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The purposes of this research were to study the science learning 

achievement, scientific mind of fifth grade students. The criteria, was set at seventy 
percent and used science integrated learning unit on water mimosa. The samples 
included thirty-two fifth-grade students in the second semester of 2018 academic year 
at Wathuaku school in Samut Prakan Province. They were selected using the purposive 
sampling method. The duration of the teaching period were twenty-two hours. The 
instruments used for data collection included an integrated learning unit on water 
mimosa, a science achievement test and a scientific mind test. The research design was 
a one-group pretest-posttest design. The data were analyzed using a t-test for the 
dependent samples and a t-test for one sample. The results of this study were as 
follows: (1) Science learning achievement after learning was higher than before learning 
at a statistically significant level of .01 (2) The scientific minds of the students after 
learning was higher than before learning at a statistically significant level of .01 (3) 
Science learning achievement after studying was higher than the set criteria of seventy 
percent at a .01 level of significance. 
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บทที่ 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-

based society) การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์จะช่วยพัฒนาวิธีคิดทัง้ความคิดเป็นเหตุเป็นผล  
คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะท่ีส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบ สามารถตดัสินใจโดยใช้ข้อมลูท่ีหลากหลายและมีประจกัษ์พยาน
ท่ีตรวจสอบได้ ดงันัน้ทกุคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพฒันาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือท่ีจะมีความรู้ความ
เข้ าใจในธรรมชาติ และ เทค โน โล ยี ท่ี ม นุษ ย์ส ร้างสรรค์ ขึ น้  ส ามารถน าความ รู้ไป ใช้ 
อยา่งมีเหตผุลสร้างสรรค์ และมีคณุธรรม (ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา, 2551: 1) 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งหวังให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ท่ีเช่ือมโยงความรู้กบักระบวนการ มีทกัษะส าคญัในการค้นคว้าและ สร้างองค์ความรู้ 
โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย ให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ทุกขัน้ตอน มีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบตัิจริงอย่างหลากหลาย  น าความรู้
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศกึษาหาความรู้ น าไปใช้ในการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ ส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ และมุ่งพัฒนา  
จิตวิทยาศาสตร์ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2553: 13) ในด้านการจดัการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
ยงัมีเป้าหมายส าคญั ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้เป็นผู้ เรียนรู้และค้นพบด้วยตนเองมากท่ีสดุ นัน่คือให้ได้
ทัง้กระบวนการและองค์ความรู้ เพ่ือให้เข้าใจหลักการ ทฤษฎีท่ีเป็นพืน้ฐานในวิทยาศาสตร์ 
ขอบเขตธรรมชาติและข้อจ ากัดของวิทยาศาสตร์ ทักษะท่ีส าคัญในการศึกษาค้นคว้า คิดค้น 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด  จินตนาการ ความสนใจในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในด้านการตดัสินใจ น าความรู้ความเข้าใจในเร่ืองวิทยาศาสตร์ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการด ารงชีวิต และเพ่ือให้เป็นคนมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม 
จริยธรรม (สถาบนัส่งเสริม การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2546: 3-4) นอกจากการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์จะมุ่งเน้นด้านสติปัญญา พฒันากระบวนการคิดแล้ว สิ่งหนึ่งท่ีส าคญัไม่น้อยไปกว่า
ความรู้ท่ีได้รับนัน้คือ จิตวิทยาศาสตร์ ท่ีถูกบรรจุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้เกือบทุกมาตรฐาน 
ของการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชัน้  ผู้ สอนต้องมุ่ ง เน้นและส่งเส ริมให้ผู้ เรียน 
เกิดคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นคุณลักษณะท่ีเกิดจากการศึกษาหาความรู้ โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยคุณลักษณะต่างๆ เช่น ความสนใจใฝ่เรีย นรู้  



  2 

ความมุ่งมัน่อดทน รอบคอบ ความรับผิดชอบ ความซ่ือสตัย์ การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน 
การท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์  ซึ่ งถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญและเป็นรากฐาน 
ในการท างาน ตลอดจนในการด าเนินชีวิตในสงัคมได้อย่างมีความสขุ (สนิท ยจุนัทร์, 2550: 6) 

การจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งให้นกัเรียนได้ลงมือปฏิบตัิและค้นหาค าตอบด้วยตนเองนัน้ 
จะท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และเกิดการจดัล าดบัความส าคญัได้อย่างอตัโนมตัิ  แตใ่นการจดัการ
เรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีส่วนใหญ่ครูมีจ านวนไม่เพียงพอ ซึ่งครูต้องรับผิดชอบงาน
สอนและภาระหน้าท่ีอ่ืน ท าให้คณุภาพการจดัการเรียนการสอนไม่เต็มตามศกัยภาพ (ทรายทอง 
พวกสันเทียะ, 2554: 52) การสอนวิทยาศาสตร์ในระดบัชัน้ประถมศึกษามุ่งเน้นเนือ้หาวิชาการ
มากกว่าการเรียนรู้จากสภาพจริง การจัดการเรียนมักจะไม่นิยมให้เด็กได้ท าการศึกษาค้นคว้า 
ด้วยตนเองมากนกัเน่ืองมาจากเหตปัุจจยัในหลายๆ ด้าน ประกอบกบัเนือ้หาท่ีมีมากและซ า้ซ้อนไม่
สัมพันธ์กับระยะเวลาเรียน จึงท าให้โรงเรียนส่วนใหญ่มักท าการสอนวิทยาศาสตร์ในรูปแบบ
บรรยายให้ผู้ เรียนฟัง หรือเป็นการทดลองท่ีครูเป็นผู้ ก าหนดบทบาททัง้หมด ท าให้ผู้ เรียนไม่ได้  
มีส่วนร่วมในบทเรียน ไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้แสดงความคิดเห็น และไม่ส่งเสริมกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์แก่ผู้ เรียน เช่น การสังเกต การตัง้ค าถาม การคิดวิเคราะห์ การอธิบาย  
การให้เหตุผล และไม่สามารถน าความรู้มาใช้ในการการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  จึงท าให้
ผู้ เรียนเรียนวิทยาศาสตร์ไม่เข้าใจแก่นแท้ของเนือ้หา ไม่มีความสขุกบัการเรียนวิทยาศาสตร์ คิดว่า
วิทยาศาสตร์เป็นเร่ืองท่ีไกลตัวยากแก่การเข้าใจ (สิทธิกร รัตนวารินทร์ชัย, 2556: 2) เหตุผล
ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงปัญหาเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ ซึ่งท าให้ผลการเรียนรู้ไม่บรรลุ
วตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้  

จากการรายงานผลการทดสอบระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ของสถาบนัทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 พบว่า 
ในภาพรวมระดับประเทศรายวิชาส่วนใหญ่ มีคะแนนในกลุ่มสาระวิชาหลักลดลง และเม่ือ
เปรียบเทียบกับสังกัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.) พบว่า คะแนนเฉล่ียใน
กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 42.59 ซึ่งมีคะแนนน้อยกว่าระดับประเทศ 
(สถาบนัทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน, 2560: ออนไลน์) สภาพปัญหา ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนและผลการทดสอบระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) มีระดบัคะแนนต ่า 
ชีใ้ห้เห็นวา่คณุภาพของผู้ เรียนในการเรียนวิทยาศาสตร์ยงัไม่เป็นท่ีนา่พอใจ จึงมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งในการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ และควรเร่ิมตัง้แต่ในวัย
ประถมศกึษาซึง่เป็นวยัท่ีเหมาะแก่การพฒันา (สิทธิกร รัตนวารินทร์ชยั, 2556: 2-3)  
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ด้วยเหตุนีก้ารพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนการสอนเพ่ือยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ โดยใช้เทคนิควิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เน้นเช่ือมโยงเนือ้หา
ความรู้หลายด้านหลายสาขาให้แก่ผู้ เรียน เน้นทักษะกระบวนการคิด ปลูกฝังแนวการคิด  
สร้างจิตวิทยาศาสตร์ เพ่ือน าไปสู่กระบวนการในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวัน  
โดยการใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ซึ่งการจดักระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัความเป็นจริง เป็นการเช่ือมโยงความรู้หลากหลายให้สมัพนัธ์
กันโดยไม่ได้แบ่งแยกเนือ้หาแต่ละวิชา นั่นสามารถท าให้ลดระยะเวลาเรียน ลดความซ า้ซ้อน  
ของเนือ้หาวิชา ตอบสนองความต้องการและความสามารถของผู้ เรียน แก้ปัญหาการขาดแคลน
บุคลากร และสิ่งส าคัญช่วยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาท่ีหลากหลาย 
(Multiple Intelligences) (ทรายทอง พวกสนัเทียะ, 2554: 53) สามารถเช่ือมโยงความรู้ ความคิด 
ทกัษะและประสบการณ์ให้เข้ากบัการด าเนินชีวิตจริง ท าให้ผู้ เรียนเข้าใจวา่สิ่งท่ีตนเรียนมีประโยชน์
อย่างไร เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย มีทักษะและสามารถด าเนินชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของสันต์ สุวทันพรกุล (2551: 258) ท่ีได้พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการสาระ
ท้องถ่ินเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับนักเรียนประถมศึกษา ท่ีเป็นการบูรณาการท่ี ผสมผสาน 
เรียบเรียงเนือ้หาบทเรียนให้เช่ือมโยงอย่างมีความหมายกับสิ่งต่างๆ ท่ีนักเรียนมีความคุ้นเคย  
ในชีวิตประจ าวัน เป็นเร่ืองราวใกล้ตวัในชุมชนและท้องถ่ินท่ีอยู่อาศัย ท าให้นักเรียนมีส่วนร่วม  
กบัสถานการณ์ตา่งๆ ท่ีสร้างขึน้ เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริง และน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ ซึ่งจะส่งผล
ให้ผู้ เรียนมีพฒันาการด้านทกัษะในการเรียน ทกัษะการคิด มีผลสมัฤทธ์ิท่ีดีขึน้ และสอดคล้องกับ 
ศิริรัตน์ ราชยอด (2558:) ท่ีได้พฒันาชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ เร่ือง ระบบร่างกาย
มนุษย์ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีพบว่าการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และ 
น าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 

จากเหตผุลดงักลา่วผู้วิจยัสนใจท่ีจะพฒันาหน่วยการเรียนรู้แบบบรูณาการ ใช้ในกิจกรรม
การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยพัฒนาหน่วยการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ เร่ือง ผักกระเฉด ท่ีสร้างขึน้เป็นลักษณะการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ท่ีจดัให้สอดคล้องกบัสภาพท้องถ่ิน เน่ืองจากในจงัหวดัสมทุรปราการมีสภาพภูมิประเทศเป็นพืน้ท่ี
ราบลุ่ม ไม่มีป่าไม้ และภูเขา มีล าคลองสายใหญ่และคลองซอยแยกไปตามหมู่บ้านเช่ือมถึงกัน  
มีน า้ไหลตลอดปี สภาพพืน้ท่ีจึงเหมาะกับการท าการเกษตร (ส านกังานเกษตรอ าเภอบางเสาธง , 
2561: ออนไลน์) ผกักระเฉดเป็นพืชท่ีนิยมเพาะปลูกในจงัหวดัสมุทรปราการมกัพบในหลายพืน้ท่ี
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ทัง้ในอ าเภอบางพลี อ า เภอบางเสาธง ท่ี มี พื น้ ท่ี เพาะปลูกผักกระเฉดมากกว่า 1,500 ไร่  
(ชดุาณฏัฐ์ ภคสขุไพบลูย์, 2556: 2) โดยเฉพาะต าบลศีรษะจระเข้น้อย ของอ าเภอบางเสาธงมีพืน้ท่ี
ปลูกผกักระเฉดมากถึง 627 ไร่ (ส านกังานเกษตรอ าเภอบางเสาธง, 2561: ออนไลน์) ซึ่งจดัได้ว่า 
ผกักระเฉดเป็นพืชท่ีส าคญัท่ีคนในชุมชนส่วนใหญ่มักประกอบอาชีพปลูกผกักระเฉด และเพ่ือให้
นกัเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตของตนในท้องถ่ิน เช่ือมโยงสิ่งท่ีเรียนเข้ากับชีวิตจริง สอดคล้องกับความ
ต้องการในการพฒันาและตระหนกัถึงความส าคญัของชมุชน ปลกูฝังลกัษณะนิสยัด้านการเรียนรู้ 
ให้เห็นคณุคา่และความส าคญัของวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะน าไปสู่พลงัแห่งการเรียนรู้ ท าให้ผู้ เรียน
เป็นผู้ ใฝ่รู้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดงันัน้ผู้วิจยัจึงสร้างหน่วยการเรียนรู้แบบบรูณาการให้มีเนือ้หา
สาระสัมพันธ์กับการด ารงชีวิต โดยเช่ือมโยงสิ่งท่ีเรียนเข้ากับชีวิตจริง เกิดการสร้างองค์ความรู้ 
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้ผู้ เรียนสนใจและกระตือรือร้น
ท่ีจะเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีความมุ่งมั่น มีความสุขท่ีจะค้นคว้าในสิ่งท่ีอยู่รอบตวั และเห็นคุณค่า
ความส าคญัของวิชาวิทยาศาสตร์ โดยได้รับจากกิจกรรมท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ อนัจะน าไปสู่การเรียนรู้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้

1. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้และหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยหน่วยการ
เรียนรู้แบบบรูณาการ เร่ือง ผกักระเฉด 

2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนจิตวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อน
ได้รับการจดัการเรียนรู้และหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เร่ือง 
ผกักระเฉด  

3. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เร่ือง  
ผกักระเฉด กบัเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 70) 

ความส าคัญของงานวิจัย 
เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้ใน ด้านต่างๆ ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
เร่ือง ผกักระเฉด 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนวดัหวัคู้  
อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ จ านวน 1 ห้องเรียน นกัเรียนจ านวน 32 คน ใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจง 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย  
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 ใช้เวลาทดลอง 11 สปัดาห์ จ านวน 22 คาบ ทัง้นีไ้ม่

รวมทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

เนือ้หาที่ใช้ 
เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นเนือ้หาวิชาวิทยาศาสตร์ ตรงตามสาระและมาตรฐานการ

เรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 มีสาระการเรียนรู้ดงันี ้

1. สาระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกบักระบวนการด ารงชีวิต 
2. สาระท่ี 3 สารและสมบตัขิองสาร 
3. สาระท่ี 4 แรงและการเคล่ือนท่ี 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ ได้แก่  

1.1 การจดัการเรียนรู้ด้วยหนว่ยการเรียนรู้แบบบรูณาการ เร่ือง ผกักระเฉด 

2. ตวัแปรตาม ได้แก่  
2.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
2.2 จิตวิทยาศาสตร์ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. หนว่ยการเรียนรู้แบบบรูณาการ 

หมายถึง หน่วยการเรียนรู้ท่ีมีการน าเนือ้หาวิชา ตรงตามสาระและมาตรฐานการ
เรียนรู้ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วยสาระท่ี 1 สิ่งมี ชีวิตกับ
กระบวนการด ารงชีวิต สาระท่ี 3 สารและสมบตัิของสาร สาระท่ี 4 แรงและการเคล่ือนท่ี มาผนวก
ร่วมกับลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของผักกระเฉดและภูมิปัญญาท้องถ่ินจากปราชญ์ชาวบ้าน  
จัดกลุ่มเนือ้หาท่ีมีความสัมพันธ์กัน โดยสร้างหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีปรับปรุงแก้ไข 
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จากส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2547: 31) และสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ท่ีสอดคล้องกนั หน่วยการเรียนรู้แบบบรูณาการประกอบไปด้วยหนว่ย
ยอ่ยจ านวน 3 หนว่ย ได้แก่  

1) หน่วยท่ี 1 เร่ือง ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ภายในประกอบด้วยแผนการ
จดัการเรียนรู้จ านวน 7 แผน ระยะเวลาท่ีใช้สอน 14 คาบ  

2) หน่วยท่ี 2 เร่ือง ท้องถ่ินของเรา ภายในประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้
จ านวน 1 แผน ระยะเวลาท่ีใช้สอน 4 คาบ  

 3) หน่วยท่ี 3 เร่ือง สร้างสรรค์ชิน้งาน ภายในประกอบด้วยแผนการจดัการเรียนรู้
จ านวน 1 แผน ระยะเวลาท่ีใช้สอน 4 คาบ  

ซึ่งรวมระยะเวลาสอนทัง้สิน้ 22 คาบ จ านวน 9 แผนการจัดการเรียนรู้ และ 
ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้จะระบุ มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีว้ดั ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั สาระ
การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนรู้ และการวดัและประเมินผล  

2. การจดัการเรียนรู้ด้วยหนว่ยการเรียนรู้แบบบรูณาการ  
หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีน าความรู้ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ท่ีมีความเก่ียวข้องกนัของเนือ้หามาเช่ือมโยงเข้าด้วยกันภายใต้หวัเร่ือง หรือประเด็น
ปัญหา โดยมีผู้ วิจัยด าเนินการสอนเองใน รูปแบบการสอนบูรณ าการแบบสอดแทรก  
จดัประสบการณ์เรียนรู้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินชีวิต ท่ีมุ่งให้นักเรียนสามารถเช่ือมโยง
เนือ้หาและกระบวนการเรียนรู้ไปแสวงหาความรู้ แนวคิด ทักษะ น าความรู้ท่ีได้ไปใช้แก้ปัญหา 
ได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม  

3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์  
หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับ 

การจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการเร่ือง ผักกระเฉด ท าการวัดและประเมิน  
โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เป็นแบบทดสอบคูข่นาน ท่ีมีลกัษณะ
เป็นปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 2 ชุด แบบทดสอบท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ เพ่ือ 
วดัพฤตกิรรมนกัเรียนด้านพทุธิพิสยัของบลมู 6 ด้าน ดงันี ้ 

1.) ด้านความรู้ความจ า หมายถึง ความสามารถในการเก็บรักษาประสบการณ์ตา่งๆ 
จากการท่ีได้รับรู้ไว้และระลกึถึงสิ่งนัน้ได้เม่ือต้องการ 

2.) ด้านความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการจบัใจความส าคญัของส่ือ และ
สามารถแสดงออกมาในรูปของการแปลความ การตีความ การคาดคะเน หรือการขยายความ 
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3.) ด้านการน าไปใช้  หมายถึง เป็นขัน้ ท่ีน าความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ตา่งๆ ได้ ซึง่จะต้องอาศยัความรู้ความเข้าใจจงึจะสามารถน าไปใช้ได้ 

4.) ด้านการวิเคราะห์ หมายถึง เป็นความสามารถในการคิด การแยกแยะเร่ืองราว  
สิ่งต่างๆ ออกเป็นส่วนย่อยและมองเห็นความสัมพันธ์ของส่วนท่ีเก่ียวข้อง จนสามารถวิเคราะห์  
ได้อยา่งเข้าใจ 

5.) ด้านการสงัเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานส่วนย่อยๆ เข้าเป็น
เร่ืองราวเดียวกนัได้อยา่งลงตวั  

6.) ด้านการประเมินคา่ หมายถึง ความสามารถในการวินิจฉยัหรือตดัสินใจ สรุปและ
ประเมินคณุคา่ของสิ่งตา่งๆ ได้อยา่งเหมาะสมอยา่งมีเหตผุล 

ซึ่งผู้ วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การผ่านการประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 ตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการก าหนดเกณฑ์การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในระดบัชัน้
ประถมศกึษา (วิชาการและมาตรฐานการศกึษา, 2557: 17)  

4. จิตวิทยาศาสตร์  
หมายถึง ลักษณะนิสัย หรือความรู้สึกนึกคิดท่ีฝังลึกเกิดขึน้ภายในจิตใจของบุคคล 

ท่ีมีผลตอ่การคิด การลงมือปฏิบตั ิการตดัสินใจและพฤตกิรรมการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาต่าง จนเป็นคุณลักษณะหรือพฤติกรรม  
ท่ีแสดงออกให้เห็นได้ โดยแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) 5 ระดบั จ านวน 30 ข้อ ซึ่งผู้ วิจยัได้ดดัแปลงแบบวดั
จิตวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ (2546: 161-169) และทรายทอง  
พวกสันเทียะ และสุชาดา บวรกิติวงศ์ (2554: 60-61) โดยคดัเลือกข้อบ่งชีคุ้ณลักษณะจิตวิทยา
ศาสตร์ท่ีมีความสอดคล้องกับการท างานเป็นกลุ่มมาใช้ในการวัดจิตวิทยาศาสตร์ท่ีส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ประกอบไปด้วย 5 ด้าน ดงันี ้

1. ความอยากรู้อยากเห็น หมายถึง ความต้องการท่ีจะแสวงหาความรู้ในสิ่งใหม ่
มีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม สนใจใฝ่รู้ ชอบค้นคว้าทดลอง ซกัถามข้อสงสยัและพร้อม  
ท่ีจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  อยูเ่สมอ  

2. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุง่มัน่ อดทน ในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย
ให้เสร็จสมบรูณ์ตามก าหนด โดยท างานอย่างสดุความสามารถและไม่ย่อท้อตอ่อปุสรรค ค านึงถึง
ผลกระทบท่ีอาจสง่ผลตอ่สงัคมและสว่นรวม 
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3. ความรอบคอบ หมายถึง ความสามารถในการวางแผนการท างานอย่างเป็น
ระบบ การคิดใคร่ครวญ ไตร่ตรอง ก่อนท่ีจะตดัสินใจกระท าการใดๆ และค านงึผลของการกระท าท่ี
อาจเกิดขึน้ หลีกเล่ียงการตดัสินใจท่ีปราศจากข้อมลูหรือหลกัฐานอ้างอิง และการสรุปผลท่ีรวดเร็ว
เกินไป 

4. ความร่วมมือช่วยเหลือ หมายถึง ความสามารถในการใช้ทักษะและการมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัคนอ่ืน ในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ร่วมมือช่วยเหลือกนัและให้ความช่วยเหลือ
ผู้ อ่ืนในการปฏิบตักิิจกรรมเพื่อให้บรรลผุลตามจดุมุง่หมาย 

5. ความมีเหตุผล หมายถึง ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตผุล ยอมรับในค าอธิบายแนวความคิดตา่งๆ เม่ือมีหลกัฐานหรือข้อมลูท่ีมาสนบัสนนุเพียงพอ  

กรอบแนวคิดการวิจัย  
หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นการบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ท่ีประกอบไปด้วยสาระวิชาชีววิทยา ตรงกับสาระการเรียนรู้ท่ี 1 สิ่งมีชีวิตและ
กระบวนการด ารงชีวิต สาระวิชาเคมี ตรงกบัสาระการเรียนรู้ท่ี 3 สารและสมบตัิของสาร และสาระ
วิชาฟิสิกส์ ตรงกับสาระการเรียนรู้ท่ี 4 แรงและการเคล่ือนท่ี ผนวกเข้ากับผกักระเฉด ท่ีเป็นพืชใน
ท้องถ่ิน จดัท าเป็นหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการเร่ือง ผกักระเฉด (สิริพชัร์ เจษฎาวิโรจน์, 2546: 
16; ทิศนา แขมมณี, 2555: 147) การน าเนือ้หาท่ีมีความเก่ียวข้องกนัมาเช่ือมโยงสมัพนัธ์กนั โดย
ใช้กิจกรรมท่ีหลากหลาย ท าให้นกัเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในองค์รวม สามารถเช่ือมโยงการ
เรียนรู้ และสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตจริง (ทรายทอง พวกสนัเทียะ 
และสุชาดา บวรกิติวงศ์ 2554: 56) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการช่วยส่งเสริมพัฒนา 
ความสามารถทางสติปัญญาท่ีหลากหลาย พฒันาให้เกิดคณุลกัษณะตา่งๆ ทัง้ในด้านความรู้สึก
และอารมณ์ ซึ่งมีส่วนส าคญัท่ีจะเอือ้ให้เกิดการแสวงหาให้ได้มาซึ่งความรู้ จากแนวคิดข้างต้น
สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคดิ ได้ดงันี ้

 
 
  

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

ตัวแปรอิสระ 
การจดัการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้ 
แบบบรูณาการ เร่ือง ผกักระเฉด 

 

ตัวแปรตาม 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
2. จิตวิทยาศาสตร์ 
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สมมตฐิานการวิจัย 
1. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยหนว่ยการเรียนรู้แบบบรูณาการ เร่ือง ผกักระเฉด

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการ
เรียนรู้ 

2. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยหนว่ยการเรียนรู้แบบบรูณาการ เร่ือง ผกักระเฉด
มีจิตวิทยาศาสตร์หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้สงูกวา่ก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้ 

3. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยหนว่ยการเรียนรู้แบบบรูณาการ เร่ือง ผกักระเฉด
มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้สงูกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 
70) 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องทัง้งานวิจัยใน
ประเทศและตา่งประเทศ ซึง่สามารถน ามาสนบัสนนุแนวทางการศกึษาได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัหนว่ยการเรียนรู้แบบบรูณาการ 
1.1ความหมายของการสอนบรูณาการ 
1.2 ประเภทและรูปแบบการสอนแบบบรูณาการ 
1.3 ความหมายของหนว่ยการเรียนรู้แบบบรูณาการ 
1.4 การจดัท าหนว่ยการเรียนรู้แบบบรูณาการ 
1.5 ลกัษณะการจดัการเรียนรู้ท่ีดีของบรูณาการ 
1.6 ความส าคญัของการเรียนรู้แบบบรูณาการ 
1.7 ประโยชน์ของการสอนแบบบรูณาการ 

2. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัผกักระเฉด  
2.1 ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของผกักกระเฉด  
2.2 การเพาะปลกูผกักระเฉด  
2.3 โรคและแมลงท่ีพบในแปลงผกักระเฉด 
2.4 เทคนิคการเพาะปลกูและภมูิปัญญาชาวบ้าน 
2.5 ประโยชน์และคณุคา่ทางอาหาร 
2.6 การปลกูผกักระเฉดในอ าเภอบางเสาธง 

3. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
3.1 ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
3.2 องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
3.3 การประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
3.4 ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
3.5 ประเภทของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

4. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัจิตวิทยาศาสตร์ 
4.1 ความหมายของจิตวิทยาศาสตร์ 
4.2 องค์ประกอบของจิตวิทยาศาสตร์ 
4.3 คณุลกัษณะของบคุคลท่ีมีจิตวิทยาศาสตร์ 
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4.4 การพฒันาจิตวิทยาศาสตร์ 
4.5 การวดัและประเมินจิตวิทยาศาสตร์ 

5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
5.1 งานวิจยัภายในประเทศ 
5.2 งานวิจยัตา่งประเทศ 

1. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ (2546: 16) กล่าวว่า การสอนแบบบูรณาการ คือ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้วิธีการสอนหลายวิธีจัดกิจกรรมต่างๆ ในการสอนเนือ้หาสาระ 
ท่ีเช่ือมโยงกนั ตลอดจนมีการฝึกทกัษะตา่งๆท่ีหลากหลาย 

พินดา วราสุนันท์ (2547: 16) กล่าวว่า การสอนแบบบูรณาการ หมายถึง การสอน
โดยการน าความรู้หรือเนือ้หาในสาขาวิชาตา่งๆ มาเช่ือมโยงให้สมัพนัธ์กนั  โดยใช้เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง
หรือวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นแกนหลัก รวมทัง้เป็นกระบวนการสร้างความสมัพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริง 
ความรู้ หลกัการและพฤตกิรรมท่ีสามารถเช่ือมโยงกนัได้อยา่งสมบรูณ์ ท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกบัสภาพสงัคมในปัจจบุนัและสามารถน าไปประยกุต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนัได้ 

ฆนทั ธาตทุอง (2550: 20) กล่าวว่า การสอนแบบบูรณาการ หมายถึง การกระท าให้
ครบครันสมบรูณ์ โดยการน าส่วนประกอบปลีกย่อยท่ีมีส่วนเก่ียวข้องสมัพนัธ์กันมาประสาน ผสม 
ผนวก ขมวด หลอมรวม เช่ือมโยงเข้าด้วยกนัจนมีความสมบรูณ์ครบถ้วนในตวัเอง 

เอกราช ดีเลิศ (2552: 9) กล่าวว่า การสอนแบบบรูณาการ คือ การน าศาสตร์ความรู้
ต่างๆ ตัง้แต่ 2 ศาสตร์ความรู้ขึน้ไป น ามาเช่ือมโยงให้สอดคล้องกันและมีความสัมพันธ์กันซึ่ง
อาจจะเป็นเนือ้หาหรือกระบวนการก็ได้ 

ทิศนา แขมมณี (2555: 147) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ หมายถึง 
การน าเนือ้หาสาระท่ีมีความเก่ียวข้องกนัมาสมัพนัธ์ให้เป็นเร่ืองเดียวกนั และจดักิจกรรมการเรียนรู้
ให้นกัเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในลกัษณะท่ีเป็นองค์รวม 

พรทิพย์ ศริิภทัราชยั (2556: 49) กล่าวว่า การบรูณาการเป็นการน าศาสตร์ด้านตา่งๆ 
มาบูรณาการในห้องเรียนกับชีวิตจริง เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย นกัเรียนได้เห็นประโยชน์ 
คณุคา่ของการเรียนและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 

พิมพันธ์ เดชะคุปต์ พเยาว์ ยินดีสุข และ ราเชน มีศรี (2556:12) หมายถึง การจัด
กิจกรรมเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้หรือตอบปัญหาท่ีสงสยัด้วยการผสมผสานสาระกระบวนการ 
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วิธีสอน เทคนิคท่ีเน้นให้ผู้ เรียนปฏิบตัิด้วยการสอดแทรกสาระความรู้อ่ืนๆ และคณุธรรมจริยธรรม
อยา่งเหมาะสม เกิดความสมบรูณ์อยา่งสมดลุเสมือนเป็นชีวิตของผู้ เรียน 

จากความหมายท่ีกล่าวมาข้างต้น  สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีน าเอาเนือ้หาในสาขาวิชาต่างๆ ท่ีมีความสอดคล้อง
กนัมาเช่ือมโยงความรู้ ความคดิ ทกัษะและประสบการณ์ให้สมัพนัธ์กนั โดยอาจผกูรวมเป็นหวัเร่ือง
เดียวกนั เพ่ือมุ่งให้เกิดความรู้จริงในสิ่งท่ีศกึษา เรียนรู้จากการลงมือปฎิบตัิ สร้างประสบการณ์จริง 
สามารถเช่ือมโยงความรู้และน าความรู้ท่ีได้ไปประยกุต์ใช้ในเกิดประโยชน์ในชีวิตจริงได้ 

1.2 ประเภทและรูปแบบการสอนแบบบูรณาการ  
ธีระชัย ปูรณโชติ (2543: 13-16) ส าลี รักสุทธี และคณะ (2544: 25-27) มีความเห็น

สอดคล้องกันกล่าวคือ การสอนแบบบูรณาการมี 2 แบบ คือ การบูรณาการภายในวิชาและ 
การบูรณาการระหว่างวิชา การบูรณาการภายในวิชามีจุดเน้นอยู่ภายในวิชาเดียวกัน ส่วน  
การบูรณาการระหว่างวิชาเป็นการเช่ือมโยงหรือรวมศาสตร์ต่างๆ ตัง้แต่ 2 วิชาขึน้ไป ภายใต้หัว
เร่ืองเดียวกัน เพ่ือแก้ปัญหาหรือแสวงหาความรู้ความเข้าใจในการเช่ือมโยงความรู้และทักษะ
ระหวา่งวิชาตา่งๆ รูปแบบของการจดัการเรียนการสอนแบบบรูณาการ มี 4 รูปแบบ คือ  

1. การสอนบูรณาการแบบสอดแทรก (Infusion Instruction) รูปแบบนีค้รูผู้ สอน 
ในวิชาหนึ่งจะสอดแทรกเนือ้หาของวิชาอ่ืนๆ เข้าไปในการสอนของตน เป็นการวางแผนการสอน
และสอนโดยครูเพียงคนเดียว 

2. การสอนบูรณาการแบบขนาน (Parallel Instruction) รูปแบบนีค้รูผู้ สอนตัง้แต่ 2 
คนขึน้ไปสอนตา่งวิชากนั ตา่งคนตา่งสอนแตว่างแผนการสอนร่วมกนัโดยมุ่งสอนหวัเร่ือง ความคิด
รวบยอด และปัญหาเดียวกนั งานท่ีมอบหมายให้นกัเรียนท าจะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะวิชา 

3. การสอนบูรณาการแบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary Instruction) รูปแบบนี ้
ครูผู้ สอนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปสอนต่างวิชากัน มุ่งสอนในหวัเร่ือง ความคิดรวบยอด ปัญหาเดียวกัน 
โดยต่างคนต่างสอนแต่มีการมอบหมายงานหรือโครงการร่วมกัน ซึ่งจะเช่ือมโยงสาขาวิชาต่างๆ  
เข้าด้วยกนั 

4. การสอนบูรณาการแบบข้ามวิชาหรือคณะ (Transdisciplinary Instruction) 
รูปแบบนีค้รูท่ีสอนวิชาต่างๆ จะสอนร่วมกันเป็นทีม ร่วมกันวางแผน ปรึกษาหารือและก าหนด  
หวัเร่ือง ความคดิรวบยอด ปัญหาร่วมกนั แล้วร่วมกนัด าเนินการสอนนกัเรียนกลุม่เดียวกนั 

สวุิทย์ มูลค า และอรทยั มูลค า (2544; 161 ) กล่าวถึง การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ
แบง่ได้ 2 แบบ คือ 
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1. การบรูณาการแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) 
เป็นการสร้างหัวเร่ือง (Theme) ขึน้มาและน าเนือ้หาจากวิชาต่างๆ มาเช่ือมโยง

สมัพันธ์กับหวัเร่ืองนัน้ ซึ่งบางครัง้ก็อาจเรียกวิธีบูรณาการแบบนีไ้ด้ว่า สหวิทยาการแบบมีหวัข้อ 
(Theme Interdisciplinary Studies) หรือบรูณาการท่ีเน้นการน าไปใช้เป็นหลกั (Application-First 
Approach) การก าหนดหวัเร่ืองได้แก่ การสร้างหวัเร่ืองโดยมีหลกัในการก าหนดหวัเร่ืองดงันี ้

1. เป็นเร่ืองท่ีผู้ เรียนสนใจ และมีโอกาสได้เลือกเรียน 
2. เป็นเร่ืองท่ีสามารถโยงความสมัพนัธ์ได้หลายวิชาหรือหลายกลุม่ประสบการณ์ 
3. เป็นเร่ืองท่ีนักเรียนมีประสบการณ์ เดิมอยู่แล้วและสอดคล้องกับชีวิตจริง  

และมีความหมายตอ่ผู้ เรียน 
4. เป็นเร่ืองท่ีมีแหล่งความรู้ให้ผู้ เรียนได้ศึกษาคิดค้นอย่างหลากหลาย และเช่ือมโยง

ความสมัพนัธ์กบัท้องถ่ินกบัความรู้สากล 
5. เป็นเร่ืองท่ีเหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้ เรียนและส่งเสริมการพัฒนา

ผู้ เรียนรอบด้าน การตัง้ช่ือต้องทนัสมยั และนา่สนใจให้ผู้ เรียนอยากรู้อยากเรียน 
2. การบรูณาการแบบพหวุิทยาการ (Multidisciplinary) 

เป็นการน าเร่ืองท่ีต้องการให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้สอดแทรก (Infusion) ไว้ในวิชาต่างๆ 
หรือบูรณาการเน้นเนือ้หาของวิชาเป็นแกนแล้วน าสิ่งท่ีต้องการให้เกิดแก่ผู้ เรียนเกิดไปสอดแทรก  
ในวิชาแกนดงักล่าว ซึ่งบางครัง้เราก็อาจจะเรียกวิธีบูรณาการแบบนีไ้ด้ว่า การบูรณาการท่ีเน้น
เนือ้หารายวิชาเป็นหลกั (Discipline First Approach) โดยแบง่การบรูณาการสอนออกเป็น 4 แบบ 
ดงันี ้

1. การบรูณาการแบบผู้สอนคนเดียว 
เป็นการจดัการเรียนรู้โดยเช่ือมโยงสาระการเรียนรู้ต่างๆ กับหวัเร่ืองท่ีสอดคล้อง

กบัชีวิตจริงหรือสาระท่ีก าหนดขึน้มา เช่น เร่ืองสิ่งแวดล้อม น า้ เป็นต้น ครูผู้สอนสามารถเช่ือมโยง
สาระ และกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มสาระต่างๆ เช่น การอ่าน การคิด การค านวณ การคิด
วิเคราะห์ ท าให้ผู้ เรียนได้ใช้ทกัษะและกระบวนการเรียนรู้ไปแสวงหาความรู้ ความจริงจากหวัข้อท่ี
ก าหนด 

2. การบรูณาการแบบคูข่นาน 
เป็นการจดัการสอนท่ีมีครูผู้สอนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป โดยอาจยึดหวัข้อเก่ียวกบัเร่ือง

ใดเร่ืองหนึ่ง แล้วบูรณาการเช่ือมโยงแบบคู่ขนาน เช่น ครูผู้สอนคนหนึ่งสอนวิทยาศาสตร์เร่ืองแรง 
ครูผู้ สอนอีกคนอาจสอนคณิตศาสตร์เร่ืองการวัดระยะทาง โดยการวัดแรง คิดค านวณ  
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ในเร่ืองแรงอดัในช่วงเวลาต่างๆ หรืออีกคนอาจให้เรียนรู้ศิลปะเร่ืองเทคนิค การวาดภาพ รูปแบบ
ของตวัจรวดขวดน า้ ออกแบบฐานจรวด 

3. การบรูณาการแบบสหวิทยาการ 
เป็นการจัดการสอนท่ีน าเนื อ้หาจากหลายกลุ่มสาระมาเช่ือมโยง เพ่ือจัด 

การเรียนรู้ซึ่งโดยทั่วไปผู้สอนมักจัดการเรียนการสอนแยกตามรายวิชา แต่ในบางเร่ืองครูผู้ สอน
จัดการเรียนการสอนร่วมกัน ในเร่ืองเดียวกัน เช่น เร่ืองวันสิ่งแวดล้อมของชาติ ครูผู้ สอนวิชา
ภาษาไทยจดัการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนรู้ภาษาศพัท์เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม ผู้สอนวิทยาศาสตร์จดั
กิจกรรมค้นคว้าเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม ผู้สอนสงัคมศึกษาให้ผู้ เรียนค้นคว้าหรือท ากิจกรรมเก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อม และครูผู้สอนสุขศกึษาอาจจดักิจกรรมเก่ียวกบัการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ถกูสขุลกัษณะ
เป็นต้น 

4. การบรูณาการแบบโครงงาน  
เป็นการจดัการเรียนการสอนโดยบรูณาการเป็นโครงงาน โดยผู้ เรียนและครูผู้สอน

ร่วมกันสร้างสรรค์โครงงานขึน้ โดยใช้เวลาการเรียนต่อเน่ืองกันในหลายชั่วโมงด้วยการน าเอา
จ านวนชัว่โมงของวิชาต่างๆ ท่ีครูผู้สอนเคยสอนแยกกนัในลกัษณะของการสอนเป็นทีม ในกรณีท่ี
ต้องการเน้นทักษะบางเร่ืองเป็นพิเศษ ครูผู้ สอนสามารถแยกการสอนได้ เช่น กิจกรรมเข้าค่าย
ดนตรี กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมเข้าค่ายศิลปะ กิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมเข้าคา่ยนนัทนาการ เป็นต้น 

สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ (2546: 31-32) พิมพันธ์ เดชะคุปต์ พเยาว์ ยินดีสุข และ ราเชน  
มีศรี (2556:11-13) ดวงเดือน อ่อนน่วม  และ ทิศนา แขมมณี  (2548: 10-12) มีความเห็น
สอดคล้องกนัว่า แนวทางการจดัเนือ้หาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบรูณาการเป็นการ
ผสมผสานกลุม่สาระการเรียนรู้เดียวกนั หรือตัง้แตส่องกลุม่สาระการเรียนรู้ขึน้ไป โดยจดัเป็นหนว่ย
การเรียนรู้ ภายใต้หวัเร่ือง (theme) อยา่งสมดลุและเช่ือมโยงกบัชีวิตจริง แบง่เป็น 2 ประเภท ดงันี ้

1. การบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ (Interdisciplinary Integration) เป็น
การผสมผสานเนือ้หาระหว่างสาระต่างๆ ด้วยกันภายในกลุ่มการเรียนรู้ ภายใต้หวัเร่ือง มโนทศัน์
หรือปัญหา มุ่งให้ผู้ เรียนสามารถเช่ือมโยงแนวคดิ ทกัษะ น าความรู้เช่ือมโยงกบัสิ่งแวดล้อมรอบตวั
ได้ 

2. การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ (Interdisciplinary Integration) เป็น
การผสมผสานเนือ้หาสาระระหว่างวิชา หรือระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตัง้แต่ 2 กลุ่มขึน้ไป 
ภายใต้หัวเร่ือง มโนทัศน์  ห รือปัญหาเดียวกัน  ซึ่ งอาจเรียกว่าการบูรณ าการข้ามวิชา  
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ข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ข้ามศาสตร์ เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ ใช้ความรู้ความเข้าใจ
มากกวา่ 1 กลุม่สาระ เพ่ือแก้ปัญหาและเช่ือมโยงความคดิรวบยอดตา่งๆ 

รูปแบบการสอนของการเรียนรู้แบบบรูณาการ มีดงันี ้
1. แบบสอดแทรก (infusion) เป็นการเรียนการสอนแบบสอดแทรกเนือ้หากลุ่ม

สาระการเรียนรู้อ่ืนๆ เข้าในการสอนของตน โดยใช้ครู 1 คนเป็นผู้สอน 
2. แบบคู่ขนาน (parallel instruction) เป็นการเรียนการสอนด้วยครู 2 คนขึน้ไป 

ท าการสอนตัง้แต่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ขึน้ไป โดยครูวางแผนร่วมกนัตามหวัเร่ือง มโนทศัน์ หรือ
ปัญหา แล้วตา่งคนตา่งสอนเนือ้หาตามกลุม่สาระการเรียนรู้ของตน 

3. แบบพหุวิทยาการ (multidisciplinary instruction) เป็นการเรียนการสอน
คล้ายแบบคู่ขนาน ท่ีเช่ือมโยงสาระการเรียนรู้ตา่งๆตามหวัเร่ือง มโนทศัน์ หรือปัญหา แล้วตา่งคน
ตา่งท าการสอนตามเนือ้หากลุม่สาระการเรียนรู้ของตนเอง โดยอาจมอบหมายให้ท าโครงงานในทกุ
กลุม่สาระการเรียนรู้ 

4. แบบเป็นคณะจะร่วมกันสอนเป็นทีม (transdisciplinary instruction) เป็น 
การเรียนการสอนท่ีครูร่วมกันวางแผน ปรึกษาหารือ สร้างหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกัน 
และสอนร่วมกนัเป็นทีม โดยอาจมอบหมายให้ท าโครงงานในทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ 

จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปประเภทและรูปแบบการสอนแบบบูรณาการ 
หมายถึง การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการรวบรวมเนือ้หาสาระเข้าด้วยกัน มี 2 ประเภทคือ  
การบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีเป็นการรวบรวมเนือ้หาท่ีอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
เดียวกนัมาเช่ือโยงภายใต้หวัเร่ืองเดียวกัน และการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีเป็น
การน าเนือ้หาสาระในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตัง้แต ่2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ขึน้ไป มาเช่ือมโยงภายใต้
หัวเร่ืองเดียวกัน และมีรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการมี 4 รูปแบบด้วยกันคือ แบบ
สอดแทรก แบบขนาน แบบสหวิทยาการ และแบบข้ามวิชาหรือเป็นคณะ ดงันัน้ในการวิจยัครัง้นี ้
ผู้วิจยัได้ใช้ประเภทการสอนแบบบรูณาการภายในกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยผู้วิจยัเป็น
ผู้ สอนคนเดียวท่ีท าหน้าท่ีด าเนินการจัดการเรียนการสอนท่ีเป็นการหลอมรวมทัง้เนือ้หาและ
กิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งประกอบไปด้วยสาระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกบักระบวนการด ารงชีวิต สาระท่ี 
3 สารและสมบตัิของสาร สาระท่ี 4 แรงและการเคล่ือนท่ี ผนวกกบัผกักระเฉดท่ีเป็นพืชท่ีส าคญัใน
ท้องถ่ิน ซึ่งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์จริง 
สามารถเช่ือมโยงความรู้ได้สมัพนัธ์กนัอยา่งตอ่เน่ือง เป็นการขจดัความซ า้ซ้อนของเนือ้หา และชว่ย
ให้ผู้ เรียนสามารถใช้ความรู้จากหลายวิชาท่ีเรียนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ 
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1.3 ความหมายของหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 
ธ ารง บวัศรี (2532: 264-265) กล่าวว่า หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หมายถึง หน่วย

การเรียนท่ีประกอบด้วยเนือ้หาวิชาท่ีถูกคกัเลือกภายใต้หวัข้อและจดุประสงค์ ซึ่งจดักิจกรรมและ
ประสบการณ์ท่ีหลากหลายให้กบัผู้ เรียน  

พรศรี ชูศรี (2544: 12) กล่าวว่า หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หมายถึง แผนการจัด 
การเรียนรู้ท่ีประกอบด้วยเนือ้หาจ านวนหนึ่งท่ีคัดเลือกภายใต้หัวข้อหนึ่ง และด้วยกิจกรรม 
ประสบการณ์ ส่ือการเรียนหลายอย่างไว้อย่างกลมกลืนและสัมพันธ์สอดคล้องกัน เพ่ือช่วยให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ 

ศุภวรรณ จันต๊ะยอด (2545: 17) กล่าวว่า หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หมายถึง
เนือ้หาวิชาท่ีเป็นปัญหาร่วมกันของผู้ เรียนท่ีถูกคดัเลือกภายใต้หวัข้อหนึ่ง ประกอบด้วย แผนการ
สอนท่ีประมวลประสบการณ์ ได้แก่ สาระส าคญั จดุประสงค์ กิจกรรมการเรียน ส่ือการเรียน และ
การวดัผลประเมินผลท่ีจัดไว้อย่างเหมาะสม มีความหมายต่อผู้ เรียนและช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้
อยา่งตอ่เน่ือง  

นพเก้า ณ พทัลุง (2552: 13) กล่าวว่าหน่วยการเรียนรู้บรูณาการ หมายถึง แนวการ
จดัการเรียนรู้ท่ีสมัพนัธ์เช่ือมโยงกันครบวงจรภายในกลุ่มหรือชุด ซึ่งก าหนดเป็นเร่ือง หรือ หวัเร่ือง 
โดยยึดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย ใช้ระยะเวลาในการจดัการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
ของเนือ้หา 

จากข้อมลูข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า หน่วยการเรียนรู้แบบบรูณาการ หมายถึง หน่วย
การเรียนท่ีมีความสมัพนัธ์ของเนือ้หามาจดัรวมกลุ่มกัน โดยมีการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้และ
จดัประสบการณ์ให้กับผู้ เรียนอย่างหลากหลายตามความเหมาะสม เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเน่ือง ทัง้นีผู้้ วิจัยได้จัดท าหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการเร่ือง ผักกระเฉด โดยผนวก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของผักกระเฉด กับเนือ้หาสาระในรายวิชาวิทยาศาสตร์  ท่ีมีความ
สอดคล้องกันตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดั ได้หน่วยบูรณาการย่อย จ านวน 3 หน่วย 
ได้แก่ 1) ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 2) ท้องถ่ินของเรา 3) สร้างสรรค์ชิน้งาน โดยแต่ละหน่วยจะ
ประกอบไปด้วย สาระส าคญั จดุประสงค์ ขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนรู้ท่ี
ใช้ และการวดัและปริเมนผลท่ีหลากหลาย และตรงตามสภาพความเป็นจริง เพ่ือให้ผู้ เรียนได้เกิด
การเรียนรู้อยา่งมีความหมาย 
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1.4 การจัดท าหน่วยการเรียนแบบบูรณาการ 
ซิล (ดวงเดือน อ่อนน่วม และ ทิศนา แขมมณี, 2548: 12-15; อ้างอิงจาก Sual, C.,et 

al, 2000. Integrating academic units in the elementary school curriculum. unpaged.) 
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ มีขัน้ตอนการวางแผนในการสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 
ดงันี ้

1. ก าหนดหวัเร่ือง (theme) 
2. ใช้กระบวนการ K-W-L เพ่ือระบุพืน้ฐานความรู้และความสนใจของผู้ เรียน  

ซึง่น าไปสูก่ารก าหนดจดุประสงค์ในการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ K-W-L  
K – เป็นการส ารวจความรู้เดมิของผู้ เรียนเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะเรียน 
W – เป็นการส ารวจว่าผู้ เรียนมีความสนใจ อยากรู้อะไรเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียน 
L – เป็นการส ารวจความรู้ในเร่ืองท่ีจะเรียนว่าผู้ เรียนได้อะไรจากเร่ืองท่ีเรียนบ้าง 

3. ศกึษาข้อมลูพืน้ฐาน 
4. ระบคุ าถามส าคญั และเขียนระบเุหตผุลของค าถาม 
5. ก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีต้องการ และตัง้ช่ือหวัเร่ือง 
6. พิจารณาความต้องการพิเศษของนกัเรียน 
7. จดัหมวดหมูผ่ลการเรียนรู้ 
8. คดัเลือกแหลง่การเรียนรู้ 
9. สร้างแผนการสอน ก าหนดกิจกรรม แหล่งการเรียนรู้ วางแผนการสอน  

วางแผนการประเมินผล และวางโครงร่างของหนว่ยการเรียนรู้บรูณาการ 
10. ด าเนินการใช้หนว่ยการเรียนรู้บรูณาการ 

ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2547: 31) การจดัท าหน่วยการเรียนรู้แบบ
บรูณาการ สามารถออกแบบหนว่ยการเรียนรู้ได้ 2 วิธี คือ 
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ภาพประกอบ 2 แสดงการจดัท าหน่วยการเรียนรู้แบบบรูณาการทัง้ 2 วิธี 

ท่ีมา: ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา (2547). เรียนรู้บูรณาการ. หน้า 31. 
 
นพเก้า ณ พทัลุง (2551: 55-57) ได้กล่าวว่า การจดัท าหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณา

การ โดยสรุปได้ดงันี ้
1. ก าหนดหนว่ยการเรียนรู้  
2. ก าหนดเป้าหมายหรือการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั โดยก าหนดจดุมุ่งหมายท่ีผู้ เรียนจะ

ได้รับ ซึ่งได้มาจากผลการเรียนรู้ท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยการเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้  หรือ
ระหวา่งกลุม่สาระการเรียนรู้มาบรูณาการกนั 

พฒันาหนว่ยการเรียนรู้ 
1. ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
2. สาระการเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 
3. พฒันากิจกรรมการเรียนรู้ 
4. จดัเตรียมสือ่/แหลง่การเรียนรู้ 
5.จดัเตรียม/สร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

ประเมินผลหนว่ยการเรียนรู้ 

ปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะ 

การจัดท าหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 

วิเคราะห์และก าหนดมาตรฐานการ
เรียนรู้ชว่งชัน้ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั
และสาระการเรียนรู้ท่ีสมัพนัธ์กนั 

ก าหนดประเดน็/หวัเร่ือง 

วิเคราะห์และก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ชว่ง
ชัน้ ผลการเรียนรู้ ท่ีคาดหวงัและสาระการเรียนรู้

ท่ีสมัพนัธ์กบัประเดน็/หวัเร่ือง 

ก าหนดประเดน็/หวัเร่ือง 
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3. ก าหนดสาระการเรียนรู้ โดยการวิเคราะห์เนือ้หาหลักและแยกประเด็นย่อย 
พร้อมทัง้ก าหนดสดัสว่นเวลาของเนือ้หา 

4. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิควิธีสอนให้เหมาะสมกับเนือ้หา 
และผู้ เรียน 

5. ก าหนดการประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
6. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งอาจเป็นแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง  

หรือรายหนว่ย 
จากการศึกษาข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การจัดท าหน่วยการเรียนรู้  

แบบบูรณาการ เร่ิมจากศึกษาโครงสร้างหลักสูตร และมาตรฐานตัวชีว้ัดในชัน้ท่ีจัดการเรียน  
การสอน พิจารณาเนือ้หา และความส าคญัในแตล่ะหน่วยการเรียนวา่มีความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กนั
อย่างไร โดยอาจใช้แผนผงัหรือตารางในการแสดงความเช่ือมโยง เพ่ือวิเคราะห์และวางแผนในการ
จัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ และด าเนินการใช้หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ โดยค านึงถึง
ระยะเวลา ขอบข่ายหัวเร่ืองและวัตถุประสงค์หลักท่ีนักเรียนควรได้รับอย่างครอบคลุม พร้อมทัง้
ต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้ เรียนในการเรียนรู้ ดังนัน้ผู้ วิจัยได้น ารูปแบบท่ี 1 ของส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ โดยผู้ วิจยัได้
ก าหนดหวัเร่ือง ผกักระเฉด ท่ีเป็นพืชท่ีส าคญัในชมุชน และวิเคราะห์มาตรฐานตวัชีว้ดัท่ีสอดคล้อง
กบัประเดน็หวัเร่ือง วางแผนสร้างผงัมโนทศัน์โดยน าตวัชีว้ดัและเนือ้หาท่ีมีความสมัพนัธ์กนัจดักลุ่ม
หน่วยการเรียนรู้ ได้หน่วยการเรียนรู้ย่อย 3 หน่วย ได้แก่ 1.ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 2. ท้องถ่ิน
ของเรา 3. สร้างสรรค์ชิน้งาน  ซึ่งแต่ละหน่วยจะประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ สาระส าคัญ 
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ และ การวดัประเมินผลตามสภาพจริง โดยมีรูปแบบการจดัท า
หนว่ยการเรียนรู้ ดงันี ้
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ภาพประกอบ 3 แสดงการจดัท าหน่วยการเรียนรู้แบบบรูณาการ เร่ือง ผกักระเฉด 

1.5 ลักษณะการจัดการเรียนรู้ท่ีดีของบูรณาการ 
วัฒนาพร  ระงับทุก ข์  (2542: 46-47) ได้กล่าวถึ งลักษณะของการจัดการเรียน รู้ 

แบบบรูณาการ สามารถสรุปได้ดงันี ้
1. บูรณาการระหว่างความรู้  และกระบวนการเรียนรู้  ถ้าจะท าให้การเรียนรู้ 

มีประสิทธิภาพ เราจ าเป็นต้องใช้กระบวนการเรียนรู้มีความสมัพนัธ์อย่างใกล้ชิดกบัความรู้  
2. บูรณาการระหว่างพัฒนาการทางความรู้และพัฒนาการทางจิตใจ  ถ้านักเรียน

ได้รับประสบการณ์ท่ีสร้างความรู้สกึพงึพอใจและประทบัใจ ก็จะมุ่งมัน่ในการเรียนและจะเรียนรู้ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

ก าหนดประเดน็ /หวัเร่ืองผกักระเฉด 

พฒันาหนว่ยการเรียนรู้ยอ่ย 3 หนว่ย ได้แก่ 
1. ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
2. ท้องถ่ินของเรา 
3. สร้างสรรค์ชิน้งาน 

 

หนว่ยย่อยแตล่ะหนว่ย ประกอบไปด้วย 
1. วตัถปุระสงค์การเรียนรู้ 
2. สาระส าคญั 
3. ขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
4. จดัเตรียมส่ือ/แหลง่การเรียนรู้ 

 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 

วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีว้ดั 
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3. บูรณาการระหว่างความรู้และการกระท า  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถ 
ในการเลือกคา่นิยมท่ีเหมาะสมจะปรากฏผลดีหรือไม่ ย่อมขึน้อยู่กบัพฤติกรรมหรือการแสดงออก
ของนกัเรียน  

4. บูรณาการระหว่างสิ่งท่ีเรียนในโรงเรียนกับสิ่งท่ีเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวนั  สิ่งท่ีสอน 
ต้องมีความหมายและมีคุณค่าต่อชีวิตนักเรียน  และต้องมีความเก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน 
ของนกัเรียน  

5. บูรณาการระหว่างวิชาต่างๆ  เข้าด้วยกัน โดยเอาเนือ้หาของวิชาหนึ่งมาเสริม 
ของอีกวิชาหนึง่ เพ่ือให้นกัเรียนได้รับความรู้และเกิดเจตคติตามท่ีต้องการ 

ส าลี รักสุทธี และคณะ (2544: 24) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
มีลกัษณะดงันี ้

1. หลักความรับผิดชอบ เป็นการจัดการเรียนรู้ ท่ีควรเป็นไปอย่างสร้างสรรค์  
มุง่สง่เสริมปลกูฝังความรับผิดชอบให้เกิดตอ่ผู้ เรียนเป็นส าคญั 

2. หลกัการมีส่วนร่วม เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีให้นกัเรียนทกุคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนการสอนและสร้างองค์ความรู้ร่วมกนั 

3. หลกัความสมัพันธ์ ผู้ เรียนและครูมีความสมัพนัธ์กนั โดยครูเป็นผู้น าทางวิชาการ 
ผู้น าทางปัญญาและจิตวิญญาณ 

4. หลักความยืดหยุ่นและความสมดุล เนื อ้หาวิชามีความยืดหยุ่น เช่ือมโยง  
อยา่งเหมาะสม เพ่ือให้ผู้ เรียนได้แสวงหาความรู้อยา่งเสรี 

5. หลกัความชดัเจนในเร่ืองของความคิดรวบยอดและทักษะตา่งๆ ความคิดรวบยอด
ท่ีน ามาจัดกิจกรรม ครูจะต้องมีความเข้าใจและมีความชัดเจนตลอดจนทักษะต่างๆ จึงพัฒนา  
ได้ตามเป้าหมาย 

6. หลกัการพฒันาตวัผู้สอนเอง มีการเรียนรู้และพฒันาตนเองเสมอ 
7. หลกัความหลากหลายลุม่ลกึ การเรียนรู้เกิดขึน้หลายทางและหลอมรวมอยา่ง 

รอบด้าน  
8. หลกัการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ เรียนมีลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
9. หลกัความหมายของการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ท่ีมีความหมายและยัง่ยืน  
จากการศึกษาข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ลักษณะการจัดการเรียนรู้ท่ีดีของ  

แบบบรูณาการ หมายถึง เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีช่วยส่งเสริมการพฒันาของผู้ เรียน ทัง้ในด้านการ
เรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงความรู้กบัประสบการณ์จริง เกิดการพฒันาการทางด้านจิตใจ และพฒันาตนเอง
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ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง เห็นคุณค่าของการเรียน รู้ และเกิดการเรียน รู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.6 ความส าคัญของการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
ธีระชยั ปูรณโชติ (2546 : 40) กล่าวถึงความส าคญัของการจดัการเรียนรู้แบบูรณาการ 

สรุปได้ดงันี ้
1. สิ่งท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนัไม่ได้จ ากัดหรือเก่ียวข้องกับวิชาใดวิชาหนึ่ง ในการ

ด าเนินชีวิตและแก้ปัญหาต่างๆ จ าเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะจากหลายสาขาวิชาร่วมกัน
แก้ปัญหา การเรียนรู้ในลกัษณะบูรณาการ จะช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิชา 
และความสมัพนัธ์กบัชีวิตจริง 

2. การจดัการเรียนการสอนแบบบรูณาการช่วยให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่างความคิด
รวบยอดในศาสตร์ตา่งๆ ท าให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย 

3. การสอนท่ีสัมพันธ์เช่ือมโยงช่วยให้เกิดการถ่ายโอนการเรียนรู้ ช่วยเช่ือมโยง  
สิ่งท่ีเรียนเข้ากับชีวิตจริง และสามารถเช่ือมโยงชีวิตจริงจากภายนอกห้องเรียนกับสิ่งท่ีเรียนได้  
ท าให้ผู้ เรียนเข้าใจวา่สิ่งท่ีตนเรียนมีประโยชน์หรือน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ 

4. การเรียนแบบบูรณาการมีประโยชน์ในการลดความซ า้ซ้อนของเนือ้หา และ
ตอบสนองความสามารถของผู้ เรียนหลายด้าน 

5. การเรียนการรู้แบบบูรณาการสอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
(Constructivism) กระบวนการเรียนรู้จะช่วยให้ผู้ เรียนมีทกัษะในการเรียนรู้ และสามารถสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง  

สิริพชัร์ เจษฎาวิโรจน์ (2546: 13-14) กล่าวถึง ความส าคญัของการเรียนรู้แบบบรูณาการ
วา่ เป็นการจดัการเรียนท่ีท าให้ผู้ เรียนเห็นรูปแบบและความสมัพนัธ์ สามารถสรุปได้ดงันี ้

1. ช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในลักษณะองค์รวมมีความหมายลึกซึง้ 
บรรยากาศการเรียนรู้จะผอ่นคลาย ไมก่ดดนั และเอือ้ตอ่การเรียนรู้ 

2. ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ ทัง้ในด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และ  
จิตพิสยั สามารถน าความรู้ตา่งๆ และประสบการณ์ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตจริง  

3. ชว่ยส่งเสริมและพฒันาความสามารถทางสตปัิญญาท่ีหลากหลาย และตอบสนอง
ตอ่รูปแบบการเรียนรู้ท่ีแตกตา่งกนัของนกัเรียนแตล่ะบคุคล 
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4. ช่วยพัฒนาด้านสุนทรียะและความดีงาม  ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกและ
ความคิดท่ีดี ท่ีผู้ เรียนจะเข้าใจถึงความสมัพนัธ์ระหว่างวิชาและสามารถน าความรู้จากการเ รียนรู้ 
ในสว่นหนึง่ ไปชว่ยท าให้การเรียนรู้ในสว่นอ่ืนๆ ดีขึน้ด้วย 

ประดิษฐ์ เหล่าเนตร์ และ ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ (2549: 16) กล่าวถึง ความส าคญัของ
การเรียนรู้แบบบรูณาการ สามารถสรุปได้ดงันี ้

1. การจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ใช้ความรู้ ความสามารถ
และทกัษะตา่งๆ ในเวลาเดียวกนั เพ่ือนาไปสูค่วามเข้าใจในลกัษณะองค์รวม  

2. การจดัการเรียนรู้บรูณาการมีประโยชน์ในการลดความซ า้ซ้อนของเนือ้หา ลดเวลา 
แบง่เบาภาระของครู  

3. การจัดการเรียนรู้บูรณาการต้องสอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิตของนักเรียน  
เพราะการเรียนรู้ในสิ่งท่ีใกล้ตวั จะท าให้นกัเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดี  

4. การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ สามารถนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

ฆนัท ธาตุทอง (2550: 21) กล่าวว่า ความส าคญัของการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
มีดงันี ้

1. เป็นการบรูณาการระหวา่งความรู้และกระบวนการเรียนรู้ 
2. เป็นการพฒันาระหวา่งพฒันาการทางความรู้และพฒันาการทางด้านจิตใจ 
3. เป็นการบรูณาการระหวา่งความรู้กบัการกระท า 
4. เป็นการบรูณาการระหวา่งสิ่งท่ีเรียนในโรงเรียนกบัสิ่งท่ีเป็นอยูใ่นชีวิตประจ าวนั 
5. เป็นการบรูณาการระหวา่งวิชา 
จากความส าคญัของการเรียนรู้แบบบูรณาการดงัท่ีกล่าวมา โดยภาพรวมจะมุ่งเน้น

ให้เกิดการเรียนรู้และพฒันาแก่ผู้ เรียนเป็นหลกั ท่ีจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสมบรูณ์และ
รอบด้าน โดยการพฒันารูปแบบการเรียนให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม บริบทของสงัคมและการ
ด าเนินชีวิตของผู้ เรียน ตลอดจนลดปัญหาความซ า้ซ้อนของเนือ้หาวิชาท่ีเรียน ลดระยะเวลาในการ
เรียนรู้และมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการลงมือท า เกิดการเผชิญกับปัญหาและคิด
หาทางแก้ไขโดยใช้ความรู้ท่ีได้เรียนมาประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งผู้ วิจยัได้น าวิถีชีวิตและเร่ือง
ใกล้ตวัของนกัเรียนสว่นใหญ่ในห้องเรียนมาสร้างเป็นกิจกรรมในการเรียนรู้แบบบรูณาการ ภายใต้
กิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง ผกักระเฉด 
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1.7 ประโยชน์ของการสอนแบบบูรณาการ  
ส าลี รักสทุธี และคณะ (2544: 3) กลา่วถึงประโยชน์ของการบรูณาการ สรุปได้ดงันี ้

1. ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและสงัคม
เป็นการพฒันาแบบองค์รวมหรือรอบด้าน 

2. ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมตามประสบการณ์ชีวิตของตน ส่งเสริมการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ในชีวิตจริงของผู้ เรียน ถือว่าเป็นการเรียนรู้ท่ีมีความหมายและยั่งยืน
ยาวนาน 

3. ชว่ยให้ผู้ เรียนได้ฝึกทกัษะอยา่งหลากหลาย 
4. ช่วยให้เกิดการพัฒนาความคิดระดับสูง คิดไตร่ตรอง คิดอย่างมีวิจารณญาณ  

คดิแก้ปัญหาและคดิสร้างสรรค์ 
5. ผู้ เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสขุ เห็นคณุคา่ของคน หน้าท่ี และความรับผิดชอบตอ่

ตนเองและชมุชน 
สิริพชัร์ เจษฎาวิโรจน์ (2546: 22-23) ประโยชน์ของการบรูณาการหลกัสตูรและการสอน

แบบบรูณาการมีดงันี ้
1. ท าให้ผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หาในลักษณะองค์รวม มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง

เนือ้หาวิชา ลดความซ า้ซ้อนของเนือ้หาแตล่ะวิชา กระตุ้นนกัเรียนให้มีความรู้ทัง้ลึกและกว้าง และ
ท าให้นกัเรียนมีเวลาเรียนมากขึน้ 

2. ท าให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยผสมผสานความรู้ คุณธรรม 
ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีเจตคติท่ีดี เป็นการเพิ่มศกัยภาพของผู้ เรียนได้อย่าง
เตม็ท่ี และสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตจริงอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบท่ีเน้นนกัเรียนเป็นส าคญั  ส่งเสริม
กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกนัและ
แก้ปัญหา และการประยกุต์ใช้ทกัษะตา่งๆ  

4. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย รู้จักเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้ อ่ืน 
โดยค านงึถึงความคดิเห็นและผลประโยชน์ของสว่นร่วมเป็นหลกั  

5. ชว่ยแก้ปัญหาด้านการขาดครูในแตล่ะรายวิชา  
6. ชว่ยท าให้นกัเรียนเข้าใจสภาพและปัญหาสงัคมได้ดีกวา่ สามารถพิจารณาปัญหา

และท่ีมาของปัญหาอย่างกว้างๆ ใช้ความรู้อย่างหลากหลายมาสมัพนัธ์กัน ส่งเสริมให้เกิดทกัษะ
และความสามารถในการแก้ปัญหาทัง้นกัเรียนและครู รวมทัง้การสง่เสริมการค้นคว้าวิจยั  
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7. ชว่ยท าให้การจดัการเรียนรู้และการให้การศกึษามีคณุคา่มากขึน้ สามารถช่วยเน้น
การพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น  ให้เกิดความคิดรวบยอดท่ีกระจ่างขึน้ถูกต้อง  และสามารถปลูกฝัง
คา่นิยมท่ีพงึประสงค์ได้ 

8. ส่งเสริมให้นกัเรียนมีความพึงพอใจ การยอมรับผู้ อ่ืน การรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหมู่
คณะ และเกิดการเรียนรู้จากการกระท าร่วมกนั  

9. ช่วยส่งเสริมการพัฒนาค่านิยมและบรรยากาศในชัน้เรียน  เป็นการส่งเสริมให้
นกัเรียนได้พฒันาวินยัในตนเอง ส่งเสริมความสามารถในการท างานและการควบคมุอารมณ์ของ
นกัเรียน  

10. ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ  และเกิดความ
สนกุสนาน เพราะได้เรียนรู้หลายด้าน 

จากการศกึษาข้อมลู ประโยชน์ของการสอนแบบบรูณาการ หมายถึง เป็นการจดัการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการท่ีมีส่วนช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนาความคิดรวบยอด มองเห็น
ความสมัพนัธ์ระหวา่งเนือ้หาวิชา เกิดการพฒันาทกัษะและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจะชว่ย
เพิ่มศกัยภาพการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้อย่างเตม็ท่ี รู้จกัวิธีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถเช่ือมโยง
ความรู้ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตจริง  

2. เอกสารที่เก่ียวข้องกับผักกระเฉด 
2.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของผักกกระเฉด 
รุจินาถ อรรถสิษฐ และกมลาภรณ์ คงสุขวิวฒัน์ (2540: 149) กล่าวว่า ผกักระเฉดจดัอยู่

ในวงศ์  LECUMINOSAE ช่ือวิทยาศาสตร์ Neptunia oleracea Lour. ช่ือพื น้ เมือง ผัก รู้นอน  
ผักฉีด ผักหนอง ผักหละหนอง ผักกะเสดน า้ เป็นต้น ลักษณะผักกระเฉดเป็นไม้น า้ และ  
เป็นพืชล้มลุก ล าต้นทอดลอยเสมอกับผิวน า้ ตามข้อปล้องแก่จะมีนวมสีขาวคล้ายฟองน า้หุ้มอยู่
เรียกว่า นมผักกระเฉด ท าให้ลอยน า้ได้ รากแตกเป็นกระจุกบริเวณข้อ ใบเป็นใบประกอบแบบ 
ขนนก ขอบใบมีสีม่วง ใบจะหบุในเวลากลางคืนหรือเม่ือถูกสัมผสั ดอกเป็นดอกช่อมีสีเหลืองออก
ตามซอกใบ ดอกย่อยตรงบริเวณส่วนล่างเป็นดอกไม่มีเพศ ดอกตรงกลางเป็นดอกตวัผู้ และตรง
ยอดเป็นดอกสมบรูณ์เพศ 

มลูนิธิโตโยต้าประเทศไทย (2540: 203 ) กล่าวไว้ว่า ผกักระเฉดเป็นพืชล้มลุก เติบโตได้
รวดเร็วทัง้โดยการหว่านเมล็ด หรือเพียงแค่โยนเถาแก่ ท่ีมีรากขึน้เป็นกระจุกตามข้อลงน า้  
ไม่นานก็จะทอดยอดออ่นๆ ชใูบเหมือนขนนก ท่ีจะคอ่ยๆหบุเม่ือโดนสมัผสัลอยละล่องอยู่บนผิวน า้
ด้วยชชีูพธรรมชาต ิแซมด้วยดอกสีเหลืองสดตรงซอกใบ  
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สชุาดา ศรีเพ็ญ (2542: 222) กล่าวว่า ผกักระเฉดมีช่ือวิทยาศาสตร์ Neptunia oleracea 
Lour. ช่ือพ้อง N. prostrate (Lam.) Baill. ช่ืออ่ืน water mimosa ผกัหนอง ผกัรู้นอน ลกัษณะเป็น
พืชลอยน า้ ล าต้นกลมเรียวยาวรูปทรงกระบอกทอดยอดลอยอยู่เหนือน า้ ลกัษณะปล้องตอ่กนัเป็น
เถาหยกัไปมาเล็กน้อย ภายในตนั รากออกตามข้อจ านวนมาก โคนรากมีปมท่ีเกิดจากแบคทีเรียช่ือ 
Rhizobim leguminosarum อาศยัอยู่ซึ่งมีคณุสมบตัิในการตรึงไนโตรเจน เม่ือล าต้นมีอายุมากจะ
มีเนือ้เย่ือสีขาวเรียก นมผกักระเฉด ล้อมรอบล าต้นไว้ เพ่ือพยุงให้ลอยน า้ ใบเป็นใบประกอบแบบ
ขนนกชูเหนือน า้แตกมาจากล าต้นตรงข้อ โคนก้านใบและขอบใบมีสีเขียวอมม่วง ตอบสนองต่อ 
สิ่งเร้าได้เร็วมาก ดอกเป็นดอกช่อมีสีเหลืองสด ดอกตอนบนเป็นดอกสมบูรณ์เพศ ดอกตอนล่าง
เป็นหมนั ผลเป็นฝักขนาดเล็ก รูปร่างแบน เม่ือแก่จะแตกภายในประกอบด้วยเมล็ด 4-10 เมล็ด มกั
อยูใ่นแหลง่น า้ไหลช้าหรือน า้นิ่ง นิยมปลกูเพ่ือบริโภคและการค้า 

กรมส่งเสริมการเกษตร (2548:1-2) กล่าวว่าผักกระเฉดมีช่ือวิทยาศาสตร์ Neptunia 
oleracea Lour. ช่ือสามัญ water mimosa ช่ืออ่ืน ผักหนอง ผักรู้นอน เป็นต้น ผักกะเฉดเป็น
ไม้ล้มลุก สามารถเจริญเติบโตได้ทัง้บนดินและในน า้ มีอายุหลายฤดู มีล าต้นกลม ยาว อวบน า้ 
เลือ้ยทอดไปบนผิวน า้และบนดินท่ีแฉะ มีใบแตกจากล าต้นแบบสลบัมีรากงอกตามข้อ มีเนือ้เย่ือท่ี
เรียกว่า แอเรนไคม่า (aerenchyma) ซึ่งมีลักษณะคล้ายฟองน า้สีขาว หุ้มปล้องแต่ละปล้องหรือ
เรียกว่า “นม” ช่วยให้เถาผกักระเฉดลอยน า้ได้ แตถ้่าเลือ้ยบนดินจะไม่มีนม ขยายพนัธุ์โดยการปัก
ด าเถา สว่นท่ีใช้รับประทานคือ ยอด ใบและล าต้นออ่น  

ททัยา อนสุสร (2554: 195) กล่าววา่ ผกักระเฉดเป็นพืชล้มลกุไม้เนือ้ออ่น ใบเล็กเป็นฝอย
คล้ายใบกระถินหรือไมยราบ ก่ิงก้านอวบอ้วน มีนมคล้ายส าลีหุ้มล าต้นอยู่เป็นท่อนๆ เพ่ือให้ล าต้น
ลอยอยู่บนผิวน า้ กระเฉดมีดอกเป็นพู่กลมสีเหลืองคล้ายดอกกระถินเหลือง สามารถลอยอยู่บนผิว
น า้ได้เชน่เดียวกบัผกับุ้ง และผกัตบชวา แตต่า่งกนัตรงท่ีล าต้นตนั ไมก่ลวงเหมือนผกับุ้ง หรือไม่โป่ง
พองมีรูพรุนเหมือนผกัตบชวา  

จากการศึกษาข้อมลูลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของผกักระเฉด สรุปได้ว่า ผดักระเฉดจดั
อยู่ ในวงศ์  LECUMINOSAE ช่ื อวิท ยาศาสต ร์ Neptunia oleracea Lour. ช่ื อสามัญ  water 
mimosa ช่ือพืน้เมือง ผกัรู้นอน ผกัฉีด ผกัหนอง ผกัหละหนอง ผกักะเสดน า้ ผกักระเฉดเติบโตได้ดี
ในน า้ ล าต้นมีลกัษณะกลม เรียวยาวเป็นปล้อง ภายในตนัไม่เป็นรูกลวง แต่ละปล้องมีนวมหุ้มสี
ขาวท่ีเรียกว่า “นมผักกระเฉด” ช่วยพยุงให้ผักกระเฉดลอยน า้ได้ มีรากเป็นกระจุกตามข้อปล้อง 
โคนรากมีปมของเชือ้แบคทีเรียไรโซเบียมเหมือนรากของพืชตระกูลถั่วบนบก ลกัษณะใบเป็นใบ
ประกอบแบบขนนกมีสีเขียวอมม่วงตรงปลายใบ ดอกผักกระเฉดออกเป็นช่อสีเหลือง โดยดอก 
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ช่วงบนจะเป็นดอกสมบูรณ์ เพศ ส่วนดอกช่วงล่างจะเป็นหมัน  ผลจะออกเป็นฝักขนาดเล็ก  
มีลักษณะฝักยาวแบน ภายในฝักมีเมล็ด 4-10 เมล็ด เม่ือฝักแก่จะปริแตกตามร่องด้านข้างเพ่ือ
ปลอ่ยให้เมล็ดร่วงลงน า้และเจริญเตบิโตตอ่ไป 

2.2 การเพาะปลูกผักกระเฉด 
กรมสง่เสริมการเกษตร (2548: 2) กลา่ววา่ การปลกูต้อง ไถดนิ คราดดนิให้ละเอียดใสน่ า้

เข้าแปลงท าเทือกให้ดี น ายอดผกักระเฉดมาท าเป็นจบัๆ ละ 4 – 5 ยอด แล้วน าไปปักด าในแปลง
แบบสลบัฟันปลาลึกลงในดิน 6 – 7 เซนติเมตร โดยใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 2 เมตร หรือปลูกเป็น
แถวเป็นแนวระยะ 1 x 1.5 เมตร แล้วกดดินให้สว่นโคนตดิแนน่พอสมควรส่วนปลายยอดจะลอยให้
ระบายน า้เข้าและออกสัปดาห์ละ 1 ครัง้ ควบคุมระดับน า้ให้ลึก ประมาณ  30 – 33 เซนติเมตร 
เข่ียยอดของผกักระเฉด สปัดาห์ละ 1 – 2 ครัง้ เพ่ือไม่ให้ยอดเกยกัน ใส่ปุ๋ ยสูตร 16 – 20 – 0 หรือ 
18 – 12 – 6 อัตรา 10 – 15 กิโลกรัม/ไร่ สัปดาห์ละครัง้ และใส่ปุ๋ ยยูเรีย เพ่ือเร่งยอดอัตรา 3 – 5 
กิโลกรัม/ไร่ ทกุสปัดาห์ ถ้าไม่ใช่ปุ๋ ยเคมี หลงัจากปลกูไปได้ 2 สปัดาห์ จนผกักระเฉดลอยน า้ดีแล้ว 
ให้ใช้ปุ๋ ยน า้ชีวภาพผสมน า้อัตรา 1 ต่อ 500 – 1,000 ส่วน ฉีดพ่นในแปลง ฉีดพ่นสม ่าเสมอทุกๆ  
7 วนั เม่ือใช้ปุ๋ ยน า้ชีวภาพแล้วผกักระเฉดจะยาวเร็ว มียอดสวย นมใหญ่ ขาวอวบหวานกรอบ เป็น
ท่ีต้องการของตลาดมาก 

พืชเกษตรไทย (2561: ออนไลน์) กล่าววา่ ผกักระเฉดเป็นพืชท่ีสามารถปลกูได้ตลอดทัง้ปี 
เป็นพืชท่ีเติบโตได้ดีเฉพาะในแหล่งน า้ขงั ไม่สามารถปลูกบนบกในดินท่ีไม่มีน า้ขงัได้ ผักกระเฉด
เป็นพืชท่ีไวตอ่แสง ซึ่งมีผลตอ่การเติบโตของยอด และล าต้นโดยตรง โดยผกักระเฉดจะเติบโตแทง
ยอดมากในช่วงฤดรู้อน มีนาคม-พฤษภาคม ท่ีมีช่วงกลางวนัยาว และจะเติบโตได้ดีลดลงเล็กน้อย
ในช่วงฤดฝูน แต่ในช่วงฤดหูนาว เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพนัธ์ ผกักระเฉดจะไม่ค่อยเติบโตหรือ
แทงยอดใหม ่ท าให้ยอดสัน้หยิกงอไมน่า่รับประทาน ซึง่วิธีการปลกูผกักระเฉดสามารถ ท าได้ 2 วิธี  

1. การปลกูในแปลงน า้ตืน้ วิธีนีค้ล้ายกบัการท านา ด้วยการปลกูในโคลนตมท่ีมีน า้ขงั
สูงประมาณ 25-35 เซนติเมตร หรือบางพืน้ให้น า้ขังสูงกว่า 50 เซนติเมตร เตรียมแปลงด้วยการ 
ไถกลบดิน และหมกัวชัพืชให้เน่า เหมือนกับการไถเทือกท านา หลงัจากนัน้น าผกักระเฉดตดัให้มี
ความยาวประมาณ 40-50 เซนติเมตร ซึ่งขึน้อยู่กับระดบัน า้ท่ีขังในแปลง ก่อนปักด าลงโคลนให้
แน่นลึก 5-7 เซนติเมตร โดยต้องให้ส่วนยอดโผล่น า้ 15-20 เซนติเมตร เป็นอย่างต ่าระยะห่าง
ระหว่างต้นประมาณ 1.5-2.0 เมตร แต่ละจุดใช้ต้นพันธุ์  3-5 ต้น หลังจากท่ีเร่ิมแทงยอดใหม ่ 
ให้คอยเข่ียยอดเพ่ือไม่ให้ยอดเกยกัน 2-3 ครัง้/เดือน นอกจากการปลูกในแปลงแบบส่ีเหล่ียมท่ีมี 
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น า้ขงัทัง้แปลงแล้ว ในบางพืน้ท่ีเกษตรกรมีการขุดเป็นร่องน า้ท่ีเว้นด้วยคนัดินเพ่ือส าหรับเข้าเดิน
เก็บยอดได้ง่าย 

2. การปลูกลอยน า้ในบอ่ลึก/การเลีย้งผกักระเฉด การปลูกลอยในบอ่น า้ลึกหรืออาจ
เรียกว่า การเลีย้งผกักระเฉด เพราะไม่ใช้วิธีการปลูก ซึ่งนิยมเลีย้งในบ่อน า้สาธารณะตามบ่อเก็บ
น า้ อ่างเก็บน า้หรือตามพืน้ท่ีว่างของแม่น า้ล าคลอง เน่ืองจากเกษตรกรจะไม่ใช้วิธีนีใ้นบ่อลึกของ
ตนเอง เพราะบ่อขนาดใหญ่สามารถท าการประมงอาชีพอ่ืนท่ีคุ้มค่ากว่า หากมีการเลีย้งก็เพ่ือไว้
รับประทานหรือเป็นอาชีพเสริมเท่านัน้ การปล่อยเลีย้งจะใช้ต้นผกักระเฉด 4-6 ต้น มดัเกาะกับไม้
ค า้ยันท่ีปักในน า้เพ่ือให้ต้นผักกระเฉดลอยติดกับท่ีไม่ไหลตามกระแสน า้หรือออกห่างจากจุด 
ท่ีก าหนด ระยะหา่งของกอท่ีเลีย้งประมาณ 1-2 เมตร 

เรืองวิชญ์ ยุ้นพนัธุ์ และคณะ (2561: ออนไลน์) กล่าวว่า การปลูกโดยใช้ต้นพนัธุ์ท่ีมียอด
อ่อนความยาวประมาณ 1 เมตร จ านวน 3-5 ต้น ปักด าเป็นกอในแปลงนาท่ีเตรียมไว้ โดยปักด า 
ให้ล าต้นลึกลงไปในดินประมาณ  6-7 เซนติเมตร ปลูกเป็นแถวโดยเว้นระยะห่างระหว่างกอและ
แถวประมาณ 2x2 ตารางเมตร ท าการตากแปลงนาให้แห้งพอหมาดอย่างน้อย 7 วนั แล้วจึงสบูน า้
เข้าแปลงนาให้มีความลึก 10-15 เซนติเมตร เพ่ือให้ล าต้นสามารถทอดยอดลอยบนผิวน า้ การใส่
ปุ๋ ยมกัจะใส่ในวนัรุ่งขึน้หลงัจากตดัผกักระเฉดเป็นท่ีเรียบร้อย พร้อมกับฉีดยาพ่นยาก าจดัศตัรูพืช 
ซึง่จะกระท าทกุๆ สปัดาห์ ในกรณีท่ีต้องเร่งยอดผกักระเฉดสามารถใส่ปุ๋ ยยเูรียเพิ่ม การรักษาระดบั
น า้จะใช้วิธีสบูน า้เข้าแปลงทกุๆ สปัดาห์ จากระดบัความลกึ 10-15 เซนตเิมตร จนได้ระดบัความลึก
ประมาณ 60 เซนติเมตร ภายใน 1-1.5 เดือน รักษาระดบัความลึกจนกระบวนการเก็บเก่ียวครัง้
สดุท้าย โดยระหวา่งนีจ้ะปลอ่ยแหนเป็ดท่ีตดิมากบัพนัธุ์ผกักระเฉดขยายพนัธุ์จนเตม็พืน้ท่ีผิวน า้ ซึ่ง
ประโยชน์ของแหนจะช่วยให้ทุ่นลอย (นมผักกระเฉด) ท่ีห่อหุ้ มล าต้นขาวสะอาด ท าให้ผลผลิต 
ผกักระเฉดท่ีตดัดสูะอาด มีราคาดี เป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค 

อังคณา สุวรรณกูฎ (2561 : ออนไลน์) การเตรียมพืน้ท่ีปลูก หากเป็นพืน้ท่ีใหม่จะไถ
เตรียมดินให้หน้าดินเป็นดินเลน แตถ้่าเป็นบอ่เลีย้งปลา จะใช้วิธีการไถย ่าให้หน้าดินเป็นเลน ระยะ
ปลูก 30x30 เซนติเมตร ปลูกจ านวน 2 ต้นต่อหลุม ใช้วิธีการปักด าในน า้ ระดบัน า้ประมาณ 50 
เซนติเมตร โดยปล่อยน า้ขังแปลงประมาณ 1-3 วนั จากนัน้ระบายน า้ออกให้แห้ง โรยปูนขาวใน
อัต รา  5-7 กิ โล ก รัม ต่ อ ไ ร่  เ พ่ื อล ดความ เป็ น ก รดของดิ น ทิ ้ง ไ ว้ป ระม าณ  2 สั ป ด า ห์  
เพ่ือให้รากเจริญเติบโตและแตกยอดอ่อน หลังจากนัน้ระบายน า้เข้า แปลงให้ได้ความลึก 
ประมาณ 10เซนติเมตร โดยเพิ่มระดบัน า้ไปเร่ือย ๆ ตามระดบัการเจริญเติบโตของผกักระเฉดใช้
เวลาประมาณ 7 วนั จนได้ระดบัน า้ท่ี 80 เซนติเมตร จึงรักษาระดบัน า้ไว้ท่ีระดบัดงักล่าว ในช่วงท่ี
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ระบายน า้เข้าตอนผักกระเฉดอายุ 2 สัปดาห์จะพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดไส้เดือนฝอย ในอัตรา
ความเข้มข้น 200 ซีซีต่อน า้ 20 ลิตร เม่ือผักกระเฉดอายุประมาณ 20-25 วัน จะปล่อยแหนแดง 
ลงในแปลงปลูก เม่ืออายุประมาณ 30-45 วนั จะเร่ิมท าการเก็บเก่ียว จนครบ 80 วนั โดยเว้นช่วง
การเก็บเก่ียวประมาณ 6-7 วนั ในแตล่ะรอบ จงึรือ้และท าการปลกูใหมอี่กครัง้ 

ส านักงานส่งเสริมการเกษตร (2561 : ออนไลน์) วิธีการปลูกผักกระเฉด แต่ละจังหวัด 
จะไมค่อ่ยเหมือนกนั ซึง่ฝ่ายเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ ส านกังานสง่เสริมการเกษตรภาคตะวนัตก 
ได้รวบรวมข้อมลูพบวา่ มีวิธีการแตกตา่งกนั สรุปได้ 3 วิธี ดงันี ้ 

1. การปลกูแบบด ากอ วิธีนีน้ิยมเตรียมพืน้ท่ีปลกูได้ 2 แบบ คือ แบบร่องน า้ และแบบ
สระน า้ โดยแบบแรกจะขุดดินเป็นร่องน า้ลึก 1 เมตร กว้าง 4-5 เมตร ความยาวแล้วแต่พืน้ท่ีหรือ
ความเหมาะสม น าดนิท่ีขดุมาท าเป็นคนัดนิกว้างประมาณคร่ึงเมตร สลบักบัคนู า้ไปเร่ือยๆ คนัดนินี ้
จะใช้เป็นทางเดินในการปฏิบตัิงาน เช่น ขนผกัท่ีตดัแล้วออกมานอกแปลง ฉีดพ่นสารเคมีป้องกัน
ก าจดัแมลง ใส่ปุ๋ ย ช้อนแหน ส่วนแบบสระน า้จะขุดสระเป็นส่ีเหล่ียม ลึก 1 เมตร ความกว้างและ
ความยาวของสระแล้วแต่ขนาดของพืน้ท่ี เม่ือเตรียมพืน้ท่ีปลูกเรียบร้อยแล้ว จะเปิดน า้เข้าในร่อง
หรือสระให้น า้ลึกประมาณ 50 เซนติเมตร น ายอดพนัธุ์ผกักระเฉดลงด า กอละ 4-6 ยอด แตล่ะกอ
ห่างกนัประมาณ 2 เมตร หลงัจากปลกูแล้ว 15 วนั สามารถเก็บยอดไปจ าหน่ายได้ และครัง้ตอ่ไป
จะเก็บทกุๆ 7 วนั โดยต้องมีการถ่ายน า้ ใสปุ่๋ ย ช้อนแหนทุกครัง้ 

2. การปลูกแบบให้ผกัเกาะบนทุ่น วิธีนีจ้ะท าเฉพาะในคคูลองธรรมชาติท่ีมีน า้ไหลผ่าน
และไม่สามารถบงัคบัระดบัน า้ได้ ทุ่นท่ีให้ผกัเกาะนิยมใช้ไม้ไผ่ทัง้ล า วางยาวไปตามทางน า้ไหล 
อาจใช้ไม้ไผ่ล าเดียวหรือหลายล าผกูติดกนัเป็นแพ ซึ่งแล้วแตข่นาดของไม้ไผ่ ผกูทุ่นกบัเสาหลกัให้
แน่น ใช้ยอดพันธุ์ยาวประมาณ 1 เมตร พาดบนทุ่นให้ส่วนยอดและส่วนโคนของยอดพันธุ์แช่อยู่ 
ในน า้ หลงัจากนัน้ประมาณ 50 วนั ก็สามารถจะเก็บยอดขายได้ การปลกูแบบนี ้นอกจากการดแูล
รักษาทัว่ๆ ไป คือพ่นสารเคมีป้องกนัก าจดัแมลง ใส่ปุ๋ ยแล้ว ต้องมีการตดัรากของผกัและรือ้ต้นเก่า
ออก เพ่ือไม่ให้มีน า้หนกัมากเกินไปจนถ่วงทุ่นจม เม่ือปลูกไประยะหนึ่งจะต้องมีการเสริมทุ่นหรือ
เปล่ียนทุ่น เพราะทุน่เดมิอาจจะผแุละจมน า้ ข้อดีของวิธีนีคื้อ ไม่ต้องเสียเวลาและคา่ใช้จ่ายในการ
ถ่ายน า้ และช้อนแหน  

3. การปลกูแบบพาดข้างร่อง การปลกูแบบนีจ้ะต่างจากสองวิธีท่ีกล่าวมาแล้ว คือ ไม่ได้
ใช้เฉพาะส่วนยอดเป็นแม่พันธุ์  แต่แม่พันธุ์จะยาวเพราะใช้ทัง้เถา ส่วนโคนของเถาแม่พันธุ์  
จะพาดอยู่ข้างร่องและหลงัจากเก็บเก่ียวยอดของแขนงข้างแตล่ะครัง้ไปแล้ว จะชกัโคนเถาขึน้มาไว้
บนหลงัร่องให้เฉพาะส่วนยอดของเถาแม่พันธุ์และแขนงแรกท่ีไม่ได้ตดัยอดเท่านัน้ท่ีแช่อยู่ในน า้  
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วิธีนีเ้ป็นการใช้ร่องน า้หรือคนู า้ในสวนให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นการเสริมรายได้อย่างดี การพาดเถา 
ถ้าร่องน า้กว้างเกิน 3 เมตร จะพาดเถาตรงกนัทัง้ 2 ฝ่ังร่องน า้ แตถ้่าร่องน า้แคบกว่า 3 เมตร จะวาง
เถาสบัระหว่างกนัให้แตล่ะเถาหา่งกนัประมาณ 80 เซนตเิมตร หลงัจากนัน้ประมาณ 15 วนั จะเร่ิม
เก็บเก่ียวโดยตดัยอดของแขนงได้ ซึ่งเถาหนึ่งจะตดัยอดแขนงข้างได้ประมาณ 5 ยอด ส่วนยอด 
ของเถาแมพ่นัธุ์จะไมต่ดัออก 

จากข้อมูลการเพาะปลูกผักกระเฉดสรุปได้ว่า การเพาะปลูกผักกระเฉด มี  3 วิธี ได้แก่ 
การปลูกแบบด ากอ การปลูกแบบให้เกาะบนทุ่น และการปลูกแบบพาดร่อง ซึ่งการเพาะปลูกผัก
กระเฉดในแตล่ะวิธีนัน้มกัขึน้อยู่กบัสภาพพืน้ท่ีท่ีใช้ในการเพาะปลูก กล่าวคือ การปลกูแบบด ากอ 
เป็นการปลูกท่ีต้องใช้พืน้ท่ี มีการขุดร่องน า้ลึก และใช้ยอดแม่พันธุ์ในการด ากอครัง้ละ 4-6 ยอด 
เพ่ือให้ยอดมีการแตกแขนงได้มากโดยไม่ต้องคอยชกัโคนเถาขึน้มาพาดบนร่อง ส่วนการปลกูแบบ
เกาะบนทุน่ ลกัษณะการปลกูแบบนีม้กัใช้แมพ่นัธุ์พาดบนทุ่นให้ส่วนโคนของพนัธุ์แช่อยู่ในน า้ นิยม
ท าการปลูกในคลองธรรมชาติโดยไม่ต้องท าการขุดบ่อท่ีต้องใช้พืน้ท่ีมาก และประหยัดต้นทุนใน
การปรับสภาพพืน้ท่ีหลงัท าการเพาะปลกูในแตล่ะครัง้ ไม่ต้องเสียเวลาในการถ่ายน า้และช้อนแหน 
แต่ต้องหมัน่ดแูลไม่ให้มีน า้หนกัมากเกินไปจนถ่วงทุ่นให้จม และการปลกูแบบพาดข้างร่อง มกัใช้
แม่พนัธุ์ทัง้เถาในการเพาะปลกู โดยในการเพาะปลกูแตล่ะครัง้จะท าการชกัโคนขึน้มาพาดบนร่อง
ให้สว่นยอดอยูใ่นน า้เพ่ือให้แตกแขนง และรอการเก็บเก่ียวในครัง้ตอ่ไป 

2.3 โรคและแมลงที่พบในแปลงผักกระเฉด 
กรมส่งเสริมการเกษตร (2548: 3-4) กล่าวว่า โรคและแมลงท่ีเกิดขึน้จากผักกระเฉด

สามารถสงัเกตเห็นได้ หากพบใบหงิกงอแสดงว่า โดนเพลีย้หรือหนอน ป้องกนัได้โดยใช้ “น า้หมกั
สมนุไพรขบัไลแ่มลง” ท าได้ง่ายๆ โดยใช้ใบสะเดา ตะไคร้หอม ขิงขา่ พริกสด ยาฉนุ โลต่ิน๊ บอระเพ็ด 
ผสมกันโดยทุบหรือต าให้แหลก ใส่น า้ให้ท่วมหมกัทิง้ไว้ 1 คืน กรองเอาแต่น า้สมุนไพรมาใช้(ส่วน
กากน าไปท าเป็นปุ๋ ยหมักได้) ใช้น า้สมุนไพรนี  ้1 ส่วน ผสมกับปุ๋ ยน า้ชีวภาพ 1 ส่วน ผสมกับน า้
ธรรมดา 200 – 500 ส่วน ฉีดพ่นผักกระเฉดให้ทั่วป้องกันเพลีย้ไฟ ,ไรแดง,แมลงต่างๆ ฉีดพ่นทุก  
7 วนั จะขบัไล่แมลงได้ผลดีหากปลกูไม่มากนกั ถ้าพบหนอน แมลง เพลีย้ตา่งๆ ท าลาย ให้ยกกอท่ี
โดนท าลายขึน้มาก าจดัทิง้ไปเสีย หรือถ้าเจอโรคราน า้ค้าง หรือโรคใบร่วง(ใบเหลืองแล้วร่วงยอดกดุ
หกัง่าย) ก็ให้เก็บแยกกอท่ีเป็นโรคออกมาเผาท าลาย การฉีดพ่นด้วยปุ๋ ยน า้ชีวภาพนีไ้ด้ผลดีมาก 
เม่ือฉีดแล้วจะขบัไล่แมลงและเป็นการเร่งการเจริญเติบโตของผกักระเฉด ท าให้เก็บผลผลิตได้เร็ว
ขึน้ ช่วยลดต้นทุนการผลิต อีกทัง้ยังช่วยปรับสภาพน า้ในคูคลองท่ีปลูกผักกระเฉด ท าให้น า้มี
คณุภาพท่ีดีขึน้อีกด้วย 
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ชดุาณฏัฐ์ ภคสขุไพบลูย์ (2556: 9) พดูถึงโรคและศตัรูของผกักระเฉด ไว้ 5 ข้อ คือ 
1. เพลีย้ เพลีย้อ่อน เพลีย้จกัจัน่ และเพลีย้ไฟ ทัง้ตวัอ่อนและตวัเต็มวยั จะดดูกินน า้เลีย้ง

ท่ียอดออ่น ใบออ่น ถ้าระบาดมากใบท่ีถกูท าลายจะมีสีเหลืองและร่วง ท าให้ยอดกดุ 
2. แมลงปีกแข็งและหนอนผีเสือ้ จะท าลายกัดกินใบอ่อนและยอดอ่อน ท าให้ไม่เป็น  

ท่ีต้องการของตลาด 
3. หนอนกระทู้ และหนอนใยผัก หนอนชนิดนีจ้ะเจาะทุ่นหรือนมของผักกระเฉด ท าให้  

ผกักระเฉดขาดและเนา่ 
4. ด้วงหมดัผกั ตวัอ่อนท่ีเป็นหนอนชอบกดักินราก ส่วนตวัแก่จะกดักินใบจนพรุน ท าให้

เกิดความเสียหายในชว่งก าลงัเจริญเตบิโต 
5. โรคราน า้ค้าง ลักษณะอาการจะเกิดเป็นจุดสีเหลือง หรือเหลืองทัง้ใบ ใบย่อยร่วง  

ยอดกดุและหกัง่าย โป่งหรือลีบ เปล่ียนสีเป็นสีน า้ตาล 
เรืองวิชญ์ ยุ้นพนัธุ์ และคณะ (2561: ออนไลน์) ได้พดูถึงปัญหาในการปลกูผกักระเฉดไว้

ว่า ปัญหาในการเพาะปลูกผักกะเฉดแบบพัฒนาในแปลงนา  ส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านแมลง
ศตัรูพืช และหนอน เช่น เพลีย้แป้งจะดดูน า้เลีย้งจากใบผกักะเฉดและยอดในระหวา่งการแตกยอด
ใหม่เป็นผลท าให้ยอดผักกะเฉดถูกท าลาย  หนอนบางชนิดสามารถชอนไชผ่านทุ่นลอย(นวม 
ผักกระเฉด) บางชนิดในระยะวัยรุ่นท่ีเป็นหนอนจะกินรากผัก  ตวัเต็มวัยจะกินใบกระเฉด ท าให้ 
ผกัชะงกัการเจริญเตบิโต สารเคมีท่ีใช้ในป้องกนัและก าจดัแมลงศตัรูพืชและหนอน คือ Abamectin 
ในอตัรา 30 ซีซี ต่อน า้ 20 ลิตร, Cypermethyl 50 ซีซี ต่อน า้ 20 ลิตร, และ Methomyl 20-25 กรัม 
ตอ่น า้ 20 ลิตร ส่วนโรคระบาดจากเชือ้แบคทีเรีย ได้แก่ โรคใบจดุเหลือง ลกัษณะเป็นจดุเหลืองบน
ใบ ใบร่วง ท าลายยอด เป็นต้น การเจริญเติบโตช้า ก็พบเป็นปัญหาท่ีส าคญัในการเพาะปลูกผัก
กระ เฉดท า ใ ห้ ไ ด้ ผลผลิ ตต่ อ พื ้น ท่ี ต ่ า  ต้ นทุ น การผลิ ต ท่ี เพิ่ ม สู งขึ น้ และ ต้อ งใ ช้ ระยะ 
การเพาะปลูกท่ียาวนานขึน้ ส่วนใหญ่พบเป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ในฤดหูนาวมากกว่าในฤดกูาลอ่ืนๆ 
แม้ว่าจะได้ราคาผกักระเฉดท่ีสงูก็ตาม การใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตฉีดพ่นสามารถชว่ยแก้ไข
ได้ในระดบัหนึง่ 

จากข้อมลูข้างต้นท่ีพบในแปลงปลกูผกักระเฉด ผู้วิจยัสรุปได้ว่า ปัญหาและอปุสรรคของ
การปลูกผักกระเฉด ส่วนใหญ่มักจะเป็นหนอน แมลง เพลีย้ ซึ่งท าให้ใบของผักกระเฉดหงิกงอ 
ใบเหลือง ใบร่วง ยอดเห่ียว และเจริญเติบโตได้ช้า และเพ่ือหลีกเล่ียงการใช้สารเคมี และเพ่ือ
ค านึงถึงผู้บริโภค เกษตรกรสามารถเลือกใช้น า้หมักจากพืชสมุนไพรท่ีมีสรรพคณุในการต้านโรค
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และแมลง เพ่ือเป็นการลดการใช้สารเคมีในการก าจดัศตัรูพืชแล้ว ยังเป็นการลดต้นทุนการผลิต 
พร้อมทัง้ยงัลดอนัตรายท่ีเกิดกบัตวัผู้ผลิตและผู้บริโภคอีกด้วย  

2.4 เทคนิคการเพาะปลูกและภูมิปัญญาชาวบ้าน 
ไม่ลองไม่รู้เกษตรมือโปร (2555: 18-19) กล่าวว่า จากการสัมภาษณ์ของคุณสมนึก  

พรมมี หรือป้านึก เกษตรกรวยัอายุ 53 ปี มีอาชีพปลูกผกักระเฉดชะลูดน า้ขายมานานกว่า 30 ปี 
ถ่ายทอดเทคนิควิธีการปลูกผักกระเฉดให้ฟังว่า จากท่ีประสบปัญหาน า้ท่วมแปลงผักกระเฉด  
ในอดีต เม่ือเวลานานเข้าผกักระเฉดเร่ิมสลดันมออก และมีข้อปล้องท่ียาวขึน้ เพ่ือปรับตวัให้อยูร่อด
ในสภาวะน า้ท่วม จึงเป็นเคล็ดลับท่ีน ามาใช้ในการปลูกเป็นผักกระเฉดชะลูดน า้ และยึดเป็ น 
ภูมิปัญญาในการประกอบอาชีพกันเร่ือยมา การเพาะปลูกจะแตกต่างจากการปลูกผักกระเฉด
ทัว่ไปคือ จะต้องเตรียมบอ่ให้มีความลาดเอียงเล็กน้อย มีความลึก 1-1.2 เมตร มีระบบน า้ไหลเวียน
เข้าออกตลอดเวลา หรือท่ีชาวบ้านเรียกว่า น า้ซึมออกบ่อคล้ายบอ่น า้บาดาล เพราะจะช่วยให้การ
เจริญเติบโตเต็มท่ี ภายในบ่อไม่ควรมีสัตว์น า้หรือปลากินพืช หรือหากต้องการเลีย้งปลาอาจใช้  
ตาข่ายควบคมุบริเวณท่ีเลีย้งได้ เทคนิคอีกประการท่ีท าให้ข้อปล้องยาวคือ ปักหลกัผกักระเฉดให้
จมน า้ ไมค่วรย้ายหลกัท่ีปักด้วยไม้ไผบ่อ่ย เพราะจะมีผลท าให้ผกักระเฉดชะงกัการเจริญเตบิโต  

ชดุาณฏัฐ์ ภคสขุไพบลูย์ (2556: 6-7) กลา่วถึงประโยชน์ของแหนท่ีปล่อยลงในแปลงปลกู
ผักกระเฉดว่า แหนตามธรรมชาติท่ีปล่อยลงในแปลงผักกระเฉดจะเจริญเติบโตพร้อมกับ  
การแตกยอดของผกักระเฉด ช่วยให้ทุ่นผกักระเฉดมีสีขาว สวย และขายได้ราคาดี ต้องดแูลไม่ให้
แหนหนาแน่นมากเกินไป เพราะจะท าให้ผักเน่า และถ้าแหนในบ่อผักกระเฉดน้อยเกินไป 
ทุ่นผักกระเฉดจะเป็นสีน า้ตาล แข็ง กระด้าง นอกจากนีก้ารท าน า้ให้ใส เพ่ือต้องการให้ทุ่น  
ผกักระเฉดขาว โดยยึดหลักท่ีจะท าให้รากสวย คือ ต้องดินดี น า้ดี น า้ลึก ในกรณีบ่อใหม่หรือบ่อ
ปลูกผกักระเฉดรุ่นต่อไป (ปักด าใหม่) อาจมีวชัพืชตกค้างอยู่ ท าให้น า้ในบ่อไม่ใส่ ต้องใส่ปนูขาว
เล็กน้อย 

องัคณา สุวรรณกูฎ (2557 : ออนไลน์) กล่าวว่า เทคนิคการปล่อยแหนลงในแปลงปลูก 
จะช่วยให้เกิดนม ฟอกนมให้ยาวและท าให้เกิดกรรเชียง รวมทัง้ลดปริมาณไส้เดือนกินผกั และเกิด
พงัผืด ช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน า้ ป้องกนัแสงแดดสอ่งไปในน า้มากเกินไป ซึง่มีสว่นช่วยไมใ่ห้
เกิดตะไคร้สีเหลือง และท าให้น า้ใส  

ไทยอาชีพ (2561 : ออนไลน์) กล่าวว่า การท าผกักระเฉดชะลดูน า้เกิดจากการช่างสงัเกต
ของเกษตรกรท่ีประสบปัญหาน า้ทว่ม จงึน ายอดพนัธุ์ผกักระเฉดท่ีคดัเลือกไว้ น าไปตอกยดึกบัไม้ไผ่
ให้จมน า้ จะท าให้ผกักระเฉดชะลดูเพ่ือท่ีจะโผลใ่ห้พ้นน า้ จงึท าให้ข้อปล้องยาวกวา่ปกติ ไม่มีนมผกั
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กระเฉด จึงไม่ต้องมาลอก และสามารถรับประทานได้ทกุสดัส่วน เทคนิคเพ่ือให้ได้ผลผลิตดีต้องใช้
ผกักระเฉดท่ีมีล าต้นอวบๆ ควรปลกูในแหล่งน า้สะอาด น า้ไม่นิ่งและไหลผ่านตลอดเวลา จึงจะได้
ผกักระเฉดชะลดูน า้ท่ีกรอบนา่รับประทาน 

จากข้อมลูข้างต้น สรุปได้ว่า การท าให้ผกักระเฉดเป็นท่ีน่ารับประทาน และมีราคาสงูเป็น
ท่ีต้องการของตลาด จ าเป็นท่ีจะต้องดูแลตัง้แต่กระบวนการเตรียมดินปลูก และกระบวนการ
เพาะปลกู นัน่คือ การใส่แหนแดงลงไปในแปลงปลกู เพ่ือช่วยให้นมผกักระเฉดอวบขาวฟ ูยอดอวบ 
ต้องหมั่นลอกแหนออกเพ่ือไม่ให้หนาแน่นมากเกินไปหรือน้อยเกินไป แต่ถ้าหากต้องการท าผัก
กระเฉดชะลูดน า้ ต้องใช้ยอดพนัธุ์ ท่ีอวบ ปลกูในแหล่งน า้ไหล ยึดติดกับหลกัให้จมน า้ เพ่ือกระตุ้น
ให้เกิดข้อปล้องท่ียาวชะลูดและไร้นมผกักระเฉด จะได้ผกักระเฉดท่ีมีข้อปล้องยาว ใบน้อย เป็นท่ี
ต้องการของตลาด 

2.5 ประโยชน์และคุณค่าทางอาหาร 
รุจินาถ อรรถสิษฐ และกมลาภรณ์ คงสุขวิวัฒน์ (2541 : 149) กล่าวว่า ผักกระเฉดมี

ประโยชน์ทางยา รสมันเย็น สรรพคุณดบัพิษร้อน ถอนพิษไข้ ถอนพิษยาเบื่อเมา ประโยชน์ทาง
อาหาร ยอดอ่อน ใบ และล าต้นอ่อน รับประทานเป็นผกัได้ ออกยอดอ่อนตลอดปี เป็นผกัท่ีเหมาะ
ในการรับประทานหน้าร้อน เพราะช่วยบรรเทาความร้อน ผักกระเฉด 100 กรัม ให้พลังงาน 
ต่อร่างกาย 29 กิโลแคลอร่ี ประกอบด้วยเส้นใย 5.6 กรัม แคลเซียม 387 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 7 
มิลลิกรัม เหล็ก 5.3 มิลลิกรัม เบต้า-แคโรทีน 3,710 ไมโครกรัม วิตามินเอ 618 ไมโครกรัมของ 
เรตินอลวิตามินบีหนึ่ง 0.12 มิลลิกรัม วิตามินบีสอง 0.14 มิลลิกรัม ไนอาซิน 3.2 มิลลิกรัม  
วิตามินซี 34 มิลลิกรัม  

มูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย (2540: 205 ) กล่าวว่า ผักกระเฉดกินสดจะวิเศษท่ีสุด 
เพราะในผักกระเฉดมีสารอาหารอยู่มาก และเส่ียงอย่างมากท่ีจะสูญเสียคุณค่าทางอาหารจาก
ความร้อน ไม่ว่าจะเป็นวิตามินบี วิตามินซี และเบต้าแคโรทีน ซึ่งหากใช้เวลาลวกด้วยความร้อน
สัน้ๆ ไม่เกิน 3 นาที คณุคา่ทางอาหารจะลดลงร้อยละ 5-10 นอกจากนีถ้้าเด็ดก่อนแล้วน าไปล้าง ก็
จะสูญเสียธาตเุหล็กท่ีช่วยบ ารุงเลือด และแคลเซียมท่ีช่วยบ ารุงกระดกูไปด้วย สารอีกตวัหนึ่งท่ีมี
อยู่มากในผกักระเฉดคือ ไนอาซิน ซึ่งช่วยในกระบวนการเผาผลาญสารอาหารในร่างกาย และช่วย
ในการผลิตไขมนัท่ีจ าเป็น ซึง่สถาบนัวิจยัโภชนาการ ได้สรุปคณุคา่อาหารของผกักระเฉด 100 กรัม 
ปริมาณสารอาหารท่ีได้รับมีดังนี  ้ให้พลังงาน 29 กิโลแคลอร่ี โปรตีน 6.4 กรัม ไขมัน 0.4 กรัม 
คาร์โบไฮเดรต 0 กรัม แคลเซียม 387 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 7 มิลลิกรัม  เหล็ก 5.3 มิลลิกรัม  
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วิตามินบีหนึ่ง 0.12 มิลลิกรัม วิตามินบีสอง 0.14 มิลลิกรัม ไนอาซิน 3.2 มิลลิกรัม วิตามินซี 22 
มิลลิกรัม เบต้า-แคโรทีน 472.08 ไมโครกรัม กากใยอาหาร 5.30 กรัม  

สชุาดา ศรีเพ็ญ (2542 : 260) กล่าวถึง ประโยชน์ของพืชน า้ไว้ว่า ใช้ประโยชน์ในการเป็น
อาหาร เช่น ข้าวบางพันธุ์จัดว่าเป็นพืชน า้ ซึ่งนอกจากปลูกเพ่ือเป็นอาหารภายในประเทศแล้ว  
ยงัเป็นสินค้าส่งออกท่ีส าคญัอีกด้วย ผกับุ้งและผกักระเฉด นบัว่าเป็นพืชผกัท่ีนิยมรับประทานมาก
จงึมีการปลกูเป็นการค้ากนัอยา่งแพร่หลาย  

ยุวดี จอมพิทักษ์ (2545: 130) กล่าวว่า ผักกระเฉดมีคุณค่าทางโภชนาการดีมาก 
ในบรรดาผักพืน้เมืองทัง้หลาย เช่น ให้พลังงาน ร้อยละ 29 แคลอร่ี ความชืน้ ร้อยละ 89.4 กรัม 
โปรตีน ร้อยละ 6.4 กรัม ไขมัน ร้อยละ 0.4 กรัม คาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 0 กรัม กาก ร้อยละ 1.8 
กรัม เส้นใยอาหาร ร้อยละ 3.8 กรัม เถ้า ร้อยละ 1.2 กรัม แคลเซียม ร้อยละ 387 มิลลิกรัม 
ฟอสฟอรัส ร้อยละ 7 มิลลิกรัม เหล็ก ร้อยละ 5.3 มิลลิกรัม บีตา-แคโรทีน ร้อยละ 3,710 ไมโครกรัม 
ไทอะมิน ร้อยละ 0.12 มิลลิกรัม ไรโบฟลาวิน ร้อยละ 0.14 มิลลิกรัม ไนอะซิน ร้อยละ 3.2 
มิลลิกรัม วิตามินซี ร้อยละ 34 มิลลิกรัม 

ทวีทอง หงส์วิวฒัน์ (2545: 47) กลา่วว่าผกักระเฉดเป็นผกัท่ีมีแร่ธาตแุละวิตามินสงูอย่าง
น่าทึ่ง ท่ีส าคญัคือมีแคลเซียม ฟอสฟอรัส และธาตเุหล็กในปริมาณสูง นอกจากนัน้ยงัมีวิตามินซี 
และไนอะซิน (วิตามินบีชนิดหนึ่ง) ท่ีจ าเป็นส าหรับกระบวนการเผาผลาญสารอาหารสร้างพลงังาน
ในร่างกาย หมอยาสมุนไพรถือว่าผักกระเฉดเป็นยาเย็น มีสรรพคณุดบัร้อนถอนพิษไข้ ถอนพิษ 
ยาเบื่อเมา นมผกักระเฉดช่วยรักษาไข้และดบัพิษร้อน รากใช้เป็นยารักษากามโรค ชาวมลายูใช้ 
ล าต้นคัน้น า้ใสห่ ูแก้อาหารปวดห ู

ททัยา อนสุสร (2554: 195) กล่าวว่า ในผกักระเฉด 100 กรัม ให้พลงังาน 40 กิโลแคลอร่ี 
มีโปรตีน 6.4 กรัม ไขมัน 0.4 กรัม คาร์โบไฮเดรต 2.6 กรัม ใยอาหาร 3.8 กรัม แคมเซียม 387 
มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 7 มิลลิกรัม เหล็ก 5.3 มิลลิกรัม เบต้าแคโรทีน 3,710 ไมโครกรัม วิตามินเอ
รวม 618 ไมโครกรัม เทียบหน่วยเรตินัล วิตามินบี1 0.12 มิลลิกรัม วิตามินบี2 0.14 มิลลิกรัม  
ไนอะซิน 3.2 มิลลิกรัม วิตามินซี 34 มิลลิกรัม และในตัวเลข  387 มิลลิกรัมของแคลเซียมใน 
ผกักระเฉด 100 กรัม แสดงให้เห็นว่าหากรับประทานเพียงไม่มาก (300 กรัม) ก็ให้แคลเซียมมาก
พอส าหรับร่างกายใช้มนการบ ารุงกระดูกและฟัน เรียกได้ว่าด้วยปริมาณท่ีเท่ากัน ผักกระเฉดมี
แคลเซียมชนะนมสดไปถึง 3 เท่าตวัเลยทีเดียว นอกจากนีใ้ยอาหารท่ีมีมากถึง 3.8 กรัมใน 100 
กรัม ซึ่งเป็นใยอาหารชนิดท่ีไม่ละลายน า้ มีผลโดยตรงต่อการขจัดของเสียออกจากล าไส้  
หากรับประทานเป็นประจ าจะท าให้ระบบขบัถ่ายท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอตัราการเกิด
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โรงมะเร็งล าไส้ใหญ่ได้ อีกทัง้ยงัมีเบต้าแคโรทีน ท่ีเป็นจุดเด่นของผักกระเฉด เพราะมีในปริมาณ
มากและยงัชว่ยบ ารุงสายตา สร้างภมูิต้านทานโรค ท าให้ผิวพรรณสดใส  

จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า ผักกระเฉด มีประโยชน์และคุณค่าทางอาหารท่ีสูงมาก  
มีรสชาติดี มีสรรพคุณท่ีสามารถเป็นยา แก้ถอนพิษไข้ บรรเทาอาการร้อน ถอนอาการพิษเมา 
สามารถน ามาปรุงอาหารรับประทานได้แทบทุกส่วนของผัก ไม่ว่าจะเป็นยอด ใบ หรือก้าน  
และในปริมาณ 100 กรัม ให้พลงังานมากถึง 29 กิโลแคลอร่ี ซึ่งเหมาะแก่การทานเพ่ือลดน า้หนกั 
เป็นผักท่ีมีแร่ธาตุและวิตามินท่ีส าคัญในปริมาณมากเม่ือบริโภคเพียงนิดเดียว เช่น แคลเซียม 
ฟอสฟอรัส เหล็ก ยงัมีวิตามินซี เบต้าเคโรทีนและไนอะซิน (วิตามินบีชนิดหนึ่ง) ซึ่งถึงวา่เป็นผกัท่ีมี
ความอศัจรรย์มากในคณุคา่ทางอาหาร 

2.6 การปลูกผักกระเฉดในอ าเภอบางเสาธง 
จากการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านผู้ ท่ีเพาะปลูกผักกระเฉดในพืน้ท่ีอ าเภอบางเสาธง 

ผู้ วิจยัสรุปได้ว่า คนในชุมชนมักประกอบอาชีพการเพาะปลูกผกักระเฉด เพราะผกักระเฉดเป็นท่ี
นิยมบริโภค เน่ืองจากมีรสชาติดี สามารถน าไปประกอบอาหารได้หลายชนิด เพาะปลกูได้ง่ายเก็บ
เก่ียวผลผลิตได้ตลอดปี จึงสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างต่อเน่ือง การเพาะปลกูผกักระเฉดท่ีนิยม
มกัใช้วิธีการปลูกแบบด ากอ ท่ีมีลกัษณะการปลูกแบบร่องน า้ โดยท าคนัดินสูงประมาณ 1 เมตร 
และน ายอดแมพ่นัธุ์ปักด าเป็นกอๆละ 3-5 ยอด เว้นระยะห่างประมาณ 2 เมตร ปลอ่ยแปลงปลกูให้
แห้งพอหมาด 2 สัปดาห์ เปิดน า้เข้าร่องประมาณ 20 เซนติเมตร และค่อยๆ เพิ่มระดับน า้จน
ประมาณ 80 เซนตเิมตร เพ่ือให้ผกักระเฉดแตกยอดสร้างนวมสีขาวสามารถทอดยอดลอยบนผิวน า้ 
หลงัจากนัน้จึงปลอ่ยแหนเข้าแปลงปลกูให้โตพร้อมกบัผกักระเฉด เคล็ดลบัท่ีจะท าให้ขายได้ราคาดี
เป็นท่ีต้องการของตลาดคือต้องใส่แหนและลอกแหนออกเป็นระยะ เพราะแหนจะช่วยให้นวมผัก
กระเฉดมีสีขาว สวย ล าต้นอวบ กรอบ ขายได้ราคาดี และต้องหมั่นดูแลไม่ให้มีแหนหนาแน่น
เกินไปเพราะจะมีผลตอ่การยืดข้อปล้องของผกักระเฉดและการแตกแขนงของยอด แตถ้่ามีปริมาณ
แหนน้อยเกินไปจะส่งผลให้ผักกระเฉดไม่อวบ แข็งกระด้าง และสีไม่สวย ไม่น่ารับประทานและ
ราคาขายจะตก พอผกักระเฉดอายปุระมาณ 15 วนั เร่ิมเก็บเก่ียวผลผลิตชดุแรก หลงัจากนัน้จะท า
การบ ารุงโดยใส่ปุ๋ ยและรอเก็บเก่ียวอีกครัง้เม่ือครบ 7 วนั และเก็บต่อไปอีกประมาณ 5 ครัง้ จึงท า
การรือ้ผกักระเฉดขึน้และท าการปลกูผกักระเฉดรอบใหม่อีกครัง้ โดยก าจดัวชัพืชใส่ปนูขาวโรยเพ่ือ
ลดความเป็นกรดของดินและเพ่ือให้น า้ในบ่อใส โรคและศัตรูของผักกระเฉดท่ีพบมักเป็นโรค
ใบเหลือง หนอน แมลง ท าให้ใบหงิกงอ เจริญเติบโตช้า การก าจดัโรคและแมลงมกันิยใช้สารเคมี  
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ในการฉีดพ่นหลงัจากการเก็บเก่ียว เน่ืองจากสารเคมีท่ีใช้ก าจดัแมลงและศตัรูพืชสามารถก าจดัได้
ดีและเห็นผลในระยะยาวมากกวา่การใช้น า้หมกัจากพืชสมนุไพร  

3. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
3.1 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546: 8) ได้กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีพึงประสงค์ด้านสติปัญญาหรือ  
ด้านความรู้ความคิดในวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้ยึดตามแนวของ Klopfer แบ่งการประเมินผล 
การเรียนรู้ด้านความคิดเป็น 4 ด้าน คือ ด้านความรู้ความจ า ด้านความเข้าใจ ด้านกระบวนการ 
สืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และด้านน าความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ 

สมใจ อลิสานนัท์ (2548: 24) ได้กล่าวว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนว่า หมายถึง ผลท่ีเกิด
จากการเรียน การสอน การอบรม การฝึกฝน ท าให้นักเรียนมีความสามารถหรือมีพฤติกรรม  
ท่ีพฒันาขึน้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพทุธิพิสยั ด้านจิตพิสยั และด้านทกัษะพิสยั 

ศภุพงค์ คล้ายคลงึ (2548 : 27) ได้กลา่วไว้วา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึงผลส าเร็จ
ท่ีเกิดจากพฤติกรรมการกระท ากิจกรรมของแต่ละบุคคลท่ีต้องอาศยัความพยายามอย่างมากทัง้
องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับสติปัญญา และองค์ประกอบท่ีไม่ใช่สติปัญญา ซึ่งสามารถสงัเกตและ
วดัได้ด้วยเคร่ืองมือทางจิตวิทยา หรือแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิด้านตา่งๆ 

ปราณี กองจินดา (2549 : 42) กล่าว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถ
หรือผลส าเร็จท่ีได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการเปล่ียน  แปลงพฤติกรรมและ
ประสบการณ์เรียนรู้ทางด้านพุทธิพิสัย  จิตพิสัย และทักษะพิสัย และยังได้จ าแนกผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนไว้ตามลกัษณะของวตัถปุระสงค์ของการ เรียนการสอนท่ีแตกตา่งกนั 

ราวรรณ แสงอยู่ (2556: 22) ได้กล่าวว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หมายถึง 
ขนาดความส าเร็จทางการเรียนด้านความรู้ความคิด และการปฏิบัติของนักเรียนในแต่ละระดบั
พัฒนาการ อันเกิดจากการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้
ความจ า ความเข้าใจ กระบวนการสืบสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และน าความรู้ไปใช้ 

จากความหมายท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลของ
ความส าเร็จด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีบ่งบอกความคิด ความสามารถในการน าความรู้  
ความเข้าใจและประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเรียนการสอนและการท ากิจกรรมต่างๆ น าไป
ประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตได้ 
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3.2 องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัอย่างมากในการจดัการศึกษา เพราะ

การศกึษาจะมีประสิทธิผลเพียงใดนัน้สามารถวดัได้จากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนแตล่ะ
คนจงึได้มีการค้นคว้าปัจจยัหรือตวัแปรท่ีสง่ผลให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีแตกตา่งกนันัน้ 
ดงันี ้

บลูม  (สุวารินทร์ โรจน์ขจรนภาลัย , 2547: 21; อ้างอิงจาก  Bloom, 1976. Human 
Characteristic and School Learning. New York: McGraw-Hill Book Co. p.139) กล่าวว่าสิ่ง 
ท่ีมีอิทธิพลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมี 3 ตวัแปรดงันี ้ 

1. พฤติกรรมด้านความรู้และความคิด  (Connitive Entry Begaviors) หมายถึง 
ความรู้ความสามารถและทกัษะตา่ง ๆ ของผู้ เรียนท่ีมีมาก่อน  

2. คุณลักษณะทางจิตใจ (Affective Entry Characteristics) หมายถึง แรงจูงใจท่ี 
ท าให้ผู้ เรียนเกิดความอยากเรียน เกิดความอยากเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ ได้แก่ ความสนใจในวิชาท่ี
เรียนทศันคตติอ่เน่ืองหาวิชาและสถาบนั การยอมรับความสามารถของตวัเอง เป็นต้น 

3. คุณภาพการเรียนการสอน  (Quality of Instruction) หมายถึง ประสิทธิภาพ 
การเรียนการสอนท่ีนักเรียนจะได้รับ ได้แก่ ค าแนะน าการปฏิบตัิและแรงเสริมของผู้สอนท่ีมีต่อ
ผู้ เรียน  

เพรสคอตต์ (สมชาย แก้วประกอบ, 2553: 35; อ้างอิงจาก Prescott, 1961. Report of 
Conference on Child Study. p.14-44) กล่าวว่า การเรียนการสอนท่ีประสบความส าเร็จนัน้ 
ต้องมีการก าหนดจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมของผู้ เรียนให้ชัดเจนการก าหนดจุดมุ่งหมายเชิง
พฤติกรรมของผู้ เรียนให้ชัดเจนนีจ้ะช่วยให้การจัดการเรียนการสอน  และการวัดผลประเมินผล
ทางการเรียนของผู้ เรียนถกูต้องและมีประสิทธิภาพ โดยสรุปองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกบัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนไว้ 6 ด้านดงันี ้

1. องค์ประกอบทางด้านร่างกาย ได้แก่ อตัราการเจริญเติบโตของร่างกาย สุขภาพ
ข้อบกพร่อง และลกัษณะทา่ทางของร่างกาย 

2. องค์ประกอบทางด้านความรัก  ได้แก่  ความสัมพันธ์ของบิดามารดา  และ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในครอบครัว 

3. องค์ประกอบด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  ได้แก่ ความเป็นอยู่ของสมาชิกใน
ครอบครัวการอบรมและฐานะทางบ้าน 
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4. องค์ประกอบทางด้านความสมัพนัธ์ในกลุ่มเพ่ือน ได้แก่ ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนวยั
เดียวกนั 

5. องค์ประกอบทางการพฒันาแหง่ตน ได้แก่ สตปัิญญา และความสนใจในสิ่งตา่งๆ 
6. องค์ประกอบการปรับตัว ได้แก่ ปัญหาการปรับตัว การแสดงอารมณ์  โดยท่ี 

เพรสคอร์ท มีความเห็นวา่ทกุๆ องค์ประกอบมีความส าคญัเทา่กนั 
กาเย และบริกส์ (พรศรี พทุธานนท์, 2550: 6; อ้างอิงจาก Gagne and Briggs. 1979. 

Principles of Instructional Design. New York: Holt. Rinehart and winston. Unpaged) กลา่ว
วา่ อิทธิพลท่ีสง่ผลตอ่การผลสมัฤทธ์ิเป็น 2 ประเภท คือ  

1. ปัจจยัภายนอก เป็นปัจจยัเดิมของการเรียนรู้อย่าตอ่เน่ือง โดยการให้สิ่งเร้าพร้อม
กบัให้ผู้ เรียนตอบสนองตอ่สิ่งเร้า การท าซ า้คือการเรียนรู้ด้วยการกระตุ้นสิ่งเร้าหลายๆครัง้ และการ
เสริมแรงเพ่ือให้ก าลงัใจในการเรียนรู้ 

2. ปัจจยัภายใน เป็นสิ่งท่ีผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ข้อเท็จจริงท่ีได้จากกระบวนการเรียน
การสอน ประสบการณ์เรียนรู้ท่ีผ่านมา ความตัง้ใจ การจ า และพฤติกรรมการคิดเป็นกระบวนการ
ท างานภายในภายในสมองของผู้ เรียนท่ีอาจได้รับแนวทางในขณะเรียน 

เดวิส (รุจิราพรรณ คงช่วย, 2557: 43; อ้างอิงจาก Davis, 1977. Human Behavior 
at work. New York: McGraw-Hill. p.50) กล่าวว่าสิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนว่ามี 
4 ประการ ดงันี ้ 

1. บรรยากาศในชัน้เรียน ได้แก่ รูปแบบกระบวนการจดัชัน้เรียน สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้
ตอ่การเรียนรู้ ความพงึพอใจตอ่ห้องเรียนและตอ่ครูผู้สอน 

2. วิธีการหรือลกัษณะของครู ได้แก่ ลกัษณะและวิธีการสอนของครู บุคลิกภาพของ
ครู ทศันคตติอ่การท างาน  

3. การคาดหวังของครูผู้ สอน ครูท่ีมีการคาดหวังสูงจะท าให้มีความตัง้ใจต่อการ
ท างาน แสวงหาวิธีการใหม่ๆ เพ่ือให้เกิดการกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพใน
การเรียนการสอนได้ 

4. การใช้เวลาของนกัเรียน นกัเรียนท่ีมีความมุ่งมัน่ตัง้ใจจะใช้เวลาเรียนอย่างเต็มท่ี  
มีความสนใจอยากเรียนรู้ ท าให้การเรียนดีขึน้ 

จากเอกสารดังกล่าวสรุปได้ว่า องค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนประกอบด้วย ความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และความคิด  
ของผู้ เรียน ตลอดจนสภาพสิ่งแวดล้อม และบริบทในสงัคมท่ีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลตอ่พฤตกิรรม
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ของผู้ เรียนและส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้มีลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไป  
การมุ่งเน้นหรือเล็งเห็นความส าคญัของปัจจัยต่างๆเหล่านี ้จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ เรียน  
มีพฤติกรรมด้านการเรียนรู้และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึน้ได้ ดงันัน้ผู้วิจยัจึงเล็งเห็นผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้ เรียนจะพฒันาขึน้ได้ต้องอาศยัการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเอือ้ต่อการ
เรียนรู้ และน าความรู้ท่ีได้มาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนัได้อย่างรอบคอบและถกูต้องตามหลกั  
ท่ีพงึปฏิบตั ิ 

3.3 การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
บลมู (ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2544:11-12; อ้างอิงจาก Bloom.1956. Taxonomy of 

Education Objecttives Book 1: Cognitive Domain. London: Longman Group Limited. 
Unpaged.) ได้จ าแนกจุดมุ่งหมายทางการศึกษาเป็น  3 ด้าน ได้แก้ ด้านความรู้ (Cognitive 
Domain) ด้านความ รู้สึกห รือเจตคติ  (Affective Domain) และด้านทักษะ (Psycho-Motor 
Domain) ซึง่ในท่ีจะกลา่วถึงการวดัระดบัพฤตกิรรมเฉพาะด้านความรู้ มีรายละเอียดดงันี ้

1. ด้านความรู้ (Cognitive Domain) ประกอบด้วยความรู้ 6 ระดบั คือ 
1.1 ระดบัความรู้ความจ า (Memory) 

1.1.1 ความรู้เฉพาะสิ่ง ได้แก่ความรู้ศพัท์เฉพาะความรู้ข้อเท็จจริงเฉพาะสิ่ง 
1.1.2 ความรู้เก่ียวกบัวิธีการจดัการกบัสิ่งเฉพาะ ได้แก่ ความรู้เร่ืองแบบ 

แผนนิยม ความรู้เร่ืองแนวโน้มล าดบัเหตกุารณ์ ความรู้เร่ืองการจดัจ าพวกและประเภทความรู้เร่ือง 
เกณฑ์ ความรู้เร่ืองระเบียบวิธี 

1.1.3 ความรู้เร่ืองสากลและเร่ืองนามธรรมในสาขาตา่งๆ ได้แก่ ความรู้ 
เร่ืองหลกัการและข้อสรุปทัว่ไป ความรู้เร่ืองทฤษฎีและโครงสร้าง 

1.2 ระดบัความเข้าใจ (Comprehension) 
1.2.1 การแปล 
1.2.2 การตีความ 
1.2.3 การสรุปอ้างอิง 

1.3 ระดบัการประยกุต์ใช้ (Application) 
1.4 ระดบัการวิเคราะห์ (Analysis) 

1.4.1 การวิเคราะห์หน่วยยอ่ย 
1.4.2 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ 
1.4.3 การวิเคราะห์หลกัการจดัระเบียบ 
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1.5 ระดบัการสงัเคราะห์ (Synthesis) 
1.5.1 ผลิตผลท่ีส่ือความหมายหรือมีลกัษณะพิเศษเฉพาะ 
1.5.2 ผลิตผลในลกัษณะของแผนงานหรือชดุปฏิบตัิการ 
1.5.3 ผลิตผลลกัษณะของความสมัพนัธ์เชิงนามธรรม 

1.6 ระดบัการประเมิน (Evaluation) 
1.6.1 การตดัสินตามเกณฑ์ภายใน 
1.6.2 การตดัสินตามเกณฑ์ภายนอก 

สถาบนัส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546: 11-15) กล่าวถึง
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์วา่ การวดัผลและการประเมินผลการเรียนท่ีจะต้องพิจารณา
ให้ครอบคลุม จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ และแบบทดสอบทัง้ฉบับควรมีข้อสอบท่ีวัดระดับ
พฤตกิรรมตา่งๆ อยา่งเป็นสดัสว่นกนั ซึง่ระดบัพฤตกิรรมทางวิทยาศาสตร์แบง่ออกเป็น 4 ด้านดงันี ้

1. ความรู้ความจ า หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งท่ีเรียนรู้เก่ียวกับ
ข้อเท็จจริง ศพัท์วิทยาศาสตร์ มโนมติ ข้อตกลง ล าดบัขัน้ เทคนิคและกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์และ
ทฤษฎี 

2. ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการจ าแนกหรืออธิบายความรู้ได้  
เม่ือปรากฏในรูปแบบใหมแ่ละแปลความรู้จากสญัลกัษณ์หนึง่ไปอีกสญัลกัษณ์หนึง่ได้ 

3. การน าความ รู้ไปใช้  หมายถึ ง  ความสามารถในการน าความ รู้  วิ ธีการ  
ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ท่ีแตกตา่งออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนท่ีเก่ียวข้อง
กบัชีวิตประจ าวนั 

4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการปฏิบตัิการ
สืบเสาะแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์อยา่งคล่องแคล่วและช านาญ 

ครอฟเฟอร์ (พิมพันธ์ เตชะคุปต์  และ พเยาว์ ยินดีสุข , 2548: 126-129; อ้างอิงจาก 
Klopfer, 1971. “Evaluation of Learning in Science”, Handbook on Formative and 
Summative Evaluation of Student Learning. unpaged.) การวัดผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ด้านวิชาการ โดยการวดัจากพฤตกิรรมการเรียนรู้ 4 ด้าน คือ 

1. พฤติกรรมด้านความรู้ หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงว่านักเรียนมีความจ าในเร่ือง
ต่างๆ ท่ีได้รับรู้จากการค้นคว้าด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ประกอบด้วย ความรู้เก่ียวกับความจริง มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ หลักการและกฎเกณฑ์  
ทางวิทยาศาสตร์ ข้อตกลง ล าดบัขัน้ตอนของปรากฏการณ์ เกณฑ์ในการจ าแนกประเภท เทคนิค
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และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ค าศพัท์ทางวิทยาศาสตร์ และความรู้เก่ียวกับทฤษฎีหรือแนวคิด 
ท่ีส าคญั 

2. พฤติกรรมด้านความเข้าใจ หมายถึง พฤติกรรมท่ีนักเรียนใช้ความคิดท่ีสูงกว่า
ความรู้ความจ า แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ความเข้าใจข้อเท็จจริง วิธีการ กฎเกณฑ์ หลักการและ
ทฤษฎีต่างๆ และเข้าใจเก่ียวกับการแปลความหมายของข้อเท็จจริง ค าศพัท์ มโนทศัน์ หลกัการ
และทฤษฎีท่ีอยูใ่นรูปของสญัลกัษณ์หนึง่ไปเป็นรูปของสญัลกัษณ์อ่ืนได้ 

3. พฤติกรรมด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรมทีนักเรียน
แสวงหาความรู้ และการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งต้องอาศัยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ 

4. พฤติกรรมด้านการน าความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ หมายถึง 
พฤติกรรมท่ีนักเรียนน าความรู้ มโนทัศน์ หลักการ กฎ ทฤษฎี ตลอดจนวิธีการทางวิทยาศาสตร์  
ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหมไ่ด้ 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ส รุปได้ว่า  การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทาง
วิทยาศาสตร์ จะวัดผลและการประเมินผลการเรียนให้ครอบคลุมระดับพฤติกรรมด้านความรู้  
ของผู้ เรียนโดยอาจจะใช้วิธีการท าแบบทดสอบในรูปแบบต่างๆ ท่ีมีความเหมาะสมกับวัยและ
ประสบการณ์ของผู้ เรียน ทัง้นีก้ารวดัประเมินผลสมัฤทธ์ิเพ่ือตรวจสอบและเปรียบเทียบพฒันาการ
ของผู้ เรียนในด้านความรู้ ทักษะกระบวนการเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม เพ่ือปรับปรุงพัฒนา  
การจัดกระบวนการเรียนรู้ในครัง้ใหม่โดยวัดระดับพฤติกรรมของผู้ เรียน ตามแนวคิดของบลูม  
6 ระดบั ดงันี ้

1 ด้านความรู้ความจ า หมายถึง ความสามารถในการเก็บรักษาประสบการณ์
ตา่งๆ จากการท่ีได้รับรู้ไว้และระลกึถึงสิ่งนัน้ได้เม่ือต้องการ 

2 ด้านความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการจบัใจความส าคญัของส่ือ และ
สามารถแสดงออกมาในรูปของการแปลความ การตีความ การคาดคะเน หรือการขยายความ 

3 ด้านการน าไปใช้ หมายถึง เป็นขัน้ท่ีน าความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ตา่งๆ ได้ ซึง่จะต้องอาศยัความรู้ความเข้าใจจงึจะสามารถน าไปใช้ได้ 

4 ด้านการวิเคราะห์ หมายถึง เป็นความสามารถในการคิด การแยกแยะเร่ืองราว
สิ่งตา่งๆ ออกเป็นส่วนย่อยและมองเห็นความสมัพนัธ์ของส่วนท่ีเก่ียวข้อง จนสามารถวิเคราะห์ได้
อยา่งเข้าใจ 
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5 ด้านการสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานส่วนย่อยๆ  
เข้าเป็นเร่ืองราวเดียวกนัได้อยา่งลงตวั  

6 ด้านการประเมินค่า หมายถึง ความสามารถในการวินิจฉัยหรือตัดสินใจ  
สรุปและประเมินคณุคา่ของสิ่งตา่งๆ ได้อยา่งเหมาะสมอยา่งมีเหตผุล 

3.4 ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
นิพัทธา ชัยกิจ (2551: 54) ได้ให้ความหมายของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้ความสามารถของผู้ เรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถวัดได้  
จากพฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้กบัผู้ เรียนหลงัจากการเรียนรู้ 

ชวาล แพรัตกุล (2552: 74) ได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน หมายถึงแบบทดสอบท่ีวดัความรู้ ทักษะและสมรรถภาพสมองด้านต่างๆ ท่ีเด็กได้รับจาก
ประสบการณ์ทัง้ปวง ทัง้จากทางโรงเรียนและทางบ้าน ยกเว้นการวดัทางร่างกาย ความถนดั และ
ทางบคุคล สงัคม อนัได้แก่ อารมณ์ และการปรับตน 

กณกวรรณ กอกหวาน (2554: 30) ได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนว่า หมายถึง ผลท่ีเกิดขึน้จากการเรียนการสอน การอบรม การฝึกฝน ท าให้นกัเรียน  
มีความสามารถประสบความส าเร็จ มีความช านาญ และผู้ เรียนมีพฤติกรรมท่ีพัฒนาขึน้ 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านพทุธิพิสยั ด้านจิตพิสยั และด้านทกัษะพิสยั 

จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง 
แบบทดสอบท่ีใช้วดัผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน วดัพัฒนาการทางด้านความรู้ ความคิด และทักษะ
กระบวนการในด้านต่างๆ ในการเรียน โดยจะท าการวัดผู้ เรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งการ
วดัผลอาจออกมาในหลากหลายรูปแบบขึน้อยู่กับผู้ สอนเลือกแบบทดสอบชนิดใดในการวดั และ
ผู้ วิจัยได้สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เป็นแบบทดสอบปรนัย  
4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักของบลูม เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรู้ของนกัเรียน  

3.5 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2536: 171-176) แบ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเป็น 2 ประเภท ดงันี ้
1. แบบทดสอบของครู หมายถึง ชุดของข้อค าถามท่ีครูเป็นผู้ สร้างขึน้  ซึ่งเป็น 

ข้อค าถามท่ีเก่ียวกบัความรู้ท่ีนกัเรียนได้เรียนในห้องเรียนว่านกัเรียนมีความรู้แคไ่หน บกพร่องส่วน
ใดจะได้ซอ่มเสริม หรือเป็นความพร้อมท่ีจะเรียนบทใหมข่ึน้อยูก่บัความต้องการของครู 
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2. แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบท่ีสร้างขึน้จากผู้ เช่ียวชาญในแต่ละ
สาขาวิชา หรือจากผู้สอนวิชานัน้ แต่ผ่านการทดลองหาคณุภาพหลายครัง้จนกระทัง่มีคณุภาพดี
พอจึงสร้างเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบนัน้ แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคู่มือด าเนินการสอบ บอก
ถึงวิธีการสอบและยงัมีมาตรฐานในการแปลคะแนนการสอบด้วย ทัง้แบบทดสอบท่ีครูสร้างขึน้และ
แบบทดสอบมาตรฐานมีวิธีการสร้างค าถามเหมือนกัน เป็นค าถามท่ีวดัเนือ้หา และพฤติกรรมท่ี
สอนไปแล้วจะเป็นพฤตกิรรมท่ีสามารถตัง้ค าถามวดัได้ ซึง่ควรให้ครอบคลมุพฤตกิรรมตา่งๆ ดงันี ้

1. วดัความรู้ความจ า 
2. วดัความเข้าใจ 
3. วดัการน าไปใช้ 
4. วดัการวิเคราะห์ 
5. วดัการสงัเคราะห์ 
6. วดัการประเมินคา่ 

ภัทรา นิคมานนท์ (2540: 63-66) กล่าวถึงประเภทของแบบทดสอบด้านพุทธพิสัย  
วา่โดยทัว่ไปแบง่เป็น 2 ประเภท คือ 

1. แบบทดสอบอตันยั หมายถึง แบบทดสอบท่ีถามให้ตอบยาวๆแสดงความคิดเห็น
ได้อยา่งกว้างขวาง 

2. แบบทดสอบปรนัย หมายถึง แบบทดสอบประเภทถูก–ผิด จับคู่ เติมค า และ 
แบบเลือกตอบโดยเกณฑ์ท่ีใช้ในการจ าแนกประเภทของแบบทดสอบ ได้แก่ 

1. จ าแนกจากกระบวนการในการสร้าง จ าแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
1.1 แบบทดสอบท่ีครูสร้างขึน้เอง เป็นแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้เฉพาะคราวเพ่ือใช้

ทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิและความสามารถทางวิชาการ 
1.2 แบบทดสอบมาตรฐาน เป็นแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้ด้วยกระบวนการหรือวิธี

ท่ีซบัซ้อน เม่ือสร้างขึน้แล้วน าไปทดลองสอบและน าผลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ เพ่ือปรับปรุง
ให้มีคณุภาพดีมีความเป็นมาตรฐาน 

2. จ าแนกตามจดุมุง่หมายในการใช้ประโยชน์ จ าแนกได้เป็น 2 ประเภท 
2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหมายถึง แบบทดสอบท่ีใช้วัดปริมาณความรู้

ความสามารถ ทกัษะเก่ียวกบัด้านวิชาการท่ีได้เรียนรู้วา่มีมากน้อยเพียงใด 
2.2 แบบทดสอบความถนัด เป็นแบบทดสอบท่ีใช้วดัความสามารถท่ีเกิดจาก

การสะสมประสบการณ์ท่ีได้เรียนรู้มาในอดีต 
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3. จ าแนกตามรูปแบบค าถามและวิธีการตอบ จ าแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
3.1 แบบทดสอบแบบอตันยั 
3.2 แบบทดสอบแบบปรนยั 

4. จ าแนกตามลกัษณะการตอบ จ าแนกได้ 3 ประเภท คือ 
4.1 แบบทดสอบภาคปฏิบตั ิ
4.2 แบบทดสอบเขียนตอบ 
4.3 แบบทดสอบด้วยวาจา 

5. จ าแนกตามเวลาท่ีก าหนดให้ตอบ จ าแนกได้ 2 ประเภท คือ 
5.1 แบบทดสอบวัดความ เร็ว  เป็ นแบบทดสอบท่ีมุ่ งวัดทักษะความ 

คลอ่งแคล้วในการคิด แมน่ย าในความรู้ มีลกัษณะคอ่นข้างง่าย แตใ่ห้เวลาท าข้อสอบน้อย 
5.2 แบบทดสอบวดัประสิทธิภาพสูงสุด แบบทดสอบนีมี้ลกัษณะค่อนข้างยาก

และให้เวลาท ามาก 
6. จ าแนกตามลกัษณะและโอกาสในการใช้ จ าแนกได้ 2 ประเภทคือ 

6.1 แบบทดสอบย่อยเป็นแบบทดสอบท่ีมีค าถามไม่มากนักมักใช้การ
ประเมินผลเม่ือเสร็จสิน้การเรียนการสอนในแตล่ะหน่วยย่อย 

6.2 แบบทดสอบรวม เป็นแบบทดสอบท่ีถามความรู้ความเข้าใจหลายเร่ือง
หลายๆ เนือ้หา หลายจดุประสงค์ มีจ านวนมากข้อมกัใช้สอบปรายภาคเรียนหรือปีการศกึษา 

7. จ าแนกตามเกณฑ์การน าผลผลสอบวดัไปประเมิน จ าแนกได้ 2 ประเภท คือ 
7.1 แบบทดสอบอิงเกณฑ์ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือวัดระดับความรู้พืน้ฐานและ

ความรู้ท่ีจ าเป็นในการบง่บอกถึงความรอบรู้ของผู้ เรียนตามวตัถปุระสงค์ 
7.2 แบบทดสอบอิงกลุ่ม เป็นแบบทดสอบท่ีมุ่งน าผลการสอบไปเปรียบเทียบ

กบับคุคลอ่ืนในกลุม่ท่ีใช้ข้อสอบเดียวกนั 
8. จ าแนกตามสิ่งเร้า จ าแนกได้เป็น 2 ประเภทคือ 

8.1 แบบทดสอบทางภาษา ได้แก่ การใช้ค าพดูหรือตวัหนงัสือไปเร้าผู้สอบ 
8.2 แบบทดสอบท่ีไม่ใช้ภาษา ได้แก่ การใช้รูปภาพ กิริยา ท่าทาง หรืออปุกรณ์

ตา่งๆไปเร้าให้ผู้สอบตอบสนอง 
จากข้อความดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า แบบทดสอบท่ีใช้ในปัจจุบันมีหลายชนิด 

แตล่ะชนิดก็มีจดุมุ่งหมายและขีดความสามารถแตกตา่งกนั ดงันัน้ในการน าแบบทดสอบไปใช้เรา
ต้องเลือกให้เหมาะกบัจุดมุ่งหมายท่ีเราต้องการจากการทดสอบเพ่ือใช้ในการประเมินคา่ของการ
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เรียนการสอน ซึ่งในวิจยัครัง้นีใ้ช้แบบทดสอบประเภทแบบทดสอบมาตรฐานท่ีผ่านการตรวจสอบ
จากผู้ เช่ียวชาญท่ีเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ 
เพ่ือให้เกิดการวัดระดับพฤติกรรมท่ีตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีมีระดับการวัดตามขัน้การวัดระดับ
พฤติกรรมของบลูม 6 ระดับ คือ ความรู้ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การ
สงัเคราะห์ การประเมินคา่ 

4. เอกสารที่เก่ียวข้องกับจิตวิทยาศาสตร์ 
4.1 ความหมายของจิตวิทยาศาสตร์ 
กรมวิชาการ (2545: 143 ) ค าวา่ จิตวิทยาศาสตร์ เป็นคณุลกัษณะหรือลกัษณะนิสยัของ

บุคคลท่ีเกิดขึน้จากการศึกษาหาความรู้ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มาจากค าว่า
Scientific Mine ในภาษาอังกฤษ ซึ่งจิตวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยคุณลักษณะต่าง ๆ ได้แก่  
ความสนใจใฝ่รู้ ความมุ่งมัน่ อดทน รอบคอบ ความซ่ือสตัย์ การมีใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็น 
มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสงสยัและกระตือรือร้นท่ีจะหาค าตอบ ยอมรับเม่ือมีประจกัษ์พยาน
หรือเหตผุลท่ีเพียงพอ 

อาภาพร สิงหราช (2545: 38) กล่าวว่า จิตวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของ
บคุคลท่ีมีตอ่การคดิ การกระท า และการตดัสินใจในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีปรากฏ 
ให้เห็นพฤติกรรม ได้แก่ ความมีเหตผุล ความอยากรู้อยากเห็น ความซ่ือสตัย์ ความเพียรพยายาม 
ความละเอียดรอบคอบก่อนตดัสินใจ ความใจกว้างและเต็มใจรับฟังความคิดใหม่ๆ สู่การท างาน  
ท่ีมีประสิทธิภาพและน าวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 

รัตติยา รัตนอุดม (2547 : 40) กล่าวว่า จิตวิทยาศาสตร์หรือเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีตอ่ความคิด การกระท า และการตดัสินใจในการแสวงหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ท่ีปรากฏให้เห็นเป็นพฤติกรรม ได้แก่ ความอยากรู้อยากเห็น ความเพียรพยายาม 
ความมีเหตุผล ความละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจ ความซ่ือสัตย์ และความใจกว้างเต็มใจ 
รับฟังความคดิใหม่ๆ  

 ดวงใจ สีเขียว (2553: 10) กล่าวว่า จิตวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคล 
ท่ีมีต่อการคิดการกระท า และการตัดสินใจ ท่ีแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และวิธีการ  
ทางวิทยาศาสตร์มาแก้ปัญหาซึ่งแสดงให้เห็นเป็นพฤติกรรม ได้แก่ ความอยากรู้อยาก เห็น  
ความเพียรพยายาม ความมีเหตผุล ความละเอียดรอบคอบ ก่อนตดัสินใจ ความซ่ือสตัย์ ความใจ
กว้าง เต็มใจรับฟังความคิดใหม่ๆ ความสนใจใฝ่รู้ ความอดทนมุ่งมั่น ความคิดสร้างสรรค์  
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ความสงสยัและความกระตือรือร้นท่ีจะหาค าตอบ และยอมรับเม่ือมีประจกัษ์พยานหรือเหตผุลท่ี
เพียงพอ 

ทรายทอง พวกสันเทียะ และสุชาดา บวรกิติวงศ์ (2554: 55) กล่าวว่า จิตวิทยาศาสตร์ 
หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลท่ีมีความคิด ความรู้สึกโน้มเอียง และยึดมั่นในคุณค่าของวิธี  
การคิดทางวิทยาศาสตร์และการมองโลกแบบวิทยาศาสตร์ในการวิพากษ์ วิจารณ์ความรู้สึกของ
องค์ความรู้ท่ีมีอยูก่่อนแล้ว เพ่ือพฒันาเป็นองค์ความรู้ท่ีสมบรูณ์  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555: 146-147) กล่าวว่า  
จิตวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด พฤติกรรมการแสดงออก ตลอดจนลกัษณะนิสยัของ
บุคคลในทางวิทยาศาสตร์ ท่ีได้พัฒนาขึน้มาจากประสบการณ์และการเรียนรู้ ซึ่งมีอิทธิพลต่อ 
การคิดการตัดสินใจ หรือพฤติกรรมของบุคคลต่อความรู้สึกหรือสิ่งท่ีมีความเก่ียวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ 

สุรัติยา ค าศรี (2558: 13) กล่าวว่า จิตวิทยาศาสตร์ หมายถึง คุณลักษณะท่ีเกิดขึน้
ภายในจิตใจของมนษุย์ซึ่งเก่ียวข้องกบัความรู้สึกนึกคิดท่ีโน้มเอียง ยึดมัน่ในคณุค่า อารมณ์ จิตใจ
ของบคุคลท่ีมีต่อวิทยาศาสตร์ อนัส่งผลต่อการกระท าของบคุคลในการมองโลกแบบวิทยาศาสตร์ 
วิพากษ์วิจารณ์ความรู้ องค์ความรู้ และการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า จิตวิทยาศาสตร์หมายถึง ลกัษณะนิสยั หรือความรู้สึก
นึกคิดท่ีฝังลึกเกิดขึน้ภายในจิตใจของบุคคลท่ีมีผลต่อการคิด การลงมือปฏิบตัิ การตดัสินใจและ
พฤติกรรมการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาต่าง จนเป็นคุณลักษณะหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกให้เห็นได้ ซึ่งจิตวิทยาศาสตร์ควร
ประกอบไปด้วยคณุลกัษณะตา่งๆ ท่ีส าคญัเช่น ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความเพียรพยายาม ความอดทน 
ความซ่ือสตัย์สุจริต ความรับผิดชอบ ความกล้าแสดงออก และความสามารถรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ อ่ืนได้  

4.2 องค์ประกอบของจิตวิทยาศาสตร์ 
นักการศึกษาหลายท่านได้มุ่งเน้นการพัฒนาท่ีเกิดกับผู้ เรียนเป็นเป้าหมายส าคญัทาง

การศึกษา และเล็งเห็นว่าจิตวิทยาศาสตร์มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมท่ีเกิดกับผู้ เรียน  
ดงันกัวิชาการตอ่ไปนี ้

ครอฟเฟอร์ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2555: 148; อ้างอิง
จ า ก  Klopfer, 1971.  “Evaluation of Learning in Science”, Handbook on Formative and 
Summative Evaluation of Student Learning. unpaged.) กล่ าวว่า  ก ารจัดหม วดหมู่ ข อง
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พฤติกรรมด้านจิตพิสัยในการศึกษาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดของบลูม แบ่งออกเป็น 6 ประเภท 
ดงันี ้

1. การแสดงออกถึงเจตคตท่ีิดีตอ่วิทยาศาสตร์และนกัวิทยาศาสตร์ 
2. การยอมรับกระบวนการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์มาเป็นวิถีแหง่การคิด 
3. การรับเจตคตทิางวิทยาศาสตร์มาใช้ 
4. ความพงึพอใจในประสบการณ์เรียนรู้ท่ีเก่ียวของกบัวิทยาศาสตร์ 
5. การพัฒนาความสนใจในวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมท่ีมีความเก่ียวข้องกับ

วิทยาศาสตร์ 
6. การพฒันาความสนใจท่ีจะมุ่งไปสู่อาชีพทางวิทยาศาสตร์หรืออาชีพท่ีเก่ียวข้องกบั

วิทยาศาสตร์ 
การ์ดเนอร์ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2555: 148; อ้างอิง

จ า ก  Gardner, 1975.  Attitude to Science: A Review Studies in Science Education. 
unpaged.) กล่าวว่า การจดัหมวดหมู่พฤติกรรมด้านจิตพิสยัซึ่งเพิ่มเติมจากคลอฟเฟอร์ว่า เจตคติ
ท่ีเก่ียวข้องกบัวิทยาศาสตร์นัน้ สามารถน ามาจดักลุม่ได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  

1. เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ หมายถึง เป็นความรู้สึก ความเช่ือ และการยึดถือใน
คณุคา่ของงานด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงผลกระทบด้านตา่งๆ ของวิทยาศาสตร์ท่ีมีตอ่สงัคมหรือตวั
นกัวิทยาศาสตร์เอง คณุลกัษณะท่ีมีความเก่ียวข้องกับเจตคติตอ่วิทยาศาสตร์ ได้แก่ ความสนใจ  
ในวิทยาศาสตร์ การเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ เจตคติต่อนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งรวมเรียกว่าเป็น  
เจตคตด้ิานจิตพิสยั (affective 0rientation)  

2. เจตคติทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง เป็นลกัษณะของการคิดแบบวิทยาศาสตร์หรือ
ความเช่ือเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ เป็นการผสมผสานระหวา่งความสนใจใฝ่รู้และเข้าใจ ซึง่สมัพนัธ์กบั
การยึดมั่นในวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการแสดงออกถึงการมีจิตใจท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ 
คณุลกัษณะท่ีมีความเก่ียวข้องกับเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ความอยากรู้อยากเห็น ความมี
เหตมีุผล ความพยายามมุ่งมัน่ ความรับผิดชอบ ความซ่ือสตัย์ ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็น เจตคติด้าน
พทุธพิสยั (cognitive orientation) 

จีกา และปีเตอร์ (สุรัติยา ค าศรี, 2558: 19; อ้างอิงจาก Gega & Peter, 1998. Science 
in Elementary Education. p.99-101) ได้ระบอุงค์ประกอบของเจตคติทางวิทยาศาสตร์ไว้ 5 ด้าน 
ดงันี ้
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1. ความอยากรู้อยากเห็น 
2. การคดิค้นด้วยตนเอง 
3. การคดิอยา่งวิพากษ์วิจารณ์  
4. ความมุง่มัน่ 
5. ความไมเ่ช่ือสิ่งใดโดยง่าย  

4.3 คุณลักษณะของบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์ 
คณ ะกรรมการพัฒ นาการสอนและผลิตวัสดุอุปกรณ์ การสอนวิทยาศาสต ร์ 

ทบวงมหาวิทยาลัย (2525: 216-217) ได้กล่าวว่า การวัดและการประเมินผู้ เรียน ท าได้โดยการ
สงัเกตพฤตกิรรมท่ีแสดงออกถึงคณุลกัษณะของผู้ มีจิตวิทยาศาสตร์ไว้ดงันี ้ 

1. ความมีเหตุผล คือ เช่ือในความส าคัญของเหตุผล ไม่เช่ือโชคลาง สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ  
ค าท านายตา่งๆหรือสิ่งท่ีวิทยาศาสตร์ไมส่ามารถอธิบายได้ 

2. ความอยากรู้อยากเห็นคือ ความพยายามท่ีเสาะแสวงหาความรู้ในสถานการณ์
ใหม่ๆ  ชา่งถามชา่งอา่นเพ่ือให้ได้ค าตอบท่ีสมบรูณ์ท่ีสดุ 

3. มีใจกว้างคือ ยอบรับค าวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความเต็มใจรับรู้แนวความคิดใหม่ๆ
เสมอ 

4. มีความซ่ือสตัย์และมีใจเป็นกลางคือ สงัเกตและบนัทกึผลตา่งๆ ด้วยความเป็นจริง 
ปราศจากความล าเอียงหรืออคต ิ

5. มีความเพียรพยายามคือ ไมท้่อถอย เม่ือเกิดปัญหาอปุสรรคตา่งๆ 
6. มีความละเอียดรอบคอบก่อนตดัสินใจ คือ ใช้วิจารณญาณก่อนท่ีจะตดัสินใจใดๆ 

เล่ียงการดว่นสรุปท่ีเร็วเกินไป 
วิคเตอร์ และซาคาริเอด (ณัฐ รินี ย์  อภิวงค์งาม , 2554: 70; อ้างอิงจาก Victor & 

Zakhariades, 1975.  The Development and Application of a Scale for Measuring 
Scientific Attitude. p.155-156) ได้ส รุปองค์ประกอบและพฤติกรรมของผู้ มี เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ ไว้ดงันี ้

1. มีเหตผุล  
1.1 มีความเช่ือในคณุคา่ของเหตผุล 
1.2 มีแนวโน้มท่ีจะทดสอบความเช่ือเก่าๆ 
1.3 แสวงหาเหตผุลของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและความสมัพนัธ์ของสาเหตนุัน้ 
1.4 ยอมรับค าวิพากษ์วิจารณ์ท่ีมีเหตผุล 
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1.5 ท้าทายให้มีการพิสจูน์ตามเหตผุลและข้อเท็จจริง 
2. มีความอยากรู้อยากเห็น 

มีความพยายามท่ีจะเสาะแสวงหาความรู้ในสถานการณ์ใหม่ๆ ซึ่งไม่สามารถ
อธิบายได้ด้วย ความรู้ท่ีมีอยูเ่ดมิ 

2.1 พยายามค้นคว้าเพ่ือตอบปัญหาของปรากฏการณ์ท่ีสงัเกตได้ 
2.2 ให้ความส าคญักบัค าถามท่ีเก่ียวข้องกบัสถานการณ์ใหม่ๆ  
2.3 มีความปรารถนาท่ีจะได้ความรู้ท่ีสมบรูณ์ 

3. มีความใจกว้าง 
3.1 เตม็ใจท่ีจะทบทวน เปล่ียนแปลงความคดิเห็น ยอมรับความคดิใหม่ๆ  
3.2 ยอมรับในข้อจ ากดัและแนวความคิดตา่งๆ  

4. ไมเ่ช่ือโชคลางหรือสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ 
4.1 ยอมรับความเป็นจริงท่ีอธิบายได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
4.2 ปฏิเสธความเช่ือท่ีเก่ียวกบัโชคลางและสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ 

5. มีความซ่ือสตัย์ 
5.1 มีการสังเกตและบันทึกผลต่างๆ ด้วยความเท่ียงตรง ไม่ยอมให้อารมณ์

ความชอบหรือไมช่อบ เข้ามีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจ 
5.2 ไม่น าสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง เข้ามามีส่วนเก่ียวข้อง

ตอ่การตีความหมายของผลงานตา่งๆ ทางวิทยาศาสตร์ 
6. มีความรอบคอบก่อนการตดัสินใจ 

6.1 ไมเ่ตม็ใจท่ีจะสรุปผลก่อนท่ีจะมีหลกัฐานเพียงพอ 
6.2 ไมเ่ตม็ใจท่ีจะยอมรับความจริงตา่งๆ เม่ือไมมี่ข้อสนบัสนนุมาพิสจูน์ให้เห็นจริง 
6.3 หลีกเล่ียงการสรุปและการตดัสินใจอยา่งรวดเร็ว  

ภพ เลาหไพบูลย์ (2542: 12-13) กล่าวถึง ลักษณะของบุคคลท่ีมีจิตวิทยาศาสตร์  
จะเอือ้ตอ่การแสวงหาความรู้ ซึง่มีลกัษณะดงันี ้ 

1. ความอยากรู้อยากเห็น เพ่ือแสวงหาค าตอบในข้อปัญหาต่างๆ และยินดีท่ีได้
ค้นพบความรู้ใหม ่

2. ความเพียรพยายาม เป็นผู้ มีความเพียร ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคหรือความล้มเหลว  
มีความตัง้ใจในการเสาะแสวงหาความรู้ และหาแนวทางใหม่ๆ  ในการแก้ปัญหา 
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3. ความมีเหตุผล เป็นผู้ มีเหตุผล ยอมรับในค าอธิบาย เม่ือมีหลักฐานหรือข้อมูล
สนับสนุนเพียงพอ อธิบายและหาความสัมพันธ์ของเหตุและผล ตรวจสอบความถูกต้อง
สมเหตสุมผลของแนวคดิตา่งๆ กบัแหลง่ข้อมลูท่ีเช่ือถือได้ 

4. ความซ่ือสัตย์ เป็นผู้ มีความซ่ือสัตย์ บันทึกข้อมูลตามความเป็นจริงด้วยความ
ละเอียดถกูต้อง สามารถให้ผู้ อ่ืนตรวจสอบได้ เห็นคณุคา่ของการน าเสนอข้อมลูตามความเป็นจริง 

5. ความมีระเบียบรอบคอบ เป็นผู้ มีระเบียบรอบคอบ มีการวางแผนในการท างาน
และจดัระบบการท างาน น าวิธีการท่ีหลากหลายมาทดลองไตร่ตรองหาวิธีท่ีดี ด้วยความละเอียด
รอบคอบก่อนตดัสินใจ 

6. ความใจกว้าง เป็นผู้ มีความใจกว้างท่ีจะยอมรับฟังความคิดเห็น  รับฟั ง 
ค าวิพากษ์วิจารณ์หรือข้อโต้แย้ง ข้อคิดเห็นท่ีมีเหตผุล ไม่ยึดมัน่ในความคิดของตนฝ่ายเดียว และ
ยอมรับการเปล่ียนแปลง 

ทรายทอง พวกสันเทียะ และสุชาดา บวรกิติวงศ์ (2554: 55) ได้กล่าวว่า คุณลักษณะ 
จิตวิทยาศาสตร์ เป็นการพัฒนานกัเรียนให้มีการพฒันาตามคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ โดยมีการ
เตรียมความพร้อมทัง้ในตัวครูผู้ สอน ผู้ เรียน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสดุตอ่นกัเรียน และอาศยัการวดัและประเมินผลท่ีเป็นมาตรฐาน เพ่ือสามารถท านาย
พฤติกรรมและวางแผนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยวัด
คณุลกัษณะของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาท่ีเป็นตวับง่ชีจ้ิตวิทยาศาสตร์ 10 คณุลกัษณะ ดงันี ้

1. ความอยากรู้อยากเห็น 
2. ความมีเหตผุล 
3. ความใจกว้าง 
4.ความซ่ือสตัย์ 
5. ความเพียรพยายามมุง่มัน่ 
6. ความร่วมมือชว่ยเหลือ 
7. ความรับผิดชอบ 
8. ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 
9. ความรอบคอบ 
10. การมีเจตคตท่ีิดีตอ่วิทยาศาสตร์  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555: 149-151) ได้จ าแนก
คุณลักษณะและลักษณะนิสัยของจิตวิทยาศาสตร์ออกเป็น 10 คุณลักษณะท่ีครอบคลุม
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คณุลกัษณะท่ีเป็นองค์ประกอบของเจตคตติอ่วิทยาศาสตร์และเจตคตทิางวิทยาศาสตร์เดมิ และใน
การประเมินจิตวิทยาศาสตร์ในตวับุคคลจะท าการประเมินจาก 10 คณุลกัษณะ ซึ่งมีรายละเอียด
ดงันี ้

1. ความอยากรู้อยากเห็น หมายถึง ความต้องการท่ีจะรู้หรือปรารถนาท่ีจะแสวงหา
ความรู้ในสิ่งตา่งๆ ท่ีสนใจหรือต้องการค้นพบสิ่งใหม่ ซึง่ผู้ มีความอยากรู้อยากเห็นจะแสดงออกโดย
การถามค าถาม หรือสงสยัในสิ่งท่ีตนอยากรู้ มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาข้อมลู 

2. ความมีเหตมีุผลหมายถึง ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น การตรวจสอบ
ความถกูต้องและการยอมรับในค าอธิบายอยา่งมีเหตผุล โดยการแสวงหาข้อมลูจากการสงัเกตหรือ
การทดลองท่ีเช่ือถือได้มาสนบัสนนุอยา่งเพียงพอและอย่างมีเหตผุลก่อนท่ีจะยอมรับ 

3. ความใจก ว้างหมายถึ ง  การยอม รับ ฟั งความคิด เห็นของผู้ อ่ืน  ยอม รับ 
การวิพากษ์วิจารณ์และยินดีให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริง ยินดีท่ีจะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมตามเหตผุล
ข้อเท็จจริง ไม่ยึดมั่นในความคิดของตน เต็มใจท่ีจะรับรู้ความคิดเห็นใหม่ๆ และพร้อมเผยแพร่
ความรู้ความคดิให้แก่ผู้ อ่ืน 

4. ความซ่ือสตัย์หมายถึง การน าเสนอข้อมลูตามความเป็นจริง การสงัเกตและบนัทึก
ผลต่างๆ โดยปราศจากความล าเอียงหรืออคติ มีความมัน่คง หนกัแน่นต่อผลท่ีได้จากการพิสูจน์ 
ไม่น าสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองมาเก่ียวข้องกับการตีความหมายผลงานต่างๆ ทาง
วิทยาศาสตร์ 

5. ความพยายามมุ่งมัน่ หมายถึง ความตัง้ใจแน่วแน่ตอ่การค้นหาความรู้ ไม่ท้อถอย
เม่ือผลการทดลองล้มเหลวหรือมีอุปสรรค ท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ เสร็จสมบูรณ์ หรือแก้ไข
ปัญหาจนถึงท่ีสดุ 

6. ความรอบคอบ หมายถึง ความสามารถในการใช้วิจารณญาณก่อนท่ีจะตดัสินใจ
ใดๆ ไม่ยอมรับสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่าเป็นจริงทันที ถ้ายังไม่ได้รับการพิสูจน์ท่ีเช่ือถือได้ หลีกเล่ียงการ
ตดัสินใจและการสรุปท่ีรวดเร็วเกินไป 

7. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุ่งมั่นภายในจิตใจท่ีจะปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
ให้ส าเร็จด้วยดี และตระหนกัถึงผลของงานท่ีจะส่งผลต่อสังคม มีความละเอียดรอบคอบในการ
ปฏิบตังิาน เพ่ือให้บรรลผุลส าเร็จตามความคาดหมาย 

8. ความร่วมมือช่วยเหลือ หมายถึง การใช้ทกัษะทางสงัคมและการมีปฏิสมัพนัธ์กับ
คนอ่ืนๆ ได้แก่ การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบับคุคลอ่ืน การยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืน การขอ
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ความช่วยเหลือและความร่วมมือจากผู้ อ่ืน เพ่ือความร่วมมือในการท างานกลุ่ม หรือการท างานใด
งานหนึง่ให้บรรลจุดุมุง่หมาย 

9. ความสร้างสรรค์ หมายถึง ความกล้าท่ีจะแสดงความคิดแปลกใหม่แตกต่างจาก
ความคิดธรรมดา ความช่างสงสยั และไม่ยอมรับแนวคิดแนวทางปฏิบตัิของคนอ่ืนซึ่งน าไปสู่การ
ค้นพบสิ่งแปลกใหม ่

10. เจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์หมายถึง อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดท่ีดีเก่ียวกับความ
สนใจ ความเช่ือ การมีคุณธรรมจริยธรรม การยึดมั่นในคณุค่าของงานด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึง
ผลกระทบด้านตา่งๆ ของวิทยาศาสตร์ท่ีมีตอ่สงัคม หรือตอ่ตวันกัวิทยาศาสตร์ท่ีประกอบด้วย 

10.1 ความสนใจในวิทยาศาสตร์หมายถึง ความรู้สึกช่ืนชอบ พึงพอใจใน
วิทยาศาสตร์หรือสิ่งท่ีมีความเก่ียวข้องกบัวิทยาศาสตร์ 

10.2 การเห็นคณุคา่ทางวิทยาศาสตร์หมายถึง การรับรู้ การยอมรับถึงประโยชน์
ของวิทยาศาสตร์ หรือสิ่งท่ีมีความเก่ียวข้องกบัวิทยาศาสตร์ 

10.3 ความเช่ือและค่านิยมท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ หมายถึง ข้อมูล ความ
คิดเห็น ความเช่ือของบุคคลท่ีมีต่อวิทยาศาสตร์ หรือสิ่งท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ในด้านของ  
การเล็งเห็นถึงความส าคญั 

10.4 คณุธรรมและจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความเช่ือและ
การประพฤติปฏิบัติท่ีดีงามท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ ในการท่ีจะน าวิทยาศาสตร์ไปคิดและ
ปฏิบตั ิเพ่ือให้เกิดความดี ความถกูต้อง และเกิดท่ีพกั เพ่ือให้แสงกระทบด้านถึง 

จากการศกึษาสรุปได้ว่า จิตวิทยาศาสตร์ หมายถึง ลกัษณะนิสยั หรือความรู้สึกนึกคิดท่ี
ฝังลกึเกิดขึน้ภายในจิตใจของบคุคลท่ีมีผลตอ่การคิด การลงมือปฏิบตัิ การตดัสินใจและพฤติกรรม
การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาตา่ง จน
เป็นคณุลกัษณะหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกให้เห็น ซึง่ผู้วิจยัได้ดดัแปลงจากแบบวดัจิตวิทยาศาสตร์
ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ (2555: 161-169) และทรายทอง พวกสันเทียะ และ
สุชาดา บวรกิติวงศ์ (2554: 60-61) โดยคัดเลือกข้อบ่งชีคุ้ณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ท่ีมีความ
สอดคล้องกับการท างานเป็นกลุ่มมาใช้ในการวดัจิตวิทยาศาสตร์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ประกอบไปด้วย 5 ด้าน ดงันี ้

1. ความอยากรู้อยากเห็น หมายถึง ความต้องการท่ีจะแสวงหาความรู้ในสิ่งใหม ่ 
มีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม สนใจใฝ่รู้ ชอบค้นคว้าทดลอง ซกัถามข้อสงสยัและพร้อม 
ท่ีจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  อยูเ่สมอ  
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2. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุ่งมั่น อดทน ในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย  
ให้เสร็จสมบรูณ์ตามก าหนด โดยท างานอย่างสดุความสามารถและไม่ย่อท้อตอ่อปุสรรค ค านึงถึง
ผลกระทบท่ีอาจสง่ผลตอ่สงัคมและสว่นรวม 

3. ความรอบคอบ หมายถึง ความสามารถในการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ 
การคิดใคร่ครวญ ไตร่ตรอง ก่อนท่ีจะตัดสินใจกระท าการใดๆ และค านึงผลของการกระท า  
ท่ีอาจเกิดขึน้ หลีกเล่ียงการตัดสินใจท่ีปราศจากข้อมูลหรือหลักฐานอ้างอิง และการสรุปผลท่ี
รวดเร็วเกินไป 

4. ความร่วมมือช่วยเหลือ หมายถึง ความสามารถในการใช้ทักษะและการ  
มีปฏิสมัพนัธ์กบัคนอ่ืน ในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ร่วมมือชว่ยเหลือกนัและให้ความชว่ยเหลือ
ผู้ อ่ืนในการปฏิบตักิิจกรรมเพื่อให้บรรลผุลตามจดุมุง่หมาย 

5. ความมีเหตผุล หมายถึง ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
ยอมรับในค าอธิบายแนวความคิดตา่งๆ เม่ือมีหลกัฐานหรือข้อมลูท่ีมาสนบัสนนุเพียงพอ  

4.4 การพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์ 
คณ ะกรรมการพัฒ นาการสอนและผลิตวัสดุอุปกรณ์ การสอนวิทยาศาสต ร์ 

ทบวงมหาวิทยาลยั (2525: 6-7) ได้เสนอแนวทางในการพฒันาจิตวิทยาศาสตร์ไว้ดงันี ้
1. เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ฝึกประสบการณ์เพ่ือการเรียนรู้อย่างเตม็ท่ี โดยเน้นวิธีการ

ทดลอง เพ่ือให้นกัเรียนใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะช่วยพฒันาเจตคติทางวิทยาศาสตร์
ไปในเวลาเดียวกนั 

2. การมอบหมายให้ท ากิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะการทดลอง ควรให้
นกัเรียนท าเป็นกลุม่ เพ่ือฝึกการท างานร่วมกนั รับฟังความคิดเห็นผู้ อ่ืน ฝึกความรับผิดชอบตอ่งาน
ท่ีได้รับ ในขณะท่ีนักเรียนท าการทดลองครูต้องคอยดูแลช่วยเหลือและสังเกตพฤติกรรมของ
นกัเรียนในขณะเดียวกนัด้วย 

3. การใช้ค าถาม หรือการสร้างสถานการณ์เป็นการช่วยกระตุ้นให้นกัเรียนสามารถ
สร้างเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ได้ดี เช่น เร่ืองการล าเลียงในสิ่งมีชีวิต ในหวัข้อท าไมจึงต้องมีการยอ่ย
อาหาร ครูอาจจะต้องใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นให้นกัเรียนอยากเรียนรู้ 

4. ในขณะท าการสอน ควรน าหลกัจิตวิทยาการศึกษามาใช้ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้
นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์หลายด้าน หรือฝึกประสาทสัมผัสหลายทาง ได้แก่ กิจกรรมท่ีมีการ
เคล่ือนไหวสถานการณ์หลายด้านหรือสถานการณ์ทีแปลกใหม่ เพ่ือเร้าความสนใจให้นักเรียน
อยากรู้อยากเห็น การให้ความเอาใจใสข่องครู 
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5. ในการสอนแต่ละครัง้พยายามสอดแทรกลกัษณะของเจตคติแต่ละลกัษณะตาม
ความเหมาะสมของเนือ้หาบทเรียน และวยัของนกัเรียนให้มีการพฒันาลกัษณะเจตคตนิัน้ๆ ด้วย 

6. น าตวัอย่างท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนั ซึ่งเป็นปัญหาสงัคม เช่น ปัญหาการจราจร
ในกรุงเทพฯ แล้วให้นักเรียนช่วยกันคิดแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว จากการตั ง้ข้อสังเกตของ
นกัเรียนหรือประมวลจากประกาศของทางราชการ หรือจากส่ือมวลชนต่างๆ เพ่ือฝึกแนวคิดของ
นกัเรียน ครูควรเสนอกระบวนการแก้ปัญหาได้แก่  

1. ก าหนดตวัปัญหา  
2. ตัง้สมมตุฐิานหลายข้อเพ่ือหาค าตอบ  
3. ท าการทดลอง  
4. รวบรวมข้อมลู  
5. จดักระท าและตีความหมายจากข้อมลู  
6. สรุป  
ซึ่งหลังจากสรุปบทเรียนแล้วครูควรอธิบายเพ่ือชีใ้ห้นักเรียนเห็นว่า ทุกขัน้ตอน  

จะมีลกัษณะของเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ ซึง่นกัเรียนสามารถพฒันาตนเองได้  
7. เสนอแนะแบบอย่างของผู้ มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักเรียนอาจศึกษาหรือ

เลียนแบบอยา่งได้ เชน่ นกัวิทยาศาสตร์ ครู บดิา มารดา เพ่ือนนกัเรียน เป็นต้น 
สมจิต  สวธนไพบูลย์ (2526: 25) กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์ เพ่ือให้นกัเรียนมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์
นัน้ จ าเป็นต้องใช้เวลาคงไม่สามารถด าเนินการให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ในช่วงระยะเวลา 
อนัสัน้ หรือเพียงบทเรียนใดบทเรียนหนึ่งเท่านัน้ แต่จะต้องด าเนินการให้นกัเรียนคิดค้นแก้ปัญหา 
เพ่ือให้ได้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือช่วยในการ
เสาะแสวงหาความรู้ และจัดโอกาสให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่มป รึกษาหารือกันเป็นประจ า 
อยูต่ลอดเวลา จงึพอจะชว่ยให้นกัเรียนบรรลจุดุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

ฉวีวรรณ กินาวงศ์ (2527: 25) กล่าวว่า เจตคติทางวิทยาศาสตร์ส่วนมากจะเกิดขึน้ 
จากการท่ีเด็กได้เรียนรู้เร่ืองราวของวิทยาศาสตร์ และเกิดการท่ีเขาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนอย่างจริงจงั และประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี การด าเนินการเรียนหรือการแก้ปัญหาด้วย
วิทยาศาสตร์เป็นการสร้างให้นกัเรียนมีเจตคตทิางวิทยาศาสตร์มากขึน้ 

 จากการศกึษาการพฒันาจิตวิทยาศาสตร์ให้กบันกัเรียน เป็นกระบวนการหนึ่ง ท่ีส่งเสริม
และพฒันานกัเรียนให้มีทกัษะกระบวนการ เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
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คิดเห็นและค้นคว้าหาแนวทางแก้ไขเม่ือเผชิญกับปัญหาสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ ดังนัน้การจัด
กระบวนการเรียนการสอนครูจึงเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้ เรียนอยากเรียนรู้ จดัสถานการณ์ท่ีสอดคล้องกบั
สภาพจริงในชีวิต ให้นกัเรียนใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  ร่วมกันแสดง
ความคิดแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกันในกลุ่ม  และควรปลูกฝังพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์ให้
เหมาะสมกบัเนือ้หาและชว่งวยัของนกัเรียน 

4.5 การวัดและประเมินจิตวิทยาศาสตร์ 
สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์ และคนอ่ืนๆ (2545: 178-191) ได้กล่าวว่า การวัดและประเมิน 

ต้องยดึจดุประสงค์เป็นหลกั โดยใช้เคร่ืองมือในการวดัจิตวิทยาศาสตร์ได้ดงันี ้
1. มาตรวัดตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) เป็นการวดัท่ีนิยมใช้กันมากท่ีสุดมีลักษณะ

เป็นมาตรวดั 5 ระดบั ท่ีให้แสดงความรู้สกึนกึคดิในแตล่ะข้อความ 
2. มาตรวัดตามวิธีของออสกูด (Osgood) เป็นการวดัท่ีนิยมใช้กันมากอีกวิธีหนึ่งท่ี

เรียกว่า มาตรวดัความแตกต่างแห่งความหมาย โดยใช้ค าคณุศพัท์ตา่งๆ เพ่ืออธิบายความหมาย
ของสิ่งเร้าหรือมโนทัศน์ ด้วยการก าหนดสิ่งเร้าซึ่งอาจจะเป็นข้อความหรือวลี และให้ผู้ ตอบ
เลือกตอบด้วยการประเมิน 7 คา่  

ดวงใจ  สี เขียว (2553: 12-14) ได้กล่าวว่า  การวัดจิ ตวิทยาศาสต ร์ห รือ เจตคติ 
ทางวิทยาศาสตร์ สามารถวดัได้โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดัจิตวิทยาศาสตร์ท่ีได้รับความนิยมคือ 
มาตรวดัของลิเคิร์ท (likert) ซึ่งเป็นมาตรวดัท่ีประกอบด้วยข้อความท่ีเป็นความรู้สึกเก่ียวกบัสิ่งใด
สิ่งหนึ่งหลายข้อความ มีทัง้ข้อความในทางบวกและทางลบ ให้ผู้ตอบแสดงว่าตนเองมีความรู้สึก 
ตอ่สิ่งนัน้อยา่งไร 

หลกัในการสร้างมาตรวดัจิตวิทยาศาสตร์ตามมาตรวดัของลิเคร์ิท มีดงันี ้
1. จดัช่วงความเห็นออกเป็น 2 สว่น คือ ส่วนท่ีเห็นด้วยกบัส่วนท่ีไม่เห็นด้วย ซึง่สว่นท่ี

เห็นด้วย แบง่เป็นเห็นด้วยอย่างยิ่ง/เห็นด้วย และสว่นท่ีไม่เห็นด้วย แบง่เป็นไม่เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

2. ก าหนดช่วงกลาง ระหว่างเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วย เป็น 5 ช่วง ดงันี ้เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง/เห็นด้วย/ไมแ่นใ่จ/ไมเ่ห็นด้วย/ไมเ่ห็นด้วยอย่างยิ่ง 

3. ให้น า้หนกั (Weight) ตามความเหมาะสมและก าหนดคะแนนให้ในแตล่ะช่วงเป็น 
5,4,3,2 และ1 หรือ 4,3,2,1 และ0 ตามล าดบั 

ข้อดีของการใช้มาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert) คือ สามารถใช้กับคนจ านวนมากได้ใน
เวลาเดียวกนั ท าให้สิน้เปลืองงบประมาณน้อยกวา่วิธีการอ่ืนๆ และผู้ตอบสามารถตอบโต้โดยอิสระ
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มาตรวัดท่ีใช้จะมีความชัดเจนในเชิงทฤษฎีและสามารถน าคะแนนการวัดเจตคติ ท่ีได้ไป
เปรียบเทียบระหวา่งบคุคลหรือเป็นกลุม่ได้ วิธีการนีจ้งึเป็นท่ีนิยมมาก 

สว่นข้อจ ากดัของการใช้มาตรวดัวดัของลิเคร์ิท (Likert) คือ การสร้างเคร่ืองมือต้องใช้
เวลามากกว่าวิธีการอ่ืนๆและเคร่ืองมือท่ีสร้างขึน้ไม่สามารถน าไปใช้กบัเร่ืองอ่ืนๆ ได้ เช่น มาตรวดั
ท่ีสร้างขึน้ส าหรับวดัจิตวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถน าไปใช้วดัเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  
ก็ไม่สามารถน าไปใช้วัดเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทยได้ นอกจากนีก้ารใช้มาตรวดัจะใช้ได้
เฉพาะผู้ ท่ีอา่นออกเขียนได้ และกลุม่เป้าหมายอาจไมย่อมตอบและไมส่ง่แบบสอบถามกลบัคืน 

นอกจากนีก้ารวดัจิตวิทยาศาสตร์และเจตคตทิางวิทยาศาสตร์อาจใช้วิธีการอ่ืนๆ ดงันี ้
1. การสงัเกต ซึ่งเป็นการเฝ้ามองและจดบนัทึกพฤติกรรมของบคุคลอย่างมีแบบแผน 

ผู้ ศึกษาจะต้องแปลเจตคติของบุคคลจากพฤติกรรมท่ีแสดง ซึ่งจะต้องสังเกตพฤติกรรมตาม
ธรรมชาติของบุคคลไม่ให้ผู้ ถูกสังเกตรู้ตวัว่าก าลังถูกสังเกต จะเห็นว่าวิธีการสังเกตใช้ได้ง่ายใน
สถานการณ์ต่างๆ ผู้ สังเกตอาจสังเกตหลายพฤติกรรมพร้อมกัน แต่สามารถสังเกตได้เฉพาะ
พฤติกรรมปัจจุบนัของบุคคลและการแสดงพฤติกรรมอาจท าด้วยเหตุผลหลายอย่าง อาจท าให้  
การแปลเจตคติจากพฤติกรรมท่ีสงัเกตได้ขาดความเท่ียงตรง ท าให้การวดั เจตคติไม่นิยมใช้การ
สงัเกตเพียงอยา่งเดียวแตจ่ะใช้ควบคูไ่ปกบัวิธีอ่ืนๆ 

2. การสัมภาษณ์ เป็นการถามให้ตอบด้วยปากเปล่า ผู้ สัมภาษณ์อาจจดบันทึก
ค าตอบหรืออัดเสียงค าตอบไว้แล้วน ามาวิเคราะห์ในภายหลัง การสัมภาษณ์จะท าให้ได้ข้อมูล  
ท่ีครอบคลมุ ทัง้ในอดีต ปัจจบุนั และอนาคต ซึ่งสามารถการเก็บข้อมลูได้สะดวกและสามารถเก็บ
ข้อมลู ได้มากในระยะเวลาสัน้ และอาจจะได้ข้อมลูบางอย่าง ท่ีเป็นประโยชน์แก่เร่ืองท่ีศกึษาข้อมลู
แตก่ารสมัภาษณ์ อาจไม่ได้ข้อมลูท่ีแท้จริงจากผู้ตอบและผู้ถกูสมัภาษณ์ อาจรู้สึกว่าตนไม่มีอิสระ
ในการตอบค าถาม ส่งผลให้ข้อมูลท่ีได้เก่ียวกับเจตคติอาจไม่ตรงกับความจริง แต่เป็นค าตอบท่ี
ตอบตามความคาดหวงัท่ีคดิวา่ควรจะเป็น 

3. การสะท้อนภาพ  ประกอบ ด้วย  1.วิ ธีการต่อ ให้ จบประโยค (Sentenced 
completion) วิธีการนีใ้ช้มากในการวดัเจตคติท่ีอยู่ใต้จิตส านึก ผู้ศึกษาจะให้ประโยคมาส่วนหนึ่ง
แล้วให้เกิดการตอบสนองไปในทางต่างและแล้วให้แสดงความรู้สึกออกมาโดยต่อประโยคให้จบ  
2.วิธีการโยงความสมัพนัธ์ของค าตา่งๆท(Work association) วิธีการนีผู้้ศกึษาจะให้ค าแล้วให้บอก
ว่า เม่ือได้ยินค านัน้แล้วนึกถึงอะไรเป็นสิ่งแรก ซึ่งจะพิจารณาค าท่ีตอบมาและระยะเวลา  
ในการตอบ 3.วิธีการเล่าเร่ืองราวจากภาพ (Story telling) วิธีการนี ้เป็นผู้ศึกษาจะใช้ภาพเป็นสิ่งท่ี
กระตุ้นให้บุคคลบอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัภาพ ซึ่งจะสะท้อนเจตคติของบุคคลนัน้ๆ ซึ่งการสะท้อน
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ภาพสามารถใช้วดับุคคลหลายคนพร้อมกัน แต่ผู้ตอบอาจให้ข้อมูลบิดเบือน เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับ
ของคนอ่ืน และการตีความหมายหรือการวิเคราะห์ค าตอบ ซึง่ต้องเป็นผู้ ท่ีมีความช านาญ 

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555: 152-177) ได้กล่าวว่าการ
ประเมินจิตวิทยาศาสตร์ท าได้โดยการตรวจสอบพฤติกรรมภายนอกในลักษณะค าพูด  
การแสดงออกท่ีบ่งชีส้ามารถสังเกตหรือวัดได้ การประเมินสามารถท าได้ 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ  
การประเมินโดยบคุคลภายนอก และการประเมินตนเอง 

1. การประเมินโดยบคุคลภายนอก เป็นการประเมินตวัผู้ เรียนโดยบคุคลภายนอกเป็น
ผู้ประเมินผา่นการสมัภาษณ์หรือการสงัเกตพฤตกิรรม และน าผลท่ีได้มาแปลความ  

ข้อดี คือ ได้ข้อมลูท่ีเป็นข้อเท็จจริงจากการแสดงออกตามธรรมชาตขิองผู้ เรียน 
ข้อจ ากัด คือ ขาดความเท่ียงตรงในการแปลความ ในกรณีผู้ประเมินต่างคนกัน 

ท าให้มมุมองหรือความคิดเห็นแตกตา่งกนั ดงันัน้เพ่ือให้เกิดความเท่ียงตรงในการประเมิน จึงควรมี
การแจกแจงรายละเอียดของสิ่งท่ีสมัภาษณ์หรือสงัเกตอย่างชดัเจน โดยสามารถตรวจสอบความ
ถกูต้องได้ วิธีการและเคร่ืองมือในการประเมินโดยบคุคลภายนอก มีดงันี ้

1.1 การสัมภาษณ์หรือสอบถามโดยตรง จะมีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด  
ซึง่เป็นวิธีการท่ีง่ายและตรงไปตรงมามากท่ีสดุ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ตอบและแสดงความคิดเห็น
ตามความรู้สึกท่ีแท้จริง แต่ก็มีข้อจ ากัดท่ีผู้ตอบอาจตอบไม่ตรงความจริง โดยตอบไปตามความ
คาดหวงัของสงัคม 

1.2 การสัง เกตพฤติกรรม ท่ีแสดงออก เป็นวิ ธี ท่ี ง่ายและสะดวก ท าให้ 
ได้รายละเอียดเก่ียวกับพฤติกรรมทางจิตวิทยาศาสตร์ท่ีสังเกต แต่ก็มีข้อจ ากัดท่ีการประเมิน
พฤติกรรมบางอย่างท่ีผู้ สังเกตหลายคนอาจคิดเห็นแตกต่างกัน และเร่ืองของการใช้เวลาในการ
สังเกตค่อนข้างมาก และอาจมีความคลาดเคล่ือนของผลการวัดท่ีมาจากอคติของผู้ สังเกต 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการสงัเกตมีหลายรูปแบบเช่น แบบบรรยายพฤติกรรม แบบบนัทึกการสงัเกตท่ีมี
รูปแบบเป็นแบบส ารวจรายการ และแบบบนัทกึการสงัเกตท่ีมีรูปแบบเป็นมาตราสว่นประมาณคา่  

2. การประเมินตนเอง เป็นการประเมินจิตวิทยาศาสตร์โดยให้ผู้ เรียนรายงานความ
คิดเห็นหรือความรู้สึกของตนเองต่อสถานการณ์ท่ีก าหนดผ่านการตอบแบบสอบถามหรือแบบ
ประเมินเชิงสถานการณ์ ข้อดีของการประเมินตนเองท าให้ผู้ เรียนตอบหรือแสดงความคิดเห็นได้
โดยอิสระและตามความจริง และเหมาะส าหรับการวดัจิตวิทยาศาสตร์ในกลุ่มผู้ เรียนขนาดใหญ่ 
เน่ืองจากใช้เวลาไม่นาน แต่ก็มีข้อจ ากัดในด้านการแปลความหมายหรือตดัสินผลคลาดเคล่ือน  
ในกรณีท่ีผู้ เรียนตอบไมต่รงความจริง วิธีและเคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินตนเอง มีดงันี ้
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2.1 การใช้แบบสอบถาม ผู้ เรียนจะเป็นผู้ตอบค าถามด้วยตนเองโดยการสร้าง
ข้อความหรือสถานการณ์ค าถามเก่ียวกับอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดบ่งชีพ้ฤติกรรมท่ีต้องการวัด 
เคร่ืองมือวัดจิตวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบสอบถามมีรูปแบบแตกต่างกัน เช่น แบบสอบถามท่ีมี
รูปแบบเป็นแบบส ารวจรายการ แบบสอบถามท่ีมีรูปแบบเป็นมาตราสว่นประมาณคา่  

2.2 การใช้แบบประเมินเชิงสถานการณ์ เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถกระตุ้นให้ผู้ เรียน
แสดงออกถึงพฤติกรรมบ่งชีบ้างอย่างท่ีต้องการในช่วงขณะท่ีวัด อาจเป็นการยกสถานการณ์  
ท่ีคล้ายคลึงหรือเลียนแบบสถานการณ์จริง หรือเหตกุารณ์ท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการแสดงออก  
ท่ีบง่ชีค้ณุลกัษณะจิตวิทยาศาสตร์นัน้ๆ โดยการตัง้ค าถามให้ผู้ เรียนเขียนหรือเลือกตวัเลือกค าตอบ 
โดยคาดหวงัค าตอบของผู้ เรียนจะสะท้อนให้เห็นถึงพฒันาการทางด้านจิตวิทยาศาสตร์ของผู้ เรียน  
ซึง่การประเมินเชิงสถานการณ์ประกอบด้วยสว่นท่ีส าคญั 2 สว่น คือ สถานการณ์ ซึง่เป็นเหตกุารณ์ 
เร่ืองราว ท่ีมีความคล้ายคลึงหรือเลียนแบบสถานการณ์จริง  ท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมท่ีบ่งชี ้
คณุลกัษณะจิตวิทยาศาสตร์ท่ีต้องการประเมิน และค าถาม เป็นค าถามท่ีให้ผู้ เรียนเขียนตอบหรือ
เลือกตอบ ในลกัษณะของการแสดงความคิดเห็น และความรู้สึก โดยสะท้อนให้เห็นถึงพฒันาการ
ทางด้านจิตวิทยาศาสตร์ของผู้ เรียน 

3. การแปลความหมายของการประเมินจิตวิทยาศาสตร์ ในการประเมินจิต
วิทยาศาสตร์สามารถแปลผลคะแนนได้ 2 รูปแบบ คือ ประเมินแบบวิเคราะห์องค์ประกอบ ท่ี
วิเคราะห์จิตวิทยาศาสตร์รายด้าน เพ่ือพฒันาผู้ เรียนในคุณลกัษณะด้านท่ีขาด และประเมินแบบ
รวม ท่ีประเมินภาพรวมของการมีจิตวิทยาศาสตร์ ผลจากการประเมินจิตวิทยาศาสตร์ จะเป็น
ประโยชน์ตอ่การจดัการเรียนรู้ ผู้สอนสามารถน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงกิจกรรมหรือรูปแบบ
การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชัน้เรียน เพ่ือส่งเสริมให้มีการพฒันาคณุลกัษณะจิตวิทยาศาสตร์
ในด้านนัน้ๆ โดยการแปลผลคะแนนแบบวิเคราะห์องค์ประกอบ จะช่วยท าให้ทราบคณุลกัษณะจิต
วิทยาศาสตร์ของผู้ เรียนในแตล่ะด้าน และการแปลผลคะแนนแบบรวม ท่ีจะชว่ยน าผลการประเมิน
มาใช้ในการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมผู้ เรียนตามความถนดั หรือชีแ้นะแนวทางในการเลือกศกึษาต่อ
ในระดบัท่ีสงูขึน้ของผู้ เรียน  

จากข้อมูลดงักล่าวสรุปได้ว่า การวดัและประเมินจิตวิทยาศาสตร์สามารถท าได้หลาย
วิธีการ ซึ่งจะเลือกใช้วิธีการใดต้องเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะท่ีต้องการวดั โดยใน
การศึกษาครัง้นีผู้้ วิจัยใช้แนวคิดในการสร้างแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการวิจัย 
ท่ีเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) 5 ระดบั จ านวน 
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30 ข้อ ซึ่งวัดจิตวิทยาศาสตร์ ประกอบไปด้วย 5 ด้าน ดังนี ้ด้านความอยากรู้อยากเห็น ความ
รับผิดชอบ ความรอบคอบ ความร่วมมือชว่ยเหลือ และความมีเหตผุล 

5. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
5.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
เอกราช ดีเลิศ (2552: 68-69) ได้ศกึษาผลการจดัการเรียนการสอนแบบบรูณาการท่ีมีตอ่

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองโภชนาการของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ระหว่างกลุ่มท่ีเรียนโดย
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับกลุ่มท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนแบบปกต ิ
พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองโภชนาการก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนแบบูรณาการพบว่า หลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ียด้านความรู้ ด้านเจตคต ิ
และด้านการปฏิบัติ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือเปรียบเทียบ
ระหว่างกลุ่มผู้ เรียนพบว่า นกัเรียนท่ีเรียนแบบบรูณาการกบันกัเรียนท่ีเรียนปกติ มีผลสมัฤทธ์ิด้าน
ความรู้ เจตคติ และด้านการปฏิบตัิ มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ
นักเรียนท่ี เรียนโภชนาการแบบบู รณาการมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน 
แบบบรูณาการโดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก 

กนกพรรณ โชคชัย (2554: 134-135) ได้ศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้การสอนแบบบูรณาการ ผลการวิจยัพบว่า การพัฒนาการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้การสอนแบบบรูณการท าให้นกัเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการภายในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคา่เฉล่ียความก้าวหน้าของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเท่ากบั 31.73 

เกวรี เหมือนเรือง (2554: 110-111) ได้ศึกษาการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน ผลการวิจัยพบว่า  
เม่ือน าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเร่ือง ชีวิตของพืช ซึ่งจ านวนทัง้สิน้ 5 แผน เวลา 12 
ชัว่โมง ไปใช้จดักิจกรรมการเรียนการสอนกับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสุเหร่าลาก
ค้อน นกัเรียนผ่านเกณฑ์ตามจดุประสงค์ของการเรียนรู้ มีพฒันาการด้านความสามารถในการน า
ความรู้ไปใช้ และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ดีขึน้ 

 ทรายทอง พวกสันเทียะ (2554: 52-55) ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
บรูณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาส าหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้บรูณาการกลุม่สาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย มีผลการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่ าง 
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มีนยัส าคญัทางสถิติทกุหน่วยการเรียนรู้ และนกัเรียนสว่นใหญ่มากกวา่ร้อยละ 90 มีพฤตกิรรมการ
เรียนรู้ด้านความตัง้ใจ ความสนใจใฝ่รู้ การให้ความร่วมมือ การรู้จักถามตอบ การปฏิบัติตาม
ข้อตกลง การท างานโดยมีผลงานครบถ้วน มีความถูกต้องและความคิดสร้างสรรค์ มีการพูด
อภิปรายและแสดงความคดิเห็นให้เหตผุลได้อย่างเหมาะสมนา่เช่ือถือ 

ทสัริน สมนวนตาด. (2554: 108-109) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ
บูรณาการและการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ พบว่านักเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้
แบบบรูณาการกบัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แตกตา่ง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

ศิ ริ รัต น์  ราชยอด  (2558: 90-96) ได้ศึกษาผลการใช้ชุด กิจกรรมวิทยาศาสต ร์ 
แบบบูรณาการ เร่ืองระบบร่างกายของมนุษย์ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจัย
พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการ
จัดการเรียนรู้ และสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ65) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ อยู่ในระดบัดี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

จารีพร ผลมูล (2558: 93) ได้ศึกษาการพฒันาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEAM
ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 กรณีศึกษา ชุมชนวงัตะกอ จงัหวกัชุมพร ผลการวิจยัพบว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงขึน้กว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 และ 
ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 65) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 จิตส านึกอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของนกัเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน และผ่านเกณฑ์ระดบัดี (เฉล่ีย  = 3.51) อย่างมี 
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ระดบัดี
(เฉล่ีย = 3.51) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 และหน่วยการเรียนรู้บรูณาการแบบ STEAM 
มีประสิทธิภาพเทา่กบั 81.65/78.33 อยูใ่นเกณฑ์ 82.5-77.5 

ศิริลักษณ์ ชาวลุ่มบัว (2558: 147) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา เร่ือง อ้อย ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังทดลองใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนทดลองใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 และสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด(ร้อยละ 65) คะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณหลงัทดลองใช้หลกัสูตรสูงกว่าก่อนทดลองใช้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 
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คะแนนเฉล่ียความตระหนกัตอ่สิ่งแวดล้อมของนกัเรียนหลงัทดลองใช้หลกัสตูรสูงกว่าก่อนทดลอง
ใช้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตาม
หลกัสตูรอยูใ่นระดบัมาก และครูมีความคดิเห็นเชิงบวกตอ่หลกัสตูรท่ีพฒันาขึน้ 

สุชานาฏ  สุวรรณพิบูล ย์  (2559: 80-88) ได้ศึกษาการพัฒ นาหน่วยการเรียน รู้ 
แบบบูรณาการ เร่ือง บ้านพกัเชิงนิเวศตามแนวทางสะเต็มศึกษา ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา  
ปีที 1 ผลการวิจยัพบว่า 1)หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการเร่ืองบ้านพักเชิงนิเวศ ส าหรับนักเรียน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ตามแนวทางสะเต็มศกึษา มีคา่ประสิทธิภาพเท่ากบั82.35/84.10 ตามเกณฑ์
80/80 2) นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิ
ท่ีระดบั .01 และ 3) นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .01 

อาทิตยา พูนเรือง (2559: 66-72) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  เร่ือง เอนไซม์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน (p < .05) 

ปราณีต ช่างสีดา (2559: 130-131) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 จากการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัผงัมโนทศัน์ ผลการศกึษาพบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหน่วยการ
เรียนรู้พฤติกรรมและการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ ความสามารถในการแก้ปัญหา และ  
จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญั 
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 และสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องข้างต้น ซึ่งผู้ วิจัยได้ท าการศึกษากับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนวัดหัวคู้  จังหวัดสมุทรปราการ 
สรุปได้ว่าการจดัการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้แบบบรูณาการ ท าให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนและมีจิตวิทยาศาสตร์สงูกว่าก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้ เพราะการจดัการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีน าหวัเร่ืองผนวกกับความเป็นอยู่ของชมุชน 
เป็นการน าเนือ้หาท่ีมีความสัมพันธ์มาเช่ือมโยงเข้าด้วยกัน ท าให้นักเรียนมองเห็นเนือ้หาใน
ภาพรวม ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง กระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ เกิด
ความกระตือรือร้น และสามารถเช่ือมโยงความรู้น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง 
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5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
บิ ล เล ห์  แล ะ ซาค า ริ เอส  (Billeh; & Zakhriades. 1975: 155-156) ไ ด้ ศึ กษ าก าร

เปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ระดบัชัน้มธัยมศกึษา กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาในไซปรัส จ านวน  349 คน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียน 
ชัน้มธัยมศึกษามีจิตวิทยาศาสตร์และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ มีความสมัพนัธ์กนัใน
ทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

ซิมพ์สัน และแคนนอน (ทรายทอง พวกสันเทียะ. 2553: 34-35; อ้างอิงจาก simpson, 
R.D; & cannon, R.K. 1985: 121-138) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างจิตวิทยาศาตร์ แรงจูงใจ และ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ แบ่งตามเพศและความสามารถของนกัเรียนระหว่างท่ีเรียน
วิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น พบว่าจิตวิทยาศาสตร์และแรงจูงใจทัง้เพศชาย
และเพศหญิงทุกกลุ่มความสามารถมีแนวโน้มลดลง เพศชายมีจิตวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกว่าเพศหญิง ในขณะท่ีเพศหญิงมีแรงจูงใจสูงกว่าเพศชาย นักเรียนในกลุ่ม
ความสามารถสูงมีจิตวิทยาศาสตร์สูงตลอดปีการศึกษา โดยจิตวิทยาศาสตร์สอดคล้องกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถ ซึ่งกลุ่มท่ีมีความสามารถสูงจะมี
ผลสมัฤทธ์ิสงู สว่นกลุม่ท่ีมีความสามารถต ่าจะมีผลสมัฤทธ์ิต ่า 

แอคพอลเวย์ (Akporehwe, 2010: 1-12) ศึกษาการเสริมสร้างจิตวิทยาศาสตร์ผ่านการ
เน้นกิจกรรมเชิงปฏิบตักิาร เพ่ือศกึษาจิตวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชีววิทยา โดยแบง่ตามเพศ ความ
มีน า้ใจ แนวคิดเชิงบวก ความซ่ือสตัย์ ผลการวิจยัพบว่า การจดักิจกรรมเชิงปฏิบตักิารมีผลตอ่เพศ 
และจิตวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนไม่แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ สิ่งท่ีมีบทบาทส าคญัคือ 
ครูผู้สอนท่ีต้องกระตุ้นให้ผู้ เรียนเข้าถึงกิจกรรม เพ่ือสง่เสริมให้เกิดจิตวิทยาศาสตร์เหลา่นี ้

แรมเซีย (Remziye, 2011: 48-68) ศึกษากระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาท่ีได้รับการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ มีจดุประสงค์เพ่ือ
ศึกษานักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาในตุรกีท่ีประสบความส าเร็จในทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ และมีผลสูงขึน้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ผลการศึกษา
พบว่าทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ท่ีได้รับการจดัการเรียนแบบ
สืบเสาะมีนยัส าคญัทางสถิติ 

จากการศึกษางานวิจัย ท่ี เก่ียวข้องข้างต้น สรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนา  
จิตวิทยาศาสตร์ของผู้ เรียน จะส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจในการเรียน เกิดแรงจูงใจและมี
ความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้สิ่งใหม่ โดยมีครูเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ คอยชีแ้นะให้บรรลตุรง
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ตามวตัถปุระสงค์ อนัเป็นจดุเร่ิมต้นท่ีจะท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เห็นคณุค่า
ในสิ่งท่ีเรียน และสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง  
 



 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจัยแบบก่ึงทดลอง ผู้ วิจยัได้ท าการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย 
หนว่ยการเรียนรู้แบบบรูณาการ เร่ือง ผกักระเฉด ซึง่ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิจยัตามขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิตท่ีิใช้ 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ภาคเรียน

ท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 ของโรงเรียนวดัหวัคู้  อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ จ านวน 32 คน 
ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง  

ระยะเวลาในการวิจัย 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั ท าการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้เวลา

ทดลอง 11 สปัดาห์ รวมระยะเวลาท่ีใช้ทดลองทัง้สิน้ 22 ชัว่โมง ไม่รวมทดสอบก่อนเรียนและหลงั
เรียน 

เนือ้หาที่ใช้ 
เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นเนือ้หาวิชาวิทยาศาสตร์ตรงตามสาระและมาตรฐานการ

เรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 มีสาระการเรียนรู้ดงันี ้

1. สาระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกบักระบวนการด ารงชีวิต 
2. สาระท่ี 3 สารและสมบตัขิองสาร 
3. สาระท่ี 4 แรงและการเคล่ือนท่ี 
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แบบแผนการวิจัย 
การวิจัยครัง้นี ้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ซึ่งด าเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยใน

รูปแบบการทดลองแบบหนึ่งกลุ่ม ทดสอบก่อนและหลงั (One Group Pretest-Posttest Design) 
ซึง่มีรูปแบบการวิจยัดงันี ้ 

ตาราง 1 แบบแผนการวิจยั 

กลุม่ สอบก่อนเรียน การทดลอง สอบหลงัเรียน 

E TE1 X TE2 

 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการวิจยั  

E1  แทน กลุม่ทดลอง  
TE1  แทน การทดสอบก่อนเรียนของกลุม่ทดลองท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้  
   ด้วยหนว่ยการเรียนรู้แบบบรูณาการ เร่ือง ผกักระเฉด  
X   แทน การจดัการเรียนรู้ด้วยหนว่ยการเรียนรู้ในแบบบรูณาการ  
TE2  แทน การทดสอบหลงัเรียนของกลุม่ทดลองท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ 
   ด้วยหนว่ยการเรียนรู้แบบบรูณาการ เร่ือง ผกักระเฉด 

2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย 

1.1. หนว่ยการเรียนรู้แบบบรูณาการและแผนการจดัการเรียนรู้ 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ประกอบด้วย 

2.1. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
2.2. แบบวดัจิตวิทยาศาสตร์ 

1. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง 
1.1 หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการและแผนการจัดการเรียนรู้ 

1.1.1 ศึกษาเนือ้หาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มาตรฐานการเรียน รู้ ตัวชีว้ัด
จากหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 น ามาบรูณาการภายในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วยสาระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกบักระบวนการด ารงชีวิต สาระท่ี 3 
สารและสมบัติของสาร สาระท่ี 4 แรงและการเคล่ือนท่ี และศึกษาลักษณะพฤกษศาสตร์ของ 
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ผักกระเฉดและความรู้จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน  เพ่ือก าหนดหน่วยการเรียนรู้  และจัดท าแผน 
การจดัการเรียนรู้  

1.1.2 สร้างผังมโนทัศน์ของหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ ประกอบไปด้วย 3 
หนว่ยย่อยได้แก่ 1). ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 2). ท้องถ่ินของเรา 3). สร้างสรรค์ชิน้งาน และสร้าง
แผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E)  

ตาราง 2 หนว่ยการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการเร่ือง ผกักระเฉด 

หน่วย สาระส าคัญ ตัวชีวั้ด 

สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 
พ.ศ.2551 

จ านวน
คาบ 

1. ลกัษณะทาง
พฤกษศาสตร์ 
 

1. ความหลากหลายของสายพนัธุ์ 
2. โครงสร้างใบและราก  
3. โครงสร้างของดอก  
4. ดอกครบสว่นและดอกสมบรูณ์
เพศ  
5. วฎัจกัรชีวิตของพืชดอก 
6. การสืบพนัธุ์และขยายพนัธุ์ของ
พืช 
7. โครงสร้างล าต้นและแรงลอยตวั 

ว1.2 ป.5/2 
ว1.2 ป.5/4 
ว1.2 ป.5/3 
ว1.1 ป.5/1 
 
ว1.1 ป.5/3 
ว1.1 ป.5/2 
 
ว4.1 ป.5/4 

 
 
 

สาระที ่1 
สิ่งมีชีวิตกบักระบวนการ

ด ารงชีวิต  

 
 
 

สาระที่ 4 
แรงและการเคลื่อนที ่

2 
2 
2 
2 
 
2 
2 
 
2 

2. ท้องถ่ินของ
เรา 

1. การมีสว่นร่วมในการรักษา
สิ่งแวดล้อม และการตรวจสอบ
คณุภาพน า้ (pH) 
 
3. สารเคมีท่ีใช้ก าจดัแมลงและ
ศตัรูพืช 

ว2.2 ป.6/5 
 
 
 
ว3.1ป6/1,4 

สาระที่ 1 
สิ่งมีชีวิตกบักระบวนการ

ด ารงชีวิต  
สาระที่ 3 

สารและสมบตัขิองสาร 
 

สาระที่ 3 
สารและสมบตัขิองสาร 

2 
 
 
 
2 

3. สร้างสรรค์
ชิน้งาน 
 

1. ความเหนียวของวสัด ุ
2. สมบตัขิองความเหนียวมา
ประดษิฐ์ชิน้งาน 

ว3.1 ป.5/1 
ว3.1 ป.5/2 
 

 
สาระที่ 3 

สารและสมบตัขิองสาร 

2 
2 

 
 รวม   22 
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1.1.3 เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน า 

1.1.4 หาคณุภาพของหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการและแผนการจดัการเรียนรู้ 
โดยให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจ จ านวน 3 ท่าน พิจารณาความเท่ียงตรงของเนือ้หา ความเหมาะสมของ
การใช้ภาษาและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ วิเคราะห์หาคา่ความสอดคล้อง (IOC) พบวา่ดชันีความ
สอดคล้อง (IOC) มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.95  

1.1.5 หน่วยการเรียนรู้แบบบรูณาการ และแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไข 
น าไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

2.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี เก่ียวข้องกับการสร้างแบบทดสอบ และ 
การวดัประเมินผล ศกึษาจดุประสงค์การเรียนรู้และเนือ้หาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 5 

2.1.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ แบบปรนัย 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ข้อ 2 ชดุ ซึ่งเป็นข้อสอบคูข่นาน โดยครอบคลมุเนือ้หา และ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของบลูม 6 ระดับ คือ ความรู้ความจ า ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้  
การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ การประเมินคา่ 

2.1.3 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้
เสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความถกูต้องเหมาะสมและปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า  

2.1.4 ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ พิจารณาความเท่ียงตรงของเนือ้หา จุดประสงค์กับระดับพฤติกรรม วิเคราะห์ 
คา่ความสอดคล้อง (IOC) พบวา่คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.89 

2.1.5 ทดลองใช้แบบทดสอบชุด ท่ี  1 กับนักเรียนโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย  
จ.สมุทรปราการ จ านวน 37 คน เว้นระยะเวลา 1 สัปดาห์ จึงใช้แบบทดสอบชุดท่ี 2 กับนักเรียน
กลุม่เดมิ เพ่ือให้นกัเรียนมีความตัง้ใจในการท าแบบทดสอบและท าให้ได้แบบทดสอบท่ีมีคณุภาพ 

2.1.6 วิเคราะห์หาคา่ความยากง่าย (p) และอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ
เป็นรายข้อ โดยคดัเลือกข้อสอบท่ีมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20-0.80 และอ านาจจ าแนก 
(r) ตัง้แต ่0.20 ขึน้ไป พบวา่ 

แบบทดสอบชุดท่ี 1 ความยากง่าย (p) มีค่าระหว่าง 0.02-0.89 และอ านาจ
จ าแนก (r) มีคา่ระหวา่ง 0.00-0.80 มีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.71 
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แบบทดสอบชุดท่ี 2 ความยากง่าย (p) มีค่าระหว่าง 0.11-0.78 และอ านาจ
จ าแนก (r) มีคา่ระหวา่ง -0.01-0.73 มีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.66 

2.1.7 คัดเลือกแบบทดสอบ โดยพิจารณาค่าความยากง่ายท่ีเหมาะสมมีค่า
ระหว่าง 0.20-0.80 และอ านาจจ าแนก ตัง้แต่ 0.2 ขึน้ไป และเป็นแบบทดสอบท่ีครอบคลุม
จุดประสงค์การเรียนรู้ ท าให้ได้แบบทดสอบจ านวน 30 ข้อ พบว่า ค่าความยากง่าย (p) มีค่า
ระหวา่ง 0.20-0.89 และอ านาจจ าแนก (r) มีคา่ระหวา่ง 0.20-0.80  

2.1.8 วิ เคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร K-R20  
ของคเูดอร์-ริชาร์ดสนั มีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.77 

2.2 แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ 
2.2.1 ศกึษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างแบบวดัจิตวิทยาศาสตร์  
2.2.2 ส ร้างแบบวัดจิตวิทยาศาสต ร์ ซึ่ งผู้ วิจัย ได้ดัดแปลงจาก แบบวัด 

จิตวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ (2546 :161-169) ทรายทอง พวก
สนัเทียะ และสุชาดา บวรกิติวงศ์ (2554,น. 60-61) ได้แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ท่ีแบ่งเป็น 5 ด้าน 
ได้แก่ ความอยากรู้อยากเห็น ความรับผิดชอบ ความรอบคอบ ความร่วมมือช่วยเหลือ ความมี
เหตุผล มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) 5 
ระดบั คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไมแ่น่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จ านวน 30 ข้อ 2 ชดุ 
และน าเสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือปรับแก้ไขตามค าแนะน า 

2.2.3 ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจแบบทดสอบวดัจิตวิทยาศาสตร์ พิจารณา
ความเท่ียงตรงของเนือ้หา จุดประสงค์ ภาษาท่ีใช้กับระดบัคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ เพ่ือค่า
ความสอดคล้อง (IOC) พบวา่คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.74 

2.2.4 ทดลองใช้ แบบวัดจิ ตวิทยาศาสต ร์ชุด ท่ี  1 กับนัก เรียน โรง เรียน 
วัดศรีวารีน้อย จ.สมุทรปราการ จ านวน 37 คน เว้นระยะเวลา 1 สัปดาห์ จึงทดลองใช้แบบ 
วดัจิตวิทยาศาสตร์ชุดท่ี 2 กับนกัเรียนกลุ่มเดิม เพ่ือให้นกัเรียนมีความตัง้ใจ ไม่รู้สึกเบื่อในการท า
และท าให้เกิดแบบวดัท่ีมีคณุภาพ 

2.2.5 วิเคราะห์อ านาจจ าแนกของแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์เป็นรายข้อ โดยการ
ทดสอบคา่ t (t-test for dependent Samples) พบวา่ 

แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ชุดท่ี  1 มีค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบับเท่ากับ 0.78 มีข้อ
ค าถามท่ีผ่านเกณฑ์โดยพิจารณาจากข้อค าถามท่ีครอบคลมุจดุประสงค์ ซึ่งดจูากคา่ t ท่ีมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .01 และ.05 ได้ทัง้หมด 22 ข้อ 
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แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ ชุดท่ี 2 มีค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบับเท่ากับ 0.80 มีข้อ
ค าถามท่ีผ่านเกณฑ์โดยพิจารณาจากข้อค าถามท่ีครอบคลมุจดุประสงค์ ซึ่งดจูากคา่ t ท่ีมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .01 และ.05 ได้ทัง้หมด 27 ข้อ 

2.2.6 ท าการคัดเลือกแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ท่ีตรงตามจุดประสงค์และมี
คณุภาพไว้จ านวน 30 ข้อ 

2.2.7 วิ เคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ โดยใช้สูตร

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient: ∝) มีค่าความเช่ือมั่น 
ทัง้ฉบบัมีคา่เทา่กบั 0.88 

3. วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู โดยด าเนินตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1.1 เลือกนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 จ านวน 32 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
1.2 ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

และแบบวดัจิตวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 คาบ 
1.3 ด าเนินการทดลองกับกลุ่มตวัอย่าง ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเร่ือง  

ผกักระเฉด ใช้ระยะเวลา 11 สปัดาห์ จ านวน 22 คาบ 
1.4 ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

และแบบวดัจิตวิทยาศาสตร์ชดุเดมิ จ านวน 1 คาบ 
1.5 น าคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และ 

แบบวดัจิตวิทยาศาสตร์ มาวิเคราะห์ผลโดยใช้วิธีทางสถิตเิพ่ือตรวจสอบสมมตฐิานตอ่ไป 

4.การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติท่ีิใช้ 
ผู้วิจยัด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลู โดยใช้สถิตดิงันี ้ 

1. สถิตพืิน้ฐาน ได้แก่ 
1.1 คา่เฉล่ีย 
1.2 ร้อยละ 
1.3 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
ในการทดลองครัง้นีผู้้วิจยัใช้สถิตเิพ่ือทดสอบสมมตฐิาน ดงันี ้
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2.1 นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เร่ือง
ผกักระเฉด มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการ
จดัการเรียนรู้ โดยวิธีการทางสถิต ิt-test for Dependent Samples 

2.2 นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เร่ือง
ผักกระเฉด มีจิตวิทยาศาสตร์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ โดย
วิธีการทางสถิต ิt-test for Dependent Samples 

2.3 นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เร่ือง
ผกักระเฉด มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้สงูกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
(ร้อยละ 70) โดยวิธีการทางสถิต ิt-test for One Sample 

 



 

บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5  ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้แบบบรูณาการ เร่ือง 
ผกักระเฉด ซึง่ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิจยัตามขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยครัง้นี  ้ผู้ วิจัยได้ก าหนด
สญัลกัษณ์ตา่งๆ มาใช้แทนความหมาย ดงัตอ่ไปนี ้
  n  แทน จ านวนนกัเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 

  x̅   แทน คา่เฉล่ียของคะแนน 
  S.D. แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  t1  แทน คา่สถิตใินการแจกแจงแบบที (t-test for Dependent Samples) 
  t2  แทน คา่สถิตใินการแจกแจงแบบที (t-test for One Samples) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การเสนอผลการวิเคราะห์และแปลผลข้อมลู ผู้วิจยัได้เสนอตามล าดบัดงันี ้ 
  ตอนท่ี 1. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้และหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยหน่วยการ
เรียนรู้แบบบรูณาการ เร่ือง ผกักระเฉด  
  ตอนท่ี 2. เปรียบเทียบคะแนนจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้และหลงัได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
เร่ือง ผกักระเฉด  
  ตอนท่ี 3. เปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เร่ือง  
ผกักระเฉด กบัเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 70)   
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ตอนที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้และหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการเร่ือง ผักกระเฉด โดยวิธีการทางสถติ ิt-test for 
Dependent Samples ได้ผลการวิจัยดังนี ้

ตาราง 3 เปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้และหลงัได้รับ
การจดัการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้แบบบรูณาการ เร่ือง ผกักระเฉด  

n 
ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ 

t1 sig 
x ̅ S.D. x ̅ S.D. 

32 11.75 2.32 23.03 4.30 23.71 0.00** 

**p <. 01 

 
  จากตาราง ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งจ านวน 32 
คน ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการเร่ือง ผักกระเฉด มีคะแนน
เฉล่ียเท่ากับ 11.75 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.32 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์
หลังได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการเร่ือง ผกักระเฉด มีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ 23.03 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.30 ซึ่งคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้สงูกว่าก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .01  และเป็นไปตามสมมตฐิานข้อท่ี 1  
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ตอนที่ 2. เปรียบเทียบคะแนนจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 
ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้และหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ เร่ือง ผักกระเฉด โดยวิธีการทางสถิติ  t-test for Dependent Samples ได้
ผลการวิจัยดังนี ้

ตาราง 4 เปรียบเทียบคะแนนจิตวิทยาศาสตร์ ก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้และหลงัได้รับการจดัการ
เรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้แบบบรูณาการ เร่ือง ผกักระเฉด  

รายด้าน 

ก่อนได้รับการจัดการ
เรียนรู้ 

หลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้ t1 sig 

x̅  S.D. x̅  S.D. 

ด้านความอยากรู้อยากเห็น 20.28 1.89 25.53 2.91 15.49 .00** 

ด้านความรับผิดชอบ 18.78 2.52 22.44 3.53 12.94 .00** 

ด้านความรอบคอบ 19.91 2.68 24.34 3.76 10.79 .00** 

ด้านความร่วมมือชว่ยเหลอื 19.34 2.25 23.44 2.86 11.28 .00** 

ด้านความมีเหตผุล 20.34 1.64 24.53 2.78 10.67 .00** 

ภาพรวม 19.73 8.02 24.06 13.38 17.17 .00** 

**p < .01  

 
  จากตาราง จิตวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนกลุ่มตวัอย่างจ านวน 32 คน ก่อนได้รับการ
จัดการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียและความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 19.73 และ 8.02 ตามล าดับ หลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียและความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 24.06 และ 13.38 
ตามล าดบั ซึ่งคะแนนเฉล่ียจิตวิทยาศาสตร์หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้สงูกว่าก่อนได้รับการจดัการ
เรียนรู้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 และเป็นไปตามสมมตฐิานข้อท่ี 2  
  เม่ือพิจารณาจิตวิทยาศาสตร์เป็นรายด้าน พบวา่ คณุลกัษณะของผู้ เรียน 5 ด้าน ด้าน
ความอยากรู้อยากเห็น ก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้มีคา่เฉล่ียและความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
20.28 และ 1.89 ตามล าดบั หลังได้รับการจดัการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 25.53 และ 2.91 ตามล าดบั ด้านความรับผิดชอบ ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉล่ีย
และความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 18.78 และ 2.52 ตามล าดบั หลงัได้รับการจัดการเรียนรู้มี
ค่าเฉล่ียและความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  22.44 และ 3.53 ตามล าดับ ด้านความรอบคอบ 
ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียและความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 19.91 และ 2.68 
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ตามล าดบั หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียและความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั  24.34 และ 
3.76 ตามล าดับ ด้านความร่วมมือช่วยเหลือ ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียและความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 19.34 และ 2.25 ตามล าดบั หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้มีคา่เฉล่ียและ
ความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 23.44 และ 2.86 ตามล าดบั ด้านความมีเหตผุล ก่อนได้รับการ
จัดการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียและความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 20.34 และ 1.64 ตามล าดับ หลัง
ได้รับการจดัการเรียนรู้มีคา่เฉล่ียและความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 24.53 และ 2.78 ตามล าดบั 
และในภาพรวมคะแนนเฉล่ียในแตล่ะด้าน หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้สงูกวา่ก่อนได้รับการจดัการ
เรียนรู้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  
 

ตอนที่ 3. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปีที่  5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
เร่ือง ผักกระเฉด กับเกณฑ์ที่ ก าหนด(ร้อยละ 70) โดยวิธีการทางสถิติ t-test for One 
Sample ได้ผลการวิจัยดังนี ้

ตาราง 5 เปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ เทียบกบัเกณฑ์
ท่ีก าหนด (ร้อยละ 70) 

n x ̅ ร้อยละ เกณฑ์ร้อยละ 70 t2 sig 

32 23.03 76.78 20.90 2.67 0.01** 

**p < .01  
 
  จากตาราง ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนจ านวน 32 คน หลงัได้รับการจดัการ
เรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เร่ือง ผักกระเฉด มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 23.03 หรือ 
ร้อยละ 76.78 ซึ่งคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ 
สงูกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 70) หรือมีค่าเท่ากับ 20.90 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 
และเป็นไปตามสมมตฐิานข้อท่ี 3 
 



 

บทที่ 5  
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เร่ือง 
ผกักระเฉด ซึง่สรุปผลการศกึษาได้ดงันี ้

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นีผู้้วิจัยได้ตัง้ความมุ่งหมายไว้ดังนี ้
  1. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้และหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการ
เรียนรู้แบบบรูณาการ เร่ือง ผกักระเฉด 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนจิตวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อน
ได้รับการจดัการเรียนรู้และหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เร่ือง 
ผกักระเฉด  
  3. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เร่ือง  
ผกักระเฉด กบัเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 70) 

สมมตฐิานการวิจัย 
 1. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้แบบบรูณาการ เร่ือง ผกักระเฉด 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการ
เรียนรู้ 
 2. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้แบบบรูณาการ เร่ือง ผกักระเฉด 
มีจิตวิทยาศาสตร์หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้สงูกวา่ก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้ 
 3. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้แบบบรูณาการ เร่ือง ผกักระเฉด 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด  
(ร้อยละ 70)  
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

  ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5  ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนวัดหัวคู้  อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1 
ห้องเรียน จ านวน 32  คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง  

ระยะเวลาในการวิจัย  
  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 ใช้เวลาทดลอง  11 สปัดาห์ จ านวน 22 คาบ ทัง้นีไ้ม่
รวมทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

เนือ้หาที่ใช้ 
  เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นเนือ้หาวิชาวิทยาศาสตร์ ตรงตามสาระและมาตรฐาน
การเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 
ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5  มีสาระการเรียนรู้ดงันี ้
   1. สาระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกบักระบวนการด ารงชีวิต 
   2. สาระท่ี 3 สารและสมบตัขิองสาร 
   3. สาระท่ี 4 แรงและการเคล่ือนท่ี 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย 
  1.1 หนว่ยการเรียนรู้แบบบรูณาการและแผนการจดัการเรียนรู้ 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ประกอบด้วย 
  2.1 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
  2.2 แบบวดัจิตวิทยาศาสตร์ 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ตวัแปรอิสระ ได้แก่  
  1.1 การจดัการเรียนรู้ด้วยหนว่ยการเรียนรู้แบบบรูณาการ เร่ือง ผกักระเฉด 
 2. ตวัแปรตาม ได้แก่  
  2.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
  2.2 จิตวิทยาศาสตร์ 
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วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู โดยด าเนินตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
  1. เลือกนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 จ านวน 32 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
  2. ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และแบบวดัจิตวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 คาบ 
  3. ด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เร่ือง  
ผกักระเฉด ใช้ระยะเวลา 11 สปัดาห์ จ านวน 22 คาบ 
  4. ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และแบบวดัจิตวิทยาศาสตร์ชดุเดมิ จ านวน 1 คาบ  
  5. น าคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และแบบ 
วดัจิตวิทยาศาสตร์ มาวิเคราะห์ผลโดยใช้วิธีทางสถิตเิพ่ือตรวจสอบสมมตฐิานตอ่ไป  

การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล 
 2.1 เป รียบ เทียบคะแนนผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียน วิทยาศาสต ร์ของนัก เรียน 
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้และหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยหน่วยการ
เรียนรู้แบบบรูณาการ เร่ือง ผกักระเฉด โดยวิธีการทางสถิต ิt-test for Dependent Samples   
 2.2 เปรียบเทียบคะแนนจิตวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนได้รับ
การจัดการเรียนรู้และหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เร่ือง  
ผกักระเฉด โดยวิธีการทางสถิต ิt-test for Dependent Samples  
 2.3 เปรียบเทียคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 70) โดยวิธีการทางสถิติ t-test 
for One Sample 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยหนว่ยการเรียนรู้แบบบรูณาการ เร่ือง ผกักระเฉด  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 และสอดคล้องกบัสมมตฐิานข้อท่ี 1  

2. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยหนว่ยการเรียนรู้แบบบรูณาการ เร่ือง ผกักระเฉด  
มีจิตวิทยาศาสตร์หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้ อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .01 และสอดคล้องกบัสมมตฐิานข้อท่ี 2 
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3. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้แบบบรูณาการ เร่ือง ผกักระเฉด  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด  (ร้อยละ 70)  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสอดคล้องกบัสมมตฐิานข้อท่ี 3 

อภปิรายผลการวิจัย 
1. นกัเรียนมีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้สูง

กวา่ก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้ สามารถอภิปรายได้ดงันี ้

นกัเรียนมีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้สงูกว่า
ก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีสร้างขึน้ เป็น
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีน าความรู้ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มาเช่ือมโยงเข้ากับ
ผักกระเฉดท่ีเป็นพืชในท้องถ่ิน ซึ่งประกอบไปด้วยสาระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต  
สาระท่ี 3 สารและสมบตัิของสาร  สาระท่ี 4  แรงและการเคล่ือนท่ี  โดยมีการก าหนดเนือ้หาท่ีมี
ความสมัพนัธ์กนัมาจดักลุม่ให้เช่ือมโยงกนั  มีการจดักิจกรรมอยา่งหลากหลายสอดคล้องกบัความ
เป็นจริง  ท าให้นกัเรียนมองเห็นเนือ้หาในภาพรวมเห็นความสมัพนัธ์ระหว่างเนือ้หาโดยไม่แบง่แยก
เนือ้หาวิชา จึงท าให้ลดความซ า้ซ้อนของวิชา และลดระยะเวลาในการสอน ผนวกกบักระบวนการ
จดักิจกรรมท่ีผู้วิจยัใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ท าให้นกัเรียนเกิดการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง ฝึกการคดิ การเช่ือมโยงเหตผุล ซึ่งเป็นผลให้นกัเรียนเกิดการพฒันาทกัษะและเกิดการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้ใช้กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา พัฒนาความสามารถทาง
สติปัญญาท่ีหลากหลาย  ตอบสนองความต้องการท่ีแตกตา่งกันของนกัเรียนแต่ละบุคคล น าเอา
ความรู้ท่ีมีอยู่มาเช่ือมโยงกับความรู้ใหม่หลอมรวมความรู้และประสบการณ์น าไปแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวนั สอดคล้องกับ พรทิพย์ ศิริภัทราชยั (2556: 49) ได้กล่าวว่า การบูรณาการเป็นการ
น าศาสตร์ด้านต่างๆ มาบูรณาการในห้องเรียนกับชีวิตจริง เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 
นกัเรียนได้เห็นประโยชน์ คณุคา่ของการเรียนและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ สอดคล้อง
กับพิมพันธ์ เดชะคุปต์  พเยาว์ ยินดีสุข และ ราเชน มีศรี (2556: 12) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้แบบ
การบูรณาการนัน้ ผู้ เรียนจะเกิดการเรียนรู้หรือตอบปัญหาท่ีสงสัยด้วยการผสมผสานสาระ
กระบวนการวิธีสอน เทคนิคท่ีเน้นให้ผู้ เรียนปฏิบัติ ด้วยการสอดแทรกสาระความรู้อ่ืนๆ และ
คุณธรรมจริยธรรมอย่างเหมาะสม เกิดความสมบูรณ์อย่างสมดุลเสมือนเป็นชีวิตของผู้ เรียน 
นอกจากนีซ้ึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของกนกพรรณ โชคชัย (2554: 134-135) ท่ีพบว่าการ
พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  6 โดยใช้การสอนแบบบูรณการ 
ท าให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการภายในกลุ่ม
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สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีค่าเฉล่ียความก้าวหน้าของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเท่ากับ 31.73 
และสอดคล้องกับผลการวิจยัของศิริรัตน์ ราชยอด (2558: 90) ท่ีศึกษาการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ เร่ือง ระบบร่างกายของมนุษย์ กับนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนและสงูกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดร้อยละ 65 อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .05  อีกทัง้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของเอกราช ดีเลิศ (2552: 68-69) ท่ีพบว่า 
นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจดัการเรียนแบบบรูณาการกบันกัเรียนท่ีเรียนแบบ
ปกต ิมีผลสมัฤทธ์ิด้านความรู้ เจตคติ และด้านการปฏิบตัิ มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 และนกัเรียนท่ีเรียนโภชนาการแบบบูรณาการมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียน
การสอนแบบบรูณาการโดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก  
 

2. นักเรียนมีคะแนนจิตวิทยาศาสตร์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการ
จดัการเรียนรู้ สามารถอภิปรายได้ดงันี ้

นกัเรียนมีคะแนนจิตวิทยาศาสตร์หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้สงูกวา่ก่อนได้รับการจดัการ
เรียนรู้ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีสร้างขึน้สอดคล้องกับสภาพการ
ด าเนินชีวิตของคนในชมุชน การจดักิจกรรมการเรียนการสอนในแตล่ะหน่วยจึงมีการจดักิจกรรมท่ี
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และจดักิจกรรมท่ีหลากหลายท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากประสบการณ์จริงท่ีได้ลงมือปฏิบัติ ซึ่งเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านความอยากรู้อยากเห็นมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มขึน้สูงท่ีสุด ด้านความมีเหตผุล ด้านความ
รอบคอบ ด้านความร่วมมือช่วยเหลือและด้านความรับผิดชอบ มีคะแนนเฉล่ียรองลงมาตามล าดบั 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยท่ีสร้างขึน้ท าให้ผู้ เรียนเกิดความท้าทายและ
ความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ใกล้ตวั รู้จกัแสวงหาความรู้โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ มีอิสระทางความคิด เกิดการแลกเปล่ียนแนวคิดและอภิปรายร่วมกัน สามารถ
เช่ือมโยงความรู้ในบทเรียนเข้ากับความรู้ใหม่ตลอดจนสามารถอธิบายและตอบค าถามได้อย่างมี
หลกัการและเหตผุล ท่ีส าคญัด้วยการจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นให้นกัเรียนได้ลงมือปฏิบตัิ
จริงร่วมกันเป็นกลุ่ม ท าให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างอิสระ ท าให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิดการ
กระท า การแสวงหาความรู้และการตัดสินใจของนักเรียนปรากฏออกมาในรูปของพฤติกรรมท่ี
แสดงออกให้เห็นได้ จึงถือได้ว่าการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้ เรียนได้ลงมือท าเป็นปัจจัยท่ี
ส าคัญท่ีส่งผลให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ ส่งผลให้
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นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย สอดคล้องกับดวงใจ สีเขียว (2553: 10) ท่ีกล่าวว่า
จิตวิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกบัการแสดงความรู้สึกท่ีมีต่อการคิดการกระท า การตดัสินใจ หรือความ
สงสัยและความกระตือรือร้นท่ีจะหาค าตอบ ซึ่งแสดงออกมาให้เห็นในรูปของพฤติกรรมและ
ยอมรับเม่ือมีเหตุผลเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับทรายทอง พวกสันเทียะ และสุชาดา บวรกิติวงศ์ 
(2554. 59-61) ท่ีกล่าวว่าในการพัฒนาคุณลักษณะด้านต่างๆ ของจิตวิทยาศาสตร์มีหลายวิธี
ขึน้อยู่กับประสบการณ์ความรู้ความสามารถของครู วิธีการจัดการเรียนการสอน และท่ีส าคัญ
ขึน้อยู่กบัตวันกัเรียนเอง การจดักิจกรรมการเรียนแบบบรูณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาไทยระดับประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการวิจัยพบว่า
นกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบบรูณาการมีคณุลกัษณะของจิตวิทยาศาสตร์มีความ
สนใจใฝ่รู้ มีความอยากรู้อยากเห็น มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบและความมีเหตผุลท่ีดีขึน้  
นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัผลการวิจยัของปราณีต ช่างสีดา (2559. 130-131) ท่ีพบว่า ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนหนว่ยการเรียนรู้พฤติกรรมและการตอบสนองตอ่สิ่งเร้าของสตัว์ ความสามารถในการ
แก้ปัญหาและจิตวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสูงกว่าเกณฑ์(ร้อยละ 70) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 และสอดคล้องกับบิลเลห์ และซาคาริเอส (Billeh; & Zakhriades. 1975: 155-156) ท่ีพบว่า 
นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาในไซปรัสมีจิตวิทยาศาสตร์และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ มี
ความสมัพนัธ์กนัในทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 

3. นกัเรียนมีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้สูง
กวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 70) สามารถอภิปรายได้ดงันี ้

นกัเรียนมีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้สงูกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนด(ร้อยละ 70) ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีพัฒนานัน้
สอดคล้องกบัสภาพจริงในท้องถ่ินและการด าเนินชีวิตของคนในชมุชน มีการให้ความรู้และเทคนิค
ภมูิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้าน เกิดความร่วมมือระหวา่งชมุชนและโรงเรียน ท าให้เกิดความมีสว่น
ร่วมในกระบวนการจดัการเรียนการสอน การสร้างประสบการณ์จริงมุ่งเน้นให้นกัเรียนได้เรียนรู้จาก
การลงมือปฏิบตัิ จะช่วยเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดความสามารถอย่างเต็มท่ี การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีน าเร่ืองใกล้ตวัของนักเรียนมาใช้ในการเรียนการสอนจะเป็นตวัช่วย
กระตุ้ นความอยากรู้ของนักเรียน ให้บทเรียนกลายเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ เกิดการเรียนรู้ อย่างมี
ความหมาย เข้าใจสภาพชุมชน และภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตนส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
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ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด สอดคล้องกับสันต์ สุวทันพรกูล (2551 :258) 
ท่ี กลา่ววา่ การบรูณาการท่ีผสมผสานเนือ้หาเช่ือมโยงกบัความคุ้นเคยในชีวิตประจ าวนั ท่ีเป็นเร่ือง
ใกล้ตวัในชมุชนและท้องถ่ิน ท าให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในสถานการณ์ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ท่ี  
หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยัของจารีพร ผลมูล (2558: 93) ท่ีพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ 
บรูณาการแบบ STEAM กรณีศกึษาชมุชนวงัตะกอ กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โดยหนว่ยการ
เรียนรู้นีส้อดคล้องกบัวิถีการด าเนินชีวิต กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นด้วยสิ่งแวดล้อมรอบตวั เปิด 
โอกาสให้นักเรียนได้ประสบการณ์ตรง เช่ือมโยงข้อเท็จจริงและมีความสุขในการเรียน ส่งผลให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึน้  และผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 65) อีกทัง้ยังสอดคล้อง
ผลการวิจยั ของศิริลกัษณ์ ชาวลุ่มบวั (2558: 147) ท่ีท าการศกึษาผลการจดักิจกรรมตามแนวทาง
สะเต็มศกึษา กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โดยการน าวิถีชีวิตของคนในท้องถ่ินผนวกกบัสภาพ
ปัญหาและ ความต้องการในปัจจุบันกลายเป็นหัวเร่ือง ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้เนือ้หาจาก
สิ่งแวดล้อมใกล้ตวั สมัพนัธ์กบัประสบการณ์เดิมของตนเอง ส่งผลให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนสงูขึน้ และ มากกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 65)  

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1.1 การจัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีสอดคล้องกับสภาพ
ท้องถ่ิน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีปราชญ์ชาวบ้านให้ความรู้ภูมิปัญญาท่ี
หลากหลาย สง่ผลให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนเพิ่มสงูขึน้ ดงันัน้เพ่ือให้หน่วยการ
เรียนรู้แบบบูรณาการมีคณุภาพ ครูจ าเป็นต้องศึกษาสภาพแวดล้อม บริบทของโรงเรียน และวิถี
ชีวิตความเป็นอยูข่องคนในชมุชน  

1.2 ครูผู้สอนควรมีการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย และตรงตามสภาพจริง เช่น  
วดัประเมินผลในภาคปฏิบตัิและวดัผลเป็นระยะ จะท าให้ทราบพฒันาการด้านความรู้และทกัษะ
อ่ืนๆ 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
2.1 ควรท าการศกึษาวิจยัและพฒันาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีใช้ชุมชนเป็น

ฐาน และจดัท าให้เป็นหลกัสตูรท้องถ่ิน  
2.2 ควรท าการศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ ท่ี

สอดคล้องกับชุมชนในท้องถ่ิน เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบ STEM Education และ  
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STEAM Education เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) 
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         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
         มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ 
 
2. อาจารย์อนสุสรา  เฉลิมศรี    อาจารย์ประจ าวิชาวิทยาศาสตร์  
         โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
         ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
 
3. อาจารย์มยรุฉตัร บญุมาหล้า   อาจารย์ประจ าวิชาวิทยาศาสตร์  
         ต าแหนง่ช านาญการพิเศษ โรงเรียนวดัศรีวารีน้อย 
 



 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
การวิเคราะห์หาความสอดคล้องของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
 
- ตาราง 6 การประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการและแผนการ
จดัการเรียนรู้  
- ตาราง 7 การประเมินความสอดคล้อง (IOC) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ (ชดุท่ี 1) 
- ตาราง 8 การประเมินความสอดคล้อง (IOC) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ (ชดุท่ี 2) 
- ตาราง 9 การประเมินความสอดคล้อง (IOC) แบบวดัจิตวิทยาศาสตร์ (ชดุท่ี 1) 
- ตาราง 10 การประเมินความสอดคล้อง (IOC) แบบวดัจิตวิทยาศาสตร์ (ชดุท่ี 2) 
- ตาราง 11 การวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ (ชดุท่ี 1) 
- ตาราง 12 การวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ (ชดุท่ี 2) 
- ตาราง 13 การวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ค่า  t ของแบบทดสอบวัดจิตวิทยาศาสตร์  
(ชดุท่ี 1)  
- ตาราง 14 การวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ค่า  t ของแบบทดสอบวัดจิตวิทยาศาสตร์  
(ชดุท่ี 2)  
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าย
เห
มา
ะส
มแ
ละ
สอ
ดค
ล้อ
งก
บัค
วา
มส
าม
าร
ถผ
ู้เรีย

น 
1 

1 
1 

3 
1.0

0 
ใช้
ได้

 

กิจ
กร
รม
เน้
นท
กัษ

ะก
ระ
บว
นก
าร
คดิ
  ก
าร
ลง
มือ
ปฏิ

บตั
ิ 

1 
1 

1 
3 

1.0
0 

ใช้
ได้

 

วิธี
กา
รว
ดัผ
ลแ
ละ
เค
ร่ือ
งม
ือส
อด
คล้
อง
กบั
วตั
ถปุ
ระ
สง
ค์แ
ละ
กิจ
กร
รม

 
1 

1 
1 

3 
1.0

0 
ใช้
ได้

 

รว
ม 

 
 

 
3 

1.0
0 

ใช้
ได้
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ตาราง 7 การประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (ชดุท่ี 1) 

ที่ 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม IOC ที่ 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม IOC 
1 2 3 1 2 3 

1 1 1 1 3 1.00 16 1 1 1 3 1 
2 1 1 1 3 1.00 17 1 1 1 3 1 
3 1 1 1 3 1.00 18 1 0 1 2 1 
4 -1 1 1 1 0.33 19 1 1 1 3 1 
5 1 1 1 3 1.00 20 1 1 1 3 1 
6 1 0 1 2 0.67 21 1 1 1 3 1 
7 1 1 1 3 1.00 22 1 1 1 3 1 
8 1 1 1 3 1.00 23 1 0 1 2 1 
9 1 1 1 3 1.00 24 1 -1 1 1 1 
10 1 0 1 2 0.67 25 1 1 1 3 1 
11 1 0 1 2 0.67 26 1 1 1 3 1 
12 1 1 1 3 1.00 27 1 1 1 3 1 
13 1 1 1 3 1.00 28 1 1 1 3 1 
14 1 1 1 3 1.00 29 1 1 1 3 1 
15 1 1 1 3 1.00 30 1 1 0 2 1 
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ตาราง 8 การประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (ชดุท่ี 2) 

ที่ 
ผู้เช่ียวชาญคนท่ี 

รวม IOC ที่ 
ผู้เช่ียวชาญคนท่ี 

รวม IOC 
1 2 3 1 2 3 

1 1 1 1 3 1.00 16 1 0 1 2 0.67 
2 1 1 1 3 1.00 17 -1 -1 0 -2 -0.67 
3 1 1 1 3 1.00 18 1 1 1 3 1.00 
4 1 0 1 2 0.67 19 1 1 1 3 1.00 
5 1 1 0 2 0.67 20 1 1 1 3 1.00 
6 1 1 1 3 1.00 21 1 1 1 3 1.00 
7 1 1 1 3 1.00 22 1 1 1 3 1.00 
8 1 1 1 3 1.00 23 1 1 1 3 1.00 
9 1 1 1 3 1.00 24 1 -1 1 1 0.33 
10 1 1 1 3 1.00 25 1 1 1 3 1.00 
11 1 1 1 3 1.00 26 1 1 1 3 1.00 
12 1 1 1 3 1.00 27 1 1 1 3 1.00 
13 1 1 1 3 1.00 28 1 1 1 3 1.00 
14 1 1 1 3 1.00 29 1 1 1 3 1.00 
15 1 1 1 3 1.00 30 1 1 1 3 1.00 

 
  



  

 

103 

ตาราง 9 การประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวดัจิตวิทยาศาสตร์ (ชดุท่ี 1) 

ที่ 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม IOC ที่ 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม IOC 
1 2 3 1 2 3 

1 1 1 1 3 1.00 16 1 1 1 3 1.00 

2 1 1 1 3 1.00 17 1 1 1 3 1.00 

3 1 1 1 3 1.00 18 -1 0 1 0 0.00 

4 -1 1 1 1 0.33 19 1 1 1 3 1.00 

5 1 1 1 3 1.00 20 1 1 1 3 1.00 

6 -1 1 1 1 0.33 21 1 1 1 3 1.00 

7 1 1 1 3 1.00 22 1 1 1 3 1.00 

8 1 1 1 3 1.00 23 1 0 1 2 0.67 

9 -1 1 -1 -1 -0.33 24 1 1 1 3 1.00 

10 1 1 1 3 1.00 25 -1 -1 -1 -3 -1.00 

11 1 1 1 3 1.00 26 1 1 1 3 1.00 

12 0 0 -1 -1 -0.33 27 -1 1 1 1 0.33 

13 1 1 1 3 1.00 28 1 1 1 3 1.00 

14 1 0 1 2 0.67 29 1 1 1 3 1.00 

15 1 1 1 3 1.00 30 1 1 1 3 1.00 
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ตาราง 10 การประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวดัจิตวิทยาศาสตร์ (ชดุท่ี 2) 

ที่ 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม IOC ที่ 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม IOC 
1 2 3 1 2 3 

1 1 1 1 3 1.00 16 1 -1 1 1 0.33 

2 1 0 1 2 0.67 17 -1 1 1 1 0.33 

3 1 1 1 3 1.00 18 1 1 1 3 1.00 

4 1 1 1 3 1.00 19 1 1 1 3 1.00 

5 1 0 1 2 0.67 20 1 1 1 3 1.00 

6 1 1 1 3 1.00 21 -1 1 -1 -1 -0.33 

7 -1 1 1 1 0.33 22 1 0 1 2 0.67 

8 1 1 1 3 1.00 23 1 1 1 3 1.00 

9 1 1 1 3 1.00 24 1 1 1 3 1.00 

10 -1 1 0 0 0.00 25 1 1 1 3 1.00 

11 1 1 1 3 1.00 26 1 0 1 2 0.67 

12 1 0 1 2 0.67 27 1 0 1 2 0.67 

13 1 1 1 3 1.00 28 -1 1 0 0 0.00 

14 1 1 1 3 1.00 29 1 1 1 3 1.00 

15 1 1 1 3 1.00 30 1 1 1 3 1.00 
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ตาราง 11 ผลการวิเคราะห์คา่ความยากง่าย (p) คา่อ านาจจ าแนก (r) และคา่ความเช่ือมัน่ของ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ (ชดุท่ี 1) 

ข้อที่ ค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ข้อที่ ค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 

1 0.378 0.600 16 0.568 0.600 

2 0.865 0.300 17 0.027 0.100 

3 0.135 0.000 18 0.703 0.800 

4 0.676 0.200 19 0.541 0.800 

5 0.486 0.700 20 0.378 0.400 

6 0.243 0.500 21 0.622 0.400 

7 0.568 0.400 22 0.108 0.100 

8 0.649 0.300 23 0.568 0.600 

9 0.135 0.100 24 0.892 0.300 

10 0.378 0.700 25 0.568 0.200 

11 0.378 0.300 26 0.405 0.300 

12 0.541 0.700 27 0.270 0.100 

13 0.405 0.600 28 0.351 0.100 

14 0.270 0.300 29 0.514 0.600 

15 0.378 0.100 30 0.486 0.600 

คา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัมีคา่เทา่กบั 0.71 
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ตาราง 12 ผลการวิเคราะห์คา่ความยากง่าย (p) คา่อ านาจจ าแนก (r) และคา่ความเช่ือมัน่ของ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ (ชดุท่ี 2) 

ข้อที่ ค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ข้อที่ ค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 

1 0.649 0.727 16 0.324 0.311 

2 0.595 0.644 17 0.672 0.462 

3 0.622 0.023 18 0.324 -0.023 

4 0.676 0.379 19 0.216 -0.015 

5 0.108 -0.008 20 0.486 0.652 

6 0.622 0.205 21 0.324 -0.114 

7 0.676 0.462 22 0.342 -0.114 

8 0.432 0.212 23 0.514 0.742 

9 0.081 0.083 24 0.270 0.144 

10 0.486 0.568 25 0.405 0.659 

11 0.568 0.212 26 0.270 0.492 

12 0.459 0.561 27 0.784 0.455 

13 0.378 0.402 28 0.486 0.394 

14 0.784 0.371 29 0.514 0.568 

15 0.541 0.477 30 0.784 0.455 

คา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัมีคา่เทา่กบั 0.66 
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ตาราง 13 ผลการวิเคราะห์คา่อ านาจจ าแนกรายข้อ คา่ t ของแบบทดสอบวดัจิตวิทยาศาสตร์  
(ชดุท่ี 1) 

ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 

1 2.16* 16 3.05 
2 1.73 17 4.65 
3 2.97** 18 2.16* 
4 2.88** 19 2.37* 
5 0.77 20 2.23 
6 0.69 21 3.94 
7 2.50 22 2.12 
8 1.68 23 3.60* 
9 0.48 24 1.57 
10 2.54* 25 5.24 
11 3.50* 26 2.99 
12 3.88 27 3.10** 
13 4.26* 28 3.18** 
14 1.78 29 3.27** 
15 1.52 30 2.05 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
คา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัมีคา่เทา่กบั 0.78 
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ตาราง 14 ผลการวิเคราะห์คา่อ านาจจ าแนกรายข้อ คา่ t ของแบบทดสอบวดัจิตวิทยาศาสตร์  
(ชดุท่ี 2) 

ข้อ ค่า t ข้อ ค่าt 

1 4.81 16 4.02** 
2 3.15** 17 4.57** 
3 1.44 18 2.54 
4 1.19 19 1.95 
5 5.34** 20 3.80** 
6 2.31* 21 2.17* 
7 2.60** 22 2.70** 
8 3.54** 23 2.99 
9 2.33* 24 2.99** 
10 -.18 25 5.99** 
11 5.57 26 4.75** 
12 4.81* 27 3.45 
13 4.44 28 3.57 
14 3.55** 29 2.70 
15 5.54** 30 3.91** 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
คา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัมีคา่เทา่กบั 0.80 
 



  

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค. 
การวิเคราะห์หาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
- ตาราง 15 ค่าความยากง่าย (p) อ านาจจ าแนก(r) และค่าความเช่ือมัน่ ของแบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

- ตาราง 16 อ านาจจ าแนก (t) และความเช่ือมัน่ (α- coefficient) ของแบบวดัจิตวิทยาศาสตร์ 
- ตาราง 17 คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้และหลงัได้รับการจดัการ
เรียนรู้ด้วยหนว่ยการเรียนรู้แบบบรูณาการเร่ือง ผกักระเฉด 
- ตาราง 18 คะแนนจิตวิทยาศาสตร์ก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้และหลังได้รับการจดัการเรียนรู้ 
ด้วยหนว่ยการเรียนรู้แบบบรูณาการเร่ือง ผกักระเฉด 
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ตาราง 15 คา่ความยากง่าย (p) อ านาจจ าแนก(r) และคา่ความเช่ือมัน่ ของแบบทดสอบ 
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์  

ข้อที่ p r ข้อที่ p r 
1 0.38 0.60 16 0.57 0.60 
2 0.59 0.64 17 0.20 0.40 
3 0.67 0.20 18 0.70 0.80 
4 0.67 0.38 19 0.54 0.80 
5 0.49 0.70 20 0.49 0.65 
6 0.62 0.21 21 0.62 0.40 
7 0.57 0.40 22 0.57 0.60 
8 0.64 0.30 23 0.51 0.74 
9 0.20 0.40 24 0.89 0.30 
10 0.49 0.57 25 0.57 0.20 
11 0.57 0.21 26 0.41 0.30 
12 0.54 0.70 27 0.78 0.46 
13 0.40 0.60 28 0.49 0.39 
14 0.78 0.37 29 0.51 0.60 
15 0.54 0.48 30 0.49 0.60 

คา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ มีคา่เทา่กบั 0.77 
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ตาราง 16 อ านาจจ าแนก (t) และความเช่ือมัน่ (α- coefficient) ของแบบวดัจิตวิทยาศาสตร์ 

ข้อที่ อ านาจจ าแนก ข้อที่ อ านาจจ าแนก 
1 2.16* 16 4.02** 
2 3.15** 17 4.57** 
3 2.97** 18 2.16* 
4 2.88** 19 2.37* 
5 5.34** 20 3.80** 
6 2.31* 21 2.17* 
7 2.60** 22 2.70** 
8 3.54** 23 3.60** 
9 2.33* 24 2.99** 
10 2.54* 25 5.99** 
11 3.50** 26 4.75** 
12 4.81** 27 3.71** 
13 4.26** 28 3.18** 
14 3.55** 29 3.27** 
15 5.54** 30 3.91** 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

คา่ความเช่ือมัน่ (α- coefficient) ของแบบวดัจิตวิทยาศาสตร์ มีคา่เทา่กบั 0.88 
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ตาราง 17 คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ก่อนได้รับการจดัการ
เรียนรู้และหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยหนว่ยการเรียนรู้แบบบรูณาการ เร่ือง ผกักระเฉด 

คนที่ 
เต็ม  30 คะแนน 

คนที่ 
เต็ม  30 คะแนน 

ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 
1 25 11 17 26 11 
2 28 15 18 21 10 
3 26 12 19 22 13 
4 21 10 20 29 16 
5 17 9 21 20 11 
6 24 12 22 20 13 
7 27 11 23 23 12 
8 22 13 24 17 9 
9 26 14 25 28 15 
10 28 13 26 23 11 
11 16 7 27 27 14 
12 26 13 28 16 9 
13 27 16 29 15 8 
14 16 8 30 18 10 
15 24 13 31 25 11 
16 27 12 32 27 14 
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ตาราง 18 คะแนนจิตวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้
และหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยหนว่ยการเรียนรู้แบบบรูณาการเร่ือง ผกักระเฉด 

คนที่ 
เต็ม 150 คะแนน 

คนที่ 
เต็ม 150 คะแนน 

ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 134 110 17 102 92 
2 136 107 18 115 98 
3 133 102 19 139 107 
4 110 98 20 124 110 
5 101 94 21 125 116 
6 126 101 22 118 93 
7 128 106 23 138 110 
8 127 99 24 110 89 
9 134 104 25 105 90 
10 122 92 26 107 91 
11 105 89 27 101 87 
12 130 118 28 138 102 
13 133 121 29 116 96 
14 134 110 30 124 112 
15 136 107 31 103 97 
16 133 102 32 100 88 

 



  

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง. 
ตัวอย่างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
- ตวัอยา่งหนว่ยการเรียนรู้แบบบรูณาการ เร่ือง ผกักระเฉด 
- ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ 
- ตวัอยา่งแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
- ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้ 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 

หนว่ยการเรียนรู้เร่ือง ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ เร่ือง ดอกสมบรูณ์เพศ และดอกครบสว่น 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  5       เวลา 2 คาบ 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวั้ด 
ว 1.1  ป 5/1  สงัเกตและระบสุว่นประกอบของดอกและโครงสร้างท่ีเก่ียวข้องกบัการ

สืบพนัธุ์ของ  พืชดอก 
ว 8.1 ป 5/1-8 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายของดอกสมบรูณ์เพศ และดอกครบส่วนได้ (K)            
2. จ าแนกประเภทของพืชดอกโดยใช้เกณฑ์ส่วนประกอบของดอกและเกสรเป็นเกณฑ์ได้(P) 
3. ทกัษะการสงัเกต การลงความเห็นข้อมลู และการสรุปผล (P) 
4. มีความอยากรู้อยากเห็น  ความรับผิดชอบ ความรอบคอบ ความร่วมมือช่วยเหลือ  และ

ความมีเหตผุล(A)  
3. สาระส าคัญ 

การจ าแนกดอกของพืช จ าแนกโดยใช้เกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
1. ใช้เกสรตวัผู้และเกสรตวัเมียเป็นเกณฑ์ แบง่เป็น  

1.1 ดอกสมบรูณ์เพศ คือ ดอกท่ีมีเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียอยูใ่นดอกเดียวกนั เชน่  
ดอกพูร่ะหง ดอกกล้วยไม้  ดอกกหุลาบ ดอกชบา ดอกมะเขือ ดอกข้าว ดอกบวั 
เป็นต้น 

1.2 ดอกไมส่มบรูณ์เพศ คือ ดอกท่ีมีเกสรเพศผู้และเพศเมียอยา่งเดียวในดอกหนึง่
ดอก เชน่ ดอกข้าวโพด ดอกฟักทอง ดอกมะละกอ ดอกมะยม ดอกต าลงึ ดอก
บวบ เป็นต้น 

2. ใช้สว่นประกอบของดอกเป็นเกณฑ์ แบง่เป็น 
2.1 ดอกสมบรูณ์ คือ ดอกท่ีมีส่วนประกอบครบทัง้ 4 สว่น เช่น ดอกบวั ดอกพริก ดอก

กหุลาบ ดอกชบา ดอกพูร่ะหง ดอกมะเขือ เป็นต้น 
2.2 ดอกไมส่มบรูณ์ คือ ดอกท่ีมีสว่นประกอบไมค่รบ 4 สว่น โดยขาดส่วนใดส่วนหนึง่

ไป เชน่ ดอกมะระ ดอกต าลงึ ดอกบวบ ดอกฟักทอง ดอกมะพร้าว ดอกมะละกอ 
เป็นต้น  
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กรณีศึกษาพืชเศรษฐกิจของชุมชน คือ ผกักระเฉด เป็นพืชท่ีสามารถเจริญเติบโตได้ดีทัง้
บนบกและในน า้ โครงสร้างดอกของผักกระเฉดออกเป็นช่อกลมสีเหลืองขนาดประมาณ 2 
เซนติเมตร ก้านช่อดอกยาว 5-12 ซม. ดอกย่อยสมบูรณ์เพศอยู่ตรงกลาง กลีบเลีย้งเช่ือมกันยาว 
2.4-3.7 มิลลิเมตร ปลายแยก 5 แฉก กลีบดอก 5 กลีบ ยาว 3-4.3 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้  10 อัน 
ดอกท่ีเป็นหมันขนาดใหญ่กว่าอยู่ด้านนอก ผล เป็นฝักแบน ขอบขนานกว้าง 0.8-1 เซนติเมตร. 
ยาว 1.5-3 เซนตเิมตร แห้งแล้วแตก มี 4-8 เมล็ด รูปไข ่
กระบวนการจัดการเรียนรู้  
 1). ขัน้สร้างความสนใจ  
  1. ตัง้ค าถามทบทวนความรู้เดมิท่ีเรียนมา เพ่ือกระตุ้นการคดิของผู้ เรียน ดงันี  ้
                 - สว่นประกอบของดอก ประกอบด้วยก่ีส่วนอะไรบ้าง (4 สว่น คือ กลีบเลีย้ง กลีบดอก 
เกสรตวัผู้  และเกสรตวัเมีย) 
                 - สว่นประกอบใดของพืชท่ีเก่ียวข้องกบัการสืบพนัธุ์ของพืชโดยตรง (เกสรตวัผู้และเกสร
ตวัเมีย) 
                 - เราสามารถจ าแนกดอกของพืชได้อย่างไร (จ าแนกดอกโดยใช้สว่นประกอบของดอก
เป็นเกณฑ์ และใช้เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียเป็นเกณฑ์)  
 2). ขัน้ส ารวจและค้นหา  
          1. ครูแบง่กลุม่นกัเรียนออกเป็น 6 กลุม่  กลุม่ละเทา่ๆกนั 

          2. ครูให้นกัเรียนศกึษาสว่นประกอบของดอกทัง้ท่ีมีสว่นประกอบครบทัง้ 4 ส่วน และมี
สว่นประกอบไมค่รบ 4 สว่น และเป็นดอกท่ีหาได้ง่ายและนกัเรียนรู้จกั พร้อมทัง้สงัเกต
สว่นประกอบของดอกไม้แตล่ะชนิด และบนัทกึลงในใบกิจกรรมท่ี 5 เร่ือง สว่นประกอบของดอก 
 3). ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป  
   1. นกัเรียนแตล่ะกลุม่ท าการส ารวจและสรุปผล  พร้อมเปรียบเทียบน าเสนอหน้าชัน้ และ
อภิปรายผลร่วมกนั   

2. ครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนซกัถามในสิ่งท่ีสงสยั และแลกเปล่ียนความคดิเห็น  
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 4). ขัน้ขยายความรู้  
1. ครูอธิบายความรู้เพิ่มเตมิเร่ือง ดอกของผกักระเฉด ซึง่ออกเป็นช่อกลมสีเหลืองขนาด

ประมาณ 2 เซนตเิมตร ก้านชอ่ดอกยาว 5-12 ซม. ดอกย่อยสมบรูณ์เพศอยูต่รงกลาง กลีบเลีย้ง
เช่ือมกนัยาว 2.4-3.7 มิลลิเมตร ปลายแยก 5 แฉก กลีบดอก 5 กลีบ ยาว 3-4.3 มิลลิเมตร เกสร
เพศผู้  10 อนั ดอกท่ีเป็นหมนัขนาดใหญ่กวา่อยู่ด้านนอก ผล เป็นฝักแบน ขอบขนานกว้าง 0.8-1 
เซนตเิมตร. ยาว 1.5-3 เซนติเมตร แห้งแล้วแตก มี 4-8 เมล็ด รูปไข ่
 5). ขัน้ประเมินผล   
             1. ครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนตรวจสอบในสิ่งท่ีรู้ และสรุปความรู้ให้เข้าใจตรงกนั และตอบ
ค าถามดงันี ้
                 - ถ้าไมจ่ าแนกดอกของพืชโดยใช้ส่วนประกอบของดอกหรือเกสรเป็นเกณฑ์ จะสามารถ
จ าแนกดอกของพืชโดยใช้เกณฑ์อะไรได้อีกบ้าง (จ านวนกลีบดอก สีของดอก) 
                 - ดอกไม้ทกุชนิดต้องมีสว่นประกอบครบทัง้ 4 สว่นหรือไม ่( ไมท่กุชนิด ดอกไม้บางชนิด
อาจไมมี่สว่นประกอบส่วนใดสว่นหนึง่) 
                 - ดอกสมบรูณ์เพศ จดัเป็นดอกครบสว่นเสมอ จากข้อความนีถ้กูต้องหรือไม ่(ไมถ่กูต้อง 
เพราะดอกสมบรูณ์เพศอาจเป็นดอกไมค่รบสว่น เน่ืองจากในหนึง่ดอกอาจมีสว่นประกอบของดอก
ไมค่รบทัง้ 4 สว่น) 
             2. ครูให้นกัเรียนท ากิจกรรม  Exit  Ticket ตรวจสอบความรู้นกัเรียน 
5.   ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 

1. ใบกิจกรรมท่ี 5 สว่นประกอบของพืชดอก 
2. หนงัสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 
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6. การวัดและประเมินผล  
จุดประสงค์ วิธี เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. อธิบายความหมายของดอกสมบรูณ์เพศ 
และดอกครบสว่นได้ (K)   

ตรวจใบ
กิจกรรมที ่5 

แบบประเมินใบ
กิจกรรม 

เนือ้หาถกูต้องครบถ้วน
ร้อยละ 70 ขึน้ไป 

1. จ าแนกประเภทของพชืโดยใช้สว่นตา่งๆ
เป็นเกณฑ์ได้ (P) 
2. ทกัษะการสงัเกต การลงความเห็นข้อมลู 
และการสรุปผล (P) 

 
ตรวจใบ
กิจกรรมที่ 5 

 
แบบประเมินใบ
กิจกรรม 

 
เนือ้หาถกูต้องครบถ้วน
ร้อยละ 70 ขึน้ไป 

1. มีความอยากรู้อยากเห็น  ความรับผิดชอบ 
ความรอบคอบ ความร่วมมือชว่ยเหลอื  และ
ความมเีหตผุล(A) 
 

สงัเกตการ
พฤติกรรม
รายบคุคล 
 

แบบบนัทกึการ
สงัเกตพฤติกรรม
รายบคุคล และ
รายกลุม่ 

 
ได้ระดบัคณุภาพ ด ี

7. บันทกึหลังสอน 

ความรู้ท่ีเกิดขึน้กบั
ผู้ เรียน………………………………………………………………………………….................… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ/สิ่งท่ีได้เรียนรู้………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 ลงช่ือ .......................................... ผู้สอน 

                                                                                 ( นางสาวเหมือนฝัน  ทองดี ) 
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แบบประเมินใบกิจกรรม 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

ความถกูต้อง
ชัดเจน 

ความถกูต้องของ

เนือ้หาถกูต้องสมบรูณ์

ชดัเจนทัง้หมด 

ความถกูต้องของ

เนือ้หาถกูต้อง

สมบรูณ์ถกูต้อง 

ชดัเจนบางสว่น 

ความถกูต้องของ

เนือ้หาถกูต้องแตไ่ม่

ชดัเจน  

เนือ้หาไมถ่กูต้อง 

การใช้ภาษา สือ่ความหมาย 

ถกูต้อง เข้าใจ 

ชดัเจน ไมว่กวน 

ภาษาคอ่นข้าง 

เป็นทางการ ถกูต้อง

ชดัเจน ไมฉี่กค า 

สะกดถกู 

ภาษาไมเ่ป็น

ทางการ  ไมฉี่กค า 

สะกดผิดบ้าง 

ภาษาไมเ่ป็น

ทางการ  ฉีกค า 

สะกดผิดมาก 

เวลา ท างานท่ีได้รับ
มอบหมายให้เสร็จ 
สมบรูณ์ อยา่งเต็ม
ความสามารถ  และ
สง่งานตรง
ก าหนดเวลา   

ท างานท่ีได้รับ
มอบหมายให้เสร็จ 
สมบรูณ์เป็นสว่นใหญ่ 
และสง่งานตรง
ก าหนดเวลาเป็นสว่น
ใหญ่   

ท างานท่ีได้รับ
มอบหมายให้เสร็จ 
สมบรูณ์บางสว่น  
และสง่งานไมต่รง
ก าหนดเวลา   

ท างานท่ีได้รับ
มอบหมายให้ไม่
เสร็จ และสง่งานไม่
ตรงก าหนดเวลา   

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ   

ความถูกต้องครบถ้วน 

ร้อยละ 90 ขึน้ไป 

ร้อยละ 80 – 89 

ร้อยละ 70 – 79 

น้อยกวา่ร้อยละ 69 

ช่วงคะแนน 

12 

9-11 

5-8 

1-4 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก 

ดี 

พอใช้ 

ควรปรับปรุง 
 

  



 122 
 

 

แบบประเมินการปฏิบัตงิานกลุ่ม 
 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีมาก (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
และร่วมมือกันท างาน 

มีการแบง่หน้าที่ความ
รับผิดชอบ และให้ความ
ร่วมมือตลอดการท างาน 

มีการแบง่หน้าที่ความ
รับผิดชอบ แตไ่มใ่ห้ความ
ร่วมมือในการท างาน หรือให้
ความร่วมมือเป็นครัง้คราว 

ไมม่ีการแบง่หน้าที่ความ
รับผิดชอบ และไมใ่ห้
ความร่วมมือในการ
ท างาน 

ความตัง้ใจท างาน/
ความรับผิดชอบ 

ตัง้ใจท างานตลอดเวลา 
ภาระงานเสร็จครบถ้วน
เรียบร้อย ตามเวลาที่
ก าหนด 

ตัง้ใจท างานเป็นบางครัง้ 
ภาระงานครบ แตไ่มเ่สร็จ
ตามเวลาทีก่ าหนด 

ไมต่ัง้ใจท างาน ภาระ
งานไมค่รบ และไมเ่สร็จ
ตามเวลาก าหนด   

การแสดงความคดิเห็น
อย่างมีเหตุผล/การ
ยอมรับความคดิเห็น 

ให้ความร่วมมือในการ
แสดงความคิดเห็น และ
ยอมรับฟังความคิดเห็น
ตลอดการท างาน 

ให้ความร่วมมือในการแสดง
ความคิดเป็นบางครัง้ และ
ยอมรับฟังความคิดเห็นเป็น
บางครัง้ 

ไมใ่ห้ความร่วมมือในการ
แสดงความคิดเห็น และ
ไมย่อมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น  

การแก้ปัญหา/การ
ปรับปรุงผลงานกลุ่ม 

มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าได้เป็นอยา่งดี มีการ
ปรับปรุงผลงาน/ชิน้งาน 
ให้ครบถ้วนมากขึน้  

มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า มีการปรับปรุง ผลงาน/
ชิน้งานเป็นบางครัง้ 

ไมส่ามารถแก้ไขปัญญา
เฉพาะหน้าได้ ไมม่กีาร
ปรับปรุงผลงาน/ชิน้งาน
ของตนเอง  

                                           
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ   

ความถูกต้องครบถ้วน 

ร้อยละ 90 ขึน้ไป 

ร้อยละ 80 – 89 

ร้อยละ 70 – 79 

น้อยกวา่ร้อยละ 69 

ช่วงคะแนน 

12 

9-11 

5-8 

1-4 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก 

ดี 

พอใช้ 

ควรปรับปรุง 
 

  



 123 
 

 

แบบประเมินการปฏิบัตริายบุคคล 
 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีมาก (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
ความอยากรู้อยาก

เห็น 
มีความอยากรู้อยากเห็น 
กระตือรือร้นท่ีจะเรียน
รู้อยูต่ลอดเวลา 

มีความอยากรู้อยากเห็น 
กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้เป็น
บางครัง้ 

ไมม่ีความอยากรู้อยาก
เห็น ไมส่นใจเรียนรู้ใน
ระหวา่งท ากิจกรรม 

ความรับผิดชอบ มีการแบง่หน้าที่ความ
รับผิดชอบ และให้ความ
ร่วมมือตลอดการท างาน 

มีการแบง่หน้าที่ความ
รับผิดชอบ แตไ่มใ่ห้ความ
ร่วมมือในการท างาน หรือให้
ความร่วมมือเป็นครัง้คราว 

ไมม่ีการแบง่หน้าที่ความ
รับผิดชอบ และไมใ่ห้
ความร่วมมือในการ
ท างาน 

ความรอบคอบ ตัง้ใจท างานตลอดเวลา 
ภาระงานถกูต้อง เสร็จ
ครบถ้วนเรียบร้อย ตาม
เวลาทีก่ าหนด 

ตัง้ใจท างานเป็นบางครัง้ 
ภาระงานถกูต้องเป็นสว่น
ใหญ่ ท างานครบ แตไ่ม่
เรียบร้อย และไมเ่สร็จตาม
เวลาทีก่ าหนด 

ไมต่ัง้ใจท างาน ภาระงาน
ไมถ่กูต้องเป็นสว่นใหญ่ 
ท างานไมค่รบ และไม่
เสร็จตามเวลาก าหนด   

ความร่วมมือ
ช่วยเหลือ 

ให้ความร่วมมือในการ
ท ากิจกรรมร่วมกบัผู้อื่น
ตลอดเวลา 

ให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรมเป็นบางครัง้ 

ไมใ่ห้ความร่วมมือในการ
ท ากิจกรรม 

ความมีเหตุผล แสดงความคิดเห็นอยา่ง
มีเหตผุล และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นตลอดการ
ท างาน 

แสดงความคิดเป็นบางครัง้ 
และยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่นบ้างเป็นบางครัง้ 

ไมแ่สดงความคิดเห็น 
และไมย่อมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ   

ความถูกต้องครบถ้วน 

ร้อยละ 90 ขึน้ไป 

ร้อยละ 80 – 89 

ร้อยละ 70 – 79 

น้อยกวา่ร้อยละ 69 

ช่วงคะแนน 

12-15 

9-11 

5-8 

1-4 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก 

ดี 

พอใช้ 

ควรปรับปรุง 
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ค าชีแ้จง  ให้นักเรียนแยกส่วนประกอบของดอก และตดิลงในกระดาษให้ถูกต้อง 
 ค าถามก่อนท ากิจกรรม 

1. นกัเรียนคดิวา่ดอกไม้แตช่นิด มีสว่นประกอบครบทัง้ 4 สว่นหรือไม ่
………................................... 

ชนิดของพืช
ดอก 

ส่วนประกอบของดอก 
กลีบเลีย้ง กลีบดอก เกสรตัวผู้ เกสรตัวเมีย 

 
1. 
 

    

 
2. 
 

    

 
3. 
 

    

 
4. 
 

    

 
5. 
 

    

สรุปผลการท ากิจกรรม 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................  

ใบกิจกรรมที่ 5   ส่วนประกอบของพืชดอก  
 
ช่ือ ............................................................................ชัน้ .............. เลขที่ ............. 

 



 125 
 

 

 ค าถามท้ายกิจกรรม 
1. ดอกท่ีมีสว่นประกอบครบทัง้ 4 สว่น เรียกวา่..................................................................  

เป็นดอกอะไร ............................................................................................................. 
2. ดอกท่ีมีสว่นประกอบไมค่รบ 4 สว่น ขาดสว่นใดสว่นหนึง่ไป เรียกวา่ ............................... 

เป็นดอกอะไร ............................................................................................................. 
3. ดอกท่ีมีเกสรเพศผู้และเพศเมียอยูใ่นดอกเดียวกนัเรียกว่า .............................................. 

เป็นดอกอะไร.............................................................................................................. 
4. ดอกท่ีมีเกสรเพศผู้และเพศเมียไมไ่ด้อยูใ่นดอกเดียวกนัเรียกวา่ ....................................... 

เป็นดอกอะไร ............................................................................................................. 
5. ถ้าดอกไม้มีสว่นประกอบแตล่ะสว่นท่ีแตกตา่งกนั จะสามารถใช้ดอกสืบพนัธุ์ได้หรือไม่...… 

เพราะ......................................................................................................................... 
6. ถ้าหากมีเกสรเพศผู้อยา่งเดียว นกัเรียนคิดวา่จะเกิดผลอย่างไรเกิดขึน้ ............................ 

.................................................................................................................................. 
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ตัวอย่างแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

โรงเรียนวัดหัวคู้   
รายวิชา วิทยาศาสตร์ (ว 15101)           ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5                                               เวลา 60 นาที            

ค าชีแ้จง แบบปรนยั 4 ตวัเลอืก แตล่ะข้อมีค าตอบที่ถกูที่สดุเพยีงข้อเดียว  
               (ข้อละ 1 คะแนน รวม 30 คะแนน) 
1. ลกัษณะใดที่เก่ียวข้องกบัยีนน้อยที่สดุ   

ก. สผิีว             ค. ความสงู 
ข. อารมณ์             ง. สติปัญญา 

 

 
2. จากตาราง ฟ้าได้รับการถา่ยทอดลกัษณะใดจากแม ่ 
      ก. ผมตรง        ค. มีติ่งหแูละหอ่ลิน้ได้  
      ข. ผมหยกัศก   ง. ผมหยกัศกและหอ่ลิน้ได้ 
 
3. “ชาวสวนผสมต้นถัว่ลนัเตา พอ่พนัธุ์เมลด็ขรุขระ 
แมพ่นัธุ์เมลด็กลม ปรากฏวา่รุ่นลกูมีเมลด็ขรุขระ   
1 ต้น เมลด็กลม 3 ต้น” ข้อใดสามารถอธิบายลกัษณะ
ของไก่แจ้ได้สมเหตสุมผล  

ก. ลกัษณะเมลด็ขรุขระเป็นลกัษณะเดน่ 
ข. ลกัษณะเมลด็กลมเป็นลกัษณะด้อย 
ค. พอ่พนัธุ์และแมพ่นัธุ์มีลกัษณะเป็นพนัธุ์แท้ 
ง.  พอ่พนัธุ์และแมพ่นัธุ์มีลกัษณะเป็นพนัทาง 

 

4. ลกัษณะที่เห็นได้เดน่ชดัของคนไทยเชือ้สายจีน
คืออะไร    

ก. มีลกัยิม้            ค. นิว้โป้งงอน 
ข. ผมตรง              ง. ตาชัน้เดียว 

 
5. “เกษตรกรคนหนึง่น ากล้วยไม้ดอกสชีมพผูสม
กบักล้วยไม้ดอกสชีมพ ูผลปรากฏวา่ต้นกล้วยไม้
ที่ได้จากการผสมพนัธุ์เป็นกล้วยไม้ดอกสขีาว  คิด
เป็นร้อยละ 75”  ข้อมลูผลการทดลองสรุปได้วา่
อยา่งไร  

ก. ดอกกล้วยไม้สขีาวเป็นยีนด้อย 
ข. ดอกกล้วยไม้สชีมพเูป็นพนัธุ์แท้ 
ค. ดอกกล้วยไม้สชีมพ ู2 ต้นเป็นรุ่นลกูที่มีสี

ชมพเูป็นยีนเดน่ 
 ง.  ดอกกล้วยไม้สชีมพทูัง้สองต้นมีพอ่และ

แมท่ี่มีสขีาวเป็นยีนเดน่ 
 
6. “ครูมอบหมายให้นกัเรียนไปส ารวจพชืรอบ
บริเวณโรงเรียนและจ าแนกกลุม่ของพืชใบเลีย้ง
เดี่ยวและใบเลีย้งคู”่นกัเรียนควรใช้การสงัเกต
ลกัษณะใดของพชื ซึง่ท าได้สะดวกที่สดุ  

ก. ราก และใบ           ค. ราก และดอก 
ข. ราก และล าต้น       ง. ใบ และล าต้น  
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7. ข้อใดเป็นวิธีการลดความเสีย่งของการถ่ายทอดโรค
ทางพนัธุกรรมไปยงัทารก   
ก. ตรวจโรคของตนเองหากพบวา่มีโรคที่มีสาเหตุ

มาจากพนัธกุรรม ให้รักษาให้หายก่อนมีลกู 
ข. ตรวจโรคพร้อมคูแ่ตง่งาน แล้วปรึกษาแพทย์เพื่อ

ประกอบการตดัสนิใจในการมีลกูหรือไมม่ีลกู 
ค. ตรวจเลอืดทารกในครรภ์แมเ่ป็นโรคทาง

พนัธุกรรมหรือไม ่และปรึกษาแพทย์เพื่อหาทาง
ช่วยเหลอื 
     ง.  ตรวจโรคของคูแ่ตง่งานหากพบวา่เป็นโรคทาง
พนัธุกรรม เมื่อต้องการมีลกูให้ใช้วิธีท าเด็กหลอดแก้ว 
 

 
8. พืชข้อใดเป็นพืชใบเลีย้งคู ่ 

ก. 1,4,5                 ค. 3,5,7 
     ข. 2,4,6                 ง. 4,7,8 
 

  
9. จากแผนภาพเป็นโครงสร้างสว่นของล าต้นของพชื
ชนิดใด  

ก. ผกับุ้ง มะมว่ง อ้อย 
ข.  มะพร้าว มะเขือ องุ่น 
ค.  ส้ม มงัคดุ มะนาว  
ง.  แตงโม มะละกอ ปาล์ม 

 

ลักษณะ
เส้นใบ 

ชนิดพืช 

 
มะม่วง มะพร้าว มะกรูด กล้วย 

ร่างแห / - / - 
ขนาน - / - / 

10. จากข้อมลูในตาราง ข้อใดกลา่วถกูต้อง  
ก. มะพร้าวและมะกรูดเป็นพืชใบเลีย้งคู ่
ข. มะมว่งและมะกรูดเป็นพืชใบเลีย้งคู ่
ค. มะมว่งและกล้วยเป็นพืชใบเลีย้งเดี่ยว 
 ง.  มะพร้าวและมะกรูดเป็นพืชใบเลีย้งเดี่ยว 
 

11. ข้อใดเป็นพืชไร้ดอกทัง้หมด  
ก. กล้วย  และสน 
ข. กระบองเพชร  และเฟิร์น 
ค. เฟิร์น  และมอส 

      ง.  ผกัตบชวา  และไผ ่
 

12. ถ้าจะจดักลุม่ของเฟิร์นกบัมะเขือใช้เกณฑ์ใน
ข้อใด  
ก. พืชน า้และพืชบนบก 
ข. พืชมีใบและพืชไมม่ีใบ 
ค. พืชมีดอกพชืไมม่ีดอก 
ง.  พืชไม้พุม่กบัพืชไม้เลือ้ย 

 
13. จากภาพสว่นประกอบของพชืในข้อใด ท า
หน้าที่ตอ่ไปนี ้ 
       1. หอ่หุ้มและปกป้องเมื่อดอกยงัตมู 
       2. มีสสีวยเพื่อลอ่แมลง  

 1. 2.  1. 2. 

ก. A B ค. G H 

ข. E F ง. C E  
  



 128 
 

 

ตัวอย่างแบบวัดจติวิทยาศาสตร์ 
แบบวัดจติวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 

ค าชีแ้จง แบบสอบถามฉบบันีมี้ทัง้หมด 30 ข้อ โปรดอา่นข้อความในแตล่ะข้อ แล้ว

พิจารณาแสดงความคิดเห็นท่ีมีตอ่ข้อความนัน้ด้วยการท าเคร่ืองหมาย ∕  ลงในช่องท่ีตรง
กบัความเห็นของนกัเรียน 

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

ข้อ ข้อค าถาม 

ระดับความคดิเห็น 

ไม่
เห
น็ด้

วย
 

อย่
าง
ยิ่ง

 

ไม่
เห
น็ด้

วย
 

ไม่
แน่

ใจ
 

เห
น็ด้

วย
 

เห
น็ด้

วย
อย่

าง
ยิ่ง

 

1. นกัเรียนชอบค้นคว้าเร่ืองราวเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์      
2. นกัเรียนซกัถามครูเมื่อสงสยัในขัน้ตอนการ

เจริญเติบโตของผกักระเฉด 
     

3. นกัเรียนมคีวามกระตือรือร้นอยากท าการทดลอง
วิทยาศาสตร์ 

     

4. นกัเรียนคดิวา่รายการโทรทศัน์ที่เก่ียวกบั
วิทยาศาสตร์เป็นเร่ืองที่นา่เบื่อ 

     

5. นกัเรียนรู้สกึสนกุกบัการคดิประดษิฐ์สิง่ของที่ท ามา
จากเส้นใยขอผกักระเฉด 

     

6. นกัเรียนให้ความสนใจกบัสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร
ที่อาจสง่ผลกระทบกบัแหลง่น า้ในชมุชน 

     

7. เมื่อนกัเรียนท าการบ้านไมเ่สร็จ นกัเรียนจะอธิบาย
ให้ครูเข้าใจเหตผุล 

     

8. แม้วา่การท างานจะเกิดปัญหายุง่ยากและใช้เวลา
มาก นกัเรียนก็จะท าจนกวา่จะส าเร็จ 

     

9. นกัเรียนคดิวา่ไมม่ีงานใดๆที่ส าเร็จได้ หาก
ปราศจากความรับผิดชอบและความมุง่มัน่ในการ
ท างาน 

     

10. นกัเรียนท าหน้าที่ของตนเองอยา่งสดุความสามารถ                                                                          

  



 129 
 

 

ประมวลภาพกิจกรรมการเรียน 

 

ภาพประกอบ 4 นกัเรียนท าการทดสอบหาคา่ความของเป็นกรด-เบส ของน า้จากบอ่ผกักระเฉด 

 

ภาพประกอบ 5 นกัเรียนศกึษาโครงสร้างของพืชดอก 
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ภาพประกอบ 6 กระดาษจากเส้นใยผกักระเฉด 

 

ภาพประกอบ 7 นกัเรียนทดสอบความเหนียวของกระดาษท่ีได้จากเส้นใยของผกักระเฉด 
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ภาพประกอบ 8 นกัเรียนศกึษาการเพาะปลกูผกักระเฉด 

 

ภาพประกอบ 9 ปราชญ์ชาวบ้านให้ความรู้และเทคนิควิธีการในการเพาะปลกูผกักระเฉด 

 



  

 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวเหมือนฝัน ทองดี 
วัน เดือน ปี เกิด 15 มกราคม 2533 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา มธัยมศกึษาปีท่ี 6 จากโรงเรียนหอวงั กรุงเทพมหานคร  

วิทยาศาสตร์ทัว่ไป (กศ.บ.) คณะวิทยาศาสตร์   
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
การศกึษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวิทยาการทาง
การศกึษาและการจดัการเรียนรู้ แขนงวิชา วิทยาการจดัการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 53/1513 ซอย 9/4 หมูบ้่านพฤกษา 20 ต าบล คคูต อ าเภอ ล าลกูกา 
จงัหวดัปทมุธานี 12130   
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