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บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ. 2545   

ไดก้าํหนดความมุ่งหมายและหลกัการในการจดัการศึกษา  มาตรา 6  วา่การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไป

เพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม 

มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวติ  สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขและหมวด  4  

มาตรา  22  ไดก้ล่าวถึงแนวการจดัการศึกษาไวว้า่  การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัผูเ้รียนทุกคน 

มีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ และถือวา่ผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุด (สาํนกังานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2547 : 3)  สอดคลอ้งกบั หลกัสูตรแกนกลางการศึกษา  

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  มีหลกัการจดัการศึกษามุ่งเนน้เพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ                        

มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้  เป็นเป้าหมายสาํหรับพฒันาเด็กและเยาวชนใหมี้ความรู้ทกัษะ  

เจตคติและคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล  มีโอกาสไดรั้บการศึกษา

อยา่งเสมอภาคและมีคุณภาพ  สนองการกระจายอาํนาจ ให้สงัคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาให้

สอดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  มีโครงสร้างยดืหยุน่ทั้งดา้นสาระการเรียนรู้  

เวลาและการจดัการเรียนรู้  โดยยดึหลกัเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  และมีจุดหมายเพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้  

ความสามารถในการส่ือสาร  การคิด  การแกปั้ญหา  การใชเ้ทคโนโลยแีละมีทกัษะชีวติ  มีจิตสาํนึก

ในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  มีจิตสาธารณะท่ี

มุ่งทาํประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข (สาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,  2553 : 4-5)  จะเห็นไดว้า่  การศึกษาเป็นรากฐานท่ีสาํคญัท่ีสุด

ในการสร้างความเจริญกา้วหนา้และแกปั้ญหา  และการจดัการศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดใ้หค้วามสาํคญัทั้งความรู้และกระบวนการ  โดยยดึหลกั

ผูเ้รียนสาํคญัท่ีสุด  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ  ทั้งดา้น            

ความเป็นมาของสังคมไทย  ความรู้  ทกัษะทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 วทิยาศาสตร์มีบทบาทสาํคญัยิง่ในสังคมโลกปัจจุบนัและอนาคต  เพราะวทิยาศาสตร์

เก่ียวขอ้งกบัทุกคนทั้งในชีวิตประจาํวนัและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลย ี เคร่ืองมือ

เคร่ืองใชแ้ละผลผลิตต่าง ๆ ท่ีมนุษยไ์ดใ้ชเ้พื่ออาํนวยความสะดวกในชีวติและการทาํงาน  เหล่าน้ี

ลว้นเป็นผลของความรู้วทิยาศาสตร์  ผสมผสานกบัความคิดสร้างสรรคแ์ละศาสตร์อ่ืน ๆ  
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วทิยาศาสตร์ช่วยใหม้นุษยไ์ดพ้ฒันาวธีิคิดทั้งคิดเป็นเหตุเป็นผล  ความคิดสร้างสรรค ์ คิดวเิคราะห์  

วจิารณ์  มีทกัษะสาํคญัในการคน้ควา้ความรู้  มีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ  

สามารถตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลท่ีหลากหลายและมีประจกัษท่ี์ตรวจสอบได ้ วทิยาศาสตร์เป็น

วฒันธรรมของโลกสมยัใหม่ซ่ึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge  based  society)  ดงันั้นทุกคน

จึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาใหรู้้วทิยาศาสตร์  เพื่อท่ีจะมีความรู้ความเขา้ใจในธรรมชาติและ

เทคโนโลยท่ีีมนุษยส์ร้างสรรคข้ึ์น  สามารถนาํความรู้ไปใชอ้ยา่งมีเหตุผลสร้างสรรคแ์ละมีคุณธรรม 

(สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551 : 1)  จะเห็นไดว้า่ วทิยาศาสตร์ทาํใหค้นได้

พฒันาวธีิคิด  ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล  คิดสร้างสรรค ์ คิดวเิคราะห์วจิารณ์  มีทกัษะสาํคญัในการ

คน้ควา้หาความรู้  มีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ  สามารถตดัสินใจโดยใชข้อ้มูล

หลากหลายและประจกัษพ์ยานท่ีตรวจสอบได ้ วทิยาศาสตร์จึงเป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหม่ซ่ึง

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  เพื่อนาํความรู้ไปใชอ้ยา่งมีเหตุผลสร้างสรรคแ์ละมีคุณธรรม 

 ในการจดักระบวนการเรียนรู้วทิยาศาสตร์เพื่อท่ีจะใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ถึงวธีิการท่ี

นกัวทิยาศาสตร์ปฏิบติัจริงในการคน้พบส่ิงใหม่ ๆ ก็คือการท่ีผูเ้รียนปฏิบติัอยา่งนกัวทิยาศาสตร์

นั้นเอง  ซ่ึงการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ใหไ้ดผ้ลดี  ควรเป็นลาํดบัขั้นท่ีนกัวทิยาศาสตร์คน้หา

คาํตอบจนมาเป็นขอ้เท็จจริงทางวชิาการ  จึงควรพฒันาความสามารถของผูเ้รียนจากคนจาํเก่ง                

มาเป็นคนชอบคิดและคิดอยา่งมีเหตุผลตามหลกัฐานท่ีไดม้า  ควรปลูกฝังกระบวนการแสวงหา

ความรู้และกระบวนการคิดใหแ้ก่ผูเ้รียนดว้ย (วมิลศรี  สุวรรณรัตน์, 2550 : 1)  จะเห็นไดว้า่  การ

จดัการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ควรเนน้กระบวนการให้นกัเรียนเป็นผูคิ้ด  ลงมือปฏิบติั  แสวงหา

ความรู้สืบคน้ขอ้มูล  สาํรวจตรวจสอบ  สร้างกระบวนการคิดอยา่งมีเหตุผลของนกัเรียนจะเกิดข้ึน

โดยตรงในการทาํกิจกรรมการเรียน  

แต่จากการท่ี OECD (Organization  for  Economic  Co-operation  and  Development : 

องคก์รเพื่อความร่วมมือและพฒันาทางเศรษฐกิจ)  ไดด้าํเนินโครงการประเมินผลนกัเรียนนานาชาติ  

เรียกช่ือวา่ PISA (Programmer  for  International  Student  Assessment) รายงานผลการทดสอบวชิา

วทิยาศาสตร์  พบวา่  ใน PISA 2009  การรู้เร่ืองวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนไทยอยูใ่นกลุ่มตํ่า  ตาํแหน่ง

ท่ี  47 – 49 จาก  65  ประเทศ   มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์  425  คะแนน  ตํ่ากวา่

คะแนนมาตรฐานท่ีกาํหนด  500  คะแนน (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2555 : 281 : 282)  

สอดคลอ้งกบัสถาบนัทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ (องคก์ารมหาชน)  ท่ีไดร้ายงานผล                           

การทดสอบระดบัชาติ (O –NET) ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา  2554  กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้วทิยาศาสตร์  มีคะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ อยูท่ี่ร้อยละ  40.82  (สถาบนัทดสอบทาง

การศึกษาระดบัชาติ (องคก์ารมหาชน).  http://www.niets.or.th/index.html )  
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และจากการวเิคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบนั  พบวา่  สาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหก้ารศึกษาไทย  

ไม่พฒันาเท่าท่ีควรเกิดจากส่ือประกอบการเรียนไม่เพียงพอ  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางดา้น

การศึกษาในการพฒันาคุณภาพการศึกษาเพื่อใหผู้เ้รียนแสวงหาความรู้และมีทกัษะท่ีสามารถเรียนรู้

ดว้ยตนเอง  ซ่ึงจะเป็นหนทางท่ีจะช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาเป็นอยา่งดีมีนอ้ย  แหล่งเรียนรู้ใน

โรงเรียนไม่เพียงพอ  ส่งผลใชก้ารใชส่ื้อของครูมียงัมีนอ้ย  ขาดคุณภาพ  ลา้สมยั  ส่งผลใหก้าร

จดัการเรียนรู้ขาดประสิทธิภาพ (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2555 : 321)   

 เช่นเดียวกนัปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่าในกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์                 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียนบา้นโป่งหวา้  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  

เขต  1  ก็มีลกัษณะเดียวกนั  จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์                                        

ปีการศึกษา  2553  และปีการศึกษา  2554  พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ในปีการศึกษา  2553  นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ  66.42  

และในปีการศึกษา  2554  นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ  66.20  ตํ่ากวา่เป้าหมายท่ีโรงเรียนกาํหนด

ไวร้้อยละ  70 (รายงานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบา้นโป่งหวา้,  2554 : 14 - 15)  

 จากความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาดงักล่าว  จึงจาํเป็นตอ้งมีการพฒันา                

การจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 โรงเรียนบา้นโป่งหวา้ 

ใหสู้งข้ึน ซ่ึงปัจจยัสาํคญัท่ีจะสนบัสนุนและยกระดบัคุณภาพการเรียนรู้ใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

สูงข้ึน ไดแ้ก่  การจดัหาส่ือการเรียน  ออกแบบกิจกรรม  และเลือกกระบวนการเรียนการสอนท่ี

หลากหลายใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาสาระ  เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนและศกัยภาพของ

ผูเ้รียนจึงเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัอยา่งยิง่  ซ่ึงโรงเรียนบา้นโป่งหวา้  อาํเภอเมือง  จงัหวดัเพชรบูรณ์  เป็น

โรงเรียนขยายโอกาส  ตั้งอยูใ่นเขตชนบท  พื้นท่ีเป็นเชิงเขา  อยูห่่างไกลจากตวัอาํเภอประมาณ  30  

กิโลเมตร  ขาดแคลนทั้งงบประมาณและวสัดุอุปกรณ์การเรียน โดยเฉพาะเคร่ืองคอมพิวเตอร์                  

ไม่เพียงพอต่อการจดัการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั  ไม่มีระบบอินเทอร์เน็ตเพียงพอใหน้กัเรียนคน้ควา้  

ทาํใหไ้ม่สามารถจดัการเรียนการสอนระบบไอซีทีได ้ และสภาพเศรษฐกิจของบา้นนกัเรียน                    

ไม่สามารถจดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์สาํหรับการสืบคน้ขอ้มูลได ้    

 ดงันั้นเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน  ผูร้ายงานจึงไดศึ้กษาวธีิการปรับปรุง

กระบวนการจดัการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ซ่ึงจากการศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัหลายฉบบั  

พบวา่  เอกสารประกอบการเรียนเป็นนวตักรรมการศึกษาท่ีสาํคญัประเภทหน่ึงท่ีจะทาํใหน้กัเรียนมี

โอกาสศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เรียนรู้ไดเ้ร็วข้ึนทั้งในห้องเรียนและนอกหอ้งเรียน  มีโอกาสไดฝึ้ก

ทกัษะและทบทวนความรู้ไดต้ลอดเวลา  การเสริมแรงอยา่งสมํ่าเสมอจะทาํใหน้กัเรียนไม่เบ่ือหน่าย 

(เรียมศิริ  สาํเภา, 2551 : 50)  สอดคลอ้งกบั ประคองศรี  สายทอง (2545 : 24)  ท่ีกล่าววา่                    
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เอกสารประกอบการเรียนช่วยสร้างแรงจูงใจให้ผูเ้รียนมีความสนใจและศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมช่วยให้

ผูเ้รียนบรรลุจุดประสงคก์ารเรียน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั  ดงัท่ี 

สถิตย ์ ขนุลา (2551 : 58)  และ อญัชลี  สุวรรณทา (2552: บทคดัยอ่) กล่าววา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บ             

การเรียนโดยใชเ้อกสารประกอบการเรียน  จะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน   

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูร้ายงานจึงสร้างและพฒันาเอกสารประกอบการเรียนข้ึน เพื่อเป็น

เคร่ืองมือของการเรียนรู้  ใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัแสวงหาความรู้  สร้างความรู้ดว้ยตนเอง  โดยมีครูเป็น

ผูดู้แลสนบัสนุน  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเป็นผูคิ้ดลงมือปฏิบติั  ศึกษาคน้ควา้  สืบคน้ขอ้มูล  สาํรวจ

ตรวจสอบการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีเกิดข้ึนโดยตรงในการทาํกิจกรรมการเรียน นอกจากน้ีเอกสาร

ประกอบการเรียนยงัทาํหนา้ท่ีถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึกเพิ่มพูนทกัษะและประสบการณ์  

สร้างสถานการณ์ใหผู้เ้รียน  กระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาศกัยภาพทางการคิด  สร้างเสริมคุณธรรม  

ใหแ้ก่ผูเ้รียน ช่วยใหผู้เ้รียนมีความคิดรวบยอดไดง่้ายข้ึน  ช่วยใหผู้เ้รียนมองส่ิงท่ีกาํลงัเรียนได ้            

อยา่งเป็นรูปธรรมและเป็นกระบวนการ  ไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง  ส่งเสริมใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์       

เกิดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และส่งเสริมการมีกิจกรรมร่วมกนัระหวา่งผูเ้รียน 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 การพฒันาเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  สาํหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  มีวตัถุประสงค ์ ดงัน้ี 

1.  เพื่อสร้างและพฒันาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน ชั้นประถมศึกษา 

ปีท่ี  6  เทียบกบัเกณฑ ์ 80/80 

 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์                       

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ก่อนเรียนกบัหลงัการเรียนดว้ยเอกสารประกอบการเรียน 

 3.  เพื่อเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา  

ปีท่ี  6  ก่อนเรียนกบัหลงัการเรียนดว้ยเอกสารประกอบการเรียน 

 4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ต่อการเรียนดว้ย

เอกสารประกอบการเรียน 
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ขอบเขตของการศึกษา 

                 ประชากร 

                  ประชากร  คือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  โรงเรียนบา้นโป่งหวา้  ตาํบลหว้ยใหญ่  

อาํเภอเมือง  จงัหวดัเพชรบูรณ์  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2556  จาํนวน  1 หอ้งเรียน  มีนกัเรียน

ทั้งหมด  15  คน 

 ตัวแปรทีศึ่กษา 

 ตัวแปรต้น  ไดแ้ก่  การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้อกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระ        

การเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ภาคเรียนท่ี  1  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80 

 ตัวแปรตาม  ไดแ้ก่    

  1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1  สารในชีวติประจาํวนั                        

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2 วงจรไฟฟ้า  และหน่วยการเรียนรู้ท่ี  3 ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยี

อวกาศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ภาคเรียนท่ี  1  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6   

  2.  ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา           

ปีท่ี  6 

  3.  ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ต่อการเรียนดว้ยเอกสาร

ประกอบการเรียน   

 เน้ือหา 

 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาผลการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้อกสารประกอบการเรียน            

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2556  สาํหรับนกัเรียน                                

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  จาํนวน  3  หน่วยการเรียนรู้  ดงัน้ี 

  หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1 สารในชีวติประจาํวนั 

   เร่ืองท่ี  1  สมบติัของสสาร   จาํนวน  2  ชัว่โมง 

   เร่ืองท่ี  2  การแยกสารเน้ือเดียว  จาํนวน  2  ชัว่โมง 
   เร่ืองท่ี  3  การแยกสารเน้ือผสม  จาํนวน  2  ชัว่โมง 

   เร่ืองท่ี  4  กรดเบสในชีวิตประจาํวนั  จาํนวน  2  ชัว่โมง 

   เร่ืองท่ี  5  สารต่าง ๆในชีวิตประจาํวนั  จาํนวน  2  ชัว่โมง 

   เร่ืองท่ี  6  การละลาย   จาํนวน  2  ชัว่โมง 

   เร่ืองท่ี  7  การเปล่ียนสถานะ   จาํนวน  2  ชัว่โมง 

   เร่ืองท่ี  8  การเกิดสารใหม่   จาํนวน  2  ชัว่โมง 

   เร่ืองท่ี  9  ผลของการเปล่ียนแปลงสาร  จาํนวน  2  ชัว่โมง  
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  หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2  วงจรไฟฟ้า 

   เร่ืองท่ี  1  วงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย  จาํนวน  2  ชัว่โมง 

   เร่ืองท่ี  2  ตวันาํไฟฟ้า และฉนวนไฟฟ้า  จาํนวน  2  ชัว่โมง 
   เร่ืองท่ี  3  การต่อเซลลไ์ฟฟ้า   จาํนวน  2  ชัว่โมง 
   เร่ืองท่ี  4  การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม และแบบขนาน   
         จาํนวน  2  ชัว่โมง 

   เร่ืองท่ี  5 แม่เหล็กไฟฟ้า   จาํนวน  2  ชัว่โมง 

  หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3  ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยอีวกาศ 

   เร่ืองท่ี  1  ขา้งข้ึน ขา้งแรม     จาํนวน  2  ชัว่โมง 

   เร่ืองท่ี  2  การเกิดสุริยปุราคาและจนัทรุปราคา จาํนวน  2  ชัว่โมง 
   เร่ืองท่ี  3  การเกิดฤดูกาล   จาํนวน  2  ชัว่โมง 

   เร่ืองท่ี  4  ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยอีวกาศ จาํนวน  2  ชัว่โมง 

 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการทดลอง 

 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลอง  ดาํเนินการในภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2556  ใชเ้วลา

ทดลอง  18  สัปดาห์  จาํนวน  36  ชัว่โมง 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เอกสารประกอบการเรียน  หมายถึง  เอกสารท่ีผูร้ายงานจดัทาํข้ึนจากการวเิคราะห์

ตวัช้ีวดัในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 สารในชีวติประจาํวนั  หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2 วงจรไฟฟ้า  และ                   

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3 ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยอีวกาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

ซ่ึงจดัการเรียนรู้ในภาคเรียนท่ี  1  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 โดยมีเป้าหมายเพื่อประกอบการจดั                 

การเรียนรู้และใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมดว้ยตนเอง  เพื่อใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์สูงข้ึน โดยในเอกสารประกอบการเรียนประกอบดว้ย                 

1)  คาํแนะนาํการใช ้ 2)  มาตรฐานการเรียนรู้  ตวัช้ีวดั  จุดประสงคก์ารเรียนรู้  3)  แบบทดสอบ        

ก่อนเรียน  4) ใบความรู้เน้ือหาสาระท่ีมีภาพประกอบสวยงามสอดคลอ้งกบัเน้ือหา  5)  ใบความรู้

เร่ืองทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 6)  การทดลองหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ พร้อมคาํถามฝึกทกัษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์  7)  แบบทดสอบหลงัเรียน 8)  บรรณานุกรมรายช่ือหนงัสือท่ีรวบรวม

องคค์วามรู้มาสร้างเอกสารประกอบการเรียนเล่มนั้นและเพื่อใหเ้ป็นรายช่ือหนงัสือหรือเวบ็ไซดท่ี์

นกัเรียนไปศึกษาเพิ่มเติม  9)  ภาคผนวกเป็นการเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนหลงัเรียน  แนวคาํตอบ
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กิจกรรมและคาํถามฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  โดยเอกสารประกอบการเรียนท่ี

ผูร้ายงานจดัทาํข้ึนไดแ้บ่งเน้ือหาออกเป็นเร่ืองยอ่ย ๆ  จาํนวน  18  เร่ือง  ดงัน้ี 

  หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1  สารในชีวติประจาํวนั 

   เร่ืองท่ี  1  สมบติัของสสาร   

   เร่ืองท่ี  2  การแยกสารเน้ือเดียว   
   เร่ืองท่ี  3  การแยกสารเน้ือผสม   

   เร่ืองท่ี  4  กรดเบสในชีวิตประจาํวนั   

   เร่ืองท่ี  5  สารต่างๆ ในชีวติประจาํวนั  

   เร่ืองท่ี  6  การละลาย    

   เร่ืองท่ี  7  การเปล่ียนสถานะ   

   เร่ืองท่ี  8  การเกิดสารใหม่   

   เร่ืองท่ี  9  ผลของการเปล่ียนแปลงสาร   

  หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2 วงจรไฟฟ้า 

   เร่ืองท่ี  1  วงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย   

   เร่ืองท่ี  2  ตวันาํไฟฟ้า และฉนวนไฟฟ้า  
   เร่ืองท่ี  3  การต่อเซลลไ์ฟฟ้า   

   เร่ืองท่ี  4  การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม และแบบขนาน   
   เร่ืองท่ี  5  แม่เหล็กไฟฟ้า    

  หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3  ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยอีวกาศ 

   เร่ืองท่ี  1  ขา้งข้ึน ขา้งแรม     

   เร่ืองท่ี  2  การเกิดสุริยปุราคาและจนัทรุปราคา  
   เร่ืองท่ี  3  การเกิดฤดูกาล   

   เร่ืองท่ี  4  ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยอีวกาศ  

 ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน หมายถึง  คะแนนจากการทาํแบบทดสอบ

หลงัเรียนเอกสารประกอบการเรียนแต่ละเล่ม และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                           

ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  ตามเกณฑม์าตรฐาน  80/80  โดยท่ี 

  80  ตวัแรก หมายถึง ประสิทธิภาพกระบวนการไดจ้ากค่าร้อยละเฉล่ียของคะแนนท่ี

นกัเรียนทั้งหมดทาํกิจกรรมระหวา่งเรียนและทาํแบบทดสอบหลงัเรียนในแต่ละเร่ืองในหน่ึงหน่วย                       

การเรียนรู้รวมกนั  คิดเป็นร้อยละ 80  ข้ึนไป   
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  80  ตวัหลงั หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ไดจ้ากค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีนกัเรียน

ทั้งหมดทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยเอกสารประกอบการเรียน                        

ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ  80  ข้ึนไป 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  คะแนนของนกัเรียนจากการทาํแบบทดสอบวดัผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียน  ภาคเรียนท่ี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 ซ่ึงเป็น

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบเลือกตอบ ชนิด  4  ตวัเลือก  ในหน่วยการเรียนรู้ท่ี  1  

สารในชีวติประจาํวนั  จาํนวน 40  ขอ้  หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2  วงจรไฟฟ้า   จาํนวน 30  ขอ้               

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยอีวกาศจาํนวน 30 ขอ้ ท่ีผูร้ายงานสร้างข้ึน  

 ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  หมายถึง ความสามารถในการเสาะแสวงหาความรู้  

การคิด  การคน้ควา้  และการแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์  ซ่ึงในการรายงานคร้ังน้ีผูร้ายงานได ้                   

ตั้งขอบเขตการรายงานเฉพาะทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา              

ปีท่ี  6  คือ  ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  ไดแ้ก่  ทกัษะการสังเกต  ทกัษะการวดั  

ทกัษะการจาํแนกประเภท  ทกัษะการใชค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งสเปสและเวลา  ทกัษะการคาํนวณ  

ทกัษะการจดักระทาํและส่ือความหมายขอ้มูล  ทกัษะการลงความเห็นจากขอ้มูล  ทกัษะการพยากรณ์  

โดยวดัไดจ้ากคะแนนการทาํแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  ซ่ึงเป็น                            

แบบเลือกตอบ ชนิด  4  ตวัเลือก  จาํนวน 30  ขอ้  ท่ีผูร้ายงานสร้างข้ึน 

 ความพงึพอใจต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน  หมายถึง  ความรู้สึกของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ท่ีมีต่อการเรียนรู้ดว้ยเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระ                    

การเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ภาคเรียนท่ี  1 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  โดยวดัไดจ้ากคะแนนการทาํ                  

แบบประเมินความพึงพอใจ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  

กาํหนดค่าออกเป็น 5 ระดบั  ตามวธีิการของลิเคอร์ท  (Likert) จาํนวน 10 ขอ้  ท่ีผูร้ายงานสร้างข้ึน 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ   

 1. ไดเ้อกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  สารในชีวติประจาํวนั หน่วยการ

เรียนรู้ท่ี  2 วงจรไฟฟ้า  และหน่วยการเรียนรู้ท่ี  3  ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยอีวกาศ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  สาํหรับจดัการเรียนการสอน

และสาํหรับนกัเรียนไวศึ้กษาคน้ควา้สาํหรับในเวลาและนอกเวลาเรียน กรณีท่ีนกัเรียนท่ีเรียนชา้  

หรือไม่มาเรียน 
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 2.  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1      

สารในชีวติประจาํวนั หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2 วงจรไฟฟ้า  และหน่วยการเรียนรู้ท่ี  3  ปรากฏการณ์ของ

โลกและเทคโนโลยอีวกาศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์สูงข้ึน 

 3.  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  มีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์สูงข้ึนจากการ

เรียนดว้ยเอกสารประกอบการเรียน 

 4.  นกัเรียนมีความตั้งใจ  สนใจในการเรียนวทิยาศาสตร์และพึงพอใจต่อการเรียน

วทิยาศาสตร์ดว้ยเอกสารประกอบการเรียน   

 5.  ไดแ้นวทางการพฒันาการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์  โดยใชเ้อกสารประกอบ     

การเรียนในสาระอ่ืน ๆ 


