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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนากิจกรรมเสริมประสบการณ์ดา้นทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้วย learn 
science by practice ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. ศึกษาผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ดา้น
ทักษะทางวิทยาศาสตรด์้วย learn science by practice ของนักเรยีนช้ันประถม ศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนบ้าน
เขาน้้าเพชร อ้าเภอเมือง จังหวัดก้าแพงเพชร โดยใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ในด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์
ด้วย learn science by practice โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 37 คน ผลการวิจัยพบว่า การจดัการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณด์้านทักษะทางวิทยาศาสตรด์้วย Learn Science by Practice ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และผลการจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมนี้
ท้าให้นักเรียนมีการพัฒนา ดังนี้ 1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส้าคญัทางสถิติที่
ระดับ 0.01  2) ทักษะทางวิทยาศาสตร์ 13 ทักษะอยูใ่นระดับดี และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 5 ด้านจาก 8 ด้าน
อยูใ่นระดับดี 3) สมรรถนะส้าคญั 5 ประการและคณุลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ประการในระดับดี และ 4) มีทักษะ
จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 (3R 7C)  
  
ค้าส้าคัญ : กิจกรรมเสริมประสบการณ์ / ทักษะวิทยาศาสตร์ / เจตคติทางวิทยาศาสตร์ /  
              สมรรถนะส้าคัญและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ / ทักษะจ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 
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ABSTRACT 
This research has the aim as 1. to develop the experience appending activity in science skill 
by using “learn science by practice” which was efficiency 80/80 2. to study the output and 
outcome of the experience appending activity in science skill by using “learn science by 
practice” of grade 4-6’s students by using “learn science by practice” at Ban Kaonamphet 
School, Amphur Muang, Kamphaeng Phet Province. The sampling were 37 students in 2011. 
The results found that  the science learning efficiency by using “learn science by practice” for 
each of grade 4-6’s students were higher score than 80/80 standard score and the output and 
outcome of the experience appending activity in science skill by using “learn science by 
practice” were 1) the achievement of the education was pre-test score higher than post-test 
score which was significant different at the 0.01 level,  the students had 2) high to highest 
level in 13th science skill developing and 5 from 8 science attitudes, 3) high level in 5 desirable 
characteristics and 8 learner’s capacities, and developed their skill in 21st century completed 
for 3 R and nearly completed for 7 C : excepted the Cross-cultural understanding skill. 
 

Keyword : The Experience Appending Activity / Science Skill / Science Attitudes /    
               Desirable Characteristics and Learner’s Capacity / Skill in 21st Century 
 

ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 
การจัดการเรยีนการสอนวิทยาศาสตรเ์ป็นการสอนที่สามารถพัฒนาให้นักเรียนเกดิทักษะของการ

พัฒนาความคิด การแสวงหาความรู้ สืบเนื่องจากนักเรียนจะต้องมีการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
โดยในระดับประถมศึกษาจะเน้นทักษะวิทยาศาสตร์ 8 ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะการสังเกต 2) ทักษะการวัด       
3) ทักษะการจ้าแนก 4) ทักษะการหาความสัมพันธ์ 5) ทักษะการคา้นวณ 6) ทักษะการจัดกระท้าข้อมูลและสื่อ
ความหมาย 7) ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมลู และ 8) ทักษะการพยากรณ์ โดยที่ครสูามารถจัดวธิีการสอน
ได้หลากหลายวิธี เช่น การสอนแบบโครงงานเป็นฐาน การสอนแบบแก้ปัญหาเป็นฐาน การสอนแบบระดมพลัง
สมอง การสอนแบบสาธิต การสอนแบบสืบสวนสอบสวนและอื่นๆ แต่ละวิธีนี้เน้นการสอนให้นักเรียนได้ปฏิบตัิ 
ซึ่งการปฏิบัตินีจ้ะเพิ่มพูนความรู้ ทักษะให้แก่นักเรียน การจดัการเรยีนการสอนที่เน้นการเสริมประสบการณ์
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่โดยให้นักเรยีนไดม้ีส่วนร่วม ได้ฝึกปฏิบตัิ ท้าเป็นประจ้าในทุกครั้งจะเป็น
แนวทางหนึ่งที่สามารถพัฒนานักเรียนได้  ซึ่งสอดคล้องกับ (Simpson, 1972) ทีก่ล่าวว่า ทักษะปฏิบัติสามารถ
พัฒนาได้ด้วยการฝึกฝน ซึ่งหากไดร้ับการฝึกฝนที่ดีแล้วจะเกิดความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว ความเชี่ยวชาญ 
และความคงทน ผลของพฤติกรรมหรือการกระท้าสามารถสังเกตได้จากความรวดเร็ว ความแม่นยา้ ดังนั้น
รูปแบบการสอนที่ให้ผู้เรียนได้รับจากประสบการณ์ตรงด้วยการใหล้งมือปฏิบัติจริงที่มุ่งผสมผสานระหวา่งทฤษฎี
และภาคปฏิบตัิ ผลทีไ่ด้คือ นักเรียนได้เรียนรูด้้วยตนเอง รูปแบบการสอนนักเรียนใหเ้กิดผลดังข้างต้นสามารถ
จัดรูปแบบการเรยีนได้หลากหลายรูปแบบรูปแบบที่ดีแบบหนึ่ง ได้แก่ รูปแบบการเรียนรูเ้ชิงรุก (Active 
learning) ซึ่ง Faculty Development Academy, Walailak University (2012) อธิบายว่า Active Learning 
เป็นกระบวนการในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ทีผู่้เรยีนต้องไดม้ีโอกาสลงมือกระท้ามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว 
ต้องจัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนได้การเรยีนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโตต้อบ และการวิเคราะห์ปญัหา อีกทั้งให้
ผู้เรยีนได้ใช้กระบวนการคดิขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า โดยรายวิชา
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วิทยาศาสตร์สามารถด้าเนินการจดัการเรียนการสอนได้ซึ่ง Chumnankit, B. (2006, pp.1-7) กล่าวว่า การ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรเ์ชิงรุกเป็นการเรียนการสอนทีนักเรียนต้องค้นหาเนื้อหา เพื่อก่อให้เกิดองค์
ความรู้โดยการพดู การเขียน การอ่าน การสะท้อนความคิด หรือการตั้งค้าถาม ซึ่งเป็นการเรยีนที่มีคณุค่า น่า
ตื่นเต้น สนุกสนาน ท้าทายความสามารถ นักเรยีนได้เรยีนรู้ตามความสอดคล้องของตนเอง ได้ลงมือคดิและ
กระท้าอย่างมีความหมายสามารถน้าความรูไ้ปใช้ในชีวิตประจ้าวันซึง่มีผลต่อมาตรฐานคณุภาพการศึกษาของ
โรงเรียนมาตรฐานหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน  
 โรงเรียนบ้านเขาน้้าเพชร ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต้าบลคลองแมล่าย อ้าเภอเมือง จังหวัดก้าแพงเพชร สังกัด
ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก้าแพงเพชรเขต 1 มีผลการประเมิน O-Net ในปี 2553ในสาระวิชา
วิทยาศาสตร์ต่้ากว่าร้อยละ 35 และมีผลการประเมินรอบ 2 ของส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ในระดับประถมศึกษาของมาตรฐานเกี่ยวกับนักเรยีน พบว่ามีผลการประเมินต่้าสดุ ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คดิ
ไตรต่รองและมีวิสยัทัศน์ มาตรฐานท่ี 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่าง และ มาตรฐานท่ี 7 ผูเ้รียนมีทักษะในการท้างาน รักการท้างาน สามารถท้างานร่วมกับผู้อืน่ได้ และ
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  ซึ่ง สมศ. (Office of Nation Education Standards and Quality Assessment, 
2006, p.3) ได้เสนอประเด็นที่ควรพัฒนาที่ส้าคัญประเด็นหนึ่ง คือ นักเรียนต้องมีความรู้ ทักษะในด้านการคิด 
การแสวงหาความรู้ รวมทั้งทักษะที่จ้าเป็นในการด้ารงชีวิตซึ่งทางโรงเรียนให้ความส้าคัญ ซึ่งการจัดการเรียนการ
สอนที่จะเพิ่มทักษะด้านการคดิ การแสวงหาความรู้ และทักษะที่จ้าเป็นที่สามารถเชื่อมโยงได้กับการจดัการเรียน
การสอน ดังนั้นโรงเรียนบ้านเขาน้า้เพชรจึงควรปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาในสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โดยมุ่งสร้างสรรค์กิจกรรมการพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนภายใตเ้งื่อนไขว่ารูปแบบการ
สอนจะต้องเป็นกิจกรรมท่ีเน้นผูเ้รยีนเป็นส้าคญัโดยนักเรียนจะต้องมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทีด่ีต่อ
วิทยาศาสตร์ สมรรถนะส้าคญัของผู้เรยีน คุณลักษณะที่พึงประสงคต์ามพระราชบัญญตัิการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 รวมถึงทักษะจ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง ให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามมาตรฐานการประกันคณุภาพการศึกษา 
คณะนักวิจัยจึงน้าแนวคิดการจัดการเรยีนวิทยาศาสตรร์ูปแบบการเรยีนรู้เชิงรุกโดยพัฒนากิจกรรมเสรมิ
ประสบการณ์ด้านทักษะวิทยาศาสตร์ learn science by practice ขึ้น 

ซึ่งกิจกรรมที่จดันี้เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่บูรณาการ 3 รูปแบบการสอนเข้าด้วยกัน คือ 
การเรยีนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรูผ้่านประสบการณ์ และการเรยีนรูผ้่านโครงงาน โดยคณะนักวิจัยหวังให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์จากการปฏิบัตจิริงซึ่งเป็นประสบการณ์ตรง พัฒนาให้ผูเ้รียนมีความสนใจใคร่รู้ 
และได้มีการสอนที่เน้นการปฏิบตัิเพื่อสามารถพัฒนานักเรียนให้มีทักษะวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
รวมถึงสมรรถนะส้าคญั คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับ พ.ศ.2551 
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้ โดยน่าจะเกิดผลกับนักเรียนในหลายด้านตามที่หลักสตูรและการ
ประกันคณุภาพการศึกษาควบคุมให้ได้มาตรฐานได้ในท่ีสดุ    
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมเสรมิประสบการณด์้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้วย learn science  by  

practice  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 
2. เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณด์้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้วย learn science  

by  practice  สาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ ดังนี ้
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      2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  
4-6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรยีน 
      2.2 ผลการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานชาติ
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6  
      2.3 ผลการพัฒนาสมรรถนะสา้คญัของผู้เรียนและคณุลักษณะที่พึงประสงคต์าม
พระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
      2.4 ผลการพัฒนาทักษะจ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6  
 

สมมุติฐานการวิจัย 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนที่เรียนด้วยกิจกรรมเสรมิประสบการณ์ในดา้นทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ ด้วย learn science by practice หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา   
    ในการวิจัยครั้งนี้คณะนักวิจยัไดจ้ัดท้ากิจกรรมเสริมประสบการณ์ในด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ ด้วย 
learn science  by  practice สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วงช้ันท่ี 2 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 โดยบูรณาการการเรียนการสอนเชิงรุก (Active 
Learning) ที่บูรณาการรปูแบบการสอนที่หลากหลายเข้าด้วยกัน ภายใต้การเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรยีนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ และการเรียนรูผ้่านโครงงานเป็นไปตามแนวคดิ Active Learning ของ Manopichetwatana, S. 
(2004, p.27) Faculty Development Academy, Walailak University (2012) และBruner, quoted in  
Covtrakoon, S., 2005, p.214 และเนื้อหาการจัดท้าแผนการเรยีนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2551 ที่ใช้การสอนด้วยกิจกรรมเสรมิประสบการณ์ในด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ ด้วย learn science by 
practice ดังนี ้
    ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4 จ้านวน 2 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยที ่1 การด้ารงชีวิตของพืช หน่วยท่ี 2 ดินใน
ท้องถิ่น  
       ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จ้านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยที่ 1 การสืบพันธุ์ของพืช หน่วยท่ี 2 
เสียงและการได้ยิน  หน่วยท่ี 3 สมบัติของวัสดุในชีวิตประจ้าวัน  
     ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ้านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยที่ 1 การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต  
หน่วยท่ี 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม หน่วยท่ี 3 หินและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก  
   2. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ นักเรยีนโรงเรยีนบ้านเขาน้้าเพชร ช้ันประถมศึกษาปทีี ่4-6 
     กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาน้้าเพชร ช้ันประถมศกึษาปีทที ่4-6 ปีการศึกษา 2554 
จ้านวน 37 คน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 (10 คน) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 (11 คน) และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
(16 คน)   
 3. ขอบเขตด้านตัวแปร 
    3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในด้านทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ “learn science by practice” สาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
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    3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่  
        3.2.1 ประสิทธิภาพของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ “learn 
science by practice”สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
               3.2.2 ผลของการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ “learn science  
by practice” ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ การพัฒนา
ทักษะทางวิทยาศาสตร์และเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาสมรรถนะส้าคญัของผู้เรียนและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ และการพัฒนาทักษะจ้าเป็นในทศวรรษท่ี 21  
 4. ขอบเขตเวลา 
    การด้าเนินการศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันท่ี 17 
พฤษภาคม-31 ธันวาคม 2554 เวลา 30 สัปดาห์ โดยช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จ้านวน 66 คาบ ช้ันประถมศึกษา   
ปีท่ี 5 จ้านวน 68 คาบ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ้านวน 64 คาบ และด้าเนินการประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
ในเดือนมกราคม 2555 
 

วิธด้ีาเนินการวิจัย 
 คณะนักวิจัยด้าเนินการศึกษาเป็น 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การพัฒนากิจกรรมเสริมประสบการณ์ในด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้วย learn science 
by practice สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
ด้าเนินการเป็นขั้นตอน โดย 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรยีนเป็น
ส้าคัญแบบการเรียนเชิงรุกการสอนสาระวิทยาศาสตร์ ให้แก่ครูโรงเรียนบ้านเขาน้้าเพชรทั้งโรงเรยีน  2) ระดม
สมองของครู ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ คณะนักวิจัยสร้างแนวปฏิบตัิในการจัดกิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตร์เชิง
รุกในช่วงช้ันท่ี 2 3) ครูจัดท้าแผนจัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมเสรมิประสบการณ์แบบ Learn Science by 
Practice สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงช้ันท่ี 2 โดยครูคดัเลือกเนื้อหาจากค้าอธิบายรายวิชาเพื่อจดัท้าแผน
จัดการเรียนรู้ซึ่งด้าเนินการ ดังนี ้3.1) ครูทบทวนการจัดกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกบัหลักสตูร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 3.2) ครูทบทวนการบูรณาการรูปแบบการจัดกิจกรรมการสอน
วิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรร่วมกับทักษะและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ คุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
สมรรถนะผู้เรยีนตามหลักสูตร กับทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 3.3) ครูวิเคราะห์และก้าหนดจุดประสงค์ 
และเนื้อหา โดยยดึเนื้อหาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสตูร โดย
ออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design เพื่อสร้างแผนจดัการเรียนรู้ จากนั้นแบ่งเนื้อหาออกเป็น
เรื่องๆ เรยีงล้าดับจากง่ายไปหายากและสมัพันธ์สอดคล้องกัน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ระดับช้ัน และจ้าแนก
ตามเนื้อหาหลัก ได้แก่  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จ้านวน 2 หน่วยการเรียนรู้ (24 แผนจัดการเรียนรู้, 66 คาบ)  
ได้แก่ หน่วยท่ี 1 การด้ารงชีวิตของพืช (13 แผนจัดการเรียนรู้, 42 คาบ) หน่วยท่ี 2 ดินในท้องถิ่น (11 แผน
จัดการเรียนรู้ 24 แผน) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ้านวน 4 หน่วยการเรียนรู้ (30 แผนจัดการเรียนรู้, 68 คาบ)   
ได้แก่ หน่วยท่ี 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ (1 แผนจดัการเรียนรู้, 8 คาบ) หน่วยท่ี 2 การสืบพันธุ์ของพืช (12 แผน
จัดการเรียนรู้, 26 คาบ) หน่วยท่ี 3 เสียงและการได้ยิน (9 แผนจัดการเรยีนรู้, 20 คาบ)  หน่วยท่ี 4 สมบัติของ
วัสดุในชีวิตประจ้าวัน (7 แผนจัดการเรยีนรู้, 14 คาบ) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ้านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ (28 
แผนจัดการเรยีนรู้, 64 คาบ) ได้แก่ หน่วยท่ี 1 การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต (8 แผนจัดการเรียนรู้, 16 คาบ) 
หน่วยท่ี 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (9 แผนจัดการเรยีนรู้, 26 คาบ) หน่วยท่ี 3 หินและการเปลี่ยนแปลงของเปลือก
โลก (11 แผนจัดการเรียนรู้, 22 คาบ) 3.4) ครูก้าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนและแหล่งเรียนรู้
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โดยอาศัยการบูรณาการรูปแบบการสอน 3 รูปแบบเข้าด้วยกันในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก คือ 
การเรยีนรู้แบบร่วมมือ (การแบ่งกลุ่มนักเรียนแล้วให้นักเรียนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท้างาน ร่วมอภปิราย   
ร่วมสรุป) การเรียนรูผ้่านประสบการณ์ทางตรงและทางอ้อม (การสาธิต การศึกษาของจริง การสา้รวจ การฝึก
ปฏิบัติ การทดลอง) และการเรยีนรู้ผ่านโครงงาน 3.5) ครูก้าหนดแบบประเมินผลการจดักิจกรรมในแตล่ะแผน
จัดการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 4) ครูน้าเสนอแผนจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเสรมิประสบการณ์ดา้น
ทักษะวิทยาศาสตร์ learn science by practice เนื้อหาตามหลักสตูรก้าหนด พร้อมด้วยแบบประเมนิก่อน
เรียน/หลังเรียนและระหว่างเรยีน ต่อคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อการวิพากษแ์ละช้ีแนะ โดยมีผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน ซึ่งผู้มี
ประสบการณ์การสอนวิทยาศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือเป็นวิทยากรอบรมครูวิทยาศาสตร์มาไม่ต่า้กว่า 5 ปี 
และผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีเชี่ยวชาญการสอนวิทยาศาสตร์) 5) ครูน้าผลการประเมินและวิพากษ์มาปรบัแก้แล้ว
น้าเสนอผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม (IOC) อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมากท่ีสุด คือ มี
ค่าเฉลี่ย 4.67 6) คณะนักวิจัยและครูได้น้าแผนจัดการเรยีนรู้ที่ผา่นการประเมินนีไ้ปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
โดยไม่ได้ try out เนื่องจากปี 2554 เป็นปีแรกของการปรับใช้หลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นปีแรก  
7) คณะนักวิจัยและผู้บริหารสถานศึกษาร่วมเข้าสังเกตการณ์ ช้ีแนะและวิพากษ์ผลการจดัการเรียนรู้กบัครู เดือน
ละครั้ง รวม 7 ครั้ง 8) ครูด้าเนินการประเมินประสิทธิภาพของการจดัการเรียนการสอนด้วยกจิกรรมเสริม
ประสบการณ์ในด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้วย learn science by practice เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
ประสิทธิภาพ ได้แก่ แบบประเมินผลงาน แบบสังเกตพฤติกรรม กับผลงาน และแบบทดสอบหลังเรียนรายแผน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบคา่ร้อยละของคะแนนระหวา่งเรียนและค่าร้อยละของคะแนนหลังเรียน  

ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาผลการจัดกจิกรรมเสริมประสบการณ์ด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้วย learn 
science by practice สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาค้นควา้เชิงทดลอง 
(Experimental Design) ที่มีกลุ่มประชากรในแตล่ะระดับชั้นเรียนจา้นวนน้อย ผู้ศึกษาจึงใช้แบบกลุ่มเดียว
ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง One Group Pre-test Post-test Design โดยคณะนักวิจยัด้าเนินงานกับกลุ่ม
ตัวอย่าง ในภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ปีการศึกษา 2554 (17 พฤษภาคม-31 ธันวาคม 2554) จ้านวน 30 สัปดาห์ 
โดยครูเป็นผูจ้ัดกิจกรรมภายใต้การชี้แนะและวิพากษ์ของผู้เชี่ยวชาญและคณะนักวจิัย ซึ่งด้าเนินการเก็บข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมลู โดยมีการศึกษาดังต่อไปนี้    
     2.1 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตรข์องนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  
4-6 ด้วยแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
จ้านวน 2 หน่วยการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ้านวน 3 หน่วยการเรยีนรู้และ ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 
จ้านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ โดยใหห้น่วยการเรียนรูล้ะ 20 ข้อ เป็นแบบเลือก ตอบ 4 ตัวเลือก โดยช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 มี 40 ข้อ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มี 60 ข้อ  และช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มี 60 ข้อ ซึ่ง
แบบทดสอบนี้ผ่านการให้ค้าช้ีแนะและการวิพากษ์จากผู้เช่ียวชาญจ้านวน 3 คน แล้วน้าไปทดสอบกับนกัเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 เป็นนกัเรียนโรงเรียนบา้นเขาน้้าเพชร อ.เมือง  จ.ก้าแพงเพชร และนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นนักเรยีนโรงเรียนดงซ่อมวิทยา อ.เมือง  จ.ตาก โดยทดสอบในสัปดาห์แรกของการเปิดภาค
เรียนในปีการศึกษา 2554 และดา้เนินการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของการจัดการเรียนการสอนด้วย
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ในด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ ด้วย learn science by practice   
      2.2 การศึกษาทักษะทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานชาติของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โดยใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ในด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ ด้วย learn science by  
practice ซึ่งมเีครื่องมือ ดังนี้  
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            2.2.1 แบบประเมินทักษะทางวิทยาศาสตร์โดยครูและคณะนักวิจัยร่วมจัดท้าและผ่านการให้
ค้าช้ีแนะและการวิพากษ์จากผูเ้ชี่ยวชาญจ้านวน 3 คน น้ามาใช้ประเมินกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4-6 ปี
การศึกษา 2554 (จ้านวน 37 คน) คณะนักวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยจากมาตราส่วนประมาณค่า   
3 ระดับ และใช้เกณฑ์เมื่อนักเรยีนมีคะแนนตั้งแต่ 1.51, 2.01 และ 2.51 ขึ้นไป หมายถึง นักเรียนมีทกัษะ
วิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานชาติในระดับ ปานกลาง ดี และดีที่สดุ 
            2.2.2 แบบประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์โดยคณะนักวิจัยได้พิจารณาคัดเลือกเครื่องมือมา
จากผู้ด้าเนินการวิจยัที่สร้างไว้แล้วและน้าคดัเลือกประยุกต์ใช้โดยประยุกต์จากแบบประเมินเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ของ Anantanasagun, D. (2004) โดยแบบประเมินเปน็แบบทดสอบแบบปรนยั จ้านวน 24 ข้อ   
มี 4 ตัวเลือก ท่ีครอบคลมุเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ 8 ด้าน และประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ กับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5-6 ปีการศึกษา 2555 (จ้านวน 21 คน) คณะนักวิจัยวิเคราะห์ข้อมลูโดยหาค่าร้อยละ ซึ่งใช้
เกณฑ์การประเมินจากคะแนน 5 ระดับ ซึ่งใช้เกณฑเ์มื่อนักเรียนมีคะแนนร้อยละต่้ากว่า 40, 50, 60, 70 และ   
80 ข้ึนไป หมายถึง นักเรียนมเีจตคติทางวิทยาศาสตร์ในระดับน้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด  
     2.3 การศึกษาสมรรถนะส้าคัญของผู้เรียนและคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราชบญัญัติการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด้วยแบบประเมินสมรรถนะส้าคญัของผู้เรียนและคณุลักษณะที่พึงประสงค์โดยแบบประเมนิเป็นแบบ
สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกของนักเรียน ในแต่ละแผนจัดการเรียนรู้ โดยผ่านช้ีแนะและการวิพากษ์จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน แล้วน้ามาประเมินระหว่างการสอนตามแผนจัดการเรยีนรู้และคณะนักวิจัยวเิคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่าเฉลี่ยจากมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ ซึ่งใช้เกณฑ์เมื่อนักเรียนมคีะแนนตั้งแต่ 1.51, 2.01 และ 
2.51 ข้ึนไป หมายถึง นักเรียนมสีมรรถนะส้าคญัของผู้เรยีนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ระดับปานกลาง มาก 
และมากทีสุ่ด ตามล้าดับ  
     2.4 การศึกษาทักษะจ้าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ด้วยแบบประเมิน
การเกิดทักษะจา้เป็นในศตวรรษท่ี 21 โดยผ่านการช้ีแนะและการวิพากษ์จากผู้ทรงคณุวุฒิ 3 คน แล้วน้ามา
ประเมินระหว่างการสอนตามแผนจัดการเรียนรู้ และคณะนักวิจยัวิเคราะห์ข้อมลูด้วยแบบสังเกตพฤตกิรรม
นักเรียนท่ีเกิดทักษะจ้าเป็นในศตวรรษท่ี 21 โดยการหาค่าเฉลี่ยจากมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ ซึ่งใช้เกณฑ์
เมื่อนักเรียนมีคะแนนตั้งแต่ 0.51 1.51, 2.01 และ 2.51 ขึ้นไป หมายถึง นักเรียนมีทักษะจ้าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
ในระดับน้อย ปานกลาง ดี และดทีี่สุด 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนากิจกรรมเสริมประสบการณ์ในด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้วย learn science by 

practice สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ชิงรกุเป็นการ
จัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เป็นการจัดการเรยีนการสอนที่มีประสทิธิภาพ โดยเมื่อเปรียบเทียบค่าร้อยละของ
คะแนนระหวา่งเรียนกับคา่ร้อยละของคะแนนหลังเรียนมีค่าสูงกว่า 80/80 โดยช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีค่า
ประสิทธิภาพ 82.93/86.06  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีค่าประสิทธิภาพ 91.96/91.76  และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 มีค่าประสิทธิภาพ 89.90/90.61  

2. ผลของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรม Learn Science by Practice แก่นักเรยีนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 สามารถท้าให้นักเรียนเกดิการพัฒนาในดา้นต่างๆ ดังนี้ 
      2.1 การจัดการเรียนสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรม Learn Science by Practice 
แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6  เป็นการจัดการเรียนการสอนทีท่้าให้เกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีโดยค่า
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ร้อยละของคะแนนหลังเรียนมีค่ามากกว่าค่าร้อยละของคะแนนก่อนเรียน และค่าร้อยละของคะแนนหลังเรียนใน
ทุกระดับชั้นมีค่าตั้งแต่ร้อยละ 80 ดังแสดงในตารางที่ 1 ต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตรด์้วยกิจกรรม Learn Science by Practice     
              ของนักเรียนช่วงช้ันที่ 2 จ้าแนกตามหน่วยการเรยีนของระดับชั้น  
 

ระดับชั้น ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน 

ความก้าวหน้า 
(ร้อยละ) 

t P-value 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 51.00 : 80.00 30 4.36** 0.00 
หน่วยท่ี 1 การด้ารงชีวิตของพืช  54.00 : 80.00    
หน่วยท่ี 2 ดินในท้องถิ่น 48.00 : 80.00    
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 52.13 : 86.07 34.41 3.16** 0.00 
หน่วยท่ี 1 การสืบพันธุ์ของพืช  56.36 : 80.00    
หน่วยท่ี 2 เสียงและการได้ยิน   50.00 : 89.10    
หน่วยท่ี 3 สมบัติของวัสดุในชีวิตประจ้าวัน  50.00 : 89.10    
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 55.83 : 89.19 34.45 6.87** 0.00 
หน่วยท่ี 1 การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต   57.50 : 88.75    
หน่วยท่ี 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 60.00 : 88.75    
หน่วยท่ี 3 หินและการเปลี่ยนแปลงของ  
             เปลือกโลก                     50.00 : 90.00    

  

      2.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ “learn science by practice” หลังจากเรียนแล้วมีทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ครบ 13 ทักษะ มีคุณลักษณะผู้มเีจตคติทางวิทยาศาสตร์ในระดับปานกลาง โดยมีรายข้อระดับมาก
ขึ้นไป 5 ข้อจาก 8 ข้อ ดังแสดงในตารางที่ 2 ต่อไปนี้  
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ตารางที่ 2 เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5-6 ปีการศึกษา 2555  
 

คุณลักษณะผู้ที่มีเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

ป.5 (n=10) ป.6 (n=11) รวม (n=21) 
ร้อยละ ระดับ ร้อยละ ระดับ ร้อยละ ระดับ 

1. ความอยากรู้อยากเห็น 47.22 น้อยที่สุด 33.33 น้อยที่สุด 40.00 น้อยที่สุด 
2. ความมีเหตมุีผล 59.97 น้อย 82.69 มากที่สุด 67.00 ปานกลาง 
3. การไม่ด่วนลงข้อสรุป 80.55 มากที่สุด 82.05 มากที่สุด 82.57 มากที่สุด 
4. ความมีใจกว้าง 78.33 มาก 79.49 มาก 76.00 มาก 
5. การใช้ความคิดเห็นเชิง   
   วิพากษ์วิจารณ์ 

36.11 น้อยที่สุด 53.85 น้อย 45.33 น้อยที่สุด 

6. ความเป็นปรนัย 58.33 น้อย 92.31 มากที่สุด 74.00 มาก 
7. ความซื่อสัตย ์ 88.89 มากที่สุด 79.49 มาก 84.00 มากที่สุด 
8. การยอมรับข้อจ้ากดัและเจต  
    คติเกี่ยวกับโลกทัศน ์

65.51 ปานกลาง 84.62 มากที่สุด 73.33 มาก 

ค่าเฉลี่ย 64.36 ปานกลาง 73.48 ดี 66.78 ปานกลาง 
 

      2.3 การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ด้วยกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ “learn science by practice” ท้าให้นักเรียนมีสมรรถนะผู้เรยีนและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราชบัญญตัิการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2551 โดยการวิเคราะห์จากแบบ
สังเกตพฤติกรรมและแบบประเมนิผลงานในระหว่างเรียน ดังนี ้ 
            2.3.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4-6 มีสมรรถนะที่สา้คัญ 5 ประการตามเกณฑ์
การประเมินทุกคน โดยนักเรยีนมสีมรรถนะในระดับดมีาก 2 สมรรถนะ คือ การสื่อสารและการคดิ สว่นอีก 3 
สมรรถนะอยู่ในระดับดี โดยพิจารณาจาก ดังแสดงในตารางที่ 3 ต่อไปนี้  
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ตารางที่ 3 สมรรถนะตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
              ปีท่ี 4-6 โรงเรียนบ้านเขาน้้าเพชร อ.เมือง จ.ก้าแพงเพชร  
 

สมรรถนะ 
ประถมศึกษา 

ปีที่ 4 (10 คน) 
ประถมศึกษา 

ปีที่ 5 (11 คน) 
ประถมศึกษา 

ปีที่ 6 (16 คน) ค่าเฉลี่ย 
x̅ 

 
สรุป 

x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 2.71 0.45 2.79 0.41 2.50 0.51 2.67 ดีมาก 
2. ความสามารถในการคิด 2.29 0.46 2.66 0.48 3.00 0.00 2.67 ดีมาก 
3. ความสามารถในการ 
   แก้ปัญหา 

2.63 0.49 2.10 0.31 2.43 0.50 2.37 ดี 

4. ความสามารถในการใช้ 
   ทักษะชีวิต 

2.58 0.50 2.34 0.48 2.00 0.00 2.30 ดี 

5. ความสามารถในการใช้ 
   เทคโนโลย ี

2.29 0.46 2.21 0.41 2.25 0.44 2.26 ดี 

รวมเฉลี่ย 2.50 0.20 .42 0.29 .44 0.37 2.45 ดี 
 

            2.3.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4-6 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์8 ประการ 
โดยมรีะดบัของคุณลักษณะในระดบัดีถึงดีมาก ดังแสดงในตารางที่ 4 ต่อไปนี ้
 

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช    
             2551 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรยีนบ้านเขาน้้าเพชร อ.เมือง จ.ก้าแพงเพชร  
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประถมศึกษา     
ปีที่ 4 (10 คน) 

ประถมศึกษา 
ปีที่ 5 (11 คน) 

ประถมศึกษา 
ปีที่ 6 (16 คน) 

รวม
เฉลี่ย สรุป 

1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2.58 2.79 3.00 2.82 ดีมาก 
2 ซื่อสัตย์สจุริต 2.13 2.90 3.00 2.74 ดีมาก 
3 มีวินัย   2.29 2.90 2.61 2.61 ดีมาก 
4 ใฝ่เรียนรู ้ 2.54 2.38 2.40 2.43 ดี 
5 อยู่อย่างพอเพียง   2.38 2.79 3.00 2.77 ดีมาก 
6  มุ่งมั่นในการท้างาน 2.67 2.21 2.00 2.24 ดี 
7 รักความเป็นไทย 2.38 2.62 3.00 2.72 ดีมาก 
8 มีจิตสาธารณะ 2.50 2.41 2.00 2.23 ดี 

รวมเฉลี่ย 2.43 2.63 2.63 2.57 ดีมาก 
 

3. การด้าเนินการจัดกิจกรรมรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ด้วยกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ “learn science by practice ตามแผนการเรียนรู้ที่ครผูู้สอน
วิทยาศาสตร์จัดท้าสามารถส่งเสรมิการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วย 3 R (Reading Writing 
Arithmetic) และ 7 C (Critical thinking & problem solving, Creativity & innovation, Cross-cultural 
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understanding, Collaboration teamwork & leadership, Communication information & media 
literacy, Computing & ICT literacy และ Career & learning skill) โดยวิเคราะหผ์ลจากแบบสังเกตของ
อาจารย์และผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม พบว่านักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ได้เกือบ
ครบทุกทักษะ ยกเว้นทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural 
understanding) ที่ครูขาดการด้าเนินการ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนที่ใช้กิจกรรมเสรมิประสบการณ์ด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ 

“Learn Science by Practice” ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เนื่องจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ใช้กิจกรรมเสรมิประสบการณ์ด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
“Learn Science by Practice” เป็นเพราะ 1) แผนจดัการเรียนรู้ทีใ่ช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ดา้นทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ “Learn Science by Practice” นี้ได้ผ่านการศึกษาและวางแผนใหส้อดคล้องกับหลักสูตรที่
ก้าหนดไว้โดยผ่านการวเิคราะห์หลักสูตรให้ถ่องแท้ เป็นไปตามแนวคิดของ Siriratanajit, A. (2014) ที่กล่าวว่า
การจัดกิจกรรมจะต้องมาจากการวิเคราะหห์ลักสูตร ตามตารางการวิเคราะหห์ลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่ง
กระท้าอย่างละเอียดตามตัวช้ีวัดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้กระท้าอย่างถูกต้องตามหลักวิชาและกิจกรรม
การเรยีนการสอนมีความผูกพันและเป็นไปตามตัวช้ีวัดในหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 2) แผนจัดการ
เรียนรูจ้ากการวิจยันี้มุ่งใช้กิจกรรมการเรยีนการสอนเชิงรุกโดยกจิกรรมการเรียนการสอนที่จดัไว้ตามแผนจัดการ
เรียนรู้นี้บรูณาการหลายวิธีเขา้ด้วยกัน ได้แก่ การศึกษาสังเกตจากของจริง การลงมือปฏิบตัิ การทดลอง การ
สืบเสาะหาความรู้ การอภิปราย ภายใต้การท้างานร่วมกัน  ท้าให้นักเรียนได้พบเห็นจากสิ่งรอบตัว ไดร้ว่มมือร่วม
ใจท้างานเป็นกลุ่ม ส่งผลให้นักเรียนสามารถจ้า เข้าใจ และแก้ปัญหาขั้นต้นได้บ้างตามวุฒิภาวะที่สอดรบั
มาตรฐานและตัวช้ีวัดการเรียนรู้ของหลักสูตร เป็นไปตามแนวคดิของ Poodeach, A. (1998, pp.57-58) ที่ว่า 
การจัดการเรยีนการสอนเชิงรุกเปน็การจัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งเสรมินักเรียนเกดิความเข้าใจจากการลงมือกระท้า 
และก่อให้เกิดทักษะต่างๆ โดยเกิดขึ้นได้จากการมีวัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การใช้เครื่องมือท่ีหลากหลาย 
ตัวเลือกให้นักเรียนเลือกกิจกรรมของตนเอง หรือการแก้ปัญหาด้วยวิธีการของตน นักเรียนได้สื่อสารสิง่ที่ก้าลังท้า
กับผู้อื่น และการได้รับการสนับสนุนกระตุ้นให้นักเรียนลงมือกระทา้เป็นระยะจากครู สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ Wonnasuth, W. (2007, pp.80-81) ที่ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุม่สาระการเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ พบว่า แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 85.74/80.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก้าหนด 80/80   

2. ผลของการจัดกิจกรรมกิจกรรมเสรมิประสบการณด์้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ “learn science  
by practice” สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 สามารถท้าให้นักเรียนมีการพัฒนาใน
ประเด็นต่างๆ ดังนี ้
     2.1 นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีโดยคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนและสูง
กว่าเกณฑ์ที่ก้าหนด (ร้อยละ 80) อย่างมีนัยส้าคญัที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจดัการเรียนการสอน
วิชาวิทยาศาสตรด์้วยกิจกรรมเสรมิประสบการณ์ทักษะทางวิทยาศาสตร์ Learn science by practice เป็น
กิจกรรมที่ใช้การจดัการเรียนรู้เชิงรุกที่เน้นให้นักเรียนร่วมมือกันลงมอืปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มๆ สมาชิก
ภายในกลุ่มมีโอกาสได้ท้ากจิกรรมตามใบงานทุกคน ทุกด้าน กล่าวคอืนักเรียนได้อ่าน ได้ปฏิบัติ ได้เขียน มี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรยีนด้วยกัน และเพื่อนนักเรียนนอกกลุม่ รวมทั้งกับผู้สอน มีการร่วมอภิปรายแลกเปลีย่นความรู้
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ความคิดเห็นอย่างเต็มทีส่ร้างการจดจ้าได้ยาวนานจากประสบการณ์ตรง ดังนั้นนักเรียนจึงมีความรู้ความเข้าใจใน
ตนเอง มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชามีผลใหค้่าคะแนนร้อยละของหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคญั
ที่ระดับ .05 นั่นคือเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ Tantipalashewa, K. (2000, 
pp.41-53) ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรเ์ชิงรุกเป็นการสอนที่กระตุ้นความใคร่รู้ใคร่เห็นของ
นักเรียน การได้หยิบได้จับ สมัผสั ได้เห็น เป็นการกระตุ้นการเรียนรูท้ั้งสิ้น ครูต้องจัดกิจกรรมการสอนที่ให้โอกาส
นักเรียนได้ลงมือกระท้าและได้คิดอย่างแท้จริง ซึ่งการเรียนรู้นั้นหากเป็นการสานต่อประสบการณด์้วยแล้วจะเป็น
การจ้าที่ยาวนาน รวมทั้งแนวคิดของ (Bruner, quoted in Covtrakoon, S., 2005, p.214) ที่กล่าวว่า       
การเรยีนรู้ที่เกิดจากการลงมือกระท้าท้าให้เกิดการเรียนรูไ้ดม้ากที่สดุ และแนวคิดของ Faculty Development 
Academy, Walailak University (2012) ทีว่่า Active Learning เป็นกระบวนการในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้
ที่ผู้เรียนต้องไดม้ีโอกาสลงมือกระท้ามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้การเรียนรู้โดย
การอ่าน การเขียน การโตต้อบและการวิเคราะห์ปญัหาอีกทั้งให้ผู้เรยีนได้ใช้กระบวนการคิด   ขั้นสูง ได้แก่    
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่ากับ ซึ่งสอดคล้องกบัผลงานวิจัยของ Manopichetwatana, S. 
(2004, p.27) ว่า การจัดการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการที่เน้นผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรยีนรู้    
เชิกรุกมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .01 มีคะแนนเฉลีย่สูงกว่าเกณฑ์ที่ก้าหนด (ร้อยละ 70) นอกจากน้ียังสอดคล้องกับการวิจัยของ 
(Akinoglu & Tandogan, 2006, pp.71-81) ได้ศึกษาผลที่เกดิจากการจัดการเรยีนการสอนวิทยาศาสตรเ์ชิงรุก
ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อศกึษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่า การจัดการเรยีนการสอนวิทยาศาสตรเ์ชิง
รุกมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้นอย่างมีนัยส้าคญัที่ระดับ .05  
     2.2 การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เชิงรุกด้วยกจิกรรมเสริมประสบการณ์ Learn science 
by practice ที่ใช้การเรยีนรู้เชิงรกุท่ีบูรณาการวิธีการสอนเน้นความร่วมมือทั้งของนักเรียนกับนักเรียนและ
นักเรียนกับครูทั้งการวางแผน การทดลอง หรือการศึกษาจากของจรงิ การสรุปผล และการนา้เสนอผล รวมทั้ง
การเรยีนรู้ผา่นโครงงานเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนปฎิบัติงานร่วมกันเป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรูจ้ากประสบการณต์รง ได้พบเห็นจากสิ่งรอบตัว จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนส่งผลต่อ
นักเรียน แม้หลายครั้งท่ีครูกระตุ้นให้นักเรียนมีความอยากรู้อยากเหน็และความคิดเห็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์ แต่
อย่างไรก็ตามในภาพรวมกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมทีส่ามารถพัฒนานกัเรียนให้มีทักษะวิทยาศาสตร์ เจตคติที่ดีทาง
วิทยาศาสตร์ สมรรถนะที่จ้าเป็น มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ดังต่อไปนี ้

2.2.1 นักเรียนเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ และทักษะกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์ขั้นผสม 5 ทักษะ ครบทั้ง 13 ทักษะ ซึ่งมากกว่าท่ีหลักสูตรก้าหนด โดยในช่วงช้ันท่ี 1-2           
(ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6) หลักสตูรก้าหนดใหม้ีทักษะขั้นพ้ืนฐาน 8 ทักษะ และนักเรยีนมีระดับเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ในระดับดีถึงดีที่สดุ 5 ด้านจาก 8 ด้าน อาจเนื่องจากการจัดการเรยีนรู้เชิงรุกด้วยกิจกรรมที่ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติ ร่วมคิดแก้ปญัหา แลกเปลี่ยนความรู้และท้างานร่วมกันเป็นกลุ่มนั้น กระตุ้นใหผู้้เรยีนมีปฏิสัมพันธ์
กัน ได้วางแผน ด้าเนินการ และสรุปที่เน้นการอ่านให้คดิ ให้หาข้อตกลงต่างๆ เช่น กระบวนการแสวงหาความรู้ 
กระบวนการด้าเนินงานตามใบงาน กระบวนการสรุปการปฏิบตัิงานด้วยผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
นักเรียนจะไดค้วามรูจ้ากตนเองและกลุม่ แล้วจึงมาสรุปเป็นผังมโนทัศน์ความเชื่อมโยงองค์ความรู้จากกิจกรรม 
กิจกรรมต่างๆ ท่ีครูจดัในแผนจดัการเรยีนรู้ของหน่วยการเรียนรู้หนึ่งๆ จะมีกิจกรรมหลากหลาย เช่น ก้าหนดให้
อ่าน เล่นเกม ทดลอง ส้ารวจ อภปิราย เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมที่หลากหลายนี้ท้าให้มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี 
นักเรียนน่าจะมีความสุข สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ และร่วมกันท้ากิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมดังกลา่วไดส้ร้าง
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ทักษะทางวิทยาศาสตร์และเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียนได้ดี ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ Faculty 
Development Academy, Walailak University (2012) ที่ระบุว่า Active Learning เป็นกระบวนการในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผูเ้รียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระท้ามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ต้องจัดกิจกรรมให้
ผู้เรยีนได้การเรียนรูโ้ดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการวิเคราะห์ปัญหา อีกท้ังให้ผู้เรียนได้ใช้
กระบวนการคดิขั้นสูง ได้แก่ การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า และแนวคดิของ Dechsri, P. 
(2002, p.53) ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบเชิงรุกทีม่ีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายท้าให้มี
บรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี ผู้เรียนมคีวามสุขกับการไดเ้คลื่อนย้ายตัว สนใจว่าจะต้องเรียนรู้อะไรในเรื่องต่อไป
สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ และการร่วมกันท้ากิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนสิน้เวลาของคาบเรยีน และสอดคลอ้งกับการ
วิจัยของ (Comia & Ryan, 2000, pp.1-237) ที่ศึกษากิจกรรมที่ใช้ในการเรยีนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ 
การใช้บทละคร การเรยีนการสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุก การเรียนรู้จากการเคลื่อนไหว การเรียนจากสญัลักษณ์ 
การเรยีนจากการเล่น การเรยีนโดยใช้บทบาททางสังคมและการศึกษาทางกายภาพ พบว่า นักเรียนมเีจตคติที่ดี
ต่อการเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการวิจัยของ (Akinoglu & Tandogan, 2006, 
pp.71-81) ได้ศึกษาผลที่เกดิจากการจัดการเรยีนการสอนวิทยาศาสตรเ์ชิงรุกในการเรยีนวิชาวิทยาศาสตรเ์พื่อ
ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เจตคติทางวิทยาศาสตร์และความคดิรวบยอดทางวิทยาศาสตร์ พบว่า เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มควบคุมหลังเรียนด้วยการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุกดีขึ้น มีเจตคติ
ทางบวกต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มคีวามกล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นเพิม่มากข้ึน 

2.3 การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เชิงรุกด้วยกจิกรรมเสริมประสบการณ์ Learn science 
by practice ท้าให้นักเรียนพัฒนาสมรรถนะส้าคัญ 5 ด้านและคณุลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ด้านในระดับดี 
เนื่องจากการจัดการเรียนรู้นี้เน้นให้นักเรียนได้ท้างานแบบร่วมมือ โดยกิจกรรมที่จัดในแตล่ะแผนจัดการเรยีนรู้มี
ความหลากหลาย เช่น การทดลอง การอภิปราย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และอื่นๆ กิจกรรมเหลา่นี้เป็นฐาน
การฝึกและพัฒนาให้นักเรียนเกิดและพัฒนาสมรรถนะและคณุลักษณะที่พึงประสงค์ได้อย่างดี เป็นไปตามแนวคิด
ของ (Ruangsuwan, C., n.d. quoted in BMAMedia Service Center, Info Media Innovation, Bangkok 
Education, 2015) ได้กล่าวไว้ว่า ลักษณะส้าคญัของการจัดการเรยีนรู้เชิงรุกเป็นการเรียนการสอนทีพ่ัฒนา
ศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา การแก้ปัญหาและการน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้ ผู้เรียนได้เรียนรู้
ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินยัในการท้างานและการแบ่งหน้าทีค่วามรับผิดชอบ แนวคิดของ (Slavin, 1987, 
quoted in Sawanakunanont, Y., 2000, p.36) กล่าวว่า สมาชิกในกลุ่มจะรับผดิชอบในสิ่งท่ีได้รับการสอน
และช่วยเพื่อนให้เกิดการเรียนรูด้้วย มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีเป้าหมายในการท้างานร่วมกัน คือ 
เป้าหมายของกลุม่ และแนวคดิของ Husen (1994 quoted in Sawanakunanont, Y., 2000, p.36) ได้กล่าว
ว่า การเรียนแบบร่วมมือเป็นการแบ่งปันความคิดซึ่งกันและกันในการท้างานในการเรยีนและมีความรบัผิดชอบใน
กลุ่มด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ Manopichetwatana, S. (2004, p.27) ทีพ่บว่าการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรยีนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เชิกรุกท้าให้นักเรียนมีคุณลักษณะและทักษะที่
พึงประสงค์ดีขึ้น  
     2.4 นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 คือ 3R 7C ให้เกิดได้จากการจัดการเรยีน
การสอนวิชาวิทยาศาสตรด์้วยกิจกรรมเสรมิประสบการณ์ Learn science by practice เนื่องจากการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์เป็นการสอนแบบเชิงรกุด้วยกิจกรรมจากการเรยีนการสอนนี้เน้นให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัตไิด้ทดลองด้วยตนเอง หรือนักเรียนได้พบเหน็จากสิ่งรอบตัว จากแหล่งเรยีนรูท้ั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียนภายใต้รูปแบบการสอนที่หลากหลายที่ครูจดัให้เป็นการเปดิโอกาสให้นักเรยีนไดอ้่านฟังคิด
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พูดเขียนปฏิบตัิและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มผู้เรยีนทั้งก่อนและหลังกิจกรรมที่ครผูู้สอนก้าหนดในใบ
งาน เช่น การสังเกต การทดลอง การอภิปราย การศึกษาแหล่งความรู้ในโรงเรียน อธิบายผังมโนทัศนข์องเนื้อหา
ที่เรียน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักเรียนนอกกลุ่มรวมทั้งครูเมื่อน้าเสนอหน้าช้ันเรยีน เป็นตน้ ซึ่งสิ่งท่ี
กล่าวมาข้างต้น เป็นการสร้างทักษะในศตวรรษท่ี 21 ใหแ้ก่นักเรียนนั่นเอง เป็นไปตามแนวคิดของ 
(Ruangsuwan, C., n.d. quoted in BMAMedia Service Center, Info Media Innovation, Bangkok 
Education, 2015) ระบุว่าการจัดการเรยีนการสอนแบบ Active Learning เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์
ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิดอย่างลุ่มลึก ผู้เรียนจะเป็นผู้จดัระบบการเรยีนรู้ด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมการเรียนการ
สอนเน้นทักษะการคดิขั้นสูง โดยเป็นการเรยีนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา 
การแก้ปัญหาและการน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้ เปิดโอกาสใหผู้้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สงูสุด ผู้เรียน
สร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรูด้้วยตนเอง ผู้เรยีนมีส่วนร่วมในการเรยีนการสอนทั้งในด้านการสร้างองค์
ความรู้ การสร้างปฎิสัมพันธ์ร่วมกนั และร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผดิชอบร่วมกัน 
การมีวินัยในการท้างาน และการแบ่งหน้าท่ีความรับผดิชอบ และเปน็กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนบรูณาการ
ข้อมูล, ข่าวสาร, สารสนเทศ, และหลักการสู่การสร้างความคิดรวบยอดความคิดรวบยอด สอดคล้องกบังานวิจัย
ของ Manopichetwatana, S. (2004, p.27) สรุปว่า การเรียนรู้เชิงรุกเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้มีบทบาทในการ
รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองอย่างกระปรี้กระเปรา่ โดยการลงมือท้าและคดิสิ่งที่ตนก้าลังกระท้า จากข้อมูล
หรือกิจกรรมการเรียนการสอนทีไ่ด้รับผา่นทางการอ่าน พูด ฟัง คิด เขียน อภิปราย แก้ปญัหาและมีปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม และงานวิจัยของ (Comia & Ryan, 2000, pp.1-237) พบว่า การเรียนการสอนวิทยาศาสตรเ์ชิงรุกท้า
ใหป้ฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความสามารถในการแก้ปัญหา การท้างานกลุ่ม การระดมพลังสมอง ความสัมพันธ์ใน
ห้องเรียนมีระดับสูงขึ้น ซึ่งผลที่เกดิขึ้นดังกล่าวข้างต้นนี้ คือ ทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 นั่นเอง 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้ 

         1. ผู้บริหาร คณะครูและศึกษานิเทศควรร่วมมือกันเพื่อขยายผลหรือต่อยอดการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เชิงรุกเพื่อสร้างให้นักเรียนเกดิทักษะทางวิทยาศาสตร์ครบ 13 ทักษะในระดับประถมศึกษา  
        2. ผู้บริหารและครผูู้สอนควรรว่มกันพิจารณาสร้างหรือประยุกตก์ิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์เชิงรุกหรือร่วมกันเลอืกสื่อการเรยีนการสอนหรือสื่อสังคมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์เพื่อกระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น  
         3. ครูผู้สอนควรเพิ่มเงื่อนไขการปฏิบัติงานท่ีเน้นให้นักเรียนไดร้่วมแสดงความคิดเห็นหรือเวทีการ
น้าเสนอที่มาจากการใช้ความคิดเห็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์  
         4. ครูผู้สอนควรจัดกจิกรรมใหน้ักเรียนได้ศึกษาทดลองเรื่องเดยีวกันแต่ใช้วิธีด้าเนินงานท่ีแตกต่าง
กันตามการแสวงหาความรู้ของนักเรียน เพื่อเป็นการเพิ่มกิจกรรมท่ีสร้างทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม 
ต่างกระบวนทัศน ์(Cross-cultural understanding) ให้เกิดแก่นักเรียน  
         5. ผู้บริหาร คณะครูและศึกษานิเทศควรให้ความส้าคญักับชุมชนเพื่อขยายผลและต่อยอดการ
พัฒนาหลักสตูรท้องถิ่นที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกแบบบูรณาการให้สามารถเสริมประสบการณ์ทางทักษะ
วิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ สมรรถนะส้าคัญของผูเ้รียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ในแผนจัดการเรยีนรู้ในเพียงแผน 
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ข้อเสนอแนะในการท้าการวิจัยในครั้งต่อไป 
    1. ควรมีการศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการสนับสนุนการเรียนรู้เชิงรุก 
    2. ควรขยายผลศึกษาการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกในระดับช้ันอื่นๆ หรือรายวิชาอื่นๆ  
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