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การวิจัยในครั้งนี ้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรข์องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชก้ารจัดการ
เรียนรูด้้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน 70 คน แบ่งออกเป็นกลุ่ม
ทดลอง 35 คน และกลุม่ควบคมุ 35 คน โดยใชก้ารสุม่ตวัอย่างแบบแบ่งกลุม่ กลุม่ทดลองไดร้บัการ
จัดการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการเรียนรู  ้5 ขัน้ตอน ส่วนกลุ่มควบคุมไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบสืบ
เสาะหาความรู ้เครื่องมือในการวิจยั ไดแ้ก่ (1) แผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการเรียนรู้ 5 
ขัน้ตอน (2) แผนการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้(3) แบบวดัความเป็นพลเมืองใสใ่จสงัคม 
และ (4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์วิเคราะหข์อ้มูลดว้ยสถิติเชิง
บรรยาย  การทดสอบที  Hotelling’s T2 และการวิ เคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนาม 
ผลการวิจัยพบว่า (1) กลุ่มทดลองมีความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมทั้งรายด้าน  ภาพรวม และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรส์ูงขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (2) กลุ่ม
ทดลองมีความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมทั้งรายด้านและภาพรวมสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แต่มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรไ์ม่แตกต่างกนั 
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เรียนรู ้5 ขัน้ตอน, การจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้
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The objective of this research is to develop active citizenship and science 

learning achievement for Grade Five Students through the GPAS 5 STEPS Process. The 
samples consisted of 70 students, divided into two groups; on experimental and a 
control group. Each group consisted of 35 students and used cluster random sampling. 
The experimental group was taught through the GPAS 5 STEPS Process; whereas the 
control group were taught through the Inquiry Process. The research instruments used 
in the study were as follows: (1) lesson plans of the GPAS 5 STEPS Process; (2) lesson 
plans of the Inquiry Process; (3) an active citizenship scale; and a (4) science learning 
achievement test. The data was analyzed by descriptive statistics, t-test, Hotelling’s 
T2 and MANOVA. The results indicated the following: (1) the active citizenship and 
science learning achievement of the experimental group were statistically significant at a 
high level of .05 before studying; and (2) active citizenship in the experimental group 
were statistically significant and higher than the control group at a level of .05, while 
science learning achievement was not statistically significant. 

 
Keyword : Active citizenship, Science Learning Achievement, GPAS 5 STEPS Process, 
Inquiry Process 
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บทที ่1 
บทน า 

 

ภูมิหลัง  
ปัจจุบนัคนทัง้ในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ประชากรมีการเดินทาง อพยพ 

ยา้ยถิ่นฐานจากประเทศหนึ่งไปยงัอีกประเทศหนึ่งเป็นจ านวนมากตัง้แต่อดีตถึงปัจจุบนั ท าใหเ้กิด
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ เกิดปัญหาการลื่นไหลทางวัฒนธรรม รวมทัง้ใน
ประเทศไทยเองก็ประสบปัญหาในเรื่องค่านิยม คณุธรรมจริยธรรม และพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปโดย
เป็นผลกระทบมาจากการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมจากต่างชาติเขา้มาสู่ประเทศไทย ผ่านสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พลเมืองในชาติโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ยังขาดวุฒิภาวะนั้นยังไม่
สามารถคัดกรองและเลือกรบัวัฒนธรรมที่ดีท าให้เกิดการปรบัเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมที่
มุ่งเน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมมากขึน้อาจท าให้ขาดจิตส านึก (ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2549) อีกทัง้กระแสอิทธิพลของวฒันธรรมต่างชาติที่ผ่าน
เข้ามาท าให้สังคมตกอยู่ในกระแสวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ผู้คนค านึงถึงประโยชน์ส่วนตน
มากกว่าประโยชนส์่วนรวม มีการแข่งขันกันอย่าง รุนแรง แก่งแย่ง เอารดัเอาเปรียบกัน ขาดจิต
สาธารณะ (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2559)  

จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้น าไปสู่ที่มาของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
พทุธศกัราช 2551 โดยกระทรวงศกึษาธิการ (2552) มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มีคณุลกัษณะอนั
พึงประสงค์ ให้ผู ้เรียนมีจิต สาธารณะ ที่ บ่งบอกความเป็นพลเมืองที่ ดีของชาติ นอกจากนี ้
คณุลกัษณะที่ส  าคัญที่ควรปลูกฝังใหน้ักเรียน คือความเป็นพลเมืองดี ซึ่งเป็นคุณลกัษณะที่ควรมี
อย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้คนรุ่นใหม่มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และ
แกปั้ญหาอย่างเป็นเหตเุป็นผล รวมทัง้พฒันาคุณธรรมจรยิธรรม การสรา้งระเบียบวินยั มีจิตส านึก
รบัผิดชอบต่อสงัคม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสงัคมไทยในอนาคต เป็น
แนวทางของการพัฒนาความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เป็นวิสัยทัศน์ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 สอดคลอ้งกบัแนวโนม้การจดัการศึกษาของโลก 
ที่ส่งเสริมทกัษะการรูเ้ท่าทัน ทักษะชีวิต การบูรณาการในลกัษณะสหวิทยาการ รวมทัง้มีการเนน้
วิชาการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง โดยกระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความส าคัญของการ
พฒันาการเรียนการสอนหนา้ที่พลเมือง และใหส้ถานศึกษาน าไปจดัการเรียนการสอนในรายวิชา
เพิ่มเติมในหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกับส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2547) แต่ละ
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ประเทศประกอบไปด้วยประชากรที่อาศัยอยู่ เป็นประชาชนในฐานะสมาชิกของรฐั ที่เกิดมามี
สัญชาติ และมีสิทธิในการได้รับประโยชน์ต่าง ๆ จากภาครัฐ เช่น ได้รับการคุ้มครองภายใต้
กฎหมาย สิทธิตามกฎหมายต่าง ๆ ในฐานะพลเมือง ดงันัน้ในฐานะพลเมืองจึงจ าเป็นตอ้งมีความ
รบัผิดชอบในหน้าที่ของการเป็นพลเมืองตามกฎเกณฑ์ของแต่ละสถานที่  นอกจากความเป็น
พลเมืองแลว้ สิ่งที่คนทุกคนควรไดร้บัการปลกูฝังคือความเป็นพลเมืองใสใ่จสงัคม (active citizen) 
ในปัจจุบนัเป็นวิชาบงัคบัที่สอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งอาจตรง
กับวิชาหนา้ที่พลเมืองของไทย ปัจจุบันค าว่าความเป็นพลเมืองจะมาแทนที่ค  าว่าหนา้ที่พลเมือง 
เพราะความเป็นพลเมืองนัน้ถือว่าตอ้งท าใหเ้กิดมิใช่เป็นเพียงหนา้ที่เท่านัน้ สิ่งที่ตอ้งท าใหเ้กิดขึน้
ในตัวบุคคลเพื่อใหเ้ป็นทรพัยากรที่มีค่าของสังคมของ ความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมหรือสถานะ
ของการเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคม ก็คือ คนที่มีความรบัผิดชอบต่อสังคม มีบทบาทร่วมกับผูอ่ื้นใน
ชุมชน มีจิตอาสา กระท าสิ่งต่าง ๆ โดยไม่หวงัผลตอบแทนแก่ตนเอง และจิตสาธารณะ มีจิตที่เห็น
แก่ประโยชนข์องสงัคม รกัสนัติภาพ (วรากรณ ์สามโกเศศ, 2558)  

วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชามุ่งหวังให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้ เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับ
กระบวนการ มีทกัษะที่ส  าคญัในการคน้ควา้หาความรูแ้ละสรา้งองคค์วามรูไ้ด ้และการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ที่จะส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้พัฒนาความคิด ทั้งความคิดที่ เป็นเหตุเป็นผล  ความคิด
สรา้งสรรค ์ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์มีความกลา้วิพากษ์วิจารณ ์มีทักษะส าคัญที่จ  าเป็น
ต่อการเรียนรู้ ทั้งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะส าคัญในศตวรรษที่  21                 
มีความสามารถในการคน้ควา้และสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สามารถ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  สามารถตัดสินใจ โดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่
ตรวจสอบได้ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) วิชาวิทยาศาสตรจ์ึงเป็นวิชาที่สอนให้
นักเรียนรูจ้ักการคิดอย่างเป็นระบบ และเหมาะแก่การปลูกฝังคุณลักษณะหรือพฤติกรรมอ่ืน ๆ        
ที่พึงประสงค ์ควบคู่ไปกับการสอนวิทยาศาสตร ์เช่น ท าการจัดการเรียนรูแ้ละพัฒนาผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์ความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์และทกัษะการท างานเป็นทีม 
(นิรชา อ ่าประเวทย์, 2560) และมีตอ้งมีการพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรร์วมทั้ง
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนควบคู่กัน และพบว่าผลท่ีไดคื้อผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนและคณุลกัษณะมีการพฒันาขึน้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเห็นความส าคัญของความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมและ
ความส าคญัของวิชาวิทยาศาสตร ์อีกทัง้ความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคม เป็นพฤติกรรมที่ควรปลกูฝัง
ควบคู่กบัการเรียนในรายวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในรายวิชาวิทยาศาสตร ์ที่มีกระบวนการคิดอย่าง



  3 

เป็นระบบ เป็นขัน้ตอน จึงท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง พบว่า การเป็นพลเมือง    
ใส่ใจสังคมเป็นหนทางในการพัฒนาความรบัผิดชอบของพลเมืองรุ่นใหม่ เป็นการรวมกันของ
ภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบผ่านการมีส่วนร่วม การจะเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคม จ าเป็นตอ้งมี
การให้ความรูแ้ก่นักเรียนซึ่งแตกต่างจากวิธีการเรียนรูแ้บบเดิม การใช้วิธีการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(active learning) ในการศึกษาเพื่อการเป็นพลเมืองมี ขอ้ดีมากกว่าวิธีการเรียนแบบรบัความรู ้
(passive learning) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรูแ้บบเดิม  (Seyedali Ahrari, 2014) สอดคล้องกับ
แนวคิดที่ว่า การจดักิจกรรมการเรียนรูท้ี่ท าใหผู้เ้รียนเกิดการปฏิบติัจรงิ จนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมความเป็นพลเมือง คือการสอนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เทคนิคการ
จดัการเรียนรูเ้ป็นไปอย่างหลากหลาย เนน้วิธีสอนเชิงรุกหรือการเรียนรูท้ี่ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ 
ลงมือปฏิบติัเพื่อใหเ้ด็กเกิดการเรียนรูแ้ละทกัษะผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ บทบาทของครูคือผู้
ชีแ้นะ สนับสนุนส่งเสริม อ านวยความสะดวกใหเ้กิดกิจกรรม (พิณสุดา สิริธรงัศร, 2014) โดยครู
ตอ้งเปลี่ยนบทบาทจากครูผูส้อนเป็นครูนกัจดัการความรู ้การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ใหผู้เ้รียนเกิด
การปฏิบติัจริงจนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความเป็นพลเมือง มีเทคนิคการจดัการเรียนรู้
เป็นไปอย่างหลากหลาย เนน้วิธีสอนเชิงรุก (active learning) เพื่อใหเ้ด็กเกิดการเรียนรูแ้ละทกัษะ 
ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะหแ์ละฝึกปฏิบติั บทบาทครูคือ ผูช้ีแ้นะ สนบัสนุนส่งเสริม อ านวยความ
สะดวกใหเ้กิดกิจกรรม (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559) จึงสรุปไดว้่าการจะพัฒนา
ความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคม ตอ้งอาศัยกระบวนการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก  ซึ่งมีไดห้ลากหลายวิธี 
ผูว้ิจยัไดพ้บว่า การจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เป็นกระบวนการจดัการเรียนรูท้ี่เป็น
ขัน้ตอนเหมาะที่จะใชใ้นการจัดการเรียนรู ้และกระบวนการเรียนรู ้5 ขั้นตอน (GPAS 5 STEPS) 
เป็นการพัฒนามาจากกระบวนการเรียนรู้แบบ GPAS เป็นกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ 
สอดคลอ้งกับการออกแบบการเรียนรูต้ามแนวทาง Backward Design (สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ (พว.), 2560) ซึ่งทัง้สองวิธีเป็นเป็นวิธีการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก (active learning) เหมาะสม
ในการใชพ้ฒันาความเป็นพลเมืองใสใ่จสงัคมและผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์

จากเหตุผลขา้งตน้ จึงท าใหผู้ ้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาความเป็นพลเมืองใส่ใจ
สังคมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้
กระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน เพื่อน าผลที่ไดไ้ปเป็นแนวทางในการพฒันาความเป็นพลเมืองใส่ใจ
สงัคมควบคู่กับพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนใหแ้ก่ผูเ้รียน ซึ่งเป็นพืน้ฐานของพลเมืองดีที่จะเป็น
อนาคตของชาติที่มีคณุภาพต่อไป 
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ความมุ่งหมายในการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้

1. เพื่อเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมและผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรก์่อนและหลงัไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน  

2. เพื่อเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมและผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร ์หลงัไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน และการจดัการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู ้

 
 

ความส าคัญของการวิจัย  
ผลของการวิจัยในครั้งนี ้ ท าให้มีแผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการเรียนรู ้5 

ขั้นตอน ที่สามารถใช้พัฒนาความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน  เพื่อเตรียมพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นพลเมืองที่ ดีและมีความรู้
ความสามารถต่อไปในอนาคต อันจะเป็นประโยชนแ์ละเป็นแนวทางส าหรบัครูผูส้อน ในการน า
แผนการจัดการเรียนรูไ้ปใช้ และเป็นแนวทางในการน าแผนการจัดการเรียนรูไ้ปประยุกต์ใชก้ับ
นกัเรียนในระดบัชัน้อ่ืน หรือในบรบิทอ่ืนต่อไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  
ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้เป็นนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาล

พระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2564 ที่เรียนในหอ้งเรียนปกติ จ านวน 3 หอ้งเรียน จ านวน 132 คน  

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
นกัเรียนที่ก าลงัศกึษาชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ภาค

เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 2 หอ้งเรียน หอ้งเรียนละ 35 คน รวม ทัง้หมด 70 คน ก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป G*Power 3.1 ไดค่้าขนาดอิทธิพลที่ 0.95 ก าหนด
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และระบุอ านาจการทดสอบที่ 0.95 โดยมีขัน้ตอนการเลือก
กลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  และการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling)  
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ตัวแปรทีศ่ึกษา  
1. ตวัแปรอิสระ คือ การจดัการเรียนรู ้ไดแ้ก่ 

1.1 การจดัการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน  
1.2 การจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้ 

2. ตวัแปรตาม  
2.1 ความเป็นพลเมืองใสใ่จสงัคม 
2.2 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์

ขอบเขตของเนือ้หา 
การศึกษาครั้งนี ้ ใช้เนื ้อหาสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียน รู้

วิทยาศาสตร ์(ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2551 สาระที่ 3 วิทยาศาสตรโ์ลก และอวกาศ  ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 เรื่องน า้  

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวิจัย 
ระยะเวลาที่ใชใ้นการทดลอง ระหว่างเดือน มิถุนายน 2564 โดยท าการวัดก่อนการ

ทดลอง 2 คาบ และด าเนินการจัดการเรียนรู ้จ านวน 10 คาบ วดัหลงัการทดลอง 2 คาบ รวม 14 
คาบ โดยผูว้ิจยัเป็นผูด้  าเนินการจดัการเรียนรูท้ัง้สองกลุม่ 
 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดน้ิยามศพัทเ์พื่อความเขา้ใจเฉพาะส าหรบังานวิจยัไว ้ดงันี ้

1. ความเป็นพลเมืองใสใ่จสงัคม หมายถึง พฤติกรรมของนกัเรียนที่มีความรบัผิดชอบ 
เคารพสิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้น ตระหนักถึงส่วนรวมเป็นหลัก ใส่ใจปัญหาของส่วนรวมและใส่ใจ
สิ่งแวดลอ้ม รกัความยุติธรรม อยู่บนพืน้ฐานของประชาธิปไตย มีความกระตือรือรน้ที่จะร่วมสรา้ง
ความสงบสขุใหแ้ก่สว่นรวม ซึ่งวดัไดจ้ากพฤติกรรม 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

1.1 ค่านิยมประชาธิปไตย หมายถึง พฤติกรรมของนกัเรียนที่แสดงออกถึง การรบั
ฟังความคิดเห็น เขา้ใจความต่างระหว่างบคุคล ใหค้วามส าคญักบัสิทธิของตนเองและผูอ่ื้น  

1.2 การแสดงออกด้านประชาธิปไตย หมายถึง พฤติกรรมของนักเรียนที่
แสดงออกถึง การเคารพกฎ กติกาของสงัคมและโรงเรียน ปฏิบติัตามหนา้ที่และความรบัผิดชอบ
ของตนเอง 

1.3 การอยู่ร่วมกนัในชุมชน หมายถึง พฤติกรรมของนกัเรียนที่แสดงออกถึง การ
มีสว่นรว่มในสงัคมและโรงเรียน รบัผิดชอบต่อสมบติัสาธารณะ ช่วยเหลือผูอ่ื้น 
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1.4 การเขา้ร่วมเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม หมายถึง พฤติกรรมของนกัเรียน
ที่แสดงออกถึง การเป็นอาสาสมัคร มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  เข้าร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชนหรือ 
โรงเรียน ใสใ่จและรว่มอนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้ม 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์หมายถึง ความรู้ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องน า้ ที่เกิดขึน้หลังจากไดร้บัการจัดการเรียนรูด้้วยกระบวนการเรียนรู ้5 
ขั้นตอน และการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้ ประเมินจากการท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์เรื่องน า้และการด ารงชีวิต เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้  
3. กระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน หมายถึง กระบวนการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกที่ส่งเสริม

การคิดอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับการเรียนรูต้ามแนวทาง Backward Design โดยจัดเป็น
กระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขั้นที่  1 รวบรวมข้อมูล (Gathering) เป็นการรวมกลุ่ม แบ่งหน้าที่  ตั้งค าถาม
เก่ียวกบัประเด็นที่ศึกษา รวบรวมขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง มาคดัเลือกและจดัเก็บเพื่อน าไปสู่การสรุปและ
จดักระท าขอ้มลู 

ขัน้ที่ 2 วิเคราะหแ์ละสรุปความรู ้(Processing) เป็นการจัดกระท าขอ้มูลโดยใช้
แผนภาพความคิดมาช่วยจัดความคิดให้เป็นระบบ และวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อน าไปสูค่วามส าเรจ็ของกลุม่ 

ขัน้ที่ 3 ขัน้ปฏิบัติและสรุปความรูห้ลงัการปฏิบติั (Applying and constructing 
the knowledge) เป็นขั้นตอนการปฏิบัติ ทดลองและลงมือท า สรุปเป็นความรู้ ท าใบงาน ใบ
ความรู ้สรุปความคิดรวบยอด เพื่อน าไปสูก่ารขยายความรู ้

ขั้นที่ 4 สื่อสารและน าเสนอ (Applying and communication skill) เป็นการใช้
ความคิดสรา้งสรรคใ์นการน าเสนอ รายงาน อภิปราย เผยแพรจ่ดัท าสื่อเพื่อเผยแพรค่วามรู ้ 

ขัน้ที่ 5 ประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า (Self-regulating) เป็นการวิเคราะหจ์ุดอ่อน จุด
แข็งของกลุม่และตนเองเพื่อปรบัปรุงแกไ้ข  

4. การจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้ หมายถึง การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุกที่เน้น
กระบวนการแสวงหาความรู ้ที่จะช่วยใหผู้เ้รียนคน้พบความจริงต่าง ๆ ดว้ยตนเองอย่างมีขัน้ตอน
โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน คือ 

ขัน้ที่ 1 สรา้งความสนใจ (Engagement) เป็นการจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่
กระตุน้ ใหผู้เ้รียนเกิดความสงสยั ใครรู่อ้ยากรูอ้ยากเห็น แลว้เกิดปัญหาหรือประเด็นที่จะศกึษา  
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ขัน้ที่ 2 ส ารวจและคน้หา (Exploration) เป็นการจดักิจกรรมหรือสถานการณท์ี่ให้
ผูเ้รียนมีประสบการณ์ร่วมกันเป็นกลุ่ม วางแผน และลงมือปฏิบติัในการส ารวจตรวจสอบปัญหา
หรือประเด็นที่ผูเ้รียนสนใจ 

ขั้น ที่  3 อธิบายและลงข้อส รุป  (Explanation) เป็ นการจัด กิ จกรรมหรือ
สถานการณท์ี่ใหผู้เ้รียนไดส้รา้งองคค์วามรูใ้หม่ร่วมกนัทัง้ชัน้เรียน โดยน าเสนอองคค์วามรูท้ี่ไดจ้าก
การส ารวจ ตรวจสอบ พร้อมทั้งวิเคราะห์ อธิบาย และเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายซักถาม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ขั้นที่  4 ขยายความรู ้(Elaboration) เป็นการจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ให้
ผู ้เรียนได้เพิ่มเติมหรือเติมเต็มองค์ความรู้ใหม่ โดยการอธิบายยกตัวอย่าง อภิปรายซักถาม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้และเชื่อมโยงความรูเ้น าไปประยกุตใ์ชใ้นเรื่องอ่ืน ๆ หรือในชีวิตประจ าวนั  

ขัน้ที่ 5 ประเมินผล (Evaluation) เป็นการจดักิจกรรมหรือสถานการณท์ี่ใหผู้เ้รียน
ไดป้ระเมินกระบวนการส ารวจตรวจสอบและผลการส ารวจตรวจสอบ อภิปรายซกัถามแลกเปลี่ยน
ความรูซ้ึ่งกนัและกนั 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
จากหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 ที่มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็น

คนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ผู ้เรียนมีจิต สาธารณะ ที่บ่งบอกความเป็นพลเมืองที่ดี  
(ส  านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน , 2552) สิ่งที่คนทุกคนควรได้รบัการปลูกฝังคือ
ความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคม (สถาบนัพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2560) ซึ่งเป็นคนที่มีความ
รบัผิดชอบต่อสังคม มีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ กระท าโดยไม่หวังผลตอบแทน  (วรากรณ์ สาม
โกเศศ, 2558)  และส่งเสริมการบูรณาการในลกัษณะสหวิทยาการ รวมทัง้มีการเนน้วิชาการศึกษา
เพื่อความเป็นพลเมือง และความส าคญัของวิชาวิทยาศาสตร ์ที่เป็นวิชาที่มีกระบวนการคิดที่เป็น
ระบบ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนพัฒนาความคิดทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล  มีทักษะที่ส  าคัญทั้งทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรแ์ละทักษะในศตวรรษที่  21 ในการคน้ควา้และสรา้งองคค์วามรูด้ว้ย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู  ้สามารถแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 
ผูว้ิจยัจึงเลือกใชก้ระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน และการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้ 

กระบวนการเรียนรู ้5 ขั้นตอน มี 5 ขั้นตอน (สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 
2560) คือ ขัน้ที่ 1 รวบรวมขอ้มูล ขัน้ที่ 2 วิเคราะหแ์ละสรุปความรู ้ขัน้ที่ 3 ปฏิบติัและสรุปความรู้
หลงัการปฏิบติั  ขัน้ที่ 4 สื่อสารและน าเสนอ ขัน้ที่ 5 ประเมินเพื่อเพิ่มคณุค่า และการจดัการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรูม้ี 5 ขัน้ตอน (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, 2545) 
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ไดแ้ก่ ขั้นที่ 1 สรา้งความสนใจ ขั้นที่ 2 ส ารวจและค้นหา ขั้นที่ 3 อธิบายและลงขอ้สรุป ขั้นที่ 4 
ขยายความรู ้ขัน้ที่ 5 ประเมินผล ซึ่งทัง้ 2 วิธีเป็นกระบวนการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก (active learning) 
จากการศึกษาพบว่าแนวคิดนีส้ามารถพัฒนาทั้งความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์และแสดงเป็นภาพกรอบแนวคิดการวิจยัไดด้งัภาพประกอบ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั   
 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรูด้้วยกระบวนการเรียนรู ้5 ขั้นตอน มีความเป็น

พลเมืองใส่ใจสงัคมและผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรห์ลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการ
ทดลอง 

2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรูด้้วยกระบวนการเรียนรู ้5 ขั้นตอน มีความเป็น
พลเมืองใสใ่จสงัคมและผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรส์งูกว่านกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการ
เรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้

การจดัการเรียนรู ้

1. กระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน  
   ขัน้ที่ 1  รวบรวมขอ้มลู  
   ขัน้ที่ 2 วิเคราะหแ์ละสรุปความรู ้
   ขัน้ที่ 3 ขัน้ปฏิบตัิและสรุปความรูห้ลงัการปฏิบตัิ     
   ขัน้ที่ 4 สื่อสารและน าเสนอ  
   ขัน้ที่ 5 ประเมินเพื่อเพ่ิมคณุค่า 

1. ความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคม 
   1.1 ค่านิยมประชาธิปไตย 
   1.2 การแสดงออกดา้นประชาธิปไตย  
   1.3 การอยู่รว่มกนัในชุมชน  
   1.4 การเขา้รว่มเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม 

2. การเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้ 
   ขัน้ที่ 1 สรา้งความสนใจ 
   ขัน้ที่ 2 ส ารวจและคน้หา 
   ขัน้ที่ 3 อธิบายและลงขอ้สรุป 
   ขัน้ที่ 4 ขยายความรู ้
   ขัน้ที่ 5 ประเมินผล 

2. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 
ในการวิจัยในครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับการพัฒนาความ

เป็นพลเมืองใสใ่จสงัคมและผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 5 โดยใชก้ระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน และไดน้ าเสนอตามหวัขอ้ต่อไปนี ้

1. เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัความเป็นพลเมืองใสใ่จสงัคม  
1.1 ความหมายของความเป็นพลเมืองใสใ่จสงัคม 
1.2 แนวคิดของความเป็นพลเมืองใสใ่จสงัคม  
1.3 ลกัษณะของความเป็นพลเมืองใสใ่จสงัคม 
1.4 องคป์ระกอบของความเป็นพลเมืองใสใ่จสงัคม 
1.5 แบบวดัความเป็นพลเมืองใสใ่จสงัคม 
1.6 แนวทางการพฒันาความเป็นพลเมืองใสใ่จสงัคม 

2. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์
2.1 ความหมายของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์
2.2 สาระการเรียนรูแ้ละตวัชีว้ดัวิชาวิทยาศาสตร ์
2.3 แบบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์

3. เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน  
3.1 ความหมายของกระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน  
3.2 ขัน้ตอนของกระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน  
3.3 แนวทางของการใชก้ระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน  

4. เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้  
4.1 ความหมายของการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้ 
4.2 ขัน้ตอนของการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้ 
4.5 แนวทางของการใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้ 
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1. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม 
1.1 ความหมายของความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม 

การศึกษาความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม ผู้วิจัยไดท้ าการศึกษาเอกสารที่เก่ียวขอ้ง
เก่ียวกบัพลเมือง (citizen) รว่มดว้ย โดยมีผูใ้หค้วามหมายของพลเมืองไว ้ดงันี ้

ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (2555) กล่าวว่า พลเมืองหมายถึงการเป็นสมาชิกของ
สังคม ที่มี อิสรภาพควบคู่กับความรับผิดชอบ และมีสิทธิเสรีภาพ ควบคู่กับหน้าที่  โดยมี
ความสามารถในการยอมรบัความแตกต่าง และเคารพกติกาในการอยู่ร่วมกนั พรอ้มทัง้มีส่วนร่วม
ต่อความเป็นไปและการแกปั้ญหาของสงัคมของตนเอง 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2560)  กล่าวว่า พลเมือง หมายถึง
คณุลกัษณะของผูเ้รียนในสถานศึกษาสงักดักระทรวงศกึษาธิการ ที่แสดงออกถึงการมีความรูค้วาม
เขา้ใจ ความคิดหรือเจตคติ และการปฏิบติัตนในทางที่ดีงามว่าเป็นบุคคลที่มีความรบัผิดชอบต่อ
ตนเองและต่อสังคม รวมทั้งมีความเคารพผู้อ่ืน ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
ด ารงชีวิตรว่มกนัในสงัคมอย่างสนัติสขุ 

ส านกังานราชบณัฑิตยสถาน (2546) กล่าวว่า พลเมือง หมายถึง คนที่มีสิทธิและ
หนา้ที่ในฐานะประชาชนของประเทศใดประเทศหนึ่ง  หรือประชาชนที่อยู่ภายใตผู้ป้กครองเดียวกนั 
มักมีวัฒนธรรมเดียวกัน เช่น ประเทศจะเจริญหากผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครองหรือพลเมืองมี
ศีลธรรม พลเมืองส่วนใหญ่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิ่นแตกต่างไปจากพลเมืองในภาคอ่ืน ขา้ราชการไม่ควรปฏิบติัต่อชน
กลุ่มนอ้ยราวกับพวกเขาเป็นพลเมืองชัน้สอง คนไทยทุกคนควรท าตัวเป็นพลเมืองดี คือนอกจาก
ตระหนกัถึงสิทธิของตนเองแลว้ยงัตอ้งท าหนา้ที่ที่กฎหมายรฐัธรรมนญูก าหนดดว้ย เช่นเสียภาษีให้
รฐั  อนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ค าว่า พลเมือง มีความหมายต่างกบั ประชาชน ใน
แง่ที่เนน้สิทธิและหนา้ที่มากกว่าค าว่าประชาชน 

ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559) กล่าวว่า พลเมือง หมายถึง บุคคลที่
ไดร้บัการปลูกฝังหรือสรา้งจิตส านึกใหป้ระพฤติปฏิบติัตามหลกัศีลธรรมและคณุธรรมทางศาสนา 
กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครู 
อาจารย ์หรือจิตส านึกที่ถูกตอ้ง เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม และเป็นการสรา้งคุณค่าของตนเอง
ให้เป็นที่ยอมรบัของสังคม สามารถรบัผิดชอบตนเองได้ ตลอดจนบุคคลนั้น ๆ จะต้องเสียสละ
ความรูค้วามสามารถของตนเองเพื่อประโยชนต่์อสว่นรวมและความเจรญิกา้วหนา้ของประเทศ 

จากการศกึษาความหมายของพลเมือง สรุปไดว้่า พลเมืองคือสมาชิกของสงัคม เป็น
ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามหลักศีลธรรมและคุณธรรม กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
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วฒันธรรมของชาติ มีจิตส านึกที่ถูกตอ้ง เป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม ค านึงถึงประโยชนส์่วนรวมและ
การด ารงชีวิตอยู่รว่มกนัอย่างสนัติสขุในสงัคม 

จากการศกึษาเอกสารที่เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัพลเมืองใสใ่จสงัคม (active citizen) พบว่า
มีผูใ้หค้วามหมายของพลเมืองใสใ่จสงัคมไว ้ดงันี ้

พรชนก ปรีปาน (2561) ใหค้วามหมายของ active citizen ว่า หมายถึง พลเมือง
ใส่ใจสังคม เป็นคนที่มีจิตอาสาแล้ว พรอ้มเรียนรูอ้ยู่เสมอ รูบ้ทบาทหน้าที่ของตัวเอง มีความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม รวมทัง้มีจิตสาธารณะ 

วรากรณ์ สามโกเศศ (2558) ให้ความหมายของ active citizen ว่า หมายถึง 
พลเมืองใส่ใจสงัคม คือ คนที่มีความรบัผิดชอบต่อสงัคม มีบทบาทในชุมชน มีจิตอาสา กระท าสิ่ง
ต่าง ๆ โดยไม่หวงัผลตอบแทนแก่ตนเอง และมีจิตสาธารณะ มีจิตที่เห็นแก่ประโยชนข์องสงัคมเป็น
หลัก ศรทัธาในการอนุรกัษ์ทรพัยากรเพื่อถนอมสิ่งแวดลอ้ม รกัสันติภาพ ร่วมบริจาคทรพัยากร 
เพราะตระหนกัดีว่าเป็นความรบัผิดชอบของตน 

ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสริมสขุภาพ (สสส.) (2557) ใหค้วามหมาย
ของ active citizen ว่า หมายถึง พลเมืองใสใ่จสงัคม พลเมืองอาสา หรือพลเมืองตื่นรู ้คือ ผูท้ี่เขา้ใจ
ถึงหนา้ที่ และกระท าการใด ๆ ดว้ยความรบัผิดชอบไม่ว่าจะเป็น การช่วยพัฒนาชุมชนและสงัคม 
รวมทัง้ตระหนกัถึงปัญหาสงัคมที่เกิดขึน้ เป็นผูท้ี่มีความเชื่อและความเขา้ใจเรื่องการมีส่วนร่วมใน
แนวทางประชาธิปไตย  

ศภุรตัน ์รตันมกุข ์(2556) ใหค้วามหมายของ active citizen ว่า หมายถึง ความ
เป็นพลเมืองใส่ใจสงัคม คือ  พลเมืองที่มีความเก่ียวกบัเรื่องจิตอาสาและไม่ใช่จิตอาสา เพราะบาง
เรื่องของพลเมืองใส่ใจสงัคมเป็นเรื่องของหนา้ที่และความรบัผิดชอบต่อสงัคมส่วนรวมที่เชื่อมโยง
ปัจเจกบุคคลกับเรื่องสาธารณะ ส่วนเรื่องจิตอาสานั้นเป็นเรื่องของความสมัครใจไม่มีใครบังคับ 
อย่างไรก็ตามหากเราพิจารณาที่นิยามความหมายของจิตอาสาหรืออาสาสมคัรจิตอาสาเป็นเรื่องที่
มีองคป์ระกอบพฤติกรรมที่ส  าคัญ คือการเลือกกระท าสิ่งต่าง ๆ ที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรกระท าและ
เป็นความรบัผิดชอบต่อสงัคม โดยไม่หวงัผลตอบแทนเป็นเงินทอง และการกระท านีไ้ม่ใช่ภาระงาน
ที่ตอ้งท าตามหนา้ที่ 

Andrej nosko และ katalin szeger (2013) ให้ความหมายของ active citizen 
ว่าหมายถึง คนที่มีส่วนร่วมในชุมชนทอ้งถิ่น และระบอบประชาธิปไตยทุกระดับ ตัง้แต่ระดบัเมือง
ไปจนถึงระดับประเทศ การเป็น ความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคม อาจมีเริ่มจากโครงการเล็ก ๆ เช่น 
การรณรงคเ์พื่อท าความสะอาดถนนหรือใหค้วามรูแ้ก่เยาวชนเก่ียวกับคุณค่า ค่านิยม และทักษะ
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และการมีส่วนร่วม การเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคม เป็นสิ่งหนึ่งที่ส  าคญัของสงัคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในระบอบประชาธิปไตย 

Lisa o'leary shuler (2010) ใหค้วามหมายของ active citizen ว่า หมายถึง คน
ที่มีความรบัผิดชอบ กระตือรือรน้ มีส่วนร่วมในสงัคมประชาธิปไตย รวมทัง้มีความตระหนักและ
ความเขา้ใจในความตอ้งการของทั้งชุมชนและประชากรที่หลากหลาย รวมถึงการรูถ้ึงสิทธิและ
ความรบัผิดชอบของการมีส่วนร่วมในระบบการเมืองและชุมชน เขา้ใจภาระหนา้ที่และรบัผิดชอบ
ในการร่วมปรบัปรุงและสรา้งชุมชนที่มีใหดี้ขึน้ ใส่ใจปัญหาสงัคม เขา้ใจและเชื่ อมั่นในอดุมการณ์
ประชาธิปไตย เห็นความส าคญัของการมีสว่นรว่มของสมาชิกทกุคนในชมุชน 

จากการศึกษาเอกสารที่ เก่ียวข้องกับความหมายของ active citizen พบว่ามีผู ้
ศึกษาวิจัย และใหค้วามหมายในหลายค า เช่น พลเมืองสรา้งสรรค ์พลเมืองอาสา พลเมืองต่ืนรู ้
และพลเมืองใส่ใจสังคม เมื่อศึกษาแลว้พบว่า ในการกล่าวถึงอย่างเป็นทางการของ ส านักงาน
กองทนุสนบัสนุนการสรา้งเสริมสขุภาพ (สสส.) ในงานวิจยัของและบทความของนกัวิชาการหลาย
ท่าน ใหค้วามหมายว่า active citizen คือ พลเมืองใส่ใจสงัคม ผูว้ิจัยจึงยึดใชค้  าว่า พลเมืองใส่ใจ
สงัคม ในการวิจยัครัง้นี ้

จะเห็นได้ว่า พลเมือง (citizen) และ พลเมืองใส่ใจสังคม (active citizen) มีความ
แตกต่างกัน  พลเมือง คือ สมาชิกของสงัคม ประพฤติปฏิบติักฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และวฒันธรรมของชาติ มีจิตส านึกที่ถูกตอ้ง เป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม ค านึงถึงประโยชนส์่วนรวม 
แต่พลเมืองใส่ใจสงัคม คือพลเมืองที่นอกจากมีความรบัผิดชอบ ปฏิบติัตามกฎ ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมแลว้ ยงัตอ้งมีจิตสาธารณะ กระท าทัง้สิ่งที่เป็นหนา้ที่และไม่ใช่หนา้ที่ มีความกลา้ในการ
เป็นผูน้  าและเขา้รว่มการเปลี่ยนแปลงเพื่อสงัคมที่ดีกว่า  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง สรุปได้ว่า  พลเมืองใส่ใจสังคม 
หมายถึง พลเมืองที่มีความรบัผิดชอบ เคารพสิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้น ตระหนักถึงชุมชนและสังคม
ส่วนรวมเป็นหลัก ใส่ใจปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม รักความยุติธรรม อยู่บนพื ้นฐานของ
ประชาธิปไตย มีความกระตือรือรน้ที่จะรว่มขบัเคลื่อนชมุชนและสงัคมใหก้า้วสูค่วามสงบสขุ 
 

1.2 แนวคิดของความเป็นพลใส่ใจสังคม 
จากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับแนวคิดของความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม มีผู้

ศกึษาและกลา่วถึงแนวคิดที่เก่ียวขอ้ง ดงันี ้



  13 

Jansen, Chioncel, และ Dekkers (2006) ไดศ้ึกษาเก่ียวกับการท างานร่วมกัน
ทางสงัคมและการบูรณาการการเรียนรูข้องความเป็น  active citizen กล่าวถึง มิติของความเป็น 
active citizen สรุปไดด้งัภาพประกอบ 3 

 

 
 

ภาพประกอบ 2 มิติของความเป็นพลเมืองใสใ่จสงัคม 
 

โดยเส้นประรอบพื ้นที่ รูปวงกลมคือพื ้นที่สาธารณะ เส้นประหมายถึงพื ้นที่ที่
สามารถปรบัเปลี่ยนตามพืน้ที่ของสงัคมนัน้ ๆ การมีความเป็น active citizen ตอ้งประกอบไปดว้ย
มิติความเป็น active citizen 4 มิติ ดงันี ้

1. บรบิท (context) เขา้ใจความแตกต่างหลากหลายในแต่ละสงัคมบริบทนัน้  
2. การเชื่อมต่อ (connection) มีความสมัพนัธก์บัคนอ่ืน ๆ ในสงัคม   
3. ความทา้ทาย (challenge) มีความทา้ทายในการเขา้รว่มกิจกรรมในสงัคม  
4. ความสามารถ (capacity) ท าหนา้ที่บนพืน้ฐานของสิทธิเสรีภาพ  
มิติทัง้ 4 มิติ สามารถท าใหเ้กิดกิจกรรมในชุมชน 4 ดา้น คือ 1. การรวมกลุ่ม 

(integration) 2. การติดต่อกัน (cohesion) 3. การมีตัวตน (identification) และ 4. การมีส่วนร่วม 
(participation) โดยสญัลกัษณล์กูศรสองหวัแสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธก์นัที่เกิดขึน้ในชมุชน  

วรากรณ ์สามโกเศศ (2558) กล่าวว่า องักฤษเป็นประเทศผูน้  าในเรื่องแนวคิด active 
citizen โดยมีสาเหตมุาจากความกังวลใจในเรื่องการใหค้วามสนใจในการเลือกตัง้ของคนรุ่นใหม่
ขององักฤษ ในหลายปีที่ผ่านมารฐับาลอังกฤษบงัคบัใหม้ีการศึกษาเรื่องความเป็นพลเมืองแก่เด็ก
ทุกคนจนถึงอายุ 14 ปี ในปัจจุบันแนวคิด active citizen ในระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐานจนถึง



  14 

มหาวิทยาลัย แพร่กระจายไปทั่ วโลก ไม่ว่าในอังกฤษ สกอตแลนด์ เดนมาร์ก แคนาดา 
สหรฐัอเมรกิา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายมหาวิทยาลยัในสหรฐัอเมริกา ส่วน  active citizenship 
ที่เป็นวิชาบงัคบัในระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา ซึ่งอาจตรงกบัวิชาหน้าที่พลเมืองของไทย โดย
ปัจจุบนัค าว่า ความเป็นพลเมือง ดูจะมาแทนที่ค  าว่า หนา้ที่พลเมือง เพราะความเป็นพลเมืองนัน้
ถือว่า ตอ้งท าใหเ้กิด มิใช่เป็นเพียงหน้าที่เท่านัน้ สิ่งที่ตอ้งท าใหเ้กิดขึน้ในตัวบุคคลเพื่อใหบุ้คคล
เหล่านัน้เป็นทรพัยากรที่มีค่าของสงัคม active citizen มิไดเ้กิดขึน้เพียงเพราะไดเ้รียนวิชานี ้หรือ
ท่องค าจ ากัดความได ้หากเกิดจากการบ่มเพาะโดยพ่อแม่ ครู และสงัคม ใหค้วามรบัผิดชอบเป็น
สิ่งซึ่งฝังอยู่ในตวัทกุคน 

จากการศึกษาแนวคิดของความเป็นพลเมืองใสใ่จสงัคม พบว่า ความเป็นพลเมืองใส่
ใจสังคมนั้นเป็นสิ่งส าคัญส าหรบัการอยู่ร่วมกันในชุมชน เพราะนอกจากพลเมืองต้องมีหน้าที่
พลเมือง มีความเป็นพลเมืองแลว้ ยังจ าเป็นตอ้งมีความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคม เห็นแก่ประโยชน์
สว่นรวม อยู่รว่มกบัผูอ่ื้น มีปฏิสมัพนัธ ์และใสใ่จปัญหาสงัคม 
 

1.3 องคป์ระกอบของความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม 
Bryony Hoskins และคนอ่ืน ๆ (2006) ท าการศึกษาลักษณะของความเป็น active 

citizen ในยุโรป และการวัดความเป็น active citizen ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของพลเมืองใส่ใจ
สงัคม (active citizen) ใน 4 ดา้น ดงัภาพประกอบ 3 

 
 

ภาพประกอบ 3 องคป์ระกอบของความเป็นพลเมืองใสใ่จสงัคม 
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โดย Bryony Hoskins ไดศ้ึกษาและก าหนดตวับ่งชีข้อง active citizenship ออกเป็น 
4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

1. ค่ านิ ยม ด้ านป ระชา ธิป ไตย  (Democratic Values) ป ระกอบ ไป ด้วย
ประชาธิปไตย ความแตกต่างทางวฒันธรรม และสิทธิมนษุยชน  

2. การแสดงออกดา้นประชาธิปไตย (Representative Democracy) ประกอบไป
ดว้ย การมีสว่นรว่มในพรรคการเมือง การออกเสียงเลือกตัง้ และการมีสว่นรว่มการเมืองของสตรี  

3. การอยู่ร่วมกันในชุมชน (Community life) ประกอบไปด้วย  การช่วยเหลือ
ชุมชน การมีส่วนร่วมในองคก์รทางศาสนา การมีส่วนร่วมในองคก์รทางธุรกิจ การมีส่วนร่วมใน
องคก์รทางวฒันธรรม การมีส่วนร่วมในองคก์รทางสงัคม การมีส่วนร่วมในองคก์รกีฬา และการมี
สว่นรว่มในองคก์รผูป้กครองและครู 

4. การเข้าร่วมเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Protest and social change) 
ประกอบไปดว้ย การประทว้ง การมีส่วนร่วมในสหภาพแรงงาน การมีส่วนร่วมในองคก์รเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอ้ม และการมีสว่นรว่มในองคก์รสิทธิมนษุยชน 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง สรุปไดว้่า องคป์ระกอบของความ
เป็นพลเมืองใส่ใจสงัคม ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ ค่านิยมดา้นประชาธิปไตย การแสดงออกดา้น
ประชาธิปไตย การอยู่ร่วมกนัในชุมชน และการเขา้ร่วมเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม โดยการอยู่
ร่วมกันในสังคมต้องมีความสัมพันธ์และเก่ียวข้องกัน และจ าเป็นต้องมีการร่วมกันท ากิจกรรม
ชมุชนที่เป็นสว่นรวม พลเมืองจึงตอ้งมีลกัษณะความเป็นพลเมืองใสใ่จสงัคมเพื่ออยู่รว่มกนั 

 
1.4 ลักษณะของความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม 

คิม จงสถิตย์วัฒนา (2560) ได้กล่าวถึงลักษณะของความเป็นพลเมืองต่ืนรู ้หรือ
พลเมืองใสใ่จสงัคมว่ามีลกัษณะ 7 ขอ้ ดงันี ้

1. มีจิตส านึกพลเมืองดี รูห้นา้ที่ มีจรยิธรรม เคารพความแตกต่างระหว่างบคุคล  
2. รูจ้กัคิดวิเคราะห ์คิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาได ้
3. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ แสดงทศันคติไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์
4. ใสใ่จสิ่งแวดลอ้ม รกัธรรมชาติ แผ่นดิน อยู่กบัธรรมชาติอย่างสนุทรีย ์
5. มีภาวะผูน้  า มุ่งมั่น รบัผิดชอบ กลา้ตดัสินใจ มีอดุมการณ ์
6. มีทกัษะการประกอบวิชาชีพ  
7. สรา้งสรรค ์ต่อยอด คิดนอกกรอบ  
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ปณสาสน์ ตัง้เจรญิ (2560) ไดศ้ึกษาวิจยัเรื่อง สถานการณท์างสงัคมและจิตลกัษณะ
ที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคมพฤติกรรมความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคม  ได้
แบ่งพฤติกรรมความเป็นพลเมืองใสใ่จสงัคมออกเป็น 3 ดา้น และแต่ละดา้นมีลกัษณะดงันี ้

1. ด้านความรบัผิดชอบส่วนบุคคล การปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือไม่ละเมิด
ขอ้บงัคบัของสงัคม และท าตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที่ หรือปา้ยสาธารณะ 

2. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การกระท าในชีวิตประจ าวันที่ไม่ เป็นการ
รบกวนผูอ่ื้น รบัผิดชอบดแูลของใชส้ว่นรวม หรือสิ่งของสาธารณะ และเป็นอาสาสมคัรเมื่อมีโอกาส 

3. ดา้นการมีส่วนร่วมทางสงัคม ติดตามเรื่องราว ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทาง
สงัคม เพื่อท าความเขา้ใจปัญหา และคน้หา หรือบ่งบอกถึงสิ่งที่ไม่ยติุธรรมของสงัคม  

มลูนิธิสยามกัมมาจล (2559) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคม 
ว่ามีลกัษณะดงันี ้

1. ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบติัตนตามสิทธิและหนา้ที่ของพลเมืองที่ดีตาม
กฎหมาย อาทิ ไปเลือกตั้ง เสียภาษี เกณฑ์ทหาร ฯลฯ ประกอบสัมมาชีพ ด ารงตนอยู่ในกรอบ
ศีลธรรมอนัดี 

2. มีจิตอาสา เอือ้เฟ้ือแบ่งปัน ใชศ้ักยภาพของตัวเองที่มีอยู่ช่วยเหลือหรือสรา้ง
ประโยชนใ์หก้บัผูอ่ื้นและสงัคมอย่างสม ่าเสมอ  

3. ไม่นิ่งดูดายต่อปัญหา ไม่นิ่งดูดายต่อปัญหาที่เกิดขึน้กับสังคมส่วนรวม ให้
ความสนใจศึกษาขอ้มลู เพื่อท าความเขา้ใจและวิเคราะหถ์ึงสาเหต ุพรอ้มทัง้เขา้ไปมีสว่นร่วมแกไ้ข
ปัญหาโดยเริ่มจากตนเอง 

4. มีส านึกรบัผิดชอบต่อสงัคม ยึดถือประโยชนข์องส่วนรวมเป็นคุณค่าหลกัใน
การด าเนินชีวิต ใหค้วามส าคญัต่อการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการสรา้งหรือผดงุความเป็นธรรม ความ
เสมอภาค ความผาสกุรว่มกนัของคนในสงัคมทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 

 วรากรณ ์สามโกเศศ (2558) ไดก้ลา่วถึงลกัษณะของพฤติกรรมความเป็นพลเมืองใส่
ใจสงัคม ว่ามีลกัษณะดงันี ้

1. การเคารพความแตกต่างของผูอ่ื้น เรื่องหนา้ตา ความเชื่อ เชือ้ชาติ  
2. เคารพสิทธิและความเสมอภาค  
3. มีความรบัผิดชอบในหนา้ที่ของตนเอง  
4. เคารพกฎหมายและกฎกติกาของสงัคม  
5. ใฝ่สนัติภาพ 
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ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (2557) ได้กล่าวถึง
ลกัษณะของพฤติกรรมความเป็นพลเมืองใสใ่จสงัคม ว่ามีลกัษณะดงันี ้

1. เคารพกติกาสังคม  ต่ืนเช้าไปโรงเรียนทันเสมอ การบ้านไม่ลอกกัน ข้าม
สะพานลอย ขบัรถถกูกฎไม่ปาดซา้ย แซงขวา สวมหมวกกนัน็อก ด่ืมไม่ขบั คาดเข็มขดันิรภยั 

2. ท าหนา้ที่ทางสงัคม ใชส้ิทธิเลือกตัง้ตามสิทธิของตนทุกครัง้ไม่ว่าจะเป็น อบต. 
ผูว้่า ส.ส. นายก เสียภาษีตรงไปตรงมาเสมอ เกณฑท์หารไม่หนี 

3. ติดตามข่าวสารบ้านเมือง สนใจเมื่อเกิดปัญหาสังคม สามารถวิเคราะห์
แยกแยะ และประเมินตนเองไดว้่า จะสามารถใหค้วามช่วยเหลือในเหตกุารณน์ัน้ไดอ้ย่างไร 

4. เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนหรือสังคม  ไม่ว่าจะประชุมหมู่บ้าน ประชุม
ผูป้กครองโรงเรียน การเขา้ช่วยกิจกรรมเมื่อวดัละแวกบา้นมีงาน ช่วยงานพฒันาชมุชน 

5. กล้าแสดงความคิดเห็น ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ก็สามารถแสดง
ความเห็นบนพืน้ฐานหลกัการประชาธิปไตย ที่ตอ้งรบัฟังซึ่งกนัและกนัแมจ้ะเป็นเสียงสว่นนอ้ย 

6. ไม่เพิกเฉยต่อความอยุติธรรมต่าง ๆ ในสงัคม ไม่ว่าจะเป็นช่วยรณรงคห์รือการ
แสดงออกที่ไม่เห็นดว้ยต่อความอยุติธรรมต่อผูด้อ้ยโอกาส ผูเ้สียเปรียบ ผูอ่้อนแอ 

7. เป็นอาสาสมัครเขา้ร่วมในสถานการณ์ หลายเหตุการณ์ไม่ไดต้อ้งการแค่เงิน 
แต่ตอ้งการอาสาสมคัรเขา้รว่ม การเขา้รว่มในเหตกุารณเ์หลา่นัน้เป็นสิ่งจ าเป็น 

8. มีภาวะความเป็นผู้น า ไม่ว่าจะในงานหรือกิจกรรมการช่วยเหลือสังคม
สว่นรวม กลา้คิดกลา้ตดัสินใจ ไม่ปัดความรบัผิดชอบ มีธรรมมาภิบาล 

Filiz Keser, Hanife Akar, และ Ali Yildirim (2011) ได้ศึกษาบทบาทของกิจกรรม
นอกหลกัสตูรในการศึกษาเก่ียวกบั active citizen ในประเทศตรุกี และรวบรวมขอ้มลูเชิงคณุภาพ 
สรุปเก่ียวกบัความเป็น active citizen ไว ้6 ดา้น ไดแ้ก่  

1. การรับรู ้เก่ียวกับสิทธิความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม (active citizenship 
perception) การรบัรูข้องนักเรียนเก่ียวกบัการเป็น active citizen นัน้มีพืน้ฐานอยู่บนเสาหลกัหา้
ประการ คือ 1) สิทธิความเป็นพลเมือง 2) ความรบัผิดชอบและภารกิจ 3) ความมุ่งมั่น 4) การมี
สว่นรว่มในสงัคม และ 5) ลกัษณะสว่นบคุคลและค่านิยมของพลเมือง 

2. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (social accountability) ความรบัผิดชอบทางสงัคม
และความตระหนักของพลเมืองส่วนใหญ่ในมิติต่อไปนี ้1) ความตระหนักต่อส่วนรวม 2) ใส่ใจ
กิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอ้ม 3) มีจิตส านึกและความรบัผิดชอบ 4) องคก์ร
เอกชนมีความตระหนกัต่อสว่นรวม 5) ช่วยเหลือผูอ่ื้น และ 6) มีสว่นรว่มแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ในสงัคม 
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3. ความตระหนักในความแตกต่างทางวัฒนธรรม (intercultural awareness) 
รบัรูถ้ึงความแตกต่างระหว่างวฒันธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นการยอมรบัความแตกต่างและ
ความหลากหลายของผูค้นทัง้ในดา้นเชือ้ชาติ ศาสนาหรือความคิด มีความอดทนอดทนเห็นอกเห็น
ใจ ใหค้วามส าคญัของการเคารพผูอ่ื้น 

4. การตระหนกัถึงประชาธิปไตยและสิทธิมนษุยชน (awareness of democracy 
and human rights) ของประชาธิปไตยความเสมอภาคความยุติธรรมในเสรีภาพและการตดัสินใจ 
ตระหนักถึงเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศและต่างประเทศ เห็นว่าสิทธิมนุษยชนเป็น
ปัญหาระดบัสากล 

5. ทักษะการคิดและการวิจัย (thinking and research skills) ทกัษะการคิดและ
ทกัษะการวิจยัภายใตแ้นวคิดของการท างานเป็นทีม มีการความร่วมมือ การเรียนรูแ้ละฝึกฝนและ
ท างานร่วมกัน ร่วมกันคิดร่วมกันวางแผน เรียนรูท้ี่จะตัดสินใจร่วมกับผูอ่ื้น จะสามารถท างานได้
อย่างราบรื่นและประสบความส าเรจ็  

6. ปฏิสัมพันธ์และทักษะส่วนบุคคล (interaction and intrapersonal skills) 
ทกัษะการน าเสนอ การพดูต่อหนา้ผูอ่ื้น มีทกัษะการฟังและการการสนทนา มีความมั่นใจในตนเอง 
ความรูส้กึมีคณุค่าในตนเอง และมีความคิดสรา้งสรรค ์

โดย Filiz Keser, Hanife Akar, และ Ali Yildirim สรุปลกัษณะของความเป็น active 
citizen ไว ้6 ดา้น ดงัภาพประกอบ 4 

 

 
ภาพประกอบ 4 ลกัษณะความเป็นพลเมืองใสใ่จสงัคม 6 ดา้น 
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Rebecca A. Denby (2008) ได้กล่าวถึงลักษณะของการเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม 
โดยแบ่งเป็นดา้นไว ้3 ดา้น ดงันี ้

1. ความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่ เสียภาษี ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ เคารพกฎหมาย 
2. การมีสว่นรว่มในกิจกรรมชมุชน งานสว่นรวม การบ าเพ็ญประโยชนเ์พื่อสงัคม 
3. ดา้นการปฏิรูปสงัคม ท าความเขา้ใจปัญหาของสงัคม และสาเหตุของปัญหา 

พรอ้มทัง้เขา้ไปแกไ้ขปัญหา 
จากขอ้สรุปดังกล่าวที่ผูว้ิจัยศึกษาลักษณะความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม พบว่ามีผู ้

นิยามไวห้ลายขอ้ที่แตกต่างกนั ผูว้ิจัยจึงไดท้ าการสรุปลกัษณะของความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคม
ออกเป็นด้าน 4 ด้าน โดยยึดองค์ประกอบการวัดความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม 4 ด้านของ 
Hoskins and Mascherini ดงัตารางแจกแจงต่อไปนี ้
 
ตาราง 1 แจกแจงความเป็นพลเมืองใสใ่จสงัคม 
 

 
ด้านท่ี 1 

ค่านิยมด้าน
ประชาธิปไตย  

ด้านท่ี 2 
การแสดงออกด้าน
ประชาธิปไตย  

ด้านท่ี 3 
การอยู่ร่วมกันในชุมชน  

ด้านท่ี 4  
การชุมนุมเพื่อการ

เปลีย่นแปลงทางสงัคม 

Hoskins and 
Mascherini (2008) 

• ประชาธิปไตย  
• ความแตกต่างทาง

วฒันธรรม  
• สิทธิมนษุยชน 

• การมีส่วนรว่มในพรรค
การเมือง  

• การออกเสียงเลือกตัง้  
• การมีส่วนรว่มทางการ
เมืองของสตรี 

• การช่วยเหลือชมุชน  
• การมีส่วนรว่มในองคก์ร
ต่าง ๆ 

 

• การรว่มประทว้ง  
• การมีส่วนรว่มในองคก์รเกี่ยวกบั
สิ่งแวดลอ้ม  

• การมีส่วนรว่มในองคก์รสิทธิ
มนษุยชน 

ปณสาสน์ ตัง้เจริญ  
(2560) 

 

•  การปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบ  

• ไม่ละเมิดขอ้บงัคบัของ
สงัคม 

• กระท าการที่ไม่เป็นการ
รบกวนผูอ้ื่นใหเ้ดือดรอ้น  

• รบัผิดชอบดแูลของใช้
ส่วนรวม หรือสิ่งของ
สาธารณะ 

• ติดตามเรื่องราว ข่าวสาร ความ
เคลื่อนไหวทางสงัคม  

• ท าความเขา้ใจปัญหา คน้หาหรือ
บ่งบอกถึงสิ่งที่ไม่ยตุิธรรมของ
สงัคม 

• เป็นอาสาสมคัรเมื่อมีโอกาส 

Rebecca A. Denby  
(2008) 

 
• ไปลงคะแนนเลือกตัง้ 
• เสียภาษี 
• เคารพกฏหมาย 

• เขา้รว่มงานส่วนรวมของ
ชมุชน 

• เขา้ใจปัญหาสงัคมและสาเหตุ
ของปัญหา 

• เขา้ไปแกไ้ขปัญหา 
• การบ าเพ็ญประโยชนเ์พื่อสงัคม 

คิม จงสถิตยว์ฒันา 
(2560) 

• เคารพความต่าง
ระหว่างบคุคล 

• มีจิตส  านึกพลเมือง
ด ี

  

• มีภาวะผูน้  า 
• คิดวิเคราะหแ์กปั้ญหาได ้
• สื่อสารมีประสิทธิภาพ แสดง
ทศันคติอย่างสรา้งสรรค ์

• คิดสรา้งสรรค ์ต่อยอด คดินอก
กรอบ 

• ใส่ใจสิ่งแวดลอ้ม รกัธรรมชาติ 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

 
ด้านท่ี 1 

ค่านิยมด้าน
ประชาธิปไตย  

ด้านท่ี 2 
การแสดงออกด้าน
ประชาธิปไตย  

ด้านท่ี 3 
การอยู่ร่วมกันในชุมชน  

ด้านท่ี 4  
การชุมนุมเพื่อการ

เปลีย่นแปลงทางสงัคม 

มลูนิธิสยามกมัมาจล 
(2559) 

• ปฏิบตัิตามสิทธิ 
• ไปเลือกตัง้  
• จ่ายภาษี 

•  ปฏิบตัิตามกฎหมาย 

• รบัผิดชอบต่อสงัคม 
• ประกอบอาชีพสจุริต 

• ไม่นิ่งดดูายต่อปัญหา เขา้รว่ม
แกไ้ขปัญหา 

• มีจิตอาสา สรา้งประโยชนใ์ห้
สงัคม 

วรากรณ ์สามโกเศศ 
(2558) 

• การเคารพความ
แตกต่างของผูอ้ื่น 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
หนา้ตา ความเชื่อ 
เชือ้ชาติ  

• เคารพสิทธิและ
ความเสมอภาค  

• มีความรบัผิดชอบใน
หนา้ที่ของตนเอง  

• เคารพกฎหมายและกฎ
กติกาของสงัคม 

•  

ใฝ่สนัติภาพ 

ส านกังาน สสส. (2557) 

• ยอมรบัความ
เปลี่ยนแปลงและ
ความต่าง 

• รบัฟังความคิดเห็น
ต่าง 

• ท าหนา้ที่ตามสิทธิ 
เลือกตัง้ เสียภาษี 

• เคารพกติกาสงัคม ไม่ลอก
การบา้น สวมหมวกกนัน็อก 
คาดเข็มขดันิรภยั 

• เขา้รว่มกิจกรรมชมุชน 
พฒันาชมุชน 

• เป็นอาสาสมคัรเมื่อมีโอกาส 
• มีภาวะผูน้  า ช่วยเหลอืส่วนรวม  
• ติดตามข่าวสาร สนใจปัญหา
สงัคม 

• กลา้แสดงความคิดเห็น 
ไม่เพิกเฉยต่อความอยตุิธรรม 

Keser (2011) 

• มีจิตส  านึกและ
ความรบัผิดชอบ 

• การยอมรบัความ
แตกต่างและความ
หลากหลายของ
ผูค้นทัง้ในดา้นเชือ้
ชาติ ศาสนาหรอื
ความคิด 

• ตระหนกัถึงเรื่อง
การละเมิดสิทธิ
มนษุยชน 

• สิทธิความเป็นพลเมือง 

• ความรบัผิดชอบ 
•  การมีส่วนรว่มในสงัคม 
• ช่วยเหลือผูอ้ื่น 
• มีความตระหนกัต่อ
ส่วนรวม 

• ท างานรว่มกนั 

 
• ปฏิสมัพนัธแ์ละทกัษะส่วนบคุคล  
• มีส่วนรว่มในการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้
ในสงัคม 
ใส่ใจกิจกรรมทางการเมือง 
เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอ้ม 

 
จากการศึกษาและการสรุปแจกแจงดังกล่าว ผูว้ิจัยจึงท าการนิยามพฤติกรรม

ความเป็นพลเมืองใสใ่จสงัคม เป็น 4 ดา้น และสรุปว่า ความเป็นพลเมืองใสใ่จสงัคมมีลกัษณะดงันี ้
1. ค่านิยมประชาธิปไตย หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึง การมีค่านิยม

ประชาธิปไตย การรบัฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เขา้ใจความต่างและความหลากหลาย ตระหนกัใน
เรื่องสิทธิมนษุยชน  

2. การแสดงออกดา้นประชาธิปไตย หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึง การ
เคารพกฎ กติกาของสงัคม ปฏิบติัตามหนา้ที่และความรบัผิดชอบของตนเอง 
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3. การอยู่รว่มกันในชุมชน หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึง การมีส่วนร่วม
ในสงัคม รบัผิดชอบต่อสมบติัสาธารณะ ช่วยเหลือผูอ่ื้น 

4. การชมุนมุเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออก
ถึง การเป็นอาสาสมคัร มีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น เขา้รว่มแกไ้ขปัญหาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม  
 

1.5 แบบวัดความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม 
1.5.1 แนวทางการสรา้งแบบวดัความเป็นพลเมืองใสใ่จสงัคม 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง พบว่า ยงัมีผูท้  าการศึกษาการวัด
พฤติกรรมความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคมเป็นจ านวนนอ้ย แต่มีการศึกษาและวดัตวัแปรที่คลา้ยคลึง
กนั คือ ความเป็นพลเมือง จึงไดท้ าการศกึษาการวดัความเป็นพลเมืองรว่มดว้ย ดงันี ้

ปณสาสน์ ตัง้เจรญิ (2560) ไดศ้ึกษาวิจยัเรื่อง สถานการณท์างสงัคมและจิต
ลักษณะที่ เก่ียวข้องกับพฤติกรรมความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมของนิสิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยวัดพฤติกรรมความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นความรบัผิดชอบส่วนบุคคล ดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมและ ดา้นการมีส่วนร่วมทางสงัคม 
เครื่องมือที่ใชว้ัดตัวแปรในการวิจัยครัง้นี ้ก าหนดขึน้ตามนิยามปฏิบัติการของตัวแปรที่ไดซ้ึ่งเป็น
เครื่องมือวดัประเภทมาตรประเมินรวมค่า (Summated Rating Scale) ประกอบดว้ยประโยคบอก
เล่า มีทัง้ขอ้ค าถามทางบวกและทางลบ โดยแต่ละขอ้มีมาตรประเมินค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ “จริงที่สดุ” 
ถึง “ไม่จรงิเลย” ส าหรบัแบบวดัตวัแปรอิสระ และ “ปฏิบติัมากที่สดุ” ถึง “ไม่ปฏิบติัเลย” ส าหรบัตวั
แปรตาม รวมทัง้สิน้จ านวน 10 แบบวดั ตามคณุลกัษณะแต่ละดา้นที่ผูว้ิจยัศกึษา 

จุฑามาศ ช่อคง (2556) ได้ท าการศึกษาวิจัย การสรา้งแบบวัดความเป็น
พลเมืองดีส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6 สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 แบบวัดที่สรา้งขึน้ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 92 ขอ้ มุ่งวดัความเป็นพลเมืองดี 
10 คณุลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) รกัชาติ ศาสนา กษัตริย ์2) ซื่อสตัย ์สจุริต 3) มีวินยั เคารพกฎหมายและ
กติกาสงัคม 4) ใฝ่เรียนรู ้5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่น รบัผิดชอบในการท างาน 7) รกัความเป็น
ไทย 8) มีจิตสาธารณะ 9) มีเหตผุล รบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น และ 10) เขา้รว่มกิจกรรมทางการ
เมืองการปกครอง ที่มีลกัษณะเป็นขอ้ค าถามเชิงสถานการณ ์แบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก โดยแต่ละ
ตวัเลือกมีคะแนนที่แตกต่างกนัตัง้แต่ 0-3 คะแนน 

ถวิลวดี บุรีกุล , รัชวดี แสงมหะหมัด , และ เออเจนี  เมริโอ (2556) ได้
ท าการศึกษาความเป็นพลเมืองในประเทศไทย และท าการวดัความเป็นพลเมือง โดยท าการศึกษา
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ในช่วงก่อนและหลงัการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และ
ท าการศึกษาระหว่าง เดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2555 โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการศึกษา โดยก าหนดเป็นชุดค าถาม 2 กลุม่ คือคณุลกัษณะของการเป็นพลเมืองของ
ประเทศไทยทีควรจะมี และความมีอยู่ของคณุสมบติัการเป็นพลเมือง โดยท าการสมัภาษณ์กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นรายบคุคล 

ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ (2555) ได้ศึกษาความเป็นพลเมืองในระบบ
ประชาธิปไตยของนกัศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เครื่องมือที่ใช ้คือ แบบสอบถามความเป็น
พลเมืองในระบบประชาธิปไตยของนกัศกึษา ซึ่งไดม้าจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที่
เก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย 3 ตอน ไดแ้ก่ ตอนที่ 1 ขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบันกัศึกษา ไดแ้ก่ เพศ ภูมิล  าเนา 
ผลการเรียน คณะและชั้นปี ตอนที่  2 ข้อมูลด้านครอบครัวของนักศึกษา ได้แก่ รายได้ของ
ผูป้กครอง ระดับการศึกษาของผูป้กครอง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและชุมชนของ
ผูป้กครอง การอบรมเลีย้งดูแบบประชาธิปไตย และตอนที่ 3 ความเป็นพลเมืองของนักศึกษา 3 
ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นเคารพกติกา 2) ดา้นเคารพสิทธิผูอ่ื้น และ 3) ดา้นรบัผิดชอบต่อสงัคม ลกัษณะ
แบบวัดเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก 
และมากท่ีสดุ 

รสสคุนธ ์มกรมณี (2556) ไดศ้กึษา พฤติกรรมความเป็นพลเมืองของเยาวชน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใชเ้ครื่องมือดังนีคื้อ 1) แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมความ
เป็นพลเมืองของเยาวชนในมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา ใชส้ัมภาษณ์ผูบ้ริหารที่รบัผิดชอบ
กิจการนกัเรียนนกัศึกษา มีค าถามหลกัที่ใชเ้พื่อน าไปสู่การสนทนาจ านวน 6 ขอ้ ซึ่งสอดคลอ้งและ
ตรงตามคุณสมบัติของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  2) แบบประเมินพฤติกรรมความเป็น
พลเมืองของเยาวชนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้มาตรวัด 4 ระดับ ส าหรบัให้
ผูบ้ริหารที่รบัผิดชอบกิจการนักเรียนนักศึกษาและผูน้  าเยาวชน  ประเมินพฤติกรรมตามขอบข่าย
คุณสมบัติของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 6 พฤติกรรมคือ  มี อิสรภาพพึ่งตนเองได ้เคารพ
สิทธิผูอ่ื้น เคารพความแตกต่าง เคารพหลกัความเสมอภาค เคารพกฎกติกา เคารพกฎหมาย  และ
รบัผิดชอบต่อสงัคม 

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2560) ไดศ้ึกษาความเป็นพลเมืองของ
ผูเ้รียนในสถานศึกษาสงักัดกระทรวงศึกษาธิการ โดนสรา้งแบบสอบถามความเป็นพลเมืองของ
ผูเ้รียน โดยแบ่งเป็น 3 ชุด ตามกลุ่มเป้าหมายของการศึกษา 3 กลุ่ม คือ ระดบัประถมศึกษา ระดบั
มธัยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ และระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงูหรือระดับ
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ปริญญาตรี ซึ่งข้อค าถามได้พัฒนาจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง 
แบบสอบถามระดับประถมศึกษา ประกอบด้วยเนื ้อหา 2 ตอน ดังนี ้ ตอนที่  1 ขอ้มูลทั่วไปของ
ผูเ้รียน ประกอบดว้ย ชื่อโรงเรียนที่นกัเรียนสงักดั จงัหวดั เพศ อาย ุเกรดเฉลี่ยในระดบัชัน้ที่ผ่านมา 
และอาชีพของผูป้กครอง โดยมีลกัษณะเป็นแบบก าหนดใหเ้ลือกตอบ (Check list)  และเติมค าใน
ช่องว่าง รวมเป็นค าถามส าหรบัตอนที่ 1 จ านวน 6 ขอ้ ตอนที่ 2 แบบสอบถามความเป็นพลเมือง
ของผูเ้รียน ในดา้นความรบัผิดชอบต่อตนเองและสงัคม และดา้นความเคารพผูอ่ื้น ซึ่งคณะผูว้ิจัย
สรา้งขึน้ โดยมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) จ าแนก
ระดับพฤติกรรมต่าง ๆ ออกเป็น 5 ระดับ โดยแต่ละระดับมีความหมาย ดังนี ้จริงมากที่สุด  ระดับ
คะแนน 5 จริงมาก ระดบัคะแนน 4 จริงปานกลาง ระดับคะแนน 3 จริงนอ้ย ระดับคะแนน 2 และ
จรงินอ้ยที่สดุ ระดบัคะแนน 1 กรณีค าถามเชิงลบมีความหมาย จะใหค้ะแนนตรงขา้ม 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เนื่องจากงานวิจยัเก่ียวกบัการวดั
ความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคม  ยงัมีจ านวนนอ้ย จึงใชก้ารทบทวนเอกสารเก่ียวกบัการวดัความเป็น
พลเมืองร่วมดว้ย พบว่า ความเป็นพลเมือง และความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคมเป็นพฤติกรรม ท า
การวัดรายดา้น มีทัง้วัดโดยเครื่องมือที่ เป็นมาตรประมาณค่า (Rating scale) และการสมัภาษณ ์
ระดบัคะแนนตามความเหมาะสมของแต่ละบริบทของงานวิจยั   

 
1.5.2 ตวัอย่างแบบวดัความเป็นพลเมืองใสใ่จสงัคม 

ปณสาสน์ ตั้งเจริญ (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สถานการณ์ทางสังคมและจิต
ลกัษณะที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคมพฤติกรรมความเป็นพลเมืองใส่ใจ
สงัคม ไดส้รา้งแบบวดัความเป็นพลเมืองใสใ่จสงัคม โดยมีตวัอย่าง ดงันี ้ 

ค าชีแ้จง กรุณาท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างตามความเป็นจรงิของท่าน 
1. ฉนัเขา้เรียนตรงตามเวลาที่ก าหนด  
……….          ……….         ……….              ……….     ……….     ………. 
ปฏิบตัิมาก       ปฏิบตัิมาก     ปฏิบตัิค่อนขา้งมาก      ปฏิบตัิค่อนขา้งนอ้ย     ปฏิบตัินอ้ย  ไม่ปฏิบตัิเลย 

 
2. ฉนัแต่งชดุนิสิตถกูระเบียบของมหาวิทยาลยั  
……….          ……….         ……….              ……….     ……….     ………. 
ปฏิบตัิมาก       ปฏิบตัิมาก     ปฏิบตัิค่อนขา้งมาก      ปฏิบตัิค่อนขา้งนอ้ย     ปฏิบตัินอ้ย  ไม่ปฏิบตัิเลย 
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1.6 แนวทางการพัฒนาความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง พบว่า มีผูศ้ึกษาแนวทางการพัฒนา

ความเป็นพลเมืองใสใ่จสงัคม ดงันี ้
พรชนก ปรีปาน (2561) กล่าวว่า  แนวทางหนึ่งที่จะสรา้ง active citizen เป็น

หนทางแกไ้ขหรือสรา้งสงัคมใหดี้ขึน้ไดอ้ย่างยั่งยืน นั่นคือการสรา้งคนที่มีความตระหนกัรูแ้ละสนใจ
ปัญหาสงัคม อย่างที่เรียกว่า ความเป็นพลเมืองใสใ่จสงัคม หรือ “พลเมืองตื่นรู”้ ใหเ้กิดขึน้ในสงัคม 
ความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคม หรือ พลเมืองต่ืนรู ้นอกจากจะเป็นคนที่มีจิตอาสาแลว้ ยงัตอ้งพรอ้ม
เรียนรูอ้ยู่เสมอ รูบ้ทบาทหนา้ที่ของตวัเอง มีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม รวมทัง้มีจิต
สาธารณะ โดยหวังว่า การเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคมจะท าใหเ้ราใชช้ีวิตอยู่ในสงัคมที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วได ้และเป็นส่วนส าคัญในการผลักดันสังคมให้ก้าวไปขา้งหน้าไดอี้กดว้ย การสรา้ง 
ความเป็นพลเมืองใสใ่จสงัคม ตอ้งอาศยัการศึกษานอกหอ้งเรียนที่ใชก้ระบวนการ Active learning 
เพราะเด็กจะมีโอกาสฝึกคิด วางแผน ลงมือปฏิบติั และออกไปเรียนรูส้ิ่งที่อยู่นอกต ารา ไดส้  ารวจ 
พูดคุย มีปฏิสมัพันธ์ ส่งผลใหเ้กิดทักษะในการด ารงชีวิต มีความรูเ้ก่ียวกับทอ้งถิ่น รูส้ึกเป็นส่วน
หนึ่งของชมุชน เกิดความผกูพนั รกั หวงแหน จนเกิดความคิดที่อยากจะดแูลและพฒันาสงัคม 

กิตติรัตน์ ปลื ้มจิตร, อุบลวรรณ เสือเดช , ปุณิกา พุณพาณิชย์, และ มูลนิธิ
สยามกมัมาจล (2559) ไดจ้ดัท าโครงการร่วมกบัส านกังานกองทนุสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ 
(สสส.) สนบัสนนุการเรียนรูด้ว้ยการสรา้งเสรมิประสบการณใ์นการท างานกบัชมุชน เพื่อปลกุส านึก
จิตอาสาและความเป็นพลเมืองใหล้กุขึน้มาดแูลรกัษาแผ่นดินถิ่นเกิด มีจดุประสงคเ์พื่อสรา้งทกัษะ
ส าคัญที่เด็กไทยต้องมีในอนาคตคือ “ทักษะในการแสวงหาความรูแ้ละสรา้งความรูด้ว้ยตัวเอง” 
โดยครูตอ้งเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ครูนักจัดการความรู”้ และเป็นผูอ้  านวยความ
สะดวกของเด็กใหไ้ด ้ 

Seyedali Ahrari (2014) ได้ศึกษาเรื่อง active citizenship by active learning 
พบว่า การเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคมเป็นหนทางในการพัฒนาความรบัผิดชอบของพลเมืองรุ่นใหม่ 
เป็นการรวมกันของภาระหน้าที่และความรบัผิดชอบผ่านการมีส่วนร่วม การเป็นพลเมืองใส่ใจ
สงัคม จ าเป็นตอ้งมีรูปแบบการเรียนรูใ้หม่ๆ ในการใหค้วามรูแ้ก่นักเรียน ซึ่งแตกต่างจากวิธีการ
เรียนรูแ้บบเดิมที่เนน้ผูส้อนเป็นศนูยก์ลาง วิธีการเรียนรูท้ี่ไดผ้ลมาจากแนวทางที่เนน้การเรียนรูโ้ดย
การปฏิบติัเป็นหลกัเนน้นกัเรียนไดเ้รียนรูม้ากกว่าเพียงแค่การรบัความรู ้เพราะฉะนัน้การใชว้ิธีการ
เรียนรูแ้บบ Active learning ในการศึกษาเพื่อการเป็นพลเมืองมี ขอ้ดีมากกว่าวิธีการเรียนแบบ 
Passive learning ที่นกัเรียนเป็นผูร้บัความรู ้
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Akin-Sabuncu, Calık, และ Demir (2017) ไดศ้ึกษาเก่ียวกับการเป็นตัวแทนใน
การเปลี่ยนแปลงชุมชนของนักเรียนและการพัฒนาความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมในโรงเรียน 
การศึกษานี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขอบเขตของกิจกรรม ที่เอือ้ต่อการพัฒนาความรู ้ทักษะ 
ทัศนคติและค่านิยมที่จ  าเป็นต่อการเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคม โดยผ่านการท าโครงงาน ซึ่งเป็นวิธี
หนึ่งของจัดการเรียนรูด้้วยวิธีสอนเชิงรุก (active learning) โดยโครงงานที่นักเรียนท าในแต่ละ
โครงงาน ประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) การระบุปัญหา 2) คน้ควา้เพิ่มเติมเก่ียวกับปัญหา 3) 
การอภิปรายส าหรบัแผนปฏิบติัการ 4) การเตรียมการเพื่อด าเนินการตามแผนปฏิบติัการ 5) การ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 6) การประเมินผล โดยกิจกรรมที่ใหน้ักเรียนไดแ้กปั้ญหามีอย่าง
หลากหลาย เช่น การเขียนและการสเก็ตภาพ ออกแบบเว็บไซต ์การสรา้งเพจบนโซเชียลมีเดีย การ
สรา้งแผ่นพับ การเขียนและท่องบทกวี เตรียมนิตยสารโรงเรียน การวาดภาพลอ้เลียน การสรา้ง
ป้ายโฆษณา การสรา้งโปสเตอรแ์ขวน การเตรียมสไลดแ์ละการน าเสนองาน การรวบรวมข่าวจาก
หนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร การเขา้เยี่ยมสมาคมสตรี การสมัภาษณห์น่วยงานส าคญัและการตัง้บูธ
ในองคก์รต่าง ๆ โดยมีจดุประสงคท์ี่จะพฒันาใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ความรู ้ 2) ทกัษะ 3) ทศันคติและ
ค่านิยม โดยทัง้ 3 ดา้นจะมีรายละเอียดดังนี ้1) ความรู ้เป็นการเพิ่มความรูเ้ก่ียวกับปัญหาสงัคม 
เช่น สขุลกัษณะและเงื่อนไขของโรงพยาบาล ความขดัแยง้ในครอบครวัและความรุนแรงต่อผูห้ญิง 
2) ทักษะ ได้แก่ ความร่วมมือในการท างานเป็นทีม การอภิปรายกลุ่ม การตั้งค าถาม วิจัย            
การแสดงออก การประเมินตนเอง การประเมินเพื่อนและการประเมินกลุ่ม ความคิดสรา้งสรรค ์
ทักษะทางสงัคม การสื่อสาร การน าเสนอที่มีประสิทธิภาพ องคก์ร การวางแผน การจัดการเวลา 
การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดไตร่ตรอง การตัดสินใจ และความมั่นใจในตนเอง และ 3) ทัศนคติและ
ค่านิยมไดแ้ก่ การเคารพแนวคิดของผูอ่ื้น การเขา้ใจความส าคัญของหลายประเด็น การพัฒนา
ความสนใจและแรงจูงใจในการแก้ไขปัญหาสังคมและการเมืองในสังคม เพลิดเพลินกับ
กระบวนการเรียนรูเ้รื่องปัญหาพลเมือง การรบัรูถ้ึงปัญหาสงัคม และการพัฒนาความรบัผิดชอบ 
โดยมีการประเมินผลโดยมีเครื่องมือดังนี ้1) แบบสังเกตและแบบประเมินระหว่างท ากิจกรรม          
2) ตารางสมัภาษณค์รู 3) ก าหนดการสมัภาษณก์ลุม่ และ 4) แบบประเมินโครงการ 

จากการศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคม  (active citizen) 
ไดก้ล่าวถึงกระบวนการสรา้งพลเมืองใส่ใจสงัคม อันเป็นผลมาจากการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีสอน
เชิงรุก (active learning) ซึ่งเป็นวิธีการขบัเคลื่อนการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 
เนน้บทบาทการมีสว่นรว่มของผูเ้รียน จะท าใหผู้เ้รียนสามารถรกัษาผลการเรียนรูใ้หอ้ยู่นานกว่าการ
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เรียนรูท้ี่ผูเ้รียนเป็นฝ่ายรบัความรู ้(passive learning) อีกทัง้ยงัเป็นแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพฒันาใหผู้เ้รียนพรอ้มเป็นพลเมืองในยคุประเทศไทย 4.0 

 
2. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์

2.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์
จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน พบว่ามีผูใ้หค้วามหมาย

ของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์ ไวด้งันี ้
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน (2552) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหมายถึงความส าเร็จหรือความสามารถ  ในการกระท าใด ๆ ที่อาศัยทักษะหรือตอ้ง
อาศยัความรอบรูใ้นวิชาหนึ่งวิชาใดโดยเฉพาะ 

จารุวรรณ เชือ้แสง (2559) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นคุณลักษณะ
ความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
ประสบการณก์ารเรียนรูท้ี่เกิดจากการฝึกฝนหรือจากการสอน  

ทิศนา แขมมณี (2553) กล่าวว่า ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเป็นความสามารถทาง
สมองดา้นต่าง ๆ ที่นักเรียนไดร้บัประสบการณ์ทัง้ทางตรงและทางออ้มจากการจัดการเรียนรูก้าร
ฝึกฝน และการอบรมสั่งสอนคุณลักษณะที่ไดร้บัความสามารถของบุคคลที่มีความแตกต่างกัน
หลงัจากการไดเ้รียนรู ้

พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว ์ยินดีสุข (2549)  กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนวิทยาศาสตร ์หมายถึง ขนาดของความส าเรจ็ที่ไดจ้ากกระบวนการจดัการเรียนรู ้ 

จากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวขอ้ง พบว่า ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์
หมายถึง ความสามารถดา้นความรู ้ที่เกิดขึน้หลงัจากกระบวนการจดัการเรียนการสอน การอบรม 
การฝึกฝน หรือประสบการณท์ี่เกิดขึน้ในรายวิชาวิทยาศาสตร ์ 
 

2.2 สาระการเรียนรู้และตัวชีว้ัดวิชาวิทยาศาสตร ์
2.2.1 ความส าคญัของวิชาวิทยาศาสตร ์

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน (2560) ได้ก าหนดตัวชีว้ัดและ
สาระการเรียนรูแ้กนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) ตาม
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 นี ้ไดก้ าหนดสาระการเรียนรูอ้อกเป็น 4
สาระ ไดแ้ก่ สาระที่ 1 วิทยาศาสตรช์ีวภาพ สาระที่ 2 วิทยาศาสตรก์ายภาพ สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์
โลก และอวกาศ และสาระที่ 4 เทคโนโลยี มีสาระเพิ่มเติม 4 สาระ ไดแ้ก่ สาระชีววิทยา สาระเคมี 
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สาระฟิสิกส  ์และสาระโลก ดาราศาสตร ์และอวกาศ ซึ่งองคป์ระกอบของหลกัสูตรทัง้ในดา้นของ
เนือ้หา การจดัการเรียนการสอน และการวดัและประเมินผลการเรียนรูน้ัน้มีความส าคญัอย่างยิ่งใน
การวางรากฐานการเรียนรูว้ิทยาศาสตรข์องผูเ้รียนในแต่ละระดับชัน้  ใหม้ีความต่อเนื่องเชื่อมโยง
กันตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตรไ์ดก้ าหนดตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรูแ้กนกลาง ที่ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งเรียนเป็นพืน้ฐาน 
เพื่อใหส้ามารถน าความรูน้ีไ้ปใชใ้นการด ารงชีวิตหรือศึกษาต่อในวิชาชีพที่ตอ้งใชว้ิทยาศาสตรไ์ด้ 
โดยจดัเรียงล าดับความยากง่ายของเนือ้หาแต่ละสาระในแต่ละระดับชัน้ใหม้ีการเชื่อมโยงความรู้
กับกระบวนการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ส่งเสริมให้ผู ้เรียนพัฒนาความคิดทั้ง
ความคิดเป็นเหตเุป็นผล คิดสรา้งสรรค ์คิดวิเคราะหว์ิจารณ ์มีทกัษะที่ส  าคญัทัง้ทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรแ์ละทกัษะในศตวรรษที่ 21 ในการคน้ควา้และสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู ้สามารถแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจ โดยใชข้อ้มูลหลากหลาย
และประจกัษพ์ยานที่ตรวจสอบได ้ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  (2545) ตระหนักถึง
ความส าคญัของการจดัการเรียนรูวิ้ทยาศาสตรท่ี์มุ่งหวงัใหเ้กิดผลสมัฤทธิ์ต่อผูเ้รียนมากท่ีสดุ จึงได้
จดัท าตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรูแ้กนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์(ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 
2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช 2551 ขึน้ เพื่อให้สถานศึกษา 
ครูผู้สอน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหนังสือเรียน  คู่มือครู สื่อ
ประกอบการเรียนการสอน  ตลอดจนการวัดและประเมินผล โดยตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้
แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร  ์(ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ฐานพุทธศักราช  2551 ที่จัดท าขึน้นีไ้ด้ปรบัปรุงเพื่อให้มีความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกันภายในสาระการเรียนรูเ้ดียวกัน และระหว่างสาระการเรียนรูใ้นกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์ตลอดจนการเชื่อมโยงเนือ้หาความรูท้างวิทยาศาสตรก์บัคณิตศาสตรด์ว้ย นอกจากนี ้
ยังไดป้รบัปรุงเพื่อใหม้ีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง และความเจริญกา้วหนา้ของวิทยาการ
ต่าง ๆ และทดัเทียมกบันานาชาติ  

กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตรม์ุ่งหวังใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูว้ิทยาศาสตร ์ที่เน้น
การเชื่อมโยงความรูก้ับกระบวนการ มีทักษะส าคัญในการคน้ควา้และสรา้งองคค์วามรู ้โดยใช้
กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู ้และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ใหผู้ ้เรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรูทุ้กขั้นตอน มีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับ
ระดบัชัน้โดยมีสาระส าคญั ดงันี ้



  28 

1. วิทยาศาสตรช์ีวภาพ เรียนรูเ้ก่ียวกบั ชีวิตในสิ่งแวดลอ้ม องคป์ระกอบของ
สิ่งมีชีวิตการด ารงชีวิตของมนุษยแ์ละสตัว ์การด ารงชีวิตของพืช พนัธุกรรม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและวิวฒันาการของสิ่งมีชีวิต 

2. วิทยาศาสตรก์ายภาพ เรียนรูเ้ก่ียวกบั ธรรมชาติของสาร การเปลี่ยนแปลง
ของสารการเคลื่อนที่ พลงังาน และคลื่น 

3. วิทยาศาสตรโ์ลก และอวกาศ เรียนรูเ้ก่ียวกับ องค์ประกอบของเอกภพ 
ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ ระบบโลก การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ และผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอ้ม 

4. เทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยี เรียนรูเ้ก่ียวกบั เทคโนโลยีเพื่อการ
ด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใชค้วามรูแ้ละทักษะทางด้านวิทยาศาสตร ์
คณิตศาสตรแ์ละศาสตรอ่ื์น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสรา้งสรรค์ด้วย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใชเ้ทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อ
ชีวิต สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม 

 วิทยาการค านวณ เรียนรูเ้ก่ียวกบั การคิดเชิงค านวณ การคิดวิเคราะห ์แกปั้ญหา
เป็นขัน้ตอนและเป็นระบบ ประยกุตใ์ชค้วามรูด้า้นวิทยาการคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ในการแกปั้ญหาที่พบในชีวิตจรงิไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์ไดก้ าหนดสาระการเรียนรูพ้ืน้ฐาน ออกเป็น 4 
สาระ ไดแ้ก่ 1. วิทยาศาสตรช์ีวภาพ 2. วิทยาศาสตรก์ายภาพ 3. วิทยาศาสตรโ์ลก และอวกาศ 
และ 4. เทคโนโลยี  นอกเหนือจากสาระพืน้ฐาน วิทยาศาสตรเ์พิ่มเติม ในระดบัมัธยมศึกษา ไดแ้ก่  
สาระชีววิทยา สาระเคมี สาระฟิสิกสส์าระโลก ดาราศาสตร ์และอวกาศ 

  
2.2.2 สาระการเรียนรูแ้กนกลางและตวัชีว้ดัที่ใชใ้นงานวิจยั 

กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ไดก้ าหนดสาระการเรียนรูแ้ละตัวชีว้ัดของชั้น
ประถมศกึษาปีที่ 5 เรื่องน า้ ไวด้งันี ้ 

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบติัภยั กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้า
อากาศและภมูิอากาศโลก รวมทัง้ผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอ้ม โดยประกอบดว้ยตวัชีว้ดั ดงันี ้



  29 

ตัวชี ้วัด ว 3.2 ป 5/1 เปรียบเทียบปริมาณน ้าในแต่ละแหล่ง และระบุ
ปรมิาณน า้ที่มนษุยส์ามารถน ามาใชป้ระโยชนไ์ดจ้ากขอ้มลูที่รวบรวมได ้

ตัวชีว้ัด ว 3.2 ป 5/2 ตระหนักถึงคุณค่าของน า้โดยน าเสนอแนวทางการ
ใชน้ า้อย่างประหยดัและการอนรุกัษน์ า้ 

ตัวชีว้ัด ว 3.2 ป 5/3 สรา้งแบบจ าลองที่อธิบายการหมุนเวียนของน ้า
ในวฏัจกัรน า้ 

ตวัชีว้ดั ว 3.2 ป 5/4 เปรียบเทียบกระบวนการเกิดเมฆ หมอก น า้คา้งและ
น า้คา้งแข็ง จากแบบจ าลอง 

ตัวชีว้ัด ว 3.2 ป 5/5 เปรียบเทียบกระบวนการเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ
จากขอ้มลูที่รวบรวม 

 
สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 

โลกมีทัง้น า้จืดและน า้เค็มซึ่งอยู่ในแหล่งน า้ต่าง ๆ ที่มีทัง้แหล่งน า้ผิวดิน เช่น 
ทะเล มหาสมุทร บึง แม่น า้ และแหล่งน า้ใตดิ้น เช่น น า้ในดิน และ น า้บาดาล น า้ทัง้หมดของโลก
แบ่งเป็นน า้เค็ม ประมาณรอ้ยละ  97.5 ซึ่งอยู่ในมหาสมุทร และแหล่งน า้อ่ืน  ๆ และที่เหลืออีก
ประมาณรอ้ยละ 2.5 เป็นน า้จืด ถา้เรียงล าดับปริมาณ น า้จืดจากมากไปนอ้ยจะอยู่ที่  ธารน า้แข็ง 
และ พืดน ้าแข็ง น ้าใต้ดิน ชั้นดินเยือกแข็งคงตัวและน ้าแข็ง ใต้ดิน  ทะเลสาบ ความชื ้นในดิน 
ความชืน้ในบรรยากาศ บึง แม่น า้ และน า้ในสิ่งมีชีวิต น า้จืดที่มนุษยน์ ามาใชไ้ดม้ีปริมาณนอ้ยมาก 
ควรใชน้ า้อย่างประหยดัและรว่มกนัอนุรกัษน์ า้ 

วฏัจกัรน า้ เป็นการหมนุเวียนของน า้ที่มีแบบรูปซ า้เดิม และต่อเนื่องของน า้ใน
บรรยากาศน า้ผิวดิน และน า้ใตดิ้น โดยพฤติกรรมการด ารงชีวิตของพืชและสตัวส์ง่ผลต่อวฏัจกัรน า้ 

ไอน า้ในอากาศจะควบแน่นเป็นละอองน า้เล็ก ๆ โดยมีละอองลอย เช่น เกลือ 
ฝุ่ นละออง ละอองเรณูของดอกไม้ เป็นอนุภาคแกนกลาง เมื่อละอองน า้จ านวนมากเกาะกลุ่ม
รวมกันลอยอยู่สูงจากพื ้นดินมาก  เรียกว่า เมฆ แต่ละอองน า้ที่เกาะกลุ่มรวมกันอยู่ใกล้พืน้ดิน 
เรียกว่า หมอกสว่นไอน า้ที่ควบแน่นเป็นละอองน า้เกาะอยู่บนพืน้ผิววตัถใุกลพ้ืน้ดิน เรียกว่า น า้คา้ง
ถา้อณุหภมูิใกลพ้ืน้ดินต ่ากว่าจดุเยือกแข็งน า้คา้งก็จะกลายเป็นน า้คา้งแข็ง 

ฝน หิมะ ลกูเห็บ เป็นหยาดน า้ฟ้าซึ่งเป็นน า้ที่มีสถานะต่าง ๆ ที่ตกจากฟ้าถึง
พืน้ดิน ฝนเกิดจากละอองน า้ในเมฆที่รวมตัวกันจนอากาศไม่สามารถพยุงไวไ้ดจ้ึงตกลงมา  หิมะ
เกิดจากไอน า้ในอากาศระเหิดกลับเป็นผลึกน า้แข็ง  รวมตัวกันจนมีน า้หนักมากขึน้จนเกินกว่า
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อากาศจะพยุงไวจ้ึงตกลงมาลกูเห็บเกิดจากหยดน า้ที่เปลี่ยนสถานะเป็นน า้แข็งแลว้ถูกพายุพดัวน
ซ า้ไปซ า้มาในเมฆฝนฟ้าคะนองที่มีขนาดใหญ่และอยู่ในระดบัสงูจนเป็นกอ้นน า้แข็งขนาดใหญ่ขึน้
แลว้ตกลงมา 

 
2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นการวัดพฤติกรรมการเรียนรูด้้าน
ความรูห้รือพุทธิพิสัย  ใช้แนวคิดของบลูม (Benjamin Bloom Samuel, 1976) เป็นพื ้นฐานใน
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูข้องผูเ้รียน ซึ่งในปัจจุบนัพฤติกรรมการเรียนรูท้างดา้นความรูห้รือ
ดา้นพุทธิพิสัยตามล าดับขัน้ทางปัญญาของบลูมนัน้  ไดม้ีการปรบัปรุงใหม่ (Revised Bloom ’s 
Taxonomy) โดย Anderson & Krathwolh (2014)และคณะ ได้ท าการปรับปรุงล าดับขั้นทาง
สติปัญญาของบลูมที่เสนอไว ้คือ เปลี่ยนชื่อที่ใช้เรียกในแต่ละระดับของความรูค้วามคิดจาก
ค านามเป็นค ากริยาเพื่อใหส้ะท้อนความเป็นกระบวนการของสมองหรือสติปัญญาที่ช่วยใหม้นุษย์
เกิดความรูห้รือสติปัญญาและเปลี่ยนความรูใ้นระดับการสงัเคราะหจ์ากเดิมเป็นการสรา้งสรรค์
และจดัเป็นความรูข้ัน้สงูสดุของล าดบัขัน้ที่ปรบัปรุงใหม่ดงัแสดงในตาราง 2 
 
ตาราง 2 พฤติกรรมการเรียนรูด้า้นพทุธิพิสยัตามแนวคิดของบลมู (Benjamin Bloom) 
 

กระบวนการและค าศัพทเ์ดิม กระบวนการและค าศัพทใ์หม่ 
1. ความรู ้(Knowledge) 1. จ า (Remember) 
2. ความเขา้ใจ(Comprehension) 2. เขา้ใจ (Understand) 
3. การน าไปใช ้(Application) 3. ประยกุตใ์ช ้(Apply) 
4. การวิเคราะห ์(Analysis) 4. วิเคราะห ์(Analyze) 
5. การสงัเคราะห ์(Synthesis) 5. ประเมินค่า (Evaluate) 
6. การประเมินค่า (Evaluation) 6. สรา้งสรรค ์(Create) 

 
โดยกระบวนการทางสติปัญญาตามการจัดหมวดหมู่ล  าดับความรูข้องบลูมที่ไดร้บั

การปรบัปรุงใหม่ใหม้ีความถูกตอ้งและเหมาะสมกับการจัดการศึกษาในปัจจุบนั มีทัง้หมด 6 ขัน้ 
เรียงล าดบัจากความรูร้ะดบัต ่าไปยงัความรูร้ะดบัสงู มีดงันี ้
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1. จ า (Remembering) เป็นความสามารถของสมองในการระลึก/จ าความรูห้รือ
สารสนเทศท่ีเก็บไวใ้นสมอง ซึ่งเป็นความจ าระยะยาว 

2. เขา้ใจ (Understanding) เป็นความสามารถทางสมองของบุคคลในการสรา้ง
ความหมายหรือความรูจ้ากสื่อหรือเครื่องมือทางการศึกษาด้วยตนเอง เช่น จากการอ่าน การ
อธิบายของครู ทักษะย่อยของความสามารถในขั้นนี ้ ไดแ้ก่ การแปลความหมาย (interpreting) 
การให้ตัวอย่าง (exemplifying) การจัดจ าแนก (classifying) การสรุป (summarizing) การ
เปรียบเทียบ (comparing) และการอธิบาย (explaining) 

3. ประยุกตใ์ช ้(Applying) จดัเป็นกระบวนการทางสมองในการใชก้ระบวนการที่
ไดเ้รียนรูม้าในสถานการณใ์หม่หรือสถานการณท์ี่คลา้ยคลงึกนั 

4. วิเคราะห ์(Analyzing) กระบวนการทางปัญญาในขัน้นี ้เป็นการแยกความรู้
ออกเป็นส่วน ๆ โดยสามารถใหเ้หตุผลว่า ความรูส้่วนย่อยที่แยกแต่ละส่วนมีความเก่ียวขอ้งกับ
โครงสรา้งของความรูท้ั้งหมดอย่างไร นักเรียนที่มีความสามารถในการวิเคราะหจ์ะตอ้งสามารถ
จ าแนกความแตกต่างได ้จดัระบบความรูไ้ด ้และบอกที่มาของความรูห้รือองคป์ระกอบแต่ละสว่น 

5. ประเมินค่า (Evaluating) เดิมความสามารถดา้นการประเมินจดัเป็นความรูข้ัน้
สงูสดุ เป็นความสามารถของสติปัญญาเก่ียวกบัการตรวจสอบและการวิพากษต่์าง ๆ 

6. สรา้งสรรค ์(Create) เป็นความสามารถของสติปัญญาในการสรา้งสิ่งใหม่จาก
สิ่งที่เคยเรียนรูห้รือสิ่งที่พบเห็นในบริบทต่าง ๆ นักเรียนที่มีความสามารถในการสรา้งสรรคจ์ะตอ้ง
สามารถสรา้งสรรคง์าน แผนงาน หรือผลิตภณัฑ ์หรือชิน้งานที่แปลกใหม่ 

โดยสรุปการวัดพฤติกรรมการเรียนรูด้า้นความรูห้รือพุทธิพิสัย  ใชแ้นวคิดของบลูม 
ดงัภาพประกอบ 5 

 

 
 

ภาพประกอบ 5 พฤติกรรมการเรียนรูด้า้นพทุธิพิสยัของบลมู 
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ตวัอย่างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
 

จงเลือกขอ้ที่ถกูตอ้งเพียงขอ้เดียว 
(0) เซลลพ์ืชสามารถพบไดท้ี่สว่นใดของตน้พืช 
    ก. ที่บรเิวณยอดอ่อนเท่านัน้ 
    ข. ที่ใบและล าตน้เท่านัน้ 
    ค. ที่ปลายใบและปลายรากเท่านัน้ 
    ง. ที่ใบ ล าตน้และปลายรากท่านัน้ 

(00) พืชสว่นมากมีปากใบอยู่ที่บรเิวณใด 
    ก. ดา้นทอ้งใบ 
    ข. ดา้นขอบทัง้หมด 
    ค. ดา้นบนของล าตน้ 
    ง. บรเิวณยอดของล าตน้ 
 

3. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 
3.1 ความหมายของกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 

สถาบนัพฒันาคณุภาพวิชาการ (พว.) (2560) กลา่วว่า กระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน 
(GPAS 5 STEPS) คือกระบวนการคิดขัน้สงูเชิงระบบ เป็นกระบวนเรียนรูท้ี่สามารถถักทอความรู ้
ทกัษะกระบวนการ และค่านิยมอย่างกลมกลืนในกระบวนการขัน้ต่าง ๆ โดยไม่ติดกบัเนือ้หาวิชา 
จึงสามารถน าไปใช้ได้กับทุกวิชาและการเรียนรูท้ี่ใช้ศาสตรต่์าง ๆ มาสัมพันธ์กัน เมื่อนักเรียน         
มีความสนใจ ความถนัดด้านใด สามารถเริ่มจากค า ถาม ขอ้สงสัยของตน  หรือของกลุ่ม แล้ว
แสวงหาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์เป็นความรู้ที่ เป็นหลักการ  แล้วน า หลักการที่ ได้ไป
ประยุกต์ใช้สรา้งผลงาน นวัตกรรมที่น า ไปใช้ประโยชน์ กับชุมชน มีการประเมินก ากับตนเอง 
ประเมินผลที่เป็นคุณค่าต่อสงัคม รวมทัง้สิ่งที่ตอ้งพัฒนาต่อไป เกิดเป็นองคค์วามรูท้ี่เกิดจากการ
ปฏิบติัในสภาพจริง ของชุมชน แลว้จึงเป็นกระบวนการเรียนรูท้ี่พัฒนาสมรรถนะของนักเรียน  ซึ่ง
สามารถสรา้งการเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคม ดังนั้น กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ จึงเป็น
กระบวนการเรียนรูท้ี่สามารถพฒันา สมรรถนะเพื่อการเปลี่ยนแปลงตามทิศทางของการเรียนรูท้ี่จะ
ช่วยสรา้งอนาคตที่ดี 

ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน (2562) การจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีสอน GPAS 5 Steps คือทักษะ
กระบวนการคิด 5 ประการ ซึ่งเรียกว่า GPAS 5 Step ประกอบดว้ย gathering : การรวบรวมและ
เลือกขอ้มูล processing : การจัดกระท าขอ้มูล applying : การประยุกตใ์ชค้วามรู ้A1 : applying 
and constructing the knowledge) ขัน้ปฏิบติัและสรุปความรูห้ลงัการปฏิบติั A2 : applying the 
communication skill) ขั้นสื่อสารและน าเสนอ  self – regulating : การก ากับตนเอง หรือ การ
เรียนรูไ้ดเ้อง ทกัษะกระบวนการคิด GPAS จึงเป็นขัน้ตอนและจดุเนน้ในการจดักระบวนการเรียนรู้
เพื่อให้ผู ้เรียนสรา้งความรูด้้วยตนเอง จากนั้นน าไปใช้ในการปฏิบัติจริง ใช้ในการแก้ปัญหาใน
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สถานการณ์ต่างๆ สิ่งที่ไดจ้ากกระบวนการเหล่านี ้จะตกผลึกภายในตัวของผูเ้รียน จะกลายเป็น
ตวัตนเป็นบคุลิกภาพของผูเ้รียน และสะทอ้นออกมาในภาระงานหรือการปฏิบติัที่ครูมอบหมาย 

จากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวขอ้ง สามารถสรุปไดว้่า กระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน 
(GPAS 5 STEPS) คือ กระบวนการเรียนรูเ้ชิงรุก (active learning) วิธีหนึ่ง ซึ่งเน้นใหผู้เ้รียนสรา้ง
ความรูด้ว้ยตนเอง และสามารถสงัเคราะหค์วามรูท้ี่เป็นหลกัการไปประยุกตใ์ช ้และตกผลึกความรู้
ที่ไดจ้นเป็นลกัษณะภายในตวัของผูเ้รียน น าไปสูก้ารสรา้งและเปลี่ยนแปลงตนเองและสงัคม 
 

3.2 ขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 
จากการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกับกระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน ผูว้ิจัยพบว่ามีผูน้ิยาม

กระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน (GPAS 5 STEPS) เป็นจ านวนนอ้ย ผูว้ิจยัจึงท าการคน้ควา้เก่ียวกับ
ความหมายของ GPAS รว่มดว้ย พบว่า มีความหมายและขัน้ตอน ดงันี ้

อรสุมา ถาวรสุขอนันต ์(2559) กล่าวว่า กระบวนการ GPAS เป็นกระบวนการ
จดัการเรียนรู ้4 ขัน้ตอน ประกอบดว้ย  

1. การรวบรวมข้อมูล (Gathering: G) เป็นการก าหนดประเด็นในการ
รวบรวมขอ้มลู ก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงคก์ารคิด การสงัเกตดว้ยประสาทสมัผสั การรวบรวม
ข้อมูลจากการสังเกตนั้น พร้อมการเลือกข้อมูลมาใช้ประกอบการคิด บันทึกข้อมูลเป็น
ประสบการณข์องตนเองแลว้ดงึขอ้มลูเดิมมาใชเ้ป็นความคิดรวบยอด  

2. การจัดกระท าขอ้มูล (Processing: P) เป็นการจ าแนก เปรียบเทียบ จัด
กลุม่ สรุป เชื่อมโยงต่อความสมัพนัธ ์การไตรต่รองดว้ยเหตผุล การวิจารณแ์ละการตรวจสอบขอ้มลู  

3. การน าไปประยุกต์ใช้ (Applying: A) เป็นการเลือกข้อมูลการประเมิน 
ทางเลือก เลือกทางเลือก การวิเคราะห ์การสงัเคราะหง์าน การน าความรูท้ี่คน้พบหรือที่ไดม้าไปใช ้
อย่างสรา้งสรรค ์ซึ่งน าไปปรบัใชใ้นสถานการณจ์ริง เช่น การแกปั้ญหาการตัดสินใจ การวิเคราะห ์
วิจารณผ์ลงาน การคิดสรา้งสรรคง์านใหม่  

4. การก ากบัตนเอง (Self-regulating: S) เป็นการจดักระท าตนเองใหเ้กิดเป็น 
นิสยั พฤติกรรมที่ถาวรในดา้นการตรวจสอบและการควบคุมความคิด การสรา้งค่านิยมการคิดให ้
สามารถน าไปใชป้ระโยชน ์การสรา้งนิสยัการคิดใหเ้กิดขึน้ตามสภาวการณ ์และสภาวะจรงิ 
 
 



  34 

ทองสขุ รวยสงูเนิน (2552)  กลา่วว่า การจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการ 
GPAS ซึ่งมี 4 ขัน้ ดงันี ้ 

1. ขัน้ที่ 1 การรวบรวมและเลือกขอ้มลู (Gathering) ไดแ้ก ่
1.1 การก าหนดประเด็นในการรวบรวมขอ้มลู (Focusing Skill) หมายถึง 

การก าหนดขอบเขตการศึกษาและมุ่งความสนใจไปในทิศทางตามจุดประสงคท์ี่ตอ้งการศึกษาให้
ชดัเจน เพื่อที่จะไดค้ดัเลือกเฉพาะขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง 

1.2 การสงัเกตดว้ยประสาทสมัผสั (Observeing) หมายถึง การรบัรูแ้ละ
รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้ เพื่อใหไ้ดร้ายละเอียดเก่ียวกับสิ่ง
นั้น ๆ ซึ่งเป็นขอ้มูลเชิงประจักษ์ที่ไม่มีการใชป้ระสบการณ์และความคิดเห็นของผูส้ังเกตในการ
เสนอขอ้มลู ขอ้มลูจากการสงัเกตมีทัง้ขอ้มลูเชิงปรมิาณและขอ้มลูเชิงคณุภาพ 

1.3 การบันทึกข้อมูล (Encoding & Recoding) หมายถึง กระบวนการ
ประมวลขอ้มูลของสมอง เมื่อรบัสิ่งเรา้จากประสาทสมัผสัทัง้หา้ จะไดร้บัการบนัทึกไวใ้นความจ า
ระยะสั้น หากต้องการเก็บข้อมูลไว้ใช้ต่อ ๆ ไป ข้อมูลนั้นจะต้องเปลี่ยนรูปโดยการเข้ารหัส 
(Encoding) เพื่อน าไปเก็บไวใ้นความจ าระยะยาว ซึ่งสามารถเรียกขอ้มลูมาใชไ้ดภ้ายหลงัโดยการ
ถอดรหสั (Recoding) 

1.4 การดึงขอ้มูลเดิมมาใช้และย่อความ (Retrieving & Summarizing) 
หมายถึง การน าขอ้มูลที่มีอยู่นากลบัมาใชใ้หม่ และการจับใจความส าคญัของเรื่องที่ตอ้งการสรุป
แลว้เรียบเรียงใหก้ระชบัครอบคลมุสาระส าคญั 

2. ขัน้ที่ 2 การจดักระท าขอ้มลู (Processing) ไดแ้ก ่
2.1 การจ าแนก (Discriminating) หมายถึง การแยกแยะสิ่งต่าง ๆ  
2.2 การเปรียบเทียบ (Comparing) หมายถึง การคน้หาความเหมือนและ

หรือความแตกต่างขององคป์ระกอบตัง้แต่ 2 องคป์ระกอบขึน้ไป เพื่ อใชใ้นการอธิบายเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งในเกณฑเ์ดียวกนั 

2.3 การจัดกลุ่ม (Classifying) หมายถึง การน าสิ่งต่าง ๆ มาแยกเป็น
กลุม่ตามเกณฑท์ี่ไดร้บัการยอมรบัทางวิชาการ หรือยอมรบัโดยทั่วไป 

2.4 การจัดล าดับ (Sequencing) หมายถึง การน าขอ้มูลหรือเรื่องราวที่
เกิดขึน้มาจดัเรียงใหเ้ป็นล าดบั 

2.5 การสรุปเชื่อมโยง (Connecting) หมายถึง การบอกความสัมพันธ์
ของขอ้มลูอย่างมีความหมาย 
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2.6 การไตร่ตรองดว้ยเหตุผล (Reasoning) หมายถึง ความสามารถใน
การบอกที่มาของสิ่งใด หรือเหตกุารณใ์ด ๆ หรือสิ่งที่เป็นสาเหตขุองพฤติกรรมนัน้ได ้

2.7 การวิจารณ์  (Criticizing) หมายถึง การท้าทายและโต้แย้งข้อ
สมมติฐานที่อยู่เบือ้งหลงัเหตผุลที่โยงความคิดเหลา่นัน้ เพื่อเปิดทางสูแ่นวความคิดอ่ืน ๆ  

2.8 การตรวจสอบ (Verifying) หมายถึง การยืนยันหรือพิสูจน์ข้อมูลที่
สงัเกตรวบรวมมาตามความถกูตอ้งเป็นจรงิ 

3. ขัน้ที่ 3 การประยกุตใ์ชค้วามรู ้(Applying) ไดแ้ก่ 
3.1 การใชค้วามรูอ้ย่างสรา้งสรรค ์(Creative) หมายถึง การน าความรูท้ี่

เกิดจากความเขา้ใจไปใชใ้นการสรา้งสิ่งใหม่ หรือแกปั้ญหาที่มีอยู่ใหดี้ขึน้ 
3.2 การวิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะ

หลกัการองคป์ระกอบส าคญัหรือสว่นย่อย ตลอดจนหาความสมัพนัธร์ะหว่างสว่นต่าง ๆ  
3.3 การสังเคราะห์ (Synthesis) หมายถึง การน าความรู้ที่ผ่านการ

วิเคราะหม์าผสมผสานสรา้งสิ่งใหม่ที่มีลกัษณะต่างจากเดิม 
3.4 การตัดสินใจ (Decision making) หมายถึง การพิจารณาเลือก

ตวัเลือกตัง้แต่ 2 ตัวเลือกขึน้ไป ทางเลือกนัน้อาจเป็นวัตถุสิ่งของ หรือแนวปฏิบติัต่าง ๆ เพื่อใชใ้น
การแกปั้ญหาหรือด าเนินการเพื่อใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคท์ี่ตัง้ไว ้

3.5 การน าความรู้ไปปรับใช้ (Transferring) หมายถึง การถ่ายโอน
ความรูท้ี่มี 

3.6 ก า รแ ก้ ปั ญ ห า  (Problem solving)  ห ม าย ถึ ง  ก า รวิ เค รา ะห์
สถานการณท์ี่ยากเพื่อจดุประสงคใ์นการแกไขสถานการณห์รือใหปั้ญหานัน้หมดไป 

3.7 การคิดวิเคราะห ์วิจารณ ์(Critical thinking) หมายถึง ความสามารถ
ในการพิจารณาประเมินและตัดสินสิ่งต่าง ๆ หรือเรื่องราวที่เกิดขึน้ที่มีขอ้สงสยัหรือขอ้โตแ้ยง้ การ
พยายามแสวงหาค าตอบที่มีความสมเหตสุมผล 

3.8 การคิดสรา้งสรรค์ (Creative thinking) หมายถึง ความสามารถใน
การคิดไดอ้ย่างกวา้งไกล หลายทิศทางอย่างเป็นกระบวนการ โดยใชจ้ินตนาการที่หลากหลาย เพื่อ
ก่อให้เกิดความแปลกใหม่ในการสรา้ง ผลิต ดัดแปลงงานต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเชื่อมโยงระหว่าง
ประสบการณ์เก่ากับประสบการณ์ใหม่ ความคิดสรา้งสรรคจ์ะเกิดขึน้ไดก้็ต่อเมื่อผูคิ้ดมีอิสระทาง
ความคิด 
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4. ขัน้ที่ 4 การก ากบัตนเองเรียนรูไ้ดเ้อง (Self – regulating) ไดแ้ก่ 
4.1 การตรวจสอบและควบคมุการคิด (Meta-cognition) หมายถึง การที่

บคุคลรูถ้ึงความคิดของตนเองในการกระท าอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือประเมินการคิดของตนเอง
และใชค้วามรูน้ัน้ในการควบคมุหรือปรบัการกระท าของตนเอง ซึ่งครอบคลุมถึงการวางแผน การ
ควบคมุก ากบัการกระท าของตนเอง การตรวจสอบความกา้วหนา้และการประเมินผล 

4.2 การสรา้งค่านิยมการคิด (Thinking Value) หมายถึง การคิดเพื่อ
ประโยชนใ์นระดบัต่าง ๆ ไดแ้ก่ เพื่อประโยชนต์น กลุ่มตน เพื่อสงัคม และเพื่อประโยชนข์องกลุ่มทุก
องคป์ระกอบ 

4.3 ก า ร ส ร้ า ง นิ สั ย ก า ร คิ ด  (Thinking Disposition)  ห ม า ย ถึ ง 
ลกัษณะเฉพาะของการกระท าของคนที่มีสติปัญญา เมื่อเผชิญหนา้กับปัญหา การตัดสินใจที่จะ
แกปั้ญหาจะไม่กระท าทันทีทันใดก่อนจะมีขอ้มูลหลกัฐานชัดเจน นิสยัแห่งการคิด คือ รูว้่าจะใช้
ปัญญาท าอย่างไรเมื่อไม่รูค้  าตอบ  

จากการศกึษา สรุปไดว้่า กระบวนการ GPAS มี 4 ขัน้ตอน คือ  
1. การรวบรวมและการเลือกขอ้มูล (Gathering) โดยครูผูส้อนจะออกแบบ

การจัดการเรียนรูใ้ห ้ผู้เรียน เก็บรวบรวมขอ้มูล ก าหนดเป้าหมาย รูจ้ักการสังเกตด้วยประสาท
สมัผสั รวบรวมขอ้มลูจากการสงัเกต เลือกขอ้มลูมาใช ้บนัทกึขอ้มลู ดงึขอ้มลูเดิมมาใช ้ 

2. การจดักระท าขอ้มลู (Processing) ครูผูส้อนจะตอ้งออกแบบกิจกรรมการ
สอนใหน้ักเรียน จ าแนก เปรียบเทียบ จดัล าดับ สรุปเชื่อมโยง ไตร่ตรองดว้ยเหตุผล มีการวิจารณ์
รว่มกนั และ ตรวจสอบตนเองและกลุม่  

3. การประยุกตใ์ชค้วามรู ้(Applying) เป็นขั้นตอนการจัดการเรียนรูโ้ดยให้
ผูเ้รียนประเมินทางเลือก เลือกทางเลือก ใชค้วามรูอ้ย่างสรา้งสรรค ์ขยายความรูใ้หรู้จ้ริงมากขึน้
จากเดิมใหม้ีการวิเคราะห ์การสงัเคราะห ์การตดัสินใจ การน าความรูไ้ปปรบัใช ้การแกปั้ญหา การ
คิดวิเคราะห ์วิจารณ ์และการคิดสรา้งสรรค ์ 

4. การก ากบัตนเอง เรียนรูไ้ดเ้อง (Self-regulating) เป็นการควบคมุออกแบบ
การเรียนรู ้จะใหผู้เ้รียนมีการตรวจสอบและควบคุมการคิด (Meta Cognition) ค่านิยม และการ
สรา้งนิสยัการคิด 

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) (2560) กล่าวว่า กระบวนการเรียนรู ้5 
ขัน้ตอน (GPAS 5 STEPS) หมายถึง กระบวนการคิดขัน้สูงเชิงระบบ สอดคลอ้งกับการออกแบบ
การเรียนรูต้ามแนวทาง Backward Design โดยจดัเป็นกระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน  
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1. ขัน้รวบรวมขอ้มลู (Gathering) เริ่มจากค าถามเพื่อกระตุน้ผูเ้รียนใหส้งัเกต
สงสยักระตุน้ความสนใจ ตระหนักในปัญหา ตัง้สมมติฐาน ตัง้ขอ้สงสยั รวบรวมขอ้มูลที่เก่ียวขอ้ง 
มาคดัเลือกและจดัเก็บเพื่อน าไปสูก่ารกระท าใหเ้กิดความหมายต่อไป 

2. ขัน้วิเคราะหแ์ละสรุปความรู ้(Processing) เป็นการจดักระท าขอ้มลูโดยใช้
แผนภาพความคิดมาช่วยจดัความคิดใหเ้ป็นระบบ เช่น การจ าแนก การจดัล าดบั เชื่อมโยงสมัพนัธ์
และเชื่อมโยงสู่โครงสรา้งความดี คณุธรรมจริยธรรมและค่านิยมเชิงบวก น าไปสู่การออกแบบสรา้ง
ทางเลือกตดัสินใจ และวางแผนขัน้ตอนการปฏิบติังานที่มีประสิทธิภาพเพื่อน าไปสู่ความส าเรจ็ 

3. ขั้นปฏิบัติและสรุปความรูห้ลังการปฏิบัติ (Applying and constructing 
the knowledge) เขียนขัน้ตอนการปฏิบติังานและลงมือท าจริง โดยมีการตรวจสอบเพื่อแกปั้ญหา
หรือพัฒนาให้เกิดผลดีกว่าเดิมในแต่ละขั้นตอน สรุปเป็นความรู ้ความคิดรวบยอด แบบแผน
หลกัการ และน ากระบวนการ ทกัษะ และหลกัการไปขยายความรูสู้่ทอ้งถิ่น สงัคมที่กวา้งไกลจนถึง
ระดบัโลก 

4. ขัน้สื่อสารและน าเสนอ (Applying and communication skill) น ารอ่งโดย
การคิดการคิดสรา้งสรรคท์ี่หลอมรวมคณุธรรมค่านิยมเชิงบวกร่องรอยการท างานการแกปั้ญหาจน
เกิดผลงานที่มีคุณภาพกว่าเดิมมีคุณค่ามากกว่าเดิมจนสามารถสรุปเป็นหลักการน าเสนอเป็น
รายงานการอภิปรายการบรรยายการเผยแพรจ่ดัท าเป็นวิดีโอหรือเผยแพรผ่่านเว็บไซต ์ 

5. ขัน้ประเมินเพื่อเพิ่มคณุค่า (Self-regulating) เป็นการพัฒนาการประเมิน
เชิงระบบเพื่อใหเ้ห็นจุดอ่อน จุดแข็งของกลไก ทีมงานและตนเองเพื่อปรบัปรุงแกไ้ขและปรบัเพิ่ม
คุณค่าด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่จะขยายประโยชน์คุณค่าให้ถึงสังคมทุกมิติ ทั้ง
เศรษฐกิจ สังคม ความเป็นพลเมือง ความเป็นพลโลก สิ่งแวดล้อม โลก จนตกผลึกเป็นตัวตน
กลายเป็นบุคลิก มีเหตุผล รกัษ์สิ่งแวดลอ้ม สงัคม ตรงตามสมรรถนะที่ส  าคัญคุณลกัษณะอันพึง
ประสงค์ และตัวชี ้วัด ครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐานพุทธศักราช 2551 
หลกัสตูรโรงเรียนมาตรฐานสากลและความเป็นพลโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างสมบรูณ ์

จากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวกบัการจดัการเรียนรูแ้บบ GPAS และ GPAS 5 STEPS 
พบว่า GPAS 5 STEPS พัฒนามาจาก GPAS โดยมีขัน้ตอนการประยุกตใ์ชค้วามรู ้(Applying) ที่
แยกออกเป็น  2 ขั้นตอน คือ ขั้นปฏิ บั ติและส รุปความ รู้หลังการปฏิบั ติ  (Applying and 
constructing the knowledge) และขั้นสื่อสารและน าเสนอ (Applying and communication 
skill) ดงัภาพประกอบ 6 

 



  38 

 
 

ภาพประกอบ 6 กระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน  
 

สรุปไดว้่า กระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน (GPAS 5 STEPS) ประกอบดว้ยขัน้ตอนการ
จดัการเรียนรู ้ดงันี ้

1. ขั้นที่ 1 รวบรวมขอ้มูล (Gathering) เป็นการรวมกลุ่ม แบ่งหน้าที่ ตั้งค าถาม
เก่ียวกบัประเด็นที่ศึกษา รวบรวมขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง มาคดัเลือกและจดัเก็บเพื่อน าไปสู่การสรุปและ
จดักระท าขอ้มลู 

2. ขัน้ที่ 2 วิเคราะหแ์ละสรุปความรู ้(Processing) เป็นการจัดกระท าขอ้มูลโดย
ใช้แผนภาพความคิดมาช่วยจัดความคิดให้เป็นระบบ และวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อน าไปสูค่วามส าเรจ็ของกลุม่ 

3. ขั้ น ที่  3  ขั้ น ปฏิ บั ติ แ ล ะส รุป ความ รู้ห ลั งก า รป ฏิ บั ติ  (Applying and 
constructing the knowledge) เป็นขัน้ตอนการปฏิบัติ ทดลองและลงมือท า สรุปเป็นความรู ้ท า
ใบงาน ใบความรู ้สรุปความคิดรวบยอด เพื่อน าไปสูก่ารขยายความรู ้

4. ขั้นที่ 4 สื่อสารและน าเสนอ (Applying and communication skill) เป็นการ
ใชค้วามคิดสรา้งสรรคใ์นการน าเสนอ รายงาน อภิปราย เผยแพรจ่ดัท าสื่อเพื่อเผยแพรค่วามรู ้ 

5. ขั้นที่ 5 ประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า (Self-regulating) เป็นการวิเคราะห์จุดอ่อน 
จดุแข็งของกลุม่และตนเองเพื่อปรบัปรุงแกไ้ข  
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3.3 แนวทางของการใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 
วาวรินทร์ พงษ์พัฒน์ (2561) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็นโดยการจัดการเรียนรู้แบบ GPAS 5 Steps ในระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวดัศรีสทุธาราม จงัหวดัสมุทรสาคร การศึกษาครัง้นีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อ
เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงั เรียน เรื่อง ความน่าจะเป็นของนกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่  3 โดยวิธีสอนแบบ GPAS 5 Steps และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้เรื่อง ความน่าจะเป็นของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปี ที่ 3 โดยวิธีสอนแบบ GPAS 
5 Steps ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ภาคเรียนที่  2 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม จ านวน 1 หอ้งเรียน จ านวน 25 คน ระยะเวลาในการ
ทดลองจ านวน 8 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวม ขอ้มลู ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรูเ้รื่อง
ความน่าจะเป็น โดยการจดัการเรียนรูแ้บบ GPAS 5 Steps ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปี ที่ 3 จ านวน 
2 แผน รวมเวลา 6 ชั่ วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเรื่องความน่าจะเป็นชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบปรนยัแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 15 ขอ้ และแบบประเมิน
ความพึงพอใจของนกัเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรูเ้รื่อง ความน่าจะเป็น โดยการจดัการเรียนรูแ้บบ 
GPAS 5 Steps ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 จ านวน 18 ขอ้ เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 
ระดับตามวิธีของลิเคริ์ท สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย ค่ารอ้ยละ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานและทดสอบสมมติฐานโดยใช้ สถิติ t-test for dependent sample ผลการวิจัยพบว่า
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม จังหวัดสมุทรสาคร มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่องความน่าจะเป็น โดยวิธีสอนแบบ GPAS 5 Steps หลัง เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ.05 นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนวดัศรีสทุธาราม จงัหวดัสมทุรสาคร มี
ความพงึพอใจในการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็นโดยวิธีสอนแบบ GPAS 5 Steps อยู่ในระดบัมาก 

วิสตูร โพธิ์เงิน, ชนสิทธิ์ สิทธิ์สงูเนิน, มาเรียม นิลพนัธุ์, และ เอกชยั ภูมิระรื่น (2564) 
ไดศ้ึกษาผลการใชรู้ปแบบการยกระดบัคณุภาพการเรียนการสอนตามแนวคิด GPAS 5 Steps เพื่อ
เสริมสรา้งทักษะการเรียนรูข้องนักเรียนในยุคไทยแลนด ์4.0 ระดับชั้นประถมศึกษา การวิจัยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนตามแนวคิด 
GPAS 5 Steps เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ระดับชั้น
ประถมศึกษา ได้แก่  1) ด้านครู 1.1) ความรู้ความเข้าใจ  เก่ียวกับการเรียนการสอน 1.2) 
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอน และ1.3) ความสามารถการจัดกาเรียนรูแ้ละ 2) 
ดา้นนักเรียน 2.1) ความสามารถในการคิดขัน้สงู 2.2) ความเป็นนวตักร 2.3) ความสามารถในท า
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สร้างนวัตกรรม และ  2.4) คุณธรรมจริยธรรม กลุ่ม เป้าหมาย ได้แก่  ครู และนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัราชภฏัไลยอลงกรณ์ ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือวิจัย
และเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ครูและนักเรียน มีรายละเอียด ดังนี ้ ด้านครู  1) 
รูปแบบการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนตามแนวคิด GPAS 5 Steps 2) แบบทดสอบ
ความรูค้วามเขา้ใจในการจดัการเรียนรู ้ของครู และ3) แบบประเมินความสามารถการจดักาเรียนรู้
ของครูด้านนักเรียน 1) แบบประเมินการคิดขั้นสูง 2) แบบประเมินความ เป็นนวัตกร 3) แบบ
ประเมินความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม และ4) แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม สถิติที่ใช ้
ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ การวิเคราะหข์อ้มูลค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหเ์นือ้หา  
ผลการวิจัยพบว่าในดา้นครู 1) ครูมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับการเรียนการสอนระดับดี 2) ครูมี
ความสามารถในการจัดการเรียนรูร้ะดับมากทีสุด และ3) ครูมีความสามารถการจัดการเรียนรู้
ระดับดีมาก ดา้นนักเรียน 1) นักเรียนมีความสามารถในการคิดขัน้สูง ระดบัดี 2) นกัเรียนมีความ
เป็นนวัตกร ระดับดี 3) นักเรียนมีความสามารถในสรา้งนวัตกรรมระดับดี และ  4) คุณธรรม
จรยิธรรมของ นกัเรียนระดบัมากท่ีสดุ 

จากการศึกษาเอกสารที่ เก่ียวข้อง พบว่าการจัดการเรียนรู้แบบ GPAS 5 Steps 
สามารถน ามาใชใ้นการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน และยงัสามารถ
พัฒนาคุณลักษณะด้านอ่ืน ๆ ควบคู่กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ อีกทั้งสามารถใช้ได้กับ
หลากหลายวิชา เนื่องจากขัน้ตอนการจดัการเรียนรูส้ามารถน าไปประยุกต์ใชไ้ดห้ลากหลาย และ
ยังมีประสิทธิภาพสามารถท าใหก้ารจัดการเรียนการสอนประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละ
พฒันาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและคณุลกัษณะท่ีตอ้งการพฒันาได ้
 

4. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
4.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

จรรยา โท๊ะนาบุตร (2561) กล่าวว่า การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู ้5 ขัน้ตอน (The 
5 E’s of Inquiry-Based Learning) เป็นรูปแบบของการเรียนรูรู้ปแบบหนึ่ง ที่ เน้นให้นักเรียนมี
ประสบการณต์รงในการเรียนรู ้โดยการแสวงหาและศึกษาคน้ควา้ เพื่อสรา้งองคค์วามรูข้องตนเอง 
โดยใช้กระบวนการทางวิทยศาสตร ์ซึ่งมีครูผู้สอนคอยอ านวยการและสนับสนุน ท าให้ผู ้เรี ยน
สามารถคน้พบความรูห้รือแนวทางแกปั้ญหาไดต้ัวเอง และสามารถน ามาใชใ้นชีวิตประจ าวนั ซึ่ง
ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดน้ าความรู ้หลกัการ แนวคิดหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
ไปเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาที่ผูเ้รียนสนใจศึกษา ค้นควา้ และลงมือปฏิบัติ ด้วยตนเอง ตาม
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ความสามารถและความถนดัของตนเองอย่างเป็นอิสระ ท าให ้การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู ้5 
ขัน้ตอนนี ้นบัไดว้่าเป็นรูปแบบหน่ึงของการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

Robert B Sund (1973) กลา่วว่า การเรียนแบบสืบเสาะหาความรูเ้ป็นการสอนซึ่งแต่
ละบคุคลใชก้ระบวนการคิดทางสมอง ซึ่งไดแ้ก่ การสงัเกต การจดัประเภท การวดั การอธิบาย การ
อา้งอิง รวมทั้งคุณลกัษณะต่าง ๆ อย่างผูใ้หญ่ ไดแ้ก่ การก าหนดปัญหา การตั้งสมมติฐาน การ
ออกแบบ การทดลอง การสงัเคราะหค์วามรู ้และจิตวิทยาศาสตรค์รูมีหนา้ที่จดับรรยากาศการสอน
ใหเ้อือ้ต่อการเรียนรู ้คิดแกปั้ญหา โดยใชก้ารทดลอง และอภิปรายซกัถามเป็นกิจกรรมหลกั 

ภพ เลาหไพบูลย ์(2542) กล่าวว่า การจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้เป็นการ
จัดการเรียนรูท้ี่เน้นกระบวนการแสวงหาความรู ้ที่จะช่วยให้ผูเ้รียนค้นพบความจริงต่าง ๆ ด้วย
ตนเอง ใหผู้เ้รียนมีประสบการณต์รงในการเรียนรูเ้นือ้หาวิชา 

จากการศึกษาความหมายของ การจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้ สรุปไดว้่า 
หมายถึง การจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกที่เนน้กระบวนการแสวงหาความรู ้ที่จะช่วยใหผู้เ้รียนคน้พบความ
จรงิต่าง ๆ ดว้ยตนเองอย่างมีขัน้ตอนโดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ 

4.2 ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (2545) กลา่วถึง ขัน้ตอนการจดั

กระบวนการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้5 ขัน้ตอน คือ 
1. ขั้นสรา้งความสนใจ (Engagement) เป็นการจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่

กระตุน้ ยั่วยุ ให้ผูเ้รียนเกิดความสงสัย ใคร่รูอ้ยากรูอ้ยากเห็น แลว้เกิดปัญหาหรือประเด็นที่จะ
ศกึษา ซึ่งผูเ้รียนจะตอ้งส ารวจตรวจสอบต่อไปดว้ยตวัของผูเ้รียนเอง 

2. ขัน้ส ารวจและคน้หา (Exploration) เป็นการจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ให้
ผูเ้รียนมีประสบการณ์ร่วมกันเป็นกลุ่มในการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ โดยการวางแผนก าหนดการ
ส ารวจตรวจสอบ และลงมือปฏิบติัในการส ารวจตรวจสอบปัญหาหรือประเด็นที่ผูเ้รียนสนใจใคร่รู ้
ครูมีหน้าที่ส่งเสริม กระตุ้น ให้ค าปรึกษาชีแ้นะ ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียน
ด าเนินการส ารวจตรวจสอบเป็นไปดว้ยดี 

3. ขัน้อธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) เป็นการจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์
ที่ใหผู้เ้รียนไดส้รา้งองคค์วามรูใ้หม่ร่วมกนัทัง้ชัน้เรียน โดยน าเสนอองคค์วามรูท้ี่ไดจ้ากการส ารวจ 
ตรวจสอบ พรอ้มทัง้วิเคราะห ์อธิบาย และเปิดโอกาสใหม้ีการอภิปรายซกัถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หรือโตแ้ยง้ในองคค์วามรูใ้หม่ที่ไดส้รา้งสรรค ์มีการอา้งอิงหลกัฐาน ทฤษฎี หลกัการ กฎเกณฑ ์หรือ
องคค์วามรูเ้ดิม แลง้ลงขอ้สรุปอย่างสมเหตสุมผล 
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4. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) เป็นการจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ให้
ผูเ้รียนไดเ้พิ่มเติมหรือเติมเต็มองคค์วามรูใ้หม่ใหก้วา้งขวางสมบูรณ์ กระจ่างและลึกซึง้ยิ่งขึน้ โดย
การอธิบายยกตัวอย่าง อภิปรายซกัถามแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และเชื่อมโยงความรูเ้ดิมสู่องคค์วามรู้
องค์ความรู้ใหม่อย่างเป็นระบบ ละเอียดสมบูรณ์  น าไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอ่ืน ๆ หรือใน
ชีวิตประจ าวนั หรือผูเ้รียนอาจจะเกิดปัญหาสงสยัใครรู่ ้น าไปสูก่ารศกึษาคน้ควา้ 

5. ขัน้ประเมินผล (Evaluation) เป็นการจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ใหผู้เ้รียน
ไดป้ระเมินกระบวนการส ารวจตรวจสอบและผลการส ารวจตรวจสอบ หรือองคค์วามรูใ้หม่ของ
ตนเองและของเพื่อนรว่มชัน้เรียนโดยการวิเคราะหว์ิจารณ ์อภิปรายซกัถามแลกเปลี่ยนองคค์วามรู้
ซึ่งกันและกนัในเชิงเปรียบเทียบประเมินจุดดีหรือจุดดอ้ย ปรับปรุง หรือทบทวนใหม่ และใหค้รูได้
ประเมินกระบวนการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ของผูเ้รียน เนน้การประเมินตามสภาพจรงิในระหว่างการ
จดัการเรียนรู ้เพื่อปรบัปรุงพฒันาการเรียนรูข้องผูเ้รียน 

จากการศึกษาขั้นตอนการจัดกระบวนการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้5 
ขัน้ตอน สามารถสรุปใจความส าคญัเพื่อน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ดงันี ้

1. ขัน้ที่ 1 สรา้งความสนใจ (Engagement) เป็นการจดักิจกรรมหรือสถานการณ์
ที่กระตุน้ ใหผู้เ้รียนเกิดความสงสยั ใครรู่อ้ยากรูอ้ยากเห็น แลว้เกิดปัญหาหรือประเด็นที่จะศกึษา  

2. ขัน้ที่ 2 ส ารวจและคน้หา (Exploration) เป็นการจดักิจกรรมหรือสถานการณท์ี่
ใหผู้เ้รียนมีประสบการณร์ว่มกนัเป็นกลุ่ม วางแผน และลงมือปฏิบติัในการส ารวจตรวจสอบปัญหา
หรือประเด็นที่ผูเ้รียนสนใจ 

3. ขั้นที่  3 อธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เป็นการจัดกิจกรรมหรือ
สถานการณท์ี่ใหผู้เ้รียนไดส้รา้งองคค์วามรูใ้หม่ร่วมกนัทัง้ชัน้เรียน โดยน าเสนอองคค์วามรูท้ี่ไดจ้าก
การส ารวจ ตรวจสอบ พร้อมทั้งวิเคราะห์ อธิบาย และเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายซักถาม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

4. ขัน้ที่ 4 ขยายความรู ้(Elaboration) เป็นการจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ให้
ผู ้เรียนได้เพิ่มเติมหรือเติมเต็มองค์ความรู้ใหม่ โดยการอธิบายยกตัวอย่าง อภิปรายซักถาม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้และเชื่อมโยงความรูเ้น าไปประยกุตใ์ชใ้นเรื่องอ่ืน ๆ หรือในชีวิตประจ าวนั  

5. ขั้นที่ 5 ประเมินผล (Evaluation) เป็นการจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ให้
ผูเ้รียนได้ประเมินกระบวนการส ารวจตรวจสอบและผลการส ารวจตรวจสอบ อภิปรายซักถาม
แลกเปลี่ยนความรูซ้ึ่งกนัและกนั 
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4.3 แนวทางของการใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
นิรชา อ ่าประเวทย์ (2560) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแ้บบ 5E ดัดแปลง

ร่วมกับการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์ความคิด
สรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์และทกัษะการท างานเป็นทีมของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่  5 การ
วิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรค์วามคิด
สรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตรแ์ละทกัษะการท างานเป็นทีมหลงัเรียนของนักเรียนที่ไดร้บัการจัดการ
เรียนรูแ้บบ 5E ดดัแปลงรว่มกบัการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือ(กลุ่มทดลอง) กบันกัเรียนที่ไดร้บัการ
จดัการเรียนรูแ้บบปกติ (กลุม่ควบคมุ) กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปี
ที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครกัษ์ ไดม้าจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ
กลุ่ม จ านวน 2 หอ้งเรียน หอ้งเรียนละ 30 คน รวม 60 คน เครื่องมือที่ใชคื้อ 1)แผนการจัดการ
เรียนรูแ้บบ 5E ดัดแปลงร่วมกับการจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือ เรื่องสมบติัของวัสดุกบัการน าไปใช ้
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ์3) แบบวัดความคิดสรา้งสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร ์และ 4) แบบสงัเกตทักษะการท างานเป็นทีม สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ 
t- test for independent samples ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร ์ความคิดสรา้งสรรคท์างวิทยาศาสตร ์และทกัษะการท างานเป็นทีมหลงัเรียน สงูกว่า
กลุม่ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

สรชา ศักดิ์ค  าดวง (2559) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรแ์ละความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ไดร้บัการ
จดัการเรียนรูแ้บบวัฏจกัรการเรียนรู ้5 ขัน้ (5E) กับการจัดการเรียนรูแ้บบดัง้เดิม การวิจัยครัง้นี ้มี
จุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแ์ละความสามารถในการคิด
วิเคราะหข์องนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบวัฏจักรการเรียนรู ้5 ขัน้ 
(5E) กบัการจดัการเรียนรูแ้บบดัง้เดิมกลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชัน้ประถมศึกษา
ปีที่  4 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 60 คน แบ่งเป็น 2 
หอ้งเรียน หอ้งเรียนละ 30 คน โดยสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เพื่อใหไ้ด้
หอ้งเรียน จ านวน 2 หอ้งเรียนไดแ้ก่ ป.4/1 และ ป.4/3 แลว้ท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) อีกครัง้หนึ่ง ดว้ยการจับฉลากห้องเรียนเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยกลุ่ม
ทดลองไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบวฏัจกัรการเรียนรู ้5 ขัน้ (5E) และกลุ่มควบคมุไดร้บัการจดัการ
เรียนรูแ้บบดัง้เดิมเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 1) แผนการจดัการเรียนรูแ้บบวัฏจกัรการ
เรียนรู ้5 ขัน้ (5E) เรื่อง การด ารงชีวิตของพืช จ านวน 12 แผน 2) แผนการจดัการเรียนรูแ้บบดัง้เดิม 
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เร่ือง การด ารงชี วิตของพืช จ านวน 12 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรจ์ านวน 30 ขอ้ และ 4) แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห ์จ านวน 30 
ขอ้ จากผลการวิจยัพบว่า 1. นักเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบวฏัจกัรการเรียนรู ้5 ขัน้ (5E) มี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรห์ลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 2. นักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบวฏัจักรการเรียนรู ้5 ขัน้ (5E) มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะหห์ลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. นักเรียนที่ไดร้บั
การจัดการเรียนรูแ้บบวัฏจักรการเรียนรู ้5 ขัน้ (5E) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแ์ละ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์สงูกว่าของนักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบดัง้เดิมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

จากการศึกษาแนวทางการน าการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้(5E) มาใชใ้น
การจัดการเรียนรูแ้ละพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์ในรูปแบบของแผนการ
จัดการเรียนรู ้พบว่า การจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้(5E) สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรไ์ด ้รวมทัง้สามารถพัฒนาคุณลกัษณะอ่ืน เช่น ความคิดสรา้งสรรค ์
และการคิดวิเคราะห ์เป็นตน้ 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 

ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นการพัฒนาความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใชก้ระบวนการเรียนรู ้5 ขั้นตอน    
ซึ่งผูว้ิจยัไดด้  าเนินการวิจยัตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. การด าเนินการทดลอง 
4. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 

 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้เป็นนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาล
พระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2564 ที่เรียนในหอ้งเรียนปกติ จ านวน 3 หอ้งเรียน จ านวน 132 คน  

1.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัในครัง้นี ้เป็นนกัเรียนที่ก าลงัศกึษาชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 

โรงเรียนอนบุาลพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 2 หอ้งเรียน หอ้งเรียน
ละ 35 คน รวม ทัง้หมด 70 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป G*Power 
3.1 ผูวิ้จยัก าหนดค่าขนาดอิทธิพลจากงานวิจยัของ สรชา ศกัดิ์ค  าดวง (2559) ไดค่้าขนาดอิทธิพล
ที่ 0.95 ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และระบุอ านาจการทดสอบที่ 0.95 ท าใหไ้ด้
จ านวนกลุ่มทดลองกลุ่มละ 17 คน มีการป้องกันการสูญหายของข้อมูลโดยเพิ่มจ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างเป็นกลุม่ละ 35 คน โดยมีขัน้ตอนการสุม่กลุม่ตวัอย่าง ดงันี ้

ขั้นที่ 1 การสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากประชากรห้องเรียนปกติ จ านวน 3 ห้องเรียน 
ดว้ยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยวิธีการจบัสลาก จ านวน 2 หอ้งเรียน เพื่อ
ใชเ้ป็นกลุม่ตวัอย่าง 

ขั้นที่ 2 สุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้าสู่กลุ่มทดลอง ด้วยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) ซึ่งกลุ่มทดลองจะไดร้บัการจัดการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน 
และกลุม่ควบคมุไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้ 
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1.3 แบบแผนการทดลอง 
การวิจัยในครั้งนี ้ใช้แบบแผนการทดลองแบบกึ่งทดลอง (Quasi experimental 

design) โดยใชแ้บบแผนการทดลองแบบมีการวดัก่อนและหลงั มีกลุ่มควบคมุ (Nonrandomized 
control group pretest-posttest design) มีการวดัก่อน (pretest) การวดัหลงั (posttest) สุ่มกลุ่ม
ตวัอย่างเขา้สูก่ลุม่ทดลอง (Random Treatment) ดงัแสดงในตาราง 
 
ตาราง 3 แบบแผนการทดลองแบบ Nonrandomized control group pretest-posttest design 
 

 กลุม่ตวัอย่าง การวดัก่อน การจดัการเรียนรู ้ การวดัหลงั  

การสุม่ 

กลุม่ตวัอย่างเขา้

สูก่ลุม่ทดลอง 

   E T1 X T2 

   C T1 - T2 

 
ที่มา : อิทธิพทัธ ์สวุทนัพรกลู . (2561). การวิจยัทางการศึกษา แนวคิดและการประยกุตใ์ช.้หนา้ 
145. 

  

ความหมายของสญัลกัษณ ์

  E  แทน กลุม่ทดลอง  
  C  แทน กลุม่ควบคมุ  
  T1  แทน การวดัก่อนทดลอง (Pretest)  
  X  แทน การจดัการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน  
  -  แทน  การจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้ 
  T2  แทน การวดัหลงัทดลอง (Posttest)  
 

1.4 ขอบเขตเนือ้หา 
          การศึกษาครัง้นี ้ใช้เนื ้อหาสาระการเรียนรูแ้กนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร ์(ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2551 สาระที่  3 วิทยาศาสตรโ์ลก และอวกาศ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5 เรื่องน ้าและการ
ด ารงชีวิต 
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2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การพัฒนาความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคมและผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์

ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใชก้ระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน มีเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั
โดยมีเครื่องมือที่ใชใ้นการด าเนินการทดลอง และเครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู ดงันี ้

2.1 เครื่องมือที่ใชใ้นการด าเนินการทดลอง ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู ้เรื่องน า้และการ
ด ารงชีวิต โดยใชว้ิธีการจดัการเรียนรูด้งันี ้

2.1.1 แผนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน  
2.1.2 แผนการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้  

2.2 เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู แบ่งออกเป็น 2 ฉบบั ไดแ้ก่   
2.1.2 แบบวัดความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

แบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นค่านิยมประชาธิปไตย ดา้นการแสดงออกดา้นประชาธิปไตย ดา้นการ
อยู่รว่มกนัในชมุชน และ ดา้นการเขา้รว่มเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม 

2.2.2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ์เร่ืองน า้และการด ารงชีวิต 
ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 

 
2.1 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 

ผูว้ิจยัด าเนินการสรา้งและหาคณุภาพของแผนการจดัการเรียนรู ้โดยใชก้ระบวนการ
เรียนรู ้5 ขั้นตอน  และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้เรื่องน ้า และการด ารงชีวิต 
ตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี ้

2.1.1 ศึกษาหลกัสตูรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์(ฉบบัปรบัปรุง 
พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษ าขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระที่  3 
วิทยาศาสตรโ์ลก และอวกาศ  

2.1.2 ก าหนดโครงสรา้งเนือ้หาและเวลาเรียนในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการเรียนรู ้5 ขั้นตอน และแบบสืบเสาะหาความรู ้เรื่องน า้และการด ารงชีวิต จ านวน 5 
แผน แผนละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที ใช้เวลาจัดการเรียนรูร้วมทั้งหมด 10 คาบ รายละเอียด
โครงสรา้งเนือ้หา รายละเอียดดงัตาราง 4 
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ตาราง 4 โครงสรา้งเนือ้หาและเวลาเรียนในแผนการจดัการเรียนรู ้
 

แผนการจดัการเรียนรู ้ เนือ้หา เวลาเรียน (คาบ) 
1 
2 
3 
4 
5 

แหลง่น า้บนโลกของเรา 
หนนูอ้ยนกัอนรุกัษน์ า้ 
วฏัจกัรน า้หรรษา 
มหศัจรรยไ์อน า้ 
หยาดน า้ฟ้าน่ารู ้

2 
2 
2 
2 
2 

 

2.1.3 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู ้5 ขั้นตอน และการ
จดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้รายละเอียดดงัตาราง 5 
 

ตาราง 5 ขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรียนรูใ้นแผนการจดัการเรียนรู ้
 

การจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้ กระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน  
ขัน้ท่ี 1 สรา้งความสนใจ (Engagement)  
- เป็นการน าเขา้สู่บทเรียนโดยดว้ยการซกัถาม
ปัญหา การทบทวนความรูเ้ดิม 

ขัน้ท่ี 1 รวบรวมขอ้มลู (Gathering)  
- เริ่มการเรียนรูด้ว้ยการคน้ควา้หาขอ้มลู ท างานเป็น
ทีม แบ่งกลุ่มแบง่หนา้ที่  

ขัน้ท่ี 2 ส ารวจและคน้หา (Exploration)  
 - ใชแ้นวคิดเดิมที่มีอยู่แลว้มาจดัความสมัพนัธก์บั
หวัขอ้ที่ก าลงัเรียน หรือท ากิจกรรมการทดลอง การ
ส ารวจ การสืบคน้ดว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตรท์ี่
สมัพนัธก์บัหวัขอ้ที่ก าลงัเรียน 

ขัน้ท่ี 2 วิเคราะหแ์ละสรุปความรู ้(Processing)  
- น าความรูท้ี่ไดจ้ากการรวบรวมขอ้มลูมาจดักระท า 
สรุปเรียบเรียง อภิปรายรว่มกนั และคิดวิธีการน าเสนอ  

ขัน้ท่ี 3 อธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation)  
- น าแนวคิดที่ไดจ้ากขัน้ส ารวจคน้หามาอภิปราย
และสรุปรว่มกนัเป็นแนวคิดที่สมัพนัธก์บัหวัขอ้ที่ 
ก าลงัเรียนและหารูปแบบการน าเสนอ 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้ปฏิบตัิและสรุปความรูห้ลงัการปฏิบตัิ 
(Applying and constructing the knowledge)  
- ทดลอง สรุปการทดลอง ท าใบงาน ท าแบบทดสอบ 
อภิปรายดว้ยการถามตอบ ลงคะแนนโหวตกลุ่มที่
น าเสนอไดด้ ี
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

การจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้ กระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน 

ขัน้ท่ี 4 ขยายความรู ้(Elaboration)  
-  น าความรู ้ไปใชโ้ดยการเชื่อมโยงแนวคิดที่ได้
กบัสถานการณห์รือค าถามอื่นๆ 

ขัน้ท่ี 4 ส่ือสารและน าเสนอ (Applying and 
communication skill)  
- น าความรูท้ี่ไดจ้ดักระท าเพื่อน าเสนอแก่คนทั่วไป
นอกเหนือจากในหอ้งเรยีน รณรงค ์เผยแพร ่

ขัน้ท่ี 5 ประเมินผล (Evaluation) 
- ประเมินโดยใชค้  าถาม การสงัเกต ตรวจใบ
งาน ทดสอบ 

ขัน้ท่ี 5 ประเมินเพื่อเพิ่มคณุค่า (Self-regulating) 
- สรุปผลการท างาน วิเคราะหข์อ้ดีขอ้เสียของกลุ่ม 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป 

 
2.1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สรา้งขึน้ เสนออาจารย์ที่ปรึกษาผู้ควบคุม

ปรญิญานิพนธ ์เพื่อตรวจสอบความถกูตอ้งและความเหมาะสม แลว้น ามาปรบัปรุงแกไ้ข 
2.1.5 น าแผนการจัดการเรียนรูใ้หผู้เ้ชี่ยวชาญดา้นการสอนวิทยาศาสตร ์3 คน

และวดัผลและวิจยั จ านวน 2 คน ตรวจสอบคณุภาพดา้นความเหมาะสมและความสอดคลอ้งโดย
ใชแ้บบประเมินที่มีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ไดแ้ก่ นอ้ยที่สุด นอ้ย ปานกลาง มาก 
และมากที่สุด แผนการจัดการเรียนรูท้ี่มีคุณภาพและสามารถน าไปใชไ้ดจ้ะตอ้งมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 
3.50 ขึน้ไป ผลการประเมิน พบว่า แผนการจัดการเรียนรูด้้วยกระบวนการเรียนรู ้5 ขั้นตอน มี
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.33 ถึง 4.39 มีความเหมาะสมระดับมาก ส่วนแผนการจัดการเรียนรูแ้บบสืบ
เสาะหาความรู ้มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.31 ถึง 4.37 มีความเหมาะสมระดับมาก แสดงว่าแผนการ
จดัการเรียนรูม้ีคณุภาพ สามารถน าไปใชไ้ด ้

2.1.6 ปรบัปรุงแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรู ้ตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ  
2.1.7 น าแผนการจดัการเรียนรูไ้ปใชจ้รงิกบักลุม่ตวัอย่าง 

 
2.2 การสร้างแบบวัดความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม  

แบบวัดความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็น
เครื่องมือที่ใชว้ัดพฤติกรรมการแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคมของนักเรียนใน 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ 1) ค่านิยมประชาธิปไตย 2) การแสดงออกดา้นประชาธิปไตย 3) การอยู่ร่วมกันในชุมชน 
และ 4) การเขา้ร่วมเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ขอ้ค าถามมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 
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(rating scale) 4 ระดับ คือ ท าเป็นประจ า ท าเป็นบางครัง้ ท านาน ๆ ครัง้  ไม่เคยท า  จ านวนดา้น
ละ 15 ขอ้ รวมทัง้ฉบบั 60 ขอ้ เพื่อใชจ้รงิ 30 ขอ้ 

เกณฑ์การให้คะแนนข้อค าถามในแบบวัดความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมส าหรับ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5  มี 2 ลกัษณะ คือ ขอ้ค าถามที่แสดงพฤติกรรมทางบวกใหค้ะแนน
จาก 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ ส่วนขอ้ค าถามที่แสดงพฤติกรรมทางลบจะใหค้ะแนนในทิศทาง
กลับกัน  เป็น 1,2,3 และ 4 ตามล าดับ การคิดคะแนนคิดโดยรวมคะแนนทุกขอ้ในแบบวัดความ
เป็นพลเมืองใสใ่จสงัคมแยกรายดา้นและคิดเป็นภาพรวมทัง้ 4 ดา้น นกัเรียนที่ไดค้ะแนนสงูในแบบ
วดันีแ้สดงว่ามีความเป็นพลเมืองใสใ่จสงัคมสงู 

การสรา้งแบบวดัความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคมส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 
มีขัน้ตอนการสรา้งดงันี ้

2.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมและ
ขัน้ตอนการสรา้งแบบวดั 

2.2.2 ก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมและก าหนด
รูปแบบและโครงสรา้งของแบบวดั 

 

ตาราง 6 โครงสรา้งของแบบวดัความเป็นพลเมืองใสใ่จสงัคม 
 

ความเป็นพลเมืองใสใ่จสงัคม 
ขอ้ค าถามที่สรา้ง ขอ้ค าถามที่ใชจ้รงิ 

จ านวนขอ้ ล าดบัที่ จ านวนขอ้ ล าดบัที่ 

ดา้นค่านิยมประชาธิปไตย 15 1-15 8 1-8 

ดา้นการแสดงออกดา้นประชาธิปไตย 15 16-30 8 9-16 

ดา้นการอยู่รว่มกนัในชุมชน 15 31-45 6 17-22 

ดา้นการเขา้รว่มเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม 15 46-60 8 23-30 

ทัง้ฉบบั 60 1-60 30 1-30 
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2.2.3 เขียนขอ้ค าถามที่แสดงความเป็นพลเมืองใสใ่จสงัคมโดยมีทัง้ขอ้ค าถามที่แสดง
พฤติกรรมทางบวกและทางลบ 

2.2.4 น าแบบวดัความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคมส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 
ที่สรา้งขึน้ไปใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธ์พิจารณาความถูกตอ้งและความครอบคลุมของ
เนือ้หา รวมทัง้ความเหมาะสมของภาษาที่ใช ้และปรบัแกข้อ้ค าถามตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่
ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์

2.2.5 น าแบบวดัความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคมส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 
ไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ประกอบดว้ยผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการวดัและประเมินผล จ านวน 2 คน 
และครูผูส้อนรายวิชาหน้าที่พลเมืองระดับชั้นประถมศึกษา ที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี 
จ านวน 3 คน พิจารณาความถูกต้องและความครอบคลุมของเนือ้หา และความเหมาะสมของ
ภาษาที่ใช ้เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือดา้นความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (content validity) 
ซึ่งขอ้ค าถามที่ใชไ้ดจ้ะตอ้งมีค่าดัชนีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามแต่ละขอ้กบันิยาม ( Index 
of Item-Objective Congruence: IOC) มากกว่า 0.50 ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา
ของแบบวดัความเป็นพลเมืองใสใ่จสงัคม พบว่ามีค่าดชันี IOC ตัง้แต่ 0.60 ถึง 1.00 

2.2.6 น าแบบวดัความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคมส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 
ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ชี่ยวชาญแลว้ไปทดลองใชก้บันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
อนุบาลพระนครศรีอยุธยา จ านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบอ านาจจ าแนกของขอ้ค าถาม โดยการหา
ค่าความสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Item-Total Correlation) แลว้ คดัเลือกขอ้
ค าถามที่มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป ผลการหาค่าอ านาจจ าแนกของขอ้ค าถามแบบ
วดัความเป็นพลเมืองใสใ่จสงัคม พบว่ามีอ านาจจ าแนก (r) ตัง้แต่ 0.21 ถึง 0.77 

2.2.7 คัดเลือกขอ้ค าถามที่ผ่านเกณฑค่์าอ านาจจ าแนกจ านวน 30 ขอ้ มาวิเคราะห์
ความเชื่อมั่นของแบบวดัความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคม ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โดย
ใช้สูตรแอลฟาของครอนบัค (Cronbach's alpha coefficient) ซึ่งแบบวัดที่ใช้ได้ควรมีค่าความ
เชื่อมั่นตัง้แต่ 0.70 ขึน้ไป ผลการวิเคราะหค์วามเชื่อมั่นของแบบวดัความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคม 
พบว่ามีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.87 

2.2.8 จดัท าแบบวดัความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคมส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 
5 ฉบบัสมบรูณเ์พื่อน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
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ตัวอย่างข้อค าถามวัดความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่5 

พฤติกรรม 
ท าเป็น
ประจ า 

ท าเป็น
บางครัง้ 

ท านาน ๆ 
ครัง้ 

ไม่เคย
ท า 

ด้านค่านิยมประชาธิปไตย     

เมื่อเพื่อนในกลุม่คิดต่างกนั เราจะท าการโหวต     

ด้านการแสดงออกด้านประชาธิปไตย     

เมื่อท างานกลุม่ จะมีการแบ่งหนา้ที่     

ด้านการอยู่ร่วมกันในชุมชน     

รว่มกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์     

ด้านการเข้าร่วมเพ่ือการเปล่ียนแปลงทางสังคม     

รว่มรณรงคเ์ก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้มเมื่อมีโอกาส     

 
2.3 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ์ 

ผู้วิจัยด าเนินการสรา้งและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรต์ามล าดบัขัน้ ดงันี ้

2.3.1 ศึกษาเอกสารเก่ียวกับการวัดผลประเมินผล การเขียนขอ้สอบ และการ
สรา้งขอ้สอบวิชาวิทยาศาสตร ์

2.3.2 ศึกษาเนือ้หากลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์สาระที่ 3 วิทยาศาสตรโ์ลก 
และอวกาศ ตัวชี ้วัด และสาระการเรียนรูแ้กนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์(ฉบับ
ปรบัปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551สาระที่ 3 
วิทยาศาสตรโ์ลก และอวกาศ ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5  

2.3.3 สรา้งตารางวิเคราะหข์อ้สอบของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร ์จ านวน 45 ขอ้ ใชว้ัดพฤติกรรมดา้นต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้1) ความรู ้ความจ า 2) ความ
เขา้ใจ 3) น าไปใช ้4) วิเคราะห ์5) ประเมินค่า ดงัตาราง 7 
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ตาราง 7 การวิเคราะหข์อ้สอบของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ์
 

ตวัชีว้ดั 
พฤติกรรมที่ตอ้งการวดั 

รวม ความรู้
ความจ า 

เขา้ใจ 
น า 
ไปใช ้

ว ิ
เคราะห ์

ประเมิน
ค่า 

 

ว 3.2 ป 5/1 เปรียบเทียบปริมาณน า้ในแต่
ละแหล่ง และระบปุริมาณน า้ที่มนษุย์
สามารถน ามาใชป้ระโยชนไ์ดจ้ากขอ้มลูที่
รวบรวมได ้

1 4 1 2 1  9 

ว 3.2 ป 5/2 ตระหนกัถึงคณุค่าของน า้โดย
น าเสนอแนวทางการใชน้ า้อย่างประหยดั
และการอนรุกัษ์น า้ 

1 4 1 2 1  9 

ว 3.2 ป 5/3 สรา้งแบบจ าลองที่อธิบายการ
หมนุเวียนของน า้ในวฏัจกัรน า้ 

1 4 1 2 1  9 

ว 3.2 ป 5/4 เปรียบเทียบกระบวนการเกิด
เมฆ หมอก น า้คา้งและน า้คา้งแข็ง จาก
แบบจ าลอง 

1 4 1 2 1  9 

ว 3.2 ป 5/5 เปรียบเทียบกระบวนการเกิด
ฝน หิมะ และลกูเหบ็จากขอ้มลูที่รวบรวม 

1 4 1 2 1  9 

รวม 5 20 5 10 5  45 

 
2.3.4 สรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ์แบบปรนยัชนิด

เลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 45 ขอ้ เพื่อใชจ้รงิ 30 ขอ้ 
2.3.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรท่ี์สรา้งขึน้เสนอ

อาจารยท์ี่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสม แล้วน ามา
ปรบัปรุงแกไ้ข 

2.3.6 น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ์ไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญ
ดา้นการสอนวิทยาศาสตร ์3 คน และดา้นการวัดผลประเมินผล 2 คน เพื่อตรวจสอบลักษณะขอ้
ค าถาม ตัวเลือก ความสอดคลอ้งกับเนือ้หาที่ตอ้งการวัด ความถูกตอ้งดา้นภาษา เพื่อตรวจสอบ
คณุภาพของเครื่องมือดา้นความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (content validity) ซึ่งขอ้ค าถามที่ใชไ้ดจ้ะตอ้ง
มีค่าดัชนีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามแต่ละขอ้กับจุดประสงคก์ารเรียนรู ้(Index of Item-
Objective Congruence: IOC) มากกว่า 0.50 ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาของ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ์พบว่ามีค่าดชันี IOC ตัง้แต่ 0.60 ถึง 1.00 
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2.3.7 ปรบัปรุงแกไ้ขแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ์ตาม
ค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ 

2.3.8 น าแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ชี่ยวชาญแลว้ไปทดลองใชก้ับ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 โรงเรียนอนบุาลพระนครศรีอยธุยา จ านวน 30 คน  

2.3.9 ตรวจให้คะแนน แล้วน าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ์
จ านวน 45 ข้อ มาวิเคราะห์ค่าความยากง่าย  (p) อ านาจจ าแนก (r) ผลการตรวจสอบพบว่า
แบบทดสอบจ านวน 30 ขอ้ มีค่าความยากง่ายตัง้แต่ 0.27-0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตัง้แต่ 
0.21-0.87 

2.3.10 น าขอ้สอบที่ผ่านเกณฑ ์น ามาวิเคราะหค่์าความเชื่อมั่น โดยใชสู้ตร KR-
20 ของ คเูดอร ์รชิารด์สนั ผลการตรวจสอบ พบว่า ความเชื่อมั่นมีค่าเท่ากบั 0.86 

2.3.11 จัดท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ์ส าหรับ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 ฉบบัสมบรูณเ์พื่อน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

 
ตัวอย่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ์

 

1.  กระบวนการในขอ้ใดที่เก่ียวขอ้งกบัวฏัจกัรน า้ (ความจ า) 

ก.  การระเหย  การละลาย 

ข.  การควบแน่น  การแข็งตวั 
ค.  การระเหย  การควบแน่น 

      ง.  การควบแน่น การละลาย 

 

2.  ขอ้ใดอธิบายเก่ียวกบัปริมาณน า้บนโลกไดถ้กูตอ้ง (ความเขา้ใจ) 

ก. น ้าบนโลกมีพืน้ทีเ่ป็นส่วนใหญ่ของพืน้ผิวโลก 

ข. น า้บนโลกคือน า้ที่อยู่ในสถานะของเหลว 

ค. น า้บนโลกคือน า้สะอาดที่น ามาบริโภคได ้

ง. น า้บนโลกคือน า้ในทะเลและมหาสมทุร 
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3. ลกูเห็บเป็นน า้แข็งที่ตกลงมาขณะมีพายุ ขอ้ใดถูกตอ้งเก่ียวกบัการปฏิบติัตวัเมื่อพบเจอกบั

ลกูเห็บ (การน าไปใช)้ 

ก.  กุง้ออกไปเก็บลกูเห็บเพราะไม่ไดม้ีโอกาสเห็นบ่อย ๆ  
ข.  ปลาอยู่ในบ้านทีม่ีหลังคาแข็งแรงเพราะอาจเกิดอันตราย 

ค.  จิ๊บน าลกูเห็บมาใสน่ า้หวานรบัประทานแทนน า้แข็ง 

      ง.  จุ๊บเอาลกูเห็บมากินเพราะสามารถรกัษาโรคได ้

 

4. ดวงอาทิตย ์สง่ผลต่อการเกิดวฏัจกัรน า้หรือไม่ อย่างไร (วิเคราะห)์ 

ก.  ไม่สง่ผล เพราะแสงจากดวงอาทิตยท์ ามาถึงโลกนอ้ยมาก 

ข.  ไม่สง่ผล เพราะความรอ้นจากดวงอาทิตยท์ าใหไ้อน า้ไม่ควบแน่น 

ค.  สง่ผล เพราะแสงจากดวงอาทิตยท์ าใหน้ า้ระเหยเรว็ขึน้ 
      ง.  ส่งผล เพราะความร้อนจากดวงอาทติยท์ าให้น ้าระเหยเร็วขึน้ 

 
5. “น า้แข็งขัว้โลกละลายเป็นการเพิ่มปรมิาณน า้บนโลก เป็นขอ้ดี เพราะท าใหเ้รามีน า้ใชม้าก

ขึน้ สิ่งแวดลอ้มอดุมสมบรูณข์ึน้” นกัเรียนเห็นดว้ยหรือไม่ เพราะอะไร (ประเมินค่า) 

ก. เห็นดว้ย เพราะน า้สว่นใหญ่อยู่ในรูปธารน า้แข็ง 

ข. เห็นดว้ย เพราะน า้แข็งไม่มีประโยชนต่์อสิ่งมีชีวิต 

ค. ไม่เห็นดว้ย เพราะน า้แข็งขัว้โลกเป็นน า้เค็ม 
     ง. ไม่เหน็ด้วย เพราะแสดงถึงภาวะโลกร้อนทีรุ่นแรงขึน้ 

 
 

3. การด าเนินการทดลอง 
3.1 ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการทดลอง 

ระยะเวลาที่ใชใ้นการทดลอง 5 ครัง้ ครัง้ละ 2 คาบ รวมระยะเวลาด าเนินการจัดการ
เรียนรู ้จ านวน 10 คาบ คาบละ 50 นาที ระหว่างวนัที่ 15-21 เดือนมิถุนายน 2564 โดยผูว้ิจยัเป็น
ผูด้  าเนินการจดัการเรียนรูท้ัง้สองกลุม่  
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3.2 การควบคุมความแปรปรวนของตัวแปรในการวิจัย  
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยักึ่งทดลอง ผูว้ิจยัจึงใชห้ลกัการควบคมุความแปรปรวนของ

ตัวแปรในการวิจัย โดยใชห้ลัก Max Min Con Principle  (อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล, 2560) โดยใน
งานวิจยันีผู้ว้ิจยัน าหลกั  Max Min และ Con มาใชค้วบคมุความแปรปรวนของงานวิจยั ดงันี ้

3.2.1 การท าให้ความแปรปรวนที่ เป็นระบบมี ค่าสูงสุด (Maximization of 
systematic variance-MAX) โดยการตรวจสอบคุณ ภาพของแผนการจัดการเรียน รู้ให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดกระบวนการเรียนรูใ้ห้เอือ้ต่อการเกิดความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการก าหนดกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เพื่อใหก้ลุ่มท่ีเปรียบเทียบมี
ความแตกต่างอย่างชดัเจน 

3.2.2 การท าให้ความแปรปรวนที่ เกิดจากความคลาดเคลื่อนมีค่าน้อยที่สุด 
(Minimization of error variance-MIN) โดยการตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัความเป็นพลเมือง
ใส่ใจสงัคม และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนใหม้ีคณุภาพ เพื่อใหส้ามารถวดัพฤติกรรม
ที่ตอ้งการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.3 การควบคุมความแปรปรวนที่เกิดจากตัวแปรแทรกซอ้นที่ส่งผลอย่างเป็น
ระบบ (Control extraneous systematic variance-CON) โดยการวิเคราะห์ความเท่าเทียมของ
นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนทดลอง โดยน าคะแนนจากแบบวัดก่อนทดลองมา
วิเคราะห์ค่าทีแบบเป็นอิสระต่อกัน (t-test for independent sample) เพื่อตรวจสอบความเท่า
เทียมกนัของกลุม่ตวัอย่างก่อนท าการทดลอง 

 
3.3 การพิทักษสิ์ทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 

3.3.1 ขอหนังสือรบัรองการท าวิจยัในมนุษยจ์ากสถาบนัยุทธศาสตรท์างปัญญาและ
วิจยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ เลขที่ใบรบัรองโครงการวิจยั SWUEC/E/G-2547/2563 รบัรอง
ว่างานวิจัยนีไ้ม่มีการล่วงละเมิดสิทธิ สวสัดิภาพ และไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบ ทางรา่งกายจิตใจแก่
กลุ่มตัวอย่ าง หลังจากนั้นผู้วิจัยท าหนังสือขออนุญ าตผู้อ  านวยการโรงเรียน อนุบาล
พระนครศรีอยธุยา ของนกัเรียนที่เป็นกลุม่ตวัอย่าง เพื่อท าการเก็บขอ้มลู  

3.3.2 หลงัจากสิน้สดุการทดลอง เพื่อเป็นการชดเชยใหแ้ก่กลุ่มควบคมุ มีการน าการ
จดัการเรียนรูไ้ปใชก้บันกัเรียนในชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 คนอ่ืน ๆ ในโรงเรียนในโอกาสต่อไป 
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3.4 ระยะการทดลอง 
ผูว้ิจัยด าเนินการวิจัย ตามแบบแผนการทดลองแบบมีการวัดก่อนและหลัง มีกลุ่ม

ควบคมุ (pretest-posttest control group design)  ซึ่งมี 3 ระยะ ดงันี ้
3.4.1 ระยะก่อนทดลอง 

3.4.1.1 ผูว้ิจยัใหก้ลุม่ตวัอย่างนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 โรงเรียนอนบุาล
พระนครศรีอยธุยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มตวัอย่าง ท าแบบวดัความเป็นพลเมืองใส่
ใจสงัคม ใชเ้วลา 1 คาบ 

3.4.1.2 ผูว้ิจยัใหก้ลุม่ตวัอย่างนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 โรงเรียนอนบุาล
พระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มตัวอย่าง ท าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์เรื่องน า้และการด ารงชีวิต ใชเ้วลา 1 คาบ 
3.4.1.3 ผู้วิจัยตรวจให้คะแนนแบบวัดความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมและ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์เร่ืองน า้ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และน า
ขอ้มลูที่ไดม้าวิเคราะหค่์าทีแบบเป็นอิสระต่อกนั (t-test for independent sample) เพื่อตรวจสอบ
ความเท่าเทียมกันของกลุ่มตัวอย่างก่อนท าการทดลอง  ผลคือค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ  

3.4.1.4 ผูว้ิจัยเก็บคะแนนจากการท าแบบวัดความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม
และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ไวเ้ป็นคะแนนก่อนการทดลอง (Pretest) 

3.4.2 ระยะทดลอง 
           3.4.2.1 ผูว้ิจยัด าเนินการโดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการเรียนรู ้

5 ขั้นตอน กับกลุ่มทดลอง และใชแ้ผนการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูก้ับกลุ่มควบคุม 
โดยด าเนินการทดลอง 1 สปัดาห ์5 ครัง้ ครัง้ละ 2 คาบ  

3.4.3 ระยะหลงัการทดลอง 
3.4.3.1 ผูว้ิจัยใหก้ลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท าแบบวดัความเป็นพลเมือง

ใส่ใจสงัคม โดยใชแ้บบวดัชุดเดียวกับที่ท าก่อนการทดลอง ใชเ้วลา 1 คาบ และเก็บไวเ้ป็นคะแนน
หลงัการทดลอง (Posttest) 

3.4.3.2 ผูวิ้จัยใหก้ลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์เรื่องน า้ โดยใชแ้บบวดัชุดเดียวกบัที่ท าก่อนการทดลอง ใชเ้วลา 1 
คาบ และเก็บไวเ้ป็นคะแนนหลงัการทดลอง (Posttest) 
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3.4.3.3 ผู้วิจัยน าคะแนนที่ไดจ้ากการวัดก่อนทดลองและหลังทดลอง ของ
กลุม่ตวัอย่างมาวิเคราะหต์ามวิธีการทางสถิติต่อไป 
 

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูส าหรบัการวิจยั โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

3.5.1 ผูว้ิจัยติดต่อขอหนังสือขอความอนุเคราะหใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก 
บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผูอ้  านวยการโรงเรียนอนบุาลพระนครศรีอยุธยา 
เพื่อขอท าการวิจยักบักลุม่ตวัอย่าง 

3.5.2 เมื่อได้รบัอนุญาต ผู้วิจัยได้ติดต่อประสานงานกับฝ่ายวิชาการและครู
ประจ าชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เพื่อชีแ้จงวัตถุประสงคข์องการ
วิจยัและขอความอนเุคราะหใ์หน้กัเรียนเขา้รว่มการทดลอง  

3.5.2.1 ด าเนินการทดลองโดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรูต้ามที่ก าหนดไว ้
3.5.2.2 ผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มลูทัง้หมดมาตรวจวิเคราะหต์ามเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้

เพื่อน าไปใชใ้นการวิเคราะหต์ามวิธีการทางสถิติต่อไป 
 

4. การจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมูล 
4.1 การวิเคราะหข์้อมูล  

4.1.1 วิเคราะห์ความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ด้วยสถิติบรรยาย 
ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสดุ ค่าสงูสดุ ความเบ ้และความโด่ง 

4.1.2 วิเคราะหเ์ปรียบเทียบความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมในรายดา้น ภาพรวม 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่ได้รบัการจัดการเรียนรูด้้วยกระบวนการเรียนรู ้5 

ขัน้ตอน ก่อนและหลงัการทดลอง โดยใชก้ารวิเคราะห ์Hotelling’s T2 
4.1.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบความเป็นพลเมืองใส่ใจในรายด้าน ภาพรวมและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการทดลอง ของนักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการ
เรียนรู ้5 ขัน้ตอน และการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้ดว้ยการวิเคราะหค์วามแปรปรวน 
ตวัแปรพหนุาม (Multivariate Analysis of Variance; MANOVA)  
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4.2 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
4.2.1 สถิติที่ใชใ้นการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ  

4.2.1.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาของแบบวัดความเป็นพลเมืองใส่ใจ
สงัคมและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์ดว้ยการวิเคราะหค่์าดชันีความ
สอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบันิยาม (Index of Item – Objective Congruence: IOC)   

4.2.1.2 ตรวจสอบอ านาจจ าแนกของขอ้ค าถามของแบบวดัความเป็นพลเมืองใส่
ใจสังคม โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม ( Item-Total 
Correlation)  

4.2.1.3 ตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบวัดความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมด้วย
วิธีการวัดความสอดคล้องภายใน ( internal consistency) โดยใช้สูตรแอลฟาของครอนบัค 
(Cronbach's alpha coefficient) 

4.2.1.4 ตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร ์โดยใชส้ตูร KR-20 ของ คเูดอร ์รชิารด์สนั 

4.2.2 สถิติที่ใชใ้นการบรรยายตัวแปร ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
ม าตรฐาน  (Standard Deviation) ค่ าต ่ าสุ ด  (Minimum) ค่ าสู งสุ ด  (Maximum) ค วาม เบ ้
(Skewness) และความโด่ง (Kurtosis) 

4.2.3 สถิติที่ใชใ้นการตรวจสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ Hotelling’s T2 และ Multivariate 
Analysis of Variance (MANOVA) 
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บทที ่ 4 
การวิเคราะหข์้อมูล 

 
การพัฒนาความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคมและผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใชก้ระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน ผูว้ิจยัขอน าเสนอผลการ
วิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

 
สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

การน าเสนอผลการศึกษาและวิจัยในครัง้นี ้ ผู ้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์เพื่อใชใ้นการ
วิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้

n  แทน จ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอย่าง 
M   แทน คะแนนเฉลี่ย (Mean) 
MIN แทน ค่าต ่าสดุ (Minimum)  
MAX แทน ค่าสงูสดุ (Maximum) 
SD  แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
SS  แทน  ผลบวกก าลงัสองของค่าความแตกต่างระหว่างขอ้มลูและ 

ค่าเฉลี่ยของกลุม่ขอ้มลู (Sum of Square) 
MS  แทน  ค่าเฉลี่ยของผลบวกก าลงัสอง (Mean Square) 

 แทน  ค่าสถิติทดสอบแลมบด์าของวิลคส ์ (Wilks’ Lambda) 
F   แทน  ค่าสถิติการแจกแจงแบบเอฟ (F-Distribution) 
Sk  แทน  ค่าความเบ ้(Skewness) 
Ku  แทน  ค่าความโด่ง (Kurtosis) 
p   แทน  ระดบันยัส าคญัของการทดสอบ 
df   แทน  ระดบัองศาความเป็นอิสระ (Degree of freedom) 
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ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ในการวิจัยในครัง้นี ้ผู ้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการวิเคราะห์

ขอ้มลูตามล าดบั ดงันี ้ 
1. สถิติบรรยายของคะแนนความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม 

1.1 สถิติบรรยายของคะแนนความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคมในรายดา้นและภาพรวม 
ของนักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน ก่อนและหลงัการทดลอง 
รายละเอียดดงัตารางที่ 8 
 
ตาราง 8 ค่าสถิติบรรยายของคะแนนความเป็นพลเมืองใสใ่จสงัคมในรายดา้นและภาพรวม ของ
นกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน ก่อนและหลงัการทดลอง 
 

ความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคม การทดสอบ คะแนนเต็ม MIN MAX M SD Sk Ku 

ค่านิยมประชาธิปไตย 
ก่อนทดลอง 
หลงัทดลอง 

32 
32 

13.00 
22.00 

28.00 
30.00 

21.77 
26.80 

4.02 
2.44 

-0.15 
-0.63 

-1.05 
-0.61 

การแสดงออกดา้นประชาธิปไตย 
ก่อนทดลอง 
หลงัทดลอง 

32 
32 

16.00 
23.00 

32.00 
32.00 

23.74 
28.00 

4.29 
2.16 

-0.27 
-0.37 

-0.42 
-0.18 

การอยู่รว่มกนัในชมุชน 
ก่อนทดลอง 
หลงัทดลอง 

24 
24 

13.00 
18.00 

20.00 
23.00 

16.11 
19.86 

1.76 
1.31 

-0.01 
0.61 

-0.52 
-0.36 

การชมุนมุเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
ทางสงัคม 

ก่อนทดลอง 
หลงัทดลอง 

32 
32 

16.00 
22.00 

29.00 
30.00 

22.46 
26.71 

2.99 
2.44 

0.18 
-0.53 

-0.31 
-0.73 

ภาพรวม 4 ดา้น 
ก่อนทดลอง 
หลงัทดลอง 

120 
120 

63.00 
92.00 

105.00 
110.00 

84.09 
101.37 

10.74 
4.60 

0.16 
-0.11 

-0.87 
-0.34 

  

จากตาราง 8 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคมหลงัทดลองสงู
กว่าก่อนทดลองทัง้ในรายดา้นและภาพรวม เมื่อพิจารณาลกัษณะการแจกแจงของขอ้มูล พบว่า 
ขอ้มูลส่วนใหญ่มีการแจกแจงแบบเบซ้า้ย (Sk < 0) และมีความโด่งน้อยกว่าโคง้ปกติ (Ku < 0) 
แสดงว่ากลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีคะแนนสงูกว่าค่าเฉลี่ยและขอ้มลูมีการกระจายมากกว่าโคง้ปกติ  
 

1.2 สถิติบรรยายของคะแนนความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคมในรายดา้นและภาพรวม 
ของนกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู  ้ก่อนและหลงัการทดลอง รายละเอียด
ดงัตารางที่ 9 
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ตาราง 9 ค่าสถิติบรรยายของคะแนนความเป็นพลเมืองใสใ่จสงัคมในรายดา้นและภาพรวม ของ
นกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้ก่อนและหลงัการทดลอง 
 

 

ความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคม การทดสอบ คะแนนเต็ม MIN MAX M SD Sk Ku 

ค่านิยมประชาธิปไตย 
ก่อนทดลอง 
หลงัทดลอง 

32 
32 

13.00 
15.00 

27.00 
28.00 

21.97 
22.80 

3.63 
3.37 

-0.33 
-0.26 

-0.47 
-0.80 

การแสดงออกดา้นประชาธิปไตย 
ก่อนทดลอง 
หลงัทดลอง 

32 
32 

16.00 
16.00 

30.00 
32.00 

23.86 
24.34 

4.30 
4.24 

-0.45 
-0.33 

-0.67 
-0.61 

การอยู่รว่มกนัในชมุชน 
ก่อนทดลอง 
หลงัทดลอง 

24 
24 

13.00 
13.00 

19.00 
22.00 

16.14 
16.91 

1.75 
1.85 

-0.30 
0.37 

-0.77 
0.41 

การชมุนมุเพ่ือการเปลี่ยนแปลง
ทางสงัคม 

ก่อนทดลอง 
หลงัทดลอง 

32 
32 

13.00 
15.00 

27.00 
28.00 

21.69 
22.63 

3.98 
3.55 

-0.23 
-0.33 

-1.03 
-0.96 

ภาพรวม 4 ดา้น 
ก่อนทดลอง 
หลงัทดลอง 

120 
120 

70.00 
76.00 

98.00 
99.00 

83.66 
86.69 

8.31 
7.23 

-0.23 
-0.32 

-0.91 
-1.11 

 
จากตาราง 9 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคมหลงัทดลองสงู

กว่าก่อนทดลองทัง้ในรายดา้นและภาพรวม เมื่อพิจารณาลกัษณะการแจกแจงของขอ้มูล พบว่า 
ขอ้มูลส่วนใหญ่มีการแจกแจงแบบเบซ้า้ย (Sk < 0) และมีความโด่งน้อยกว่าโคง้ปกติ (Ku < 0) 
แสดงว่ากลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีคะแนนสงูกว่าค่าเฉลี่ยและขอ้มลูมีการกระจายมากกว่าโคง้ปกติ  

 
1.3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคม ก่อนการทดลอง ของ

นกัเรียนกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ รายละเอียดดงัตารางที่ 10 
 
ตาราง 10 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความเป็นพลเมืองใสใ่จสงัคมก่อนการทดลอง ของนกัเรียน
กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
 

กลุม่ตวัอย่าง n คะแนนเต็ม M SD t p 

กลุม่ทดลอง 35 120 84.09 10.739 
.136 .892 

กลุม่ควบคมุ 35 120 83.77 8.405 
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จากตาราง 10 พบว่าคะแนนความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคมก่อนทดลองของนักเรียน
กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (t = .136, p = .892) 
 

2. สถิติบรรยายของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์
2.1 สถิติบรรยายของคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรก์่อนและหลงั

การทดลองของนักเรียนที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 วิเคราะห์ผลได้
รายละเอียดดงัตาราง 11 
 
ตาราง 11 ค่าสถิติบรรยายของคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรก่์อนและหลงัการ
ทดลองของนกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน 
 

กลุม่ทดลอง คะแนนเต็ม MIN MAX M SD Sk Ku 

ก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลอง 

30 
30 

6 
18 

25 
29 

17.26 
25.80 

5.04 
2.91 

-0.46 
-0.96 

-0.63 
0.25 

 
จากตาราง 11 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง เมื่อพิจารณาลักษณะการแจกแจงของข้อมูล พบว่า 
คะแนนก่อนการทดลองมีการแจกแจงแบบเบ้ซ้าย (Sk < 0) แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
คะแนนสงูกว่าค่าเฉลี่ย และมีการกระจายมากกว่าโคง้ปกติ (Ku < 0) ส่วนคะแนนหลงัการทดลอง
มีการแจกแจงแบบเบ้ซ้าย (Sk < 0) แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีคะแนนสูงกว่าและมีการ
กระจายนอ้ยกว่ากว่าโคง้ปกติ (Ku > 0) 

 

2.2 สถิติบรรยายของคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรก่์อนและหลงั
การทดลองของนกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้รายละเอียดดงัตาราง 12 
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ตาราง 12 ค่าสถิติบรรยายของคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรก่์อนและหลงัการ
ทดลองของนกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้
 

กลุม่ควบคมุ คะแนนเต็ม MIN MAX M SD Sk Ku 
ก่อนการทดลอง 30 8 23 17.17 4.02 -0.79 -0.47 
หลงัการทดลอง 30 20 29 25.51 2.33 -0.82 0.32 

 

 
จากตาราง 12 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

หลงัทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง เมื่อพิจารณาลกัษณะการแจกแจงของขอ้มูลพบว่า คะแนนก่อน
การทดลองมีการแจกแจงแบบเบซ้า้ย (Sk < 0) แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีคะแนนสูงกว่า
ค่าเฉลี่ย และมีการกระจายมากกว่ากว่าโคง้ปกติ (Ku < 0) ส่วนคะแนนหลงัการทดลองมีการแจก
แจงแบบเบ้ซ้าย (Sk < 0) แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย  และมีการ
กระจายนอ้ยกว่าโคง้ปกติ (Ku > 0) 

 

2.3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรก์่อนการ
ทดลอง ของนกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอนและนกัเรียนที่ไดร้บั
การจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้รายละเอียดดงัตาราง 13 
 
ตาราง 13 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรก่์อนการทดลอง 
ของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
 

กลุม่ตวัอย่าง n คะแนนเต็ม M SD t p 
กลุม่ทดลอง 35 30 17.26 5.043 

.079 .938 
กลุม่ควบคมุ 35 30 17.17 4.026 

 
จากตาราง 13 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรก์่อนการ

ทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ           
(t = .079, p = .938) 
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3. ผลการวิเคราะหข์้อมูลเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 
3.1 ผลการเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองใส่ใจในรายดา้น ภาพรวม และผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังการทดลอง ของนักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูด้้วย
กระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน มีสมมติฐานคือ ความเป็นพลเมืองใส่ใจในรายดา้น ภาพรวม และ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง โดยใชก้ารวิเคราะห ์

Hotelling’s T2  
3.1.1 การทดสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ (Test of Assumption) 

การทดสอบข้อตกลงเบื ้องต้นของการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปร        
พหุนาม โดยทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม ด้วย Bartlett’ s test of Sphericity 
รายละเอียดดงัตารางที่ 14 
 

ตาราง 14 การทดสอบความสมัพนัธข์องคะแนนความเป็นพลเมืองใสใ่จสงัคมรายดา้นและ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์ก่อนและหลงัการทดลองของนกัเรียนกลุม่ทดลอง 

Bartlett’s test of Sphericity 

Likelihood Ratio 
Approx. chi square 

Df 
p 

.000 
19.492 

10 
.034 

 
จ ากต า รา ง  14 พ บ ว่ า  ค่ าส ถิ ติ  Approx. chi-square = 19.492 แล ะ              

ค่า p = .034 ซึ่งค่า p < .05 แสดงว่า ความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมรายด้านและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  ์มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไป
ตามขอ้ตกลงเบือ้งตน้ 

 
3.1.2 การทดสอบเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน  

ความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมในรายดา้น ภาพรวมและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร ์ของนกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน ก่อน

และหลงัการทดลอง โดยใชก้ารวิเคราะห ์Hotelling’s T2  มีการวิเคราะห ์ดงันี ้
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1) การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุนาม ของความเป็นพลเมืองใส่ใจ
สงัคมในรายดา้น ภาพรวมและผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์ก่อนและหลงัการทดลอง

ของนกัเรียนกลุม่ทดลอง โดยใชส้ถิติ Hotelling’s T2   รายละเอียดดงัตารางที่ 15 
 
ตาราง 15  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนพหนุาม ของความเป็นพลเมืองใสใ่จสงัคมในรายดา้น
ภาพรวมและผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์ของนกัเรียนกลุม่ทดลอง ก่อนและหลงัการ

ทดลอง โดยใชส้ถิติ Hotelling’s T2 
 

Effect Multivariate test value F 
Hypothesis 

df 
Error 

df 
p 

ก่อนการทดลองและ
หลงัการทดลองเรียน 

Pillai's Trace .808 54.020* 5.000 64.000 0.000 

Wilks' Lambda .192 54.020* 5.000 64.000 0.000 

Hotelling's Trace 4.220 54.020* 5.000 64.000 0.000 

Roy's Largest Root 4.220 54.020* 5.000 64.000 0.000 

Hotelling’s T2  = 261.111, df= 64 

หมายเหต ุ* p < .05 
 

จากตาราง 15 พบว่า เวกเตอรค่์าเฉลี่ยของตัวแปรตามทัง้ 6 ตัว มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 (Wilks' Lambda = .192, F = 54.020, df= 64, 
p=.000) จากการวิเคราะหพ์บว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการ
เรียนรู ้5 ขัน้ตอน มีความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมรายดา้น ภาพรวมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร ์สงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 
2) การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความเป็นพลเมือง

ใส่ใจสังคม รายด้าน ภาพรวมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์ของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองโดยพิจารณาจากค่า Sphericity Assumed รายละเอียดดงัตารางที่ 16 
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ตาราง 16 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความเป็นพลเมืองใสใ่จสงัคม 
รายดา้น ภาพรวมและผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์ของนกัเรียนกลุม่ทดลองก่อนการ
ทดลองและหลงัการทดลอง 
 

Source 
Type III Sum 
of Squares 

df 
Mean 

Square 
F p 

time 
ดา้นค่านิยม
ประชาธิปไตย  

Sphericity Assumed 
Greenhouse-Geisser 
Huynh-Feldt 
Lower-bound 

442.514 
442.514 
442.514 
442.514 

1 
1.000 
1.000 
1.000 

442.514 
442.514 
442.514 
442.514 

89.831* 
89.831* 
89.831* 
89.831* 

.000 

.000 

.000 

.000 

ดา้นการแสดงออก
ดา้นประชาธิปไตย  

Sphericity Assumed 
Greenhouse-Geisser 
Huynh-Feldt 
Lower-bound 

317.157 
317.157 
317.157 
317.157 

1 
1.000 
1.000 
1.000 

317.157 
317.157 
317.157 
317.157 

48.939* 
48.939* 
48.939* 
48.939* 

.000 

.000 

.000 

.000 

ดา้นการอยู่รว่มกนั
ในชมุชน  

Sphericity Assumed 
Greenhouse-Geisser 
Huynh-Feldt 
Lower-bound 

245.157 
245.157 
245.157 
245.157 

1 
1.000 
1.000 
1.000 

245.157 
245.157 
245.157 
245.157 

135.881* 
135.881* 
135.881* 
135.881* 

.000 

.000 

.000 

.000 

ดา้นการชมุนมุเพื่อ
การเปลี่ยนแปลง
ทางสงัคม 

Sphericity Assumed 
Greenhouse-Geisser 
Huynh-Feldt 
Lower-bound 

317.157 
317.157 
317.157 
317.157 

1 
1.000 
1.000 
1.000 

317.157 
317.157 
317.157 
317.157 

44.496* 
44.496* 
44.496* 
44.496* 

.000 

.000 

.000 

.000 

ภาพรวม 4 ดา้น 

Sphericity Assumed 
Greenhouse-Geisser 
Huynh-Feldt 
Lower-bound 

5228.929 
5228.929 
5228.929 
5228.929 

1 
1.000 
1.000 
1.000 

5228.929 
5228.929 
5228.929 
5228.929 

159.939* 
159.939* 
159.939* 
159.939* 

.000 

.000 

.000 

.000 

ผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชา
วิทยาศาสตร ์

Sphericity Assumed 
Greenhouse-Geisser 
Huynh-Feldt 
Lower-bound 

1277.157 
1277.157 
1277.157 
1277.157 

1 
1.000 
1.000 
1.000 

1277.157 
1277.157 
1277.157 
1277.157 

281.343* 
281.343* 
281.343* 
281.343* 

.000 

.000 

.000 

.000 

Error 
(time) ดา้นค่านิยม

ประชาธิปไตย  

Sphericity Assumed 
Greenhouse-Geisser 
Huynh-Feldt 
Lower-bound 

167.486 
167.486 
167.486 
167.486 

34 
34.000 
34.000 
34.000 

4.926 
4.926 
4.926 
4.926 

  

ดา้นการแสดงออก
ดา้นประชาธิปไตย  

Sphericity Assumed 
Greenhouse-Geisser 
Huynh-Feldt 
Lower-bound 

220.343 
220.343 
220.343 
220.343 

34 
34.000 
34.000 
34.000 

6.481 
6.481 
6.481 
6.481 

  

ดา้นการอยู่รว่มกนั
ในชมุชน  

Sphericity Assumed 
Greenhouse-Geisser 
Huynh-Feldt 
Lower-bound 

61.343 
61.343 
61.343 
61.343 

34 
34.000 
34.000 
34.000 

1.804 
1.804 
1.804 
1.804 
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ตาราง 16 (ต่อ) 
 

Source 
Type III Sum 
of Squares 

df 
Mean 

Square 
F p 

 
ดา้นการชมุนมุเพื่อ
การเปลี่ยนแปลง
ทางสงัคม 

Sphericity Assumed 
Greenhouse-Geisser 
Huynh-Feldt 
Lower-bound 

242.343 
242.343 
242.343 
242.343 

34 
34.000 
34.000 
34.000 

7.128 
7.128 
7.128 
7.128 

  

 

ภาพรวม 4 ดา้น 

Sphericity Assumed 
Greenhouse-Geisser 
Huynh-Feldt 
Lower-bound 

1111.571 
1111.571 
1111.571 
1111.571 

34 
34.000 
34.000 
34.000 

32.693 
32.693 
32.693 
32.693 

  

 
ผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชา
วิทยาศาสตร ์

Sphericity Assumed 
Greenhouse-Geisser 
Huynh-Feldt 
Lower-bound 

154.343 
154.343 
154.343 
154.343 

34 
34.000 
34.000 
34.000 

4.539 
4.539 
4.539 
4.539 

  

หมายเหต ุ* p < .05 
 

จากตาราง 16 พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยตวัแปรตามทีละตวัดว้ยการวิเคราะห ์ANOVA โดยพิจารณาจากค่า Sphericity Assumed 
คะแนนเฉลี่ยความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคม ดา้นค่านิยมประชาธิปไตย (F=89.831, p=.000)  ดา้น
การแสดงออกดา้นประชาธิปไตย (F=48.939, p=.000) ดา้นการอยู่ร่วมกนัในชุมชน (F=135.881, 
p=.000) ดา้นการชุมนุมเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (F=44.496, p=.000) ภาพรวม 4 ด้าน 
(F=159.939, p=.000) และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์(F=281.343, p=.000)  หลงั
การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐาน 

 

3.2 ผลการเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองใส่ใจในรายดา้น ภาพรวม และผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนของนกัเรียน หลงัการทดลอง ของนักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการ
เรียนรู ้5 ขัน้ตอน และการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้ มีสมมติฐานคือความเป็นพลเมือง
ใส่ใจในรายดา้น ภาพรวม และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูด้ว้ย
กระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน สงูกว่านกัเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้โดย
ใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนตวัแปรพหนุาม (Multivariate Analysis of Variance: MANOVA)  
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3.2.1 การทดสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ (Test of Assumption) 
1) การทดสอบความเท่ากันของเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม ด้วยการ

วิเคราะห ์Box’ s Test of equality of Covariance metrics รายละเอียดดงัตารางที่ 17 
 
 

ตาราง 17 การทดสอบเมทริกซค์วามแปรปรวนร่วมของคะแนนความเป็นพลเมืองใสใ่จในรายดา้น 
ภาพรวม และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน หลงัการทดลองระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
 

Box, s Test of equality of Covariance metrics 
Box’s M 

F 
df1 
df2 
p 

7.066 
2.280 

3 
832320.000 

.077 

 
จากตาราง 17 พบว่า ค่า Box’ s M = 7.066 F= 2.280และ ค่า p = .077 ซึ่ง

ค่า p  .05 แสดงว่า เมทริกซค์วามแปรปรวนร่วมของคะแนนความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคมราย
ดา้น ภาพรวมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติซึ่ง 
เป็นไปตามขอ้ตกลงเบือ้งตน้ 

 

2) การทดสอบความความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม ดว้ย Bartlett’s test 
of Sphericity รายละเอียดดงัตาราง 18 
 
ตาราง 18 การทดสอบความสมัพนัธข์องความเป็นพลเมืองใสใ่จสงัคมรายดา้น ภาพรวมและ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน หลงัการทดลองระหว่างนกัเรียนกลุม่ทดลองกบักลุม่ควบคมุ 
 

Bartlett’ s test of Sphericity 
Likelihood Ratio 

Approx. chi square 
Df 
p 

.000 
271.032 

10 
.000 
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จากตาราง  18 พบว่ า  ค่ าสถิ ติ  Approx. chi Square = 271.032 และ          
ค่า p = 0.00 ซึ่งค่า p < .05 แสดงว่าคะแนนความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคมรายดา้น ภาพรวมและ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ 
 

3) การทดสอบความเท่ากันของตัวแปรตาม ด้วย Levene’ s Test of 
Equality of Error Variance รายละเอียดดงัตาราง 19 
 
ตาราง 19 การทดสอบความแปรปรวนของคะแนนความเป็นพลเมืองใสใ่จสงัคมรายดา้น ภาพรวม
และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลงัการทดลองระหว่างนกัเรียนกลุม่ทดลองกบักลุม่ควบคมุ 
 

Levene’s Test of Equality of Error Variance 

ตวัแปรตาม df1 df2 p 

  1. ดา้นค่านิยมประชาธิปไตย  
  2. ดา้นการแสดงออกดา้นประชาธิปไตย  
  3. ดา้นการอยู่รว่มกนัในชมุชน  
  4. ดา้นการชมุนมุเพื่อการเปล่ียนแปลงทางสงัคม 
  5. ความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคมภาพรวม 
  6. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์

1 
1 
1 
1 
1 
1 

68 
68 
68 
68 
68 
68 

.072 

.064 

.290 

.051 

.063 

.195 
 

จากตาราง 19 พบว่า ความแปรปรวนของคะแนนความเป็นพลเมืองใส่ใจ
สงัคมรายดา้น ภาพรวมและผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ซึ่ง
เป็นไปตามขอ้ตกลงเบือ้งตน้ จึงสามารถวิเคราะหค์วามแปรปรวนตวัแปรพหนุามได ้

 
3.2.2 การทดสอบเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 

ผลการวิเคราะหค์ะแนนความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคมรายดา้น ภาพรวมและ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุมหลงัการทดลองโดยใช้
สถติิ MANOVA รายละเอียดดงัตารางที่ 20 
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ตาราง 20 ผลการวิเคราะหค์ะแนนความเป็นพลเมืองใสใ่จสงัคมรายดา้น ภาพรวมและผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุม่ควบคมุหลงัการทดลองโดยใชส้ถิติ MANOVA 
 

Effect Multivariate test value F Hypothesis df Error df p 

กลุ่มทดลอง
และกลุ่ม
ควบคมุ 

Pillai's Trace .679 29.403* 5.000 64.000 0.00 

Wilks' Lambda .303 29.403* 5.000 64.000 0.00 

Hotelling's Trace 2.297 29.403* 5.000 64.000 0.00 

Roy's Largest Root 2.297 29.403* 5.000 64.000 0.00 

Test of Between-Subject Effect 

Source Dependent Variables 
Type III Sum 
of Squares 

df Mean Square F p 

Correct 
model 
 

ค่านิยมประชาธิปไตย 268.129 1 268.129 30.969* .000 

การแสดงออกดา้นประชาธิปไตย 248.914 1 248.914 21.661* .000 
การอยู่รว่มกนัในชมุชน 151.557 1 151.557 58.881* .000 

การชมุนมุเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม 334.414 1 334.414 38.794* .000 

ความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคมภาพรวม 3937.500 1 3937.500 101.687* .000 
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์ 1.429 1 1.429 .206 .652 

Intercept 

ค่านิยมประชาธิปไตย 42904.129 1 42904.129 4955.441* .000 

การแสดงออกดา้นประชาธิปไตย 48155.657 1 48155.657 4190.511* .000 
การอยู่รว่มกนัในชมุชน 23662.414 1 23662.414 9193.037* .000 

การชมุนมุเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม 43102.414 1 43102.414 5000.183* .000 

ความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคมภาพรวม 620966.414 1 620996.414 16036.590* .000 

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์ 46080.229 1 46080.229 6633.858* .000 

Process 

ค่านิยมประชาธิปไตย 268.129 1 268.129 30.969* .000 

การแสดงออกดา้นประชาธิปไตย 248.914 1 248.914 21.661* .000 

การอยู่รว่มกนัในชมุชน 151.557 1 151.557 58.881* .000 
การชมุนมุเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม 334.414 1 334.414 38.794* .000 

ความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคมภาพรวม 3937.500 1 3937.500 101.687* .000 

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์ 1.429 1 1.429 .206 .652 

Error 

ค่านิยมประชาธิปไตย 588.743 68 8.658   

การแสดงออกดา้นประชาธิปไตย 781.429 68 11.492   

การอยู่รว่มกนัในชมุชน 175.029 68 2.574   

การชมุนมุเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม 586.171 68 8.620   

ความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคมภาพรวม 2633.086 68 38.722   

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์ 472.343 68 6.946   

Total 

ค่านิยมประชาธิปไตย 43761.000 70    

การแสดงออกดา้นประชาธิปไตย 49186.000 70    

การอยู่รว่มกนัในชมุชน 23989.000 70    
การชมุนมุเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม 44023.000 70    

ความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคมภาพรวม 627537.000 70    

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์ 46554.000 70    

หมายเหต ุ* p < .05 
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จากตารางที่  20 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนาม พบว่า 
เวกเตอรค่์าเฉลี่ยของตัวแปรตามทัง้ 4 ดา้น มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 (Wilks' Lambda = .303, F = 29.403, df= 5,64 , p=.000) จากการวิ เคราะห์ความเป็น
พลเมืองใส่ใจสังคมรายดา้น ภาพรวมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า นักเรียนที่ได้รบัการ
จัดการเรียนรูด้้วยกระบวนการเรียนรู ้5 ขั้นตอน มีความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม ด้านค่านิยม
ประชาธิปไตย ดา้นการแสดงออกดา้นประชาธิปไตย ดา้นการอยู่ร่วมกันในชุมชน ดา้นการชุมนุม
เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและภาพรวม สูงกว่านักเรียนที่ได้รบัการจัดการเรียนรูแ้บบสืบ
เสาะหาความรูอ้ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลอ้งกับสมมติฐาน และมีผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์แตกต่างอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยนีเ้ป็นการพฒันาความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคมและผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตรข์องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใชก้ระบวนการเรียนรู ้5 ขั้นตอน มีความมุ่ง
หมายของการวิจยัดังนี ้ 1) เพื่อเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคมและผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตรก์่อนและหลังได้รบัการจัดการเรียนรูด้้วยกระบวนการเรียนรู ้5 ขั้นตอน          
2) เพื่อเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์
หลังได้รบัการจัดการเรียนรูด้้วยกระบวนการเรียนรู ้5 ขั้นตอน และการจัดการเรียนรูแ้บบสืบ
เสาะหาความรู ้การวิจัยในครัง้นีใ้ชแ้บบแผนการทดลองแบบกึ่งทดลอง (Quasi experimental 
design) โดยใชแ้บบแผนการทดลองแบบมีการวดัก่อนและหลงั มีกลุ่มควบคมุ (Nonrandomized 
control group pretest-posttest design)  

กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนที่ ก าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนอนุบาล
พระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 2 หอ้งเรียน หอ้งเรียนละ 35 คน รวม 
ทัง้หมด 70 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป G*Power 3.1 ที่ระดบัขนาด
อิทธิพล 0.95 ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีขัน้ตอนการเลือกกลุม่ตวัอย่างดว้ยการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) และสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ซึ่ง
กลุม่ทดลองจะไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน และกลุม่ควบคมุไดร้บัการ
จดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้ เครื่องมือที่ใชใ้นการด าเนินการทดลอง ไดแ้ก่ แผนการจดัการ
เรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน (GPAS 5 STEPS) และแผนการจัดการเรียนรูแ้บบสืบ
เสาะหาความรู ้(5E) เรื่องน า้และการด ารงชีวิต เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบ
วดัความเป็นพลเมืองใสใ่จสงัคม และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ์เร่ืองน า้
และการด ารงชีวิต วิเคราะหข์อ้มูลโดยใช ้สถิติบรรยาย และการวิเคราะหค์วามแปรปรวนตัวแปร

พหนุาม Hotelling’s T2และ MANOVA 
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สรุปผลการวิจัย 
1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรูด้้วยกระบวนการเรียนรู ้5 ขั้นตอน มีความเป็น

พลเมืองใส่ใจสงัคม ดา้นค่านิยมประชาธิปไตย ดา้นการแสดงออกดา้นประชาธิปไตย ดา้นการอยู่
ร่วมกันในชุมชน ดา้นการชุมนุมเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม  ภาพรวมและผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร ์สงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู ้5 ขั้นตอน มีความเป็น
พลเมืองใส่ใจสงัคม ดา้นค่านิยมประชาธิปไตย ดา้นการแสดงออกดา้นประชาธิปไตย ดา้นการอยู่
ร่วมกันในชุมชน ด้านการชุมนุมเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและภาพรวม สูงกว่านักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 แต่มี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  
 
อภปิรายผลการวิจัย 

จากการศกึษาพบว่า การจดัการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน สามารถพฒันา
ความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรข์องนักเรียนชั้น
ประถมศกึษาปีที่ 5 ใหส้งูขึน้ สามารถอภิปรายผลตามผล ไดด้งันี ้

1. ผลการพัฒนาความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมโดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 

1.1 นักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน มีความ
เป็นพลเมืองใสใ่จสงัคม ดา้นค่านิยมประชาธิปไตย ดา้นการแสดงออกดา้นประชาธิปไตย ดา้นการ
อยู่ร่วมกันในชุมชน ดา้นการชุมนุมเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและภาพรวม สูงขึน้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้ผลที่ไดม้าจากการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการเรียนรู ้5 ขั้นตอน เน้นการจัดการเรียนรูท้ี่สอดแทรกพฤติกรรมด้านคุณธรรม 
จรยิธรรม ความคิดเชิงบวก จิตสาธารณะและความเป็นพลเมือง (สถาบนัพัฒนาคณุภาพวิชาการ 
(พว.), 2560) และไดส้อดแทรกการพฒันาความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคมในดา้นต่าง ๆ ไว้ โดยการ
จดัการเรียนรูใ้ชรู้ปแบบการแบ่งกลุ่ม แบ่งหนา้ที่ ตัง้ค าถามเก่ียวกบัประเด็นที่ศึกษา รวบรวมขอ้มลู
ที่เก่ียวขอ้ง มาคดัเลือกและจดัเก็บเพื่อน าไปสูก่ารสรุปและจดักระท าขอ้มลู นกัเรียนจะไดแ้บ่งกลุ่ม
โดยคละความสามารถตามผลการสอบก่อนเรียน เพื่อใหน้ักเรียนไดฝึ้กการท างานร่วมกับผูอ่ื้น 
รวมทั้งมีการแบ่งหนา้ที่ชัดเจน โดยมีหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม ผูจ้ดบันทึก และผูร้วบรวมหาขอ้มูล 
สลับสับเปลี่ยนให้นักเรียนได้รบัหน้าที่ต่าง ๆ ในการเรียนแต่ละครัง้ เนื่องจากในการเรียนปกติ 
นักเรียนอาจจับกลุ่มเฉพาะเพื่อนสนิท และท าหน้าที่ เดิม ๆ เสมอ ท าให้นักเรียนไม่ได้ละลาย
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พฤติกรรมและฝึกฝนการท างานร่วมกับผูอ่ื้น นกัเรียนทุกคนจะไดร้บัหนา้ที่ในการคน้ควา้ รวบรวม
ขอ้มลู เพื่อจะน ามาสรุปในกลุม่ของตนเอง  

นอกจากฝึกฝนการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ยงัฝึกความเป็นผูน้  า และการเห็นคณุค่า
และความสามารถ ความส าคัญของตนเองที่มีต่อกลุ่ม ฝึกการเลือกรบัข้อมูลและค้นควา้จาก
แหล่งขอ้มูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ และใชเ้ทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์กับการเรียนด้วยการค้นคว้า
ขอ้มลูในอินเตอรเ์น็ต มีการจดักระท าขอ้มลูโดยใชแ้ผนผงัความคิดมาช่วยจดัความคิดใหเ้ป็นระบบ 
และวางแผนขัน้ตอนการปฏิบติังานที่มีประสิทธิภาพเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จของกลุ่ม โดยนกัเรียน
จะไดแ้ลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่ม ช่วยกันลงความเห็น สรุปขอ้มูล เป็นการฝึกความเป็น
ประชาธิปไตย ฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นร่วมกบัการแสดงความคิดเห็นและความรบัผิดชอบความ
ตรงต่อเวลา รวมทัง้ฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห ์การคิดรวบยอดจากการคน้ควา้ เพื่อน าเสนอใหผู้อ่ื้น
เขา้ใจและสง่ต่อขอ้มลูที่ถกูตอ้งที่สดุใหผู้อ่ื้น ฝึกการทดลองและลงมือท า สรุปเป็นความรู ้ท าใบงาน 
ใบความรู ้สรุปความคิดรวบยอด เพื่อน าไปสู่การขยายความรู้ นักเรียนจะได้สรุปความรู้ทั้ง
รายบุคคลและกลุ่ม โดยนักเรียนจะไดท้ าใบงานเพื่อทบทวนความรูจ้ากการเรียนและท ากิจกรรม 
ไดท้บทวนความรูจ้ากการคน้ควา้และสรุปดว้ยตนเอง ฝึกความรบัผิดชอบ การส่งงานตรงเวลาที่
ก าหนด ฝึกความมีวินัย ฝึกการใชค้วามคิดสรา้งสรรคใ์นการน าเสนอ รายงาน อภิปราย เผยแพร่
จดัท าสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู ้นกัเรียนจะไดฝึ้กทกัษะการน าเสนอ สง่เสรมิใหน้กัเรียนกลา้แสดงออก 
เป็นผูน้  า โดยนกัเรียนในกลุ่มจะไดเ้ปลี่ยนหนา้ที่มาเป็นผูน้  าเสนอในแต่ละครั้งสลบักนั คนที่ไม่เคย
น าเสนองานหน้าชัน้หรือเป็นตัวแทนก็จะมีโอกาสไดฝึ้กฝนและพัฒนาตนเอง รวมทั้งนักเรียนใน
กลุ่มตอ้งท าการน าเสนอ มีการลงคะแนนโหวตกนัในกลุม่เพื่อเลือกกลุม่ที่สามารถน าเสนอไดดี้และ
ไดร้บัค าชื่นชม เป็นการฝึกความเป็นประชาธิปไตยและการรูจ้ักชื่นชม ยอมรบัและยกย่องผูอ่ื้น     
น าความรูท้ี่ไดเ้ผยแพร่แก่เพื่อนในหอ้ง คนในครอบครวั และคนทั่วไปผ่านสื่อสังคมออนไลนห์รือ
การรณรงค ์เป็นการน าความรูไ้ปปรบัใชแ้ละสรา้งประโยชนแ์ก่ผูอ่ื้น  

นอกจากนัน้ยงัฝึกการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของกลุ่มและตนเองเพื่อปรบัปรุง
แกไ้ข นกัเรียนมีการพดุคยุถึงจุดอ่อน จดุแข็งของกลุม่ รวมทัง้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอ้ดี ขอ้เสีย
ของเพื่อนในกลุ่ม เป็นการฝึกความกลา้แสดงความคิดเห็น และฝึกการยอมรบัขอ้เสียของตนเอง 
การเคารพซึ่งกนัและกนั เขา้ใจความต่างรว่มกบัการช่วยกนัหาทางพัฒนา แกไ้ข เพื่อใหก้ารท างาน
ครัง้ต่อไปพฒันาย่ิงขึน้ อีกทัง้ไดเ้ชื่อมโยงไปสูก่ารรบัผิดชอบในหนา้ที่ ใหน้กัเรียนไดท้ าความสะอาด
หอ้งเรียน หรือท าความสะอาดบา้นของตนเอง ส่งเสริมใหน้ักเรียนท าประโยชนใ์หแ้ก่ส่วนรวมและ
สง่เสรมิจิตสาธารณะ  
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เนื่องจากสถานการณ์ที่นักเรียนไม่สามารถมาโรงเรียนไดต้ามปกติ การจัดการ
เรียนรูต้อ้งด าเนินการในรูปแบบออนไลน ์จึงเกิดขอ้จ ากดัของการเรียนการสอน บางครัง้มีขอ้จ ากดั
ด้านเวลาและการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต แต่ผู้วิจัยได้มีการปรบัเปลี่ยนขั้นตอนการ
จัดการเรียนรูใ้ห้สอดคลอ้งกับการเรียนออนไลน์ อีกทั้งการเรียนออนไลน์นั้นมีขอ้ดี คือนักเรียน
สามารถเข้าถึงการค้นคว้าหาความรูไ้ด้ง่าย เพราะนักเรียนมีอินเตอรเ์น็ตที่สามารถใช้ค้นคว้า       
หาขอ้มลูไดส้ะดวกและรวดเรว็กว่าการเรียนในหอ้งเรียน  

ทัง้นีก้ารจดัการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน เป็นรูปแบบหนึ่งของการ
จัดการเรียนรูเ้ชิงรุก (active learning) จากการศึกษาพบว่าสามารถน ามาใช้พัฒนาความเป็น
พลเมืองใส่ใจสังคมได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Seyedali Ahrari (2014) ; Sibel Akin และ 
Basak Calik (2017)  และ พรชนก ปรีปาน (2561) ที่ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาความเป็น
พลเมืองใส่ใจสังคม (active citizenship) ด้วย การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก (active learning) และ
กล่าวว่า การเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม จ าเป็นตอ้งมีรูปแบบการเรียนรูใ้หม่  ๆ ในการใหค้วามรูแ้ก่
นักเรียน ซึ่งแตกต่างจากวิธีการเรียนรูแ้บบเดิมที่เน้นผู้สอนเป็นศูนย์กลาง เพราะฉะนั้นการใช้
วิธีการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก (active learning)ท าใหเ้ด็กจะมีโอกาสฝึกคิด ไดว้างแผน ลงมือปฏิบติั 
เอือ้ต่อการพฒันาความรู ้ทกัษะ ทศันคติและค่านิยมที่จ  าเป็นต่อการเป็นพลเมืองใสใ่จสงัคม  

1.2 นักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน มีความ
เป็นพลเมืองใสใ่จสงัคม ดา้นค่านิยมประชาธิปไตย ดา้นการแสดงออกดา้นประชาธิปไตย ดา้นการ
อยู่ร่วมกนัในชุมชน ดา้นการชุมนุมเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม  และภาพรวม สงูกว่านกัเรียนที่
ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูอ้ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว ้ผลที่ได้มาจากวิธีการจัดการเรียนรูท้ั้ง 2 รูปแบบ มีความแตกต่างกันในดา้น
กระบวนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอน โดยการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้เป็น
กระบวนการเรียนรู้ซึ่งเน้นในดา้นทฤษฎีและเนือ้หาเป็นหลัก เน้นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในรายวิชาโดยการแสวงหาและศึกษาค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรูข้องตนเอง โดยใช้
กระบวนการทางวิทยศาสตร ์(จรรยา โท๊ะนาบุตร, 2561) การที่นักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรู้
ดว้ยกระบวนการเรียนรู ้5 ขั้นตอน มีความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม สูงกว่านักเรียนที่ได้รบัการ
จัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้นัน้ เพราะการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน เป็น
กระบวนการเรียนรูท้ี่สามารถท าให้เกิด ทักษะกระบวนการ และค่านิยมอย่างกลมกลืนใน
กระบวนการขัน้ต่าง ๆ โดยไม่ติดกบัเนือ้หาวิชา จึงสามารถน าไปใชไ้ดก้บัทกุวิชาและการเรียนรูท้ี่ใช้
ศาสตรต่์าง ๆ มาสัมพันธ์กัน (สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2560) เพราะฉะนัน้จึงเป็น
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เหตุผลที่ความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม ของนักเรียนที่ได้รบัการจัดการเรียนรูด้้วยกระบวนการ
เรียนรู ้5 ขัน้ตอน สงูกว่านกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้

 
2. ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์โดยใช้การจัดการ

เรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 
2.1 นักเรียนที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน มี

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์สูงขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลที่ไดม้า
จากการจดัการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน มีกระบวนการจดัการเรียนรูท้ี่เหมาะสมกบั
วิชาวิทยาศาสตร ์โดยเน้นใหน้ักเรียนศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ฝึกใหน้ักเรียนตัง้ค าถามเก่ียวกับ
ประเด็นที่ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดกระท าข้อมูล  การจัดระบบความคิดให้เป็นระบบ สรุป
ความรู ้สรุปความคิดรวบยอด เพื่อน าไปสูก่ารขยายความรูท้ี่ไดศ้ึกษาใชค้วามคิดสรา้งสรรคใ์นการ
น าเสนอ รายงาน อภิปราย จัดท าสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ได ้ซึ่งการจัดการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการ
เรียนรู ้5 ขั้นตอน เป็นกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ เป็นกระบวนการเรียนรูท้ี่สามารถพัฒนา 
สมรรถนะ ทกัษะและผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนได ้

ทั้งนี ้การที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรข์องนักเรียนที่ได้รับการ
จดัการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน หลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ธัญญารตัน ์สขุเกษม (2558) ที่ศกึษาผลการจดัการเรียนรูแ้บบกระบวนการเรียนรู ้
5 ขั้นตอน  ร่วมกับการใช้ค าถามเชิงวิเคราะห์ เรื่องวิวัฒนาการที่มี ต่อการคิดวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร ์และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน พบว่า นกัเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนท่ี
สงูขึน้ รวมทัง้ นภาพร ภาเชือ้ (2557) ไดศ้ึกษาเร่ืองผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์เร่ือง 
ลม ฟ้า อากาศ และวฏัจกัรของน า้ ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นกัเรียนมีผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนหลงัเรียนสูงขึน้ แสดงใหเ้ห็นว่า การจัดการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน 
เป็นอีกวิธีการหนึ่งท่ีเหมาะสมและสามารถพฒันาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรไ์ด ้ 

2.2 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรูด้้วยกระบวนการเรียนรู ้5 ขั้นตอนและ
นักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรแ์ตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้ผลที่
ไดม้าจากการจดัการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอนและการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหา
ความรู ้ลว้นเป็นวิธีการท่ีสามารถส่งเสริมผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนได ้ซึ่งการจัดการเรียนรูแ้บบสืบ
เสาะหาความรู ้เป็นวิธีการจดัการเรียนรู ้ที่เป็นที่ยอมรบัและแพร่หลายมาเป็นเวลายาวนาน และ
ปัจจุบันในโรงเรียนส่วนใหญ่ก็ยังยึดวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้หรือ 5E ในการเขียน
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แผนการจัดการเรียนรู ้เพราะฉะนัน้วิธีการจัดการเรียนรูท้ัง้สองวิธี จึงสามารถพัฒนาผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาวทิยาศาสตรไ์ดไ้ม่แตกต่างกนั 
ทัง้นีก้ารจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูส้ามารถพฒันาผลสมัฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิรชา อ ่าประเวทย ์(2560) ที่ไดศ้ึกษาผลของการ
จดัการเรียนรูแ้บบ 5E ดดัแปลงร่วมกบัการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือที่มีต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร ์ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนกลุ่มทดลองมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียน
กลุ่มควบคุมและงานวิจัยของ สรชา ศักดิ์ค  าดวง (2559) ที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรแ์ละความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ของนักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบ  5E 
กบัการจดัการเรียนรูแ้บบดัง้เดิม ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าของนักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบดั้งเดิม แสดงให้
เห็นว่า การจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นกัเรียนได ้ส่งผลใหเ้มื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการเรียนรู ้5 ขั้นตอน และการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้จึงได้ผลที่ไม่
แตกต่างกนั 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาคน้ควา้ในครัง้นี ้ผูว้ิจัยมีขอ้เสนอแนะซึ่งอาจเป็นประโยชนต่์อการจัดการ
เรียนรูแ้ละการศกึษาวิจยั ดงันี ้

1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลวิจยัไปใช ้
1.1 การศึกษาครัง้นีน้  าการจดัการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน มาใช้

เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์หาก
ครูผูส้อนสนใจน าไปประยุกตใ์ชใ้นการจดัการเรียนรู ้ควรปรบักิจกรรมการเรียนรูใ้นแต่ละขัน้ตอน 
ปรบัวิธีการและเครื่องมือการวัดผล ให้สอดคลอ้งกับบริบท วัยและความสามารถของผูเ้รียนที่จะ
น าไปใช ้กิจกรรมและการเรียนการสอนตอ้งเอือ้ต่อการจดัการเรียนรู ้

1.2 การศึกษาครัง้นี ้ใชก้ารจัดการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอนและ
การจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้ในแต่ละขั้นตอนเน้นใหน้ักเรียนศึกษาดว้ยตนเองและ
ท างานกลุม่ มีการคน้ควา้หาขอ้มลู เพราะฉะนัน้การจะน าวิธีการนีไ้ปใชค้วรเนน้เรื่องการรกัษาเวลา
ให้เหมาะสมกับกิจกรรม และผู้สอนหรือผู้จัดท าแผนจัดการเรียนรูค้วรค านึงถึงเรื่องเวลาก่อน
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ก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละขั้นตอนเพื่อไม่ใหใ้ชเ้วลามากเกินไปและสามารถท ากิจกรรมได้
เหมาะสมและประสบความส าเรจ็ตามวตัถปุระสงค ์

1.3 การศึกษาครัง้นี ้ใชก้ารจัดการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอนและ
การจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้ในรูปแบบออนไลน์ พบว่าการจัดการเรียนรูท้ั้งสองวิธี
สามารถปรบัวิธีการใหเ้หมาะสมกับการเรียนไดท้ั้งการเรียนในหอ้งเรียนและเรียนออนไลน ์และ
สามารถน าขอ้ดีของการเรียนแบบออนไลนม์าใชใ้นการจัดการเรียนรูไ้ด ้เช่น การใชอิ้นเตอรเ์น็ต
สืบคน้ขอ้มลู การน าเสนองานผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอรแ์ละสื่อสงัคมออนไลน ์

2. ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
2.1 การศึกษาครัง้นีม้ีการเปรียบเทียบการจดัการเรียนรูด้ว้ยกระบวนการเรียนรู ้5 

ขัน้ตอนและการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งทัง้ 2 วิธีเป็นการจดัการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคัญเช่นเดียวกัน ผูท้ี่สนใจอาจมีการศึกษาเปรียบเทียบกับการจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีอ่ืน ๆ 
หรือใช้การบูรณาการวิธีการร่วมกันในงานวิจัยครัง้ต่อไป เพื่อพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรูใ้ห้มี
ประสิทธิภาพและหลากหลายมากขึน้ 

2.2 การศึกษาครัง้นีใ้ชแ้บบแผนการทดลองที่มีการวัดก่อนและหลังทดลอง ซึ่ง
ความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคมเป็นพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังใหเ้กิดเป็นพฤติกรรมที่เคยชินและควร
ปลูกฝังตั้งแต่ยังเป็นเด็ก จึงควรมีการติดตามความคงทนของพฤติกรรม อาจใชว้ิธีการวัดซ า้ว่า
วิธีการจดัการเรียนรูท้ี่น ามาใชส้ามารถท าใหน้กัเรียนมีความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคมที่ยั่ งยืนหรือไม่ 
หรือมีการใชส้ถิติควบคุมปัจจัยแทรกซอ้นต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึน้ในการวิจัย เพื่อใหผ้ลที่ไดม้ีความ
คลาดเคลื่อนนอ้ยที่สดุ 

2.3 ในการศึกษาครัง้นี ้มีการสรา้งแบบวัดความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมในมิติ
ของพฤติกรรมที่แสดงออกเท่านัน้ ในการศึกษาครัง้ต่อไป อาจเพิ่มวิ ธีการวดัความเป็นพลเมืองใส่
ใจสงัคมที่หลากหลายมากขึน้ เช่น การสมัภาษณ ์การสงัเกตพฤติกรรม เป็นตน้ เพื่อใหผ้ลการวัด
สามารถสะทอ้นความเป็นพลเมืองใสใ่จสงัคมตามสภาพที่แทจ้รงิไดม้ากที่สดุ 
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ภาคผนวก 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาคผนวก ก 
 

รายนามผูเ้ชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือวิจยั 
1. ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือวิจัย แผนการจัดการเรียนรู ้และแบบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
2. ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือวิจัย แบบวัดความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม



 

ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเคร่ืองมือวิจัย แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. มนตา ตลุยเ์มธาการ อาจารยส์าขาการวดั ประเมิน และวิจยั
การศกึษาภาควิชาการวดัผลและวิจยัการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ธีระวฒัน ์สุขีสาร อาจารยค์ณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัการ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบรูณ ์

3. นางวาสนา สุดใจประภารตัน ์ครูช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โรงเรียนอนบุาลพระนครศรีอยธุยา 

4. นางสาวมาลา ภาคาทิน ครูช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี โรงเรียนอนบุาลพระนครศรีอยธุยา 

5. นายศุภรัตน์ ทิพยะพร ครูช านาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โรงเรียนอนบุาลพระนครศรีอยธุยา 
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ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเคร่ืองมือวิจัย แบบวัดความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม 

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. มนตา ตลุยเ์มธาการ อาจารยส์าขาการวดั ประเมิน และวิจยั
การศกึษาภาควิชาการวดัผลและวิจยัการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ธีระวฒัน ์สุขีสาร อาจารยค์ณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัการ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบรูณ ์

3. นางสาวปาริชาติ โต๊ะเอ่ียม ครูช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม โรงเรียนอนบุาลพระนครศรีอยธุยา 

4. นายเทิดศักดิ์ บุบผา ครูช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรูส้งัคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรมโรงเรียนอนบุาลพระนครศรีอยธุยา 

5. นายสุทัศน์ คงศรี ครูช านาญการ กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม โรงเรียนอนบุาลพระนครศรีอยธุยา 
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ภาคผนวก ข 
ผลการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

1. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน  
2. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้ 
3. ค่าอ านาจจ าแนกและความเชื่อมั่นของแบบวดัความเป็นพลเมืองใสใ่จสงัคม  
4. ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกและความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ 
ทางการเรียนวิทยาศาสตร ์ 
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ค่าเฉล่ียผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 
 

ตาราง 21 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน   
เรื่องแหลง่น า้บนโลกของเรา 
 

ประเด็นการประเมิน 

ความคิดเหน็ของ
ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ ค่า 

เฉลี่ย 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

1. รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้         

1.1 สาระส าคญั เหมาะสมกบัจุดประสงค ์ 5 4 4 3 4 4.00 เหมาะสมมาก 

1.2 เนือ้หาเหมาะสมกบัจุดประสงค ์ 5 5 4 5 5 4.80 เหมาะสมมาก 

1.3 กิจกรรมเหมาะสมกบัจดุประสงค ์ 5 5 4 4 4 4.40 เหมาะสมมาก 

1.4 สื่อและแหล่งเรียนรูเ้หมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู ้ 4 4 4 4 4 4.00 เหมาะสมมาก 

1.5 การวดัและประเมินผลเหมาะสมกบัจดุประสงคแ์ละ
กิจกรรมการเรียนรู ้

5 5 4 5 4 4.60 เหมาะสมมาก 

2. กิจกรรมการเรียนรู้        

2.1 ผูเ้รียนมีส่วนรว่มในการปฏิบตัิกิจกรรมทกุขัน้ตอน 5 5 4 5 5 4.80 เหมาะสมมาก 

2.2 กิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความเป็น
พลเมืองใส่ใจสงัคม 

4 4 4 5 4 4.20 เหมาะสมมาก 

2.3 กิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันากระบวนการคิด 5 5 5 4 5 4.80 เหมาะสมมาก 

2.4 กิจกรรมเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 4 4 5 5 5 4.60 เหมาะสมมาก 

2.5 ระยะเวลาในการจดักิจกรรมมีความเหมาะสม 4 4 3 4 4 3.80 
เหมาะสมปาน

กลาง 

3. สื่อและแหล่งเรียนรู้         

3.1 สื่อและแหล่งเรียนรูม้ีความหลากหลาย 4 4 3 4 4 3.80 
เหมาะสมปาน

กลาง 

3.2 สื่อและแหล่งเรียนรูเ้หมาะสมกับวยัของผูเ้รียน 4 4 4 5 5 4.40 เหมาะสมมาก 

4. การวัดและประเมินผล        

4.1 มีการประเมินตามสภาพจริง  4 4 5 5 4 4.40 เหมาะสมมาก 

4.2 ใชวิ้ธีวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย 4 5 5 5 5 4.80 เหมาะสมมาก 

 เฉลี่ย 4.39 เหมาะสมมาก 
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ตาราง 22 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน   
เรื่องหนนูอ้ยนกัอนรุกัษน์ า้ 
 

ประเด็นการประเมิน 

ความคิดเหน็ของ

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ 
ค่า 

เฉลี่ย 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

1. รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้               

1.1 สาระส าคญั เหมาะสมกบัจุดประสงค ์ 5 4 4 4 4 4.20 เหมาะสมมาก 

1.2 เนือ้หาเหมาะสมกบัจุดประสงค ์ 5 5 4 5 5 4.80 เหมาะสมมาก 

1.3 กิจกรรมเหมาะสมกบัจดุประสงค ์ 4 5 5 4 4 4.40 เหมาะสมมาก 

1.4 สื่อและแหล่งเรียนรูเ้หมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู ้ 4 4 4 4 4 4.00 เหมาะสมมาก 

1.5 การวดัและประเมินผลเหมาะสมกบัจดุประสงคแ์ละ

กิจกรรมการเรียนรู ้
5 5 4 5 4 4.60 เหมาะสมมาก 

2. กิจกรรมการเรียนรู้               

2.1 ผูเ้รียนมีส่วนรว่มในการปฏิบตัิกิจกรรมทกุขัน้ตอน 5 5 4 5 5 4.80 เหมาะสมมาก 

2.2 กิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความเป็น

พลเมืองใส่ใจสงัคม 
4 4 4 5 4 4.20 เหมาะสมมาก 

2.3 กิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันากระบวนการคิด 5 5 5 4 5 4.80 เหมาะสมมาก 

2.4 กิจกรรมเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 4 4 5 5 5 4.60 เหมาะสมมาก 

2.5 ระยะเวลาในการจดักิจกรรมมีความเหมาะสม 4 4 3 4 4 3.80 
เหมาะสมปาน

กลาง 

3. สื่อและแหล่งเรียนรู้                

3.1 สื่อและแหล่งเรียนรูม้ีความหลากหลาย 4 4 3 4 4 3.80 
เหมาะสมปาน

กลาง 

3.2 สื่อและแหล่งเรียนรูเ้หมาะสมกับวยัของผูเ้รียน 4 4 4 4 4 4.00 เหมาะสมมาก 

4. การวัดและประเมินผล               

4.1 มีการประเมินตามสภาพจริง  4 4 5 5 4 4.40 เหมาะสมมาก 

4.2 ใชวิ้ธีวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย 4 5 5 5 5 4.80 เหมาะสมมาก 

เฉลี่ย 4.37 เหมาะสมมาก 
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ตาราง 23 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน 
เรื่องวฏัจกัรน า้หรรษา 
 

ประเด็นการประเมิน 

ความคิดเหน็ของ
ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ ค่า 

เฉลี่ย 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

1. รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้               

1.1 สาระส าคญั เหมาะสมกบัจุดประสงค ์ 5 4 4 4 4 4.20 เหมาะสมมาก 

1.2 เนือ้หาเหมาะสมกบัจุดประสงค ์ 5 5 4 5 5 4.80 เหมาะสมมาก 

1.3 กิจกรรมเหมาะสมกบัจดุประสงค ์ 4 5 5 4 4 4.40 เหมาะสมมาก 

1.4 สื่อและแหล่งเรียนรูเ้หมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู ้ 4 4 4 4 4 4.00 เหมาะสมมาก 

1.5 การวดัและประเมินผลเหมาะสมกบัจดุประสงค์
และกิจกรรมการเรียนรู ้

5 5 4 5 4 4.60 เหมาะสมมาก 

2. กิจกรรมการเรียนรู้               

2.1 ผูเ้รียนมีส่วนรว่มในการปฏิบตัิกิจกรรมทกุขัน้ตอน 5 5 4 5 5 4.80 เหมาะสมมาก 

2.2 กิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความเป็น
พลเมืองใส่ใจสงัคม 

4 4 4 5 4 4.20 เหมาะสมมาก 

2.3 กิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันากระบวนการคิด 5 5 5 4 5 4.80 เหมาะสมมาก 

2.4 กิจกรรมเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 4 4 5 5 5 4.60 เหมาะสมมาก 

2.5 ระยะเวลาในการจดักิจกรรมมีความเหมาะสม 4 4 3 4 4 3.80 
เหมาะสมปาน

กลาง 

3. สื่อและแหล่งเรียนรู้                

3.1 สื่อและแหล่งเรียนรูม้ีความหลากหลาย 4 4 3 4 4 3.80 
เหมาะสมปาน

กลาง 

3.2 สื่อและแหล่งเรียนรูเ้หมาะสมกับวยัของผูเ้รียน 4 4 4 4 4 4.00 เหมาะสมมาก 

4. การวัดและประเมินผล               

4.1 มีการประเมินตามสภาพจริง  4 4 5 5 4 4.40 เหมาะสมมาก 

4.2 ใชวิ้ธีวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย 4 5 5 5 5 4.80 เหมาะสมมาก 

เฉลี่ย 4.34 เหมาะสมมาก 
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ตาราง 24 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน เรื่อง
มหศัจรรยไ์อน า้ 
 

ประเด็นการประเมิน 

ความคิดเหน็ของ
ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ ค่า 

เฉลี่ย 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

1. รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้               

1.1 สาระส าคญั เหมาะสมกบัจุดประสงค ์ 5 4 4 4 4 4.20 เหมาะสมมาก 

1.2 เนือ้หาเหมาะสมกบัจุดประสงค ์ 5 5 4 5 5 4.80 เหมาะสมมาก 

1.3 กิจกรรมเหมาะสมกบัจดุประสงค ์ 4 5 5 4 4 4.40 เหมาะสมมาก 

1.4 สื่อและแหล่งเรียนรูเ้หมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู ้ 4 4 4 4 4 4.00 เหมาะสมมาก 

1.5 การวดัและประเมินผลเหมาะสมกบัจดุประสงคแ์ละ
กิจกรรมการเรียนรู ้

5 5 4 5 4 4.60 เหมาะสมมาก 

2. กิจกรรมการเรียนรู้               

2.1 ผูเ้รียนมีส่วนรว่มในการปฏิบตัิกิจกรรมทกุขัน้ตอน 5 5 4 5 5 4.80 เหมาะสมมาก 

2.2 กิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความเป็นพลเมือง
ใส่ใจสงัคม 

4 4 4 5 4 4.20 เหมาะสมมาก 

2.3 กิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันากระบวนการคิด 5 5 5 4 5 4.80 เหมาะสมมาก 

2.4 กิจกรรมเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 4 4 5 5 5 4.60 เหมาะสมมาก 

2.5 ระยะเวลาในการจดักิจกรรมมีความเหมาะสม 4 4 3 4 4 3.80 
เหมาะสมปาน

กลาง 

3. สื่อและแหล่งเรียนรู้                

3.1 สื่อและแหล่งเรียนรูม้ีความหลากหลาย 4 4 3 4 4 3.80 
เหมาะสมปาน

กลาง 

3.2 สื่อและแหล่งเรียนรูเ้หมาะสมกับวยัของผูเ้รียน 4 4 4 4 4 4.00 เหมาะสมมาก 

4. การวัดและประเมินผล               

4.1 มีการประเมินตามสภาพจริง  4 4 5 5 4 4.40 เหมาะสมมาก 

4.2 ใชวิ้ธีวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย 4 5 5 5 5 4.80 เหมาะสมมาก 

เฉลี่ย 4.37 เหมาะสมมาก 
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ตาราง 25 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน เรื่อง
หยาดน า้ฟ้าน่ารู ้
 

ประเด็นการประเมิน 

ความคิดเหน็ของ
ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ ค่า 

เฉลี่ย 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

1. รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้               

1.1 สาระส าคญั เหมาะสมกบัจุดประสงค ์ 5 4 4 4 4 4.20 เหมาะสมมาก 

1.2 เนือ้หาเหมาะสมกบัจุดประสงค ์ 5 5 4 5 5 4.80 เหมาะสมมาก 

1.3 กิจกรรมเหมาะสมกบัจดุประสงค ์ 4 5 5 4 4 4.40 เหมาะสมมาก 

1.4 สื่อและแหล่งเรียนรูเ้หมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู ้ 4 4 4 4 4 4.00 เหมาะสมมาก 

1.5 การวดัและประเมินผลเหมาะสมกบัจดุประสงคแ์ละ
กิจกรรมการเรียนรู ้

5 5 4 5 4 4.60 เหมาะสมมาก 

2. กิจกรรมการเรียนรู้               

2.1 ผูเ้รียนมีส่วนรว่มในการปฏิบตัิกิจกรรมทกุขัน้ตอน 5 5 4 5 5 4.80 เหมาะสมมาก 

2.2 กิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความเป็นพลเมือง
ใส่ใจสงัคม 

4 4 4 5 4 4.20 เหมาะสมมาก 

2.3 กิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันากระบวนการคิด 5 5 5 4 5 4.80 เหมาะสมมาก 

2.4 กิจกรรมเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 4 4 5 5 5 4.60 เหมาะสมมาก 

2.5 ระยะเวลาในการจดักิจกรรมมีความเหมาะสม 4 4 3 4 4 3.80 
เหมาะสมปาน

กลาง 

3. สื่อและแหล่งเรียนรู้                

3.1 สื่อและแหล่งเรียนรูม้ีความหลากหลาย 4 4 3 4 4 3.80 
เหมาะสมปาน

กลาง 

3.2 สื่อและแหล่งเรียนรูเ้หมาะสมกับวยัของผูเ้รียน 4 4 4 4 4 4.00 เหมาะสมมาก 

4. การวัดและประเมินผล               

4.1 มีการประเมินตามสภาพจริง  4 4 5 5 4 4.40 เหมาะสมมาก 

4.2 ใชวิ้ธีวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย 4 5 5 5 5 4.80 เหมาะสมมาก 

เฉลี่ย 4.33 เหมาะสมมาก 
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ค่าเฉลี่ยผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 

ตาราง 26 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหา
ความรู ้เรื่องแหลง่น า้ในโลกของเรา 
 

ประเด็นการประเมิน 

ความคิดเหน็ของ
ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ ค่า 

เฉลี่ย 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

1. รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้        

1.1 สาระส าคญั เหมาะสมกบัจุดประสงค ์ 4 4 4 3 4 3.80 
เหมาะสมปาน

กลาง 

1.2 เนือ้หาเหมาะสมกบัจุดประสงค ์ 5 4 4 5 5 4.60 เหมาะสมมาก 

1.3 กิจกรรมเหมาะสมกบัจดุประสงค ์ 5 5 4 4 4 4.40 เหมาะสมมาก 

1.4 สื่อและแหล่งเรียนรูเ้หมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู ้ 4 4 4 4 4 4.00 เหมาะสมมาก 

1.5 การวดัและประเมินผลเหมาะสมกบัจดุประสงคแ์ละ
กิจกรรมการเรียนรู ้

5 5 4 5 4 4.60 เหมาะสมมาก 

2. กิจกรรมการเรียนรู้        

2.1 ผูเ้รียนมีส่วนรว่มในการปฏิบตัิกิจกรรมทกุขัน้ตอน 5 4 4 5 5 4.60 เหมาะสมมาก 

2.2 กิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียน 
4 4 4 5 4 4.20 เหมาะสมมาก 

2.3 กิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันากระบวนการคิด 4 4 5 4 5 4.40 เหมาะสมมาก 

2.4 กิจกรรมเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 4 4 5 5 5 4.60 เหมาะสมมาก 

2.5 ระยะเวลาในการจดักิจกรรมมีความเหมาะสม 4 4 3 4 4 3.80 
เหมาะสมปาน

กลาง 

3. สื่อและแหล่งเรียนรู้         

3.1 สื่อและแหล่งเรียนรูม้ีความหลากหลาย 4 4 3 4 4 3.80 
เหมาะสมปาน

กลาง 

3.2 สื่อและแหล่งเรียนรูเ้หมาะสมกับวยัของผูเ้รียน 4 5 5 5 5 4.80 เหมาะสมมาก 

4. การวัดและประเมินผล        

4.1 มีการประเมินตามสภาพจริง  4 5 5 5 4 4.60 เหมาะสมมาก 

4.2 ใชวิ้ธีวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย 4 5 5 5 5 4.80 เหมาะสมมาก 

เฉลี่ย 4.36 เหมาะสมมาก 
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ตาราง 27 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหา
ความรู ้เรื่องหนนูอ้ยนกัอนุรกัษน์ า้ 
 

ประเด็นการประเมิน 

ความคิดเหน็ของ
ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ ค่า 

เฉลี่ย 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

1. รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้        

1.1 สาระส าคญั เหมาะสมกบัจุดประสงค ์ 4 4 4 3 4 3.80 
เหมาะสมปาน

กลาง 

1.2 เนือ้หาเหมาะสมกบัจุดประสงค ์ 4 5 4 4 5 4.40 เหมาะสมมาก 

1.3 กิจกรรมเหมาะสมกบัจดุประสงค ์ 4 5 5 4 4 4.40 เหมาะสมมาก 

1.4 สื่อและแหล่งเรียนรูเ้หมาะสมกับกิจกรรมการ
เรียนรู ้

4 4 4 4 4 4.00 เหมาะสมมาก 

1.5 การวดัและประเมินผลเหมาะสมกบัจดุประสงค์
และกิจกรรมการเรียนรู ้

5 5 4 5 4 4.60 เหมาะสมมาก 

2. กิจกรรมการเรียนรู้        

2.1 ผูเ้รียนมีส่วนรว่มในการปฏิบตัิกิจกรรมทกุ
ขัน้ตอน 

4 4 4 5 5 4.40 เหมาะสมมาก 

2.2 กิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียน 
5 4 4 5 4 4.40 เหมาะสมมาก 

2.3 กิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันากระบวนการ
คิด 

5 5 5 4 5 4.80 เหมาะสมมาก 

2.4 กิจกรรมเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 4 4 5 5 5 4.60 เหมาะสมมาก 

2.5 ระยะเวลาในการจดักิจกรรมมีความเหมาะสม 4 4 3 3 4 3.60 
เหมาะสมปาน

กลาง 

3. สื่อและแหล่งเรียนรู้         

3.1 สื่อและแหล่งเรียนรูม้ีความหลากหลาย 4 3 3 4 4 3.60 
เหมาะสมปาน

กลาง 

3.2 สื่อและแหล่งเรียนรูเ้หมาะสมกับวยัของผูเ้รียน 4 5 5 5 5 4.80 เหมาะสมมาก 

4. การวัดและประเมินผล        

4.1 มีการประเมินตามสภาพจริง  4 4 5 5 4 4.40 เหมาะสมมาก 

4.2 ใชวิ้ธีวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย 4 5 5 5 5 4.80 เหมาะสมมาก 

เฉลี่ย 4.33 เหมาะสมมาก 
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ตาราง 28 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหา
ความรู ้เรื่องวฏัจกัรน า้หรรษา 
 

ประเด็นการประเมิน 

ความคดิเหน็ของ
ผู้เชี่ยวชาญ คนที ่ ค่า 

เฉลี่ย 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

1. รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้        

1.1 สาระส าคญั เหมาะสมกบัจดุประสงค ์ 4 4 4 4 4 4.00 เหมาะสมมาก 

1.2 เนือ้หาเหมาะสมกบัจดุประสงค ์ 4 5 4 5 5 4.60 เหมาะสมมาก 

1.3 กิจกรรมเหมาะสมกบัจดุประสงค ์ 5 5 4 4 4 4.40 เหมาะสมมาก 

1.4 ส่ือและแหล่งเรียนรูเ้หมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู ้ 4 4 4 4 4 4.00 เหมาะสมมาก 

1.5 การวดัและประเมินผลเหมาะสมกบัจดุประสงคแ์ละ
กิจกรรมการเรยีนรู ้

5 5 4 5 4 4.60 เหมาะสมมาก 

2. กิจกรรมการเรียนรู้        

2.1 ผูเ้รียนมีส่วนรว่มในการปฏิบตัิกิจกรรมทกุขัน้ตอน 5 5 4 5 5 4.80 เหมาะสมมาก 

2.2 กิจกรรมส่งเสรมิใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

4 4 4 5 4 4.20 เหมาะสมมาก 

2.3 กิจกรรมส่งเสรมิใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันากระบวนการคิด 5 5 5 4 5 4.80 เหมาะสมมาก 

2.4 กิจกรรมเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 4 4 5 5 5 4.60 เหมาะสมมาก 

2.5 ระยะเวลาในการจดักิจกรรมมีความเหมาะสม 4 4 3 4 4 3.80 
เหมาะสมปาน

กลาง 

3. สื่อและแหล่งเรียนรู้         

3.1 ส่ือและแหล่งเรียนรูม้คีวามหลากหลาย 4 3 3 3 4 3.40 
เหมาะสมปาน

กลาง 

3.2 ส่ือและแหล่งเรียนรูเ้หมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีน 4 5 5 5 5 4.80 เหมาะสมมาก 

4. การวัดและประเมินผล        

4.1 มีการประเมินตามสภาพจรงิ  4 4 4 5 4 4.20 เหมาะสมมาก 

4.2 ใชว้ิธีวดัและประเมินผลที่หลากหลาย 4 5 5 5 4 4.60 เหมาะสมมาก 

เฉล่ีย 4.34 เหมาะสมมาก 
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ตาราง 29 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะ      
หาความรู ้เรื่องมหศัจรรยไ์อน า้ 
 

ประเด็นการประเมิน 

ความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ 
คนที ่ ค่า 

เฉลี่ย 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

1. รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้        

1.1 สาระส าคญั เหมาะสมกบัจุดประสงค ์ 4 4 4 4 4 4.00 เหมาะสมมาก 

1.2 เนือ้หาเหมาะสมกบัจุดประสงค ์ 4 5 4 5 5 4.60 เหมาะสมมาก 

1.3 กิจกรรมเหมาะสมกบัจดุประสงค ์ 4 5 4 4 4 4.20 เหมาะสมมาก 

1.4 สื่อและแหล่งเรียนรูเ้หมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู ้ 4 4 4 4 4 4.00 เหมาะสมมาก 

1.5 การวดัและประเมินผลเหมาะสมกบัจดุประสงค์
และกิจกรรมการเรียนรู ้

5 5 4 5 4 4.60 เหมาะสมมาก 

2. กิจกรรมการเรียนรู้        

2.1 ผูเ้รียนมีส่วนรว่มในการปฏิบตัิกิจกรรมทกุขัน้ตอน 5 5 4 4 5 4.60 เหมาะสมมาก 

2.2 กิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียน 
4 4 4 5 4 4.20 เหมาะสมมาก 

2.3 กิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันากระบวนการคิด 5 5 5 4 5 4.80 เหมาะสมมาก 

2.4 กิจกรรมเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 4 4 5 5 5 4.60 เหมาะสมมาก 

2.5 ระยะเวลาในการจดักิจกรรมมีความเหมาะสม 4 4 3 3 4 3.60 
เหมาะสม
ปานกลาง 

3. สื่อและแหล่งเรียนรู้         

3.1 สื่อและแหล่งเรียนรูม้ีความหลากหลาย 4 3 3 4 4 3.60 
เหมาะสม
ปานกลาง 

3.2 สื่อและแหล่งเรียนรูเ้หมาะสมกับวยัของผูเ้รียน 4 5 5 5 5 4.80 เหมาะสมมาก 

4. การวัดและประเมินผล        

4.1 มีการประเมินตามสภาพจริง  4 4 4 4 4 4.00 เหมาะสมมาก 

4.2 ใชวิ้ธีวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย 4 5 5 5 5 4.80 เหมาะสมมาก 

เฉลี่ย 4.31 เหมาะสมมาก 
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ตาราง 30 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหา
ความรู ้เรื่องหยาดน า้ฟ้าน่ารู ้
 

ประเด็นการประเมิน 

ความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ 
คนที ่ ค่า 

เฉลี่ย 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

1. รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้        

1.1 สาระส าคญั เหมาะสมกบัจุดประสงค ์ 4 4 4 4 4 4.00 เหมาะสมมาก 

1.2 เนือ้หาเหมาะสมกบัจุดประสงค ์ 4 5 4 4 5 4.40 เหมาะสมมาก 

1.3 กิจกรรมเหมาะสมกบัจดุประสงค ์ 4 5 4 4 4 4.20 เหมาะสมมาก 

1.4 สื่อและแหล่งเรียนรูเ้หมาะสมกับกิจกรรมการ
เรียนรู ้

4 4 4 4 4 4.00 เหมาะสมมาก 

1.5 การวดัและประเมินผลเหมาะสมกบัจดุประสงค์
และกิจกรรมการเรียนรู ้

4 5 4 5 4 4.40 เหมาะสมมาก 

2. กิจกรรมการเรียนรู้        

2.1 ผูเ้รียนมีส่วนรว่มในการปฏิบตัิกิจกรรมทกุขัน้ตอน 5 5 4 5 5 4.80 เหมาะสมมาก 

2.2 กิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียน 
4 4 4 5 4 4.20 เหมาะสมมาก 

2.3 กิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันากระบวนการ
คิด 

5 5 5 4 5 4.80 เหมาะสมมาก 

2.4 กิจกรรมเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 4 4 5 5 5 4.60 เหมาะสมมาก 

2.5 ระยะเวลาในการจดักิจกรรมมีความเหมาะสม 4 4 3 4 4 3.80 
เหมาะสมปาน

กลาง 

3. สื่อและแหล่งเรียนรู้         

3.1 สื่อและแหล่งเรียนรูม้ีความหลากหลาย 4 4 4 4 4 4.00 เหมาะสมมาก 

3.2 สื่อและแหล่งเรียนรูเ้หมาะสมกับวยัของผูเ้รียน 4 5 5 5 5 4.80 เหมาะสมมาก 

4. การวัดและประเมินผล        

4.1 มีการประเมินตามสภาพจริง  4 4 5 5 4 4.40 เหมาะสมมาก 

4.2 ใชวิ้ธีวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย 4 5 5 5 5 4.80 เหมาะสมมาก 

เฉลี่ย 4.37 เหมาะสมมาก 
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ตาราง 31 ค่าอ านาจจ าแนกและความเชื่อมั่นทัง้ฉบบัและรายดา้นของแบบวดัความเป็นพลเมือง
ใสใ่จสงัคม  
 

ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก (r) แปลผล 
1 0.387 น าไปใชไ้ด ้
2 0.321 น าไปใชไ้ด ้
3 0.458 น าไปใชไ้ด ้
4 0.696 น าไปใชไ้ด ้

5 0.236 น าไปใชไ้ด ้
6 0.763 น าไปใชไ้ด ้
7 0.577 น าไปใชไ้ด ้
8 0.546 น าไปใชไ้ด ้

9 0.598 น าไปใชไ้ด ้
10 0.773 น าไปใชไ้ด ้
11 0.472 น าไปใชไ้ด ้
12 0.274 น าไปใชไ้ด ้

13 0.380 น าไปใชไ้ด ้
14 0.256 น าไปใชไ้ด ้
15 0.372 น าไปใชไ้ด ้
16 0.207 น าไปใชไ้ด ้

17 0.406 น าไปใชไ้ด ้
18 0.229 น าไปใชไ้ด ้
19 0.421 น าไปใชไ้ด ้
20 0.511 น าไปใชไ้ด ้
21 0.226 น าไปใชไ้ด ้

22 0.247 น าไปใชไ้ด ้
23 0.742 น าไปใชไ้ด ้
24 0.22 น าไปใชไ้ด ้
25 0.412 น าไปใชไ้ด ้

26 0.211 น าไปใชไ้ด ้
27 0.543 น าไปใชไ้ด ้
28 0.489 น าไปใชไ้ด ้
29 0.343 น าไปใชไ้ด ้

30 0.644 น าไปใชไ้ด ้
     

ความเชื่อมั่นของแบบวดัความเป็นพลเมืองใสใ่จสงัคม ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปี
ที่ 5 ทัง้ฉบบัมีค่าเท่ากับ 0.876 ความเชื่อมั่นรายดา้น 1) ดา้นค่านิยมประชาธิปไตยเท่ากับ 0.746  
2) ด้านการแสดงออกด้านประชาธิปไตยเท่ากับ 0.746 3) ด้านการอยู่ร่วมกันในชุมชนเท่ากับ 
0.738 4) ดา้นการเขา้รว่มเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมเท่ากบั 0.695 
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ตาราง 32 ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกและความเชื่อมั่นทัง้ฉบบัของแบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ์ 
 

ข้อ ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) แปลผล 
1 0.767 0.479 น าไปใชไ้ด ้
2 0.500 0.461 น าไปใชไ้ด ้
3 0.600 0.537 น าไปใชไ้ด ้
4 0.567 0.422 น าไปใชไ้ด ้
5 0.633 0.206 น าไปใชไ้ด ้
6 0.467 0.414 น าไปใชไ้ด ้
7 0.600 0.280 น าไปใชไ้ด ้
8 0.567 0.479 น าไปใชไ้ด ้
9 0.667 0.349 น าไปใชไ้ด ้
10 0.467 0.341 น าไปใชไ้ด ้
11 0.767 0.537 น าไปใชไ้ด ้
12 0.800 0.485 น าไปใชไ้ด ้
13 0.667 0.594 น าไปใชไ้ด ้
14 0.300 0.662 น าไปใชไ้ด ้
15 0.533 0.872 น าไปใชไ้ด ้
16 0.367 0.307 น าไปใชไ้ด ้
17 0.567 0.240 น าไปใชไ้ด ้
18 0.700 0.481 น าไปใชไ้ด ้
19 0.400 0.401 น าไปใชไ้ด ้
20 0.667 0.622 น าไปใชไ้ด ้
21 0.600 0.466 น าไปใชไ้ด ้
22 0.700 0.594 น าไปใชไ้ด ้
23 0.600 0.601 น าไปใชไ้ด ้
24 0.767 0.364 น าไปใชไ้ด ้
25 0.433 0.656 น าไปใชไ้ด ้
26 0.533 0.359 น าไปใชไ้ด ้
27 0.267 0.221 น าไปใชไ้ด ้
28 0.400 0.542 น าไปใชไ้ด ้
29 0.700 0.509 น าไปใชไ้ด ้
30 0.800 0.655 น าไปใชไ้ด ้

  

   ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ์เรื่องน า้และการ
ด ารงชีวิต ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.861 
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ภาคผนวก ค 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แผนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน เรื่องน า้และการด ารงชีวิต 
2. แผนการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้เรื่องน า้และการด ารงชีวิต 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 เร่ืองแหล่งน ้าบนโลกของเรา 
  รายวิชาวิทยาศาสตร ์        กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี         ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5     
  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2564   เวลาเรยีน 2 คาบ 100 นาที            ชื่อผูส้อน นางสาวพงษ์พิรุณ วดีศิรศิกัดิ ์
 
1. สาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัด 

สาระที ่1 วิทยาศาสตรช์ีวภาพ 

มาตรฐานการเรียนรู้   ว 3.2 เข้าใจองคป์ระกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการ
เปล่ียนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบตัิภยั กระบวนการเปล่ียนแปลงลมฟ้าอากาศและภมูิอากาศโลก 
รวมทัง้ผลต่อสิ่งมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม 

ตัวชี้วัด  ว 3.2 ป 5/1 เปรียบเทียบปริมาณน า้ในแต่ละแหล่ง และระบุปริมาณน า้ที่ มนุษยส์ามารถ
น ามาใชป้ระโยชนไ์ดจ้ากขอ้มลูที่รวบรวมได ้

 
2. สาระส าคัญ 

โลกมีทัง้น า้จืดและน า้เค็มซึง่อยูใ่นแหล่งน า้ต่าง ๆ ที่มีทัง้แหล่งน า้ผิวดิน เช่น ทะเล มหาสมทุร บงึ แม่น า้ 
และแหล่งน า้ใตด้ิน เช่น น า้ในดิน และ น า้บาดาล น า้ทัง้หมดของโลกแบ่งเป็นน า้เค็ม ประมาณรอ้ยละ 97.5 ซึ่ง
อยู่ในมหาสมทุร และแหล่งน า้อื่น ๆ และที่เหลืออีกประมาณรอ้ยละ 2.5 เป็นน า้จืด ถา้เรียงล าดบัปรมิาณ น า้จืด
จากมากไปนอ้ยจะอยู่ที่ ธารน า้แข็ง และ พืดน า้แข็ง น า้ใตด้ิน ชัน้ดินเยือกแข็งคงตวัและน า้แข็ง ใตด้ิน ทะเลสาบ 
ความชืน้ในดิน ความชืน้ในบรรยากาศ บงึ แม่น า้ และน า้ในส่ิงมีชีวิต 
 
3. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) ด้านทักษะ (P) ด้านเจตคติ (A) 
1. ระบปุรมิาณน า้บนโลกที่มีอยู่ใน
แหล่งต่าง ๆ ได ้

1. สามารถจดักระท า และส่ือ
ความหมายขอ้มลูจากสิง่ที่คน้ควา้
มาได ้ 

1. นกัเรียนมีส่วนรว่มในการท า
กิจกรรมในชัน้เรียน 
  

2. อธิบายเก่ียวกบัปรมิาณน า้ที่
มนษุยน์ ามาใชป้ระโยชนไ์ด ้

2. สามารถสรุปและลงความเห็น
จากขอ้มลูที่คน้ควา้มาได ้ 

2. นกัเรียนมคีวามรบัผิดชอบใน
งานท่ีไดร้บัมอบหมาย 

 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการส่ือสาร = อธิบายเนือ้หาสาระที่เรียนรูไ้ปได ้
 4.2 ความสามารถในการคิด = มทีกัษะการคิดวิเคราะห ์ 
 4.3 ความสามารถในการแกปั้ญหา = คิดแกปั้ญหาไดส้อดคลอ้งกบัปัญหาที่ก าหนด 
 4.4 ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต = ท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้ 
 4.5 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี = ใชเ้ทคโนโลยีในการสืบคน้ขอ้มลูและน าเสนองาน 
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5. คุณลักษณะอนัพึงประสงค ์
 5.1   มีวินยั มคีวามรบัผิดชอบ = ตรงต่อเวลาในการเรียนและส่งงาน  
 5.2   ใฝ่เรียนรู ้= มีส่วนรว่มในการจดัการเรียนรู ้ 
 5.3   มุ่งมั่นในการท างาน = ตัง้ใจท างานใหส้ าเรจ็ลลุ่วง 
 5.4   มีจิตสาธารณะ = มจีิตอาสา ช่วยเหลือผูอ้ื่น 
 
6. เนือ้หาสาระ  
 น ้า เป็นทรพัยากรธรรมชาติที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตทกุชนิดทัง้ในดา้นการอปุโภค
และบริโภค น า้บนโลกปกคลมุพืน้ที่ 3 ใน 4 ส่วนของพืน้ผิวโลกทั้งหมดซึ่งสามารถพบแหล่งน า้ไดทุ้กหนทุกแห่ง
บนโลก 
 แหล่งน ้า หมายถึง บริเวณผิวโลกที่มีน า้อยู่รวมกนัเป็นจ านวนมาก ซึ่งเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ แหล่ง
น า้ที่เรารูจ้กักันทั่วไป ไดแ้ก่ ล าธาร ล าหว้ย หนอง บึง แม่น า้ และล าคลอง ทัง้นีแ้หล่งน า้ตามธรรมชาติอาจมีทั้ง
แหล่งน า้จืดและน า้เค็มและมีคุณภาพแตกต่างกนัแลว้แต่สถานท่ีตามสภาพแวดลอ้ม โลกมีทัง้น า้จืดและน า้เค็ม
ซึ่งอยู่ในแหล่งน า้ต่าง ๆ ท่ีมีทัง้แหล่งน า้ผิวดิน เช่น ทะเล มหาสมทุร บงึ แม่น า้ และแหล่งน า้ใตด้ิน เช่น น า้ในดิน 
และน า้บาดาล น า้ทัง้หมดของโลกแบ่งเป็นน า้เค็ม ประมาณรอ้ยละ 97.5 ซึ่งอยู่ในมหาสมทุรและแหล่งน า้อื่น ๆ 
และที่เหลืออีกประมาณรอ้ยละ 2.5 เป็นน า้จืด ถา้เรียงล าดับปรมิาณน า้จืดจากมากไปนอ้ยจะอยู่ที่ ธารน า้แข็ง 
และพืดน า้แข็ง น า้ใตด้ิน ชัน้ดินเยือกแข็งคงตวัและน า้แข็งใตด้ิน ทะเลสาบ บงึ แม่น า้ ความชืน้ในดิน ความชืน้ใน
บรรยากาศ และน า้ในส่ิงมีชีวิต 
 น ้าผิวดิน เป็นแหล่งน า้ที่รูจ้กัและใชป้ระโยชนม์ากที่สดุ น า้ผิวดินมีทัง้น า้เค็มและน า้จืด แหล่งน า้ผิวดิน
ที่เป็นน า้จืดไดแ้ก่ ทะเลสาบน า้จืด แม่น า้ ล าธาร หว้ย หนอง คลอง บึง  เนื่องจากภูมิประเทศของพืน้ผิวโลกไม่
ราบเรียบเสมอกัน พืน้ผิวของโลกแต่ละแห่งมีความแข็งแรงทนทานไม่เหมือนกัน  แรงโนม้ถ่วงท าใหน้ า้ไหลจากที่
สงูลงที่ต  ่า น า้มีสมบตัิเป็นตวัท าละลายที่ดีจึงสามารถกดัเซาะพืน้ผิวโลกใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงภมูิประเทศ 
 น ้าใต้ดิน  หรือ "น า้บาดาล" (Ground water) เป็นแหล่งน า้จืดบนโลก น า้บาดาลเกิดขึน้จากการไหลซมึ
ของน า้ผิวดิน ที่ถูกกักเก็บหรือสะสมตัวอยู่ใตด้ิน อาจสะสมตัวอยู่ตามรอยแตก รอยแยกของชั้นหิน หรืออาจ
สะสมตวัอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดกรวด หรือเม็ดทรายใตผิ้วดิน 
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7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (2 คาบ 100 นาท)ี 
การเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน (GPAS 5 STEPS) 

 
ชั่วโมงที ่1 

 
ขั้นที ่1 รวบรวมข้อมูล (G : Gathering) 
 1.1 นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3-4 คน เพื่อท ากิจกรรม โดยครูท าการแบ่งกลุ่มนักเรียน
ตามความสามารถ คละนักเรียนเก่ง กลาง อ่อน ไว้กลุ่มเดียวกันเพื่อความเท่าเทียม (ใช้เกณฑ์การจัด
ความสามารถจากการสอบก่อนเรียน) โดยในกลุ่มทกุคนตอ้งมีหนา้ที่ ดงันี ้1) หวัหนา้กลุ่ม 2) ผูจ้ดบนัทึก 3) ผูห้า
ขอ้มลู โดยแต่ละคนตอ้งมีหนา้ที่เพียง 1 หนา้ที่เท่านัน้ 

1.2 ครูตัง้ค  าถามเพื่อกระตุน้ความคิด ดงันี ้ 
-  นกัเรียนรูจ้กัแหล่งน า้ใดบนโลกบา้ง (แนวค าตอบ: ทะเล มหาสมทุร ทะเลสาบ แม่น า้ คลอง  
น า้ตก บงึ เป็นตน้)  

 1.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิด ในหัวขอ้ “แหล่งน า้บนโลกมีอะไรบา้ง” โดยแต่ละกลุ่มระบุชื่อ
แหล่งน า้มาใหไ้ดม้ากที่สดุ ในเวลา 5 นาที โดยใชก้ารระดมความคิด ไม่ไดห้าขอ้มลูจากแหล่งอื่น 
  1.4 ครูและนกัเรยีนชว่ยกนัสรุปเก่ียวกบัแหล่งน า้ต่าง ๆ ที่นกัเรียนช่วยกนัระดมความคิด 

 1.5 นกัเรียนที่ท  าหนา้ที่เป็นผูห้าขอ้มูลของแต่ละกลุ่ม มารวมกลุ่มกัน และศึกษาใบความรู ้เรื่องแหล่ง
น า้บนโลก เพื่อที่จะน าขอ้มลูกลบัไปสรุปและจดักระท าขอ้มลูในกลุ่มของตนเอง 
ขั้นที ่2 วเิคราะหแ์ละสรุปความรู้ (P : Processing) 
 2.1 นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าขอ้มลูที่ไดจ้ากผูห้าขอ้มลู มาสรุปและตอบค าถามในใบกิจกรรมเรื่อง “แหล่ง
น า้บนโลก” โดยมีผูจ้ดบนัทึก หวัหนา้กลุ่ม และผูห้าขอ้มลูช่วยกนัสรุปความรู ้

2.2 ครูขออาสาสมัครนักเรียน ออกมาน าเสนอส่ิงที่ไดจ้ากการวิเคราะหข์อ้มูลและสรุปความรู ้เรื่อง
แหล่งน า้บนโลก จ านวน 5 กลุ่ม น าเสนอใหเ้พื่อนฟังหนา้ชัน้เรียน 
 2.3 นักเรียนแต่ละกลุ่ม มีกลุ่มละ 1 คะแนน โดยสมาชิกกลุ่มลงมติว่าจะใหค้ะแนนกลุ่มใดเป็นกลุ่มที่
น าเสนอไดด้ีเยี่ยม สรุปกลุ่มที่ไดค้ะแนนมากที่สุดเป็นกลุ่มน าเสนอยอดเยี่ยมประจ าวนั  โดยหวัหนา้กลุ่มแต่ละ
กลุ่มกล่าวค าชื่นชมกลุ่มน าเสนอยอดเยี่ยม 
ขั้นที ่3 ปฏิบตัิและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ (A : Applying and constructing the knowledge) 
 3.1 ครูและนกัเรียนรว่มกันสรุปความรูเ้รื่องแหล่งน า้บนโลกจากใบกิจกรรมที่นกัเรียนแต่ละกลุ่มไดส้รุป
มา และครูอธิบายเพิ่มเติมอีกครัง้ดว้ยสื่อ Power point 

3.2 นักเรียนท าใบงานเรื่อง “แหล่งน า้บนโลก” เป็นใบงานรายบุคคล เพื่อสรุปความรูท้ี่ไดจ้ากการท า
กิจกรรม 
 3.3 นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทน 1 คนในการท าความสะอาดหอ้งเรียนเมื่อหมดคาบเรียน 
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ชั่วโมงที ่2 
 

ขั้นที ่4 สือ่สารและน าเสนอ (A : Applying and communication skill) 
4.1 ครูทบทวนความรูท้ี่ไดจ้ากการเรียนและท ากจิกรรมในคาบก่อน ดว้ยการถามตอบ ดงันี ้
 -  แหล่งน า้บนโลกมีอยูใ่นแหล่งใดมากที่สดุ (แนวค าตอบ: ทะเลและมหาสมทุร)  
 -  แหล่งน า้จดืที่บนโลก อยู่ในแหล่งใดมากที่สดุและคนสามารถน ามาใชป้ระโยชนไ์ด ้

หรือไม่ และแหล่งน า้จืดที่น ามาใชไ้ดม้ากที่สุดคือแหล่งใด  (แนวค าตอบ : อยู่ในธารน า้แข็ง
มากที่สดุ แต่ไม่สามารถน ามาใชอุ้ปโภคบรโิภคและดื่มได ้น า้จืดที่สามารถน ามาใชป้ระโยชน์
ไดม้ากที่สดุคือ น า้บาดาล) 

4.2 นกัเรียนแบ่งกลุ่มตามคาบท่ีแลว้ โดยสลบัหนา้ที่ไม่ซ  า้กบัคาบก่อน 
4.3 นกัเรียนท าใบกิจกรรม 2 เรื่องแหล่งน า้กบัการด ารงชีวิต โดยใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอแหล่งน า้

ที่นักเรียนคิดว่าส าคญักับการด ารงชีวิตของนักเรียนมากที่สดุ และเตรียมการน าเสนอใหเ้พื่อนฟังหนา้ชั้นเรียน 
โดยสามารถหาขอ้มลูจากอินเตอรเ์น็ต ประกอบการท ากิจกรรม  

4.4 นกัเรียนน าเสนอส่ิงที่ไดแ้ต่ละกลุ่มรว่มกนัระดมความคิดหนา้ชัน้เรียน 
4.5 นกัเรียนในหอ้งรว่มกันคิดโครงการเพื่อเผยแพร่ความรูเ้ก่ียวกบัความส าคญัของน า้ เพื่อเผยแพรใ่ห้

นกัเรียนในโรงเรียนไดเ้ห็นความส าคญัของน า้ เช่น การจดัท าโปสเตอร ์การจดัท าป้ายนิเทศเผยแพร่ในโรงเรียน 
เผยแพรร่ณรงคใ์นโรงเรียนหรือในส่ือออนไลน ์เป็นตน้ 
 4.6 นกัเรียนช่วยกนัเผยแพรส่ื่อที่นกัเรียนในหอ้งช่วยกนัจดัท าในโอกาสต่อไป  
ขั้นที ่5 ประเมินเพื่อเพิ่มคุณคา่บริการสังคมและจิตสาธารณะ (S : Self-regulating) 
 5.1 ครูและนกัเรยีนรว่มสรุปเก่ียวกบัแหล่งน า้อีกครัง้ดว้ยการถามตอบ  
 5.2 นกัเรียนกลุ่มย่อยใหค้ะแนนการท างานของกลุ่มตนเอง และเขียนขอ้ดีขอ้เสียของสมาชิกแต่ละคน 
แลกเปล่ียนกนัอ่าน โดยใหน้กัเรียนในกลุ่มมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น รว่มกนัอภิปรายจดุเด่นและจดุดอ้ยของ
กลุ่มตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาตนเองและการท างานของกลุ่มในครัง้ถดัไป 
 5.3 นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทน 1 คนในการท าความสะอาดหอ้งเรียนเมื่อหมดคาบเรียน โดยสลบัคน
ในทกุ ๆ คาบ ไม่ใหซ้  า้กบัคาบเรียนที่แลว้ หมนุเวียนกนัในทกุคาบเรียน 
 
8. สื่อการเรียนรู้ 
 8.1 ใบความรู ้เรื่องแหล่งน า้บนโลก 

8.2 หนงัสือเรียนวิทยาศาสตร ์ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 
 8.3 ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(Power point) เรื่องแหล่งน า้บนโลกของเรา  
9. แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 หอ้งสมดุ    9.2 Internet  
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10. การวดัและประเมินผล 
 
10.1 วธิีการวดัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 
จุดประสงคด์า้นความรู้ (K) 

จุดประสงค ์ วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ ์

1. ระบปุรมิาณน า้บนโลกที่มีอยู่ในแหล่ง
ต่าง ๆ ได ้

- ตรวจสอบความถกู
ตอ้งจากการท าใบงาน 

- ใบงาน  
 

ผ่านเกณฑร์อ้ยละ 
60 ขึน้ไป 

2. อธิบายเก่ียวกบัปรมิาณน า้ที่มนษุย์
น ามาใชป้ระโยชนไ์ด ้

- ตรวจสอบความถกู
ตอ้งจากการท าใบงาน 

-  ใบงาน  
ผ่านเกณฑร์อ้ยละ 
60 ขึน้ไป 

 
จุดประสงคด์า้นทักษะ (P) 

จุดประสงค ์ วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ ์

1. สามารถจดักระท า และส่ือ
ความหมายขอ้มลูจากสิง่ที่คน้ควา้มาได ้ 

- ตรวจสอบความถกู
ตอ้งจากการท าใบ
กิจกรรม 

-  ใบกิจกรรม 
 

ผ่านเกณฑร์อ้ยละ 
60 ขึน้ไป 

2. สามารถสรุปและลงความเห็นจาก
ขอ้มลูที่คน้ควา้มาได ้

- ตรวจสอบความถกู
ตอ้งจากการท าใบ
กิจกรรม 

-  ใบกิจกรรม 
ผ่านเกณฑร์อ้ยละ 
60 ขึน้ไป 

 
จุดประสงคด์า้นเจตคติ (A) 

จุดประสงค ์ วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ ์

1. นกัเรียนมีส่วนรว่มในการท า
กิจกรรมในชัน้เรียน 

สงัเกตพฤติกรรม 
แบบสงัเกตพฤติกรรม
ดา้นเจตคต ิ

ผ่าน 2 ขึน้ไป 

2. นกัเรียนมคีวามรบัผิดชอบในงาน
ที่ไดร้บัมอบหมาย 

สงัเกตพฤติกรรม 
แบบสงัเกตพฤติกรรม
ดา้นเจตคต ิ

ผ่าน 2 ขึน้ไป 
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10.2 เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนด้านความรู้ (ใบงาน) 

รายการ
ประเมิน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

5 4 3 2 1 

1.ความถกูตอ้ง ระบหุรือ
อธิบาย
ค าตอบทกุขอ้ 
ครบถว้น
ถกูตอ้ง   

ระบหุรือ
อธิบายค าตอบ
ทกุขอ้ 
ครบถว้นแตม่ี
จดุผิด 1-2 จดุ  

ระบหุรืออธิบาย
ค าตอบทกุขอ้ 
ครบถว้นแตม่ีจดุ
ผิดมากกวา่ 2 
จดุ  

ระบหุรือ
อธิบายค าตอบ
ไม่ครบทกุขอ้ 
แต่ถกูตอ้ง 
 

ระบหุรืออธิบาย
ค าตอบไมค่รบ
ทกุขอ้และถกูตอ้ง
บางส่วน 

2. ความ
เรียบรอ้ย 

- - ใบงานสะอาด
เรียบรอ้ย ดีมาก 

ใบงานสะอาด
เรียบรอ้ยดี  

ใบงานไม่สะอาด
เรียบรอ้ย 

3. ความตรง
ต่อเวลา 

- - - ส่งงานตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ส่งงานชา้กวา่
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนด้านทกัษะ (ใบกิจกรรม งานกลุ่ม) 

รายการ
ประเมิน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

4 3 2 1 

1.การจดั
กระท า และส่ือ
ความหมาย
ขอ้มลู 

เลือกรูปแบบการ
น าเสนอขอ้มลูได้
เหมาะสม ส่ือสารให้
ผูอ้ื่น เขา้ใจงา่ยดี
มาก 

เลือกรูปแบบการ
น าเสนอขอ้มลูได้
เหมาะสม ส่ือสาร
ใหผู้อ้ื่น เขา้ใจง่ายดี 

เลือกรูปแบบการ
น าเสนอขอ้มลูได้
เหมาะสม ส่ือสาร
ใหผู้อ้ื่น เขา้ใจ
ง่ายพอใช ้

ไม่สามารถเลือก
รูปแบบการน าเสนอ
ขอ้มลูที่เหมาะสมและ
ส่ือสารใหผู้อ้ื่น เขา้ใจได ้

2. สรุปและลง
ความเห็นจาก
ขอ้มลู 

อธิบายสรุป เพิ่ม
ความคิดเห็นต่อ
ขอ้มลูที่ไดม้าอยา่งมี
เหตผุล ครบถว้น 
ถกูตอ้งตรงประเด็น 

อธิบายสรุป เพิ่ม
ความคิดเห็นต่อ
ขอ้มลูที่ไดม้าอยา่ง
มีเหตผุล ถกูตอ้ง
เกือบครบถว้น 

อธิบายสรุป เพิ่ม
ความคิดเห็นต่อ
ขอ้มลูที่ไดม้า
อย่างมีเหตผุล 
เป็นบางส่วน 

ไม่สามารถอธิบายสรุป 
เพิ่มความคิดเห็นต่อ
ขอ้มลูได ้

3. ความ
สามคัคใีนการ
ท างาน 

- - ทกุคนมีส่วนรว่ม
ในการท างาน 

มีแค่บางคนที่มีสว่น
รว่มในการท างาน 

 
 



  109 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนด้านเจตคติ  

พฤติกรรมที ่
ต้องการวัด 

เกณฑก์ารประเมิน 

3 2 1 

1. นกัเรียนมีส่วน
รว่มในการท า
กิจกรรมในชัน้เรียน 

มีส่วนรว่มในการเรียนรู ้
ท ากิจกรรม ตอบค าถาม
และตัง้ค าถาม มีการ
ตอบสนองกบัผูส้อนอยู่
เป็นประจ า 

มีส่วนรว่มในการเรียนรู ้
ท ากิจกรรม ตอบค าถาม
และตัง้ค าถาม มีการ
ตอบสนองกบัผูส้อนอยู่
บ่อยครัง้ 

มีส่วนรว่มในการเรียนรู ้ท า
กิจกรรม ตอบค าถามและ
ตัง้ค าถาม มีการตอบสนอง
กบัผูส้อนเป็นบางครัง้ 

2.  นกัเรียนมีความ
รบัผิดชอบในงานท่ี
ไดร้บัมอบหมาย 

มีส่วนรว่มในงานกลุ่ม ส่ง
งานครบ ตรงตามเวลา
อยู่เป็นประจ า 

มีส่วนรว่มในงานกลุ่ม ส่ง
งานครบ ตรงตามเวลาอยู่
บ่อยครัง้ 

มีส่วนรว่มในงานกลุ่ม ส่ง
งานครบ ตรงตามเวลาเป็น
บางครัง้ 

 
เกณฑก์ารประเมินด้านคุณลกัษณะทีพ่ึงประสงค ์

พฤติกรรมที ่
ต้องการวัด 

เกณฑก์ารประเมิน 

3 2 1 

1. มีวินยั รบัผิดชอบ 

เขา้เรียนตรงเวลา 
ตัง้ใจเรียน เอาใจใส่ใน
การเรียน ส่งใบงาน
หรือใบกิจกรรมตรง
เวลาเป็นประจ า 

เขา้เรียนตรงเวลา ตัง้ใจเรียน 
เอาใจใส่ในการเรียน ส่งใบ
งานหรือใบกิจกรรมตรงเวลา
บ่อยครัง้ 

เขา้เรียนตรงเวลา ตัง้ใจ
เรียน เอาใจใส่ในการเรยีน 
ส่งใบงานหรือใบกจิกรรม
ตรงเวลาเป็นบางครัง้ 

2.  ใฝ่เรียนรู ้

มีส่วนรว่มในการ
เรียนรู ้และเขา้รว่ม
กิจกรรมการเรยีนรู ้
ต่างๆ เป็นประจ า 

มีส่วนรว่มในการเรียนรู ้และ
เขา้รว่มกจิกรรมการเรียนรู ้
ต่างๆ บ่อยครัง้ 

มีส่วนรว่มในการเรียนรู ้
และเขา้รว่มกจิกรรมการ
เรียนรูต้่าง ๆ เป็นบางครัง้ 

3.  มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

ตัง้ใจท างานทัง้งาน
ส่วนตวัและงานกลุ่ม 
จนท าใหง้านส าเรจ็
ลลุ่วงไปดว้ยดีอยู่เป็น
ประจ า 

ตัง้ใจท างานทัง้งานส่วนตวั
และงานกลุ่ม จนท าใหง้าน
ส าเรจ็ลลุ่วงไปดว้ยดีอยู่
บ่อยครัง้ 

ตัง้ใจท างานทัง้งาน
ส่วนตวัและงานกลุ่ม จน
ท าใหง้านส าเรจ็ลลุ่วงไป
ดว้ยดีอยู่เป็นบางครัง้ 

4.  มีจิตสาธารณะ 

มีจิตอาสา ชว่ยเหลือ
เพื่อน และคนอื่น ๆ ทัง้
ในเรื่องงานและเรื่อง
อื่น ๆ อยู่เป็นประจ า 

มีจิตอาสา ชว่ยเหลือเพื่อน 
และคนอื่น ๆ ทัง้ในเรื่องงาน
และเรื่องอื่น ๆ อยู่บ่อยครัง้ 

มีจิตอาสา ชว่ยเหลือ
เพื่อน และคนอื่น ๆ ทัง้ใน
เรื่องงานและเรื่องอื่น ๆ 
อยู่เป็นบางครัง้ 
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11. บันทกึหลงัการเรียนการสอน 
ผลการสอน 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
ปัญหาและอุปสรรค 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
วิธีแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
.................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 
 
        ลงชื่อ_____________________________ผูบ้นัทึก 
                (นางสาวพงษ์พิรุณ วดีศิรศิกัดิ์) 

                                                    วนัท่ี     ___   เดือน              _      พ.ศ. ___      
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 เร่ืองแหล่งน ้าบนโลกของเรา 

   รายวิชาวิทยาศาสตร ์  กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี      ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5      
   ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2564   เวลาเรยีน 2 คาบ 100 นาที           ชื่อผูส้อน นางสาวพงษ์พิรุณ วดีศิรศิกัดิ ์
 
1. สาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัด 

สาระที ่1 วิทยาศาสตรช์ีวภาพ 

มาตรฐานการเรียนรู้   ว 3.2 เข้าใจองคป์ระกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการ
เปล่ียนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบตัิภยั กระบวนการเปล่ียนแปลงลมฟ้าอากาศและภมูิอากาศโลก 
รวมทัง้ผลต่อสิ่งมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม 

ตัวชีว้ัด  ว 3.2 ป 5/1 เปรียบเทียบปรมิาณน า้ในแต่ละแหล่ง และระบปุรมิาณน า้ที่มนษุยส์ามารถ
น ามาใชป้ระโยชนไ์ดจ้ากขอ้มลูที่รวบรวมได ้
 
2. สาระส าคัญ 

โลกมีทัง้น า้จืดและน า้เค็มซึง่อยูใ่นแหล่งน า้ต่าง ๆ ที่มีทัง้แหล่งน า้ผิวดิน เช่น ทะเล มหาสมทุร บงึ แม่น า้ 
และแหล่งน า้ใตด้ิน เช่น น า้ในดิน และ น า้บาดาล น า้ทัง้หมดของโลกแบ่งเป็นน า้เค็ม ประมาณรอ้ยละ 97.5 ซึ่ง
อยู่ในมหาสมทุร และแหล่งน า้อื่น ๆ และที่เหลืออีกประมาณรอ้ยละ 2.5 เป็นน า้จืด ถา้เรียงล าดบัปรมิาณ น า้จืด
จากมากไปนอ้ยจะอยู่ที่ ธารน า้แข็ง และ พืดน า้แข็ง น า้ใตด้ิน ชัน้ดินเยือกแข็งคงตวัและน า้แข็ง ใตด้ิน ทะเลสาบ 
ความชืน้ในดิน ความชืน้ในบรรยากาศ บงึ แม่น า้ และน า้ในส่ิงมีชีวิต 
 
3. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) ด้านทักษะ (P) ด้านเจตคติ (A) 
1. ระบปุรมิาณน า้บนโลกที่มีอยู่ใน
แหล่งต่าง ๆ ได ้

1. สามารถจดักระท า และส่ือ
ความหมายขอ้มลูจากสิง่ที่คน้ควา้
มาได ้ 

1. นกัเรียนมีส่วนรว่มในการ
ท ากิจกรรมในชัน้เรียน 
  

2. อธิบายเก่ียวกบัปรมิาณน า้ที่
มนษุยน์ ามาใชป้ระโยชนไ์ด ้

2. สามารถสรุปและลงความเห็น
จากขอ้มลูที่คน้ควา้มาได ้ 

2. นกัเรียนมคีวามรบัผิดชอบ
ในงานท่ีไดร้บัมอบหมาย 

 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการส่ือสาร = อธิบายเนือ้หาสาระที่เรียนรูไ้ปได ้
 4.2 ความสามารถในการคิด = มทีกัษะการคิดวิเคราะห ์ 
 4.3 ความสามารถในการแกปั้ญหา = คิดแกปั้ญหาไดส้อดคลอ้งกบัปัญหาที่ก าหนด 
 4.4 ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต = ท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้ 
 4.5 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี = ใชเ้ทคโนโลยีในการสืบคน้ขอ้มลูและน าเสนองาน 
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5. คุณลักษณะอนัพึงประสงค ์
 5.1   มีวินยั มคีวามรบัผิดชอบ = ตรงต่อเวลาในการเรียนและส่งงาน  
 5.2   ใฝ่เรียนรู ้= มีส่วนรว่มในการจดัการเรียนรู ้ 
 5.3   มุ่งมั่นในการท างาน = ตัง้ใจท างานใหส้ าเรจ็ลลุ่วง 
 5.4   มีจิตสาธารณะ = มจีิตอาสา ช่วยเหลือผูอ้ื่น 
 
6. เนือ้หาสาระ  
 น ้า เป็นทรพัยากรธรรมชาติที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตทกุชนิดทัง้ในดา้นการอปุโภค
และบริโภค น า้บนโลกปกคลมุพืน้ที่ 3 ใน 4 ส่วนของพืน้ผิวโลกทั้งหมดซึ่งสามารถพบแหล่งน า้ไดทุ้กหนทุกแห่ง
บนโลก 
 แหล่งน ้า หมายถึง บริเวณผิวโลกที่มีน า้อยู่รวมกนัเป็นจ านวนมาก ซึ่งเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ แหล่ง
น า้ที่เรารูจ้กักันทั่วไป ไดแ้ก่ ล าธาร ล าหว้ย หนอง บึง แม่น า้ และล าคลอง ทัง้นีแ้หล่งน า้ตามธรรมชาติอาจมีทั้ง
แหล่งน า้จืดและน า้เค็มและมีคุณภาพแตกต่างกนัแลว้แต่สถานท่ีตามสภาพแวดลอ้ม โลกมีทัง้น า้จืดและน า้เค็ม
ซึ่งอยู่ในแหล่งน า้ต่าง ๆ ท่ีมีทัง้แหล่งน า้ผิวดิน เช่น ทะเล มหาสมทุร บงึ แม่น า้ และแหล่งน า้ใตด้ิน เช่น น า้ในดิน 
และน า้บาดาล น า้ทัง้หมดของโลกแบ่งเป็นน า้เค็ม ประมาณรอ้ยละ 97.5 ซึ่งอยู่ ในมหาสมทุรและแหล่งน า้อื่น ๆ 
และที่เหลืออีกประมาณรอ้ยละ 2.5 เป็นน า้จืด ถา้เรียงล าดับปรมิาณน า้จืดจากมากไปนอ้ยจะอยู่ที่ ธารน า้แข็ง 
และพืดน า้แข็ง น า้ใตด้ิน ชัน้ดินเยือกแข็งคงตวัและน า้แข็งใตด้ิน ทะเลสาบ บงึ แม่น า้ ความชืน้ในดิน ความชืน้ใน
บรรยากาศ และน า้ในส่ิงมีชีวิต 
 น ้าผิวดิน เป็นแหล่งน า้ที่รูจ้กัและใชป้ระโยชนม์ากที่สดุ น า้ผิวดินมีทัง้น า้เค็มและน า้จืด แหล่งน า้ผิวดิน
ที่เป็นน า้จืดไดแ้ก่ ทะเลสาบน า้จืด แม่น า้ ล าธาร หว้ย หนอง คลอง บึง  เนื่องจากภูมิประเทศของพืน้ผิวโลกไม่
ราบเรียบเสมอกัน พืน้ผิวของโลกแต่ละแห่งมีความแข็งแรงทนทานไม่เหมือนกัน  แรงโนม้ถ่วงท าใหน้ า้ไหลจากที่
สงูลงที่ต  ่า น า้มีสมบตัิเป็นตวัท าละลายที่ดีจึงสามารถกดัเซาะพืน้ผิวโลกใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงภมูิประเทศ 
 น ้าใต้ดิน  หรือ "น า้บาดาล" (Ground water) เป็นแหล่งน า้จืดบนโลก น า้บาดาลเกิดขึน้จากการไหลซมึ
ของน า้ผิวดิน ที่ถูกกักเก็บหรือสะสมตัวอยู่ใตด้ิน อาจสะสมตัวอยู่ตามรอยแตก รอยแยกของชั้นหิน หรืออาจ
สะสมตวัอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดกรวด หรือเม็ดทรายใตผิ้วดิน 
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7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (2 คาบ 100 นาท)ี 
การจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้(Inquiry Method : 5E) 

 
ชั่วโมงที ่1 

 
ขั้นที ่1 กระตุ้นความสนใจ (Engagement)  
 1) ครูใหน้กัเรียนดวูิดีโอ เก่ียวกบัการสญัจรทางน า้ ในสมยัอดีต 
 2) ครูถามค าถามนกัเรียนจากวิดโีอ ดงันี ้
  1. จากวิดีโอนกัเรียนสงัเกตอะไรเก่ียวกบัการคมนาคมทางน า้ในอดีตบา้ง (แนวค าตอบ: ใน
อดีตใชเ้รือในการสญัจรเดินทางไปยงัที่ตา่ง ๆ) 
  2. นอกจากใชน้ า้ในการคมนาคมแลว้ ยงัใชป้ระโยชนใ์นแง่ใดอีก (แนวค าตอบ : ใชใ้นการคา้
ขายสินคา้ระหว่างประเทศและยังใชเ้ป็นที่อยู่อาศัยเพราะจะมีคนบางกลุ่มที่จะสรา้งบา้นเรือนเป็นแพลอยน า้ 
และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งถือว่าคนสมยัก่อนใชน้ า้ทัง้ในการอปุโภคและบรโิภค) 
  3. นกัเรียนรูจ้กัแหล่งน า้ที่ส  าคญัอะไรบา้ง (แนวค าตอบ: แม่น า้ลพบรุี แม่น า้เจา้พระยา) 
 3) ครูใชค้  าถามเพื่อน าเขา้สู่บทเรียนว่า “นักเรียนทราบหรือไม่ว่า แหล่งน า้ที่ส่ิงมีชีวิตไดใ้ชป้ระโยชนน์ี ้
มาจากไหนและยงัมีแหล่งน า้อื่นๆ อีกหรือไม่บนโลกนี”้ 
ขั้นที ่2 ส ารวจค้นหา (Exploration) 

4) ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุม่ละ 3 – 4 คน  
5) ครูแจกอุปกรณ ์ไดแ้ก่ กระดาษบรูฟ กลุ่มละ 1 แผ่น สีกลุ่มละ 1 กล่อง และตวัอย่างแผนที่โลกแบบ

แผ่น 1 อนั  
6) ครูชีแ้จงกิจกรรม แหล่งน า้บนโลก โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้
 1. ครูใหน้กัเรยีนวาดแผนที่โลก พรอ้มระบายสีใหส้วยงาม 
 2. ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มศกึษาแหล่งน า้บนโลก โดยการตอบค าถาม ต่อไปนี ้
  - สดัส่วนของพืน้น า้ต่อพืน้ดินของในโลกมีสดัส่วนเท่าใด 
  - แหล่งน า้ส่วนใหญ่บนพืน้โลกมลีกัษณะอยา่งไร  
  - ประชากรบนโลกใชป้ระโยชนจ์ากแหล่งน า้บนพืน้โลก อย่างไร 
7) นกัเรยีนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงาน ครูและเพื่อนรว่มกนัอภิปรายเก่ียวกบัการท ากิจกรรม  

 
ชั่วโมงที ่2 

 
ขั้นที ่2 ส ารวจค้นหา (Exploration)  

8) ครูทบทวนเก่ียวกบัการท ากิจกรรม เรื่อง แหล่งน า้บนโลก  
9) ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม ออกเป็น 4 กลุ่ม แบบคละความสามารถเพื่อศกึษาเก่ียวกบั แหล่งน า้ผิวดิน

และแหล่งน า้ใตด้ิน โดยมขีัน้ตอนดงันี ้
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 1. ครูแบ่งฐานการเรียนรูอ้อกเป็น 4 ฐาน ไดแ้ก่ ฐานท่ี 1 และ 2 ศกึษาขอ้มลูเก่ียวกบัแหล่งน า้
ผิวดิน ฐานท่ี 3 และ 4 ศกึษาขอ้มลูเก่ียวกบัแหล่งน า้ใตด้ิน  

 2. ครูใหน้กัเรยีนกลุ่มที่ 1 – 4 เขา้ประจ าฐานตามหมายเลขเพื่อศกึษาขอ้มลูของแหล่งน า้
ต่างๆ บนโลก โดยกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ศกึษาเก่ียวกบัแหล่งน า้ผิวดิน กลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 ศกึษาขอ้มลู
เก่ียวกบัแหล่งน า้ใตด้ิน โดยใหเ้วลาฐานละ 10 นาที  

3. เมื่อหมดเวลาครูจะใหส้ญัญานโดยการเป่านกหวีดเพื่อใหน้กัเรยีนเปล่ียนฐาน โดยให้
นกัเรียนแต่ละกลุ่มเขา้ฐานสลบักนัโดย กลุ่มที่ 1 สลบักบักลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 2 สลบักบักลุ่มที่ 4  
10) เมื่อแต่ละกลุ่มเขา้ฐานจนครบทกุฐาน ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มจดัท าแผนผงัความคิดสรุปความรู ้

เก่ียวกบั แหล่งน า้ผิวดินและแหล่งน า้ใตด้ิน  
ขั้นที ่3 อธิบายความรู้ (Explanation) 
 11) ครูและนกัเรียนรว่มกนัสรุปผลการท ากิจกรรมโดยใช ้PowerPoint ดงันี ้ 

 1. น า้ เป็นทรพัยากรธรรมชาติที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตทุกชนิดทั้งใน
ดา้นการอปุโภคและบรโิภค น า้บนโลกปกคลมุพืน้ท่ี 3 ใน 4 ส่วนของพืน้ผิวโลกทัง้หมดซึ่งสามารถพบแหล่งน า้ได้
ทกุหนทกุแห่งบนโลก 

 2. น า้ทัง้หมดของโลกแบ่งเป็นน า้เค็ม ประมาณรอ้ยละ 97.5 ซึ่งอยู่ในมหาสมทุรและแหล่งน า้
อื่นๆ และที่เหลืออีกประมาณรอ้ยละ 2.5 เป็นน า้จืด 

 3. ถา้เรียงล าดับปริมาณน า้จืดจากมากไปนอ้ยจะอยู่ที่ ธารน า้แข็ง และพืดน า้แข็ง น า้ใตด้ิน 
ชัน้ดินเยือกแข็งคงตวัและน า้แข็งใตด้ิน ทะเลสาบ ความชืน้ในดิน ความชืน้ในบรรยากาศ บึง แม่น า้ และน า้ใน
ส่ิงมีชีวิต 

12) ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนสอบถามเพื่อความเขา้ใจที่มากขึน้เก่ียวกบัปรมิาณน า้ในแหล่งต่าง ๆ 
ขั้นที ่4 ขยายความรู้ (Elaboration) 

13) ครูใชค้  าถามเพื่อขยายความเขา้ใจของนกัเรยีน ดงันี ้
 1. นกัเรียนคดิวา่ น า้มคีวามส าคญัต่อมนษุยห์รือไม่ อย่างไร 
 2. ในชีวติประจ าวนัของนกัเรียนตัง้แตต่ื่นนอนจนเขา้นอน นกัเรยีนใชน้ า้ท ากจิกรรมใดบา้ง 
14) ครูใหน้กัเรียนดวูิดีโอเก่ียวกบั น า้แข็งขัว้โลกเหนือละลาย 
 จากนัน้ครูตัง้ค  าถามว่า “หากน า้แข็งขัว้โลกละลาย จะส่งผลกระทบต่อระดบัน า้ทะเลและ

ส่ิงมีชวีิตบนโลกอย่างไร” (แนวค าตอบ: มีผลท าใหร้ะดบัน า้ทะเลมีระดบัสงูขึน้ ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวติคือ สตัว์
ที่อยู่บรเิวณขัว้โลกอาจสญูพนัธุไ์ดแ้ละระดบัน า้ทะเลที่เพิ่มสงูท าใหบ้รเิวณชายฝ่ังและมหาสมทุรถกูน า้ทะเลกลืน
ลงไป น า้ท่วมบรเิวณพืน้ท่ีชายฝ่ังได)้ 
ขั้นที ่5 ตรวจสอบผล (Evaluation) 

 15) นกัเรียนท าใบงานเรื่องแหล่งน า้บนโลก 
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8. สื่อการเรียนรู้ 
 8.1 ใบความรู ้เรื่องแหล่งน า้บนโลก 

8.2 หนงัสือเรียนวิทยาศาสตร ์ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 
 8.3 ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(Power point) เรื่องแหล่งน า้บนโลกของเรา  
 
9. แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 หอ้งสมดุ    9.2 Internet  
 
10. การวดัและประเมินผล 
10.1 วธิีการวดัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 
จุดประสงคด์า้นความรู้ (K) 

จุดประสงค ์ วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ ์
1. ระบปุรมิาณน า้บนโลกที่มีอยู่ใน
แหล่งต่าง ๆ ได ้

- ตรวจสอบความถกูตอ้ง
จากการท าใบงาน 

- ใบงาน  
 

ผ่านเกณฑร์อ้ยละ 
60 ขึน้ไป 

2. อธิบายเก่ียวกบัปรมิาณน า้ที่
มนษุยน์ ามาใชป้ระโยชนไ์ด ้

- ตรวจสอบความถกูตอ้ง
จากการท าใบงาน 

-  ใบงาน  
ผ่านเกณฑร์อ้ยละ 
60 ขึน้ไป 

 
จุดประสงคด์า้นทักษะ (P) 

จุดประสงค ์ วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ ์
1. สามารถจดักระท า และส่ือ
ความหมายขอ้มลูจากสิง่ที่คน้ควา้
มาได ้ 

- ตรวจสอบความถกูตอ้ง
จากการท าใบกจิกรรม 

-  ชิน้งาน การ
น าเสนอ 
 

ผ่านเกณฑร์อ้ยละ 
60 ขึน้ไป 

2. สามารถสรุปและลงความเห็น
จากขอ้มลูที่คน้ควา้มาได ้

- ตรวจสอบความถกูตอ้ง
จากการท าใบกจิกรรม 

-  ชิน้งาน การ
น าเสนอ 

ผ่านเกณฑร์อ้ยละ 
60 ขึน้ไป 

 
จุดประสงคด์า้นเจตคติ (A) 

จุดประสงค ์ วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ ์

1. นกัเรียนมีส่วนรว่มในการท า
กิจกรรมในชัน้เรียน 

สงัเกตพฤติกรรม 
แบบสงัเกต
พฤติกรรมดา้น
เจตคต ิ

ผ่าน 2 ขึน้ไป 

2. นกัเรียนมคีวามรบัผิดชอบใน
งานท่ีไดร้บัมอบหมาย 

สงัเกตพฤติกรรม 
แบบสงัเกต
พฤติกรรมดา้น
เจตคต ิ

ผ่าน 2 ขึน้ไป 
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10.2 เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนด้านความรู้ (ใบงาน) 

รายการ
ประเมิน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
5 4 3 2 1 

1.ความ
ถกูตอ้ง 

ระบหุรือ
อธิบาย
ค าตอบทกุขอ้ 
ครบถว้น
ถกูตอ้ง   

ระบหุรือ
อธิบายค าตอบ
ทกุขอ้ 
ครบถว้นแตม่ี
จดุผิด 1-2 จดุ  

ระบหุรืออธิบาย
ค าตอบทกุขอ้ 
ครบถว้นแตม่ีจดุ
ผิดมากกวา่ 2 จดุ  

ระบหุรืออธิบาย
ค าตอบไมค่รบ
ทกุขอ้ แต่
ถกูตอ้ง 
 

ระบหุรืออธิบาย
ค าตอบไมค่รบ
ทกุขอ้และถกูตอ้ง
บางส่วน 

2. ความ
เรียบรอ้ย 

- - ใบงานสะอาด
เรียบรอ้ย ดีมาก 

ใบงานสะอาด
เรียบรอ้ยดี  

ใบงานไม่สะอาด
เรียบรอ้ย 

3. ความ
ตรงต่อเวลา 

- - - ส่งงานตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ส่งงานชา้กวา่
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

 
 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนด้านทกัษะ (กิจกรรมงานกลุ่ม) 

รายการ
ประเมิน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

4 3 2 1 

1.การจดั
กระท า และส่ือ
ความหมาย
ขอ้มลู 

เลือกรูปแบบการ
น าเสนอขอ้มลูได้
เหมาะสม ส่ือสารให้
ผูอ้ื่น เขา้ใจงา่ยดี
มาก 

เลือกรูปแบบการ
น าเสนอขอ้มลูได้
เหมาะสม ส่ือสาร
ใหผู้อ้ื่น เขา้ใจง่ายดี 

เลือกรูปแบบการ
น าเสนอขอ้มลูได้
เหมาะสม ส่ือสาร
ใหผู้อ้ื่น เขา้ใจง่าย
พอใช ้

ไม่สามารถเลือก
รูปแบบการน าเสนอ
ขอ้มลูที่เหมาะสมและ
ส่ือสารใหผู้อ้ื่น เขา้ใจ
ได ้

2. สรุปและลง
ความเห็นจาก
ขอ้มลู 

อธิบายสรุป เพิ่ม
ความคิดเห็นต่อ
ขอ้มลูที่ไดม้าอยา่งมี
เหตผุล ครบถว้น 
ถกูตอ้งตรงประเด็น 

อธิบายสรุป เพิ่ม
ความคิดเห็นต่อ
ขอ้มลูที่ไดม้าอยา่ง
มีเหตผุล ถกูตอ้ง
เกือบครบถว้น 

อธิบายสรุป เพิ่ม
ความคิดเห็นต่อ
ขอ้มลูที่ไดม้าอยา่ง
มีเหตผุล เป็น
บางส่วน 

ไม่สามารถอธิบาย
สรุป เพิ่มความคดิเห็น
ต่อขอ้มลูได ้

3. ความ
สามคัคใีนการ
ท างาน 

- - ทกุคนมีส่วนรว่ม
ในการท างาน 

มีแค่บางคนที่มีสว่น
รว่มในการท างาน 
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เกณฑก์ารใหค้ะแนนด้านเจตคติ  

พฤติกรรมที ่
ต้องการวัด 

เกณฑก์ารประเมิน 

3 2 1 

1. นกัเรียนมีส่วน
รว่มในการท า
กิจกรรมในชัน้เรียน 

มีส่วนรว่มในการเรียนรู ้
ท ากิจกรรม ตอบค าถาม
และตัง้ค าถาม มีการ
ตอบสนองกบัผูส้อนอยู่
เป็นประจ า 

มีส่วนรว่มในการเรียนรู ้
ท ากิจกรรม ตอบ
ค าถามและตัง้ค าถาม 
มีการตอบสนองกบั
ผูส้อนอยู่บ่อยครัง้ 

มีส่วนรว่มในการเรียนรู ้ท า
กิจกรรม ตอบค าถามและตัง้
ค าถาม มกีารตอบสนองกบั
ผูส้อนเป็นบางครัง้ 

2.  นกัเรียนมีความ
รบัผิดชอบในงานท่ี
ไดร้บัมอบหมาย 

มีส่วนรว่มในงานกลุ่ม 
ส่งงานครบ ตรงตาม
เวลาอยู่เป็นประจ า 

มีส่วนรว่มในงานกลุ่ม 
ส่งงานครบ ตรงตาม
เวลาอยู่บ่อยครัง้ 

มีส่วนรว่มในงานกลุ่ม ส่งงาน
ครบ ตรงตามเวลาเป็นบางครัง้ 

 
เกณฑก์ารประเมินด้านคุณลกัษณะทีพ่ึงประสงค ์

พฤติกรรมที ่
ต้องการวัด 

เกณฑก์ารประเมิน 

3 2 1 

1. มีวินยั 
รบัผิดชอบ 

เขา้เรียนตรงเวลา ตัง้ใจ
เรียน เอาใจใส่ในการเรยีน 
ส่งใบงานหรือใบกจิกรรม
ตรงเวลาเป็นประจ า 

เขา้เรียนตรงเวลา ตัง้ใจเรียน 
เอาใจใส่ในการเรียน ส่งใบ
งานหรือใบกิจกรรมตรงเวลา
บ่อยครัง้ 

เขา้เรียนตรงเวลา ตัง้ใจเรียน 
เอาใจใส่ในการเรียน ส่งใบ
งานหรือใบกิจกรรมตรงเวลา
เป็นบางครัง้ 

2.  ใฝ่เรียนรู ้
มีส่วนรว่มในการเรียนรู ้
และเขา้รว่มกจิกรรมการ
เรียนรูต้่างๆ เป็นประจ า 

มีส่วนรว่มในการเรียนรู ้และ
เขา้รว่มกจิกรรมการเรียนรู ้
ต่างๆ บ่อยครัง้ 

มีส่วนรว่มในการเรียนรู ้และ
เขา้รว่มกจิกรรมการเรียนรู ้
ต่าง ๆ เป็นบางครัง้ 

3.  มุ่งมั่นใน
การท างาน 

ตัง้ใจท างานทัง้งาน
ส่วนตวัและงานกลุ่ม จน
ท าใหง้านส าเรจ็ลลุ่วงไป
ดว้ยดีอยู่เป็นประจ า 

ตัง้ใจท างานทัง้งานส่วนตวั
และงานกลุ่ม จนท าใหง้าน
ส าเรจ็ลลุ่วงไปดว้ยดีอยู่
บ่อยครัง้ 

ตัง้ใจท างานทัง้งานส่วนตวั
และงานกลุ่ม จนท าใหง้าน
ส าเรจ็ลลุ่วงไปดว้ยดีอยู่เป็น
บางครัง้ 

4.  มีจิต
สาธารณะ 

มีจิตอาสา ชว่ยเหลือเพื่อน 
และคนอื่น ๆ ทัง้ในเรื่อง
งานและเรื่องอื่น ๆ อยู่เป็น
ประจ า 

มีจิตอาสา ชว่ยเหลือเพื่อน 
และคนอื่น ๆ ทัง้ในเรื่องงาน
และเรื่องอื่น ๆ อยู่บ่อยครัง้ 

มีจิตอาสา ชว่ยเหลือเพื่อน 
และคนอื่น ๆ ทัง้ในเรื่องงาน
และเรื่องอื่น ๆ อยู่เป็น
บางครัง้ 
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11. บันทกึหลงัการเรียนการสอน 
ผลการสอน 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
ปัญหาและอุปสรรค 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
วิธีแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
.................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
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