


สารบัญ 

           หน้า 

สารจากอธิการบดี          I 
 
สารจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์         IV 
  
ประวติัยอ่องคป์าฐก           V 
ดร.สมเกียรติ  อริยะปรัชญา 
 
ประวติัยอ่องคป์าฐก          VI 
พณ ท่าน เอกอคัรราชทูต เดนมาร์กประจ าประเทศไทย 
H.E  Mikael   Hemniti  Winther 
 
คณะกรรมการจดังานประชุมคณะกรรมการจดัประชุมวชิาการ     VII 

      เร่ือง การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  
      Thinking Skills Development of Learners at the Primary and Secondary School Level 

 
กองบรรณาธิการ           VII 
 
รายช่ือผูท้รงคุณวุฒิอ่านพิจารณานิพนธ์ตน้ฉบบั       VII 
 
ก าหนดการงานประชุมวชิาการ         IX 

             
ตารางการน าเสนอผลงานทางวชิาการ        X 
 
สารบญับทความ           XVI 
 
 
 



             การประชุมทางวิชาการคร้ังท่ี 6  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต   2559                 วนัท่ี  27 กุมภาพนัธ์ 2559 
                Proceedings  of  The  Sixth Conference  2016 of  Faculty of  Education,  Rangsit  University                                27  February 2016 

 
 

I 
 

สารของอธิการบดี ดร.อาทติย์ อุไรรัตน์ 
 ในนามของมหาวทิยาลยัรังสิต  ผมขอกล่าวค าตอ้นรับทุกท่านเขา้สู่การประชุมวิชาการ คร้ังท่ี 6  
จดัโดยคณะศึกษาศาสตร์เป็นบริการสังคมวชิาการ ประจ าปีการศึกษา  
 ส าหรับในปีน้ีหวัขอ้ในการประชุมวชิาการใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน
ในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  ซ่ึงเป็นหวัขอ้ท่ีมีความทา้ทายอยา่งยิ่งต่อครู อาจารย ์และนกัการ
ศึกษาในปัจจุบนั  
 ในวนัน้ีผมอยากจะแสดงขอ้คิดท่ีเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนท่ีเป็นคนไทย ว่า 
เราควรค านึงถึงลกัษณะการถ่ายทอดทางความคิด  การท่ีวฒันธรรมเป็นปัจจยัส าคญัในการก าหนด
ลกัษณะทางการคิด  และครู อาจารย ์หรือนกัการศึกษาไทย ควรท าอยา่งไรเพื่อให้การพฒันาทกัษะการ
คิดของผูเ้รียนเป็นไปไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
ลกัษณะการถ่ายทอดทางความคิด 
 เม่ือเราพดูถึงลกัษณะของการคิดหรือการถ่ายทอดทางความคิด  ส่ิงน้ีจะมีลกัษณะเป็นนามธรรม
ท่ีไม่ง่ายนักต่อการท่ีจะเขา้ใจอย่างลึกซ้ึง  หากเรามองลกัษณะของการคิดเป็นภาพของเส้นท่ีอาจเป็น
เส้นตรง  เส้นโคง้  หรือเส้นท่ีแสดงวงกลม  อาจจะท าให้เราเขา้ใจไดว้า่เรามีลกัษณะการแสดงออกทาง
ความคิดของเราไดอ้ยา่งไร  ผมขอยกตวัอยา่งงานศึกษาคลาสสิคของนกัวิจยัช่ือ Robert Kaplan (1966) 
ซ่ึงไดศึ้กษาวิจยัการถ่ายทอดความคิดของคนผ่านภาษาต่างๆ  ผมจะไม่ลงในรายละเอียด แต่จะขอยก
ประเด็นใหญ่คือ คนท่ีมีภาษาทางตะวนัตกมกัมีความคิดเป็นเส้นตรง มีขั้นตอน อาจจะลองคิดถึง Flow 
chart หรือ Diagram แสดงล าดบัของการคิด  การคิดในลกัษณะน้ีจะมีการแยก (Analytical) การรวมกลบั 
(Synthetic) และการยกขอ้ดีขอ้ดอ้ยของส่ิงท่ีเป็นประเด็นการคิดพร้อมดว้ยเหตุผลหรือหลกัฐานประกอบ 
(Critical)  
 ส่วนคนท่ีใชภ้าษาทางตะวนัออก ยกเอาภาษาไทยของเราเป็นตวัอยา่งก็ได ้ เส้นของความคิดจะ
มีลักษณะเป็นวงคล้ายพวงมาลัย  ความคิดจะด าเนินไปและอาจจะมีประเด็นอ่ืนแทรกมาประกอบ  
จากนั้นจะสามารถออกจากประเด็นนั้นๆ และสามารถด าเนินต่อไปได้  จะไม่มีลกัษณะเป็นเส้นตรง  
อย่างไรก็ตามผูท่ี้เรียนวิทยาศาสตร์จะสามารถสังเกตล าดบัความคิดท่ีเป็นเส้นตรง และมีขั้นตอนได้
โดยง่าย   
 เม่ือเราทราบลกัษณะของการคิดเช่นน้ีแลว้ เราจะเห็นไดว้่าความคิดเชิงตะวนัตกอย่างเช่นใน
ภาษาองักฤษจะท าให้ผูใ้ชภ้าษาเขา้ถึงการแยกหรือการวิเคราะห์  การรวมหรือการสังเคราะห์  และการ
ยกเหตุหรือผลสนบัสนุน หรือไม่สนบัสนุนประเด็นใดประเด็นหน่ึงไดโ้ดยไม่ยากนกั 
วฒันธรรมเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดลกัษณะทางการคิด 
 ผมขอกล่าวถึงวฒันธรรมท่ีเป็นปัจจยัส าคญัของการก าหนดการเดินทางของความคิดว่าเป็น
เส้นตรงหรือเป็นเส้นโคง้ หรือเส้นออ้ม หรือเป็นเส้นวงกลม  จะเห็นไดว้า่วฒันธรรมตะวนัตกถูกก าหนด
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โดยภาษา  เหมือนไก่กบัไข่  ยากจะบอกไดว้า่อะไรเกิดก่อนหรือมาก่อน  วฒันธรรมของตะวนัตกเอ้ือต่อ
การคิดเชิงวิทยาศาสตร์  ความมีเหตุผลในตรรกะ เป็นล าดบัขั้นตอน มีหลกัฐานมาสนบัสนุนขั้นตอนท่ี
ก าหนด  ดงันั้นการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ และการคิดเชิงวิพากษ ์เป็นเร่ืองสามญัส าหรับผูเ้รียน
ท่ีใชภ้าษาตะวนัตก 
 คราวน้ีมาดูวฒันธรรมตะวนัออกของเรา คงไม่เป็นเร่ืองเกินจริงท่ีผมจะกล่าววา่ เรามีแนวโน้ม
ไม่ใหค้่านิยมกบัการพดูตรง หรือมุ่งไปท่ีประเด็นท่ีเราตอ้งการส่ือความคิด เราพิจารณาวา่อาจดูไม่สุภาพ
หรือผูพู้ดหรือผูเ้ขียนให้ความส าคญักบัตนเองมากไป เราจะยกเร่ืองอ่ืนๆ มาก่อนแลว้จึงเขา้สู่ประเด็น  
ผมจะยกตวัอยา่งในเร่ืองท่ีง่ายท่ีสุด เช่น แมเ้วลาเราโทรศพัท ์เราจะตอ้งเกร่ินประเด็นก่อนเขา้สู่เป้าหมาย
หลักท่ีเราต้องการส่ือสาร  เราเน้นการเป็นผู ้ฟังท่ีเ ช่ือฟังและอดทน และไม่ให้ค่านิยมกับการ
วิพากษ์วิจารณ์โดยตรงโดยพิจารณาวา่เป็นการไม่ให้เกียรติ เราชอบแสดงความคิดเห็นและคาดวา่ผูอ่ื้น
จะเห็นดว้ยและเดาเหตุผลของเราได ้ ผมไม่ไดก้ล่าววา่ส่ิงน้ีไม่ดี แต่ผมก าลงักล่าววา่เม่ือรากฐานการคิด
ของเรามกัข้ึนอยูก่บัประสบการณ์หรืออารมณ์ และเราไม่ชอบการตรงเปร้ียง เราจึงมีลกัษณะท่ีแข็งแกร่ง
ทางดา้นศิลปะ  เราสร้างงานศิลปะและงานท่ีแสดงสุนทรียภาพต่างๆ ไดอ้ยา่งเป็นเลิศ  มีค  ากล่าวเสมอมา
วา่ เราเป็นกวโีดยก าเนิด  สามารถเล่นเสียง เล่นค าต่างๆ ในภาษาของเราไดอ้ยา่งมากมายทั้งร้อยแกว้และ
ร้อยกรอง 
 ในเม่ือค่านิยมการศึกษาในปัจจุบนัของเราคาดหวงัให้นกัเรียนไทยตอ้งสามารถวิเคราะห์ (แยก)  
สังเคราะห์ (รวมส่ิงท่ีแยกกลบัเขา้มาเป็นความรู้ใหม่)  และวิพากษ ์(มองส่ิงใดส่ิงหน่ึงในแง่ของเหตุและ
ผลสนับสนุนว่าดีหรือไม่ดี ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้  โดยแสดงหลักฐานประกอบ) ด้วยส่ิงท่ีผมกล่าวมา
ขา้งตน้ จึงไม่เป็นท่ีน่าประหลาดใจวา่ ท าไมเยาวชนไทยของเราจึงประสบความล าบากในการคิดใน 3 
ลกัษณะน้ี   
ครู อาจารย์ และนักการศึกษาไทยควรท าอย่างไรในการพฒันาทกัษะการคิดของผู้เรียน 
 เม่ือเป็นเช่นน้ี เราจะพฒันาผูเ้รียนของเราเขา้ไปสู่ลกัษณะการคิดท่ีมีลกัษณะตรงขา้มกบัภาษา
และวฒันธรรมของเราไดอ้ยา่งไร  จากประสบการณ์ทางดา้นการศึกษาของผม ผมมีความเห็นวา่หากครู 
อาจารย ์และนกัการศึกษาของเราเห็นประเด็นเร่ืองลกัษณะทางความคิดท่ีมีความต่างเชิงวฒันธรรมเช่นน้ี 
ก็จะสามารถหายุทธวิธีให้ผูเ้รียนได้เห็นว่าลกัษณะการคิดท่ีเราตอ้งพฒันาให้ได้นั้นมีลกัษณะท่ีเป็น
ตะวนัตก 
 การศึกษาระบบสองภาษาอาจเป็นค าตอบท่ีมีประสิทธิภาพในการท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนได้เห็น
ลกัษณะการคิดแบบตะวนัตกและตะวนัออกไดอ้ย่างเป็นธรรมชาติ และค่อยเป็นค่อยไป โดยไม่ไดใ้ช้
การสอนตรงแบบท่ีเราสอนผูใ้หญ่  ผูเ้รียนในวยัเยาวส์ามารถเลือกขอ้ดีของสองวฒันธรรมมาใชก้ารคิด
แบบเป็นศาสตร์และเป็นศิลป์ไดโ้ดยไม่ยากมากนกั เพราะผูเ้รียนไดเ้ร่ิมตน้ท่ีจะเรียนรู้และเปิดโลกทศัน์
ตั้งแต่อายุยงัน้อยในระดบัอนุบาลศึกษาและประถมศึกษา เม่ือผูเ้รียนได้เขา้ใจลกัษณะการคิดทั้งสอง
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วฒันธรรมแล้ว การประยุกต์ใช้ระบบการคิดทั้งสองระบบย่อมท าให้การเรียนรู้ในระดบัมธัยมศึกษา
เป็นไปไดดี้ยิง่ข้ึน 
 ท่ีผมกล่าวมาทั้งหมดผมคาดหวงัว่าครู อาจารย ์และนกัการศึกษาไทย ท่ีมาร่วมประชุมกนั ณ 
ท่ีน้ีจะสามารถเห็นการจุดประเด็นความต่างของลักษณะการคิด และผลท่ีมาจากปฏิสัมพนัธ์กับ
วฒันธรรม  ทุกท่านคงจะช่วยกนัคิดหายทุธวธีิในการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้เด็กไทยให้สามารถคิดได้
ทั้งในลกัษณะท่ีเป็นตะวนัตกและตะวนัออก  หรือศาสตร์และศิลป์  ในบริบทของการเรียนรู้ท่ีมีผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลางและเนน้กระบวนการเรียนรู้ท่ีเราใหค้วามส าคญัอยูใ่นปัจจุบนัในระบบการศึกษาไทย 
 ผมขออวยพรใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านไดรั้บประโยชน์ดงัท่ีตั้งใจไวใ้นการเขา้ร่วมประชุม 

ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดก้รุณาให้เกียรติแก่มหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีมาเขา้ร่วมกิจกรรมทาง
วชิาการกบัเรา  สวสัดีครับ 
 
 
ดร.อาทิตย ์อุไรรัตน์ 
อธิการบดีมหาวทิยาลยัรังสิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             การประชุมทางวิชาการคร้ังท่ี 6  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต   2559                 วนัท่ี  27 กุมภาพนัธ์ 2559 
                Proceedings  of  The  Sixth Conference  2016 of  Faculty of  Education,  Rangsit  University                                27  February 2016 

 
 

IV 
 

สารจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
เรียนท่านผูมี้เกียรติท่ีมาเขา้ร่วมประชุมวิชาการ คร้ังท่ี 6 ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต  

คณะศึกษาศาสตร์ยินดีตอ้นรับทุกท่านดว้ยไมตรีจิต และขอขอบพระคุณท่ีท่านไดส้ละเวลามาร่วมท ากิจกรรม
วิชาการดว้ยกนัในวนัน้ี 
 การประชุมทางวิชาการคร้ังน้ีจดัข้ึนเป็นบริการสังคมวิชาการในหัวขอ้ “การพฒันาทกัษะการคิดของ
ผูเ้รียนในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา”  มีจุดประสงคห์ลกัคือ เพ่ือจุดประกายทางความคิดในประเด็น
การพฒันาทกัษะการคิดให้แก่เด็กไทย  ในหมู่นกัวิชาการ  นกัการศึกษา  นกัวิจยั  และบุคลากรผูส้อน  ทั้งใน
ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษา 
 ปีน้ีเป็นปีท่ี 12 ของคณะศึกษาศาสตร์ในการด าเนินการจดัการเรียนการสอนในระดบัปริญญาโทและ
ปริญญาเอก  คณะฯ จึงไดจ้ดัการประชุมวิชาการท่ีมีลกัษณะเอ้ือต่อการพฒันางานวิจยัและการวิชาการทางการ
ศึกษา  โดยมีวิทยากรผูท้รงคุณวฒิุมาเป็นองคป์าฐก 2 ท่านในประเดน็ท่ีวา่  เราควรจะเขา้ใจกระบวนการท่ีจะท า
ใหเ้ดก็ไทยของเรามีทกัษะการวิเคราะห์  สงัเคราะห์ และวิพากษ ์ไดอ้ยา่งไร 
 ส าหรับในการประชุมช่วงบ่ายเราจะใหค้วามส าคญัต่อการน าเสนอผลงานวิจยัใน 4 ประเด็นหลกัคือ 
(1) การพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนในวิชาวิทยาศาสตร์ (2) การพฒันาทกัษะการคิดโดยใชแ้ผนการจดัการ
เรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธ์ิเป้าหมาย (3) ประเด็นส าคญัในการพฒันาทกัษะการคิด และ (4) งานวิจยัท่ีมุ่งพฒันา
ทกัษะการคิด  คณะฯไดจ้ดัท า Proceedings หรือเอกสารน าเสนอผลการวิจยัท่ีมีการประเมินโดยผูท้รงคุณวุฒิ 
(Peer Review) ส าหรับการประชุมวิชาการในคร้ังน้ีด้วย  คณะฯไดเ้ชิญนักวิจัยในระดบัโรงเรียนและ
มหาวิทยาลยัมาน าเสนอผลงานวิจยั   ไดเ้ชิญครูในโรงเรียนเครือข่ายผลิตครูวิทยาศาสตร์ของ สสวท. โดยศูนย์
มหาวิทยาลยัรังสิต   ซ่ึงโรงเรียนท่ีรับค าเชิญของคณะฯไดแ้ก่ โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุง ปทุมธานี  โรงเรียน
สายปัญญารังสิต  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั  นนทบุรี  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั  รังสิต  โรงเรียนวดั
ป่าง้ิว โรงเรียนบา้นห้วยทราย เพชรบูรณ์  โรงเรียนองครักษ์  นครนายก  โรงเรียนเตรียมทหาร นครนายก  
Global Indian International School  โรงเรียนมธัยมศึกษาราชอาณาจกัรภูฏาน มีนกัวิชาการผูน้ าเสนอการวิจยั
จากสถาบนัอ่ืน  และอาจารยจ์ากคณะศึกษาศาสตร์มาร่วมเสนอผลงานวิจยัเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 คณะศึกษาศาสตร์คาดว่าความรู้ท่ีไดรั้บจากการประชุมวิชาการในคร้ังน้ีคงจะไดเ้พ่ิมขอ้คิดและขยาย
ขอบข่ายความรู้ในมิติต่างๆ ใหแ้ก่ท่านผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน  ซ่ึงหวัขอ้ต่างๆ ท่ีเลือกสรรโดยคณะกรรมการ
จดัการประชุม  เป็นประเด็นท่ีส าคญัทางการศึกษาท่ีทุกท่านควรไดรั้บทราบแง่มุมใหม่ท่ีเป็นปัจจุบนั  เพ่ือ
ประโยชน์ต่อตนเองในดา้นวิชาชีพ  และยงัประโยชน์ใหแ้ก่นกัเรียน นกัศึกษาท่ีจะไดรั้บการถ่ายทอดความรู้
และทศันะจากท่าน 
 ขอให้ทุกท่านประสบความพึงพอใจด้วยดีในการเข้า ร่วมประชุมวิชาการในคร้ัง น้ี   และ
ขอขอบพระคุณอีกคร้ังท่ีไดก้รุณาใหเ้กียรติมาร่วมงานของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 
 
รศ.ดร.รุจา ผลสวสัด์ิ 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 



             การประชุมทางวิชาการคร้ังท่ี 6  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต   2559                 วนัท่ี  27 กุมภาพนัธ์ 2559 
                Proceedings  of  The  Sixth Conference  2016 of  Faculty of  Education,  Rangsit  University                                27  February 2016 

 
 

V 
 

 
ประวติัยอ่องคป์าฐก  
ดร.สมเกียรติ  อริยะปรัชญา 

 
 

Brief Biography 
Somkiati Ariyapruchya Ph.D. 

Ambassador (Retd) Somkiati Ariyapruchya is Dean Emeritus of the Institute of Diplomacy 
and International Studies (IDIS) at Rangsit University. He was the founding and Dean of IDIS for 8 
years (January 2006-September 2014). He is Vice President of Council for Security Cooperation in 
the ASIA-Pacific(CSCAP)-Thailand. He is Thailand’s member of the Governing Council of The 
ASEAN Institute for Peace and Reconciliation, an ASEAN institution established under the ASEAN 
Political-Security pillar of the ASEAN Community. 

Dr. Somkiati Ariyapruchya was a career diplomat and had been accredited as Ambassador of 
Thailand to seven countries, one regional grouping, and five international organizations. He was Thai 
Ambassador to Poland, Belgium with concurrent accreditation to Luxembourg and the European 
Union, Singapore, Austria with concurrent accreditation to Slovakia, Slovenia and the United Nations 
and other international organizations in Vienna (IAEA, UNIDO, CTBTO, OSCE). While at MFA 
Headquarters in Bangkok between overseas postings, he assumed various positions, among them were 
Director-General of the Department of Economic Affairs and the Department of American and South 
Pacific Affairs. He was Thailand’s senior official to APEC and helped prepare Thailand’s 
participation at the 1998 APEC Leaders’ Meeting in Kuala Lumpur. 

His decorations include the Knight Grand Cordon (Special Class) of the Most Exalted Order 
of the White Elephant, Grand-Croix de L’Order de la Couronne (Belgium). 
Ambassador Somkiati obtained his Ph.D., M.A.L.D., and M.A. degrees from the Fletcher School of 
Law and Diplomacy, Tufts University, USA, and B.A. degree from the University of Lancaster, U.K. 
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ประวติัยอ่องคป์าฐก 
พณ ท่าน เอกอคัรราชทูต เดนมาร์กประจ าประเทศไทย 
H.E  Mikael   Hemniti  Winther 

 

 

 

Ambassador Mikael Hemniti Winther was appointed Ambassador to Thailand, Myanmar (for 
Myanmar until 2014) and Cambodia in January 2011. Before that he was Ambassador to Iraq from 
2008-2010. He served as Deputy Head of Department for Quality Assurance of the Development Co-
operation in the Ministry of Foreign Affairs from 2005-2008. Before that he was the Counsellor and 
Deputy Head of Mission at the Danish Embassy in Hanoi from 2001-2005. Previously he served as 
Head of Division for South East Asia and the Pacific from 1998- 2001 also in the Ministry of Foreign 
Affairs. From 1995-1998 he got his first overseas assignment as an officer in the Foreign Affairs as 1st 
Secretary to the Embassy in Bangkok.  

Before joining the Danish Foreign Service, Mr. Winther was about 4 years in the Ministry of 
Agriculture and served as a Junior Professional Officer at the United Nations Industrial Development 
Office in Manila from 1989-1991.  

Mikael Hemniti Winther holds a Master of Economics from Copenhagen Business School 
and has been assigned as an Associate Professor at the University of Copenhagen and at Copenhagen 
Business School in various faculties in the period 1987-2001.  

Mikael Hemniti Winther is married to Ratanawadee Hemniti Winther, Chairperson of Asia 

Injury Prevention (AIP) Thailand.  
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คณะกรรมการจัดงานประชุมทางวชิาการ     
เร่ืองการพฒันาทกัษะการคิดของผู้เรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 

1. ดร.วิชยั  ตนัศิริ            ท่ีปรึกษาดา้นวิชาการ 

2. อาจารยธ์นภทัร  เอกกลุ            ท่ีปรึกษาดา้นการตลาด 

3. รศ.ดร.ธรรมศกัด์ิ  รุจิระยรรยง     ท่ีปรึกษาดา้นสถานท่ี 

4. อาจารยท์ศพร  ทศแสนสิน     ท่ีปรึกษาฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. ผศ.สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ     ท่ีปรึกษาดา้นการประชาสมัพนัธ์ 

6. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์            ประธานกรรมการ   

7. ดร.สุพตัรา  ประดบัพงศ ์     รองประธานกรรมการ 

8. ดร.ดลฤทยั บุญประสิทธ์ิ      รองประธานกรรมการ 

9.ดร.พิมพอ์ุไร  ลิมปพทัธ์      รองประธานกรรมการ 

10. ดร.มณีเพญ็ อภิบาลศรี      รองประธานกรรมการ 

11. ดร.วลัลภา  เฉลิมวงศาเวช     รองประธานกรรมการ 

12. รศ.ดร.กาญจนา จนัทร์ประเสริฐ     รองประธานกรรมการ 

13. ผศ.ดร.อุบล  สรรพชัญพงษ ์     รองประธานกรรมการ 

14. ดร.สุพินดา เลิศฤทธ์ิ      กรรมการ 

15. ผศ.ดร.สมชนก  ภู่อ  าไพ     กรรมการ 

16. ดร.ศรีสมร  พุ่มสะอาด      กรรมการ 

17. ดร.พรรณรัตน ์เคดิช            กรรมการ 

18. ดร.จิดาภา  เบญจธชัพร      กรรมการ 

19. ดร.มานิต  บุญประเสริฐ     กรรมการ 

20. อาจารยส่์งศรี  วรรณเสน     กรรมการ 

21. ดร.ธนาวรรณ อศัวราชนัย ์     กรรมการ 

22. นกัศึกษาทุนการศึกษาโครงการรังสิตโมเดลของคณะศึกษาศาสตร์  กรรมการ 

23. นกัศึกษาระดบัปริญญาโทของคณะศึกษาศาสตร์   กรรมการ 

24. นกัศึกษาระดบัปริญญาเอกของคณะศึกษาศาสตร์         กรรมการ 

25. อาจารยชิ์ดชไม  วิสุตกลุ     กรรมการและเลขานุการ   

26. นางสาวไพริน  กนัภยั      กรรมการและเลขานุการ   
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27. นางณฐักานต ์ เกาศล      กรรมการและเลขานุการ  

28. นางสวภทัร ชินสระนอ้ย     กรรมการและเลขานุการ 
 

กองบรรณาธิการ 
 

1.รศ.ดร.รุจา  ผลสวสัด์ิ 
2. ดร.สุพตัรา  ประดบัพงศ ์
3.รศ.ดร.กาญจนา จนัทร์ประเสริฐ      

4.ดร.ธนาวรรณ อศัวราชนัย ์
5. อาจารยชิ์ดชไม  วิสุตกลุ 
6. คุณณฐักานต ์ เกาศล 
7.คุณไพริน  กนัภยั 
 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิอ่านพจิารณานิพนธ์ต้นฉบับ 
 

1. ดร.มลิวลัย ์ ประดิษฐธี์ระ 
2. ผศ.ดร.เพียงจนัทร์  โกญจนาท 
3. ผศ.ดร.ศิตา  เยี่ยมขนัติถาวร 
4. ผศ.ศิริวรรณ วาสุกรี 
5. ดร.พงศภ์ทัร  อนุมติัราชกิจ 
6. ดร.อารีรัตน ์ตรงรัศมีทอง 
7. ดร.วนิดา พลอยสงัวาลย ์
8. ดร.วรชาติ เฉิดชมจนัทร์ 
9. ดร.ณฐัพงศ ์ โชติกเสถียร 
10. ดร.จงดี นิละนนท ์
11. ดร.สุทธิศกัด์ิ จนัทวงษโ์ส 
12. ดร.ณฐัพชัร์ หลวงพล 
13. ดร.ปัณณรัตน ์ป้องประภา 
14. ดร.ส านวน คุณพล 
15. ดร.วฒิุศกัด์ิ เหลก็ค า 
16. ดร.สกณุา นอ้ยมณีวรรณ์ 
17. ดร.ปัทมา ดีสวธันศ์รีเพชร 
18. ดร.เจษฎาวฒิุ พวัพนัสวสัด์ิ 
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ก าหนดการ  
การประชุมทางวชิาการ เร่ือง การพฒันาทกัษะการคิดของผู้เรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

(Thinking Skills Development of Learners at the Primary and Secondary School Level) 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

วนัเสาร์ที ่27 กุมภาพนัธ์ 2559 
อาคารดิจิทลั มัลติมีเดีย คอมเพลก็ซ์  มหาวทิยาลัยรังสิต   

เมืองเอก ถนนพหลโยธิน ต าบลหลกัหก อ าเภอเมือง จังหวดัปทุมธานี 12000 
------------------------------------ 

8.00 – 9.20  ลงทะเบียน 
9.20 – 9.30 กล่าวรายงานการด าเนินการ การประชุมทางวชิาการ  

เร่ือง การพฒันาทกัษะการคิดของผู้เรียนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 
โดย  รองศาสตราจารย ์ดร.รุจา ผลสวสัด์ิ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

9.30 – 10.00 เปิดประชุมและบรรยายพิเศษ เร่ือง การพฒันาทกัษะการคิดของผู้เรียนใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

   โดย  ดร.อาทิตย ์อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวทิยาลยัรังสิต 
10.00 – 10.15  พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.15 – 11.15  บรรยายพิเศษเร่ือง  เด็กไทยคิดเป็นได้อย่างไร  
   โดย  ดร.สมเกียรติ  อริยปรัชญา  คณบดีกิติคุณ 

สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ  มหาวทิยาลยัรังสิต  
11.15 – 12.15  บรรยายพิเศษเร่ือง  แนวคิดตะวนัตกในการพฒันาทกัษะการคิด 
   โดย  H.E. Mikael  Hemniti  Winther 
   เอกอคัรราชทูตราชอาณาจกัรเดนมาร์กประจ าประเทศไทย 
12.15 - 13.15  พกัรับประทานอาหารกลางวนั  
13.15 – 15.00 น าเสนอผลงานวชิาการดา้นการศึกษาของครูรับเชิญจากสถาบนัร่วมผลิต

ครูผูส้อนวชิาวทิยาศาสตร์ และนกัศึกษา-อาจารยข์องคณะศึกษาศาสตร์ 
15.15   ปิดประชุม 
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ตารางการน าเสนอผลงานทางวชิาการ 

การประชุมทางวชิาการ เร่ือง การพฒันาทกัษะการคิดของผู้เรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

วนัเสาร์ที ่27 กุมภาพนัธ์ 2559 
อาคารดิจิทลั มัลติมีเดีย คอมเพลก็ซ์  มหาวทิยาลัยรังสิต 

เมืองเอก ถนนพหลโยธิน ต าบลหลกัหก อ าเภอเมือง จังหวดัปทุมธานี 12000 

__________________________________________________________________________________ 

ห้องน าเสนอ 15-301 (ช้ัน 3) : การพฒันาทกัษะการคิดของผู้เรียนในวชิาวทิยาศาสตร์ 

ประธาน: อาจารยส่์งศรี  วรรณเสน  

รองประธาน: อาจารยป์วีณา  บวัพุด 

เวลา ช่ือเร่ือง ผู้น าเสนอ-สถาบัน 
13.00-13.30 การศึกษาและพฒันาแนวคิด เร่ือง แรงลอยตวั รายวชิา

ฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี 

ยศวรรณ  นวลละออ 
โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุง
ปทุมธานี จ.ปทุมธานี 

13.30-14.00 ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์และ
จิตวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
โดยการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา และแบบ
ร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT 

กนกพร  ปานเผือก 
โรงเรียนสายปัญญารังสิต 
 จ.ปทุมธานี 

14.00-14.30 การศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัพนัธุศาสตร์ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

ช่ืนจิต  แสนสุด 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
รังสิต จ.ปทุมธานี 

14.30-15.00 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิและเจตคติการเรียนเคมีของ
นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้
บริบทเป็นฐาน เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี 

ภรณ์ภสัสรณ์  จ่าชยัภูมิ 
โรงเรียนสายปัญญารังสิต 
 จ.ปทุมธานี 
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ห้องน าเสนอ 15-304 (ช้ัน 3) : การพฒันาทักษะการคิดโดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้เพือ่ผลสัมฤทธ์ิ  เป้าหมาย 

ประธาน: ดร.ศรีสมร  พุม่สะอาด 

รองประธาน: อาจารยว์นัวสิาข ์ โคตรชมภู 

เวลา ช่ือเร่ือง ผู้น าเสนอ-สถาบัน 
13.00-13.30 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจ 

รายวชิาวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ท่ีไดรั้บการจดัการการเรียนรู้ดว้ยวธีิการสอนแบบวฏั
จกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น ท่ีเนน้การสร้างแรงบนัดาลใจทาง
วทิยาศาสตร์ 

สุชานาฏ  สุวรรณพิบูลย ์
โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุง 
ปทุมธานี  จ.ปทุมธานี  
 

13.30-14.00 การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสังคม (STS) เร่ือง คล่ืน 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ปรเมศวร์ สุธรรม1  และ กาญจนา 
จนัทร์ประเสริฐ2 
1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนวิทยาศาสตร์  
คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรังสิต   
อาจารย์ประจ า   
โรงเรียนสายปัญญารังสิต 
2รองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

14.00-14.30 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์พื้นฐาน 

เร่ืองแรงและสนามของแรง โดยใชส่ื้อมลัติมิเดีย ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 

ธงชยั ควรคะนึง 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
นนทบุรี   จ.นนทบุรี 

14.30-15.00 การศึกษาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และ
ความพึงพอใจต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยใชก้าร
จดัการเรียนการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น
บูรณาการสะเตม็ศึกษา รายวิชาของเล่นเชิง
วทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

วภิาว ี สดใสญาติ 
โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุง
ปทุมธานี  จ.ปทุมธานี 
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ห้องน าเสนอ 15-105 (ช้ัน 1) : ประเด็นส าคัญในการพฒันาทกัษะการคิด 

ประธาน: ดร.นิภาพร  เฉลิมนิรันดร 

รองประธาน: อาจารยน์ภาพิไล  ลกัทธศกัด์ิศิริ 

เวลา ช่ือเร่ือง ผู้น าเสนอ-สถาบัน 
13.00-13.30 การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนการสอน

ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเ์พ่ือพฒันาทกัษะการคิดใน
การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

จกัรพงศ ์ จนัทรจิต 
โรงเรียนบ้านห้วยทราย  
จ.เพชรบูรณ์ 

13.30-14.00 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการส่ง
บุตรหลานเขา้เรียนกบัการบริหารการศึกษาของ
โรงเรียนสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จงัหวดั
ปทุมธานี 

ทิพากร  บุญแกว้1  และ  
พรรณรัตน ์ วรรณสวสัด์ิกลุ เคดิช2 
1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัรังสิต 
อาจารย์ประจ าโรงเรียนวัดป่างิว้ 
จ.ปทุมธานี 
2อาจารย์ประจ า  หลักสูตร 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัรังสิต  
 

14.00-14.30 Conceptual Thinking of Cultural Differences between 
Thai and Japanese Teachers 

Tomoko Hashi1 and  
Supinda Lertlit2 
1 M.Ed. (Bilingual Education) 
Student, Faculty of Education, 
Rangsit University 
 Teacher Suankularb Wittayalai 
Nonthaburi  School, Nonthaburi,  
2 M.Ed. (Bilingual Education) 
Lecturer  Faculty of Education, 
Rangsit University 
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14.30-15.00 Solving Problem-Questions in Mathematics for 

Secondary School Students: Thinking Skill Challenge 

Satyaprakash Gopinath1 and 
Supinda Lertlit2 
1M.Ed. (Bilingual Education) 
Student, Faculty of Education, 
Rangsit University 
Teacher Global Indian 
International School 
2M.Ed. (Bilingual Education) 
Lecturer  Faculty of Education, 
Rangsit University 

15.00-15.30 Grade 7 Bhutanese Students’ Opinions toward the Use 
of the Concept Mapping Strategy in Studying 
Geography Contents on Global Issues 

Sonam Yangdon1 and  
Maneepen Apibalsri2 
1M. Ed. (Curriculum and 
Instruction)  Student, Faculty of 
Education, Rangsit University 
2 M.Ed. (Curriculum and 
Instruction)  Lecturer  Faculty of 
Education, Rangsit University 
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ห้องน าเสนอ 15-114 (ช้ัน 1) : งานวจัิยทีมุ่่งพฒันาทกัษะการคิด 

ประธาน: ดร.สุพตัรา  ประดบัพงศ ์

รองประธาน: อาจารยอ์รภทัรกาญจน์  ชยัวฒัน์จตุพร 

เวลา ช่ือเร่ือง ผู้น าเสนอ-สถาบัน 
13.00-13.30 กลยทุธ์การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและทกัษะการคิดวเิคราะห์โดยใชเ้วบ
เควสท ์

กาญจนา จนัทร์ประเสริฐ, จงดี 
นิละนนท ์และ อภิธวฒัน์ 
จรินทร์ธนนัต์ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต  

13.30-14.00 ผลของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด
จิตตปัญญาศึกษาในรายวชิาจิตวทิยาส าหรับครู 

ธนาวรรณ อศัวราชนัย ์
อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

14.00-14.30 การใชว้ธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ในการ
สนบัสนุนทกัษะการคิดวเิคราะห์ ของนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

มทันา  ดวงกลาง 
โรงเรียนองครักษ์  
 จ.นครนายก 

14.30-15.00 ผลของการจดัการเรียนรู้โดยวธีิการสอนแบบท านาย 
สังเกต อธิบาย ต่อความพึงพอใจและความกา้วหนา้
ทางการเรียนเร่ืองปฏิกิริยาเคมี ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 

สุปรียา  แสงมณี1  และ  
ปาริชาต นารีบุญ2 
1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์  
คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรังสิต  
2 อาจารย์ประจ าภาควิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรังสิต 
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15.00-15.30 แรงจูงใจในการเรียนของนกัเรียนเตรียมทหาร สังกดั
กระทรวงกลาโหม 

ปรัชญา  กมลเพชร1 และ 
พรรณรัตน์ วรรณสวสัด์ิกุล 
เคดิช2 
1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรังสิต  
2อาจารย์ประจ า หลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรังสิต  
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สารบัญบทความ 
                            หน้า 

กลุ่มที ่1 การพฒันาทกัษะการคิดของผู้เรียนในวชิาวทิยาศาสตร์ 
  
การศึกษาและพฒันาแนวคิด เร่ือง แรงลอยตวั รายวชิา ฟิสิกส์เพิ่มเติม 2    1  
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั นนทบุรี 
ยศวรรณ  นวลละออ  โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี  จ.ปทุมธานี 
 
ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์และจิตวทิยาศาสตร์ของนกัเรียน   11 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา 
และแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT 
กนกพร   ปานเผือก  โรงเรียนสายปัญญารังสิต  จ.ปทุมธานี 
 
การศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัพนัธุศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4   16 
ช่ืนจิต  แสนสุด  โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั รังสิต  จ.ปทุมธานี 
 
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิและเจตคติการเรียนเคมีของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4    27 
ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐาน เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี  
ภรณ์ภสัสรณ์   จ่าชยัภูมิ  โรงเรียนสายปัญญารังสิต   จ.ปทุมธานี 
            
กลุ่มที ่2 การพฒันาทกัษะการคิดโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้เพือ่ผลสัมฤทธ์ิเป้าหมาย 
 
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจ รายวิชาวทิยาศาสตร์    36 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการการเรียนรู้ดว้ยวธีิการสอน 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาแนวคิด เร่ือง แรงลอยตวั และ 2) เพื่อ

พฒันาแนวคิดเร่ือง แรงลอยตวั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี
ประชากร คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/7 และ 5/8 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
หอ้งเรียนปกติภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 54 คน ซ่ึงไดม้าจากการเลือกอยา่งเจาะจงเคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบทดสอบความเข้าใจ เ ร่ือง แรงลอยตัวมีลักษณะเป็นแบบอัตนัย 
ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม จ านวน 6 ขอ้ เก่ียวกบัการจมและการลอยของวตัถุ ทิศทางของแรงลอยตวั และ
ขนาดของแรงลอยตวั 2) แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง แรงลอยตวั ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 
จ  านวน 3 ฐาน วิเคราะห์ข้อมูลและจัดระดับแนวคิดโดยการเปรียบเทียบค าตอบกับแนวคิดทาง
วทิยาศาสตร์ ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 5 ระดบั สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ 
 ผลการวิจยัพบวา่ 1) หวัขอ้ท่ีนกัเรียนมีแนวคิดถูกตอ้งมากท่ีสุด คือ แนวคิดเก่ียวกบัการจมและ
การลอยของวตัถุ คิดเป็นร้อยละ 55.56 รองลงมาคือ แนวคิดเก่ียวกบัทิศทางของแรงลอยตวั คิดเป็นร้อย
ละ 38.89 และนักเรียนมีแนวคิดคลาดเคล่ือนมากท่ีสุดเก่ียวกบัขนาดของแรงลอยตวั คิดเป็นร้อยละ 
33.332) หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง แรงลอยตวั พบวา่ นกัเรียนมีแนวคิดท่ีพฒันาไปสู่แนวคิด
วทิยาศาสตร์ท่ีถูกตอ้งมากข้ึน โดยมีแนวคิดถูกตอ้งเพิ่มข้ึนทั้ง 3 หวัขอ้ โดยนกัเรียนร้อยละ 18.52  38.89 
และ 20.37 สามารถพฒันาแนวคิดเก่ียวกบัการจมและการลอยของวตัถุ ทิศทางของแรงลอยตวั และ
ขนาดของแรงลอยตวัจากแนวคิดในระดบัอ่ืนๆ มาเป็นแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ท่ีถูกตอ้งได ้ตามล าดบั 
 
ค าส าคัญ: แนวคิดทางวทิยาศาสตร์, แรงลอยตวั 
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The Study and Development of Grade 11 Students’ Conceptions about Buoyant Force  
in Physics 2 at Kanaratbamrung School 

Yotsawan Nuanla-or 
Kanaratbamrung School, Pathumthani 

yotsawan@kanarat.ac.th 
 

Abstract 
 The objective of this research was to study and develop students’ conception of buoyant force 
for Grade 11 students. The participants were 54 Grade 11 students in 5/7 and 5/8, enrolling in 
Kanaratbamrung School, Pathumthani, in the first semester of 2014 academic year. The research 
instruments were 1) a 6-item-learning achievement test on buoyant force, and 2) lesson plans. The 
statistics used for analyzing data was percentage. 
 The results showed that 
 1)  Students had scientific conception about float and sink at 55.56% and directions at 
38.89%; the students had partial conception and specific misconception about buoyant force at 
33.33%.  
 2)  After learning about buoyant force students could improve their scientific concepts in the 
topic at 18.52%, 38.89%, and 20.37%, respectively. 
 
Keywords: Scientific Concepts, Buoyant Force 
 
 
1. บทน า 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิ่งในโลกปัจจุบนัและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวขอ้งกบัทุก
คนทั้ งในชีวิตประจ าวนัและการงานอาชีพต่างๆ ดังนั้ นทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพฒันาให้รู้
วิทยาศาสตร์ เพื่อท่ีจะมีความรู้ความเขา้ใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษยส์ร้างสรรค์ข้ึน สามารถ
น าความรู้ไปใชอ้ยา่งมีเหตุผล สร้างสรรค ์และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 
 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 6              
ปีการศึกษา 2556 วิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉล่ียระดบัประเทศ 30.48 ในขณะท่ีโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลยั นนทบุรี มีค่าเฉล่ีย 37.47 ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบัท่ีไม่สูงนกัและเม่ือพิจารณาตามสาระการเรียนรู้ 
พบวา่สาระการเรียนรู้ท่ี 4 แรงและการเคล่ือนท่ี  และสาระการเรียนรู้ท่ี 5 พลงังาน มีคะแนนอยูใ่นระดบัต ่า
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ซ่ึงเป็นสาระการเรียนรู้ในวชิาฟิสิกส์ ซ่ึงเป็นวิชาท่ีวา่ดว้ยการอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ แสดง
ให้เห็นว่า การจดัการเรียนการสอนปัจจุบนัยงัไม่สามารถพฒันานกัเรียนให้มีความรู้ความเขา้ใจในวิชา
ฟิสิกส์ได ้

ผูว้ิจยัในฐานะครูผูส้อนรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 พบว่า นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
บางส่วน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในหวัขอ้แรงลอยตวั ไม่ผา่นเกณฑ ์ร้อยละ 50 ทั้งท่ีหวัขอ้แรงลอยตวั
น้ีปรากฏเป็นตัวช้ีวดั ในสาระการเรียนรู้ท่ี 4 แรงและการเคล่ือนท่ี มาตรฐาน ว 4.1 ในระดับชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงนกัเรียนควรมีแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัแรงลอยตวัมาบา้ง
แล้ว ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะแก้ปัญหาดงักล่าว โดยการศึกษาแนวคิดของนักเรียนเก่ียวกบัแรงลอยตวั  
เพื่อให้ทราบว่านักเรียนมีแนวคิดอย่างไร เพื่อให้สามารถพฒันาแนวคิดของนักเรียนให้เป็นแนวคิด
วทิยาศาสตร์ท่ีถูกตอ้งมากข้ึน อนัจะน าไปสู่การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการเช่ือมโยงความรู้
จากหอ้งเรียนสู่สถานการณ์ในชีวติจริงไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
2.  วตัถุประสงค์ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
2.1  เพื่อศึกษาแนวคิดเร่ือง แรงลอยตวั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั 
นนทบุรี 
2.2  เพื่อพฒันาแนวคิดเร่ือง แรงลอยตวั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั   
นนทบุรี 
3. วธีิด าเนินการวจัิย 
3.1   ประชากร 

นกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/7 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/8 แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 
จ านวน 54 คน ซ่ึงเป็นนกัเรียนในห้องเรียนท่ีผูว้ิจยัปฏิบติัหนา้ท่ีครูผูส้อน รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 และ
เป็นนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในหวัขอ้ แรงลอยตวั ไม่ผา่นเกณฑ ์ร้อยละ 50 
3.2   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง แรงลอยตวั ประกอบดว้ยกิจกรรม
การเรียนรู้ จ  านวน 3 ฐาน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ได้แก่ แบบทดสอบความเขา้ใจ เร่ือง แรงลอยตวั มี
ลกัษณะเป็นแบบอตันัย ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ เก่ียวกับการจมและการลอยของวตัถุ 
ทิศทางของแรงลอยตวั และขนาดของแรงลอยตวั 
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3.3   วธีิด าเนินการและเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.3.1  ผูว้จิยัช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการท าแบบทดสอบความเขา้ใจ เร่ืองแรงลอยตวั ให้นกัเรียน
ทราบ และพูดโนม้นา้วให้นกัเรียนตอบแบบทดสอบอยา่งตั้งใจ โดยเนน้ย  ้าวา่ค  าตอบของนกัเรียนจะไม่
ส่งผลกระทบต่อคะแนนหรือส่งผลใดๆ ต่อนกัเรียน 
 3.3.2 ผูว้ิจยัให้เวลานกัเรียนในการท าแบบทดสอบความเขา้ใจเร่ือง แรงลอยตวั โดยไม่จ  ากดั
เวลา 
 3.3.3  ผูว้ิจยัด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง แรงลอยตวั จ านวน 3 ฐาน โดยนัดหมาย
นกัเรียนล่วงหนา้ และแบ่งนกัเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 มีนกัเรียนจ านวน 29 คน และกลุ่มท่ี 2 มี
นกัเรียนจ านวน 25 คน 
 3.3.4  หลงัจากนกัเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง แรงลอยตวั เสร็จส้ินทั้ง 3 ฐาน เป็นเวลา 1 
สัปดาห์ ผูว้ิจยัจะน าแบบทดสอบความเข้าใจเร่ือง แรงลอยตวัฉบบัเดียวกบัก่อนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ เร่ืองแรงลอยตวั มาทดสอบความเขา้ใจของนกัเรียนอีกคร้ังหน่ึง 
3.4   การวเิคราะห์ขอ้มูล 
       ในการวจิยัน้ีด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดงัน้ี 

3.4.1  การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
ผูว้ิจยัอ่านค าตอบของนกัเรียนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบความเขา้ใจ เร่ือง แรงลอยตวัแลว้

น าไปจดัระดบัแนวคิด โดยการเปรียบเทียบค าตอบกบัแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 5 ระดบั 
ตามแนวคิดของ Haidar (1997)   

3.4.2   การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ 
ผูว้จิยัใชก้ารบนัทึกค่าความถ่ี และค านวณค่าร้อยละของนกัเรียนท่ีมีแนวคิดในระดบัต่างๆ 

4.  ผลการวจัิย 
ผูว้จิยัน าเสนอผลการวจิยัโดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1  ผลการศึกษาแนวคิด เร่ือง แรงลอยตวั 
ตอนท่ี 2  ผลการพฒันาแนวคิด เร่ือง แรงลอยตวั 
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ตอนท่ี 1  ผลการศึกษาแนวคิด เร่ือง แรงลอยตวั 
ผลการศึกษาแนวคิด เร่ือง แรงลอยตวั ของนกัเรียนก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้พบว่า ใน

ภาพรวมนกัเรียนร้อยละ 36.42 มีแนวคิดถูกตอ้งหรือมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ร้อยละ  16.67 มีแนวคิด
ถูกตอ้งแต่ไม่สมบูรณ์ ร้อยละ 17.90 มีแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือนบางส่วนร้อยละ 20.99 มีแนวคิดท่ี
คลาดเคล่ือน และร้อยละ 8.02 ไม่เขา้ใจแนวคิดโดยหวัขอ้ท่ีนกัเรียนมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์มากท่ีสุด 
คือ การจมและการลอยของวตัถุ คิดเป็นร้อยละ 55.56 รองลงมาคือ ทิศทางของแรงลอยตวัคิดเป็นร้อยละ 
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38.89 ในขณะท่ีนกัเรียนมีแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือนมากท่ีสุดเก่ียวกบัขนาดของแรงลอยตวัคิดเป็นร้อยละ 
33.33 รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 1 

   
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และค่าร้อยละของนกัเรียนในแต่ละระดบัแนวคิดก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

หวัขอ้ 
จ านวนนกัเรียน 
(ค่าร้อยละ) 

SU PU PU&MU MU NU 

การจมและการลอยของวตัถุ 
30 

(55.56) 
10 

(18.52) 
4 

(7.41) 
9 

(16.67) 
1 

(1.85) 

ทิศทางของแรงลอยตวั 
21 

(38.89) 
13 

(24.07) 
11 

(20.37) 
7 

(12.96) 
2 

(3.70) 

ขนาดของแรงลอยตวั 
8 

(14.81) 
4 

(7.41) 
14 

(25.93) 
18 

(33.33) 
10 

(18.52) 
รวม (36.42) (16.67) (17.90) (20.99) (8.02) 

 
โดยลกัษณะของแนวคิดของนกัเรียนในหวัขอ้ต่างๆ มีดงัน้ี 

การจมและการลอยของวตัถุ 
 แนวคิดท่ีถูกต้อง หรือแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เก่ียวกับการจมและการลอยของวตัถุใน
ของเหลว ควรมีลกัษณะดงัน้ี  การจมและการลอยของวตัถุในของเหลวข้ึนอยูก่บัความหนาแน่นของวตัถุ
และความหนาแน่นของของเหลว กล่าวคือ ถ้าวตัถุมีความหนาแน่นน้อยกว่าความหนาแน่นของ
ของเหลววตัถุนั้นจะลอยแต่ในทางกลบักนัถ้าวตัถุนั้นมีความหนาแน่นมากกว่าความหนาแน่นของ
ของเหลววตัถุนั้นจะจมโดยนกัเรียนร้อยละ 55.56 มีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์สามารถจบัคู่และระบุชนิด
ของวตัถุท่ีจมหรือลอยในของเหลวท่ีก าหนดให้ไดใ้นขณะท่ีนกัเรียนร้อยละ 18.52 ซ่ึงมีแนวคิดถูกตอ้ง
แต่ไม่สมบูรณ์ มีแนวคิดเก่ียวกบัความหนาแน่นแต่ไม่ไดแ้สดงความสัมพนัธ์ระหวา่งความหนาแน่นของ
วตัถุและความหนาแน่นของของเหลว นอกจากน้ีบางส่วนยงัมีแนวคิดเก่ียวกบัมวลและปริมาตร แต่
ไม่ไดร้ะบุวา่มวลและปริมาตรมีความสัมพนัธ์กนัอย่างไร ส าหรับนกัเรียนร้อยละ 7.41 ซ่ึงมีแนวคิดท่ี
คลาดเคล่ือนบางส่วน มกัให้เหตุผลเก่ียวกบัน ้ าหนกัและความหนาแน่น โดยมีแนวคิดวา่วตัถุท่ีมีความ
หนาแน่นนอ้ยกวา่ความหนาแน่นของของเหลวจะลอยในของเหลวนั้นได ้และวตัถุท่ีมีน ้ าหนกันอ้ยคือ
วตัถุท่ีมีความหนาแน่นนอ้ย ซ่ึงใกลเ้คียงกบันกัเรียนท่ีมีแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือน ซ่ึงระบุวา่ วตัถุท่ีมีน ้ าหนกั
น้อยจะลอยในของเหลว และวตัถุท่ีมีน ้ าหนักมากจะจมในของเหลว โดยไม่ได้พิจารณาว่าวตัถุหรือ
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ของเหลวนั้นคือวตัถุหรือของเหลวชนิดใด และนกัเรียนร้อยละ 1.85 ไม่ไดต้อบค าถาม จึงถือวา่ไม่เขา้ใจ
แนวคิด 

ทศิทางของแรงลอยตัว  
แนวคิดท่ีถูกตอ้ง หรือแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เก่ียวกบัทิศทางของแรงลอยตวัควรมีลกัษณะ

ดงัน้ีแรงลอยตวัเป็นแรงท่ีของเหลวกระท าต่อวตัถุท่ีอยู่ในของเหลวในทิศทางท่ีตา้นน ้ าหนกัของวตัถุ 
โดยมีความเก่ียวข้องกับขนาดของความดันในของเหลว ซ่ึงแปรผนัโดยตรงกับระดับความลึกของ
ของเหลว ดังนั้ นความดันท่ีของเหลวด้านบนกระท าต่อวตัถุในทิศลง จึงมีค่าน้อยกว่าความดันท่ี
ของเหลวกระท าต่อวตัถุในทิศข้ึน ส่งผลให้แรงท่ีกระท าต่อวตัถุในทิศลงมีค่าน้อยกวา่แรงท่ีกระท ากบั
วตัถุในทิศข้ึน ดงันั้นแรงสุทธิท่ีของเหลวกระท าต่อวตัถุจึงมีทิศข้ึนเสมอ ซ่ึงเราเรียกวา่ แรงลอยตวัจาก
การวิเคราะห์ค าตอบของนกัเรียนพบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 62.96 มีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
หรือมีแนวคิดถูกตอ้งแต่ไม่สมบูรณ์ โดยนกัเรียนร้อยละ 24.07 ซ่ึงมีแนวคิดถูกตอ้งแต่ไม่สมบูรณ์นั้น ไม่
สามารถระบุทิศทางของแรงลอยตวัเม่ือก าหนดให้วตัถุก าลงัลอยข้ึนโดยมีความเร่งไดส้ าหรับนกัเรียน
ร้อยละ 20.37 ซ่ึงมีแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือนบางส่วนนั้น ระบุวา่ทิศทางของแรงลอยตวัมีทิศข้ึน ยกเวน้วตัถุ
ท่ีก าลงัเคล่ือนท่ีจมลงในของเหลว ถือวา่แรงลอยตวัมีทิศลง หรือไม่มีแรงลอยตวั ส าหรับกลุ่มท่ีมีแนวคิด
ท่ีคลาดเคล่ือน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 12.96 มีแนวคิดวา่แรงลอยตวัมีทิศตามทิศทางการเคล่ือนท่ีของวตัถุ ถา้
วตัถุเคล่ือนท่ีลงแรงลอยตัวจะมีทิศลง ถ้าวตัถุเคล่ือนท่ีข้ึนแรงลอยตวัจะมีทิศข้ึน และวตัถุท่ีจมถึง
ดา้นล่างของภาชนะ ถือวา่ไม่มีแรงลอยตวั 

ขนาดของแรงลอยตัว 
แนวคิดท่ีถูกตอ้ง หรือแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ เก่ียวกบัขนาดของแรงลอยตวัควรมีลกัษณะดงัน้ี

แรงลอยตวัจะมีขนาดเท่ากบัน ้าหนกัของของเหลวท่ีถูกวตัถุแทนท่ี หรือกล่าวไดว้า่ แรงลอยตวัจะมีขนาด
เท่ากบัน ้าหนกัของของเหลวท่ีมีปริมาตรเท่ากบัวตัถุส่วนท่ีจมลงในของเหลว โดยขนาดแรงลอยตวัจะมี
ค่าข้ึนกบัความหนาแน่นของของเหลว และปริมาตรของวตัถุส่วนท่ีจมลงในของเหลว ดงันั้นถา้วตัถุส่วน
ท่ีจมลงในของเหลวมีปริมาตรมากข้ึน ขนาดแรงลอยตวัก็จะมีค่ามากข้ึนตามไปดว้ย ในหวัขอ้น้ีนกัเรียน
ส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 51.85 มีแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือนและไม่เขา้ใจแนวคิด โดยแบ่งเป็นกลุ่มท่ีไม่เขา้ใจ
แนวคิดถึงร้อยละ 18.52 และร้อยละ 33.33 ซ่ึงมีแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือนนั้นให้เหตุผลในลกัษณะท่ีว่า 
ขนาดของแรงลอยตวัข้ึนอยูก่บัน ้าหนกัของวตัถุ วตัถุท่ีมีน ้าหนกัมากจะมีแรงลอยตวักระท านอ้ย ในขณะ
ท่ีวตัถุท่ีมีน ้าหนกันอ้ยจะมีแรงลอยตวักระท ามาก และเก่ียวขอ้งกบัการจมและการลอยของวตัถุ กล่าวคือ 
ถา้วตัถุสามารถลอยอยูท่ี่ผวิของของเหลวไดแ้สดงวา่แรงลอยตวัท่ีกระท ามีค่ามาก ในขณะท่ีวตัถุท่ีจมลง
ในของเหลวมีแรงลอยตัวกระท าน้อย และยงัมีการเปรียบเทียบว่าวตัถุท่ีสามารถลอยอยู่ท่ีผิวของ
ของเหลวได้สูง แสดงว่ามีแรงลอยตวัมากระท ามากกว่าวตัถุท่ีลอยปร่ิมน ้ า นอกจากน้ียงัมีนักเรียน
บางส่วนท่ีไม่เขา้ใจหลกัการหาปริมาตรของวตัถุดว้ยการแทนท่ีของเหลว ส าหรับนกัเรียนร้อยละ 25.93 
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ซ่ึงมีแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือนบางส่วน มีแนวคิดวา่ขนาดของแรงลอยตวัข้ึนกบัปริมาตรส่วนท่ีจมของวตัถุ 
แต่เม่ือวตัถุจมลงในของเหลวเร่ือยๆ ขนาดของแรงลอยตวัมีค่าเปล่ียนแปลง ทั้งในลกัษณะท่ีมากข้ึนและ
ลดลง โดยกลุ่มท่ีอธิบายว่าแรงลอยตวัมีค่าเพิ่มข้ึนให้เหตุผลว่า เม่ือระดบัความลึกในของเหลวมีค่า
เพิ่มข้ึน ความดนัก็จะมีค่าเพิ่มข้ึนดว้ย ดงันั้นขนาดของแรงลอยตวัท่ีกระท าต่อวตัถุจึงมีค่าเพิ่มข้ึน แสดง
ใหเ้ห็นวา่นกัเรียนยงัมีความเขา้ใจไม่สมบูรณ์วา่แรงลอยตวัเป็นแรงสุทธิจากแรงดนัของของเหลวทั้งใน
ทิศข้ึนและทิศลง ในขณะท่ีนกัเรียนร้อยละ 7.41 ซ่ึงมีแนวคิดท่ีถูกตอ้งแต่ไม่สมบูรณ์ สามารถบอกไดว้า่
แรงลอยตวัข้ึนกบัความหนาแน่นของของเหลว และปริมาตรของวตัถุส่วนท่ีจมลงในของเหลว และ
สามารถเปรียบเทียบขนาดของแรงลอยตวัท่ีกระท าต่อวตัถุท่ีลอยอยูใ่นลกัษณะต่างๆ ได ้แต่ไม่สามารถ
ระบุขนาดของแรงลอยตวัเม่ือวตัถุจมลงในของเหลวท่ีระดบัความลึกต่างๆ ได ้

 
ตอนท่ี 2  ผลการพฒันาแนวคิด เร่ืองแรงลอยตวั 
 ผลการพฒันาแนวคิด เร่ืองแรงลอยตวั ของนักเรียนหลังการจดักิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า
นกัเรียนมีแนวคิดท่ีพฒันาไปสู่แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ีถูกตอ้งมากข้ึน โดยมีแนวคิดท่ีถูกตอ้งเพิ่มข้ึน
ทั้ง 3 หวัขอ้ ในภาพรวมนกัเรียนมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 62.35 มีแนวคิดถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ ร้อยละ 23.46 มีแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือนบางส่วน ร้อยละ 11.73 มีแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือน ร้อยละ 
1.85 และไม่เขา้ใจแนวคิด ร้อยละ 0.62 โดยนกัเรียนร้อยละ 18.52  38.89 และ 20.37 สามารถพฒันา
แนวคิดเก่ียวกบัการจมและการลอยของวตัถุ ทิศทางของแรงลอยตวั และขนาดของแรงลอยตวัจาก
แนวคิดในระดบัอ่ืนๆ มาเป็นแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ได ้ตามล าดบัรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2  แสดงจ านวน และค่าร้อยละของนกัเรียนในแต่ละระดบัแนวคิดหลงัการจดักิจกรรม 
 การเรียนรู้ 

หวัขอ้ 
จ านวนนกัเรียน 
(ค่าร้อยละ) 

 SU PU PU&MU MU NU 

การจมและการลอย 
ของวตัถุ 

ก่อน 
30 

(55.56) 
10 

(18.52) 
4 

(7.41) 
9 

(16.67) 
1 

(1.85) 

หลงั 
40 

(74.07) 
11 

(20.37) 
2 

(3.70) 
1 

(1.85) 
0 

(0.00) 

ทิศทางของแรงลอยตวั ก่อน 
21 

(38.89) 
13 

(24.07) 
11 

(20.37) 
7 

(12.96) 
2 

(3.70) 
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หวัขอ้ 
จ านวนนกัเรียน 
(ค่าร้อยละ) 

 SU PU PU&MU MU NU 

หลงั 
42 

(77.78) 
6 

(11.11) 
5 

(9.26) 
1 

(1.85) 
0 

(0.00) 

ขนาดของแรงลอยตวั 
ก่อน 

8 
(14.81) 

4 
(7.41) 

14 
(25.93) 

18 
(33.33) 

10 
(18.52) 

หลงั 
19 

(35.19) 
21 

(38.89) 
12 

(22.22) 
1 

(1.85) 
1 

(1.85) 

รวม 
ก่อน (36.42) (16.67) (17.90) (20.99) (8.02) 
หลงั (62.35) (23.46) (11.73) (1.85) (0.62) 

 

รูปท่ี 1  แสดงร้อยละของระดบัแนวคิดในแต่ละหวัขอ้ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 
5.  การอภิปรายผล 
จากผลการวจิยั ผูว้จิยัมีขอ้อภิปราย ดงัน้ี 
5.1  ในหัวข้อการจมและการลอยของวตัถุ นักเรียนท่ีมีแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือน มีแนวคิดว่าวตัถุท่ีมี
น ้าหนกันอ้ยจะลอยในของเหลว และวตัถุท่ีมีน ้าหนกัมากจะจมในของเหลว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั
ของ Thompson และ Logue (2006) และงานวิจยัของYin, Tomita, และ Shavelson (2008) ท่ีระบุวา่
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นกัเรียนมีความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัการจมและการลอยของวตัถุ คือ วตัถุท่ีมีน ้ าหนกันอ้ยจะลอย 
และวตัถุท่ีมีน ้าหนกัมากจะจม 
5.2  ผลการวิจยัแสดงให้เห็นวา่นกัเรียนมีแนวคิด เร่ืองแรงลอยตวั ในระดบัท่ีแตกต่างกนั ทั้งในหวัขอ้
การจมและการลอยของวตัถุ ทิศทางของแรงลอยตวั และขนาดของแรงลอยตวั โดยเฉพาะหวัขอ้ขนาด
ของแรงลอยตวั พบวา่นกัเรียนส่วนใหญ่มีแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือนและไม่เขา้ใจแนวคิด อาจเน่ืองมาจาก
เร่ืองแรงลอยตวั เป็นหัวข้อท่ีค่อนข้างยาก  และนักเรียนมีแนวคิดเดิมท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้
แนวคิดเร่ืองแรงลอยตวัท่ีถูกตอ้ง เช่น แนวคิดเก่ียวกบัความหนาแน่น การหาปริมาตรของวตัถุโดยใช้
การแทนท่ีของเหลว และความสัมพนัธ์ระหวา่งความดนัท่ีของเหลวกระท าต่อวตัถุกบัระดบัความลึกใน
ของเหลว  เป็นตน้ 

นอกจากน้ีผลการวิจยัน้ียงัแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผ่านมาโดยให้
นกัเรียนท ากิจกรรมการทดลองตามท่ีแนะน าไวใ้นหนงัสือเรียนท่ีน ามาใชน้ั้น ยงัไม่เพียงพอท่ีจะพฒันา
ใหน้กัเรียนมีแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ท่ีถูกตอ้งไดท้ั้งหมด ดงันั้นครูผูส้อนจึงควรมีการตรวจสอบแนวคิด
และความรู้เดิมของนกัเรียนอยา่งจริงจงั เพื่อให้สามารถวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง
ต่อระดบัแนวคิดของนกัเรียนท่ีตอ้งการการพฒันาท่ีแตกต่างกนัได ้
5.3  กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้นกัเรียนไดพ้บสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้กบัแนวคิดเดิมช่วยให้
นักเรียนสามารถพัฒนาแนวคิดจากแนวคิดในระดับอ่ืนๆมาเป็นแนวคิดท่ี ใกล้เคียงกับแนวคิด
วทิยาศาสตร์มากข้ึนได ้
5.4  การน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 

5.4.1  ครูผูส้อนสามารถน าแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือนจากแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนไป
ใชใ้นการวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อปรับเปล่ียนแนวคิดเดิมของนกัเรียนท่ีอาจคลาดเคล่ือน
ใหเ้ป็นแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ท่ีถูกตอ้งอนัจะเป็นพื้นฐานความรู้ท่ีดีในการเรียนรู้ในระดบัท่ีสูงข้ึน 

5.4.2  ครูผู ้สอนสามารถน าแนวคิดในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ไปพัฒนาและ
ประยกุตใ์ช ้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองแรงลอยตวั ในบริบทของตนเองได ้
6. สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัแรงลอยตวั พบว่านกัเรียนมีแนวคิดเก่ียวกบัแรงลอยตวัในแต่ละ
หัวขอ้ในระดบัท่ีแตกต่างกนั ทั้งในหัวขอ้ การจมและการลอยของวตัถุ ทิศทางของแรงลอยตวั และ
ขนาดของแรงลอยตวั โดยหัวขอ้ท่ีนักเรียนมีความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนมากท่ีสุด คือ ขนาดของแรง
ลอยตวั และเม่ือจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาแนวคิดของนักเรียน พบว่านักเรียนสามารถพฒันา
แนวคิดจากแนวคิดในระดบัอ่ืนๆ มาเป็นแนวคิดท่ีใกลเ้คียงกบัแนวคิดวิทยาศาสตร์มากข้ึนได ้ ดงันั้น
ครูผูส้อนจึงควรมีการตรวจสอบแนวคิดเดิมของนกัเรียนในหัวขอ้ต่างๆ เพื่อจดัการเรียนการสอนให้
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สนองตอบต่อระดบัแนวคิดเดิมเน่ืองจากแนวคิดเดิมอาจส่งผลต่อการเรียนรู้ และเช่ือมโยงความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์ท่ีถูกตอ้งได ้
7.  กติติกรรมประกาศ 
 งานวจิยัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความร่วมมือของนกัเรียนทุกคนท่ีมีความตั้งใจ มีความอุตสาหะใน
การเรียนรู้ ขอขอบคุณนกัเรียนทุกคนท่ีใหค้วามร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นอยา่งดี ขอขอบคุณ 
คุณครูยวุรี ช่วยอาษา ท่ีไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั และขอขอบคุณ คุณครู
ทองดี แยม้สรวล ท่ีไดใ้หค้  าแนะน าในการเขียนรายงานใหมี้ความชดัเจน และสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
8. ผู้วจัิย 
 ยศวรรณ  นวลละออ เป็นครูหมวดวิทยาศาสตร์ รับผิดชอบสอนวิชาฟิสิกส์ ระดบัชั้น ม.5 และ 
ม.6 โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี มีความสนใจเก่ียวกบัการท าวิจยัทางดา้นฟิสิกส์เพื่อพฒันาการ
เรียนการสอนในระดบัมธัยมศึกษา 
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ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์และจิตวทิยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3  
โดยการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา และแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 

กนกพร   ปานเผือก 
โรงเรียนสายปัญญารังสิต จงัหวดัปทุมธานี 

krudaospr@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และจิต

วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาและแบบร่วมมือ
โดยใช้เทคนิค TGT กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1            
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสายปัญญารังสิต จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 2 ห้องเรียน นกัเรียนทั้งหมด         
96 คน ซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วทิยาศาสตร์และแบบประเมินวดัจิตวทิยาศาสตร์ด าเนินการทดลองโดยใชแ้บบแผนการทดลองเป็นแบบ 
Pretest-Posttest Design และการวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติแบบ t-test Dependent Sample ผลการวิจยัพบวา่ 
1) นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาและการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค 
TGT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05   2) นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปากบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดย
ใชเ้ทคนิค TGT มีจิตวทิยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีสถิติท่ีระดบั .05 

 
ค าส าคัญ :  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์, จิตวทิยาศาสตร์, การจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา 
 การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT 
 

The Study of Students’ Achievement in Science Learning and Scientific Mind  
by Using CIPPA Model and TGT Technique 

Kanokporn  Panpuek 
Saipanyarangsit School, Pathumthani  

krudaospr@gmail.com 
 

Abstract 
The purpose of this study was to compare Mathayomsuksa 3 students’ achievement in science 

learning and scientific mind by using CIPPA model and TGT technique before and after. Ninety-six 
Mathayomsuksa 3 students at Saipanyarangsit School, during the first semester of the academic year 
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2015, were asked to participate in this study. The instruments were a learning achievement test and a 
questionnaire. A Pretest-Posttest Design was used in this study and the data were analyzed by 
dependent-sample-t-test.  
 The results of this study indicated that 
 1)  The achievement of the students in the posttest scores was higher than that in the pretest at 
the .05 level;  
 2)  The scientific mind of the students shown  in  the posttest scores was higher than that 
shown in the pretest at the  .05 level. 
 
Keywords: Students’ Achievement, Scientific Mind, CIPPA Model, TGT Technique 

 
 

1. บทน า 
การศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเคร่ืองมือหน่ึงมีท่ีความส าคญัอย่างยิ่ง ต่อการ

พฒันาทรัพยากรมนุษยก์ารปฏิรูปการศึกษาของไทยตามพระราชบญัญติัทางการศึกษา พ .ศ.2542  แกไ้ข
เพิ่มเติม พ.ศ.2545 เป็นเคร่ืองมือส าคญัของการปฏิรูปการศึกษาไทยและถือเป็นนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาของชาติคร้ังแรก ท่ีเน้นการปฏิรูปทุกด้านโดยเน้นให้จดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดพ้ฒันาขีดความสามารถของตนไดเ้ต็มศกัยภาพ  สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข ดงันั้น 
การจดัการเรียนรู้ จึงตอ้งเนน้ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาขีดความสามารถของตนเองไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ มีความ
สมดุลทางดา้นจิตใจ ร่างกาย ปัญญาและสังคม เป็นผูจ้กัคิดวเิคราะห์ รักการเรียนรู้ มีความสามารถในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ มีทกัษะส าหรับการด ารงชีวิต  รวมทั้งทกัษะทางอาชีพ 
สามารถพึ่งพาตนเองและร่วมมือกบัผูอ่ื้นอยา่งสร้างสรรค ์

การจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียน  เป็นปัจจยัส าคญั ในการ
พฒันาให้เด็กมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ ตลอดจนกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์ ซ่ึงจะช่วยใหเ้ด็กไทยเป็นคนท่ีคิดเป็น คิดอยา่งมีเหตุผล รู้จกัตดัสินใจและเลือกวิธีการต่างๆ 
ท่ีจะสร้างคุณภาพชีวติใหต้นเองดว้ยการใชว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา  หมายถึง กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผูเ้รียนเกิด
ความรู้ความคิดและการตดัสินใจอยา่งเป็นระบบสามารถสร้างความรู้ คน้พบความรู้ไดด้ว้ยตวัเอง ผูเ้รียน
มีบทบาทมารกในกิจกรรมการเรียนการสอนและผูเ้รียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้  ซ่ึงมี
ขั้นตอนท่ีส าคญั 7 ประการดงัน้ี (ทิศนา  แขมมณี, 2542 : 57) การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค 
TEAM-GAME-TOURNAMENT (TGT) หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีผูเ้รียน เรียนเป็นทีม ทีม
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ละ 4 คน ภายในกลุ่มผูเ้รียนจะมีความสามารถแตกต่างกนัคือ เก่ง  ปานกลาง อ่อน  ในอตัราส่วน 1 : 2 : 1 

ท างานร่วมกนัและจะใชเ้กมการแข่งขนัเชิงวิชาการประเมินความรู้ของสมาชิกในทีมโดยการแข่งขนัจะ
แข่งขนัตามความสามารถของผูเ้รียน ดงันั้นความส าเร็จของทีมจะข้ึนอยู่กบัความสามารถของแต่ละ
บุคคลเป็นส าคญั โดยเทคนิคน้ีตอ้งใชก้ารเสริมแรงลกัษณะต่างๆเพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนร่วมมือกนัท างาน 
และท าใหก้ลุ่มประสบความส าเร็จมากท่ีสุด 
2. วตัถุประสงค์ 
2.1  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาและการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT 
2.2  เพื่อเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ
โมเดลซิปปาและการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT 
3. วธีิการด าเนินการวจัิย 
3.1   ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั 
  เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ห้องท่ี 4 และ 5 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ต าบลประชาธิปัตย ์
อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 2 หอ้งเรียน มีนกัเรียน 98 คน 
3.2   กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ห้องท่ี 4 และ 5 โรงเรียน
สายปัญญารังสิต ต าบลประชาธิปัตย ์ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 ซ่ึง
ไดม้าจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 2 ห้องเรียน แลว้สุ่มอย่างง่ายอีกคร้ังหน่ึง
โดยวิธีจบัฉลากเป็นกลุ่มทดลองซ่ึงไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา จ านวน 49 คน และ กลุ่ม
ควบคุมท่ีไดก้ารจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT จ  านวน 49 คน 

เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นเน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 สาระท่ี 
4 : แรงและการเคล่ือนท่ี หน่วยการเรียนรู้เร่ืองแรงมวลและกฎการเคล่ือนท่ี ตามหลกัสูตรการศึกษาข้ึน
พื้นฐาน  
3.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

แผนการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา เร่ือง แรงมวลและกฎการเคล่ือนท่ี น าแผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญตรวจและปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช้กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ตามเกณฑ์ท่ีคาดหวงั E1/E2 = 98/98 ซ่ึงได้
ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ตามเกณฑท่ี์ตั้งไวคื้อ 82.20/83.20 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT เร่ืองมวลแรงและกฎการเคล่ือนท่ี น า 
แผนการจดัการเรียนรู้ ท่ีผูเ้ช่ียวชาญตรวจและปรับปรุงแลว้ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ตามเกณฑ์ท่ีคาดหวงัE1/E2 = 98/98 
ซ่ึงไดป้ระสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ตามเกณฑท่ี์ตั้งไวคื้อ 82.50/80.20 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เป็นแบบปรนยั 5 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ 
น าแบบทดสอบไปใชก้บันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง ค่าความยาก (p) ขอ้ถูกตั้งแต่ .20-80 ค่าความยาก 
(p) ขอ้ผดิตั้งแต่ .01-09 ค่าอ านาจจ าแยก (r) ขอ้ผดิตั้งแต่ .01-09 มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .93 

แบบประเมินวดัจิตวิทยาศาสตร์ เป็นแบบมาตราส่วน 5 ระดบัผูว้ิจยัใช้แนวขั้นตอนตามแบบ
ของลิเคิร์ท (Likert) และน าขอ้สอบท่ีสร้างข้ึนไปทดสอบกบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง เพื่อหาค่า
ความเช่ือมัน่โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาโดยวธีิของครอนบคั ไดค้่าความเช่ือมัน่ .92 
3.4  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

ผูว้จิยัไดก้  าหนดขั้นตอนการด าเนินการทดลองดงัน้ี 
3.4.1  ใช้กบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ห้องท่ี 4 และ 5 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ต าบล

ประชาธิปัตย  ์ อ าเภอธัญบุรี  จงัหวดัปทุมธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 2 ห้องเรียน มี
นกัเรียน 98 คน และจบัฉลากเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

3.4.2  ทดสอบก่อนเรียน โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ืองแรง
มวลและกฎการเคล่ือนท่ี และแบบประเมินวดัจิตวทิยาศาสตร์ทางวทิยาศาสตร์ แลว้น าผลการทดสอบมา
ตรวจใหค้ะแนน 

3.4.3  ด าเนินการสอนโดยผูว้จิยัเป็นผูส้อนเองทั้งสองกลุ่มในเน้ือหาเดียวกนัใชเ้วลาสอนเท่ากนั 
กลุ่มละ 16 ชัว่โมงดงัน้ี 

กลุ่มทดลองไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา 
กลุ่มควบคุมไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT 

3.4.4 เม่ือส้ินสุดการสอนตามก าหนดแลว้ จึงท าการทอสอบหลงัเรียนกบันกัเรียน ทั้งสองกลุ่ม
โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์และแบบประเมินวดัจิตวทิยาศาสตราชุดเดิม 

3.4.5  น าผลคะแนนจากการตรวจแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และ
แบบประเมินวดัจิตวทิยาศาสตร์ท่ีไดม้าวเิคราะห์โดยใชว้ธีิการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
3.5  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลใชว้ิธีการทางสถิติแบบ t-test Dependent samples และ t-test for Independent 
  sample ในรูป Difference score 
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4. ผลการวจัิย 
4.1  นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา และนักเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ต่างกนั มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้
แบบโมเดลซิปปามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงกว่านกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT ดงัตารางท่ี 1 
4.2  นักเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาและนักเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT มีจิตวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 และนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ต่างกนัมีจิตวิทยาศาสตร์แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปามีจิตวิทยาศาสตร์สูงกว่า
นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT ดงัตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

กลุ่ม n k ก่อนเรียน หลงัเรียน 
 ̅          

ทดลอง 49 30 13.00 3.28 1.86 
ควบคุม 49 30 14.10 4.66 2.85 

*(t.05 = 2.06) * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
5. การอภิปรายผล 
5.1  ผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาและการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เน้ือหา
ควบคู่ไปกบักระบวนการจะท าให้ผูเ้รียนเกิดความเข้าใจในเน้ือหานั้นๆ และส่งผลให้ค่าเฉล่ียของ
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนดีข้ึนกว่าการท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามปกติ ผูเ้รียนกลุ่มทดลอง
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างจากกลุ่มควบคุมท่ีจดัการ
เรียนรู้ร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
5.2  ผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาและการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT มีจิตวิทยาศาสตร์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  คะแนน
ของผูเ้รียนกลุ่มทดลองหลงัการทดลองสอนมีค่าสูงข้ึนมาก ส่งผลให้ผูเ้รียนมีจิตวิทยาศาสตร์ท่ีเด่นชดั 
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เพราะจิตวิทยาศาสตร์ในการวิจัยคร้ังน้ีหมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็น พฤติกรรมท่ีความเป็น
นกัวิทยาศาสตร์ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียน ผูเ้รียนกลุ่มทดลองไดรั้บการจดัการเรียนรู้
แบบโมเดลซิปปามีจิตวทิยาศาสตร์แตกต่างจากกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค TGT  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
6. กติติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณผูอ้  านวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีใหค้วามร่วมมือในการวจิยัจนประสบผลส าเร็จ  
7. ผู้วจัิย 

กนกพร ปานเผือก จบการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประสบการณ์การท างาน เคยเป็นครูเอกชน 14 ปี สอนท่ีโรงเรียนวชิรวทิย ์ฝ่ายมธัยม จงัหวดัเชียงใหม่ใน
ปีการศึกษา 2555 อบรมนกัเรียนโรงเรียนธญัรัตน์ เขา้รอบ 2 ฟิสิกส์โอลิมปิก จ านวน 2 คน เขา้ร่วมการ
อบรมท่ีมหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้พระนครเหนือ    เคยไดรั้บรางวลัครูดีในดวงใจ ปี 2552    โรงเรียน 
วชิรวิทย ์ฝ่ายมธัยม จงัหวดัเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2556 เป็นครูฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขนัเคร่ืองบิน
พลงังานบาง ประเภทบินนาน ระดบัชาติ ปัจจุบนัเป็นขา้ราชการครูโรงเรียนสายปัญญารังสิต รับผิดชอบ
ชอบวชิาฟิสิกส์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
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การศึกษาแนวคิดเกีย่วกบัพนัธุศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 
ช่ืนจิต  แสนสุด 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต จงัหวดัปทุมธานี 
Chuenjitsaensut@gmail.com 

บทคัดย่อ 
งานวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัพนัธุศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 4 จ  านวน 84 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล ประกอบดว้ย แบบวดัแนวคิดเก่ียวกบัพนัธุศาสตร์ 
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แบ่งออกเป็น 5 แนวคิด คือ ลกัษณะทางพนัธุกรรม โครโมโซม ความผิดปกติของโครโมโซม การ
ถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม และประโยชน์ของพนัธุศาสตร์ ซ่ึงเป็นค าถามปลายเปิด วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยคิดเป็นร้อยละของนกัเรียนท่ีมีแนวคิดถูกตอ้ง แนวคิดถูกตอ้งบางส่วน แนวคิดถูกตอ้งบางส่วนและ
คลาดเคล่ือนบางส่วน แนวคิดคลาดเคล่ือน และไม่มีแนวคิด 

ผลการวจิยัพบวา่นกัเรียนส่วนใหญ่มีแนวคิดถูกตอ้งบางส่วนและคลาดเคล่ือนบางส่วนในหลาย
แนวคิดไดแ้ก่ ลกัษณะทางพนัธุกรรม, ความแปรผนัทางพนัธุกรรม, ความแตกต่างระหวา่งโครโมโซม  
โครมาติน และโครมาติด, ส่วนประกอบของโครโมโซม และจ านวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายและ
เซลล์สืบพนัธ์ุ แต่พบว่าแนวคิดท่ีนกัเรียนเขา้ใจคลาดเคล่ือนมากท่ีสุดคือ กฎการแยกตวั ดีเอ็นเอ ยีน 
ความสัมพนัธ์ระหว่างเซลล์ นิวเคลียส โครโมโซม และยีน และ พนัธ์ุแท้ พนัธ์ุทาง ส่วนแนวคิดท่ี
นกัเรียนมีความเขา้ใจจดัเป็นแนวคิดถูกตอ้งมากท่ีสุดคือแนวคิดเร่ืองโครโมโซมเพศและลกัษณะเด่น 
ลกัษณะดอ้ย 

        
ค าส าคัญ: พนัธุศาสตร์, แนวคิดพนัธุศาสตร์, แนวคิดคลาดเคล่ือน, แนวคิดของนกัเรียน, มธัยมศึกษาปีท่ี 4 

 
The Study of Grade 10 Students’ Conception of Genetics Concepts  

Chenchit Sansud 
Suankularbwittayalai Rangsit School, Pathumthani 

Chuenjitsaensut@gmail.com 
 

Abstract 
The objective of this research was to study the genetics concepts of grade 10  students. Participants 
were 84 students. The data collection instrument was a genetics concept survey with the use of opened 
questions. The data were analyzed and categorized into five themes which are scientific conception, 
partial conception, partial conception and specific misconception, complete misconception and no 
response. The focused genetics concepts in this study were genetic inheritance, chromosome, 
chromosomal abnormalities, genetic information and genetics. 

The results revealed that most of the students had partial conception and specific 
misconception about genetics, genetic polymorphism, chromosome, chromatin, chromatic, and the 
components of chromosome. It was also found that most students had scientific conception about sex 
chromosome and characteristic trait. 

 
Keyword: Genetics, Scientific Concepts, Students’ Conception, Grade 10 Students  
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1.บทน า 
ความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีดไ้ปอยา่งรวดเร็วโดยเฉพาะความรู้วิทยาศาสตร์

ในด้านพนัธุศาสตร์ พนัธุศาสตร์เป็นสาขาวิชาท่ีมีความส าคญัและเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัการด ารงชีวิต
ประจ าวนัหลายด้าน เช่น ด้านการแพทย์ การบ าบัดรักษาโรคด้วยยีน การผลิตวคัซีน  การตรวจ
วินิจฉยัโรค (อมรา  คมัภิรานนท์, 2546) และดา้นนิติวิทยาศาสตร์ซ่ึงน าความรู้เก่ียวกบัพนัธุศาสตร์มา
ช่วยในการพิสูจน์ความเก่ียวพนักนัทางสายเลือดของบิดามารดากบัทารก (พรทิพย ์โรจนสุนนัท์, 2546)  
เน้ือหาเร่ืองพนัธุศาสตร์จึงเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์อีกสาขาหน่ึงท่ีเยาวชนไทยจะตอ้งเรียนรู้แมว้า่จะ
เป็นเน้ือหาท่ีค่อนขา้งยากเน่ืองจากเน้ือหาพนัธุศาสตร์เป็นเน้ือหาท่ีเป็นนามธรรมและแนวคิดส่วนใหญ่
เป็นขอ้ความรู้ท่ีไดจ้ากการพิสูจน์ทฤษฏี (Pinar and Tekkya, 2008) สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจึงไดบ้รรจุเน้ือหาพนัธุศาสตร์ ในหลกัสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาระการเรียนรู้ท่ี 1: 
ส่ิงมีชีวิตกบักระบวนการด ารงชีวิต ในระดบัช่วงชั้นท่ี 1 จนถึงระดบัช่วงชั้นท่ี 4 (สถาบนัส่งเสริมการ
สอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), 2545)  

เป้าหมายส าคญัในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในทุกระดบัชั้นมุ่งเน้นให้นักเรียน
เขา้ใจหลกัการ ทฤษฏีท่ีเป็นพื้นฐานในวิทยาศาสตร์ (สสวท, 2545) แต่จากผลงานวิจยัของจิตตินันท ์       
สาตะนิมิ (2550) พบว่า นกัเรียนเตรียมทหารมากกว่า ร้อยละ 50 มีแนวคิดคลาดเคล่ือนในเร่ือง จ านวน
โครโมโซมของส่ิงมีชีวิต การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม และความสัมพนัธ์ระหว่างนิวเคลียส 
โครโมโซม และยีน เช่นเดียวกบัผลการวิจยัของ Saka, Cerrah, Aldeniz, and Ayas (2006) พบว่า 
นกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาและนักเรียนในระดบัมหาวิทยาลยัมีความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกบั
แนวคิดในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่ง ยีน  และโครโมโซม และนกัเรียนในระดบัมหาวิทยาลยัมีแนวคิด
คลาดเคล่ือนมากกว่านักเรียนในระดบัมธัยมศึกษา ซ่ึงสาเหตุท่ีท าให้นักเรียนมีแนวคิดคลาดเคล่ือน
เน่ืองมาจาก1) ความยากของเน้ือหาเน่ืองจากเน้ือหาพนัธุศาสตร์มีความเป็นนามธรรมยากต่อการจดัการ
สอนของครูและยากต่อการท าความเขา้ใจของนักเรียน (Knippels, Waarlo, and Boersma, 2005)           
2) ครูผู ้สอนมีแนวคิดเก่ียวกับพันธุศาสตร์คลาดเคล่ือนจากแนวคิดถูกต้อง (Longden, 1982) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พงศป์ระพนัธ์ พงษโ์สภณ, พฒันี จนัทรโรทยั, และ วรรณทิพา รอดแรง
คา้ (2546ข) พบว่านิสิตนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชาเอกชีววิทยา ส่วนใหญ่มีแนวคิดท่ี
คลาดเคล่ือน ในเร่ือง พนัธุศาสตร์ และ 3) วิธีการจดัการเรียนการสอน (Hackling and Treagust, 1984) 
ซ่ึงจากผลการศึกษาของทศันียา รัตนฤาทยั (2549) พบวา่วธีิการสอนท่ีครูใชใ้นการสอนพนัธุศาสตร์และ
ประสบความส าเร็จ คือ การสอนแบบบรรยาย ซ่ึงวธีิการสอนแบบบรรยายอาจท าให้นกัเรียนเกิดแนวคิด
ท่ีคลาดเคล่ือนไดเ้พราะการสอนแบบบรรยายท าให้นกัเรียนไดรั้บขอ้เท็จจริงเพียงอย่างเดียว นกัเรียน
ไม่ไดล้งมือปฏิบติัซ่ึงการลงมือปฏิบติัเป็นวิธีการท่ีท าให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถจดจ าส่ิงท่ี
เรียนรู้ไดย้าวนานและพฒันาไปสู่การสร้างแนวคิดต่อไป 
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เน้ือหาพนัธุศาสตร์เป็นเน้ือหาท่ีส าคญัจึงถูกก าหนดให้เรียนรู้ในทุกช่วงชั้นแต่จากการผลศึกษา
ของจิตตินนัท ์สาตะนิมิ (2550) และ Saka, Cerrah, Aldeniz, and Ayas (2006) รายงานวา่นกัเรียนจ านวน
มากมีแนวคิดเก่ียวกบัพนัธุศาสตร์คลาดเคล่ือนไปจากแนวคิดท่ีถูกตอ้ง ผูว้ิจยัในฐานะผูท้  าหน้าท่ีสอน
วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวคิดเก่ียวกับพนัธุศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ส ารวจแนวคิดเก่ียวกบัพนัธุศาสตร์ของ
นกัเรียนพร้อมทั้งศึกษาสภาพในการจดัการเรียนการสอนและปัญหาในการจดัการเรียนการสอนของครู
เพื่อน าขอ้เทจ็จริงท่ีไดจ้ากการศึกษามาเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
พฒันาและแกไ้ขแนวคิดเก่ียวกบัพนัธุศาสตร์ของนกัเรียนต่อไป 
2. วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัพนัธุศาสตร์ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนแห่งหน่ึง 
3. วธีิด าเนินการวจัิย 
3.1  รูปแบบการวิจยั 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงส ารวจ (Survey research) เพื่อศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัพนัธุศาสตร์
ของนกัเรียน  
3.2  กลุ่มตวัอยา่ง 
 กลุ่มตวัอยา่งในการส ารวจแนวคิดเก่ียวกบัพนัธุศาสตร์เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน
แห่งหน่ึง สังกดักรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จ  านวน 84 คน ท าการสุ่มแบบเจาะจง
โรงเรียนแห่งหน่ึง (Purposive sampling)  
3.3   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

แบบวดัแนวคิดพนัธุศาสตร์ 
การสร้างแบบวดัแนวคิด ผูว้ิจยัท าการศึกษาหลกัสูตร คู่มือครูแบบเรียน และเอกสารต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งและจดัท าแบบวดัแนวคิดจ านวน 20 ขอ้ ลกัษณะของแบบวดัเป็นแบบวดัแนวคิดแบบ
เลือกตอบ พร้อมแสดงเหตุผลประกอบการตดัสินใจ น าแบบวดัท่ีจดัท าข้ึนเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญและท า
การปรับแกแ้บบวดัแนวคิดตามขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ท าการทดลองใชเ้คร่ืองมือกบันกัเรียนท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างท่ีผ่านการเรียนเร่ือง พันธุศาสตร์ จ  านวน 18 คนโดยคัดเลือกนักเรียนท่ีมี
ความสามารถในการเรียนในระดบั เก่ง กลาง และอ่อน ซ่ึงเป็นโรงเรียนเดียวกนักบักลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยั
ท าการแกไ้ขแบบส ารวจแนวคิดจนกระทัง่มีความตรงเชิงเน้ือหาและความเท่ียงตามเกณฑ์ท่ีวางไว ้จึงน า
แบบส ารวจแนวคิดน้ีไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจริง 
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3.4   การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ผูว้จิยัท าการส ารวจแนวคิดเก่ียวกบัพนัธุศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2 

ปีการศึกษา 2551 จ านวน 84 คน ของโรงเรียนแห่งหน่ึงสังกดักรุงเทพมหานคร ท่ีไดผ้า่นการเรียนการ
สอนเน้ือหาเก่ียวกบัพนัธุศาสตร์ โดยใชแ้บบวดัแนวคิดเก่ียวกบัพนัธุศาสตร์ จ  านวน 20 ขอ้ แบ่งออกเป็น 
5 แนวคิด คือ ลกัษณะทางพนัธุกรรม โครโมโซม ความผิดปกติของโครโมโซม การถ่ายทอดลกัษณะ
ทางพนัธุกรรม และประโยชน์ของพนัธุศาสตร์ ผูว้จิยัไดน้ดัหมายเวลาและแจง้จุดประสงค ์ในการส ารวจ
แนวคิดกบันกัเรียนก่อนการส ารวจแนวคิด หากค าตอบในขอ้ใดท่ีนกัเรียนเขียนอธิบายเหตุผลไม่ชดัเจน 
คลุมเครือ สับสน ผูว้จิยัจึงท าการสัมภาษณ์นกัเรียนเก่ียวกบัค าตอบนั้นๆ โดยน าการอธิบายของนกัเรียน
ในขอ้ท่ียงัไม่เขา้ใจน ามาตั้งเป็นค าถามเพื่อถามนกัเรียน  
3.5  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

ผูว้ิจยัน าผลท่ีได้จากการตอบแบบวดัแนวคิดเก่ียวกบัพนัธุศาสตร์มาวิเคราะห์ค าตอบรายขอ้ 
โดยอ่านค าตอบและการอธิบายเหตุผลของนกัเรียนทุกคนในแต่ละค าถามเพื่อดูภาพรวมของค าตอบท่ี
เป็นไปไดท้ั้งหมดอย่างละเอียด ตีความและ จดักลุ่มค าตอบ จากนั้นน ากลุ่มค าตอบและค าอธิบายของ
นกัเรียนมาจดักลุ่มแบบ 5 กลุ่มโดยดดัแปลงจากแนวคิดของ Abraham, Williamson and Westbrook 
(1994) ดงัน้ี  

- แนวคิดถูกตอ้ง (Sound understanding: SU) หมายถึง ค าตอบแสดงให้เห็นถึงความเขา้ใจ
แนวคิดวทิยาศาสตร์ทั้งหมด 

- แนวคิดถูกตอ้งบางส่วน (Partial understanding: PU) หมายถึง ค าตอบอย่างน้อยหน่ึง
องคป์ระกอบท่ีเป็นไปตามแนวคิดวทิยาศาสตร์ ส่วนองคป์ระกอบอ่ืนไม่กล่าวถึง 

- แนวคิดถูกตอ้งบางส่วนและคลาดเคล่ือนบางส่วน (Partial understanding with a specific 
misconception: PU/SM) หมายถึงค าตอบบางองค์ประกอบมีแนวคิดถูกตอ้งตามแนวคิด
วทิยาศาสตร์และบางองคป์ระกอบมีแนวคิดไม่ถูกตอ้งตามแนวคิดวทิยาศาสตร์ 

- แนวคิดคลาดเคล่ือน (Specific misconception: SM)  หมายถึง ค าตอบอธิบายเก่ียวกบัเร่ืองท่ี
ถามแต่ไม่ถูกตอ้งตามแนวคิดวทิยาศาสตร์ 

- ไม่มีแนวคิด (Not understanding: NU) หมายถึง อธิบายไม่เก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทาง
วทิยาศาสตร์ 

ในเร่ืองท่ีถาม หรือตอบไม่ทราบ หรือ ทวนค าถาม หรือ ไม่ตอบค าถาม จากนั้นน าผลการจดั
กลุ่มค าตอบเสนอต่อครูผูส้อนสาขาชีววิทยาจ านวน 5 ท่าน เพื่อหาค่าความสอดคลอ้งในการจดักลุ่ม
แนวคิดและน าผลการวิเคราะห์เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์ จ านวน 3  ท่าน เพื่อ
พิจารณาการตีความหมายและจ าแนกแนวคิดของผูว้ิจยัและน าผลการตรวจมาปรับแกแ้ละหาค่าร้อยละ
ของกลุ่มค าตอบ 
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4. ผลการวจัิย 
จากผลการส ารวจแนวคิดเก่ียวกบัพนัธุศาสตร์ของนกัเรียน  สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 1 แนวคิดเก่ียวกบัพนัธุศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จ  าแนกตามกลุ่มแนวคิด (n = 84) 

แนวคิดหลกั/แนวคิดยอ่ย 
ระดบัแนวคิดของนกัเรียน (ร้อยละ) 

SU PU 
PU/S

M 
SM NU 

1.ลกัษณะทางพนัธุกรรม      
1.1 ความหมาย 3.57 80.95 7.14 1.19 7.14 
1.2 ลกัษณะทางพนัธุกรรมและลกัษณะท่ีไม่ใช่

ลกัษณะทางพนัธุกรรม 
9.52 7.14 79.76 0 3.57 

       1.3  ความแปรผนัของลกัษณะทางพนัธุกรรม 1.19 3.57 89.29 0 5.95 
1.4 ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อลกัษณะพนัธุกรรม 4.76 59.52 33.33 2.38 0 

2. โครโมโซม      
2.1 ส่วนประกอบของโครโมโซม 7.14 16.67 71.43 3.57 1.19 
2.2 รูปร่างของโครโมโซม 1.19 41.67 54.76 0 2.38 
2.3 ความแตกต่างของโครโมโซม โครมาติน 
       และ โครมาติด 

0 13.10 76.19 8.33 2.38 

2.4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเซลล ์นิวเคลียส     
       โครโมโซม  และยนี 

34.52 1.19 13.10 39.29 11.90 

2.5 ดีเอ็นเอและยนี 1.19 2.38 47.62 44.05 4.76 
2.6 จ านวนโครโมโซมในเซลลร่์างกายและ    
       เซลลสื์บพนัธ์ุ 

1.19 8.33 82.14 5.95 2.38 

2.7 จ านวนโครโมโซมของส่ิงมีชีวติ 36.90 27.38 22.62 7.14 5.95 
2.8 โครโมโซมเพศ 72.62 3.57 7.14 11.90 4.76 
2.9 ต าแหน่งของโครโมโซมร่างกายมนุษย ์ 40.38 19.05 17.86 15.48 7.14 

3. ความผดิปกติทางพนัธุกรรม 
       3.1  สาเหตุของโรคทางพนัธุกรรม 

 
34.52 

 
14.29 

 
26.19 

 
17.86 

 
7.14 

3.2  อาการของโรคทางพนัธุกรรม 0 23.81 17.86 32.14 26.19 

4. การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 
4.1 ลกัษณะเด่น ลกัษณะดอ้ย 

     
60.71 13.10 0 10.71 15.48 
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4.2 จีโนไทป์ ฟีโนไทป์ 1.19 42.86 16.67 1.71 28.57 
4.3 พนัธ์ุแท ้พนัธ์ุทาง 3.57 35.90 2.38 36.90 20.24 
4.5 กฎของเมนเดล      

- กฎการแยกตวั 0 2.38 0 54.76 42.86 
- กฎการรวมตวัอยา่งอิสระ 19.05 2.38 8.33 29.76 40.48 

5. ประโยชน์ของพนัธุศาสตร์ 1.19 60.71 14.29 0 23.81 

 
ตารางท่ี 2  ภาพและค าอธิบายแสดงแนวคิดคลาดเคล่ือน เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งเซลล ์นิวเคลียส   
                  โครโมโซมและยนีของนกัเรียน 

ค าถามแนวคิดความสมัพนัธ์
ระหวา่งเซลล ์นิวเคลียส 
โครโมโซม และยนี 

ภาพแสดงความสมัพนัธ์
ระหวา่งเซลล ์นิวเคลียส 
โครโมโซม และยนี 

ค าอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่ง 
เซลล ์นิวเคลียส โครโมโซม และยนี 

ถา้ก าหนดใหรู้ปส่ีเหล่ียม แทน
เซลล,์  รูปวงกลมแทนนิวเคลียส, 
รูปทรงกระบอกแทนโครโมโซม
และรูปสามเหล่ียม แทนยนีให้
นกัเรียนวาดภาพแสดง
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง เซลล ์ 
นิวเคลียส โครโมโซม และ ยนี 
โดยใชส้ญัลกัษณ์ท่ีก าหนดใหล้ง
ในช่องวา่งพร้อมอธิบายภาพ 

 
 

นิวเคลียสอยูใ่นเซลลมี์โครโมโซมและยนี
เป็นองคป์ระกอบ 

 
 
 

โครโมโซมอยูบ่นยนี ยนีอยูใ่นนิวเคลียส 
นิวเคลียสอยูใ่นเซลล ์

 เซลล ์นิวเคลียส โครโมโซม ยนี ทุกอยา่ง
อยูใ่นร่างกายมนุษย ์

 นิวเคลียสอยูใ่นยนี ยนีอยูใ่นโครโมโซม
และโครโมโซมอยูใ่นเซลล ์

 ในเซลลป์ระกอบดว้ยยนี ภายในยนี
ประกอบดว้ยโครโมโซม โดยใน
โครโมโซมมีนิวเคลียส 

 
5. การอภิปรายผล 

แนวคิดเร่ืองลกัษณะทางพันธุกรรม  
 จากผลการศึกษาแนวคิดเร่ืองลกัษณะทางพนัธุกรรม พบวา่นกัเรียนร้อยละ 89.29 มีแนวคิดยอ่ย
ในเร่ืองความแปรผนั ทางพนัธุกรรมจดัเป็นแนวคิดถูกต้องบางส่วนและคลาดเคล่ือนบางส่วน จาก
ค าตอบของนกัเรียนพบวา่นกัเรียนส่วนใหญ่เขา้ใจวา่ ลกัษณะการห่อล้ินไดเ้ป็นลกัษณะทางพนัธุกรรมท่ี
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แปรผนัแบบไม่ต่อเน่ือง ดงัตวัอยา่งค าตอบของนกัเรียนท่ีตอบวา่ “ความสูง และการมีต่ิงหูเป็นลกัษณะท่ี
ถ่ายทอดจากพ่อแม่ ส่วนห่อล้ินไดเ้ป็นลกัษณะท่ีเปล่ียนแปลงแบบไม่ต่อเน่ืองเป็นความสามารถส่วน
บุคคลไม่เก่ียวกบัพนัธุกรรม” และนกัเรียนร้อยละ 79.76 เขา้ใจว่าความถนดัของมือไม่ใช่ลกัษณะทาง
พนัธุกรรม ดงัค าตอบของนกัเรียนท่ีว่า “รอยแผลเป็น ความถนดัมือซ้ายและความสามารถในการเล่น
เทนนิสเป็นเพราะส่ิงแวดลอ้มภายนอกไม่ใช่พนัธุกรรม” 

แนวคิดเร่ืองโครโมโซม 
 จากผลการศึกษาแนวคิดเร่ืองโครโมโซมพบว่าแนวคิดย่อยเร่ืองดีเอ็นเอและยีนเป็นแนวคิดท่ี
นกัเรียนเขา้ใจคลาดเคล่ือนมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 44.05 โดยนกัเรียนส่วนใหญ่เขา้ใจว่าดีเอ็นเอเป็น
ส่วนหน่ึงของยนี ดงัตวัอยา่งค าตอบของนกัเรียนท่ีตอบวา่ “ยีนเป็นสายท่ีบอกลกัษณะทางพนัธุกรรม  ดี
เอ็นเอคือเม็ดท่ีอยูใ่นยีน” และ “ยีนเป็นเส้นท่ียาวและดีเอ็นเอก็อยู่ในยีน” และแนวคิดย่อยท่ีนกัเรียนมี
แนวคิดคลาดเคล่ือนรองลงมาคือ แนวคิดเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่ง เซลล์ นิวเคลียส โครโมโซม และ
ยีน จากค าตอบของนกัเรียนแสดงให้เห็นว่านักเรียนไม่เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างเซลล์ นิวเคลียส 
โครโมโซม และยีน คิดเป็นร้อยละ 39.29  ดงัตารางภาพผนวกท่ี 1 ส าหรับแนวคิดย่อยในเร่ืองจ านวน
โครโมโซมในเซลลร่์างกายและเซลลสื์บพนัธ์ุ ความแตกต่างระหวา่ง โครโมโซม โครมาติน และโครมา
ติด ส่วนประกอบของโครโมโซม และ รูปร่างของโครโมโซม พบวา่นกัเรียนส่วนใหญ่มีแนวคิดในเร่ือง
ดงักล่าวจดัเป็นแนวคิดถูกตอ้งบางส่วนและคลาดเคล่ือนบางส่วนคิดเป็นร้อยละ 82.14, 76.19, 71.43 
และ 54.76 ตามล าดบั 

แนวคิดเร่ืองความผดิปกติทางพนัธุกรรม 
 จากผลการศึกษาแนวคิดเร่ืองความผดิปกติทางพนัธุกรรมพบวา่นกัเรียนร้อยละ 34.52 มีแนวคิด
ถูกต้องในแนวคิดย่อยเร่ืองสาเหตุของโรคทางพนัธุกรรมแต่พบว่านักเรียนร้อยละ 32.14 มีแนวคิด
คลาดเคล่ือนในแนวคิดยอ่ยเร่ืองอาการของโรคทางพนัธุกรรมและนกัเรียนร้อยละ 26.19 ไม่ตอบค าถาม
ในเร่ืองอาการของโรคทางพนัธุกรรมจากการสัมภาษณ์เพิ่มเติมพบว่านักเรียนตอบว่าจ าเน้ือหาและ
อาการของโรคทางพนัธุกรรมไม่ได ้

แนวคิดเร่ืองการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 
 จากผลการศึกษาแนวคิดเร่ืองการถ่ายทอดลักษณะทางพนัธุกรรมพบว่านักเรียนมีแนวคิด
ถูกต้องมากท่ีสุดในแนวคิดย่อยเร่ืองลกัษณะเด่น ลักษณะด้อยคิดเป็นร้อยละ 60.71 และนักเรียนมี
แนวคิดคลาดเคล่ือนมากท่ีสุดในแนวคิดย่อยเร่ืองกฎการแยกตวั คิดเป็นร้อยละ 54.76 จากค าตอบของ
นกัเรียนพบวา่นกัเรียนไม่สามารถเขียนจีโนไทป์เซลลสื์บพนัธ์ุของพ่อและแม่ได ้ดงัตวัอยา่งค าตอบของ
นกัเรียนท่ีตอบวา่ “RR คือ จีโนไทป์ในเซลล์สืบพนัธ์ุของตน้พ่อ WW คือจีโนไทป์ในเซลล์สืบพนัธ์ุของ
ตน้แม่ เพราะตน้พ่อมีจีโนไทป์เป็น RR และตน้แม่มีจีโนไทป์เป็น WW” และแนวคิดย่อยเร่ืองกฎการ
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แยกตวัและกฎการรวมตวัอยา่งอิสระเป็นแนวคิดท่ีนกัเรียนไม่ตอบค าถามมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.86 
และ 40.48 ตามล าดบั จากการสัมภาษณ์นกัเรียนพบวา่นกัเรียนตอบวา่ลืมและไม่เขา้ใจในเน้ือหาเร่ืองน้ี 

แนวคิดเร่ืองประโยชน์ของพันธุศาสตร์ 
 จากผลการศึกษาพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีแนวคิดในเร่ืองดังกล่าวจดัเป็นแนวคิดถูกต้อง
บางส่วน คิดเป็นร้อยละ 60.71 และนกัเรียนร้อยละ 23.81 ไม่มีแนวคิดเน่ืองจากนกัเรียนไม่ตอบค าถาม  
6. สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 

จากการวเิคราะห์แนวคิดเก่ียวกบัพนัธุศาสตร์ของนกัเรียนพบวา่แนวคิดท่ีนกัเรียนคลาดเคล่ือน
มากท่ีสุดคือแนวคิดเร่ืองการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม และ โครโมโซม โดยนกัเรียนมีแนวคิด
คลาดเคล่ือนในแนวคิดยอ่ยเร่ืองกฎการแยกตวั ดีเอ็นเอ และยีน ความสัมพนัธ์ระหวา่งเซลล์ นิวเคลียส 
โครโมโซม และยีน และพนัธ์ุแท ้พนัธ์ุทาง คิดเป็นร้อยละ 54.76, 44.05, 39.29 และ 36.90 ตามล าดบั 
ส าหรับแนวคิดคลาดเคล่ือนในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างเซลล์ นิวเคลียส โครโมโซม และยีนของ
นกัเรียนสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  Saka, Cerrah, Aldeniz, and Ayas (2006) ท่ีพบวา่ นกัเรียนใน
ระดบัมธัยมศึกษาและนกัเรียนในระดบัมหาวทิยาลยัมีความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัแนวคิดในเร่ือง
ความสัมพนัธ์ระหว่าง ยีน และโครโมโซม และนกัเรียนในระดบัมหาวิทยาลยัมีแนวคิดคลาดเคล่ือน
มากกวา่นกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาเช่นเดียวกบัผลการศึกษาของ จิตตินนัท ์ สาตะนิมิ (2550) ท่ีพบวา่
นกัเรียนไม่สามารถเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่ง ยนี โครโมโซม นิวเคลียส และเซลล์ได ้ทั้งท่ีแนวคิด
ดงักล่าวเป็นแนวคิดพื้นฐาน นอกจากน้ีจิตตินนัท ์ สาตะนิมิ (2550) ไดก้ล่าวเพิ่มเติมวา่ ถา้นกัเรียนขาด
ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดพื้นฐานแล้วย่อมท าให้นักเรียนไม่สามารถน าแนวคิดเดิมไปเช่ือมโยงกบั
แนวคิดท่ีเรียนใหม่ได ้ จากผลการส ารวจพบวา่แนวคิดท่ีนกัเรียนคลาดเคล่ือนส่วนใหญ่เป็นแนวคิดท่ีมี
ความเป็นนามธรรมไม่สามารถจบัตอ้งได ้เช่น แนวคิดเร่ือง กฎเมนเดล ดีเอ็นเอ และยีน ความสัมพนัธ์
ระหว่างเซลล์ นิวเคลียส โครโมโซม และยีนเป็นแนวคิดท่ีตอ้งใช้จินตนาการในการท าความเขา้ใจซ่ึง
ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งใช้ส่ือการสอนท่ีหลากหลายเพื่อช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจแนวคิดดงักล่าวแต่จากการ
สัมภาษณ์ครูผูส้อนพบว่าส่ือการสอนท่ีครูใช้ในการจดัการเรียนการสอน คือ ใบความรู้ ใบงานและ
แผนภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของทศันียา   รัตนฤาทยั (2549) พบวา่ผูส้อนส่วนใหญ่ระบุวา่ใน
การสอนพนัธุศาสตร์ท่ีประสบผลส าเร็จในการสอน ครูผูส้อนใช ้ใบความรู้ แผนภาพ และใบงาน 

นอกจากน้ีแล้วการจัดการเรียนการสอนเป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้นักเรียนเกิดแนวคิดท่ี
คลาดเคล่ือนไดจ้ากการสัมภาษณ์ครูผูส้อนเก่ียวกบัแนวทางการจดัการเรียนการสอนในเน้ือหาเก่ียวกบั
พนัธุศาสตร์พบว่าครูผูส้อนใช้เทคนิคการสอนแบบบรรยายซ่ึงสอดคล้องกบัผลการวิจยัของทศันียา  
รัตนฤาทยั (2549) พบวา่วธีิการสอนท่ีครูคิดวา่ประสบความส าเร็จในการจดัการเรียนการสอนเร่ือง พนัธุ
ศาสตร์ คือ การสอนแบบบรรยาย ซ่ึงวธีิการสอนดงักล่าวอาจท าใหน้กัเรียนเกิดแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือนได้
เพราะการสอนแบบบรรยายท าให้นกัเรียนไดรั้บขอ้เท็จจริงเพียงอย่างเดียว นกัเรียนไม่ไดล้งมือปฏิบติั
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ซ่ึงการลงมือปฏิบติัเป็นวิธีการท่ีท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีนักเรียนได้ปฏิบติั 
สามารถจดจ าส่ิงท่ีเรียนรู้ไดย้าวนานและพฒันาไปสู่การสร้างแนวคิดต่อไป 

แนวคิดเร่ืองโครโมโซมเพศและลักษณะเด่น ลักษณะด้อยเป็นแนวคิดท่ีนักเรียนมีแนวคิด
ถูกตอ้งมากท่ีสุด คิดเป็น ร้อยละ 72.62 และ 60.71 ตามล าดบั ส าหรับแนวคิดเร่ืองลกัษณะเด่น ลกัษณะ
ดอ้ย สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของทศันียา รัตนฤาทยั (2549) ท่ีพบว่า นกัเรียนคิดวา่ไม่มีปัญหาในการ
เรียนเร่ืองลกัษณะเด่นและลกัษณะดอ้ย   

แนวคิดเร่ืองการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมพบว่านกัเรียนเขา้ใจแนวคิดย่อยเร่ือง กฎการ
แยกตวั กฎการรวมตวัอยา่งอิสระ และ จีโนไทป์ ฟีโนไทป์ จดัเป็นไม่มีแนวคิดเน่ืองจากนกัเรียนไม่ตอบ
ค าถามคิดเป็นร้อยละ 42.86, 40.48 และ 28.57  ตามล าดบั จากการสัมภาษณ์ครูผูส้อนพบวา่เน้ือหาใน
เร่ืองกฎของเมนเดลเป็นเน้ือหาท่ียากต่อการจดัการเรียนการสอนเน่ืองจากเน้ือหาในเร่ืองน้ีมีค าศพัท์
เฉพาะและเน้ือหาย่อยเร่ืองกฎของเมนเดลจ าเป็นต้องอาศัยทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ร่วมด้วย 
(Knippels, Waarlo and Boersma, 2005) จากปัญหาดงักล่าวครูผูส้อนแกปั้ญหาดว้ยการให้นกัเรียนท า
แบบฝึกหดัและใหค้วามรู้เพิ่มเติมในเร่ืองการแบ่งเซลล์ก่อนการเรียนเร่ืองกฎของเมนเดล แมว้า่นกัเรียน
จะผา่นการเรียนในเน้ือหาเก่ียวกบัพนัธุศาสตร์มาแลว้ก็ตามแต่นกัเรียนจ านวนมากยงัมีแนวคิดเก่ียวกบั
พนัธุศาสตร์ในหลายแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือนจากแนวคิดท่ีถูกตอ้ง 

นักเรียนส่วนใหญ่มีแนวคิดเก่ียวกับพันธุศาสตร์จัดเป็นแนวคิดถูกต้องบางส่วนและ
คลาดเคล่ือนบางส่วนและแนวคิดท่ีนกัเรียนเขา้ใจคลาดเคล่ือนมากท่ีสุดคือแนวคิดเร่ือง กฎการแยกตวั ดี
เอ็นเอ ยีน ความสัมพนัธ์ระหว่างเซลล์ นิวเคลียส โครโมโซม  และยีน และพนัธ์ุแท ้พนัธ์ุทาง ส าหรับ
แนวคิดเร่ืองโครโมโซมเพศและลกัษณะเด่น ลกัษณะดอ้ยเป็นแนวคิดท่ีนกัเรียนมีแนวคิดถูกตอ้งมาก
ท่ีสุด ผลท่ีได้จากการท าวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อนและเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวาง
แผนการจดัการเรียนรู้ในเน้ือหาเก่ียวกับพนัธุศาสตร์เพื่อพฒันาแนวคิดท่ีถูกต้องและลดแนวคิดท่ี
คลาดเคล่ือนของนกัเรียนต่อไป 
7. กติติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์และร่วมมือเป็นอย่างดี ขอขอบคุณผูบ้ริหาร คณะครู
โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั รังสิตท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในการเก็บขอ้มูล และขอขอบคุณนกัเรียน
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใหข้อ้มูลต่างๆ ท าใหง้านวจิยัฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ดว้ยดี 
8. ผู้วจัิย 
 ช่ืนจิต แสนสุด ครูช านาญการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต รับผิดชอบรายวิชาท่ีสอน
คือ ชีววิทยาพื้นฐาน ชีววิทยาเพิ่มเติม1 มีความสนใจเก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส่ือการสอน
มลัติมีเดีย ไดรั้บรางวลัรางวลั “หน่ึงแสนครูดี” ประจ าปี พ.ศ. 2556 ของ คุรุสภา และรางวลั “ครูดีครูเก่ง” 
ประจ าปี พ.ศ.2558 ของ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 
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การศึกษาผลสัมฤทธ์ิและเจตคติการเรียนเคมีของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที ่4  
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน เร่ือง ปฏิกริิยาเคมี  
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บทคัดย่อ 
 วตัถุประสงคข์องงานวิจยัน้ีเพื่อศึกษา 1) ผลสัมฤทธ์ิของการจดัการเรียนรู้ในเร่ืองปฏิกิริยาเคมี 
ของนกัเรียนทั้งก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานและ 2) เจตคติการเรียนเคมีของ
นกัเรียนเม่ือจดัการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานกลุ่มท่ีศึกษา ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
ของโรงเรียนแห่งหน่ึงจ านวน 40 คน การเก็บรวบรวมขอ้มูล ได้แก่ การตอบค าถามในแบบวดั
ผลสัมฤทธ์ิและแบบวดัทางเจตคติการเรียนเคมีของนกัเรียนในการเรียนผูว้ิจยัวิเคราะห์แนวคิดเป็นร้อย
ละ ผลการวิจยัพบว่า 1) ส่วนใหญ่นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ เร่ืองปฏิกิริยาเคมี หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน       
2) นกัเรียนมีความช่ืนชอบและเห็นคุณค่าในการเรียนวชิาเคมีเป็นอยา่งมาก 
ค าส าคัญ: การจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐาน, ปฏิกิริยาเคมี 
 

A Study of Learning  Achievement and Attitude toward Context-Based Learning of  
Grade10 Students  in Chemical Reactions Topic 

Pornpassorn  Jachaiyaphum 
Saipanyarangsit School, Pathumthani  

hning_potter@hotmail.com 
 

Abstract 
The purposes of this research were to  1) study the learning achievement of grade 10 

students’ in Chemical Reactions by using Context-Based Learning,   2) to investigate their attitude 
toward learning chemistry using Context-Based Learning. Forty participants were grade 10 
students.The instruments were the learning achievement test and the attitude evaluation form. The 
statistics used for analyzing data was percentage. 

The results revealed that 
1)  The students had the post-test chemistry learning achievement higher than the pretest. 
2)  The students’ attitude toward context-based learning was at a  high level. 
 

Keywords: Context-based Learning, Chemical Reactions 
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1. บทน า 
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ผู ้เรียนควรได้รับการพัฒนาและเกิดความเข้าใจ

วิทยาศาสตร์ทั้งส่วนท่ีเป็นความรู้และกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ผูเ้รียนควรได้รับการกระตุ้น 
ส่งเสริมใหส้นใจและกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้วทิยาศาสตร์มีความสงสัยเกิดค าถามในส่ิงต่างๆ ท่ีเก่ียวกบั
โลกธรรมชาติรอบตวัเพื่อน าไปสู่ค าตอบของค าถาม สามารถตดัสินใจดว้ยการใช้ขอ้มูลอย่างมีเหตุผล 
สามารถส่ือสารค าถาม ค าตอบ ขอ้มูลท่ีไดค้น้พบจากการเรียนรู้ให้ผูอ่ื้นเขา้ใจได ้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2544) ดงันั้น หลกัสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงตอ้งเช่ือมโยงทั้งเน้ือหา แนวคิดหลกั และ
กระบวนการท่ีเป็นสากล มีความสอดคลอ้งกบัชีวิตจริงทั้งระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ และมีความ
ยดืหยุน่หลากหลาย เพื่อใหผู้เ้รียนทุกคนไดรั้บการพฒันาทั้งกระบวนการคิด ความสามารถในการเรียนรู้ 
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา และการคิดคน้สร้างสรรค์องค์ความรู้ โดยใช้
แหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินควบคู่กบัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551) 

แนวคิดเก่ียวกบัปฏิกิริยาเคมีเป็นแนวคิดท่ีมีความส าคญัในการศึกษาวิชาเคมี เน่ืองจากเป็น
พื้นฐานในการเรียนเน้ือหาเคมีในเร่ืองอ่ืนๆ เช่น พนัธะเคมี กรด - เบส  สมดุลเคมี (Van Driel et 
al.,1998) นอกจากน้ี แนวคิดเร่ืองปฏิกิริยาเคมีนั้นยงัมีความส าคญัในการด ารงชีวิตของผูเ้รียนเป็นอยา่ง
มาก โดยผูเ้รียนสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนัอีกทั้งยงัช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความ
เขา้ใจและสามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนได ้(De jong, 2006) อยา่งไรก็ตาม จาก
ผลการวิจยัท่ีผา่นมา พบวา่ ผูเ้รียนยงัคงมีแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือนในเร่ืองปฏิกิริยาเคมี โดยผูเ้รียนเขา้ใจว่า
การเปล่ียนสถานะของสาร หรือการละลายมีปฏิกิริยาเคมีเกิดข้ึน รวมทั้ งผู ้เรียนใช้ค  าศัพท์ทาง
วทิยาศาสตร์ไม่ถูกตอ้ง (วราภรณ์ แยม้จินดา, 2547) ซ่ึงผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การปฏิบติัการสอนของผูว้ิจยัในฐานะครูผูส้อน ซ่ึงพบวา่ ผูเ้รียนมีแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือนจากแนวคิดเชิง
วิทยาศาสตร์ เช่น ผูเ้รียนเข้าใจว่าการละลายของไอศกรีมแสดงถึงการเกิดปฏิกิริยาเคมี เพราะการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวสามารถท าให้ไอศกรีมกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ ด้วยการเปล่ียนสถานะจาก
ของแข็งไปเป็นของเหลว ทั้งน้ี การท่ีผูเ้รียนมีแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือนดังกล่าว อาจมีสาเหตุมาจาก
เน้ือหาวิชาท่ีเรียนยากต่อการท าความเขา้ใจของผูเ้รียน เน่ืองจากเน้ือหาส่วนใหญ่เป็นนามธรรม ซ่ึง
ผูเ้รียนตอ้งใชจิ้นตนาการ หรือเป็นแนวคิดท่ีผูเ้รียนไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า หรือ อาจเกิดจาก
ภาษาท่ีใช้ ซ่ึงเป็นเหมือนภาษาอีกภาษาหน่ึงท่ีผูเ้รียนต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากภาษาท่ีใช้ใน
ชีวติประจ าวนั มีค าศพัทม์ากมายท่ีผูเ้รียนยงัไม่คุน้เคยและไม่เขา้ใจ (ชาตรี  ฝ่ายค าตา, 2551) หรืออาจเกิด
จากเน้ือหาในต าราเรียนไม่สอดคล้องกับบริบทในชีวิตประจ าวนัของผูเ้รียนจึงส่งผลให้ผูเ้รียนไม่
สามารถเช่ือมโยงแนวคิดท่ีไดเ้รียนกบัชีวิตประจ าวนัของตนเองได ้หรืออาจเป็นเพราะครูผูส้อนเลือกใช้
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วิธีสอนท่ีไม่เช่ือมโยงกบัการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัของผูเ้รียน (จินดา พราหมณ์ชู, 2553)  
หรือการสอนของครูท่ีเนน้แต่การบรรยายหรือการบอกความรู้แก่ผูเ้รียน (สุรวทิย ์วงศศ์รี, 2542) 

 อยา่งไรก็ตาม แนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ท่ีถูกตอ้งนั้น ก็
คือ ผูเ้รียนจะตอ้งแสวงหาความรู้ และสร้างความเขา้ใจดว้ยตนเอง  โดยอาศยัความรู้เดิมเป็นพื้นฐาน
ส าคญัของการสร้างความรู้ใหม่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้(Constructivism) 
(Osborne, 1985 อา้งถึงใน ทศันา ฉันทนาภิธาน (2540) ทั้งน้ี การจดัการเรียนรู้วิธีหน่ึงท่ีอยู่ภายใต้
แนวคิดทฤษฎีดงักล่าวก็คือ การจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐาน (Context-Based Learning: CBL) ซ่ึง
เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีช่วยพฒันาแนวคิดของผูเ้รียนและส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถน าแนวคิดไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได้ (Panek, 2012) ส าหรับลกัษณะของการจดัการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็น
ฐานมีขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยเร่ิมจากผูเ้รียนมีการอภิปรายกลุ่มย่อยในสถานการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัของผูเ้รียน การร่วมกนัวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีอยูใ่นบริบท การแลกเปล่ียน
แนวคิดจากการอภิปรายกลุ่มเพื่อเป็นการตรวจสอบความรู้เดิม และการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาใน
สถานการณ์นั้นๆโดยผูส้อนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ศึกษาคน้ควา้ความรู้เพื่อน ามาแก้ไขสถานการณ์
เหล่านั้นและท าหนา้ท่ีเป็นเพียงผูช้ี้แนะเท่านั้น (Gilbert, 2006)  

จากปัญหาและความส าคญัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่การจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็น
ฐานสามารถช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจและสามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนได ้อีก
ทั้ งย ังท าให้ผู ้เ รียนสามารถเช่ือมโยงแนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ หรือ
ประสบการณ์ในชีวติจริงหรือชีวติประจ าวนัของตนเอง ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์มาก
ยิ่งข้ึน ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเร่ืองปฏิกิริยาเคมีของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐาน และศึกษาเจตคติในการเรียน
เคมีโดยจะไดน้ าผลการวจิยัน้ีเสนอแนะต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่อไป  
2. วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิและเจตคติในการเรียนเคมีของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง 
ปฏิกิริยาเคมีก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐาน   
3. วธีิด าเนินการวจัิย 

โดยงานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัปฏิบติัการ (Action research) โดยผูว้ิจยัตอ้งการท่ีจะแกปั้ญหาและ
พฒันาการปฏิบติัการสอนของตนเอง และช่วยพฒันาให้นกัเรียนมีความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดในเร่ือง
ปฏิกิริยาเคมีดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐาน 
3.1  กลุ่มศึกษา นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีศึกษาในวิชาเคมีพื้นฐาน จ านวน 1 ห้องเรียน มี
นกัเรียนจ านวนทั้งส้ิน 40 คน  
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3.2   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจยัไดจ้ดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 7 แผน ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้
เร่ือง การเกิดปฏิกิริยาเคมี จ  านวน 2 แผน (3 คาบ) พลงังานกบัการเกิดปฏิกิริยาเคมี จ  านวน 1 แผน (2 
คาบ) อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  จ  านวน 1 แผน (2 คาบ) ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยา จ  านวน 2 
แผน (3 คาบ) และปฏิกิริยาเคมีในชีวติประจ าวนั จ  านวน 1 แผน (3 คาบ) 
3.3  แบบวดัผลสัมฤทธ์ิ เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี ซ่ึงเป็นแบบวดัผลสัมฤทธ์ิชนิดเลือกตอบแบบสองชั้น (Two-
tier diagnostic test) ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีหน่ึงเป็นชนิดเลือกตอบ และส่วนท่ีสองเป็นการ
ให้เหตุผลท่ีผูเ้รียนใช้ตอบค าถามในส่วนท่ีหน่ึง มีจ  านวนทั้งส้ิน 20 ขอ้ ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนเอง และได้
น าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คนตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา ความถูกตอ้งของแนวคิดส าคญั  ความ
เหมาะสมของขอ้ค าถามและตวัเลือกความถูกตอ้งของค าตอบ การส่ือความของค าถาม และมีการแกไ้ข
แบบวดัแนวคิดตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญก่อนน าแบบวดัไปทดลองใชโ้ดยมีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 
0.67-1.00 ค่าความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.40- 0.77 ค่าอ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง 0.25-0.63 และค่าความ
เช่ือมัน่เท่ากบั 0.80 และน าไปใชจ้ริงกบักลุ่มท่ีตอ้งการศึกษา  
3.4  แบบวดัเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมี เป็นแบบวดัตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert scale)  ซ่ึงมี 5 ระดบั 
ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 20 ขอ้ ครอบคลุมองค์ประกอบ 2 ดา้น ไดแ้ก่ ลกัษณะของกิจกรรมการเรียนรู้
และประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐาน 
3.5  การวเิคราะห์ขอ้มูล  ผูว้จิยัท าการวเิคราะห์ขอ้มูลแยกออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

3.5.1  ขอ้มูลเก่ียวกบัความเขา้ใจเร่ืองปฏิกิริยาเคมี ผูว้ิจยัตรวจค าตอบจากการท าแบบทดสอบ
เร่ืองปฏิกิริยาเคมีก่อนและหลงัการเรียนของนกัเรียน จากนั้นค านวณหาค่าร้อยละของนกัเรียนท่ีมีความ
เขา้ใจถูกตอ้งในแต่ละแนวคิดยอ่ยในเร่ืองปฏิกิริยาเคมี 

3.5.2  ขอ้มูลเก่ียวกบัเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมี ผูว้ิจยัน าคะแนนของนกัเรียนท่ีไดจ้ากการท า
แบบวดัเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมีมาหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( ̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
จากนั้นแปลความหมายค่าเฉล่ียเป็นระดบัเจตคติโดยใชเ้กณฑด์งัต่อไปน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง มีเจตคติอยูใ่นระดบัดีมาก 
ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง มีเจตคติอยูใ่นระดบัดี 
ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง มีเจตคติอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง มีเจตคติอยูใ่นระดบัต ่า 
ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง มีเจตคติอยูใ่นระดบัต ่ามาก 

4. ผลการวจัิย 
ผลการวิจยัน้ี เพื่อตอบค าถามวิจยัท่ีกล่าวว่า “นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีผลสัมฤทธ์ิ เร่ือง 

ปฏิกิริยาเคมี ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐาน อยา่งไร”  และศึกษา “เจตคติในการ
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เรียนเคมีหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐาน” โดยผูว้ิจยัขอน าเสนอผลวิจยั 
ดงัต่อไปน้ี 

ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนเร่ือง ปฏิกิริยาเคมี ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
พลงังานกบัการเกิดปฏิกิริยาเคมี อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  
และปฏิกิริยาเคมีในชีวติประจ าวนั ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐานแสดงดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1   จ านวนและร้อยละของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีแสดงแนวคิด เร่ือง ปฏิกิริยาเคมีก่อน
และหลงัการจดัการเรียนรู้ โดยใชบ้ริบทเป็นฐาน 

 
 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในแบบทดสอบเร่ือง การเกิดปฏิกิริยาเคมี (ตารางท่ี 1) พบวา่กิจกรรม

การเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานท าให้นักเรียนมีความเข้าใจถูกต้องเก่ียวกับ ปฏิกิ ริยาเคมีใน
ชีวิตประจ าวนัสูงกว่าก่อนเรียนในทุกแนวคิด โดยก่อนเรียนนกัเรียนมีความเขา้ใจถูกตอ้งเพียงร้อยละ 
22.22 ส่วนหลงัเรียนจ านวนนกัเรียนท่ีมีความเขา้ใจถูกตอ้งเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 85.37 กล่าวคือ นกัเรียน
สามารถเลือกสถานการณ์ท่ีส่งผลเสียต่อส่ิงแวดล้อมและอธิบายเหตุผลเก่ียวกับสถานการณ์นั้นได้
ถูกตอ้ง เช่น นกัเรียนสามารถอธิบายปฏิกิริยาการเผาไหมข้องรถยนตบ์นทอ้งถนนไดถู้กตอ้ง เป็นตน้ 

 โดยแนวคิดท่ีนกัเรียนมีความเขา้ใจถูกตอ้งล าดบัถดัมา คือแนวคิดเร่ือง การเกิดปฏิกิริยาเคมีโดย
ก่อนเรียนนกัเรียนมีความเขา้ใจถูกตอ้งเพียงร้อยละ 12.82 ส่วนหลงัเรียนจ านวนนกัเรียนท่ีมีความเขา้ใจ
ถูกต้องเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 80.49โดยนักเรียนเลือกสถานการณ์ท่ีแสดงถึงเกิดปฏิกิริยาเคมีและไม่
เกิดปฏิกิริยาเคมี พร้อมอธิบายเหตุผลไดถู้กตอ้งบางส่วน แต่บางส่วนไม่ถูกตอ้ง เช่น นกัเรียนตอบว่า 
การวางแอปเปิลท่ีปลอกเปลือกไวบ้นโต๊ะท าให้แอปเปิลเห่ียวเฉาหรือเม่ือแอปเปิลสัมผสัลมท าให้เน้ือ
ของแอปเปิลมีสีด า แต่นกัเรียนไม่สามารถอธิบายการเกิดปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนท่ีผวิของแอปเปิลได ้  

แนวคิด 
ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีความเขา้ใจถูกตอ้ง 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 
การเกิดปฏิกิริยาเคมี 12.82 80.49 
พลงังานกบัการเกิดปฏิกิริยาเคมี 30.34 53.59 
อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 35.90 54.88 
ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 24.36 52.85 
ปฏิกิริยาเคมีในชีวติประจ าวนั 22.22 85.37 

เฉล่ีย 25.13 60.37 
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 แนวคิดท่ีนกัเรียนมีความเขา้ใจถูกตอ้งล าดบัถดัมา คือ แนวคิดเร่ือง อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
โดยก่อนเรียนนกัเรียนมีความเขา้ใจถูกตอ้งเพียงร้อยละ 35.90 ส่วนหลงัเรียนจ านวนนกัเรียนท่ีมีความ
เขา้ใจถูกตอ้งเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ54.88  ซ่ึงนกัเรียนสามารถบอกไดว้า่ปฏิกิริยาใดเกิดไดเ้ร็วหรือชา้ โดย
พิจารณาจากเวลาท่ีใชใ้นการด าเนินไปของปฏิกิริยาไดแ้ละอธิบายเหตุผลประกอบถูกตอ้ง 

แนวคิดท่ีนกัเรียนมีความเขา้ใจถูกตอ้งล าดบัถดัมา คือพลงังานกบัการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยก่อน
เรียนนักเรียนมีความเขา้ใจถูกตอ้งเพียงร้อยละ 30.34 ส่วนหลงัเรียนจ านวนนักเรียนท่ีมีความเขา้ใจ
ถูกต้องเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 53.59 กล่าวคือ นักเรียนระบุการเกิดปฏิกิริยาจากกราฟของปฏิกิริยาท่ี
ก าหนดใหไ้ดถู้กตอ้ง แต่ไม่ไดแ้สดงการค านวณพลงังานก่อกมัมนัต ์เช่น นกัเรียนให้เหตุผลวา่ ปฏิกิริยา 
E      G  มีช่วงกราฟท่ีสั้นท่ีสุด ซ่ึงใชเ้วลาในการเกิดปฏิกิริยานอ้ยและเกิดปฏิกิริยาไดเ้ร็วท่ีสุด นอกจากน้ี 
นกัเรียนสามารถจ าแนกชนิดของปฏิกิริยาเคมีจากกราฟของปฏิกิริยาต่างๆ ท่ีก าหนดให้ไดว้า่กราฟชนิด
ใดจดัเป็นปฏิกิริยาดูดหรือคายพลงังาน แต่นกัเรียนไม่กล่าวถึงค่าพลงังานรวมของปฏิกิริยา    

 แนวคิดท่ีนกัเรียนมีความเขา้ใจถูกตอ้งล าดบัถดัมา คือ แนวคิด เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี โดยก่อนเรียนนกัเรียนมีความเขา้ใจถูกตอ้งเพียงร้อยละ 24.36 ส่วนหลงัเรียนจ านวน
นกัเรียนท่ีมีความเขา้ใจถูกตอ้งเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 52.85โดยนกัเรียนเขา้ใจวา่ขนาดของสารมีผลต่อการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี กล่าวคือ ถา้สารมีขนาดเล็กจะเกิดปฏิกิริยาเคมีไดเ้ร็วกว่าสารท่ีขนาดใหญ่ แต่นกัเรียน
อธิบายหลกัการเกิดปฏิกิริยาดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง เช่น นกัเรียนตอบวา่ เม่ือสังกะสีถูกบดให้มีขนาดเล็กลง
จนเป็นผงส่งผลใหอุ้ณหภูมิเพิ่มไดง่้ายข้ึน เพราะมีมวลท่ีเล็กจึงน าความร้อนไดดี้  หรือนกัเรียนให้เหตุผล
วา่หากใชส้ังกะสีท่ีเป็นผงจะเกิดการกดักร่อนไดดี้กวา่เป็นแผน่และเป็นกอ้น นอกจากน้ี นกัเรียนเขา้ใจ
วา่ถา้ความเขม้ขน้ของสารเท่ากนัอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมีตอ้งเท่ากนัดว้ย โดยนกัเรียนไม่ไดค้  านึงถึง
ปัจจยัเก่ียวกบัอุณหภูมิ     

 เจตคติต่อการเรียนวชิาเคมีของนกัเรียนจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในแบบวดัเจตคติต่อการเรียน
วชิาเคมีของนกัเรียนเม่ือใชก้ารจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐาน พบวา่โดยภาพรวมแลว้นกัเรียนมีเจต
คติต่อการเรียนวิชาเคมีอยูใ่นระดบัดี ( ̅  = 4.19) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ไดแ้ก่ ลกัษณะของกิจกรรม
การเรียนรู้และประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐาน พบวา่นกัเรียนมีเจตคติอยูใ่นระดบั
ดีในทั้ง 2 ดา้น ( ̅ = 4.18 และ 4.20 ตามล าดบั) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์อนุทิน
สะทอ้นความคิดของนกัเรียนหลงัจากการใชกิ้จกรรมการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐานในแต่ละแผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ชอบการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานในด้านลักษณะของ
กิจกรรมการเรียนรู้รองลงมาคือดา้นส่ือการเรียนรู้ โดยในดา้นลกัษณะของกิจกรรมการเรียนรู้พบว่า
นกัเรียนชอบท ากิจกรรมท่ีหลากหลายและแปลกใหม่ดว้ยตนเอง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการท ากิจกรรมการ
ทดลองต่าง ๆ ท่ีไม่เคยพบเห็นและไม่เคยท ามาก่อน และเป็นการทดลองท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตจริง ในขณะ
ท าการทดลองนกัเรียนไดท้  างานร่วมกนั มีการแบ่งบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบภายในกลุ่ม รวมทั้งมี
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โอกาสแสดงความคิดเห็นและพดูคุยแลกเปล่ียนความรู้กบันกัเรียนคนอ่ืน ๆ อีกดว้ย ส่งผลท าใหเ้ห็นท่ีมา
ของแนวคิดและเขา้ใจเน้ือหาไดดี้ยิง่ข้ึน มีความต่ืนเตน้และสนุกสนานในการเรียน ดงัตวัอยา่งขอ้คิดเห็น
ของนกัเรียนดงัน้ี 

“ชอบการเรียนในคร้ังน้ีเพราะไม่เคยท าการทดลองแบบน้ีมาก่อน รู้สึกสนุก และท าให้เห็นการ
เปล่ียนแปลงของสารอยา่งชดัเจน สัมผสัไดจ้ริงวา่มีความร้อนเกิดข้ึน” (เลขท่ี 15, 6 มิถุนายน 2558) 

“รู้สึกชอบเพราะไดท้  ากิจกรรมผสมด่างทบัทิมกบัน ้ าตาลทรายเป็นกิจกรรมท่ีสนุก นกัเรียนทุก
คนไดมี้ส่วนร่วม สามารถเช่ือมโยงกิจกรรมให้เขา้กบัเน้ือหาท่ีจะเรียนไดด้ว้ย” (เลขท่ี 34,  16 มิถุนายน 
2558) 

“ชอบเพราะว่าไดท้  าการทดลองเก่ียวกบัฝนกรดซ่ึงเป็นการทดลองท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราวใน
ชีวิตท่ีเกิดข้ึนจริง” (แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 เร่ืองความเขม้ขน้และพื้นท่ีผิวของสารกบัอตัราการเกิด  
30 มิถุนายน 2558) 

อยา่งไรก็ตามยงัมีนกัเรียนบางส่วนท่ีไม่ค่อยชอบการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐาน โดยนกัเรียน
ให้เหตุผลว่าการให้เหตุการณ์หรือสถานการณ์มาท ากิจกรรมก่อนเขา้สู่บทเรียนนั้นท าให้นกัเรียนรู้สึก
สับสนแต่หลงัจากท่ีไดท้  ากิจกรรมเสร็จส้ินแลว้ก็รู้สึกเขา้ใจมากข้ึน  
5. การอภิปรายผล 

แสดงใหเ้ห็นวา่การจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐานช่วยพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดซ่ึ้ง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จินดา  พราหมชู (2553) ท่ีกล่าวถึงการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐานวา่
เป็นการเรียนรู้ท่ีมีการน าเอาสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีอยู่รอบตวัผูเ้รียนมาเป็นจุดเร่ิมตน้หรือ
ผลักดันให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเข้าใจในค าศพัท์แนวคิดหลักการและส่ิงต่างๆได้ดียิ่งข้ึนตลอดจน
สามารถถ่ายโอนความรู้ความเข้าใจเหล่านั้นไปสู่สถานการณ์หรือเหตุการณ์อ่ืนๆได้อย่างไรก็ตาม
นกัเรียนยงัมีบางส่วนท่ีเขา้ใจผิด เน่ืองจากแนวคิดบางเร่ืองเป็นนามธรรม นกัเรียนไม่สามารถมองเห็น
ปฏิกิริยาเคมีในระดบัจุลภาคท่ีเกิดข้ึนไดด้ว้ยตาเปล่า สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชาตรี ฝ่ายค าตา (2551) 
ท่ีกล่าวว่า การท่ีนกัเรียนไม่สามารถมองเห็นปรากฏการณ์ในระดบัจุลภาคท าให้นกัเรียนไม่สามารถ
อธิบายแนวคิดในระดบัจุลภาคไดจึ้งส่งผลใหน้กัเรียนไม่เขา้ใจเน้ือหาในวชิาเคมี 

นอกจากน้ีนกัเรียนท่ีเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานมีเจตคติต่อการเรียน
วิชาเคมีอยู่ในระดบัดีโดยนักเรียนส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าชอบการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานเพราะ
ลกัษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมการทดลองท่ีหลากหลายและแปลก
ใหม่ดว้ยตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีวา่กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้การท ากิจกรรมการทดลองจะช่วย
ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ดว้ยการมีประสบการณ์ตรงซ่ึงจะส่งผลท าให้นกัเรียนมีความ
สนุกสนานมีความกระตือรือร้นและมีแรงจูงใจในการเรียนรู้มากยิ่งข้ึน (Lunetta, 1998) นอกจากน้ี
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐานเนน้การเช่ือมโยงบริบทใหเ้ขา้กบัเน้ือหาท่ีตอ้งการสอน 
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6. สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 
6.1  เน่ืองจากการจดัการเรียนการสอนโดยบริบทเป็นฐานจ าเป็นตอ้งใช้สถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั
ของนกัเรียนเขา้มาเก่ียวขอ้ง การเลือกสถานการณ์ในขั้นน าเขา้สู่บทเรียนและขั้นประยกุตใ์ช ้ครูควรเลือก
ท่ีอยูใ่นชีวติประจ าวนัของนกัเรียน เป็นสถานการณ์ท่ีเร้าความสนใจของนกัเรียน และเป็นสถานการณ์ท่ี
ส่ือถึงแนวคิดเป้าหมาย 
6.2  ครูผูส้อนควรให้นกัเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมดว้ยตนเองดว้ยการทดลอง การสืบคน้ และการใช้
การทดลองเสมือนจริง เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในเร่ืองท่ีสอนซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ในแนวคิด
ใหม่ๆ ได ้
6.3  การสอนแนวคิดเร่ืองใดก็ตามครูผู ้สอนควรมีการส่งเสริมแรงทางบวกเพื่อให้นักเรียนกล้า
แสดงออกในการแสดงความคิดเห็น การท ากิจกรรม และการอภิปรายผล ซ่ึงจะผลดีต่อการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน 
7. กติติกรรมประกาศ 
 กราบขอบพระคุณ ท่านผูอ้  านวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต ท่ีให้ความสนับสนุนในการ
จดัท าและเพื่อนๆ ทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ท่ีใหก้ าลงัใจและค าแนะน า รวมทั้งนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีใหค้วามร่วมมือในการเก็บขอ้มูล 
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พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการคิดดา้นต่างๆ 
9. บรรณานุกรม 
ภาษาไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2544). การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน. 

กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพคุ์รุสภา. 
_______. (2551). “หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551.” (ออนไลน์).   

เขา้ถึงไดจ้าก : http://school.obec.go.th/maeyangp/B2.pdf, 25 พฤศจิกายน 2555. 
จินดา  พราหมณ์ชู. (2553). “การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐาน เร่ือง อตัราการเกิด 

ปฏิกิริยาเคมี ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5.” วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต   
สาขาการสอนวทิยาศาสตร์, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

ชาตรี ฝ่ายค าตา.  (2551).  “แนวคิดทางเลือกของนกัเรียนในวชิาเคมี.” วารสารศึกษาศาสตร์   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 19(2),  11-28. 

http://school.obec.go.th/maeyangp/B2.pdf


การประชุมทางวิชาการคร้ังท่ี 6  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต   2559                 วนัท่ี  27 กุมภาพนัธ์ 2559 
Proceedings  of  The  Sixth Conference  2016 of  Faculty of  Education,  Rangsit  University                              27  February 2016 
 
 

35 
 

วราภรณ์  แยม้จินดา. (2547). “แนวคิดเร่ืองการเปล่ียนสถานะของสารของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  
1-6.” วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการสอนวทิยาศาสตร์,  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

สุรวทิย ์ วงศศ์รี. (2542). “แนวคิดเร่ืองเสียงและการเคล่ือนท่ีแนวตรง ของนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิง 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี4.” วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการสอนวทิยาศาสตร์, 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

ภาษาองักฤษ 
Gilbert, J.K. (2006). “On the nature of 'context' in chemical education.” International Journal of  

Science Education. Special Issue of Research Papers. 
Hanna S. P (2012). Context Based Science Instruction. Department of Education and Human   

Development of the State University of New York College,  5. 
Kemmis, S. and Wilkinson, M. (1998). Wparticipatory action research and the study of practice.  

Action Research in practice: Partnershlps for SoclalJustlce In Education. London: Routledge,  
21-36. 

Lunetta, V. N. (1998). “The School Science Laboratory: Historical Perspective and  Contexts for 
Contemporary Teaching.” In International handbook of science education.  Edited by Barry J. 
Fraser and KennethGeorge Tobin. Netherlands: Kluwer Academic Publishers,  249-262. 

OnnoDe Jong, O. (2006). Context-Based Chemical Education: How to improve it. The Plenary  
Lecture Presented at the 19th ICCE, August,  12-17. 

Van Driel J. H., Wobbe, D.V.,  Verloop, N., and Dekkers, H. (1998). “Developing secondary  
students’ conceptions of chemical reactions: the introduction of chemical equilibrium.” 
International Journal of Science Education. 20(4),  379-392. 

Osborne, R. and Freyberg, P. (1985). อา้งถึงในทศันา  ฉนัทนาภิธาน. 2540.  Learning in Science. “The  
Implications of Children’s Science.” “การศึกษาแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือน เร่ือง โมเลกุล ของ 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  แผนการเรียนวทิยาศาสตร์กลุ่มโรงเรียนมธัยมศึกษาส่วนกลาง 
กลุ่มท่ี 7.” วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์, 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
 

 
 
 



การประชุมทางวิชาการคร้ังท่ี 6  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต   2559                 วนัท่ี  27 กุมภาพนัธ์ 2559 
Proceedings  of  The  Sixth Conference  2016 of  Faculty of  Education,  Rangsit  University                              27  February 2016 
 
 

36 
 

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพงึพอใจ รายวิชาวทิยาศาสตร์ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 ทีไ่ด้รับการจัดการการเรียนรู้ด้วยวธีิการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้  

7 ขั้น ที่เน้นการสร้างแรงบันดาลใจทางวทิยาศาสตร์ 
สุชานาฏ สุวรรณพิบูลย ์

โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 
suchanat.suwanpibul@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจ 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานีท่ีไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น ท่ีเนน้การสร้างแรงบนัดาลใจทางวิทยาศาสตร์ 
ประชากรเป้าหมายท่ีใชใ้นคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 
โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี จ านวน 42 คน จ านวน 15 ชัว่โมง ซ่ึงไดม้าจากวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยเลือก โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ 
Randomized control group pretest-posttest design เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์แบบปรนยั และแบบทดสอบวดัความพึงพอใจรายวชิาวทิยาศาสตร์ 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี  1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี  3 ท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวิธีการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้นท่ีเน้น
การสร้างแรงบนัดาลใจทางวิทยาศาสตร์ พบวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนมีค่าสูงกว่า
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 2) ความพึงพอใจในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 ท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวธีิการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 
ขั้นท่ีเนน้การสร้างแรงบนัดาลใจทางวิทยาศาสตร์ พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียน 
 
ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความพึงพอใจ การสอนแบบวฏัจกัร 7 ขั้น 
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The Study of Learning Achievement and Satisfaction of  Mathayomsuksa 3 Students  
Using Learning Cycle (7E) 

Suchanart Suwanphiboon 
Kanaratbamrung School, Pathumthani 

suchanat.suwanpibul@gmail.com 
 

Abstract 
 The purposes of this research were 1) to compare students’ learning achievement before and 
after using the learning cycle of 7E with Mathayomsuksa 3 students,  and 2) to study the satisfaction 
of students with learning through the 7E learning cycle. The samples were 42 Mathayomsuksa 3 
students in the second semester of Academic Year 2014 at Kanaratbamrung School. They were 
selected  by purposive sampling. The experimental design was one group pretest-posttest design. The 
instruments were an achievement test and a satisfaction questionnaire. 
 The results showed that: 
 1)  The average posttest learner achievement scores were higher than the average pretest 
score (statistically significant at the .05 level). 
 2)  Students’ satisfaction after learning through the 7 E learning cycle was at a high level. 
 
Keywords: Students’ Achievement, Students’ Satisfaction, Learning Cycle (7E) 
 
 
 

1. บทน า 
 ปัจจุบนัสภาพปัญหาของการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คือ ผูเ้รียนไม่สามารถน าเอา
วิทยาศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เท่าท่ีควร เน่ืองจากมีการเน้นบทบาทของครูผูส้อน ความสมบูรณ์
ของเน้ือหา วิธีการสอนวิทยาศาสตร์ จึงมกัจบลงดว้ยการท่ีผูเ้รียนไดรั้บความรู้ท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร
แทนท่ีจะผูเ้รียนจะไดแ้กปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง หรือไดน้ าความรู้ไปใชไ้ดใ้นชีวิตจริง จึงท าให้มีการฝึกฝน
ทกัษะทางวิทยาศาสตร์น้อยลง ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วทิยาศาสตร์ต ่า(สมจิต  สวธนไพบูลย,์ 2541: 6) นอกจากน้ีในการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ของนกัเรียนนั้น ยงั
มีนกัเรียนหลายคน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีต ่ากวา่เกณฑ์ ขาดความสามารถในการ
คิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ มีวจิารณญาณความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทศัน์ เน่ืองดว้ยสาเหตุ
ต่างๆเช่น ไม่ชอบวชิาวทิยาศาสตร์ รู้สึกวา่วชิาวทิยาศาสตร์ไม่มีความน่าสนใจหรือยากจนเกินไปเป็นตน้ 
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จึงท าให้ผูเ้รียนขาดความสนใจในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ จากสภาพปัญหาดงักล่าว การปรับปรุง
และแกไ้ขสภาพการจดัการเรียนการสอนดา้นการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทกัษะ
ความคิด จ าเป็นตอ้งอาศยัแนวคิดวิธีการท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน และการสร้างความพึงพอใจในการเรียน
ของนกัเรียนมาช่วยในการจดัการเรียนการสอน โดยส่งเสริมการสร้างแรงบนัดาลใจทางวิทยาศาสตร์
ใหก้บัผูเ้รียน เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสนใจใฝ่รู้ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์มากข้ึน และส่งผลท าให้ผูเ้รียน
เกิดทกัษะความคิดต่างๆ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึนเม่ือผูเ้รียนมีความสนใจใฝ่รู้ และเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์มากข้ึนแลว้ เขาก็จะสามารถพฒันาตนได้เต็มศกัยภาพ สามารถสรรค์สร้างส่ิงต่างๆ 
รอบดา้นไดอ้ย่างไม่รู้จบ ดงันั้นการให้การศึกษาท่ีดีแก่คนรุ่นใหม่ จึงตอ้งปลูกฝังทศันคติ ค่านิยม  และ
สร้างเจตคติทางวิทยาศาสตร์ให้เขารู้จกัคิดเป็นคิดอยา่งสร้างสรรค ์คน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง ปฏิบติั
ลงมือท าวิเคราะห์ปัญหาเลือกและตดัสินใจไดอ้ย่างมีคุณภาพ ซ่ึงหน่ึงในรูปแบบการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
แนวคิดน้ี คือ รูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น (มณัฑรา ธรรมบุศย,์ 2545: 12)  
 การเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีพฒันามาจากขั้นตอนวงจรการ
เรียนรู้แบบ 5 ขั้น ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ียงัไม่ต่อเน่ือง จึงเพิ่มขั้นตอนของวงจรการเรียนรู้อีก 2 ขั้นตอน โดยมี
เป้าหมายเพื่อกระตุน้ให้เด็กไดมี้ความสนใจและสนุกกบัการเรียน และยงัสามารถปรับประยุกตส่ิ์งท่ีได้
เรียนรู้ไปสู่การสร้างประสบการณ์ของตนเอง เร่ิมตน้จากการทบทวนความรู้เดิมของผูเ้รียน เพื่อให้ครู
นั้นสามารถคน้พบจุดท่ีจะกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดปัญหา และด าเนินการคน้หาค าตอบดว้ยตนเอง แล้ว
อธิบายและสรุปผลโดยใชศ้พัทท์างวิทยาศาสตร์ ขั้นต่อไปคือผูเ้รียนประยุกติใชค้วามรู้ไปสู่สถานการณ์
ใหม่ แลว้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน และสุดทา้ยคือขยายความคิดรวบยอดไปสู่ความรู้เร่ือง
อ่ืนๆ (Eisenkraft, 2003: 57-59) การจดัการเรียนรู้โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น จึงส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้
มีโอกาสในการพฒันาความคิดในระดับสูง  และเป็นรูปแบบท่ีครูสามารถน าไปปรับประยุกต์ให้
เหมาะสมตามธรรมชาติวิชา โดยเฉพาะวิชาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซ่ึงเน้นกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้อันท่ีจะท าให้ผูเ้รียนเข้าถึงความรู้ความจริงได้ด้วยตนเองเกิดทักษะกระบวนการคิดต่างๆ 
โดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค ์ซ่ึงครูเป็นเพียงผูท้  าหนา้ท่ีคอยสนบัสนุน จดัสถานการณ์เร้าให้นกัเรียน
ไดคิ้ดตั้งค  าถามลงมือตรวจสอบ เปิดกวา้งทางความคิดและส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์ห้กบัผูเ้รียนอีก
ประการท่ีส าคญัคือในการจดัการเรียนการสอนท่ีจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาทางวิทยาศาสตร์
อย่างสูงสุดได้นั้น จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งปลูกฝังให้ผูเ้รียนสนใจวิทยาศาสตร์ โดยเร่ิมตน้ให้ผูเ้รียนรู้จกั
สังเกตและช่ืนชมในการเปล่ียนแปลงของธรรมชาติรอบๆ  ตวั ซ่ึงการรู้จกัสังเกตและช่ืนชมส่ิงต่างๆ 
รอบตวัน้ีจะเป็นแรงบนัดาลใจใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการความคิดทางวิทยาศาสตร์ คือ สังเกต ตั้งค  าถาม 
และคน้หาค าตอบโดยใช้เหตุผล ส าหรับการสร้างความตระหนักให้ผูเ้รียนเกิดแรงบนัดาลใจในการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์  เพื่อให้ผูเ้รียนมีทั้ง “ความรู้” และ “ความรู้สึกชอบในการเรียนรู้” ซ่ึงองคป์ระกอบ
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ของการใชเ้หตุผลในการคิดและการท างานดว้ยแรงบนัดาลใจเป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งยิ่งในการคน้ควา้และ
พฒันาความรู้ทางวทิยาศาสตร์ (Leon M Lederman, 2012: 1) 
 ดงันั้นหากครูผูส้อนใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองอยา่งเตม็ศกัยภาพ เกิดความคิดสร้างสรรค ์และเกิดแรงบนัดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ข้ึนมา
ได ้ส่ิงท่ีตามมาคือผูเ้รียนมีความสนใจใฝ่รู้ในวิชาวิทยาศาสตร์มากข้ึน และส่งผลท าให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะ
ความคิดต่างๆ โดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เขา้ถึงความรู้ความจริงได้ดว้ยตนเอง 
กลายเป็นองคค์วามรู้ท่ีย ัง่ยืน และสามารถน าองค์ความรู้ท่ีไดรั้บไปประยุกต์ใชจ้นก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อไป 
 จากหลกัการและเหตุผลดังกล่าวในข้างตน้ ท าให้ผูว้ิจยัสนใจในการน ารูปแบบวฏัจกัรการ
เรียนรู้  7 ขั้น ท่ีเนน้การสร้างแรงบนัดาลใจทางวทิยาศาสตร์ มาพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความ
พึงพอใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 รายวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อน าผลการวิจยัท่ีได้ ไปใช้เป็น
แนวทางในการพฒันาการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีประสิทธิภาพ อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์
ในดา้นการจดัการเรียนการสอนแก่ประเทศชาติต่อไป 
 ซอมเมอร์ (จินดารัตน์ แกว้พิกุล,2554: 31; อา้งถึงใน Somer, 2001: 30) ไดใ้ชรู้ปแบบการจดัการ
เรียนรู้ แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น ในการจดัการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมศึกษา เร่ือง พืชชายฝ่ังของรัฐ
หลุยส์เซียน่า ส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนเกรด 7 และเกรด 8 จ านวน 
155 คน ผลการวิจยั พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนโดยใช้
รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสัญทางสถิติท่ีระดบั .01 
 อนามิกา อุตรนคร (2550: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบผลการเรียนแบบวฏัจกัรการ
เรียนรู้ 7 ขั้นโดยใช้เทคนิคการรู้คิดและการเรียนสืบเสาะแบบใช้วฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขั้น ท่ีมีต่อ
แนวความคิดเลือกเก่ียวกับมโนมติชีววิทยา : การหายใจ การหายใจและสังเคราะห์ด้วยแสง การ
สังเคราะห์ดว้ยแสง และการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 พบวา่นกัเรียนโดย
ส่วนรวม มีความเข้าใจอย่างสมบูรณ์มากกว่าแต่มีความเข้าใจเพียงบางส่วนหรือความเข้าใจเพียง
บางส่วนแต่มีแนวความคิดท่ีผิดพลาดน้อยกว่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนกัเรียนโดย
ส่วนรวม นกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงท่ีเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขั้น โดยใชเ้ทคนิคการรู้คิดและ
การเรียนสืบเสาะแบบใช้วฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขั้น มีคะแนนเฉล่ียการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์หลงัเรียน
โดยรวมเป็นรายดา้น 5 ดา้น เพิ่มข้ึนจากก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 อารีย ์สุขใจวรเวทย ์(2553: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการพฒันาผลการเรียนรู้ เร่ือง การบวกและการ
ลบของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น พบวา่ 1) ผล
การเรียนรู้ เร่ือง การบวกและการลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัจดัการเรียนรู้
แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีคะแนนหลงัจาการ
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จดัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้ 2) ความสามารถในการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น
โดยภาพรวมทั้ง 7 ขั้นตอนมีความสามารถอยู่ในระดบัดี และ  3) ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น ในภาพรวมอยูใ่นระดบัพึงพอใจ
มาก 
 จินดารัตน์ แก้วพิกุล (2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี และ
ความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้
โดยใชก้ารเปล่ียนแปลงแนวความคิดและการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น พบวา่ นกัเรียนท่ี
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีหลงัเรียนสูงกวา่
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น มีความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 
 Rui H. Chu, Robert A. Minasian and Xiaoke Yi (2555: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการสร้างแรง
บนัดาลใจในการเรียนรู้เร่ืองไอซีทีโดยใช้วิธีการบูรณาการพื้นฐานการเรียนรู้รูปแบบใหม่ (Inspiring 
student learning in ICT communications electronics through a new integrated project - based learning 
approach) พบวา่ ผลการส ารวจการตอบรับของนกัเรียนแสดงให้เห็นวา่นกัเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน
สูงข้ึนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนไดอ้ยา่งมาก 
2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
2.1   เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลงัไดรั้บการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ดว้ยวธีิการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น ท่ีเนน้การสร้างแรงบนัดาลใจทางวทิยาศาสตร์ 
2.2   เพื่อศึกษาความพึงพอใจ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลงัไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ย
วธีิการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้นท่ีเนน้การสร้างแรงบนัดาลใจทางวทิยาศาสตร์ 
3. สมมุติฐานของการวจัิย 
3.1  นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวิธีการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้นท่ีเนน้การ
สร้างแรงบนัดาลใจทางวทิยาศาสตร์จะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
3.2  นกัเรียนจะมีความพึงพอใจ หลงัจากไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวิธีการสอนแบบวฏัจกัร
การเรียนรู้ 7 ขั้นท่ีเนน้การสร้างแรงบนัดาลใจทางวทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  
4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง โดยมีรูปแบบการทดลอง (Experimental design) ซ่ึงผูว้ิจยั
ด าเนินการทดลองโดยประยุกตต์ามแบบแผนการวิจยัแบบ Randomized control group pretest-posttest 
design 
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ตวัแปรอิสระ คือ การใช้กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวิธีการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้7 ขั้นท่ีเน้น
การสร้างแรงบนัดาลใจทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 รายวชิาวทิยาศาสตร์ 
 ตวัแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และความพึงพอใจรายวิชา
วทิยาศาสตร์ 
4.1  กลุ่มตวัอยา่งคือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนคณะ
ราษฎร์บ ารุงปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 1 ห้องเรียน มีนกัเรียน
ทั้งหมด 42 คน ไดม้าจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วย
เลือกจ านวน 1 หอ้งเรียน 
4.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 1) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น
ท่ีเนน้การสร้างแรงบนัดาลใจทางวิทยาศาสตร์ 2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
3) แบบวดัความพึงพอใจ 
4.3  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยัคือ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 โดยใชเ้วลาในการทดลอง 15 คาบ 
คาบละ 50 นาที โดยผูว้จิยัเป็นผูด้  าเนินการสอนเอง 
4.4  เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นเน้ือหาสาระการเรียนรู้รายวทิยาศาสตร์ เร่ืองพนัธุกรรม ชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 3 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2551 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามล าดบั ดงัน้ี 
 1)  เลือกนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มาจ านวน 1 หอ้งเรียน จาก 10 หอ้งเรียน 
 2)  ทดสอบก่อนเรียน โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ และแบบ
วดัเจตคติทางวทิยาศาสตร์ แลว้น าผลการสอบและการวดัมาตรวจใหค้ะแนน 
 3)  ด าเนินการทดลองโดยผูว้ิจยัด าเนินการสอนเอง ใชร้ะยะเวลาในการทดลองเท่ากนั คือ หอ้ง
ละ 15 คาบ คาบละ 50 นาที โดยไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้นท่ีเนน้การสร้างแรง
บนัดาลใจทางวทิยาศาสตร์ 
 4)  เม่ือส้ินสุดการสอนตามก าหนด ท าการทดสอบหลงัเรียน โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ และแบบวดัความพึงพอใจชุดเดิม 
 5)  ท าการตรวจให้คะแนน การท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
และแบบวดัความพึงพอใจ แลว้น าผลท่ีไดม้าวเิคราะห์ โดยวธีิการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป 
5. ผลการวจัิย 
 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์และคะแนนจากแบบวดัความพึงพอใจก่อนและหลงัเรียน ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้นท่ีเนน้การสร้างแรงบนัดาลใจทางวิทยาศาสตร์โดยใชว้ิธีการทางสถิติ 
t – test แบบ Dependent samples มีผลการวจิยั ดงัน้ี 



การประชุมทางวิชาการคร้ังท่ี 6  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต   2559                 วนัท่ี  27 กุมภาพนัธ์ 2559 
Proceedings  of  The  Sixth Conference  2016 of  Faculty of  Education,  Rangsit  University                              27  February 2016 
 
 

42 
 

5.1  ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการการ
เรียนรู้ดว้ยวิธีการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น ท่ีเนน้การสร้างแรงบนัดาลใจทางวิทยาศาสตร์ เป็น
ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 1  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนและหลงัท่ี

ไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวิธีการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้นท่ีเนน้การสร้าง
แรงบนัดาลใจทางวทิยาศาสตร์ 

กลุ่มตวัอยา่ง N ก่อนเรียน หลงัเรียน t 
 ̅ S.D.  ̅ S.D. 

ม.3/3 42 11.27 1.60 15.22 1.69 19.10 
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตาราง พบว่า นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบวฏัจกัรการ
เรียนรู้ 7 ขั้นท่ีเนน้การสร้างแรงบนัดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียน มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเป็น 11.27 และ 1.60 ตามล าดบั และ หลงัเรียน มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเป็น 15.22 และ 1.69 ตามล าดบั 
 เม่ือเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานก่อนเรียน
และหลงัเรียนพบวา่ ค่าคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานหลงัเรียนมีค่าสูง
กวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
5.2  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการการเรียนรู้ดว้ย
วธีิการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น ท่ีเนน้การสร้างแรงบนัดาลใจทางวทิยาศาสตร์ พบวา่ นกัเรียนท่ี
ไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวิธีการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้นท่ีเนน้การสร้างแรงบนัดาล
ใจทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียน มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานส่วนมากอยู่ท่ี
ระดบัความพึงพอใจมากจ านวน 19 ขอ้ และความพึงพอใจปานกลางจ านวน 1 ขอ้ และ หลงัเรียน มี
คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานส่วนมากอยูท่ี่ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดจ านวน 
11 ขอ้ และความพึงพอใจมากจ านวน 9 ขอ้ 
6. การอภิปรายผล 
6.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ดว้ยวิธีการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น ท่ีเน้นการสร้างแรงบนัดาลใจทางวิทยาศาสตร์ 
พบวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนมีค่าสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ทั้งน้ี เน่ืองมาจากผูว้ิจยัมีแนวทางในการจดัการเรียนการเรียนรู้ท่ีชัดเจน ด้วยการน าวิธีการสอน
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แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น ท่ีเนน้การสร้างแรงบนัดาลใจทางวิทยาศาสตร์ มาใชใ้นการสร้างกิจกรรม
ผา่นแผนการจดัการเรียนรู้ เน่ืองจากวฏัจกัรการเรียนรู้เหมาะท่ีจะใชก้บันกัเรียนทุกระดบัชั้น โดยเฉพาะ
ในการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพราะรูปแบบท่ีเนน้ทกัษะการคิด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการคิดแกปั้ญหา 
การคิดไตร่ตรองการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการคิดสร้างสรรค ์ส่งผลให้นกัเรียนสามารถคน้พบหรือ
เรียนรู้ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ไดด้ว้ยตนเองไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อนในการ
ออกแบบการจดัการเรียนรู้และพฒันาหลกัสูตร ช่วยให้ครูสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้กบันกัเรียน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (จินดารัตน์ แกว้พิกุล, 2554: 31) ดว้ยเหตุน้ีจึงส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนสูงข้ึน ซ่ึงหวัใจหลกัในการสอนวิทยาศาสตร์ คือ มีความมุ่งหมายเพื่อให้นกัเรียนเกิดความ
เข้าใจในหลักการ และทฤษฎีขั้นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ เข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีทกัษะในการศึกษาคน้ควา้ทางวิทยาศาสตร์ และสามารถน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในการ
ด ารงชีวิต และท าให้นักเรียนเป็นคนมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอยา่งสร้างสรรค ์(จินดารัตน์ แกว้พิกุล, 2554: 40) จากเหตุผลดงักล่าวจึงเป็นการสนบัสนุน
ขอ้คน้พบท่ีวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้นท่ีเน้นการ
สร้างแรงบนัดาลใจทางวิทยาศาสตร์มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน 
6.2  ความพึงพอใจในรายวชิาวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ดว้ยวธีิการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้นท่ีเนน้การสร้างแรงบนัดาลใจทางวิทยาศาสตร์ พบวา่ 
นักเรียนมีความพึงพอใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทั้ งน้ีเน่ืองมาจากการสร้างแรงบันดาลใจทาง
วทิยาศาสตร์ เป็นวธีิการท่ีช่วยส่งเสริมผูเ้รียนสนใจวิทยาศาสตร์ โดยใชบ้ริบทหวัขอ้ในการสอนท่ีท าให้
นักเรียนสามารถเขา้ใจได้ง่าย จนเกิดเป็นแรงบนัดาลใจในการเรียนรู้ ท าให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการ
ความคิดทางวทิยาศาสตร์ คือ สังเกต ตั้งค  าถาม และคน้หาค าตอบโดยใชเ้หตุผล ซ่ึงสัมพนัธ์กบั Leon M 
Lederman (2012: 1) ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่การสร้างความตระหนกัให้ผูเ้รียนเกิดแรงบนัดาลใจในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผูเ้รียนมีทั้ง “ความรู้” และ “ความรู้สึกชอบในการเรียนรู้” ซ่ึงองคป์ระกอบของการ
ใช้เหตุผลในการคิดและการท างานดว้ยแรงบนัดาลใจเป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งยิ่งในการคน้ควา้และพฒันา
ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ 

จากเหตุผลดงักล่าวจึงเป็นการสนบัสนุนขอ้คน้พบท่ีว่า นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ย
วธีิการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น ท่ีเนน้การสร้างแรงบนัดาลใจทางวิทยาศาสตร์ มีความพึงพอใจ
ในรายวชิาวทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
7. ข้อเสนอแนะ 
 ครูผูส้อนสามารถน าแนวทางการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น ท่ี
เนน้การสร้างแรงบนัดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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รวมทั้งสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพราะสามารถพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนทั้งใน
ดา้นพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจของนกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
8. กติติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณ ผูท้รงคุณวุฒิท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั 
รวมถึงและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ท่ีถ่ายทอด
ประสบการณ์ในการวจิยัใหก้บัผูว้ิจยั และขอขอบคุณนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการท าวิจยั ท าให้ได้
ขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์ 
9. ผู้วจัิย 
 สุชานาฏ สุวรรณพิบูลย ์เป็นครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุง
ปทุมธานี มีประสบการณ์ในการสอนนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย และมีความ
สนใจในดา้นการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการคิดดา้นต่างๆ 
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จากการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ทดลองสอน กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนรัฐบาลขนาดใหญ่แห่งหน่ึงในจงัหวดัปทุมธานี ภาคเรียนท่ี 1/2558 
จ านวน 107 คน 3 ห้องเรียน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แผนการจดัการเรียนรู้ตาม STS  เร่ือง คล่ืน  
โดยใชส้าระตามตวัช้ีวดัสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มาเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัผล
การเรียนรู้ ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน และพฤติกรรมการสอนของครู แบบ
บนัทึกภาคสนามส าหรับผูว้ิจยั และใบกิจกรรมส าหรับนกัเรียน แบบวดัผมสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมีค่า
ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.87 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ Normalized gain  
ผลการวิจยัพบว่า ผลการเรียนรู้จากการน าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนไปทดลองสอนเป็นดงัน้ี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายห้องเรียนของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4/2, 4/7 และ 6/7 มีค่าเฉล่ียในเกณฑ์
ปานกลาง เท่ากบั 0.46, 0.37 และ 0.51 ตามล าดบั และ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายบุคคล ในเกณฑ์สูง 
ปานกลาง และต ่า จ  านวน 5 คน, 84 คน และ 18 คน ตามล าดบั 
 
ค าส าคัญ: แผนการจดัการเรียนรู้, แนวคิดวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละสังคม, คล่ืน 
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Abstract 
This research aimed to 1) to develop seven lesson plans based on Science Technology 

Society Approach to Wave and 2) to study the effects from the teaching trial of the lessons. One 
hundred and seven (107) high school students in three classroom; 4/2, 4/7 and 6/7 from one large-
sized public school in PathumThani in Semester1-2015 participated in the study. The research 
instruments were 1) a plan for learning activities on the content of “Advancement and Effect of 
Biotechnology” based on the core curriculum indicator, science substance, the Basic Education Core 
Curriculum B.E.2551 (A.D. 2008), 2) a form on students’ observations, 3) a form on teachers’ 
observations, 4) the researcher’s journal, 5) exercise papers, and 6) an achievement test on Wave 
(reliability = 0.87). The data were analyzed using mean, standard deviation and normalized gain. It 
was found that the effects from the teaching trial were the mean of 4/2, 4/7 and 6/7, respectively.  
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Classroom achievements were at 0.46, 0.37 and 0.51, respectively. The overall gain was at the 
moderate level.  And the students’ achievements were found at high gain (5), medium gain (84) and 
low gain (18). 

  
Keywords: Learning Activity, Science Technology Society Approach, Wave 
 
 
1. บทน า 

การจัดการศึกษาในแต่ละประเทศโดยพื้นฐานแล้วเป็นการเตรียมพลเมืองท่ีดีของสังคม 
เป้าหมายการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ของประเทศไทยในปัจจุบนั คือ การเตรียมประชาชนให้คิดเป็นเหตุเป็น
ผล คิดสร้างสรรค์ วิพากษ์วิจารณ์ มีทกัษะท่ีส าคญัในการค้นควา้หาความรู้ มีความสามารถในการ
แกปั้ญหาและความสามารถในการตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลท่ีหลากหลายและมีประจกัษพ์ยานท่ีพิสูจน์ได ้
(สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545) ถึงแมว้า่ การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน
ประเทศไทยมีเป้าหมายดงักล่าว แต่สภาพการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ท่ีเกิดข้ึนมกัจะมี
เป้าหมายส าคญัเพื่อสอบแข่งขนัเข้าเรียนต่อในโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียง หรือเตรียมสอบเขา้เรียนต่อใน
มหาวิทยาลยั ดงันั้นนกัเรียนส่วนใหญ่จึงเขา้ใจวา่การเรียนวิทยาศาสตร์ไม่ต่างอะไรกบัการเรียนเน้ือหา
ความรู้ไวท้่องจ าเพื่อใหไ้ดค้ะแนนดีๆ ท าใหก้ารเรียนวทิยาศาสตร์ไม่มีความเป็นวิทยาศาสตร์ การจดัการ
เรียนรู้แบบน้ีจึงไม่ส่งเสริมการคิดอย่างมีเหตุผล และไม่ส่งเสริมทกัษะการแก้ ปัญหา กลายเป็นว่า
วิทยาศาสตร์เป็นส่ิงท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั เพราะเป็นแค่ความรู้ ความจ าท่ีใช้สอบเท่านั้น เจต
คติแบบน้ีอาจเป็นสาเหตุให้สังคมไทยมีความเป็นวิทยาศาสตร์น้อยลง เม่ือถึงภาวะของสังคมท่ีจะตอ้ง
ตดัสินอะไรร่วมกนั ก็ตดัสินใจโดยขาดความรอบคอบ หรือใชค้วามรู้สึกตดัสินใจ อาจท าให้เกิดผลเสีย
กบัตนเองและสังคมไทยในระยะยาวได ้ดงันั้นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์ศึกษาทุกท่านควรหา
แนวทางเพื่อส่งเสริมให้มีการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามธรรมชาติของความรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อ
กระตุน้ให้นกัเรียนเป็นคนช่างคิด กระตือรือร้นท่ีจะแกปั้ญหาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ และมีทศันคติต่อ
การเรียนวิทยาศาสตร์ (โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์, 2545) ดงันั้น เพื่อจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้ นกัวทิยาศาสตร์ศึกษาหลายท่านทัว่โลกไดส่้งเสริมใหมี้การเรียนวิทยาศาสตร์
ท่ีค านึงการใชแ้นวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS approach) เน่ืองจาก STS จะส่งเสริมให้
นกัเรียนไดเ้รียนรู้ธรรมชาติของความรู้วทิยาศาสตร์ และส่งเสริมใหน้กัเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไดต้ลอด
ชีวติ (Ailenhead, 1994 อา้งถึงในโชคชยั ยนืยง, 2550) 

แนวคิดวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสังคม เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์กบั
บริบทของความสัมพนัธ์ของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม เป็นการส่งเสริมการพฒันาความรู้
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วิทยาศาสตร์ เพราะธรรมชาติของความรู้วิทยาศาสตร์มีการพัฒนาผ่านกระบวนการทางสังคม 
กระบวนการทางสังคมช่วยให้ขอ้คน้พบต่างๆ ของนกัวิทยาศาสตร์เป็นความรู้สาธารณะ ท าให้ความรู้
วทิยาศาสตร์มีความน่าเช่ือถือไดแ้ละสามารถอา้งอิงได ้แต่ภายใตก้ระบวนการพฒันาความรู้วิทยาศาสตร์
จะท าให้เห็นวา่ความรู้วิทยาศาสตร์มีการเปล่ียนแปลงได ้จนมีค ากล่าวเก่ียวกบัความรู้วิทยาศาสตร์ท่ีว่า 
“ส่ิงท่ีคุณเห็นและคิดว่าถูกตอ้งในวนัน้ี อาจจะเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งในอนาคตก็ได”้ จะเห็นวา่ ภาพของ
ความรู้วิทยาศาสตร์นั้นเป็นภาพของความรู้ท่ีเช่ือถือไดใ้นช่วงเวลาหน่ึงๆ ไม่ไดเ้ป็นความจริงตลอดไป 
แต่จะมีการเปล่ียนแปลงเพราะนักวิทยาศาสตร์ มีการตรวจสอบ และพฒันาต่อเติมความรู้ให้มีความ
น่าเช่ือถือ ท่ีจะสามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ตามกาลเทศะท่ีเปล่ียนไป  

คล่ืน เป็นเน้ือหาบทหน่ึงในวชิาฟิสิกส์ ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั
ของมนุษย ์เช่น การท่ีเราเห็นผิวน ้ ากระเพื่อมข้ึนลง เม่ือมีการเคล่ือนไหวของส่ิงต่างๆ ท่ีผิวน ้ า เช่น มี
ใบไม ้แมลง หรือผลไมห้ล่นลงไปในน ้ า การกระเพื่อมของน ้ ามีลกัษณะเป็นคล่ืนแผ่กระจายออกไป 
หรือเม่ือตีกลองหรือตะโกนก็จะมีคล่ืนเสียงแผก่ระจายออกไปเช่นกนั ยงัมีคล่ืนอ่ืนๆ อีกหลายชนิด เช่น 
คล่ืนแสง คล่ืนวทิย ุเป็นตน้ เน้ือหาเร่ือง คล่ืน ถือเป็นบทหน่ึงท่ีตอ้งอาศยัจินตนาการในการเรียน ผูเ้รียน
ควรจะนึกภาพในส่ิงท่ีผูส้อนก าลงัพูด ซ่ึงจะช่วยท าให้เกิดการเรียนรู้เขา้ใจดียิ่งข้ึน โดยความรู้ท่ีไดจ้าก
เร่ืองคล่ืน จะสามารถน าไปปรับใช้ได้กบัสาขาวิชาต่างๆ มากมาย เช่น ดา้นการแพทย ์ใช้เป็นอลัตรา
ซาวด์ (Ultrasound) เพื่อตรวจดูอวยัวะภายในร่างกายผูป่้วย ดา้นวิศวกรรมและอุตสาหกรรม ใช้ในการ
ท าเคร่ืองมือติดต่อส่ือสาร และดา้นประมง ใชเ้คร่ืองโซนาร์ (SONAR, Sound Navigation and Ranging) 
ส่งคล่ืนเสียงหาฝงูปลา เป็นตน้ 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) เร่ือง คล่ืน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีจะ
ส่งเสริมนักเรียนให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ ขอ้เท็จจริง และขอ้สรุปต่างๆ ได้ชัดเจน และช่วยพฒันา
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ไดฝึ้กประสบการณ์ตรงอนัส่งผลใหน้กัเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ 
ท่ีจะช่วยพฒันาความคิด ความสามารถ และยงัช่วยกระตุน้ให้นักเรียนเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาหา
ความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์ต่อไป 
2. วตัถุประสงค์ 
2.1  พฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละสังคมเร่ือง คล่ืน ส าหรับ 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย   
2.2  ศึกษาผลการเรียนรู้จากการน าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชท้ดลองสอน 
3. วธีิการด าเนินการวจัิย 
3.1  กลุ่มเป้าหมาย 
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นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4 หอ้ง 2 เป็นนกัเรียนแผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ไดรั้บการคดัเลือก
เขา้มาจากการสอบเขา้ โดยใชข้อ้สอบของโรงเรียน มีจ านวนทั้งส้ิน 49 คน 

นักเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 7 และมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 7 เป็นนักเรียนโครงการ Mini 
English Program (MEP) ไดรั้บการคดัเลือกเขา้มาจากการสอบเขา้ โดยใชข้อ้สอบของโรงเรียน ท่ีเน้น
ภาษาองักฤษ มีจ านวนทั้งส้ิน 65 คน โดยหอ้ง 4/7 มี 33 คน และหอ้ง 6/7 มี 32 คน 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัมีดงัน้ี 

ก. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองปฏิบติั คือ แผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสังคม (STS) ของ Kemmis and McTaggart ท่ีประกอบดว้ยขั้นวางแผน ขั้นการปฏิบติั 
ขั้นสังเกต และขั้นการสะทอ้นผลการปฏิบติั เร่ืองคล่ืน จ านวน 6 แผน   

ข. เคร่ืองมือท่ีใช้สะท้อนผลการปฏิบติั ประกอบด้วยแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นกัเรียน และพฤติกรรมการสอนของครู และแบบบนัทึกภาคสนาม 

ค. เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผลวิจัย  คือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ เร่ือง คล่ืนเป็นแบบทดสอบปรนัยจ านวน 40 ข้อ ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก เพื่อวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยผูว้ิจยัไดน้ าแบบทดสอบจากงานวิจยัของ กรุณา เครือชาลี (2548:185-190) 
มาใช้ ซ่ึงแบบทดสอบดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน มีค่าความตรงตาม
เน้ือหา (Validity) วดัได้จากค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์และ
พฤติกรรมการเรียนรู้ในขั้นท่ีออกขอ้สอบ มีค่าตั้งแต่ 0.68-1.00ค่าความยาก อยู่ระหว่าง 0.28-0.80ค่า
อ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 0.31-0.75 ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบ วิธี Lovett มีค่า
เท่ากบั 0.87 
3.3  แบบแผนการวจิยั 

ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยั ใชแ้บบแผนการวจิยัแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (One 
group pretest - posttest design) (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2538) 

T1  X  T2 
T1 แทน  การทดสอบก่อนเรียน 
X  แทน  การสอนโดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 
  และสังคม 
T2  แทน  การทดสอบหลงัเรียน 

3.4  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้

ตามแนวคิดวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสังคม เร่ืองคล่ืน 7 แผน กบักลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงมีขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
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1) ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมาย 
2) ช้ีแจงจุดประสงค์การเรียนรู้ เป้าหมายขอ้ตกลงและการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตาม

แนวคิดวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสังคม  
3) ด าเนินการจดัการเรียนรู้ให้กบักลุ่มเป้าหมาย โดยผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสอนดว้ยตวัเอง ตาม

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนจ านวน 7 แผน ใชเ้วลา 12 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที  
4) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากทุกแผนการจดัการเรียนรู้ของการวิจยัเชิงปฏิบติัการ และสะทอ้นผล

การปฏิบติั โดยใช้เคร่ืองมือท่ีใช้สะท้อนผลการปฏิบติั ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นกัเรียนและพฤติกรรมการสอนของครู และแบบบนัทึกภาคสนาม (Field note)  

5) เม่ือจดักิจกรรมการเรียนรู้ส้ินสุด จดัให้มีการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ โดยท าการ
ทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากนั้น จึงน าขอ้มูลไปวเิคราะห์ สรุปผล และแปรผลขอ้มูลต่อไป 
3.5  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

ในงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัได้ท าการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉล่ียเลขคณิตส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และ Normalized gain โดยสามารถแบ่งระดบัของค่า Normalized gain ออกเป็นกลุ่ม
ไดเ้ป็นสามระดบัคือ  

“High gain”   เป็นชั้นเรียนท่ีไดค้่า <g>≥0.7 
“Medium gain”  เป็นชั้นเรียนท่ีไดค้่า 0.7><g>≥0.3 
“Low gain”   เป็นชั้นเรียนท่ีไดค้่า 0.3><g>≥0.0 

ส าหรับงานวจิยัน้ีจะวดัภาพรวมรายชั้นเรียน รายบุคคล และรายหวัขอ้ 
4. ผลการวจัิย 

จากการวจิยัพบวา่ 
4.1  แผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (STS) ของ Kemmis and Mc 
Taggart ท่ีประกอบดว้ยขั้นวางแผน ขั้นการปฏิบติั ขั้นสังเกต และขั้นการสะทอ้นผลการปฏิบติั เร่ือง
คล่ืน จ านวน 7 แผน ใชเ้วลาท ากิจกรรม 10 ชัว่โมง 
4.2  ผลการน าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีพฒันาไปใช้ในการทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย พิจารณาจาก
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปรากฏวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายหอ้งเรียนของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4/2, 
4/7 และ 6/7 มีค่า Normalized gain 0.46, 0.37 และ 0.51 ตามล าดบั และ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายบุคคลของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/2, 4/7 และ 6/7 จะมีนกัเรียนจ านวน 5 คน อยูใ่นเกณฑ์สูง 
นกัเรียนจ านวน 83 คน อยูใ่นเกณฑป์านกลาง และนกัเรียนจ านวน 18 คน อยูใ่นเกณฑ์ต ่า (ตาราง 1 และ 
รูป 1-3) 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียคะแนนจากแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองคล่ืนของนกัเรียนห้อง 4/2, 4/7 และ 6/7 
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หอ้ง Pre-test 
(%) 

Post-test 
(%) 

Actual gain 
(%) 

Maximum 
possible gain (%) 

Normalized gain  
<g> 

4/2 9.52 (23.80) 23.63 
(59.08) 

14.11 
(35.28) 

30.48 (76.20) 0.46 

4/7 12.79 
(31.98) 

22.96 (57.4) 10.17 
(25.42) 

27.21 (68.02) 0.37 

6/7 9.90 (24.75) 25.26 
(63.15) 

15.36 
(38.40) 

30.10 (75.25) 0.51 

 
รูปท่ี 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายบุคคลของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 หอ้ง 2 
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รูปท่ี 2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายบุคคลของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 หอ้ง 7 

รูปท่ี 3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายบุคคลของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หอ้ง 7 
5. การอภิปรายผล 

จากผลการน าแผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมท่ีผูว้ิจยัได้
พฒันาไปทดลองใช้กบักลุ่มเป้าหมาย พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายห้องเรียนและราบุคคลอยู่ใน
เกณฑ ์ปานกลาง เป็นผลจากกระบวนการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบโดยเร่ิมจากศึกษา
ทฤษฎีหลักการและแนวคิดในการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมจาก
แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิไดแ้ก่หนงัสือตาราบทความวิชาการและงานวิจยัเช่น “การใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสังคมในการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มาใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้” 
ของโชคชยั  ยืนยง (2550) “ทฤษฎีการสร้างความรู้กบัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์” ของวรรณทิพา  
รอดแรงคา้ (2540) วิเคราะห์จุดมุ่งหมายประจ าหน่วยแลว้จึงดาเนินการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้
ตามแนวคิดของ Kemmis and Mc Taggart ท่ีประกอบดว้ยขั้นวางแผน ขั้นการปฏิบติั ขั้นสังเกต และขั้น
การสะท้อนผลการปฏิบัติสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดการรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสังคมไดเ้ป็นอยา่งดีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสาลีรักสุธี (2544 อา้งถึงใน วรวฒัน์ ทิพ
จอ้ย, 2557) ท่ีกล่าววา่การจดัท าแผนการสอนมีองคป์ระกอบส าคญัคือ สาระส าคญัจุดประสงคก์ารเรียนรู้
เน้ือหากิจกรรมการเรียนการสอนส่ือการเรียนการสอนและการวดัและประเมินผลการเรียน 
6. สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 

การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม กระตุน้ให้ผูเ้รียนเป็นคนช่าง
คิด กระตือรือร้นท่ีจะแกปั้ญหาอยา่งเป็นวิทยาศาสตร์โดยมีหลกัฐานรองรับคือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัเรียนซ่ึงมีค่าสูงกว่าก่อนเรียน ดว้ยเหตุผลท่ีผูเ้รียนไดล้งมือท ากิจกรรมต่างๆ ดว้ยตนเอง เช่น การ
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วางแผนคน้หาค าตอบ การคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ การสะทอ้นความคิดด้วยตนเอง โดย
สะทอ้นความคิดเก่ียวกบัค าตอบท่ีเกิดจากแนวคิดเดิมกบัขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดจ้ากการคน้หาค าตอบ เพื่อ
สรุปเป็นค าตอบของค าถามท่ีตั้งไว ้โดยครูผูส้อนมีหน้าท่ีเพียงกระตุน้ความสนใจ แนะน า และอ านวย
ความสะดวกดา้นต่างๆ ใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง เป็นการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
สอดคลอ้งกบัสิริพชัร์ เจษฎาวิโรจน์ (2555 อา้งถึงใน ทชัยา อุดมรักษ ์และบญัญติั ช านาญกิจ, 2557) ได้
กล่าวไวว้่าการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัเป็นแนวความคิดในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
ค  านึงถึงธรรมชาติของผูเ้รียนแต่ละคนว่ามีความแตกต่างกนัในด้านเชาวปั์ญญา บุคลิกภาพ ความคิด
สร้างสรรคแ์ละพฤติกรรมอ่ืนๆ เป็นการช่วยให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัการคิดคน้แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ให้
ผูเ้รียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ มีประสบการณ์ตรง โดยการลงมือปฏิบติั แกปั้ญหา หรือ
ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองตามความถนดั ความสามารถ และความสนใจขอผูเ้รียนเป็นส าคญั เพื่อพฒันา
ศกัยภาพของผูเ้รียนไดเ้ตม็ท่ี  
7. กติติกรรมประกาศ 

ปรเมศวร์ สุธรรมขอขอบคุณรองศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา จนัทร์ประเสริฐ อาจารยป์ระจ า
ภาควชิาฟิสิกส์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาในการวิจยัคร้ังน้ี นางกนก
พร ปานเทือก ครูผูช่้วยวิจยั รวมทั้งนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 4/2 4/7 และ 6/7 ท่ีให้ความร่วมมือ และ
ขอขอบพระคุณสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) ท่ีใหเ้งินทุนสนบัสนุนใน
การศึกษาและท าการวจิยัคร้ังน้ี 
8. ผู้วจัิย 
 1)  ปรเมศวร์ สุธรรม จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตภาควิชาฟิสิกส์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปัจจุบนัก าลงัศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาการสอนวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต และได้รับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.), 2557-2558 

2)  รศ.ดร.กาญจนา จนัทร์ประเสริฐ อาจารย์ประจ าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ และ
ผูอ้  านวยการหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ประสานงานโครงการ
สควค.ศูนยม์หาวิทยาลยัรังสิต มีความเช่ียวชาญในดา้นการสร้างนวตักรรมทางการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ทั้ง 
ส่ิงประดิษฐ ์โปรแกรมเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยสีารสนเทศ  และรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
9. บรรณานุกรม 
ภาษาไทย 
กรุณา เครือชาลี. (2548). “การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์เร่ืองคล่ืนวชิาฟิสิกส์ 
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การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์พืน้ฐาน เร่ือง แรงและสนามของแรง 
โดยใช้ส่ือมัลติมิเดียของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 4 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ี  มีความมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนเรียน

และหลงัเรียน และศึกษาความพึงพอใจเก่ียวกบัส่ือมลัติมีเดีย วชิาฟิสิกส์พื้นฐาน เร่ือง แรงและสนามของ
แรง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้ป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 36 คน 
ของโรงเรียน สวนกุหลาบวทิยาลยั รังสิต อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา
คน้ควา้คร้ังน้ี ไดแ้ก่ ส่ือมลัติมิเดีย เร่ืองแรงและสนามของแรง วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
โดยการสืบคน้ทาง Internet รวบรวม File ท่ีเป็นภาพเคล่ือนไหว (Animation) ทดลองเสมือน (Simulation) 
File Flash Java VDO Clip รวมทั้งจดัท าข้ึนเอง และเพื่อให้ง่ายส าหรับการน าเสนอ (Presentation) จึง
รวบรวมใหอ้ยูใ่นรูปของ file PowerPoint และ PDF 

ผลการศึกษาคน้ควา้พบวา่    
1) นกัเรียนท่ีเรียนวิชาฟิสิกส์พื้นฐานเร่ือง แรงและสนามของแรง ด้วยการใช้ส่ือมลัติมิเดียมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
2)  นกัเรียนท่ีเรียนวิชาฟิสิกส์พื้นฐานเร่ือง แรงและสนามของแรง ดว้ยการใช้ส่ือมลัติมิเดียมี

ความพึงพอใจต่อการเรียน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ: ส่ือมลัติมีเดีย  ฟิสิกส์พื้นฐานแรง  สนามของแรง 
 

The Study of Learning Achievement of Grade 10 Student on Force and Field Force  
by Using Instructional Multimedia 
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Abstract 
 This research aims to compare the students’ learning achievement before and after using 
instructional multimedia, and to study the students’ satisfaction toward their learning with instructional 
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multimedia. Participants were 36 grade 10 students of Suankularb Wittayalai Rangsitschool, Khlong 
Luang, Pathum Thani, enrolled in the first semester of  Academic Year 2015. The research instrument 
was an instructional media package on Force and Field force using the Internet, file animation, 
simulation, file flash, java, and VDO clip.   

The finding of this research revealed that  
1)  The students’ learning achievement after using instructional multimedia was statistically 

significant higher than before at the .05 level. 
2)  The students’ satisfaction after learning with instructional multimedia was at a  high level. 

 
Keywords: Instructional multimedia, Physics, Force, Field Force 
 
 
1. บทน า 

การจดัการศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั้น ปัจจยัส าคญัประการหน่ึงคือ การน าเทคโนโลยีเขา้มา
ช่วยเทคโนโลยีการศึกษาจึงเขา้มามีบทบาทและความส าคญัในฐานะเป็นส่ือเคร่ืองช่วยท่ีดี ท าให้ครู
สามารถถ่ายทอดความรู้ แนวคิดทฤษฎีขอ้เท็จจริงไดดี้ยิ่งข้ึน และท าให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถ
ทกัษะทางวิทยาศาสตร์และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนให้ผูเ้รียนมองเห็นคุณค่าในเน้ือหาท่ีครูสอน อนัเป็น
รากฐานท่ีจะท าใหเ้กิดความขา้ใจและความจ าอยา่งถาวร ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี  การส่ือสาร  
และจิตวิทยาการศึกษามีส่วนช่วยท าให้วิธีการถ่ายทอดความรู้เปล่ียนแปลงไปจากอดีตท่ีผ่านมา  
กล่าวคือในอดีตนั้นครูมีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผูเ้รียน แต่ในปัจจุบนั มีการสอนผ่านวิทย ุ 
โทรทศัน์และคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเคร่ืองคอมพิวเตอร์นั้น  มีส่วนท าให้การถ่ายทอดความรู้และการ
สอนกวา้งขวางออกไปการน าคอมพิวเตอร์มาใช้งานจึงก่อให้เกิดประโยชน์ทางดา้นการศึกษามากมาย  
เพราะคอมพิวเตอร์สามารถกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ สามารถทบทวนได้ทุกเวลา (นภพินธุ 
อนนัตศิริ, 2530: 24-28) ซ่ึงสามารถแกปั้ญหาเก่ียวกบัผูเ้รียนท่ีมีพื้นฐานความรู้ไม่เท่ากนัและมีความ
เขา้ใจในบทเรียนไม่พร้อมกนัได้ นอกจากน้ีคอมพิวเตอร์ยงัมีความสามารถและประสิทธิภาพในการ
น าเสนอค่อนข้างเร้าใจเพลิดเพลินตลอดเวลาขณะใช้บทเรียน (ทศันีย์ ช่ืนบาน, 2539: 18) โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้  

การท่ีผูเ้รียนจะเรียนรู้ไดดี้นั้นน่าจะมีส่วนเก่ียวกบัลกัษณะการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน
เป็นองคป์ระกอบเน่ืองจากผูเ้รียนมกัมีความเห็นวา่ลกัษณะของวิชาฟิสิกส์มีเน้ือหามากท่ีจะตอ้งจดจ าท า
ความเขา้ใจ มีการทดลอง และการค านวณท่ียุง่ยากซบัซอ้น การจดัการเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์จึง
ควรได้รับการพฒันาและคิดค้นประดิษฐ์ส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและดึงดูดความสนใจ
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นกัเรียนให้มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาฟิสิกส์  และอยากเรียนมากข้ึนในการเรียนการสอนในปัจจุบนัจึงจ าเป็น
อยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งน าเทคโนโลยีทางการศึกษาเขา้มาใชเ้พื่อช่วยให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจในเน้ือหาและช่วย
อ านวยความสะดวกให้กบัครูผูส้อนในการท่ีจะอธิบายหรือยกตวัอยา่งให้ผูเ้รียนไดม้องเห็นภาพไดแ้ละ
เขา้ใจมากข้ึน ผูว้ิจยัจึงไดพ้ฒันาการเรียนโดยการใชส่ื้อมลัติมิเดีย  เร่ือง แรงและสนามของแรงส าหรับ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 4  
2.วตัถุประสงค์ 
2.1  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัเรียนวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เร่ืองแรงและสนามของแรง โดยใช้
ส่ือมลัติมิเดีย 
2.2  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เร่ือง
แรงและสนามของแรง โดยใชส่ื้อมลัติมิเดีย 
3. สมมุติฐานของการวจัิย 
3.1  นกัเรียนท่ีเรียนวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เร่ือง แรงและสนามของแรง โดยใช้ส่ือมลัติมิเดียมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติ ท่ี .05 
3.2  นกัเรียนท่ีเรียนวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เร่ือง แรงและสนามของแรง ดว้ยการใช้ส่ือมลัติมิเดีย มีความ        
พึงพอใจต่อการเรียน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
4. ขอบเขตของการวจัิย 
4.1  ประชากร ท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ห้องเรียน
ความสามารถพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (GEP) ปีการศึกษา 2558โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั 
รังสิต นกัเรียนจ านวน 69 คน  
4.2  กลุ่มตวัอยา่ง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 403 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั 
รังสิต จ านวน 36 คน   
4.3  เน้ือหาท่ีใชว้ชิาฟิสิกส์พื้นฐานเร่ือง  แรงและสนามของแรง ดว้ยการใชส่ื้อมลัติมิเดีย  

4.3.1   สนามโนม้ถ่วง 
4.3.2   สนามแม่เหล็ก 
4.3.3   สนามไฟฟ้า 

4.4  ขอบเขตดา้นตวัแปร 
4.4.1  ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ เรียนวชิาฟิสิกส์พื้นฐาน เร่ืองแรงและสนามของแรง โดยใชส่ื้อมลัติมิเดีย 
4.4.2  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

1)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาฟิสิกส์เร่ือง แรงและสนามของแรง 
2)  ความพึงพอใจในการเรียนวชิาฟิสิกส์ เร่ือง แรงและสนามของแรง 
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4.5   ระยะเวลาในการวจิยั 
พฤษภาคม 2558 – กรกฎาคม 2558 

5. วธีิด าเนินการวจัิย 
5.1  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ ส่ือมลัติมิเดีย เร่ือง แรงและสนามของแรง วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการสืบคน้ทาง Internet รวบรวม File ท่ีเป็นภาพเคล่ือนไหว (Animation) 
ทดลองเสมือน (Simulation) File Flash Java VDO Clip รวมทั้งจดัท าข้ึนเอง และเพื่อให้ง่ายส าหรับการ
น าเสนอ (Presentation) จึงรวบรวมให้อยู่ในรูปของ File Powerpoint และ PDF เน้ือหาในบทเรียน  
ประกอบดว้ยเน้ือหาเร่ือง แรงและสนามของแรง  แบบทดสอบก่อนเรียนแบบปรนยั 4 ตวัเลือก 20 ขอ้   
และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน แบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ โดยใชข้อ้สอบชุดเดิมแต่
มีการสลบัขอ้และตวัเลือก เพื่อป้องกนัการจ าขอ้สอบไดข้องนกัเรียน 
5.2  แบบวดัความพึงพอใจต่อการเรียนวชิาฟิสิกส์พื้นฐาน เร่ืองแรงและสนามของแรงโดยใชส่ื้อมลัติมิเดีย 
5.3  วธีิด าเนินการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 5.3.1  การสร้างเคร่ืองมือในการศึกษาคน้ควา้  ผูว้จิยัด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

สร้างส่ือเรียนวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เร่ือง แรงและสนามของแรง โดยใช้ส่ือมลัติมิเดียโดย
ด าเนินการดงัน้ี 
 -  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์  
 -  เลือกสาระการเรียนวิทยาศาสตร์เร่ืองแรงและสนามของแรงวิเคราะห์ผลการเรียนรู้   
ก าหนดโครงสร้างของเน้ือหาออกเป็นหน่วยยอ่ยๆ    
 -  น าโครงสร้างเน้ือหาแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั รังสิต 
 -  ศึกษาหลกัการและสร้างส่ือ รวบรวมส่ือต่างๆ โดยการสืบคน้ทาง Internet  รวบรวม 
File ท่ีเป็นภาพเคล่ือนไหว (Animation) ทดลองเสมือน (Simulation) File Flash Java VDO Clip รวมทั้ง
จัดท าข้ึนเอง และเพื่อให้ง่ายส าหรับการน าเสนอ (Presentation) จึงรวบรวมให้อยู่ในรูปของ File 
PowerPoint 
 -  ตรวจสอบแลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขโดยการประเมินประสิทธิภาพของผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นโปรแกรมและส่ือการเรียนการสอนและผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา  
 5.3.2  สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  (ฟิสิกส์)  
เร่ืองแรงและสนามของแรงแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ เพื่อคดัเลือกขอ้สอบไวน้ าไปใชจ้ริง  
จ  านวน 20 ขอ้ แลว้น าขอ้สอบไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ข 
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5.3.3  สร้างแบบวดัความพึงพอใจท่ีมีต่อวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เร่ืองแรงและสนามของแรงโดยใช้
ส่ือมลัติมิเดีย 
 วธีิด าเนินการวจัิย 

1) ทดสอบก่อนเรียน เพื่อวดัความรู้เดิมกบักลุ่มตวัอย่าง  โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ  
จ  านวน  20  ขอ้ 

2) ท าการเรียนการสอนวชิาฟิสิกส์พื้นฐาน เร่ืองแรงและสนามของแรง โดยใชส่ื้อมลัติมิเดีย 
3) ทดสอบหลงัเรียน โดยให้นกัเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชุดเดิมท่ีใช้

ทดสอบก่อนเรียนแต่ไดมี้การสลบัขอ้และตวัเลือก เพื่อป้องกนัการจ าขอ้สอบไดข้องนกัเรียน จ านวน 20  
ขอ้ กระท าเม่ือส้ินสุดการเรียนเน้ือหาทั้งหมด   

4) ให้นักเรียนตอบแบบวดัความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอน โดยใช้
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนจ านวน 20ขอ้ 

5) น าขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดมาวเิคราะห์ตามความมุ่งหมายของการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 1)  สถิติพื้นฐาน 
   1.1)  ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean or Mean =  ̅) (สมบติั ทา้ยเรือค า, 2547: 108) ใชสู้ตร
ดงัน้ี 

   ̅ = 
N

X  

                  เม่ือ  ̅   แทน  ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
        X   แทน  ผลรวมของคะแนน 
       N     แทน  จ านวนคนทั้งหมด 

1.2)  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง (Standard Deviation: S) (สมบติั ทา้ยเรือ
ค า, 2547 : 119)  ใชสู้ตรดงัน้ี  

            S.D. = 
)1(

)( 22



 
NN

XXN
         

     เม่ือ   S.D.   แทน ความเบ่ียงเบน 
       X  แทน คะแนนของแต่ละคน 
         แทน ผลรวม 
       N  แทน จ านวนของกลุ่มตวัอยา่ง 
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   1.3)  ค่าความเท่ียงตรงตามเน้ือหา โดยการหาค่าเฉล่ียเพื่อดูดชันีความสอดคลอ้งของ
จุดประสงคก์บัเน้ือหา ดงัน้ี (สมนึก ภทัทิยธนี, 2541: 221) 

      
n

R
IOC

i
  

      เม่ือ  IOC    แทน  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหากบัจุดประสงค ์ 
หรือระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงค ์   
         z iR แทน   คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 1 ถึง  i 
         n   แทน   จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
6.  ผลการวจัิย 

จากการวิจยัพบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนจากการ
ใชส่ื้อมลัติมิเดีย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (ตาราง 1) 

 
ตารางท่ี 1  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียนท่ีเรียนวิชาฟิสิกส์

พื้นฐาน เร่ือง แรงและสนามของแรง  โดยใชส่ื้อมลัติมิเดีย 
เร่ือง การทดสอบ N  ̅ S.D 

แรงและสนามของแรง ก่อนเรียน 36 8.75      1.16 
หลงัเรียน 36 14.80      1.01 

 
ความพึงพอใจของผูเ้รียนหลงัการเรียนวชิาฟิสิกส์พื้นฐาน เร่ืองแรงและสนามของแรงโดยใชส่ื้อ 

มลัติมิเดีย ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เม่ือน าค่าเฉล่ียของแบบวดัแต่ละขอ้มาเทียบเป็นคะแนน จะได้
ค่าเฉล่ีย X = 4.64 คือ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ตาราง 2) 
 
ตารางท่ี 2   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 4  ท่ีเรียนวชิาฟิสิกส์พื้นฐาน เร่ือง แรงและสนามของแรงโดยใชส่ื้อมลัติมิเดีย 
รายการประเมิน  ̅ S.D. ระดบัความพึงพอใจ 

1.  สาระการเรียนรู้มีความเหมาะสมไม่ยากเกินไป 
     ส าหรับขา้พเจา้ 
2.  การสอนแบบน้ียุง่ยากซบัซอ้นเกินไป 
3.  การสอนแบบน้ีเร่งรัดมากจนท าใหเ้รียนไม่ทนั 
4.   การสอนแบบน้ีท าใหมี้อิสระในการคิด 
5.  ขณะเรียนรู้สึกง่วงนอนบ่อยคร้ัง 

4.50 
 

4.38 
4.58 
4.67 
4.54 

.51 
 

.49 

.50 

.48 

.52 

มากท่ีสุด 
 

นอ้ย 
นอ้ย 

มากท่ีสุด 
นอ้ยท่ีสุด 
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รายการประเมิน  ̅ S.D. ระดบัความพึงพอใจ 
6.  สาระการเรียนรู้มีความน่าสนใจ 
7.  การเรียนรู้โดยใชส่ื้อมลัติมิเดีย ท าใหข้า้พเจา้จดจ า
เน้ือหาไดง่้ายข้ึน 
8.  รู้สึกไดป้ระโยชน์มากจากการเรียนดว้ยส่ือการสอนท่ี
ครูใช ้
9.  ขา้พเจา้ต่ืนเตน้เม่ือไดเ้รียนโดยใชส่ื้อ 
มลัติมิเดีย 
10.  รู้สึกเบ่ือหน่ายกบัส่ือการสอนของครู 

4.42 
4.63 

 
4.71 

 
4.54 

 
4.67 

.50 

.49 
 

.46 
 

.51 
 

.48 

มาก 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
นอ้ยท่ีสุด 

11.  ส่ือมลัติมิเดียท าใหก้ารเรียนสะดวกข้ึนและน่าสนใจ 
12. ขา้พเจา้ไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม 
การเรียนมากข้ึน 
13.  การประเมินของครูผูส้อนเป็นไปอยา่งยติุธรรม 
14.  วธีิการสอนแบบน้ีท าใหเ้ขา้ใจบทเรียนดีข้ึน 
15.  ขา้พเจา้มีความสุขกบัการเรียนในชัว่โมงสาระการ
เรียนรู้วทิยาศาสตร์(ฟิสิกส์) 
16. รู้สึกชอบส่ือการสอนน้ีมาก 
17. วธีิการสอนแบบน้ีท าให้รู้สึกไม่อยากเขา้หอ้งเรียน 
18.  ส่ือการสอนน้ีเหมาะกบับทเรียนน้ีมาก 
19. การเรียนการสอนน้ีสามารถพฒันาพื้นฐานความรู้
วทิยาศาสตร์ของขา้พเจา้ได ้
20.  อยากใหมี้การสอนแบบน้ีในบทเรียนอ่ืน ๆ อีก 

4.33 
4.71 

 
4.58 
4.58 
4.75 

 
4.75 
4.96 
4.79 
4.88 

 
4.83 

.48 
46 

 
.50 
.50 
.44 

 
.44 
.20 
.41 

0.34 
 

0.38 

มาก 
มากทีสุด 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 
นอ้ยท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากทีสุด 

ค่าเฉล่ีย 4.64     .46 
 
พิจารณาขอ้มูลจากตารางความพึงพอใจของผูเ้รียนหลงัการเรียนวชิาฟิสิกส์พื้นฐานเร่ืองแรงและ

สนามของแรงโดยใชส่ื้อมลัติมิเดียระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เม่ือน าค่าเฉล่ียของแบบวดัแต่ละขอ้มาเทียบ
เป็นคะแนน จะไดค้่าเฉล่ีย  ̅ = 4.64 คือ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   
7. การอภิปรายผล 
7.1   นกัเรียนท่ีเรียนวชิาฟิสิกส์พื้นฐาน เร่ืองแรงและสนามของแรงโดยใชส่ื้อมลัติมิเดียมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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7.2   นกัเรียนท่ีเรียนวชิาฟิสิกส์พื้นฐาน เร่ืองแรงและสนามของแรงโดยใชส่ื้อมลัติมิเดียมีความพึงพอใจ
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
8. สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 
8.1  ขอ้เสนอแนะในการพฒันาส่ือมลัติมิเดีย 

8.1.1  ในการสร้างบทเรียนควรเป็นความร่วมมือระหวา่งครูผูส้อนนกัวดัผล  นกัเทคโนโลยีทาง
การศึกษา  และนกัคอมพิวเตอร์อยา่งจริงจงั  เพื่อใหบ้ทเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด         

8.1.2  ในการเลือกเน้ือหาจะตอ้งท าการศึกษาถึงปัญหาในการเรียนการสอน หลกัสูตร เพื่อการ 
ประกอบตดัสินใจเพื่อน ามาพฒันาส่ือมลัติมิเดียมาเพื่อแกปั้ญหานั้น 
 8.1.3  เน้ือหาตอ้งมีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน ยากง่ายพอเหมาะ 

8.1.4  ตอ้งศึกษาขั้นตอนในการสร้างอยา่งละเอียดเพื่อการวางแผนด าเนินงานไดอ้ยา่งสะดวก 
8.1.5  ในการสร้างส่ือจะตอ้งค านึงถึงหลกัจิตวทิยา เช่นการเร้าความสนใจเด็ก การเสริมแรง 
8.1.6  เ ม่ือพบข้อบกพร่องจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขก่อนท่ีจะน าไปทดลองเพื่อหา

ประสิทธิภาพ 
9. ข้อเสนอแนะในการวจัิยในคร้ังต่อไป 

ควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืนเพิ่มเติม เช่น  ระดบัความสามารถทางการเรียนของผูเ้รียน บุคลิกภาพ  
เป็นตน้ 
10. กติติกรรมประกาศ 
 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เร่ืองแรงและสนามของแรง โดยใช้ส่ือ  
มลัติมิเดีย ส าเร็จลุล่วงไดดี้ ทั้งน้ีเพราะไดรั้บความกรุณาอยา่งยิ่งจากผูเ้ก่ียวขอ้งต่างๆ ท่ีไดใ้ห้ค  าแนะน า
ในการท า การประเมิน แกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ผูร้ายงานตอ้งขอกราบขอบพระคุณ ท่ีกรุณา สละเวลา 
กรุณาใหค้วามช่วยเหลือในคร้ังน้ี  
 ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ ท่านผูอ้  านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต ดร.สุภาวดี  
วงษส์กุลท่ีให้ความสนบัสนุนในการจดัท าและเพื่อนๆทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีให้
ก าลงัใจและค าแนะน า  
11. ผู้วจัิย 
 ธงชัย ควรคะนึง ครูช านาญการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต รายวิชาท่ีสอน ได้แก่ 
ฟิสิกส์พื้นฐาน ฟิสิกส์ทัว่ไป ฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 กลศาสตร์ มีความสนใจเก่ียวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ส่ือการสอนมลัติมีเดีย ไดรั้บรางวลั “หน่ึงแสนครูดี” ประจ าปี พ.ศ.2555 ของ คุรุสภา, รางวลั “ครูดีไม่มี
อบายมุข” ประจ าปี พ.ศ. 2557 ของ คุรุสภา และรางวลั “ครูดีครูเก่ง” ประจ าปี พ.ศ. 2558 ของ ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 
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การศึกษาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และความพงึพอใจต่อการเรียนวิทยาศาสตร์  
โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบวฏัจักรการเรียนรู้ 7 ข้ันบูรณาการสะเต็มศึกษา 

รายวชิาของเล่นเชิงวทิยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
วภิาว ี สดใสญาติ 

โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี  จงัหวดัปทุมธานี   
wipawee@kanarat.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเพื่อศึกษาผลของการจดัการเรียนการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 
ขั้น บูรณาการสะเต็มศึกษา ท่ีมีต่อทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความพึงพอใจต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ ในรายวิชาของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2558 จ านวน 23 คน โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานีโดยเร่ิม
จากการศึกษาวธีิการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น และวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสะ
เต็มศึกษา ซ่ึงเป็นการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการ 4 สาขาวิชา คือ  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แลว้น ามาเป็นแนวทางในการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ แบบวดั
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และแบบวดัความพึงพอใจต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ สถิติท่ีใช้ใน
การวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ คะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test) ผลการศึกษา
พบว่านักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
บูรณาการสะเต็มศึกษา มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สูงกวา่เกณฑ์ร้อยละ 50 อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีความพึงพอใจต่อการเรียนวทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัมาก 
 
ค าส าคัญ: วฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น, สะเตม็ศึกษา 
 

The Study of Science Process Skills and Students’ Satisfaction with the Use of 7-E Learning 
Cycle and STEM Education in Science Toy Class for Mathayomsuksa 1  

Wipawee Sodsaiyart 
KanaratbamrungPathumthani School, Pathumthani  

wipawee@kanarat.ac.th 
 

Abstract 
  The objectives of this study were to study students’ learning achievement through the 7-E 
learning cycle and STEM education,  and to investigate students’ satisfaction in Science Toy class. 
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The research subjects were 23 Matayomsuksa 1 students studying in the second semester of Academic 
Year 2015 at Khanaratbamrung School, Phathumthani. The instruments were lesson plans of STEM 
education, a practical achievement test, and a survey on learning satisfaction. The statistics for data 
analysis were  mean, standard deviation, and t-test. 
  Research findings showed that students learning with the 7-E learning cycle achieved a good 
growth rate of every science process skill at the .01 level of significance, and the students were 
satisfied with science process skills teaching with the use of the 7-E learning cycle and STEM 
education at the highest level. 
 
Keywords: Learning Cycle (7E), STEM Education 
 
 
1. บทน า  
 การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เจตคติทางวิทยาศาสตร์มีหลาย
วิธีเช่นการจัดการเรียนรู้แบบวฏัจักรการเรียนรู้ เป็นยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง ในปี 2003 ไอน์เซนคราฟต์ (Eisenkraft, 2003: 57-59) ได้
พฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบวฎัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ของโรเจอร์ไบบ้ี (Roger Bybee) และ
บีเอสซีเอส (BSCS) จาก 5 ขั้น เป็น 7 ขั้น ซ่ึงจะเน้นการถ่ายโอนความรู้ และให้ความส าคญักบัการ
ตรวจสอบความรู้เดิมของผูเ้รียนอีกแนวทางหน่ึงท่ีเป็นแนวทางท่ีผูว้ิจยัไดค้น้ควา้เอกสารจากเวบ็ไซต์
ของศูนยส์ะเต็มศึกษาแห่งชาติ ในก ากบัดูแลของสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ (สสวท.)ค าว่า 
“สะเต็ม” หรือ “STEM” เป็นค าย่อจากภาษาองักฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ 
(Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) 
หมายถึงองคค์วามรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งส่ีท่ีมีความเช่ือมโยงกนัในโลกของความเป็นจริงท่ีตอ้งอาศยั
องค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการด าเนินชีวิตและการท างาน การจดัการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มมีลกัษณะ 5 ประการไดแ้ก่ 1) เป็นการสอนท่ีเนน้การบูรณาการ 2) ช่วยนกัเรียนสร้าง
ความเช่ือมโยงระหวา่งเน้ือหาวิชาทั้ง 4 กบัชีวิตประจ าวนัและการท าอาชีพ 3) เนน้การพฒันาทกัษะใน
ศตวรรษท่ี 21 4) ทา้ทายความคิดของนกัเรียนและ 5) เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น และ
ความเขา้ใจท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาทั้ง 4 วิชาจุดประสงคข์องการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
คือ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนรักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ 
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 จากความส าคญัของการพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กบั
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ดงักล่าว และจากการท่ีผูว้ิจยัไดรั้บผิดชอบสอนวิชาวิทยาศาสตร์
ให้กบันกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงเป็นระดบัชั้นท่ีเป็นรากฐานในการเรียนวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึนการพฒันาความเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ให้กบัผูเ้รียนเป็นส่ิงส าคญั
ต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ในระดบัท่ีสูงข้ึน ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และความพึงพอใจต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ืองของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น บูรณา
การสะเต็ม โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั สร้างความเช่ือมโยงระหว่างเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ กบัการสร้างของเล่นซ่ึงจะเป็นการจดัโครงสร้างทางความคิดให้
ผูเ้รียนมีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และความพึงพอใจต่อการเรียนวทิยาศาสตร์ 
2. วตัถุประสงค์  
2.1 เพื่ อ ศึกษาทักษะกระบวนการของนัก เ รียนหลังการจัดการเ รียนการสอนแบบวัฏจักร  
การเรียนรู้ 7 ขั้นบูรณาการสะเตม็ศึกษา 
2.2  เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอน
แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น บูรณาการสะเตม็ศึกษา 
3. สมมุติฐานการวจัิย 
3.1  ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนหลงัได้รับการจดัการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัร
การเรียนรู้ 7 ขั้นบูรณาการสะเตม็ศึกษาสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดท่ีร้อยละ 60 
3.2   นกัเรียนมีความพึงพอใจท่ีดีต่อการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้นบูรณาการสะเต็มศึกษา
ในระดบัมาก 
4. วธีิด าเนินการวจัิย  
 รูปแบบของการวจิยั 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยด าเนินการวิจยัตามแบบ
แผนการทดลองขั้นตน้ (Pre-Experimental Design) แบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว (One-Shot Case Study)
มุ่งเน้นการวิจยัเชิงทดลองกบักลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นโดยด าเนินการทดลองแลว้ศึกษาผลท่ี 
เกิดข้ึนกบัตวัแปรตามวา่เกิดการเปล่ียนแปลงหรือไม่ อยา่งไร 
วธีิการทดลอง : 
 
 
  
 

X O 
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  เม่ือ  X  การจดัการเรียนการสอนแบบวฏัจกัร 7 ขั้น บูรณาการสะเตม็ศึกษา 
    O  การทดสอบทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และความพึงพอใจต่อการ 
     เรียนวทิยาศาสตร์หลงัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้บูรณาการสะเตม็ศึกษา 
5. ขอบเขตของการวจัิย 
 ประชากรท่ีศึกษาไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี ต าบล
บา้นกลาง อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 
จ านวน 1 หอ้งเรียน 23 คน  
 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 
5.1  ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น บูรณาการสะเตม็ศึกษา 
5.2  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
 5.2.1  ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ย 

  1) ทกัษะการสังเกต 
  2) ทกัษะการวดั 
  3) ทกัษะการค านวณ 
  4) ทกัษะการลงความคิดเห็นจากขอ้มูล 
  5) ทกัษะการพยากรณ์ 
  6) ทกัษะการตั้งสมมติฐาน 
  7) ทกัษะการก าหนดและควบคุมตวัแปร 

    8) ทกัษะการทดลอง 
 5.2.2  ความพึงพอใจต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัร
การเรียนรู้ 7 ขั้น บูรณาการสะเตม็ศึกษาซ่ึงประกอบดว้ย 

    1) ดา้นสาระการเรียนรู้ 
    2) ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
    3) ดา้นส่ือการเรียนรู้ 
    4) ดา้นการวดัและประเมินผล 

  เน้ือหาสาระท่ีท าการวิจัยเป็นเน้ือหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี พุทธศกัราช 2552 รายวิชาเพิ่มเติม เร่ือง ของเล่นเชิง
วทิยาศาสตร์  
 ระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการวิจยัในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ใช้เวลาในการวิจยั 4 
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชัว่โมง รวมเวลาทั้งส้ิน 8 ชัว่โมง 
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6. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
6.1  แผนการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น บูรณาการสะเต็ม รายวิชาของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
จ านวน 4 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง รวมเวลาทั้งส้ิน 8 ชัว่โมงไดแ้ก่ 
 6.1.1 จกัจัน่ของเล่น 

6.1.2 เคร่ืองร่อนของเล่น 
6.1.3 เรือขวดน ้าบรรทุกสินคา้ 
6.1.4 กิจกรรมรถไฟเหาะ 

7. เคร่ืองมือทีใ่ช้เกบ็รวบรวมข้อมูล 
7.1  แบบวดัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นแบบทดสอบ ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 
20 ขอ้  
7.2  แบบวดัความพึงพอใจต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 4  ดา้น ประกอบดว้ย 1) ดา้นเน้ือหาสาระ 2) ดา้น
กิจกรรมการเรียนการสอน 3) ดา้นส่ือการเรียนรู้ 4) ดา้นการวดัและประเมินผลเป็นแบบวดัท่ีใช้มาตรา
ส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท จ านวน 20 ขอ้ 
8. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 เก็บรวบรวมข้อมูลน ามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยค่าสถิติท่ีใช้
วเิคราะห์ ไดแ้ก่ คะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test) 
9.ผลการวจัิย  
 การวิจยัเร่ืองการศึกษาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความพึงพอใจต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ โดยใช้การจดัการเรียนการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้นบูรณาการสะเต็มศึกษา 
รายวชิาของเล่นเชิงวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ทั้งน้ี ผูว้ิจยัของเสนอผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลตามล าดบั ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 การศึกษาทกัษะกระบวนการของนกัเรียนหลงัการจดัการเรียนการสอนแบบวฏัจกัร
การเรียนรู้ 7 ขั้นบูรณาการสะเตม็ศึกษาดงัผลปรากฏในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1   แสดงผลคะแนนเฉล่ียของทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

การทดสอบที ของนกัเรียนหลงัการจดัการเรียนการสอนแบบ  วฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้นบูรณา
การสะเต็มศึกษาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉล่ียของคะแนนทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ท่ีคาดหวงัร้อยละ 50 
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N µ S.D. t 

23 58.22 2.25 2.96** 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
 ผลการทดสอบพบว่า ผลคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น บูรณาการสะเต็ม
ศึกษา มีค่าสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 50 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 
 

ตารางท่ี 2   ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการเรียนวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอน
แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้นบูรณาการสะเตม็ศึกษา 

รายการ µ S.D. แปลผล ล าดบัท่ี 

ดา้นท่ี 1 ดา้นสาระการเรียนรู้ 
1. ฉนัรู้สึกวา่วชิาวทิยาศาสตร์เป็นวชิาท่ีเรียนสนุก 

 
4.22 

 
0.74 

 
มาก 

 
9 

2. ฉนัรู้สึกวา่วชิาวทิยาศาสตร์ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค ์

4.22 0.60 มาก 9 

3. ฉนัรู้สึกไม่ชอบอ่านหนงัสือท่ีเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์ 4.39 0.66 มาก 4 
4. ฉนัรู้สึกวา่วชิาวทิยาศาสตร์มีเน้ือหาท่ีซบัซอ้นเกินไป 4.04 0.82 มาก 11 
5. ฉนัรู้สึกวา่วชิาวทิยาศาสตร์สามารถน าไปใชใ้น 
ชีวติประจ าวนัได ้

4.39 0.50 มาก 4 

ดา้นท่ี 2 ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
6. ฉนัรู้สึกสนุก และกระตือรือร้นกบัการท ากิจกรรม 

 
4.30 

 
0.56 

 
มาก 

 
6 

7. ฉนัคิดวา่กิจกรรมการเรียนการสอนท าใหฉ้นัไดฝึ้กฝน
ทกัษะทางวทิยาศาสตร์ 

3.91 
 

0.73 มาก 13 

8. ฉนัคิดวา่กิจกรรมการเรียนการสอนท าใหน้ าความรู้ไป
ใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

4.26 
 

0.54 มาก 7 

9. ฉนัชอบร่วมการอภิปรายเพื่อหาขอ้สรุป 3.91 0.73 มาก 13 
10. ฉนัชอบร่วมมือกนัท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม 4.43 0.66 มาก 3 
ดา้นท่ี 3 ดา้นส่ือการเรียนรู้ 
11. ฉนัรู้สึกภูมิใจในผลงานของเล่นท่ีประดิษฐข้ึ์น 

 
4.43 

 
0.66 

 
มาก 

 
3 

12. ฉนัไดรั้บความรู้หลกัการทางวทิยาศาสตร์จากของ 3.96 0.56 มาก 12 
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รายการ µ S.D. แปลผล ล าดบัท่ี 

เล่นเชิงวทิยาศาสตร์  
13. ฉนัไดรั้บความรู้หลกัการทางคณิตศาสตร์จากของ
เล่นเชิงวทิยาศาสตร์ 

4.57 
 

0.51 มาก
ท่ีสุด 

1 

14. ฉนัไดรั้บความรู้หลกัการทางการออกแบบดา้น
วศิวกรรม จากของเล่นเชิงวทิยาศาสตร์ 

4.34 
 

0.72 มาก 5 

15. ฉนัไดรั้บความรู้เร่ืองเทคโนโลยจีากของเล่นเชิง 
วทิยาศาสตร์ 

4.39 0.72 มาก 4 

ดา้นท่ี 4 ดา้นการวดัและประเมินผล 
16. ฉนัชอบท่ีครูประเมินผลงานของฉนัดว้ยความ
ละเอียดและยติุธรรม 

 
 

4.30 

 
 

0.63 

 
 

มาก 

 
 

6 
17. ฉนัชอบมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของตวัเอง 4.10 0.51 มาก 10 
18. ฉนัชอบมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของเพื่อน 4.47 0.60 มาก 2 
19. ฉนัชอบท่ีครูบอกเกณฑก์ารประเมินก่อนท ากิจกรรม 4.22 0.67 มาก 9 
20. ฉนัชอบท่ีครูมีวธีิการประเมินท่ีหลากหลาย 4.25 0.18 มาก 8 

 
 หมายเหตุ ค่าเฉล่ียผลคะแนนความพึงพอใจต่อการเรียนวิทยาศาสตร์  
 1.00-1.50 อยูใ่นระดบั  นอ้ยท่ีสุด  1.51-2.50 อยูใ่นระดบั  นอ้ย 
 2.51-3.50 อยูใ่นระดบั  ปานกลาง  3.51-4.50 อยูใ่นระดบั  มาก 
 4.51-5.00  อยูใ่นระดบั  มากท่ีสุด  
10. อภิปรายผล  
 จากผลของศึกษาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความพึงพอใจต่อการเรียนวิทยาศาสตร์
โดยใชก้ารจดัการเรียนการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้นบูรณาการสะเต็มศึกษา รายวิชาของเล่นเชิง
วทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กบั
เกณฑร้์อยละ 50 ของคะแนนเตม็ ผูว้จิยัน าผลท่ีไดม้าอภิปราย ดงัน้ี 
10.1  จากการศึกษาพบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนรู้ดว้ยการจดัการเรียนการสอนแบบวฏั
จกัรการเรียนรู้ 7 ขั้นบูรณาการสะเต็มศึกษา มีคะแนนรวมเฉล่ียของทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในภาพรวมสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไวท่ี้ร้อยละ 50 เม่ือพิจารณาคะแนนรายทกัษะ พบว่านักเรียนมีระดบั
คะแนนเฉล่ียสูงกวา่เกณฑ ์
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10.2  จากการศึกษาพบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนรู้ดว้ยการจดัการเรียนการสอนแบบวฏั
จกัรการเรียนรู้ 7 ขั้นบูรณาการสะเต็มศึกษา ในรายวิชาของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และเม่ือจัดล าดับรายด้าน พบว่า 
นักเรียนมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจมากเป็นล าดับท่ี 1 คือ ข้อท่ี 13 ฉันได้รับความรู้หลักการทาง
คณิตศาสตร์จากของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ดา้นส่ือการเรียนรู้ ( ̅ = 4.57, S.D. = 0.51) มีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด 
 จากผลการศึกษาคน้ควา้พบวา่การเรียนรู้ดว้ยวฏัจกัรการเรียนรู้แบบ 7 ขั้น ซ่ึงจะเน้นการถ่าย
โอนความรู้ และให้ความส าคญักบัการตรวจสอบความรู้เดิมของผูเ้รียน และการจดัการเรียนรู้แบบสะ
เต็มศึกษา ท่ีเน้นการน าความรู้ไปใช้แกปั้ญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพฒันากระบวนการหรือผลผลิต
ใหม่ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และการท างาน ช่วยนักเรียนสร้างความเช่ือมโยงระหว่าง  
4 สหวทิยาการ กบัชีวติจริงส่งผลใหน้กัเรียนมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงข้ึนและผา่นเกณฑ์
ท่ีก าหนดซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพลศกัด์ิ แสงพรมศรี และคณะ (2558: 118-120) ไดท้  าการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง และความพึงพอใจต่อ
การเรียนเคมีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษา กบัแบบปกติพบวา่ 
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นสูง และความพึงพอใจต่อการเรียนเคมีหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
11. สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 
 1)  นกัเรียนท่ีเรียนรู้ดว้ยการจดัการเรียนการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้นบูรณาการสะเต็ม
ศึกษา  มีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ผา่นเกณฑร้์อยละ 50 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 2)  นกัเรียนท่ีเรียนรู้ดว้ยการจดัการเรียนการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้นบูรณาการสะเต็ม
ศึกษา  มีความพึงพอใจต่อการเรียนวทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัมากข้ึนไป สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
12. ข้อเสนอแนะ 
 1)  การจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษา มีลกัษณะเป็นการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ หรือการสอน
โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน ลว้นเป็นวิธีการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ดงันั้นครูผูส้อนจึงควร
น าวธีิสอนแบบสืบเสาะ หรือกิจกรรมโครงงานมาปรับเพื่อใชใ้นการออกแบบกิจกรรม  
 2)  ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการเร่ิมตน้ของผูว้ิจยัในการศึกษาการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ซ่ึง
ผูว้ิจยัจะท าวิจยัอย่างต่อเน่ืองกบักลุ่มเดิม และกลุ่มใหม่โดยศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ เช่น ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน รวมทั้งทกัษะส าคญัของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เช่น ทกัษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ (Critical 
thinking) การคิดสร้างสรรค ์(Creative thinking) การท างานร่วมกนัเป็นทีม (Collaboration) และ การ
ส่ือสาร (Communication) 
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13. กติติกรรมประกาศ 
 งานวิจยัเร่ืองน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี ดว้ยไดรั้บความกรุณาอย่างสูงจากครูทองดี แยม้สรวล ใน
การให้ค  าแนะน า สนับสนุน ตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง  
ในงานวิจยัช้ินน้ีซ่ึงถือเป็นงานวิจยัแรก ซ่ึงผูว้ิจยัยงัไม่มีประสบการณ์ในการท างานวิจยัมาก่อน ผูว้ิจยั
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การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนการสอนตามทฤษฎคีอนสตรัคติวสิต์ 
เพือ่พฒันาทกัษะการคิดในการจัดการเรียนการสอนคณติศาสตร์  
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โรงเรียนบา้นห้วยทราย จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัแบบกรณีศึกษาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นห้วย

ทราย จ านวนนกัเรียน 8 คน มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ดา้นทกัษะการคิด โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิสต์ 2) ประเมินผลการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้แผนการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยพิจารณาจากผลการท า
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) และผลการท ากิจกรรมการเรียนรู้รายบุคคล 
(Constructivism) ของนกัเรียน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ 1) แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือและ
การเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัตติวิสต ์เร่ือง ความน่าจะเป็น จ านวน 9 แผนการจดัการเรียนรู้ 2) 
แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 4) แบบ
สัมภาษณ์ประสบการณ์ในการเรียนรู้ของนกัเรียน และ 5) แบบสังเกตการจดัการเรียนการสอนของครู 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ และค่าเฉล่ีย  

ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ 1) นกัเรียนมีคะแนนการทดสอบผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนเพิ่มข้ึนดว้ยแผนการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 2) นกัเรียนส่วนใหญ่ท่ีมี
พฒันาการของคะแนนแบบฝึกทกัษะการเรียนรู้แบบร่วมมือสูง มีแนวโนม้ท่ีจะมีพฒันาการของคะแนน
แบบฝึกทกัษะการเรียนรู้รายบุคคลสูงข้ึนดว้ย 3) นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนการสอนตาม
แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ในระดบัเห็นดว้ย
มากท่ีสุดทุกแผนการจดัการเรียนรู้ 4) จากการสัมภาษณ์นกัเรียนท่ีท าคะแนนไดดี้เม่ือท ากิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือและท าคะแนนไดดี้ข้ึนเม่ือท ากิจกรรมรายบุคคล นกัเรียนอธิบายว่าการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ท าให้มีโอกาสไดแ้ลกเปล่ียนความรู้และท ากิจกรรมร่วมกนั ท าให้เกิดความเขา้ใจมากข้ึน จึงมี
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ความมัน่ใจในการท ากิจกรรมรายบุคคลมากข้ึน 5) ผลการสังเกตการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของ
ครูในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของครูอยูใ่น
ระดบัเห็นด้วยมากท่ีสุด ผลการวิจยัจึงได้สนับสนุนความมีประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือและการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์

 
ค าส าคัญ : การเรียนรู้แบบร่วมมือ ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

Cooperative Learning and Constructivism  for Thinking Skills Development  
in Mathematics Teaching and Learning 

Chakrapong Janjit 
Baan Huay Sai School, Petchabun 

<j.janjit@yahoo.co.th> 
 

Abstract 
The purpose of this case study was to investigate quality teaching and learning of 

mathematics regarding thinking skills development for students at the Secondary 3 level at Baan Huay 
Sai School, Petchabun. The researcher would like to upgrade quality of mathematics teaching and 
learning with the use of cooperative learning and constructivism in nine constructed lesson plans and 
evaluate the students’ learning performance via cooperative learning in pair work, and learning 
achievement via constructivism in individual work. There were five research instruments in the study 
1) nine cooperative learning/ constructivism-based mathematics lessons plans on the topic of 
probability, 2) pre- and post- achievement test, 3) a questionnaire on students’ opinions on the use of 
cooperative learning and constructivism in nine lesson plans, 4) a set of interview questions on 
students’ learning experience, 5) a classroom observation form for peer teachers. 

The results of the study point to 1) the student who scored high on the nine cooperative 
learning/ constructivism-based mathematics lesson plans tended to score high on the post achievement 
tests, 2) those who scored high on their learning performance via cooperative learning tended to score 
high on their learning achievement via constructivism, 3) the students were very positive about the 
nine constructed lesson plans based on cooperative learning and constructivism, 4) the students 
clarified their satisfaction with cooperative learning and constructivism in their interviews that 
cooperative learning enabled them to share their learning with their peer and in turn boosted their 
confidence in doing constructivism-based individual work, and 5) the peer teacher’s classroom 
observation revealed a high level of satisfaction. All these results appear to support quality 
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mathematics teaching-learning with the use of cooperative learning and constructivism at the 
secondary 3 level. 

 
Keywords: Cooperative learning, Constructivism, Mathematics teaching and learning 
 
 
1. บทน า 

คณิตศาสตร์เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาความคิดมนุษย ์ท าให้
มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ได้อย่างถ่ีถว้น รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ แก้ปัญหาและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 56) คณิตศาสตร์จึงมีบทบาท
ส าคญัต่อการแกปั้ญหาในชีวติประจ าวนั 

ในปัจจุบันน้ีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในประเทศไทยยงัไม่ประสบผลส าเร็จ
เท่าท่ีควร ดังจะเห็นได้จากผลการวิจยัโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ร่วมกบันานาชาติ ปี 2550 (Trends in International Mathematics and Science Study, 2007) 
หรือ TIMSS-2007 ซ่ึงเป็นโครงการประเมินนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 วิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ระหวา่งปี 2547-2551 โดยมี 59 ประเทศ ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา องักฤษ ฝร่ังเศส รัสเซีย 
อิตาลี นอร์เวย ์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญ่ีปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต ้ ไทย ฯลฯ ผลการวิจยัพบวา่ ใน
ภาพรวมวิชาคณิตศาสตร์ ประเทศท่ีไดค้ะแนนสูงสุด 5 ประเทศ ไดแ้ก่ จีน-ไทเป เกาหลีใต ้ สิงคโปร์ 
ฮ่องกง และญ่ีปุ่นโดยประเทศไทยอยูอ่นัดบัท่ี 29 ได ้441 คะแนน ซ่ึงต ่ากวา่ค่าเฉล่ียนานาชาติท่ีก าหนด
ไว ้500 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบกบัผลประเมินปี 2542 พบวา่คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ของประเทศไทย
ลดลง จาก 467 คะแนน เหลือ 441 คะแนน (วชัรี กาญจน์กีรติ, 2554: 19) ปัญหาส าคญัของการจดัการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์คือ ครูส่วนใหญ่ยงัคงใชว้ธีิการสอนแบบบรรยาย โดยอาจไม่ไดค้  านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียน ท าให้นักเรียนท่ีเรียนรู้ได้เร็วสามารถเขา้ใจเน้ือหาได้ง่าย ส่วนผูท่ี้
เรียนรู้ชา้หรือฟังบรรยายไม่ทนัหรือไม่เขา้ใจเน้ือหาท่ีบรรยายก็จะเกิดความเบ่ือหน่ายไม่อยากเรียน เม่ือ
ตอ้งเรียนเน้ือหาใหม่จะยิ่งประสบปัญหามากข้ึน เพราะขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองเดิมท่ีเป็นพื้นฐาน 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่าลง และจะมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ในท่ีสุด (พฒันา 
เครือค า, 2557: 93) 

ในส่วนท่ีเก่ียวกับสภาพการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนบา้นห้วยทรายนั้น ครูผูส้อนได้จดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในสาระท่ี 5 การวิเคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น 
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มาตรฐาน ค.5.2 หาค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่มท่ีผลลพัธ์แต่ละตวัมีโอกาส
เกิดข้ึนเท่าๆกนั และใช้ความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล พบว่า
นกัเรียนยงัมีผลการสอบปลายภาคเรียนท่ีต ่า จากหลกัฐานแสดงผลการเรียน ปีการศึกษา 2554-2556 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นห้วยทราย มีคะแนนเฉล่ียผลการสอบปลายภาคเรียน เร่ือง
ความน่าจะเป็น เท่ากบั 57.50, 53.75 และ 53.13 ตามล าดบั ซ่ึงต ่ากวา่เกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด คือร้อยละ 
60 เป็นระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกนั และเป็นคะแนนเฉล่ียท่ีลดลงตามล าดบัอีกดว้ย นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัพบวา่ 
นกัเรียนท่ีใชเ้ป็นกรณีศึกษาส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ปลายภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2556 ค่อนขา้งต ่า โดยร้อยละ 75 ของนกัเรียนท่ีใชเ้ป็นกรณีศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่
ในเกณฑต์ ่า และร้อยละ 25 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นเกณฑป์านกลาง 

ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี เทคนิคการสอนและเอกสารงานวิจยัของนกัการศึกษาหลายๆ
ท่าน พบว่า วิธีการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative learning) เป็นวิธีการวิธีหน่ึงท่ีส่งเสริมให้นกัเรียน
เกิดผลการเรียนทั้งดา้นความรู้ (Cognitive) ดา้นอารมณ์และจิตใจ (Affective) เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง มุ่งเนน้ประโยชน์ใหเ้กิดแก่ผูเ้รียน พฒันาปรับปรุงทกัษะการคิดหรือเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลของนกัเรียน หรือแมก้ระทัง่เสริมสร้างทกัษะการท างานกลุ่ม (พรทิพย ์เขา
แกว้, 2558: 36) การเรียนแบบร่วมมือแสดงใหเ้ห็นถึงการพฒันาความส าเร็จของผูเ้รียน ผา่นการโนม้นา้ว
ใหผู้เ้รียนพฒันางานของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ผูเ้รียน
จะพฒันาความมัน่ใจในตนเอง ผา่นการติดต่อส่ือสารแบบสองทางกบักลุ่มหรือคู่ของเขา  (McAlister, 
2009: 149) 

วธีิการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์เป็นวธีิการท่ีเหมาะสมวธีิหน่ึงท่ีใชใ้นการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ มีรูปแบบการจดักิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัอีกรูปแบบหน่ึงท่ีเนน้ให้นกัเรียน
เป็นผูเ้ผชิญกบัสถานการณ์ปัญหา คน้หาวิธีการแกปั้ญหาโดยการคิดไตร่ตรอง และแกปั้ญหาด้วยตวั
นกัเรียนเองและร่วมกบักลุ่มแกปั้ญหา (อรทยั จนัทลือชา, 2553: 4) คอนสตรัคติวิสตเ์ป็นมุมมองของนกั
ปรัชญาท่ีศึกษาเก่ียวกบัการได้มาซ่ึงความรู้ โดยเน้นการสร้างความรู้ดว้ยตนเองมากกว่าการถ่ายทอด
ความรู้ และการจดบนัทึกขอ้มูลข่าวสารจากผูอ่ื้น หน้าท่ีของผูเ้รียนคือ การคิดวิเคราะห์เหมือนว่าเป็น
ผูส้ร้างและแปรความรู้เอง (Applefield, Huber and Mollem, 2011: 6) 
              ดงันั้นเพื่อเป็นการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะ
พฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัตติวิสต ์ เร่ืองความ
น่าจะเป็น ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นห้วยทราย โดยเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีให้
นกัเรียนจบัคู่กนัท ากิจกรรม มีการวดัและประเมินผลเป็นรายคู่ (ใชห้ลกัการเรียนรู้แบบร่วมมือ) จากนั้น
ให้นกัเรียนท ากิจกรรมรายบุคคล มีการวดัและประเมินผลเป็นรายบุคคล (ใชห้ลกัการเรียนรู้ตามทฤษฎี
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คอนสตรัคติวสิต)์ ซ่ึงผูว้จิยัคาดหวงัวา่จะสามารถช่วยแกปั้ญหาการจดัการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
ไดอ้ยา่งเหมาะสม และท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ดีข้ึน 
2. วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

ผูว้จิยัไดศึ้กษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่มีเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียน
การรู้แบบร่วมมือคือ Eisenhauer (2007: 10) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง ถา้
ครูผูส้อนคณิตศาสตร์ต้องการท่ีจะเปล่ียนมุมมองของนักเรียน , ความสามารถในการอภิปรายของ
นกัเรียน และมุมมองการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในวิชาคณิตศาสตร์ การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นมากกวา่การ
ใหง้านกลุ่มแบบง่ายๆและการบอกให้นกัเรียนท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม มีงานอยูม่ากมายหลายรูปแบบท่ี
การรวมกลุ่มใชไ้ม่ไดผ้ล ในการท่ีจะสร้างความร่วมมือนั้นจ าเป็นตอ้งให้ค  าจ  ากดัความของบทเรียนให้
ชดัเจน, เปิดให้มีการอภิปรายอย่างกวา้งขวาง และมีปฏิกิริยาโดยตรงต่อกนัในทางบวก การเรียนแบบ
ร่วมมือครูควรก าหนดการเรียนมากกวา่ท่ีจะใหผู้เ้รียนเลือก ในทางท่ีถูกแลว้การเรียนแบบร่วมมือเป็นส่ิง
โนม้นา้วให้ผูเ้รียนมีปฏิกิริยาต่อกนั มีทศันคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และครูผูส้อน และยงัเป็นการสร้าง
ความเช่ือมัน่ทางคณิตศาสตร์ของผูเ้รียน McAlister, (2009: 149) กล่าววา่ การเรียนแบบร่วมมือแสดงให้
เห็นถึงการพัฒนาความส าเร็จของผู ้เรียน ผ่านการโน้มน้าวให้ผู ้เ รียนพัฒนางานของกลุ่มให้มี
ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ผูเ้รียนจะพฒันาความมัน่ใจในตนเอง 
ผา่นการติดต่อส่ือสารแบบสองทางกบักลุ่มหรือคู่ของเขา Johnson and Johnson (1990: 122) กล่าวว่า 
การเรียนแบบร่วมมือมีความจ าเป็น ถ้าครูคณิตศาสตร์ตอ้งการส่งเสริมสมรรถภาพในการแกปั้ญหา, 
ความสามารถในการติดต่อส่ือสารทางคณิตศาสตร์, ความสามารถในการใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์, การ
เพิ่มคุณค่าในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และความมัน่ใจในความสามารถของนกัเรียนในการน าความรู้
ทางคณิตศาสตร์ไปประยกุตใ์ชก้บัสถานการณ์ใหม่ๆ 

ส่วนเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตคื์อ 
Applefield, Huber  and Mollem (2011: 6) กล่าววา่ คอนสตรัคติวิสตเ์ป็นมุมมองของนกัปรัชญาท่ีศึกษา
เก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงความรู้ โดยเนน้การสร้างความรู้ดว้ยตนเองมากกวา่การถ่ายทอดความรู้ และการจด
บนัทึกขอ้มูลข่าวสารจากผูอ่ื้น หนา้ท่ีของผูเ้รียนคือ การคิดวเิคราะห์เหมือนวา่เป็นผูส้ร้างและแปรความรู้
เอง O’ Shea (2009: 185) กล่าววา่ แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตก์็คือนกัเรียนเป็นผูส้ร้าง
ความรู้ของตนเอง  

ผลการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์มีขอ้คน้พบ
ดงัน้ี วิธีสอนมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนแตกต่างกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตส่์งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากกวา่การสอนโดยการถ่ายทอด
ความรู้ (Aggabao, 2010) การสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มีประสิทธิภาพมากกว่าการสอนแบบ
ถ่ายทอดความรู้ในเร่ืองของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตไ์ม่มีผลต่อ
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ความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดรวบยอดรายบุคคลแต่มีผลต่อแรงจูงใจ, ความกระตือรือร้นในการเรียน 
และการควบคุมตนเอง (Kim, 2005)  
3. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
3.1 เพื่อพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
และการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตเ์พื่อพฒันาทกัษะการคิด  
3.2  เพื่อประเมินผลการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้แผนการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยพิจารณาจากการท ากิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) และผลการท ากิจกรรมการเรียนรู้รายบุคคล 
(Constructivism) ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นหว้ยทราย จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
4. ขอบเขตของการวจัิย  
4.1  ขอบเขตดา้นเน้ือหาและเวลา  
  1)  ดา้นเน้ือหา เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์ (ค23102) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
3 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เร่ือง ความน่าจะเป็น ซ่ึงใชเ้วลาเรียน
ทั้งหมด 27 คาบ คาบละ 50 นาที  
  2)  ด้านระยะเวลา การวิจยัในคร้ังน้ี ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2557 โดยใชร้ะยะเวลาในการทดลอง 9 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที รวมเวลาท่ี
ใช้ในแผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ จ  านวน 27 
คาบ  
4.2  ขอบเขตด้านกรณีศึกษา นักเรียนท่ีใช้เป็นกรณีศึกษาในการวิจัยในคร้ังน้ี เป็นนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีก าลงัเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบา้นห้วยทราย ต าบลวงัพิกุล 
อ าเภอบึงสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จ านวน 
1 หอ้งเรียน จ านวนนกัเรียน 8 คน         
4.3  ขอบเขตดา้นตวัแปร 1) ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนรู้ตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ 2) ตวัแปรตาม ได้แก่ ผลคะแนนการทดสอบหลังเรียนท่ีเพิ่มข้ึนจากคะแนนการ
ทดสอบก่อนเรียน 
5. วธีิด าเนินการวจัิย 
5.1  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 5.1.1  แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือและการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัตติ
วิสต ์จ านวน 9 แผน ใชใ้นการสอนแผนละ 3 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที ประกอบดว้ยเน้ือหาเร่ือง 
การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ จ านวน 3 แผน เร่ืองความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ จ านวน 3 แผน และเร่ือง
การน าความรู้เร่ืองความน่าจะเป็นไปใชใ้นการคาดการณ์สถานการณ์ต่างๆจ านวน 3 แผน โดยผูว้ิจยัได้
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ด าเนินขั้นตอนในการสร้าง คือ ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 จากนั้น
ด าเนินการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือและการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัตติ
วิสต์ โดยก าหนดองค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 1) สาระส าคญั 2) สาระการเรียนรู้ 3) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 4) ขั้นตอนกระบวนการสอน 5) กิจกรรมการเรียนรู้ 6) ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
และ 7) การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  
 จากนั้นผูว้ิจยัไดน้ าแผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือและการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎี
คอนสตรัตติวิสต ์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน เสนอผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์และมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการวดัและประเมินผลการศึกษา และการจดัการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน 
เพื่อตรวจพิจารณาถึงความเหมาะสม ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ตลอดจนการใชส่ื้อ อุปกรณ์ และ
การด าเนินการจดักิจกรรม ไดน้ าแผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือและการจดัการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีคอนสตรัตติวิสต์ ท่ีผ่านการตรวจสอบแลว้มาหาค่าเฉล่ีย โดยเปรียบเทียบเกณฑ์ท่ีมีลกัษณะการ
ประเมิน เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) น าแผนการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือและการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัตติวิสต์ ท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลอง
ใช้ (Pilot) กบันกัเรียน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นเนิน
สมบูรณ์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 4 คน จากนั้นจึงน าแผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
และการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัตติวิสต์ มาปรับปรุงแกไ้ขให้เหมาะสมและจดัพิมพ์
เป็นฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปใชก้บักลุ่มกรณีศึกษาต่อไป 
          5.1.2  แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ซ่ึงเป็น
แบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 30 ขอ้ และแบบทดสอบหลงัเรียน จ านวน 30 ขอ้ การสร้างแบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ืองความน่าจะเป็น ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน คือ ศึกษาวิธีการสร้าง
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองความน่าจะเป็น เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวิชา
คณิตศาสตร์ เร่ืองความน่าจะเป็น จากนั้นจึงสร้างแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน เร่ือง ความน่าจะเป็น 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ซ่ึงเป็นแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 30 ขอ้ และแบบทดสอบหลงัเรียน 
จ านวน 30 ขอ้ น าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนไป เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงเป็นผู ้
มีประสบการณ์และมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน 
เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง (IOC) ความเหมาะสม การใช้ภาษา และเพื่อให้แบบทดสอบทกัษะการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ สามารถประเมินไดต้รงตามจุดประสงคท่ี์ตอ้งการ น าแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลงัเรียนท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญมาหาค่าความเท่ียงตรงของแบบทดสอบ (IOC) (ดู
ภาคผนวก ก) โดยใช้สูตรความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC: Index of item-objective congruence) น า
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน มาปรับปรุงแกไ้ขให้เหมาะสม และจดัพิมพเ์ป็นฉบบัสมบูรณ์ เพื่อ
น าไปทดลองใชก้บักลุ่มกรณีศึกษาต่อไป 
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5.2  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ใชร้ะยะเวลา 9 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบ คาบละ 50 

นาที รวมเวลาท่ีใช้ในแผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือและการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอน
สตรัคติวสิต ์จ านวน 27 คาบ  
5.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
 5.3.1  แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือและการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติ
วสิต ์เร่ืองความน่าจะเป็น ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 9 แผนการจดัการเรียนรู้ 

5.3.2  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ เร่ืองความน่าจะเป็น ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
5.3.3  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือและการ

จดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์
5.3.4  แบบสัมภาษณ์ประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัเรียน 
5.3.5  แบบสังเกตการจดัการเรียนการสอนของครู 

5.3  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
การประเมินประสิทธิผลของแผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนการสอนตาม

ทฤษฎีคอนสตรัตติวสิต ์ใชว้ธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
5.3.1  หาค่าสถิติพื้นฐานไดแ้ก่ คะแนนเฉล่ีย และร้อยละ 
5.3.2  ใชส้ถิติร้อยละอธิบายการเปล่ียนแปลงของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน

โดยใชแ้ผนการเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์ 
5.3.3  ศึกษาพฒันาการทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างเรียนโดยใช้

แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือและการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์โดยการหา
พฒันาการเฉล่ีย 
6. ผลการวจัิย 
6.1  นกัเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนเพิ่มข้ึนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียน
การสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์นกัเรียนส่วนใหญ่ท่ีมีคะแนนแบบฝึกทกัษะการเรียนรู้รายบุคคล
รวมทั้ง 9 แผนการจดัการเรียนรู้สูง มีแนวโนม้ท่ีจะมีร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนสูงข้ึนไป
ดว้ย โดยนกัเรียนท่ีมีคะแนนรวมแบบฝึกทกัษะการเรียนรู้รายบุคคล สูงท่ีสุดคือ 74 คะแนน มีร้อยละ
ของคะแนนทดสอบหลงัเรียนสูงข้ึนคือ ร้อยละ 73 และนกัเรียนท่ีมีคะแนนรวมแบบฝึกทกัษะการเรียนรู้
รายบุคคล สูงเป็นอนัดบัท่ีสองคือ 72 คะแนน มีร้อยละของคะแนนทดสอบหลงัเรียนสูงข้ึนคือ ร้อยละ 
87 ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  แสดงคะแนนรวมแบบฝึกทกัษะการเรียนรู้แบบร่วมมือ, คะแนนรวมแบบฝึกทกัษะการ
เรียนรู้รายบุคคล และร้อยละของคะแนนการทดสอบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน 

นกัเรียน คะแนนรวมแบบฝึก
ทกัษะการเรียนรู้
แบบร่วมมือ 

คะแนนรวมแบบ
ฝึกทกัษะการ

เรียนรู้รายบุคคล 

ร้อยละของคะแนน
แบบทดสอบ

ผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน 

ร้อยละของคะแนน
แบบทดสอบ

ผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน 
คนท่ี 1 74 62 47 60 
คนท่ี 2 74 64 47 63 
คนท่ี 3 76 68 53 73 
คนท่ี 4 76 66 50 70 
คนท่ี 5 68 74 43 73 
คนท่ี 6 68 66 53 80 
คนท่ี 7 76 72 60 87 
คนท่ี 8 76 66 43 67 

 
6.2  นกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ มีพฒันาการทางการเรียนเฉล่ียเพิ่มมากข้ึน นักเรียนส่วนใหญ่ท่ีมีพฒันาการของคะแนน
แบบฝึกทกัษะการเรียนรู้แบบร่วมมือสูงข้ึน จะมีแนวโน้มท่ีจะมีพฒันาการของคะแนนแบบฝึกทกัษะ
การเรียนรู้รายบุคคล สูงข้ึนดว้ย โดยนกัเรียนจ านวน 6 คน ท่ีมีพฒันาการของคะแนนแบบฝึกทกัษะการ
เรียนรู้แบบร่วมมือสูงข้ึน มีพฒันาการของคะแนนแบบฝึกทกัษะการเรียนรู้รายบุคคลสูงข้ึนดว้ย และ
นักเรียนจ านวน 2 คน ท่ีมีพฒันาการของคะแนนแบบฝึกทกัษะการเรียนรู้แบบร่วมมือเท่าเดิม มี
พฒันาการของคะแนนแบบฝึกทกัษะการเรียนรู้รายบุคคลสูงข้ึน ดังแสดงในตารางท่ี 2 (คะแนน
พฒันาการเป็น + หมายถึงมีพฒันาการเพิ่มข้ึน, 0 หมายถึงไม่มีพฒันาการ) 
 
ตารางท่ี 2  แสดงพฒันาการของคะแนนแบบฝึกทกัษะการเรียนรู้แบบร่วมมือ(จบัคู่กนั) และการเรียนรู้

ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์(รายบุคคล) 
นกัเรียน พฒันาการของคะแนนการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

แต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ 
พฒันาการของคะแนนการเรียนรู้รายบุคคล  

แต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ 
1A,1B 
และ 1C 

2A,2B
และ 2C 

3A,3B
และ 3C 

เฉล่ีย 1A,1B
และ 1C 

2A,2B
และ 2C 

3A,3B
และ 3C 

เฉล่ีย 

คนท่ี 1 +2 +2 +1 +1.67 +1 +1 +2 +1.33 
คนท่ี 2 +2 +2 +1 +1.67 +1 +1 +1 +1 
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คนท่ี 3 +1 +1 0 +0.67 +1 +2 +1 +1.33 
คนท่ี 4 +1 +1 0 +0.67 +1 +1 0 +0.67 
คนท่ี 5 0 0 0 0 +2 +2 +1 +1.67 
คนท่ี 6 0 0 0 0 +1 +1 0 +0.67 
คนท่ี 7 +1 0 +1 +0.67 0 +2 +1 +1 
คนท่ี 8 +1 0 +1 +0.67 0 +1 0 +0.33 

 
6.3  ผลการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนตามแผนการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย
ของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุดทุกแผนการจดัการเรียนรู้ 
6.4  ผลการสัมภาษณ์นกัเรียนท่ีท าคะแนนไดดี้เม่ือท ากิจกรรมโดยจบัคู่กบัเพื่อน แต่ท าคะแนนไดล้ดลง
เม่ือท ากิจกรรมรายบุคคล นกัเรียนให้เหตุผลว่า การเรียนรู้โดยจบัคู่กนัท าให้นกัเรียนมีโอกาสปรึกษา
และท างานร่วมกนักบัเพื่อน จึงท าให้สามารถท าคะแนนไดดี้ ส่วนการท่ีนกัเรียนมีคะแนนการทดสอบ
รายบุคคลลดลง เพราะเม่ือพบปัญหาแลว้ไม่มีโอกาสไดป้รึกษากบัเพื่อน จึงท าให้คิดแก้ปัญหาต่อไป
ไม่ได้ หรือคิดแก้ปัญหาได้ช้า คะแนนการท าแบบฝึกทกัษะจึงลดลง จากการสัมภาษณ์นักเรียนท่ีท า
คะแนนไดดี้เม่ือท ากิจกรรมโดยจบัคู่กบัเพื่อน และท าคะแนนไดดี้ข้ึนเม่ือท ากิจกรรมรายบุคคล นกัเรียน
ใหเ้หตุผลวา่ เพราะการเรียนรู้โดยจบัคู่กบัเพื่อน มีโอกาสไดแ้ลกเปล่ียนความรู้และท างานร่วมกนั ท าให้
เกิดความเขา้ใจมากข้ึน มีความมัน่ใจในการท ากิจกรรมรายบุคคลมากข้ึน ท าให้สามารถท าคะแนนการ
ทดสอบรายบุคคลไดดี้ข้ึนดว้ย (ดูภาคผนวก ข) 
6.5  ผลการสังเกตการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ ระดบัความ
คิดเห็นเฉล่ียท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของครูอยู่ในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสุดทุกแผนการจดัการ
เรียนรู้ 

ซ่ึงผลการวิจยัทั้งหมดสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ดา้น
ทกัษะการคิด โดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติ
วสิต ์  
7. สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 
7.1  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ส่งผลท าให้
คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียนสูงกว่าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน เน่ืองมาจากนกัเรียนท่ีไดรั้บการ
สอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน ไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้ตามหลกัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning) ซ่ึงเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง มุ่งเนน้ประโยชน์ให้
เกิดแก่ตวัผูเ้รียน พฒันาปรับปรุงหรือเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลของนกัเรียน หรือแมก้ระทัง่
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เสริมสร้างทกัษะการคิดโดยการท างานกลุ่ม ท าให้เกิดการท างานร่วมกนั (พรทิพย ์เขาแกว้, 2558: 36) 
นกัเรียนท่ีท างานแบบกลุ่มร่วมมือมีพฒันาการในการคิดแกปั้ญหา (Daneshamooz and alamolhodati, 
2012: 275) นกัเรียนมีความรู้มากข้ึนจากกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือมากกว่าการเรียนรู้จากวิธีการ
เรียนโดยรับความรู้จากครู (Edward  and Jones 2013: 5) ส่งผลในทางบวกต่อการยกระดบัความรู้ ความ
เขา้ใจ และการประยุกตใ์ชค้วามรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ (Angadi and Darga, 2015: 18) การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือมีความจ าเป็นถา้ครูคณิตศาสตร์ตอ้งการส่งเสริมสมรรถภาพในการคิดแกปั้ญหา ความสามารถ
ในการติดต่อส่ือสารทางคณิตศาสตร์ ความสามารถในการคิดให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ การเพิ่มคุณค่า
ในการเรียนคณิตศาสตร์ และความมัน่ใจในความสามารถของนกัเรียนในการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์
ไปประยุกต์ใชก้บัสถานการณ์ใหม่ๆ (Johnson and Johnson, 1990: 122) และนกัเรียนท่ีเรียนรู้แบบ
ร่วมมือมีพฤติกรรมแสดงถึงความเขา้ใจขั้นสูง เช่น ถามค าตอบเพื่อให้เกิดความชดัเจน ให้ขอ้เสนอแนะ 
ประเมินผลกระบวนการ และมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการมีเจตคติท่ีดี เช่น มีความพยายามในการ
แกปั้ญหาท่ียาก ยกยอ่งชมเชยและใหก้ าลงัใจเพื่อนเม่ือสามารถแกปั้ญหาในกลุ่มได ้(Lan, 2007: 7) 

นอกจากน้ีแล้วผู ้วิจ ัยยงัได้น าหลักการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
(Constructivism) มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนดว้ย ซ่ึงคอนสตรัคติวิสตเ์ป็นมุมมองของนกัปรัชญา
ท่ีเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงความรู้ โดยเน้นการสร้างความรู้ดว้ยตนเองมากกว่าการถ่ายทอดความรู้และจด
บนัทึกขอ้มูลข่าวสารจากผูอ่ื้น (Applefield, Huber and Mollem, 2013: 6) เป็นการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การสร้างความรู้ความเขา้ใจข้ึนมาใหม่ดว้ยความกระตือรือร้น (Faulkenberry and Faulkenberry, 2013: 
20) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มีจุดเน้นคือกระบวนการเรียนรู้ซ่ึงตรงข้ามกับผลผลิตของการเรียนรู้ 
กระบวนการท่ีนกัเรียนตอ้งตดัสินใจคิดหาค าตอบเฉพาะของตนมีความส าคญัมากกวา่การรับค าตอบท่ี
ไดจ้ากวิธีการแกปั้ญหาท่ีก าหนดในวตัถุประสงค์ของการเรียนรู้ (Johnson, 2009: 92) แนวคิดพื้นฐาน
ของทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตก์็คือ นกัเรียนเป็นผูส้ร้างความรู้ของตนเอง (O’ Shea, 2009: 185) 
7.2 นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือและการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎี
คอนสตรัคติวสิต ์เร่ืองความน่าจะเป็น มีพฒันาการเฉล่ียโดยรวมเพิ่มข้ึน เน่ืองมาจากการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน นกัเรียนไดมี้การเรียนรู้กฎเกณฑ์และทฤษฎีจากครูผูส้อน และมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้
โดยการท ากิจกรรมรายคู่ ท  าให้เกิดองค์ความรู้ท่ีกวา้งขวางมากข้ึน เปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกนัคิด
แกปั้ญหาจากสถานการณ์ปัญหาท่ีพบ ทุกคนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยมีใบกิจกรรมซ่ึงแสดงการท างาน
เป็นขั้นตอน และการเรียงล าดบัเน้ือหาจากง่ายไปหายาก นกัเรียนท่ีเรียนเก่งสามารถช่วยเหลือเพื่อนท่ี
เรียนระดบัปานกลางและอ่อนใหเ้ขา้ใจ และสามารถแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง  
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8. ข้อเสนอแนะ 
8.1  ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 

8.1.1  ครูผูส้อนคณิตศาสตร์สามารถน าแผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือและการจดัการเรียน
การสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตไ์ปใชใ้นการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพฒันาดา้นทกัษะ
การคิด ในระดับชั้ นใกล้เคียงกัน โดยปรับกิจกรรม เน้ือหา ให้เหมาะสมกับระดับชั้ น ว ัย และ
ความสามารถของนกัเรียน 

8.1.2  ครูผูส้อนควรดูแลเอาใจใส่ในการท ากิจกรรมของนกัเรียนในแต่ละขั้นตอนอย่างใกลชิ้ด 
และให้การเสริมแรงดว้ยการชมเชย การให้รางวลั ซ่ึงจะเป็นการกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดแรงจูงใจในการ
เรียนคณิตศาสตร์ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 8.1.3  การสร้างและพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ จะช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตาม
เน้ือหาสาระและสามารถปลูกฝังนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน และความมีวินยัในตนเองให้แก่นกัเรียน ในการสร้าง
และพฒันาแผนการเรียนรู้เพื่อพฒันาดา้นทกัษะการคิด จึงตอ้งค านึงถึงวยัของผูเ้รียนเลือกใช้ภาษาให้
เหมาะสมกบัระดบัความสามารถของนกัเรียน และใชรู้ปแบบท่ีกระตุน้ความสนใจของนกัเรียนแต่ละวยั 
ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มคุณค่าใหแ้ผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน 
8.2  ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป  

8.2.1  ควรศึกษาการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้โดยการผสมผสานนวตักรรมหรือวิธีสอนท่ี
หลากหลาย เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันาการคิดใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

8.2.2  ควรศึกษาการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาดา้นทกัษะการคิด โดยประยุกตใ์ห้
เขา้กบัเทคโนโลย ีเช่น การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นตน้ 

8.2.3  ควรท าวจิยัในเร่ืองการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือและการจดัการเรียนการ
สอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิตก์บัเน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อ่ืนๆ และในระดบัชั้นอ่ืนๆ 
9. ผู้วจัิย 

จกัรพงศ์ จนัทรจิต เป็นครูสอนคณิตศาสตร์ท่ีโรงเรียนบา้นห้วยทราย มีความสนใจในการ
พฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อพฒันาด้านทกัษะการคิด โดยใช้การจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์เป็นงานวิจยัทั้งในระดบัชั้นเรียน
และหอ้งเรียน 
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11. ภาคผนวก 
11.1  ค่าความเท่ียงตรงของแบบทดสอบ (IOC)   

การวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดน้ าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไป เสนอต่อ
ผู ้เ ช่ียวชาญ ซ่ึงเป็นผู ้มีประสบการณ์และมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง (IOC) ความเหมาะสม การใช้ภาษา และ
เพื่อให้แบบทดสอบวดัผลการคิดแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ สามารถประเมินได้ตรงตามจุดประสงค์ท่ี
ตอ้งการ จากนั้นน าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญมาหาค่า
ความเท่ียงตรงของแบบทดสอบ (IOC) โดยใช้สูตรความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC: Index of item-
objective congruence) แสดงไวใ้นตารางภาคผนวก 1ก และตารางภาคผนวก 2ก 

 
ตารางภาคผนวก 1ก แสดงระดบัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญดา้นความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหาและ

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ (IOC) ของแบบทดสอบก่อนเรียน เร่ือง ความน่าจะเป็น 
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จุดประสงคก์าร
เรียนรู้ขอ้ท่ี 

ขอ้สอบ
ขอ้ท่ี 

ความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ คนท่ี ผลรวม 

∑  

ค่าความ
สอดคลอ้ง

IOC 

แปลความ 
หมาย 

1 2 3 
1 1 +1 0 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 
2 2 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
3 3 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
3 4 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
3 5 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
3 6 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
3 7 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
2 8 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
2 9 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
2 10 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
4 11 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
4 12 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
4 13 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
4 14 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
4 15 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
4 16 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
4 17 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
4 18 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
4 19 +1 0 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 
4 20 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
5 21 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
5 22 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
5 23 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
5 24 +1 +1 0 2 0.67 สอดคลอ้ง 
5 25 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
5 26 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
5 27 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
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จุดประสงคก์าร
เรียนรู้ขอ้ท่ี 

ขอ้สอบ
ขอ้ท่ี 

ความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ คนท่ี ผลรวม 

∑  

ค่าความ
สอดคลอ้ง

IOC 

แปลความ 
หมาย 

1 2 3 
5 28 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
5 29 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
5 30 0 +1 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 

 
หมายเหตุ  +1 หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้สอบวดัจุดประสงคข์อ้นั้นไดจ้ริง 
                    0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ขอ้สอบวดัจุดประสงคข์อ้นั้นไดห้รือไม่ 
                   -1 หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้สอบไม่ไดว้ดัจุดประสงคใ์นขอ้นั้น 
เกณฑก์ารตดัสิน ค่า IOC ท่ีเหมาะสมมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.50-1.00 
 
ตารางภาคผนวก 2ก  แสดงระดบัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญดา้นความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหาและ

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ (IOC) ของแบบทดสอบหลงัเรียน เร่ือง ความน่าจะเป็น 

จุดประสงคก์าร
เรียนรู้ขอ้ท่ี 

ขอ้สอบ
ขอ้ท่ี 

ความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ คนท่ี ผลรวม 

∑  

ค่าความ
สอดคลอ้ง IOC 

แปลความ 
หมาย 

1 2 3 
1 1 +1 0 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 
2 2 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
3 3 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
3 4 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
3 5 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
3 6 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
3 7 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
2 8 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
2 9 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
2 10 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
4 11 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
4 12 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
4 13 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
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จุดประสงคก์าร
เรียนรู้ขอ้ท่ี 

ขอ้สอบ
ขอ้ท่ี 

ความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ คนท่ี ผลรวม 

∑  

ค่าความ
สอดคลอ้ง IOC 

แปลความ 
หมาย 

1 2 3 
4 14 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
4 15 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
4 16 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
4 17 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
4 18 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
4 19 0 +1 +1 2 0.67 สอดคลอ้ง 
4 20 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
5 21 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
5 22 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
5 23 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
5 24 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
5 25 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
5 26 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
5 27 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
5 28 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
5 29 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
5 30 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

 
หมายเหตุ  +1 หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้สอบวดัจุดประสงคข์อ้นั้นไดจ้ริง 
                    0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ขอ้สอบวดัจุดประสงคข์อ้นั้นไดห้รือไม่ 
                   -1 หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้สอบไม่ไดว้ดัจุดประสงคใ์นขอ้นั้น 
เกณฑก์ารตดัสิน ค่า IOC ท่ีเหมาะสมมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.50-1.00 
 
11.2   ผลการสัมภาษณ์นักเรียนเก่ียวกบัประสบการณ์ในการเรียนรู้แบบร่วมมือ (จบัคู่กนั) และการ
เรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ์(รายบุคคล) เร่ือง ความน่าจะเป็น ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้  าการสัมภาษณ์นกัเรียนเก่ียวกบัประสบการณ์การเรียนรู้จากการจดัการ
เรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์
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เร่ืองความน่าจะเป็น โดยท าการสัมภาษณ์ตวัแทนนกัเรียน จ านวน 4 คน ซ่ึงคดัเลือกจากนกัเรียนท่ีมีผล
คะแนนดงัน้ี 1) นกัเรียนท่ีท าคะแนนไดดี้เม่ือท ากิจกรรมโดยจบัคู่กบัเพื่อน แต่ท าคะแนนไดล้ดลงเม่ือท า
กิจกรรมรายบุคคล 2) นักเรียนท่ีท าคะแนนได้ดีเม่ือท ากิจกรรมโดยจบัคู่กบัเพื่อน และท าคะแนนได้
เพิ่มข้ึนเม่ือท ากิจกรรมรายบุคคล 3) นกัเรียนท่ีท าคะแนนทดสอบหลงัเรียนไดสู้ง แต่มีคะแนนรวมแบบ
ฝึกทกัษะรายบุคคลทั้ง 9 แผนการจดัการเรียนรู้ต ่า และ 4) นกัเรียนท่ีท าคะแนนทดสอบหลงัเรียนไดสู้ง 
แต่มีคะแนนรวมแบบฝึกทกัษะรายบุคคลทั้ง 9 แผนการจดัการเรียนรู้ปานกลาง ผลการสัมภาษณ์นกัเรียน
เก่ียวกบัประสบการณ์การเรียนรู้จากการจดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือและ
การเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เร่ือง ความน่าจะเป็น แสดงไวใ้นตารางภาคผนวก ข



การประชุมทางวิชาการคร้ังท่ี 6  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต   2559                 วนัท่ี  27 กุมภาพนัธ์ 2559 
Proceedings  of  The  Sixth Conference  2016 of  Faculty of  Education,  Rangsit  University                              27  February 2016 
 
 

91 
 

ตารางภาคผนวก ข  ผลการสัมภาษณ์นกัเรียนเก่ียวกบัประสบการณ์ในการเรียนรู้แบบร่วมมือ (จบัคู่กนั) และการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (รายบุคคล) 
เร่ือง ความน่าจะเป็น ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

ประเด็นท่ีสัมภาษณ์ นกัเรียนคนท่ี 5 นกัเรียนคนท่ี 6 นกัเรียนคนท่ี 7 นกัเรียนคนท่ี 8 

1. การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองความ
น่าจะเป็น จากการท ากิจกรรมโดย
จบัคู่กนักบัเพื่อนและการท า
กิจกรรมเป็นรายบุคคลของนกัเรียน 
นกัเรียนสามารถท าคะแนนไดดี้เม่ือ
ท ากิจกรรมโดยจบัคู่กนักบัเพื่อน แต่
ท าคะแนนไดล้ดลงเม่ือท ากิจกรรม
เป็นรายบุคคล นกัเรียนคิดวา่ เป็น
เพราะเหตุใด………………….... 
…………………………………. 

 

- ท าคะแนนไดดี้เม่ือท า
กิจกรรมโดยจบัคู่กนักบั
เพื่อน เพราะการเรียนรู้โดย
จบัคู่กนัมีโอกาสไดป้รึกษา
เพื่อน และการท่ีมีคะแนน
การทดสอบรายบุคคลลดลง
เพราะเม่ือพบปัญหาแลว้ไม่
มีโอกาสไดป้รึกษากบัเพื่อน 
จึงท าใหแ้กปั้ญหาต่อไป
ไม่ได ้คะแนนการท าแบบ
ฝึกทกัษะรายบุคคลจึงลดลง 

ท าคะแนนไดดี้เม่ือท า
กิจกรรมโดยจบัคู่กนักบั
เพื่อน เพราะไดแ้บ่งหนา้ท่ี
กนัท างาน เช่น คนแรกเป็น
คนเขียน และคนท่ีสองเป็น
คนคิดวธีิท า และมีการ
ช่วยกนัตรวจค าตอบวา่ถูก
หรือผดิ วธีิน้ีจะท าใหใ้ช้
เวลาในการท ากิจกรรม
นอ้ยลง และมีเวลาคิดมาก
ข้ึน 

ท าคะแนนไดดี้เม่ือท า
กิจกรรมโดยจบัคู่กนักบั
เพื่อน เพราะไม่ค่อยมีความ
ถนดัในการเรียนวชิา
คณิตศาสตร์ จึงตอ้งคอย
ปรึกษาเพื่อนเม่ือไม่เขา้ใจ 

2. การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองความ
น่าจะเป็น จากการท ากิจกรรมโดย
จบัคู่กนักบัเพื่อนและการท า
กิจกรรมเป็นรายบุคคลของนกัเรียน 

- ท าคะแนนไดดี้เม่ือท า
กิจกรรมเป็น
รายบุคคล เพราะการ
เรียนรู้โดยจบัคู่กบั

- - - 
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ประเด็นท่ีสัมภาษณ์ นกัเรียนคนท่ี 5 นกัเรียนคนท่ี 6 นกัเรียนคนท่ี 7 นกัเรียนคนท่ี 8 

นกัเรียนสามารถท าคะแนนไดดี้เม่ือ
ท ากิจกรรมโดยจบัคู่กนักบัเพื่อน 
และท าคะแนนไดดี้ข้ึนเม่ือท า
กิจกรรมเป็นรายบุคคล นกัเรียนคิด
วา่  เป็นเพราะเหตุ
ใด…………………..... 
………………………………….. 

เพื่อนมีโอกาสได้
แลกเปล่ียนความรู้
และท างานร่วมกนั ท า
ใหเ้กิดความเขา้ใจมาก
ข้ึน จึงท าใหส้ามารถ
ท าคะแนนการ
ทดสอบรายบุคคลได้
ดีข้ึนดว้ย 

3. การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองความ
น่าจะเป็น จากการท ากิจกรรมโดย
จบัคู่กนักบัเพื่อนและการท า
กิจกรรมเป็นรายบุคคลของนกัเรียน 
นกัเรียนสามารถท าคะแนนไดดี้เม่ือ
ท ากิจกรรมโดยจบัคู่กนักบัเพื่อน 
และท าคะแนนไดดี้ข้ึนเม่ือท า
กิจกรรมเป็นรายบุคคล นกัเรียนคิด
วา่  เป็นเพราะเหตุ

- ท าคะแนนไดดี้เม่ือท า
กิจกรรมเป็น
รายบุคคล เพราะการ
เรียนรู้โดยจบัคู่กบั
เพื่อนมีโอกาสได้
แลกเปล่ียนความรู้
และท างานร่วมกนั ท า
ใหเ้กิดความเขา้ใจมาก
ข้ึน จึงท าใหส้ามารถ

- - - 
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ประเด็นท่ีสัมภาษณ์ นกัเรียนคนท่ี 5 นกัเรียนคนท่ี 6 นกัเรียนคนท่ี 7 นกัเรียนคนท่ี 8 

ใด…………………..... 
………………………………….. 

ท าคะแนนการ
ทดสอบรายบุคคลได้
ดีข้ึนดว้ย 

4. การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองความ
น่าจะเป็น จากการท ากิจกรรมโดย
จบัคู่กนักบัเพื่อนและการท า
กิจกรรมเป็นรายบุคคลของนกัเรียน 
นกัเรียนสามารถท าคะแนนทดสอบ
หลงัเรียนไดสู้ง แต่มีคะแนนรวม
แบบฝึกทกัษะรายบุคคลทั้ง 9 
แผนการจดัการเรียนรู้ต ่า นกัเรียน
คิดวา่ เป็นเพราะเหตุ
ใด………...………….. 
………………………………….. 

- - - สาเหตุท่ีคะแนนแบบฝึก
ทกัษะรายบุคคลนอ้ยกวา่
คะแนนแบบฝึกทกัษะโดย
จบัคู่กนั เพราะไม่ถนดัใน
เร่ืองการค านวณ จึงท าให้
เกิดปัญหาในการท าแบบ
ฝึกทกัษะรายบุคคล 

5. การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองความ
น่าจะเป็น จากการท ากิจกรรมโดย
จบัคู่กนักบัเพื่อนและการท า

เพราะการเรียนรู้โดยการ
ท างานร่วมกนักบัเพื่อน ท า
ใหไ้ดแ้นวทางในการ

เพราะขอ้สอบบางขอ้ท่ีไม่
เขา้ใจ ถา้เป็นการท า
กิจกรรมโดยจบัคู่กบัเพื่อน 

คะแนนจากการเรียน
รายบุคคลนอ้ยกวา่คะแนน
จากการเรียนโดยจบัคู่กนั 

- 
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ประเด็นท่ีสัมภาษณ์ นกัเรียนคนท่ี 5 นกัเรียนคนท่ี 6 นกัเรียนคนท่ี 7 นกัเรียนคนท่ี 8 

กิจกรรมเป็นรายบุคคลของนกัเรียน 
นกัเรียนสามารถท าคะแนนทดสอบ
หลงัเรียนไดสู้ง และมีคะแนนรวม
แบบฝึกทกัษะรายบุคคลทั้ง 9 
แผนการจดัการเรียนรู้ปานกลาง 
นกัเรียนคิดวา่ เป็นเพราะเหตุ
ใด………...……… 
………………………………….. 

แกปั้ญหา และมีความรู้
พื้นฐานท่ีจะน ามาใชใ้นการ
แกปั้ญหาคณิตศาสตร์ เม่ือน า
ความรู้กลบัไปทบทวนท่ี
บา้นและท าแบบฝึกทกัษะ
เพิ่มเติม จึงเกิดความเขา้ใจ
มากข้ึน และท าคะแนนแบบ
ฝึกทกัษะรายบุคคลไดดี้  

เพื่อนก็จะสามารถให้
ค  าแนะน าจนสามารถ
แกปั้ญหาได ้

แต่คะแนนการทดสอบหลงั
เรียนสูง เพราะเม่ือท า
กิจกรรมร่วมกนักบัเพื่อน
หรือท ากิจกรรมรายบุคคลท่ี
โรงเรียนแลว้ น าความรู้ไป
ท าแบบฝึกหดัเพิ่มเติมท่ีบา้น 
ท าใหท้  าคะแนนจากการ
ทดสอบหลงัเรียนไดดี้ 

 
จากตารางภาคผนวก ข แสดงผลการสัมภาษณ์นกัเรียนเก่ียวกบัประสบการณ์ในการเรียนรู้แบบร่วมมือ (จบัคู่กนั) และการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอน

สตรัคติวสิต ์(รายบุคคล) เร่ืองความน่าจะเป็น ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่  
1)  นกัเรียนท่ีท าคะแนนไดดี้เม่ือท ากิจกรรมโดยจบัคู่กบัเพื่อน แต่ท าคะแนนไดล้ดลงเม่ือท ากิจกรรมรายบุคคล มีจ านวน 3 คน นกัเรียนใหเ้หตุผลวา่ 
“ท าคะแนนไดดี้เม่ือท ากิจกรรมโดยจบัคู่กนักบัเพื่อน เพราะการเรียนรู้โดยจบัคู่กนัมีโอกาสไดป้รึกษาเพื่อน และการท่ีมีคะแนนการทดสอบรายบุคคลลดลง

เพราะเม่ือพบปัญหาแลว้ไม่มีโอกาสไดป้รึกษากบัเพื่อน จึงท าใหแ้กปั้ญหาต่อไปไม่ได ้คะแนนการท าแบบฝึกทกัษะรายบุคคลจึงลดลง”  
“ท าคะแนนไดดี้เม่ือท ากิจกรรมโดยจบัคู่กนักบัเพื่อน เพราะไดแ้บ่งหนา้ท่ีกนัท างาน เช่น คนแรกเป็นคนเขียน และคนท่ีสองเป็นคนคิดวิธีท า และมีการ

ช่วยกนัตรวจค าตอบวา่ถูกหรือผดิ วธีิน้ีจะท าใหใ้ชเ้วลาในการท ากิจกรรมนอ้ยลง และมีเวลาคิดมากข้ึน” 
 “ท าคะแนนไดดี้เม่ือท ากิจกรรมโดยจบัคู่กนักบัเพื่อน เพราะไม่ค่อยมีความถนดัในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ จึงตอ้งคอยปรึกษาเพื่อนเม่ือไม่เขา้ใจ”  
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2)  นกัเรียนท่ีท าคะแนนไดดี้เม่ือท ากิจกรรมโดยจบัคู่กนักบัเพื่อน และท าคะแนนไดดี้ข้ึนเม่ือท า
กิจกรรมรายบุคคล มีจ านวน 1 คน นกัเรียนใหเ้หตุผลวา่ 

“ท าคะแนนไดดี้เม่ือท ากิจกรรมเป็นรายบุคคล เพราะการเรียนรู้โดยจบัคู่กบัเพื่อนมีโอกาสได้
แลกเปล่ียนความรู้และท างานร่วมกนั ท าให้เกิดความเขา้ใจมากข้ึน จึงท าให้สามารถท าคะแนนการ
ทดสอบรายบุคคลไดดี้ข้ึนดว้ย”  

3) นกัเรียนท่ีท าคะแนนทดสอบหลงัเรียนไดสู้ง แต่มีคะแนนรวมแบบฝึกทกัษะรายบุคคลทั้ง 9 
แผนการจดัการเรียนรู้ต ่า มีจ  านวน 1 คน นกัเรียนใหเ้หตุผลวา่ 

“สาเหตุท่ีคะแนนแบบฝึกทกัษะรายบุคคลนอ้ยกวา่คะแนนแบบฝึกทกัษะโดยจบัคู่กนั เพราะไม่
ถนดัในเร่ืองการค านวณ จึงท าใหเ้กิดปัญหาในการท าแบบฝึกทกัษะรายบุคคล”  

4)  นกัเรียนท่ีท าคะแนนทดสอบหลงัเรียนไดสู้ง แต่มีคะแนนรวมแบบฝึกทกัษะรายบุคคลทั้ง 9 
แผนการจดัการเรียนรู้ปานกลาง มีจ านวน 3 คน โดยไดแ้สดงเหตุผลดงัน้ี  

“เพราะการเรียนรู้โดยการท างานร่วมกนักบัเพื่อน ท าให้ได้แนวทางในการแก้ปัญหา และมี
ความรู้พื้นฐานท่ีจะน ามาใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เม่ือน าความรู้กลบัไปทบทวนท่ีบา้นและท า
แบบฝึกทกัษะเพิ่มเติม จึงเกิดความเขา้ใจมากข้ึน และท าคะแนนแบบฝึกทกัษะรายบุคคลไดดี้”  

“เพราะขอ้สอบบางขอ้ท่ีไม่เขา้ใจ ถา้เป็นการท ากิจกรรมโดยจบัคู่กบัเพื่อน เพื่อนก็จะสามารถให้
ค  าแนะน าจนสามารถแกปั้ญหาได”้  

“คะแนนจากการเรียนรายบุคคลน้อยกว่าคะแนนจากการเรียนโดยจบัคู่กัน แต่คะแนนการ
ทดสอบหลงัเรียนสูง เพราะเม่ือท ากิจกรรมร่วมกนักบัเพื่อนหรือท ากิจกรรมรายบุคคลท่ีโรงเรียนแลว้ น า
ความรู้ไปท าแบบฝึกหดัเพิ่มเติมท่ีบา้น ท าใหท้  าคะแนนจากการทดสอบหลงัเรียนไดดี้” 

 
 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนกบัการบริหารการศึกษาของ
โรงเรียนสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดั จังหวดัปทุมธานี 

ทิพากร  บุญแกว้1 และ พรรณรัตน์  วรรณสวสัด์ิกลุ เคดิช2 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 

2อาจารยป์ระจ า หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 
Tipa27@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 
ปัจจุบนัน้ี ในการบริหารการศึกษาปัจจยัท่ีผูป้กครองเลือกโรงเรียนให้บุตรหลานนั้น เป็นส่วน

ส าคญั ส่วนหน่ึงท่ีมีผลต่อการบริหารการศึกษาในโรงเรียน โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการส่ง
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บุตรหลานเขา้เรียน ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของผูป้กครองต่อปัจจยัหลายๆ ดา้น ไดมี้นกัวิจยัหลายท่าน
กล่าวถึงปัจจยัเหล่านั้นไวบ้า้งแลว้ ปัจจยัเหล่านั้นประกอบดว้ย การบริหารโรงเรียน (กาญจนารัตน์  ไกร
กุล, 2541) การจดัการเรียนการสอน (อญัชลี  ทาวรรณ์, 2553: 10; ภากร ใจเพียร, 2552: 38)  การจดั
สภาพแวดลอ้มในโรงเรียนและอาคารสถานท่ี (สมชาย  เทพแสง, 2547: 13-14 อา้งถึงใน อจัฉรา ไพจิตต ์
2553: 51;  ภากรใจเพียร, 2552: 43) การบริการนกัเรียน ความสัมพนัธ์ชุมชน และช่ือเสียงของโรงเรียน  
(ทรงภพ ชุ่มวงศ์, 2552: 23) และปัจจยัทั้งหมดดงักล่าวล้วนเก่ียวกบัการบริหาร การศึกษาทั้งส้ิน จึง
อนุมานได้ว่า ปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู ้ปกครอง ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนมี
ความส าคญัต่อการท่ีโรงเรียนจะสามารถน าประเด็นในปัจจยัเหล่านั้น มาท าการพฒันาให้ดีข้ึนได ้ผล
จากการวจิยัเพื่อหาปัจจยัต่างๆ ดงักล่าว จะเป็นขอ้มูลใหโ้รงเรียนไดน้ าไปแกไ้ข ปรับปรุงและพฒันาการ
บริหารจดัการในส่วนต่างๆ ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของ
ผูป้กครอง ทั้งน้ีก็เพื่อให้ระบบการศึกษาโดยรวมมีการพฒันาท่ีดีข้ึน ซ่ึงจะเป็นผลดีกบัโรงเรียน ตวั
นกัเรียนเอง  และเพื่อความส าเร็จในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนท่ีย ัง่ยนืต่อไป 
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Abstract 
The field of educational administration  has recognized the importance of factors affecting 

parents’ decision making in choosing schools for their children. These factors depend on parents’ 
satisfaction with various factors. Many researchers have discussed these factors, functioning as school 
administration (Kanchanarat Kraikul, 1998), teaching and learning management (Anchalee Tawan, 
2010; Pakorn Jaipien, 2009), environmental management in schools and buildings (Somchai 
Thepsaeng, 2004; cited in Atchara Paichit, 2010; Pakorn Jaipien, 2009), student services, relationship 
with a community and school reputation (Songphop Choomwong, 2009). These factors are explicitly 
related to educational administration. This paper demonstrates these factors as affecting parents’ 
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decision on choosing schools for their children. Schools can use these identified factors to sustain 
their educational administration.  

 
Keywords: Factors affecting parents’ decision making, Educational Administration 
 
 
1. บทน า 

การบริหารการศึกษาของประเทศไทยปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีต และมีการปฏิรูป
การศึกษาเป็นระยะ เน่ืองจากประเทศไทยเล็งเห็นความส าคญัของการศึกษา  และการบริหารการศึกษา
เพราะถือไดว้่าเด็กท่ีไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพ จะเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศเด็กควรท่ีจะ
ไดรั้บการพฒันาตนเองในดา้นต่างๆ จากการบริหารการศึกษาท่ีมีการพฒันาอยู่เสมอเพื่อให้เขา้กบัการ
เปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบนั ทั้ งน้ีโรงเรียนนับว่าเป็นเบ้าหลอมส าคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสถาบัน
ครอบครัวเพราะเด็กจะไดรั้บวชิาความรู้ มีพฒันาทางดา้นร่างกาย  จิตใจ สติปัญญาและสุขภาพอนามยัท่ี
ดี  ซ่ึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบั 10  (พุทธศกัราช 2550-2554) บญัญติัไวว้า่ตอ้งยึด
คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา นัน่คือใหค้วามส าคญัล าดบัสูงกบัการพฒันาคน  เน่ืองจากคนเป็นเป้าหมาย
สุดทา้ยท่ีจะไดรั้บผลประโยชน์และผลกระทบจากการพฒันา ขณะเดียวกนัก็เป็นผูข้บัเคล่ือนการพฒันา
ไปสู่เป้าประสงคท่ี์ตอ้งการ จึงจ าเป็นตอ้งพฒันาคนในทุกมิติอย่างสมดุล ทั้งจิตใจ ร่างกาย และทกัษะ
ความสามารถ ให้เพียบพร้อมทั้งดา้นคุณธรรม และความรู้ ให้เป็นฐานการด ารงชีวิตและเป็นการพฒันา
ประเทศอย่างย ัง่ยืน อนัน าไปสู่สังคมท่ีอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกนัปัจจุบนัสภาพเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทยถือเป็นเร่ืองท่ีส่งผลกบัการด าเนินชีวติไม่นอ้ยผูป้กครองส่วนใหญ่จึงตอ้งช่วยกนัท างานเพื่อ
หารายไดม้าจุนเจือครอบครัว ประกอบกบัค่านิยมเร่ืองการแต่งงานแลว้แยกออกจากครอบครัวเดิม ท าให้
การเล้ียงดูเด็กวยัเรียนเป็นเร่ืองท่ีตอ้งเฝ้าระวงัและให้ความส าคญัผูป้กครองจึงจ าเป็นท่ีตอ้งหาโรงเรียนท่ี
มีคุณภาพท่ีมีการบริหารการศึกษาท่ีดี ท่ีสามารถจะอบรมบุตรหลานของตนเองใหมี้ความรู้ความสามารถ
เหมาะสมตามวยั 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ .ศ .2545 
ก าหนดให้กระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีสิทธ์ิ
ในการบริหารการศึกษาระดบัใดระดบัหน่ึงหรือทุกระดบัตามความพร้อมความเหมาะสมและความ
ตอ้งการภายในทอ้งถ่ินรวมทั้งให้ก าหนดหลกัเกณฑ์การประเมินความพร้อมขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินและประสานส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยเป็นผูบ้ริหารการศึกษาและมีส่วนร่วมในการด าเนินการในบทความน้ี 
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ผูเ้ขียนมีความคิดเห็นวา่ การรับรู้และเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีผูป้กครองตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียน จึงเป็น
เร่ืองส าคญัท่ีโรงเรียนควรรับรู้ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการหาปัจจยัเหล่านั้น มาแกไ้ข ปรับปรุง พฒันาการ
บริหารการศึกษาของโรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จงัหวดัปทุมธานีใหมี้คุณภาพท่ีดีต่อไป  
2. การสังเคราะห์งานวจัิย 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจส่งบุตรหลานส่งเข้าเรียนโรงเรียนสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั จงัหวดัปทุมธานี ท่ีมีต่อความส าคญัในการบริหารการศึกษาของ องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัปทุมธานี ผูเ้ขียนได้ศึกษาขอ้มูล และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีผูป้กครองใช้ในการ
ตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียนและแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา 
2.1  ความเป็นมาและความส าคญัของบริหารการศึกษาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี เดิมมีสถานท่ีตั้งส านกังานอยู่ ณ ต าบลบางปรอก อ าเภอ
เมือง จงัหวดัปทุมธานี ด้านซ้ายติดกบัจวนผูว้่าราชการจงัหวดัปทุมธานี ด้านขวาติดกบัท่ีดินจงัหวดั
ปทุมธานี ดา้นหนา้เป็นแม่น ้าเจา้พระยา ส านกังานเป็นอาคาร คสล.2 ชั้น มีสภาพเก่าทรุดโทรม ต่อมาใน
ปี พ.ศ.2544 องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานีได้ท าการก่อสร้างอาคารส านกังานองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัแห่งใหม่งบประมาณ 39, 800,000 บาท (สามสิบเกา้ลา้นแปดแสนบาทถว้น) โดยก่อสร้าง ณ 
บริเวณศูนย์เคร่ืองจกัรกล หมู่ท่ี 2 ต าบลบ้านฉาง อ าเภอเมือง จังหวดัปทุมธานีบนเน้ือท่ี 9 ไร่การ
จดัรูปแบบขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ซ่ึงเป็นการปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึง ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ข และวิวฒันาการมาตามล าดบั โดยจดัให้มีสภาจงัหวดั ข้ึนเป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ.
2476 ตามความในพระราชบัญญติัจดัระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 ฐานะของสภาจงัหวดัขณะนั้น มี
ลกัษณะเป็นองค์การแทนประชาชน ท าหน้าท่ีให้ค  าปรึกษาหารือแนะน าแก่คณะกรรมการจงัหวดั ยงั
มิได้มีฐานะเป็นนิติบุคคลท่ีแยกต่างหากจากราชการบริหารส่วนภูมิภาค หรือเป็นหน่วยการปกครอง
ทอ้งถ่ินตามกฎหมาย และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานีให้ความส าคญักบัการบริหารการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกดั คือ โรงเรียนสามโคกและโรงเรียนวดัป่าง้ิว ซ่ึงไดถ่้ายโอนเขา้สู่ในการดูแลของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานีในปีการศึกษา 2552 เป็นเวลากวา่ 5 ปีมาแลว้ และจาก 5 ปีท่ีผา่นมา 
มีนกัเรียนเพิ่มข้ึนเร่ือยมา โดยโรงเรียนสามโคกซ่ึงมีนกัเรียนจากเดิม 230 คน เพิ่มเป็น 2,900 กวา่คน มี
ครูประมาณ 18 คน ปัจจุบนัมีครูและบุคลากรเพิ่มเป็น 200 คน และโรงเรียนวดัป่าง้ิว เดิมจากนกัเรียนท่ีมี 
200 กวา่คน เพิ่มเป็น 900 กวา่คน ดว้ยการเติบโตของโรงเรียนเช่นน้ี ผูบ้ริหารจึงเล็งเห็นถึงความส าคญั
ในระบบต่างๆ ในการบริหารการศึกษา ท่ีจะตอ้งมีประสิทธิภาพใหเ้ป็นท่ีพอใจแก่คนในชุมชนต่อไป 
2.2  การบริหารการศึกษาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี 

จากการท่ีพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 17 (16) บญัญติัให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีอ านาจและหนา้ท่ีในการ
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จดัการศึกษา ซ่ึงอาจด าเนินการดว้ยการจดัตั้งสถานศึกษาข้ึนมาใหม่ หรือขอรับการถ่ายโอนสถานศึกษา
ในสังกดักระทรวงศึกษาธิการมาด าเนินการ ทั้งน้ีโดยในปีการศึกษา 2552 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ปทุมธานี ไดย้ื่นขอถ่ายโอนโรงเรียนวดัป่าง้ิว (ระดบัประถมศึกษา) และโรงเรียนสามโคก (ระดบั
มธัยมศึกษา) ต าบลบา้นง้ิว อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี มาด าเนินการ โดยมีเป้าหมายในการพฒันา
โรงเรียนทั้งสองใหเ้ป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนแห่งความปลอดภยั โรงเรียนมาตรฐานคุณภาพ 
มีความเป็นเลิศดา้นภาษา ดนตรี กีฬา วิชาชีพ ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดอ้นุมติัการถ่ายโอนตามหนงัสือส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี 
ศธ.04003/32 ลงวนัท่ี 9 เมษายน 2552 ดงันั้น เพื่อให้สถานศึกษาทั้ง 2 แห่ง มีความพร้อมและสามารถ
บริหารการศึกษาใหบ้รรจุเป้าหมาย อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
2.3  ปัจจยัท่ีผูป้กครองใชใ้นการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียน 

มีนกัวิจยัหลายท่านไดร้ะบุปัจจยัท่ีผูป้กครองใช้ในการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียนไวบ้า้ง
แลว้ เช่น กาญจนารัตน์ ไกรกุล ไดร้ะบุไวว้า่ การบริหารโรงเรียนควรมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
และชดัเจน ทั้งการบริหารงานวชิาการ งานบุคลากร ดา้นการเตรียมความพร้อม ดา้นการสอน อ่าน เขียน 
การส่งเสริมกิริยามารยาทและจริยธรรมท่ีดีให้แก่นกัเรียน มีเอกสารหรือข่าวสารติดต่อผูป้กครอง ให้
ผูป้กครองมีส่วนเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัตวันักเรียนหรือกิจกรรมของโรงเรียนพร้อมทั้งจดัแหล่ง
เรียนรู้ มีบรรยากาศส าหรับการเรียนและมีระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีเขม้แข็ง (กาญจนารัตน์  
ไกรกุล, 2541) 

ภากร ใจเพียร (2552) และอญัชลี ทาวรรณ์ (2553) กล่าววา่ การจดัการเรียนการสอน คือ การใช้
หลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีเน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กโดยเน้นการอ่านออกเขียนได ้ควบคู่
ไปกบัการเตรียมความพร้อมแก่เด็กให้เด็กพฒันาทุกดา้นทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เน้น
ทกัษะต่างๆ ท่ีน านกัเรียนเขา้สู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และการเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน โดยการเรียนภาษากบัเจา้ของภาษาโดยตรง มีอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทนัสมยั มีกิจกรรม
ส่งเสริมความสามารถพิเศษของนกัเรียน มีการมอบหมายกิจกรรมให้ปฏิบติัหลงัการสอนในแต่ละคร้ัง
และวดัผลประเมินผลการเรียนเป็นระยะ อีกทั้งจดัสอนซ่อมเสริม สอนพิเศษ นอกเวลาเรียน (อญัชลี  
ทาวรรณ์, 2553; ภากร ใจเพียร, 2552) การจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนและอาคารสถานท่ี เป็นปัจจยั
ส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีช่วยส่งเสริมให้การบริหารจดัการในต่างๆ ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ ดงันั้น 
ควรจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้ป็นระเบียบสวยงาม กวา้งขวาง ร่มร่ืน มัน่คง ปลอดภยั มีสนามเด็กเล่นจ านวน
เพียงพอ มีหอ้งน ้าสะอาด มีแสงสวา่งเพียงพอและเหมาะสมและท่ีส าคญัควรตั้งอยูใ่กลแ้หล่งชุมชนและ
ตอ้งไม่มีอุบติัเหตุต่างๆ (สมชาย  เทพแสง, 2547 อา้งถึงใน อจัฉรา ไพจิตต,์ 2553; ภากรใจเพียร, 2552)  
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การบริการนักเรียนหมายถึง การจดัการให้มีห้องปฏิบติัการทางภาษาและห้องคอมพิวเตอร์
ส าหรับนกัเรียน การจดัทุนการศึกษาใหแ้ก่นกัเรียนท่ีเรียนดีแต่ยากจน การมีห้องสมุดท่ีไดม้าตรฐานการ
บริการอาหารกลางวนัและอาหารว่าง การจดัให้มีแพทยแ์ละพยาบาลให้บริการตรวจสุภาพแก่นกัเรียน 
การจดัครูเวรและเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยั การประกนัอุบติัเหตุให้แก่นกัเรียนและการจดับริเวณ
จอดรถรับส่งนกัเรียนส าหรับผูป้กครอง 

ความสัมพนัธ์ชุมชนโรงเรียนโดยเฉพาะผูบ้ริหารควรมีความสัมพนัธ์กบัชุมชน มีการติดต่อ
ประสานงานกนัระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียนและผูป้กครองนกัเรียน มีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
ให้แก่ผูป้กครองอย่างทัว่ถึง มีการประชุมผูป้กครองเพื่อรายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียน การจดั
กิจกรรมร่วมกนั อีกทั้งมีการจดัให้โรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วนร่วมในการพฒันา
ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

ช่ือเสียงของโรงเรียนเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัมากและเป็นตวัช้ีใหเ้ห็นถึงความส าเร็จของโรงเรียน
ในดา้นต่างๆ นอกเหนือจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสามารถพิจารณาเลือกโรงเรียนให้บุตร
หลานเขา้เรียน ซ่ึงในฐานะผูบ้ริหารควรสร้างโรงเรียนใหเ้ป็นยอมรับของผูป้กครอง ไม่วา่จะเป็น 

1) นกัเรียนจบการศึกษาสามารถเขา้เรียนต่อในโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงในระดบัสูงข้ึนได ้
2) มีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ช่ือเสียงของโรงเรียนใหส้ังคมรับรู้ 
3) ผูบ้ริหารมีความรู้ความสามารถมีผลงานเป็นท่ีประจกัษ์ 
4) โรงเรียนมีผูบ้ริหารและครูอาจารยไ์ดรั้บรางวลั ประกาศเกียรติคุณต่างๆ มากมาย 
5) โรงเรียนมีศิษยเ์ก่าท่ีสร้างช่ือเสียงใหก้บัโรงเรียน 
6) โรงเรียนมีช่ือเสียงดา้นวชิาการ สามารถพฒันาความสามารถทางวชิาการให้กบันกัเรียนอยา่ง

เขม้แขง็ 
7) นกัเรียนเคยไดรั้บรางวลัทางการศึกษา เช่น รางวลัโรงเรียนพระราชทาน 
8) นกัเรียนสามารถชนะเลิศในการแข่งขนัทกัษะวชิาการ 
9) เป็นโรงเรียนท่ีสังคมยอมรับอย่างกวา้งขวางว่าจัดการศึกษาได้อย่างคุณภาพเกียรติยศ 

ความส าเร็จ ผลงานวิชาการ การเรียนการสอน กิจกรรมและรางวลัการประกวดดา้นต่างๆ ท่ีโรงเรียน
ไดรั้บ ซ่ึงมาจากนกัเรียนทั้งปัจจุบนัและศิษยเ์ก่า (ทรงภพ  ชุ่มวงศ,์ 2552) 
 วิลม์ส (Willms,1997: 1-4 อา้งถึงใน ภากร ใจเพียร, 2552) ไดท้  าการศึกษาถึงทางเลือกของ
ผูป้กครองและนโยบายการศึกษา พบวา่ ผูป้กครองนอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ท่ีไม่ไดว้า่งแผนในการตดัสินใจ
เลือกโรงเรียนให้กับบุตรหลาน โดยผูป้กครองเลือกโรงเรียนท่ีมีการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ความรู้ ความสามารถของนกัเรียน ตลอดจนสภาพสังคมเป็นประการส าคญั 
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 เกล (Gale, 2003: 1-3 อา้งถึงใน ภากร  ใจเพียร, 2552) ไดศึ้กษาถึง การท างานของนักเรียน
หลงัจากจบการศึกษา พบวา่ ผูป้กครองมีบทบาทโดยตรงต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนให้กบับุตรหลาน
ส่ิงท่ีผูป้กครองคาดหวงัจากโรงเรียน คือ การจดัการศึกษาท่ีน าไปสู่เป้าหมายของการเลือกอาชีพใน
อนาคตท่ีดีและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน 
 ฮิลส์ และปาร์ค (Hill and Park, 2000: 1-5 อา้งถึงใน ภากร ใจเพียร, 2552) ไดศึ้กษาถึงความ
ตอ้งการของผูป้กครองส าหรับเด็กในประเทศสกอตแลนด์ พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกโรงเรียน
ส าหรับบุตรหลานของตน พบวา่ ปัจจยัท่ีส าคญั คือ อาคารสถานท่ี ความปลอดภยั สถานท่ีเล่นและความ
มีช่ือเสียงของโรงเรียน นอกจากน้ียงัพบวา่รายไดข้องผูป้กครองมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกโรงเรียน 
การตดัสินใจเลือกโรงเรียนของผูป้กครอง 

การเลือกโรงเรียนของผูป้กครองมีองค์ประกอบท่ีเป็นปัจจัยอยู่หลายประการ ซ่ึงมีความ
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการดา้นการบริหารจดัการของโรงเรียนในด้านต่างๆ ดงัท่ีมีนกัการศึกษาและ
หน่วยงานต่างๆ ไดน้ าเสนอไวด้งัน้ี 

ส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552: 74) ไดก้ าหนดมาตรฐานเก่ียวกบัท าเลท่ีตั้ง
ของโรงเรียนไวว้่า โรงเรียนตั้งอยู่ในสถานท่ีท่ีเหมาะสม มีส่ิงแวดล้อมท่ีดี การคมนาคมและการจดั
สาธารณูปโภคสะดวก บรรยากาศภายในโรงเรียนมีความสะอาด ความร่มร่ืน ความสวยงาม ความ
ปลอดภยัและความสะดวก โดยพิจารณาดงัน้ี โรงเรียนตั้งอยู่ในสถานท่ีท่ีสามารถจดัอาคารสถานท่ีได้
สะดวก ประหยดั และมัน่คง มีการจดับริเวณเป็นสัดส่วน มีการตกแต่งบริเวณสวยงาม มีสถานท่ีเล่น 
ออกก าลังกาย มีอากาศปลอดโปร่ง ไม่เป็นแหล่งมลพิษ มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีร้ัวหรือ
เคร่ืองหมายแสดงแนวเขต มีการใชแ้ละบ ารุงรักษาใหมี้ความเป็นระเบียบและปลอดภยั ไม่เป็นท่ีลุ่มหรือ
ดอนเกินไป สามารถจดัระบายน ้ าไดดี้ โรงเรียนตั้งอยู่ในสถานท่ีท่ีมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี มีความปลอดภยั 
ห่างไกลแหล่งหรือส่ิงเส่ือมโทรม ส่ิงรบกวน โรงเรียนตั้งอยูใ่นท่ีมีการคมนาคมสะดวก ไม่ห่างไกลจาก
ชุมชน และโรงเรียนตั้งอยูใ่นสถานท่ีท่ีสามารถจดัการสาธารณูปโภคไดส้ะดวก 

อภิญญา  พนัธ์สุวรรณ (2548 อา้งถึงใน อจัฉรา ไพจิตต,์ 2553) ไดก้ล่าววา่ พอ่แม่แต่ละคนแต่ละ
ครอบครัวจะมีจุดหมายเดียวกนั คือการปลูกฝังใหลู้กไดเ้ล่าเรียนท่ีดี ไดรั้บความรู้ อยูใ่นสังคมท่ีดี มีความ
รับผดิชอบและมีจริยธรรมท่ีดี แต่แนวทางในการเลือกโรงเรียน การเรียนรู้ รสนิยม ความชอบ ความเช่ือ 
สภาพเศรษฐกิจ และความเหมาะสมของพอ่แม่แต่ละครอบครัวยอ่มแตกต่างกนั ซ่ึงมีปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจของผูป้กครองคือ แนวการเรียนการสอน การเดินทางมาโรงเรียน มาตรฐานของโรงเรียน 
ค่าใชจ่้ายของผูป้กครอง สภาพแวดลอ้ม ผูบ้ริหารโรงเรียน และช่ือเสียงของโรงเรียน 

อจัฉรา  ไพจิตต์ (2553: 31) ได้ก าหนดปัจจยัในการตดัสินใจทั้งหมด 6 ดา้น คือ บุคลากร 
หลกัสูตร ส่ือการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน อาคารสถานท่ี และช่ือเสียงของโรงเรียน 
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อญัชลี  ทาวรรณ์ (2553: 8) ไดก้  าหนดปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองน ามาใชเ้ป็น
หลกัในการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียน 6 ดา้น คือ ดา้นการบริหารโรงเรียน ดา้นการจดัการเรียนการ
สอน ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนและอาคารสถานท่ี ดา้นบริการนกัเรียน ดา้นความสัมพนัธ์
ชุมชนและช่ือเสียงของโรงเรียน 

รัตนา  ยิ่งยืน (2555: 3)ไดส้รุปไวว้า่ ในการเลือกโรงเรียนของผูป้กครองพิจารณาปัจจยัหลาย
ประการดว้ยกนั ไดแ้ก่บุคลากรผูส้อน ดา้นสถานท่ี ดา้นการคมนาคม ดา้นสุขอนามยั ดา้นอตัราค่าเล่า
เรียน และความมีช่ือเสียงของโรงเรียน 

วารินทร์  รัตนเพียร (2556: 395) ไดส้รุปไวว้่า ในการเลือกโรงเรียนของผูป้กครองพิจารณา
ปัจจัยหลายประการด้วยกัน ได้แก่ ด้านส่วนบุคคลของผูป้กครอง ด้านช่ือเสียงของโรงเรียน ด้าน
ระยะทางระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้กครองกบัโรงเรียน 

ภากร  ใจเพียร  (2552 : 10) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลการตดัสินใจในการส่งบุตรหลานเขา้เรียน 
ไดแ้ก่ ดา้นสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว ดา้นช่ือเสียงของโรงเรียน ดา้นการเอาใจใส่ของครู ดา้นการ
จดัการเรียนการสอน ดา้นค่าธรรมเนียมการเรียน ดา้นการอ านวยความสะดวกและการบริการ ดา้นการ
จดัสภาพแวดลอ้ม ดา้นท าเลท่ีตั้งของโรงเรียน 

การบริหารการศึกษา 
การบริหารศึกษา หมายถึง ระบบขั้นตอนต่างๆ ท่ีบุคคลหลายคนร่วมกนัปฏิบติัเพื่อพฒันาสังคม

ในทุกๆ ดา้น ซ่ึงรวมทั้งบุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพื่อให้มีค่านิยมท่ี
ดี มีความเรียบร้อยร่มเยน็ในสังคม โดยกระบวนการต่างๆ ท่ีใชก้ารควบคุมส่ิงแวดลอ้มให้มีผลต่อบุคคล 
และใชท้รัพยากร ตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีเหมาะสม เพื่อให้บุคคลพฒันา ไปตรงตามเป้าหมายของ
สังคมท่ีตน  ด าเนินชีวิตอยู ่(ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542; เยาวพา เดชะคุปต์, 2542) กล่าววา่ การบริหาร
การศึกษา หมายถึง ความพยายามความประสงค์ท่ีจดัด าเนินงานเก่ียวกบัเร่ืองของการศึกษา ได้แก่ 
โรงเรียน หลกัสูตร ครู นกัเรียน วสัดุ อุปกรณ์ ต ารา เรียนและอาคารสถานท่ี และการด าเนินงานทุกอยา่ง
ท่ีเก่ียวกบัการศึกษา ให้มีผลผลิตคือผูเ้รียนให้ไดป้ระโยชน์และมีคุณภาพสูงสุดสันติ บุญภิรมย ์(2552 : 
53) กล่าววา่ การบริหารการศึกษา หมายถึง การด าเนินงาน เพื่อให้ความรู้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ตามรูปแบบของการศึกษาประเภทต่างๆ เพื่อให้มีความเจริญสู่วตัถุประสงค์ท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันา
ประเทศ 

Haris (2542, อา้งถึงใน อญัชลี ทาวรรณ์, 2553) กล่าววา่ การบริหารการศึกษาเป็นกระบวนการ
ในการสร้างบูรณาการแห่งความสามารถของบุคคล และการน าประโยชน์จากวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ มาใช้
อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยให้มีการพฒันาคุณภาพของมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เพียงแต่มุ่งท่ี
อนุชนของชาติเท่านั้น แต่ยงัมุ่งใหก้ารพฒันาบุคคลต่างๆ ของโรงเรียนดว้ย 



การประชุมทางวิชาการคร้ังท่ี 6  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต   2559                 วนัท่ี  27 กุมภาพนัธ์ 2559 
Proceedings  of  The  Sixth Conference  2016 of  Faculty of  Education,  Rangsit  University                              27  February 2016 
 
 

103 
 

การบริหารการศึกษาของโรงเรียน 
โรงเรียนคุณภาพ แนวความคิดของโรงเรียนคุณภาพเกิดจากความตอ้งการในการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาอยา่งเป็นระบบโดยมุ่งหวงัใหบ้งัเกิดความเสมอภาคของการให้บริการการศึกษาแก่เด็กไทยทุก
คนรุ่ง แกว้แดง (2543: 3) กล่าววา่ การบริหารโรงเรียนใหมี้คุณภาพนั้นเป็นเร่ืองส าคญัอยา่งยิ่งโรงเรียนท่ี
จะประสบผลส าเร็จในการจดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ คือ โรงเรียนท่ีมีการบริหารอยา่งมีหลกัเกณฑ์และ
มีเร่ืองท่ีควรเนน้อยู ่2 เร่ือง คือ 

1) เร่ืองการจดัล าดับความส าคัญของโรงเรียน ผูบ้ริหารจะต้องก าหนดงานให้ชัดเจนและ
ก าหนดล าดบัความส าคญัของงาน เช่น ก าหนดงานในโรงเรียนให้ชดัเจน เม่ือก าหนดงานแลว้จะตอ้ง
ก าหนดล าดบัความส าคญัของงานว่าจะท าอะไรเป็นส่ิงแรก และท าโดยสม ่าเสมอ ซ่ึงถือว่าเป็นจุดเน้น
ของโรงเรียน โรงเรียนท่ีประสบผลส าเร็จจะใหค้วามส าคญักบัวชิาการเป็นอนัดบัแรก รองลงมา คือ งาน
กิจกรรมนกัเรียน 

2) เร่ืองก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งก าหนดหนา้ท่ีของบุคคลแต่ละ
ดา้นให้ชดัเจน เพื่อให้มีการปฏิบติังานอย่างมีเป้าหมาย การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ ไม่ซ ้ าซ้อนกา้ว
ก่ายกนั 

วธีิการบริหารการศึกษาในโรงเรียนจะมีผลกระทบต่อการจดักิจกรรมในโรงเรียนในทุกๆ เร่ือง 
การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพจะสร้างสรรค์ให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการจดัดูแลเด็กให้มี
คุณภาพดี การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่ือสารท่ีดี มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน มีความมัน่คง
ทางการเงิน และใหค้วามสนใจต่อความตอ้งการและสภาพการท างานของบุคลากร 

ถนดั ม่วงศรี (2554: 177) ไดก้ล่าวถึงมิติแนวคิดโรงเรียนคุณภาพไวด้งัน้ี 
1) สภาพแวดลอ้มภายนอกโรงเรียนดี มีสังคม มีบรรยากาศ ส่ิงแวดลอ้มเอ้ืออ านวยต่อการจดั

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2) ครู ผูบ้ริหารและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ เพียงพอ 
3) ลกัษณะทางกายภาพโรงเรียนไดม้าตรฐาน 
4) หลกัสูตรเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน 
5) ส่ือ/อุปกรณ์ เทคโนโลยทีนัสมยั 
6) แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนหลากหลาย 
7) งบประมาณมุ่งเนน้ผลงาน 
8) การจดักระบวนการเรียนรู้เนน้ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด 
9) การจดับรรยากาศการเรียนรู้เอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
10) การบริหารจดัการดี ใชโ้รงเรียนเป็นฐาน เนน้การมีส่วนร่วม 
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11) การประกนัคุณภาพการศึกษามีประสิทธ์ิภาพ เป็นส่วนหน่ึงระบบการบริหารโรงเรียน 
12) ผูเ้รียนมีคุณภาพมาตรฐานมีพฒันาการทุกดา้น เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข  เรียนต่อและ

ประกอบอาชีพได ้
13) โรงเรียนเป็นท่ีช่ืนชมของชุมชน 
14) โรงเรียนเป็นแบบอยา่งและใหค้วามช่วยเหลือแก่ชุมชนและโรงเรียนอ่ืน 
อจัฉรา  ไพจิตต์ (2553: 17) กล่าวไวว้า่ บทบาทหน้าท่ีและขอบข่ายการบริหารโรงเรียน ตอ้ง

บริหารการศึกษาเพื่อส่งเสริมการศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายและวตัถุประสงค์ตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ ซ่ึงประกอบดว้ย การวางแผน การจดัองคก์ร การปฏิบติังาน การตรวจสอบและการ
ปรับปรุงผลการด าเนินงานมาน าไปใชเ้ป็นขั้นตอนและเป็นแบบแผนในการบริหารงานการศึกษาเพื่อให้
บรรลุตามวตัถุประสงค์การบริหารการศึกษาในโรงเรียน ควรมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบและ
ชดัเจน ทั้งการบริหารงานวชิาการงานบุคลากร ดา้นการเตรียมความพร้อม ดา้นการสอน อ่าน เขียน การ
ส่งเสริมกิริยามารยาทและจริยธรรมท่ีดีให้แก่นักเรียน มีเอกสารหรือข่าวสารติดต่อผูป้กครอง ให้
ผูป้กครองมีส่วนเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัตวันักเรียนหรือกิจกรรมของโรงเรียนพร้อมทั้งจดัแหล่ง
เรียนรู้ มีบรรยากาศส าหรับการเรียนและมีระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีเขม้แขง็ 
3. ผลของการสังเคราะห์งานวจัิย 
 จากการศึกษาทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูเ้ขียนพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของ
ผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนมีปัจจยัหลายอย่างท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง เช่น การบริหาร
โรงเรียน การจดัการเรียนการสอน การจดัสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและอาคารสถานท่ี การบริการ
นกัเรียนความสัมพนัธ์ชุมชน ช่ือเสียงโรงเรียนท่ีจะส่งผลต่อการบริหารการศึกษา ของโรงเรียนเพื่อให้
โรงเรียนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียนให้บรรลุตามเป้าหมาย 
และส่งผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครอง ดงันั้น จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีผูบ้ริหารตอ้งพฒันาปัจจยัต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน เพื่อโรงเรียนจะไดเ้ป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดของผูป้กครอง 

ในอ าเภอสามโคกมีโรงเรียนสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี จ  านวน 2 โรงเรียน
ไดแ้ก่ โรงเรียนสามโคก เป็นโรงเรียนในระดบัมธัยมศึกษา และโรงเรียนวดัป่าง้ิวในระดบัปฐมวยัและ
ระดบัประถมศึกษา ตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีต าบลบา้นง้ิว อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงผูป้กครองให้
ความไวว้างใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนจากสถิติจ านวนนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงชั้ น
ประถมศึกษาในระยะเวลา 3-5 ปีท่ีผา่นมา  มีจ  านวนนกัเรียนเพิ่มข้ึนหลงัจากท่ีโรงเรียนโอนเขา้สังกดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (งานวิชาการ โรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี จงัหวดั
ปทุมธานี ปีการศึกษา  2557) จากจ านวนนกัเรียนท่ีเพิ่มข้ึนดงักล่าว แสดงถึงความสามารถในการบริหาร
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การศึกษาของโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี ทางผูบ้ริหารจึงมุ่งท่ีจะพฒันาการ
บริหารการศึกษาใหดี้ยิง่ๆ ข้ึนไป 
4. การอภิปรายและสรุปผลการวจัิย 

ผูเ้ขียนเช่ือวา่การท าการวิจยัโดยใชเ้คร่ืองมือการวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพจะท าให้ไดข้อ้มูล จ  าเป็น
เพื่อท่ีจะไดรั้บรู้และเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ ของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้เรียน
โรงเรียนสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั จงัหวดัปทุมธานี และในการน าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัมาเป็น
ขอ้มูลพื้นฐานส าหรับผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งวางแผนการบริหารการศึกษา ให้พฒันายิ่งข้ึนโดยการบริหาร
การศึกษา เป็นการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกนัในหมู่ผูบ้ริหารและผูป้ฎิบติัการ ผูบ้ริหารหรือผูว้าง
นโยบายจะตอ้งมีการวางแผน มีวิธีการและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบติังานอย่างเป็นระบบระเบียบ ท่ี
อา้งไดถึ้งหลกัการและเหตุผลของแผนการด าเนินการเพื่อให้การปฏิบติัการพฒันาเร่ืองต่างๆ บรรลุตาม
แผนบริหาร อีกทั้งในการบริหารสถานศึกษาจ าเป็นตอ้งมีองคป์ระกอบส าคญัท่ีมีความเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์
กนัและเป็นผลดีท่ีท าให้ระบบต่างๆ ในโรงเรียนเกิดการพฒันาไปจน สามารถปรับปรุงแกไ้ขในเร่ืองท่ี
เป็นปัจจยัต่างๆ ท่ีผูป้กครองให้ความส าคญัในการเลือกโรงเรียนให้บุตรหลาน เพื่อให้ตรงกบัความ
ต้องการและเพิ่มความพึงพอใจของผู ้ปกครอง ชุมชนท้องถ่ินและเพื่อการบริหารการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อคุณภาพของนักเรียน เพื่อคุณภาพของโรงเรียน และเพื่อระบบการบริหาร
การศึกษาของประเทศชาติท่ีจะไดพ้ฒันามากข้ึนอีกต่อไป 
5. ผู้วจัิย 

ทิพากร บุญแก้ว จบการศึกษาปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกพลศึกษา วิชาโทสุข
ศึกษา  สถาบนัการพลศึกษาวิทยาเขต จงัหวดัยะลา ปัจจุบนัท างานเป็นครูประจ าการโรงเรียนวดัป่าง้ิว  
ต.บา้นง้ิว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

พรรณรัตน์ วรรณสวสัด์ิกุล เคดิช จบการศึกษาระดบัปริญญาเอกการศึกษา จากมหาวิทยาลยั
รังสิต ระดบัปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจนานาชาติ  มหาวิทยาลยันานาชาติสแตมฟอร์ด  และ
ระดบัปริญญาตรี สาขาประชาสัมพนัธ์ มหาวิทยาลยัรังสิต ปัจจุบนัเป็นอาจารยป์ระจ า  สาขาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 
This paper sought to identify factors of cultural differences between Thai and Japanese 

language teachers in the secondary schools under Educational Service Area Office 3 and 4,  based on 
Hofstede’s cultural dimensions theory. The study examined cultural differences between Thai and 
Japanese language teachers in various dimensional factors. A qualitative research interview was used 
to identify the factors of cultural dimensions of the two countries. The findings of the study show 
significant differences between Thailand and Japan cultures. The research results shed light on the 
current state of Japanese language teachers in Thailand. Furthermore, the findings are expected to 
support language teachers from two cultures to work collaboratively in the Thai teaching context. 

 
Keywords: Japanese language teacher, Hofstede’s cultural dimensions, Secondary schools 
 

 
1. Background of the Study 

Japanese culture, especially its food and entertainers, has become increasingly popular with 
Thai people in recent years. According to a survey of the Japan Foundation in 2012, Thailand now has 
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the seventh largest number of Japanese students in the world. In accordance with the demand, there 
are a number of native speaking Japanese teachers teaching in Thaisecondary schools and having to 
sometimes bridge the cultural differences to cooperate with the others. This multinational teachers 
issue has been addressed by UNESCO (2011) when one of itscompetency frameworks for teachers 
was introduced, and it was stipulated that teachers needed to be equipped to achieve the goals of 
cross-cultural understanding and successful conflict resolution.   

However, there are many challenges in strong relationships building between Thai and 
Japanese teachers. One primary difficulty is that native Japanese teachers often intend to give up 
working in Thailand and return to Japan or move to other countries after a few years. Matsuo et. 
al(2014) found that a teacher’s length of intended stay often negatively affected their ability to create 
good working relationships with Thai teachers. Katagiriet.al(2010) also showed that some Japanese 
teachers approach collaborative working too ethnocentrically. In addition, the quality of formal 
partnerships between teachers unions, administrators, and teachers at the school level is a much more 
significant predictor of student performance, as well as performance improvement, after poverty and 
school type are taken into account (Rubinstein & McCarthy, 2014). The researchers indicated that 
some problems of collaborative working in Thailand were related to intercultural differences. 
However, only a small number of underlying factors have been looked at. Therefore, this study 
attempts to uncover additional factors in the cultural differences between Thai and Japanese language 
teachers in the Secondary Schools of Educational Service Area Office 3 and 4in Thailand, related to 
Hofstede’s cultural dimensions theory, such as differences in culture and working styles. 
2. Related Literature reviews 

The related literature reviews to this study gave some background of the world of Japanese 
education in Thai secondary schools. The reviews also offered insights for this research in major 
topics such as the cultural differences between native and non-native Japanese language teachers, 
current issues, and Hofstede’s theory. 
2.1 Teaching Japanese as a Foreign Language in Thailand Secondary Schools 

Japan Foundation (2012) showed that 88,325 students studied Japanese language at 
secondary school. 70% of Japanese teachers were Thai, and 30% were Japanese. Japan foundation 
Bangkok also provided grant programs for Thai teachers. Later, the Office of Basic Education 
Commission (OBEC) offered a teacher’s training project to increase the number of foreign language 



การประชุมทางวิชาการคร้ังท่ี 6  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต   2559                 วนัท่ี  27 กุมภาพนัธ์ 2559 
Proceedings  of  The  Sixth Conference  2016 of  Faculty of  Education,  Rangsit  University                              27  February 2016 
 
 

109 
 

Thai teachers in 2014(Japan Foundation Bangkok Center, 2015).  Looking at these programs, it meant 
that Thai teachers had a good opportunity to gain some teaching experiences or to take some training 
courses before teaching Japanese.   

On the other hand, Japanese teacher’s backgrounds are not the same as Thai teachers’. 
Japanese teachers came to Thailand by themselves from various organizations; some of them were 
hired directly by the schools. Some came to Thailand as volunteers from non-profit organizations, 
non-government organizations, or universities. The Japan International Cooperation Agency (JICA), 
for example, is an organization that sends selected native teachers from Japan to Thailand; hence, 
these Japanese teachers can teach Japanese without any experience. 
2.2  Current states including issues in Thai schools 

A survey results conducted by Katagiri (2010) found that the teachers’ expectations were 
quite different between native and non-native teachers in Thailand. Thai teachers believe that a native 
Japanese teacher should have high competence as a perfect Japanese teacher, regardless of his/her 
education and/or work experience. In other words, they believe that teachers should have teaching 
skills before teaching their first class. However, Japanese teachers believe that teachers will grow their 
teaching ability over time, as they can gain experience while teaching. Furthermore, Japanese teachers 
at Thai secondary schools mostly come from a wide array of educational and professional 
backgrounds. 

An additional study by Katagiri et al. (2011) revealed a number of unpleasant feelings felt by 
Thai teachers toward Japanese teachers in Thailand. Some of these feelings include beliefs that 
Japanese teachers care too much about minor details, are overly stubborn and are ambiguous in their 
communication. The study also found that Thai teachers believe they have certain teaching advantages 
compared with Japanese teachers in similar learning background and closer relationships with 
students because they do not have a language barrier. 

In contrary, Japanese teachers also have negative feelings toward Thai teachers(Uchiyama, 
2009). Matsuo et al. (2014) also found that some Japanese teachers feel difficulty in collaborating 
with Thai teachers because Thai teachers do not communicate with enough information to them 
before asking suddenly for something. Thus, we can see that Thai and Japanese teachers have a 
number of issues with each other which can lead them to communication breakdowns and 
collaboration failures. 
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2.3  Hofstede’s cultural dimensions theory 
There are a variety of underlying cultural differences between non-native and native teachers 

in Thailand secondary schools, as stated in items 2.1 and 2.2. UNESCO (2011) indicates that teachers 
must be prepared with skills and knowledge to successfully collaborate with each other. However, 
UNESCO also showed some obstacles that were such as language barriers or underestimating the time 
required, lack of confidence using the collaboration tool, time zone, language, and cultural differences 
in communicating with students or teachers in other countries.  

Hofstede (2001) also looked into the aspects of culture that affect work performance, and 
found six primary cultural dimensions that affect dynamics in the workplace. In the 1970s,Hofstede 
got access to a large survey database about values and related sentiments of people in over 50 
countries around the world (Hofstede, 1980).  These people worked in the local subsidiaries of one 
large multinational corporation (IBM). The followings are the six primary cultural dimensions that 
pertain to the workplace at school. 

2.3.1  Power Distance 
This dimension deals with the fact that all individuals in societies are not equal. It expresses 

the attitude of the culture toward the inequalities between us. “Power distance” is defined as the extent 
to which the less powerful members of institutions and organizations within a country expect and 
accept that power is distributed unequally. Therefore, they have the hierarchy systems everywhere 
such as family, army, and firms. If an organization has a few decision-makers, it is easy to say that the 
power is centralized; the decisions come only from the leaders and managers. Therefore, the 
employees are often waiting for the leaders to give orders. Low power distance is seen as a source of 
corruption, coercion, and dominance; information is shared within the small group.  

2.3.2  Individualism and Collectivism 
Individualism is the degree to which organizational and societal institutional practices 

encourage and reward collective distribution of resources and collective action. In Individualist 
societies people are supposed to look after themselves and their direct family only. More generally, 
personal attitudes are important for individualistic cultures.   

Collectivism is the degree to which individuals express pride, loyalty, and unity in their 
organizations or families as a societal. In Collectivist society’s people belong to ‘in groups’ that take 
care of them in exchange for loyalty. Managers would assume that employees are willing to make 
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personal sacrifices in their goals and desires in order to fulfill obligations toward others in the 
organization. 

2.3.3  Masculinity and Femininity 
Masculinity and Femininity are also called gender Egalitarianism; it is the degree to which an 

organization or a society minimizes gender role differences while promoting gender equality. 
Hofstede et.al (1998) revealed that men’s values from one country to another contain a dimension 
from very assertive and competitive and maximally different from women’s values on the one side, to 
modest and caring and similar to women’s values on the other.   

2.3.4  Uncertainty Avoidance 
Uncertainty avoidance is the extent to which members of an organization or society strive to 

avoid uncertainty by relying on established social norms, rituals, and governmental practices. People 
in high “uncertainty avoidance” cultures actively seek to decrease the probability of unpredictable 
future events so that they will not feel higher stress, emotionality, anxiety, neuroticism and intolerance 
of deviant persons and ideas. Hofstede (2011) mentioned that teachers were supposed to have all the 
answers; for example, schools that have detailed policies and procedures would be described as 
demonstrating a high degree of uncertainty avoidance. In contrast, people in low uncertainty 
avoidance think that the uncertainty inherent in life is accepted and each day is taken as it comes, so 
they feel ease, lower stress, self-control, and low anxiety.   

2.3.5  Long versus Short-term Orientation 
Long Term Orientation is the degree to which individuals in organizations or societies engage 

in future-oriented behaviors such as planning, investing in the future, and delaying individualand 
collective gratification. In addition, encourages and rewards group members for performance 
improvement and excellence. Normative societies who score low on this dimension, for example, 
prefer to maintain time-honored traditions and norms while viewing societal change with suspicion. 
The long-term pole corresponds to Bond’s Confucian Work Dynamism. Values found at his pole were 
perseverance thrift, ordering relationships by status, and having a sense of shame. Short-term were 
reciprocating social obligations, respect for tradition, protecting one’s ‘face’ and personal steadiness 
and stability. 
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2.3.6  Indulgence or Restraint 
This dimension is defined as the extent to which people try to control their desires and 

impulses, based on the way they were raised. Relatively weak control is called “indulgence” and 
relatively strong control is called “restraint”.  
2.4   Results from Hofstede’s research 

Hofstede Research Centre’s offers high quality education in the field of culture and 
management based on academic research and practical experience worldwide. The result of 
Hofstede’s research exploring the Thai-Japan cultures gets a good overview of the deep drivers of 
Thai culture relative to Japan culture in the Figure 1. 

 

 
 

Figure 1:  Thai-Japan cultural survey comparison. Source: The Hofstede Center, 2015 In Figure 1, the Thai-
Japan cultural surveys are scored in comparison of six dimensions as follows. 

 
2.4.1  Power Distance 
Regarding this first dimension, Thailand scores 64 on the index, slightly higher than Japan of 

54. Thailand is a society in which inequalities are accepted; a strict chain of command and protocol 
are observed. Each rank has its privileges and employees show loyalty, respect and deference to their 
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superiors in return for protection and guidance. This may lead to paternalistic management. Thus, the 
attitudes towards managers are more formal, the information flow is hierarchical and controlled.The 
attitude towards managers is more formal, the information flow is hierarchical and controlled. 
Therefore, there will be only top-down decision-making process, especially in the original Thai-
owned companies. However, Japanese take very long time for decision making process as extremely 
hierarchical as well.   

2.4.2  Individualism vs. Collectivism 
With a score of20 Thailand is a highly collectivist country. Personal relationship is a point for 

business and it takes time to build such relations thus patience is necessary. Vathansri (2015) 
indicated that Thai organizations always emphasize on group orientation and teamwork. Loyalty to 
the in-group in a collectivist culture is paramount, and over-rides most other societal rules and 
regulations. An offence leads to loss of face and Thai are very sensitive of not to be humiliated in 
front of their group. Personal relationship is a key to conducting business for it takes time to build 
such relations, thus patience is necessary as well as openly discuss business in the first occasions. 
Japanese society (46) shows many of the characteristics of a collectivistic society but not much asof 
Thailand. Japanese changed from collectivistic into Individualist by Western standards. 

2.4.3  Masculinity-Femininity 
Thailand scores 34 on this dimension and is thus considered a Feminine society. Thailand has 

the lowest Masculinity ranking among the average Asian countries of 53, the World average of 50, 
and Japan 95. This lower level is indicative of a society with less assertiveness and competitiveness, 
as compared to Japan where these values are considered more important and significant. This situation 
also reinforces more traditional male and female roles within the population. 

2.4.4  Uncertainly Avoidance      
Thailand scores an intermediate 64 comparing to Japan 92 on this dimension, but it slightly 

indicating a preference for avoiding uncertainty. The ultimate goal of this population is to control 
everything in order to eliminate or avoid the unexpected. As a result of this high Uncertainty 
Avoidance characteristic, the society does not readily accept change and is very risk adverse. Change 
has to be seen for the greater good of the in group. As a result of this high Uncertainty Avoidance 
characteristic, the society does not readily accept change and is very risk adverse. Japan is one of the 
most uncertainly avoiding countries in the world. It could say that in Japan anything they do is 
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prescribed for maximum predictability. In Japanese corporations, a lot of time and effort are spent in 
feasibility studies and all the risk factors must be worked out before any project can start. This high 
need for Uncertainty Avoidance is one of the reasons why changes are so difficult to realize in Japan. 

2.4.5  Long versus Short-term Orientation 
Thailand's low score of 32 indicates that Thai culture is much more normative than 

pragmatic. People in such societies have a strong concern with establishing the absolute Truth; they 
are normative in their thinking. They exhibit great respect for traditions, a relatively small propensity 
to save for the future, and a focus on achieving quick results and Thais respect tradition, fulfilling 
social obligations, and protecting one’s face. Japan scores 88 as one of the most Long Term 
Orientation oriented societies. Japanese see their life as a very short moment in a long history of 
human. They think that people do their best in their life time and that is all what they can do.  

2.4.6  Indulgence or Restraint 
With the intermediate scores of 45 and 42, a preference on this dimension cannot be 

determined for Thailand and Japan. They are shown almost same scores to have a culture of restraint. 
Societies with a low score in this dimension have a tendency to cynicism and pessimism. Also, in 
contrast to Indulgent societies, restrained societies do not put much emphasis on leisure time and 
control the gratification of their desires. 

In conclusion, the Hoftede’s  research found that Thai culture has a high Power Distance, 
Collectivist, and Feminist. On the other hand, Japan culture has a high Masculinity, Uncertainly 
avoidance, and Long term orientation. These results can conclude that Thailand and Japan have big 
difference in Masculinity and Femininity culture, Long term orientation culture, and Uncertainly 
Avoidance culture.  
3. Research methodology 
In this study, a qualitative research method was conducted. 
3.1  Participants 

The populations of this research were 47 Japanese language teachers in the secondary schools 
of Educational Service Area Office 3 and 4 in Thailand.  Five Thai teachers and five Japanese native 
teachers were chosen to be the sample of this study. 
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3.2  Research Instruments 
The research instruments used in this study consisted of interview that is based on Hofstede’s 

six culture dimensions theory. It was used to collect information on the cultural differences between 
native and non-native speaking Japanese language teachers in the secondary schools of Educational 
Service Area Office 3 and 4.   

The instrument used for indicating cultural difference dimensions were based on Hofstede’s 
Value Survey Model 2013 (VSM 13).The interview is consisted on 18 questions including three 
socio-demographic questions. A semi-structured interview was conducted. The instruments’ validity 
and reliability checks were done in two parts as follows.1)The Indexed Objective Congruence (IOC) 
method was checked by three educational experts for the content validity, and2)The instrument 
reliability procedure was an interview performed by a volunteer group of three teachers who are not 
under the secondary Educational Service Area Office 3 and 4 as a trial group.   
3.3  Data Collection Procedure 

The data collection was implemented for one month in October 2015. The data sources were 
submitted to Thai and Japanese teachers via e-mail. Qualitative analysis was done by collating data 
from the responses of the interview. The online interactions were also used when the contents of data 
are not clear or any problems occurred during the interview. 
4. Data Analysis 

The researcher analyzed the differences between Thai and Japanese teachers from the 
interview answers. Firstly, the factor analysis was implemented by describing all the data. The data 
were analyzed for values of work and categorized based on the theory of Hofstede’s six cultural 
dimensions. Then, the researcher looked at the content of interview answers on each of the cultural 
dimensions to compare the results with the original study (in item 2.23).The next step, the researcher 
compared the results and analyzed the gaps between Thai and Japanese teachers. 

Finally, based on the process above, the researcher was able to identify the factors of cross-
cultural differences among Japanese language teachers in collaborative working style in the 
Secondary Educational Service Area Office 3 and 4 in Thailand. 
4.1  Categorization of each factor to Hofstede’ssix dimensions 

Related to the study objectives, eighteen questions were chosen from Value Survey Module 
(VSM) (Hofstede, 2013) to follow along the Hofstede’s dimensions. Question numbers 1 to 3 were 
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socio-demographic questions: the respondent’s gender, age, education level, kind of job, present 
nationality, and nationality at birth. The question numbers 4 to 18 were analyzed in this section. The 
content questions classified to each dimension were selected based on Hofstede’s manual VSM 2013 
because in comparisons of matched samples from ten people, the ideas will not be the same as the 
answers from the several questions which belonged to the same dimension usually varied. Therefore, 
the 14 questions formed upsix clusters of several questions each.  

4.1.1  Power distance 
In this section, questions 5,9,14, and 17 were classified. The following question and answer 

samples are shown below. 
Q5.  Do you have a boss (direct superior) you can respect? If yes, how? Why do you respect 

him/her? 
A5.  Both of Thai and Japanese teachers answered yes, they have a boss that they can 

respect. They gave the reasons that it was because of the boss had characters or behaviors as a 
superior role person should have such as challenging, humble, hardworking, caring, and so on. 

Q9. Have you ever been asked or consulted by your boss for decision making involving your 
work? If yes, how did he/she ask, and in which situation? 

A9.  This answer showed big difference between Thai and Japanese. Most of Japanese 
teachers thought that Thai teachers were their bosses, but sometimes Japanese teacherswere consulted 
about Japanese native’s field of expertise such as Japanese competition, exchange programs and so 
on. However, one Japanese teacher thought Thai teacher was just a co-worker not a boss because 
Japanese teachers considered their ages as hierarchy. On the other hand, Thai teachers answered they 
had never been asked by a boss for decision making except something about their works. Thai people 
intended to have their roles more clearly like Japanese’ because Thai people relationship is based on 
hierarchical levels of superiority or subordination concepts. Kuwinpant(2002) and Hays(2013) also 
found that traditional Thai society was structured along the lines of hierarchy and patronages by 
people who know their positions and levels, and power was divided among cliques and fiefdoms. 

Q14. How in your experience, are subordinates afraid to contradict their bosses?  Please give 
some reasons. 

A14. Both of them are afraid to get conflict with other teachers or bosses. Japanese think 
that they need to respect Thai teachers and should not hurt their pride because Thai teachers’ 
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educational experience is longer than Japanese teachers and they have some advantages regardless 
their Japanese language skills.  

Q17. Do you think an organization structure in which certain subordinates have two bosses 
should be avoided at all cost? If yes, why? If no, why not? 

A17. Nobody answered that it was bad organization structure to have two bosses because if 
each boss had good points for subordinates and it would be good for bosses to share responsibility. In 
addition, Thai teachers mentioned that we need to cooperate and do our best to accomplish the works, 
no matter whoever would be the bosses. It means they have to obey the boss anyway. It shows Thai 
hierarchy is much stronger than that of Japanese. 

4.1.2  Individualism vs. Collectivism 
In this section, questions 4,7, and 10 were classified as follows. 
Q4.  Do you have sufficient time for your personal or home life? 
A4. All respondents answered they had enough time for their personal or home life.   
Q7.  Do you have security of your employment? 
A7. Japanese teachers answered that they had security of employment as long as they did not 

have any problems in the school, then their employment contract would be extended. Thai teachers 
have more employment security as they are government officers under a lifetime employment system. 
Japanese teachers thought they were less secured than Thai teachers because of the difference of 
employment system between Thai and foreigners. 

Q10.  Do you care if your job is respected by your family and friends? If yes, why? If no, 
why not? 

A10. Japanese teachers do not care about other people’s ideas about their jobs because they 
are satisfied with their works as a teacher right now. All Japanese respondents who work outside of 
Japan chose to stay in Thailand by themselves. Thus, Japanese language teachers in Thailand have 
independent minds. Thai teachers also agree in the same ideas as Japanese. Some of them referred that 
people should not look down upon their jobs but should be proud of them. However, two of Thai 
teachers answered that they did mind about their family’s opinions. Younger people need their family 
suggestion that is why collectiveness still remains in Thailand. We can see many family gatherings 
with strong relationship with their families in Thailand. That is also shown collectivism.  
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4.1.3 Masculinity-Femininity 
In this section, questions 6 and 8 were classified as follows. 
Q6.  Do you get recognition for good performance including having chance for promotion? If 

yes, can you give me example how do they assess? 
A6. Thai teachers’ performances were evaluated by their bosses. They mentioned that it was 

very important for Thai teachers to show their contributions to school, or become famous outside of 
the school, or be outstanding in the school. However, all Thai teachers thought that it was hard to 
compete with Japanese teachers. 

Q8.  Do you mind to have unpleasant people to work with? If yes, why?If no, why not? 
A8. Three Japanese teachers answered they do care to work with unpleasant people.  They 

were so frustrated and stressful that it was hard to talk to unpleasant people. Other two teachers 
pointed that nothing will change because of different values, age, or position. Another teacher did not 
care because they did not take it seriously. It describes that Japanese teachers are self-assured 
nevertheless they answered Yes or No. In contrast, all Thai teachers answered they did care. They 
stated there were various kinds of people so that they have to adapt themselves to coexistence and 
prosperity. Therefore, people do not need to show personal emotion or feeling about other people to 
accomplish their works in the working place. They stressed about importance of harmony and caring 
people. That means Thai has a strong femininity culture. 

4.1.4 Uncertainly Avoidance 
In this section, question 15,18 were classified. 
Q15.  Do you think that one can be a good manager without having a precise answer to every 

question that a subordinate may raise about his or her work? If yes, why? If no, why not? 
A15.  All Japanese teachers answered that they did not think one could be a good manager 

without having a precise answer to every question. Because the answer was not only one reason and it 
is important for the subordinates to find out the answers themselves as well. The managers should 
give accurate direction to solve the problems not to only give answers to subordinates. Japan scored 
very high in this dimension. High-scored society people felt stressful about sudden situation and they 
think it should be avoided. Thai teachers also answered that boss did not need to have all answers to 
all questions. However one Thai teacher believed that a good leader should answer all questions to 
subordinates because they should know everything in details. Furthermore, she gave a very strong 
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opinion that the boss should not neglect subordinates or should not say “I don’t know” when they 
faced problem. If they did, the subordinates would not rely on their leader any more.  

Q18.  Do you agree a company's or organization's rules should not be broken - not even when 
the employee thinks breaking the rule would be in the organization's best interest? If yes, why? If no, 
why not? 

A18. All respondents answered that rules should not be broken. If there are some problems, 
they should talk to the boss before something bad would happen. Subordinates should not judge by 
themselves. Therefore, Japanese teachers are strongly avoiding uncertain situation. Thai teachers 
mentioned that people should follow the rules otherwise the organization would fall apart. Rules are 
important to be used for controlling everything in an organization. No different idea in this question 
was raised. 

4.1.5 Long versus Short-term Orientation 
In this section, questions 13 and 16 were classified as follows. 
Q13.  How proud are you to be a citizen of your country? 
A13.  All Japanese teachers are proud of being Japanese citizens. One teacher thinks that 

Japanese are very punctual and have better skills compared with Thai people. Thai teachers are also 
very proud of being Thais and mention about loving nation, religion, and king. We can see many royal 
family pictures all over Thailand and national anthem is sung twice every day. It shows Thai’s 
patriotic spirit is more than Japanese’s. 

Q16.  Do you agree persistent efforts are the surest way to results? If yes, why? If no, why 
not? 

A16. Most of Japanese teachers said that it was not the best way that persistent efforts were 
the surest way to results because it depended on the situation and possibility. But all Thai teachers 
said that it was because they believed that “No pain, no gain”, or if people do not work hard, they will 
not get anything, or the result would not show up suddenly but people could be successful at last. 
They have totally different ideas.   

4.1.6  Indulgence or Restraint 
In this section, questions 12 and11 were classified as follows. 



การประชุมทางวิชาการคร้ังท่ี 6  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต   2559                 วนัท่ี  27 กุมภาพนัธ์ 2559 
Proceedings  of  The  Sixth Conference  2016 of  Faculty of  Education,  Rangsit  University                              27  February 2016 
 
 

120 
 

Q11.  In your private life, how important is each of the following to you?[Choices of a) 
keeping time free for fun, b)moderation: having few desires and doing a service to a friend or family, 
and   c)thrift: not spending more than needed]. 

A11. Japanese teachers chose moderation and keeping time free for fun the most. The 
Japanese teachers felt free and intended not to be controlled. Thai teachers answeredthat all choices 
are important. 

Q12.  Do other people or circumstances ever prevent you from doing what you really want 
to? If yes, please give examples. 

A.12 Japanese teachers said that they were prevented from what they wanted to do because 
time schedules were not suitable for them, or they did not have enough money. Two of them are 
married, so they need to spend time with their family, doingthings together, and so on. Three Thai 
teachers felt free but the other two teachers felt stressful of having pressure at workplace from the 
students, or having conflicts with co-workers. 
5. Discussion 

According to Bergiel, et al. (2012), they found that there were big differences between 
Hofstede original research and their new research of Japanese changes in Individualism-Collectivism 
dimension. The results suggested that Japan was now more individualistic than America because the 
world economy had changed. Before, nobody would doubt that America was more individualism 
society but it was denied by their research. Furthermore, Stoyanova (2012) discovered from his 
research in the cases of Bulgaria and Germany that these two countries are geographically close. Both 
of them are members of the European Union where they have common values in many aspects but 
they still have many differences in some dimensions and cultures such as having different major 
influence in business. Likewise, Thailand and Japan are the Asian countries but they still have some 
cultural differences between them. Pressentin (2015) discovered that in the 21stcentury, universal 
concepts of leadership need to be adapted to countries of dissimilar cultural dimensions, hence 
presumably with dissimilar expectations and needs. The common antecedents and outcomes of 
behaviors are appreciated by organizations and individuals working in them. But in Asia particularly, 
traditions of paternalistic behaviors remain unchanged for a long time. The research agrees that Thai 
and Japanese teachers should start to solve their cultural differences now though it will take some time 
to succeed. 
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6. Conclusion 
In the light of the research findings, it is concluded that the answers from the interviews are 

mostly match the cultural values interpretation of  Hofstede and do not show much differences 
between Thailand and Japan more than Hofstede original results. The differences between Thai and 
Japanese teachers’ identified in this research affect directly to both teachers, they have to be aware of 
cultural differences especially when teachers have the high intercultural sensitivity. They need to 
communicate with each other realizing that there are different cultures or traditions between them. 
The findings will be more helpful for them to understand each other better and to be able to work 
together collaboratively in the same working place with less conflict. In addition, Japanese teachers 
will be able to stay and work happily in Thailand much longer than before. 
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Abstract 

This research reports a study of the difficulties the secondary school students encountered 
while solving word problem questions in mathematics and how to tackle them by using George 
Polya’s four-step problem solving model. The objectives of this research are 1) to develop the solving 
problem-questions skills in Mathematics by using George Polya’s model for Grade 7 students, and 2) 
to evaluate students’ achievements in Mathematics on problem solving questions after using Polya’s 
problem solving model. A mix of quantitative and qualitative methodology was conducted in this 
study. The subjects were ten Grade 7 students in an international school. The research tools were a 
pre-test before the treatment and a post-test after the treatment. The test included ten questions of 
problem-solving which contained five “multiple choice questions” and five “long answer questions” 
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for a reading comprehension purpose.  The data was collected and compared by quantitative analysis 
using percentage, mean, and standard deviation, and by qualitative content analysis. The results from 
the pre- and post- tests were analyzed, and compared to find improvement in the students’ 
performances on answering the problem-solving questions. The findings suggest methods for teachers 
to use with students in helping them to overcome difficulty in handling problem-solving questions in 
mathematics. 

 
Keywords:  Difficulties in problem solving, George Polya, Polya’s four-step model, Problem solving 

models.  
 
 
1. Introduction 

Mathematics remains an enigma for many students and making the subject endearing to the 
students is always a challenging task for the teacher or parents. Experience and studies show that 
solving problem questions in mathematics are difficult for many young students. As a mathematics 
teacher, the researcher agrees that the educators face enormous number of challenges in today’s 
teaching towards students. Many researchers have found that the main area that must be looked over 
where most of the students find it difficult in mathematics is “problem solving questions” (Carpenter, 
1989).  

Any word problem has several parts included in it, and that is the main reason behind student 
struggling with word problem questions. Different students may struggle with different parts of the 
problem. Some may struggle analyzing it, while others may struggle with the calculations involved. In 
these types of problems, the student’s first target is to analyze the problem and not go for calculation. 
Then after the analysis part is over, a student can go for perfect calculation. With so many varieties of 
steps involved, a student’s struggle with such problems cannot be undermined.  
2. Selected Literature Review as Background of the Study  
2.1  Problem Solving Heuristics 

Schoenfeld (1985) states that theories of mathematics problem solving have placed a major 
focus on the role of heuristics. Surely it seems that providing explicit instruction on the development 
and use of heuristics should enhance problem solving performance; yet it is not that simple. 
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According to Polya (1957), problem solving is a type of skill that is practical. He says that students 
will learn problems when they observe and imitate what other people do while solving any similar 
problem. Polya distinguished problem solving into 4 different models/phases. The first is to 
understand the problem so the task can be seen clearly, the second is to devise a plan, the third is to 
carry out the plan and the fourth is to look back and check the completed equation solution. 
2.2  Mathematical Induction 

Induction is the combination of particular instances and the process of discovering general 
laws by observation Polya (1962). Induction is not only used in all sciences, but also vastly used in 
mathematics. Mathematical induction is mainly used to prove theorems of a certain kind such as “the 
sum of consecutive cubes is equal to the square of the sum”. An example of this mathematical 
induction is as follows: 

              
( )  ( )  ( )  ( )  (  )  

2.3  Different types of Problems 
Well-structured problems: Well-structured problems are types of questions that have a known 

solution for the variable or equation and usually provide all the necessary information for the solver to 
come to an answer Jonassen (1997). In other words, well-structured problems yield the right answer 
by the usage of an appropriate algorithm. These kind of structured problems are usually arranged in a 
predictable manner and require very limited usage of concepts. 

Ill-structured problems: Ill-structured problems are the type of questions that may have many 
solutions or in some instances, no solution at all. Ill-structured problems have the chance of 
integrating multiple concepts and might provide very little information about the concepts relating to 
the problem. Since ill-structured problems have unclear goals and incomplete information (Voss, 
1988), they have multiple solution paths so that the students are required to make multiple decisions 
about the problem but have many questions in their minds such as; What is the goal? How can I get to 
the final solution? What concepts are acquired to solve the problem? Does the final solution meet the 
goal of the problem? 
3. Aim of the Study 
 The objectives of this study are: 

1) To develop the solving problem-questions skills in Mathematics by using George Polya’s 
model for Grade 7 students. 
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2) To evaluate students’ achievements in Mathematics on problem solving questions after 
using Polya’s problem solving model. 
4. Terminology 

Solving problem-questions refers to the process of finding solutions to difficult or complex 
issues in any mathematics exercise where the situation is explained in words.  

Polya's Model referstoone of the problem solving techniques which consists of four phases of 
1) Understanding the problem, 2) Devising a plan, 3) Carrying out the plan, and 4) Looking back. 
5. Research Methodology 

The study made use of both qualitative and quantitative research methods to find the 
difficulties students face while solving problem-questions and how Polya’s problem solving model 
will have effects on their solutions. 
5.1  Participants 

The population for this study was 150 students of Global Indian International School. The 
purposive sampling method was used to select ten students of Grade 7as the subjects of this study. 
5.2  Research Instruments 

The instruments of this study were pretest and posttest consisted of ten items including five 
multiple choice questions and five long answer questions. The questions were consisted of both well-
structured and ill-structured items. The multiple choice questions were given two marks each where 
the long answer questions were given three marks each. The researcher also took into account the 
usage of Polya’s model in each answer of the students. The researcher used 20 periods for this study 
where each period was taught using Polya’s Word problem solving model. 
5.3  Data Collection Procedures 

In data collection process, the researcher adopted a weekly plan method which is a 50 minute-
period of the researcher’s mathematics class. The researcher adopted testing methods in order to 
evaluate the progress of each student. The test paper contained both open-ended and close-ended 
types of questions where each student was able to exhibit his/her way of answering the questions and 
choosing the correct answer from the given options. After the students’ test papers were corrected, the 
results of the tests were compared for analysis. 

A pretest was given to the students in the month of August and post-test was given to the 
students in the month of September 2015. The tests were conducted before and after using Polya’s 
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Word Problem solving model respectively. The marks obtained by the students at the tests was 
compared and ascertained using the t-test by using standard deviation and mean average to see the 
quantum of improvement in the students after they have been exposed to Polya’s Word Problem 
solving model. 
6. Data Analysis 

In this research, a descriptive statistical analysis was used to calculate the basic statistic 
values such as percentage, mean, and standard deviation of the collected data in order to explore 
different types of data. The researcher also used a comparative analysis of the outcome of students at 
different levels. The following evaluation criteria were used to compare the results obtained before 
and after the tests. 

Score range Description 
21-25 Outstanding 
16-20 Very Satisfactory 
11-15 Satisfactory 
6-10 Poor 
0-5 Very poor 

The students’ performances were compared by using Mean Average and Standard Deviation 
in order to check where each student stands while comparing to the class as a whole and the 
percentage was used to classify on which grade level each student stands and the percentage was used 
to classify on which grade level each student stands. 
7. Results and Discussion 
This research has resulted in two major findings. 
7.1  Student’s Pre-test& Post-test performance in solving word problem questions 
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Figure 1: Students’ Pre-test and Post-Test Scores. 
 

Figure 1 shows the student’s scores on the pre-test and post-test they took. The table above 
shows that only one student got an outstanding result in the pre-test compared to three students in the 
post-test. Two students were found below the very poor category in the pre-test where none of the 
students were in the very-poor category in the post test and four students were in the above 
satisfactory category in the pre-test whereas six students were in the above satisfactory in the post-
test. There was only one student (Student 7) whose scores decreased and the reason was due to the 
amount of careless mistakes the student made. 
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Figure 2: Level of Performance on the Pre-Test. 
 

In Figure 2, the level of performance shows that 30% of the students are below satisfactory 
on the pre-test compared to only 10% on the post-test. 40% of the students were found to be above 
satisfactory level in the pre-test where 60% were found to be above satisfactory level in the post-test. 
In overall, the improvement of the students’ performance in the word problem solving level arose 
significantly after the input of Polya’s Model in the treatment after the pretest. 
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Figure 3: Pre-Test Mean and Standard Deviation (S.D.) 
 

Figure 3 shows that the Grade 7 students did not perform well, the average scores are at 12.0 
and the Standard Deviation is at 5.8. The five students’ scores are above the average score of 12.0.  
Students 4 and 5 are the under performers. The chart highlights average understanding of the subject 
by students across a wide spectrum of classes. This is the overall picture in the pre-test with the scores 
suggestive of the fact that the students were not clear in their understanding of worded mathematics 
problems. 
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Figure 4: Post-Test Mean and Standard Deviation (S.D.) 
 

In the Figure 4, the scores obtained by the students in the Post –test reflect a different picture 
of student perceptions and understanding of worded problems. The average of the class has gone up 
substantially and the variations from the Standard Deviation are well within control. There are nine 
good performers and only one student is underperformed (this dues to the simple mistakes the student 
made during the test). The conclusion that can be drawn is the students’ post-test scores reflect a 
better understanding of worded problems after implementing the Polya’s model treatment in the 
Mathematics lesson.  
7.2  Common Mistakes Made by Students 

The figures 5 to 10 are the scanned answer sheets curtailed from six students’ works and they 
show that the students had faced the difficulties in a common question.  
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Figure 5: The #1student’s answer sheet 

 

 
Figure 6: The #2 student’s answer sheet 

 

 
Figure 7: The #3 student’s answer sheet 

 

 
Figure 8: The #4 student’s answer sheet 
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Figure 9: The #5 student’s answer sheet 

 

 
Figure 10: The #6 student’s answer sheet 

 
From Figures 5-10, six out of ten students who made incorrect answers in question no.2 of 

the multiple choice question made common mistakes on not converting the units before solving for 
the question. What the students should have done is to convert the side of the square bathroom into 
“cm” before finding the area of it then further on dividing the area of the bathroom with the area of 
the tiles to get the number of tiles in total. Out of these six students, five of them made mistakes on 
not converting the units and one found the perimeter instead of finding the area.  

According to Fajemidagba and Olawoye (2009), their research findings suggested that the 
student’ belief about Mathematics and Mathematical problem solving was significantly related to their 
performance in Mathematics. It was therefore recommended that Mathematics teachers should employ 
new instructional strategies that are capable of improving students’ thinking skills about mathematics 
and mathematical problem solving. Incorporating Polya's problem solving method, Yuan (2013) 
confirmed that the four steps of Polya's method help students keep in mind the common sense nature 
of math and mathematical problem solving. With them, students were able to use the reasoning 
abilities they already have to leap hurdles they might have previously thought insurmountable. The 
Mathematics teachers should implement this method, properly introduce and explain to their students 
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how it can be used in basic thinking skills mathematics classes to ease the students’ fears of math, and 
potentially change their common misconceptions of the subject to leveraging the performance 
ultimately in the future. 
8. Conclusions 

The findings based on George Polya’s Model conducted on students of Grade 7 bring out 
some conclusions. The findings highlight the fact that students performance based on solving problem 
questions in Mathematics drastically improved using George Polya’s four-step model and distinct 
patterns were observer in marks obtained by the students in the Pre-test and Post-test. 

Solving problem questions in Mathematics often has been seen as contradicting in 
achievement levels of students to normal problems just using mathematical formulae. Solving 
problem questions require a better understand on the inter-relations among various aspects of the 
problem. This required a good understanding of the contents of the chapter as well as a clear 
understanding of the language which connects various parts of the problem. 

The comparison of the Pre-test and Post-test scores bring out the sharp increase in the number 
of students whose results were outstanding. Similarly the Post-test results indicate no student falling 
under Very Poor category and indicate 20% increase in the outstanding category. The other categories 
maintain the same levels, which is somewhat surprising.  

Some simple calculation errors made by students, such as failing to convert units resulted in 
lessening of scores of some students, were primarily responsible for one student obtaining less Post-
test marks. 

The findings from the student’s performances in the Pre-test and Post-test scores bring out the 
following: 

1) Improvement in scores by following Polya’s model. 
2) Better scores relate to better understanding of the worded problems. 
3) Better scores also are indicative of students’ ability to understand the inter-related aspects 

in the problem. 
9. Acknowledgements 

The first researcher would like to deeply thank his advisor for all the useful guidance 
provided whenever required and would like to acknowledge with appreciation the professors who 



การประชุมทางวิชาการคร้ังท่ี 6  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต   2559                 วนัท่ี  27 กุมภาพนัธ์ 2559 
Proceedings  of  The  Sixth Conference  2016 of  Faculty of  Education,  Rangsit  University                              27  February 2016 
 
 

135 
 

helped validate the test. He is also thankful to the participating students in this study who have always 
served as inspiration to the researcher. 
10. The Authors 

Satyaprakash Gopinath is a high school Mathematics teacher at an international school in 
Bangkok. He is a student of the M.Ed. Program in Bilingual Education at Rangsit University, 
Thailand. His research interests are in the areas of analyzing various models pertaining to solving 
problem-questions in Mathematics and classroom management. 

Supinda Lertlit, Ed. D. is currently a full-time staff member in the M.Ed. Program in 
Bilingual Education at Rangsit University, Thailand. Her research and publications focus on the use of 
instructional technology for secondary and tertiary students, and teachers’ professional development 
of ICT literacy. She also holds the position of Coordinator of International Relations for the Thailand 
Association of University Women and Graduate Women International.   
11. References 
Carpenter, T. P. (1989). Teaching a Problem Solving. In R.I. Charles and E.A. Silver (Eds), The 

Teaching and Assessing of Mathematical Problem Solving,  USA: National Council of 
Teachers of Mathematics, 187-202. 

Fajemidagba, M. O. and Olawoye, F. A. (2009). Effects of  Polya and Schoenfeld Problem-Solving 
Instructional Strategies on Students’ Beliefs about Mathematics and Mathematical Problem 
Solving. Journal of Curriculum and Instruction. 7(1&2). 

Jonassen, D.H. (2000). Toward a design theory of problem solving. Educational Technology Research 
and Development. 48(4),  63-85. 

Mayer, R. E., and Wittrock, M. C. (2006).  Problem Solving. In P. A. Alexander and P. H. Winne 
(Eds.), Handbook of educational psychology,  Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum 
Associates,  287–303.    

Polya, G. (1945). How to solve it: A New Aspect of Mathematical Method Princeton, N.J.: Princeton 
University Press. 

Polya, G. (1973). How to solve it. Princeton, NJ: Princeton University Press. (Originally copyrighted 
in 1945). 

Schoenfeld,  A. H. (1985). Mathematical problem solving. Orlando, FL: Academic Press. 



การประชุมทางวิชาการคร้ังท่ี 6  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต   2559                 วนัท่ี  27 กุมภาพนัธ์ 2559 
Proceedings  of  The  Sixth Conference  2016 of  Faculty of  Education,  Rangsit  University                              27  February 2016 
 
 

136 
 

Voss, J. F., and Post, T. A. (1988). On the solving of ill-structured problems. In M. T. H. Chi, R. 
Glaser, and M. J. Farr (Eds.), The Nature of Expertise. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. 

Yuan, S. (2013). Incorporating Polya's Problem Solving Method in Remedial Math. Journal of 
Humanistic Mathematics. 3(1),  96-107. 

 
 

Grade 7 Bhutanese Students’ Opinions toward the Use of the Concept Mapping Strategy 
in Studying Geography Contents on Global Issues                                                                                                                                                                                                     

Sonam Yangdon1 and Maneepen Apibalsri2                                                                                                                                                
1M. Ed. Program Student, Faculty of Education, Rangsit University 

2Staff member of Faculty of Education, Rangsit University, Thailand  
manee_apibal@yahoo.com 

 

Abstract                                                                                                                                               
The purposes of this study were 1) to describe the opinions of grade 7 Bhutanese students 

toward the use of the concept mapping strategy in studying the geography contents on global issues 
and 2) to describe whether the study of the geography contents on global issues can raise the 
environmental awareness and the responsibilities of the students in protecting the forests and rivers in 
Bhutan. Twenty- four grade 7 students in one of the middle secondary schools in Thimphu District, 
Bhutan, were clustered and  randomly selected to participate in the study.  The students studied two 
chapters on “The Fragile forest” and “The River System” from a geography text for 5 weeks in the 
second semester of Academic Year 2015. The instruments used to collect data were 10 lesson plans, 
which were validated by three specialists in reading, geography and testing. The students’ reflective 
journals and semi-structured group interview data were also collected and  analyzed into themes based 
on the grounded theory by Strauss and Corbin (1998).  It was found from the participants’ reflective 
journals that the concept mapping strategy enabled the participants to understand the contents they 
studied. The participants enjoyed the lessons and used the strategy to support their critical thinking 
and summarizing tasks. The data obtained from semi-structured group interviews data pointed to the 
participants’ positive engagement in the lessons with their concept mapping strategy. The results of 
the study appear in support of the participants’ knowledge and  awareness of global issues on the 
preventive measures of forests and rivers. 
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1. Introduction 
            The world today is facing several environmental problems. The major environmental problems 
are global warming, air pollution, climate change, natural resources depletion, waste disposal, and loss 
of biodiversity, deforestation and river pollution. The environment is constantly changing leading to 
different problems, so the need to become increasingly aware of this change and problems are 
important. The students of the 21st century need to study the problems to become aware of the 
problems and to be responsible citizens to help solve the environmental problems the world is 
presently facing. By studying geography, students can learn about environmental problems, appreciate 
how people and the environment interact, the consequences which arise from everyday decisions, and 
what a diverse range of cultures and societies exist and interconnect.  In addition, studying geography 
helps the students realize the importance of the ecosystem, its preservation for their own existence 
including the necessary knowledge and attitudes required to be responsible citizens (CAPSD, 2007).  
The possibility of gaining information and pleasure from the geography content is important and is 
possible through shifting the teaching strategy from the teacher-centered to learner-centered. There 
has been research conducted to find effective learning strategies to help the students become more 
actively involved in the learning process. There are many different learning strategies which require 
active involvement of the learners. Manoli and Papadopoulou (2012) and Cheema and Mirza (2013), 
states that one of effective strategies is the concept mapping strategy.  A concept map is a type of 
graphic organizer, a simple graphical representation of text concepts, usually positioned in some form 
of circles or boxes and the relationships between the concepts are shown by a connecting line linking 
two concepts (Novak and Canas, 2008). Graphic organizers were found to be effective regardless of 
whether they were implemented by teachers or researchers. Moreover, students using graphic 
organizers considerably outperformed their peers who did not use graphic organizers (Kim, Vaughn, 
Wanzek and Wei, 2004). Based on different formats for representing information, concept maps can 
be divided into 3 major types: spider, hierarchical and flowchart.  The type which is the easiest to read 
is the spider concept map which is organized by placing the central theme or unifying factor in the 
center of the map and the sub-themes radiate outwardly from the center of the map. This concept map 
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is easy to understand the concept because all data are organized around a unified theme. Concept 
mapping has been found to successfully help students in learning facts and concepts in social studies 
(Willits, 2002). It is also an effective learning strategy for students in understanding geography 
content and developing a strong foundational understanding in learning geography (Reitano and 
Green, 2011). 
  The effects of the concept mapping strategy on the students’ learning have been studied 
extensively. Among the extensive and diverse studies, very few studies have been conducted on 
Bhutanese students’ opinions towards the use of the concept mapping strategy in studying geography 
and whether it raises the awareness of the environmental problems and responsibilities in protecting 
the country from the problems. Therefore, it is interesting to conduct the study with Bhutanese 
students to describe the students’ opinion towards the use the concept mapping strategy in studying 
geography contents on the global issues and describe whether and to what extend the study of the 
contents could raise the students’ awareness of the environmental problems and the responsibility in 
protecting the problems to occur in Bhutan. 
2. Objectives 

The objectives of the study were 1) to describe the opinions of the students in the 
experimental group towards the use of the concept mapping strategy in studying the geography 
content on global issues and 2) to describe whether the study of the geography content on global 
issues raises the environmental awareness and the responsibilities of the students in the experimental 
group in solving the forest and river problems. 
3. Research procedure 
3.1   Population and sample 

  The study was carried out in the Thimphu District, Bhutan.  There were 4 middle secondary 
schools in the district with 280 Grade 7 students studying geography in the 2nd semester of the 
Academic Year 2015. Twenty-eight Grade 7 students in one of the schools in the district were 
selected to participate in the study through the cluster random sampling method.  
3.2   Research instruments 

 The research instruments used to collect data in this study were the students’ reflective 
journals and the semi- structured group interview questions.  
3.3  Research methodology  
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  Phrase I:  Preparation of the instruments 
1) Grade 7 Bhutanese geography curriculum for the Academic Year 2015 was thoroughly 

studied by the researcher before planning the lesson. 
2) The topics on “The Fragile Forest and River System” was chosen by the researcher to be 

taught for the study. 
3) The objectives for the lesson plans were set according to the Bhutanese geography 

curriculum. Then, the lesson plans were developed by the researcher by following the lesson plan 
format. 

4) Interview questions for the semi-structured group interviews were developed by the    
researcher.  

5) The lesson plans and the interview questions were validated by 3 experts who were 
Bhutanese teachers.  One was a reading expert. Another one was a content expert and the other one 
was a testing expert.  All the experts were asked to answer two 5-point scale questionnaires.  One was 
to validate the lesson plans and the other was to validate the semi-structured group interview 
questions. 

6) The average mean scores of each item in the questionnaires for the lesson plans and the 
semi-structured interview questions answered by 3 experts were calculated. The items with the 
average mean scores above 3.50 were chosen to be used. 

7) The researcher revised the lesson plans and the semi-structured interview questions   
according to the comments and suggestions of the 3 experts. 
 Phrase II:  Data collection  

1) The participants were asked to write 3 reflective journals about using concept mapping 
while studying the geography text topics “The Fragile Forest” and “The River System”.  The 
reflective journals were written in the 1st, 3rd and 5th weeks of the study. 

2) Then, the participants were divided into 6 groups. Each group, which consisted of 4 
participants, was interviewed to find their opinions and the benefits of using the concept mapping 
strategy in studying the geography content; this was done to find whether and to what extent the 
participants were aware of global issues after studying the 2 topics “The Fragile Forest” and “The 
River System.” 
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4. Data analysis  
Data from the students’ reflective journals and the semi-structured group interviews were 

analyzed by using the grounded theory proposed by Strauss and Corbin (1998). The coding process 
included 3 levels of analyses: open, axial and selective coding.  In open coding,   data obtained from 
the journals and the group interviews were systematically organized. When Data was identified and 
categorized axial coding was used. Categorizing and interpreting data was done by selective coding. 
4.1  Students’ reflective journals 

It was found that the concept mapping strategy enabled better understanding of the content.  
It made the lessons interesting and fun to learn, enhanced critical thinking and made the 
summarization of the text easy.  

4.1.1  Better understanding of the content 
      The concept mapping strategy helped the participants understand the text better than rereading 

it. They better understood the text because they had the opportunity to draw a concept map and 
explain it to a friend.  The map enabled them to answer their teacher and friends’ questions as well. 

4.1.2  Interesting and fun 
The participants mentioned that they found the lessons interesting and fun because they 

enjoyed doing different activities in constructing the concept map. They did different activities in 
constructing a concept map such as discussions, presentations and drawing the maps. They could 
share their ideas among friends. Since they found learning with concept mapping was fun, they 
planned to use the concept mapping strategy to study other subjects. 

4.1.3  Enhance critical thinking  
The concept mapping strategy helped the participants think critically while they were 

drawing a map and linking ideas in the map. There were a lot of interactions between the group 
members and their friends.  These interactions supported their ability in reasoning and reflection 
which are important in critical thinking. 

4.1.4  Make the summarization of the text easy 
The participants stated that the strategy made the summarization of what they studied much 

easier. It enabled them to keep short notes and remember the important points. Moreover, the ideas in 
the written summary could be organized in a proper sequence. 
4.2  Semi-structured group interview   
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From the analysis of the semi-structured group interviews, the results showed that the concept 
mapping strategy helped the participants become more engaged in the lessons.  The participants found 
the lessons interesting and fun.  Moreover, they gained knowledge about other global issues, and had 
love and care for the nature and had the awareness of the preventive measures of forests and rivers. 

4.2.1  Engage students in lessons 
The concept mapping strategy helped the participants to engage more with the topic they 

learned.  Working in groups gave them the opportunity for interaction, discussions and  searching  for 
concepts for a better understanding of the content rather than simply listening to the lectures.  

4.2.2  Interesting and fun   
The participants expressed that the lessons were interesting and fun because they enjoyed 

doing different activities which kept them awake throughout the lesson. The concept mapping strategy 
encouraged the participants to share their ideas while working in groups.  

4.2.3  Gain knowledge about other global issues 
Besides helping the participants engage in learning, while they were constructing the concept 

maps through discussions, they learned  about other global issues which were not in the text.    The 
participants also stated that, through discussions, studying the geography content helped them become 
more aware of the different environmental problems faced by the world due to different human 
activities. 

4.2.4  Love and care for nature 
Since, participants were aware of the global and local issues. They came to know the 

importance of forest and rivers and started to love and take care of nature and the natural resources 
around them. Advising and explaining to younger brothers and sisters about the importance of taking 
care of nature and forming a committee in school to take care of the school nearby was suggested 

4.2.5  Awareness of the preventive measures of forests and rivers 
The study of geography content on global issues helped the participants become more aware 

of global environmental problems. There are several global environmental problems such as forest 
degradation, river contamination, global warming and waste management. The students learned how 
to prevent and solve the problems such as managing the waste by not dumping it in the rivers and 
planting more trees after cutting them down. 
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5. Discussion  
        The findings from both the students’ reflective journals and the semi-structured group 
interviews showed one similar result which is studying the geography contents on global issues made 
the lessons interesting and fun. Since the students worked in groups.  They had an opportunity to 
discuss, share ideas and learn new ideas from peers. Assisting each other includes explaining and 
discussing what was being learned. Peer communication and  accountability helped students begin to 
feel responsible for the success of each other (Heath, 2010). The concept mapping strategy also 
assisted the participants in thinking critically. Critical thinking was fostered by the concept mapping 
strategy while constructing the concept maps as the participants had to reflect and search  for the 
reasons while selecting the concepts. The finding was in agreement with Chen, Liang, Lee and Liao 
(2011) and Harris and Zha (2013) whose research indicated that the instruction on concept mapping 
could be used to assist the students’ reflection and increase their reasoning skills while developing 
concept maps. The construction of concept maps in groups also assisted the participants in 
summarizing the text easily. The finding agreed with Yang (2015)  in which concept mapping strategy 
assisted the students to write better summaries as they could identify the main idea from each 
paragraph and select appropriate concepts to include in the summaries. 
6. Recommendation 
6.1  Recommendations for practice 

It is recommended that teachers in Bhutan use the concept mapping strategy in teaching 
geography and other subjects. Considering the findings of this study, the strategy could increase 
Grade 7 Bhutanese students’ learning achievement because it assisted the students to better 
understand the content of the text and made the lesson interesting and enjoyable. In addition, the 
strategy made the summarization of the text easier for the students. In terms of writing summaries, 
Grade 7 Bhutanese students who constructed a concept map before writing a summary could better 
summarize the content of the text. Therefore, Bhutanese writing teachers could use the concept 
mapping strategy as an outlining strategic device in teaching summarization. It is also recommended 
that geography teachers in Bhutan help the students envision global and local environmental problems 
in the future and how to prevent them from occurring. 
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6.2  Recommendation for future research 
Future studies should examine the use of concept mapping instruction strategy in combination 

with other instructional strategies such as project-based learning strategy, inquiry-based learning 
strategy, etc. 

It should also investigate whether the students who use the concept mapping strategy will 
have longer retention of the content of the text than those who use the traditional strategy. 
Furthermore, longitudinal studies should be conducted to determine whether the concept mapping 
strategy would improve Bhutanese students’ critical thinking. In terms of the geography content used 
in future research, more focus should be placed on preventive measures. 
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 ผลการศึกษาพบว่า 1) บทความวิจยัท่ีน ามาศึกษา จ านวน 4 เร่ือง ได้เผยแพร่ตีพิมพ์ในการ
เอกสารประกอบการประชุมระดบัชาติและนานาชาติในประเทศไทยในปีพ.ศ. 2558 2) ผลท่ีเกิดจากการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้เวบเควสท์เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มตวัอย่าง หรือ
กลุ่มเป้าหมายพบวา่หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จ  านวน 4 เร่ือง 3) ผลท่ีเกิดจาก
การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้วบเควสทเ์พื่อพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ของกลุ่มตวัอยา่งหรือกลุ่มเป้าหมาย
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จ  านวน 2 เร่ือง ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ จ  านวน 1 เร่ือง ไม่ระบุในวตัถุประสงคก์ารศึกษา 1 เร่ือง 
 
ค าส าคัญ: บทความวจิยั, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ทกัษะการคิดวเิคราะห์, เวบเควสท ์
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Abstract 
The purpose of this study was to study and summarize the results of learning outcome for 

development the students’ achievements and analytical thinking skills by using Web Quest in the 
Master of Arts Program in Teaching Science of Rangsit University.  The subjects were biology majors 
under the Promotion of Science and Mathematics Talented Teachers Project (PSMT).The subjects 
wrote four research articles in Academic Year 2014. Data were summarized from these research 
papers. Descriptive statistics in terms of frequency was used to analyze the obtained data. The results 
showed that 1) the results of learning outcome for development of the students’ achievement shown 
by  mean scores of the pretest and posttest of the target group were significantly different,  and 2) the 
results of learning outcome for development of the students’ analytical thinking showed similar 
results. 

  
Keywords: Research article, Achievements, Analytical Thinking Skills, Web Quest 
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1. บทน า 
ในปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับถึงความส าคญัของการจดัการเรียนรู้ท่ีท าให้ผูเ้รียนสามารถมีความคิด

วเิคราะห์ ตามแนวทางการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงคณะกรรมาธิการนานาชาติวา่ดว้ยการศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 แห่งยเูนสโก ไดส้รุปเป็นรายงานเร่ือง “การเรียนรู้ : ขุมทรัพยใ์นตน” (Learning: The 
treasure within) ในรายงานดงักล่าวมีสาระส าคญัตอนหน่ึงท่ีกล่าวถึง “ส่ีเสาหลกัทางการศึกษา” ซ่ึงเป็น
หลักในการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วยการเรียนรู้ 4 แบบ ได้แก่ การเรียนรู้เพื่อรู้ 
(Learning to know) การเรียนรู้เพื่อปฏิบติัได ้(Learning to do) การเรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกนั (Learning to 
live together) และการเรียนรู้เพื่อชีวิต (Learning to be) (คณะกรรมาธิการนานาชาติวา่ดว้ยการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21, 2540) ซ่ึง วชิยั วงศใ์หญ่ (2557: 1-2) ไดข้ยายความวา่การเรียนรู้เพื่อรู้ หมายถึง การเรียนรู้
ท่ีมุ่งพฒันากระบวนการคิด การแสวงหาความรู้และวิธีการเรียนรู้ของผูเ้รียนเพื่อให้สามารถเรียนรู้และ
พฒันาตนเองไดต้ลอดชีวิต กระบวนการเรียนรู้เน้นการฝึกสติ สมาธิ ความจ า ความคิด ผสมผสานกบั
สภาพจริงและประสบการณ์ในการปฏิบติัส าหรับประเทศไทยมีทิศทางของการจดัการศึกษาเพื่อสอดรับ
แนวทางการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เช่นเดียวกนั ซ่ึงมีหลกัฐานปรากฏจากผลการประชุมประจ าปี 
2557 เร่ือง “การพฒันาคนเพื่ออนาคตประเทศไทย” ท่ีจดัโดยส านักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไดมี้การเสนอแนวทางพฒันาคนทางด้านการศึกษาหลายหลายทาง เช่น 
ตอ้งมีการปรับระบบการเรียนการสอน ให้มีการเรียนแบบโต๊ะกลม โดยครูมีหน้าท่ีเป็นผูด้  าเนินการ 
(Facilitator) ใหเ้กิดการถกแถลง (Discuss) ในการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กเกิดความคิดวิเคราะห์ เกิดปัญญาเชิง
สร้างสรรค์ และสามารถน ามาใช้ได้จริงในการเผชิญกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนเม่ือเขา้สู่วยัท างาน เป็นการ
จ าลองแบบการแกไ้ขปัญหาดว้ยเหตุผล เป็นการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง ทั้งการเป็นผูน้ าทางความคิด และการ
รับฟังความคิดของผูอ่ื้น มีน ้ าใจนกักีฬา รู้จกัความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557: 7)  
 ในหลายสาระการเรียนรู้ในระบบการศึกษาไทยท่ีจดัใหก้บัผูเ้รียนวชิาวิทยาศาสตร์นบัเป็นวิชาท่ี
มีบทบาทส าคญัเพราะเก่ียวขอ้งกบัทุกคนทั้งในชีวิตประจ าวนัและอาชีพ  ผลของความรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยที  าใหเ้กิดเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการอ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างานของมนุษย  ์
ท่ีส าคญัความรู้ทางวิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษยไ์ดพ้ฒันาวิธีคิดทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค ์
คิดวิเคราะห์วิจารณ์ ซ่ึงเป็นทกัษะส าคญัในการคน้ควา้หาความรู้ มีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง
เป็นระบบ ความสามารถในการตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลท่ีหลากหลายและมีประจกัษพ์ยานท่ีตรวจสอบได้ 
วิทยาศาสตร์เป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหม่ซ่ึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based society) 
ดงันั้นทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพฒันาให้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อท่ีจะมีความรู้ความเข้าใจใน
ธรรมชาติและเทคโนโลยท่ีีมนุษยส์ร้างสรรคข้ึ์น สามารถน าความรู้ไปใชอ้ยา่งมีเหตุผล สร้างสรรค ์และ
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มีคุณธรรม ในการจดัการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์มุ่งหวงัให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการ
เช่ือมโยงความรู้กบักระบวนการเกิดทกัษะการคิดวิเคราะห์  ซ่ึงองคป์ระกอบท่ีส าคญัจะท าให้ผูเ้รียนเกิด
ทกัษะคิดวเิคราะห์นั้นคือกระบวนการจดัการเรียนรู้  ซ่ึงรูปแบบการเรียนรู้ท่ีจะท าให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะคิด
วเิคราะห์มีหลายรูปแบบ เช่น การจดัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ (Synectics method) ท่ีเป็นกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียนและการคิดร่วมกนัเป็นกลุ่ม จดักระบวนการเรียนรู้
ตามล าดบัขั้นท่ีก าหนดไว ้โดยอาศยักระบวนการเปรียบเทียบ จึงจะสามารถเพิ่มความคิดสร้างสรรคข์อง
ผูเ้รียนแต่ละคนและของกลุ่มได้ การจดัการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ (Constructivism) ท่ีเป็น
กระบวนการเรียนรู้ท่ีผูส้อนจดัสถานการณ์ให้ผูเ้รียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ของตนเอง โดยให้ผูเ้รียนได้
ศึกษา คิด คน้ควา้ ทดลอง ระดมสมอง ศึกษาจากใบความรู้ ส่ือหรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ซ่ึงมกัจะมีการ
เช่ือมโยงความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนกับความรู้เดิมท่ีผูเ้รียนมีอยู่แล้ว โดยผูส้อนจะเป็นผูช่้วยเหลือ มีการ
ตรวจสอบความรู้ใหม่ ซ่ึงสามารถท าไดท้ั้งการตรวจสอบกนัเอง ระหวา่งกลุ่ม หรือผูส้อนช่วยเหลือใน
การตรวจสอบความรู้ใหม่  การจดัการเรียนรู้แบบ KWL (Know-Want-Learned) ท่ีเป็นกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนมีทกัษะกระบวนการอ่าน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทกัษะการคิดอยา่งรู้ตวัวา่ตนคิดอะไร มี
วธีิคิดอยา่งไร สามารถตรวจสอบความคิดของตนได ้และสามารถปรับเปล่ียนกลวธีิการคิดของตนเองได ้
(จุติมา พรหมศร, 2558) เป็นตน้ 
 การเรียนการสอนดว้ยเวบ็เควสท์ (WebQuest) ไดถู้กพฒันาข้ึนโดย Berdie dodge แห่งภาควิชา
เทคโนโลยีการศึกษา แห่ง San Diego State University ในปี ค.ศ. 1995 โดยมีเป้าหมายท่ีจะน าแหล่ง
ความรู้ท่ีหลากหลายบนเครือข่าย World Wide  Web มาใชเ้ป็นฐานในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
โดยผูเ้รียนแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ท่ีจดัไวอ้ย่างเป็นระบบ  เวบ็เควสทไ์ดรั้บการออกแบบท่ีจะ
ใช้เวลาของผูเ้รียนอย่างมีประสิทธิภาพ  เน้นการใช้สารสนเทศมากกว่าการแสวงหาสารสนเทศ 
สนับสนุนผูเ้รียนในการเรียนรู้ขั้นตอนการคิดอย่างวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินค่า (สุรกิจ  
ปรางสร และอุรพงศ ์ แพทยค์ชา, 2556: 83-84) ในประเทศไทยมีผูน้ าเวบ็เควสทไ์ปใชใ้นจดัการเรียนรู้
เพื่อพฒันาทกัษะความคิดจ านวนมาก รวมถึงบณัฑิตหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ
สอนวิทยาศาสตร์ ในโครงการส่งเสริมผลิตครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ศูนยม์หาวิทยารังสิต  ท่ีได้
ใช้บทเรียนเว็บเควสท์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการคิดของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย และไดเ้สนอผลการศึกษาในวทิยานิพนธ์ ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาและ
สรุปผลท่ีเกิดจากการใช้บทเรียนเว็บเควสท์จากบทความวิจยัจากวิทยานิพนธ์ท่ีเผยแพร่ของบณัฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ในโครงการส่งเสริมผลิตครู
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ศูนยม์หาวิทยาลัยรังสิต เพื่อหาข้อสรุปต่อไปในอนาคตว่าการใช้เว็บ
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เควสท์เป็นกลยุทธ์การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะการคิดวิเคราะห์ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพในบริบทของการศึกษาของประเทศไทย  
2. วตัถุประสงค์การวจัิย 
 เพื่อศึกษาและสรุปผลท่ีเกิดจากการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะ
การคิดวิเคราะห์โดยใชเ้วบเควสทจ์ากบทความวิจยัของหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ
สอนวทิยาศาสตร์ วชิาเอกชีววทิยา รุ่น 1 ศูนยม์หาวทิยาลยัรังสิต 
3. วธีิด าเนินการวจัิย 
3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 บทความวจิยัจากวทิยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และทกัษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้เวบเควสท์ของบณัฑิตโครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เอกชีววิทยา รุ่น 1 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์  ศูนยม์หาวิทยาลยัรังสิต ท่ีส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2557 (มิถุนายน 
2557- พฤษภาคม 2558) จ านวน 4 เร่ือง 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมผลงานวิจยั คือ แบบสรุปงานวิจยัท่ีประกอบดว้ยรายการดงัน้ี 
ช่ืองานวิจยั การเผยแพร่ ปีท่ีเผยแพร่ กลุ่มตวัอย่าง เคร่ืองมือการวิจยั การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.3  การวเิคราะห์ขอ้มูล  

 สถิติท่ีใชเ้ป็นสถิติพื้นฐาน คือ ค่าความถ่ี และร้อยละ 
4. ผลการวจัิย 

 จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ 
1) บทความวิจยัจากวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้เวบเควสท์ของบัณฑิตโครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เอกชีววิทยา รุ่น 1 หลกัสูตรศิลปศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์ ศูนยม์หาวทิยาลยัรังสิต จ านวน 4 เร่ือง ไดเ้ผยแพร่ตีพิมพใ์น
การเอกสารประกอบการประชุมระดบัชาติและนานาชาติในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558  

2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของกลุ่มตวัอยา่ง หรือกลุ่มเป้าหมายสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ ทั้ง 4 เร่ือง 

3) ค่าเฉล่ียทกัษะการคิดวิเคราะห์ของกลุ่มตวัอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมายสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 2 เร่ือง ไม่แตกต่าง 1 เร่ือง และไม่ระบุในวตัถุประสงคก์ารวจิยั 1 เร่ือง (ตารางท่ี 1 )   
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ตารางท่ี 1  ขอ้มูลบทความวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ

ทกัษะการคิดวเิคราะห์โดยใชเ้วบเควสท ์

เร่ืองท่ี 
ช่ือบทความวิจยัท่ี

เผยแพร่ 
การเผยแพร่ 

ปีท่ี
ตีพิมพ ์

กลุ่มตวัอยา่ง 
เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บ
ขอ้มูลและคุณภาพ

เคร่ืองมือ 
สถิติท่ีใช ้ ผลการวิเคราะห์ 

1 ผลการใชบ้ทเรียน
เวบ็เควสทท่ี์มีต่อ
การเตรียมความ
พร้อมผูเ้รียนเพ่ือ
ส่งเสริมผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนและ
ทกัษะการคิด 4
วิเคราะห์ในชั้น
เรียนเร่ืองต่อมไร้
ท่อ วิชาชีววิทยา
ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนปทุมวิไล 

เอกสาร
ประกอบ 
การประชุม
ระดบัชาติ 

2558 นกัเรียน
มธัยมศึกษา
ปีท่ี 5 เป็น
กลุ่มควบคุม 
42 คน กลุ่ม
ทดลอง 44 
คน 

1.แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนมีค่าความ
เช่ือมัน่ 0.83 
2.แบบวดัทกัษะ
การคิดวิเคราะห์มี
ค่าความเช่ือมัน่ 
0.75 
 
 

 ค่าเฉล่ีย 
 ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 T-test 

1.ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของกลุ่มทดลอง
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 
.001 
2.ค่าเฉล่ียทกัษะการ
คิดวิเคราะห์ของกลุ่ม
ทดลองก่อนเรียน
และหลงัเรียนไม่
แตกต่างกนั 
3.ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของกลุ่มทดลอง
หลงัเรียนสูงกวา่กลุ่ม
ควบคุมอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .004 
4.ค่าเฉล่ียทกัษะการ
คิดวิเคราะห์ของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่ม
ควบคุมไม่แตกต่าง
กนั 

2 การใชบ้ทเรียนเวบ็
เควสทเ์พ่ือส่งเสริม
การเรียนและ
ทกัษะการคิด
วิเคราะห์ใน
รายวิชาชีววิทยา 
เร่ืองมนุษยก์บั
ทรัพยากรธรรมชา
ติ และส่ิงแวดลอ้ม
ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5  

เอกสาร
ประกอบ 
การประชุม
ระดบัชาติ 

2558 นกัเรียน
มธัยมศึกษา
ปีท่ี 5 เป็น
กลุ่มควบคุม 
31 คน กลุ่ม
ทดลอง 26 
คน 

1.แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนมีค่าความ
เช่ือมัน่ 0.71 
2.แบบวดัความพึง
พอใจ 
3.แบบประเมิน
พฤติกรรม 

 ค่าเฉล่ีย 
 ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 T-test 

ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนและทกัษะการ
คิดวิเคราะห์ของกลุ่ม
ทดลองหลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
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เร่ืองท่ี 
ช่ือบทความวิจยัท่ี

เผยแพร่ 
การเผยแพร่ 

ปีท่ี
ตีพิมพ ์

กลุ่มตวัอยา่ง 
เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บ
ขอ้มูลและคุณภาพ

เคร่ืองมือ 
สถิติท่ีใช ้ ผลการวิเคราะห์ 

โรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลยั
รังสิต 

3 การพฒันาบทเรียน
เวบ็เควสทเ์ร่ือง
โครโมโซม สาร
พนัธุกรรม และ
การแบ่งเซลล์
ร่วมกบัการจดัการ
จดัการเรียนรู้แบบ
สืบสอบ เพื่อเสริม
ผลการเรียนรู้ใน
รายวิชาชีววิทยา
ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4  
โรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลยั
รังสิต 

เอกสาร
ประกอบ 
การประชุม
ระดบัชาติ 

2558 นกัเรียน
มธัยม ศึกษา
ปีท่ี 4 เป็น
กลุ่มเป้าหมา
ย 134 คน 

1.แบบวดัผลการ
เรียนรู้มีค่าความ
ยากง่าย 0.25-0.80 
และค่าอ านาจ
จ าแนก 0.20-0.80 
2.แบบทดสอบ
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์มี
ค่า IOC ระหวา่ง 
0.67-1.00 
3.แบบวดัเจตคติ
ทางวิทยา ศาสตร์ 
4.แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

 ค่าเฉล่ีย 
 ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 T-test 

1.ผลการเรียนรู้และ
ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ของ
นกัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
2.ค่าเฉล่ียเจตคติต่อ
วิชาวิทยาศาสตร์
เท่ากบั 3.90 และมี
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 
0.09 
3.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อการเรียน
ผา่นบทเรียนบทเรียน
เวบ็เควสทร่์วมกบั
การจดัการจดัการ
เรียนรู้แบบสืบสอบ
เท่ากบั 4.22 และมี
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 
0.73 

4 การใชบ้ทเรียนเวบ็
เควสทเ์ร่ืองลาย
พิมพดี์เอน็เอเพ่ือ
ส่งเสริมผลการ
เรียนรู้รายวิชา
ชีววิทยาของ
นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4  
โรงเรียนปทุมวิไล 

เอกสาร
ประกอบ 
การประชุม
เสนอ
ผลงานวิจยั
ระดบัและ
นานาชาติ 

2558 นกัเรียน
มธัยมศึกษา
ปีท่ี 4 เป็น
กลุ่ม 
เป้าหมาย 30 
คน 

1.แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน 
2.แบบวดัความพึง
พอใจของผูเ้รียน 
 

 ค่าเฉล่ีย 
 ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 T-test 

1. ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
กลุ่มเป้าหมายหลงั
เรียนสูงกวา่ก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
2.ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อการเรียน
ผา่นบทเรียนเวบ็
เควสทเ์ท่ากบั 4.42 
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5. การอภิปรายผล 
จากการศึกษาบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพฒันาผล

สัมฤทธิทางการเรียนและทกัษะการคิดวิเคราะห์โดยใชเ้วบเควสทข์องบณัฑิตโครงการส่งเสริมการผลิต
ครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เอกชีววทิยา รุ่น 1 หลกัสูตรศิลปศา
สตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ศูนยม์หาวิทยาลยัรังสิต จ านวน 4 เร่ือง น ามาอภิปราย
ดงัน้ี  
5.1  การใชบ้ทเรียนเวบ็เควสทเ์พื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

จากการศึกษาพบว่าทั้ง 4 บทความแสดงถึงค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียน
ผ่านการใช้บทเรียนเว็บเควสท์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ และสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติเช่นเดียวกนั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของหลายคน เช่น กิตติยา อุด
นอ้ย และคณะ (2551) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ และทกัษะการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์ และบทเรียนบนเครือข่ายแบบสืบเสาะ พบว่า 
นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนแบบเวบ็เควสท์มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่การเรียนดว้ยบทเรียนบน
เครือข่ายแบบสืบเสาะอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั .05 อนุสรา เสนไสย และพิมพนัธ์ เดชะคุปต์ (2551 : 
1113) ได้ศึกษาผลของการเรียนการสอนแบบสืบสอบร่วมกับการใช้บทเรียนเว็บเควสท์ท่ีมีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟิสิกส์และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย พบว่านักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟิสิกส์และทักษะการหา
ความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 นงนุช อินทรก าแหง และคณะ (2558: 73) ไดศึ้กษาผลการเรียนตามแนวคิดการออกแบบ
ยอ้นกลบัผา่นเวบ็เควสทท่ี์มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่านกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการ
เรียนตามแนวคิดการออกแบบยอ้นกลบัผ่านเวบ็เควสทมี์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าเวบ็เควสทเ์ป็นส่ืออย่างหน่ึงท่ีช่วยพฒันา
ผูเ้รียนใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางเรียนสูงข้ึนได ้
5.2  การใชบ้ทเรียนเวบ็เควสทเ์พื่อพฒันาทกัษะการคิด 

จากการศึกษาพบวา่ มี 2 บทความท่ีแสดงถึงค่าเฉล่ียของทกัษะการคิดของผูเ้รียนท่ีเรียนผา่นการ
ใชบ้ทเรียนเวบ็เควสทห์ลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กิตติยา อุด
นอ้ย และคณะ (2551) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์ และบทเรียนบนเครือข่ายแบบสืบเสาะ พบว่า 
นกัเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนแบบเวบ็เควสท์มีการคิดวิเคราะห์สูงกว่านกัเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบน
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เครือข่ายแบบสืบเสาะอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นงนุช อินทรก าแหงและคณะ (2558: 73) ได้
ศึกษาผลการเรียนตามแนวคิดการออกแบบยอ้นกลับผ่านเว็บเควสท์ท่ีมีต่อความสามารถในการคิด
วเิคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในรายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 พบวา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการเรียนตามแนวคิดการออกแบบยอ้นกลบัผา่นเวบ็เควสท ์มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แต่มี
จ านวน 1 บทความท่ีแสดงถึงค่าเฉล่ียของทกัษะการคิดของผูเ้รียนท่ีเรียนผา่นการใชบ้ทเรียนเวบ็เควสท์
หลงัเรียนไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  ซ่ึงอาจมีสาเหตุจากท่ีผูว้ิจยัเร่ืองน้ีใชร้ะยะเวลาในการ
ทดลองกบักลุ่มเป้าหมายเพียง 3 สัปดาห์ ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีนอ้ยเกินไปในการพฒันาทกัษะคิดวิเคราะห์  
สอดคลอ้งกบั สุกญัยา ลีธีระ (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง ผลการศึกษาความสามารถทางสมองดา้นวิเคราะห์ใน
ทฤษฎีย่อยด้านการคิดตามแนวทฤษฎีเชาวปั์ญญาของสเติร์นเบอร์กท่ีมีต่อความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่านักเรียนท่ีได้รับการฝึกเป็นระยะ 8 สัปดาห์มี
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์สูงกวา่เม่ือไดรั้บการฝึกในเวลา 4 สัปดาห์ และยงัอาจมีผลมาจากการใช้
เคร่ืองมือในการวดัทกัษะการคิดท่ีวดัไดไ้ม่ชดัเจนสอดคลอ้งกบัท่ี พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์และคณะ (2548: 
35) ท่ีเสนอไวว้า่การคิดวเิคราะห์เป็นทกัษะขั้นสูงสามารถพฒันาไดด้ว้ยเหตุและปัจจยัหลายประการ การ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมมนุษยเ์ป็นผลของการฝึกฝนซ ้ าซากและเป็นไปในลกัษณะถาวรซ่ึงไม่สามารถ
มองเห็นและสังเกตไดโ้ดยตรง  แต่อยา่งไรก็ตาม เม่ือศึกษาคน้ควา้บทความวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจ านวนมาก
จะพบว่าส่วนใหญ่ผลการจดัการเรียนรู้โดยใช้เว็บเควสท์สามารถท าให้ผูเ้รียนพฒันาทกัษะการคิด
วิเคราะห์ได ้ดงันั้นการท่ีครูหรือผูเ้ก่ียวขอ้งจะน าเวบ็เควสทไ์ปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ควรศึกษาปัจจยัท่ี
ขดัขวางการพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ของผูเ้รียน เม่ือพบแลว้ให้แกไ้ข หรือป้องกนัไม่ให้เกิดปัจจยั
เหล่านั้น ผูเ้รียนก็จะประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นหลกัสูตรได ้
6. กติติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณนกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ วิชาเอก
ชีววทิยา รุ่น 1 ท่ีไดใ้หค้วามอนุเคราะห์ในการใชบ้ทความตีพิมพง์านวจิยัในการท าวจิยัในคร้ังน้ี 
7. ผู้วจัิย 

รศ.ดร.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ อาจารย์ประจ าภาควิชาฟิสิก ส์ คณะวิทยาศาสตร์ และ
ผูอ้  านวยการหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์  ประสานงานโครงการ 
สควค. ศูนยม์หาวทิยาลยัรังสิต มีความเช่ียวชาญในดา้นการสร้างนวตักรรมทางการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ทั้ง 
ส่ิงประดิษฐ ์โปรแกรมเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยสีารสนเทศ  และรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 

ดร.จงดี นิละนนท์  อาจารย์ประจ าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  และ
อาจารยป์ระจ า หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์  เป็นอาจารยผ์ูส้อนใน



การประชุมทางวิชาการคร้ังท่ี 6  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต   2559                 วนัท่ี  27 กุมภาพนัธ์ 2559 
Proceedings  of  The  Sixth Conference  2016 of  Faculty of  Education,  Rangsit  University                              27  February 2016 
 
 

153 
 

ระดบับณัฑิต รายวิชาเคมีอินทรีย ์1 เคมีอินทรีย ์2 เคมีอินทรียพ์ื้นฐาน กลไกเคมีอินทรีย ์เคมีอินทรีย์
สังเคราะห์ ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์1  ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์2  ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป สัมมนาทางเคมี  
อาจารยผ์ูส้อนและผูป้ระสานงานในระดบัมหาบณัฑิตโครงการ สควค. รายวิชา EDS 521 หวัขอ้คดัสรร
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บทคัดย่อ 
 งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาผลของ
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาจิตวิทยาส าหรับครูตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 2) เพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตปัญญาศึกษา โดยกลุ่มตวัอย่างคือ
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ท่ีลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 13 คน โดยผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลดว้ย
การสังเกตแบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การรวบรวมขอ้มูลจากบนัทึกสะทอ้นความคิดเห็นของนกัศึกษา 
และการพดูคุยอยา่งไม่เป็นทางการ 

ผลการวจิยั พบวา่ 
1)  นกัศึกษามีความการตระหนกัรู้ต่อตนเอง เขา้ใจตนเอง เปิดใจกวา้งและยอมรับความคิดเห็น

ของผูอ่ื้น และ  
2)  นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตปัญญาศึกษา 
 

ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, การคิดจิตตปัญญา 
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Abstract 

The objectives of this study were 1) to investigate the effects of using contemplative 
education learning process on students in the course ‘Psychology for Teachers’ and 2) to investigate 
the students’ opinion toward contemplative education learning. The 13 participants of the study were 
the Teaching Science major students enrolled in the course ‘Psychology for Teachers’ in the first 
semester of Academic Year 2015. Participatory observation, data deducted from students’ journals 
and focus group interview were used. The data were analyzed, using content analysis and inductive 
method. 

The findings revealed that 1) the students understood themselves and others, had an open 
mind, and accepted others; and 2) they were satisfied with the contemplative education learning 
process. 

 
Keywords: Contemplative Education 
 
 
1. บทน า 
 จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.มาตรา 6 ระบุว่า “การ
จดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมี
ความสุข” เป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาจึงเป็นไปเพื่อสร้างการเรียนรู้แบบองค์รวม ท่ีจะท าให้
ผูเ้รียน เก่ง-ดี- มีความสุข (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543) ดงันั้นการจดัการศึกษาจึงมิไดมุ้่งเนน้
ให้ผูเ้รียนเรียนแต่เพียงในต าราวิชาการเท่านั้น แต่ยงัจ าเป็นตอ้งมุ่งให้ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงส่ิงท่ีได้
เรียนในห้องเรียนกบัสภาพการณ์ในสังคมได้ ในปัจจุบนักระแสความต่ืนตวัและสนใจแนวคิดจิตต
ปัญญา (Contemplative education) ในวงการศึกษามีอยา่งแพร่หลาย เน่ืองจากเป็นนวตักรรมท่ีน าแนวคิด
ของการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ โดยเน้นท่ีการตระหนักรู้ภายในตัวบุคคลเพื่อน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนสุพิชญา โคทวี (2553) ไดก้ล่าวว่าจิตตปัญญาศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
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จิตใจใคร่ครวญส่ิงต่างๆ ท่ีปราศจากอคติ เกิดความรักต่อส่วนรวมและน ามาประยุกต์ใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวนั วิจกัขณ์ พานิช (2550) ได้กล่าวว่าจิตตปัญญาศึกษาประกอบดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 3 
ลกัษณะ คือ 
 1)  การฟังอยา่งลึกซ้ึง (Deep listening) เป็นการฟังอยา่งตั้งใจเพื่อใหส้ัมผสัไดถึ้งรายละเอียดของ
ส่ิงท่ีฟัง อาจรวมไปถึงการรับรู้ในลกัษณะอ่ืนๆ เช่น การอ่าน การมอง การสัมผสั 
 2)  การน้อมสู่ใจอย่างใคร่ครวญ (Contemplation) เป็นกระบวนการต่อเน่ืองจากการฟังอย่าง
ลึกซ้ึงและน าประสบการณ์ท่ีมีเขา้สู่ใจแลว้มีการนอ้มน ามาคิดอยา่งใคร่ครวญลึกซ้ึง เพื่อน าไปปฏิบติัให้
ไดผ้ลจริง 
 3)  การเฝ้ามองเห็นตามท่ีเป็นจริง (Meditation) คือการเฝ้าดูธรรมชาติท่ีแทข้องจิตว่าความเป็น
จริงท่ีพน้ไปจากอ านาจของตนมิไดมี้อยูจ่ริงตามธรรมชาติ เป็นเพียงการเห็นผดิของจิตเท่านั้น  
 แนวคิดและแนวปฏิบติัจิตตปัญญาน้ีไดน้ ามาประยุกต์ใชใ้นวงการศึกษาเกือบจะทุกระดบัเพื่อ
มุ่งเนน้ให้เกิดการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกผา่นกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่นการนัง่สงบอยูก่บั
ตนเอง สุนทรียสนทนา กิจกรรมกลุ่ม ดนตรี ศิลปะ เป็นตน้ (นนัทนา ลามาตย,์ 2553) 
 ในฐานะท่ีผูว้จิยัไดรั้บผดิชอบสอนนกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์
ในรายวชิาจิตวทิยาส าหรับครู ซ่ึงนกัศึกษากลุ่มน้ีคือนกัศึกษาท่ีไม่ไดจ้บปริญญาตรีทางสายการศึกษา แต่
มีความประสงคท่ี์จะรับราชการครูในอนาคต และไดส้อบผา่นเขา้เรียนตามเง่ือนไขของหลกัสูตร ดงันั้น
ในรายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู ซ่ึงนักศึกษาจะได้เรียนในเทอมท่ี 1 ของการเรียนในหลกัสูตรน้ี จึงมี
ความส าคญัและจ าเป็นอยา่งมากท่ีตอ้งปลูกฝังและท าให้นกัศึกษาตระหนกัในจิตวิญญาณของความเป็น
ครู ซ่ึงผูว้จิยัเล็งเห็นวา่กระบวนจิตตปัญญาศึกษาน้ีจะเป็นการเปิดโอกาสใหก้บันกัศึกษาไดเ้กิดการเรียนรู้
ภายในตนเองและเขา้ใจผูอ่ื้นมากยิง่ข้ึนซ่ึงถือไดว้า่เป็นคุณลกัษณะส าคญัอยา่งหน่ึงของการเป็นครูท่ีดี ซ่ึง
นกัศึกษาจะเรียนรู้ตนเองผา่นการคิดจากกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
2. วตัถุประสงค์ 
2.1  เพื่อศึกษาและส่งเสริมความตระหนกัรู้ตนเองในคุณลกัษณะความเป็นครูหลงัจากการจดัการเรียนรู้
ดว้ยกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา 
2.2  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมจิตตปัญญา 
3. วธีิด าเนินการวจัิย 
3.1  รูปแบบการวจิยั 

งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยค านึงถึงความ
หลากหลายในแง่ของท่ีมาและลกัษณะของขอ้มูลซ่ึงจะช่วยใหก้ารวเิคราะห์ภาพรวมมีความสมบูรณ์ 
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3.2  กลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษา 
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือนกัศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีท่ี1 ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา จิตวิทยา
ส าหรับครู (EDS601) จ านวน 13 คนไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
3.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัมี 2 ประเภท ดงัน้ี 

3.3.1แบบสะทอ้นความคิด 
3.3.2 แบบสัมภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการ 

3.4  วธีิด าเนินการเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล 
 การวิจยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวชิาจิตวทิยาส าหรับครูตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา และ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาต่อ
การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตปัญญาศึกษา ผูว้จิยัใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยผูว้ิจยัวิเคราะห์
แบบอุปนยั (Analytic induction) โดยการตีความสร้างขอ้สรุปจากขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้จากการสังเกต 
จากการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ และจากอนุทินหรือขอ้เขียนของนักศึกษา ทั้งน้ีเน่ืองจากผูว้ิจยั
จ  าเป็นตอ้งรักษาความเป็นส่วนตวัของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกระบวนการ ดงันั้นขอ้มูลเชิงปัจเจกบุคคลท่ี
ผูว้จิยัน าเสนอจึงไม่สามารถระบุช่ือของนกัศึกษาได ้
 กิจกรรมกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาท่ีใช้ในการบูรณาการในรายวิชาจิตวิทยาสาหรับครู 
ผูว้จิยัเลือกกิจกรรมท่ีมีความเหมาะสมกบัสถานท่ี ระยะเวลา และนกัศึกษา ตลอดจนเป็นกิจกรรมท่ีผูว้ิจยั
มีประสบการณ์ในการด าเนินการโดยมีกิจกรรม ดงัต่อไปน้ี 

1) กิจกรรมตน้ไมแ้ห่งชีวติ (Tree of life) 
2) กิจกรรมฉนัคือ (Guess Who?) 
3) กิจกรรมการเขียนโดยเสรี (Free writing) 
4) กิจกรรมพลงักลุ่ม (Teamwork) 
5) กิจกรรมสุนทรียสนทนา (Dialogue) 

4. ผลการวจัิย 
การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ การวเิคราะห์ขอ้มูลจะเร่ิมกระท าไป

พร้อมๆ กบัการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยผูว้ิจยัวิเคราะห์แบบอุปนยั (Analytic induction) โดยการตีความ
สร้างขอ้สรุปจากข้อมูลท่ีรวบรวมได้ จากการสังเกต การสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ ขอ้เขียนของ
นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกระบวนการ หาขอ้สรุปและเสนอในรูปแบบการบรรยายและสร้างขอ้สรุปท่ีไดจ้าก
การศึกษาวจิยั สรุปภาพรวมทั้งหมด 



การประชุมทางวิชาการคร้ังท่ี 6  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต   2559                 วนัท่ี  27 กุมภาพนัธ์ 2559 
Proceedings  of  The  Sixth Conference  2016 of  Faculty of  Education,  Rangsit  University                              27  February 2016 
 
 

158 
 

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาจิตวิทยาส าหรับครูตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 
ประกอบดว้ย กระบวนการเรียนรู้ท่ีให้นกัศึกษาไดใ้คร่ครวญกบัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
ทั้งการเรียนรู้ผา่นการลงมือกระท า ผา่นความรู้สึก และผา่นความคิดเพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงองคค์วามรู้
ท่ีเก่ียวกบัจิตวิทยาส าหรับครูและการปฏิบติัเขา้กบัชีวิตของตนเอง ปรากฏว่านักศึกษาสามารถเขา้ถึง
อารมณ์ ความรู้สึก ความคิดท่ีมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกับประสบการณ์ภายนอกผ่านกิจกรรมและ
กระบวนการ นอกจากนั้นนกัศึกษายงัไดเ้ปล่ียนแปลงแนวคิดท่ีมีต่อตนเองและผูอ่ื้น มีการมองยอ้นกลบั
มาดูตนเองและยอมรับในตวับุคคลอ่ืนอยา่งมีสติ 

ในส่วนของความความคิดเห็นของนกัศึกษาต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 
นกัศึกษามีความพึงพอใจเป็นอยา่งมากเน่ืองจากไดท้  ากิจกรรมท่ีหลากหลาย ผอ่นคลาย สนุกสนาน เกิด
สัมพนัธภาพท่ีดีกบัเพื่อนร่วมหอ้งและมีความภาคภูมิใจในผลงานกลุ่ม 
5. การอภิปรายผล 
 ผูว้ิจยัสรุปข้อมูลท่ีได้จากการสังเกต การสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ ร่วมกับการสะท้อน
ความคิดของนกัศึกษา หลงัจากเสร็จส้ินกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละคร้ัง ซ่ึงเป็นลกัษณะของการ
อุปนัย (Inductive approach) จากนั้นน ามารวบรวม จดักลุ่ม พบว่ากิจกรรมการเรียนการสอนโดย
กระบวนการจิตตปัญญาท าให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ความเช่ือ ท่ีมี
ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัปรากฏการณ์ภายนอกผา่นกิจกรรมและกระบวนการ เกิดการยอ้นกลบัมองดู
ตนเอง เกิดการเปล่ียนแปลงความคิดและแนวปฏิบติัใหม่ต่อตนเองและผูอ่ื้น ส่งผลสู่การประพฤติปฏิบติั
อยา่งมีสติและปัญญา มีความสนุกสนาน ผอ่นคลาย มีการปรับเปล่ียนความคิดในตนเองและความคิดต่อ
ผูอ่ื้นในทางบวก และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงตามเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ด ้
6. ข้อเสนอแนะ 
 นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการน ากิจกรรมจิตตปัญญามาใช้ในการจดัการเรียนการสอน จะ
เห็นไดจ้ากการสนทนาอยา่งไม่เป็นทางการและการสังเกตระหวา่งการด าเนินกิจกรรม โดยรวมนกัศึกษา
มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงนกัศึกษาไดใ้หข้อ้เสนอแนะวา่การจดักิจกรรมในลกัษณะน้ีท าให้ไม่
เกิดความรู้สึกเบ่ือหน่ายในการเรียนและ เป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งนกัศึกษาดว้ยกนั 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวธีิดงักล่าวยงัสามารถสร้างทกัษะการพูด ซ่ึงถือไดว้า่เป็นทกัษะท่ี
ส าคญัส าหรับการเป็นครู 

ทั้งน้ีผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 
1) ควรมีการท าการวิจยัรูปแบบการสอนดว้ยการใชก้ระบวนการจิตตปัญญาบูรณาการสอนใน

รายวชิาอ่ืนๆ ของหลกัสูตร และเพิ่มเติมกิจกรรมใหมี้ความหลากหลายากข้ึน 
2) ระยะเวลาในการทดลองและจ านวนนกัศึกษามีขอ้จ ากดั 
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7. กติติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัตอ้งการ และ
ขอขอบคุณผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนท่ีไดใ้ห้ค  าแนะน าในการท าเคร่ืองมือ รวมทั้งแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ท่ีท า
ใหง้านวจิยัน้ีส าเร็จไปไดด้ว้ยดี 
8. ผู้วจัิย 
 ธนาวรรณ อศัวราชันย ์จบการศึกษาปริญญาเอก สาขา Early Childhood Education จาก 
University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา  ปัจจุบนัเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรศิลปศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต มีความสนใจเก่ียวกบั
พฒันาการและการจดัการเรียนรู้ในระดบัปฐมวยั และแนวคิดจิตตปัญญาในการพฒันาผูเ้รียน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ ดงัน้ี 1) เพื่อศึกษาการใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ในการ
สนบัสนุนทกัษะการคิดวิเคราะห์ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  2) เพื่อสังเกตพฒันาการ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตัวอย่างท่ีใช้ได้แก่ นักเรียนชั้ น
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มธัยมศึกษา 5 โรงเรียนองครักษ ์ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 21 คน (จากประชากรจ านวน 
104 คน) ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากนกัเรียนท่ีมีผลการสอบปลายภาคเรียน
วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ไดค้ะแนน
ต ่ากวา่ 40% กลุ่มทดลองใชเ้คร่ืองมือ (Pilot) เป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2558 จ านวน 6 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธี
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based: 5Es) จ านวน 3 แผน 2) แบบประเมินผลสะทอ้นกลบัการใช้
วธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่ามชัฌิมเลขคณิตและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
  ผลการทดลองเบ้ืองตน้กบันกัเรียนกลุ่มทดลอง (Pilot) จ  านวน 6 คน โดยการใชว้ิธีสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขั้น ไดแ้ก่ ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) ขั้นส ารวจและคน้หา (Exploration) ขั้น
อธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) และ ขั้นประเมินผล (Evaluation) 
คือ 1) คะแนนเฉล่ียพฒันาการทกัษะการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนจากการปฏิบติักิจกรรม ขั้นอธิบายและ
ลงขอ้สรุป ขั้นขยายความรู้ และขั้นประเมินผล ในแต่ละแผนเพิ่มข้ึนตามล าดบั 2) การประเมินผล
สะทอ้นกลบัการใชว้ธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยนกัเรียนเป็นผูป้ระเมินอยูใ่นระดบัมาก 
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Abstract 
 The purposes of the study were 1) to use the inquiry-based method to support thinking skills 
development of secondary students, and  2)  to observe their analytical thinking skills development with the 
use of inquiry-based lessons expected to affect their learning performances and achievements. The 
subjects were 21 of 104 Mathayomsuksa 5 at Ongkarak School. They were selected by purposive 
sampling on the criterion of score performance of 40% obtained in the subject of Information 
Technology Communication in terms 1 and 2 at their level of Mathayomsuksa 4. An initial pilot was 
carried out with 6 Mathayom 4 students in term 1 in academic year 2015 with the use of two types of 
research instruments. They were 1) three inquiry-based lesson plans with the use of five stages:  
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engagement, exploration, explanation, elaboration and evaluation, and 2) feedback evaluation of the 
subjects toward the use of the inquiry-based method in terms of mean and standard deviation. The 
results of the pilot study pointed  to positive analytical thinking skills development shown by the 
subjects: 1) increase in their learning performance and achievement scores in the stages of 
explanation, elaboration and evaluation, and 2) the subjects gave feedback toward the use of the 
inquiry-based method at the high satisfaction level. 
  
Key words:  Analytical thinking skills,  Inquiry-based Teaching Method 
 
 
1. บทน า  
 ในยุคแห่งศตวรรษท่ี 21 เป็นยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลากหลายดา้น โดยเฉพาะดา้นการศึกษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยดา้นการศึกษาไดเ้น้นให้บุคคลมีทกัษะการเรียนรู้และ
ทกัษะการคิด  ซ่ึงทกัษะการคิดวิเคราะห์เป็นทกัษะหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการใช้ชีวิตของบุคคลเป็น
อย่างยิ่ง หากบุคคลใดไม่สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บจากแหล่งต่างๆ จะส่งผลเสียต่อการ
ด าเนินชีวิตและการท างาน  ดงัท่ีนกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงการศึกษาในยุคศตวรรษท่ี 21 ใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะการคิดวิเคราะห์ ดงัน้ี ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ
เยาวชน (http://www.qlf.or.th, 3 กรกฎาคม 2558) กล่าวถึงประเทศสหรัฐอเมริกามีแนวคิดเร่ือง “ทกัษะ
แห่งอนาคตใหม่ : การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” ท่ีเด็กและเยาวชนควรมี ไดแ้ก่ ทกัษะการเรียนรู้และ
นวตักรรม หรือ 3R และ 4C ซ่ึงประกอบดว้ย การอ่าน (Reading), การเขียน (Writing) และคณิตศาสตร์ 
(Arithmetic) และ 4C คือ การคิดวิพากษ ์(Critical thinking), การส่ือสาร (Communication),  การร่วมมือ 
(Collaboration) และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ ทกัษะด้าน
สารสนเทศส่ือและเทคโนโลย ี 
         สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ (2553) ได้กล่าวถึง การบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ ท่ี
ปรากฏการณ์ข้ึนในการเรียนรู้ของคนในศตวรรษท่ี 21 ว่าการศึกษาท่ียอมรับว่าเป็นการสร้างความรู้ 
ความสามารถ และพฒันาศกัยภาพของคน ไดแ้ก่ การศึกษาท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ท่ีส าคญัคือเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนไดใ้ชค้วามคิดในการแกปั้ญหา วเิคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ในทุกระดบั ในลกัษณะ
ท่ีเรียกวา่ Constructionism  และการปฏิรูปการศึกษาไดก้ าหนดพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 (แกไ้ขเพิ่มเติม 2542) หมวด 4 แนวการจดัการศึกษา มาตรา 24 ท่ีวา่ การจดักระบวนการเรียนรู้ ฝึก
ทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกตค์วามรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและ
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แกไ้ขปัญหา นอกจากนั้น เกรียงศกัด์ิ  เจริญ วงศศ์กัด์ิ (2547) กล่าวถึงประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์วา่ 
ช่วยในการแกปั้ญหา เม่ือเราพบปัญหาใดๆ ใหส้ามารถวเิคราะห์ไดว้า่ปัญหานั้นมีองคป์ระกอบอะไรบา้ง 
เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น สามารถน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาไดต้รงกบัประเด็นปัญหา และประพนัธ์ศิริ 
สุเสารัจ (2551) กล่าวว่า บุคคลท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์จะมีความสามารถในด้านอ่ืนๆ
เหนือกวา่บุคคลอ่ืนๆ ทั้งในดา้นสติปัญญาและการด าเนินชีวิต การคิดวิเคราะห์เป็นพื้นฐานของการคิด
ทั้ งมวล เป็นทักษะท่ีทุกคนสามารถพัฒนาได้ ซ่ึงประกอบด้วยทักษะส าคัญ คือ การสังเกต การ
เปรียบเทียบ การคาดคะเนและการประยุกต์ใช้ การประเมิน การจ าแนกแยกแยะประเภท การจัด
หมวดหมู่ การสันนิษฐาน การสรุปเชิงเหตุผล การศึกษาหลกัการ การเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของส่ิง
ต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ในการตดัสินใจดว้ยเหตุผล ทกัษะการคิดวิเคราะห์จึงเป็นทกัษะการคิดระดบัสูง ท่ี
เป็นองคป์ระกอบของกระบวนการคิดทั้งมวล ทั้งการคิดวจิารณญาณและการคิดแกปั้ญหา  
    การคิดวิเคราะห์เป็นการคิดท่ีส าคญัและเป็นรากฐานของการเรียนรู้ ดงัท่ี สุคนธ์ สินธพานนท ์
และคณะ (2552) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ คือ ความสามารถในการจ าแนกแยกแยะขอ้มูล หรือวตัถุ
ส่ิงของต่างๆ หรือเร่ืองราว เหตุการณ์ออกเป็นส่วนยอ่ยตามหลกัการหรือเกณฑ์ท่ีก าหนดเพื่อคน้หาความ
จริง หรือความส าคัญท่ีแฝงอยู่หรือปรากฏอยู่จนได้ความคิดท่ีจะน าไปสู่ข้อสรุปและการน าไป
ประยุกต์ใช้  Fisher (2014) กล่าวถึงการคิดวิเคราะห์ว่า เป็นการแยกแยะส่ิงท่ีเป็นส่วนๆ  เช่น เหตุผล 
(ท าไม) สาเหตุ , ปัญหา , การแกปั้ญหา , ผลกระทบ และ มาร์ซาโน (Marzano, 2001) กล่าววา่ ทกัษะการ
คิดวิเคราะห์เป็นความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อยต่างๆ ทั้งเหตุการณ์ เร่ืองราวส่ิงของออกเป็น
ส่วนยอ่ยๆ ใหเ้ขา้ใจง่ายอยา่งมีหลกัเกณฑ ์สามารถบอกรายละเอียดของส่ิงต่างๆ ได ้
 จากความส าคญัของทกัษะการคิดวเิคราะห์ ท่ีมีต่อบุคคลทั้งดา้นการเรียนรู้และการด ารงชีวิต แต่
ปัจจุบนัยงัพบปัญหาดา้นทกัษะการคิดวิเคราะห์ท่ีเกิดข้ึนกบัเยาวชน ดงัท่ี กระทรวงศึกษาธิการ (2555) 
ได้แสดงผลการจดัการศึกษาท่ีผ่านมาในแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติฉบบัท่ี 11 พบว่ามาตรฐาน
ความสามารถในเร่ืองของการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ มีวจิารณญาณและความคิดสร้างสรรคข์องเยาวชน 
อยูใ่นเกณฑต์ ่า ซ่ึงส่งผลต่อการเรียนรู้ในดา้นต่างๆ ตามมา  
         สุริน พิศสุวรรณ (2556)  ไดเ้ปิดเผยถึงกรณีองค์กร เวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัม (WEF) ไดเ้สนอ
รายงานผลการศึกษาความสามารถในการแข่งขนัโลก (Global Competitiveness Report, 2013-2014)โดย
ช้ีวา่“คุณภาพการศึกษาทั้งระดบัพื้นฐานมธัยมและอุดมศึกษาของไทยอยูใ่นระดบัร้ังทา้ยหลายประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียน โดยใช้ค  าว่า “คุณภาพต ่ าอย่างผิดปกติ” ซ่ึงเยาวชนไทยมีเคร่ืองมือไอทีและ
โทรศพัทมื์อถือกนัเกือบทุกคน เพียงแต่วา่ไม่ไดใ้ชค้น้ควา้หาขอ้มูลเพิ่มพูนปัญญาจากขุมความรู้ไซเบอร์ 
เอาแต่ใช้เพื่อความสนุกเล่นเกม และติดตามข่าวบนัเทิงมากกว่า” จากการกล่าวของสุริน  พิศสุวรรณ 
แสดงวา่สังคมในปัจจุบนัเป็นสังคมออนไลน์หรือสังคมแห่งโซเชียลมีเดีย ถา้หากผูค้นหรือเยาวชนขาด
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ทกัษะคิดวิเคราะห์ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแลว้ ก็จะท าให้เกิดความเสียหายต่อ
ตนเองและครอบครัว เช่น จากไทยรัฐออนไลน์ (http://www.thairath.co.th, 13 ธนัวาคม 2558)  ท่ีมี
หวัขอ้ข่าววา่ “แม่ช็อก! ลูกซ้ือเพชรคุกก้ีรัน เจอบิล 2 แสน!” จะเห็นวา่การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศพัทมื์อถือ หากไม่สามารถคิดวิเคราะห์ ก็จะท าให้เกิดผลกระทบต่อ
ตนเองและครอบครัว และ ภทัริกา  วงศอ์นนัตน์นท ์(2557) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตของ
เด็กและเยาวชน พบวา่ การใชอิ้นเทอร์เน็ตมีผลกระทบ 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นร่างกาย เด็กและเยาวชนท่ี
เล่นคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานอาจมีอาการทางกายท่ีไม่ทราบสาเหตุ เช่นปวดศีรษะ ปวดหลงั ปวดขอ้ 
ปวดท้อง เจ็บหน้าอก อ่อนเพลีย และสัมพนัธ์กับโรคอ้วน 2) ด้านจิตใจ-อารมณ์ เกิดจากการใช้
อินเทอร์เน็ต เกม ท่ีมีความรุนแรง ท าให้เด็กวยัรุ่นมีความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมกา้วร้าวรุนแรง 3) 
ดา้นสังคม ซ่ึงผลกระทบดา้นสังคมในระดบัครอบครัว มกัพบการเปล่ียนแปลงในด้านความสัมพนัธ์
ภายในสมาชิกในครอบครัว เกิดความไม่เขา้ใจและความขดัแยง้ การพูดคุยหรือท ากิจกรรมระหว่าง
สมาชิกในครอบครัวลดลง และปัญหาทางสังคมท่ีเกิดจากการเล่นอินเทอร์เน็ตทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ พบเด็กท่ีมีประวติัการเล่นเกมกระท าความผิดตามข่าว เช่น อาชญากรรม การถูกหลอกลวง
ผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อท าอนาจาร เป็นตน้  
 จากปัญหาดา้นทกัษะการคิดวเิคราะห์และปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ท่ีไดก้ล่าวมา  แสดงให้เห็นว่าเยาวชนไทยยงัประสบปัญหาดา้นทกัษะการคิดวิเคราะห์ในการแยกแยะ 
สาเหตุ ผลกระทบ จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จึงจ าเป็นตอ้งจดัการศึกษาให้
สอดคล้องกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในกลุ่มสาระเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ซ่ึงเก่ียวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การ
ติดต่อส่ือสาร การคน้หาขอ้มูล การใชข้อ้มูลและสารสนเทศ การแกปั้ญหาหรือการสร้างงาน คุณค่าและ
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในสาระน้ีประกอบดว้ย 13 ตวัช้ีวดั และตวัช้ีวดัท่ี 
13 เป็นตวัช้ีวดัท่ีกล่าวถึง ขอ้ควรปฏิบติัส าหรับผูใ้ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ใชส้อนในระดบัช่วงชั้นท่ี 4 
โดยเน้นให้ผูเ้รียนไดต้ระหนักรู้ถึงขอ้ควรปฏิบติัส าหรับผูใ้ช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงเป็นตวัช้ีวดัท่ี
ส าคญั ท่ีจะให้ผูเ้รียนไดว้ิเคราะห์การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดงันั้นเพื่อให้ผูเ้รียนเกิด
ทกัษะการคิดวเิคราะห์ ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เป็นรากฐาน  การเรียนรู้และการ
ด าเนินชีวิต ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาทกัษะการคิดวิเคราะห์ วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry) และ
รูปแบบขั้นตอนการเรียนการสอน 5 ขั้น (Inquiry cycle หรือ 5Es) ดงัน้ี  
1.1  ความหมายของทกัษะการคิดวิเคราะห์ มีนกัวิชาการไดใ้ห้ความหมายของทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
ดงัน้ี 
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 Sicinski (2014) การคิดวิเคราะห์เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของการคิดท่ีมองเห็นความสามารถ
ในการแกปั้ญหาไดอ้ย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ วิธีการคิดท่ีเป็นขั้นตอน แยกแยะปัญหา  การคิด
วิเคราะห์เก่ียวข้องกับกระบวนการรวบรวมข้อมูล  การระบุประเด็นส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูล  
เปรียบเทียบขอ้มูล ระบุสาเหตุท่ีเป็นไปได ้และระบุผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
 นราธิป  พรกุล (2554) การคิดวิเคราะห์เป็นการจ าแนกแยกแยะส่ิงใดส่ิงหน่ึง/เร่ืองใด เร่ืองหน่ึง 
เพื่อคน้หาองคป์ระกอบ และความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบเหล่านั้น เพื่อช่วยให้เกิดความเขา้ใจใน
เร่ืองนั้น 
1.2  ขั้นตอนการฝึกทกัษะการคิดวเิคราะห์ 
   นราธิป พรกุล (2554: 256) กล่าวถึงขั้นตอนการคิดวิเคราะห์ ดงัน้ี 1) ศึกษาขอ้มูล 2) ตั้ง
วตัถุประสงคใ์นการวเิคราะห์ขอ้มูล 3) ก าหนดเกณฑ์ในการจ าแนกขอ้มูล 4) แยกแยะขอ้มูลตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด เพื่อใหเ้ห็นองคป์ระกอบของส่ิงท่ีวิเคราะห์ 5) หาความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบต่างๆ และ
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลในแต่ละองคป์ระกอบ 6) น าเสนอผลการวิเคราะห์ 7) น าผลการวิเคราะห์มา
สรุปตอบค าถามตามวตัถุประสงค ์
1.3  ตวับ่งช้ีทกัษะการคิดวเิคราะห์ 
  นราธิป  พรกุล (2554: 256) กล่าวถึงตวับุ่งช้ีการมีทกัษะการคิดวิเคราะห์ ดงัน้ี 1) สามารถ
ก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 2) สามารถแยกแยะขอ้มูลได้ตามเกณฑ์ 3) สามารถบอก
ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ และความสัมพนัธ์ของข้อมูลในแต่ละองค์ประกอบ 4) 
สามารถน าเสนอผลการวเิคราะห์ มาสรุปค าถาม ตามวตัถุประสงค ์  
1.4  วธีิการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry)  
  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry) ในวรรณกรรม ปี 1938-2010 ดงั
ตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1   แสดงการสรุปผลการศึกษาและเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหา

ความรู้  (Inquiry-based: 5Es)  

5 Es (IPST, 
2005)  

(Bybee, 2006) 
Dewey (1938) Franklin (2002) 

Bruce 
(2003) 

Ontario (2010) 

Mattana 
specific 
learning 
activity  

[Inquiry] 
Engagement -Question 

-Situation 
-Present Problem 
-Question 

Ask Exploring: 
Developing Question 

-Situation  
-Asking 
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5 Es (IPST, 
2005)  

(Bybee, 2006) 
Dewey (1938) Franklin (2002) 

Bruce 
(2003) 

Ontario (2010) 

Mattana 
specific 
learning 
activity  

[Inquiry] 
-Organize ideas Question  

Exploration -Observation 
-Forecasts  

-Assign 
Responsibility  
Investigating 
Question 
-Discuss   

Investigate Investigating: 
Selecting 
Information 

-Selected 
Information 
 

Explanation Rational 
Discourse 

Research question 
Summarize 
,Analyze  
Finding  

Create 
 

Processing: Analyze 
information , 
evaluating ideas, 
organizing 
Synthesizing 

-Analysis 
information  
- Summary 

Elaboration The expressed 
in ideas are 
related to each 
other 

-Group reconvenes 
report on research 
-Integrate new  
information refine 
question  

Discuss Create: Making& 
Presenting  Products  
, Extending& 
Transferring learning 

Presentation  
Products  

Evaluation Examination, 
Discourse 
Reasoning , new 
observation  
modified idea   

Present solution to 
Problem 

Reflect  Create: Assessing  
product &process 

-Examination  
 

 
 จากตารางท่ี 1 การศึกษาวธีิการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry) และรูปแบบการสอนตาม
ขั้นตอน 5Es สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
  Dewey (1938) ไดก้ล่าวถึงการสืบเสาะหาความรู้ว่า เป็นการควบคุมการเปล่ียนแปลงของ
สถานการณ์ ให้เป็นหน่ึงเดียว ซ่ึงการเปล่ียนแปลงท าไดโ้ดยวิธีการของการด าเนินงานสองชนิด ชนิด
แรกเป็นการด าเนินงานดว้ยความคิดหรือเก่ียวกบัความคิด และชนิดท่ีสอง การปฏิบติัท่ีถูกสร้างข้ึนจาก
การด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัเทคนิค และเคร่ืองมือในการสังเกต ซ่ึงมีรูปแบบของการสืบเสาะหาความรู้
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ประกอบดว้ย 1) การก าหนดสถานการณ์ การถามค าถาม เพื่อคน้หาค าตอบ 2) กระตุน้ให้เกิดการสืบ
เสาะหาความรู้จากสถานการณ์ท่ีก าหนด 3) ก าหนดการแกปั้ญหาดว้ยการจ าแนกส่ิงท่ีไม่ใช่สถานการณ์ 
แยกแยะส่ิงท่ีเป็นความคิด และส่ิงท่ีเป็นขอ้เท็จจริง แลว้สังเกตแนวทางท่ีเป็นไปได้ ท านายผลลพัธ์ และ
พฒันาความสอดคลอ้งอ่ืนๆ 4) ให้เหตุผล ดว้ยการอนุมานหรืออภิปราย 5) สังเกตขอ้เท็จจริงของสาเหตุ 
การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ิงนั้นๆ  
 Franklin (2002) ไดก้ล่าวถึงวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นวิธีทางวิทยาศาสตร์เพื่อมุ่งเนน้
การสร้างการเรียนรู้ของนกัเรียนดว้ยการคดัคา้น ท่ีครูส่งผา่นความรู้ไปยงัผูเ้รียน ซ่ึงวิธีการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้เร่ิมจาก 1) ถามค าถาม หรือน าเสนอปัญหา 2) รวบรวมค าตอบ ขอ้ช้ีแนะ และขอ้คิดเห็น 
3) นกัเรียนท างานร่วมกนัโดยออกแบบทดลอง หรือการสืบเสาะหาความรู้ 4) นกัเรียนปฏิบติัการทดลอง
เป็นกลุ่ม หรือเก็บรวบรวมขอ้มูล 5) ประเมินผลจากค าถามอีกคร้ัง จากขอ้มูลใหม่ และทดลองใหม่หรือ
เก็บขอ้มูลใหม ่6) นกัเรียนน าเสนอส่ิงท่ีคน้พบดว้ยการพดู หรือดว้ยโปสเตอร์ และประเมินผล  
 Bruce (2003) ไดเ้สนอวงจรวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ซ่ึงประกอบดว้ย 1) ถามค าถาม เร่ิม
ดว้ยความอยากรู้ของเด็ก โดยนกัเรียนคิดค าถามดว้ยตนเอง ครูกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดการอยากรู้ดว้ยการ
แนะน า เช่ือมโยงแนวคิดท่ีไดม้า และเด็กสร้างวิธีคิดดว้ยค าถามของตนเอง 2) ตรวจสอบโดยการคน้หา 
ดว้ยการใช้ค  าถามน าการคน้หา นักเรียนหรือกลุ่มนักเรียน รวบรวมขอ้มูล ศึกษาแหล่งขอ้มูล ท าการ
ทดลอง พิจารณา สัมภาษณ์ 3) สร้าง โดยการรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงเป็นการผสมผสานขอ้มูล เร่ิมจากการ
สร้าง การเช่ือมโยง การสังเคราะห์ความหมาย จุดประกายความรู้ใหม่ ท าใหน้กัเรียนเกิดความรู้ ความคิด
ใหม ่เกิดทฤษฎีใหม ่ซ่ึงเกิดจากประสบการณ์ของตนเอง และนกัเรียนเขียนเป็นรายงาน 4) อภิปราย โดย
นกัเรียนแลกเปล่ียนความคิดซ่ึงกนัและกนั และถามค าถามอ่ืนๆ เก่ียวกบัประสบการณ์และการคน้หา
ของตนเอง การแลกเปล่ียนความรู้เป็นกระบวนการทางสังคมของการสร้างความเขา้ใจ  5) ทบทวน เป็น
การคิดทบทวนอีกคร้ังเก่ียวกบัค าถามในตอนแรก การด าเนินการท่ีผา่นมา การสรุปความจริง นกัเรียน
มองยอ้นกลบั การตดัสินใจใหม่ 
 Ontario School Library Association (2010) ไดเ้สนอโมเดลวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ซ่ึง
ประกอบดว้ย 

1) การส ารวจ ประกอบด้วย การสืบเสาะ การเลือกหัวข้อ และการพฒันาค าถาม โดยการ 
เลือกหวัขอ้ท่ีเหมาะสม และพฒันา จากค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ท่ีเลือก 

2) การตรวจสอบ ประกอบดว้ย การวางแผน การเลือกขอ้มูล และ การก าหนดกิจกรรม โดย
นกัเรียนคน้หาหัวขอ้ จากการออกแบบ วางแผน สืบเสาะหาความรู้ คน้หาแหล่งสืบคน้ เลือกขอ้มูล
ท่ีเหมาะสม และคิดวธีิท่ีน่าสนใจใหช้ดัเจน 
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3) การด าเนินการ ประกอบดว้ย การวิเคราะห์ขอ้มูล การประเมินความคิด การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ส่ิงท่ีคน้พบ โดยนักเรียนด าเนินการส่ิงที่ค้นพบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ประเมินความคิด
ดว้ยตนเอง จากการเลือกขอ้มูล จดัระบบ และวเิคราะห์ส่ิงท่ีคน้พบ 

4) การสร้าง ประกอบด้วย การสร้าง การน าเสนอส่ิงท่ีสร้างการประเมินส่ิงท่ีสร้างและ
กระบวนการ ขยาย ถ่ายโอนการเรียนรู้  
1.5  รูปแบบการเรียนการสอน แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น Inquiry Cycle หรือ 5Es  
 Bybee, et, al., (2006) กล่าวถึงการเรียนการสอนโมเดลของ 5E จากนกัศึกษากลุ่ม BSCS 
(Biological sciences curriculum study: BSCS) ซ่ึงน าวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry) มาใชใ้นการ
พฒันาหลกัสูตรวิทยาศาสตร์ โดยเสนอขั้นตอนในการเรียนการสอนเป็น 5 ขั้น เรียกว่าการสอนแบบ 
Inquiry Cycle หรือ 5Es ซ่ึงประกอบดว้ย 1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 2) ขั้นส ารวจและค้นหา 
(Exploration) 3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 4) ขั้นขยายความรู้(Elaboration) 5) ขั้น
ประเมินผล (Evaluation)  

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2548) ได้น ารูปแบบการสอน 5Es  
มาเผยแพร่ ขยายผล ส าหรับการสอนหลกัสูตรวทิยาศาสตร์ในประเทศไทย ดงัน้ี  

1) การสร้างความสนใจ (Engagement) ครูมีหนา้ท่ีจดักิจกรรมเพื่อสร้างความสนใจ กระตุน้ ย ัว่
ยุ ให้นักเรียนเกิดความอยากรู้ อยากเห็น กิจกรรมอาจจะเป็นการทดลอง การน าเสนอข้อมูล ข่าว หรือ
สถานการณ์ เหตุการณ์ การสาธิต ฯลฯ ซ่ึงก่อให้เกิดความคิดขดัแยง้จากส่ิงท่ีนกัเรียนเคยรู้ กระตุน้ให้
นกัเรียนตั้งค  าถาม ก าหนดประเด็นปัญหาท่ีจะศึกษา ซ่ึงน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ 

2)  การส ารวจและคน้หา (Exploration) ครูมีหนา้ท่ีกระตุน้ให้นกัเรียนตรวจสอบปัญหา และให้
นกัเรียนด าเนินการส ารวจตรวจสอบ สืบคน้ และรวบรวมขอ้มูล โดยการวางแผนการส ารวจตรวจสอบ 
ลงมือปฏิบติั เช่น การสังเกต การวดั ทดลอง รวบรวมขอ้มูลสนเทศ   

3)  การอธิบายและลงขอ้สรุป (Elaboration) ครูมีหนา้ท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ 
จดักระท าขอ้มูลในรูปตาราง กราฟ แผนภาพ ฯลฯ ให้เห็นแนวโน้มความสัมพนัธ์ของขอ้มูลขอ้มูล สรุป
อภิปรายผลการทดลอง โดยอ้างอิงหลกัการและวิชาการประกอบอย่างเป็นเหตุเป็นผล มีการอ้างอิง
หลกัฐานชดัเจน แลว้น าเสนอผลงาน  
 4)  การขยายความรู้ (Explanation) ครูควรจดักิจกรรมหรือสถานการณ์ให้นกัเรียนมีความรู้ลึกซ้ึง
ยิ่งข้ึน ขยายกรอบความคิดได้กวา้งยิ่งข้ึน เช่ือมโยงความรู้เดิมสู่ความรู้ใหม่ น าไปสู่การศึกษาคน้ควา้
ทดลองเพิ่มข้ึน อาจท าได้โดยส่งเสริมให้นักเรียนตั้งประเด็นเพื่อให้อภิปรายแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมให้ชัดเจนยิ่งข้ึน ซักถามนกัเรียนให้นกัเรียนเกิดความชดัเจนหรือกระจ่างในความรู้ เช่ือมโยง
ความรู้ท่ีไดรั้บกบัความรู้เดิม หรือใหค้น้ควา้เพิ่มเติมในประเด็นท่ีนกัเรียนสนใจ 
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5)  การประเมินผล (Evaluation) ส่งเสริมให้นกัเรียนน าความรู้ใหม่ท่ีไดไ้ปเช่ือมโยงกบัความรู้
เดิมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่หรือน าไปประยุกต์ใช้ ควรให้โอกาสนักเรียนประเมิน
จุดเด่นและจุดด้อยในกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ และควรเปิดโอกาสให้นักเรียนมีโอกาส
ตรวจสอบซ่ึงกันและกันโดยอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นท่ีได้จากการวิเคราะห์ผลการส ารวจ
ตรวจสอบ  
2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
2.1  เพื่อศึกษาการใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ในการสนับสนุนทกัษะการคิดวิเคราะห์ของ
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
2.2  เพื่อสัง เกตพัฒนาการทักษะการคิดวิ เคราะห์ของนักเ รียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
จากผลการเรียนรู้การปฏิบติัและผลการทดสอบในแต่ละแผน  
3. ระเบียบวธีิวจัิย 
3.1  ประชากร 
   นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก  
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มศิลป์ทัว่ไป จ านวน 104 คน 
3.2  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั   
  กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนองครักษ์ จงัหวดันครนายก  
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 21 คน ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จาก
นกัเรียนกลุ่มศิลป์ทัว่ไป ซ่ึงเป็นนักเรียนท่ีมีผลการสอบปลายภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ไดค้ะแนนต ่ากวา่ 40 %  ก าหนดกลุ่ม 
ตวัอย่างโดยใช้เกณฑ์ 15-30% จากจ านวนประชากรทั้งหมดเป็นหลักร้อย  
 กลุ่มทดลองใช้เคร่ืองมือ (Pilot) เป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนองครักษ์ 
จงัหวดันครนายกภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 6 คน  
3.3  เคร่ืองมือท่ีใช ้ 
 1)  แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry based: 5Es) ในการ
สนบัสนุนทกัษะการคิดวิเคราะห์ จ านวน 3 แผน โดยมีเน้ือหาดา้นปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 
 2)  แบบประเมินผลสะทอ้นกลบัการใชว้ิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based: 5Es) ท า
การประเมินหลงัจากจดัการเรียนการสอนดว้ยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based: 5Es) 
เสร็จส้ินในแต่ละคร้ัง แบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คือ 5 =มาก
ท่ีสุด,  4 =มาก,  3 = ปานกลาง,  2 = นอ้ย  1 = นอ้ยท่ีสุด  
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4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดใ้ช้เคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึน ไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ (Inquiry-based: 5Es) เพื่อสนบัสนุนทกัษะการคิดวิเคราะห์ จ านวน 3 แผน 2) แบบประเมินผล
สะทอ้นกลบัการใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยน าเคร่ืองมือมาท าการทดลองสอน (Pilot) กบั
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 6 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 เพื่อศึกษาความเขา้ใจ ความ
เหมาะสมในการใชภ้าษา เวลา และเน้ือหา โดยสังเกตพฤติกรรมนกัเรียน ขณะท่ีเรียน การแสดงท่าทีสงสัย
หรือไม่เขา้ใจช่วงใด ต าแหน่งใด บนัทึกขอ้บกพร่องของบทเรียน พร้อมสัมภาษณ์ผู ้เ รียน และสังเกต
ผลการพ ัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ จากการปฏิบ ัติกิจกรรมในขั้นที่  3 การอธิบายและลง
ข้อสรุป และขั้นท่ี 4 การขยายความรู้ และการท าแบบทดสอบในขั้นท่ี 5 การประเมินผล 
5. ผลการน าเคร่ืองมือไปใช้ 
5.1  การใช้แผนการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based: 5Es) เพื่อ
สนบัสนุนทกัษะการคิดวเิคราะห์ ประกอบดว้ยขั้นตอนการจดัการเรียนการสอน 5 ขั้น ดงัน้ี  
  ขั้นท่ี 1 การสร้างความสนใจ โดยครูน าเสนอสถานการณ์ผา่นเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ชนิด LCD 
และครูใหน้กัเรียนถามค าถามดว้ยการเขียนค าถามลงในกระดาษ  
 ขั้นท่ี 2 การส ารวจและคน้หา ครูให้นักเรียนแต่ละคนเลือกขอ้มูลให้ได้เน้ือหาตามหัวขอ้ท่ี
ก าหนด 
 ขั้นท่ี 3 การอธิบายและลงขอ้สรุป ครูใหน้กัเรียนแต่ละคนวเิคราะห์เน้ือหาจากบทความ ดว้ยการ
แยะแยะเน้ือหา 3 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) สาเหตุ 2) ผลกระทบ 3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งสาเหตุและผลกระทบ 
แลว้เขียนสรุปผลการวิเคราะห์ให้ไดเ้น้ือหา 3 ประเด็น โดยมีความยาวของเน้ือหาท่ีสรุป 7-10 บรรทดั   
(ดงัตวัอยา่งผลงานนกัเรียนจากการปฏิบติัการวิเคราะห์บทความเร่ือง “โซเชียลมีเดียกบัสังคมไทย” และ
ภาพประกอบการปฏิบติักิจกรรม ในภาคผนวก ข) 
 ขั้นท่ี 4 การขยายความรู้ ครูใหน้กัเรียนน าเสนอผลการวเิคราะห์เน้ือหาจากบทความ โดยให ้
 นกัเรียนแต่ละกลุ่มซ่ึงมีจ านวน สมาชิก 3 คน ผลดัเปล่ียนกนัน าเสนอผลการวิเคราะห์เน้ือหาจาก
บทความ 3 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) สาเหตุ 2) ผลกระทบ 3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งสาเหตุและผลกระทบ และ
ซกัถามค าถามจากการน าเสนอภายในกลุ่มเดียวกนั (ดงัตวัอย่างผลการน าเสนอการวิเคราะห์บทความ 
“โซเชียลมีเดียกบัสังคมไทย” และภาพประกอบการปฏิบติักิจกรรม ในภาคผนวก ข) 
 ขั้นท่ี 5 การประเมินผล ครูทดสอบนกัเรียน ดว้ยการให้นกัเรียนท าแบบทดสอบประเภทอตันยั 
จ านวน 2 ขอ้ (10 คะแนน) เพื่อวดัทกัษะการคิดวเิคราะห์ 2 ดา้น ดงัน้ี 
      1) ดา้นการวเิคราะห์สาเหตุ และผลกระทบ  
      2) ดา้นการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งสาเหตุและผลกระทบ  
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5.2  ผลการใชว้ิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อสนบัสนุนทกัษะการคิดวิเคราะห์ จากการทดลองกบั
นกัเรียนกลุ่มทดลอง จ านวน 6 คน ปรากฏผลดงัตารางท่ี 2 และ 3  
 
ตารางท่ี 2  แสดงพฒันาการทกัษะการคิดวเิคราะห์ จากการปฏิบติัแต่ละแผน 

ทกัษะการวเิคราะห์ 
แผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ี 1 

แผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ี 2 

แผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ี 3 

X  .D.S  X  .D.S  X  .D.S  
การแยกแยะ สาเหตุ, ผลกระทบ,
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสาเหตุและ
ผลกระทบ จากสถานการณ์ 

3.33 0.52 3.67 0.82 4.00 0.63 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์เน้ือหา 3.50 0.55 3.67 0.52 4.17 0.41 
เฉล่ีย 3.42 0.52 3.67 0.51 4.08 0.52 

 
จากตารางท่ี 2 พฒันาการทกัษะการคิดวิเคราะห์ จากการปฏิบติักิจกรรมขั้นอธิบายและลง

ขอ้สรุป และขั้นขยายความรู้ในแต่ละแผน จ านวน 3 แผน ทดลองกบันกัเรียน จ านวน 6 คน พบวา่ ไม่มี
ความแตกต่างทางนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีค่า (Sig. = .80) แต่เมื่อพิจารณาจากค่าเฉล่ีย 
พบวา่มีการเปล่ียนแปลงทางดา้นทกัษะการคิดวเิคราะห์เกิดข้ึนโดยมีแนวโนม้สูงข้ึน  

 
ตารางท่ี 3  แสดงพฒันาการทกัษะการคิดวเิคราะห์ จากการทดสอบขั้นประเมินผลในแต่ละแผน 

ทกัษะการวเิคราะห์ 
แผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ี 1 

แผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ี 2 

แผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ี 3 

X  .D.S  X  .D.S  X  .D.S  
การวเิคราะห์สาเหตุ และผลกระทบ 3.00 0.63 3.50 0.55 3.67 0.52 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
สาเหตุและผลกระทบ 

3.00 0.63 3.17 0.75 3.83 0.41 

เฉล่ีย 3.00 0.60 3.33 0.65 3.75 0.45 
 
จากตารางท่ี 3 พฒันาการทกัษะการคิดวิเคราะห์ จากการทดสอบขั้นประเมินผลในแต่ละแผน 

จ านวน 3 แผน ซ่ึงทดลองกบันกัเรียน จ านวน 6 คน พบว่า ไม่มีความแตกต่างทางนยัส าคญัทางสถิติท่ี
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ระดบั .05 โดยมีค่า (Sig. = .59) และเม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ีย พบวา่มีการเปล่ียนแปลงทางดา้นทกัษะการ
คิดวเิคราะห์เกิดข้ึน โดยมีแนวโนม้สูงข้ึนเช่นกนั  
5.3  การประเมินผลสะท้อนกลับการใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยนักเรียนเป็นผู ้ประเมิน       
ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4 

 
ตารางท่ี 4  แสดงการประเมินผลสะทอ้นกลบัของนกัเรียนกลุ่มทดลอง จ านวน 6 คน จากการใชว้ิธีสอน

แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based: 5Es) เพื่อสนบัสนุนทกัษะการคิดวิเคราะห์ จ านวน 3 
แผน 

 

รายการประเมิน 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 

X  S.D. 
ระดบัความ
คิดเห็น X  S.D. 

ระดบัความ
คิดเห็น X  S.D. 

ระดบัความ
คิดเห็น 

ดา้นวธีิการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry-based : 5Es) 
1. ครูน าเสนอ
สถานการณ์ได้
สอดคลอ้งกบับทเรียน
และน่าสนใจ 

         

4.17 0.75 มาก 4.50 0.55 มาก 4.67 0.52 มากท่ีสุด 

2. ครูแนะน าวิธีการ
เลือกขอ้มูลใหไ้ด้
เน้ือหาตรงกบัหวัขอ้ท่ี
ก าหนด 

4.33 0.82 มาก 4.50 0.84 มาก 4.67 0.52 มากท่ีสุด 

3. ครูอธิบายวธีิการ
วเิคราะห์เน้ือหาจาก
บทความไดช้ดัเจน 

3.83 0.75 มาก 4.17 0.75 มาก 4.33 1.03 มาก 

4. ครูอธิบายวธีิการ
น าเสนอผลการ
วเิคราะห์เน้ือหาและ
การตอบ 
ค าถามไดช้ดัเจน 

4.33 0.82 มาก 4.33 0.82 มาก 4.50 0.84 มาก 

5. ครูอธิบายวธีิการท า
แบบทดสอบและแจง้

4.17 0.75 มาก 4.17 0.75 มาก 4.33 1.03 มาก 
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รายการประเมิน 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 

X  S.D. 
ระดบัความ
คิดเห็น X  S.D. 

ระดบัความ
คิดเห็น X  S.D. 

ระดบัความ
คิดเห็น 

ผลการทดสอบให้
นกัเรียนไดรั้บทราบ
อยา่งสม ่าเสมอ 
สรุปดา้นวธีิการสอน
แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (Inquiry-
based: 5Es) 

4.17 0.75 มาก 4.33 0.71 มาก 4.50 0.78 มาก 

ดา้นการปฏิบติังาน
กลุ่ม 
6. ครูจดัใหน้กัเรียนเขา้
ร่วมเป็นกลุ่มเพ่ือให้
นกัเรียนช่วยกนัสืบคน้
ขอ้มูล 

         

4.33 0.52 มาก 4.50 0.55 มาก 4.33 0.52 มาก 

7. ครูใหน้กัเรียน
ตรวจสอบผลการ
เลือกขอ้มูลใหต้รงกบั
เพ่ือนในกลุ่ม 

4.33 0.82 มาก 4.00 0.89 มาก 4.17 0.98 มาก 

8. ครูแนะน าให้
นกัเรียนถามค าถาม
เพ่ือนท่ีน าเสนออยา่ง
สม ่าเสมอ 

4.17 0.75 มาก 4.00 0.63 มาก 4.50 0.84 มาก 

9. ครูแนะน าให้
นกัเรียนปฏิบติัหนา้ท่ี
ตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากกลุ่ม 

4.17 0.75 มาก 4.17 0.98 มาก 4.33 0.82 มาก 

10. ครูแนะน าให้
นกัเรียนช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกนัในขณะ
ปฏิบติังาน 

4.00 0.63 มาก 4.17 0.98 มาก 4.33 1.21 มาก 

สรุปดา้นการ
ปฏิบติังานกลุ่ม 

4.20 0.66 มาก 4.17 0.79 มาก 4.33 0.84 มาก 
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รายการประเมิน 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 

X  S.D. 
ระดบัความ
คิดเห็น X  S.D. 

ระดบัความ
คิดเห็น X  S.D. 

ระดบัความ
คิดเห็น 

ดา้นการพฒันาทกัษะ
การคิดวเิคราะห์ 
11. ครูกระตุน้ให้
นกัเรียนถามค าถามเพื่อ
น าไปสู่ทกัษะการคิด
วเิคราะห์   

         

4.17 0.41 มาก 4.33 0.82 มาก 4.33 0.82 มาก 

12. ครูแนะน าให้
นกัเรียนเลือกขอ้มูลให้
ไดเ้น้ือหาตรงตาม
หวัขอ้ท่ีก าหนด 

4.50 0.55 มาก 4.50 0.84 มาก 4.50 0.55 มาก 

13. ครูแนะน าให้
นกัเรียนวเิคราะห์
สาเหตุ  

4.33 0.52 มาก 4.67 0.52 มากท่ีสุด 4.50 0.55 มาก 

14. ครูแนะน าให้
นกัเรียนวเิคราะห์
ผลกระทบ  

4.17 0.75 มาก 4.50 0.84 มาก 4.50 0.84 มาก 

15. ครูแนะน าให้
นกัเรียนวเิคราะห์
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
สาเหตุและผลกระทบ 

4.17 0.75 มาก 4.50 0.84 มาก 4.83 0.41 มากท่ีสุด 

สรุปดา้นการพฒันา
ทกัษะการคิด
วเิคราะห์ 

4.27 0.58 มาก 4.50 0.73 มาก 4.53 0.63 มากท่ีสุด 

สรุปทุกดา้น 4.21 0.66 มาก 4.33 0.75 มาก 4.46 0.75 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4 แสดงการประเมินผลสะทอ้นกลบั ของนกัเรียนกลุ่มทดลอง จ านวน 6 คน จากการ
ใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based: 5Es) เพื่อสนับสนุนทกัษะการคิดวิเคราะห์ โดย
ประเมินผลสะทอ้นกลับหลังการจดัการเรียนรู้แต่ละแผน ซ่ึงประกอบด้วยด้านวิธีการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ (Inquiry-based: 5Es) ดา้นการปฏิบติังานกลุ่ม ดา้นการพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
พบวา่ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาในภาพรวม แต่ละแผนพบวา่ แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 
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อยูใ่นระดบัมาก ( X =4.21, .D.S = 0.66) , แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 อยูใ่นระดบัมาก ( X =4.33, .D.S = 
0.75) และแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 อยูใ่นระดบัมาก ( X =4.46, .D.S = 0.75)  
6. การอภิปรายผลการน าเคร่ืองมือไปใช้ 
  จากผลการทดลองใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based: 5Es) กบันกัเรียนในกลุ่ม
ทดลอง (Pilot) จ  านวน 6 คน พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่เขา้ใจเน้ือหาและภาษาท่ีใชใ้นกิจกรรมการเรียน
การสอน ส่วนดา้นเวลาในการจดักิจกรรมมีความเหมาะสม ผลจากการปฏิบติักิจกรรมขั้นอธิบายและลง
ขอ้สรุป ขั้นขยายความรู้  และผลการทดสอบขั้นประเมินผล พบว่า นักเรียนมีการเปล่ียนแปลง
ทางดา้นทกัษะการคิดวเิคราะห์ นอกจากนั้นการประเมินผลสะทอ้นกลบัการใชว้ิธีสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ของนักเรียนยงัอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีผูว้ิจยัได้ศึกษาวิธีการสอนแบบสืบเสาะหา ความรู้ จาก
ทฤษฎีของ Dewey (1938), Franklin (2002), Bruce (2003), Ontario (2010) และเลือกกิจกรรมท่ี
เหมาะสมกบัผูเ้รียน ไดแ้ก่ การน าเสนอสถานการณ์ การถามค าถาม การเลือกขอ้มูล การวิเคราะห์ การ
สรุป การน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล และการทดสอบหลงัแผนการจดัการเรียนรู้ โดยด าเนินการจดัการ
เรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้ตามขั้นตอนการสอน 5Es ของสถาบนัส่งเสริมการสอน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.)  
   ผูว้ิจยัมีขอ้สังเกตในการใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based: 5Es) เพื่อสนบัสนุน
ทกัษะการคิดวเิคราะห์ คือ 1) ครูควรกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีโอกาสแสดงออกทั้งดา้นการท ากิจกรรมและการ
แสดงความคิดเห็น ให้โอกาสผูเ้รียนโตต้อบ ตั้งค  าถาม 2) ให้ผูเ้รียนรู้จกัสืบคน้ขอ้มูล คดัเลือกขอ้มูล 
วิเคราะห์รายละเอียด เช่ือมโยงความเก่ียวขอ้ง 3) การวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ควรวดัก่อน
การสอน ระหว่างสอน (ทุกบทเรียน/หน่วยการเรียนรู้) และหลงัการสอน โดยท าอย่างสม ่าเสมอ และ
ต่อเน่ือง นกัเรียนมีการเปล่ียนคะแนนเฉล่ียพฒันาการทกัษะการคิดวิเคราะห์ จากการปฏิบติัแต่ละแผน
เพิ่มข้ึนเป็นล าดบั 
7. ข้อเสนอแนะจากผู้วจัิย 
  ผูว้ิจยัมีข้อเสนอแนะว่า การใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based: 5Es) เพื่อ
สนับสนุนทกัษะการคิดวิเคราะห์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้กบัการสอนในวิชาอ่ืนๆ อีกทั้งยงัสามารถ
น าไปประยุกตใ์ชใ้นการสนบัสนุนทกัษะการคิดอ่ืนๆ โดยครูผูส้อนควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้
สอดคลอ้งกบัรายวชิาและทกัษะการคิดนั้นๆ  
8. ผู้วจัิย 
 มทันา  ดวงกลาง จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ครุศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา จาก
วิทยาลยัครูนครราชสีมา ปริญญาโท  ครุศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถมัภ ์ก าลงัศึกษาระดบัปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ภาคผนวก  ก แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based: 5 Es) 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 นกัเรียน
จ านวน 21 คน  โรงเรียนองครักษ ์ จงัหวดันครนายก  
1. ช่ือเร่ือง (Topic)  : โซเชียลมีเดีย 
2. ระยะเวลา (Time Length of Class) : 2 ชัว่โมง 
3. ประเด็นการสอน (Specific Teaching Point) :  วิเคราะห์ปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร เร่ืองโซเชียลมีเดีย  
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ (Objectives in terms of learning outcome) : นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหา
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง โซเชียลมีเดีย ดว้ยการแยกแยะเน้ือหา 3 ประเด็น ไดแ้ก่   
 1) สาเหตุการใช้โซเชียลมีเดีย 
  2) ผลกระทบจากการใชโ้ซเชียลมีเดีย  
 3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งสาเหตุและผลกระทบของการใชโ้ซเชียลมีเดีย   
5. รายละเอยีดเวลาเรียน (Details of Time Length of Class) : 120 นาที 110+10   
5 นาที     ครูอธิบายจุดประสงค์การเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั เน้ือหา กิจกรรมการเรียน งานท่ีตอ้ง

ปฏิบติั การวดัประเมินผล การสะทอ้นกลบัของนกัเรียน และการสะทอ้นกลบัของครู 

http://www.brynmawr.edu/biology/
http://www.brynmawr.edu/biology/franklin/InquiryBasedScience.html
http://www.visualthinkingmagic.com/framework/competencies/analytical-think
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5 นาที  ครูเตรียมความพร้อมนกัเรียนดว้ยการแบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็นกลุ่มละ 3 คน จ านวน 7  กลุ่ม 
เพื่อจบัสลากหวัขอ้ในการสืบคน้ขอ้มูลเร่ืองโซเชียลมีเดีย โดยให้นักเรียนในห้องยกมือเสนอ
ช่ือหัวหน้ากลุ่มจ านวน 7 คน และนักเรียนคนอ่ืนๆ เลือกเขา้เป็นสมาชิกในกลุ่ม 

5 นาที ครูใหต้วัแทนกลุ่มละ 1 คน จบัสลากหวัขอ้เร่ืองโซเชียลมีเดีย จ านวน 7 หวัขอ้ เพื่อสืบคน้ขอ้มูล
เร่ืองโซเชียลมีเดีย ตามหวัขอ้ท่ีก าหนด โดยเรียงล าดบัหวัขอ้จากเน้ือหาท่ีเป็นความรู้กวา้งไปหา
เน้ือหาท่ีเป็นความรู้เฉพาะ ดงัน้ี 1) ลกัษณะของโซเชียลมีเดีย 2) พฒันาการของโซเชียลมีเดีย 3) 
แอพพลิเคชัน่ท่ีนิยมในโซเชียลมีเดีย 4) โซเชียลมีเดียกบัการศึกษา 5) แนวโนม้การใชโ้ซเชียล
มีเดีย 6) สาเหตุของการใชโ้ซเชียลมีเดีย 7) ผลกระทบของโซเชียลมีเดีย 

10 นาที กจิกรรมการเรียนรู้ข้ันที ่1 การสร้างความสนใจ โดยครูน าเสนอสถานการณ์การใชโ้ซเชียลมีเดีย หวัขอ้ 
“ลูกจ้างกว่า 30 ราย โดนไล่ออกเพราะแชตในเวลางาน” ผ่านเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ชนิด LCD 
และครูอ่านขอ้ความสถานการณ์ให้นกัเรียนฟัง หลงัจากนั้นครูให้นกัเรียนแต่ละคนถามค าถาม
เก่ียวกบัการใชโ้ซเชียลมีเดีย โดยนกัเรียนเขียนค าถามลงในกระดาษ  

15 นาที  กิจกรรมการเรียนรู้ขั้นที่ 2 การส ารวจและค้นหา ครูให้นกัเรียนแต่ละคนเลือกขอ้มูลเร่ืองโซเชียล
มีเดีย ตามหวัขอ้ท่ีก าหนดในการจบัสลากจ านวน 7 หวัขอ้ จากการสืบคน้ในเวบ็ไซตอิ์นเทอร์เน็ต 
โดยเลือกขอ้มูลใหไ้ดเ้น้ือหาตรงกบัหวัขอ้ท่ีก าหนด   

20 นาที  กจิกรรมการเรียนการสอนขั้นที่ 3 การอธิบายและลงข้อสรุป ครูให้นกัเรียนแต่ละคนวิเคราะห์เน้ือหา
จากบทความเร่ือง “โซเชียลมีเดียกับสังคมไทย” ดว้ยการแยกแยะเน้ือหา 3 ประเด็น ไดแ้ก่ (1) 
สาเหตุการใชโ้ซเชียลมีเดีย (2) ผลกระทบจากการใชโ้ซเชียลมีเดีย (3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งสาเหตุ
และผลกระทบของการใช้โซเชียลมีเดีย และเขียนสรุปผลการวิเคราะห์ให้ได้เน้ือหา 3 ประเด็น 
โดยมีความยาวของเน้ือหาท่ีสรุป 7-10 บรรทดั  

20 นาที กิจกรรมการเรียนการสอนขั้นที่ 4 การขยายความรู้ ครูให้นกัเรียนน าเสนอผลการวิเคราะห์เน้ือหา
จากบทความ เร่ือง “โซเชียลมีเดียกับสังคมไทย” โดยให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มซ่ึงมีจ านวนสมาชิก 3 
คน ผลดัเปล่ียนกนัน าเสนอผลการวิเคราะห์เน้ือหาจากบทความ 3 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) สาเหตุของ
การใช้โซเชียลมีเดีย 2) ผลกระทบจากการใชโ้ซเชียลมีเดีย 3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งสาเหตุ
และผลกระทบของการใชโ้ซเชียลมีเดีย และซกัถามค าถามจากการน าเสนอภายในกลุ่มเดียวกนั 
ผูน้ าเสนอใชเ้วลาในการน าเสนอและตอบค าถามคนละ 5 นาที  นกัเรียนคนอ่ืนๆ ในกลุ่มท่ียงัไม่ได้
น าเสนอ หรือน าเสนอเรียบร้อยแลว้ เป็นผูป้ระเมินการน าเสนอของนกัเรียนผูน้ าเสนอ หลงัจากทุก
คนในกลุ่มน าเสนอเสร็จเรียบร้อย ตวัแทนนกัเรียนแต่ละกลุ่มใชเ้วลา 5 นาที ในการสรุปคะแนน
การน าเสนอของทุกคนในกลุ่ม  
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20 นาที  กิจกรรมการเรียนการสอนขั้นที่ 5 การประเมินผล ครูทดสอบนกัเรียน ดว้ยการให้นกัเรียนท า
แบบทดสอบประเภทอตันยั จ านวน 2 ขอ้ (10 คะแนน) เพื่อวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์ 2 ดา้น 
ดงัน้ี 

   1) ด้านการวิเคราะห์สาเหตุการใช้โซเชียลมีเดีย และผลกระทบจากการใช้โซเชียลมีเดีย  
2)  ดา้นการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งสาเหตุและผลกระทบของการใชโ้ซเชียลมีเดีย    

5 นาที   สรุปบทเรียน โดยครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียน ดว้ยการสรุปค าตอบจากค าถามใน 
กิจกรรมขั้นท่ี 1 จ  านวน 3 ค าถาม ไดแ้ก่ 1) สาเหตุการใช้โซเชียลมีเดีย 2) ผลกระทบการใช้
โซเชียลมีเดีย 3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งสาเหตุและผลกระทบของการใชโ้ซเชียลมีเดีย  

5 นาที  ครูและนกัเรียนประเมินผลสะทอ้นกลบัการใชว้ิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  (Inquiry-based : 
5Es) 

 ปิดการเรียนการสอนทกัษะการคิดวเิคราะห์เร่ืองโซเชียลมีเดีย 
…………………………………….. 

6. ขั้นตอนการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน (Interactive Learning Activities Procedure)  
6.1 ครูกล่าวสนทนาทักทายกับนัก เ รียน และอธิบายวัตถุประสงค์การเ รียน ผลการเ รียน 
ท่ีคาดหวงั เน้ือหา กิจกรรมการเรียน งานท่ีตอ้งปฏิบติั การวดัประเมินผล การสะทอ้นกลบัของนกัเรียน 
และการสะทอ้นกลบัของครู โดยใชเ้วลา 5 นาที 
6.2  ครูให้นกัเรียนแบ่งกลุ่มละ 3 คน จ านวน 7 กลุ่ม เพื่อจบัสลากหวัขอ้เร่ืองโซเชียลมีเดียและสืบคน้
ขอ้มูลเร่ืองโซเชียลมีเดีย ในหวัขอ้ท่ีจบัสลากได ้โดยใชเ้วลา 5 นาที มีขั้นตอนการแบ่งกลุ่มดงัน้ี  

1) ครูให้นกัเรียนช่วยกนัยกมือและกล่าวเสนอช่ือตวัแทนนกัเรียน จ านวน 7 คน เพื่อท าหนา้ท่ี
หัวหน้ากลุ่ม และให้นกัเรียนคนอ่ืนๆ เลือกเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มตามความสมคัรใจกบัหัวหน้ากลุ่มท่ี
เตรียมไว ้ 

2) ครูแจกกระดาษให้หัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มเขียนช่ือสมาชิกลงในกระดาษท่ีครูแจกให้ และ
ร่วมกนั ตั้งช่ือกลุ่ม  แบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบ ไดแ้ก่ หวัหนา้กลุ่ม เลขานุการกลุ่ม และผูช่้วยเลขานุการกลุ่ม  
6.3  ครูให้ตวัแทนกลุ่มจ านวน 1 คน จบัสลากหัวขอ้ เพื่อสืบคน้ขอ้มูลเร่ืองโซเชียลมีเดีย จ านวน 7 
หวัขอ้ โดยใชเ้วลา 5 นาที ซ่ึงเรียงล าดบัหวัขอ้จากเน้ือหาท่ีเป็นความรู้กวา้งไปหาเน้ือหาท่ีเป็นความรู้
เฉพาะ ดงัน้ี 
 หวัขอ้ท่ี 1 ลกัษณะของโซเชียลมีเดีย   
 หวัขอ้ท่ี 2 พฒันาการของโซเชียลมีเดีย 
 หวัขอ้ท่ี 3 แอพพลิเคชัน่ท่ีนิยมในโซเชียลมีเดีย 
 หวัขอ้ท่ี 4 โซเชียลมีเดียกบัการศึกษา 
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 หวัขอ้ท่ี 5 แนวโนม้การใชโ้ซเชียลมีเดีย 
  หวัขอ้ท่ี 6 สาเหตุการใชโ้ซเชียลมีเดีย   
  หวัขอ้ท่ี 7 ผลกระทบของการใชโ้ซเชียลมีเดีย 
  เร่ิมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based: 5Es) 
ประกอบดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ (10 นาที)  

1)  ครูน าเสนอสถานการณ์การใชโ้ซเชียลมีเดีย หัวขอ้ “ลูกจ้างกว่า 30 ราย โดนไล่ออกเพราะ
แชตในเวลางาน” ซ่ึงคดัลอกมาจากเว็บไซต์ http://www.saijai.net/frontEnd/newsHtml.jsp?id=GTA 
โดยน าเสนอผา่นเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ชนิด LCD และครูอ่านสถานการณ์ใหน้กัเรียนฟัง ดงัน้ี 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2)  ครูกระตุ้นให้นักเรียนถามค าถาม โดยสนทนากับนักเรียนและถามค าถาม ดังน้ี “จาก
สถานการณ์ท่ีครูน าเสนอ นกัเรียนสามารถตั้งค  าถามเพื่อศึกษาปัญหาการใช้โซเชียลมีเดียไดอ้ย่างไร”  

 

    “ลูกจ้างกว่า 30 ราย โดนไล่ออกเพราะแชตในเวลางาน” 
 
  ขอ้มูลจริงท่ีไดรั้บการเปิดเผยจากสภาองคก์ารนายจา้งแห่งประเทศไทย สะทอ้น
พฤติกรรมติดโซเชียลมีเดียของพนกังานจนส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานขั้นรุนแรง และจ าตอ้ง
ถูกปลดออกจากงานตามระเบียบ 
               พฤติกรรมของชาวสังคมกม้หนา้เร่ิมส่งผลกระทบอยา่งเล่ียงไม่ได ้โดยเฉพาะในกลุ่ม
คนท างานผูไ้ร้ส านึก ขาดความรับผดิชอบ คงไม่แปลกท่ีจะเสียงานเสียการ เพราะเป็นทาส
โซเชียลมีเดีย ติดโซเชียลงอมแงม ในเวลาท างานเอาแต่นัง่แชตไลน์, แชตเฟซบุก๊ ฯลฯ ซ่ึงก่อน
หนา้น้ีกลุ่มขา้ราชการน าร่องถูกสั่งหา้มใชค้อมพิวเตอร์ หรือเคร่ืองมือส่ือสารของราชการเพื่อใช้
งานโซเชียลมีเดียในเร่ืองส่วนตวั เช่น เล่นเฟซบุค๊ เล่นไลน์ เพราะถูกร้องเรียนวา่ไม่เหมาะสม  
              แมก้ฎหมายอาจไม่ระบุชดัวา่การแชตในเวลาท างานเป็นความผิด แต่เม่ือพฤติกรรม
เหล่าน้ีสร้างความเสียหายต่องาน และสอดคลอ้งกบัระเบียบปฏิบติัของทางบริษทั ขณะท่ีมีการ
ตกัเตือนแลว้ยงักระท าความผดิซ ้ าซาก 'นายจ้าง' สามารถบอกเลิกจา้งไดท้นัที โดยไม่ขดัต่อ
กฎหมาย 
 

ท่ีมา : http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9580000017078 
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และครูให้นกัเรียนถามค าถามเก่ียวกบัการใชโ้ซเชียลมีเดีย โดยเขียนค าถามลงในกระดาษใบกิจกรรมท่ี 
7.1  
  3)  ครูเช่ือมโยงเขา้สู่บทเรียน โดยคดัเลือกค าถามท่ีนกัเรียนถาม จ านวน 3 ค าถาม ซ่ึงเป็นค าถาม
เก่ียวกบั 1) สาเหตุการใชโ้ซเชียลมีเดีย 2) ผลกระทบจากการใชโ้ซเชียลมีเดีย 3) ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
สาเหตุและผลกระทบของการใชโ้ซเชียลมีเดีย อยา่งละ 1 ค าถาม และครูอ่านค าถามท่ีคดัเลือกให้นกัเรียน
ฟัง  
ใบกจิกรรมที ่7.1 ถามค าถามจากสถานการณ์ 
ช่ือ-สกุล…………………………………………………….......…เลขที่…..…ห้อง…………… 
ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนถามค าถามเก่ียวกบัการใชโ้ซเชียลมีเดีย โดยเขียนค าถามลงในช่องวา่งต่อไปน้ี  
 ……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 4)  ครูบนัทึกความถ่ีการถามค าถามของนกัเรียนโดยใชเ้กณฑ ์ดงัน้ี 
  

ความถ่ีการถามค าถาม  
นกัเรียนถามค าถาม  4 ค าถามข้ึนไป  
นกัเรียนถามค าถาม  3 ค าถาม  
นกัเรียนถามค าถาม  2 ค าถาม  
นกัเรียนถามค าถาม  1 ค าถาม  
นกัเรียนไม่มีการถามค าถาม   

 
ขั้นที ่2 การส ารวจและค้นหา (15 นาที) 
 1)  ครูให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัสืบคน้ขอ้มูลเร่ืองโซเชียลมีเดีย จากเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต 
ตามหวัขอ้ท่ีจบัสลากได ้จ านวน 7 หวัขอ้ ดงัน้ี 
    กลุ่มท่ี 1  สืบคน้หวัขอ้ ลกัษณะของโซเชียลมีเดีย   
   กลุ่มท่ี 2  สืบคน้หวัขอ้ พฒันาการของโซเชียลมีเดีย 
   กลุ่มท่ี 3  สืบคน้หวัขอ้ แอพพลิเคชัน่ท่ีนิยมในโซเชียลมีเดีย 
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   กลุ่มท่ี 4  สืบคน้หวัขอ้ โซเชียลมีเดียกบัการศึกษา 
   กลุ่มท่ี 5  สืบคน้หวัขอ้ แนวโนม้การใชโ้ซเชียลมีเดีย 
    กลุ่มท่ี 6  สืบคน้หวัขอ้ สาเหตุของการใชโ้ซเชียลมีเดีย   
    กลุ่มท่ี 7  สืบคน้หวัขอ้ ผลกระทบของโซเชียลมีเดีย 
 2) ครูแนะน าหลกัการสืบคน้ขอ้มูลเร่ืองโซเชียลมีเดีย และแนะน าตวัอย่างเว็บไซต์ที่ใช้ใน
การสืบคน้ขอ้มูลเร่ืองโซเชียลมีเดีย  

 3) ครูให้นกัเรียนแต่ละคนเลือกขอ้มูลเร่ืองโซเชียลมีเดีย  จากการสืบคน้ให้ไดข้อ้มูลท่ีมีเน้ือหา
ตรงกบัหวัขอ้ท่ีก าหนด และเขียนขอ้มูลท่ีเลือกในใบกิจกรรท่ี 7.2 
 
ใบกิจกรรมที่ 7.2 การสืบค้นและเลือกข้อมูลเร่ืองโซเชียลมีเดีย 
ช่ือ-สกุล…………………………………………………….......…เลขที่…..…ห้อง…………… 
 

ค าช้ีแจง : การสืบคน้และเลือกขอ้มูลเร่ืองโซเชียลมีเดีย ปฏิบติัตามขั้นตอน ดงัน้ี 
  1) ให้นกัเรียนสืบคน้ขอ้มูลเร่ืองโซเชียลมีเดียจากเวบ็ไซต์อินเทอร์เน็ต ตามหัวขอ้ท่ีจบัสลาก  
จ านวน 7 หวัขอ้ ดงัน้ี 
   กลุ่มท่ี 1  สืบคน้หวัขอ้ ลกัษณะของโซเชียลมีเดีย   
   กลุ่มท่ี 2  สืบคน้หวัขอ้ พฒันาการของโซเชียลมีเดีย 
   กลุ่มท่ี 3  สืบคน้หวัขอ้ แอพพลิเคชัน่ท่ีนิยมในโซเชียลมีเดีย 
   กลุ่มท่ี 4  สืบคน้หวัขอ้ โซเชียลมีเดียกบัการศึกษา 
   กลุ่มท่ี 5  สืบคน้หวัขอ้ แนวโนม้การใชโ้ซเชียลมีเดีย 
    กลุ่มท่ี 6  สืบคน้หวัขอ้ สาเหตุของการใชโ้ซเชียลมีเดีย   
    กลุ่มท่ี 7  สืบคน้หวัขอ้ ผลกระทบของโซเชียลมีเดีย 
  2)  การสืบคน้ขอ้มูลเร่ืองโซเชียลมีเดีย ตามหวัขอ้ท่ีก าหนด มีขอ้แนะน า ดงัน้ี  
  2.1) เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองโซเชียลมีเดีย และเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ท่ีก าหนด 
  2.2) เน้ือหาท่ีสืบคน้ในเวบ็ไซตมี์ความยาวประมาณ 1 หนา้กระดาษ A4 
  2.3) ขอ้มูลท่ีสืบคน้มีเน้ือหาตรงกบัหวัขอ้ท่ีก าหนด   
  2.4) อา้งอิงเวบ็ไซตท่ี์สืบคน้ 

  2.5) ตวัอย่างเว็บไซต์ท่ีเก่ียวกับเร่ืองโซเชียลมีเดีย ได้แก่ 
 - http://www.slideshare.net/krunapon/social-media-5661152 
 -  http://gear.kku.ac.th/~krunapon/talks/socialmedia/kku-socialmedia.pdf 
 - http://www.brandbuffet.in.th/2015/04/best-20-social-media-2015/ 

http://gear.kku.ac.th/~krunapon/talks/socialmedia/kku-socialmedia.pdf
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 - https://sites.google.com/site/sociallearningandsocialmed/khun-prayochn-khxng-kar- 
   chi- sux-so-cheiy-lmi-deiy-pheux-kar-suksa 
 -  http://www.marketingoops.com/reports/infographic-reports/market-share-in-social-  
    network-2015-2016/ 
 - http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1373260559 

  3) ใหน้กัเรียนเลือกขอ้มูลเร่ืองโซเชียลมีเดีย ตามหวัขอ้ท่ีสืบคน้ และเขียนขอ้มูลท่ีเลือกลงใน
ช่องวา่งต่อไปน้ี 
  3.1) หัวข้อท่ีก าหนดในการสืบค้น คือ.………………………………………………. 
   3.2) ขอ้มูลท่ีนกัเรียนเลือก มีรายละเอียด ดงัน้ี……………………………..………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
  4)  ครูบนัทึกผลการเลือกขอ้มูลเร่ืองโซเชียลมีเดีย ในหัวขอ้ท่ีก าหนด จากการสืบคน้ โดยใช้
เกณฑ ์ดงัน้ี 
 

การเลือกขอ้มูล 
นกัเรียนเลือกขอ้มูลไดเ้น้ือหาตรงกบัหวัขอ้ท่ีก าหนดทั้งหมด 
นกัเรียนเลือกขอ้มูลไดเ้น้ือหาตรงกบัหวัขอ้ท่ีก าหนดส่วนใหญ่ 
นกัเรียนเลือกขอ้มูลไดเ้น้ือหาตรงกบัหวัขอ้ท่ีก าหนดเป็นบางส่วน 
นกัเรียนเลือกขอ้มูลไดเ้น้ือหาไม่ตรงกบัหวัขอ้ท่ีก าหนด 

 
 

ขั้นที ่3 การอธิบายและลงข้อสรุป  (20 นาที) 
1) ครูให้นกัเรียนแต่ละคนวิเคราะห์เน้ือหาจากบทความเร่ือง “โซเชียลมีเดียกับสังคมไทย” ดว้ย

การแยกแยะประเด็นของเน้ือหา 3 ประเด็น ซ่ึงก าหนดสีขอ้ความเพื่อแยกแยะประเด็นเน้ือหา 3 ประเด็น 
ดงัน้ี   

1.1) สาเหตุการใชโ้ซเชียลมีเดีย แสดงดว้ยขอ้ความสีแดง ไดแ้ก่ ความบนัเทิง ขายสินคา้ หา
ขอ้มูล  

1.2) ผลกระทบจากการใชโ้ซเชียลมีเดีย แสดงดว้ยขอ้ความสีม่วง ไดแ้ก่ น ามาซ่ึงความ
เดือดร้อน เสียหาย หรืออนัตรายถึงตวั 
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1.3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งสาเหตุและผลกระทบของการใชโ้ซเชียลมีเดีย แสดงดว้ยขอ้ความ
สีน ้ าเงิน ไดแ้ก่ ผูค้นนิยมใชส่ื้อสังคมออนไลน์มากข้ึน ยอ่มเปิดช่องทางหรือโอกาสให้ผูท่ี้ไม่ประสงคดี์
แฝงตวัเขา้ไปล่อลวง แสวงหาประโยชน์ หรือกระท าในส่ิงผดิ กฎหมายมากข้ึน 

2) ครูให้นกัเรียนแต่ละคนสรุปผลการวิเคราะห์เน้ือหาจากบทความเร่ือง “โซเชียลมีเดีย กับ
สังคมไทย” ในใบกิจกรรมท่ี 7.3 โดยเขียนสรุปผลการวิเคราะห์ให้ไดเ้น้ือหาครบ 3 ประเด็นไดแ้ก่ 1) 
สาเหตุการใชโ้ซเชียลมีเดีย 2) ผลกระทบจากการใชโ้ซเชียลมีเดีย 3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุและผล
ของการ 
ใชโ้ซเชียลมีเดีย และมีความยาวของเน้ือหาท่ีสรุป 7-10 บรรทดั  
 
ใบกิจกรรมที่ 7.3 วิเคราะห์เนื้อหาจากบทความเร่ือง โซเชียลมีเดียกบัสังคมไทย 
ช่ือ-สกุล…………………………………………………….......…เลขที่…..…ห้อง…………… 
ค าช้ีแจง : การวเิคราะห์เน้ือหาจากบทความเร่ือง โซเชียลมีเดียกบัสังคมไทย ปฏิบติัตามขั้นตอน ดงัน้ี 
   1)  ใหน้กัเรียนอ่านบทความเร่ืองโซเชียลมีเดียกบัสังคมไทย ต่อไปน้ี 
โซเชียลมีเดียกบัสังคมไทย 
                ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แจง้ผลส ารวจพฤติกรรมการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตในเมืองไทยว่า ล่าสุดคนไทยประมาณ 30% ใช้งานเน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ (Social 
Media) เฉล่ียสูงถึง 50.4 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ หรือมีคนไทยราว 21 ลา้นคน ใชเ้วลาประมาณ 7.2 ชัว่โมงต่อ
วนั (เกือบ 1 ใน 3 ของวนั) ขลุกอยูก่บัอินเตอร์เน็ต ทั้งเพื่อความบนัเทิง ขายสินคา้ หาขอ้มูล หรือใชเ้พื่อ
การอ่ืนใด ก็ตาม โดยนิยมใชง้านผา่นทางโทรศพัทมื์อถือมากกวา่ใชผ้า่นช่องทางอ่ืนๆ เฉพาะการใชง้าน 
“เน็ต” ผา่นโทรศพัทมื์อถือ เพื่อคุยกนั ในโซเชียลมีเดีย หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภท เฟซบุ๊ก 
ไลน์ ทวิตเตอร์ หรือ อินสตาแกรม (ไอจี) ไดรั้บความนิยมพุ่งพรวดสูงถึง 78.2% สัดส่วนการใชเ้น็ตผา่น
มือถือ เพื่ออ่านขอ้มูลข่าวสาร มีเพียง 57.6% และใชเ้พื่อ การคน้ควา้หาความรู้ มีแค่ 56.5% เทียบกบัการใช้
งานเน็ตผา่นทางคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ถูกใชเ้พื่อการ รับ–ส่งอีเมล มากท่ีสุดถึง 82.6% ใชเ้พื่อคน้ควา้
หาขอ้มูลต่างๆ 73.3% และใชเ้พื่ออ่านข่าวสารอีก 63.8% เห็นไดว้า่ยิ่งส่ือสังคมออนไลน์ อยา่ง เฟซบุ๊ก 
ไลน์ ทวิตเตอร์ ยูทูบ และ อินสตาแกรม เปิดโอกาสให้บุคคลทัว่ไปสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นได ้
ไดรั้บความนิยมเพียงไร ก็ยิง่กระตุน้ใหเ้กิดการใชง้านอินเตอร์เน็ตในสังคมไทยและสังคมโลกดว้ยอตัรา
เติบโตท่ีก้าวกระโดดข้ึนเพียงนั้น อย่างไรก็ตาม การส่ือสารบนโลกไซเบอร์ (Cyberspace) ซ่ึงผูค้น
สามารถสัมผสัการเคล่ือนท่ีของภาพและขอ้มูลต่างๆ ผ่านทางสายตา จากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีได้อย่าง
รวดเร็ว จนเกือบจะเป็นเวลาเดียวกบัโลกแห่งความเป็นจริง ท่ามกลางความเสมือนจริงท่ีเกิดข้ึนยอ่มมีทั้ง
คุณอนนัตแ์ละโทษมหนัต์ตามมา เพราะยิ่งผูค้นนิยมใชส่ื้อสังคมออนไลน์มากเท่าใด ยอ่มเปิดช่องทาง
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หรือโอกาสให้ผูท่ี้ไม่ประสงคดี์แฝงตวัเขา้ไปล่อลวง แสวงหาประโยชน์ หรือกระท าในส่ิงผิด กฎหมาย
มากข้ึนเป็นเงาตามตวั ตวัอยา่งพื้นๆ การท่ีผูใ้ชโ้ซเชียลมีเดีย ท าการเช็กอิน ลงบนเฟซบุ๊ก จะส่งผลให้มี
การระบุสถานท่ี วนั เวลา วา่ขณะน้ีผูเ้ช็กอินปรากฏตวัอยู ่ณ ท่ีใด เท่ากบัเป็นการช้ีเป้าให้ผูไ้ม่ประสงคดี์
ทราบความเคล่ือนไหวของท่าน เช่น รู้วา่ท่านไดอ้อกจากจุดหน่ึงไปอยู ่ณ อีกจุดหน่ึงแลว้ ไม่ต่างกบัการ
ช้ีโพรงใหโ้จรดีๆน่ีเอง   
  ท านองเดียวกบั การแชร์ (แบ่งปัน) หรือ โพสต ์รูปภาพส่วนตวัลงบนเฟซบุ๊ก โดยตั้งค่าสถานะ
ไวท่ี้ “สาธารณะ” ซ่ึงจะท าให้ใครก็ไดท้ั้งท่ีเป็นเพื่อน หรือมิไดเ้ป็นเพื่อนกบัท่าน สามารถเห็นรูปภาพ
ของท่านไดทุ้กคน กรณีเช่นน้ีหากมีผูไ้ม่ประสงคดี์น ารูปภาพไปท าการตดัต่อ หรือน าไปใชใ้นทางท่ีไม่
เหมาะสม อาจน ามาซ่ึงความเดือดร้อน เสียหาย หรืออนัตรายถึงตวั ดังท่ีมกัปรากฏเป็นข่าว จึงมาสู่
ค าถาม ท าอย่างไรจึงจะให้สังคมไทยใช้โซเชียล มีเดียอย่างสร้างสรรค์ ไม่เกิดผลกระทบเชิงลบ 
นอกจากน้ียงัสามารถน าไปใชข้บัเคล่ือนเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบ เศรษฐกิจในยคุดิจิทลั 

ท่ีมา : http://www.thairath.co.th/content/493094.  

……………………………………. 
 
  2)  นักเรียนวิเคราะห์เน้ือหาจากบทความเร่ือง โซเชียลมีเดียกับสังคมไทย ด้วยการแยกแยะ
ประเด็นของเน้ือหา 3 ประเด็น ลงในตารางดา้นล่าง ไดแ้ก่ 1) สาเหตุการใชโ้ซเชียลมีเดีย 2) ผลกระทบ
จากการใชโ้ซเชียลมีเดีย 3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งสาเหตุและผลกระทบของการใชโ้ซเชียลมีเดีย 
 

สาเหตุการใชโ้ซเชียลมีเดีย 
ผลกระทบจากการใช ้
โซเชียลมีเดีย 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งสาเหตุและ
ผลกระทบของการใช ้
โซเชียลมีเดีย 

 
 
 

  

   
  3)  ให้นักเรียนสรุปผลการวิเคราะห์เน้ือหาจากบทความเร่ือง โซเชียลมีเดียกับสังคมไทยโดย
เขียนสรุปผลการวเิคราะห์ใหไ้ดเ้น้ือหาครบ 3 ประเด็นไดแ้ก่ 1) สาเหตุการใชโ้ซเชียลมีเดีย 2) ผลกระทบ
จากการใชโ้ซเชียลมีเดีย 3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งสาเหตุและผลกระของการใชโ้ซเชียลมีเดีย โดยมีความ
ยาวของเน้ือหาท่ีสรุป 7-10 บรรทดั ลงในช่องวา่งต่อไปน้ี 
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……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 

 4)  ครูประเมินทกัษะการคิดวเิคราะห์ โดยใชเ้กณฑก์ารวดัผลการวเิคราะห์ ดงัน้ี  
ระดบัคะแนน คุณภาพการวเิคราะห์ 
5 คะแนน นกัเรียนสามารถเขียนสรุปผลการวิเคราะห์เน้ือหาจากบทความเร่ืองโซเชียลมีเดียกบั

สังคมไทยถูกตอ้ง 3 ประเด็น โดยมีความยาวเน้ือหาท่ีสรุป 9-10 บรรทดั  
4 คะแนน นักเรียนสามารถเขียนสรุปผลการวิเคราะห์เน้ือหาถูกตอ้ง 3 ประเด็น มีความยาม

เน้ือหาท่ีสรุป 7-8 บรรทดั 
3 คะแนน นกัเรียนสามารถเขียนสรุปผลการวิเคราะห์เน้ือหาจากบทความเร่ืองโซเชียลมีเดียกบั

สังคมไทยถูกตอ้ง 2-3 ประเด็น โดยมีความยาวเน้ือหาท่ีสรุป 5-6 บรรทดั 
2 คะแนน นกัเรียนสามารถเขียนสรุปผลการวเิคราะห์เน้ือหาถูกตอ้ง 2 ประเด็น มีความยาวเน้ือหา

ท่ีสรุป 3-4 บรรทดั 
1 คะแนน นกัเรียนสามารถเขียนสรุปผลการวิเคราะห์เน้ือหาจากบทความเร่ืองโซเชียลมีเดียกบั

สังคมไทยถูกตอ้ง 1 ประเด็น โดยมีความยาวเน้ือหาท่ีสรุป 1-2 บรรทดั 
 
ขั้นที ่4  การขยายความรู้  (20 นาที) 
 1) ครูใหน้กัเรียนน าเสนอผลการวเิคราะห์เน้ือหาจากบทความเร่ือง“โซเชียลมีเดียกับสังคมไทย”  
โดยนกัเรียนแต่ละกลุ่มผลดัเปล่ียนกนัน าเสนอผลการวิเคราะห์เน้ือหาจากบทความ และซักถามค าถาม
ภายในกลุ่มเดียวกนั ซ่ึงนกัเรียนแต่ละคนใชเ้วลาในการน าเสนอและตอบค าถามคนละ 5 นาที  
โดยน าเสนอผลการวเิคราะห์เน้ือหา 3 ประเด็น ไดแ้ก่  
  1.1) สาเหตุการใชโ้ซเชียลมีเดีย   
   1.2) ผลกระทบจากการใชโ้ซเชียลมีเดีย  
  1.3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งสาเหตุและผลกระทบของการใชโ้ซเชียลมีเดีย   

2)  ครูให้นกัเรียนคนอ่ืนๆ ในกลุ่มท่ียงัไม่ไดน้ าเสนอหรือน าเสนอเรียบร้อยแลว้ เป็นผูป้ระเมิน
การน าเสนอผลการวิเคราะห์เน้ือหาจากบทความเร่ือง “โซเชียลมีเดียกับสังคมไทย” ของนกัเรียนผู ้
น าเสนอ โดยใช้เกณฑ์การประเมินในใบกิจกรรมท่ี 7.4 และบนัทึกคะแนนการน าเสนอในใบบนัทึก
คะแนนการน าเสนอ ซ่ึงประเมินผลการน าเสนอ 2 ดา้น ไดแ้ก่ 
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2.1) ด้านการน าเสนอผลการวิเคราะห์เน้ือหาจากบทความเร่ืองโซเชียลมีเดียกับ
สังคมไทย   โดยแยกแยะเน้ือหาได้ 3 ประเด็น ได้แก่ 
   (1) สาเหตุของการใช้โซเชียลมีเดีย  
  (2) ผลกระทบจากการใชโ้ซเชียลมีเดีย 
  (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างสาเหตุและผลกระทบของการใช้โซเชียลมีเดีย   
                      2.2) ด้านการตอบค าถามเกี่ยวกบัการวิเคราะห์เน้ือหาจากบทความเร่ืองโซเชียล
มีเดียกับสังคมไทย โดยผูน้ าเสนอสามารถตอบค าถามได้ชัดเจน และยกตวัอย่างประกอบการตอบ
ค าถาม ในขณะท่ีนักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการวิเคราะห์เน้ือหา ครูคอยให้ความช่วยเหลือ  
และสังเกตการปฏิบติังานของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม ไดแ้ก่ การน าเสนอ การถามค าถาม  การตอบค าถาม 
การปฏิบติัหนา้ท่ีรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย และความร่วมมือในการปฏิบติังานร่วมกบัเพื่อนในกลุ่ม 
   2.3)  ครูให้ตวัแทนกลุ่มสรุปคะแนนการน าเสนอของทุกคนในกลุ่มส่งครูผูส้อน โดยใช้
เวลา 5 นาที  
 
ใบกจิกรรมที ่7.4 น าเสนอผลการวเิคราะห์เนือ้หาจากบทความเร่ือง โซเชียลมีเดียกบัสังคมไทย 

ค าช้ีแจง: การน าเสนอผลการวิเคราะห์เน้ือหาจากบทความเร่ือง “โซเชียลมีเดียกับสังคมไทย” 
               โดยปฏิบติัตามขั้นตอน ดงัน้ี 
  1)  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดเปล่ียนกันน าเสนอผลการวิเคราะห์เน้ือหาจากบทความเร่ือง 
“โซเชียลมีเดีย กับสังคมไทย” โดยน าเสนอเน้ือหา 3 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) สาเหตุของการใชโ้ซเชียลมีเดีย 2) 
ผลกระทบจากการใช้โซ เ ชียลมี เ ดีย  3) ความสัมพันธ์ระหว่างสา เหตุและผลกระทบของ 
การใช้โซเชียลมีเดีย นักเรียนแต่ละคนใช้เวลาในการน าเสนอและตอบค าถาม คนละ 5 นาที 
  2)  ให้นกัเรียนผูท่ี้ยงัไม่ไดน้ าเสนอ หรือน าเสนอเรียบร้อยแลว้เป็นผูป้ระเมินการน าเสนอของ
เพื่อนโดยใชเ้กณฑ์การน าเสนอท่ีก าหนดให้ ดว้ยการท าเคร่ืองหมายถูก (/) ในช่องเกณฑ์การประเมิน  
และบนัทึกผลการน าเสนอในใบบนัทึกคะแนน 
  3)  ใหต้วัแทนกลุ่มใชเ้วลา 5 นาที ในการสรุปคะแนนการน าเสนอของกลุ่มส่งครูผูส้อน 
 

เกณฑ์การประเมินการน าเสนอผลการวเิคราะห์เนือ้หาจากบทความเร่ือง  โซเชียลมีเดียกบัสังคมไทย 

รายการประเมิน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ปฏิบติัได ้
(1 คะแนน) 

ปฏิบติัไม่ได ้
(0 คะแนน) 

1. สามารถน าเสนอสาเหตุของการใช้โซเชียลมีเดีย   
2. สามารถน าเสนอผลกระทบจากการใชโ้ซเชียลมีเดีย     
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3. สามารถน าเสนอความสัมพนัธ์ระหว่างสาเหตุและ
ผลกระทบ 
    ของการใชโ้ซเชียลมีเดีย   

  

4. สามารถตอบค าถามของเพื่อน   
5. สามารถยกตวัอยา่งประกอบการตอบค าถาม    
รวมคะแนน   

 

ใบบันทกึคะแนนการน าเสนอผลการวเิคราะห์เนือ้หาจากบทความ เร่ืองโซเชียลมีเดียกบัสังคมไทย 
 

ช่ือ-สกุล ผู ้ประเมิน………………….……………………………….เลขท่ี………..ห้อง…………... 
 

ผูน้ าเสนอ 
เลขท่ี 

คะแนน 

…………. ……………. 
…………. ……………. 

ใบสรุปคะแนนการน าเสนอผลการวเิคราะห์เนือ้หาจากบทความเร่ืองโซเชียลมีเดียกบัสังคมไทย 
กลุ่มท่ี ………………….. 

ผูน้ าเสนอ 
เลขท่ี 

คะแนนการประเมินจาก
ผูป้ระเมินคนท่ี 1 

คะแนนการประเมินจาก
ผูป้ระเมินคนท่ี 2 

รวม 
คะแนน 
เฉล่ีย 

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

 
ขั้นที ่5 การประเมินผล (20 นาที)  

1)  ครูแจกแบบทดสอบวดัทกัษะการคิดวเิคราะห์เร่ืองโซเชียลมีเดีย ใหน้กัเรียนทุกคน และให้
นกัเรียนอ่านค าช้ีแจงการท าแบบทดสอบ ซ่ึงเป็นแบบทดสอบประเภทอตันยั จ  านวน 2 ขอ้ (10 คะแนน) 
ใชเ้วลาท า 20 นาที (ขอ้ละ 10 นาที) เพื่อวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์ 2 ดา้น ไดแ้ก่   
     1.1)  ดา้นการวิเคราะห์สาเหตุการใชโ้ซเชียลมีเดีย และผลกระทบจากการใชโ้ซเชียล
มีเดียมีขอ้ค าถาม ดงัน้ี  

ข้อที ่1 สาเหตุของการใช้โซเชียลมีเดียเกดิจากสาเหตุใด และส่งผลกระทบอย่างไร   
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1.2)  ดา้นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งสาเหตุและผลกระทบของการใชโ้ซเชียล
มีเดีย มีขอ้ค าถาม ดงัน้ี 
  ข้อที ่2 ถ้าใช้โซเชียลมีเดียและชอบกดไลท์ กดแชร์  โพสต์รูปภาพ หรือข้อความ โดยไม่
ค านึงถึงความถูกต้อง เป็นจริง นักเรียนคิดว่าจะมีผลกระทบอย่างไร 
 2)  ครูใหน้กัเรียนทุกคนลงมือท าแบบทดสอบ  
แบบทดสอบวดัทกัษะการคิดวเิคราะห์ เร่ือง โซเชียลมีเดีย 
ช่ือ……………………………………………………….…………เลขท่ี……..…ห้อง………… 
ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบวดัทกัษะการคิดวเิคราะห์เร่ืองโซเชียลมีเดีย ประเภทอตันยั จ านวน 
2 ขอ้ (10 คะแนน) ใชเ้วลาท าแบบทดสอบ 20 นาที (ขอ้ละ 10 นาที) โดยเขียนค าตอบลงในช่องวา่งท่ี
ก าหนดให ้ต่อไปน้ี  

……………………………………… 
 

1.  สาเหตุของการใช้โซเชียลมีเดียเกดิจากสาเหตุใด และส่งผลกระทบอย่างไร   
     สาเหตุการใชโ้ซเชียลมีเดีย  
1…………………….…………………………………………………………………………...…… 
2.………………….…………………………………………………………………………...…… 
3…………………….…………………………………………………………………………...…… 
4…………………….…………………………………………………………………………...…… 
5…………………….…………………………………………………………………………...…… 
 
 ผลกระทบจากการใชโ้ซเชียลมีเดีย  
1…………………….…………………………………………………………………………...…… 
2…………………….…………………………………………………………………………...…… 
3…………………….…………………………………………………………………………...…… 
4…………………….…………………………………………………………………………...…… 
5…………………….…………………………………………………………………………...…… 
 
2. ถ้าใช้โซเชียลมีเดียและชอบกดไลท์ กดแชร์  โพสต์รูปภาพ หรือข้อความ โดยไม่ค านึงถึงความถูกต้อง เป็น
จริง นักเรียนคิดว่าจะมีผลกระทบอย่างไร 
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1…………………….…………………………………………………………………………...…… 
2…………………….…………………………………………………………………………...…… 
3…………………….…………………………………………………………………………...…… 
4…………………….…………………………………………………………………………...…… 
5…………………….…………………………………………………………………………...…… 

…………………………………. 
  3)  ครูตรวจผลการท าแบบทดสอบทั้ง 2 ขอ้ โดยพิจารณาจากเกณฑ ์ต่อไปน้ี 
    3.1)  เกณฑ์การวดัผลทกัษะการคิดวิเคราะห์ ด้านท่ี 1 การวิเคราะห์สาเหตุการใช้
โซเชียลมีเดีย และผลกระทบจากการใชโ้ซเชียลมีเดีย  

ระดบัคะแนน คุณภาพการวเิคราะห์ 
5 คะแนน นักเรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของการใช้โซเชียลมีเดีย  

ถูกตอ้ง 9-10 ขอ้ 
4 คะแนน นกัเรียนสามารถวเิคราะห์สาเหตุและผลกระทบของการใชโ้ซเชียลมีเดีย  

ถูกตอ้ง 7-8 ขอ้ 
3 คะแนน นักเรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของการใช้โซเชียลมีเดีย  

ถูกตอ้ง 5-6 ขอ้ 
2 คะแนน นักเรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของการใช้โซเชียลมีเดีย  

ถูกตอ้ง 3-4 ขอ้ 
1 คะแนน นกัเรียนสามารถวเิคราะห์สาเหตุและผลกระทบของการใชโ้ซเชียลมีเดีย  

ถูกตอ้ง 1-2 ขอ้ 
 
    3.2)  เกณฑ์การวดัผลทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้านท่ี 2 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหวา่งสาเหตุและผลกระทบของการใชโ้ซเชียลมีเดีย 

ระดบัคะแนน คุณภาพการวเิคราะห์ 
5 คะแนน นกัเรียนสามารถเขียนผลท่ีเกิดจากสาเหตุการใชโ้ซเชียลมีเดียถูกตอ้ง 5 ขอ้  
4 คะแนน นกัเรียนสามารถเขียนผลท่ีเกิดจากสาเหตุการใชโ้ซเชียลมีเดียถูกตอ้ง 4 ขอ้ 
3 คะแนน นกัเรียนสามารถเขียนผลท่ีเกิดจากสาเหตุการใชโ้ซเชียลมีเดียถูกตอ้ง 3 ขอ้ 
2 คะแนน นกัเรียนสามารถเขียนผลท่ีเกิดจากสาเหตุการใชโ้ซเชียลมีเดียถูกตอ้ง 2 ขอ้ 
1 คะแนน นกัเรียนสามารถเขียนผลท่ีเกิดจากสาเหตุการใชโ้ซเชียลมีเดียถูกตอ้ง 1 ขอ้ 
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 4)  ครูใหน้กัเรียนร่วมสรุปบทเรียน และปิดการเรียนการสอน  เร่ือง โซเชียลมีเดียดงัน้ี 
          4.1)  ครูสุ่มนกัเรียนโดยการจบัสลากหมายเลข ตามเลขท่ีของนกัเรียน จ านวน 3 คน 
เพื่อท าหนา้ท่ีสรุปค าตอบจากค าถามจ านวน 3 ค าถาม ในกิจกรรมขั้นท่ี 1 ดงัน้ี 
      คนท่ี 1 สรุปค าตอบจากค าถามท่ี 1 สาเหตุของการใชโ้ซเชียลมีเดีย 
    คนท่ี 2 สรุปค าตอบจากค าถามท่ี 2 ผลกระทบจากการใชโ้ซเชียลมีเดีย 

   คนท่ี 3 สรุปค าตอบจากค าถามท่ี 3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งสาเหตุและผลกระทบ 
ของการใชโ้ซเชียลมีเดีย 
    4.2)  ครูสรุปปิดทา้ยดว้ยการกล่าวทบทวนค าถาม และค าตอบ จากค าถามทั้ง 3 ค าถาม 
อีกคร้ัง 
 5)  ครูใหน้กัเรียนทุกคนประเมินผลสะทอ้นกลบัการใชว้ธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based: 
5Es)  
 6)  ปิดการเรียนการสอนทกัษะการคิดวเิคราะห์เร่ืองโซเชียลมีเดีย 
  7)  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั (Expected Learning Outcome in terms of target skills or knowledge)  
   7.1)  นกัเรียนสามารถแยกแยะสาเหตุและผลกระทบของการใชโ้ซเชียลมีเดียถูกตอ้ง 7-
10 ขอ้ 
   7.2)  นกัเรียนสามารถเขียนผลท่ีเกิดจากสาเหตุการใชโ้ซเชียลมีเดียถูกตอ้ง 4-5 ขอ้ 
 8)  การสังเกตชั้นเรียน (Classroom Observation Scheme and Instrument)  
    8.1)  สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนขณะจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดงัน้ี 
     ขั้นที ่1 การสร้างความสนใจ 
     -ความสนใจในสถานการณ์ท่ีครูน าเสนอ 
      - การถามค าถามอยา่งสม ่าเสมอ 
      ขั้นที ่2 การส ารวจและค้นหา  
      - ความร่วมมือกบัเพื่อนในกลุ่มเพื่อสืบคน้ขอ้มูล    
       - ความมุ่งมัน่ในการเลือกขอ้มูลใหไ้ดเ้น้ือหาตรงกบัหวัขอ้ท่ีก าหนด  
     ขั้นที ่3 การอธิบายละลงข้อสรุป  
     - ความมุ่งมั่นในการวิเคราะห์เน้ือหาจากบทความเร่ืองโซเชียลมีเดียกับ
สังคมไทย 
     - ความมุ่งมัน่ในการสรุปผลการวิเคราะห์เน้ือหาจากบทความเร่ืองโซเชียลมีเดีย
กบัสังคมไทย ใหค้รบทุกประเด็น 
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    ขั้นที ่4 การขยายความรู้  
     -การเตรียมตวัเพื่อน าเสนอผลการวเิคราะห์เน้ือหา 
     - การตอบค าถามของเพื่อน 
    ขั้นที ่5 การประเมินผล  
     - ความตั้งใจในการท าแบบทดสอบ 
      - การน าผลการประเมินไปพฒันาปรับปรุงตนเอง 
    8.2)  เคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่  
    -แบบสังเกตพฤติกรรมขณะจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
แบบสังเกตพฤติกรรมขณะจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
ค าช้ีแจง: การประเมินพฤติกรรมของนกัเรียนขณะจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยครูผูส้อนประเมิน
พฤติกรรมผูเ้รียน ดว้ยการท าเคร่ืองหมายถูก ( / ) ลงในช่องระดบัพฤติกรรมโดยมีค่าการประเมินระดบั
พฤติกรรม ดงัน้ี 5  =  มากท่ีสุด,  4  =  มาก,   3  =  ปานกลาง,   2  =  นอ้ย,   1 =  นอ้ยท่ีสุด 

 

พฤติกรรม 
ระดบัพฤติกรรม 
5 4 3 2 1 

1. สนใจในสถานการณ์ท่ีครูน าเสนอ       
2. ถามค าถามอยา่งสม ่าเสมอ      
3. ใหค้วามร่วมมือกบัเพื่อนในกลุ่มเพื่อสืบคน้ขอ้มูลอยา่งสม ่าเสมอ        
4. มีความมุ่งมัน่ในการเลือกขอ้มูลใหไ้ดเ้น้ือหาตรงกบัหวัขอ้ท่ีก าหนด      
5. มีความมุ่งมัน่ในการวเิคราะห์เน้ือหาใหถู้กตอ้ง      
6. มีความมุ่งมัน่ในการสรุปผลการวเิคราะห์เน้ือหาใหค้รบทุกประเด็น      
7. มีการเตรียมตวัเพื่อน าเสนอผลการวเิคราะห์เน้ือหาเป็นอยา่งดี      
8. ตอบค าถามของเพื่อนทุกค าถาม      
9. มีความตั้งใจในการท าแบบทดสอบ      
10.  น าผลการประเมินจากการท าแบบทดสอบไปพฒันาปรับปรุงตนเอง       

 
 9)  การใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัของนกัเรียนและครูผูร่้วมสังเกตการสอน  
 นกัเรียนและครูผูร่้วมสังเกตการสอนประเมินผลสะทอ้นกลบัการใชว้ธีิสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ (Inquiry-based: 5Es) จ  านวน 3 ดา้น ดงัน้ี 
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  9.1)  ดา้นการใชว้ธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based: 5Es) ประกอบดว้ย
หวัขอ้การประเมินท่ีเก่ียวกบัใชว้ธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based: 5Es) จ  านวน 5 ขอ้  
   9.2)  ดา้นการปฏิบติังานกลุ่ม ประกอบดว้ยหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานกลุ่ม จ านวน 
5 ขอ้  
  9.3)  ดา้นการพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์ ประกอบดว้ยหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัการพฒันา
ทกัษะการคิดวเิคราะห์ จ านวน 5 ขอ้ 
 
 แบบประเมินผลสะท้อนกลับจากการใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based: 5Es)  
ทกัษะการคิดวเิคราะห์ เร่ืองที ่3 โซเชียลมีเดีย โดยนักเรียนและครูผู้ร่วมสังเกตการสอนเป็นผู้ประเมิน 
 
ค าช้ีแจง: ให้นักเรียนและครูผูร่้วมสังเกตการสอนประเมินการใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry-based: 5Es) ดว้ยการท าเคร่ืองหมายถูก ( / ) ลงในช่องระดบัความคิดเห็นโดยมีค่าการประเมิน
ระดบัความคิดเห็น ดงัน้ี   
5 = มากท่ีสุด, 4  = มาก,  3 = ปานกลาง, 2 = นอ้ย, 1= นอ้ยท่ีสุด 

รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

ดา้นวธีิการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based: 5Es)       
1. ครูน าเสนอสถานการณ์ไดส้อดคลอ้งกบับทเรียนและน่าสนใจ      
2. ครูแนะน าวธีิการเลือกขอ้มูลให้ไดเ้น้ือหาตรงกบัหวัขอ้ท่ีก าหนด       
3. ครูอธิบายวธีิการวเิคราะห์เน้ือหาจากบทความเร่ืองปัญหาเด็กใชโ้ซเชียล
มีเดียไดช้ดัเจน  

     

4. ครูอธิบายวธีิการน าเสนอผลการวเิคราะห์เน้ือหาและการตอบ 
ค าถามไดช้ดัเจน  

     

5. ครูอธิบายวิธีการท าแบบทดสอบและแจง้ผลการทดสอบให้นกัเรียน
ไดรั้บทราบอยา่งสม ่าเสมอ  

     

ดา้นการปฏิบติังานกลุ่ม       
6. ครูจดัใหน้กัเรียนเขา้ร่วมเป็นกลุ่มเพื่อใหน้กัเรียนช่วยกนัสืบคน้ขอ้มูล      
7. ครูใหน้กัเรียนตรวจสอบผลการเลือกขอ้มูลใหต้รงกบัเพื่อนในกลุ่ม      
8. ครูแนะน าใหน้กัเรียนถามค าถามเพื่อนท่ีน าเสนออยา่งสม ่าเสมอ      
9. ครูแนะน าใหน้กัเรียนปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากกลุ่ม       
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รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

10. ครูแนะน าใหน้กัเรียนช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในขณะปฏิบติังาน      
ดา้นการพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์      
11. ครูกระตุน้ใหน้กัเรียนถามค าถามเพื่อน าไปสู่ทกัษะการคิดวเิคราะห์        
12. ครูแนะน าใหน้กัเรียนเลือกขอ้มูลใหไ้ดเ้น้ือหาตรงตามหวัขอ้ท่ีก าหนด      
13. ครูแนะน าใหน้กัเรียนวเิคราะห์สาเหตุการใชโ้ซเชียลมีเดีย        
14. ครูแนะน าใหน้กัเรียนวเิคราะห์ผลกระทบจากการใชโ้ซเชียลมีเดีย        
15. ครูแนะน าให้นักเรียนวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างสาเหตุและ
ผลกระทบของการใชโ้ซเชียลมีเดีย 

     

 
ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ …………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

 

10)  การใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัของครูผูส้อนและครูผูร่้วมสังเกตการสอน 
 ครูผูส้อนและครูผูร่้วมสังเกตการสอนประเมินผลสะทอ้นกลบั เพื่อสะทอ้นผลท่ีเกิดกบันกัเรียน
จากการใชว้ธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based: 5Es) จ  านวน 3 ดา้น ดงัน้ี 
 10.1)  ดา้นการใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based: 5Es) ประกอบดว้ย
หวัขอ้การประเมินเก่ียวกบัใชว้ธีิการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based: 5Es) จ  านวน 5 ขอ้ 
 10.2)  ดา้นการปฏิบติังานกลุ่ม ประกอบดว้ยหวัขอ้เก่ียวกบัการปฏิบติังานกลุ่ม จ านวน 
5 ขอ้  
 10.3)  ดา้นการพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วยหัวขอ้เก่ียวกบัการพฒันา
ทกัษะการคิดวเิคราะห์ จ านวน 5 ขอ้  
 

รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ดา้นวธีิการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based: 5Es)       
1. นกัเรียนใหค้วามสนใจในสถานการณ์ท่ีครูน าเสนอ       
2. นกัเรียนเลือกขอ้มูลไดเ้น้ือหาตรงกบัหวัขอ้ท่ีก าหนด       
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แบบประเมินผลสะท้อนกลบัจากการใช้วธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-base: 5Es) ทกัษะการ
คิดวเิคราะห์ เร่ืองที ่3 โซเชียลมีเดีย โดยครูผู้สอนเป็นผู้ประเมิน 
 
ค าช้ีแจง: ให้ครูผูส้อนและครูผูร่้วมสังเกตการสอนประเมินผลสะทอ้นกลบัจากการใชว้ิธีสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ (Inquiry-based: 5Es) ดว้ยการท าเคร่ืองหมายถูก ( / ) ลงในช่องระดบัความคิดเห็นโดยมี
ค่าการประเมินระดบัความคิดเห็น ดงัน้ี  5  =  มากท่ีสุด,  4  =  มาก,   3  =  ปานกลาง,   2  =  นอ้ย,   1 =  
นอ้ยท่ีสุด 
 
ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ …………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
ภาคผนวก ข  

3. นกัเรียนวเิคราะห์เน้ือหาไดต้รงประเด็น       
4. นกัเรียนน าเสนอผลการวเิคราะห์เน้ือหาและตอบค าถามอยา่งสม ่าเสมอ      
5. นกัเรียนประเมินตนเองและปรับปรุงตนเองอยา่งสม ่าเสมอ       
ดา้นการปฏิบติังานกลุ่ม       
6. นกัเรียนในกลุ่มช่วยกนัสืบคน้ขอ้มูลไดต้รงตามหวัขอ้ท่ีก าหนด      
7. นกัเรียนร่วมกบัเพื่อนตรวจสอบผลการเลือกขอ้มูลใหต้รงกบัเพื่อนในกลุ่ม      
8. นกัเรียนถามค าถามเพื่อนท่ีน าเสนออยา่งสม ่าเสมอ      
9. นกัเรียนปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากกลุ่มอยา่งสม ่าเสมอ      
10. นกัเรียนช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในขณะปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ      
ดา้นการพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์      
11.นกัเรียนถามค าถามเพื่อน าไปสู่การคิดวิเคราะห์        
12. นกัเรียนเลือกขอ้มูลไดต้รงตามหวัขอ้ท่ีก าหนด      
13. นกัเรียนวเิคราะห์สาเหตุการใชโ้ซเชียลมีเดียไดถู้กตอ้ง        
14. นกัเรียนวเิคราะห์ผลกระทบจากการใชโ้ซเชียลมีเดียไดถู้กตอ้ง        
15. นกัเรียนวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งสาเหตุและผลกระทบจากการ
ใชโ้ซเชียลมีเดียไดถู้กตอ้ง 
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 - ตวัอยา่งผลงานนกัเรียนจากการปฏิบติักิจกรรมขั้นการอธิบายและลงขอ้สรุป โดยการวิเคราะห์
บทความเร่ือง “โซเชียลมีเดียกบัสังคมไทย” 

 
- ตวัอยา่งผลการน าเสนอจากการปฏิบติักิจกรรมขั้นการขยายความรู้ โดยการน าเสนอผลการวิเคราะห์
บทความเร่ือง  “โซเชียลมีเดียกบัสังคมไทย” 
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- ภาพประกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชว้ธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
- ภาพประกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชว้ธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

ภาพท่ี 1 การปฏิบติักิจกรรมขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป  
 
 
 
     ภาพท่ี 2 การปฏิบติักิจกรรมขั้นการขยายความรู้  
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ภาพท่ี 2 การปฏิบติักิจกรรมขั้นการขยายความรู้ 
 
 
 
 
 

ผลของการจัดการเรียนรู้โดยวธีิการสอนแบบท านาย สังเกต อธิบาย ต่อความพงึพอใจและความก้าวหน้า
ทางการเรียนเร่ืองปฏิกริิยาเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 

สุปรียา  แสงมณี1  และ  ปาริชาต นารีบุญ2 
1นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 

2อาจารยป์ระจ าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 
supreeya_jom@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการน าวิจยัเชิง
ปฏิบติัการมาใช้กับการสอนแบบท านาย สังเกต อธิบาย (POE) เร่ืองปฏิกิริยาเคมี และ 2) ศึกษา
ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีดังกล่าว โดยมี
กลุ่มเป้าหมายคือ นกัเรียนระดบัชั้น ม.4 หอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted education) ใน
โรงเรียนรัฐบาลขนาดใหญ่แห่งหน่ึงในจงัหวดัปทุมธานี ภาคเรียนท่ี 1ปีการศึกษา 2558 จ านวน 31 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองปฏิบติั ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้ 
จ  านวน 7 แผน 2) เคร่ืองมือท่ีใช้สะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่ แบบบันทึกภาคสนาม แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนและพฤติกรรมการสอนของครู และใบกิจกรรม 3) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ประเมินผลวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามความเห็น แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และใบกิจกรรม 
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ผลการวิจยัพบว่า 1) ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ 
POE ซ่ึงวดัทั้งหมด 4 ดา้นพบวา่ ค่าเฉล่ียสูงสุดของความเหมาะสมในการจดัการเรียนรู้คือครูผูส้อน  ̅ = 
4.71 (S.D. = 0.49) รองลงมาคือดา้นกิจกรรมการเรียนรู้   ̅ = 4.50 (S.D. = 0.62) ดา้นสาระการเรียนรู้  ̅ = 
4.40 (S.D. = 0.62) และดา้นผูเ้รียน  ̅ = 4.21 (S.D. = 0.74) ตามล าดบั และค่าเฉล่ียโดยรวมทั้ง 4 ดา้น
นกัเรียนคิดวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  ̅ = 4.46 (S.D. = 0.62) จากคะแนนเต็ม 5.00 2) นกัเรียน
มีคะแนนความกา้วหนา้ทางการเรียนเฉล่ียรายชั้นเรียนอยูใ่นระดบัสูง (Average normalized gain <g> = 
0.74) โดยมีนกัเรียนส่วนใหญ่ 61.29% (19 คน) ท่ีมีความกา้วหนา้ทางการเรียนอยูใ่นระดบัสูงซ่ึงหวัขอ้ท่ี 
2 เร่ืองสมการเคมีและประเภทของปฏิกิริยาเคมี มีคะแนนความกา้วหน้าทางการเรียนเฉล่ียมากท่ีสุด 
(<g> = 0.94) รองลงมาคือ หวัขอ้ท่ี 1 เร่ืองการเกิดปฏิกิริยาเคมี (<g> = 0.90) และ หวัขอ้ท่ี 5 เร่ืองอตัรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี (<g> = 0.75) ตามล าดบั 
 
ค าส าคัญ:  วจิยัเชิงปฏิบติัการ, การสอนแบบท านาย สังเกต อธิบาย, ความพึงพอใจ,  
 ความกา้วหนา้ทางการเรียน 
 

Satisfaction and the Learning Progress of Mathayomsuksa 4 Students in Chemical Reaction 
Topic with the Use of the Predict-Observe-Explain (POE) Teaching Method on 

Supreeya Sangmanee1*and  Parichat Nareeboon2 
1*Graduate student, Master of Arts, Teaching Science, Faculty of Education, Rangsit University, Pathumthani 12000. 

2Lecturer in department of Chemistry, Faculty of Science, Rangsit University, Pathumthani 12000. 
supreeya_jom@hotmail.com 

 
Abstract 

This research aimed to study 1) satisfaction of the students of a chemical reaction topic using 
action research and the Predict-Observe-Explain (POE) teaching method, and 2) their learning 
progress in learning activities using this approach. The target group of 31 Mathayomsuksa 4 students 
was selected by purposive sampling at a large government school in Pathumthani Province in the first 
semester of Academic Year 2015. The research instruments were 1) seven lesson plans,  2) reflection 
instruments which consisted of field notes, studying and teaching observation forms, and worksheets,  
3) efficiency evaluation instruments including  a questionnaire, a learning achievement measurement 
form, and worksheets. The results showed that 1) the opinion of the students toward the given learning 
activities using the POE approach in four aspects was at the highest average suitable value toward the 
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teacher  ̅ = 4.71 (S.D. = 0.49), and the learning activities  ̅ = 4.50 (S.D. = 0.62), the learning contents  
 ̅ = 4.40 (S.D. = 0.62)and the learners themselves  ̅ = 4.21 (S.D. = 0.74), respectively. Moreover, the 
students were positive in  all aspects at a good level  ( ̅ = 4.46 (S.D.= 0.62) from the total score of 
5.00;  and 2) the student’s average class normalized gain was high with <g> = 0.74.  In particular, 19 
or 61.29% of the students had an average normalized high gain.  The students’ average conceptual 
dimensional normalized gain in sub topic II (chemical equation and type of chemical reaction) was the 
highest gain with <g> = 0.94,  followed by the sub topic I (chemical reaction) with <g> = 0.90,  and  
sub topic V (rate of chemical reaction) with <g> = 0.75, respectively. 

 
Keywords:  Action research, Predict-Observe-Explain (POE) Teaching Method, Satisfaction, 

Learning Progress 
 
 
1. บทน า 

แนวคิดของการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญันั้น Martin ได้ให้ความเห็นว่ามี
แนวคิดจากปรัชญาคอนสตรักติวิสม ์(Constructivism) ท่ีเช่ือวา่การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนโดย
ตวัผูเ้รียน ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้จากความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงท่ีพบเห็นกบัความรู้ความเขา้ใจท่ีมีอยู่
เดิม เป็นปรัชญาท่ีมีขอ้สันนิษฐานวา่ ความรู้ไม่สามารถแยกจากความอยากรู้ ความรู้ไดม้าจากการสร้าง
เพื่ออธิบาย (พิมพนัธ์ เดชะคุปต,์ 2548: 47) โดยพิมพนัธ์ เดชะคุปต ์(2548: 184-185) ไดก้ล่าวถึงระบบ
การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัตามแนวคิดของเกลเซอร์ (Glaser's model of teaching) 
วา่สามารถแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือ ขั้นเตรียมการ ขั้นด าเนินการ และขั้นประเมินผล ซ่ึงอนัดบัแรกของขั้น
เตรียมการนั้นจะตอ้งส ารวจและวิเคราะห์ความตอ้งการของนกัเรียนก่อนท่ีจะวางแผนในขั้นต่อไป โดย
สอดคลอ้งกบัหลกัจิตวิทยาการศึกษาเร่ืองการสร้างแรงจูงใจของ Aronson (ลกัขนาสริวฒัน์, 2557: 226) 
ท่ีกล่าววา่การสร้างแรงจูงใจจะเก่ียวขอ้งกบัค าถามท่ีผูเ้รียนตอ้งถามตวัเองวา่เขาอยากเรียนหรือท าส่ิงนั้น
หรือไม่ (Do I want to do it?) ประกอบกบัทฤษฎีการเสริมแรงของสกินเนอร์ (Skinner) ท่ีกล่าววา่การ
จดัการเรียนรู้ควรอาศยัความสนใจของผูเ้รียนเป็นหลกั ดงันั้นผูว้ิจยัจึงท าการส ารวจความคิดเห็นของ
นกัเรียนจากห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted education) ในระดบัชั้นม.5 และม.6 ต่อ
การเรียนวิชาเคมี โดยให้เรียงล าดบัหวัขอ้เร่ืองท่ีนกัเรียนชั้น ม.4 จะไดเ้รียนในภาคเรียนท่ี 1 จากเร่ืองท่ี
ชอบมากท่ีสุด ไปยงันอ้ยท่ีสุด พบวา่หวัขอ้เร่ืองท่ีนกัเรียนชอบมากท่ีสุดคือปฏิกิริยาเคมี รองลงมาคือสาร
ชีวโมเลกุล ปิโตรเลียม และพอลิเมอร์ ตามล าดบั  



การประชุมทางวิชาการคร้ังท่ี 6  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต   2559                 วนัท่ี  27 กุมภาพนัธ์ 2559 
Proceedings  of  The  Sixth Conference  2016 of  Faculty of  Education,  Rangsit  University                              27  February 2016 
 
 

200 
 

นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัไดว้ิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความชอบในแต่ละหัวขอ้เร่ือง และความ
คิดเห็นดา้นวิธีการสอนของครูกบัความตอ้งการของนกัเรียน พบว่านกัเรียนส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็น
สอดคล้องกันว่า ปฏิกิริยาเคมีเป็นหัวข้อเร่ืองท่ีมีเน้ือหาเข้าใจได้ง่าย สามารถน ามาปรับใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได ้และมกัจะไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ มากกวา่หวัขอ้เร่ืองอ่ืนๆ แต่อยา่งไรก็ตาม 
ผลการส ารวจยงัพบว่าถึงแมป้ฏิกิริยาเคมีจะเป็นหัวขอ้เร่ืองท่ีนักเรียนชอบท่ีสุด แต่คะแนนสอบท่ีได ้
กลบัต ่ากว่าหัวขอ้อ่ืนๆ ผูว้ิจยัจึงท าการวิเคราะห์หาสาเหตุ จึงสรุปไดว้่าคะแนนสอบหรือผลสัมฤทธ์ิท่ี
นกัเรียนไดน้ั้น เป็นผลโดยตรงจากวธีิการสอนของครูท่ีไม่เนน้ให้นกัเรียนลงมือปฏิบติัเท่าท่ีควร 
 แนวทางการจดัการศึกษาตามหมวดท่ี 4 ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
มาตรา 24 ขอ้ 3 คือ “การจดักระบวนการเรียนรู้นั้น ใหส้ถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ด าเนินการ
จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น อย่าง
ต่อเน่ือง” (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) ประกอบกบัรูปแบบการจดัการศึกษา
ส าหรับผู ้มีความสามารถพิ เศษ (Gifted education)  ท่ีส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดเ้สนอไวว้่า “หน่ึงในวิธีการท่ีส าคญัคือวิธีการเพิ่มพูนประสบการณ์ จะช่วยให้
เด็กไดพ้ฒันาการคิดวเิคราะห์ตามส่ิงท่ีสนใจไดลึ้กซ้ึงยิง่ข้ึน” (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2550) นั้นสอดคลอ้งกบัรูปแบบการสอนแบบท านาย สังเกต อธิบาย (POE) เพราะในขั้น
ท านาย (Predict) นกัเรียนจะตอ้งคิดวเิคราะห์หาเหตุผลมาอธิบายค าท านายจากสถานการณ์ท่ีครูสร้างข้ึน
ดว้ยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีอยู่เดิม ในขั้นสังเกต (Observe) นกัเรียนจะไดล้งมือปฏิบติัการทดลอง
หรือหาวิธีพิสูจน์เพื่อหาค าตอบเป็นการสืบเสาะหาความรู้ดว้ยตวัเอง และขั้นอธิบาย (Explain) นกัเรียน
จะตอ้งอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างค าท านายและผลการสังเกต จะท าให้นักเรียน
ทราบว่าตนเองไดเ้รียนรู้อะไรเพิ่มจากการท ากิจกรรม โดยไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2557: 63) ไดก้ล่าวว่า 
“ครูมีบทบาทในการปรับกระบวนการจดัการเรียนรู้ใหม่ให้แตกต่างไปจากเดิมเพราะถือวา่กระบวนการ
ทางปัญญาของนกัเรียนเป็นเร่ืองส าคญัท่ีสุด อีกทั้งนกัเรียนวยัระดบัมธัยมศึกษาช่วงอายุ 13-18 ปี จะ
สามารถคิดหาเหตุผลแบบอุปมานเชิงวิทยาศาสตร์ในขั้นอธิบายของ POE ได ้ตามทฤษฎีพฒันาการทาง
สติปัญญาของเพียเจต ์(ลกัขนาสริวฒัน์, 2557: 69) 

ดงันั้น จากการวิเคราะห์สภาพการจดัการเรียนรู้ในเร่ืองปฏิกิริยาเคมี พบวา่ยงัไม่เหมาะสมกบั
นกัเรียนและบทเรียนเท่าท่ีควร ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากผลสัมฤทธ์ิท่ีนกัเรียนไดน้ั้นต ่ากวา่หวัขอ้อ่ืนๆ ผูว้ิจยัจึง
น ารูปแบบวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนมาใช ้เพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะน้ี นัน่คือพฒันาผล
การเรียนให้ดีข้ึนโดยเลือกวิธีการสอนท่ีนกัเรียนตอ้งการมากท่ีสุด นัน่คือท าการทดลองดว้ยตนเองโดย
ใชรู้ปแบบการสอนแบบ POE 
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2. วตัถุประสงค์ 
2.1  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้จากการ
น าวจิยัเชิงปฏิบติัการมาใชก้บัการสอนแบบ POE เร่ืองปฏิกิริยาเคมี 
2.2  เพื่อศึกษาความกา้วหนา้ทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จากวิธีการสอนแบบ POE 
เร่ืองปฏิกิริยาเคมี 
3. วธีิด าเนินการวจัิย 
3.1 รูปแบบการวจิยั 

การวจิยัคร้ังน้ี ใชรู้ปแบบการวจิยัเชิงปฏิบติัการ (Action research) ตามแนวคิดของ Kemmis, S., 
and McTaggart, R.(2007) ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นวางแผน (Planning) ขั้นการปฏิบติั (Action) ขั้นสังเกต 
(Observing) และขั้นการสะทอ้นผลการปฏิบติั (Reflecting) 
3.2  กลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษา 

นกัเรียนห้อง ม.4/6 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ : Gifted education) จ านวน 31 
คน โรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่แห่งหน่ึง ในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ท่ีเรียนอยูใ่นภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 ไดม้าจากการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
3.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัมี 3 ประเภท ดงัน้ี 

3.3.1  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองปฏิบติั ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองปฏิกิริยาเคมี ตาม
รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ POE จ  านวน 7 แผน โดยใชเ้วลาการท ากิจกรรม 12 ชัว่โมง 

3.3.2  เคร่ืองมือท่ีใชส้ะทอ้นผลการปฏิบติั มีดงัน้ี 
3.3.2.1  แบบบนัทึกภาคสนามส าหรับผูว้จิยั 
3.3.2.2  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน และพฤติกรรมการสอนของครู 

ส าหรับผูช่้วยวจิยั 
3.3.2.3 ใบกิจกรรม ส าหรับนกัเรียน 

3.3.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินผลวจิยั ไดแ้ก่ 
3.3.3.1  แบบสอบถามความเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดย

วิธีการสอนแบบ POE เป็นแบบ Likert’s scale ชนิด 5 ตวัเลือกมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตั้งแต่ 
0.67-1.00 

3.3.3.2  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี เป็น
แบบทดสอบปรนัยจ านวน 40 ขอ้ มีค่าความยาก อยู่ระหว่าง 0.25-0.75 ค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 
0.28-0.67 ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบ วธีิ KR-20 มีค่าเท่ากบั 0.87 
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3.3.3.3  ใบกิจกรรม 
3.4  วธีิด าเนินการเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล 

ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของนกัเรียนดว้ยการทดสอบก่อนเรียน จากนั้นด าเนินการสอนนกัเรียนตาม
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนในระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้ครูผูช่้วยวิจยัจะคอยสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน และพฤติกรรมการสอนของครู ซ่ึงเม่ือจดัการเรียนรู้ในแต่ละแผนเสร็จ
ส้ิน ผูว้ิจยัจะรวบรวมใบกิจกรรมของนักเรียน และท าการบนัทึกภาคสนาม หลงัจากนั้นจะวิเคราะห์
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสะทอ้นผลการปฏิบติัทั้งหมด โดยหาจุดบกพร่องและแนวทางแกไ้ขเพื่อน าไปพฒันา
ในแผนการจดัการเรียนรู้ต่อไป จนกระทัง่ครบ 7 แผน  

หลงัจดักิจกรรมการเรียนรู้เสร็จส้ินทุกแผนแลว้ ผูว้ิจยัท าการประเมินผลวิจยัโดยวิเคราะห์ความ
คิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ POE เร่ืองปฏิกิริยาเคมี สถิติท่ี
ใช้คือค่าเฉล่ีย ( ̅) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พิจารณาจาก
คะแนนเฉล่ียช่วง 5 ระดบัดงัน้ีคะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00, 3.51-4.50, 2.51-3.50, 1.51-2.50 และ 1.00-1.50 
แปรผลไดว้า่เหมาะสมมากท่ีสุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และเหมาะสมนอ้ย
ท่ีสุด ตามล าดบั 

ความกา้วหนา้ทางการเรียน หาไดจ้ากอตัราส่วนของผลการเรียนรู้ท่ีเพิ่มข้ึนจริง (Actual gain) 
ต่อผลการเรียนรู้สูงสุดท่ีมีโอกาสเพิ่มข้ึนได ้(Maximum possible gain) เขียนเป็นสมการความสัมพนัธ์ได้
ดงัน้ี 

<g> =  
โดยท่ี <g>  คือ  ค่า normalized gain 

% Post-test  คือ  ค่าเฉล่ียของคะแนนสอบหลงัเรียนเป็นเปอร์เซ็นต ์
% Pre-test  คือ  ค่าเฉล่ียของคะแนนสอบก่อนเรียนเป็นเปอร์เซ็นต ์

 
โดยสามารถแบ่งระดบัของค่า Normalized gain ออกเป็นกลุ่มไดเ้ป็นสามระดบั (มนัทนา แสง

มณี, 2557) คือ  “High gain”  หมายถึงไดค้่า<g>0.7 
“Medium gain” หมายถึงไดค้่า 0.7 <g>0.3 
“Low gain”  หมายถึงไดค้่า 0.3 <g>  0.0 

ส าหรับงานวจิยัน้ีจะวดัภาพรวมรายชั้นเรียนรายบุคคล และรายหวัขอ้ 
4. ผลการวจัิย 
ผูว้จิยัจะน าเสนอผลการวจิยัโดยแบ่งเป็น 2 ประเด็น ดงัน้ี 
4.1  ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยวธีิการสอนแบบ POE 

test)]-(%Pre[(100%)
test)]-(%Pretest)-[(%Post
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ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการ
สอนแบบ POE เร่ืองปฏิกิริยาเคมี ไปใช้กบันกัเรียนกลุ่มเป้าหมายภายหลงัจากท่ีไดด้ าเนินการจดัการ
เรียนรู้ครบทุกแผนการจดัการเรียนรู้ และหลงัท าการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแล้ว น าผลท่ี
ไดม้าวิเคราะห์เป็นรายดา้น และรายขอ้ พบวา่โดยรวมมีค่าเฉล่ีย 4.46 (SD = 0.62) จากคะแนนเต็ม 5 ซ่ึง
มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นจากการวดัความคิดเห็นทั้ง 4 ดา้น พบว่า 
นกัเรียนเห็นดว้ยในดา้นครูผูส้อนวา่มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด ดว้ยค่าเฉล่ียสูงสุดถึง 4.71 (SD 
= 0.49) รองลงมาคือมีความเหมาะสมในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย 4.50 (SD = 
0.62) ดา้นสาระการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย 4.40 (SD = 0.62) และดา้นผูเ้รียน มีค่าเฉล่ีย 4.21 (SD = 0.74) 
ตามล าดบัดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1  ผลการวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยวธีิการ 
 สอนแบบ POE ในรายดา้น 
      ดา้นท่ีวเิคราะห์   ̅ S.D. แปลผล 
     ดา้นสาระการเรียนรู้ 4.40 0.62 เหมาะสมมาก 
     ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ 4.50 0.62 เหมาะสมมาก 
     ดา้นผูเ้รียน 4.21 0.74 เหมาะสมมาก 
     ดา้นผูส้อน 4.71 0.49 เหมาะสมมากท่ีสุด 

รวมเฉล่ีย 4.46 0.62 เหมาะสมมาก 
 
เม่ือวเิคราะห์ความคิดเห็นของนกัเรียนในรายขอ้ พบวา่ขอ้ท่ีนกัเรียนเห็นวา่มีความเหมาะสมใน

ระดบัมากท่ีสุด ดว้ยค่าเฉล่ียสูงสุดถึง 4.84 คือขอ้ท่ี 24 ซ่ึงจดัอยูใ่นดา้นครูผูส้อน นัน่คือ “ครูให้ค  าแนะน า
เม่ือนกัเรียนไม่สามารถอธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการทดลองได”้ อีกทั้งยงัพบวา่ขอ้ค าถามในดา้น
ครูผูส้อนทั้งหมด 6 ขอ้ ซ่ึงไดแ้ก่ขอ้ 20-25 นั้น นกัเรียนเห็นวา่มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้ 
ดว้ยค่าเฉล่ียสูงถึง 4.58, 4.74, 4.77, 4.71, 4.84, และ 4.61 ตามล าดบั และเม่ือพิจารณาถึงขอ้ท่ีมีคะแนน
เฉล่ียต ่าสุด พบวา่ขอ้ท่ี 17 มีคะแนนเฉล่ียเพียง 3.97 ซ่ึงจดัอยูใ่นดา้นผูเ้รียน นัน่คือ “นกัเรียนพอใจกบั
การเรียนรู้เป็นกลุ่มตามท่ีครูจดัให้” แต่ถึงอย่างไรก็ตามนักเรียนยงัให้ความเห็นในข้อน้ีว่ามีความ
เหมาะสมในระดบัมากดงัรูปท่ี 1 

นอกจากน้ีเม่ือวิเคราะห์ค าถามปลายเปิดยงัพบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่ชอบการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ POE เพราะครูผูส้อนอธิบายดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่าย ให้ค  าแนะน าอยา่งเป็น
กนัเอง และใส่ใจนกัเรียนทุกคน นอกจากน้ีกิจกรรมการทดลองยงัมีความสนุกต่ืนเตน้ ส่ือการสอนมี
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ความน่าสนใจ และการนัง่เรียนเป็นกลุ่มกบัเพื่อนท าใหไ้ม่น่าเบ่ือ อยา่งไรก็ตามนกัเรียนหลายคนไม่ชอบ
ขั้นตอนท านายผลเน่ืองจากตอ้งมีการคิดเพื่อหาเหตุผลมาใชใ้นการตอบค าถาม ประกอบกบัการบนัทึก
ผลลงใบกิจกรรมท่ีค่อนขา้งเยอะ ในห้องเรียนท่ีมีสภาพอากาศท่ีร้อน โดยนกัเรียนตอ้งการเป็นผูจ้ดักลุ่ม
กนัเองแบบคละความสามารถเช่นเดิม ซ่ึงอยากให้ครูพูดชา้ลง และสอนเน้ือหาให้ลึกยิ่งข้ึน รวมถึงอยาก
ใหค้รูแจกรางวลั เช่น ขนม แทนการใหเ้ฉพาะคะแนนเพียงอยา่งเดียวเพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจ อีก
ทั้งนกัเรียนส่วนใหญ่ยงัเห็นวา่ควรจดักิจกรรมแบบ POE ในหวัขอ้อ่ืนของวิชาเคมี และกบันกัเรียนรุ่น
ต่อไป แต่ไม่ควรจดักิจกรรมแบบ POE ในรายวิชาอ่ืน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอุบลวรรณ ไทท้อง 
(2554) ท่ีไดศึ้กษาระดบัความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้แบบ POE พบวา่ค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจ
ของนกัเรียนอยูใ่นระดบัมาก โดยนกัเรียนพอใจต่อการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา
คือ รูปแบบการสอน และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อประโยชน์และการน าไปใช้ของรูปแบบการสอน
น้อยท่ีสุด ส่วนในค าถามปลายเปิดพบว่านกัเรียนส่วนใหญ่ชอบการจดัการเรียนรู้แบบ POE เพราะ
นกัเรียนไดท้  าการทดลอง ไดฝึ้กปฏิบติัจริง สามารถเขา้ใจหลกัการและทฤษฎีไดม้ากข้ึน แต่ตอ้งการให้
ลดปริมาณใบงาน เพิ่มเวลาท าการทดลอง และลดจ านวนสมาชิกในกลุ่มลง ซ่ึงตอ้งการใหน้ ารูปแบบการ
สอนน้ีไปใชใ้นเน้ือหาอ่ืนๆ อีกดว้ย 

 

 
 

รูปท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
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โดยวธีิการสอนแบบ POE ในรายขอ้ 
 

4.2  ความกา้วหนา้ทางการเรียน 
4.2.1  ความกา้วหนา้ทางการเรียนเฉล่ียรายชั้นเรียน 
เม่ือทดสอบดว้ยแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองปฏิกิริยาเคมี จากคะแนนเต็มทั้งหมด 40 

คะแนน นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายจ านวน 31 คน มีคะแนนความกา้วหน้าทางการเรียนเฉล่ียรายชั้นเรียน
เท่ากบั 0.74 ซ่ึงจดัอยูใ่นระดบั High gain 

4.2.2  ความกา้วหนา้ทางการเรียนเฉล่ียรายบุคคล 
พบวา่มีนกัเรียนจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 61.29 ท่ีมีความกา้วหนา้ทางการเรียนอยูใ่นระดบั 

High gain มีนกัเรียนจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 35.48 มีความกา้วหน้าทางการเรียนอยู่ในระดบั 
Medium gain และมีนกัเรียนจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.23 ท่ีมีความกา้วหน้าทางการเรียนอยู่ใน
ระดบั Low gain 

4.2.3  ความกา้วหนา้ทางการเรียนเฉล่ียรายหวัขอ้ 
เม่ือพิจารณาแยกเป็นหัวขอ้ย่อย 7 หัวข้อ ได้แก่ 1) การเกิดปฏิกิริยาเคมี 2) สมการเคมีและ

ประเภทของปฏิกิริยาเคมี 3) ทฤษฎีการชนและพลงังานก่อกมัมนัต ์4) พลงังานกบัการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
5) อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 6) ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวนั และ 7) ปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี พบวา่ร้อยละของคะแนนหลงัเรียนมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนทุกหวัขอ้โดยหวัขอ้ท่ี 2 มีคะแนน
ความกา้วหนา้ทางการเรียนเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 0.94 และหวัขอ้ท่ี 6 มีคะแนนความกา้วหนา้ทางการ
เรียนเฉล่ียต ่าสุด เท่ากบั 0.58 
5. การอภิปรายผล 
 การท่ีนกัเรียนมีความพึงพอใจดา้นครูผูส้อนมากท่ีสุด อาจเป็นเพราะรูปแบบวิจยัเชิงปฏิบติัการ
ท าใหผู้ว้จิยัไดมี้การพฒันาตวัเอง ปรับปรุงและแกไ้ขขอ้บกพร่องของตวัเองอยูเ่สมอ จนกระทัง่สามารถ
ปฏิบติัการสอนในชั้นเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม จนเป็นท่ีน่าพอใจส าหรับนกัเรียน และเม่ือพิจารณาสาเหตุ
ขอ้ท่ีนกัเรียนมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดนัน่คือ “นกัเรียนพอใจกบัการเรียนรู้เป็นกลุ่มตามท่ีครูจดัให้”อาจ
เป็นเพราะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละคร้ังนั้น ครูผูส้อนเป็นผูจ้ดักลุ่มให้กบันกัเรียนโดยคละ
ความสามารถ ท าให้นกัเรียนอาจจะไม่ไดอ้ยูก่ลุ่มกบัเพื่อนสนิทตามท่ีตนเองตอ้งการ สะทอ้นให้เห็นว่า
เด็กในช่วงวยัน้ีจะเห็นเพื่อนเป็นตวัแปรส าคญัอยา่งหน่ึงในการเรียน 
6. สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 
 นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการน าวิจยัเชิงปฏิบติัการมาพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ ดว้ยวิธีการ
สอนแบบท านาย สังเกต อธิบาย (POE) จะเห็นไดจ้ากผลการวดัความคิดเห็นทั้งหมด 4 ดา้น โดยรวม
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นกัเรียนคิดว่ามีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงนกัเรียนให้ขอ้เสนอแนะว่าให้ผูเ้รียนจดักลุ่มกนัเอง
แบบคละความสามารถเช่นเดิม ใหค้รูพดูชา้ลง และสอนเน้ือหาให้ลึกยิ่งข้ึน รวมถึงมีการแจกรางวลั เพื่อ
เป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจดว้ย 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวิธีดงักล่าวยงัสามารถพฒันาความกา้วหน้าทางการเรียน เร่ือง
ปฏิกิริยาเคมี ของกลุ่มเป้าหมายได ้ทั้งความกา้วหน้าทางการเรียนเฉล่ียรายชั้นเรียนรายบุคคล และราย
หวัขอ้ 

ทั้งน้ีผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 
 1) ใชแ้บบสัมภาษณ์นกัเรียนเพิ่มเติม เพื่อสะทอ้นผลการปฏิบติัไดช้ดัเจนและมีประสิทธิภาพดี
ยิง่ข้ึน 
 2)  กระชับเวลาในการทดลอง เพื่อให้นักเรียนได้น าเสนอผลการทดลองหน้าห้อง พร้อมทั้ง
อภิปรายผลเทียบกบัทฤษฎี และเฉลยค าถามท้ายกิจกรรมทนัที เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ืองพร้อมกนัทุกคน 
7. กติติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณ ดร.ปาริชาต นารีบุญ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ นางสาวภรณ์ภสัสรณ์       
จ่าชยัภูมิ ครูผูช่้วยวจิยั รวมทั้งนกัเรียนห้อง ม.4/6 ท่ีให้ความร่วมมือในการวิจยัจนประสบผลส าเร็จ และ
ขอขอบพระคุณสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) ท่ีใหเ้งินทุนสนบัสนุนใน
การศึกษาและวจิยัในคร้ังน้ี 
8. ผู้วจัิย 
 สุปรียา  แสงมณี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลยั
รังสิต ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปัจจุบนัก าลงัศึกษาระดับปริญญาโท หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรังสิต ไดรั้บทุนการศึกษาทุน ดร.อาทิตย ์อุไรรัตน์ , 2549-2552 และทุนโครงการส่งเสริม
การผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.), 2557-2558 
        ปาริชาต นารีบุญ อาจารยป์ระจ าและหัวหน้าสาขาเคมีประยุกต ์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรังสิต ไดรั้บทุนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (The Royal Golden 
Jubilee (RGJ) Ph.D. Program Thailand Research Fund (TRF), ทุนGerman Academic Exchange 
Service (DAAD), ทุนนกัศึกษาปริญญาเอก มาวทิยาลยัรามค าแหง และทุนโครงการพฒันาบณัฑิตศึกษา
และการวิจยัทางเคมี (Center for Innovation in Chemistry: the Postgraduate Education and Research 
Program in Chemistry) หวัขอ้งานวิจยัในปัจจุบนั ไดแ้ก่ Natural product ๖สารผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ) 
การศึกษาองคป์ระกอบเคมีจากพืชสมุนไพรบางชนิด 



การประชุมทางวิชาการคร้ังท่ี 6  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต   2559                 วนัท่ี  27 กุมภาพนัธ์ 2559 
Proceedings  of  The  Sixth Conference  2016 of  Faculty of  Education,  Rangsit  University                              27  February 2016 
 
 

207 
 

9. บรรณานุกรม 
ภาษาไทย 
พิมพนัธ์ เดชะคุปต.์ (2548). วิธีวิทยาการสอนวิทยาศาสตร์ท่ัวไป. กรุงเทพฯ: พฒันาคุณภาพวชิาการ. 
ไพฑูรย ์สินลารัตน์. (2557). เพ่ือความเป็นผู้น าของการครุศึกษาไทย. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
มนัทนา แสงมณี. (2557). “การเปรียบเทียบรูปแบบการสอนการทดลองสาธิตดว้ยวดิีทศัน์กบัการสาธิต

โดยครู เพื่อพฒันาแนวคิดวทิยาศาสตร์ เร่ือง แรงลอยตวั.” วทิยานิพนธ์ปริญญาวทิยาศาสตร
มหาบณัฑิต, สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ศึกษา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

ลกัขนา สริวฒัน์. (2557). จิตวิทยาส าหรับครู. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี (2550). แนวการจัดการเรียนรู้โปรแกรมเสริม 

พสวท. ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี. 
กรุงเทพฯ: บริษทั โฟร์พร้ินต้ิง จ  ากดั. 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี. (2542). พระราชบัญญติัการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช. กรุงเทพฯ: บริษทั พริกหวานกราฟฟิค จ ากดั. 

อุบลวรรณ ไทท้อง. (2554). “ผลการจดัการเรียนรู้แบบท านาย สังเกต อธิบาย เร่ืองไฟฟ้าเคมี เพื่อพฒันา
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6.” วทิยานิพนธ์ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ศึกษา 
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี. 

ภาษาองักฤษ 
Kemmis, S., and McTaggart, R.(2007). “Participatory Action Research.” Strategies of Qualitative 

Inquiry-Chapter. 10,  271-330. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การประชุมทางวิชาการคร้ังท่ี 6  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต   2559                 วนัท่ี  27 กุมภาพนัธ์ 2559 
Proceedings  of  The  Sixth Conference  2016 of  Faculty of  Education,  Rangsit  University                              27  February 2016 
 
 

208 
 

แรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนเตรียมทหาร สังกดักระทรวงกลาโหม 
ปรัชญา  กมลเพชร1 และ พรรณรัตน์ วรรณสวสัด์ิกลุ เคดิช2 

1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 
2อาจารยป์ระจ า หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 

prachya111@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 แรงจูงใจในการเรียนเป็นปัจจัยส าคัญประการหน่ึงท่ีท าให้นักเ รียนเตรียมทหารประสบ
ความส าเร็จในการเรียน และยงัมีส่วนในการผลกัดนัให้เกิดการพฒันาตนเองให้เป็นผูน้ าทางทหาร-
ต ารวจท่ีมีคุณภาพ เน่ืองจากแรงจูงใจในการเรียนเป็นแรงขบัท่ีอยูภ่ายในตวัมนุษยท่ี์ท าหนา้ท่ีกระตุน้ให้
เกิดความมุ่งมัน่ในการท างาน คนท่ีมีแรงจูงใจสูงจะมีความพยายามในการกระท าการเพื่อท่ีจะไปสู่
เป้าหมายอย่างมุ่งมัน่และน ามาซ่ึงการประสบความส าเร็จในภายภาคหน้า จากการประเมินการจดัการ
เรียนการสอนของนกัเรียนเตรียมทหารท่ีผา่นมาพบวา่ นกัเรียนเตรียมทหาร ขาดความสนใจ ขาดความ
ใส่ใจในการเรียนรู้ ซ่ึงแสดงถึงการขาดแรงจูงใจในการเรียนและจากการศึกษาทฤษฏีและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการเรียนของบุคคล ประกอบดว้ยปัจจยัจากภายในตวับุคคล 
ปัจจยัจากครอบครัว สังคมโรงเรียนและส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นในการสนบัสนุนให้นกัเรียนเตรียมทหารมี
แรงจูงใจในการเรียน สถาบนัการศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งจึงควรเขา้ใจถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีจะส่งผลต่อแรงจูงใจ
ในการเรียนของนักเรียนเตรียมทหารด้วยเหตุน้ีผูเ้ขียนจึงมีความเห็นว่า การเข้าใจถึงปัจจยัต่างๆ ท่ี
สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนของนกัเรียนเตรียมทหาร จะมีประโยชน์ต่อการเรียนของนกัเรียน ใน
การท าวจิยัหาปัจจยัสร้างแรงจูงใจนั้น จะไดผ้ลจากการวิจยัท่ีเป็นขอ้มูลส าหรับผูบ้ริหาร รวมถึงบุคลากร
และผูเ้ก่ียวข้องในการน าไปใช้ประโยชน์ ส าหรับการจดัการเรียนการสอนการจดักิจกรรมและส่ิง
สนบัสนุนต่างๆ ในการส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจในการเรียนใหก้บันกัเรียนเตรียมทหารให้เป็นผูใ้ฝ่รู้ใฝ่
เรียน  มีการใฝ่รู้พฒันาตนเองอย่างสม ่าเสมอ กระตือรือร้น มุ่งมัน่ในการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
ซ่ึงส่งผลให้ไดน้ักเรียนเตรียมทหารท่ีพึงประสงค์ของเหล่าทพัและส านกังานต ารวจแห่งชาติ เพื่อตวั
นกัเรียนเตรียมทหาร เพื่อเหล่าทพัและส านกังานต ารวจแห่งชาติ และประเทศชาติท่ีมีคุณภาพมากข้ึน
ต่อไป 
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tcsArsbA 
Learning motivation is one of the most important factors influencing the pre-cadets’ success 

in learning. In particular, motivation fosters self-development in order to become a good military or 
police leader in that learning motivation leads to determination and enthusiasm at work. People with 
high motivation are likely to strive for goals, as a significant step for their future success. According 
to the recent evaluation of the pre-cadets courses, it was found that the pre-cadets appeared as lacking  
interest in learning, which signaled their possible lack of motivation.  Based on the review of literature 
and related studies, the factors affecting individual learning motivation include intrinsic factors, 
family and institutional society and environment. Thus, understanding these factors affecting one’s 
learning motivation could help the parties concerned to work relevantly with the pre-cadets. 

The researchers investigated these factors to devise relevant teaching-learning activities and 
select materials in support of the pre-cadets’ learning motivation. Desirable attributes were also 
identified for developing good pre-cadets as required by the Army and the Royal Thai Police.  

 
Keywords:  Learning motivation, Pre-Cadets at Armed Forces Academies Preparatory School,  
 Ministry of Defense 
 
 
1. บทน า 
 จากค ากล่าวท่ีวา่การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติแสดงให้เห็นวา่การศึกษาเป็นเคร่ืองมือส าคญั 
ในการพฒันา คนหรือทรัพยากรมนุษยข์องประเทศ ประเทศใดท่ีประชากรมีความรู้และการศึกษาดี ยอ่ม
ส่งผลให้ประเทศนั้นมีการพฒันาตามไปดว้ย ดงันั้นการศึกษาจึงมีความจ าเป็นและส าคญั ต่อการพฒันา
ประเทศ ซ่ึงหลายประเทศในโลกไดใ้ชก้ารศึกษาเป็นนโยบายหลกัส าหรับการพฒันาประเทศ (ส านกังาน
เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, 2557) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีวา่การศึกษาในความหมาย ท่ีแทจ้ริงนั้น
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เป็นเร่ืองของการพฒันาสติปัญญาของมนุษยใ์ห้สูงข้ึน พร้อมกบัการพฒันาจิตใจ เม่ือมนุษยไ์ดรั้บการ
พฒันาใหดี้ข้ึนจากการศึกษา ก็จะส่งผลใหส้ังคมส่วนรวมดีข้ึนและยงัเป็นรากฐาน ท่ีส าคญั ท่ีสุดประการ
หน่ึงในการสร้างสรรคค์วามเจริญกา้วหนา้ และการแกปั้ญหาต่างๆ ในสังคมได ้กระทรวงศึกษาธิการ, 
2544) การพฒันาระบบการจดัการศึกษาและการพฒันาหลกัสูตรทางการศึกษา จึงตอ้งให้ความส าคญักบั
การยกระดบัความรู้ให้มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานสากล ควบคู่ไปกบัการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน การปลูกฝังคุณธรรม การสร้างวินยั การปลูกฝังอุดมการณ์ความยึดมัน่ในสถาบนัชาติ ศาสนา 
และพระมหากษตัริย ์การมีจิตสาธารณะ ความตระหนกัถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกตอ้ง ในหลกัการประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด อุดมการณ์ และความเช่ือ รวมทั้งรู้คุณค่าและสืบสาน
วฒันธรรมและขนบประเพณีอนัดีงามของไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) ซ่ึงการท่ีจะพฒันาระบบ
การศึกษาไดก้็ตอ้งอาศยัปัจจยัหลายๆ อยา่ง ซ่ึงปัจจยัท่ีส าคญัประการหน่ึงคือ กระบวนการเรียนการสอน
ซ่ึงเป็นกระบวนการน าหลกัสูตร ไปปฏิบติัจริงให้บรรลุผล เป็นขั้นตอนส าคญัท่ีครูจะตอ้งด าเนินการให้
ผูเ้รียนไดพ้ฒันาขีดความสามารถ ของตนไดเ้ต็มตามศกัยภาพ มีความสมดุลทั้งร่างกาย ปัญญา จิตใจ 
และสังคม เป็นผูรู้้จกัคิด วเิคราะห์ สังเคราะห์ ใชเ้หตุและผลเชิงวิทยาศาสตร์ มีความคิดรวบยอด รักการ
เรียนรู้ รู้วธีิการและสามารถเรียนรู้ ไดด้ว้ยตนเอง มีเจตคติท่ีดี มีวินยั มีความรับผิดชอบ มีทกัษะท่ีจ าเป็น
ต่อการพฒันาคน พฒันาอาชีพ และสามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 แรงจูงใจในการเรียนถือเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีจะท าให้ประสบความส าเร็จในการเรียนปรียา
ภรณ์  เพญ็สุขใจ, 2542: 63) ศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาครู โดยท าการศึกษากบั
นกัศึกษาปริญญาตรี หลกัสูตรภาคพิเศษ สถาบนัราชภฏัสวนสุนนัทา พบวา่เม่ือจ าแนกตามเพศ นกัศึกษา
ชายมีระดบัผลสัมฤทธ์ิสูงกวา่นกัศึกษาหญิงในดา้นความกลา้เส่ียงดา้นการเรียน 
 พระมหาภคัดีเกตุเรน, 2547: 119) ไดศึ้กษาตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาของนกัเรียนศูนยศึ์กษาพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์วดัชา้งไห้ อ าเภอโคกโพธ์ิจงัหวดัปัตตานี
พบว่านกัเรียนท่ีมีนิสัยทางการเรียนดีท าให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนมากทั้งน้ีเพราะนิสัยทางการเรียน
หมายถึงพฤติกรรมท่ีนักเรียนประพฤติอย่างสม ่าเสมอได้แก่ การแบ่งเวลาในการเรียนการทบทวน
บทเรียนการเขา้ชั้นเรียนตามเวลาการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายการตั้งใจเรียนเป็นตน้ 
 จากการประเมินการ จดัการเรียนการสอนของนกัเรียนเตรียมทหารท่ีผ่านมาพบว่า นกัเรียน
เตรียมทหาร ขาดความสนใจ ขาดความใส่ใจในการเรียนรู้ ซ่ึงแสดงถึงการขาดแรงจูงใจในการเรียนและ
จากการ ศึกษาทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจของบุคคล ประกอบด้วย
ปัจจยัจากภายใน ตวับุคคล ปัจจยัจากครอบครัว สังคมโรงเรียนและส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นในการสนบัสนุน
ใหน้กัเรียน เตรียมทหาร มีแรงจูงใจในการเรียน สถาบนัการศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้ง จึงควรเขา้ใจถึงปัจจยั
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ต่างๆ ท่ีจะส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียน ของนกัเรียนเตรียมทหารดว้ยเหตุน้ี ผูเ้ขียนจึงมีความเห็นว่า 
การเขา้ใจถึงปัจจยัต่างๆท่ีสามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนของนกัเรียนเตรียมทหาร จะมีประโยชน์ ต่อ
การเรียนของนกัเรียนเตรียมทหาร สังกดักระทรวงกลาโหม 
2. การสังเคราะห์งานวจัิย  
2.1  ความหมายของแรงจูงใจ 
 นกัวิชาการการศึกษาไดใ้ห้ความหมายของแรงจูงใจไวห้ลากหลายทั้งท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั
และแตกต่างกนัดงัน้ี 
 Parsons (1960: 18-19) กล่าวว่า แรงจูงใจของมนุษย ์มีลกัษณะเป็นนามธรรม เป็นปัจจยัท่ี 
ก่อให้เกิดพฤติกรรมของมนุษย ์พฤติกรรมของมนุษยจ์ะเกิดข้ึนไดเ้น่ืองจากมีแรงจูงใจในแต่ละ บุคคล 
ซ่ึงมีความตอ้งการ ท่ีจะใชพ้ลงัเพื่อใหป้ระสบความส าเร็จในเป้าหมาย หรือรางวลัตาม ส่ิงจูงใจทั้งภายใน
และภายนอกตวับุคคลกระตุน้หรือเร้าใหก้ารกระท าส าเร็จลุล่วงไป 
 Good (1973: 375) กล่าววา่ แรงจูงใจ หมายถึง การท่ีบุคคลพยายามกระท าการให้อีกบุคคลหน่ึง
หรือหลายๆคน มีความเห็นคลอ้ยตามกบัตน 
 Brown (1980: 112-113) กล่าวว่า แรงจูงใจเป็นความคิดซ่ึงเป็นแรงขบัอยู่ภายในประกอบไป
ดว้ยอารมณ์ ความปรารถนา ซ่ึงเป็นตน้เหตุใหค้นแสดงพฤติกรรมออกมามากนอ้ยไม่เท่ากนั 
 Hilgrad (1983: 314) ไดใ้ห้ความหมายของแรงจูงใจไวว้า่ เป็นองคป์ระกอบท่ีไปกระตุน้บุคคล
ใหเ้กิดพลงัและน าไปสู่การกระท า 
 สรุปไดว้่า แรงจูงใจ หมายถึงแรงกระตุน้หรือแรงผลกัดนัให้บุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีเกิดจาก
ความปรารถนาเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายหรือความตอ้งการนั้นๆ 
2.2  ความส าคญัของแรงจูงใจ 
 แสงเดือน ทวีสิน (2545: 173) กล่าววา่ แรงจูงใจเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีท าให้การสอนเกิด
ประสิทธิภาพ คือ ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ข้ึน ครูตอ้งใช้ความรู้ความสามารถและเทคนิคต่างๆ
ในการจูงใจผูเ้รียนอยา่งเหมาะสม โดยค านึงถึงรูปแบบและระดบัของแรงจูงใจท่ีแตกต่างกนัของผูเ้รียน  
 สุรางค ์โคว้ตระกลู (2556: 179) กล่าววา่ แรงจูงใจเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการเรียนรู้ ความ
สัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของนกัเรียน นอกจากจะข้ึนกบัความสามารถแลว้ยงัข้ึนอยูก่บัแรงจูงใจ นกัเรียน
ท่ีมีความสามารถสูงแต่ขาดแรงจูงใจในการเรียนก็จะสัมฤทธ์ิผลในการเรียนต ่า 
 จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งนั้น แสดงให้เห็นวา่แรงจูงใจในการจะท าส่ิงใดให้
ไดดี้ มีความส าคญัต่อผูท่ี้อยากท่ีจะประสบความส าเร็จเป็นอยา่งยิ่ง และแรงจูงใจในการเรียนก็เช่นกนั 
เพราะการเรียนเป็นส่ิงส าคญั หากขาดแรงจูงใจในการเรียนแลว้ ก็ย่อมจะส่งผลกระทบทางจิตใจของ



การประชุมทางวิชาการคร้ังท่ี 6  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต   2559                 วนัท่ี  27 กุมภาพนัธ์ 2559 
Proceedings  of  The  Sixth Conference  2016 of  Faculty of  Education,  Rangsit  University                              27  February 2016 
 
 

212 
 

ผูเ้รียนอาจท าให้เกิดปัญหาในการด ารงชีวิตให้มีคุณภาพและอาจเกิดปัญหาในการปรับตวัให้เขา้กับ
สภาพแวดลอ้มในสังคมหรือในโลกได ้
 นอกจากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัแรงจูงใจในการเรียนแล้วนั้น ผูเ้ขียนมีความ
คิดเห็นวา่ ไม่เพียงแต่การวิจยัท่ีจะสามารถบอกถึงปัจจยัท่ีช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนไดเ้ท่านั้น 
แต่หากยงัมีอีกหลายปัจจยัส่วนบุคคลท่ีอาจท าใหก้ารสนบัสนุน สร้างเสริมแรงจูงใจในการเรียนไม่ไดผ้ล
เท่าท่ีควรเพราะมีบางปัจจัยส่วนบุคคลท่ีเปล่ียนแปลงได้ยาก เช่น นิสัยส่วนตัวหรือ ทศัคติในการ
ด ารงชีวิตบางคนอาจถูกเล้ียงดูมาในแบบท่ีส่งผลให้ตวับุคคลเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบต่อบางส่ิง
เท่าท่ีควร อาจไม่ให้ความส าคญักบัการเรียนรู้บางอย่างรวมทั้งการมีทศันคติในการด ารงชีวิตท่ีต่าง
ออกไป เช่นชอบด ารงชีวติอยูใ่นระดบัท่ีตวัเองพอใจแบบสบายๆ ไม่ชอบการท่ีตอ้งพยายาม ไม่ชอบการ
ท่ีตอ้งอดทน หรือ เรียกว่า คนท่ีชอบอยู่ในความสบายๆ ไม่ตอ้งเครียด    )emozmtr fmoc  ( นกัเรียนเตรียม
ทหารบางคน อาจมีระดบัความพยายามในการเรียนต ่าเป็นคนท่ีไม่มีความพยายามท่ีจะท าส่ิงใดให้ดี 
หรือไมคิ่ดวา่มีความจ าเป็นตอ้งท าใหไ้ด ้ตอ้งท าไดดี้ เพราะอาจคิดวา่ไม่ไดท้  าใหใ้ครเดือดร้อน เรียนๆไป 
ท าข้อสอบให้ผ่านก็พอแล้ว เพราะคนเรามีการตั้งเป้าหมายในชีวิตและมีทศันคติในการด ารงชีวิตท่ี
ต่างกนั หรือ การท่ีบุคคลมีแรงจูงใจต่อส่ิงอ่ืนมากกวา่ เช่น บางคนอาจมีความชอบ ความฝักใฝ่ในการ
เรียนอ่ืนๆท่ีนอกเหนือไปจากการเรียนท่ีโรงเรียนตวัเอง หรือรักชอบกิจกรรมอยา่งอ่ืนมากกวา่ ส่งผลให้
ก าลงัใจ ก าลงักาย จิตใจ ความสนใจ ความพยายามจึงไปอยูก่บัส่ิงนั้นท่ีรักท่ีชอบมากกวา่จึงทุ่มเทความ
ตั้งใจให้ส่ิงอ่ืนนั้นเต็มท่ีไปแลว้ จนไม่เหลือแรงจูงใจท่ีจะรักชอบในหน้าท่ีหลกัท่ีท าอยู่ สอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีแรงจูงใจของแมคคลีแลนด์ (McClelland’s achievement motivation) ทฤษฎีการก าหนดเป้าหมาย 
(Goal setting theory) ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg’s two-factor theory) รวมทั้งทฤษฎี
เก่ียวกับแรงจูงใจมากมาย ท่ีสรุปไวว้่า บุคคลย่อมมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกันออกไปและวิธีท่ีจะ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของตวัเองนั้น แต่ละบุคคลก็จะมีวธีิท่ีแตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีอาจจะเกิดจาก
ปัจจยัของแต่ละบุคคลท่ีมีความแตกต่างกนันัน่เอง (รังสรรค ์ประเสริฐศรี, 2548)   
 ไม่เพียงเท่านั้น ปัจจยัทางร่างกาย อาจเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้การสนใจในการเรียนมีไม่มาก
เท่าท่ีควร บางบุคคลอาจเป็นโรคบางอยา่งท่ีส่งผลให้ ไม่สามารถมีสมาธิในการเรียนท าให้เรียนไดไ้ม่ดี 
จนอาจส่งผลต่อการด ารงชีวติและวธีิชีวติของตวัเองก็เป็นได ้เช่น โรค DADAในผูใ้หญ่ หรือ โรค สมาธิ
สั้นในผูใ้หญ่ทีเกิดข้ึนไดใ้นวยัหนุ่มสาวหรือวยัผูใ้หญ่ ผลกระทบจากโรคน้ี ท าให้การตั้งใจท าส่ิงในส่ิง
หน่ึงอยา่งต่อเน่ืองเป็นไปไดย้าก เช่นการท างาน หรือการเรียนนัน่เอง (วงเดือน เดชะรินทร์, 2559) โดย
เร่ืองเก่ียวกับโรคทางร่างกายนั้ น ต้องมีการทดสอบการวินิจฉัยโดยแพทย์ ข้อมูลจากการตอบ
แบบสอบถาม หรือแมแ้ต่การสัมภาษณ์จะไม่สามารถยนืยนัการเป็นโรคใดๆไดอ้ยา่งแทจ้ริง ซ่ึงปัจจยัน้ีก็
ยากท่ีจะรับรู้ได ้แมก้ระทัง่ตวัเองหรือครอบครัวก็อาจจะไม่ไดรั้บทราบวา่ คนในครอบครัวก าลงัเผชิญ
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กับโรคน้ี การพัฒนาการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจ ต้อง
ด าเนินการให้สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรการเรียนของนกัเรียนเตรียมทหารควรยึดผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลาง  โดยเนน้กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดวเิคราะห์  และทกัษะกระบวนการท่ีมีการใช้
วิธีการเรียนรู้ มีการฝึกแก้ไขปัญหา มีกิจกรรมท่ีหลากหลายรูปแบบ  ท่ีส าคญั ต้องให้สอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์ส าคัญของ โรงเรียนเตรียมทหาร คือ เพื่อให้นักเรียนของแต่ละเหล่าทัพมีความรู้
ความสามารถ และมีลกัษณะทหารอยูใ่นมาตรฐาน ตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และ ตามค่าลกัษณะ
ทหารของนกัเรียนเตรียมทหาร ท่ีมีหลายดา้น เช่น สติปัญญา สังคม -ใจคอและสังคม ลกัษณะความเป็น
ผูน้ า มีความว่องไว มีความคิดสมเหตุสมผล มีก าลังใจ ความอดทน มีการบัังคับตนเอง มีความ
กระตือรือร้น เป็นตน้ (หนงัสือคู่มือนกัเรียนเตรียมทหาร, 2552  )โรงเรียนเตรียมทหาร ควรมีกฎเก่ียวกบั
การเรียนเพิ่มเติม ท่ีจะเป็นแรงกระตุน้ในการตั้งใจเรียนของนกัเรียนเตรียมทหาร โดยพิจารณาการสร้าง
กฎกติกาให้เหมาะสม และสอดคล้องตามค่าลักษณะทหาร ของโรงเรียนเตรียมทหาร สังกัด
กระทรวงกลาโหม  
3. นิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในการวจัิย 
3.1  แรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนเตรียมทหาร หมายถึง แรงกระตุน้หรือแรงผลกัดนัให้นักเรียน
เตรียมทหารแสดงพฤติกรรมท่ีเกิดจากความปรารถนา เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายดา้นการเรียน 
3.2  นักเรียนเตรียมทหาร หมายถึง นักเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 และชั้นปีท่ี 3 ใน
โรงเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา 2558 
3.3  โรงเรียนเตรียมทหาร หมายถึง สถาบนัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (รับเฉพาะนกัเรียน
ชาย) สังกดัสถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศกองบญัชาการกองทพัไทย กระทรวงกลาโหม จดัการศึกษา
ตามหลกัสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร มีระยะเวลาในการศึกษา 3 ปี เทียบเท่าการจดัการศึกษาในระดบั
มธัยมปลาย(มธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 4-6 หรือช่วงชั้นท่ี 4 ของกระทรวงศึกษาธิการ) เป็นสถาบนัเดียวใน
ประเทศไทย ซ่ึงเป็นศูนยร์วมเบ้ืองตน้ของผูท่ี้จะเขา้ศึกษาต่อใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
4. ผู้วจัิย 
 ปรัชญา กมลเพชร การศึกษาปริญญาตรีครุศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ก าลงัศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัรังสิต 
ปัจจุบนัท างานอาจารยป์ระจ ากองวชิาคณิตศาสตร์โรงเรียนเตรียมทหาร 
 พรรณรัตน์ วรรณสวสัด์ิกุล เคดิช จบการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรการศึกษา
มหาวิทยาลยัรังสิต ปริญญาโท การบริหารธุรกิจนานาชาติ มหาวิทยาลยันานาชาติสแตมฟอร์ด และ
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ระดบัปริญญาตรี ประชาสัมพนัธ์ มหาวิทยาลยัรังสิต ปัจจุบนัเป็นอาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวทิยาลยัรังสิต 
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