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การศึกษาการจัดกิจกรรมและผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
รายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง มนุษย์กับสิง่ แวดล้อม โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับประถม
ศิริศุกร์ ศิริโชคชัยตระกูล** เครือวัลย์ ธรรมเสาวภาคย์* วิไล พิพัฒน์มงคลพร* กุลจิรา รักษนคร*
โสภา ชุณหรัชพันธุ์* มนัชยา ศรีจินดา** ทิพย์ฤทัย ไกรศรีวรรธนะ**
ปีที่ทําวิจัยเสร็จ ปีพ.ศ. 2554
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1. ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7
ขั้น (7E) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับประถม 2. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคม
ศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับประถม
โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ให้มีจํานวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของ
คะแนนเต็ม
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การวิจัยเชิงทดลองแบบ The One – shot case study กลุ่มเป้าหมายที่ใช้
ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ห้อง 3/1) ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ศึกษาศาสตร์) ระดับประถม จังหวัดขอนแก่น จํานวน 39 คน เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล 1) แผนการจัดการ
เรียนรู้ วิชาสังคมศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม จํานวน 7 แผน 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการวิจัยพบว่า
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) นักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้
ค้นพบไปสู่ปัญหาใหม่ที่ยังสงสัย นําไปสู่การสํารวจและค้นหา เสาะหาความรู้ต่อไปไม่หยุดยั้ง และสามารถนํา
ความรู้และวิธีการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
2.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 (ยูนิทC1) ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับประถม โดย
ใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 30.43 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 76.08 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือร้อยละ 75 และมีจํานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 30 คน จากนักเรียน
จํานวนทั้งหมด 39 คน คิดเป็นร้อยละ 77 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือร้อยละ 75
* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับประถม
**อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับประถม
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ความเป็นมา
ความเจริญทางวิทยาการและเทคโนโลยีด้านต่าง ๆของโลกยุคโลกาภิวัตน์ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางด้าน สังคม และเศรษฐกิจของทุก ๆ ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องทําการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของชาติให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งถือเป็นกลไกที่สําคัญในการ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของชาติ เพื่อสร้างคนที่เป็นทรัพยากรที่สําคัญของชาติให้เป็นผู้มีความรู้ ความ
เข้าใจในการดํารงชีวิต การอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากร ที่มี
อยู่อย่างจํากัด การพัฒนา การเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ทําให้เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มี
ความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่างและมีคุณธรรม สามารถนําความรู้ไปปรับใช้และมีความสุขใน
การดํารงชีวิตให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลกมีศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขันและพร้อมที่จะ
ร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ,2551)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2545ได้กําหนดให้การศึกษาเป็น
กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การสืบ
สานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการการจัด
สภาพแวดล้อม การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งได้กําหนดให้สถานศึกษามีบทบาท
ในการจั ด ทํ า หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพปั ญ หาในชุ ม ชน สั ง คม ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ รวมถึงจัดให้
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน เป็นประโยชน์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ รวมถึงการประยุกต์ความรู้มาใช้
ป้องกันและแก้ไขปัญหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ฝึกการ
ปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ
อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน โดยผู้สอนอํานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้ง
สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้และสามารถสร้างองค์
ความรู้ได้เอง สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้มาแล้วเข้ากับสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ได้ ทําให้ผู้เรียนเข้าใจสามารถสร้างองค์
ความรู้ได้เองและนําไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตจริงโดยคํานึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน (กรมสามัญ
ศึกษา, 2543) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ( พ.ศ. 2550 – 2554) ได้
ชี้ให้เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้ มีคุณธรรม และมีความรอบรู้อย่างเท่าทัน ให้มีความพร้อม
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่สังคมฐานความรู้
ได้ อ ย่ า งมั่ น คง แนวทางการพัฒ นาคนดัง กล่า วมุ่ ง เตรี ย มเด็ ก และเยาวชนให้ มีพื้ น ฐานจิ ต ใจที่ ดี ง าม มี จิ ต
สาธารณะ พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะและความรู้พื้นฐานที่จําเป็นในการดํารงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศแบบยั่งยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549) ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมี
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คุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทักษะ ด้านเทคโนโลยี สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กรมวิชาการ, 2551)
การจัดการศึกษาควรจัดให้เด็กได้รับการพัฒนาให้เติบโต และเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต มีพลังความคิด มี
จิตใจที่เข้มแข็ง สามารถสะสมเพิ่มพูนพลังความดี รับรู้เรียนรู้ในสิ่งที่ดีงาม รู้จักตนเอง เห็นคุณค่าของผู้อื่น มี
ศักดิ์ศรี มีจิตใจที่ดีงาม จะเป็นพลังของชีวิต ในการที่จะสร้างสรรค์พัฒนางาน การดําเนินชีวิตได้อย่างมีสุข เป็น
กําลังสําคัญในการพัฒนาชาติ ในทางตรงกันข้าม หากจิตใจไม่ได้มีการพัฒนาให้เจริญตามวัยอันควร อ่อนแอ
และสับสน ทําให้ขาดเป้าหมายในการพัฒนางาน และชีวิต และจะส่งผลให้เกิดความบกพร่องทางจริยธรรม
อาจเป็นอันตรายต่อตนเอง ส่วนรวมสังคม และประเทศชาติได้ ยิ่งในสภาพสังคมปัจจุบันที่มีปัญหาในการ
ดํารงชีวิต ความอ่อนแอของสถาบันครอบครัว การรับวัฒนธรรมค่านิยม วัฒนธรรมจากภายนอกที่ส่งผลต่อการ
ดําเนินชีวิตที่สงบสุขตามวิถีไทย การพัฒนาสังคมจึงควรเริ่มต้นที่เด็กได้รับภูมิคุ้มกัน ได้รับการพัฒนาที่ถูกวิธี
และเป็นระบบ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ การกระตุ้นประสบการณ์การเรียนรู้ และปฏิสัมพันธ์เชิงบวกเป็นสําคัญ
ส่งผลให้สมองเรียนรู้ให้ถึงขีดสุดตามศักยภาพ เสริมพลังจิตใจให้เข้มแข็ง สะอาด กล่าวคือ คิดเป็น คิดชอบ มี
วินัย มีความเพียร มองด้านบวก และมองเห็นความสวยงามของสรรพสิ่งรอบตัว (สํานักงานคณะกรรมการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ2545) ปัญหาหลักของกระบวนการเรียนการสอนในปัจจุบัน คือ การที่ครูใช้วิธีการสอน
แบบปูพรม โดยไม่คํานึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน ที่มีความสามารถในการรับรู้ที่แตกต่างกัน (สุมณฑา พรหมบุญ,
2544) ความสามารถของเด็กไทยโดยเฉพาะทักษะการเรียน การคิด การทํางาน การอยู่ร่วมกันในสังคม อยู่
ในระดับต่ํา (กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทวงศึกษาธิการ, 2540)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วัฎจักรการเรียนรู้ (Inquiry Cycle) เป็นรูปแบบการเรียน
การสอนที่ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ (Constructivism) เป็นกระบวนการที่นักเรียนจะต้องสืบค้น เสาะหา
สํารวจตรวจสอบและค้นคว้าด้วยวิธีการต่าง ๆ จนทําให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและเกิด การรับรู้ความรู้นั้น
อย่างมีความหมาย จึงจะสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของนักเรียนเอง และเก็บข้อมูลไว้ในสมองได้อย่าง
ยาวนาน สามารถนํามาใช้ได้เมื่อมีสถานการณ์ใด ๆ มาเผชิญหน้า (สาขาชีววิทยา สสวท, 2550) การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นสามารถที่จะพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ได้ จึงมีความ
เหมาะสมที่จะนํามาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เนื่องจากเป็นรูปแบบการสอนโดยให้นักเรียนเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองหรือสร้างความรู้
ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้อํานวยความสะดวกเพื่อให้นักเรียนบรรลุเป้าหมาย (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2544) และ
เน้นให้ผู้เรียนเข้ามามีบทบาทร่วมในการเรียนการสอนมากขึ้น กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น
ส่งเสริมให้ผู้เรียนทํากิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้สูงขึ้น สอดคล้องกับคํากล่าวของ ยุพาพร ศรีสิทธิ์ (2549) กล่าวว่า การเรียนแบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น เป็นรูปแบบที่นักเรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยมีโอกาสเรียนรู้ได้อย่างสม่ําเสมอและ
ทั่วถึงทุกคน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยวรรณ ประเสริฐไทย (2551) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยการสอนบูรณาการแบบคู่ขนานด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น พบว่า นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
ในเนื้อหาที่เรียน มีการช่วยเหลือสนับสนุนให้กําลังใจซึ่งกันและกันในการทํางานกลุ่ม ได้ฝึกคิด ลงมือปฏิบัติด้วย
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ตนเอง สอดคล้องกับอัจฉรา ไชยสี (2552) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่องระบบนิเวศน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด และนักเรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก
จากแนวคิดและผลงานวิจัยดังกล่าว ทําให้ผู้วิจัยสนใจที่จะนํากระบวนการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ มาพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนด้วยการนํารูปแบบการสอนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
มาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นอกจากนั้นยังเป็นการตอบสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 2545 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ที่ต้องการให้นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ มีความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา และเป็นการปลูกฝัง
ให้นักเรียนมีความสามารถและทักษะในการคิดวิเคราะห์ เน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้โดยเชื่อมโยงความรู้
เดิมให้เกิดความรู้ใหม่ ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนสามารถจดจําความรู้ และสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่าง
เหมาะสม อีกทั้งการคิดวิเคราะห์ยังเป็นพื้นฐานในการพัฒนาความคิดระดับสูง เช่น การคิดวิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ มีการสร้างสรรค์ การคิดไตร่ตรอง เพื่อให้การเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับประถม มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ศึกษาศาสตร์) ระดับประถม
2. เพื่ อ ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรายวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับประถม โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ให้มี
จํานวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม
คําจํากัดความหรือนิยามศัพท์เฉพาะ
เพื่อให้การดําเนินการวิจัยมีความชัดเจน ผู้วิจัยจึงได้กําหนดศัพท์ที่ใช้ในวิจัยดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม หมายถึง คะแนน
ของนักเรียนที่ได้จากการทําแบบทดสอบวัดผลทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบปรนัย 30 ข้อ
และแบบอัตนัยจํานวน 10 ข้อ
2. การผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ในการวัดและประเมินผลทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม หมายถึง ร้อยละของนักเรียนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของ
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คะแนนเต็มตามวัตถุประสงค์ของผู้วิจัยที่จะให้นักเรียนได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 เป็นไปตามระดับผล
การเรียนระดับ 3.5 คือ ผลการเรียนเกือบดีมาก ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 75- 79
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle) ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation ) เป็นขั้นที่ครูตั้งคําถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้
แสดงความรู้เดิม เพื่อให้ครูรวู้ ่านักเรียนมีความรู้เดิมเท่าไร จะได้วางแผนการเรียนรู้ได้ถูกต้อง และครูได้รู้ว่า
นักเรียนควรจะเรียนเนื้อหาใดก่อนที่จะเรียนในเนื้อหานั้นๆ
2) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement ) เป็นการนําเข้าสู่บทเรียนหรือที่น่าสนใจ ซึ่ง
อาจจะเกิดขึ้นเองตามข้อสงสัย หรืออาจจะเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียนเอง หรือเกิดจากการอภิปราย
ในกลุ่ม เรื่องที่น่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลานั้นหรือเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงความรู้
เดิมที่ผู้เรียนได้เรียนรู้มาแล้ว เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างคําถาม กําหนดประเด็นที่จะศึกษา ในกรณีที่ยังไม่มี
ประเด็นใดน่าสนใจ ครูอาจจะให้ศึกษาจากสื่อต่าง ๆ หรือเป็นผู้กระตุ้นด้วยการนําเสนอประเด็นขึ้นมาก่อน
แต่ไม่ควรบังคับให้นักเรียนยอมรับประเด็นหรือคําถามที่ครูกําลังสนใจเป็นเรื่องที่จะใช้ศึกษา
3) ขั้นสํารวจและค้นหา (Exploration ) เมื่อทําความเข้าใจหรือประเด็นคําถามที่สนใจจะ
ศึกษาอย่างถ่องแท้แล้ว ก็มีการวางแผน กําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน กําหนด
ทางเลือกที่เป็นไปได้ ลงมือปฏิบัติเพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศหรือปรากฏการณ์ต่างๆ วิธีการตรวจสอบอาจ
ทําได้หลายวิธี เช่น ทําการทดลอง การทํากิจกรรมภาคสนาม การศึกษาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิง จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะใช้ในขั้นต่อไป
4) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เป็นขั้นนําข้อมูล ข้อสนเทศ ที่ได้มาวิเคราะห์
แปลผล สรุปผล และนําเสนอผลที่ได้ในรูปต่าง ๆ เช่น บรรยายสรุป สร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ หรือวาด
รูป สร้างตาราง ฯลฯ การค้นพบในขั้นนี้อาจเป็นไปได้หลายทาง เช่นสนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้ โต้แย้งกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ หรือไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ได้กําหนดไว้ แต่ผลที่ได้จะอยู่ ในรูปใดก็สามารถสร้างความรู้
และช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้
5) ขั้นขยายความรู้ (Expansion) เป็นการนําความรู้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิม
หรือแนวคิดที่ได้ค้นคว้าเพิ่มเติม หรือนําแบบจําลองหรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อื่น
ถ้าใช้อธิบายเรื่องต่างๆ ได้มากก็แสดงว่าข้อจํากัดน้อย ซึ่งก็จะช่วยให้เชื่อมโยงกับเรื่องต่างๆ และทําให้เกิด
ความรู้กว้างขวางขึ้น
6) ขั้นประเมินผล (Evaluation) หมายถึง ขั้นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ
ว่านักเรียนมีความรู้อะไรบ้าง อย่างไร และมากน้อยเพียงใด จากขั้นนี้จะนําไปสู่การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
เรื่องอื่นๆ
7) ขั้นนําความรู้ไปใช้ (Extension ) เป็นขั้นที่ครูจะต้องมีการจัดเตรียมโอกาสให้นักเรียน
เพื่อให้นักเรียนได้นําสิ่งที่ได้เรียนมาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวัน ครูจะเป็นผู้กระตุ้นให้
นักเรียนสามารถนําความรู้ทไี่ ด้รับไปสร้างความรู้ใหม่ที่เรียกว่า การถ่ายโอนความรู้
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ผลที่จะได้รับ
1. เป็นแนวทางพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดั บชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7
ขั้น โรงเรี ยนสาธิตมหาวิ ทยาลัยขอนแก่น
(ศึกษาศาสตร์) ระดับประถม
2. เป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
(ศึกษาศาสตร์) ระดับประถม ให้นักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้ค้นพบไปสู่ปัญหาใหม่ที่ยังสงสัย นําไปสู่การ
สํ า รวจและค้ น หา เสาะหาความรู้ ต่ อ ไปไม่ ห ยุ ด ยั้ ง และสามารถนํ า ความรู้ แ ละวิ ธี ก ารไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจําวัน
3.
ได้พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมโดยใช้วัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ศึกษาศาสตร์) ระดับประถมซึ่งเป็นแผนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
4. นักเรียนได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกวิธีดําเนินการวิจัยเชิงทดลองแบบ The One – shot case study มีแบบ
แผนการวิจัย X
O (ศิริพงษ์ เสาภายน, 2546)
โดย

X คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)
O คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ที่จัดกิจกรรมโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)
จํานวน 7 แผน 10 ชั่วโมง ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม จํานวน 40 ข้อ ข้อปรนัย 3 ข้ออัตนัย 10 ข้อ
วิธีการดําเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
ระดับประถม โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) โดยดําเนินตามขั้นตอนดังนี้
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1. ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรม ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวข้อง
2. ดําเนินการสร้างเครื่องมือเพื่อเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบแล้วแนะนํามาปรับปรุงแก้ไขตาม
คําแนะนํา
3. นําเครื่องมือที่ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา การใช้ภาษา และความสอดคล้องของข้อสอบแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับจุดประสงค์การเรียนรู้
และแก้ไขความถูกต้องของเนื้อหา และภาษาที่ใช้ตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ
4. นําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเพื่อนํามาวิเคราะห์
และปรับปรุงแก้ไขและหาคุณภาพเครื่องมือ
5. ได้เครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินการวิจัย คือแผนการจัดการเรียนรู้จํานวน 7 แผน แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
6. ดําเนินการสอนตมแผนการจัดการเรียนรู้จํานวน 7 แผน
7. ภายหลังการสอนครบทั้ง 10 ชั่วโมง ใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทดสอบความรู้นักเรียน
8. เขียนรายงานผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) จํานวน 7 แผน 10 ชั่วโมง
ผลการวิจัย
1. ด้านผลการจัดกิจกรรม
ผลจากการจัดกิจกรรมทําให้นักเรียนเกิดการพัฒนาดังนี้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การปฐมนิเทศกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7ขั้น (7E)
ทําให้นักเรียนได้เข้าใจในกระบวนการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) นักเรียน
ปฏิบัติทําตามขั้นตอนต่างๆ และทําใบกิจกรรมโดยการนําขั้นตอนแต่ละขั้นตอนของวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
(7E) มาใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สภาพแวดล้อมของชุมชนในอดีตและปัจจุบัน นักเรียนสามารถ
ตอบคําถามได้อย่างหลากหลาย มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ได้ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลข้อสนเทศ
ซึ่งผู้วิจัยได้ตั้งประเด็นคําถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ คือ “นักเรียนคิดว่าสาเหตุที่ทําให้
สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดจากสาเหตุใดบ้าง เพราะอะไร”และขั้นนี้ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มให้นักเรียนได้
ศึกษาใบความรู้ และได้ให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันศึกษาใบความรู้ แล้วบันทึกผลการศึกษาลงในกระดาษที่ครู
แจกให้ตามประเด็นนําทางที่กําหนดไว้ นักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปสร้างเป็นความรู้ใหม่ ที่เรียกว่า
“การถ่ายโอนการเรียนรู้” ในเรื่องของสภาพแวดล้อมในชุมชนของนักเรียนทั้งในอดีตและปัจจุบัน และ
ประโยชน์ที่จะนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรือ่ ง สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการดํารงชีวิต นักเรียนเกิดการซึมซับ
เนื้อหาเดิมและเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาเรื่องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคม ผู้วิจัยได้ตั้ง
ประเด็นคําถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าอะไรบ้างคือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทางสังคม นักเรียนได้ร่วมกันสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทาง
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และนําความรู้ที่ได้เรียนใน 2 คาบเรียนที่ผ่าน
มาไปประยุกต์ใช้จากสถานการณ์ “ถ้าวันหนึ่งน้ํามันหมดไปจากโลก ซึ่งน้าํ มันเป็นทรัพยากรที่จําเป็นในการ
ดํารงชีวิตหลายด้าน นักเรียนจะทําอย่างไร”พบว่านักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายและบอก
ถึงจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมว่าสําคัญอย่างไร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ลักษณะของเมืองและชนบท นักเรียนได้ดูลักษณะที่แตกต่างกัน
ของชุมชนเมืองและชุมชนชนบทและผลต่ อการดํารงชีวิต ได้ปฏิ บัติกิจกรรมการสํารวจและหาข้อมูลของ
ลักษณะของเมืองและนักเรียนรวมกลุ่มเพื่อทําการศึกษาใบความรู้ และตอบคําถามจากการศึกษาความรู้
เพื่อที่จะนําเสนอข้อมูลต่อเพื่อนทั้งชั้นเรียน นักเรียนให้ความร่วมมือภายในกลุ่มมีการแบ่งงานกันทําและ
สามารถรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง มลพิษที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์ นักเรียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับวีดิทัศน์ที่ได้ชมและบอกความสําคัญของการประหยัดทรัพยากรและสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการทําลาย
ทรัพยากรของมนุษย์ได้อย่างหลากหลายโดยนําข้อมูลข้อสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์ สรุปผล และนําเสนอผลที่ได้
ต่อเพื่อนๆ ในชั้นเรียน และนักเรียนได้ร่วมกันสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับมลพิษที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์
ผลกระทบที่เกิดขึ้นส่งผลอย่างไรและแนวทางร่วมกันเขียนการปฏิบัติตนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมรอบๆห้องเรียน
และทรัพยากรธรรมชาติใกล้ตัว
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์ นักเรียนได้ศึกษาวีดิทัศน์
เรื่อง การทําลาย (damage) และได้คิดวิเคราะห์เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาเข้าสู่เนื้อหาที่จะเรียนในคาบเรียนนี้ จาก
การทํากิจกรรม พบว่า นักเรียนให้ความสนใจในสื่อการสอนผู้วิจัยนําเสนอและได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวีดิ
ทัศน์ที่ชมอย่างหลากหลายเพื่อนําข้อมูลข้อสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์ สรุปผล และนําเสนอผลที่ได้ต่อเพื่อนๆ ใน
ชั้นเรียน นักเรียนได้ร่วมกันปฏิบัติตนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมรอบๆห้องเรียนและทรัพยากรธรรมชาติใกล้ตัว โดย
ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ได้ร่วมกันทํากิจกรรม ทําให้นักเรียนเกิดจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติตนเพื่อ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านของนักเรียนเอง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้7ขั้น (7E) ทําให้นักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้
ค้นพบไปสู่ปัญหาใหม่ที่ยังสงสัย นําไปสู่การสํารวจและค้นหา เสาะหาความรู้ต่อไปไม่หยุดยั้ง และสามารถนํา
ความรู้และวิธีการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ซึ่งสอดคล้องกับ กมลรัตน์ ฉิมพาลี (2552) ที่ศึกษาผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบหน่วยบูรณาการวิชาชีววิทยา
เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้7ขั้น พบว่า (1)นักเรียนมีการรับรู้
ค่านิยม ความตระหนัก (Awareness) ความยินดีหรือเต็มใจรับ (Willingness to Receive) และการควบคุม
ความสนใจ (Controlled or Selected Attention) ในระดับมากที่สุด สะท้อนผลจัดการเรียนรู้พบว่า
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นักเรียนสนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้ เกิดกระบวนการคิดจากการทดลอง การเชื่อมโยงความรู้ การใช้ภาษาใน
การสืบค้นข้อมูลและอยากให้มีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบนี้อีก (2) สะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
พบว่าเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาใน อนาคต และตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน เกิดการทํางานร่วมกันระหว่างครูผู้สอนเพื่อสนับสนุนผู้เรียนพัฒนาได้เต็มศักยภาพ
2. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับประถม ซึ่งจากการวิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( X ) เท่ากับ 30.43 จาก
คะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.08 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือร้ อยละ 75 มี ค่าส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 6.49 และมีจํานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 30 คน จากจํานวนนักเรียน 39 คน คิดเป็น
ร้อยละ 77 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 75
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับการสอนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้7ขั้น (7E)
1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ครูผู้สอนควรคํานึงถึงเวลาที่ใช้ในการจัด
กิจกรรมควรมีเวลามากพอเพื่อ ให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละขั้นอย่างเต็มความสามารถและเกิด
ประสิทธิภาพในการเรียนอย่างสูงสุด
2. ในการจัดการเรียนรู้ในขั้นสร้างความสนใจครูผู้สอนควรหากิจกรรมที่มีความน่าสนใจเพื่อกระตุ้นให้
นักเรียนมีความอยากรู้อยากเรียน จัดการนําเข้าสู่บทเรียนให้มีความน่าสนใจ และในขั้นสําเร็จและค้นหา
สําหรับเด็กเล็ก (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3) ครูควรหาสื่อ แหล่งเรียนรู้เตรียมไว้ให้สําหรับนักเรียนได้ค้นคว้าความรู้
อย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดผลดีต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น(7E) ส่วนใหญ่เป็นการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งควรมีการศึกษาและทําการวิจัยในรายวิชาอื่นๆเพื่อให้เกิด
ความหลากหลาย ทั้งแก่ผู้ที่สนใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) และผู้ที่
ต้องการพัฒนาทักษะการคิด การแก้ไขปัญหา การทํากิจกรรมกลุ่มแก่นักเรียนให้มีข้อมูลเพื่อการต่อยอดต่อไป
2. ควรมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้7ขั้น (7E) กับ
รูปแบบ หรือเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบอื่นๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งแก่ผู้สอนและนักเรียนในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. ในการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม ให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียนได้เกิดทักษะจากการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
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