้ 

4. หน้าท่ีพิเศษ ได้แก่ สะสมอาหาร หนาม มือ ทุน่ลอย สืบพนัธุ์ กบัดกัแมลง 

ดอก สืบพนัธุ์ 

ผล หอ่หุ้มเมล็ดและกระจายพนัธุ์ 

 

ภาระงาน/ชิน้งาน 
1. ผลการบนัทกึใบกิจกรรมกลุม่ตอนท่ี 1 มารู้จกัโครงสร้างพืชดอก 
2. ผลการบนัทกึใบกิจกรรมกลุม่ตอนท่ี 2 นกัส ารวจต้นไม้ 
3. ผลการบนัทกึใบกิจกรรมกลุม่ตอนท่ี 3 มหศัจรรย์พืชพนัธุ์ใหม ่
4. ผลการบนัทกึชดุกิจกรรมท่ี 1.1 รู้จกัโครงสร้างพืชดอก 
5. แบบจ าลองพืชพนัธุ์ใหม ่

ส่ือการเรียนรู้/แหลง่เรียนรู้ 
ชดุกิจกรรมท่ี 1.1 รู้จกัโครงสร้างพืชดอก 
ใบกิจกรรมกลุม่ตอนท่ี 1 มารู้จกัโครงสร้างพืชดอก 
ใบกิจกรรมกลุม่ตอนท่ี 2 นกัส ารวจต้นไม้ 
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ใบกิจกรรมกลุม่ตอนท่ี 3 มหศัจรรย์พืชพนัธุ์ใหม ่
ส่ือ PowerPoint ประกอบการสอน เร่ือง โครงสร้างและหน้าท่ีท่ีส าคญัของพืชดอก 

การวดัและประเมินผล 
ด้านความรู้ (K) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีวดัผล เคร่ืองมือวัดผล เกณฑ์การประเมิน 

1. นั ก เรีย น ส าม ารถ

บ อก โค รงส ร้า งแล ะ

หน้าท่ีพื น้ฐานของพืช

ดอกได้ 

ให้นกัเรียนท า

แบบฝึกหดัท้ายชดุ

กิจกรรมท่ี  1 ข้อ  1 

แบบฝึกหดัท้ายชดุ

กิจกรรมท่ี 1 ข้อ 1 

นกัเรียนมีคะแนนอยู่

ในระดบัปานกลาง

ขึน้ไป 

ด้านทกัษะ/กระบวนการ (P) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีวดัผล เคร่ืองมือวัดผล เกณฑ์การประเมิน 

1. นกัเรียนสามารถ

สงัเกตลกัษณะของ

โครงสร้างพืชดอกได้ 

ให้นกัเรียนท า 

ใบกิจกรรมกลุม่  

ใบกิจกรรมกลุม่  นกัเรียนมีคะแนนอยู่

ในระดบัปานกลาง

ขึน้ไป 

2.นกัเรียนสามารถ

อธิบายลกัษณะของ

โครงสร้างพืชดอก โดย

การเพิ่มความคดิเห็น

สว่นตวัได้ 

ให้นกัเรียนท าใบ

กิจกรรมกลุม่  

ใบกิจกรรมกลุม่  นกัเรียนมีคะแนนอยู่

ในระดบัปานกลาง

ขึน้ไป 

3.นกัเรียนสามารถใช้ไม้

บรรทดัวดัความยาว

ของโครงสร้างพืชดอก

ได้ 

ให้นกัเรียนท าใบ

กิจกรรมกลุม่  

ใบกิจกรรมกลุม่  นกัเรียนมีคะแนนอยู่

ในระดบัปานกลาง

ขึน้ไป 

4.นกัเรียนสามารถ

จ าแนกประเภท

โครงสร้างตา่งๆของพืช

ดอกตามเกณฑ์ท่ี 

ก าหนดให้ได้ 

ให้นกัเรียนท าใบ

กิจกรรมกลุม่  

ใบกิจกรรมกลุม่  นกัเรียนมีคะแนนอยู่

ในระดบัปานกลาง

ขึน้ไป 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีวดัผล เคร่ืองมือวัดผล เกณฑ์การประเมิน 

5.นกัเรียนสามารถลง

ข้อสรุปเก่ียวกบั

โครงสร้างท่ีส าคญัของ

พืชดอกได้ 

-ให้นกัเรียนท าใบ

กิจกรรมกลุม่และ

สร้างแบบจ าลองพืช

พนัธุ์ใหม ่ 

ใบกิจกรรมกลุม่ 

และแบบจ าลองพืช

พนัธุ์ใหม ่

นกัเรียนมีคะแนนอยู่

ในระดบัปานกลาง

ขึน้ไปทัง้สองอยา่ง 

ด้านคณุลกัษณะ (A) 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ (เทคนิค JIGSAW) 
1.ขัน้ทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อม (10 นาที) 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ทักษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ 

ทักษะทาง
สังคม 

1.1 ครูน านกัเรียนเข้าสูบ่ทเรียนเร่ือง โครงสร้างและ 
หน้าท่ีท่ีส าคญัของพืชดอกโดยการเปิดเพลง “ก่ิง ก้าน 
ใบ” 

- - 

1.2 ครูใช้ค าถามกระตุ้นและน าเข้าสูบ่ทเรียน  ดงันี ้

  1) จากเนือ้เพลงดงักลา่ว กลา่วถึงโครงสร้างของพืช 
อะไรบ้าง (ก่ิง ก้าน ใบ) 

  2) นอกจากโครงสร้างท่ีกลา่วในเพลง ยงัมีโครงสร้าง 

ของพืชท่ีส าคัญอะไรอีกบ้าง (ราก ล าต้น ดอก ผล) 

  3) นกัเรียนทราบหรือไมว่า่โครงสร้างของพืชเหลา่นีมี้ 

หน้าท่ีท่ีส าคญัอะไรบ้าง 

- การสื่อสารฯ   

 
 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีวดัผล เคร่ืองมือวัดผล เกณฑ์การประเมิน 

1.นกัเรียนสามารถ

ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้

อยา่งมีความสขุ 

การสงัเกตทกัษะ

ทางสงัคมในชัน้

เรียน 

แบบสงัเกตทกัษะทาง

สงัคม(รายกลุม่) 

นกัเรียนมีคะแนน

อยูใ่นระดบัปาน

กลางขึน้ไป 
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2. ขัน้จดักิจกรรมการเรียนรู้ (30 นาที) 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ทักษะกระบวนการ 
ทางวทิยาศาสตร์ 

ทักษะทาง
สังคม 

2.1 ก่อนเข้าสูก่ารปฏิบตักิิจกรรม ครูแบง่กลุม่ให้ 

นักเรียนโดยคละความสามารถจ านวน 5 กลุ่ม แต่ละ
กลุ่มมีจ านวนสมาชิก 4-5 คน เม่ือนักเรียนได้กลุ่ม
เรียบร้อยแล้วให้บนัทึกช่ือสมาชิกลงในชุดกิจกรรมของ
ตนเองและสร้างข้อตกลงของการเป็นสมาชิกในกลุ่ม
ให้กบันกัเรียน คือ แตล่ะคนจะต้องอยู่ประจ ากลุม่เดมิไป
ตลอดการปฏิบัติกิจกรรมในชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  
เร่ือง สิ่งมีชีวิตสีเขียว 

- 1.การ

แสดงออกทาง

อารมณ์ฯ 

2.การสื่อสารฯ   

2.2  นกัเรียนในกลุม่ร่วมกนัตัง้ช่ือกลุม่ในตรีมช่ือต้นไม้ 

และร่วมกันวางแผน แบ่งบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบของ
แตล่ะคน โดยมีบทบาทหน้าท่ีมีดงันี ้
  1) หน้าท่ีชีแ้จงรายละเอียดของกิจกรรม 
  2) หน้าท่ีเตรียมอปุกรณ์การทดลอง/อปุกรณ์ปฏิบตัิ

กิจกรรม 

  3) หน้าท่ีปฏิบตักิารทดลอง/ปฏิบตักิิจกรรม 

  4) หน้าท่ีจดบนัทกึผลการทดลอง/ผลการปฏิบตัิ

กิจกรรม เม่ือนกัเรียนทราบหน้าท่ีของตนเองแล้วให้

บนัทกึลงในใบกิจกรรมกลุม่ให้เรียบร้อย 

- 1.การ

แสดงออกทาง

อารมณ์ฯ 

2.การสื่อสารฯ   

2.3 ครูแจ้งเกณฑ์การให้คะแนนตลอดการปฏิบตั ิ

กิจกรรมในชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เร่ือง สิ่งมีชีวิตสี
เขียว ให้นกัเรียนทราบ ดงันี ้
  1) ระหวา่งปฏิบตัิกิจกรรมแตล่ะกลุ่มจะต้องสะสมยอด
ไลค์(Like)       เพ่ือรวบรวมยอดไลค์รับรางวลัหลงัเรียน
จบชดุกิจกรรม 
  2) หลงัจากปฏิบตัิกิจกรรมในแตล่ะคาบเรียนจะมีการ

ทดสอบ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
ทักษะกระบวนการ 
ทางวทิยาศาสตร์ 

ทักษะทาง
สังคม 

แบบรายบุคคล หรือกลุ่ม โดยจะสุ่มสมาชิกในกลุ่ม

ออกมาทดสอบ เพ่ือสะสมยอดไลค์ (Like)        กลุ่มท่ี

ได้คะแนนสูงสุดเป็น 3 กลุ่มแรกจะได้ยอดไลค์ไปสะสม  

เกณฑ์การได้รับยอดไลค์เป็นดงันี ้

  กลุม่ท่ีได้คะแนนสงูสดุอบัดบัท่ี 1 ได้รับ 5 ไลค ์

  กลุม่ท่ีได้คะแนนสงูสดุอบัดบัท่ี 2 ได้รับ 3 ไลค ์

  กลุม่ท่ีได้คะแนนสงูสดุอบัดบัท่ี 3 ได้รับ 1 ไลค ์

  3) สมาชิกในกลุ่มจะต้องตัง้ใจปฏิบตัิกิจกรรม ร่วมมือ

กนัปฏิบตัิกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ เน่ืองจาก

ทกุคนมีส่วนในการสะสมคะแนนกลุม่ เพ่ือรับรางวลัเม่ือ

เรียนจบชดุกิจกรรม 

2.4 ครูให้ความรู้พืน้ฐานช่ือและหน้าท่ีของโครงสร้างพืช 
ดอกประกอบการบรรยายบน PowerPoint โดยครูน าต้น
มะเขือให้นกัเรียนสงัเกต กลุ่มละ 1 ต้น และให้นกัเรียน
น าแผ่นบตัรค าช่ือโครงสร้างท่ีส าคญัของพืชไปคล้องยงั
โครงสร้างตา่งๆของต้นมะเขือให้ถกูต้อง  

การสงัเกต 1.การ

แสดงออกทาง

อารมณ์ฯ 

2.การสื่อสารฯ   

2.5 ครูใช้ค าถามเพ่ือตรวจสอบการสงัเกตลกัษณะของ 
ต้นมะเขือ ดงันี ้
  1) ใบมะเขือมีสีอะไร(ใบสีเขียว) 
  2) ใบมะเขือมีรูปร่างคล้ายอะไร(ใบรูปไข)่ 

  3) ผิวใบมีลกัษณะอยา่งไร(มีขนทัง้ 2 ด้านของใบ) 

  4) ดอกมะเขือมีสีอะไร(ดอกสีมว่ง)  

  5) ผลมะเขือมีสีอะไร(ผลสีเขียว)   

  6) จากค าถามข้างต้น นักเรียนได้ค าตอบโดยใช้

ประสาทสมัผสัทางใด(ทางตาและใช้มือสมัผสั) 

  7) ค รูให้นัก เรียนทุกคนจับใบมะเขือและถามว่า  

การสงัเกต 1.การ

แสดงออกทาง

อารมณ์ฯ 

2.การสื่อสารฯ   
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
ทักษะกระบวนการ 
ทางวทิยาศาสตร์ 

ทักษะทาง
สังคม 

นกัเรียนจบัใบมะเขือแล้วรู้สกึอยา่งไร(สากมือ) 

  8) จากค าถามข้างต้นนักเรียนหาค าตอบโดยใช้

ประสาทสมัผสัทางใด(ทางมือ  กายสมัผสั) 

2.4 ครูอธิบายความหมายของการสงัเกต วิธีการสงัเกต 
โดยใช้ประสาทสมัผสัต่างๆ และประเภทของการสงัเกต
ประกอบการบรรยายบน PowerPoint 

การสงัเกต - 

2.5 ครูใช้ค าถามเพ่ือฝึกให้นกัเรียนแสดงความคดิเห็น 
จากข้อมลูท่ีได้สงัเกต ดงันี ้
  1) นักเรียนคิดว่า ท าไมใบมะเขือถึงมีรู(ใบโดนแมลง
เจาะ) 
  2) นกัเรียนคิดวา่ ท าไมใบและล าต้นมะเขือถึงมีขน 

และล าต้นมีหนาม(เพ่ือปอ้งกนัอนัตราย) 

  3) นกัเรียนคิดวา่ ท าไมดอกมะเขือถึงมีสีสนัสวยงาม

(เพ่ือลอ่แมลงให้มาผสมเกสร) 

การลงความ เห็ น

จากข้อมลู 

1.การ

แสดงออกทาง

อารมณ์ฯ 

2.การสื่อสารฯ   

2.6 ครูอธิบายหน้าท่ีของโครงสร้างพืชอย่างคร่าวๆ โดย
ใช้ส่ือ PowerPoint เร่ือง รู้จักโครงสร้างพืชดอก และให้
นกัเรียนน าบตัรหน้าท่ีของโครงสร้างแตล่ะชนิดไปติดยงั
บตัรช่ือโครงสร้างพืชให้ถกูต้อง 

- 1.การ

แสดงออกทาง

อารมณ์ฯ 

2.การสื่อสาฯ 

2.7 นักเรียนศึกษาใบกิจกรรมท่ี 1.1 ตอนท่ี 1 มารู้จัก
โครงสร้างพืชดอก เป็นเวลา 1 นาที 

- - 

2.8 นกัเรียนและครูร่วมกนัทบทวนขัน้ตอนในการ 
ปฏิบตัิกิจกรรมท่ี 1.1 ตอนท่ี 1 สิ่งท่ีนักเรียนต้องปฏิบตัิ
ขณะร่วมกิจกรรม การสะสมคะแนน เป็นต้น 

- - 

3. ขัน้ปฏิบตักิิจกรรมกลุม่ (130 นาที) 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ทักษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ 

ทักษะทาง
สังคม 

3.1 เม่ือนกัเรียนเข้าใจขัน้ตอนและกตกิาในการปฏิบตัิ - 1.การ
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
ทักษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ 

ทักษะทาง
สังคม 

กิจกรรมแล้วเร่ิมจาก  นัก เรียนก าหนดหมายเลข
ประจ าตวัของสมาชิกในกลุ่มบ้าน(Home group) 1,2,3 
และ 4 (ตามจ านวนสมาชิก) โดยดจูากหน้าท่ีรับผิดชอบ
ในกลุม่ดงันี ้
  นักเรียนท่ีท าหน้าท่ีชีแ้จงรายละเอียดของกิจกรรมให้

เป็นหมายเลข 1 

  นักเรียนท่ีท าหน้าท่ีเตรียมอุปกรณ์ปฏิบัติกิจกรรมให้

เป็นหมายเลข 2  

  นกัเรียนท่ีท าหน้าท่ีปฏิบตักิิจกรรมให้เป็นหมายเลข 3 

  นกัเรียนท่ีท าหน้าท่ีจดบนัทึกผลการปฏิบตัิกิจกรรมให้

เป็นหมายเลข 4   

แสดงออกทาง

อารมณ์ฯ 

2.การสื่อสารฯ   

3.2 นกัเรียนเข้ากลุม่ผู้ เช่ียวชาญตามหมายเลข 
ประจ าตวัของตนเอง เพ่ือปฏิบตัิกิจกรรมในตอนท่ี 1 มา
รู้จกัโครงสร้างพืชดอก ดงันี ้
  หมายเลข 1 ศกึษาเร่ือง ราก ประจ าโต๊ะท่ี 1 
  หมายเลข 2 ศกึษาเร่ือง ล าต้น ประจ าโต๊ะท่ี 2 
  หมายเลข 3 ศกึษาเร่ือง ใบ ประจ าโต๊ะท่ี 3 
  หมายเลข 4 ศกึษาเร่ือง ดอกและผล ประจ าโต๊ะท่ี 4 

- 1.การ

แสดงออกทาง

อารมณ์ฯ 

2.การสื่อสารฯ   

3.3 นกัเรียนลงมือปฏิบตักิิจกรรมตอนท่ี 1 ร่วมกบั 
สมาชิกกลุม่เช่ียวชาญ 

- 1.การ

แสดงออกทาง

อารมณ์ฯ 

2.การสื่อสารฯ   

3.การ

แก้ปัญหาใน

การท างาน

กลุม่   

3.4 เม่ือนกัเรียนปฏิบตักิิจกรรมกลุม่ในตอนท่ี 1 เสร็จ - 1.การ



  150 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ทักษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ 

ทักษะทาง
สังคม 

แล้วให้นักเรียนกลับเข้ากลุ่มบ้านพร้อมน าผลงานของ
ตนเองกลบัมาด้วยและอธิบายเร่ืองท่ีได้เรียนรู้จากกลุ่ม
เช่ียวชาญให้เพ่ือนสมาชิกในกลุ่มบ้านฟังและน าความรู้
ไปปฏิบตักิิจกรรมในตอนท่ี 2 นกัส ารวจต้นไม้ตอ่ไป 

แสดงออกทาง

อารมณ์ฯ 

2.การสื่อสารฯ   
 

3.5 นกัเรียนศกึษาใบกิจกรรมในตอนท่ี 2 เป็นเวลา  
1 นาที หลังจากนัน้ครูชีแ้จงและทบทวนความเข้าใจ
เก่ียวกบัขัน้ตอนในการปฏิบตัิกิจกรรมให้กบันกัเรียน 

- - 

3.6 นกัเรียนในกลุม่บ้านร่วมกนัสงัเกตลกัษณะของ 
ต้นไม้ภายในโรงเรียนท่ีแต่ละกลุ่มสนใจ จ านวน 1 ต้น  
ในแตล่ะโครงสร้าง โดยใช้ความรู้จากการท ากิจกรรมใน
ตอนท่ี 1 บนัทึกผลการสังเกตและลงความคิดเห็นจาก
ข้อมลูท่ีได้สงัเกตในใบกิจกรรมกลุม่ เป็นเวลา 20 นาที  

1.การสงัเกต   

2.การวดั   

3.การจ าแนกฯ  

4.การลงความเห็น

จากข้อมลู   

1.การ

แสดงออกทาง

อารมณ์ฯ 

2.การสื่อสารฯ   

3.การท างาน

เป็นทีม 

4.การมีความ

เป็นผู้น า   

5.การ

แก้ปัญหาใน

การท างาน

กลุม่   

3.7 นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายผลการท ากิจกรรม 
ตอนท่ี 2 โดยใช้ค าถามหลงัท ากิจกรรม ดงันี ้
  1)โครงสร้างพืชท่ีนกัเรียนส ารวจมีโครงสร้างอะไรบ้าง  
(ค าตอบขึน้อยูก่บัการพิจารณาของนกัเรียน) 
  2)แตล่ะโครงสร้างมีลักษณะเหมือนกนัหรือไม่ อย่างไร  
(แตกตา่งกนั เหตผุลขึน้อยูก่บัการพิจารณาของนกัเรียน) 
  3)จากกิจกรรมนีส้รุปได้อยา่งไร (โครงสร้างภายนอก 
ท่ีส าคญัของพืชดอก ประกอบด้วย ราก ล าต้น ใบ ดอก

1.การตีความหมาย

ข้อมลูและการลง

ข้อสรุป   

1.การ

แสดงออกทาง

อารมณ์ฯ 

2.การสื่อสารฯ   

3.การท างาน

เป็นทีม 

4.การมีความ

เป็นผู้น า   

5.การ
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
ทักษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ 

ทักษะทาง
สังคม 

และผล) แก้ปัญหาใน

การท างาน

กลุม่   

3.8 นักเรียนศึกษาใบกิจกรรมตอนท่ี 3 มหัศจรรย์พืช

พนัธุ์ใหม ่เป็นเวลา 1 นาที 

- - 

3.9 นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนขัน้ตอนการปฏิบัติ
กิจกรรม  จากนัน้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติ
กิจกรรม โดยแต่ละกลุ่มจะต้องสร้างท่ีเป็นพืชพันธุ์ใหม ่ 
มีความสร้างสรรค์ สร้างจากชิน้ส่วนของโครงสร้างพืชท่ี
หลากหลายชนิด โดยจะต้องระบุ ช่ือโครงสร้างพืช  
ประเภทของโครงสร้างให้ถูกต้อง เขียนลงในกระดาษ 
ฟลิปชาร์ต ให้เวลาในการปฏิบตัิกิจกรรม 15 นาที โดย
กลุ่มท่ีท าได้ถกูต้องและรวดเร็วเป็น 3 กลุ่มแรก จะได้รับ
ยอดไลค์ตามท่ีแจ้งไว้ข้างต้น  

- 1.การ

แสดงออกทาง

อารมณ์ฯ 

2.การสื่อสารฯ   

3.การท างาน

เป็นทีม 

4.การมีความ

เป็นผู้น า   

5.การ

แก้ปัญหาใน

การท างาน

กลุม่   

3.10 นักเรียนน าผลงานมาส่งและวางแสดงหน้าชัน้

เรียน 

- - 

4.ขัน้ทดสอบและตรวจผลงาน(10 นาที) 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ทักษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ 

ทักษะทาง
สังคม 

4.1 นกัเรียนแตล่ะคนท าแบบฝึกหดัท้ายกิจกรรมท่ี 1.1  
ข้อ1-3 

- - 

4.2 ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยแบบฝึกหดัท้ายกิจกรรม 
ท่ี 1.1 ข้อ1-3 

- - 

4.3 นกัเรียนสรุปคะแนน - - 
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5.ขัน้สรุปบทเรียนและประเมินผลงาน(10 นาที) 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ทักษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ 

ทักษะทาง
สังคม 

5.1 นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปบทเรียนในประเด็นตา่งๆ  
ดงันี ้
  1) โครงสร้างท่ีส าคญัของพืชดอก 
  2) หน้าท่ีท่ีส าคญัของโครงสร้างพืชดอก 
  3) การบรรยายลกัษณะของโครงสร้างพืช ได้แก่ สี 
ลกัษณะผิว กลิ่น เป็นต้น 

- 1.การ

แสดงออกทาง

อารมณ์ฯ 

2.การสื่อสารฯ   
 

5.2 นกัเรียนแตล่ะกลุม่รวบรวมใบกิจกรรมกลุม่ เร่ือง 
มารู้จกัโครงสร้างพืช นกัส ารวจต้นไม้ มหศัจรรย์พืชพนัธุ์
ใหม ่และชดุกิจกรรม สง่ครูผู้สอน 

- - 

5.3 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม  

สรุปจ านวนยอดไลค์ของแต่ละกลุ่มให้ค าช่ืนชมกลุ่มท่ี

ปฏิบัติกิจกรรมได้ดี ให้ค าแนะน ากลุ่มท่ีต้องปรับปรุง

และพฒันา เพ่ือการปฏิบตักิิจกรรมในคาบเรียนถดัไป 

- 1.การ

แสดงออกทาง

อารมณ์ฯ 

2.การสื่อสารฯ 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
เกณฑ์การประเมินผล 

เกณฑ์การให้คะแนนใบกิจกรรมกลุม่ 
จุดประสงค์การ

เรียนรู้ 
ระดับคะแนน 

ดี(3) พอใช้(2) ปรับปรุง(1) 

1. นกัเรียน 

สามารถบอก
โครงสร้างและ
หน้าท่ีพืน้ฐาน
ของพืชดอกได้ 

สามารถบอกโครงสร้าง

และหน้าท่ีของ

โครงสร้างพืชดอกได้

ถกูต้องทัง้หมด’ 

สามารถบอกโครงสร้าง

และหน้าท่ีของ

โครงสร้างพืชดอกได้

ถกูต้อง 3-5 ข้อ   

สามารถบอกโครงสร้าง

และหน้าท่ีของ

โครงสร้างพืชดอกได้

ถกูต้องน้อยกวา่ 3 ข้อ’ 

2. นั ก เ รี ย น

สามารถสังเกต

ลั ก ษณ ะขอ ง

สามารถสงัเกตลกัษณะ

ของโครงสร้างพืชดอก

ได้ถกูต้องครบทกุข้อ  

สามารถสงัเกตลกัษณะ

ของโครงสร้างพืชดอก

ได้ถกูต้องบางข้อ  โดย

ไมส่ามารถสงัเกต

ลกัษณะของโครงสร้าง

พืชดอก โดยไมเ่พิ่ม



  153 

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

ระดับคะแนน 

ดี(3) พอใช้(2) ปรับปรุง(1) 

โครงส ร้างพื ช

ดอกได้ 

โดยไมเ่พิ่มความ

คดิเห็น 

ไมเ่พิ่มความคดิเห็น ความคดิเห็นได้ ได้

ถกูต้อง  

3. นั ก เ รี ย น

สามารถอธิบาย

ลัก ษณ ะขอ ง

โครงส ร้างพื ช

ดอก  โดยการ

เ พิ่ ม ค ว า ม

คดิเห็น 

สว่นตวัได้ 

สามารถอธิบาย

ลกัษณะของโครงสร้าง

พืชดอก โดยการเพิ่ม

ความคดิเห็นสว่นตวัได้

ถกูต้องและชดัเจนทกุ

ข้อ  

สามารถอธิบาย

ลกัษณะของโครงสร้าง

พืชดอก โดยการเพิ่ม

ความคดิเห็นสว่นตวัได้

ถกูต้องบางข้อ   

ไมส่ามารถอธิบาย

ลกัษณะของโครงสร้าง

พืชดอก โดยการเพิ่ม

ความคดิเห็นสว่นตวัได้ 

4. นั ก เ รี ย น

สามารถใช้ไม้

บรรทดัวดัความ

ย า ว ข อ ง

โครงส ร้างพื ช

ดอกได้ 

สามารถใช้ไม้บรรทดั

วดัความยาวโครงสร้าง

ของพืชดอกได้ถกูต้อง

ทกุข้อ 

สามารถใช้ไม้บรรทดั

วดัความยาวโครงสร้าง

ของพืชดอกได้บางข้อ 

ไมส่ามารถใช้ไม้บรรทดั

วดัความยาวโครงสร้าง

ของพืชดอกได้ 

5. นั ก เ รี ย น

สามารถจ าแนก

ป ร ะ เ ภ ท

โครงสร้างต่างๆ

ข อ ง พื ช ด อ ก

ตามเกณฑ์ท่ี 

ก าหนดให้ได้ 

สามารถจ าแนก

ประเภทโครงสร้าง

ตา่งๆของพืชดอกตาม

เกณฑ์ท่ีก าหนดให้ได้

ถกูต้องทกุข้อ 

สามารถจ าแนก

ประเภทโครงสร้าง

ตา่งๆของพืชดอกตาม

เกณฑ์ท่ีก าหนดให้ได้

บางข้อ 

ไมส่ามารถจ าแนก

ประเภทโครงสร้าง

ตา่งๆของพืชดอกตาม

เกณฑ์ท่ีก าหนดให้ได้ 

6.นกัเรียน

สามารถลง

ข้อสรุปเก่ียวกบั

สามารถตีความหมาย

ข้อมลูจากการท า

กิจกรรมและลงข้อสรุป

สามารถตีความหมาย

ข้อมลูจากการท า

กิจกรรมและลงข้อสรุป

ไมส่ามารถ

ตีความหมายข้อมลู

จากการท ากิจกรรม
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จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

ระดับคะแนน 

ดี(3) พอใช้(2) ปรับปรุง(1) 

โครงสร้างท่ี

ส าคญัของพืช

ดอกได้ 

ได้วา่ โครงสร้างท่ี

ส าคญัของพืชดอก 

ประกอบด้วย ราก  

ล าต้น ใบ ดอกและผล 

ได้ถกูต้องและชดัเจน

ทกุข้อ 

ได้วา่  โครงสร้างท่ี

ส าคญัของพืชดอก 

ประกอบด้วย ราก ล า

ต้น ใบ ดอกและผลได้

บางข้อ 

และลงข้อสรุปได้วา่  

โครงสร้างท่ีส าคญัของ

พืชดอก ประกอบด้วย  

ราก ล าต้น ใบ ดอก

และผลได้ 

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพใบกิจกรรมกลุม่ 
13-18  คะแนน  หมายถึง   ดี 
7-12    คะแนน  หมายถงึ   พอใช้ 
6      คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง 
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เกณฑ์การประเมินผลงานแบบจ าลองพืชพนัธุ์ใหม ่

เกณฑ์การตดัสินคณุภาพแบบจ าลองพืชพนัธุ์ใหม่ 
9-12  คะแนน  หมายถงึ  ดี 
5-8    คะแนน  หมายถึง  พอใช้ 
1-4    คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง 

 
 
 
 
 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดบัคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. แบบจ าลอง/การ

สร้างผลงาน 

สร้างแบบจ าลอง

ผลงานได้สวยงาม   มี

ความคดิสร้างสรรค์ดี

มาก ท างานสะอาด

และเรียบร้อยดีมาก  

สร้างแบบจ าลอง

ผลงานได้สวยงาม มี

ความคดิสร้างสรรค์ดี

มาก แตท่ างานไม่

สะอาดและไม่

เรียบร้อย  

สร้างแบบจ าลอง

ผลงานได้ มีความคิด

สร้างสรรค์ดี ท างาน

ไมส่ะอาดและไม่

เรียบร้อย  

2. ความสมบรูณ์

ของเนือ้หา 

แบบจ าลองมี

สว่นประกอบของ

โครงสร้างพืชครบ

สมบรูณ์ 

แบบจ าลองมี

สว่นประกอบของ

โครงสร้างพืช แตข่าด

ไป 1 ส่วน 

แบบจ าลองมี

สว่นประกอบของ

โครงสร้างพืชไมค่รบ 

3. ค ว าม ถู ก ต้ อ ง

ของเนือ้หา 

ระบสุว่นประกอบของ

โครงสร้างพืชได้

ถกูต้องทัง้หมด 

ระบสุว่นประกอบของ

โครงสร้างพืชได้  1-4  

สว่น 

ไมส่ามารถระบุ

สว่นประกอบของ

โครงสร้างพืชได้ 

4. ค ว า ม ต ร ง ต่ อ

เวลา 

สง่ชิน้งานภายในเวลา

ท่ีก าหนด 

สง่ชิน้งานช้ากวา่

ก าหนด 1-2 วนั 

สง่ชิน้งานช้ากวา่

ก าหนดเกิน 3 วนัขึน้

ไป 
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แบบสังเกตทักษะทางสังคม(รายกลุ่ม) 

ค าชีแ้จง : ให้ครูผู้สอนประเมินทกัษะทางสงัคมของนกัเรียนเป็นรายกลุม่ โดยการสงัเกตพฤตกิรรม

ขณะปฏิบตัิกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ แล้วใสเ่คร่ืองหมาย  ลงในชอ่งระดบัคะแนนตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนด 

ล าดับกลุ่ม 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

กลุม่ท่ี 1      

กลุม่ท่ี 2      

กลุม่ท่ี 3      

กลุม่ท่ี 4      

กลุม่ท่ี 5      

คะแนนรวม (25 คะแนน)  

ผลการประเมิน  

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

        (.......................................................) 
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบสงัเกตทกัษะทางสงัคม (รายกลุม่) 
คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

5 คะแนน สมาชิกทกุคนแสดงออกทางอารมณ์และควบคมุอารมณ์ได้อยา่งเหมาะสม สือ่สารได้มี

ประสทิธิภาพและรู้จกัสร้างสมัพนัธ์กบัผู้อื่น ท างานร่วมกบัผู้อื่นได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

ผลกัดนัและน ากลุม่ให้ท างาน ร่วมมือกนัแก้ปัญหา กระตือรือร้นในการเรียนและรู้จกัค้นคว้า

เพิ่มเติม 

4 คะแนน สมาชิกทกุคนแสดงออกทางอารมณ์และควบคมุอารมณ์ได้อยา่งเหมาะสม สือ่สารได้มี

ประสทิธิภาพและรู้จกัสร้างสมัพนัธ์กบัผู้อื่น ท างานร่วมกบัผู้อื่นได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

ผลกัดนัและน ากลุม่ให้ท างาน ร่วมมือกนัแก้ปัญหา ไมก่ระตือรือร้นในการเรียนและไมรู้่จกั

ค้นคว้าเพิ่มเตมิ 

3 คะแนน สมาชิกทกุคนแสดงออกทางอารมณ์และควบคมุอารมณ์ได้อยา่งเหมาะสม  สือ่สารได้มี

ประสทิธิภาพและรู้จกัสร้างสมัพนัธ์กบัผู้อื่น ท างานร่วมกบัผู้อื่นได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

ผลกัดนัและน ากลุม่ให้ท างาน ไมร่่วมมือกนัแก้ปัญหา ไมก่ระตือรือร้นในการเรียนและไมรู้่จกั

ค้นคว้าเพิ่มเตมิ 

2 คะแนน สมาชิกทกุคนแสดงออกทางอารมณ์และควบคมุอารมณ์ได้อยา่งเหมาะสม  สือ่สารได้มี

ประสทิธิภาพและรู้จกัสร้างสมัพนัธ์กบัผู้อื่น ท างานร่วมกบัผู้อื่นได้อยา่งไมม่ีประสทิธิภาพ  

ไมผ่ลกัดนัและไมน่ ากลุม่ให้ท างาน ไมร่่วมมือกนัแก้ปัญหา ไมก่ระตือรือร้นในการเรียน 

และไมรู้่จกัค้นคว้าเพิ่มเติม 

1 คะแนน สมาชิกทกุคนแสดงออกทางอารมณ์และควบคมุอารมณ์ไมเ่หมาะสม สือ่สารไมม่ีประสทิธิภาพ

และไม่รู้จกัสร้างสมัพนัธ์กบัผู้อื่น ท างานร่วมกบัผู้อื่นได้อยา่งไม่มีประสทิธิภาพ ไมผ่ลกัดนัและ

น ากลุ่มให้ท างาน ไม่ร่วมมือกันแก้ปัญหา ไม่กระตือรือร้นในการเรียนและไม่รู้จักค้นคว้า

เพิ่มเติม 

 
เกณฑ์การตดัสินคณุภาพแบบสงัเกตทกัษะทางสงัคม 

25-30  คะแนน  หมายถึง  ดีมาก 
13-18   คะแนน  หมายถงึ  ดี 
13-18  คะแนน  หมายถึง  ปานกลาง 
 7-12   คะแนน  หมายถึง  พอใช้ 
 1-6     คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง 
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ภาคผนวก จ 

ตัวอย่างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

- แบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

- แบบวดัทกัษะทางสงัคม 
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แบบวัดทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

ค าชีแ้จง : แบบทดสอบฉบบันี ้เป็นแบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้นกัเรียนเลือก

ค าตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุ X ลงในกระดาษค าตอบ 

1. ข้อใดไม่เป็นผลจากการสงัเกต      
ก. ใบมะละกอเป็นรู      ข. ใบมะละกอให้ร่มเงา  

ค.  ใบมะละกอมีขนาดใหญ่   ง. ใบมะละกอสีเขียว 

2. จากภาพ รัว้มีความยาวเทา่กบั 10 เซนตเิมตร จากการสงัเกตภาพข้อใดกะ 
ประมาณได้ถกูต้อง 

 

 

 

 

 
ก. แผน่ไม้ยาว 20 เซนตเิมตร 

ข. รถบรทกุยาว 5 เซนตเิมตร 

ค. รัว้ยาวกวา่แผน่ไม้ 1 เซนตเิมตร 

ง. แผน่ไม้ยาวกว่ารถบรรทกุ 10 เซนตเิมตร 

3. จากภาพข้อใดเป็นสิ่งท่ีสงัเกตได้ จากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ 
 
 
 
 
 
 

ก. หนตูายเพราะถกูแมวกดั 

ข. ถ้าเอาหนอูอกแล้วไฟจะตดิ 

ค. ท่ีครอบแก้วมีรูร่ัวท าให้ไฟท่ีเทียนดบั 

ง. เม่ือเวลาผา่นไปหนตูายและไฟท่ีเทียนดบั 

รัว้ 

แผน่ไม้ 

รถบรรทกุ 
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4. ข้อใดบอกเหตุผลในการเลือกใช้เคร่ืองมือวัดความยาวรอบต้นเสาได้ถูกต้องและ
เหมาะสมท่ีสดุ 

ก. ใช้ตลบัเมตรวดั เพราะสะดวกในการวดั 

ข. ใช้ไม้เมตร เพราะไม้เมตรยาววดัรอบเสาได้ 

ค. ใช้ไม้บรรทดัพลาสตกิวดั เพราะออ่นสามารถวดัได้รอบต้นเสา 
ง. ใช้เชือก และไม้เมตรวดั เพราะวดัได้สะดวกและรวดเร็วกวา่ 

5. ข้อใดสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการจ าแนกใบไม้ตอ่ไปนี ้  
 
 
 
 
 
 

ก.  ลกัษณะปลายใบ     ข. ลกัษณะขอบใบ 

  ค.  รูปร่าง        ง.  การจดัเรียงของเส้นใบ 

6. หากท าการแบง่ผลไม้ ออกเป็นกลุม่ๆ ได้ดงัแผนผงั ดงันี ้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

นกัเรียนคดิวา่ผลไม้ในข้อใดจดัอยูใ่นกลุม่ท่ี 3 
ก. ฝร่ัง         ข.  ล าไย 

ค. ขนนุ        ง.  มะมว่ง 

 

ผลไม้ที่ซือ้มาจากตลาด 

รูปร่างกลม รูปร่างรี 

มีเมลด็เดียวในผล มีหลายเมลด็ในผล 

กลุม่ที่ 1 กลุม่ที่ 2 กลุม่ที่ 3 กลุม่ที่ 4 

มีเมลด็เดียวในผล มีหลายเมลด็ในผล 
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7. เกณฑ์ในข้อใดใช้จดักลุม่อปุกรณ์ตา่งๆออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี ้
             

 

 

 

 

 
ก. ราคา          ข. ประโยชน์ท่ีใช้ 

ค. ขนาด        ง. อนัตรายท่ีจะเกิดขึน้ 

8. นกัเรียนควรใช้ข้อความใด เพ่ือให้ผู้ อ่ืนเข้าใจวา่ เป็นสิ่งของหมายเลข  2 
                                                 
 
 
 
 
 

ก. มีฝา        ข. มีพลาสติดหุ้ม 

  ค.  ขวดใส        ง. มีรูปสิงห์ 

9. ถ้านกัเรียนต้องการบอกลกัษณะของรถท่ีตนช่ืนชอบให้เพ่ือนเข้าใจ  นกัเรียนจะ 
น าเสนอข้อมลูในรูปแบบใด                                

ก. กราฟ        ข. การบรรยาย 

ค. ตาราง        ง.  แผนท่ี 

10. นกัเรียนเห็นภาพนีแ้ล้วจะลงความเห็นได้วา่อยา่งไร        
 

 

 

 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 

หมายเลข 1 หมายเลข 2 
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ก. บ้านเมืองนา่อยู่      ข.  ใจดีเลีย้งปลาไว้ให้คนงานกิน 

ค.  รักธรรมชาตชิอบปลกูต้นไม้   ง.  ขาดความรับผิดชอบตอ่ส่วนรวม 

11. นกัเรียนคดิวา่ ค าอธิบายในข้อใดท่ีเกินจากข้อมลูการสงัเกต 
ก.  ดนิสอในภาพนีย้าวประมาณ 6 นิว้ มีลวดลาย  

 

 

 

ข. ภายในห้องมีเศษขยะอยูม่าก 

 
 
 
 
 

ค. กล้วยผลนีมี้จดุสีด า แสดงว่าเป็นกล้วยเนา่ 

 
 
 

ง. มีลกูอมหลากสี ชิมดมีูรสหวาน 
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 “ชาวสวนมะยงชิดตา่งดีใจหลงัจากเปล่ียนจากใช้ปุ๋ ยเคมีมาใช้ปุ๋ ยชีวภาพ พบวา่ปีนี  ้

มะยงชิดออกลกูดก ขายได้ก าไรดี” 

จากข้อความข้างต้นใช้ตอบค าถามข้อ 12-14 
12. จากข้อความข้างต้น นกัเรียนจะตัง้สมมตฐิานได้อยา่งไร จงึจะเหมาะสมท่ีสดุ 

ก. ปุ๋ ยคอกและปุ๋ ยเคมีมีคณุภาพแตกตา่งกัน 

ข. ปุ๋ ยเคมีชว่ยให้ต้นมะยงชิดแข็งแรง ออกลกูเยอะ 

ค. ปุ๋ ยชีวภาพท าให้ต้นมะยงชิดออกลกูดกกว่าปุ๋ ยเคมี 

ง. ปุ๋ ยเคมีเป็นปุ๋ ยท่ีมีคณุภาพ มะยงชิดจงึออกลกูดก   

13. ในการทดลองนี ้นกัเรียนคดิวา่สิ่งท่ีต้องตดิตามด ูคือข้อใด 
ก. ชนิดของปุ๋ ย       ข.  สีของลกูมะยงชิด 

ค. ชนิดของต้นมะยงชิด     ง.  จ านวนลกูมะยงชิด 

14. อปุกรณ์ท่ีจ าเป็นท่ีสดุส าหรับการทดลองนีมี้อะไรบ้าง                           
ก. ต้นมะยงชิด  ปุ๋ ย น า้     ข.  ต้นมะยงชิด  ดิน  น า้ 

ค.   ต้นมะยงชิด  ปุ๋ ย แสงแดด น า้   ง.   ปุ๋ ย น า้  แสงแดด 

ตารางบอกค่าของแรงท่ีใช้ในการเล่ือนกล่องให้ไถลไปบนพืน้ผิวชนิดต่างๆ เม่ือใช้
ความเร็วคงท่ี 
 

 

 

 

15. จากข้อมลูข้างต้น  หากต้องการออกแรงมากท่ีสดุ  พืน้ห้องนัน้ควรจะเป็นพืน้ผิวชนิด 
ใด 

ก. ผิวล่ืน        ข. ผิวท่ีเป็นผ้า 

  ค. ผิวท่ีเป็นกระดาษทราย    ง. ผิวท่ีเป็นแก้ว 

 

ชนิดของพืน้ผิว แรงที่ใช้(นิวตัน) 

ผิวล่ืน 42-56 

ผิวท่ีเป็นผ้า 112 

ผิวท่ีเป็นกระดาษทราย 140 

ผิวท่ีเป็นแก้ว 84 
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แบบวัดทักษะทางสังคม(Social  Skills  Test) 

 ประเมินนกัเรียน ช่ือ-นามสกลุ................................................................... ชัน้ ป.4  เลขท่ี.... 
ค าชีแ้จง 

โปรดตอบค าถามแต่ละข้อตามความคิดเห็น ความรู้สึกหรือการกระท าท่ีแท้จริงของ
นกัเรียน เพ่ือให้นกัเรียนรู้จกัทกัษะทางสงัคมของตนเอง และเป็นแนวทางในการปรับปรุงทกัษะทาง
สงัคม และการสร้างสมัพนัธภาพ การท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน ให้เป็นประโยชน์ตอ่ไป 

โปรดใส่เคร่ืองหมาย ✓ ในระดบัท่ีตรงกับความคิดเห็น ความรู้สึก หรือการกระท าของ
นกัเรียนมากท่ีสดุและกรุณาตอบทกุข้อ   

 
ข้อความ 

 

ระดับความคดิเห็น 
หรือการปฏิบตั ิ

จริง
ที่สุด 

จริง ไม่จริง 

1. นกัเรียนจะแสดงอาการหงดุหงิดทนัทีท่ีถกูเพ่ือนขดัใจ    

2. หากมีเพ่ือนท าให้นกัเรียนไมพ่อใจ  นกัเรียนจะตอบโต้ทนัที    

3. เม่ือทะเลาะกบัเพ่ือน  นกัเรียนจะไมแ่สดงอาการโกรธ    

4. นกัเรียนไมช่อบเพ่ือนคนใด  นกัเรียนจะไมค่ยุด้วย    

5. นกัเรียนไมแ่สดงอารมณ์ก้าวร้าวใสเ่พ่ือนหรือคณุครู    

6. นกัเรียนพดูกบัเพ่ือนด้วยถ้อยค าสภุาพ    

7. นกัเรียนพดูแสดงความคดิเห็นให้เพ่ือนคนอ่ืนเข้าใจได้    

8. นกัเรียนมีน า้ใจให้เพ่ือนทกุคน    

9. นกัเรียนมีความสขุและสบายใจท่ีได้ท างานกบัเพ่ือนๆ    

10. เม่ือเพ่ือนไมต่ัง้ใจท างาน  นกัเรียนจะเข้าไปวา่เพ่ือนแรงๆ    

11. นกัเรียนตัง้ใจท างานของตนเองท่ีได้รับมอบหมายจากกลุ่ม
อยา่งเตม็ความสามารถ 

   

12. นกัเรียนชว่ยเพ่ือนท างานท่ีครูมอบหมายจนส าเร็จ    

13. นกัเรียนให้ก าลงัใจเพ่ือนในกลุม่ขณะท างาน    

14. นกัเรียนรับฟังความคดิเห็นของเพ่ือนในกลุม่    

15. นกัเรียนและเพื่อนร่วมมือกนัท างานเป็นอยา่งดี    

(ฉบับครูประเมินนักเรียน) 
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ข้อความ 

 

ระดับความคดิเห็น 
หรือการปฏิบตั ิ

จริง
ที่สุด 

จริง ไม่จริง 

16. นกัเรียนน าเพ่ือนๆ ในกลุม่ท างานจนส าเร็จ    

17. นกัเรียนคอยกระตุ้นให้เพ่ือนท างานกลุม่อยูเ่สมอ    

18. นกัเรียนไมค่อ่ยมัน่ใจในตนเองในการแสดงออกตอ่หน้า
เพ่ือนๆในห้อง 

   

19. นกัเรียนกล้าแสดงความคดิเห็น  เพ่ือความส าเร็จของกลุ่ม    

20. นกัเรียนคอยแนะน าเพ่ือนๆระหวา่งท างานกลุม่    

21. ในระหวา่งท างานกลุม่นกัเรียนแก้ปัญหาท่ีเกิดกบัตนเองได้    

22. ในขณะท างานนกัเรียนชว่ยเพ่ือนแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัเพ่ือน
ได้ 

   

23. นกัเรียนและเพื่อนช่วยกนัแก้ปัญหาในกลุม่โดยเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม 

   

24. นกัเรียนไมส่ามารถแก้ปัญหาความขดัแย้งของเพ่ือนในกลุม่
ได้ 

   

25. นกัเรียนแก้ไขปัญหาท่ีเป็นอปุสรรคในการท างานได้อยา่ง
เหมาะสม 

   

26. นกัเรียนไมรู้่สกึต่ืนเต้นท่ีได้เรียนและท ากิจกรรมใหม่ๆ     

27. เม่ือมีข้อสงสยันกัเรียนจะถามครูทนัทีหรือเม่ือมีโอกาส    

28. นกัเรียนหาข้อมลูเพิ่มเตมิ  เพ่ือพิสจูน์ข้อเท็จจริงในเร่ืองท่ี
ศกึษา 

   

29. นกัเรียนอยากเรียนรู้กิจกรรมอ่ืนๆอีก    

30. นกัเรียนสนกุและชอบสืบค้นข้อมลูร่วมกบัเพ่ือนๆ    

หมายเหต ุ: พฒันามาจากแบบวดัทกัษะทางสงัคมของ ดาราวรรณ กล่อมเกลีย้ง (2546, 
น.119-123) 
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ภาคผนวก ฉ 

ตัวอย่างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

แบบสะท้อนผลการเรียนรู้ 
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ภาคผนวก ช 

ภาพกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 
ตวัอยา่งผลงานนกัเรียน 

ตวัอยา่งแบบสะท้อนผลการเรียนรู้ 
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ภาพกจิกรรมการจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรม รู้จกัโครงสร้างพืชดอก 
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ภาพกจิกรรมการจัดการเรียน(ต่อ) 

กิจกรรม ขมุทรัพย์ในรากล าต้น 
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ภาพกจิกรรมการจัดการเรียน(ต่อ) 

กิจกรรม ห้องปรุงอาหาร 
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ภาพกจิกรรมการจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรม แกล้งพืชให้คายน า้ 
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ภาพกจิกรรมการจัดการเรียน(ต่อ) 

กิจกรรม รู้แล้วแยกให้ออก 
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ตัวอย่างผลงานนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 



  176 

ตัวอย่างผลงานนักเรียน(ต่อ) 
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ตัวอย่างผลงานนักเรียน(ต่อ)  
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ตัวอย่างแบบสะท้อนผลการเรียนรู้ 
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ตัวอย่างแบบสะท้อนผลการเรียนรู้(ต่อ) 
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ตัวอย่างแบบสะท้อนผลการเรียนรู้(ต่อ) 
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ตัวอย่างแบบสะท้อนผลการเรียนรู้(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวสิริมา ภู่สวสัดิ ์
วัน เดือน ปี เกิด 12 ธันวาคม 2534 
สถานที่เกิด จ.นครนายก 
วุฒกิารศึกษา ครุศาสตร์บณัฑิต(ค.บ.)    

สาขามธัยมศกึษา  
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทัว่ไปและชีววิทยา  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
กรุงเทพมหานคร  
 
การศกึษามหาบณัฑิต(กศ.ม.)  
สาขาวิทยาการทางการศกึษาและจดัการเรียนรู้  
วิชาเอกวิทยาการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
กรุงเทพมหานคร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 67/3 ม.8 ต.ศรีจฬุา อ.เมือง จ.นครนายก 26000   
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