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 วัตถุประสงคของการวิจัยครัง้นี ้ คือ การพัฒนาหลักสูตรเพื่อสงเสรมิการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองของผูเรียนระดับประถมศึกษา โดยมีจุดมุงหมายเฉพาะคือ การนาํหลกัสูตรไปใชในการพัฒนา
คุณลักษณะการนําตนเองของผูเรียน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระวทิยาศาสตร สําหรับ
ผูเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปที ่4 
 กระบวนการพฒันาหลักสูตร มี 4 ข้ันตอน คือ 1) การศึกษาขอมูลพืน้ฐาน  2)  การจดัทําราง
หลักสูตรเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนาํตนเองของผูเรียนในระดับประถมศึกษา ซึ่งเปนหลักสูตรระดับ
รายวิชากลุมสาระวทิยาศาสตร จํานวน 5 หนวย และเอกสารคูมือครูประกอบการใชหลักสูตร 3)  การ
ทดลองใชหลักสูตรโดยกําหนดพื้นที่ศึกษาที ่ โรงเรียนวัดภาษี สังกัดสํานกังานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
กลุมตัวอยางเปนนกัเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 33 คน 
และ 4) การประเมินผลหลักสูตร เพื่อตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร โดยประเมินผลที่เกิดขึ้นกับ
ผูเรียน ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ แลวนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงหลักสูตรฉบับสมบูรณ 
 ผลการวิจยัพบวา หลักสูตรมีองคประกอบที่สําคัญ 7 องคประกอบ คือ ความสําคญัของการ
พัฒนาหลักสตูร หลักการ จุดมุงหมาย เนื้อหาวิชา กระบวนการจัดการเรียนรู ส่ือและแหลงเรียนรู การ
วัดและประเมนิผล ผลการประเมินดานความพงึพอใจของผูเกีย่วของ ในภาพรวมอยูในระดับมาก   และ
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ครูผูเกีย่วของมีความพึงพอใจดานผูวิจัย และดานผูเรียนในระดับมาก
ที่สุด ดานเอกสารหลักสูตร ครูผูสอนมีความพงึพอใจอยูในระดับมาก ผลที่เกิดขึ้นกบัผูเรียนสรุปไดดังนี้    
 1. ผูเรียนมกีารพัฒนาคุณลักษณะดานการเรียนรูดวยการนําตนเอง โดยผลการทดสอบปรากฏ
วาคาเฉลีย่ของคะแนนความสามารถในการเรียนรูดวยการนาํตนเองของผูเรียนหลงัทดลองใชหลกัสูตร 
สูงกวากอนทดลองอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
 2. คาเฉลี่ยของคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรียน สาระการเรียนรูวทิยาศาสตร จากการทดสอบ
หลงัการทดลองใชหลกัสูตร สูงกวากอนทดลองอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05
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 This study aims to promote self-directed learning characteristics and achievement for 
students at a basic educational level (grade-4 in particular). The research encompassed four major 
aspects of work, i.e. : (a) to review and synthesize documents related to the topic, (b) to design a 
curriculum and a lesson plan for that target group of students in science subjects; (c) to experiment 
the curriculum on students at  Wat Pasi School, Watthana District, Bangkok; (d) to have the 
curriculum evaluated on the bases of a statistical comparison between the students’ pre- and 
post-test scores for self-directed learning characteristics and achievement, and of the 
stakeholders’ opinions. 
 The research found that: (a) stakeholders were satisfied with the curriculum as a whole, 
especially on researcher and learner aspects; and (b) score differences of the pre- and post-tests 
were statistically highly significant (at p<.05) showing students’ improvement in both self-directed 
learning characteristics and achievement induced by the designed curriculum.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 

ประเทศไทยในฐานะที่เปนสวนหนึง่ในระบบสังคมโลก     ไดปรับเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนา 
โดยกําหนดไวในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตฉิบับที ่9  (พ.ศ. 2545-2549) ใหเปนสงัคมแหง
การเรียนรู (Learning Society)  ที่เปดโอกาสใหคนไทยทกุคนสามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน  มี
เหตุผล มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต รูเทาทนัโลก   เพื่อพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ   ไดอยางเหมาะสม    (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต.ิ 2544?: ง)  
การเรียนรูจงึเปนสิ่งจาํเปนสาํหรับการดํารงชีวิตของมนษุย ที่ตองเรียนรูอยางตอเนือ่งตลอดชีวิต  มิไดมี
เฉพาะในวยัเรยีนเทานั้นแตกระบวนการเรยีนรูตองเขาไปอยูในวถิีชีวติของทุกคน เนื่องจากสงัคมปจจุบัน
เปนสังคมที่เปดกวางมีการผลิตความรูและขาวสารขอมูลใหมๆ เกดิขึน้อยูตลอดเวลาและเปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็ว  ทําใหทกุวนันีทุ้กคนตองเรียนรูอยูทกุชวงเวลาของชีวิต  เพื่อใหรูเทาทนัความเปลี่ยนแปลง
และสามารถดาํรงชีวิตอยูไดในสังคมอยางมีความสุข   

จากความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้น   สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการจัดการ 
ศึกษาที่มีแนวคิดที่สําคัญคือ การจัดการศึกษาตลอดชวีิตและการสรางสงัคมแหงการเรียนรูมาเปนหลกั
ในการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนมนษุยที่สมบูรณทัง้รางกาย จิตใจ สติปญญา  ดังปรากฏ
ในพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาต ิ พุทธศกัราช  2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 
โดยกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาใหยดึหลักการศึกษาตลอดชีวิต (มาตรา 8)  และใหผูเรียนไดเรียนรู
จากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได  คิดเปน ทาํเปน  รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 
(มาตรา 24 (3) )  (กระทรวงศกึษาธิการ.  2542: 6, 14)  ซึ่งหนวยงานที่รับผิดชอบไดนํามากาํหนดมาตรฐาน 
ดานผูเรียน คือ  มาตรฐานที่ 6 ของมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กําหนดใหผูเรียน    
มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  (สํานักงาน
คณะกรรมการ  การประถมศกึษาแหงชาติ.  2543: 21)  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช  2544 
ที่ใชจัดการศึกษาอยูในปจจบัุน   ไดกําหนดใหการจัดการศึกษาเปนไปเพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและ
เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนือ่งตลอดชีวิต  เพื่อพัฒนาใหเกิดคุณลักษณะที่พงึประสงคที่สําคัญ คือ ใฝรู 
ใฝเรียน รักการอาน การเขียน รักการศึกษาคนควา (กระทรวงศกึษาธิการ.  2544: 4) 

 ในระดับโรงเรยีนไดมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการจัดการศึกษาซึง่ถือเปนการตั้งตนชีวิตของ 
ผูเรียนสําหรับโลกอนาคต  โดยใหความสําคัญกับการจัดกระบวนการเรยีนรูภายในหองเรียนเนนการฝกฝน 
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การใชความคดิ เพื่อวิเคราะหสังเคราะหและพัฒนาระบบการคิดของผูเรียนในการใชเหตุผล เนนการ
เชื่อมโยงระหวางการเรียนภายในหองเรียนกบัวิถีชวีิตจริง  และชีวิตการทาํงาน เพื่อชวยใหผูเรียนเหน็ความ 
จําเปนของการเรียนและจุดประกายการใฝรูใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน  เพื่อเตรียมพรอมสําหรับโลกอนาคต
ที่ตองสามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง  สามารถอยูในสงัคมซึ่งถือเปนสังคมแหงการเรียนรูไดเปนอยางด ี
รูทันความกาวหนาทางวิทยาการที่เปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว 

การเรียนรูสําหรับผูเรียนในวนันี้  ผูเรียนจะไมสามารถเผชญิโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไดหากไมรูวิธีการ
แสวงหาความรูและเรียนรูไดดวยตนเอง  (สิปปนนท  เกตุทัต.  2542: 16) การแสวงหาความรูดวยตนเอง
วิธีการหนึ่ง  คือ การเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self-Directed Learning)  ซึง่เปนวิธกีารเรียนที่ผูเรียนได
เรียนรูตามความตองการและความสนใจ  เรียนรูอยางมคีวามสุขสนกุสนาน   เกิดการอยากเรยีนรูอยาง
ตอเนื่องโดยไมจําเปนตองมใีครบอกหรือบังคับใหเรียน  (ลาวัณย  ทองมนต.  2541: 11) การจัดวิธกีาร
เรียนรูใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยการนําตนเองจงึเปนสิ่งสาํคัญทีเ่หมาะสมกับผูเรียนทกุระดบั  

การเรียนรูดวยการนาํตนเองเปนการเรียนรูที่เกิดจากความคิดริเร่ิมของผูเรียนที่ตองการเรียนรู
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตามความสนใจ และความสามารถของตนเอง โดยกําหนดเปาหมาย วางแผนและกําหนด
แหลงเรียนรู วธิีการเรียนรู และประเมินผลการเรียนรูของตนเองอยูตลอดเวลา  โดยอาจเรียนรูรวมกับเพื่อน  
ครูผูสอน ผูรูหรือบุคคลอื่นๆ ไมไดเรียนรูเพยีงลําพังแตอาจเรียนรูรวมกนักับผูอ่ืนที่สนใจในเรื่องเดียวกัน
ก็ได  (นรินทร  บุญชู.  2532: 16; สุรกุล  เจนอบรม.  2532: 59; สมคิด  อิสระวัฒน.  2532: 78; 2538: 4; 
Knowles.  1975: 18; Skager.  1978: 13-14; Cross. 1981: 63; citing Tough.  1971: 63; Griffin. 1983  
153; Areglado, Bradley & Lane.  1996: 18) วิธีการเรียนรูดวยการนาํตนเองเปนการเรียนรูที่ไมมีขอ 
จํากัดเรื่องอายุของผูเรียน  หากผูเรียนไดรับการปลูกฝงความสามารถในการเรียนรูไดดวยการนําตนเอง
ต้ังแตในวัยเดก็แลว จะทาํใหผูเรียนรูจกัวธิีการแสวงหาความรูดวยตนเองและสามารถเรียนรูดวยตนเอง
โดยที่ไมตองมใีครคอยบอก  (Knowles.  1975: 14-17; Bolhuis.  2003: 328) เพราะเมือ่ใดก็ตามที่ผูเรียน
มีใจรักที่จะศกึษาคนควา  มคีวามใฝรูใฝเรียนแลวจะสามารถเรยีนรูไดดวยการนําตนเอง  มีความตองการ
แสวงหาความรูอยางไมมทีี่ส้ินสุดซึ่งนําไปสูการสรางวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) (รุง  แกวแดง.  2542: 149; สมคิด อิสระวัฒน.  2541: 9) 

มัสคิน (Muskin.  1991: Online)  ไดศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียนระดับ
ประถมศึกษา  พบวา  หากครูผูสอนยังยึดเนื้อหาวิชาเรียนเปนสาํคัญ  ใชวิธีการสอนแบบเดิมๆ ที่ผูเรียน
สวนใหญเปนผูคอยรับความรูจากครูผูสอน และผูเรียนไมคอยไดฝกปฏิบัติดวยตนเองทําใหผูเรียนไมไดรับ
การปลูกฝงใหสามารถเรยีนรูไดดวยการนาํตนเอง โบลฮสู (Bolhuis.  2003: 329) และมัสคิน (Muskin.  
1991: Online) มีความเหน็วาการจดัการศกึษาในระดับประถมศึกษา สามารถพัฒนาผูเรียนในดานตางๆ 
ไดเปนอยางดี ทั้งทักษะพืน้ฐานในการเรียนรู  ทักษะในการทาํงาน  รวมทัง้ทักษะทางสงัคมที่จาํเปนตอ 



 3

การดํารงชวีิต เพื่อใหผูเรียนสามารถเรยีนรูไดดวยการนาํตนเอง   และอยูในสังคมไดอยาง    มีความสุข 
การปลูกฝงใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยการนาํตนเอง      หากสามารถเริ่มตนไดต้ังแตเด็ก

โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา   ถาครูผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูของตนเองและไดลงมือปฏิบัติจริง ผูเรียนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากผูคอยรับความรูมาเปน
ผูรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง   การเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นกับผูเรียนไดหรือไมนั้นจึงเปนสิ่งทีท่าทาย
อยางยิ่งสาํหรบัครูผูสอน ทีม่ีบทบาทโดยตรงในการจัดประสบการณการเรียนรูใหกบัผูเรียน ดังทีม่ิทเชล 
(Mitchell.  1998: Online)  กลาววาเมื่อใดก็ตามที่ผูเรียนไดเปนผูริเร่ิมกําหนดเปาหมายการเรียนรู วาง
แผนการเรียนรู และเรียนรูจนประสบความสําเร็จดวยตนเองแลว   ผูเรียนจะเปลีย่นแปลงตนเองจากผูที่
คอยรับความรูจากครูผูสอนเพียงฝายเดยีวมาเปนผูที่รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง   เรียนรูไดดวยการ
นําตนเอง    ผลการวิจยัที่ศึกษาเกีย่วกบัการเรียนรูดวยการนําตนเองในระดับมัธยมศึกษา    ของสมคิด  
อิสระวัฒน (2541: 327) พบวาสําหรับในระดับมัธยมศกึษานั้น  ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ฝกใหผูเรียนเรียนรูไดดวยการนาํตนเอง  โดยครูผูสอนหรือผูที่เกี่ยวของเปดโอกาสใหผูเรียนไดปฏิบัติงาน  
รับผิดชอบดวยตนเอง และมีสวนรวมในการจัดกจิกรรมการเรียนรูของตนเอง   

ในชวงที่ผานมา    ไดมีผูศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการเรียนรูดวยการนําตนเองกับ 
ตัวแปรตางๆ พบวา มีตัวแปรที่มีความสัมพันธทางบวกกับการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียน 
กลาวคือ ผูเรียนที่มีความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน แรงจงูใจ
ใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคต การรับรูประสิทธิภาพแหงตน และความมีวินัยในตนเองสูง และ
บรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พฤติกรรมการสอนของครูผูสอน ที่เปดโอกาสใหผูเรียน
ไดมีสวนรวมรับผิดชอบในการเรียนรู การมีความสัมพันธที่ดีระหวางผูเรียนและครูผูสอน การสนับสนุน
ทางการเรียนและการเลี้ยงดูจากครอบครัว ตางเปนตัวแปรที่สงผลทางบวกตอการเปนผูเรียนที่สามารถ
เรียนรูไดดวยการนําตนเองดวยเชนกัน  (ศรีสุกาญจน  บิณฑาประสิทธิ์.  2540: 112-113; คณาพร  
คมสัน.  2540: 78; รจนา   คํานึงผล.  2542: 85; สมคิด  อิสระวัฒน.  2541: 327; สุธาสินี  ใจเย็น.  
2545: 69; หทัยทิพย  ภาคอินทรีย.  2545: 57; ประกิตศรี  เผาเมือง.  2546: 65; เพชรธิดา บุญหนุน.  
2546: 58; สถาพร หมวดอินทร.  2546: 64; Cloud.  1993: Online)  

คุณลักษณะสาํคัญที่สงเสรมิใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยการนําตนเอง ประกอบดวย   ความ
รับผิดชอบ ความมีวนิัยในตนเอง และความเชื่อมั่นในตนเองจะทําใหการเรียนรูประสบความสาํเร็จตาม
เปาหมายที่วางไว  ความมีวนิัยในตนเองทาํใหผูเรียนสามารถควบคุมตนเองใหรับผิดชอบ ในการเรียนรู
ใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย โดยไมตองอาศัยการควบคุมจากบุคคลอื่นและเมื่อผูเรียนไดรับความ 
สําเร็จในการเรียนรูแลวจะทาํใหผูเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง   มั่นใจที่จะเรียนรูในเรื่องอื่นๆ  ตอไปอีก 
ไมวาจะยากสกัเพียงใดก็ตาม   (Knowles. 1975:   18-21; สมคิด  อิสระวัฒน.  2538: 11; อางอิงจาก 
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Burman.  1976; Gruglielmino.  1977; Skager.  1978: 13-14; Brockett and Hiemstra. 1991: 11-
16; Areglado; Bradley  & Lane.  1996: 1-12; สมคิด  อิสระวัฒน.  2532: 78, 2541: 306-307; วิภา
ภรณ บุญทา และคณะ.  2542: 34; รุง  แกวแดง.  2542: 112-113)  ความมวีินยัในตนเองมีความหมาย 
ใกลเคียงกับ  ความรับผิดชอบ  และความเชื่อมั่นในตนเอง แตความมีวนิัยในตนเองเนนการควบคุมตนเอง 
ใหทาํงานสาํเรจ็ลุลวงตามเปาหมายที่วางไว สวนความรบัผิดชอบเปนการควบคุมตนเองในการทาํงาน
ใหสําเร็จลุลวงโดยยอมรับผลของการปฏบัิติงานนัน้ๆ ของตนเองทัง้ทางบวกและทางลบ แลวนาํผลที่ได
รับมาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดียิง่ขึ้น (กอ สวัสด์ิพาณิชย.  2519: 150; อรทัย  จนัทวิชานุวงษ. 2523: 
6; นิภา วิจิตรศิริ.  2525: 4; ประดินันท อุปรมยั.  2536: 45; อนุวัฒิ  คูณแกว.  2538: 38; จินตนา  ธนวิบูลย.  
2540: 96; ปรีชา  ธรรมา.  2545: 33-38)  ความเชื่อมั่นในตนเองเปนผลที่เกิดจากความสาํเร็จใน
การเรียนรู  เมื่อผูเรียนประสบความสาํเร็จในเรื่องใดๆ  ผูเรียนจะมองโลกในแงดี พรอมที่จะเรียนรูและ
ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสขุ  (แจมจันทร เกียรติกุล.  2531: 
26; ศรีสุดา คัมภีรภัทร.  2534: 27; วาสนา เจริญสอน.  2537: 20) 

การศึกษาผลการวิจยัที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความรับผิดชอบ  ความมวีินยัในตนเอง  
และความเชื่อมั่นในตนเอง  พบวา  ความรับผิดชอบและความเชื่อมั่นในตนเองมีความสัมพนัธทางบวก
กับความมีวนิยัในตนเอง และเปนคุณลักษณะที่สามารถปลูกฝงใหเกิดขึ้นไดในตัวผูเรียนตั้งแตในวัยเด็กทั้ง
ที่บานและโรงเรียน  (สุรเกียรติ์ ล้ิมเจริญ.  2523: 61; สุปราณี ศรีใสคํา.  2531: 102; กัลยา  สุวรรณรอด.  2537: 
45; ณัฎฐพร สตากรณ.  2540: 94; อรวรรณ พานิชปฐมพงศ.  2542: 54) ดังนั้นการพัฒนาใหผูเรียนเปน
ผูที่สามารถเรยีนรูดวยการนาํตนเองจงึควรเริม่ตนจากการปลูกฝงใหผูเรียนมีวินยัในตนเอง มีความรับผิดชอบ
และมีความเชือ่มั่นในตนเองกอน     เนื่องจากคุณลักษณะดังกลาวนี้เปนคุณลักษณะพื้นฐานสําคัญที่
สงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยการนําตนเอง  

การพัฒนาผูเรียนในวัยเดก็ใหสามารถเรียนรูดวยการนาํตนเองควรคอยเปนคอยไปอยางเปน
ระบบ เพื่อใหผูเรียนมทีัศนคติที่ดีตอการเรียนรู มีเวลาคดิทบทวนและใชความพยายามในการเรียนรู หรือ
ปรับปรุงงานใหดีข้ึน   เนื่องจากผูเรียนมีประสบการณและความสามารถในการรับรูส่ิงตางๆ  แตกตางจาก
ผูใหญ   และทีสํ่าคัญผูเรียนในวัยนี้จาํเปนตองเรียนรูทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในอนาคตของตนเอง 
ครูผูสอนจึงตองเปนผูคอยอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู เมื่อใดก็ตามที่ผูเรียน ไดแสดงบทบาทของ
ตนเองอยางเตม็ที่แลวผูเรียนจะเหน็คุณคาของตนเองทั้งในดานการคิด การตัดสินใจและรับผิดชอบตอ
การกระทําของตนเองนาํไปสูการเรียนรูทีย่ั่งยนื  เนื่องจากเปนการเรียนรูที่เกิดจากแรงจูงใจภายในของ
ผูเรียน (Areglado; Bradley; & Lane.  1996: 85; 95-96)  ซึ่งโนลส  (Knowles.  1975: 25-27; 1984: 
137, 139, 222-223) เห็นวาการใชสัญญาการเรียน (Learning Contract)  สามารถพัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่
เรียนรูไดดวยการนาํตนเอง  
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สัญญาการเรยีน เปนรูปแบบการสอนที่ใชวิธีการทําความตกลงรวมกนัระหวางผูเรียน    และ 
ครูผูสอนในการจัดการเรียนรู เพือ่ใหผูเรียนเกิดการเรยีนรูตามเปาหมายทีว่างไว  วิธกีารนี้เปนวิธกีารสอน
ที่คํานงึถงึความแตกตางระหวางบุคคลซึ่งอาจทาํเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมก็ได โดยผูเรียนตองรับผิดชอบ
ตอการเรียนรูของตนเอง  มวีินัยในตนเอง  เปนตวัของตวัเอง  ผูเรียนมสีวนรวมในการจัดการเรียนรูโดย
เปนผูริเร่ิมการเรียนรูของตนเอง  ทาํใหสามารถเรียนรูดวยตนเองและพึ่งตนเองไดมากขึ้น โดยให
ผูเรียนไดสํารวจ คนหา  และวิเคราะหความตองการที่แทจริงของตนเองแลวเลอืกวิธกีารเรียนตามตองการ
และความสนใจของตนเองและไดประเมินตนเอง เมื่อผูเรียนทาํตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาการเรียน
ที่จัดทาํขึ้นแลวจะทาํใหผูเรียนแตละคนประสบความสําเร็จในการเรียนรูตามเปาหมายที่ไดวางไวมี
ทัศนคติที่ดีตอการเรียน สามารถนาํตนเองในการเรียนรูไดตอไป (วิชัย วงษใหญ.  2537: 105; บุญชม  
ศรีสะอาด. 2537: 108; สุเทพ ออนไสว.  2540: 62; Knowles.  1975: 25-27; 1984: 137, 139, 222-
227; Codde.  1996: Online; Atherton.  2003: Online; About  Learning Contracts : Conditions 

of Learning &  Printciple  of  Teaching.  2547?: Online; Learning  Contracts. 2547?: Online; 
Stover.  2004: Online) 

การศึกษาเกี่ยวกับการใชสัญญาการเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรูดวยการนําตนเองและคุณลักษณะ 
ที่สงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเองที่ผานมา พบวา การใชสัญญาการเรียนในการจัด การเรียนรูทําให 
ผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยการนําตนเอง   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   (คณาพร  คมสัน.  2540: 108;
ศรีสุกาญจน  บิณฑาประสทิธิ์.  2539: 112-113; สุนทรา  โตบวั.  2546: 130; Codde.  1996: Online; 
McGarrell.  1996: Online; Oswald.  2003: Online)  และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงขึ้น  (Lewis.  2004: Online) 
การใชสัญญาการเรียนในการจัดการเรียนรูทําใหผูเรียนไดรับการปลูกฝงใหมีความรับผิดชอบ  มีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน  และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงกวาผูเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชคูมือครู   (สุปราณี  ศรีใสคํา. 
2531: 132-136; เสรี   อินทรคง.  2535: 93-95; ปราณี คําเพียรราช.  2542: 101-104)   

วิธีการจัดการเรียนรูที่สามารถสงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเองวิธีการหนึง่คือ  การจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือ  (Cooperative Learning) ซึ่งเปนวธิกีารจัดการเรียนรูที่สามารถปลูกฝงความมีวนิัยใน
ตนเอง    ความรับผิดชอบ    และความเชือ่มั่นในตนเองได    เนื่องจากมีการเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวน
รับผิดชอบในการจัดการเรียนรูของตนเองและของกลุม    โดยมีความสาํเร็จเปนเปาหมายในการเรยีนรู  
(สุมณฑา พรหมบุญ และอรพรรณ พรสีมา.  2540: 30-31; จันทรา ตันตพิงศานุรักษ.  2543: 37; ปานใจ 
จิรานุภาพ.  2543: 49-50; Slavin.  1995: 4; Johnson   and  Johnson.  1994: 5)   การศึกษาผลของ  
การจัดการเรียนรูแบบรวมมอืสงเสริมลักษณะที่เกีย่วของกับการเรียนรูดวยการนําตนเอง  ไดแก  ความ
รับผิดชอบ (อนุสรณ  สุขาตานนท.  2536: 78; รัชนี มณีโกศล.  2540: 92; สุพัตรา  ศิริรักษ.  2540: 94; 
ศรีภรณ  ณะวงศษา.  2542: 77; วาสนา ไตรวัฒนธงไชย.  2543: 88; พัชรา สุนทรนนัท.  2544: 55; พรรณี   

  ทองทบั.  2547: 44) ความมวีินัยในตนเอง (อัมพร ถกลประจักษ.  2543: 62) 
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สัญญาการเรยีนและการเรียนรูแบบรวมมือ  สามารถนํามาใชในการสงเสริมใหเกดิการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง  เนื่องจากการใชสัญญาการเรียนและการเรียนรูแบบรวมมือ เปนแนวทางการจดัการ
เรียนรูที่ใหผูเรียนมีสวนรวมรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง     และไดลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเองจน
ประสบความสําเร็จ สงเสริมใหผูเรียนมีวนิัยในตนเอง  มีความรับผิดชอบและความเชื่อมั่นในตนเอง ซึง่
คุณลักษณะดังกลาวนี ้ เปนคณุลักษณะสาํคัญที่ทาํใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยการนําตนเอง ผูวิจัย
เปนครูผูสอนในระดับประถมศึกษา  เหน็ความสาํคัญของการสงเสรมิใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการนาํตนเอง 
ต้ังแตระดับประถมศึกษา   เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต   จงึไดพัฒนาหลกัสูตร
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียนในระดับประถมศึกษาขึ้น  

การจัดการเรยีนการสอนตามหลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2544  กําหนดใหพัฒนา
ทักษะพืน้ฐานที่จําเปนในระดับชวงชัน้ที ่ 1  ชั้นประถมศึกษาปที่  1-3  ซึ่งเปนชวงชัน้แรกของการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน   เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถเรียนสาระการเรียนรูกลุมอ่ืนๆ  ไดรวดเร็วยิ่งขึ้น  ไดแก   ทักษะ
ภาษาไทยดานการอานและการเขียน  และทักษะคณิตศาสตร  โดยผูเรียนใชเวลาเรยีนประมาณรอยละ 
50 ของเวลาเรยีนทัง้หมดในสัปดาห ฝกทกัษะดานการอาน  การเขียนและการคิดคาํนวณ สวนการจดัการ
เรียนรูในระดบัชวงชัน้ที่ 2 ชั้นประถมศกึษาปที ่4-6 จะลดเวลาในการฝกทักษะพืน้ฐานเหลานี้ลง โดยให
เวลากบักลุมวทิยาศาสตรมากขึ้น   สําหรับการเรียนภาษาไทย   และคณิตศาสตรแมเวลาเรยีนจะลดลง 
แตตองฝกฝน ทบทวนอยูเปนประจาํเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น การจัดการเรยีนรูโดยให
โอกาสใหผูเรียนไดเลือกเรียนในสิ่งที่สนใจ มุงเนนใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิด การคนควา การแสวงหา
ความรู สามารถสรางความรูไดดวยตนเอง  สามารถสรางสรรคผลงานแลวนาํไปแลกเปลี่ยนเรยีนรูกบัผูอ่ืน
ได (กระทรวงศึกษาธกิาร.  2545: 10, 12)  ดังนัน้ผูวิจยัจึงไดพัฒนาหลกัสตูรเพื่อสงเสริมการเรยีนรูดวยการ
นําตนเองของผูเรียนในชวงชั้นนี้  เพื่อใหกระบวนการจัดการเรียนรูในหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น  สอดคลอง
กับกระบวนการ การจัดการเรียนรูตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศกัราช  2544  ที่มุงเนนการ
พัฒนาทักษะในระดับที่สูงขึ้น  ใหผูเรียนไดทํางานเปนกลุม มทีักษะในการคิด การคนควา แสวงหาความรู 
และสรางความรูดวยตนเอง  เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการนําตนเอง และเรียนรู
ดวยตนเองอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ตามทฤษฎีจิตวทิยาพัฒนาการ ผูเรียนในวยันีจ้ะยอมรับและประพฤติ 
ปฏิบัติตนตามที่บุคคลรอบขางหรือสังคมเหน็วาถกูตองและเหมาะสม เพื่อใหตนเองเปนที่ยอมรับ ตองการ
เปนสวนหนึง่ของกลุมหรือหมูคณะ  ชอบเลนเปนทีม   เห็นความสาํคญัของกลุมและใหความรวมมือกบั
กลุมไดเปนอยางดี (มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช.  2524: 124-125 อางอิงจาก Kohlberg; อารี ตันฑ
เจริญรัตน.  2522: 147; สุชา จันทรเอม.  2543: 55) ชวงชั้นที่ 2 จึงเปนชวงวัยที่เหมาะสมสาํหรับการ
เร่ิมตนสงเสริม ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการนาํตนเอง 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
การวิจยัในครัง้นี้มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรเพือ่สงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเอง

ของผูเรียนในระดับประถมศกึษาซึง่เปนหลกัสูตรระดับรายวิชาที่เนนกระบวนการ  โดยสามารถใชไดกับ
ทุกกลุมสาระ    แตในการศกึษาครั้งนี้ไดกาํหนดใชกับสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร    โดยมีจุดมุงหมาย
เฉพาะดงันี ้

1.  เพื่อพฒันาความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียนในระดับประถมศึกษา 
2.  เพื่อพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียนสาระการเรียนรูวทิยาศาสตรของผูเรียนชัน้ประถมศึกษา 

ปที่ 4 
 
ความสําคัญของการวิจัย 

การพฒันาหลกัสูตรสงเสริมการเรียนรูดวยการนาํตนเองของผูเรียนในระดับประถมศึกษาครั้งนี ้
มีความสาํคัญตอผูที่เกี่ยวของดังนี ้ 

1. การวิจัยครั้งนีม้ีเปาหมายเพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดพฒันา และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต โดยใชวิธีการเรียนรูดวยการนําตนเอง ผูเรียนที่ไดเรียนรูดวยวิธีการนําตนเองจะเกิดการเรียนรู 
อยางตอเนื่อง สอดคลองกบันโยบายการจดัการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ของหลักสตูรการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช 2544  

2. ผลการวิจัยในครั้งนี้ไดหลกัสูตรสําหรับพัฒนาคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของ
ผูเรียนในระดับประถมศึกษา  ซึ่งครูผูสอนและผูที่เกี่ยวของสามารถนําหลักสูตรดังกลาวไปประยุกตใช 
ในการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พทุธศักราช 2544 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การกาํหนดพื้นที่ในการศึกษา 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ ผูเรียนระดับประถมศกึษาชวงชัน้ที ่2 ในสถานศึกษาที่จดัการศึกษา

ข้ันพืน้ฐาน ที่ใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช   2544  ซึ่งโดยสภาพทั่วไปจะมีบริบทในการ
จัดการศึกษาทีค่ลายกนั ในการศึกษาครัง้นีจ้ึงไดกาํหนดพืน้ที่ในการศกึษาที ่โรงเรยีนวัดภาษ ี  สํานกังาน 
เขตวัฒนา    สังกัดสาํนักการศึกษากรุงเทพมหานคร    ซึ่งเปนโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ใชหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช   2544  และมีสภาพบริบทในการจัดการศึกษาเหมือนโรงเรียนทัว่ไป 
โดย  ผูวิจัยไดคัดเลือกโรงเรียนที่ศึกษาตามเกณฑการคดัเลือกดังนี ้ 

1. เปนสถานศกึษาที่มีจาํนวนบุคลากรสายผูสอนครบทกุระดับชั้นและครบทุกหองเรียน 
2. ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีความเต็มใจใหความรวมมือในการวิจยั 
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โดยกลุมตัวอยาง คือ ผูเรียนระดับประถมศึกษา ชวงชัน้ที ่2 ชัน้ประถมศึกษาปที ่ 4 ซึ่งเปน
นักเรียนระดับชั้นแรกของชวงชั้น   

ผูวิจัยตองการปลูกฝงใหผูเรียนเรียนรูดวยการนาํตนเองตั้งแตเร่ิมตนชั้นแรก เพื่อใหผูเรียน
สามารถ   เรียนรูไดดวยการนําตนเองอยางตอเนื่องในระดบัชั้นที่สูงขึ้นตอไป  จึงไดกาํหนดการทดลองกับ
ผูเรียนในระดบัชวงชัน้ที่ 2 ชั้นประถมศกึษาปที ่4 ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2549  จํานวน 1 หองเรียน 
มีนักเรียนรวม 33 คน   

ขอบเขตหลกัสูตร 
 ในการพัฒนา หลักสูตรเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเองสําหรับผูเรียนในระดับ
ประถมศึกษาในครั้งนี ้  เปนหลักสูตรระดับรายวิชา   ซึง่สอดคลองกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ที่กาํหนดสาระการเรียนรูเปน 8 กลุมสาระ  ตามหลักสูตรการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 
เพื่อใชจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ซึ่งเปนกลุมสาระ 
ที่เรียนรูเกี่ยวกับโลกธรรมชาติรอบตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ผูเรียนสามารถเรียนรูและ
แสวงหาความรูดวยตนเอง สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจาํวัน 

ตัวแปรที่ศกึษา 
 ตัวแปรอิสระ คือ หลักสูตรเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียนในระดับประถม 
ศึกษา    ซึง่เปนหลกัสูตรระดับรายวิชา  ทีพ่ัฒนาคุณลักษณะที่สงเสรมิการเรียนรูดวยการนําตนเอง   3 
ประการ ไดแก  ความรับผิดชอบ ความมีวนิัยในตนเองและความเชื่อมัน่ในตนเอง 
 ตัวแปรตาม ไดแก การเรียนรูดวยการนําตนเอง   และผลสัมฤทธิท์างการเรียนสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร  
 นิยามศัพทเฉพาะ 

1. การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง กระบวนการจัดทาํหลกัสูตรเพื่อสงเสริมคุณลักษณะ 
การเรียนรูดวยการนาํตนเอง ซึ่งเปนหลักสูตรระดับรายวิชาที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นโดยมีข้ันตอนการพัฒนา
หลักสูตร 4 ข้ันตอน  คือ การศึกษาขอมูลพื้นฐาน การจัดทํารางหลักสูตร การทดลองใชหลักสูตรและ
การประเมินผลหลักสูตร 
  2. คุณลกัษณะที่สงเสริมการเรยีนรูดวยการนาํตนเอง หมายถึง  คุณลักษณะสําคัญ 
3  คุณลักษณะที่สงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยการนาํตนเอง  ไดแก  ความรับผิดชอบ ความมี
วินัยในตนเอง และความเชื่อมั่นในตนเอง 
   2.1 ความรับผิดชอบ หมายถงึ พฤติกรรมทีแ่สดงออกถึงความตัง้ใจและมุงมัน่ในการ 
เรียนรูใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายทีไ่ดวางไว ยอมรับผลการกระทําของตนเองทั้งในทางบวกและ
ทางลบ แลวนาํมาปรับปรุงการเรียนรูของตนใหดียิง่ขึ้น 
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   2.2 ความมีวนิัยในตนเอง หมายถงึ พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการควบคุมตนเองใน
การเรียนรูเร่ืองตางๆ ตามขอตกลง เพื่อใหประสบผลสาํเร็จตามเปาหมายที่ไดกาํหนดไว  
   2.3  ความเชื่อมั่นในตนเอง หมายถงึ พฤติกรรมที่แสดงออกถงึความรูสึกที่ดีตอตนเอง 
มีความภาคภูมิใจในตนเอง ยอมรับตนเอง  มีความมั่นใจในการตัดสินใจ  ไมยอทอตออุปสรรคในการ
ทํางานและแกปญหาไดดี มมีนุษยสัมพนัธ พึง่พาตนเองและเปนผูที่สามารถนาํตนเองได 
 3. การเรียนรูดวยการนําตนเอง หมายถงึ พฤติกรรมทีแ่สดงออกในการริเร่ิมเรียนรูในเรื่อง
ที่สนใจดวยตนเอง  กําหนดเปาหมายการเรียนรู วางแผนการเรียนรูไดอยางเหมาะสมกับตนเอง เรียนรู
ตามแผนการเรียนรูที่กาํหนดไว  และประเมินผลการเรียนรูของตนเองอยูตลอดเวลา  เพื่อใหการเรียนรู
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายทีว่างไว 
 4. หลกัสูตรเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนาํตนเองของผูเรยีนในระดับประถมศึกษา   
หมายถงึ  การจัดหลกัสูตรรายวชิาที่ดําเนนิการจัดประสบการณการเรยีนรูใหกับผูเรียน   ในระดับประถม 
ศึกษาโดยเนนกระบวนเรียนรูแบบรวมมือ และการใชสัญญาการเรียนในการจัดการเรียนรู  เพื่อพฒันา
คุณลักษณะความรับผิดชอบ ความมีวนิัยในตนเองและความเชื่อมั่นในตนเอง ใหผูเรียนสามารถเรียนรู
ไดดวยการนาํตนเอง 
 5. การเรียนรูแบบรวมมือ หมายถงึ วิธีการเรยีนรูที่แบงผูเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 5-6 คน  
สมาชิกในกลุมมีความสามารถแตกตางกนั  ทุกคนในกลุมมีสวนรวมรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง
และกลุม ใหความชวยเหลือซึ่งกนัและกนั รวมมือกนัในการเรียนรู โดยมคีวามสาํเร็จของกลุมเปนเปาหมาย
รวมกันในการเรียนรู    
 6. การทําสญัญาการเรียน  หมายถงึ การทําขอตกลงในการจัดการเรยีนรูรวมกนัระหวาง
ผูเรียนและครผููสอน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมายของการจัดการเรียนรูที่วางไว  โดยมี
กระบวนการทาํสัญญาการเรียน 3 ข้ันตอน  คือ  1) ข้ันเตรียมความพรอม เปนการทาํความเขาใจ
รวมกันระหวางครูผูสอนและผูเรียนเกีย่วกบัผลการเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคการเรียนรู สาระการ
เรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรู และการวัดและประเมินผลการเรียนรู  2) ข้ันรางสัญญาการเรียน 
ผูเรียนกาํหนดจุดประสงคการเรียนรู ระบุแหลงเรียนรูและวิธีการเรียนรู หลักฐานการเรียนรู เกณฑและ
วิธีการประเมนิผลการเรียนรู แลวตรวจสอบและทบทวนรางสัญญาการเรียนรวมกบัเพื่อนและครผููสอน 
และ 3) ข้ันทาํสัญญาการเรยีน  เมื่อผูเรียนตรวจสอบและทบทวนรางสัญญาการเรยีนเรียบรอยแลว จงึ
เขียนสัญญาการเรียนลงในแปบบฟอรมสัญญาการเรียนทีก่ําหนดให  
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สมมติฐานในการวิจัย 
 การพัฒนาหลกัสูตรเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียนในระดับประถมศึกษา  
คร้ังนี ้มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาผูเรียนในระดับประถมศึกษาใหเปนผูที่เรียนรูดวยการนาํตนเอง  โดยใช
กระบวนการเรยีนรูแบบรวมมือและสัญญาการเรียนในการจัดการเรียนรู โดยมีสมมติฐานการวิจยั ดังนี้  
 1. ผูเรียนที่เรียนโดยใชหลักสูตรเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนาํตนเองของผูเรียนในระดับ
ประถมศึกษา   มีคะแนนความสามารถในการเรียนรูดวยการนาํตนเองหลังทดลองสูงกวากอนทดลอง   
 2. ผูเรียนที่เรียนโดยใชหลักสูตรเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนาํตนเองของผูเรียนในระดับ
ประถมศึกษา  มีคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร   หลงัทดลองสูงกวากอน
ทดลอง 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
การพัฒนาหลกัสูตรเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียนในระดับประถมศึกษา

คร้ังนี ้ผูวิจยัไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกบัแนวคิดและหลักการพฒันาหลักสูตร การเรียนรู
ดวยการนําตนเอง  แนวคิดในการจัดการเรยีนรูเพื่อสงเสรมิการเรียนรูดวยการนําตนเอง และงานวจิัยที่
เกี่ยวของกับการเรียนรูดวยการนาํตนเอง  โดยนาํเสนอตามลําดับดังนี ้

 
1. แนวคิดและหลักการพัฒนาหลักสูตร 
 เปาหมายในการจัดการศึกษาใหกับผูเรียนทุกระดับ คือ พัฒนาผูเรียนทัง้ในดานความคิดคือ
เกิดปญญา ดานคุณลักษณะใหผูเรียนเปนคนดี  สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  การ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะดังกลาวนัน้จําเปนตองมแีนวทางในการจัดการศึกษาที่ชัดเจน  เพื่อให
การจัดการศึกษาบรรลุตามเปาหมายที่กาํหนด  แนวทางที่เปนตัวกําหนดทิศทางการจดัการศึกษา  คือ 
หลักสูตร ซึ่งทําหนาทีเ่ปนกลไกและตัวกาํกับเพื่อใหการจัดการศึกษามีมาตรฐานและเปนไปในทศิทาง
เดียวกนั นั่นคอืการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะทีพ่งึประสงค 
 1.1  ความหมายและความสําคัญของหลักสูตร  
 หลักสูตรเปนองคประกอบหลักที่สําคัญในการจัดการศึกษา โดยมีผูใหความหมายของหลักสูตร
ในภาพกวางวา หลกัสูตร หมายถงึ มวลประสบการณทีค่รูผูสอนจดัใหกับผูเรียนเพื่อพัฒนา ใหผูเรยีนเกิด
การเรียนรู  มีความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามจุดมุงหมาย ที่กาํหนดไว 
(สงัด  อุทรานนัท.  2532: 16; ชมพันธ  กญุชร ณ อยุธยา.  2540: 1-4; รุจิร  ภูสาระ.  2545: 1; บุญชม 
ศรีสะอาด.  2546: 7; Tyler.  1949: 1; Taba.  1962:10) หลักสูตรจึงมีความสาํคัญเนื่องจากเปนตัว 
กําหนดทิศทางในการพัฒนาผูเรียน  หลักสูตรจึงสามารถตอบคําถามไดวา “สามารถพัฒนาผูเรียนดาน
ใด และพัฒนาไดอยางไร”  นั่นคือเปนการมองวา หลักสตูรเปนจุดหมายปลายทาง (End) ที่เปนผลการ
เรียนรูที่ตองการใหเกิดขึ้นกบัผูเรียน และในขณะเดียวกนัหลกัสูตรยังเปนวิธกีาร (Means) ที่ตอบคําถาม
วา “ดวยกระบวนการหรือกรรมวิธใีดทีจ่ะกอใหเกิดการพัฒนาในตวัผูเรียนตามที่มุงหวงั” ในลกัษณะเชนนี ้
หลักสูตรจึงเปนกระบวนการหรือการปฏิบตัิที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู (สุนีย เหมะประสิทธิ ์ 2537: 2) 
 1.2 องคประกอบหลกัสูตร 
 หลักสูตรมีลักษณะที่ประกอบดวยเปาหมาย   วิธีการและการประเมินผล ซึ่งมีกลุมนักการศึกษา 
มีความเหน็สอดคลองกันเกี่ยวกับองคประกอบหลักสูตร เพื่อทาํใหหลักสูตรมีความชัดเจนและครอบคลุม
กระบวนการเพื่อเปนแนวทางในการจดัการเรียนรูทาํใหผูเรียนมีคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคมีองคประกอบ
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ที่สําคัญ  4  ประการ  คือ  1) จุดมุงหมายของหลักสูตร   2) เนื้อหาวิชาหรือประสบการณการเรียนรู  3) 
กระบวนการจดัการเรียนรู และ  4)  การประเมินผลหลักสูตร  (สุมิตร  คุณากร.  2518: 9; วิชัย  ดิสสระ.  
2535: 8; วิชัย  วงษใหญ.  2537: 22; สุนีย  เหมะประสทิธิ์. 2537: 21; บุญชม  ศรีสะอาด. 2546: 11.18; 
สุนีย  ภูพนัธ.  2546: 18-19; Tyler.  1949: 1; Hilda Taba.  1962: 10;) สวนธํารง บวัศรี  (2542: 8-9) 
ได เสนอองคประกอบของหลักสูตรโดยเพิ่มรายละเอียดขององคประกอบดาน   จุดมุงหมาย
หลกัสูตรทีค่รอบคลุมถงึนโยบายการจัดการศึกษาดวยและกาํหนดจุดมุงหมายยอยประกอบดวยจดุหมาย
ของหลักสูตรและของวิชา จุดประสงคของการเรียน เนื้อหาวิชาหรือประสบการณการเรียนรูจะมีรายละเอียด
มากขึ้นในดานรูปแบบและโครงสรางหลกัสูตร  การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนจะเปนยทุธศาสตรการ
เรียนการสอน และวัสดุหลักสูตรและสื่อการสอน   
 นอกจากองคประกอบหลัก 4 องคประกอบที่กลาวมาแลว สงัด อุทรานนัท  (2527: 187-188) 
มีความเหน็วายังมีสวนประกอบอื่นๆ  ที่ทาํใหหลักสูตรทีส่รางขึ้น  มีความชัดเจน สามารถชี้แนวทางให
การใชหลกัสูตรเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ไดแก ความสําคญัและความจาํเปนของหลักสูตร และการใชส่ือ
การเรียนการสอน ดังนี ้
 1. ความสําคญัและความจาํเปนของหลักสูตร    เปนภูมหิลังหรือความเปนมาของหลกัสูตร  เพื่อ
ชี้แจงใหเห็นสภาพความเปนมาของหลกัสูตร กลาวถึงเหตุผลและความจําเปน ที่จะตองพัฒนาหลักสูตร
นั้นๆ ข้ึนมาใช เพื่อเปนการชีใ้หเหน็ถงึความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรดังกลาว 
 2. การใชส่ือการเรียนการสอน เปนแนวทางในการใชส่ือ  ในการจัดการเรียนรูซึ่งรวมถงึการใช
แหลงทรัพยากรที่มีอยูในชมุชนดวย  การชี้แนะการใชส่ือและแหลงทรพัยากรตางๆ  เปนวธิีการหนึง่ที่จะ
สงเสริมใหการใชหลักสูตรเปนไปอยางไดผล 
 1.3 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
 ในการพัฒนาหลักสูตรนักพฒันาหลักสูตรไดเสนอแนวคดิในการพฒันาหลักสูตรไว ซึ่งจําแนก
ไดเปน  2 กลุม คือ การนาํเสนอแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรในลักษณะที่เปนกระบวนการ นักพัฒนา
หลักสูตรในกลุมนี้ไดแก ทาบาและสงัด อุทรานันท  สวนอีกกลุมหนึ่งนําเสนอแนวคิดของการพัฒนาหลกัสูตร 
โดยกําหนดเปนขั้นตอน  ซึ่งนักพัฒนาหลักสูตรในกลุมนี้  ไดแก  วิชัย วงษใหญ  รัตนะ  บัวสนธ  สุริยา  
เหมตะศิลป และสุนีย ภูพนัธ โดยในกระบวนการแนวคิดของทั้งสองกลุมนี้ไมแตกตางกัน ดงันี ้
 การพัฒนาหลกัสูตรตามแนวคิดของ ทาบา (Taba.  1962: 12-13) มีดังนี ้

1.  การวนิิจฉัยความตองการของผูเรียน    เปนขั้นตอนที่สําคัญขั้นตอนแรกของตัดสินใจวาควร 
พัฒนาหลักสตูรอะไรใหกับผูเรียน โดยการศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกบัผูเรียนวาผูเรียนมีภูมหิลัง และมี
ความตองการในเรื่องใด อยางไรบาง 
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 2.  การกําหนดจุดมุงหมาย เพื่อเปนแนวทางในการจัดทาํหลักสูตรไดอยางชัดเจนวาหลักสูตร
ที่จัดทาํขึ้นนี้มจีุดมุงหมายเพือ่พัฒนาใหผูเรียนเกิดคุณลกัษณะเชนไรบาง 

3. การเลือกเนือ้หาสาระ   เปนการเลือกเนือ้หาสาระที่จะจัดใหผูเรียนไดเรียนรู  ซึง่สอดคลอง 
และเปนไปตามจุดมุงหมายของการเรียนรูที่หลกัสูตรไดกําหนดไว 
 4.  การจัดเนื้อหาสาระ  เปนการตัดสินใจวาเนื้อหาสาระที่ไดเลือกไวแลวนัน้  ควรจะจัดใหกับ
ผูเรียนในระดบัช้ันใด โดยคาํนงึถงึพัฒนาการทางจิตวิทยาของผูเรียน  
 5.  การเลือกประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียน     เปนการเลือกประสบการณการเรียนรูให
สอดคลองกับเนื้อหาสาระและจุดมุงหมายของหลักสูตร 
 6. การจัดประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียน เปนการตัดสินใจวาควรจะจัดประสบการณใน
การเรียนรู ใดบางใหกับผูเรียน และควรมีวิธีการจัดอยางไร เพื่อใหสอดคลองกับเนื้อหาสาระ และจุดมุงหมาย
ในการเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียน ตามความสมกับของผูเรียน 
 7. การประเมินผล เปนการประเมินผลผูเรียนตามจุดมุงหมายของหลักสูตรวาผูเรียนมีคุณลักษณะ
ตามทีห่ลักสูตรตองการหรือไม อยางไร เพือ่ใหตอบสนองจุดมุงหมายของหลักสูตรที่ไดกําหนดไว 
 จากกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของทาบาที่ไดเสนอไว 7 ข้ันตอนนั้น สงัด อุทรานนัท (2527: 
37-42) มีความเหน็วา ยงัไมครอบคลุมการใชหลักสูตรและการประเมนิผลหลกัสูตร จึงไดเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาหลักสูตรที่ครอบคลุมการใชและการประเมินผลหลักสูตร ดังนี ้
 1. การวิเคราะหขอมูลพืน้ฐาน เปนการศึกษาขอมูลพืน้ฐานที่เกีย่วของกับการพัฒนาหลักสูตร 
เพื่อใหหลักสูตรที่พัฒนาขึน้สนองตอบความตองการของผูเรียนและสังคม 
 2. การกําหนดจุดมุงหมาย    เพื่อเปนการมุงแกปญหา   และสนองความตองการที่ไดจากการ 
วิเคราะหขอมูลพื้นฐานของการพัฒนาหลกัสูตร 
 3. การคัดเลอืกและจัดเนื้อหาสาระ เปนสิง่ที่มีความสําคญัเปนอยางยิง่ เพราะเนื้อหาสาระที่
จะนํามาสอนเปนเสมือนสื่อกลางที่จะพาผูเรียนไปสูจุดมุงหมายที่ไดกําหนดไว 
 4. การกําหนดการวัดและประเมินผล เปนการกําหนดวา ควรจะวัดและประเมินผลอะไรบาง
จึงจะสอดคลองกับความมุงหมายของหลักสูตร โดยทัว่ไปมักจะไมกลาวถงึการวัดผลการเรียนโดยตรง 
แตอาจทําไดโดยการทดลองใชหลักสูตร ประเมินโครงรางหลกัสูตร และการปรับปรุงหลักสตูรกอนนาํไปใช 
 5. การนําหลักสูตรไปใช เปนขั้นตอนของการนําหลักสูตรไปสูภาคปฏิบัติ หรือไปสูการจัดการ
เรียนการสอนของสถาบนัการศึกษา การนําหลักสูตรไปใชอยางมีประสิทธิภาพจะตองอาศัยกจิกรรมและ
กระบวนการตางๆ เชน การจัดทําเอกสารและคูมือการใชหลักสูตร  
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 6. การประเมนิผลการใชหลักสูตร เปนการประเมนิผลสมัฤทธิ์ของหลกัสูตร เพื่อใหทราบวาผลิตผล
จากหลักสูตรเปนไปตามความมุงหมายของหลักสูตรหรือไม ถาผลการประเมินพบวามีขอบกพรองก็จะ
นําขอมูลเหลานั้นมาใชใหการปรับปรุงแกไขหลักสูตรตอไป 
 7.การปรับปรุงแกไขหลักสูตร เปนกระบวนการปรับปรุงแกไขหลกัสูตรที่ใชอยูใหมีความสมบูรณ
ยิ่งขึ้น โดยมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพสังคมและผูเรียนมากขึ้น 
 วิชัย วงษใหญ (2535: 5-25) ไดเสนอกระบวนการพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร เพื่อใหการ
พัฒนาหลักสตูรเปนไปในทศิทางเดียวกันมี 4 ข้ันตอน ดงันี ้
 ข้ันที่ 1 การศึกษาขอมูลพืน้ฐานหรือส่ิงกาํหนดหลักสูตรดานตางๆ ที่จะนํามาใชในการพัฒนา
หลักสูตร ไดแก ส่ิงกําหนดหลักสูตรทางดานวิชาการ และส่ิงกาํหนดหลักสูตรทางดานสังคม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจและการเมือง เพื่อใหหลักสตูรทีพ่ัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกับผูเรียนและสังคม เปนไปตาม
เปาหมายการจัดการศึกษา 
 ข้ันที่ 2  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร เปนการนําขอมูลพืน้ฐานจากสิ่งกาํหนดหลักสูตรในดาน
ตางๆ  มาใชกาํหนดรูปแบบของหลักสูตรวาควรมีลักษณะใด  โครงสรางและองคประกอบของหลกัสูตร
เปนอยางไร ซึง่จะสะทอนใหเห็นภาพรวมและมาตรฐานการศึกษาของแตละหลักสูตร 
 ข้ันที่ 3  การตรวจสอบหลกัสตูร เปนการตรวจสอบคุณภาพของหลกัสูตรและศึกษาความเปนไป
ไดของหลักสูตรที่รางขึ้น เพื่อปรับปรุงแกไขกอนนาํไปใชจริง  การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร อาจทําได
หลายวิธีเชน การตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ หรือการทดสองใชหลักสูตร 
 ข้ันที่ 4 การปรับแกหลักสตูรกอนนาํไปใช เปนการนาํขอมลูที่ไดจากขัน้ตอนที่ผานมา มาสังเคราะห 
เพื่อแกไขหลักสูตรอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ทัง้นี้ควรทบทวนใหรอบคอบวาขอมูลสวนใดที่จะ
ใชเพื่อการปรบัแกหลักสูตรสวนใดบาง และมผีลกระทบตอโครงสรางอืน่ๆ ของหลกัสตูรมากนอยเพยีงใด 
 รัตนะ บัวสนธ (2535 : 71) และสุริยา เหมตะศิลป (2537 : 57-59) ไดเสนอขั้นตอนการพัฒนา
หลักสูตรเปน  4 ข้ันตอน  เชนเดียวกับ วิชยั วงษใหญ  แตเปลี่ยนขั้นตอนการกาํหนดรูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรเปนขัน้ตอนการพัฒนาหลักสูตรจาํลอง ดงันี ้
 ข้ันที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน เปนการสํารวจเพื่อหาขอมูลที่สอดคลองกับสภาพปญหา 
และความตองการของผูเรียน และสภาพทัว่ไปที่เกีย่วของกับการพัฒนาหลักสูตร 
 ข้ันที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรจําลอง เปนการพัฒนาหลักสูตรจาํลองที่สอดคลองกับขอมูล
พื้นฐาน ซึง่มีข้ันตอนในการดําเนนิการ 3 ข้ันตอนไดแก การสรางโครงรางหลักสูตร การประเมินโครงราง
หลักสูตร และการพัฒนาโครงรางหลักสูตร  
 ข้ันที่ 3 การทดลองใชหลักสตูร เปนการหาประสทิธิภาพของหลกัสูตรกบัผูเรียนที่เปนกลุมเปาหมาย 
เพื่อตรวจสอบความสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรที่ไดกําหนดไว 
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 ข้ันที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงหลักสตูร เปนการนําขอมูลที่ไดจาการทดลองใชหลักสูตร
มาปรับปรุงแกไขหลักสูตร เพื่อใหหลักสูตรมีความสมบรูณยิ่งขึ้น 
 สุนีย  ภูพนัธ (2546 : 174) ไดเสนอขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรโดยเพิม่ข้ันตอนการปรับปรุง
หลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรดังนี ้
 ข้ันที่ 1 การกาํหนดจุดหมาย เปนการกาํหนดเปาหมายของการพัฒนาหลักสูตร ที่สอดคลอง
กับความตองการของผูทีเ่กีย่วของ 
 ข้ันที่ 2  การจดัเนื้อหาของหลักสูตร เปนการจัดเนื้อหาทีต่อบสนองจุดมุงหมายของหลักสูตร 
 ข้ันที่ 3 การนําหลักสูตรไปใช เพื่อหาขอบกพรองแลวนํามาแกไขใหไดหลักสูตรที่มี
องคประกอบครบถวนสมบรูณ แลวจึงนําหลักสูตรไปใช 
 ข้ันที่ 4 การประเมินหลักสูตร เพื่อเปนการตรวจสอบคุณภาพของหลักสตูร 
 ข้ันที่ 5 การปรบัปรุงหรือเปลีย่นแปลงหลักสูตร เปนการนําผลที่ไดจากการประเมนิหลักสูตร
มาปรับปรุงและแกไขหลักสูตรใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 
 จากแนวคิดเกีย่วกับการพฒันาหลักสูตรดังกลาวขางตน   เพื่อใหเหน็ภาพรวมของขั้นตอนใน
การพัฒนาหลกัสูตร ความสอดคลองและความแตกตางกันในรายละเอียดของแตละขั้นตอน   ผูวจิัยจึง 
ไดสังเคราะหแนวคิดในการกาํหนดขั้นตอนการพัฒนาหลกัสูตร  เพื่อกําหนดเปนขั้นตอนในการพัฒนา
หลักสูตรในการวิจัยครั้งนี ้ ดงัแสดงในตาราง 1 
 
 
ตาราง 1  ข้ันตอนในการพฒันาหลักสูตร 
 

ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 
ทาบา สงัด อุทรานันท วิชัย วงษใหญ รัตนะ บัวสนธ 

สุริยา เหมตะศิลป 
สุนีย ภูพันธ 

 
ขั้นตอนการ

พัฒนาหลักสูตร 
1. วินิจฉัยความ
ตองการของ
ผูเรียน 

1. วิเคราะห
ขอมูลพื้นฐาน
ดานผูเรียน/
สังคม 

1. ศึกษาขอมูล
พื้นฐานหรือส่ิง
กําหนดหลัก 
สูตรดานตางๆ  

1. ศึกษาขอมูล
พื้นฐานในการ
พัฒนาหลักสูตร 

 1. ศึกษาขอมูล
พื้นฐานในการ
พัฒนาหลักสูตร 

2.กําหนด
จุดมุงหมาย
หลักสูตร 

2. กําหนด
จุดมุงหมายของ
หลักสูตร 

  1. กําหนด
จุดมุงหมาย
หลักสูตร 

 

 



 16

ตาราง 1  (ตอ) 
 

ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 
ทาบา สงัด อุทรานันท วิชัย วงษใหญ รัตนะ บัวสนธ 

สุริยา เหมตะศิลป 
สุนีย ภูพันธ 

 
ขั้นตอนการ

พัฒนาหลักสูตร 
3. เลือกเนื้อหา
สาระ 
4. จัดเนื้อหา
สาระ 
5. เลือกประสบ 
การณการเรียนรู 
6. จัดประสบ 
การณการเรียนรู 

3.คัดเลือกและ
จัดเนื้อหาสาระ 

2. กําหนด
รูปแบบของการ
พัฒนาหลักสูตร 

2. พัฒนา
หลักสูตรจําลอง 

2. จัดเนื้อหา
หลักสูตร 

2. จัดทําราง
หลักสูตร 

7. ประเมินผล
ผูเรียน 

4. กําหนดการ
วัด ประเมินผล 

- - - - 

- 5. การนํา
หลักสูตรไปใช 

3. การตรวจ 
สอบหลักสูตร 

3. การทดลอง   
ใชหลักสูตร 

3. การนํา
หลักสูตรไปใช 

3. ทดลองใช
หลักสูตร 

- 6. ประเมินผล
หลักสูตร 

4. ปรับแก
หลักสูตร 

4. ประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตร 

4. ประเมินผล
หลักสูตร 

4. ประเมินผล
หลักสูตร 

- 7. ปรับปรุง
แกไขหลักสูตร 

- - 5. ปรับปรุงหรือ 
เปล่ียนแปลง
หลักสูตร 

- 

 
 
 จากตาราง 1 แนวคิดในการพัฒนาหลกัสูตรในภาพรวมทีน่ักพัฒนาหลกัสูตรไดเสนอสอดคลองกนั
จําแนกเปน  4 ข้ันตอน  ซึง่ผูวิจัยไดนาํมาเปนแนวคิดในการพัฒนาหลกัสูตรเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวย
การนาํตนเองของผูเรียนในระดับประถมศกึษา โดยเปนหลักสูตรระดับรายวิชา สําหรับจัดการเรยีนการ
สอนในชัน้ประถมศึกษาปที ่4 กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร ดังนี ้ 
 ข้ันที่ 1 การศกึษาขอมูลพืน้ฐาน     เปนการเตรียมขอมูลพืน้ฐานเกีย่วกบัสภาพปญหา ความตอง 
การของผูเรียนและผูที่เกี่ยวของ เพื่อนําขอมูลที่ไดมาสังเคราะหในการกําหนดองคประกอบของหลักสูตร
เพื่อสงเสรมิการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียนในระดับประถมศึกษา  ใหมคีวามเหมาะสมสอดคลอง
กับระดับของผูเรียนซึง่เปนผูเรียนทีก่ําลงัศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา ชวงชั้นที่ 2  



 17

 ข้ันที่ 2  การจดัทํารางหลกัสตูร เปนการนําขอมูลพื้นฐานมาจัดทาํ (ราง) หลักสูตรเพื่อสงเสริม
การเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียนในระดับประถมศึกษา  โดยมีรายละเอยีดประกอบดวย (ราง) หลกัสูตร 
เอกสารประกอบหลักสูตร   ประเมินเอกสารหลักสูตร   และศึกษานํารอง เพื่อนําขอมูลทีไ่ดมาปรับปรุงแกไข 
(ราง) หลักสูตรใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น  
 ข้ันที่ 3 ทดลองใชหลักสูตร   เปนการนําหลักสูตรที่พัฒนาขึน้ไปทดลองใช   เพื่อศึกษาความเปนไปได
ของการนาํหลกัสูตรไปใชปฏิบัติจริงในสถานศึกษา  
 ข้ันที่ 4 ประเมนิหลกัสูตร   เปนการนําขอมูลที่ไดจากการนําหลกัสูตรไปทดลองใชมาปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อใหหลกัสูตรมีความสมบูรณยิง่ขึ้น 
 1.4 หลักสูตรรายวชิา 
 หลักสูตรอาจแบงไดเปน 3 ระดับ  ไดแก  หลักสตูรระดับชาติซึ่งเปนหลกัสูตรแกนกลางที่กําหนด 
ใหผูเรียนทุกคนตองเรียนรูความรูพืน้ฐานที่เหมือนกัน   เชน  หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 
2544  หลักสูตรระดับสถานศึกษาเปนหลักสตูร  ที่สถานศึกษาจัดทําขึ้นเพือ่เปนแนวทางในการจัดการศึกษา
ใหกับผูเรียนในสถานศึกษานั้นๆ   เชน หลกัสูตรสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรียนวัดภาษี  หลกัสูตรระดับ
รายวิชาเปนหลักสูตรที่จัดทาํขึ้นโดยแยกเปนรายวิชาหรือกลุมสาระการเรียนรู    ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยมีจุดมุงหมายเพื่อไดพฒันาหลักสูตรเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนาํตนเอง  ของผูเรียนในระดับ
ประถมศึกษา ซึ่งเปนหลักสูตรระดับรายวิชา  สําหรับนาํไปใชจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรยีนรู
วิทยาศาสตร ชั้นประถมศกึษาปที ่4  การนําเสนอเอกสารในสวนนี้เปนเรื่องที่เกีย่วของกับความหมายและ
ลักษณะของหลักสูตรรายวิชา การจัดทาํหลักสูตรรายวิชา ดังนี ้
  1.4.1 ความหมายและลักษณะของหลักสตูรรายวิชา 
  หลักสูตรรายวชิา (Subject Curriculum)  เปนรูปแบบหลักสูตรที่ใชอยูในปจจุบันที่เนนดาน
เนื้อหาสาระและความรู  โดยมีแนวคิดทีเ่ปนฐานจากปรัชญาสารัตถนยิม (Essentialism)  ใหความสาํคัญ
กับเนื้อหาวิชาเนื่องจากเปนสิ่งจําเปน  ทุกคนจําเปนตองเรียนรู  และแนวคิดจากปรัชญา  สัจวทิยานิยม 
(Perenialism) ที่เนนความสาํคญัของความรูความคิดที่จาํเปนตองฝกฝนใหเปนผูนาํทางปญญา  ลักษณะ
ของหลักสูตรรายวิชาจงึเนนเนื้อหา  และความรูของวิชาเปนหลกั   ความรูในแตละวิชาถูกจัดไวเพื่อการ
ถายทอดอยางมีระบบตามที่ผูรู ในแตละสาขาวิชาไดกาํหนดไว ตามความเหมาะสมของผูเรียนในแตละ
ระดับช้ัน  ซึ่งผูวิจัยไดประมวลสรุปลักษณะสําคัญของหลักสูตรรายวิชา ขอดีและขอจํากัดตามที่มีผู
เสนอไว  (จีระพันธุ  พูลพฒัน.  2532: 38-40; วิชัย  ดิสสระ.  2535: 20; วิชัย วงษใหญ.  2537: 53-60; 
สุนีย  เหมะประสิทธิ.์  2537: 24; รุจิร  ภูสาระ.  2545: 10-11;  ชมพันธ  กุญชร ณ อยธุยา.  2540: 20-
21; ธํารง  บวัศรี.  2542: 176-177; บุญชม  ศรีสะอาด.  2546: 50-51; สุนีย  ภูพันธ.  2546: 133-136) 
ดังแสดงในตาราง 2 
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ตาราง  2  ลักษณะหลักสูตร ขอดีและขอจํากัดของหลกัสูตรรายวิชา 
 
ประเด็น ลักษณะหลกัสูตร ขอดี ขอจํากัด 

แนวคิด 1  เนนเนื้อหาและสาระที่ผูเรียน
ตองเรียนเปนสําคัญ 
2. หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลง
ก็ตอเมื่อเนื้อหาวิชามีการ
เปล่ียนแปลง 

1. สนองตอบตอปรัชญาการจัด
การศึกษาที่ตองการเนนการ
ถายทอดความรู 
2. เปนหลักสูตรที่มีมานานและ
เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป 

การกําหนดเนื้อหาวิชาโดย 
ผูรูในแตละสาขาวิชาอาจไมได 
คํานึงถึงสภาพแวดลอม 
ความตองการและความ
สนใจของผูเรียน 

โครงสราง 
เนื้อหาวิชา 

1. เนื้อหาวิชาตางๆ แยกออก
จากกันเปนรายวิชา ตาม
ธรรมชาติของวิชานั้นๆ  
2. เนื้อหาวิชาประกอบไปดวย
สาระสําคัญไดแก ความคิดรวบ
ยอด ทักษะ กฎ  และหลัก 
เกณฑตางๆ ที่เปนพื้นฐานใน
การเรียนรูในแตละเนื้อหาวิชา 

1. มุงเนนพัฒนาการทางดาน
สติปญญา ทําใหผูเรียนได
เรียนรูและมีความรูในวิชาตางๆ 
อยางลึกซึ้ง สําหรับเปนพื้นฐาน
ในการศกึษาที่สูงขึ้นตอไป 
2. การจัดเปนรายวิจัยมีความ
สอดคลองกับการปฏิบัติจริง 

การแยกเนื้อหาเปนรายวิชา
ทําใหผูเรียนขาดความ 
สามารถในการมองเห็น
ความสัมพันธของสิ่งที่เรียนรู
ในแตละวิชา 

ขอบเขต 
เนื้อหาวิชา 

1. คํานึงถึงความเหมาะสมกับ
พัฒนาการของผูเรียน 
2. มีความสําคัญและเปน
ประโยชนตอการพัฒนาผูเรียน 
3. มีความถูกตองและทันสมัย 

เนื้อหาวิชามีการจัดเรียงไว
อยางเปนระบบและตอเนื่อง  
ทําใหผูเรียนมีระบบในการคิด 
ซึ่งชวยใหผูเรียนมีพัฒนาการ
ทางสติปญญาไดรวดเร็วขึ้น 

เปนไปไมไดที่จะเพิ่มเติม
เนื้อหาวิชาใหทันสมัยกับ 
ปจจุบันไดทันที เนื่องจากมี
ความรูใหมๆ เกิดขึ้น
ตลอดเวลา 

การจัดลําดับ 
เนื้อหาวิชา 

1. มีการจัดลําดับอยางเปน
ระบบจากงายไปยาก หรือจาก
ความรูขั้นพื้นฐานที่จําเปนไป 
สูความรูขั้นสูง  
2. มีความตอเนื่องสัมพันธกัน
ตามลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้น 

ผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาวิชา
อยางตอเนื่อง ตามลําดับของ
เนื้อหาวิชาที่ความรูใหมมี
ความสัมพันธตอเนื่องกับ
ความรูหรือประสบการณเดิม
และเปนไปตามพัฒนาการทาง
ของผูเรียน 

การจัดเนื้อหาวิชาไวอยาง
เปนระบบ อาจทําใหละเลย
เหตุการณปจจุบัน ซึ่งทําให
ผูเรียนขาดการเชื่อมโยงกับ
การประยุกตใช เนื่องจากการ
ดํารงชีวิตตองอาศัยความรู 
ที่หลากหลายผสมผสานกัน 

การจัดกิจกรรม   
การเรียนรู  

1. ครูผูสอนเปนผูมีบทบาท
สําคัญในการจัดการเรียนรู จึง
จําเปนตองมีความรูและ 
เชี่ยวชาญในเนื้อหาและการ
ถายทอดในเนื้อหาวิชานั้นๆ ใน
ฐานะผูใหความรูแกผูเรียน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเปนไปอยางรวดเร็ว มี
ความสะดวก ประหยัดเวลา 
เนื่องจากเปนไปตามลําดับของ
เนื้อหาวิชาที่มีอยูแลว 

 การยึดเนื้อหาวิชาเปนสําคัญ 
อาจขาดความเขาใจในตัว
ผูเรียน จนทําใหผูเรียนมี
พัฒนาการไมครบทุกดาน  
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ตาราง 2  (ตอ) 
 

ประเด็น ลักษณะหลักสูตร ขอดี ขอจํากัด 
การจัดกิจกรรม   
การเรียนรู  

2. ครูผูสอนตองคํานึงถึงความ
แตกตางของผูเรียน ใชวิธีการ
สอนที่แตกตางกันเพื่อใหผูเรียน
ไดรับประโยชนสูงสุด 
3. เนื้อหาวิชาเปนเครื่องกําหนด
วิธีการสอน การเรียนรูสวนใหญ
จึงเนนการบรรยาย 

การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเปนไปอยางรวดเร็ว มี
ความสะดวก ประหยัดเวลา 
เนื่องจากเปนไปตามลําดับของ
เนื้อหาวิชาที่มีอยูแลว 

1. การยึดเนื้อหาวิชาเปน
สําคัญ อาจขาดความเขาใจ
ในตัวผูเรียน จนทําใหผูเรียน
มีพัฒนาการไมครบทุกดาน  

การประ 
เมินผล 

1. มุงเนนความรูและทักษะใน
เนื้อหาวิชาที่เรียน 
2.  เปนไปตามจุดมุงหมายของ
การจัดการเรียนรูวาตองการให
ผูเรียนมีพัฒนาการดานใด 

1. การประเมินผลทําไดงาย 
เปนระบบ เนื่องจากมีการ 
จัดลําดับเนื้อหาไวแลวตาม
หลักการของแตละวิชา และมุง
ประเมินผลความรูเปนสําคัญ  
2. การประเมินผลสอดคลอง
กับจุดมุงหมายการจัดการ
เรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนมี
ความรูและทักษะเฉพาะดาน 

- 

 
 
  ในสวนของขอจํากัดของหลักสูตรรายวิชา ในประเด็นโครงสรางเนื้อหาวิชาธํารง บวัศรี (2542.  
178-179) ไดเสนอแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาใหมีความสมบูรณ โดยเนนดานการจัด
เรียงลําดับความตอเนื่องของเนื้อหาและการเชื่อมโยงเนือ้หาเขาดวยกนั  ดังนี ้
  1. จัดเรียงลําดับเนื้อหาใหตอเนื่อง (Articulation) คือจัดเนื้อหาที่อยูในชั้นเดียวกันหรือ
ระหวางชัน้ใหตอเนื่องกนั โดยยังรักษาความเปนวิชาของแตละวิชาไว ซึง่มีการจัดอยู 2 แบบคือ 
   1.1 จัดใหตอเนื่องตามแนวนอน (Horizontal Articulation) หมายถงึ  การจัดเนือ้หาของ
วิชาหนึง่ใหสัมพันธหรือตอเนือ่งกับอีกวิชาหนึง่ซึ่งอยูในชัน้เดียวกัน  เชน  กําหนดเนือ้หาเรื่องปฏิภาคไว
ในวิชาคณิตศาสตร เพื่อใหผูเรียนสามารถนาํเอาความรูไปใชในการคํานวณเรื่องกฎของกาซ  ซึ่งจัดไว
คูขนานกันในวิชาคณิตศาสตร หรือจัดเนือ้หาวชิาวรรณคดีไวคูขนานกับวิชาประวัตศิาสตร  
   1.2 จัดใหตอเนื่องตามแนวตัง้  (Vertical Articulation)  หมายถงึ   การจัดเนื้อหาที่อยูตาง
ชั้นกนั คือระหวางชั้นต่าํกับช้ันสูง โดยทําใหเกิดความตอเนื่องของวิชา ตั้งแตชั้นประถมศึกษาไปจนถึง
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ชั้นมัธยมศึกษา และอาจถึงมหาวิทยาลัยดวยก็ได ถาการจัดใชหลักการอยางเดียวกัน การจัดความ
ตอเนื่องของเนื้อหาวิชาตามแบบนี้จะจัดภายในหลักสตูรวิชาเดียวกนั เชน ระหวางชั้น ป.1 ถึง ป.6 ใน
ระดับประถมศึกษา  
  2. จัดโดยการเชื่อมโยงเนื้อหาเขาดวยกัน  (Coherence)  คือจัดเนื้อหาของแตละวิชาให
เชื่อมโยงกันในลักษณะที่สงเสริมซึ่งกันและกัน  ทําใหผูเรียนมีพัฒนาการที่ผสมกลมกลืนไมมีอะไรที่
ขัดแยงกัน การเชื่อมโยงดวยวิธีการดังกลาวนีท้ําได 2 ระดับ คือ 

2.1 ระดับความคิด (Cognitive Level) หมายถึงการจัดโดยใหเนื้อหาสงผลใหผูเรียน 
มีความสามารถในดานตางๆ ในลักษณะที่ผสมกลมกลืนกัน เปนการจัดที่เชื่อมโยงการเรียนรูกับพัฒนาการ
ของบุคคลเขาดวยกนั เชน จดัวิชาวรรณคดีไมเพียงแตใหผูเรียนไดเรียนรูเทานัน้แตใหเกิดเจตคติทีด่ีตอ
วิชานี้ดวย 
   2.2 ระดับโครงสราง (Organizational Level) หมายถึงการจัดใหเนื้อหาในแตละวิชา
เอื้อประโยชนซึ่งกนัและกนั และเกิดประโยชนตอวิชาอื่นดวย เปนการจัดที่มุงเนนเนื้อหาวิชาไมใชตัวบุคคล
เหมือนอยางการจัดในระดับความคิด  ดงันัน้ผูจัดจะดวูาเนื้อหาของแตละวชิานัน้จะเชือ่มโยงและอาํนวย
ความประโยชนแกวิชาอื่นอยางไร  เชน   การอานในวิชาภาษาไทยจะกําหนดเนื้อหาใหมีเรื่องเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตรและสังคมศึกษาอยูดวย 
  1.4.2 การจัดทําหลักสูตรระดับรายวิชา 
  หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศักราช 2544  กําหนดแนวทางในการจัดทาํหลกัสูตร
สถานศกึษาศกึษาโดยโครงสรางหลกัสูตรสถานศกึษาประกอบดวย  1) สาระการเรียนรู/ผลการเรียนรูที่
คาดหวงั รายวิชา หนวยการเรียนรูครบ 8 กลุมสาระรายปหรือรายภาค   ทัง้ทีก่ําหนดไวในหลกัสูตรและ
เพิ่มเติมตามความถนัด ความสนใจ ความตองการของผูเรียน  ชุมชนและทองถิ่น  2) กจิกรรมพัฒนาผูเรียน 
3) เวลาแตละกลุมสาระ หนวยการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายปหรือรายภาค จะเหน็ไดวาหลักสูต
ระดับรายวิชาหนึ่งๆ จงึเปนสวนหนึง่ของหลกัสูตรระดับสถานศึกษา   ในการจัดทาํสาระของหลักสตูรตาม
แนวทางการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศักราช  2544  (กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ.   2545: 33-37)  การจัดทําสาระของหลักสูตร มดีังนี ้
   1.4.2.1 กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาค   
   การกาํหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาค   วิเคราะหจากมาตรฐานการ 
เรียนรูชวงชั้นที่กําหนดไวในแตละกลุมสาระการเรียนรู มาจัดเปนผลการเรียนรูที่คาดหวงัรายปหรือราย
ภาค ที่ระบุถึงความสามารถของผูเรียน และคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากการเรียนรู
ในรายปหรือรายภาคนัน้ 
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   การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาคของสาระการเรียนรูใหสถานศึกษา
กําหนดไดตามความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปญหา  ความถนัด   และความตองการของทองถิน่และ
ชุมชน  
   1.4.2.2 กําหนดสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาค  
   การกําหนดสาระการเรียนรูรายภาค   วิเคราะหจากผลการเรียนรูที่คาดหวงัรายปหรือ
รายภาค  ที่กาํหนดไวในขอ  1.4.2.1 และใหสอดคลองกบัสาระ และมาตรฐานการเรยีนรูตามกลุมสาระ
และมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น   รวมทัง้สอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิน่  และชุมชน 
   1.4.2.3 กําหนดเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิต สําหรับสาระการเรียนรูรายปหรือราย
ภาค ดังนี ้
   ชวงชัน้ ป.1-3 ป.4-6 และ ม.1-3 กําหนดสาระการเรียนรูเปนรายปและกําหนดจํานวน
คาบเวลาใหเหมาะสมและสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูนัน้ 
   ชวงชั้น ม.4-6 กําหนดสาระการเรียนรูเปนรายภาค และกําหนดจํานวนหนวยกิตให
เหมาะสม สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวงัและสาระการเรียนรู 
   ในการกาํหนดจํานวนหนวยกิต  ของสาระการเรียนรูรายภาคสาํหรับชวงชัน้มธัยมศกึษา
ปที่ 4-6 ใชเกณฑการพิจารณาที่ใชเวลาการจัดการเรียนรู  40  ชัว่โมงตอภาคเรียน มีคาเทากับ 1  หนวยกิต 
   สําหรับสาระการเรยีนรูที่สถานศึกษาจัดทาํเพิ่มข้ึนซึง่เปนวชิาเฉพาะของสายอาชพี หรือ
โปรแกรมเฉพาะทางอืน่ๆ ใชเกณฑการพิจารณา คือ สาระการเรียนรูที่ใชเวลาจัดการเรียนรูระหวาง 40-
60 ชั่วโมงตอภาคเรียน มีคาเทากับ 1 หนวยกิต ทัง้นี้สถานศึกษากาํหนดไดตามความเหมาะสมและใช
หลักเกณฑเดยีวกนั   
   1.4.2.4 จัดทําคําอธิบายรายวิชา 
   การจัดทาํคําอธิบายรายวิชา จัดทาํโดยนาํผลการเรียนรูที่คาดหวังรายภาค สาระการ
เรียนรูรายภาค รวมทัง้เวลาและจาํนวนหนวยกิตที่กาํหนดตามขอ 1.4.2.1, 1.4.2.2 และ 1.4.2.3  มาเขยีน
เปนคําอธิบายรายวิชา โดยประกอบดวย ชือ่รายวิชา จาํนวนเวลาหรือจํานวนหนวยกิต  ผลการเรยีนรูที่
คาดหวงัและสาระการเรียนรู  
   สําหรับชื่อรายวิชาใชตามชื่อกลุมสาระการเรียนรู  สวนชื่อรายวิชาเพิม่เตมิที่สถานศึกษา
จัดทําเพิ่มเติมสามารถกําหนดตามความเหมาะสม ทัง้นี้ตองสื่อความหมายไดชัดเจน มคีวามสอดคลองกับ
สาระการเรียนรูที่กําหนดไวในรายวิชานั้นๆ  
   1.4.2.5 จัดทําหนวยการเรียนรู 
   การจัดทาํหนวยการเรียนรู  จดัทําโดยนําเอาสาระการเรียนรูรายภาคที่กาํหนดไว  นาํมา
จัดทําเปนหนวยการเรียนรู เพื่อความสะดวกในการจัดการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรูประกอบดวย 
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ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู  จํานวนเวลาสาํหรับการจัดการ ซึ่งเมื่อเรียนคาบทุกหนวยยอย
แลวผูเรียนสามารถบรรลุตามผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาคของทุกวชิา 
   1.4.2.6 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
   การจัดทาํแผนการจัดการเรียนรู จัดทาํโดยการวิเคราะหจากคําอธิบายรายวิชา รายป
หรือรายภาค  แตละหนวยการเรียนรูที่จัดทําไว แลวนํามาจัดทําเปนแผนการจัดการเรียนรูของผูเรียน
และครูผูสอน    เพื่อความสะดวกในการจัดการเรียนรูในแตละแผนการจดัการเรียนรูประกอบดวย     ผลการ
เรียนรูที่คาดหวัง  จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรู  ส่ือและแหลงการ
เรียนรู การประเมินผลการเรยีนรู แบบบนัทึกการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ใบความรู  แบบประเมินผลการ
เรียนรู 
 
 สําหรับหลักสูตรที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนในครั้งนี้ประกอบดวยองคประกอบหลักทีสํ่าคัญ  4  องคประกอบ 
คือ จุดมุงหมายของหลกัสูตร เนื้อหาวชิา  กระบวนการจดัการเรียนรู และการประเมนิผลหลกัสูตร และ
ไดเพิ่มเติมในสวนของความสําคัญของการพัฒนาหลกัสูตรหลกัการพัฒนาหลักสตูร  ส่ือและแหลงในการ
เรียนรู   เพื่อใหหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีความชัดเจนสามารถนาํไปใชจัดการเรียนรู ผูวิจัยจึงไดวิเคราะห
พระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ พุทธศกัราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2545)  มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต.ิ  2543) และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช  2544  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2544)  เพื่อนาํมากําหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
เพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนาํตนเองของผูเรียน  ในระดับประถมศึกษา ตามประเด็นองคประกอบ
ของหลักสูตร 4 ดาน คือ 1) ดานจุดมุงหมายของหลักสูตร   2) ดานเนื้อหาสาระหรือประสบการณการจัด 
การเรียนรู 3) ดานกระบวนการจัดการเรียนรู และ 4) ดานการประเมินหลักสูตร ดังนี ้
  1. ดานจุดมุงหมายของหลกัสูตร 
   1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพทุธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545 
   มาตรา 8 การจัดการศึกษาใหยึดหลกัดังนี้   
   1) เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 
   2) ใหสังคมมสีวนรวมในการจัดการศึกษา 
   3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง 
   1.2 มาตรฐานดานผูเรียน  
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   มาตรฐานที่ 6 กําหนดใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการ
เรียนรูและพฒันาตนเองอยางตอเนื่อง 
   1.3 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช  2544 
   เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามนโยบายการจัดการศึกษา ของประเทศจึงกําหนด
หลักการของหลักสูตรที่สําคญัประการหนึ่งคือ การสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนา และเรยีนรูดวยตนเองอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพเพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะทีพ่งึประสงค  มีความคิดสรางสรรค ใฝรู  ใฝเรียน รักการอาน  รัก
การเขียน และรักการคนควา 
  2 ดานเนื้อหาสาระหรือประสบการณการจัดการเรียนรู 
   2.1 พระราชบญัญัติการศกึษาแหงชาติพทุธศักราช 2542 และที่แกไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) 
พ.ศ. 2545 
   มาตรา 27   ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานกาํหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐานเพือ่ความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของชาติ   การดํารงชวีิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจน
เพื่อการศึกษาตอ 
   ใหสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน มีหนาที่จัดทาํสาระของหลกัสูตรตามวัตถปุระสงคในวรรค
หนึ่งในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชน  และสังคม และภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึง
ประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
   2.2 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช  2544 
   กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยองคความรู ทักษะหรือกระบวนการ
การเรียนรูและคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนเปน 8 กลุม คือ 1) ภาษาไทย  2) 
คณิตศาสตร  3) วิทยาศาสตร  4) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  5) สุขศึกษาและ พลศึกษา  6) ศิลปะ 
7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8) ภาษาตางประเทศ 
   สาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมนี้เปนพื้นฐานสาํคัญที่ผูเรียนทกุคนตองเรยีนรู โดยอาจจดัเปน 
2 กลุม กลุมแรก ประกอบดวย ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร  และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เปนสาระการเรียนรูที่สถานศกึษาตองใชเปนหลกัในการจดัการเรยีนการสอนเพื่อสรางพื้นฐานการคิด และ
เปนกลยทุธในการแกปญหาและวิกฤตของชาติ กลุมที่สองประกอบดวยสุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยีและภาษาตางประเทศ เปนสาระการเรยีนรูที่เสริมสรางพื้นฐานความเปน
มนุษยและสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค 
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  3. ดานการจัดกระบวนการเรยีนรู  
   3.1 พระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติพทุธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545 
   มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลกัวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจดัการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
   มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนนิการ
ดังตอไปนี้ 
   1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน 
โดยคํานงึถงึความแตกตางระหวางบุคคล 
   2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรู
มาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา 
   3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทาํได คิดเปน 
ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 
   4) จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุล
กัน รวมทั้งปลกูฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 
   5) สงเสริมสนบัสนนุใหผูสอนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรยีน และ
อํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทัง้สามารถใชการวิจยัเปนสวน
หนึง่ของการจดักระบวนการเรียนรู  ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการ
สอนและแหลงวทิยาการประเภทตางๆ  
   6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทกุสถานที ่ มกีารประสานความรวมมือกับ  บดิา
มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทกุฝาย เพื่อรวมกันพฒันาผูเรียนตามศักยภาพ 
   3.2 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช  2544 
   การจัดการเรียนรูในสาระการเรียนรูตางๆ มีกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย ผูสอน
ตองคํานงึพฒันาการดานรางกาย และสตปิญญา วิธกีารเรียนรู  ความสนใจ  และความสามารถของ
ผูเรียนเปนระยะ  ๆ อยางตอเนื่อง ดงันัน้การจัดการเรยีนรูในแตละชวงชัน้ ควรใชรูปแบบวิธกีารทีห่ลากหลาย 
เนนการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรูดวยตนเอง  การเรียนรูรวมกัน การเรียนรูจาก
ธรรมชาติ การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง  โดยมีแนวการการเรียนรูในชวงชั้นที ่1 และ 2 ดังนี ้
   ชวงชัน้ที่ 1 ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3  ชวงชั้นนี้เปนชวงชั้นแรกของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เด็กจําเปนตองพัฒนาทักษะที่จําเปน เพื่อชวยใหสามารถเรียนสาระการเรียนรูกลุมอ่ืนๆ ไดรวดเร็วขึน้ 
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ทักษะเหลานี้ไดแก ภาษาไทยดานการอานและการเขียน และทักษะคณิตศาสตร ดังนัน้การฝกทักษะ
ดานการอาน  การเขียนและการคิดคํานวณจึงควรใชเวลาประมาณรอยละ 50 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
ในแตละสัปดาห   ทัง้นี้ในแตละคาบเวลาเรียนนัน้ไมควรใชเวลาเกินความสนใจของผูเรียน เนนการเรยีนรู
ตามสภาพจรงิ  มีความสนกุสนาน  ไดปฏิบัติจริง  เพื่อพัฒนาความเปนมนุษย ทกัษะพืน้ฐาน การติดตอ 
ส่ือสารในการคิดคํานวณ การคิดวิเคราะห และพัฒนาลักษณะนิสัยและสุนทรียภาพ  
   ชวงชัน้ที่ 2 ชัน้ประถมศึกษาปที่ 4-6 การจดัเวลาเรียนในกลุมภาษาไทยและคณิตศาสตร
อาจใชเวลาลดลง เหลอืประมาณรอยละ 40  ของเวลาเรียนในแตละสัปดาห โดยใหเวลากับกลุมวิทยาศาสตร 
มากขึ้น สําหรบัการเรียนภาษาไทยและคณิตศาสตร แมเวลาเรยีนจะลดลงยังคงตองฝกฝน ทบทวนอยู
เปนประจาํ เพือ่พัฒนาทกัษะขั้นพืน้ฐานในระดับที่สูงขึ้น  การจัดการเรยีนรูมีลักษณะคลายกับชวงชัน้ที ่
1  แตจะเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกเรียนในสิง่ที่ตนสนใจ มุงเนนทกัษะการทาํงานเปนกลุม  เพือ่มุงให
ผูเรียนเกิดทักษะในการคิด  การคนควา แสวงหาความรู  สรางความรูดวยตนเอง สามารถสรางสรรคผลงาน
แลวนําไปแลกเปลี่ยนเรียนรุกับผูอ่ืน 
  4. ขอมูลพืน้ฐานเพื่อกาํหนดแนวทางในการประเมินผลหลักสูตร มีดงันี ้
   4.1 พระราชบญัญัติการศกึษาแหงชาตพิทุธศักราช  2542  และที่แกไขเพิม่เตมิ (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545 
   มาตรา 26 ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน 
ความประพฤติ  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไปในกระบวนการ
เรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา 
   4.2 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช  2544 
   การวัดและประเมินผลการเรยีนรูเปนกระบวนการที่ใหผูสอนใชพัฒนาคณุภาพผูเรียน 
เพราะจะชวยใหไดขอมูลสาระสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความกาวหนาและความสาํเร็จทางการเรียน
ของผูเรียน รวมทัง้ขอมูลทีจ่ะเปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพฒันาและเรียนรูอยางเต็ม
ศักยภาพ โดยสถานศึกษาตองจัดทาํเกณฑและแนวปฏิบัติในการวัดและประเมนิผลการเรยีนของสถานศึกษา 
เพื่อใหบุคลากรที่เกีย่วของถอืปฏิบัติรวมกนัและเปนไปในมาตรฐานเดยีวกนั เพื่อมุงหาคําตอบวาผูเรียนมี
ความกาวหนาทั้งดานความรู  ทักษะกระบวนการ คุณธรรม และคานิยมอันพึงประสงค อันเปนผล
เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูหรือไมเพียงใด  
 ดังนั้นการวัดผลและประเมินจึงตองใชวิธีทีห่ลากหลาย เนนการปฏิบัติใหสอดคลองและเหมาะสม
กับสาระการเรียนรู กระบวนการเรียนรู  และสามารถดําเนินการอยางตอเนื่องควบคูไปในกิจกรรมการ
เรียนรูของผูเรียน โดยผูเรียน ผูสอนและพอแม ผูปกครอง มีสวนรวมในการวัดและประเมนิผลการเรยีนรู 
ที่จะสะทอนใหผูเรียน พอแมและผูปกครอง ทราบระดบัความกาวหนา ความสําเรจ็ของตนเอง 
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 การวิเคราะหพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พทุธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที ่
2) พ.ศ. 2545 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2545) มาตรฐานการศกึษาระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.  2543) และหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พทุธศักราช 2544 (กระทรวงศกึษาธกิาร 2544) ในสวนทีเ่ปนขอมูลพืน้ฐานในการกําหนด
รายละเอียดขององคประกอบหลักของหลกัสูตร ดังแสดงในภาพประกอบ 1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในก ร 

บ

ง

ภาพประกอบ 1  ผลการวิเคราะหข
       องคประกอบหลักสูตร 
 
 
 1.5 การประเมินผลหล
 การประเมนิผลหลักสูตร
ของการพฒันาหลักสูตร หลกัการ
เรียนรู และการวัดและประเมินผล
ไดหรือไม  มีขอควรปรับปรุงแกไขอ
จุดมุงหมาย 
ารพัฒนาหลักสูต
ี่
กรอบเนื้อหาวิชา       
ของหลักสูตร 
รู รู

แนวทางในการจัด
กระบวนการเรียน
 

 

 
แนวทางประเมินผล
การเรียนรู 
อมูลพืน้ฐานจากเอกสารหลักสูตรเพื่อ

กัสตูร 
เปนการตรวจสอบหลักสูตรที่จดัทําขึ้น 
 จุดมุงหมาย เนื้อหาวชิา กระบวนการจ
 มีความเหมาะสมเพยีงใด สามารถนํา
ยางไรบางเพื่อใหหลกัสูตรที่พัฒนาขึ้น
เรียนรูดวยการนําตนเอง 
เพื่อนําไปสูการเรียนรูอยา

ตอเนื่องตลอดชีวิต 
สาระการเรียนรูพื้นฐานท
ผูเรียนทุกคนตองเรียนรู  

8 กลุมสาระ  
ผูเรียนไดเรียนรูตามความ
สนใจ มีสวนรวมในการ

จัดการเรียนรู เนนการเรียน
เปนกลุมและการปฏิบัติจริง
ป

ก

ไ
ม

ประเมินตามสภาพจริง     
ผูเรียนมีสวนรวมในการ
ระเมินความกาวหนา และ
ความสําเร็จในการเรียนรู 
องคประกอ
หลักสูตร 
ําหนดรายละเอียดของ 

ซึ่งประกอบดวย ความสาํคัญ
ัดการเรียนรู ส่ือและแหลงการ
ปใชปฏิบัติจริงในสถานศึกษา
ีความครอบถวนสมบูรณ 
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 การประเมนิหลักสูตรตามแนวคิดของทาบา  (Taba.  1962: 310)  มจีุดมุงหมายเพือ่ประเมิน
จุดมุงหมายของหลักสูตร กระบวนการของหลักสูตร  ผูมีสวนเกี่ยวของกับหลักสูตร   ความสามารถของ
ผูเรียน และส่ือการเรียนรู  
 ชมพนัธุ กุญชร ณ อยุธยา (2540: 3940) กลาววาการประเมินหลักสูตรมีจุดมุงหมายเพื่อเก็บ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบหลักสตูรในดานจุดมุงหมาย เนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน ตลอดจนการบริหารหลักสูตร เพื่อเปนการตรวจสอบ
หลักสูตรวาหลักสูตรบรรลุผลตามจุดมุงหมายที่วางไวหรือไมอยางไร จะปรับปรุงหลักสูตรใหดีข้ึนไดอยางไร 
 ผูวิจัยไดนาํแนวคิดในการประเมนิหลกัสูตรมาใชในการประเมนิหลกัสูตร  เพื่อสงเสริมการเรยีนรู
ดวยการนําตนเองของผูเรียนในระดับประถมศึกษา ที่ผูวิจยัไดพัฒนาขึ้น โดยมีการประเมิน 3 ดาน 
 1. ประเมนิเอกสารหลกัสูตร   ซึ่งประกอบดวยความสําคัญของการพฒันาหลักสูตร  หลักการ 
จุดมุงหมาย เนื้อหาวิชา กระบวนการจัดการเรียนรู ส่ือและแหลงการเรยีนรู และการวัดและประเมนิผล 
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลองของหลักสูตร โดยใหผูเชี่ยวชาญซึ่งมีคุณวุฒิดานการ 
ศึกษา และมปีระสบการณเกี่ยวกบัการพฒันาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนผูประเมิน กอน
นําหลักสูตรไปทดลองใชในสถานศกึษา 
 2. ประเมนิการนําหลกัสูตรไปทดลองใช โดยการประเมนิความพงึพอใจของผูที่เกี่ยวของในการ
นําหลักสูตรไปทดลองใชในสถานศกึษา ตลอดจนปญหาที่เกิดขึ้นในการทดลองใชหลกัสูตร เพื่อนําขอมูล
ที่ไดมาปรับปรุงแกไขหลักสูตรใหมีความสมบูรณข้ึน โดยครูวิชาการโรงเรยีน ครูวชิาการระดับชวงชัน้ที่ 
1 และ 2 ครูหวัหนาระดับชวงชั้นที่ 2 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตรชวงชัน้ที ่1 เปนผูประเมิน
ภายหลงัการนาํหลักสูตรไปทดลองใช  
 3) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร โดยวดัจากผลทีเ่กิดขึ้นกับผูเรียน ทั้งผลสัมฤทธิด์านการ
เรียนรูดวยการนําตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร  
 
2. การเรียนรูดวยการนําตนเอง 
 ในตอนนี้เปนการนําเสนอเอกสารที่เกี่ยวกับการเรียนรูดวยการนําตนเองโดยมีประเด็นนําเสนอรวม 
5 ประเด็น คือ  ความหมายของการเรียนรูดวยการนําตนเอง   ความสาํคัญของการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ลักษณะของการเรียนรูดวยการนาํตนเอง คุณลักษณะที่สงเสริมการเรียนรูดวยการนาํตนเอง และ 
วิธีการเรียนรูดวยการนําตนเอง ซึง่จะไดนาํเสนอตามลําดับตอไปนี้ 
 2.1 ความหมายของการเรยีนรูดวยการนําตนเอง  
 มีผูใหความหมายของการเรยีนรูดวยการนาํตนเองไวหลายความหมาย สามารถสรปุไดเปน 2 
แนว คือ การเรียนรูในลักษณะที่เปนรายบุคคลและการเรียนรูเปนกลุม ดังนี ้
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2.1.1 การเรียนรูดวยการนาํตนเองในความหมายที่เปนการเรียนรูเปนรายบุคคล   หมายถงึ  
กระบวนการทีผู่เรียนมีความริเร่ิมในการเรยีนรู  โดยการวินิจฉัยความตองการเรียนรูของตนเอง   วาง
แผนการเรียนรู แสวงหาวิธีเรียนรูและแหลงการเรียนรู   และประเมินผลการเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยได 
รับความชวยเหลือจากผูอ่ืนหรือไมก็ได   (Knowles.  1975: 18; Cross 1981: 63 ; citing  Tough.  1971: 
63; Griffin.  1983:153: นรินทร  บุญช.ู  2532: 16; สุรกุล  เจนอบรม. 2532: 59; สมคิด  อิสระวัฒน.  2532: 
73-74; 2538: 4) 

2.2.2  การเรียนรูดวยการนาํตนเองเปนกลุมเปนแนวคิดที่ขยายขอบเขตเปนการเรียนรู 
จากรายบุคคลออกมาเปนกลุม  โดยมีกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนเปนผูริเร่ิมดวยตนเองตามความสนใจ  
กําหนดเปาหมาย  วางแผนในการเรียนรู  วธิีการเรียนรู  สามารถเลอืกวิธกีารเรียนรูที่เหมาะสมกบัตนเอง 
และประเมินผลการเรียนรูของตนเองอยางตอเนื่อง และมีกจิกรรมที่ผูเรียนไดเรียนรูรวมกนัเปนกลุมระหวาง
เพื่อน ครูผูสอนหรือบุคคลอืน่ๆ ก็ได (Skager.  1978: 13-14; ; Areglado; Bradley; & Lane.  1996: 18)  
 จากความหมายของการเรียนรูดวยการนําตนเองดงักลาว  จะเหน็วาการเรียนรูดวยการนําตนเอง
เปนการเรียนรูที่สามารถนํามาใชในการจัดการเรียนรูเปนรายบุคคล  และการจัดการเรียนรูเปนกลุม 
โดยสามารถเรยีนรูรวมกับเพือ่นๆ หรือผูรูก็ได 
 2.2 ความสําคัญของการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
 การเรียนรูดวยการนําตนเองเปนเปาหมายสาํคัญในการจัดการศึกษา  เนื่องจากเปนพื้นฐานสําคัญ
ที่ทาํใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชวีิต (Lifelong Learning) ทีม่นุษยทกุคนตองเรียนรูอยูตลอด 
เวลาเพื่อใหสามารถกาวทันความที่เปลี่ยนแปลง ดังนัน้จึงไดมีการนาํหลักการนี้มาใชในการจัดการศึกษา  
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดดวยการนาํตนเอง   และสามารถจดัการเรียนรูใหกับผูเรียนในทกุชวง
อายุ ซึง่ถาหากไดมีการปลูกฝงคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองตั้งแตระดับประถมศึกษา  กจ็ะเปน
การเตรียมความพรอมที่สําคัญในการพัฒนาทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต เนื่องจากการศึกษาในระดับประถม 
ศึกษาเปนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ถาสามารถปลูกฝงไดผูเรียนมีใจรัก ทีจ่ะศึกษาคนควาใฝรูใฝเรียนแลว 
ก็จะเกิดความอยากรูอยากเรียนอยางไมมทีี่ส้ินสุดซึง่นาํไปสูการพัฒนาใหเปนผูเรียนที่เรียนรูไดดวยการ
นําตนเอง กอใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (รุง  แกวแดง.  2542: 149; สมคิด  อิสระวัฒน.  
2541: 9) 
 การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน
พุทธศกัราช 2544 มีแนวทางในการจัดการศึกษาที่ยึดหลกัผูเรียนสาํคัญที่สุด บนความเชื่อวาผูเรียนทกุคน
มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได   การใหความสําคญักับการพฒันาใหผูเรียนเปนผูที่
สามารถเรียนรูดวยการนาํตนเอง  เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดพฒันา  และเรยีนรูดวยตนเองอยางตอเนือ่ง
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ตลอดชีวติ เพือ่ฝกใหผูเรียนเปนผูที่ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขยีนและรักการคนควา เรียนรูไดดวย
ตนเอง และสามารถดํารงชีวติและปรับตัวอยูในสังคมแหงการเรียนรูไดอยางมีความสุข 
 2.3 ลักษณะของการเรียนรูดวยการนาํตนเอง 
 การเรียนรูดวยการนําตนเองเปนการเรียนรูที่เกิดจากแรงจูงใจภายในของผูเรียน ผูเรียนมีความ
ตองการเรียนรู ซึ่งเรียนรูดวยความสมัครใจ และ มีความรบัผิดชอบ ทัง้นี้ทกุคนจงึมีศกัยภาพและความ 
สามารถในการเรียนรู   
 การเรียนรูดวยการนาํตนเองจึงเปนกระบวนการเรียนรูที่เร่ิมจากการวินิจฉัยความตองการของ
ตนเองวาตองการที่จะเรียนรูในเรื่องใด   มีการกาํหนดเปาหมายการเรียนรูที่สามารถนําไปปฏิบัตไิดจริง 
วางแผนการเรียนรู เรียนรูตามแผนทีว่างไว และประเมินผลการเรียนรูของตนเองอยางตอเนื่อง  ผูเรียนอาจ
เรียนรูรวมกนักบัเพื่อนหรือครูผูสอนก็ได  โดยมีครูผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู การจดัการ
เรียนรูมุงเนนใหผูเรียนมีสวนรวมรับผิดชอบในการเรยีนรูและลงมอืปฏิบตัิดวยตนเอง  ผูวิจยัไดสังเคราะห 
หลักการและกระบวนการเรียนรูดวยการนาํตนเองจากแนวคิดของนักการศึกษา ดังแสดงในตาราง 3  และ
คุณลักษณะทีส่งเสริมการเรียนรูดวยการนาํตนเอง  ดงัแสดงในตาราง 3 
 
 
ตาราง 3  หลกัการและกระบวนการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
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หลักการเรียนรู          
1. ทุกคนมีศักยภาพและความสามารถในการเรียนรู          
2. การจัดการเรียนรูเนนความรับผิดชอบเปนหลัก
สําคัญ 

         

3. การเรียนรูเกิดจากแรงจูงใจภายในของผูเรียนเอง/
ผูเรียนเรียนรูดวยความสมัครใจ 

         

บทบาทของผูเรียน          
1. มีสวนรวมรับผิดชอบในการเรียนรู          
2. ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง          
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

 
 

หลักการและกระบวนการเรียนรู 
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บทบาทของครูผูสอน          
1.เปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูใหกับ
ผูเรียน 

         

2.จัดบรรยากาศในชั้นเรียนสนองตอความตองการ
พื้นฐานของผูเรียน และเอื้อตอการจัดการเรียนรู  

         

2. มีปฏิสัมพันธที่ดีตอผูเรียน ไววางใจ ใหเกียรติ 
ซึ่งกันและกัน มีสัมพันธภาพที่ดีในการเรียนรู   

         

กระบวนการเรียนรู          
     ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ดังนี้ 

         

1. ริเร่ิมเรียนรูดวยตนเอง ดวยการวินิจฉัยความ
ตองการเรียนรูของตนเอง 

         

2. กําหนดเปาหมายในการเรียนรูของตนเอง          
3. วางแผนในการเรียนรู เลือกวิธีเรียนรูจากแหลง
เรียนรูที่หลากหลายและประเมินผลการเรียนรูของ
ตนเอง  ตามเปาหมายที่กําหนดไว 

         

4. ดําเนินการเรียนรูตามแผนการเรียนรูที่ผูเรียน
กําหนดเอง 

         

5. ประเมินผลการเรียนรูของตนเอง          
 
 
 กลาวโดยสรุปจากการสังเคราะหหลักการและกระบวนการเรียนรูดวยการนําตนเองมีหลกัการที่
สําคัญ คือ ถอืวาผูเรียนทกุคนมีศักยภาพและความสามารถในการเรยีนรู การจัดการเรียนรูเนนความ
รับผิดชอบเปนหลกัสําคัญ การเรียนรูเกิดจากแรงจงูใจภายในของผูเรียนเอง/ผูเรยีนเรียนรูดวยความ
สมัครใจ  การจัดการเรียนรูจึงมุงเนนใหผูเรียนมีสวนรวมรับผิดชอบและลงมือปฏิบัติดวยตนเอง โดย
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ครูผูสอนมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู โดยจัดบรรยากาศทีเ่อื้อตอการพฒันาใหผูเรียน
สามารถเรยีนรูดวยการนําตนเอง และเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 
 กระบวนการเรยีนรูที่สงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยการนาํตนเองมี 5 ข้ันดวยกัน คือ 1) 
การเรียนรุเกิดจากริเร่ิมของผูเรียนเอง ดวยการวินจิฉัยความตองการเรียนรูของตนเองวาตองการเรียนรู
หรือสนใจในเรื่องใด 2) ผูเรยีนกําหนดเปาหมายการเรียนรูของตนเอง 3) ผูเรียนวางแผนการเรียนรู โดย
เลือกวิธกีารเรยีนรูและแหลงเรียนรูที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง  และเลือกวิธกีารประเมนิผล
การเรียนรูที่สอดคลองกับเปาหมายการเรยีนรู  4) ผูเรียนดําเนนิการเรียนรูตามแผนการเรียนรูทีผู่เรียน
กําหนดเอง และ 5)  ผูเรียนประเมินผลการเรียนรูของตนเอง  
 
 
ตาราง 4  คุณลักษณะพืน้ฐานผูที่เรียนรูดวยการนําตนเอง 
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คูณลักษณะพื้นฐานผูที่เรียนรูดวยการนําตนเอง          
1. มีความรับผิดชอบ          
2. มีวินัยในตนเอง          
3. มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและยอมรับตนเอง          
4. มีความเชื่อม่ันในตนเอง           
5. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค          
6. มีความกระตือรือรน          
7. มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูอื่น          
8. มองอนาคตในแงดี เห็นปญหาเปนส่ิงทาทาย          
9. มีความสามารถในการแกปญหา          
10. รับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของผูอื่น          
11  รักในการคนควาหาความรู           
12. แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนรวมเรียน          
13. มีความเปนตัวของตัวเอง          
14. ประเมินผลการเรียนรูของตนเองอยูเสมอ          
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 จากตาราง 4  คุณลักษณะพื้นฐานของผูที่เรียนรูดวยการนําตนเองหลายคุณลักษณะ แต
คุณลักษณะที่สอดคลองกัน ไดแก คุณลักษณะดานความรับผิดชอบ ความมีวินัยในตนเอง และความ
เชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งผูวิจัยไดนํามากําหนดเปนเปาหมายในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสงเสริมการเรียนรู
ดวยการนําตนเองของผูเรียนในระดับประถมศึกษา  
 2.4 คุณลักษณะที่สงเสริมการเรยีนรูดวยการนาํตนเอง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ไดสังเคราะหแนวคิดของนักการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
พบวา คุณลกัษณะสําคัญที่นกัการศึกษาสวนใหญเหน็วาสามารถสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวย
การนาํตนเอง 3 คุณลักษณะแรก คือ ความรับผิดชอบ ความมีวินัยในตนเอง และความเชื่อมั่นในตนเอง 
และนอกจากนี้ผลการศึกษา พบวา ความรับผิดชอบ ความมีวินัยในตน และความเชื่อมั่นในตนเอง
มีความสัมพนัธทางบวก  (สุรเกียรติ์ ล้ิมเจริญ.  2523; สุปราณี ศรีใสคํา.  2531: 102; กัลยา สุวรรณยอด.  
2537; ณัฏฐพร  สตาภรณ.  2540; อรวรรณ พานิชปฐมพงศ.  2542) กลาวคือ เมือ่ผูเรียนสามารถควบคุม
ตนเองใหรับผิดชอบตอการเรียนรู และการทํางานจนประสบความสาํเร็จตามเปาหมายทีว่างไวแลวผูเรียน
จะมีความมัน่ใจในตนเองทีจ่ะเรียนรูหรือทํางานในเรื่องอื่นๆ ตอไป โดยคุณลักษณะทาง 3 ดาน  มคีวาม 
หมาย ความสาํคัญและมีคุณลักษณะของบุคคลดังตอไปนี ้
  2.4.1 ความรบัผิดชอบ 
  ความรับผิดชอบ หมายถงึ การมีความตั้งใจและมุงมัน่ในการเรียนรูของตนใหสําเรจ็ลุลวง
ดวยความเอาใจใส โดยยอมรับผลของการปฏิบัติงานนัน้ๆ ของตนเอง ทัง้ทีเ่ปนผลทางบวกและผลทาง
ลบ แลวนาํผลที่ไดรับมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรูของตนเองใหดียิ่งขึ้น  (มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช.  2536: 47; ประดินันท  อุปรมัย.  2536: 45; อนุวัฒิ  คูณแกว.  2538: 38; จินตนา  ธนวบิูลย.  
2540: 96; กระทรวงศกึษาธกิาร.  2542: 8; พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.  2546: 944) 
  ความรับผิดชอบเปนคุณลักษณะที่สําคัญที่ควรปลูกฝงตั้งแตวัยเด็ก  เนื่องจากผูเรียนที่มี
ความรับผิดชอบในตนเอง  จะมีความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนา  เปนผูนํา มีความมมุานะ มี
ความมุงมัน่ทีจ่ะทําประโยชนเพื่อสังคม  และปรับตัวใหเขากับสังคมไดดี  ดังนั้นถาตองการพฒันาหรือ
สงเสริมคุณลักษณะดานตางๆ ของผูเรียนควรมุงสรางใหผูเรียนเปนผูที่มีความรับผิดชอบเสียกอน  โดย 
เฉพาะอยางยิ่งผูเรียนในวัยเด็กควรคํานึงถึงความสามารถในความรับผิดชอบ และการฝกใหมีความ
รับผิดชอบอยางสม่าํเสมอ   (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  2536 : 54)  
  การฝกความรบัผิดชอบควรเริ่มต้ังแตอายุยงันอย  โดยใหผูเรียนไดเร่ิมรูจักรับผิดชอบตนเอง
กอน โดยการฝกปฏิบัติจริง  รับผิดชอบในงานตามความสามารถและเหมาะสมกับวยั  ในการฝกความ
รับผิดชอบผูปกครองตองเขาใจวาผูเรียนตองพึ่งพาผูใหญ   ปจจัยสาํคัญที่ชวยสงเสริมคุณลักษณะความ
รับผิดชอบใหเกิดขึ้นนัน้ ไดแก ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานโรงเรียนโดยเฉพาะครูผูสอนและเพือ่นๆ 
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ในโรงเรียน ครูผูสอนสามารถเปนแบบอยางที่ดีในการฝกความรับผิดชอบใหแกผูเรยีน โดยการเขาสอน
ตรงเวลา เตรยีมการสอนมาอยางด ี  ตรวจงานอยางสม่าํเสมอ ทาํตามสญัญาที่ใหไวกบัผูเรียน สวนเพื่อนรวม
ชั้นเรียนนัน้ถาผูเรียนไดมีโอกาสอยูใกลชิดกับเพื่อนทีม่ีความรับผิดชอบแลว จะสงผลใหผูเรียนสามารถ
สรางพฤติกรรมความรับผิดชอบของตนใหมากขึ้นได เพราะการเรียนรูรวมกนัทาํใหมีปฏิสัมพนัธกันอยู
ตลอดเวลา ตางคนตางถายทอดลักษณะนิสัยซึง่กนัและกัน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  2536: 
49-51 ; อางองิจาก Foster. 1953; อนวุัติ  คูณแกว.  2538:  53  ; อางองิจาก  Mitton and Harris.  1962: 
407-416 ) 
  ผูที่มีความรับผิดชอบจะเปนผูที่สามารถควบคุมตนเองใหทํางานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
ที่วางไว เอาใจใสในการทํางาน มีความเพียรพยายาม  ใชความสามารถที่มีอยูอยางเต็มที่ รูจักหนาที่ และ
กระทําตามหนาที่ของตนเองเปนอยางดี ไมละเมิดสิทธิและหนาที่ของผูอ่ืน  เคารพตอระเบียบ กฎเกณฑ 
มีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย มีความละเอียดรอบคอบ ตรงตอเวลา มีอารมณหนักแนนเมื่อเผชิญอุปสรรค 
สามารถทาํงานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี ชวยเหลืองานสวนรวมดวยความเต็มใจและดูแลรักษา
สวนรวมเหมอืนสวนตน  กลาเผชิญตอความจริงและยอมรับผลการกระทําของตนเอง ปรับปรุงงานใน
หนาทีท่ี่มีตอตนเองและสงัคมใหดียิ่งขึน้  (มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช.  2536: 47; อนุวัฒ ิ  คูณแกว.  
2538: 38; จินตนา   ธนวิบูลย.  2540: 96; กระทรวงศึกษาธิการ.  2542: 8) 
  2.4.2 ความมวีินัยในตนเอง 
  วินัยในตนเอง หมายถงึ การควบคุมตนเองใหปฏิบัติตนในการทํางานหรือการเรียนรูตาม
ขอตกลงที่กาํหนดไว  โดยสามารถควบคุมสถานการณที่เกิดขึ้นไดดวยตนเอง  รูสึกวาตนเองเปนผูนาํ
ตนเอง ส่ิงทีท่าํลงไปเปนผลจากการเลือกทีจ่ะทําดวยตนเอง   เห็นวาการกระทํานั้นเปนสิ่งมีคุณคาสาํหรับ
ตน ตัดสินไดวาควรทาํอะไร ทําอยางไรบาง เพื่อใหบรรลผุลเปาหมายตามทีว่างไว (พล  แสงสวาง.  2536: 
3-4; อรวรรณ พาณิชปฐมพงศ. 2542: 8 ; อางอิงจาก Vincent. 1961, 2542: 10; ปรีชา ธรรมา.  2545: 
33; พจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.  2546: 1,077) 
  ความมีวินัยในตนเองสามารถปลูกฝงไดตั้งแตวัยเด็ก  เมื่อเด็กรูวาสิ่งใดควรทาํไมควรทาํ
เพราะเหตุใด จะมีแรงจูงใจที่ดีในการควบคุมตนเอง สามารถจัดการและควบคุมส่ิงตางๆ ไดดวยตัวเอง
แลว ผูใหญก็ไมจําเปนตองคอยควบคุมการกระทําของผูเรียนอยูทุกฝกาว สงผลใหผูเรียนมีความเชือ่มั่น
ในตนเอง มีความมานะบากบั่นและมีความอดทนสูงในการทํางานหรอืการเรียนรู วินัยในตนเองกับความ
รับผิดชอบมีความหมายใกลเคียงกนัมากแตจุดเนนตางกนัคือ  วินยัในตนเองเนนการควบคุมตนเอง    สวน
ความรับผิดชอบเนนการยอมรับผลของการกระทําที่เกิดขึ้น  (ปรีชา ธรรมา.  2545: 38; พรรณพิมล 
หลอตระกูล. 2548?: ออนไลน)   เปาหมายสําคัญที่ตองปลูกฝงใหผูเรียนมีวนิัยในตนเองเพื่อใหผูเรียน
สามารถควบคุมตนเองใหรับผิดชอบในการทํางานหรือการเรียนรูไดดวยตนเอง โดยไมตองไดรับการ
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ควบคุมจากภายนอก เชน บุคคลอื่นๆ กฎ หรือระเบียบ ตางๆ แลว  จะทาํใหผูเรียนสามารถปรับตัวอยู
ในสงัคมรวมกบัผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
  บุคคลที่มีวนิัยในตนเองจะมคีุณลักษณะทีสํ่าคัญคือ มีความรับผิดชอบ มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ไมกังวลใจ มีความตัง้ใจจริง  มีความเปนผูนาํ มีความซื่อสัตย จริงใจ มีเหตุผล กลาคิดกลาพูด
กลาทํา  เคารพในสทิธิของผูอ่ืน  มีความเห็นใจ  ไมเกรงใจผูอ่ืนโดยปราศจากเหตุผล  ทําตามกฎเกณฑ
ของสังคม มีความอดทน ตรงตอเวลา มีความเชื่ออํานาจภายในตนเอง และมีลักษณะมุงอนาคต 
(ดวงใจ เนตรโรจน.  2527: 12; กัลยา สุวรรณรอด.  2537: 3) 
   2.4.3 ความเชือ่มั่นในตนเอง 
   ความเชื่อมั่นในตนเอง   หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตั้งใจและมั่นใจใน
การคิด  การตัดสินใจที่จะกระทาํสิ่งตางๆ  ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว  และสามารถปรับ 
ตัวเขากับสถานการณ   และสภาพแวดลอมตางๆ   ไดอยางเหมาะสม    (จงใจ  ขจรศิลป.  2532: 27; 
ศรีสุดา คัมภีรภัทร.  2534: 26; กรมวิชาการ.  2537: 1) 
   การมีความเชือ่มั่นในตนเองทําใหผูเรียนมองโลกในแงดี   และสามารถปรับตัว เขากบั
สภาพ แวดลอมไดเปนอยางดี รวมทัง้กลาคิดและกลาแสดงออก  มีความเปนผูนํา  ความคิดสรางสรรค 
ไมเฉยเมยตอสถานการณตางๆ ในสังคม   นอกจากนีก้ารมีความเชื่อมั่นในตนเองยงัเปนพืน้ฐานสําคัญ
ของการปรับตัวอยูในสงัคมรวมกับผูอ่ืน    ซึ่งบุคคลจะประสบความสาํเร็จในดานการเรียน การทาํงาน 
และการใชชีวติอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  ลวนตองอาศัยการมีความเชื่อมั่นในตนเองทั้งสิน้   (แจม
จันทร เกียรตกิุล.  2531: 26; ศรีสุดา คัมภีรภัทร.  2534: 27; วาสนา เจริญสอน.  2537: 20) 
   ปจจัยสําคัญทีส่งผลตอความเชื่อมั่นในตนเองของผูเรียนคือ การจัดสภาพแวดลอมใน
การจัดการเรียนรู ถาสภาพแวดลอมที่ผูเรียนประสบอยูทาํใหผูเรียนมีความสุข ผูเรียนจะมีความเชือ่มั่น
ในตนเองสูงและมองโลกในแงดี ในทางตรงกันขามถาสภาพแวดลอมทําใหผูเรียนขาดความสุข  ผูเรยีนจะ
มีความเครียด เกิดความวิตกกังวล ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง มองโลกในแงราย ดงันั้นพอแม ผูใกลชิด 
ครู เพื่อน และบุคคลตางๆ เปนผูทีม่ีบทบาทสําคัญในการสงเสริมความเชื่อมั่นในตนเองใหเกิดขึ้นในตัว
ผูเรียน โดยการจัดประสบการณในการเรียนรูและสภาพแวดลอมใหกบัผูเรียนอยางเหมาะสม ผูเรียนจะ
มีความความเชื่อมั่นในตนเองไดก็ตอเมื่อไดรับความรักความสนใจจากบคุคลรอบขาง ไดรับการสงเสริมให
แสดงความคดิเห็นและมีอิสระในการตัดสินใจ สวนผูเรียนที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเองนัน้อาจมีสาเหตุ
มาจากการถูกควบคุมใหปฏิบัติตนอยูในกรอบที่พอแมหรือบุคคลอื่นๆ เห็นชอบ ทาํใหขาดอิสระในการ
แสดงความคดิเห็นหรือตัดสินใจดวยตนเอง เมื่อพบกับปญหาจึงไมสามารถแกปญหาหรือตัดสินได
เพราะไมเคยไดรับฝกการฝกในเรื่องนีม้ากอน (มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช.  2526: 40)   
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   บุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตนเองมีคุณลักษณะที่สําคัญ คอื  กลาคิด กลาพูด กลาทํา 
อยางมีเหตุผลและรอบคอบ มีแผนในการดําเนนิงาน มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ชอบทาํสิ่งแปลกๆ ใหมๆ  
กลาเสี่ยง (กลาไดกลาเสีย) ชอบแสดงตัว ไมวิตกกังวลจนเกนิไป เปนผูนํา รักความยตุิธรรม ชอบอิสระ     
ตั้งจุดมุงหมายไวสูงและคิดวาจะทําไดสําเร็จ มีความรับผิดชอบ มีความเกรงใจและเห็นใจผูอ่ืน  ชอบ
ชวยเหลือหมูคณะ  สามารถปรับตัวเขากบัสภาพแวดลอมไดดี   (ศรีสุดา คัมภีรภัทร.  2534: 26; กรม
วิชาการ.  2537: 1)  
 ความมวีินยัในตนเอง ความรับผิดชอบ  และความเชื่อมั่นในตนเอง เปนคุณลักษณะสําคัญที่
สงเสริมใหผูเรยีนสามารถเรยีนรูดวยการนาํตนเอง กลาวคือ  เมื่อผูเรียนมีวนิัยในตนเองแลวจะสามารถ
ควบคุมตนเองในการเรียนรูตางๆ ใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายทีว่างไวไดดวยตนเอง  การมีความ
รับผิดชอบจะทําใหผูเรียนยอมรับผลที่เกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบ ยนิดีที่จะนาํผลที่ไดรับมาปรับปรุง
ตนเองใหดียิ่งข้ึน  สวนการมคีวามเชื่อมั่นในตนเองทําใหผูเรียนกลาคิดกลาตัดสินใจอยางมีเหตุผล ยอมรับ
ในความสามารถของตนเองและผูอ่ืน มีความเปนตัวของตัวเอง ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดเปน
อยางด ี ในการจัดการเรยีนรูดวยการนาํตนเองมพีฤตกิรรมบงชี้ทีส่อดคลองกบัคุณลกัษณะทัง้ 3 ประการ
ดังกลาว ดังแสดงในตาราง 5   
 
 
ตาราง 5 พฤติกรรมบงชี้ในการเรียนรูดวยการนาํตนเองที่สอดคลองกบัคุณลักษณะความรับผิดชอบ  
      ความมวีนิัยในตนเองและความเชื่อมัน่ในตนเอง 
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ตน
เอง

 

เชื่อ
มั่น
ใน
ตน
เอง

 

 ริเร่ิมการเรียนรูดวยตนเอง    
1.  เรียนรูดวยความสมัครใจ  การเรียนรูเกิดจากแรงจูงใจภายใน     
2.  ระบุและเลือกส่ิงที่ตองการเรียนรูดวยตนเอง    
3. มีอิสระในการเรียนรูและเปนตัวของตัวเอง    
4. มีสวนรวมรับผิดชอบในการเรียนรู     
กําหนดเปาหมายในการเรียนรู     
1.  ระบุจุดมุงหมายในการเรียนรูไดชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง    
2.  เลือกจุดมุงหมายในการเรียนรูไดเหมาะสมและตรงกับความสามารถของตนเอง    
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ตาราง 5 (ตอ) 
 
 

พฤติกรรมบงชี้ 

  ค
วาม

รับ
ผิด
ชอ
บ 

   ว
ินัย
ใน
ตน
เอง

 

เชื่อ
มั่น
ใน
ตน
เอง

 

วางแผนในการเรียนรู    
1. ระบุวิธีการเรียนรูและแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย     
2. เลือกวิธีการเรียนรูและแหลงเรียนรูไดสอดคลองเปาหมายในการเรียนรูและ
ความสามารถของตนเอง 

   

3. เลือกวิธีประเมินผลการเรียนรูที่สอดคลองกับเปาหมายการเรียนรู    
4. ระบุขั้นตอนหรือกระบวนการในการเรียนรู    
เรียนรูตามแผนการเรียนรู    
1. เรียนตามแผนการเรียนรูที่วางไวไดดวยตนเอง    
2. ตั้งใจและมุงมั่นในการเรียนรูจนประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว    
3  บริหารเวลาในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ    
4   เรียนรูรวมกับเพื่อน ๆ      
ประเมินผลการเรียนรูของตนเอง    
1 วิเคราะหและประเมินผลการเรียนรูของตนเอง 
2. ยอมรับผลการเรียนรูของตนเองแลวนํามาปรับปรุง พัฒนาตนเอง 

 
 

 
 

 
 

3. ชื่นชมและภาคภูมิใจในผลการเรียนรูของตนเองและเพื่อนรวมเรียนรู            
4. มีทัศนคติที่ดีตอตนเองเชื่อวาตนเองเรียนรูไดดวยตนเอง    
 
 
 จากตาราง 5  พบวา  ในการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนสามารถเรยีนรูไดดวยการนําตนเองตาม
กระบวนการเรยีนรูในตาราง 3   ผูเรียนตองเปนผูริเร่ิมเรียนรูดวยตนเอง กําหนดเปาหมายในการเรียนรู 
วางแผนในการเรียนรู เรียนรูตามแผนการเรียนรูทีก่ําหนดขึ้น  และประเมินผลการเรยีนรูดวยตนเองนัน้ 
มีพฤติกรรมบงชี้ที่สอดคลองกับคุณลักษณะความรับผิดชอบ  ความมีวนิัยในตนเอง และความเชื่อมั่น
ในตนเอง ซึ่งสะทอนพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเองที่ตองพัฒนาใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน ซึง่เปน
เปาหมายหลกัเพื่อพฒันาหลักสูตรเพื่อพฒันาคุณลักษณะสําคัญที่สงเสริมการเรียนรูดวยการนาํตนเอง
ใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนทั้ง 3 คุณลักษณะไดแก คุณลักษณะดานความรับผิดชอบ ความมีวนิัยในตนเอง 
และความเชื่อมั่นในตนเอง 
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 2.5 วิธกีารเรยีนรูดวยการนําตนเอง 
 วิธีการพัฒนาคุณลักษณะใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยการนาํตนเอง  โดยการจัดการเรียนรูที่
เปดโอกาสใหผูเรียนไดลงมอืปฏิบัติจริงและรับผิดชอบในการเรียนรูดวยตนเอง กําหนดเปาหมายในการ
เรียนรู  วางแผนการเรียนรู เรียนรูตามแผนการเรียนรูที่กาํหนดขึ้น  และประเมินผลการเรียนรูของตนเอง 
(Knowles.  1975: 14-16; Gruglielmino.  1977; Brockett and Hiemstra. 1991: 11; Areglado; 
Bradley & Lane.  1996: 9 ; สมคิด อิสระวัฒน.  2538: 306)  หรือผูเรียนอาจใชวิธกีารสงัเกต การอาน 
การพูดคุย  การซักถาม  การฟง  หรือการลองผิดลองถูกก็ได  (สมคิด อิสระวัฒน.  2538: 15 อางองิจาก 
Panland. 1979) นอกจากนี้  สุรกุล เจนอบรม (2532: 61)  ไดเสนอแนะวธิีการเรียนรูดวยการนาํตนเอง
ที่ครูผูสอนสามารถนาํไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพฒันาคุณลักษณะการเรียนรูดวย
การนาํตนเองใหเกิดขึ้นกบัผูเรียน  ดังนี ้
  2.5.1 ทําความรูจักตนเอง เปนคนชางสังเกต  พยายามสํารวจตนเองวาสนใจเรื่องอะไร
มากที่สุด มีความสามารถเฉพาะในดานใด สนใจสิ่งใหมๆ อะไรบาง ระยะเวลาที่ผานมาประสบความสาํเร็จ
ในการเรียนมากนอยเพยีงใด มีความพอใจในการเรียนอยางไรและดวยวธิีใด 
  2.5.2 ทาํสมุดบันทกึสวนตัว  เพื่อใชบนัทกึขอมูล ความคดิ เร่ืองราวตางๆ ที่ไดเรียนรูหรือ
เกิดขึ้นในสมอง  สมุดนี้จะชวยเก็บสะสมความคิดทีละเลก็ทีละนอยเขาไวดวยกนั  เพื่อเปนแนวทางใน
การศึกษาเพิ่มเติมใหกวางไกลออกไป 

2.5.3  กําหนดโครงการที่จะเรียน  จากสมุดบันทึกนั้นลองนาํมาขยายเปนโครงการหรือ 
แผนการเรียนวาจะเรียนรูอยางไร ขอใหพิจารณาวาความรูที่ตองการจะแสวงหานั้น ชวยใหเราถึงจุดประสงค 
ที่ตั้งไวหรือไม  ทาํใหเกิดความพอใจ ความสนุกที่จะเรียนรูหรือไม   ประหยัดเงนิและเวลามากนอยแคไหน 
  2.5.4 สรางหองสมุดของตนเอง  ในที่นี้หมายถึงการรวบรวมรายชื่อ  ขอมูล แหลงความรู
ตางๆ หนังสือ สถานที ่ฯลฯ ที่คิดวาเปนประโยชนและตรงกับความสนใจ เพื่อไวใชในการศึกษาคนควา 
  2.5.5 มองหาแหลงความรูทีม่ีอยูในชุมชน  เชน  ผูรู ผูชํานาญในอาชพีตางๆ หองสมดุ วัด 
สมาคม  โรงเรยีน  สถานที่ราชการ โดยแหลงความรูที่ยกตัวอยางนีจ้ะเปนแหลงสําคัญในการศึกษาคนควา
ขอมูล 
  2.5.6 หาเพื่อนรวมเรียนรู เพื่อกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน 
  2.5.7 การเลือกเรียนวิชาตางๆ ที่สนใจ ซึง่อาจเลือกเรียนจากสถานศึกษาตางๆ  ที่เปดสอนใน
เวลาเย็นหรือวนัหยุด หรืออาจเรียนทางวทิยุ โทรทัศนหรือเรียนทางไปรษณียจากมหาวิทยาลัยเปด เปน
ตน โดยไมจาํเปนตองเขาชัน้เรียน   และสามารถเรียนรูจากการฝกปฏิบัติงาน    ซึ่งกอใหเกิดความรูและ
ประสบการณที่เปนประโยชน 
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 แนวคิดที่ไดจากจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนสามารถเรยีนรูไดดวยการนาํตนเอง ที่นาํไปใชใน
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา เพื่อสงเสริมคุณลักษณะการนาํตนเอง เมื่อกระบวนการในการจัดการ
เรียนรูจึงมุงเนนใหผูเรียนมีสวนรวมรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเองและลงมือปฏิบัติดวยตนเองโดย
มีครูผูสอนมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรุ  
 
3. แนวคิดในการการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
 ครูผูสอนจําเปนตองมีความรูความเขาใจที่ถูกตองในการจัดการเรียนรู เพื่อใหเปนไป
ตามเจตนารมณหรือเปาหมายของการจัดการเรียนรู ที่ตองการใหผูเรียนมีคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค 
สอดคลองกับความตองการของสังคมและประเทศชาต ิ  แนวคิดในการจัดการเรยีนรูเพื่อสงเสรมิการ
เรียนรูดวยการนําตนเองมีเปาหมาย เพือ่ใหผูเรียนเกดิการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมการเรียนรู จากผูที่
คอยรับความรูเปนผูที่รูจกัแสวงหาความรูดวยตนเอง ซึ่งสามารถนาํไปสูการเรียนรูดวยตนเองอยาง
ตอเนื่อง แนวคิดทีน่ํามาใชในการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนาํตนเองของผูเรียนใน
ระดับประถมศึกษาที่นาํเสนอในตอนนี้ประกอบดวย ทฤษฎีการเรียนรูที่เกีย่วของ การจัดการเรียนรูที่
เอื้อตอการเรียนรูดวยการนาํตนเอง การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง การใชสัญญาการเรยีนเพื่อสงเสรมิการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
 3.1 ทฤษฎกีารเรียนรู 
 การจัดการเรียนรูเปนวิธีการหนึง่ทีท่ําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู มกีารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป
ในทางที่พงึประสงค  การเรียนรูเปนกระบวนการที่สําคัญของทุกชวงชวีติ   เพราะชวยใหผูเรียนสามารถ
ปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอมตางๆ และอยูในสงัคมไดอยางมคีวามสุข ทฤษฎีการเรียนรูในการวิจยัดําเนนิการ
บนฐานของทฤษฎีการเรียนรูที่เกี่ยวของซึง่เปนพืน้ฐานสําคัญที่ทาํใหการจัดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (สุรางค  โควตระกูล.  2537: 35, 233; สุชา  จนัทรเอม.  2541: 150-151)  ในการจดัการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่สงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเอง    พัฒนาโดยใชแนวคิดของทฤษฎี
การเรียนรูที่เกีย่วของ 3 ทฤษฎีคือ ทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนยิม ทฤษฎีการเรียนรูกลุมปญญานิยม 
และทฤษฎกีารเรียนรูทางสังคม  
  3.1.1 ทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนยิม 
   นักจิตวิทยากลุมนี้มีความเชื่อวามนุษยมีศกัยภาพที่จะนาํตนเอง เรียนรูดวยตนเองไดและ
มีความคิดสรางสรรค ตัวแปรสําคัญของการเรียนรูคือ ความตองการเปนตัวของตวัเอง (Self-
Actualizaton)  มาสโลว (Maslow)  (สุราง โควตระกูล.  2537: 116-117)  อธิบายวาความตองการเปน
ตัวของตัวเอง  หมายถึง   ความตองการที่จะประสบความสําเร็จในชีวิต  ตองการที่จะรูจักตนเองตาม
สภาพที่แทจริงของตนเอง   กลาทีจ่ะตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตของตนเอง   รูจักคานิยมของตนเอง   มี
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ความจริงใจตอตนเอง ยอมรับทั้งสวนดีและไมดีของตนเอง เปดโอกาสใหตนเองไดเผชิญกับความจริง
ของชีวิต   
  โรเจอร (Rogers) ไดเสนอแนวคิดเกีย่วกับการเรียนรูตามแนวมนุษยนยิมวา โดย 
ธรรมชาติแลวมนุษยทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรู ซึ่งเกิดจากการลงมือปฏิบัติ และรับรูวาสิ่งที่เรียน 
มีความหมายและสัมพันธกบัจุดมุงหมายของตนเอง จะตอตานเมือ่มีส่ิงที่ไมพึงประสงคมากระทบเมื่อ
ผูเรียนไดริเร่ิมเรียนรูดวยตนเองแลวจะทาํใหผูเรียนมีความรับผิดชอบและทุมเท สติปญญาในการเรยีนรูเปน
ผลใหอยากเรียนรูมากขึ้นตลอดเวลา  และการสงเสริมใหผูเรียนไดประเมินผลการเรียนรูของตนเองอยู
ตลอดเวลา จะทําใหผูเรียนเกิดความเชื่อมัน่ในตนเอง มคีวามคิดสรางสรรคและมีความอิสระเปนตัวของ
ตัวเองในการเรียนรู  (สุรางค โควตระกูล.  2537: 216-217)  โดยไมไดมุงเนนโดยตรงวาการเรียนรูเกดิขึ้น
ไดอยางไร แตมุงเนนถึงบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู  ตามแนวคิดของ โรเจอรการสราง
บรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรู มีองคประกอบที่สําคัญ 3  ประการดวยกันดังนี้  (สุนีย  ภูพนัธ.  2546 : 121) 
   3.1.1.1 ความเปนจริง (ความจริงใจ)  ครูผูสอนตองประพฤติและปฏิบตัิตนใหเปนไป
ตามความเปนจริงตามธรรมชาติหรือแกนแทของตน รูสึกอยางไรตอผูเรียนก็ปฏิบัติไปเชนนั้นหรือพูดไป
เชนนัน้เมื่อเหน็วาเหมาะสม   มีความสัมพนัธกับผูเรียนบนรากฐานของบุคคลตอบุคคล ครูผูสอนสามารถที่
จะแสดงความสุข ความทุกข   โดยไมจําเปนตองเก็บความรูสึกที่ฝนธรรมชาติของตนเอง  เพื่อใหผูเรียน
รับรูสภาพที่เปนจริงที่วาครูผูสอนคือบุคคลธรรมดา   มีความรูสึกตางๆ  เหมือนกับผูเรียนแลว  จะทาํให
ผูเรียนเกิดความสบายใจ   และมีความสขุในการเรียนรู   ทําใหเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรูจนประสบความ 
สําเร็จตอไป 

3.1.1.2  การยอมรับและการใหเกียรตผูิเรียน ครูผูสอนตองใหการยอมรับ    ไววางใจและ 
ใหเกียรติตอความรูสึก ความเชื่อ  และความคิดของผูเรียน  และผูเรียนเองก็ตองยอมรับวาบุคคล
ทุกคนตางมีคณุคาในตัวเอง 

3.1.1.3 ความเขาใจ    เปนตวัเสริมสรางบรรยากาศที่ดี    ความเขาใจที่วานีเ้ปนความ 
เขาใจที่เกิดจากความเปนกลาง ไมมีอคติ ตอผูเรียน รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา  
  โคมส (Combs) กลาววากอนที่จะเขาใจพฤติกรรมของบคุคลใดบุคคลหนึง่จําเปนตอง
เขาใจการรับรูของบุคคลนั้น ความจริง (Fact) ของแตละบุคคลจะเปนความจริงเฉพาะบุคคลตามความ
เขาใจความหมาย (Meaning) ในการรับรู (Perceptual) ของแตละบุคคล  ดังนั้นความเขาใจของแตละ
บุคคลอาจแตกตางจากที่คนอื่นเขาใจก็ได (สุรางค โควตระกูล.  2537: 217) 
  3.1.2  ทฤษฎกีารเรียนรูกลุมปญญานยิม  
  นักจิตวทิยากลุมนี้เชื่อวา ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูไดนั้นตองเปนผูลงมอืกระทําหรือริเร่ิม
ดวยตนเอง ถอืวาการเรียนรูของผูเรียนเปนผลจากการมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม การเรียนรูไมจําเปนตอง
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เร่ิมตนดวยการลองผิดลองถกู หรือการตอบสนองสิง่เรางายๆ ที่สังเกตได  ถาผูเรียนมีความสามารถใน
การรับรูหรือเกดิการหยัง่รูในการแกปญหา ก็จะนาํไปสูการเพิ่มความสามารถในการเรยีนรู โดยยอมรับ
วาการเรียนรูเกิดจากการรับรู ทําความเขาใจ การแกปญหา และการหยั่งรูซึ่งเปนกระบวนการทางดาน
ความคิดและสติปญญา (สุรางค โควตระกูล.  2537: 151; สุนีย ภูพนัธ.  2546: 112) 
  เพียเจต (Piaget) (สุนีย  ภูพนัธ.  2546 : 114-116)  เชื่อวาการเรียนรูของผูเรียนเปนไปตาม
พัฒนาการทางสติปญญา     การเรียนรูจะแสดงใหเหน็ไดจากปฏิสัมพนัธระหวางผูเรียนกับส่ิงแวดลอม 
ซึ่งแบงออกเปน 4 ข้ัน ดังนี ้
  ข้ันที่ 1 ข้ันการรับรูทางประสาทและการเคลื่อนไหว  (อายุแรกเกิด-2 ป) เปนระยะแรกของ
พัฒนากา  เปนระยะที่เด็กเปลี่ยนจากระยะชวยเหลือตัวเองไมไดเลย  มาเปนระยะที่พอจะชวยเหลือ
ตัวเองไดบางในบางกิจกรรม   ความเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในระยะนี้อาจไดแก การรบัรูตอส่ิงแวดลอมที่
เปลี่ยนไปในขณะที่ผูเรียนเริ่มเขาใจและควบคุมมนัได  
  ข้ันที ่ 2 ข้ันกอนใชความคิด (อาย ุ2-7 ป)   เปนระยะที่ผูเรียนเริ่มใชสัญลักษณ  และภาษาเปน
เครื่องมือแทนเหตุการณ และวัตถุจากสิ่งแวดลอม แทนที่จะเปนเพียงการตอบสนองตอส่ิงเราทาง
กายภาพในขณะนั้น ผูเรียนจะสามารถสรางและใชสัญลักษณแทนสิง่ของและการกระทําและสามารถ
สรางการกระทําขึ้นมาใหมได แตอยางไรกต็ามผูเรียนยังไมสามารถแกปญหาตางๆ อยางผูใหญได 
  ข้ันที่ 3 ข้ันการใชความคิดทางรูปธรรม (อายุ 7-11 หรือ 12 ป)  ผูเรียนในระยะนี้จะสามารถ
แยกแยะระหวางกลุมของวัตถ ุ เชน ส่ิงมีชวีิตกับส่ิงไมมีชวีิต  นอกจากนี้ยงัสามารถใชเหตผุลในการแกปญหา
งายๆ ไดมากกวาการลองผดิลองถกู สามารถแยกปจจุบนัออกจากอดตีได จัดเรียงอนัดับส่ิงของจากสิ่งที่
เล็กที่สุดไปสูส่ิงที่ใหญที่สุดได แตยังไมสามารถสรางจินตนาการเชิงนามธรรมถึงเหตุการณที่ไมมีตัวตนได  
  ข้ันที่ 4 ข้ันการใชความคิดทางนามธรรม (อายุตั้งแต 11 หรือ 12 ปข้ึนไป) เมื่อผูเรียนเขาสู
วัยนี้สามารถจัดการกับเร่ืองราวตางๆ  ในเวลาเดียวกันได มีความเขาใจความสัมพันธเชิงนามธรรมได 
ในระยะนี้การหาเหตุผลจะมลัีกษณะเหมือนผูใหญ 
  บรูเนอร (Bruner) (สุนีย ภูพันธ.  2546 : 116-118) ไดกลาวถึงพัฒนาการทางสติปญญา
วาม ี6 ลักษณะดวยกนัคือ 
  ลักษณะที ่ 1 ความเจริญเตบิโตทางสติปญญา สังเกตไดจากการเพิม่การตอบสนองที่ไม
ผูกพันกับส่ิงเราเฉพาะตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นในขณะนัน้ 
  ลักษณะที ่2 ความเจริญเติบโตทางสติปญญาขึ้นอยูกับเหตุการณทีเ่กดิขึ้นภายในตวัไปสู 
“ระบบเก็บรักษา” ที่สอดคลองกับส่ิงแวดลอม 
  ลักษณะที ่ 3 ความเจริญเติบโตทางสติปญญาเกี่ยวของกับการเพิ่มความสามารถที่จะ
พูดคุยกับตนเองและผูอ่ืน โดยใชคําพูดและสัญลักษณในสิ่งที่ไดทําไปแลวหรือส่ิงที่จะทํา 
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  ลักษณะที ่ 4 ความเจริญเติบโตทางสติปญญาขึ้นอยูกับปฏิสัมพนัธที่เปนระบบและโดย
บังเอิญระหวางครูผูสอนและผูเรียน 
  ลักษณะที ่5 การสอนสามารถอํานวยความสะดวกไดโดยสื่อทางภาษา และ 
  ลักษณะที ่ 6 การพัฒนาทางสติปญญาเห็นไดจากการเพิ่มความสามารถที่จะจัดการกับ
ตัวเลือกหลายๆ อยางในเวลาเดียวกัน ความสามารถที่จะจัดการเวลา และการเขารวมกิจกรรม  
  เพื่ออธิบายลักษณะของพฒันาการทางสตปิญญาดังกลาว บรูเนอรไดแบงพัฒนาการทาง
สติปญญาออกเปน 3 ข้ัน ดังนี ้
  ข้ันที ่1  การเรยีนรูจากการสมัผัส เปนการเรียนรูที่ผูเรียนปฏิบัติดวยตนเอง การเรียนรูจึงเกิด
จากปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับส่ิงแวดลอม ซึ่งเปรียบเทียบไดกับข้ันการรับรูประสาทและการเคลือ่นไหว
ของเพียเจต 
  ข้ันที่ 2  การเรียนรูจากภาพความจํา เปนการเรียนรูที่เกีย่วของกับการใชจินตนาการเพื่อทีจ่ะ
สรุปและใชแทนการกระทาํ ความคิดของผูเรียนจะเกดิจากการรับรูเปนสวนใหญ ซึ่งเปรียบไดกับข้ัน
กอนใชความคิดของเพียเจตซึ่งจะควบคมุข้ันการคิดกอนเกิดความคดิรวบยอดและการคิดแบบ
นามธรรม 
  ข้ันที่ 3  การเรียนรูจากสญัลักษณ  เปนพัฒนาการขั้นสูงสุด ผูเรียนจะสามารถเขาใจ
ความสัมพันธของส่ิงของ และเกิดความคิดรวบยอดในสิง่ตางๆ ทีซ่ับซอนไดมากขึ้น การใชสัญลักษณ
ทางภาษามีความคลองตัวและไดผลมากกวาการกระทาํ ข้ันนี้เปรียบไดกบัข้ันการคดิทางรูปธรรมและ
นาธรรมของเพียเจต  
  3.1.3 ทฤษฎีการเรียนรูทางสงัคม  
  นักจิตวทิยากลุมนี้เชื่อวาการเรียนรูเกิดจากปฏิสัมพนัธระหวางผูเรียน     และสิ่งแวดลอม
นักจิตวทิยาทีม่ีชื่อเสียง  ไดแก แบนดูรา  (Bandura) (สุรางค โควตะกลู.  2537 : 169, 174, 176)  ที่ให
ความสาํคัญกบัการมีปฏิสัมพันธระหวางบคุคลกับส่ิงแวดลอม และถือวาทั้งบุคคล  ที่ตองการจะเรยีนรู
และสิ่งแวดลอมเปนสาเหตุของพฤตกิรรมการเรียนรู ซึง่สามารถอธิบายปฏิสัมพันธไดดังนี้  
                                   B 
 

P   E 
  B หมายถงึ พฤติกรรมของบคุคล  P หมายถึง ผูเรียน  E หมายถงึ สภาพแวดลอม 
  แบนดูรากลาววาการเรียนรู (Learning) และการกระทํา (Performance) มีความแตกตาง
กันเพราะบุคคลอาจจะเรียนรูอะไรหลายอยางแตไมกระทํา จงึสรุปวาพฤติกรรมของมนุษยแบงออกเปน 
3 ประเภท คือ 1) พฤตกิรรมทีเ่กิดจากการเรยีนรู ซึง่จะแสดงออกหรือกระทาํอยางสม่าํเสมอ 2) พฤตกิรรมที่เกิด
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จากการเรียนรูแตไมเคยแสดงออกหรือกระทํา และ 3) พฤติกรรมที่ไมเคยแสดงออกหรือกระทําเพราะ
ไมเคยเรียนรู  
  ผูเรียนจะสามารถควบคมุการเรียนรูของตนเองไดจากการรับรูถึงผลทีเ่กิดตามมาของพฤติกรรม 
กลาวคือ  ถาผลที่เกิดขึ้นตามมาของพฤตกิรรมเปนการลงโทษจะทําใหผูเรียนเกิดความไมพอใจ  แตถา
ผลที่เกิดขึ้นตามมาคือ รางวลั ผูเรียนจะเกดิความพอใจในพฤตกิรรมทีแ่สดงออก และความพอใจนี้จะ
เปนแรงเสริมใหผูเรียนมีแรงจูงใจที่จะเรียนรู  
  การจัดการเรียนรูตามแนวคดิของแบนดูราจึงมหีลักการดังนี ้ 

1) ระบุจุดประสงคที่ตองการใหผูเรียนเกิดพฤติกรรม หรือระบุเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
2) แสดงตัวอยางของการกระทาํหรือพฤติกรรมอยางหลากหลายโดยใชส่ือตางๆ  
3) ใหคําอธิบายควบคูในขณะจดัการเรียนรู 
4) ชี้แนะขั้นตอนของการเรียนรูโดยการสังเกตใหกับผูเรียน 
5) เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม  
6) ใหแรงเสริมทางบวกแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดแรงจงูใจในการเรียนรู  

 จากแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรูทัง้ 3 กลุม   นกัจิตวทิยาแตละกลุมมแีนวคิดและความเชื่อที่
แตกตางกนั   กลาวคือ   นักจิตวิทยากลุมมนุษยนยิม (Humanism)  ไดแก   มาสโลว (Maslow) โรเจอร 
(Rogers)   และโคมส(Combs)  มีแนวคิดวามนษุยมแีรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเอง มีศักยภาพที่จะเรียนรู 
สามารถเปนผูนําทางการเรียนรูของตนเองได (จรรจา สุวรรณทัต.  2532: 47-51; วิชัย วงษใหญ.  2537 
: 30-36; สุรางค  โควตระกูล.  2537: 149 177, 213-233; ศิริชัย  กาญจนวาส.ี  2540?:  25-29; ทิศนา  
แขมมณี.  2545: 50-72, สุนีย  ภูพนัธ. 2546: 120) นักจิตวิทยากลุมปญญานิยม (Cognitiviism)  เชน 
เพียเจต (Piaget)  และบรุนเนอร (Bruner) มีแนวคิดและความเชื่อวามนุษยเลือกที่จะเรียนรูส่ิงที่ตนเอง
สนใจ การเรียนรูเกิดจากการลงมือปฏิบัติและคนพบดวยตนเอง  สวนนกัจิตวิทยากลุมการเรียนรูทางสังคม 
(Social Learning) ที่มีชื่อเสียงเชน แบนดูรามีแนวคิดวาการเรียนรูของมนษุยเปนผลมาจากปฏิสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม ส่ิงแวดลอมเปนสาเหตุของการเกิดพฤตกิรรม (สุรางค    โควตระกูล.  
2537: 149 177, 213-233; ศิริชัย กาญจนวาส.ี  2540? :  25-29; ทศินา แขมมณ.ี  2545: 50-72; สุนีย   
ภูพันธ.  2546: 111)  
 จากการศกึษาเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรูทีเ่กี่ยวของทัง้ทฤษฏีการเรยีนรูกลุมมนษุยนยิม  ทฤษฎี
การเรียนรูกลุมปญญานยิมและทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม ผูวจิัยไดนําแนวคิดและหลักการของทฤษฎี
การเรียนรูที่เกีย่วของที่นาํมาประยุกตใชในการพัฒนาหลกัสูตรระดับรายวิชา  เพื่อสงเสริมคุณลักษณะ
การเรียนรูดวยการนาํตนเอง ดังแสดงในตาราง 6 
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ตาราง 6  แนวคิดและหลักการของทฤษฎีการเรียนรูที่เกีย่วของ 
 

ทฤษฎีการเรียนรู ประเด็น 
มนุษยนิยม ปญญานิยม การเรียนรูทางสังคม 

แนวคิด/หลักการ 1. ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการ
เรียนรูและพัฒนาตนเอง มีความ
ถนัดและความสามารถที่
แตกตางกัน 
2. การเรียนรูเกิดจากแรงจูงใจ
ภายในของผูเรียน  

1. การเรียนรูเปน
กระบวนการทางสติปญญา
ที่จะสรางความรูความ
เขาใจ  
2. การเรียนรูเกิดจากการ
คนพบและลงมือปฏิบัติดวย
ตนเอง 

1. การเรียนรูเกิดจาก
ปฏิบัติสัมพันธระหวาง 
ผูเรียนและสิ่วแวดลอม 
2. การเรียนรูเกิดจากการ
สังเกตตัวแบบ 

แนวการจัด
ประสบการณการ
เรียนรู 

1. สภาพแวดลอมในการเรียนรู
สนองตอบตอความตองการ
พื้นฐานของผูเรียนเชน ความ
ตองการความปลอดภัย ความรัก 
ความอบอุน เพื่อใหผูเรียน  
มีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรู 
2.การเรียนรูเกิดจากแรงจูงใจ
ภายในของผูเรียน ผูเรียนเปน 
ผูริเร่ิมการเรียนรู เรียนรูตาม
ความตองการ และความสามารถ
ของตนเอง 
3. ผูเรียนมีสวนรวมรับผิดชอบใน
การจัดประสบการณการเรียนรู 
ของตนเอง เชน วางแผนการจัดการ
เรียนรู ประเมินผลการเรียนรู 
4. ประสบการณในการเรียนรู
สงเสริมพัฒนาการอยางรอบดาน
ของผูเรียน การเรียนรูของผูเรียน 
เกิดจากการลงมือปฏิบัติซึ่งมี
ความสัมพันธตอผูเรียนและสภาพ 
แวดลอม สามารถนําไปใชไดจริง  
5. ผูสอนเปนผูอํานวยความ
สะดวกในการเรียนรูใหแกผูเรียน 

1. สภาพแวดลอมในการ
เรียนรูเปดโอกาสใหผูเรียน
ไดคนพบและลงมือปฏิบัติ
ดวยตนเอง 
2. ผูเรียนแตละคนมี
พัฒนาการทางสติปญญา
และความสามารถที่
แตกตางกัน 
3. การเรียนรูของผูเรียนเริ่ม
จากประสบการณที่ผูเรียน
คุนเคย หรือเริ่มจาก
ประสบการณใกลตัวไปหา
ประสบการณไกลตัว จาก
ส่ิงที่งายไปหาสิ่งยาก 
4.ผูเรียนจะรับรูสวนรวมได
ดีกวาสวนยอย  
5. แรงจูงใจภายในเปน
ปจจัยสําคัญที่ทําใหผูเรียน
ประสบผลสําเร็จในการ
เรียนรู 

1. มีการจัดสภาพแวดลอม
และกําหนดพฤติกรรมที่ 
พึงประสงคของผูเรียนตาม
เปาหมายของการจัดการ
กิจกรรมการเรียนรู  
2. มีตัวแบบของการ
กระทําที่หลากหลาย เชน 
บุคคล ส่ือตางๆ รวมทั้ง 
ผูสอนตองเปนแบบอยางที่
ดีแกผูเรียน 
3. เปดโอกาสใหผูเรียน
แสดงออกพฤติกรรมที่ 
พึงประสงค 
4. ผูเรียนประเมิน 
การเรียนรูของตนเอง 
5. ผูสอนเปนผูใหคําชี้แนะ
และใหขอมูลยอนกลับ  
แกผูเรียนเพื่อใหผูเรียน 
ไดปรับปรุงแกไขตนเอง 
รวมทั้งใหแรงเสริมทางบวก
แกผูเรียน เพื่อใหแสดงออก
ซึ่งพฤติกรรมที่พึงประสงค 
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 การพัฒนาหลกัสูตรระดับรายวิชาเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเอง ผูวิจัยไดนาํจุดเดน
ของทฤษฎีการเรียนรูของทัง้ 3 ทฤษฎีมาประยุกตใชรวมกันเพื่อจัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิดการเปลีย่น 
แปลงพฤติกรรม จากผูคอยรับความรูไปสูผูเรียนที่ร ู จักแสวงหาความรูไดดวยการนาํตนเอง  โดยได
สังเคราะหแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรูทีเ่กี่ยวของเพื่อนาํมาประยุกตในการพัฒนาหลักสูตร ดังแสดง
ในตาราง 7  
 
ตาราง 7  แนวคิดของทฤษฎกีารเรียนรูที่นาํมาประยุกตใชในการพัฒนาหลักสูตร 
 
 

แนวคิดที่นํามาประยุกตใชในการพัฒนาหลักสูตร 

มน
ุษย

นิย
ม 

 ปญ
ญา

นิย
ม 

กา
รเร
ียน
รู

ทา
งส
ังค
ม 

แนวการจัดการเรียนรู 
1. มีการกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

   
 

2.  ใหผูเรียนเรียนรูจากการสังเกต เลียนแบบ และไดแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค    
3.  ใหผูเรียนไดคนพบและลงมือปฏิบัติดวยตนเอง    
4. ใหผูเรียนเปนผูริเร่ิมการเรียนรูของตนเอง     
5. ใหผูเรียนมีสวนรวมรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง    
6.  ใหผูเรียนไดเรียนรูตามความตองการและความสนใจ และเรียนรูอยางอิสระ    
7.  ใหผูเรียนไดเรียนรูตามความสามารถ และศักยภาพของตนเอง     
8. ใหผูเรียนไดเรียนรูตามระดับของพัฒนาการทางสติปญญาและประสบการณ    
9. ใหผูเรียนไดเรียนรูจากเรื่องใกลตัวไปสูเรื่องไกลตัวและจากเรื่องงายไปสูเร่ืองยาก     
10. ใหผูเรียนไดเรียนรูจากภาพรวมไปสูสวนยอยหรือรายละเอียด    
11. ใหผูเรียนไดเรียนรูส่ิงที่เกี่ยวของสัมพันธกับวิถีการดําเนินชีวิตของตนเอง    
12.  ใหผูเรียนไดเรียนรูประสบการณที่กวางขึ้น ไมเฉพาะเรื่องที่สนใจเทานั้น    
13. ใหผูเรียนไดรับการสะทอนขอมูลยอนกลับ จากการเรียนรูของตนเอง    
14. ใหผูเรียนไดเรียนรูจากสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย    
15. ใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกับผูอื่นเปนทีมหรือเปนกลุม    
16. ใหผูเรียนประเมินผลการเรียนรูของตนเอง    
บทบาทของผูเรียน    
1. มีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดประสบการณการเรียนรูของตนเอง     
2. ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง (Active Learner)     
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ตาราง 7  (ตอ) 
 
 

แนวคิดที่นํามาประยุกตใชในการพัฒนาหลักสูตร 

มน
ุษย

นิย
ม 

 ปญ
ญา

นิย
ม 

กา
รเร
ียน
รู

ทา
งส
ังค
ม 

บทบาทของครูผูสอน    
1. เปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู    
2. ใหการเสริมแรงทางบวกแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียนแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค    
3.  มีความเปนกันเอง ใหความรักและเอาใจใสผูเรียนทุกคน    
4. เคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูเรียนทุกคน    
5. มีความเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางสติปญญาของผูเรียนแตละคน    
สภาพแวดลอมในการจัดการเรียนรู    
1. สภาพแวดลอมทางกายภาพของหองเรียนสนองความตองการพื้นฐานของ
ผูเรียน และเอื้อตอการจัดการเรียนรู 

   

2. ในชั้นเรียนมีความอบอุน เปนกันเอง ไววางใจและมีความสัมพันธที่ดีตอกัน     
  
 
 จากการสังเคราะหจุดเดนของทฤษฎีการเรียนรูทั้ง 3 ทฤษฎีแลวนํามาเปนแนวคิด ในการ
พัฒนาหลักสตูรระดับรายวิชา เพื่อสงเสรมิคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเองของผูเรียนในระดบั
ประถมศึกษา โดยเนนใหผูเรียนมีสวนรับผิดชอบในการจัดการเรียนรูของตนเองรวมกับครูผูสอน ตั้งแต
การกําหนดจดุประสงคการเรียนรูของตนเองเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม    การจัดกระบวนการเรยีนรู 
รวมทัง้การประเมินผลการเรยีนรูของผูเรียน   
 ในการจัดการเรียนรูมุงเนนใหผูเรียน  ไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง การสังเกต เรียนรูเร่ืองที่
เกี่ยวของสัมพนัธกับวิถีการดําเนนิชีวิต การจัดเนือ้หาในการเรียนรูเรียงลําดบัจากงายไปยาก เรียนรูเร่ือง
ใกลตัวไปสูเร่ืองไกลตัว ไดเรียนรูประสบการณที่กวางและครอบคลุม จากสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูที่
หลากหลาย ผูเรียนสามารถเรียนรูตามลาํพงั   หรือเรียนรูรวมกับผูอ่ืนก็ได โดยมคีรูผูสอนเปนผูอํานวย
ความสะดวกและสนับสนนุการเรียนรู ใหขอมูลยอนกลบัหรือแรงเสริมแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนา
และปรับปรุงตนเองใหประสบความสาํเร็จตามเปาหมายการเรียนรู รวมทัง้สรางบรรยากาศการเรยีนรู
ในชั้นเรียนใหมีความเปนกนัเอง เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสขุ   
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 3.2 การจัดการเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรูดวยการนาํตนเอง 
 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดของ อเรกลาโด บรัดเลย และลาเน (Areglado; Bradley; & Lane.  
1996) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเองใหเกิดขึ้นในผูเรียนระดับ 
ประถมศึกษา สามารถสรุปแนวคิดในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองของผูเรียนในระดับประถมศึกษาไดดังนี้  
  3.2.1 การเรียนรูแบบนําตนเองและการเรียนรูแบบอื่นทีม่คีรูผูสอนเปนผูนํา 
  เมื่อผูเรียนสามารถเรียนรูดวยการนาํตนเอง จะมีความรูสึกทีด่ีตอตนเอง พึงพอใจและ ภาคภูมิใจ
ในความสําเรจ็ที่ไดรับ รูสึกวาตนเองไดรับความเชื่อถือไววางใจจากบุคคลรอบขาง สงผลใหผูเรียนทุมเท
เอาใจใสตอส่ิงที่กําลังเรียนรูอยูจนประสบความสําเร็จ ครูผูสอนจึงมีบทบาทสําคัญในการชวยเหลือ
สนับสนนุในการเรียนรูของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูในสิ่งทีถู่กตอง รูวาควรเลอืกเรียนรูในเรือ่งใด 
เรียนรูอยางไร โดยเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง ดังนัน้ในการพัฒนาให
ผูเรียนเรียนรูดวยการนําตนเองครูผูสอนจึงตองมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลกัการและแนวคดิ
ในการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนเรียนรูดวยนําตนเองและการจัดการเรียนรูที่มีครูผูสอนเปนผูนาํ เพือ่นาํไปใช 
ในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยการนําตนเอง (Areglado; Bradley; & 
Lane.  1996: 19, 22, 25 ) ดังแสดงในตาราง 8 
 
 
ตาราง 8  การเปรียบเทียบการเรียนรูดวยการนาํตนเองและการเรียนรูแบบอื่นที่มีครผููสอนเปนผูนาํ 
 

การเรียนรูดวยการนําตนเอง การเรียนรูที่มีครูผูสอนเปนผูนํา 
หลักการและแนวคิด หลักการและแนวคิด 
1. ผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพึ่งพา
ตนเอง เปนผูที่นําตนเอง สามารถควบคุมตนเองได  
หากผูเรียนไดรับความชวยเหลือสนับสนุนและดูแลเอา 
ใจใสจากครูผูสอนอยางเหมาะสมและสอดคลองกับ
ความสามารถของผูเรียน    

1. ผูเรียนตองพึ่งพาผูอื่นโดยเฉพาะครูผูสอน  การจัดการ
เรียนรูจึงเปนหนาที่และความรับผิดชอบของครูผูสอน 
ที่จะตัดสินใจวาผูเรียนควรเรียนรูในเรื่องใด เมื่อไร และ
เรียนรูดวยวิธีการอยางไรบาง 
 

2. เชื่อวาประสบการณทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูผูเรียน
จึงเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญของตนเอง  รูแหลงเรียนรูที่
หลากหลาย ทั้งแหลงเอกสาร ตํารา และแหลงเรียนรูอื่นๆ  
 

2. เชื่อวาประสบการณเรียนรูของผูเรียนเกิดจากครูผูสอน
เทานั้น  โดยมุงใหผูเรียนใชแหลงการเรียนรูจากเอกสาร 
ตํารา เปนสําคัญ และครูผูสอนพยามยามสงผานความรู
ที่มีอยูในตําราใหเปนความรูของผูเรียน 
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ตาราง 8  (ตอ) 
 

การเรียนรูดวยการนําตนเอง การเรียนรูที่มีครูผูสอนเปนผูนํา 
หลักการและแนวคิด (ตอ) หลักการและแนวคิด (ตอ) 
3. ผูเรียนแตละคนมีความสามารถแตกตางกัน การ
จัดการเรียนรู การสอนในเรื่องตางๆ เปนไปตามความ
พรอมและความสามารถของผูเรียน เนนการเรียนรูที่
สอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิต โดยใหผูเรียนวาง
แผนการเรียนรูที่สอดคลองกับสภาพปญญาใน
ชีวิตประจําวันของตนเอง 

3. ครูผูสอนยอมรับฟงความคิดเห็นของผูเรียนในระดับ 
ที่ตางกัน  การจัดการเรียนรูในเรื่องตางๆ เปนไปตามที่
ครูผูสอนไดกําหนดไว เพื่อใหการจัดการเรียนรูบรรลุตาม
จุดประสงคที่วางไว มากกวาการมุงพัฒนาผูเรียนตาม
ความรูความสามารถ 

4. เนื้อหาวิชาสามารถยืดหยุนไดตามความเหมาะสม   
กับสภาพปญหา ความตองการและประสบการณของ
ผูเรียน เพื่อใหสามารถนําไปใชไดในสภาพที่เปนจริง 

4.  ยึดเนื้อหาวิชาเปนศูนยกลาง ประสบการณในการ
เรียนรูของผูเรียนเปนไปตามเนื้อหาวิชาที่กําหนดไว ถือวา
การทดสอบภาคความรูของผูเรียนเปนส่ิงสําคัญที่สุด 

5. การเรียนรูของผูเรียนเกิดจากแรงจูงใจภายใน มีความ
สนใจใฝรู และเห็นคุณคาในตนเอง มีความภาคภูมิใจกับ
ความสําเร็จที่ไดรับ   

5. เชื่อการเรียนรูเกิดจากแรงจูงใจภายนอก เชน คะแนน 
การทําโทษ หรือกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ถาไมมีส่ิง
เหลานี้ผูเรียนก็ไมสามารถประสบความสําเร็จ 

แนวการจัดการเรียนรู แนวการจัดการเรียนรู 
1. ผูเรียนมีสวนรวมรับผิดชอบในการวางแผนการเรียนรู 1. ครูผูสอนเปนผูวางแผนในการจัดการเรียนรู 
2. ผูเรียนเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจและ
ความสามารถ 

2. ผูเรียนทุกคนเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมเหมือนกันทั้ง
ชั้นเรียน 

3. ผูเรียนกําหนดมาตรฐานการเรียนรูของตนเอง 3.ครูผูสอนเปนผูกําหนดมาตรฐานการเรียนของผูเรียน 
4. การประเมินผลโดยการทดสอบสะทอนใหเห็นถึง
ความรูและทักษะในการเรียนรูในดานตางๆ ของผูเรียน 

4. การประเมินผลโดยการการทดสอบสะทอนใหเห็น
เฉพาะดานความรู 

5. จุดมุงหมายของการเรียนรูเพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่อง  5. จุดมุงหมายของการเรียนรูเพื่อการเรียนรูในขณะนั้น 
6.  การอานถือเปนทักษะเพื่อใหผูเรียนเกิดการคิด
วิเคราะหในเชิงลึก  

6. การอานเปนทักษะที่ถูกกําหนดใหอานเฉพาะเรื่อง
เทานั้น 

7. ผูเรียนรับผิดชอบตอการกระทําและการเรียนรูของ
ตนเอง 

7.เนื้อหาวิชาเปนส่ิงกําหนดวาผูเรียนตองรับผิดชอบใน
การกระทําและการเรียนรูเร่ืองใดบาง 

8. ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง 8. ผูเรียนเรียนรูจากการบอกเลาของครูผูสอน 
9. ผูเรียนเลือกวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมกับตนเอง 9.  ครูผูสอนกําหนดวิธีการเรียนรูใหผูเรียน 
10. ผูเรียนมีอิสระในการเรียนรู 
11. ผลสัมฤทธิ์ในดานตางๆ เปรียบเสมือนความรูของ
ผูเรียน 

10. ครูผูสอนควบคุมผูเรียนในการเรียนรู 
11. ผลสัมฤทธิ์ทางดานวิชาการเปรียบเสมือนความรูของ
ผูเรียน 

12. ครูผูสอนเปนผูบริหารจัดการใหผูเรียน 12. ครูผูสอนเปนผูบังคับบัญชาของผูเรียน 
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ตาราง  8 (ตอ) 
 

การเรียนรูดวยการนําตนเอง การการเรียนรูที่มีครูผูสอนเปนผูนํา 
13. ผูเรียนและครูผูสอนรวมกันคนหาสิ่งที่ผูเรียน
จําเปนตองเปลี่ยนแปลง  เพื่อส่ิงที่ดีในอนาคต 

13. ครูผูสอนเปนผูกําหนดสิ่งตางๆ ในอนาคตใหกับ 
ผูเรียน 

14. ผูเรียนควบคุมดูแลพฤติกรรม ความประพฤติของ
ตนเอง และสามารถปรับปรุงตนเองไดอยางเหมาะสม 

14. ครูผูสอนเปนผูควบคุมดูแลพฤติกรรม ความประพฤติ
ของผูเรียน และเปนผูคอยบอกใหผูเรียนปรับปรุงตนเอง 

15. กิจกรรมการเรียนรูทําใหผูเรียนมีการรับรูและทัศนคติ
ที่ดีในการกํากับดูแลตนเองและควบคุมตนเองได 

15. กิจกรรมการเรียนรูไมเอื้อตอการเปลี่ยนแปลงการรับรู
และทัศนคติในการกํากับดูแลตนเองและควบคุมตนเอง
ของผูเรียน ครูผูสอนจึงเปนผูที่คอยควบคุมดูแลผูเรียน 

บทบาทของครูผูสอน  บทบาทของครูผูสอน 
1. เปนผูฟงที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งคําพูดที่แสดงถึง
ความรูสึกนึกคิดของผูเรียน 

1. ไมสนใจความรูสึกของผูเรียน ครูผูสอนเปนผูพูด
มากกวาผูฟง 

2. ยอมรับนวัตกรรมหรือความคิดเห็นของผูเรียนมากกวา 2. ผูเรียนตองปฏิบัติตามความคิดเห็นที่ครูผูสอนกําหนด 
3. ใหความรัก เอาใจใส และการมีสัมพันธภาพที่ดีตอ
ผูเรียน เพื่อใหผูเรียนมีวินัยในตนเอง 

3. นํากฎระเบียบของโรงเรียนมาใชในการควบคุมผูเรียน 
เพื่อใหผูเรียนมีวินัยในตนเอง 

4. เปดโอกาสใหผูเรียนควบคุมการเรียนรูของตนเอง 4. ควบคุมการเรียนรูของผูเรียน 
5. มอบหมายงานใหกับผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตาง
ของผูเรียนเปนรายบุคคล และมีทางเลือกที่หลากหลาย
ในการเรียนรูใหกับผูเรียน 

5. มอบหมายงานใหกับผูเรียนโดยไมคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางผูเรียน และไมมีทางเลือกที่หลากหลาย
ในการเรียนรูใหกับผูเรียน 

6. ใหความสําคัญกับผูเรียนในทุกๆ ดาน สงเสริมให
ผูเรียนไดพัฒนาตามความสามารถดวยตนเอง 

6. ใหความสําคัญกับเนื้อหาวิชาและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพียงอยางเดียว โดยไมเอาใจใสตอการเปลี่ยนแปลง
ในดานอื่นๆ  ของผูเรียน 

7. ใชวิธีการสอนที่หลากเนน เปดโอกาสใหผูเรียนได
เรียนรูนอกชั้นเรียน  

7. ใชวิธีการสอนแบบบรรยายเปนสวนใหญ  

8. ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน เพื่อพัฒนาตนเอง 8. เปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรูของผูเรียนกับ
เพื่อนๆ ในชั้นเรียน 

9. ยอมรับวาประสบการณตรงทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 9. ไมยอมรับวาประสบการณจะทําใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรู 

 
 
ที่มา : Areglado; Bradley; & Lane..  (1996).  Learning  for Life : Creating Classrooms for Self- 

     Directed Learning.  p.  19, 22, 25.  
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  นอกจากนี้แลวในการพัฒนาใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยการนําตนเอง ครูผูสอนควรมี
ความเขาใจเกีย่วกับประเดน็ตางๆ ตอไปนี ้
   3.2.1.1 การเรียนรูดวยการนาํตนเองเปนวิธีการที่ทาํใหผูเรียนมีความสามารถในการ
เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห สังเคราะห ประเมินผล และสามารถนาํไปประยุกตใชไดในชีวิตประจาํวนั 
   3.2.1.2 การมทีักษะในการอาน ชวยใหผูเรียนรูคิดวิเคราะห สังเคราะหในเชิงลกึไดวา
เร่ืองใดควรอานหรือไมควรอาน เพราะเหตุใด ทั้งนี้แมผูเรียนจะไดรับการฝกทกัษะการอานแตไมสามารถ
บอกไดวาควรอานอะไร ทกัษะในการอานที่เรียนมาก็ไมมีประโยชนตอการนําไปใชในชีวิตประจําวันของ
ผูเรียน  
   3.2.1.3 การมีเวลาใหกับผูเรียนนอกเหนือจากเวลาที่สอนในชัน้เรียน เพื่อใหผูเรียนได
ซักถาม พูดคุย เกีย่วกบัปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการเรียนรู จนเกิดความเขาใจที่ถูกตอง 
   3.2.1.4 การทําความเขาใจเกี่ยวกับความรูสึกของผูเรียน เมื่อผูเรียนไดรับขอมูลยอนกลับ
จากบุคคลอื่นๆ และใหคําแนะนาํแกผูเรียนวาควรทาํอยางไร   ผูที่สามารถนาํตนเองจะสามารถควบคุม
ตนเอง และยอมรับผลของขอมูลยอนกลบัจากผูอ่ืนได เพื่อนาํมาปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  
ขอมูลยอนกลบัที่ไดรับจากผูอ่ืนถือเปนแรงจูงใจภายนอกที่ทาํใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางตอเนือ่ง
ประการหนึ่ง 
   3.2.1.5 ความรูที่เกิดขึ้นกับผูเรียนคือ ส่ิงที่เกิดการคิดวิเคราะหดวยตัวผูเรียนเอง   ดังนั้น
ผูเรียนทีน่าํตนเองควรรูจะทาํอยางไรกับขอมูลและสารสนเทศที่มีอยู   ครูผูสอนจึงเปนเพยีงผูใหขอมูล
และสารสนเทศ 
   3.2.1.6 การรับรูวาการเปลีย่นแปลงนัน้นาํไปสูความสาํเร็จ  และเปดใจยอมรับความ
คิดเห็นของผูอ่ืนเพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตนเองใหดียิ่งขึ้น   แตถารับรูวาผลการเรียนรูจะเกิดขึ้นตาม
ข้ันตอนทีก่ําหนดไวแลวจะไมเกิดความพยายามในปรับเปล่ียนวธิีการเรียนรูและการใชขอมูลที่มีอยูพฒันา
ตนเองใหดียิ่งข้ึนได  
   3.2.1.7 การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิตและตองการของผูเรียน จะทําให
ผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ  เชน  ดานการฟง การพูด และเปนผูเรียนที่รูดวยตนเองมากกวา
เปนผูรับความรูจากผูอ่ืน  
   3.2.1.8 การวางแผนการเรียนรู กาํหนดเปาหมายการเรียนรู กาํกับ ตนเอง และประเมนิ
ตนเองดวยวิธกีารทีห่ลากหลายในระหวางกระบวนการเรียนรูทาํใหผูเรียนเกิดทักษะเหลานี้   การไดรับ
ความรูใหมซึ่งนําไปสูการเปนผูรอบรูตอไปถือเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูเรียนสามารถนําตนเองในการเรียนรู 
   3.2.1.9 การประสบความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จของแตละคนอาจเกิดจาก
แรงจงูใจที่แตกตางกนั ผูที่เห็นวาความสาํเร็จเกิดจากแรงจูงใจภายในจะเชื่อวาตนเองสามารถเรยีนรูได 
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และมีความสามารถในการเรียนรูจนสาํเรจ็ลุลวงตามเปาหมายที่กาํหนดไวจงได ซึง่ถือเปนความสําเร็จ
ข้ันที่สูงกวาความสําเร็จที่เกดิจากแรงจูงใจภายนอกที่เกดิจากการไดรับรางวัล หรือการลงโทษ 
  3.2.2 การปรับเปล่ียนทัศนคติของครูผูสอนเกี่ยวกับการเรียนรูดวยการนาํตนเองของผูเรียน
ระดับประถมศึกษา 
  เมื่อผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยการนําตนเองแลว  ผูเรียนจะรูจักพึ่งตนเองมากกวาพึง่
ครูผูสอน รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง เกิดความอยากรูอยากเรยีนอยางไมมทีี่ส้ินสุดซึง่นาํไปสูการ
เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชวีิต  ดังนัน้ผูเรียนจงึควรไดรับการปลูกฝงใหเรียนรูดวยการนาํตนเองตั้งแต
ในวัยเดก็เพื่อเปนพืน้ฐานในการเรียนรูเมื่อเติบโตเปนผูใหญตอไป ครูผูสอนจึงควรมีทัศนคติทีถ่กูตอง
ดานผูเรียนและหลักการปฏบิัติเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียนในระดับประถมศึกษา 
ดังนี้  
   3.2.2.1 ดานผูเรียน 
   ในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ผูเรียนตองมีความเขาใจเกี่ยวกบัตนเอง การควบคุม
อารมณของตนเอง การแสดงออกของพฤติกรรมจากการรับรู ความร ู สึกที่ดีตอตนเอง การรูคิดอยางรอบคอบ
มีเหตุผล การหลีกเลี่ยงภาวะกดดันและภาวะเสีย่งจากสภาพแวดลอม การไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน 
และการมีวนิัยในตนเองในการเรียนรู ดงันี ้
   1) ความเขาใจตนเองของผูเรียน 
   ผูเรียนเริ่มรูจักคิดตั้งแตในชวงตนของวัยเด็ก มีทัศนคติ มีคุณธรรมเกี่ยวกับตนเอง และผูอ่ืน 
มีความคิดเหน็เกี่ยวกับเร่ืองตางๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจถกูหรือผิด รูสึกพอใจหรือไมพอใจก็ได  ในความคิด
ของผูอ่ืน ในทางจิตวทิยาพบวาเด็กในวยันีก้ําลงัพัฒนาและเรยีนรูในดานจิตใจ สังคม อารมณ ลักษณะ
ทางกายภาพ  ทัศนคติ ความผิดชอบชั่วดี และจริยธรรมตางๆ  ผูเรยีนในวัยเดก็มขีอจํากัดในการรับรู
เกี่ยวกับตนเองและผูอ่ืนๆ ทั้งการควบคมุ อารมณหรือการกระทาํของตนเองหรอืความรับผิดชอบตอ
ตนเอง  รวมทั้งไมเขาใจวาทําไมจงึตองแสดงพฤติกรรมอยางทีก่ําลงัทําอยู จนกวาผูเรียนจะไดเรียนรู
จากตัวอยางหรือปฏิบัติดวยตนเองจงึจะเกดิความเขาใจยิ่งขึ้น  
   ครูผูสอนจึงตองเขาใจเกีย่วกับพัฒนาการตามวัยของผูเรียนในทุกๆ ดาน  เปดโอกาส
ใหผูเรียนมีประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสม สอดคลองกับการรับรูและความสามารถของผูเรียน ซึ่ง
ผูเรียนบางคนอาจมองวาตนเองดอยกวาผูอ่ืน หรือมีบุคลิกลกัษณะที่ไมดี หรือมทีัศนคติที่ไมดีตอตนเอง 
ครูผูสอนจึงควรปองกัน  หรือแกปญหาในการรับรูที่ไมถกูตองตอตนเองในทันที กอนที่ส่ิงเหลานี้จะถูก
ปลูกฝงลงไปในจิตใจของผูเรียนจนยากทีจ่ะแกไข หรืออาจตอง   ใชเวลาในการแกไขยาวนานยิ่งขึ้น  
   เมื่อผูเรียนไดเรียนรูวาเพราะเหตุใดหรือทาํไมบุคคลตางๆ   จึงแสดงพฤติกรรมอยางที่
เปนอยูแลว  จะมีความเขาใจตนเองและผูอ่ืนมากยิง่ขึ้น   ดังที่จอน ดอรสัน (John Dawson) (อางถึงใน 
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Areglado; Bradley; & Lane.  1996)  พบวา เมื่อผูเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 รับรูและเขาใจ
เกี่ยวกับความคิดรวบยอดของการเรียนรูดวยการนําตนเองอยางถูกตองแลว สามารถเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมของตนเองเปนผูทีเ่รียนรูไดดวยการนาํตนเอง 
   2) การควบคมุอารมณของตนเอง 
   ผูเรียนควรมีพัฒนาการทางกายควบคูไปกับพัฒนาการทางอารมณ   ใหสามารถควบคุม
อารมณของตนเอง เชน ความโกรธ หรือการพูดออกมาโดยไมไดยั้งคิด เนื่องจากพฤติกรรมที่แสดงออก
สะทอนใหเหน็วาผูเรียนมคีวามรูสึกเชนไร เติบโตเปนผูใหญแลวไมรูจกัควบคมุตนเอง อาจมีการแสดงออก
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  เชน   เมื่อโกรธอาจแสดงออกมาโดยคาํพูด ความกระวนกระวาย  หรือการ
กระทําที่รุนแรงทัง้วาจาและรางกาย  ครูผูสอนควรฝกใหผูเรียนรูจักควบคุมอารมณของตนเอง  มิฉะนั้น
จะกลายเปนลกัษณะนิสัยตดิตัวจนกระทั่งเติบโตเปนผูใหญ  
   เมื่อผูเรียนแสดงพฤติกรรมความโกรธเมื่ออยูในโรงเรียน ครูผูสอนควรใหความชวยเหลือ
ผูเรียน ใหปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมในทางทีด่ีข้ึน ไมควรแกไขพฤติกรรมนี้ดวยการเพกิเฉย  หรือไมสนใจ
ผูเรียน เพราะจะทาํใหระดบัความเขมของพฤตกิรรมมากขึ้น  หากผูเรียนไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
ครูผูสอนควรพยายามหยุดหรือระงับพฤติกรรมโดยไมใหผูเรียนเขาใกลส่ิงเราที่ทําเกิดพฤติกรรม
ดังกลาว 
   3) การแสดงออกของพฤตกิรรมจากการรับรู 
   การแสดงพฤติกรรมการตอบสนองตอส่ิงเราจะแตกตางกนัตามการรับรูของแตละบุคคล 
ข้ึนอยูกับวาอะไรคือส่ิงเราทีบุ่คคลรับรู การรับรูของผูเรียนจะสงผลตอการคิดและพฤติกรรมที่แสดงออก
ของแตละบุคคล  ซึ่งอาจมีเหตุผลและไมมีเหตุผลก็ไดในมุมมองของผูอ่ืน   ผูเรียนจะเปลี่ยน แปลงการ
รับรูของตนเมือ่อยูในภาวะจาํเปนตองไดรับการชวยเหลอืจากผูอ่ืน กลาวคือถาเหตกุารณที่เกิดขึ้นไมมี
ผลกระทบตอตนเอง ผูเรียนจะไมเหน็ความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงการรับรู ครูผูสอนจงึตองตระหนักถึง
ความสัมพันธระหวางการรับรูและการแสดงพฤติกรรมของผูเรียน และการรับรูของผูเรียน จะไมสงผล
ตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหากผูเรียนรูสึกหวาดกลวัที่จะเปลีย่นแปลง ประสบการณที่ผูเรียนไดรับ
จึงมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทีเ่กดิขึ้น  
   ดังนัน้ครูผูสอนควรกระตุนใหผูเรียนเหน็วาการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมจะทาํใหปญหา
ที่ผูเรียนเผชิญอยูหมดไป ทาํใหผูเรียนมีความรูสึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม มากกวา การถูก
บังคับใหเปลีย่นแปลงพฤติกรรมตามที่ครูผูสอนกําหนดขึ้น เพราะเมื่อใดก็ตามที่ผูเรยีนรูสึกวาถกูบังคับ 
จะรูสึกตอตาน ไมยอมรับ เกิดการปองกนัตนเองและไมยอมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกี่ยวกับเร่ืองนัน้   
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   4) ความรูสึกที่ดีตอตนเอง 
   ผูเรียนที่รับรูเกี่ยวกับตนเองในทางบวกแลวจะมีความรูสึกที่ดีตอตนเอง จะเชื่อมั่นในสิ่ง
ที่ตนเองทาํ สามารถเรยีนรูวาควรทาํอยางไร จึงจะประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว การแสดงออก
ของพฤติกรรมจึงเกิดจากแรงจูงใจภายในและเปนไปอยางตอเนื่อง   สวนผูเรียนที่รับรูเกี่ยวกับตนเองใน 
ทางลบจะเปนบุคคลที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง   ทาํใหไมแนใจวาตนเองสามารถทาํงานไดประสบ
ผลสําเร็จหรือไม จึงรูสึกทอแท ละความพยายาม และตองพบกับความลมเหลวในการเรียนรู  ในที่สุด 
ทําใหมีความรูสึกที่ไมดีตอตนเอง  ถาพฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกเกิดจากแรงจูงใจภายนอกหรือถูกควบคุม
จากภายนอกแลวยอมไมยัง่ยืน กลาวคือเมื่อไมมีส่ิงเราคอยกระตุนจะไมมีการแสดงพฤตกิรรมออกมา 
   ครูผูสอนสามารถทาํความเขาใจกับผูเรียนไดดวยการพดูคุย ซักถามผูเรียนเกี่ยวกับการรับรู 
ในเรื่องตางๆ ที่สงผลตอการแสดงออกของพฤติกรรม หากครูผูสอนตองการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของ
ผูเรียน ตองใหความชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการรับรูในสิ่งที่ถกูตอง เหมาะสม เพื่อใหแสดงพฤตกิรรมที่
พึงประสงค 
   5) การรูคิดอยางรอบคอบมีเหตุมีผล 
   ครูผูสอนไมควรบอกผูเรียนทันทีวาผูเรียนควรทําอะไรบาง   แตครูผูสอนควรเปนผูที่คอย
ดูแลกระตุนใหผูเรียนไดคิดอยางมีเหตุผล บนฐานของขอมูลที่ถกูตอง การจัดการกบัขอมูลที่มีอยู เมื่อ
ผูเรียนรูจักคิดทบทวนบอยๆ อยางรอบคอบและมีเหตมุีผลแลว ผูเรียนก็จะสามารถตัดสินใจไดดวย
ตนเองวาควรทําอยางไร  และสามารถรับผิดชอบตอการกระทําของตนเองได  
   6) การหลกีเลีย่งภาวะกดดนัและภาวะเสีย่งจากสภาพแวดลอม 
   เมื่อผูเรียนเผชญิสถานการณที่นอกเหนือความสามารถในการควบคุมของผูเรียนจะ
ทําใหผูเรียนรูสึกเครงเครียดเมื่อไมสามารถปฏิบัติได ครูผูสอนควรชวยใหผูเรียนไดรูจักผอนคลาย  มี
ความเปนตัวของตัวเอง ไมยอทอตอปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เนื่องจากปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นจะไมอยู
นอกเหนือความสามารถในการควบคุมของผูเรียนอีกตอไป     หากรูคิดอยางรอบคอบและมีเหตุผลแลว 
จะไมอยูในภาวะกดดันจากสภาพแวดลอม  
   ผูเรียนทีอ่ยูในกลุมเสี่ยงเร่ืองใดเรื่องหนึง่มีแนวโนมวาจะอยูในภาวะกลุมเสียงทุกๆ เร่ือง 
ครูผูสอนสามารถทําใหผูเรียนกลุมนี้ประสบความสาํเร็จในเรื่องตางๆ ตามเปาหมายทีว่างไวได เชน ผูเรียน
อานหนงัสือไมได  ครูผูสอนควรใหผูเรียนเขียนคําบางคําทีผู่เรียนสามารถอานไดเพื่อเปนการฝกฝนทักษะการ
อานของผูเรียน ไมจาํเปนตองติดตามของผูเรียนในวิชาใดวิชาหนึง่เทานั้น ครูผูสอนอาจใหผูเรียนเขียน
คําในวิชาสังคม เปนคํางายๆ แลวผูเรียนก็สามารถสะกดคําเหลานี้ได เมื่อนาํวธิีการฝกทักษะการอาน
และการเขียนนี้ไปใชในวิชาวิทยาศาสตรกพ็บวาผูเรียนสามารถทําไดดข้ึีนจากทีท่ําไมไดเลย ผูเรียนจึง 
มีความมั่นใจในตนเอง กลาที่จะเรียนรูในวิชาอืน่ๆ มากยิ่งขึน้เนื่องจากผูเรียนมีความรูสึกที่ดีตอตนเอง
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เมื่อไดรับความสําเร็จ สามารถแกปญหาไดดีเมื่อเผชิญกับสถานการณในชีวิตจริง ความสามารถที่แตกตาง
กันของผูเรียน ทาํใหระดับของความสาํเร็จในการทํางานของผูเรียนแตกตางกนัไปดวย  เมื่อผูเรียนที่
เรียนไมเกงสามารถเรียนรูจนประสบความสําเร็จ แมจะเปนเพียงเรื่องงายๆ ก็ตามจะทาํใหผูเรยีนเกิด
ความภาคภูมใิจในตนเอง และสามารถพฒันาตนเองได  
   7) การไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน  
   ครูผูสอนที่ประสบความสาํเร็จในการสอนคือ เห็นในสิ่งที่ผูเรียนเหน็ คิดในส่ิงที่ผูเรยีน
คิดและรูสึกอยางที่ผูเรียนรูสึก  ยอมรับและเขาใจวาผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางตอเนื่องโดยไดรับหรือไม
ไดรับความชวยเหลือจากครผููสอนหรือไมก็ได สวนใหญจะใหความชวยเหลือผูเรียนเมื่อเกิดปญหา หรือ
เมื่อผูเรียนกระทําความผิดจะนึกถึงกฎ ระเบียบ หรือการควบคุมดวยการลงโทษ  ส่ิงเหลานีเ้ปนสิ่งที่ไม
ควรเกิดขึ้นกับผูเรียนหากตองการพัฒนาใหผูเรียนเรียนรูไดดวยการนาํตนเอง   ครูผูสอนจึงควรยอมรับ
ความสามารถและใหความชวยเหลือแนะนาํผูเรียน ทั้งดานความรู ทักษะตางๆ  เพื่อใหผูเรียนรูสึกดีตอ
ตนเองและเพือ่นรวมเรียนรู นําไปสูการเรียนรูรวมกนัอยางกัลยาณมิตร 
    8) การมวีินยัในตนเองในการเรียนรู 
   การควบคุมตนเองในการเรียนรูโดยไมตองอาศัยแรงจงูใจภายนอกจะทําใหผูเรียน
ประสบความสําเร็จในการเรียนรูตามเปาหมายทีว่างไว และสามารถเปนผูนําในการเรียนรูของตนเอง 
ครูผูสอนจึงสามารถชวยใหผูเรียนมวีินยัในตนเองไดดังนี ้
    8.1) ชวยเหลอืใหผูเรียนไดควบคุมการเรยีนรูของตนเองอยางตอเนื่อง 
    8.2)  เคารพความคิดเห็นและการตัดสินใจของผูเรียน แมบางครั้งผูเรียนอาจไม
ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว หากมีทางเลือกอื่นที่ดกีวา  

8.3) ใหผูเรยีนมีสวนรวมรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง 
8.4) ไมคาดหวังวาผูเรียนจะตองไดผลสัมฤทธิท์ี่ดีที่สุดในการเรียนรูแตละครั้งหรือ 

ทุกขั้นตอนขั้นตอนของการเรียนรู  เนื่องจากการเรียนรูสามารถปรับปรุงแกไขไดตลอดเวลา 
    8.5) เชื่อวาการเรียนรูเกดิจากแรงจงูใจภายในและความยากเรยีนอยากรูของผูเรียนเอง 
การจัดการเรียนรูในโรงเรยีนเปนเพยีงการใหขอเท็จจริงและทักษะในการเรียนรูแกผูเรียนเทานั้น 
    8.6) เปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน และควรเขาใจวากอนทีจ่ะเปลี่ยนแปลงผูอ่ืนควร
เปลี่ยนแปลงตัวเองกอน 
    8.7) สนับสนนุใหผูเรียนวางแผนการเรียนรูทีเ่กี่ยวของ  กับการดําเนินชวีติของตนเอง 
ซึ่งจะทําใหผูเรยีนรูสึกวาตนเองประสบความสําเร็จไดตามที่วางไว 
   ความมวีินยัในตนเองเกิดจากแรงจงูใจภายในของผูเรียน  มากกวาแรงจูงใจภายนอก 
เชน การใหรางวัลหรือการลงโทษ และความมีวนิยัในตนเองของผูเรียนสามารถพัฒนาไดพรอมกับ
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พัฒนาการ และการเรียนรูของผูเรียนในเรือ่งตางๆ   เมื่อใดก็ตามที่ผูเรยีนรูสึกวาตนเองสามารถควบคุม
ตนเองได จะทาํใหเกิดความรูสึกที่ดีตอตนเอง เห็นคุณคาของตนเอง รูสึกวาตนเองสามารถควบคุมชีวิต
ของตนเองได โดยไมตองถูกควบคุมโดยใชกฎ ระเบียบของโรงเรียน เพราะการควบคมุดวยกฎ ระเบียบ
ของโรงเรียน เปนการทําลายวินยัในตนเองของผูเรียน  ทําใหผูเรียนรูสึกวาถูกบงัคับใหตองกระทาํตาม
ถาฝาฝนจะถกูลงโทษ ทาํใหผูเรียนรูสึกไมมีความสุขเมือ่อยูในโรงเรียน 
   3.2.2.2 หลักในการปฏิบัติเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเอง  ประกอบดวยการ
กําหนดเปาหมายในการจัดการเรียนรู    การใหเวลาปลกูฝงวธิีการเรียนรูดวยการนาํตนเอง ความเขาใจ
ของผูที่เกีย่วของในโรงเรียน   การเปดโอกาสใหผูเรียนมสีวนรวมรับผิดชอบในการจัดการเรียนรู  การให
ผูเรียนไดฝกปฏิบัติดวยตนเอง  การกาํหนดเปาหมายการเรียนรูของผูเรียน  การวางแผนการเรียนรู และ
ขอควรปฏิบัติในการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
   1) กําหนดเปาหมายในการจดัการเรียนรู 
   การจัดการเรียนรูในเรื่องใดเรือ่งหนึง่ควรกาํหนดเปาหมายใหชัดเจน และมีความสอดคลอง
กับวัยผูเรียน  โดยเฉพาะอยางยิง่ผูเรียนที่อยูในวยัเด็กควรไดรับการดูแลเอาใจใสจากครูผูสอนอยางใกลชิด
เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยวิธีการที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง  ใหผูเรียนสามารถเลือกใช
ทักษะที่เหมาะสมกับการเรียนรูของตนเอง โดยมีครูผูสอนเปนผูใหคาํแนะนํา และสนับสนุนชวยเหลือ  
และครูผูสอนควรตระหนักวาความสําเร็จของผูเรียน มิใชผลสัมฤทธิ์ทางดานวิชาการเพยีงอยางเดียว
เทานั้น    แตรวมถงึความสําเร็จในการพัฒนาดานคุณคาความเปนมนษุย     ซึง่มีความสําคัญตอความ 
สําเร็จในชีวิตของผูเรียน ทาํใหผูเรียนมีทกัษะชีวิตที่ดีและอยูในสงัคมที่เปลี่ยนแปลงได   
   2) การใหเวลาปลูกฝงวธิีการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
   ผู เ รียนในวัยเด็กมีลักษณะที่แตกตางจากผู เ รียนในวัยผูใหญ เนื่องจากเด็กมี
ประสบการณและความสามารถในการรับรูและเรียนรูนอยกวาผูใหญ การจัดการเรียนรูเพื่อพฒันาให
ผูเรียนเปนผูทีส่ามารถเรยีนรูไดดวยการนาํตนเองอาจใชระยะเวลาชวงหนึ่งซึง่มากกวาผูใหญ โดยสวน
ใหญแลวผูใหญมักนาํมาตรฐานเกี่ยวกับเวลาในการเรียนรูของตนเองมาใชกับผูเรียนในวัยเด็ก เชน ใน
บางครั้งอาจจะบอกเด็กวา “ถาไมรีบก็จะไปไมทันการณ”  หรือ  “ชวยนํากระดาษคาํตอบมาใหเดี๋ยวนี”้ 
การกระทําเหลานี้เด็กจะไมสามารถทําไดเหมือนกับผูใหญ การฝกฝนในเรื่องใดๆ ก็ตามจึงจาํเปนตอง
ใชเวลา เพื่อใหผูเรียนไดมีเวลาในการใชความพยายามในการเรียนรูใหประสบผลสําเร็จ หรือเพื่อแกไข
ปรับปรุงการเรยีนรูของตนเองใหดียิง่ขึ้น การฝกฝนตางๆ จงึควรคอยเปนคอยไปทีละขั้นตอน เนื่องจาก
เด็กตองใชเวลาในการคิดวิเคราะหหรือไตรตรอง ทบทวนใหรอบคอบเสียกอน เพราะบางเรื่องผูเรียนยงั
ไมเคยเรียนรูหรือมีประสบการณมากอนดงัเชนผูใหญ ดงันัน้ครูผูสอนไมควรใหระยะเวลาในการจัดการ
เรียนรูมาเปนอุปสรรคในการเรียนรู  
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   เนื่องจากวาผูเรียนในวัยเด็กจําเปนตองเรียนรูเร่ืองตางๆ มากมาย เพื่อใหเขาใจสภาพ
ของตนเองและสังคมทีอ่าศยัอยู และอาจปฏิเสธวธิีการเรียนรูของผูใหญได เพราะมองไมเหน็ความสาํคญัและ
ความจาํเปนในการเรียนรูเร่ืองนัน้ๆ และไมรูวาเกีย่วของกับตนเองอยางไร  ถาผูเรียนเหลานีป้ฏิเสธที่จะ
เรียนรูทกุๆ  อยางที่เกิดขึน้ในสังคมจะทาํใหผูเรียนไมสามารถปรับตัวเขากับสภาพสงัคมที่เปลีย่นแปลง
ไดเลย  
   3) ความเขาใจของผูที่เกีย่วของในโรงเรียน 
   ผูเรียนจะเปนผูเรียนรูไดดวยการนาํตนเองเมื่ออยูในสังคมตอไปไดหรือไม ไมไดข้ึนอยู
กับครูผูสอน บริบทและการจัดสภาพแวดลอมของผูเรียน ดังนั้นผูเกี่ยวของในโรงเรยีนควรมีความเขาใจ
ที่ตรงกนัเกี่ยวกับจุดมุงหมายของการจัดการเรยีนรูเพือ่พฒันาใหผูเรียนสามารถเรียนไดดวยการนาํตนเอง  
ซึ่งควรเปนไปอยางตอเนื่องทั้งในชั้นเรียนและนอกชัน้เรยีน หากสงัคมนอกชัน้เรียนไมเอื้อตอการเรียนรู
ของผูเรียนแลว  จะทาํใหการพัฒนาของผูเรียนไมมีความตอเนื่องเชื่อมโยงกัน   ทําใหการเรียนรูในชัน้เรียน
ของผูเรียนไมสอดคลองกับการนาํไปใชในชีวิตวิถีการดําเนนิชีวิต 
   4) การเปดโอกาสใหผูเรยีนมีสวนรวมรับผิดชอบในการเรียนรู 
   การเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดการเรียนรูหรือวางแผนการ
เรียนรู ทาํใหแผนการเรียนรูที่วางไวสนองความตองการของผูเรียนไดถูกตองที่สุด ดังนัน้ครูผูสอนจึงควร
มีทางเลือก  หรือวิธีการเรียนรูที่หลากหลายสอดคลองกบัความถนัดและความสามารถของผูเรียน  โดย
ผูเรียนไมจาํเปนตองทาํตามที่ครูผูสอนบอกเสมอไป แตสามารถทาํตามความตองการของตนเองไดเพื่อให
เกิดการเรียนรูที่หลากหลาย และประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว 
   5) การใหผูเรียนฝกปฏิบัติดวยตนเอง 
   การเรียนรูที่เกิดจากแรงจูงใจภายในของผูเรียนเองเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรู  อยางตอเนื่อง ครูผูสอนเปนเพียงผูใหขอมูลที่เปนขอเท็จจริงและทักษะในการเรียนรูในแตละเนื้อหา 
วิชาแกผูเรียนเทานั้น ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูไดก็ตอเมื่อไดคิดวิเคราะหดวยตนเองและลงมือปฏิบตัิจริง
เพื่อใหรูจักการแกปญหาและศึกษาคนควาดวยตนเอง ส่ิงที่ผูเรียนไดปฏิบัติทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของตนเอง ซึง่เปนการเปลี่ยนแปลงตามความปรารถนาของผูเรียนเอง  การลงมือปฏิบตัิจริง
ดวยตนเองจึงทําใหผูเรียนไดคนพบศักยภาพที่แทจริงของตนเอง   
   6) การกําหนดเปาหมายการเรียนรูของผูเรียน 
   การกําหนดเปาหมายของการเรียนรูของผูเรียนไมควรมุงเนนเฉพาะดานวิชาการเพยีง
อยางเดยีว เชน“จะตองไดเกรด A ในวิชาภูมิศาสตรเมื่อเรียนจบในภาคเรียนนี”้  “ในชวงระยะเวลาสั้นๆ 
ตองสะกดคําไดถูกตอง 100 คําในแตละสปัดาห เพื่อจะไดเปนนักเขียนที่มชีื่อเสียง” เปาหมายที่กาํหนด 



 56

ข้ึนเหลานี้จะไมประสบความสําเร็จหากไมไดรับการชวยเหลือและกระตุนจากครูผูสอน มีผูเรียนเพียง 
2%  ที่สามารถกําหนดเปาหมายในชีวิตของตนเองไดโดยที่ไมตองไดรับความชวยเหลือจากครูผูสอน  
ครูผูสอนจึงตองชวยเหลือใหผูเรียนไดรูจกัทบทวนการคิด  ตัดสินใจ ในการกาํหนดเปาหมายที่ดีที่สุด
สําหรับผูเรียน โดยเปดโอกาสใหผูเรียนมสีวนรวมวิเคราะหความตองการของตนเอง เพื่อกําหนดเปน
เปาหมายในการเรียนรู  ถาเปาหมายในการเรียนรูกาํหนดขึน้จากความตองการที่แทจริงของผูเรียนแลว  
ผูเรียนจะรูและเขาใจดีที่สุดวาตนเองมีความรูความสามารถอะไร  เพียงใด รูวาขณะนี้ตนเองกาํลังทํา
อะไรอยู และรูวาจะตองทําอยางไรจึงประสบความสาํเรจ็ตามเปาหมายทีว่างไว ในการกาํหนดเปาหมาย
การเรียนรูของผูเรียนจงึควรพิจารณาประเด็นที่เกีย่วของตอไปนี้ 

6.1) ส่ิงที่ผูเรียนตองคํานงึถงึในการกําหนดเปาหมายของการเรียนรู 
     6.1.1) ใหผูเรียนถามตนเองวา     “ผูเรียนควรจะทําอะไรบาง เพือ่ทีจ่ะเปนอยาง      
ที่ตองการ”  “มีส่ิงใดบางที่ผูเรียนจะตองเผชิญในการเรียนรู”   “ผูเรียนตองมีทกัษะทีจ่ําเปนใดบางจึงจะ
ประสบความสําเร็จในการเรียนรู”   “ผูเรียนจะเปลีย่นแปลงตัวเองไดอยางไร”  “ส่ิงที่ควรทาํในเวลานี้คือ
อะไร” และ “ส่ิงแรกที่ผูเรียนควรทําเพื่อใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายทีว่างไวคืออะไร”  
     6.1.2) ผูเรียนตองคิดทบทวนถึงผลที่จะเกดิขึ้นหรือประโยชนที่จะไดรับ   เชน 
ถามีใครจางใหทาํงานใดงานหนึ่ง      ตองสามารถบอกตนเองไดวา     “นายจางคาดหวังใหผูเรียนเปน
อยางไร ในขณะที่ผูเรียนมีไดมีคุณลักษณะเชนนั้น”  “ผูเรียนตองใชความอดทนมากแคไหน   “ผูเรียนมี
ลักษณะนิสัยที่ดีในการทาํงานหรือไม” “ผูเรียนมีความคิดสรางสรรคหรือไม” “ผูเรียนมีทักษะสัมพนัธกับ
ผูอ่ืนเพยีงใด” “ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอรหรือไม” และ “ผูเรียนมีทักษะอะไรบางที่จําเปนสาํหรับ
การทาํงาน” 
     6.1.3) ผูเรียนตองตระหนักอยูเสมอวาตองรับผิดชอบตอตนเอง ควรถามตัวเองได
วา “ผูเรียนเปนอยางไรหรือควรจะทําอยางไร“ หรือ  “ผูเรียนเปนผูที่ตรงตอเวลาเพียงใด”  “ผูเรียนดูแลรักษา
สุขภาพของตนเองหรือไม” “ผูเรียนใชเวลาในการเรียนรูแตละครั้งอยางเหมาะสมหรอืไม” อาจมีผูอ่ืนให
คําแนะนําวาควรจะทาํอยางไรหรือทําตามแนวคิดของตนเองก็ได 

6.1.4) ผูเรียนตองมเีวลาตรวจสอบดูวาเพื่อนๆ  มทีางเลือกอยางไรสําหรับ 
เปาหมายที่ไดกําหนดไว และคิดไตรตรองอยางรอบคอบวาควรจะทาํอะไร และทําอยางไรบาง 
    6.2) ขอเสนอแนะในการกําหนดเปาหมายของการเรียนรู 
     6.2.1) กําหนดเปาหมายการเรียนรู    มทีัง้เปาหมายเพื่อตนเองที่ทาํใหชีวิตมี
ความสุข สนุกสนานที่ไดเรียนรูเร่ืองใหมๆ   และการกาํหนดเปาหมายเพือ่บุคคลอื่น การกําหนดเปาหมาย
การเรียนรูในเรื่องใดเรื่องหนึง่จึงขึน้อยูกับความตองการของผูเรียน   อาจไดรับคําแนะนําหรือชวยเหลือ
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ในการกาํหนดเปาหมายจากครูผูสอนก็ได      เพื่อใหเปาหมายทีก่ําหนดขึ้นมีความเหมาะสมสอดคลอง
กับความสามารถและวิถชีีวติของผูเรียน เพราะเปนหมายสําคัญที่ผูเรยีนจะเรยีนรู  
     6.2.2) ทําใหเปาหมายที่กาํหนดขึ้น   สามารถปฏิบัติไดจริง ควรหลีกเลี่ยงการ
กําหนดเปาหมายทีเ่กนิความสามารถที่จะปฏิบัติได   เชน   “ฉันจะตองเปนคนที่ดีกวาคนอื่นๆ ” ควรเปลี่ยน 
เปนเปาหมายที่สามารถปฏบิัติไดจริงแทน  เชน   “ฉันจะพูดจาสุภาพและไพเราะกบัเพื่อนทุกคนเพือ่ให
เปนที่รักของเพื่อนรวมงาน”   
     6.2.3) ตรวจสอบดูวาเปาหมายที่กําหนดสามารถวัดผลได  เพื่อใหเห็นความสําเร็จ
ของการเรียนรูตามเปาหมายที่วางไว  แมจะเปนความสําเร็จเพียงสวนหนึ่งก็ตาม จึงควรกําหนดขอบเขต
ของเปาหมายใหชัดเจน กาํหนดเวลาในการทํางานใหแนนอน เนื่องจากสิ่งตางๆ  เหลานี้สะทอนถึงความ 
สําเร็จในการเรียนรู  
     6.2.4) ไมควรกําหนดเปาหมายในการเรียนรูไวมากเกนิไป  อาจจะตองใชเวลานาน
กวาจะประสบผลสําเร็จตามเปาหมายทัง้หมด      ผูเรียนจึงอาจประสบความลมเหลวในการเรียนรูหาก
กําหนดเปาหมายไวมากเกนิไปก็ได 
     6.2.5) ขอคําปรึกษาและแนะนําจากครูผูสอนเกี่ยวกับเปาหมายมาเรียนรูทีก่ําหนด 
โดยระบพุฤติกรรมที่ตองการเปลี่ยนแปลงในการเรียนรูไวอยางชัดเจน   เพือ่ที่จะไดทราบวาตองทําอยางไรบาง
จึงจะเปนไปตามเปาหมายทีว่างไว 
     6.2.6) ระดมความคิดเห็นจากเพื่อนรวมเรยีน เพื่อรับฟงความคิดเหน็เกี่ยวกบั
เปาหมายที่กาํหนดไว    หรือนําขอผิดพลาดหรือความลมเหลวที่ผานมาเปนประสบการณชวยใหผูเรียน
สามารถกําหนดเปาหมายในอนาคตไดชัดเจนและเหมาะสมกับตนเองยิ่งขึน้ 
   7) การวางแผนการเรียนรู 
   เมื่อมีเปาหมายในการเรียนรูแลว จาํเปนตองมีการวางแผนการเรียนรู เพราะการวาง
แผนการเรียนรูของจะทําใหผูเรียนรูวาจะตองเรียนรูอะไร เรียนรูดวยวิธีใดบาง และประเมินผลการเรียนรู
อยางไร เมือ่ผูเรียนรูวาตนเองมเีปาหมายในการเรียนรูอยางไรแลว ควรเริ่มวางแผนดาํเนนิการดวยตนเอง 
และถาไมแนใจวาการตัดสินใจในการวางแผนการเรียนรูของตนเองเปนอยางไร  ถกูหรือไมถูกตอง  ให
ผูเรียนพจิารณาไดจากประเด็นตางๆ ดงันี ้
   แผนการเรียนรูที่วางไว เปนประโยชนและตรงกับความตองการของตนเองในขณะนี้
หรือไม มีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตหรือไมอยางไร มีเหตุผลเพียงพอหรือไมที่จะดําเนินงานตาม
แผนการเรียนรูที่วางไว โดยเลือกวิธกีารเรยีนรูไมใหสงผลกระทบหรือทําใหผูอ่ืนไดรับความเดือน  รอน 
และมีความเชือ่มั่นวาตนเองสามารถทําไดในการเรียนรูตามแผนที่วางไว มีการเปดเผยใหเพื่อนรับรูได
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วาตนเองกาํลงัทาํอะไร และทําอยางไรบาง และแผนการเรียนรูที่วางไวสามารถคาดการณถึงอนาคตได
วาควรจะทําอยางไรตอไป 
   8) ขอควรปฏิบัติของผูเรียนที่เรียนรูดวยการนําตนเอง 
    8.1) มีความรบัผิดชอบในการเรียนรู  ไมผลัดวันประกันพรุง รูวาสิ่งใดควรทําหรือไม
ควรทําในเวลาใด  เมื่อไดทาํตามแผนที่วางไวแลวมีความรูสึกที่ดีตอตนเอง  สามารถบริหารจัดการเรื่อง
เวลาของตนเองไดอยางเหมาะสมและเปนผูที่ตรงตอเวลา การบริหารจดัการชีวิตในโรงเรียนเปนประสบ 
การณสวนหนึง่ทีน่ําไปใชในชีวิตจริงได  ถาผูเรียนไมสามารถนําตนเองไดเมื่ออยูในโรงเรียนก็จะไมสามารถ
เปนผูนาํตนเองหรือผูอ่ืนไดในชีวิตจริง  
    8.2) มีความเปนตัวของตัวเอง  เปนผูนําทางความคิดของตนเอง ไมเชื่อความคิดของ
ผูอ่ืนโดยไมไตรตรอง สามารถควบคุมตนเอง รูวาทาํอยางไรจึงประสบความสาํเร็จตามทีว่างไว  
    8.3)  ยอมรับและเห็นคุณคาของตนเอง คดิวาวาตนเองสามารถประสบ
ความสาํเร็จตามเปาหมายทีว่างไวได สามารถตัดสินใจไดวาควรทาํอยางไรจึงจะไปสูจุดหมายทีว่างไว 
เปาหมายที่กาํหนดไวควรมทีัง้ เปาหมายระยะสั้นและเปาหมายระยะยาว   เปาหมายระยะสั้นจะทําให
ผูเรียนไดรับความสาํเร็จโดยใชระยะเวลาในการเรียนรูที่ไมนานจนเกนิไป     ซึ่งนําไปสูความสาํเร็จของ
เปาหมายระยะยาวตอไป 

8.4)  กําหนดเปาหมายการเรียนรูตามสภาพที่เปนจริง เหมาะสมกับความ 
สามารถของผูเรียน การไดปฏิบัติเรียนรูตามความสามารถของตนเองจะทาํใหผูเรียนมีความสุขในการ
เรียน ยอมรับฟงคําแนะนําของผูอ่ืนเพื่อปรับปรุงแกไขการเรียนรูของตนเองใหดียิง่ขึ้น และควรเลือกเรยีนรู
ในสิ่งที่ทาํใหพฒันาตนเองในระดับที่สูงขึ้น เกิดการเรียนรูมากขึน้ เมื่อผูเรียนมีประสบการณในการเรียนรู
ผานมาระยะหนึ่งแลวอาจกาํหนดเปาหมายในการเรียนรูที่ตองใชความพยามและความสามารถทีสู่งขึ้น
กวาเดมิก็ได 
    8.5) วางแผนในการดําเนนิงาน เพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมายทีว่างไว พรอมทัง้
จดบันทกึไวเปนหลกัฐาน เพือ่ใหสามารถตดัสินใจไดวาสิง่ใดหรือข้ันตอนใดทีท่ําใหการเรียนรูไมประสบ
ความสาํเร็จตามเปาหมายทีว่างไว  ดังนั้นผูเรียนจงึควรมีการจดบันทกึการเรียนรูทกุๆ  วนัทั้งที่โรงเรียน
และที่บาน โดยใชชวงเวลาเดียวกนัในการจัดบันทกึแตละวันเพื่อฝกการทํางานอยางเปนระบบ    
    8.6) ผูเรียนตองรูวาอะไรคือ    ความแตกตางระหวางความสามารถที่มีอยูของตนเอง
และเปาหมายการเรียนรูที่คาดหวงั   ผูเรยีนที่เรียนรูดวยการนาํตนเองมักจะถามวา  “ทําไมผลสัมฤทธิ์ที่
กําหนดไวในเปาหมายจงึแตกตางจากสิ่งที่เปนอยูในขณะนี”้ คําตอบที่ครูผูสอนสามารถตอบผูเรียนเปน
คําตอบงายๆ แตมีความสําคัญ  คือ   “ส่ิงที่เรากาํหนดขึน้เปนเปาหมายใหมที่จะตองทําใหได”  เมื่อใดที่
ผูเรียนกลาววา  “ฉันไดพยายามทําตามทีโ่รงเรียนกาํหนดเปาหมายไว แตฉันก็ยังไมสบความสาํเร็จเลย 
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ฉันจึงไมอยากที่จะทําอีกแลว”    แสดงใหเห็นวาผูเรียนกาํหนดเปาหมายในการเรียนรู  ไมสอดคลองกับ
ความสามารถของตนเอง  ผูเรียนควรเปลี่ยนเปาหมายในการเรียนรูที่สอดคลองกับความสามารถ  และ
ความตองการของตนเอง    เมื่อมีปญหาหรอือุปสรรคใดๆ เกิดขึ้นจะทาํใหสามารถแกปญหาได  โดยไม
ยอทอตออุปสรรค  ซึ่งอาจไดรับการสนับสนุนจากครูผูสอน หรือบุคคลอื่นๆ หรือไมก็ได 
    8.7) ผูเรียนตองรูจักสํารวจตนเอง ในประเด็นตอไปนี ้
     8.7.1) ความยากงายของเปาหมายที่วางไวควรกําหนดเปาหมายใหสอดคลองกับ
ความสามารถของตนเอง   ในบางครั้งผูเรียนอาจกําหนดเปาหมายไวในระดับที่ต่ํา   เพื่อที่จะไดประสบ
ความสาํเร็จโดยไมตองใชความพยามยามมากนัก จะทาํใหผูเรียนไมไดพัฒนาตามศักยภาพที่มีอยู   
     8.7.2) ในทุกๆ วันควรจดบันทึกสิ่งที่ตองการเรียนรูหรือทําใหสําเร็จในวันพรุงนี้
ประมาณ 5-6 เร่ือง เพื่อใหผูเรียนมีใจจดจอกับส่ิงที่ตองเรยีนรูหรือทาํอยูตลอดเวลา 
     8.7.3) ไมควรกําหนดเปาหมายการเรียนรู เปนเปาหมายระยะยาวหลายๆ 
เปาหมายพรอมกัน เพราะจะทําใหผูเรียนรูสึกลาหรือทอแทเมื่อพบกับปญหาหรืออุปสรรค 
     8.7.4) ควรเลือกเปาหมายทีเ่หมาะสมกับสภาพที่เปนจริงของตนเอง  แมจะมี
เพียงเปาหมายเดียวก็ตาม 
     8.7.5) เมื่อกําหนดเปาหมายการเรียนรูไวหลายๆ  เปาหมาย   ผูเรียนตองรูวา
เร่ืองใดที่มีความสําคัญมากที่สุดและควรทําอะไรตามลาํดับกอนหลัง 
     8.7.6) จัดสรรเวลาในการเรยีนรูอยางมีประสิทธิภาพ    เวลาที่ใชในการเรียนรู
ใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายทีว่างไวไมควรนานเกนิไป    อาจใชเวลาเพียงเล็กนอยในแตละวนัเพื่อให
ไดรับความสําเร็จก็ได 
     8.7.7) ในแตละวันควรใชเวลาประมาณหนึง่นาท ี  เพื่อสํารวจดูวาเปาหมายที่
ไดกําหนดไวมอีะไรบางทีย่ังไมไดทําหรือยงัไมประสบความสําเร็จ  ซึ่งผูเรียนสามารถทาํเปนแบบบนัทึก
การวางแผนการเรียนรู ดงัแสดงในตาราง 9 
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ตาราง 9 แบบบันทกึแผนการเรียนรู 
 

เปาหมายที่ตองการ ปญหา/อุปสรรค 
ที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

แนวทางแกไข ผลสําเร็จที่ไดรับ 

1…………………………… ……………………………... ………………………... ……………………. 
2…………………………… ……………………………... ………………………... ……………………. 
3…………………………… ……………………………... ………………………... ……………………. 
4…………………………… ……………………………... ………………………... ……………………. 
5…………………………… ……………………………... ………………………... ……………………. 
ระยะเวลาในการดําเนินการ 
เปาหมายที่ 1……………………………………………. 
เปาหมายที่ 2……………………………………………. 
เปาหมายที่ 3……………………………………………. 
เปาหมายที่ 4……………………………………………. 
เปาหมายที่ 5……………………………………………. 

ส่ิงที่ตองปรับปรุงแกไข 
เพื่อใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
……………………………….... 

 
ที่มา : Areglado, Ronakd J.; Bradley R.C.; & Lane Pamela S..  (1996).  Learning for Life:  

        Creating Classrooms for Self-Directed Learning. California : Corwin Press. p. 80. 
 
 
 3.3 การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
 การเรียนรูแบบรวมมือ   (Cooperative Learning)   เปนการจัดการเรยีนรูที่เอื้อตอการพัฒนา
ผูเรียนใหเปนผูที่สามารถเรยีนรูไดดวยการนําตนเอง เนือ่งจากผูเรียนมีสวนรวมรับผิดชอบในการเรียนรู
ของตนเองและของกลุม มีความสาํเร็จของทุกคนและของกลุมเปนเปาหมายสาํคัญในการเรียนรู ฝกให
ผูเรียนไดรูจักการเรียนรูรวมกับผูอ่ืน   เปนการเรียนรูแบบแขงขันกันฉันมิตร   ผูวจิัยจึงนําเสนอประเด็น
เกี่ยวกับการเรียนรูแบบรวมมือ ดังนี้  
  3.3.1 ความหมายของการเรยีนรูแบบรวมมือ 
   การเรียนรูแบบรวมมือเปนการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ   ที่สมาชิก
ทุกคนในกลุมแตละคนจะมคีวามสามารถที่แตกตางกัน มีการแลกเปลีย่นความคิดเห็น ชวยเหลือซึ่งกนั
และกัน  มีสวนรวมรับผิดชอบในการเรียนรูและความสาํเร็จของตนเองและของกลุม รวมมือกันในการ



 61

เรียนรูใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายทีว่างไว นอกจากนี้ยงัเปนการฝกความมวีินยัในตนเอง ฝกความ
รับผิดชอบและความเชื่อมั่นในตนเองใหเกดิขึ้นกับผูเรียน (สุมณฑา พรหมบุญ และอรพรรณ พรสีมา.  
2540: 30-31; อารี สัณหฉว.ี  2542: 13; จันทรา ตนัติพงศานุรักษ.  2543: 37; ปานใจ จิรานภุาพ.  
2543: 49-50; Slavin.  1995: 4; Johnson and Johnson.  1994: 190-205) 
  3.3.2 ความสาํคัญของการเรียนรูแบบรวมมือ 
  การเรียนรูแบบรวมมอืเปนวิธกีารเรียนรูที่ลดการเรียนแบบแขงขัน  เนื่องจากผูเรียนไดเรียนรูการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน ไดชวยเหลือซึ่งกันและกัน และชวยพัฒนาคุณลกัษณะที่สําคญัใหกับผูเรียนหลาย
ประการเชน ความสามารถในการแสวงหาความรู  ความมีวนิัยในตนเอง เนื่องจากผูเรียนจะไดฝกการ
ควบคุมตนเองในการเรียนรูโดยไมตองอาศยัการควบคุมจากบุคคลอื่น มีความรับผิดชอบในการทาํงาน
ใหประสบความสําเร็จ  เนื่องจากผูเรียนทุกคนมีสวนรับผิดชอบตอการเรียนรู ความเชื่อมั่นในตนเอง 
กลาแสดงความคิดเห็นและความรูสึกของตนเองอยางมเีหตุผล การจัดการเรียนรูแบบรวมมือจงึทาํให
ผูเรียนไดพัฒนาทั้งทางดานรางกาย จิตใจและสติปญญา  พรอมทีจ่ะเผชิญกับโลกในชีวิตจรงิของตนเอง   
(สุมณฑา พรหมบุญ และอรพรรณ พรสีมา.  2540: 28-29. สมศักดิ์  มากบุญ.  2542: 3; จันทรา ตันติ
พงศานุรักษ.  2543: 37-38; ปานใจ จิรานภุาพ.  2543: 49-50) 
  3.3.3 องคประกอบพืน้ฐานของการเรียนรูแบบรวมมือ 
  การเรียนรูแบบรวมมือจะประสบผลสําเร็จโดยมีองคประกอบพืน้ฐานที่สําคัญ ดงันี ้
(จันทรา ตันตพิงศานุรักษ.  2543: 38-39; กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.  2544: 5-8; Johnson 
and Johnson.  1994: 81-97) 

3.3.3.1 การพึง่พาอาศยัซึ่งกนัและกนั (Positive Interdependence)  หมายถงึ  การที ่
สมาชิกในกลุมทํางานอยางมีเปาหมายรวมกนั     มกีารทาํงานรวมกนั โดยที่สมาชิกทกุคนมีสวนรวมในการ
ทํางานนัน้  มกีารแบงปนวัสดุ อุปกรณ  ขอมูลตางๆ ในการทาํงาน  ทกุคนมีบทบาทหนาที ่ และประสบ
ความสาํเร็จรวมกัน   ครูผูสอนสามารถจดัการเรียนรูใหผูเรียนไดมีความสัมพันธกันทางบวกไดหลายวธิี
เชน  การกาํหนดเปาหมายในการเรียนรูรวมกัน  การกําหนดใหใชวัสดุ อุปกรณรวมกัน หรือการกาํหนด
บทบาทของสมาชิกแตละคนในกลุมรวมกัน 

3.3.3.2 การมีปฏิสัมพนัธกนัอยางใกลชิด  (Face to Face Promotive Interaction)  
เปนกิจกรรมทีเ่ปดโอกาสใหผูเรียนชวยเหลือเพื่อนสมาชิกในกลุม    ใหประสบความสําเร็จ โดยการแลก 
เปลี่ยนความรู ความคิดซึง่กนัและกนัและการใหขอมูลยอนกลับซ่ึงกนัและกัน ทาํใหสมาชิกในกลุมมี
ความสัมพันธกันอยางใกลชดิ 
   3.3.3.3 ความรับผิดชอบรวมกันของสมาชิกแตละคน (Individual Accountability)
เปนกิจกรรมเพื่อตรวจสอบใหแนใจวาสมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบตองานกลุม  เชน  การรักษาระเบียบ
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วินัยในการทาํงาน และการรักษาเวลา ไมกาวกายหนาทีข่องผูอ่ืน กําหนดหนาที่ของสมาชิกทุกคนใน
กลุมตามความเหมาะสมและความสามารถ 

3.3.3.4  ทักษะทางสังคม (Social Skill) เปนทักษะในการทํางานรวมกบัผูอ่ืน กอนเริ่ม 
การจัดการเรียนรูผูเรียนควรไดรับการฝกทักษะนี้กอน เพื่อชวยใหการปฏิบัติงานกลุมประสบความสําเร็จ
เชน การทําความรูจักและไววางใจผูอ่ืน การทํางานรวมกบัผูอ่ืน การสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
การยอมรับและชวยเหลือซึง่กันและกนั การใหความเอาใจใสตอทุกคนอยางเทาเทยีมกัน 
   3.3.3.5 กระบวนการกลุม (Group Process) ทุกคนที่เปนสมาชิกของกลุมจะตองรวมกนั 
รับผิดชอบตอการเรียนของสมาชิกในกลุม   สมาชิกทกุคนตองมุงมัน่และกระตุนใหแตละคนทาํงานให
สําเร็จตามเปาหมายทีว่างไว  โดยการสังเกต วิเคราะหการทาํงานรวมกันและใหขอมูลยอนกลบัเพื่อให
กลุมทาํงานไดดข้ึีน   รวมทัง้เปดโอกาสใหสมาชิกแตละคนแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับกระบวนการทาํงาน
ของสมาชิกในกลุม เพื่อใหทราบขอบกพรองและสิ่งที่ควรปรับปรุงแกไขในการทาํงานกลุมคร้ังตอไปให
ดีข้ึน 
  3.3.4 ข้ันตอนการเรียนรูแบบรวมมือ 
  การเรียนรูแบบรวมมือตามแนวคิดของ Johnson and Johnson (1994: 100-107)        
มีข้ันตอนที่สําคัญ 5 ข้ันตอนดังนี ้
   3.3.4.1 ข้ันเตรียม เปนขั้นทีค่รูผูสอนแนะนําทักษะในการเรียนรูรวมกนั    และจัดกลุม
ผูเรียนออกเปนกลุมยอยๆ  พรอมทัง้แนะนะขอควรปฏิบัติในการทํางานกลุมรวมกนั  บทบาทหนาที่ของ
สมาชิกในกลุม  และชี้แจงจุดประสงคในการเรียนรู 
   3.3.4.2 ข้ันสอน ครูผูสอนนําเขาสูบทเรียน แนะนาํเนื้อหา   และแหลงขอมลูในการศึกษา
คนควา มอบหมายงานใหผูเรียนแตละกลุมรับผิดชอบและอธิบายกระบวนการหรือข้ันตอนในการทํางาน 
   3.3.4.3 ข้ันทํากิจกรรมกลุม ผูเรียนแตละคนในกลุมรวมรับผิดชอบการเรียนรูของกลุม
โดยปฏิบัตติามบทบาท หนาที ่ที่ไดรับมอบหมาย  
   3.3.4.4 ข้ันตรวจสอบผลงานและทดสอบ   เปนการตรวจสอบวาผูเรียนไดปฏิบัติตาม
บทบาท หนาที่ของตนเอง ครบถวนหรือไม ผลการปฏิบัติของตนเองและของกลุมเปนอยางไร  
   3.3.4.5 ข้ันสรุปและประเมนิผล ครูผูสอนและผูเรียนชวยกนัสรุปบทเรียน โดยครูผูสอน
อธิบายเพิ่มเตมิในส่ิงที่ผูเรียนไมเขาใจ และรวมกนัประเมินผลการเรียนรูของกลุม   เพื่อพิจารณาถงึ
ขอบกพรองและขอควรปรับปรุงแกไขในการปฏิบัติงานกลุมใหดียิง่ขึน้ 
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  3.3.5 วิธีเรียนรูแบบรวมมือ 
  มีผูกลาวถึงวิธกีารเรียนรูแบบรวมมือไวหลายรูปแบบดวยกัน  (สุมณฑา   พรหมบุญและ 
อรพรรณ พรสีมา.  2540: 31-32. 40-45; จันทรา ตันตพิงศานุรักษ.  2543: 37-38; Slavin.  1983: 23-
30,1995: 71-128; Johnson and Johnson.  1994: 89-91) ประมวลสรุปไดดังนี้ 

3.3.5.1 คิดและคุย (Think Pairs Share)   เปนวิธกีารจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนจับคูกัน 
ในการตอบคําถาม  อภิปราย  แลกเปลีย่นความคิดเหน็เกี่ยวกับประเด็นหรือสถานการณ  หรือทาํความ
เขาใจเนื้อหาทีเ่ปนความคิดรวบยอดทีก่ําหนดให  เมื่อผูเรียนมีความเขาใจชัดเจนแลวจึงนําไปถายทอด
ใหเพื่อนในชัน้เรียนหรือครูผูสอนฟง  

3.3.5.2  การเลาเรื่องรอบวง (Roundrobin)    เปนวิธีการจัดการเรียนรูที่เปดโอกาสให 
ผูเรียนทกุคนในกลุมเขียนหรือเลาความคิดเห็น ประสบการณ ความรูหรือส่ิงที่ศึกษาคนควาใหเพื่อนใน
กลุมฟง  
   3.3.5.3 มุมสนทนา (Corners)   เปนวิธกีารจัดการเรียนรูที่ผูเรียนกลุมยอยแตละกลุม
เขาไปนั่งตามมุมตางๆ  ของหองเรียน  และชวยกันหาคาํตอบสําหรับโจทยปญหาทีก่ําหนดขึ้น และเปด
โอกาสใหผูเรียนอธิบายเรื่องที่ตนเองศึกษาใหเพื่อนกลุมอ่ืนฟง เพื่อทบทวนความรูที่ศกึษารวมกนั 

3.3.5.4  คูตรวจสอบ (Pairs Check)    เปนวิธกีารจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนแตละกลุม 
ยอยจับคูกนั โดยคนหนึ่งทําหนาที่เสนอแนะวธิีการแกปญหา อีกคนหนึ่งทําหนาที่แกปญหาแลวใหสลับ
หนาทีก่ัน  เมือ่ผูเรียนเรียนรูครบตามที่วางไวแลวใหผูเรียนนาํคําตอบมาตรวจสอบกบัคําตอบของเพื่อน
ในกลุม 

3.3.5.5  การสัมภาษณแบบสามขั้นตอน(Three Steps Interview)  เปนวิธีการจัดการ 
เรียนรูที่ม ี3 ข้ันตอนคือ 1) ในกลุมประกอบดวยผูสัมภาษณโดยถามคําถามที่ผูเรียนหรือครูผูสอนต้ังขึ้น  
ผูตอบคําถาม  และผูจดประเด็น อภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น   2) ผูเรียนสลับบทบาทกันระหวางสมาชิก
ในกลุม  3)  เมื่อการสัมภาษณ  อภิปรายครบทุกหวัขอแลวผูเรียนแตละกลุมยอยผลัดกันเลาสิง่ทีต่นเอง
ไดเรียนรูใหเพือ่นกลุมอ่ืนๆ ฟง 
   3.3.5.6 ปริศนาความคิด (Jigsaw)    เปนวิธีการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนศึกษาเนื้อหาที่
ครูผูสอนกําหนดให   สมาชกิแตละคนในกลุมประจําไดรับมอบหมายใหศึกษาเนื้อหาที่แตกตางกนัตาม
ความเหมาะสม    ผูเรียนที่ศึกษาเนื้อหาเดยีวกนัจากกลุมประจําทุกกลุมมารวมกันเปนกลุมผูเชี่ยวชาญ 
เพื่อรวมกนัศึกษาเนื้อหาในเรือ่งเดียวกันตามที่ไดรับมอบหมาย พรอมทัง้รวมกนัอภิปรายวธิีที่จะอธิบาย
ใหเพื่อนในกลุมประจําฟง แลวกลับเขากลุมประจํา  เพื่ออธิบายเรื่องทีต่นเองศึกษาใหเพื่อนรวมกลุมฟง 
สรุปเนื้อหาของสมาชกิทกุคนในกลุมเขาดวยกนั ครูผูสอนทดสอบความเขาใจและใหรางวัล 

3.3.5.7 การรวมมือกันแขงขัน (The Games Tournament)   เปนวธิกีารจัดการเรียนรู 
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ที่แบงผูเรียนออกเปน  3  กลุม โดยกลุมที ่1 และกลุมที่ 2 เปนกลุมแขงขัน กลุมที่ 3 เปนกลุมตัดสิน ทกุกลุมตอง
ศึกษาเนื้อหาใหเขาใจ  สมาชิกกลุมแขงขนัทกุคนตองเขยีนคําถามใหกลุมผูตัดสินโดยไมตองใหคาํตอบ 
กลุมแขงขันแตละกลุมจะชวยกนัติวเนื้อหาใหกับเพื่อนในกลุม   เมื่อถงึเวลาแขงขันกลุมผูตัดสินอธิบาย
กติกา แลวเรียกตัวแทนกลุมแขงขันออกมาทีละคนหรือมากกวานัน้ตามความเหมาะสม  เมื่อส้ินสดุการ
แขงขันกลุมที่ไดคะแนนสูงกวาเปนผูชนะ   โดยครูผูสอนจะนําเสนอบทเรียนใหกับผูเรียนทั้งชัน้กอนแลว
จึงใหแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมตามทีก่ําหนดไว 

3.3.5.8  การแบงกลุมสัมฤทธิ ์(Student Team Achievement Division)   เปนวิธีการ 
จัดการเรียนรูที่คลายคลงึกบัการรวมมือกนัแขงขัน     แตการแบงกลุมสัมฤทธิ์จะใชการทดสอบยอยเพื่อ
วัดความรูความเขาใจของผูเรียน เมื่อการทดสอบยอยสิ้นสุดลงนําคะแนนของแตละคนในกลุมมารวมกันเปน
คะแนนของกลุม กลุมที่ไดคะแนนสงูกวาเปนผูชนะ โดยครูผูสอนจะนําเสนอบทเรียนใหกับผูเรียนทัง้ชัน้
กอนแลวจงึใหแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมตามทีก่ําหนดไว 

3.3.5.9 รวมกันคิด (Numbered Heads Together)      เปนวิธีการจัดการเรียนรูที่เร่ิม 
จากครูผูสอนถามคําถาม    เปดโอกาสใหผูเรียน แตละกลุมชวยกนัคิดหาคําตอบ    จากนัน้ครูผูสอนจึง
เรียกผูเรียนคนใดคนหนึ่งจากกลุมใดกลุมหนึง่หรือทุกๆ กลุม  ใหตอบคําถาม เปนวิธีการจัดการเรียนรูที่
นิยมใชในการทบทวน  หรือตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน     โดยครผููสอนจะนําเสนอบทเรียนใหกับ
ผูเรียนทัง้ชัน้กอนแลวจึงใหแตละกลุมปฏิบตัิกิจกรรมตามที่กําหนดไว 

3.3.5.10 กลุมเพื่อนชวยเพื่อนเปนรายบุคคล (Team Assisted Individualization) 
เปนการจัดการเรียนรูที่ผสมผสานระหวางการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและการเรียนการสอนเปนรายบุคคล
เขาดวยกนั มุงเนนการตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล   ความสําเร็จของกลุมเกิดจากความสําเร็จ
ของสมาชิกแตละคนในกลุม  ผูเรียนจะไดทํากิจกรรมการเรียนดวยตนเองตามความสามารถจากแบบ
ฝกทักษะ  และสงเสริมความรวมมือภายในกลุม โดยใหสมาชกิในกลุมมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ
การเรียนรู ตลอดจนการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ผูเรียนที่เรียนเกงตองชวยเหลือผูเรียนที่เรียนออน  

3.3.5.11 การรวมมือผสมผสานการอานและการเขียน   (Cooperative Integrated  
Reading and Composition)  เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับนกัเรียนในระดับช้ันประถม 
ศึกษาปที่ 3 ข้ึนไป เพราะผูเรียนตองมีความสามารถในการอาน สามารถตัดสินใจเลือกหนังสืออานและ
เขียนตามความสนใจได  ในขณะปฏิบัติกิจกรรม ครูผูสอนแบงผูเรียนออกเปนกลุม  จัดสอนผูเรียนทีละ
กลุม ขณะที่ครูผูสอนสอนกลุมหนึง่กลุมทีเ่หลือใหจับคูกนัทาํกิจกรรมที่ครูผูสอนกาํหนดให เชน ฝกอาน
ออกเสียง เขียนสะกดคํา หรือตอบคําถาม 
   3.3.5.12 การสืบสวนเปนกลุม (Group Investigation)    เปนการจัดการเรียนรูทีเ่นน
การทาํงานรวมกัน เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค โดยครูผูสอนจะแบงผูเรียนออกเปนกลุมยอย แตละ
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กลุมจะวางแผนรวมกนัวาจะศึกษาเรื่องใด และศึกษาอยางไร สมาชิกแตละคนจะเลือกหัวขอยอย และ
เลือกวิธกีารศกึษาหาคาํตอบดวยตนเอง    หลังจากนั้นสมาชิกแตละคนจะรายงานความกาวหนาและ ผล 
การศึกษาคนควาใหกลุมทราบ และนําเสนอรายงานกลุมตอเพื่อนรวมชั้นเรียน 
 จะเหน็ไดวาการจัดการเรยีนรูแบบรวมมอืเปนวิธีการจดัเรียนรูที่พฒันาทัง้ดานสติปญญา   และทักษะ
ทางสังคม รวมทั้งคุณลักษณะตางๆ   เชน ความรับผิดชอบ ความมีวนิัยในตนเอง  และความเชื่อมั่นใน
ตนเองนั้น   ครูผูสอนสามารถนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบตางๆ มาประยุกตใชรวม 
กันตามความเหมาะสมและสอดคลองกับสาระการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน ดังนัน้การศึกษา
คร้ังนี้ผูวิจยัจึงนํารูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบตางๆ มาใชรวมกันในการจัดการเรียนรูในแตละ
แผนการจัดการเรียนรู   เชน  ในแผนการจดัการเรียนรูที่ 1 หนาที่และสวนประกอบของโครงสรางพชืใช
ปริศนาความคิดและแบงกลุมสัมฤทธิ์       และในแตละแผนการจัดการเรียนรูไดนําขัน้ตอนการสอนมา
ประยุกตใชในการใชวิธกีารจัดการเรียนรูแบบรวมมือทีสํ่าคัญ 4 ข้ันตอนคือ 
 ข้ันที่ 1 เร่ิมตน   ครูผูสอนแนะนําทักษะในการเรียนรูรวมกนั และจัดกลุมผูเรียนออกเปนกลุม
ยอยๆ พรอมทัง้แนะนะขอควรปฏิบัติในการทํางานกลุมรวมกัน บทบาทหนาที่ของสมาชิกในกลุม   
 ข้ันที ่ 2 ข้ันนําเขาสูบทเรียน  ครูผูสอนนําเขาสูบทเรียนและทําความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับผลการ
เรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรู และการประเมินผล
การเรียนรู ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู เพือ่ใหผูเรียนทําสัญญาการเรยีนลง
ในแบบฟอรมสัญญาการเรยีน 
 ข้ันที่ 3 ข้ันปฏบิัติกิจกรรมการเรียนรู ผูเรียนในแตละกลุมรวมรับผิดชอบในการปฏบิัติกิจกรรม
การเรียนรูตามแผนการเรียนรูที่กําหนดไว และตามบทบาท หนาทีท่ี่ไดรับมอบหมาย และรวมกันตรวจสอบ
ผลงานของเพือ่นในกลุม   เพื่อตรวจสอบวาผูเรียนไดปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตนเอง   ครบถวน
หรือไม ผลการปฏิบัติของตนเองและของกลุมเปนอยางไร  
 ข้ันที ่ 4 สรุปและประเมินผล  ครูผูสอนและผูเรียนรวมกนัสรุปผลการเรียนรู โดยครูผูสอนและ
ผูเรียนรวมกนัอภิปรายเพิ่มเติมในประเด็นที่ผูเรียนยังไมเขาใจ    และรวมกันประเมนิผลการเรียนรูของ
กลุม เพื่อทบทวนและตรวจสอบขอบกพรองและขอควรปรับปรุงแกไขในการเรียนรูหรือปฏิบัติงานกลุม
ใหดียิ่งข้ึนในครั้งตอไป 
 3.4 การใชสญัญาการเรียนเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
 สัญญาการเรยีน (Learning Contract) เปนวิธกีารจัดการเรียนรูรูปแบบหนึง่ที่สามารถพัฒนา
ผูเรียนใหเปนผูที่สามารถเรยีนรูไดดวยการนําตนเองได เนื่องจากสญัญาการเรียนจะทาํใหผูเรียนตอง
รับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง มีระเบยีบวินยัในตนเอง เปนตัวของตัวเอง พึง่ตนเองมากขึน้และนํา
ตนเองได เมือ่ผูเรียนทาํตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาการเรียนจะทาํใหผูเรียนประสบความสาํเร็จใน
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การเรียนรูตามเปาหมายที่วางไว การใชสัญญาการเรียนเปนวิธหีนึง่ที่จะฝกฝนใหผูเรียนเปนผูที่สามารถเรยีนรู
ไดดวยการนําตนเองและเรียนรูอยางตอเนือ่งตลอดไป (Knowles.  1975: 25-27) 

3.4.1 ความหมายของสัญญาการเรียน 
  สัญญาการเรยีน   เปนวธิีการจัดการเรยีนรูทีค่ํานงึถงึความแตกตางระหวางบุคคล เปนขอตกลง 
รวมกันระหวางผูเรียนและครูผูสอนในการจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมายที่
วางไว อาจทาํเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมก็ได ผูเรียนตองรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง มีระเบียบ
วินัยในตนเอง เปนตัวของตวัเอง ผูเรียนไดมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูโดยเปน  ผูริเร่ิมการเรียนรูของ
ตนเอง เรียนรูดวยเองและพึง่ตนเองมากขึ้น โดยใหผูเรียนไดสํารวจ   คนหาและวิเคราะหความตองการ 
ความสนใจทีแ่ทจริงของตนเองแลวเลือกวธิีเรียนตามตองการ  และความสนใจของตนเองและประเมิน
ตนเอง เมื่อผูเรียนทาํตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาการเรียนที่จัดทําขึ้นแลวจะทําใหผูเรียน แตละคน
ประสบความสาํเร็จในการเรียนรูตามเปาหมายที่วางไวและมทีัศนคติที่ดีตอการเรียน   (วิชัย   วงษใหญ.  2537: 
105; บุญชม ศรีสะอาด. 2537: 108; สุเทพ ออนไสว.  2540: 62; Knowles.  1975: 25-27; 1984: 137, 139, 222-
227; Codde.  1996: Online; Atherton.  2003: Online; About  Learning Contracts : Conditions 

of Learning & Principle of Teaching.  2547?: Online; Learning Contracts. 2547?: Online; 
Stover.  2004: Online) 

3.4.2 องคประกอบของสัญญาการเรียน 
  สัญญาการเรยีนมีองคประกอบที่สําคัญ  4 องคประกอบ (Knowles.  1975 : 26-27, 62-
63)  
   3.4.2.1 จุดประสงคการเรียนรู (Learning Objectives) เปนการระบุถึงเรื่องที่จะเรียนรูวาจะ
เรียนรูในเรื่องใด   หากผูเรียนกาํหนดจุดประสงคในการเรียนรูไวอยางชัดเจนจะทาํให ผูเรียนสามารถ
ระบุรายละเอยีดขององคประกอบอื่นๆ ไดชัดเจนดวยเชนกนั   การกําหนดจุดประสงคการเรียนรูของ
ผูเรียนควรเปนจุดประสงคที่ผูเรียนสามารถปฏิบัติไดจริง  
   3.4.2.2  แหลงเรียนรู และวธิกีารเรียนรู  (Learning Resources and Strategies) 
ระบุถึงแหลงเรียนรู วาเลือกเรียนรูจากแหลงเรียนรูใด     และมีวธิีใดบางที่จะทําใหการเรียนรูประสบ
ผลสําเร็จตามจุดประสงคทีก่ําหนดไว  
   3.4.2.3 หลกัฐานในการเรียนรู (Evidence of Accomplishment)   เปนการระบถุึง
ผลงาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงใหเห็นวาการเรียนรูของผูเรียนประสบความสําเร็จตามจุดประสงคการ
เรียนรู  



 67

   3.4.2.4เกณฑและวิธีการประเมินผลการเรยีนรู   (Criteria and Means of Validating 
Evidence) เปนการระบถุึงเกณฑหรือวิธีการประเมนิ เพื่อตัดสินวาผูเรียนสามารถเรียนรูไดตามจุดประสงค
การเรียนรูที่กาํหนด ดวยวิธกีารที่สามารถตรวจสอบได 
 
 
ตาราง 10  ตัวอยางแบบสัญญาการเรียน 
 
ชื่อผูเรียน……………………………………….. เร่ือง…………………………………………….. 
จุดประสงคการเรียนรู แหลงและวิธีเรียนรู หลักฐานการเรียนรู เกณฑ/วิธีการประเมิน 

เพื่อพัฒนาความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการทฤษฎี
ของการเรียนรูที่มีครูเปน
ผูนําและการเรียนรูดวย
การนําตนเอง 
 
 
 

เรียนรูจากเอกสารหนา 61-
62 (Knowles.  1975 : 61-
62) 

เอกสารที่ไดจากการศึกษา
คนควา และการนําเสนอ
เกี่ยวกับความหมาย, 
ความสําคัญ, และทักษะที่
จําเปนในการเรียนรู  

นําเสนอผลงานใหกับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา, 
นักศึกษาวิทยาลัย, 
ครูผูสอนและเพื่อนรวม
เรียน 
 
โดยใชแบบวัดที่เปนมาตร
สวนประมาณคา 5 ระดับ
เกี่ยวกับความชัดเจนของ
เร่ืองที่นําเสนอ  ความ
เขาใจและประโยชนที่ไดรับ 
 

ที่มา : Malcolm S. Knowles.  (1975).  Self-Directed Learning : A Guide for Learners and Teachers.   
      p.  62-63 
 

3.4.3 การจัดการเรียนรูโดยใชสัญญาการเรียน 
 3.4.3.1 การสรางสัญญาการเรียน 
 โนลส (Knowles.  1975: 26-27) กลาววา   ในการทําสญัญาการเรียนเพื่อพัฒนาให 

ผูเรียนเปนผูทีส่ามารถเรยีนรูไดดวยการนาํตนเอง ส่ิงสาํคัญกอนที่ผูเรียนจะทําสัญญาการเรียน ผูเรียน
ตองรูวาตนเองตองการเรียนรูในเรื่องใด  ระบุความตองการในการเรียนรูของตนเองใหไดกอน  จงึสราง
สัญญาการเรยีน ดังนั้น ส่ิงที่ระบุในสัญญาการเรียนประกอบดวย จุดประสงคการเรียนรู แหลงและ
วิธีการเรียนรู หลักฐานการเรียนรู เกณฑและวิธีประเมินผลการเรียนรู   
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   การจัดการเรียนรูโดยใชสัญญาการเรียนตามแนวคิดของโนลส (Knowles.  1975: 
26-27; 1984: 137, 139, 222-227) และบุญชม ศรีสะอาด (2537: 112-115)  สรุปไดดังนี ้
   ข้ันที่ 1  ข้ันเตรียม 
   กอนการจัดการเรียนรูโดยใชสัญญาการเรยีนนั้น ครูผูสอนตองชี้แจงรายละเอยีดหรอื
สารสนเทศเกี่ยวกับวิชาที่ผูเรยีนตองเรียนรู  อาจใชวิธีการบรรยาย อภิปรายหรือวิธีอ่ืนๆ ก็ได   เพื่อใหผูเรียน
เขาใจเกี่ยวกับลักษณะของวชิาและเนื้อหาตางๆ ที่เรียนรู รวมทัง้จุดประสงคของการเรียน พรอมทัง้ชี้แจง
รายละเอียดของการใชสัญญาการเรียน  ผูเรียนมีความเขาใจเกี่ยวกับการใชสัญญาการเรียนในการจัดการ
เรียนรู และควรมีความเขาใจผูเรียนแตละคนเปนอยางดี ทัง้ดานทักษะ ความรูและความสามารถ เพื่อ
ใชเปนขอมูลในการทําสัญญาการเรียนใหเหมาะสมกบัศักยภาพของผูเรียน 
   ข้ันที่ 2 รางสัญญาการเรียน 

1) ผูเรียนวนิิจฉัยความตองการในการเรียนรู 
ผูเรียนตองวินจิฉัยความตองการในการเรยีนรูของตนเองใหไดวามีความสนใจหรือตองการ

ที่จะเรียนรูเร่ืองอะไร ผูเรียนสามารถวเิคราะหความตองการไดจากการวิเคราะหความแตกตางระหวาง
สภาพที่เปนจริงของผูเรียนในขณะนีว้ามีความรู ความสามารถ ทกัษะหรือทัศนคติในเรื่องตางๆ อยางไร
อยูในระดับใด  และในการเรียนรูผูเรียนคาดหวังวาจะมีความรู ความสามารถ ทักษะหรือทัศนคติในเรื่องตางๆ 
อยางไร  เมื่อผูเรียนวิเคราะหความแตกตางไดแลวทําใหผูเรียนมองเหน็วาตองทําอยางไรบางจงึจะประสบ
ความสาํเร็จตามที่คาดหวังไว   

2). ผูเรียนกําหนดจุดประสงคการเรียนรู 
เมื่อผูเรียนรูวาตนเองมีความสนใจหรือตองการเรียนรูในเรื่องใด ใหผูเรยีนกาํหนด

จุดประสงคในการเรียนรู เพื่อบอกวาอะไรเปนสิ่งที่ผูเรียนจะตองเรียนรู และใหผูเรียนกําหนด
จุดประสงคการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถนาํไปปฏิบัติไดจริง   โดยใหกาํหนดจุดประสงคการเรียนรูเปน
จุดประสงคเชงิพฤตกิรรม   

3) ผูเรียนกาํหนดแหลงและวิธีการเรียนรู 
เมื่อผูเรียนกําหนดจุดประสงคในการเรียนรูเรียบรอยแลวผูเรียนตองระบุแหลงและวธิี 

ในการเรียนรู เพื่อบอกใหทราบวาผูเรียนมีจุดมุงหมายที่จะศกึษาคนควาหรือเรียนรูในเรื่องที่สนใจจาก
แหลงใดไดบาง ซึง่ผูเรียนอาจมีแหลงเรียนรูและวิธีในการเรียนรูหลายวิธีในการเรียนรูเร่ืองนัน้  มีวิธีใน
การศึกษาคนควา แสวงหาความรูอยางไร เชน คนควาจากหนงัสือในหองสมุด หรือจากการสัมภาษณ 
   4) ผูเรียนระบหุลักฐานการเรียนรู 
   ผูเรียนระบุถึงหลักฐานการเรียนรูเชน ผลงาน เอกสาร หรือขอมูล ที่สะทอนถงึความสําเร็จตาม
จุดประสงคการเรียนรูที่กาํหนดไว  
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   5) ผูเรียนกาํหนดเกณฑและวิธีการประเมนิผลการเรียนรู  
   เมื่อผูเรียนระบุหลักฐานการเรียนรูที่สะทอนถึง ความสําเร็จในการเรียนเรียบรอยแลว 
ผูเรียนตองระบุเกณฑหรือวธิีการประเมนิผลการเรียนรูที่เชื่อถือได มคีวามสอดคลองกับจุดประสงคการ
เรียนรู แหลงและวิธีการเรียนรู และหลกัฐานการเรียนรูของผูเรียน 
   6) ผูเรียนและครูผูสอนรวมกนัทบทวนรางสัญญาการเรยีน 
    ผูเรียนและครผููสอนรวมกนัทบทวนรางสญัญาการเรียนกอนที่จะตกลงทาํสัญญา  
โดยพิจารณาทบทวนรางสญัญาการเรียนรูในประเด็นตอไปนี้ 
    6.1) การกาํหนดจุดประสงคการเรียนรู 
     6.1.1) จุดประสงคการเรียนรูควรครอบคลุมสาระการเรียนรู ตรงกับความ
ตองการ และเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียน  
     6.1.2) จุดประสงคการเรียนรูมีความชัดเจน ส่ือความหมายไดเขาใจตรงกัน
กับผูอ่ืน และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 
     6.1.3) ผูเรียนสามารถกําหนดจุดประสงคอ่ืนเพิ่มเตมิได 
    6.2) แหลงเรียนรูและวิธกีารเรียนรู 
     6.2.1) แหลงการเรียนรูที่ผูเรียนเลือกมีความเหมาะสม ชวยใหผูเรยีนเรยีนรูได
ตามจุดประสงคที่กําหนดไว 
     6.2.2) มีแหลงการเรียนรูเพิ่มเติมที่สามารถนํามาใชในการเรียนรู 
     6.2.3) วิธีการเรียนรูมีความเหมาะสม สอดคลองกับความรู ความสามารถ
ของผูเรียนและเรื่องที่เรียน 
    6.3) หลักฐานการเรียนรู 
     6.3.1) หลักฐานการเรียนรูมคีวามสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
     6.3.2) เพื่อนรวมเรียนและครูผูสอนมีขอเสนอแนะเกี่ยวกบัหลักฐานการเรียนรู
อ่ืนๆ ที่ควรเพิม่เติมอีก 
    6.4) เกณฑและวิธีการประเมินผลการเรียนรู 
     6.4.1 มีความชัดเจน สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู และเชื่อถือได 
     6.4.2) มีวิธกีารประเมินผลการเรียนรูหรือหลักฐานการเรยีนรูอ่ืนๆ   
   ข้ันที่ 3 ทําสัญญาการเรียน 
   หลังจากครูผูสอนและผูเรียนดําเนนิการตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 จนเปนทีพ่อใจทัง้ ของ
ครูผูสอนและผูเรียนแลว  ใหผูเรียนเขียนสัญญาการเรยีนลงในแบบฟอรมสัญญาการเรยีน  แลวใหเก็บ
สัญญาการเรยีนไวคนละ 1 ฉบับ 
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   ข้ันที่ 4 ปฏิบัติตามสัญญาการเรียน 
   เมื่อผูเรียนทําสัญญาการเรยีนเรียบรอยแลว ผูเรียนลงมือปฏิบัติตามสัญญาการเรยีน
ที่ทาํขึ้น ถาผูเรียนพบวาในขณะที่ดําเนินการตามสัญญาการเรียนนัน้มีแนวทางหรอืวิธีการเรียนรูใหมๆ 
ที่เหมาะสมกวา ผูเรียนสามารถทาํสัญญาการเรียนใหมได แตก็ไมใชวาผูเรียนจะแกไขสัญญาการเรียน
ใหมทกุครั้งที่ลงมือปฏิบตัิตามสัญญาการเรียนทีท่ําไว เพราะสญัญาการเรียนทีท่ําขึน้นี้ไดผานการ
ทบทวนมาแลวจากผูเรียนและครูผูสอน  
   ข้ันที่ 5 ประเมินผลการเรียนรู 
   เมื่อผูเรียนปฏบิัติตามที่ระบไุวในสัญญาการเรียนเรียบรอยแลว ใหผูเรียนพิจารณาวา
ผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นของผูเรียนเปนไปตามที่ระบุไวหรือไม เพื่อเปนขอมูลยอนกลบัใหผูเรียน เพื่อจะได
ทราบวาที่ผูเรียนประสบความสําเร็จหรือไมประสบความสําเร็จตามจดุประสงคที่กาํหนดในสัญญาการ
เรียนหรือไม เพราะเหตุใด เพื่อนาํขอมูลทีไ่ดรับมาพัฒนาตนเองใหดียิง่ขึ้น 
  3.4.3.2 หลกัการในการจัดการเรียนรูโดยใชสัญญาการเรียน 
  การใชสัญญาการเรียนในการจัดการเรียนรู  เพื่อพัฒนาการเรียนรูดวยการนาํตนเองของ
ผูเรียนมหีลักการจัดการเรียนรูที่ครูผูสอนควรคํานงึถงึ ดังแสดงในตาราง 11 
 
 
ตาราง 11 หลกัการใชสัญญาการเรียนในการจัดการเรียนรู 
 

หลักการใชสัญญาการเรียน แนวในการจัดการเรียนรู 
1. ผูเรียนรูสึกวาตนเองมีความตองการที่จะ 
เรียนรู 

1.  ครูผูสอนเปนผูคอยชวยเหลือสนับสนุนผูเรียน ใหผูเรียนได
เรียนรูจนประสบความสําเร็จดวยตนเอง 
2. ครูผูสอนเปนผูที่คอยชวยเหลือใหผูเรียนเขาใจความตองการ
ของผูเรียนเอง เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามความสามารถ 
3. ครูผูสอนเปนผูที่คอยชวยเหลือใหผูเรียนไดวินิจฉัยตนเอง 
เพื่อใหเขาใจเกี่ยวกับความรูความสามารถที่คาดหวังและความรู 
ความสามารถที่เปนจริงของผูเรียน 

2. สภาพแวดลอมในการเรียนรู ทั้งดานกายภาพ 
อารมณ และสังคม ทําใหผูเรียนรูสึกปลอดภัย 
อบอุน มีความเชื่อใจและไววางใจซึ่งกันและกัน
ระหวางผูเรียนและครูผูสอน  มีอิสระในการ
เรียนรู และยอมรับความแตกตางของผูเรียนแต
ละคน 

1. ครูผูสอนจัดเตรียมสภาพแวดลอมทางกายภาพในหองเรียนที่
เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน  ทําใหผูเรียนรูสึกปลอดภัยเมื่ออยูใน
ชั้นเรียนหรืออยูกับครูผูสอน  รูสึกอยากมาเรียนในหองเรียน  
2. ครูผูสอนยอมรับในความแตกตางของผูเรียน ยอมรับในความรู 
ความสามารถของผูเรียนแตละคน เคารพความคิดเห็น และ
คุณคาความเปนมนุษยของผูเรียน  
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ตาราง 11  (ตอ) 
 

หลักการใชสัญญาการเรียน แนวการจัดการเรียนรู 
 3. ครูผูสอนสรางความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน เพื่อใหเกิดความ

ไววางใจและเชื่อใจซึ่งกันและกัน บรรยากาศในการเรียนรูเปน
แบบกัลยาณมิตร สนับสนุนใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูหรือ
กิจกรรมตางๆ โดยชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อลดการบรรยากาศ
การแขงขันระหวางผูเรียน ใหผูเรียนไดแขงขันกับตนเอง 
ประเมินผลเพื่อการพัฒนาตนเองแทนการตัดสินถูกผิด 

3. ผูเรียนตองรับรูวาเปาหมายในการจัดการ
เรียนรูคือจุดมุงหมายในการเรียนรูของผูเรียน 
 

1. ครูผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู 
โดยใหผูเรียนกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูที่เปนสอดคลองกับ
ตองการของผูเรียนเอง และความตองการของสังคม 
2. ครูผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนคนควา แสวงหาความรูดวยการ
ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 

4. ผูเรียนมีสวนรวมรับผิดชอบวางแผนและ 
จัดการเรียนรู 

  ครูผูสอนใหผูเรียนมีสวนรวมรับผิดชอบในการวางแผนการเรียนรู
และการตัดสินใจ เลือกวิธีการเรียนรูที่สอดคลองกับความตองการ
และความสามารถของผูเรียน โดยใชส่ือการเรียนรูที่หลากหลาย 

5. ผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู   ครูผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูที่
สอดคลองกับความตองการของตนเอง เชน ใหผูเรียนไดทํา
โครงงานรวมกัน หรือใหฝกปฏิบัติรวมกัน   

6. การเรียนรูมีความเกี่ยวของสัมพันธกับ 
วิถีการดําเนินชีวิตของผูเรียน 

1. ครูผูสอนเปดโอกาสผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรงของ 
ผูเรียน  ถือวาประสบการณเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญสําหรับผูเรียน 
เชนใหผูเรียนไดอภิปรายรวมกันเปนกลุม หรือทํางานรวมกัน  
2. ครูผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนไดนําเสนอแหลงเรียนรูจาก
ประสบการณของตนเองในชั้นเรียน ใหเพื่อนรวมชั้นและครูผูสอน
ไดรับทราบ 
3. ครูผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนไดนําความรูไปประยุกตใชในชีวิต
จริงของผูเรียน โดยเนนหลักของการบูรณาการ 

7. ผูเรียนรูสึกวาตนเองประสบความสําเร็จตาม
จุดมุงหมายที่วางไว 

1. ครูผูสอนใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรูให
เปนไปตามจุดมุงหมายที่ไดวางไว 
2. ครูผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการประเมิน
ความสําเร็จของตนเอง ตามเกณฑการประเมินที่กําหนดขึ้น 

ที่มา: About Learning Contracts : Conditions of Learning & Principle of Teaching.  2547?:  
         Online. 
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 การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการใชสัญญาการเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อพฒันา
คูณลักษณะทีส่งเสริมการเรียนรูดวยการนาํตนเองเองทั้ง 3 คุณลักษณะไดแก ความรับผิดชอบ ความมี
วินัยในตนเองและความเชื่อมั่นในตนเอง  ผูวิจัยนําขั้นตอนการสรางสัญญาการเรียนตามแนวคิดของ  โนลส 
(Knowles.  1975: 26-27; 1984: 137, 139, 222-227) และบุญชม ศรีสะอาด (2537: 112-115) ทั้ง 5 
ข้ันตอนไปประยุกตใชในการจัดทําสญัญาการเรียนระหวางผ ู เรียนและครูผูสอน  
 
4. งานวิจัยที่เก่ียวของกับการเรียนรูดวยการนําตนเอง 

จากการศึกษางานวิจยัที่ศึกษาเกีย่วกบัการเรียนรูดวยการนําตนเอง  พบวามีงานวจิัยที่ศึกษา
เกี่ยวกับการเรียนรูดวยการนาํตนเอง สรุปไดเปน 4 ประเด็น คือ การศึกษาองคประกอบของการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง  ลักษณะและวิธีการเรียนรูดวยการนาํตนเอง ตวัแปรที่สงผลตอการเรียนรูดวยการ
นําตนเอง และปจจัยที่สงผลตอการเรียนรูดวยการนําตนเอง ดังนี ้

4.1 องคประกอบของการเรียนรูดวยการนําตนเอง  
กลูกลิเอลมิโน (Guglielmino..  1977 )  เปนบุคคลแรกที่ศึกษาเกีย่วกบัลักษณะการเรียนรูดวย

การนาํตนเอง โดยศึกษาองคประกอบสําคญัที่สงผลตอการเรียนรูดวยการนําตนเอง ความสามารถ   เจตคติ 
และบุคลิกลักษณะสวนตัว โดยใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ใหผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความ 
สามารถทางดานการเรียนรูดวยการนําตนเอง จาํนวน 14 คน ระบุองคประกอบที่สําคัญที่มีตอการเรียนรู  
ดวยการนําตนเอง    แลวนาํองคประกอบที่ไดมาสรางเปนแบบวัดความพรอมในการเรียนรูดวยการนาํตนเอง 
(Self-Directed Learning readiness scale)   เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา  จํานวน 
41 ขอ หลังจากปรับปรุงแกไขแลวนําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยางจาํนวน 307คน  ในรัฐจอรเจีย 
แคนนาดาและเวอรจิเนยีร  แลวนําคาํตอบที่ไดมาวเิคราะหรายขอและวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 
เพื่อคัดเลือกขอความตางๆ เพื่อการแกไขและหาคาความเชื่อมั่นได .78  และจากการวิเคราะห
องคประกอบ พบวา ผูเรียนที่เรียนรูดวยการนําตนเองมอีงคประกอบ 8 องคประกอบ คือ  
  4.1.1  เปดโอกาสแหงการเรียนรู  (Openness to Learning Opportunities)  มีลักษณะ
เปนผูรักความกาวหนา ใฝสรางอนาคต สามารถบงัคับตนใหกระทําในสิ่งที่ควรกระทํา ยนิดีแลกเปลี่ยน
ความคิดเหน็กับคนอ่ืนๆ มคีวามสนใจในการเรียนรูส่ิงใหมๆ มีความรบัผิดชอบในการเรียนรูและมีความ
ภูมิใจเมื่อเรียนสําเร็จ ชอบการศึกษาคนควาจากหองสมุด และมีความพยายามในการทําความเขาใจ
เร่ืองที่ยากๆ ถอืวาการเรียนรูเปนเครื่องมือสําหรับการดําเนินชวีิตและคดิวาผูใฝเรียนอยูเสมอคือผูนํา 
  4.1.2 มโนมตขิองตนเองในการการเปนผูเรียนทีม่ีประสิทธิภาพ  (Self Concept as  and 
Effective Learner)   เปนผูตองการเรียนรู มีความสามารถที่จะเรยีน  เมื่อตองการจะเรียนหรือตัดสนิใจ 
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เรียนแลวสามารถแบงเวลาใหกับการเรียนไดแมวาจะมงีานอืน่ก็ตาม โดยรูวาเมือ่ใดที่จะเรียนเรื่องใด 
สามารถเชื่อมโยงสิง่ทีก่ําลงัเรียนกับเปาหมายระยะยาวทีต่ั้งไว สามารถหาวิธกีารเรียนรูตางๆ ในการ
เรียนรูหวัขอใหมๆ ไดอยางเหมาะสม มีความสุขสนุกสนานกับการแกปญหาที่ยากๆ ชอบทดลองเรียน
ส่ิงใหมๆ ชอบสํารวจปญหาและรูวาเมื่อตองการขอมูลจะหาไดจากที่ไหน 
  4.1.3 มีความคิดริเร่ิมและเรียนรูไดดวยตนเอง   (Initiative and Independence in Learning) 
เปนผูที่สามารถเรียนรูส่ิงตางๆ ดวยตนเองไดดี   ไมทอถอยแมจะไมคอยเขาใจในสิ่งที่กาํลังทาํอยู
สามารถคิดคนวิธกีารตางๆ ไดหลายแบบสําหรับการเรียนรูในเรื่องใหมๆ  ยอมรับในความผิดพลาดของ
ตนเอง เปนผูนํากลุมในการเรียนรูส่ิงตางๆ สามารถทาํงานดวยตนเองไดอยางด ี
  4.1.4 มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตน (Informed Acceptance of Responsibility 
for One’s own Learning) เปนผูทีท่ราบเปาหมายในการเรียนของตนเอง เมื่อตองการเรียนรูในเรื่องใด 
คิดหาทางเรยีนรูใหได คิดวาตนเองเปนผูทีม่ีความสามารถในการเรียนรูและรูตัววาตนเองเปนใคร กาํลัง
ทําอะไร เปนสิง่ที่สําคัญตอการศึกษาของตนเอง 
  4.1.5 มีความรักในการเรียน (Love of Learning) เปนผูทีก่ระตือรือรนทีจ่ะเรียนรูส่ิงใหมๆ 
ใฝรูใฝเรียนอยูเสมอ ชืน่ชมตอบุคคลที่รักการเรียน ชอบการศึกษาคนควาอยูเสมอ  มคีวามตองการที่จะ
เรียนและปรารถนาใหมีเวลามากขึ้น  และเห็นวาการเขาใจในเรื่องที่ศึกษามีความสําคัญมากกวาการสอบ 
  4.1.6 มีความคิดสรางสรรค (Creativity)   เปนผูที่รูจกัตนเองดพีอ  ในการเรียนไมตองการ
ใหผูสอนบอกทุกสิ่งทุกอยาง เมื่อประสบปญหาก็จะไมหลีกเลี่ยงไปจากสิ่งนัน้ สามารถทาํงานตามลําพงั
และมีความคดิที่จะทาํสิ่งตางๆ ไดดี และนําความคิดไปปฏิบัติใหเกดิผลดี 
  4.1.7 มี่การมองอนาคตในแงดี (Positive Orientation to the Future) เปนผูที่ชอบสถานการณการ
เรียนทีท่าทาย ชอบแกปญหาที่มีคาํตอบถกูมากกวาหนึง่คําตอบ มีความพยามยามเชื่อมโยงสิง่ที่กาํลัง
เรียนกับเปาหมายที่ตั้งไว ใหความสาํคัญกบัการศึกษาคนควาในหองสมุด 
  4.1.8 มีความสามารถใชทักษะการศึกษาหาความรูและทักษะการแกปญหา   (Ability to 
use Basic Study Skills and Problem-Solving Skills) คือ เปนผูที่สามารถตัดสินใจในการศึกษาเรื่อง
ใหมๆ รูแหลงขอมูลที่ตองการคนหา กระตือรือรนที่จะเรียนรูส่ิงตางๆ มีทักษะในการอาน การเขียน การ
ฟงและการจํา มีความสนกุกบัการแกปญหาและเหน็วาปญหาเปนสิ่งทาทาย 
 สําหรับงานวิจยัเกี่ยวกับการเรียนรูดวยการนําตนเองของประเทศไทยมีการพฒันาเครื่องมือ
เชน  งานวิจัยของ นรินทร  บุญชู (2532)  ไดนําแบบวัด  SDLRS  ตามแนวคิดของ  Guglielmino     
มาประยกุตใชในการศึกษาเกี่ยวกบัการเรยีนรูดวยการนาํตนเองของนกัศึกษาไทยเปนครั้งแรก   กลุม
ตัวอยางเปนนกัศึกษามหาวทิยาลยัรามคาํแหงที่ขอจบการศึกษาในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2530 
จํานวน 1,050 คน โดยวเิคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองทัง้ 8 
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องคประกอบ คือ การเปดโอกาสแหงการเรียนรู มติตนเองดานการเปนผูเรียนที่มีคณุภาพ  มีความคิด
ริเร่ิม  มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตน มีความรักในการเรียน มคีวามคิดสรางสรรค  มกีารมอง
อนาคตในแงด ี   และมีความสามารถใชทกัษะการศึกษาหาความรูและทักษะการแกปญหาและเรียนรู  
ไดดวยตนเอง  มีคาความเทีย่ง .84  และในชวงเวลาที่ผานมาไดมีการศึกษาเกีย่วกับการเรียนรูดวยการ
นําตนเองโดยใชเครื่องมือ SDLRS ของกลกูลิเอลมิโน (Guglielmino.  1977) แพรหลายมากขึ้นสวนใหญ
ศึกษาจากกลุมตัวอยางทีเ่ปนผูเรียนในวยัผูใหญ    ดงัปรากฏในงานวจิัยของของ  สองหลา   เทพเชาวนะ 
(2534)  สุภมาศ ทองใส (2535)  ศศิธร กุลสิริสวัสด์ิ (2537)  วิมลพรรณ กุลัตนนาม (2538)  จุฑารัตน 
วิบูลยผล  (2539)  นฤมล เถื่อนมา (2539)  วิไลพร มณีพันธ (2539))  ศรีสุกาญจน บิณฑาประสิทธิ ์
(2539) สรอยทิพย อุจวาที (2539  ลาวัณย ทองมนต (2541) และศึกษากบักลุมผูเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาและประถมศึกษา  เชน  งานวิจยัของ คณาพร คมสนั (2540) ธนพล  เฉิดเจริญ  (2547)  
หลังจากนั้นไดมีการศึกษาเกีย่วกับการเรียนรูดวยการนาํตนเอง โดยการพัฒนาเครื่องมือวัดการเรียนรู
ดวยการนําตนเองขึ้น   

4.2 การศึกษาลกัษณะและวธิกีารเรยีนรูดวยการนาํตนเอง 
สมคิด อิสระวฒัน (2538) ที่ไดศึกษาลักษณะการเรียนรูดวยตนเองของคนไทย จากบุคคลซึ่ง

ประสบความสําเร็จในอาชพีของตนเอง  จํานวน 30 คน  วิธีการเกบ็รวมรวมขอมลูใชวิธีการสัมภาษณ
เชิงลึกแบบมโีครงสราง พบวา  คนไทยทีม่ีลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง มลัีกษณะเปนบคุคลที่
ชางสงัเกต ชางคิด ชางวิเคราะห  เปนนักปฏิบัติ และนักประเมินผล  มีความพยายามและตั้งใจจรงิใน
การทาํงาน  ตนเองเปนแหลงขอมูล    ทีสํ่าคัญในการเรียนรู สามารถเรียนรูไดจากผูรู เพื่อนและการดู
งานและแหลงเรียนรูตางๆ ดวยการ อานหนังสือ เขาไปศึกษาดูงาน หรือเขาไปอยูดวยหรือคลุกคลีดวย
การฟงและสังเกต คิด วิเคราะห ดวยตนเอง ลองทาํดู ประเมินผลการเรยีนรูของตนเอง  

4.3 การศึกษาตัวแปรที่สัมพันธกับการเรยีนรูดวยการนาํตนเอง  
การศึกษางานวิจัยเกีย่วกับตัวแปรที่สัมพนัธการเรียนรูดวยการนาํตนเอง    พบวา   การเรียนรู 

ดวยการนําตนเองมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คณาพร  คมสัน.  2540; ศรีสุกาญจน 
บิณฑาประสทิธิ์.  2540;  Cloud.  1993: Online)  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (สุธาสนิ ี ใจเย็น.  2545; หทยัทพิย 
ภาคอนิทรีย.  2545; ประกิตศร ี เผาเมือง.  2546; เพชรธดิา บุญหนนุ.  2546) ลักษณะมุงอนาคต  (สุธาสินี  
ใจเยน็.  2545; สถาพร หมวดอินทร.  2546) สัมพันธภาพระหวางผูเรียนกับสมาชิกในครอบครัวและ
ครูผูสอน (สุธาสินี  ใจเย็น.  2545) การรับรูประสิทธิภาพแหงตน  (สุธาสิน ี ใจเย็น.  2545) การอบรม
เลี้ยงดูและสนบัสนุนจากครอบครัว  (สุธาสินี ใจเยน็.  2545; ประกิตศร ีเผาเมือง.  2546)  พฤติกรรมการสอน
ของครูผูสอน    (สุธาสิน ี ใจเย็น.  2545; สถาพร หมวดอนิทร.  2546)   บรรยากาศในการจัดการเรยีนรู 
(ประกิตศรี  เผาเมือง.  2546; Cloud.  1993: Online)   ทัศนคติทางการเรยีน  (เพชรธิดา บุญหนนุ.  2546) 
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บุคลิกภาพและพฤติกรรมในการเรียนรู  (เพชรธิดา   บญุหนนุ.  2546; สถาพร   หมวดอินทร.  2546)  
ความเชื่อในอํานาจแหงตน และความมวีนิัยในตนเอง (สถาพร หมวดอินทร.  2546) 
 นอกจากนีก้ารศึกษาความสมัพันธระหวางความมวีินยัในตนเอง  ความรับผิดชอบและความ
เชื่อมั่นในตนเอง   พบวา  ความมวีนิัยในตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับความรบัผิดชอบ และความ
เชื่อมั่นในตนเองของผูเรียน (สุรเกียรติ์ ล้ิมเจริญ.  2523; สุปราณี ศรีใสคํา.  2531: 102; กัลยา สุวรรณยอด.  
2537; ณัฏฐพร  สตาภรณ.  2540; อรวรรณ พานิชปฐมพงศ.  2542)  และพบวา  องคประกอบของความมี
วินัยในตนเองประกอบดวย  ความรับผิดชอบ  ความเชื่อมั่นในตนเอง ความเปนผูนาํ  (กัลยา  สุวรรณยอด.  
2537; ณัฏฐพร  สตาภรณ.  2540)   ความซื่อสัตย   การตรงตอเวลา  (กัลยา สุวรรณยอด.  2537)  ความ
ตั้งใจจริงและความอดทน  (ณัฏฐพร สตาภรณ.  2540)   

4.4 การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
การศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการเรยีนรูดวยการนาํตนเอง พบวา ปจจัยที่สงผลตอการ 

พัฒนาการเรียนรูดวยการนาํตนเองของผูเรียนที่เปนผูใหญ ผูเรียนที่ศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายและระดบัประถมศึกษาชวงชั้นที่  2  มีปจจัยที่สอดคลองกัน  2  ดานคือ ปจจัยดานบุคคลใกลชิด 
เชน  คนในครอบครัว  เพื่อนรวมเรียนรูหรือเพื่อนรวมงาน   (สมคิด อิสระวัฒน.  2538, 2541; ลาวัณย  
ทองมนต.  2541; ธนพล  เฉิดเจริญ.  2547)  และปจจัยดานการจัดกระบวนการเรียนรูของครูผูสอน (สมคิด 
อิสระวัฒน.  2538, 2541; ธนพล  เฉิดเจรญิ.  2547) สําหรับปจจัยดานสภาพแวดลอมในการเรียนรูและ
แหลงเรียนรูสงผลตอการพฒันาการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียนที่เปนผูใหญ (สมคิด อิสระวฒัน.  
2538; ลาวัณย  ทองมนต.  2541) และยังพบวาปจจัยดานการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวสงผลตอการ
พัฒนาการเรียนรูดวยการนาํตนเองของผูเรียน   ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    (สมคิด อิสระวฒัน.  
2541)  สวนปจจัยดานเพศและระดับช้ันของผูเรียนสงผลตอการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียนใน
ระดับประถมศึกษา (ธนพล  เฉิดเจริญ.  2547)  
 ในการการจัดกระบวนการเรยีนรูที่สงผลตอการเรียนรูดวยการนาํตนเองของผูเรียน     พบวา  ครู 
ผูสอนที่จัดกระบวนการเรียนรูโดยใชวิธเีรียนรูแบบรวมมือ    และการใชสัญญาการเรียนสามารถพัฒนา
คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเองใหเกิดขึ้นไดในตัวผูเรียน ดังปรากฏในงานวจิัยของสุนทรา โตบัว 
(2546)  ที่ไดนาํแนวคิดของวธิีการเรียนรูแบบรวมมือ   และการใชสัญญาการเรียนมาประยุกตใชในการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ชื่อวา  “รูปแบบเอกซพารส   (ExPARS model)”  ที่ประกอบดวยการ
จัดการเรียนรู 5 ข้ันคือ 1) ตรวจสอบประเดน็ที่ตองการศกึษา  2) วางแผนการเรียน  3)  ดําเนนิการคนควา 
4) สะทอนคิดและ 5) สังเคราะหองคความรู เพื่อพฒันาคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองใหเกดิขึ้น
ในตัวผูเรียน  และพบวาผูเรียนทีเ่รียนโดยใชสัญญาการเรยีนมกีารเรียนรูดวยการนาํตนเองและผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง  (ศรีสุกาญจน  บิณฑาประสิทธิ์.  2539; สุนทรา  
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โตบัว.  2546; Codde.  1996: Online; McGarrell.  1996: Online; Oswald.  2003: Online)   และเลวิส 
(Lewis.  2004: Online) พบวา  ผูเรียนทีเ่รียนโดยใชสัญญาการเรียนมีแรงจงูใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสงูกวากอนเรียน   นอกจากนี้ยังพบวา    คะแนนความสามารถทางการอานภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขาใจ  และคะแนนการเรียนรูดวยการนาํตนเองหลังเรยีนของผูเรียนที่เรียนโดยใชรูปแบบการเรียนรู
ดวยการนาํตนเอง   ที่เนนกระบวนการเรยีนรูที่ผูเรียนมีอิสระในการวางแผนจัดการเรียนรูใหบรรลุเปาหมาย 
โดยใชสัญญาการเรียนในการกาํหนดเปาหมาย  การกําหนดกจิกรรมที่จะทาํใหบรรลุเปาหมาย วิธปีระเมนิ 
และเรียนดวยวิธีสอนตามคูมือครูไมแตกตางกนั  แตการเรียนรูดวยการนําตนเองหลังการเรียนของกลุม
ทดลองสูงกวากอนทดลอง (คณาพร คมสนั.  2540) 
 นอกจากนีก้ารพัฒนาคุณลักษณะที่สงเสรมิการเรียนรูดวยการนําเองทั้ง 3 คุณลักษณะ ไดแก  
ความรับผิดชอบ ความมวีนิัยในตนเองและความเชื่อมัน่ในตนเอง ครูผูสอนสามารถพฒันาใหเกดิขึ้นได
ในตัวผูเรียนโดยใชวิธีการจดักระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ  และการใชสัญญาการเรียน   เชนเดียวกับ
การพัฒนาคณุลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง  ดังนี ้
 การจัดกระบวนการเรียนรูใหกับผูเรียนโดยใชวิธีเรียนแบบรวมมือ พบวา  ผูเรียนมีความรับผิดชอบ 
(อนุสรณ  สุขาตานนท.  2536; รัชนี มณีโกศล.  2540; สุพัตรา ศิริรักษ.  2540; ศรีภรณ ณะวงศษา.  2542; 
วาสนา ไตรวัฒนธงไชย.  2543; พรรณี  ทองทับ.  2547)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (อนสุรณ  สุขาตานนท.  
2536; รัชนี มณีโกศล.  2540; สุพัตรา ศิริรักษ.  2540; ศรีภรณ ณะวงศษา.  2542; วาสนา ไตรวฒันธง
ไชย.  2543) ความคงทนทางการเรียนรู (รัชนี มณีโกศล.  2540) สูงกวาผูเรียนที่เรียนโดยใชวิธีสอนแบบ
ปกติ  และพบวา ผูเรียนที่เรียนโดยใชวิธเีรียนรูแบบรวมมอืมีความรับผิดชอบดานการเรยีนและผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนดีข้ึน กลาวคือผูเรียนมีความรับผิดชอบทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 
(พัชรา สุนทรนนัท.  2544)  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง  (อัมพร 
ถกลประจักษ.  2543)  และนอกจากนี้ยังพบวาผูเรียนมีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองทั้ง 4 ดานซึ่ง
ประกอบดวย พฤติกรรมความมีวนิัยดานความรับผิดชอบ   พฤตกิรรมความมวีินยัดานการทาํงานกลุม 
พฤติกรรมความมีวนิัยดานการตรงตอเวลา พฤติกรรมความมีวนิัยดานความเปนผูนาํและผูตามที่ดขีอง
ผูเรียน   ที่เรียนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือ   มีคาเฉลีย่รอยละหลงัเรียนสูงกวากอนเรียน   (อัมพร ถกล
ประจักษ.  2543)  และพบวา  ผูเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานคติธรรมมีการรับรูวินัยในตน
ไมแตกตางจากเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ   (สุภัค  ไหวหากิจ.  2543)   
 การใชสัญญาการเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู  พบวา  ผูเรียนที่เรียนโดยใชสัญญาการ
เรียนมีความรบัผิดชอบ  ผลสัมฤทธิท์างการเรียน (สุปราณี  ศรีใสคํา.  2531; เสรี คงอินทร.  2535; คําเพียร 
ปราณีราช.  2541)  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (เสรี คงอินทร.  2535) และทัศนคติตอการเรียน (คําเพียร ปราณี
ราช.  2541) สูงกวาผูเรียนที่เรียนโดยใชวธิีสอนตามคูมอืครู 
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 จากการศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวของกับการเรยีนรูดวยการนาํตนเอง ผูวจิัยไดนําแนวคดิในการ
ใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือและการใชสัญญาการเรียนมาประยุกตใชในการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อ
คุณลักษณะความมวีนิัยในตนเอง ความรบัผิดชอบ และความเชื่อมั่นในตนเองของผูเรียน ซึ่งคุณลักษะ
ดังกลาวเปนคณุลักษณะที่สงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยการนําตนเองตอไป  
 จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกบัแนวคิดและหลักการพฒันาหลักสูตร  การเรียนรูดวยการนําตนเอง  
แนวคิดในการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเอง และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง เพื่อนาํมาใชในการพัฒนาหลักสตูรเพื่อสงเสริมการเรยีนรูดวยการนาํตนเองของผูเรียน
ระดับประถมศึกษา ผูวิจัยสามารถสรุปผลที่ไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของที่ไดศึกษา
ในครั้งนี ้ดังแสดงในตาราง 12 
 
 
ตาราง 12 สรุปผลที่ไดจากการศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของในการพฒันาหลักสูตร 
 

เอกสาร/งานวิจัยที่ศึกษา ผลการศึกษา 
1. แนวคิดและหลักการพัฒนา
หลักสูตร 

1. องคประกอบของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น กําหนดใหมี 7 องคประกอบ  
ประกอบดวย ความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตร หลักการ จุดมุงหมาย 
เนื้อหาวิชา/สาระ กระบวนการจัดการเรียนรู ส่ือและแหลงการเรียนรู และ  
การประเมินผล 

 2. กระบวนการพัฒนาหลักสูตร มี 4 ขั้นตอน 
    ขั้นที่ 1 ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
    ขั้นที่ 2 พัฒนาหลักสูตร 
    ขั้นที่ 3 ทดลองใชหลักสูตร 
    ขั้นที่ 4 ประเมินผลหลักสูตร 

 3. การประเมินหลักสูตร มีการประเมินดังนี้ 
   1. ประเมินเอกสารหลักสูตร 
   2. ประเมินการนําหลักสูตรไปทดลองใช 
   3. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร 

 4. หลักสูตรรายวิชา 
    การกําหนดเนื้อหาวิชา  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
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ตาราง 12 (ตอ) 
 

เอกสาร/งานวิจัยที่ศึกษา ผลการศึกษา 
 5. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน     

ในการกําหนดกรอบแนวทางการจัดทําองคประกอบหลักสูตร ในดาน 
    1. จุดมุงหมายของการพัฒนาหลักสูตร 
    2. กรอบในการกําหนดเนื้อหาวิชา/สาระหลักสูตร  
    3. กระบวนการจัดการเรียนรู  
    4. การประเมินผลการเรียนรู 

2 การเรียนรูดวยการนําตนเอง 1. หลักการและวิธีการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
     ผูเรียนมีสวนรวมรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง และลงมือปฏิบัติดวย
ตนเอง โดยมีครูผูสอนเปนผูคอยชวยเหลือ สนับสนุนในการเรียนรู 

 2. คุณลักษณะที่สงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเอง 3 คุณลักษณะ ไดแก 
ความรับผิดชอบ ความมีวินัยในตนเอง และความเชื่อมุนในตนเอง 

 3. กระบวนการเรียนรูดวยการนําตนเองมี 5 ขั้นตอน 
    1. ริเริ่มเรียนรูดวยตนเอง 
    2. กําหนดเปาหมายในการเรียนรู 
    3. วางแผนในการเรียนรู 
    4. เรียนรูตามแผนการเรียนรู 
    5 ประเมินผลการเรียนรู  

3. แนวคิดในการจัดการเรียนรู 1. การจัดการเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
เพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง 

2. การใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและการใชสัญญาการเรียนเพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะที่สงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเอง 3 คุณลักษณะ คือ 
ความรับผิดชอบ ความมีวินัยในตนเอง และความเชื่อมันในตนเอง 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง 

1. องคประกอบของการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
2. ลักษณะและวิธีการเรียนรูดวยการนําตนเองของคนไทย 

 3. ตัวแปรที่สัมพันธกับการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
 4. ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
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5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การเรียนรูดวยการนาํตนเองถอืเปนเปาหมายสําคัญของการจัดการศึกษาในทุกระดับ   เนื่องจาก  

เมื่อใดก็ตามทีผู่เรียนสามารถเรยีนรูไดดวยการนาํตนเองแลวผูเรียนจะสามารถเรียนรูไดอยางตอเนื่อง 
พระราชบัญญติัการศึกษาแหงชาติ พทุธศกัราชพทุธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 กําหนดแนวทางการจดัการศึกษายดึหลักการศึกษาตลอดชีวิต (มาตรา 8) และใหผูเรียนไดเรียนรู
จากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทาํเปน รักการอานและเกิดการ ใฝรูอยางตอเนื่อง 
(มาตรา 24 (3) ) (กระทรวงศึกษาธกิาร.  2542: 6, 14) และจากมาตรฐานที่ 6 ของมาตรฐานการศกึษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดานผูเรียน  กําหนดใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง      
รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง   (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.  
2543: 21) สงผลใหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  ที่ใชจัดการศึกษาในปจจุบัน
กําหนด ใหการจัดการศึกษาเปนไปเพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต เพือ่พัฒนาใหเกดิคุณลักษณะที่พงึประสงคที่สําคัญประการหนึง่คือใฝรู ใฝเรียน รักการอาน 
การเขียน รักการศึกษาคนควา (กระทรวงศึกษาธกิาร.  2544: 4)   
 การพัฒนาหลกัสูตรเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียนในระดับประถมศึกษา 
เปนหลกัสูตรระดับรายวิชาทีมุ่งเนนกระบวนการ  ใหผูเรียนไดพัฒนาคณุลักษณะที่สงเสริมการเรียนรูดวย
การนาํตนเอง 3 คุณลักษณะคือ ความมีวนิัยในตนเอง ความรับผิดชอบและความเชื่อมั่นในตนเอง โดย
ใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและการใชสัญญาการเรียน  เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะ
การเรียนรูดวยการนาํตนเอง   ซึ่งเปนคณุลักษณะสาํคญัที่นาํไปสูการเรียนรูอยางตอเนื่องในระดับทีสู่งขึน้
ตอไป  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีกรอบแนวคิดในการวจิัย ดังแสดงในภาพประกอบ 2  
 
 
 หลักสูตรเพ่ือสงเสริมการเรียนรู

ดวยการนําตนเอง ประกอบดวย
คุณลักษณะสําคัญ คือ 
1. ความรับผิดชอบ 
2. ความมีวินัย 
3. ความเชื่อม่ันในตนเอง 

1. ความสามารถในการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 2  กรอบแนวคิดในการวิจยั 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การพัฒนาหลกัสูตรเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียนในระดับประถมศึกษา
ในครัง้นีเ้ปนการวิจยัและพฒันา  (Research and Development)  มีจดุมุงหมายเพือ่พัฒนาหลกัสูตรเพื่อ
สงเสริมการเรียนรูดวยการนาํตนเองของผูเรียนในระดับประถมศึกษา โดยมีจุดมุงหมายโดยเฉพาะเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียนในระดับประถมศึกษา  และเพือ่พฒันาผล 
สัมฤทธิท์างการเรียนของผูเรียนในระดบัประถมศึกษา  ผูวิจัยดาํเนนิการตามขั้นตอนการพฒันาหลักสูตร  
ดังนี้  
 ข้ันที่ 1 การศึกษาขอมูลพืน้ฐาน  เปนการเตรียมขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพปญหา ความตอง 
การของผูเรียนและผูที่เกี่ยวของ เพื่อนําขอมูลที่ไดมาสังเคราะหในการกําหนดองคประกอบของหลักสูตร
เพื่อสงเสรมิการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียนในระดับประถมศึกษา  ใหมคีวามเหมาะสมสอดคลอง
กับระดับของผูเรียนซึง่เปนผูเรียนทีก่ําลงัศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา ชวงชั้นที่ 2  
 ข้ันที่ 2  การจดัทํารางหลกัสตูร เปนการนําขอมูลพื้นฐานมาจัดทาํ (ราง) หลักสูตรเพื่อสงเสริม
การเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียนในระดับประถมศึกษา โดยมีรายละเอยีดประกอบดวย (ราง) หลกัสูตร 
เอกสารประกอบหลักสูตร  ประเมินเอกสารหลักสูตร  และศึกษานํารอง เพื่อนําขอมูลทีไ่ดมาปรับปรุงแกไข 
(ราง) หลักสูตรใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น  
 ข้ันที่ 3 ทดลองใชหลักสูตร  เปนการนําหลักสตูรที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช  เพือ่ศึกษาความเปนไปได
ของการนาํหลกัสูตรไปใชปฏิบัติจริงในสถานศึกษา  
 ข้ันที่ 4 ประเมนิหลกัสูตร  เปนการนําขอมลูที่ไดจากการนําหลักสูตรไปทดลองใชมาปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อใหหลกัสูตรมีความสมบูรณยิง่ขึ้น 
 
 กระบวนการพฒันาหลักสูตรเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนาํตนเองของผูเรียนในระดับ
ประถมศกึษา  ดังแสดงในภาพประกอบ 3 
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ขั้นที่ 2 

ขั้นที่ 3 

ขั้นที่ 1 

ขั้นที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 3 
       ผูเรียนในระ
 
การศึกษาขอมูลพื้นฐาน
 

 

 

 
ด

การจัดทํารางหลักสูตร
ู 

 

ู 

 

 

 
การทดลองใชหลักสูตร
ร
การประเมินผลหลักสูต
กระบวนการวิจัยและพฒันาหลักสูต
ับประถมศึกษา 
ศึกษาขอมูลพื้นฐานจากเอกสารและงานวิจัย     
ที่เกี่ยวของ 
รเพ
ประเมินเอกสารหลักสูตร และคูมือคร
ศึกษานํารอง ในโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง
ปรับปรุงเอกสารหลักสูตร และคูมือคร
ือ่
ศึกษาขอมูลพื้นฐานจากผูที่เกี่ยวของ
สงเสร
จัดทํา (ราง) หลักสูตร
ประเมิน/ปรับปรุง (ราง) หลักสูตร
จัดทําเอกสารคูมือครูประกอบการใชหลักสูตร
ทดลองใชหลักสูตรในโรงเรียนที่เปน
กลุมตัวอยาง 
ํา
 

หลักสูตรเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการน
ตนเองของผูเรียนในระดับประถมศึกษา
1. ประเมินการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
2. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร 
3.ประเมินความพึงพอใจของผูเกี่ยวของในการ
ทดลองใชหลักสูตร 
ิมการเรียนรูดวยการนําตนเองของ 
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ขั้นที่ 1 การศกึษาขอมูลพืน้ฐาน   
 ข้ันตอนการศึกษาขึน้มูลพืน้ฐาน  มีจุดประสงคเพื่อศึกษาขอมูลพืน้ฐานเกี่ยวกับสภาพปญหา 
ความตองการของผูเรียนและผูที่เกีย่วของ   เพื่อนาํขอมูลพืน้ฐานที่ไดมาสงัเคราะหในการกําหนดรายละเอียด
ขององคประกอบหลักสูตร ใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับผูเรียนในระดับประถมศึกษา  ชวงชัน้ที ่ 2  
ผูวิจัยดําเนนิการศึกษาขอมลูพื้นฐานจากแหลงขอมูลทีสํ่าคัญ  2  แหลงคือ แหลงขอมูลที่เปนเอกสาร
และงานวิจยัทีเ่กี่ยวของ และแหลงขอมูลจากผูเกีย่วของ มีรายละเอยีดดังนี ้

1. การศึกษาขอมูลจากเอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของ  มีจุดประสงคเพื่อศึกษาและ 
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร และการพฒันาคุณลักษณะการเรียนรูดวยการ
นําตนเองของผูเรียนในระดบัประถมศึกษา โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของใน 4 ประเด็น 
และผลที่ไดจากการศึกษาสรุปไดดังนี้  

1.1 ประเด็นที่ศึกษา 
1.1.1 แนวคิดและหลักการพัฒนาหลักสตูร 
1.1.2 การเรียนรูดวยการนาํตนเอง 
1.2.3 แนวคิดในการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
1.2.4 งานวิจยัที่เกีย่วของกบัการเรียนรูดวยการนําตนเอง 

  1.2 ผลที่ไดจากการศึกษา 
1.2.1 การพัฒนาหลักสูตรเพือ่สงเสริมการเรียนรูดวยการเรียนรูดวยการนําตนเองใน 

ระดับประถมศึกษาในครัง้นี ้มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 4 ข้ันตอน คอื ข้ันที ่1 การศึกษาขอมูลพืน้ฐาน 
ข้ันที่ 2 การจัดทํารางหลกัสูตร ข้ันที่ 3 การทดลองใชหลกัสูตร และข้ันที่ 4 การประเมินผลหลักสูตร โดย
มีองคประกอบหลักสูตร  7 องคประกอบ คือ ความสาํคญัของการพัฒนาหลักสตูร จดุมุงหมาย หลกัการ 
เนื้อหาวิชา กระบวนการจัดการเรียนรู ส่ือและแหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล และหลักสูตรทีพ่ฒันา 
ข้ึนเปนหลักสตูรระดับรายวิชา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
   1.2.2 การเรียนรูดวยการนาํตนเอง  เปนกระบวนการเรียนรูที่สามารถนาํมาจัดการเรียนรู 
ไดทั้งเปนรายบุคคลและเปนกลุม  เปนการเรียนรูที่ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพและความสามารถในการ
เรียนรู เปนการเรียนรูที่เกิดจากแรงจงูใจภายในของผูเรียน   ผูเรียนมคีวามตองการเรียนรูจงึเรียนรูดวย
ความสมัครใจ  โดยมีความรบัผิดชอบเปนหลักสําคัญในการเรียนรู  มกีระบวนการเรยีนรูดวยการ  ริเร่ิม
เรียนรูดวยตนเอง กาํหนดเปาหมายในการเรียนรู วางแผนการเรียนรู  ดําเนินการเรียนรูตามแผนการเรียนรู 
และประเมินผลการเรียนรูของตนเอง  
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   คุณลักษณะสาํคัญที่สงเสรมิใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองมี 3 คุณลักษณะ 
คือ ความรับผิดชอบ ความมีวนิัยในตนเอง และความเชื่อมั่นในตนเอง ซึง่ผูเรียนควรไดรับการฝกฝน
จากครูผูสอนหรือผูที่เกีย่วของเพื่อสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยการนําตนเอง 
   1.2.3 การจัดกระบวนการเรยีนรูมุงเนนใหผูเรียนมีสวนรวมรับผิดชอบ  ในการเรียนรู
และเรียนรูจากการลงมือปฏิบตัิจริง  โดยมีครูเปนผูสนับสนนุชวยเหลือในการเรียนรูใหกับผูเรียน  และ
การพัฒนาคุณลักษณะที่สงเสริมการเรียนรูดวยการนาํตนเองใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนนั้น   ครูผูสอน
สามารถจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนโดยใชวธิีการจัดเรียนแบบรวมมือและการใชสัญญาการเรียน  
   1.2.4 จากการศึกษางานวิจยัที่เกีย่วของกบัการเรียนรูดวยการนําตนเองมี 4 ประเด็น
ดังนี ้
    1.2.4.1 การเรยีนรูดวยการนาํตนเอง ม ี8 องคประกอบและไดพัฒนาเปนเครื่องมือ
วัดความพรอมในการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
    1.2.4.2 บุคคลที่มีลักษณะเรียนรูดวยการนําตนเอง จะเปนคนชางสงัเกต ชางคิด 
ชางวิเคราะห เปนนกัปฏิบัติและนักประเมินผล มีความพยายามและตั้งใจจริงในการทาํงาน ตนเองเปน
แหลงขอมูลทีสํ่าคัญในการเรียนรู 
    1.2.4.3 ตัวแปรที่สัมพันธทางบวกกับการเรียนรูดวยการนําตนเอง ไดแก ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์  ลักษณะมุงอนาคต สัมพนัธภาพระหวางผูเรียนกบัสมาชกิในครอบครัว 
และครูผูสอน การอบรมเลีย้งดูและสนบัสนนุจากครอบครัว พฤติกรรมการสอนของครูผูสอน บรรยากาศ
ในการจัดการเรียนรู ทัศนคติทางการเรียน บุคลิกภาพและพฤติกรรมในการเรียนรู ความเชื่อในอํานาจ
แหงตน และความมวีินยัในตนเอง และความมวีินยัในตนเองมีความสมัพันธทางบวกกับความรับผิดชอบ
และความเชื่อมั่นในตนเอง 
    1.2.4.4 ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรูดวยการนาํตนเองของผูเรียนที่เปนผูใหญ 
ผูเรียน  ที่ศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาและระดับประถมศึกษาชวงชั้นที ่ 2  มีปจจัยที่สอดคลองกัน  2  
ดานคือ ปจจัยดานบุคคลใกลชิด  เชน  คนในครอบครัว  เพื่อนรวมเรียนรูหรือเพื่อนรวมงาน  และปจจัย
ดานการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูผูสอน  พบวา การจัดกระบวนการเรียนรูดวยวิธีการเรยีนรู
แบบรวมมือและการใชสัญญาการเรียน  สงเสริมใหผูเรยีนมีคุณลักษณะความรับผิดชอบ   ความมีวินยั
ในตนเองและความเชื่อมั่นในตนเอง 

2. การศึกษาขอมูลพื้นฐานจากผูที่เกีย่วของ มีจุดประสงคเพื่อศึกษาและรวบรวมขอมูล 
ในประเด็นเกีย่วกับลักษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเองของผูเรียนในระดับประถมศึกษา  การจัดการ
เรียนรูเพื่อสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยการนําตนเอง บรรยากาศในการจัดกระบวนการเรียนรู  และการ
พัฒนาหลักสตูรเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนาํตนเองของผูเรียน จากผูบริหารสถานศึกษา ครูวชิาการ 
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ครูผูสอนในระดับชวงชัน้ที ่2 ดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลกึตามประเดน็ที่กําหนด และสนทนากลุมผูเรียน
ในระดับชวงชัน้ที ่2 จากโรงเรียนนาํรองและโรงเรียนเครือขายใชหลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน  พุทธศักราช 
2544 ในระดับประถมศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาสโุขทยั เขต 1 ในภาคเรยีนที ่1 ปการศกึษา 
2548  รายชื่อโรงเรียนที่ใหขอมูลและจาํนวนผูใหขอมูล ดังแสดงในตาราง 13  
 
 
ตาราง 13 จํานวนผูใหขอมลูพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร 
 

จํานวน ชื่อสถานศึกษา 
ผูบริหาร ครูวิชาการ ครูผูสอน ผูเรียน 

รวม 

โรงเรียนบานยางเมือง   1 1 2 5 9 
โรงเรียนบานวังสวรรค (ประชาบํารุง)   1 1 2 6 10 
โรงเรียนวัดคุงยางใหญ  1 1 2 5 9 
โรงเรียนบานดาน  1 1 2 5 9 
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย - 1 2 2 6 

รวม 4 5 10 23 43 
 
 
  ผูวิจัยดําเนนิการศึกษาขอมลูจากผูที่เกี่ยวของ ดังนี ้
  2.1 ประเด็นในการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา ครูวชิาการ และครูผูสอนในระดบัชวง
ชั้นที ่2 
   2.2.1 โรงเรียนมีการพฒันาคณุลักษณะทีพ่งึประสงคของผูเรียนในดานใด    อยางไรบาง  
   2.1.2 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และหลักสูตรการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช 2544 ที่มุงพัฒนาใหผูเรียนไดพัฒนาและเรยีนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องเพื่อให 
ผูเรียนเปนผูทีใ่ฝรู ใฝเรียน เรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่องนั้น โรงเรยีนมีแนวทางในการพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณลักษณะดังกลาวอยางไร 
   2.1.3  คุณลักษณะของผูเรียนที่เรียนรูดวยการนาํตนเองเปนอยางไร  
   2.1.4  การจัดกระบวนการเรยีนรูเอื้อตอการพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูดวยการ
นําตนเองหรือไม อยางไร  
   2.1.5  แนวทางในการพัฒนาหรือจดักระบวนการเรียนรูที่สามารถพฒันาหรือสงเสรมิ
ใหผูเรียนเรยีนรูไดดวยการนาํตนเองควรเปนอยางไร ใครบางที่ควรมีสวนรวมในการพฒันาผูเรียน 
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   2.1.6  ถามีการพัฒนาหลักสูตร เพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนาํตนเองสําหรับ
ผูเรียนในระดบัประถมศึกษา  หลักสูตรทีพ่ัฒนาขึ้นควรมีลักษณะอยางไร เพื่อใหโรงเรียนหรือครูผูสอน
สามารถนําไปใชไดในการนาํไปปฏิบัติจริง 
  2.2 ประเด็นในการสนทนากลุมผูเรียน 
   2.2.1 ในการเรียนวิชาตางๆ  ครูผูสอนใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมอะไร อยางไรบาง 
   2.2.2 ผูเรียนชอบใหครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรู หรือบรรยากาศในการเรียนรู
ใหกับผูเรียนอยางไร  
   2.2.3 ผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนรูของตนเองและเพือ่นๆ อยางไรบาง   
  2.3 ผลที่ไดจากการศึกษา 
   2.3.1 ผูบริหาร ครูวิชาการ และครูผูสอน 
    2.3.1.1 โรงเรยีนทุกแหงจัดทําหลักสูตรสถานศกึษา  โดยมีการกาํหนดวิสัยทัศน 
ในการจัดการศึกษา  เพื่อพฒันาคุณลักษณะของผูเรียนทั้งในดานความรู  ทักษะ  คณุธรรม  จริธรรม  
    2.3.1.2 การพฒันาผูเรียนเปนผูที่ใฝรู ใฝเรียน เรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง
นั้น  โรงเรียนมีแนวทางในการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสาํคัญ เนนใหผูเรียนไดเรียนรูและลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเอง  โดยใหครูผูสอนใชวิธีการจัดการเรียนร ู ที่หลากหลาย มีการกิจกรรมการเรียนรูใน
หองเรียนและนอกหองเรียน รวมถงึการใชแหลงเรียนรูในชุมชน เชน วดัที่มีสวนสมนุไพร  หรืออุทยาน
ประวัติศาสตรสุโขทัย 
    2.3.1.2 ผูเรียนที่สามารถเรียนรูดวยการนาํตนเอง   เปนผูที่อยากรูอยากเหน็และ
อยากเรียนรูดวยตัวเอง โดยไมตองมีพอแมหรือครูผูสอนคอยควบคุมดูแล เมื่อมีความอยากรูอยากเหน็
จะกระตือรือรนในการแสวงหาความรูหรือคําตอบใหกับตนเอง  ซึ่งอาจสอบถามจากเพื่อน หรือรุนพี่ใน
โรงเรียนหรือครูผูสอน หรือใครก็ไดที่รูจัก  เมื่อกลับบานก็ทําการบานและอานหนังสอืไดดวยตนเองโดย
ไมตองใหพอแมคอยบอกอยูทุกๆ วัน หรือทําเมื่อกลัวถูกลงโทษ และทีสํ่าคัญผูเรียนตองรูจักรับผิดชอบ
ดวยตนเอง เมือ่เรียนหรือทํางานสําเร็จแลวผูเรียนจะรูสึกดีใจและภูมิใจเมื่อประสบความสาํเร็จ 
    นอกจากนีย้ังมีความเหน็วาเด็กระดับประถมศึกษา  อาจจะยงัเด็กเกนิไปกวาจะ
ปลอยใหศึกษา คนหาตาํตอบในเรื่องที่สนใจดวยตนเองในทุกๆ เร่ือง   พอแมและครูผูสอนควรคอยให
คําแนะนําที่ถกูตอง คอยๆ สอนใหเด็กไดเรียนรูทีละเลก็ละนอยและปฏิบัติดวยตัวเอง   เด็กจะไดจําได
และทําได เดก็ๆ ควรตองไดรับการฝกฝนบอยๆ ดังนัน้คนรอบขางตองไมแสดงออกวารูสึกราํคาญ เมื่อ
เด็กเขามาซักถามหรือเมื่อตองคอยใหคําแนะนาํแกเด็ก รวมทัง้การชวยเหลือในเรื่องตางๆ ทัง้ที่เดก็รอง
ขอและไมรองขอตามความเหมาะสม แตควรปลอยใหเด็กไดใชความพยายามในการเรียนรูดวยตนเอง
ใหถึงที่สุดกอน 
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    2.3.1.3 การจดัการเรียนรูทีจ่ะใหผูเรียนเปนผูที่เรียนรูดวยการนาํตนเอง ครูผูสอน
ตองเขาใจผูเรียน  รูวาผูเรียนแตละคนมีความสามารถและมีความแตกตางกนัในเรื่องใด อยางไรบาง  และ
สอนผูเรียนดวยความรักความเอาใจใส ใหผูเรียนไดปฏิบัติและรับผิดชอบดวยตนเอง ดวยการใหผูเรียน
ฝกฝนบอยๆ และคอยใหคําแนะนาํ ชวยเหลือ ใหผูเรียนไดปรับปรุงตนเองใหดียิง่ขึ้น 
    2.3.1.4 ในการจัดทําหลักสูตรเพื่อใหนําไปใชจริงในสถานศึกษา  ส่ิงแรกที่ควร
คํานึงถึง คือการไดรับความสะดวกในการนํามาใชใหมากทีสุ่ด  แมวาโดยหลักของการปฏิบัติงานโนโรงเรียนใน
ฐานะที่เปนผูบริหารหรือครูผูสอนในโรงเรียน จะตองเปนผูคิดและผลิตนวัตกรรมใหมๆ  วางแผนในการ
จัดการเรียนรู คิดคนหรือจัดทําหลักสูตร เพื่อนาํไปใชในการจัดการเรียนรูใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 
ก็ตาม แตในทางปฏิบัติจริงแลวผูบริหารหรือครูผูสอนไมไดมีแคภาระงานสอนอยางเดียว ยังตองมีภาระ
ในการดูและเอาใจใสผูเรียนทั้งในดานการเรียน สภาพชีวิตความเปนอยูในโรงเรียนรวมถงึครอบครัวของ
ผูเรียนดวยวาอยูกับใคร มีอาหาร เสื้อผา เพียงพอหรือไม ไดรับความเอาใจใสจากพอแมหรือผูปกครอง
อยางไร  มีปญหาอะไรอยางไรบาง ตองคอยติดตามผูเรียนอยูตลอดเวลา  เพื่อใหผูเรียนไดเรียนจนกวา
จะสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน และมีภาระงานอื่นๆ ในโรงเรียน เชน งานการเงิน งานพัสดุ  
    นอกจากนีม้ีความเหน็เพิ่มเตมิวาในโรงเรียนบางแหงที่มีครูผูสอนไมครบทกุระดับชั้น 
ทําใหครูผูสอน 1 คนตองสอน 2 หรือ 3 ระดับชั้นกม็ี ครูผูสอนตองมีภาระงานเพิ่มมากขึ้น สําหรับผูที่เปน
ครูผูสอนสวนใหญแลวมีความปรารถนาดตีอผูเรียน อยากใหผูเรียนทุกคนอานออกเขยีนไดอยูแลว  ดังนัน้
ในการจัดทําหลักสูตรตางๆ ที่มีความมุงหวังวาจะใหโรงเรียนนาํไปใชไดจริง  ก็ควรทาํหลักสตูรทีส่ามารถ 
นําไปใชไดจริง  ฉะนัน้มีหลกัสูตรมาใหโรงเรียนอยางเดียวจึงไมพอ ตองมีแผนการจัดการเรียนรูเพื่อเปน
แนวทางหรือตัวอยางใหครูผูสอนเหน็ดวยวาครูผูสอนควรตองทําอะไร อยางไรบาง จงึจะบรรลุผลสําเร็จ
อยางทีห่ลักสตูรตองการ   ครูผูสอนในฐานะผูปฏิบัติจะไดปฏิบัติไดจริง  ปฏิบัติไดสอดคลองกับเจตนา
หรือความมุงหวงัของหลกัสตูรที่จัดทําขึน้และผูเรียนก็จะไดรับประโยชนสูงสุดในการเรียนรูนัน้ๆ ดังนัน้
ในการจัดทําหลักสูตร ควรจัดทําแผนการจดัการเรียนรูทีม่ีความชัดเจน สะดวกและงายตอการนําไปใช
ใหมากที่สุด 
   2.3.2 ผูเรียน 
    ผูเรียนชอบเรียนรูกับครูผูสอนที่ใจดี  เมื่อผูเรียนซักถามหรือไมเขาใจเรื่องที่เรียนแลว 
ครูผูสอนตอบดวยสีหนายิ้มแยม อธิบายจนผูเรียนเขาใจ ทาํใหผูเรียนกลาพูด กลาซักถาม  แตถาหาก
ครูผูสอนทําเสยีงดุหรือทําสหีนาบึ้งตงึผูเรียนจะไมกลาซกัถามหรือพูดคุยดวย เพราะบางครั้งผูเรียนไม
เขาใจวาตนเองทาํอะไรไมถกูตอง   และผูเรียนชอบกิจกรรมการเรียนรูที่ครูผูสอนใหรองเพลง  เลนเกม 
แขงขันกันเปนกลุม   ชอบนัง่เรียนและทํางานเปนกลุมๆ   เพราะเวลาที่เลนเกมหรือแขงขันกันเปนกลุม
ผูเรียนจะรูสึกดีใจและภูมิใจที่กลุมของตนเองเปนผูชนะ และไดรับคําชมจากครูผูสอน  เมื่อผูเรียนไดรับ
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คําชมจากครูผูสอนวาเกง หรือเปนเด็กดี ผูเรียนจะรูสึกอยากเรียน อยากทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย
ใหเสร็จเรียบรอย และปรับปรุงแกไขงานตามที่ครูผูสอนแนะนาํ 
    ผูเรียนไมชอบกิจกรรมที่ครูผูสอนใหทํางานคนเดียวหรือแขงขันเปนรายบุคคลเพราะ 
บางครั้งผูเรียนจะทําไมได ทําใหมีเฉพาะผูเรียนทีเ่รียนเกงทีท่าํงานไดสําเร็จ หรือเปนผูชนะในการ
แขงขันและไดรับคําชมจากครูผูสอน  

3. การศึกษาขอมูลจากผูทรงคุณวุฒิ มจีุดประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  
เกี่ยวกับพฤติกรรมบงชี้การเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียนในระดบัประถมศึกษา โดยนําขอมลูที่ได
จากการศึกษาในขอ 1  และ 2  มากําหนดเปนกรอบพฤติกรรมบงชี้การเรียนรูเรียนรูดวยการนําตนเองของ
ผูเรียนในระดบัประถมศึกษา ตามกระบวนการเรียนรูดวยการนําตนเอง  
  3.1  ผูวิจยันาํกรอบพฤติกรรมบงชี้การเรียนรูดวยการนาํตนเองของผูเรียนในระดับประถม 
ศึกษาใหกรรมการควบคุมปริญญานพินธตรวจสอบความสอดคลองของประเด็นพฤติกรรมบงชีก้ารเรยีนรู 
ดวยการนําตนเองกับกระบวนการเรียนรูดวยการนําตนเอง และปรับแกตามขอเสนอแนะ 
  3.2 ผูวิจัยนํากรอบพฤติกรรมบงชี้การเรียนรูดวยการนาํตนเองของผูเรียนในระดับประถม 
ศึกษา ใหผูทรงคุณวุฒิจาํนวน 5 คน (รายชือ่ผูทรงคุณวุฒ ิภาคผนวก ก) พิจารณาความสอดคลองของ
พฤติกรรมบงชี้การเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียนในระดับประถมศึกษา และกระบวนการเรียนรู
ดวยการนําตนเอง และวิเคราะหผลการพจิารณาความสอดคลองของผูทรงคุณวุฒดิวยการวิเคราะหคา
ดัชนีความสอดคลอง (Index of Objective Congruence : IOC) ซึ่งมคีวามหมายในการแปลผล
คะแนน ดังนี ้ 
      เห็นดวย        หมายถงึ         1 

 ไมเห็นดวย    หมายถงึ 0 
 ไมแนใจ         หมายถงึ -1 

                                                         
N

R
IOC ∑=  

เมื่อกําหนดให 
IOC   หมายถงึ  คาดัชนีความสอดคลอง 
∑R  หมายถงึ  ผลรวมของการพิจารณาของผูเชีย่วชาญ 
N  หมายถงึ  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

                                ถาคาดัชนีความสอดคลองของความคิดเหน็ผูทรงคุณวุฒิในขอใดมีคามากกวาหรือ
เทากับ 0.5 ถือวามีความสอดคลองสามารถนาํไปใชได แตถาคาดัชนีความสอดคลองตามความคิดเหน็
ของผูทรงคุณวฒุิในขอใดมีคานอยกวา 0.5   ถือวาไมมีความสอดคลองผูวิจัยไดดําเนนิการปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวฒุิ   โดยมีเกณฑในการคัดเลือกผูทรงคณุวุฒิดังนี ้
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    1) มีประสบการณในการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาชวงชั้นที่ 2 
อยางนอย 5 ปและมีผลงานวิชาการที่เกีย่วของกับการจัดการเรียนการสอน  จํานวน 3 คนและ 
    2) มีประสบการณในการนิเทศดานการพฒันาการเรียนการสอนในระดับประถม 
ศึกษาอยางนีน้อย 5 ปและมีผลงานวชิาการที่เกีย่วของกับการจัดการเรียนการสอน จํานวน 2 คน 
  3.3 ผลการพิจารณาความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพฤติกรรมบงชี้การเรียนรู 
เรียนรู ดวยการนําตนเองของผูเรียนในระดับประถมศึกษา ตามกระบวนการเรียนรูดวยการนําตนเอง  
ดังแสดงในตาราง 14 
 
 
ตาราง 14  ผลการพิจารณาความสอดคลองพฤตกิรรมบงชี้การเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียนใน 
      ระดับประถมศึกษา ตามกระบวนการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
 

ความคิดเห็น  
 

พฤติกรรมบงชี้การเรียนรูดวยการนําตนเอง 

เห็น
ดว
ย 

ไม
เห็น

ดว
ย 

ไม
แน
ใจ 

- ค
วาม

สอ
ดค
ลอ
ง 

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 ริเร่ิมการเรียนรูดวยตนเอง      
1.  เรียนรูดวยความสมัครใจ  การเรียนรูเกิดจาก
แรงจูงใจภายใน  

5 -  1.00 ปรับใช เรียนรูดวยความ
สมัครใจ 

2.  ระบุและเลือกส่ิงที่ตองการเรียนรูดวยตนเอง 5 - - 1.00 ระบุและเลือกมีความหมาย
ตางกัน ควรจะอยูคนละขอ 

3. มีอิสระในการเรียนรูและเปนตัวของตัวเอง 3 1 1 0.33 อยูในขอ 1 แลว/ควรจะเปน
อยากที่จะเรียนอยูเสมอ 

4. มีสวนรวมรับผิดชอบในการเรียนรู  5 - - 1.00 ไมตองใชคํามีสวนรวม 
กําหนดเปาหมายในการเรียนรู      
1.  ระบุจุดมุงหมายในการเรียนรูไดชัดเจน สามารถ
นําไปปฏิบัติไดจริง 

4 - 3 0.66 กําหนดเปาหมายตอง
สอดคลองกับเรื่องที่จะเรียนรู 

2.  เลือกจุดมุงหมายในการเรียนรูไดเหมาะสมและตรง
กับความสามารถของตนเอง 

5 - 1 1.00 - 
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ตาราง 14  (ตอ) 
 

ความคิดเห็น  
 

พฤติกรรมบงชี้การเรียนรูดวยการนําตนเอง 

เห็น
ดว
ย 

ไม
เห็น

ดว
ย 

ไม
แน
ใจ 

คว
าม
สอ
ดค
ลอ
ง 

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

วางแผนในการเรียนรู      
1. ระบุวิธีการเรียนรูและแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย  4 - 1 0.80 ขั้นวางแผนควรเปนการเลือก

วิธีการเรียนรูและแหลงเรียนรู
ที่จะเรียน ซึ่งเหมือนกับขอ 2 

2.. เลือกวิธีการเรียนรูและแหลงเรียนรูไดสอดคลอง
เปาหมายในการเรียนรูและความสามารถของตนเอง 

5 - - 1.00 - 

3. เลือกวิธีประเมินผลการเรียนรูที่สอดคลองกับ
เปาหมายการเรียนรู 

5 - - 1.00 - 

4. ระบุขั้นตอนหรือกระบวนการในการเรียนรู 5 - - 1.00 ไมตองใชขั้นตอนใหปรับใช  
กระบวนการเรียนรู 

เรียนรูตามแผนการเรียนรู      
1. เรียนตามแผนการเรียนรูที่วางไวไดดวยตนเอง 5 - - 1.00 - 
2. ตั้งใจและมุงมั่นในการเรียนรูจนประสบผลสําเร็จ
ตามเปาหมายที่วางไว 

4 - 1 0.80 มีอยูในขอ 1 

3  บริหารเวลาในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 4 - 1 0.80 ขอ 3 ควรปรับใหอยูในขั้นการ 
วางแผนการเรียนรู 

4   เรียนรูรวมกับเพื่อน ๆ   5 - - 1.00 - 
ประเมินผลการเรียนรูของตนเอง      
1 วิเคราะหและประเมินผลการเรียนรูของตนเอง 3 1 1 0.60 ควรปรับเปนเลือกวิธีการ

ประเมินการเรียนรูที่สามารถ
ตรวจสอบได 

2. ยอมรับผลการเรียนรูของตนเองแลวนํามาปรับปรุง 
พัฒนาตนเอง 

5 - - 1.00 ใชคํา แกไขปรับปรุง แทน
พัฒนาปรับปรุง 

3. ชื่นชมและภาคภูมิใจผลการเรียนรูของตนเองและ
เพื่อนรวมเรียนรู 

3 - 2 0.60 ควรปรับเปน ชื่นชมและ
ยอมรับผลการเรียนรูของ
เพื่อนรวมเรียนรู 

4. มีทัศนคติที่ดีตอตนเองเชื่อวาตนเองเรียนรูได 1 2 2 0.20 เหมือนกับขอ 3 
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 จากตาราง 14 ผลการพิจารณาความสอดคลองของพฤติกรรมบงชี้การเรียนรูเรียนรูดวยการ 
นําตนเองของผูเรียนในระดบัประถมศึกษา สามารถสรปุความหมายเชิงพฤติกรรมของการเรียนรูดวย
การนาํตนเองของผูเรียนในระดับประถมศกึษาตามกระบวนการเรียนรู ดังแสดงในตาราง 15 
 
 
ตาราง 15  สรุปพฤติกรรมบงชี้การเรียนรูดวยการนําตนเอง 
 

กระบวนการเรียนรู พฤติกรรมบงชี้ 
1. ริเริ่มการเรียนรูดวยตนเอง 1. เรียนรูในเรื่องที่สนใจ ดวยความสมัครใจ และเรียนรูอยู

ตลอดเวลา  
2. รับผิดชอบในการเรียนรู 

2. กําหนดเปาหมายในการเรียนรู 1. ระบุจุดมุงในการเรียนรูไดชัดเจน นําไปปฏิบัติไดจริง 
2. เลือกจุดมุงหมายการเรียนรูที่สอดคลองกับเรื่องที่ตองการ
เรียนรู  

3. วางแผนในการเรียนรู 1. เลือกวิธีเรียนรู แหลงเรียนรู ไดสอดคลองกับเรื่องที่ในใจเรียนรู 
2. เลือกวิธีการประเมินผลการเรียนรูสอดคลองกับเปาหมายใน
การเรียนรู และความสามารถของตนเอง 
3. ระบุกระบวนการเรียนรูในเรื่องที่เรียนรู 

4. เรียนรูตามแผนการเรียนรู 1. เรียนรูตามแผนการเรียนรู ใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย
ที่วางไว 
2. บริหารเวลาในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เรียนรูรวมกับเพื่อนๆ  

5. ประเมินผลการเรียนรู 1. ประเมินผลการเรียนรูดวยวิธีการที่ตรวจสอบได 
2. ยอมรับผลการเรียนรูของตนเองและปรับปรุงแกไขผลการ
เรียนรูใหดียิ่งขึ้น 
3. ชื่นชมและยอมรับผลการเรียนรูของเพื่อนรวมเรียนรู 

 
 
ขั้นที่ 2  การจัดทํารางหลกัสูตร  
 ข้ันตอนการจัดทํารางหลกัสตูร  มีจุดประสงคเพื่อนําขอมูลพื้นฐานมาจัดทํา (ราง)  หลักสูตร
เพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียนในระดับประถมศึกษา  โดยมีรายละเอยีดประกอบดวย   
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(ราง) หลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร  ประเมนิเอกสารหลกัสูตร  และศึกษานาํรอง เพื่อนาํขอมูลทีไ่ดมา
ปรับปรุงแกไข (ราง) หลักสูตรใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น มีรายละเอยีดดังนี ้
 1.การจัดทํา (ราง) หลักสตูร 
  1.1 ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาในขัน้ที ่ 1 การศึกษาขอมูลพืน้ฐานมาจัดทาํ  (ราง) 
หลักสูตร ประกอบดวยความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตร หลักการ จุดมุงหมาย เนื้อหาวิชา กระบวนการ
จัดการเรียนรู ส่ือและแหลงเรียนรู และการวัดและประเมนิผล มีรายละเอียดดังนี ้
   1.1.1 ความสาํคัญของการพฒันาหลักสูตร   เปนการสะทอนใหเห็นสภาพปญหา ความ 
ตองการของสงัคม และความจําเปนที่จะตองพัฒนาหลักสูตร  เพื่อพัฒนาใหผูเรียนเปนผูที่สามารถ
เรียนรูไดดวยการนาํตนเอง ซึ่งนาํไปสูการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนือ่งตอไป 
   1.1.2 หลักการ เปนแนวทางในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมคีุณลักษณะที ่
พึงประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 
   1.1.3 จุดมุงหมาย เปนเปาหมายที่ตองการใหเกิดขึ้นกบัผูเรียน โดยมีความสอดคลอง
กับความสาํคญัของการพัฒนาหลักสูตร และหลักการ จดุมุงหมายของการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้เพื่อ
พัฒนาคุณลกัษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง และผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
   1.1.4 เนื้อหาวชิา เปนกลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร ซึ่งในระดับชวงชัน้ที ่2 เนื่องจาก 
การจัดการเรียนรูในชวงชัน้ที ่2  ตามหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศักราช 2544 กําหนดใหเวลา
เรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเพิม่มากขึ้นจากชวงชัน้ที ่1 ที่มุงเนนทักษะดานการอาน การเขียน 
และคิดคํานวณ  การพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้จงึทดลองใชกับกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
   1.1.5 กระบวนการจัดการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อใหสอดคลองกับจุดมุงหมาย 
และเนื้อหาวิชาของหลกัสูตร   ใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือ และสัญญาการเรียนเปนแนวทางในการ
ออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู 
   1.1.6 ส่ือและแหลงเรียนรู เปนการกําหนดสื่อและแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย มีความ 
สอดคลองและเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและระดับช้ันของผูเรียน 
   1.1.7 การวัดและประเมินผลหลักสูตร     เปนการวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับ
จุดมุงหมายของหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู  ดังนี้
    1.1.7.1 การประเมินผลการเรียนรูดวยการนําตนเอง   เปนการประเมินกอนการ
ทดลอง หลงัการทดลองและหลังสิน้สุดการทดลอง 1 เดอืน 
    1.1.7.2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเปนการ
ประเมินผลกอนการทดลองและหลังการทดลอง 
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    1.1.7.3 การประเมินผลการเรียนในแตละหนวยการเรียนรู   เปนการประเมินผล
ระหวางเรียนในแตละหนวยการเรียนรู 
  1.2 ผูวิจัยประเมินความสอดคลองของ (ราง) หลกัสูตร   รวมกับเพื่อนนิสิตปริญญาเอกสาขา
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร คือนายเฉลิมพล สวัสด์ิพงษ  นางสาวทักษิณา เครือหงส  และนางสาว
อังคณา  ตุงคะสมิต มีจุดประสงคเพื่อตรวจสอบความสอดคลองของเอกสาร (ราง) หลักสูตรวา 
ประกอบดวย  ความสาํคัญของการพัฒนาหลักสูตร หลักการ  จุดมุงหมาย เนื้อหาวิชา กระบวนการจดัการ
เรียนรู ส่ือและแหลงการเรียนรู  การวัดและประเมินผลการเรียนรู  เพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนาํตนเอง
ของผูเรียนในระดับประถมศกึษา มีความสอดคลองกันหรือไม หรือยงัมีขอบกพรองประการใดอีกบางที่
ควรแกไขเพิ่มเติม  หลังจากนั้นจงึปรับแก (ราง) หลักสูตรตามขอเสนอแนะ 

1.3  นาํ (ราง) หลกัสูตรไปใหกรรมการควบคมุปริญญานิพนธตรวจสอบความสอดคลอง 
ของ (ราง) หลกัสูตร เพื่อใหขอเสนแนะในการจัดทาํ (ราง) หลกัสูตร  
  1.4  นาํขอเสนอจากกรรมการควบคุมปริญญานิพนธมาปรับแก (ราง) หลักสูตรใหมีความ 
สมบูรณยิ่งขึ้น  
 2. การจัดทําเอกสารประกอบหลกัสูตร 
 ผูวิจัยจัดทําเอกสารประกอบการใชหลกัสูตร มีจุดประสงคเพื่อจัดทําเอกสารประกอบการใช
หลักสูตร ใหผูใชหลักสูตรสามารถนาํหลักสูตรที่พัฒนาขึน้ไปใชไดอยางสะดวก  คลองตัว และประสบ
ผลสําเร็จตามจุดมุงหมายของหลักสูตร  มีรายละเอยีดดังนี ้
  2.1 เอกสารประกอบหลักสตูรที่จัดทําขึน้มีดังนี ้
   2.1.1 เอกสารคูมือครูประกอบการใชหลักสูตร ประกอบดวย คาํชี้แจงในการใช
หลักสูตร ผังมโนทัศนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คาํอธิบายรายวิชา  ผลการเรียนรูที่คาดหวงั หนวย
การเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 60 ชัว่โมง 

2.1.2 เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลักสูตร  
  2.1.2.1 แบบประเมินความสอดคลองของหลักสูตร 
  2.1.2.2 แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร 
  2.1.2.3 แบบประเมินความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
  2.1.2.4 แบบแระเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
  2.1.2.5 แบบประเมินความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ 

  2.2 ในการจัดทําเอกสารประกอบการใชหลักสูตรผูวิจัยดําเนนิการดงันี ้
   2.2.1  กาํหนดจุดมุงหมายของการจัดทาํเอกสารประกอบการใชหลกัสูตร 
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   2.2.2  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อกาํหนดกรอบ   และวางแผนในการจัดทําเอกสาร
ประกอบหลักสูตร 
   2.2.3 จัดทําเอกสารประกอบการนาํหลกัสตูรไปใช 
   2.2.4 ตรวจสอบคุณภาพของเอกสารประกอบการนําหลักสูตรไปใช 
   2.2.5 ปรับแกเอกสารประกอบการนาํหลกัสูตรไปใชตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
  2.3 การจัดทาํเอกสารประกอบหลักสูตรมรีายละเอียดดงันี ้
   2.3.1 เอกสารคูมือครู  
    2.3.1.1 ศึกษาเอกสารที่หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2544   และ
หลักสูตรกลุมสาระวทิยาศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
    2.3.1.2 กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู เวลาเรียน คําอธิบายรายวิชา 
และจัดทําหนวยการเรียนรู สาระการเรียนรู   ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 รวมกับ  นางพิไลลักษณ  
โรจนวิธาน ครูผูสอนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชัน้ประถมศึกษาปที ่4 โรงเรียนวัดใหมชองลม  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 และนางสาวทพิาพรรณี โตกุดเวียน ครูผูสอนสาระ
การเรียนรูวทิยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนวดัภาษ ี สังกัดสํานกัเขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร  
มีรายละเอยีดดังนี ้
    1) วิเคราะหมาตรฐานการเรยีนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและมาตรฐาน
การเรียนรูชวงชั้นระดับชวงที ่2 เพื่อนํามามาจัดทาํเปนผลการเรียนรูที่คาดหวงัรายภาค  
    2) จัดทํากรอบสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ซึ่งไดจากการวิเคราะหผลการเรียนรู
ที่คาดหวังรายปและรายภาคที่กําหนดไวในขอ  1) ใหสอดคลองกับสาระและมาตรฐานการเรียนรูตาม
กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตรและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น   
    3) กําหนดเวลาเรียนสําหรับสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตร
สถานศกึษา  
    4) จัดทําคําอธิบายรายวิชา  โดยนําผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรูรายภาค 
รวมทั้งเวลาและจํานวนหนวยกิตที่กําหนดตามขอ1) 2) และ 3) มาเขียนเปนคําอธิบายรายวิชา ประกอบดวย 
ชื่อรายวิชา จาํนวนเวลาหรือจํานวนหนวยกิต  ผลการเรยีนรูที่คาดหวงัและสาระการเรียนรู   สําหรบัชื่อ
รายวิชาใชชื่อ สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 4 
    5) จัดทําหนวยการเรียนรู โดยนาํเอาสาระการเรียนรูรายภาคที่กาํหนดไว มาจัดทํา
เปนหนวยการเรียนรู เพื่อความสะดวกในการจัดการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรูประกอบดวย สาระ
การเรียนรู จํานวนเวลา และวิธีการจัดการเรียนรู ดังแสดงในตาราง 16  
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ตาราง 16 สาระการเรียนรู จํานวนเวลา และวิธีการจัดการเรียนรู  
 
หนวยการ
เรียนรู 

แผนการจัดการ
เรียนรู 

สาระการเรียนรู เวลา 
(ชั่วโมง) 

วิธีการจัดการเรียนรู 

1  การดํารงชีวิตของพืช 20 - 
 1 หนาที่และสวนประกอบของ

โครงสรางพืช 
8 ปริศนาความคิด รวมกันคิด 

แบงกลุมสัมฤทธิ์ สัญญาการเรียน 
 2 ปจจัยที่จําเปนตอการ

เจริญเติบโตของพืช 
4 คิดและคุย กลุมรวมมือ 

แบงกลุมสัมฤทธิ์ สัญญาการเรียน 
 3 วัฎจักรชีวิตของพืชมีดอก 3 รวมกันคิด กลุมรวมมือ  

แบงกลุมสัมฤทธิ์ สัญญาการเรียน 
 4 การสังเคราะหดวยแสง การ

หายใจและการคายน้ํา 
3 รวมกันคิด กลุมรวมมือ  

แบงกลุมสัมฤทธิ์ สัญญาการเรียน 
 5 การตอบสนองตอ

สภาพแวดลอมของพืช 
2 สืบสวนเปนกลุม แบงกลุมสัมฤทธิ์

สัญญาการเรียน 
2  การดํารงชีวิตของสัตว 10 - 
 6 ปจจัยที่จําเปนตอการ

เจริญเติบโตของสัตว 
2 สืบสวนเปนกลุม แบงกลุมสัมฤทธิ์

สัญญาการเรียน 
 7 วัฎจักรชีวิตของสัตว 4 มุมสนทนา แบงกลุมสัมฤทธิ์

สัญญาการเรียน 
 8 การอนุรักษสัตวในทองถิ่น 4 รวมกันคิด กลุมเพื่อนชวยเพื่อน 

แบงกลุมสัมฤทธิ์ สัญญาการเรียน 
3  ชีวิตกับส่ิงแวดลอม 12 - 
 9 ความสัมพันธของกลุมส่ิงมีชีวิต 5 กลุมเพื่อนชวยเพื่อน แบงกลุม

สัมฤทธิ์ สัญญาการเรียน 
 10 สภาพแวดลอมและการ

ดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 
2 รวมกันคิด แบงกลุมสัมฤทธิ์ 

สัญญาการเรียน 
 11 ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น 3 กลุมเพื่อนชวยเพื่อน แบงกลุม

สัมฤทธิ์ สัญญาการเรียน 
 12 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 2 กลุมเพื่อนชวยเพื่อน แบงกลุม

สัมฤทธิ์  สัญญาการเรียน 
4  อาหารและสารอาหาร 13 - 
 13 อาหารหลัก 5 หมู และ

สารอาหาร 
4 เลาเรื่องรอบวง คูตรวจสอบ 

แบงกลุมสัมฤทธิ์ สัญญาการเรียน 
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ตาราง 16  (ตอ) 
 
หนวยการ
เรียนรู 

แผนการจัดการ
เรียนรู 

สาระการเรียนรู เวลา 
(ชั่วโมง) 

วิธีการจัดการเรียนรู 

4  อาหารและสารอาหาร 13 - 
 14 ประโยชนของสารอาหารและ

สารอาหารที่จําเปนตอรางกาย 
3 ปริศนาความคิด แบงกลุมสัมฤทธิ์ 

สัญญาการเรียน 
 15 สารปรุงแตงรสอาหาร 3 รวมกันคิด แบงกลุมสัมฤทธิ์ 

สัญญาการเรียน 
 16 สารแตงสีอาหาร 3 รวมกันคิด แบงกลุมสัมฤทธิ์ 

สัญญาการเรียน 
5  แรงและการเคลื่อนที่ 5 - 
 17 แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ 3 แบงกลุมสัมฤทธิ์ สัญญาการเรียน 
 18 แรงเสียดทานและประโยชน

ของแรงเสียดทาน 
2 กลุมเพื่อนชวยเพื่อน แบงกลุม

สัมฤทธิ์   สัญญาการเรียน 
รวม 60  

 
 
    2.3.1.3 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู 18 แผน จาํนวน 60 ชั่วโมง โดยการวิเคราะห
หนวยการเรียนรูที่จัดทําไว  แลวนํามาจัดทําเปนแผนการจัดการเรียนรู เพื่อความสะดวกในการจัดการ
เรียนรู ในแตละแผนการจัดการเรียนรูประกอบดวย  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคการเรียนรู 
สาระการเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรู ส่ือและแหลงการเรียนรู การประเมินผลการเรียนรู แบบบันทกึ
การจัดกจิกรรมการเรียนรู ใบความรู แบบประเมินผลการเรียนรู  
    2.3.1.4 นาํแผนการจัดการเรียนรุใหกรรมการควบคุมปริญญานิพนธตรวจสอบ
ความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู และนาํขอเสนแนะของกรรมการควบคมุปริญญานิพนธมา
ปรับแกแผนการจัดการเรียนรู  
    2.3.1.5 นาํแผนการจัดการเรยีนรู  (ตวัอยางแผนการจัดการเรยีนรู ภาคผนวก  ค)   
ใหผูทรงคุณวฒุิจํานวน 10 คน  (รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ ภาคผนวก ก)  ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่
เปนครูผูสอน  ผูบริหารสถานศึกษา  และนกัวชิาการ พิจารณาความสอดคลองของแผนการจัดการเรยีนรู
แตละแผนการจัดการเรียนรู   และวิเคราะหผลการพิจารณาความสอดคลองของผูทรงคุณวุฒิดวยการ
วิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองซึ่งมีความหมายในการแปลผลคะแนน ดังนี้  
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      เห็นดวย        หมายถงึ         1 
 ไมเห็นดวย    หมายถงึ 0 
 ไมแนใจ         หมายถงึ -1 

                                                         
N

R
IOC ∑=  

เมื่อกําหนดให 
IOC   หมายถงึ  คาดัชนีความสอดคลอง 
∑R  หมายถงึ  ผลรวมของการพิจารณาของผูเชีย่วชาญ 
N  หมายถงึ  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

                         ถาคาดัชนคีวามสอดคลองของความคดิเห็นผูทรงคณุวุฒิในขอใดมีคามากกวา   หรือ
เทากับ 0.5 ถือวามีความสอดคลองสามารถนาํไปใชได แตถาคาดัชนีความสอดคลองตามความคิดเห็น
ของผูทรงคุณวุฒิในขอใดมคีานอยกวา 0.5 ถือวาไมมคีวามสอดคลองผูวิจัยไดดําเนินการปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวฒุิ  โดยมีเกณฑในการคัดเลอืกผูทรงคุณวฒุิ ดังนี ้
   1) ครูผูสอน  จํานวน 5 คน 
    1.1) มีประสบการณในการจดัทําหลักสูตรสถานศกึษา หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับการจัดการศึกษาในระดบัประถมศึกษา 
    1.2) มีประสบการณในการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรในระดับประถม 
ศึกษา  ชวงชัน้ที ่2 อยางนอย 5 ป 
   2) ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 3 คน 
    2.1) มีประสบการณในการจดัทําหลักสูตรสถานศกึษา หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับการจัดการศึกษาในระดบัประถมศึกษา 
    2.2) มีประสบการณในการเปนผูบริหารสถานศึกษา และรับผิดชอบงานดานวชิาการ
ของสถานศึกษา อยางนอย 5 ป 
   3) นักวชิาการ จํานวน 2 คน 
    3.1) มีประสบการณในการจัดทําหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา       
    3.2) มีประสบการณในการนิเทศดานการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับ
ประถมศึกษาอยางนีน้อย 5 ปและมผีลงานวิชาการที่เกี่ยวของกบัการจัดการเรียนการสอน 
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    2.3.1.6 ผลการการพิจารณาความสอดคลองของผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวของเอกสาร
คูมือครู ดังแสดงในตาราง 17 
 
 
ตาราง  17  ผลการพิจารณาความสอดคลองของเอกสารคูมือครู 
 

ความคิดเห็น  
รายการประเมิน 

เห็น
ดว
ย 

ไม
เห็น

ดว
ย 

ไม
แน
ใจ 

- ค
วาม

สอ
ดค
ลอ
ง 

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

1.  ความสอดคลองและเหมาะสมของแผน 
การจัดการเรียนรูที่ 1  

9 - 1 0.90 เปนการนําเขาสูบทเรียนใน
ภาพรวม 

2. ความสอดคลองและเหมาะสมของแผน 
การจัดการเรียนรูที่ 2 

10 - - 1.00 - 

3. ความสอดคลองและเหมาะสมของแผน 
การจัดการเรียนรูที่ 3 

10 - - 1.00 - 

4. ความสอดคลองและเหมาะสมของแผน 
การจัดการเรียนรูที่ 4 

10 - - 1.00 - 

5. ความสอดคลองและเหมาะสมของแผน 
การจัดการเรียนรูที่ 5 

10 - - 1.00 - 

6. ความสอดคลองและเหมาะสมของแผน 
การจัดการเรียนรูที่ 6 

10 - - 1.00 - 

7. ความสอดคลองและเหมาะสมของแผน 
การจัดการเรียนรูที่ 7 

10 - - 1.00 - 

8. ความสอดคลองและเหมาะสมของแผน 
การจัดการเรียนรูที่ 8 

10 - - 1.00 - 

9. ความสอดคลองและเหมาะสมของแผน 
การจัดการเรียนรูที่ 9 

10 - - 1.00 - 

10. ความสอดคลองและเหมาะสมของแผน 
การจัดการเรียนรูที่ 10 

10 - - 1.00 - 

11. ความสอดคลองและเหมาะสมของแผน 
การจัดการเรียนรูที่ 11 

10 - - 1.00  
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ตาราง  15  (ตอ) 
 

ความคิดเห็น  
รายการประเมิน 

เห็น
ดว
ย 

ไม
เห็น

ดว
ย 

ไม
แน
ใจ 

- ค
วาม

สอ
ดค
ลอ
ง 

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

11. ความสอดคลองและเหมาะสมของแผน 
การจัดการเรียนรูที่ 11 

10 - - 1.00  

13. ความสอดคลองและเหมาะสมของแผน 
การจัดการเรียนรูที่ 13 

10 - - 1.00 - 

14. ความสอดคลองและเหมาะสมของแผน 
การจัดการเรียนรูที่ 14 

10 - - 1.00 - 

15. ความสอดคลองและเหมาะสมของแผน 
การจัดการเรียนรูที่ 15 

10 - - 1.00 - 

16. ความสอดคลองและเหมาะสมของแผน 
การจัดการเรียนรูที่ 16 

10 - - 1.00 - 

17. ความสอดคลองและเหมาะสมของแผน 
การจัดการเรียนรูที่ 17 

9 - 1 0.90 สาระการเรียนรูนาจะเรียนใน
ภาคเรียนที่ 2  

18. ความสอดคลองและเหมาะสมของแผน 
การจัดการเรียนรูที่ 18 

9 - 1 0.90 สาระการเรียนรูนาจะเรียนใน
ภาคเรียนที่ 2  

 
 นอกจากนี้ผูทรงคุณวุฒิไดใหขอแสนะแนะในการเขียนจุดประสงคการเรยีนรูทกุขอควรเขียนเปน
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม เพือ่ใหการวัดและประเมนิผลสามารถวดัและสังเกตไดอยางชัดเจน  การปรับแก
ภาษาที่ใชใหถกูตองและเหมาะสมกับระดับผูเรียน  รวมทั้งการเขียนคําชี้แจงควรบอกใหครูผูสอนทราบ
วาการนําเอกสารคูมือครูนี้ไปใช  สามารถปรับเปลี่ยนหรือย ืดหยุนไดตามความเหมาะสมและบริบท
ที่นําไปใช แตทั้งนี้ยงัคงใชการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือและสัญญาการเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู 
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่สงเสริมการเรียนรูดวยการนาํตนเอง  เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยการ
นําตนเอง   และในแผนการจัดการเรียนรูที่ 17-18   ผูทรงคุณวุฒิบางทานเหน็วาควรตัดออกเนื่องจาก
สาระการเรียนรูดังกลาวควรจะเรียนในภาคเรียนที ่ 2 ทั้งนี้ผูวิจยัไมไดตัดออกเนื่องจากสาระการเรียนรู
ดังกลาวสอดคลองกับหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่จะนาํหลกัสูตรไปทดลองใช 
    2.3.1.7 ผ ู วิจัยดําเนนิการปรับแกเอกสารคูมือครูตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวฒุิ
และจัดทําเปนเอกสารคูมือครูฉบับสมบูรณ  
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   2.3.2 แบบประเมินความสอดคลองของ (ราง)  หลักสูตร  และแบบประเมินความ
เหมาะสมของ(ราง)หลักสูตร ดังนี ้
    2.3.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินความสอดคลอง
ของหลักสูตรและการประเมินความเหมาะสมของหลกัสูตร  
    2.3.2.2 .กําหนดกรอบในการสรางแบบประเมนิความสอดคลองของ (ราง) หลักสูตร
และความเหมาะสมของ (ราง) หลกัสูตร ใหมีความสอดคลองกับจุดประสงคในการประเมิน 
    2.3.2.3 สรางแบบประเมินความสอดคลองของหลกัสตูรเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 3 ระดับและแบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรเปนแบบมาตราสานประมาณคา 5 ระดับ 
    2.3.2.4  ตรวจสอบความถกูตองและครอบคลุมของประเด็นในแบบประเมิน   ความ 
สอดคลองของ (ราง) หลกัสูตรและแบบประเมนิความเหมาะสมของ (ราง) หลักสูตร รวมกับนายเฉลิมพล 
สวัสด์ิพงษ นางสาวทักษิณา เครือหงส และนางสาวอังคณา ตุงคะสมติ นิสิตปริญญาเอกสาขาการวิจัย
และพัฒนาหลกัสูตร  
    2.3.2.5  นําแบบประเมินความสอดคลองของหลักสูตร และแบบประเมินความ
เหมาะสมของหลักสูตร ไปใหกรรมการผูควบคุมปริญญานิพนธพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม และ
ความสอดคลองของแบบประเมินที่สรางขึ้น 
    2.3.2.6 ปรับปรุงแบบประเมนิความสอดคลองของ (ราง) หลักสูตรและแบบ
ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร (ราง) ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 
   2.3.3 แบบประเมินความสามารถในการเรยีนรูดวยการนาํตนเอง 
    2.3.3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรยีนรูดวยการนาํตนเอง 
    2.3.3.2 นาํกรอบพฤติกรรมบงชี้การเรียนรูดวยการนําตนเองที่ผานการพิจารณา
จากผูทรงคณุวฒุิ มาสรางเปนแบบประเมนิความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองตามกระบวนการ
เรียนรูดวยการนําตนเองทัง้ 5 ข้ันตอน เปนแบบประมาณคา 3 ระดับ จํานวน  35 ขอ  
    2.3.3.3 นําแบบประเมินความสามารถในการเรียนรูดวยการนาํตนเอง ที่สรางขึน้
ใหกรรมการควบคุมปริญญานพินธพิจารณาความสอดคลองของขอรายการประเมนิตามกระบวนการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง 5 ข้ันตอน  แลวนําขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงแกไขขอรายการประเมนิ  
    2.3.3.4 นําแบบประเมินความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองไปใหผูทรงคณุวุฒิ
จํานวน 5 คน  (รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ ภาคผนวก ก)  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพนิิจ (Face Validity) เปน
การพิจารณาความสอดคลองของ ประเดน็ประเมนิกับความหมายเชงิพฤตกิรรมการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง  และวเิคราะหผลการพิจารณาความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญดวยการวิเคราะหคาดัชนีความ
สอดคลองซึ่งมีความหมายในการแปลผลคะแนน ดังนี ้ 
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      เห็นดวย        หมายถงึ         1 
 ไมเห็นดวย    หมายถงึ 0 
 ไมแนใจ         หมายถงึ -1 

                                                         
N

R
IOC ∑=  

เมื่อกําหนดให 
IOC   หมายถงึ  คาดัชนีความสอดคลอง 
∑R  หมายถงึ  ผลรวมของการพิจารณาของผูเชีย่วชาญ 
N  หมายถงึ  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
ถาคาดัชนีความสอดคลองของความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิในขอใดมีคามากกวาหรือเทากบั 

0.5 ถือวามีความสอดคลองสามารถนาํไปใชได  แตถาคาดัชนีความสอดคลองตามความคิดเห็น
ของผูทรงคุณวุฒิในขอใดมคีานอยกวา 0.5 ถือวาไมมีความสอดคลองผูวิจัยไดดําเนินการปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวฒุิ   

ผูทรงคุณวุฒิประกอบไปดวยผูทรงคุณวุฒิ ดานการจัดการเรียนรูในระดับประถมศึกษา
จํานวน 3 คน  ระดับอุดมศึกษา จาํนวน 1 คน ดานการวดัและประเมินผล จํานวน 1 คน โดยมีเกณฑใน
การคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิดังนี ้

        1) ดานการจัดการเรียนรู 
  1.1) มีประสบการณในการจดัการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาชวงชัน้ 

ที่ 2 อยางนอย 5 ปและมีผลงานวิชาการทีเ่กี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน จํานวน 1 คน 
     1.2) มีประสบการณในการนิเทศ   ดานการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับ
ประถมศึกษาอยางนีน้อย 5 ป และมีผลงานวชิาการที่เกีย่วของกับการจัดการเรยีนการสอน จํานวน 2 คน  
     1.3) มีประสบการณในการจดัการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ  
การเรียนรูดวยการนาํตนเอง จาํนวน 1 คน 
    2) ดานการวัดและประเมินผล 
     2.1) มีประสบการณในการจดัการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา 
     2.2) มีประสบการณในดานการวัดและประเมินการเรียนรูของผูเรียนในระดับ
ประถมศึกษา อยางนอย 5 ป และมีผลงานวิชาการที่เกีย่วของกับดานการวัดและประเมินผล 
   2.3.3.5 ผลการการพิจารณาความสอดคลองของแบบประเมินการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง ของผูทรงคุณวุฒ ิดังแสดงในตาราง 18 
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ตาราง 18  ผลการพิจารณาความสอดคลองของแบบประเมินความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
 

ความคิดเห็น  
พฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง 

เห็น
ดว
ย 

ไม
เห็น

ดว
ย 

ไม
แน
ใจ 

- ค
วาม

สอ
ดค
ลอ
ง 

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

ริเร่ิมการเรียนรูดวยตนเอง      
1. รูวาตนเองสนใจศึกษาคนควาหรือเรียนรูในเร่ืองใด 5 - - 1.00 - 
2. เมื่อมีส่ิงที่สนใจ จะศึกษาคนควา และเรียนรูใหได 5 - - 1.00 - 
3.  คนควาจากแหลงเรียนรูตางๆ เพื่อใหมีความรู
เพิ่มเติม เชน อานหนังสือพิมพ หรือสอบถามจากผูรู 

5 - - 1.00 - 

4. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน ครูผูสอน ในเรื่อง
ที่สนใจ 

4 - 1 0.80 - 

5. อาน หรือศึกษาคนควาเฉพาะเรื่องที่ครูผูสอนบอก 4 - 1 0.80 ความหมายเหมือนกับขอ 8 
6. เรียนรูตามที่เพื่อนในหองสวนใหญสนใจ 3 - 2 0.60 วัดเหมือนกับขอ 2 คือความ

สนใจที่จะเรียนรูดวยตนเอง 
7. ตองการเรียนรูเพียงลําพังคนเดียว 4 - 1 0.80 ควรปรับเปน เรียนรูรวมกับ

เพื่อนในชั้นเรียน หรือผูอื่น 
8. ชอบการเรียนรูที่มีครูคอยบอกวาในแตละขั้นตอน
ตองทําอะไร อยางไร 

3 1 1 0.60 ความหมายเหมือนกับขอ 5  

9. อานหนังสือหรือเตรียมบทเรียนลวงหนา 5 - - 1.00 เปนความรับผิดชอบ 
กําหนดเปาหมายในการเรียนรู      
10. มีเปาหมายในการเรียนรู วาตองการเรียนรูอะไร 5 - - 1.00 - 
11. กําหนดเปาหมายการเรียนรูตามที่เพื่อนบอก 3 1 1 0.60 ควรเปน “เลือกเปาหมาย” 

แทน คลายกับขอ 10 
12. มีเปาหมายการเรียนรูตรงกับความสนใจของ
ตนเอง 

4 - 1 0.80 ควรปรับเปน เลือกเปาหมาย 
แทนมีเปาหมาย 

13. รูวาในแตละเรื่องที่เรียนรูนั้น เรียนไปเพื่ออะไร 3 1 1 0.60 “รู” ไมสะทอนวากําหนด
เปาหมายได 

14. เรียนรูไดทันทีโดยไมตองคิดไวกอนลวงหนา 5 0 0 1.00 - 
วางแผนการเรียนรู      
15. เมื่อมีปญหาในการเรียนรูแลวไมตองการจะเรียนรู
ในเรื่องนั้น 

3 1 1 0.60 ไมใชการวางแผนการเรียนรู 
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ตาราง 18 (ตอ) 
 

ความคิดเห็น  
พฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง 

เห็น
ดว
ย 

ไม
เห็น

ดว
ย 

ไม
แน
ใจ 

- ค
วาม

สอ
ดค
ลอ
ง 

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 วางแผนการเรียนรู      
16. บอกไดวาวิธีการเรียนรูใดเหมาะสมกับเรื่องที่สนใจ 5 - - 1.00 - 
17. ไมรูจะเริ่มเรียนรูในเรื่องใดเปนลําดับกอนหลัง 3 - 2 0.60 “รู” ปรับเปน ทราบ และไม

ควรใชคําถาม ปฏิเสธ 
18. ไมทราบวาจะศึกษา คนควาหาความรูเพิ่มเติมได
จากแหลงใด 

3 1 1 0.60 ควรเปน เรียนรูในเรื่องที่ยาก
และทาทายความสามารถ  
เพราะจะสะทอนถึงความ 
สามารถในการหาความรู 

19. การเรียนรูในแตละครั้ง บอกตนเองไดวาเรียนรู
เร่ืองอะไร 

5 - - 1.00 ปรับเปน บอกตนเองไดวาใน
แตละครั้งเรียนรูเร่ืองใด 

20. หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญ 5 - - 1.00 - 
21. ไมตองการวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง 5 - - 1.00 - 
เรียนรูตามแผนการเรียนรูที่วางไว      
22. เรียนรูตามแผนการเรียนรูไดดวยตนเอง 5 - - 1.00 - 
23.  มีเวลาเรียนรูในส่ิงที่ชอบมากที่สุด 5 - - 1.00 มีเวลาเรียนรูในเร่ืองที่

ตองการเรียนรู 
24. ไมอยากเรียนเมื่อทํางานที่ไดรับมอบหมายไมเสร็จ 3 1 1 0.60 ควรตัดออก ทําใหเกิด

ความรูสึกเชิงลบ 
25. จะไมชวยเหลือเพื่อนจนกวางานของตนเองจะ
เรียบรอย 

5 - - 1.00 ไมควรขึ้นตนคําถามดวย 
ปฏิเสธ เด็กอาจไมเขาใจ 

26. ตั้งใจทํางานทุกอยางเต็มความสามารถ 5 - - 1.00 - 
27. ทํางานรวมกับเพื่อนที่สนิทเทานั้น 5 - - 1.00 - 
28. ไมพอใจเมื่อผูอื่นทํางานไดไมดีอยางที่ขาพเจาคิด 4 - 1 0.80 ปฏิเสธซอนปฏิเสธ 
29. ขอรองใหผูอื่นชวยเหลือทันทีเมื่อขาพเจาทํางาน
ไมได  

5 - - 1.00 เมื่อทํางานไมไดจึงขอความ
ชวยเหลือจากผูอื่น 

 
 



 103

ตาราง  18  (ตอ) 
 

ความคิดเห็น  
พฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง 

เห็น
ดว
ย 

ไม
เห็น

ดว
ย 

ไม
แน
ใจ 

- ค
วาม

สอ
ดค
ลอ
ง 

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

ประเมินผลการเรียนรู      
30.ไมตองการใหผูอื่นวิพากษวิจารณงานของขาพเจา 5 - - 1.00 ไมควรขึ้นตนคําถามดวย 

ปฏิเสธ 
31.พึงพอใจในผลการปฏิบัติงานหรือผลการเรียนรูของ
ตนเอง 

5 - - 1.00 - 

32. ชื่นชมและยอมรับผลงานของเพื่อน 4 - 1 0.80 ปรับ ผลงาน เปน 
ความสามารถในการเรียนรู 

33. เชื่อวาตนเองสามารถเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นได 5 - - 1.00 - 
34. ปรับปรุงผลการเรียนรูตนเองตามขอเสนอแนะของ
เพื่อน 

3 - 2 0.60 ความหมายเหมือนขอ 35 

35. ฟงความคิดเห็นของเพื่อนในกลุม 2 2 1 0.40 ความหมายเหมือนขอ 34 
 
 
    2.3.3.5 ปรับปรุงแบบประเมินความสามารถในการเรียนรูดวยการนาํตนเอง  ตาม 
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวฒุิ  แบบประเมินความสามารถในการเรียนรูดวยการนาํตนเอง จาํนวน 30 
ขอ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ  (แบบประเมนิความสามารถในการเรียนรูดวยการนาํตนเอง 
ภาคผนวก ฉ)  โดยมีความหมายและการแปลผลคาคะแนนเฉลี่ยการเรยีนรูดวยการนาํตนเอง ดงันี ้
    ระดับคะแนนความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียน  
     แทบจะไมเคย    1 คะแนน 
     เปนบางครั้ง       2 คะแนน 
     เปนประจาํ        3 คะแนน 
 และแปลความหมายของคาคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง  ดงันี ้ 
 มีความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองระดับนอย           1.00  -  1.67 
 มีความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองระดับปานลาง     1.68  -  2.34 
 มีความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองระดับมาก           2.35  -  3.00 
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    2.3.3.6 นําแบบประเมินความสามารถในการเรียนรูดวยการนาํตนเอง ไปทดลอง
ใช (Try out)     กับผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที ่4  โรงเรียนวดัใหมชองลม  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 ในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2548  จํานวน 29 คน เพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช เวลาที่ใชในการทาํแบบประเมิน และหาประสิทธิภาพาของแบบประเมิน    
ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( tcoefficien−α )   0.85 
    2.3.3.7 ปรับปรุงแกไขภาษาที่ใชในแบบประเมินความสามารถในการเรียนรูดวยการ
นําตนเอง และจัดทําเปนแบบประเมินความสามารถในการเรียนรูดวยการนาํตนเองฉบับสมบูรณ 
   2.3.4 แบบประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
    2.3.4.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช 
2544 และหลกัสูตรกลุมสาระวิทยาศาสตร   
    2.3.4.2 นาํผลการเรียนรูทีค่าดหวงัรายภาค    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร    
ชั้นประถมศกึษาปที ่ 4  มาวิเคราะหคาน้ําหนกัจํานวนขอทดสอบในแตละหนวยการเรียนรูรวมกับนาง
พิไลลักษณ  โรจนวิธาน ครูผูสอนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที ่ 4 โรงเรียนวดัใหม
ชองลม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 และนางสาวทพิาพรรณี โตกุดเวียน  
ครูผูสอนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที ่ 4 โรงเรียนวัดภาษ ี สังกัดสํานกัเขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร เพื่อกําหนดจํานวนขอสอบในแตละหนวยการเรียนรู  
    2.3.4.3 สรางแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จํานวน 60 ขอ  ตามโครงสรางตารางวิเคราะหจาํนวนขอสอบดังแสดงในตาราง 19 
 
 
ตาราง 19  คาน้ําหนกัจํานวนขอสอบในแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
แผนการ

จัดการเรียนรู 
เรื่อง น้ําหนัก 

จํานวนขอสอบ 
จํานวนขอสอบ 
ที่สรางขึ้น 

 หนวยการเรียนรูเรื่อง การดํารงชีวิตของพืช 10 20 
1 หนาที่และสวนประกอบของโครงสรางพืช 4 8 
2 ปจจัยที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของพืช 2 4 
3 วัฎจักรชีวิตของพืชมีดอก 1 3 
4 การสังเคราะหดวยแสง การหายใจและการคายน้ํา 2 3 
5 การตอบสนองตอสภาพแวดลอมของพืช 1 2 
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ตาราง 19 (ตอ) 
 
แผนการ

จัดการเรียนรู 
เร่ือง น้ําหนัก 

จํานวนขอสอบ 
จํานวนขอสอบ 
ที่สรางขึ้น 

 หนวยการเรียนรูเร่ือง การดํารงชีวิตของสัตว 5 10 
6 ปจจัยที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของสัตว 1 2 
7 วัฎจักรชีวิตของสัตว 2 4 
8 การอนุรักษสัตวในทองถิ่น 2 4 
 หนวยการเรียนรูเร่ือง ชีวิตกับส่ิงแวดลอม 6 12 
9 ความสัมพันธของกลุมส่ิงมีชีวิต 3 5 

10 สภาพแวดลอมและการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 1 2 
11 ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น 1 3 
12 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 1 2 

 หนวยการเรียนรูเร่ือง อาหารและสารอาหาร 7 13 
13 อาหารหลัก 5 หมู และสารอาหาร 2 4 
14 ประโยชนของสารอาหารและสารอาหารที่จําเปน

ตอรางกาย 
2 3 

15 สารปรุงแตงรสอาหาร 1 3 
16 สารแตงสีอาหาร 2 3 

 หนวยการเรียนรูเร่ือง ชีวิตกับส่ิงแวดลอม 6 12 
13 ความสัมพันธของกลุมส่ิงมีชีวิต 3 5 
14 สภาพแวดลอมและการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 1 2 
15 ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น 1 3 
16 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 1 2 

 หนวยการเรียนรูเร่ือง แรงและการเคลื่อนที่ 2 5 
17 แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ 1 3 
18 แรงเสียดทานและประโยชนของแรงเสียดทาน 1 2 

รวม 30 60 
 
 
    2.3.4.4 นาํแบบประเมินผลสมัฤทธิท์างการเรียน จาํนวน 60 ขอ ใหผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 3 คน (รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ ภาคผนวก ก) พิจารณาความสอดคลองของขอสอบเปนรายขอและ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง พรอมทั้งใหขอเสนอแนะเพิ่มเตมิในการปรับแกแบบประเมนิผลสัมฤทธิท์างการ
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เรียน  และวิเคราะหผลการพจิารณาความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญดวยการวเิคราะหคาดัชนีความ
สอดคลองซึ่งมีความหมายในการแปลผลคะแนน ดังนี ้ 
      เห็นดวย        หมายถงึ         1 

 ไมเห็นดวย    หมายถงึ 0 
 ไมแนใจ         หมายถงึ -1 

                                                         
N

R
IOC ∑=  

เมื่อกําหนดให 
IOC   หมายถงึ  คาดัชนีความสอดคลอง 
∑R  หมายถงึ  ผลรวมของการพิจารณาของผูเชีย่วชาญ 
N  หมายถงึ  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
ถาคาดัชนีความสอดคลองของความคิดเห็นผูทรงคุณวฒุิในขอใดมีคามากกวาหรือ

เทากับ 0.5 ถอืวามีความสอดคลองสามารถนาํไปใชได แตถาคาดัชนีความสอดคลองตามความคิดเห็น
ของผูทรงคุณวุฒิในขอใดมคีานอยกวา  0.5   ถือวาไมมคีวามสอดคลองผูวิจัยไดดําเนินการปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวฒุิ   
    ผูทรงคุณวุฒทิั้ง 3 คน ประกอบดวย 
    1) ครูผูสอนวทิยาศาสตร ชัน้ประถมศึกษาปที ่4 โรงเรียนวัดใหมชองลม 
    2) ครูผูสอนวทิยาศาสตร ข้ันประถมศึกษาปที ่4 โรงเรียนวัดภาษ ี
    3) นักวชิาการดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนในระดับ
ประถมศึกษา 
    2.3.4.5  จากผลการพิจารณาความสอดคลองของผูทรงคุณวุฒทิั้ง 3 คน  ผูวิจัย
คัดเลือกขอสอบที่มี มีคามากกวาหรือเทากบั 0.5 ข้ึนไป และปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
แตถาคาดัชนคีวามความคดิเห็นของผูเชีย่วชาญขอใดมีคานอยกวา 0.5 ถือวาไมมีความสอดคลองจึง
ตัดออก ทําใหไดแบบประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรียนจํานวน 43 ขอ  
    2.3.4.6  นําแบบประเมนิผลสัมฤทธิท์างการเรยีนจาํนวน 43 ขอ ไปทดลองใชกบั
ผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่  4   โรงเรียนวัดใหมชองลม   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต 2 ในภาคเรียนที ่2 ปการศกึษา 2548  จํานวน 29 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
ของภาษาที่ใช เวลาที่ใชในการทําแบบประเมิน หาคาความยากงายของขอสอบ และคัดเลือกขอทดสอบ
ที่มีคาความยากงาย  0.20-0.80 มาพจิารณารวมกับคาน้ําหนกัจํานวนขอในแตละหนวยการเรียนรู  ได
แบบประเมนิผลสัมฤทธิท์างการเรยีนจาํนวน 30 ขอ (ภาคผนวก ช แบบประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรียน) มี
คาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( tcoefficien−α )   0.94  
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   2.3.5 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเกีย่วของ 
    2.3.5.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินความพึงพอใจใน
การนาํหลกัสตูรไปทดลองใช  
    2.3.5.2 .กําหนดกรอบในการสรางแบบประเมินความพงึพอใจในการทดลองใช
หลักสูตรดานผูวิจัย ดานเอกสารหลกัสูตร ดานผูเรียนและดานครูผูสอน 
    2.3.5.3 สรางแบบประเมินความพึงพอใจในการทดลองใชหลักสูตร   เปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ 
    2.3.5.4  ตรวจสอบความถกูตองและสอดคลองแบบประเมินความพึงพอใจใน
การทดลองใชหลักสูตร ในประเด็นตางๆ ของแบบประเมนิ รวมกับนายเฉลิมพล สวัสด์ิพงษ  นางสาว
ทักษิณา เครือหงส และนางสาวอังคณา ตุงคะสมิต นิสิตปริญญาเอกสาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  
    2.3.5.5 นําขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงแบบประเมินความพึงพอใจในการทดลองใช
หลักสูตร (แบบประเมินความพึงพอใจในการทดลองใชหลักสูตรภาคผนวก ฌ) 
    2.3.5.6 การวิเคราะหคาคะแนนพงึพอใจในการทดลองใชหลักสูตรจากผูทีเ่กี่ยวของ 
โดยการคํานวณคะแนนเฉลีย่และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจ มีระดับคะแนน
และการแปลความหมายของคะแนน ดังนี ้
    ระดับคะแนนความพึงพอใจ  
    มีความพึงพอใจนอยที่สุด    1 คะแนน 
    มีความพึงพอใจนอย           2 คะแนน 
    มีความพึงพอใจปานกลาง   3 คะแนน 
    มีความ พึงพอใจมาก            4 คะแนน 
    มีความพึงพอใจมากที่สุด    5 คะแนน 
    และแปลความหมายของคาคะแนนเฉลี่ย ดังนี ้
    มีความพึงพอใจนอยที่สุด   1.00 – 1.80  คะแนน 
    มีความพึงพอใจนอย          1.81 – 2.60  คะแนน 
    มีความพึงพอใจปานกลาง  2.61 – 3.40  คะแนน 
    มีความพึงพอใจมาก          3.41 – 4.20  คะแนน 
    มีความพึงพอใจมากที่สุด   4.21 -  5.00  คะแนน  
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3. การประเมิน (ราง) หลักสตูร 
การประเมนิ (ราง) หลักสูตรเพื่อตรวจสอบคุณภาพของ (ราง)   หลกัสูตรกอนนาํไปศกึษานาํรอง 

โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน (รายชือ่ผูทรงคุณวุฒ ิภาคผนวก ก)  ซึง่เปนผูทีม่ีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการพฒันาหลกัสูตร  และมปีระสบการณในการพฒันาหลักสูตรที่เกี่ยวของกบัการจดัการศึกษา
ในระดับประถมศึกษา  อยางนอย 5 ป 
  3.1 ความสอดคลองของรางหลักสูตร 
   3.1.1 นาํ (ราง) หลักสูตร ไปใหผูทรงคุณวฒุิจํานวน 5 คน พิจารณาความสอดคลอง
ของ (ราง) หลกัสูตร และวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองซึ่งมีความหมายในการแปลผลคะแนน ดังนี ้ 
      เห็นดวย        หมายถงึ         1 

 ไมเห็นดวย    หมายถงึ 0 
 ไมแนใจ         หมายถงึ -1 

                                                         
N

R
IOC ∑=  

เมื่อกําหนดให 
IOC   หมายถงึ  คาดัชนีความสอดคลอง 
∑R  หมายถงึ  ผลรวมของการพิจารณาของผูเชีย่วชาญ 
N  หมายถงึ  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
ถาคาดัชนีความสอดคลองของความคิดเห็นผูทรงคุณวฒุิในขอใดมีคามากกวาหรือ

เทากับ 0.5 ถือวามีความสอดคลองสามารถนาํไปใชได แตถาคาดัชนีความสอดคลองตามความคิดเห็น
ของผูทรงคุณวุฒิในขอใดมคีานอยกวา 0.5 ถือวาไมมคีวามสอดคลองผูวิจัยไดดําเนินการปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวฒุิ   
   3.1.2  ผลการพิจารณาความสอดคลองของผูทรงคุณวฒุิเกี่ยวกับ  (ราง)  หลกัสูตร   
ดังแสดงในตาราง 20 
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ตาราง 20  ผลการพิจารณาความสอดคลองของ (ราง) หลักสูตร  
 

ความคิดเห็น  
รายการประเมิน 

เห็น
ดว
ย 

ไม
เห็น

ดว
ย 

ไม
แน
ใจ 

- ค
วาม

สอ
ดค
ลอ
ง 

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ความสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรสอดคลองกับ
จุดมุงหมายหลักสูตร 

5 - - 1.00 - 

2. หลักการของหลักสูตรมีความสอคลองกับ
ความสําคัญในการพัฒนาหลักสูตร 

5 - - 1.00 - 

3. จุดมุงของหลักสูตรสอดคลองกับหลักการของ
หลักสูตร 

5 - - 1.00 - 

4.  สาระการเรียนรูสอดคลองกับจุดมุงหมายหลักสูตร 5 - - 1.00  
5. การจัดการเรียนรูสอดคลองกับจุดมุงหมายหลักสูตร 5 - - 1.00 การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ

ที่นําไปใชควรประยุกตใช 
หลายๆ รูปแบบรวมกัน 

6. ส่ือและแหลงการเรียนรูสอดคลองกับจุดมุงหมาย
หลักสูตร 

5 - - 1.00 - 

7. การวัดและประเมินผลสอดคลองกับจุดมุงหมาย
หลักสูตร 

5 - - 1.00 - 

 
 
  3.1.3 ผ ู วิจัยดาํเนนิการปรับแก (ราง) หลักสูตร ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒ ิและ
การจัดกิจกรรมในแผนการจดัการเรียนรูบางแผนการจัดการเรียนรู   ผูวิจัยใชรูปแบบการเรียนรูแบบ
รวมมือมากกวา 1 รูปแบบ 
 3.2. ความเหมาะสมของ (ราง) หลักสูตร 
  3.2.1 นาํ (ราง) หลักสูตรไปใหผูทรงคุณวฒุิจํานวน 5 คน พิจารณาความเหมาะสมของ 
(ราง) หลักสูตร และวิเคราะหคาคะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความหมายของระดับคะแนน
และการแปลความหมายคาคะแนนเฉลีย่ความเหมาะสมของ (ราง) หลักสูตร ดังนี ้
    ระดับคะแนนความเหมาะสมของ (ราง) หลักสูตร 
    มีความเหมาะสมนอยที่สุด   1 คะแนน 
    มีความเหมาะสมนอย 2 คะแนน 
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    มีความเหมาะสมปานกลาง 3 คะแนน 
    มีความเหมาะสมมาก 4 คะแนน 
    มีความเหมาะสมมากที่สุด 5  คะแนน 
   การแปลความหมายคาคะแนนเฉลีย่ ดังนี ้
    มีความเหมาะสมนอยที่สุด   1.00 – 1.80  คะแนน 
    มีความเหมาะสมนอย 1.81 – 2.60  คะแนน 
    มีความเหมาะสมปานกลาง 2.61 – 3.40  คะแนน 
    มีความเหมาะสมมาก 3.41 – 4.20  คะแนน 
    มีความเหมาะสมมากที่สุด 4.21 -  5.00  คะแนน 
 
  3.2.2  ผลการพิจารณาความเหมาะสมของ (ราง) หลักสตูร ของผูทรงคุณวุฒิ ดังแสดงใน
ตาราง 21 
 
 
ตาราง 21  ผลการพิจารณาความเหมาะสมของ (ราง) หลักสตูร 
 

ระดับความคิดเห็น  รายการประเมิน  
x  ..DS  ความหมาย 

1. ความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตร 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
2. หลักการของหลักสูตร 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
3. จุดมุงหมายหลักสูตร 4.80 0.44 เหมาะสมมากที่สุด 
4. เนื้อหาวิชา 4.60 0.89 เหมาะสมมากที่สุด 
5. กระบวนการจัดการเรียนรุ  5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
6. ส่ือและแหลงการเรียนรู 4.80 0.44 เหมาะสมมากที่สุด 
7. การประเมินผลหลักสูตร 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
8. ระยะเวลาในการทดลองใชหลักสูตร 4.40 0.89 เหมาะสมมากที่สุด 

 
 

  3.2.3  ผูวิจัยดาํเนนิการปรับแก (ราง) หลักสูตรในประเด็นเกี่ยวกับความถูกตองและ
เหมาะสมของภาษาที่ใชตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒ ิ
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 4. การศึกษานํารอง 
 การศึกษานาํรอง มจีุดประสงคเพื่อ    ตรวจสอบความเปนไปไดของการนําหลักสูตรไปใชใน
สถานศกึษา  ตลอดจนปญหาและอุปสรรคระหวางการทดลองใชหลกัสูตร   ผูวิจยัไดประสานขอความ
รวมมือในการศึกษานํารองหลักสูตร   จากโรงเรยีนวัดใหมชองลม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร  เขต 1   โดยชี้แจงจุดประสงคของการเขาไปศึกษานํารองในสถานศึกษาแกผูบริหาร
สถานศกึษา ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548  
 ผูวิจัยวางแผนในการเขาไปโรงเรียนวัดใหมชองลมสัปดาหละ 2 วนั  ซึ่งเปนวนัที่มกีารจัดการ
เรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่  4  ตลอดภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 
2548  เพื่อสรางความสัมพนัธและทําความรูจักกับครูผูสอน  และผูเรยีนในระดับช้ันประถมศึกษาปที ่4 
ใหเกิดความไววางใจในการนําหลักสูตรไปศึกษานํารอง โดยผูวิจัยไดเปนผูชวย  ครูประจําชั้น ชั้นประถม 
ศึกษาปที่ 4 และเปนผูชวยสอนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร การศึกษานาํรองหลักสูตร  
มีรายละเอยีดดังนี ้
 4.1  ศึกษานํารองหลักสูตร กับผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4/1จํานวน 29 คน ในภาคเรียนที ่
2 ปการศึกษา 2548 สัปดาหละ 2 ชัว่โมง  ในชัว่โมงแรกของการศึกษานํารองผูวิจัยชีแ้จงทาํความเขาใจ
กับผูเรียนเกี่ยวกับจุดมุงหมายในการศึกษานาํรองหลกัสตูร วิธีการจัดการเรียนรูใหกบัผูเรียนและสาระ
การเรียนรูที่ผูเรียนจะเรียนรู  ชัว่โมงที ่ 2-6 จัดการเรียนรูในหนวยการเรียนรู แรงและการเคลื่อนที่ 2 
แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 5 ชัว่โมง ดงันี ้
  4.1 แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถ ุ จาํนวน 3 ชั่วโมง 
  4.2 แรงเสียดทานและประโยชนของแรงเสียดทาน จาํนวน 2 ชั่วโมง 
 4.2  ผลการศึกษานํารองสรุปไดดังนี ้
  4.2.1 การจัดการเรียนรูเปนกลุมทาํใหผูเรยีนไดเรียนรูทีจ่ะชวยเหลือซึง่กันและกัน เชน
ผูเรียนทีเ่รียนเกงไดชวยเหลอืผูเรียนทีเ่รียนออนในการเขียนสัญญาการเรียนดวยการชวยแนะนาํเพื่อน 
ที่ไมเขาใจ  ชวยตรวจสอบความถกูตองของภาษาที่เขยีน  และความถูกตองของสัญญาการเรยีน  และ
ทําเปนตัวอยางใหเพื่อนใหกลุมดู โดยมีครูผูสอนเปนผูคอยใหความชวยเหลือแนะนาํ  สําหรับผูเรียนที่
เรียนออนกวาจะชวยเหลือเพื่อนในการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณในการเรียน ใหเพื่อนยืมของใชของตนเอง  
แสดงความมนี้ําใจตอบเพื่อนที่ชวยเหลือตนเอง 
  4.2.2 การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ผูเรยีนในแตและกลุมมีทัง้ผูเรียนที่เกงและออน 
ในชวงแรกผูเรียนที่เรียนเกงตองการจะอยูกลุมเดียวกัน มากกวาที่จะอยูกลุมเดียวกบัผูเรียนที่เรียนออน 
หรืออานเขยีนไมคลอง เพราะทําใหการทํางานกลุมลาชา     ครูผูสอนและผูวิจัยจงึตองจดักลุมใหกับผูเรียน  
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โดยใชวิธีการจัดแบงกลุมผูเรียนที่เรียนเกงและปานกลางกอน แลวจึงใหผูเรียนกลุมออนจํานวน 9 คน 
เลือกเขากลุมกับเพื่อนกลุมใดก็ได กลุมละ 1-2 คน 
  4.2.3  การจัดการเรียนรูที่ใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ ทาํใหผูเรยีนที่เกงไดชวยเหลือ
ผูเรียนทีเ่รียนออนกวา  โดยผูวิจัยตองใหแรงเสริมกับผูเรียนโดยการชมเชยผูเรียนที่ใหความชวยเหลือ
เพื่อนๆ ในกลุม สําหรับผูเรียนที่เรียนออนตองคอยกระตุนใหผูเรียนรูสึกวาตนเองสามารถทาํไดแตตอง
ใชเวลาและความพยายามมากขึ้น สามารถซักถามครู และเพื่อนในกลุมได 
  4.2.4 ผูเรียนชอบกิจกรรมการแขงขันเปนกลุม เพราะทาํใหสมาชิกทกุคนในกลุมรูสึกดใีจเมื่อ
สามารถทําไดสําเร็จหรือเปนผูชนะ  รูสึกสนุกที่ไดทํางานรวมกับเพื่อนๆ เมื่อแขงขันเปนรายบุคคลพบวา
มีแตผูเรียนที่เรียนเกงเขารวมการแขงขัน  โดยผูเรียนที่เรียนออนจะไมใหความสนใจวาตองทําอะไรบาง
เนื่องจากคิดวาอยางไรตนเองก็สูเพื่อนที่เรียนเกงไมได ซึ่งสงผลใหผูเรียนไมอยากเรียน และไมอยากทํางาน
สงครู  นอกจากนี้ยงัพบวาผูเรียนไมชอบการเรียนการสอนที่ครูผูสอนใหนัง่ทาํงานหรอืใหอานหนังสืออยู
เฉพาะที่โตะของตัวเอง  
  4.2.5 การใชสัญญาการเรียน  ในชัว่โมงแรกที่สอนโดยใชสัญญาการเรียน ผูเรียนใชเวลา
ประมาณ 1 ชั่วโมงกวาจะเขียนสัญญาการเรียนไดถูกตองครบทุกคน เนื่องจากผูเรียนยังไมเขาใจรูปแบบ
และวิธีการทําสัญญาการเรยีน เนื่องจากระยะเวลาที่ใชในการศึกษานํารองเปนระยะเวลาสั้นๆ และ
ผูเรียนยงัไมเคยมีประสบการณในการเขียนจุดประสงคการเรียนรูมากอน ซึง่มีผูเรียนประมาณ 4-5 คน
ที่อานและเขียนไมคลอง ทําใหผูเรียนทํางานชากวาเพื่อนคนอืน่ๆ ทาํใหครูผูสอนตองดูแลอยางใกลชิด 
  4.2.6 การเขยีนจุดประสงคการเรียนรูในสญัญาการเรียน  เมื่อครูผูสอนชี้แจงจุดประสงค
การเรียนรูตามแผนการเรียนรูแลว ใหผูเรียนทัง้หองเรยีนรวมกันแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับจุดประสงค
การเรียนรูที่ครูผูสอนชี้แจง   วาตองการใหผูเรียนทาํอะไร   โดยครูตองใชคําถามกระตุนใหผูเรียนแสดง
ความคิดเหน็ แลวใหผูเรียนรวมกันสรุปเปนจุดประสงคการเรียนรูของผูเรียนเองกอน ถาปลอยใหผูเรียน
เขียนจุดประสงคการเรียนรูดวยตนเองแลวผูเรียนจะไมเขาใจวาจะเขียนอยางไร   ครูผูสอนจึงตองคอย
กระตุนดวยคาํถามและใหคําแนะนาํ   
  4.2.7 มีผูเรียนประมาณ 4-5 คนที่อานและเขียนไมคลอง ครูผูสอนจึงจําเปนตองใหความ
ชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคล โดยเขียนตัวอยางลงในกระดาษใหผูเรียนดูวาจะตองเขียนอยางไร แลว
ใหผูเรียนเขยีนตามครูผูสอน 
 
ขั้นที่ 3 การทดลองใชหลักสูตร  
 ข้ันตอนการทดลองใชหลักสตูร มีจุดประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปไดของการนาํหลักสูตรไป
ใชปฏิบัติจริงในสถานศึกษา  โดยใชแบบแผนการทดลองแบบกลุมเดียววัดกอนและหลังการทดลอง และ
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วัดหลังสิน้สุดการทดลองเพือ่วัดความคงทนของการเรยีนรูดวยการนาํตนเอง (Repeated Measures 
Design)   
 การทดลองใชหลักสูตร ง มีจุดประสงคเพื่อตรวจสอบความเปนไปไดของการนาํหลักสูตรไป
ใชในสถานศึกษา  ตลอดจนปญหาและอปุสรรคระหวางการทดลองใชหลักสูตร  ผูวิจัยไดประสานขอ
ความรวมมือในการศึกษานํารองหลักสูตร จากโรงเรียนวดัภาษี สังกัดสํานักงานวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 
โดยชี้แจงจุดประสงคของการเขาไปทดลองใชหลกัสูตรในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 ใหผูบริหาร
สถานศกึษารบัทราบ  
 กอนดําเนนิการทดลองใชหลกัสูตรผูวิจัยวางแผนในการเขาไปโรงเรียนวัดภาษีสัปดาหละ 2 
วันที่มีการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรุวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที ่ 4  ตลอดภาค
เรียนที ่ 2 ปการศึกษา 2548  เพื่อสรางความสัมพนัธและทําความรูจักกับครูผูสอนและผูเรียน ชัน้
ประถมศึกษาปที่ 4 ใหเกิดความไววางใจในการนําหลักสูตรไปทําลองใช  โดยผูวิจยัเปนผูชวยสอนใน
กลุมสาระการเรยีนรูวทิยาศาสตร ตลอดจนการทดลองใชหลักสูตรในภาคเรียนที ่ 1 ปการศึกษา 2549 
ผูวิจัยวางแผนในการเขาไปโรงเรียนวัดภาษีสัปดาหละ 2 วัน วันที่มกีารจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระ
การเรียนรุวิทยาศาสตร ชัน้ประถมศึกษาปที่ 4  ดังรายละเอียด ตอไปนี ้
 1. ผูวิจยัประสานขอความรวมมือจากผูบริหารและครูผูสอนวทิยาศาสตรในระดับช้ันประถม 
ศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดภาษ ีในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 พรอมทั้งชี้แจงจดุประสงคของการเขา
ไปทดลองใชหลักสูตรในสถานศึกษาใหผูบริหารและครูผูสอนไดรับทราบ หมายในการทําวิจยั 
 2. ผูวิจยั ผูบริหาร และครูผูสอน รวมประชุมเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกบัหลักสูตรเพือ่สงเสริม
การเรียนรูดวยการนาํตนเองของผูเรียนในระดับประถมศึกษาและการนําหลักสูตรไปทดลองใช โดยจะ
นําหลักสูตรไปทดลองใชในกลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที ่4  
 3. ผูบริหารและครูผูสอนประชุมชี้แจงคณะครูในโรงเรยีนเกีย่วกับการนําหลกัสูตรเพื่อสงเสริม
การเรียนรูดวยการนาํตนเองสําหรับผูเรียนในระดับประถมศึกษา      ไปทดลองใชกบัผูเรียนในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร  พรอมทัง้แนะนําผูวิจัยแกคณะครูในโรงเรยีน 
 4. ครูผูสอนแนะนาํผูวจิัยกบัผูเรียน หลงัจากนั้นผูวิจัยและครูผูสอนรวมทําความเขาใจกับผูเรียน
เกี่ยวกับการทดลองใชหลักสูตรเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียนในระดับประถมศึกษา  
โดยครูผูสอนจะเปนผูนําหลักสูตรไปใชดวยตนเองโดยมีผูวิจัยเปนผูสังเกตการจัดการเรยีนรูแบบมีสวนรวม 
 5.  ครูผูสอนดําเนนิการทดลองใชหลักสูตร   เพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเองสําหรับ
ผูเรียนในระดบัประถมศึกษา กับผูเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่  4  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 ตั้งแต
เดือนพฤษภาคม 2549 – เดือนตุลาคม 2549  โดยใชแผนการทดลองแบบกลุมเดยีววัดกอนการทดลอง
และหลังการทดลอง ดังนี้  
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                                                         1O X                         2O 3O

 
           หมายถงึ  การวัดผลกอนการทดลองใชหลกัสูตร 1O

 X หมายถงึ  การทดลองใชหลกัสูตร 
 หมายถงึ การวัดหลังการทดลองใชหลักสูตร 2O

      หมายถึง การวัดความคงทน 3O

 6. การวัดผลและประเมินผูเรียน 
  6.1 การวัดผลกอนการทดลองใชหลกัสูตร หมายถงึ การประเมินการเรยีนรูดวยการนาํตนเอง
และการประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรของผูเรียน  กอนทดลองใชหลกัสูตร   โดยใชแบบ
ประเมินการเรยีนรูดวยการนาํตนเองและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ที่ผูวิจยั
พัฒนาขึ้น 
  6.2 การวัดผลหลังการทดลองใชหลกัสูตร หมายถงึ การประเมินการเรยีนรูดวยการนาํตนเอง
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของผูเรียน เมื่อทดลองใชแผนการจัดการเรียนรู
ครบทั้ง 18 แผน โดยใชแบบประเมินความสามารถในการเรียนรูดวยการนาํตนเองและแบบประเมินผล
สัมฤทธิท์างการเรียนของผูเรียน ที่ผูวิจยัพฒันาขึน้ 
  6.3 การวัดความคงทนในการเรียนรู หมายถึง การประเมนิการเรียนรูดวยการนําตนเองของ
ผูเรียนภายหลงัสิ้นสุดการทดลอง  1 เดือน  โดยใชแบบประเมินความสามารถในการเรียนรูดวยการนาํ
ตนเองที่ผูวิจยัไดพัฒนาขึน้  
 
ขั้นที่ 4 การประเมินหลักสูตร  
 ข้ันตอนการประเมินหลักสูตร มีจุดประสงคเพื่อประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยการนําขอมูลที่
ไดจากการนําหลักสูตรไปทดลองในโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง มาปรับปรุงแกไขหลักสตูรเพื่อใหหลกัสูตรมี
ความสมบูรณยิ่งขึ้น การประเมินผลหลักสูตรมีรายละเอียดดังนี ้ 

1. ประเมินความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียน     โดยการประเมนิกอน 
ทดลอง หลงัทดลองและภายหลังสิน้สุดการทอลอง 1 เดือน 

2. ประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรียนสาระการเรยีนรูวทิยาศาสตรของผูเรียน โดยการประเมิน 
กอนทดลองและหลังทดลอง 

3. ประเมินความพึงพอใจในการนําหลกัสูตรไปทดลองใชจากผูที่เกีย่วของ  โดยการประเมิน 
หลังสิน้สุดการทดลอง 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การพัฒนาหลกัสูตรเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียนในระดับประถมศึกษา
ในครัง้นีเ้ปนการวิจยัและพฒันา  (Research and Development)  มีจุดมุงหมายเพือ่พัฒนาหลกัสตูรเพื่อ
สงเสริมการเรียนรูดวยการนาํตนเองของผูเรียนในระดับประถมศึกษา    โดยมีจุดมุงหมายโดยเฉพาะเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง และพัฒนาผล สัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรของ
ผูเรียนในระดับประถมศึกษา   โดยนาํหลกัสูตรไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางซึง่เปนผูเรียนระดับชัน้ประถม 
ศึกษาปที่ 4  โรงเรียนวัดภาษี  สังกัดสํานกังานเขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 
2549  จํานวน 33 คน  ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจยัแยกเปน 2 ตอน คือ ผลการพัฒนาหลักสตูรเพื่อ
สงเสริมการเรียนรูดวยการนาํตนเอง และผลการทดลองใชหลักสูตร ดังนี ้
  
1. ผลการพฒันาหลกัสูตรเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรยีนในระดับ
ประถมศึกษา 
 หลักสูตรเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนาํตนเอง  ของผูเรียนในระดับช้ันประถมศึกษา   เปน
หลักสูตรระดับรายวิชา สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ซึ่งผูจัยไดดําเนนิการ
พัฒนาโดยมีกระบวนการดําเนินงาน 4  ข้ันตอน คือ 1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) การจัดทาํราง
หลักสูตร 3) ทดลองใชหลักสตูร 4) ประเมินหลักสูตร 
 กระบวนการจดัการเรียนรูตามหลกัสูตรเพือ่สงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเอง    ของผูเรียน 
ในระดับประถมศึกษาในครั้งนี้   ผูวจิัยใชวธิีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและสัญญาการเรียนเปนหลัก
สําคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู   เพื่อพัฒนาคุณลักษณะดังกลาว เนื่องจากเปนคุณลักษณะสาํคัญที่
สงเสริมใหผูเรยีนเปนผูที่สามารถเรียนรูไดดวยการนําตนเอง เพื่อใหผูเรยีนไดรับการปลูกฝงคุณลักษณะ 
ความรับผิดชอบ ความมีวินัยในตนเองและความเชื่อมั่นในตนเอง สาระของหลักสูตรประกอบดวย  
ความสําคัญของหลักสูตร  หลักการ  จุดมุงหมาย  เนื้อหาวิชา  โครงสรางหลกัสูตร  ส่ือและแหลงเรียนรู 
การวัดและประเมินผล โดยมีรายละเอยีดดังนี ้
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หลักสูตรเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
ของผูเรียนในระดับประถมศึกษา 

 
ความสาํคัญของหลกัสูตร 
 พระราชบัญญติัการศึกษาแหงชาติ พทุธศกัราช  2542  และที่แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 
2545 ไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยยึดหลักการศึกษาตลอดชวีิต (มาตรา 8) และ 
ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทาํได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการ
ใฝรูอยางตอเนื่อง (มาตรา 24 (3) ) (กระทรวงศกึษาธิการ.  2542 : 6, 14) และจากมาตรฐานที ่6 ของ
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ซึง่เปนมาตรฐานดานผูเรียน กําหนดใหผูเรียนมทีักษะ
ในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพฒันาตนเองอยางตอเนือ่ง (สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาต.ิ  2543 : 21)  สงผลใหแนวทางการจัดการศกึษาขัน้พืน้ฐานตามหลกัสูตรการ 
ศึกษาขั้นพื้นฐาน   พทุธศักราช  2544  ในปจจุบันเปนไปเพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดพฒันาและเรียนรูดวย
ตนเองอยางตอเนื่องตลอดชวีิต (กระทรวงศึกษาธกิาร.  2544 : 4) 
 การจัดการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง และได
ลงมือปฏิบัติจริง เปนการปลกูฝงใหผูเรียนสามารถเรยีนรูไดดวยการนาํตนเอง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
จากผูคอยรับความรูมาเปนผูรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง  โดยมีครูผูสอนเปนผูคอยอาํนวยความสะดวก 
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและสามารถพฒันาตนเองใหสามารถเรียนรูดวยการนาํตนเองไดอยาง
ตอเนื่อง  จงึสามารถพัฒนาไดต้ังแตผูเรียนอยูในระดบัประถมศึกษา เพราะเมื่อผูเรียนมีคุณลกัษณะ
เรียนรูไดดวยการนาํตนเองตั้งแตเยาววัยแลว   คุณลักษณะดังกลาวนี้จะเปนคุณลกัษณะที่ติดตวัผูเรียน    
พัฒนาใหผูเรียนเปนผูทีเ่รียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนือ่งตลอดชีวิตไดตอไป  
 จากการวิเคราะหแนวคิดของนักการศึกษาเกี่ยวกับการเรยีนรูดวยการนาํตนเอง พบวา ผูเรียน
ที่เรียนรูดวยการนําตนเองตองเปนผูที่มีความรับผิดชอบเปนหลกัสําคญั  การเรียนรูจึงประสบความ 
สําเร็จตามเปาหมายทีว่างไว นอกจากนีผู้เรียนตองเปนผูที่มวีนิัยในตนเอง รวมทั้งมีความเชื่อมั่นใน
ตนเองดวยจึงจะสามารถเรียนรูไดดวยการนําตนเอง (Knowles.  1975 : 18-21; สมคิด   อิสระ
วัฒน.  2538 : 11; อางองิจาก Burman.  1976; Gruglielmino.  1977; Skager.  1978 : 13-14; 
Brockett and Hiemstra. 1991 : 11-16; Areglado; Bradley & Lane.  1996 : 1-12; สมคิด       
อิสระวัฒน.  2532 : 78, 2541 : 306-307;  วิภาภรณ บุญทา และคณะ.  2542 : 34; รุง แกวแดง.  
2542 : 112-113)  การพฒันาใหผูเรียนเปนผูที่สามารถเรียนรูไดดวยการนาํตนเองจึงควรเริ่มตนจาก
การปลูกฝงใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ   มีวินัยในตนเองและมีความเชื่อมั่นในตนเองเสียกอน 
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เนื่องจากวาคณุลักษณะดังกลาวเปนคุณลักษณะพืน้ฐานสาํคัญที่สงเสริมใหผูเรียนสามารถเรยีนรูได
ดวยการนําตนเอง  
 โนลสเห็นวาการใชสัญญาการเรียน (Learning Contract)  สามารถพัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่
เรียนรูไดดวยการนาํตนเอง (Knowles.  1975 : 25-27; 1984 : 137, 139, 222-223)  สัญญาการเรียน 
เปนรูปแบบการสอนที่ใชวิธกีารทาํความตกลงรวมกันระหวางผูเรียน   และครูผูสอนในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน   เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมายทีว่างไว  วิธกีารนี้เปนวิธีการสอนที่คํานงึ 
ถึงความแตกตางระหวางบคุคล   ซึง่อาจทําเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมก็ได   โดยผูเรียนตองรับผิดชอบ
ตอการเรยีนรูของตนเอง มวีนิัยในตนเอง เปนตวัของตัวเอง เปนผูริเร่ิมการเรียนรูของตนเอง  ทําใหเรียนรู
ดวยตนเองและพึง่ตนเองมากขึ้น  เมื่อผูเรียนทําตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาการเรียนทีจ่ัดทําขึน้แลว
จะทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรูตามเปาหมายที่ไดวางไว มีทัศนคติที่ดีตอการเรียน 
สามารถนําตนเองในการเรียนรูไดตอไป (Knowles.  1975 : 25-27; 1984 : 137, 139, 222-227 ; 
Codde.  1996 : Online; Atherton.  2003 : Online; About Learning Contracts : Conditions of 

Learning & Printciple of Teaching.  2547? : Online; Learning Contracts. 2547? : Online; 
Stover.  2004 : Online;  วิชัย วงษใหญ.  2537 : 105; บุญชม ศรีสะอาด. 2537 : 108; สุเทพ ออนไสว.  
2540 : 62) 
 การจัดการเรียนรูแบบรวมมอื (Cooperative Learning)  เปนวิธกีารเรียนรูที่สามารถปลูกฝง
ความรับผิดชอบ ความมีวินัยในตนเอง และความเชื่อมั่นในตนเองได โดยการเปดโอกาสให
ผูเรียนมีสวนรับผิดชอบในการจัดการเรียนรูของตนเองและของกลุม โดยมีความสําเร็จเปนเปาหมาย
ในการเรียนรู   (Slavin.  1995 : 4; Johnson snd Johnson.  1994 : 5;  สุมณฑา   พรหมบุญ และ อร
พรรณ   พรสีมา.  2540 : 30-31; จันทรา   ตันตพิงศานรัุกษ.  2543 : 37; ปานใจ   จิรานุภาพ.  2543 : 
49-50)  การเรียนรูแบบรวมมือและการใชสัญญาการเรียนจึงเปนแนวทางการจัดการเรียนรูที่ให
ผูเรียนมีสวนรวมรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง ไดลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเองจนประสบ
ความสาํเร็จ ทําใหผูเรียนไดรับการปลกูฝงความมวีินยัในตนเอง ความรบัผิดชอบและความเชือ่มั่นใน
ตนเอง คุณลักษณะดงักลาวนี้เปนคุณลักษณะที่สงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยการนาํตนเอง 
 หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 กําหนดใหการจัดการเรียนรูในระดบัชวงชัน้
ที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3  เปนชวงชั้นแรกของการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถเรียน
สาระการเรียนรูกลุมอ่ืนๆ ไดรวดเร็วยิ่งขึน้ ไดแก ทักษะภาษาไทยดานการอานและการเขียน และทกัษะ
คณิตศาสตร โดยผูเรียนใชเวลาเรียนประมาณรอยละ 50 ของเวลาเรียนทั้งหมดในสปัดาห ฝกทกัษะดาน
การอาน   การเขียนและการคิดคํานวณ สวนการจดัการเรียนรูในระดับชวงชัน้ที่  2   ชั้นประถมศกึษาปที ่
4-6 จะลดเวลาในการฝกทกัษะพืน้ฐานเหลานี้ลง โดยใหเวลากับกลุมวิทยาศาสตรมากขึ้น  สําหรับการ
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เรียนภาษาไทยและคณิตศาสตรแมเวลาเรยีนจะลดลง จงึคงตองฝกฝนทบทวนอยูเปนประจาํเพื่อพฒันา
ทักษะพืน้ฐานในระดับที่สูงขึ้น  การจัดการเรียนรูโอกาสใหผูเรียนไดเลอืกเรียนในสิ่งที่สนใจ   มุงเนนให
ผูเรียนเกิดทกัษะในการคิด   การคนควา  การแสวงหาความรู สามารถสรางความรูไดดวยตนเอง  สามารถ 
สรางสรรคผลงานแลวนาํไปแลกเปลี่ยนเรยีนรูกับผูอ่ืนได (กระทรวงศกึษาธกิาร : 2545: 10, 12)   
 ผูวิจัยจงึไดพัฒนาหลักสูตรเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนาํตนเองของผูเรียนในชวงชั้นนี้ 
เพื่อใหการจัดการเรียนรูของหลักสูตรทีพ่ัฒนาขึ้น  สอดคลองกับการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศกึษา
ข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช 2544 ในชวงชัน้ที ่ 2 มุงเนนการพฒันาทกัษะในระดับที่สูงขึน้ ใหผูเรียนไดทาํงาน
เปนกลุม มีทกัษะในการคิด  การคนควา แสวงหาความรูและสรางความรูดวยตนเอง   เพื่อเปนแนวทางใน
การพัฒนาใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการนําตนเองและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง   และผูเรียนในวยันีจ้ะ
ยอมรับและประพฤติ ปฏิบัติตนตามที่บุคคลรอบขางหรอืสังคมเหน็วาถูกตองและเหมาะสม  เพือ่ให
ตนเองเปนทีย่อมรับ ตองการเปนสวนหนึ่งของกลุม  หรือหมูคณะ ชอบเลนเปนทมี  เห็นความสาํคัญ
ของกลุมและใหความรวมมอืกับกลุมไดเปนอยางด ี (มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช.  2524: 124-125 
อางอิงจาก Kohlberg;  อารี  ตันฑเจริญรัตน.  2522: 147; สุชา จนัทรเอม.  2543: 55)  ผูเรียนในระดับ
ชวงชั้นที่ 2 จึงเปนชวงวัยที่เหมาะสมสําหรับการสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการนําตนเอง 
หลักการ 
 1. ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตามความสามารถ บนพื้นฐาน
ของความแตกตางระหวางบคุคล และมีอิสระในการเรียนรู 
 2. การจัดการเรียนรูอยูบนพืน้ฐานของการมีความรับผิดชอบในการเรยีนรูของตนเอง  
จุดมุงหมาย 

1. เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยการนาํตนเอง 
2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร 

เนื้อหาวชิา 
 สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเปนสาระการเรียนรูที่เกี่ยวของกับวิถีการดําเนินชีวิตของทุกคน    
ทั้งการดาํรงชีวติประจาํวนัและงานอาชพีตางๆ  ตลอดจนเครื่องมือเครือ่งใชเพื่ออํานวยความสะดวกใน
ชีวิตและการทาํงาน วทิยาศาสตรจงึเปนวฒันธรรมของโลกสมัยใหมทีเ่ปนสงัคมแหงความรู (Knowledge  
Based Society) ทีทุ่กคนตองเรยีนรูและพฒันาตนเองอยูตลอดเวลาตามความสามารถและความแตกตาง
ระหวางบุคคล  เพื่อใหเขาใจโลกธรรมชาติรอบตัว  (Natural World)  และเทคโนโลยีทีม่นษุยสรางขึน้ ซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง สามารถนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข  
 



 119

 
 โครงสรางหลกัสูตรและสาระการเรียนรู  
 การกาํหนดเวลาเรียน (ชั่วโมง) เปนไปตามสาระการเรยีนรูวทิยาศาสตร  ชัน้ประถมศึกษาปที่ 4   
หลกัสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544  และหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาที่ดําเนินการ
ทดลอง  โดยกําหนดเวลาเรยีนสาระการเรยีนรูวทิยาศาสตรภาคเรียนละ 60 ชั่วโมง  ผูเรียนทุกคนตอง
เรียนรูทัง้ดานความรู แนวความคิดหลกัวทิยาศาสตร และกระบวนการทางวทิยาศาสตร  4  สาระ ดังนี ้
 สาระที ่1 ส่ิงมชีีวิตกับกระบวนการดํารงชวีิต  
 สาระที ่2 ชีวิตกับส่ิงแวดลอม  
 สาระที ่3 แรงและการเคลื่อนที ่
 สาระที ่4 ธรรมชาติของวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี  
 มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ ป.4-6 มาตรฐานการเรียนรูและสาระการเรยีนรูชัน้ ป.4 
 วิเคราะหจากหลกัสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2544  คูมือการจัดการเรยีนรูกลุมสาระ
วิทยาศาสตร และหลกัสูตรสถานศกึษาของสถานศึกษาทีท่ดลองใช เพือ่กําหนดเปนมาตรฐานการเรยีนรู
ชวงชัน้ที่ 2  และมาตรฐานการเรียนรูรายป และสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร    ชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 
ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2549 ดังนี้ 
 
 
มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน ป.4-6 มาตรฐานการเรียนรูช้ัน ป.4 สาระการเรียนรูช้ัน ป.4 

สาระที ่1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1  
1. สํารวจตรวจสอบ สืบคน ขอมูล อภิปราย
และอธิบายโครงสรางและหนาทีข่องระบบ
ตางๆ ของพืช วัฎจักรชีวิต การสืบพันธุ และ
การขยายพันธุพืช  ปจจัยบางประการที่
จําเปนตอการเจรญิเติบโต การสงัเคราะห
ดวยแสง การตอบสนองตอสภาพแวดลอม 
และนําความรูไปใชประโยชน 

 
1. สํารวจตรวจสอบ สืบคน ขอมูล 
อภิปรายและอธิบาย หนาที่และ
สวนประกอบของ ราก ลําตน ใบ ดอกและ
ผลของพืช วัฎจักรชีวิตของพืชมีดอก 
ปจจัยบางประการที่จําเปนตอการ
เจริญเติบโต การสังเคราะหดวยแสง การ
ตอบสนองตอสภาพแวดลอม และนํา
ความรูไปใชประโยชน 

 
1. โครงสรางและหนาที่ของราก 
ลําตน ใบ ดอก และผล 
2. ปจจัยทีจ่ําเปนตอการ
เจริญเติบโตของพืช 
3. วัฎจักรชีวิตของพืชมีดอก 
4. การสังเคราะหดวยแสง 
5. การตอบสนองตอ
สภาพแวดลอมของพืช 

2. สํารวจตรวจสอบ สืบคน ขอมูล อภิปราย
และอธิบายการทํางานที่สัมพันธกันของ
อวัยวะตางๆ ของสัตว ปจจัยบางประการที่
จําเปนตอการเจรญิเติบโต  วัฎจักรชีวิต การ
สืบพันธุ พฤติกรรมของสัตวและนําความรู
ไปใช  

2. สํารวจตรวจสอบ สืบคน ขอมูล 
อภิปรายและอธิบายปจจัยบางประการที่
จําเปนตอการเจรญิเติบโตของสัตว       
วัฎจักรชีวิตของสตัว และการอนุรักษสัตว
ในทองถิ่น  
 

1. ปจจัยทีจ่ําเปนตอการ
เจริญเติบโตของสตัว 
2. วัฎจักรชีวิตของสัตว 
3. การอนุรักษสัตวในทองถิ่น 
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มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน ป.4-6 มาตรฐานการเรียนรูช้ัน ป.4 สาระการเรียนรูช้ัน ป.4 

สาระที ่1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1 
3. สํารวจ สืบคนขอมูล อภิปรายและ
อธิบายเกี่ยวกบัสารอาหาร และความ
จําเปนที่รางกายตองการสารอาหารที่ได
สัดสวนเหมาะสมกับเพศ วัย 

 
3. สํารวจ สืบคนขอมูล อภิปรายและ
อธิบายเกี่ยวกบัประเภทของอาหารหลัก 5 
หมู สารอาหาร ประโยชนของสารอาหารที่
รางกายจําเปนตองไดรับในสัดสวน
เหมาะสมกับเพศ วัย สารปรุงแตงอาหาร
และสารแตงสีอาหาร 

 
1. อาหารหลัก 5 หมูและ
สารอาหาร 
2. ประโยชนของสารอาหารที่
จําเปนตอรางกาย 
3. สารปรุงรสอาหาร 
4. สารแตงสีอาหาร 

4. สืบคนขอมูล อภิปรายและอธิบายการ
ทํางานรวมกันของอวัยวะระบบตางๆ ของ
รางกายมนุษยที่ทาํใหดํารงชีวิตไดอยาง
ปกติ และการเจรญิเติบโตจากวัยแรกเกิด
จนถึงวัยผูใหญ รวมทั้งผลของการไดรับสาร
บางชนิดที่มีตอการทํางานของระบบใน
รางกาย และการนําความรูไปใชปฏิบัติตน
ไดอยางถูกตอง  

- 
 

- 

มาตรฐาน ว 1.2 
1. สํารวจ สังเกต เปรียบเทยีบ ลักษณะของ
ตนเองกับคนในครอบครัว ลักษณะของ
สมาชิกของสิ่งมชีวิีตใกลตัว และอธบิายการ
ถายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแตละรุน 
รวมถึงลักษณะทีมี่การแปรผันจาก
บรรพบุรุษ 

- 
 

- 

2. สังเกต สํารวจลักษณะตางๆ ของ
สิ่งมีชีวิตในทองถิน่ จัดจําแนกสิ่งมชีีวิต จัด
จําแนกสิ่งมชีีวิต โดยใชลักษณะทีป่รากฏที่
มีรายละเอยีดมากขึ้นเปนเกณฑและอธบิาย
เกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมชีีวิตใน
ทองถิ่น 

- 
 

- 
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มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน ป.4-6 มาตรฐานการเรียนรูช้ัน ป.4 สาระการเรียนรูช้ัน ป.4 

สาระที ่2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
มาตรฐาน ว 2.1  
1. สังเกต สํารวจตรวจสอบ อภิปราย และ
อธบิายความสัมพันธของกลุมสิง่มีชวิีตใน
แหลงทีอ่ยูตางๆ เขียนแผนภาพแสดงหวงโซ
อาหาร และอธบิายความสัมพันธระหวาง
สภาพแวดลอมกับการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 

 
1. สังเกต สํารวจตรวจสอบ อภิปราย และ
อธิบายความสัมพันธของกลุมสิ่งมีชีวิตใน
แหลงทีอ่ยูตางๆ และอธิบายความสัมพันธ
ระหวางสภาพแวดลอมกับการดํารงชีวิต
ของสิ่งมีชีวิต 

 
1. ความสัมพันธของกลุม
สิ่งมีชีวิตในแหลงที่อยูตางๆ  
2. สภาพแวดลอมในการ
ดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 

มาตรฐาน ว 2.2 
1. สังเกต สํารวจตรวจสอบ อภิปรายและ
อธิบายเกี่ยวกบัทรัพยากรธรรมชาติใน
ทองถิ่น ผลของการใชทรัพยากรธรรมชาติ 
และการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมโดย
ธรรมชาติและโดยมนุษย แสดงแนวคิดและ
รวมปฏิบัติในการดูแลรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
1. สงัเกต สํารวจตรวจสอบ อภิปรายและ
อธิบายเกี่ยวกบัทรัพยากร 
ธรรมชาติในทองถิ่น และการดูแลรักษา
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
1. ทรัพยากรธรรมชาติใน
ทองถิ่น 
2. การอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

สาระที ่3 แรงและการเคลื่อนที ่   
มาตรฐาน 3.1   
1. ทดลอง และอธิบายไดวาเมื่อดึงหรือผลัก
วัตถุดวยแรงที่มากกวาหนึ่งแรงจะมีผลตอ
การเคลื่อนที่ของวัตถุเสมือนมีแรงหนึ่งแรง
ซึ่งเปนผลลัพธของแรงนั้นๆ  

1.ทดลอง และอธบิายไดวาเมื่อดึงหรือ
ผลักวัตถุดวยแรงที่มากกวาหนึ่งแรงจะมี
ผลตอการเคลือ่นที่ของวัตถ ุเสมอืนมีแรง
หนึ่งแรงซึ่งเปนผลลัพธของแรงนั้นๆ มา
กระทําตอวัตถุ 

1. แรงและการเคลื่อนทีข่องวัตถ ุ

2. สํารวจตรวจสอบ อธบิายความดัน
อากาศ ความดันในของเหลว แรงลอย 
ตัวในของเหลว มีผลใหวัตถุจมหรือลอย 

- - 

มาตรฐาน ว 3.2 
1. สํารวจตรวจสอบและอธิบายไดวาแรง
เสียดทานเปนแรงตานการเคลื่อนที่ของวัตถ ุ
และยกตัวอยางแรงเสียดทานจาก
สถานการณในชีวิตประจําวัน รวมทั้งนํา
ความรูไปใชประโยชน 

 
1. สํารวจและอธบิายไดวาแรงเสียดทาน
เปนแรงตานการเคลื่อนที่ของวัตถุ และ
ยกตัวอยางแรงเสยีดทานจากสถานการณ
ในชีวิตประจําวัน รวมทั้งนําความรูไปใช
ประโยชน 

 
1.แรงเสยีดทานและประโยชน
ของแรงเสยีดทาน 

 
 
 



 122

 
มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน ป.4-6 มาตรฐานการเรียนรูช้ัน ป.4 สาระการเรียนรูช้ัน ป.4 

สาระที ่4 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
มาตรฐาน ว 4.1   
1. ต้ังคําถามที่เกี่ยวกับประเด็น หรือเร่ือง 
หรือสถานการณที่จะศึกษาตามที่กําหนดให
หรือตามความสนใจ 
2. วางแผนการสังเกต สํารวจตรวจสอบ 
หรือศึกษาคนควาหลายๆ วิธี คาดการณสิ่ง
ที่จะพบจากการสาํรวจตรวจสอบ และเสนอ
วิธีการสํารวจตรวจสอบ 
3. เลือกวิธีการสํารวจตรวจสอบที่สามารถ
ปฏิบัติได และใชอุปกรณอยางถูกตอง
เหมาะสมในการสังเกต การวัดใหไดขอมูล
ครอบคลุมและเชือ่ถอืได 
4. บันทึกขอมูล วิเคราะห ประเมินผลขอมูล
ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และ
ตรวจสอบผลที่ไดรับกับสิ่งที่คาดการณไว
ลวงหนา นําเสนอผลและขอสรุปที่ได 
5. สรางคําถามใหมที่นําไปสูการสํารวจ
ตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวของ 

1. ต้ังคําถามที่เกี่ยวกับประเด็น หรือเร่ือง 
หรือสถานการณที่จะศึกษาตามที่
กําหนดใหหรือตามความสนใจ 
2. วางแผนการสังเกต สํารวจตรวจสอบ 
หรือศึกษาคนควาหลายๆ วิธี คาดการณ
สิ่งที่จะพบจากการสํารวจตรวจสอบ และ
เสนอวิธกีารสํารวจตรวจสอบ 
3. เลือกวิธีการสํารวจตรวจสอบที่สามารถ
ปฏิบัติได และใชอุปกรณอยางถูกตอง
เหมาะสมในการสังเกต การวัดใหไดขอมูล
ครอบคลุมและเชือ่ถอืได 
4. บันทึกขอมูล วิเคราะห ประเมินผล
ขอมูลในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และ
ตรวจสอบผลที่ไดรับกับสิ่งที่คาดการณไว
ลวงหนา นําเสนอผลและขอสรุปที่ได 
5. สรางคําถามใหมที่นําไปสูการสํารวจ
ตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวของ 

- 

6. แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ อธิบาย 
ลงความเห็นและสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู 
7. บันทึกและอธบิายผลการสังเกตอยาง
ตรงไปตรงมา มีเหตุผล และมีประจักษ
พยานอางอิง 
8. นําเสนอ จัดแสดงผลงานโดยอธบิายดวย
วาจา หรือเขียนเกี่ยวกับแนวคิด กระบวน 
การ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให
ผูอื่นเขาใจ 

6. แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ อธิบาย 
ลงความเห็นและสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู 
7. บันทึกและอธบิายผลการสังเกตอยาง
ตรงไปตรงมา มีเหตุผล และมีประจักษ
พยานอางอิง 
8. นําเสนอ แสดงผลงานโดยอธิบายดวย
วาจา หรือเขียนเกี่ยวกับแนวคิด 
กระบวนการ และผลของชิ้นงานใหผูอื่น
เขาใจ 

- 
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คําอธิบายรายวิชา คําอธิบายรายวิชา 
  
กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร 4                                                                 ชัน้ประถมศึกษาปที่ 4  
ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2549                                                                       เวลาเรียน  60 ชั่วโมง 
กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร 4                                                                 ชัน้ประถมศึกษาปที่ 4  
ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2549                                                                       เวลาเรียน  60 ชั่วโมง 
  
 ศึกษาวิเคราะห โครงสรางและหนาที่ของโครงสรางพืช   การสังเคราะหดวยแสงของพชื  ปจจัย 
ที่จําเปนตอการเจริญเติบโต   การตอบสนองตอสภาพแวดลอมและวฏัจักรชีวิตของพืชและสัตว  ความ 
 ศึกษาวิเคราะห โครงสรางและหนาที่ของโครงสรางพืช   การสังเคราะหดวยแสงของพชื  ปจจัย 
ที่จําเปนตอการเจริญเติบโต   การตอบสนองตอสภาพแวดลอมและวฏัจักรชีวิตของพืชและสัตว  ความ 
สัมพนัธของกลุมส่ิงมีชีวติ  การอนรัุกษพชื สัตวและทรัพยากรธรรมชาติในทองถิน่  อาหารและ สารอาหาร
ที่จําเปนตอรางกาย  พลงังานที่รางกายตองการ  สารปรุงแตงรสและสีอาหาร  แรงและการเคลื่อนทีข่อง
วัตถุ แรงเสยีดทาน ประโยชนของแรงเสียดทาน โดยใชวิธีเรียนรูแบบรวมมือ และสญัญาการเรียน กระ 

สัมพนัธของกลุมส่ิงมีชีวติ  การอนรัุกษพชื สัตวและทรัพยากรธรรมชาติในทองถิน่  อาหารและ สารอาหาร
ที่จําเปนตอรางกาย  พลงังานที่รางกายตองการ  สารปรุงแตงรสและสีอาหาร  แรงและการเคลื่อนทีข่อง
วัตถุ แรงเสยีดทาน ประโยชนของแรงเสียดทาน โดยใชวิธีเรียนรูแบบรวมมือ และสญัญาการเรียน กระ 
บวนการทางวทิยาศาสตร   ในการแสวงหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูลและอภิปราย
เพื่อใหไดความรู ความเขาใจอยางถูกตอง นาํไปใชในการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี สามารถเรียนรูไดดวย
การนาํตนเอง  มีจิตวทิยาศาสตร คุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 

บวนการทางวทิยาศาสตร   ในการแสวงหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูลและอภิปราย
เพื่อใหไดความรู ความเขาใจอยางถูกตอง นาํไปใชในการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดี สามารถเรียนรูไดดวย
การนาํตนเอง  มีจิตวทิยาศาสตร คุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 
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หนวยการเรยีนรู 
 
กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร                                                                    ชัน้ประถมศึกษาปที่ 4  
ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2549                                                                      เวลาเรียน  60 ชั่วโมง 
 
หนวยการ
เรียนรู 

แผนการจัดการ
เรียนรู 

สาระการเรียนรู เวลา (ชั่วโมง) 

1  การดํารงชีวิตของพืช 20 
 1 หนาที่และสวนประกอบของโครงสรางพืช 8 
 2 ปจจัยที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของพืช 4 
 3 วัฎจักรชีวิตของพืชมีดอก 3 
 4 การสังเคราะหดวยแสง การหายใจและการคายน้ํา 3 
 5 การตอบสนองตอสภาพแวดลอมของพืช 2 
2  การดํารงชีวิตของสัตว 10 
 6 ปจจัยที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของสัตว 2 
 7 วัฎจักรชีวิตของสัตว 4 
 8 การอนุรักษสัตวในทองถิ่น 4 
3  ชีวิตกับส่ิงแวดลอม 12 
 9 ความสัมพันธของกลุมส่ิงมีชีวิต 5 
 10 สภาพแวดลอมและการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 2 

 11 ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น 3 
 12 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 2 
4  อาหารและสารอาหาร 13 
 13 อาหารหลัก 5 หมู และสารอาหาร 4 
 14 ประโยชนของสารอาหารและสารอาหารที่จําเปนตอรางกาย 3 
 15 สารปรุงแตงรสอาหาร 3 
 16 สารแตงสีอาหาร 3 
5  แรงและการเคลื่อนที่ 5 
 17 แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ 3 
 18 แรงเสียดทานและประโยชนของแรงเสียดทาน 2 

รวม 60 
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กระบวนการจัดการเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรู 
 การจัดการเรียนรูใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองของผูเรียนในระดับประถมศึกษา มุงเนนใหผูเรียนไดมีสวนรวมรับผิดชอบในการเรียนรู  โดยให
ผูเรียนไดเรียนรูแบบรวมมือและสัญญาการเรียน ที่สอดคลองกับสาระการเรียนรู เพื่อปลูกฝงใหผูเรียน
มีคุณลักษณะดานความรับผิดชอบ ความมีวินัยในตนเองและความเชื่อมั่นในตนเอง  ทั้งนี้เนื่องจาก
คุณลักษณะดงักลาวสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยการนําตนเอง การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
การใชสัญญาการเรียน และขั้นตอนในการจัดการเรียนรู มีรายละเอยีดดังนี ้ 

 การจัดการเรียนรูใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองของผูเรียนในระดับประถมศึกษา มุงเนนใหผูเรียนไดมีสวนรวมรับผิดชอบในการเรียนรู  โดยให
ผูเรียนไดเรียนรูแบบรวมมือและสัญญาการเรียน ที่สอดคลองกับสาระการเรียนรู เพื่อปลูกฝงใหผูเรียน
มีคุณลักษณะดานความรับผิดชอบ ความมีวินัยในตนเองและความเชื่อมั่นในตนเอง  ทั้งนี้เนื่องจาก
คุณลักษณะดงักลาวสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยการนําตนเอง การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
การใชสัญญาการเรียน และขั้นตอนในการจัดการเรียนรู มีรายละเอยีดดังนี ้ 
 1. การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  1. การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
 การเรียนรูแบบรวมมือเปนการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ  ที่สมาชิกทุกคน
ในกลุมแตละคนจะมีความสามารถที่แตกตางกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ชวยเหลือซึ่งกันและกัน  
มีสวนรวมรับผิดชอบในการเรียนรูและความสําเร็จของตนเองและของกลุม    รวมมอืกันในการเรยีนรูให
ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายทีว่างไว  นอกจากนี้ยงัเปนการฝกความมีวินยัในตนเอง ฝกความรับผิดชอบ
และความเชื่อมั่นในตนเองใหเกิดขึ้นกับผูเรียน   การเรียนรูแบบรวมมือเปนวิธกีารเรยีนรูทีล่ดการเรียนแบบ
แขงขันเนื่องจากผูเรียนไดเรียนรูการทํางานรวมกัน ไดชวยเหลือซึ่งกันและกัน และชวยพฒันาคุณลักษณะที่
สําคัญใหกับผูเรียนหลายประการ    เชน  ความสามารถในการแสวงหาความรู    ความมีวนิัยในตนเอง   
เนื่องจากผูเรียนจะไดฝกการควบคุมตนเองในการเรียนรู  โดยไมตองอาศัยการควบคุมจากบุคคลอื่น มี
ความรบัผิดชอบในการเรียนรูใหประสบความสําเร็จเนื่องจากทกุคนมีสวนรับผิดชอบตอการเรียนรู ความ
เชื่อมั่นในตนเอง กลาแสดงความคิดเหน็และความรูสึกของตนเองอยางมีเหตุผล การจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือจึงทําใหผูเรียนไดพฒันาทัง้ทางดานรางกาย จติใจและสติปญญา  พรอมที่จะเผชิญกับโลกในชีวิต
จริงของตนเอง    

 การเรียนรูแบบรวมมือเปนการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ  ที่สมาชิกทุกคน
ในกลุมแตละคนจะมีความสามารถที่แตกตางกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ชวยเหลือซึ่งกันและกัน  
มีสวนรวมรับผิดชอบในการเรียนรูและความสําเร็จของตนเองและของกลุม    รวมมอืกันในการเรยีนรูให
ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายทีว่างไว  นอกจากนี้ยงัเปนการฝกความมีวินยัในตนเอง ฝกความรับผิดชอบ
และความเชื่อมั่นในตนเองใหเกิดขึ้นกับผูเรียน   การเรียนรูแบบรวมมือเปนวิธกีารเรยีนรูทีล่ดการเรียนแบบ
แขงขันเนื่องจากผูเรียนไดเรียนรูการทํางานรวมกัน ไดชวยเหลือซึ่งกันและกัน และชวยพฒันาคุณลักษณะที่
สําคัญใหกับผูเรียนหลายประการ    เชน  ความสามารถในการแสวงหาความรู    ความมีวนิัยในตนเอง   
เนื่องจากผูเรียนจะไดฝกการควบคุมตนเองในการเรียนรู  โดยไมตองอาศัยการควบคุมจากบุคคลอื่น มี
ความรบัผิดชอบในการเรียนรูใหประสบความสําเร็จเนื่องจากทกุคนมีสวนรับผิดชอบตอการเรียนรู ความ
เชื่อมั่นในตนเอง กลาแสดงความคิดเหน็และความรูสึกของตนเองอยางมีเหตุผล การจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือจึงทําใหผูเรียนไดพฒันาทัง้ทางดานรางกาย จติใจและสติปญญา  พรอมที่จะเผชิญกับโลกในชีวิต
จริงของตนเอง    
  1.1 องคประกอบพื้นฐานของการเรียนรูแบบรวมมือ   1.1 องคประกอบพื้นฐานของการเรียนรูแบบรวมมือ 
   1.1.1 การพึ่งพาอาศยัซึ่งกนัและกนั (Positive Interdependence) หมายถงึ การที ่   1.1.1 การพึ่งพาอาศยัซึ่งกนัและกนั (Positive Interdependence) หมายถงึ การที ่
สมาชิกในกลุมทํางานอยางมีเปาหมายรวมกนั   มกีารทาํงานรวมกนั โดยที่สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการ
ทํางานนัน้  มกีารแบงปนวัสดุ อุปกรณ ขอมูลตางๆ  ในการทํางาน  ทกุคนมีบทบาทหนาที่ และประสบ
ความสาํเร็จรวมกัน  ครูผูสอนสามารถจดัการเรียนรูใหผูเรียนไดมีความสัมพันธกันทางบวกไดหลายวธิี
เชน การกาํหนดเปาหมายในการเรียนรูรวมกัน  การกาํหนดใหใชวัสดุ อุปกรณรวมกัน หรือการกาํหนด
บทบาทของสมาชิกแตละคนในกลุมรวมกัน 

สมาชิกในกลุมทํางานอยางมีเปาหมายรวมกนั   มกีารทาํงานรวมกนั โดยที่สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการ
ทํางานนัน้  มกีารแบงปนวัสดุ อุปกรณ ขอมูลตางๆ  ในการทํางาน  ทกุคนมีบทบาทหนาที่ และประสบ
ความสาํเร็จรวมกัน  ครูผูสอนสามารถจดัการเรียนรูใหผูเรียนไดมีความสัมพันธกันทางบวกไดหลายวธิี
เชน การกาํหนดเปาหมายในการเรียนรูรวมกัน  การกาํหนดใหใชวัสดุ อุปกรณรวมกัน หรือการกาํหนด
บทบาทของสมาชิกแตละคนในกลุมรวมกัน 
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1.1.2  การมีปฏิสัมพันธกันอยางใกลชิด  (Face to Face Promotive Interaction)  
เปนกิจกรรมทีเ่ปดโอกาสใหผูเรียนชวยเหลือเพื่อนสมาชิกในกลุมใหประสบความสําเร็จ    โดยการแลก 
เปลี่ยนความรู  ความคิดซึ่งกันและกนั และการใหขอมูลยอนกลับซึง่กนัและกนั   ทาํใหสมาชกิในกลุมมี
ความสัมพันธกันอยางใกลชดิ 
   1.1.3 ความรบัผิดชอบรวมกันของสมาชกิแตละคน (Individual Accountability) เปน
กิจกรรมเพื่อตรวจสอบใหแนใจวาสมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบตองานกลุม   เชน   การรักษาระเบียบวินัย
ใน การทาํงาน  และการรักษาเวลา  ไมกาวกายหนาที่ของผูอ่ืน กําหนดหนาที่ของสมาชิกทุกคนในกลุม
ตามความเหมาะสมและความสามารถ 

1.1.4 ทักษะทางสงัคม (Social Skill) เปนทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน กอนเริ่ม 
การจัดการเรียนรูผูเรียนควรไดรับการฝกทักษะนี้กอน เพื่อชวยใหการปฏิบัติงานกลุมประสบความสําเร็จ
เชน การทําความรูจักและไววางใจผูอ่ืน การทํางานรวมกบัผูอ่ืน การสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
การยอมรับและชวยเหลือซึง่กันและกนั การใหความเอาใจใสตอทุกคนอยางเทาเทยีมกัน 
   1.1.5 กระบวนการกลุม  (Group Process)    ทุกคนที่เปนสมาชิกของกลุมจะตองรวมกัน 
รับผิดชอบตอการเรียนของสมาชิกในกลุม  สมาชิกทุกคนตองมุงมั่นและกระตุนใหแตละคนทาํงาน
ใหสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว     โดยการสังเกต วเิคราะหการทาํงานรวมกนัและใหขอมูลยอนกลบัเพื่อ 
ใหกลุมทํางานไดดีข้ึน รวมทัง้เปดโอกาสใหสมาชิกแตละคนแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับกระบวนการทาํงาน
ของสมาชิกในกลุม เพื่อใหทราบขอบกพรองและสิ่งที่ควรปรับปรุงแกไขในการทาํงานกลุมคร้ังตอไปใหดีข้ึน 
  1.2  วธิีเรียนรูแบบรวมมือ 
  วิธีการเรียนรูแบบรวมมือไวหลายรูปแบบดวยกนั สามารถประมวลสรปุไดดังนี ้

1.2.1  คิดและคุย (Think Pairs Share) เปนวิธีการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนจบัคูกัน 
ในการตอบคําถาม อภิปราย  แลกเปลีย่นความคิดเหน็เกี่ยวกบัประเดน็หรือสถานการณ  หรือทาํความ
เขาใจเนื้อหาทีเ่ปนความคิดรวบยอดทีก่ําหนดให เมื่อผูเรียนมีความเขาใจชัดเจนแลวจึงนําไปถายทอด
ใหเพื่อนในชัน้เรียนหรือครูผูสอนฟง  

1.2.1  การเลาเรื่องรอบวง (Roundrobin)    เปนวิธีการจัดการเรียนรูที่เปดโอกาสให 
ผูเรียนทกุคนในกลุมเขียนหรือเลาความคิดเห็น ประสบการณ ความรูหรือส่ิงที่ศึกษาคนควาใหเพื่อนใน
กลุมฟง  
   1.2.3  มุมสนทนา  (Corners)   เปนวิธีการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนกลุมยอยแตละกลุม
เขาไปนั่งตามมุมตางๆ  ของหองเรียน  และชวยกันหาคาํตอบสําหรับโจทยปญหาทีก่ําหนดขึ้น และเปด
โอกาสใหผูเรียนอธิบายเรื่องที่ตนเองศึกษาใหเพื่อนกลุมอ่ืนฟง เพื่อทบทวนความรูที่ศึกษารวมกนั 
 



 127

1.2.4  คูตรวจสอบ  (Pairs Check)   เปนวิธีการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนแตละกลุม 
ยอยจับคูกนั โดยคนหนึ่งทําหนาที่เสนอแนะวธิีการแกปญหา อีกคนหนึ่งทําหนาที่แกปญหาแลวใหสลับ
หนาที่กนั เมื่อผูเรียนเรียนรูครบตามที่วางไวแลวใหผูเรียนนาํคาํตอบมาตรวจสอบกับคําตอบของเพื่อน
ในกลุม 

1.2.5  การสัมภาษณแบบสามขั้นตอน  (Three Steps Interview)  เปนวิธกีารจัดการ 
เรียนรูที่ม ี3 ข้ันตอนคือ 1) ในกลุมประกอบดวยผูสัมภาษณโดยถามคําถามที่ผูเรียนหรือครูผูสอนต้ังขึ้น  
ผูตอบคําถาม  และผูจดประเด็น อภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น   2) ผูเรียนสลับบทบาทกันระหวางสมาชิก
ในกลุม  3)  เมื่อการสัมภาษณ อภิปรายครบทุกหวัขอแลวผูเรียนแตละกลุมยอยผลัดกันเลาสิง่ทีต่นเอง
ไดเรียนรูใหเพือ่นกลุมอ่ืนๆ ฟง 
   1.2.6  ปริศนาความคิด  (Jigsaw)  เปนวิธกีารจัดการเรียนรูที่ผูเรียนศึกษาเนื้อหาที่
ครูผูสอนกําหนดให   สมาชิกแตละคนในกลุมประจําไดรับมอบหมายใหศึกษาเนื้อหาที่แตกตางกนัตาม
ความเหมาะสม   ผูเรียนที่ศึกษาเนื้อหาเดยีวกนัจากกลุมประจําทุกกลุมมารวมกันเปนกลุมผูเชี่ยวชาญ 
เพื่อรวมกนัศึกษาเนื้อหาในเรือ่งเดียวกันตามที่ไดรับมอบหมายพรอมทัง้รวมกนัอภิปรายวธิีที่จะอธิบาย
ใหเพื่อนในกลุมประจําฟง แลวกลับเขากลุมประจําเพื่ออธบิายเรื่องทีต่นเองศึกษาใหเพื่อนรวมกลุมฟง 
สรุปเนื้อหาของสมาชกิทกุคนในกลุมเขาดวยกนั ครูผูสอนทดสอบความเขาใจและใหรางวัล 

1.2.7  การรวมมือกันแขงขนั (The Games Tournament) เปนวิธีการจัดการเรียนรู 
ที่แบงผูเรียนออกเปน 3 กลุม โดยกลุมที ่1 และกลุมที่ 2 เปนกลุมแขงขัน กลุมที ่3 เปนกลุมตัดสิน ทุกกลุมตอง
ศึกษาเนื้อหาใหเขาใจ  สมาชิกกลุมแขงขนัทกุคนตองเขยีนคําถามใหกลุมผูตัดสินโดยไมตองใหคําตอบ 
กลุมแขงขันแตละกลุมจะชวยกนัติวเนื้อหาใหกับเพื่อนในกลุม   เมื่อถึงเวลาแขงขนักลุมผูตัดสินอธิบาย
กติกา แลวเรยีกตัวแทนกลุมแขงขันออกมาทีละคนหรือมากกวานัน้ตามความเหมาะสม เมื่อส้ินสุดการ
แขงขันกลุมที่ไดคะแนนสูงกวาเปนผูชนะ โดยครูผูสอนจะนําเสนอบทเรียนใหกับผูเรียนทัง้ชัน้กอนแลว
จึงใหแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมตามทีก่ําหนดไว 

1.2.8  การแบงกลุมสัมฤทธิ์  (Student Team Achievement Division)   เปนวธิีการ 
จัดการเรียนรูที่คลายคลงึกบัการรวมมือกนัแขงขัน  แตการแบงกลุมสัมฤทธิจ์ะใชการทดสอบยอย  เพื่อ
วัดความรูความเขาใจของผูเรียน เมื่อการทดสอบยอยสิ้นสุดลงนําคะแนนของแตละคนในกลุมมารวมกันเปน
คะแนนของกลุม กลุมที่ไดคะแนนสงูกวาเปนผูชนะ โดยครูผูสอนจะนําเสนอบทเรียนใหกับผูเรียนทัง้ชัน้
กอนแลวจงึใหแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมตามทีก่ําหนดไว 
 
 

 



 128

1.2.9  รวมกันคิด (Numbered Heads Together) เปนวธิีการจัดการเรียนรูที่เร่ิมจาก 
ครูผูสอนถามคําถาม   เปดโอกาสใหผูเรียน   แตละกลุมชวยกนัคิดหาคําตอบ  จากนั้นครูผูสอนจึงเรียก
ผูเรียนคนใดคนหนึ่งจากกลุมใดกลุมหนึ่งหรือทุกๆ   กลุมใหตอบคําถาม เปนวิธีการจัดการเรียนรูที่นยิม
ใชในการทบทวน  หรือตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน   โดยครูผูสอนจะนําเสนอบทเรียนใหกับผูเรียน
ทั้งชัน้กอนแลวจงึใหแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมตามที่กาํหนดไว 

1.2.10  กลุมเพื่อนชวยเพื่อนเปนรายบุคคล (Team Assisted Individualization) เปน 
การจัดการเรียนรูที่ผสมผสานระหวางการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  และการเรียนการสอนเปนรายบุคคลเขา
ดวยกนั มุงเนนการตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล    ความสําเร็จของกลุมเกดิจากความสําเร็จของ
สมาชิกแตละคนในกลุม   ผูเรียนจะไดทาํกิจกรรมการเรยีนดวยตนเองตามความสามารถ   จากแบบฝก
ทักษะ  และสงเสริมความรวมมือภายในกลุม โดยใหสมาชิกในกลุมมีการแลกเปลีย่นประสบการณการ
เรียนรู ตลอดจนการชวยเหลอืซึ่งกนัและกนั ผูเรียนที่เรียนเกงตองชวยเหลือผูเรียนที่เรียนออน  

1.2.11  การรวมมือผสมผสานการอานและการเขียน (Cooperative Integrated  
Reading and Composition) เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับนกัเรียนในระดับชัน้ประถม 
ศึกษาปที่ 3 ข้ึนไป เพราะผูเรียนตองมีความสามารถในการอาน สามารถตัดสินใจเลือกหนงัสืออานและ
เขียนตามความสนใจได  ในขณะปฏิบัติกิจกรรม ครูผูสอนแบงผูเรียนออกเปนกลุม  จัดสอนผูเรียนทีละ
กลุม ขณะที่ครูผูสอนสอนกลุมหนึง่กลุมทีเ่หลือใหจับคูกนัทาํกิจกรรมที่ครูผูสอนกาํหนดให เชน ฝกอาน
ออกเสียง เขียนสะกดคํา หรือตอบคําถาม 
   1.2.12 การสบืสวนเปนกลุม (Group Investigation)  เปนการจัดการเรียนรูที่เนนการ
ทํางานรวมกัน เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค โดยครูผูสอนจะแบงผูเรียนออกเปนกลุมยอย  แตละกลุม
จะวางแผนรวมกันวาจะศึกษาเรื่องใด และศึกษาอยางไร สมาชิกแตละคนจะเลือกหวัขอยอย และเลือก
วิธีการศึกษาหาคําตอบดวยตนเอง   หลังจากนั้นสมาชิกแตละคนจะรายงานความกาวหนาและ ผล 
การศึกษาคนควาใหกลุมทราบ และนําเสนอรายงานกลุมตอเพื่อนรวมชั้นเรียน 
 การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเปนวิธีการจัดเรียนรูที่พัฒนาทั้งดานสติปญญา  และทักษะ
ทางสังคม รวมทั้งคุณลักษณะตางๆ เชน ความรับผิดชอบ ความมวีนิัยในตนเอง  และความเชื่อมั่นใน
ตนเองนั้น ครูผูสอนสามารถนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบตางๆ มาประยกุตใชรวม 
กันตามความเหมาะสม   และสอดคลองกับสาระการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน ดังนัน้ในการ
จัดการเรียนรูใหกับผูเรียนจงึนํารูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบตางๆ มาใชรวมกนัในการจดัการ
เรียนรูในแตละแผนการจัดการเรียนรู เชน ในแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 หนาที่และสวนประกอบของ
โครงสรางพืชใชปริศนาความคิดและแบงกลุมสัมฤทธิ ์ 
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 2.  การใชสญัญาการเรียน 
 สัญญาการเรยีน (Learning Contract) เปนวิธกีารจัดการเรียนรูรูปแบบหนึง่ที่สามารถพัฒนา
ผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดดวยการนําตนเองได เนื่องจากสญัญาการเรียนจะทําใหผูเรียนตองรับผิดชอบ 
ตอการเรียนรูของตนเอง มีระเบียบวนิัยในตนเอง เปนตวัของตัวเอง พึง่ตนเองมากขึ้นและนําตนเองได  

2.1 องคประกอบของสัญญาการเรียน 
  สัญญาการเรยีนมีองคประกอบที่ 4 องคประกอบ ดังนี ้
   2.1.1 จุดประสงคการเรียนรู   (Learning Objectives)    เปนการระบุถึงเรื่องที่จะเรียนรูวาจะ
เรียนรูในเรื่องใด   หากผูเรียนกําหนดจุดประสงคในการเรียนรูไวอยางชัดเจน  จะทําใหผูเรียนสามารถ
ระบุรายละเอยีดขององคประกอบอื่นๆ  ไดชัดเจนดวยเชนกนั    การกาํหนดจุดประสงคการเรียนรูของ
ผูเรียนควรเปนจุดประสงคที่ผูเรียนสามารถปฏิบัติไดจริง  
   2.1.2 แหลงเรียนรู และวิธกีารเรียนรู (Learning Resources and Strategies) 
หมายถงึ  แหลงที่จะเรียนรู วาเลือกเรียนรูจากแหลงเรียนรูใด  และมีวิธีใดบางทีจ่ะทําใหการเรียนรู
ประสบผล สําเร็จตามจุดประสงคทีก่ําหนดไว  
   2.1.3 หลักฐานในการเรียนรู  (Evidence of Accomplishment)  หมายถงึ  ผลงาน   
เอกสาร  ขอมลูที่แสดงใหเหน็วาการเรียนรูของผูเรียนประสบความสาํเร็จตามจุดประสงคการเรียนรู  
   2.1.4 เกณฑและวิธีการประเมินผลการเรียนรู   (Criteria and Means of Validating 
Evidence) เปนการระบถุึงขอกําหนดหรอืแนวทางการประเมนิ เพื่อตัดสินวาผูเรียนสามารถเรียนรูไดตาม
จุดประสงคการเรียนรูที่กาํหนด ดวยวิธกีารที่สามารถตรวจสอบได 
  2.2 การทาํสญัญาการเรียน 
  การใชสัญญาการเรียนในการจัดการเรียนรูมีข้ันตอนดังนี ้
   ข้ันที่ 1  ข้ันเตรียมความพรอม 
   กอนการจัดการเรียนรูโดยใชสัญญาการเรยีนครูผูสอนตองชี้แจงเพื่อทาํความเขาใจ
กับผูเรียนเกี่ยวผลการเรียนรูที่คาดหวัง จดุประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู กระบวนการจัดการ
เรียนรู การวดัและประเมินผลการเรียนรู พรอมทัง้ชีท้าํความเขาใจเกี่ยวกบัการใชสัญญาการเรียนในการ
จัดการเรียนรู   และควรมีความเขาใจผูเรียนแตละคนเปนอยางดี   ทัง้ดานทักษะ ความรูและ
ความสามารถ เพื่อใชเปนขอมูลในการทําสญัญาการเรียนใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน 
   ข้ันที่ 2 รางสัญญาการเรียน 

1) ผูเรียนวนิิจฉัยความตองการในการเรียนรู 
ผูเรียนตองวนิจิฉัยความตองการในการเรียนรูของตนเองใหได วาตองเรียนรูเร่ืองอะไร 

ผูเรียนสามารถวิเคราะหความตองการไดจาก การวเิคราะหความแตกตางระหวางสภาพที่เปนจริงของ 
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ผูเรียนในขณะนี้วามีความรู ความสามารถ ทักษะหรือทศันคติในเรื่องตางๆ อยางไรอยูในระดับใด  และ
ในการเรียนรูผูเรียนคาดหวังวาจะมีความรู ความสามารถ ทักษะหรือทัศนคติในเรื่องตางๆ อยางไร เมื่อผูเรียน
วิเคราะหความแตกตางไดแลว ทําใหผูเรียนมองเหน็วาตองทาํอยางไรบางจงึจะประสบความสาํเร็จตามที่
คาดหวงัไว   

2). ผูเรียนกําหนดจุดประสงคการเรียนรู 
เมื่อผูเรียนรูวาตนเองมีความสนใจหรือตองการเรียนรูในเรื่องใด ใหผูเรียนกําหนด

จุดประสงคในการเรียนรู เพื่อบอกวาอะไรเปนสิ่งที่ผูเรียนจะตองเรียนรู และใหผูเรียนกําหนด
จุดประสงคการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถนาํไปปฏิบัติไดจริง    

3) ผูเรียนกาํหนดแหลงและวิธีการเรียนรู 
เมื่อผูเรียนกําหนดจุดประสงคในการเรียนรูเรียบรอยแลวผูเรียนตองระบุแหลง และวิธ ี

ในการเรียนรู เพื่อบอกใหทราบวาผูเรียนมีจุดมุงหมายที่จะศกึษาคนควาหรือเรียนรูในเรื่องที่สนใจจาก
แหลงใดไดบาง ซึ่งผูเรียนอาจมีแหลงเรียนรูและวิธีในการเรียนรูหลายวิธีในการเรียนรูเร่ืองนัน้  มีวิธีใน
การศึกษาคนควา แสวงหาความรูอยางไร เชน คนควาจากหนงัสือในหองสมุด หรือจากการสัมภาษณ 
   4) ผูเรียนระบหุลักฐานการเรียนรู 
   ผูเรียนระบุถึงหลักฐานการเรียนรูเชน ผลงาน เอกสาร หรือขอมูล ที่สะทอนถงึความสําเร็จตาม
จุดประสงคการเรียนรูที่กาํหนดไว  
   5) ผูเรียนกาํหนดเกณฑและวิธีการประเมนิผลการเรียนรู  
   เมื่อผูเรียนระบุหลักฐานการเรียนรู ที่สะทอนถงึความสําเร็จในการเรียนเรียบรอยแลว 
ผูเรียนตองระบุเกณฑหรือวธิีการประเมนิผลการเรียนรูที่เชื่อถือได มคีวามสอดคลองกับจุดประสงคการ
เรียนรู แหลงและวิธีการเรียนรู และหลกัฐานการเรียนรูของผูเรียน 
   6) ผูเรียนและครูผูสอนรวมกนัทบทวนรางสัญญาการเรยีน 
    ผูเรียนและครผููสอนรวมกนัทบทวนรางสญัญาการเรียน    กอนที่จะตกลงทาํสัญญา  
โดยพิจารณาทบทวนรางสญัญาการเรียนรูในประเด็นตอไปนี้ 
    6.1) การกาํหนดจุดประสงคการเรียนรู 
     6.1.1) จุดประสงคการเรียนรูควรครอบคลุมสาระการเรียนรู     ตรงกับความ
ตองการ และเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียน  
     6.1.2) จุดประสงคการเรียนรูมีความชัดเจน   ส่ือความหมายไดเขาใจตรงกัน
กับผูอ่ืน และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 
     6.1.3) ผูเรียนสามารถกําหนดจุดประสงคอ่ืนเพิ่มเตมิได 
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    6.2) แหลงเรียนรูและวิธีการเรียนรู 
     6.2.1) แหลงการเรียนรูที่ผูเรียนเลือกมีความเหมาะสม ชวยใหผูเรียนเรยีนรูได
ตามจุดประสงคที่กําหนดไว 
     6.2.2) มีแหลงการเรียนรูเพิ่มเติมที่สามารถนํามาใชในการเรียนรู 
     6.2.3) วิธีการเรียนรูมีความเหมาะสม สอดคลองกับความรู ความสามารถ
ของผูเรียนและเรื่องที่เรียน 
    6.3) หลักฐานการเรียนรู 
     6.3.1) หลักฐานการเรียนรูมคีวามสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
     6.3.2) เพื่อนรวมเรียนและครูผูสอนมีขอเสนอแนะเกี่ยวกบัหลักฐานการเรียนรู
อ่ืนๆ ที่ควรเพิม่เติมอีก 
    6.4) เกณฑและวิธีการประเมินผลการเรียนรู 
     6.4.1) มีความชัดเจน สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู และเชื่อถือได 
     6.4.2) มีวิธกีารประเมินผลการเรียนรูหรือหลักฐานการเรยีนรูอ่ืนๆ   
   ข้ันที่ 3 ทําสัญญาการเรียน 
   หลังจากครูผูสอนและผูเรียนดําเนนิการตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 จนเปนที่พอใจทั้ง ของ
ครูผูสอนและผูเรียนแลว  ใหผูเรียนเขียนสัญญาการเรยีนลงในแบบฟอรมสัญญาการเรียน  แลวใหเก็บ
สัญญาการเรยีนไวคนละ 1 ฉบับ 
   ข้ันที่ 4 ปฏิบัติตามสัญญาการเรียน 
   เมื่อผูเรียนทําสัญญาการเรยีนเรียบรอยแลว ผูเรียนลงมอืปฏิบัติตามสัญญาการเรียน
ที่ทาํขึ้น ถาผูเรียนพบวาในขณะที่ดําเนินการตามสัญญาการเรียนนัน้มแีนวทางหรือวธิีการเรียนรูใหมๆ 
ที่เหมาะสมกวา ผูเรียนสามารถทําสัญญาการเรียนใหมได แตก็ไมใชวาผูเรียนจะแกไขสัญญาการเรียน
ใหมทกุครั้งที่ลงมือปฏิบัติตามสัญญาการเรียนทีท่ําไว เพราะสัญญาการเรียนทีท่ําขึน้นี้ไดผานการ
ทบทวนมาแลวจากผูเรียนและครูผูสอน  
   ข้ันที่ 5 ประเมินผลการเรียนรู 
   เมื่อผูเรียนปฏบัิติตามที่ระบไุวในสัญญาการเรียนเรียบรอยแลว ใหผูเรียนพจิารณาวา
ผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นของผูเรียนเปนไปตามที่ระบุไวหรือไม เพื่อเปนขอมูลยอนกลบัใหผูเรียน เพื่อจะได
ทราบวาที่ผูเรียนประสบความสําเร็จหรือไมประสบความสําเร็จตามจดุประสงคที่กาํหนดในสัญญาการ
เรียนหรือไม เพราะเหตุใด เพื่อนาํขอมูลทีไ่ดรับมาพัฒนาตนเองใหดียิง่ขึ้น 
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 3. ขั้นตอนในการจัดกระบวนการเรยีนรู  
 การจัดการเรียนรูโดยใชวิธเีรียนรูแบบรวมมือและใชสัญญาการเรียน มีข้ันตอนที่สําคัญที่
นําไปประยกุตใชในการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน 4 ข้ันตอน ดังนี ้
 ข้ันที่ 1 เร่ิมตน    
 ครูผูสอนแนะนําทักษะในการเรียนรูรวมกนั และจัดกลุมผูเรียนออกเปนกลุมยอยๆ กลุมละ  
5-7 คน  พรอมทั้งแนะนําขอควรปฏิบัติในการทํางานกลุมรวมกนั  บทบาทหนาที่ของสมาชกิในกลุม การ
จัดกลุมผูเรียนเพื่อใชวิธกีารจดัการเรียนเรียนรูแบบ 
 ข้ันที่ 2 ข้ันนําเขาสูบทเรียน   
 ครูผูสอนนําเขาสูบทเรียนและทําความเขาใจรวมกนัเกี่ยวกับ ผลการเรียนรูที่คาดหวงั จุดประสงค
การเรียนรู สาระการเรียนรู กระบวนการจดัการเรียนรู และการประเมนิผลการเรียนรู ในการจัดกจิกรรม
การเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู เพือ่ใหผูเรียนทําสัญญาการเรยีนลงในแบบฟอรมสัญญาการเรียน   
 ข้ันที่ 3 ข้ันปฏบัิติกิจกรรมการเรียนรู 
 ผูเรียนในแตละกลุมรวมรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู ตามสัญญาการเรียนรูที่ทําไว
ในแตละแผนการเรียนรู ตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  และรวมกนัตรวจสอบผลงานหรือการเรียนรูของ
เพื่อน เพื่อตรวจสอบการปฏบัิติงานหรือการเรียนรูของผูเรียนในกลุมวาประสบความสาํเร็จตามจุดประสงค
ที่วางไวรวมกนัหรือไม พรอมทั้งใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันในกลุม 
 ข้ันที่ 4 สรุปและประเมินผลการเรียนรู   
 เมื่อผูเรียนเรียนรูตามสัญญาการเรียนเรียบรอยแลว ครูผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปผลการเรียนรู 
โดยครูผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายเพิม่เติมในประเด็นที่ผูเรียนยงัไมเขาใจ  และรวมกันประเมนิผล
การเรียนรูของผูเรียนตามสญัญาการเรียน  ใหผูเรียนพิจารณาดวูาผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นของผูเรียนวา
เปนไปตามที่ระบุไวในสญัญาการเรียนหรือไม  เพื่อเปนขอมูลยอนกลบัใหผูเรียน พฒันาตนเองใหดียิ่งขึน้ 
 
สื่อและแหลงเรียนรู 
 การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียนในระดับประถม 
ศึกษา มุงเนนใหผูเรียนไดมีสวนรับผิดชอบในการเรียนรู   และไดลงมอืปฏิบัติดวยตนเอง  ลักษณะของสื่อ
และแหลงเรยีนรูทีจ่ะนาํมาใชในการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยการนาํตนเอง 
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน ควรมีความสอดคลองกับสาระการเรียนรู วิธีการจัดการเรียนรูและ
ศักยภาพ ของผูเรียน ส่ือและแหลงเรียนรูจึงควรมีความหลากหลาย เพื่อชวยใหการเรียนรูของผูเรียนเปนไป
อยางมีคุณคา เขาใจงายและรวดเรว็ พรอมทั้งกระตุนใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง เพื่อสงเสริม
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ใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยการนําตนเอง ดังนัน้สือ่จึงมทีัง้สื่อธรรมชาต ิ ส่ือส่ิงพิมพ  ส่ือเทคโนโลยี 
และสื่ออ่ืนๆ และแหลงเรยีนรูมีทัง้แหลงเรยีนรูบุคคล หรือสถานที่ตางๆ ที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน 
 
การวัดและประเมินผล 
 การวัดและประเมนิผลการเรยีนรูมุงเนนการวัดและประเมนิผลเพื่อปรับปรุง  และพฒันาผลการ
เรียนรูใหเปนไปตามจุดมุงหมายในการจัดการเรียนรู ใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามจุดมุงหมายของ
หลกัสูตรเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนาํตนเองของผูเรียนในระดบัประถมศึกษา และประเมนิเพือ่ตัดสิน
ผลการเรียนรูกลุมสาระการเรยีนรูตามระเบยีบการวัดและประเมนิผลของสถานศึกษานัน้ๆ  กระบวนการ
วัดและประเมนิผลการเรียนรู มีรายละเอยีดดังนี ้ 
 1. การวัดและประเมนิผลการเรียนรู  สอดคลองตามจุดมุงหมายของหลักสูตร  จุดประสงคการ
เรียนรูและกระบวนการจัดการเรียนรู 
 2. การวัดและประเมินผลการเรียนรู มีทั้งการวัดและประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู
ซึ่งครูผูสอนเปนผูกาํหนดเกณฑในการวัดและประเมนิผลการเรยีนรูตามความเหมาะสม   และการวัดและ
ประเมนิผลเพือ่ตัดสินผลการเรียนรูเปนไปตามเกณฑการวดัและประเมนิผลของสถานศึกษา 
 3. การวัดและประเมนิผลการเรียนรูใชวธิีการทีห่ลากหลาย มุงเนนการวดัและประเมนิตามจาก
การปฏิบัติจริง 
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2. ผลการทดลองใชหลักสตูร 
 ครูผูสอนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรในชวงชั้นที ่2 โรงเรียนวัดภาษ ีเปนผูทดลองใชหลกัสูตรเพื่อ
สงเสริมการเรยีนรูดวยการนาํตนเองของผูเรียนในระดับประถมศึกษาปที่ 4/1 จาํนวน 33 คน ในภาคเรียนที ่ 
1  ปการศกึษา   2549    โดยผูวิจัยมีบทบาทเปนผูสังเกตแบบมีสวนรวมทุกครั้ง     ในวนัจันทรและวันพุธ
สัปดาหละ 2 วัน   โดยหลกัสตูรนี้ประกอบดวยหนวยการเรียนรูทัง้หมด 5 หนวย แผนการจัดการเรียนรู
มี 18 แผน เวลาเรียนทั้งหมด 60 ชั่วโมง (รายละเอียดของหนวยการเรียนรูดูในหนา 123) 
 การนาํเสนอผลการทดลองใชหลักสูตรผูวจิัยไดนําเสนอเปนขอมูลเชงิคุณภาพ และขอมูลเชิง
ปริมาณ และความพึงพอใจขอครูผูเกี่ยวของ โดยการนําเสนอขอมูลเชงิคุณภาพจากการสังเกตการสอน
เพื่อสะทอนใหเห็นสภาพการจัดการเรียนรู   การสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนและสัมภาษณผูเรียนและผู
ที่เกี่ยวของเพื่อสะทอนผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน    และนําเสนอขอมูลเชิงปริมาณจากการประเมินความ 
สามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองและการประเมนิผลสัมฤทธิท์างการเรียนสาระกาเรียนรู
วิทยาศาสตร  รายละเอียดดงันี ้
 2.1 ผลการทดลองใชหลักสูตร: ขอมูลเชิงคุณภาพ  
 การนาํเสนอขอมูลเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับผลการทดลองใชหลักสูตรเพือ่สงเสริมการเรียนรูดวย
การนาํตนเองของผูเรียนในระดับประถมศกึษา ผูวิจัยนาํเสนอเปน 3 ประเด็น คอื สภาพการจัดการ
เรียนรู ผลที่เกดิขึ้นกับผูเรียนและความพึงพอใจของครูผูเกี่ยวของ 
  2.1.1 สภาพการจัดการเรียนรู 
  สภาพการจัดการเรียนรูของครูผูสอน เมื่อนําหลักสูตรเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนาํ
ตนเองไปทดลองใชในการจดัการเรียนรูกบัผูเรียน เปนขอมูลที่ไดจากการสังเกตนาํเสนอ 2 ประเด็น คือ 
กระบวนการจดัการเรียนรูและบทบาทของผูเกี่ยวของในการจัดการเรยีนรู ดงันี ้  
   2.1.1.1 กระบวนการจัดการเรียนรู 
   การจัดการเรียนรู โดยใชหลกัสูตรเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียน
ในระดับประถมศึกษา ซึ่งครูผูสอนไดใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและการใชสัญญาการเรยีน มี
กระบวน การในการจัดการเรยีนรู 4 ข้ันตอน  คือ ข้ันเริ่มตน ข้ันนําเขาสูบทเรียน  ข้ันปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรูและข้ันสรุปและประเมินผลการเรียนรู รายละเอียดดงันี ้
   ข้ันที่ 1 เร่ิมตน    
   ครูผูสอนแนะนําทักษะในการเรียนรูรวมกนั   และจัดกลุมผูเรียนออกเปนกลุมยอยๆ  
พรอมทัง้แนะนําขอควรปฏบิัติในการทํางานกลุมรวมกนั  บทบาทหนาที่ของสมาชกิในกลุม การจัดกลุม
ผูเรียนเพื่อใชวธิีการจัดการเรียนเรียนรูแบบรวมมือ  โดยจัดแบงผูเรียนเปนกลุมๆ  เพื่อเขารวมกระบวน 
การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือนัน้    ครูผูสอนสาระการเรียนรูเปนวิทยาศาสตร
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เปนผูจัดแบงกลุมใหกับผูเรียนรวมกบัครูประจําชัน้ประถมศึกษาปที ่ 4  โดยใชคะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนขณะเรียนอยูในระดับช้ันประถมศึกษาปที ่  3 ภาคเรียนที ่ 2  เปนเกณฑในการ
จัดแบงกลุมผูเรียนออกเปน  3 กลุมไดแก กลุมผูเรียนที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสูง จํานวน  6  คน  
กลุมปานกลาง  จาํนวน 13 คน  และกลุมตํ่า จาํนวน 14  คน  องคประกอบของกลุมประกอบดวยผูเรียนที่
มีผลสมัฤทธิท์างการเรียน กลุมสูง จาํนวน 1 คน  กลุมปานกลาง จํานวน 2-3 คน และกลุมตํ่า จาํนวน 2-3 
คน รวามทัง้หมดแบงเปน 6 กลุม  ตลอดระยะเวลาในการจัดการเรยีนรูทัง้ 18 แผน   การจัดการเรียนรู  
   ในชั่วโมงแรกของการจัดการเรียนรู กอนทีค่รูผูสอนจะเริ่มใชแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 
เร่ือง หนาที่และสวนประกอบของโครงสรางพืช ครูผูสอนใหผูเรียนเลือกที่นัง่ตามสบาย  ผูเรียนจึงเลือก
นั่งอยูกลุมเดียวกับเพื่อนที่สนิท  และผูเรียนกลุมสูงจะนัง่อยูในกลุมเดยีวกนั สวนผูเรียนกลุมปานกลาง
จะเลือกนั่งกับเพื่อนสนิททั้งผูเรียนกลุมสูงและกลุมตํ่า   โดยแยกกนัระหวางเพื่อนผูหญิงและผูชาย  ทํา
ใหกลุมที่เกิดขึน้ไมมีความหลากหลาย สะทอนจากคําพดูของผูเรียน เชน บางกลุมมีแตผูชายหรือมีแต
ผูหญิง “...กลุมนี้เปนกลุมผูชายนะ…” “….กลุมนี้มีแตผูหญิงเปนกระเทยหรืองยั…” หรือบางกลุมไมมี
ผูเรียนกลุมสูงอยูดวยเลย “ก็....ไมตั้งใจเรียน เรียนไมคอยเกง เลยไมอยากจะอยูดวย…”  

หลังจากนั้นครผููสอนชี้แจงวิธีการจัดการเรียนรูที่ใชในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ซึ่งผูเรียนตองเรียนรูและทาํงานรวมกนัเปนกลุม  เพื่อใหทุกคนไดเรียนรูการอยูรวมกนั ชวยเหลือซึง่กัน
และกันทั้งในดานการเรียนรูและการทาํงาน  โดยแตละกลุมจะตองประกอบดวยสมาชกิกลุมสูง กลุมปาน
กลาง และกลุมตํ่า คละกัน และจะมีการประเมินผลการทํางานรวมกนัของกลุมวากลุมใดจะไดที่  1-6  
นั้น   ครูผูสอนจึงจัดแบงกลุมผูเรียนออกเปน  6  กลุม   แตละกลุมมสีมาชิก   5-7  คน  ประกอบดวย
สมาชิกกลุมสูง กลุมปานกลางและกลุมตํ่า  นอกจากนี้แลวในการจัดแบงกลุมผูเรียน ครูผูสอนคํานงึถึง
การมีปฏิสัมพนัธกนัในทางบวกของผูเรียนในกลุม เพื่อใหผูเรียนทุกคนในกลุมมีความรูสึกที่ดีตอกันในการ
เรียนรูหรือทํางานรวมกัน      ชวยเหลือซึ่งกันและกันดวยความเต็มใจ  รวมทั้งมีความรับผิดชอบในการ
ทํางานรวมกนั  ซึง่ทําใหการเรียนรูรวมกันของกลุมดําเนินไปไดดวยดี และประสบความสาํเร็จตาม
เปาหมายที่วางไว 
   เมื่อเร่ิมหนวยการเรียนรูใหมจะใหผูเรีนสับเปล่ียนสมาชิกในแตละกลุม โดยองคประกอบ 
แตละกลุมยังเปนผูเรียนกลุมสูง กลุมปานกลางและกลุมตํ่า เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธในการ
เรียนรูและการทํางานรวมกันกับเพื่อนในหองเรียนอยางทั่วถงึ   การสับเปลี่ยนสมาชิกในแตละกลุมจะ
ดําเนนิการเมือ่เรียนรูในหนวยการเรียนรูใหม  4 คร้ังดวยกนั คือ คร้ังที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 2 การ
ดํารงชีวิตของสัตว แผนการจัดการเรียนรูที่  6-8,  คร้ังที่  2 หนวยการเรียนรูที่ 3 ชีวิตกับส่ิงแวดลอม 
แผนการจัดการเรียนรูที ่9-12,  คร้ังที ่3 หนวยการเรียนรูที ่4  อาหารและสารอาหาร แผนการจัดการเรยีนรูที่ 
13-16 และครั้งที ่4 หนวยการเรียนรูที่ 5 แรงและการเคลือ่นที ่แผนการจัดการเรียนรูที่ 17-18    
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   นอกจากนีก้ารจัดสภาพแวดลอมในการเรียนรูในหองเรยีน  ครูผูสอนไดจัดเตรียมหอง 
เรียน โตะ เกาอี้ ไวพรอมเพยีงกอนที่ผูเรียนเขาชัน้เรียน  เพื่ออํานวยความสะดวก  และความเปนระเบียบ
เรียบรอยในการจัดสภาพหองเรียนที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 1-18 และ
ตั้งแตการจัดการเรียนรูในแผนการจัดการเรยีนรูที่ 3 วัฏจกัรชีวิตของพืชมีดอกเปนตนมา  ผูเรียนแตละ
กลุมสงตัวแทนกลุม กลุมละ 1-2 คน ผลัดเปลี่ยนกนัเขามามสีวนรวมในการจัดเตรยีมโตะ เกาอี้ กอนที่
ผูเรียนจะเขาเรียน และเมื่อการเรียนแตละครั้งสิ้นสุดลงสมาชิกแตละกลุมชวยกนัดูแลจัดเก็บโตะ เกาอี ้
เขาที่เรียบรอยเหมือนเดิม 
   ข้ันที่ 2 ข้ันนําเขาสูบทเรียน   
   ครูผูสอนนําเขาสูบทเรียนโดยทบทวนความรูหรือประสบการณเดิมของผูเรียน ในการ
เรียนรูที่ผานมา แลวใหผูเรียนทาํสัญญาการเรียนลงในแบบฟอรมสัญญาการเรียน  การทาํสัญญาการ
เรียนม ี3 ข้ัน คือ 1) เตรียมความพรอม 2) รางสัญญาการเรียน  3) ทาํสัญญาการเรียน  ดังนี ้
   1. เตรียมความพรอม  
   หลังจากครูผูสอนชี้แจงผลการเรียนรูที่คาดหวงั จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู 
กระบวนการจัดการเรียนรู และการประเมนิผลการเรียนรู  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู 
เพื่อทาํความเขาใจรวมกนักบัผูเรียนเกีย่วกับการจัดการเรียนรูที่จะจัดขึ้น  โดยครูผูสอนควรมีความเขาใจ
ผูเรียนแตละคนเปนอยางดีทัง้ดานทักษะ ความรูและความความสามารถ เพื่อใชเปนขอมูลในการสนบัสนุน
ชวยเหลือผูเรียนในการทําสญัญาการเรียน  
   2. รางสัญญาการเรียน 

1) ผูเรียนวนิิจฉัยความตองการในการเรียนรูของตนเอง 
   ผูเรียนในแตละกลุมรวมกนัวินิจฉัยความตองการในการเรียนรู วาจะเรียนในเรื่องใด  
รวมกันวิเคราะหความสามารถของตนเองและสมาชิกในกลุม วามีความรู ความสามารถ ทักษะหรือทศันคติ
ในเรื่องตางๆ อยางไรบาง  และการเรียนรูในเรื่องที่ผูเรียนจะเรียนรูตองมีความรู  ความสามารถ อยางไร
บาง  เพื่อใหผูเรียนรูและเขาใจวาตองทําอยางไรบางจงึเรียนรูไดประสบความสาํเร็จตามที่เปาหมาย   

2). ผูเรียนกําหนดจุดประสงคการเรียนรู 
เมื่อผูเรียนรูวาตองเรียนรูในเรื่องใดแลว  ใหผูเรียนรวมกนักาํหนดจุดประสงคการ

เรียนรู เพื่อบอกวาอะไรเปนสิ่งที่ผูเรียนจะตองเรียนรู   โดยใหผูเรียนกําหนดจุดประสงคการเรียนรูเปน
จุดประสงคเชงิพฤตกิรรม   

3) ผูเรียนกาํหนดแหลงเรยีนรูและวิธีเรียนรู 
เมื่อผูเรียนกาํหนดจุดประสงคการเรียนรูเรียบรอยแลว ใหผูเรียนระบุแหลงทีจ่ะเขาไป

ศึกษา คนควา หรือเรียนรูและวิธกีารเรียนรู เพื่อบอกใหรูวาผูเรียนมีจุดมุงหมายที่จะศึกษาคนควาหรือเรียนรู 
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จากที่ใดหรือแหลงใดบาง ผูเรียนสามารถกาํหนดแหลงเรียนรูหรือวธิีในการเรียนรูไดหลากหลาย  
   4) ผูเรียนระบหุลักฐานการเรียนรู 
   ผูเรียนระบหุลกัฐานที่แสดงใหเหน็ถงึความสําเร็จในการเรียนรู เชน ผลงาน เอกสาร 
หรือขอมูล ที่สะทอนถึงความสําเร็จตามจดุประสงคการเรียนรูทีก่ําหนด 
   5) ผูเรียนกาํหนดเกณฑและวิธีการประเมนิผลการเรียนรู  
   เมื่อผูเรียนระบุหลักฐานการเรียนรู ที่สะทอนถงึความสําเร็จในการเรียนเรียบรอยแลว 
ผูเรียนตองระบุเกณฑหรือวธิีการประเมนิผลการเรียนรูที่ความสอดคลองกับจุดประสงคการเรยีนรู  
   6) ผูเรียนและเพื่อนในกลุมรวมกนัทบทวนรางสัญญาการเรียน 
    ผูเรียนและเพือ่นในกลุมรวมกันทบทวนรางสัญญาการเรียนกอนที่จะตกลงทาํสัญญา 
กับครูผูสอน โดยรวมกนัทบทวนรางสัญญาการเรียนในประเด็นตอไปนี ้
    6.1) การกาํหนดจุดประสงคการเรียนรู 
     6.1.1) จุดประสงคการเรียนรูควรครอบคลุมสาระการเรียนรู  ตรงกบัความ
ตองการ และเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียน  
     6.1.2) จุดประสงคการเรียนรูมีความชัดเจน ส่ือความหมายไดเขาใจตรงกัน
กับผูอ่ืน และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 
     6.1.3) ผูเรียนสามารถกําหนดจุดประสงคอ่ืนเพิ่มเตมิได 
    6.2) แหลงเรียนรูและวิธีการเรียนรู 
     6.2.1) แหลงการเรียนรูที่ผูเรียนเลือกมีความเหมาะสมชวยใหผูเรียนเรียนรูได
ตามจุดประสงคที่กําหนดไว 
     6.2.2) มีแหลงการเรียนรูเพิ่มเติมที่สามารถนํามาใชในการเรียนรู 
     6.2.3) วิธีการเรียนรูมีความเหมาะสม สอดคลองกับความรู ความสามารถ
ของผูเรียนและเรื่องที่เรียน 
    6.3) หลักฐานการเรียนรู 
     6.3.1) หลักฐานการเรียนรูมคีวามสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
     6.3.2) เพื่อนรวมเรียนและครูผูสอนมีขอเสนอแนะเกี่ยวกบัหลักฐานการเรียนรู
อ่ืนๆ ที่ควรเพิม่เติมอีก 
    6.4) เกณฑและวิธีการประเมินผลการเรียนรู 
     6.4.1) มีความชัดเจน สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู และเชื่อถือได 
     6.4.2) มีวิธกีารประเมินผลการเรียนรูหรือหลักฐานการเรยีนรูอ่ืนๆ 
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   3. ทําสัญญาการเรียน 
   ผูเรียนเขียนสญัญาการเรียนลงในแบบฟอรมสัญญาการเรียน คนละ 1 ฉบับ 
   ข้ันที่ 3 ข้ันปฏบิัติกิจกรรมการเรียนรู 
   ผูเรียนในแตละกลุมรวมรับผิดชอบปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู ตามสัญญาการเรียนรูที่ทํา
ไวในแตละแผนการเรียนรู  และรวมกนัตรวจสอบผลงานหรือการเรยีนรูของเพื่อน เพื่อตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานหรอืการเรียนรูของผูเรียนในกลุมวาประสบความสําเร็จตามจุดประสงคที่วางไวรวมกนัหรือไม 
พรอมทัง้ใหความชวยเหลือซึง่กันและกันในกลุม 
   ข้ันที่ 4 สรุปและประเมินผลการเรียนรู   
   เมื่อผูเรียนเรียนรูตามที่ระบุไวในสัญญาการเรียนเรียบรอยแลว   ครูผูสอนและผูเรียนรวม 
กัน สรุปผลการเรียนรู  ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามสัญญาการเรียน และใหผูเรียนพิจารณาวา
ผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญาการเรียนหรือไม เพื่อเปนขอมูลยอนกลับใหผูเรียนรู
วาการประสบความสาํเรจ็หรือไมประสบความสาํเร็จในการเรียนรูตามสัญญาการเรียน  เปนเพราะเหตุ
ใด แลวนําขอมูลที่ไดรับมาปรับปรุงแกไขใหดียิ่งข้ึน 
   2.1.1.2 บทบาทของผูเกี่ยวของในการจัดการเรียนรู 
   1) บทบาทของผูเรียน 
   ผูเรียนทกุคนมีสวนรวมรับผิดชอบเรียนรูของตนเองและกลุม และใหความชวยเหลือ
ซึ่งกนัและกนั .ตั้งแตเร่ิมตนในการจัดการเรยีนรูโดยเขียนสัญญาการเรยีน จนถงึขั้นการประเมนิผลการ
เรียนรูของตนเองและกลุม เพื่อใหทุกคนในกลุมไดเรียนรูตามจุดประสงคที่วางไว 
   2) บทบาทของของครูผูสอน 
   ครูผูสอนมีบทบาทสาํคัญทาํใหการจัดการเรียนรูประสบความสาํเร็จตามจุดมุงหมาย
ที่หลกัสูตรกําหนด   โดยมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวกและสนับสนุน ชวยเหลอืในการเรียนรู ดังนี ้
    2.1) เปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู  โดยการเตรียมการจัดการเรียนรู  
ศึกษาแผนการจัดการเรียนรูในแตละแผนการเรียนรูใหเขาใจ   และวางแผนในการจัดการเรยีนรูใหกับผูเรียน 
พรอมทัง้จัดเตรียมสื่อการเรียนรูที่จะใชลวงหนา และจัดเตรียมสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ดวยการ 
จัดหองเรียนวทิยาศาสตรทีจ่ะใชในการจดัการเรียนรู จดัเตรียมโตะ เกาอี้ ใหเพยีงพอกับจํานวนผูเรียน   
    2.2) เปนผูสนบัสนุน ชวยเหลือในการเรียนรู โดยมีบทบาทในการใหคําปรึกษา 
กระตุนใหเกิดการเรียนรู และใหความรักและเอาใจใสผูเรียน 
     2.2.1) บทบาทในการใหคําปรึกษาแนะนาํแกผูเรียนในการเรียนรู  โดยให
ระยะแรกครูผูสอนสังเกตวาพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนในแตละกลุม วามีปญหาเกิดขึ้นหรือไม 
ครูผูสอนสะทอนปญหาที่เกดิขึ้นใหกับผูเรียนในแตละกลุมใหชวยกนัแกไขกอน  แลวจึงเขาไปชวยเหลือ
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ผูเรียน  เชน ในการเขียนสัญญาการเรยีนในครัง้ที ่ 1  ครูผูสอนใหคําแนะนาํและชวยเหลือผูเรียนให
เขียนสัญญาการเรียนใหถูกตองครบถวน แตสําหรบัการเขียนสญัญาการเรียนระยะหลังครผููสอนให
ผูเรียนแตละกลุมชวยเหลือกนัเอง เพราะผูเรียนมีประสบการณการเขียนสัญญาการเรยีนมาแลวหลายครั้ง   
     2.2.2) บทบาทในการกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  โดยใหแรงเสริมแกผูเรียนใน
การเรียนรู เชน  กลาวชมเชยผูเรียนขณะอยูในกลุมหรือหนาชั้นเรียน หรือใหรางวัลผูเรียนเปนรายบุคคล
หรือทั้งกลุม ซึง่ทาํใหผูเรียนเกิดกําลงัใจ “....เด็กจะดีใจทีค่รูชม ยิม้ไดทัง้วนั แลวเขากจ็ะกลับไปทาํมาสง

ใหม...” เพือ่กระตุนใหผูเรียนมีความพยายามในการเรียนรู   มองเหน็ภาพของความสาํเร็จที่จะเกิดขึน้กับ
ตัวเอง และสามารถเรียนรูไดประสบผลสําเรจ็ตามเปาหมายทีว่างไวดวยตนเอง หรือเมื่อผูเรียนมีปญหา 
ในการเรียนรู  ครูผูสอนก็ใหผูเรียนในกลุมอ่ืนๆ รวมกนัเสนอวิธีแกปญหาใหกับกลุมที่มีปญหา  เพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูรวมกนักับเพื่อนกลุมอ่ืนๆ มากขึ้น  “...เพื่อนกลุมนี้ไมรูวาจะแกปญหาอยางไร ให
ทุกคนลองชวยกันคิดมากลุมละ 1 ขอซิ วาเราจะชวยกนัแกปญหาใหเพื่อนไดอยางไร...” 

     2.2.3) บทบาทในฐานะผูใหความรักและเอาใจใสแกผูเรียนทกุคน โดยการ
พูดคุยกับผูเรียนดวยคําพูดที่ไพเราะ มคีวามเปนกนัเอง เอาใจใสและสนใจผูเรียนทัง้ดานการเรยีนและ
ความประพฤต ิ“....หนูไมชอบเรียนวชิา....เพราะครูพูดไมเพราะ เอาแตวาหน.ู.” “....ครูเล็กดุเปนบางครั้ง 

แตเวลาครูเล็กก็พูดดีๆ ไมไดดา...” “...สอนเด็กประถมจะสอนแตวิชาความรูเขาไมไดหรอก เดี๋ยวโตไป

เขาทําตวัไมดีไมเหมาะสม.... นาอายมากเลยนะครู  ....เด็กประถมจะสอนจะปลูกฝงอะไรก็ยังงายกวา

เด็กโตนะ เพราะเดก็เหมือนผาขาว.....พืน้ฐานทัง้ดานการเรียนและความประพฤติก็ไปจากโรงเรียน

ประถมนี่แหละ...”  
  2.1.2 ผลที่เกดิขึ้นกับผูเรียน 
  จากการสังเกตของผูวิจัย พบวา ผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเรียนรูซึ่งผู 
เกี่ยวของก็ไดเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้เชนกนั ผูวิจยัจึงนําเสนอผลที่เกดิขึ้นกับผูเรียนเปน 4 ประเด็น คือ 
การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของผูเรียน เสียงสะทอนของผูเรียน เสียงสะทอนของครูผูสอนและเสียง
สะทอนของผูปกครองเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน  ดงันี ้
   2.1.2.1 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน 
   จากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน พบวา หลงัจากเรียนในแตละหนวยการเรียนรู  
ผูเรียนเกิดการเปลีย่นแปลงพฤติกรรม ผูวจิยันาํเสนอ เปน  2 ประเด็นคือ พฤติกรรมการเรียนรูที่เกดิขึ้น 
และปญหาและอุปสรรคในการเรียนรู 
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1) หนวยการเรียนรูที่ 1 การดํารงชีวิตของพชื 
1.1) พฤติกรรมการเรียนรูที่เกิดขึ้น 

    ครูผูสอนมีบทบาทเปนผูสนบัสนนุและชวยเหลือผูเรียนแตละกลุมอยางใกลชิด ทัง้นี้
เนื่องจากผูเรียนสวนใหญยงัไมเขาใจเกี่ยวกบัการเรยีนรูแบบรวมมือและการทาํสญัญญาการเรียน  ผูเรียน
กลุมสูงในแตละกลุมเมื่อไมเขาใจจะซักถามครูผูสอนเปนการสวนตวั “...ถาไมเขาใจหนูจะถามทันที...”  
โดยครูผูสอนจะอธิบายเรื่องที่ผูเรียนไมเขาใจ 1-2 คร้ัง ผูเรียนจะพยายามเรียนรูดวยตนเองแลวขอ
คําแนะนําจากครูผูสอนเปนระยะๆ “...ครูคะ หนูทาํตรงนี้ไมได...” “...ครูครับทําอยางนี้ใชไหมครบั...”   
และจะไดรับความไววางใจจากเพื่อนในกลุมใหเปนผูนาํ “...สมนั่นแหละเปนหวัหนา สมเรียนเกง 

ทํางานเสร็จเรยีบรอยทุกครั้ง...“   “...ผมเรียนไมเกงเพื่อนไมใหเปนหวัหนาหรอกครบั”    “ถาเรียนไมเกง 
ถามอะไรกต็อบไมได ตองคนเรยีนเกงๆ ถงึจะชวยเหลือเพื่อนได แลวกรู็เร่ืองดวย”     ผูเรียนกลุมปาน
กลางจะสอบถามจากเพื่อนกลุมสูงแลวและรองขอใหเพื่อนกลุมสูงคอยชวยเหลือ  ผูเรียนกลุมตํ่าจะไม
คอยไดรับการยอมรับและไววางใจจากเพือ่นในกลุมในการเรียนรูรวมกัน เพราะคิดวาผูเรียนกลุมตํ่าทํา
ไมได ทําใหทาํงานไมเสร็จ “ไมตอง เดี๋ยวเราทําเอง”  “ชาจริงๆ ไมเขาใจหรืองยั ถาไมทาํเราจะบอกครู 

แลวไมใหอยูกลุมดวยแลว”   ผูเรียนจึงไมคอยใหความรวมมือกับกลุม และขณะเรียนในชัว่โมงบางครั้ง
เพื่อนในกลุมอาสาชวยทําให หรือไมผูเรียนก็ใหเพื่อนชวยทําใหหลงัหมดชั่วโมงเรียนแลว  
    เมื่อสัมภาษณผูเรียนกลุมตํ่าวาเพราะเหตุใด จงึไมใหความรวมมือในการเรยีนรูกับกลุม
ของตนเอง โดยสังเกตไดจากการทีผู่เรียนทํางานไมเสร็จและไมพยายามที่จะทาํงานใหเสร็จตามทีไ่ดรับ
มอบหมาย  พบวา ผูเรียนกลุมตํ่าเมื่อมีความความรูเชิงลบตอตนเอง คิดวาตนเองวาไมมีความสามารถ
ในการเรียนรูหรือทํางาน  และเพื่อนในกลุมไมยอมรับ จึงรูสึกไมอยากเรียนรูหรือทาํงานรวมกับเพื่อนใน
กลุม รวมทัง้ไมกลาพูดหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ รวมกนัเพื่อนในกลุม “…เพื่อนเขาอานหนงัสือไม

คอยคลองเขียนก็ไมคอยถกูคะคุณครู…”  “…ผมอานหนังสือไมคอยได เลยไมอยากทํางานกบัเพื่อน  

เพื่อนบอกวาผมโงกวาทุกคน…”    “...เขาสายตาสัน้มากเลยครับครู มองไมคอยเหน็” 

    จากปญหาที่เกิดขึ้นครูผูสอนจึงใหความชวยเหลือผูเรียนกลุมตํ่าเปนรายบุคคล โดย
การเขาไปมีสวนรวมในการเรยีนรูกับผูเรียนทุกกลุม โดยอธิบายและทาํใหดูแลวใหผูเรียนทาํตาม หรือ
ปรับแกงานของตนเองตามทีค่รูผูสอนแนะนําทีละขั้นตอน เมื่อผูเรียนทําไดประสบความสําเร็จเพียง
เล็กนอยหรือเรียนรูไดเปนบางเรื่องครูจะชมเชยเพื่อใหกําลังใจผูเรียน “...ทาํไดนี่นา ใครบอกวาทําไมได...” 

“…ดีแลวละทําไดอยางนี้นะ...”  และครูผูสอนไดเขาไปมีสวนรวมในการกาํหนดบทบาท หนาที่ ใหผูเรียนกลุม
ต่ํารับผิดชอบเปนรายบุคคล  ตามที่ครูผูสอนคิดวาผูเรียนจะประสบความสาํเร็จไดในระยะเวลาอนัสัน้   เพื่อ
สรางแรงจูงใจในการเรียนรู ใหผูเรยีนเกิดความอยากรูอยากเรียนใหประสบความสาํเร็จดวยตัวเอง    
นอกจากนี้ครูผูสอนตองกาํหนดใหสมาชกิแตละกลุมสับเปลี่ยนกันทาํหนาที่ในกลุม ทุกแผนการจัดการ
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เรียนรู เชน หนาทีห่ัวหนา รองหวัหนากลุม เพื่อใหผูเรียนไดสับเปลีย่นกนัออกมานําเสนอผลงานของ
ตนเองหรือกลุมหนาชัน้เรียน หรือเปนตัวแทนกลุมในการรวมกิจกรรมตางๆ ของกลุมใหญ เปนการสราง
ความภูมิใจใหผูเรียน  เนื่องจากผูเรียนที่ไดทําหนาทีห่ัวหนากลุมและรองหัวหนากลุม จะรูสึกดีใจและมี
ความกระตือรือรน   โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อครูผูสอนเรียกชื่อหวัหนากลุมหรือรองหวัหนากลุมใหมารับ
สมุดงานหรือเอกสารไปแจกเพื่อนในกลุม      “….แมชมวาผมเกงขึ้น เพราะเดี๋ยวนี้ไดรับเลือกใหเปน

หัวหนากลุม….” (กลุมตํ่า)  “...หนูอยากเปนหัวหนากลุมทกุครั้งเลย..” (กลุมปานกลาง)  “...ดีใจครับที่ได
เลือกใหเปนหวัหนากลุม...” (กลุมสูง)  และผูเรียนที่มผีลสัมฤทธิท์างการเรียนทัง้กลุมสูงและกลุมปานกลาง
มักอาสาชวยเหลือหรือรับผิดชอบงานที่ครูผูสอนมอบหมายเปนประจาํ แตทัง้นี้ผูเรียนสวนใหญอยากเปน
หัวหนากลุมแตจะไมชอบเมือ่ครูผูสอนใหตอบคําถามหรือเปนตวัแทนกลุมนําเสนอผลการเรียนรู “…กลวัตอบ

ผิด แลวครูจะวา...” (กลุมสูง) “...ใหคนที่เรียนเกงออกไปครับ...” (กลุมตํ่า)  

1.2) ปญหาและอุปสรรคในการเรียนรู 
     1.2.1) ผูเรียนสวนใหญรับผิดชอบเฉพาะการเรียนรูของตนเอง   ไมคอยให
ความชวยเหลอืเพือ่นในกลุม เนือ่งจากผูเรียนใชเวลาในการเขยีนสัญญาการเรียนมากจึงสงผลกระทบตอ
เวลาที่ใชในการเรียนรู  ทาํใหไมมีเวลาที่จะชวยเหลือเพือ่นในกลุม 
     1.2.2) การเรียนโดยใชสัญญาการเรียน เปนเรื่องใหมสําหรับผูเรียน ทําใหการ
ทําความเขาใจเกี่ยวกับการใชสัญญาการเรียนในการจัดการเรียนรูใชเวลานาน เวลาเรียนในชั่วโมงเรียน
จึงไมพอ จาํเปนตองใชเวลาวางชวงพักรับประทานอาหารกลางวันของวนัจันทรและพุธ ซึง่เปนวันที่มี
ชั่วโมงเรียนวทิยาศาสตรในการทําสัญญาการเรียน 
     1.2.3) การอานและเขียนไมคลองสงผลกระทบตอการทําสัญญาการเรียน
ของผูเรียน ซึ่งสวนใหญเปนผูเรียนในกลุมตํ่า ครูผูสอนตองจัดเวลาใหเวลาผูเรียนซอมเสริมการอาน
และการเขียนหลังเลกิเรียน เพื่อใหผูเรียนอานและเขียนสัญญาการเรยีนได 
     1.2.4) ผูเรียนกลุมตํ่าไมคอยใหความรวมมือในการเรียนรู    เนื่องจากไมไดรับ
การยอมรับในความสามารถจากเพื่อนในกลุม 

2) หนวยการเรียนรุที่ 2 การดํารงชีวิตของสัตว 
2.1) พฤติกรรมการเรียนรูที่เกิดขึ้น 

    ผูเรียนกลุมสูงสวนใหญเร่ิมเรียนรูประสบความสาํเร็จดวยตนเอง กลาแสดงออก 
กลาซักถามครผููสอนตอหนาเพื่อนในกลุม และเปนผูนาํทางความคิดของกลุม รูวาตองทาํอะไร อยางไร
บาง หรือเพื่อนในกลุมแตละคนจะตองทาํอะไร อยางไรบาง  ทําใหผูเรียนเริ่มเรียนรูประสบความสําเร็จ
ตามจุดประสงคการเรียนรูทีก่ําหนดไวในสญัญาการเรียน “....ก็เขาใจแลววาจะตองทาํอะไรบาง ก็ดู

ตามสัญญาการเรียน...” “...ครูบอกวาดีมาก ใหชวยครูดูเพื่อนๆ ในกลุมดวย...”   โดยผูเรียนกลุมสูงจะ
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ใหความชวยเหลือเฉพาะเพือ่นสนทิในกลุมเพียง 1-2 คนเทานัน้ เนือ่งจากผูเรียนมีความเหน็วาตนเอง
รับผิดชอบในการเรียนรูของตนเองเรียบรอยแลว แตเพือ่นในกลุมไมสนใจเรียนจึงทําไมไดฉะนัน้ควรจะ
ถูกทาํโทษจะไดตั้งใจเรียน  “...สอนทุกครั้ง เบื่อแลว...” “...ไมทําก็จะไดถูกทาํโทษซะบาง อยากไมตงใจ
เรียน...”  ครูผูสอนจึงจาํเปนตองเขาไปมสีวนรวมในการกํากับดูแล และใหคําแนะนาํในการเรียนรูรวม 
กันเปนกลุมแกผูเรียน   ผูเรียนกลุมสูงจงึชวยครูผูสอนดูแลเพื่อนกลุมปานกลาง แลวใหเพื่อนกลุมปาน
กลางดูแลเพื่อนกลุมตํ่าตอไป “ครูคะ หนูชวยดู..... แลวใหเขาไปชวยดูเพือ่นคนอืน่ตอนะคะ...”   

ผูเรียนกลุมปานกลางบางสวนเริ่มประสบความสาํเร็จในการเรียนรู ซึง่สังเกตไดจากการสงผลงานตาม
เวลาที่กาํหนด “ทําไดครับ แตตองใหเพื่อนชวยดูใหดวยวาถูกหรือยัง...”  สําหรับผูเรียนกลุมตํ่าทาํงานที่
ไดรับมอบหมายไมเสร็จตามเวลาที่กาํหนด    ครูผูสอนจึงใหนํากลับไปทําตอหลังเลกิเรียนหรือนาํกลับไป
ทําตอทีบ่าน  นอกจากนี้ครูผูสอนตองใหแรงเสริมกับผูเรียนโดยการชมเชยผูเรียน เมื่อเรียนรูไดตามที่
กําหนดไวในสญัญาการเรียนกับเพื่อนในกลุมและเพื่อนรวมชัน้เรียน  
  เมื่อผูเรียนกลุมสูงและกลุมปานกลาง ในแตละกลุมสามารถเรียนรูไดตามที่กาํหนดไวในสัญญา 
การเรียนและไดรับคําชมเชยจากครูผูสอนทําใหผูเรียนเกดิความรูสึกทีด่ีตอตนเอง เชน ผูเรียนทาํงาน
และการบานเสร็จตามที่กาํหนด ทาํใหผูเรียนรูสึกดีตอตนเองและอยากเรียนรูในเรือ่งตอๆ ไปอีก “...พอ
ทําไดแลวก็ไมยากคะ ตอไปหนทูําเองไดแลวคะ...”  (กลุมสูง)  “...ถาทาํงานหรือการบานไมไดซกัที ก็
ไมอยากเรียน เพราะไมมงีานสงกลวัถกูตีเหมือนวิชาอื่นๆ  แตหนูทาํดวยตัวเองไดนี้ ครูก็ไมวา แตบอก

ใหพยายามทาํใหไดอีก จะดีมากเลย... “ (กลุมปานกลาง)  และในแผนการจัดการเรียนรูสุดทาย
ครูผูสอนจึงกระตุนใหแตละกลุมชวยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการเรียนรู จะไดเรียนรูประสบความสาํเรจ็ทั้ง
กลุมพรอมๆ กัน โดยครูผูสอนใหแรงเสรมิกับผูเรียนจํานวน 2 กลุม เพื่อใหผูเรียนกลุมอ่ืนๆ เห็น
ความสาํเร็จทีก่ลุมเพื่อนได รับรวมกัน ทัง้ 2 กลุม และใหรางวัลแกผูเรยีนทั้ง 2 กลุม ผูเรียนกลุมสูงและ
กลุมปานกลางยังคงอาสาชวยเหลอืหรือรับผิดชอบงานที่ครูผูสอนมอบหมายเปนประจาํ และเมื่อครูผูสอนถาม
คําถามในเรื่องที่เรียนรู ผูเรียนกลุมสูงสวนใหญจะรีบยกมอืตอบคาํถาม แมบางครัง้จะตอบผิดบางก็ตาม “....
หนูก็ตอบตามที่ทาํมาคะ...” เนื่องจากผูเรียนเรยีนรูไดตามที่กาํหนดไวในสัญญาการเรยีน สําหรับผูเรียนกลุม
ปานกลางและกลุมตํ่ายงัไมกลาแสดงออกเพราะกลวัตอบไมถูกแลวทําใหกลุมไมไดคะแนน และเกรงวาเพื่อน
ในกลุมจะตอทีท่ําใหกลุมไมไดคะแนน “...กก็ลัวเพือ่นจะวาแลวกห็วัเราะดวยเวลาตอบผิด....” (กลุมตํ่า) “...

อยาตอบเลย ใหคนเกง  ๆตอบเหอะ เดีย๋วกลุมก็ไมไดคะแนนหรอก...” 

2.2) ปญหาและอุปสรรคในการเรียนรู 
     2.2.1)  ผูเรียนกลุมสูงสวนใหญเร่ิมประสบความ สําเรจ็ในการเรียนรูดวยตนเอง  
สวนผูเรียนกลุมกลุมปานกลาง และกลุมตํ่ายังคงรับผิดชอบเฉพาะการเรียนรูของตนเอง ไมคอยให
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ความรวมมือกับกลุม เนื่องจากผูเรียนตองใชเวลาในการทําสัญญาการเรียนและเรียนรูใหไดตาม
สัญญามากกวาเพื่อนกลุมสูง   
     2.2.2) ผูเรียนกลุมตํ่าที่มีปญหาเรื่องการอาน และเขียนไมคลองสงผลใหการ 
ทําสัญญาการเรียนของผูเรียน และการเรียนรูมีความลาชาครูผูสอนตองจัดเวลาใหผูเรียนซอมเสริม
การอานและการเขียนสัญญาการเรียนหลงัเลิกเรียน  
     2.2.3) ผูเรียนกลุมตํ่ายงัไมคอยใหความรวมมือในการเรียนรูกับกลุมเทาที่ควร
ครูผูสอนตองใหแรงเสริมแกผูเรียนเปนรายบุคคลและเปนกลุม 

3) หนวยการเรียนรูที่ 3 ชีวิตกับส่ิงแวดลอม 
3.1) พฤติกรรมการเรียนรูที่เกิดขึ้น 

    ผูเรียนกลุมสูงสวนใหญเรียนรูประสบความสําเร็จไดดวยตนเอง ซึ่งสงัเกตไดจากการ
สงผลงานและสมุดบันทกึกิจกรรมตามทีก่ําหนด  นอกจากนี้ผูเรียนใหความชวยเหลอืเพื่อนๆ ในกลุม
มากขึ้น เพราะผูเรียนตองการใหกลุมเปนผูชนะการแขงขันเหมือนเพื่อนกลุมอ่ืนๆ  สมาชิกในกลุมจึง
ชวยเหลือซึ่งกนัและกนัในการเรียนรูมากขึน้  “...ครูบอกวาถาไดทําบอยๆ เราก็จะเกงขึ้นดวย  ในกลุมก็

เลยแบงกนัวาใครจะชวยดูแลใครบาง...”   และชวยกํากับดูแลกันในกลุมใหสมาชิกในกลุมเรียนรูและ
ทํางานใหเสร็จเรียบรอยตามที่กาํหนดไวในสัญญาการเรียน “...กถ็าเพื่อนไมทํางาน พวกเรากช็วยบอก

กันเองใหกลุม  อยาง.... เมือ่กอนขี้เกียจ แตเดี๋ยวนี้มงีานสงครูแลว...”   แตผูเรียนยงัรองขอใหครูผูสอน
เขาไปชวยผูเรียนกลุมตํ่าเปนบางคน เนื่องจากผูเรียนขาดเรียนบอยทาํใหเรียนรูไมทนัเพื่อน  ครูผูสอน
ใหแรงเสริมผูเรียนกลุมตํ่า   โดยนําผลการเรยีนรูที่ประสบความสาํเร็จของผูเรียนมาแสดงหนาชัน้เรียน  
พรอมทัง้กลาวชมเชยผูเรียนดวย ทาํใหผูเรียนกลุมตํ่าเริ่มกลาที่จะแสดงความคิดเห็นรวมกับเพือ่นใน
กลุม เพื่อนตางกลุมและครูผูสอนมากขึ้น “...ผมกท็ําไดเหมือนๆ กับคนเกงๆ แลวครับ ... กม็ีครูคอย

ชวยบางเปนบางครั้ง...”   และเปนตัวแทนกลุมในการเสนอผลงานหนาชัน้เรียนตามความสามารถใน
การเรียนรูของตนเอง   ในแผนการจัดการเรียนรูสุดทายครูผูสอนใชวิธกีระตุนผูเรียนเปนกลุม ใหแรงเสริม
กับกลุมผูเรียนจํานวน 3 กลุมที่ประสบความสําเร็จในการเรียนรูเปน 3 กลุมแรก เพือ่ใหผูเรียนกลุมอ่ืนๆ 
เห็นความสาํเรจ็ที่กลุมไดรับรวมกนัของสมาชิกในกลุม ทั้ง 3 กลุม  และใหรางวัลแกผูเรยีนทั้ง 3 กลุม 

3.2) ปญหาและอุปสรรคในการเรียนรู 
     3.2.1) ผูเรียนกลุมตํ่าบางคนขาดเรียนบอย ทําใหผูเรียนทําสัญญาการเรียน
และกิจกรรมการเรียนรู ูไมทันตามเวลาทีก่ําหนด แลวผูเรียนเกิดความรูไมอยากเรียน ไมอยากทํางาน
สง   เพราะมีงานที่ยงัทาํไมเสร็จสะสมมาก   ครูผูสอนตองใหแรงเสริมดวยการนําผลการเรียนรูที่ผูเรียน
ประสบความสําเร็จ มาแสดงหนาชัน้เรียนพรอมทั้งกลาวชมเชย เพือ่ใหผูเรียนมีความรูสึกที่ดีตอตนเอง 
เห็นวาตนเองสามารถเรียนรูไดหากไมละทิ้งความพยายาม  
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     3.2.2) ผูเรียนกลุมตํ่าที่มีปญหาเรื่องการอานและเขียนไมคลองสงผลให
การทาํสัญญาการเรียนและการเรียนรูไมเปนไปตามจุดประสงคที่กําหนด   ครูผูสอนตองใหความ
ชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคลในขณะเรียนในหองเรียน พรอมทัง้กระตุนใหเพื่อนๆ ในกลุมใหความ
ชวยเหลือผูเรียนดวยอีกทางหนึ่ง 

4) หนวยการเรียนรูที่ 4 อาหารและสารอาหาร 
4.1) พฤติกรรมการเรียนรูที่เกิดขึ้น 
ผูเรียนแตละกลุมสวนใหญประสบความสาํเร็จในการเรียนรู  สามารถทาํงานและ 

เรียนรูไดตามจุดประสงคการเรียนรูที่ระบุไวในสัญญาการเรียน เนื่องจากผูเรียนเกิดการเรียนรูวาตองให
ความชวยเหลอืซึ่งกนัและกนัในกลุม และชวยกันควบคุมดูแลสมาชิกในกลุมใหทํางานใหสําเรจ็ตามที่
ระบุไวในสัญญาการเรียน ตามเวลาทีก่ําหนด “...กลุมเราทํางานเสร็จ แลวหัวหนากน็ําไปสงครูแลว...”  
(กลุมปานกลาง) เมื่อผูเรียนทํางานไดประสบความสําเร็จตามที่จุดประสงคที่กําหนดไวแลว ทําใหผูกลา
แสดงความคิดเห็น กลาพูด กลาถาม ทั้งกับเพื่อนในกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งผูเรียนกลุมตํ่า จะกลา
แสดงออกและอาสาเปนตัวแทนกลุมนาํเสนอผลงานหนาชัน้เรียน เนื่องจากผูเรียนมีความรูสึกที่ดีตอ
ตนเองและคิดวาตนเองสามารถทาํงานและเรียนรูไดประสบผลสําเร็จเหมือนกับเพื่อนๆ ที่เรียนเกง “...

ผมทํามาแลว เอาใหเพื่อนในกลุมกับครูดูแลวดวย...” (กลุมตํ่า)   โดยครูผูสอนใหความชวยผูเรียนกลุม
ต่ําเปนบางครัง้  เชน ใหคาํแนะนาํผูเรียนในการออกมานาํเสนอผลงานหนาชัน้เรียน และกระตุนใหผูเรียน
อยากออกมาเสนอหนาชัน้เรยีนโดยการใหคะแนนเปนกลุม “...ไดคะแนนเต็มดวย คราวหนาจะเปนตัวแทน

กลุมอีก...” (กลุมตํ่า) ซึง่มีผูเรียนกลุมตํ่าบางคนที่สามารถชวยเหลือเพือ่นสมาชกิในกลุมในการเรยีนรูใน
บางเรื่องได “...เขาทําการทดลองนี้ได ก็เลยมาสาธิตใหเพื่อนใหกลุมดูแลวก็อธิบายใหฟงดวย...” (กลุม

สูง) เมื่อส้ินสดุการจัดการเรยีนรูในหนวยการเรียนรูแลวครูผูสอนใหแรงเสริมกับผูเรียนทกุคนในทุกกลุม
ดวยการกลาวชมเชยและใหรางวัล 

4.2) ปญหาและอุปสรรคในการเรียนรู 
   4.2.1) โรงเรียนมีกิจกรรมอื่นๆ  เชน กจิกรรมเขาคายคณุธรรมจริยธรรม ทาํให
มีเวลาเรยีนในชั่วโมงลดลง   แตผูเรียนสวนใหญในแตละกลุมสามารถเรยีนรูไดประสบความสาํเรจ็ตาม
สัญญาการเรยีนที่กําหนดไวและใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันในกลุมมากขึน้ ชวงเวลาที่ลดลงจึงไม
คอยสงผลกระทบตอกิจกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรูของผูเรียนมากนัก 
   4.2.2) ผูเรียนกลุมตํ่ายังมีปญหาเรื่องการอานและเขียนไมคลอง ทาํใหการ
ทําสัญญาการเรียนและการเรียนรูไมเปนไปตามจุดประสงคที่กําหนด ครูผูสอนตองใหความชวยเหลือ
ผูเรียนเปนรายบุคคลเปนบางครั้ง และกระตุนใหเพื่อนๆ ในกลุมชวยเหลือดูแลผูเรียนกันเองในกลุม 
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5) หนวยการเรียนรูที่ 5 แรงและการเคลื่อนที ่
5.1) พฤติกรรมการเรียนรูที่เกิดขึ้น 

    ผูเรียนในแตละกลุมสวนใหญประสบความสําเร็จในการเรียนรู  สามารถทาํงาน
และเรียนรูไดตามจุดประสงคที่กําหนด เนื่องจากผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ตองใหความชวยเหลือซึ่งกนั
และกันในกลุมและชวยกันควบคุมดูแลสมาชิกกลุมตนเองใหเรียนรูใหสําเร็จในเวลาที่กาํหนด “...ถามี

ใครคนนึงในกลุมไมยอมทาํงาน  กลุมเราก็จะแยเลยนะ คะแนนก็จะไดนอย...” (กลุมปานกลาง)  “...

เดี๋ยวนี้ผมไมทาํใหกลุมถูกครตูําหนิอีกแลว มีแตครูชมแลวครับงานนี.้..” (กลุมตํ่า)  และสงผลใหเกิด
ความรักและสามัคคีในหมูเพื่อน “...บิวชวยอธิบายเวลาผมสงสยัทกุครั้ง บิวเรียนเกงแลวก็นิสัยดีดวย 

สมก็เหมือนกนั... “ (กลุมตํ่า)  “...เดี๋ยวนีร้อกลับบานพรอมๆ กัน ไปหลายๆ คนสนุกด ีก็ทาํใหเราสนิท

กันมากขึ้น...” (กลุมปานกลาง) แตทัง้นี้ครูผูสอนยงัคงใหความชวยเหลือผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนกลุมตํ่า สนับสนนุสงเสริมใหผูเรียนกลาแสดงออก เปนตวัแทนกลุมนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน  
เพื่อใหผูเรียนเกิดความมัน่ใจในตนเองและกลาแสดงออกมากขึน้  โดยครูผูสอนใหคําแนะนาํผูเรียนใน
การนาํเสนอผลงานหนาชัน้เรียน และกระตุนใหผูเรียนอยากออกมาเสนอหนาชัน้เรยีนโดยการใหคะแนน
เปนกลุม  แมบางครั้งผูเรียนจะพูดผิดบางถูกบาง นําเสนอผลงานไดชดัเจนบางไมชดัเจนบาง แตผูเรียน
ยอมรับฟงคาํวิพากษวิจารณจากเพื่อนและครูผูสอน และปรับปรุงและแกไขผลงานและการนําเสนอ
ผลงานใหดียิง่ขึ้น “...เพื่อนกจ็ะบอกวางานตรงไหนที่ยังทาํไมดีไดแกไขใหม...” (กลุมสูง)  “...ออกไปพูด
เสียงเบา เพื่อนก็จะบอกวาดงัๆๆ ไมไดยิน ... ผมกพ็ูดดังๆ ๆ  บางทีครูบอกหามดังเกิน ออกไปหนา

หองก็สนุกดีครับ...” (กลุมตํ่า) เมื่อส้ินสุดการจัดการเรียนรูในหนวยการเรียนรูแลวครูผูสอนใหแรงเสริม
กับผูเรียนทุกคนในทุกกลุมดวยการกลาวชมเชยและใหรางวัล 

5.2) ปญหาและอุปสรรคในการเรียนรู 
   ผูเรียนที่กลุมตํ่ายังมีปญหา  เร่ืองการอานและเขียนไมคลอง ทําใหการทํา
สัญญาการเรียนและการเรียนรู แตผูเรียนไดรับความชวยเหลือจากเพื่อนๆ ในกลุมจึงทําใหผูเรียน
ประสบความสําเร็จในการเรียนรูเชนเดยีวกับเพื่อนๆ ในกลุม 
 
  จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน สามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่
เกิดขึ้น   ดังแสดงในตาราง  22 
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ตาราง 22 สรุปการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมการเรียนรูดวยการนําตนเอง ดานความรับผิดชอบ ความม ี
      วินัยในตนเองและความเชื่อมั่นในตนเอง ของผูเรียนในแตละแผนการจัดการเรียนรู 
 

ภาพสะทอนพฤติกรรมที่เกิดขึ้น หนวยการเรียนรู 
ความรับผิดชอบ ความมีวินัยในตนเอง ความเชื่อม่ันในตนเอง 

ปญหาและอุปสรรค 

การดํารงชีวิต 
ของพืช 

- 
 

- - -สวนใหญรับผิดชอบ
เฉพาะตนเอง  
-ผูเรียนกลุมต่ําไม
คอยใหความรวมมือ
และไมไดรับการ
ยอมรับจากเพื่อน 
-เวลาในชั่วโมงไมพอ 
-การอานและเขียน
ไมคลอง 

การดํารงชีวิต 
ของสัตว 

เร่ิมเรียนรูและทํางาน
ไดประสบความ 
สําเร็จดวยตนเอง เชน 
สงงานและการบาน
ตามเวลาที่กําหนด 

- - -เวลาในชั่วโมงไมพอ 
-การอานและเขียน
ไมคลอง 

ชีวิตกับ
ส่ิงแวดลอม 

เรียนรูไดตาม
จุดประสงคที่กําหนด
ไวสัญญาการเรียน 
โดยมีครูผูสอนหรือ
เพื่อนชวยเหลือบาง
เปนบางครั้ง 

เรียนรูและทํางาน
ตามที่ไดรับ
มอบหมายโดยมี
เพื่อนคอยกํากับดูแล 

รูสีกดีตอตนเอง คิดวา
ตนเองสามารถทํางาน
และเรียนรูได ภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 

-ผูเรียนกลุมต่ําที่ขาด
เรียนบอยเรียนรูไม
ทันเพื่อน  
-การอานและเขียน
ไมคลอง 

อาหารและ 
สารอาหาร 

เรียนรูไดประสบ
ผลสําเร็จตาม
จุดประสงคที่กําหนด
ไวในสัญญาการเรียน 

เรียนรูและทํางาน
ตามที่รับมอบหมาย
ไดดวยตนเองเปน
สวนใหญ 

กลาซักถาม 
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับเพื่อนใน
กลุม 

-การอานและเขียน
ไมคลอง 
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ตาราง 22 (ตอ) 
 

ภาพสะทอนพฤติกรรมที่เกิดขึ้น หนวยการเรียนรู 
ความรับผิดชอบ ความมีวินัยในตนเอง ความเชื่อม่ันในตนเอง 

ปญหาและอุปสรรค 

แรงและ 
การเคลื่อนที่ 

เรียนรูไดประสบ
ผลสําเร็จตาม
จุดประสงคที่กําหนด
ไวในสัญญาการเรียน 

เรียนรูและทํางาน
ตามที่ไดรับ
มอบหมายโดยไมตอง
ใหครูคอยกํากับ 

-กลาพูด กลา
แสดงออก เปนตัวแทน
กลุมนําเสนอผลงาน   
-ยอมรับคํา
วิพากษวิจารณเพื่อ
ปรับปรัง แกไขตนเอง
ใหดียิ่งขึ้น 
-มีความสุขที่ไดเรียนรู
และทํางานเปนกลุม 

-การอานและเขียน
ไมคลอง 

 
 
                       2.1.2.2 เสียงสะทอนของผูเรียน  
    1) การเรียนรูแบบรวมมือ 
    จากการสัมภาษณและสังเกตแบบมีสวนรวม เกีย่วกับการมีสวนรวมในการเรียนรู
ของผูเรียน  พบวา   ผูเรียนชอบวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  เพราะผูเรียนมีความสนุกสนานที่ไดทํา
กิจกรรมรวมกันเปนกลุม  กจิกรรมมีความหลากหลาย  จึงทาํใหรูสึกวาการเรียนในวชิาวทิยาศาสตรเปน
เร่ืองที่ไมนาเบือ่  การแบงกลุมทํางานรวมกัน ซึง่ในกลุมมีทั้งคนเรียนเกงและเรียนไมเกงอยูดวยกนั ทาํ
ใหในภาพรวมแลวแตละกลุมมีความสามารถเทาๆ  กนั   เมื่อมีกิจกรรมการแขงขันในการเรียนรูรวมกนั
เปนกลุม   แตละกลุมผลัดกันเปนผูชนะ หรือมีผลการเรียนรูที่ใกลเคยีงกนัเกือบทุกครั้ง   ทําใหผูเรียน
รูสึกประสบความสําเร็จในการเรียนรู     และมีความตองการเรียนรูแมจะเปนเรื่องยากกต็าม    และตองการ
ใหวิชาอื่นๆ   จดักิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือดวยเชนกนั 
    ผูเรียนกลุมตํ่า ชอบวิธีการจดัการเรียนรูแบบรวมมือ เนื่องจากผูเรียนไดรับความ
ชวยเหลือจากเพื่อนกลุมสูง   และเมื่อมีกจิกรรมการแขงขันเปนกลุม แตละกลุมผลัดกันเปนผูชนะ  หรือ
มีผลการเรียนรูและคะแนนใกลเคียงกันเกอืบทุกครั้ง    ทําใหผูเรียนรูสึกดีใจและรูสึกวาตนเองประสบ
ความสาํเร็จในการเรียนรูเชนเดียวกับเพื่อนๆ ในกลุม    “....ก็สนุกดีคะ เหมือนไดเลนกนัดวย...”  “...ไมชอบ
เวลาครูใหนั่งทํางานอยูแตที่โตะตัวเอง...”     “...เวลาเพื่อนออกไปแขงแลวชนะรูสึกดีใจ ที่กลุมเราชนะ
...”   กลาแสดงออก  “...ชอบเวลาเปนหัวหนากลุม ไดออกมาพูดหนาชั้น...”   รูสึกวาตนเองเปนทีรั่กใคร
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ของเพื่อนและครูผูสอน  ” ..ผมอยากใหครูรักผมเหมือน กับเพื่อนที่เรียนเกงๆ ...”   “ดีใจครับ ที่เวลาผม

ทําไมได เพื่อนก็อธิบายใหฟง  เพื่อนบอกใหผมชวยยกของให ผมกช็วยยกครับ…”   “...เดีย๋วนี้เวลาจัด

กลุมเพื่อนๆ ก็ใหอยูดวย…”     และตองการใหมีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือในทกุกลุมสาระการ
เรียนรู     “...อยากใหเรียนอยางนีทุ้กวิชา สนุกดี ทาํงานเสร็จ ไมตองถูกตี....” 
    ผูเรียนกลุมปานกลาง ชอบวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  เนื่องจากผูเรียน
ไดรับความชวยเหลือจากเพือ่นกลุมสงู   เมื่อทํางานทีไ่ดรับมอบหมายไมไดดวยตนเอง  “....ชอบคะ 

เวลาทํางานไมได ก็ถามบวิ..”   “...อยากเปลี่ยนกลุมบอยๆ สนกุดี...” และเห็นวาการแบงเปนกลุม  ทุก
คนในกลุมไดชวยเหลือซึ่งกนัและกนั ทําใหไดรับความสาํเรจ็ในการเรียนรูและทาํงานรวมกนั   “...ถาไม
ชวยกนั   ก็ไมมีทางเสร็จทนัเวลา.....”  “...ถาใหแตคนเกงๆ  อยูดวยกัน ยงังัยก็ชนะอยูแลว  แลวได

รับคําชมจากครูทุกครั้ง…”     ไดรับคําชมจากครูผูสอนเมื่อเรียนรูประสบความ สําเร็จ    “...หนูดีใจ 
เพราะครูบอกวาหนทูํางานเรียบรอย และทันเวลา...”    “…ดีใจและชอบเวลาที่ครูชมวาทําไดดี หรือ

ไดรับรางวัลจากคุณครู…”    และตองการใหมีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ 
“หนูไมอยากเรียนวิชา.... ถาทุกวิชาสอนแบบนี้ก็จะด.ี..สนุกด”ี ” ...  

    ผูเรียนกลุมสูง ในระยะแรกผูเรียนไมชอบวิธีการเรียนรูแบบรวมมือ เนื่องจาก
ผูเรียนคิดวาเสียเวลาในการชวยเหลือเพือ่นในกลุม  แตเมือผูเรียนไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
แลว   ผูเรียนมีความเขาใจวา การอยูรวมกันในสังคมตองชวยเหลือซึ่งกนัและกนั   เพื่อนๆ  กลุมตํ่า
สามารถชวยเหลือในเรื่องอืน่ๆ  ได   เชน  เก็บของ หรือชวยทําความสะอาดหองเรียน      “....ตอนแรก
ไมอยากเรียน เพราะทํางานเสร็จแลวตองสอนเพื่อนดวย.เพื่อนๆ บางคนกม็ัวแตเลนไมคอยสนใจ ..  .

แตเมื่อไดชวยเพื่อนแลว เพื่อนก็ชวยทํางานอื่นๆ มากขึ้น...”    และคิดวาการสอนเพื่อนบอยๆ ทําใหเกิด
ความแมนยําในเรื่องที่เรียนมากขึ้น   “...หนูจะไดเกงมากขึ้น เพราะชวยสอนเพื่อนบอยๆ ...” 
    2) การใชสัญญาการเรียน 
    ผลจากการสมัภาษณและสงัเกตแบบมีสวนรวม เกีย่วกบัการใชสัญญาการเรียนใน
การจัดการเรียนรูของผูเรียน พบวา การทําสัญญาการเรียน ทําใหผูเรียนรูวาในการเรียนรูเร่ืองหนึ่งๆ 
นั้นผูเรียนตองรูวากําลังจะเรียนรูเร่ืองใด  ไปเรียนรูหรือศึกษาคนควาที่ไหน มวีิธีการเรียนรูอยางไรบาง 
และทําอยางไรจึงจะรูวาตนเองประสบผลสําเร็จในการเรียนรู และนอกจากนี้สัญญาการเรยีนยังเปน
หลกัฐานที่ใหผูเรียนใชควบคุมตนเองใหเรียนรูใหไดตามจุดประสงคทีก่ําหนดไว  
    ผูเรียนกลุมตํ่า มีปญหาในระยะเริ่มตน เพราะอานและเขียนหนงัสือไมคลองจึง
รูสึกวาเปนเรื่องยาก แตเมื่อไดรับชวยเหลือจากเพื่อนและครูผูสอนก็สามารถทาํได และประสบ
ความสาํเร็จตามสัญญาการเรียนทีท่าํไว ทําใหรูสึกชอบเรียนวิชาวทิยาศาสตร แตไมชอบเรียนบางวิชา
เนื่องจากเรียนแลวไมเขาใจ ทําใหไมไดทําการบานสงครผููสอน ไมมีสมุดการบาน เพราะไมมีเพื่อนและ
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ครูผูสอนคอยใหความชวยเหลือเชนเดียวกับวิชาวทิยาศาสตร นอกจากนี้ผูเรียนเห็นวาตองไมขาดเรียน
เพราะขาดเรียนแลวทาํใหทําสัญญาการเรยีนและทํางานไมทันเพื่อนๆ ในกลุม สงผลใหตนเองและกลุม
ไดคะแนนนอยกวากลุมอ่ืนๆ   “...ยากคะ หนทูํางานชา อานก็ชา เขียนก็ชา ตอนแรกไมยากทาํ เพื่อนๆ 
ตางก็รีบทําของตนเอง แตพอเพื่อนกบัครูคอยชวย หนกู็พอทาํได...”  “...ทาํไดแลวดีใจ อยากทําอีก...”  
“...เพื่อนๆ ในกลุมกับครูคอยชวย บางวิชาไมอยากเรียนเลย ครูดุ ไมกลาถาม...”   “...ผมเอาไปใหแมดู 
แมบอกวาดทีาํไดจะไดเรียนเกงๆ...”    “...จะไมขาดเรียนอีกแลว เพราะขาดเรียนทไีรทํางานไมทนัเพื่อน 

ทําใหกลุมไดคะแนนนอย แลวตองมานัง่ทาํเวลากลางวนั ไมไดไปเลนเลย...”  สัญญาการเรียนทาํให
ผูเรียนรูวาตองเรียนรูเร่ืองอะไร และทาํงานอะไรบาง  “...เดีย๋วนี้รูวา แตละชัว่โมงตองเรียนเรื่องอะไร 
แลวมีงานอะไรบางที่ตองทาํ...” 
    ผูเรียนกลุมปานกลางและกลุมสูง   ในระยะแรกของการทําสัญญาการเรียน 
ผูเรียนรูสึกวายากเพราะไมเขาใจวิธีการแลวทาํใหไมอยากเรียนวิชาวทิยาศาสตร    “....ตอนแรกไมรูวา
สัญญาการเรยีนคืออะไร... พวกเรามีสัญญากับคุณครูอยูแลววาจะเปนเด็กดี  เชื่อฟงครู  จะไมสงเสียง

ดังเวลาครพููด…”    “..เปดเทอมใหมๆ ไมอยากเรียนเลย อยากกลบัไปเรียน ป.3 ดีกวา  ไมตองทาํ

สัญญาการเรยีนดวย…” “...วชิาอืน่ๆ ไมตองทํา ทาํไมวิชาวิทยาศาสตรตองทําดวยก็ไมรู...”  แตเมื่อ
ผูเรียนเขาใจวาสัญญาการเรียนทาํอยางไร มีประโยชนอยางไรบาง ทาํใหผูเรียนรูสึกวาการเรียน
วิทยาศาสตรไมยาก และการทําสัญญาการเรียนทาํใหผูเรียนรูวาจะเรียนรูเร่ืองใด   จากที่ไหน อยางไร 
ไดผลอยางไร    “......พอเขาใจก็ทาํไดแลวคะ…วาหนูตองเรียนเรื่องอะไร ไปเรียนทีไ่หน แลวจะตองมี

งานอะไรบางที่จะทําใหรูวาเราเรียนไดแลว แลวจะทาํใหไดแคไหนถึงจะดี”   
         2.1.2.3 เสียงสะทอนของครูผูสอน 
    ครูผูสอนเปนผูประเมินคุณลักษณะที่สงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเองของ
ผูเรียน   3 คณุลักษณะ  คอื ความรับผิดชอบ  ความมวีินัยในตนเองและความเชื่อมั่นในตนเอง  โดยใช
แบบสังเกตพฤติกรรมที่สงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเอง แลวมีความเหน็วาผูเรียนสวนใหญ  มีความ
รับผิดชอบ มวีินัยในตนเองและความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น  “...ภาพรวมแลวทุกคนดีข้ึน มีความ

รับผิดชอบ มีวินยัในตนเองและมีความเชื่อมั่นในตนเอมากขึ้น...” โดยมีความเหน็วาผูเรียนกลุมสูง                    
มีความรับผิดชอบ มวีนิัยในตนเองและความเชื่อมัน่ในตนเองสูงอยูแลว  ความเปลีย่นแปลงของพฤติกรรม
ที่เกิดขึ้นจงึไมคอยเดนชัด   ผูเรียนกลุมปานกลาง และกลุมตํ่ามกีารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ดานความ
รับผิดชอบ  ความมีวนิัยในตนเองและความเชื่อมัน่ในตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะผูเรียนกลุมตํ่ามองเห็น
การเปลี่ยนแปลงระหวางกอนทดลองและหลังทดลองใชหลักสูตรเดนชดักวากลุมอ่ืนๆ  เชน  ความ
รับผิดชอบในการเรียนรู ทํางานหรือทําการบานเสร็จทันเวลาที่มอบหมายดวยตนเองได   “…คนที่เรียน

เกงสวนใหญรับผิดชอบ   มีวินยัในตนเองและเชื่อมัน่ในตนเองอยูแลว    จึงไมคอยเหน็พัฒนาการ
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เทาไร   แตคนที่เรียนอยูในกลุมปานกลางและกลุมตํ่าสวนใหญมีพฒันาการดีข้ึน อยางเห็นไดชัด ดูได

จากงาน การบานหรือผลการเรียนรูทีสงตรงเวลา...”    จากผูเรียนที่ไมคอยใสใจและรับผิดชอบในการ
เรียนและการทํางานที่ไดรับมอบหมาย เมือ่ผูเรียนไดเรียนรูรวมกนัเปนกลุม   ทําใหผูเรียนไดชวยเหลือ
ซึ่งกนัและกนัมากขึ้น  ทาํงานและสงงานตามเวลาทีก่ําหนด   “…ในแตละกลุมจะสลับสับเปลี่ยนกลุม

กันในแตละหนวยการเรียน   เด็กๆ    รูจกัชวยเหลือซึง่กันและกนัมากขึ้น   คนเกงชวยคนที่เรียนออน

กวา   เด็กทีเ่รียนออนก็รูจกัมีน้าํใจชวยเหลือเพื่อนๆ เทาที่จะทําได ”  “...เด็กที่เรียนไมคอยเกงเขาก็

รูสึกวาตัวเองเกงขึ้น เพราะสามารถทํางานเสร็จ และมีงานสงตามที่ตนเองรับผิดชอบ..” 
    2.1.2.4 เสียงสะทอนของผูปกครอง 
    จากการสัมภาษณผูปกครองของผูเรียน ทัง้หมด 14 คน เปนผูปกครองของผูเรียนที่
มีคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรียนกลุมสูงจาํนวน 4 คน   กลุมปานกลางจาํนวน  6  คนและกลุมตํ่า
จํานวน  4 คน ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณผูปกครองเมื่อส้ินสุดการทดลองใชหลักสูตร  2 ประเด็น คือ1) การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนจากเมื่อเร่ิมเรียนในภาคเรียนที ่1 จนถงึสิ้นภาคเรยีนที ่1  2) ความคดิเหน็ 
เกี่ยวกับวธิีการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือและการใชสัญญาการเรียน สรุปไดดังนี้ 
    1)  การเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของผูเรียน 
    ผูปกครองสวนใหญมีความเหน็วาเมื่อผูเรียนอยูชั้นประถมศกึษาปที ่ 4 มีความ
รับผิดชอบ มีวนิัยในตนเอง และมีความเชือ่มั่นในตนเองมากขึน้   ดานความรับผิดชอบของผูเรียนสังเกต
ไดจากความรบัผิดชอบในการทําการบาน อานหนงัสือ ทํางานที่ไดรับมอบหมายจากโรงเรียน และการ
ชวยเหลืองานบานหรือเลี้ยงนอง  ดานความมีวนิยัในตนเองของผูเรียนสงัเกตไดจากเมือ่กลับจากโรงเรียน
จะรูวาตองทาํอะไร ผูเรียนกาํกบัดูแลตนเองไดมากข้ึน ดานความเชื่อมัน่ในตนเองของผูเรียนสังเกตไดจาก
การแสดงออกของผูเรียน  กลาพูดกลาซักถามในเรื่องตางๆ  ทั้งเรื่องเรียนและเรื่องอื่นที่ไมเขาใจ  รูจัก
อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นตาง ๆ  มีเหตุผลมากขึ้น การนําผลงานมาใหผูปกครองดูและเลาให
ผูปกครองฟงเกี่ยวกบัเร่ืองเรยีน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อผูเรียนไดรับคําชมจากครูผูสอน หรือเพื่อน  
    ผูเรียนกลุมตํ่า ผูปกครองมีความเหน็วากอนนี้ผูเรียนไมคอยรับผิดชอบในการเรียน
ของตนเอง ผูปกครองตองคอยกาํกบัดูแล เชน การทาํบานหรืองานทีไ่ดรับมอบหมายเรียบรอยตองคอย
ซักถาม และบังคับใหทํา      “เมื่อเปดเทอมใหม การบานก็ไมคอยจะทํา เอาแตเลน ตกี็เจ็บเปลา” 
“กลับมาจากทาํงานก็คอยถามวามกีารบานไหม  ทาํหรือยัง ไมงัน้ไมเคยม”ี   แตปจจุบันผูเรียนมคีวาม
รับผิดชอบในการเรียนของตนเองและชวยเหลืองานบานมากขึ้น “โตแลว  ดีข้ึนกวาเดิม กลับมาก็รูจัก

ทําการบานใหเสร็จกอนจงึจะไปเลนกับเพือ่น เหน็บอก กลวัครูไมใหคะแนน”   “เมือ่กอนใหทาํงานบาน

ก็ไมคอยเอา  ใหเลีย้งนองก็งอแง  แตตอนนี้ก็ชวยทาํงานบานเทาที่ทาํไดและชวยเลี้ยงนองบาง ก็

เด็กผูชาย  คดิวาจะไมเอาอะไรซะแลว”   “เมื่อกอนกลบัมาก็ออกไปขายพวงมาลัยเลย กวาจะกลับก็ 5 
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ทุม  เทีย่งคนื แตชวงหลงัๆ เขาบอกวาหนูขอทําการบานใหเสร็จกอนนะพอ ผมก็ไมวาอะไร อยากให

ลูกอานออกเขียนได”   ผูเรียนมีวนิัยในตนเองมากขึ้น รูวาเวลาไหนตองทาํอะไร เชน รูวากลับมาตองทาํ
การบาน และชวยเหลืองานบานพอแมบาง จึงไปเลนกบัเพื่อน หรือรูวาเมื่อกลับจากโรงเรียนแลวตองไป
เรียนศาสนาทกุวนั   “ก็ดีข้ึน เมื่อกอนไมเคยเหน็สมุด บอกแตวาอยูโรงเรียนๆ แตสักเดือนสองเดือนแลวที่

มีการบานมาทําประจาํ แลวก็ชวยหงุขาว ถึงจะไปเลนกลับเพื่อนในซอย” “เมื่อกอนกวาจะกลับจาก

โรงเรียน แลวก็บนเหนื่อย ไมคอยอยากไปเรียนศาสนา เดี๋ยวนี้ไปเอง เขาเริม่โตแลวกบ็อกใหเขาดูแล

ตัวเองดวย”  ผูเรียนนําผลงานของตนเองที่ไดคะแนนเต็มไปใหผูปกครองดู “เหน็บอกวาครูชมวาเรียน

เกงขึ้นนะ ฉันวาจริงๆ เขากพ็อจะสนใจเรียนอยูบางหรอกถาครูเอาใจใส” พรอมทัง้อธิบาย แสดงความ
คิดเห็นเกีย่วกบัผลงานของตนเอง  และผลงานของเพือ่นในชัน้เรียนใหผูปกครองฟง  “เขาก็เลาวาทํา

ยังงยัถงึไดคะแนนเต็ม เดี๋ยวนี้มีอะไรก็เอามาอวด”        
    ผูเรียนกลุมปานกลาง ผูปกครองสวนใหญมีความเหน็วาผูเรียนรับผิดชอบการเรียน
ของตนเองมากขึ้น    แตอาจมีบางเปนบางครั้งที่ผูปกครองตองคอยตักเดือนใหทําการบานใหเสร็จ
เรียบรอย หรือบอกใหอานหนังสือกอนเรียน “…สวนใหญเขาจะทําเอง บางครั้งก็มาถามบาง

เหมือนกนั…” “…ชวงวันหยดุหลายๆ วนับางทีจะลืมทาํการบานเพราะมัวแตไปเลนกับเพื่อนก็ตองคอย

ถามกนับอยๆ แตเดี๋ยวนี้ก็ไมตองถามบอยเทาไรนัก รูจักทาํเองแลว เหน็บอกวาครูชมวาเรียนดีข้ึน…”   
ตรงตอเวลา รูวาตองรับผิดชอบงานใดบาง “วันเสาร อาทิตย ก็ตื่นแตเชาแลวมาชวยลางจาน ถบูาน 

แลวก็ซักฝาของตัวเองกับนองทุกวนั”  
    ผูเรียนกลุมสูง ผูปกครองมีความเหน็วาผูเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น “…ทํางาน 

ทําการบานเรยีบรอย ไมตองคอยถาม…” “เขาทาํเองเลยนะ สวนใหญทํามาจากโรงเรียน เร่ืองทีไ่มเขา

ก็ถามครูมาแลว…”  “…ก็จะหาหนังสือมาใหอานเพิ่ม อยากไดอะไรก็จะหามาให ขอใหตั้งใจเรียน...”  
มีวินยัในตนเอง “อยางเขาก็รูวาวนัไหนจะตองเตรียมอานหนงัสือเตรียมไปแขงขันกบัครูเล็ก เขาก็ลุก

อานเอง”  “ไปโรงเรียน ตื่นเอง ไมตองคอยปลุก”  และเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้นเมือ่ไดเปนตัวแทนกลุม
หรือตัวแทนของโรงเรียนไปแขงขันกิจกรรมตางๆ  “ไปแขงขันอะไรมาก็จะมาเลาใหฟง  แลวไดรางวัล

แทบทุกครั้ง”  “เขาชอบไปแขงหุนยนตบอกวามีแตคนเกง ๆ เขาจะฝกทําใหได” “พี่วาดีนะที่เด็กๆ เขา

ไดรับคัดเลือกใหเปนตวัแทนโรงเรียนไปแขงขัน เขากลาแสดงออกมากขึ้น” 
    2) ความคิดเหน็เกี่ยวกับวิธีการเรยีนรูแบบรวมมือและการใชสัญญาการเรียน 
    ผูปกครองสวนใหญไมเขาใจเกี่ยวกับวธิีการเรียนรูแบบรวมมือและการใชสัญญา
การเรียนรู รวมทัง้วิธกีารจัดการเรียนรูอ่ืนๆ ดวย   เนือ่งจากผูปกครองมีความคิดเหน็วาการจัดการเรียนรู
ใหกบัผูเรียนเปนเรื่องของครูผูสอนวาจะใชวิธีใดบาง     ซึ่งผูปกครองจึงไมจําเปนตองมีความรูเร่ือง
วิธีการจัดการเรียนรู  มีเพียงผูปกครองของผูเรียนกลุมสูงที่รับรูจากผูเรียนวาการเรียนรูในกลุมสาระการ
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เรียนรูวทิยาศาสตรผูเรียนมกีารทาํสัญญาการเรียน  และผูปกครองเห็นดวยที่ครูผูสอนใชวิธกีารสอนนี ้ 
เพราะเหน็วาสญัญาการเรียนเปนขอตกลงระหวางผูเรียนและครูผูสอนวา ผูเรียนจะเรยีนรูอะไร ที่ไหน    
ทําอยางไรบาง เปนวิธีการชวยควบคุมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนใหประสบผลสําเร็จตาม
เปาหมายที่ตกลงกนัไว 
    ผูปกครองของผูเรียนกลุมปานกลางและกลุมสูง รับรูจากผูเรียนวาการเรียนใน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรครูผูสอนใหผูเรียนทาํสัญญาการเรียน  ผูปกครองเหน็ดวยที่ครูผูสอน
ใชวิธีการสอนนี้ เพราะเห็นวาสัญญาการเรียนเปนขอตกลงระหวางผูเรียนและครูผูสอนวา ผูเรียนจะ
เรียนรูอะไร ที่ไหน  ทาํอยางไรบาง เปนวิธีการชวยควบคุมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบในการทํางานให
ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตกลงกนัไว “...ถามลกูวาสัญญาการเรียนคืออะไร เขาบอกวาเปน

สัญญาวาจะตองทาํอะไรบาง เวลาเรียนเรื่องนี้ กบัครูเล็ก .....ทาํเฉพาะวิชาวทิยาศาสตร...”     สวน
ผูเรียนทีม่ีผลสัมฤทธิท์างการเรียนกลุมตํ่าไมไดบอกผูครองวาในการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรครูผูสอนใหผูเรยีนทําสัญญาการเรียน  “...ไมรูเร่ืองเลยครู คืออะไร...” “..รูแตวาทํางานสง
ครู แตไมเคยไดยินหรือเห็นวาสัญญาการเรียนเปนยังงัย…” 

    เมื่อผูวจิัยอธิบายใหผูปกครองที่ไมเขาใจวาการเรียนแบบรวมมือ และการใชสัญญา 
การเรียนคืออะไรแลว  พบวา   ผูปกครองของผูเรียนทัง้ 3 กลุมตองการใหครูผูสอนใชวิธกีารจัดการเรียนรู
แบบรวมมือ  และการสัญญาการเรียนและผูปกครองเหน็วา  สัญญาการเรียนเปนวธิีการที่ฝกใหผูเรียน
รูจักควบคุมดูแลและตรวจสอบตนเอง   ในการรับผิดชอบการเรียนรูของตนเองใหประสบผลสําเร็จตาม
เปาหมายที่วางไว “…ก็ดีนะ เด็กจะไดรูวาจะทําอะไรบาง ทําตามที่เขาใหสัญญาไวกับครู  ครูบอกอะไร

มาทัง้นั้นแหละ..”  “ครูก็ทําเปนขอตกลงทกุวิชาเลย เดก็จะไดตั้งใจเรียน”     ทําใหผูปกครองรูวาผูเรียน
เรียนอะไร วิธีไหน ที่ไหน อยางไรบาง   “…มีหลักฐานอยางนี้ ถาไมทาํก็อายเพื่อนเองนัน่แหละ....พอแม

จะไดรูดวยวาลูกทําอะไรบาง…” 

  2.1.3 ความพงึพอใจของครผููเกี่ยวของ 
  จากการนาํหลกัสูตรไปทดลองใชในการจดัการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ใหผูเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 นอกจากผลที่เกิดขึ้นจากผูเรียนที่ไดจากการสงัเกตพฤติกรรมของ
ผูเรียน การสมัภาษณผูเรียน ครูผูสอนและผูปกครองแลว ครูผูเกีย่วของในโรงเรียนไดมีความคดิเห็น
เพิ่มเติมในการทดลองใชหลกัสูตร ประเด็นตางๆ สรุปไดดังนี ้
  1. ดานผูวิจยั  ผูวิจยัไมไดเปนครูผูสอนในโรงเรียนและไมไดมีความรูจักคุนเคยกนัมากอน
แตสามารถทาํงานรวมกบัครูผูสอนและผูเรียนในโรงเรียนไดเปนอยางดี ตลอดระยะเวลา  1   ปทีเ่ขามา
ศึกษาวจิัยโดยเขาไปโรงเรียนสัปดาหละ 2 วัน   ผูที่เกีย่วของมีความเหน็วาผูวิจยัควรเขารวมในกิจกรรม
การเรียนการสอนของผูเรียนอยางตอเนื่องทุกวชิา “ตองมาทกุวนัเลย จะไดรูดวยวาในวิชาอื่นๆ เด็กเปน
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อยางไรบาง” และเขารวมกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนทกุครั้งเพือ่ใหการพัฒนาผูเรียนเปนไปอยาง
ตอเนื่อง “ถามารวมกิจกรรมทกุครัง้ก็จะด ีจะไดดวูาเด็กเปนยงังยั ดีข้ึนหรือยงั บางคนใหหองเขาไมคอย

กลา”และควรมีปฏิสัมพันธกบัครูในโรงเรียนทกุคน เพื่อใหมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพในการ
ทํางานมากขึน้  และประการสุดทายตองการใหมนีิสิตปริญญาเอก สาขาการวิจัยและพัฒนาหลกัสูตร
เขามาทําวิจัยที่โรงเรียนอยางตอเนื่อง   “…ใหมาอีกนะ รูสึกวาครูกับเด็กโรงเรียนนี้จะชอบมาก…”  
  2. ดานระยะเวลาในการทดลองใชหลักสูตร ควรใชเวลาในการทดลองมากกวา 1 ภาค
เรียน “…1 ภาคเรียนไดมาเทานีก้็ดีแลว  ขอแคใหเด็กไดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน แคคนละนิด

เดียวก็ดีใจแลว... ”  “…พี่คิดวาควรจะทดลองเปนปข้ึนไปนะเอาใหเห็นผลแนๆ ไปเลย...” และมีความ
ประสงคจะทดลองใชตอไปอีก   “…แตพี่วาพีจ่ะลองดูซกัปหรือสองป ขออนุญาตเอาไปใชเลยนะ…” 
เนื่องจากการพัฒนาคุณลักษณะเหลานี ้ เปนกจิกรรมที่ตองใชเวลาตอเนื่องยาวนานมากกวาผูเรียนใน
ระดับที่สูงขึ้นและสําหรับเดก็ประถมศึกษาตองมีครูผูสอนคอยชวยกาํกับดูแลในการฝกฝนทักษะตางๆ 
ใหกบัผูเรียน  จึงจะทาํใหเหน็ผลทีเ่กดิขึน้กบัผูเรียนอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น  “…สอนเด็กใหบวกเลขยังพอ

เห็นผลวาบวกไดหรือไมได  แตจะสอนใหเปนคนดหีรือมีคุณลักษณะ ที่ดีซักอยางยากนะ ตองใชเวลา...”  
“เราตองคอยกํากับเขาดวย ไมอยางนัน้เขาก็จะเลนอยางที่เขาอยากเลน ครูหนัหลงัออกจากหองไมตอง

หวง ซนๆ  ทั้งนั้น”  การเริ่มตนปลูกฝงคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเองควรไดรับการปลูกฝง
ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที ่ 1  เปนตนไปจนจบการศึกษาในชั้นประถมศึกษาปที ่ 6 เด็กจะไดมีความ 
สามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองตดิตัวไปตั้งแตยังเล็ก โดยไมตองไมรอฝกฝนเมื่อเตบิโตเปน
ผูใหญแลว  
  3. การนาํหลกัสูตรไปทดลองใชกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ โดยครูผูเกี่ยวของมีความเหน็วา
หลกัสูตรทีจ่ัดทําขึน้เปนประโยชนตอครูผูสอนคนอืน่ๆ เหน็วาสามารถนําไปปรับใชกับระดับช้ันอืน่หรือ
กลุมสาระการเรียนรูอ่ืนได “…ที่สอนๆ ไปบางอยางเด็กก็ไมไดแสดงพฤติกรรมออกมาในขณะที่เขา

เรียนทีน่ี่  6  แตเหมือนกับเปนการสะสมทลีะเล็กละนอยในตัวเด็กมากกวา เมื่อโตขึน้เขาก็เอาไปไปใชได

เอง...”  “ลักษณะเหลานีพ้ีค่ิดวาจาํเปนสาํหรับเดก็ ตัง้แต ป.1  เลย ไมตองรอใหเขาโตแลวคอยสอน

หรอก  เด็กเล็กๆ สอนอะไรเขาจํานะ แลวจะจําฝงใจดวย” และเปนประโยชนตอการพัฒนา
คุณลักษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเองใหกับผูเรียน ผูเรียนควรมีโอกาสไดเรียนรูโดยใชวิธกีารจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือ และใชสัญญาการเรยีนในกลุมสาระการเรยีนรูอ่ืนๆ  “ ครูผูสอนทกุกลุมสาระ ควรให

โอกาสผูเรียน ไดลองใชวิธเีรียนแบบนี้ดูบาง จะไดชวยกนัฝกเดก็”  “กิจกรรมโรงเรียน เยอะมาก ฝกแค

วิชาเดียวอาจจะเหน็ผลชาและเหนื่อยยูคนเดียว ตองชวยกนัทัง้หมด  วิชาละเลก็ๆ ละนอย เด็กเขาก็จะ

ได” “ฝกมาเลยตั้งแต ป.1 พอขึ้นชั้นสงูขึ้น เขาก็จะคอยๆ ดีข้ึน”  
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  4. ครูผูสอนควรเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน เชน เขาสอนตรงเวลา    ตรวจผลงานผูเรียน
ทุกครั้งแหากมีการแกไขครูผูสอนจะอธิบายใหผูเรยีนเขาใจ   หรือการทําโทษผูเรียนจะเปนไปตาม
ขอตกลงที่ครูผูสอนและผูเรียนตกลงรวมกัน  แมบางครั้งครูผูสอนจะดุหรือทําโทษผูเรียนบางเปน
บางครั้งแตผูเรยีนก็ชอบที่จะเรียนกับครูผูสอน “…ชอบเรียนวทิยาศาสตรกับครูเล็ก สนุกดี...”    “…ครู

วิทยาศาสตรจะตรงเวลามาก เด็กเขาก็เหมือนครูนัน่แหละ...”   (เพื่อนครู “…พี่จะตรวจงานคืนใหเด็ก

ทุกครั้ง   ใครทําไมถกูจะเรยีกมาแกไขเลย...”  (ครูผูสอน)   และครผููเกี่ยวของมีคดิเห็นเพิ่มเติมในดาน
การจัดการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรู ควรจัดปายนิเทศแสดงผลงานผูเรียนใหผูเรียนหองอื่นๆ  ได
ชมเปนการกระตุนใหผูเรียนมีความกระตือรือรนที่จะเรยีนรู และภูมใิจในผลงานของตนเอง “เรียนจบ

เร่ือง ควรจะใหจัดบอรด เอางานที่ดีๆ มาติดไว ผลัดกนัไปเรื่อยๆ  เมือ่เขาเหน็ผลงานเพื่อนๆ แลว เขาก็

อยากจะติดบาง” 
 จากการนาํเสนอขอมูลเชิงคณุภาพ เกี่ยวกับผลการทดลองใชหลักสูตรเพื่อสงเสริมการเรียนรู
ดวยการนําตนเองของผูเรียนในระดับประถมศึกษา จะเห็นไดวาผูเรียนมีความรับผิดชอบ มวีินยัใน
ตนเองและมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น และคุณลกัษณะแรกที่เกิดขึ้นเมื่อผูเรียนไดรับการจดัการ
เรียนรูแบบรวมมือและการใชสัญญาการเรียนคือ ความรับผิดชอบ เมื่อผูเรียนประสบความสําเร็จใน
การเรียนรูดวยตนเองแลว ผูเรียนจะมีวนิัยในตนเองสามารถควรคุมตนเองในการเรียนรูใหประสบ
ความสาํเร็จ และความสาํเร็จที่ผูเรียนไดรับทําใหผูเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง  ซึ่งครูผูเกีย่วของมี
ความเห็นวาผูเรียนควรไดรับการปลูกฝงใหเรียนรูไดดวยการนาํตนเองตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที ่1 
 2.2 ผลการทดลองใชหลักสูตร: ขอมูลเชิงปริมาณ 
 ผลการทดลองใชหลักสูตรเพือ่สงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียนในระดบัประถม 
ศึกษา ในตอนนี้ผูวิจัยนําเสนอเปน  3 ดาน คือ ดานผลการประเมนิตนเองดานความสามารถในการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง ดานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และ
ดานความพงึพอใจของครูผูเกี่ยวของ ดังนี ้
  2.2.1 ผลการประเมินตนเองดานความสามารถในการเรยีนรูดวยการนาํตนเอง 
  ผูเรียนประเมนิตนเองดานความสามารถในการเรียนรูดวยการนาํตนเอง  ของผูเรียนจาํนวน 
33 คน โดยใชแบบประเมนิความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น  จาํนวน 30 
ขอ  การประเมินตนเองมกีาร  3 คร้ัง คือ กอนเรียน หลังเรียน และหลังสิ้นสุดการเรียน 1 เดือน  การนาํเสนอ
ผลการวิเคราะหประกอบดวย คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการนําตนเองและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  โดยมีความหมายและการแปลผลคาคะแนนเฉลีย่ความ สามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง
ตามที่เสนอไวในบทที่ 3  ผลการวิเคราะหแสดงในตาราง 23 
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ตาราง 23 ผลการประเมนิความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองกอนทดลอง หลังทดลองและ 
      ภายหลังสิน้สุดการทดลอง 1 เดือน 
 

ผลการวิเคราะหความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
กอนทดลอง หลังทดลอง หลังส้ินสุดการทดลอง 1 เดือน 

 
 
ลําดับที่  

 

X  

 
 

..DS
 

 นอ
ย 

ปา
นก
ลา
ง 

มา
ก 

 
 

X  

 
 

..DS
 

 นอ
ย 

ปา
นก
ลา
ง 

มา
ก 

 
 

X  

 
 

..DS
 

 นอ
ย 

ปา
นก
ลา
ง 

มา
ก 

1 1.67 0.71    2..37 0.49    2.53 0.51    
2 1.67 0.55    2.27 0.52    2.43 0.50    
3 1.73 0.45    2.27 0.45    2.37 0.49    
4 1.97 0.67    2.53 0.51    2.57 0.50    
5 1.50 0.51    2.23 0.43    2.30 0.47    
6 2.00 0.37    2.73 0.45    2.77 0.43    
7 1.57 0.50    2.40 0.50    2.43 0.50    
8 1.63 0.67    2.37 0.56    2.37 0.56    
9 1.50 0.57    2.23 0.57    2.27 0.58    

10 1.70 0.60    2.27 0.52    2.30 0.53    
11 1.97 0.56    2.40 0.50    2.47 0.51    
12 2.00 0.64    2.33 0.55    2.40 0.56    
13 1.83 0.53    2.53 0.51    2.60 0.50    
14 2.00 0.53    2.63 0.49    2.70 0.47    
15 1.57 0.58    2.37 0.61    2.43 0.57    
16 2.00 0.53    2.47 0.51    2.50 0.51    
17 1.80 0.66    2.50 0.57    2.50 0.57    
18 1.40 0.50    2.17 0.53    2.23 0.57    
19 1.87 0.35    2.40 0.56    2.43 0.57    
20 2.33 0.48    2.80 0.41    2.87 0.35    
21 1.87 0.43    2.40 2.40    2.47 0.51    
22 1.90 0.48    2.63 0.49    2.70 0.47    
23 2.40 0.50    2.80 0.41    2.83 0.38    
24 1.83 0.46    2.43 0.50    2.47 0.51    
25 1.63 0.56    2.20 0.55    2.33 0.55    
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ตาราง  23 (ตอ) 
 

ผลการวิเคราะหความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
กอนทดลอง หลังทดลอง หลังส้ินสุดการทดลอง 1 เดือน 

 
 
ลําดับที่  

 

X  
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 นอ
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X  
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26 1.83 0.38    2.50 0.51    2.53 0.51    
27 1.70 0.53    2.20 0.48    2.27 0.52    
28 2.00 0.00    2.70 0.47    2.70 0.47    
29 2.47 0.51    2.90 0.31    2.93 0.25    
30 2.20 0.55    2.57 0.50    2.57 0.50    
31 2.00 0.37    2.73 0.45    2.77 0.43    
32 2.13 0.63    2.53 0.51    2.57 0.50    
33 1.83 0.46    2.33 0.48    2.40 0.50    

รวม 9 22 2  - 12 21  - 6 27 
 
 
 จากตาราง 23  ผลการประเมินตนเองของผูเรียนดานความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
พบวา กอนทดลองผูเรียนสวนใหญมีความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองในระดับปานกลาง จํานวน 
22 คน คิดเปนรอยละ 67  รองลงมาผูเรียนมีความสามารถในการเรียนรูดวยการนาํตนเองในระดับนอย  
จํานวน 9 คน คิดเห็นรอยละ 27  และผูเรียนมีความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองในระดับมาก 
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6 
 การประเมนิตนเองของผูเรียน ดานความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองหลังเรียนครบทั้ง 
18 แผนการจดัการเรียนรู  พบวา  ผูเรียนสวนใหญมีความสามารถในการเรียนรูดวยการนาํตนเองสูงขึ้น
กวากอนทดลอง  กลาวคือ ผูเรียนมีความสามารถในการเรยีนรูดวยการนาํตนเองระดับมาก จํานวน  21 คน 
คิดเปนรอยละ  63  มีความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองในระดับปานกลางจาํนวน  12   คน 
คิดเห็นรอยละ 37  และไมมผูีเรียนทีม่ีความสามารถในการเรียนรูดวยการนาํตนเองอยูในระดับนอย  
 เมื่อผูเรียนประเมนิตนเองดานความสามารถในการเรียนรูดวยการนาํตนเองของผูเรียน ภายหลงั
ส้ินสุดการทดลอง 1 เดือน  พบวา ผูเรียนมีความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองระดับมากมีจาํนวน 
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เพิม่ข้ึนกวาผลการประเมนิหลังเรยีน กลาวคือ ผูเรียนมีความสามารถในการเรียนรูดวยการนาํตนเองระดับ
มาก จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 82  มีความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองระดับปานกลาง
จํานวน  6 คน คิดเห็นรอยละ 18   
  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถใน
การเรียนรูดวยการนาํตนเองของผูเรียน  เปนการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความ 
สามารถในการเรียนรูดวยการนาํตนเองกอนทดลองและหลังทดลอง และวิเคราะหเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองหลังทดลองและหลังสิ้นสุดการ
ทดลอง 1 เดือน  โดยใชสถิติ   t-test แบบ dependent   ผลการวิเคราะหแสดงในตาราง 24 
 
 
ตาราง  24  ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการเรียนรูดวย 

การนาํตนเองของผูเรียน กอนทดลองและหลังทดลอง  และระหวางหลังทดลองและหลังสิน้สุดการ         
ทดลอง 1 เดือน  

 
ผลการวิเคราะหความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง  

การประเมิน X  แปลผล ..DS  t-test p 
ผลการประเมินตนเองกอนทดลอง 1.87 ปานกลาง 0.25 23.75* .00 
ผลการประเมินตนเองหลังทดลอง 2.46 มาก 0.19   
ผลการประเมินตนเองหลังทดลอง 2.46 มาก 0.19 7.7* .00 
ผลการประเมินตนเองภายหลังส้ินสุดการทดลอง  
1 เดือน 

2.51 มาก 0.18   

*p < .05 

 
 
 จากตาราง 24  ผลการเปรยีบเทยีบความแตกตางระหวางคาล ี่ยของคะแนนความสามารถในการ
เรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียน  พบวา กอนทดลองผูเรียนมีคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง  1.87  อยูในระดับปานกลาง     หลังทดลองผูเรียนมีคาเฉลี่ยคะแนน
ความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง  2.46 อยูในระดับมาก  และหลังสิ้นสุดการทดลอง 1 เดือน 
ผูเรียนมีคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง   2.51  อยูในระดับมาก  
 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง ของ
ผูเรียน ระหวางกอนทดลองและหลงัทดลอง และระหวางหลงัทดลองและภายหลังสิ้นสุดการทดลอง 1 
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เดือน พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองหลงัทดลอง  สูงกวากอน
ทดลองอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 และการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถใน
การเรียนรูดวยการนาํตนเองระหวาง หลังสิ้นสุดการทดลอง 1 เดือนและหลังการทดลอง พบวา 
คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองหลงัสิ้นสุดการทดลอง 1 เดือนสูงกวา
หลังทดลอง อยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ  .05 
  2.2.2 ผลการประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรียนสาระการเรยีนรูวทิยาศาสตร 
  ผูเรียนไดรับการประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรียนสาระการเรียนรูวทิยาศาสตรกอนทดลอง 
และหลังทดลอง โดยใชแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ผูวิจัยวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียน กอนทดลองและหลังทดลอง  โดยใชสถิติ  t-test แบบ dependent    ผลการวิเคราะห
แสดงในตาราง 25  
    
 
ตาราง  25  ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนสาระ 
      การเรียนรูวิทยาศาสตรกอนทดลองและหลังทดลอง 
 

ผลการวิเคราะหคะแนนผลสัมฤทธิ์  
การประเมิน X  ..DS  t-test p 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนทดลอง 3.87 2.23 35.68* .00 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังทดลอง 22.24 2.13   

*p < .05 

 
 
  จากตาราง 25  ผลการเปรียบเทยีบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนสาระการเรนีรูวทิยาศาสตร ของผูเรียนที่เรียนโดยใชหลกัสูตรเพื่อสงเสรมิการเรียนรูดวยการ
นําตนเอง ผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของผลสมัฤทธิท์างการเรียนสาระการเรียนรูวทิยาศาสตรหลังทดลองสูง
กวากอนทดลองอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2.2.3 ความพงึพอใจของครผููเกี่ยวของ 
  ผูวิจัยประเมนิความพงึพอใจของครูผูเกีย่วของในการทดลองใชหลักสตูรเพื่อสงเสริมการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง ประกอบดวยครวูิชาการโรงเรยีน ครูหัวหนาระดับชวงชัน้ที ่ 2 ครูทีเ่คยมี
ประสบการณสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนในชั้นประถม 
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ศึกษาปที่ 4   และครูผูสอนระดับชวงชัน้ที ่ 1 จํานวน 5 คน  โดยใชแบบประเมินความพงึพอใจของผูครู
ผูเกี่ยวของในการทดลองใชหลักสูตร จาํนวน 20 ขอ  ประเมิน 4 ดาน คือ ดานผูวิจัย ดานหลักสูตร ดาน
ผูเรียน และดานครูผูสอน  การนาํเสนอผลการวิเคราะหเสนอคาเฉลีย่และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
แปลความหมายของคาเฉลีย่ของคะแนนใชเกณฑที่เสนอไวในบทที่  3   ผลการวิเคราะหขอมูลแสดงใน
ตาราง 26  
 
 
ตาราง 26  ผลการประเมนิความพึงพอใจของครูผูเกี่ยวของในโรงเรียน 
 

ผลการวิเคราะหความพึงพอใจ  
รายการประเมิน X  ..DS  แปลผล 

ดานผูวิจัย 4.45 0.46 มากที่สุด 
1. ความรับผิดชอบในการทํางาน 4.60 0.54 มากที่สุด 
2. การมีสวนรวมการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียน 4.20 0.44 มาก 
3. ความมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูเรียนและครูผูสอน 4.80 0.44 มากที่สุด 
4. การใหคําแนะนําและชวยเหลือในการจัดการเรียนรูที่เปนประโยชน 4.20 0.44 มาก 
ดานหลักสูตร 4.02 0.20 มาก 
5. ความครบถวน สมบูรณ 4.00 0.00 มาก 
6. ความชัดเจน อานเขาใจงาย 4.00 0.00 มาก 
7. การนําไปใชในการจัดการเรียนรูไดตามสภาพจริง 4.00 0.00 มาก 
8. การนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนรูกับระดับช้ันอื่นๆ  4.00 0.00 มาก 
9. ความสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 4.00 0.00 มาก 
10. กระบวนการจัดเรียนรูที่ใชเหมาะสมกับผูเรียน 4.20 0.44 มาก 
11. การเปนตัวอยาง ในการจัดทําหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู 4.40 0.54 มาก 
12. ระยะเวลาในการทดลองใชมีความเหมาะสม 3.60 0.54 มาก 
ดานผูเรียน 4.30 0.49 มากที่สุด 
13. การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค 4.20 0.44 มาก 
14. การพัฒนาดานความรู อารมณและสังคม 4.40 0.54 มากที่สุด 
15. ความกระตือรือรนในการเรียนรู  4.40 0.54 มากที่สุด 
16. ทัศนคติที่ดีตอวิชาที่เรียน 4.20 0.44 มาก 
ดานครูผูสอน 4.10 0.22 มาก 
17. มีความรูเกี่ยวกับวิธีจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน 4.20 0.44 มาก 
18. มีแหลงคนควาเพิ่มเติมในการจัดการเรียนรู 4.20 0.44 มาก 
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ตาราง 26  (ตอ) 
 

ผลการวิเคราะหความพึงพอใจ  
รายการประเมิน X  ..DS  แปลผล 

19. ครูผูสอนมีความกระตือรือรนที่ไดพัฒนาตนเอง 4.00 0.00 มาก 
20. นําความรูไปประยุกตใชในการจัดการเรียนรูกลุมสาระอื่นๆ  4.00 0.00 มาก 

รวม 4.19 0.34 มาก 
 
 
 จากตาราง 26 ผลการประเมินความพงึพอใจของผูเกี่ยวของในการทดลองใชหลักสตูร พบวา  
ครูผูเกี่ยวของมีความพงึพอใจกับการทดลองใชหลกัสูตรในภาพรวมอยูในระดับมาก   และเมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา ดานผูวจิัยและดานผูเรียน ผูเกี่ยวของมีความพงึพอใจอยูในระดับมากที่สุด ดาน
เอกสารหลกัสตูร และครูผูสอน ผูที่เกี่ยวของมีความพงึพอใจอยูในระดับมาก    
   
 
 
 
 



บทที่  5 
สรุปและอภิปรายผล 

 
 การพัฒนาหลกัสูตรเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียนในระดับประถมศึกษา
คร้ังนี้ เปนการวิจัยและพัฒนา  (Research and Development) มีกระบวนการการดําเนินงานสรุปไดดังนี ้
 
ความมุงหมายของการวิจัย 

การวิจยัครั้งนี ้มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนาํตนเอง
ของผูเรียนในระดับประถมศกึษา โดยมีจุดมุงหมายเฉพาะดังนี ้

1.  เพื่อพฒันาความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียนในระดับประถมศึกษา 
2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผูเรียนในระดับประถมศึกษา 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การพัฒนาหลกัสูตรเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเองของผูเรียนในระดับประถมศึกษา 
ซึ่งเปนหลักสูตรระดับรายวิชา ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมปที ่ 4 โดยมีข้ันตอนการ
ดําเนนิการ 4 ข้ันตอน ดงันี ้
 
 ขั้นที่ 1 การศึกษาขอมลูพื้นฐาน  เพื่อศึกษาสภาพปญหา และความตองการของผูเรียน องค
ความรูเกีย่วกบัหลักสูตร วธิกีารจัดการเรียนรูดวยการนาํตนเอง    เพื่อนํามากาํหนดองคประกอบหลกัสูตร 
และกระบวนการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับระดับผูเรียน โดยองคประกอบของหลกัสูตรเพื่อสงเสริม
การเรียนรูดวยการนาํตนเองทีพ่ัฒนาข้ึนม ี  7 องคประกอบ  คือ  ความสาํคัญของการพฒันาหลักสูตร 
จุดมุงหมาย  หลักการ เนื้อหาวิชา กระบวนการจัดการเรียนรู ส่ือและแหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล 
 ขั้นที่ 2  การจัดทํารางหลักสูตร ดําเนินการโดยนําขอมูลพื้นฐานที่ไดจากการศึกษาขัน้ที่ 1 
มาจัดทาํ (ราง) หลักสูตรเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนาํตนเองของผูเรียนในระดับประถมศกึษา ซึง่ประกอบดวย
ความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตร หลักการ จุดมุงหมาย เนื้อหาวชิา กระบวนการจัดการเรียนรู ส่ือ
และแหลงเรียนรู และการวัดและประเมินผล การจัดทําเอกสารคูมือครูประกอบการใชหลกัสูตร 
แผนการจัดการเรียนรูสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที ่4 จาํนวน 5 หนวย  มีแผนการ
จัดการเรียนรู  18 แผน รวม 60 ชัว่โมง และดําเนนิการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรและเอกสาร
ประกอบหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 คน 
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 หลังจากนั้น ผูวิจัยไดดําเนนิการศึกษานาํรองเพื่อตรวจสอบความเปนไปไดในการนําหลกัสูตร 
ไปใชในสถานศึกษา และศึกษาปญหาและอุปสรรค ระหวางการทดลองใชหลักสูตร แลวนําขอมูลมา
ปรับปรุงแกไขหลักสูตรใหดยีิ่งขึ้น โดยในการศึกษานาํรอง ไดนําหลักสูตรไปทดลองใชกับผูเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรยีนวัดใหมชองลม  สังกัดสาํนกังานเขตพืน้ที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2548  
 ขั้นที ่ 3 การทดลองใชหลักสูตร เปนขั้นตอนการนาํหลกัสูตรไปใชปฏิบัติจริงในสถานศกึษา 
โดยใชแบบแผนการทดลองแบบกลุมเดียววัดกอนและหลังการทดลอง  โดยไดกําหนดพื้นที่ศึกษาที่โรงเรียน 
วัดภาษ ีสังกัดสํานกังานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยกลุมตัวอยางเปนนกัเรยีนระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 ภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 2549  
 ขั้นที ่ 4 การประเมินหลักสูตร เปนการตรวจคุณภาพของหลักสูตรเพื่อสงเสริมการเรียนรู
ดวยการนาํตนเองของผูเรียนระดับประถมศึกษา โดยมกีารประเมนิคณุลักษณะที่สงเสริมการเรียนรูดวย
การนาํตนเอง ความคงทนของการเรียนรูดวยการนําตนเองหลังการทดลอง 1 เดือน ผลสัมฤทธิท์างการเรียน
วิทยาศาสตร   การประเมนิความพงึพอใจของครูผูเกีย่วของในการใชหลักสูตร การสังเกตกจิกรรมการ
จัดการเรยีนการสอน การสัมภาษณผูเกีย่วของ แลวนาํขอมูลมาปรับปรุงแกไขเพื่อจัดทําเปนหลกัสูตรฉบับ
สมบูรณ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการพฒันาหลกัสูตรเพื่อสงเสริมการเรยีนรูดวยการนําตนเองของผูเรียนในระดับ
ประถมศึกษา 
 หลักสูตรเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการเรียนรูดวยการนาํตนเองในระดับประถมศึกษา  มี   7 
องคประกอบ  คือ  ความสาํคัญของการพฒันาหลกัสูตร จุดมุงหมาย  หลกัการ เนื้อหา วิชา กระบวนการ
จัดการเรียนรู ส่ือและแหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนหลักสตูรระดับรายวิชา เพื่อนาํไปใชใน
การจัดการเรียนรูในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที ่ 4 มีแผนการจัดการเรียนรูรวม
ทั้งสิน้ 18 แผน ระยะเวลาเรยีน 60 ชั่วโมง 
 2. ผลการนําหลักสูตรไปทดลองใช     
  2.1 ผลการทดลองใชหลักสูตร: ขอมูลเชิงคุณภาพ 
  จากการทดลองใชหลกัสูตรเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเอง ของผูเรียนในระดับ
ประถมศึกษา พบวา ผูเรียนมีความรับผิดชอบ มวีินัยในตนเองและมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น และ
คณุลักษณะแรกที่เกิดขึ้นเมือ่ผูเรียนไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมอืและการใชสัญญาการเรียน คือ 
ความรับผิดชอบ เมื่อผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรูดวยตนเองแลว ผูเรียนจะมวีินยัในตนเอง
สามารถควบคุมตนเองในการเรียนรูใหประสบความสาํเร็จ และความสําเร็จที่ผูเรียนไดรับทําใหผูเรียน
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เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งครูผูเกี่ยวของมีความเห็นวาผูเรียนควรไดรับการปลูกฝงใหเรียนรูไดดวย
การนาํตนเองตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที ่ 1 
  2.2 ผลการทดลองใชหลักสูตร: ขอมูลเชิงปริมาณ 
  2.2.1 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเรียนรูดวยการนํา
ตนเองของผูเรียน ระหวางกอนทดลองและหลังทดลอง และระหวางหลังทดลองและภายหลงัสิ้นสดุการ
ทดลอง 1 เดอืน พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเรยีนรูดวยการนาํตนเองหลงัทดลอง  
สูงกวากอนทดลองอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 และการศกึษาความคงทนในการเรียนรูดวย
การนาํตนเอง โดยการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเรียนรูดวยการนาํตนเอง
หลังสิน้สุดการทดลอง 1 เดือน และหลงัการทดลอง พบวา คาเฉลีย่ของคะแนนความสามารถในการ
เรียนรูดวยการนําตนเองหลงัสิ้นสุดการทดลอง 1 เดือน สูงกวาหลงัทดลอง อยางมนียัสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .05 
  2.2.2.ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรียน 
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของผูเรียนที่เรียนโดยใชหลกัสูตรเพื่อสงเสรมิการเรียนรูดวยการนาํตนเอง ใน
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของ
ผูเรียนหลงัทดลองสูงกวากอนทดลองอยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
  2.2.3.ครูผูเกีย่วของมีความพงึพอใจกับการทดลองใชหลกัสูตร ในภาพรวมอยูในระดับมาก   
และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ครูผูเกี่ยวของมีความพึงพอใจดานผูวิจยั และดานผูเรียนในระดับ
มากที่สุด ดานเอกสารหลกัสตูร และครูผูสอน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก    
 
อภิปรายผล 
 1.  หลกัสูตรเพื่อสงเสรมิการเรียนรูดวยการนําตนเองสาํหรบัผูเรียนในระดบัประถมศึกษา ทีพ่ัฒนา  
ข้ึน ในครัง้นี ้  เปนหลกัสูตรระดับรายวิชาทีม่ีเปาหมายเพือ่พัฒนาคุณลกัษณะของผูเรียน จงึมีลักษณะไม
ยึดเนื้อหาเปนหลกั (content free) สามารถนาํไปใชไดในทุกรายวชิา แตในการวิจยัครั้งนี ้ ไดนําไปใชใน
สาระการเรียนรูวทิยาศาสตร หลกัสูตรนีเ้นนกระบวนการ  การปลูกฝงคุณลักษณะดานความรับผิดชอบ   
ความมีวนิัยในตนเองและความเชื่อมัน่ในตนเอง ซึง่เปนคุณลักษณะที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวย
การนําตนเองโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและการใชสัญญาการเรียน    ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเองมากขึ้น ทั้งนีเ้นื่องจากการใชวิธกีารจัด
เรียนรูแบบรวมมือทาํใหผูเรียนมีความสนุกสนานที่ไดทํากจิกรรมอยางหลากหลาย การเรียนรวมกันเปน
กลุม   ทําใหผูเรียนไมเบื่อหนาย การทาํงานรวมกันเปนกลุม ซึง่มทีั้งผูเรียนทีเ่รียนเกงและเรยีน ไมเกงอยู
ดวยกนั ทาํใหในภาพรวมแลวแตละกลุมมคีวามสามารถเทาๆ  กนั ผูเรยีนแตละกลุมจึงมีโอกาสชนะใน
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การแขงขันระหวางกลุม  หรือแตละกลุมมีผลการเรียนรูที่ใกลเคยีงกนัเกือบทกุครั้ง ผูเรียนจึงเกิด
ความรูสึกวาประสบความสาํเร็จในการเรียนรู  ตองการเรยีนรูแมจะเปนเรื่องยากก็ตาม และตองการใหมี
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือในรายวิชาอืน่ๆ ดวย 
 การทําสัญญาการเรียน   ผูเรียนเปนผูกําหนดวัตถุประสงคในการเรียนรูดวยตนเอง จีง
สามารถกําหนดทิศทางการเรียนรู แหลงการเรียนรู วิธกีารเรียนรู  และวิธีการที่จะทําใหตนเองประสบ
ผลสําเร็จในการเรียนรู   และนอกจากนีสั้ญญาการเรยีนยงัเปนหลักฐานที่ใหผูเรียนใชควบคุมตนเองให
เรียนรูใหไดตามจุดประสงคที่กําหนดไว 
 การใชวิธกีารจัดการเรียนรูแบบรวมมือ และการใชสัญญาการเรียนในการพัฒนาคุณลักษณะ
ที่สงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเองทั้ง 3 คือ คุณลักษณะความรับผิดชอบ ความมีวินยัในตนเองและ
ความเชื่อมั่นในตนเอง โดยเมื่อเร่ิมดําเนนิการคุณลักษณะแรกทีเ่กิดขึน้ในตวัผูเรียน  คือคุณลกัษณะดาน
ความรับผิดชอบ   กลาวคือ  เมื่อผูเรียนรูสึกประสบผลสาํเร็จแลว   จะสามารถควบคมุตนเองในการเรียนรู
เร่ืองตางๆ  ตามที่กาํหนดไวได ซึ่งสะทอนถงึคุณลักษณะดานความมวีินยัในตนเอง  การไดรับความสําเร็จ
ในการเรียนรูจงึสงผลใหผูเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง มั่นใจในความคิดของตน   การพูดและการเรียนรู   
เกิดความรูสึกที่ดีตอตนเองและเพื่อนๆ ยอมรับความสามารถของตนเองและเพื่อนในกลุม    ภาคภูมใิจกับ 
ความสาํเร็จของตนเอง เรียนรูรวมกับเพื่อนในกลุมไดอยางสนุกสนานมีความสุข    ดังนัน้ในการพัฒนา 
ตุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเอง  คณุลักษณะแรกที่ครูผูสอนควรใหความสําคัญคือ ความรับผิดชอบ   
เพราะทําใหผูเรียนสามารถเรียนรู    และทาํงานประสบความสาํเร็จตามจุดประสงคการเรียนรูที่กาํหนด
ไวในสัญญาการเรียน    การมีวินัยในตนเองทาํใหผูเรียนควบคุมตนเองในการเรียนรูใหประสบความสําเร็จ
สงผลใหผูเรียนมีความเชื่อมัน่ในตนเอง ประสบความสาํเร็จในการเรยีนรูเร่ืองอื่นๆ   ซึ่งนาํไปสูการมีทักษะ
ทางสังคมที่ด ี   สะทอนจากการที่ผูเรยีนใหความชวยเหลือซึง่กนัและกนัจนประสบความสาํเร็จในการ
เรียนรูรวมกนั  ทําใหผูเรียนสามารถปรับตัวอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม ไดเปนอยางด ี
 2.  วธิีการจัดการเรยีนรูโดยใชหลกัสูตรเพื่อสงเสริมการเรยีนรูดวยการนาํตนเองสําหรบัผูเรียนใน
ระดับประถมศกึษา    ในครัง้นี้ใชวธิีการจดัการเรียนรูแบบรวมมอืและสญัญาการเรียน    ผูเรียนจงึจําเปน 
ตองมทีกัษะพืน้ฐานดานการอานและการเขียน   เพื่อใหผูเรียนสามารถทาํสัญญาการเรยีนกับครูผูสอนได 
และเรียนรูประสบผลสําเร็จตามสญัญาการเรียนที่ทาํไว  ในภาพรวมผูเรียนสวนใหญที่มีผลสัมฤทธิท์าง 
การเรียนกลุมสูงและกลุมปานกลางสามารถทาํสัญญาการเรียน และเรียนรูไดประสบความสําเร็จตาม 
สัญญาการเรยีนที่ทาํไวดวยตนเอง     สําหรับผูเรียนที ่ี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมตํ่าสวนใหญจะทํา
สัญญาการเรียนและเรียนรูไดไมเปนไปตามจุดประสงคที่กําหนดไว หากไมไดรับความชวยเหลือจาก
ครูผูสอนและเพื่อนรวมเรียน ทั้งนี้เนื่องจากผูเรียนมีปญหาในเรื่องการอานหนังสือไมคลองและการ
เขียนไมคลอง  ผูเรียนมักอานและเขียนสะกดคําผิด สงผลใหการเรียนรูของผูเรียนไมเปนไปตาม
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จุดประสงคที่กําหนด  เนื่องจากผูเรียนใชเวลาการเรียนรูมากกวาผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม
สูงและกลุมปานกลาง    ครูผูสอนจึงควรใหความชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคล    ดวยการใหผูเรียนฝก
ทักษะการอานและการเขียนในชวงเวลาหลังเลกิเรียน  และนอกจากนัน้ครูผูสอนไดกระตุนใหเพื่อนใน
กลุมชวยเหลือผูเรียนในดาน  การอานและการเขียนอีกทางหนึ่ง  เพือ่ใหผูเรียนสามารถทาํสัญญาการ
เรียนและเรียนรูไดประสบความสําเร็จตามจุดประสงคทีก่ําหนดไว   
 3. บทบาทของครูผูสอน เปนผูที่มบีทบาทสําคัญในการกระตุนใหผูเรยีนเกิดการเรียนรู มีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางทีพ่ึงประสงค  โดยใชวิธีการใหแรงเสริมแกผูเรียน  เชน  การกลาว
ยกยองชมเชย  หรือการนาํผลงานของผูเรียนมาแสดงหนาชัน้เรียน    หรือใหผูเรียนมีโอกาสเปนหัวหนากลุม 
เปนตัวแทนกลุมในการนําเสนอผลงานสรางความรูสึกภูมิใจในความสําเร็จของตนเอง   มีความรูสึกที่ดี
ตอการเรียนตองการที่จะเรียนรูเร่ืองอื่นๆ ใหประสบผลสําเร็จ  การที่ผูเรียนไดเรียนรูตามระดับความ 
สามารถ ทาํใหผูเรียนประสบความสาํเร็จในการเรียน โดยเฉพาะผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม
ต่ําไดประสบความสาํเร็จในการเรียน จะทาํใหผูเรียนเกิดความรูสึกที่ดตีอตนเองวาสามารถเรียนรูได และ
ตองการเรียนรูในเรื่องตอๆ ไปดวยตนเอง      โดยมีครูผูสอนเปนผูคอยใหความชวยเหลือแนะนํา  และดูแล
ผูเรียนอยางใกลชิดในชวงแรกของการทดลองใชหลักสูตร  เมือ่ผูเรียนเร่ิมตนประสบความสําเร็จในการ
เรียนรูแลว ครูผูสอนจะใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองโดยมีเพื่อนในกลุมคอยเปนพี่เลีย้ง ทําใหสามารถ 
เรียนรูไดตามเปาหมายที่กาํหนดไวไดดวยตนเอง ดงันัน้  ครูผูสอนจึงควรใหความสําคัญกับการสงเสริมผูเรียน
ใหสามารถเรยีนรูไดดวยการนําตนเองโดยสามารถเรียนรูไดดวยการนําตนเองตั้งแตระดับประถมศึกษา 
 4.  การสรางความเขาใจกับผูปกครอง จากการสัมภาษณผูปกครอง พบวา ผูปกครองสวนใหญ
ไมเขาใจและไมมีความรูเกี่ยวกับวธิีการจัดการเรียนการสอน และมีความเหน็วาครูผูสอนมีหนาที่ในการ
จัดการเรียนรู ผูปกครองไมจําเปนตองรูวาครูผูสอนใชวธิีการจัดการเรียนรูแบบใด หรือมีจดุมุงหมายใน
การจัดการเรียนรูอยางไร   ดังนัน้ ครูผูสอนจึงควรทําความความเขาใจกับผูปกครองเกี่ยวกบัวิธกีารจัดการ
เรียนรู  เพื่อใหผูปกครองมสีวนรวมและดแูลเอาใจใสบุตรหลานของตน   ชวยใหการพัฒนาผูเรียนใหเกิด
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคเปนไปอยางตอเนื่องและสอดคลองกันทัง้ในหองเรียน และวิถีการดําเนนิชีวิต 
ประจําวนั เนื่องจากคุณลกัษณะที่สงเสรมิการเรียนรูดวยตนเอง เปนคุณลักษณะที่ผูปกครองสามารถ
สังเกตเห็นไดในขณะทีน่ักเรยีนอยูกับผูปกครอง โดยสงัเกตจากกิจกรรมในชีวิตประจําวนัของนักเรียน 
เชน ความรับผิดชอบในการทาํงานบาน ความมวีินัยในตนเองจากการทาํงานตามหนาทีท่ีไ่ดรับ
มอบหมาย และความเชื่อมัน่ในตนเอง ดงันัน้ ถาผูปกครองเขาใจวาวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรูของครู
จะชวยใหการจัดการเรียนการสอนของคร ู สอดคลองกบัวิถีชีวิตความเปนอยูของผูเรียน ความรวมมือ
ระหวางครูผูสอน กับผูปกครอง จะชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และ พัฒนาทัง้ในดานความรู  
ทัศนคติในการเรียนรู  และทักษะทางสงัคมในการอยูรวมกับผูอ่ืน 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําหลกัสูตรไปใช  
 1.  ครูผูสอน  สามารถนาํหลกัสูตรเพื่อสงเสริมการเรยีนรูดวยการนําตนเองของผูเรียน  ในระดับ 
ประถมศกึษา ไปประยุกตใชในการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ ได  โดยการปรับสาระการเรียนรู 
และเลอืกใชวธิกีารจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ที่เหมาะสมและสอดคลองกบัสาระการเรียนรูและกิจกรรม
การเรียนรูที่จัดขึ้น  สําหรับการจัดการเรยีนรู สาระการเรยีนรูวทิยาศาสตร ชั้นประถมศกึษาปที่ 4 ครูผูสอน
สามารถจดัการเรียนรูได ตามหลักสูตรเพื่อสงเสรมิการเรียนรูดวยการนาํตนเองสาํหรับผูเรียนในระดับ
ประถมศกึษาที่ผูวิจยัพฒันาขึ้น   
 2.  ครูผูสอนเปนผูที่มีบทบาทสาํคัญในการกระตุนใหผูเรียนเกดิการเรียนรู  มกีารเปลีย่นแปลง 
พฤติกรรมไปในทิศทางทีพ่ึงประสงค จงึควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนรูของตนเอง 
เพื่อสรางความภาคภูมิใจในความสําเร็จใหกับผูเรียน  โดยเฉพาะอยางยิง่ผูเรียนกลุมตํ่า  เนื่องจากการ
ประสบความสําเร็จจะทําใหผูเรียนมีความรูสึกที่ดีตอตนเอง และอยากเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งนําไปสูการ
เปนผูทีเ่รียนรูดวยการนําตนเองอยางตอเนือ่ง 
 3.  ครูผูสอนควรทําความเขาใจกับผูปกครองเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู เพื่อใหผูปกครองมี
สวนรวมดูแลและประเมินคณุลักษณะที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียนไดอยางตอเนื่องและสอดคลองกับ
วิถีการดําเนนิชีวิต ทัง้ในขณะที่ผูเรียนอยูโรงเรียนและอยูบาน เนื่องจากการพัฒนาค ุณลักษณะ
ดังกลาวตองใชเวลาในการปลูกฝงอยางตอเนื่อง    
 
ขอเสนอแนะในการวิจยัครั้งตอไป 
 1. ควรศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและการใชสัญญาการเรียนในการพฒันาคุณ
พึงประสงคใหกับผูเรียนชวงชั้นที ่ 1 เนื่องจากการปลูกฝงคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนาํตนเองควรเริ่ม
ต้ังแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1  สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ศกึษากบัผูเรียนในระดับชวงชัน้ที่ 2 เนื่องจาก การ
จัดการเรียนรูชวงชัน้ที ่  1  มุงเนนการพฒันาทักษะพืน้ฐานดานภาษาและคิดคํานวณ  การทดลองใชกับ
ผูเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่ 1 ที่ยงัไมมีความพรอมดานการอานและการเขียน การใชสัญญาการเรียนโดย
การเขียนสัญญาอาจปรับเปนการทําสัญญาการเรียนดวยวาจา 
 2. ควรศึกษารูปแบบการพฒันาคุณลักษณะการเรยีนรูดวยการนําตนเองในสาระการเรียนรูตางๆ 
ทั้งนี้ครูผูเกี่ยวของมีความเหน็วาควรพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทั้งชัน้เรียน จึงควรศึกษารูปแบบที่จะ
นําไปใชกับทุกกลุมสาระ หรือบูรณาการทุกกลุมสาระเขาดวยกนัโดยใชคุณลักษณะที่ตองการพัฒนา
เปนตัวตั้ง 
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ 
 
1. ผูทรงคุณวฒุิพิจารณาความสอดคลองของพฤติกรรมบงชี้การเรียนรูดวยการนําตนเองในระดับ
ประถมศึกษาและกระบวนการเรียนรูดวยการนาํตนเอง 
 1. นางแสงทอง ตุงคะสมิต           ครูเชี่ยวชาญ     โรงเรยีนบานหนองขุนเหลาหลกัวทิยา 
       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธาน ีเขต  1 
 2. นายประทปี แสงเปยมสขุ ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 
       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพทัลุง 
 3. นายสิริชัย สรอยเพชรเกษม ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 
       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 
 4. นางรนิดา  ศรีชัยยะ                 ครูชํานาญการ  โรงเรยีนบานหนองไมกอง  
                           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต  1 
 5. นางสุรางรัตน  ศุภธนสินเขษม  ครูชํานาญการ  โรงเรยีนอนบุาลศรสํีาโรง 
                           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต  2 
 
2. ผูทรงคุณวฒุิพิจารณาความสอดคลองของเอกสารคูมือครู (แผนการจัดการเรยีนรู) 
 1. นางแสงทอง ตุงคะสมิต          ครูเชี่ยวชาญ     โรงเรียนบานหนองขุนเหลาหลกัวทิยา 
       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธาน ีเขต  1
 2. นางพิไลลักษณ  โรจนวธิาน ครูชํานาญการ   โรงเรียนวัดใหมชองลม 
       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
 3. นางสาวทิพาพรรณี โตกุดเวียน อาจารย 2  โรงเรียนวดัภาษี 
       สํานักงานเขตวัฒนา สํานกัการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 4. นางสาวนิสาคร พงษละดาวัลย อาจารย 1  โรงเรียนวัดภาษ ี
       สํานักงานเขตวัฒนา สํานกัการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 5. นางจิรกานต วงคจนัทร ครูชํานาญการ   โรงเรียนบานเกาะตาเลีย้ง 
                           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต  2 

6. นายแสงทอง  ธาตุเสถียร ผูอํานวยการโรงเรียนวัดใหมชองลม 
      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
7. นางพรภัสส  แดงบรรยง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดภาษี 
      สํานักงานเขตวัฒนา สํานกัการศึกษากรุงเทพมหานคร 
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ผูทรงคุณวุฒพิิจารณาความสอดคลองของเอกสารคูมอืครู (ตอ) 
8. นางจําลอง หนูพรม รองผูอํานวยการ โรงเรียนวัดใหมชองลม 

       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
 9. นายประทปี แสงเปยมสขุ ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 
       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพทัลุง 
 10. นายสิริชัย สรอยเพชรเกษม ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 
       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 
 
3. ผูทรงคุณวฒุิพิจารณาแบบประเมินความสามารถในการเรียนรูดวยการนาํตนเอง 
.  1. นางแสงทอง ตุงคะสมิต           ครูเชี่ยวชาญ     โรงเรยีนบานหนองขุนเหลาหลกัวทิยา 
       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธาน ีเขต  1 
 2. นายประทปี แสงเปยมสขุ ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 
       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพทัลุง 
 3. นายสิริชัย สรอยเพชรเกษม ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 
       สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาสุโขทัย เขต 1 
 4. ดร. ชวลิต โพธิ์นคร นักวชิาการ 8ว 
       สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 5. นางสาวศรสุีกาญจน บิณฑาประสทิธิ ์อาจารยผูสอน   
       วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีสงขลา  จงัหวัดสงขลา 
 
4. ผูทรงคุณวฒุิพิจารณาความสอดคลองของแบบประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 1. นางพิไลลักษณ  โรจนวธิาน ครูชํานาญการ   โรงเรียนวัดใหมชองลม 
       สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
 2. นางสาวทิพาพรรณี โตกุดเวียน อาจารย 2  โรงเรียนวดัภาษี 
       สํานักงานเขตวัฒนา สํานกัการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 3. นางสาวมะลิ ตุมบุตร ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 
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5. ผูทรงคุณว ุฒิพิจารณาความสอดคลองและความเหมาะสมของ (ราง) หลกัสูตร 
 1. ดร.รังสรรค มณีเล็ก ผูเชี่ยวชาญ  
       สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2. ดร.อุมาพร หลอสมฤด ี นักวชิาการ 8ว 
       สํานักงานสภาการศึกษา 
 3. นางแสงทอง ตุงคะสมิต           ครูเชี่ยวชาญ     โรงเรยีนบานหนองขุนเหลาหลกัวทิยา 
       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธาน ีเขต  1 
 4. นายประทปี แสงเปยมสขุ ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 
       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพทัลุง 
 5. นายสิริชัย สรอยเพชรเกษม ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 
       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอยาง แผนการจัดการเรียนรู 
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ตัวอยาง แผนการจัดการเรียนรู   
 

ผังมโนทัศน สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ชั้นประถมศกึษาปที ่4 ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2549 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระการเรียนรุ
วิทยาศาสตร 

การดํารงชีวิตของพืช 

การดํารงชีวิตของสัตว แรงและการเคลื่อนที่

ชีวิตกับส่ิงแวดลอม อาหารและสารอาหาร
่ ่

-หนาที่และสวนประกอบของโครงสรางพืช 
-ปจจัยที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของพืช 
-วัฏจักรชีวิตของพืชมีดอก 
-การสังเคราะหดวยแสง 
-การตอบสนองตอสภาพแวดลอม 

-แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ 
-แรงเสียดทานและประโยชน
ของแรงเสียดทาน 

-ปจจัยที่จําเปนตอการเจริญเติบโต
ของสัตว 
-วัฏจักรชีวิตของสัตว 
-การอนุรักษสัตวในทองถิ่น 

-ความสัมพันธของกลุมส่ิงมีชีวิต 
-สภาพแวดลอมและการดํารงชีวิต
ของสิ่งมีชีวิต 
-ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น 
-การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

-อาหารหลัก 5 หมู และ
สารอาหาร 
-ประโยชนของสารอาหารและ-
สารอาหารที่จําเปนตอรางกาย 
-สารปรุงรสอาหาร 
-สารแตงสีอาหาร 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 

 
สาระการเรียนรู  วิชาวทิยาศาสตร 4                                ชั้นประถมศึกษาปที ่4 
หนวยการเรยีนรูที ่1 การดํารงชีวิตของพืช                                    จํานวน 20 ชั่วโมง 
เรื่อง หนาที่และสวนประกอบของโครงสรางพืช                                    จํานวน  8  ชั่วโมง  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 สํารวจ ศึกษาคนควา อธิบายหนาที่และสวนประกอบของราก ลําตน ใบ ดอกและผล   
 
จุดประสงคการเรียนรู  

1. แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับหนาที่และสวนประกอบของโครงสรางพืช ราก ลําตน ใบ ดอก  
และผล และเขียนแผนผงัความคิดแสดงสวนประกอบของโครงสรางพืชไดถูกตอง 

2. วางแผนศึกษาคนควารวมกบัเพื่อนในกลุมเกี่ยวกับลักษณะ หนาที ่และสวนประกอบของ 
โครงสรางพืช ราก ลําตน ใบ ดอก และผล ตามที่ไดรับมอบหมายไดถกูตอง 
 3. อธบิายลกัษณะหนาทีแ่ละสวนประกอบของโครงสรางพืช ที่ไดรับมอบหมายใหศึกษาคนควา
ไดถูกตอง 
 4. วางแผนและศึกษา สํารวจ เกี่ยวกับสวนประกอบของโครงสรางพืชอยางนอยคนละ 1 ชนิด  
พรอมทัง้วาดรูปโครงสรางพชืแตละชนิด  
 5. ทดลอง สังเกต บันทึกผล สรุปผล และอธิบายเกี่ยวกับการดูดน้ําของราก  การลาํเลยีงของ
ลําตน หนาที่ของรากและลาํตนในการเก็บสะสมอาหารไดถูกตอง 

6. ต้ังคําถาม-ตอบคําถามเกี่ยวกับหนาที่และสวนประกอบของโครงสรางพืช ราก ลําตน ใบ  
ดอก และผล ได 
 7. สรุปและเขียนแผนผังความคิดหนาที่ของสวนประกอบของโครงสรางพืช ราก ลําตน ใบ ดอก 
และผล ไดถูกตอง 
 
สาระการเรียนรู 
 การดํารงชวีิตของพืชตองอาศัยสวนตางๆ ที่เปนโครงสรางของพืชซึ่งตองทาํงานประสานกนั
อยางเปนระบบ  ไดแก ราก ลําตน ใบ ดอก และผล  
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 ราก ทําหนาทีดู่ดน้ําและธาตุอาหาร เพื่อลําเลียงไปเลี้ยงสวนตางๆ ของพืช และนอกจากนี้ยัง
ยึดลําตนใหอยูบนดิน 
 ลําตน  ทาํหนาสะสมอาหาร  ลําเลยีงน้าํ และธาตุอาหาร  โดยผานทอลําเลยีงน้าํไปยงัสวนตางๆ     
สรางเนื้อเยื่อและสวนตางของพืช เชน ใบ ดอก ผล 
 ใบ ทาํหนาที่สรางอาหารดวยกระบวนการสงัเคราะหดวยแสง  หายใจ  คายน้าํ  และสะสม
อาหารของตนพืช 
 ดอกทําหนาทีใ่นการสืบพันธุ  
 ผล เปนสวนของรังไขที่เจริญเติบโตเต็มทีแ่ลว  
 
กระบวนการจัดการเรียนรู 
 ชั่วโมงที่ 1  
 จุดประสงคการเรียนรู 

แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับหนาที่และสวนประกอบของโครงสรางพืช  ราก  ลําตน  ใบ  ดอก  
และผล และเขียนแผนผงัความคิดแสดงสวนประกอบของโครงสรางพืชไดถูกตอง 
 กระบวนการจดัการเรียนรู 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือใชรูปแบบเลาเรื่องรอบวง  
 1. ครูผูสอนจัดผูเรียนเปนกลุม กลุมละ 5-6 คน แตละกลุมประกอบดวยผูเรียนทีม่ีความ สามารถ
แตกตางกนั (สูง กลางและต่ํา อาจพิจารณาจากขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในชัน้ประถม 
ศึกษาปที่ 3 หรือขอมูลที่ไดจากครูประจําชัน้ในปการศึกษาที่ผานมา)  
 2. ครูผูสอนช้ีแจง  เพื่อทําความเขาใจกบัผูเรียนเกีย่วกับผลการเรียนรูทีค่าดหวงั จุดประสงค
การเรียนรู สาระการเรียนรู กระบวนการจดัการเรียนรู  ส่ือและแหลงการเรียนรู  และการประเมนิผลการ
เรียนรู  เร่ืองหนาที่และสวนประกอบของโครงสรางพชื ในชั่วโมงที่ 1  เพื่อใหผูเรียนแตละคนทาํสัญญา
การเรียนลงในแบบฟอรมสัญญาการเรียนคนละ 1 ฉบับ รวมทั้งการทําความเขาใจเกี่ยวกับการประเมิน
คุณลักษณะดานความรับผิดชอบ ความมีวนิัยในตนเองและความเชื่อมัน่ในตนเองหลงัสิน้สุดการจดัการ
เรียนรูในแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 
 3. ผูเรียนทาํแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนเรื่องหนาที่และสวนประกอบของ
โครงสรางพืชจาํนวน 15 ขอ 15 คะแนน โดยนําคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนของทุกคนในกลุมมารวม 
กันไวกอน   
 4. ผูเรียนรวมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นรวมกันในกลุม    เกีย่วกับสวนประกอบของ
โครงสรางพืชที่รูจัก ผูเรียนแตละกลุมรวมกันเขียนแผนผังความคิดแสดงสวนประกอบของโครงสรางพืช 
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ซึ่งประกอบดวยราก ลําตน ใบ ดอกและผล กลุมละ 1 ชนดิ โดยใหผูเรียนแตละคนในกลุมมีสวนรวมใน
การเขียนแผนผังความคิด   ดวยการผลัดกันแสดงความคิดเห็นและเขียนโครงสรางพืชคนละ  1  ชนิด  
ทีละคนจนครบทุกคนในกลุม ใชเวลาประมาณ 5 นาที  
 ตัวอยางเชน      
 
  
 
                                                                   มะมวง 
 
 

 
 5. ใหแตละกลุมสงตัวแทนนาํเสนอผลงานหนาชั้นเรียน เพื่อใหเพื่อนกลุมอ่ืนๆ ไดรูวาพืชชนิด
ตางๆ  มีสวนประกอบใดบางที่ผูเรียนแตละกลุมรูจัก และรวมกนัประเมินวาสวนประกอบของโครงสราง
พืชในแผนผังความคิดดังกลาวถกูตองหรือไม ถาไมถกูตองควรแกไขอยางไร 
 7. ครูผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปไดวาสวนประกอบของโครงสรางพชืที่สําคัญประกอบดวย
ราก ลําตน ใบ ดอก และผล 
 การประเมนิผลการเรียนรู 
 1. ประเมนิผลสัมฤทธิท์างการเรียนกอนเรยีน เร่ืองหนาที่และสวนประกอบของโครงสรางพืช 
 2. ผูเรียนรวมกันตรวจสอบความถกูตองของแผนผังความคิดสวนประกอบของโครงสรางพืช 
ของแตละกลุม 
 3. ผูเรียนและครูผูสอนรวมกนัประเมนิผลการเรียนรูของผูเรียนวาเปนไปตามสัญญาการเรียน
หรือไม  
 ชั่วโมงที่ 2-3 
 จุดประสงคการเรียนรู  

1. วางแผนศกึษาคนควารวมกับเพื่อนในกลุมเกี่ยวกับลักษณะ หนาที่ และสวนประกอบของ 
โครงสรางพืช ราก ลําตน ใบ ดอก และผล ตามที่ไดรับมอบหมายไดถกูตอง 
 2. อธบิายลกัษณะหนาทีแ่ละสวนประกอบของโครงสรางพืช ที่ไดรับมอบหมายใหศึกษาคนควา
ไดถูกตอง 
 3. วางแผนและศึกษา สํารวจ เกี่ยวกับสวนประกอบของโครงสรางพืชอยางนอยคนละ 1 ชนิด  
พรอมทัง้วาดรูปโครงสรางพชืแตละชนิด  

ใบมะมวง 

ลําตน 

ลูกมะมวง 

ราก ก่ิง กาน 
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 กระบวนการจดัการเรียนรู 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือใชรูปแบบปริศนาความคิด  
 1. ครูผูสอนและผูเรียนรวมกันทบทวนความรูเดิมจากเรือ่งที่เรียนมาแลวในชัว่โมงที ่1 จากนั้น
ครูผูสอนช้ีแจงจุดประสงคการเรียนรูและวิธีเรียนแบบปริศนาความคิดใหผูเรียนทราบ  เพื่อใหผูเรียน
ทําสัญญาการเรียนลงในแบบฟอรมสัญญาการเรียนตอจากชัว่โมงที ่1  
 2. ใหผูเรียนแตละกลุมแบงหนาที่รับผิดชอบ โดยใหสมาชกิในกลุมทุกคนศกึษาคนควาเกีย่วกับ
ลักษณะและหนาที่ของราก ลําตน ใบ ดอก ผล โดยสมาชกิที่รับผิดชอบศึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึง่ของกลุม 
จะตองรวมกลุมกับเพื่อนกลุมอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมายใหศึกษาในเรื่องเดียวกนั เชน สมาชิกคนที ่1ไดรับ
มอบหมายใหไปศึกษาเรื่องลกัษณะและหนาที่ของราก จะไปรวมกลุมกับเพื่อนกลุมอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย
ใหศึกษาคนควาเรื่องรากเหมือนกนั สมาชกิคนที ่2 ไดรับมอบหมายใหไปศึกษาเรื่องลักษณะและหนาที่
ของลําตน จะไปรวมกลุมกบัเพื่อนกลุมอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมายใหศึกษาคนควาเรื่องลาํตนเหมือนกัน เพื่อ
รวมกนัศกึษาคนควาตามที่ไดรับมอบหมายจากใบความรู เอกสาร ตามกลุมการเรยีนรูที่กาํหนดไว 5 กลุม 
คือกลุมราก ลําตน ใบ ดอก และผล   ซึ่งถอืเปนกลุมผูเชีย่วชาญเฉพาะเรื่องตามที่ไดรับมอบหมายจาก
สมาชิกในกลุมใหไปศึกษาคนควา  
 3.  สมาชิกในกลุมที่ไดรับมอบหมายใหศึกษาคนควาในเรื่องเดียวกนันี้จะตองศึกษา  คนควา 
ทําความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองที่ไดรับมอบหมาย  พรอมทัง้รวมปรึกษาหารือกันดวยวาจะกลับไปนาํเสนอ
เร่ืองที่ไดรับมอบหมายใหศึกษาคนควาใหกับเพื่อนในกลุมเดิมของตนเองอยางไร พรอมทัง้ตอบคําถาม
ในใบบนัทกึกจิกรรมใหเรียบรอยกอนกลบัเขากลุมเดิม ใชเวลาประมาณ 20 นาท ีครูผูสอนจะใหสัญญาณ
เมื่อหมดเวลาในการทํากจิกรรมในขั้นตอนนี้  
 4. เมื่อศึกษาคนควาเรยีบรอยแลว ใหสมาชิกแตละคนกลับเขากลุมเดมิของตนเอง จากนัน้ให
แตละคนอธบิายหวัขอที่ตนไดไปศึกษาใหเพื่อนในกลุมฟง เพื่อใหทกุคนในกลุมไดมีความรูเกีย่วกับหนาที่
ของราก ลําตน ใบ ดอกและผล ใชเวลาประมาณ 30 นาท ีครูผูสอนจะใหสัญญาณเมื่อหมดเวลาในการ
ทํากจิกรรมในขั้นตอนนี ้
 5. ใหสมาชิกแตละกลุมรวมกันเขียนแผนผังความคิดเกีย่วกับหนาที่ของ ราก ลําตน ใบ ดอก 
และผล ในใบงานทีก่ําหนดให และสงตัวแทนนําแสนอผลงานของกลุมหนาชั้นเรียน (ตัวแทนกลุมทีน่ํา 
เสนอผลงานจะตองไมซ้ํากับคร้ังที่ผานมา ใหผูเรียนผลัดเปลี่ยนกันนําเสนอผลงานกลุมจนครบทุกคน)  
กลุมละประมาณ 3-5 นาท ี
 6. ครูผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปลักษณะและหนาทีข่องราก ลําตน ใบ ดอก และผล อีกครั้ง
หนึง่หลงัจากที่นาํเสนอผลงานครบทกุกลุมแลว 
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 7. ใหผูเรียนศกึษาคนควาเกีย่วกับสวนประกอบของโครงสรางพืชที่สนใจหรือรูจักมาคนละ 1 
ชนิด พรอมทัง้วาดสวนประกอบของโครงสรางพืชและระบายสีใหสวยงาม 
 8. ผูเรียนแตละกลุมรวมกันคัดเลือกผลงานของกลุม กลุมละ 1 ชิน้ เพือ่นําผลงานที่ไดรับการ
คัดเลือกไปจัดแสดงผลงาน  
 การประเมนิผลการเรียนรู 
 1.  สังเกตและสะทอนขอมูลยอนกลับพฤตกิรรมขณะทํางานกลุมรวมกนัของผูเรียน 
 2. ผูเรียนรวมกันกาํหนดเกณฑการประเมินผลงาน และใหแตละกลุมเปลี่ยนกันประเมินผล
งานของเพื่อนกลุมอ่ืนๆ  
 ชั่วโมงที่ 4-6 (การทดลอง) 
 จุดประสงคการเรียนรู 
 ทดลอง สังเกต บันทึกผล สรุปผล และอธบิายเกีย่วกับการดูดน้ําของราก  การลําเลยีงของลาํ
ตน หนาที่ของรากและลําตนในการเก็บสะสมอาหารไดถูกตอง 
 กระบวนการจดัการเรียนรู 
 1. ครูผูสอนและผูเรียนรวมกันทบทวนความรูเดิมจากเรือ่งที่เรียนมาแลวเพื่อเชื่อมโยงความรู
เดิมกับความรูใหม 
 2. ครูผูสอนช้ีแจงจุดประสงคการเรียนรู  เพื่อใหผูเรียนทาํสัญญาการเรียนลงในแบบฟอรม
สัญญาการเรยีนตอจากชั่วโมงที ่2-3  
 3. ผูเรียนแตละกลุมแบงหนาที่ใหสมาชกิเตรียมเตรียมวสัดุ อุปกรณ การทดลองมาจากบาน 
เชน ตนพืช รากพืช หรือลําตนพืชตางๆ ที่จะนํามาทดลอง  
 4.  ผูเรียนแตละกลุมดําเนนิการทดลองดงันี ้
 การทดลองที ่1 หนาที่ของรากและลําตน 
 1) ครูผูสอนและผูเรียนรวมกันทบทวนหนาที่ของรากและลําตน ครูอาจใชคําถามตอไปนี้   
  - รากพชืทาํหนาที่อยางไร       
  -ลําตนพืชทาํหนาที่อยางไร 
  2) ใหผูเรียนแตละกลุมทดลองและสงัเกตการดูดน้าํของราก และการลาํเลยีงน้าํไปเลีย้งสวน
ตางๆ –ของลําตน ของตนเทยีน  โดยนําตนเทยีนแชลงในบีกเกอรซึง่ใสน้ําสีแดงประมาณ 3 ใน  4  สวน 
(นําสีผสมอาหารสีแดงมาละลายน้าํ) ทิ้งไวประมาณ 30 นาท ี
  3) สังเกต และบันทกึผลการทดลอง ลงในแบบบันทกึการทดลอง 
  4) ครูผูสอนตัดลําตนเทยีนตามยาว และตามขวางใหผูเรียนเห็นทอลําเลียงเปนทอ 
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ยาวติดตอกนั แลวใชแวนขยายสองดูลักษณะของลําตนที่ตัดตามยาวและตามขวาง ครูอาจใชคําถาม
วา ผูเรียนสงัเกตเห็นอะไรบาง  
  5) ผูเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปผลการทดลองหนาทีข่องราก  และลําตนของตนเทียน 
ลงในแบบบนัทึกกิจกรรม  
  6) ผูเรียนควรไดขอสรุปจากการทดลองไดวา  รากทําหนาที่ดูดซึมน้าํและธาตุอาหารต างๆ 
ซึ่งสังเกตไดจากปลายรากจะมีสีแดง และน้าํจะถกูดูดใหเคลื่อนที่จากปลายรากเขาสูลําตน แลวลําตน
ทําหนาที่ลําเลียงไปสูสวนตางๆ ของพืช ซึ่งสังเกตไดจากลําตนจะมีสีแดงขึ้นตามมา เมื่อนําลําตนมาตัด
ตามขวางจะเห็นสีแดงเปนจดุๆ และเมื่อตัดลําตนตามยาวจะเหน็สีแดงเปนเสนซึง่บริเวณที่มีสีแดงคือ
ทอลําเลยีงน้ําและธาตุอาหารของพืช 
  การทดลองที ่2  หนาที่ของรากและลําตนในการเก็บสะสมอาหาร 
  1)  ผูเรียนแตละกลุมสังเกตสีของน้ําแปง สีของรากและลําตนพชืที่เตรยีมมา 

2) ผูเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงของน้าํแปงเมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงไปวา 
3) เปนอยางไร สีของสารละลายไอโอดีนมีการเปลี่ยนแปลงหรือไมอยางไร ผูเรียนแตละ 

กลุมนาํพชื เชน แครอท มนัเทศ  ขิง ขา กระชาย มาทดสอบดวยสารละลายไอโอดนี วามกีารเปลี่ยนแปลง
หรือไม ถาสารละลายไอโอดนีเกิดการเปลีย่นแปลงเปนสีน้ําเงินเขมหรือมวงคล้ํา แสดงวาพืชดังกลาวมี
แปงสะสมอยู 
  4) ใหผูเรียนบนัทกึผลลงในแบบบันทกึกิจกรรม ซึ่งผูเรียนควรไดขอสรุปวา รากและลําตน
ของพืชนอกจากทาํหนาที่ดูดซึมน้ํา ธาตุอาหาร และลําเลียงไปเลี้ยงสวนตางๆ ของพืชแลว ยังทําหนาที่
ในการสะสมอาหารดวย พืชบางชนิดมีรากสะสมอาหาร เชน กระชาย แครอท  และพชืบางชนิดมีลําตน
ใตดินทําหนาที่เก็บสะสมอาหาร เชน ขิง ขา 
  5) ครูผูสอนและผูเรียนอภิปรายรวมกนัเกีย่วกับความแตกตางของรากและลําตนของพืช 
กลาวคือลําตนจะมีขอ ปลองและตา เชน หวัเผอืก ขิง ขา สวนรากจะไมมีขอ ปลอง และตา เชน กระชาย 
แครอท 
  5. ครูผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปผลการทดลอง ไดวารากและลําตนของพืชนอกจากทาํ
หนาที่ดูดซึมน้าํ ธาตุอาหาร และลําเลียงไปเลี้ยงสวนตางๆ ของพืชแลว ยงัทาํหนาทีใ่นการสะสมอาหาร
อีกดวย 
 การประเมนิผลการเรียนรู 
 1.  สังเกตและสะทอนขอมูลยอนกลับพฤตกิรรมขณะทํางานกลุมรวมกนัของผูเรียน 
 2.  สังเกตและประเมินผลระหวางปฏิบัติกจิกรรมการทดลอง รวมกับการประเมินผลจากแบบ 
บันทกึกิจกรรมการทดลอง 
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 ชั่วโมงที่ 7 
 จุดประสงคการเรียนรู 

ต้ังคําถาม-ตอบคําถามเกี่ยวกับหนาที่และสวนประกอบของโครงสรางพืช ราก ลําตน ใบ  
ดอก และผล ได 
 กระบวนการจดัการเรียนรู 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือใชรูปแบบรวมกันคิด  
 1. ครูผูสอนและผูเรียนรวมกันทบทวน สรุป เกี่ยวกับความรูที่ไดรับจากการศึกษาคนควา และ
ทดลอง เกี่ยวกับหนาที่และสวนประกอบของโครงสรางพืช  
  2. ครูผูสอนช้ีแจงจุดประสงคการเรียนรูและวิธีการเรียนรูแบบรวมกนัคิด   เพื่อใหผูเรียนทาํ
สัญญาการเรยีนลงในแบบฟอรมสัญญาการเรียนตอจากชั่วโมงที ่4-6  
 3. ใหผูเรียนแตละกลุมผลัดกันถาม-ตอบ จากคําถามทีผู่เรียนแตละคนในกลุมต้ังไว    โดยให
ถามเวียนกนัเปนวงกลม กลาวคือ  กลุม 1 ครูจะเลือกวาใหผูเรียนคนใดเปนคนถามเพือ่นกลุมที่ 2  เมื่อ
เพื่อนกลุมที ่2 แลว  เมื่อเพื่อนกลุมที่ 2  ตอบแลวคนถามจะเปนผูเฉลยคําตอบที่ถูกตอง( 1 คะแนน) ถา
กลุม  2 ตอบไดถูกตองจะได 1 คะแนนเชนกัน  จากนัน้ใหผูเรียนกลุม 2 จํานวน 1  คนเปนผูถามคาํถาม
และเลือกเพื่อนกลุมที่  3 จาํนวน 1  คนเปนผูตอบคําถาม เมื่อเพื่อนกลุมที่ 3  ตอบแลวคนถามจะเปนผู
เฉลยคําตอบที่ถูกตอง(  1 คะแนน)  ถากลุม 3 ตอบไดถูกตองจะได 1 คะแนนเชนกัน แลวจะเวียนไปจน
ครบทุกกลุมประมาณ 3 รอบ เมื่อส้ินสุดการถามตอบแลวรวมคะแนนแตละกลุม กลุมที่ไดคะแนนสูงสุด
จะเปนกลุมชนะเลิศ และรองลงมาตามลาํดับ  
 4. ครูผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายสรุปผลการศึกษาคนควา   การอภิปรายรวมกนัควรได
ขอสรุปดังนี้ 
 ราก  ลําตน ใบ ดอก   และผลเปนโครงสรางของพืชทีม่คีวามสาํคัญตอกระบวนการดํารงชีวิต
ของพืช โครงสรางแตละสวนมีหนาที่และความสาํคัญดังนี ้
 ราก (Root) เปนสวนประกอบของพืชที่ไมมีขอ ปลอง ตา หรือใบ  รากแรกเกิด (Radicle)ราก
ทําหนาที่ดูดน้าํและธาตุอาหาร เพื่อลําเลียงไปเลี้ยงสวนตางๆ ของพืช และนอกจากนี้ยงัยึดลําตนใหอยู
บนดิน สําหรับพืชบางชนิดรากอาจทําหนาที่ในการค้ําจนุ ยึดเกาะ หรือสะสมอาหาร 
 ลําตน  (Stem)  เปนสวนประกอบของพชืที่เจริญขึ้นเหนอืผิวดินหรือมบีางสวนอยูใตดิน มีขอ  
(Node)  ปลอง   (Internode)   และตา (Bud)เจริญเติบโตเปนกิง่ กาน ใบ ดอก  และผล  ลําตนทําหนา
สะสมอาหาร   ลําเลียงน้ํา   และธาตุอาหาร  นอกจากนีลํ้าตนอาจมีหนาที่เปลี่ยนไปจากเดิม   เชน  ทํา
หนาที่คํ้าจุน สังเคราะหดวยแสง หรือสะสมอาหาร   
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 ใบ (Leaf)   เปนสวนประกอบของที่ทาํหนาที่สรางอาหารดวยกระบวนการสงัเคราะหดวยแสง 
หายใจ คายน้าํ  และสะสมอาหารของตนพืช   ใบของพืชบางชนิดอาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปราง   และ
หนาที่แตกตางออกไป เชน ใบที่เปลี่ยนไปเปนมือเกาะ  ใบที่เปลี่ยนไปเปนหนาม ใบทีเ่ปลี่ยนไปทําหนาที่
สะสม หรือ ใบที่เปลี่ยนไปเปนใบเกล็ดเล็ก สีน้ําตาลหรือเหลืองออน   
 ดอก (Flowers)  เปนสวนของโครงสรางพชืที่เปลี่ยนแปลงมาจากกิ่งหรือใบ   เพื่อทาํหนาที่ใน
การสืบพนัธุ  มีสวนประกอบที่สําคัญ ไดแก  กลีบเลี้ยง (Sepal) กลีบดอก (Petal) เกสรเพศผู (Stamen) 
เกสรเพศเมีย (Pistil) นอกจากนี้ดอกของพชืแตละชนิดจะมีลักษณะแตกตางกนัทั้งรูปราง ขนาด  สี และ
กลิ่น  เพื่อลอแมลงใหเขามาชวยผสมพันธุ 
 ผล  (Fruits) เปนสวนของรังไขที่เจริญเติบโต ผลประกอบดวยโครงสราง 3 สวนไดแก เปลือก
ข้ันนอกสุด (Exocarp)เปลือกชั้นกลาง (Mesocarp)และเปลือกชั้นใน (Endocarp) 
 การประเมนิผลการเรียนรู 
 1. สังเกตและสะทอนขอมูลยอนกลับพฤตกิรรมขณะทํางานกลุมรวมกนัของผูเรียน 
 2. ประเมนิความถูกตองของการตั้งคําถาม-ตอบคําถามโดยครูผูสอนและผูเรียนแลวใหขอมูล 
สะทอนกลับแกผูเรียน 
 ชั่วโมงที่ 8 
 จุดประสงคการเรียนรู 
 สรุปและเขียนแผนผังความคิดหนาที่ของสวนประกอบของโครงสรางพืช ราก ลําตน ใบ  ดอก 
และผล ไดถูกตอง 
 กระบวนจัดการเรียนรู  
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือใชรูปแบบแบงกลุมสัมฤทธิ์  
 1. ครูผูสอนและผูเรียนรวมกันทบทวนความรูเดิมจากเรือ่งที่เรียนมาแลว   และครูผูสอนช้ีแจง
วัตถุประสงคและวิธีการเรียนแบบแบงกลุมสัมฤทธิ์    เพื่อใหผูเรียนทาํสัญญาการเรียนลงในแบบฟอรม
สัญญาการเรยีนตอจากชั่วโมงที ่7  
 2. ผูเรียนแตละคนในกลุมรวมกันเขียนสรุปหนาที่ของสวนประกอบของโครงสรางพืช   แลวให
ผูเรียนแตละคนเขยีนแผนผงัความคิดหนาที่และสวนประถอบของโครงสรางพชือยางนอย  1 สวนประถอบ
ลงในสมุดงานของตนเอง 
 3. ผูเรียนแตละคนเขียนแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับการทาํงานหรือการเรียน รวมกนัเปนกลุม.
และนําเสนอใหครูผูสอนและเพื่อนรวมชั้นเรยีนฟง และรวมกนัสรุปขอดี   ขอไมดีของการทาํงานหรือเรียน
เปนกลุม 
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 4. ผูเรียนทาํแบบประเมนิผลสัมฤทธิท์างการเรียน   เร่ืองหนาที่และสวนประกอบของโครงสราง
พืชหลงัเรียน  จํานวน 15 ขอ 15  คะแนน เมื่อเสร็จส้ินจัดกิจกรรมการเรยีนรูตามแผนการจัดการเรียนรู 
จะนําคะแนนของแตละคนในกลุมมารวมกันเปนคะแนนของกลุม     กลุมที่มีคะแนนสูงสุดจะเปนกลุม
ชนะเลิศ และกลุมที่ไดอันดบัรองลงมา  
 5. ใหผูเรียนแตละคนพิจารณาผลการเรียนรูของตนเองที่เกิดขึ้น   วาเปนไปตามที่ระบุไวใน
สัญญาการเรยีนหรือไม  และอภิปรายรวมกับเพื่อนและครูผูสอน  เพื่อเปนขอมูลสะทอนกลบัใหตนเอง 
ในการพัฒนาตนเองใหดียิ่งขึ้นสําหรับการเรียนรูในหนวยการเรียนรูตอไป 
 6.  ครูผูสอนประเมินคุณลักษณะความรับผิดชอบ   ความมีวนิัยในตนเอง  และความเชื่อมั่น  
ในตนเองของผูเรียน โดยพิจารณาจากการมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู  
 การประเมนิผลการเรียนรู 
 1.  สังเกตและสะทอนขอมูลยอนกลับพฤตกิรรมขณะทํางานกลุมรวมกนัของผูเรียน 
 2. ประเมนิผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังเรยีนเรื่อง หนาที่และสวนประกอบของโครงสรางพืช  

3. ประเมินคุณลกัษณะความรบัผิดชอบ ความมีวนิัยในตนเองและความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
สื่อ/แหลงการเรียนรู 
 1. ใบความรูและเอกสารเกีย่วกับสวนประกอบของโครงสรางพืช ราก ลําตน ใบ ดอกและผล 
 2. สวนประกอบของโครงสรางพืชที่เปนของจริง 
 3. ภาพประกอบโครงสรางของพืช  
 4. อุปกรณการทดลอง 

5. สวนหยอมในบริเวณโรงเรียน หรือสวนสาธารณะที่อยูใกลโรงเรียน 
 

การวัดและประเมินผล 
 ผูเรียนและครูผูสอนรวมกนัประเมินผลการเรียนรูดังนี ้
 1.การประเมนิผล 
 1)  สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรมรายบุคคลและเปนกลุม 
 2)  ประเมนิผลงานรายบุคคล/กลุม (สมุด /ผลงาน /ใบบันทกึกิจกรรม /การปฏิบัติการทดลอง) 
 3)  ประเมนิผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 4)  ประเมนิคุณลักษณะความรับผิดชอบ ความมวีินยัในตนเองและและและความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 
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 2. เครื่องมือประเมินผล 
 1) แบบประเมินกิจกรรมการทดลอง 
 2) แบบประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 3) ประเมินคณุลักษณะความรับผิดชอบ ความมวีินยัในตนเอง และความเชื่อมั่นในตนเอง 
 3. เกณฑการประเมินผล 
 1) พฤติกรรมที่แสดงออกในการทํางานรวมกับผูเพื่อนๆ ตลอดกระบวนการเรียนรู เปนที่
ยอมรับของเพือ่นในกลุมไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนสมาชิกในกลุม ถือวาผาน 
 2) คะแนนสมดุบันทึกกิจกรรม /แบบบนัทกึกิจกรรมการทดลองและแบบประเมินการปฏิบัติ
กิจกรรมการทดลอง ไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 ถือวาผาน 
 3)  คะแนนประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลงัเรียน ตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 
ถือวาผาน  
 4) คะแนนประเมินคุณลักษณะความรับผิดชอบ ความมวีินัยในตนเอง และและความเชื่อมั่น 
ในตนเอง ตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 80 จึงจะถือวาผาน 
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แบบบันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
แผนการจัดการเรียนรูที่......... (ชั่วโมงที.่.............) 

 
สาระการเรียนรู  วิชาวทิยาศาสตร 4   ชัน้ประถมศกึษาปที ่4  ภาคเรียนที ่1   ปการศึกษา 2549 
หนวยการเรยีนรูที…่….............................................................จาํนวน………….ชั่วโมง 
เรื่อง…………………………………………………………………. จํานวน
..............ชั่วโมง  
วันที่/เดือน/ป............................................................................................................................... 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรยีนรู 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
ปญหาและอปุสรรค 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ..................................................(ครูผูสอน) 
      (...................................................) 
ลงชื่อ............................................(ผูบริหารสถานศึกษา) 
      (...................................................) 
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แบบบันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
แผนการจัดการเรียนรูที่......... (ชั่วโมงที.่.............) 

 
สาระการเรียนรู  วิชาวทิยาศาสตร 4   ชัน้ประถมศกึษาปที ่4  ภาคเรียนที ่1   ปการศึกษา 2549 
หนวยการเรยีนรูที…่….............................................................จาํนวน………….ชั่วโมง 
เรื่อง…………………………………………………………………. จํานวน
..............ชั่วโมง  
วันที่/เดือน/ป............................................................................................................................... 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรยีนรู 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
ปญหาและอปุสรรค 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ..................................................(ครูผูสอน) 
      (...................................................) 
ลงชื่อ............................................(ผูบริหารสถานศึกษา) 

                            (...................................................) 



 199

แบบบันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
แผนการจัดการเรียนรูที่......... (ชั่วโมงที.่.............) 

 
สาระการเรียนรู  วิชาวทิยาศาสตร 4   ชัน้ประถมศกึษาปที ่4  ภาคเรียนที ่1   ปการศึกษา 2549 
หนวยการเรยีนรูที…่….............................................................จาํนวน………….ชั่วโมง 
เรื่อง…………………………………………………………………. จํานวน
..............ชั่วโมง  
วันที่/เดือน/ป............................................................................................................................... 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรยีนรู 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
ปญหาและอปุสรรค 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ..................................................(ครูผูสอน) 
      (...................................................) 
ลงชื่อ............................................(ผูบริหารสถานศึกษา) 

                                       (...................................................) 
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ใบความรูสําหรับครูผูสอน  แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 
หนาที่และสวนประกอบของโครงสรางพืช 

 
 ราก ลําตน ใบ ดอก และผล  เปนสวนประกอบที่สําคัญของโครงสรางพชืในกระบวนการการ
ดํารงชีวิต 
 ราก (Root) เปนสวนประกอบของโครงสรางพืชที่ไมมีขอ ปลอง ตา หรือใบ รากแรกเกิด (Radicle) 
เปนรากแรกของพืชที่จะเจรญิเติบโตเปนรากแกวและรากแขนง รากทาํหนาที่ดูดน้ําและธาตุอาหารเพื่อ
ลําเลียงไปเลีย้งสวนตางๆ ของพืช  และนอกจากนี้ยงัยดึลําตนใหอยูบนดิน สําหรับพืชบางชนิดรากอาจ
ทําหนาที่ในการค้ําจุน ยึดเกาะ หรือสะสมอาหารดวย  
 รากแบงออกเปน 3 ชนิด คือ 

1. รากแกว (Primary Root) เปนรากทีง่อกออกจากเมล็ด รูปรางยาว ใหญ เปนรูปกรวยดาน 
ขางของรากแกวจะแตกแขนงได 2-3 คร้ัง ไปเร่ือยๆ รากที่แตกออกจากรากแกวเรียกวา รากแขนง หรือ
รากฝอย รากเล็กสวนปลายจะมีรายฝอยเล็กๆ เปนจาํนวนมาก เพื่อเพิม่เนื้อที่ในการดูดซึมอาหาร พบวา
พืชใบเลี้ยงคูจะมีลักษณะรากแบบรากแกว เชน มะมวง มะขาม  คูน   

2. รากแขนง (Secondary Root) เปนรากที่งอกออกจากลาํตนสวนปลายพรอมกนัหลายๆ  
ราก มีลักษณะกลมยาวเทาๆ กัน พืชใบเลีย้งเดี่ยวจะมีลักษณะรากแบบนี้   เชน  ขาว ตะไคร  หญาคา 

3. รากพิเศษ  (Adventitious Root)   เปนรากที่งอกออกจากขอของลําตน กิง่หรือสวนทีผิด 
ปกติ (Abnormal Place) อ่ืนๆ เชน สวนเหนือดินของพชื ลําตนใตดิน ตาขาง  
 รากมีสวนประกอบที่สําคัญ 4 สวนดวยกนัไดแก หมวกราก (Root Cap)  เปนสวนทีอ่ยูปลาย
สุดของรากทาํหนาที่ปองกนัเนื้อเยื่อเจริญทีอ่ยูถัดไปไมใหไดรับอันตราย  เนื้อเยื่อเจริญ  (Meristematic 
Zone) เปนสวนที่อยูถัดจากหมวกราก เซลลยืดขยายตัวตามยาว (Elongation Zone) เปนสวนทีอ่ยูถัด
จากเนื้อเยื่อเจริญขึ้นไป  มีการขยายขนาดดานยาวเพิ่มข้ึนกอนจึงคอยๆ  ขยายตัวตามดานกวาง  และ
บริเวณขนราก   (Root Hair)  เปนบริเวณทีท่ําหนาที่ดูดน้าํและธาตุอาหารไปเลี้ยงสวนตางๆ   ของพืช  
 

                                                                
          รากแกว                                               รากแขนง 
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 จากอทิธิพลของสิ่งแวดลอมลอมภายนอก   อาจทาํใหรากของพืชบางชนิดมีการเปลี่ยนแปลง
รูปรางและหนาที่แตกตางออกไป   ไดแก รากฝอยซึง่เปนรากขนาดเลก็ที่แตกออกมาเปนกระจกุจํานวน
มาก โดยงอกออกมาแทนรากแกวที่เนาเปอยไป เชน ขาว ขาวโพด รากค้ําจุนเปนรากที่แตกออกจาก
สวนขอของลําตนชวยในการพยุงลาํตนใหสามารถอยูได  เชน ขาวโพด โกงกาง รากสงัเคราะหดวยแสง
เปนรากที่หอยอยูในอากาศ สามารถสงัเคราะหแสงได  เชน  กลวยไม โกงกาง รากหายใจเปนรากที่แทจริง 
แตลอยอยูในอากาศ เชน ลําพู โกงกาง  ผักกะเฉด   รากกาฝากเปนรากของพืชที่เกาะกับพืชอีกตนหนึง่ 
โดยรากจะทอดไปตามพืชทีเ่กาะ   เชน   กาฝาก  ฝอยทอง  หรือรากสะสมอาหารทีเ่ปลี่ยนแหลงมาจาก
รากแกว เชน หัวแครอท  หวัผักกาด และรากสะสมอาหารที่เปลี่ยนแปลงมาจากรากฝอย  เชน  มนัแกว 
กระชาย เปนตน                 

 

                                                   
          กระชาย               ไทร                       

                                        
       ผักกระเฉด     

          กลวยไม 
 
         ลําตน (Stem) เปนสวนประกอบของโครงสรางพืชที่เจริญขึ้นเหนือ 
ผิวดินหรือมีบางสวนอยูใตดิน  มีขอ  (Node) ปลอง  (Internode)   และตา  
(Bud) ซึ่งเปนสวนที่มีการเจริญเติบโตเปนกิ่ง กาน ใบ ดอก และผล  ลําตน 
ทําหนาสะสมอาหาร  ลําเลียงน้ํา   และธาตุอาหาร  โดยผานทอลําเลียงน้ํา 
ไปยังสวนตางๆ    สรางเนื้อเยื่อและสวนตางของพืช    เชน   ใบ   ดอก   ผล  
นอกจากนี้ลําตนอาจมีหนาที่เปลี่ยนไปจากเดิม   เชน   ทําหนาที่คํ้าจุน  
สังเคราะหดวยแสง หรือสะสมอาหาร  
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 พืชใบเลี้ยงเดี่ยวเชน ขาว ขาวโพด ขอและปลองจะเห็นไดชัดเจน เชนเดียวกับพืชใบเลี้ยงคูที่
เปนไมลมลุกเชน ฟกทอง มะเขือ สวนพืชใบเลี้ยงคูที่เปนไมยืนตนในระยะที่เปนตนออนจะเห็นไดชดัเจน
แตเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ทาํใหเหน็ขอปลองไดไมชัดเจน 
 จากอทิธิพลของสิ่งแวดลอมภายนอกอาจทําใหลําตนของพืชบางชนดิเปลี่ยนแปลงรูปรางและ
หนาทีท่ี่แตกตางออกไป ไดแก ลําตนทีเ่ปลีย่นไปทําหนาที่ไตหรือยึดเกาะกับหลกัตางๆ เชน ตําลงึลาํตนที่
ทอดไปตามผวิน้าํหรือพืน้ดนิ บริเวณขอจะเกิดเปนราก ใบ  ลําตนขึ้นใหมเรียกวา ไหล  เชน  ผักบุง  บัว 
ลําตนที่เปลี่ยนแปลงไปเปนหนามรวมทัง้ขอเกี่ยวสําหรบัไตข้ึนที่สูง  เชน  เฟองฟา มะนาว สม ลําตนทีม่ี
ลักษณะคลายใบและทําหนาที่สรางอาหาร ไดแก สลัดใด  ลําตนที่อยูใตดินทําหนาที่สะสมอาหารไดแก 
เผือก มนัฝร่ัง บางชนิดมีลักษณะอัดซอนกันแนน   เชน หอม กระเทยีม หรือมลัีกษณะเปนขอและปลอง
ส้ันๆ ตามขอจะมีใบสีน้าํตาลหรือเหลืองออน  เชน ขิง ขา 

 

                                                   
                       ผักบุง                                                   เฟองฟา 

                                                    
                        หอม                 ขา  

 
 ใบ  (Leaf)  เปนสวนประกอบของโครงสรางพืช  ทีท่ําหนาที่สรางอาหารดวยกระบวนการ
สังเคราะหดวยแสง หายใจ คายน้าํ และสะสมอาหารของตนพชื  
 ใบพืชมหีลายชนิด ไดแก ใบเล้ียง (Cotyledon) เปนใบแรกทีอ่ยูในเมลด็ ทําหนาทีส่ะสมอาหาร
ไวเลีย้งตนออน ใบเกลด็  (Scale Leaf)  เปนใบที่ไมมีสีเขยีว เปลีย่นแปลงมาจากใบแทเพื่อหุมตาและยอด
ออน ใบดอก (Floral Leaf)   เปนใบทีม่ีสีสรรสวยงาม เปลี่ยนแปลงไปเปนดอก และใบแท (Floriage Leaf) 
เปนใบทีม่ีสีเขยีวซึ่งพบเห็นอยูทั่วไป 
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            ใบมีสวนประกอบ 3 สวนไดแก ตัวใบ (Blade) กานใบ (Petiole)  
และหูใบ (Stipule) ถามีครบทั้งสามสวนเรียกวา  ใบสมบูรณ สําหรับใบ 
ที่มีสวนประกอบไมครบสามสวนเรียนกวา  ใบไมสมบูรณ ลักษณะของ 
ใบจะประกอบดวย กานใบซึ่งเปนสวนที่ตอจากลําตนไปเสนใบ     ใบพืช 
ทั่วไปจะมีลักษณะแผเปนแผนแบน     เพื่อใหสีเขียวของใบไดสัมผัสแสง  
ไดมากที่สุด       ใบมีสีเขียวเนื่องจากภายในเซลลของใบพืชจะมีสารชือ่คลอโรฟลลที่ดูดพลังงานแสง
มาใชในการสงัเคราะหแสง และนอกจากนี้แผนใบยงัมสีีและรูปรางๆ ตางๆ กนัตามชนิดของพืช โดยมี
เสนใบทาํหนาที่ลําเลยีงสารตางๆ                     
 โดยทั่วไปเสนใบของพืชจะม ี2 ลักษณะคือ แบบรางแห (Netted Venation) และแบบขนาน 
(Parallel Venation) พืชใบเลี้ยงคูสวนใหญจะมีเสนใบตรงกลางและมีแขนงแตกออกเปนรางแห  เชน 
มะมวง มะขาม คูน สวนพืชใบเลี้ยงเดี่ยว จะมีเสนใบเรียงขนานกนั เชน ขาว ตะไคร หญาคา มะพราว 
กลวย  

 

                                                  
                     เสนใบรางแห                                        เสนใบขนาน 

 ใบแทของพืชแบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก 
 1. ใบเดี่ยว (Simple Leaf) จะมีใบเพยีงใบเดียวอยูบนกานใบซึ่งติดกับลําตนหนึง่กาน  เชน 
มะละกอ มะมวง 

2. ใบประกอบ (Compound Leaf) จะมีใบมากกวาหนึง่ใบอยูบนกานใบเดียวกนั เรียกใบ    
แตละใบวาใบยอย (Leaflets) เชน ถั่ว มะขาม  กระถนิ 
 

                                                         
         มะละกอ           กระถนิ 
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 ใบของพชืบางชนิดอาจมกีารเปลีย่นแปลงรปูรางและหนาที่ที่แตกตางออกไป ไดแก ใบที่เปลีย่น 
ไปเปนมือเกาะ เชน  ตําลึง  มะระ หมอขาวหมอแกงลิง  ใบที่เปลี่ยนไปเปนหนาม  เชน ตะบองเพชร 
มะขามเทศ ใบที่เปลี่ยนไปทําหนาที่สะสมอาหาร เชน วานหางจระเข  ใบทีเ่ปลี่ยนไปเปนใบเกล็ดเล็ก สี
น้ําตาลหรือเหลืองออน เชน ขิง ขา เผือก ใบที่เปลี่ยนไปเปนกานใบและแกนของชอทําหนาที่สังเคราะห
ดวยแสง  เชน  กระถนิณรงค  ใบทีเ่ปลี่ยนรูปรางเปนที่ดักจับแมลง  เชน หมอขาวหมอแกงลิง  สาหราย
ขาวเหนียว หรือใบที่มีชองอากาศขนาดใหญชวยพยุงลาํตนใหลอยอยูเหนือน้ําได เชน ผักตบชวา  
 

                                                    
           ตําลึง                                            กระบองเพชร 

                                                    
       วานหางจระเข        ผักตบชวา 

 
 ดอก (Flowers)  เปนสวนของโครงสรางพชืที่เปลี่ยนแปลงมาจากกิ่งหรือใบ  เพื่อทําหนาที่ใน
การสืบพนัธุ  พืชบางชนิดมีเพียงดอกเดียวบนกานดอก เรียกกวา ดอกเดียว เชน บัว กุหลาบ บางชนิดมี
หลายดอกอยูบนกานดอกเดียวกนั เรียนวา ดอกชอ เชน กลวยไม เฟองฟา นอกจากนี้ดอกของพชืแตละ
ชนดิจะมีลักษณะแตกตางกนัทัง้รูปราง ขนาด สี และกลิ่น  เพื่อลอแมลงใหเขามาชวยผสมพันธุ 
 

                                               
                                 กลวยไม                      หงอนไก                      ลีลาวดี  
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 โครงสรางของดอกประกอบดวย กลบีเลี้ยง (Sepal) กลบีดอก (Petal) เกสรเพศผู (Stamen) 
เกสรเพศเมีย (Pistil) กลีบเลี้ยงจะอยูข้ันนอกสุดของดอก มักมีสีเขียวเชนเดียวกับใบธรรมดา ทาํหนาที่
หอหุมกลีบดอกทีย่ังออนและปองกันแมลง กลีบดอกอยูถดัจากกลีบเลี้ยงมกัมีสีสันสวยงามเพื่อทาํหนาที่
ในการลอแมลงชวยในการผสมเกสรและหอหุมเกสรในขณะที่ดอกยงัไมบาน  เกสรเพศผูและเกสรเพศ
เมียทาํหนาที่ในการสืบพันธุ  เกสรเพศผูมหีนาที่สรางเซลลสืบพันธุเพศผูที่เรียกวา  ละอองเรณู เพือ่ให
ผสมกับไขภายในเกสรตัวเมยีกลายเปนเมล็ด  

                              
            กุหลาบ        กลวยไม 

 
สวนประกอบของดอก 

                                  
 
 ดอกที่มีสวนประกอบครบทั้ง  4 สวน คือ กลีบเลี้ยง กลีบดอก   เกสรเพศผู  และเกสรเพศเมีย 
เรียนกวาดอกสมบูรณ  (Complete Flower)  เชน ดอกชบา กหุลาบ มะเขือ ถามีสวนประกอบไมครบ
ทั้ง 4 อยางเรียกวา ดอกไมสมบูรณ (Incomplete Flower)  ดอกไมสวนใหญจะมเีกสรเพศผูและเกสร
เพศเมียอยูในดอกเดียวกนั เรียกวา ดอกสมบูรณเพศ (Perfect or Bisexual Flower)  เชน  ดอกกหุลาบ 
ชบา กะเพรา โหระพา มะเขอื มีดอกไมหลายชนิดที่มทีั้งดอกสมบูรณเพศและดอกไมสมบูรณเพศอยูใน
ตนเดียวกัน  เชน มะมวง มะละกอ ทานตะวัน  ดอกบางชนิดที่มีเกสรเพียงอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น
เรียกวา ดอกไมสมบูรณเพศ  (Imperfect or Unisexual Flower)  เชน ตําลึง ฟกทอง มะละกอ มะพราว 
มะระ บวบ ดอกที่มีแตเกสรเพศผูเรียนกวา  ดอกเพศผู  (Staminate Flower)  ดอกที่มีแตเกสรตัวเมีย 
เรียกวา ดอกเพศเมีย (Pistillate Flower) 

กลีบดอก 

เกสรเพศผู 

เกสรเพศเมีย 

กลีบเลี้ยง 
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                                    กะเพรา                   มะละกอ                    ทานตะวัน 
  
 ดอกไมบางชนดิไมมีกลีบดอกเชน ดอกหนาวัว บางชนิดมีกลีบดอกเลก็ ไมเดนออกมา  เชน 
เฟองฟา ดอกไมเหลานี้จะมีสวนที่เปนใบเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกลีบดอกทําใหเขาใจผิดวาเปนกลีบดอกไม 
หรือดอกไมบางชนิดกลบีเลี้ยงจะเหมือนกลบีดอก เรียกวา วงกลีบรวม เชน ดอกบวั 

                                                                  
             หนาวัว                                                ชวนชม 

                                                                  
          เฟองฟา                 บัว  

 
 ผล  (Fruits) เปนสวนของรังไขที่เจริญเติบโตเต็มที่แลวและอาจมีสวนตางๆ ของดอกติดมากับ
ผลดวย  โดยปกติการเจริญเติบโตของรังไขกลายเปนผลจะเกิดขึ้นหลังจากเกิดการผสมพันธุแลว ออวุล
จะเจริญกลายเปนเมล็ด 
 ผลประกอบดวยโครงสราง 3 สวนไดแก เปลือกขั้นนอกสุด (Exocarp) สวนมากจะเหนยีวและ
เปนมนั บางชนิดมีขนหรือหนามและอาจมีปากใบดวย เปลือกชั้นกลาง (Mesocarp) ในผลไมบางชนิด
ชั้นนี้จะบางมากแตบางชนดิจะหนา บางชนิดรับประทานได บางชนดิรับประทานไมได มีสวนของทอน้ํา
ทออาหารอยู และเปลือกชัน้ใน (Endocarp) บางชนิดมีเพยีงชัน้เดยีวหรอืหลายชัน้และหนามาก ทําใหผล
ไมบางชนิดเปนเนื้อออนนุมสามารถใชรับประทานได  ทาํใหผลไมบางชนิดจึงมีเปลือกบางออนนุม เชน 
องุน บางชนิดอาจหนาและแข็ง เชน มะพราว  
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 ในธัญพืช  เชน ขาว  ขาวโพด  สวนทีเ่รียกวาเมล็ดนั้นแทจริงคือผลที่มขีนาดเล็ก มีเปลือกบาง
มากแนบติดกบัเยื่อหุมเมล็ด แตละเมล็ดทีเ่ราเรยีกนัน้  หมายถงึ  1 ผล   ดังนัน้ขาวโพดหนึง่ฝกจงึประกอบ 
ดวยผลจํานวนมาก 
 การจําแนกชนดิของผลตามลักษณะและโครงสรางของดอกที่เจริญเปนผล สามารถจําแนกได
เปน ผลเดีย่ว (Simple Fruit) ผลกลุม (Aggregate Fruit) และ ผลรวม (Collective Fruit)  
 ผลเดี่ยว  คือ ผลที่เกิดจากรงัไขเดียวภายในดอกเดียว ดอกในทีน่ี้จะเปนดอกเดียวหรอืดอกชอ
ก็ได  เชน ดอกมะละกอหนึง่ดอก เจริญเปนมะละกอ 1 ผล หรือ ดอกองุนและละดอกยอย 1 ดอก ในชอ
ดอกตางเจริญเปนผล   

                                                    
                     มะละกอ                                                     องุน 

 ผลไมที่มีเนื้อถดัจากเปลือกนุมเรียกวา ผลสด (Fleshy Fruit)  มีทั้งผลสดที่มีเมล็ดหนึง่เมล็ดมี
เปลือกนอกออนนุม แตเปลอืกหุมแข็ง เชน มะมวง  มะปราง ผลสดทีม่ีหลายเมล็ด  เปลือกและเนือ้ออน
นุม เชน มะเขอืเทศ  กลวย องุน ผลสดที่มเีปลือกแข็งและเหนียว  เนื้อออนนุม มีเมลด็มาก  เชน  แตงโม 
น้ําเตา  มะขวดิ 

                                                     
                        มะมวง                                                  กลวย 

                                                    
                        แตงโม                                                มะขวิด 

                                                    
                         สม                                                 มะขามเทศ 
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 สําหรับผลไมที่มีเนื้อแหงเรียกวา ผลแหง (Dry Fruit) มีทั้งผลแหงที่แตกได (Dehiscent Fruit)  
มีทั้งผลที่มีลักษณะเปนฝกมหีลายเมล็ด เมื่อแกแลวจะแตกตามตะเข็บทั้งสองขาง  เชน ถั่ว แค ผลที่แก
แลวจะแตกตามตะเข็บเพียงขางเดียว  เชน รัก ยีหุ่บ  บางชนิดอาจแตกเปนพลูตามยาม ตามขวาง หรือ
บางชนิดแตกเปนพลทูี่ยอดของผล เชน ทุเรียน งิ้ว  ผลแหงที่ไมแตก (Indehiscent Fruit)  เปนผลซึง่เมื่อ
แกหรือสุกจะไมแตกออก มทีั้งผลที่เปลือกแหงบาง ขางในมีหนึง่เมล็ด  เชน ทานตะวนั ดาวเรือง  ผลที่มี
เมล็ดเดียว มปีก เชน ประดู ยาง หรือผลขนาดเล็ก เมลด็เดียว เปลือกติดกับเมล็ด เชน ขาว ขาวโพด 
 ผลรวม เปนผลที่เจริญมาจากกลุมของรังไขของชอดอกซึ่งเชื่อมรวมกันแนนอยูบนฐานรองดอก 
หรือกานดอกรวมเดียวกัน  รังไขเหลานี้จะกลายเปนผลยอยๆ  และเชือ่มรวมกันแนนจนเปนผลรวมหนึ่ง
ผล เชน สับปะรด  ขนุน 

                                                           
         สับปะรด             ขนุน 

 ผลกลุม เปนผลที่เกิดจากดอกเดี่ยวที่มีรังไขหลายอนัอยูบนฐานรองดอกเดียวกนั รังไขแตละ
อันจะเจริญเตบิโตเปนผลยอยๆ หนึ่งผล เชน กระดงังา ลูกจาก นอยหนา 
 

                                                                
                                      กระดังงา                 ผลจาก 
 เมล็ด (Seed) เปนสวนของผลที่เปลี่ยนมาจากออวุลทีเ่จริญเต็มที่ภายหลังการปฏสินธิ 
กลายเปนตนกลา 
 โครงสรางของเมล็ดมีสวนประกอบที่สําคัญ 3 สวนดวยกนั ไดแก  เปลือกหุมเมล็ด (Seed Coat)  
เปนสวนที่อยูนอกสุดของเมลด็ ทําหนาที่ปองกันอนัตรายจากแมลงและจลิุนทรียตางๆ เอมบริโอ (Embryo) 
เปนสวนของเมล็ดที่เกิดจากการผสมกนัระหวางสเปรมกบัไข  เอมบริโอจะมีสวนประกอบที่สําคัญไดแก 
ใบเลีย้ง (Cotyledon)  มหีนาที่สะสมอาหารไวสําหรับการเจริญเติบโตของตนออน ทาํใหใบเล้ียงมีลักษณะ
อวบอวน ตนออน (Embryonic Stem)  จะมีการเปลีย่นแปลงไปเปนรากและยอดแรกเกิด   รากแรกเกิด
เปนสวนแรกของตนออนทีง่อกพนเปลือกหุมเมล็ด   จากนัน้สวนของยอดแรกเกิดจะงอกตามออกมา  และ
เอนโดสเปรม (Endosperm)  มหีนาที่สะสมอาหารพวกคารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมนัและอื่นๆ  เชน ขาว 
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ขาวโพด จะมีคารโบไฮเดรตสะสมอยู ถัวลิสง ถั่วเหลือง  มีโปรตีนสะสมอยู  ในขณะที่มะพราว จะมีไขมัน
สะสมอยู พืชบางชนิดเอนโดสเปรมจะมีลักษณะเหลวหรือเปนน้าํ  เชน น้ํามะพราว น้ําในลูกตาล หมาก 
 ขณะที่ตนออนเจริญเติบโตนัน้จะใชอาหารที่สะสมอยูในใบเลี้ยง   เมื่ออาหารในใบเลีย้งถกูใช
หมดไปใบเลี้ยงจะเหี่ยวแหง   และหลุดออกไป จากนัน้รากจะดูดน้าํ   และธาตุอาหารไปเลี้ยงสวนตางๆ 
พรอมทัง้ใบจะทําหนาที่สรางอาหารดวยกระบวนการสงัเคราะหดวยแสง 
 

                                                                             
                                             ขาวโพด               ถั่วลิสง 

                                                                              
                                              ฟกทอง                                                  ขนุน 
 
 
           การกระจายพันธุ เปนวิธีการอยางหนึ่งที่ชวยใหพืช 
แตละชนิดไมสูญพันธุ วิธีการกระจายพันธุมีหลายแบบ   เชน  
อาศัยลม น้ํา สัตวและมนุษยพา 
 
             เมล็ดและผลที่อาศัยลมพาไปมักมีขนาดเล็ก แหง เบา  
มีปกหรือขนชวยใหปลิวตามลมไดงาย เชน ลูกยาง   ดาวเรือง  
ทานตะวัน นุน เมล็ดที่อาศัยน้ําพาไปจะมีโครงสรางของผลและ 
เมล็ดเปนทุนลอยน้ําไดดี เชน มะพราว แมงลัก สวนเมล็ดที่อาศัยสัตวและมนษุยพาไปมักเปนผลที่ใช
เปนอาหาร อาจมีขอเกีย่วติดกับสวนใดสวนหนึ่ง หรือมยีางเหนยีว เชน หญาเจาชู ผักโขมหนิ นอกจากนี้
ผลบางชนิดมกีลไกในการดีดหรือกระจายเมล็ด เชน ตอยติ่ง เทียน 
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             ดาวเรือง         มะพราว 

 
 การงอกของเมล็ด  พืชแตละชนิดจะมีชวงอายุแตกตางกัน  เชน  เมล็ดเมเปลมีอายุอยูได
ประมาณ 2-3 สัปดาห  ในขณะที่พืชบางชนิดมีอายุอยูไดนานเปนปๆ เชน ขาว บัว  ทําใหเมล็ดพืชบาง
ชนิดจะงอกไดทันทีถาอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม  จนบางครั้งงอกทั้งๆ  ที่เมล็ดยังอยูในผล   เชน 
มะละกอ ขนนุ แตเมล็ดพืชบางชนิดจะมกีารพักตัวสักระยะหนึง่จงึจะงอก เนื่องจากมกีารเปลี่ยนแปลง
ทางเคมีเกิดขึน้ภายในเมล็ดเพื่อการเจริญเติบโตในขั้นตอไปหลังจากทีเ่มล็ดหลุดออกจากตน  เชน 
มะมวง มะขาม 
 ปจจัยสําคัญที่เอ้ืออํานวยตอการงอกของเมล็ดไดแก สภาพของเมล็ด ความชื้นหรือน้ํา 
อุณหภูมิ อากาศและแสงสวาง  
 สภาพของเมลด็ เมล ็ดที่จะงอกไดนั้นตองอยูในสภาพแข็งแรง สมบูรณ แกเต็มที ่ไมมีแมลง
หรือรารบกวน  
 ความชืน้หรือน้ํา ความชื้นทีเ่หมาะสมชวยใหเปลือกหุมเมล็ดออนนุนและแตกออก ทาํใหราก
ยอดแรกเกิดสามารถงอกออกมาไดและออกซิเจนผานเขาไปในเมล็ดได   

 
 

อุณหภูมิที่เหมาะสมหรือสภาพแวดลอมที่
ไมรอนหรือหนาวเกนิไป ข้ึนอยูกับชนิดของพืช เชน 
พืชบางชนิดตองการอุณหภมูิตํ่าจึงออกได แตบาง
ชนิดตองการอุณหภูมิสูงจงึจะงอก   

อากาศที่เหมาะสมกลาวคือพืชตองใชกาช
ออกซิเจนชวยในการหายใจเพื่อเผาผลาญ
สารอาหารใหเปลี่ยนเปนพลงังานที่ใชสําหรับการ
งอกของเมล็ด   

นอกจากนี้แสงสวางจําเปนสําหรับการงอกของพืชบางชนิด เชน เมล็ดยาสูบ  ผักกาดหอม    
แตโดยปกติแลวในสภาวะแวดลอมอ่ืนๆ ที่เหมาะสมเมล็ดจะงอกไดทั้งในที่มืดและที่มีแสง 
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      ข. น้าํ อุณหภูมิ อากาศ                                 ง. อากาศ แสง สภาพของเมลด็ 
14. ขอใดจัดกลุมพืชไดถูกตอง 
      ก. ชะอม  ขาว  ขาวโพด                                ค.ขา กระชาย  มนัเทศ  
      ข. มะเขือ มะละกอ มะมวง                            ง. กหุลาบ มะพราว ตะไคร 
15. ใครใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรไดถูกตอง 
       ก.มุย ใชกระบอกตวงใสน้ําสีแดงแชตนเทียน      
       ข. มอส ใชชอนโตะตกัสารละลายไอโอดีน 
       ค. ใหมใชหลอดหยดในการหยดสารไอโอดีน  
       ง. แมน ถอืแวนขยายใกลตาทั้งสองขางเพื่อดูส่ิงของ  
 
เฉลย 
1 ง   2 ค 3 ข  4 ค  5 ก  6 ค 7 ง  8  ก   9  ค  10 ข  11 ก   12 ค  13 ข  14 ข 15 ค 
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แบบบันทึกคะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยการเรยีนรูที ่1 
 

การดํารงชีวิตของพืช  
 

เลขที่/ ชื่อ - สกุล 
 

หน
าท
ี่แล
ะส
วน
ปร
ะก
อบ

ขอ
งโค

รงส
ราง

พืช
  

ปจ
จัย
ที่จํ
าเป

นต
อก
าร

เจร
ิญติ

บโต
ขอ
งพ
ืช 

วัฏ
จัก
รพ
ืช 

กา
รส
ังเค

ราะ
หด
วย
แส
ง 

กา
รต
อบ
สน
อง
ตอ

สภ
าพ
แว
ดล
อม
ขอ
งพ
ืช 

รวม
 

 กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง 
1.             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
10             
11.             
12.             
13.             
14.             
15.             
16             
17             
18             
19             
20             
21             
22             
23             
24             
25             
26.             
27.             
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การดํารงชีวิตของพืช  

 
เลขที่/ ชื่อ - สกุล 

 

หน
าท
ี่แล
ะส
วน
ปร
ะก
อบ

ขอ
งโค

รงส
ราง

พืช
  

ปจ
จัย
ที่จํ
าเป

นต
อก
าร

เจร
ิญติ

บโต
ขอ
งพ
ืช 

วัฏ
จัก
รพ
ืช 

กา
รส
ังเค

ราะ
หด
วย
แส
ง 

กา
รต
อบ
สน
อง
ตอ

สภ
าพ
แว
ดล
อม
ขอ
งพ
ืช 

รวม
 

 กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง 
28.             
29             
30             
31             
32             
33             
34             
35             
36             
37             
38.             
39.             
40.             
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แบบประเมินคุณลักษณะ 

ที่สงเสริมการเรียนรูดวยการนาํตนเอง 
 
คําชี้แจง  
 1. ใหครูผูสอนและผูเรียนรวมกันประเมินคุณลักษณะทีส่งเสริมการเรียนรูดวยการนาํตนเอง
ของผูเรียนโดยใชเกณฑการประเมินตอไปนี้  
 ความรับผิดชอบ 
 1 คะแนน หมายถงึ พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสนใจและตั้งใจในการเรียนรูนอยมาก 
กลาวคือ ทาํงานไมเสร็จตามที่ไดรับมอบหมาย ไมสงงาน ยอมรับและปรับปรุงงานผลการเรียนรูหากมี
ครูผูสอนคอยกํากับและชวยเหลือ 
 2  คะแนน หมายถงึ พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสนใจและตั้งใจในการเรียนรูนอย 
กลาวคือ ทาํงานเสร็จตามที่ไดรับมอบหมาย แตไมทนัเวลาเกือบทุกครั้ง ยอมรับและปรับปรุงผลการเรยีนรู 
โดยมีครูผูสอนคอยชวยเหลอื 
 3  คะแนน หมายถงึ พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสนใจและตั้งใจในการเรียนรูปานกลาง 
กลาวคือ  ทํางานเสร็จตามทีไ่ดรับมอบหมาย  แตไมทันเวลาเปนบางครั้ง ยอมรับและปรับปรุงผลการ
เรียนรูดวยตนเองเปนบางครั้ง 
 4 คะแนน หมายถงึ พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสนใจและตั้งใจในการเรียนรูมาก   
กลาวคือ  ทํางานเสร็จตามทีไ่ดรับมอบหมาย แตไมทนัเวลาเปนบางครัง้  ยอมรับและปรับปรุงผลการ
เรียนรูดวยตนเองเกือบทุกครั้ง 
 5คะแนน หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสนใจและตั้งใจในการเรียนรูมากที่สุด 
กลาวคือ ทาํงานเสร็จเรียบรอยตามที่ไดรับมอบหมายทกุครั้ง ยอมรับและปรังปรุงผลการเรียนรูไดดวย
ตนเอง 
 ความมวีินยัในตนเอง 
              1 คะแนน หมายถงึ  พฤตกิรรมทีแ่สดงออกถึงการปฏิบัติตามขอตกลงในการเรียนรูนอยทีสุ่ด 
กลาวคือ เรียนรูประสบความสําเร็จเมื่อมีครูผูสอนตองคอยกํากบัทกุครั้ง  
              2 คะแนน หมายถงึ  พฤตกิรรมทีแ่สดงออกถึงการปฏิบัติตามขอตกลงในการเรียนรูนอย 
กลาวคือ เรียนรูประสบความสําเร็จเมื่อมีเพือ่นในกลุมกํากับทุกครั้ง  
              3 คะแนน หมายถงึ  พฤตกิรรมทีแ่สดงออกถึงการปฏิบัติตามขอตกลงในการเรียนรูปานกลาง 
กลาวคือ เรียนรูประสบความสําเร็จดวยตนเองเปนบางครั้ง 
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               4 คะแนน หมายถงึ  พฤตกิรรมทีแ่สดงออกถึงการปฏิบัติตามขอตกลงในการเรียนรูมาก 
กลาวคือ เรียนรูประสบความสําเร็จดวยตนเองเปนเกือบทุกครั้ง 
               5 คะแนน หมายถงึ  พฤตกิรรมทีแ่สดงออกถึงการปฏิบัติตามขอตกลงในการเรียนรูมากทีสุ่ด 
กลาวคือ เรียนรูประสบความสําเร็จดวยตนเองทกุครั้ง 
               ความเชื่อมัน่ในตนเอง  
              1 คะแนน หมายถงึ  พฤตกิรรมทีแ่สดงออกถึงความมัน่ใจในการแสดงออกนอยที่สุด กลาวคอื
ไมกลาแสดงออก ไมกลาคิดหรือตัดสอนใจดวยตนเอง หากไมไดรับคําแนะนําหรือความชวยเหลือจาก
ครุผูสอน 
               2 คะแนน หมายถงึ  พฤตกิรรมทีแ่สดงออกถึงความมัน่ใจในการแสดงออกนอย กลาวคือ   
ไมกลาแสดงออก ไมกลาคิดหรือตัดสอนใจดวยตนเอง หากไมไดรับคําแนะนําหรือความชวยเหลือจาก
ครุผูสอน 
               3 คะแนน หมายถงึ  พฤตกิรรมทีแ่สดงออกถึงความมัน่ใจในการแสดงออกปานกลาง 
กลาวคือ กลาแสดงออก กลาคิด กลาตัดสอนใจดวยตนเอง แกปญหาไดดวยตนเอง เรียนรูรวมกับ
เพื่อนและเปนที่พึง่ของเพื่อนไดเปนบางครัง้  
               4 คะแนน หมายถงึ  พฤตกิรรมทีแ่สดงออกถึงความมัน่ใจในการแสดงออกมาก กลาวคือ 
กลาแสดงออก กลาคิด กลาตัดสอนใจดวยตนเอง ไมทอแทตออุปสรรคในการเรียนรู แกปญหาไดดวย
ตนเอง เรียนรูรวมกับเพื่อนและเปนที่พึง่ของเพื่อนไดเกอืบทุกครั้ง  
               5 คะแนน หมายถงึ  พฤตกิรรมทีแ่สดงออกถึงความมัน่ใจในการแสดงออกมากที่สุด 
กลาวคือ กลาแสดงออก กลาคิด กลาตัดสอนใจดวยตนเอง ไมทอแทตออุปสรรคในการเรียนรู 
แกปญหาไดดวยตนเอง เรียนรูรวมกับเพื่อนและเปนทีพ่ึง่ของเพื่อนไดทุกครั้ง  
 
              2. ใหครูผูสอนบันทึกคะแนนพฤติกรรมที่สงเสริมการเรียนรูดวยการนาํตนเองลงในแบบประเมนิ
คุณลักษณะทีส่งเสริมการเรยีนรูดวยการนาํตนเองตามเลขที่ ชื่อ-สกุลของผูเรียน 
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แบบบันทึกคะแนนประเมนิคุณลักษณะที่สงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
 

กอนเรียน หลังเรียน  

คว
าม
รับ
ผิด
ชอ
บ 

คว
าม
มีวิ
นัย
ใน
ตน
เอง

 

คว
าม
เชื่อ

มั่น
ใน
ตน
เอง

 

รวม
 

คว
าม
รับ
ผิด
ชอ
บ 

คว
าม
มีวิ
นัย
ใน
ตน
เอง

 

คว
าม
เชื่อ

มั่น
ใน
ตน
เอง

 

รวม
 

1         

2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11.         
12.         
13.         
14.         
15.         
16.         
17.         
18.         
19.         
202         
21.         
22.         
23.         
24.         
25.         
26.         
27.         
28         

29         
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กอนเรียน หลังเรียน  

คว
าม
รับ
ผิด
ชอ
บ 

คว
าม
มีวิ
นัย
ใน
ตน
เอง

 

คว
าม
เชื่อ

มั่น
ใน
ตน
เอง

 

รวม
 

คว
าม
รับ
ผิด
ชอ
บ 

คว
าม
มีวิ
นัย
ใน
ตน
เอง

 

คว
าม
เชื่อ

มั่น
ใน
ตน
เอง

 

รวม
 

30.         
31         
32         
33         
34         
35         
36         
37         
38.         
39          
10.         
34.         
35.         
36.         
37.         
38.         
39.         
40.         
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จุดประสงคการเรียนรู 
 1. ธิบายสวนประกอบโครงสรางของรากไดถูกตอง 

2. อธิบายหนาทีข่องรากไดถูกตอง 
3. บอกชนิดของรากไดถูกตอง 
4. อธิบายปจจยัของสิ่งแวดลอมภายนอกทีม่อิีทธิพลตอรูปรางและหนาทีข่องรากได 

 
สาระการเรียนรู 
 ราก ลําตน ใบ ดอก และผล  เปนสวนประกอบที่สําคัญของโครงสรางพชืในกระบวนการการ
ดํารงชีวิต 
 ราก  เปนสวนประกอบของโครงสรางพชืที่ไมมีขอ ปลอง ตา หรือใบ รากแรกเกิด  เปนรากแรก
ของพืชที่จะเจริญเติบโตเปนรากแกวและรากแขนง   รากทาํหนาที่ดูดน้าํและธาตอุาหาร   เพือ่ลําเลยีงไป
เลี้ยงสวนตางๆ ของพืช และนอกจากนีย้ังยึดลําตนใหอยูบนดิน  สําหรับพืชบางชนดิรากอาจทําหนาที่ 
ในการค้ําจนุ ยึดเกาะ หรือสะสมอาหารดวย  
 รากมีสวนประกอบที่สําคญัไดแก หมวกราก เปนสวนที่อยูปลายสุดของรากทําหนาทีป่องกัน
เนื้อเยื่อเจริญไมใหไดรับอันตราย เนือ้เยื่อเจริญเปนสวนทีอ่ยูถัดจากหมวกราก เซลลยดืขยายตวัตามยาว  
เปนสวนที่อยูถัดจากเนื้อเยือ่เจริญขึ้นไป มีการขยายขนาดดานยาวเพิม่ข้ึนกอนจึงคอยๆ ขยายตวัตาม
ดานกวาง และบริเวณขนราก เปนบริเวณที่ทาํหนาที่ดูดน้ําและธาตุอาหารไปเลี้ยงสวนตางๆ ของพืช  
 

                                                                
          รากแกว                                               รากแขนง 

 จากอทิธิพลของสิ่งแวดลอมลอมภายนอกอาจทาํใหรากของพืชบางชนิดมีการเปลี่ยนแปลง
รูปรางและหนาทีท่ี่แตกตางออกไป ไดแก รากฝอยซึง่เปนรากขนาดเลก็ที่แตกออกมาเปนกระจุกจาํนวน
มาก โดยงอกออกมาแทนรากแกวที่เนาเปอยไป  เชน ขาว ขาวโพด รากค้าํจนุเปนรากทีแ่ตกออกจากสวน
ขอของลําตนชวยในการพยุงลําตนใหสามารถอยูได เชน ขาวโพด โกงกาง รากสงัเคราะหดวยแสงเปน

ใบความรู 
เรื่อง  ราก 
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รากทีห่อยอยูในอากาศ สามารถสังเคราะหแสงได เชน กลวยไม โกงกาง รากหายใจเปนรากที่แทจริง
แตลอยอยูในอากาศ เชน ลําพู โกงกาง ผักกะเฉด รากกาฝากเปนรากของพืชที่เกาะกับพืชอีกตนหนึ่ง 
โดยรากจะทอดไปตามพืชทีเ่กาะ เชน กาฝาก ฝอยทอง  หรือรากสะสมอาหารที่เปลี่ยนแหลงมาจาก
รากแกว เชน หัวแครอท หัวผักกาด และรากสะสมอาหารที่เปลี่ยนแปลงมาจากรากฝอย เชน มนัแกว 
กระชาย เปนตน                 

 

                                                   
          กระชาย              ไทร                           

                                        
       ผักกระเฉด          กลวยไม 
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จุดประสงคการเรียนรู 
 1. อธิบายสวนประกอบโครงสรางของลําตนไดถูกตอง 
 2. อธิบายหนาที่ของลาํตนไดถูกตอง 
 3. อธิบายปจจัยของสิ่งแวดลอมภายนอกที่มีอิทธิพลตอรูปรางและหนาที่ของลาํตนได 
 
สาระการเรียนรู 
 ลําตน เปนสวนประกอบของโครงสรางพืชที่เจริญขึ้นเหนอืผิวดินหรือมบีางสวนอยูใตดิน มีขอ  
ปลอง  และตา ซึง่เปนสวนทีม่ีการเจริญเตบิโตเปนกิง่ กาน ใบ ดอก  และผล  ลําตน ทาํหนาสะสมอาหาร  
ลําเลยีงน้าํและธาตุอาหาร นอกจากนี้ลําตนอาจมหีนาที่เปลี่ยนไปจากเดิม เชน ทาํหนาที่คํ้าจนุ สังเคราะห 
ดวยแสง หรือสะสมอาหาร  
 พืชใบเลี้ยงเดีย่ว เชน  ขาว ขาวโพด  ขอและปลองจะเหน็ไดชัดเจน เชนเดียวกับพืชใบเลี้ยงคูที่
เปนไมลมลุกเชน ฟกทอง มะเขือ สวนพืชใบเลี้ยงคูที่เปนไมยืนตนในระยะที่เปนตนออนจะเห็นไดชดัเจน
แตเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ทาํใหเหน็ขอปลองไดไมชัดเจน 

 

                    
        ผักบุง                       เฟองฟา                      หอม                         ขา  

 
 จากอทิธิพลของสิ่งแวดลอมภายนอกอาจทําใหลําตนของพืชบางชนดิเปลี่ยนแปลงรูปรางและ
หนาทีท่ี่แตกตางออกไป ไดแก ลําตนทีเ่ปลีย่นไปทําหนาที่ไตหรือยึดเกาะกับหลกัตางๆ เชน ตําลงึ สําตนที่
ทอดไปตามผวิน้าํหรือพืน้ดนิ บริเวณขอจะเกิดเปนราก  ใบ  ลําตนขึน้ใหมเรียกวา ไหล  เชน  ผักบุง บัว 
ลําตนที่เปลี่ยนแปลงไปเปนหนามรวมทัง้ขอเกี่ยวสําหรบัไตข้ึนที่สูง  เชน  เฟองฟา มะนาว สม ลําตนทีม่ี
ลักษณะคลายใบและทําหนาที่สรางอาหาร ไดแก สลัดใด ลําตนที่อยูใตดินทําหนาทีส่ะสมอาหาร ไดแก 
เผือก มนัฝร่ัง บางชนิดมีลักษณะอัดซอนกันแนน  เชน  หอม กระเทยีม หรือมีลักษณะเปนขอและปลอง
ส้ันๆ ตามขอจะมีใบสีน้าํตาลหรือเหลืองออน  เชน ขิง ขา  

ใบความรู 
เรื่อง  ลาํตน 
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จุดประสงคการเรียนรู 
 1. อธิบายสวนประกอบโครงสรางของใบไดถูกตอง 
 2. อธิบายหนาที่ของใบไดถกูตอง 
 3. บอกชนิดของใบไดถูกตอง 

4. อธิบายปจจัยของสิ่งแวดลอมภายนอกที่มีอิทธิพลตอรูปรางและหนาที่ของใบได 
 
สาระการเรียนรู 
 ใบ  เปนสวนประกอบของโครงสรางพชืทีท่ําหนาที่สรางอาหารดวยกระบวนการสงัเคราะห
ดวยแสง หายใจ คายน้ํา และสะสมอาหารของตนพืช  
  

  ใบมีสวนประกอบ 3 สวนไดแก ตัวใบ (Blade) กานใบ (Petiole)  
และหูใบ (Stipule) ถามีครบทั้งสามสวนเรียกวา  ใบสมบูรณ สําหรับใบ 
ที่มีสวนประกอบไมครบสามสวนเรียนกวา  ใบไมสมบูรณ ลักษณะของ 
ใบจะประกอบดวย กานใบซึ่งเปนสวนที่ตอจากลําตนไปเสนใบ     ใบพืช 
ทั่วไปจะมีลักษณะแผเปนแผนแบน     เพื่อใหสีเขียวของใบไดสัมผัสแสง  
ไดมากที่สุด       ใบมีสีเขียวเนื่องจากภายในเซลลของใบพืชจะมีสารชือ่คลอโรฟลลที่ดูดพลังงานแสง
มาใชในการสงัเคราะหแสง และนอกจากนี้แผนใบยงัมสีีและรูปรางๆ ตางๆ กนัตามชนิดของพืช โดยมี
เสนใบทาํหนาที่ลําเลยีงสารตางๆ                     
 เสนใบของพืชจะม ี2 ลักษณะคือ แบบรางแห  และแบบขนาน  พืชใบเลีย้งคูสวนใหญจะมเีสน
ใบตรงกลางและมีแขนงแตกออกเปนรางแห เชน มะมวง มะขาม คูน สวนพืชใบเลี้ยงเดี่ยว จะมเีสนใบ
เรียงขนานกัน เชน ขาว ตะไคร หญาคา มะพราว กลวย  

 

                                                  
                     เสนใบรางแห                                        เสนใบขนาน 

ใบความรู 
เรื่อง  ใบ 
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 ใบแทของพืชแบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก 
 1. ใบเดี่ยว  จะมีใบเพยีงใบเดียวอยูบนกานใบซึ่งติดกับลําตนหนึง่กาน เชน มะละกอ มะมวง 

2. ใบประกอบ  จะมีใบมากกวาหนึง่ใบอยูบนกานใบเดยีวกนั เรียกใบ   แตละใบวาใบยอย   
เชน ถั่ว มะขาม  กระถนิ 
 

                                                         
         มะละกอ                                               กระถนิ 

 
 ใบของพืชบางชนิดอาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปรางและหนาทีท่ี่แตกตางออกไป ไดแก ใบที่เปลี่ยนไป
เปนมือเกาะ เชน ตําลึง มะระ หมอขาวหมอแกงลิง ใบที่เปลี่ยนไปเปนหนาม เชน ตะบองเพชร มะขาม
เทศ ใบที่เปลี่ยนไปทําหนาทีส่ะสมอาหาร เชน วานหางจระเข  ใบทีเ่ปลีย่นไปเปนใบเกล็ดเล็ก สีน้ําตาล
หรือเหลืองออน เชน  ขิง ขา เผือก ใบที่เปลีย่นไปเปนกานใบและแกนของชอทาํหนาทีสั่งเคราะหดวยแสง 
เชน กระถนิณรงค  ใบที่เปลีย่นรูปรางเปนที่ดักจับแมลง  เชน หมอขาวหมอแกงลงิ สาหรายขาวเหนียว 
หรือใบที่มีชองอากาศขนาดใหญชวยพยงุลาํตนใหลอยอยูเหนือน้าํได เชน ผักตบชวา  
 

                                                    
           ตําลึง     กระบองเพชร 
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จุดประสงคการเรียนรู 
 1. อธิบายสวนประกอบโครงสรางของดอกไดถูกตอง 
 2. อธิบายหนาที่ของดอกไดถูกตอง 
 3. อธิบายปจจัยของสิ่งแวดลอมภายนอกที่มีอิทธิพลตอรูปรางและหนาที่ของดอกได 
 
สาระการเรียนรู 
 ดอก เปนสวนที่เปลี่ยนแปลงมาจากกิ่งหรือใบ เพื่อทําหนาที่ในการสืบพันธุ  นอกจากนี้ดอก
ของพืชแตละชนิดจะมีลักษณะแตกตางกันทั้งรูปราง ขนาด สี และกลิ่น เพื่อลอแมลงใหเขามาชวยผสมพันธุ 
 

                                               
                                 กลวยไม                      หงอนไก                      ลีลาวดี  

โครงสรางของดอกประกอบดวย กลบีเลี้ยง กลีบดอก  เกสรเพศผู เกสรเพศเมีย กลบีเลี้ยงจะ
อยูข้ันนอกสุดของดอก มกัมสีีเขียวเชนเดียวกบัใบธรรมดา  ทาํหนาที่หอหุมกลบีดอกที่ยงัออนและปองกัน
แมลง  กลบีดอกอยูถัดจากกลีบเลีย้งมักมีสีสันสวยงาม  เพื่อทาํหนาที่ในการลอแมลงชวยในการผสมเกสร
และหอหุมเกสรในขณะที่ดอกยังไมบาน  เกสรเพศผูและเกสรเพศเมียทําหนาที่ในการสืบพันธุ เกสรเพศ
ผูมีหนาที่สรางเซลลสืบพนัธุเพศผูที่เรียกวา ละอองเรณู  เพื่อใหผสมกบัไขภายในเกสรตัวเมียกลายเปน
เมล็ด  

                                
            กุหลาบ             กลวยไม 

 
 
 

ใบความรู 
เรื่อง  ดอก 
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สวนประกอบของดอก 

                                  
 

 ดอกที่มีสวนประกอบครบทั้ง 4 สวน คือ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู และเกสรเพศเมีย 
เรียนกวาดอกสมบูรณ เชน ดอกชบา กุหลาบ มะเขือ  ถามีสวนประกอบไมครบทั้ง 4 อยางเรียกวา 
ดอกไมสมบรูณ  ดอกไมสวนใหญจะมีเกสรเพศผูและเกสรเพศเมียอยูในดอกเดียวกัน  เรียกวา ดอก
สมบูรณเพศ  เชน ดอกกหุลาบ ชบา กะเพรา โหระพา มะเขือ มีดอกไมหลายชนิดทีม่ีทั้งดอกสมบรูณ
เพศและดอกไมสมบูรณเพศอยูในตนเดียวกัน เชน มะมวง มะละกอ ทานตะวนั ดอกบางชนิดที่มเีกสร
เพียงอยางใดอยางหนึ่งเทานั้นเรียกวา ดอกไมสมบรูณเพศ  เชน  ตําลึง ฟกทอง  มะละกอ  มะพราว 
มะระ บวบ ดอกที่มีแตเกสรเพศผูเรียนกวา ดอกเพศผู ดอกที่มีแตเกสรตัวเมีย เรียกวา ดอกเพศเมีย  

 

                                         
                                    กะเพรา                   มะละกอ                    ทานตะวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลีบดอก 

เกสรเพศผู 

เกสรเพศเมีย 

กลีบเลี้ยง 
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จุดประสงคการเรียนรู 
 1. อธิบายหนาที่ของผลไดถกูตอง 

2. บอกชนิดของผลไดถูกตอง 
3. อธิบายปจจยัของสิ่งแวดลอมภายนอกทีม่อิีทธิพลตอรูปรางและหนาทีข่องผลได 

 
สาระการเรียนรู 
 ผล   เปนสวนของรังไขที่เจริญเติบโตเต็มที ่
  การจําแนกชนิดของผลตามลักษณะและโครงสรางของดอกที่เจริญเปนผล สามารถจําแนก
ไดเปน ผลเดี่ยว ผลกลุม และ ผลรวม  
 ผลเดี่ยว คือ ผลที่เกิดจากรังไขเดียวภายในดอกเดียว ดอกในทีน่ี้จะเปนดอกเดียวหรอืดอกชอ
ก็ได เชน ดอกมะละกอหนึง่ดอก เจริญเปนมะละกอ 1 ผล หรือ ดอกองุนและละดอกยอย 1 ดอก ในชอ
ดอกตางเจริญเปนผล   
 

                                                    
                     มะละกอ                                                     องุน 

 ผลไมที่มีเนื้อถดัจากเปลือกนุมเรียกวา ผลสด มีทัง้ผลสดทีม่ีเมล็ดหนึ่งเมล็ดมีเปลือกนอกออน
นุม แตเปลือกหุมแขง็ เชน มะมวง มะปราง ผลสดที่มหีลายเมล็ด เปลือกและเนื้อออนนุม เชน มะเขือเทศ 
กลวย องุน ผลสดที่มีเปลือกแข็งและเหนยีว เนื้อออนนุม มีเมล็ดมาก เชน แตงโม น้าํเตา  มะขวิด 
 

                                                     
                        มะมวง                                                  กลวย 

ใบความรู 
เรื่อง  ผล 
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 สําหรับผลไมที่มีเนื้อแหงเรียกวา ผลแหง มีทั้งผลแหงทีแ่ตกได   มีทั้งผลที่มีลักษณะเปนฝกมี
หลายเมล็ด เมื่อแกแลวจะแตกตามตะเข็บทั้งสองขาง เชน ถั่ว แค ผลที่แกแลวจะแตกตามตะเข็บเพียง
ขางเดียว  เชน รัก ยีหุ่บ บางชนิดอาจแตกเปนพลูตามยาม  ตามขวาง  หรือบางชนิดแตกเปนพลูที่ยอด
ของผล เชน ทเุรียน งิ้ว  ผลแหงที่ไมแตก  เปนผลซึ่งเมื่อแกหรือสุกจะไมแตกออก มีทัง้ผลที่เปลือกแหง
บาง ขางในมหีนึง่เมล็ด เชน ทานตะวัน ดาวเรือง  ผลทีม่ีเมล็ดเดียว มีปก เชน ประดู ยาง หรือผลขนาด
เล็ก เมล็ดเดียว เปลือกติดกบัเมล็ด เชน ขาว ขาวโพด                                        
 ผลรวม เปนผลที่เจริญมาจากกลุมของรังไขของชอดอกซึ่งเชื่อมรวมกัน
แนนอยูบนฐานรองดอก หรือกานดอกรวมเดียวกนั  รังไขเหลานี้จะกลายเปนผลยอยๆ และเชื่อมรวมกนั
แนนจนเปนผลรวมหนึ่งผล เชน สับปะรด  ขนุน 
 

                                                           
         สับปะรด             ขนุน 

 
 ผลกลุม เปนผลที่เกิดจากดอกเดี่ยวที่มีรังไขหลายอนัอยูบนฐานรองดอกเดียวกนั รังไขแตละ
อันจะเจริญเตบิโตเปนผลยอยๆ หนึ่งผล เชน กระดงังา ลูกจาก นอยหนา 
 

                                                                
                                    กระดังงา                 ผลจาก 
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จุดประสงคการเรียนรู 

1. อธิบายหนาทีข่องเมล็ดไดถูกตอง 
2. บอกชนิดของเมล็ดไดถูกตอง 
3. อธิบายปจจยัของสิ่งแวดลอมภายนอกทีม่อิีทธิพลตอรูปรางและหนาทีข่องเมล็ดได 

 
สาระการเรียนรู 
 เมล็ด เปนสวนของผลที่เปลี่ยนมาจากออวุลที่เจริญเต็มทีภ่ายหลังการปฏิสนธิ กลายเปนตนกลา 
 ขณะที่ตนออนเจริญเติบโตนั้นจะใชอาหารที่สะสมอยูในใบเลี้ยง เมื่ออาหารในใบเลี้ยงถูกใช
หมดไปใบเลี้ยงจะเหี่ยวแหงและหลุดออกไป จากนัน้รากจะดูดน้ําและธาตุอาหารไปเลี้ยงสวนตางๆ 
พรอมทั้งใบจะทําหนาที่สรางอาหารดวยกระบวนการสังเคราะหดวยแสง 
 

                                                                   
                                 ขาวโพด      ถั่วลิสง 
 

 การกระจายพันธุ เปนวิธีการอยางหนึ่งทีช่วยใหพืชแตละชนิดไมสูญพันธุ วธิีการกระจาย 
พันธุมีหลายแบบ เชน อาศยัลม น้าํ สัตวและมนุษยพา 
 เมล็ดและผลทีอ่าศัยลมพาไปมักมีขนาดเล็ก แหง เบา มีปกหรือขนชวยใหปลิวตามลมไดงาย 
เชน ลูกยาง   ดาวเรือง ทานตะวัน นุน เมลด็ที่อาศัยน้ําพาไปจะมีโครงสรางของผลและเมล็ดเปนทุน
ลอยน้ําไดดี เชน มะพราว แมงลัก สวนเมล็ดที่อาศัยสัตวและมนษุยพาไปมักเปนผลที่ใชเปนอาหาร 
อาจมีขอเกี่ยวติดกับสวนใดสวนหนึง่ หรือมียางเหนียว เชน หญาเจาชู ผักโขมหิน นอกจากนี้ผลบาง
ชนิดมีกลไกในการดีดหรือกระจายเมล็ด เชน ตอยติง่ เทียน 
 

ใบความรู 
เรื่อง  เมล็ด 
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             ดาวเรือง         มะพราว 

 
การงอกของเมล็ด   พืชแตละชนิดจะมชีวงอายุแตกตางกนั  เชน  เมล็ดเมเปลมีอายุอยูได 

ประมาณ 2-3 สัปดาห ในขณะที่พืชบางชนิดมีอายุอยูไดนานเปนปๆ เชน ขาว บัว  ทําใหเมล็ดพืชบาง
ชนิดจะงอกไดทันทีถาอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม จนบางครั้งงอกทั้งๆ  ที่เมล็ดยังอยูในผล  เชน 
มะละกอ ขนุน แตเมลด็พืชบางชนิดมีการพกัตัวสักระยะหนึ่งจึงจะงอก เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทาง
เคมีเกิดขึ้นภายในเมล็ดเพื่อการเจริญเติบโตในขั้นตอไปหลังจากที่เมลด็หลุดออกจากตน  เชน มะมวง 
มะขาม 
 ปจจัยสําคัญที่เอ้ืออํานวยตอการงอกของเมล็ดไดแก สภาพของเมล็ด ความชื้นหรือน้ํา 
อุณหภูมิ อากาศและแสงสวาง  
 สภาพของเมลด็ เมล ็ดที่จะงอกไดนั้นตองอยูในสภาพแข็งแรง สมบูรณ แกเต็มที ่ไมมีแมลง
หรือรารบกวน  
 ความชืน้หรือน้ํา ความชื้นทีเ่หมาะสมชวยใหเปลือกหุมเมล็ดออนนุนและแตกออก ทาํใหราก
ยอดแรกเกิดสามารถงอกออกมาไดและออกซิเจนผานเขาไปในเมล็ดได   
 อุณหภูมิที่เหมาะสมหรือสภาพแวดลอมทีไ่มรอนหรือหนาวเกนิไป ข้ึนอยูกับชนิดของพืช เชน 
พืชบางชนิดตองการอุณหภมูิตํ่าจึงออกได แตบางชนิดตองการอณุหภมูิสูงจึงจะงอก   
 อากาศที่เหมาะสมกลาวคือพืชตองใชกาชออกซิเจนชวยในการหายใจเพื่อเผาผลาญ
สารอาหารใหเปลี่ยนเปนพลงังานที่ใชสําหรับการงอกของเมล็ด   
 นอกจากนี้แสงสวางจาํเปนสําหรับการงอกของพืชบางชนิด เชน เมล็ดยาสูบ  ผักกาดหอม    
แตโดยปกติแลวในสภาวะแวดลอมอ่ืนๆ ทีเ่หมาะสมเมลด็จะงอกไดทัง้ในที่มืดและทีม่ีแสง 
 
 
 
 
 
 
 



 232

แบบบันทึกกจิกรรม 
หนาที่และสวนประกอบของโครงสรางพืช 

 
คําชี้แจง  ใหทําเครื่องหมาย / ลงในชองวางที่ตรงกับหัวขอที่ไดรับมอบหมายใหศึกษาคนควาและ 
บันทกึผลการศึกษาคนควาลงในใบบนัทกึกิจกรรมใหครบถวน 
1. ศึกษาคนควาเรื่องหนาทีแ่ละสวนประกอบของ  
               ราก               ลําตน                   ใบ       ดอก             ผล              เมล็ด 
2. รูปรางและลักษณะ (วาดภาพประกอบคําอฺธิบายแสดงสวนประกอบของโครงสรางพืชแตละชนิด) 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
3.           ราก               ลําตน                    ใบ                    ดอก               ผล              เมล็ด 
มีหนาที่ดังนี ้
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
4. ส่ิงแวดลอมมีอิทธพิลตอรูปรางและหนาที่ของสวนประกอบของโครงสรางพืชดังกลาวอยางไรบาง 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
5. ถาพืชขาดสวนประกอบดังกลาวจะเปนอยางไร 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

 



 233

แบบบันทึกการทดลองที ่1 
เรื่อง หนาที่ของรากและลาํตน 

 
ชื่อ................................................. ชัน้..............................เลขที.่............... 

วันที่....................เดือน............................... พ.ศ................. 
 
จุดประสงคการทดลอง 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
อุปกรณในการทดลอง 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
ขั้นตอนการทดลอง 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
ผลการทดลอง 
 

ชื่อพืช การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น วาดภาพประกอบ 
................................ 
……………………… 

…………………………………………… 
…………………………………………… 

 

................................ 
……………………… 

…………………………………………… 
…………………………………………… 

 

 
สรุปผลการทดลอง 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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แบบบันทึกการทดลองที ่2 
เรื่อง รากและลําตนทําหนาที่สะสมอาหาร 

 
ชื่อ.............................................. ชั้น..............................เลขที่..................โรงเรียน......................... 

วันที่....................เดือน............................... พ.ศ................. 
 
จุดประสงคการทดลอง 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
อุปกรณในการทดลอง 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
ขั้นตอนการทดลอง 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
ผลการทดลอง 
 

ชื่อพืช การเปลี่ยนแปลงเมื่อหยดสารละลายไอโอดีน วาดภาพประกอบ 
................................ 
……………………… 

…………………………………………… 
…………………………………………… 

 

................................ 
……………………… 

…………………………………………… 
…………………………………………… 

 

 
สรุปผลการทดลอง 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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แบบประเมิน การปฏิบัติกจิกรรมการทดลอง 
 
คําชี้แจง  ใหครูผูสอนและผูเรียนรวมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมการทดลองของผูเรียน ตามเกณฑ
การประเมนิตอไปนี้ 
 
1. การเตรียมการทดลอง 

1. ชื่อเร่ือง 
0 คะแนน หมายถงึ ส่ือความหมายไมชัดเจน ไมบอกถึงปจจัยที่สงผลตอการ 

เจริญเติบโตของพืช หรือระบุชื่อพืชทีน่าํมาศึกษา  
                        1 คะแนน หมายถงึ บอกใหทราบถึงปจจยัที่สงผลตอการเจริญเติบโตของพืช และระบุ
ชื่อพืชทีน่ํามาศึกษาเพียงอยางใดอยางหนึง่ 
                        2 คะแนน  หมายถงึ กาํหนดชื่อเร่ืองดวยตนเอง และบอกใหทราบถึงปจจยัที่สงผลตอ
การเจริญเติบโตของพืช และระบุชื่อพืชทีน่ํามาศึกษา  ส่ือความหมายไดชัดเจน เขาใจไดงาย 
สอดคลองกับความสนใจ 

2. จุดประสงคการทดลอง 
0 หมายถงึ ระบุวัตถุประสงคไมสอดคลองกับชื่อเร่ือง 
1 หมายถงึ ระบุวัตถุประสงคไดสอดคลองกับชื่อเร่ือง  
2 หมายถงึ ระบุวัตถุประสงคไดชัดเจน ครอบคลุมและสอดคลองกับชือ่เร่ือง  

3. สมมติฐานการทดลอง 
0 หมายถงึ  ไมสอดคลองกบัปญหาในการทดลอง 
1 หมายถงึ สอดคลองกับปญหาในการทดลอง 
2 หมายถงึ สอดคลองกับปญหาในการทดลอง  มีเหตุมผีลในการตั้งสมมติฐาน 

4. อุปกรณในการทดลอง 
0 หมายถงึ  อุปกรณในการทดลองไมครบ 
1 หมายถงึ  อุปกรณในการทดลองไดครบถวน 
2 หมายถงึ  อุปกรณในการทดลองไดครบถวน และเหมาะสม 

5. วิธ/ีข้ันตอนการทดลอง 
0 หมายถงึ วิธกีารทดลองไมเหมาะสม 
1 หมายถงึ วิธกีารทดลองไมชัดเจน ขามขัน้ตอน ครูผูสอนตองใหความชวยเหลือ 
2 หมายถงึ  วธิีการทดลองเปนขั้นตอนชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 
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2. การดําเนนิการทดลอง 
          1. การทดลอง 

0 หมายถงึ ไมปฏิบัติตามแผนการทดลองที่ระบุไว 
1 หมายถงึ  ปฏิบัติตามแผนการทดลองที่ระบุไว แตใชอุปกรณบางอยางไมถกูตอง 
2 หมายถงึ  ปฏิบัติตามแผนการทดลองที่ระบุไวไดอยางถูกตอง ทนัเวลา และใช 

อุปกรณถูกตอง  
            2. การดูแลรักษาอุปกรณการทดลอง  

0 หมายถงึ .ใชอุปกรณการทดลองแลวไมทําความสะอาด ไมเก็บเขาทีใ่หเรียบรอย 
1 หมายถงึ  ใชอุปกรณการลดลองแลวตองใหครูผูสอนคอยเตือนในการทําความ 

สะอาดและเกบ็เขาที่ใหเรียบรอย 
2 หมายถงึ ใชอุปกรณการทดลองแลวทาํความสะอาด เก็บเขาที่เรียบรอย 

3. สรุปและการนําเสนอผลการทดลอง 
1.บันทกึผลการทดลอง 

0 หมายถงึ ไมบันทกึผลการทดลองตามแผนการทดลองที่ระบุไว 
1 หมายถงึ บันทกึผลการทดลองไมครบถวนตามแผนการทดลองที่ระบุไว  
2 หมายถงึ  บันทกึผลการทดลองครบถวน ชัดเจน ตามแผนการทดลองที่ระบุไว 

2. สรุปผลการทดลอง 
0 หมายถงึ  ขอมูลไมถูกตอง ไมสอดคลองกับผลการทดลอง  
1 หมายถงึ  ขอมูลถูกตอง สอดคลองกับวตัถุประสงคการทดลอง 
2 หมายถงึ  ขอมูลถูกตอง สอดคลองกับวตัถุประสงคการทดลอง และนําเสนอขอมูล 

เปนลําดับข้ันตอน เขาใจงาย 
            3. การนําเสนอผลการทดลอง/ผลงาน 

0 หมายถงึ ไมสามารถนําเสนอผลการทดลองหรือผลงานได 
1 หมายถงึ นําเสนอผลการทดลองหรือผลงานไดแตไมเปนขั้นตอนที่ชัดเจน และมี

ครูผูสอนคอยใหคําแนะนํา 
2 หมายถงึ นําเสนอผลการทดลองหรือผลงานไดถูกตอง ชัดเจน เปนลาํดับข้ันตอน 
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แบบบันทึกคะแนน การปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง 
 

รายการประเมิน  
 
 
กลุมที่ 

ชื่อ
เรื่อ

ง 

วัต
ถุป
ระส

งค
กา
รท
ดล
อง

 

สม
มต
ิฐา
นก
ารท

ดล
อง

 

อุป
กร
ณใ

นก
ารท

ดล
อง

 

วิธ
ี/ขั้น

ตอ
นใ
นก
ารท

ดล
อง

 

กา
รท
ดล
อง

 

กา
รด
ูแล
รัก
ษา
อุป
กร
ณ 

บัน
ทึก
ผล
กา
รท
ดล
อง

 

สรุ
ปผ
ลก
ารท

ดล
อง

 

กา
รน
ําเส

นอ
 

  
 
รวม 

 (20) 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
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ภาคผนวก ค 
แบบประเมินความสอดคลองของหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 239

แบบประเมินความสอดคลองของ (ราง) หลกัสูตร 
 

 
คําชี้แจง     แบบประเมินความสอดคลองของ (ราง) หลักสูตรฉบับนี้มจีุดประสงคเพือ่ใหผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาความสอดคลองและใหขอเสนอแนะเพิม่เติมเกี่ยวกบั  (ราง)  หลักสูตรเพื่อสงเสริมการเรียนรู
ดวยการนาํตนเองของผูเรียนในระดับประถมศึกษา  โดยใหผูทรงคณุวุฒทิําเครื่องหมาย    ในชองวาง 
ที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน  ดังนี ้
 

ความสอดคลอง  
รายการประเมิน ไมเห็น

ดวย 
เห็น
ดวย 

ไม 
แนใจ 

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 
 

1. ความสําคัญในการพัฒนาหลักสูตร
สอดคลองกับจุดมุงหมายหลักสูตร 

   

 
 
 

2. หลักการของหลักสูตรมีความสอคลองกับ
ความสําคัญในการพัฒนาหลักสูตร 

   

 
 
 

3. จุดมุงของหลักสูตรสอดคลองกับหลักการ
ของหลักสูตร 

   

 
 
 

4.  สาระการเรียนรูสอดคลองกับจุดมุงหมาย
หลักสูตร 

   

 
 
 

5. แนวการจัดการเรียนรูสอดคลองกับ
จุดมุงหมายหลักสูตร 

   

 
 
 

6. ส่ือและแหลงการเรียนรูสอดคลองกับ
จุดมุงหมายหลักสูตร 

   

 
 
 

7. การวัดและประเมินผลสอดคลองกับ
จุดมุงหมายหลักสูตร 
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 242

แบบประเมินความเหมาะสมของ (ราง) หลักสูตร 
 
 
คําชี้แจง     แบบประเมินความเหมาะสมของ (ราง) หลักสูตรฉบับนี้มีวตัถุประสงคเพือ่ใหผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาความเหมาะสมของ (ราง)  หลกัสตูรเพื่อสงเสรมิการเรียนรูดวยการนาํตนเองของผูเรียนในระดับ
ประถมศึกษาในแตละรายการประเมิน  โดยใหผูทรงคุณวุฒืทาํเครื่องหมาย    ในชองวางที่ตรงระดับ
ความเหมาะสมของ (ราง) หลักสูตร ดังนี ้
 

 ระดับความเหมาะสม 
รายการประเมิน นอย

ที่สุด 
นอย ปาน

กลาง 
มาก มาก 

ที่สุด 

ความคิดเห็น 
เพิ่มเติม 

 1. ความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตร      
 
 2. หลักการของหลักสูตร      
 
 3. จุดมุงหมายหลักสูตร      
 
 4. เนื้อหาวิชา       
 
 5. กระบวนการจัดการเรียนรู      
 
 6. ส่ือและแหลงการเรียนรู      
 
 7. การประเมินผลหลักสูตร       
 
 8. ระยะเวลาในการทดลองใชหลักสูตร      
 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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ภาคผนวก จ 
แบบประเมินความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
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แบบประเมินความสามารถในการเรียนรูดวยการนําตนเอง 
 
คําชี้แจง   ใหผูเรียนทาํเครื่องหมาย    ในชองวางที่ตรงกับระดับการปฏิบัติของตนเอง 
     

 ระดับการปฏิบัติ 
ขอความ แทบจะ

ไมเคย 
เปน

บางครั้ง 
เปน
ประจํา 

1. รูวาตนเองสนใจศึกษาคนควาหรือเรียนรูในเร่ืองใด    
2. อยากรู อยากเรียนในเรื่องที่สนใจ     
3.  คนควาจากแหลงเรียนรูตางๆ เพื่อใหมีความรูเพิ่มเติม เชน อาน
หนังสือพิมพ หรือสอบถามจากผูรู 

   

4. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน ครูผูสอน ในเรื่องที่สนใจ    
5. เรียนรู หรือศึกษาคนควาเฉพาะเรื่องที่ครูผูสอนบอก    
6. เรียนรูรวมกับเพื่อนๆ     
7. อานหนังสือหรือเตรียมบทเรียนลวงหนา    
8. ตองการเรียนรูตลอดเวลา    
9. มีเปาหมายในการเรียนรูวาตองการเรียนรูเรื่องอะไร    
10. เลือกเปาหมายการเรียนรูเหมาะสมกับความสามารถ    
11. บอกไดวาแตละเรื่องที่เรียนรูนั้น เรียนไปเพื่ออะไร    
12.  เรียนรูทันทีโดยไมตองคิดไวลวงหนา    
13.  ในการเรียนรูเรื่องหนึ่งๆ มีวิธีการเรียนรูหลายวิธี     
14.  รูวาจะเรียนรูเรื่องใดเปนลําดับกอนหลัง    
15.  เรียนรูเรื่องที่ยากและทาทายโดยไมรูสึกทอแท     
16.  บอกตนเองไดวาในการเรียนรูเรื่องที่สนใจจะตองทําอยาไรบาง    
17. หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญ    
18.  บอกไดวาพรุงนี้จะตองเรียนรูหรือทําอะไรบาง    
19. เรียนรูใหประสบผลสําเร็จไดดวยตนเอง    
20.  มีเวลาเรียนรูในส่ิงที่ชอบมากที่สุด    
21. ชวยเหลือเพื่อนเมื่อทํางานของตนเองเสร็จแลว    
22. ตั้งใจทํางานทุกอยางเต็มความสามารถ    
23. ทํางานรวมกับเพื่อนที่สนิทเทานั้น    
24. คิดวาเพื่อนทํางานไดไมดีเทาตนเอง    
25. ขอความชวยเหลือจากผูอื่นทันทีถาคิดวาตนเองทําไมได    
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 ระดับการปฏิบัติ 

ขอความ แทบจะ
ไมเคย 

เปน
บางครั้ง 

เปน
ประจํา 

26. ยอมรับคําวิพากษวิจารณจากผูอื่น    
27.พึงพอใจในผลการเรียนรูของตนเอง    
28. ยอมรับความสามารถในการเรียนรูของเพื่อน     
29. เชื่อวาตนเองสามารถเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นได    
30. ปรับปรุงผลการเรียนรูตนเองใหดีขึ้นตามขอเสนอแนะ    
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ภาคผนวก ฉ 
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 
 
สาระการเรียนรู  วิชาวทิยาศาสตร 4   ชัน้ประถมศกึษาปที ่4  ภาคเรียนที ่1   ปการศึกษา 2549 

จํานวน  30  ขอ     คะแนนเต็ม  30  คะแนน  เวลา  1  ชัว่โมง  
  …………………………………………………………………………………………………………. 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนทาํเครื่องหมาย   X   ลงในกระดาษคําตอบที่ตรงกับตัวเลือกทีเ่ห็นวาถูกตอง  
 
1. เมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงบนหวัมนัเทศ สารละลายไอโอดีนจะมีการเปลีย่นแปลงอยางไร 
     ก.  เปลีย่นจากสีมวงเปนสีน้ําเงิน ค.เปลี่ยนจากสีน้ําเงินเปนแดง 
     ข. เปลีย่นจากสีเหลืองเปนสีน้าํตาล ง. เปลี่ยนจากสีเหลืองเปนสนี้ําเงิน 
2 ขอใดเปนสวนประกอบของดอกสมบูรณเพศ 
     ก.  เกสรเพศผู   กลีบเลี้ยง  ละอองเรณู  ฐานรองดอก  
     ข. เกสรเพศผู เกสรเพศเมีย  กลีบเลี้ยง กลีบดอก 
     ค. เกสรเพศเมีย ฐานรองดอก กลีบเลี้ยง กลีบดอก 
     ง. ฐานรองดอก  กลีบเลี้ยง กลีบดอก กานดอก 
3. เพราะเหตุใดใบของพืชทีอ่ยูในทะเลทรายจึงเปลี่ยนแปลงเปนหนามแทน 
     ก.  ปองกนัศัตรู  ค. ลดการคายน้ํา 
     ข.  ลําตนอวบ สวยงาม  ง. ไมมีการสังเคราะหแสง 
4. สภาพแวดลอมใดเหมาะสมกับการงอกของเมล็ด 
     ก. น้าํ แสง อุณหภูม ิ  ค.น้ํา  แสง ขนาดของเมล็ด 
     ข. น้ํา อุณหภูมิ อากาศ   ง. อากาศ แสง สภาพของเมล็ด 
5 ใครใชเครื่องมือทางวทิยาศาสตรไดถูกตอง 
     ก.มุย ใชกระบอกตวงใสน้ําสีแดงแชตนเทยีน     ข. มอส ใชชอนโตะตักสารละลายไอโอดีน 
     ค. ใหมใชหลอดหยดในการหยดสารไอโอดีน     ง. แมน ถือแวนขยายใกลตาทัง้สองขางเพื่อดูส่ิงของ 
6 พืชที่อยูในทีร่มหรือมีแสงสวางไมเพียงพอจะมีลักษณะอยางไร 
     ก. ตนพืชมสีีเขียว          ข. เอนเขาหาแสง             ค. ลําตนอวบ เตี้ย         ง. ลําตนแข็งแรง 
7 ถาตองการทดสอบสมมตฐิาน “พืชเจริญเติบโตไดโดยไมใชแสง” ควรทําอยางไร 
    ก.เพาะตนถั่วในที่มืด  ค. เพาะตนถั่วในที่มีแสง 
    ข. เพาะตนถั่วเวลากลางคืน ง. เพาะตนถั่วเวลากลางวนั 
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8. “วัฎจักรชีวติของพืชมีดอก” ขอใดถูกตอง 
      ก.   ปฏิสนธิ            ผล             เมล็ด                  ตนออน 
      ข.   ผล              ปฏิสนธิ             เมล็ด                  ตนออน 
      ค.   เมล็ด          ปฏิสนธิ             ตนออน              ผล   
       ง.  ตนออน            ผล               เมล็ด                 ปฏิสนธิ   
9. ขอใดไมใชผลที่เกิดจากกระบวนการสังเคราะหดวยแสง 
      ก. น้ําตาล               ข. แปง                    ค. กาซออกซิเจน              ง. กาซคารบอนไดออกไซด 
10  ขอใดปฏิบัติไมถูกตองในการใชอุปกรณการทดลอง 
       ก. การจดุตะเกียงแอลกอฮอลควรปรับไสตะเกียงใหสูงพอเหมาะ  
       ข. ใชกรวยในการเติมแอลกอฮอลใสในตะเกยีงแอลกอฮอล 
       ค. ควรเตมิแอลกอฮอลใหเต็มกอนใชตะเกียงแอลกอฮอล 
       ง.  ใชฝาครอบตะเกียงในการดับตะเกียงแอลกอฮอล  
11. ขอใดเปนปจจัยที่จาํเปนตอการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต 
        ก. น้ํา                    ข. อากาศ                ค. อาหาร                     ง. ทุกขอ 
12 วัฎจักรชีวติของสัตวในขอใดไมถูกตอง 
       ก. ไข              ลูกไก       แมไก                 ค. ไข         ตัวออน       เตา  
       ข. ไข       ตัวโมง       ลูกน้ํา         ยงุ              ง.  ไข        ลูกออด       ตัวออน        กบ     
13. ถาสัตวไมสามารถสืบพนัธุ  จะมีผลอยางไร 
       ก. จํานวนเทาเดิม    ข. จํานวนลดลง              ค. จาํนวนเพิ่มข้ึน      ง. สูญพันธุ 
14. สถานที่ใดไมใชเขตรักษาพนัธุสัตวปา หามลาสัตว 
       ก. ทะเลนอย จงัหวัดพทัลุง ค. ปาพรุ จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
      ข. หนองทุงทอง จงัหวัดสุราษฎรธาน ี ง. ทุงใหญนเรศวร จังหวัดกาญจนบุรี 
15. อะไรเปนสาเหตทุี่ทาํใหสัตวปาลดจํานวนลงอยางรวดเร็วที่สุด  จนสูญพนัธุในทีสุ่ด 
       ก. การลา                ข. ภัยธรรมชาติ              ค. การนําสัตวมาเลีย้ง    ง. สารเคมีตกคางในดนิ 
16. อาหารประเภทใดใหพลงังานสงูสุดตอปริมาณอาหารหนึ่งกรัม 
       ก. โปรตีน                ข. คารโบไฮเดรต            ค. ไขมัน                        ง. วิตามินและเกลือแร 
17. ผลการทดสอบสารอาหารในขอใดไมถูกตอง 
      ก. มนัฝร่ัง + สารละลายไอโอดีน สารละลายเปลีย่นจากสีเหลืองเปนสีแดง 
      ข. ขนมปง + สารละลายไอโอดีน สารละลายเปลีย่นจากสีเหลืองเปนสีน้าํเงนิ 
      ค. ไกตุน + สารละลายคอปเปอรซัลเฟต สารละลายเปลี่ยนจากสนี้ําเงินเปนสีมวง 
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        ง.  กลวยทอด + ถูกับกระดาษขาว เมื่อแหงแลวบริเวณที่ถูสองกบัแสงจะโปรงแสง 
18. ขอใดเปนปจจัยทีท่ําใหความตองการพลังงานของรางกายมีความแตกตางกนั  
        ก.  เพศ     ข.  อายุ                ค.  กิจกรรมที่ทาํ                 ง. ทกุขอ 
19. ขอใดปฏิบัติไมถูกตองในการกนิอาหาร 
       ก. กนิอาหารสุกใหม   ค. เลือกกินแตอาหารที่ชอบ  
       ข. กนิอาหารครบ 5 หมู  ง. กินอาหารทีม่ีสีตามธรรมชาติ 
20. สารปรุงรสอาหารลกัษณะใดไมควรเลือกซื้อ 
       ก. ภาชนะไมบุบ หรือชาํรุด ค. นาํมาใสถุงแบงขายในราคาถูก  
       ข. มีฉลากขางกลองชัดเจน ง.  มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินคา 
21. เพราะเหตใุดพอคา แมคา จงึตองใสสีผสมอาหารลงในอาหาร 
       ก. สีสวยงามนารับประทาน ค. ทาํใหอาหารอยูไดนาน 
       ข. เพิ่มคุณคาทางโภชนาการ ง.  เพิ่มปริมาณอาหารมากขึ้น 
22. ขอใดไมใชประโยชนของสารแตงสีที่สกัดไดจากพืช 
       ก. ทาํใหอาหารอยูไดนาน ค. ทาํใหอาหารมีกลิ่นหอม  
       ข. ทําใหอาหารมีรสชาติอรอย ง. ทาํใหอาหารมีสีสวยงาม 
23. ถาในระบบนิเวศไมมีผูยอยสลายจะเปนอยางไร 
       ก. ขยะมจีํานวนมาก  ข. อาหารมีจาํนวนมาก  ค. ปาไมอุดมสมบูรณ  ง.  ส่ิงมีชีวิตไมสูญพันธุ 
24. ต๊ักแตนกนิใบพืช หนอนกนิใบพืช  นกกินหนอนกนิตั๊กแตน  นกถกูงูรัดตายกลายเปนซากเนาเปอย 
งูถูกเหยีย่วจับกิน จากเหตุการณดังกลาวผูยอยสลาย และบริโภคขั้นสุดทายคือขอใด 
       ก. พืช  ต๊ักแตน          ข. หนอน  ต๊ักแตน ค. จุลินทรีย ง ู            ง. จุลินทรีย เหยี่ยว  
25. ขอใดเปนแหลงผลิตอาหารที่ใหญที่สุด 
       ก. พืช                       ข. สัตว ค. มนุษย                   ง. สิงแวดลอม 
26. ขอใดไมใชการปรับตัวของสิ่งมีชวีิตใหเขากับสภาพแวดลอม 
       ก. งูมีสีเขียวออนเหมือนใบไม ค. ลูกเสือมีลายตามลําตวัเหมือนแมเสือ 
       ข. จิง้จกมีสีน้ําตาลเหมือนเปลือกไม ง. ใบของกระบองเพชรเปลีย่นเปนหนาม 
27. ขอใดเปนประโยชนของทรัพยากรธรรมชาต ิ
       ก. เปนแหลงอาหาร   ค. รักษาสมดลุของระบบนิเวศ 
       ข. เปนแหลงที่อยูอาศยั  ง.  ทุกขอ 
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28 ขอใดเปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
      ก. มเีทาไรใชใหหมด  ค. หามใชทรัพยากรธรรมชาติ  
      ข. ใชอยางประหยัด คุมคา  ง. มีไวครอบครองใหมากที่สุด 
29. ขอใดกลาวไมถูกตองเกีย่วกับการเคลือ่นที่ของวัตถ ุ
       ก. วัตถุเปลี่ยนรูปราง  ค. วัตถเุปลี่ยนตําแหนง 
      ข. วัตถุเปลี่ยนทิศทาง  ง. ทุกขอ 
30. การกระทาํขอใดเกิดแรงเสียดทานมากที่สุด 
       ก. วิง่แขงในโคลน  ค. การกลิ้งลกูบอลบนพืน้ราบ 
       ข.  ใชน้าํมันทาเข็มรอยมาลัย ง. การพับจรวดใหมีหวัแหลาม 
 
เฉลย 
1 ง 2 ข 3 ค 4 ข 5 ค 6 ข 7 ก  8 ก 9 ง 10 ข 11 ง 12 ข 13 ง 14 ก 15 ก 16 ค 17 ก 18 ง 19 ค 20 ค 
21 ก 22 ก 23 ก 24 ง 24 ก 26 ค 27 ข 28 ข 29 ง 30 ก 
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ภาคผนวก ช 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

ในการนําหลักสูตรไปทดลองใชในสถานศึกษา 
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แบบประเมินความพึงพอใจ 
ในการนําหลักสูตรไปทดลองใชในสถานศึกษา 

 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองวางที่ตรงกบัระดับความพงึพอใจของทานในการนาํหลกัสูตร
เพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยการนําตนเองสาํหรับผูเรียนในระดับประถมศกึษาไปทดลองใชในสถานศกึษา 

ระดับความพึงพอใจ  
รายการแระเมิน นอย

ที่สุด 
นอย ปาน

กลาง 
มาก  มาก

ที่สุด 
ดานผูวิจัย      
1. ความรับผิดชอบในการทํางาน      
2. การมีสวนรวมการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียน      
3.  ความมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูเรียนและครูผูสอน      
4. การใหคําแนะนําและชวยเหลือในการจัดการเรียนรู 
ที่เปนประโยชน 

     

ดานเอกสารหลักสูตร      
5. มีความครบถวน สมบูรณ      
6. มีความชัดเจน อานเขาใจงาย      
4. นําไปใชในการจัดการเรียนรูไดตามสภาพจริง      
8. นําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนรูกับระดับชั้นอื่นๆ       
9. ความสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา      
10. กระบวนการจัดเรียนรูที่ใชเหมาะสมกับผูเรียน      
11. เปนตัวอยาง ในการจัดทําหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู      
12. ระยะเวลาในการทดลองใชมีความเหมาะสม      
ดานผูเรียน      
13. มีการพัฒนาดานคุณลักษณะที่พึงประสงค      
14. มีการพัฒนาดานความรู อารมณและสังคม      
15. มีความกระตือรือรนในการเรียนรู       
16. มีทัศนคติที่ดีตอวิชาที่เรียน      
ครูผูสอน      
17. มีความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน      
18. มีแหลงคนควาเพิ่มเติมในการจัดการเรียนรู      
19. ครูผูสอนมีความกระตือรือรนที่ไดพัฒนาตนเอง      
20. นําความรูไปประยุกตใชในการจัดการเรียนรูกลุมสาระอื่นๆ       
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ความคิดเห็นเพิ่มเติมที่อยากจะบอกเลาแกผูวิจยั 
 

1. ดานผูวจิัย 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

2. ดานเอกสารหลักสูตร 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

3. ดานผูเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

4. ดานครูผูสอน 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

ขอขอบพระคุณคณะครูทุกทานไว  ณ  โอกาสนี ้
 
นางสาวลาวณัย  ทองมนต 

        นิสิตปริญญาเอกสาขาการวจิัยและพัฒนาหลักสตูร 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล    นางสาวลาวณัย  ทองมนต 
วันเดือนปเกิด    14  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2516  
สถานที่เกิด    อําเภอศรีสําโรง จงัหวัดสุโขทยั 
สถานที่อยูปจจุบัน 45/1 หมูที ่1 ตําบลวังลึก อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทยั 

64120 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน  ครูโรงเรียนบานวงัหนิ 
สถานทีท่ํางานปจจุบนั   โรงเรียนบานวงัหนิ อําเภอบานดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย 
ประวัติการศึกษา    
  พ.ศ. 2534  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
     จาก โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ  

อําเภอศรีสําโรง จงัหวัดสุโขทยั 
  พ.ศ. 2538  ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา) 
     จาก มหาวทิยาลัยราชภัฎพบิูลสงคราม 
     อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 
  พ.ศ. 2542  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยการศึกษา)  
     จาก จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
     กรุงเทพมหานคร 
  พ.ศ. 2550  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและพฒันาหลักสูตร)  
     จาก มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
     กรุงเทพมหานคร 
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