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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้วิธีการสอน
สืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน 2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้วิธีการสอนสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การศึกษาพันธุศาสตร์
ของเมนเดลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการจัด การ
เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้วิธีการสอนสืบเสาะหาความรู้ เรื่อ ง การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จำนวน 35 คน ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ -ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) จังหวัดกำแพงเพชร ได้มาจากการสุ่ม แบบแบ่งกลุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้วิธีการสอนสืบเสาะหาความรู้ จำนวน 5 แผน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง
มาตรฐานและ T-test dependent
ผลการวิจัย พบว่า
1) นักเรียนที่ผ่านการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้วิธีการสอนสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การศึกษาพันธุ
ศาสตร์ของเมนเดล มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
2) นักเรียนที่ผ่านการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้วิธีการสอนสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การศึกษาพันธุ
ศาสตร์ของเมนเดล พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับร้อยละ 72.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
3) นักเรียนที่ผ่านการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้วิธีการสอนสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การศึกษา พันธุ
ศาสตร์ของเมนเดล พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
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Abstract
This action research aimed 1) To compare the pretest-posttest of achievement in online learning
management by using the inquiry- based learning on the Mendel's study of genetics of students in
mathayomsuksa 3, 2) To compare the pretest-posttest of achievement in online learning management by
using the inquiry- based learning on the Mendel's study of genetics of students in mathayomsuksa 3 to
compared to the 70 percent threshold and 3) To study satisfaction in learning management in online
learning management by using the inquiry-based learning on the Mendel's study of genetics of students in
mathayomsuksa 3. The sample group in this study consisted of 3 5 mathayomsuksa 3 / 1 students class
attending in the first semester of academic year 2 0 2 1 at Chakungrao Wittaya school ( In- Chum
Deesarnuppatam) , Mueang Kamphaeng Phet district, Kamphaeng Phet province. The instruments used in
this study were ; 5 lesson plans of the inquiry- based learning, An achievement test and a satisfaction
questionnaire.
The research results were
1) Students who completed the online learning management by using the inquiry- based learning
on the Mendel's study of genetics had posttest than pretest at the 0.05 level,
2)Students who completed the online learning management by using the inquiry-based learning
on the Mendel's study of genetics had a statistically significantly posttest equal to 72.67%, which is higher
than the 70% threshold and
3) Students who completed the online learning management by using the inquiry-based learning
on the Mendel's study of genetics had a high level of satisfaction.
Keywords : Online learning management, The inquiry-based learning

บทนำ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สามารถติดต่อได้จากการฟุ้ง
กระจายในอากาศและการสั ม ผั ส ก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายต่ อ ชี ว ิ ต ซึ ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ ระบบการศึ ก ษาเป็ น อย่ า งมาก
กระทรวงศึกษาธิการประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษทั้งประเทศ ทำให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับผลกระทบสำหรับ
ประเทศไทยสถานการณ์การระบาดเกิดขึ้นในช่วงสถานศึกษาปิดภาคเรียนโดยในช่วงต้นเดือนเมษายน คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบให้เลื่อนวันเปิด เทอมภาคเรียนที่ 1 ไปเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 (ก ารประชุมคณะรัฐ มนตรี เมื่อวันพุธที่ 19
พฤษภาคม 2564) ประเทศไทยจึงมีโอกาสทบทวนบทเรียนจากต่างประเทศ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบใหม่ที่สอดรับกับมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมกับเตรียมมาตรการต่าง ๆ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ผู้เรียนได้รับผลกระทบจากรูปแบบการเรียนที่เปลี่ยนไป
นโยบายที่จะพัฒนาสื่อการเรียนในรูปแบบต่างให้มีประสิทธิภาพและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สร้างโอกาสในการ
เข้าถึงสื่อการเรียนเหล่านั้นด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึ ง
เนื้อหารายวิชาได้ทุกที่ทุกเวลา สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ.2542 ได้ให้ความสำคัญในการนำ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของประเทศ โดยบัญญัติไว้ในหมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
อันประกอบด้วยมาตรา 64, มาตรา 65, มาตรา 66, มาตรา 67 อีกทั้งยังสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25602

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 4
2564 ยุทธศาสตร์ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบ
การเรียนการสอนสามารถทำได้หลากหลาย เช่น ระบบ E-Learning ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย การเรียนการสอนแบบ
E-Learning เป็นนวัตกรรมที่สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน โดยการเรียนการสอนผ่าน
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทำให้ระบบการศึกษาเปลี่ยนจากเดิม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านมัล ติมีเดียบนเว็บ ซึ่งเป็น
การเชื่อมโยงของข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นในรูปของข้อความ ภาพนิ่ง เสียง กราฟิก วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว ผู้เรียนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้จากทุกที่ทำให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนของตนเอง ช่วยส่งเสริมการเรียนทำให้เกิด
กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้นแล้ว กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ล้วนส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่าง
ชัดเจน การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสำหรับผู้เรียนจะต้องเป็นการจัดการเรียนการสอนที่สามารถพั ฒนาทักษะสำคัญ
สำหรับการดำรงชีวิ ตในศตวรรษที ่ 21 ได้อย่างมีคุ ณภาพ กระบวนการเรียนรู ้แ บบสื บ เสาะหาความรู ้ ( enquiry-based
learning) เป็นอีกหนึ่งวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สามารถนำมาพัฒนาความสามารถของผู้เรียนได้ ซึ่งการนำกระบวนการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งในและต่างประเทศ พบว่าสามารถทำให้การเรียนรู้ของผู้ เรียนตรงกับ
ความต้องการของตนเองและเส้นทางอาชีพในอนาคต สิ่งนี้มีผลต่อการสร้างแรงบันดาลใจที่สำคัญและนำไปสู่การริเริ่มของ
ความคิดเพื่อสะท้อนความต้องการของผู้เรียน อีกทั้งยังสามารถช่วยจัดระเบียบรูปแบบการเรียนรู้และรูปแบบการทำงานของ
ผู้เรียน นำไปสู่การปฏิบัติที่ดีขึ้น สามารถช่วยพัฒนาทักษะการคิดทักษะการตั้งคำถาม ทักษะการสืบค้นข้อมูล ทักษะ การ
ทำงานเป็นทีม ทักษะการสื่อสาร ซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ventura-Medina et al., 2007;
เบญจวรรณ พิททาร์ด, 2553)
จากบริบทของโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) จังหวัดกำแพงเพชร ที่มีการจัดการเรียนรู้ที่ยังคง
เน้นรูปแบบการบรรยายอันเนื่องมาจากระยะเวลาการเรียนการสอนที่มีจำนวนจำกัดแต่เนื้อหาหลักสูตรที่นักเรียนต้อ งเรี ยนมี
จำนวนมาก ผู้สอนจึงต้องจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้รับเนื้อหาสาระวิชาตามที่หลักสูตรได้กำหนดไว้ แต่จากการ
สำรวจสอบถามนักเรียน นักเรียนต้องการการเรียนการสอนในรูปแบบของกิจกรรมมากกว่าการบรรยาย เนื่องจากการเรียน
แบบบรรยายทำให้นักเรียนขาดทักษะกระบวนการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่
สามารถความรู้มาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้และแสดงให้นักเรียนเห็นถึงในความเป็นจริง การแก้ปัญหานั้นไม่ได้ใช้เนื้อหา
ความรู้เพียงวิชาใดวิชาหนึ่งเท่านั้น จำเป็นจะต้องใช้ความรู้หลากหลายวิชาในการคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้น
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นการนำเทคโนโลยีเข้าร่วมด้วย ซึ่งจะสามารถส่งเสริมศักยภาพให้ผู้เรียน
มีความรู้รอบด้าน อีกทั้งยังสามารถตอบสนองต่อการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียน เพื่อให้เกิดความรู้
ที่คงทนถาวร เนื่องจากปัจจุบันอยู่ ระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีการรณรงค์เพื่อป้องกัน
การติดเชื้อโดยการล้างมือบ่อย ๆ สวนหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัดและเว้นระยะห่างทางสังคม อีกทั้งทาง
โรงเรียนมีพื้นที่ไม่พอต่อการจัดการเรียนการสอนในการเว้ นระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จึงให้นักเรียนสลับกันมาเรียนสัปดาห์เว้นสัปดาห์ซึ่งนักเรียนจะได้มาเรียนในบางรายวิชาไม่เต็มที่ งดการทำกิจกรรมที่นักเรียน
สัมผัสหรือใกล้ชิดกันจึงให้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชั่วโมงที่มีการทดลองแบบสาธิตเท่านั้น ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงข้อจำกัดของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสื่อสารภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวทำให้โอกาสในการสื่อสารระหว่างผู้สอน
และผู้เรียนในสภาพการณ์ที่ต่างกันลดน้อยลงและเป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนรู้ ซึ่งการนำรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้เข้ามาจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อาจจะช่วยให้การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์มีความน่าสนใจมากขึ้น
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความต้องการของตนเอง ซึ่งก่อให้เกิดความรู้ที่คงทนถาวรกับตัวผู้เรียน
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ Inquiry Cycles (5Es) เป็นรูปแบบการเรี ยนการสอนที่ใช้ตามทฤษฎีการสร้า ง
ความรู้ (Constructivism) ซึ่งกล่าวไว้ว่าเป็นกระบวนการที่นักเรียนจะต้องสืบค้นเสาะหา สำรวจตรวจสอบ และค้นคว้าด้วย
วิธีการต่าง ๆ จนทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ และเกิดการรับรู้ความรู้นั้นอย่างมีความหมาย จึงจะสามารถสร้างเป็นองค์
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ความรู้ของนักเรียนเอง และเก็บเป็นข้อมูลไว้ในสมองได้อย่างยาวนาน สามารถนำมาใช้ได้เมื่อมีสถานการณ์ใด ๆ มาเผชิญหน้า
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546) ซึ่งการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นการเรียนรู้ ที่เน้น บทบาท
และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ทำให้ผู้เรีย นสามารถรักษาผลการเรียนรู้ให้อยู่คงทนได้มากและนานกว่ากระบวนการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับความรู้
จากหลักการและเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้สนใจศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจ ในการจัดการเรียนรู้
ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้วิธีการสอนสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ศึกษาว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์5 เรื่อง การศึกษา
พันธุศาสตร์ของเมนเดลดียิ่งขึ้นหรือไม่ เนื่องจากเชื่อว่ารูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) จะส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ดีได้อีกด้วยส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา ทักษะความคิด
สร้างสรรค์และทักษะการสื่อสารและความร่วมมือได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 โดย
เชื่อว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้จะส่งผลให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้มากกว่าการรับรู้และจดจำอีกทั้ง
นักเรียนยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงกับในชีวิตประจำวัน สามารถพัฒนาตนเองสังคมและประเทศชาติต่อไปเพื่อให้
สอดคล้องกับการพัฒนานักเรียนด้านสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื ่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั มฤทธิ ์ ในการจั ด การเรี ย นรู ้ ผ่า นระบบออนไลน์ โ ดยใช้ วิ ธ ี การสอนสื บ เสาะหาความรู้
เรื่อง การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
ก่อนเรียนและหลังเรียน
2. เพื ่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั มฤทธิ ์ ในการจั ด การเรี ย นรู ้ ผ่า นระบบออนไลน์ โ ดยใช้ วิ ธ ี การสอนสื บ เสาะหาความรู้
เรื่อง การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ -ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู ้ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้วิ ธีการสอนสืบเสาะหาความรู ้ เรื่อ ง
การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ -ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)

การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาการศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้วิธีการสอนสื บเสาะ
หาความรู้ เรื่อง การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล ครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไว้
ตามลำดับต่อไปนี้
1. หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
1.1 ความหมายของวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)
ภพ เลาหไพบูรณ์ (2542 : 123) ได้ให้ ความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ว่าเป็นการสอนที่
เน้น กระบวนการแสวงหาความรู้ที่จะช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบความจริงต่าง ๆ ด้วยตนเองให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงใน
การเรียนรู้เนื้อหาวิชา ครูวิทยาศาสตร์จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ ศึกษาโครงสร้างของกระบวนการ
สอนการจัดลำดับเนื้อหา โดยครูทำหน้ าที่คล้ายผู้ช่วยและนักเรียนทำหน้ าที่คล้ายผู้จัดการวางแผนการเรียน นักเรียนเป็นผู้
เริ่มต้นในการจัดการเรียนการสอนด้วยตนเอง มีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาหาความรู้โดยวิธีการเช่นเดียวกับการทำงานของ
นักวิทยาศาสตร์และเปลี่ยนแนวคิดจากการที่เป็นผู้รับความรู้มาเป็น ผู้แสวงหาความรู้และใช้ความรู้
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2548 : 6) ได้ให้ ความหมายของการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ ไ ว้ว่ าเป็ นกระบวนการเรีย นรู้ ท ี ่ ให้ นั กเรี ย นค้ นหาความรู้ ใหม่ ด ้ว ยตนเองโดยผ่ านกระบวนการคิด และใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือ
จากความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้สามารถสรุปได้ว่า วิธีการสืบเสาะหาความรู้เป็นวิธีการ
สอนที่มุ่งเน้นให้ ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยครูมีหน้ าที่ชี้แนะแนวทางจัดหา
สถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง
1.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
Mc Carthy (1999 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2547 : 80) ได้กล่าวถึงแนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับรูปแบบการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ไว้ดังนี้
1. ปรัชญาวิทยาศาสตร์ดั้งเดิมความรู้วิทยาศาสตร์ หมายถึง ความจริงหรือเท็จจริงที่มีอยู่หรือเป็นอยู่ซึ่งได้
จากการตรวจสอบการค้ นคว้าทดลองอย่างเป็นระบบ โดยใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แต่ปรัชญาวิทยาศาสตร์แนวใหม่
ความรู้วิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคลซึ่งมีอิทธิพลมาจากความรู้ หรือประสบการณ์ เดิ มและ
สิ่งแวดล้อมหรือบริบทของสังคมของแต่ละคน
2. แนวคิดของ Piaget (ทิศนา แขมมณี, 2550 : 90) เกี่ยวกับการพัฒนาการทางสติปัญญาและความคิด
คือการที่เรามีการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้ อมตั้งแต่แรกเกิดและการปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้ อมนี้
มีผลทำให้สติปัญญาและแนวคิด มีการพัฒนาขึ้นอย่า งต่อ เนื่อ งอยู่ ตลอดเวลา กระบวนการที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาทาง
สติปัญญาและความคิดมี 2 กระบวนการ คือ การปรับตัวและการจัดโครงสร้างการปรับตัวเป็นกระบวนการที่บุคคลหาหนทาง
ที่ จะปรับสภาพความไม่สมดุลทางความคิดให้ เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัวและเมื่อบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้ อม
รอบ ๆ ตั ว โครงสร้ า ง ทางสมองจะถู กจั ดระบบให้ มีค วามเหมาะสมกั บสภาพแวดล้ อม มี ร ู ป แบบของความคิ ดเกิดขึ้น
กระบวนการปรับตัวประกอบด้วย
1.3 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546: 219-220) ได้แบ่ง ขั้นตอนในการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ไว้ดังนี้
1. การสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นการนำเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องที่สนใจซึ่งเกิดขึ้นเองจากความ
สงสัย หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียนหรือเกิดจากอภิปรายในกลุ่ม เรื่องที่น่าสนใจอาจจะมาจากเหตุการณ์ ในช่วง
นั้น หรือเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับความรู้ เดิมที่เพิ่งเรียนมาแล้วเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนสร้างคำถาม กำหนดประเด็นที่ศึกษา
ครูอาจให้ศึกษาจากสื่อต่าง ๆ หรือเป็นผู้กระตุ้นด้วยการเสนอประเด็นขึ้นมาก่อน
2. การสำรวจและค้ น หา (Exploration) มี ก ารวางแผนกำหนดแนวทางในการสำรวจ ตรวจสอบ
ตั้งสมมติฐาน กำหนดทางเลือกที่เป็นไปได้หลายวิธี เช่น ทำการทดลอง ทำกิจกรรม ภาคสนาม การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยใน
การ สร้างสถานการณ์จำลอง การศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงหรือจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอที่จะ
ใช้ ในขั้นต่อไป
3. การอธิบายและลงข้ อสรุป (Explanation) นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผลและนำเสนอผล
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่ น บรรยาย สร้างแบบจำลองหรือรูปวาด สร้างตาราง ฯลฯ การค้นพบในขั้นนี้เป็นไปได้หลายทาง เช่ น
สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้โต้แย้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่เกี่ยวกับประเด็นที่ตั้งไว้แต่ผลที่ได้จะอยู่ในรู ปใดก็ สามารถสร้าง
ความรู้ และช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้
4. การขยายความรู้ (Elaboration) เป็นการนำความรู้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู้ เดิม หรือแนวคิด
ที่ได้ค้นคว้าเพิ่มเติมหรือนำแบบจำลองหรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อื่น ถ้าใช้อธิบายเรื่องอื่นได้มาก
ก็แสดงว่าข้อจำกัดน้อย ซึ่งจะเชื่อมโยงกับเรื่องต่าง ๆ และทำให้เกิดความรู้กว้างขวางขึ้นขึ้น
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5. การประเมิน (Evaluation) เป็นการประเมินความรู้ ทักษะกระบวนการที่นักเรียนได้รับและนำความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่น ๆ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ จึงช่วยนักเรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งเนื้อหาและทฤษฎี ตลอดจนการลง
มือปฏิบัติเพื่อให้ ได้ความรู้ซึ ่งจะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ ต่อ นำความรู้หรือแบบจำลองไปใช้ อธิ บายหรือประยุกต์ ใ ช้ กั บ
เหตุการณ์หรือเรื่องอื่น ๆ อันนำไปสู่ข้อโต้แย้งหรือ ข้อจำกัดซึ่งก่อให้เกิดประเด็นปัญหาคือคำถามที่ต้องสำรวจตรวจสอบต่ อไป
ทำให้เกิดกระบวนการต่อเนื่อง ไปเรื่อยๆ จึงเรียกว่า Inquiry Cycle และสรุปเป็นภาพประกอบดังนี้
1.5 ข้อดีและข้อจำกัดของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ผดุงยศ ดวงมาลา (2530 : 127) ได้กล่าวถึงข้อดีของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ดังนี้
1. ทำให้นักเรียนได้ใช้ความคิดมากกว่าความจำ
2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น
3. ทำให้นักเรียนเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์
4. ทำให้การเรียนการสอนสอดคล้องกับเอกลักษณ์และปรัชญาทางวิทยาศาสตร์
ภพ เลาหไพบูรณ์ (2542 : 126) ได้กล่าวถึงข้อดีของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ดังนี้
1. นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาความคิดอย่า งเต็ มที่ได้ ศึกษาค้ นคว้าได้ด้ว ยตนเอง จึงมีความอยากรู้ อ ยู่
ตลอดเวลา
2. นักเรียนมีโอกาสได้ฝึ กความคิดและฝึกการกระทำ ทำให้ ได้เรียนรู้วิธีจัดระบบความคิดและวิธีเสาะ
แสวงหาความรู้ตนเอง ทำให้ ความรู้คงทนและถ่ายโยงการเรียนรู ปได้ นั่นคือนักเรียนสามารถจดจำได้นานและนำไปใช้ ใน
สถานการณ์ใหม่ได้
3. นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน
4. นักเรียนสามารถรู้มโนติและหลักทางวิทยาสาสตร์ได้เร็วขึ้น
5. นักเรียนเป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นิภา เมธาวิชัย (2536 : 65) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้วา่ ความรู้และทักษะที่ได้รับ
ก่อให้เกิดการพัฒนามาจากการเรียนการสอน การฝึ กฝน และได้รับการอบรมสั่งสอนโดยครูอาศัยเครื่องมือวัดผลช่ว ยใน
การศึกษา ว่านักเรียนมีความรู้และทักษะมากน้อยเพียงใด
นิ ย ม ศรี ย ะพั น ธุ ์ (2551 : 34) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของผลสั มฤทธิ ์ ท างการเรี ยนไว้ ว่า ความสำเร็จหรือ
ความสามารถของบุคคลเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดจากการเรียนการสอน
จากความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสามารถสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ ความสามารถ
ของแต่บุคคลหลังจากได้รับการเรียนรู้ การอบรม การฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ โดยจะอาศัยเครื่องมือในการประเมินและ
วัดผลสิ่งที่ได้เรียนรู้นั้นด้วย
3. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
4.1 ความหมายของความพึงพอใจ
Good (1973 : 518) ได้ให้ ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง คุณภาพ สภาพ
หรือระดับความพึงพอใจซึ่งเป็นผลขากความสนใจต่าง ๆ และทัศนคติของ บุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ธีรพงศ์ แก่นอินทร์(2545 : 36) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนว่า เป็นความรู้สึกพึงพอใจต่อ
การปฏิบัติของนักศึกษาในระหว่างการเรียนการสอน การปฏิบัติของอาจารย์ ผู้สอนและสภาพบรรยากาศโดยทั่วไปของการ
เรียนการสอน
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จากความหมายของความพึงพอใจสรุปได้ว่า ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ความรู้ที่ดี ความรู้สึกชอบ
ที่มีผลต่อการจัดการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น วิธีการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ บรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น
ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้
4. การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
การศึกษาทางไกล (Distance Education) เป็นการศึกษาที่ผู้เรียนและผู้สอนอยู่ห่างไกลกันจะเรียนโดยวิธี ใดก็ได้
ส่วนใหญ่เป็นการใช้สื่อผสมซึ่งมีวิวัฒนาการมาตามลำดับ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์เทปเสียงรายการวิทยุ กระจายเสียงรายการวิทยุ
โทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม วีดิโอ ซีดีรอม จนกระทั่งถึงการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีพัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการเรียน การสอนแบบ e-Learning เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ต่างๆที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ ได้แก่
1.google meet
Google Meet คือ เว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) ที่ทำงานบนเว็บบราวเซอร์ (Web Browser)
เพื่อใช้บริการการประชุมออนไลน์ที่เปิดให้เชิญผู้ร่วมประชุมผ่านลิงค์ (Link) ที่มีรหัสห้องประชุม โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีของ
Gmail.com ในการเข้าร่วมประชุม เป็นหนึ่งในบริการที่สนับสนุนการทำงานในองค์กร บริการนี้อยู่ในชุดโปรแกรม G Suite
(Bussiness หรือ Education) ที่ผูกกับโดเมนเนม (Domain name) และอีเมล (Email) ขององค์กร ซึ่งองค์กรที่จะใช้บ ริการ
G Suite ต้องมีโดเมนเนม เพื่อสมัครใช้งาน และผูก MX (Mail Exchange) เข้ากับบริการของ gmail.com ส่วนบนสมาร์ทโฟน
สามารถติดตั้งแอพพลิเคชั่น Hangouts Meet การเข้าใช้ระบบ (Sign in) โดยบัญชีที่มีสิทธิ์ใช้งาน G Suite จะสามารถเปิด
ห้องประชุม เชิญด้วยลิงค์ หรือส่งอีเมลเชิญ (Invite) เพื่อนทั้งในและนอกองค์กร ให้เข้าร่วมประชุมได้ ถ้าไม่มีสิทธิ์ก็จะทำได้
เพียงเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้เข้าร่วม
2. Youtube เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนภาพวิดีโอระหว่างผู้ใช้ได้ฟรีคะ โดยนำเทคโนโลยีของ
Adobe Flash มาใช้ในการแสดงภาพวิดีโอ เนื้อหาของ YouTube ประกอบด้วย คลิปวิดีโอ ที่ให้บริการรับชมกันผ่านหน้าเว็บ
แบบฟรีๆ ไม่เสียเงิน โดยคลิปวิดีโอส่วนใหญ่จะมาจากทางบ้าน หรือใคร ๆ ที่ต้องการโชว์ความสามารถต่าง ๆ ของตนเองก็
สามารถอัพโหลดไฟล์วิดีโอขึ้นสู่หน้าเว็บได้
3. Wordwall
Wordwall เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างสื่อการสอน และแบบทดสอบออนไลน์ ซึ่งสามารถนำไปใช้สำหรับ
การเรียนการสอนออนไลน์ได้เป็นอย่างดี สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Wordwall ได้ที่ https://wordwall.net/th สำหรับ
การใช้งานนั้นต้องสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ ด้วยข้อมูลเพียงเล็กน้อยประกอบด้วยอีเมลล์ (E-mail) และรหัสผ่าน (Password)
ในเบื้องต้นหากต้องการทดสอบการใช้งาน สามารถทดสอบการใช้งานได้ฟรี แบบมีข้อจำกัด
วิธีการสร้างWordwall
1) เข้าเว็บไซต์ https://wordwall.net เลือกเข้าสู่ระบบ (หรือสมัครใช้งานในกรณีไม่มีบัญชี)
2) คลิกสร้างกิจกรรม จากนั้นจะพบกับรูปแบบของสื่อที่จะสร้างจำนวนมาก เช่น จับคู่ ล้อสุ่ม แบบทดสอบ
ตีตัวตุ่น เรียงลำดับ และอีกมากมาย
3) เลือกรูปแบบของเกมที่ต้องการ จากนั้นกรอกข้อมูลคำถามให้ถูกต้อง
4) จากนั้นจะได้เกมที่ต้องการ สามารถแชร์ให้กับนักเรียนเพื่อเล่นเกมได้เลย
5) คลิกปุ่มแชร์ หรือมอบหมายงานให้กับนักเรียนได้เลย
5. แผนการจัดการเรียนรู้
6.1 ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้
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ชวลิต ชูกำแพง (2553) ได้อธิบายไว้ว่า แผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร
ของครูผู้สอน ซึ่งเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง โดยใช้สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ สอดคล้อ ง
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหา เวลา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ
อาภรณ์ ใจเที่ยง (2553 : 216) ได้อธิบายไว้ว่า แผนการสอนมีความหมายเช่นเดียวกันกับแผนการจัดการ
เรียนรู้ กล่าวคือ เป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้สื่อการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลที่สอดคล้อ งกับ สาระการ
เรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนด
สรุปได้ว่า แผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึงแนวการจัดการเรียนการสอนของครู ภายใต้กรอบเนื้อหาสาระที่
ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยกำหนดจุดประสงค์ วิธีการดำเนินการหรือกิจกรรมให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุ ประสงค์ สื่อการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย และวิธีวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
6. สาระการเรียนรู้ มาตรฐานและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล
สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้าใจกระบวนการและความสำคั ญ ของการถ่า ยทอดลักษณะทางพันธุ กรรม สารพันธุก รรม
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้
ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างยีน ดีเอ็นเอและโครโมโซมโดยใช้แบบจำลอง
2. อธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากการผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียวที่แอลลีลเด่นข่มแอลลีลด้อย
อย่างสมบูรณ์
3. อธิบายการเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลูก และคำนวณอัตราส่วนกํารเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของรุ่นลูก

กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

การจัดการเรียนรูผ้ ่านระบบออนไลน์
โดยใช้รูปแบบการสอนสืบเสาะหาความรู้
เรื่อง การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล

1 .ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล
2. ความพึ ง พอใจที ่ ม ี ต ่ อ การใช้ น วั ต กรรม/เทคนิ ค การสอน
เรื่อง การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดำเนินงานวิจัย

วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2564 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) จำนวน 130 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) จำนวน 35 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม
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เนื้อหา
การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล วิชาวิทยาศาสตร์5 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)
ระยะเวลา
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 15 กรกฎาคม 2564
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้วิธีการสอนสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การศึกษา
พันธุศาสตร์ของเมนเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ -ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สร้างและ
ตรวจสอบเนื้อหาสาระโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ 5 แผน เวลา 8 ชั่วโมง ผ่าน
Google meet และ Google classroom ได้แก่
แผนที่ 1 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เวลา 1 ชั่วโมง
แผนที่ 2 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างโครโมโซม ดีเอ็นเอและยีน เวลา 2 ชั่วโมง
แผนที่ 3 เรื่อง การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล เวลา 1 ชั่วโมง
แผนที่ 4 เรื่อง การถ่ายยีนบนโครโมโซม เวลา 2 ชั่วโมง
แผนที่ 5 เรื่อง การเข้าคู่ของแอลลีล เวลา 2 ชั่วโมง
ขั้นตอนในการใช้แอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ในการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้วิธีการ
สอนสืบเสาะหาความรู้ได้แก่
ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage) ใช้เว็บไซต์ Google meet และ youtube
ขั้นที่ 2 สำรวจค้นหา (Explore) ใช้เว็บไซต์ Google meet
ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explain)ใช้เว็บไซต์ Google meet
ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Elaborate) ใช้เว็บไซต์ Google meet
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate) ใช้เว็บไซต์ wordwall และ Google classroom
2. แบบทดสอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้วิธีการสอนสืบเสาะหา
ความรู้ เรื่อง การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ -ชุ่ม ดีสาร
อุปถัมภ์) จำนวน 30 ข้อ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบและวัต ถุ ประสงค์ ของรายวิ ช าโดย
ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน
3. แบบสอบถามความพึ งพอใจในการจั ดการเรี ยนรู ้ ผ่ านระบบออนไลน์ โ ดยใช้ ว ิธ ีก ารสอนสื บเสาะหาความรู้
เรื่อง การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ -ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
จำนวน 10 ข้อ ตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนผ่านระบบออนไลน์โดยใช้วิธีการสอนสืบ เสาะหา
ความรู้ เรื่อง การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ -ชุ่ม ดีสาร
อุปถัมภ์) จำนวน 30 ข้อ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
2. ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้สอนเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์
โดยใช้วิธีการสอนสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชากัง
ราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ให้คำแนะนำและกำหนดเวลา
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3. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนผ่านระบบออนไลน์โดยใช้วิธีการสอนสื บ เสาะหา
ความรู้ เรื่อง การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ -ชุ่ม ดีสาร
อุปถัมภ์) จำนวน 30 ข้อ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
4. ให้นักเรียนทำแบบสอบถามความพึงพอใจในต่อการเรียนผ่านระบบออนไลน์โดยใช้วิธีการสอนสืบเสาะหาความรู้
เรื่อง การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ -ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
จำนวน 10 ข้อ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. หาค่าร้อยละกับข้อมูลที่เป็นสถานภาพทั่วไปของนักเรียน
2. หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความรู้ความเข้าใจต่อการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์โ ดยใช้
วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3/1
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) โดยการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนและเทียบกับเกณฑ์โดย
ใช้สถิติทดสอบ T-test dependent
3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนชากังราววิทยา
(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วนำ
ค่าเฉลี่ย มาแปลความหมายโดยกำหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ย ดังนี้ (สินพันธุ์พินิจ , 2549 : 155)
คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

สรุปผลการวิจัย
ผลการทำวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้วิธีการสอน
สืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. จากการเปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี ่ ย ก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นของนั ก เรี ย นชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ 3/1
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ที่ผ่านการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้วิธีการสอนสืบเสาะ
หาความรู้ เรื่อง การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย สำคั ญทางสถิติที่
0.05
ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ โดยใช้ t-test dependent
ตารางที่ 4.1 แสดงคะแนนการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนกับค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน
ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้วิธีการสอนสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
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คะแนน

n

ค่าเฉลี่ย
คะแนนเต็ม 20

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ก่อนเรียน

35

13.44

2.51

หลังเรียน

35

21.80

3.73

ค่าความต่าง
เฉลี่ย

t

p

8.66

1.69

0.00

จากตาราง 4.1 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 21.80 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนซึ่งมีค่าเท่ากั บ 13.44อยู่
8.66 คะแนน จากการทดสอบความแตกต่างของเฉลี่ยระหว่างคะแนนหลังเรียนเทียบกับคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนด้วยสถิติ
ทดสอบ t ได้ค่า t เท่ากับ 1.69 มีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 (ค่า sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05) หมายความว่า
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05
2. จากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนชากัง
ราววิทยา (อินทร์ -ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ที่ผ่านการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้วิธีการสอนสืบเสาะหาความรู้
เรื่อง การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับร้อยละ 72.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียบเทียบกับหลังเรียน
การศึกษาการศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้วิธีการสอนสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง
การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ -ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
ตารางที่ 4.2 แสดงคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียนผ่านระบบออนไลน์โดยใช้
วิธีการสอนสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชากังราว
วิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
คนที่

ก่อนเรียน

หลังเรียน

1

14

24

2

11

24

3

13

22

4

15

21

5

13

19

6

13

22

7

17

26

8

18

27

9

14

22

10

11

17

11

14

22

12

14

25

13

9

14

14

10

20
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คนที่

ก่อนเรียน

หลังเรียน

15

19

27

16

15

25

17

15

24

18

10

16

19

10

18

20

9

15

21

13

26

22

16

27

23

15

24

24

13

19

25

12

25

26

15

22

27

14

25

28

11

18

29

15

24

30

14

23

31

13

21

32

12

22

33

10

16

34

14

25

35

9

16

รวม
ค่าเฉลี่ย
S.D.

460
13.14
2.51

763
21.80
3.73

จากตาราง 4.2 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและหลังเรียนผ่านระบบออนไลน์โดยใช้วิธีการสอนสืบเสาะหาความรู้
เรื่อง การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ -ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 21.80 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนซึ่งมีค่าเท่ากับ 13.14 อยู่ 8.66 ซึ่งคะแนนเฉลียหลัง
เรียนคิดเป็นร้อยละ 72.67 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 มีค่ามากกว่าอยู่ 2.67
3. จากการศึ ก ษาความพึ งพอใจของนั ก เรี ย นชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ 3/1 โรงเรี ย นชากั งราววิ ท ยา (อิ น ทร์ -ชุ่ ม
ดีสารอุปถัมภ์) ที่ผ่านการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้วิธีการสอนสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การศึกษาพันธุศาสตร์
ของเมนเดล พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
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ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ความคิดเห็น
ตารางที่ 4.3 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้วิธีการสอน
สืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
หัวข้อประเมิน

ค่าเฉลี่ย

S.D.

แปลผล

1. การสอนมีความน่าสนใจ

2.97

0.71

มีความพึงพอใจมาก

2. การใช้ภาษาที่เหมาะสมและชัดเจน

3.37

0.73

มีความพึงพอใจมาก

3. วิธีการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียน

3.20

0.68

มีความพึงพอใจมาก

4. เอกสารประกอบการเรียนการสอนเหมาะสม

3.06

0.64

มีความพึงพอใจมาก

5. มีการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน

3.11

0.68

มีความพึงพอใจมาก

6. นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน

3.09

0.82

มีความพึงพอใจมาก

7. นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

2.97

0.86

มีความพึงพอใจมาก

8. นักเรียนปฏิบัติกจิ กรรมไปตามลำดับขั้นตอน

3.14

0.73

มีความพึงพอใจมาก

9. เวลาที่ใช้ในการเรียนเหมาะสม

3.23

0.65

มีความพึงพอใจมาก

10. หลังจากศึกษาจบบทเรียนแล้วผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ

3.03

0.71

มีความพึงพอใจมาก

จากตาราง 4.3 โดยรวมมีความพึงพอใจมาก โดยจากตารางพบว่า หัวข้อประเมินที่มีผลการประเมินความพึงพอใจ
มากที่สุดได้แก่ การใช้ภาษาที่เหมาะสมและชัดเจน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.37, S.D = 0.73) เวลาที่ใช้ในการ
เรียนเหมาะสม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.23 ,S.D = 0.65) วิธีการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียน มีความ
พึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.20 ,S.D = 0.68) หัวข้อประเมินที่มีผลประเมินความพึงพอใจน้อยที่สุดได้แก่ นักเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̅= 2.97 , S.D = 0.86) การสอนมีความ
น่าสนใจ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̅ = 2.97 ,S.D = 0.71) หลังจากศึกษาจบบทเรียนแล้วผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.03 , S.D = 0.71)

อภิปรายผลการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ที่ผ่านการจัดการเรียนรู้ผ่าน
ระบบออนไลน์โดยใช้วิธีการสอนสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล พบว่านักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียน สูงกว่าก่อนเรียน และเมื่อทดสอบด้วยสถิติทดสอบ T-test dependent พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลั งเรียนสู งกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ 0.05 และเมื่อเทียบกับเกณฑ์พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ ร้อยละ 72.67 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นการดำเนินการเรียนการสอนโดย
ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดคำถาม เกิดความคิดและลงมือเสาะแสวงหาความรู้ เพื่อนำมาประมวลหาคำตอบหรือข้ อสรุปด้วย
ตนเอง โดยที่ผู้สอนช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน เช่น ในด้านการสืบค้นหาแหล่งความรู้ การศึกษา
ข้อมูล การวิเคราะห์ การสรุปข้อมูล การอภิปรายโต้แย้งทางวิชาการและการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
(รุจิรา ธัญญานนท์. 2561) นักเรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีประสบการณ์ ตรงในการเรียนรู้
เนื้อหาวิชาได้ดีกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนเกิดทักษะ
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กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ นักเรียนเป็นผู้เริ่มต้นในการจัดการเรียนการสอน
ด้วยตนเอง มีความกระตือรือร้ นที่จะศึกษาหาความรู้ โดยวิธีการเช่ นเดียวกับการทำงานของนักวิทยาศาสตร์และเปลี่ยน
แนวคิดจากการที่เป็นผู้รับความรู้มาเป็น ผู้แสวงหาความรู้และใช้ความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (บุญศรี วราพุฒ. 2561)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้วิธีการสอนสืบเสาะหาความรู้ให้นักเรีย นได้เริ่มคิด และศึ กษาค้น คว้าด้วย
ตนเองอย่างมีหลักการและเหตุผล ทำให้รักเรียนสามารถคิดและเกิดประสบการณ์ได้ด้วยตนเอง ซึ่งทำให้สามารถนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ที่ผ่านการจัดการเรียนรู้ผ่าน
ระบบออนไลน์โดยใช้วิธีการสอนสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้สอนทำความรู้จักและมีความเป็นกันเอง ผู้สอนกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดด้วย
ตนเอง จัดลำดับความต่อเนื่องของเนื้อหาอย่างเป็นระบบ เมื่อนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้วิธีการ
สอนสืบเสาะหาความรู้ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เพราะการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการ
สอนสืบเสาะหาความรู้ เป็นกระบวนการเรียนรู้ ที่ให้นักเรียน ค้นหาความรู้ใหม่ด้วยตนเองโดยผ่านกระบวนการคิดและใช้
กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (กนกพร ปรีชาปัญญากุล. 2562) ดังนั้น ในการ
จัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้วิธกี ารสอนสืบเสาะหาความรู้ ผู้สอนควรวางแผนในการจัดการเรียนรู้ ครูจัดสถานการณ์
หรือกิจกรรมที่ช่วยให้ นักเรียนค้นคว้าหาความรู้อย่างมีห ลักการและเหตุผลขยายความคิ ดของตนเองได้อย่างกว้างขวาง
สามารถวางแผนและกำหนดวิธีการค้ นหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางความคิดได้ด้วย
ตนเองโดยไม่ต้องรับฟังการบรรยายของครูเพียงผู้เดียว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (ปนัดดา ธุระธรรม. 2561) จะเห็นได้ว่า
การจัดการเรียนรู้ดังกล่าวส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเกิดกระบวนการคิดและแสวงหาความรู้ ได้ด้วยตนเองจนเกิดประสบการณ์
ซึ่งส่งผลให้ เกิดการเรียนรู้ท ี่ มี ความหมายต่อ ผู ้เรียนและผู้ เรี ยนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ ผู ้อื่น และนำไปประยุก ต์ใ ช้ใ น
ชี ว ิ ต ประจำวั น ได้ ซึ ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี พ ั ฒ นาการทางสติ ป ั ญ ญาของเพี ย เจต์ ( Piaget's Theory of Cognitive
Development) ที่เน้นพัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของบุคคลมีการปรับตัวทางกระบวนการดูดซึม

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1. การนำแนวทางการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้วิธีการสอนสืบเสาะหาความรู้ไปใช้สำหรับผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษานั้นควรศึกษาและทำความเข้าใจสาระสำคัญของสาระวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื ้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 (ฉบั บ ปรั บปรุงพุ ท ธศัก ราช 2560) ศึ ก ษากระบวนการจัด การเรี ยนรู ้ ผ่า นระบบออนไลน์ที่
หลากหลาย และศึกษาวิธีการสอนสืบเสาะหาความรู้ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง
2. ควรกำหนดเวลาที่เหมาะสมและควรยืดหยุ่นเวลาในการทำกิจกรรมของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีเวลาในการ
ทำกิจกรรมและได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อน เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ นักเรียนไม่
สามารถพบเจอกันได้อ ย่า งรวดเร็ว เหมือนการจัดการเรี ยนการสอนแบบออนไซต์ และควรจัดกลุ ่ มนัก เรียนคละกัน ตาม
ความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน ครูผู้สอนต้องดูแลนักเรียนให้ทั่วถึงทุกกลุ่มในการทำกิจกรรมและให้คำปรึกษากับนักเรี ยน
กลุ่มที่มีปัญหา และตรวจสอบความถูกต้อง
3. ควรให้ นั กเรีย นได้ป ฏิ บ ัต ิอย่ างสม่ ำเสมอและต่อ เนื่ องเพื ่อที ่จะได้เกิด ทั กษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรเสริมแรงทางบวกในการสอนทุกครั้ง เช่น คำชมเชย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน
ได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่และควรใส่ใจกับนักเรียนทุกคนให้มากขึ้น
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ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยต่อไป
1. ควรมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์โดยใช้ร ูปแบบการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้
ในรายวิชาอื่น ๆ ด้วย
2.ควรนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ไปทดลองใช้
เพื่อศึกษาหรือเพื่อเปรียบเทียบถึงผลของรูปแบบที่มีตัวแปรอื่น ๆ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ทางการออกแบบ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา การให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
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การคำนวณค่ า ความเร่ งเนื ่อ งจากแรงโน้ มถ่ว งด้ ว ยสื่ อ จำลองโต้ ตอบเสมื อ นจริงสำหรับ
ปฏิบัติการฟิสิกส์ออนไลน์ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาวิธีการคำนวณหาความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงด้วยสื่อจำลองโต้ตอบ
เสมือนจริง และ 2) ออกแบบการใช้สื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงสำหรับการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์ออนไลน์ เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยประกอบด้วย 1) สื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงจากเว็บไซต์ https://javalab.org/en/ticker_timer_en/ และเว็บไซต์
https://phet.colorado.edu/sims/html/pendulum-lab/latest/pendulum-lab_en.html 2) คู่มือการสอนปฏิบัติการ
ฟิสิกส์เรื่องความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละของความคลาดเคลื่อน
ผลการวิจัยพบว่า
ได้วิธีการคำนวณหาความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงด้วยสื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริง 2 วิธี คือ การใช้สื่อจำลองโต้ตอบ
เสมือนจริงของเครื่องเคาะสัญญาณเวลา ได้ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงเฉลี่ยเท่ากับ 9.83 เมตร/วินาที 2 มีความคลาด
เคลื่อนร้อยละ 0.31 และการใช้สื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงของลูกตุ้มอย่างง่าย ได้ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงเฉลี่ย
เท่ากับ 9.79 เมตร/วินาที2 มีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 0.20 ได้แนวทางและวิธีการในการทำปฏิบัติการฟิสิก ส์ออนไลน์ เรื่อ ง
การหาความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงด้วยสื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริง และ สามารถนำสื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงไปใช้ในการ
ทำปฏิบัติการฟิสิกส์ออนไลน์ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19
คำสำคัญ: สื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริง, ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง, ปฏิบัติการฟิสิกส์ออนไลน์, การระบาดของโควิด-19
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Abstract
The purposes of this research were to 1) study the calculating of gravitational acceleration 2) design
the use of simulation for online physics laboratory. The instruments of this research consist of 1) simulations
from https: / / javalab. org/ en/ ticker_timer_en/ and https: / / phet. colorado. edu/ sims/ html/ pendulumlab/latest/pendulum-lab_en.html 2) the laboratory instructions for gravitational acceleration. Research data
were statistically analyzed by mean and percentage error.
The findings were as follow ;
The results of this research have revealed that calculating of acceleration due to gravity by using
two simulations was successful. The gravitational acceleration from ticker timer simulation was 9.83 m/s2,
the percentage error was 0.31% and the gravitational acceleration from simple pendulum simulation was
9.79 m/s2, and the percentage error was 0.20%, The online physics laboratory in gravitational acceleration
by using simulation was designed. The use of simulation for online physics laboratory during the covid-19
pandemic is applicable.
Keywords: Simulations, Gravitational acceleration, Online Physics laboratory, Covid-19 pandemic

บทนำ
การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาในประเทศไทยเป็นอย่างมาก นับตั้งแต่เริ่มต้นมีการระบาด
ในเดือนธันวาคม 2562 ณ นครอู่ฮั่น มลฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน และมีการแพร่เชื้อเข้ามาสู่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกในเดือน
มกราคม 2563 ทำให้หลังจากนั้นคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เลื่อนวันเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไป
เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ในขณะที่สถาบันอุดมศึกษาก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทั้งในรู ปแบบ
ออนไลน์ และแบบผสมผสานระหว่างรูปแบบออนไลน์กับการเรียนในห้องเรียนปกติ เพื่อลดการแพร่เชื้อและการติดต่อของเชื้อ
โควิด-19 ทำให้การจัดการเรียนการสอนต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความเหมาะสม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ที่ผ่านมา ผู้วิจัยได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายส่วนที่เป็นรายวิชาบรรยาย สามารถทำการ
จัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ในขณะที่รายวิชาปฏิบัติการซึ่งมีความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอน
เพราะ การทำปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มีส่วนทำให้ผู้เรียนมีความทักษะในการแก้ไขปัญหาเพิ่มขึ้น มีความรู้คิดต่อสิ่งที่ได้เรียนรู้
และช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม (Sandi-Urena, Cooper, & Stevens. 2012: 700) นอกจากนี้การ
ทำปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นำความรู้ที่มี ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และมีส่วนสำคัญใน
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย (Kohnle, et al. 2012: 476)
จากงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นชี้ให้เห็นว่า การทำปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มีความสำคัญในการจัดการเรียนรู้ และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาฟิสิกส์ที่เป็นวิทยาศาสตร์กายภาพ มุ่งเน้นการศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และเป็นวิชาฝึก
ปฏิบัติทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีโอกาสได้นำความรู้ทางทฤษฎีไปฝึกปฏิบัติจริงในการทดลอง นอกจากนี้การทำ
ปฏิบัติการเสมือนจริง (Virtual laboratory) รวมทั้งสื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริง (Simulation) สามารถนำมาพัฒนา และ
ออกแบบในการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์ในรูปแบบออนไลน์ได้เช่น การศึกษาเปรียบเทียบผลการจัดการเรี ยนรู้
ฟิสิกส์เรื่องแสงและสี โดยใช้การลงมือปฏิบัติจริ ง การใช้ปฎิบัติการเสมือนจริง และการเรียนแบบผสมผสานทั้งสองวิธี ผล
ปรากฏว่าการเรียนแบบผสมผสานช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาได้ดีกว่าการเรียนแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียว
(Olympiou, & Zacharia. 2012: 21) และการศึกษาผลการนำสื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงมาใช้ในการเรียนปฏิบั ติการเรื่อง
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ระบบรอก เปรียบเทียบกับการทดลองจริงพบว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วยสื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงมีความเข้าใจเท่ากับหรือดีกว่า
ผู้เรียนที่เรี ยนด้ว ยการทดลองจริ ง ซึ่งนอกเหนือจากสื่อจำลองโต้ ตอบเสมือนจริงจะมี ผลต่อ ความเข้าใจของผู้ เรีย นแล้ ว
ระยะเวลาในการทดสอบความเข้าใจหลังจากเรียนเสร็จ และเนื้อหาในการเรียนก็มีส่วนสำคัญสำหรับการสร้างความเข้าใจใน
เนื้อหาของผู้เรียนด้วย (Chini, et al. 2012: 010113-1)
นอกจากนี้ การศึกษาการนำปฏิบัติการเสมือนจริง ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไปใช้ในการสอนฟิสิกส์เรื่อง กฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน กฎข้อที่ 1 ของอุณหพลศาสตร์ กฎของเคียร์ฮอฟฟ์ และ การโพลาไรเซชั่นของแสง ผลปรากฏกว่า ผู้เรียน
สามารถแสดงผลการวั ด เชิ งตั ว เลข และสร้ า งความเข้ า ใจกฎพื ้ นฐานทางฟิ สิ ก ส์ ได้ ด ้ว ยตัว เอง (Oidov, Tortogtokh, &
Purevdagva. 2012: 319) การศึกษาการนำปฏิบัติการเสมือนจริงเรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับการสอนแบบปกติ พบว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้นกว่าการเรียนการสอนแบบปกติเพียงอย่างเดียว และยัง
มีความเข้าใจในเนื้อหาที่ซับซ้อนและมีกระบวนการในการแก้ปัญหาที่ดีขึ้น (Kollöffel, & Jong. 2013: 375) และจากการ
ประเมินความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาฟิสิกส์พื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย พบว่าการทำปฏิบัติการเสมือนจริ งมี ส่วนช่ว ยและ
อำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนในการทำปฏิบัติการเช่น มีการทบทวนพื้นความรู้เดิมก่อนการทำปฏิบัติการ วิดีโออธิบายสรุป
การทำปฏิบัติการ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คำถามก่อนและหลังทำปฏิบัติการ แบบทดสอบหลังทำปฏิบัติการ ซึ่งสิ่ง
สนับสนุนจากปฏิบัติการเสมือนจริงเหล่านี้ ทำให้ผู้เรียนมีความสะดวกในการใช้งานได้ตลอดเวลา เพียงมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และระบบอินเตอร์เน็ตก็สามารถทำปฏิบัติการได้ (Darrah, et al. 2014: 803)
นอกจากนี้การใช้สื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริง ยังช่วยให้ผู้สอนประหยัดเวลาและงบประมาณในการจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ในการทำปฏิบัติการจริง ผลการศึกษายังแสดงอีกว่า การทำปฏิบัติการเสมือนจริงได้ผลลัพธ์ในการจัดการเรียนรู้
เช่นเดียวกับการทำปฏิบัติการจริง จากความจำเป็นในการทำปฏิบัติการฟิสิกส์ และการศึกษาแนวทางในการนำปฏิบัตกิ าร
เสมือนจริง และสื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริง มาจัดการเรียนการสอนออนไลน์ปฏิบัติการฟิสิกส์ ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจใน
การศึกษา ค้นคว้าสืบเสาะหาแหล่งเรียนรู้ที่สามารถใช้งานได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย และเหมาะสมกับสภาพของผู้เรียนที่ผู้วิจัยได้
ทำการสอนอยู่ ผู้วิจัยได้ค้นพบสื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงจากเว็บไซต์ที่มีความเหมาะสมในการนำมาจัดการเรียนรู้ และ
ออกแบบเป็นปฏิบัติการฟิสิกส์เรื่องการหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง โดยเว็บไซต์แรกคือ Java Lab เป็นการหาค่า
ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงด้วยเครื่องเคาะสัญญาณเวลาซึ่งคิดค้นและพัฒนาโดย DongJoon Lee ประกอบด้วยสื่อจำลอง
โต้ตอบเสมือนจริงในวิชาฟิสิกส์ เคมี วิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ สามารถใช้งานได้บนคอมพิว เตอร์
สมาร์ตโฟน และแท็บเล็ต โดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์หรือโปรแกรมประยุกต์อื่นเพิ่มเติม ใช้งานได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่ต้อง
สมัครสมาชิก (Java lab. 2019: online) ตัวอย่างหน้าจอสื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงของ Java Lab แสดงดังในรูป 1
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รูปที่ 1 หน้าจอของสื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริง Java Lab
เว็บไซต์ที่สองชื่อ PhET Interactive Simulation เป็นของมหาวิทยาลัยโคโรลาโด ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดทำ
โครงการ The Physics Education Technology (PhET) ซึ่งเป็นโครงการที่นักฟิสิกส์ร่วมมือกับนักพัฒนาระบบ ได้สร้างและ
พัฒนาสื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงขึ้น ซึ่งสามารถใช้งานได้บนเว็บไซต์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงที่สร้าง
ขึ้นมีมากกว่า 50 สื่อจำลอง ครอบคลุมเนื้อหาทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับมหาวิทยาลัยและบางสื่อจำลอง
ครอบคลุมเนื้อหาขั้นสูงขึ้นด้วย เนื้อหาในสื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงประกอบด้วย การเคลื่อนที่ งานพลังงานและกำลัง คลื่น
เสียง อุณหพลศาสตร์และความร้อน ไฟฟ้า แสงและรังสี ปรากฏการณ์ควอนตัม เคมี ฟิสิกส์ และ คณิตศาสตร์ ซึ่งจุดประสงค์
หลักของการสร้างสื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงของ PhET มี 2 ประเด็นคือ เพื่อเพิ่มความสนใจและกระตุ้นให้ผู้เรี ยนเกิดความ
สนใจในเนื้อหา และเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น สื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงของ PhET สามารถใช้งานบนเว็บไซต์
ได้โดยตรง ผ่านเบราว์เซอร์ หรือ สามารถดาวน์โหลดติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ตโฟน และสามารถใช้ งานได้ใน
กรณีที่ไม่ได้เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์ เน็ต สื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงของ PhET ใช้งานบนโปรแกรมแฟลช (Flash) และใช้
ภาษาJava ในการแสดงผล (ชาญวิทย์ คำเจริญ และดารกา พลัง. 2562: 13) ตัวอย่างหน้าจอของสื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริง
ของ PhET แสดงดังในรูปที่ 2

รูปที่ 2 หน้าจอของสื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงของ PhET
จากการศึกษาวิธีการใช้งานของสื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงจากเว็บไซต์ทั้งสอง ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา วิจัย
และออกแบบการใช้สื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงสำหรับการสอนออนไลน์ปฏิบัติการฟิสิกส์เรื่องการหาค่าความเร่งเนื่องจากแรง
โน้มถ่วง ซึ่งปฏิบัติการนี้จะได้นำไปใช้สอนในรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ในช่วงที่มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาวิธีการคำนวณหาความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงด้วยสื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริง
2) เพื่อออกแบบการใช้สื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงสำหรับการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์ออนไลน์

วิธีดำเนินการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัย
1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ สื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงเรื่องเครื่องเคาะสัญญาณเวลา และสื่อจำลองโต้ตอบ
เสมือนจริงเรื่องลูกตุ้ม จากเว็บไซต์
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2) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบบันทึกปฏิบัติการฟิสิกส์ออนไลน์เรื่องการหาค่า ความเร่ง
เนื่องจากแรงโน้มถ่วงและโปรแกรมคำนวณพื้นฐาน
กระบวนการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยโดยดำเนินการตามขั้นตอน สรุปได้ดัง รูปที่ 3

รูปที่ 3 ขั้นตอนกระบวนการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางการทำปฏิบัติการฟิสิกส์เรื่องการหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงจากคู่มือ
การสอนปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน ซึ่งเป็นปฏิบัติการที่นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการจริง ผู้วิจัยได้ทำการศึกษา
ขั้นตอนในการทำปฏิบัติการจริง วิ ธีการทำการทดลองจริงในแต่ ละขั้นตอน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข ้อ มู ล
ตลอดจนศึกษาแนวทางเพื่อนำไปปรับรูปแบบการทดลอง ออกแบบการทดลองให้สามารถใช้กับการทดลองออนไลน์ด้วยสื่อ
จำลองโต้ตอบเสมือนจริง
ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยได้ทำการศึกษา ส่วนประกอบ วิธีการใช้งาน และข้อจำกัดของการใช้งานสื่อจำลองโต้ตอบเสมือน
จริงสำหรับหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงจำนวน 2 สื่อคือ
1) สื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงเครื่องเคาะสัญญาณเวลาจากเว็บไซต์ https://javalab.org/en/ticker_timer_en/
ซึ่งมีส่วนประกอบต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 4
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รูปที่ 4 ส่วนประกอบของสื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงเครื่องเคาะสัญญาณเวลา
การคำนวณหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงจากสื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงเครื่องเคาะสัญญาณเวลาสามารถ
วิเคราะห์ได้จากจุดบนแถบกระดาษจากเครื่องเคาะสัญญาณเวลาที่ได้จากสื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริง ดังแสดงตัวอย่ างในรูปที่
5

รูปที่ 5 การวิเคราะห์จุดบนแถบกระดาษจากเครื่องเคาะสัญญาณเวลาของสื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริง
2) สื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงลูกตุ้มอย่างง่ายจากเว็บไซต์
https://phet.colorado.edu/sims/html/pendulum-lab/latest/pendulum-lab_en.html ซึ่งมีส่วนประกอบต่างๆ ดัง
แสดงในรูปที่ 6
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รูปที่ 6 แสดงส่วนประกอบของสื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงลูกตุ้ม
การคำนวณหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงจากสื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงลูกตุ้มอย่างง่ายสามารถวิเคราะห์หา
ได้จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างคาบการแกว่งยกกำลังสองกับความยาวเส้นเชือกของลูกตุ้ม
ขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยออกแบบขั้นตอนการทำการทดลอง แบบบันทึกผลการทดลองสำหรับการสอนปฏิบัติก ารฟิ สิก ส์
ออนไลน์เรื่องการหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาฟิสิกส์จำนวน 5 ท่าน ประเมินค่าดัชนี
ความสอดคล้องและความเหมาะสมด้านเนื้อหาฟิสิกส์ (Indexes of Item-Objective Congruence: IOC) ได้ค่า IOC ในแต่
ละข้อมากกว่า 0.7 แปลความหมายได้ว่า สามารถใช้ได้
ขั้นตอนที่ 4 ผู้วิจัยทำการทดลอง หาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงด้วยสื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงทั้งสองสื่อตาม
ขั้นตอนการทำการทดลองและแบบบันทึกผลการทดลองที่ได้ออกแบบไว้
ขั้นตอนที่ 5 ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการทำวิจัย

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงด้วยสื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงแบ่งออกเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ผลการทดลองจากสื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงเครื่องเคาะสัญญาณเวลา
การทดลองหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงจากสื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงเครื่องเคาะสัญญาณเวลาได้ ทำการ
ทดลองทั้งหมด 12 ครั้งโดยมีการปรับเปลี่ยนค่ามุมที่พื้นเอียงกระทำต่อแนวระดับจำนวน 4 ค่าคือ มุม 90 องศา 60 องศา 45
องศา และ 30 องศาและทำการปรับค่าความถี่ของเครื่องเคาะสัญญาณเวลาจำนวน 3 ค่าคือ 10 Hz 50 Hz และ 60 Hz เมื่อ
นำแถบกระดาษที่ได้ไปวิเคราะห์ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงโดยการเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างเวลาของแต่ ละช่ว ง
จุด (แกนนอน) และความเร็วที่คำนวณได้ (แกนตั้ง) เพื่อนำความชันของกราฟไปคำนวณหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงได้
กราฟแสดงในรูปที่ 7
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หมายเหตุ: 90_10 หมายถึง พื้นเอียงเอียงทำมุม 90Oกับแนวระดับ และความถี่ของเครื่องเคาะสัญญาณเวลาเท่ากับ 10 Hz
รูปที่ 7 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วและเวลาของแต่ละช่วงจุด
เมื่อนำความชันของกราฟไปคำนวณหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงและค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนจากค่ า
มาตรฐานซึ่งสื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงกำหนดไว้คือ 9.8 m/s2 ผลที่ได้แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการทดลองหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกจากเครื่องเคาะสัญญาณเวลา
ครั้งที่
มุมเอียง
ความถี่ (Hz)
ความชัน ค่าความเร่งจากการทดลอง
(m/s2)
1
300
10
5.0472
10.09
2
300
50
4.9008
9.81
0
3
30
60
4.9015
9.81
4
450
10
6.9296
9.80
5
450
50
6.9341
9.81
0
6
45
60
6.9338
9.81
7
600
10
8.4868
9.80
0
8
60
50
8.4876
9.80
9
600
60
8.4936
9.81
0
10
90
10
9.8000
9.80
11
900
50
9.8016
9.80
12
900
60
9.8007
9.80
ค่าเฉลี่ย
9.83
ค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ
0.31
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ตอนที่ 2 ผลการทดลองจากสื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงลูกตุ้มอย่างง่าย
การทดลองหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงจากสื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงลูกตุ้ มอย่างง่ายทำการทดลอง
ทั้งหมด 10 ครั้งโดยมีการเปลี่ยนความยาวเส้นเชือกของลูกตุ้มและจับเวลาในการแกว่งของลูกตุ้มเพื่อหาคาบการแกว่ง จากนั้น
เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความยาวเส้นเชือก และคาบการแกว่งยกกำลังสอง เพื่อนำความชันของกราฟไปคำนวณหาค่า
ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง แสดงในรูปที่ 8

รูปที่ 8 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างคาบการแกว่างยกกำลังสองกับความยาวเส้นเชือก
จากกราฟได้ความชันเท่ากับ 4.0273 และเมื่อนำไปหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงได้เท่ากับ 9.79 m/s2 มี
ความคลาดเคลื่อนจากค่ามาตรฐานซึ่งสื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงกำหนดไว้คือ 9.81 m/s2 คือ ร้อยละ 0.20

อภิปรายผลการวิจัย
การหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงด้วยสื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงจากเว็บไซต์ทั้งสอง ได้ค่าใกล้เคียงกับค่า
ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงมาตรฐานโดยมีค่าความคลาดเคลื่อนน้อย ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้สื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริ ง
จากเว็บไซต์ทั้งสองไม่ได้นำแรงต้านทานการเคลื่อนที่มาพิจารณาร่วมด้วย ซึ่งแตกต่างจากการทดลองจริงซึ่งแรงต้านทานการ
เคลื่อนที่มีผลต่อการคำนวณหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนของการใช้สื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงที่
ขาดความเป็นธรรมชาติเหมือนการทดลองจริง ขาดปัจจัยที่สามารถเกิดขึ้นจริงขณะทำการทดลอง ซึ่งอาจจะส่งผลให้ ผู้เรี ยน
เพิกเฉยต่อปัจจัยเหล่านี้ในการพิจารณาถึงปรากฏการณ์จริง และทำให้ผู้เรียนมีแนวคิดที่แตกต่างออกไปจากปรากฏการณ์จริง
ที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยซึ่งค้นพบว่า การทดลองเสมือนจริงทำให้ผู้เรียนขาดการรับรู้ความเป็นจริงที่เกิ ดขึ้นในการ
ทดลอง และทำให้ผู้เรียนขาดการมีส่วนร่วมในการเตรียมการทดลองซึ่งสื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงไม่สามารถทำได้เหมือนการ
ทดลองปฏิบัติจริง (Potkonjak, et al. 2016: 309)
การทดลองโดยใช้สื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงลูกตุ้ม ได้ข้อมูลจากการทดลองแม่นยำเหมือนเดิมทุกครั้ ง แตกต่างจาก
การทดลองจริงซึ่งแต่ละครั้งที่ทำการทดลองแม้จะตั้งค่าตัวแปรในการทดลองเหมือนกัน (เช่นความยาวของเส้นเชือกเท่า เดิ ม)
แต่ผลการทดลองที่ได้ก็อาจจะมีค่าแตกต่างกัน ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับตัวผู้ทำการทดลอง ผู้เรียนอาจขาดการเรียนรู้ข้อมูลการทดลอง
ชุดอื่นๆ จากผู้เรียนคนอื่นๆ ขาดการแลกเปลี่ยน ศึกษาข้อมูลระหว่างผู้เรียน ขาดการอภิปรายผลการทดลองระหว่างกันว่า
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อะไรเป็นสาเหตุทำให้การทดลองแต่ละครั้งได้ผลแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยซึ่งระบุว่า ผลการทดลองจริงที่มีความ
ซับซ้อน เป็นพื้นฐานของการสร้างผลจากการทดลองเสมือนจริ งที่มีความแม่นยำ ผู้เรียนไม่ได้เกิดการเรียนรู้จากสื่อจำลอง
โต้ตอบเสมือนจริงแต่เพียงอย่างเดียว แต่อาจเกิดการเรียนรู้จากการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง และ
การอภิปรายร่วมกันกับผู้สอน และผลการทดลองจากการทดลองจริงสามารถนำมาวิเคราะห์หาค่าความคลาดเคลื่อนจากการ
ทดลองได้ ซึ่งทำให้ผู้เรียนตระหนักถึงการลดค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการทดลอง ซึ่งการใช้สื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริง
นั้นไม่สามารถให้ผลการทดลองที่แตกต่างกันเหมือนการทดลองจริง (Faour, & Ayoubi. 2018: 54)
ผลการทดลองจากสื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงเครื่องเคาะสัญญาณเวลา สามารถควบคุมการแสดงผลการทดลองได้
โดยสามารถย่อ-ขยายภาพของแถบกระดาษเพื่อบันทึกตำแหน่งของจุดบนแถบกระดาษ และสามารถบอกตำแหน่งของแต่ ละ
จุดได้ไม่ต้องทำการวัดค่าระยะด้วยตัวเอง ทำให้ผู้เรียนมีความสะดวกในการสังเกต และบันทึกผลการทดลอง นอกจากนี้แล้ วยัง
สามารถบันทึกภาพหน้าจอการทดลองเพื่อนำภาพผลการทดลองที่ได้มาทำการวิเคราะห์ผล และสามารถทำการทดลองซ้ำเดิม
ได้หลายครั้ง ซึ่งมีความสะดวกกว่าการทำการทดลองจริง ที่ไม่สามารถทำได้ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่ค้นพบว่า การทดลอง
เสมือนจริงบนคอมพิวเตอร์สามารถแสดงผลการทดลองได้อย่างชัดเจน สามารถบันทึกผลการทดลองเป็นวิดีโอ และสามารถนำ
ผลการทดลองออกมาวิเคราะห์ผลได้อย่างสะดวก (Potkonjak, et al. 2016: 309)
นอกจากนี้การทดลองโดยใช้สื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงช่วยให้ผู้สอนประหยัดเวลาในการเตรียมอุปกรณ์ และติดตั้ง
อุปกรณ์เช่นการติดตั้งเครื่องเคาะสัญญาณเวลา ซึ่งใช้เวลาในการติดตั้งนานพอสมควร สื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงยังสามารถ
ปรับความถี่ของเครื่องเคาะสัญญาณเวลาได้ถึง 3 ค่า ซึ่งถ้าเป็นเครื่องเคาะสัญญาณเวลาจริง จะเคาะด้วยความถี่เท่ากับความถี่
ของไฟฟ้ากระแสสลับเพียงค่าเดียว ถ้าต้องการปรับความถี่ต้องต่อหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งทำให้เกิดความยุ่งยากในการเตรียม
อุปกรณ์ นอกจากนี้ การใช้สื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงไม่มีค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ มีความปลอดภัย สามารถทดลองได้ทุก
เวลา ทุกสถานที่ที่มีความสะดวก มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละบุคคล ซึ่งสอดคล้อ งกับผลการวิจัยที่สรุปว่า การใช้
สื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงมีความประหยัดงบประมาณในการเตรียมอุปกรณ์ ประหยัดเวลา มีความเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละ
บุคคล และทำให้การเรียนรู้มีความน่าสนใจ (Dabas. 2018: 570)

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
1. เนื่องจากการใช้สื่อจำลองโต้ต อบเสมือนจริงต้อ งมีการใช้อุปกรณ์ คอมพิว เตอร์ แท็บเลต สมาร์ตโฟน ระบบ
อินเตอร์เน็ต ควรมีการแจ้งให้ผู้เรียนทราบก่อนเพื่อเตรียมตัวให้พร้อม การทำปฏิบัติการด้วยสื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงจาก
ทั้ง 2 เว็บไซต์นี้ควรใช้คอมพิวเตอร์เพราะมีแป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกในการพิมพ์ข้อมูลตัวแปรต่างๆ และการวิเคราะห์ผลด้วย
โปรแกรมพื้นฐาน
2. สื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงเครื่องเคาะสัญญาณเวลาควรมีปุ่มสำหรับหยุดการเคลื่อนที่ชั่วขณะเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถสังเกตจุดที่ปรากฏบนแถบกระดาษว่ามีลักษณะอย่างไรซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนวิเคราะห์ลักษณะการเคลื่อนที่ ของแถบ
กระดาษว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบมีความเร่ง ซึ่งจะนำไปสู่แนวคิดในการคำนวณหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง และการ
บอกตำแหน่งจุดบนแถบกระดาษมีค่าความละเอียดมากถึงทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ซึ่งเกินกว่าค่าความละเอียดของเครื่องมือวัดคือ
ไม้เมตรที่จะบันทึกผลตามหลักเลขนัยสำคัญในการวัดได้เพียง 2 ตำแหน่งซึ่งอาจทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
เกี่ยวกับการบันทึกผลจากการวัด
3. สื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงเครื่อ งเคาะสัญ ญาณเวลาควรมีวิด ีโอสั ้นๆ แนะนำการวิเคราะห์หาค่าความเร่ ง
เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของ จากการเคลื่อนที่ของรถทดลองที่ติดกับแถบกระดาษบนพื้นเอียง ที่เอียงด้วยมุมต่า งๆ ที่ปรับค่าได้
และในหน้าจอของสื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงควรมีการระบุตำแหน่งของมุมบนพื้นเอียง
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4. สื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงลูกตุ้ม ควรมีปุ่มสำหรับซ่อนค่าความเร่ง (หมายเลข ❸) เพื่อไม่ให้ผู้เรียนคาดเดาผล
จากการทดลอง
5. ควรมีการทบทวนและแนะนำการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานในการวิเคราะห์ผลข้อมูล การเขียนกราฟ เช่นโปรแกรม
excel เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการวิเคราะห์ผลข้อมูลหากผู้สอนไม่ได้ต้องการวัดทักษะในการใช้งานโปรแกรมก็ ควรจั ดทำ
ไฟล์ต้นแบบเพื่อให้ผู้เรียนกรอกข้อมูลที่บันทึกได้จากสื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริง จะทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลรวดเร็วขึ้น

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรปรับสื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงทั้ง 2 สื่อให้มีคู่มือการใช้งานและแบบบันทึกผลการทดลอง แนบมากับสื่อ
จำลองโต้ตอบเสมือนจริงด้วย
2. สื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงลูกตุ้มสามารถออกแบบกิจกรรมสำหรับหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของดาว
ดวงต่างๆ และเพราะปุ่มหมายเลข ❸ สามารถตั้งค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงได้ ซึ่งเป็นจุดเด่นของการทดลองนี้ที่ไม่
สามารถทำบนโลกนี้ได้เนื่องจากการทดลองจริงไม่สามารถปรับค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกได้ ซึ่งจะเป็นกิจกรรม
ที่ท้าท้ายให้ผู้เรียนเกิดแนวความคิดในการออกแบบการทดลอง ส่งเสริมกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียน
3. ควรมีการศึกษาสื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงในหัวข้ออื่นๆ ให้ครอบคลุมเนื้อหาในรายวิชาฟิสิกส์ พื้นฐานเพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
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การพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายโอนความ
ร้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีการโต้แย้ง รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการใน
ชั้นเรียน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 40 คน ซึ่งได้รับการคัดเลือกแบบเจาะจง โดยเครื่องมือในการ
ทำวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 3 แผน แบบสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้และแบบวัดการให้ เหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร์ จากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ผลการศึกษาพบว่า
การจัดการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีการโต้แย้งควรมีลักษณะ ดังนี้ 1) ครูควรนำเสนอสถานการณ์ปัญหาที่มีความ
สอดคล้องกับชีวิตประจำวันที่นักเรียนไม่เคยพบเจอและเนื้อหาในบทเรียน 2) ครูควร สนับสนุน การแสดงถึงข้อกล่าวอ้าง
หลักฐาน การให้เหตุผลและข้อสรุปของนักเรียนในการโต้แย้ง 3) ครูควรปรับมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนโดยเชื่อ มโยง
การโต้แย้งเข้ากับเนื้อหา และ 4) ครูควรสนับสนุนให้นักเรียนสร้างความเชื่อมโยงของข้อมูล ในการเขียนรายงานหรือการ
ประเมิ น ชิ ้ น งานได้ ส่ ว นผลการพั ฒ นาการให้ เหตุ ผลเชิ งวิ ท ยาศาสตร์ พบว่ า นั ก เรี ย นสามารถแสดงการให้ เหตุ ผลเชิง
วิทยาศาสตร์ได้ร้อยละ 66.72 โดยมีองค์ประกอบสำคัญดังนี้ การให้เหตุผลแบบอธิบาย ได้สูงสุดร้อยละ 70.31 รองลงมาคือ
การให้เหตุผลแบบสมมตินัย ได้เป็นร้อยละ 68.75 รองลงมาคือ การให้เหตุผลแบบนิรนัย ได้ร้อยละ 64.38 และการให้เหตุผล
แบบอุปนัย ได้เป็นร้อยละ 63.44 ตามลำดับ
คำสำคัญ : กลวิธีการโต้แย้ง , ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ , การถ่ายโอนความร้อน
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Abstract
This research aims to study the development of scientific reasoning abilities in the topic of Heat
Transfer Methods for 7th grade students Through Argument-Driven Inquiry. This research model is classroom
action research. The sample group of this study was grade 7 students. The sample were 40 students who
were selected by the purposive sampling. The research tools comprised of the three lesson plans of
argument-anven inquiry approach and the scientific reasoning ability test. The data was analyzed by using
content and quantitative analysis.
For the results of the study, the proper learning management of argument-driven inquiry approach
are described as follows: 1) teacher should presented situations which reters to unseen in daily life content
2) teacher should let student to create their clams , evidences. reasoning and conclusion in argumentaion
3) teacher might adjust misunderstanding concept from argument session by conjunction argument with
contents and 4) teacher should engage student to create their investigation results in order to write
argumentation report or evaluate data.
The results of scientific reasoning ability presented that the student were developed (66.72 %) and
the most developed elements of reasoning ability was retroductive reasoning ( 7 0 . 3 1 % ) . The second
reasoning ability was abductive reasoning (68.75 %). Then the third was deductive reasoning (64.38 %) and
the last one was inductive reasoning (63.44 %) , respectively.
Keyword : Argument-Driven Inquiry, Scientific Reasoning Abilities , Heat Transfer Methods

บทนำ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) มีวิสัยทัศน์คือมุ่งพัฒนาผู้เรียน
ทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะ
พื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่มีความจำเป็นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
บนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ มีจุดหมายมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มี
ปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ มีจุดหมายมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข
และมีสมรรถนะสำคัญ อยู่ 5 ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 4-6 ) สำหรับการจัด
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของประเทศไทยตั้งแต่ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) ได้ให้ความสำคัญกับความสามารถในการนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตหรือศึกษาต่อในวิชาชีพที่ต้องการ โดยมีการจัด
เรียงลำดับความยากง่ายของเนื้อหาแต่ละสาระในแต่ละระดับชั้นให้มีการเชื่อมโยง ความรู้กับกระบวนการเรียนรู้แ ละการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะ
ที ่ สำคั ญ ทั ้ งทั กษะ กระบวนการทางวิท ยาศาสตร์แ ละทั กษะในศตวรรษที ่ 21 ในการค้ นคว้าและสร้ างองค์ค วามรู ้ ด้ วย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจ โดยใช้ข้อมูล หลากหลายและประจักษ์
พยานที่ตรวจสอบได้ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
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การให้เหตุผลเป็นหนึ่งในความสามารถที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนก้าวไปสู่ความสำเร็จได้
เพราะการให้เหตุผลเปรียบเสมือนความสามารถในการเดินจากจุดที่เป็นปัญหาไปยังจุดที่เป็นทางออกของปั ญหาอย่างมีเหตุ ผล
และมีทิศทาง (วิชัย เสวกงาม. 2557: 207) เช่นเดียวกันกับในทางวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต้องอาศัยการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
(Scientific Reasoning) มาอธิบายคำตอบของปัญหา นอกจากนั้นการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ยังมีส่วนสำคัญในการส่งเสริม
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ของบุคคลได้ อีกทั้ง การให้เหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร์มีความสำคัญต่อมาตรฐานการศึกษาสากลเป็นอย่างมาก และเป็นทักษะที่สำคัญของนักวิทยาศาสตร์ที่จะใช้การให้
เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ในกระบวนการสืบสอบหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ National research council. (2012; อ้างถึงใน
ลฎาภา สุทธกูล และลือชา ลดาชาติ. 2556) และการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นความสามารถในการคิด เป็น เหตุ เป็น ผล
และการสร้างการคิดแบบนิรนัยและอุปนัยที่เกี่ยวกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ และการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ช่วยทำให้การ
สื่อสารมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือ ช่วยพัฒนาแผนภาพทางความคิดและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนให้ถูกต้อง อีกทั้งยัง
สนับสนุนการตัดสินใจและการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ
ถึงแม้การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ จะมีความสำคัญอย่างมากแต่จากงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึง
ผลการศึกษาระดับนานาชาติ พบว่านักเรียนไทยยังมีการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับต่ำ ดังเห็นได้จากการศึกษา
แนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติที่มีจุดประสงค์เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนพร้อ มกับ
สมรรถนะในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยกรอบแนวคิดในปีพ.ศ. 2558 ได้มีการศึกษาด้านการให้เหตุผล
ซึ่งพบว่าคะแนนเฉลี่ยของเด็กนักเรียนไทยในด้านการให้เหตุผลคือ 447 คะแนน ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มปานกลางมาตรฐานสากล ซึ่ง
ต่ ำ กว่ า คะแนนเฉลี ่ย จากทุก ประเทศที ่ เข้ าร่ วมอย่ างมี น ั ยยะสำคัญ สะท้ อ นให้ เห็ น ว่ า นั กเรี ย นไทยยั งไม่ สามารถแสดง
ความสามารถในการให้เหตุผลให้เห็นได้ (สสวท. 2559) ปัญหาเกี่ยวกับทักษะการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยยัง
เห็นได้จากงานวิจัยภายในประเทศที่พบว่า นักเรียนไทยรู้ถึงความสำคัญของหลักฐานที่มีผลต่อความน่าเชื่อถื อ ในการสร้าง
คำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ แต่ไม่สามารถแสดงหรือระบุหลักฐานที่มาสนับสนุนได้ (จุฑามาศ นุชิต และนิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์. 2554;
128) บางส่วนไม่สามารถสร้างคำอธิบายที่ถูกต้อง หรือสมเหตุสมผลได้ในขณะที่นักเรียนบางคนสามารถสร้างคำอธิบายที่ดีและ
มีหลักฐานรองรับแต่ไม่สามารถบอกได้ว่า หลักฐานและคำอธิบายมีความสัมพันธ์กันอย่างไร (ลฎาภา สุทธกูล และลือชา ลดา
ชาติ. 2556; 115-116) และการพัฒนาการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ สามารถเกิดขึ้นได้โดยการใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้าง
ข้อโต้แย้ง เพราะเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ พยายามที่จะสร้าง สนับสนุน คัดค้าน หรือปรับปรุง ข้อกล่าวอ้าง
ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific claim) เพื่อนำไปสู่การยืนยันความถูกต้องและลงข้อสรุปที่น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับใน
แวดวงของนักวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์ บนพื้นฐานของข้อมูลและพยานหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่ได้จากการศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือการลงมือทำ การทดลองด้วยตนเองอ ร่วมกับการให้เหตุผลเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและพยานหลัก ฐานเข้า
กันด้วย
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบสืบ เสาะหาความรู้ ที่ ขั บ เคลื ่อนด้ว ยกลวิธ ีการโต้แ ย้ งเป็น รูป แบบหนึ ่ งที ่ สามารถ
พัฒนาการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ เนื่องจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นการผสมผสานระหว่างการสืบสอบ
ทางวิทยาศาสตร์และการโต้แย้งเข้าด้วยกัน เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการ
ให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ (Sampson & Gleim. 2009 ; Sampson, Grooms & Walker. 2009) ซึ่งในระหว่างการจัดการ
เรียนรู้นักเรียนจะได้ดำเนินการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง และใช้การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อวิเคราะห์และ
สรุปผลการทดลอง เพื่อนำไปสู่การสร้างคำอธิบายเพื่อตอบคำถามนำการทดลอง หลังจากนั้นนักเรียนจะได้นำเ สนอผลการ
ทดลองรวมถึ งคำอธิ บ ายทางวิ ท ยาศาสตร์ ต่ อ หน้ าเพื ่ อ นร่ ว มชั ้ นเรี ย น และร่ ว มกั น อภิ ป รายความน่ า เชื ่ อถื อ และความ
สมเหตุสมผลของคำอธิบาย ต่อจากนั้นนักเรียนแต่ละคนจะได้ใช้การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์อีกครั้งเพื่อสร้างรายงานการ
ทดลอง และแลกเปลี่ยนรายงานการทดลองกับเพื่ อนร่วมชั้นเรียนเพื่อวิจารณ์การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของเพื่อนเพื่อที่
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นักเรียนแต่ละคนจะได้นำข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะนั้นกลับไปแก้ไขรายงานการทดลองของตนเองให้ดียิ่งขึ้น ( Grooms ,
Enderle & Sampson. 2015)
จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความสามารถ
ในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ จะต้องกระตุ้นนักเรียนด้วยการนำเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องที่น่าสนใจ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองจาก
ความสงสัย หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวผู้เรียน หรือเกิดจากการอภิปรายภายในกลุ่มเรื่องที่ น่าสนใจ อาจมาจาก
เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลานั้น หรือเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่เรียนรู้มาแล้ว เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรี ยนสร้าง
คำถามกำหนดประเด็นที่จะศึกษา หลักจากที่นักเรียนทาความเข้าใจในประเด็นหรือคำถามที่สนใจจะศึกษาอย่างถ่องแท้แล้ว ก็
มีการวางแผนกำหนดแนวทางการสำรวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน กำหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูล ข้อสนเทศหรือปรากฏการณ์ต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะใช้ในขั้นต่อไป เมื่อนักเรียนได้ข้อมูลอย่าง
เพียงพอจากการสำรวจตรวจสอบแล้ว สามารถนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แปลผล สรุปผล และนำเสนอผลที่ได้ในรูปต่างๆ เช่น
การบรรยายสรุป และนำความรู้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือแนวคิดที่ได้ค้นคว้าเพิ่มเติมหรือนำแบบจำลองหรือ
ข้อสรุปที่ได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อื่นๆ และ ทำให้เกิดความรู้ ที่กว้างขึ้น โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูล และหาหลักฐานที่เหมาะสม มาใช้ในการสนับสนุนแนวความคิด หรือนำข้อมูล
เหล่านั้นมาปฏิเสธแนวคิดที่ตนไม่ยอมรับ การเชื่อมโยงข้อมูลและหลักฐานที่ตนมี ให้ดูมีความน่าเชื่อถือ จะทำให้ นักเรียนเกิด
การพัฒนาการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สำเร็จ นางสีคุณ (2557) ได้ใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่เน้นการให้เหตุผลแบบนิรนัยเชิงสมมติฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้า ในความสามารถในการให้เหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร์ทั่วไปและการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ และสอดคล้องกับ Acar and Patton (2012) ที่พบว่าการโต้แย้งและ
ทักษะการให้เหตุผลเชิงรูปนัยในการโต้แย้งที่อยู่บนฐานของการสืบสอบแบบชี้แนะแนวทาง ช่วยพัฒนามโนทัศน์และพัฒนา
ทักษะการให้เหตุผลของนักเรียนได้
ดังนั้น จากสภาพปัญหาและเหตุผลดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนควรได้รั บการ
พัฒนาอย่างเร่งด่วน และจากการค้นคว้าของผู้วิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย
กลวิธีการโต้แย้ง มีศักยภาพที่จะพัฒนาทักษะการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ไ ด้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลของการ
จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีการโต้แย้ง ที่มีต่อความสามารถในการ
ให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้เรี ยนก้าวไปสู่
ความสำเร็จได้ในศตวรรษที่ 21 และนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีการโต้แย้ง

การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายโอน
ความร้อน ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีการโต้แย้ง ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยและข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
1.1 ความหมายของการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
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Lawson (1985: 571; อ้างถึงใน ณัฐมน สุชัยรัตน์. 2558) กล่าวว่า การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ เป็น
การให้เหตุผลแบบนามธรรม ซึ่งเป็นกระบวนการที่บุคคลใช้ในการค้นหาและประเมินหลักฐานต่างๆ เพื่อสนับสนุนสมมติฐาน
Friedler, Nachmias and Linn (1990: 173-192; อ้างถึงใน ชานนท์ คำปิวทา. 2559) กล่าวว่าการให้
เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นความสามารถที่บุค คลมีไว้ใช้ เพื่อบ่ งชี้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ วิ เคราะห์สถานการณ์ กาหนด
สมมติฐานออกแบบการทดลอง สังเกต รวบรวม วิเคราะห์และตีความหมายข้อมูล นำผลที่ได้ไปประยุกต์ เพื่อนำไปใช้เพื่อ
ทำนายผลสถานการณ์อื่นต่อไป
จันทร์เพ็ญ เชื้อพาณิช (2542: 71; อ้างถึงใน ณัฐมน สุชัยรัตน์. 2558) ให้ความหมายว่า การให้เหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร์ เป็นการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์เป็นวิธีการหนึ่งที่จะได้แนวคิดซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเริ่มต้นศึกษาค้นคว้า
อย่างเป็นระบบ นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้วิธีการคิดหาเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้แนวทางในการค้นคว้าทดลอง ซึ่งการคิดหา
เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์เป็น วิธีการคิดหาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ปรากฏอยู่กับสิ่งที่มนุษย์ต้องการจะรู้หรื ออาจกล่าวอีกนัย
หนึ่งว่าเป็นการสรุปความรู้ใหม่จากสิ่งที่รู้อยู่โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ที่มีอยู่
อารยา ปาละโชติ (2551: 7; อ้างถึงใน ณัฐมน สุชัยรัตน์. 2558) ให้ความหมายว่าการให้ เหตุ ผลเชิ ง
วิทยาศาสตร์เป็นความสามารถในการอธิบายปรากฏการณ์โดยอาศัยรูปแบบการคิดแบบสมมติฐานนิรนัย ที่นักเรียนสร้าง
ความสัมพันธ์ของปัจจัยจากความสัมพันธ์และใช้หลักฐานยืนยันถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเพื่อลงข้อสรุป
สรุปได้ว่า การให้เหตุผลเชิ งวิ ทยาศาสตร์เป็นความสามารถที่ เกิ ดจากการรวบรวมความสั มพันธ์ ข อง
หลักการกับตัวอย่างโดยใช้วิธีการอย่างเป็นระบบ ที่อาศัยการสืบค้นข้อมูลหรือหลักฐานที่นำมาสนับสนุนหรือปฏิเสธสมมติฐาน
และสามารถอธิบายปรากฏการณ์หรือสถานการณ์ได้อย่างมีเหตุผล
1.2 ความสำคัญของการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
ชนัญธิดา สุริโย (2562: 38-40) กล่าวว่า การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์เป็นการคิดอย่างมีเหตุผลเพื่อสร้า ง
องค์ ค วามรู ้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ใหม่ ๆ โดยเชื ่ อ มโยงระหว่ า งข้ อ เท็ จ จริ งและหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ แ ละยั งเป็ น การสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เป็นสาเหตุและสิ่งที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ของ ปรากฏการณ์รวมถึงนำไปใช้ในกระบวนการการทดสอบ
สมมติฐาน การพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้น และการสำรวจตรวจสอบปรากฏการณ์อย่างมีเหตุผล เพื่อใช้ในการสร้างหลักการทาง
วิทยาศาสตร์และใช้ ในทุกขั้นตอนของการแสวงหาข้อสรุปองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเป็นสิ่งสำคัญต่อการนำมาใช้ใน
ชีวิตประจำวัน โดยกล่าวถึงประโยชน์ของการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ไว้ดังนี้ในชีวิตประจำวัน การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
(Scientific Reasoning) ของบุคคลเป็นการคิดเชื่อมโยงระหว่างหลักการโดยทั่วไปกับความเป็นรูปธรรม และยังถูกนำมาใช้ใน
กระบวนการค้นพบองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ ซึ่งลักษณะกิจกรรมของการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์จะต้อ งให้โอกาส
นักเรียนได้มีการสร้างสมมติฐานจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง และให้เหตุผลเดียวกับข้อมูลที่ได้จากการสั งเกตและการ
ปฏิบัติการทดลอง จนกระทั่งได้มาซึ่งข้อมูลการพยากรณ์ ลักษณะกิจกรรมนี้จะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจและสามารถประเมิน
ข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ อีกทั้งให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ยังมีส่วนในการช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ จนสามารถนำไปสู่การเป็นบุคคลผู้มีความรู้วิทยาศาสตร์
1.3 ประเภทของการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
ประเภทของการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์มี 4 ประเภท ได้แก่
1. การให้เหตุผลแบบสมมตินัย (Abduction) คือการสร้างสมมติฐานที่จะใช้อธิบายเหตุการณ์หรือปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ที่สงสัย กล่าวคือ นักเรียนต้องสามารถสร้างสมมติฐานหรือคาดคะเนคาตอบเมื่อพบคำถามหรือปัญหา
2. การให้เหตุผลแบบอธิบาย (Retroduction) คือ การสร้างคำอธิบายต่อสมมติฐานที่มีจากสิ่งที่รู้มาก่อน
หน้านี้ กล่าวคือ นักเรียนต้องสามารถสร้างคำอธิบายต่อสมมติฐานหรือคำตอบที่มีโดยอาศัยความรู้ หรือข้อมูลที่มีอยู่ได้
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3. การให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deduction) คือ การสร้างคำพยากรณ์หรือการคาดคะเนต่อการเก็บข้อมูล
ในอนาคตเพื่อยืนยันไปยังสมมติฐาน กล่าวคือ นักเรียนต้องสามารถคาดคะเนหรือระบุได้ว่าข้อมูลที่ใช้สนับสนุนสมมติ ฐานหรือ
คำตอบมีความเหมาะสม น่าเชื่อถือ
4. การให้เหตุผลแบบอุปนัย (Induction) คือการเปรียบเทียบคาพยากรณ์หรือคาดคะเนกับข้อมู ลใหม่ที่
ได้ เพื่อนาไปใช้ในการสร้างข้อสรุป กล่าวคือ นักเรียนต้องสามารถประเมินข้อมูลที่มีเพื่อนำไปใช้ในการสร้างข้อสรุปที่เหมาะสม
2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีการโต้แย้ง
2.1 ความเป็นมาของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีการโต้แย้ง
ปัณณพร จันชัยภูมิ (2563: 28-29) กล่าวว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้การสืบเสาะที่ขับเคลื่อนด้ว ยกลวิธี
การโต้แย้ง มีจุดเริ่มต้นจากนักวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกา 5 ท่าน ได้แก่ Walker และ Zimmerman จาก Tallahassee
Community College และ Sampson Grooms และ Anderson จาก The Florida State University ที่มีความสนใจที่จะ
นำเอาการโต้แย้งมาบูรณาการร่วมกับการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้กิจกรรมในห้องปฏิบัติการมีความถูก ต้อ งและเป็น
ประโยชน์มากขึ้นสำหรับนักเรียน จึงเป็นสาเหตุให้นักการศึกษาชาวสหรัฐอเมริกาได้สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ เรี ยกว่า
การสืบเสาะที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีการโต้แย้ง (Argument-Driven Inquiry : ADI) ขึ้นมา และได้รับการพัฒนามาอย่าต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน โดยมีลักษณะที่เปลี่ยนจากการทำกิจกรรมแบบเดิม คือนำการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสืบเสาะที่ขับเคลื่อนด้วย
กลวิธีการโต้แย้งไปบูรณาการในรายวิชาทางวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์ เคมี หรือชีววิทยา ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรี ยนได้
ออกแบบแนวทางการสืบเสาะหาความรู้ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่อด้วยตนเอง มี ดังนั้นรูปแบบการเรียนการสอนนี้
สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และการมีส่วนร่วมในการโต้แย้งของ
นักเรียนที่ถกเถียงกันในประเด็นทางวิทยาศาสตร์
2.2 จุดมุ่งหมายและลักษณะสำคัญของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธกี ารโต้แย้ง
Duschl and Osborne. (2010; อ้างถึงใน ปัณณพร จันชัยภูมิ. 2563: 31-32) กล่าวว่า ลักษณะสำคัญ
ของรูปแบบการสืบเสาะที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีการโต้แย้ง แบ่งได้ 4 ประเด็น คือ
1. การสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry) เป็นกระบวนการเรียนรู้หลักที่ใช้ในรูปแบบการสืบเสาะที่ขับเคลื่อน
ด้วยกลวิธีการโต้แย้งมุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีโอกาสในพัฒนาทักษะการทำงานทางวิทยาศาสตร์ ฝึกฝนให้มีลักษณะนิสัยการ
ทำงานอย่างเป็นระบบ
2. การโต้แย้ง (Argumentation) คือ ลักษณะสำคัญในรูปแบบการสืบเสาะที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีการ
โต้แย้ง ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเน้นความสำคัญ ของการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ๆ เพราะได้มีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำเสนอ
แนวคิด ข้อมูล ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่แตกต่างจากคนอื่นหรือเพื่อพิจารณาว่าข้อกล่าวอ้างใดถูกต้องและเป็นที่ยอมรับได้มากที่สุด
3. การร่วมมือ (Coordinate) คือ เทคนิคเสริมที่สำคัญในการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบสืบเสาะที่
ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีการโต้แย้ง เนื่องจากในทุก ๆ ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้จะมีการทำงานทีก่ ่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกในกลุ่มและผู้อื่นด้วยตลอดเวลา
4. การสื่อสาร (Communication) คือ การทำความเข้าใจสิ่งที่ได้เรียนรูแ้ ล้วถ่ายทอดสู่ผู้อื่นให้เข้าใจใน
แนวคิด โน้มน้าวและสร้างความน่าเชื่อถือด้วยเหตุและผลที่สมควรโดยสื่อสารออกมาทั้งในรูปของภาษาพูด และภาษาเขียน
เพื่อให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลและแนวคิดนั้นออกไปได้
2.3 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีการโต้แย้ง
ปัณณพร จันชัยภูมิ (2563: 32-36) กล่าวว่า จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของการจัดการเรียนรู้ที่
ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีการโต้แย้งตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบัน พบว่าได้มีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2009
ของแซมสันและคณะ มีขั้นตอนในการสอนทั้งหมด 8 ขั้นตอน คือ
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ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2
ขั้นที่ 3
ขั้นที่ 4
ขั้นที่ 5
ขั้นที่ 6
ขั้นที่ 7
ขั้นที่ 8

การระบุภาระงาน (Identification of the task)
การสำรวจและรวบรวมข้อมูล (Generation and analysis of data)
การสร้างข้อโต้แย้งชั่วคราว (Production of a tentative argument)
กิจกรรมการโต้แย้ง (Argumentation session) argument)
การเขียนรายงานผลการสำรวจตรวจสอบ (Write up investigation report)
การทบทวนรายงานโดยเพื่อน (Double-blind peer review)
การปรับปรุงรายงาน (Revision of the report)
การอภิปรายและสะท้อนกลับอย่างชัดเจน (A Reflective Round-Table Discussion)

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์

การจัดการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีการโต้แย้ง

ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2
ขั้นที่ 3
ขั้นที่ 4
ขั้นที่ 5
ขั้นที่ 6
ขั้นที่ 7
ขั้นที่ 8

การระบุภาระงาน
การสำรวจและรวบรวมข้อมูล
การสร้างข้อโต้แย้งชั่วคราว
กิจกรรมการโต้แย้ง
การเขียนรายงานผลการสำรวจตรวจสอบ
การทบทวนรายงานโดยเพื่อน
การปรับปรุงรายงาน
การอภิปรายและสะท้อนกลับอย่างชัดเจน

1. การให้เหตุผลแบบสมมตินัย
2. การให้เหตุผลแบบอธิบาย
3. การให้เหตุผลแบบนิรนัย
4. การให้เหตุผลแบบอุปนัย

วิธีการดำเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นการศึกษารวบรวมหรือการแสวงหาข้อเท็จจริงโดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุป อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลของงาน
ในขอบข่ายที่รับผิดชอบ โดยผู้วิจัยสามารถดำเนินการได้หลาย ๆ ครั้ง จนกระทั่งผลการปฏิบัติงานนั้นบรรลุวัต ถุประสงค์ หรือ
แก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ได้สำเร็จ โดยกำหนดขั้นตอนของการวิจัยเป็นวงจรปฏิบัติการ ประกอบด้วยการวางแผน (plan) การ
ปฏิบัติ (action) การสังเกต(observation) และการสะท้อนกลับ (reflection) มีรายละเอียดในการดำเนินการวิจัยตามลำดับ
หัวข้อดังนี้
กลุ่มที่ศึกษา
กลุ่มที่ศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ในห้องเรียนของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษแห่งหนึ่ง ที่เรียนเนื้อหา
เรื่องการถ่ายโอนความร้อน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ห้องเรียน เป็นนักเรียนหญิง จำนวน 25 คน และ
นักเรียนชายจำนวน 15 คน มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 40 คน เป็นกลุ่มนักเรียนที่ผู้วิจัยรับผิดชอบอยู่แล้ว ซึ่งเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 ที่จัดทำโดย สสวท. โดยดำเนินการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง
โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
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เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ผู้วจิ ัยได้แบ่งเครื่องมือในการดำเนินการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งรายละเอียด ดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานวิจัยมี 1 ชนิด ดังนี้
- แผนจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในหน่วยที่ 5 พลังงานความร้อน บทที่ 2 การถ่ายโอนความร้อน จำนวน
ทั้งหมด 3 แผน ใช้เวลา 12 คาบเรียน คาบเรียนละ 55 นาที
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยในครั้งนี้ได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกและสามารถวัดได้ตรงตาม
จุดประสงค์ของงานวิจัยที่ต้องการจะศึกษา ผู้วิจัยได้ปรับปรุงมาจากงานวิจัยของ ปัณณพร จันชัยภูมิ (2563) ซึ่งในงานวิจัยใน
ครั้งนี้มีการใช้เครื่องมือดังนี้
- แบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นข้อสอบแบบอัตนัย จำนวน 8 ข้อ ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น
เป็นเครื่องมือที่ใช้กับนักเรียน ใช้ในการวัดและประเมินผลความสามารถของนักเรียนในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ทั้งก่อน
และหลังจากที่ใช้หน่วยการเรียนรู้ โดยมีองค์ประกอบเป็นการให้เหตุผล 4 ประเภท คือ 1) การให้เหตุผลแบบสมมตินั ย
(Abduction) 2) การให้เหตุผลแบบอธิบาย (Retroduction) 3) การให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deduction) และ 4) การให้
เหตุผลแบบอุปนัย (Induction) ลักษณะของเครื่องมือจะเป็นคำถามปลายเปิด เพื่อตะล่อมกล่อมเกลาให้นักเรียนแสดงความ
เข้าใจออกมาอย่างชัดเจนเพื่อเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลที่ได้
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ประเภท คือเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดความสามารถ
ในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ หน่วยเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน ด้วยรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีการโต้แย้ง ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอนการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ดังนี้
1. วิธีการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ในหน่วยการถ่ายโอนความร้อน ด้วย รูปแบบ
การสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกลวิธีการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ มีขั้นตอนในการดำเนิน การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ แ ละ
ตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้
1.1 ศึกษาขอบข่ายเนื้อหาและวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) และศึกษาแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีการโต้แย้ง จากตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.2 กำหนดโครงสร้างเนื้อหาและจำนวนคาบเรียนที่เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมี 1 หน่วยการเรียนรู้
แบ่งเป็น 3 แผน จำนวน 12 ชั่วโมง คือ การถ่ายโอนความร้อนโดยการนำความร้อน 4 ชั่วโมง การถ่ ายโอนความร้อนโดยการ
พาความร้อน 4 ชั่วโมง และการถ่ายโอนความร้อนโดยการแผ่รังสีความร้อน 4 ชั่วโมง
1.3 ดำเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามเนื้อหาสาระและจำนวนคาบที่กำหนด โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีการโต้แย้ง
1.4 กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีการโต้แย้ง โดยใช้ขั้นตอนของ
Sampson (2009) ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย
1.5 นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยดำเนินการพัฒนาขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง และความสอดคล้องระหว่างความตรงเชิงเนื้อหาและความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้
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1.6 นำแผนการจั ด การเรี ย นรู ้ ท ี ่ ไ ด้ แ ก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของอาจารย์ ท ี ่ ป รึ กษาให้ ผู ้ เชี ่ ย วชาญ ที ่ มี
ประสบการณ์การสอนมามากกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ในการตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย จำนวน 3 ท่าน พิจารณา
ตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ตามประเด็นและรายการประเมินที่กำหนด ผลการพิจารณาความสอดคล้อง ( IOC)
พบว่า มีค่าเป็น 1.00 ทุกรายการประเมิน ทุกแผนการจัดการเรียนรู้ แสดงว่า เนื้อหาและ กิจกรรมในแผนการจัดการเรี ยนมี
ความสอดคล้องและเหมาะสมในการใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการถ่ายโอนความร้อน ตามรูปแบบการสืบเสาะที่ขับเคลื่อน
ด้วยกลวิธีการโต้แย้ง
1.7 ปรับแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาให้ตรวจสอบ
อีกครั้ง แล้วจึงนำไปทดลองใช้กับนักเรียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มที่ศึกษา
2. วิธีการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ใช้ใน
การวัดและประเมินผลความสามารถของนักเรียนในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ หลังจากที่ใช้หน่วยการเรียนรู้เรื่ อง การถ่าย
โอนความร้อน ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีการโต้แย้ง โดยมีรายละเอียดในการพัฒนาและตรวจสอบ
คุณภาพตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 ศึกษาตำรา งานวิจัย และบทความที่เกี่ยวกับความหมายและประเภทของการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
เพื่อกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการและพฤติกรรมบ่งชี้
2.2 ศึกษาตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการวัดและประเมินการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ และ
การสร้างแบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ในเนื้อหาเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์ตลอดจนกำหนดลักษณะ
การเขียนข้อคำถาม และเกณฑ์การให้คะแนน
2.3 ดำเนินการสร้างแบบวัดความสามารถในการให้ เหตุ ผลเชิ งวิท ยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยโจทย์เป็ น
สถานการณ์ที่มีลักษณะเป็นข้อความ ตารางข้อมูล แผนภูมิ ภาพ หรือแผนภาพ โดยเนื้อหาของสถานการณ์ดังกล่าวเป็ น
เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน รวม 8 ข้อ เป็นข้อสอบประเภทเขียนตอบให้วิเคราะห์สถานการณ์ สร้างข้อสรุปจาก
ปัญหาที่กำหนดให้จากสถานการณ์
2.4 นำแบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ที่สร้างเสร็จ เรียบร้อยเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึ ก ษาเพื่ อตรวจสอบความถู กต้ อง ความสอดคล้อ งระหว่ างข้ อคำถาม และนิ ย ามเชิงปฏิ บั ติ การของกา รให้ เหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร์ อีกทั้งตรวจสอบรูปภาษาที่ใช้ในข้อ คำถาม แล้วจึงนำมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา
2.5 นำแบบวัดที่ปรับปรุงตามข้อแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาไปให้ ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา ด้วยการพิจารณาความสอดคล้ อง ระหว่างข้อคำถามและนิยามเชิงปฏิบัติการของการให้เหตุผ ลเชิ ง
วิทยาศาสตร์ รวมถึงให้ ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับความถูกต้องของข้อคำถาม เกณฑ์การให้คะแนน ความถูกต้องเหมาะสม ของ
ภาษาที่ใช้ และพิจารณาข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ(IOC) มากกว่า หรือเท่ากับ 0.5 และปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ สรุปได้ดังนี้
- ข้อคำถามทั้ง 8 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้ทรงคุณวุฒิระหว่างความตรงเชิงเนื้อหา
วัตถุประสงค์การเรียนรู้และพฤติกรรมการเรียนรู้ เป็น 1.00 จำนวน 5 ข้อ และ 0.67 จำนวน 3 ข้อ ซึ่งเป็นค่าที่มากกว่า 0.5
ทุกข้อ แสดงว่าข้อคำถามที่ใช้มีความสอดคล้อง เหมาะสม ในการใช้วัดความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของ
ผู้เรียน
- ปรับการจัดการเรียนรู้ในขั้นที่ 4 โดยให้เพิ่มรายละเอียดคำตอบของคำถามมากขึ้น
2.6 นำแบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ที่แก้ไขปรับปรุง แล้วไปทดลองใช้กับนักเรี ยน
กลุ่มที่ศึกษานำร่องหลังเรียนด้วยหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน แล้ว คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน
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40 คน แล้วนำผลที่ได้มาวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบวัดเพื่อหาความความเชื่อมั่น ด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient ) จากนั้นนำผลการทดสอบมาวิเคราะห์เป็นรายข้อ โดยพิจารณาจากค่าความยากง่าย (p)
อยู่ในช่วง 0.2-0.8 และค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ในช่วง 0.20-1.00 ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่ามีค่าความยากง่ายอยู่ในช่วง 0.300.74 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ในช่วง 0.20-0.23 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.75 จึงได้แบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์ที่ต้องการ
2.7 นำแบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ที่ปรับแก้ไขแล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ
อีกครั้ง จากนั้นจึงนำไปใช้ในการวิจัย
วิธีรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการดำเนินการเก็บข้อมูลวิจัย ผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ผู้วิจัยผู้วิจัยทำหนังสือถึงผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อขออนุญาตทาการวิจัยกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาค
เรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2. จากนั้นผู้วิจัยชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัยให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบ พร้อมทั้งทำการติดต่อขอ
อนุญาต
เก็บข้อมูลกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบวัดการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์โดยผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อ มู ลในช่วง
เดือนพฤศจิกายน 2564 นักเรียนและผู้ปกครองที่ยินดีร่วมโครงการวิจัยและ อนุญาตให้ใช้ข้อมูลในการรายงานผลวิจัยลงนาม
และส่งใบยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
3. จากนั้นผู้วิจัยดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ เรื่องการถ่ายโอนความร้อน ตามที่
ได้
วางแผนไว้ จำนวนทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง
4. หลังจากดำเนินการทดลองสอนครบตามแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 3 แผนแล้ว ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลหลัง
การ
ทดลองกับนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรม ด้วยแบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ โดยใช้เวลา 50 นาที
5. เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด จากนั้นนำไปประมวลผลและวิเคราะห์
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยได้วิเคราะห์โดยใช้สถิติและสูตรประกอบการคำนวณ ดังนี้
1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1.1 ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับพฤติกรรมที่ต้องการวัดของแบบวัดความสามารถในการให้
เหตุผล
เชิงวิทยาศาสตร์
1.2 หาค่าความเที่ยงของแบบวัดการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ โดยคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (AlfaCoefficient) ตามวิธีการของคอนบราค (Cronbach)
2. สถิติพื้นฐาน ได้แก่
2.1 ค่าความยากง่าย (p) และค่าอำนาจจำแนก (r)
2.2 ค่าร้อยละ (%)
2.3 ค่าเฉลี่ย (x̅)
2.4 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมติฐาน
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3.1 การเปรียบเทียบคะแนนการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทำการศึกษา จำนวน 40 คน โดย
แยกตามรายการการให้เหตุผล 4 ประเภท ที่เป็นองค์ประกอบของการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่องการถ่ายโอนความร้อน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้ วยกลวิธีการโต้แย้ ง
กับเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 60)

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยนำเสนอเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีการโต้แย้ง เพื่อพัฒนาความสามารถในการให้
เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยสรุปแนวทางการใช้รูป แบบการ
จัดการเรียนการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีการโต้แย้งได้ ดังนี้
ขั้นที่ 1 การระบุภาระงาน (Identification of the task) ผู้วิจัยเริ่มต้นจากการใช้การเร้าความสนใจอย่างง่ายๆ เพื่อ
เรียกความสนใจของผู้เรียน ให้เข้าสู่ประเด็นของชั้นเรียน โดยใช้คำถามและมีส่วนร่วมในกิจกรรม เบื้องต้นพบว่า นักเรียนส่วน
ใหญ่ให้ความสนใจ และมีส่วนร่วมในการตอบคำถามที่ครูผู้สอนตั้งขึ้น เนื่องด้วยเป็นการโยงความรู้เดิมเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อ
นำไปสู่การตรวจสอบต่อไป ผู้วิจัยสังเกตได้จากการตอบคำถามระหว่างเรียนผู้วิจัยพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการตอบ
คำถาม แตกต่างกันไปตามพื้นความรู้เดิม แต่สิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนถึงจุดเริ่มต้นของการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ คือนักเรียนมี
การนำองค์ความรู้เดิมมาเชื่อมโยงกับสถานการณ์ในชั้นเรียนแล้วคาดคะเนคำตอบ จึงนำไปสู่การสำรวจและค้นหาในขั้นต่อไป
ขั้นที่ 2 การสำรวจและรวบรวมข้อมูล (Generation and analysis of data) ในขั้นนี้ครูได้แบ่งกลุ่มของนักเรียน
ออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 6-7 คน หลังจากที่ผู้วิจัยได้ดำเนินการระบุสถานการณ์ในการตรวจสอบให้แก่นักเรียน พบว่านักเรียน
ยังคงตั้งคำถามเกี่ยวกับการสำรวจตรวจสอบ โดยช่วงเริ่มต้นนักเรียนยังไม่สามารถแบ่งหน้าที่ในการทำงานของกลุ่ ม ได้ ทำให้
เกิดการล่าช้าในการทำกิจกรรม เนื่องจากนักเรียนยังขาดประสบการณ์ในการทำงานแต่ในที่สุดทุกกลุ่มก็จะได้ข้อมูลและ
หลักฐานจากผลการตรวจสอบของตนเอง แม้จะมีการใช้เวลาในการสำรวจ รวบรวมข้อมูลที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม ดังนั้นใน
ขั้นนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้ วิธีการหาหลักฐานหรือข้อมูลเพื่อมาประกอบการให้เหตุผล
ขั้นที่ 3 การสร้างข้อโต้แย้งชั่วคราว (Production of a tentative argument) จากการสังเกตข้อโต้แย้งชั่วคราวของ
นักเรียน จะพบว่านักเรียนสามารถระบุปัญหาที่ต้องการตรวจสอบหรือจุดมุ่งหมายในการสำรวจข้อมูลร่วมกันในกลุ่มได้ แต่ยัง
ไม่สามารถให้หลักฐานหรือข้อมูลในการสนับสนุนข้อสรุปได้สมบูรณ์ อีกทั้งการเขียนข้อโต้แย้งชั่วคราวยังเป็นข้อความสั้นๆ
ไม่ได้ขยายความ แต่ในขั้นนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้การสื่อสารและประเมินข้อมูลหรือหลักฐานที่ได้สำรวจมา แล้วคัดเลือกข้อมูลที่
น่าเชื่อถือที่สุดมาเป็นข้อสรุปของกลุ่ม ส่งเสริมการประเมินค่าข้อมูลที่ใช้ในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ
ขั้นที่ 4 กิจกรรมการโต้แย้ง (Argumentation session argument) ครูผู้สอนให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ
ข้อโต้แย้ง เบื้องต้นของกลุ่ม โดยผู้วิจัยทำการสุ่มนั กเรียนออกมานำเสนอที่หน้าชั้นเรียน พบว่านักเรียนมีการ ปรึกษาและ
อภิปรายข้อโต้แย้งขณะเพื่อนนำเสนออยู่ตลอดเวลา และส่วนใหญ่แสดงออกถึงความ มั่นใจในการนำเสนอข้อโต้แย้งของกลุ่ ม
ตน แต่พบว่าในแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีความซับซ้อน ความคิดเห็นของนักเรียนในหลายกลุ่มแตกต่ างกัน ทำให้ใช้ระยะเวลา
มากกว่าปกติ อีกทั้งสังเกต พบว่าขณะที่เพื่อนนำเสนอข้อโต้แย้งอยู่ที่หน้าชั้นเรียน จะมีนักเรียนกลุ่มอื่นคอยถามครู ผู้สอนถึ ง
ประเด็นที่ตนเองจะนำเสนอว่าถูกต้องหมาะสมที่จะใช้เป็นข้อโต้แย้งหรือไม่
ขั้นที่ 5 การเขียนรายงานผลการสำรวจตรวจสอบ (Write up investigation report) ขั้นตอนนี้ครูได้มอบหมายให้
นักเรียนเขียนรายงานเป็นรายบุคคล โดยครูแจ้งองค์ประกอบของรายงานให้นักเรียนทราบ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่จะรีบลง
มือเขียนรายงานในทันทีเนื่องด้วยตนเองยังมีข้อมูลที่สมบูรณ์อยู่ แต่หากนักเรียนคนใดละเลยการเขียนในช่วงนี้ไป เมื่อกลับมา
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เขียนรายงานพบว่าข้อมูลรายงานผลการ สำรวจตรวจสอบจะไม่สมบูรณ์ ประกอบกับช่วงแรกของการจัดกิจกรรมนัก เรี ยนยัง
ขาด ประสบการณ์ในการเขียนรายงาน จึงทำให้รูปแบบการเขียนรายงานไม่ครบถ้วน ต้องได้รับ คำแนะนำจากครูเพิ่มเติม
ขั้นที่ 6 การทบทวนรายงานโดยเพื่อน (Double-blind peer review) ครูได้แจกรายงานผลการสำรวจตรวจสอบ
รายบุคคลให้นักเรียนแบบสุ่ม โดยไม่ระบุชื่อของผู้เขียน พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ประเมินรายงาน ของเพื่อนอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่อง
ด้วยบางกิจกรรมได้ข้อสรุปในกิจกรรมการโต้แย้งร่วมกันไปในทิศทาง เดียวกัน ทำให้นักเรียนประเมินผลรายงานว่าดีเพราะ
เป็นไปตามข้อสรุปของชั้นเรียน แต่นักเรียนขาด การตรวจสอบรายละเอียดถึงองค์ประกอบของรายงานว่าครบถ้วนหรือไม่ ใน
ขั้นตอนนี้ครูจึงต้อง เน้นความสำคัญของการตรวจรายงานของเพื่อน เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการประเมินผล งานหรือ
ข้อมูลจากรายงานผลการสำรวจตรวจสอบของผู้อื่น
ขั้นที่ 7 การปรับปรุงรายงาน (Revision of the report) หลังผลการตรวจรายงาน รายงานจะถูกส่งกลับมาที่เจ้าของ
ผลงาน พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ปรับปรุงรายงาน เนื่องด้วยผลการประเมินที่อยู่ในระดับดี และแนวทางในการเขียน
รายงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นักเรียนส่วนใหญ่จึงไม่ได้ปรับปรุงรายงานอีกครั้ง ดังนั้นครูจะต้องเน้นถึงความสำคัญในการ
ตรวจรายงานเพื่อให้เกิดข้อขัดแย้งในการปรับปรุงรายงานในขั้นนี้ ดังนั้นผู้วิจัยจะพบว่าขั้ นตอนนี้ไม่ช่วยพัฒนาความสามารถใน
การให้เหตุผลของนักเรียน เพราะถ้าประเด็นที่เขียนใกล้เคียงกับของเพื่อน นักเรียนจะไม่ได้ปรับปรุงรายงานของตนเองอีกครั้ง
ยกเว้นกรณีที่รายงานของตนลงข้อสรุปที่ไม่ถูกต้อง
ขั้นที่ 8 การอภิปรายและสะท้อนกลับอย่างชัดเจน (A Reflective Round-Table Discussion) การอภิปรายและ
สะท้อนกลับอย่างชัดเจน หลังผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาแล้วนั้น พบว่าครูผู้สอนจะได้ประเด็นในการอภิปรายร่วมกันใน
ชั้นเรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นประเด็นที่ให้ครูได้พูดถึงแนวทางการสร้างองค์ความรู้ในเนื้อหา เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน ได้ ซึ่งใน
การอภิปรายนี้ครูจะต้องอภิปรายถึงประเด็นที่ติดค้างอยู่จากขั้นกิจกรรมการโต้แย้ง ดังนั้นครูจะต้องจดบันทึกประเด็นที่เกิดขึ้น
ขณะจั ด กิ จ กรรมการโต้ แย้ งให้ ครบถ้ว น ผู ้ ว ิ จ ั ย พบว่ า ในขั ้น ตอนนี ้ ไม่ ได้ ช ่ว ยส่งเสริ มความสามารถในการให้เหตุ ผลเชิง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน เพียงแต่ช่วยสร้างความเข้าใจในบทเรียนของนักเรียน เพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน
ส่วนที่ 2 ผลการพัฒนาการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีการโต้แย้ง
จากการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ โดยมีคะแนนรวมเฉลี่ย
10.68 คะแนน จากคะแนนเต็ม 16 คะแนน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 66.72 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับดี ส่วนลำดับคะแนนเฉลี่ยของการให้
เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ โดยจำแนกออกเป็นประเภท เรียงตามลำดับจากสูงที่สุดไปน้อยที่สุด คือ การให้เหตุผลแบบอธิบาย มี
คะแนนเฉลี่ย 2.81 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70.31 รองลงมา คือ การให้เหตุผลแบบสมมตินัย มีคะแนนเฉลี่ย 2.75 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 68.75 รองลงมาคือ การให้เหตุผลแบบนิรนัย มีคะแนนเฉลี่ย 2.58 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 64.38 และการให้
เหตุผลแบบอุปนัย มีคะแนนเฉลี่ย 2.54 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 63.44
ตาราง ค่าสถิติของการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 คนโดยแยกตามการให้เหตุผล 4
ประเภทที่เป็นองค์ประกอบของการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การให้เหตุผลแบบอธิบาย แบบสมมตินัย แบบนิรนัย และ
แบบอุปนัย แบบอธิบาย
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ประเภทของการให้เหตุผล
การให้เหตุผลแบบอธิบาย
การให้เหตุผลแบบสมตินัย
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
การให้เหตุผลแบบอุปนัย
รวม

ค่าสถิติ
คะแนนเต็ม
4
4
4
4
16

ค่าเฉลี่ย
2.81
2.75
2.58
2.54
10.68

S.D.
0.74
0.92
1.19
1.23
3.33

ร้อยละ
70.31
68.75
64.38
63.44
66.72

อภิปรายผล
ข้อสรุปของการจัดการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีการโต้แย้ง ในเนื้อหานี้คือ การช่วยให้
นักเรียนได้มีโอกาสในการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยอ้างอิงจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือจากการค้นคว้าหรือทดลอง และ
พัฒนาการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ในแต่ละขั้น ได้แก่ ขั้นการระบุภาระงาน ผู้วิจัยเตรียมสถานการณ์ที่ใกล้ตัวนักเรียน และ
มีความสอดคล้องกับประเด็นที่จะศึกษา เช่น การใส่เสื้อกันหนาวในฤดูหนาว มีการถ่ายโอนความร้อนหรือไม่ อย่างไรซึ่ง
นักเรียนมีความรู้พื้นฐานมาก่อน และเป็นประเด็นที่ยังไม่มีคำตอบ หรือทางออกที่ชัดเจนแน่นอน ใช้คำถามกระตุ้นและ
ยกตัวอย่างในการตั้งคำถามนำ เช่น ทำไมการสวมเสื้อกันหนาวในฤดูหนาวจึงทำให้ร่างกายอบอุ่น นักเรียนจะเห็นแนวทางการ
ตั้งคำถามนำการทดลองที่สามรถสำรวจตรวจสอบได้ , ขั้นสำรวจและรวบรวมข้อมูล นักเรียนได้ออกแบบวางแผนการทดลอง
เพื่อเก็บข้อมูลให้เพียงพอต่อการสร้างข้อโต้แย้งด้วยตนเอง นักเรียนจะเห็นความสำคัญของหลักฐาน เพื่อนำไปสู่การโต้แย้งกัน
ด้วยเหตุผล , ขั้นการสร้างข้อโต้แย้งชั่วคราว นักเรียนจะได้ใช้การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างข้อโต้แย้ง , ขั้นกิจกรรม
การโต้แย้ง โดยเขียนอ้างอิง จากหลักฐานที่น่าเชื่อถือ เพราะจะต้องนำข้อโต้งแย้งนั้นไปอภิปรายร่วมกับกลุ่มอื่นขั้นช่วงการ
โต้แย้ง นักเรียนจะได้พัฒนาการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์จากการแลกเปลี่ยนความรู้และอภิปรายกัน โดยใช้หลักฐานและ
เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ครูมีส่วนสำคัญในการควบคุมการโต้แย้งให้อยู่ในประเด็นหลัก และใช้คำถามกระตุ้นเพื่อให้นักเรียนได้
คิดและวิเคราะห์ตลอดการโต้แย้ง , ขั้นการเขียนรายงานผลการสำรวจตรวจสอบ นักเรียนได้ขยายความรู้จากสิ่งได้ค้นพบ
และโต้แย้งกันในขั้นก่อนหน้า และแก้ไขความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนโดยนักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เรื่ องที่เกี่ยวข้อ งเข้ากับ
ประเด็นที่ศึกษาได้ , ขั้นการทบทวนรายงานโดยเพื่อน นักเรียนพัฒนาการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์จากการประเมินและ
แก้ไขการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของผู้อื่น โดยครูต้องคอยเน้นย้ำให้นักเรียนวิจารณ์เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลการสืบสอบ
และการอธิบาย, ขั้นการปรับปรุงรายงาน นักเรียนพัฒนาการเขียนเชิงวิทยาศาสตร์จากการเขียนรายงานการทดลอง เพื่อ
อธิบายผลการสืบสอบ โดยอ้างอิงจากหลักฐานและใช้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ประกอบการอธิบายตามส่วนประกอบรายงาน
การทดลองที่กำหนดให้ และ ขั้นการอภิปรายและสะท้ อนกลั บอย่า งชัดเจน นักเรียนจะได้รับผลสะท้อน วิจารณ์ และ
คำแนะนำการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของตน และพัฒนาหรือแก้ไขเพื่อให้งานของตนดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Enderle,
Grooms & Sampson (2012) ที่กล่าวว่า นักเรียนที่ผ่านการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบที่
ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีการโต้แย้งจะมีความสามารถในการสร้างและประเมินคำอธิบายและข้อโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์มากกว่า
นักเรียนที่เรียนห้องเรียนปกติ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยอื่นที่พบว่า การโต้แย้งสามารถพัฒนาการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
ได้ เช่น งานวิจัยของ ประภา สมสุข และคณะ (2558) ที่กล่าวว่า นักเรียนที่ผ่านการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้การ
โต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ มีผลคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการให้ เหตุ ผลอย่างไม่ เป็นทางการหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ย น
นอกจากนั้นยังพบว่า การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ นัฐกานต์
นามนิ มิต รานนท์ และคณะ (2558) ที ่ ก ล่ า วว่ า ในกระบวนการสื บสอบทางวิท ยาศาสตร์ นั ก เรี ยนจะต้ องใช้ เหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร์ ในการพิจารณาข้อมูลที่ค้นคว้าเชื่อมโยงความรู้เดิมจนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่
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การจัดการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีการแย้งสามารถพัฒนาการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ ใน
ระดับดีความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นกระบวนการในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อสรุปกับหลักฐาน
เพื่ออธิบายเป็นข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล ดังนั้นจะพบว่ารูปแบบการจัดการเรียนการรู้สอนที่ ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีก ารโต้ แย้ง
ช่ ว ยฝึ ก ให้ ต รวจสอบในขั ้น การสำรวจและรวบรวมข้อ มู ล จากการวิ จั ยในครั้ งนี้ ผู ้ วิ จั ย พบว่า นั ก เรี ย นกลุ ่ มเป้ าหมายมี
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ โดยมีคะแนนรวมเฉลี่ย 10.68 คะแนน จากคะแนนเต็ม 16 คะแนน ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 66.72 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับดี ส่วนลำดับคะแนนเฉลี่ยของการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ โดยจำแนกออกเป็นประเภท
เรียงตามลำดับจากสูงที่สุดไปน้อยที่สุด คือ การให้เหตุผลแบบอธิบาย มีคะแนนเฉลี่ย 2.81 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70.31
รองลงมา คือ การให้เหตุผลแบบสมมตินัย มีคะแนนเฉลี่ย 2.75 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 68.75 รองลงมาคือ การให้เหตุผล
แบบนิรนัย มีคะแนนเฉลี่ย 2.58 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 64.38 และการให้เหตุผลแบบอุปนัย มีคะแนนเฉลี่ย 2.54 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 63.44 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนัญธิดา สุริโย (2562) ที่ว่านักเรียนที่เรียนด้วยกิ จกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ด้าน
การให้เหตุผลแบบสมมตินัยสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.5 รองลงมาคือ ด้านการให้เหตุผลแบบนิรนัย คิดเป็นร้อยละ 75.78
ด้านการให้เหตุผลแบบอธิบาย คิดเป็นร้อยละ 71.09 และด้านการให้เหตุผลแบบอุปนัย คิดเป็นร้อยละ 71.09 ตามลำดับ และ
งานวิจัยของทศพล สุวรรณพุฒ (2562) พบว่า การจัดการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีการโต้แย้ง นักเรียนสามารถแสดงการให้
เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ได้ร้อยละ 73.44 โดยมีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้ การให้เหตุผลแบบสมมตินัยได้สูงสุดร้อยละ 85.23
รองลงมา คือ การให้เหตุผลแบบอธิบายได้ร้อยละ 84.09 รองลงมา คือ การให้เหตุผลแบบอุปนัยได้เป็นร้อยละ 64.77 และการ
ให้เหตุผลแบบนิรนัยที่ได้เป็นร้อยละ 60.23 ตามลำดับ
การจัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีการโต้แย้ง สามารถช่วยพัฒนาการให้ เหตุ ผล
เชิงวิทยาศาสตร์ในเรื่อง การถ่ายโอนความร้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ โดยองค์ประกอบที่พั ฒนามากที่ สุดคือ
การสร้างคำอธิบาย เพราะนักเรียนสามารถสร้างคำอธิบายที่สอดคล้องกับคำถามนำการทดลองได้ ซึ่งมาจากการที่นักเรียนตั้ง
คำถามนำการทดลองที่สามารถหาคำตอบได้และนักเรียนอธิบายได้ตรงประเด็นจากการอ้างอิงหลักฐาน ในภาพรวมนักเรียนมี
พัฒนาการการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์มากขึ้นตามวงรอบเพราะระหว่างการจัดการเรียนรู้นักเรียนได้สร้างคำอธิ บายต่อการ
ทดลอง และสะท้อนการให้เหตุผลของผู้อื่นผ่านการโต้แย้งและวิจารณ์รายงานการทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับ Cetin & Eymur
(2017) ที่กล่าวว่า การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาได้จากการสืบสอบที่เป็นระบบและยังสอดคล้องกับงานวิจัยอื่น
เช่น งานวิจัยของ Bao, et al (2009) นักเรียนการจัดการเรียนการสอนที่ใช้การสืบสอบเป็นฐานสามารถพัฒนาความสามารถ
ในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ นอกจากนี้ Ching & Wen (2010) ยังพบว่า การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์มี
ส่วนสำคัญในการพัฒนามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ที่คลาดเคลื่อนด้วย และ Wenning & Khan (2011) พบว่า การให้เหตุผล
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนดีขึ้น เนื่องจากนักเรียนตระหนักถึงความสำคัญ และบทบาทขององค์ประกอบของเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคำอธิบายและสื่อสารทางวิทยาศาสตร์

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีการโต้แย้งควรใช้ เพื่อส่งเสริมความ
เข้าใจของธรรมชาติวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียน โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ในเรื่องต่าง ๆ เข้ากับมโนทัศน์หลัก
โดยประเด็นที่จะนำมาศึกษานั้นควรที่จะสามารถสำรวจตรวจสอบได้ โดยใช้อุปกรณ์การทดลองที่ไม่ซับซ้อน และมีความ
เชื่อมโยงกับเนื้อหาอื่น เพื่อให้เกิดการโต้แย้งในหลายแง่มุม
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2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยในครั้งถัดไป
ควรศึกษาผลกระทบต่อทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของนักเรียน เพราะในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
นักเรียนจะต้องใช้ทักษะในการสื่อ สารทางวิ ทยาศาสตร์เหล่านี้ในการอภิป รายและลงข้อ สรุปด้ว ยหลักฐานหรือทฤษฎีที่
น่าเชื่อถือ
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ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและความพึงพอใจและทักษะการทำการทดลองของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในหัวข้อสารอาหาร
เรื่องการทำข้าวแคบถั่วเหลือง
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในหัวข้อสารอาหาร เรื่องการทำข้าว
แคบถั่วเหลือง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 2. เพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนรวมทั้งทักษะการทำการทดลองของนักเรียนที่ได้รับการสอนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์หัวข้อสารอาหาร เรื่องการทำข้าวแคบถั่วเหลือง 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์หัวข้อสารอาหาร เรื่องการทำข้าวแคบถั่วเหลือง
ผลการวิจัยพบว่า
เครื่องมือในงานวิจัยนี้ซึ่งประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบวัดทักษะ
และแบบสอบถามความพึงพอใจ มีความสอดคล้องกับเนื้อหา และเมื่อนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปรียบเทียบก่อนและหลังเรียนสูงขึ้น
อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 และยังมีผลการทดสอบวัดทักษะการทำการทดลองอยู่ที่ร้อยละ 80.5 อีกด้วย และยังมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการทำกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับดีมาก
คำสำคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการทำการทดลอง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สารอาหาร ความพึงพอใจ
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Abstract
The objectives of this research are: 1) To develop a science learning activity package fordetermining
nutrition from Khao Kab for students in Pathom Suksa 5 at Ban Nam Phrae School, Phrao District, Chiang
Mai Province. 2) To study the learning achievement before and after studying and the students experimental
skills that are taught through science learning activities 3) To study the satisfaction of the students.
The results showed that ;
The tools in this research consist of a learning management plan, learning activities achievement
test, the test for measure of skills and satisfaction questionnaire is consistent with the content. When
applied to the sample group, which were Prathom suksa 5 students at Ban Nam Phrae School, Phrao District,
Chiang Mai Province. The learners had a significantly higher comparative learning achievement before and
after school at the .05 level, and also had a score of 80.5% on the experimental skills test. to the activities
that developed at a very good level.
Keywords : Achievement, Experimental Skill, Science activity package, Nutrition

บทนำ
ปัจจุบันนี้การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ และความเข้าใจใน
ชีวิต และสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว กระบวนการคิด วิเคราะห์ ทักษะทางวิทยาศาสตร์สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ แต่การ
จัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้นยังคงเป็นสิ่งที่มีปัญหา จากความเชื่อว่าวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ยาก มีเนื้อหาและรายละเอียด
จำนวนมากที่ตอ้ งเรียนรู้และทำความเข้าใจอีกทั้งกระบวนการเรียนรู้บางครั้งทำให้เกิดความเบื่อหน่ายของผู้เรียนจากการที่ตอ้ ง
เป็นผู้รับความรู้จากผู้สอนโดยตรง ดังนั้นจึงได้มีแนวคิดในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ลงมือกระทำ
และได้เรียนรู้ สืบสาะหาความรู้ด้วยตนเอง ทำให้เห็นคุณค่าในความรู้ทตี่ นเองค้นพบ เกิดความฝังใจ เปลี่ยนทัศนคติของผู้เรียน
ที่มีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ไปว่าเป็นวิชาที่สนุก น่าสนใจ
ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้แบบ active learning และการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 (ประสาท, 2558)
แม้ว่าจะมีการนำมาใช้เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่ก็ยังคงมีข้อจำกัดด้วยสภาพของพื้นที่ที่ห่ างไกล ขาดแคลนอุปกรณ์ สื่อที่
เหมาะสม รวมถึงครูยังขาดแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ผ่านการใช้สิ่งที่อยู่รอบตัวในสังคมและชุมชนเพื่อประยุกต์เข้ากับ
กิจกรรม ซึ่งการนำเอาภูมิปัญญาของชุมชนมาใช้ในการจัดการเรียนรู้นั้น จะทำให้นักเรียนเห็นถึงคุณค่าของสิ่ งที่ มีอยู่ในชุ มชน
เกิดความสำนึกรัก และนำไปสู่การสืบสาน ต่อยอดในอนาคตได้อีกด้วย ภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึงองค์ความรู้ ที่ถูกจัดการ สั่ง
สม และสืบทอดต่อ ๆ กันมา รวมถึงรูปแบบและกรรมวิธีที่ใช้ในการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยภูมิ ปัญญาท้องถิ่นจำนวนมากนั้นก็มีส่วนที่เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์สอดแทรกอยู่ด้วย
หากนำมาพิจารณาให้ดี ก็สามารถนำมาใช้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมและพัฒนาผู้เรียนได้
ชุมชนบ้านน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชนเกษตรกรรม มีการเพาะปลูกพืชที่หลากหล ายเพื่ อ
จำหน่ายในชุมชนเองและพื้นที่ใกล้เคียง โดยผลิตภัณฑ์หนึ่งนั้นคือข้าวและถั่วเหลือง โดยได้มีการส่งเสริมให้มีการปลูกมาใน
ระยะเวลาหนึ่งแล้ว ถั่วเหลืองที่ได้จะส่งไปยังโรงงานเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงการทำเป็นน้ำเต้าหู้เพื่อบริโภคและ
ขายในชุมชนและพื้ นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้จากการสำรวจยังพบภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจคือการทำข้าวแคบ (ปิยวรรณ,
2555) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวเจ้า โดยจะนำเอาแป้งข้าวเหนียวมาแปรรูปให้เป็นแผ่นแบบข้าวเกรียบปากหม้อ แล้วจะนำไป
ตากแห้ง เมื่อจะรับประทานก็จะนำไปปิ้งหรือทอดให้พองฟูแล้วรับประทาน ทั้งนี้พบว่าเป็นอาชีพเดิมและเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
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(ธัญธัช, 2553) ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ในการดำรงชีวิตที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆที่มีสภาพแวดล้อมที่ต่างกันและสืบทอดต่อกัน
มาระยะเวลาหนึ่งที่เป็นวิถีของชาวบ้าน ซึ่งการทำข้าวแคบของชาวชุมชนน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่มานานแล้ว แต่
ปัจจุบันชาวบ้านที่ยังคงทำข้าวแคบจำหน่ายนั้นเหลือเพียง 1 คนเท่านั้น
ผู้วิจัยเองจึงได้เห็นว่าการนำเอาถั่วเหลืองมาประยุต์ใช้กับการทำข้าวแคบ แล้วจัดเป็นกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่ส่งเสริ ม
ผู้เรียนในเนื้อหาของสารอาหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ โดยจะเน้นไปที่การทำกิจกรรมที่
นักเรียนได้ลงมือจริง แล้ววัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปรียบเทียบก่อนและหลังเรียน ตลอดจนวัดทักษะการทดลองของนักเรียน
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้พัฒนาขึ้น ด้วยเป็นภูมิปัญญา และสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นอยู่แล้ว และก็น่าจะทำให้ผู้เรียนมีเจตคติต่อ
การเรียนวิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้นเช่นกัน

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในหัวข้อสารอาหาร เรื่องการทำข้าวแคบถั่วเหลือง สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน รวมทั้งทักษะทำการทดลองของนักเรียนที่ได้รับการสอน
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หัวข้อสารอาหาร เรื่องการทำข้าวแคบถั่วเหลือง
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์หัวข้อสารอาหาร เรื่องการทำ
ข้าวแคบถั่วเหลือง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) กลุ่มทดลอง ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง
จำนวน 30 คน
2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 18
คน เลือกโดยการเจาะจง (เนื่องจากนักเรียนชั้นนี้มีเพียงห้องเดียว)

วิธีดำเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้นในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 3 แผน รวมถึงใบกิจกรรมและใบงาน
จำนวน 3 ชุด ตลอดจนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา(ข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจำนวน 20 ข้อ) แบบวัดทักษะการทำ
การทดลองจำนวน 10 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจจำนวน 5 คำถาม โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาของการทำข้าวแคบ และการนำเอาถั่วเหลืองมาเป็นส่วนประกอบของข้าวแคบถั่ว
เหลือง
2. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางปีพุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ. (2561). โดยวิเคราะห์ถึงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาพัฒนาเป็นชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
3. พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หัวข้อสารอาหาร เรื่องการทำข้าวแคบถั่วเหลือง โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น จำนวน 3 กิจกรรม และใช้แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 3 แผนๆละ 1 กิจกรรม ได้แก่ แผนที่ 1
“ในนามีข้าว ในข้าวมีอะไร?” โดยจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการหาสารอาหารในข้าวโดยใช้การทดลองทางเคมี แผนที่ 2
“ทำน้ำเต้าหู้กันเถอะ” จะเป็นการให้นักเรียนทำการแปรรูปเมล็ดถั่วเหลืองให้กลายเป็นน้ำเต้าหู้ และแผนที่ 3 “มาทำข้าวแคบ
กัน” จะเป็นกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกหัด ทำข้าวแคบที่ใช้น้ำเต้าหู้เป็นส่วนผสม นอกจากนี้ยังได้มีการสร้างแบบวั ดผลสั มฤทธิ์
และแบบวัดทักษะการทำการทดลองเพื่อนำมาใช้ประเมินผู้เรียนอีกด้วย
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4. นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ และกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น รวมถึงแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนก่อนและหลัง
เรียน และแบบวัดทักษะการทำการทดลองไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหา
5. นำแผนการจั ดการเรี ยนรู ้ แ ละชุ ดกิจ กรรมไปทดลองใช้ กั บนัก เรี ยนชั้ น ประถมศึก ษาปี ท ี ่ 5 โรงเรี ย นสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้อง นำข้อมูลที่ได้มาปรับแก้แผนและกิจกรรมให้ มีความเหมาะสม ตลอดจนวิเคราะห์
ความยากง่ายและอำนาจจำแนกของแบบวัดที่ได้พัฒนาขึ้น
6. นำเอาแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดทักษะทำการทดลองไปใช้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ จำนวน 18 คน
7. นำผลที่ได้จากการศึกษามาทำการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และประเมินทักษะการทำการ
ทดลองของนักเรียน ตลอดจนความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์หัวข้อสารอาหาร เรื่อง
การทำข้าวแคบถั่วเหลือง

การอภิปรายผล
1. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในหัวข้อสารอาหาร เรื่องการทำข้าวแคบถั่วเหลือง สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่าชุดกิจกรรมที่ได้เมื่อนำไปวิเคราะห์ความสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญ (IOC) และนำไปทดลองใช้กับ
นักเรียนกลุ่มทดลอง และมีการปรับแก้กระบวนการเรียนรู้ขั้นตอนต่างๆให้สมบูรณ์ขึ้น นอกจากนี้ยังได้มีการวิเคราะห์คุณภาพ
ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์โดยการหาค่าความเชื่อมั่น KR-20 ของครูเดอร์-ริชาร์ดสัน สำหรับแบบสอบถามความพึ งพอใจซึ่ง
ถูกประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญเช่นกัน ซึ่งพบว่าเมื่อศึกษาค่าความยากง่ายของแบบวัดผลสัมฤทธิ์นั้นจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0.2 – 0.8
แสดงว่าข้อสอบในแต่ ละข้อ มีค วามยากง่า ยอยู ่ในเกณฑ์ที ่สามารถนำมาใช้ได้ (ล้วน และอังคณา, 2553) และเมื่อนำมา
คำนวณหาค่าสัมประสิทธ์ความเชื่อมันของแบบทดสอบ KR-20 พบว่ามีค่าอยู่ที่ 0.74 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์สูง แปลว่าแบบทดสอบที่
สร้างขึ้นมีค่าความเชื่อมันสูงสามารถนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้เช่นกัน
2. การเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียน (Pre-test/Post-test)
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 20 ข้อ ซึ่งจะเป็นคำถามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสารอาหาร เช่นแป้งและน้ำตาล
คุณสมบัติและการทดสอบคาร์โบไฮเดรต ตลอดจนสมบัติและการทดสอบโปรตีน ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้จะสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับ
แป้งข้าวเหนียว ที่ใช้ในการทำข้าวแคบ และถั่วเหลืองซึ่งจะถูกนำมาเป็นส่วนผสมในการทำข้าแคป โดยจะให้นักเรียนทำก่อน
เรียนแผนแรกและเมื่อเรียนครบทั้ง 3 แผนการจัดการเรียนรู้แล้ว ก็จะให้นักเรียนทำข้อสอบหลังเรียนอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นนำ
คะแนนที่ได้มาเปรียบเทียบกันโดยใช้ค่าสถิติ t-test ผลที่ได้จะเป็นดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในหัวข้อ
สารอาหาร เรื่องการทำข้าวแคบถั่วเหลือง
นักเรียนกลุ่ม
จำนวนนักเรียน
ค่าเฉลี่ย
SD.
t
p
ตัวอย่าง
(N)
คะแนนก่อนเรียน
18
11.06
1.73
2.12
<.0001
คะแนนหลังเรียน
18
16.00
1.49
ระดับนัยสำคัญ .05
จากตารางจะเห็นได้ว่าค่าสถิติ t ได้เท่ากับ 2.12 ที่ระดับนัยสำคัญ .05 แสดงว่าคะแนนผลสัมทฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
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3. ผลการศึกษาทักษะการทำการทดลอง
ทักษะการทำการทดลองของนักเรียน ผู้วิจัยได้พิจารณาจากพฤติกรรมของนักเรียนโดยใช้แนวทางที่ระบุไว้ของ
AAAS (ทิพย์อุบล, 2560) ซึ่งระบุว่าผู้ที่มีทักษะในการทำการทดลองจะมีพ ฤติกรรมคือ 1) สามารถออกแบบการทดลอง
กำหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องได้ 2) เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการทดลองได้อย่างเหมาะสม 3) ดำเนินการทดลองได้ตามที่
กำหนดวางแผนไว้ และ 4) บันทึกผลทดลองได้อย่างถูกต้องเที่ยงตรง
ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบประเมินทักษะการทดลองด้วยตนเอง โดยจะใช้การสังเกตระหว่างการทำการทดลองและการ
นำเสนอผลการทดลองหน้าชั้นโดยให้ค่าถ่วงน้ำหนักข้อละ 2.5 คะแนน หากผู้เรียนได้แสดงออกทางพฤติกรรมครบทั้ง 4 ข้อ จะ
ได้คะแนนเท่ากับ 4 x 2.5 = 10 คะแนน และหากได้น้อยกว่า 4 ก็จะได้คะแนนลดหลั่นลงไป ผลการศึกษาพบว่าคะแนนเฉลี่ย
(𝑥̅ )ของนักเรียนมีค่าเท่ากับ 8.05 คะแนน (ร้อยละ 80.5) และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 1.83 จากคะแนนเฉลี่ยของ
นักเรียนทั้งห้องอาจกล่าวได้ว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องข้าวแคบถั่ วเหลืองมีทักษะการทำการ
ทดลองดีมาก ทั้งนี้อาจด้วยตัวกิจกรรมที่เน้นการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการทดลองเกี่ยวกับการทดสอบสารอาหารทั้ง
แป้ง น้ำตาล รวมถึงโปรตีนและกรดอะมิโน ซึ่งจะมีการใช้สารที่เข้าทำปฏิกิริยากับสารอาหารแล้วเกิดการเปลี่ยนสี เช่นแป้งทำ
ปฏิกิริยากับไอโอดีนจะเกิดเป็นสีม่วง น้ำตาลทำปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต์จะเกิดเป็นตะกอนสีส้ม สำหรับโปรตีนเมื่อ
ทดสอบด้วยสารละลายไบยูเร็ต จะเกิดเป็นสีม่วง และนอกจากนี้ผู้วิจัยยังให้มีการท้าทายกับผู้เรียนโดยการให้สารตัวอย่า งแล้ว
ให้แต่ละกลุ่มแข่งกันว่าใครจะระบุชนิดของสารอาหารในหลอดตัวอย่างได้ก่อน
ส่วนการทำข้าวแคบ หลังจากให้ความรู้และสอนพร้อมสาธิตวิธีทำข้าวแคบจากแป้งข้าวแล้ว ผู้สอนจะให้นักเรียน
ออกแบบข้าวแคบโดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีการนำเอาถั่วเหลืองในรูปแบบต่างๆผสมลงไป โดยนักเรียนสามารถคิดสูตรได้อย่าง
อิสระ ทั้งนี้หากสูตรไม่เหมาะสมจะทำให้ข้าวแคบที่ได้ไม่เป็นแผ่นอย่างที่ต้องการ ดังนั้นนักเรียนจะมีทั้งทำสำเร็จ และไม่สำเร็จ
ทำให้เกิดความสนุกสนานในระหว่างการเรียนและทำกิจกรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของสิริวรรณ ใจกระเสน (สิริวรรณ, 2554)
ซึ่งได้ใช้เกมวิทยาศาสตร์ในการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมหรือกิจกรรมที่กระตุ้นให้
ผู้เรียน เรียนด้วยความสนุกสนานจะทำให้มีทักษะกรบวนการทางวิทยาศาสตร์ดีขึ้น
4. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในหัวข้อสารอาหาร เรื่อง
การทำข้าวแคบถั่วเหลืองผลการศึกษาความพึงพอใจ ผ่านการตอบแบบสอบถามจำนวน 5 ข้อ ได้ผลการประเมินดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในหัวข้อ
สารอาหาร เรื่องการทำข้าวแคบถั่วเหลือง
รายการประเมิน

คะแนน
เฉลี่ย
1. กิจกรรมที่นักเรียนได้ทำมีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่ครูได้แจ้งไว
4.35
2. กิจกรรมมีความท้าทาย กระตุ้นให้เกิดความอยากคิด อยากรู้ อยากทำ 4.65
ด้วยตนเอง
3. นักเรียนรู้สึกสนุกสนานระหว่างทำกิจกรรม
4.77
4. นักเรียนคิดว่ากิจกรรมที่ได้ทำมีประโยชน์สามารถนำไปใช้ได้จริง
4.57
5. ความพึงพอใจโดยรวมในการเรียนในกิจกรรมนี้
4.43

SD.

แปลผล

0.85
0.69

ดีมาก
ดีมาก

0.75
0.74
0.63

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางจะเห็นได้ว่าผู้เรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ในหัวข้อสารอาหาร เรื่องการทำ
ข้าวแคบถั่วเหลืองที่พัฒนาขึ้น มีความพึงพอใจกับการเรียนอยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก ทั้งนี้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าการทำกิจกรรม
48

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 4
ที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติด้วยตนเอง และยังเสริมความท้าทายในการคิดสูตรการทำข้าวแคบด้วยตนเอง ย่อมทำให้ผู้เรียนเกิดความ
สนุกสนาน
นอกจากนี้แล้วระหว่างการทำกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมแรก ตั้งแต่กิจกรรมแรกคือการทดสอบน้ำตาล แป้ง กิจกรรมที่
2 คือการทดสอบโปรตีน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นการทำการทดลองแบบให้ผู้ เรียนทำตามคู่มือของครู แล้วยืนยันผลทฤษฎีว่า
การใช้สารละลายไอโอดีนในการทดสอบแป้ง และเบเนดิกต์ในการทดสอบน้ำตาลนั้นเป็นจริงหรือไม่ สำหรับกิจกรรมที่ 2 การ
ทดสอบโปรตีนจะเป็นการศึกษา 2 แบบคือ ทดสอบโปรตีนด้วยสารละลายไบยูเร็ต และการทดสอบด้วยสารละลายนินไฮดริน
ซึ่งจะให้ผลเป็นสารละลายสีม่วงเหมือนกันแต่ใช้ทดสอบกับสารที่ต่างกัน ระหว่างการทำกิจกรรม ครูยังเสริมโดยให้นักเรียนลอง
เอามือมาจับที่กระดาษแล้วนำกระดาษไปฉีดพ่นด้วยนินไฮดรินทำให้เห็นรอยนิ้วมือของนักเรียนจางๆขึ้นมาบนกระดาษ ทำให้
นักเรียนรู้สึกตื่น เต้น สนุกกับการทำการทดลอง นอกจากนี้ยังมีการทำให้ เกิดความท้ าทายโดยให้นัก เรียนนำเอาหลอด
สารละลายไม่ทราบชนิดมาแข่งขันกันทำว่าใครจะสามารถระบุชนิดของสารได้ก่อน ยังเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันระหว่าง
นักเรียนในกลุ่ม และระหว่างการนำเสนอของแต่ละกลุ่มอีกด้วย
ในกิจกรรมที่ 3 เรื่องมาทำข้าวแคบกันนั้นจะเน้นการให้ผู้เรียนเห็นว่าแป้งมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน แป้งข้าวเจ้าจะมี
ลักษณะเมื่อผสมกับน้ำแล้วจะมีความหนืดต่ำกว่าแป้งข้าวเหนียว ผู้วิจัยให้นักเรียนปรับสูตรด้วยตนเอง แต่มีข้อแม้ว่าต้องมีการ
นำเอาน้ำถั่วเหลืองมาเป็นส่วนผสมสำคัญด้วย ซึ่งหากนักเรียนใช้สูต รที่ไม่เหมาะสมก็จะไม่สามารถขึ้นรูปแป้งได้ การทดลองขึ้น
รูปแป้งจะทำให้นักเรียนสนุกสนานผ่านการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดสูตร เมื่อทำการขึ้นรูปแป้งก็เห็นผลเชิงประจักษ์จริง
พร้อมกับเกิดความท้าทาย แข่งขัน วิพากย์วิจารย์กันในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม สอดคล้องกับแนวคิ ดของ Capon และ Kuhh ที่
เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง และที่สุดแล้วนอกจากจะได้รับความสนุก พร้อมการเรียนรู้ ยังได้นำเอาความรู้ที่สอดคล้อง
กับชีวิตประจำวันมาสู่การจัดการเรียนรู้ได้อีกด้วย ทำให้เห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญา และสิ่งที่มีในท้องถิ่น เกิดความรักและเห็น
ในคุณค่า และสืบสานต่อยอดได้ในอนาคตต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของน้ำฝน และ กฤษณา (2561) ที่ได้นำเอาสิ่บงที่มีอยู่
ในชีวิตประจำวันนำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ทำให้เกิดความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านทักษะ คุณธรรม จริยธรรม

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาพบว่าชุดกิจรรมวิทยาศาสตร์หัวข้อสารอาหารเรื่องข้าวแคบถั่วเหลืองที่ได้พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับเนื้อหาสามารนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กลุ่มตัวอย่างได้
2.นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์หัวข้อสารอาหารเรื่องข้าวแคบถั่วเหลืองที่ได้พัฒนาขึ้ นมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับสถิติ .05 และมีผลการประเมินทักษะการทำการ
ทดลองสูงถึงร้อยละ 80.5
3. นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับดีมากต่อการเรียนโดยใช้นกั เรียนที่ได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
หัวข้อสารอาหารเรื่องข้าวแคบถั่วเหลืองที่ได้พัฒนาขึ้น

ข้อเสนอแนะ
1. กิจกรรมที่มีความท้าทายสามารถปรับเป็นกิจกรรมในรูปแบบของสะเต็มศึกษา หรือการสอนอิงสมรรถนะ เพื่อเน้น
การแก้ปัญหาของผู้เรียนต่อไป
2. ควรมีการนำเอาชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับโรงเรียนอื่นๆ แต่อาจต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียนและชุมชนนั้นๆ โดยพิจารณาในส่วนของภูมิปัญหา และสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
The development of academic achievement on the subject nuclear physics by using
exercises to enhance skills of students in Mathayom 6,
Chiang Kham Wittayakhom School
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้
แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกทักษะ เรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์ ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2564 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 40 คน
ผลการวิจัยพบว่า 1)แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ E1/E2 (75/75) คือ
90.75/75.00 2)ผลการศึกษาความพึงพอใจ พบว่า หลังจากการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะมาช่วยในการเรียนการ
สอน เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ นักเรียนมีความพึงใจในการใช้สื่อการสอนชนิดนี้ทำให้นักเรียนได้ เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนจาก
ห้องเรียน และยังได้ทำกิจกรรมกลุ่ม ร่วมกันช่วยกันสังเกตุหาวิธีแก้ปัญหา ความพึงพอใจมีค่ามากที่สุด การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้การใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ นั้นนักเรียนได้เรียนรู้ในเวลาเดียวกันแต่เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ใน
การควบคุมของครูผู้สอน สามารถดำเนินการฝึกทักษะได้ในเวลาที่จำกัด สามารถควบคุมนักเรียนได้อย่างทั่วถึง
คำสำคัญ: แบบฝึกทักษะ , ความพึงพอใจ
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Abstract
This research aims to develop academic achievement in physics subjects. of students in grades
6/ 10 using the Nuclear Physics Skills Reinforcement Exercise To study the students' satisfaction with the
skill exercises nuclear physics with academic achievement in physics The sample group was Mathayom
Suksa 6/10 students in the second semester of the academic year 2021, Chiang Kham Wittayakhom School,
consisting of 1 classroom, 40 students.
The results showed that Using exercises to enhance skills on nuclear physics The efficiency was
higher than the E1/E2 criterion (75/75) was 90.75/75.00. The satisfaction study found that after learning by
using the skills reinforcement exercises to assist in the teaching of nuclear physics. Students are satisfied
with the use of this type of teaching material to enable students to Change the learning environment from
the classroom and also did group activities Let's work together to observe and find a solution. where
satisfaction is the most valuable Organizing learning activities to use skill- enhancing exercises on nuclear
physics that students learn at the same time but it is self- learning in the control of teachers Skill training
can be carried out in a limited time. Able to control students thoroughly.
Keywords: Skill exercises , Satisfaction

บทนำ
จากการที่ผู้วิจัยเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ฝึกประสบการณ์ ณ โรงเรียน
เชียงคำวิทยาคม ได้รับมอบหมายให้ทำการสอนในรายวิชา ฟิสิกส์ เพิ่มเติม 5 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 จำนวน
40 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
2563 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาที่มีการทดสอบทาง การศึกษาขั้นพื้ นฐาน
อยู่ใน ระดับดี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกรายวิชา เมื่อผู้วิจัยศึกษาข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 พบว่ามีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 60 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้ น พื้นฐานปีการศึกษา 2563-2562 พบว่ามีผลต่างร้อยละ 5.09 ซึ่งมีผลคะแนนที่เพิ่ มมากขึ้น เมื่อ
วิเคราะห์ผลทางการสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐานเห็นได้ว่านักเรียนมีพัฒนาทางการเรียนที่ดี แต่เนื่องจากข้อสอบโอเน็ตของ
สำนักงาน ทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) เน้นการคิดวิเคราะห์หาเหตุ ผล แต่กระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนยังเป็นแบบ
ท่องจำ 80-90% ดังนั้นการพัฒนาวิธีการ สอนจึงเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการเรียนรู้
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนในรายวิชาฟิสิกส์ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการจัดกิจกรรมการ เรียน
การสอน การใช้สื่อในการสอน จากวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นจึงนำมาปรับใช้ในการจัดการเรียน การสอนในรายวิชาฟิ สิก ส์ เรื่อง
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
ใช้แบบฝึกเสริมทักษะให้มีประสิทธิภาพอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกเสริ มทั กษะเรื่อ ง
ฟิสิกส์นิวเคลียร์
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อแบบฝึกทักษะ เรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิ ชาฟิสิก ส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
เชียงคำวิทยาคม โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพ 1

ตัวแปรตาม
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์
2. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ
3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกเสริมทักษะ

ตัวแปรต้น
การสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์

ภาพที่ 1 แสดงตัวแปรต้นและตัวแปรตาม

วิธีดำเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย
การวิจัยแบบสำรวจจากตัวอย่าง (Sample survey research) เป็นการวิจัยที่ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 428 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้มาจากการกำหนดกลุ่มตัวอย่างจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
เชียงคำวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน 40 คน โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
ขั้นตอนการดำเนินการ
1.ขั้นวิเคราะห์
1.1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน การวิเคราะห์ผู้เรียนได้กำหนดไว้ดังนี้ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6/10 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จำนวน 40 คน
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1.2 วิเคราะห์เนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมดของ รายวิชาฟิสิกส์ ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกเนือ้ หา เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์
จากนั้นผู้วิจัยวิเคราะห์สภาพปัญหาของนักเรียน
2. ขั้นออกแบบ
2.1 ผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างแบบฝึกเสริมทักษะจำนวน 4 ชุด มีจำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ การค้นพบกัมมันตภาพรังสี
การสลายตั ว ของกั ม มั น ตภาพรั ง สี ไอโซโทปและปฏิ ก ิ ร ิ ย านิ ว เคลี ย ร์ เสถี ย รภาพของนิ ว เคลี ย สและประโยชน์ ข อง
กัมมันตภาพรังสี
2.3 การทำแบบทดสอบหลั งเรี ย นเพื ่ อให้ ท ราบ พั ฒ นาการในการเรี ยนรู้ ด ้ วยตนเองได้ นั ก เรี ย นในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 จำนวน 40 ข้อ
3. ขั้นดำเนินการ
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วจิ ัยได้มีการดำเนินการดังนี้
3.1 แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ที่ได้รับการประเมิน ผู้วิจัยทำการปรับปรุงแล้วนำไปทดลองใช้ กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ
4.2 หาประสิทธิภาพของ แบบฝึกเสริมทักษะตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ใช้สูตรการหาประสิทธิภาพ E1 /E2
4.3 ค่าเฉลี่ยร้อยละจากการวิเคราะห์

ผลการวิจัย
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อแบบฝึกทักษะ เรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียน
เชียงคำวิทยาคม จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 40 คน โดยสามารถวิเคราะห์ผลได้ดังนี้
ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 โรงเรี ยนเชียง
คำวิทยาคม โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์
คะแนนแบบฝึกหัดระหว่างเรียน
คะแนนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
E1/E2 (%)
90.75
75.00
90.75/75.00
จากตารางที่ 1 พบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โ ดยการใช้ แบบฝึก เสริ มทักษะ เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลีย ร์ มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ มาตรฐาน E1 /E2 (75/75) คือ 90.75/75.00
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลั ง การใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง ฟิสิกส์
นิวเคลียร์
คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
N
S.D.
t
Sig.
𝑥̅
ก่อนเรียน
40
14.13
2.63
-16.334
.000**
หลังเรียน
40
26.50
4.19
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พบว่าผลการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 14.13 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 2.63 และผลการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.19 การเปรียบเทียบผลคะแนนการวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย t – test (dependent Samples) มีค่า t เท่ากับ -16.334 ดังนั้น ผลการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์ มากกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตารางที่ 3 ผลการการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์
รายการประเมิน
1. เนื้อหาที่สอนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนการสอน
2. แบบฝึกเสริมทักษะใช้ภาษาที่เหมาะสม
3. การเรี ย นรู้ โดยการใช้แ บบฝึก เสริ มทั กษะช่วยให้ผู ้เรียน
เข้าใจบทเรียนได้ดี
4. ครูสรุปบทเรียนโดยตั้งคําถามให้นักเรียนตอบ
5. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาในเรื่องที่เรียน
6. ครูมีการเตรียมการสอน
7. ผู้เรียนรู้สึกพึงพอใจจากการเรียนด้วยการใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะ
8. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน
9. ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา
10. ครูมีสื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่สอน
11. มีการชี้แจงให้นักเรียนทราบเกณฑ์และวิธีการทดสอบใน
วิชาที่สอน
12. เนื้อหาที่ทดสอบสอดคล้องกับจุ ดประสงค์การเรี ย นรู้ที่
กำหนดไว้
13. ครูยอมรับความคิดเห็นของผู้เรียน
14. ครูมีการเตรียมการสอน
15. ผู้เรียนทราบเกณฑ์ประเมินผลล่วงหน้า
รวม

𝑥̅
4.33
5.00

S.D.
0.577
0.000

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มากที่สุด

4.33

0.577

มาก

5.00
4.67
4.67

0.000
0.577
0.577

มากที่สุด
มาก
มาก

4.33

0.577

มาก

4.67
5.00
4.67

0.577
0.000
0.577

มาก
มากที่สุด
มาก

4.33

0.577

มาก

5.00

0.000

มากที่สุด

5.00
5.00
4.67
4.711

0.000
0.000
0.577
0.34641

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อแบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ในการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ฟิสิกส์
นิวเคลียร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 ในตารางที่ 6 พบว่าความพึงพอใจมีค่ามากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.711 ,S.D. =
0.34641)

อภิปรายผล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิชาฟิสิกส์ 5 โดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน นักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ พบว่าความพึงพอใจมีค่ามากที่สุด
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(ค่าเฉลี่ย = 4.711 ,S.D. = 0.34641) การใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ E1/E2
(75/75) คือ 90.75/75.00 ผลการศึกษาความพึงพอใจ พบว่า หลังจากการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะมาช่วยในการ
เรียนการสอน เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ นักเรียนมีความพึงใจในการใช้สื่อการสอนชนิดนี้ทำให้นักเรียนได้ เปลี่ยนบรรยากาศการ
เรียนจากห้องเรียน และยังได้ทำกิจกรรมกลุ่ม ร่วมกันช่วยกันสังเกตุหาวิธีแก้ปัญหา ซึ่งความพึงพอใจมีค่ามากที่สุด การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้การใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ นั้นนักเรียนได้เรียนรู้ในเวลาเดี ยวกันแต่เป็นการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ในการควบคุมของครูผู้สอน สามารถดำเนินการฝึกทักษะได้ในเวลาที่จำกัด สามารถควบคุมนักเรียนได้อย่างทั่วถึง

ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1.1 จากการวิ จัย พบว่ า แบบฝึ ก ทั กษะ ทำให้ น ักเรี ยนเกิ ด การเรี ยนรู ้มากขึ้ นและ นั ก เรี ยนมี ค วามสนใจความ
กระตือรือร้นที่จะเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะจึงควรได้รับการส่งเสริมให้มีการสร้างแบบฝึกทักษะกับระดับชั้นอื่น ๆ
1.2 จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างปฏิบัติกิจกรรมในการใช้แบบฝึกทักษะ พบว่านักเรียนมีความตั้งใจ
สนใจและกระตือรือร้นในการทำแบบฝึกทักษะมากกว่าการเรียนแบบวิธีเรียนปกติดังนั้นครูควรมีการเสริมแรงทางบวกเพื่อเป็น
กำลังใจแก่ผู้เรียนทำให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนและอยากจะเรียนในรายวิชาฟิสิกส์มากยิ่งขึ้น
2.ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยในครั้งต่อไป
2.1 ควรส่งเสริมให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพรวมทั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเองได้พัฒนาแบบฝึกทักษะขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนเพื่อส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถเพิ่มมาก
ขึ้น และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันตลอดจนถึงอนาคต
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การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การไม่ส่งงาน การบ้าน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุพฤติกรรมของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ผู้วิจัยได้จัดทำแบบสอบถามเหตุผลการไม่ส่งงาน การบ้านของนักเรียนจำนวน 15 ข้อ
โดยให้นักเรียนเรียงลำดับสาเหตุการไม่ส่งงาน การบ้านตามลำดับที่มากที่สุดจนถึงน้อยที่สุดจากลำดับ 1 – 15 และได้ทำการ
นำผลของแต่ละสาเหตุ มาหาค่า ร้อยละ แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปพร้อมทั้งนำเสนอในรูปของตารางประกอบคำ
บรรยาย เพื่อศึกษาพฤติกรรมชองนักเรียนในเรื่องการไม่ส่งงาน การบ้าน
ผลการวิจัย พบว่า
แบบสอบถามเพื่อหาสาเหตุพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในเรื่องการไม่ส่งงาน การบ้าน แสดงให้เห็น
ว่า สาเหตุของการไม่ส่งงาน การบ้าน ลำดับที่ 1 คือ การบ้านมากเกินไปนักเรียนเลือก 27 คน คิดเป็นร้อยละ 100 อันดับที่ 2
ไม่เข้าใจคำสั่งนักเรียนเลือก 17 คน คิดเป็นร้อยละ 62.96 อันดับที่ 3 แบบฝึกหัดยากทำไม่ได้นักเรียนเลือก 9 คน คิดเป็นร้อย
ละ 33.33 โดยคิดจากนักเรียน 27 คน
คำสำคัญ: พฤติกรรมการไม่ส่งงานการบ้าน
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Abstract
This research study of the purpose of this research was to study the behavior of students in
Mathayomsuksa 4 at Triam Udom Suksa Pattanakarn School, Chiang Rai. The researcher prepared a
questionnaire on reasons for not submitting work work/ homework of 15 students. Failure to submit
assignments / homework in order from greatest to least from the order of 1- 15, and the results of each
cause were taken to find the percentage, then the data were analyzed and drawn to conclusions and
presented in the form of a table. narration To study student behavior in regards to not submitting
assignments/homework
The findings were as follow ;
The questionnaires to study the behavior of Mathayomsuksa 4 students regarding non-submission
of work/homework, it was shown that The reason for not submitting assignments/homework, the 1st place
was too much homework, 27 students accounted for 100% , the 2nd place did not understand the
instruction, 17 students chose 62.96 percent, the 3rd place, difficult exercises could not. 9 students elected,
representing 33.33%, based on 27 students
Keywords: Behavior of not sending homework

บทนำ
จากการที่ผู้วิจัยเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ฝึกประสบการณ์ ณ โรงเรียน
เตรี ย มอุด มศึ กษาพัฒ นาการ เชี ย งราย ได้ ร ั บมอบหมายให้ ท ำการสอนในรายวิ ช า ฟิ สิ ก ส์ เพิ ่ มเติ ม 2 ให้ แ ก่ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 27 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 ของผู้วิจัยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มักจะส่งงาน การบ้านไม่ตรง
เวลาที ่ ครูผู ้สอนกำหนด หรื อ บางคนก็ ไม่ส่งงาน หรื อ การบ้ านเลย ซึ ่ งทำให้ ครูผู้ สอนไม่ สามารถวั ดความรู้ หรื อ ติดตาม
ความก้าวหน้าของนักเรียนได้ ซึ่งในบางรายวิชาอาจมีผลต่อคะแนนเก็บของนักเรียนด้วย ดังนั้นผู้วิจัยซึ่งในฐานะที่เป็นครูผู้สอน
เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ ทำการวิจัยเพื่อหาสาเหตุพฤติกรรมของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาของนักเรียนในเรื่องการไม่ส่งงาน การบ้าน
ต่อไป
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้สนใจที่จะศึกษาการใช้การวิจัยเชิงแบบสอบถามเพื่อหาสาเหตุพฤติกรรมของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ในเรื่องการไม่ส่งงาน การบ้าน เพื่ อนำผลจากการวิจัยมา
เก็บเป็นข้อมู ลเพื ่อนำไปแก้ไขปั ญหาในการไม่ ส่งงาน การบ้าน แก้ปัญหาการเรียนการสอน รวมทั้งเพื่อให้นัก เรี ยนเห็ น
ความสำคัญของการส่งงาน การบ้าน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อหาสาเหตุของการไม่ส่งงาน การบ้าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เชียงราย
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการหาสาเหตุพฤติกรรมของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ เชียงราย ผู้วิจัยได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อหาสาเหตุของการไม่ส่งงาน การบ้านของนักเรีย นจำนวน 15 ข้อ โดยให้
นักเรียนเรียงลำดับสาเหตุการไม่ส่งงาน การบ้านตามลำดับที่มากที่สุดจนถึงน้อยที่สุดจากลำดับ 1 – 15 และได้ทำการนำผล
ของแต่ละสาเหตุ มาหาค่า ร้อยละ แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปพร้อมทั้งนำเสนอในรูปของตารางประกอบคำ
บรรยาย เพื่อหาสาเหตุพฤติกรรมชองนักเรียนในเรื่องการไม่ส่งงาน การบ้าน

วิธีดำเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย
การวิจัยแบบสำรวจจากตัวอย่าง (Sample survey research) เป็นการวิจัยที่ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย จำนวน 27 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามเพื่อหาสาเหตุพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน การบ้าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
ขั้นตอนการดำเนินการ
1.ขั้นวิเคราะห์
1.1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน การวิเคราะห์ผู้เรียนได้กำหนดไว้ดังนี้ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย จำนวน 27 คน
1.2 วิเคราะห์สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน ของนักเรียน โดยการหาค่าร้อยละ
2. ขั้นออกแบบ
2.1 ผู้วิจัยดำเนินการสร้างแบบสอบถามเพื่อหาสาเหตุพฤติกรรมการไม่ส่งงาน การบ้านตามกำหนด โดยมีลำดับ
ขั้นตอนการสร้างดังนี้
2.2 ศึกษาเทคนิคการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารต่างๆ
2.3 สร้างแบบสอบถามเพื่อหาสาเหตุพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อหาสาเหตุในการไม่ส่งงาน การบ้านตามกำหนดของ
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 15 ข้อ โดยให้นักเรียนใส่หมายเลขลำดับสาเหตุของการไม่ส่งงานจากลำดับมาก
ที่สุด (1) ไปจนถึงลำดับน้อยที่สุด (15)
3. ขั้นดำเนินการ
3.1 นำแบบสอบถามเพื่อหาสาเหตุพฤติกรรมการไม่ส่งงาน การบ้านตามกำหนดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี
การศึกษา 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย จำนวน 27 คน เพื่อหาสาเหตุของการไม่ส่งงาน การบ้านตาม
กำหนด และทำการบันทึกคะแนน
3.2 ดำเนินการหาค่าร้อยละของแต่ละข้อสาเหตุ
4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 วิเคราะห์ผลจากคะแนนที่ได้จากการทำแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรม
4.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (การหาค่าร้อยละ)
การหาค่าร้อยละ
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𝑥×100

ค่าร้อยละ = 𝑥
เมื่อ X= คะแนนที่ได้
N= จำนวนนักเรียนทั้งหมด

ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุการไม่ส่งงาน การบ้าน ตามกำหนดของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อนำผลการวิจัยมาเก็บเป็นข้อมูลเพื่อหาสาเหตุและนำไปแก้ไขปัญหาในการเรียนการสอนและเพื่อให้
นักเรียนเห็นความสำคัญของการส่งงานและการบ้าน โดยใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมจำนวน 15 ข้อ โดยกลุ่มตัวอย่าง
ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย จำนวน 27 คน โดย
สามารถวิเคราะห์ผลได้ดังนี้
ผลการประเมินแบบสอบถามของนักเรียนในเรื่องการไม่ส่งงาน การบ้าน ตามกำหนดเกี่ยวกับการหาสาเหตุที่ไ ม่ ส่ง
งาน การบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ตารางที่ 1 ผลการประเมินแบบสอบถามของนัก เรียนถึ งสาเหตุท ี่ผู้เรียนไม่ ส่งงาน การบ้าน ตามกำหนดของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
สาเหตุของการไม่ส่งการบ้าน
ลำดับที่
ร้อยละ
1. การบ้านมากเกินไป
2. แบบฝึกหัดยากทำไม่ได้
3. ไม่น่าสนใจ
4. เวลาน้อย
5. ครูอธิบายเร็ว
6. ไม่เข้าใจคำสั่ง
7. ไม่ได้นำสมุดมา
8. เบื่อหน่ายไม่อยากทำ
9. ช่วยเหลืองานผู้ปกครอง
10. หนังสือหาย
11. ลืมทำ
12. ไม่มีคนคอยให้คำปรึกษา
13. เตรียมตัวสอบเก็บคะแนนวิชาอื่น
14. ออกงานกับผู้ปกครอง
15. ทำกิจกรรมของโรงเรียน

1
7
3
6
2
6
5
5
6
8-15
4
5
6
4
4

100
18.51
33.33
22.22
62.96
22.22
25.92
25.92
22.22
7.40
29.62
25.92
22.22
29.62
29.62

อภิปรายผล
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าการตอบแบบสอบถามของนักเรียนในเรื่องสาเหตุของการไม่ส่งงาน การบ้าน โดยทำ
การเรียงลำดับจากสาเหตุที่นักเรียนที่นักเรียนคิดว่าเป็นสำเหตุที ่สำคัญ ที่สุ ดจนถึงสาเหตุที่น้อยที่สุด ตามลำดับ 1 – 15
ดังต่อไปนี้ ลำดับที่ 1 คือ การบ้านมากเกินไปนักเรียนเลือก 27 คน คิดเป็นร้อยละ 100 อันดับที่ 2 ไม่เข้าใจคำสั่งนักเรียนเลือก
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17 คน คิดเป็นร้อยละ 62.96 อันดับที่ 3 แบบฝึกหัดยากทำไม่ได้นักเรียนเลือก 9 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 โดยคิดจาก
นักเรียน 27 คน
การบ้านมากเกินไป
อยู่ในลำดับที่
1
คิดเป็นร้อยละ 100 ( 27 คน )
ครูอธิบายเร็วเกินไป
อยู่ในลำดับที่
7
คิดเป็นร้อยละ 18.51 ( 5 คน )
แบบฝึกหัดยากทำไม่ได้
อยู่ในลำดับที่
3
คิดเป็นร้อยละ 33.33 ( 9 คน )
ไม่ได้นำสมุดมา
อยู่ในลำดับที่
6
คิดเป็นร้อยละ 22.22 ( 6 คน )
ไม่เข้าใจคำสั่ง
อยู่ในลำดับที่
2
คิดเป็นร้อยละ 62.96 ( 17 คน )
ไม่น่าสนใจ
อยู่ในลำดับที่
6
คิดเป็นร้อยละ 22.22 ( 6 คน )
เบื่อหน่าย ไม่อยากทำ
อยู่ในลำดับที่
5
คิดเป็นร้อยละ 25.92 ( 7 คน )
หนังสือหาย
อยู่ในลำดับที่
5
คิดเป็นร้อยละ 25.92 ( 7 คน )
ลืมทำ
อยู่ในลำดับที่
6
คิดเป็นร้อยละ 22.22 ( 6 คน )
ไม่มีคนคอยให้คำปรึกษา
อยู่ในลำดับที่
8-15
คิดเป็นร้อยละ 7.40 ( 2 คน )
ออกงานกับผู้ปกครอง
อยู่ในลำดับที่
4
คิดเป็นร้อยละ 29.62 ( 8 คน )
ช่วยเหลืองานผู้ปกครอง
อยู่ในลำดับที่
5
คิดเป็นร้อยละ 25.92 ( 7 คน )
เวลาน้อย
อยู่ในลำดับที่
6
คิดเป็นร้อยละ 22.22 ( 6 คน )
ทำกิจกรรมของโรงเรียน
อยู่ในลำดับที่
4
คิดเป็นร้อยละ 29.62 ( 8 คน )
เตรียมตัวสอบเก็บคะแนนวิชาอื่น
อยู่ในลำดับที่
4
คิดเป็นร้อยละ 29.62 ( 8 คน )
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นายอนุพงษ์ รังสีสันติวานนท์( 2548) ได้ศึกษาวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาพฤติกรรม
ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกระเทียมวิทยา ได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อหาสาเหตุของการไม่ส่งงาน
การบ้านของนักเรียนจำนวน 15 ข้อ โดยให้นักเรียนเรียงลำดับสาเหตุการไม่ส่งงาน

ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1.1 ในการสร้างแบบสอบถามเพื่อหาสาเหตุพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การไม่ส่งงาน การบ้าน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย อาจจัดทำกับนักเรียนทั้งระดับชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ เชียงราย เพื่อเป็นการศึกษาในภาพรวมเพราะการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างเป็นเพียงนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย เท่านั้น ซึ่งอาจจะได้ผลการวิจัยที่แตกต่างกันก็ได้
2.ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยในครั้งต่อไป
2.1 ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจเจาะจงทำการวิจยั กลุ่มนักเรียนในระดับชั้นอืน่ ๆ ต่อไป และอาจแยกหัวข้อเป็นรายวิชา
ต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดขึ้น ซึ่งจะได้นำผลการทดลองที่ได้ไปแก้ไขปัญหาในการไม่ส่งงาน การบ้านของนักเรียนต่อไป

เอกสารอ้างอิง
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สินค้าและพัสดุภัณฑ์.
ทัศนีย์ กิติวินิต . 2540 . ปัจจัยที่ที่มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบในการทำงานของพนักงาน. กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย
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62

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 4
พรพิมล พิสุทธ์พันธ์พงศ์ . 2538 . ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูกับความพร้อมทาง สติปัญญาของนักเรียน ชั้นอนุบาล
ปีที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
พวงทอง ป้ อ งภั ย . 2540. พฤติ ก รรมศาสตร์ เ บื ้ อ งต้ น , ภาควิ ช าพลศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์ คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี .
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
แบบ 5E เรื่องการดลและแรงดล ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ5E เรื่องการ
ดลและแรงดล และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ แบบ
5E เรื่องการดลและแรงดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.166 และ
หลังเรียน 8.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.751 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
ของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และความพึงพอใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรูป แบบ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้จัดการเรียนรู้ด้ว ยกระบวนการสืบ เสาะหาความรู้แบบ 5E ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 5/1
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด ( = 4.58) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ มีรายการที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับสูงที่สุด คือ กิจกรรมการเรียนรู้ส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ร่ว มกัน มีค่าเฉลี่ย 4.92 และมีรายการที่มีค ่าเฉลี่ยน้อ ยที่ สุด คื อ
บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนทำกิจกรรมได้อย่างอิสระมีค่าเฉลี่ย 4.23
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Abstract
This investigation The goal was to see how well the learning process using the 5E knowledgeseeking process affected impulsions and impulses. to compare the physics learning accomplishment of
Mathayom Suksa 5/1 students before and after learning management with the 5E research process Through
the 5E research process on influences and impulses, students' satisfaction with the usage of learning
management will be investigated. Mathayomsuksa 5/1, Fai Kwang Wittayakom School
The study's findings demonstrated that pre-study achievement was significantly higher than poststudy achievement. After school, the mean was 8.31, with a standard deviation of 0.751, and before school
was 4. 23, with a standard deviation of 1. 166. When the scores before and after school were compared, it
was discovered that the students' achievement after school was significantly higher than before at the.001
level, and Satisfaction in teaching and learning in the form of learning management by using the 5E process
of searching for knowledge of Mathayomsuksa 5/1 students at Fai Kwang Wittayakom School. It was at the
highest level (= 4.58) overall. when thinking on each item The top-ranking list had the highest average. The
learning activities that promote co- learning had a mean of 4. 92, while the list with the lowest mean was
The learning environment allows students to conduct activities individually, which had a mean of 4.23.
Keywords: Physics learning achievement, 5E Instructional Model, Impulse and Impulsive Force

บทนำ
วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญในสังคมปัจจุบันและอนาคต เป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาให้เกิดเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความ
สะดวกสบายในชีวิต อีกทั้งในการทำงานจะต้องนำความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่นๆ ซึ่ง
วิทยาศาสตร์เป้นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่เป็นสังคมแห่งความรู้ ดังนั้นทุกคนจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้ มีความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ การเรียนรู้วิทยศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์คิดวิจารณญาณ รวมทั้ง
ช่วยให้มีมีทักษะในการค้นหาความรู้ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจได้โดยใช้ข้อ มู ลที่
หลากหลายและเลือกใช้ข้อมูลอย่างถูกต้องเหมาะสมต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์และการพิจารณาซึ่งสามารถนำความรู้ที่มีอยู่มา
ใช้ประโยชน์มากที่สุดและรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ และส่วนสำคัญความรู้ทางวิทยาศาสตร์ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สามารถแข่งขันและพัฒนาประเทศให้ทันกับนานาประเทศได้(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี,2554)
การจัดการเรียนรู้ที่ยอมรับว่าบุคคลหรือผู้เรียนมีความแตกต่างกัน และทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ ดังนั้นในการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้จัดการเรียนรู้ควรมีความเชื่อพื้นฐานอย่างน้อย 3 ประการ คือ เชื่อว่า ทุกคนมีความแตกต่าง
กัน เชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และเชื่อว่าการเรียนรู้เกิดได้ทุกที่ ทุกเวลา การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
เน้นการสืบค้น เน้นงานที่มีปฏิสัมพันธ์ บทเรียนที่มีความยืดหยุ่น เคารพคุณค่าของความแตกต่างอย่างหลากหลาย ให้การ
เรียนรู้ที่มีการส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียน ประเด็นสำคัญของอาจารย์ยุคใหม่ ต้องไม่เน้นที่“การสอน” แต่ทำหน้าที่สร้างแรง
บันดาลใจ ให้เกิดขึ้น ในตัวของผู้เรียน เน้นการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ เป็นผู้ชี้แนะการเรี ยนรู้ ในด้าน เนื้อหาสาระสำคัญ
ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 จะยึดหลัก 3Rs ประกอบด้วย การอ่าน การเขียน และมีความรอบรู้ในด้าน
คณิตศาสตร์ (Reading, Writing and Arithmetic) และ หลัก 4Cs ประกอบด้วย 1) การคิดแบบมีวิจารณญาณ (Critical
Thinking) คือ มีความสามารถใน การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีเหตุผลและต้องสามารถตัดสินคุณค่าของสิ่งที่คิดนั้นด้วย 2) การ
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สื่อสาร (Communication) คือต้องมีความสามารถใช้ศัพท์ใช้ภาษา ใช้ ICT และใช้จิตวิทยาเพื่อสื่อสารกับ ผู้อื่นให้ประสบ
ความสำเร็จได้3) การทำงานร่วมกัน (Collaboration) คือ มีความสามารถในการ(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ,2542)
ผู้วิจัยพบปัญหาของการจัดกิจกรรมการสอนในชั้นเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ ซึ่งเป็นวิชาที่ต้องใช้ทักษะการวิเคราะห์และ
คำนวณ ทำให้นักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์และการคำนวณได้ โดยเฉพาะเรื่องการดลและแรงดล ซึ่งถ้าเรี ยนแต่ทฤษฎีนักเรียน
จะไม่ สามารถจิ นตนาการภาพออกได้ จึ งยากต่ อการเรี ยนการสอนซึ่ งส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ท างการเรี ยนของนั กเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จังหวัดพะเยา คะแนนในรายวิชาฟิสิกส์อยู่ในเกณฑ์ต่ำ หากปล่อยไว้เป็น
เวลานานโดยไม่มีการแก้ไขรูปแบบการสอน จะมีผลต่อการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยตรง จึงทำให้
ผู้วิจัยพยายามหาวิธีการแก้ไขปัญหาหลากหลายวิธี และจะนำวิธีที่ดีที่สุดมาจักการเรียนการสอนคือการใช้เทคนิ คแบบActive
Learning
ผู้วิจัยสนใจนำเอาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
การสืบสอบหาความรู้ได้พัฒนาขึ้นมาจากกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ ชาตรี เกิดธรรม (2545: 36) ได้ให้ความหมายของการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบ เสาะหาความรู้ว ่า เป็นการจัดการเรียนรู้ ที่ ฝึกให้ผู้ เรี ยนรู ้จักค้นคว้าหาความรู้ โดยใช้
กระบวนการทางความคิด หาเหตุผล ทำให้ค้นพบความรู้ หรือแนวทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
แบบ 5E ประกอบด้ ว ย 5 ขั ้ น ตอน (Bybee.1990; citing Lawson. 1995: 164 – 164) คื อ การสร้ า งความสนใจ
(Engagement) การสำรวจและค้ น หา (Exploration) การอธิ บ ายและลงข้ อ สรุ ป (Explanation) การขยายความรู้
(Elaboration) และการประเมิน (Evaluation) จากลำดับขั้นตอนดังกล่าวผู้เรียนสามารถสร้างความรู้โดยผ่านกระบวนการคิด
ด้วยตนเอง มีการกำหนดประเด็นปัญหาหรือตั้งสมมติฐานขึ้นตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ แล้วทดลองเพื่อตรวจสอบหรื อสืบ
ค้นหาคำตอบตามสมมติฐานนั้น ซึ่งจากความหมายและลำดับขั้นตอนข้างต้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E เป็น
รูปแบบหนึ่งซึ่งผู้เรียนสามารถเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ได้ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล มุ่งให้ผู้เรียน รู้จักคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ แสวงหาความจริงจากการสืบเสาะหาข้อมูล รู้จักการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่เหมาะแก่
การนำมาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี
ขึ้น เป็นผู้ที่คิดอย่างมีระบบ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้หลักการของเหตุและผล ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะ อัน
พึงประสงค์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 คาดหวังไว้ โดยมีสื่อนวัตกรรมเข้ามาช่วย กิดานันท์ มลิทอง
(2540 : 245) ได้กล่าวไว้ว่า นวัตกรรมเป็นแนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิ ษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใ ช้มาก่อนหรือ เป็น
การพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E เรื่องการดลและแรงดล
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ5E เรื่องการดลและแรงดล
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E
เรื่องการดลและแรงดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์สูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 80 เมื่อใช้
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E
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2. นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาฟิสิกส์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. นักเรียนที่เรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E มีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้แบบ 5E

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

วิธีดำเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย
การวิ จ ั ย ครั ้ งนี ้ เป็ นการวิ จั ย เชิ งทดลอง โดยใช้ แ ผนแบบการทดลอง แบบ One Group Pretest – Posttest
Design โดยจัดให้มีการทดสอบก่อนเรียน 1 ครั้ง หลังเรียน 1 ครั้ง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จังหวัดพะเยา จำนวณ13 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E เรื่อง การดล
และแรงดล และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E เรือ่ ง การดลและแรงดล
ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ
ใช้คำถามให้นักเรียนคาดคะเนและให้เหตุ ผลประกอบการคาดคะเน ว่าจะเกิดผล
(Engagement)
อย่างไรเมื่อปล่อยไข่ตกลงจากที่สูงลงบนพื้นผิวต่างกัน หลังจากนั้นอาจเลือกนักเรียน
สามคนร่วมการสาธิตปล่อยไข่ตกสู่พื้น ให้คนที่หนึ่ง ปล่อยไข่ดิบที่ความสูง 0.5 เมตร
ลงบนพื้นแข็ง คนที่สอง ปล่อยไข่ดิบจากตำแหน่งระดับความสูงเดียวกันให้ตกลงบน
ฟองน้ำหนา และคนที่สาม ปล่อยไข่ดิบให้ตกลงบนฟองน้ำหนาเหมือนกันแต่ปล่อย
จากตำแหน่งระดับความสูง 1 เมตร

ขั้นที่ 2 ขั้นสำรวจและค้นหา
(Exploration)

ก. ไข่กระทบพื้นแข็ง
ข. ไข่กระทบฟองน้ำ
แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน โดยคละความสามารถ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ทำการทดลองดังขั้นบทนำแล้วร่วมกันอภิปรายตามหัวข้อดังนี้
1. ความเร็ ว ของไข่ ข ณะตกกระทบฟองน้ ำและตกกระทบพื้ นแข็ งต่า งกั นหรือไม่
อย่างไร
2. ผลที่เกิดขึ้นเมื่อไข่ตกกระทบฟองน้ำและตกกระทบพื้นแข็งต่างกันหรือไม่ อย่างไร
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3. โมเมนตัมที่เปลี่ยนไปของไข่ ทั้งสองเมื่อตกกระทบฟองน้ำกับตกกระทบพื้นแข็ ง
ต่างกันหรือไม่อย่างไร
4. ช่วงเวลาที่ไข่เปลี่ยนความเร็วขณะกระทบฟองน้ำจนหยุดนิ่งต่างกับช่วงเวลาที่ไข่
กระทบพื้นแข็งจนหยุดนิ่งหรือไม่ อย่างไร
นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปรียบเทียบสถานการณ์การตก
mv⃑ - mu⃑
(Explanation)
ของไข่แต่ละกรณี จนได้สมการ F⃑=
ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู้
(Elaboration)
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล
(Evaluation)

∆t

ครูยกตัวอย่างการคำนวณเรื่อง การดลและแรงดล หลังจากนั้นนักเรียนทำแบบฝึกหัด
ที่ 2.2 เรื่อง การดลและแรงดล
ประเมินผลโดยการสังเกตการตอบคำถาม และการนำเสนอผลงาน
ตรวจสอบผลจากการทำใบงานที่ 2.2 เรื่องการดลและแรงดล
ตรวจสอบจากการทำแบบทดสอบท้ายทบเรียน

ขั้นตอนการดำเนินงาน
1.ขั้นวิเคราะห์
1.1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน และฐานความรู้ของผู้เรียน การวิเคราะห์ผู้เรียนได้กำหนดไว้ดังนี้ประชากร คือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จำนวน 13 คน
2. ขั้นออกแบบแผนการเรียนรู้ และตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้
2.1 ผู้วิจัยเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 แผนการจัดการเรียนรู้
2.2 นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์
2.3 ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจากขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E
2.4 สร้างแบบทดสอบเพื่อวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์โดยใช้แผนการสอนด้วยกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้แบบ 5E เรื่องการดล และแรงดล จำนวน 10 ข้อ และนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของข้อสอบแล้ว
นำมาปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ
3. ขั้นดำเนินการ
3.1 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ทั้งหมด 10 ข้อ
3.2 สอนนักเรียนโดยใช้แผนการสอนด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E เรื่องการดล และแรงดล
3.3 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ทั้งหมด 10 ข้อ
3.4 ดำเนินการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์โดยวิเคราะห์จากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การดลและแรงดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E โดยคะแนนก่อนและหลังเรียนมาคำนวณหาค่าเฉลี่ย
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การหาค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียน (Χ) โดยคำนวณจากสูตร
ΣΧ
สูตร
Χ
=
Ν
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เมื่อ

แทน คะแนนเฉลี่ย
ΣΧ
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
Ν
แทน จำนวนข้อมูล
การหาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียน ใช้สูตร
Χ

S.D. = √Ν(ΣΧ)−(ΣΧ
Ν(Ν−1)

สูตร
เมื่อ

S.D.

แทน
แทน

ΣΧ

แทน
แทน

ΣΧ 2
Ν

2)

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
ผลรวมของกำลังสองของคะแนนทั้งหมด
จำนวนข้อมูล

4.2 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E วิชาฟิสิกส์ เรื่อง การดลและแรงดลของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หาค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สถิติ E1 /E2
การหาประสิทธิภาพของการใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู้แ บบ 5E ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (E1/E2 =
80/80) ดังนี้
สูตร
เมื่อ

=

ΣΧ
Ν
×100
Α

E1
แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไว้ในการใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E หา
ได้จากคะแนนการทำกิจกรรมระหว่างเรียนได้ถูกต้องโดยเฉลี่ยร้อยละ 80
ΣΧ
แทน คะแนนรวมของนักเรียนทุกคนที่ได้จากการทำกิจกรรมในบทเรียน
Α
แทน คะแนนเต็มของกิจกรรมทุกกิจกรรมรวมกัน
E2

เมื่อ

E1

E2

=

ΣF
Ν
×100
Β

แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ที่ได้จากคะแนนเฉลี่ย จากการทำ
แบบทดสอบหลังเรียนบทเรียนได้ถูกต้อง โดยเฉลี่ยร้อยละ 80
ΣF
แทน คะแนนรวมของนักเรียนทุกคนที่ได้จากการทำแบบทดสอบหลังเรียนบทเรียน
B
แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบ
Ν
แทน จำนวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
4.3 ตรวจสอบความพึงพอใจของนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในการนำแผนการเรียนรู้แบบสืบ เสาะหา
ความรู้แบบ 5E วิชาฟิสิกส์ เรื่อง การดลและแรงดลมาใช้ในการเรียนการสอนแล้วนำมาคำนวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อนำข้อมูลมาแก้ไขและปรับปรุงต่อไป

ผลการวิจัย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การดลและแรงดล โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนฝาย
กวางวิทยาคมมีดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การดลและแรงดล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
รวม
เฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คะแนน
ก่อนเรียน
4
5
4
2
3
4
5
5
4
4
6
3
6
55
4.23
1.166

คะแนน
หลังเรียน
8
9
9
7
9
8
7
9
8
8
9
8
9
108
8.31
0.751

ความก้าวหน้า

ร้อยละของความก้าวหน้า

4
4
5
5
6
4
2
4
4
4
3
5
3
53
4.08
1.038

40
40
50
50
60
40
20
40
40
40
30
50
30
530
40.77
10.377

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ค่าเฉลี่ยคะแนนสอบก่อนเรียนเท่ากับ 4.23 คะแนน คะแนนสอบก่อนเรียนสูงสุดเท่ากับ 6 คะแนน และคะแนนสอบก่อน
เรียนต่ำสุดเท่ากับ 2 คะแนน
ค่าเฉลี่ยคะแนนสอบหลังเรียนเท่ากับ 8.31 คะแนน คะแนนสอบหลังเรียนสูงสุดเท่ากับ 9 คะแนน และคะแนนสอบหลัง
เรียนต่ำสุดเท่ากับ 7 คะแนน
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อน-หลังใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุดกิจกรรม
การทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน
***มีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .00

𝐱̅

S.D.

4.23

1.166

8.31

.751

70

t

Df

Sig

-14.165***

12
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ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อน-หลังใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุดกิจกรรม
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.166 และหลังเรียน
8.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .751 เมื่อเปรียบเทียบระหว่า งคะแนนก่อนและหลั งเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์หลังเรีย นของ
นักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ตารางที่ 3 ผลการหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แ บบ 5E
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

นักเรียน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

คะแนนแบบฝึกหัด เรื่องการดลและแรงดล
คะแนนกิจกรรม
จิตพิสัย
แบบฝึกหัด (5)
(10)
(5)
7
4
5
8
5
5
8
5
5
7
4
5
7
5
5
8
5
5
9
4
5
8
5
5
9
5
5
9
5
5
7
5
5
8
5
5
9
5
5
รวม
เฉลี่ย
ประสิทธิภาพ

รวม
(20)
16
18
18
16
17
18
18
18
19
19
17
18
19
231
17.77
88.85

คะแนนสอบ
post
(10)
8
9
9
7
9
8
7
9
8
8
9
8
9
108
8.31
8.31

ผลการหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
พบว่า ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้การเรียนการสอนในรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 คือ มีประสิทธิภาพ 88.85/80
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้แบบเสาะหาความรู้แบบ 5E เรื่อง การดลและ
แรงดล
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รายการ
1.บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
2. บรรยากาศของการเรียนทำให้นกั เรียนมี
ความกระตือรือร้นในการเรียน
3.บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้
นักเรียนทำกิจกรรมได้อย่างอิสระ
4. บรรยากาศของการเรียนทำให้นักเรียนเกิด
ความคิดที่หลากหลาย
5.กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ มี ค วามเหมาะสมกั บ
เนื้อหา
6.กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้
แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด
7.กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นกั เรียนกล้าคิดกล้า
ตอบ
8. กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นกั เรียนมีโอกาส
แสดงความคิดเห็น
9.กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นกั เรียนเข้าใจใน
เนื้อหามากขึ้น
10.กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้
ร่วมกัน
11.การจัดการเรียนรู้ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย
12.การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นกั เรียนสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเองได้
13.การจัดการเรียนรู้ทำให้นักเรียนพัฒนา
ทักษะการคิดที่สูงขึ้น
14.การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นกั เรียนตัดสินใจ
โดยใช้เหตุผล
15.กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ทำให้ได้ทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น
รวม

𝐱̅
4.38

S.D.
.768

การแปลผล
มาก

4.38

.506

มาก

4.23

.927

มาก

4.62

.506

มากที่สุด

4.69

.630

มากที่สุด

4.69

.630

มากที่สุด

4.85

.376

มากที่สุด

4.69

.630

มากที่สุด

4.77

.436

มากที่สุด

4.92

.277

มากที่สุด

4.38
4.46

.870
.519

มาก
มาก

4.54

.519

มากที่สุด

4.31

.480

มาก

4.85

.376

มากที่สุด

4.58

.564

มาก

ผลการนักเรียน
พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากต่อกระบวนการเรียนรู้แบบเสาะหาความรู้แบบ 5E เรื่อง การดลและแรง
ดลช่วงค่าเฉลี่ย 4.23 ถึง 4.92 โดยเรียงตามลำดับดังนี้ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการ
เรียนรู้ร่วมกันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นักเรียนกล้าคิดกล้าตอบ และกิจกรรมการเรียนการสอนนี้ทำให้
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ได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหามากขึ้นมีค่า เฉลี่ย เท่ ากับ 4.77
กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด และ
กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 บรรยากาศของการเรียนทำให้นักเรียนเกิด
ความคิดที่หลากหลายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 การจัดการเรียนรู้ทำให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดที่สูงขึ้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54
การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเองได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 บรรยากาศของการเรียนเปิด
โอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม บรรยากาศของการเรียนทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน และการ
จัดการเรียนรู้ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.31 และระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือการจัดการเรียนรู้ทำให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดที่สูงขึ้นมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.23

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการ
ดลและแรงดลก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ .001 ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์หลังจากการ
จัดการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E สูงกว่าก่อนใช้การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ซึ่งอยู่ในระดับสูงทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
(5E) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสืบสอบหา ความรู้โดยพัฒนามาจากกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์มุ่งให้ผู้เรียนได้ใช้
กระบวนการทางความคิด หาเหตุผล ทำให้ค้นพบความรู้หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง (ชาตรี เกิดธรรม, 2545)
ในการวิจัยครั้งนี้ วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 30 ผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) ทั้ง 5 ขั้นตอน ในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การดลและแรงดล ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้การเรียนการ
สอนในรูปแบบจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนฝาย
กวางวิทยาคม มีประสิทธิภาพสูงว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 คือ มีประสิทธิภาพ 88.85 /83.08 (E1/ E2) และ ความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการเรียนการสอนในรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด ( = 4.58) เนื่องจากการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ทำให้นักเรียนมีโอกาสได้พัฒนาความคิดอย่างเต็มที่ มีโอกาสฝึกทั้งในเรื่องของความคิดและ
การกระทำจนนำ ไปสู่การจัดระบบความคิดและวิธีการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง และสามารถนำความรู้ท ี่ได้ไปใช้ใ น
สถานการณ์ใหม่ได้(ชาริณี เดชจินดา,2535) อีกทั้งการจัดการ เรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจในสิ่งที่ศึกษา
อย่างแท้จริงจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจ หรือมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนในรายวิชานั้นๆเมื่อพิจารณาแต่ละรายการ มี
รายการที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุดคือ กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน มีค่าเฉลี่ย 4.92 และมีรายการที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนทำกิจกรรมได้อย่างอิสระมีค่าเฉลี่ย 4.23

ข้อเสนอแนะ
ควรมีเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมมากกว่า 1 แผนการจักการเรียนรู้ หลังจากนำไปทดลองใช้ต้องมีการปรับปรุงแผนการ
จัดการเรียนรู้แล้วนำกลับมาทดลองใช้อีกครั้ง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
จำนวณกลุ่มตัวอย่างต้องมีจำนวณ 20-30 คน จึงจะทำให้ผลการวิจัยจะมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการโต้แย้งเรื่อง ปัญหาในการจัดตั้งโรงงานแปรรู ป ขยะเป็น เชื้ อเพลิง
โดยใช้แนวทางการสอนแบบประเด็นปัญหาสังคมวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงจำนวน 30 คนเครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยที่ 5 บทที่ 2 เรื่อง
วัสดุผสม แบบวัดทักษะการโต้แย้งเรื่อง 1 ประโยชน์และโทษของโรงงานแปรรูปขยะ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้เกณฑ์การ
ให้คะแนนตามองค์ประกอบรูปแบบการโต้แย้ง Lin and Mintzes มี 4 องค์ประกอบ 1) ข้อกล่าวอ้าง (Claim) 2) การโต้แย้ง
กลั บ (Counter claim) 3) การให้ เหตุ ผลสนั บ สนุ น เพื ่ อ โต้ แ ย้ งกลั บ (Supportive argument) 4) การอ้ า งอิ งหลั ก ฐาน
(Evidence)
ผลการวิจัยพบว่า
1. คะแนนจากแบบวัดทักษะการโต้แย้ง เรื่องที่ 1 ประโยชน์และโทษของโรงงานแปรรูปขยะ จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3
กลุ่มตามองค์ประกอบของการโต้แย้ง ได้ข้อมูลร้อยละ คือ กลุ่มตัวอย่างที่ 1 ร้อยละ 70 กลุ่มตัวอย่างที่ 2 ร้อยละ 62 และกลุ่ม
ตัวอย่างที่3 ร้อยละ 76 โดยกำหนดเกณฑ์ผ่านอยู่ที่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
2. ผลจากการศึกษามีค่าดังต่อไปนี้ คือค่าความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่ 1 กับ 2 กลุ่มที่ 1 กับ 3 และกลุ่มที่ 2 กับ 3 มี
ค่า S.D. เท่ากับ 6.39 1.41 และ 4.85 ตามลำดับ และมีค่าความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง
คำสำคัญ : ทักษะการโต้แย้ง, องค์ประกอบของการโต้แย้ง, ประเด็นปัญหาสังคมวิทยาศาสตร์
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Abstract
The purpose of this research is to develop argumentation skills. Problems in establishing a wasteto- fuel processing plant by using the method of teaching social science problems The sample group
includes Grade 3 students selected a specific model of 30. The tools used consisted of a learning
management plan for science courses 6 unit 5, chapter 2 on composite materials. Controversial Skills
Questionnaire Questionnaire 1, Benefit and Harm of Waste Processing Plant For the analysis of the data,
scoring criteria based on argument model elements were used. Lin and Mintzes had four components: 1)
Claim 2) Counter claim 3) Supportive argument. 4) Reference of evidence (Evidence)
The results showed that
1. Scores from the Objection Skills Questionnaire Questionnaire 1: Benefits and Harm of Waste
Processing Plants from the three sample groups according to the elements of the argument The percentage
of data obtained was the first sample at 70 percent, the second sample at 62 percent, and the third sample
at 76 percent, with the passing criteria being at 60 percent or more.
2. The results of the study were as follows. were the difference between group 1 and 2, group 1
and 3, and group 2 and 3 had SD values of 6. 39, 1. 41 and 4. 85, respectively, and there were differences
between samples 1 and 2 and group 2 with 3 precious. The F-tests were 0.01 and 0.03, less than the 0.05
level of statistical significance, and the F- tests of groups 1 and 3 were 0. 33 which is greater than the 0. 05
level of statistical significance
Keyword : Argument Skill, Elements of argument, Socio-scientific issues

บทนำ
วิทยาศาสตร์ทำให้คนพัฒนากระบวนการคิด และมีความสามารถในการใช้เหตุผล ทุกคนจึงจำเป็นต้องพัฒนาให้
รู้วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy for All) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติ และเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้น และนำ
ความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์คุณธรรม (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี. 2546) สามารถนำไปใช้
ได้จริงในชีวิตประจำวัน และสามารถ ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ .ศ. 2553 ที่ได้
กำหนดให้ความสามารถในการคิดเป็นสมรรถนะสำคัญที่ต้องสร้างให้เกิดกับผู้เรียน โดย กำหนดให้ผู้เรียนต้องฝึกทักษะการคิด
ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่ให้ ผู้เรียนเผชิญกับสถานการณ์จริงหรือได้เรียนรู้ จากประสบการณ์จริง ได้ฝึกทักษะการคิดในระดับสูง
เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับข้อสนเทศต่าง ๆ และในการเรียนรู้ต่าง ๆ ผู้เรียนจะสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ต้องใช้ ทัก ษะการคิดและ
กระบวนการคิดเป็นเครื่องมือในการสร้าง ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการเรียนรู้ของผู้เรียน (ทิศนา แขมณี. 2554)
การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการโต้แย้ง ทางวิทยาศาสตร์ทำ ได้โดยการสร้างสถานการณ์การเรียนรู้ เพื่อทำให้
เกิดประเด็นการโต้แย้ง จากนั้น จึงใช้คำถามกระตุ้นความคิดเชิงเหตุผลของนักเรียน เพื่อนำไปสู่การรวบรวมและเชื่อมโยง
หลักฐานจากสถานการณ์การเรียนรู้เข้ากับข้อกล่าวอ้างที่นักเรียนได้สร้างขึ้นสำหรับนำไปใช้ โต้แย้งกับข้อกล่าวอ้างของนักเรียน
กลุ่มอื่นที่มีความคิดเห็นแตกต่างไป จนนำไปสู่การลงข้อสรุปที่ ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับร่วมกันของนักเรียนทั้งสองฝ่ายต่อ
ประเด็นการโต้แย้งที่เกิดขึ้น การจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์เป็นแนวทาง
หนึ่ง ที่ควร นำมาใช้ใน การจัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ เพราะจะทำ ให้นักเรียนมีทั กษะ การคิดขั้นสูง รู้จัก ตั้ง
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คำถาม และลงมือค้นคว้าหาคำตอบ นำคำตอบที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาอภิปรายโต้แย้งเพื่อร่วมกัน พิจารณาจากหลายๆ
มุมมองอันจะนำไปสู่ข้อความรู้ ที่ถูกต้อง เมื่อนักเรียนมีทักษะการโต้แย้งทาง วิทยาศาสตร์จะส่งผลให้นักเรียนมีการคิดอย่า ง
เป็นเหตุเป็นผล มีการหาหลักฐาน ที่น่าเชื่อถือประกอบ การคิด จนนำไปสู่การตัดสินใจต่าง ๆ อย่างรอบคอบอยู่บนหลักการ
ของคุณธรรม และจริยธรรม ผู้ที่มีทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์จะมีความเข้าใจและ ยอมรับในความรู้ ความเชื่อ และการ
ปฏิบัติตัวของผู้อื่น ซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญที่แสดงให้เห็น ถึงการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (เอกภูมิ จันทรขันตี.
2559)
จากปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบันมีประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ คือ ประเทศไทยมีแนวโน้นปริมาณขยะ
สูงขึ้นทุกปี และจากการค้นคว้าพบว่าขยะสามารถนำมาใช้แปรรูปเป็นพลังงานได้ เพื่อเป็นการลดปัญหาผลกระทบทางด้ าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่จะตามมาในอนาคตโดยในแต่ละปีที่ผ่านมามีแนวโน้มปริมาณขยะมากกว่า 400 ตันต่อวัน เพื่อให้ได้
ประโยชน์สูงสุดและช่วยลดต้นทุนทางด้านพลังงาน (กรกมล สราญรมย์ และวิทยา ยงเจริญ. 2557) จึงหยิบยกสถานการณ์นี้
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิทยาศาสตร์
จากการวิเคราะห์เนื้อหาที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้ นปีที่ 3 ได้เรียนสามารถนำมาเชื่อมโยงเข้ากับสาระการสำคัญ
ตระหนักปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากขยะ ที่ผลิตจากวัสดุที่ย่อยสลายยาก เช่นพลาสติก (ว 2.1 ม.3/2) ในการพัฒนาทักษะ
การโต้แย้งของนักเรียนสามรถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอน แบบประเด็นปัญหาสังคมวิทยาศาสตร์ เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์จึงทำให้ผู้วิจัยได้หยิบยกประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสังคม มาจัดการ
เรียนการสอนภายในชั้นเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการโต้แย้ง โดยใช้วิธีการสอนแบบประเด็นปัญหาสังคมวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาทักษะการโต้แย้ง เรื่อง ปัญหาในการจัดตั้งโรงงานแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิง โดยใช้แนวทางการ สอนแบบ
ประเด็นปัญหาสังคมวิทยาศาสตร์

การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาการพัฒนาทักษะการโต้แย้งโดยใช้แนวทางการสอนแบบประเด็นปัญหาสังคมวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยได้
ทำการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไว้ตามลำดับต่อไปนี้
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับ
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และ
การเกิดปฏิกิริยาเคมี
1.2 สาระการเรียนรู้แกนกลางและตัวชี้วัด ม.3/1-3/2
ระบุสมบัติทางกายภาพและการใช้ประโยชน์วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์และสารสนเทศ ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม โดยเสนอแนะ แนว
ทางการใช้วัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า
2. ทักษะโต้แย้ง
2.1 ความหมายและองค์ประกอบของการโต้แย้ง
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Besnard และ Hunter (2008) ได้ให้ความหมายว่า การโต้แย้ง คือ ระบบของข้อสรุปที่มีความสามารถใน
การ ชักจูง โดยข้อสรุปนั้นอาจจะเป็นขั้นตอนของการนิรนัยเหตุผล 1 ข้อ หรือมากกว่าซึ่งข้อมูลที่ใช้เรียกว่าหลักฐานสนับสนุน
การโต้แย้ง โดยประเด็นในการโต้แย้งอาจเกิดจากความ แตกต่างหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งปัจจัยอาทิเช่น 1) ศาสนา (เช่น การทำ
แท้ง)
2) ความแตกต่างด้านวัฒนธรรม ความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ของเชื้อชาติความฉลาดหรือสติปัญ ญา (ความ
เชื่อมโยงของเชื้ อชาติและสติปัญญา) และ 3) ประเด็นทางจริยธรรม เช่น พันธุวิศวกรรม การโต้แย้ง (Argumentation)
หมายถึง ทักษะที่เกิดจากขอบเขตของการศึกษาที่เกี่ยวกับวิธีการสร้าง และการอ้างเหตุผลเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวอ้างที่นำไปสู่
ข้อสรุป (Sadler. 2002: 6 อ้างถึง Driver and others. 2000)
สรุปได้ว่าทักษะการโต้แย้งเป็นกระบวนการที่นำข้อกล่าวอ้างทางวิทยาศาสตร์ (ข้อมูลและหลักฐานเชิง
ประจักษ์) ได้มาจากการสืบเสาะหาความรู้(องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์) นำมาใช้ในการโต้แย้ง เพื่อสนับสนุนหรือคัดค้าน ข้อ
กล่าวอ้าง ซึ่งสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าจริงหรือเท็จ นำไปส่ากรโน้นน้าวให้ผู้อื่นเชื่อถือ และยอมรับได้
องค์ ป ระกอบของการโต้ แย้ง รู ป แบบการโต้ แ ย้ งถู กพัฒ นาขึ้ นครั้ งแรกในปี คศ. 1958 โดย Stephen
Toulmin (Toulmin, 2003: 3) ซึ่งเป็นรูปแบบการโต้แย้งที่ได้รับการยอมรับจากนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา และ
นักวิชาการ สาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งรู้จักกันในรูปแบบการโต้แย้งของ Toulmin (Toulmin’s Argumentation Pattern: TAP) ซึ่ง
กรอบโครงสร้างการโต้แย้งของ Toulmin เป็นกรอบการวิเคราะห์และเป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินจุด แข็งหรือจุดอ่อน
ของการขัดแย้งได้ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1) ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาที่เกิดการโต้แย้ง
สำหรับใช้ สนับสนุนข้อกล่าวอ้าง 2) ข้อกล่าวอ้าง (Claim) หมายถึง เป็นข้อสรุปที่ได้รับความเป็นธรรมที่มีการจัดตั้งขึ้น 3)
เหตุผลสนับสนุนข้อกล่าวอ้าง (Warrant) หมายถึง เหตุผล กฎเกณฑ์ หลักการที่เสนอทาให้ความ เชื่อมโยงระหว่า งข้อ มู ลกับ
ข้อสรุปหรือข้อกล่าวอ้างมีความน่าเชื่อถือหรือสมเหตุสมผล 4) เหตุผล ที่สนับสนุนเพิ่มเติม (Backing) หมายถึง เป็นข้อตกลง
เบื้องต้น ที่มักจะนิยมเห็นพ้องกันว่าให้ เหตุผล สำหรับการรับประกันโดยเฉพาะ 5) เงื่อนไขเสริม (Qualifier) หมายถึง สิ่งที่
ระบุถึงเงื่อนไขหรือสภาพการณ์ที่ทาให้เชื่อว่าข้อกล่าวอ้างมี ความเป็นจริง 6) เหตุผลคัดค้าน (Rebuttal) หมายถึง สิ่งที่
กำหนดสภาพการณ์หรือเงื่อนไขที่กล่าวอ้างไม่เป็นจริง

Data

Claim

Qualifier
Rebuttal

Warrant
Backing

ภาพที่ 1 แสดง รูปแบบการโต้แย้ง Toulmin model
(Toulmin, 1958 อ้างถึง Toulmin, Reieke และ Jaink, 1984)
Lin และ Mintzes (2010) พบว่ารูปแบบการโต้แย้งของ Toulmin ทำให้ ผู้เรียนเกิดความสับสน เกี่ยวกับการระบุ
องค์ประกอบต่าง ๆ ภายในรูปแบบ รูปแบบการโต้แย้งจึงควรถูกพัฒนา ปรับเปลี่ยนไปให้ เหมาะสมมากขึ้น โดยใช้ประเด็น
ปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เพื่อนำมาใช้ สร้างทักษะการโต้แย้งให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ซึ่งปรับให้ประกอบด้วย 4
องค์ประกอบ คือ
1) ข้อกล่าวอ้าง (Claim) หรือประเด็นที่เกิดการขัดแย้ง โดยมีการให้เหตุผลสนับสนุน (Warrant) ข้อ กล่าวอ้าง
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2) การแสดงข้อคิดเห็น/เหตุผลของฝ่ายตรงข้ามที่ขัดแย้ง (Counter claim) เป็นการโต้แย้งกลับ ข้อ กล่าวอ้างหรือ
โต้แย้งกลับเหตุผลที่สนับสนุนข้อกล่าวอ้าง
3) การให้เหตุผลสนับสนุนเพื่อโต้แย้ง (Supportive argument) เป็นการให้เหตุผลเพื่อโต้แย้ง กลับ ข้อคิดเห็นหรือ
เหตุผลของฝ่ายตรงข้ามที่ขัดแย้ง
4) หลักฐาน (Evidence) เป็นหลักฐานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ หรือข้อเท็จจริงที่สนับสนุนการ โต้แย้งกลับ
3. ประเด็นปัญหาสังคมวิทยาศาสตร์
3.1 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ประเด็นปัญหาสังคมวิทยาศาสตร์
Kolsto (2001) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของประเด็ น ปั ญ หาทางสั ง คมที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ วิ ท ยาศาสตร์
(Socioscientific Issues; SSI) ไว้ว่าเป็นการน าเสนอมิติที่หลากหลายทางสังคมที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับ วิทยาศาสตร์ ด้วย
แนวคิดกระบวนการหรือเทคโนโลยีและ Lewis (2003 : unpaged) ได้กล่าวว่า การใช้ ประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนได้รู้วิทยาศาสตร์จาก สถานการณ์ในชีวิตจริง และเห็นความมีอ ยู่จริ งและ
ความเกี่ยวข้องของวิท ยาศาสตร์ในชีว ิตจริ ง ส่งเสริมทักษะ การคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและการเรียนรู ้ตลอดชีวิ ต (Life-long
Learning) ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจัดการกับ การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ในสังคม
3.2 ตัวอย่างสถานการณ์ประเด็นปัญหาสังคมวิทยาศาสตร์
3.2.1 ครั้งแรกในไทย วิจัย “โปรตีนทางเลือกจากจุลินทรีย์” สู่เนื้อบดเทียม
3.2.2 air4thai รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในภาคเหนือพบเกินค่ามาตรฐาน 13 พื้นที่ "เชียงใหม่ เชี ย งราย" เกิ น ค่ ามาตรฐานทุ กสถานี วัด สู งสุ ด อยู่ ท ี่ 247 มคก.ต่ อ ลบ.ม. ด้ า นศูนย์แ ก้ ไขปั ญหามลพิษทางอากาศ เผย
แบบจำลองฝุ่นในช่วง 31 มี.ค. - 2 เม.ย.นี้ พบมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติ 1 แผนการจัดการเรียนรู้
ผลการสำรวจการพัฒนา
ความสามารถในการโต้แย้งทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปัญหาในการ
จัดตั้ง โรงงานแปรรูปขยะ
ปฏิบัติ

วางแผน

แผนที่ 1

สะท้อนผล

แผนที่ 1 : ใช้วัสดุในชีวิตประจำวันอย่างไร
ให้ประหยัดและคุ้มค่า
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วิธีการดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนีไ้ ด้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดเพชรบูรณ์
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้มาจากการกำหนดกลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ได้กลุ่มตัวอย่าง

จำนวน 30 คน จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมด 3 ห้องเรียนๆ ละ 10 คน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
จังหวัดเพชรบูรณ์
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

ส่วนที่ 1 การดำเนินการโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนที่ 2 แบบวัดทักษะการโต้แย้ง เรื่องที่ 1 ประโยชน์และโทษของโรงงานแปรรูปขยะ
วิธีรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการเป็นขั้นตอน ดังนี้
1. นำผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ โดยเลือกข้อคำถาม
ที่มีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับเนื้อหา
2. เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้และใบกิจกรรมแบบวัดทักษะการโต้แย้ง
เรื่อง 1 ประโยชน์และโทษของโรงงานแปรรูปขยะ โดยมีคำถามดังนี้
2.1. คำว่า ประเด็นปัญหาสังคมวิทยาศาสตร์ พอกล่าวถึงแล้วนักเรียนรู้หรือไม่ว่าคืออะไร ?
(คำถามนำ)
2.2. นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดตั้งโรงงานแปรรูปขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า จงเขียน อธิบายพร้อม
ให้เหตุผล (คำถามหลัก)
2.3. ถ้ามีเพื่อนไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของนักเรียนที่ตอบในคำถามที่ 1 นักเรียนคิดว่าเพื่อนมี เหตุผล
อะไรที่ไม่เห็นด้วย (คำถามหลัก)
2.4. ถ้าเพื่อนใช้เหตุผลในข้อ 2 คัดค้านเหตุผลของนักเรียน นักเรียนจะใช้เหตุผลอะไรเพื่อทำให้ เพื่อนเห็น
ด้วยกับความคิดเห็นของนักเรียน (คำถามหลัก)
2.5. ถ้านักเรียนต้องยกตัวอย่างในการสนับสนุนความคิดเห็นจากการตอบในข้อที่ 1 และ 3 นักเรียนจะ
ยกตัวอย่างว่าอะไร (คำถามหลัก)
2.6. จากประเด็นทั้งหมดที่คุยกันมา มีใครอยากเสนอประเด็นหรือมุมมองอื่น ๆ อะไรอีกหรือไม่ (คำถาม
สรุป)
3.เกณฑ์การให้คะแนนแบบวัดทักษะการโต้แย้ง
คำถาม
1. ข้อกล่าวอ้างและ
การให้เหตุผล

แนวการตอบ
ไม่ตอบหรือตอบว่าไม่รู้

ให้ 0 คะแนน

ตอบเห็นด้วย/ ไม่เห็นด้วย
ตอบเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย และมีเหตุผลไม่
น่าเชื่อถือ

ให้ 1 คะแนน
ให้ 1 คะแนน สำหรับแสดงความคิดเห็น
และ 0 คะแนนสำหรับเหตุผลไม่น่าเชื่อถือ
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ตอบเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย และมีเหตุผล
น่าเชื่อถือ
2. การโต้แย้งกลับ

ไม่โต้แย้งกลับหรือไม่ตอบ
โต้แย้งกลับและมีเหตุผลที่ไม่ตรงประเด็น

โต้แย้งกลับและมีเหตุผลที่ตรงประเด็น
ตั้งแต่ 1 ข้อขึ้นไป
3. การให้เหตุผล
ไม่ตอบหรือตอบไม่ตรงประเด็นหรือมี
สนับสนุนเพื่อโต้แย้ง เหตุผลไม่น่าเชื่อถือ หรือให้เหตุผลไม่
กลับ
เพิ่มเติมจากเหตุผลในข้อ 1
มีการให้เหตุผลสนับสนุนและมีเหตุผล
เพิ่มเติมจากเหตุผลในข้อ 1
ให้เหตุผลโต้แย้งกับเหตุผลข้อ 2 แต่เหตุผล
ไม่น่าเชื่อถือ
ให้เหตุผลโต้แย้งกับเหตุผลข้อ 2 และมี
เหตุผลสนับสนุนน่าเชื่อถือ
4. การอ้างหลักฐาน ไม่มีหลักฐานหรือการอธิบายเพื่อสนับสนุน
หรือให้หลักฐานแต่ไม่น่าเชื่อถือ
มีหลักฐานให้สนับสนุน

ให้ 1 คะแนนสำหรับแสดงความคิดเห็น
และบวกคะแนน 1 คะแนนสำหรับเหตุ
น่าเชื่อถือแต่ละข้อ
ให้ 0 คะแนน
ให้ 1 คะแนน สำหรับแสดงความคิดเห็น
และให้ 0 คะแนนสำหรับเหตุผลที่ไม่ตรง
ประเด็น
ให้ 1 คะแนน สำหรับแสดงความคิดเห็น
และเพิ่มทีละ 1 คะแนนสำหรับเหตุผลที่
ตรงประเด็นแต่ละข้อ
ให้ 0 คะแนน

ให้ 1 คะแนน และเพิ่มทีละ 1 คะแนน
สำหรับเหตุผลใหม่เพิ่มเติมแต่ละข้อ
ให้ 2 คะแนน
ให้ 2 คะแนน และเพิ่มทีละ 1 คะแนน
สำหรับเหตุผลใหม่เพิ่มเติมแต่ละข้อ
ให้ 0 คะแนน

ให้ 1 คะแนน และเพิ่มทีละ 1 คะแนน
สำหรับหลักฐานแต่ละข้อ
*การตรวจให้คะแนนเป็นแบบรายบุคคล โดยมีทั้งหมด 3 กลุ่มๆละ 10 คน รวมเป็น 30 คน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาค้นคว้าผู้วิจัยได้วิเคราะห์โดยใช้สถิติและสูตรประกอบคำนวณ ดังนี้
1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือศึกษา
1.1 หาค่าความเที่ยงตรงของแบบวัดทักษะการโต้แย้ง เรื่องที่ 1 ประโยชน์และโทษของโรงงานแปรรูปขยะ
โดยคำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC)
2. สถิติพื้นฐาน ได้แก่
2.1 ค่าร้อยละ (%)
2.2 ค่าเฉลี่ย (X̅ )
2.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน
3.1 ทักษะการโต้แย้ง หลังการสอนโดยใช้แนวทางการสอนแบบประเด็นปัญหาสังคมวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
โดยใช้การทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง (F-test) เพื่อเปรียบเทียบหาความแตกต่าง และสรุปอ้างอิงหาความ
แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างระหว่าง 2 กลุ่ม
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ผลการวิจัย
1. การรวบรวมคะแนนจากแบบวัดทักษะการโต้แย้ง เรื่องที่ 1 ประโยชน์และโทษของโรงงานแปรรูปขยะ จากกลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม จากการตรวจให้คะแนนแบบรายบุคคลแบ่งออกเป็นกลุ่มละ 10 คน ได้ข้อมูลดังตารางต่อไปนี้

ข้อที่
1

2

3

4

องค์ประกอบ
ของการโต้แย้ง
ข้อกล่าวอ้าง
และการให้
เหตุผล
การโต้แย้งกลับ

การให้เหตุผล
สนับสนุนเพื่อ
โต้แย้งกลับ
การอ้างอิง
หลักฐาน

คำถาม

คะแนนกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษา
1
2
3
20 15 17

นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดตั้งโรงงานแปรรูปขยะเพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟ้า จงเขียน อธิบายพร้อมให้เหตุผล (คำถาม
หลัก)
ถ้ามีเพื่อนไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของนักเรียนที่ตอบใน
16
คำถามที่ 1 นักเรียนคิดว่าเพื่อนมี เหตุผลอะไรที่ไม่เห็นด้วย
(คำถามหลัก)
ถ้าเพื่อนใช้เหตุผลในข้อ 2 คัดค้านเหตุผลของนักเรียน นักเรียน 24
จะใช้เหตุผลอะไรเพื่อทำให้ เพื่อนเห็นด้วยกับความคิดเห็น
ของนักเรียน (คำถามหลัก)
ถ้านักเรียนต้องยกตัวอย่างในการสนับสนุนความคิดเห็นจาก
9
การตอบในข้อที่ 1 และ 3 นักเรียนจะยกตัวอย่างว่าอะไร
(คำถามหลัก)
รวม
69

13

12

16

23

16

21

60

73

ผลจากการตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนได้ผลดังต่อไปนี้คือ ข้อที่ 1 องค์ประกอบของการโต้แย้ง“ข้อ
กล่าวอ้างและการให้เหตุผล” คำถาม “นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดตั้งโรงงานแปรรูปขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า จงเขียน
อธิบายพร้อมให้เหตุผล (คำถามหลัก)” ได้คะแนนเท่ากับ 20 15 และ 17 ตามลำดับ ข้อที่ 2 องค์ประกอบของการโต้แย้ง“การ
โต้แย้งกลับ” คำถาม “ถ้ามีเพื่อนไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของนักเรียนที่ ตอบในคำถามที่ 1 นักเรียนคิดว่าเพื่อนมี เหตุผล
อะไรที่ไม่เห็นด้วย (คำถามหลัก)” ได้คะแนนเท่ากับ 16 13 และ 12 ตามลำดับ ข้อที่ 3 องค์ประกอบของการโต้ แย้ ง“การให้
เหตุผลสนับสนุนเพื่อโต้แย้งกลับ” คำถาม “ถ้าเพื่อนใช้เหตุผลในข้อ 2 คัดค้านเหตุผลของนักเรียน นักเรียนจะใช้เหตุผลอะไร
เพื่อทำให้ เพื่อนเห็นด้วยกับความคิดเห็นของนักเรียน (คำถามหลัก)” ได้คะแนนเท่ากับ 24 16 และ 23 ตามลำดับ ข้อที่ 4
องค์ประกอบของการโต้แย้ง “การอ้างอิงหลักฐาน” คำถาม “ถ้านักเรียนต้องยกตัวอย่างในการสนับสนุนความคิดเห็นจากการ
ตอบในข้อที่ 1 และ 3 นักเรียนจะยกตัวอย่างว่าอะไร (คำถามหลัก)” ได้คะแนนเท่ากับ 9 16 และ 21 ตามลำดับ โดยมี
คะแนนรวมของแต่ละกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 69 60 และ 73 คะแนน ตามลำดับ
2. การเปรียบเทียบทักษะการโต้แย้งของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มจากผลการวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้การทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง (F-test Two Sample for Variances) เพื่อเปรียบเทียบหาความแตกต่าง ได้ผลดังตาราง
ต่อไปนี้
F-Test Two-Sample for Variances
กลุ่มตัวอย่าง
คะแนนกลุ่ม
ค่าเฉลี่ย
S.D.
F-test
1 เปรียบเทียบ 2
69, 60
64.5
6.39
0.01
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1 เปรียบเทียบ 3
69, 73
2 เปรียบเทียบ 3
60, 73
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

71.0
66.5

1.41
4.85

0.33
0.03

ผลจากการศึกษามีค่าดังต่อไปนี้ คือค่าความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่ 1 กับ 2 กลุ่มที่ 1 กับ 3 และกลุ่มที่ 2 กับ 3 มีค่า
S.D. เท่ากับ 6.39 1.41 และ 4.85 ตามลำดับ และมีค่าความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่ 1 กับ 2 และกลุ่มที่ 2 กับ 3 มีค่า
F-test เท่ากับ 0.01 และ 0.03 ซึ่งน้อยกว่านัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 และ F-test ของกลุ่มที่ 1 กับ 3 เท่ากับ 0.33
ซึ่งมากกว่านัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05

อภิปรายผล
จากการวิจ ัย เรื ่อ งการพั ฒนาทั กษะการโต้ แย้งโดยใช้ แนวทางการสอนแบบประเด็น ปั ญหาสังคมวิ ท ยาศาสตร์
โดยทำการศึกษาเกณฑ์คะแนน แบบวัดทักษะการโต้แย้ง เรื่องที่ 1 ประโยชน์และโทษของโรงงานแปรรูปขยะ และศึกษาค่า
ความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มตัวอย่าง เพื่อเปรียบเทียบหาความแตกต่าง โดยใช้ค่าร้อยละ และ สถิติ T-test Paired Two
Sample for Means สามารถอภิปรายผล ดังนี้
1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นปัญหาสังคมวิทยาศาสตร์ เป็นการนำเอาประเด็นปัญหาใกล้ตัว และเป็นที่
น่าสนใจของนักเรียนจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนได้สร้างข้อกล่าวอ้าง และการให้เหตุผลประกอบข้อกล่าวอ้างของตนเอง ส่งเสริม
ให้นักเรียนเกิดทักษะการโต้แย้ง สอดคล้องกับที่ Sadler & Zeidler (2004) ได้กล่าวว่าลักษณะของประเด็นปัญหาสังคม
วิทยาศาสตร์นั้นเป็นประเด็นที่เป็นข้อโต้แย้งในสังคมที่เกิดจากความเห็นที่ไม่ตรงกัน เป็นประเด็นที่มีความซับซ้อน มีความ
เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านศีลธรรม จากการรวบรวมคะแนนจากแบบ
วัดทักษะการโต้แย้ง เรื่องที่ 1 ประโยชน์และโทษของโรงงานแปรรูปขยะ จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มได้ข้อมูลร้อยละ คือ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ 1 ร้อยละ 70 กลุ่มตัวอย่างที่ 2 ร้อยละ 62 และกลุ่มตัวอย่างที่ 3 ร้อยละ 76 โดยกำหนดเกณฑ์ผ่านอยู่ที่ร้อยละ 60
ขึ้นไป ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มถือว่ามีการพัฒนาทักษะการโต้แย้งจากการจัดการเรียนการสอนแบบประเด็นปัญหาสังคม
วิทยาศาสตร์
2. การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็นดังนี้ การเปรียบเทียบทักษะ
การโต้แย้งระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่ 1 กับ 2 และกลุ่มที่ 2 กับ 3 มีค่า F-test เท่ากับ 0.01 และ 0.03 ซึ่งน้อยกว่านัยสำคัญทาง
สถิติระดับ 0.05 หมายความว่าทักษะการโต้แย้งของกลุ่มตัวอย่างมีการให้องค์ประกอบของการโต้แย้งคือ ข้อกล่าวอ้างและ
การให้ เหตุ ผล (Claim and Warrant) การโต้ แ ย้ งกลั บ (Counterargument) การให้ เหตุ ผลสนั บ สนุ นเพื ่ อ โต้แ ย้ งกลับ
(Supportive argument) และการอ้างอิงหลักฐาน (Evidence) ที่แตกต่างกัน และการเปรียบเทียบทักษะการโต้แย้งกลุ่มที่ 1
กับ 3 เท่ากับ 0.33 ซึ่งมากกว่านัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 หมายความว่าทักษะการโต้แย้งของกลุ่ มตัวอย่า งมีก ารให้
องค์ประกอบของการโต้แย้ง ไม่แตกต่างกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดกาเรียนการสอนโดยใช้แนวทางการสอนแบบประเด็น
ปัญหาสังคมวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาทักษะการโต้แย้งของนักเรียนได้ จากการเปรียบเทียบค่าทางสถิติที่มีความแตกต่างกัน
ของระดับคะแนนในกลุ่ มที่ มี ระดับ สูงกว่า บ่ งบอกถึ งการมี ทักษะการโต้ แย้ งที ่ มากกว่าอีกกลุ่ มตัว อย่า งหนึ ่ ง ในส่วนการ
เปรียบเทียบระหว่างกกลุ่มที่ 1 กับ 3 พบค่าทางสถิติมากกว่าระดับนัยสำคัญบ่งบอกถึงการมีทักษะการโต้แย้งของกลุ่มตัวอย่าง
นี้ ไม่แตกต่างกัน และสำหรับองค์ประกอบของการโต้แย้งที่สามารถพัฒนาได้ดีที่สุดคือการให้เหตุผลสนับสนุนเพื่อ โต้ แย้ งกลับ
(Claim and Warrant) โดยมีค่าคะแนนมากกว่าองค์ประกอบการโต้แย้งข้ออื่น ๆ เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายกลุ่ม โดยนักเรียน
ไม่มีคำตอบ หรือกาใช้ภาษาที่มีอารมณ์เข้าร่วมในการเสนอความคิดเห็นของตนเอง แสดงให้เห็นถึงหลั กการใช้เหตุผล และการ
สืบค้นข้อมูลที่สามารถลดความน่าเชื่อถือของข้อกล่าวอ้างฝ่ายตรงข้ามได้ สำหรับองค์ประกอบที่พัฒนาเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างน้อย
คือ การอ้างอิงหลักฐาน (Evidence) โดยคะแนนในกลุ่มตัวอย่างที่ 1 มีค่าน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ 2 และ 3 ทั้งนี้เนื่องมาจาก
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การที่นักเรียนยังไม่รู้จักกระบวนการของการโต้แย้งและไม่สามารถนำกระบวนทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการหาเหตุ ผล ข้อมูล
หลักฐานอ้างอิง ที่มีความน่าเชื่อถือได้มากพอ โดยคำตอบของนักเรียนในกลุ่มตัวอย่างที่ 1 จะเป็นเพี ยงแค่การกล่าวอ้างแบบไม่
มีที่ไปที่มาแน่ชัด และขาดความน่าเชื่อถือ จากตัวอย่างคำตอบของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 “สนับสนุนในการโต้แย้งกลับปัญหาที่
กำลังจะเกิดและยังได้รับความคิดเห็นว่าดีหรือไม่ เช่น เผาไหม้เปลี่ยนเป็นคัดแยกลดขนาด (13-24)” แสดงให้เห็นถึงเพีย งแค่
ข้อกล่าวอ้าง โดยไม่มีการอ้างอิงหลักฐานเพิ่มเติมนอกเหนือจากประเด็นคำตอบเดิม

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1.1 ด้านการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็น
มากกว่าการให้ขอ้ มูลนักเรียนในการสรุป และเสนอความคิดเห็นนักเรียน
2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยในครั้งถัดไป
2.1 ด้านการออกแบบ แบบวัดทักษะการโต้แย้ง ครูควรยกตัวอย่างสถานการณ์ที่มีความเป็นกลาง ไม่เอียงไป
ทางด้านดีหรือด้านเสียมากจนเกินไป เพราะจะทำให้นักเรียนนั้นไม่สามารถมองเห็นถึงความแตกต่างได้
2.2 ในการกำหนดกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการวิจัย ควรพิจารณาความเหมาะสมของกลุ่มตัวอย่างก่อนที่จะ
เริ่มทำการวิจัย
2.3 คุณครูผู้สอนควรมีการจัดการเรียนรู้ในลักษณะการให้นกั เรียนได้ลองสืบค้นข้อมูล โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างทักษะในการอ้างอิงหลักฐานที่มีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และมีความสอดคล้องกับประเด็นปัญหาหลัก
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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการแก้ปัญหาการเชื่อมโยงองค์ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์โ ดยใช้ ผัง
มโนทัศน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กิจกรรมการแก้ปัญหาการเชื่อมโยง
องค์ ค วามรู ้ ว ิ ชาวิท ยาศาสตร์ โดยใช้ผั งมโนทั ศ น์ ข องนั กเรี ย นชั ้ นประถมศึ กษาปีท ี ่ 6 ก่ อ นเรี ย นและหลั งเรี ยน และ 3)
เปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมการแก้ปัญหาการเชื่อมโยง
องค์ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ผังมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนจ่าการบุญ จังหวัดพิษณุโลก จำนวนนักเรียน 44
คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติ
กิจกรรมการแก้ปัญหาการเชื่อมโยงองค์ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ผังมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4
แผน เวลา 10 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานโดยการทดสอบค่าที
ผลการศึกษาพบว่า
1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( x̅ = 3.87, S.D. = 0.50)
ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
คำสำคัญ: ผังมโนทัศน์, การแก้ปัญหา, การเชื่อมองค์ความรู้
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป), มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
in Bachelor of Education degree (General Science), Pibulsongkram Rajabhat University
2 อาจารย์ที่ปรึกษา, คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 Advisor, Faculty of Education, Pibulsongkram Rajabhat University
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Abstract
The purposes of this experimental research with one group pretest- posttest design were : 1) to
develop problem solving activities taught by mapping approach; 2) to compare learning outcomes of 6th
Grade students before and after being taught by mapping approach; 3) to compare the students’ Critical
Thinking abilities on science of the 6th Grade students taught by mapping approach.
The sample consisted of 44 by Simple Random Sampling of the 6th grade students of Jakarnboon
School, Phitsanulok District. The research instruments used for gathering data were : lesson plans, learning
outcomes test, problem solving abilities on science test. Statistical analysis were accomplished by
percentage (%), mean (x̅), standard deviation (S.D.) and t-test dependent.
The results of this research were :
1. The learning outcome on substance of 6th Grade students concept mapping approach were
statistically significant different at . 05 level. The students’ learning outcome scores after the instruction
with concept mapping approach were higher than before the instruction.
2. The learning outcome Critical Thinking on substance of 6th Grade students concept mapping
approach were statistically significant different at .01 level. The students’ learning outcome scores after the
instruction with concept mapping approach were higher than before the instruction.
3. The opinions of the 6th Grade students towards concept mapping approach overall at the most
agreement level ( x̅ = 3.87, S.D. = 0.50)
Keywords : Concept Mapping, Problem Solving, Knowledge Connection

บทนำ
การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะ ในการค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหา ที่หลากหลายให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน มีการทำ
กิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลายเหมาะสมกับระดับชั้น และมุ่งพัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด การพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ที่กำหนดนั้น จะช่ว ยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่สำคัญ 5 ประการ
คือ 1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 4) ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต และ 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2560) โดยเน้นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนคือ คุณภาพในตัวผู้เรียนในด้านความสามารถและทักษะ ซึ่งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จะต้องเกิด
ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ได้แก่ทักษะการคิดที่เป็นแกน เช่น ทักษะการตั้งคำถาม ทักษะการให้เหตุผล ทักษะการแปลความ
ทักษะการตีความ ทักษะการสรุปอ้างอิง และทักษะการนำความรู้ไปใช้ (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2560, หน้า 5)
จากปัญหาการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 พบว่า นักเรียน
ส่วนใหญ่ไม่สามารถทำแบบฝึกหัด และแบบทดสอบย่อยได้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่ง เนื้อหาในหน่วยการเรียนนี้ส่วนใหญ่เน้น
ความจำ ความเข้าใจ การวิเคราะห์ และการนําไปใช้ ดังนั้นปัญหา จึงเกิดจากการที่นักเรียนไม่สามารถจดจำเนื้อหา และไม่
สามารถสรุปเนื้อหาสำคัญอย่างเป็นลำดับขั้นได้ ผู้วิจัยได้หาหลักการและทฤษฎี แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยพบว่า
การใช้ผังมโนทัศน์มาใช้ในการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนสามารถเห็นภาพความคิดรวบยอด ในรูปแบบที่จับต้องได้ ทำให้
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สามารถให้ความสำคัญได้ง่ายดาย จึงสะดวกในการนําไปทบทวนทุกครั้งที่ต้องการ นอกจากนี้ในการ รวบรวมความคิดรวบยอด
ต้องใช้ความเข้าใจที่ชัดเจนและแม่นยำทั้งในเรื่องความหมาย และความเชื่อมโยง ของความคิดรวบยอดจึงทำให้การเรียนรู้
กลายเป็นกระบวนการที่มีปฏิสัมพันธ์กัน (จิตตรัตน์ เย็นสุข, 2557)
จากหลักการและทฤษฎีที่ผู้วิจัยได้ศึกษา จึงสนใจที่จะนําการสรุปเนื้อหาโดยใช้ผังมโนทัศน์มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เนื่องจากผังมโนทัศน์จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบจัดระบบความคิด แล้วนํามาวิเคราะห์
เนื้อหาเพื่อสรุปออกมาเป็นเนื้อหาตามความเข้าใจของผู้เรียน ซึ่งผู้วิจัยหวังว่าจะช่วยเพิ่มพูนความจำ สามารถตีความและตี
กรอบองค์วามรู้ได้ ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนในระดับที่ดีขึ้นและความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการแก้ปัญหาการเชื่อมโยงองค์ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ผังมโนทัศน์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กิจกรรมการแก้ปัญหาการเชื่อมโยงองค์ความรู้วิ ชาวิ ทยาศาสตร์
โดยใช้ผังมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน
3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมการ
แก้ปัญหาการเชื่อมโยงองค์ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ผังมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียน
4. เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง

การทบทวนวรรณกรรม
แผนผังมโนทัศน์
การดำเนิ น การวิ เคราะห์ ค วามคิ ดรวบยอด ให้ เห็ น ความเกี ่ ย วข้อ ง สั มพั น ธ์ เชื ่ อ มโยงกั น แล้ ว จั ด ทำผั งแสดง
ความสัมพันธ์ของความคิดรอบยอดย่อยๆ เหล่านั้นให้เป็นภาพรวม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2555)
1. ความหมายของมโนทัศน์
จากการศึกษาพบว่ามีนักศึกษาหลายท่าน ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการสอนโดยใช้แผนผังมโนทัศน์และให้ความหมายของ
แผนผังมโนทัศน์ไว้ดังนี้
(เสาวนีย์ มาตรา, 2554, หน้า 49) สรุปไว้ว่า แผนผังมโนทัศน์เป็นเครื่องมือในการจัดระบบความรู้ กระบวนการคิด
และความเข้าใจของนักเรี ยนในเรื่อ งราวนั ้นๆ สามารถเชื่อมโยงความรู ้เดิมและความรู ้ใหม่ที ่สัมพันธ์กัน โดยใช้คำสำคั ญ
สัญลักษณ์ แทนความคิดหลักเชื่อมโยงสัมพันธ์แตกย่อยไปความคิดรอง และความคิดย่อย ๆ
(ประชาสรรณ์ แสนภักดี, 2555) ได้กล่าวถึงแผนผังมโนทัศน์ไว้ว่า การเขียนผังมโนทัศน์ หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษ
ว่า Concept Mapping เป็นเครื่องมือที่จัดอยู่ในกลุ่มของ การสร้างภาพความคิด (Visualize Thinking) ที่ได้รับความนิยม
และนำไปใช้หลากหลาย โดยเฉพาะการนำไปใช้ในห้องเรียนของโรงเรียนในต่า งประเทศ มีคำที่คล้าย ๆ กัน ก็คือ Mind
Mapping ซึ่งเป็นการเขียนผังความคิดนอกจากนั้นยังมีส่วนของ MindScape หรือแผนภาพของเขตความคิด ทั้งสามคำ หรือ
สามเครื่องมือนี้มีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกันโดยส่วนที่ซ้อนทับกันของเครื่องมือทั้งสามนี้ก็คือเป็นการถ่ายทอดภาพในใจ (Mental
Model) ออกมาสู่ภาพที่มองเห็น หรือจับต้อง หรือ จัดการได้ (Visualize Thinking) ในแง่ของการจัดการความรู้ (Knowledge)
(เวิน ริทัศน์โส, 2559, หน้า 47) ได้สรุปความหมายของผังมโนทัศน์ไว้ว่า เป็นการจัดการเรียนรู้อย่า งมี ความหมายที่
เกิดจากการนำความรู้ความเข้าใจมาเชื่อมโยงจากการสังเกตหรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งเป็นความรู้ใหม่มา
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เชื่องโยงกับความรู้หรือประสบการณ์เดิมโดยการใช้คำ ข้อความหรือเส้น มาเชื่อมโยงความรู้ ทำให้ผู้เรียนสามารถเห็นภาพใน
รูปแบบที่จับต้องได้ และสามารถจัดประเภทของข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่เหมือนหรือแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้
อ่านความสัมพันธ์นั้นเป็นประโยคหรือข้อความที่มีความหมาย แสดงการถ่ายทอดความคิดของผู้สร้างอย่างมีความหมาย
จากความหมายของแผนผังมโนทัศน์ที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า แผนผังมโนทัศน์เป็นแผนผังที่ใช้ แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างมโนทัศน์อย่างมีลำดับขั้น โดยมีการรถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจของ ผู้สร้างออกมาอย่างเป็นระบบ
2. ประโยชน์ของแผนผังมโนทัศน์
การนำแผนผังมโนทัศน์ไปใช้ในการศึกษามีอย่างกว้างขวาง นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงการนำแผนผังมโนทัศน์ไปใช้
ประโยชน์ดังนี้
Ault อ้างถึงใน (สุนี สอนตระกูล, 2535, หน้า 83) กล่าวถึง ประโยชน์ของแผนผัง มโนทัศน์ไว้ดังนี้
1) ใช้แผนผังมโนทัศน์ในการเตรียมการสอน ซึ่งจะช่วยบูรณาการเนื้อหาวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน
2) ใช้แผนผังมโนทัศน์ในการวางแผนประเมินหลักสูตร
3) ใช้แผนผังมโนทัศน์เป็นแนวทางในการกำหนดประเด็นที่จะอภิปรายจะทำให้คลอบคลุม ประเด็นทั้งหมด
4) ใช้แผนผังมโนทัศน์เป็นแนวทางในการปฏิบัติการทดลองจะทำให้นั กเรียนเกิดความเข้าใจ และการ
ปฏิบัติการทดลองได้ตามวัตถุประสงค์
5) ใช้แผนผังมโนทัศน์ในการจับใจความสำคัญจากตารางเรียนจะทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น
6) ใช้แผนผังมโนทัศน์ในการตอบข้อสอบแทนการเขียนตอบ
Novak อ้างถึงใน (สุนี สอนตระกูล, 2535, หน้า 83) ได้กล่าวประโยชน์ของ แผนผังมโนทัศน์ไว้ดังต่อไปนี้
1) ใช้แผนผังมโนทัศน์ในการสำรวจความรู้พื้นฐานของนักเรียน โดยใช้สำรวจความรู้ที่นักเรียนมีมาก่อนเพือ่
นำมาใช้ในการเตรียมการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียน
2) ใช้แผนผังมโนทัศน์แสดงความสั มพันธ์ของมโนทัศน์ต่างๆ ที่อยู่ในความคิดของนักเรียน ซึ่งจะทำให้
ทราบว่านักเรียนกำลังคิดอะไรและกำลังจะคิดทำอะไรเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้คล้าย กับการเดินทางโดยใช้แผนที่
3) ใช้แผนผังมโนทัศน์ในการสรุปความหมายจากตำราซึ่งจะทำให้ประหยัดเวลาในการอ่าน ครั้งต่ อไปและ
ไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการอ่าน
4) ใช้แผนผังมโนทัศน์ในการสรุปความหมายจากการทำปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการหรือใน การปฏิบัติการ
ภาคสนาม แผนผังมโนทัศน์จะเป็นแนวทางให้แก่นักเรียนว่าควรจะทำอะไรบ้าง สังเกตสิ่งใดบ้างเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้
5) ใช้แผนผังมโนทัศน์เป็นเครื่อ งมือในการจดบันทึกต่างๆ ในการวงกลมล้อมรอบมโนทัศน์หลัก หรือ
ข้อความสำคัญแล้วนำมาสร้างเป็นกรอบมโนทัศน์จะทำให้จดจำได้ง่าย และกรอบมโนทัศน์จะทำให้จับใจความสำคัญได้ทั้ง ๆ ที่
เป็นข้อความหรือเรื่องที่ไม่คุ้นเคยมาก่อน
6) ใช้แผนผังมโนทัศน์ในการวางแผนการเขียนรายงานหรือการบรรยาย
3. ประเภทขอมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์
(วิมล สำราญวานิช, 2532, หน้า 29-30) ได้จัดแบ่ง มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
3.1 มโนทัศน์เกี่ยวกับการแบ่งประเภท (Classification Concept) เป็นการกำหนด สมบัติร่วมของสิ่งต่าง
ๆ ไว้เป็นพวกๆ เพื่อใช้ในการบรรยายถึงสิ่งนั้น ๆ ให้เข้าใจตรงกัน เช่น น้ำทะเลเป็นน้ำกระด้าง สสาร คือ สิ่งที่มีมวลและ
ต้องการที่อยู่
3.2 มโนทั ศ น์ เกี ่ ย วกั บ การความสั มพั น ธ์ (Concernment Concept) มโนทั ศ น์ น ี ้ เป็ น การกำหนด
ความสัมพันธ์ของมโนทัศน์ย่อยที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งช่วยให้สามารถพยากรณ์หรือ คาดคะเนล่วงหน้า
ในเหตุการณ์นั้น เช่น สสาร อาจเปลี่ยนสถานะได้ โดยการเพิ่มหรือลดพลังงาน
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3.3 มโนทัศน์ทางทฤษฎี (Theoratical Concept) มโนทัศน์นี้เป็นการกำหนดสิ่งที่มอง ไม่เห็นแต่รู้ว่ามีสิ่ง
นั้นจริงเพราะมีหลักฐานสนับสนุนว่าสิ่งนั้นจริงมโนทัศน์ประเภทนี้ นักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้นโดยอาศัยจินตนาการหรือนึกวาด
ภาพขึ้นในสมอง เพื่อกำหนดลักษณะ ของสิ่งนั้นขึ้น เช่น แสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อะตอมคืออนุภาคที่เล็กที่สุดของธาตุ
สรุปได้ว่า มโนทั ศน์ทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยมโนทัศน์ที่เกี่ยวกับการจําแนก มโนทัศน์ เกี่ยวกับความสัมพันธ์
และมโนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฎี
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์
1. ความหมายของการคิดวิเคราะห์
(สุวิทย์ มูลคำ, 2547, หน้า 32) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการจำแนกแยกแยะองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นวัตถุสิ่งของเรื่องราวหรือ เหตุการณ์และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหวางองค์ ประกอบ
เหล่านั้น เพื่อค้นหาสภาพความเป็นจริงหรือสิ่งสำคัญของสิ่งที่กำหนดให้
(สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2560, หน้า 30) ได้ให้ความหมายของการ วิเคราะห์ว่า การคิดวิเคราะห์ คือ
การจำแนกแจกแจงองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือ เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เปรียบเทียบ จัดลำดับ จัดหมวดหมู่ของสิ่ งที่
จำแนกตามเกณฑ์ที่กำหนด และ ระบุถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงของข้อมูลหรือองค์ประกอบของสิ่งนั้น ๆ
(ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2553, หน้า 54) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถ ในการมองเห็นรายละเอียด
และจำแนกแยกแยะข้อมูลองค์ประกอบของสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น วัตถุ เรื่องราว เหตุการณ์ต่าง ๆ ออกเป็นส่วนย่อย ๆ และ
จัดเป็นหมวดหมู่ เพื่อค้นหาความจริง ความสำคัญ แก่นแท้องค์ประกอบหรือหลักการของเรื่องนั้น ๆ สามารถอธิบายตีความสิ่ง
ที่เห็น ทั้งที่อาจแฝงซ่อนอยู่ภายในสิ่งต่าง ๆ หรือปรากฏได้อย่างชัดเจน รวมทั้งความสัมพันธ์และ ความเชื่อมโยงของสิ่งต่าง ๆ
ว่าเกี่ยวพันกันอย่างไร อะไรเป็นสาเหตุ ส่งผลกระทบต่อกันอย่างไร อาศัยหลักการใด จนได้ความคิดเพื่อนำไปสู่การสรุป การ
ประยุกต์ใช้ ทำนายหรือคาดการณ์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
(ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2557, หน้า 386) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ หมายถึงการแยกแยะ ข้อมูลหรือภาพรวม
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ และจัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่ตามเกณฑ์ ที่กำหนดเพื่อให้เข้าใจ และเห็นความสำคั ญ ของ
ข้อมูล
สรุปได้ว่า การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการจำแนกแยกแยะข้อมูล องค์ประกอบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น
วัตถุหรือเรื่องราวต่าง ๆ ออกเป็นส่วนย่อย ๆ และจัดเป็น หมวดหมู่ตามเกณฑ์ที่กำหนด และระบุถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงของ
องค์ประกอบของสิ่ง ๆ นั้นได้

กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

กิจกรรมการแก้ปัญหาการเชื่อมโยงองค์
ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ผังโน
ทัศน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มีรายละเอียดดังนี้
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจ่าการบุญ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
จำนวน 7 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 295 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนจ่าการบุญ อำเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ห้องเรียน ห้อง 6.3 จำนวนนักเรียน 44 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ( Simple random
sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติ กิจกรรมการแก้ปัญหาการเชื่อมโยงองค์ความรู้
วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ผังโนทัศน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 แผน เวลา 10 ชั่วโมง
แผนที่ 1 เรื่อง การเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม
จำนวน 3 ชั่วโมง
แผนที่ 2 เรื่อง ปรากฏการณ์เรือนกระจก
จำนวน 3 ชั่วโมง
แผนที่ 3 เรื่อง ธรณีพิบัติภัย 1 (น้ำท่วม ดินถล่ม)
จำนวน 2 ชั่วโมง
แผนที่ 4 เรื่อง ธรณีพิบัติภัย 2 (แผ่นดินไหว สึนามิ การกัดเซาะชายฝั่ง) จำนวน 2 ชั่วโมง
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชา ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 เป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ
การดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การวิจัยครั้งนี้ดำเนินการตามแบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design (ไพศาล วรคำ,
2555, หน้า 129-130) ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design
การสุ่ม
กลุ่ม
ทดสอบก่อน
สิ่งที่ทดสอบ
ทดสอบหลัง
E
T1
X
T2
E หมายถึง กลุ่มทดลอง (Experiment Group)
T1 หมายถึง การทดสอบก่อนเรียน (Pretest)
X หมายถึง มีการให้สิ่งทดลอง (Treat) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังมโนมติ
T2 หมายถึง การทดสอบหลังเรียน (Posttest)
2. ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 ทำการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติก่อนการทดลอง
กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 30 ข้อ และวัดความสามารถด้านการคิด
วิเคราะห์ก่อนการทดลอง ด้วยแบบทดสอบความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์จำนวน 15 ข้อ บันทึกคะแนนผลการทดสอบ
ก่อนการทดลองเก็บไว้เพื่อนำไป วิเคราะห์ข้อมูล
2.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับกลุ่มเป้าหมาย ตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ปรากฏการณ์ของ
โลกและภัยธรรมชาติ ใช้เวลาทำการทดลอง จำนวน 4 แผน ใช้เวลา 10 ชั่วโมง
2.3 เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทำการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการทดลอง ด้วย
แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ ์ ทางการเรี ยน และวั ด ความสามารถด้ านการคิด วิ เคราะห์ห ลั งการทดลอง ด้ ว ยแบบทดสอบ
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ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย บันทึกคะแนนผลการทดสอบหลังการทดลองเก็บไว้เพื่อนำไป
วิเคราะห์ข้อมูล
2.4 สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการจัดกิจกรรม การเรียนรู้โดยใช้แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
2.5 นำข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่
1.1 ค่าเฉลี่ย (x)
1.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ
2.1 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
2.2 ค่าความเชื่อมั่น KR-20
2.3 ค่าอำนาจจำแนก (r)
2.4 ค่าความยาก (p)
2.5 ค่าความเชื่อมั่น สัมประสิทธิ์แอลฟา (α)
3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 t - test for dependent Samples

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการแก้ปัญหาการเชื่อมโยงองค์ความรู้วิชา
วิทยาศาสตร์โดยใช้ผังมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการแก้ปัญหาการเชื่อมโยงองค์
ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ผังมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน ด้วยการทดสอบ
ค่า One Sample t-test พบว่า ผลเปรียบเทียบการคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.41 คะแนน และ 21.66 คะแนน ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบคะแนน
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน
การทดสอบ
N
ก่อนเรียน
44
หลังเรียน
44
** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คะแนนเต็ม
30
30

X̅
15.41
21.66

S.D.
5.253
4.590

t

Sig

11.445*

.000

ตอนที่ 2 เปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมการ
แก้ปัญหาการเชื่อมโยงองค์ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ผังมโนทัศน์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์
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เปรียบเทียบความแตกต่างของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กิจกรรมการแก้ปัญหาการเชื่อมโยงองค์ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ผังมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.75 คะแนน และ 5.23 คะแนน ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์หลังเรียนของนัก เรียนสู งกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปรากฏผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
การทดสอบ
ก่อนเรียน

N
44

X̅
2.75

S.D.
1.672

หลังเรียน

44

5.23

2.560

t

Sig

12.444*

.000

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการแก้ปัญหาการเชื่อมโยงองค์
ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ผังมโนทัศน์ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการแก้ ปัญ หาการเชื่อ มโยงองค์ความรู้ว ิชาวิท ยาศาสตร์โดยใช้ผังมโนทั ศน์ของนัก เรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการแก้ปัญหาการเชื่อ มโยง
องค์ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ผังมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึ งพอใจโดยรวมอยู่ใน ระดับมาก (X̅
= 3.87, S.D. = 0.50) ซึ่งนักเรียนมีความพึงพอใจต่อคำชี้แจงของกิจกรรมการเรียนรู้ทำให้ฉันเข้าใจง่ายมากที่สุด (X̅ = 4.20,
S.D. = 0.59) รองลงมาคือ กิจกรรมทำให้ฉันเข้าใจเรื่องที่เรียนง่ายขึ้น (X̅ = 4.05, S.D. = 0.75) และฉันมีเวลาเพียงพอสำหรับ
ทำกิจกรรม (X̅ = 3.98 , S.D. = 0.82) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจด้านปัจจัยนำเข้า มากที่สุด ( X̅ =
3.93, S.D. = 0.21) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ ( X̅ = 3.92, S.D. = 0.08) และด้านผลผลิต ( X̅ = 3.73, S.D. = 0.10)
ปรากฏผลดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
รายการ
1. ด้านปัจจัยนำเข้า
1.1 คำชี้แจงของกิจกรรมการเรียนรู้ทำให้ฉันเข้าใจง่าย
1.2 การได้รับคำชมเชยและรางวัลทำให้กลุ่มฉันทำกิจกรรมสำเร็จ
1.3 สื่อในกิจกรรมหลากหลายน่าสนใจทำให้ฉันอยากเรียน
1.4 ฉันมีเวลาเพียงพอสำหรับทำกิจกรรม
1.5 เนื้อหาที่เรียนมีความเหมาะสมกับฉัน
เฉลี่ย
2. ด้านกระบวนการ
2.1 กิจกรรมส่งเสริมให้ฉันเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
94

X̅

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

4.20

0.59

มาก

3.61
3.95
3.98
3.89
3.93

0.72
0.78
0.82
0.72
0.21

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.93

0.76

มาก
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รายการ

X̅

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

2.2 กิจกรรมทำให้ฉันเข้าใจเรื่องที่เรียนง่ายขึ้น
2.3 กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับความสามารถของฉัน
2.4 ฉันมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรูด้ ้วยกระบวนการกลุ่ม
2.5 ฉันฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูจ้ ากง่ายไปหายาก
เฉลี่ย
3. ด้านผลผลิต
3.1 ฉันสามารถหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างมีระบบ จากการเรียนรู้
ด้วยชุดกิจกรรม
3.2 ฉันได้รับทราบความก้าวหน้าของตนเองและของกลุ่มจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม
3.3 กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้ฉันประสบผลสำเร็จในการเรียน
3.4 การเรียนด้วยชุดกิจกรรมฉันสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้
เฉลี่ย
โดยรวม

4.05
3.82
3.91
3.89
3.92

0.75
0.84
0.71
0.84
0.08

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.59

0.82

มาก

3.80

0.79

มาก

3.70

0.93

มาก

3.82

0.97

มาก

3.73
3.87

0.10
0.50

มาก
มาก

อภิปรายผล
จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายได้ดังนี้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการแก้ปัญหาการเชื่อมโยงองค์ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ผังมโนทัศน์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้เนื่องจากการสอนเพื่อให้เกิดมโนทัศน์โดยใช้แผนผังมโนทัศน์นั้น จะช่วยให้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมโน
ทัศน์หลัก มโนทัศน์รองและมโนทัศน์ย่อย ๆ ให้เป็นภาพรวมได้อย่างชัดเจน แล้วเมื่อนำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ สร้า งขึ้นเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม นำมาแก้ไขแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน พิจารณาความ
เหมาะสม และปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย จากการวิจัย พบว่า
นักเรียนสามรถสรุปความรู้เดิมและเชื่อมโยงความรู้ใหม่ในเรื่องที่เรียนได้ดีขึ้นและส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์การเรียนดี ขึ้นด้วย ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ (วิ ภ าวิ น รุ ่ งฤทธิ์ , 2557, หน้ า 77-78) ได้ ศ ึ ก ษาการพั ฒนาผลสั มฤทธิ ์ ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ
แผนผังมโนทัศน์ พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดการ เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ เรื่องโลกและ
การเปลี่ยนแปลง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการแก้ปัญหาการเชื่อมโยงองค์ความรู้วิ ชา
วิทยาศาสตร์โดยใช้ผังมโนทัศน์ มีความสามารถคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการแก้ปัญหาการเชื่อมโยงองค์ความรู้วิชาวิท ยาศาสตร์ โดย
ใช้ผังมโนทัศน์ มุ่งเน้นให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการโดยนำแ ผนผังมโนทั ศน์มาใช้ร่ว มกับการจัดการเรีย นรู้
นักเรียนเกิดการเชื่อมโยงความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่แล้วเขียนเป็นแผนผังมโนทัศน์ ให้เห็นเป็นภาพรวมที่ชัดเจน เกิดทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ (จุฬาลักษณ์ ภูมิปัญญา, 2550, หน้า 85) ได้ศึกษาการ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคนิคผังกราฟฟิก
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ด้านการคิด วิเคราะห์ พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยด้านการคิดวิเคราะห์ร้อยละ 64.82 และมีจำนวนนัก เรียน ที่ผ่านเกณฑ์
คิดเป็นร้อยละ 36.11 ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 75 ส่วนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ย ร้อยละ 71.02 และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 58.34 ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด คือ ร้อยละ 75 แต่กล่าวว่า
แม้ว่านักเรียนจะมีคะแนนด้าน การคิดวิเคราะห์ไม่ผ่านเกณฑ์แต่เมื่อพิจารณาจากการทำแบบทดสอบย่อยท้ายวงจรปฏิบัติการ
ปรากฏว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามลำดับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการแก้ปัญหาการเชื่อมโยงองค์ความรู้วิ ชา
วิ ท ยาศาสตร์ โ ดยใช้ผั งมโนทั ศน์ มี ค วามพึ งพอใจ โดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก ( X̅ 3.87, S.D. = 0.50) ซึ ่ งสอดคล้ อ งกับ
วัตถุประสงค์ จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการแก้ปัญหาการเชื่อมโยงองค์ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์โ ดยใช้ ผังมโนทัศน์
นักเรียนได้รับการกระตุ้นให้มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติกิจกรรมมีส่วนร่วมและตอบคำถาม ครูให้คำแนะนำ สร้าง
แรงจูงใจให้รางวัล เพื่อกระตุ้นนักเรียน และได้นำแผนผังมโนทัศน์มาใช้ร่วมกับกิจกรรม ให้นักเรียนสามารถสรุปความรู้ ใช้
จินตนาการ ทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและมีความพอใจในกิจกรรมการเรีย นรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ (เกษณี สิมสีดา, 2550, หน้า 92) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่อง
อาหารและสารอาหารโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักร การเรียนรู้ 5 ขั้น ชั้นประถมศึ กษาปีที่ 4 ผลการศึกษา
พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น อยู่ในระดับ มากที่สุด
สรุป การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการแก้ปัญหาการเชื่อมโยงองค์ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ผังมโนทัศน์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความ
พึงพอใจในการเรียนได้มีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้
1.1 การวิจัยการพัฒนากิจกรรมการแก้ปัญหาการเชื่อมโยงองค์ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ผังมโนทั ศน์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น และ
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนในระดับมาก
1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแผนที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการนำไปประยุกต์ใช้ แนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอนได้
2.ข้อเสนอแนะเพื่อทำการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรนำผลการพัฒนากิจกรรมการแก้ปัญหาการเชื่อมโยงองค์ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ผังมโนทัศน์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปเปรียบเทียบกับวิธีการสอนแบบอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ มีประสิท ธิภาพ
ต่อไป
2.2 ควรมีการนำไปทำวิจัยถึ งผลที่ มีต ่อพฤติก รรมการเรียนรู ้ท ี่ เพิ ่มขึ ้นกับกิจกรรมการแก้ปั ญหาการ
เชื่อมโยงองค์ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ผังมโนทัศน์ ร่วมกับเทคนิคอื่น ๆ เช่น ร่วมกับ เทคนิคโครงงาน เทคนิคการมีส่วน
ร่วม เป็นต้น
2.3 ควรมีการนำผลการวิจัยสู่การพัฒนาความสามารถด้านการคิดขั้นสูงตามแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ การคิด เชิงระบบ เป็นต้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศึกษาความพึงพอใจของการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ เรื่อง เมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้ างแข็ง และหยาดน้ำฟ้า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย ที่กำลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ (มีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 85.4/81.9 ผ่านเกณฑ์ 80/80) แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติิฐาน
แบบข้อมูล 2 กลุ่มที่ไม่่อิสระต่อกัน (paired sample t-test) ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์การเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ (x̅ = 18.86±2.03) สูงกว่าก่อนเรียน (x̅ = 7.14±2.21) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 (t-test dependent) และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.46±0.32)
คำสำคัญ : แพลตฟอร์มออนไลน์, ชุดกิจกรรมการเรียนรู้, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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Abstract
The purpose of this research was to develop learning achievement and study the satisfaction after
using learning activity package integrated with online platform on cloud, fog, dew, frost and precipitation
topics for 14 students of primary 5 students in 2nd semester, 2021 academic year, Ban Pa Sak Noi school.
Convenience Sampling was used to select sample group. Research tools consisted of science learning
activity package integrated with online platform (suitable score of high to highest level and efficiency score
at 8 5 . 4 / 8 1 . 9 above 80/ 80 criteria) , lesson plans, learning achievement test and students’ satisfaction
questionnaire. The data were analyzed using percentages, mean, standard deviation, and paired sample ttest. The result revealed that learning achievement after using learning activity package integrated with
online platform (x̅ = 18.86±2.03) was significantly higher than before (x̅ = 7.14±2.21) at the 0.01 statistical
significance level (t-test dependent) and students’ satisfaction was at a high level (x̅ = 4.46±0.3).
Keywords : Online Platform, Science Learning Activity, Learning Achievement

บทนำ
ปัจจุบันองค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ พัฒนาไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้ จึงมิได้
จำกัดอยู่เพียงแค่การถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนสู่ผู้เรียนซึ่งเป็นการเรียนการสอนในระบบห้องเรียนแบบเดิม ๆ แต่ต้องมีการนํา
เทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการส่ งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อการ
สอนทุกรูปแบบ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลร่วมกับการทำเป็นกลุ่มและการนําสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เข้ามาเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัยยิ่งขึ้นจากที่กล่าวมาข้างต้น คงมองเห็นแนวโน้มของแพลตฟอร์มการศึกษา
4.0 ที่ผนวกเอาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เข้ามาใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาเนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ร่วมกับการเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Learning) ซึ่งผู้เรียนเป็นผู้ควบคุมการเรียนรู้ ของตนเอง
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2563: 16 - 17)
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันเช่นนี้ ในปี 2019 โลกของเรายังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ร ะบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ต่อการศึกษาทุกระดับทั่วโลก ทำให้้สถานศึกษา
เกือบทุกแห่งทั่วโลกต้องปดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นผลกระทบต่อเนื่องอย่างกว้า งขวางและเกิดการปรับเปลี่ยนระบบการจัด
การศึกษา โดยการปรับการเรียนสอนในหลายรูปแบบ เกิดระบบการจัดการศึกษาและแนวคิดทางการเรียนการสอนทางไกล
โดยใช้สื่อออนไลน์ เข้ามาช่วยแก้ปัญหาทางการเรียนการสอน ทำให้้สถาบันการศึกษาทุกระดับต้องปรับตัวในสถานการณ์
ปัจจุบัน และต้องเตรียมตัวเพื่ออนาคต (เทื้อน ทองแก้ว. 2563: 1 - 4)
ผลการศึ ก ษาพบว่า ชุด กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ เป็ นนวัต กรรมทางการศึ กษาอย่า งหนึ่ งที่ รวบรวมสื่อ
กระบวนการ และกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ไว้ในชุดหรือกล่องเดียวกัน เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์อย่า งมี
ประสิทธิภาพ นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที ่ เป็นนามธรรมได้ง่ายขึ ้น จากการลงมือปฏิบั ติ นอกจากนี้ชุดกิจกรรมจะช่ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการสอนของครูและส่งเสริมการเรียน ของนักเรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ มีความ
กระตือรือร้นที่จะค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนมีโอกาสในการฝึกทักษะปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ได้ด้วย (อภิญญา
เคนบุปผา. 2546: 114) และผลการศึกษาของ (ดาวประดับ เรืองศิริ. 2563: 1 - 2) เกี่ยวกับการพัฒนาการการพัฒนาแบบใช้
เกมเป็นฐาน ผู้วิจัยได้นำแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีชื่อว่า Vonder Go เป็นแพลตฟอร์มหลักในการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน ซึ่ง
พบว่านักเรียนมัธยมชั้นปีที่ 4/2 ในรายวิชา คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและการออกแบบและเทคโนโลยี มี
99

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 4
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งทำให้ผู้เรียนเกิดการเรี ยนรู้ ที่ มีป ระสิ ทธิภาพ
เพราะเป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและได้ลงมือทำ ทำให้ผู้เรียนเกิดการตื่นตัว มีความตั้งใจ เกิดความ
สนุกสนาน ซึ่งการ เปลี่ยนแปลงส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและเป็นการปรับพฤติกรรมการเรียน และอีกทั้ง
การจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้แ พลตฟอร์ ม ClassDojo สามารถพั ฒ นาผลสั มฤทธิ ์ ท างการเรี ย นได้ สูงขึ ้ น เห็ น ได้ จ ากคะแนน
แบบทดสอบเรื่องสถิติเบื้องต้นของนักศึกษาหลังใช้แพลตฟอร์ม ClassDojo สูงกว่าก่อนใช้แพลตฟอร์ม ClassDojo (ซีตีอัย
เซาะห์ ปูเตะและคณะ. 2561: 428-429)
จากที่กล่าวมาข้างต้นจึ งทำผู้ว ิจัย สนใจที่จะการศึกษาผลการจัดการเรียนรู ้ด้ว ยชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ร ่ว มกั บ
แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง และหยาดน้ำ
ฟ้า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อยโดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ เรื่อง เมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง และหยาดน้ำฟ้า
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อยที่มีต่อชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ เรื่อง เมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง และหยาดน้ำฟ้า

การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง เมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็งและหยาด
น้ำฟ้าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แพลตฟอร์มออนไลน์
ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไว้ตามลำดับต่อไปนี้
1. หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการศึกษาสำหรับประเทศไทย 4.0 เคลตัน ครอสเต็นเซน, 2560
กล่าวไว้ว่า “นักการศึกษาได้ถกเถียงถึงวิธีการอันหลากหลายในการเข้ าถึงเนื้อหาของการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ ในทุก
ระดับว่าจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยชี้ให้เห็นว่าการศึกษาเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นในหรือนอกห้องเรียนออนไลน์ มี
รูปแบบ โครงสร้างชัดเจนหรือไม่ก็ตาม จะหลุดพ้นจากกระบวนการเรียนรู้แบบเดิมที่เคยเป็นมา” นั่นหมายถึงว่า แพลตฟอร์ ม
การศึกษาจะกลายเป็นที่ที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือทำกิจกรรมแลกเปลี่ยน ที่สร้างมูลค่าให้แก่ผ้สู อน
และผู้เรียน ดังนั้นแพลตฟอร์มการศึกษาที่สามารถขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ได้นั้น ควรเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างการเข้าถึงองค์
ความรู้และนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันได้ สะดวกรวดเร็วขึ้นบนโลกออนไลน์
ปีเตอร์ ฟิสก์, 2560 ได้แสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ “Changing the Game of Education” ไว้ว่าจากแนวคิดของการ
ใช้ชีวิตที่ยืนยาวขึ้น "100 Year-Life" ส่งผลให้รูปแบบการเรียนรู้มีบทบาทมากขึ้นใน สังคม โดยเป็นการเรียนรู้ ต่อเนื่องจาก
โรงเรียนและมหาวิทยาลัยสู่การเรียนรู้ ในการทำงานและการเรียนรู้ ตลอด ชีวิต “การศึกษา 4.0” จึงเป็นวิสัยทัศน์ สำหรับ
อนาคตของการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของยุคใหม่ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่มีที่สิ้นสุด ปรับแนวทางการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของการเรียนที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือกระตุ้ น
การเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งนับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับผู้สอนยุคใหม่ในการก้าวผ่านการเรียนการสอนในแพลตฟอร์ มเดิม
เข้ า สู ่ ร ะบบการเรี ย นการสอนแบบใหม่ หรื อ เรี ยกว่ า Education Platform for Thailand 4.0 Education Platform for
Thailand 4.0 จึ ง เป็ น แพลตฟอร์ ม ที ่ จ ะสร้ า งความเท่ า เที ย มและทั ่ ว ถึ ง ด้ า นการศึ ก ษาด้ ว ยเทคโนโลยี ก ารสื ่ อ สาร
(Communication Technology) และทรัพยากรการเรียรู้ แบบดิจิทัล (Digital Learning Resource) เพื่อให้ผู้คนทั้งในเมือ ง
และในพื้นที่ชนบทห่างไกลสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่มี คุณภาพได้โดยสะดวก (ปรียา ผาลิชล, บรรณาธิการ. 2560: 4 - 5)
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สรุปได้ว่า องค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยี การเรียนรู้จึง
มิได้จำกัดอยู่เพียงแค่การถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนสู่ ผู้เรียน ซึ่งเป็นการเรียนการสอนในระบบห้องเรียนแบบเดิม ๆ แต่ต้องมี
การนำเทคโนโลยี มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหา ความรู้ด้วยตนเองจาก
สื่อการสอนทุกรูปแบบ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล ร่วมกับ การทำงานเป็นกลุ่ม และการนำสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
เข้ามาเป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัยยิ่งขึ้น
2. หลักการ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับชุดกิจกรรม
2.1 ความหมายของชุดกิจกรรม
สุคนธ์ สินธพานนท์ (2553 : 14) กล่าวว่าชุดการเรียนการสอน หมายถึง รูปแบบการสื่อสารระหว่างผู้สอน
และผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วยคำแนะนาให้ผู้เรียนทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีขั้นตอนที่เป็นระบบชัดเจนจนกระทั่งนักเรียนสามารถ
บรรลุตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้
เกริก ท่วมกลาง และจินตนา ท่วมกลาง (2555 : 122) กล่าวว่า ชุดการสอนหรือชุดการเรียนรู้หมายถึง
รูปแบบสื่อประสมที่ผลิตขึ้นอย่างเป็นระบบมีความสมบูรณ์เบ็ดเสร็จในตัวเองทั้งเนื้อหาสาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้
แบบประเมินผลการเรียนรู้ คำแนะนำที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนมารวบรวมเป็นชุด เพื่อสะดวกต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและง่ายต่อการจัดกิจกรรมการสอนของครู เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ได้อย่ างมีประสิทธิภาพ
สรุปได้ว่าชุดกิจกรรม หรือชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นรูปแบบสื่อประสมที่ผลิตขึ้นอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้
ประกอบการสอนของครูผู้สอน และใช้สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนซึ่งประกอบด้วยคำแนะนำให้ผู้เรียนทำกิจกรรมต่า ง ๆ
อย่างมีขั้นตอน เพื่อสะดวกต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและง่ายต่อการจัดกิจกรรมการสอนของครู และช่วยเสริมประสบการณ์
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ประโยชน์ของชุดกิจกรรม
ประโยชน์ของชุดกิจกรรม ชุดการเรียนการสอน ชุดการสอน หรือชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีต่อการเรียนการ
สอนมีหลายประการดังนี้ (บุญเกื้อ ควรหาเวช. 2530: 7-8)
1. ช่วยให้ผู้สอนถ่ายทอดเนื้อหาประสบการณ์ที่สลับซับซ้อน และมีลักษณะเป็นนามธรรม ซึ่งผู้สอนไม่
สามารถถ่ายทอดด้วยการบรรยายได้
2. เร้าความสนใจของผู้เรียนต่อสิ่งที่กำลังศึกษา เพราะชุดการสอนจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น ฝึกการตัดสินใจ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4. เป็นการสร้างความพร้อมและความมั่นใจแก่ผู้สอน เพราะชุดการสอนผลิตไว้เป็นหมวดหมู่สามารถหยิบ
ใช้ได้ทันที
5. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพราะสื่อประสม (Multi Media) ที่ได้จัดไว้ในระบบเป็น
การแปรเปลี่ยนกิจกรรมและช่วยรักษาระดับความสนใจของผู้เรียนอยู่ตลอดเวลา
6. แก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคล และส่งเสริมการศึกษารายบุคคลตามความสนใจ ตามเวลา และ
โอกาสที่เอื้ออำนวยแก่ผู้เรียนซึ่งแตกต่างกัน
7. ช่วยขจัดปัญหาการขาดแคลนครู ชุดการสอนทำให้ผู้เรียนเรียนโดยอาศัยความช่วยเหลือจากครูเพียง
เล็กน้อย ทั้งสามารถเรียนด้วยตนเอง ครูคนหนึ่งจึงสามารถสอนนักเรียนได้จำนวนมาก
8. ช่วยนักเรียนให้รู้จุดมุ่งหมายของการเรียนที่ชัดเจนตลอดจนรู้วิธีการที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายเป็นการ
เพิ่มพูนการจูงใจในการเรียน
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9. ชุดการสอนจะกำหนดบทบาทของครูและนักเรียนไว้ชัดเจน ว่าตอนใดใครจะทำอะไรอย่างไร ลดบทบาท
ของการกระทำของครูข้างเดียว นักเรียนได้เรียนรู้โดยการกระทำมากขึ้น
10. ชุ ด การสอน เกิ ด จากการนำวิ ธ ี เชิ งระบบเข้ า มาใช้ เมื ่ อ ได้ ผ่ า นการทดลองจึ ง ทำให้ ก ารสอนมี
ประสิทธิภาพ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กับ

1. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รว่ มกับแพลตฟอร์มออนไลน์ เรื่อง
เมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง และหยาดน้ำฟ้า ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย
2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อยที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ เรื่อง เมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้าง
แข็ง และหยาดน้ำฟ้า

แพลตฟอร์ มออนไลน์เรื่อง เมฆ
หมอก น ้าค้ าง น ้าค้ างแข็ง และ
หยาดนา้ ฟ้า ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียน
ชุมชนบ้ านป่ าสักน้ อย

วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร คือ นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 95 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย จำนวน 14 คน นักเรียนชาย
7 คน นักเรียนหญิง 7 คน โดยผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ เรื่อง เมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง และหยาดน้ำฟ้าของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 เมฆ หมอก กิจกรรมที่ 2 น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง และ
กิจกรรมที่ 3 หยาดน้ำฟ้า หาประสิทธิภาพโดยการนำชุดกิจกรรมดังกล่าวนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความ
เหมาะสมของชุดกิจกรรมโดยมีการประเมินด้านชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้และด้านแพลตฟอร์มออนไลน์
พบว่า ชุดกิจกรรมมีความเหมาะมากถึงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.33 – 4.67 จากนั้นทำการแก้ไขปรับปรุงชุดกิจกรรมตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและพิจารณาจากการทำแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและแบบทดสอบท้ายบทเรียนโดยใช้เกณฑ์
80/80 (E1/E2) พบว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 85.4/81.9
2. แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 3 แผน มีขั้นตอนในการจัดกิจกรรม 5 ขั้นตอน ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ตาม
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุ้นความสนใจ ขั้นที่ 2 สำรวจหาค้นหา ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้
ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ ขั้นที่ 5 ขั้นตรวจสอบผล เนื้อหาสาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจ
องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง ลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เรื่อง เมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็งและ
หยาดน้ำฟ้า โดยมีการนำแพลตฟอร์มออนไลน์มาใช้แต่ละขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
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ตารางที่ 1 แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้แต่ละขั้นตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
(5Es Instructional Model)
แพลตฟอร์มออนไลน์
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
ขั้นสร้างความสนใจ
แบบทดสอบก่อนเรียน
เกมกระตุ้นความสนใจ
เกมกระตุ้นความสนใจ
(Engagement)
แพลตฟอร์ม Vonder Go แพลตฟอร์ม Wordwall
แพลตฟอร์ม Wordwall
ขั้นสำรวจและค้นหา
ใบกิจกรรม บันทึกผลการ
ใบกิจกรรม บันทึกผลการ
(Exploration
ทดลองแพลตฟอร์ม Live
ทดลอง แพลตฟอร์ม Live
worksheets มอบหมาย
worksheets มอบหมาย
ผ่าน Class Dojo
ผ่านแพลตฟอร์ม Class
Dojo
ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป
(Explanation)
ขั้นขยายความรู้
ใบงานแพลตฟอร์ม Live
(Elaboration)
worksheets มอบหมาย
ผ่านแพลตฟอร์ม Class
Dojo
ขั้นประเมิน
ใบงานแพลตฟอร์ม Vonder ใบงานแพลตฟอร์ม Live
แบบทดสอบหลังเรียน
(Evaluation)
Go
worksheets มอบหมาย
แพลตฟอร์ม Vonder Go
ผ่านแพลตฟอร์ม Class
Dojo
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง เมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็งและหยาดน้ำฟ้า มี
ลักษณะเป็นแบบปรนัย เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว จำนวน 10 ข้อ และแบบปรนัย แบบเติมคำ จำนวน 3 ข้อ
นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้อ ง (Index of item objective congruence: IOC) คัดเลือ ก
แบบทดสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 นำไปทดลองกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 8 คน
เพื่อหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอำนาจจำแนก (r) เป็นรายข้อแบบอิงเกณฑ์ จากนั้นคัดเลือกแบบทดสอบที่ ผ่านเกณฑ์ ที่มี
ค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.8 และค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 1 นำไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจริงต่อไป
4. แบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนเป็นแบบสอบถามที่ใช้มาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) มีเกณฑ์ 5 ระดับ จำนวน 7 ข้อ นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ทำการ
ความสอดคล้อง (Index of item objective congruence: IOC) แล้วคัดเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามแต่ละข้อ
ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยข้ออนุมัติการเก็บข้อมูลตามลำกับขี่นตอน และดำเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ทำการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่
5 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้วบันทึกคะแนนที่ได้จากการทดสอบ
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2. ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลาในการสอน 6 ชั่วโมง ใช้วิธีการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ เรื่อง เมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง และหยาดน้ำฟ้า
3. ทำการทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
4. ตรวจให้คะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบ ถามความพึงพอใจ แล้วนำ
คะแนนมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาค้นคว้าผู้วิจัยได้วิเคราะห์โดยใช้สถิติและสูตรประกอบการคำนวณ ดังนี้
1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือศึกษา
1.1 หาค่าความเหมาะสม ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์และแผนการจัดการเรียนรู้ โดย
ใช้แบบประเมินเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
1.2 หาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้รว่ มกับแพลตฟอร์มออนไลน์
1.3 หาค่าดัชนีความสอดคล้อง หาค่าความยาก (p) และค่าอำนาจจำแนก (r) ของข้อคำถามแต่ละข้อใน
แบบทดสอบ
1.4 หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจ
2. สถิติพื้นฐาน ได้แก่
2.1 ค่าร้อยละ (%)
2.2 ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ )
2.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ เรื่อง เมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง และหยาดน้ำฟ้า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสัก
น้อย โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test dependent)

ผลการวิจัย
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน-หลัง ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านป่า
สักน้อย โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ เรื่อง เมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง และ
หยาดน้ำฟ้า ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อน-หลั งใช้ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิ ชาวิ ทยาศาสตร์ร ่ว มกั บ
แพลตฟอร์มออนไลน์ เรื่อง เมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง และหยาดน้ำฟ้า
การทดสอบ
SD
Df
t
sig
̅
𝒙
ก่อนเรียน
7.14
2.21
13
16.580**
.000
หลังเรียน
18.86
2.03
*P<0.01
จากตารางที่ 2 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 7.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.21 และ
หลังเรียน 18.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.03 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่าผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
ของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย เกี่ยวกับชุดกิจกรรม
การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ เรื่อง เมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง และหยาดน้ำฟ้า ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจเกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ เรื่อง เมฆ หมอก
น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง และหยาดน้ำฟ้า
ด้านความพึงพอใจ
1. ด้านความรู้ที่ได้รับ
2. ด้านกิจกรรมในชั้นเรียน
3. ด้านการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์
4. ด้านเวลาในการจัดการเรียนรู้
สรุปผลการประเมิน

x̅
4.21
4.18
4.64
4.71
4.46

S.D.
.80
.45
.14
.83
.32

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

จากตารางที ่ 3 พบว่ า นั ก เรี ยนมีค วามพึ งพอใจในการจั ดการเรี ยนการสอน โดยใช้ ช ุ ด กิ จกรรมการเรี ย นรู ้วิชา
วิทยาศาสตร์ร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ เรื่อง เมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง และหยาดน้ำฟ้า ในภาพรวมอยู่ระดับมาก (x̅
= 4.46±0.32) โดยมีประเด็นประเมินที่มีความพึงพอใจสูงสุดในด้านเวลาในการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.71 รองลงมา
เป็นด้านการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64

อภิปรายผล
จากผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ เรื่อง เมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้ างแข็งและหยาด
น้ำฟ้า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย สำคัญ ทางสถิติ ที่ ระดั บ .01 และผลการศึกษาความพึ งพอใจต่อชุ ดกิจกรรมการเรียนร่ว มกั บ
แพลตฟอร์มออนไลน์ พบว่ามีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ระดับมาก (x̅ = 4.46)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ เรื่อง เมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็งและหยาดน้ำฟ้า คะแนนเฉลี่ยของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เป็นผลจากการปรับแนวทางการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมของการเรียนที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือกระตุ้นการ
เรียนรู้ของผู้เรียนผ่านการเรียนการสอนในแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับ (เมษา นวลศรี. 2564: 90) ซึ่งศึกษาผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิจัยทางการศึกษาของกลุ่มทดลองระหว่างก่อนและหลั งการจัดการเรียนรู้แ บบ
ผสมผสาน พบว่า โดยภาพรวมคะแนนหลังเรียนที่ผ่านการจัดการเรียนรู้ แบบผสมผสานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย สำคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายเนื้อหาย่อย ก็พบว่า คะแนนหลังเรียนที่ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานทุก
เนื้อหาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 เช่นกัน รวมทั้งวิจัยโดยใช้ google classroom เป็นสื่อ เรื่อง
ของไหล (อรพรรณ นวลจันทร์และ อัมพร วัจนะ. 2564: 112 - 115) ยังพบว่าเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและ
หลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกับแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ เรื่อง เมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็งและหยาดน้ำฟ้า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 หมายความว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจในระดับมาก ทั้งนี้การใช้ แพลตฟอร์มอื่นเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อดึงดูดความสนใจเพื่อให้นักเรียนอยาก
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ปฏิบัติกิจกรรมมากขึ้น นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมทำให้นักเรียน ไม่เกิดความเบื่อหน่ายที่จะเรียน และมีความ
กระตือรือร้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (อรพรรณ นวลจันทร์และ อัมพร วัจนะ. 2564: 112 - 115) จากผลการศึกษาความ
พึงพอใจของผู้เรียนต่อชุดกิจกรรมวีดีโอสาธิตการทดลอง เรื่องของไหล โดยใช้ Google Classroom เป็นสื่อ ร่วมกับการสอน
แบบสืบเสาะ (5E) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (4.54±0.60) ผลวิจัยดังกล่าว
ยังสอดคล้องงานวิจัยของ (อริยาภรณ์ ขุนปักษี. 2561: 81 - 84) ที่ได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้ชุดกิจ กรรม พบว่า
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ต่อชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้การ
เรียนรู้แบบร่วมเทคนิค STAD และเทคนิค TGT สรุปได้ว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ และการ
เรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD และเทคนิค TGT อยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.53, S.D. = 0.57) (Mean = 4.70, S.D. =
0.44) ตามลำดับ

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาปัญหาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ เรื่อง เมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้ างแข็ง และหยาดน้ำฟ้า ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1. การเรียนรู้โดยการผสมผสานกับแพลตฟอร์มออนไลน์ ผู้สอนควรมีการศึกษาแพลตฟอร์มออนไลน์นั้น ๆ ให้รู้อย่าง
รอบด้าน อาทิ การสร้างภาระงาน รูปแบบ การส่งงาน และการวัดประเมินผล
2. ผู้วิจัยควรนำกรวิจัยปรับใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่จ ำนวนมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
1. ผู้สอนสามารถออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที ่ผสมผสานกับ แพลตฟอร์ มออนไลน์ให้เหมาะสมกั บบริบ ทของ
โรงเรียนหรือสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างความสนใจให้แก่ผู้เรียน
2. ผู้สอนสามารถนำชุดกิจกรรมร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ ปรับใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ มี ความพร้อมและ
ความคุ้นเคยด้านการใช้แพลตฟอร์ม
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้กล้วยไข่ธัญพืช บ้านปรึกมะกรูด จำนวน 2 สูตร ได้แก่ 1 สูตร
กระยาสารทพอดีคำ และสูตร 2 มะพร้าวเสวย มีส่วนผสมของ ข้าวพองธรรมดา: ข้าวพองสมุนไพร: ถั่วลิสง: เมล็ดฟักทอง:
เมล็ดทานตะวัน: ลูกเกด: อัลมอนสไลด์: กล้วยไข่ฉาบ: งาขาว: งาดำ: แบะแซะ: กะทิ: นมสด: น้ำตาลปี๊บ: มะนาว: เกลือ: ครีม
เทียม: น้ำมะพร้าว: นมข้นหวาน ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ ประกอบด้วย โปรตีน ไขมัน ความชื้น
ไฟเบอร์ เถ้า คาร์โบไฮเดรต พลังงานทั้งหมด ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์คุกกี้กล้วยไข่ธัญพืช
ผลการวิจัยพบว่า
คุกกี้กล้วยไข่ธัญพืช สูตร 1 สูตรกระยาสารทกล้วยไข่พอดีคำและสูตร 2 สูตรมะพร้าวเสวย มีสีสันและรูปทรงที่
สวยงาม มีรสชาติหวานเหมาะสมกับการผลิตคุกกี้กล้วยไข่ธัญพืช คุกกี้กล้วยไข่ธัญพืชสูตร 1 กระยาสารทกล้วยไข่พอดีคำมี
คุณค่าทางโภชนาการ: ปริมาณโปรตีน ไขมัน ความชื้น ไฟเบอร์ เถ้า คาร์โบไฮเดรต และพลังงานทั้งหมด เท่ากับ ร้อยละ
21.8±0.65, 21.89±0.60, 0.08±0.047, 5.71 ±0.36, 2.20±0.18, 48.30±0.30, 299.86 กิโลแคลอรี่/ 100 กรัม ตามลำดับ
และสูตร 2 มะพร้าวเสวยมีคุณค่าทางโภชนาการ:ปริมาณโปรตีน ไขมัน ความชื้น ไฟเบอร์ เถ้า คาร์โบไฮเดรต และพลังงาน
ทั้งหมด เท่ากับ ร้อยละ 15.9±0.34, 23.91±0.74, 0.19±0.048, 1.75±0.10, 2.31±0.05, 55.59±0.84, 308.16 กิโลแคลอ
รี่/ 100 กรัม ตามลำดับ ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสผู้ประเมินมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์คุกกี้กล้วยไข่ธัญพืชสูตร 2
สูตรมะพร้าวเสวยมากกว่า สูตร 1 สูตรกระยาสารทกล้วยไข่พอดีคำ โดยมีความชอบอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.86)
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Abstract
The objective of this research is to develop a product of whole grains with ladyfinger banana
cookies. There are 2 formulas, such as formula 1 is kayasart ball ( F1) and formula 2 ( F2) is coconut toffy.
The ingredients of formula 1 and 2 consist of plain puffed rice: herb puffed rice: peanuts: pumpkin Seed:
sunflower seed: raisin: sliced almond: crispy ladyfinger banana: white sesame: black sesame: bae sae:
coconut milk: fresh milk: palm sugar: lemon: salt: non-dairy creamer: coconut milk: sweetened milk with
different ratios. The nutritional value studies consisted of protein, fat, moisture, fiber, ash, carbohydrates,
and total energy. The sensory quality assessment of ladyfinger banana cookies was evaluated.
The results showed that the whole grains of ladyfinger banana cookies of formula 1 is kayasart ball
and formula 2 is coconut toffy, which has a good color and shape. It has a sweet taste that is suitable for
the whole grains of ladyfinger banana cookies. The F1 has nutritional value: protein, fat, moisture, fiber,
ash, carbohydrates, total energy equal to 21. 8±0. 65, 21. 89±0. 60, 0. 08±0. 047, 5. 71 ± 0. 36, 2. 20±0. 18,
48.30±0.30 %, and 299.86 Kcal/100 g., respectively. The F2 has has nutritional value: protein, fat, moisture,
fiber, ash, carbohydrates, total energy equal to 15.9±0.34, 23.91±0.74, 0.19±0.048, 1.75±0.10, 2.31±0.05,
55. 59±0. 84, and 308. 16 Kcal/ 100 g. , respectively. The sensory quality assessment of ladyfinger banana
cookies in type 2 is more than type 1 at a high level (𝑥̅ =3.86).
Keywords: Nutritional value, Whole grains with ladyfinger banana cookies, Community Enterprises

บทนำ
ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบในการทำงานแข่งกับเวลาทำให้ไม่มีเวลาใส่ใจกับอาหารที่บริโภค คนส่วน
ใหญ่เน้นที่ความสะดวกรวดเร็วเช่นอาหารจานด่วนได้แก่มันฝรั่งทอดเบอร์เกอร์และน้ำอัดลมทำให้เกิดปัญหาสุขภาพต่า งๆเช่น
โรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงเป็นต้นจึงทำให้ผู้บริโภคหันมาให้ความใส่ใจกับอาหารที่บริโภคเพิ่มมากขึ้น และเริ่ม
หันมารับประทานผักผลไม้และธัญพืชเช่นข้าวซ้อมมือถั่วซึ่งอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารวิตามินเกลือแร่และสารต้านอนุ มูลอิสระ
อาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งเป็นอาหารที่รับประทานได้ทันทีสะดวกและมีประโยชน์ต่อร่ างกายส่วนประกอบหลักคือธัญพืชชนิด
ต่างๆเช่นถั่วงาและส่วนผสมรองคือสารให้ความหวานได้แก่กลูโคสไซรับ เป็นต้น (วิลาสินี , 2553)
การพัฒนานวัตกรรมอาหารในกลุ่มอาหารเสริมสุขภาพในรูปของอาหารฟังก์ ชัน ( functional foods) หมายถึ ง
อาหารที่มากกว่าอาหารซึ่งเป็นการรับประทานเพื่อช่วยในเรื่องของสุขภาพและส่งผลต่อระบบการทำงานของร่างกาย (จิตจุฑา
อยู่ทองและคณะ, 2560) ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปแบบคุกกี้ธัญพืช ก็เป็นผลิตภัณฑ์อีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถใช้ธั ญพื ชต่า งๆ
ในอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อส่วนประกอบการกวนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นของแข็ งค่อนข้างกรอบและมีความมันจาก
ธัญพืชดังนั้นผลิตภัณฑ์คุกกี้ธัญพืชที่น่ารับประทานจึงต้องศึกษาสูตรที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้บริโภคพึงพอใจและคำนึ งถึ งสุขภาพ
เป็นหลักโดยผลิตภัณฑ์จะต้องมีค ุณค่าทางโภชนาการที่จำเป็นสำหรับร่างกายให้ครบถ้วน และยังตรงตามเป้าหมายของ
ผู้บริโภคที่ชอบความแปลกใหม่ความทันสมัยและความสะดวกรวดเร็วในการรับประทาน
คณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้ธัญพืช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้กล้วยไข่ธัญพืช เพื่อศึกษา
คุณค่าทางโภชนาการ และประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์คุกกี้ธัญพืชที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและเป็น
ผลิตภัณฑ์ทางเลือกของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมแนวทางการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนอีกด้วย
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้กล้วยไข่ธัญพืชจากสูตรกระยาสารทกล้วยไข่พอดีคำและสูตรมะพร้าวเสวย
2. เพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์คุกกี้กล้วยไข่ธัญพืช
3. เพื่อประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์คุกกี้กล้วยไข่ธัญพืชจากสูตรกระยาสารทกล้วยไข่ พอดี คำ
และสูตรมะพร้าวเสวย

สมมุติฐานของการวิจัย
ผลิตภัณฑ์คุกกี้กล้วยไข่ธัญพืชจากสูตร 1 กระยาสารทกล้วยไข่พอดีคำ และสูตร 2 มะพร้าวเสวยมีผลต่อปริมาณ
โปรตีน ปริมาณไขมัน ปริมาณความชื้น ปริมาณไฟเบอร์ปริมาณเถ้า ปริมาณคาร์โบไฮเดรต และพลังงานทั้งหมด

วิธีดำเนินการวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้กล้วยไข่ธัญพืชของวิสาหกิจชุมชนบ้านปรึกมะกรูด ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุงจังหวัด
กำแพงเพชร มีวิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้กล้วยไข่ธัญพืช (ดัดแปลงจาก สุกัญญา จันทเกตุ , 2563)
วัตถุดิบในการทำคุกกี้ 2 สูตร
สูตร 1 กระยาสารทกล้วยไข่พอดีคำ คือข้าวพองธรรมดา ข้าวพองสมุนไพร (ข้าวเหนียวดำ, อัญชัน) ถั่วลิสงเมล็ด
ฟักทอง เมล็ดทานตะวัน ลูกเกด แอลมอนสไลด์ เม็ดมะม่วงหิมพานกล้วยไข่ฉาบงาขาวงาดำแบะแซ กะทิ (หัว+หาง) น้ำตาล
ปี๊บ นมสด มะนาวและ เกลือ
สูตร 2 มะพร้าวเสวยคุกกี้กล้วยไข่ธัญ พืช คือ ข้าวพองธรรมดา ข้าวพองสมุนไพร (ข้าวเหนียวดำ, อัญชัน) ถั่วลิสง
เมล็ดฟักทอง เมล็ดทานตะวัน ลูกเกด แอลมอนสไลด์ เม็ดมะม่วงหิมพานกล้วยไข่ฉาบงาขาวงาดำแบะแซ กะทิ (หัว+หาง)
น้ำตาลปี๊บ มะนาว เกลือ ครีมเทียม น้ำมะพร้าว และนมข้นหวาน
การเตรียมข้าวพองสมุนไพร
ข้าวเหนียวดำ นำข้าวแช่ในน้ำสะอาดเป็นเวลา 3 ชั่วโมง นึ่งเป็นเวลา 25 นาทีและกลับข้าวเพื่อที่จะให้ข้าวสุกทั่วกัน
ผึ่งข่าวให้เย็น นำไปเกลี่ยในถาดเพื่อไม่ให้ข้าวติดกันนำไปแช่ตู้เย็น 1 คืน นำข้าวตากให้แห้งเป็นเวลา 2 วัน ที่แช่ตู้เย็นมาตาก
แดดและคอยกลับข้าวอยู่เสมอเพื่อให้แห้งโดยทั่วกัน
ข้าวเหนียว กข 6นำข้าวแช่ในน้ำสมุนไพร ทั้ง 2 สี ได้แก่ ข้าวพองสมุนไพรอัญชันข้าวพองสมุนไพรใบเตย ที่อัตราส่วน
1:1นำข้าวแช่ในน้ำสมุนไพรที่เตรียมไว้ เป็นเวลา 3 ชั่วโมง เมื่อแช่ข้าวครบกำหนดเวลาให้นำข้าวไปนึ่งเป็นเวลา 25 นาทีและ
กลับข้าวเพื่อที่จะให้ข้าวสุกทั่วกัน ผึ่งข่าวให้เย็น นำไปเกลี่ยในถาดเพื่อไม่ให้ข้าวติดกันนำไปแช่ตู้เย็น 1 คืน นำข้าวตากให้แห้ง
เป็นเวลา 2 วัน ที่แช่ตู้เย็นมาตากแดดและคอยกลับข้าวอยู่เสมอเพื่อให้แห้งโดยทั่วกัน
การทำข้าวพองสมุนไพร คั่วข้าวเพื่อทำข้าวพองข้าวที่แห้งจากการตากแดดให้แห้งนำมาคั่วในกระทะโดยไม่ใช้น้ำมัน
หลังจากนั้นเราจะได้ข้าวพองสมุนไพร เพื่อนำไปทำคุกกี้กล้วยไข่ธัญพืชต่อไป
การทำคุกกี้กล้วยไข่ธัญพืช (ดัดแปลงจาก สุกัญญา จันทเกตุ, 2563) การทำคุกกี้กล้วยไข่ธัญพืชจำนวน 2 สูตร มี
อัตราส่วนผสมตามตาราง 1
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ตาราง 1 อัตราส่วนผสมการทำคุกกี้กล้วยไข่ธัญพืช สูตร 1 และสูตร 2
คุกกี้กล้วยไข่
ส่วนผสม

สูตร 1 กระยาสารทพอดีคำ

สูตร 2 มะพร้าวเสวย

ข้าวพองธรรมดา

150 กรัม

150 กรัม

ข้าวพองสมุนไพร

100 กรัม

100 กรัม

ถั่วลิสง

150 กรัม

150 กรัม

เมล็ดฟักทอง

50 กรัม

50 กรัม

เมล็ดทานตะวัน
ลูกเกด

100 กรัม
50 กรัม

100 กรัม
50 กรัม

อัลมอนสไลด์

50 กรัม

50 กรัม

เม็ดมะม่วงหิมพาน

50 กรัม

50 กรัม

กล้วยไข่ฉาบ

100 กรัม

100 กรัม

งาขาว
งาดำ

50 กรัม
50 กรัม

50 กรัม
50 กรัม

แบะแซะ

100 กรัม

100 กรัม

กะทิ (หัว+หาง)

500 กรัม

500 กรัม

นมสด

128 กรัม

-

น้ำตาลปี๊บ

125 กรัม

125 กรัม

มะนาว

1 ช้อนชา

1 ช้อนชา

เกลือ

½ ช้อนชา

½ ช้อนชา

ครีมเทียม

-

50 กรัม

น้ำมะพร้าว

-

250 กรัม

นมข้นหวาน

-

200 กรัม

วิเคราะห์ปริมาณโปรตีนโดยใช้วิธีKjeldahl Method (AOAC, 2000) การย่อย (Digestion) ชั่งตัวอย่างและบด
ให้ละเอียด 2 กรัม ใส่ลงใน Kjeldalh flask เติม Mixed catalyst: CuSO4 0.1 กรัมและ NaSO4 ปริมาณ 2 กรัม และ conc.
H2SO4 ปริมาณ 25 กรัม ย่อยจนฟอง แล้วเพิ่มความร้อนที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส จนกระทั่งสารละลายใส ทิ้งไว้ให้เย็น
การกลั่น (Distillation) เติมน้ำกลั่นลงในหลอดย่อย 10-15 มิลลิลิตร นำหลอดย่อยมาต่อเข้ากับเครื่องกลั่น เติม 40% NaOH
40-50 มิลลิลิตร นำ receiving flask ที่มี 4% boric acid อยู่ 20 มิลลิลิตร และเติม indicator เรียบร้อยแล้ว มารองรั บ
สารละลายที่กลั่นได้ กลั่นจนได้สารละลายประมาณ 25 มิลลิลิตร หาปริมาณโปรตีน ทำการไทเทรตสารละลายที่ก ลั่นได้ด้วย
0.1 N HCl จนกระทั่งสีเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีม่วงอมชมพู ทำ blank โดยไม่ต้องใส่ตัวอย่าง คำนวณหาปริมาณโปรตีนจาก
สูตร
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การคำนวณหาปริมาณโปรตีนจากสูตร
สูตร % N2=

(𝑽𝟏−𝑽𝟐)×𝑵×𝒇𝟏𝟒𝟎𝟎
𝑬 𝒎𝒈

V1 = ปริมาตรกรดที่ใช้ในการไทเทรต
V2 = ปริมาตรกรดที่ใช้ในการไทเทรต Blank
N = Normality ของกรด
F = ค่า factor ของกรด (ในกรณีที่เตรียมจากกรดเข้มข้นและมีการ Standardized)
E = น้ำหนักของสารตัวอย่าง หน่วยเป็นมิลลิกรัม
%P = %N2 x 6.25
วิเคราะห์ปริมาณไขมันโดยวิธี Soxhlet (AOAC, 2000) นำขวดกลมสำหรั บ การหาปริมาณไขมั น ซึ ่ งมี ข นาด
ความจุ 250 มิลลิลิตร ใส่ในตู้อบไฟฟ้า ทิ้งไว้ให้เย็นในโถดูดความชื้น และชั่งน้ำหนักที่แน่นอน ชั่งตัวอย่างบนกระดาษกรอง
น้ำหนัก 2 กรัม ห่อให้มิดชิดใส่ลงในหลอดสำหรับใส่ตัวอย่าง นำหลอดตัวอย่างใส่ลงใน Soxhlet เติมสารตัวทำละลายปิโต
เลียม อีเทอร์ ลงในขวดหาไขมัน ประมาณ 150 มิลลิลิตร แล้ววางบนเตา ติดตั้งชุดกลั่นไขมัน พร้อมทั้งเปิดน้ำหล่ออุปกรณ์
ควบแน่นและเปิดสวิทซ์ให้ความร้อน ปรับความร้อนให้หยดของสารทำละลายกลั่นตัวจากอุปกรณ์ควบแน่นด้วยอัตรา 150
หยดต่อนาที เป็นเวลา 6 ชั่วโมงแล้ว นำหลอดใส่ตัวอย่างออกจาก Soxhlet ทิ้งให้ตัวทำละลายไหลจาก Soxhlet ลงในขวดก้น
กลมจนหมด ระเหยตัวทำละลายออกด้วยเครื่องระเหยแบบสุญญากาศ นำขวดหาไขมันไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส
จนแห้ง ทิ้งให้เย็นในโถดูดความชื้น ชั่งน้ำหนัก แล้วอบซ้ำนานครั้งละ 30 นาที จนกระทั้งผลต่างของน้ำหนักทั้งสองครั้ ง
ติดต่อกันไม่เกิน 1-3 มิลลิกรัม คำนวณหาปริมาณไขมันจากสูตร
%Fat =(𝐁−𝐀)
× 𝟏𝟎𝟎
𝐂
เมื่อ A = น้ำหนักบีกเกอร์ก่อนทำการสกัด B = น้ำหนักบีกเกอร์หลังทำการสกัด และ C = น้ำหนักตัวอย่าง
วิ เ คราะห์ป ริมาณความชื ้ นโดยวิ ธ ี Air Oven Method (AOAC, 2000) อบถ้วยอะลูมิเนียมในตู้อบไฟฟ้า ที่
อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เวลา 2 ชั่วโมง นำออกจากตู้อบ ใส่ลงในโถดูดความชื้น จนกระทั่งอุณหภูมิของภาชนะเท่ากับ
อุณหภูมิห้อง แล้วจึงชั่งน้ำหนัก ทำซ้ำจนได้ผลต่างของน้ำหนักที่ชั่งสองครั้งไม่เกิน 1-3 มิลลิกรัม ชั่งตัวอย่างให้ได้น้ำหนัก
แน่นอน 1-3 กรัมใส่ลงในภาชนะหาความชื้นซึ่งทราบน้ำหนักที่แน่นอน แล้วนำไปอบในตู้อบไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 105 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 4-5 ชั่วโมง นำออกจากตู้อบใส่โถดูดความชื้น แล้วชั่งน้ำหนักภาชนะพร้อมตั วอย่าง จากนั้นนำกลับไปเข้า
ตู้อบและทำซ้ำเช่นเดิมจนได้ผลต่างของน้ำหนักทั้งสองครั้งติดต่อกันไม่เกิน 1-3 มิลลิกรัม การคำนวณหาปริมาณความชื้นจาก
สูตร
𝑴 −𝑴

ปริมาณความชื้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ = น้ำหนั𝟏กตัวอย่𝟐าง 𝒙100
เมื่อ M1 คือ น้ำหนักตัวอย่างก่อนอบ และ M2 คือ น้ำหนักตัวอย่างหลังอบ
วิเคราะห์ปริมาณไฟเบอร์โดยวิธี Crude fiber (AOAC, 2000) ชั่งตัวอย่างที่มีไขมันไม่เกินร้อยละ 1 หรือตัวอย่าง
ที่สกัดไขมันออกเรียบร้อยแล้ว 1 กรัม (W1) ใส่บีกเกอร์ขนาด 500 มิลลิลิตร ปิเปตสารละลายกรดซัลฟิวริกความเข้ มข้นร้อย
ละ 1.25 จำนวน 200 มิลลิลิตร ด้วยกระบอกตวง ใส่บีกเกอร์ที่มีตัวอย่าง นำไปต้มบนเตาไฟฟ้า โดยปิดปากบีกเกอร์ด้วยขวด
แก้วกลมขนาด 500 มิลลิลิตร บรรจุน้ำกลั่น เพื่อป้องกันการระเหยของสารละลาย เมื่อเริ่มเดือดจับเวลา 30 นาที กรองทันที
ด้วยกรวยบุชเนอร์ที่มีกระดาษกรองเบอร์ 541 (W2) (ที่ผ่านการอบให้แห้ง และทราบน้ำหนักที่แน่นอน) โดยใช้แรงสุญญากาศ
ผ่านขวดแก้วสำหรับกรองดูด ฉีดล้างสิ่งที่เหลือบนบีกเกอร์ ด้วยน้ำร้อนหลายๆ ครั้ง ลงในกรวยบุชเนอร์ ล้างสิ่งที่ตกค้างบน
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กระดาษกรอง ด้วยน้ำร้ อนจนหมดกรด ทดสอบด้วยสารละลายที่กรองได้ไม่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัส สีน้ำเงินเป็นแดง ตวง
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้นร้อยละ 1.25 จำนวน 200 มิลลิลิตร ใส่บีกเกอร์ขนาด 500 มิลลิลิตร นำไปตั้งบน
เตาไฟฟ้าจนร้อน นำไปใส่ขวดน้ำแล้วฉีดล้างกากบน กระดาษกรองลงในบีกเกอร์ขนาด 500 มิลลิลิตร จนหมด นำไปต้มบนเตา
ไฟฟ้าโดยใช้ขวดก้นกลมปิดปากของบีกเกอร์ให้สนิทเพื่อป้องกันการระเหยของสารละลาย เมื่อเริ่มเดือดจับเวลา 30 นาที กรอง
ทันทีผ่านกรวยบุชเนอร์ซึ่งบุด้วยกระดาษกรอง ฉีดน้ำกลั่นให้แนบสนิทกับกรวยบุชเนอร์แล้วฉีดล้างสิ่งที่เหลือบนบี กเกอร์ ด้วย
น้ำร้อนหลายๆ ครั้ง ลงในกรวยบุชเนอร์ ล้างสิ่งที่ตกค้างบนกระดาษกรองด้วยน้ำร้อนจนหมดด่างทดสอบด้วยสารละลายกรอง
ได้ไม่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสแดงเป็นสีน้ำเงิน นำกระดาษกรองวางบนถ้วยกระเบื้อง (W3) นำไปอบที่ตู้อบลมร้อนอุณหภูมิ 105
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ทำให้เย็นในโถดูดความชื้น ชั่งน้ำหนัก (W4) เผาถ้วยกระเบื้องพร้อมกระดาษกรองที่อบ
เรียบร้อยแล้วในเตาเผา อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ทำให้เย็นลงในโถดูดความชื้น ชั่งน้ำหนัก (W5)
คำนวณหาปริมาณไฟเบอร์จากสูตร
ปริมาณไฟเบอร์ (%) =

(w4−w3−w2)−(w5−w3)
w1

× 100

เมื่อ
W1 คือ น้ำหนักตัวอย่าง (กรัม) W2 คือน้ำหนักกระดาษกรอง (กรัม) W3 คือน้ำหนักถ้วยกระเบื้อง (กรัม) W4 คือ
น้ำหนักถ้วยกระเบื้อง กระดาษกรอง และกากหลังการอบแห้ง (กรัม) และ W5 คือน้ำหนักถ้วยกระเบื้อง และกากหลังจากการ
เผา (กรัม)
วิเคราะห์ปริมาณเถ้า (AOAC, 2000) เผาถ้วยกระเบื้องเคลือบในเตาเผาที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส นาน 3
ชั่วโมง นำออกจากเตาเผาเก็บไว้ในโถดูดความชื้น ปล่อยให้เย็นลงจนถึงอุณหภูมิห้อง ชั่งน้ำหนัก บันทึกผล ทำซ้ำเช่นเดียวกับ
ข้อ 1 จนกระทั่งน้ำหนักคงที่ (ผลต่างของน้ำหนั กที่ชั่งสองครั้งไม่เกิน 1-3 มิลลิกรัม) หาค่าเฉลี่ย บันทึกผล (W1) ชั่งตัวอย่าง
อย่างละเอียดประมาณ 2 กรัม ลงในถ้วยกระเบื้องเคลือบ เผาบนเตาไฟฟ้าจนหมดควัน นำไปเผาที่อุณหภูมิ 550 องศา
เซลเซียส จนกระทั่งได้เถ้า สีอ่อน หรือสีขาวสม่ำ เสมอ นำออกจากเตาเผา เก็บในโถดูดค วามชื ้น ปล่อยให้เย็น ลงจนถึ ง
อุณหภูมิห้อง ชั่งน้ำหนัก บันทึกผล ทำซ้ำจนน้ำหนักคงที่ (ผลต่างของน้ำหนักที่ชั่งสองครั้งไม่เกิน 1-3 มิลลิกรัม) หาค่าเฉลี่ย
บันทึกผล (W2) การคำนวณหาปริมาณเถ้าจากสูตร
ร้อยละของปริมาณเถ้า (%) =

(𝑤2 −𝑤1 )×100
𝑠

ปริมาณคาร์โบไฮเดรตโดยการคำนวณ (AOAC, 2000) ปริมาณคาร์โบไฮเดรต (ร้อยละโดยน้ำหนัก) = 100 –
(ร้อยละของความชื้น+ร้อยละของโปรตีน+ร้อยละของไขมัน+ร้อยละของเถ้า+ร้อยละของไฟเบอร์)
ปริมาณพลังงานทั้งหมดของสูตรมาตรฐาน พลังงาน (Kcal/100g) = (ร้อยละไขมันX0.9)+(ร้อยละโปรตีนX4.0)+(
ร้อยละคาร์โบไฮเดรตX4.0)
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยวิธี 5-Point Hedonic Scale โดยให้ผู้ทดสอบชิม ซึ่งเป็นสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านปรึกมะกรูด นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วป มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและประชาชน จำนวน 20 คน
ตอบแบบสอบถามการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส วิธีการทดสอบที่ใช้คือ 5-Point Hedonic Scale วัดระดับการ
ยอมรับของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้บริโภคจะสามารถให้ความพึงพอใจของตนเองโดยการแสดงออกมาในรูประดับการยอมรับ
และไม่ยอมรับผลิตภัณฑ์จากสเกลที่กำหนด วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา (descriptive) ในรูปแบบค่าเฉลี่ย(x̅)ซึ่งใช้
เกณฑ์การให้คะแนนตามช่วงระดับคะแนน (Class Interval) (ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์, 2543) ดังนี้
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ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง คะแนนความชอบในระดับชอบมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง คะแนนความชอบในระดับชอบมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง คะแนนความชอบในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง คะแนนความชอบในระดับไม่ชอบน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง คะแนนความชอบในระดับไม่ชอบน้อยที่สุด

ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง คุณค่าทางโภชนาการของคุกกี้กล้วยไข่ธัญพืช: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปรึกมะกรูด ตำบลท่า
พุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้กล้วยไข่ธัญพืช วิเคราะห์หาคุณค่าทางโภชนาการ ดัง
ตาราง 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของคุกกี้กล้วยไข่ธัญพืช สูตร 1 และสูตร 2
คุณค่าทางโภชนาการ

คุกกี้กล้วยไข่ธัญพืช

โปรตีน

สูตร 1 กระยาสารท พอดีคำ
(ร้อยละ)
21.8

สูตร 2 มะพร้าวเสวย
(ร้อยละ)
15.9

ไขมัน

21.89

23.91

ความชื้น

0.08

0.19

ไฟเบอร์

5.71

1.75

เถ้า

2.20

2.31

คาร์โบไฮเดรต

48.30

55.59

พลังงานทั้งหมด (Kcal/100g)

299.86

308.16

ผลการวิ เคราะห์ ค ุ ณค่ า ทางโภชนาการของคุ ก กี ้ ก ล้ ว ยไข่ ธ ั ญ พื ช พบว่ า สู ต ร 1 สู ต รกระยาสารทพอดี ค ำ
ประกอบด้วย โปรตีน ไขมัน ความชื้น ไฟเบอร์ เถ้า คาร์โบไฮเดรต และพลังงานทั้งหมด (กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัม) มีค่าเท่ากับ
ร้อยละ 21.8±0.65, 21.89±0.60, 0.08±0.047, 5.71 ±0.36, 2.20±0.18, 48.30±0.30, 299.86 ตามลำดับ และสูตร 2 สูตร
มะพร้าวเสวย ประกอบด้วย โปรตีน ไขมัน ความชื้น ไฟเบอร์ เถ้า คาร์โบไฮเดรต และพลังงานทั้งหมด แคลอรี่ต่อ 100 กรัม มี
ค่าเท่ากับ ร้อยละ 15.9±0.34, 23.91±0.74, 0.19±0.048, 1.75±0.10, 2.31±0.05, 55.59±0.84, 308.16 ตามลำดับ
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์คุกกี้กล้วยไข่ธัญพืช
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส
คุณลักษณะ
1.สี
2.กลิ่น

คุกกี้กล้วยไข่ธัญพืช(X̅)
สูตร 1
(สูตรกระยาสารทกล้วยไข่ พอดีคำ)
3.20

สูตร 2
(สูตรมะพร้าวเสวย)
3.90

2.70

3.35
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3.รสชาติ

3.65

4.20

4.เนื้อสัมผัส

2.60

3.95

5.ความชอบโดยรวม

2.90

3.90

3.01

3.86

เฉลี่ย(X̅)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้กล้วยไข่ธัญพืชตามสูตร 1 และสูตร 2 พบว่า ผู้บริโภคมีการยอมรับผลิตภัณฑ์คุกกี้กล้วยไข่
ธัญพืชสูตร 2 สูตรมะพร้าวเสวย มากกว่า สูตร 1 สูตรกระยาสารทพอดีคำมีคุณภาพทางประสาทสัมผัส อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 และ 3.01 ตามลำดับ

อภิปรายผล
งานวิจัยเรื่อง คุณค่าทางโภชนาการของคุกกี้กล้วยไข่ธัญพืช:วิสาหกิจชุมชนบ้านปรึกมะกรูด ตำบลท่าพุทรา
อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร เป็นการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้กล้ วยไข่ธัญพืช ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ และ
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส จำนวน 2 สูตร ได้แก่สูตร 1 สูตรกระนาสารทพอดีคำ และ สูตร 2 สูตรมะพร้าวเสวย
อภิปรายผลการวิจัยดังนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้กล้วยไข่ธัญพืชคุกกี้กล้วยไข่ธัญพืชสูตร 2 สูตรมะพร้าวเสวย มีความ
เหมาะสมในผลิตภัณฑ์คุกกี้กล้วยไข่ธัญพืช โดยปริมาณโปรตีนของคุกกี้กล้วยไข่ธัญพืชสูตรที่ 1 มีมากกว่าสูตรที่ 2 (ร้อยละ21.8
และ 15.9) เนื่องจากในขั้นตอนการผลิตคุกกี้กล้วยไข่ธัญพืชสูตรที่ 1 มีส่วนผสมของนมสด ทำให้มีสารอาหารประเภทโปรตีน
สูง ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ฤทัย เรืองธรรมสิงห์, 2559) ที่พบว่า พุดดิ้งที่ใส่นมสดทั้งหมดมีปริมาณโปรตีนสูง
กว่าพุดดิ้งที่ไม่ได้ใส่นมสด แสดงว่า นมสดมีคุณค่าสารอาหารประเภทโปรตีนสูง ปริมาณไขมันในคุกกี้กล้วยไข่ธั ญพื ช สูตรที่ 2
สูงกว่าสูตรที่ 1 (ร้อยละ 23.91 และ 21.89) เนื่องจากในขั้น ตอนการผลิตคุกกี้กล้วยไข่ธัญพืช สูตรที่ 2 มีส่วนผสมของครีม
เทียมและนมข้นหวาน ทำให้มีปริมาณไขมันสูงสูตรที่ 1 นำครีมเทียมและนมข้นหวาน ใสในส่วนผสม ทำให้ปริมาณไขมันสูง
(นภาพร วรรณรถ, 2562) ปริมาณความชื้นในคุกกี้กล้วยไข่ธัญพืช สูตรที่ 2 สูงกว่าสูตร 1 (ร้อยละ 0.19 และ 0.08) เนื่องจาก
ในขั้นตอนผลิตคุกกี้กล้วยไข่ธัญพืชสูตรที่ 2 มีส่วนผสมของครีมเทียม น้ำมะพร้าว และนมข้นหวาน ทำให้มีความชื้นสูงกว่าสูตร
ที่ 1 โดยปริมาณความชื้นทั้ง 2 สูตร ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโดยทั่วไปของผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแห้ง ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ที่เป็น
ของแห้ง ให้มีความชื้นต้องไม่เกินร้อยละ 6 ถ้ามีความชื้นเกินที่กําหนดอาจทําให้ผลิตภัณฑ์เสี่ยงต่อการเกิดเชื้อ รา (มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน, 2560) ปริมาณไฟเบอร์ของคุกกี้กล้วยไข่ธัญพืชสูตรที่ 1 สูงกว่าสูตรที่ 2 (ร้อยละ 5.71 และ 1.75) เนื่องจาก
ในขั้นตอนผลิตคุกกี้กล้วยไข่ธัญพืชสูตรที่ 2 มีส่วนผสมของครีมเทียม (50 กรัม) น้ำมะพร้าว (250 กรัม) และนมข้นหวาน (200
กรัม) ทำให้มีนำหนักโดยรวมของสูตร 2 มากกว่าสูตร 1 ส่งผลต่อปริมาณไฟเบอร์ของคุกกี้กล้วยไข่ธัญพืช สูตรที่ 2 มากกว่า
สูตรที่ในหน่วยของร้อยละโดยน้ำหนัก ปริมาณเถ้าของคุกกี้กล้วยไข่ธัญพืช สูตรที่ 1 น้อยกว่าสูตรที่ 2 (ร้อยละ 2.20 และร้อย
ละ 2.31) เนื่องจากในขั้นตอนผลิตคุกกี้กล้วยไข่ธัญพืช สูตรที่ 1 ไม่มีส่วนผสมของครีมเทียม น้ำมะพร้าว และนมข้นหวาน จึง
เป็นผลทำให้เถ้าที่เหลืออยู่จากการเผาของสูตรที่ 1 น้อยกว่าสูตรที่ 2 สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Oko and Ugwu, 2011) ที่
วิเคราะห์ว่าปริมาณเถ้าเป็น สารประกอบอนินทรีย์ที่เหลืออยู่หลังจากที่เผาให้สารประกอบอินทรีย์สลายไปหมดแล้ว ซึ่งอาจจะ
บ่งชี้ได้ว่ามีแร่ธาตุมากน้อยเท่าไร โดยปริมาณคาร์โบไฮเดรตในคุกกี้กล้วยไข่ธัญพืช คือ สูตรที่ 2 มากกว่าสูตร 1 (ร้อยละ 55.59
และ 48.30) เนื่องจากในขั้นตอนผลิตคุกกี้กล้วยไข่ธัญพืชสูตรที่ 2 มีส่วนผสมของครีมเทียม น้ำมะพร้าว และนมข้นหวานซึ่ง
เป็นแหล่งพลังงานจึงทำให้ มีป ริ มาณคาร์ โบไฮเดรตมากกว่า สูตรที่ 1 สอดคล้องกับงานวิจัยของ (กิติยา สุเหม, 2564) ที่
พบว่ากัมมี่จากน้ำมะพร้าวมีปริ มาณคาร์โบไฮเดรตมากกว่ากัมมี่รสน้ำผึ้งมะนาว โดยปริมาณพลังงานในคุกกี้กล้วยไข่ธัญพืช
สูตรที่ 2 มีค่ามากกว่าสูตร 1 (308.16 Kcal/100g และ 299.86 Kcal/100g) เนื่องจากในขั้นตอนผลิตคุกกี้กล้วยไข่ธัญพืชสูตร
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ที่ 2 มีส่วนผสมของน้ำมะพร้าว ครีมเทียม และนมข้นหวาน ทำให้ปริมาณไขมัน ความชื้น เถ้าและคาร์โบไฮเดรตสูง เมื่อนำมา
คำนวณปริมาณพลังงานทำให้ คุกกี้กล้วยไข่ธัญพืช สูตรที่ 2 มีค่ามากกว่าสูตร 1
คุกกี้กล้วยไข่ธัญพืช สูตร 2 ผู้ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสจำนวน 20 คน มีความชอบ คุกกี้กล้วยไข่ธัญพืช
สูตร 2 มากกว่า สูตร 1 คุณลักษณะในด้านสี กลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัส ในส่วนผสมของผลิตภัณฑ์คุกกี้กล้วยไข่ธัญ พืช สูตร
2 ประกอบด้วย ข้าวพอง: ข้าวพองสมุนไพร: ถั่วลิสง: เมล็ดฟักทอง: เมล็ดทานตะวัน: ลูกเกด: อัลมอนด์สไลด์: เม็ดมะม่วงหิม
พานต์: กล้วยไข่ฉาบ: แบะแซ: กะทิ: มะนาว: เกลือ: งาดำ: งาขาว: น้ำตาลปี๊บ: ครีมเทียม: นมข้นหวาน: น้ำมะพร้าว ใน
อัตราส่วน 150 กรัม: 100 กรัม: 150 กรัม: 50 กรัม: 100 กรัม: 50 กรัม: 50 กรัม: 50 กรัม: 100 กรัม: 50 กรัม: 50 กรัม: 100
กรัม: 500 กรัม: 125 กรัม: 1 ช้อนชา: ½ ช้อนชา: 50 กรัม: 250 กรัม: 200 กรัม การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี่กล้วยไข่ธัญพืช
สูตร 2 เหมาะสำหรับทำเป็นอาหารว่าง อาหารขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการและเป็น ที่ยอมรั บของ
ผู้บริโภค

ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาการวิเคราะห์หาปริมาณสารอื่น ๆ ในคุกกี้กล้วยไข่ธัญพืช เช่นน้ำตาล เป็นต้น
2. ควรศึกษาชนิดของบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์และอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้นาน
ยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี
แอล (K W D L) เรื่อง งานและพลังงาน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรูปแบบ STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง
เรียนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จำนวน 41 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L) เรื่อง งานและพลังงาน จำนวน 5 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือในรูปแบบ STAD จำนวน 10 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ
หลังเรียนใช้ t-test
ผลการศึกษาพบว่า
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือใน
รูปแบบ STAD มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เท่ากับ 76.94/76.88 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 75/75
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L) เรื่อง งานและ
พลังงาน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรูปแบบ STAD หลังเรียนพบว่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนั ย สำคั ญทางสถิติ ที่
ระดับ .05 และ
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3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้ว ยเทคนิค
KWDL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรูปแบบ STAD พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก
คำสำคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ KWDL, การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

Abstract
This research studied The development of learning achievement in the physics subject by using
The K W D L learning activity set on work and energy together with the collaborative learning management
in STAD format of secondary 4 students. The objective is to develop and find the effectiveness of a set of
learning activities. Comparison of educational achievement before and after learning activities using the
activity set. The study the satisfaction of secondary 4 students following learning management. The sample
groups used in the study consisted of secondary 4/ 2 students, semester 2, academic year 2021,
Sungmenchanupatham School. Amphoe Sung Men, Phrae Province, included about 41 people. The samples
were selected by using purposive sampling. The tool used in the study consisted 5 sets of The K W D L
learning activities set on work and energy, 1 0 STAD collaborative learning management plans, academic
achievement tests, and student satisfaction assessments. The data were analyzed sing mean, percentage,
standard deviation and academic achievements before and after using t-test.
The results showed that
1. K W D L learning activity with STAD collaborative learning management was 76.94/76.88. Which
is higher than 75/75.
2. educational achievement of work and energy for secondary 4 students by using the K W D L
learning activity with STAD Collaborative Learning Management. Moreover, the satisfaction was significantly
higher after school than before at the .05 level.
3. satisfaction of secondary 4 students with there learning management by using the K W D L
learning activity set was a high level of satisfaction.
Keywords : Learning Achievement, K W D L Learning Activity set, Collaborative Learning Management

บทนำ
วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์มีความสำคัญกับมนุษย์ทั้งใน
ชีวิตประจำวันตลอดจนเครื่องมือและเทคโนโลยี ซึ่งผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุษย์ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกมาจากวิทยาศาสตร์ที่
ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่น ๆ ส่งผลให้มนุษย์ได้พัฒนาความคิดอย่างมีเหตุผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์
และคิดอย่างมีวิจารณ์ มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลาย
ประเภทและมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของโลกสมัย ใหม่ (Knowledgebased society) ดังนั้นมนุษย์จึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติและ
เทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถนําความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล มีความสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม (กรมวิชาการ.
2551: 53) ความรู้วิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่นำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แต่ยังช่วยให้คนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการใช้ ประโยชน์ การดูแลรักษาตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลอย่างยั่งยืน และสิ่ง
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สำคัญอย่างยิ่ง คือ ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศและ
ดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมีความสุขซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญคือการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมคนให้อยู่ในสังคม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นทั้ งผู้ ผลิต และผู้บ ริโภคที่ มีประสิ ทธิภาพ ฟิสิกส์เป็น สาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ ที่ มีค วาม
เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์และมีเป้าหมายเช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์ คือ ผลผลิตที่เป็นตัวความรู้และ
กระบวนการที่ให้ได้มาซึ่งความรู้ ความรู้ในทางฟิสิกส์สามารถนำไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติ ความรู้ทา ง
ฟิสิกส์เป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแพทย์ การสื่อสาร การคมนาคม ตลอดจนการนํา
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างเครื่องอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ดี ขึ้น (ศิริขวัญ
สมนึก. 2551: 2)
สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์ การรายงานผลการประเมินของการสอบวัดความรู้นักเรียน
นานาชาติมีการรายงานเป็นคะแนนเฉลี่ยเทียบกับค่าเฉลี่ยขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ซึ่งเป็น
คะแนนมาตรฐาน โดยเปรียบเทียบคะแนนของนักเรียนในประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกัน
ประเทศไทยเป็นกลุ่มที่คะแนนเฉลี่ยวิทยาศาสตร์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย แสดงให้เห็นว่านักเรียนไทยจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ต่ำกว่าระดับพื้นฐานต่ำสุดที่วัยนี้ควรจะรู้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2560) โดยผลการ
จัดการเรียนการสอนโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 วิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 30.29 จากคะแนน เต็ม 100
คะแนน คะแนนต่ำสุดอยู่ที่ 11.00 คะแนนสูงสุดอยู่ที่ 52.50 ส่วนใหญ่ได้คะแนนอยู่ที่ 23.75 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง (สถาบันทดสอบการศึกษา. 2563: 6) จากข้อมูล
ดังกล่าวอาจเกิดจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ด้านตัวผู้เรียนที่ มีปั ญหาในการ
สร้างองค์ความรู้ การเชื่อมโยงความรู้เพื่อแก้ปัญหา ขาดทักษะกระบวนการคิด ไม่มีการศึกษาค้นคว้าเพิ่ มเติ มนอกเหนื อจาก
เวลาเรียน ขาดการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ครูไม่มีสื่อหรือนวัตกรรมที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเพิ่มเติม และผลการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนผลการเรียน เรื่อง งานและพลังงาน ระหว่าง 14 –
20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 63.33 (โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์. 2563: 3) ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดไว้ คือร้อยละ 70
จากข้อมูลผลการวิเคราะห์ดังกล่าว พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ อาจเป็นเพรา ะวิชาฟิสิกส์เป็นสาขาหนึ่งของวิ ชา
วิทยาศาสตร์ที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของธรรมชาติ ซึ่งการจะอธิบายสิ่งเหล่านี้ให้
ชัดเจนจำเป็นต้องใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือ เมื่อนักเรียนที่มีพื้นฐานคณิตศาสตร์อ่อนมาเรียนในวิชาฟิสิกส์
นักเรียนส่วนใหญ่จึงไม่ชอบ การที่นักเรียนขาดทักษะการคิดคำนวณ ขาดการฝึกฝน ขาดความรู้ความเข้าใจในความคิดรวบ
ยอด ส่งผลให้นักเรียนประสบปัญหาในการสร้างองค์ความรู้ ขาดการเชื่อมโยงความรู้เพื่อแก้ปัญหา ขาดทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์ ไม่มีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนอกจากเวลาเรียน ส่งผลทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนต่ำลง ซึ่ง
หากมีวิธีการสอนอย่างเหมาะสมเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนในการทำโจทย์ปัญหาของนักเรียนอาจช่วยให้นักเรียนมีความชอบในการ
เรียนรายวิชาฟิสิกส์มากขึ้น
วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีจุดเด่น คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ ผู้เรียนสามารถฝึกทักษะการคิดได้ด้วยตนเอง การให้ผู้เรียนศึกษาในชุดกิจกรรมทำความเข้าใจด้วยตนเองแล้วนำความรู้
ที่ประมวลผลได้จากชุดกิจกรรมมาใช้ในการทำแบบฝึกในชุดกิจกรรมนั้น ๆ นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง โดยผู้สอน
เป็นเพียงผู้ค่อยให้คำแนะนำและช่วยดึงดูดความสนใจ ส่งผลให้นักเรียนรู้สึกไม่เบื่อ ทั้งเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
และเมื่อนำมาใช้ควบคู่กับเทคนิคการสอนแบบ KWDL ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถ
สติปัญญา ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และทักษะความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ และส่งเสริมการคิ ดเชิง
วิเคราะห์ เชิงสังเคราะห์อย่างเป็นกระบวนการส่งผลให้ผู้เรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ได้อย่างถูกต้อ งมากยิ่ งขึ้น โดยมี
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ขั้นตอนการเรียนรู้ 4 ขั้นตอนดังนี้ ขั้น การเรียนรู้ในสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ ขั้นการเรียนรู้ในสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ ขั้นการ
วางแผนและหาวิธีการหาคําตอบ ขั้นการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ วีระศักดิ์ เลิศโสภา (2544: 5) ได้กล่าวว่าเทคนิค เค ดับเบิลยู ดี
แอล ยังมีความสำคัญในการใช้แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาสติปัญญา พัฒนาทักษะทาง
สังคม พัฒนาทักษะความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ซึ่งจะส่งผลให้เป็นนักแก้ปัญหาที่ดี นอกจากนักเรียนได้
พิจารณาคําถามหรือข้อความที่กำหนดไว้แล้วซึ่งเป็นการกำหนดกรอบแนวคิดพิจารณาข้อ ความไม่ให้ เบี่ ยงเบ นออกนอก
ประเด็นยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้เปรียบเทียบแยกแยะข้อสรุปด้วยตนเองและพัฒนาวิธีคิดให้เป็นระบบขั้นตอน (วีรศักดิ์ เลิศ
โสภา. 2544: 5) จากหลักการและเหตุผลข้างต้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ควบคู่กับเทคนิคการสอนแบบ KWDL เป็นวิธีการสอนเพื่อฝึกและพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบจะ
ทำให้นักเรียนสามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งที่โจทย์ให้คืออะไร แนวทางในการหาคําตอบหรือวิธีคิดที่นําไปสู่คําตอบคืออะไร ต้องทำ
อย่างไรเพื่อให้ได้คําตอบ และคําตอบหรือสิ่งที่ได้หลังการเรียนรู้คืออะไร จะเห็นได้ว่าวิธีการสอนแบบ KWDL จะช่วยให้ผู้เรียน
เกิดกระบวนการเรียนรู้การคิดได้อย่างเป็นขั้นตอนส่งผลไปถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาฟิสิกส์ของผู้เรียนก็จะดียิ่งขึ้น
(ศศิธร แก้วมี. 2555: 14)
จากการศึกษางานวิจัยสอดคล้องกับ จิรากร สำเร็จ (2551: 38) ได้กล่าวว่าเทคนิค KWDI. ช่วยพัฒนาความสามารถ
ในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ทำให้ ผู้ เรียนได้แนวคิดวางแผนอย่า งเป็นระบบทำให้ สามารถแสดงแนวคิ ด และถ่ายทอด
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ออกมาได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้เรียนได้ฝึกทักษะและกระบวนการในการทำความเข้าใจตนเอง การ
วางแผน การตั้งจุดมุ่งหมาย การตรวจสอบและการทำความเข้าใจกับตนเอง (จิรากร สำเร็จ. 2551: 38) และวัชรา เล่าเรียนดี
(2554: 130) ได้กล่าวว่าประโยชน์และความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเทคนิค KWDL ช่วยในการฝึกทักษะการอ่าน การ
เขียน และการคิดวิเคราะห์ สรุปความของผู้เรียน (วัชรา เล่าเรียนดี. 2547: 16) และจากผลการวิจัยของพิมพาภรณ์ สุขพ่วง
(2548: 16) ผลการวิจัยพบว่า ผลการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีสอนแบบ
ร่วมมือกนแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ร่วมกับเทคนิค KWDL หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อวิธีการสอนแบบร่วมมือกนแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ร่วมกับเทคนิค KWDL
พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นด้วยมาก (พิมพาภรณ์ สุขพ่วง. 2548: 16) และผลการวิจัยของศศิธร
แก้วมี (2555: 14) ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการแกโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลัง
การจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค KWDL สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 และความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค KWDL อยู่
ในระดับมาก (ศศิธร แก้วมี. 2555: 14)
จากปัญหาและความสำคัญดังกล่าวส่งผลให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึก ษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ โดยการสร้าง
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L) เรื่อง งานและพลังงาน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
รูปแบบ STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้วย
เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L) เรื่อง งานและพลังงาน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรูปแบบ STAD เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนการใช้ชุดกิจกรรมมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D
L) เรื่อง งานและพลังงาน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรูปแบบ STAD และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L) เรื่อง
งานและพลังงาน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรูปแบบ STAD
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L) เรื่อง
งานและพลังงาน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรูปแบบ STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2. เพื่อเปรียบเที ยบผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนและหลั งเรี ยนการใช้ชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ด้วยเทคนิค เค
ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L) เรื่อง งานและพลังงาน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรูปแบบ STAD ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L) เรื่อง งานและพลังงาน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรูปแบบ STAD

สมมติฐานการวิจัย
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L) เรื่อง งานและพลังงาน ร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือในรูปแบบ STAD ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/ E2 คือ 75/75
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง งานและพลังงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรูปแบบ STAD หลังได้รับการ
จัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรม
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้ว ยเทคนิค
เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรูปแบบ STAD มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี
แอล (K W D L) เรื่อง งานและพลังงาน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรูปแบบ STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาจากเอกสารและงานวิจันที่เกี่ยวข้องไว้ตามลำดับต่อไปนี้
1. หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ลัดดาวัลย์ ใจภักดิ์ดี (2555: 16) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ความสามารถในการ
เรียนโดยการวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 6 ด้าน ของบลูม (Bloom) ได้แก่ ด้านความรู้ ความจําด้านความเข้าใจ ด้านการ
นําไปใช้ ด้านการวิเคราะห์ด้านการสังเคราะห์ และด้านการประเมินค่าที่วัดได้จากคะแนนในการตอบแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน
สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรี ยนรู้ ซึ่งเป็นความสามารถทาง
สติปัญญา ด้านความรู้ ด้านความจํา ความเข้าใจ ซึ่งวัดได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ KWDL
2.1 ความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
สุคนธ์ สินธพานนท์ (2552: 14) กล่าวว่า ชุดการเรียนการสอนหรือชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นนวัตกรรมที่
ครูใช้ประกอบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยผู้เรียนศึกษาและใช้สื่อต่างๆ ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอนสร้า งขึ้น ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นรูปแบบของการสื่อสารระหว่างผู้สอน และผู้เรียนซึ่งประกอบด้วยคำแนะนําให้ผู้เรียนทำกิจกรรมต่า งๆ
อย่างมีขั้นตอนที่เป็นระบบชัดเจน จนกระทั่งนักเรียนสามารถบรรลุตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยผู้เรียนเป็นผู้ศึกษาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนเป็นเพียงที่ปรึกษาและให้คำแนะนําซึ่งในชุดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นปร ะกอบไปด้วยสื่อ
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อุปกรณ์ กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีกิจกรรมเน้นฝึกทักษะการคิดเพื่อเป็นการส่งเสริม ให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิดซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต
สรุปได้ว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง นวัตกรรมการสอนในลักษณะของสื่อประสมที่ครูสร้างขึ้น เพื่อ
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามความสามารถและความสนใจของตนเอง ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ โดยได้จากประสบการณ์หรือการฝึกหัดโดยให้สอดคล้องกับเนื้อหาจุดประสงค์
2.2 ความหมายของกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L)
วัชรา เล่าเรียนดี (2554: 130) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ได้พัฒนามาจากเทคนิค
KWL ของโอเกิล (Ogle, 1986) ที่ต้องอาศัยทักษะการอ่านเป็นพื้นฐาน นั่นคือ นักเรียนต้องความสามารถในการอ่านก่อนจึงจะ
สามารถพัฒนาทักษะการอ่านให้มีคุณภาพมากขึ้น จากการใช้เทคนิค KWL เพื่อใช้สอน การดำเนินการตามลำดับขั้นตอน
KWD หรือ KWDL จะช่วยชี้นําแนวทางการอ่านและหาคําตอบของคําถามสำคัญต่างๆ จากเรื่องนั้น ก่อนจะนำมาใช้ในการ
เรียนรู้ตามความต้องการเทคนิค KWDL ซึ่งมีขั้นตอนการทำงาน 4 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 K (What we know) นักเรียนรู้อะไรบ้าง
ในเรื่องที่จะเรียนหรือสิ่งที่โจทย์บอกให้ทราบ ขั้นที่ 2 W (What we want to know) นักเรียนหาสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ ขั้น
ที่ 3 D (What we do to find out) นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อหาคําตอบตามที่โจทย์ต้องการ และขั้นที่ 4 L (What we
learned) นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
สรุปได้ว่า กิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L) หมายถึง วิธีการที่จะช่วยชี้นำ
แนวทางและพัฒนาแนวทางการอ่านการเขียนและการหาคำตอบของคำถามสำคัญต่างๆ พัฒนาความสามารถในการคิดแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบขั้นตอนกระบวนการและสามารถนำมาปรับปรุงนำไปใช้แก้ปัญหาจากสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้
3. หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
3.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรูปแบบ STAD
วัชรา เล่าเรียนดี (2547: 9 - 11) ได้กล่าวถึงเทคนิคการสอนแบบกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ว่าเป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจัดกลุ่มผู้เรียนที่มีสมาชิ กกลุ่มๆละ 4 - 6 คน โดยคละความสามารถทางการเรียนและเพศ
โดยที่ครูทำการสอนหรือสอนเนื้อหาสาระของบทเรียนทั้งชั้นก่อน และมอบหมายให้แต่ละกลุ่มทำงานตามที่กำหนดตาม
วัตถุประสงค์ในแผนการสอน เมื่อสมาชิกกลุ่มช่วยกันปฏิบัติและทำแบบฝึกหัดหรือทบทวนเนื้อหาตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จ
แล้ว ครูจะให้นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการสอน 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การนำเข้าสู่บทเรียน
ขั้นที่ 2 การนำเสนอบทเรียนต่อทั้งชั้น ขั้นที่ 3 การเรียนกลุ่มย่อย ขั้นที่ 4 การทดสอบกลุ่มย่อย ขั้นที่ 5 การคิดคะแนนในการ
พัฒนาตนเอง และขั้นที่ 6 การยกย่องกลุ่มที่ประสบความสำเร็จ
สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD หมายถึง กระบวนการเรียนรู้กลุ่มละ 4-5 คน คละ
ความสามารถทางการเรียน เก่ง ปานกลาง และอ่อน นักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันได้ร่วมมือช่วยเหลือกันในการเรียนรู้
คนที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือคนที่เรียนอ่อนกว่าเพื่อให้ตนเองและสมาชิกในกลุ่มประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค
ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L) เรื่อง งานและ
พลังงาน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือในรูปแบบ STAD
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- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 ด้าน ดังนี้
1. งาน
2. กำลัง
3. พลังงานกล
4. การอนุรักษ์พลังงานกล
5. เครื่องกล
- ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เรื่อง งานและพลังงาน
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วิธีการดำเนินงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีรายละเอียด ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนสูงเม่น ชนูปถัมภ์ จังหวัดแพร่ จำนวน 66 คน (สายการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ จังหวัดแพร่ จำนวน 41 คน ซึ่ง
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เนื้อหาในการศึกษาค้นคว้า เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู
ดี แอล (K W D L) ร่วมกับการจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือในรูป แบบ STAD วิชาฟิสิกส์ คือ เนื้อหากลุ่มสาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง งานและพลังงาน ประกอบด้วยเนื้อหา 5 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ ชุดกิจกรรมที่ 1 งานและกำลัง
จำนวน 4 ชั่วโมง ชุดกิจกรรมที่ 2 กำลัง จำนวน 2 ชั่วโมง ชุดกิจกรรมที่ 3 พลังงานกล จำนวน 8 ชั่วโมง ชุดกิจกรรมที่ 4 การ
อนุรักษ์พลังงานกล จำนวน 2 ชั่วโมง และชุดกิจกรรมที่ 5 เครื่องกล จำนวน 4 ชั่วโมง รวมจำนวนทั้งหมด 20 ชั่วโมง
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ศึกษา
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (ฟิสิกส์) มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ผลการเรียนรู้ที่ คำอธิบายรายวิชา และหน่วยการ
เรียนรู้จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ฉบับปรับปรุง 2560 ที่จะนำมาสร้างชุดกิจกรรม กำหนดจุดประสงค์การ
เรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ และสื่อแหล่งการเรียนรู้ สร้างชุดกิจกรรมทั้งหมด 5 ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ สร้างแบบประเมินให้มีความเหมาะสมที่ต้องการประเมินโดยใช้แบบประเมินชุดกิจกรรม ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
ในการประเมินความสอดคล้อง และความเหมาะสมของชุด นำชุดกิจกรรมที่สร้างไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางการสอนวิท ยาศาสตร์
จำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไปคืออยู่ในระดับดีถึงดี มาก พิจารณา
เรื่อง ความเหมาะสมของเนื้อหาความสอดคล้องของจุดประสงค์กับกระบวนการเรียนรู้และภาษาที่ใช้ ผลการประเมินค่าเฉลี่ย
ความสอดคล้อง นำชุดกิจกรรมไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเหมือนกลุ่มตัวอย่างจริง จำนวน 9 คน เพื่อหาประสิทธิภาพการ
ทดลอง คือ ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน จากนั้นให้เรียนโดยชุดกิจกรรม เมื่อเรียนเสร็จให้ทำแบบทดสอบหลั งเรี ยน
ทันที หลังจากนั้นทำการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียน เกณฑ์มาตรฐานอย่างน้อย 75/75 นำชุดกิจกรรมไปทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่างจริง จำนวน 41 คน
2. แบบทดสอบ ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการ
วัดผล ประเมินผล ศึกษาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และสาระการเรียนรู้ฟิสิกส์จากหลักสูตร คู่มือครู เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 60
ข้อ โดยแบ่งพฤติกรรมด้านต่างๆ ออกเป็น 4 ด้านคือ ด้านความรู้ ความจำ ด้านความเข้าใจ ด้านการนำไปใช้ และด้านทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นำแบบทดสอบที่สร้างเสร็จแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจ ให้คะแนนและหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) โดยพิจารณาค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป เป็นเกณฑ์การตัดสินคุณภาพด้านตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบและนำแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองกับ
นักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 9 คน เพื่อนำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนกโดยใช้เทคนิค
ร้อยละ 27 ของ จุง เต ฟาน เลือกข้อที่มีความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 และมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป นำ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่คัดเลือกไว้ไปทดสอบกับนั กเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 9 คน เพื่อหาความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบทั้งฉบับ โดยคำนวณจากสูตร KR – 20 ของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540: 125) และคัดเลือก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ นำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ ที่ ผ่านการปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปใช้กับกลุ่มที่ศึกษา
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3. แผนการจัดการเรียนรู้ ศึกษาเนื้อหาที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ กำหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู้ เรี ย งลำดับ
เนื้อหาจากง่ายไปหายาก ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหา และกำหนดเกณฑ์การวัดผลประเมินผล ศึกษา
สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 ดำเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 10 แผนการเรียนรู้ นำเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของแผนการการจัดการเรียนรู้ เกี่ยวกับสาระสำคัญ เนื้อหา กิจกรรม
การเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเทียบกับเกณฑ์เพื่อหาระดับความ
เหมาะสมระดับ ตามคะแนนเฉลี่ย นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อ ง
เพื่อให้มีความถูกต้องเหมาะสมอย่างสมบูรณ์ ก่อนนำไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
4. แบบประเมินความพึงพอใจ ศึกษาเอกสาร ศึกษาทฤษฎีจากตำรา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและศึกษาการวัดเจตคติ
ต่าง ๆ เพื่อนนำมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ แบบร่ว มมือ รูปแบบ STAD โดยสร้า ง
แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 15 ข้อ ให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมถูกต้องของเนื้อ หา
ตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของภาษา เพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข และนำแบบสอบถามความพึ งพอใจที่ไ ด้
จากการปรับปรุงแก้ไขไปพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล สุ่มเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2564 1 ห้องเรียน จำนวน 41 คน ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางทางการเรียนวิ ชาฟิ สิก ส์
เรื่อง งานและพลังงาน ดำเนินการการเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค
ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L) เรื่อง งานและพลังงาน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรูปแบบ STAD เวลา 20 ชั่วโมง
เมื่อสิ้นสุดการสอนตามขั้นตอนที่ระบุแล้วทำการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง งานและ
พลังงาน ตรวจสอบผลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แล้วหาค่าสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษาครั้งนี้ ใช้สถิติดังนี้
1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือศึกษา ได้แก่ หาค่าประสิทธิภาพกระบวนการที่จัดไว้ในชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ E1/E2 ค่าความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจ ค่าความ
ยากง่ายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และค่าดัชนี
ประสิทธิภาพของนวัตกรรม
2. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x̅) ค่าร้อยละ (%) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วย
เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L) เรื่อง งานและพลังงาน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรูปแบบ STAD โดยใช้
การทดสอบค่า (t-test) แบบ Independent Simple test

ผลการวิจัย
ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L) เรื่อง
งานและพลังงาน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบ STAD ตามเกณฑ์ 75/75 ผู้วิจัยนำเสนอผลตามลำดับ
ดังนี้
1. ผลการตรวจสอบคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้ว ยเทคนิคเค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L) ร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรูปแบบ STAD ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ดังตารางที่ 1 ดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงระดับผลการประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ( K W D L) เรื่อง งานและ
พลังงาน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรูปแบบ STAD ทั้ง 5 ชุดกิจกรรมตามภาพรวมรายการประเมินทั้ง 5 ด้าน
รายการประเมิน
1. ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ และผลการเรียนรู้
2. ด้านเนื้อหา สาระการเรียนรู้
3. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้
4. ด้านการนำไปใช้
5. ด้านการวัดและประเมินผล
เฉลี่ย

x̅
4.67
4.81
4.72
4.80
4.25
4.65

S.D
0.29
0.29
0.27
0.28
0.29
0.01

ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

เมื่อพิจารณาตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L)
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบ STAD ทั้ง 5 ชุดกิจกรรม จากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน โดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.65) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านที่มีความเหมาะสมมากที่สุดได้แก่ ด้านเนื้อหา สาระการเรียนรู้ (x̅ = 4.81) รองลงมาได้แก่ ด้านการนำไปใช้ (x̅ = 4.80)
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ (x̅ = 4.72) ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ (x̅ = 4.67) และด้านการวัดและประเมินผล
(x̅ = 4.25) ตามลำดับ
ตารางที่ 2 แสดงระดับผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรูปแบบ STAD ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามภาพรวมรายการประเมินทั้ง 9 ประเด็น
รายการประเมิน
1. แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบครบถ้วน เหมาะสมและมี
รายละเอียดที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน
2. จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจนถูกต้องสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู้
3. การเขียนสาระสำคัญในแผนกระชับครอบคลุมตามเนื้อหา/
สาระ
4. เนื้อหาเหมาะสมและสอดคล้องกับตัวชี้วัด/มาตรฐานการ
เรียนรู้และเวลาที่กำหนด
5. แผนการจัดการเรียนรู้เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้/มาตรฐานการเรียนรู้
6. กิจกรรมการเรียนรู้หลากหลาย/เหมาะสมกับเวลา วัยของ
ผู้เรียนและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
7. สื่อหรือนวัตกรรมการสอนช่วยให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้
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x̅
5.00

S.D
0.00

ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด

4.67

0.58

มากที่สุด

4.67

0.58

มากที่สุด

4.00

0.00

มาก

4.67

0.58

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

4.33

0.58

มาก
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8. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้เน้น
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
9. มีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้
เฉลี่ย

4.67

0.58

มากที่สุด

4.33

0.58

มากที่สุด

4.59

0.28

มากที่สุด

เมื่อพิจารณาตารางที่ 2 พบว่า ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ จากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน โดยภาพรวม
มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.59) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.28 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ประเด็นพบว่า ประเด็นที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบครบถ้วน เหมาะสมและมี
รายละเอียดที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน กิจกรรมการเรียนรู้หลากหลาย/เหมาะสมกับเวลา วัยของผู้เรียนและสามารถนำไปปฏิบัติ
ได้จริง (x̅ = 5.00) รองลงมาได้แก่ จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจนถูกต้องสอดคล้องกับตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู้ การ
เขียนสาระสำคัญในแผนกระชับครอบคลุมตามเนื้อหา/สาระ แผนการจัดการเรียนรู้เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้/
มาตรฐานการเรียนรู้ และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ โดยมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.67) เท่ากัน สื่อหรือนวัตกรรมการสอนช่วยให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ มีการวัดผลประเมินผล
ที่หลากหลายสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.33) และเนื้อหาเหมาะสมและสอดคล้อ งกับ ตัว ชี้วัด /
มาตรฐานการเรียนรู้และเวลาที่กำหนด โดยมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.00) ตามลำดับ
ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L) เรื่อง งานและ
พลังงาน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบ STAD ตามเกณฑ์ 75/75 ได้ผลดังนี้
1. หาประสิทธิภาพโดยการทดลองภาคสนาม ผู้วิจัยได้นำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล
(K W D L) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรูปแบบ STAD ไปทดลองภาคสนามโดยใช้ผู้เรียน จำนวน 9 คน ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างที่มีผลการเรียนเก่ง จำนวน 3 คน ผลการเรียนปานกลาง จำนวน 3 คน และผลการเรียนอ่อน จำนวน 3 คน เพื่อ
หาประสิทธิภาพ (E1/E2) เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ที่ตั้งไว้ ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคสนาม
เกณฑ์ 75/75
E1
E2
76.77
76.67
77.56
74.44
75.12
75.56
76.67
74.44
78.47
76.67
76.62
75.56

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ชุดที่ 1 งาน
ชุดที่ 2 กำลัง
ชุดที่ 3 พลังงานกล
ชุดที่ 4 กฎการอนุรกั ษ์พลังงาน
ชุดที่ 5 เครื่องกล
เฉลี่ย

การแปรผล
สูงกว่าเกณฑ์
ต่ำกว่าเกณฑ์
สูงกว่าเกณฑ์
ต่ำกว่าเกณฑ์
สูงกว่าเกณฑ์
สูงกว่าเกณฑ์

เมื่อพิจารณาตารางที่ 3 พบว่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L)
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรูปแบบ STAD ที่ภาคสนาม โดยภาพรวมเท่ากับ 76.62/75.56 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
75/75 และทำการปรับ ปรุงแก้ไขเพิ ่มเติ มชุ ดกิจกรรมที ่ 2 และ 4 ก่อนนำไปใช้กับกลุ่ มตัวอย่ างจริ ง แต่ละชุดกิจ กรรม
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ประกอบด้วย ชื่อชุดกิจกรรม คำนำ สารบัญ คำชี้แจง สาระสำคัญ จุดประสงค์ แบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
แบบฝึกหัดและแบบทดสอบหลังเรียน แสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ตัวอย่างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ในรูปแบบ STAD ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง พลังงานกล
2. หาประสิทธิภาพกับกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้นำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W
D L) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรูปแบบ STAD ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 จำนวน
41 คน เพื่อหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่าง
เกณฑ์ 75/75
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
E1
E2
ชุดที่ 1 งาน
76.41
79.76
ชุดที่ 2 กำลัง
77.56
79.76
ชุดที่ 3 พลังงานกล
77.56
75.12
ชุดที่ 4 กฎการอนุรกั ษ์พลังงาน
75.12
75.85
ชุดที่ 5 เครื่องกล
77.13
75.61
เฉลี่ย
76.94
76.88

การแปรผล
สูงกว่าเกณฑ์
สูงกว่าเกณฑ์
สูงกว่าเกณฑ์
สูงกว่าเกณฑ์
สูงกว่าเกณฑ์
สูงกว่าเกณฑ์

เมื่อพิจารณาตารางที่ 4 พบว่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L)
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรูปแบบ STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2564 จำนวน 41 คน เท่ากับ 76.94/76.88 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75
ผลการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L) เรื่อง งานและพลังงาน
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบ STAD
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1. การทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือในรูปแบบ STAD โดยนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
จำนวน 41 คน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค
เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือใน รูปแบบ STAD แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตาราง
ที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู
ดี แอล (K W D L) เรื่อง งานและพลังงาน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรูปแบบ STAD
ผลการวิเคราะห์
N
ก่อนเรียน
41
หลังเรียน
41
*** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คะแนนเต็ม
30
30

∑
461
803

x̅
11.24
19.59

∑D

df

t

342

40

19.9323**

เมื่อพิจารณาตารางที่ 5 พบว่า ผลการทดสอบผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยเทคนิค KWDL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรูปแบบ STAD ก่อนเรียนได้คะแนนรวม 461 คะแนน คิดเป็น
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.24 คะแนน และหลังเรียน ได้คะแนนรวม 803 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.59 คิดเป็นร้อยละ 65.28
และจากการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยคะแนน t-test ผล
ปรากฎว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนการทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ร ะดับ .05
แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L) เรื่อง งานและพลังงาน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบ
STAD
1. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยเทคนิค KWDL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรูปแบบ STAD นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2564 จำนวน 41 คน ดังแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรูปแบบ STAD
รายการประเมิน
1. ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ มี กิ จกรรมการเรี ยนรู้ ท ี ่ หลากหลาย
น่าสนใจ
2. เนื้อหาชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความชัดเจน
3. ภาษาที่ใช้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมเข้าใจง่าย
4. รูปภาพในชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมเข้าใจง่าย
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x̅
4.12

S.D
0.64

ระดับความพึงพอใจ
มาก

4.41
4.17
4.17

0.55
0.67
0.67

มาก
มาก
มาก
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5. รูปแบบของตัวอักษรของชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความ
เหมาะสม
6. ขนาดอักษรของชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม
7. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
8. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นักเรียนเป็นผู้ค้นพบและสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง
9. กิจกรรมทำให้นกั เรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ดีขึ้น
10. บรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมมี
ความน่าสนใจ
11. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีส่วนช่วยฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตาม
ที่ดี
12. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นักเรียนอยากเรียนรู้เพิ่มขึ้น
13. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นักเรียนปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน
ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความคิด ประสบการณ์กับเพื่อน
14. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการต่าง
ๆ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและมีผลงานจากกิจกรรม
การเรียนรู้
15. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนดีขึ้น
เฉลี่ยรวม

4.41

0.59

มาก

4.46
4.34

0.55
0.57

มาก
มาก

4.15

0.88

มาก

4.05
4.10

0.84
0.86

มาก
มาก

4.27

0.74

มาก

4.22
4.39

0.72
0.67

มาก
มาก

4.24

0.73

มาก

4.20

0.75

มาก

4.25

0.49

มาก

เมื่อพิจารณาตารางที่ 6 พบว่าระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรูปแบบ STAD โดย
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.25, S.D = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ซึ่งค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงลำดับข้อที่มีค่า x̅ จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ขนาดอักษรของชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม (x̅ = 4.46, S.D =
0.55) เนื้อหาชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความชัดเจน (x̅ = 4.41, S.D = 0.55) รูปแบบของตัวอักษรของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มี
ความเหมาะสม (x̅ = 4.41, S.D = 0.59) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นักเรียนปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล
ความรู้ ความคิด ประสบการณ์กับเพื่อน (x̅ = 4.39, S.D = 0.67) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นักเรียนมีส่วนร่ วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ (x̅ = 4.34, S.D = 0.57) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีส่วนช่วยฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี (x̅ = 4.27, S.D
= 0.74) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและมีผลงาน
จากกิจกรรมการเรียนรู้ (x̅ = 4.24, S.D = 0.73) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น (x̅ =
4.20, S.D = 0.75) ภาษาที่ใช้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมเข้าใจง่าย และรูปภาพในชุดกิ จกรรมการเรียนรู้มี
ความเหมาะสมเข้าใจง่าย (x̅ = 4.17, S.D = 0.67) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นักเรียนเป็นผู้ค้นพบและสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง (x̅ = 4.15, S.D = 0.88) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายน่าสนใจ (x̅ = 4.12, S.D = 0.64)
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บรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมมีความน่าสนใจ (x̅ = 4.10, S.D = 0.86) และกิจกรรมทำให้นักเรียน
เข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ดีขึ้น (x̅ = 4.05, S.D = 0.84)

สรุปผลการวิจัย
ผลศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี
แอล (K W D L) เรื่อง งานและพลังงาน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรูปแบบ STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ
หลังเรียนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ผลการศึกษาพบว่า
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือใน
รูปแบบ STAD มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เท่ากับ 76.94/76.88 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 75/75
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค
ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรูปแบบ STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้ว ยเทคนิค
เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรูปแบบ STAD พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก

อภิปรายผล
จากการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ โดยใช้ชุดกิจ กรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู
ดี แอล (K W D L) เรื่อง งานและพลังงาน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรูปแบบ STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 สามารถอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค ดับ เบิ้ลยู ดี แอล (K W D L)
เรื่อง งานและพลังงาน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรูปแบบ STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ผลการ
ประเมินชุดกิจกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อนำชุดกิจกรรมไปทดลองใช้กับนักเรียน 41 คน
พบว่ามีประสิทธิภาพรวมเท่ากับ 76.94/76.88 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วัชรีย์ สายโต
(2558: 77) ได้ทำการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เรื่อง งานและพลังงาน สำหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL วิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากและมีประสิทธิภาพ 75.91/74.75 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศิรินภา นกแก้ว (2559: 733 - 742) ได้ทำการ
วิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 4MAT สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชน โดยใช้วัฏ
จักรการเรียนรู้แบบ 4MAT มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 85.53/86.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะกระบวนการสร้างชุดกิจกรรม ผู้วิจัยได้เริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาด้านการเรียนการสอนรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 2
กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้เป็นแนวทางในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามองค์ประกอบของชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรูปแบบ STAD ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้
แนวคิดในการสร้างชุดกิจกรรมของ จุฑาวัชร ศรีพันลำ (2558: 35-37) โดยนำมาประยุกต์เข้าด้วยกัน ซึ่งมีองค์ประกอบ
สอดคล้องด้วยกับเทคนิค KWDL 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 K (What we know) นักเรียนรู้อะไรบ้างในเรื่องหรือข้อความที่โจทย์
บอก ขั้นที่ 2 W (What we want to know) นักเรียนหาสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบหรือสิ่งที่ต้องการรู้ ขั้นที่ 3 D (What we do
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to find out) นักเรียนต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้คําตอบ และขั้นที่ 4 L (What we learned) นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ วัชรา
เล่าเรียนดี (2547: 9-11) โดยนำมาประยุกต์เข้าด้วยกัน ซึ่งมีองค์ประกอบสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบ
STAD ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการสอน 6 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 การนำเข้าสู่บทเรียน ขั้นที่ 2 การนำเสนอบทเรียนต่อทั้งชั้น
ขั้นที่ 3 การเรียนกลุ่มย่อย ขั้นที่ 4 การทดสอบกลุ่มย่อย ขั้นที่ 5 การคิดคะแนนในการพัฒนาตนเอง และขั้นที่ 6 การยกย่อง
กลุ่มที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้กลุ่มละ 4-5 คน โดยสอดแทรกชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค
ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L) ในขั้น 2 การนำเสนอบทเรียนต่อทั้งชั้น เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนแต่ละ
กลุ่มที่มีสมาชิกคละความสามารถทางการเรียน เก่ง ปานกลาง และอ่อนได้ร่วมมือช่วยเหลือกันในการเรี ยนรู้จากชุดกิจกรรมใน
ขั้นการเรียนกลุ่มย่อย โดยผู้สอนเป็นผู้คอยแนะนำและให้คำปรึกษา คนที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือคนที่เรียนอ่อนกว่าเพื่อให้ตนเอง
และสมาชิกในกลุ่มประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรูปแบบ STAD ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมมีค่าเท่ากับ 11.24 และ
19.59 ตามลำดับ นักเรียนมีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วัชรีย์ สายโต (2558: 77) ได้ทำการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรีย นรู้
ด้วยเทคนิค KWDL เรื่อง งานและพลังงาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วิชาฟิสิกส์
เรื่อง งานและพลังงาน สูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ร ะดั บ .01
ศิรินภา นกแก้ว (2559: 733 - 742) ได้ทำการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการ
ชน โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 4MAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่ าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
เรียนด้วยชุดกิจกรรมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 วารุณี ลักษณจันทร์ (2559: 5) ได้ทำ
การวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ท างการเรี ยนกลุ่ มสาระการเรียนรู้ค ณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง ของนักเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกนแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ร่วมกับเทคนิค KWDL พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องเลขยกกำลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์
(STAD) ร่วมกับเทคนิค KWDL หลังสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิค KWDL และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบ STAD ทำให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ และทักษะ
การเรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมด้วยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือในรูปแบบ STAD ส่งผลให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนแบบกลุ่มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็น
กระบวนการพัฒนาทั้งตนเองและแบบกลุ่มโดยรวม ซึ่งมีการทดสอบกลุ่มย่อย การคิดคะแนนในการพัฒนาตนเอง และการยก
ย่องกลุ่มที่ประสบความสำเร็จที่ได้มากจากคะแนนรวมของสมาชิกในแต่กลุ่ม
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรูปแบบ STAD พบว่า ความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.25, S.D = 0.49) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วัชรีย์ สายโต (2558: 77) ได้ทำการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้ วยเทคนิค
KWDL เรื่อง งานและพลังงาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจจกรรมการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค KWDL วิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลั งงาน อยู่ในระดับมากที่ สุ ด และมีข้อเสนอในการวิจั ยครั้ งไปว่า ควรมีการ
เปรี ย บเที ย บวิ ธี การจั ดการเรี ย นรู ้ วิ ชาฟิสิ กส์ ด้ ว ยเทคนิ ค KWDL กั บ วิ ธ ี การจั ดการเรี ยนรู ้ด ้ วยวิ ธี อื ่น ๆ และควรมีการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และ วารุณี ลักษณจันทร์ (2559: 5) ได้ทำการวิจัย เรื่อง
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกกำลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่
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จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ร่วมกับเทคนิค KWDL พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ร่วมกับเทคนิค KWDL โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เรื่อง งานและพลังงาน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรูปแบบ STAD
มีความน่าสนใจ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
การนำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เรื่อง งานและพลังงาน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
รูปแบบ STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปใช้ดังนี้
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบ STAD ทำให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผู้สอนควรส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
รูปแบบ STAD
2. ผู้สอนต้องอธิบายขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบ
STAD ให้นักเรียนเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง และกระตุ้นให้นักเรียนทำกิจกรรมตามเวลาที่กำหนด
3. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นควรมีการพัฒนาและปรับปรุงอยู่เสมอ เนื่องจากนักเรียนแต่ละกลุ่ มมีความรู้
ความสามารถแตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะการศึกษาในครั้งต่อไป
การนำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เรื่อง งานและพลังงาน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
รูปแบบ STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พัฒนาในครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ ด้วยเทคนิค KWDL กับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยวิธีอื่น หรือการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่ว มมือ
รูปแบบ STAD กับเทคนิคอื่น เช่น เทคนิค KWL เทคนิค SSCS และเทคนิคโพลย่า เป็นต้น
2. การศึกษาครั้งถัดไปควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองใช้ร่วมกับตัวแปรอื่นๆ
เช่น ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด หรือความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพของชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่สร้างขึ้น
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การพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ (5E)
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) สร้างและหาประสิทธิภาพของการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 2.) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนวิชาชีววิทยา เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แ บบสืบ
เสาะหาความรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ (5E) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 โรงเรียนเชียงคำ
วิทยาคม จำนวน 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ด้ว ยวัฏ
จักรการเรียนรู้ (5E) เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม โดยค่าความยากง่ายมีค่า 0.43 ถึง 0.57 ค่าอำนาจจำแนกมีค่า 0.24 ถึง 0.67 และค่าความเชื่อมั่นมีค่า
.726 และการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบหาค่าที และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ (5E) เรื่อง การ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 คือ มี
ประสิทธิภาพ 81.37/84.36
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลัง
ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ (5E) พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของ
นักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ (5E), ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม

1

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ (สาขาวิชาชีววิทยา), มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Student of Education (Biology), Chiang Rai Rajabhat University
2 ครูที่ปรึกษา, ชีววิทยา, โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
2 Advisor, Biology, Chiangkhamwittayakhom School
3 อาจารย์ทป
ี่ รึกษา, คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 Advisor, Faculty of Education, Chiang Rai Rajabhat University
1

134

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 4

Abstract
The objectives of this research were to create and find the effectiveness of using 5Es of InquiryBased Learning Package of Matthayomsuksa 6 students at Chiangkhamwittayakhom School and to compare
learning achievement before and after studying heredity by using 5Es of Inquiry- Based Learning Package.
The sample group used in this research was 39 students in Matthayomsuksa 6 / 9 Chiangkhamwittayakom
School. The tools used for data collection were the 5Es of Inquiry-Based Learning Package Secondly learning
achievement on the subject of Heredity. The difficulty values were 0.43 to 0.57, the discrimination was 0.24
to 0.67, the Reliability values was 0.726, mean standard deviation, T-test, and content analysis.
The results of the research found that
1. The results of the efficacy of 5Es of Inquiry- Based Learning Package on Heredity for
Matthayomsuksa 6 students which is higher than the specified criteria 80/80, the efficiency is 81.37/84.36.
2. Learning achievement heredity of the Matthayomsuksa 6 students before and after using the 5Es
of Inquiry- Based Learning Package, it was found that the students' achievement after using 5Es of InquiryBased Learning Package was significantly higher than before at the .05 level.
Keywords: The 5Es of Inquiry-Based Learning Package, Learning Achievement, Heredity

บทนำ
ในสถานการณ์ปัจจุบันของสังคมไทยและทั่วโลกเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สายพันธุ์ต่าง ๆ มากขึ้นและอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดวิกฤตการณ์หลายรูปแบบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมไปถึง
การศึกษา จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ ตั้งแต่การทำงาน การดูแลสุขภาพอย่าง
เคร่งครัด รวมถึงการจัดการเรียนรู้ที่จะต้องปรับตัวภายใต้วิถีชีวิตแบบ New normal สถานศึกษาจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน
วิธีการจัดการเรียนรู้อย่างเร่งด่วนในการพัฒนาการเรียนการสอนของครูมาเป็น 5 รูปแบบ ได้แก่ On-site On-line On-air
On-demand และ On-hand เพื่อลดการเผชิญหน้ากัน มีการเว้นระยะห่างระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และงดการเดินทางมา
เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2564)
จากสภาพการณ์ทางการจัดการศึกษาที่ยังเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
ปัจจุบันยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จากการเรียนในรูปแบบออนไลน์ที่ผ่านมาซึ่งได้ผลลัพธ์ไ ม่ดี เท่ากั บการ
เรียนในห้องเรียน เนื่องจากทำให้เด็กเหนื่อยล้า ไม่มีแรงจูงใจในการเรียน และบางส่วนมีการเข้าถึงการศึกษาได้ค่อนข้างยากทำ
ให้ตามเนื้อหาบางส่วนไม่ทัน โดยผู้วิจัยได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียน
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ยีนและโครโมโซม ไม่ผ่านเกณฑ์ครูจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน
กลวิธีในการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เริ่ม
คลี ่ ค ลายสถานศึ ก ษาจึ งพิ จ ารณาให้ มี ก ารจั ดการเรี ย นการสอนในรูป แบบออนไซต์ ต ามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิการ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2564) จึงสร้างชุดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โดยใช้
กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการลงมือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และ
ตื่นตัวกับการเรียนมากขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ (สุคนธ์ สินธพานนท์ , 2558: 49-50)
ชุดกิจกรรมเป็นการพัฒนามาจากวิธีการเรียนการสอนหลาย ๆ ระบบเข้ามาผสมผสานให้กลมกลืนกันนับตั้ งแต่การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การร่วมกิจกรรมกลุ่ม การใช้สื่อในรูปแบบต่าง ๆ การเรียนการสอนวิธีนี้เหมาะสมกับการเรียนการสอนที่เน้น
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ผู้เรียนเป็นสำคัญ (ทิวากร วงษ์เสน, 2560: 58) ในส่วนของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์คือการประยุกต์ชุดการเรียนการสอนเข้า
กับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อใช้เป็นนวัตกรรมการสอนทางวิทยาศาสตร์ จะทำ
ให้ผู้เรียนเรียนรู้หรือสร้างองค์ความรู้ได้อย่างมีระบบ ส่งผลให้เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ และ
สามารถพัฒนาทักษะปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ได้มากขึ้น (มงคล ทะนันไธสง, 2556) และจากงานวิจัยพบว่า การสอนโดยใช้ชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ทำให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้สูงขึ้นกว่าการสอนตามคู่มือครูเพียงอย่างเดียว ขณะเดียวกันก็มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน (รำพึง โนพวน, 2557)
ดังนั้นผู้วิจัยมีความต้องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ (5E) ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ และเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ไป
เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาเพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ (5E)
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาชีววิทยาเรื่อ ง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุก รรม ของนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ (5E)

สมมติฐานการวิจัย
1. ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ (5E) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

การทบทวนวรรณกรรม
ชุดกิจกรรมเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหนึ่งที่สามารถช่วยแก้ปัญหาทางการศึกษาบางประการ ในครั้งนี้ผู้วิจัย
ได้ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของชุดกิจกรรม ดังนี้
ราตรี นันทสุคนธ์ (2554, หน้า 72) ได้ให้ความหมายของชุดกิจกรรมว่า เป็นสื่อการเรียนการสอนอย่างหนึ่งที่มี
ลักษณะเป็นชุดสื่อประสม ประกอบด้วย สื่อตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปที่จัดไว้เป็นชุด ๆ สามารถนำมาใช้กับผู้เรียนเป็นรายบุคคลและ
ใช้ประกอบการบรรยายของผู้สอน การจัดทำชุดการสอนจะจัดทำขึ้นสำหรับหน่วยการเรียนแต่ละหน่วยตามที่ต้องการให้
ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มาจากคำว่า Inquiry Cycle : 5E เป็นรูปแบบการสอนที่นักการศึกษากลุ่ม BSCS
(Biological Science Curriculum Society) ได้นำเสนอเพื่อให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ เข้ากับ
ประสบการณ์หรือความรู้เดิมของผู้เรียนเอง ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาโดยเน้นการปฏิบัติจริง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
กัน เสริมสร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการอย่างเป็ นวัฏจักร ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้คำว่า การสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ 5 ขั้น เพื่อให้ครอบคลุมถึงกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สอนและผู้เรียน
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1. ความหมายการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ (5E)
ทิศนา แขมมณี (2557, หน้า 141) ได้กล่าวถึงการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ หมายถึง วิธีการที่นักวิทยาศาสตร์
ใช้เพื่อศึกษาสิ่งต่าง ๆ รอบตัวอย่างเป็นระบบ และเสนอคำอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ศึกษาด้วยข้อมูลที่ได้จากการทำงานทาง
วิทยาศาสตร์มีวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสำรวจ การสืบค้น การทดลอง เป็นต้น
2. ขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ (5E)
ศศิธร เวียงวะลัย (2556, หน้า 152-153) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยวัฏจักรการ
เรียนรู้ (5E) ดังนี้
1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นการนำเข้าสู่บทเรียนอาจเกิดขึ้นจากความสงสัยหรือความสนใจของ
ตัวผู้เรียนเอง ในกรณีที่ไม่มีประเด็นน่าสนใจผู้สอนอาจเป็นผู้กระตุ้นด้วยการเสนอประเด็นปัญหา เมื่อมีคำถามที่น่าสนใจผู้เรียน
จึงร่วมกันกำหนดขอบเขตและรายละเอียดของเรื่องที่จะศึกษาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง
ๆ ที่จะนำไปสู่ความเข้าใจหรือประเด็นที่จะศึกษามากขึ้น และมีแนวทางในการใช้สำรวจตรวจสอบอย่างหลากหลาย
2. ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) เมื่อทำความเข้าใจประเด็นหรือคำถามแล้ว จากนั้นจึงมีการวางแผน
กำหนดแนวทางการสำรวจ ตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน กำหนดทางเลือกที่สามารถเป็นไปได้ ลงมือปฏิบัติเพื่อรวบรวมข้อมูล
วิธีการตรวจสอบอาจทำได้หลายวิธี เช่น การทดลอง ทำกิจกรรมภาคสนาม การศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงหรือจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเพียงพอในที่จะใช้ในขั้นต่อไป
3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เมื่อได้ข้อมูลจากการสำรวจตรวจสอบแล้วนำข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ แปลผล สรุป และนำเสนอผลที่ได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยายสรุป สร้างแบบจำลอง เป็นต้น
4. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) เป็นการนำความรู้ที่สร้างขึ้นมาเชื่อมโยงกับความรู้เดิม หรือแนวคิ ดที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม หรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์อื่น ๆ ให้เชื่อมโยงกับเรื่องต่าง ๆ และทำให้เกิดความรู้
กว้างขวางขึ้น
5. ขั้นประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ และการนำไปสู่การนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่น ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดประเด็นหรือคำถามหรือปัญหาที่จะต้องสำรวจตรวจสอบต่อไป ทำให้เกิดเป็น
กระบวนการที่ต่อเนื่องอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ เรียกว่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle) ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ทั้งเนื้อหาและหลักการทฤษฎีตลอดจนการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ต่อไป

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตาม
1.ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย น เรื ่ อ ง การถ่ า ยทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม

ตัวแปรต้น
การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ (5E) เรื่อง การ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงอนุมาน (Inferential research) มีรายละเอียด ดังนี้
137

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 4
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนเชีย งคำวิ ทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 จำนวน 11 ห้อง มีจำนวนนักเรียน 423 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 มีจำนวนนักเรียน 39 คน ผู้วิจัยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม Cluster Sampling
เนื่องจากการจัดกลุ่มจะได้คละความรู้ความสามารถของนักเรียนแต่ละกลุ่มให้มีคุณลักษณะหรือธรรมชาติไม่ต่างกัน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ (5E) เรื่อง การ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 แผนประกอบด้วย แผนจำนวน 2 ชั่วโมง 2
แผน และแผนจำนวน 1 ชั่วโมง 2 แผน รวมทั้งหมด 6 ชั่วโมง
2. ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบสื บ เสาะหาความรู้ด ้ว ยวั ฏจัก รการเรี ยนรู้ (5E) เรื่อง การถ่ายทอดลั กษณะทาง
พันธุกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 ชุดกิจกรรม
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาชีววิ ทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ
การสร้างและตรวจคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือในการศึกษาตามลำดับ ดังนี้
1. นำแผนการจัดการเรี ยนรู้ เสนอต่อ ผู้ เชี่ย วชาญจำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อ งผลการเรี ย นรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้ ความตรงของเนื้อหา กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล แล้วนำแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่มีค่า IOC ต่ำกว่า 0.5 มาแก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำ จนได้ค่า IOC ≥ 0.5 ขึ้นไป
2. ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ แบบสื บเสาะหาความรู้ ด้ วยวัฏจั กรการเรีย นรู้ ( 5E) เรื ่ อ ง การถ่ ายทอดลัก ษณะทาง
พันธุกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยศึกษาสาระวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมชีววิทยาและผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) เพื่อวิเคราะห์สาระชีววิทยาและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุด
กิจกรรมเพื่อจัดทำชุดกิจกรรม 2 ชุดกิจกรรม ได้แก่ 1) การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล 2) กฎแห่งการแยกและการรวมกลุ่ม
อย่างอิสระ และจัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ (5E) ตามองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่
1) ชื่อกิจกรรม 2) คำชี้แจง 3) คำแนะนำการใช้ชุดกิจกรรม 4) จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ 5) ขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมตาม
แบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ (5E) 6) เวลาที่ใช้ 7) สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
จากนั้นนำชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ (5E) เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรม พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 คะแนน ซึ่งมีคุณภาพอยู่
ในระดับความเหมาะสมมาก และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงก่อนนำไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง
3. นำแบบทดสอบวัด ผลสั มฤทธิ ์ท างการเรี ย นเรื่ อง การถ่ า ยทอดลั กษณะทางพันธุ กรรม ที ่ สร้ า งขึ ้ น เสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง (IOC) แล้วเลือกข้อที่มีค่า IOC ≥ 0.5 ขึ้นไป ทดลองใช้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ที่เคยเรียนเนื้อหาเรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำนวน 39 คน เพื่อ
นำผลไปวิเคราะห์ข้อสอบจนได้ข้อสอบที่ใช้ได้จำนวน 20 ข้อ พบว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าความยากง่าย
อยู่ระหว่าง 0.43 – 0.57 และค่าอำนาจจำแนกอยู่ในช่วง 0.24 – 0.67 จากนั้นนำแบบทดสอบไปหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
โดยใช้สูตร KR-20 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.726 และนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อนำไปใช้จริงกับกลุ่ม
ตัวอย่างต่อไป
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4. แผนแบบการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design
โดยจัดให้มีการทดสอบก่อนเรียน 1 ครั้ง หลังเรียน 1 ครั้ง ซึ่งเขียนเป็นแผนแบบการทดลอง ดังนี้
ตารางที่ 1 แผนแบบการทดลอง
กลุ่มตัวอย่าง
E
E
O1
X
O2

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ก่อนเรียน
O1

การทดลอง
X

หลังเรียน
O2

กลุ่มทดลอง
การทดสอบก่อนเรียน
วิธีสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ (5E)
การทดสอบหลังเรียน

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลำดับ ดังนี้
1. เลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม Cluster Sampling
2. ชี้แจงกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ ( 5E)
เพื่อที่จะให้ผู้เรียนปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
3. ทดสอบก่อนเรียน (Pre – test) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา
4. ดำเนินการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ (5E) เรื่อง การถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนเอง
5. เมื่อสิ้นสุดการสอนทำการทดสอบหลังเรียน (Post – test) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดิมด้วยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาชีววิทยา และแบบทดสอบหลังเรียน (Post – test) เป็นชุดเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน (Pre –
test)
6. นำคะแนนจากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ชีววิทยาเรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม มาวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับขั้นตอน ดังนี้
1. การหาประสิทธิภาพของชุดกิ จกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ (5E) เรื่อง การ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่า E1/E2
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน - หลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ด้วยวัฏจักร
การเรียนรู้ (5E) เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. สถิติการแจกแจงที (t – test) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการทดสอบ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS
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ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ ( 5E) เรื่อง การ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ (5E) เรื่อง การ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
คะแนนระหว่างใช้นวัตกรรม (E1)
คะแนนสอบหลังเรียน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 2 (E2)
คะแนนเต็ม
15 คะแนน
15 คะแนน
20 คะแนน
รวม
483
469
658
12.38
12.03
16.87
̅
X
S.D.
0.30
0.51
1.30
ร้อยละ
82.53
80.20
84.36
ประสิทธิภาพ E1/E2
81.37
84.36
จากตารางที่ 2 พบว่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ ( 5E)
เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 คือ มีประสิทธิภาพ 81.37/84.36
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน - หลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยวัฏ
จักรการเรียนรู้ (5E) เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน - หลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยวัฏจักรการ
เรียนรู้ (5E) เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การทดสอบ

N



ก่อนเรียน
39
9.56
หลังเรียน
39
16.87
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

S.D.

t

Df

Sig

1.41
1.30

-23.58*

38

.000

จากตารางที่ 3 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.41
และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.30 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรีย นและ
หลังเรียน พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4 การหาค่าดัชนีประสิทธิผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน - หลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ (5E) เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
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จำนวน
นักเรียน
39

คะแนนเต็ม
20

ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อนเรียน
ทดสอบหลังเรียน
373
658

ดัชนีประสิทธิผล (E.I.)
0.70

จากตารางที่ 4 พบว่าค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนแบบใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ด้ วยวัฏ
จักรการเรียนรู้ (5E) เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม มีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 70

สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ (5E) เรื่อง การ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 คือ มี
ประสิทธิภาพ 81.37/84.36
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและ
หลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ (5E) พบว่าผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรี ยนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นโดยมีคะแนนความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่ มขึ้นร้อย
ละ 70
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการวิจัยพบว่า การสร้างและหาประสิทธิภาพของการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ด้ว ยวัฏ
จักรการเรียนรู้ (5E) เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ในการเรียนวิชาชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับชุดกิจกรรมของ สุคนธ์ สินธพานนท์
(2553) ได้ให้ความหมายของชุดกิจกรรมไว้ว่าชุดกิจกรรมเป็นการนำสื่อการเรียนหลายอย่างมาสัมพั นธ์กัน สื่ออย่างหนึ่งอาจใช้
เพื่อเร้าความสนใจ สื่ออีกอย่างหนึ่งใช้เพื่ออธิบายข้อเท็จจริงของเนื้อหา สื่อการสอนเหล่านี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สื่อประสม
นำมาใช้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพมากขึ้น
ผู้วิจัยได้สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบสืบ เสาะหาความรู ้ด้วยวั ฏจักรการเรียนรู้ (5 E) เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมขึ้นตามกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน
พิจารณาความเหมาะสมและแก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจึงทำให้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ (5E) เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนวิชาชีววิทยา โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบสืบ
เสาะหาความรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ (5E) เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับการใช้ชุดกิจกรรมของ อาซิ ดราแม (2558: 89) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
(5E) ร่วมกับวิธีแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ไฟฟ้าสถิต หลังการจัดการเรียนรู้สูง
กว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งในด้านเนื้อหาและกระบวนการแสวงหาความรู้ ทำให้สามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นได้ เนื่องจากนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ
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กิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายและช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
เนื้อหาที่เรียนมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1.1 นักเรียนและครูวางแผนร่วมกันในเรื่องของเวลาที่ใช้ในการเรียน เพื่อให้ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จสิ้นตามเวลาที่
กำหนด เนื่องจากบางขั้นตอนใช้เวลามาก
1.2 ก่อนนำชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ (5E) เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม ไปใช้ในการเรียนการสอน ผู้สอนควรศึกษารายละเอียดทุกขั้นตอนและทดลองทำกิจกรรมของชุดกิจกรรมทุก
ขั้นตอนก่อนทุกครั้งเพื่อทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมทางด้านกิจกรรมการเรียนและสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม
2.ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยในครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาผลจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ (5E) ร่วมกับ
ตัวแปรอื่น เช่น ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์บราวนี่แป้งข้าวหมาก บ้านคลองน้ำเย็นเหนือ จำนวน 3 สูตร ได้แก่
บราวนี่สูตรปกติ บราวนี่สูตรแป้งข้าวหมากอบ และบราวนี่สูตรแป้งข้าวหมากสด มีส่วนผสมของน้ำมันพืช: ผงโกโก้: ไข่ไก่:
น้ำตาลทราย: แป้งสาลี: เกลือ: กลิ่นวนิลลา: แป้งข้าวหมาก ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน หาค่าของแข็งที่ละลายน้ำได้ ปริมาณ
น้ำตาลรีดิวซ์ และโพรไบโอติกแบคทีเรียกลุ่มแลคทิกแอซิด (Lactic acid bacteria: LAB) ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
ของผู้ประเมินต่อบราวนี่แป้งข้าวหมาก ผลการวิจัยพบว่า ค่าของแข็งที่ละลายน้ำได้ของบราวนี่ สูตรปกติ และบราวนี่สูตรแป้ง
ข้าวหมากสดมีค่ามากกว่าในบราวนี่สูตรแป้งข้าวหมากอบเท่ากับ 4 % Brix บราวนี่สูตรแป้งข้าวหมากสด และบราวนี่สูตรแป้ง
ข้าวหมากอบ มีปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์มากกว่าบราวนี่สูตรปกติ +S.D. เท่ากับ 12.12 ± 0.87 9.12 ± 0.94 และ 4.73 ± 0.98
ตามลำดับ โพรไบโอติกแบคทีเรียกลุ่มแลคทิกแอซิดของบราวนี่สูตรแป้งข้าวหมากสดมีจำนวนสูงกว่าบราวนี่สูตรแป้งข้าวอบ
และบราวนี่สูตรปกติมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.59× 104 CFU/g 1.91× 104 CFU/g และ 7.9× 102 CFU/g ตามลำดับ ประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัสผู้ประเมินมีความพึงพอใจต่อบราวนี่สูตรแป้งข้าวหมากสดมากกว่าบราวนี่สูตรปกติ และบราวนี่สูตร
แป้งข้าวหมากอบ โดยมีความชอบอยู่ในระดับมาก ( =3.59)
คำสำคัญ: โพรไบโอติก/ แป้งข้าวหมาก/ บราวนี่
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Abstract
This research aims to develop the sweet fermentation glutinous rice brownies of Ban Khlong Nam
Yen Nua. There are 3 formulas such as, normal brownie, fresh sweet fermentation glutinous rice brownie
and baked sweet fermentation glutinous rice brownies. The ingredients of brownies contain vegetable oil:
cocoa powder: egg: sugar: wheat flour: salt: vanilla flavor: sweet fermentation, glutinous rice in different
ratios. The total soluble solids, reducing sugar content and lactic acid bacteria (LAB) probiotics. The sensory
quality assessment of the sweet fermentation glutinous rice brownies.
The results showed that the total soluble solids of normal brownies and fresh sweet fermentation
glutinous rice brownies were more valuable than the baked sweet fermentation glutinous rice brownie,
about 4 % . Brix. The fresh sweet fermentation glutinous rice brownie and baked sweet fermentation
glutinous rice brownie reducing sugar was higher than normal brownies were 12.12 ± 0.87, 9.12 ± 0.94 and
4. 73 ± 0. 98, respectively. The lactic acid bacteria ( LAB) probiotics in baked sweet fermentation glutinous
rice brownie and fresh sweet fermentation glutinous rice brownie were higher than normal brownies, with
an average value of 2. 59 × 104 CFU/ g, 1. 91. × 104 CFU/ g and 7. 9× 102 CFU/ g, respectively. The sensory
quality assessment the appraiser was satisfied with the fresh sweet fermentation glutinous rice brownies is
more than normal brownie and baked sweet fermentation glutinous rice brownie with a high level ( =3.59)
Keywords: Probiotics/ Sweet fermentation glutinous rice/ Brownies

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
แป้งข้าวหมากเป็นอาหารหมักที่เป็นภูมิปัญญาของคนในสมัยก่อน คนสมัยก่อนนิยมรับประทานข้าวหมากเพื่อบำรุง
ร่างกาย บำรุงโลหิต ช่วยให้สดชื่น มีผิวพรรณดี แก้ปัญหาวัยทอง และทำให้นอนหลับสบาย
แป้งข้าวหมากทำจากข้าวเหนียว ที่นำมานึ่งและผสมกับลูกแป้ง หมักทิ้งไว้ 2-3 วัน จะสามารถรับประทานได้ รสชาติ
กำลังดี ทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ลูกแป้งข้าวหมากจะมีเชื้อราซึ่งสามารถสร้างเอนไซม์อมิเลสออกมาย่อยแป้งในข้าวเหนีย วให้
เป็นน้ำตาลที่ได้จากการย่อยข้าวเหนียว จึงมีการค้นพบจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ ได้แก่ ยีสต์ และแบคทีเรียที่สร้างกรดแลคทิก ซึ่ง
ที่กล่าวมามีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยในการปรับสมดุลของทางเดินอาหาร ป้องกันการติดเชื้อที่สามารถก่อโรคทางเดินอาหาร
ได้ และสามารถบำบัดโรคเรื้อรังต่างๆได้ ยีสต์ในการหมักแป้งข้าวหมากยังเป็นแหล่งโปรตีน วิตามินบี และบีตากลูแคน ที่
สามารถส่งเสริมภูมิต้านทานของมนุษย์ได้ และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง แป้งข้าวหมากมีแอลกอฮอล์อยู่เพียงเล็กน้อย
เท่านั้น จะไม่เกินร้อยละ 0.5 แอลกอฮอล์เกิดจากกระบวนการหมักน้ำตาลของยีสต์ คุณสมบัตินี้จะช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ ดี
และป้องกันเส้นเลือดอุดตัน ซึ่งจะคล้ายกับการดื่มไวน์ (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และ นิธิยา รัตนาปนนท์, 2558)
ในปัจจุบันพบว่าคนรุ่นใหม่ไม่นิยมรับประทานแป้งข้าวหมาก บางคนบางกลุ่มไม่รู้จักแป้งข้าวหมาก ส่วนมากจะพบ
การทำแป้งข้าวหมากในเขตชนบท ดังนั้นการแปรรูปแป้งข้าวหมากให้เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่น่าสนใจ และทันสมัยมากขึ้น
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนยุคใหม่นิยมรับประทานแป้งข้าวหมากและรู้จักแป้งข้าวหมากมากยิ่งขึ้น และยังช่วยเพิ่มรายได้ต่อ
เศรษฐกิจชุมชน ทำให้ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ของตัวเอง และสามารถพึ่งพาตนเองได้
การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อแปรรูปแป้งข้าวหมากเป็นผลิตภัณฑ์บ ราวนี่ แป้งข้าวหมากและวิเคราะห์ห า
ของแข็งที่ละลายน้ำได้ ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ และโพรไบโอติกแบคทีเรียกลุ่มแลคทิกแอซิด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
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มีความน่าสนใจ และเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ มีความหลากหลาย ทันสมัย และน่ารับประทานมากขึ้น และยังช่วย
ส่งเสริมการสร้างรายได้แก่เศรษฐกิจชุมชน

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาสูตรที่เหมาะสมในการทำบราวนี่แป้งข้าวหมาก
2. เพื่อวิเคราะห์หาของแข็งที่ละลายน้ำได้ ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ และโพรไบโอติกแบคทีเรียกลุ่ม แลคทิกแอซิ ด
(Lactic acid bacteria: LAB)
3. เพื่อประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผู้ประเมินต่อบราวนี่แป้งข้าวหมาก

สมมุติฐานของการวิจัย
แป้งข้าวหมากมีผลต่อค่าของแข็งที่ ละลายน้ำได้ ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์โพรไบโอติกแบคทีเรียกลุ่ม แลคทิกแอซิ ด
(Lactic acid bacteria: LAB)

กรอบแนวคิดในการวิจัย

- วิเคราะห์ของแข็งที่ละลายน้ำได้
- วิเคราะห์ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์
- วิเคราะห์โพรไบโอติกแบคทีเรียกลุ่ม
แลคทิกแอซิด (Lactic acid bacteria:
LAB)
- ประเมินผลทางประสาทสัมผัส

บราวนี่สูตรปกติ
บราวนี่แป้งข้าวหมากอบ
บราวนี่แป้งข้าวหมากสด

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งข้าวหมากจากข้าว กข.6 เป็นบราวนี่แป้งข้าวหมาก แล้วทำการวิเคราะห์หา
ของแข็งที่ละลายน้ำได้ ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ โพรไบโอติกแบคทีเรียกลุ่ม แลคทิกแอซิด (Lactic acid bacteria: LAB) และ
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและทดสอบความพึ่งพอใจของผู้ประเมินต่อผลิตภัณฑ์ มีวิธีดำเนินการวิจัยดังนี้
1. การทำบราวนี่
การทำบราวนี่ จำนวน 3 สูตร ได้แก่ บราวนี่สูตรปกติ บราวนี่แป้งข้าวหมากอบ และ บราวนี่
แป้งข้าวหมากสด มีอัตราส่วนผสม ตามตาราง 1
ตาราง 1 อัตราส่วนผสมการทำบราวนี่
ส่วนผสม
บราวนี่สูตรปกติ (มนุษย์
บราวนี่
สูตร 3 บราวนี่
ลุงคาเฟ่, 2563)
แป้งข้าวหมากอบ
แป้งข้าวหมากสด
(สูตร 1)
(สูตร 2)
(สูตร3)
น้ำมันพืช
70 มิลลิลิตร
70 มิลลิลิตร
70 มิลลิลิตร
ผงโกโก้
60 กรัม
60 กรัม
60 กรัม
ไข่ไก่
2 ฟอง
2 ฟอง
2 ฟอง
น้ำตาลทราย
175 กรัม
175 กรัม
175 กรัม
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แป้งสาลีอเนกประสงค์
เกลือ
กลิ่นวนิลลา
แป้งข้าวหมาก

70 กรัม
1/8 ช้อนชา
1/2 ช้อนชา
-

35 กรัม
1/8 ช้อนชา
1/2 ช้อนชา
35 กรัม

35 กรัม
1/8 ช้อนชา
1/2 ช้อนชา
35 กรัม

วิธีการทำบราวนี่สูตรต่างๆ
การทำบราวนี่ สูตร 1บราวนี่สูตรปกติ (มนุษย์ลุงคาเฟ่, 2563)
ผสมน้ำมันพืชและผงโกโก้เข้าด้วยกัน ทิ้งไว้เป็นเวลาประมาณ 10 - 15 นาที นำน้ำตาล ไข่ไก่ กลิ่นวนิลลา ตีผสมเข้า
ด้วยกันผสมจนกว่าน้ำตาลละลายหมด ประมาณ 10 - 15 นาที เทน้ำมันพืช ที่ผสมกับผงโกโก้ ผสมให้เข้ากัน ร่อนแป้งสาลี
อเนกประสงค์ ผสมให้เข้ากัน ใส่ลูกเกดดำ ผสมให้เข้ากัน เทส่วนผสมลงพิมพ์ ใช้ไม้พายเกลี่ยหน้าบราวนี่ให้เรียบ ตกแต่งหน้า
ด้วยอัลมอลด์ นำไปอบที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เวลา 30 นาที
การทำบราวนี่ สูตร 2 บราวนี่แป้งข้าวหมากอบ
ปั่นแป้งข้าวหมากสดให้ละเอียด นำไปอบตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 ชั่วโมง ผสม
น้ำมันพืชและผงโกโก้เข้าด้วยกัน ทิ้งไว้ เป็นเวลาประมาณ10 - 15 นาที นำน้ำตาล ไข่ไก่ กลิ่นวนิลลา ตีเข้าด้วยกัน จนกว่า
น้ำตาลละลายหมด ประมาณ 10 - 15 นาที เทน้ำมันพืชที่ผสมกับผงโกโก้ ผสมให้เข้ากัน ใส่แป้งข้าวหมากอบ ร่อนแป้งสาลี
อเนกประสงค์ ผสมให้เข้ากัน ใส่ลูกเกดดำลงไปผสมให้เข้ากัน เทส่วนผสมลงพิมพ์ ใช้ไม้พายเกลี่ยหน้าบราวนี่ให้เรียบ ตกแต่ง
หน้าด้วยอัลมอลด์ นำไปอบที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เวลา 30 นาที
การทำบราวนี่ สูตร 3 บราวนี่สูตรแป้งข้าวหมากสด
ปั่นแป้งข้าวหมากสดให้ละเอียด พักทิ้งไว้ ผสมน้ำมันพืชและผงโกโก้เข้าด้วยกัน พักทิ้งไว้ นำน้ำตาล ไข่ไก่ กลิ่นวนิล
ลา ตีเข้าด้วยกันจนกว่าน้ำตาลละลายหมด ประมาณ 10 - 15 นาที เทน้ำมันพืชที่ ผสมกับผงโกโก้ผสมให้เข้ากัน ใส่แป้งข้าว
หมากสดปั่น และแป้งสาลีอเนกประสงค์ ผสมให้เข้ากัน ใส่ลูกเกดดำ ผสมให้เข้ากัน เทส่วนผสมลงพิมพ์ ใช้ไม้พายเกลี่ยหน้าบ
ราวนี่ให้เรียบ ตกแต่งหน้าด้วยอัลมอลด์ นำไปอบที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เวลา 30 นาที
การวิเคราะห์ของแข็งที่ละลายน้ำได้ในบราวนี่แป้งข้าวหมาก (ตามวิธีของ AOAC, 1995)
การเตรียมตัวอย่างบราวนี่
นำบราวนี่ ทั้ง 3 สูตร ได้แก่ สูตร 1 บราวนี่สูตรปกติ สูตร 2 บราวนี่สูตรแป้งข้าวหมากอบ และสูตร 3 บราวนี่สูตร
แป้งข้าวหมากสด มาบดให้ละเอียด เก็บไว้ในภาชนะมิดชิด เพื่อทำการทดสอบ ตามรายละเอียดดังนี้
การวิเคราะห์ของแข็งที่ละลายน้ำได้
ชั่งน้ำหนักบราวนี่ทั้ง 3 สูตรๆ ละ 10 กรัม ทศนิยม 4 ตำแหน่ง ปรับปริมาตรด้วยน้ำกลั่นให้ได้ 100 มิลลิลิตร ผสม
ให้เข้ากันโดยใช้เครื่องเขย่า (Vortex Mixer) เป็นเวลา 30 นาที กรองเอาส่วนที่ใสใส่บีกเกอร์ด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 นำส่วน
ที่ใสทดสอบค่าของแข็งที่ละลายน้ำ ด้วยเครื่อง Refractometer ทำการทดสอบทั้ง 3 สูตรๆ ละ 3 ซ้ำ บันทึกผลการทดสอบ
วิเคราะห์ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์โดยวิธี 3,5-Dinitro salicylic acid. (DNS) (ตะวัน ฉัตรสูงเนิน และคณะ อ้างถึง
ใน US. Bureau of Standards Circular NO.19, 1942: 25)
เตรียมสารมาตรฐาน DNS
สารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์ สารละลายโซเดีมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 2 นอร์มอล ปริมาตร 200 มิลลิลิต ร
เตรียมโดยชั่งโซเดียมไฮดรอกไซด์ 16 กรัม ละลายด้วยน้ำกลั่นแล้วปรับปริมาตรสุดท้ายให้ได้ 50 มิลลิลิตร สารละลาย 3,5
Dinitro salicylic acid เตรียมโดยสารละลาย 3,5-Dinitro salicylic acid ปริมาณ 10 กรัม ลงในสารละลาย 2 นอร์มอล
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โซเดียมไฮดรอกไซด์ปริมาตร 200 มิลลิลิตร เติมโซเดียมโพแทสเซียมทาร์เทรด (Sodium potassium tartrate) ปริมาตร 300
มิลลิลิตร นำไปอุ่นและคนจนละลายหมด ปรับปริมาตรด้วยน้ำกลั่นเป็น 1,000 มิลลิลิตร เก็บไว้ในขวดสีชาที่อุณหภูมิห้อง
เตรียมกราฟมาตรฐาน (Standard curve)
เตรียมสารละลายกลูโคสมาตรฐานให้มีความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เตรียมโดยชั่งกลูโคส 0.1 กรัม
ละลายในน้ำกลั่นปรับปริมาตรสุดท้ายเป็น 100 มิลลิลิตร นำสารละลายกลูโคสมาตรฐานที่เตรียมไว้ ไปวิเคราะห์โดยดูด
สารละลายกลูโคส (สารละลายมาตรฐาน) ดังกล่าวปริมาตร 0.1- 1.0 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลอง และเติมน้ำกลั่นจนครบ 1
มิลลิลิตร เติมสารละลาย DNS 1 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน นำไปต้มในน้ำเดือดเป็นเวลา 10 นาที ทำให้เย็นอย่างรวดเร็วโดยการ
นำหลอดทดลองมาแช่ในน้ำแข็งที่ละลายประมาณ 5 นาที หรือใส่ในอ่างน้ำที่เปิดให้น้ำไหลตลอดเวลา เติมน้ำกลั่นลงในหลอด
ทดลองอีก 5 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร สร้างกราฟมาตรฐานระหว่าง
ค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้กับค่าความเข้มข้นต่าง ๆของสารละลายกลูโคส
วิเคราะห์ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ในตัวอย่างบราวนี่ (ตะวัน ฉัตรสูงเนิ น และคณะ อ้างถึงใน US. Bureau of
Standards Circular NO.19.1942: 25)
การเตรียมตัวอย่างบราวนี่
นำตัวอย่างที่ศึกษา 3 ตัวอย่าง ได้แก่ บราวนี่สูตรปกติ บราวนี่สูตรแป้งข้าวหมากอบ และบราวนี่สูตรแป้งข้าวหมาก
สดนำมามาสับให้ละเอียดด้วยมีดจากนั้นใส่ไว้ในบีกเกอร์ (Beaker) เพื่อที่จะทำการทดลองต่อไป
วิธีวิเคราะห์ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์
นำตัวอย่างบราวนี่ที่เตรียมไว้ 3 ตัวอย่าง มาชั่งน้ำหนัก 10 กรัม ลงในขวดรูปชมพู่ด้วยเครื่องชั่งไฟฟ้าอย่างละเอียด 4
ตำแหน่ง ปรับปริมาตรด้วยน้ำกลั่นให้ได้ปริมาตร 100 มิลลิลิตร นำเข้าเครื่องเขย่าสาร (Vortex Mixer) 30 นาที กรองเอาส่วน
ที่ใสใส่บีก เกอร์ด ้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 ปิเปตส่วนใส 1 มิลลิลิต ร ใส่ในหลอดทดลอง สำหรับ Blank ใช้น้ำกลั่น เติม
สารละลาย DNS 1 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน นำไปต้มในน้ำเดือดเป็นเวลา 10 นาทีและพักไว้ในที่มืดเป็นเวลา 30 นาที เติมน้ำ
กลั่นลงไปในหลอดทดลองอีก 5 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร และนำค่า
การดูดกลืนแสงที่วัดได้ไปเทียบกับกราฟมาตรฐาน
วิ เ คราะห์ โพรไบโอติ กแบคที เรี ยกลุ่ ม แลคทิ กแอซิ ด (Lactic acid bacteria: LAB) ด้ ว ยวิ ธ ี Spread plate
ดัดแปลงวิธีจาก (อุราภรณ์ เรืองวัชรินทร และคณะ, 2018)
นำผลิตภัณฑ์ตัวอย่างบราวนี่ ตรวจนับจำนวนแลคทิกแอซิดแบคทีเรีย (Lactic acid bacteria: LAB) ด้วยวิธี
Spread plate เจือจางบราวนี่ข้าวหมาก โดยชั่งตัวอย่างละ 25 กรัม เจือจางในน้ำเพปโทน (Peptone water) ร้อยละ 0.1
ใช้ปิเปตปลอดเชื้อดูดสารละลายที่ค่าความเจือจาง 1:10 และ 1:102 ความเจือจางละ 0.1 มิลลิลิตร ใส่ลงใน MRS agar จุ่ม
แท่งแก้วสามเหลี่ยม (Spreader) ในแอลกอฮอล์เข้มข้นร้อยละ 95 แล้วเอียงแท่งแก้วสามเหลี่ยม (Spreader) ที่ขอบของบีก
เกอร์เพื่อแยกแอลกอฮอล์ส่วนเกินออก นำแท่งแก้วสามเหลี่ยม (Spreader) ที่ผ่านการจุ่มแอลกอฮอล์ไปเผาไฟจนแอลกอฮอล์
ไหม้หมด และปล่อยให้แท่งแก้วสามเหลี่ยม (Spreader) เย็น นำแท่งแก้วสามเหลี่ยม (Spreader) เกลี่ยเชื้อให้ทั่วจานเพาะเชื้อ
กลับจานเพาะเชื้อให้ด้านที่มีอาหารเพาะเชื้ออยู่ด้านบน แล้วนำไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 4 – 7 วัน
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยวิธี 5-Point Hedonic Scale โดยให้ผู้ทดสอบชิม ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนโรงเรียนชาวนา บ้านคลองน้ำเย็นเหนือ นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
และประชาชน จำนวน 30 คน และทำการประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ ได้แก่ กลิ่น สี รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบ
โดยรวม (นริศา เรืองศรี, 2561)
แบบสอบถามการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส วิธีการทดสอบที่ใช้คือ 5-Point Hedonic Scale วัดระดับ
การยอมรับของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้บริโภคจะสามารถให้ความพึงพอใจของตนเองโดยการแสดงออกมาในรูประดับการ
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ยอมรับและไม่ยอมรับผลิตภัณฑ์จากสเกลที่กำหนด วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา (descriptive) ในรูปแบบค่าเฉลี่ย ซึ่ง
ใช้เกณฑ์การให้คะแนนตามช่วงระดับคะแนน (Class Interval) (ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์, 2543)
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง คะแนนความชอบในระดับชอบมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง คะแนนความชอบในระดับชอบมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง คะแนนความชอบในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง คะแนนความชอบในระดับไม่ชอบน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง คะแนนความชอบในระดับไม่ชอบน้อยที่สุด

การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช่ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง โพรไบโอติกแบคทีเรียกลุ่ม แลคทิกแอซิดและน้ำตาลรีดิวซ์ของบราวนี่แป้งข้าวหมาก: กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนโรงเรียนชาวนา บ้านคลองน้ำเย็นเหนือทำการวิเคราะห์ของแข็งที่ละลายน้ำได้ วิเคราะห์ปริมาณน้ำ ตาลรีดิวซ์
โดยวิธี 3,5-Dinitro salicylic acid (DNS) และวิเคราะห์โพรไบโอติกแบคทีเรียกลุ่ม แลคทิกแอซิด (Lactic acid bacteria:
LAB) มีผลการวิจัยดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงค่าของแข็งที่ละลายน้ำได้ของบราวนี่ทั้ง 3 สูตร
ค่าของแข็งที่ละลายน้ำได้ (%Brix)
สูตร
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
+S.D.
สูตร 1 บราวนี่สูตรปกติ
4
4
4
4.00+0.00
สูตร 2 บราวนี่สูตรแป้งข้าวหมากอบ
3
3
3
3.00+0.00
สูตร 3 บราวนี่สูตรแป้งข้าวหมากสด
4
4
4
4.00+0.00
ผลการวิเคราะห์ของแข็งที่ละลายน้ำได้ จากการวิเคราะห์ของแข็งที่ละลายน้ำได้ โดยเครื่อง Refractometer
พบว่า ค่าเฉลี่ย ของแข็งที่ละลายน้ำได้ของบราวนี่สูตรปกติ มีค่าเท่ากับ 4 % Brix ต่อบราวนี่ 100 กรัม บราวนี่สูตรแป้งข้าว
หมากอบ มีค่าเท่ากับ 3 % Brix ต่อบราวนี่ 100 กรัม และบราวนี่สูตรแป้งข้าวหมากสด มีค่าเท่ากับ 4 % Brix ต่อบราวนี่ 100
กรัม
ตาราง 2 แสดงค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายกลูโคสมาตรฐาน
ความเข้มข้นของสารละลายกลูโคสมาตรฐาน
ค่าการดูดกลืนแสงที่ (A540)
(% w/v)
0.0
0.011
0.1
0.092
0.2
0.185
0.3
0.259
0.4
0.335
จากตารางแสดงค่าการดูดกลืนแสงที่ 540 นาโนเมตร ของสารละลายกลูโคสมาตรฐาน ที่ความเข้มข้น 0.0, 0.1,
0.2, 0.3 และ 0.4 ตามลำดับ พบว่า มีค่าการดูดกลืนแสงเท่ากับ 0.011, 0.092, 0.185, 0.259 และ 0.335 ตามลำดับ
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ภาพที่ 1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงที่ 540 นาโนเมตรของสารละลายกลูโคสมาตรฐาน
นำข้อมูลจากตารางที่ 4.2 ของสารละลายกลูโคสมาตรฐาน มาจัดทำกราฟเส้นตรงระหว่างค่าการดูดกลืน แสงกับ
ความเข้มข้นต่างๆ เพื่อหาปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ จะได้สมการเส้นตรงคือ y = 0.8597x และมีค่า R2 = 0.9982 ดังภาพที่ 4.2
โดยแทนค่า y เท่ากับ slop ลงในสูตรการหาปริณน้ำตาลรีดิวซ์ ดังตารางที่ 4.4
ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ (%)=
ตารางที่ 3 ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์
สูตร

ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 1

+S.D.
สูตร 1 บราวนี่สูตรปกติ
3.722
4.781
5.688
4.730+0.984
สูตร 2 บราวนี่สูตรแป้งข้าวหมากอบ
11.318
12.004
13.039
12.121+0.867
สูตร 3 บราวนี่สูตรแป้งข้าวหมากสด
8.305
8.898
10.143
9.116+0.938
ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ของตัวอย่างบราวนี่ พบว่า ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ในบราวนี่สูตรปกติ มีค่าเท่ากับ 4.73 ± 0.98
มิลลิกรัม/กรัม บราวนี่สูตรแป้งข้าวหมากอบ มีค่าเท่ากับ 12.12 ± 0.87 มิลลิกรัม/กรัม และบราวนี่สูตรแป้งข้าวหมากสด มีค่า
เท่ากับ 9.12 ± 0.94 มิลลิกรัม/กรัม
ตารางที่ 4 จำนวนแบคทีเรียกลุ่มแลคทิกแอซิด (Lactic acid bacteria: LAB)
แบคทีเรียกลุ่มแลคทิกแอซิด
สูตร
(โคโลนี)
สูตร 1 บราวนี่สูตรปกติ
79
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สูตร 2 บราวนี่สูตรแป้งข้าวหมากอบ
191
1.91 × 104
สูตร 3 บราวนี่สูตรแป้งข้าวหมากสด
259
2.59 × 104
จำนวนแบคทีเรียกลุ่มแลคทิกแอซิด (Lactic acid bacteria: LAB) ของตัวอย่างบราวนี่สูตรปกติ บราวนี่สูตรแป้ง
ข้าวหมากสด และบราวนี่สูตรแป้งข้าวหมากอบ พบว่า จำนวนโคโลนีของบราวนี่สูตรปกติมีจำนวน 79 โคโลนี จำนวน
โคโลนีของบราวนี่สูตรแป้งข้าวหมากอบ มีจำนวน 191 โคโลนี และจำนวนโคโลนีของบราวนี่สูตรแป้งข้าวหมากสด มี
จำนวน 259 โคโลนี จำนวนเชื้อของบราวนี่สูตรปกติ มีค่าเท่ากับ 7.9× 102 CFU/g บราวนี่สูตรแป้งข้าวหมากอบมีค่าเท่ากับ
1.91× 104 CFU/g และบราวนี่สูตรแป้งข้าวหมากสด มีค่าเท่ากับ 2.59× 104 CFU/g
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส

คุณลักษณะ
1.กลิ่น
2.สี
3.รสชาติ
4.เนื้อสัมผัส
5.ความชอบโดยรวม
ค่าเฉลี่ย

บราวนี่สูตร
ปกติ(สูตร1)
2.90
2.43
3.23
3.27
3.24
3.05

บราวนี่สูตร
บราวนี่สูตร
แป้งข้าวหมากอบ(สูตร2) แป้งข้าวหมากสด(สูตร3)
3.40
3.33
3.63
3.50
3.43
3.97
3.53
3.40
3.53
3.73
3.51
3.59

การพัฒนาผลิตภัณฑ์บราวนี่ทั้ง 3 สูตร พบว่า ผู้บริโภคมีการยอมรับผลิตภัณฑ์บราวนี่สูตรแป้งข้าวหมากสด(สูตร3)
มากกว่า บราวนี่สูตรปกติ(สูตร1) และบราวนี่สูตรแป้งข้าวหมากอบ(สูตร2) โดยมีคุณภาพทางประสาทสัมผัสต่อบราวนี่สูตรแป้ง
ข้าวหมากสดสูงที่สุด รองลงมาบราวนี่สูตรแป้งข้าวหมากอบ และบราวนี่สูตรปกติ ซึ่งมีค่าเท่ากับ = 3.59, 3.51 และ 3.05
ตามลำดับ

อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง โพรไบโอติกแบคทีเรียกลุ่มแลคทิกแอซิดและน้ำตาลรีดิวซ์ของบราวนี่แป้งข้าวหมาก: กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนโรงเรียนชาวนา บ้านคลองน้ำเย็นเหนือ เป็นการศึกษาของแข็งที่ละลายน้ำได้ ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ และโพรไบโอติก
แบคทีเรียกลุ่มแลคทิกแอซิด (Lactic acid bacteria: LAB) ของบราวนี่สามสูตร ได้แก่ บราวนี่สูตรปกติ บราวนี่สูตรแป้งข้าว
หมากสด และบราวนี่สูตรแป้งข้าวหมากอบ สรุปผลการวิจัยมีดังนี้
บราวนี่สูตรแป้งข้าวหมากอบมีค่าของแข็งที่ละลายน้ำได้น้อยที่สุด เนื่องจากในการทำบราวนีส่ ูตรแป้งข้าวหมากอบ
ในขั้นตอนการอบ มีการอบแป้งข้าวหมากก่อนนำมาเป็นส่วนผสมในการทำบราวนี่ โดยใช้อุณหภูมิการอบที่ 50 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 20 ชั่วโมง ซึ่งในขั้นตอนการอบนั้นไม่ได้อบภายในครั้งเดียว 20 ชั่วโมง มีการอบหลายวันจนครบ 20 ชั่วโมง ซึ่ง
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นอุณหภูมิที่จุลินทรีย์บางชนิดสามารถทนความร้อนได้ทำให้ช่วงเวลาระหว่างการอบแป้งข้าว
หมาก จุลินทรีย์ที่รอดชีวิตสามารถทำกระบวนการหมักต่อไปได้ ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรอง จันทร์ประสาทสุข
(2559) ที่รายงานผลการทดสอบปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้จากการหมักไวน์ว่า เมื่อเวลาการหมักนานขึ้น ปริมาณของแข็ง
ที่ละลายได้จ ึ งลดลง โดยน้ำตาลส่วนหนึ่ งจะถูกยี สต์นำไปใช้ เพื่อ เพิ ่ มจำนวนเซลล์ และบางส่วนถูกนำไปเปลี ่ยนให้ เ ป็ น
แอลกอฮอล์
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ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ในบราวนี่สูตรที่ใส่แป้งข้าวหมากมีปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์มากกว่าบราวนี่สูตรปกติ เนื่องจากใน
แป้งข้าวหมากจะมีเชื้อราซึ่งสามารถสร้างเอนไซม์อมิเลสออกมาย่อยแป้งในข้าวเหนียวให้เป็นน้ำตาล การใส่แป้งข้าวหมากในบ
ราวนี่จึงส่งผลให้มีปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์มากกว่าในบราวนี่สูตรปกติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร ค้าชุ่ม และคณะ
(2557) ที่รายงานผลปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ในข้าวหมากว่า น้ำตาลรีดิวซ์เป็นน้ำตาลที่ได้จากการย่อยแป้งของจุลินทรีย์ ซึ่งแสดง
ถึงความสามารถในการย่อยที่ดีของเชื้อจุลินทรีย์ ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ในข้าวหมากเกิดจากกระบวนการย่อยของเชื้อรา ซึ่งราใน
ลูกแป้งย่อยแป้งเปลี่ยนเป็นน้ำตาล และน้ำตาลส่วนใหญ่ที่ได้คือ น้ำตาลมอสโตสเดกซ์ตริน และกลูโคสเมื่อ ราในลูกแป้งผลิต
เอนไซม์กลูโคอะไมเลสออกมาไฮโดรไลซ์แป้งข้าวได้อย่างสมบูรณ์ทำให้ได้ผลิตผลสุดท้าย คือ กลูโคส จึงทำให้ข้าวหมากมีความ
หวาน
โพรไบโอติกแบคทีเรียกลุ่มแลคทิกแอซิด (Lactic acid bacteria: LAB) ของสูตร 3 บราวนี่สูตรผสมแป้งข้าวหมาก
สดมีโพรไบโอติกแบคทีเรียกลุ่ม แลคทิกแอซิด (Lactic acid bacteria: LAB)มากกว่าสูตร 2 สูตรผสมแป้งข้าวหมากอบและ
สูตร 1 บราวนี่สูตรปกติ เนื่องจากสูตร 3 เป็นบราวนี่สูตรผสมแป้งข้าวหมากสด ซึ่งแป้งข้าวหมากสดเป็นอาหารหมัก และโพร
ไบโอติ กแบคทีเรีย พบมากในอาหารหมัก จึ งทำให้ ในสู ตร 3 พบโพรไบโอติ กแบคทีเรีย กลุ่ ม แลคทิก แอซิ ด (Lactic acid
bacteria: LAB) มากที่สุดผลการทดลองสอดคล้องกับ Tana Suwapat และ Komagata (1995) ที่รายงานจำนวนแบคทีเรีย
ในข้าวหมากที่ 1.20 × 10 ถึง 4.30 × 1010 CFU/g
ผลิตภัณฑ์ บราวนี่ สูต รแป้ งข้ าวหมากสด ผู้ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผั ส จำนวน 30 คน มีความชอบ
มากกว่า ผลิตภัณฑ์บราวนี่สูตรปกติและ ผลิตภัณฑ์บราวนี่สูตรแป้งข้าวหมากสดอบ คุณลักษณะในด้านสี กลิ่น รสชาติ และ
เนื้อสัมผัส ในส่วนผสมของผลิตภัณฑ์บราวนี่ข้าวหมากสดประกอบด้วย น้ ำมันพืช: ผงโกโก้: ไข่ไก่: น้ำตาลทราย: แป้งสาลี
อเนกประสงค์: เกลือ: กลิ่นวนิลลา: แป้งข้าวหมากสดในอัตราส่วน 70 กรัม: 60 กรัม: 2 ฟอง: 175 กรัม: 35 กรัม: 1/8 ช้อน
ชา: 1/2ช้อนชา ผลิตภัณฑ์บราวนี่สูตรแป้งข้าวหมากสด สูตร 3 เหมาะสำหรับทำเป็นอาหารว่าง เพื่อสุขภาพที่มีโพรไบโอติกที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกายและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
ควรวิเคราะห์หาคุณค่าทางโภชนาการ และศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี และจุลชีววิทยาอื่น ๆ
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การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับบทเรียนออนไลน์โดยใช้
Google Sites เรื่องเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์
A Study of The Results of An Exploratory Learning Management ( 5E) with
Online Lessons Using Google Sites on DNA Technology. Affecting Academic
Achievement and Satisfaction of Students in Grade 4 Ban Kat Prachanukroh
School
สุวิมล กันทะจันทร์1, นภัสกร จินารักษ์2, สุทธิดา วิทนาลัย3
Suwimon Kantajan1, Naphasakorn Jinarak 2, Suthida Wittanalai 3
Corresponding Author E-mail: suwimonkantajan41@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) lหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Sites ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการใช้
บทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Sites ร่วมกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 3) ศึกษาระดับความพึงพอใจ
ของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้บทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Sites ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์
จำนวน 7 คน ได้มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ จำนวน 5 แผน 2) บทเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Sites เรื่อง เทคโนโลยีทางดี เอ็น เอ
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
สถิติค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (dependent t-test)
ผลการวิจัย พบว่า
1) บทเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Sites เรื่อง เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.57/81.45 ตาม
เกณฑ์ 80/80
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ โดย
ใช้ Google Sites หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ด้วยการใช้บทเรียนออนไลน์ โดยใช้
Google Sites ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยรวม อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.19, S.D. = 0.43)
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา), มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
1 Student in Bachelor of Education degree (Biology Department), Uttaradit Rajabhat University
2 อาจารย์ที่ปรึกษา, คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2 Advisor, Faculty of Education, Uttaradit Rajabhat University
3 อาจารย์ที่ปรึกษา, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์
3 Advisor, Science Department, Bankardprachanukroh School
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คำสำคัญ : บทเรียนออนไลน์; Google Sites; การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)

Abstract
The aims of this study were: 1) to find out the efficiency of inquiry-based learning (5E) integra
ted with online learning, using Google site (80/80) 2) to compare learning outcome with pre-test and posttest DNA technology of students in Grade 4 with the search- based learning management ( 5E) method
combined with online lessons using Google Sites. 3) to explore the studying satisfaction of students in Grade
4 after lessons. In addition, 7 students, who were Ban Kat Prachanukroh School, Purposive Sampling Was
Used to Select the Sample Group in This Study, Which Consisted of Grade 4/ 1 Students Research tools
were contained online learning, inquiry lesson plan, cognitive examination and satisfaction questionnaire.
Dependent t-test, mean, standard deviation were used to analyze and interpret.
The conclusion of the study showed that the effectiveness of inquiry lesson connecting with
online learning (E₁/E₂) was 82.57/81.45. The post-test cognitive results were significantly higher than pretest (0.05). The result of students’ learning satisfaction after lesson showed excellent result. ( 𝑥̅ = 4.19, SD
= 0.43)
Keywords: Online Lessons, Google Sites, The 5E of Inquiry-based Learning

บทนำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติความตามมาตรา 22 ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียน
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนทุกคนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพความตามมาตรา 24 (1) บัญญัติว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดย
คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้จัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ครูเป็น
ผู้จัดการเรียนรู้ให้เกิดกับผู้เรียนมากกว่าการเป็นผู้บอกความรู้ และเน้นให้เรียนรู้วิธีเรียน ในหมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
มาตรา 65 ระบุว่า ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านการผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึก ษา เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ
และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มาตรา 66 ระบุว่า ผู้เรียนมีสิทธิได้รับ
การพัฒนาตามขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อ งตลอดชีวิต (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ. 2542) และ
เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นสถานการณ์ที่ รุนแรง
ทำให้มีมาตรการที่สำคัญคือ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) งดกิจกรรมนอกที่พักอาศัย หยุดงาน หยุดเรียน
(กรมควบคุมโรค. 2563) และปิดสถานที่สำคัญ เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด ร้านอาหาร สถานประกอบการต่าง ๆ รวมถึง
สถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนซึ่งถือเป็นสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของนักเรียนเป็นจำนวนม าก ดังนั้นเพื่อให้การ
เรียนรู้ยังคงดำเนินต่อไปได้ กล่าวคือโรงเรียนสามารถหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
ด้วยการไม่ต้องเข้าชั้นเรียน โดยปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2563) ถือว่าสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้กระบวนทัศน์ของการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป
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จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ครูผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนจากการพูดบรรยายหน้าชั้นเรียนเป็น
รูปแบบการสอนออนไลน์ ดังนั้นการทำให้นักเรียนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนรู้มากขึ้นถือว่าเป็น
ประเด็นสำคัญในการกระตุ้นนักเรียนให้เกิดความสนใจต่อการเรี ยนรู้ โดยการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5
ขั้น (5E Inquiry-based Learning) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีลักษณะคล้ายกับการสอนแก้ปัญหา
ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นการค้นคว้าหาความรู้ โดยครูเป็นผู้ที่คอยกระตุ้นและให้การสนั บ สนุนการเรียนรู้ ของ
ผู้เรียน ประกอบด้วย ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป
(Explanation) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) และขั้นประเมิน (Evaluation) โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้ร ูป แบบนี้
สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับรูปแบบอื่นรวมทั้งการจัดการเรียนการสอนร่วมกับบทเรียนออนไลน์ (นิศากร เลาหเรืองรองกุล.
2562) เนื ่ อ งด้ว ยปัจ จุบ ัน นี้ โลกได้ ก้ าวเข้ าสู่ ยุ ค แห่งสั งคมความรู ้ (Knowledge - Based Society) และสั งคมเทคโนโลยี
(Technology Society) ซึ่งเป็นสังคมที่นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใ นทุกวงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการศึกษา ดังนั้นเป็น
สิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนที่จำเป็นต้องมีความรู้ในการใช้สื่อด้านเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นทักษะสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบุคคล
ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้รู้เท่าทันโลกผ่านเครือข่ายไร้สาย (Internet) และมีวิจารณญาณในการกลั่นกรองข้อมูลข่าวสาร ทักษะ
ข้างต้นนี้จะสามารถเป็นพลังขับเคลื่อน ให้ผู้เรียนสามารถบรรลุเป้าหมายของการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 (เกรียงศักดิ์ เจริญ
วงศ์ศักดิ์. 2559) และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด ลดปัญหาเรื่องเวลาและสถานที่ การใช้
เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีความน่าสนใจ ลดความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต โดยที่การแสวงหาความรู้นั้นไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะภายในห้องเรียน ผู้เรียน
สามารถเลือกรับวิทยาการและข้อ มูลข่าวสารได้จากสื่อต่าง ๆ ด้วยตนเอง ทั้งยังเป็นการศึกษาตามประสงค์ (Education on
Demand) ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองได้ จนทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ (Barnie. 2004) และเหมาะสม
อย่างยิ่งสำหรับการนำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ปัจจุบั นนี้ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019
การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือบทเรียนออนไลน์ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ได้ตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียน และยังช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนการสอนด้วย
บทเรียนออนไลน์ ช่วยแก้ปัญหาการศึกษาของไทยในเรื่องของการขาดแคลนแหล่งข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล เพราะการเรียนการ
สอนด้วยบทเรียนออนไลน์ นอกจากจะอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เรียนในการค้นคว้าข้อมูลทั่วไปแล้ว ผู้สอนสามารถนำเสนอ
เนื้อหาบทเรียน ผสมผสานกับเทคนิคการสอนต่าง ๆ โดยประยุกต์ใช้ผ่านระบบออนไลน์ได้เช่นเดียวกับการเรียนโดยผ่านตำรา
เรียน เพราะบทเรียนออนไลน์สามารถเรียบเรียงเนื้อหาและผสมผสานสื่อการสอนต่าง ๆ ไว้ด้วยกันได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่าย กระตุ้นให้เกิดความคิดหรือเกิดคำถามใหม่ ๆ ตามมาและเกิดประสิทธิผลทางการเรี ยนได้ในที่สุด
(ใจทิพย์ ณ สงขลา. 2542: 28-30) ปัจจุบันการใช้สื่อการสอนหรือบทเรียนออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กำลังได้รับความ
นิยมเพิ่มขึ้น เนื่องจากบทเรียนออนไลน์จัดเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็น หนึ่งใน
เครื่องมือที่ใช้ในการยกระดับและช่วยพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการ
เรียนการสอนในสาระวิทยาศาสตร์ เรื่อง เทคโนโลยีทางดเอ็นเอ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เนื่องจากการเรียนรู้เรื่ องดังกล่าว มีลักษณะเป็นนามธรรมซึ่ งอาจยากต่อการเข้าใจ จึงจำเป็นต้องมีรูปภาพหรื อ
ภาพเคลื่อนไหวประกอบ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนการสอน
โดยใช้บทเรียนออนไลน์จะช่วยแก้ไขปัจจัยจำกัดด้านการเรียนรู้อย่างมี ประสิทธิภาพ อีกทั้งบทเรียนออนไลน์ยังเป็นสื่อการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะกับการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้สอนเนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่พบการแพร่ระบาดของโรคไวรั สโคโร
น่า 2019 ซึ่งส่งผลกระทบต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้
ดังนั้นการนำเทคโนโลยีทางการสอน เช่น บทเรียนออนไลน์มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนจะทำให้การเรียนมี
ความหมายมากยิ่ งขึ้ น ส่ งเสริ มให้นั กเรีย นได้ พั ฒนาศัก ยภาพของตนเองในการใช้เทคโนโลยี ให้ เกิด ประสิ ทธิ ภาพสูงสุด
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(Klungphet et al. 2015) บทเรียนออนไลน์เป็นการนำเสนอเนื้อหาผ่านทางคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา การเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ทำให้ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30 มากกว่าการเรียนรู้ผ่านการฟังบรรยายในห้องเรียนหรือจากการอ่านหนั งสือ และทำให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้น ถึงร้อยละ 60 ของการเรียนรู้แบบดั้งเดิม (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. 2559) จากงานวิจัยทางการศึกษา
พบว่า วิชาชีววิทยาเป็นวิชาที่ยากต่อความเข้าใจส่วนใหญ่นักเรียนจะเน้นการเรียนรู้โดยการท่องจำ โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยี
ทางดีเอ็นเอ กล่าวคือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไกลตัวนักเรียนและค่อนข้างเป็นนามธรรม นักเรียนอาจไม่เข้าใจและมองไม่ เห็นภาพ
ในการที่จะทำความเข้าใจแนวคิดนีน้ ักเรียนต้องใช้จินตนาการและอาศัยการมองเห็นภาพเพื่อให้เข้าใจกระบวนการที่เกิดขึ้น ทำ
ให้นักเรียนบางคนเลือกที่จะเรียนรู้โดยการท่องจำแทนการทำความเข้าใจ ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาไม่
เป็นไปตามที่คาดหวัง ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนเกิดการเชื่อมโยงแนวคิดให้ เป็นรู ปธรรมที่ชั ดเจน
ยิ่งขึ้น เช่น การใช้รูปภาพ แบบจำลอง (ชาตรี ฝ่ายคำตา. 2558) รวมถึงการใช้สื่อเทคโนโลยีที่นักเรียนเข้าถึงได้ ง่าย กระตุ้น
ความสนใจ เช่น บทเรียนสำเร็จรูป บทเรียนออนไลน์ เป็นต้น
จากเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบ
สืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับบทเรียนออนไลน์ Google Sites เรื่องเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่
4 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Sites
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน-หลังเรียน และความพึงพอใจหลังการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนได้
เข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้แม้ในสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถมาเรียนที่ โรงเรียนได้ เพราะผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้
ทุกสถานที่ อีกทั้งผู้เรียนยังสามารถเลือกเวลาเข้าเรียน และเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้การใช้บทเรียนออนไลน์เข้า
มาช่วยในการจัดการเรียนรู้ เรื่องเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นรู ปธรรม

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Sites เรื่อง เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ รายวิชา
ชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังที่ใช้บทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Sites เรื่อง
เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอร่วมกับจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้าน
กาศประชานุเคราะห์
3. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้บทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Sites เรื่อง เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)

การทบทวนวรรณกรรม
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไว้ตามลำดับต่อไปนี้
1. การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
ทิศนา แขมมณี (2557 : 141) ได้กล่าวถึง การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ หมายถึง การสอนที่ผู้สอนกระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิดคำถาม เกิดความคิด และลงมือเสาะแสวงหาความรู้ เพื่อนำมาประมวลหาคำตอบหรือข้อสรุปด้วยตนเองโดยที่
ผู้สอนช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน
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สาขาชีววิทยา สสวท. (2550) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นรูปแบบการเรียนการสอน
ที่ใช้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism) ซึ่งกล่าวไว้ว่าเป็นกระบวนการที่นักเรียนจะต้องสืบค้น เสาะหา สำรวจ
ตรวจสอบ และค้นคว้าด้วยวิธีการต่าง ๆ จนทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ และเกิดการรับรู้ความรู้นั้นอย่างมีความหมาย จึงจะ
สามารถสร้างเป็นองค์ ความรู้ข องนักเรี ยนเอง และเก็บเป็นข้อ มูลไว้ในสมองได้อย่า งยาวนาน สามารถนำมาใช้ได้ เ มื่อ มี
สถานการณ์ใด ๆ มาเผชิญหน้า
จากความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้สรุปได้ว่าการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นการจัดการ
เรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง โดยครูจะเป็นเพียงผู้คอย
ชี้แนะ คอยกระตุ้นและอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เช่น เตรียมสภาพแวดล้อมที่เหม าะสมต่อการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน
1.2 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
วรรณา ขุนเพ็ง (2553: 19-20) กล่าวถึง ขั้นตอนของวิธีการสอนสืบเสาะหาความรู้ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1.2.1 ขั้นสร้างความสนใจ เป็นการนำเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองจากความสงสัย หรือ
อาจเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียน หรือเกิดการอภิปรายภายในกลุ่ม
1.2.2 ขั้นสำรวจและค้นหา เมื่อทำความเข้าใจในประเด็นหรือคำถามที่สนใจจะศึกษาอย่างถ่องแท้แล้ว ก็ มี
การวางแผนกำหนดแนวทางการสำรวจ ตั้งสมมุติฐานกำหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการ
ตรวจสอบอาจทำได้หลายวิธี เช่น ทำการทดลอง การศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงหรือจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะใช้ในขั้นต่อไป
1.2.3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป เมื่อได้ข้อมูลอย่างเพียงพอจากการสำรวจตรวจสอบแล้ว จึงนำข้อมูลมา
วิเคราะห์ แปลผล สรุปผลและนำเสนอผลที่ได้ในรูปต่าง ๆ
1.2.4 ขั้นขยายความรู้ เป็นการนำความรู้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิม ไปใช้อธิบายสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์อื่น ๆ ทำให้เกิดความรู้กว้างขวางขึ้น
1.2.5 ขั้นประเมิน เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ว่านักเรียนมีความรู้อะไรบ้าง มาก
น้อยเพียงใด จากขั้นนี้จะนำไปสู่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่น ๆ
2. บทเรียนออนไลน์
2.1 ความหมายของบทเรียนออนไลน์
ชุติมา วรรณพงศ์ (2560) บทเรียนออนไลน์ e-Learning (อีเลิร์นนิ่ง) คือ การเรียน การสอนในลักษณะ หรือ
รูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการถ่ายทอดเนื ้อหานั ้น กระทำผ่านทางสื่อ อิ เล็กทรอนิก ส์ และให้ผู้เรียนหรือ ผู ้ต้อ งการเรี ยน เข้ามา
ทำการศึกษาเนื้อหาที่ได้มีการออกแบบไว้ โดยภายในบทเรียนมีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ช่วยเหลือให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาให้เข้าใจ
ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามเนื้อหาแต่ละวิชา
อรอนงค์ เวชจันทร์ (2556) บทเรียนออนไลน์ หมายถึงบทเรียนที่จัดทำขึ้นเป็นสื่อการสอน ผ่านระบบเครือข่าย
อิ น เทอร์ เ น็ ต ประกอบไปด้ ว ยโครงสร้ า งหลั ก สู ต ร คำอธิ บ ายรายวิ ช า หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ การวางแผนการจั ด การ
เรียนรู้ เนื้อหา แบบทดสอบ แบบฝึกทักษะเพื่อให้นักเรียนและผู้ที่สนใจศึกษา สามารถศึกษาค้นคว้าความรู้ ได้ด้วยตนเอง โดย
ออกแบบไว้ ให้โต้ตอบกับผู้เรียนได้
จากการศึกษาความหมายของบทเรียนออนไลน์ข้างต้น สรุปได้ว่า บทเรียนออนไลน์เป็นการจัดการเรียนการ
สอนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี หรืออินเทอร์เน็ต โดยมีการนำเสนอแบบผสมผสานทั้งในรูปของตัวอักษร ภาพ เสียง วิดีโอ เป็น
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาตามแนวคิดวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่ว มกับ
บทเรียนออนไลน์ ซึ่งอธิบายโดยแสดงให้เห็นภาพความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่
ศึกษา เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดั งแสดงในภาพที่ 1
ตัวแปรต้น
-การจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์
โดยใช้ Google Sites ร่วมกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์

ตัวแปรตาม
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังใช้บทเรียน
ออนไลน์ โดยใช้ Google Sites เรื่อง เรื่อง เทคโนโลยี
ทางดีเอ็นเอ ร่วมกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5E)
-ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
การใช้บทเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Sites ร่วมกับ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดำเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre-experimental research) ในลักษณะกลุ่มทดลองแบบกลุ่ม
เดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One group Pretest-Posttest Design)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ อำเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 ห้องเรียน รวมนักเรียนทั้งสิ้น 19 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มีนักเรียนจำนวน 7 คน โดยได้มาจากวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1. บทเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Sites เรื่อง เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่ง
ออกแบบโดยประยุกต์ใช้พื้นฐานแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ จำนวน 5 แผน รวมเวลา 10 คาบ
ดังนี้
แผนที่ 1 เรื่อง พันธุวิศวกรรมและการโคลนยีน
จำนวน 2 คาบ
แผนที่ 2 เรื่อง การเพิ่มจำนวน DNA ด้วยเทคนิค PCR
จำนวน 2 คาบ
แผนที่ 3 เรื่อง การหาขนาดของ DNA และลำดับนิวคลีโอไทด์
จำนวน 2 คาบ
แผนที่ 4 เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอด้านการแพทย์
จำนวน 2 คาบ
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แผนที่ 5 เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอด้านนิติวิทยาศาสตร์
จำนวน 2 คาบ
3. แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ ์ท างการเรี ยนก่อ นและหลั งเรีย น เรื ่ อ ง เทคโนโลยี ทางดี เอ็ นเอ ของนั ก เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้บทเรียนออนไลน์
โดยใช้ Google Sites เรื่อง เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ร่วมกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ คือ
1. บทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Sites เรื่อง เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4
ผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างบทเรียนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google Sites ทำการออกแบบและสร้างบทเรียนออนไลน์ โดย
ประยุกต์ใช้พื้นฐานแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) จำนวน 5 บทเรียน ตรวจสอบคุณภาพโดยใช้ แบบประเมิน
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการออกแบบบทเรียน ด้านเนื้อหา ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการนำไปใช้ จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทำการปรับปรับปรุงแก้ไข
ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ นำไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ตามลำดับดังนี้ ทดลองใช้กับนักเรียน 3 คน
ทดสอบกลุ่มย่อยหรือกลุ่มเล็ก ทดลองใช้กับนักเรียน 6 คน และขั้นทดสอบกลุ่มใหญ่ จำนวน 10 คน เพื่อหาข้อบกพร่องของ
บทเรียน โดยใช้วิ ธีสังเกต ซักถาม และนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ก่อนนำไป ไปทดลองใช้จริงกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท ี่ 4/1 จำนวน 7 คน แล้วนำผลการใช้ มาวิเคราะห์หาประสิท ธิภ าพของบทเรี ยนออนไลน์ ซึ่งมีค่าเท่า กั บ
82.57/81.45 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
2. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับบทเรียนออนไลน์โดยใช้ Google
Sites จำนวน 5 แผน 10 ชั่วโมง และตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมของสาระสำคัญ จุดประสงค์
การเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน-หลังเรียน เรื่อง เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ แบบปรนัยเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการในการสร้า งแบบทดสอบ วิเคราะห์เนื้อ หาและทำการออกข้อ สอบตาม
จุดประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหา และตรวจสอบโดยผู้ เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ปรับปรุง
แก้ไขตามคำเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 50 พบว่า ข้อสอบทุกข้อ มีค่า IOC ≥ .50 (IOC ตั้งแต่ 0.67-1.00) นำแบบทดสอบไป
ทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ที่เคยเรียนเรื่อง เทคโนโลยีทางดี
เอ็นเอมาแล้ว จำนวน 8 คน นำคำตอบ มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) ที่ยอมรับได้อยู่ระหว่าง 0.23 – 0.77 และค่า
อำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.21 ขึ้นไป จากนั้นเลือกข้อสอบแบบปรนัยที่มีความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.25 –0.75 และค่าอำนาจ
จำแนก (r) ระหว่าง 0.38 –1.00 จำนวน 20 ข้อ จากข้อสอบแบบปรนัยทั้งหมด 30 ข้อ จากนั้น นำไปหาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบโดยใช้สูตร Kuder-Richardson: KR-20 ของ ได้ค่าเท่ากับ 0.87 แล้ว นำไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
4. แบบสอบถามความความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับบทเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Sites แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
จำนวน 20 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านการออกแบบบทเรียน 2) ด้านเนื้อหา 3) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4)
ด้ า นการนำไปใช้ เสนอต่ อ ผู้ เชี่ ย วชาญเพื ่อ ตรวจสอบค่า ดั ช นีค วามสอดคล้อ ง IOC ปรั บ ปรุ งแก้ไ ขตามคำเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผลการพิจารณาความเหมาะสมของแบบสอบถามความคิดเห็นได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00
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การรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยขออนุมัติการเก็บข้อมูลตามลำดับขั้นตอน และดำเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ให้กลุ่มตัวอย่างทดสอบก่อนเรียน (pretest) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนเรื่อง เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ ทีผ่ ่านการวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.25
–0.75 และค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 0.38 –1.00 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87
2. ทำการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้บทเรียนออนไลน์ ร่วมกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ พร้อมทั้งทำ
แบบทดสอบแต่ละเรื่อง โดยผู้วิจัยดำเนินการและควบคุมด้วยตนเอง โดยใช้เวลาทดลอง 10 คาบ ชั่วโมงละ 55 นาที ตาม
แผนการเรียนรู้จำนวน 5 แผน
3. เมื่อดำเนินการจัดการเรียนรู้ครบตามที่กำหนดแล้ว ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทดสอบหลังเรียน (post-test) ทำ
ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ จำนวน 20 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดิมกั บ
แบบทดสอบก่อนเรียนแต่สลับข้อ นำผลมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียน นำคะแนนที่ได้จาก
การทำกิจกรรมระหว่างเรียนแต่ละเรื่อง มาหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบหลังเรียน
มาหาค่าประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2)
4. นักเรียนทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้บทเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Sites
เรื่อง เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอร่วมกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ จำนวน 20 ข้อ แล้วนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ
สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ผลประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู ้ด้วยการใช้บ ทเรี ยนออนไลน์โดยใช้ Google Sites เรื่อง
เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ร่วมกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่สร้างขึ้น
ตามกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพเท่ากับ 80/80 โดยหาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของกระบวนการคิดเป็นร้อยละโดย
ใช้สูตร E1/E2 ดังนี้
1.1 คำนวณค่า E1 โดยนำคะแนนของนักเรียน 7 คน ที่ทำแบบฝึกหัดแต่ละบทเรียนมาหาค่าเฉลี่ย แล้วคิดเทียบ
เป็นร้อยละ จากนั้นคำนวณค่าร้อยละเฉลี่ยทั้ง 5 บทเรียน
1.2 คำนวณค่า E2 โดยนำคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเป็นภาพรวมของนักเรียน 7
คน มาคำนวณค่าเฉลี่ย และคำนวณเทียบร้อยละ
1.3 นำค่า E1 และ E2 มาเทียบค่าประสิทธิภาพ โดยใช้เกณฑ์ตัดสิน E1/E2 ไม่ตำกว่า 80/80 มาคำนวณค่าเฉลี่ย
และคำนวณเทียบร้อยละ
2. การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้บทเรียนออนไลน์
โดยใช้ Google Sites เรื่อง เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอร่วมกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยการทดสอบค่า
ที (t-test dependent)
3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้บทเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Sites
เรื่อง เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ร่วมกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ ย (𝑥̅ )
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วแปลผลตามเกณฑ์ที่กำหนด
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ผลการวิจัย
1. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Sites เรื่อง เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ตาม
เกณฑ์ 80/80 ได้ผลสรุปดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Sites เรื่อง เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ รายวิชาชีววิทยา
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

แบบทดสอบ
แบบทดสอบระหว่างเรียน
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์

จำนวนนักเรียน
(N)
7

คะแนนเต็ม
50
20

คะแนนเฉลี่ย
̅)
(𝒙
41.29
16.29

ประสิทธิภาพ
E1 / E2
E1 = 82.57
E2 = 81.45

จากตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Sites พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ
82.57/81.45 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 ตัวอย่างบทเรียนออนไลน์ ดังแสดงภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ของบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Sites เรื่องเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้
บทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Sites เรื่อง เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ร่วมกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้
บทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Sites เรื่อง เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ร่วมกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)

การทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

N
7
7

คะแนนเต็ม
20
20

̅
𝒙
12.14
16.29

S.D.
1.35
1.11

*นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ร้อยละ
60.7
81.45

t

Df

Sig.

-7.488*

6

.000
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จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้บทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Sites เรื่อง
เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ร่วมกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้ด้วยการใช้บทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Sites เรื่อง เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ร่วมกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธ ยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีต่อ มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้
บทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Sites เรื่อง เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ร่วมกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
รายการประเมิน
ด้านการออกแบบบทเรียน
ด้านเนื้อหาบทเรียน
ด้านการจัดการเรียนรู้
ด้านการนำไปใช้
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด

̅
𝒙
4.60
4.14
3.83
4.20
4.19

S.D.
0.52
0.18
0.61
0.42
0.43

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบ เสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับบทเรีย น
ออนไลน์โดยใช้ Google Sites เรื่อง เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.19, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านการออกแบบบทเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด
(𝑥̅ = 4.60, S.D. = 0.52) ด้านเนื้อหาบทเรียนอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.14, S.D. = 0.18) ด้านการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับ
มาก (𝑥̅ = 3.83, S.D. = 0.61) และด้านการนำไปใช้อยู่ในระดับมาก มาก (𝑥̅ = 4.20, S.D. = 0.42)

อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับบทเรียน
ออนไลน์โดยใช้ Google Sites เรื่องเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าเท่ากับ 82.98/ 81.90 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 และเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ทั้งนี้เนื่องมาจากการออกแบบและสร้างบทเรียนออนไลน์โดยใช้
Google Sites เป็นไปอย่างมีระบบโดยได้ทำการศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัดจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
(ฉบับปรับปรุง 2560) และศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดกระบวนการการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ที่มุ่งการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง มุ่งเน้นให้นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฐธีร์ รังสีธนะพงศ์ (2559) ได้ศึกษาการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง
ของไหล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 2 ห้องเรียน ผลการวิจัย
พบว่ า 1) ผลการหาค่ าประสิท ธิภ าพการพั ฒนาแผนการจัด การเรี ย นรู ้ว ิช าฟิสิ กส์ เรื ่ อ ง ของเหลวและของไหล โดยใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในขั้นนำไปใช้จริงกับนักเรียนกลุ่ ม
ทดลอง มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 77.02/76.25 ซึ่งค่าประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 75/75 นอกจากนี้ยังได้มีการ
สำรวจ ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหา พบว่า วิชาชีววิทยาเป็นวิชาที่ค่อนข้างยากต่อความเข้าใจ โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยี ทางดี
เอ็นเอ กล่าวคือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไกลตัวนักเรียนและค่อนข้างเป็นนามธรรม นัก เรียนอาจไม่เข้าใจและมองไม่เห็นภาพ
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับพันธุวิศวกรรมและการโคลนยีน ซึ่งเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างยากและเป็นนามธรรม ในการที่จะทำ
ความเข้าใจแนวคิดนี้นักเรียนต้องใช้จินตนาการและอาศัยการมองเห็นภาพเพื่อให้เข้าใจกระบวนการที่เกิดขึ้น ทำให้นักเรี ยน
บางคนเลือกที่จะเรียนรู้โดยการท่องจำแทนการทำความเข้าใจ ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาไม่ เป็นไปตามที่
คาดหวัง ดังนั้นผู้วิจัย จึงเลือกเนื้อหา เรื่อง เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอมาออกแบบและสร้างเป็นบทเรียนออนไลน์โดยใช้ Google
Sites ให้มีการนำเสนอเนื้อหาสื่อประสมที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งจากบทเรียนออนไลน์ที่สร้างขึ้นได้ช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างดี เนื่องจากทำให้นักเรียนได้มองเห็นภาพมากยิ่งขึ้น จึงทำให้มีความกระตือรือ ร้นใน
การเรียน นอกจากนี้นักเรียนยังได้ฝึกปฏิบัติโดยทำแบบทดสอบในบทเรียน และได้ผลป้อนกลับในทันที ทำให้นักเรียนเรียนด้วย
ความสนุก อยากเรียนซ้ำอีก ทั้งนี้เพราะนักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนออนไลน์ โดยบทเรียนออนไลน์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มา
นั้น ได้กำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งบทเรียนยังมีการวัดผลประเมินผลเป็นระยะ ๆ ได้แก่ ประเมินผล
ก่อนเรียนเพื่อทราบพื้นฐานของนักเรียน ประเมินผลระหว่างเรียน และประเมินผลหลังเรียนเพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทำให้มีการปรับปรุงการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา และช่วยให้ครูผู้สอนได้ทราบประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์วา่ เป็น
อย่างไร มีจุดบกพร่องตรงไหนเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงแก้ไขบทเรียนออนไลน์ให้ดีขึ้น
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
ออนไลน์โดยใช้ Google Sites เรื่อง เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E พบว่า หลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับบทเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Sites มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 16.29
จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียนที่มีค่าเฉลี่ย 12.14 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน และผลการทดสอบความ
แตกต่างด้วยค่าที พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวได้ว่า วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับบทเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Sites
เรื่อง เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ต่างเป็นวิธีก ารที่สามารถทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียน ส่งผลทำให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับบทเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Sites
เป็นการเรียนรู้ที่อยู่บนพื้นฐานของการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นกา รจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมให้
นักเรียนเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง จนเกิดความรู้ความเข้าใจ ซึ่งการที่นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ ด้วยตนเอง
นั้นจะทำให้นักเรียนเข้าใจและจดจำองค์ความรู้ที่ได้ในระยะยาว และสามารถนาไปประยุกต์ใช้หรือเชื่อมโยงเข้ากับสถานการณ์
และเมื่อนักเรียนเกิดองค์ความรู้ที่ชัดเจนและถูกต้องก็จะส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียน
ด้วย ซึ่งการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ตามรูปแบบของบายบีและคณะ (Bybee et al., 2006,
pp. 41-42) ผู้เรียนถูกกระตุ้นจากสถานการณ์เพื่อสร้างความรู้และแนวคิดอย่างมีความหมายพัฒนาความคิดและความรู้ ของ
ตนเองอย่างเต็มความสามารถโดยเรียนรู้วิธีการเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในการเรียนรู้โดยสามารถกำหนด
เป้าหมายและติดตามผลการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งทำให้นักเรียนจดจำความรู้ได้นานขึ้น อีกทั้งการค้นพบด้วยตนเองยั งเป็น
การทำให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจภายในมากกว่าการเรียนแบบท่องจำ และช่วยพัฒนาอัตมโนทัศน์แก่ผู้เรียน (พิมพันธ์ เดชะคุปต์.
2545: 73) นอกจากนี้การที่ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธคี ้นหาความรู้และแก้ปัญหาด้วยตนเอง จะทำให้ความรู้ ที่ได้มีคุณค่า มีความหมาย
สำหรับผู้เรียนเป็นประโยชน์และจดจำได้นานขึ้น สามารถเชื่อมโยงความรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (สุวิทย์ มูลคำ
, และอรทัย มูลคำ. 2546: 142)
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ( 5E) ร่วมกับบทเรียน
ออนไลน์โดยใช้ Google Sites เรื่อง เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅ = 4.19, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณารายด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ 1) ด้านการออกแบบบทเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.60, S.D. = 0.52) ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงบทเรียนให้มีความ
เหมาะสมต่อนักเรียน โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ในการเรียน คำถามชวนคิดผ่านสื่อการ
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เรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนเกิดการเชื่อมโยงแนวคิดที่เป็นนามธรรมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการใช้รูปภาพ แผนภาพ (ชาตรี ฝ่ายคำตา.
2558) และแบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์หลังการเรียน 2) ด้านการนำไปใช้อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.20, S.D. = 0.42) และ
ด้านเนื้อหาบทเรีย นอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.14, S.D. = 0.18) เนื่องจากผู้วิจัยขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ตัวชี้วัด การจัดเรียงเนื้อหาความรู้ให้เป็นระบบ และการสร้างความเชื่อมโยงเชิงความรู้ ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้
และเข้าใจองค์ความรู้เรื่อง เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ได้เป็นอย่างดีด้วยตนเอง โดยสังเกตความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ ยวกับด้าน
เนื้อหา และด้านการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับ มาก (𝑥̅ = 3.83, S.D. = 0.61) โดยการจัดการเรียนรู้ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย
เป็นขั้นตอน มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เชื่อมโยงความรู้ ในส่วนของนามธรรมที่ยากต่อการจินตนาการให้อยู่ใน
รูปของรูปธรรม ป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น อีกทั้งการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
(5E) ส่งผลให้กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น แต่ยังมีปัญหาการร่วมทำกิจ กรรมใน บทเรียน
ออนไลน์โดยใช้ Google Sites บางครั้งที่นักเรียนไม่สามารถเข้าถึงสั ญญาณอินเตอร์ เน็ตหรือมีสัญญาณที่ล่าช้า ทำให้ทำ
กิจกรรมร่วมได้ล่าช้าและส่งข้อมูลกลับมาให้ครูผู้สอนได้ช้า ส่งผลทำให้ความพึงพอใจหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) ร่วมกับบทเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Sites มีระดับความพึงพอใจไม่ถึงระดับมากที่สุด แต่การจัดการเรียนรู้ใน
รูปแบบนี้ก็มีข้อดีคือ นอกจากในห้องเรียนนักเรียนยังสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่จำเป็นต้องมานั่ง
เรียนในห้อง สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปรับให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่
อาจทำให้ไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้

ข้อเสนอแนะ
จากข้อค้นพบในการวิจัยและการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยมีแนวคิดที่เสนอแนะ 2 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะ
ทั่วไป และข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยที่พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับบทเรียน
ออนไลน์โดยใช้ Google Sites มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา เรื่อง เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1.1 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็น กระบวนการเรียนรู้โดยนักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามขั้นตอน
การจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีจะช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น
ครูผู้สอนจึงควรศึกษาข้อมูลและวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียน
1.2 การใช้บทเรียนออนไลน์ ร่ วมกับกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ครูผู้สอนควรเตรี ยมเครื่อ งมือ และอุ ป กรณ์
เทคโนโลยีที่ใช้ให้เหมาะสม
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 บทเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Sites สามารถใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนที่สามารถรวบรวมสื่อ
การสอนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บทสรุปเนื้อหา แอนนิเมชัน คลิปการสอน แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยนักเรียนสามารถกลับมา
ทบทวนบทเรียนย้อนหลังได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามความต้องการ ซึ่งเหมาะสำหรับช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19
นี้ ซึ่งทำให้อาจไม่สามารถมาทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ และยังลดปัญหาความแตกต่างในการเรียนรู้ของนักเรียน
2.2 การจั ด การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยบทเรี ย นออนไลน์ โ ดยใช้ Google Sites นั ก เรี ย นจำเป็ น ต้ อ งมี โ ทรศั พ ท์ และ
อินเทอร์เน็ตพร้อมใช้งานเป็นของตนเอง ดังนั้นผู้ปกครองและโรงเรียนจึงต้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณสำหรับค่าบริการ
ทางอินเตอร์เน็ต
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2.3 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Sites ร่วมกับการจัดการเรียนสอนใน
รูปแบบอื่น ๆ หรือนำไปปรับใช้กับการสอนในเรื่องอื่น ๆ และมีการเพิ่มกิจกรรมในส่วนของเกมเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเกิด
ความสนใจมากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกที่หลากหลาย อาจจะทำให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีววิทยาเพิ่มขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการทำของเล่นเครื่องบินร่อนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงและแรงลัพธ์ ก่อนและหลังเรียน โดยการ
จัดกิจกรรมการทำของเล่นเครื่องบินร่อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 3) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดมหาวนาราม หลังการจัดกิจกรรมการทำของเล่นเครื่องบินร่อน โดยมีการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ที่มีผลการ
เรียนตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมการทำของเล่น
เครื่องบินร่อน ความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ทดสอบในกิจกรรมและความพึงพอใจการทำของเล่นเครื่องบินร่อน คือค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติที่ใช้ในแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงและแรงลัพธ์ คือ สถิติที (t – test for
dependent)
ผลการวิจัย พบว่า
1) ผลการพัฒนากิจกรรมการทำของเล่นเครื่องบินร่อน เรื่อง แรงและแรงลัพธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 อยู่ในระดับดี อยู่ที่ค่าเฉลี่ย 4.21
2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง แรงและแรงลัพธ์ ก่อนและหลังเรียน โดยการจัดกิจกรรมการ
ทำของเล่นเครื่องบินร่อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดมหาวนาราม ที่ใช้กิจกรรมการทำของเล่นเครื่องบิน
ร่อน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.33 คะแนนและ 15.87 คะแนน ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลั ง
เรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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1 Bachelor of Education program students (General Science Program), Phibunsongkhram Rajabhat University
2 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป), มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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3) ผลความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดมหาวนาราม หลังการจัดกิจกรรมการทำของเล่น
เครื่องบินร่อนอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.62
คำสำคัญ: กิจกรรมการทำของเล่นเครื่องบินร่อนเรื่อง แรงและแรงลัพธ์ , แผนการจัดการเรียนเรียนรู้ 5 E บูรณาการกับ
STEM, คู่มือครู, คู่มือนักเรียน

Abstract
The objectives of this research were 1) to develop a toy-making activity for glider planes for second
graders 2 students at Watmahawanaram School. 2) To compare their learning achievements on force and
resultant force. before and after class by organizing activities for making toys for gliding planes 3) To study
the satisfaction of second graders 2 students at Watmahawanaram School. After the activities of making
toys for gliding planes. By selecting a specific sample group ( Purposive Sampling) , which is selected 30
students in second graders 2 of the academic year 2020 with grades of 2. 50 or more. Achievement
measurement form glider toy-making activity satisfaction. The statistics used to test in the glider toy-making
activity and satisfaction were mean (𝑥̅ ) and standard deviation (SD). The resultant force is the statistic t (t –
test for dependent).
The results of the research were as follows:
1) The results of the development of glider toy- making activities on force and resultant force for
students in grade 2, it is at a good level at the mean of 4.21.
2) The results of comparing the learning achievement of force and result before and after class by
organizing activities for making toys for gliding planes for students in second graders 2 at Watmahawanaram
School that uses the activity of making toys for gliding planes the mean scores were 13.33 points and 15.87
points, respectively. And when comparing between the scores before and after school, it was found that
the scores of the students after school examination were significantly higher than before at .05 level.
3) The satisfaction results of the second graders 2 students at Watmahawanaram School. After the
activity of making toys for gliders was at the highest level, average 4.62.

Keywords: Activity of making toys for gliding planes. Force and Result, Learning Management
Plan 5 E STEM Integration, Teacher Manual, Student Manual
บทนำ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทและมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งส่งผลต่อวิถีการดำเนินชีวิตของ
พลเมืองในประเทศเป็นอย่างมาก ผู้คนในแต่ละประเทศต่างต้องพึ่งพาพื้นฐานความรู้เพื่อทำให้เกิดความสะดวกสบายในการ
ดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ยกตัวอย่าง การศึกษา การอุ ตสาหกรรม การเกษตรกรรม และการแพทย์ ล้วนแต่ต้องใช้
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จึงจะสามารถทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีได้ เพื่อให้ได้เครื่องมือที่อำนวยความสะดวกต่อการใช้
งาน เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ นั้น ต้องตอบสนองความต้องการของคนที่ใช้งานไม่ว่าจะเป็นความทันสมัย การใช้งานที่
ง่ายขึ้น เพิ่มผลผลิต และเอาชนะปัญหา หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เผชิญ เป็นต้น ซึ่งจะต้องพัฒนาต่อยอดอย่างไม่ลดละ
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จนได้สิ่งประดิษฐ์ที่ตอบรับต่อความต้องการ จากการคิดค้นและพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งนี้ อาจค้นพบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ
เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีต่าง ๆ อาจทำให้เกิดการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้เช่นกัน เพื่อให้มีเกิดความก้าวหน้าและ
การพัฒนาตลอดเวลา ดังนั้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างเป็นเหมือนเครื่องยนต์ กลไกที่คอยผลักดันให้เกิดความแปลกใหม่
และมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอยู่เสมอ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 92) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
มาตรา 22 ที่ระบุถึงการจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้แ ละถือว่า
ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ มตามศักยภาพ
และมาตรา 23 ที่ระบุถึงในส่วนของการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์นั้นต้องให้ความสำคัญกับความรู้และทักษะด้ านวิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รวมทั ้ งความรู ้ค วามเข้ าใจและประสบการณ์เรื ่ องการจั ดการการบำรุ งรัก ษาและการใช้ ป ระโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เล็งเห็นประโยชน์ของการนำเครื่องบินมาเป็นสื่อ และเครื่อ งมือใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและให้ความสำคัญกับการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์และการออกแบบเทคโนโลยี การนำความรู้
เกี ่ ย วกับ หลั กอากาศพลศาสตร์ ขั ้นพื้ นฐานมาบูร ณาการกับ สาระวิ ทยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ ศิ ลปะ และสาระวิ ช าอื ่น ๆ
อีกมากมายในการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะและศักยภาพของนั กเรียนด้านวิทยาศาสตร์อากาศยาน
ให้ก้าวสู่สากลต่อไป การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. จะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเกิดแรงบันดาลใจที่
จะประดิษฐ์คิดค้นเครื่องบินและอากาศยานจำลอง
ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเองมากที่สุด เพื่อให้ได้ทั้งกระบวนการและความรู้จากวิธีการสังเกต การสำรวจ
ตรวจสอบ การทดลอง แล้วนำผลที่ได้ มาจั ดระบบเป็น หลักการ แนวคิด และองค์ความรู้ กระทรวงศึกษาธิการ. ( 2560)
[Online]
จากการวิเคราะห์ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของฝ่ายวิชาการโรงเรียนวัดมหาวนาราม พบว่า มาตรฐาน ว 2.2
เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ตัวชี้วัด ม.2/1 พยากรณ์การเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นผลของแรงลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระทำต่อ
วัตถุในแนวเดียวกันจากหลักฐานเชิงประจักษ์ นักเรียนส่วนมากทำข้อสอบได้คะแนนน้อยเกี่ยวกับเรื่อง แรงและแรงลัพธ์
โดยมีลักษณะของการวัดความรู้ความสามารถด้านการนำไปใช้และการวิเคราะห์ หรือทักษะกระบวนการ ซึ่งเป็นความสามารถ
ที่ต้องใช้ความคิดระดับสูง และจากการวิเคราะห์รายละเอียดของข้อสอบตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง แรงและแรงลัพธ์ ได้
จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาข้างต้นจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีของเล่ นมากมายหลายชนิดที่ต่างมีความ
หลากหลายในการเล่นและแตกต่างทางลักษณะการเล่นแต่ของเล่นบางชนิดก็มีทั้งคุณและโทษและทำให้เสียเงินในการใช้จ่าย
ซื้อของเล่นเหล่านี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรหาของเล่นที่มีประโยชน์ที่สามารถประดิษฐ์ด้วยตนเอง โดยใช้วัสดุเหลือใช้ภ ายใน
บ้าน และให้ความรู้ทางวิชาวิท ยาศาสตร์ ดังนั้นผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการพัฒนากิจกรรมการทำของเล่นเครื่อ งบิน ร่อ น
เรื่อง แรงและแรงลัพธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดมหาวนาราม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการทำของเล่นเครื่องบินร่อน ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดมหาวนาราม
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2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงและแรงลัพธ์ ก่อนและหลังเรียน โดยการจัดกิจกรรมการทำ
ของเล่นเครื่องบินร่อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดมหาวนาราม
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดมหาวนาราม หลังการจัดกิจกรรมการทำ
ของเล่นเครื่องบินร่อน

สมมติฐานการวิจัย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดมหาวนาราม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง แรงและแรงลัพธ์ หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน โดยการจัดกิจกรรมการทำของเล่นเครื่องบินร่อน

การทบทวนวรรณกรรม
นางสาวจรรย์สมร เหลืองสมานกุล. (2561 : 1-118). วิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อ
ส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัย
พบว่า 1. กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์
ประกอบด้วยขั้นตอน 8 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นสร้างความสนใจ 2) ขั้นให้ความรู้ 3) ขั้นแสวงหาความรู้ 4) ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
5) ขั้นนำเสนอผลงาน 6) ขั้นสรุปผล 7) ขั้นประเมินผล และ 8) ขั้นนำความรู้ไปใช้ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.86 / 83.00 สูง
กว่าเกณฑ์ 80/80 2. ผลการประเมินกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และความสามารถใน
การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้ 2.1) ผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องวัสดุรอบตัวเราของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.2) ทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง 2.3) ความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง และ 2.4) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์แ ละความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่ งประดิษฐ์ของนักเรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและนักเรียนมีความคิดเห็นว่า ควรนำกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหาอื่นต่อไป
ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ และคณะ. (2561 : 344). วิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันมีการ
ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ยังไม่มีกิจกรรมของโรงเรียนอย่างชัดเจน
ปัญหาที่พบ ได้แก่ ขาดงบประมาณสนับสนุนบุคลากรไม่เพียงพอ ขาดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมและไม่ได้เกิดจากความ
ต้องการ ขาดการมีส่วนร่วม ส่วนความต้องการจัดกิจกรรม พบว่า ต้องการพัฒนา 4 ด้านร่วมกันได้แก่ การพัฒนาสมอง การ
พัฒนาจิตใจ การพัฒนาทักษะการปฏิบัติ และการพัฒนาสุขภาพ 2) ผลการพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ใ น
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 พบว่า กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ประกอบด้วยรูปแบบกิจกรรม 5 ด้าน และมีกิจกรรมย่อยใน 5 ด้าน จำนวน 16 กิจกรรม ประกอบด้วย ด้านการพัฒนา
สมอง (Head) มี 4 กิจกรรม ดังนี้ (1) กิจกรรมการเขียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (2) กิจกรรมการเขียนเรียนรู้คำ (3) กิจกรรมสูตร
คูณพาเพลิน (4) กิจกรรมสื่อของหนูสู่การเรียนรู้ ด้านการพัฒนาจิตใจ (Heart) มี 3 กิจกรรม (1) กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือ
เรา (2) กิจกรรมสติมาปัญญาเกิด (3) กิจกรรมตักบาตรความดี ด้านการพัฒนาทักษะการปฏิบัติ/ทักษะชีวิต (Hand) มี 3
กิจกรรม ดังนี้ (1) กิจกรรมจิตรกรน้อย (2) กิจกรรมตามรอยพ่อขอพอเพียง (3) กิจกรรมสมุนไพรห่างไกลโรค ด้านการพัฒนา
สุขภาพ (Health) มี 3 กิจกรรม ดังนี้ (1) กิจกรรมฟันสวยยิ้มใส (2) กิจกรรมออกกำลังกายหายไกลโรค (3) กิจกรรมเกม
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พื้นบ้าน ด้านกิจกรรมที่รวมทั้ง 4H มี 3 กิจกรรม ดังนี้ (1) กิจกรรมโครงงานอาชีพแจกันจากเศษผ้า (2) กิจกรรมโครงงาน
คุณธรรม (3) กิจกรรมสานฝันสู่แรงบันดาลใจ 3) ผลการประเมินผลรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
นั ก เรี ย นโรงเรี ย นในสั งกั ด สำนั กงานเขตพื ้ นที ่ การศึ กษาประถมศึ กษาเลยเขต 2 พบว่ า กิ จ กรรมทั ้ ง 5 รู ป แบบ ได้แก่
(1) กิจกรรมด้านการพัฒนาสมอง (Head) (2) กิจกรรมด้านการพัฒนาจิตใจ (Heart) (3) กิจกรรมด้านการพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติ/ทักษะชีวิต (Hand) (4) กิจกรรมด้านการพัฒนาสุขภาพ (Health) และ (5) กิจกรรมที่พัฒนารวมทั้ง 4 ด้าน (4H) และ
กิจกรรมย่อยในแต่ละด้าน มีความเหมาะสมทุก ๆ กิจกรรม 4) ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 โดยการน ากิจกรรมต่าง ๆ
ไปทดลองใช้ เป็นเวลา 1 ภาคเรียน พบว่าเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อนักเรียนทั้ง 5 ด้าน เกิดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติผ่านกิจกรรม ครู
ผู้ปกครอง และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติจริง
นางสาวทิบทิม ดิษสาย. (2558 : 1-71). วิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์เรื่อง แรง
ในชี ว ิ ต ประจำวั น ที ่ ม ี ต ่ อ ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย นและจิ ต วิ ท ยาศาสตร์ ของนั ก เรี ย นชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ 2
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 จังหวัดสุโขทัยผลการวิจัยพบว่า 1) คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่องแรงใน
ชี ว ิ ต ประจำวั นของนักเรีย นชั้ นมัธยมศึ กษาปีท ี่ 2 สู งกว่ า คะแนนเฉลี่ ยก่ อนเรี ยนคิด เป็ นร้ อยละ 18.13 2) คะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่องแรงในชีวิตประจำวันหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
มีคา่ ร้อยละ 85.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 และ 3) คะแนนจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นจากระดับปานกลางเป็นระดับดี
ปาริชาติ ซาซิโย. (2558 : 1-9). วิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมทักษะ
การคิดโดยใช้วิธีการสอน Active Learning ร่วมกับกิจกรรมค่า ยวิ ทยาศาสตร์ สิ ่ งแวดล้อ ม ผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้ 1)
การศึกษาสภาพปัญหาของการจัดการเรียนรู้เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก (X = 3.69 , S.D = 0.41) เมื่อเรียงลำดับตามคะแนนเฉลี่ยจากการสำรวจความคิดเห็น
พบว่าด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยของปัญหาสูงสุดได้แก่ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รองลงมาได้แก่ด้านการเกิดทักษะการคิ ดด้าน
สื่อการจัดการเรียนรู้ตามลำดับส่วนด้า นความรู้ด้านการมีส่วนร่วมและด้านการวัดผลประเมินผล มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากันเป็น
ลำดับสุดท้าย 2) ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทั้งสิ้น 13 กิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ Active
Learning จำนวน 8 กิจกรรม และกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาทักษะการคิดจำนวน 5 กิจกรรม และเมื่อ
นำกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมาทดลองใช้ผลปรากฏว่ามีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.95 /86.00 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 3) ผลของทักษะการคิดของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อ ม เพื่อส่งเสริม
ทักษะการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 4) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อยู่ในระดับมากที่สุด
ภูวกฤต ใจหอม และคณะ. (2561 : 30-31) วิจัยเรื่อง ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้และการเล่น
ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า คะแนน
เฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนทั้งคะแนนเฉลี่ย รวมและคะแนนเฉลี่ยรายด้านทุกด้านของกลุ่มทดลองสูงกว่า คะแนนเฉลี่ย
ก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้เรียนรู้ด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
การเรียนรู้และการเล่น เปรียบเทียบกับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ พบว่า คะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ใน
ภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ หลังเรียนของ
กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
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Dr. Sibel DEMİR KACAN. (2558). ได้ทำการวิจัยเรื ่อ ง Designing Science Games and Science Toys from
the Perspective of Scientific Creativity การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินเกมวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ก่อน
การบริการและการออกแบบของเล่นวิทยาศาสตร์ในแง่ของความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าร่วมจะได้รับช่ว งเวลาสี่
สัปดาห์ในการออกแบบเกมวิทยาศาสตร์ หรือของเล่นวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมเนื้อหาของหลักสูตรชีววิ ทยา จากนั้นเกม
วิทยาศาสตร์และของเล่นวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นได้รับการประเมินในแง่ของความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้เกณฑ์
4 ประการต่อไปนี้ : "ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความคล่องแคล่ว ความยืดหยุ่น และความคิดริเริ่ม" เกมวิทยาศาสตร์แ ละของ
เล่นวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาโดยครูวิทยาศาสตร์ก่อนการบริการพบว่าเป็นที่น่าพอใจในแง่ของความรู้วิทยาศาสตร์และความ
ยืดหยุ่นและไม่น่าพอใจในแง่ของความคล่องแคล่ว

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้จัดทำได้สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกิจกรรม ดัดแปลงจาก : สุนันทา สุนทรประเสริฐ.
(2550 : 44). องค์ประกอบของกิจกรรม ดัดแปลงจาก : วรรณทิพา รอดแรงค้า และพิมพันธ์ เดชะคุปต์. (2542 : 1-2).
ตัวแปรอิสระ
กิจกรรมการทำของเล่นเครื่องบินร่อน คือ
องค์ประกอบของกิจกรรม
1. ชื่อกิจกรรม
2. คำชี้แจง
3. เนื้อหาสาระ
4. การเตรียมสื่อ เป็นส่วนที่ระบุถึงวัสดุอุปกรณ์
5. บทบาทครู
6. บทบาทนักเรียน
7. การจัดการเรียนรู้ก ิจกรรมการทำของเล่นเครื่องบิน
ร่อน
8. เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
9. เฉลยแนวคำตอบกิจกรรม
10. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
11. บรรณานุกรม

ตัวแปรตาม
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง แรงและแรงลัพธ์
2. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการทำของเล่น
เครื่องบินร่อน

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์ (Observational Analytic Studies) มีรายละเอียด ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดมหาวนาราม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 ห้อง จำนวน 61 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนวัดมหาวนาราม
จำนวน 2 ห้องเรียน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้การเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียน
ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป เป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน จำนวน 30 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้การศึกษามี 3 ตอน ดังนี้
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1. กิจกรรมการทำของเล่นเครื่องบินร่อน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง แรงและแรงลัพธ์
3. แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการทำของเล่นเครื่องบินร่อน
วิธีรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
การดำเนินการทดลองที่ใช้วิธีการจัดกิจกรรมการทำของเล่นเครื่องบินร่อน สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีลำดับขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การเตรียมก่อนการจัดกิจกรรม
1. กำหนดวันเวลาที่จะทดลองการจัดกิจกรรมการทำของเล่นเครื่องบินร่อน
2. ผู ้ จ ั ด ทำขออนุ ญาตผู ้ บริ หารสถานศึก ษาโรงเรี ยนวั ดมหาวนาราม สั งกั ด สำนัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการประเมินผล ระยะเวลา
การทดลอง ดำเนินการทดลอง
3. ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนวัดมหาวนาราม เตรียมการด้านวัสดุ อุปกรณ์นักเรียน และห้องเรียน
ขั้นที่ 2 ดำเนินการจัดกิจกรรมการทำของเล่นเครื่องบินร่อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้จัดทำดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการจัดกิจกรรมการทำของเล่นเครื่องบินร่อน
กำหนดไว้ดังนี้
1. ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง แรงและแรงลัพธ์กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดมหาวนาราม จำนวน 30 คน
2. ดำเนินการใช้กิจกรรมการทำของเล่นเครื่องบินร่อนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดมหา
วนาราม เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ตามคู่มือการใช้กิจกรรมการทำของเล่นเครื่องบินร่อน
ขั้นที่ 3 ทดสอบหลังการจัดกิจกรรม
ผู้จัดทำทำการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
แรงและแรงลัพธ์ กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดมหาวนาราม จำนวน 30 คน หลังจัดกิจกรรมการทำของเล่น
เครื่องบินร่อน ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน พร้อมกับทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการ
ทำของเล่นเครื่องบินร่อน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาค้นคว้าผู้วิจัยได้วิเคราะห์โดยใช้สถิติและสูตรประกอบการคำนวณ ดังนี้
1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือศึกษา
1.1 หาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามแต่ละข้อในแบบสอบถาม
1.2 หาค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยคำนวณหาค่า สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alfa - Coefficient)
ตามวิธีการของครอนบาด (Cronbach)
2. สถิติพื้นฐาน ได้แก่
̅̅̅̅
2.1 ค่าเฉลี่ย (x)
2.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
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3.1 สถิติที่ใช้ในแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงและแรงลัพธ์ คือ สถิติที (t – test for
dependent)
3.2 ความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ทดสอบในกิจกรรมและความพึงพอใจการทำของเล่นเครื่องบินร่อน คือ
ค่าเฉลี่ย (x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแบบประเมินคุณภาพกิจกรรมการทำของเล่นเครื่องบินร่อน ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รายการ
S.D.
แปลความหมาย
̅
𝒙
1. คู่มือการใช้กิจกรรมสำหรับครูผู้สอน
1.1 องค์ประกอบของคู่มือการใช้กิจกรรมระบุสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้ไว้ครบถ้วน
1.2 คำชี้แจงสำหรับครูกำหนดข้อควรปฏิบัติไว้ชัดเจนนำไปปฏิบัติได้
1.3 บทบาทของครูผู้สอนสามารถกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจอยากเรียนรู้
1.4 ระบุหน้าที่ของครูผู้สอนได้ละเอียดครบถ้วนเพียงพอสำหรับจัดกิจกรรมการ
ทำของเล่นเครื่องบินร่อน
1.5 ระบุสิ่งที่ครูผู้สอนต้องเตรียมในการใช้กิจกรรมในการเรียนรู้ได้อย่างละเอียด
ครบถ้วน
รวม
2. คู่มือการใช้กิจกรรมสำหรับนักเรียน
2.1 คำชี้แจงในการใช้คู่มือกิจกรรมสำหรับนักเรียน
2.2 ระบุกิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติได้ชัดเจนและสอดคล้องกับจุดประสงค์
2.3 การวัดและประเมินผลวัดได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับจุดประสงค์
รวม
3. ด้านแผนการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดชั้นปี และสาระการเรียนรู้ ตรงตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)
3.1 สาระการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด
3.2 กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับจุดประสงค์และสาระการเรียนรู้
3.3 เนื้อหาเหมาะสมกับวัยและความสนใจของผู้เรียน
3.4 ลำดับกิจกรรมการเรียนรู้ตามความยาก - ง่ายของเนื้อหา
3.5 การดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้มีความน่าสนใจ
3.6 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสมต่อการเรียนในเนื้อหากิจกรรม
รวม
4. ด้านการประเมินเครื่องมือวัดและประเมินผล
4.1 แบบฝึกหัดครบถ้วนตามเนื้อหา
4.2 แบบทดสอบสามารถวัดได้ตามวัตถุประสงค์
รวม
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4.33
4.67
4.33
3.67

0.58
0.58
1.15
1.53

ดี
ดีมาก
ดี
ดี

4.33

1.15

ดี

4.27

0.99

ดี

4.00
3.00
3.67
3.57

1.00
1.73
1.53
1.42

ดี
ปานกลาง
ดี
ดี

3.33

1.53

ปานกลาง

4.67
4.33
4.33
4.67
4.67
4.33

0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.73

ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี

4.67
4.67
4.67

0.58
0.58
0.58

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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รายการ

S.D.
แปลความหมาย
̅
𝒙
รวมทุกด้าน
4.21
0.73
ดี
ตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า คุณภาพกิจกรรมการทำของเล่นเครื่องบินร่อน มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
อยู่ที่ค่าเฉลี่ย 4.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการประเมินอยู่ในระดับดีมากอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.58 และรองลงมาด้านแผนการจัดการเรียนรู้ อยู่ที่ค่าเฉลี่ย 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 คู่มือการใช้กิจกรรมสำหรับ
นักเรียน อยู่ที่ค่าเฉลี่ย 3.57ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.42 คู่มือการใช้กจิ กรรมสำหรับครูผู้สอน อยู่ที่ค่าเฉลี่ย 4.27 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.99 ตามลำดับ
ตอนที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยสำคัญทางสถิติของการทดสอบ
เปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดมหาวนารามที่ใช้กิจกรรมการทำของ
เล่นเครื่องบินร่อน (n =30)
การทดสอบ
S.D.
t
Sig.(1-tailed)
x̅
𝐱̅
𝐒. 𝐃.𝐃
ก่อนเรียน
13.33
1.24
2.53
1.41
9.86*
0.0000
หลังเรียน
15.87
1.22

*นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 2 พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดมหาวนาราม
ที่ใช้กิจกรรมการทำของเล่นเครื่องบินร่อน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.33 คะแนนและ 15.87 คะแนน ตามลำดับ และ
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการทำของเล่น
เครื่องบินร่อน
รายการ
1. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้
2. กิจกรรมมีความน่าสนใจ
3. กิจกรรมมีความหลากหลาย
4. กิจกรรมมีความสนุกสนานทำให้ตื่นตัวตลอดเวลา
5. มีการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
6. กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น
กับสมาชิกภายในห้องเรียน
7. กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้นักเรียนรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกภายใน
ห้องเรียน
8. เวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรมมีความเหมาะสม
9. กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้นักเรียนใช้สื่อสารสนเทศในการค้นคว้า
หาข้อมูล
รวม
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̅
𝒙

S.D.

แปลความหมาย

4.73
4.77
4.47
4.47
4.67
4.57

0.45
0.43
0.57
0.68
0.55
0.57

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.53

0.68

มากที่สุด

4.27
4.57

0.74
0.63

มาก
มากที่สุด

4.56

0.59

มากที่สุด
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รายการ

̅
𝒙

S.D.

แปลความหมาย

2. ด้านประโยชน์และการนำไปใช้
10. รู้จักการวางแผนในการทำงานร่วมกับเพื่อน
11. ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง แรงและแรงลัพธ์
12. เนื้อหามีประโยชน์ต่อนักเรียน
13. การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการทำของเล่นเครื่องบินร่อน ทำให้
นักเรียนเข้าใจเรื่อง แรงและแรงลัพธ์ มากขึ้น
14. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
รวม
รวมทุกด้าน

4.63
4.77
4.73
4.83

0.49
0.43
0.52
0.38

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.73
4.74
4.62

0.45
0.45
0.28

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนากิจกรรมการทำของเล่นเครื่องบิน
ร่อน เรื่อง แรงและแรงลัพธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.28
เมื ่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า ด้ า นประโยชน์ แ ละการนำไปใช้ ม ี ค ่ า เฉลี ่ ย สู ง ที ่ ส ุ ด 4.74
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 รองลงมาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.56 ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 0.59 ตามลำดับ

อภิปรายผล
1. ผลการพัฒนากิจกรรมการทำของเล่นเครื่องบินร่อน เรื่อง แรงและแรงลัพธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรี ย นวั ดมหาวนาราม พบว่ า ด้ า นการประเมิน อยู ่ในระดับ ดี มาก อยู ่ ท ี ่ค ่า เฉลี ่ย 4.21 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.73
เพราะการจัดกิจกรรมการทำของเล่นเครื่องบินร่อน เรื่อง แรงและแรงลัพธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้น มีกระบวนการสร้างตามขั้นตอน อย่างเป็นระบบและมีวิธีการที่เหมาะสม คือ ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิเคราะห์หลักสูตรและสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ศึกษาคู่มือการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ลงมือสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ ขอคำแนะนำแก้ไข
ส่วนที่ไม่สมบูรณ์ จากนั้นนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้องแล้วนำมา
ปรับปรุงแก้ไข ทั้งด้านผลการเรียนรู้ ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการสอน ด้านการวัดและประเมินผล
ซึ่งผลจากการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน อยู่ที่ค่าเฉลี่ย 4.21 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาสร้างขึ้นอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมมาก มีความสอดคล้องและครอบคลุมกับผลการเรียนรู้วิชา
วิ ท ยาศาสตร์ เรื ่ อ ง เรื ่ อ ง แรงและแรงลั พ ธ์ สำหรั บ นั ก เรี ย นชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ 2 ซึ ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของ
นางสาวจรรย์สมร เหลืองสมานกุล. (2561 : 1-118). วิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ของนัก เรียนชั้นประถมศึกษาปีท ี่ 3 ผลการวิจัย พบว่า
1. กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์
ประกอบด้วยขั้นตอน 8 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นสร้างความสนใจ 2) ขั้นให้ความรู้ 3) ขั้นแสวงหาความรู้ 4) ขั้นวิเคราะห์ข้อมู ล
5) ขั้นนำเสนอผลงาน 6) ขั้นสรุปผล 7) ขั้นประเมินผล และ 8) ขั้นนำความรู้ไปใช้ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.86 / 83.00 สูง
กว่าเกณฑ์ 80/80 2. ผลการประเมินกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และความสามารถใน
การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้ 2.1) ผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องวัสดุรอบตัวเราของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.2) ทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมการ
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เรียนรู้พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง 2.3) ความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง และ 2.4) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์แ ละความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่ งประดิษฐ์ของนักเรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและนักเรียนมีความคิดเห็นว่าควรนำกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหาอื่นต่อไป
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยการการพัฒนากิจกรรมการทำของเล่นเครื่องบินร่ อน เรื่อง แรง
และแรงลัพธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียนเท่ากับ 13.33 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 15.87 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะผู้วิจั ยได้ สร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง แรงและแรงลัพธ์ จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาหลักสูตร
เนื้อหาสาระและผลการเรียนรู้จากนั้นนำแบบทดสอบที่สร้างขึ้นนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 40 ข้อเพื่อ
ตรวจสอบคำถาม ภาษาที่ใช้ เนื้อหา ความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.66 นำข้อสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วนำไปใช้ Try-out และ
คัดเลือกข้อสอบ จำนวน 30 ข้อ นำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง นำไปหาความเที่ยงที่ใช้ได้ไปให้ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.60
นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนจะเป็นผู้เร้าความสนใจ โดยใช้สื่อ หรือสร้างคำถาม ทำให้เกิดแรงกระตุ้นให้นักเรียนค้นหา
คำตอบด้วยตนเอง ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ค้นหาคำตอบด้วยตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ นางสาวทิบทิม ดิษสาย.
(2558 : 1-71). วิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์เรื่อง แรงในชี วิตประจำวันที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 จังหวัดสุโขทัยผลการวิจัย
พบว่า 1) คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่องแรงในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 18.13 2) คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่องแรงในชีวิตประจำวัน
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ มีค่าร้อยละ 85.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 และ 3) คะแนน
จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นจากระดับปานกลาง
เป็นระดับดี
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดมหาวนาราม หลังการจัดกิจกรรมการทำของเล่น
เครื่องบินร่อน เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนากิจกรรมการทำของเล่น เครื่อ งบินร่อน
เรื่อง แรงและแรงลัพธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28
ทั้งนี้เพราะมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดีและมีประโยชน์สถานที่มีความเหมาะสมกับกิจกรรม นักเรียนมีเวลาในการปฏิ บัติ
กิจกรรมที่เหมาะสม กิจกรรมมีความเหมาะสมกับวัยและความรู้ของนักเรียน มีการให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความคิด
ความรู้สึกอย่างอิสระ เป็นการเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งมีการบูรณาการความรู้ใน 4 สาระวิชา ซึ่งสามารถการกระตุ้นให้
นักเรียนเกิดการคำถาม และสนใจในการหาคำตอบ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ทั้งนี้ทำให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจเพื่อให้ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความสำเร็จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปาริชาติ ซาซิโย. (2558 : 1-9). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดโดยใช้วิธีการสอน Active Learning ร่วมกับกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อ ม
1) การศึกษาสภาพปัญหาของการจัดการเรียนรู้เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่3อยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงลำดับตามคะแนนเฉลี่ยจากการสำรวจความคิดเห็นพบว่าด้านที่มีคะแนนเฉลี่ ยของ
ปัญหาสูงสุดได้แก่ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รองลงมาได้แก่ด้านการเกิดทักษะการคิดด้านสื่อการจัดการเรี ยนรู้ตามลำดั บ
ส่วนด้านความรู้ด้านการมีส่วนร่วมและด้านการวัดผลประเมินผล มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากันเป็นลำดับสุดท้าย 2) ผลการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทั้งสิ้น13 กิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning จำนวน 8 กิจกรรม
และกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาทักษะการคิดจำนวน 5 กิจกรรม และเมื่อนำกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่
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พัฒนาขึ้นมาทดลองใช้ผลปรากฏว่ามีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.95 /86.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 3) ผลของ
ทักษะการคิดของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 4)
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อ ม เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ได้กล่าวว่า
ความพึงพอใจเป็นสิ่งสำคัญ ที่กระตุ้น ให้นักเรียนทำงานที่ได้รับมอบหมายหรือการปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุผลตามจุดประสงค์
ของครูผู้สอน ซึ่งผู้จัดทำกิจกรรมจัดกิจกรรมอย่างน่าสนใจไม่ก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย มีการจัดกิจกรรมด้วยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับสเต็ม (STEM) จึงเป็นเหตุให้นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 ครูผู้สอนที่จะนำกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ควรมีการเตรียมพร้อมในด้านต่าง ๆ โดยการศึกษารายละเอียด
เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น เนื้อหาสาระของเรื่อง จุดประสงค์ของการเรียนรู้ คำชี้แจงสำหรับครูผู้สอน เป็นต้น
1.2 ครูผู้สอนทุกรายวิชาควรให้ความสนใจในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เพราะสามารถพัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้อย่างเต็มความสามารถในการเรียนรู้
1.3 ครูผู้สอนควรบันทึกพฤติกรรมการเรียน การทำกิจกรรม ข้อปัญหาที่ผู้เรียนสงสัยรวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่
พบขณะที่ทำการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2. ข้อเสนอแนะสำหรับการทำโครงงานครั้งต่อไป
2.1 ควรทำการวิจัยการสอนด้วยรูปแบบการสอนอื่น ๆ เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2.2 ควรมีการพัฒนาสื่อการสอนประเภทอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาทั้งหมด เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
2.3 ควรมีการเปรียบเทียบระหว่างวิธีการสอนปกติกับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
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การพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การเกิดเสียง
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
The development of achievements in science learning
using a series of science learning activities, sound generation.
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การเกิดเสียง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 2. เพื ่ อ ศึ ก ษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่ มีต่ อการจัดการเรียนรู ้ ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเกิดเสียง สำหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 จำนวน 23 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียน
เทศบาล 3 (วั ด ท่ ามะปราง) ตำบลในเมื อง อำเภอเมื องพิ ษณุ โ ลก จั งหวั ด พิ ษณุ โ ลก เครื ่ อ งมื อ ที ่ใ ช้ ในการวิ จัย ในครั้งนี้
ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การเกิดเสียง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบ
ประเมิ น ความพึ งพอใจของนั กเรี ย น สำหรั บ สถิ ต ิ ท ี ่ใ ช้ใ นการวิเคราะห์ ข้ อ มูล ใช้ ค่ า เฉลี ่ ย เบี ่ ย งเบนมาตรฐ าน ร้ อ ยละ
เปรี ย บเที ยบผลสัมฤทธิ ์ท างการเรีย น ระหว่ างก่อนเรี ยนและหลังเรีย นใช้ t-test และความพึงพอใจใช้ เกณฑ์ ก ารแปล
ความหมายค่าเฉลี่ย
ผลการวิจัย พบว่า
1) นักเรียนที่เรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเกิดเสียง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน (µ= 16.70 ± 1.74 ) สูงกว่าก่อนเรียน (µ= 5.26 ± 2.36)
2) ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเกิดเสียง สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 ± 0.43
คำสำคัญ: ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การเกิดเสียง
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1 Education Program General Science Phibunsongkhram Rajabhat University
2 ครูพี่เลี้ยง, โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง)
2 Mentor Teacher, Tessaban 3 (Wattamaprang) School
3 อาจารย์ทป
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Abstract
This research aims to 1. compare scientific achievements before and after class using a series of
science learning activities on sound birth for first graders 2. study students' satisfaction of learning
management with a series of learning activities on sound birth for first graders. The sample group included
23 students of 1/1 graders, semester 2, academic year 2021, Municipal School 3 (Wattamaprang). Tambon
Nai Mueang, Amphoe Mueang Phitsanulok, Phitsanulok Province. The research tools comprised of science
learning activities on sound formation, academic achievement tests and student satisfaction assessments.
For statistics data analysis. using average mean, standard deviation percentage, compare academic
achievements between before and after classes using t-test and satisfaction average interpretation criteria.
The results showed that 1) student’s study using a series of learning activities audio occurrence for
first graders with academic achievement after class (µ= 16.70 ± 1.74) Higher than before class of statistically
significant of . 05 2) students' satisfaction level towards learning management with a series of science
activities on sound birth for first graders was at the high satisfied level. with an average of 4.79 ± 0.43
Keywords: science activity series, academic achievement, sound birth

บทนำ
ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในด้านการศึกษาเป็นวงกว้าง และประชากรในประเทศ ทุกคน
ทุกอาชีพ และทุกช่วงวัย สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ง่ายขึ้น การจัดการศึกษาในปัจจุบัน จะยึดหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมีครูคอยเป็นโค้ช
เพื่อให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองให้มากที่สุด
วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคั ญยิ ่งในสั งคมโลกปัจจุบ ันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์ เกี่ ยวข้องกับทุกคนทั้ งใน
ชีวิตประจำวันและการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และ ผลผลิตต่างๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออำนวย
ความสะดวกในชีวิตและการทำงาน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลของ ความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และ
ศาสตร์อื่นๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ และมีทักษะ
การค้นคว้า หาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลาย และมี
ประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่ง การเรียนรู้ (knowledge-based
society) ดังนั้นทุกคนจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาความรู้ว ิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติ แ ละ
เทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น และสามารถนำความรู้ ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ,
2552, หน้า 92) ดังนั้น ทุกคนจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ ความเข้าใจใน
ธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถนำความรู้ไปใช้อย่าง มีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) สถานศึกษาต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้ มาใช้ป ้องกันและแก้ไขปั ญหาจัด กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็นทำเป็นตามหลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2544
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็น กำลังของชาติให้เป็น
มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็น พลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก ยึดมั่นในการ
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ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อ
การศึกษาต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน้า 4) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัด
เนื้อหาที่ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียน เป็นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในการดำรงชีวิตหรือศึกษาต่อในวิชาชี พที่ต้อ งใช้
วิ ท ยาศาสตร์ ได้โดยจัด เรีย งลำดั บ ความยากง่ า ยของเนื้ อหาแต่ละสาระในแต่ละระดับ ชั ้น ให้ มี การเชื ่อ มโยง ความ รู ้กับ
กระบวนการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะที่สำคัญทั้งทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สามารถแก้ ปัญ หาอย่า งเป็น ระบบ สามารถตัดสินใจ โดยใช้ข ้อ มู ล
หลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, หน้า 1)
จากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) ปีการศึกษา 2561 – 2563 พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ำ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) ปีการศึกษา 2561 – 2563
ปีการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (เฉลี่ยร้อยละ) เป้าหมายของโรงเรียน (ร้อยละ)
2561
65.50
75
2562
66.75
75
2563
68.50
75
ที่มา : งานวิชาการโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) ปีการศึกษา 2561 - 2563
จากตารางที่ 1 พบว่า ในปีการศึกษา 2561 – 2563 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เท่ากับ 65.50 66.75 และ 68.50 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด
จากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนต่ ำกว่าเป้าหมายที่
กำหนด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่านักเรียนยังไม่มีคุณลักษณะในการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ครูขาดสื่อที่มีประสิทธิภาพและการจัดกิจกรรมที่
ไม่หลากหลาย สุดท้ายจึงทำให้นักเรียน เกิดความเบื่อหน่าย นักเรียนขาดความสนใจ ตลอดจนขาดการฝึกฝน จึงเป็นสาเหตุทำ
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไม่ดีเท่าที่ควร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้น่าสนใจ
โดยการจัดหาสื่อที่หลากหลายและวิธีการสอนที่เหมาะสมใช้ประกอบการเรียนรู้ เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในระดับสูงต่อไป
นักการศึกษาได้แนะนำวิธีการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นสำคัญได้หลายวิธี การสอนที่สนองความต้องการของผู้เรียนได้
วิธีการหนึ่งที่สามารถทำให้ผู้เรียนมีความสนใจและเกิดการเรียนรู้เนื้อหาที่เป็นนามธรรมได้คือการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม เป็น
เครื่องมือที่ช่วยในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง มีบทบาททางการเรียนมากขึ้น ซึ่งผู้เรียนจะ
ดำเนินการเรียนจากคำแนะนำ ที่ปรากฏอยู่ในชุดกิจกรรมตามลำดับขั้นตอน โดยมีครูเป็นผู้แนะนำ นอกจากนี้ชุดกิจกรรมยัง
ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น (ประเสริฐ สำเภารอด. 2552)
ชุดกิจกรรมเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพราะชุดกิจกรรม เป็นนวัตกรรมทาง
การศึกษารูปแบบหนึ่งที่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าตามความสามารถและความสนใจ มีอิสระในการคิด ทุกคนมี
โอกาสใช้ความคิดอย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งชุดกิจกรรมจะช่วยให้ใช้ เวลาน้อยลงในการเสนอ
ข้อมูลต่าง ๆ ช่วยให้ผู้เรียนเป็นอิสระสามารถประกอบกิจกรรมการเรียนด้วยตนเองมากกว่าที่จะให้ครูบอกหรือกำหนดให้ โดย
ครูเป็นผู้สร้างโอกาสทางการเรียนการสอนมีกิจกรรมให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มซึ่งผู้เรียนจะดำเนินการตาม
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คำแนะนำที่ปรากฏในชุดกิจกรรมเป็นไปตามลำดับขั้นด้วยตนเอง การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนได้คิด ได้
ทดลองไปทีละขั้นตอนและทราบผลการกระทำของตนเองตรงกับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนของบลูม (Bloom, 1976 :
72-74) ที่กล่าวว่า การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามที่ตนต้อ งการ ย่อมกระทำกิจกรรมนั้นด้วยความกระตือรือร้น ทำให้
เกิดความมั่นใจ เกิดการเรียนรู้ได้เร็ว และประสบความสำเร็จสูง ทำให้เกิดความพึงพอใจในตนเองได้ในที่สุด
จากเหตุผลดังกล่าวผู้รายงานในฐานะครูผู้สอนจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การ
เกิดเสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพราะ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีแนวคิดที่สำคัญในการสร้าง
เช่น คำนึงถึงหลักการทางจิตวิทยามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยคำนึงถึงความแตกต่างของนักเรียนหลาย ๆ ด้าน เปลี่ยนการ
สอนจากเดิมที่ยึดครูเป็นแหล่งความรู้มาเป็นผู้จัดประสบการณ์ให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ใช้สื่ อการสอนหลายอย่าง มาช่วย
การสอนให้เหมาะสมและใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนแทนการใช้ครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนตลอดเวลา นำ
กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์มาใช้ในการเรียนรู้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน จัดสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้โดยยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ เช่น นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง นักเรียนรู้ผลการกระทำ การสรุป
เป็นกฎเกณฑ์ การฝึกฝนให้นักเรียนรู้บทบาทของตนเอง ฝึกให้คิด ฝึกให้กล้าแสดงออก ซึ่งเป็นการพัฒนาด้านอารมณ์ สังคม
และสติปัญญาของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนได้ดียิ่งขึ้น (นพพร ไทยเจริญ. 2549 : 52 – 53 ;
อ้างอิงจาก ชัยยงค์ พรหมวงค์. 2535 : 115 – 116) นอกจากนี้ผู้รายงานยังนำวิธีการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้ และ
กระบวนการกลุ่ม มาใช้ในการจัดกิจกรรมในการเรียนรู้ในครั้งนี้เพราะการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นการสอนที่มุ่งให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้เรื่องใหม่จะมีพื้นฐานมาจากความรู้เดิมโดยอาศัยกระบวนการที่นักเรียนต้อ ง
สืบค้น เสาะหา สำรวจ ตรวจสอบ และค้นหาด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ และเกิดการรับรู้ความรู้นั้ น
อย่างมีความหมายและสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของนักเรียนเอง (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
2546 : 219)
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะหาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การเกิดเสียง กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ตามวัตถุประสงค์ หลั งจากที่ได้
เรียนรู้ และมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การเกิด
เสียง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเกิดเสียง
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สมมติฐานการวิจัย(ถ้ามี)
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง การเกิดเสียง สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง การเกิดเสียง สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับพึงพอใจมากขึ้นไป
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การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การเกิด
เสียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) จังหวัดพิษณุโลก ผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องไว้ตามลำดับต่อไปนี้
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
1.1 ความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ณภัทร พุทธสรณ์ (2551 : 21) ชุดกิจกรรมหมายถึง ชุดการเรียนการสอนที่ครูสร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อในการจัดการ
เรียนรู้ โดยอาศัยกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รูปแบบต่าง ๆ มีลักษณะเป็นชุดโดยผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีครู
เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ ในแต่ละชุดประกอบด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบที่นำหลักการทาง
จิตวิทยา มาใช้ประกอบ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
นลินี อินดีค้า (2551 : 13) กล่าวว่า ชุดกิจกรรมคือ การนำสื่อการสอนหลายอย่างมาประสมกัน
เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาวิชาให้แก่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนที่ตั้งไว้ โดยให้ผู้เรียนใช้
เรียนด้วยตนเอง หรือทั้งผู้เรียนและผู้สอนใช้ร่วมกัน เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดำรงศักดิ์ มีวรรณ์ (2552 : 17) สรุปไว้ว่า ชุดกิจกรรม คือ การจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับผู้เรียน ให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้แก้ปัญหาด้วยตนเอง มีอิสระในการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยครูต้องเป็นผู้วางแผน
กำหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์การเรียนรู้ สิ่งที่ต้องการผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยครูมีหน้าที่ให้
คำปรึกษา
นพคุณ แดงบุญ (2552 : 16) สรุปไว้ว่า ชุดกิจกรรม หมายถึง สื่อการสอนที่ผู้สอนสร้างขึ้ น ประกอบด้วยสื่อวัสดุ
อุปกรณ์หลายชนิดประกอบเข้ากันเป็นชุด เพื่อเกิดความสะดวกต่อการใช้ในการเรียนการสอน และทำให้การเรียนการสอน
บรรลุผลตามเป้าหมายของการเรียนรู้ ทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
ประเสริฐ สำเภารอด (2552 : 12) สรุปไว้ว่า ชุดกิจกรรม หมายถึง ชุดการเรียนการสอนประเภทสิ่งตีพิมพ์และ
กิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนทำกิจกรรมด้วยกระบวนการกลุ่ม ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ชื่อกิจกรรม 2) คำ
ชี้แจง 3) จุดประสงค์ 4) เวลาที่ใช้ 5) วัสดุอุปกรณ์ 6) เนื้อหาและใบความรู ้ 7) สถานการณ์ 8) กิจกรรม 9)
แบบทดสอบท้ายกิจกรรม
จากที่กล่าวมาแล้วพอสรุปได้ว่า ชุดกิจกรรม หมายถึง สื่อประสมที่ครูผู้สอนสร้างขึ้น โดยมีการวางแผนการผลิตอย่า ง
เป็นระบบ เพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นให้นักเรียนสามารถศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมฝึกทักษะได้ด้วยตนเอง
โดยให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาตามจุดประสงค์การเรียนรู้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชนิดา ยอดสาลี และกาญจนา บุทส่ง (2559, หน้า 13) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้หรือทักษะที่ต้องใช้
สติปัญญาและสมรรถภาพทางสมองที่ได้รับมาจากการสั่งสอน แสดงออกมาในรูปความสำเร็จสามารถวัดได้โดยการแสดง
ออกมาทั้ง 3ด้าน คือพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย ด้านทักษะพิสัย และใช้แบบทดสอบความสามารถในการเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา
ที่เรียน
สุ ด ารั ต น์ นนท์ ค ลั ง (2549 : 9) ได้ สรุ ป ไว้ ว ่ า แบบทดสอบวั ด ผลสั มฤทธิ ์ เป็ น แบบทดสอบที ่ ใ ช้ ว ั ด ความรู้
ความสามารถทางสมองหรือสติปัญญาของผู้เรียนซึ่งผู้เรียนได้เรียนไปแล้ว และเป็นผลเนื่องมาจากหลักสูตร วิธีการจัดการเรียน
การสอนของผู้สอน วิธีของผู้เรียน ตลอดจนการใช้สื่อการเรียนการสอน รวมถึงประสบการณ์ของผู้เรียนนอกห้องเรียนที่ ผู้เรียน
ได้รับ
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ณภัทร พุทธสรณ์ (2551 : 36) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้ ความสามารถในการ
เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้เรียนมาแล้ว และวัดได้จากแบบทดสอบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากที่กล่าวมาแล้วสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรู้ ทักษะที่เกิดจากการ
เรียนรู้ หรือฝึกฝนทักษะที่ได้เรียนมาแล้ว ซึ่งสามารถวัดหรือประเมินได้โดยใช้เครื่องมือวัด
3. ความพึงพอใจ
3.1 ความหมายของความพึงพอใจ
จิราภรณ์ หอมกลิ่น (2548 : 52) ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ
ของบุคคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด เมื่อได้รับการตอบสนองตามความต้องการ หรือได้รับการยกย่องชมเชย
จำปา วัฒนศิรินทรเทพ (2550 : 48) สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดความเชื่อ กา รแสดง
ความรู้สึก ความคิดเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยแสดงพฤติกรรมออกมา 2 ลักษณะ คือ ทางบวก ซึ่งแสดงในลักษณะความชอบ
ความพึงพอใจ ความสนใจ เห็นด้วยทำให้อยากทำงาน หรือปฏิบัติกิจกรรม อีกลักษณะหนึ่ง คือ ทางลบ ซึ่งจะแสดงออกใน
ลักษณะของความเกลียดไม่พึงประสงค์ ไม่พอใจ ไม่สนใจ ไม่เห็นด้วย อาจทำให้บุคคลเกิดความเบื่อหน่าย หรือต้องการหนีห่าง
จากสิ่งนั้น นอกจากนี้ความพึงพอใจอาจจะแสดงออกในลักษณะความเป็นกลางก็ได้ เช่น รู้สึกเฉย ๆ ไม่รักไม่ชอบ ไม่น่าสนใจ
ในสิ่งนั้น ๆ
สมพิศ ไชยเสนา (2550 : 54) กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้ สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความรู้สึกพึงพอใจ
เกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับสิ่งที่ตนต้องการและทำให้บุคคลมีพฤติกรรมต่อสิ่งเร้านั้นในเชิงบวกหรือเป็นไปตามเป้าหมายที่ ตนเอง
ต้องการ หรือไม่มีความรู้สึกขัดแย้งกับสิ่งเหล่านั้น และถ้าระดับความรู้สึกถ้ามีความเครียดมาก จะทำให้เกิดความไม่พึงพอใจใน
การทำงานความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและสถานการณ์แวดล้อม
จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ การแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นต่อสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง หรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่องานหรือกิจกรรม ซึ่งสามารถเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ ระดับความพึงพอใจของ
แต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกัน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การเกิดเสียง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การวิจัยครั้งนี้ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียน ซึ่งสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิด
ในการศึกษาได้ดังนี้
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ชุดกิจกรรมการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ เรื่อง การเกิดเสียง
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ที่เรียนด้วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
2. ความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดำเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย
วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผู้วิจัยได้ ดำเนินการดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 71 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาล 3
(วัดท่ามะปราง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
2. กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 จำนวน 23 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทศ
บาล 3 (วัดท่ามะปราง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การเกิดเสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย กิจกรรม 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.1 เรื่อง การเกิดเสียง 2) กิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ 1.2 เรื่อง Hello My Friends 3) กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.3 เรื่อง แหล่งกำเนิดเสียง และ 4) กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.4
เรื่อง การเคลื่อนที่ของเสียง
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเกิดเสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 แบบปรนัย จำนวน 20 ข้อ
3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การเกิดเสียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้รายงานดำเนินการทดลองสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียน
เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้อ งถิ่นเป็น
เวลา 7 ชั่วโมง
2. ก่อนทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้และทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การเกิดเสียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้รายงานได้ให้นักเรียนทดสอบก่อนเรียน (Pre - test) โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเกิดเสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวน 20 ข้อ โดยใช้เวลา 1 ชั่วโมง (โดยใช้เวลาหลังเลิกเรียน)
3. การดำเนินการสอน ผู้รายงานสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การเกิดเสียง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 จำนวน 1 ชุด ใช้เวลา 7 ชั่วโมง จำนวนนักเรียน 23 คน
4. เมื่อสิ้นสุดการสอนผู้รายงานให้นักเรียนทดสอบหลังเรียน (Post - test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง การเกิดเสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 20 ข้อ โดยใช้เวลา ทำ
แบบทดสอบ 1 ชั่วโมง (โดยใช้เวลาหลังเลิกเรียน)
5. นำคะแนนที่ได้จากการสอบทั้งสองครั้ง มาวิเคราะห์ โดยใช้ t – test Dependent
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. เปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรี ยนและหลั งเรียนของนักเรียนที่ เรี ยนด้วยชุดกิจกรรมการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง การเกิดเสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( µ ) , ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) , ค่าร้อยละ , และค่าทดสอบสถิติ
t - test Dependent
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2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การเกิดเสียง กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของกลุ่ม ดังนี้
ระดับคะแนนเฉลี่ย
4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับคะแนนเฉลี่ย
3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
ระดับคะแนนเฉลี่ย
2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
ระดับคะแนนเฉลี่ย
1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
ระดับคะแนนเฉลี่ย
1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

ผลการวิจัย
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การเกิดเสียง กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 5.26 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 2.36 และ
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเป็น 16.70 คะแนน ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 1.74 ค่า t - test Dependent เท่ากับ 28.12
และเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่า งมีนัย สำคั ญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ซึ่งแสดงว่า หลังการเรียน นักเรียนมีคะแนนสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 83.50
2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การเกิ ดเสียง กลุ่ ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรียน
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การเกิดเสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 เมื่อพิจารณารายข้อ เรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การเกิดเสียง ดัง นี้ นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม และชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นักเรียนจำเนื้อหาได้นาน อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับแรกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 รองลงมาได้แก่
กิจกรรมในแต่ละชุดกิจกรรมมีการปฏิบัติจริง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
กลุ่ม และกิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหายิ่งขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมและเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 รูปเล่มสวยงาม
น่าสนใจ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 เนื้อหาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์น่าสนใจ อยู่ในระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 และอันดับสุดท้าย คือกิจกรรมในแต่ละชุดกิจกรรมมีความยากง่าย พอเหมาะ และกิจกรรมการเรียนรู้
ทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหายิ่งขึ้น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ตามลำดับ

อภิปรายผล
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง
การเกิดเสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานการศึกษาของมงคล ทะนัน ไธสง (2556) ได้รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการดำรงชีวิต ของพืช
โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
นักเรียน หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการ เรียนรู้ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช โดยการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานการศึกษาของอนงค์นาฎ พล
พิมพ์ (2556 ) ได้รายงานผล การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานและไฟฟ้า ชั้ นประถมศึกษาปีที่ 3
ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานการศึกษาของ ปรียาภรณ์ ขบวน (2557) ได้รายงานผล การใช้ชุด
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กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 4 ผลการศึกษาพบว่า
นักเรียนที่ได้รับการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่าหลังเรียนอย่า งมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานศึกษาของ สุรีย์พร นุแรมรัมย์ (2558) ได้รายงานผล การพัฒนาชุดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT สำหรับนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิ จกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 0.7610 แสดง
ว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 76.10 สอดคล้องกับงานศึกษาของ วษุนี วรรณลือชา (2558) ได้รายงานผล การใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐาน เรื่อง ดินและการใช้ประโยชน์ สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่ งเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐาน เรื่อง ดินและการใช้ประโยชน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานศึกษา
ของณัชทนิชา ข่ายทอง (2562 ) ได้รายงานผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง เสียงกับการได้ยินของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่
เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง เสียงกับการได้ยิน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน
2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การเกิด
เสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ เป็นเพราะว่า ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้น มีเนื้อหาที่สมบูรณ์ ถูกต้อง อ่านเข้าใจง่าย มีภาพประกอบที่สวยงามสอดคล้อ งกับ
เนื้อหา มีคำถามทบทวนในแบบฝึกหัดเพื่อให้นักเรียนได้ตรวจสอบความรู้ มีการทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดพื้น ฐาน ความรู้เดิม
และทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดความก้าวหน้าในการเรี ยนรู้แต่ละครั้ง รูปแบบที่กะทัดรัดสะดวก ในการเรียนรู้แต่ละครั้ง และ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ อีกทั้งนักเรียนสามารถ ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทำให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ได้ดีและมีแรงจูงใจในการเรียนรู้ครั้งต่อ ๆ ไป ส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์
ซึ่งสอดคล้องกับงานการศึกษาของ มงคล ทะนันไธสง (2556) ได้รายงานผลพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการดำรงชีวิต
ของพืชโดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ผล
การศึกษาพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการดำรงชีวิตของพืช โดยใช้การเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานการศึกษาของอนงค์นาฎ พลพิมพ์ (2556 ) ได้รายงานผลการ
พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานและไฟฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานและไฟฟ้า ในระดับมาก สอดคล้องกับงาน
การศึกษาของ ปรียาภรณ์ ขบวน (2557) ได้รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจที่ดีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โ ดยใช้ ชุด
กิจกรรมในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานการศึกษาของสุรีย์พร นุแรมรัมย์ (2558) ได้รายงานผล การพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพื ช โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบร่ วมมือ เทคนิ ค LT สำหรับนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก จึงไม่ว่าการนั้น การศึกษาของ วษุนี วรรณลือชา (2558) ยังได้รายงานผล การใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เพื่อ
ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐาน เรื่อง ดินและการใช้ประโยชน์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่อง
ดินและการใช้ประโยชน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยรวม อยู่ในระดับพึงพอใจ
มากที่สุด สอดคล้องกับงานศึกษาของ ณัชทนิชา ข่ายทอง (2562 ) ที่ได้รายงานผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง
เสียงกับการได้ยินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) ผลการศึกษาพบว่า
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง เสียงกับการได้ยิน มีเจตคติทางวิชาวิทยาศาสตร์ ห ลั งเรียนสู ง
กว่าก่อนเรียน
3. ได้จัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร์ เรื่องการเกิดเสียง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ผ่านการสร้างอย่างมีขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่ การศึกษาเอกสาร ตําราทฤษฎี งานวิจัย คู่ มือครูแบบเรียน เอกสารหลักสูต ร
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ คําอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อกําหนดขอบเขตของ
เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ และเวลาที่ใช้ในแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้จึงนํามาสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ป ระกอบการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เรื่องเสียง โดยคํานึงถึงหลักจิตวิทยาในด้ านความแตกต่างระหว่างบุคคล ความต้องการ ความ
ถนัดของนักเรียน ใช้ วิธีการสอนโดยเน้ นนักเรียนเป็นสําคัญ ให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนด้ วยตนเองนํา
กระบวนการกลุ่ มสัมพันธ์มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเป็ นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมร่วมกัน ใช้สื่อการสอน
หลากหลาย เหมาะสมสําหรับนักเรียน ซึ่งเมื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรม พบว่าชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การเกิดเสียง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยนเท่ากับ 4.80 สอดคล้องกับแนวคิดใน
การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2535 อ้างถึงในนพพร ไทยเจริญ, 2549) นําชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ไป
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหา ความเหมาะสมของกิจกรรม
นํามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากนั้นนําชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปพัฒนาคุณภาพกับประชากรที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่างจนได้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพจึงนําไปทดลองหาประสิทธิภาพได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 81.13/80.22 เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ตั้งไว้สามารถใช้จัดการเรียนการสอนกับนักเรียนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริลักษณ์
มหิทธยาภรณ์และคณะ (2556) ได้พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เสียงกับการได้ยิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
พบว่าชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพเท่ ากับ81.13/80.22 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาณุรักษ์ รักษาวงศ์ (2560) ได้พัฒนาชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องเสียง และการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ เรื่องเสียงและการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (E1 / E2) เท่ากับ 84.87 / 81.53 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์
80/80

ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1.1 ในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้วิ ทยาศาสตร์ เรื่อง การเกิดเสีย ง กลุ่มสาระการเรียนรู ้วิ ทยาศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ครูผู้สอนควรให้ความสำคัญต่อการใช้ชุดกิจกรรมอย่างจริงจัง โดยการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของนัก เรียน
ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำแก่นักเรียนตลอดเวลาในการเรียน
1.2 ครูสามารถปรับเปลี่ยนลำดับของชุดกิจกรรมก่อนหลังให้สอดคล้องกับประสบการณ์ และความต้องการของ
ผู้เรียนได้
1.3 ครูควรสร้างจิตสำนึกในเรื่องของความซื่อสัตย์แก่นักเรียน ซึ่งจะทำให้การใช้ชุดกิจกรรม
มีประสิทธิภาพ
2.ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยในครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในเรื่องอื่น ๆ
2.2 ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในหน่วยการเรียนรู้อื่น ๆ
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การประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรื่อง วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
Application of digital platform to manage online science learning
To develop learning achievements on simple electric circuits for
Mathayomsuksa 3 students at Petchpittayakom School Phetchabun Province
จิราพร สำเภา1, พวงเพ็ญ จิตหมั่น 2, อาทิตยา ขาวพราย3
Jiraporn Sampao1, Phuangphen Jitmun2, Arthitra Khaopraay3
Corresponding Author E-mail: Jiraporn20092541@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิทั ลในการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ โดยกำหนดเกณฑ์ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคือ มีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ
70 ของคะแนนเต็ ม และศึ ก ษาความพึ งพอใจของนั ก เรีย นต่ อการประยุ ก ต์ ใช้ แ พลตฟอร์ มดิจ ิ ท ัลในการจั ด การเรียน รู้
วิทยาศาสตร์ออนไลน์ เพื่อเปรีย บเทีย บผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนหน่วยการเรี ยนรู้ เรื่ องไฟฟ้าอย่ า งง่า ย ของนักเรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล
ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ เมื่อเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 จำนวน
37 คน ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วงจรไฟฟ้าอย่า งง่าย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
แบบประเมินความพึงพอใจของการประยุกต์ใช้แพลต์ฟอร์มดิจิทัล
ผลการวิจัยพบว่า
1) นักเรียนกลุ่มทดลองการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัด
เพชรบูรณ์ จำนวนนักเรียน 37 คน มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จำนวน 37 คน
2) ผลความพึงพอใจต่อผู้ใช้ประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ ในภาพรวมของ
รายด้าน พบว่า ความพึงพอใจการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ ดี มี
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป), มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
Bachelor of Education program students (Science Program), Phetchabun Rajabhat University
2
ครูชำนาญการพิเศษ, โรงเรียนเพชรพิทยาคม
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ค่าเท่ากับ 2.64 และในรายด้านอันดั บที่ 1 คือ ด้านเนื้อหาสาระของการประยุก ต์ใ ช้ แพลตฟอร์ มดิจิ ตอลในการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ออนไลน์ อยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.68 รองลงมาคือด้านแบบทดสอบของการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม
ดิจิตอลในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ อยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 2.65 ด้านภาพลักษณ์ของการประยุก ต์ใ ช้
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Abstract
this research The objective is to develop learning achievements on simple electric circuits. For
Mathayomsuksa 3 students at Petchpittayakom School Phetchabun Province through learning management
by applying digital platforms to manage online science learning The criteria for academic achievement are
Have a passing score of not less than 70 percent of the full score and study students' satisfaction with the
application of digital platforms to manage online science learning. To compare the achievement of a simple
electrical learning unit. of students in Mathayomsuksa 3, Petchpittayakom School Phetchabun Province The
latter is managed by applying a digital platform to manage online science learning. compared to the criteria
of 70 percent of the sample group 37 students in Mathayomsuksa 3/6 studying in the second semester of
Petchpittayakom School. Phetchabun Province by specific selection Tools used in this research Learning
management plan on simple electric circuits A test to measure learning achievement on simple electric
circuits Digital Platform Application Satisfaction Assessment
The results showed that
1 ) Students experimenting with the application of digital platforms to manage online science
learning To develop learning achievements on simple electric circuits For Mathayomsuksa 3 students at
Petchpittayakom School Phetchabun Province The number of students is 37 students, of which 37 students
have passed the criteria of 70%
2) Satisfaction effect on users applying digital platform to manage online science learning In terms
of overall aspects, it was found that the satisfaction of using digital platforms in the management of online
science learning Overall, it was at good level with a value of 2. 67 and in the first place was the content
aspect of applying a digital platform to learn science online at a good level with an average of 2.68 Secondly,
the test aspect of applying digital platform to learn science online was at a good level with an average of
2.65. The image of applying a digital platform in learning science online was at a good level with an average
of 2.65. 2.58 respectively

Keywords: Digital Platform, learning achievement, simple electric circoits
บทนำ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อประชากรโลกเป็นวง
กว้าง โดยมีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว องค์การอนามัยโลกจึงได้ประกาศ
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ให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคระบาดใหญ่ (Pandemic) ในวันที่ 11 มีนาคม พุทธศักราช 2563 (WHO, 2020, ย่อ
หน้า 17) อีกทั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนายังทำให้พฤติกรรมมนุษย์ พฤติกรรมการบริโภคและการบริการเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่สำคัญในหลายๆ ด้าน ส่งผลให้ในหลายภาคส่วน เกิดผลกระทบเช่น เศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว เทคโนโลยี
และการศึกษา นอกจากนี้ยังส่งผลให้สถานศึกษา ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ
การใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นการเชื่อมต่อช่องว่างระหว่างครูผู้สอนและนักเรียนในการจัดการเรียนรู้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีการเว้นระยะห่างทาง
สังคม การนำเอาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้นั้นทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้านและครูผู้สอนสามารถ
มอบหมายงาน ตรวจงานและสร้างแบบวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา New normal หรือความ
ปกติใหม่นี้ส่งผลให้สถานศึกษาเกิดการปรับตัว และมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ครูผู้สอน
นักเรียนและสถานศึกษาต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วนผู้พัฒนาระบบทางด้านสารสนเทศได้เร่งพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยในการจัด
การศึกษาและการประชุมทางไกล จึงเกิดเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอนและการประชุมทางไกลขึ้นมากมาย เพื่อ
ตอบสนอง ต่อความต้องการของผู้ใช้ เช่น Zoom, Google Hangouts, Skype, Line, Facetime, Facebook, Messenger,
MicrosoftTeams, True Visual World, Google Meet, Vroom, WebX เป็นต้น (กาญจนา บุญภักดิ์, 2563, หน้า 2)
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ในประเทศไทย ในช่วง
ต้นปีพุทธศักราช 2564 ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูหนาวและอากาศที่เย็นนั้นส่งผลให้ไวรัสมีอายุ ยาวนานขึ้น
จากการคาดคะเนพบว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ระลอกใหม่ในไทยครั้งนี้อาจจะรุนแรง
กว่าเดิม ดังนั้นมาตรการการป้องกัน คือ ให้ประชาชน อยู่บ้านลดการเดินทาง ลดการรวมกลุ่มกัน (สุรชัย โชคครรชิตไชย,
2563, หน้า ง-จ) อีกทั้งโรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับคำสั่งให้ปิดสถานศึกษาชั่วคราว และให้ครูผู้สอนจัดการ
เรียนการสอนตามตารางปกติ โดยประยุกต์ไปตามความถนัดและความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนและ
นั ก เรี ย น เช่ น ใช้ การจั ดการเรี ยนรู้ ออนไลน์ผ่ านแอพลิเคชันต่าง ๆ เช่ น Line, Facebook, Zoom, Google Classroom
ช่องทาง DLTV หรือช่องทางใดก็ได้ แต่การจัดการเรียนการสอนต้องดำเนินต่อไป ส่วนกิจกรรมต่างๆ นั้น เลื่อนออกไปอย่างไม่
มีกำหนด
ผู้วิจัยในฐานะครูผู้ สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ และจาก
สถานการณ์ข้างต้นนั้น ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ ที่
ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์และสำรวจปัญหาที่พบในการจัดการเรี ยนรู้
แบบออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำมาเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ในการจั ดการเรียนรู้
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนำองค์ความรู้ ที่ได้ไปเป็นแนวทางใน
การพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าอย่างง่าย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ เมื่อเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70
2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ออนไลน์ หน่วยการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าอย่างง่าย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
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การทบทวนวรรณกรรม
การประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง วงจรไฟฟ้าอย่างง่ าย สำหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนเพชรพิ ทยาคม จังหวัดเพชรบูร ณ์ ผู้ศึกษาได้
ทำการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไว้ตามลำดับต่อไปนี้
1.แอปพลิเคชัน Application
1.1ความหมายของแอปพลิเคชัน
ศูนย์ข้อมูล Data Center Building Blocks Page (ออนไลน์), 2556 ได้ให้ความหมายไว้ว่า แอปพลิเคชัน
หมายถึง เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาช่วยให้สามารถทําสิ่งต่าง ๆ เช่น สร้างเอกสาร แก้ไขรูปภ าพ และฟังเพลงได้โดยไม่
จําเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน ในปัจจุบันเว็บไซต์มีฟังก์ชันการทํางานที่มีประสิทธิภาพหลากหลายที่จะได้รับจากแอป
พลิเคชันบนเดสก์ท็อปในคอมพิวเตอร์ ซึ่งเรียกรายการเหล่านี้ว่า แอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพ หรือเรียกสั้นๆ ว่า "แอป"
Mangoconsultant ได้ให้ความหมายว่า Application (แอพพลิเคชั่น) หรือที่ทุกคนเรียกกันสั้นๆ ว่า App
(แอพ) มัน คือ โปรแกรมที่อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ที่ออกแบบมาสำหรับ Mobile (โมบาย) Teblet (แท็บเล็ต) หรือ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่เรารู้จักกัน ซึ่งในแต่ละระบบปฏิบัติการจะมีผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่นขึ้นมามากมายเพื่อให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งจะมีให้ดาวน์โหลดทั้งฟรีและจ่ายเงิน ทั้งในด้านการศึกษา ด้านการสื่อสารหรือแม้แต่ด้านความบันเทิง
ต่างๆ เป็นต้น
Education app ได้ให้ความหมายว่า แอพพลิเคชั่น (Application) หมายถึง โปรแกรม หรือชุดสั่ง ที่ใช้
ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อพวงต่างๆ เพื่อให้ทำงานตามคำสั่ง และตอบสนองความต้อ งการ
ของผู้ใช้ โดยแอพพลิเคชั่น (Application) จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface หรือ UI) เพื่อเป็นตัวกลาง
การใช้งานต่างๆ
สรุปได้ว่า แอปพลิเคชัน หมายถึง แอปพลิเคชันเป็นโปรแกรมที่พัฒนา เพื่อสนองความต้องการใช้ งานใน
ด้านต่าง ๆ ทางด้านการศึกษา สื่อสาร บันเทิง และเพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว
2.ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
2.1ความหมายของดิจิทัลแพลตฟอร์ม
เคลย์ตัน คริสเต็นเซน (Clayton Christensen อ้างถึงใน สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ
มหาชน, 2560 : 4 ) ให้ทรรศนะว่า แพลตฟอร์มการศึกษาจะกลายเป็นที่ที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือทำ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนที่สร้างมูลค่าให้แก่ทั้งผู้สอนและผู้เรียน ดังนั้น แพลตฟอร์มการศึกษาที่สามารถขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
ได้นั้น ควรเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างเข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันได้สะดวกรวดเร็ว
ขึ้นบนโลกออนไลน์
ปิเตอร์ ฟิกส์ (Peter Fisk อ้างถึงใน สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน, 2560 : 5 )
ได้แสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ “Changing the Game of Education” ไว้ว่าจากแนวคิดของการใช้ชีวิตที่ยืนยาวขึ้น “100 YearLife” ส่งผลให้รูปแบบการเรียนรู้มีบทบาทมากขึ้นในสังคม โดยเป็นการเรียนรู้ต่อเนื่องจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยสู่ การ
เรียนรู้ในการทำงาน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต “การศึกษา 4.0” จึงเป็นวิสัยทัศน์สำหรับอนาคตของการศึกษา ที่ตอบสนอง
ความต้องการของ “อุตสาหกรรม 4.0” หรือการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่มนุษย์และเครื่อ งจักรจะ
ทำงานใกล้เคียงกันมาก จนเกือบแทนที่ กันได้และความสามารถในการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้
การเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีและข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปโดยสะดวก อีกทั้งการแข่งขันกันสร้างนวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้งทำให้เกิด
ความต้องการทักษะใหม่และองค์ความรู้ใหม่เพื่อให้ทันกับการศึกษาการเปลี่ย นแปลงดังนั้นในการจัดการศึกษาจึงต้องมีการ
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ทบทวน แพลตฟอร์มการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว ซึ่งแน่นอนว่าแพลตฟอร์มที่ผสานความก้าวหน้าด้าน
ดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ คือรูปแบบที่ตอบโจทย์การเรียนรู้สำหรับประเทศไทยในยุค 4.0 มากที่สุด
สรุปได้ว่า ดิจิทัลแพลตฟอร์ม หมายถึง ตัวกลางที่เชื่อมโยงครูผู้สอนและนักเรียนทำให้เกิดการแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้และทำกิจกรรมต่าง ๆ กันทางโลกออนไลน์ได้สะดวกและรวดเร็ว ช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนเข้าถึงองค์ความรู้ นวัตกรรม
ใหม่ ๆ ได้พร้อม ๆ กัน ซึ่งเป็นการนำความสามารถในการใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์
3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.1ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นิภา เมธาวิชัย (2536, น.65) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ และทักษะที่ได้รับ
ก่อให้เกิดการพัฒนามาจากการเรียนการสอนการฝึกฝนและได้รับการอบรมสั่งสอน โดยครูอาศัยเครื่องมือวัดผล ช่วยใน
การศึกษาว่านักเรียนมีความรู้และทักษะมากน้อยเพียงใด
ภพ เลาหไพบูลย์ (2542, น.295) ได้ให้ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่า คือ พฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงความสามารถในการกระทำสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดได้ จากที่ไม่เคยกระทำได้ หรือกระทำได้น้อย ก่อนที่จะมีการเรียนรู้ ซึ่งเป็น
พฤติกรรมที่สามารถวัดได้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549, น.15) ได้ให้ความหมายของ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สำคัญที่จะเป็นตัวชี้วัดว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ไว้หรือไม่ และผลที่ออกมาจะเป็นไปตามสภาพจริงและ ทำให้เกิดผลกับผู้เรียน
ทิ ศ นา แขมมณี (2550, น.10) กล่ า วว่ า ผลสั มฤทธิ ์ ค ื อ การทำให้ สำเร็ จ (Accomplishment) หรื อ
ประสิทธิภาพ
ทางด้ า นการกระทำในทัก ษะที ่ กำหนดให้ หรื อ ด้ า นความรู ้ ส่ ว นผลสั มฤทธิ ์ ท างการเรี ย น หมายถึ ง การเข้ า ถึ งความรู้
(Knowledge Attained) การพัฒนาทักษะในการเรียนซึ่งอาจพิจารณาจาก คะแนนสอบที่กำหนดให้ คะแนนที่ได้จากงานที่ครู
มอบหมายให้ หรือทั้งสองอย่าง
สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลจากการการเรียนรู้ ฝึกฝนและได้รับการอบรมสั่งสอน ซึ่ง
ก่อให้เกิดการพัฒนา ซึ่งการพัฒนาทักษะต้องพิจารณาจากการสอบหรืองานที่ได้รับมอบหมาย โดยครูผู้สอนต้องมีเครื่องมือ
วัดผลผู้เรียนเพื่อเป็นตัวบ่งชี้ถึงการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม
ดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ออนไลน์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในยุค
โควิด 19 รายวิชาวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า
อย่างง่าย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม
จังหวัดเพชรบูรณ์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ
ประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลใน
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ออนไลน์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเพชร
พิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
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วิธีการดำเนินการวิจัย
รูปแบบวิจัย
งานวิจัยการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นงานวิจัย
เชิงปริมาณ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 418 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 จำนวน 37 คน ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียน
เพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้โดยการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้เรื่อง วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย จำนวน 6 แผน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล
การสร้างและตรวจคุณภาพของเครื่องมือ
กระบวนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สามารถนำเสนอรายละเอียดของเครื่องมือได้ ดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
1. การกำหนดองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
การประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล เรื่อง วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ ผู้วิจัยได้จัดทำขึ้นทั้งหมด 6 แผน ใช้เวลาแผนละ 1-2 ชั่วโมง โดยแต่ละแผนมีองค์ประกอบดังนี้ คือ สาระการ
เรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระสำคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ สื่อและแหล่ง
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล กิจกรรมเสนอแนะ ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษา ภาคผนวก
แผนที่

เรื่อง

วันที่สอน

1

กระแสไฟฟ้า

7/1/2565

2

ความต่างศักย์ไฟฟ้า

7/1/2565

3

ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า ความต่าง
ศักย์ไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า

14/1/2565

4

วงจรไฟฟ้าแบบนุกรม

21/1/2565

5

วงจรไฟฟ้าแบขนาน

28/1/2565
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แพลตฟอร์มดิจิทัลที่ใช้
Google class, Google Meet, Youtube,
poll everywhere
Google class, Google Meet, Youtube,
Phet , Kahoot
Google class, Google Meet, Youtube,
Phet , Qizz
Google class, Google Meet, Youtube,
Phet, scimath
Google class, Google Meet, Youtube,
Phet, scimath
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6

การออกแบบวงจรไฟฟ้าภายในห้อง

4/2/2565

Google class, Google Meet, Youtube,
Phet, scimath

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร หนังสือ ตำราและบทความที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
2. ศึกษาหลักสูตร คู่มือการจัดการเรียนรู้ แนวการวัดและประเมินผล
3. กำหนดโครงสร้าง กำหนดเนือ้ หา และขอบข่ายของจุดประสงค์การเรียนรู้ที่จะสอบวัด
ความสามารถทางการเรียน เรื่อง วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
4. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 30 ข้อ
5. นำแบบทดวัดผลสัมฤทธิ์ที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำ ปรับปรุง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา
6. นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบหาค่าความ ตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบทดสอบ โดยนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้องของแบบทดสอบ แล้ว
นำความคิดเห็นมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC พบว่าแบบทดสอบมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.60 – 1.00 โดย
เลือกใช้ข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.05 ขึ้นไป โดยใช้สูตรดังนี้ (เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย, 2539)
∑𝑅

IOC =

𝑁

เมื่อ

IOC แทน ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์
∑ 𝑅 แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
N แทน จำนวนผู้เชี่ยวชาญ
7. นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ได้ไปตรวจสอบหาคุณภาพของแบบทดสอบเป็นรายข้อโดย
นำไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเพชรพิทยาคมจำนวน 37 คน
8. นำแพลตฟอร์มดิจิทัลที่นักเรียนได้ทำแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ มาตรวจให้คะแนน โดย
ข้อสอบข้อใดตอบถูกให้ 1 คะแนน ข้อใดตอบผิดหรือไม่ถูก ให้ 0 คะแนน และนำผลคะแนนรวมของแต่ละคนทำการวิเคราะห์
ข้อสอบเป็นรายข้อ เพื่อหาค่าอำนาจจำแนก ดังนี้
8.1 หาค่าอำนาจจำแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบที่มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่
0.20 ขึ้นไป โดยใช้สูตรของ Brennan (บุญชม ศรีสะอาด,2535)
𝑈

𝐿

B=𝑛 -𝑛
1

เมื่อ
B
U
L
n1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

2

ค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบ
จำนวนนักเรียนที่ตอบข้อนั้นถูกของกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์
จำนวนนักเรียนที่ตอบข้อนั้นถูกของกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์
จำนวนนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์
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n2 หมายถึง จำนวนนักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์
จากการหาค่าอำนาจจำแนก พบว่าแบบทดสอบมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.40-0.83
8.2 คัดเลือกแบบทดสอบมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่า 0.40-0.83
9. นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จำนวน 30 ข้อไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ซึ่ง
เป็นนักเรียนกลุ่มเดิม และนำแพลฟอร์มดิจิทัลที่นักเรียนได้ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มาตรวจเพื่อวิเคราะห์หาค่าความเที่ย ง
(Reliability) แบบอิงเกณฑ์ จากผลการสอบครั้งเดียวโดยใช้สูตรของโลเว็ต (Lovett) ดังนี้
𝑘 ∑ 𝑋− ∑ 𝑋 2

เมื่อ

𝑟𝑐𝑐 = 1 − (𝑘−1) ∑(𝑋−𝑐)2

rcc = ค่าความเที่ยง
X = คะแนนของแต่ละคน
k = จำนวนข้อสอบ
C = คะแนนเกณฑ์หรือจุกตัดของแบบทดสอบ
โดยค่าความเที่ยงทั้งฉบับที่ยอมรับมีค่าตั้งแต่  0.70 และจากการหาค่าความเที่ยงพบว่ามีค่า
ความเที่ยง เท่ากับ 0.92
10. จัดพิมพ์เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ลงในแพลตฟอร์มดิจิทัลฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้กับ
กลุ่มตัวอย่าง
3. แบบประเมินความพึงพอใจของการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล
ขั้นตอนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยการประยุกต์ใช้
แพลตฟอร์มดิจิทัล หน่วยการเรียนรู้เรื่องคลื่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
1) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน และตัวอย่างแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่าง ๆ จากเอกสารที่เกี่ยวข้องการประเมินและกำหนดขอบข่ายของข้อคำถามที่จะสร้างแบบสอบถาม
2) กำหนดโครงสร้างของแบบสอบถามความพึงพอใจซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังต่อไปนี้
2.1 ด้านเนื้อหาสาระของการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิตอลในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์
1. เนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
2. เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน
3. มีเอกสารที่เป็นไฟล์ร ูปภาพของเนื ้อหา คลิปวิดีโอ และแอพพลิเคชั่นให้ศ ึก ษา
เพิ่มเติมที่มีความทันสมัยและเข้าใจมากยิ่งขึ้น
4. มีตัวอย่างประกอบเนื้อหาสาระที่เหมาะสม น่าสนใจ ทำให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น
2.2 ด้านแบบทดสอบของการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิตอลในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์
1. มีแบบทดสอบออนไลน์โดยใช้ Google Form
2. มีการประกาศคะแนนหลังทำแบบทดสอบออนไลน์เสร็จ
3. มีการเสริมแรงในระหว่างการทำแบบทดสอบออนไลน์
2.3 ด้านภาพลักษณ์ของการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิตอลในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์
1. รูปภาพของเนื้อหามีความสวยงาม คมชัด และสอดคล้องกับเนื้อหา ทำให้เห็นภาพ
ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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2. ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม สีสันน่าอ่าน และมีชัดเจน
3. การจั ด องค์ ป ระกอบของการประยุ ก ต์ ใ ช้ แ พลตฟอร์ มดิ จ ิ ต อลในการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ออนไลน์ มีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
3) สร้างแบบสอบถามความพึ งพอใจของการประยุกต์ใ ช้แ พลตฟอร์มดิจิ ทั ลในการจัด การ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงไฟฟ้าอย่างง่าย
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีลักษณะเป็นมาตราส่วน 3 ระดับ จำนวน 1 ฉบับ
แล้ ว เสนอต่อ อาจารย์ ท ี่ ปรึ กษา เพื ่ อ ขอคำแนะนำ แก้ ไ ขในส่ วนที ่ บกพร่อ ง และนำมา
ปรับปรุงแก้ไข เกณฑ์การให้คะแนน ได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้ 3 ระดับ ดังนี้
3 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจดี
2 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
1 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจปรับปรุง
ระดับความพึงพอใจตามขนาดของช่วงระดับคะแนน เป็นดังนี้
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.34 – 3.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.67 – 2.33 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.00 – 1.66 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปรับปรุง
ตรวจสอบความเหมาะสมของข้อความตรงกับคุณลักษณะที่ต้องการวัด โดยนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน
ประเมินความสอดคล้อง โดยนำมาหาค่า IOC ของแบบสอบถาม ซึ่งได้ค่าดัชนีมีความสอดคล้อง
อยู่ระหว่าง 0.06 – 1.00 แสดงว่าแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเหมาะสมสอดคล้อง
4) ปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ และจัดพิมพ์เป็น
แบบสอบถามความพึงพอใจฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
นำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest)ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กับกลุ่มตัวอย่าง 37 คนและนำแบบประเมินความพึง
พอใจของการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลให้ประเมิน หลังจากนั้นนำผลการประเมินหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาค้นคว้าผู้วิจัยได้วิเคราะห์โดยใช้สถิติและสูตรประกอบการคำนวณ ดังนี้
1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือศึกษา
1.1 หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
2. สถิติพื้นฐาน ได้แก่
2.1 ค่าร้อยละ (%)
2.2 ค่าเฉลี่ย (X̅)
2.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์การประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้เรื่อง วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเพชรพิทยา
คม จังหวัดเพชรบูรณ์
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นักเรียนคนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนเต็ม
10 คะแนน
8
7
8
9
9
9
8
7
8
10
7
7
8
9
9
9
9
7
10
7
9
7
8
7
8
7
8
7
7
8
8
7
7
7
9
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ร้อยละ

ผลการเทียบเกณฑ์ร้อยละ 70

80
70
80
90
90
90
80
70
80
100
70
70
80
90
90
90
90
70
100
70
90
70
80
70
80
70
80
70
70
80
80
70
70
70
90

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
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นักเรียนคนที่
36
37

คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนเต็ม
10 คะแนน
7
7

ร้อยละ

ผลการเทียบเกณฑ์ร้อยละ 70

70
70

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนทดสอบหลังเรียน มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จำนวน
37 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด
ตารางที ่ 2 ผลศึ ก ษาความพึ งพอใจของนั ก เรี ย นต่ อ การประยุ ก ต์ ใช้ แ พลตฟอร์ มดิ จ ิ ท ั ลในการจั ด การเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ออนไลน์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้เรื่อง วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ (n=37)
รายการประเมิน

X

S.D.

ระดับคุณภาพ

ด้านเนื้อหาสาระของการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิตอลในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์
1. เนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
2. เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน
3. มีเอกสารที่เป็นไฟล์รูปภาพของเนื้อหา คลิปวิดีโอ และแอพพลิเคชั่น
ให้ศึกษาเพิ่มเติมที่มีความทันสมัยและเข้าใจมากยิ่งขึ้น

2.70
2.62
2.76

0.46
0.55
0.43

ดี
ดี
ดี

4. มีตัวอย่างประกอบเนื้อหาสาระที่เหมาะสม น่าสนใจ ทำให้เข้าใจ
เนื้อหามากขึ้น

2.65

0.54

ดี

รวมด้านเนื้อหาสาระของการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิตอลในการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์

2.68

0.49

ดี

0.40
0.56
0.54

ดี
ดี
ดี

0.50

ดี

0.42

ดี

0.59
0.55

ดี
ดี

0.52

ดี

ด้านแบบทดสอบของการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิตอลในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์
5. มีแบบทดสอบออนไลน์โดยใช้ Google Form
6. มีการประกาศคะแนนหลังทำแบบทดสอบออนไลน์เสร็จ
7. มีการเสริมแรงในระหว่างการทำแบบทดสอบออนไลน์

2.81
2.51
2.65

รวมด้านแบบทดสอบของการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิตอลในการ
2.65
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์
ด้านภาพลักษณ์ของการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิตอลในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์
8. รูปภาพของเนื้อหามีความสวยงาม คมชัด และสอดคล้องกับเนื้อหา
2.78
ทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
9. ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม สีสันน่าอ่าน และมีชัดเจน
2.38
10. การจัดองค์ประกอบของการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิตอลในการ
2.59
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ มีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
รวมด้านภาพลักษณ์ของการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิตอลในการ
2.58
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์
202

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 4
ภาพรวม

2.64

0.50

ดี

จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่า ผลความพึงพอใจต่อผู้ใช้ประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ออนไลน์ ในภาพรวมของรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ ดี มีค่าเท่ากับ 2.64 และในรายด้านอันดับที่ 1 คือ ด้านเนื้อหาสาระของการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม
ดิจิตอลในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ อยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.68 รองลงมาคือด้านแบบทดสอบของการ
ประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิตอลในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ อยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.65 ด้านภาพลักษณ์ข อง
การประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิตอลในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ อยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.58 ตามลำดับ

อภิปรายผลการวิจัย
การประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยขออภิปราย
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้
1)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าอย่างง่าย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเพชร
พิทยาคม
จังหวัดเพชรบูรณ์ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์
เมื่อเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่า นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรม
ที่จัดทำขึ้นจากแพลตฟอร์มดิจิทัล เข้ามาช่วยในการเรียนการสอน ช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนเข้าถึงองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ ๆ
ได้พร้อม ๆ กัน ทำให้ผู้เรียนมีพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานของงานวิจัยของ วรรณพร นิ่ม
คำ (2563) ได้ทำวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ พบว่า การสอนโดยวิธีร่วมแรงร่วมใจระหว่างครูกับนักเรียนในรายวิชาทำให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วโรดม จันทีและ น้อยทิพย์
ลิ้มยิ่งเจริญ ทำวิจัยเรื่อง การคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารในชีวิตประจำวันของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิสต์ของ Yager พบว่า ด้านการคิดวิเคราะห์ นักเรียนสามารถทำ
คะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดได้ คือ จำนวนนักเรียนทั้งหมด 30 คน นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ทั้งนี้เป็นเพราะว่า นักเรียนได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดย ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิสต์ของ Yager (1991 อ้างถึงใน วรรณทิพา รอดแรงค้า, 2540)
2)ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าอย่างง่าย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเพชร
พิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ออนไลน์ เมื่อเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ ดี มีค่ าเท่ากับ 2.67 และในรายด้านอันดับที่ 1 คือ ด้าน
เนื้อหาสาระของการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิตอลในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ อยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.68
รองลงมาคือด้านแบบทดสอบของการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิตอลในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ อยู่ในระ ดับ ดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.65 ด้านภาพลักษณ์ของการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิตอลในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ อยู่ในระดับ
ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.58 ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้แพลตฟอร์ม
ดิจิทัลต่าง ๆ เป้นการเรียนที่น่าสนใจ สืบค้นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กลุ่มนิเทศ ติดตามละประเมินผลการจัดการศึกษา(2563) ได้ทำรายงานการวิจัย การประยุกต์ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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พบว่า ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียบที่มีต่อการเรียนโดยใช้แพลดฟอร์มดีจิตอลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ โคยภาพรามมี
เจตคติอยู่ในระดับมาก เมื่อพีจารณาข้อที่มีคเฉลี่ยสงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ภาพรวมนักเรียนพึ่งพอใจกับการเรียนโดยใช้
ดิจิตอลแพลดฟอร์มห้องเรียนออนไลน์ ดิจิตอลแพลตฟอร์มห้องเรียนออนไลน์สามารถเรียนรู้ได้ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ และ
การเรียนโดยใช้ดิจิทัลแพลดฟอร์มห้องเรียนออนไลน์ทำให้นักเรียนได้ข้อมูล แหลงเรียนรู้ทันสมัยทันเหตุการณ์ ทั้งนี้สอดคล้อง
กับผลจากการสัมภาษณ์นักเรียนที่มีความคิดเที่ยว่าเป็นวิธีการเรียบที่น่าสนใจ สนุกตื่นเต้น ใช้งานได้ง่ายและสะดวก สามารถ
เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือรันในการเรียน และมีความรับผิดชอบในการส่ง
งานเพิ่มขึ้น เป็นแพลดฟอร์มที่ใช้งานได้ง่าย ช่วยกระตุ้นความสนใจและทำให้การเรียนรู้ของนักเรียนมีความสะดวกขึ้น นักเรียน
สามารถเรียนรู ้ได้ทุก ที ่ ทุกเวลาด้วยสื ่อการเรียนรู้ ต่า ง ๆ อย่างหลากหลาย สามารถกลับไปทบทวนเนื้อหาการเรีย นได้
โดยสะดวกสอดคล้องกับงานวิจัยของ สาวิตรี สิงหาด สุฬดี กิดดิวรเวช เ.ละ อธิพงศ์ สุริยา (2561) ได้ทำการวิจัยผลสั มฤทธิ์
และความพึ ่ งพอใจของนัก ศึ กษาพยาบาลต่อ การจั ด การเรี ยนการสอนผ่า น Google Classroom ในรายวิช าเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการพยาบาล พบว่า ความพึงพอใจของนัก ศึกษาพยายาลจากการเรียนโดยใช้ Google Classroom เป็น
เครื่องมืออยู่ในระดั บมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พีรพงศ์ เพชรกันหา (2560) ที่ความพืงพอใจของผู้เรียนหลัง
เรียนด้วยการเรียนรู้แบบสืบสวนรวม Google Classroom พบว่า ผู้เรียนมีความพืงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รมย์ธนิกา ฝ่าย
หมืนไวย และปริศนา รถสีดา (2557) พบว่า นักศึกษามีความพึ่ งพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom
อยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในทุกข้อคำถามอยู่ในระดับมาก ทั้งด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ พฤติกรรมการเรียนรู้ และ
กระบวนการของการจัดการเรียนรู้

ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1.นำแพลตฟอร์มดิจิทัลการไปจัดการการเรียนรู้และศึกษาร่วมกับเทคนิคต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
มากยิ่งขึ้น
2.ควรมีการนำแพลตฟอร์มดิจิทัลไปพัฒนาหรือบูรณาการกับวิชาอื่น ๆ
2.ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยในครั้งต่อไป
ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ในวิธีการสอนแบบต่าง ๆ มาผนวกด้วย แล้วนำผลที่ได้มาเปรียบเทียบกัน เพื่อ
เป็น แนวทางในการคิดค้นวิธีการสอนรูปแบบใหม่ให้กับการศึกษาในอีกทางหนึ่ง
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(COVID-19) ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. สืบค้น
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564. จาก lawasrijo,+{$userGroup},+4รมย์ธนิกา ฝ่ายหมื่นไวย์ และปริศนา รถสีดา. 2557. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการ
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การพัฒนาแอปพลิเคชัน 17Atmosphere รายวิชาวิทยาศาสตร์
เรื่อง ชั้นบรรยากาศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
The development of 17Atmosphere application for the science subject in
the topic of Atmosphere for grade-seven-secondary-school students.
กฤษณะ สีนาค1, ดารารัตน์ ชัยพิลา2
Kritsana Seenak1, Dararat Chaipila2
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน 17Atmosphere โดยใช้เว็บไซต์ MIT App Inventor
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 55/55 และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแอปพลิเคชัน 17Atmosphere
สำหรับกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จำนวน 31 คน เนื้อหาในการวิจัยคือเนื้อหาด้าน
ความรู้ความเข้าใจ เครื่องมือที่ใช้ คือ แอปพลิเคชัน 17Atmosphere แผนจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ แบบประเมินคุณภาพ
ด้านเนื้อหา และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ
ผลการวิจัย พบว่า
1) แอปพลิเคชัน 17Atmosphere ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้เว็บไซต์ MIT App Inventor มีเนื้อหาเรื่องบรรยากาศ แบ่ง
เนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ความหมาย การเกิด และการแบ่งชั้นบรรยากาศ และแอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพเท่ากั บ
56.31/61.14 และ 2) ความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มทดสอบประสิทธิภาพแบบสนามอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
คำสำคัญ: แอปพลิเคชัน, บรรยากาศ, การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
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2 Advisor, Faculty of Education, Nakhon Sawan Rajabhat University
1
1

206

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 4

Abstract
This research objectives were 1) to develop 17Atmosphere application by using the MIT App
Inventor website to standard criterion 55/55 and 2) to study student satisfaction with the 17Atmosphere
application. The sample group consisted of 31 students in Chumsaeng Chanuthid School. The content of
the research is cognitive content. The tools used were 17Atmosphere application, lesson plan, quizzes,
content quality assessments. and satisfaction questionnaire. The statistics used were mean, standard
deviation, and percentage.
The results showed that
1) The 17Atmosphere application, developed using the MIT App Inventor website, contains
information about the atmosphere. The content is divided into 3 parts: meaning, origin and stratification of
the atmosphere. The application is as efficient as 56.31/61.14 and 2) The satisfaction of the students in the
field performance test group was at the highest level of satisfaction.
Keywords: Application, Atmosphere, Instructional media development

บทนำ
เนื่องด้วยสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในไทยที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน อันมาจาก
หลากหลายปัจจัย อาทิ การกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสทำให้เชื้อไวรัสทนทานต่อสภาพแวดล้อม การวางแผนจัดหาจัดซื้อวัคซีนที่
ไม่ทันท่วงทีของรัฐบาล นอกจากนี้ไทยยังเผชิญกับปัญหาสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย ส่งผลให้สังคมไทยต้องปรับ เปลี่ ยนวิถีก าร
ดำเนินชีวิตให้เป็นปกติแบบใหม่ (New Normal) มีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อ ยู่นอก
เคหะสถาน และลดภาระค่าใช้จ่า ยที่ไ ม่จำเป็น ลง ด้านการศึกษาไทยต้องมีการปรั บเปลี่ ยนการจัดการเรี ยนการสอนให้
สอดคล้องกับข้อกำหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2564 ทางโรงเรียนชุมแสงชนูทิศได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด ให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนจากในสถานศึกษาเป็นการ
เรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ และรายงานผลการสอนรูปแบบออนไลน์ทุกคาบแทน จากการจัดการเรียนการสอนนักเรียน
ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าเรียนตามตารางเรียนที่กลุ่มบริหารวิชาการของโรงเรียนกำหนดได้ เนื่อ งด้วยความพร้อ มของอุปกรณ์
การเรียนออนไลน์ หรือกิจธุระของนักเรียน จึงมีการนำสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้แอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ Part of
a Flower เข้ามาช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้น พบว่าสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้นี้มีส่วนช่วยในการเร้าความสนใจของนัก เรี ยนที่
เข้าเรียนออนไลน์ และนักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนออนไลน์สามารถศึกษาด้วยตนเองได้ตลอดเวลา และช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน สอดคล้องกับการศึกษาของวิทวัส ไชคำ (2562) ที่ได้พัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ และทักษะการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น พบว่าแอปพลิเคชันมีส่วนช่วยในการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ของทักษะการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ใช้งานได้อย่างดี ช่วยในการส่งเสริมเด็ก และเยาวชนที่สนใจทางด้านการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สามารถนำไปต่อยอดความรู้ได้
ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถศึกษาบทเรียนได้
ตลอดเวลา มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และสามารถนำมาใช้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
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โคโรนา 2019 และสถานการณ์ปกติได้ วิจัยในครั้งนี้จึงเลือกพัฒนาในรูปแบบแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ท ี่ใ ช้
ระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งแอปพลิเคชันพัฒนาขึ้นมาโดยใช้เว็บไซต์ MIT App Inventor และเนื้อหาของแอปพลิเคชันอยู่
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องบรรยากาศ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน 17Atmosphere โดยใช้เว็บไซต์ MIT App Inventor ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
55/55
2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแอปพลิเคชัน 17Atmosphere

การทบทวนวรรณกรรม
แอปพลิเคชัน 17Atmosphere ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ เว็บไซต์ MIT App Inventor เป็นตัวจัดรวมองค์ประกอบของ
แอปพลิเคชัน และจัดทำรูปภาพประกอบแอปพลิเคชันโดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint แอปพลิเคชันนี้จะมีจุดเด่นใน
ด้านของการเป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ทางเลือกสำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนตามเวลาเรียนในสถาน การณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา 2019 ได้ เพราะแอปพลิเคชันนี้สามารถให้ความรู้ได้ตลอดเวลา และเหมาะสำหรับนักเรียนที่
ต้องการเรียนเพิ่มเติมเรื่องบรรยากาศ
MIT App Inventor เป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันที ่ทำงานบนระบบปฏิ บัติการแอนดรอยด์ โดยใช้
หลั ก การพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ เชิ งคอมโพเนนต์ (Component-based Software Development) คื อ อนุ ญ าตให้ ผู ้ ใ ช้ น ำ
คอมโพเนนต์หรือชิ้นส่วนของซอฟต์แวร์มาประกอบกันเป็นระบบหรือแอปพลิเคชัน (ภูมินทร์ ดวงหาคลัง และคณะ, 2560)
วิทวัส ไชคำ (2562) ได้พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อส่ งเสริมการเรียนรู้แ ละทัก ษะการเขี ยนโปรแกรมคอมพิว เตอร์
เบื้องต้น โดยใช้ Ionic Framework และ Visual Studio code ผลการวิจัยพบว่าผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานประเมินความพึง
พอใจต่อแอปพลิเคชันอยู่ในระดับดี โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน
พรทิพย์ วงศ์สินอุดม (2558) ศึกษาการพัฒนาแอปพลิเคชันบทเรียนคอมพิวเตอร์พกพา ร่วมกับการเรียนแบบเพื่อน
ช่วยเพื่อนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ร่วมกันของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดเพชรบุรี พบว่าแอปพลิเคชันมีค่า
ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.33/82.50 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ 75/75 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลั งเรี ยนสู ง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกันภาพรวมอยู่ในระดับดี และนักเรียนมีความพึง
พอใจแอปพลิเคชันอยู่ในระดับมาก

กรอบแนวคิดในการวิจัย
แอปพลิเคชัน 17Atmosphere

1. ผลการใช้แอปพลิเคชัน 17Atmosphere
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแอปพลิเคชัน
17Atmosphere
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดำเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย
งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยกึ่งการทดลอง (Quasi-Experimental Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลองโดยใช้
แผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design (ภวัตส์ สังข์เผือก, 2555) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และศึกษา
ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน 17Atmosphere
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 354 คน
กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 และ 1/7 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
จำนวน 31 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) แอปพลิเคชัน 17Atmosphere
2) แผนจัดการเรียนรู้
3) แบบทดสอบ
4) แบบประเมินคุณภาพ
5) แบบสอบถามความพึงพอใจ
การสร้างและตรวจคุณภาพของเครื่องมือ
1) แอปพลิเคชัน 17Atmosphere พัฒนาโดยใช้เว็บไซต์ MIT App Inventor เป็นตัวรวบรวมองค์ประกอบแต่ละ
ส่วนของแอปพลิเคชัน และรูปภาพประกอบของแอปพลิเคชันจัดทำโดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการออกแบบ
และบันทึกเป็นไฟล์รูปภาพสกุล .png
1.1) พัฒนาแอปพลิเคชัน 17Atmosphere รุ่น 1.0 ให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ
สื่อ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน และผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ ประเมินความสอดคล้องของเกณฑ์ที่กำหนดให้กับประสิทธิภาพ
(IOC) โดยกำหนดเกณฑ์ผ่านที่ระดับ 0.60 และนำมาปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ
1.2) พัฒนาแอปพลิเคชัน 17Atmosphere รุ่น 1.1 ให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ประเมินความสอดคล้อ งของ
เกณฑ์ที่กำหนดให้กับประสิทธิภาพ (IOC) โดยกำหนดเกณฑ์ผ่านที่ระดับ 0.60 และนำมาปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1.3) พัฒนาแอปพลิเคชัน 17Atmosphere รุ่น 1.2 ให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ประเมินความสอดคล้อ งของ
เกณฑ์ที่กำหนดให้ก ับ ประสิท ธิภาพ (IOC) โดยกำหนดเกณฑ์ ผ่านที ่ระดั บ 0.60 นำมาปรับปรุงแก้ ไขตามคำแนะนำของ
ผู้เชี่ยวชาญ และนำไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มทดสอบประสิทธิภาพ จำนวน 31 คน ที่แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ แบบเดี่ยว
แบบกลุ่มขนาดเล็ก และแบบภาคสนาม
2) แผนจัดการเรียนรู้ สร้างโดยการศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัดวิชาวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนด และ
นำไปปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ
3) แบบทดสอบ รูปแบบปรนัย จำนวน 12 ข้อ สร้างโดยการศึกษามาตรฐาน ว 3.2 และตัวชี้วัด ม.1/1
3.1) หาความเที่ย งตรงตามเนื้อ หาของแบบทดสอบจากค่า ความสอดคล้อ งระหว่า งข้อคำถามแต่ละข้อ กั บ
วัตถุประสงค์โดยผู ้เชี ่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน พบว่าแบบทดสอบทุกข้อ มี ความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามแต่ละข้อ กั บ
วัตถุประสงค์
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3.2) หาความยากง่ายของแบบทดสอบโดยการนำไปทดสอบกับกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียน เรื่อง
บรรยากาศแล้ว จำนวน 12 คน พบว่า แบบทดสอบที่สามารถนำไปใช้ได้มีจำนวน 11 ข้อ และแบบทดสอบที่ไม่สามารถ
นำไปใช้ได้มีจำนวน 1 ข้อ คือ ข้อที่ 3
3.3) หาอำนาจจำแนกของแบบทดสอบจากกลุ่มนักเรียนกลุ่มสูงและกลุ่มต่ำ จำนวน 12 คน พบว่า แบบทดสอบ
ข้อที่ 3, 4, 7, 10 และ 11 ควรปรับปรุงหรือตัดทิ้ง และแบบทดสอบข้อที่ 1, 2, 5, 6, 8, 9 และ 12 สามารถนำมาใช้ทดสอบได้
รวม 7 ข้อ
4) แบบประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชัน สร้างโดยกำหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างแบบประเมิน กำหนดประเด็น
หลักที่จะถามตามวัตถุประสงค์ที่จะประเมิน และจัดทำแบบประเมินแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น ตอนที่ 2
ข้อมูลหลักเกี่ยวกับเรื่องที่จะถาม และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ แบบประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันมีจำนวน 10 ข้อ ดังนี้
4.1) เนื้อหาของบทเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
4.2) เนื้อหามีความถูกต้องชัดเจนตามสาระวิชา
4.3) การใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม สื่อความหมายได้ชัดเจน
4.4) โครงสร้างเนื้อหาครอบคลุมและมีการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ ๆ
4.5) การจัดลำดับตามความยากง่ายมีความเหมาะสม
4.6) การออกแบบบทเรียนมีความยืดหยุ่นตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
4.7) ขนาดตัวอักษร สีตัวอักษร อ่านง่าย และสีพื้นมีความเหมาะสม
4.8) ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และวีดีทัศน์ ชัดเจน สอดคล้องกับเนื้อหา
4.9 การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับบทเรียนมีความเหมาะสม
4.10) สีที่ใช้มีความเหมาะสมสบายตา
5) แบบสอบถามความพึงพอใจ สร้างโดยกำหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างแบบสอบถาม กำหนดประเด็นหลักที่จะ
ถามตามวัตถุประสงค์ที่จะประเมิน และจัดทำแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น ตอนที่ 2 ข้อมูล
หลักเกี่ยวกับเรื่องที่จะถาม และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ แบบสอบถามความพึงพอใจมีจำนวน 9 ข้อ ดังนี้
5.1) ตัวอักษรชัดเจน อ่านง่าย
5.2) รายละเอียดเนื้อหาไม่ซับซ้อน
5.3) เนื้อหาที่ใช้มีความน่าสนใจ
5.4) เนื้อหาตรงกับความต้องการของผู้เรียน
5.5) ออกแบบหน้าจอเหมาะสม ง่ายต่อใช้
5.6) ขนาดสี ตัวอักษร ชัดเจน อ่านง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน
5.7) ภาพประกอบมีความชัดเจน
5.8) ง่ายต่อการใช้งาน
5.9) เมื่อแอปพลิเคชันแล้วเกิดความเข้าใจได้ง่าย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) แอปพลิเคชัน 17Atmosphere
1.1) พัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช้ โปรแกรม Microsoft PowerPoint สร้างรูปภาพ และใช้เว็บไซต์ MIT App
Inventor รวบรวมองค์ประกอบรูปภาพ และชุดคำสั่งต่าง ๆ ขึ้นเป็นแอปพลิเคชัน 17Atmosphere รุ่น 1.0
1.2) นำแอปพลิเคชัน 17Atmosphere รุ่น 1.0 มาให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินลงแบบประเมินคุณภาพ และนำไป
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ได้แอปพลิเคชัน 17Atmosphere รุ่น 1.1
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1.3) นำแอปพลิเคชัน 17Atmosphere รุ่น 1.1 มาให้ผู้เชี่ ยวชาญประเมินลงแบบประเมินคุณภาพ และนำไป
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ได้แอปพลิเคชัน 17Atmosphere รุ่น 1.2
1.4) นำแอปพลิเคชัน 17Atmosphere รุ่น 1.2 มาให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินลงแบบประเมินคุณภาพ นำไปปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะตามข้อเสนอแนะ และทดลองกับนักเรียนกลุ่ มทดสอบประสิทธิภาพ จำนวน 31 คน โดยแบ่งออกเป็น
กลุ่มทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว จำนวน 1 คน กลุ่มทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่มขนาดเล็ก จำนวน 5 คน และกลุ่ม
ทดสอบประสิทธิภาพแบบภาคสนาม จำนวน 25 คน
2) แบบทดสอบ
2.1) สร้างแบบทดสอบหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน หาความยากง่ายโดยนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียน เรื่อง บรรยากาศแล้ว จำนวน 12 คน และหาอำนาจจำแนกจากกลุ่มนักเรียนกลุ่มสูงและกลุ่มต่ำ
จำนวน 12 คน
2.2) นำไปทดสอบระหว่างเรียนและหลังเรีย นกับนักเรียนกลุ่มทดสอบประสิทธิภาพ จำนวน 31 คน โดยแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว จำนวน 1 คน กลุ่มทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่มขนาดเล็ก จำนวน 5 คน และ
กลุ่มทดสอบประสิทธิภาพแบบภาคสนาม จำนวน 25 คน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดำเนินการนำข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินแอปพลิเคชันสำหรับผู้เชี่ยวชาญไปวิเคราะห์ความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ นำข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มทดสอบประสิทธิภาพมาหา
ประสิทธิภาพของสื่อ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชัน 17Atmosphere สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีเนื้อหาแสดงให้เห็น
ถึงเรื่อง บรรยากาศของโลก โดยผู้วิจัยนำเอาเรื่องความหมาย การกำเนิด และเกณฑ์การแบ่งชั้นบรรยากาศมาพัฒนาเป็นแอป
พลิเคชัน
1) แอปพลิเคชัน 17Atmosphere รุ่น 1.1 และ 1.2 ที่พัฒนาขึ้น โดยใช้เว็บไซต์ MIT App Inventor ตามความ
คิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญมีความเที่ ยงตรงตามเนื ้อหาสามารถนำมาใช้ไ ด้ และแอปพลิเคชันมี ประสิ ทธิภาพทำงานได้ด ี บ น
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สามารถแสดงเนื้อหาเรื่องบรรยากาศได้อย่างชัดเจนในส่วนของหน้าจอหลัก ปุ่มเมนู และมีเนื้อหา
บรรยากาศของโลกที่ครบถ้วน แต่รูปภาพประกอบของแอปพลิเคชันไม่สามารถขยายได้ และเนื้อหาบางส่วนแสดงภาพไม่
ชัดเจน ผลการวิเคราะห์ดังตาราง
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินแอปพลิเคชัน 17Atmosphere รุ่น 1.0 โดยผู้เชี่ยวชาญ
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
รวม IOC ความหมาย
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1. เนื้อหาของบทเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
-1
+1
+1
1 0.33 ใช้ไม่ได้
เรียนรู้
2. เนื้อหามีความถูกต้องชัดเจนตามสาระวิชา
-1
+1
+1
1 0.33 ใช้ไม่ได้
3. การใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม สื่อความหมายได้
-1
+1
+1
1 0.33 ใช้ไม่ได้
ชัดเจน
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4. โครงสร้างเนื้อหาครอบคลุมและมีการเชื่อมโยง
ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ ๆ
5. การจัดลำดับตามความยากง่ายมีความเหมาะสม
รายการประเมิน

-1

+1

+1

1

0.33

ใช้ไม่ได้

-1

+1

+1

1

0.33

ใช้ไม่ได้

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
+1
+1
+1

รวม

IOC ความหมาย

6. การออกแบบบทเรียนมีความยืดหยุน่ ตอบสนอง
3
1
ใช้ได้
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
7. ขนาดตัวอักษร สีตัวอักษร อ่านง่าย และสีพื้นมี
-1
+1
+1
1 0.33 ใช้ไม่ได้
ความเหมาะสม
8. ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และวีดีทัศน์ ชัดเจน
-1
+1
+1
1 0.33 ใช้ไม่ได้
สอดคล้องกับเนื้อหา
9. การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับบทเรียนมีความ
+1
+1
+1
3
1
ใช้ได้
เหมาะสม
10. สีที่ใช้มีความเหมาะสมสบายตา
-1
+1
+1
1 0.33 ใช้ไม่ได้
รวม
-6
10
10
14 0.47 ใช้ไม่ได้
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินแอปพลิเคชัน 17Atmosphere รุ่น 1.1 และ 1.2 โดยผู้เชี่ยวชาญ
17Atmosphere รุ่น 1.1
17Atmosphere รุ่น 1.2
ความคิดเห็นของ
ความคิดเห็นของ
ข้อ
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญ
IOC ความหมาย
IOC ความหมาย
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1
+1
+1
+1
1
ใช้ได้
+1
+1
+1
1
ใช้ได้
2
+1
+1
+1
1
ใช้ได้
+1
+1
+1
1
ใช้ได้
3
-1
+1
+1
0.33
ใช้ไม่ได้
+1
+1
+1
1
ใช้ได้
4
-1
+1
+1
0.33
ใช้ไม่ได้
+1
+1
+1
1
ใช้ได้
5
+1
+1
+1
1
ใช้ได้
+1
+1
+1
1
ใช้ได้
6
-1
+1
+1
0.33
ใช้ไม่ได้
+1
+1
+1
1
ใช้ได้
7
-1
+1
+1
0.33
ใช้ไม่ได้
+1
+1
+1
1
ใช้ได้
8
+1
+1
+1
1
ใช้ได้
+1
+1
+1
1
ใช้ได้
9
+1
+1
+1
1
ใช้ได้
+1
+1
+1
1
ใช้ได้
10
+1
+1
+1
1
ใช้ได้
+1
+1
+1
1
ใช้ได้
รวม
2
10
10
0.73
ใช้ได้
+1
+1
+1
1
ใช้ได้
จากตารางที่ 1 และตารางที่ 2 พบว่าแอปพลิเคชัน 17Atmosphere รุ่น 1.0 เนื้อหาไม่สอดคล้องตามวัตถุ ประสงค์
ไม่สามารถนำไปใช้ได้ ส่วนแอปพลิเคชัน 17Atmosphere รุ่น 1.1 และ 1.2 เนื้อหามีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์สามารถ
นำไปใช้ได้
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2) แอปพลิเคชัน 17Atmosphere เมื่อนำมาทดสอบประสิทธิภาพกับนักเรียนจำนวน 31 คน คน โดยแบ่งออกเป็น
กลุ่มทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว จำนวน 1 คน กลุ่มทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่มขนาดเล็ก จำนวน 5 คน และกลุ่ม
ทดสอบประสิทธิภาพแบบภาคสนาม จำนวน 25 คน ผลการวิเคราะห์ดังตาราง
ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินระหว่างเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดสอบประสิทธิภาพ
ผลการประเมิน
กลุ่มทดสอบ
ระหว่างเรียน
คนที่
หลังเรียน
ประสิทธิภาพ
ความรู้ (7
ทักษะ (3
คุณลักษณะ
รวม (13
(7 คะแนน)
คะแนน)
คะแนน)
(3 คะแนน)
คะแนน)
เดี่ยว
1
3
2
2
7
4
2
1
2
2
5
5
3
5
2
2
9
5
ขนาดเล็ก
4
4
2
2
8
4
5
7
2
3
12
6
6
7
2
3
12
6
7
1
1
2
4
3
8
1
2
2
5
3
9
4
2
2
8
5
10
2
2
2
6
5
11
6
2
2
10
4
12
3
2
2
7
1
13
5
3
3
11
6
14
4
3
3
10
5
15
5
2
2
9
3
16
2
2
2
6
0
17
3
2
2
7
5
ภาคสนาม
18
2
2
2
6
7
19
2
2
2
6
2
20
2
1
2
5
5
21
6
2
3
11
5
22
1
1
2
4
6
23
4
2
2
8
6
24
3
2
2
7
5
25
5
3
3
11
7
26
3
1
2
6
5
27
5
2
2
9
4
28
4
1
2
7
4
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29
30
31

2
1
2
5
3
3
2
2
7
3
4
2
2
8
5
รวม
109
59
68
236
137
ค่าเฉลี่ย
3.52
1.90
2.19
7.61
4.42
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.73
0.54
0.40
2.30
1.61
จากตารางที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดสอบที่เรียนด้วยแอปพลิเคชัน 17Atmosphere รุ่น 1.2
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ตารางที่ 4 แสดงประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน 17Atmosphere รุ่น 1.2
ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพ
กลุ่มทดสอบ
จำนวน
ประสิทธิภาพของ
ระหว่าง
ของ
หลังเรียน
ประสิทธิภาพ นักเรียน (คน)
ผลลัพธ์
เรียน
(คะแนน) กระบวนการ
(คะแนน)
เดี่ยว
1
7
4
53.85
57.14
กลุ่มขนาดเล็ก
5
46
26
70.77
74.29
ภาคสนาม
25
183
107
56.31
61.14
จากตารางที่ 4 แอปพลิเคชัน 17Atmosphere รุ่น 1.2 ที่นำไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มทดสอบประสิทธิภาพแบบ
เดี่ยว จำนวน 1 คน กลุ่มทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่มขนาดเล็ก จำนวน 5 คน และกลุ่มทดสอบประสิทธิภาพแบบภาคสนาม
จำนวน 25 คน พบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 53.85/57.14, 70.77/74.29 และ 56.31/61.14 ตามลำดับ
3) ความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มทดสอบประสิทธิภาพแบบสนามมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.9 อยู่ในระดับพึงพอใจมากสุด
และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 ผลการวิเคราะห์แสดงดังตาราง
ตารางที่ 5 แสดงความพึงพอใจของนักเรียนต่อแอปพลิเคชัน 17Atmosphere รุ่น 1.2
ค่าส่วนเบี่ยงเบน ระดับความ
แอปพลิเคชัน 17Atmosphere
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
พึงพอใจ
1. ตัวอักษรชัดเจน อ่านง่าย
4.9
0.32
มากที่สุด
2. รายละเอียดเนื้อหาไม่ซับซ้อน
4.8
1.90
มากที่สุด
3. เนื้อหาที่ใช้มีความน่าสนใจ
4.9
0.32
มากที่สุด
4. เนื้อหาตรงกับความต้องการของผู้เรียน
4.9
0.32
มากที่สุด
5. ออกแบบหน้าจอเหมาะสม ง่ายต่อใช้
5.0
0.00
มากที่สุด
6. ขนาดสี ตัวอักษร ชัดเจน อ่านง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน
4.8
0.42
มากที่สุด
7. ภาพประกอบมีความชัดเจน
5.0
0.00
มากที่สุด
8. ง่ายต่อการใช้งาน
5.0
0.00
มากที่สุด
9. เมื่อแอปพลิเคชันแล้วเกิดความเข้าใจได้ง่าย
4.9
0.32
มากที่สุด
สรุปผลการประเมินในภาพรวม
4.9
0.40
มากที่สุด
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อภิปรายผล
แอปพลิเคชัน 17Atmosphere ที่ผู้วิจัยได้ศึกษากระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช้เว็บไซต์ MIT App Inventor
ตามขั ้ น ตอนเพื ่ อให้ ไ ด้ แ อปพลิ เคชัน ที่ มี ค ุ ณภาพ สร้ า งรู ป ภาพประกอบด้ ว ยโปรแกรม Microsoft PowerPoint และให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบมี ความสอดคล้อ งกั บ เกณฑ์ คุ ณ ภาพที ่กำหนดสามารถนำแอปพลิ เคชันไปใช้ได้ เมื่อนำมาทดสอบ
ประสิทธิภาพแบบภาคสนามกับนักเรียนจำนวน 25 คน พบว่าตัวแอปพลิเคชันนี้มีประสิทธิภาพอยู่ที่ 56.31/61.14 หมายความ
ว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนที่ได้จากแบบทดสอบระหว่างเรียน คิดเป็นร้อยละ 56.31 และร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียน คิดเป็น ร้อยละ 61.14 แสดงว่าแอปพลิเคชัน 17Atmosphere
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 55/55 และความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มทดสอบประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.9
อยู่ในระดับพึงพอใจมากสุด และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 สอดคล้องกับการศึกษาของชินวัจน์ งามวรรณากร
(2562) ที่ศึกษาการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรั บนักสารสนเทศ พบว่าผู้ใช้มี
ความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับนักสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
วิธีการสอนแบบใช้คำถามระหว่างเรียนร่วมกับการใช้แอปพลิเคชัน 17Atmosphere ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ของนักเรียน
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยในครั้งต่อไป
ควรมีการนำแอปพลิเคชัน 17Atmosphere ไปทดลองสอบกับการจัดการสอนรูปแบบต่าง ๆ เช่น การใช้เกมเป็น
ฐาน การสืบเสาะหาความรู้ (5Es) การจัดกิจกรรมแบบ TGT (Team - Games – Tournament) เป็นต้น
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และการเปลี่ยนแปลงบนผิวโลก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์และเทคนิคการใช้คำถาม
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างภายในโลกและการ
เปลี่ยนแปลงบนผิวโลก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่ว มกับ ผั งมโนทัศน์
และเทคนิคการใช้คำถาม กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัด
พิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 40 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์และเทคนิ คการใช้คำถาม
จำนวน 4 แผน โดยผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแผนการสอนดังกล่าวมีคุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบ
สมมติฐานด้วยสถิติ t-test for dependent Sample
จากผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์และเทคนิคการใช้คำถาม เมื่อเปรียบเที ยบคะแนนก่อน
เรียนกับหลังเรียนแล้ว คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้, ผังมโนทัศน์, เทคนิคการใช้คำถาม
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Abstract
This research aims to develop the achievements of learning science on the structures within the
earth and changes in the surface of the world of second graders using inquiry base learning management
in conjunction with the concept chart and questioning techniques. The samples used in the research were
2nd grade students at Chalermkwansae School, Phitsanulok Province, Semester 2, Academic Year 2021. 40
students were obtained at a specific randomization. Research tools include 1) knowledge-seeking learning
management plans in conjunction with a concept plan and question techniques. The inside structure of
the earth and changes in the earth surface. Experts are of the opinion that the lesson plan is of the most
appropriate quality, 2) 15 academic achievement tests, statistics used to analyze data: average, standard
deviation, and hypothesis test with t-test for dependent sample statistics.
The results showed that science learning achievements were achieved before and after classes.
The structure of the earth and changes in the surface of the world of second graders using inquiry base
learning management in conjunction with the concept chart and question techniques. The comparing
preschool scores with after class Science Learning Achievement Scores After Study The structure within the
earth and the changes on the surface of the world of second graders are statistically significantly higher
than before class at .05.
Keywords: A search-for-knowledge learning management, concept maps, Questioning Techniques

บทนำ
ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษาในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด เพื่อวางกรอบ
เป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษาที่มีคุณภาพ (กมล รอดคล้าย. 2560) การที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้
เกิดขึ้นในอนาคตนั้น จะต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอในการ
ขับเคลื่อน กระบวนการการพัฒนาทั้งในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒ นาคน” ให้มีการเตรียมความพร้อ มรับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งมีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทักษะการเรียนรู้ และการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การพัฒนาคุณภาพของคน (ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์. 2559) การขับเคลื่อนประเทศให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านสังคมและ
เศรษฐกิจนั้น ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ตามปรัชญาและเป้าหมายสากล โดยมุ่งเน้นไปที่
การเตรียมกำลังคนให้มีการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ในศตวรรษที่ 21 ที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ดังนั้นการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์จึงเป็นเป้าหมายสำคัญในการจัดการศึกษา (ณัฐชา พัฒนา, นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์
และทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์. 2562) จากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของ
นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ในเทอม 1 ที่ผ่านมา พบว่า นักเรียนไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ได้ และส่งผล
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการวัดประเมินผลทางการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์เป็นส่วนน้อย ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทำ
ให้ผู้วิจัยตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยคิดหาแนวทางการแก้ไขปัญหา การศึกษาข้อมูล รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหา ให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา และสามารถสรุปองค์ความรู้
เชื่อมโยงความรู้เดิมและความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
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ผู้วิจัยศึกษาข้อมูล เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า สามารถนำการจัดการเรียนรู้แบบอื่น เข้ามาร่วมกับการจัดการเรียนรู้
แบบเดิมได้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบเดิม คือ การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (The 5 E’s of Inquiry Based Learning) เป็นรูปแบบของการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง ที่เน้นให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้หรือเป็นการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งมีครูผู้สอนคอยอำนวยการและสนับสนุน ทำให้
ผู้เรียนสามารถค้นพบความรู้หรือแนวทางแก้ปัญหาได้ตัวเอง และสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้นําความรู้ หลักการ แนวคิดหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาที่ผู้เรียนสนใจศึกษา
ค้นคว้า และลงมือปฏิบัติ ด้วยตนเอง ตามความสามารถและความถนัดของตนเองอย่างเป็นอิสระ (นรรัชต์ ฝันเชียร. 2563)
เทคนิคการใช้คำถาม เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด และการตั้งคำถามที่ดี หลากหลาย ไม่ซ้ำซาก ให้เหมาะสมกับ
ความต้องการ และพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคน จะทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ใฝ่รู้ ต้องการคิดค้นหาคําตอบที่ถูกต้อง การ
ใช้คำถามครูได้ทราบพื้นฐานความรู้ของนักเรียนว่าเด่นหรือด้อยในจุดใด เพื่อจะได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้อ งกับ
พื้นฐานที่นักเรียนมีอยู่ นักเรียนจะมีความสนใจบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ เพราะต้องเตรียมพร้อมที่จะตอบปัญหาของครู และฟัง
คําตอบของเพื่อน ๆ เพื่อนําไปสู่ ข้อสรุป การใช้คําถามในการเรียนการสอนสามารถนำมาใช้ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
ลำดับขั้นต่าง ๆ ในการเรียนการสอน ได้แก่ ชั้นนําเข้าสู่บทเรียน ขั้นดำเนินการเรียนการสอน ขั้นสรุปบทเรียน ขั้นวัดผลและ
ประเมินผล (สุพลา ทองแป้น,2552) และเพื่อให้นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ที่เรียนมาและเชื่อมโยงความรู้ได้ อย่า งเข้าใจ
มากขึ้น การใช้แผนผังมโนทัศน์มาช่วยจัดระบบคิดของนักเรียน ในด้านความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยการสร้างผังมโน
ทัศน์ต้องยึดหลักทฤษฎีพื้นฐาน และกระบวนการ จัดลำดับขั้นตอนความสำคัญของมโนทัศน์หลัก มโนทัศน์รอง มโนทัศน์ย่อย
หรือเจาะจงลงไป เพื่อสื่อความหมายและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องตามลำดับขั้นตอนของแต่ละผังมโนทัศน์ที่สร้า ง
ขึ้นมา จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้อย่างมีความหมายและเก็บผังความรู้นั้นไว้ในหน่วยความจำระยะยาว ทำให้การเรียนรู้
นั้นมีความคงทน (จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์, 2564) ซึ่งการนำเทคนิคการใช้คำถามและผังมโนทัศน์ เพิ่มลงในขั้นตอนต่าง ๆ ของการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E หรือ การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน เป็นดังนี้ 1) ขั้นสร้าง
ความสนใจ (Engagement) ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม เป็นการนำเข้าสู่บทเรียน โดยการทำให้นักเรียนสนใจในสิ่งที่กำลังจะ
เรียน โดยมีการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับปัจจุบัน เป็นสิ่งที่นักเรียนสนใจหรือเป็นสิ่งที่น่าสนใจและต้ องการศึกษาความรู้
ต่อไป ขั้นตอนนี้ครูมีการสอดแทรกคำถามเพื่อกระตุ้นในนักเรียนเกิดข้อสงสัยและพยายามที่จะหาคำตอบต่อไป 2) ขั้นสํารวจ
และค้นหา (Exploration) ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม เป็นขั้นตอนที่นักเรียนมีประสบการณ์ร่วมกันในการสร้า งและพัฒนา
ความรู้ความคิด โดยการให้เวลาและโอกาสแก่ผู้เรียนในการทำกิจกรรมการสํารวจและค้นหาสิ่งที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู้ตาม
ความคิดเห็นของผู้เรียนแต่ละคน แล้วนําความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมมาใช้ในการตอบคําถามที่ครูสร้างขึ้น 3) ขั้นอธิบาย
และลงข้อสรุป (Explanation) เป็นขั้นตอนที่ให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในอธิบายความคิดรวบยอดที่ได้จากการสํารวจ
ค้นหา โดยครูเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะหรือพฤติกรรมการเรียนรู้ การอธิบาย
นั้นให้ผู้เรียน ได้สรุปร่วมกันในการเชื ่อมโยงสิ ่งที ่เรียนรู้ในช่ว งเวลาที ่เหมาะสมนี ้ ผ่า นการตอบคําถาม 4) ขยายความรู้
(Elaboration) เป็นขั้นของการนําความรู้ที่ได้จากขั้นก่อนหน้านี้ มาเชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือใช้อธิบายถึ งสถานการณ์ หรือ
เหตุการณ์เกี่ยวข้อง โดยครูผู้สอนอาจจัดกิจกรรมและให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ โดยใช้คำถามจากการศึกษาเพื่ อให้
นักเรียนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เข้ากับประสบการณ์หรือ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องได้มากขึ้น 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นของการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่า ง ๆ
เพื่อตรวจสอบนักเรียนว่ามีความรู้ที่ถูกต้องมากน้อยเพียงไรจากการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ครูผู้สอนจะต้องเปิดโอกาส
ให้นักเรียนวิเคราะห์ พิจารณาความรู้ที่ได้ให้รอบคอบ โดยมีครูผู้สอนช่วยตรวจสอบและปรับปรุงความรู้ที่นักเรียนได้ รับนั้นให้
ถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้อ งกั บความรู้ เดิ มของนักเรี ยนมากยิ่ งขึ ้น และนำนักเรียนไปสู่ คำถามที่ ต้อ งการการสำรวจ
ตรวจสอบต่อไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ที่เรียนมาและเชื่อมโยงความรู้ได้อย่างเข้าใจมากขึ้น
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การใช้แผนผังมโนทัศน์มาช่วยจัดระบบคิดของนักเรียน ในด้านความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
อย่างมีความหมายและเก็บผังความรู้นั้นไว้ในหน่วยความจำระยะยาว ทำให้การเรียนรู้นั้นมีความคงทน (จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์.
2564)
ในการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์และเทคนิคการใช้คำถามในการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างภายในโลกและการเปลี่ยนแปลงบนผิวโลก ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์และเทคนิคการใช้คำถาม ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน

สมมติฐานการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผัง
มโนทัศน์และเทคนิคการใช้คำถาม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

การทบทวนวรรณกรรม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างภายในโลกและการเปลี่ยนแปลงบนผิวโลก ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์และเทคนิคการใช้คำถามครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน
1.1 ความหมายของการสืบเสาะหาความรู้
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2556: 13ก) ได้กล่าวถึง การสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ หมายถึง วิธีการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้เพื่อศึกษาสิ่ งต่าง ๆ รอบตัว อย่างเป็นระบบ และเสนอคำอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่
ศึกษาด้วยข้อมูลที่ได้จากการทำงานทางวิทยาศาสตร์ มีวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสํารวจ การสืบค้น การทดลอง การสร้าง
แบบจําลอง เป็นต้น ทิศนา แขมมณี (2557: 141) ได้กล่าวถึง การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ หมายถึง การสอนที่ผู้สอน
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดคําถาม เกิดความคิด และลงมือเสาะแสวงหาความรู้ เพื่อนํามาประมวลหาคําตอบหรือข้อสรุปด้วยตนเอง
โดยที่ผู้สอนช่วยอํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน เช่น ในด้านการสืบค้นหาแหล่งความรู้การศึกษา
ข้อมูล การวิเคราะห์ การสรุป ข้อมูล การอภิปรายโต้แย้งทางวิชาการและการทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น
สรุ ป ได้ ว่า การจั ดกิ จกรรมการเรีย นรู ้แ บบสืบ เสาะ 5 ขั ้ น ตอน เป็ น การจัด การเรี ยนรู้ ที ่ เน้ นการพัฒนา
ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหาหรือการแสวงหาความรู้ โดยผู้เรียนค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ครูเป็นผู้จัดการเรียนรู้ ใช้
คำถามกระตุ้นให้นักเรียนแก้ปัญหาและเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. ผังมโนทัศน์
2.1 ความหมายของผังมโนทัศน์
ไสว ฟักขาว (2542: 52) ได้ให้ความหมายว่า ผังมโนทัศน์ หมายถึง แผนผังที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงความสั มพันธ์
กันอย่างมีความหมาย ระหว่างมโนทัศน์ตั้งแต่ 2 มโนทัศน์ขึ้นไปอย่างมีลำดับขั้น โดยจะมีคําหรือข้อความเชื่อมโยงระหว่างมโน
ทัศน์ในรูปประโยค มโนทัศน์มีความหมายกว้างจัดไว้บนสุดของแผนผัง แล้วลดหลั่นลงมาเป็นมโนทัศน์ที่มีความเฉพาะเจาะจง
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มาก ขึ้นจนเป็นมโนทัศน์ที่มีความเฉพาะเจาะจงมากที่สุด ทิศนา แขมมณี (2545: 391) อธิบายเกี่ยวกับผังมโนทัศน์ว่า เป็นผังที่
แสดงมโนทัศน์หรือความคิดรวบยอดใหญ่ไว้ตรงกลางและแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างมโนทัศน์ใหญ่และมโนทัศน์ย่อย ๆ เป็น
ลำดับขั้นด้วยเส้น เชื่อ มโยง สถาบันส่งเสริมการสอนวิ ทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี (2546: 40) ได้กล่าวถึงผังมโนทัศน์ ว่ า
โครงสร้างผังมโนทัศน์เป็นการรวบรวมความรู้ต่างๆ มาจัดการอย่างมีระบบโดยนําความรู้มากําหนดเป็นมโนทัศน์หลัก และมโน
ทัศน์ย่อย แล้วนํามโนทัศน์เหล่านั้นมาเชื่อมโยงกันอย่างมีความหมาย
จากความหมายของแผนผังมโนทัศน์ที่กล่าวมาสรุปว่า แผนผังมโนทัศน์ หมายถึง ที่ใช้แสดงถึงความสัมพันธ์
กันอย่างต่อเนื่องระหว่างมโนทัศน์ระดับต่าง ๆ อย่างมีลำดับขั้นตอน โดยใช้แผนผัง แผนภาพหรือแผนภูมิ แผนผังมโนทัศน์ทำ
ให้ทราบความคิดความเข้าใจของผู้สร้าง และทำให้ทราบความสัมพันธ์ของเนื้อหาทั้งระบบ
3. เทคนิคการใช้คำถาม
3.1 วิธีการใช้คําถาม
ภพ เลาหไพบูลย์ (2537: 173-174) ได้กล่าวถึงเทคนิคการใช้คําถามไว้ดังนี้
1. เตรียมคําถามไว้ล่วงหน้า และควรเตรียมคำถามเฉพาะสำหรับสำหรับนักเรียนบาง คนที่เก่งมากหรือ
อ่อนมากไว้ด้วย
2. คำนึงถึงลักษณะของคําถามที่ดี และถามให้เป็นภาษาพูดง่ายๆ
3. พยายามใช้คําถามหลายๆ ประเภท ทั้งคําถามแบบแคบและคําถามแบบกว้าง คําถามแบบแคบช่ว ยให้
นักเรียนสร้างมโนมติ ส่วนคําถามแบบกว้างช่วยส่งเสริมให้นักเรียนใช้ความคิดในระดับสู งซึ่งจะนําไปสู่การสร้างมโนมติในระดับ
ที่สูงขึ้น
4. ถามนักเรียนให้ทั่วชั้นเพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสแสดงความคิด เห็นและตอบคําถาม ครูอาจให้
นักเรียนคนอื่นๆ ช่วยขยายความหรือแสดงความคิดเพิ่มเติมจากคําตอบของเพื่อนได้
5. ไม่ควรให้นักเรียนตอบพร้อมทั้งชั้น เพราะไม่สามารถประเมินได้ว่านักเรียนคนใด เกิดการเรียนรู้แล้ว
หรือไม่
6. ให้นักเรียนตอบคําถามด้วยความสมัครใจ เพราะถ้านักเรียนยังไม่พร้อมจะทำให้นักเรียนขาดความมั่ นใจ
ในการตอบ
7. ไม่เรียกชื่อนักเรียนก่อนการถามคําถาม เพราะจะทำให้นักเรียนตื่นเต้นตกใจ นักเรียนคนอื่นจะไม่สนใจ
คําถามและไม่สนใจคิดหาคําตอบ
8. เมื่อถามคําถามแล้ว ครูควรเว้นระยะเวลา เพื่อให้นักเรียนใช้ความคิด
9. ไม่ควรทวนคําถามหรือคําตอบเพราะจะทำให้นักเรียนไม่สนใจฟัง แต่ในบางกรณีอาจมีความจําเป็นบ้าง
10. ถามคําถามจากง่ายไปหายาก ซึ่งจะเป็นสิ่งเร้าให้นกั เรียนอยากตอบ
11. เมื่อได้คําตอบที่ยังไม่ชัดเจนหรือยังไม่สมบูรณ์ ครูควรถามให้นักเรียนขยายคําตอบให้ชัดเจน
12. ควรใช้กิริยาท่าทางและน้ำเสียงเป็นส่วนประกอบในการถาม เน้นเสียงในตอนที่เห็นว่าเป็นจุดสำคัญ
ของคําถาม ใช้ท่าทางสีหน้าแสดงความเป็นปัญหาในการถาม
13. เมื่อถามคําถามแล้ว ครูไม่ควรชี้แนวทางหรือคําตอบให้นักเรียนทันทีหรือครูตอบคําถามเสียเอง จะทำ
ให้นักเรียนไม่คิด
14. เมื่อนักเรียนตอบถูก ครูควรกล่าวคําชมบ้า ง เพื่อเป็นกําลังใจให้นักเรียนอยากตอบคําถามต่อไป เมื่อ
นักเรียนตอบผิดไม่ควรตําหนิ
จากการศึ กษาเทคนิค การใช้ คํ าถามที่ กล่ าวมาทั ้งหมด สรุ ป ได้ ว่ าการใช้ คํ าถามในการเรี ยนการสอน
ครูผู้สอนจําเป็นจะต้องมีทักษะในการถามคําถาม ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับลักษณะของคําถามที่ครูใ ช้ ภาษาที่ใช้ในการถาม การใช้
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น้ำเสียงและทำทางการสร้างบรรยากาศที่ดีในการถามและการนําหลักจิตวิทยาที่จำเป็นมาใช้ในการถามคําถามและการตอบ
คําถาม งานวิจัยนี้ได้นำเทคนิคการใช้คำถาม แทรกอยู่ในแต่ละขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะทั้ง 5 ขั้น
และมีการใช้การแผนผังมโนทัศน์ในขั้นที่ 5 เพื่อเป็นการประเมินผลความรู้ของนักเรียนหลังจากได้จัดการเรียนรู้

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผัง
มโนทัศน์และเทคนิคการใช้คำถาม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้าง
ภายในโลกและการเปลี่ยนแปลงบนผิวโลก

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดำเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยมีแบบแผนการวิจัยแบบก่อนทดลอง (Pre-Experimental Design) โดยใช้
แผนการทดลองแบบ t-test Dependent (Creswell, 2008)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
จำนวน 3 ห้อง รวมทั้งหมด 120 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8 จำนวน 40 คน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก จากการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์และเทคนิคการใช้คำถาม จำนวน 4
แผน ใช้เวลา 6 ชั่วโมง ดังนี้ 1) โครงสร้างภายในโลก 2) การผุพังอยู่กับที่ทางกายภาพของหิน 3) การผุพังอยู่กับที่ทางเคมี
ของหิน 4) การกร่อนและการสะสมตัวของตะกอน ซึ่งแผนการเรียนรู้ ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องความเหมาะสม
จากผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ท่าน โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้
ตามระดับคุณภาพ 5 ระดับ แปลความหมายค่าเฉลี่ยรายข้อ (บุญชม ศรีสะอาด.2543: 100) ซึ่งความเหมาะสมของ
แผนการจัดการเรียนรู้ ได้ค่าเฉลี่ยเป็น 4.52 คะแนน หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 15 ข้อ
การสร้างและตรวจคุณภาพของเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแผนการจัดการเรียนรู้ สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยแผนการ
จัดการเรียนรู้เป็นแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์และเทคนิคการใช้คำถาม และตรวจสอบคุณภาพ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น จำนวน 4 แผนการเรียนรู้ จำนวน 6 ชั่วโมง ดังนี้
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โครงสร้างภายในโลก จำนวน 2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การผุพังอยู่กับที่ทางกายภาพของหิน จำนวน 1 ชั่วโมง
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แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การผุพังอยู่กับที่ทางเคมีของหิน จำนวน 1 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การกร่อนและการสะสมตัวของตะกอน จำนวน 2 ชั่วโมง
2. นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา แล้วนำมา
ปรับปรุงแก้ไข
3. นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ การสอนวิทยาศาสตร์จำนวน 3 ท่าน ประเมินความ
เหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมตามระดับคุณภาพ 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด
4 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก
3 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย
1 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด
ส่วนการให้ความหมายใช้การแปลความหมายค่าเฉลี่ยรายข้อ (บุญชม ศรีสะอาด.2543: 100 ) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง เหมาะสมระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง เหมาะสมระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง เหมาะสมระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง เหมาะสมระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง เหมาะสมระดับน้อยที่สุด
จากนั้นนำคะแนนความเหมาะสมมาคำนวณ ถ้าคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญมีค่าตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป
ถือว่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมีคุณภาพเหมาะสม ถ้าคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ให้ทำการปรับปรุงแก้ไข ตาม
ข้อเสนอของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยเป็น 4.52 คะแนน หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด
4. นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น และปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
5. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้
5.1 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และวิเคราะห์วัตถุประสงค์การเรียนรู้โดย
แบ่งพฤติกรรมออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ความจำ ด้านความเข้าใจ และด้านวิเคราะห์
5.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ชนิด 4 ตัวเลือก โดยครอบคลุมเนื้อหาและมาตรฐาน/ตัวชี้วัด จำนวน
30 ข้อ เพื่อคัดเลือกใช้จริง 15 ข้อ
5.3 นำแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ ์ ทางการเรี ยน เสนออาจารย์ ท ี่ ป รึ กษา พิ จ ารณาความถู กต้ องและ
เหมาะสม แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ยังบกพร่อง
5.4 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมประเมิน
ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (IOC) โดยกำหนดเกณฑ์ให้คะแนนดังนี้
ให้คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ให้คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบนัน้ วัดตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ให้คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนัน้ ไม่ได้วัดตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
5.5 นำผลข้อมูลมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างคำถามของแบบทดสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
โดยใช้สูตร IOC เลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.60 - 1.00
5.6 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3.5
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 คน ที่เคยเรียนเนื้อหานี้มาแล้ว แล้วนำข้อสอบมาตรวจให้
คะแนน
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5.7 นำผลการทดสอบมาวิเคราะห์รายข้อ เพื่อหาความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.20-0.80 และอำนาจจำแนก
(r) ตั้งแต่ 0.20-1.00 พบว่าข้อสอบทุกข้อผ่านคุณภาพ (บุญชม ศรีสะอาด.2545: 90)
5.8 จัดพิมพ์แบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาแล้ว (ฉบับจริง) ตรวจทานความถูกต้อง พิมพ์ตก/
ผิด ก่อนทำสำเนา ไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจริง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยดำเนินการจัดการเรียนรู้ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์และเทคนิคการใช้คำถาม ผู้วิจัยได้ชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจ
เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ และเงื่อนไขในการเรียน
ให้กับนักเรียน
2. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนเรียน แล้วดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์และเทคนิคการใช้คำถาม เรื่อง โครงสร้างภายในโลกและการเปลี่ยนแปลงบนผิวโลก
3. เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
หลังเรียน บันทึกคะแนนผลการทดสอบหลังเรียนเพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การทดสอบ t-test แบบ t-test for
dependent Sample ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เวลา (ชั่วโมง)
- ทดสอบก่อนเรียน เรื่อง โครงสร้างโลกและการเปลี่ยนแปลงบนผิวโลก
2
- แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โครงสร้างภายในโลก จัดการเรียนรู้เป็นแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น
ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์และเทคนิคการใช้คำถาม
- แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การผุพังอยู่กับที่ทางกายภาพของหิน จัดการเรียนรู้เป็นแบบสื บ
1
เสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์และเทคนิคการใช้คำถาม
- แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การผุพังอยู่กับที่ทางเคมีของหิน จัดการเรียนรู้เป็นแบบสืบเสาะหา
1
ความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์และเทคนิคการใช้คำถาม
- แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การกร่อนและการสะสมตัวของตะกอน จัดการเรียนรู้เป็นแบบสืบ
2
เสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์และเทคนิคการใช้คำถาม
- ทดสอบหลังเรียน เรื่อง โครงสร้างโลกและการเปลี่ยนแปลงบนผิวโลก
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่ว มกับ ผัง
มโนทัศน์และเทคนิคการใช้คำถาม
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์และเทคนิคการใช้คำถาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 4 แผน ได้แก่ 1) โครงสร้าง
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ภายในโลก 2) การผุพังอยู่กับที่ทางกายภาพของหิน 3) การผุพังอยู่กับที่ทางเคมีของหิน 4) การกร่อนและการสะสมตัวของ
ตะกอน เวลารวม 6 ชั่วโมง แสดงได้ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนที่ทำแบบทดสอบ เรื่อง โครงสร้างภายในโลกและ
การเปลี่ยนแปลงบนผิวโลก โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์และเทคนิคการใช้คำถาม
เลขที่

คะแนน
คะแนน
ก่อนเรียน หลังเรียน
1
8
13
2
6
11
3
7
11
4
7
11
5
8
14
6
10
13
7
9
14
8
8
12
9
12
15
10
10
12
11
10
13
12
7
11
13
6
12
14
7
12
15
7
13
16
8
13
17
8
14
18
11
13
19
8
12
20
12
15
ค่าเฉลี่ย
8.75
12.45

ผลต่าง
คะแนน
5
5
4
4
6
3
5
4
3
2
3
4
6
5
6
5
6
2
4
3
3.70

เลขที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

คะแนน
ก่อนเรียน
9
8
8
9
10
10
7
8
11
11
9
10
7
11
11
8
8
9
7
10

คะแนน
หลังเรียน
12
13
12
11
12
13
12
10
13
14
11
13
10
13
14
13
12
11
12
13

ผลต่าง
คะแนน
3
5
4
2
2
3
5
2
2
3
2
3
3
2
3
5
4
2
4
3

จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนของนักเรียนที่ทำแบบทดสอบ เรื่อง ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน โดยภาพรวม
นักเรียนได้คะแนนก่อนเรียนอยู่ที่ระหว่าง 6 – 12 คะแนน ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 8.75 คะแนน และหลังเรียนอยู่ที่ 10 – 15 คะแนน
ซึ่งคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 12.45 คะแนน โดยนักเรียนมีคะแนนผลต่างเฉลี่ย 3.70 คะแนน
นำคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์และเทคนิค
การใช้คำถาม ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมาทดสอบสมมติฐานโดย ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง โครงสร้างภายใน
โลกและการเปลี่ยนแปลงบนผิวโลก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่ว มกับ
ผังมโนทัศน์และเทคนิคการใช้คำถาม
การทดสอบ

จำนวน
นักเรียน
(n)

ค่าเฉลี่ยกลุ่ม
ตัวอย่าง
̅)
(𝒙

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
(S.D.)

ก่อนเรียน

40

8.75

1.63

หลังเรียน

40

12.45

1.22

ผลต่างคะแนน
(D)

t-test

3.70

17.67*

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
ผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง โครงสร้าง
ภายในโลกและการเปลี่ยนแปลงบนผิวโลก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับผังมโนทัศน์และเทคนิคการใช้คำถาม สรุปได้ว่านักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หลังเรียน เรื่อง
โครงสร้างภายในโลกและการเปลี่ยนแปลงบนผิวโลก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องจาก
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์และเทคนิคการใช้คำถามโดยในงานวิจัยนี้เป็นการนำการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคคำถามสอดแทรกเข้าไปในกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น เนื่องจากการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีขั้นตอนที่สำคัญ 5 ขั้นตอน (5E) ได้แก่ ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) ขั้นสำรวจ
และค้ น หา (Exploration) ขั ้ น อธิ บ ายและลงข้ อ สรุ ป (Explanation) ขั ้ น ขยายความรู ้ (Elaboration) และขั ้ น ประเมิ น
(Evaluation) จากลำดับขั้นตอนผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ผ่านกระบวนการคิดด้วยตนเอง มีการกำหนดประเด็ นปัญหา
ตั้งสมมติฐาน เพื่อตรวจสอบหรือสืบค้นคำตอบตามสมมติฐานนั้น (ยุภาวดี พรมเสถียร,2563) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
เป็นวิธีการสอนไม่ใช่ท่องจำเนื้อหา แต่ต้องคิดไตร่ตรองให้รอบคอบการเรียนแบบนี้ผู้เรียนสามารถที่ค้น คว้าหาความรู้ได้ด้ วย
ตนเอง ฝึกให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความคิดอย่างมีอิสระ โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้สนับสนุน ชี้แนะ
ช่วยเหลือ ตลอดจนแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการเรียนการสอน ในแต่ละขั้นตอนของ 5 ขั้นมีการใช้เทคนิคคำถาม ซึ่ง
เป็นวิธีที่ครูใช้ในห้องเรียนโดยถามคำถามประเภทต่าง ๆ ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เป็นวิธีที่ให้นักเรียนทั้งชั้นเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายคำถามที่ครูถาม เพื่อเป็นการประเมิน ผล
การเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ แสดงให้เห็นว่าการใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิ ดกระบวนการคิด และการตั้งคำถามที่ดี
หลากหลาย ไม่ซ้ำซาก ให้เหมาะสมกับความต้องการ และพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคน จะทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ใฝ่รู้
ต้องการคิดค้นหาคําตอบที่ถูกต้อง และเพื่อให้นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ที่เรียนมาและเชื่อมโยงความรู้ได้อย่างเข้า ใจมาก
ขึ้น การใช้แผนผังมโนทัศน์มาช่วยจัดระบบคิดของนักเรียน ในด้านความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้อย่างมีความหมายและเก็บผังความรู้นั้นไว้ในหน่วยความจำระยะยาว ทำให้การเรียนรู้นั้นมีความคงทน (จิราภรณ์ หนู
สวัสดิ์, 2564) ดังผลวิจัยของ พิชญ์สินี เจดีย์รัตน์ (2564) ได้ศึกษากระบวนการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยจัดการเรียนรู้แ บบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม พบว่าทักษะการคิดวิเคราะห์จาก
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของกลุ่มเป้าหมายหลังเรียนสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่าง มีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และผลงานวิจัยของ ทิชากร วัดสง่า และคณะ (2564) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
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เสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ และเทคนิค KWL เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิ ชา
วิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านคลองผักขม จังหวัด
สระแก้ว ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ และเทคนิค KWL หลังเรียนสู งกว่าเกณฑ์ร ้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคั ญทางสถิติ ที่ ระดับ .05 (2)
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนด้วย การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์และ
เทคนิค KWL หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากเหตุผลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์และเทคนิคการใช้
คำถาม จะส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนโดยสรุปองค์ความรู้และเชื่อมโยงองค์ความรู้ได้ คำถามที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้น
จะช่วยให้นักเรียนกระตือรือร้นในการค้นหาคำตอบ กระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียนและการใช้ผังมโนทัศน์กระตุ้นให้นักเรียน
เชื ่ อ มโยงความรู้ ที ่ เรี ยนไป เพราะนั กเรีย นแต่ ละเกิ ดกระบวนการเรี ย นรู ้ไ ด้ ต่ างกั น นั ก เรี ยนบางคนเกิ ดการเรี ยนรู้จาก
กระบวนการสืบเสาะ นักเรียนบางคนเกิดการเรียนรู้จากคำถาม หรือเรียนรู้จากการสรุปด้วยตนเองจากการเขียนผั งมโนทัศน์
จากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์และเทคนิคการใช้คำถาม ทำให้นัก เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนดีขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับผังมโนทัศน์และเทคนิคการใช้คำถาม สนับสนุนได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1.1 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์และเทคนิคการใช้คำถาม เป็นการจัดการเรียน
การสอนโดยมี ข ั ้ น ตอนในการเรี ย นรู ้ 5 ขั ้ น ได้ แ ก่ 1) ขั ้ น สร้ า งความสนใจ (Engagement) 2) ขั ้ น สํ า รวจและค้ น หา
(Exploration) 3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 4) ขยายความรู้ (Elaboration) 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation)
ในแต่ละขั้นมีการใช้คำถามเพื่อกระตุ้นความสนใจ ตรวจสอบความรู้ของนักเรียน และมีการนำผังมโนทัศน์เข้าไปสอดแทรกใน
ขั้นประเมินผล เพื่อให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง
1.2 ผู้สอนควรเตรียมควรพร้อมของตนเองตามบทบาท โดยการศึกษารายละเอียดขั้นตอนการจัดกิจกรรมก่อน
จัดการเรียนรู้ การเตรียมคำถามและการนำผังมโนทัศน์มาใช้ให้เหมาะสม
1.3 ผู้สอนควรอธิบายคำตอบจากคำถามที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนให้ครบถ้วน และอธิบายการสร้างผังมโนทัศน์ให้
นักเรียนเข้าใจ เพื่อให้นักเรียนสามารถทำกิจกรรมได้อย่างมีคุณภาพ
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยในครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาการใช้เทคนิคคำถามที่หลากหลาย เพื่อเหมาะสมกับความแตกต่างของนักเรียนที่มีความแตกต่าง
กัน เนื่องจากนักเรียนบางคนเกิดการเรียนรู้จากคำถามของครูที่ต่างกัน
2.2 ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคอื่น ๆ มาใช้ในการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาที่ยากกว่า และสามารถส่งให้ ผลสั มฤทธิ์
เหมือนหรือแตกต่างกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์และเทคนิคการใช้คำถาม
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บทคัดย่อ
การวิ จ ัย ครั้ งนี ้ มี วั ตถุ ประสงค์เพื ่ อเปรี ย บเที ย บผลสั มฤทธิ์ ท างการเรีย น เรื ่ อ ง โลกและอวกาศ ของนั ก เรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวน 38 คน โดยการเลือกอย่างเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบจำลอง เรื่อง โลกและอวกาศ 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ แบบจำลองเป็นฐาน สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทีแบบสองกลุ่มไม่อิ สระ
ต่อกัน (t-test for dependent samples)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนโดยใช้แบบจำลองเป็น
ฐานสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 7.5 คะแนน คะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนเท่ากับ 14.6 คะแนน
2. ความพึงพอใจของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โลกและอวกาศ โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 4.40)
คำสำคัญ: แบบจำลองเป็นฐาน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, โลกและอวกาศ, ความพึงพอใจของนักเรียน
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Abstract
The objectives of this research were to compare the learning achievement on the topic of “ Earth
and Space” of grade 4 students between before and after using model- based learning and to study
satisfaction of students after learning with model-based learning. The sample group of this study was grade
4 students of the academic year 2021 of Chiang Rai Municipality School 7, Mueang District, Chiang Rai. There
were 38 students who were selected by the purposive sampling. The instruments used in this study consists
of 1) models in “Earth and Space” 2) learning management plan 3) science learning achievement Test and
4) satisfaction questionnaire of students after learning with Model-based learning. The data were analyzed
by percentage (%), mean ( X ), standard deviation (S.D.) and t-test dependent samples.
The findings were as follow;
1. The learning achievement of grade 4 students after using model-based learning was higher
than pre- learning with statistical significance at 0. 01. The average score of the pre- test was 7. 5 while the
average score of the post-test was 14.6
2. The students' satisfaction after learning with Model-based learning were the high level ( X =
4.40)
Keywords: Model-based learning, Learning Achievement, Earth and Space, Students' satisfaction

บทนำ
วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิ ตของ
ทุกคนทั้งในการดำรงชีวิตประจำวันและในการงานอาชีพต่างๆ นอกจากนี้เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนผลผลิตต่างๆ ที่ใช้เพื่อ
อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันและในการทำงานล้วนเป็นผลมาจากการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผสมผสาน
กับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และองค์ความรู้จากศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่นำมาใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น แต่ยังช่วยให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับก ารใช้ประโยชน์ การดูแลรักษา
ตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน (สุกัญญา คำวัน, 2558) สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้มีการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นประจำทุกปี พบว่า ภาพรวมผลสอบ O-Net ในรายวิชาวิทยาศาสตร์นั้น มีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลง โดยการ
ที่ผลคะแนน O-Net ต่ำ สามารถวิเคราะห์ได้ว่าอาจมีสาเหตุมาจากความรู้ของนักเรียนไม่เพียงพอ ซึ่งต้องยอมรับว่าผลคะแนน
ที่ออกมาสามารถสะท้อนถึงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนได้อีกด้วย ซึ่งทางโรงเรียนควรมีการนำผลคะแนน ONet มาปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้น
การจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ นอกจากจะต้องคำนึงถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายแล้ว ยังต้อง
คำนึงถึงกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีความหมายและได้รับ
ความสนุ กสนานไปพร้ อมกั น (พรรณวิ ไล ชมชิ ด . 2552) การจั ดการเรีย นรู้ โ ดยใช้ แบบจำลองเป็ นฐาน ( Model-based
learning) เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ได้รั บความนิย มในการนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่ง Chiu, Chou, & Liu (2002) ได้ให้นิยามการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน หมายถึง การใช้
แบบจำลองในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถทำให้เข้าใจแนวคิดและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ได้ แบบจำลอ งทาง
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วิทยาศาสตร์จึงจัดเป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ถ้าหากนักเรียนเข้าใจว่าแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์คืออะไร
ได้มาอย่างไร มีขอบเขตและข้อจำกัดอย่างไรบ้าง ก็จะทำให้นักเรียนเข้าใจลักษณะของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้
เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ (Lederman, et al. 2002) ปัจจุบันพบว่ามีการนำรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้
แบบจำลองเป็นฐานมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในหลายๆ ช่วงชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา
ตอนต้นจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานจะช่วยเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะที่
จำเป็น ช่วยพัฒนาความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ ช่วยส่งเสริมพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ และสามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้ดีขึ้นได้ (รวีวรรณ เมืองรามัญ , และ ศศิเทพ ปิติพรเทพิน. 2556;
ละมัย โชคชัย, เอกรัตน์ ทานาค, และพรรณนภา ศักดิ์สูง. 2557; ศศิมน ศรีกุลวงค์, และลฎาภา ลดาชาติ. 2564)
จากที่กล่าวมาข้างต้นทำให้ ผู้ว ิจัย เล็ งเห็นถึงประโยชน์ ของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ แบบจำลองเป็น ฐานในการ
ประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ดังนั้น งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โลกและอวกาศ โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โลกและอวกาศ โดยใช้
แบบจำลองเป็นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
เรื่อง โลกและอวกาศ โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน

การทบทวนวรรณกรรม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โลกและอวกาศ โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานของนัก เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน
1.1 ความหมายของแบบจำลองความคิดและการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน
แบบจำลองความคิ ด หมายถึ ง สิ ่ งที ่ ใ ช้ อ ธิ บ ายปรากฏการณ์ เกี ่ ย วกั บ โลก ได้ แ ก่ ทฤษฎี
กระบวนการ แนวคิด และหลักการทำงานต่างๆ ของระบบ โดยนำเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น วัสดุทรง 3
มิติ ภาพร่าง สมการ (ปิยะณัฐ นันทการณ์. 2551) แบบจำลองความคิดเกิดจากการสร้างแบบจำลองทาง
ความคิดจากปรากฏการณ์ที่ได้ศึกษา หลังจากได้แก้ปัญหา ลงข้อสรุป หรือให้เหตุผลด้วยแบบจำลอง
บุคคลจะสร้างแบบจำลองจากความรู้เดิมและสารสนเทศใหม่ที่ได้รับระหว่างการสร้างแบบจำลอง เพื่อ
สร้างเป็นแบบจำลองทางความคิดของปรากฏการณ์ (โกเมศ นาแจ้ง, 2554) ขณะที่ อารยา ควัฒน์กุล
(2558) ได้ให้ความหมายของแบบจำลองความคิดว่าเป็นภาพที่นักเรียนสะท้อนออกมาจากความคิดของ
ตนเองโดยผ่ านการให้เหตุ ผลที่ ใช้ค วามรู ้ พื ้น ฐาน เพื ่ อ ใช้ในการที ่ จะอธิ บายหรื อทำนายสถานการณ์
ปรากฏการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
การเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน หมายถึง การใช้แบบจำลองในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่ง
สามารถทำให้ เข้ า ใจแนวคิ ด และธรรมชาติ ข องวิ ท ยาศาสตร์ ได้ (Chiu, Chou, & Liu. 2002) ขณะที่
Buckley (2000) และ สุรัสวดี ปะกิระเค (2561) ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน
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หมายถึง กระบวนการทำความเข้าใจและอธิ บ ายปรากฏการณ์ต ่า งๆ โดยผ่านการสร้า งและปรับ ปรุ ง
แบบจำลองปรากฏการณ์นั้นๆ อย่างต่อเนื่อง
1.2 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน
การเรียนรู้โดยการใช้แบบจำลองเป็นฐาน มีลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ (ณัชธฤต เกื้อทาน. 2557)
1.2.1 ขั้นสร้างแบบจำลอง (Generation Phase) เป็นขั้นตอนที่นักเรียนแต่ละคนสร้างแบบจำลอง
ขึ้นมาจากแบบจำลองความคิดของนักเรียน โดยครูใช้คำถามหรือใช้สถานการณ์กระตุ้นเพื่อให้
นักเรียนแสดงแบบจำลองความคิดออกมามากที่สุด
1.2.2 ขั้นประเมินแบบจำลอง (Evaluation Phase) เป็นขั้นตอนที่นักเรียนนำแบบจำลองที่สร้างขึ้นใน
ขัน้ ตอนแรกไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง
1.2.3 ขั ้ น ตอนปรั บ ปรุ งแก้ ไขแบบจำลอง (Revise Phase) เป็ น ขั ้ น ตอนที ่น ัก เรีย นจะต้อ งกลับมา
ประเมิ น แบบจำลองที ่ สร้ า งขึ ้ น ในขั ้น ตอนแรกอี กครั ้ งหนึ ่ ง เพื ่ อ พั ฒ นาแบบจำลองให้เป็น
แบบจำลองมติของกลุ่ม โดยขั้นตอนนี้นักเรียนจะมี การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
รวมทั้งครูอาจให้ความรู้เพิ่มเติมกับนักเรียนในบางประเด็น
1.2.4 ขั้นขยายแบบจำลอง (Elaboration Phase) เป็นขั้นตอนที่นักเรียนนำแบบจำลองที่ผ่านการ
ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้ในการทำนายหรืออธิ บายข้อ มูลหรือสถานการณ์อื ่น ๆ ที่มีลัก ษณะ
คล้ายคลึงกัน ในขั้นตอนนี้ครูอาจจะชี้ให้นักเรียนได้เห็นถึงขอบเขตและข้อจำกัดของแบบจำลอง
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน
ภรทิพย์ สุภัทรชัยวงศ์, ชาตรี ฝ่ายคำตา, และพจนารถ สุวรรณรุจิ (2558) ศึกษาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้แ บบจำลองเป็นฐานเพื่อพัฒนาแบบจำลองทางความคิด เรื่อง โครงสร้างอะตอม และความ
เข้าใจธรรมชาติของแบบจำลองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลจากการศึกษาพบว่า เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน นักเรียนส่วนใหญ่มีแบบจำลองทางความคิ ดที่ถูกต้อ ง
และสอดคล้องกับแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์และมีความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของแบบจำลองอยู่ในกลุ่ มที่
สอดคล้องกับแนวคิดที่นักวิทยาศาสตร์ยอมรับเพิ่มขึ้นในทุกประเด็นที่ศึกษา
ปรีญานันต์ นวลจันทร์ (2563) ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานที่มีต่อ ผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลัง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียนอย่ างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จุฑามาศ กันทะวัง (2563) การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานวิชาชีววิทยา เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์และศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้หลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานอยู่ในระดับมาก
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดำเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โลกและอวกาศ โดยใช้
แบบจำลองเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการตามลำดับ
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. แผนแบบการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้แผนแบบการทดลอง แบบ One Group Pretest – Posttest Design
โดยจัดให้มีการทดสอบก่อนเรียน 1 ครั้ง หลังเรียน 1 ครั้ง ซึ่งเขียนเป็นแผนแบบ (Diagram) ดังนี้

ทดสอบก่อนเรียน
O1
o1
x
o2

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

วิธีสอนโดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน
X

ทดสอบหลังเรียน
O2

การทดสอบก่อนเรียน
วิธีสอนโดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน
การทดสอบหลังเรียน

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียน
เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวน 3 ห้อง แต่ละห้องมีนักเรียนห้องละ 38 คน รวมนักเรียน
ทั้งหมด 114 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จำนวน 38 คน ซึ่งได้รับการเลือกอย่างเจาะจง
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
1. แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง โลก
และอวกาศ จำนวน 14 แผน ใช้ระยะเวลาในการสอนทั้งหมด 14 ชั่วโมง
2. สื่อแบบจำลอง จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย
- แบบจำลองการขึ้นและตกของดวงจันทร์
- แบบจำลองการเปลี่ยนรูปร่างของดวงจันทร์
- แบบจำลองสุริยะ (แบบใช้ดินน้ำมัน)
- แบบจำลองสุริยะ (แบบใช้กระดาษ)
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจำนวน 2 ชนิด คือ
1. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน-หลังเรียน (Pre-test and Post-test) กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง โลกและอวกาศชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบปรนัยชนิดตัวเลือก 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ
2. แบบสอบถามความพึงพอของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โลกและ
อวกาศโดยใช้แบบจำลองเป็นฐานมีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ
3.3 ขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้ศึกษาได้ดำเนินการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือในการศึกษาตามลำดับ ดังนี้
1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โลกและอวกาศโดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน มี
ขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ปรับปรุง 60 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.2 ศึกษาหลักสูตรการจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้ทราบ
เนื้อหา มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
1.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเนื้อหา สาระสำคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมและ
เวลาที่ใช้สอน
1.4 จัดทำแบบจำลองที่ใช้ในการประกอบการสอน เรื่อง โลกและอวกาศ
1.5 นำแบบจำลองที่ใช้ในการประกอบการสอนหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โลกและอวกาศโดย เสนอครูพี่
เลี้ยงกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตรวจสอบ เสนอแนะ ให้คำแนะนำ ดังนี้
1.5.1 การใช้สื่อ อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม
1.5.2 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมให้มีลำดับตามขั้นตอน
1.6 ได้แบบจำลองที่ใช้ในการประกอบการสอน เรื่อง โลกและอวกาศโดยที่สมบูรณ์
2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง โลกและอวกาศ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีขั้นตอน ดังนี้
2.1 ศึกษารายละเอียดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) ของกรมวิชาการ ประกอบไปด้วย ตัวชี้วัด การวัดผลประเมินผล
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 24–27)
2.2 ศึกษาทฤษฎีเทคนิควิธีการจัดสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากเอกสารตำราและ
งานวิจัยการวัดผลประเมินผล
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2.3 วิเคราะห์โครงสร้างเนื้อหาสาระ จุดประสงค์ และจำนวนข้อสอบเพือ่ ให้สร้างข้อสอบได้ครอบคลุม
เนื้อหา
2.4 ดำเนินการสร้างข้อสอบ โดยให้ครอบคลุมเนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้เป็นแบบทดสอบ
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ เลือกไว้ใช้จริงจำนวน 20 ข้อ
2.5 นำข้อสอบเสนอครูพี่เลี้ยงกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรวจแก้ไขได้เสนอแนะ
สรุปได้ดังนี้
2.5.1 ให้เพิ่มข้อความใต้รูปภาพที่กำหนดเพื่อให้เกิดความชัดเจน
2.5.2 ให้กำหนดตัวเลือกตอบที่ชัดเจนแทนไม่มีคำตอบหรือไม่มีข้อถูกชัดเจน
2.5.3 ให้แก้ไขคำที่เขียนผิดให้ถูกต้อง
2.6 นำข้อสอบเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการตรวจสอบความสอดคล้อง ระหว่างเนื้อหา จุดประสงค์ และ
ข้อคำถาม วัดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาจากข้อคำถาม ตัวเลือกว่ามีความเหมาะสมหรือไม่
โดยมีเกณฑ์พิจารณา ดังนี้
+1
เมื่อแน่ใจว่า
มีความสอดคล้อง
ระหว่างจุดประสงค์กับข้อคำถาม
0 เมื่อไม่แน่ใจว่า มีความสอดคล้อง
ระหว่างจุดประสงค์กับข้อคำถาม
-1
เมื่อแน่ใจว่า ไม่มีความสอดคล้อง ระหว่างจุดประสงค์กับข้อคำถาม
2.7 วิเคราะห์ข้อมูลค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามของข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่ง
ต้องมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ถึง 1.00 เป็นข้อสอบที่ใช้ได้ จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พบว่าข้อสอบมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.33 ถึง 1 ผ่านเกณฑ์ จำนวน 29 ข้อ คัดมา 20 ข้อ
2.8 นำข้อสอบจำนวน 20 ข้อที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้ (Try–out)
กับนักเรียนที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มประชากรแล้วนำผลการทดลองใช้ข้อสอบมาหาประสิทธิภาพโดยการวิเคราะห์หาค่าความ
ยากง่าย (ค่า P) ค่าอำนาจจำแนก (ค่า r) เป็นรายข้อ และค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR20 ของคูเดอร์ริชาร์ดสัน (Kuder–
Richardson Method) (ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน, 2551 : 55)
2.9 ได้ผลการวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบ โดยหาค่าความยาก และอำนาจจำแนกเป็นรายข้อแบบอิง
เกณฑ์ ค่าที่ใช้ได้ คือ ความยากตั้งแต่ 0.5 ถึง 0.8 และค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.2 ถึง 0.9 ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน (2551 : 55) ผู้
ศึกษาใช้วิธีวิเคราะห์ข้อสอบ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป พบว่า ได้ข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 29 ข้อ จากข้อสอบที่มี
อำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.2 ถึง 0.9 มีค่าความยากตั้งแต่ 0.5 ถึง 0.8
2.10 ได้ผลการหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตร KR20 ของคูเดอร์ริชาร์ดสัน (Kuder–Richardson
Method) (ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน, 2551 : 55) เท่ากับ 0.50
2.11 จัดพิมพ์แบบทดสอบจำนวน 20 ข้อเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้จริง
3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้แบบจำลองเป็นฐานของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โลกและอวกาศโดยใช้แบบจำลองเป็ นฐาน มี
ขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็น ศึกษาวิธีสร้างแบบวัดและกำหนด
รู ป แบบการวิจั ยเบื้ องต้ น เพื ่ อ เป็นแนวทางในการสร้า งแบบสอบถามความพึ งพอใจต่ อการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนโดยใช้
แบบจำลองเป็นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น
3.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานของนัก เรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เป็นแบบสอบถามที่ใช้มาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale) ตามวิธีของ
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ลิเคิร์ท (Likert) มีเกณฑ์ 5 ระดับ มุ่งวัดความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โลกและอวกาศโดยใช้แบบจำลองเป็น
ฐาน จำนวน 10 ข้อ โดยมีระดับคะแนน ดังนี้
ให้คะแนนระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ให้คะแนนระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
ให้คะแนนระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ให้คะแนนระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย
ให้คะแนนระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
การแปลผลโดยกำหนดเกณฑ์การแปลผลคะแนนเฉลี่ยดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 0.50 – 1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
3.3 นำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้แบบจำลองเป็นฐานของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น นำเสนอครูพี่เลี้ยงกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ความชัดเจน และนำมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น นำเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกต้อง โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC โดยใช้เกณฑ์ค่า 0.50 ขึ้นไปถือว่าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้ แบบจำลอง
เป็นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ข้อนั้นมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ได้ โดยได้ค่าความ
สอดคล้องเท่ากับ 1 ผ่านเกณฑ์ จำนวน 10 ข้อ
3.5 นำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้แบบจำลองเป็นฐานของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น มาแก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
3.6 นำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น มาปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ แล้วนำไปทดลองใช้ (Try Out)
กับนักเรียนที่มีลักษณะคล้ายกับประชากร จำนวน 20 คน
3.7 นำมาวิเคราะห์หาค่าอำนาจจำแนกรายข้อของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนโดยใช้แบบจำลองเป็นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item total Correlation) ผลการวิเคราะห์พบว่าได้คา่ อำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.50 ถึง
0.85 ผ่านเกณฑ์จำนวน 10 ข้อ
3.8 นำมาหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α) (Alpha – Coefficient) ตาม
วิธีของครอนุบาค(Cronbach) (สมบัติ ท้ายเรือคำ, 2551 : 94) พบว่าได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.44
3.9 จัดพิมพ์แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้แบบจำลองเป็นฐานของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้เก็บข้อมูลต่อไป
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทำการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการจัดการเรียนรู้
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เรื่อง โลกและอวกาศ จำนวน 20 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที จากนั้นนำแบบทดสอบมาตรวจให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม
ทั้งหมด 20 คะแนน
4.2 การจัดการเรียนรู้ เรื่อง โลกและอวกาศ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 14 แผน ร่วมกับสื่อแบบจำลอง
ที่สร้างขึ้นจำนวน 4 ชุด เวลาในการสอนทั้งหมด 14 ชั่วโมง
4.3 ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โลกและอวกาศ
จำนวน 20 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที หลังดำเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับสื่อแบบจำลองที่สร้างขึ้น
จากนั้นตรวจให้คะแนนแบบทดสอบ ข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็มทั้งหมด 20 คะแนน
4.4 วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากคะแนนการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การจัดการเรียนรู้ เรื่อง โลกและอวกาศและเปรียบเที ยบผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลั งการจั ดการเรียนรู้โ ดยใช้
แบบจำลองเป็นฐาน
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โลกและอวกาศ มีวิธีการดังนี้
- หาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียนโดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน
- เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้
แบบจำลองเป็นฐาน ด้วยสถิติการทดสอบทีชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent samples)
5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด แบบจำลอง
เป็นฐาน โดยใช้สถิติบรรยาย คือ ค่าเฉลี่ย ซึ่งแปลผลตามเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

ผลการวิจัย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โลกและอวกาศโดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สามารถแยกผลการวิจัยตามจุดประสงค์การวิจัยได้เป็น 2 ตอนดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โลกและอวกาศ โดยใช้
แบบจำลองเป็นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น
จากการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการจัดการ
เรียนรู้ เรื่อง โลกและอวกาศ ดังตารางที่ 1 ซึ่งจากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สอน
โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของนักเรียน มีค่าเฉลี่ย 7.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.40 ขณะที่คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน มีค่าเฉลี่ย 14.6 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.37 ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน
การทดสอบ

X̅
7.5

S.D.
4.40

14.6
หลังเรียน
*มีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
**มีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
*** มีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .001

2.37

ก่อนเรียน

t
12.269***

df

Sig

37.0

.000

ตอนที่ 2 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
เรื่อง โลกและอวกาศ โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนการเรียนรู้ เรื่อง โลกและ
อวกาศ โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน ดังตารางที่ 2 โดยจากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนในภาพรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.40) ซึ่งเมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่าความพึงพอใจที่มีค่าสูงสุด ได้แก่ การสอนโดยใช้แบบจำลอง
เป็นฐานมีความสนุกและน่าสนใจ (ค่าเฉลี่ย 4.80) รองลงมา คือ การสอนโดยใช้แบบจำลองเป็นฐานมีเนื้อหาที่สอนทันสมัย
นำไปใช้ได้จริง (ค่าเฉลี่ย 4.60)
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลอง
เป็นฐาน
รายการ
S.D. การแปลผล
1. ความเหมาะสมของวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน
2. การสอนโดยใช้แบบจำลองเป็นฐานมีความสนุกและน่าสนใจ
3. การสอนโดยใช้แบบจำลองเป็นฐานสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนการสอน
4. การสอนโดยใช้แบบจำลองเป็นฐานส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
5. การสอนโดยใช้แบบจำลองเป็นฐานส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6. การสอนโดยใช้แบบจำลองเป็นฐานมีเนื้อหาที่สอนทันสมัยนำไปใช้ได้จริง
7. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการสอนโดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน
8. นักเรียนมีส่วนร่วมในการสอนโดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน
9. การสอนโดยใช้แบบจำลองเป็นฐานทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ง่ายขึ้น
10. การสอนโดยใช้แบบจำลองเป็นฐานมีการใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
รวม

x

4.20
4.80
4.25
4.05
4.50
4.60
4.50
4.20
4.50
4.35
4.40

0.66
0.16
0.49
0.65
0.35
0.44
0.35
0.66
0.45
0.73
0.49

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

อภิปรายผล
ผลของการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
หลังจากการจัดการเรียนการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน เรื่อง โลกและอวกาศ พบว่า คะแนนทดสอบหลั งเรี ยนสู งกว่า
คะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็น เพราะการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบจำลองเป็นฐานนัน้
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จะช่วยสร้างบรรยากาศให้เกิดการคิดเพื่อสร้างแบบจำลองความคิดของนักเรียนแต่ละคน ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเพื่อนในชั้นเรียนเพื่อให้เกิดแบบจำลองทางความคิดของกลุ่ม ซึ่งส่งผลทำให้บรรยากาศในชั้น
เรียนดีขึ้น ทำให้บทเรียนน่าสนใจขึ้น นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้มากขึ้น อันส่งผลทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภรทิพย์ สุภัทรชัยวงศ์, ชาตรี ฝ่ายคำตา, และพจนารถ สุวรรณรุจิ (2558) ที่ทำการศึกษาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานเพื่อพัฒนาแบบจำลองทางความคิด เรื่อง โครงสร้างอะตอม และความเข้าใจ
ธรรมชาติของแบบจำลองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งพบว่า เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดย
ใช้แบบจำลองเป็นฐาน นักเรียนส่วนใหญ่มีแบบจำลองทางความคิดที่ถูกต้องและสอดคล้องกับแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์
และมีความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของแบบจำลองอยู่ในกลุ่มที่สอดคล้องกับแนวคิดที่นักวิทยาศาสตร์ยอมรับเพิ่มขึ้นในทุก
ประเด็นที่ศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการสร้างสถานการณ์ที่น่าสนใจเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสร้าง
แบบจำลองทางความคิดร่วมกับการใช้คำถามเพื่อตรวจสอบความรู ้เดิ ม เช่น การสาธิตการทดลอง แล้วให้นักเรียนสร้า ง
แบบจำลองทางความคิดเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น หรือการให้นักเรียนชมคลิปวิดีโอการทดลองของนักวิ ทยาศาสตร์
แล้วให้นักเรียนวาดภาพอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นต้น ซึ่งการสร้างสถานการณ์ที่น่าสนใจประกอบกับการใช้คำถามจะช่วยให้
นักเรียนเกิดความอยากรู้และลงมือสร้า งแบบจำลองทางความคิดของตนเองหรือของกลุ่ มได้ สอดคล้องกับงานวิจัย ของ
ปรีญานันต์ นวลจันทร์ (2563) ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็ นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานสูงกว่าก่ อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการเรียนรู้
โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนมี
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติอีกด้วย การสร้าง
แบบจำลองในการเรียนวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากแบบจำลองเป็นสื่อกลางที่นักเรียนสามารถนำมาใช้ ตีความสิ่งต่า งๆ
รวมทั้งนำแง่มุมที่หลากหลายของข้อเท็จจริงมาใช้อธิบายสิ่งต่างๆ โดยการนำเสนอความเชื่อมโยงของข้อเท็จจริงเหล่านั้นใน
รูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย ดังนั้นแบบจำลองจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ครูเข้าถึงวิธีการสร้างความเข้าใจของนักเรียนต่อ สิ่งที่เรี ยนรู้
ได้ (Acher, Arcà, & Sanmartí. 2007) ซึ่งการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบจำลองเป็นฐานนั้น พบว่ามีรายงานความสำเร็จ
ในการช่วยพัฒนาความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ ช่วยส่งเสริมแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้ดีขึ้นได้ (รวีวรรณ เมืองรามัญ, และ ศศิเทพ ปิติพรเทพิน. 2556; ละมัย โชคชัย,
เอกรัตน์ ทานาค, และพรรณนภา ศักดิ์สูง. 2557; ศศิมน ศรีกุลวงค์, และลฎาภา ลดาชาติ. 2564)
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โลกและอวกาศ โดยใช้
แบบจำลองเป็นฐาน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยรวม 4.40) ซึ่งหัวข้อที่พบว่ามี คะแนนเฉลี่ย
สูงสุด คือ การสอนโดยใช้แบบจำลองเป็นฐานมีความสนุกและน่าสนใจ สอดคล้องจุฑามาศ กันทะวัง (2563) การจัดการเรียนรู้
โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานวิชาชีววิทยา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานอยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสื่อแบบจำลองที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
เพื่อนๆ เกิดการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ช่วยกันคิด ช่วยกันหาข้อมูล เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ รองลงมา คือ การ
สอนโดยใช้แบบจำลองเป็นฐานมีเนื้อหาที่สอนทันสมัยสามารถนำไปใช้ได้จริง สื่อแบบจำลองส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ง่ายขึ้น
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1.1 ในการจัดการเรียนรู้ควรนำสื่อ วีดิทัศน์และแบบจำลองรูปแบบต่าง ๆ มาให้นักเรียนดูเพื่อให้นัก เรียนได้รับ
ความรู้อันนำไปสู่การคิดริเริ่มสร้างสรรค์และให้นักเรียนได้ออกแบบสร้างแบบจำลองเองเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรี ยน
เป็นสำคัญ ซึ่งจะช่วยปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจขั้น ตอนและกระบวนการ
อันก่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด และควรคำนึงถึงตัวแปรอื่นๆ
ในการจัดการเรียนรู้ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ จึงแนะนำให้ใช้ วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานนี้เพื่อส่ง
เสริมการคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลสัมฤทธิ์และศึกษาความพึงพอใจของผู้ เรี ยนที่ มี
ต่อการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมบัติและลักษณะดิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 และนักเรียนชั้นประถมศึก ษาปีที่ 2 ห้อง 7 โรงเรียน
จ่าการบุญ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 40 คน
ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ และแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทดสอบค่าที t-test แบบ
dependent หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมบัติและ
ลักษณะของดิน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมบัติและลักษณะดิน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ทั้ง 6 ข้อ อยู่ในระดับมาก
คำสำคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ชุดกิจกรรมการเรียนรู้, ลักษณะดิน
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Abstract
The purposes of this experimental research with one group pretest- posttest design were : 1) to
compare learning outcomes of 2nd Grade students before and after being taught by scientific learning activity
set on the topic of soil properties and characteristics approach; 2) to investigate the students’ opinions
toward scientific learning activity package approach. The sample consisted of 40 by Purposive Sampling of
the 2nd grade students who was studying in semester 2 of the academic year of 2021 at Jakarnboon School,
Phitsanulok District. Cluster Purposive Sampling technique was used in order to identify sample. The
research instruments used for gathering data were: scientific learning activity package on soil properties and
characteristics, learning achievement test and scientific attitude. Statistical analyses were accomplished by
percentage (%), mean (x̅), standard deviation (S.D.) and t-test dependent.
The results of this research were:
1. The learning achievement on substance of 2nd Grade students scientific learning activity set on
thr topic of soil properties and characteristics were statistically significant different at .05 level. The students’
learning achievement scores after the instruction with scientific learning activity package on soil properties
and characteristics were higher than before the instruction.
2. The students’ scientific attitude 2nd Grade students for scientific learning activity package on soil
properties and characteristics after learning were score was high.
Keywords : Learning Achievement, scientific Learning Activity Set, soil Characteristic

บทนำ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มุ่งเน้นพัฒนาเด็ก และเยาวชนไทยทุกคนให้มีคุณภาพด้านความรู้ และ
ทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
มีวิสัยทัศน์มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในความ
เป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ความรู้ และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้สมรรถนะสำคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่ สุด
เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดสาระการเรียนรู้เป็น 8
กลุ่มสาระ ซึ่งแต่ละกลุ่มสาระนั้นประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะหรือค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรมต่าง ๆ ซึ่งวิชาวิทยาศาสตร์ถูกจัดเป็นกลุ่มสาระหลักที่จะต้องจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552
: 4)
หลั ก สู ต รกลุ ่ มสาระการเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ มุ ่ งหวั งให้ ผู ้ เรี ย นได้ เรีย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ ที ่ เน้ น การเชื ่ อ มโยงกับ
กระบวนการ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้า และสร้างองค์ค วามรู ้ โดยใช้กระบวนการในการสืบ เสาะหาความรู้ และการ
แก้ ป ั ญ หาที่ หลากหลาย ให้ ผู ้ เรี ยนมี ส่วนร่ว มในการเรีย นรู ้ท ุก ขั ้นตอน มี ก ารทำกิจ กรรมด้วยการลงมื อปฏิบ ัต ิจริงอย่าง
หลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ต้องเน้นความสำคัญที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ด้วย
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วิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับศัก ยภาพของผู้ เรียน ให้ผู้เรียนได้ใช้ก ระบวนการสืบ เสาะหาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์
(science inquiry) ด้วยตัวของนักเรียนเอง รู้จักตั้งคำถาม คาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้น สามารถออกแบบการศึกษา ทดลอง
สืบค้นข้อมูล โดยใช้เทคนิควิเคราะห์แปรผลและสรุปผล เป็นคำตอบของคำถาม หรือเป็นการค้นพบความรู้ด้วยตัวของผู้เรียน
เอง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 3)
จากการเรียนการสอนในชั้นเรียน พบว่าการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีการ
เรียนจากบทเรียนในหนังสือเรียนมากกว่าการได้ปฏิบัติจริง จึงทำให้นักเรียนไม่สามารถค้นคว้าหาความรู้ และหาคำตอบของ
ปัญหาได้ด้วยตนเอง มองภาพไม่ออกว่าการทำกิจกรรมนั้น ๆ เป็นไปตามที่ครูอธิบายหรือไม่ ครูจึงได้นำชุดกิจกรรมการเรียนรู้
มาใช้กับนักเรียน เมื่อนักเรียนได้ลองศึกษา และเรียนรู้จากการที่ผู้สอนใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในการสอน ทำให้นักเรียนได้
เรียนรู้ด้วยตนเอง และหาคำตอบของปัญหาได้ด้วยตนเอง ครูผู้สอนจึงสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่จัดเนื้อหาและกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้เหมาะสม เพื่อดึงดูดความสนใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้ โดยนักเรียนสามารถ
สร้างองค์ความรู้จากการศึกษาที่ปฏิบัติ ความสัมพันธ์จากสิ่งที่พบเห็นรวมกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่ เดิ ม เพื่อประโยชน์ใน
การหาความรู้ใหม่ ทำให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่มีอยู่เดิมกับความรู้ใหม่ได้ เข้าใจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างนักเรียนกับครู ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเองตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้สอนคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
กิจกรรมนั้น ๆ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จัดเป็นสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างหนึ่ง ที่ผลิตขึ้นมาอย่างมีระบบ มีความสอดคล้องกับ
เนื้อหาและวัตถุประสงค์ สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นนวัตกรรมทางการเรียนรูปแบบหนึ่งที่เน้นการจัดกิจกรรมให้ ผู้เรียน
ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามความสามารถและความสนใจ ทุกคนมีโอกาสใช้ความคิ ดอย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ซึ่งชุดกิจกรรมการเรียนรู้จะใช้เวลาน้อยในการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ช่วยให้ผู้เรียนเป็นอิสระ สามารถประกอบ
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนจะสามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้จากคำแนะนำที่ปรากฏอยู่ในชุดกิจกรรมการเรีย นรู้
เป็นไปตามลำดับขั้นตอนด้วยตนเอง และชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีผลต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียน
สามารถค้นคว้าหาความรู้ และหาคำตอบของปัญหาได้ด้วยตนเอง รู้จักคิด และแสวงหาความรู้ เพื่อเชื่อมโยงความคิดไปสู่แนว
ทางการแก้ไขปัญหาและสร้างสิ่งใหม่ ๆ ต่อไป (กุศยา แสงเดช, 2545 : 19)
จากเหตุผลและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมบัติและลักษณะของดิน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนนั้นดีขึ้น ผู้วิจัยคาดว่าผู้เรียนจะเกิดความรู้ ความเข้าใจ ค้นคว้าหาความรู้ และหาคำตอบของปัญหาได้ด้วยตนเอง
ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ และประสบการณ์ของตนเอง จะทำให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ใหม่
สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้มากขึ้นจากการได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ได้เจอปัญหา ได้แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใ ช้ในชีวิ ตประจำวัน ซึ่งผลที่ได้จากการวิจั ยในครั้ งนี้จ ะเป็น แนวทางในการจั ดการเรียนการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมบัติและลักษณะดิน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมบั ติและลักษณะ
ดิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
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การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์โ ดยใช้ช ุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมบัติและลักษณะดิน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อ งไว้ตามลำดับต่อไปนี้
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
1.1 ความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เกริก ท่วมกลางและจินตนา ท่วมกลาง (2555 : 122) ได้กล่าวว่า ชุดการสอนหรือชุดการเรียนรู้ หมายถึง
รูปแบบสื่อประสมที่ผลิตขึ้นอย่างเป็นระบบ มีความสมบูรณ์เบ็ดเสร็จในตัวเองทั้งเนื้อหา สาระการเรียนรู้กิจกรรมการเรี ยนรู้
แบบประเมินผลการเรียนรู้ คำแนะนำ ที่จะให้ผู้เรียนได้้เรียนรู้อย่างเป็นขั้น ตอนมารวบรวมเป็นชุด เพื่อสะดวกต่อการเรียนรู้
ของผู ้ เรี ย นและง่ า ยต่ อการจัด กิ จกรรมการสอนของครู เพื ่อ ช่ว ยให้ ผู้ เรี ยนเปลี ่ ยนแปลงพฤติ กรรมการเรีย นรู ้ไ ด้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
จากความหมายที่กล่าวมาในข้างต้นสรุปได้ว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง สื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่งที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ เพื่อสะดวกต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ง่ายต่อการจัดกิจกรรมการ
สอนของครูช่วยให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้ตามศักยภาพ
1.2 ประเภทของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
สุคนธ์ สินธพานนท์ (2553 : 16) กล่าวสรุปได้ว่า ชุดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับครูผู้สอนในการจัด
การศึกษาในระบบนัน้ สามารถจัดทําได้ 4 รูปแบบ คือ
1. ชุดการเรียนการสอนสําหรับครูผู้สอน เป็นชุดการสอนที่ครูใช้สําหรับประกอบการสอน ประกอบด้วยคู่มือครู
สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีการจัดกิจกรรม และสื่อการสอนประกอบ การบรรยายของผู้สอน ชุดการเรียนการสอนนี้
มีเนื้อหาสาระวิชาเพียงหน่วยเดียว และใช้กับผู้เรียนทั้งชั้น แบ่งเป็นหัวข้อที่จะบรรยาย มีการกำหนดกิจกรรมตามลําดับขั้น
2. ชุดการเรียนการสอนสําหรับกิจกรรมกลุ่ม เป็นชุดการเรียนการสอนสําหรับผู้เรียนได้ศึกษาความรู้ร่วมกัน โดย
ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในชุดการเรียนการสอนหรืออาจจะเรียนรู้ชุดการเรียนการสอนในศูนย์การเรียน
3. ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล เป็นชุดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนศึกษาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนจะเรียนรู้
ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในชุดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถศึกษาได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และเมื่อศึกษาจนครบ
ตามขั้นตอนแล้วผู้เรียนสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองได้ด้วยตนเอง
4. ชุดการเรียนการสอนแบบผสม เป็นชุดการเรียนการสอนที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างหลากหลาย บาง
ขั้นตอนผู้สอนอาจใช้วิธีการบรรยายประกอบการใช้สื่อ บางขั้นตอนผู้สอนอาจให้ผู้เรียนศึกษาความรู้ด้วยตนเองเป็นรายบุคคล
และบางขั้นตอนอาจให้ผู้เรียนศึกษาความรู้จากชุดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม เป็นต้น
ประเภทของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กล่าวมาในข้างต้นสรุปได้ว่า ชุดกิจกรรมแต่ละประเภทนั้นเป็นตัวกําหนด
บทบาทของผู้เรียนและผู้สอน ลักษณะของกิจกรรมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอน ซึ่งกล่าวโดยรวมแล้วชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ได้แก่ ชุดการเรียนการสอนสําหรับครูผู้สอน ชุดการเรียนการสอนสําหรั บกิจกรรมกลุ่ม ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล ชุดการ
เรียนการสอนแบบผสม
1.3 องค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ (2554 : 107) ได้แบ่งองค์ประกอบของชุดการสอนที่สำคัญ 3 องค์ประกอบ คือ
1. องค์ประกอบด้านการจัดการ ประกอบด้วยคู่มือครู และแบบฝึกปฏิบัติสำหรับครูผู้ใช้ชุดการสอน และผู้เรียนที่
เรียน เป็นการจัดเตรียมการเรียนการสอนของผู้สอน และผู้เรียนมีคำสั่ง หรือการมอบงาน เพื่อกำหนดแนวทางการเรียนให้กับ
นักเรียน และการสอนของผู้สอน
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2. องค์ประกอบด้านเนื้อหา เป็นเนื้อหาสาระที่ถูกออกแบบให้อยู่ในรูปของสื่อการสอน และกิจกรรมการเรียนการ
สอนทั้งแบบกลุ่ม และรายบุคคล ซึ่งกำหนดไว้ให้ผู้เรียนสามารถบรรลุผลได้ตาม วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
3. องค์ประกอบด้านการประเมินผล เป็นการประเมินกระบวนการโดยวัดจากแบบฝึก หัด รายงานการค้นคว้า
จากใบงาน และจากการทดลอง ในส่วนที่เป็นผลลัพธ์ของการเรียน โดยวัดจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังจากการเรียนด้วยชุด
การสอน
จากองค์ประกอบของชุดกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว ่า องค์ประกอบของชุดกิจกรรมส่วนใหญ่ จะ
คล้ายคลึงกัน มีองค์ประกอบหลักที่สำคัญ คือ ชื่อกิจกรรม คำชี้แจง จุดประสงค์ของกิจกรรม เวลาที่ใช้แบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน วัสดุอุปกรณ์ เนื้อหากิจกรรม คำถามท้ายกิจกรรม คำเฉลยท้ายกิจกรรม และความรู้เพิ่มเติมสำหรับครู
1.4 ประโยชน์ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ธนารมย์ วรรณบุรี (2556 : 24) ได้กล่าวถึง ประโยชน์ของชุดกิจกรรม ดังนี้
1. ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถตามความต้องการของตน ช่วยให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการ
เรียนรู้ตามอัตราการเรียนรู้ของผู้นั้น
2. ฝึกการตัดสินใจ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาที่ซับซ้อน และมีลักษณะเป็นนามธรรมสูง ซึ่งไม่สามารถถ่ายทอดด้ว ยการ
บรรยาย
4. ทำให้การเรียนรู้เป็นอิสระจากอารมณ์และบุคลิกภาพของผู้เรียน
5. ช่วยสร้างความพร้อมและความมั่นใจให้กับผู้เรียน
6. เร้าความสนใจของผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดพัฒนาการทุกด้าน
จากประโยชน์ของชุดกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ชุดกิจกรรมสามารถช่วยครูที่ขาดความชำนาญใน
เรื่องที่สอน โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ฝึกให้นักเรียนมี ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถความถนัดและความสนใจ
1.5 ทฤษฎีการเรียนรู้ที่นำมาใช้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ปัญจะภรณ์ อินจรัญ (2549 : 71) ได้กล่าวว่าทฤษฎีการเรียนรูต้ ่าง ๆ ที่นำมาใช้ในชุดกิจกรรมการเรียนรูไ้ ว้
ดังนี้
1. ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการกระทำของจอห์น ดิวอี้ (John Dewey) เป็นหลักการเรียนรู้โดยการให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ตรง นักเรียนจะได้รับความรู้ที่คงทนมากกว่าการรับ
ฟังคำสอนจากการบรรยายของครูเพียงอย่างเดียว นอกจากครูจะต้องทราบถึงทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ ครูควรให้การเสริมแรงที่
ถูกวิธีแก่นักเรียนด้วย
2. ทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อมโยงของแอดเวิร์ด ลี ธอร์ไดค์ (Edward L. Thorndike) มีหลักการเรียนรู้ คือ กฎแห่งความ
พร้อม (Law of Readiness) ถ้าร่างกายพร้อมที่จะทำแล้วถูกชะงักไม่ให้กระทำ ทำให้เกิดความรำคาญใจ หรือไม่สบายใจ
สำหรับร่างกายไม่พร้อมที่จะทำแต่ต้องทำอะไรลงไปก็ย่อมเกิดความไม่สบายใจเช่นเดียวกัน กฎแห่งการฝึก (Law of Exercise)
พฤติกรรมใด ๆ ได้ทำซ้ำ ๆ ก็จะให้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้า และการตอบสนองที่มากขึ้นในทางตรงกันข้า มพฤติก รรมใดที่
ร่างกายไม่ค่อยมีโอกาสจะทำก็จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองลดลง กฎแห่งผล (Law of Effect) กล่าว
ว่า เมื่อใดที่การเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองมี สภาพการณ์ที่ทำให้เกิดความพึงพอใจ ความเข้มของการเชื่อมโยงจะ
เพิ่มพูนแน่นแฟ้นขึ้น ถ้าการเชื่อมโยงที่มีสภาพการณ์ที่ทำให้เกิดความรำคาญใจ ไม่พอใจ ความเข้มของการเชื่อ มโยงจะคลาย
ความแน่นแฟ้น
3. ทฤษฎีการสร้างเสริมความรู้ (Constructivism) เชื่อว่านักเรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบางสิ่ง
บางอย่างมาแล้วไม่มากก็น้อย ก่อนที่ครูจะจัดการเรียนการสอนให้เน้นว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นด้วยตัวของผู้เรียนเอง และการ
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เรียนรู้เรื่องใหม่จะมีพื้นฐานมาจากความรู้เดิม ดังนั้นประสบการณ์เดิมของนักเรียนจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่ อการเรี ยนรู้ เป็นอย่าง
ยิ่ง กระบวนการเรียนรู้ (Process of Leaning) ที่แท้จริงของนักเรียนไม่ได้เกิดจากการบอกเล่าของครูหรือนักเรียน เพียงแต่จด
จำแนกคิดต่าง ๆ ที่มีผู้บอกให้เท่านั้นแต่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีการสร้างเสริมความรู้เป็นกระบวนการที่นักเรียน
จะต้องสืบเสาะหา สำรวจตรวจสอบ และค้นคว้าด้วยวิธีการต่าง ๆ จนทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ และเกิดการรับรู้ความรู้นนั้
อย่างมีความหมาย
ทฤษฎีการเรียนรู้ที่นำมาใช้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ทฤษฎีการเรียนรู้ที่นำมาใช้ในชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ มีหลักการที่แตกต่างกัน แต่ละทฤษฎีจะมีความเหมาะสมที่จะใช้ในชุดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจในการเรียนจากการใช้ชุดกิจกรรม สามารถเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้นักเรียนเกิด
ประสบการณ์ตรง
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วารี รักหะบุตร (2552 : 53) ได้สรุปความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่าเป็นผลของการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เกิดจากความรู้ ทักษะ และความสามารถในด้านต่าง ๆ ของนักเรียนจนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
ประสบการณ์เรียนรู้
วุ ฒ ิ ชั ย ดานะ (2553 : 32) ได้ ใ ห้ ค วามหมายผลสั มฤทธิ ์ ท างการเรี ย นไว้ ว ่ า หมายถึ ง ระดั บ ความรู้
ความสามารถและทักษะที่ได้รับและพัฒนามาจากการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ โดยอาศัยเครื่องมือในการวัดผลหลั งจากการ
เรียน
จากความหมายที่กล่าวมาในข้างต้นสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ
และความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากการเรียนการสอน หรือประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์เรียนรู้ ซึ่งวัดได้ในรูปของคะแนนจากการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2 การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิ น ั ย ธรรมศิ ลป์ (2547 : 5-6) ได้ ใ ห้ ค วามหมายและแบ่ งประเภทของแบบทดสอบวั ด ผลสั มฤทธิ ์ไว้ว่า
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ หมายถึง แบบทดสอบที่วัดความรู้ ทักษะ และสมรรถภาพ ด้านต่ าง ๆ ที่เด็กได้รับจากประสบการณ์
ยกเว้นการวัดทางร่างกาย ความถนัด และทางบุคคลกับสังคม ข้อสอบประเภทวัดผลสัมฤทธิ์นี้จะเน้นผลสัมฤทธิ์ทางด้าน
วิชาการเป็นสำคัญ มักเป็นคำถามที่ให้นักเรียนตอบกับชนิดที่ให้นักเรียนปฏิบัติจริง โดยแบ่งข้อสอบออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. แบบทดสอบที่สร้างขึ้นเอง (Teacher-made Test) หมายถึง ข้อสอบที่ใช้กันทั่ว ๆ ไปในโรงเรียน ครูเป็นผู้สร้าง
ขึ้นเอง สอบเสร็จแล้วก็ทิ้งไป สอบใหม่ก็สร้างขึ้นหรือเอาของเก่ามาเปลี่ยนแปลงข้อสอบ
2. แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardize Test) หมายถึง แบบทดสอบที่สร้างขึ้นแล้วนำไปใช้ ทดสอบและวิเคราะห์
ผลการสอบตามวิธีการทางสถิติหลาย ๆ ครั้ง เพื่อปรับปรุงให้มีคุณภาพดี และเป็นแบบทดสอบที่มาตรฐานสำหรับใช้กับเด็กทั่ว
ๆ ไป
2.3 การสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
สมนึก ภัททิยธนี (2551 : 97) ได้กล่าวสรุปถึงการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ว่า
1. ครูผู้สอนควรทำความเข้าใจข้อสอบแต่ละชนิด ทุกครั้งที่จะออกข้อสอบชนิดใดควรคำนึงถึงหลักการออกข้อ สอบ
ชนิดนั้น ๆ ด้วย
2. ข้อสอบชนิดใดก็ตามหากมีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณลักษณะของแบบทดสอบที่ดีหลาย ประการก็ เป็นข้อสอบที่ดี
มากเท่านั้น
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3. นักเรียนมีจำนวนมากการพิมพ์และตรวจข้อสอบสามารถใช้เครื่องจักรกลแทนการตรวจด้วยคนจึงควรใช้ ข้อสอบ
แบบเลือกตอบ
4. โดยทั่วไปในการสอบแต่ละครั้งน่าจะใช้ข้อสอบเพียง 2 ชนิดก็มีประสิทธิภาพเพียงพอแล้ว ได้แก่ข้อสอบอัตนัยกับ
ข้อสอบแบบเลือกตอบส่วนข้อสอบชนิดอื่น ๆ น่าจะใช้เป็นเพียงแบบฝึกหัดหรืออาจจะใช้งานทดสอบย่อย พัฒนาให้เป็น
ข้อสอบ 2 ชนิดนี้กล่าวคือ ถ้าเป็นข้อสอบแบบกาถูก - กาผิดควรพัฒนาให้เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ ถ้าเป็นข้อสอบแบบจับ
คู่ควรพัฒนาให้เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบชนิดตัวเลือกคงที่ ถ้าเป็นข้อสอบเติมคำหรือตอบสั้น ๆ ควรพัฒนาให้เป็นข้อสอบ
แบบเลือกตอบ (ถ้าให้ตอบสั้น ๆ) หรือแบบอัตนัย (ถ้าให้ตอบยาว ๆ)
กล่าวโดยสรุปได้ว่า แบบทดสอบเป็นเครื่องมือวัดผลที่ให้ข้อมูลแก่ครู ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ว่าการสอนบรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาหรือไม่ สะท้อนถึงการจัดการเรียนการสอนว่ามีคุณภาพ ปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
เพราะฉะนั้นแบบทดสอบที่ใช้จะต้องมีคุณภาพในทุก ๆ ด้าน จึงจะสามารถใช้ผลการสอบเพื่อการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
2.4 แนวทางการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 77) ได้นำเสนอแนวทางการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถสรุปได้ดังนี้
1. การวัดต้องสอดคล้องกับตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
2. มีขั้นตอนการวัดอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่เลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสม ดำเนินการสร้างเครื่องมือดำเนินการ
วัดผล และนำผลที่ได้ไปใช้ตัดสินผลการเรียน
จากข้อความข้างต้นสรุปได้ว่า แนวทางการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จะต้องกำหนดสิ่งที่ประเมิน วาง
แผนการประเมิ นว่า จะเก็บ ข้ อมู ลอะไรโดยวิ ธี ใด ใช้ เทคนิ ค หลาย ๆ ด้ า น ที ่ สามารถวัด ให้ค รอบคลุ ม เกณฑ์ ท ี ่ ใ ช้ต ้องมี
ความสัมพันธ์กับสิ่งที่วัดเครื่องมือนั้นต้องมีความเที่ยงตรง และมีความเชื่อมั่น วัดให้ตรงกับจุดมุ่งหมาย
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
3.1 ความหมายของความพึงพอใจ
อุมาพร ต้อยแก้ว (2554 : 65) ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ ว่า ความพึงพอใจนั้นเป็นเรื่องเกี่ขวกับ
อารมณ์ความรู้สึก และทัศนติของบุค คล อันเนื่องมาจากสิ่งเร้า และแรงจูงใจ ซึ่งปรากฎออกมาทางพฤติก รรม และเป็ น
องค์ประกอบที่สำคัญในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคลนั้น คือ ถ้าหากบุคคลมีความพึงพอใจในกิจกรรมหรืองานใด การ
กระทำกิจกรรมหรืองานนั้นก็ย่อมจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานนั้นได้อย่างดี จึงถือได้ว่าความพึงพอใจเป็นองค์ประกอบที่
สำคัญในการทำกิจกรรมต่าง ๆ
จากความหมายของความพึงพอใจที่กล่าวไว้ข้างต้น สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด
ภายในของแต่ละบุคคล โดยแสดงออกทางพฤติกรรมที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ และเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
อารมณ์ความรู้สึกและทัศนคติของบุคคล อันเนื่องมาจากสิ่งเร้าและแรงจูงใจซึ่งปรากฎออกมาทางพฤติกรรม
3.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ
1. ทฤษฎีแรงจูงใจในการทำงาน แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ทฤษฎีที่อธิบายเนื้อหาของงาน ทฤษฎีที่อธิบาย
กระบวนการของงาน
2. ทฤษฎีแรงจูงใจที่อธิบายเนื้อหาของงาน ได้แก่ ทฤษฎีความต้องการลำดับขั้นของมาสโลว์ ทฤษฎีความ
ต้องการของแอลเคอร์เฟอร์ ทฤษฎีความต้องการของเมอร์เรย์ ทฤษฎีความต้องการความสำเร็จของแมคคลีแลนด์ ทฤษฎีของ
เฮอร์สเบอร์ก
3.3 การวัดความพึงพอใจ
ภนิดา ชัยปัญญา (2542 : 97) การวัดความพึงพอใจมีหลายวิธี ได้กล่าวไว้ ดังนี้
1. การใช้แบบสอบถามซึ่งผู้ออกแบบสอบถามต้อ งทราบความคิด เห็น โดยสามารถทำให้ในลักษณะกำหนด
คำตอบให้เลือกตอบ
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2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจโดยตรง ต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการที่ดี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง
มากที่สุด
3. การสังเกต เป็นวิธีวัดความพึงพอใจด้วยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย ไม่ว่าจะแสดงออกโดยการ
พูด กริยา และท่าทาง
สรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการเรียนและผลการเรียนรู้จะมีความสัมพันธ์กันในทางบวกทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่า
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้ปฏิบัตินั้นทำให้ผู้เรียนได้รับการตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้

การเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมบัติ
และลักษณะดิน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2

วิธีดำเนินงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) มีรายละเอียด ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจ่าการบุญ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ห้อง 7 โรงเรียนจ่าการบุญ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
จำนวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้การศึกษา มี 3 ข้อ ดังนี้
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมบัติและลักษณะดิน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สมบัติและลักษณะดิน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง สมบัติและลักษณะดิน โดยใช้แบบทดสอบจำนวน 15 ข้อ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมบัติและ
ลักษณะดิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิธีรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีเก็บข้อมูลตามลำดับขั้นตอน และดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมบัติและลักษณะดิน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยมีวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ผู้วิจัยนำชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสมบัติและลักษณะดิน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สมบัติและ
ลักษณะดิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 และแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อ มู ลเสนอต่ อ
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ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของเครื่องมือ และให้ผู้ทรงคุณวุฒิทำแบบสอบถามความ
คิดเห็น
2. ผู้วิจัยดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำแผนการสอนและแบบทดสอบไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 7 โรงเรียนจ่าการบุญ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 40 คน ในระหว่างวันที่ 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2565
โดยดำเนินการดังนี้
3.1 ทำความเข้าใจกับนักเรียนถึงการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทของผู้เรียน
เป้าหมายของการเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
3.2 ทำการทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมบัติและลักษณะดิน ที่สร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว
3.3 ดำเนินการสอนใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง สมบัติและลักษณะดิน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 แผนการจัดการเรียนรู้ เวลา 3 ชั่วโมง
3.4 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ให้นักเรียนทำการสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น
วิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมบัติและลักษณะดิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งเป็นชุด
เดียวกับที่ใช้ในการทดสอบก่อนเรียน
4. ผู้วิจัยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
2. ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมบัติและลักษณะ
ดิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
1. ผู้วิจัยนำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง
สมบัติและลักษณะดิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของเครื่องมือ และให้ผู้ทรงคุณวุฒิทำแบบสอบถามความคิดเห็น
2. ผู้วิจัยดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำแบบสอบถามความพึงพอใจไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 7 โรงเรียนจ่าการบุญ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 40 คน ในระหว่างวันที่ 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2565
โดยดำเนินการดังนี้
3.1 หลังจากที่นักเรียนทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แล้ว ครูแจกแบบสอบถามความพึง
พอใจที่มีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมบัติและลักษณะดินให้นักเรียน
3.2 ครูให้นักเรียนทำแบบสอบถามความพึงพอใจไปพร้อมกันทีละข้อ โดยแบบสอบถามความพึงพอใจมี 2
ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม (เพศ) และส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ
4. ผู้วิจัยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาค้นคว้าผู้วิจัยได้วิเคราะห์โดยใช้สถิ ติและสูตรประกอบการคำนวณ ดังนี้
1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือศึกษา
1.1 หาค่าดัชนีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด โดยใช้สูตร IOC
1.2 หาค่าความเที่ยงของแบบทดสอบโดยคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟา (alfa - coefficient) ตามวิธีการ
ของครอนบาด (cronbach)
1.3 หาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามแต่ละข้อในแบบสอบถาม
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1.4 หาค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟา (alfa - coefficient) ตามวิธีการ
ของครอนบาด (cronbach)
2. สถิติพื้นฐาน ได้แก่
2.1 ค่าร้อยละ (%)
2.2 ค่าเฉลี่ย (𝑋̅)
2.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
3.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ วิธีการทดสอบค่าที t-test แบบ
dependent

ผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมบัติและ
ลักษณะดิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมบัติและลักษณะดิน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทั้ง 6 ข้อ อยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรการทดสอบของนักเรียน ระหว่างก่อน
เรียนและหลังการเรียน
ตัวแปรทดสอบ
สมรรถภาพ
คะแนน

ก่อนเรียน
N = 40
S.D.
x̅
6.4
2.06

หลังการเรียน
N = 40
S.D.
x̅
12.03
1.94

t

Sig.

-25.257

.000

*P≤0.5
จากตารางที่ 1 แสดงว่า คะแนนก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.4 และคะแนนหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.03
ตารางที่ 2 แสดงจำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จำนวน
22
18
40

ร้อยละ
55
45
100

จากตารางที่ 2 แสดงว่า จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย จำนวน 22 คน และเพศหญิง จำนวน 18 คน รวม
เป็นจำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ระหว่าง
ก่อนการเรียนและหลังการเรียน
251

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 4
ข้อ

ข้อคำถาม

S.D

ระดับคุณภาพ

1

นักเรียนได้รับความรู้จากการเรียนเรื่องสมบัติและลักษณะของดินเพิ่มมากขึ้น 2.93

0.27

มาก

2
3
4
5
6

นักเรียนมีความเข้าใจในการเรียนเรื่องสมบัติและลักษณะของดินเพิ่มมากขึ้น
นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและการทำกิจกรรม
นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
ผู้สอนให้คำแนะนำ และเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม
รูปแบบของกิจกรรมและการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ
รวม

0.38
0.46
0.44
0.52
0.53
0.43

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

̅
𝒙

2.83
2.70
2.75
2.70
2.76
2.78

จากตารางที่ 3 แสดงว่า ความพึงพอใจในการเรียนการสอน เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์โดย
ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมบัติและลักษณะดิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก
( 𝑥̅ = 2.78 )
อภิปรายผล
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมบัติและลักษณะดิน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียน พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุกัญญา อินทรแปลง (2560) ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ก่อนและหลังเรียน ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อ ง พลังงานความร้อน ผลการวิจัยพบว่า ค่าคะแนน
เฉลี่ยของนักเรียน เรื่อง พลังงานความร้อน หลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้อย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นพมณี เชื้อวัชรินทร์ วรรณพร ยิ้มฉาย และเช ษฐ์ ศิริสวัสดิ์
(2560) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
2. ความพึงพอใจต่อการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมบัติและลักษณะดิน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ทั้ง 6 ข้อ พบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไล รัตนพลที (2548) ความ
พึงพอใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่ได้รับกระบวนการจัดการเรียนรู้ ตามรู ปแบบซิป ปา
ทำให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนและครูผู้สอน ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการ และความพึงพอใจของผู้เรียนและ
พบว่าระดับความพึงพอใจของผู้เรียน พบว่าระดับความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับพึงพอใจมาก และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุกัญญา อินทรแปลง (2560) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาปัญหา และเปรียบเทียบความคิดเห็นจากการทำวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิท ยาศาสตร์
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมบัติและลักษณะดิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
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1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1.1 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมบัติ
และลักษณะดิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน เหมาะสมกับวัยของนักเรียน
1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์บางข้อมีความยาก และเข้าใจง่ายเกินวัยของนักเรียน ควรเลือกให้เหมาะสม
1.3 ลักษณะของกิจกรรมที่จัดขึ้น มีความเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยในครั้งต่อไป
2.1 แบบประเมินสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ ในส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็น ควรใส่เกณฑ์แต่ละระดับเป็นข้อความ เช่น
ระดับ 5 ใส่ข้อความในระดับความคิดเห็นว่ามากที่สุดด้วย
2.2 ควรมีการศึกษาการใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบอื่นเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรีย นรู้
ผลสัมฤทธิ์ และความพึงพอใจต่อการเรียนวิทยาศาสตร์
2.3 การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์มีความเหมาะสม เนื่องจากวิทยาศาสตร์มี
การทดลอง ลักษณะของกิจกรรมที่จัดขึ้น จึงต้องมีความเหมาะสมกับเรื่องที่สอนและวัยของผู้เรียน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนหลังได้รับการเรียนแบบร่ว มมือ
โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ และเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนระหว่างรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์กับการจั ดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ นักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ จำนวน 26 คนที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้มาจากการเลือกกลุ่ม
ตั ว อย่ างแบบเจาะจง เครื ่ อ งมื อ ที่ ใช้ใ นการเก็ บรวบรวมข้อ มูล ได้ แ ก่ แผนกา รจัด การเรีย นรู้ แบบร่ วมมื อโดยใช้ เทคนิค
จิ๊กซอว์เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ จำนวน 20 ข้อ
และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้ อมูล
คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test
ผลการศึกษาพบว่า
1. นักเรียนมีผลการทดสอบหลังเรียน (14.46 ± 1.70) มากกว่าก่อนเรียน (6.42 ± 4.42) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
(p < .05) และผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์มากกว่าการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.85 ± 0.15 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด
คำสำคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน , การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ , การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5
ขั้นตอน , ปริมาณสารสัมพันธ์ , ความพึงพอใจของนักเรียน

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี), มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
1 Student in Bachelor of Education (Chemistry), Uttaradit Rajabhat University
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Abstract
This research aimed to develop the learning achievement of students chemistry on the topic of
stoichiometry by using jigsaw with cooperative learning and to compare the students' satisfaction between
the jigsaw with cooperative learning approach and the 5 E's of inquiry-based learning. Participants were 26
students in grade 10 of Uttaradit School who enrolled semester two, academic year 2021. These participants
were obtained by using purposive sampling. The research for data collection were plans of stoichiometry
by jigsaw with cooperative learning, 20 items of chemistry learning achievement test and the satisfaction
questionnaire on the collaborative learning management with jigsaw technique. The data were analyzed by
mean (x̅), standard deviation (S.D.) and t-test.
The findings were as follow ;
1. The students have statistically significant post-test mean score (14.46 ± 1.70) more than pretest mean score (6.42 ± 4.42) (p < .05) and passed the criteria 70 percent.
2. The students satisfied with the jigsaw technique cooperative learning management more than
the 5 E's of inquiry-based learning with an average mean of 4.85 ± 0.15 that was at the highest level.
Keywords: Learning achievement , Jigsaw with Cooperative Learning, The 5 E's of Inquiry- Based Learning ,
Stoichiometry , Students’ Satisfacion

บทนำ
วิ ท ยาศาสตร์ มี บ ทบาทสำคั ญ ยิ ่ งในสั งคมปั จ จุ บ ั น และอนาคต เพราะวิ ท ยาศาสตร์ เกี ่ ย วข้ อ งกั บ ทุ ก คนทั ้ งใน
ชีวิตประจำวันและอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องใช้ ผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้ใช้ เพื่ออำนวยความสะดวก
ในชีวิต ล้วนแต่เป็นผลของความรู้ วิทยาศาสตร์ผสานกับความคิดสร้างสรรค์ที่ทำให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิดเป็นเหตุเป็น ผล
คิดวิเคราะห์ในการค้นคว้าหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายที่ตรวจสอบได้
วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสั งคมแห่ งการเรีย นรู้ (Knowledge-based society) ดังนั้นทุกคนจึง
จำเป็ น ต้ อ งได้ ร ั บ การพั ฒ นาให้ ร ู ้ว ิ ท ยาศาสตร์ (Scientific literacy for all) เพื ่ อ ที ่ จ ะมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจในธรรมชาติ
และเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถนำความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณ ธรรม การที่จะสร้างความ
เข้ มแข็ งทางด้ านวิ ทยาศาสตร์นั ้น องค์ ป ระกอบที ่สำคั ญประการหนึ ่งคือการจั ดการศึกษาเพื ่อเตรี ยมคนให้ อยู่ ในสังคม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 1) การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จะเกิดประสิทธิภาพ
ก็ต่อเมื่อนักเรียนได้มีส่วนในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแนวคิด หลักการ กฎ และทฤษฎี
ต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ สามารถนำความรู้ ที ่ได้ไ ปปรับใช้ให้เกิด ประโยชน์ไ ด้ นักเรียนได้รับ การพัฒนาความคิด ขั ้น สู ง
เกิดกระบวนการเรียนรู้มีความสามารถในการแก้ปัญหา ตัดสินใจ มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนควรมี
ทักษะที่สำคัญตามที่เป็นเป้าหมายด้านผู ้เรียนในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรี ยนทุกคนให้ มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ซึ่งทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ
(Collaboration, Teamwork and Leadership) ก็นับว่าเป็นทักษะหนึ่งที่สำคัญ ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนควรเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ มีความรู้ กระบวนการคิด ได้ลงมือปฏิบัติเพื่อสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงลักษณะนิสัยในการเป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ที่ดีนั่นเอง
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วิชาเคมี เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและสภาพแวดล้อมทางสังคม ได้มีการนำความรู้
เกี่ยวกับวิชาเคมีมาใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท ดังนั้นวิชาเคมีจึงมีความสำคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก ในด้านการจัดการ
เรียนการสอนวิชาเคมีได้จัดขึ้นให้สอดคล้องกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ให้มากที่สุด ความรู้ทางเคมีเป็นความรู้ที่ได้จากการ
ปฏิบัติการโดยเฉพาะ ซึ่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ได้มองเห็นความสำคัญของการเรียนการ
สอนเคมีที่ควรเรียนอย่างมีกฎเกณฑ์ ตลอดจนมีระเบียบวิธีจากผลการทดลองที่นักเรียนสามารถได้ลงมือกระทำและสังเกตด้วย
ตนเองอย่างละเอียดถี่ถ้วน (วารีรัตน์ แก้วอุไร. 2538: 9)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
นักเรียนจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่ม โดยครูจะแบ่งเนื้อหาที่จะเรียนออกเป็นหัวข้อย่อยเท่ากับจำนวนสมาชิกของแต่ละกลุ่ม แล้วให้
ตัวแทนแต่ละกลุ่มไปศึกษาในหัวข้อย่อยนั้น หลังจากที่ ได้ศึกษาเสร็จแล้วแต่ละคนจะกลับเข้ากลุ่มของตนเอง นำความรู้ท่ไี ด้
จากการศึกษาในหัวข้อย่อยนั้น ๆ มาอธิบายให้กับสมาชิกในกลุ่มของตน (ชาตรี เกิดธรรม. 2547: 17) นอกจากนี้การจัดการ
เรียนแบบร่วมมือโดยเทคนิคจิ๊กซอว์ เป็นเทคนิคที่ช่วยทำให้นักเรียนตื่นเต้น แปลกใหม่ และสนุกสนานในการทำกิจกรรม และ
เหมาะกับเนื้อหาที่สามารถแยกศึกษาเป็นส่วน ๆ ได้ โดยเนื้อหาในแต่ละส่วนไม่ขึ้นอยู่กับเนื้อหาส่วนอื่น การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เทคนิคจิ๊กซอว์ จะช่วยฝึกให้สมาชิกแต่ละคนมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มมากขึ้น มีการพัฒนาคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ตน
บกพร่องไปให้ดีขึ้น เพื่อให้เกิดการยอมรับจากกลุ่ม
ในปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 ที่ผ่านมาพบว่า นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายการเรียนวิทย์ - คณิต
โรงเรียนอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 3 ห้องเรียน ซึ่งมีนักเรียนจำนวน 106 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิชาเคมีต่ำ กล่าวคือ นักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน 1.5 คิดเป็นร้อยละ 9.43 และระดับผลการเรียน 1 คิดเป็นร้อยละ 23.58
(จันจิรา จุลรังสี. 2564) และจากการที่ผู้วิจัยได้สำรวจความพึงพอใจในการเรียนวิชาเคมี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 60 คน พบว่า นักเรียนคิดว่าวิชาเคมีเป็นวิชาที่น่าเบื่อหน่าย ไม่น่าสนใจ ตัวอย่าง
และโจทย์เกี่ยวกับวิชาเคมียากต้องใช้เวลาในการคิดนาน เนื้อหาที่เรียนไม่เหมาะสมกับเวลาเรียน หนังสืออ่านเพิ่มเติมยังมีน้อย
และนักเรียนไม่ได้รับการเสริมที่เพียงพอ และครูผู้สอนที่ขาดเทคนิคในการสอนที่เหมาะสม เน้นเทคนิคการจัดการเรียนการ
สอนแบบบรรยาย สื่อการสอนไม่หลากหลาย ทำให้นักเรียนขาดกระบวนการคิดแบบสืบเสาะหาความรู้ด้ว ยตนเอง ไม่มี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ซึ่งประเด็นเหล่านี้ส่งผลทำให้ไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียน ซึ่งเป็นสาเหตุให้ผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนวิ ชาเคมี ต่ำ
จากความสำคัญ แนวคิด และสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนการสอนยังไ ม่บรรลุผลตาม
เป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหา ทักษะกระบวนการ ไม่สามารถคิดแก้ปัญหาได้ การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ตลอดจนวิธีการสอนของครูยังไม่ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียนที่สูงขึ้น วิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการเรียนการสอนดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างได้ผลดี นั่นคือ การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจน ผู้เรียนมีการอภิปราย แสดงความคิดเห็น
ร่วมกันและยังเน้นให้เกิดกระบวนการคิดแบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกการจัดการเรียนรู้แบบร่ว มมือ
โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ให้สูงขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนหลังได้รับการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์เรื่อง
ปริมาณสารสัมพันธ์
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิ คจิ๊กซอว์กับ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน
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การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเคมีเรื่อง
ปริมาณสารสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจั ยที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
1. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์
1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2552: 188) ได้ให้ความหมายการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบต่อภาพ (Jigsaw) เป็น
การเรียนแบบร่วมมือ โดยที่ผู้เรียนแต่ละบุคคลต้องไปศึกษาค้นคว้าในส่วนที่ได้รับมอบหมายแล้วนำกลับมาสอนให้ แก่สมาชิก
กลุ่มได้เรียนรู้ภาพรวมทั้งหมด
ธีรวัฒน์ ผิวขม (2554: 20) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กชอว์ หมายถึง การจัดรูปแบบการ
เรียนโดยมีวิธ ีการแบ่ งนัก เรียนเป็นทีม ซึ่งความสามารถของผู้ เรียนคละกันภายในกลุ่ ม ประกอบด้วย สมาชิกทีม ระดั บ
ความสามารถสูง ปานกลาง และต่ำ คละกันเรียกทีมนี้ว่า ทีมบ้าน สมาชิกกลุ่มบ้านต้องแยกย้ายออกไปหาทีมอื่นที่ได้รับหัวข้อที่
เหมือนกัน แล้วศึกษาทำความเข้าใจร่วมกัน เรียกทีมนี้ว่า ทีมผู้เชี่ยวชาญ หลังจากนั้นสมาชิกในทีมผู้เชี่ยวชาญกลับไปที่ทีมบ้าน
ของตน แต่ละคนช่วยสอนเพื่อนในทีมบ้านให้เข้าใจในสาระที่ตนได้ศึกษาร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญมา ดังนั้นสมาชิกทุกคนในทีม
บ้านก็จะได้เรียนรู้ภาพรวมของสาระทั้งหมดจากสมาชิกกลุ่มเชี่ยวชาญที่แยกย้ายออกไป ศึกษาสาระที่แตกต่างกันออกไป
และหลังจากนั้นนักเรียนทุกคนทำแบบทคสอบ แต่ละคนจะได้คะแนนเป็นรายบุคคลและนำคะแนนแต่ละคนในทีมบ้านมา
รวมกันเป็นคะแนนของทีม หากทีมใดทำคะแนนได้สูงสุดครูให้การเสริมแรง โดยการกล่าวคำชมเชย หรือมอบรางวัล เป็นการ
กระตุ้นให้นักเรียนร่วมมือกันในการเรียนรู้
จากข้อความดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ หมายถึง การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกลุ่ม โดยคละความสามรถกลุ่มประมาณ 4-5 คน เรียกว่า กลุ่มบ้าน แต่ละกลุ่มได้รับมอบหมาย
ให้ทำกิจกรรมเหมือนกันทุก กลุ่ม โดยมีหัวข้อย่อยเท่ากับจำนวนสมาชิกแต่ละกลุ่ม สมาชิกแบ่งเนื้อหาคนละหัวข้อ แล้วนำ
เนื้อหาที่ตนเองได้รับไปศึกษาร่วมกับสมาชิกกลุ่มอื่นที่ได้เนื้อหาเหมือนกัน เรียกว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ หลังจากนั้นผู้เชี่ย วชาญ
แต่ละคนกลับมาที่กลุ่มบ้านกลุ่มเดิมเพื่ออธิบายความรู้ให้เพื่อนในกลุ่มเข้าใจ เมื่อจบบทเรียนจะมีการทดสอบรายบุคคลแล้วนำ
คะแนนของสมาชิกในกลุ่มบ้านมารวมกัน กลุ่มใดได้คะแนนรวมสูงสุด ครูมีการเสริมแรงด้วยรางวัลหรือกล่าวชมเชย
1.2 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์

ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดำเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยโดยการทดลอง (Experimental research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอุตรดิตถ์
สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ จำนวน 224 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียน
อุตรดิตถ์ จำนวน 26 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4/8
2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4/8
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย
4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน
4. แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นมาตราส่วนประมาณค่าโดยกำหนดค่าให้คะแนน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
การสร้างและตรวจคุณภาพของเครื่องมือ
1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์
ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 มี
ลำดับขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ ดังนี้ สาระที่ 3 เข้าใจการเขียนและการดุลสมการ
เคมี ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีสมดุลในปฏิกิริยาเคมี สมบัติและปฏิกิริยาของกรด –เบส
ปฏิกิริยารีดอกซ์และเซลล์เคมีไฟฟ้า รวมทั้งการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
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2) ศึกษาคู่มือครู และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ และเนื้อหา
เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์
3) ดำเนินการทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน และแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิคจิ๊กซอว์ จำนวน 5 แผน
4) ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน และแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิคจิ๊กซอว์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตรวจสอบความตรงของเนื้อหา การใช้ภาษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญทั้ ง 3 ท่าน
เพื่อนำไปปรับปรุงให้สมบูรณ์
5) ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามที่อาจารย์ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญแนะนำ
6) จัดพิมพ์แผนการจัดการเรียนรู้เป็นรูปเล่ม เพื่อนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
2. ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผู ้ ว ิ จ ั ย ได้ ด ำเนิน การสร้ า งแบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธิ ์ ท างการเรี ย นโดยแบบทดสอบเป็ นปรนั ย แบบเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ
1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง สารละลาย ดังนี้ สาระที่ 3 เข้าใจการเขียนและการดุลสมการเคมี
ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีสมดุลในปฏิกิริยาเคมี สมบัติและปฏิกิริยาของกรด–เบส ปฏิกิริยา
รีดอกซ์และเซลล์เคมีไฟฟ้า รวมทั้งการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
2) สร้างตารางวิเคราะห์เนื้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตามระดับความสามารถ
ของบลูม (Bloom) โดยพฤติกรรมที่ต้องการวัด เป็นด้านพุทธิพิสัย ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่
ด้านที่ 1 ความรู้ เป็นความสามารถจดจำเรื่องราวต่าง ๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้
ด้ า นที ่ 2 ความเข้ า ใจ เป็ น ความสามารถในการวั ด จั บ ใจความสำคั ญ ของเรื ่ อ งราวได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์
และสามารถสรุปใจความสำคัญได้
ด้านที่ 3 การนำไปใช้ เป็นการนำความรู้ที่ได้รับ นำมาแก้ไขสถานการณ์ใหม่ได้
ด้านที่ 4 การวิเคราะห์ เป็นความสามารถในการจำแนกแยกแยะเรื่องราว ออกเป็นส่วน ๆ
ด้านที่ 5 การสังเคราะห์ เป็นการสามารถนำความรู้ย่อย ๆ มารวบรวมเป็นเรื่องเรื่องราว
ด้านที่ 6 การประเมินค่า เป็นความสามารถในการตัดสินจากการประเมินโดยการใช้เกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้
3) ดำเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน
20 ข้อ
4) นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ 3 คน
เพื่อรับข้อเสนอแนะและแก้ไขปรับปรุง และนำไปตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาข้อ สอบ ภาษาที่ใช้ โดยวิธีที่ ใช้หา
คือ การหาดัชนีความสอดคล้อง IOC ≥ 0.5 หมายความว่า นำคะแนนที่ได้จากการวัดผลสัมฤทธิ์ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด
นำมาหาค่าเฉลี่ยจากจำนวนผู้เชี่ยวชาญข้อสอบนั้นจะสามารถนำมาใช้ได้ ผู้วิจัยจึงคัดเลือกแบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ วิเคราะห์ประสิทธิภาพโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสม
5) นำแบบทดสอบไปปรับปรุงแก้ไขตามความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะผู้เชี่ยวชาญ แล้วนำไปทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา เพื่อหาระดับความยากง่ายและค่าอำนาจจำแนก ในการหาความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนกเป็นการ
วิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ และวิเคราะห์ข้อสอบทั้งฉบับโดยหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้โปรแกรม SPSS หรือ
โปรแกรม Microsoft excel
6) นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ จำนวน 20 ข้อ นำไปจัดพิมพ์ไปใช้กลุ่มตัวอย่าง
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3. แบบสอบถามความพึงพอใจ
1) ศึกษาเอกสารเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
2) สร้างแบบสอบถามโดยมี ขั ้นตอน ดังนี้ กำหนดจุดมุ่งหมายของแบบสอบถามความพึงพอใจ กำหนดเนื้ อหา
ที่ต้องการวัด โดยวัดความพึงพอใจ 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสื่อการสอนและครูผู้สอน
และสร้างคำถามย่อยในแต่ละด้าน
3) สร้างเกณฑ์ในการประเมินโดยใช้มาตราวัดแบบตัวเลือก 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด
5 คะแนน
ความพึงพอใจระดับมาก
4 คะแนน
ความพึงพอใจระดับปานกลาง
3 คะแนน
ความพึงพอใจระดับน้อย
2 คะแนน
ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
1 คะแนน
4) ตรวจสอบปรับปรุงและแก้ไขแบบสอบถามโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญได้ประเมิน 10 ข้อ
5) จัดพิมพ์แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน และ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้จิ๊กซอว์ แล้วนำไปใช้กลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมในการเรียนรู้
2. ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4/8 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ ใช้ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ เป็นเวลา 30 นาที
3. ดำเนินการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน สัปดาห์ละ 2 คาบ 2 สัปดาห์ รวมทั้งหมด
4 ชั่วโมง และดำเนินการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้ว ยเทคนิคจิ๊กซอว์ สัปดาห์ละ 2 คาบ 1 สัปดาห์ รวมทั้งหมด
2 ชั่วโมง
4. ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4/8 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สอบหลังเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน
20 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที
5. ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4/8 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์
6. ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์จากแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน และความพึงพอใจจากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์
มาวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ รายวิชาเคมี นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยหาค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบกับ เกณฑ์
ร้อยละ 70 ซึ่งพิจารณาคะแนนรายด้าน ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 133)
80 - 100 คะแนน หมายถึง ดีเยี่ยม
75 - 79 คะแนน หมายถึง ดีมาก
70 - 74 คะแนน หมายถึง ดี
65 - 69 คะแนน หมายถึง ค่อนข้างดี
60 - 64 คะแนน หมายถึง น่าพอใจ
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55 - 59 คะแนน หมายถึง พอใช้
50 - 54 คะแนน หมายถึง ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ
0 - 49 คะแนน หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์
2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 ที่ต่อการจัดการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้
5E และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ รายวิชาเคมี โดยการหาค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เปรียบเทียบเกณฑ์การพิจารณาความพึงพอใจแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท
(Likert) และนำมาเปรียบเทียบเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 103)
4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก
2.51-3.00 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบ และคำนวณ
โดยใช้สูตรทางสถิติ (t-test) คือ

t =

∑D
2
2
√N ∑ D −(∑ D)
N−1

ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 โรงเรียนอุตรดิตถ์
แบบทดสอบ

n

ก่อนเรียน
หลังเรียน

26
26

x̅
6.42
14.46

S.D.

t-test

4.42
1.70

11.13

จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนมีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 6.42 ± 4.42 คะแนน และมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ย
เท่ากับ 14.46 ± 1.70 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 72.3 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่งพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรี ยนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเท่ากับ 8.04 และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียนลดลงเท่ากับ 2.72
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ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน และการจัดการเรียนรู้แ บบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ในรายวิชาเคมี เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 โรงเรียน
อุตรดิตถ์
รายการที่ทำการประเมิน
ด้านผู้สอน
1. มีความเหมาะสมด้านความรู้สามารถถ่ายทอดความรู้
2. มีบุคลิกภาพที่ดี วางตัวเหมาะสม
3. มีการกระตุ้นให้นักเรียน เกิดความสนใจอยากเรียนรู้
4. ยอมรับความคิดเห็นของนักเรียน
5. ให้ความสนใจกับนักเรียนอย่างทั่วถึงขณะจัดการเรียนรู้
รวม
แปลผล
ด้านบรรยากาศในชั้นเรียน
1. สร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2. บรรยากาศในห้องเรียนเอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3. เรียนรู้อย่างมีความสุข
รวม
แปลผล
ด้านเนื้อหา
1. เนื้อหาเหมาะสมกับวัยและความสนใจของนักเรียน
2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมของเนื้อหาเหมาะสมต่อการเรียน
3. เนื้อหาเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
4. เนื้อหาสามารถส่งเสริมกระบวนการคิด การต่อยอดของนักเรียนเพื่อนำไปใช้
ในชีวิตประจำวันได้
5. เนื้อหามีความทันสมัยสามารถนำไปใช้ได้จริง
รวม
แปลผล
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้
1. มีความหลากหลาย น่าสนใจ
2. ช่วยให้เข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดและสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
4. เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
5. ช่วยให้นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้เหมาะสม
รวม
แปลผล
ด้านการวัดและประเมินผล
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5E
x̅

Jigsaw
x̅

4.54 ± 0.51
4.62 ± 0.50
4.38 ± 0.50
4.46 ± 0.51
4.51 ± 0.51
4.49 ± 0.01
มาก

4.85 ± 0.37
5.00 ± 0.00
4.77 ± 0.43
4.85 ± 0.37
4.77 ± 0.43
4.85 ± 0.18
มากที่สุด

3.85 ± 0.46
3.69 ± 0.62
3.65 ± 0.56
3.73 ± 0.08
มาก

4.77 ± 0.43
4.5 ± 0.37
4.96 ± 0.20
4.86 ± 0.12
มากที่สุด

4.04 ± 0.34
3.96 ± 0.45
3.85 ± 0.54
3.92 ± 0.39

4.85 ± 0.37
4.73 ± 0.45
4.81 ± 0.40
4.77 ± 0.43

3.92 ± 0.56
3.94 ± 0.09
มาก

4.85 ± 0.37
4.80 ± 0.04
มากที่สุด

3.42 ± 0.50
3.81 ± 0.49
3.31 ± 0.47
3.42 ± 0.50
3.69 ± 0.47
3.53 ± 0.02
มาก

5.00 ± 0.00
4.96 ± 0.20
5.00 ± 0.00
4.85 ± 0.37
4.81 ± 0.40
4.92 ± 0.19
มากที่สุด
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รายการที่ทำการประเมิน
1. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้เหมาะสมกับนักเรียน
2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้เพื่อนกลุ่มอื่น
3. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์
4. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหา
รวม
แปลผล
สรุปรวมทั้งหมด
สรุปแปลผลทั้งหมด

5E
x̅
4.12 ± 0.43
4.08 ± 0.39
4.08 ± 0.56
4.08 ± 0.56
4.09 ± 0.09
มาก
3.97 ± 0.06
มาก

Jigsaw
x̅
4.92 ± 0.27
4.69 ± 0.47
4.69 ± 0.47
4.92 ± 0.27
4.81 ± 0.11
มากที่สุด
4.85 ± 0.15
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 โรงเรียนอุตรดิตถ์ที่มีการจัดการเรี ยนรู้แ บบ
สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านเท่ากับ 3.97 ± 0.06 มีค่าระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านเท่ากับ 4.85 ± 0.15 มีค่าระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊ กซอว์ พบว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อด้านกิจ กรรมการเรียนรู ้โดยรวมในระดั บ มากที่ สุด คิดเป็น 4.92 ± 0.19 คะแนน รองลงมา คือ ด้าน
บรรยากาศในชั้นเรียน ด้านผู้สอน ด้านเนื้อหา และด้านการวัดและประเมินผล ซึ่งโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น
4.86 ± 0.12, 4.85 ± 0.04, 4.80 ± 0.19 และ 4.80 ± 0.11 คะแนน ตามลำดับ สรุปได้ว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่ อการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์มากกว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน

อภิปรายผล
ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเคมี เรื่อง ปริมาณสาร
สัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 โรงเรียนอุตรดิตถ์ พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ ก่อนและหลังเรียนโดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ พบว่า นักเรียนที่เรียนเรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 6.42 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
เท่ากับ 14.46 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 72.3 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ทั้งนี้ผลการศึกษาดังกล่าวอาจมี
สาเหตุมาจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบเป็นกลุ่มย่อย โดยที่สมาชิก
ในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกันมาทำงานร่วมกัน ซึ่งทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนและเรียนรู้ร่วมกัน มีโอกาสปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปราย ซักถามค้นคว้าหาคำตอบภายในกลุ่ม เกิดความพยายามที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายใน
กลุ่มให้กิจกรรมต่าง ๆ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ครูกำหนด ทำให้ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มซึ่งดังที่สอดคล้องกับหลัก
จิ ต วิ ท ยาทางสังคมที ่ก ล่า วว่า การทำงานร่ว มกั นจะก่ อ ให้ เกิ ด ผลสัมฤทธิ์ ท ี่ สู งกว่า การทำงานโดยคน ๆ เดี ย ว (ชาญชัย
อาจิณสมาจาร. 2533: 20) และสอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจภรณ์ รอดสุขเจริญ (2560) ที่เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Jigsaw เรื่อง คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา อำเภอทับคล้อ จังหวัด
พิจิตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 37 คน ซึ่งได้โดยวิธีการสุมตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random sampling)
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ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เช่นเดียวกับงานวิจัยของธีรวัฒน์ ผิวขม (2554) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรี ยนและหลัง
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาตาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล และ
อุบลวรรณ ส่งเสริม (2563) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังการจัดการเรียนรู้กับเกณฑ์ ผลการวิจัยพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบหลังเรียน พบว่ามีนักศึกษาร้อยละ 59.10 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์
(คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับ 15 คะแนน) และสุวัทนา สงวนรัตน์ (2558) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบจิ๊กซอว์ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ รายวิชา EDCI201 การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบจิ๊กซอว์ กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ จำนวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบจิ๊กซอว์ กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ผลการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
พบว่า นักศึกษาสามารถสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 87.00 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ด้วยเหตุดังกล่าว
จึงเป็นการสนับสนุนผลการวิจัยที่ว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาเคมี เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70
เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่ว มมือ เทคนิ คจิ๊กซอว์
กับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่ วมมือ ด้วยเทคนิค
จิ๊กซอว์มากกว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ มีค่าเฉลี่ยรวมทุก
ด้านเท่ากับ 4.85 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.15 มีค่าระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสูงกว่าสมมติ ฐาน
ที่ตั้งไว้ คือ ในระดับมาก โดยในการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์
แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านผู้สอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่ 2 บรรยากาศในชั้นเรียน มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่ 3 ด้านเนื้อหา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่ 4 ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ มี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และด้านที่ 5 ด้านการวัดและประเมินผล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ
วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล และอุบลวรรณ ส่งเสริม (2563) ได้ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาเคมีที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ พบว่า มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ฝึกการหาความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้วิธีการ
สอนแบบร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างเพื่อน ฝึกการทำงานเป็นกลุ่มและทำงานเป็นทีม ได้ฝึกความรับผิดชอบ
เนื่องจากต้องทำงานที่ตนเองได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ เช่นเดียวกับงานวิจัยของเบญจภรณ์ รอดสุขเจริญ (2560) ได้พัฒนา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Jigsaw เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่ว มมือ เทคนิค
Jigsaw กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา อำเภอทับคล้อ จังหวัด
พิจิตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 37 คน ซึ่งได้โดยวิธีการสุมตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random sampling)
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจในการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น หลังการ
ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Jigsaw ในระดับมาก ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยจิ๊กซอว์เป็นวิธีการเรียน
ที่สร้างประสบการณ์ที่มีความสุข ส่งเสริมสนับสนุนการทำงานของสมองให้เปิดรับพร้อมสำหรับการเรียนรู้ เป็นอีกแนวทางหนึ่ง
ที่จะช่วยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

265

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 4

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1) เพื่อทำให้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเคมี เรื่อง
ปริมาณสารสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 โรงเรียนอุตรดิตถ์ มีประสิทธิภาพ ควรนำไปต่อยอด และปรับปรุง
ให้ดีขึ้น
2) ควรทำการปฐมนิเทศนักเรียนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดกิจกรรม เพื่อให้สามารถปฏิบั ติได้
ถูกต้องและไม่เกิดปัญหา ตลอดชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการร่วมมือช่วยเหลือกันเพื่อสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้
3) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ เป็น อีกหนึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้เวลาค่อนข้างมาก
ในการดำเนินการ ผู้เรียนและผู้สอนควรมีข้อตกลงกันในเรื่องของเวลากระชับกิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย การประเมิน
ผู้เรียนไม่ควรเน้นการทดสอบมากเกินไป เพราะนอกจากจะทำให้ระยะเวลาถูกจำกัดให้นอ้ ยลง อาจทำให้กิจกรรมการเรี ยนการ
สอนต้องเร่งรีบและตัวนักเรียนจะเกิดความเครียดจากการทดสอบ
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยในครั้งต่อไป
1) ควรทำการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ
อื่น ๆ หรือในรายวิชาวิทยาศาสตร์อื่น ๆ เช่น ฟิสิกส์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์ เป็นต้น
2) ควรมีโจทย์คำถามที่หลายหลายจากง่ายไปยากเพื่อช่วยเสริมทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาให้มากขึ้น
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับเทคนิคกลุ่มร่วมมือ STAD
เรื่อง วงจรไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับเทคนิคกลุ่ม
ร่วมมือ STAD เรื่อง วงจรไฟฟ้า และ 2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับเทคนิค
กลุ่มร่วมมือ STAD แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับเทคนิคกลุ่มร่วมมือ STAD
อยู่ในระดับที่สูงมาก
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Abstract
The research objectives were to show the result of the learning activities by using the STEM
Education and STAD Cooperative Learning method on the topic of electric circuit, and to study the
satisfaction of Mathayom 3 students at Uttaradit Rajabhat University Demonstration School after learning
through using the STEM Education and STAD Cooperative Learning Method on topic of electric circuit. The
Target was 45 cases of the students in of Mathayom 3 at Uttaradit Rajabhat University Demonstration
School. The research instruments were lesson plans through using the STEM Education and STAD
Cooperative Learning method, the achievement test and the satisfaction questionnaire. The Statistic analysis
were the average value, the standard deviation, and t-test independent.
The research found that 1. the students’ posttest score was higher than the pretest score with
statistically significant difference at 0.05 and 2. the students’ satisfaction was at the high level.
Key Words: STEM Education, Cooperative Learning, STAD, Electric Circuit

บทนำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติความตามมาตรา 22 ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนทุกคนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพความตามมาตรา 24 (1) บัญญัติว่า การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และความตอนหนึ่ง (5) ของมาตราเดียวกันบัญญัติว่า ให้ผู้สอนสามารถใช้การ
วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และความตามมาตรา 30 บัญญัติว่า ให้สถานศึกษาพัฒ นากระบวนการเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละสถานศึกษา จาก
ความตามมาตราดังกล่าวถึงตีความว่า ภายหลังที่ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ใด ๆ ด้วยวิธีและเทคนิคการสอน
วิธีการใดวิธีการหนึ่งแล้ว เมื่อทำการวัดและประเมินผลพบว่ามีผลอย่างใดอย่างหนึ่งคือ จำนวนผู้เรียนทั้งชั้นเรียน จำนวน
ผู้เรียนส่วนมากของชั้นเรียนหรือผู้เรียนจำนวนส่วนน้อยของชั้นเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ผู้สอน
กำหนดขึ้น ผลการประเมินดังกล่าวไม่สามารถลงข้อสรุปว่า ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ผู้สอน
กำหนดและถูกตัดสินให้ “ตก” ในสาระการเรียนรู้นั้น แต่ผู้สอนต้องพึงตระหนักเสมอว่าการที่ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรี ยนรู้ต่ำ
กว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดอาจเป็นเพราะว่าวิธีและเทคนิคการสอนตามที่ผู้สอนนำมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้อาจนั้นไม่
สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ดังนั้น ผู้สอนจึงต้องค้นหาวิธีและเทคนิคการสอนวิธีใหม่ที่เหมาะสมกับ
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน การทำวิจัยของผู้สอนจะใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่า วิธีและเทคนิคการสอนวิธีใหม่ที่ผู้สอน
นำมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นมีผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนหรือไม่อย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการ
และเทคนิคการสอนวิธีเดิม ด้วยเหตุดังกล่าวจึงตอบคำถามว่า ทำไมผู้สอนจึงต้องทำวิจัยทั้งวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน
โรงเรียนสาธิต มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏอุต รดิ ตถ์ จังหวัดอุตรดิต ถ์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คณะผู้วิจัยในฐานะครูทำหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์
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สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ครอบคลุ ม 3
ด้านคือ ด้านความรู้(K) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) สำหรับเกณฑ์การประเมิน ผ่าน
เฉพาะรายบุคคลนั้น นักเรียนแต่ละคนต้องมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตั้งแต่ระดับ ดี ส่วนเกณฑ์การประเมินผ่านรวมทั้งชั้นเรียนนั้น
ต้องมีนักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตั้งแต่ระดับ ดี จากการรวบรวมข้อมู ลผลการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ พบว่า สาเหตุของการที่มีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ ส่วนใหญ่มาจากนักเรียนขาดทักษะความรู้เดิมใน
เรื่องการต่อวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น สับสนในการใช้สัญลักษณ์ จำเป็นต้องปรับกิจกรรมให้น่าสนใจเพื่อที่นักเรียนจะเข้าใจ รู้สึกมี
ส่วนร่วมในการทำงานมากขึ้น
จากการศึกษาการเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา พบว่า เป็นแนวทางการจัดการศึกษารูปแบบหนึ่งที่ช่วย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในปัจจุบันและเพื่อความก้าวหน้าในศตวรรษที่
21 (Diana, L.R. 2012: Online) สะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์(Science)
เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) ซึ่งเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจาก
การขาดแคลนแรงงานคุณภาพทางวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษาจึงเน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานและมีทักษะในการออกแบบและคิดหาวิธีการแก้ปัญหาได้ตาม
สภาพจริง (Patrick. 2018: Online) ผู้เรียนได้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ทำให้
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ การทำงานแบบร่วมมือ สามารถนำความรู้ และทักษะจากการเรียนรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง
ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มคละความสามารถ คือ สมาชิกใน
กลุ่มจะประกอบไปด้วยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ ในระดับ สูง ปานกลาง และต้องพัฒนา โดยสมาชิกแต่ละคน
จะต้องพัฒนาความรู้ของตนเองในเรื่องที่ครูกำหนด เพื่อบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม ทำให้เกิดการช่วยเหลือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างกัน เพื่อให้สมาชิกทุกคนมีค วามรู้ ความเข้าใจเกี ่ยวกั บสิ่ งที่ค รู สอน เนื่องจากความสำเร็จร ายบุ คคลเป็ น
ความสำเร็จของกลุ่มด้วย จากนั้นใช้การทดสอบความรู้เป็นรายบุคคล เปรียบเทียบคะแนนเพื่อดูพัฒนาการของสมาชิกแต่ ละ
คน และรวมคะแนนเป็นกลุ่ ม กลุ่มที่ได้คะแนนมากที ่สุดจะได้ รับ การชมเชยหรือรางวัล ซึ่งจะช่วยให้นัก เรี ยนได้พั ฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับเทคนิคกลุ่มร่วมมือ STAD เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นำมาใช้ในการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลงานใหม่ ๆ และเพื่อพัฒนาให้ผู้เรี ยนเกิด
ทักษะทางสติปัญญาจนนำมาสู่การศึกษาค้นคว้า สืบเสาะหาความรู้ต่าง ๆ การช่วยเหลือแลกเปลี่ยนความคิด เห็นระหว่า งกัน
เพื่อใช้แก้ปัญหาจนบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
สอดคล้องกับในสถานการณ์ป ัจจุ บัน สถานศึ กษาทุกแห่ งจำเป็นต้อ งใช้ เทคโนโลยีในการติดต่อ สื ่อ สาร การเข้าถึงข้อ มู ล
สารสนเทศ การค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ดังนั้นภาครัฐรวมถึงภาคเอกชนต้องช่วยกันดูแล
โรงเรียนที่อยู่ในชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อจะทำให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นได้รับการพัฒนาความรู้ในโลกกว้างอย่าง
ที่แท้จริง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
ร่วมกับเทคนิคกลุ่มร่วมมือ STAD ผลการวิจัยจะทำให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับเทคนิคกลุ่ม
ร่วมมือ STAD เรื่องวงจรไฟฟ้า สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับเทคนิคกลุ่มร่วมมือ STAD เรื่อง วงจรไฟฟ้า

การทบทวนเอกสาร
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับเทคนิคกลุ่มร่วมมือ STAD เรื่อง วงจรไฟฟ้า สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องไว้ตามลำดับต่อไปนี้
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM
สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่
เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการทำงาน ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการกับชีวิตจริงและการ
ทำงาน การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม ศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่อ งจากทฤษฎีหรือกฎทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฎเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนา ทักษะการ
คิดตั้งคำถามแก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถนำข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับ
ชีวิตประจำวันได้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2558: 18-19) ในประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ
และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการยกระดับ การศึกษา ได้เร่ง
ผลักดันแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ (Science
Technology Engineering and Mathematics: STEM) หรือเรียกว่า “สะเต็มศึกษา” สะเต็มศึกษามุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมหรือโครงงานที่มุ่งแก้ไขปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ และ
เป็นการเตรียมความพร้อ มให้กับ ผู้ เรี ยนในการปฏิบัต ิงานที่ต้อ งใช้องค์ความรู้ และทักษะกระบวนการ ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในภาคการผลิต รวมทั้งนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคต โดยคาดหวังว่าจะช่วยยกระดับผล
การทดสอบต่างๆ เช่น PISA ให้สูงขึ้น ส่งผลให้ประชากรมี คุณภาพและส่งผลให้สามารถแก้ปัญหาของชาติในด้านอื่นๆ ได้
การจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้เรียนเนื้อหาและฝึกทักษะของแต่ละวิชาของสะเต็มแยกกัน การจัดการเรียนรู้แบบนีค้ อื
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เป็นอยู่ทั่วไปที่ครูผู้สอนแต่ละวิชาต่างจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน
ตามรายวิชาของตนเอง (ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ. 2558: 4)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยรูปแบบตามแนวคิด STEM เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีเนื้อหา
ความรู้ และฝึกทักษะของวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีหัวข้อหลักที่ครูทุกวิชากำหนด
ร่วมกันและมีการอ้างอิงถึงความเชื่อมโยงระหว่างวิชานั้นๆ ซึ่งช่วยให้นักเรียนเห็นความเชื่อมโยงของเนื้อหาวิชาต่าง ๆ กับสิ่งที่
อยู่รอบตัว
การจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคกลุ่มร่วมมือ STAD
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD เป็นวิธีการเรียนแบบกลุ่มวิธีหนึ่งที่สมาชิกต่างระดับความสามารถจะได้ทำงาน
ร่วมกัน โดยที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม นอกจากนี้การเรียนตามวิธีนี้จะเป็นการช่วยเสริมสร้า งทักษะทางสั งคม
ให้กับผู้เรียน อันจะส่งผลต่อการปรับบุคลิกภาพ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
(ปิยะภรณ์ สาริบูรณ์. 2553: 18)
การจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคกลุ่มร่วมมือ STAD เป็นรูปแบบการสอนแบบร่วมมือที่ Robert Slavin และคณะได้
พัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุดและใช้กันแพร่หลายที่สุดเหมาะสำหรับ ครูผู้สอนที่เลือกใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ซึ่งการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์มีลำดับขั้นตอน ดังนี้
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1. ขั้นนำเสนอบทเรียน (Class Presentations) ครูเป็นผู้สอนความรู้แก่นักเรียนทั้งชั้นก่อนโดยใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ประกอบในการสอน เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจเรียน
2. ขั้นทำงานร่วมกันเป็นทีม (Teams) แต่ละทีมประกอบด้วยสมาชิกประมาณ 5 คน มีระดับความสามารถสูง ปาน
กลาง และต่ำ คละกัน หน้าที่สำคัญของทีมก็คือการปรึกษาหารือ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ช่วยกันศึกษาหาความรู้
แก้ปัญหาร่วมกันการทำงานเป็นทีม นับเป็นหัวใจของการเรียนแบบเทคนิคกลุ่มร่วมมือ เน้นให้สมาชิกรับผิดชอบการเรียนของ
ตนให้ดีที่สุดเพื่อความสำเร็จของทีม นอกจากนี้ การทำงานเป็นทีมทำให้นักเรียนมีความผูกพันซึ่งกันและกัน มีการยกย่องให้
ความเคารพและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันตลอดจนก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ๆ ทีมอื่น
3. ขั้นการทดสอบย่อย (Quizzes) เมื่อจบบทเรียนแต่ละบทครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบสั้น ๆ โดยให้นักเรียนทำ
เป็นรายบุคคลช่วยเหลือกันไม่ได้ การทดสอบย่อยนี้ช่วยในการพิจารณาว่านักเรียนมีการปรับปรุงตนเองให้ดี ขึ้นกว่า ที่ ผ่านมา
หรือไม่
4. ขั ้ น ปรั บ ปรุ งคะแนน (Improvement Scores) ครู ต รวจผลการสอบของนั ก เรี ย นพิ จ ารณาผลเป็ น คะแนน
รายบุคคลและคะแนนเฉลี่ยของทีม ขั้นนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนแต่ละคนประสบผลสำเร็จ โดยการปรับปรุงการเรียนของ
ตนให้ดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อทำให้คะแนนในทีมของตนเองสูงขึ้นด้วย
5. ขั้นสร้างความประทับใจ (Team Recognition) ครูให้รางวัล โดยการกล่าวคำชมเชยหรือให้คะแนนพิเศษ หรือ
มอบใบประกาศนียบัตรยกย่องชมเชย สำหรับทีมที่ทำคะแนนเฉลี่ยได้สูงขึ้นกว่าครั้งก่อนนี้เป็นการเสริมแรงให้นักเรียนการ
เสริมแรง เป็นสิ่งสำคัญในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความประทับใจ และสนใจเรียนยิ่งขึ้น
การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และทำงาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน สมาชิกในกลุ่ม มีการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน โดยผู้เรียนที่เก่งกว่าจะคอยช่วยเหลือผู้เรียนที่อ่อนกว่า ดังนั้นการเรียนแบบร่วมมือกันจึงมีความหมายมากกว่าการจัด
กลุ่มผู้เรียนมาทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย เนื่องจากการเรียนแบบร่วมมือกันนั้นเป็นการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อกลุ่ม สมาชิกในกลุ่ม
มีการแสดงความคิดเห็น ยอมรับและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้ผู้เรียนรู้จักการทำงานเป็นทีม
และยังเป็นการพัฒนาทักษะทางสังคมของผู้เรียนอีกด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค
STAD จะส่งผลดีต่อผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและทำให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์
จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
ร่วมกับเทคนิคกลุ่มร่วมมือ STAD พบว่าเป็นการจัดการเรียนที่เหมาะสมกับพัฒนาการ ความต้องการและความสนใจของ
ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทุกขั้นตอน ในระบบการทำงานแบบกลุ่มที่แบ่งหน้าที่แต่
ละคนภายในกลุ่มอย่างชัดเจน มีการบูรณาการใช้ความรู้ที่หลากหลาย คือ (1) วิทยาศาสตร์ (2) เทคโนโลยี (3) การออกแบบ
เชิงวิศวกรรม และ (4) คณิตศาสตร์ เข้าด้วยกัน ในกิจกรรมมีการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าและแสวงหาคำตอบด้วย
ตนเอง มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน ทั้งในลักษณะของผู้นำ และผู้ตาม ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสได้
พัฒนาศักยภาพของตนเอง ส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบ สามัคคี และสร้างแรงจูงใจในการเรียน ลดความรู้สึกเบื่อหน่ายใน
การเรียนคิดค้นหาวิธีแก้ปัญหาและค้นหาคำตอบจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่หลากหลาย รวมถึงครูและนักเรียนร่วมกัน อภิปราย
ในเนื้อหาที่เรียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิด อย่า งมีวิจ ารณญาณและ
ความพึงพอใจต่อวิชาวิทยาศาสตร์
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ปัญหานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์
ขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา
เทคนิคกลุ่มร่วมมือ STAD

การจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดสะ
เต็มศึกษาร่วมกับ
เทคนิคกลุ่ม
ร่วมมือ STAD
เรื่อง วงจรไฟฟ้า
สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง
วงจรไฟฟ้า
2. ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับ
เทคนิคกลุ่มร่วมมือ STAD

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) โดยใช้แผนการทดลองแบบ One
Group Pretest-Posttest Design มีรายละเอียดดังนี้
ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 45 คน
ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับเทคนิคกลุ่มร่วมมือ STAD เรื่อง
วงจรไฟฟ้า
ตัวแปรตาม ได้แก่
2.1 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เรื่อง วงจรไฟฟ้า ที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับ
เทคนิคกลุ่มร่วมมือ STAD
2.2 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง วงจรไฟฟ้า ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
ร่วมกับเทคนิคกลุ่มร่วมมือ STAD
ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยนี้ เป็นเนื้อหากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 (ปรับปรุง 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ มาตรฐานที่ 2.3 ตัวชี้วัดที่
ว 2.3 ม.3/5 เรื่อง วงจรไฟฟ้า เนื้อหาประกอบด้วย เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าแสดงการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมและขนาน
ขอบเขตด้านระยะเวลาและสถานที่
ในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ ดำเนินการ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐอำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 7 แผน (14 ชั่วโมง) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM ร่วมกับเทคนิค
กลุ่มร่วมมือ STAD ผู้สอนได้ออกแบบกิจกรรมตามแนวทางการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design) โดยจัดกลุ่ม
นักเรียน แบบคละผลสัมฤทธิ์ประกอบด้วยสมาชิกที่มีระดับความสามารถสูง ปานกลาง และต่ำ กิจกรรมประก อบด้วย 6
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ระบุปัญหาหรือความต้องการ หมายถึง ผู้สอนสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนมองเห็นปัญหา แล้วให้ผู้เรียนทำ
ความเข้าใจสิ่งที่เป็นปัญหา เพื่อกำหนดขอบเขต โดยครูให้ความรู้เพิ่มเติม
ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิด ที่ เกี่ยวข้อ งกับปั ญหา หมายถึง ผู้เรียนแต่ละทีมสืบ ค้นและรวบรวมข้อ มูลที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับปัญหานั้น ๆ ได้ปรึกษาหารือ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ช่วยกันศึกษาหาความรู้ แก้ปัญหา
ร่วมกัน ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ชั้นที่ 3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาหรือความต้องการ หมายถึง ผู้เรี ยนแต่ละทีมใช้ข้อมูลจากการสืบค้นร่วมกันมา
ออกแบบชิ้นงาน โดยร่างแบบชิ้นงาน
ขั้นที่ 4 วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหาหรือความต้องการ หมายถึงผู้เรียนแต่ละทีมกำหนดลำดับขั้นตอนของการ
สร้างชิ้นงานหรือวิธีการ
ขั้นที่ 5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน หมายถึง ผู้เรียนดำเนินการทดลองตาม
วิธีการหรือสร้างชิ้นงาน พร้อมประเมินผลงานว่าเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบสั้น ๆ โดยให้นักเรียน
ทำเป็นรายบุคคลช่วยเหลือกันไม่ได้ การทดสอบย่อยนี้ช่วยในการพิจารณาว่าควรมีการปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นหรือไม่
ขั้นที่ 6 นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา หมายถึง การนำเสนอแนวคิดและขั้นตอนการแก้ปัญหาให้ ผู้อื่นเข้าใจ แล้วการกล่าว
คำชมเชยหรือให้คะแนนพิเศษ หรือมอบใบประกาศนียบัตรยกย่องชมเชย สำหรับทีมที่ทำคะแนนเฉลี่ยได้สูงขึ ้นเป็น การ
เสริมแรงให้นักเรียน กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความประทับใจ และสนใจเรียนยิ่งขึ้น
ซึ่งหาคุณภาพเครื่องมือจากการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่านโดยใช้แบบประเมินชนิดมาตรส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) มีผลการประเมินทุกแผนการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย (x ̅) โดยรวมเท่ากับ 4.31 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.60 มีความเหมาะสมมาก
2. แบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธิ ์ท างการเรี ยนวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ จำนวน 20 ข้อซึ่งหาคุณภาพเครื่อ งมือจากการ
ตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67-1.00 และ
ทดลองใช้ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ค่าคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ความยากง่าย เท่ากับ 0.37-0.73 ค่าอำนาจการจำแนก 0.23-0.47
ค่าความเชื่อมั่น 0.75
3. ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่มีต่อการ
ทดลองใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับเทคนิคกลุ่มร่วมมือ STAD จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง วงจรไฟฟ้ามี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.34
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ชี้แจงนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนได้เตรียมตัวล่วงหน้า
2. ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม เท่ากับ 20 คะแนน
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับ
เทคนิคกลุ่มร่วมมือ STAD ตามแผนที่กำหนด
4. ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 20 ข้อ
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5. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโดยใช้แบบวัดความพึงพอใจ จำนวน 13 ข้อ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูป โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และค่าสถิติ (T-test)
เกณฑ์ประเมินระดับความพึงพอใจของนักเรียน วิเคราะห์ด้วยช่วงระดับค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจที่ระดับมากสุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจที่ระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจที่ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจที่ระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจที่ระดับน้อยสุด

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มร่วมกับเทคนิคกลุ่มร่วมมือ STAD เรื่อง วงจรไฟฟ้า
จากการนำแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับเทคนิคกลุ่มร่วมมือ STAD ไปใช้จัดการเรียนรู้ให้กบั
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามแผนที่กำหนด ปรากฏผลการศึกษาดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังใช้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนารูปแบบทางการเรียนรู้ เรื่อง วงจรไฟฟ้า
การทดสอบ

n

̅
𝐗

S.D.

t

dt

Sig

ก่อนเรียน
หลังเรียน

45
45

6.78
16.24

3.04
2.15

22.04*

44

0.00*

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วงจรไฟฟ้า ก่อนเรียนและหลังเรียนรายวิชา วิทยาศาสตร์ ตาม
แนวคิด STEM ร่วมกับเทคนิคกลุ่มร่วมมือ STADสำหรับนักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนโดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ6.78
คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ3.04 คะแนน หลังจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM ร่วมกับเทคนิคกลุ่มร่วมมือ
STADเรื่อง วงจรไฟฟ้า นักเรียนมีความสามารถในการทำแบบทดสอบหลังเรียนโดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ16.24 คะแนน ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.15 คะแนน ซึ่งพบว่านักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
STEM ร่วมกับเทคนิคกลุ่มร่วมมือ STADรายวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้าสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ .05
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ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตาม
แนวคิด STEM ร่วมกับเทคนิคกลุ่มร่วมมือ STAD เรื่อง วงจรไฟฟ้า
จากการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเมื่อสิ้นสุดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่ว มกับ
เทคนิคกลุ่มร่วมมือ STAD ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามแผนที่กำหนด ปรากฏผลการศึกษาดังนี้
ตาราง 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะ
เต็มศึกษาร่วมกับเทคนิคกลุ่มร่วมมือ STAD รายวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า ตามความคิดเห็นของนักเรียน
ข้อคำถาม
S.D.
ระดับ
𝑥̅
1. ครูมีการเตรียมการสอน
2. การจัดบรรยากาศห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนการสอน
3. เอกสารใบงานมีขนาดตัวอักษรที่เหมาะสมและชัดเจน
4. เอกสารใบงานอ่านแล้วมีความเข้าใจในกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ
5. เอกสารใบงานมีภาพประกอบที่ชัดเจน
6. เวลาในการปฏิบัตกิ ิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้
7. กิจกรรมการเรียนรู้ได้เน้นการปฏิบัติงานกลุ่มและมีการปฏิบัติงานด้วย
ตนเองอย่างชัดเจน
8. กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นกั เรียนแยกแยะประเด็นปัญหา วางแผนการหา
คำตอบ และสามารถหาคำตอบได้
8. กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นกั เรียนแยกแยะประเด็นปัญหา วางแผนการหา
คำตอบ และสามารถหาคำตอบได้
9. นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกลุ่มอย่างเต็มความสามารถ มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นในกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างอิสระ
10. นักเรียนอยากให้มีการเรียนด้วยชุดกิจกรรมในหน่วยการเรียนอื่น ๆ
11. นักเรียนอยากให้มีการเรียนด้วยชุดกิจกรรมในหน่วยการเรียนอื่น ๆ
12. เนื้อหาที่สอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง
13. การประเมินผลมีการประเมินผลการเรียนของนักเรียน เป็นรายบุคคล
และของกลุ่ม
รวม

4.40
4.27
4.23
4.30
4.17
4.30
4.33

.621
.583
.568
.596
.648
.596
.547

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.40

.621

มากที่สุด

4.40

.621

มากที่สุด

4.30

.596

มากที่สุด

4.37
4.67
4.43
4.29

.615
.564
.495
.805

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.34

.604

มากที่สุด

จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตาม
แนวคิดSTEM ร่วมกับเทคนิคกลุ่มร่วมมือ STAD เรื่อง วงจรไฟฟ้า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อคำถามที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด 3 ลำดับแรกได้แก่ นักเรียน
อยากให้มีการเรียนด้วยชุดกิจกรรมในหน่วยการเรียนอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.67 ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.56
เนื้อหาที่สอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ0.49 กิจกรรมการ
เรียนรู้ทำให้นักเรียนแยกแยะประเด็นปัญหาวางแผนการหาคำตอบ และสามารถหาคำตอบได้ และ ครูมีการเตรียมการสอนมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ4.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.61
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อภิปรายผล
จากการดำเนินการวิจัยผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับเทคนิคกลุ่มร่วมมือ STAD เรื่อง
วงจรไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีประเด็นที่จะนำมาอภิปรายผล
ดังนี้
1. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับเทคนิคกลุ่มร่วมมือ STAD เรื่อง วงจรไฟฟ้า สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ 0.05 ทั้งนี้อาจ
เนื่องจาก ผู้วิจัยได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับเทคนิคกลุ่ม
ร่วมมือ STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดำเนินการตามขั้นตอน รวมทั้งได้ศึกษาค้นคว้า วิเ คราะห์จุดหมาย
สมรรถนะการเรียนรู้ รวมถึงขอบเขตของเนื้อหาสาระ การพิจารณาคาบเวลาเรียนและวิเคราะห์ ความรู้ความสามารถของ
ผู้เรียนตลอดจนการทำความเข้าใจโครงสร้างของหลักสูตร จัดวางโครงสร้างตามรายละเอียดของสาระการเรียนรู้ที่หลักสูตร
กำหนดไว้ จึงเป็นแนวคิดหนึ่งที่มีส่ วนช่วยในการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Scott (2012) ได้
ศึกษาการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 10 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา โดยการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM) โดยพยายามที่จะเตรียมนักเรียนให้ดี ขึ้นสำหรับการประกอบอาชีพในสาขา STEM
ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่านักเรียนที่เข้าเรียนหลักสูตรที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับ STEM มีประสิทธิภาพในการแก้ปั ญหาใน
ชีวิตประจำวันดีกว่านักเรียนในสถาบันเดียวกันที่เรียนหลักสูตรที่แตกต่างกันไป นักเรียนที่ได้รับโอกาสและการสนับสนุนให้เข้า
เรียนในหลักสูตร STEM จะได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และฝึกงานจริงหรือทำโครงงานสักชิ้นหนึ่งขึ้นมาเพื่อใช้ในการทำเรื่อง
ขอสำเร็จการศึกษาจึงสามารถสำเร็จการศึกษาได้ นอกจากนี้ยังพบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของพลศักดิ์ แสงพรมศร, ประสาท
เนืองเฉลิม และปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล (2558: 401-418) ที่ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้น บูรณาการ และเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษากับแบบปกติ ผลการเปรียบเทียบพบว่า1) นั กเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ และเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และ2) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษามีผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ และเจตคติต่อการเรียนวิชาเคมี สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ว่าผู้เรียนที่ได้รับการสอนด้วยเทคนิ คการสอน STEM มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์หลังการทดลองสูงขึ้น เนื่องจากการใช้เทคนิคการสอนแบบสะเต็มศึกษาร่วมกับเทคนิคกลุ่ม
ร่วมมือ STAD เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้สอนมีโอกาสในการปรึกษาหารือช่วยเหลือกันการค้นหาคําตอบที่สงสัย การร่วมกัน
อธิบาย อภิปรายสรุปข้อค้นพบ และเนื้อหาร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนวิธีนจี้ ึงเหมาะต่อการใช้เพือ่
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ มศึกษาร่วมกับเทคนิคกลุ่ม
ร่วมมือ STAD เรื่อง วงจรไฟฟ้า พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.34 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ0.60 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ เนื่องมาจากรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้
รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับเทคนิคกลุ่มร่วมมือ STAD ผู้เรียนเกิดปฏิสัมพันธ์ร่วม
ขณะทำกิจกรรมการเรียนรู้ ให้นักเรียนเกิดข้อสงสัยและอยากที่จะค้นหาข้อมูลและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับ
ดารารัต น์ ชั ย พิ ลา (2558: 77-85) พบว่ า การสอนแบบ STEM ช่ ว ยให้ นักเรีย นมีค วามสามารถในการแก้ป ัญ หาอย่าง
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ระหว่างเรียนร้อยละ 88.35 ซึ่งอยู่ในระดับดี เนื่องจากนักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มี
กระบวนการทำงานที่เป็นระบบขั้นตอนด้วยการทำโครงงาน ได้ใช้ความรู้จาก ศาสตร์สาขาทั้ง 4 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน และนักเรียนมี
277

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 4
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น โลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และมีค วาม
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การแก้ปัญหาด้วยวิธีการเดิม ๆ มักใช้ไม่ได้ผล จึงจำเป็นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เข้ามาช่วยในการ
แก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จึงมีความจำเป็นสำหรับผู้เรียนทุกคนเพราะความคิดสร้างสรรค์จะ
ช่วยให้มองเห็นโอกาสที่จะนำไปสู่การค้นพบสิ่งใหม่การประดิษฐ์คิดค้น และก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ที่ไม่หยุดยั้งการมีความคิด
สร้างสรรค์จะทำให้ผู้เรียนแก้ปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาได้อย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันทุกอาชีพต้องการคนที่มีความคิดสร้างสรรค์
เพราะโลกของการแข่งขันทำให้ต้องมีการพัฒนาสิ่งต่างๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง ทุกหน่วยงานต้องพัฒนาตนเองเพื่อปรั บปรุ งผลงาน
หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ดีขึ้นกว่าเดิมอยู่เสมอเพื่อพร้อมก้าวเข้าสู่อนาคต และเป็นเหตุผลประกอบที่การศึกษาในยุคปัจจุบันต้อง
ใช้สะเต็ม เนื่องจากประเทศไทยขาดกำลังคนด้านสะเต็มที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสอดคล้องกับRosie
Clarke ( 2020: Online) การทำงานร่วมกันของการค้นพบและการสำรวจนวัตกรรมการออกแบบซึ่งรวมชุดทักษะในวิชาต่างๆ
เช่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ สถิติแตกต่างกันไป แต่เส้นทางอาชีพ STEM กำลังขยาย
ตัวอย่างรวดเร็ว การศึกษาหนึ่งของ Pew Research Center พบว่าการจ้างงาน STEM เพิ่มขึ้น 79 เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ปี 1990
ในขณะที่รายงานของรัฐบาลออสเตรเลียคาดการณ์ว่าการเปิดงาน 75 เปอร์เซ็นต์จะต้องใช้แรงงานที่มีทักษะ STEM ภายในปี
2026 ดังนั้นนักเรียนยังเห็นวิ ทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เป็นเรื่อ งไกลตัว และขาดแรงบันดาลใจในการเรียนวิท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ นักเรียนรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง มีชิ้นงานที่สร้างสรรค์ ออกแบบด้วยตนเอง และพบว่าผู้เรียนมี ความต้อ งการที่
อยากจะทำชุดกิจกรรมในเรื่องต่อ ๆ ไปและผู้สอนได้เรียงลำดับความยาก – ง่าย จากแบบที่ง่ายไปหาข้อที่ยากและมีความ
ซับซ้อนขึ้น ส่งผลให้นักเรียนมีความสุขและพร้อมที่จะเรียนรู้ในเนื้อหาถัด ๆ ไป และสอดคล้องกับงานวิจัยของนัสรินทร์ บือซา
(2557, 5) ที่ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหกสะเต็มศึกษา (STEM Education) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น
ชีววิทยา ความสามารถในการแก้ปัญหาและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกาเรียนรู้ตามแนวคิดดสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) อยู่ในระดับมาก และงานวิจัยของ ธนิสา กองเพ็ชร (2561: 59) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบทางการ
เรียน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ความคล้าย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา โดย
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ STAD พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือความพึ งพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ และการศึกษาวิจัย
ดังนี้
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ครูผู้สอนควรมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การสอนตามขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษาร่วมกับเทคนิคกลุ่มร่วมมือ STAD เพื่อให้การสอนดำเนินการได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ควรนำแผนการจัดการเรียน รู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับ
เทคนิคกลุ่มร่วมมือ STAD มาใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทั้งนี้เพราะแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด สะเต็ มศึกษา
ร่วมกับเทคนิคกลุ่มร่วมมือ STAD นี้สามารถช่วยให้ผู้สอนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้นได้
3. ครูผู้สอนควรมีความเข้าใจในวิธีการจัดการเรียนรู้แบบตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับเทคนิคกลุ่มร่วมมือ STAD
โดยการศึกษาเนื้อหา กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และวิธีสอนที่เหมาะกับผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล

278

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 4
และเตรียมความพร้อมที่เป็นผู้ที่เอื้อต่อการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน เพื่อให้เกิดการจัดการเรียนรู้ด้วย แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับเทคนิคกลุ่มร่วมมือ STAD ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทำการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรม ร่วมกับเทคนิคการสอนในรูปแบบอื่น ๆ กับ
ศาสตร์สาขาอื่น ๆ เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ศิลปะ เป็นต้น
2. ควรมีการเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนรู้แบบตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับเทคนิคกลุ่มร่วมมือ STAD กับ
รูปแบบอื่นๆ ควบคู่เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมกับนักเรียนมากที่สุด เช่น การใช้ปัญหาเป็นฐาน, CICP model, PODS เป็นต้น
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการรับรู้จากประสบการณ์เดิมวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ
นักศึกษาครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้วิจัยเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นักศึกษาครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป ชั้นปีที่ 1 จำนวน 17 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ 1) แบบประเมินผู้เรียนรายบุคคล 2) แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 3)
แบบสอบถามปลายเปิด
ผลการศึกษา
พบว่าเมื่อพิจารณาข้อมูลจากการเก็บข้อมูลทั้ง 3 แบบ ได้แก่ แบบประเมินผู้เรียนรายบุคคล แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้างและแบบสอบถามปลายเปิด พบว่าการรับรู้จากประสบการณ์เดิมในการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้นมีปัจจัย
มากมายที่ส่งผลต่อการเรียนฟิสิกส์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดได้แก่ปัจจัยด้านความรู้
ความสามารถและประสบการณ์เดิม ซึ่งพบว่านักศึกษาให้ข้อมูลตรงกันในประเด็นเกี่ยวกับการเรียนวิชาฟิสิกส์ว่าจะต้อ งฝึกคิด
คำนวณ ฝึกแก้โจทย์ปัญหา และควรที่จะมีการทบทวนความรู้เดิมในระดับมัธยมปลาย
คำสำคัญ: การรับรู้จากประสบการณ์เดิม ฟิสิกส์ นักศึกษาครู
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Abstract
This research aimed to study the perception prior knowledge in physics at the
Senior High School level of pre-service teacher in general science. . The researcher selected the specific
target group: 17 students. Research instruments included 1) Individual student evaluation, 2) interviews
form, 3) a questionnaire. The results of this study were based on three types of data collection: individual
student assessment, interview and open questionnaire. It is found that the perception of old experiences
in high school education has many factors that affect the physics students of general science. The most
influential factors are the factors of knowledge, ability and experience. It was found that the students gave
the same information on the subject of learning physics that they need to practice calculating. Solving
problems and it should be reviewed at the high school level.
Keywords: perception prior knowledge, physics, pre-service teacher

บทนำ
ฟิสิกส์เป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ ที่มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ และมีเป้าหมาย
เช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์ คือ ผลผลิตที่เป็นตัวความรู้ และกระบวนการที่ให้ได้มาซึ่งความรู้ ความรู้ในทางฟิสิกส์สามารถ
นำไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ต ่า งๆ ในธรรมชาติ ความรู้ทางฟิ สิก ส์เป็น พื ้นฐานในการพัฒนาประเทศ ด้านเกษตรกรรม
อุตสาหกรรมการแพทย์ การสื่อสาร การคมนาคม ตลอดจนการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างเครื่องอำนวยความสะดวก
ในชีวิตประจำวัน ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้น การมีความรู้ทางฟิสิกส์เป็นส่วนหนึ่งของการมีความรู้ ความเข้าใจใน
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ที่ประกอบด้วย 1) ความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ 2) ความเข้าใจกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และ 3) ความเข้าใจในผลกระทบของวิทยาศาสตร์ต่อสังคม แต่การที่จะมีความรู้ฟิสิกส์ต้องอาศัยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งตัวความรู้ที่ถูกต้องและใช้การทดลองเพื่อช่วยอธิบายสิ่งที่เป็ น
นามธรรมให้เป็นรูปธรรม เพื่อทำ ให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจได้ (Gallagher, et al. 1995: 136) ดังนั้นการที่จะทำ ให้บุคคล
มีความรู้ ความเข้าใจวิทยาศาสตร์ในวิชาฟิสิกส์ ทั้งส่วนที่เป็นความรู้ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จึงต้องใช้วิธีการเรียนรู้
ที่เหมาะสมเพื่อปลูกฝังให้เกิดลักษณะดังกล่าว
นักศึกษาครูจะต้องเป็นผู้ที่สามารถทำหน้าที่ให้ความรู้ สามารถจัดการเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ต ลอดจน
ให้การอบรมบ่มนิสัยให้แก่ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนนักศึกษาครูต้องเป็นผู้มีความรู้ค วามสามารถในการ
ร่วมคิดร่วมใจร่วมทำกับคนในชุมชนในสังคมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการหล่อหลอมเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกัน
อย่ า งเต็ มตามศั กยภาพของผู ้ เรี ยนแต่ละคนเพื ่ อการดำรงตนให้ อยู่ ในสั งคมอย่ างมี คุ ณภาพ และนั ก ศึ กษาครูสาขาวิชา
วิ ท ยาศาสตร์ ท ั่ วไป ต้ อ งมี ค วามรู ้ค วามสามารถด้ านการปฏิบ ั ติ การสอนในชั ้ นเรี ย น โดยเฉพาะเนื้ อ หาวิ ช าพื้ นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ฯลฯ ซึ่งนักศึกษาจะต้องเข้าใจเนื้อหาเชิงลึกและสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนใน
ระดับมหาวิทยาลัยไปใช้ในการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนต่อไป ในทางกลับกันการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ให้ได้ดีนั้น ผู้เรียน
จะต้องมีประสบการณ์เดิมจากโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาเพื่อต่อยอดความรู้เดิมให้มากขึ้ น
ประสบการณ์ คือ สิ่งที่เรารับรู้ พบเห็น มีความหมาย และจดจำไว้ใช้ ได้แก่ ความเชื่อ ค่านิยม ภาษา ความรู้ สถานะ
ทางสังคม ทัศนคติ บุคลิกลักษณะ ศาสนาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี อาชีพ ความต้องการ อารมณ์ เป็นต้น เรารับรู้
และตีความหมายสิ่งที่เราประสบโดยอาศัยความหมายจากประสบการณ์ที่เรามีอยู่ หากสิ่งที่เราพบเห็นเป็นสิ่งใหม่ซึ่งเราไม่เคย
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มีประสบการณ์มาก่อน เราก็ทำในสิ่งนั้น มีความหมายได้ด้วยการเลือก (select) เพิ่มเติม (add) บิดเบือน (Distort) หรือ โยง
(relate) สิ่งนั้นให้เข้ากับประสบการณ์ของเรา (ชิดชนก ทองไทย, 2556)
การรับรู้ (Perception) เป็นคำที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับจิตวิทยา สังคม และพฤติกรรมการเรียนรู้ ประไพรัตน์
ไวทยกุล และคณะ (2554) ได้กล่าวว่าการรับรู้เป็นกระบวนการตีความหมายจากสิ่งที่เราสัมผัส เป็นที่ รู้จัก ที่เข้าใจ โดยใช้
ประสบการณ์เดิมช่วยในการแปลความหมาย ได้แก่ ความคิด ความรู้ และการกระทำที่ได้เคยปรากฏแก่ผู้นั้นมาแล้ว และการที่
เราตีความหมายต่อสิ่งหนึ่งอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับว่าเรารับรู้และตีความหมายให้เป็นอย่างไร เพราะแต่ละคนจะตีความหมายจาก
การรับรู้ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ได้รับของแต่ละคน และการเข้าใจความหมายของสิ่งที่เราเห็นแล้ว เอามาขยาย
ความ
กฎแห่งความพร้อม (Low of Readiness) ของธอร์นไดค์ (Thorndike, E. : 1966) หมายถึงสภาพความพร้อม หรือ
ความมีวุฒิภาวะ ของผู้เรียนทั้งทางร่างกาย อวัยวะต่ าง ๆ ในการเรียนรู้ และจิตใจ รวมทั้ง พื้นฐานประสบการณ์เดิม สภาพ
ความพร้อมของหู ตา ประสาท สมอง กล้ามเนื้อ ประสบการณ์เดิมที่จะเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่หรือสิ่งใหม่ตลอดจนความสนใจ
ความเข้าใจต่อสิ่งที่จะเรียน ถ้าผู้เรียนมีความพร้อมตามองค์ประกอบต่าง ๆดังกล่าว ก็จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
จากเหตุผลที่ว่าคนแต่ละคนมีการรับรู้และความพร้อมในการเรียนรู้ต่อสิ่งที่พบเห็นแตกต่างกันเนื่องจากประสบการณ์
เดิมของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน และการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย มีจุดประสงค์เพื่อให้
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักพื้นฐานทางฟิสิกส์ได้ รู้จักวิเคราะห์ คำนวณค่าตัวแปรต่างๆ ทาง
วิทยาศาสตร์กายภาพ เช่น ศึกษาความสัมพันธ์ของการเคลื่อนที่ แรงและสมดุล งานและพลังงาน และเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับศาสตร์ของฟิสิกส์ และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติการสอนในอนาคตนั้น ผู้วิจัยจึงศึกษาการรับรู้ของนักศึกษาครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จาก
ประสบการณ์เดิมวิชาฟิสิกส์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยมุ่งเน้นการศึกษาประสบการณ์การเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อศึกษาวิเคราะห์แยกแยะเกี่ยวกับความพร้อมของผู้เรียนในแต่ละด้าน นำข้อมูลจากการวิเคราะห์เพือ่
ใช้เป็นแนวทางให้ผู้สอนได้จัดเตรียมการสอน สื่อ หรือนวัตกรรม สำหรับดำเนินการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้สอดคล้อง
เหมาะสม ตรงตามความต้องการของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น และหวังว่างานวิจัยนี้จะเป็นแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ของ
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื ่ อ ศึ ก ษาการรั บ รู้ จากประสบการณ์ เดิ มวิ ช าฟิสิ กส์ ร ะดับ มั ธยมศึ กษาตอนปลายของนั กศึ กษาครู สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

การทบทวนวรรณกรรม
การรับรู้ (Perception) หมายถึง การที่มนุษย์นำข้อมูลที่ได้จากความรู้สึกสัมผัส (Sensation) ซึ่งเป็นข้อมูลดิบ
(Raw Data) จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 อันประกอบด้วย ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัสมาจำแนก แยกแยะ คัดเลือก วิเคราะห์
ด้วยกระบวนการทำงานของสมอง แล้วแปลสิ่งที่ได้ออกเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความหมายเพื่อนำไปใช้ในการเรียนรู้ต่อ ไป (แสง
เดือน ทวีสิน, 2545)
ลักษณะสำคัญของการรับรู้ ลักษณะที่สำคัญของการรับรู้มี 6 ประเด็น คือ
1. ต้องมีพื้นฐานข้อมูลหรือความรู้ในเรื่องนั้นมาก่อน (Knowledge Based) หรือถ้าไม่มีความรู้ อย่างน้อยก็ต้องมี
ประสบการณ์เดิมในเรื่องนั้นอยู่บ้าง
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2. จะต้องประกอบด้วยข้อวินิจฉัย (Inferential) ในขั้นตอนของกระบวนการรับรู้ ทั้งนี้เพราะในการรับรู้เรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง มนุษย์ไม่สามารถรับข้อมูลทุกชนิดในเรื่องนั้นพร้อมกันได้ ดังนั้นจึงต้องอาศัยวิธีการวินิจฉัย โดยการตั้งสมมติฐานหรือ
ปะติดปะต่อเรื่องต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้การรับรู้ในสิ่งนั้นเกิดความสมบูรณ์มากที่สุด
3. จะต้องมีความสามารถในการแยกแยะ (Categorical) ลักษณะหรือคุณสมบัติที่สำคัญของข้อมูลนั้นได้อย่างถูกต้อง
ซึ้งในลักษณะนี้จะต้องอาศัยความจำจากประสบการณ์เดิมมาใช้
4. ลักษณะของการรับรู้จะต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง (Relational) ของข้อมูลต่าง ๆ หลายประเภท บทบาทของ
ตนในครอบครัว โลกของงาน และสันทนาการส่วนบุคคล การรับรู้ และการแปลความหมายของสิ่งเร้าขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
ประการ เช่น ความตั้งใจ ความสนใจ ความรู้ ความจำ ประสบการณ์ สภาพ อารมณ์ ความคาดหวัง ความเชื่อ ทัศนคติ
สติปัญญา จิตสำนึก วุฒิภาวะ และสัมพันธภาพกับผู้อื่น
5. กระบวนการของการรั บ รู ้จ ะต้อ งอาศั ยของการดั ดแปลง (Adaptive) ข้ อ มู ลจากประสบการณ์เดิ มมาใช้ให้
เหมาะสมกับแต่ละเรื่องที่กำลังรับรู้อยู่ในขณะนั้น
6. กระบวนการของการรับรู้มักจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการทำงานของสมองในการรับรู้ข้อมูลต่างๆ มีการแปล
ความหมายจากสิ่งที่ได้สัมผัส และเกิดการรับรู้สิ่งเร้านั้นในลักษณะของส่วนรวมที่มีความหมาย
กระบวนการของการรับรู้
กระบวนการของการรับรู้จะต้องประกอบไปด้วยสิ่งเหล่านี้
1. มีสิ่งเร้าที่จะรับเข้าสู่ร่างกายทางประสาทสัมผัสโดยผ่านอวัยวะรับสัมผัสทั้ง 5
2. ประสาทรับสัมผัส รับสิ่งเร้าเข้ามา ซึ่งประสาทสัมผัสและความรู้สึกสัมผัส เช่น หู ตา จมูก ลิ้น ผิวหนัง จะต้อง
สมบูรณ์พอที่จะสัมผัสสิ่งเร้านั้น และส่งต่อไปยังสมองเพื่อแปลความหมาย
3. การแปลความหมายเกิดจากประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิมเกี่ยวกับสิ่งเร้าที่ได้สัมผัสนั้น เกิดการตอบสนองต่อ
สิ่งเร้า เป็นพฤติกรรมต่างๆ ขึ้น
การรับรู้กับการเรียนรู้ การรับรู้กับการเรียนรู้จะต้องเกี่ยวเนื่องควบคู่กันไป มีการรับรู้ก่อนแล้วจึงเกิดการเรียนรู้ หรือ
เพราะมีการเรียนรู้อยู่แล้วจึงทำให้ การรับรู้ง่ายและเร็วขึ้น โดยทั่วไปเราจะพบว่าการรับรู้เป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่ง โดยที่เรา
ทราบมาแล้วว่า การรับรู้ หมายถึง การที่เราได้ทราบว่ารูปร่างลักษณะของสิ่งของต่างๆที่ล้อมรอบตัวเรา จากอวัยวะสัมผัสของ
เราว่าเป็นอะไร มีความหมายอย่างไร หรืออาจกล่าวได้ว่า การรับรู้นั้นเป็นผลของการเรียนรู้บวกกับความรู้ สึกจากการสั มผัส
คนที่มีร่างกายปกติและมีอวัยวะสัมผัสทุกอย่างที่ใช้การได้ดี อวัยวะสัมผัสเหล่านี้ช่วยทำให้คนรู้จักสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้เป็น
อย่างดี แต่การรู้จักสิ่งต่างๆโดยผ่านทางอวัยวะสัมผัสเช่นนี้ จัดเป็นการเรียนรู้ อย่างหนึ่ง มิใช่ว่าพอเรารับสัมผั สจากสิ่ งเร้าแล้ว
เราสามารถจะรับรู้ได้ทันทีว่าสิ่งนั้นๆ เป็นเช่นนั้นหรือมีลักษณะนั้นๆ เลยทีเดียว หากแต่เราจำเป็นต้องเรียน เราจึงจะรับรู้สิ่ง
เหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง
การนำเอาหลักของการรับรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน
ครูควรจะนำหลักของการรับรู้ไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะการรับรู้ที่ถูกต้องเป็น
พื้นฐานสำคัญยิ่งของการเรียนรู้ ก่อนสอนครูควรจะหาวิธีที่จะกระตุ้นให้นกั เรียนเกิดความสนใจที่จะรับรู้สิ่งที่ครูสอน ซึ่งมีปัจจัย
ภายในและภายนอก เช่น
1. สำรวจตัวผู้เรียนก่อนว่ามีปัญหาในด้านการรับรู้หรือไม่ เช่น ปัญหาของอวัยวะรับสัมผัส ปัญหาทางด้านอารมณ์
และปัญหาทางด้านสติปัญญา
2. หาวิธีให้เด็กเกิดความสนใจและเกิดทัศนะคติที่ดีในสิ่งที่ครูสอน โดยการส่งเสริมสิ่งเร้าที่เป็นบทเรียน วิธีสอน การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ง่ายต่อการรับรู้ของเด็ก เช่น การจัดห้องให้ถูกสุขลักษณะ ใช้อุปกรณ์การ
สอนที่ง่ายต่อการรับรู้ เช่น มีภาพประกอบที่ชัดเจน ใช้เสียงที่พอเหมาะ เขียนตัวอักษรเป็นระเบียบชัดเจน
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3. การจัดแบบเรียน ควรเริ่มจากการสร้างพื้นฐานที่เด็กรู้แล้ว หรือเข้าใจแล้ว เพราะในการแปลความหมายในสิ่งที่จะ
รับรู้ต่อไป เด็กต้องอาศัยความรู้เดิม ในการสอนครูต้องรู้พื้นฐานประสบการณ์เดิมของเด็กแต่ละคน มิฉะนั้นในขณะที่เด็กคน
หนึ่งรับรู้ แต่เด็กหลายคนอาจไม่รู้ เพราะขาดประสบการณ์เดิม จึงแปลความหมายไม่ออกในบทเรียนใหม่
4. ความตั้งใจ เจตคติ และอารมณ์มีความสำคัญต่อการรับรู้ ดังนั้นครูจะต้องทำบทเรียนให้น่าสนใจ เช่น ใช้อุปกรณ์ที่
น่าสนใจ มีกิจกรรมและการสอนไม่บีบคั้นทางอารมณ์ พยายามให้เด็กสนุก เพลิดเพลิน และครูควรมีความเป็นกัน เอง และมี
ความยุติธรรม สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เด็กรับรู้ได้ดียิ่งขึ้น
5. จัดให้เด็กมีโอกาสได้รับรู้สิ่งต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการรับรู้ อันเป็นแนวทางการเสริมสร้า งการเรี ยนรู้
ไปด้วย
6. สนใจต่อเด็กที่มีปัญหาต่อการรับรู้ เช่น อวัยวะรับสัมผัสบกพร่อง สายตาสั้น สายตาเอียง หูตึง เด็กที่มีปัญหาด้าน
อารมณ์ หรือด้านสติปัญญา เป็นต้น เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาเป็นรายบุคคลไป
ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน การรับรู้ที่ถูกต้องเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ การรับรู้จะเป็นอย่างไรก็
ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล หรือตัวของนักเรียนแต่ละคน ว่ามีความสมบูรณ์ของประสาทสัมผัส มีความรู้ มีประสบการณ์ มีความพร้ อม
ในการรับรู้อย่างไร ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่ดีมีคุณภาพสำหรับบุคคลนั้นๆ
ทฤษฎีเกีย่ วกับความพร้อม
กฎแห่งความพร้อม (Low of Readiness) ของธอร์นไดค์ (Thorndike, E. : 1966) หมายถึงสภาพความพร้อม หรือ
ความมีวุฒิภาวะ ของผู้เรียนทั้งทางร่างกาย อวัยวะต่าง ๆ ในการเรียนรู้ และจิตใจ รวมทั้ง พื้นฐานประสบการณ์เดิม สภาพ
ความพร้อมของหู ตา ประสาท สมอง กล้ามเนื้อ ประสบการณ์เดิมที่จะเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่หรือสิ่งใหม่ตลอดจนความสนใจ
ความเข้าใจต่อสิ่งที่จะเรียน ถ้าผู้เรียนมีความพร้อมตามองค์ประกอบต่าง ๆดังกล่าว ก็จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ความ
พร้อม จำแนกออกเป็น 3 สภาพ ดังนี้
1. เมื่อบุคคลพร้อมแล้วได้กระทำ ก็จะทำให้เกิดความพึงพอใจ จะเกิดการเรียนรู้
2. เมื่อบุคคลพร้อมที่จะไม่ทำแล้วไม่ได้ทำ ก็จะทำให้ไม่เกิดความพอใจ และไม่ทำให้เกิดการเรียนรู้
3. เมื่อบุคคลไม่พร้อมแล้วต้องทำ ก็ทำให้ไม่พอใจ และจะไม่เกิดการเรียนรู้
องค์ประกอบของความพร้อม
ดาวนิ่ง และแธคเกอร์เรย์ (ทิพพา เดียวประเสริฐ. 2541: 44; อ้างอิงจาก Downing &
Thackerey. 1971: 14-15) ได้แบ่งองค์ประกอบของความพร้อมไว้ 4 กลุ่มดังนี้
1. องค์ประกอบทางกาย ได้แก่ การบรรลุวุฒิภาวะทางร่างกายทั่วไป
2. องค์ประกอบทางสติปัญญา ได้แก่ ความพร้อมด้านสติปัญญา ความสามารถในการรับรู้
และความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล
3. องค์ประกอบทางด้านอารมณ์ แรงจูงใจ และบุคลิกภาพ ได้แก่ ความมั่นคงทางด้าน
อารมณ์ และความต้องการที่จะเรียนรู้
4. องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ประสบการณ์ด้านสังคม
ดังนั้นจะเห็นว่าการรับรู้และความพร้อมมีความสัมพันธ์กันในการพัฒนาผู้เรียน สามารถเชื่อมโยงถึ งประสบการณ์
เดิม ซึ่งได้แก่ ความคิด ความรู้ และการกระทำที่ได้เคยกระทำมาแล้วในอดีต ประสบการณ์เดิมเหล่านี้จะต้องมีปริมาณมาก
และเป็นความรู้ที่ถูกต้อง ชัดเจนแน่นอน ซึ่งช่วยในเรื่องของการตีความหมายจากการรับสัมผัส และเชื่อมโยงกั บความรู้ใหม่
หรือสิ่งใหม่ ที่จะทำให้เกิดทักษะจากการเรียนรู้
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผลการศึกษาประสบการณ์ การเรียนรู้ เดิม
1) ด้านความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์
2) ความพร้อมด้านสติปัญญา
3) ความพร้อมด้านพฤติกรรม
4) ความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ
5) ความพร้อมด้านสังคม

การศึกษาประสบการณ์การเรียนรู้เดิม
การรับรู้ + ทฤษฏีเกี่ยวกับความพร้ อม

วิธีดำเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยการศึกษา
เฉพาะกรณี (Case study method) มีลักษณะเป็นการวิจัยแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ได้เนื้อหาเชิงลึก มีความน่าเชื่อถือและมี
เหตุผล ผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยได้แก่ แบบประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล
และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) และแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้
ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมหลักการ มีคุณภาพ และตรงกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย และเป็นแนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาฟิสิกส์

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้วิจัยเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นักศึกษาครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 1 จำนวน 17
คน

เครื่องมือการวิจัย
1. แบบประเมินผู้เรียนรายบุคคล (ผู้เรียนประเมินตนเอง) แบบประเมินจัดทำขึ้นเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการ
เรียนวิชาฟิสิกส์ในระดับอุดมศึกษา ผู้วิจัยได้ดำเนินการให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย โดยผู้วิจัย
ได้ ด ำเนิ น การปรั บ แก้ ข ้ อ คำถามตามคำแนะนำผู ้ เชี ่ ย วชาญ จำนวน 5 ด้ า น ได้ แ ก่ 1) ด้ า นความรู ้ ค วามสามารถและ
ประสบการณ์ 2) ความพร้อมด้านสติปัญญา 3) ความพร้อมด้านพฤติกรรม 4) ความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ 5) ความ
พร้อมด้านสังคม
2. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง สร้างขึ้นเพื่อสัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงตนเอง
สอดคล้องกับแบบประเมินผู้เรียนรายบุคคล ในประเด็น 5 ด้าน ผู้วิจัยได้ดำเนินการให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เป็นผู้
ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการปรับแก้คำถามตามคำแนะนำผู้เชี่ยวชาญ โดยคลอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ 1)
ด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 2) ความพร้อมด้านสติปัญญา 3) ความพร้อมด้านพฤติกรรม 4) ความพร้อมด้าน
ร่างกายและจิตใจ 5) ความพร้อมด้านสังคม
3.แบบสอบถามปลายเปิด เพื่อสำรวจการรับรู้จากประสบการณ์เดิมของผู้เรียน ผู้วิจัยได้ดำเนินการให้ผู้เชี่ยวชาญ
จำนวน 3 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการปรับแก้คำถามตามคำแนะนำผู้เชี่ยวชาญ มีจำนวน 6
ประเด็น โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้ 1) ด้านสื่อหรือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) ด้าน
วิธีการสอนของครูฟิสิกส์ดีในมุมมองของนักศึกษา 3) ด้านการเรียนเนื้อหาฟิสิกส์ครบตามหลักสูตรหรือไม่อย่างไร 4) ด้านการ
นำความรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาใช้ในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยได้อย่างไร 5) ด้านสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
ฟิสิกส์ของนักศึกษา และ 6) ด้านวิธีการแก้ปัญหาเพื่อการเรียนฟิสิกส์ให้ดีขึ้น
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยศึกษาทฤษฏีเกี่ยวกับการรับรู้ (perception) ในเอกสารต่างๆ
2. ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบประเมิน ผู้เรียนรายบุคคล (ผู้เรียนประเมินตนเอง) แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง และแบบสอบถามปลายเปิด
3. ผู้วิจัยหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยโดยนำแบบประเมินผู้เรียนรายบุคคล (ผู้เรียนประเมินตนเอง) แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง และแบบสอบถามปลายเปิด โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา จำนวน 3 ท่าน
เป็นผู้ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย และดำเนินการปรับแก้ข้อคำถามตามคำแนะนำผู้เชี่ยวชาญ
4. ผู้วิจัยเลือกกลุ่มป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นักศึกษาครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 1 จำนวน 17 คน
5. ผู้วิจัยนำ แบบประเมินผู้เรียนรายบุคคล (ผู้เรียนประเมินตนเอง) แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และแบบสอบถาม
ปลายเปิด ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย
6. นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และสรุปผลการวิจัย

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
1. แบบประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล (ผู้เรียนประเมินตนเอง) วิเคราะห์หาค่าร้อยละการประเมินตนเองโดยวิ เคราะห์
เป็นรายด้าน และนำค่าร้อยละมาเปรียบเทียบเกณฑ์ระดับดังนี้
ค่าร้อยละ 0.01- 20.99 หมายถึง ระดับปรับปรุงเร่งด่วน
ค่าร้อยละ 21.00-40.99 หมายถึง ระดับปรับปรุง
ค่าร้อยละ 41.00-60.99 หมายถึง ระดับปานกลาง
ค่าร้อยละ 61.00-80.99 หมายถึง ระดับดี
ค่าร้อยละ 81.00-100.00 หมายถึง ระดับดีมาก
2. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง มาวิเคราะห์เนื้อหาโดยนับความถี่ของการตอบคำถามและนำมาคำนวณเป็นค่าร้อย
ละของจำนวนผู้เรียน
3. แบบสอบถามปลายเปิด มาวิเคราะห์เนื้อหาโดยนับความถี่ของการตอบคำถามและนำมาคำนวณเป็นค่าร้อ ยละของ
จำนวนผู้เรียน

ผลการวิจัย
1. ผลการประเมินผู้เรียน โดยใช้แบบประเมินผู้เรียนรายบุคคล ตรวจสอบความพร้อมในการเรียนวิชาฟิสิกส์ใน
ระดับอุดมศึกษา พบว่าด้านที่ผู้เรียนประเมินตนเองมากที่สุด ได้แก่ ความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ ผู้เรียนประเมินตนเอง
ระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ 91.37 รองลงมาได้แก่ ความพร้อมด้านสังคม ผู้เรียนประเมินตนเองระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ
84.31 ความพร้อมด้านสติปัญญา และความพร้อมด้านพฤติกรรม ผู้เรียนประเมินตนเองระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ 67.45
ตามลำดับ ด้านที่ผู้เรียนประเมินตนเองน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ผู้ เรียนประเมินตนเองใน
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 58.43
2. ผลการสัมภาษณ์ผู้เรียน สอดคล้องกับผลการประเมินผู้เรียนรายบุคคล ในประเด็นความพร้อมทั้ง 5 ด้าน
เกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงตนเอง พบว่า
2.1 ด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ประเด็นที่ต้องแก้ไขเป็นอันดับแรกคือด้านความรู้พื้นฐานของ
ผู้เรียน คิดร้อยละ 100 ผู้เรียนเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาของตนเองโดยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมต่อจากที่เรียนในระดับ
มัธยมปลาย คิดเป็นร้อยละ 58.82 และวิธีการกลับไปทบทวนความรู้เดิมในระดับมัธยมปลายเพื่อที่จะได้นำความรู้มาเชื่อมโยง
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กับความรู้ในระดับอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 41.18 ประเด็นที่สองคือความสามารถในการแก้ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 94.12
ผู้เรียนเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาของตนเองโดยวิธีการฝึกปฏิบัติทำแบบฝึกหัดให้มากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 66.70 และทำ
ความเข้าใจกับโจทย์ปัญหา คิด เป็นร้อยละ 29.41 ประเด็นที่สามคือด้านความสนใจ/สมาธิในการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ
64.70 ผู้เรียนเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาของตนเองโดยวิธีการตั้งใจเรียนในห้องเรียนให้มากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 23.52
และฝึกนั่งสมาธิ คิดเป็นร้อยละ 11.76
2.2 ความพร้อมด้านสติปัญญา ประเด็นที่ต้องแก้ไขเป็นอันดับแรกคือด้านความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ คิดเป็น
ร้อยละ 76.47 ผู้เรียนเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาของตนเองโดยการฝึกคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเป็นร้อยละ
35.29 และวิธีการคิดนอกกรอบ คิดเป็นร้อยละ 17.65 ประเด็นที่สองความมีเหตุผล คิดเป็นร้อยละ 47.06 ผู้เรียนเสนอแนะ
วิธีการแก้ไขปัญหาของตนเองโดยวิธีการคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 17.65 และวิธีการฝึกคิดอย่างมีเหตุผล คิดเป็น
ร้อยละ 11.76 ประเด็นที่สามคือความสามารถในการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 52.94 ผู้เรียนเสนอแนะวิธีการแก้ไ ขปัญ หาของ
ตนเองโดยการทำความเข้าใจและศึกษาเรื่องที่เรียนให้มากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 17.65 และวิธีการตั้งใจในการเรียนมากขึ้น คิด
เป็นร้อยละ 11.76
2.3 ความพร้อมด้านพฤติกรรม ประเด็นที่ต้องแก้ไขเป็นอันดับแรกคือด้านการแสดงออก คิดเป็นร้อยละ 76.47
ผู้เรียนเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาของตนเองโดยการฝึกพูดและสร้างความมั่นใจในตัวเองให้มากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 35.29
และวิธีกล้าที่จะตอบคำถามอาจารย์ให้มากขึ้น คิดเป็นร้อ ยละ 11.76 ประเด็นที่สองด้านความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร คิดเป็น
ร้อยละ 47.60 ผู้เรียนเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาของตนเองโดยการฝึกฝนตั้งใจและไม่ขี้เกียจ คิดเป็นร้อยละ 41.18 และ
วิธีต้องมีการวางแผนการเรียนให้ชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 5.88 ประเด็นที่สามคือด้านการควบคุมอารมณ์ คิดเป็นร้อยละ 35.29
ผู้เรียนเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาของตนเองโดยวิธีการฝึกสมาธิ และตั้งสติให้มากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 5.88
2.4 ความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ ประเด็นที่ต้องแก้ไขเป็นอันดับแรกคือด้านสุขภาพด้านร่างกายและด้า น
สุขภาพด้านจิตใจ คิดเป็นร้อยละ 5.88 เพราะนักศึกษามีปัญหาสุขภาพได้แก่โรคภูมิแพ้ ผู้เรียนเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหา
ของตนเองโดยการจะดูแลสุขภาพของตนเองให้มากขึ้น เมื่อสุขภาพกายดีขึ้นสุขภาพด้านจิตใจก็จะดีขึ้นด้วย คิดเป็นร้อยละ
5.88 ประเด็นที่สองด้านการเจริญเติบโตสมวัย ผู้เรียนทุกคนมีความเจริญเติบโตสมวัย เพราะทุกคนเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของตนเอง
2.5 ความพร้อมด้านสังคม ประเด็นที่ต้องแก้ไขเป็นอันดับแรกคือด้านการเสียสละและไม่เห็นแก่ ตัว และด้วน
การมีระเบียบวินัยเคารพกฎกติกาในสังคม คิดเป็นร้อยละ 17.65 ผู้เรียนเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาของตนเองโดยฝึกความ
มีน้ำใจให้มากขึ้น และฝึกเคารพกติกาในสังคมให้เป็นนิสัย คิดเป็นร้อยละ 11.76 ประเด็นที่สองด้านการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น
ผู้เรียนทุกคนพบว่าสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี
3. ผลการศึกษาการรับรู้จากประสบการณ์เดิมวิชาฟิสิกส์ ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามปลายเปิด ทำการวิเคราะห์ตามเนื้อหา พบว่า
3.1 ด้านสื่อหรือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
พบว่า 1) โรงเรียนมีศูนย์วิทยาศาสตร์ที่ใช้สำหรับการสนับสนุนการเรี ยนรู้ของนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 แต่พบว่าบาง
โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าไปใช้งานได้ตลอดเวลา เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่หรือครูประจำศูนย์ และโรงเรียนจะเปิด
โอกาสให้นักเรียนเข้ าไปใช้ไ ด้ เมื่อ มีอาจารย์ ผู ้ สอนคอยดู แลให้ คำแนะนำ ในทุกๆ ปี จะเปิดให้ใช้บริการ ในช่ว งสัป ดาห์
วิทยาศาสตร์ 2) โรงเรียนมีสื่อวีดีโอสำหรับใช้ในการประกอบการสอน คิดเป็นร้อยละ 70.58
3.2 ด้านวิธีการสอนของครูฟิสิกส์ดีในมุมมองของนักศึกษา พบว่า 1) กิจกรรมการทดลองในห้องเรียน เรื่องต่างๆ
ของวิชาฟิสิกส์ เป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดความตื่นตัวอยากรูอ้ ยากเห็นและทำให้มองเห็นภาพที่ชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 76.47
และ 2) วิธีการสอนของครูฟิสิกส์ที่ดีรองลงมาได้แก่การยกตัวอย่างประกอบการสอน เนื่องจากทำให้นกั ศึกษาได้ฝึ กคิด คำนวณ
เพื่อให้สามารถเข้าใจมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 35.29
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3.3 ด้านการเรียนเนื้อหาฟิสิกส์ครบตามหลักสูตรหรือไม่อย่างไร พบว่า การเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สอนคลอบคลุมตามหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 และเนื่องจากบางภาคเรียนมีกิจกรรมมากทำให้การสอนบางภาคเรียนไม่
เป็นไปตามหลักสูตร แต่ครูส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการสรุปประเด็นที่สำคัญให้นักเรียน หรือบางครั้งยกไปเรี ยนในภาคเรียนถัดไป
ครูจะปรับวิธีการสอนโดยสรุปให้นักเรียนฟัง
3.4 ด้านการนำความรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาใช้ในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยได้อย่า งไร พบว่า
นักศึกษาให้ความเห็นว่าความรู้ระดับ มัธยมปลายเป็นความรู ้พื ้นฐานที ่สามารถนำมาใช้ในการต่อยอดในการเรี ยนระดั บ
มหาวิทยาลัยได้ คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งจากการเรียนที่ผ่านมานักศึกษาพบว่าระดับมหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอนเนื้อหา
เชิงลึกมากกว่าระดับมัธยม โดยนักศึกษาจะต้องมีการทบทวนมาก่อนเพื่อเชื่อมโยงความรู้เก่าและความรู้ใหม่
3.5 ด้านสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนฟิสิกส์ของนักศึกษา พบว่า 1) พบว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชา
ฟิสิกส์คือการคำนวณเลขทางคณิตศาสตร์ ส่งผลให้นักศึกษาเรียนฟิสิกส์ไม่เข้าใจ คิดเป็น ร้อยละ 52.94 2) พบว่าสิ่งที่เป็น
อุปสรรครองลงมาได้แก่การวิเคราะห์โจทย์ไม่เข้าใจ ทำให้นักศึกษาประสบปัญหาในการทำโจทย์วิชาฟิสิกส์ และการไม่เข้าใจ
สูตรและตัวแปร จึงทำให้นักศึกษาสับสนไม่สามารถนำสูตรหรือสมการทางฟิสิกส์มาใช้ในการคำนวณได้ คิดเป็นร้อยละ 29.41
3.6 ด้านวิธีการแก้ปัญหาเพื่อการเรียนฟิสิกส์ให้ดขี ึ้น พบว่า 1) นักศึกษาส่วนใหญ่จะใช้วิธกี ารแก้ปญ
ั หาโดยการให้
เพื่อนอธิบายให้ฟังเพื่อทำความใจให้มากขึ้น ถ้าฟังเพื่อนไม่เข้าใจ หลังจากนั้นจะถามอาจารย์ผู้สอน และการฝึกทำโจทย์หรือ
แบบฝึกหัดให้มากขึ้น นักศึกษาบางคนจะใช้วิธีการทำโจทย์ซ้ำๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถจดจำสูตรต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 41.18 2) พบว่าวิธีแก้ปัญหารองลงมาได้แก่นักศึกษาจะกลับมาทบทวนบทเรียนหลังจากที่ครูสอนเพื่อให้ เกิด
ความเข้าใจมากขึ้น และศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้อื่นๆ เช่น สื่อทางอินเตอร์เน็ต หรือยูทูป เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 17.65
ผลการการวิจัยเมื่อพิจารณาข้อ มู ลจากการเก็บข้อมู ลทั้ ง 3 แบบ ได้แก่ แบบประเมินผู้เรียนรายบุคคล แบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และแบบสอบถามปลายเปิด พบว่าการรับรู้จากประสบการณ์เดิมในการเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายมีปัจจัยมากมายที่ส่งผลต่อการเรียนฟิสิกส์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดได้แก่
ปัจจัยด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์เดิมที่ได้รับมา ซึ่งพบว่านักศึกษาให้ข้อมูลตรงกันในประเด็นเกี่ยวกับการเรียน
วิชาฟิสิกส์ว่าจะต้องฝึกคิดคำนวณ ฝึกแก้โจทย์ปัญหา และควรที่จะมีการทบทวนความรู้เดิมในระดับมัธยมปลาย เพื่อจะเป็น
ความรู้พื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาการรับรู้จากประสบการณ์เดิมวิชาฟิสิกส์ ระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป พบว่า
1. ผลการประเมินผู้เรียน เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการเรียนวิชาฟิสิกส์ในระดับอุดมศึกษา พบว่าด้านที่ผู้เรียน
ประเมินตนเองมากที่สุด ได้แก่ ความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ รองลงมาคือ ความพร้อมด้านสังคม ความพร้อมด้าน
สติ ป ั ญ ญา และความพร้ อ มด้ า นพฤติ ก รรม ด้ า นที ่ ผู ้ เรี ย นประเมิ น ตนเองน้ อ ยที่ สุ ด คื อ ด้ า นความรู ้ ค วามสามารถและ
ประสบการณ์ ซึ่งประเด็นคำถามในแบบประเมินสอดคล้องกับ เติมศักดิ์ คทวณิช (2546) กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้
ของแต่ละบุคคล ได้แก่ 1) ความสมบูรณ์ของอวัยวะการรับรู้ 2)ประสบการณ์เดิม 3) ความต้องการที่จะรับรู้ และ 4) ความใส่ใจ
5)สภาวะทางอารมณ์ 6) ความคาดหวัง 7) สติปัญญา 8) การให้คุณค่า และ 9) การถูกชักจูง ดังนั้นจากจากผลการวิเคราะห์
ข้อมูล พบว่าผู้เรียนรับรู้ว่าตนเองนั้นความรู้ความสามารถและประสบการณ์การเรียนวิชาฟิสิกส์ในระดับมัธยมศึกษาไม่ดี และ
จากการสัมภาษณ์ผู้เรียนเกิดแนวความคิดที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ แบ่งเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ด้านความรู้พื้นฐาน
ของผู้เรียน ผู้เรียนเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาของตนเองโดยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมต่อจากที่เรียนในระดับมัธ ยมปลาย
และวิธีการกลับไปทบทวนความรู้เดิมในระดับมัธ ยมปลายเพื่อที่จะได้นำความรู้มาเชื่อมโยงกับความรู้ในระดับอุดมศึกษา 2)
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ความสามารถในการแก้ปัญหา ผู้เรียนเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาของตนเองโดยวิธีการฝึกปฏิบัติทำแบบฝึกหัดให้มากขึ้น
และทำความเข้าใจกับโจทย์ปัญหา 3) ด้านความสนใจ/สมาธิในการเรียนรู้ ผู้เรียนเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาของตนเองโดย
วิธีการตั้งใจเรียนในห้องเรียนให้มากขึ้น และฝึกนั่งสมาธิ ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพผู้สอนควร
ออกแบบการเรียนการสอนให้ตรงกับประสบการณ์เดิมและตรงความต้องการของผู้เรียน
2. ผลการวิเคราะห์การรับรู้จากประสบการณ์เดิมวิชาฟิสิกส์ โดยใช้แบบสอบถามปลายเปิด มีประเด็นที่จะ
3. อภิปราย 6 ประเด็น ดังนี้
2.1 ด้านสื่อหรือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
พบว่า 1) โรงเรียนมีศูนย์วิทยาศาสตร์ที่ใช้สำหรับการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนแต่พบว่าบางโรงเรียนไม่อนุญาตให้
นักเรียนเข้าไปใช้งานได้ตลอดเวลา เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่หรือครูประจำศูนย์ และโรงเรียนจะเปิดโอกาสให้นัก เรียนเข้าไป
ใช้ได้เมื่อมีอาจารย์ผู้สอนคอยดูแลให้คำแนะนำ ในทุกๆปี จะเปิดให้ใช้บริการในช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2) โรงเรียนมีสื่อวีดีโอ
สำหรับใช้ในการประกอบการสอน ซึ่งจะเห็นว่าทุกโรงเรียนมีสื่อด้านวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนแต่ยังไม่เกิดประสิทธิภาพในการใช้
งานเนื่องจากห้องศูนย์วิทยาศาสตร์ไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลา และมีปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเปิดให้บริการห้องศูนย์วิทยาศาสตร์ที่สำคัญ คือ ขาดผู้ดูแลทำให้การงานทุกครั้งจะขึ้นอยู่กับผู้สอน ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ
(2559) กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้เกิดประสิทธิภาพนั้น
จำเป็นต้องใช้สื่อการสอนในการถ่ายทอด เนื้อหาสาระตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรไปสู่ผู้เรียน สื่อการสอนที่ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ครอบคลุม (1) สื่อการสอนประเภทวัสดุ (2) สื่อการสอนประเภทอุปกรณ์ (3) สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และ (4) สื่อการสอนประเภทวิธีการ ซึ่งการประยุกต์ใช้สื่อการสอนต้องเน้นการใช้สื่อการสอนที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้
เนื้อหา และมีการฝึกปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้สอนวิทยาศาสตร์ควรตระหนักถึงการใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่อผู้เรียน
2.1 ด้านวิธีการสอนของครูฟิสิกส์ดีในมุมมองของนักศึกษา พบว่า 1) กิจกรรมการทดลองในห้องเรียน เรื่องต่าง ๆ
ของวิชาฟิสิกส์ เป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดความตื่นตัวอยากรู้อยากเห็นและทำให้มองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น และ 2) วิธีการสอน
ของครูฟิสิกส์ที่ดีรองลงมาได้แก่ การยกตัวอย่างประกอบการสอน เนื่องจากทำให้นักศึกษาได้ฝึกคิด คำนวณ เพื่อให้สามารถ
เข้าใจมากขึ้น สอดคล้องกับ ประมวล ศิริผันแก้ว (2541) ที่กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์นั้นต้องจัดให้นัก เรียนได้
ทำกิจกรรมการทดลอง หรือกิจกรรมประเภทลงมือปฏิบัติ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มโนทัศน์ทาง
ฟิสิกส์ได้ สอดคล้องกับเซลเลย์ (Selley. 1999: 3-6) ที่ได้เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนว่า ควรส่งเสริม
ให้นักเรียนได้ ลงมือปฏิ บั ติ และทำการสืบ สอบด้ วยตนเอง ซึ่งจากการศึกษางานวิจั ยเกี่ ยวกับการจั ดการเรี ยนการสอน
วิทยาศาสตร์จะพบว่าการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะในวิชาฟิสิกส์ซึ่งเป็นวิชาที่เป็นนามธรรม ทำอย่างไรผู้สอนจะทำให้
เป็นรูปธรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ชัดเจนขึ้น ดังนั้นวิธีการสอนประเภทลงมือปฏิบัติเป็นทางเลือ กหนึ่ งสำหรับ ผู้ สอน
นำไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ได้
2.3 ด้านการเรียนเนื้อหาฟิสิกส์ครบตามหลักสูตรหรือไม่อย่างไร พบว่า การเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะ
สอนคลอบคลุมตามหลักสูตรทุกโรงเรียน สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (2551) กล่าวว่าการพัฒนา
ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานทีก่ ำหนด มีหลักการข้อ 3
กล่าวว่าเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้ เนื่องจากบางภาคเรียน
มีกิจกรรมมากทำให้การสอนบางภาคเรียนไม่เป็นไปตามหลักสูตร แต่ครูส่วนใหญ่กจ็ ะใช้วิธกี ารสรุปประเด็นที่สำคัญให้นักเรียน
หรือบางครั้งยกไปเรียนในภาคเรียนถัดไป ครูจะปรับวิธกี ารสอนโดยการสรุปให้นักเรียนฟัง
2.4 ด้านการนำความรู้ในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายมาใช้ในการเรียนระดับ มหาวิท ยาลัย ได้ อย่ า งไร พบว่า
นักศึกษาให้ความเห็นว่าความรู้ระดับ มัธยมปลายเป็นความรู ้พื ้นฐานที ่สามารถนำมาใช้ในการต่อยอดในการเรี ยนระดั บ
มหาวิทยาลัยได้ ซึ่งจากการเรียนที่ผ่านมานักศึกษาพบว่าระดับมหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอนที่ลึกกว่าระดับมัธยม โดย
290

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 4
นั ก ศึ กษาจะต้ องมี การทบทวนมาก่อนถึ งจะสามารถนำมาใช้ ได้ ซึ ่ งสอดคล้ องกับ สมาคมฟิ สิ ก ส์ ไทย.(2551) อาจารย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รวมตัวกันเพื่อศึกษาปัญหาในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 1 โดยต้องการทำความเข้าใจถึง
สาเหตุและหาทางแก้ไขปัญหาที่ผลการเรียนฟิสิกส์ของนิสิตปี 1 ต่ำลงซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลงการรับเข้าศึกษาเป็นระบบ
แอดมิ ช ชั น นั ้ น มี ผลต่ อ ความสามารถในการเรี ย นฟิ สิ ก ส์ ข องนิ สิ ต คณะวิ ท ยาศาสตร์ (กลุ ่ มภาควิ ช ากายภาพ) อย่ า ง
มาก เนื่องจากองค์ประกอบคะแนนในระบบนี้ใช้เกรดเฉลี่ยของนักเรียนในระดับมัธยมปลายซึ่งไม่สื่อถึงความสามารถที่ แท้จริ ง
ของนักเรียน ผลการเรียนวิชาฟิสิกส์1 ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ (กลุ่มภาควิชากายภาพ) ไม่ดี ไม่น่าจะเป็นเพราะ ข้อสอบยาก
จนเกินไป เพราะเมื่อใช้ข้อสอบที่ง่ายมากนิสิตก็ยังทำไม่ได้ แต่น่าจะเป็นผลจากการที่นิสิตมีพื้นความรู้ ระดับ มั ธยมศึกษาที่
จำเป็นต่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไม่ดีพอ ดังนั้นผู้สอนควรตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงการรับ เข้า
นักศึกษาใหม่
2.5 ด้านสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนฟิสิกส์ของนักศึกษา พบว่า 1) พบว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิ ชาฟิ สิกส์
คือการคำนวณเลขทางคณิตศาสตร์ ส่งผลให้นักศึกษาเรียนฟิสิกส์ไม่เข้าใจ รองลงมาได้แก่การตีโจทย์ไม่เข้าใจ ทำให้นักศึกษา
ประสบปัญหาในการทำโจทย์วิชาฟิสิกส์ และการไม่เข้าใจสูตรและตัวแปร จึงทำให้นักศึกษาสับสนไม่ส ามารถนำสูตรหรือ
สมการทางฟิสิกส์มาใช้ในการคำนวณได้ ซึ่งสอดคล้องกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2554) กล่าว
ว่าเนื้อหาวิชาฟิสิก ส์ในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย มักจะอยู่ในรูปของสูต ร สมการทางคณิตศาสตร์ และมีลักษณะเป็ น
นามธรรมมากกว่ารูปธรรม ในการเรีย นต้องอาศัยความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ทักษะการคำนวณ การคิดหาเหตุผล การ
วิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบจึงจะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาฟิสิกส์ได้อย่างเข้าใจ ดังนั้นจากข้อมูลที่ผู้เรียนได้
สะท้อนและจากประสบการณ์การสอนของผู้วิจัยในการสอนวิชาฟิสิกส์ที่ผ่านมา 10 ปี พบว่าผู้เรียนขาดความรู้ความเข้าใจทาง
ฟิสิกส์อย่างแท้จริง และการทำข้อสอบนั้นผู้เรียนจะอาศัยวิธีการท่องจำสูตร และจำโจทย์ตัวอย่าง ซึ่งจะเห็นว่าผลการเรียนวิชา
ฟิสิกส์อยู่ระดับดีแต่ผลการทดสอบระดับชาติไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และส่งผลต่อการเรียนในระดับอุดมศึ กษา
2.6 ด้านวิธีการแก้ปัญหาเพื่อการเรียนฟิสิกส์ให้ดีขึ้น พบว่า 1) นักศึกษาส่วนใหญ่จะใช้วิธีการแก้ปั ญหาโดยการให้
เพื่อนเป็นคนอธิบายให้ฟังเพื่อทำความใจให้มากขึ้น ถ้าฟังเพื่อนไม่เข้าใจ หลังจากนั้นจะถามอาจารย์ผู้สอน และการฝึกทำโจทย์
หรือแบบฝึกหัดให้มากขึ้น บางคนจะใช้วิธีการทำโจทย์ซ้ำๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถจดจำสูตรต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น
รองลงมาได้แก่นักศึกษาจะกลับมาทบทวนบทเรียนหลังจากที่ครูสอนเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น และศึกษาเพิ่มเติมจาก
แหล่งความรู้อื่นๆ เช่น สื่อทางอินเตอร์เน็ต หรือยูทูป เป็นต้น ประเด็นสุดท้ายทำให้ผู้สอนตระหนักถึงลีลาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ซึ่งมีความหลากหลายสอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2551) กล่าวว่าการที่ผู้สอนตระหนักถึงธรรมชาติที่แตกต่างกันของผู้เรียน
เข้าใจว่าผู้เรียนแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน อันเนื่องมาจากการมีกระบวนการรับรู้ กระบวนการคิด ประสบการณ์เดิม
พฤติกรรม บุคลิกลักษณะรวมทั้งบริบทและสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกัน ความเข้าใจนี้จะช่วยให้ผู้สอนเข้าใจผู้เรียน เข้าใจ
พฤติกรรมและปัญหาที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน ทำให้เห็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ และการแก้ปัญหาการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
การวิจัยครั้งนี้ทำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับ
อาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษาสามารถนำมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้ ทั้งนี้แต่ละสถาบันก็ควร
ศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษานั้นๆ
2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยต่อไป
การตรวจสอบประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนนั้น ควรวิเคราะห์บริบทอื่นๆ ของผู้เรียนร่วมด้วย
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บทคัดย่อ
การวิ จ ั ย เรื ่ อ ง ผลของการใช้ แ อปพลิ เคชั น ในการศึ กษา เรื ่ อ ง ปฏิ ก ิ ร ิ ย าเคมี เพื ่ อ ส่ งเสริ มทั ก ษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการศึกษา เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี
เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแอปพลิเคชันสำหรับ
การศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองไผ่ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2564 จำนวน 30 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แอปพลิเคชันสำหรับการศึกษา แบบ
ประเมิ น คุ ณภาพด้ านสื ่ อและด้ า นเนื ้อ หา แบบทดสอบผลสั มฤทธิ ์ ทางการเรี ย น แบบประเมิ น ทั กษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และแบบประเมินความพึงพอใจ
ผลการวิจัยพบว่า
1) แอปพลิเคชันสำหรับการศึกษา มีคุณภาพด้านสื่ออยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และมีคุณภาพด้าน
เนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.67/84.17 2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นอกจากนี้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ผู้เรียนมี
ความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันสำหรับการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60
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Abstract
Research on the results of using the application to study of the chemical reaction to promote
science process skill of secondary 3 students objectives to: 1) develop educational in topic of chemical
reaction to enhancing student's scientific skills for secondary 3 students to meet the efficiency criterion of
75/75, 2) to compare the students’ achievement gained before and after learning for secondary 3 students
3) study scientific skills for secondary 3 students and 4) evaluate student's satisfaction towards the
educational application.
The samples included 30 students chosen of simple random sampling. The research instruments
consisted of learning application, evaluation forms on media and content, achievement test, scientific skills
assessment, and student's satisfaction form. The statistics used to analyze the data were mean, standard
deviation, and dependent t-test.
The research results showed that:
1) the quality of media and content of the learning application was at a very good level with an
average score of 4. 67 and 4. 58, respecttively, 2) the learners' learning achievement was higher at the
statistically significant difference level of . 05, 3) Besides students science process skill higher at the
statistically significant difference level of .05, and 4) the students were satisfied with the learning application
at the level of 4.60.
Keywords: Application To Study, Chemical Reaction, Science Process Skill

บทนำ
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาททางด้านการจัดการศึกษามากขึ้นโดยอาจารย์ผู้สอนได้นำ
เทคโนโลยีและความทันสมัยของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มาใช้ในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (มนต์ชัย เทียน
ทอง, 2545) ในปัจจุบันมีช่องทางในการศึกษาที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ด้วย
เทคนิคทางด้านการพัฒนาสื่อการสอน กลายมาเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งาน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้
งานในการจัดการเรียนการสอน หรือเป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ได้ และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิก าร จึงได้ดำเนินการจัดทำ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2557-2559 เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการใช้สารสนเทศที่สามารถบรรลุ
ภารกิจด้านต่างๆ ด้วยความพร้อมที่จะรองรับการบริหารจัดการและการเรียนการสอน รวมทั้งปรับเปลี่ยนการดำเนิน งานทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อที่จะประสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยแสวงหาความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้
ได้แผนแม่บทฯ ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งจะเน้นให้เกิดการเชื่อ มโยงและมี ความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน
แอปพลิเคชัน เป็นโปรแกรมที่ทำงานบนสมาร์ทโฟน อาจเป็นโปรแกรมเกม รูปแบบคำสั่งหรือสิ่งอำนวยความสะดวก
บนสมาร์ทโฟน ทำให้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันต่าง ๆ มากขึ้น เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ งาน ซึ่งปัจจุบันแอปพลิเค
ชันบนมือถือ ถือว่ามีให้เลือกใช้และดาวน์โหลดกันอย่างมากมาย ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งลงในเครื่องการใช้งานครั้ง
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ต่อไป ผู้ใช้สามารถศึกษาเนื้อหาได้เลยโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Mango erp, 2019) การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้อย่ าง
เหมาะสมนั้นเป็นการขยายขอบเขตการเรียนรู้ออกไปอย่างกว้างขวาง ทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ปัจจุบัน
สมาร์ทโฟนเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากง่ายต่อการพกพาและสะดวกต่อการใช้งานทำให้มีการพัฒนาแอปพลิ เค
ชันต่าง ๆ มากขึ้น การศึกษาและแวดวงการทำงานเริ่ มมีการใช้สมาร์ทโฟนกัน อย่างกว้างขวาง การใช้สมาร์ทโฟนจึงเข้าถึง
อย่างง่ายดาย และเข้าไปถึงกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะอยู่ในชนบทห่างไกลแค่ไหนก็ตาม สมาร์ทโฟน จึงกลายเป็นช่องทาง
ใหม่ที่เปลี่ยนรูปโฉม และกระจายความรู้ให้เข้าถึงอย่างมากมาย
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญที่ควรได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้ เรียน
เช่น ทักษะการคิดระดับสูง การแก้ปัญหา และการสื่อสาร รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้ เป็น ผู้ที่
กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ และมีการทำงานอย่างเป็นระบบ (สุพรรณี ชาญประเสริฐ, 2557) มีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ เปิดกว้างทางความคิดให้มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ มีการพัฒนาชีวิตด้วยทักษะกระบวนการและ
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากสิ่งแวดล้อมภายนอกมากกว่าการซึมซับความรู้ในห้องเรียน การทำความเข้าใจในวิทยาศาส ตร์ต้องเปิด
พื้นที่การเรียนรู้ และขยายขอบเขตการสร้างความรู้ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมทักษะต่าง
ๆ ที่จำเป็นต่อการนำไปใช้ดำรงชีวิต และช่วยให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข (Marzano, 2001) นอกจากนี้
การจัดการเรียนวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ยังมุ่งหวังให้ผู้เรียนนำความรู้และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ มีทักษะการคิด และทักษะในการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้แนวทางการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นกระบวนการที่ผู้เรียนเป็นผู้คิด ลงมือปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบด้วยกิจกรรมที่
หลากหลาย ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้และมีความรู้ที่ คงทน โดนใช้กระบวนการ
เรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อสร้างทักษะการแสวงหาความรู้และพัฒนาการคิดได้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2551)
จากการศึกษาวิจัยของเกตุแก้ว ยิ่งยืนยง (2562) ซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้ เรื่อ ง
เซลล์และโครงสร้างของเซลล์ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พบว่า แอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้ มี
คุณภาพด้านสื่ออยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 และมีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.67/82.44 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
7.50/17.40 และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60
เช่นเดียวกันกับการศึกษาของเกศินี อุปการแก้ว (2562) ที่ศึกษาผลของวิธีการสอนโดยใช้แอปพลิเคชันคาฮูท (kahoot) ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ความหลากหลายของสิ่ง มีชีวิต โรงเรียนบ้าน
ไร่บน พบว่า ผลจากการสอนโดยใช้แอปพลิเคชันคาฮูท ทำให้นักเรียนมีการพัฒนาในวิชาวิทยาศาสตร์ในทางที่ดีขึ้น เนื่องจาก
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของนักเรียน 9 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.44 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.130 คะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนของนักเรี ยน 9 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.78 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.202 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน น้อยกว่าหลังเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 และดัชนีประสิทธิผลของการเรียนโดยใช้ แอปพลิเค
ชันคาฮูท (kahoot) ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่4 เท่ากับ 0.5122 ซึ่งสูงกว่า 0.50 และจากการ
จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 1/2563 ยังไม่ประสบผลสำเร็จมากนัก จะเห็นได้
จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 โดยผลคะแนนในระดับชาติ มีคะแนน 37.50 ระดับ
สังกัด มีคะแนน 37.71 และระดับโรงเรียน มีคะแนน 37.40 (สถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ , 2563) ซึ่งคะแนน
ของนักเรียนในระดับโรงเรียนต่ำกว่าทั้งในระดับประเทศและระดับสังกัด ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ถึงปัญหารวมถึงการค้นคว้า จึง
สนใจที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรั บการศึกษา ที่มีทั้งภาพนิ่ง ตัวอักษร วิดีโอ เสียงบรรยายที่ชัดเจน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเห็น
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จากสิ่งที่เป็นนามธรรมเป็นรูปธรรม ทำปฏิบัติได้ตลอดเวลา จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลของการใช้
แอปพลิเคชันสำหรับการศึกษา เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 เนื่องจากแอปพลิเคชันเป็นสื่อการสอนที่จะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
เป็นสื่อที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ดี อีกทั้ งยังช่วยให้ผู้เรียนได้ศกึ ษาหา
ความรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดในการแก้ปัญหาและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เกิดความสนใจในการเรียน
ซึ่งจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการศึกษา เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียนด้ วยแอปพลิ เคชัน
สำหรับการศึกษา เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี
3. เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยแอปพลิเคชันสำหรับ
การศึกษา เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแอปพลิเคชันสำหรับการศึกษา เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี

สมมติฐานของการวิจัย
1. แอปพลิเคชันสำหรับการศึกษา เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก เรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยแอปพลิเคชันสำหรับการศึกษา เรื่อง
ปฏิกิริยาเคมี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยแอปพลิเคชันสำหรับการศึกษา
เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

การทบทวนวรรณกรรม
การศึ ก ษาผลของการใช้ แ อปพลิ เคชั นสำหรั บ การศึ กษา เรื ่ อ ง ปฏิ ก ิ ร ิ ย าเคมี เพื ่ อ ส่ งเสริ มทั ก ษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อ งไว้ตามลำดับ
ต่อไปนี้
1. หลักสูตรแกนแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช (2560) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
1.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระและมาตรฐานการเรี ย นรู ้ กลุ ่ มสาระวิ ท ยาศาสตร์ ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั ้น พื ้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช (2560) กำหนดสาระสำคัญไว้ 4 สาระ ได้แก่ สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์กายภาพ
สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ และสาระที่ 4 เทคโนโลยี โดยในวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
เลือกสาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่าง
สมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การ
เกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี
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1.2 ตัวชี้วัด
ว 2.1 ม.3/3 อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมถึงการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมเมื่อเกิ ดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้
แบบจำลองและสมการข้อความ
ว 2.1 ม.3/4 อธิบายกฎทรงมวล โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ว 2.1 ม.3/5 วิเคราะห์ปฏิกิริยาดูดความร้อน และปฏิกิริยาคายความร้อน จากการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
ความร้อนของปฏิกิริยา
ว 2.1 ม.3/6 อธิบายปฏิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็ก ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของกรดกับเบส
และปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และอธิบายปฏิกิริยาการเผาไหม้ การเกิดฝนกรด การสังเคราะห์
ด้วยแสง โดยใช้สารสนเทศ รวมทั้งการเขียนสมการข้อความแสดงปฏิกิริยาดังกล่าว
ว 2.1 ม.3/7 ระบุประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม และยกตัวอย่าง
วิธีการป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวัน จากการสืบค้นข้อมูล
1.3 สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ว 2.1 ม.3/3 การเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสาร เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดสาร
ใหม่ โดยสารที่เข้าทำปฏิกิริยา เรียกว่า สารตั้งต้น สารใหม่ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยา เรียกว่า ผลิตภัณฑ์ การเกิดปฏิกิริยาเคมี
สามารถเขียนแทนได้ด้วยสมการข้อความ
การเกิดปฏิกิริยาเคมี อะตอมของสารตั้งต้นจะมีการจัดเรียงใหม่ ได้เป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีส มบัติแตกต่างจาก
สารตั้งต้น โดยอะตอมแต่ละชนิดก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีมีจำนวนเท่ากัน
ว 2.1 ม.3/4 เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี มวลรวมของสารตั้งต้นเท่ากับมวลรวมของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นไปตามกฎ
ทรงมวล
ว 2.1 ม.3/5 เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี มีการถ่ายโอนความร้อนควบคู่ไปกับการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมของ
สาร ปฏิกิริยาที่มีการถ่ายโอนความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน ปฏิกิริยาที่มีการถ่ายโอนความ
ร้อนจากระบบออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นปฏิกิริยาคายความร้อน โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการวัดอุณหภูมิ เช่น เทอร์มอมิเตอร์
หัววัดที่สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้อย่างต่อเนื่อง
ว 2.1 ม.3/6 ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวันมีหลายชนิดเช่นปฏิกิริยาการเผาไหม้การเกิดสนิมของเหล็ก
ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะปฏิกิริยาของกรดกับเบสปฏิกิริยาของเบสกับโลหะการเกิดฝนกรดการสังเคราะห์ด้ว ยแสงปฏิกิ ริยา
เคมี สามารถเขี ย นแทนได้ ด ้ ว ยสมการข้ อความซึ ่ งแสดงชื ่ อ ของสารตั ้งต้ น และผลิ ต ภั ณฑ์ เช่ น เชื ้ อเพลิ ง + ออกซิ เจน +
คาร์บอนไดออกไซด์ + น้ำปฏิกิริยาการเผาไหม้เป็นปฏิกิริยาระหว่างสารกับออกซิเจนสารที่เกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้ ส่วนใหญ่
เป็ น สารประกอบที ่มี ค าร์บ อนและไฮโดรเจนเป็ นองค์ ประกอบซึ่ งถ้ าเกิ ดการเผาไหม้อย่ างสมบูร ณ์ จะได้ ผลิต ภั ณฑ์เป็น
คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำการเกิดสนิมของเหล็กเกิดจากปฏิกิริยาเคมีระหว่างเหล็กน้ำและออกซิเจนได้ผลิตภัณฑ์เป็นสนิม
ของเหล็กปฏิกิริยาการเผาไหม้และการเกิดสนิมของเหล็กปฏิกิริยาระหว่างสารต่าง ๆ กั บออกซิเจนปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ
กรดทำปฏิกิริยากับโลหะได้หลายชนิดได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือของโลหะและแก๊สไฮโดรเจนปฏิกิริยาของกรดกับสารประกอบ
คาร์บอเนตได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกลือของโลหะและน้ำปฏิกิริยาของกรดกับเบสได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือของ
โลหะและน้ำหรืออาจได้เพีย งเกลือ ของโลหะปฏิกิร ิยาของเบสกับ โลหะบางชนิดได้ ผลิตภัณฑ์เป็น เกลือ ของเบสและแก๊ ส
ไฮโดรเจนการเกิดฝนกรดเป็นผลจากปฏิกิริยาระหว่างฝนกับออกไซด์ของไนโตรเจนหรือออกไซด์ของซัลเฟอร์ทำให้น้ำฝนมี
สมบัติเป็นกรดการสั งเคราะห์ ด้วยแสงของพื ชเป็นปฏิก ิริ ยาระหว่า งแก๊ สคาร์บอ นไดออกไซด์กับน้ำ โดยมี แสงช่ว ยในการ
เกิดปฏิกิริยาได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำตาลกลูโคสและออกซิเจน
ว 2.1 ม.3/7 ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวันมีทั้งประโยชน์และโทษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อ มจึ งต้อ ง
ระมัดระวังผลจากปฏิกิริยาเคมีตลอดจนรู้จักวิธีป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวัน
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2. แอปพลิเคชัน
2.1 การพัฒนาแอปพลิเคชัน
Mango erp. (2019) กล่าวว่า แอปพลิเคชัน (application) คือ โปรแกรมประเภทหนึ่งที่ถูกสร้า งขึ้น เพื่อใช้
งานบนมือถือหรือแท็บเล็ต สามารถใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS การติดตั้งโปรแกรม โดยทั่วไปทำได้โดย
โหลดผ่านอินเทอร์เน็ตหรือติดตั้งผ่านแผ่นซีดี แต่สำหรับการติดตั้งแอปพลิเคชันนั้นสามารถทำได้ง่ายกว่า โดยสามารถดาวน์
โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันผ่านทาง App Store สำหรับผู้ที่ใช้ งานในระบบ iOS ส่วนผู้ใช้งานมือถือหรือแท็บ เล็ต ที่ใ ช้
ระบบปฏิบัติการ Android สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันผ่านทาง Google Play Store อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ใน
มื อ ถื อ หรื อ แท็ บ เล็ ต ของผู ้ ใ ช้ บ นอุ ป กรณ์ สื ่ อ สารแบบพกพา เช่ น สมาร์ ท โฟน ซึ ่ งแอปพลิ เคชั น เหล่ า นั ้ น จะทำงานบน
ระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันไปตัวอย่างของระบบปฏิบัติการ ได้แก่ ซิมเบียน ไอโอเอส และแอนดรอยด์
สรุปได้ว่า ในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการศึกษา เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี คือ การพัฒนาโปรแกรมบน
โทรศัพท์มือถือ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ปฏิกิริยาเคมี เพื่อส่งเสริมให้เกิดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
2.2 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
2.2.1 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
เป็นซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งที่มีระบบปฏิบัติการแบบเปิดหรือซอฟต์แวร์ต้นฉบับ ใช้สำหรับทำงานบน
อุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่โดยเฉพาะ เช่น สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต เป็นต้น ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการซอฟต์แวร์ที่มีโครงสร้างแบบ
เรียงทับซ้อนหรือแบบ สแต็ค ซึ่งรวมเอาระบบปฏิบัติการมิดเดิลแวร์และ แอปพลิเคชันที่สำคัญเข้าไว้ด้วยกัน
2.2.2 โปรแกรมใช้พัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
1) โปรแกรม IBuildApp เป็นบริการออนไลน์ที่มีวิธีที่ง่ายในการสร้างการทดสอบ ติดตาม และปรับปรุง
แอปพลิเคชันบน Android มีลักษณะเป็นเว็บแอปพลิเคชัน สนับสนุนรูปแบบข้อความ อาร์เอสเอส (RSS)
2) โปรแกรม App Inventor เป็นเครื่องมือตัวใหม่ที่สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือแอนดรอยด์
ได้ คุณสมบัติของเครื่องมือที่ใช้พัฒนาแอนดรอยด์ เป็นการออกแบบภาพ คือ ทำให้เราสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันบนแอน
ดรอยด์ได้โดยไม่ต้องเขียนชุดคำสั่ง มาพร้อมกับเครื่องมือพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยวิธีเชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ หรือบล็อกของการ
ทำงานเข้าด้วยกัน
3) โปรแกรม แอนดรอยด์ สตูดิโอ (Android Studio) เป็นเครื่องมือพัฒนา IDE (ไอ ดี อี) ที่ถูกสร้าง
ขึ้นมาเพื่อการพัฒนาแอนดรอยด์แอปพลิเคชั่นบนพื้นฐานของแนวคิดอินเทล ไอ เจ ไอดีอีเอ (IntelIJ IDEA) คล้าย ๆ กับการ
ทำงานของ อีคิปส์ (Eclipse) และแอนดรอยด์ เอดีที ปลั้กอิน (Android ADT Plugin) และเป็น ไอ ดี เอ็ม ทูล (IDE Tools)
ล่าสุดจากกูเกิ้ล (Google) ไว้พัฒนาโปรแกรมแอนดรอยด์ (Android)
2.2.3 การออกแบบงานกราฟิก
1) งานกราฟิกเป็น ส่วนสำคั ญที่ มีบ ทบาทยิ่ งต่อการออกแบบและกระบวนการผลิต แอปพลิ เ คชั น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อที่ต้องการการสัมผัสรับรู้ด้วยตา วิธีการทางการออกแบบร่วมกันสร้างรูปแบบสื่อ เพื่อให้เกิดศักยภาพ
สูงสุดในการที่จะเป็นตัวกลางในการสื่อความหมายระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร วิธีการออกแบบและวิธีแก้ปัญหาการออกแบบ
โดยการนำเอารูปภาพประกอบ ภาพ สัญลักษณ์ รูปแบบ ขนาดตัวอักษร มาจัดวางเพื่อให้เกิดการนำเสนอข้อมูลอย่า งชั ดเจน
เกิดผลดีต่อกระบวนการสื่อความหมาย
2) ภาพกราฟิก เป็นสื่อในการนำเสนอที่ดีเนื่องจากมีสีสันมีรูปแบบที่น่าสนใจสามารถสื่อความหมายได้
กว้าง
สรุปได้ว่า แอปพลิเคชันเป็นโปรแกรมที ่ช ่วยการทำงานของผู้ใช้งานบนอุ ปกรณ์สื่อสารแบบพกพา เช่น
สมาร์ทโฟน การพัฒนาแอปพลิเคชัน สำหรับการศึกษา เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้โปรแกรม IBuildApp ในการ
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พัฒนาแอปพลิเคชัน เพราะเป็นโปรแกรมฟรีไม่มีลิขสิทธิ์ สามารถเข้าไปสร้างแอปพลิเคชันได้ทันที โดยไม่ต้องดาวน์โหลด
โปรแกรมไปติดตั้งในคอมพิวเตอร์ และมีไลบารี่ที่เก็บรวบรวมชุดคำสั่งโปรแกรมต่าง ๆ สามารถเรียกใช้ชุดคำสั่งเหล่านั้นซึ่ง
มักจะเป็นชุดคำสั่งที่มีการเรียกใช้บ่อย ๆ ได้ทันที
3. หลักการแนวคิดการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน ADDIE model
พิจิตรา ธงพานิช (2561) ได้อธิบายและสรุปรูปแบบการสอน ADDIE คือ เป็นรูปแบบการสอนที่ออกแบบขึ้นมา
เพื่อใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน โดยอาศัยหลักของวิธีการระบบ (System Approach) ซึ่งเป็นที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าสามารถนำไปใช้ออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น CAI / CBT, WBI
/ WBT หรือ e-Learning ก็ตาม เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่ครอบคลุมกระบวนการทั้งหมด และเป็นระบบปิด (Closed System)
โดยพิจารณาจากผลลัพธ์ในขั้นประเมินผลซึ่งเป็นขั้นสุดท้าย และนำข้อมูลไปตรวจปรับ (Feedback) ขั้นตอนที่ผ่านมาทั้งหมด
กระบวนการออกแบบการเรียนการสอนแบบ ADDIE สามารถสรุปเป็นขั้นตอนทั่วไปได้เป็น 5 ขั้น ประกอบไปด้วย 1) Analysis
(การวิเคราะห์) 2) Design (การออกแบบ) 3) Development (การพัฒนา) 4) Implementation (การนำไปใช้) และ 5)
Evaluation (การประเมินผล)
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สาคร ธรรมศักดิ์ (2541) กล่าวถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ คุณลักษณะและความสามารถของบุคคล อันเกิด
จากการสอน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์ การเรียนรู้ที่เกิดจากการอบรมหรือเกิดจากการสอน การลัด
ผลสัมฤทธิ์จึงเป็นการตรวจสอบความสามารถของบุคคล
บุษกร พรหมหล้าวรรณ (2549) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น สามารถวัดได้ทั้งทางด้านทักษะปฏิบัติ โดย
การใช้แบบทดสอบภาคปฏิบัติ และการวัดทางด้านเนื้อหา โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านความรู้สึก และด้านปฏิบัติการ
สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นความสามารถทางด้านการเรียนของแต่ ละบุคคลที่ประเมินได้จากการทำ
แบบทดสอบหรือการทำงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสามารถวัดทั้งทางด้านทักษะปฏิบัติโดยการใช้แบบทดสอบภาคปฏิบัติ และ
การวัดทางด้านเนื้อหา โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สถาบันส่งเสริ มการสอนวิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (2556) ให้ความหมายของ ทักษะ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ว่าเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการปฏิบัติและการฝึกฝนความคิดอย่างเป็น ระบบ ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้าน
สติปัญญา การแก้ปัญหาและการค้นคว้าหาความรู้ใหม่อย่างมี ประสิทธิภ าพและเชื่อถือได้ ในการศึกษาวิทยาศาสตร์จำเป็นต้อง
ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนําไปสู่การค้นหาความรู้ จากการสํารวจตรวจสอบ หรือจากการทดลอง ทักษะ
กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์มีทั้งหมด 14 ทักษะ ได้แก่ การสังเกต การวัด การจําแนกประเภท การหาความสัมพันธ์ระหว่า ง
มิติ และมิติกับเวลา การคํานวณการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อ มู ล การลงความเห็นจากข้อมูล การพยากรณ์ การ
ตั้งสมมติฐาน การนิยามเชิงปฏิบัติการ การกำหนดและควบคุมตัวแปร การทดลอง การตีความหมายข้อมูล การลงข้อสรุปการ
ตีความหมายข้อมูล และการสร้างแบบจําลอง
สรุปได้ว่า ทัก ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการวิจัยครั้งนี้เป็นทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี
ประกอบไปด้วย การดำเนินการสังเกต การใช้ประสาทสัมผัส การบอกรายละเอียดของสิ่งที่สังเกต บันทึกผลการสังเกตตาม
ความเป็นจริง และความปลอดภัยขณะสังเกต
6. ความพึงพอใจ
ชวนพิศ จะรา (2556) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ผลรวมของความรู้สึกของบุคคลที่มีทัศนคติต่อสิ่งเร้า อาจ
เป็นความรู้สึกในทางบวก ทางเป็นกลาง หรือทางลบ ที่แสดงออกต่องานปฏิบัติบุคคล วัตถุ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ
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กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546) ความพึงพอใจเป็นคุณลักษณะทางจิตของบุคคลที่ไม่อ าจวัดได้ โดยตรงการวัดความ
พึงพอใจจึงเป็นการวัดโดยอ้อม วิธีการวัดความพึงพอใจในงานที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง ในปัจจุบันมีหลากหลายวิธีด้วยกัน จาก
การศึกษาวิธีการวัดความพึงพอใจของนักวิชาการพลายท่านพบประเด็นของวิธีการวัดที่คล้ายกัน มาตรวัดความพึงพอใจ
สามารถกระทำได้หลายวิธี ได้แก่
6.1 การใช้แบบสอบถามโดยผู้สอบถามจะออกแบบสอบถามเพื่อต้องการทราบ ความคิดเห็น ซึ่งสามารถทำ
ได้ในลักษณะที่กำหนดคําตอบให้เลือก หรือตอบคําถามอิสระ คําถามดังกล่าวอาจถามความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ เช่น การ
บริหารและการควบคุมงาน และเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นต้น
6.2 การสัมภาษณ์เป็นวิธีวัดความพึงพอใจทางตรงทางหนึ่ง ซึ่งต้องอาศัยเทคนิค และวิธีการที่ดีจึงจะทำให้ได้
ข้อมูลที่เป็นจริงได้
6.3 การสังเกต เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคล เป้าหมาย ไม่ว่าจะแสดงออกจาก
การพูด กิริยาท่าทาง วิธีนี้จะต้องอาศัยการกระทำอย่างจริงจัง และการสังเกตอย่างมีระเบียบแบบแผน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์
2. ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
3. ความพึงพอใจ

แอปพลิเคชันสำหรับการศึกษา
เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียด ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองไผ่ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 9 ห้องเรียน
ทั้งหมด 388 คน
กลุ่มตัวอย่าง : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองไผ่ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 30 คน
โดยการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1. แอปพลิเคชันสำหรับการศึกษา เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี
2. แบบประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันสำหรับการศึกษา เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี มีการประเมิน 2 ด้าน คือ ด้านสื่อ และ
ด้านเนื้อหา
3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
5. แบบประเมินความพึงพอใจ
วิธีการสร้างเครื่องมือและหาประสิทธิภาพเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
1. สร้างเครื่องมือด้วยหลักการ ADDIE Model
2. ดำเนินการทดลองแบบแผนการทดลอง One-group Pretest-Postest Design มีลักษณะการทดลอง ดังนี้
300

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 4
ก่อนเรียน
T1

ทดลอง
X

หลังเรียน
T2

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง
T1
แทน การทดสอบก่อนเรียน
X
แทน แอปพลิ เคชั นสำหรับ การศึ กษา เรื ่ อ ง ปฏิ ก ิ ร ิ ยาเคมี เพื ่ อ ส่ งเสริ มทั กษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
T2
แทน การทดสอบก่อนเรียน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีลำดับขั้นตอน ดังนี้
1. แนะนำให้ทราบถึงรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีการเรียนด้วยแอปพลิเคชันสำหรับการศึกษา เรื่อง
ปฏิกิริยาเคมี เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. ทดสอบก่อนเรียน โดยผู้วิจัยจะให้กลุ่มตัวอย่างทุกคนทำแบบทดสอบก่อนเรียนที่อยู่ในแอปพลิเคชันสำหรับ
การศึกษา เพื่อทดสอบระดับความสามารถของผู้เรียน และทำการเก็บผลคะแนนจากกลุ่มตัวอย่างไว้
3. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยเริ่มต้นจากการเรียนด้วยแอปพลิเคชันสำหรับการศึกษา
เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4. การทดสอบหลังเรียน หลังจากกลุ่มตัวอย่างศึกษาด้วยแอปพลิเคชันสำหรับการศึกษา เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี โดยการ
ทดลองใช้เครื่องมือและแปลผลเรียบร้อยแล้ว กลุ่มตัวอย่างทั้ง 30 คน ทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อทดสอบความรู้หลังจาก
เรียนด้วยแอปพลิเคชันสำหรับการศึกษา เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี และทำการเก็บผลคะแนนจากกลุ่มตัวอย่างไว้
5. ดำเนินการวัดผลด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังจากกลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วยแอปพลิเคชัน สำหรับ
การศึกษา เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติทำการทดลอง จากนั้นครูผู้สอนทำการประเมินจากกระบวนการทำงาน
ของผู้เรียน
6. การประเมินความพึงพอใจ หลังจากที่ก ลุ่มตัวอย่างได้ทำแบบทดสอบหลั งเรียนเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยให้กลุ่ม
ตัวอย่างทำแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชันสำหรับการศึกษา เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี โดยแบบประเมินมีลกั ษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสื่อ ด้านเนื้อหา ด้านการวัดและประเมิน และด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การวิเคราะห์ผล
การวิเคราะห์ผล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักสถิติ ดังนี้
1. การหาประสิทธิภาพแอปพลิเคชันสำหรับการศึกษา เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ด้วยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นนำค่าเฉลี่ยที่คำนวณได้ไปเปรียบเทียบกับช่วงค่าเฉลี่ยคุณภาพ
2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนเรียนด้วยแอปพลิเคชัน
สำหรับการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) ของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระจากกัน โดยได้ตั้ง
ค่าระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อคำนวณค่าที่ได้แล้วเปิดค่าทีจากตาราง แล้วนำค่าทีที่ได้จากการคำนวณและจาก
ตารางมาเปรียบเทียบกันเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
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3. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยการหาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นนำค่าเฉลี่ยที่คำนวณมา
เปรียบเทียบกับช่วงค่าเฉลี่ยของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. การวิเคราะห์ข้อ มูลแบบประเมิน ความพึ งพอใจ โดยวิเคราะห์ข ้อ มู ลด้วยการหาค่าเฉ ลี ่ย และส่วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นนำค่าเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับช่วงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

ภาพที่ 1 ตัวอย่างแอปพลิเคชันสำหรับการศึกษา

ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการศึกษา
1.1 ผลการประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันสำหรับการศึกษา ด้านสื่อ พบว่า แอปพลิเคชันสำหรับการศึกษา เรื่อง
ปฏิกิริยาเคมี โดยรวมมีคุณภาพด้านสื่ออยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านภาพ สี
ตัวอักษร และภาษา มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 รองลงมา ด้านการออกแบบหน้าจอ มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 ตามลำดับ
1.2 ผลการประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันสำหรับการศึกษา ด้านเนื้อหา พบว่า แอปพลิเคชันสำหรับ การศึกษา
เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี โดยรวมมีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
เนื้อหา มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 รองลงมา ได้แก่ ด้านแบบทดสอบ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี มาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 และด้านภาษาและรูปแบบการนำเสนอ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ตามลำดับ
1.3 ผลการหาประสิทธิภาพแอปพลิเคชันสำหรับการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 พบว่า ผลการเรียนรู้
ด้วยแอปพลิเคชันสำหรับการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรี ยน (E1) เท่ากับ 15.33 คิดเป็นร้อยละ 76.67 และมี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (E2) เท่ากับ 16.83 คิดเป็นร้อยละ 84.17 แสดงว่า แอปพลิเคชันสำหรับการศึกษา เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 กล่าวคือ E1, E2 มีค่าเท่ากับ 76.67/84.17 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
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2. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้ว ยแอปพลิ เค
ชันสำหรับการศึกษา พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยแอปพลิเคชันสำหรับการศึกษา
เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.33/16.83 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการวิเคราะห์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนหลังจากการเรียนการสอนด้วยแอปพลิเคชัน
สำหรับการศึกษาพบว่า ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อน เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแอปพลิเคชันสำหรับการศึกษา พบว่า คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้เรียนหลังจากการเรียนโดยใช้แอปพลิเคชันสำหรับการศึกษา พบว่า ผู้เรียน
มีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันสำหรับการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 และเมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ด้านสื่อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 รองลงมา ด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ตามลำดับ

อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่องผลของการใช้แอปพลิเคชันสำหรับการศึกษา เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถนำมาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการประเมินคุณภาพด้านสื่อและด้านเนื้อหาของแอปพลิเคชันสำหรับการศึกษา เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี คุณภาพ
สื่อโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 คุณภาพเนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 โดยผู้วิจัย
ได้นำเสนอหลักของ ADDIE Model มาเป็น หลักในการสร้างแอปพลิเคชันสำหรับการศึกษา โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้
ประเมินและนำข้อเสนอต่าง ๆ ของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข จึงทำให้ได้แอปพลิเคชันสำหรับการศึกษาที่มีคุณภาพ โดย
ภายในแอปพลิเคชันจะสรุปเนื้อหาให้ผู้เรียนสามารถเรียนเข้าใจง่ายขึ้น มีคลิปวิดีโอ และเสียงบรรยายประกอบ เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถปฏิบัติตามได้ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เกตุแก้ว ยิ่งยืนยง (2562) ได้ทำการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชัน
สำหรับการเรียนรู้ เรื่อง เซลล์และโครงสร้างของเซลล์ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พบว่า แอปพลิเค ชัน
สำหรับการเรียนรู้ มีคุณภาพด้านสื่ออยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 และมีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58
2. ผลการหาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันสำหรับการศึกษา พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียน (E1)
เท่ากับ 15.33 คิดเป็นร้อยละ 76.67 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (E2) เท่ากับ 16.83 คิดเป็นร้อยละ 84.17 ตามลำดับ แสดง
ให้เห็นว่า แอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ เกตุแก้ว ยิ่งยืนยง (2562) ได้ทำการวิจั ย เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้ เรื่อง เซลล์และ
โครงสร้างของเซลล์ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.67/82.44 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่กำหนดไว้
3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่ เรียนด้วยแอป
พลิเคชันสำหรับการศึกษา เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยแอปพลิเค
ชันสำหรับการศึกษา เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.33/16.83 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องมาจากการเรียน
ด้วยวิธีปกติที่เรียนจากตำราเรียนทำให้ผู้เรียนเกิดความไม่เข้าใจ ไม่กล้าสอบถามครูผู้สอน เรียนตามไม่ทัน ทำให้เกิดความเบื่อ
หน่าย ดังนั้น แอปพลิเคชันสำหรับการศึกษา เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ได้รับการออกแบบให้มีลักษณะของการทำกิจกรรมที่ ผู้เรียน
สามารถเข้าไปดูคลิปวิดีโอซ้ำหลายรอบได้ จึงทำให้ผู้เรียนเกิดการจดจำ เรียนรู้และแก้ปัญหาได้รวดเร็วมากขึ้น จึงเกิดการเรียนรู้
ได้ดีกว่าการเรียนด้วยวิธีปกติ สอดคล้องกับผลงานวิจัย เกตุแก้ว ยิ่งยืนยง (2562) ได้ทำการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชัน
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สำหรับการเรียนรู้ เรื่อง เซลล์และโครงสร้างของเซลล์ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนหลังเรียนด้วยแอปพลิเคชันสำหรับการศึกษา เรื่อง
ปฏิกิริยาเคมี พบว่า ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแอปพลิเคชัน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี พบว่า คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลั งเรี ยนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 เนื่องจากแอปพลิเคชันถูกออกแบบมาให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหา ปฏิบัติตาม
ได้ง่าย ผู้เรียนสามารถเข้าดูได้ทุกเวลาตามที่ต้องการ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เกตุแก้ว ยิ่งยืนยง (2562) ได้ทำการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้ เรื่ อง เซลล์และโครงสร้างของเซลล์ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ พบว่า ผู้เรียนมี ทักษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ คะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ ย เท่า กั บ
7.50/17.40
5. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแอปพลิเคชันสำหรับการศึกษา เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี พบว่า ผู้เรียนมี
ความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันสำหรับการศึกษา เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากแอปพลิเคชัน
สามารถจัดกิจกรรมสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงให้คำแนะนำแก่ผู้เรียน และจัดเตรียมสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อ
การเรียนการสอนบนโทรศัพท์มือถือ ผู้เรียนสามารถกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเองแล้วแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
แอปพลิเคชัน จึงทำให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันสำหรับการศึกษา เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.60 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านสื่อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 รองลงมา ด้านจัด
กิจกรรมการเรียนรู้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 และด้านเนื้อหามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 ตามลำดับ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เกตุแก้ว ยิ่งยืนยง (2562) ได้ทำการวิจัย เรื่อง การพัฒนา
แอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้ เรื่อง เซลล์และโครงสร้างของเซลล์ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พบว่า
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากั บ 4.60

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1.1 การพั ฒ นาแอปพลิ เคชั น สำหรั บ การศึ กษา เรื ่ อ ง ปฏิ ก ิ ร ิ ย าเคมี เพื ่ อ ส่ งเสริ มทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ควรมีการพัฒนาวิดีโอให้มีความน่าสนใจทั้งในส่วนของภาพกิจกรรมและเสีย ง
ประกอบ
1.2 ควรพัฒนาให้สามารถรองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติก าร iOS ได้ และพัฒนาให้สามารถใช้ได้ในขณะที่ไม่
มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการศึกษาในเรื่องอื่น เช่น ไฟฟ้า ความหลากหลายของระบบนิเวศ ฯลฯ และ
พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการศึกษาในรายวิชาอื่น
2.2 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนำแอปพลิเคชันไปใช้ร่วมกับวิธีสอนต่าง ๆ เช่น การเรียนแบบร่วมมือ การเรียน
แบบสืบสอบ
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนแบบออนไลน์โดยใช้ Google classroom เรื่อง ระบบหายใจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
Online Learning Achievement Using Google Classroom on Respiratory System
in Mathayom 5, Khun Tan Wittayakhom School
ปัญญาพร จ๋อมอ๊อด1, ภาวิณี แก้วแสงอินทร์2, สมบูรณ์ คำเตจา3
Panyapron Jomood1, Pawinee Keawsangin2, Somboon Kamtaeja3,
Corresponding author: somboon.som@crru.ac.th

บทคัดย่อ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง ระบบหายใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 18 คน
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ห้องเรียนออนไลน์ Google classroom แผนการ
จัดการเรียนรู้เรื่องระบบหายใจ จำนวน 4 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
จำนวน 40 ข้อ ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า Google Classroom มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 95/80 ดัชนีประสิทธิผลของการ
ใช้ Google Classroom พบว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 74 และผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
คำสำคัญ: ห้องเรียนออนไลน์ ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ระบบหายใจ

1 คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
1 Faculty of Education, Chiang Rai Rajabhat University
2 Khun Tan Wittayakom School, Khun Tan District, Chiang Rai Provinc
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Abstract
Learning achievements of respiratory system were studied in 18 students of Mathayom 5 of Khun
Tan Wittayakhom School. The tools used for data collection were: Google classroom, 4- lesson plans on
respiratory system (3-hour each), and 4-choice multiple-choice achievement test. The results of this study
found that online classroom efficiency were 95/80 (E1/E2). Classroom effectiveness Index (I.E.) increased
74% after online learning were proceeded. Finally, learning achievements using pretest- posttest design
showed that multiple-choice testing score after online session were significantly higher at 0.05.
Keywords: online classroom, learning achievement, respiratory system

บทนำ
การจั ด การเรี ยนรู ้อ อนไลน์ ผ่า น Google Apps for Education (Google Inc.) สามารถสร้ า งความปฏิสั มพันธ์
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ระบบการส่งและจัดเก็บชิ้นงาน ทำให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และช่ วยลดข้อจำกัด
ของการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน (จุฑามาศ ใจสบาย, 2562) ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการศึกษาอย่างรวดเร็ว
ผู้สอนจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการศึกษาให้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคสารสนเทศ กระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ รวมไปถึงวิธีการสอนแบบใหม่จะต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ให้ทันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อีกสาเหตุหนึ่งที่สำคัญและเป็นปัญหาต่อการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่อ ดีตถึ งปัจจุบัน
คือ ความรู้พื้นฐานของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน ความสามารถในการเรียนรู้ ความสนใจและสมาธิในการเรี ยนแตกต่า งกัน
และเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วได้แสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดของการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นการสื่อสารภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ทำให้โอกาสในการสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เ รียนในสภาพการณ์ที่ต่างกันลด
น้อยลงและเป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยได้ศึกษา Google Classroom เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน อันจะส่งผลให้การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการจั ดการเรี ยนรู้
(ศุภเศรษฐ์ พึ่งบัว และคณะ, 2562)
การนำเอาบทเรียนออนไลน์มาเป็นสื่อการสอนจะทำให้เกิดการเรียนรู้ ตามความสามารถของผู้เรียน และเป็นแหล่ง
การศึ กษาค้นคว้ าโดยไม่จำกัด สถานที ่ การวิ จัย การศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรีย น เรื ่ อ ง ระบบหายใจ ของนั กเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรี ยนขุนตาลวิทยาคม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงรายวิชา โดยใช้ Google Classroom เพื่อให้เป็น
บทเรียนที่เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเป็นแนวทางนำเทคโนโลยี Google Apps
for Education มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ Google Classroom ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
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วิธีการดำเนินการวิจัย
1. กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนที่ 1 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 18 คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย 6 คน นักเรียนหญิง 12 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple
Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1. Google Classroom (Google Inc.) เรื่อง ระบบหายใจ วิชา ว30244 ชีววิทยา 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องระบบหายใจ จำนวน 4 แผนการเรียนรู้ ได้แก่ 1) เรื่อง การแลกเปลี่ยนแก๊สของสั ตว์
2) อวั ย วะและโครงสร้ า งในระบบหายใจของมนุ ษ ย์ 3) การแลกเปลี ่ ย นแก๊ ส และการลำเลี ย งแก๊ ส 4) การหายใจ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560).
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช้วิธีการทดสอบแบบก่อนเรียนหลังเรียน (pretest-posttest design)
โดยใช้ข้อสอบประเภทปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้สอนชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้และวิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom เรื่อง ระบบหายใจ ให้นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทราบอย่างละเอียด ได้แก่ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ ภาระงาน/ชิ้นงาน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียน รวมถึงการเข้าร่วมชั้นเรียนออนไลน์ วิธีการศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติม
จากสื่อที่ลงไว้ใน Google Classroom วิธีการส่งงาน การติดตามงานรวมถึงการดูคะแนนที่ได้ใน Google Classroom
2. นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ใช้เวลาสอบ 40 นาที โดย
ทำการทดสอบนอกเวลาเรียน
3. ดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนในแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบหายใจ โดยใ ช้ Google Classroom
จำนวน 12 ชั่วโมง
4. นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ใช้เวลาสอบ 40 นาที โดย
ทำการทดสอบนอกเวลาเรียน
4. วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ออนไลน์โดยใช้ Google Classroom โดยใช้สูต ร
E1/E2 (นพพร ธนะชัยขันธ์, 2552) เมื่อ E1 แทน ประสิทธิภาพของนวัตกรรมระหว่างเรียน และ E2 แทน ประสิทธิภาพของ
นวัตกรรมหลังเรียน โดยกำหนดให้ค่าประสิทธิ์ภาพตามเกณฑ์ (E1/E2) = 80/80
4.2 ดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ การหาค่าพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นของผู้เรียน โดยใช้สูตรดัชนีประสิทธิผล
(Effectiveness Index; E.I.) (มนตรี แย้มกสิกร, 2551) ดังนี้
E.I. = ผลรวมของคะแนนหลังเรียนทุกคน - ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทุกคน
(จำนวนนักเรียน x คะแนนเต็ม) – ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทุกคน
4.3 การทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ การเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษา
ปีที่ 5 โดยใช้สถิติแบบ Student's t-test
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ผลการศึกษา
1. ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ Google Classroom
ผลการวิเคราะห์ ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ โดยใช้ Google Classroom เรื่อง ระบบ
หายใจ โดยการใช้ค ะแนนทดสอบระหว่ างจั ด การกระบวนการเรี ยนรู ้แ บบปรนั ย 40 ข้ อ (E1) และเปรี ย บเทีย บคะแนน
แบบทดสอบหลังเรียน แบบปรนัย 40 ข้อ (E2) พบว่า ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ของงานวิจัยนี้ มีค่า 95/80
โดยคะแนนทดสอบระหว่างเรียนของนักเรียนทั้ง 18 คน เฉลี่ยเท่ากับ 37.8 (หรือ ร้อยละ 95) และคะแนนทดสอบหลั งเรียน
เฉลี่ยเท่ากับ 31.8 (หรือ ร้อยละ 80) ซึ่งผ่านเกณฑ์ค่าประสิทธิ์ภาพที่กำหนดไว้ 80/80 ดังนั้นเครื่องมือการจัดการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์โดยใช้ Google Classroom นี้สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้
2. ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ Google Classroom
ประสิทธิผลการเรียนรู้แบบออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผา่ น
Google Classroom คะแนนทดสอบของนักเรียนจำนวน 18 คน โดยใช้แบบทดสอบปรนัย 40 ข้อ (คะแนนรวม 720 คะแนน)
พบว่า คะแนนทดสอบรวมก่อนเรียนของนักเรียนจำนวน 18 คน เท่ากับ 157 คะแนน และคะแนนรวมหลังเรียนของนัก เรียน
เท่ากับ 573 คะแนน ดังนั้นค่าดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ มีค่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 74
3. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้แบบออนไลน์โดยใช้ Google Classroom
ผลสัมฤทธิ์ก ารเรียนรู้ แบบออนไลน์ประเมินโดยใช้ แบบทดสอบปรนัย 40 คะแนน ของนักเรียน 18 คน พบว่า
คะแนนทดสอบก่อนเรียน (pretest) เฉลี่ยเท่ากับ 8.7 คะแนน คะแนนต่ำสุด เท่ากับ 5 คะแนนสูงสุด เท่ากับ 15 และคะแนน
ทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ 4 แผนการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน เท่ากับ 31.8 คะแนนต่ำสุด เท่ากับ
25 คะแนนสูงสุด เท่ากับ 38 โดยมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ดีมาก (ร้อยละ 80) จำนวน 11 คน ผลการทดสอบทางสถิติ Student
t-test ของคะแนนทดสอบก่อนเรียน (pretest) และคะแนนทดสอบหลั งการเรี ยน (posttest) พบว่า นักเรียนมีคะแนน
ทดสอบหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Student t-test = 24.3, p < 0.000) (ภาพที่ 1)
แสดงให้เห็นว่า ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เรื่อง ระบบหายใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สูงขึ้นภายหลังการจั ดการเรียนรู้
แบบออนไลน์ โดยใช้ Google classroom

อภิปรายผล
การใช้ Google classroom วิชา ว30244 ชีววิทยา 4 เรื่อง ระบบหายใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียน
ขุนตาลวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย สามารถนำมาอภิปรายผล ดังนี้
ประสิทธิ์ภาพของ Google Classroom เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบหายใจ วิชา ว30244 ชีววิทยา4 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย พบว่ามีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 94.6/79.58
Google classroom สามารถช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องระบบหายใจแก่ผู้เรียนได้ (มนตรี แย้มกสิกร, 2551) เพราะการใช้
Google Classroom ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาประกอบการเรียน ใบงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นที่ไหน เวลาใดก็สามารถเข้าถึง Google Classroom ได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นการเพิ่มการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มากขึ้ น
นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยใช้ Google Classroom การวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการ
เรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบหายใจ วิชา ว30244 ชีววิทยา4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย พบว่านักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนด้วย Google Classroom อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และประสิทธิผลของ Google Classroom ต่อผู้เรียน คะแนนทดสอบรวมก่อนเรียนของ
นักเรียนจำนวน 18 คน เท่ากับ 157 คะแนน และคะแนนรวมหลังเรียนของนักเรียน เท่ากับ 573 คะแนน ดังนั้นค่าดัชนี
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ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ มีค่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 74 ผลการใช้ Google classroom ช่วยเพิ่มพฤติกรรมความรับผิดชอบของ
นักเรียนหลังจากการใช้ Google Classroom ผลที่ได้คือนักเรียนมีการพัฒนาตนเองในการทำงานดีขึ้น คือส่งงานตามได้รับ
หมอบหมาย และตรงต่อเวลามากขึ้นอีกด้วย เพราะการส่งงานผ่าน Google Classroom ช่วยให้นักเรียนส่งงานตรงตามเวลาที่
ครูกำหนด งานไม่สูญหาย และไม่จำเป็นต้องส่งงานผ่านครูโดยตรง ทำให้การส่งงานเป็นไปตามความคาดหวังของผู้สอน
(อมรรัตน์ เศษฤทธิ์, 2563)
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้งาน
1. จากการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้ Google Classroom เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
เรื่อง ระบบหายใจ พบว่านักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนด้วย Google Classroom ดังนั้นสามารถนำ
วิธีการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ไปใช้กับเนื้อหาวิชาและผู้เรียนในระดับชั้นอื่น ๆ ได้
2. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Classroom เรือ่ งระบบหายใจ ควรคำนึงถึงแหล่งข้อมูลเพิ่มเติ ม ที่
สอดคล้องกับเนื้อหาความรู้และมีความทันสมัยต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน ทำให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลด้วย
ตนเองได้
3. การนำ Google Classroom เรื่องระบบหายใจ เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนจะต้องมีโทรศัพท์และ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมเพียงพอ ก่อนใช้ Google Classroom เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ ควรมีการอธิบายเครื่อ งมือ
ขั้นตอนการใช้งานให้ผู้เรียนเข้าใจก่อน
4. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย Google Classroom เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน ครูควรอยู่ดูแล
อย่างใกล้ชิด และคอยปรึกษาเมื่อนักเรียนเกิดปัญหาระหว่างทำกิจกรรม เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดี และทำให้การจัดกิจกรรม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาสู่การเรียนการสอนที่มีทั้ งในและนอกชั้น
เรียน สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญ และความจำเป็นของการปรับตัว ของครู ผู้ สอนให้ก้าวทันเทคโนโลยี และพฤติก รรมที่
เปลี่ยนไปของนักเรียนซึ่งมีแนวโน้มจะใช้เทคโนโลยี และการสื่อสารออนไลน์มากขึ ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นควรมีการประยุกต์ใ ช้
เทคโนโลยีการศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
2. การริเริ่มประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการศึกษา ครูผู้สอนจำเป็นต้องมีทัศนคติที่เปิดกว้าง เห็นประโยชน์ของ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาทักษะ ความสามารถ องค์ความรู้ของนักเรียน ความร่วมมือระหว่างคณะครูเป็นสิ่งจำเป็นในการ
จัดการเรียนรู้ รวมทั้งการให้กำลังใจเมื่อพบอุปสรรคช่วยเสริมแรงบวกให้แก่กัน คณะครูที่มีช่วงวัยต่างกัน ทักษะในการใช้
เทคโนโลยีแตกต่างกัน ควรเรียนรู้ไปด้วยกันเสมอเพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องพันธะเคมีที่มีการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอน
โดยใช้สื่อเสมือนจริง และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจำนวน 9 คน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนา
อินวิทยาคม ซึ่งได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ บทเรียนออนไลน์
เรื่องพันธะเคมี แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยโดยการใช้ดั ชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับจุดประสงค์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้ นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าความแตกต่าง และค่า t
ผลการศึกษาพบว่า
1. บทเรียนออนไลน์ที่มีการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอนโดยใช้ สื่อเสมือนจริงนี้ มีประสิทธิภาพของบทเรียน
ออนไลน์คือ E1/E2 เท่ากับ 75.93/79.26 ซึ่งมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 75/75 ทำให้ทราบว่าเมื่อนักเรียนที่
ใช้บทเรียนออนไลน์แล้วจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
2. นักเรียนที่ใช้บทเรียนออนไลน์เรื่องพันธะเคมีที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ สื่อเสมือนจริ งมีค ะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ (p < .05) แสดงว่า บทเรียนออนไลน์เรื่องพันธะเคมีสามารถพัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียนและทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
คำสำคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน , พันธะเคมี , บทเรียนออนไลน์ , สือ่ เสมือนจริง
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Abstract
This research aimed to develop the online learning of chemical bond by activities for learning and
teaching using virtual media and compare learning achievement of 9 students in grade 10 of Nain
Wittayakhom School. These participants were obtained by using purposive sampling. The instruments used
for data collection were online learning of chemical bond, learning achievement test and management
plans. Then research instruments were verifying the quality by coherence index between the questions and
their objectives. Data analysis was basic statistics consist of mean, standard deviation, differential and
t-value
The findings were as follow ;
1. The efficiency of online learning of chemical bond by activities for learning and teaching using
virtual media was " E1" / " E2" equal to 75. 93/ 79. 26 that passed the criteria set for 75/ 75. Indicating that
students who use online learning have a good learning achievement.
2. The online learning of chemical bond by activities for learning and teaching using virtual media
was used by the students that have statistically significant post-test mean score more than pre-test mean
score (p < .05). The results show that learning development and learning achievement of students were
higher when use these online learning of chemical bond.
Keywords: Learning achievement , Chemical bond , Online lessons , Virtual media

บทนำ
ปั จ จุ บ ั นการจั ด การศึก ษาของประเทศไทยมีแ นวโน้ มการพัฒ นาที ่ด ี ข ึ้ น และมี ห ลากหลายรู ป แบบซึ ่งเกิดจาก
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นการสื่อสารที่ไร้พรมแดน ซึ่งทุกคนสามารถติดต่อ
พูดคุย สืบค้นข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็ บไซต์ ยูทูป อีเมล หรือผ่านการสื่อสารแบบสังคมออนไลน์ที่ทกุ คน
เรียกว่า Social เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ เป็นต้น ทั้งนี้ในกระบวนการจัดการศึกษาก็เช่นเดียวกัน ได้มีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย
ในการจัดการเรียนการสอน โดยมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้นำเอาระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในด้านการบริหารงานในโรงเรียน การ
พัฒนาสื่อการสอนเพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียน การใช้ห้องเรียนออนไลน์ ซึ่งในปัจจุบันมีหลากหลายช่องทาง
สำหรับการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ เช่น การใช้ห้องเรียนออนไลน์ของ Google for education หรือที่เรียกกันว่า Google
classroom ซึ่งเป็นห้องเรียนออนไลน์ที่ได้รับความนิย มใช้ในมหาวิ ทยาลั ย และโรงเรียนต่าง ๆ โดยได้นำเอาบริการของ
ห้องเรียนออนไลน์ผ่าน Google classroom มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เหมือนกับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้นำ
ห้องเรียนออนไลน์ของ Google For Education มาสำหรับให้บริการอาจารย์ในด้านการจัดการเรียนการสอนซึ่งได้รับผลตอบ
รับอย่างดีจากผู้เรียน (พฤติกานต์ นิยมรัตน์, 2564) แต่อย่างไรก็ตามระบบการศึกษาของไทยยังคงมีจุดอ่อนในด้านการจัดการ
เรียนรู้ ซึ่งในการพัฒนาระบบการศึกษานั้น รัฐบาลหรือผู้บริหารสถานศึกษาจำเป็นที่จะต้องมุ่ง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความพร้อ ม
ในด้านความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เช่น ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะด้านภาษา
ทักษะการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม และทักษะชีวิต ซึ่งจำเป็นจะต้องให้ผู้เรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้
รวมถึงกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงออก ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้เพื่อให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม การเปลี่ยนแปลงการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่มีกรอบแนวคิดในการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากความรู้เดิมหรือความรู้ใหม่ที่ได้พบ ตามทฤษฎีการเรียนรู้ Constructivism และ
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ครูผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของครูมาเป็นผู้แนะนําในการเรียนรู้ (Facilitator) ประกอบกับในปัจจุบันความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี สามารถทําให้ห้องเรียนเป็นห้องเรียนเสมือนจริง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนตามกรอบแนวคิดของศตวรรษที่
21 และเกิดทักษะการเรียนรู้ในรูปแบบ 3Rs และ 4Cs
วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมปัจจุบัน และอนาคตเพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคน ซึ่งการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึงจำเป็นต้องเน้นให้นักเรียนรู้ จักกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง อธิบายความคิด
รวบยอดหรือแนวคิดหลักซึ่งสอดคล้องกับหลักการ กฎ ทฤษฎี ข้อสรุป หรือสมมติฐานที่ตั้งขึ้น รวมทั้งสามารถนำมาใช้เชื่อมโยง
กับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน (เตชทัต เรืองธรรม, 2559) จากการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนนาอินวิทยาคม พบว่า ยังไม่ประสบผลสำเร็จมากนัก เนื่องจากเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่ างเต็มรูป แบบ
ทำให้ผู้เรียนไม่สามารถแสดงถึงประสิทธิภาพได้ดีเท่าที่ควร ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์ถึงปัญหา รวมถึงการค้นคว้า และสนใจที่จะ
พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้ที่มีทั้งภาพนิ่ง ตัวอักษร วิดีโอ เสียงบรรยายที่ชัดเจน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
นามธรรมเป็นรูปธรรม ทำให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ และจดจำได้นาน อีกทั้งแอปพลิเคชันเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทำให้ผู้เ รียน
สามารถทบทวนความรู้ ฝึกปฏิบัติได้ตลอดเวลา เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการเรียนรู้เรื่องพันธะเคมี
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้เรื่องพันธะเคมี เพื่อส่งเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เนื่องจากแอปพลิเคชันเป็นสื่อการสอนที่จะช่วยให้การจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาเคมีมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นสื่อที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลได้ดี อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดในการแก้ปัญหา และ
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เกิดความสนใจในการเรียน ซึ่งจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องพันธะเคมีที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเสมือนจริง (Virtual
media) สำหรับนักเรียนโรงเรียนนาอินวิทยาคม จังหวัดอุตรดิตถ์
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์เรื่องพันธะเคมีที่มีการจัด กิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้สื่อเสมือนจริง (Virtual media)

การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. เอกสารเกี่ยวกับบทเรียนออนไลน์
1.1 ความหมายของบทเรียนออนไลน์
ศรัณย์ พรมสวัสดิ์ (2557: 7) กล่าวว่า การเรียนการสอนผ่านเว็บ หมายถึง บทเรียนผ่านเว็บ ( Web-based
instruction) คือ กระบวนการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีรูปแบบของไฮเปอร์มีเดีย โดยอาศัยทรัพยากร
อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ รวมทั้งเครื่องมือสื่อสารในการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนทำให้เกิดการเรียนรู้สามารถเรียนได้
ทุกที่ทุกเวลา
เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริ ธรรม (2559: 59) กล่าวว่า บทเรียนออนไลน์ หมายถึง สื่อที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนใน
รูปแบบ E-learning และเป็นการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนในยุคปัจจุบันโดยผู้ เรียน
สามารถแสวงหาความรู้จากเนื้อหาบทเรียนที่จัดเตรียมไว้ผ่านทางเครือข่า ยอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการ และ
ความสามารถของบุคคล ซึ่งการเรียนการสอนแบบ E-learning สามารถศึกษาได้ทั้งแบบบุคคลและแบบกลุ่ม
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สุมนา สุขพันธ์ (2561: 587) กล่าวว่า บทเรียนออนไลน์ หมายถึง การเรียนการสอนผ่านเว็บ เป็นการใช้เว็บใน
การเรียนการสอนโดยอาจใช้เว็บ เพื่อนำเสนอบทเรียนในลักษณะสื่อหลายมิติของวิชาทั้งหมดตามหลักสูตร หรือใช้เพียงการ
นำเสนอข้อมูลบางอย่างเพื่อประกอบการสอนก็ได้ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะต่าง ๆ ของการสื่อที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ต
จากการศึกษาความหมายบทเรี ย นออนไลน์ ของนั กวิช าการทางการศึ กษา สรุ ป ได้ ว ่ าบทเรี ยนออนไลน์
หมายถึงการเรียนจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนไว้อย่างเป็นระบบ
และมีการกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนไว้อย่างชัดเจนจัดการเรียนการสอนตามหลักทฤษฎี ทาง
การศึกษาหลักการเรียนรู้ และจิตวิทยาการศึกษา ซึ่งนำเสนอบทเรียนในลักษณะสื่อหลายมิติทั้งนี้การใช้เครื่องมือที่เรียกว่า
“บทเรียน” ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นการสื่อสารกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์อีกทั้งยังช่ว ยส่ งเสริม
การเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และทุกรูปแบบของเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
2. เอกสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเสมือนจริง (Virtual media)
2.1 หลักการและความคิดเกี่ยวกับ สื่อการเรียนการสอน
คำว่าสื่อการสอน (Instructional Media) เป็นการรวมกันของคำว่าสื่อ และคำว่าการสอน หมายถึงการทำ
อย่างมีระบบของครู ซึ่งมุ่งที่จะให้เกิดผลการเรียนรู้ในตัวผู้เรียนเป็นการถ่ายทอดความรู้ไปยังบุคคลหรือกลุ่ มบุค คล และการ
เรียนรู้เน้นกระบวนการที่ผู้เรียนรับสารและแปลความสารที่ได้รับแล้วแสดงพฤติกรรมตอบสนองออกมา การตอบสนองที่
เปลี่ยนแปลงไปถือว่าเป็นการเรียนรู้และเพื่อให้การถ่ายทอดของครูมีประสิทธิภาพจึงอาศัยสื่อเป็นตัวกลางในการถ่ายทอด
ในระยะต่อมาแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของผู้สอนและผู้เรียนเปลี่ยนไปโดยนักจิตวิทยาการศึกษาหันมาสนใจกระบวนการเรียนรู้
ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของผู้เรียนเป็นหลัก โดยเน้นการทำกิจกรรมหรือลงมือปฏิบัติด้วยตัวผู้เรียนเองโดยตรงแทนการ
ถ่ายทอดของผู้สอน ดังนั้นบทบาทของผู้สอนจึงเปลี่ยนไปเป็นการจัดการการเรียนรู้แทนการถ่ายทอดด้วยตนเองทั้งหมด โดยมี
นักการศึกษาและนักเทคโนโลยีหลายท่านได้ให้ความหมายของสื่อการสอนไว้ต่าง ๆ เช่นกัน
อัครวิช ปองทอง (2550) กล่าวว่า สื่อการสอนหมายถึงอุปกรณ์ทั้งหลายที่ช่วยเสนอความรู้ไปสู่ผู้เรียน จน
เกิดผลการเรียนที่ดี ทั้งนี้ไม่เฉพาะสิ่งที่เป็นวัตถุหรือเครื่องมือเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การศึกษานอก
สถานที่ การแสดงบทบาทสมมติฐานการทดลอง ตลอดจนการสัมภาษณ์และการสำรวจ เป็นต้น
สุดใจเหง้า ศรีไพร (2549) ให้ความหมายสื่อการเรียนการสอนว่า เป็นสิ่งที่อยู่ในรูปของวัส ดุอุปกรณ์หรือ
วิธีการที่นำมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน โดยทำหน้าที่บรรจุและส่งผ่านข้อมูลข่าวสารอันเป็นสาระสำคัญ ของการเรียนรู้
ไปยังผู้เรียน เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้อาจมีบทบาทในฐานะสิ่งช่วยครูในการถ่ายทอด
ผ่านกระบวนการการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในและนอกห้องเรียน
จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า สื่อการเรียนการสอน คือ อุปกรณ์ทั้งหลายที่ช่วยผู้สอนนำเสนอความรู้ไปสู่
ผู้เรียนจนเกิดผลการเรียนที่ดี ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของวัสดุอุปกรณ์และเทคนิควิธี โดยอาจเป็นหนังสือ แผนภูมิ รู ปภาพ สไลด์
แถบวีดีทัศน์ แผ่นใส เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องวิชวลไลเซอร์ เครื่องเล่นวีซีดี ลำโพง ไมโครโฟน โปรแกรมคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบเครือข่าย สื่อการเรียนการสอนมีบทบาทสำคัญมากในกระบวนการ
เรียนการสอน ซึ่งครูผู้สอนจะพิจารณาเลือกสรร หรือสร้างขึ้นนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
บรรลุเป้าหมายในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดำเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยโดยการทดลอง (Experimental research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาอินวิทยาคม ในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน จำนวน 21 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาอิน วิทยาคม จากการเลือกกลุม่
ตั ว อย่ า งโดยวิ ธ ี ก ารสุ ่ มแบบเฉพาะเจาะจง (Specific Purpose Sampling) ภาคเรี ย นที ่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2563 จำนวน
1 ห้องเรียน มีนักเรียน จำนวน 9 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. บทเรียนออนไลน์รายวิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี ที่มีการจัดกิจกรรมเพื่ อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเสมือนจริง
(Virtual media)
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนออนไลน์ที่มีการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ
เสมือนจริง (Virtual media) รายวิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ได้แก่
แบบทดสอบก่อนการเรียน (Pre-test) จำนวน 30 ข้อและแบบทดสอบหลังการเรียน (Post-test) จำนวน 30 ข้อ
3. แผนการจัดการเรียนรู้
การสร้างและตรวจคุณภาพของเครื่องมือ
การสร้างและหาคุณภาพบทเรียนออนไลน์เพื่อการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนนาอินวิทยาคม มีขั้นตอนการสร้างดังนี้
1. ศึกษาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (เคมี) มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คำอธิบาย
รายวิชา และหน่วยการเรียนรู้จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
2. ศึกษารายละเอียดและสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (เคมี) ที่จะนำมาสร้างบทเรียนออนไลน์
3. กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ และสื่อ – แหล่ง
การเรียนรู้
4. สร้างบทเรียนออนไลน์วิชาเคมี ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การออกแบบบทเรียนออนไลน์เรื่องพันธะเคมีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
หน้าที่
รายละเอียด
1 หน้าแรก
ลงทะเบียนเรียน คำชี้แจง มาตรฐานการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้
คำชี้แจงวิธีการเรียนบทเรียนออนไลน์
2 แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียนจำนวน 30 ข้อ
3 การเกิดพันธะ
เนื้อหา วิดีโอการสอนการเกิดพันธะไอออนิก แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท
ไอออนิก
ช่องทางส่งชิ้นงาน และสอบถามเพิ่มเติม
4 สูตรเคมีและชื่อของสารประกอบไอออนิก
เนื้อหา สูตรเคมีและชื่อของสารประกอบไอออนิก แบบฝึกหัดทบทวน
ท้ายบท ช่องทางส่งชิ้นงาน และสอบถามเพิ่มเติม
5 การเกิดพันธะโคเวเลนต์
เนื้อหา วิดีโอการสอนการเกิดโคเวเลนต์ แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท
ช่องทางส่งชิ้นงาน และสอบถามเพิ่มเติม
6 สูตรโมเลกุลและชื่อของสารประกอบ
เนื้อหา สูตรเคมีและชื่อของสารประกอบโคเวเลนต์แบบฝึกหัดทบทวน
โคเวเลนต์
ท้ายบท ช่องทางส่งชิ้นงาน และสอบถามเพิ่มเติม
7 พันธะโลหะ
เนื้อหา วิดีโอการสอนการเกิดพันธะโลหะ แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท
ช่องทางส่งชิ้นงาน และสอบถามเพิ่มเติม
8 แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบหลังเรียนจำนวน 30 ข้อ
9 อ้างอิง
เนื้อหา วิดีโอ รูปภาพ และแหล่งอ้างอิง
10 ประวัติผู้จัดทำ
ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมลติดต่อกลับ
5. นำบทเรียนออนไลน์วิชาเคมี ที่สร้างไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางการสอนวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยพิจารณาเรื่องความเหมาะสมของเนื้อหาความสอดคล้องของจุดประสงค์กับกระบวนการเรียนรู้
และภาษาที่ใช้ ผลการประเมินค่าเฉลี่ย ความสอดคล้อง
6. นำบทเรี ย นออนไลน์ ว ิชาเคมี ไปทดลองกั บ กลุ ่ มตั ว อย่ าง เหมื อ นกลุ ่ มตั วอย่ า งจริ ง จำนวน 21 คน เพื ่ อ หา
ประสิทธิภาพการทดลองคือ ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน จากนั้นให้เรียนโดยบทเรียนออนไลน์รายวิชาเคมี เมื่อเรียน
เสร็จให้ทำแบบทดสอบหลังเรียนทันที หลังจากนั้นทำการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียน
7. นำบทเรียนออนไลน์ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง จำนวน 9 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. สุ่มเลือกนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาอินวิทยาคม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 9 คน
2. ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี
3. ดำเนินการการเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์รายวิชาเคมี เรื่องพันธะเคมี ที่มี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเสมือนจริง (Virtual media) 10 คาบ
4. เมื่อสิ้นสุดการสอนตามขั้นตอนที่ระบุแล้ว ทำการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องพันธะเคมี
5. ตรวจสอบผลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แล้วหาค่าสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน
1) หาคะแนนเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) โดยคำนวณจากสูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 73)
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x̅ =

เมื่อ

∑x
n

x̅
แทน คะแนนเฉลี่ย
∑x แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
n
แทน จำนวนนักเรียนในกลุ่มทดลอง
2) หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คำนวณจากสูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 79)

S. D. = √

N ∑ x 2 − (∑ x 2 )
N(N − 1)

เมื่อ

S.D. แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
∑x2 แทน ผลรวมของกำลังสองของคะแนน
∑x แทน ผลรวมของผลรวมคะแนน
N
แทน จำนวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง
3) หาค่าความแปรปรวน (Variance) จากสูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 79)

(S. D. )2 = (√

N ∑ x 2 − (∑ x 2 ) 2
)
N(N − 1)

เมื่อ

(S.D.)2 แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
∑x แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
∑x2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกำลังสอง
N
แทน จำนวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง
2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
1) การหาค่าความเที ่ย งตรงของแบบทดสอบวัด ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้วิ ท ยาศาสตร์ โ ดยใช้ด ัช นีความ
สอดคล้องระหว่างข้อสอบกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2538: 117)
IOC =

∑R
N

เมื่อ

IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
∑R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
N
แทน จำนวนผู้เชี่ยวชาญ
2) หาค่าความยากง่าย (P) และค่าอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยใช้เทคนิค ร้อยละ 27 จากตารางวิเคราะห์ข้อสอบของ Fan (1952: 6-32)
3) หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดย
คำนวณจากสูตร KR 20 ดูเดอร์ - ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson) (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ. 2538: 197-199)
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R tt =

เมื่อ

∑ pq
n
[1 − 2 ]
n−1
S1

Rtt
n
p
q

แทน ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
แทน จำนวนข้อของแบบทดสอบ
แทน สัดส่วนของผู้ที่ทำได้ในข้อหนึ่งๆ หรือ จำนวนคนทั้งหมดจำนวนคนที่ตอบถูก
แทน สัดส่วนของผู้ที่ทำผิดในข้อหนึ่ง ๆ คือ 1-p
S12
แทน คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือฉบับนั้น
4) คำนวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์รายวิชาเคมี เรื่องพันธะเคมี ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้สื่อเสมือนจริง (Virtual media) โดยใช้สูตร E1/E2 (เสาวนีย์ สิกขาบัณฑิต. 2528: 295)
สูตรที่ 1
∑x
E1 = N × 100
A

เมื่อ
E1
แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไว้ในบทเรียนออนไลน์รายวิชาเคมี เป็นร้อย
ละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการทำแบบฝึกหัด
∑E แทน คะแนนรวมจากการทำแบบฝึกหัดระหว่างการเรียนของนักเรียน
N
แทน จำนวนนักเรียนทั้งหมด
A
แทน คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดระหว่างเรียน
สูตรที่ 2
∑F
E2 = N × 100
B

เมื่อ
แบบทดสอบหลังเรียน

E2

แทน ประสิ ท ธิ ภ าพของผลลั พ ธ์ คิ ด เป็ น ร้อ ยละของคะแนนเฉลี ่ย ที ่ได้ จากการทำ

∑F แทน คะแนนรวมจากการทำแบบทดสอบหลังเรียน
N
แทน จำนวนนักเรียนทั้งหมด
B
แทน คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
1) ใช้ค่าสถิติ T-test for independent samples ในกรณีที่ Assume ว่า 12 = 22 (ไพจิตร สะดวกการ.
2557: 79)
t=

x̅1 − x̅ 2

1

1

√Sp2 (n + n )
1
2

เมื่อ

t
แทน ค่าใช้ในการพิจารณา T-test for independent samples
x̅1 , x̅2 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 และ 2
n1, n2 แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 และ 2
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ผลการวิจัย
ผลพัฒนาบทเรียนออนไลน์ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเสมือนจริง (Virtual media) รายวิชา
เคมี เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาอินวิทยาคม ที่พัฒนาขึ้นมามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์
75/75
ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยและความเหมาะสมของบทเรียนออนไลน์ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเสมือนจริง
(Virtual media) รายวิชาพันธะเคมี เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาอินวิทยาคม ที่ได้จาก
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
รายการ
S.D.
แปลผล
X̅
1. ด้านเนื้อหาและการจัดการเรียนรู้
1.1 การเข้าถึงเนื้อหาบทเรียนออนไลน์
5.00
0.00
มากที่สุด
1.2 เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับมาตราฐานการเรียนรู้
และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.3 ความถูกต้องของเนื้อหา

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

1.4 ปริมาณเนื้อหาในแต่ละเรื่อง

5.00

0.00

มากที่สุด

1.5 ระดับความยากง่ายของบทเรียนออนไลน์

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00

0.00

เหมาะสมมากที่สุด

2.1 ภาพนิ่งสอดคล้องกับบทเรียนออนไลน์

5.00

0.00

มากที่สุด

2.2 ความถูกต้องของภาษาที่ใช้

4.67

0.47

มากที่สุด

2.3 เสียงที่ใช้ประกอบในบทเรียนออนไลน์

4.67

0.47

มากที่สุด

4.78

0.31

เหมาะสมมากที่สุด

3.1 บทเรียนออนไลน์

5.00

0.00

มากที่สุด

3.2 ใบความรู้ประกอบการสอนในบทเรียนออนไลน์

4.67

0.47

มากที่สุด

3.3 ใบงานประกอบการสอนในบทเรียนออนไลน์

4.67

0.47

มากที่สุด

3.4 แบบฝึกหัดประกอบการสอนในบทเรียนออนไลน์

4.67

0.47

มากที่สุด

4.75

0.35

เหมาะสมมากที่สุด

4.1 การเข้าถึงเนื้อหาบทเรียนออนไลน์

5.00

0.00

มากที่สุด

4.2 เนื้อหาสอดคล้องกับผลการเรียนรู้

4.67

0.47

มากที่สุด

4.3 ความถูกต้องของเนื้อหา

4.67

0.47

มากที่สุด

4.78

0.31

เหมาะสมมากที่สุด

รวม
2. ด้านภาพและเสียง

รวม
3. ด้านตัวอักษรและสี

รวม
4. ด้านแบบทดสอบ

รวม
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รายการ
5. ด้านเทคนิคการนำเสนอบทเรียน

X̅

S.D.

แปลผล

5.1 ภาพนิ่งสอดคล้องกับบทเรียนออนไลน์

5.00

0.00

มากที่สุด

5.2 ความถูกต้องของภาษาที่ใช้

4.67

0.47

มากที่สุด

5.3 เสียงที่ใช้ประกอบในบทเรียนออนไลน์

4.67

0.47

มากที่สุด

5.4 บทเรียนออนไลน์

4.67

0.47

มากที่สุด

5.5 ใบความรู้ประกอบการสอนในบทเรียนออนไลน์

5.00

0.00

มากที่สุด

4.80

0.28

เหมาะสมมากที่สุด

รวม

จากตารางที่ 2 พบว่า บทเรียนออนไลน์ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเสมือนจริง (Virtual media)
รายวิชาเคมีเรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 9 คน มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมด้านเนื้อหาและการ
จัดการเรียนรู้ เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด ด้านภาพและเสียง เท่ากับ 4.78 อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด
ด้านตัวอักษรและสี เท่ากับ 4.75 อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด ด้านแบบทดสอบ เท่ากับ 4.78 อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด
และด้านเทคนิคการนำเสนอบทเรียน เท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด แสดงว่า บทเรียนออนไลน์ที่มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเสมือนจริง (Virtual media) รายวิชาเคมีเรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 มีความเหมาะสมมากที่สุด และสามารถนำไปใช้กับประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเสมือนจริง ( Virtual media)
รายวิชาเคมีเรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาอินวิทยาคม
กระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทดสอบหลั ง บทเรี ย นออนไลน์ ท ี ่ ม ี ก ารจั ด
จำนวน โ ด ย ใ ช ้ ส ื ่ อ เ ส ม ื อน จ ริ ง ( Virtual media) กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเสมือ นจริง
(Virtual media) รายวิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี
นักเรียน รายวิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี
ประสิทธิภาพ
คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย
ประสิทธิภาพ
(n) คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย
กระบวนการ (E1 )
ผลลัพธ์ (E2 )
9
70
51.77
75.93
30
23.33
79.26
จากตารางที่ 3 พบว่า บทเรียนออนไลน์ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเสมือนจริง (Virtual media)
รายวิ ช าเคมี เรื่ อ ง พั น ธะเคมี ของนั ก เรี ย นชั้ นมั ธ ยมศึ กษาปี ท ี ่ 4 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการ (E1) เท่ า กั บ 75.93
มีประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 79.26 แสดงว่า บทเรียนออนไลน์ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเสมือน
จริง (Virtual media) รายวิชาเคมีเรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาอินวิทยาคม มีประสิทธิภาพ
ที่ดี
ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียนวิชาเคมีที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ที่มกี ารจัด
กิจกรรมเพื่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเสมือนจริง (Virtual media) รายวิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนนาอินวิทยาคม จำนวน 9 คน
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาเคมี ที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ที่มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเสมือนจริง (Virtual media) รายวิชาเคมีเรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 โรงเรียนนาอินวิทยาคม
นักเรียนเลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
̅
𝒙

ก่อนเรียน (30 คะแนน)
24
23
21
23
20
20
21
24
22
22.00

หลังเรียน (30 คะแนน)
26
23
21
23
23
24
26
25
23
23.78

จากตารางที่ 4 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ที่มีการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนโดยใช้สื่อเสมือนจริง (Virtual media) รายวิชาเคมีเรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาอิน
วิทยาคม จำนวน 9 คน โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ที่มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใช้สื่อเสมือนจริง (Virtual media) รายวิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
นาอินวิทยาคม
การทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

N
9
9

คะแนนเต็ม
30
30

̅
𝐗
22.00
23.78

S.D.
1.58
1.64

t

Sig

2.87

0.0207

จากตารางที่ 5 พบว่า การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียน ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาอินวิทยาคม จำนวน 9 คน ด้วยบทเรียนออนไลน์ที่มีการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอนโดยใช้
สื่อเสมือนจริง (Virtual media) รายวิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 30 ข้อ
เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 22.00 คะแนน (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.58 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 23.78 คะแนน (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.64 ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สถิติ T-test for independent samples พบว่า คะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า บทเรียนออนไลน์ที่มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเสมือนจริง (Virtual media) รายวิชาเคมีเรื่อง พันธะเคมี สามารถพัฒนาการเรียนรู้ข อง
นักเรียนและทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได้
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อภิปรายผล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยบทเรียนออนไลน์ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ เสมือนจริง
(Virtual media) รายวิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาอินวิทยาคม สามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้
1. ความเหมาะสมของบทเรียนออนไลน์ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเสมือนจริง (Virtual media)
รายวิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมด้านเนื้อหาและการจั ดการเรี ยนรู้ ที่
5.00 อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด ด้านภาพและเสียง 4.78 อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด ด้านตัวอักษรและสี 4.75 อยู่ใน
ระดับเหมาะสมมากที่สุด ด้านแบบทดสอบ 4.78 อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด ด้านเทคนิคการนำเสนอบทเรียน 4.80 อยู่ใน
ระดับเหมาะสมมากที่สุด แสดงว่าบทเรียนออนไลน์ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเสมือนจริง (Virtual media)
รายวิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความเหมาะสมมากที่สุด
2. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเสมือนจริง (Virtual media) รายวิชา
เคมี เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านบทเรียนออนไลน์ ในการ
จัดการกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ โดยการกำหนดเรื่องที่ต้องการสอน แต่ละเรื่องจะมีไฟล์บ ทเรียนให้
ศึกษาพร้อมทั้งการบ้านและแบบทดสอบให้ทำเมื่อเรียนจบในแต่ละเรื่อง โดยได้มีการพัฒนาบทเรียน ผ่านผู้เชี่ยวชาญ ทดลอง
ใช้กับนักเรียน และได้มีการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนได้ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ที่มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนโดยใช้สื่อเสมือนจริง (Virtual media) รายวิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี 75.93/79.26 สามารถนำบทเรียนออนไลน์ที่ได้
พั ฒ นาขึ ้นไปใช้ในการจั ดการเรีย นการสอนเพื่ อให้เป็ นไปตามวั ตถุป ระสงค์ ข องการเรีย นรู้ ได้ ผลการวิ จัย สอดคล้องกับ
ธัญญลักษณ์ วจนะวิศิษฐ (2557) ได้พัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ เกื้อการุ ณย์
วารสารเกื้อการุณย์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2557 บทเรียนอีเลิร์นนิง มีประสิทธิภาพ 85.90/80.80 ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ตั้งไว้คือ 80/80
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเรียนบทเรียนออนไลน์ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ สื่อเสมือนจริง
(Virtual media) รายวิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมากจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ บทเรียนออนไลน์ที่มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใช้สื่อเสมือนจริง (Virtual media) รายวิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนักเรียนมีความสนใจเรียนมากขึ้น และตั้งใจศึกษาจากบทเรียนด้วย ข้อความ
วิดีโอ รูปภาพ มีการเรียบเรียงให้ง่ายต่อการเรียนรู้ตามลำดับบนเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมกับระบบเครือข่าย
ทำให้เกิดองค์ความรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถเรียนทบทวนซ้ำได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์จิรา
มาใจ (2560) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาหนังสือดิจิทัล เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนั กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
ในการวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ
เสมือนจริง (Virtual media) รายวิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาอินวิทยาคม สามารถ
นำไปพัฒนาในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
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1.1 สามารถนำรูปแบบบทเรียนออนไลน์ไปพัฒนาบทเรียนออนไลน์ในเนื้อเรื่องต่าง ๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ชีววิทยา ฟิสิกส์ และการงานอาชีพ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนที่ไม่
จำกัด
1.2 ในระหว่างที่นักเรียนทำการศึกษาด้วยบทเรียนออนไลน์ ครูต้องมีการสังเกต และบางส่วนที่คิดว่าเป็นปัญ หา
ต่อนักเรียนในขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรรีบแก้ไขปัญหานั้นทันที
1.3 ควรสำรวจทักษะในการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศและความพร้อมของนักเรียน เพื่อปรับ รูปแบบ
บทเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน
1.4 ควรมีแนวทางในการพัฒนาผลที่ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 และโดยเฉพาะนักเรียนที่มีคะแนนไม่ถึงร้อยละ 50
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยในครั้งต่อไป
2.1 ควรเพิ่มเนื้อหาหรือรูปภาพในวิดีโอเพื่อกระตุน้ การจดจำของผู้เรียน
2.2 ควรเพิ่มแบบทดสอบในเนื้อหาย่อยเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาในบทเรียน
2.3 ควรมี ก ารพัฒ นาบทเรี ย นออนไลน์ ในรายวิช าอื ่ น ๆ โดยเฉพาะวิช าในกลุ่ มสาระหลั กของนัก เรี ยน เช่น
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษา เป็นต้น
2.4 ควรใช้การทดสอบสถิติ t-test แบบ paired sample t-test
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบอร์ดเกม ต้นถั่ววิเศษกับนักผจญภัย (The
magic beans & adventurer) 2. เพื่อออกแบบและตรวจสอบบอร์ดเกม ต้นถั่ววิเศษกับนักผจญภัย (The magic beans &
adventurer) โดยผู้วิจัยได้ออกแบบบอร์ดเกมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพันธุศาสตร์กฎของเมนเดลทั้ง 2 ข้อ มีการบวนการสร้างและ
ออกแบบโดยใช้แบบประเมินคุณภาพและองค์ประกอบบอร์ดเกมสำหรับผู้เชี่ยวชาญ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีโรงเรียนหนองฉางวิทยา เพื่อพัฒนาตัวบอร์ดเกมต้นถั่ววิเศษกับนักผจญภัย (The magic beans & adventurer) ที่
สร้างขึ้นมาจากการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างรายการข้อคำถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย และปรับปรุงตัวบอร์ดเกม
ออกมา
ผลการวิจัย พบว่า คะแนนจากแบบประเมินครั้งที่ 1 มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.961 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ที่
เหมาะสมปานกลาง จึงได้ปรับปรุงตัวบอร์ดเกมใหม่ จากนั้นทำการประเมินครั้งที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.118 คะแนน อยู่
ในเกณฑ์ที่เหมาะสมปานกลาง ผู้วิจัยปรับปรุงบอร์ดเกมอีกครั้ง และได้ทำการประเมินครั้งที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.039
คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมมาก จึงได้บอร์ดเกมต้นถั่ววิเศษกับนักผจญภัยที่เหมาะสมจะนำไปใช้ในกิจกรรมการเรี ยน
ต่อไป
คำสำคัญ: บอร์ดเกมต้นถั่ววิเศษกับนักผจญภัย
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Abstract
This research Objectives 1. To study basic information about board games The magic beans &
adventurer 2. To design and review board games The magic beans & adventurer The researchers designed
a board game based on the genetics of both Mendel's laws. It was created and designed using a quality
assessment and Board Game Elements for Experts Teacher of Science and Technology Learning Group,
Nong Chang Witthaya School To develop a board game The magic beans & adventurer created by evaluating
the correspondence index between the list of questions and the research objectives. and improve the
board game
The results of the research revealed that the scores from the first assessment had a mean score
of 2.961 points, which was in a moderately appropriate category. Therefore, the new board game has been
updated. Then, the second assessment had an average score of 3.118 points, which was in a moderately
appropriate category. The researcher improved the board game again. And the third assessment was
conducted with an average score of 4.039, which was in a very suitable criterion. Therefore, the Magic Bean
Board Game with suitable adventurers will be used for further study activities.
Keywords: The magic beans & adventurer

บทนำ
การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับตัวผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะต่าง ๆ ที่
จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ในศตวรรษที่ 21 การศึกษาจะเป็นรูปแบบการเรียนจากการค้นคว้าด้วยตัวของผู้เรียนเอง โดยมี
ผู้สอนทำหน้าที่ช่วยแนะนำ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนดึงประสิทธิภาพในตัวเองออกมา และสามารถประเมิน
ความสามารถของตัวเองได้จากการกิจกรรมที่ผู้สอนจัดให้ เมื่อผู้เรียนมีองค์ความรู้แล้วจะต้องมีทักษะในการนำความรู้ไปใช้ด้วย
โดยโรงเรียนและผู้สอนจะต้องพัฒนาหลักสูตรและใช้รูปแบบการสอนที่แตกต่างจากเดิม จะทำให้ผู้เรียนมีการพัฒนาองค์
ความรู้และทักษะต่าง ๆ นำไปใช้เลี้ยงชีพตนเองได้ สำหรับการคิดเชิงออกแบบเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่ในปัจจุบันสามารถ
นำมาพัฒนานวัตกรรมและกระบวนการสอนรูปแบบใหม่ ๆ ได้ ซึ่งการเรียนการสอนของครูในห้องเรียนโดยส่วนมากจะใช้
วิธีการสอนแบบท่องจำสูตรบรรยายความรู้และฝึกทำโจทย์ปัญหาเป็นหลัก ทำให้เด็กนักเรียนขาดโอกาสที่จะนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา ดังนั้นการคิดเชิงออกแบบจึงเป็นกระบวนการที่จะแก้ไขรูปแบบการสอนในห้องเรียนให้ มีการจัด
กิจกรรมหรือสื่อนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์กับความต้องการของผู้เรียนได้
เกมเป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่นักเรียนให้ความสนใจเป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
สูงผู้เรียนได้รับความสนุกสนานและเกิดการเรียนรู้จากการเล่นข้อดีของเกมคือมีความท้าทายเปิดโอกาสให้ผู้เล่นลองผิดลองถูก
การเล่นเนื้อหาของเกมเข้าถึงความต้องการสามัญของมนุษย์มีลักษณะที่ตอบสนองท้าทายให้อยากเอาชนะให้ความสนุก สนาน
ชวนติดตาม ทิศนา แขมมณี (2551: 368 – 369) โดยการเล่นเกมผู้เล่นจะเข้าไปอยู่ในแบบจำลองเนื้อหาแล้วปล่อยให้ ผู้เล่น มี
โอกาสแสดงความคิดออกมาซึ่งจะต้องเล่นตามเงื่อนไขที่กำหนดมิฉะนั้นผู้เล่นจะไม่สามารถเล่นเกมนั้นจนชนะได้
กิจกรรมเกมการศึกษาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญเพราะเป็นการเล่นที่กระบวนการในการเล่นตามชนิดของเกม
ประเภทต่างๆทำให้เกิดการเรียนรู้และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนสำนักการศึกษา เกมการศึกษาเป็นกิจกรรมที่
สนุกสนานมีกฎเกณฑ์กติกามีทั้งเกมเงียบและเคลื่อนไหวอาจมีเครื่องเล่นหรือไม่มีเครื่องเล่นเกมทำให้ผ่อนคลายความเครียดอีก
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ทั้งยังส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญานอกจากนี้ พัฒนา ชัชพงศ์ (2545: 195) ยังกล่าวถึง
เกมการศึกษาว่าเป็นเกมที่ส่งเสริมพัฒนาสติปัญญาเกมการศึกษาควรมีกฎกติกาง่ายๆ ที่เด็กสามารถเล่นคนเดีย วหรือ เล่น เป็น
กลุ่มได้เกมการศึกษาจะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักสังเกตคิดหาเหตุผลและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสีรูปร่างจำนวนประเภทและ
ความสัมพันธ์ต่างๆได้ด้วยตนเองซึ่งผู้วิจัยเชื่อว่าการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถส่ งเสริ มและพั ฒนา
ความสามารถทางด้านศิลปะแก่ผู้เรียนได้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาที่ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพมีความรู้ เกี่ยวกับ
ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาสามารถ
จากเหตุผลทั้งหมดนี้ผู้วิจัยได้เห็นความสำคัญที่จะจัดทำบอร์ดเกมบอร์ดเกมต้นถั่ววิเศษกับนักผจญภัย (The magic
beans & adventurer) เพื่อที่จะทำให้ตัวบอร์ดเกมนี้สามารถนำไปใช้ในจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรืองานวิจัยในชั้นเรียน
ได้จริง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบอร์ดเกม ต้นถั่ววิเศษกับนักผจญภัย (The magic beans & adventurer)
2. เพื่อออกแบบและตรวจสอบบอร์ดเกม ต้นถั่ววิเศษกับนักผจญภัย (The magic beans & adventurer)

การทบทวนวรรณกรรม
แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดสาระสำคัญในส่วนที่
เกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้ไว้หลายมาตรา โดยเฉพาะในหมวด 9 ที่ว่าด้วยเทคโนโลยีเพื ่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้
วิเคราะห์สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ดังกล่าวแล้วเห็นว่า ควรกำหนดให้มีนโยบายในเรื่อ งของสื่ อการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรให้สอดรับกับพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติโดยกำหนดเป็นนโยบายการผลิต พัฒนาและใช้สื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่งมีสาระสำคัญว่า ...."กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาสื ่อ และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทุกประเภท ทุกสาระการเรียนรู้และทุกช่วงชั้น โดยเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันผลิตอย่า งเสรีแ ละเป็น
ธรรม และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีและใช้สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพ ในกระบวนการเรียน การ
สอน" จึงเป็นหน้าที่ของครูผู้สอนที่จะต้องจัดรูปแบบให้เหมาะสมกับเนื้อหากับผู้เรียน มีสื่อเพื่อที่จะจัดรูปแบบการเรียนรู้ที่
แตกต่างจากเดิม
สื่อการเรียนการสอน ที่เป็นตัวถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถแบ่งได้ตามประเภท ดังนี้
1. สื่อประเภทวัสดุ ได้แก่ สื่อเล็ก ซึ่งทำหน้าที่เ ก็บความรู้ในลักษณะของภาพเสียง และ อักษรในรูปแบบต่าง ๆ ที่
ผู้เรียนสามารถใช้เป็นแหล่งหาประสบการณ์ หรือศึกษาได้อย่างแท้จริงและกว้างขวาง แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
•วัสดุที่เสนอความรู้ได้จากตัวมันเอง ได้แก่หนังสือเรียนหรือตำราของจริงหุ่นจำลอง รูปภาพ แผนภูมิ แผน
ที่ ป้ายนิเทศ เป็นต้น
•วัสดุที่ต้องอาศัยสื่อประเภทเครื่องกลไก เป็นตัวนำเสนอความรู้ได้แก่ฟิล์มภาพยนตร์ แผ่นสไลด์ ฟิล์ม
สตริป เส้นเทปบันทึกเทป รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ รายการที่ใช้เครื่องช่วยสอน เป็นต้น
2. สื่อประเภทเครื่องมือ หรือโสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ สื่อใหญ่ ที่เป็นตัวกลางหรือทางผ่านของความรู้ ที่ถ่ายทอดไปยัง
ครูและนักเรียน สื่อประเภทนี้ตัวมันเองแทบไม่มีประโยชน์ต่อการสื่อความหมายเลยถ้าไม่มีใครรู้ในรูปแบบต่าง ๆ มาป้อนผ่าน
เครื่องกลไกลเหล่านี้ สื่อประเภทนี้จึงจำเป็นต้องอาศัยสื่อประเภทวัสดุ บางชนิดเป็นแหล่งความรู้ให้มันส่งผ่าน ซึ่งจะทำให้
ความรู้ที่ส่งผ่านมีการเคลื่อนไหวไปสู่นักเรียนจำนวนมาก ได้ไกลๆ และรวดเร็ว และบางทีก็ทำหน้าที่เหมือนครูเสียเอง เช่น
เครื่องช่วยสอน ได้แก่เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องรับวิทยุ เครื่องฉายภาพนิ่งทั้งหลาย
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3. สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ ตัวกลางในกระบวนการเรียนการสอนไม่จำเป็นต้องใช้แต่วัสดุหรือเครื่องมือเท่านั้น
บางครั้งจะต้องใช้เทคนิคและกลวิธีต่าง ๆ ควบคู่กันไป โดยเน้นที่เทคนิคและวิธีการเป็นสำคัญ
การศึกษาที่ใช้เกมในการสอน สุวิทย์มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2547: 90) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ เกม คือ
กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนให้ผู้เรียนเล่นเกมที่มกฎเกณฑ์กติกาเงื่อนไข หรือข้อตกลงร่วมกันที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ทําให้เกิด
ความสนุกสนานร่าเริง เป็นการออกกําลังกาย เพื่อพัฒนาความริเริ่มสร้างสรรค์ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นโดยมีการนําเนื้อหาข้อมูลของเกม พฤติกรรมการเล่นวิธีการเล่นและผลการเล่นเกมมาใช้ในการอภิปราย
เพื่อสรุปผลการเรียนรู้ การใช้สื่อที่เป็นบอร์ดเกมในการจัดการเรียนการสอนก็เป็นรูปการเรี ยนรู้ที่สามารถนำมาถ่า ยทอดองค์
ความรู้ได้
ในการออกแบบบอร์ดเกมที่ใช้ในการจัดรูปแบบการเรียนการสอน ผู้วิจัยได้ศึกษาเนื้อหาที่จะนำมาใส่ในบอร์ดเกม
ก่อน และศึกษาวิธีการเล่นจากบอร์ดเกมอื่น ดังนี้
1. การออกแบบบอร์ดเกม ผู้ที่ต้องการออกแบบบอร์ดเกม หรือเกมกระดานต่าง ๆ ควรมีพื้นฐานการเล่นบอร์ ดเกม
อยู่แล้วหรือเคยเห็นบอร์ดเกมที่หลากหลายรูปแบบ แต่ก่อนที่จะสร้างงานชิ้นเอกออกมาได้ จำเป็นต้องออกแบบพื้นฐานอย่าง
พวกเป้าหมายของเกมและกฎกติกาต่าง ๆ คิดเรื่องเหล่านั้นออกมาแล้ว ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ สามารถทำบอร์ดเกมเกม
ออกมาได้โดยประกอบไปด้วย ส่วนที่ 1 ออกแบบเกม คือ การเขียนไอเดียออกมาที่จะเป็นแนวทางในการสร้างบอร์ดเกม ส่วน
ที่ 2 ทำเกมต้นแบบ คือ การรวบรวมองค์ประกอบต่าง ๆ ของตัวบอร์ดเกมอย่างคราว ๆ เพื่อที่จะทำการจำลองออกมาเป็น
ต้นแบบในการเล่น ส่วนที่ 3 ทดสอบเกมต้นแบบ คือการทดสอบเล่นบอร์ดเกมด้ วยตัวเองหรือใหผู้อื่นประเมินบอร์ดว่า มีความ
เหมาะสมหรือไม่ ส่วนที่ 4 สร้างเกมขั้นตอนสุดท้าย คือ การสร้างบอร์ดเกมให้มีความสมบูรณ์ที่สุดหลังจากที่ได้ทดลองใช้ห รือ
ประเมินไปแล้ว
2. เนื้อหาในบอร์ดเกม เป็นเรื่องพันธุศาสตร์ตามหลักของเมนเดล (Mendelian Genetics) ประกอบไปด้วยกฎ 2
ข้อได้แก่
1) กฎแห่งการแยกตัว (Law of segregation) ลักษณะของสิ่งมีชีวิตนั้นถูกควบคุมโดย gene และ gene
จะปรากฎเป็นคู่ ๆ เสมอ ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ (gene gamete) ที่อยู่เป็นคู่ ๆ จะแยกออกจากกันแล้วเข้าสู่เซลล์
สืบพันธุ์แต่ละเซลล์ gene คือ จะเกิดการแบ่งเซลล์แบบ meiosis ทำให้จำนวน chromosome ลดลงครึ่งหนึ่ง เมื่อ
มีการผสมระหว่างเซลล์ สืบพันธุ์ เช่น อสุจิกับไข่ gene ก็จะกลับมาเป็นคู่อีกเช่นเดิม
2) กฎแห่งการรวมกลุ่มอย่ างอิสระ (Law of independent assortment) ยีนที่แยกออกจากยีนที่เป็นคู่
กัน จะจัดกลุ่มอย่างอิสระกับยีนอื่นที่แยกออกจากคู่กันเช่นกันในการเข้าไปอยู่ในเซลล์สืบพันธุ์จึงสามารถทำนาย
อัตราส่วน เซลล์สืบพันธุ์ที่มีกลุ่มของยีนต่าง ๆ ได้ เช่น RrYy จีโนไท แบ่งเซลล์สืบพันธุ์ได้ 4 ชนิด RYRy คือ rY และ
ry ในอัตราส่วน 1:1:1 เซลล์สืบพันธุ์ 4 ชนิด ของทั้งพ่อและแม่ มีโอกาสจะมารวมกลุ่มอย่างอิสระ จึงมีจีโนไทป์รุ่น
𝐹2 ในอัตราส่วน 9:3:3:1
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
บอร์ดเกม
2. การออกแบบบอร์ดเกม
3. วิธีการเล่นในบอร์ดเกม
4. เรื่องของพันธุศาสตร์
5. การตรวจสอบและประเมิน

ประสิทธิภาพของ
นวัตกรรม
สามารถนําไปใช้จัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนได้

บอร์ดเกมต้นถั่ววิเศษกับนักผจญภัย
(The magic beans & adventurer)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดำเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย
การวิจัยพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
1. แหล่งข้อมูล ได้แก่ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับบอร์ดเกม การออกแบบบอร์ดเกม วิธีการเล่นในบอร์ดเกม และเนื้อหา
ในเรื่องของพันธุศาสตร์
2. ผู้ให้ข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโรงเรียนหนองฉางวิทยา จำนวน 3
ท่าน โดยเลือกครูสาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 2 ท่าน ครูสาขาวิชาวิทย์ทั่วไป (สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) 1 ท่าน
การออกแบบบอร์ดเกม สร้างเครื่องมือ ตรวจสอบ และปรับปรุงนวัตกรรม
ในการวิจัยนี้ได้การออกแบบสร้าง ตรวจสอบ และปรับปรุงนวัตกรรม ดังนี้
1. การออกแบบ สำหรับการออกแบบตัวบอร์ดเกม ในด้านของวิธีเล่นของบอร์ดเกมได้แนวคิดมาจาก บอร์ดเกม Chem-Bond
เกมเคมี Board Game (ภาษาไทย) ChemBond แต่จะนำเอาเนื้อหาในเรื่องของพันธุศาสตร์ของเมนเดลเข้ามาใส่ในตัวบอร์ด
เกม คือ ในเรื่องการทำเหรียญจีโนไทป์ และเหรียญฟีโนไทป์
2. การสร้างเครื่องมือแบบประเมินคุณภาพและองค์ประกอบบอร์ดเกม
2.1 ทำการพัฒนาแบบประเมินคุณภาพและองค์ประกอบบอร์ดเกม
การพัฒนาแบบประเมินคุณภาพและองค์ประกอบบอร์ดเกมมีขั้นตอนในการพัฒนาดังนี้
• ศึกษาจากเอกสารตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อการศึกษา
• ศึกษาองค์ประกอบ และวิธีการสร้างการพัฒนาแบบประเมินคุณภาพและองค์ประกอบบอร์ดเกม
• กำหนดองค์ประกอบหลักในการสร้างแบบวัด ซึ่งแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ
1) ด้านเนื้อหา
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2) ด้านภาษา
3) ด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้ตรงตามวัตถุประสงค์
4) ด้านลักษณะสื่อ ความเป็นนวัตกรรม (บอร์ดเกม)
• กำหนดประเด็นย่อยจากประเด็นหลักทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านที่ 1 จำนวน 6 ข้อ ด้านที่ 2 จำนวน 3 ข้อ ด้านที่ 3
จำนวน 2 ข้อ ด้านที่ 4 จำนวน 6 ข้อ
• กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละข้อความ
• สำหรับเกณฑ์การให้คะแนน
+1 หมายถึง คำถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือนิยามศัพท์
-1 หมายถึง คำถามนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือนิยามศัพท์
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าคำถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือนิยามศัพท์
• เกณฑ์การแปลความหมาย
ค่า IOC ≥ .50 หมายความว่า คำถามนั้นตรงวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ค่า IOC < .50 หมายความว่า คำถามนั้นไม่ตรงวัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.2 เมื่อทำการพัฒนาแบบประเมินคุ ณภาพและองค์ประกอบบอร์ ดเกมเสร็จแล้ว ได้ออกมาเป็นแบบประเมิ น
คุณภาพและองค์ประกอบบอร์ดเกมสำหรับผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาตัวบอร์ดเกม ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินบอร์ดเกม มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ตั ว เลื อ ก โดยแบ่ งออกเป็ น 4 ด้ า น คื อ ด้ า นของเนื ้ อ หา 6 ข้ อ ด้ า นภาษา 3 ข้ อ ด้ า น
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ด้านลักษณะสื่อ ความเป็นนวัตกรรม (บอร์ดเกม) 6 ข้อรวม 17
ข้อ ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
3 หมายถึง เห็นด้วย
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
แล้วนำคะแนนที่ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านประเมินมาหาค่าเฉลี่ย โดยกำหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายเป็น 5 ระดับ โดยมี
ความหมาย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 -5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 -4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 -3.50 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 -2.50 หมายถึง เหมาะสมน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 -1.50 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
ถ้าค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป และมีค่าส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน
1.00 ถือว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ข้อคำถามนั้น มีความเหมาะสม (บุญชม ศรีสะอาด, 2543, น. 62)
3. การปรับปรุงแก้ไ ข ครั้งที่ 1 เมื่อให้ผู้ เชี ่ยวชาญ 3 ท่าน ทำแบบประเมิน คุ ณภาพและองค์ป ระกอบบอร์ ด เกมสำหรั บ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาตัวบอร์ดเกมเสร็จ ได้ทำการปรับปรุงตัวบอร์ดเกมตามคำแนะนำ
4. การตรวจสอบครั้งที่ 2 ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ทำแบบประเมินคุณภาพและองค์ประกอบบอร์ดเกมสำหรับ ผู้ เชี่ ยวชาญเพื่อ
พัฒนาตัวบอร์ดเกม
5. การปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 2 ได้ปรับปรุงแก้ไขบอร์ดเกมตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจากแบบประเมินอีกครั้ง
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6. การตรวจสอบครั้งที่ 3 ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ทำแบบประเมินคุณภาพและองค์ประกอบบอร์ดเกมสำหรับ ผู้ เชี่ ยวชาญเพื่อ
พัฒนาตัวบอร์ดเกมจนได้บอร์ดเกมที่มีความสมบูรณ์ที่สุด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบประเมินคุณภาพและองค์ประกอบบอร์ดเกม จำนวน 3 ฉบับ 17 ข้อคำถาม กำหนดประเด็นย่อยจากประเด็น
หลักทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านที่ 1 จำนวน 6 ข้อ ด้านที่ 2 จำนวน 3 ข้อ ด้านที่ 3 จำนวน 2 ข้อ ด้านที่ 4 จำนวน 6 ข้อ
2. แบบประเมินคุณภาพและองค์ประกอบบอร์ดเกมสำหรับผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาตัวบอร์ดเกมต้นถั่ววิเศษกับนัก
ผจญภั ย (The magic beans & adventurer) จำนวน 9 ฉบั บ ใช้ ป ระเมิ น 3 ครั ้ ง ครั ้ ง ละ 3 ฉบั บ มี 17 ข้ อ คำถาม
โดยแบ่งเป็น ประเด็นหลักทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านที่ 1 จำนวน 6 ข้อ ด้านที่ 2 จำนวน 3 ข้อ ด้านที่ 3 จำนวน 2 ข้อ ด้านที่ 4
จำนวน 6 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบประเมินคุณภาพและองค์ประกอบบอร์ดเกม ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินในเดือน พฤศจิกายน 2564 จากนั้น
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างรายการข้อคำถามกับวัตถุประสงค์การวิจัยด้วยค่า IOC โดยมีเกณฑ์การแปล
ความหมายดังนี้
ค่า IOC ≥ .50 หมายความว่า คำถามนั้นตรงวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ค่า IOC < .50 หมายความว่า คำถามนั้นไม่ตรงวัตถุประสงค์ของการวิจัย
2. แบบประเมินคุณภาพและองค์ประกอบบอร์ดเกมสำหรับผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาตัวบอร์ดเกมต้นถั่ววิเศษกับนัก
ผจญภัย (The magic beans & adventurer) ให้ผู้เชี่ยวชาญทำการประเมินตัวบอร์ดเกมทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ประเมินใน
เดือน ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 2 ประเมินในเดือน มกราคม 2565 และครั้งที่ 3 ประเมินในเดือน กุมภาพันธ์ 2565 การประเมิน
ทั้งสามครั้งจะวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยจะนำคะแนนเฉลี่ยในแต่ละครั้ งมาวั ดจากเกณฑ์
ความเหมาะสมที่แบ่งเป็นได้ 5 ความหมาย ดังนี้ (เมื่อให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินบอร์ดเกมเสร็จผู้วิจัยได้ทำการปรับปรุงแก้ไขบอร์ด
เกมตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ)
ค่าเฉลี่ย 4.51 -5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 -4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 -3.50 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 -2.50 หมายถึง เหมาะสมน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 -1.50 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด

ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการประเมินบอร์ดเกมต้นถั่ววิเศษกับนักผจญภัย (The magic beans & adventurer) ทั้ง 3
ครั้ง
การประเมิน
ผู้เชี่ยวชาญ
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
̅
ค่าเฉลี่ย 𝒙
คนที่ 1
2.941
ดูเรื่องวิธีเล่นบอร์ดเกมใหม่ตัดลูกเต๋าที่เป็นการ
สุ่มออกไป
คนที่ 2
2.882
ภาษาที่ใช้ควรเข้าใจง่ายมากกว่านี้
ครั้งที่ 1
คนที่ 3
3.059
เรื่องเนื้อหาภายในเกมยังไม่สอดคล้องกัน
รวม
2.961
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ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

คนที่ 1

3.176

คนที่ 2
คนที่ 3

2.941
3.235

รวม
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
รวม

3.118
4.118
3.941
4.059
4.039

เพิ่มความเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่ผู้เรียนได้ศึกษา
ให้มีการเชื่อมโยงกัน
ตรวจสอบคำที่ใช้ยังมีคำที่ผิดอยู่
วิธีเล่นยังไม่สามารถทำให้เด็กเข้าใจเนื้อหาได้
ต้องปรับวิธีเล่นใหม่
ตรวจสอบคำที่ผิดอีกครั้ง
-

ตารางที่ 2 ตารางแสดงองค์ประกอบของบอร์ดเกมต้นถั่ววิเศษกับนักผจญภัย (The magic beans & adventurer)
อุปกรณ์ภายในบอร์ดเกม
ปกบอร์ดเกมและวิธีเล่น
1) แปลงปลูก

1) มีผู้เล่นที่เป็นนักผจญภัย 2-8 คน มีหน้าที่ คือต้องซื้อเมล็ด
พันธุ์จากพ่อค้า จากนั้นทำการปลูกต้นถั่ววิเศษแล้วปีนขึ้นไปเก็บ
เหรียญทองบนปราสาทให้หมด
2) ผู้เล่นที่ไม่ได้เป็นนักผจญภัยจะต้องไปเป็นพ่อค้าทำหน้าซื้อ
ขายเมล็ดพันธุ์เหรียญจีโนไทป์ เหรียญฟีโนไทป์ และเหรียญเมล็ด
ถั่ววิเศษให้กับนักผจญภัย
3) แจกแปลงปลูกให้กับนักผจญภัยคนละ 1 แผ่น
4) นักผจญภัยจะมีเหรียญทองติดตัวอยู่คนละ 5 เหรียญ
5) นำเหรียญทองไปใส่ไว้บนปราสาท จำนวน 50 เหรียญ
6) ให้นักผจญภัยทุกคนทอยลูกเต๋า 2 ลูก สำหรับใครที่ทอยได้
แต้มมากที่สุดจะได้เล่นเป็นคนแรก คนต่อไปจะวนไปทางขวามือ
7) ในตาการเล่นของนักผจญภัย ตาที่แรกจะต้องลงทุนซื้อเหรียญ
เมล็ดถั่ววิเศษจำนวน 2 เหรียญ ราคา 4 เหรียญทองนำเหรียญ
เมล็ดถั่ววิเศษมาใส่ในแปลงปลูกของตัวเองในช่องเมล็ดพันธุ์พ่อ
และแม่ เมื ่ อ มี เหรี ย ญเมล็ ด ถั ่ ว วิ เศษอยู ่ ใ นแปลง นั ก ผจญภัย

2) ร้านพ่อค้าและป้ายราคา
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จะต้องหมุนวงล้อสุ่มเหรียญจีโนไทป์ของเมล็ด พันธุ์ 2 ครั้ง แล้ว
นักผจญภัยจะได้รับเหรียญจีโนไทป์ ตามรูปเหรียญที่อยู่บนวงล้อ
(ถ้าได้ตัวอักษรซ้ำให้หมุนซ้ำจนกว่าจะได้ตัวอักษรใหม่)
8) นำเหรียญจีโนไทป์ที่ได้มาใส่ในช่อ งต่อจากเหรียญเมล็ด ถั่ ว
วิเศษตามเส้น
9) นักผจญภัยจะต้องทอยลูกเต๋า 2 ลูก เพื่อที่จะใช้แต้มที่ได้มา
หยิบเหรียญแอลลีล เหรียญเซลล์สืบพันธุ์ เหรียญจีโนไทป์ตาม
จำนวนแต้มที่ทอยได้ แล้วใช้ความรู้ทักษะเกี่ยวกับกฎของเมน
เดลนำเหรียญเหล่านั้นมาใส่ในช่องตามเส้นให้ถูกต้อง ตามกฎ
การแยกตัวของยีน และกฎการเข้าคู่อย่างอิสระ (ในตอนนี้นัก
ผจญภัยสามารถซื้อเหรียญแอลลีล เหรียญเซลล์สืบพันธุ์ เหรียญ
จีโนไทป์ จากพ่อค้าได้ ราคาเหรียญละ 1 เหรียญทอง ซื้อได้ตาละ
ไม่เกิน 2 เหรียญ)
10) เมื่อนักผจญภัยคนไหนมีจีโนไทป์อยู่บนกระดานครบแล้ว ทุก
ช่องและถูกต้องแล้ว ให้นักผจญภัยกลับหน้าเหรียญจีโนไทป์ให้
เป็นหน้าเหรียญฟีโนไทป์ แล้วนำมาใส่ในช่องของแปลงปลูกให้
ครบ เช่น เหรียญจีโนไทป์ AATt จะแสดงลักษณะออกมาเป็ น
ต้นเรียบสูง เป็นต้น
11) นักผจญภัยต้องเลือกเหรียญฟีโนไทป์มา 5 เหรียญ ที่ไม่แสดง
ลักษณะของต้นเตี้ยออกมา เพื่อที่จะทำการปลูกและปีนต้นถั่ว
วิเศษขึ้นไปเก็บทอง ซึ่งแต่ละลักษณะจะมีการจำกัด ปริ มาณทอง
อยู่ นักผจญภัยจะต้องเลือกปลูกต้นถั่ววิเศษให้คุ้มค่าที่สุด สำหรับ
เหรียญฟีโนไทป์อีก 11 เหรียญ จะนำไปขายให้กับพ่อค้า ตาม
ราคาที่กำหนด
12) นักผจญภัยที่ขึ้นไปเก็บเหรียญทองบนปราสาทแล้วให้ทำการ
นำเหรียญที่เหลืออยู่ในแปลงปลูกคืนกองกลาง และเริ่มซื้อเมล็ด
พันธุ์ถั่ววิเศษจากพ่อค้าใหม่อีกครั้ง
13) เมื่อเหรียญทองบนปราสาทหมดแล้ว นักผจญภัยที่มีเหรียญ
ทองอยู่กับตัวเองมากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้

3) ตัวปราสาทกับฐานที่เป็นต้นถั่ว

4) ลูกเต๋า
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5) เหรียญแอลลีล

6) เหรียญเซลล์สืบพันธุ์
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7) เหรียญจีโนไทป์
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8) เหรียญฟีโนไทป์

9) เหรียญทอง เหรียญเมล็ดถั่ววิเศษ
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10) วงล้อสุ่มเหรียญจีโนไทป์ของเมล็ดพันธุ์

อภิปรายผล
จากการพัฒนาบอร์ดเกมครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการสร้างแบบประเมินคุณภาพและองค์ประกอบบอร์ดเกมแบบประเมิน
คุณภาพและองค์ประกอบบอร์ดเกมสำหรับผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาตัวบอร์ดเกมต้นถั่ววิเศษกับนักผจญภัย (The magic beans
& adventurer) ออกแบบตัวบอร์ดเกมขึ้นมา ซึ่งได้จากการศึกษาการออกแบบบอร์ดเกม ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพันธุศาสตร์ผู้วิจัย
ได้นำเอาเรื่องกฎของเมนเดล ทั้ง 2 ข้อ มาใช้ในการเล่นของบอร์ดเกม และได้พัฒนาสื่อออกมาเป็น บอร์ดเกมต้นถั่ววิเศษกับ
นักผจญภัย (The magic beans & adventurer) เป็นผลสำเร็จ เพื่อที่จะเตรียมใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป ซึ่งไป
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริญญา เพชรดี (2564: 330) ที่สรุปผลว่า ในการจัดการเรียนการสอนจริง ผู้สอนสามารถพั ฒนา
แบบแผนใหม่ในการจัดการเรียนการสอนกับนวัตกรรมการศึกษา ซึ่งสัมพันธ์กับการมีแหล่งสืบค้นข้อมูลหลายแหล่งจึงจะทำให้
องค์ความรู้ของผู้เรียนสามารถพัฒนา และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีเสรีภาพในการเรียนรู้ ที่จะนำไปใช้พัฒนาต่อยอดในชีวิตของ
ผู้เรียนได้
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ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
ตัวบอร์ดเกมสามารถรองรับผู้เล่นได้เพียงแค่ 8-9 คน ควรจัดกิจกรรมแบบเป็นกลุ่มให้ผู้เรียนทำร่ว มกัน และควรมี
การทดลองใช้กับนักเรียนเพื่อทดสอบความรู้ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ และความพึ่งพอใจ
2.ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยในครั้งต่อไป
ในการนำบอร์ดเกมต้นถั่ ววิ เศษกั บนัก ผจญภั ย (The magic beans & adventurer) ไปใช้ในการจั ดการเรี ย นรู้
ภายในชั้นเรียน ควรสร้างแบบทดสอบขึ้นมาเพื่อตรวจสอบความรู้ และเจตคติที่ได้จากการเล่นด้วย
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การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง งานและกำลัง โดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
Developing problem solving skills on work and strength by using a set of
activities pack 5Es Inquiry Learning Management with KWDL Technique for
students in Mathayom Suksa 2 Sungmenchanupatham School
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บทคัดย่อ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดคำถาม ความคิด
และลงมือหาความรู้เพื่อหาคำตอบด้วยตนเอง โดยสอดแทรกเทคนิค KWDL ช่วยพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
โดยมีกรอบและแนวทางฝึกให้คิดเป็นลำดับขั้นตอน ชัด เจน เป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับการแก้โจทย์ปัญหา การวิจัยครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาคุณภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 2) พัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง งาน
และกำลัง 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมเรียนรู้แบบสืบ เสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับเทคนิค
KWDL กลุ่มที่ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ จำนวน 36 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 1) ชุดกิจกรรม 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ 4) แบบประเมินความพึงพอใจและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1) ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWDL เรื่อง งานและกำลังมีความ
เหมาะสมในระดับมาก
2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง งานและกำลัง สูงกว่าเกณฑ์ประเมินผ่านร้อ ยละ 70
ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 72.22 ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 27.78
3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWDL ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.64

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป, คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
1 Pre – Service teacher, General Science, Faculty of Education, Uttaradit Rajabhat University
2 อาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2 Advisor, Department of Physics, Faculty of Science and Technology, Uttaradit Rajabhat University
3 ครูที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
3 Advisor, Science and Technology Learning Subject Group, Sungmenchanupatham School
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KWDL

Abstract
Learning management that focuses on learners is important. The instructor is a facilitator to
encourage students to ask questions, ideas and to take action to find answers on their own. By including
the KWDL technique, which could develop the ability of critical thinking. There are a framework and
guidelines to practice thinking in a clear sequence of steps, which is a suitable method for problem solving.
The objectives of this research were 1) to establish and determine the quality of a series of learning
management activities, 2) to develop problem solving skills on work and strength, and 3) to study student
satisfaction towards developing problem solving skills. The participants were 36 students in Mathayom
Suksa 2/ 5 Sungmenchanupatham School. They were obtained by purposive sampling method. The
instrument research composted of 1) an activity package 2) lessons plan 3) a science learning achievement
test 4) a satisfaction assessment form. The data were analyzed by percentage, mean, and standard
deviation.
The results were
1) The 5Es quest for knowledge management activity set together with the KWDL technique on
work and power were appropriate at a high level
2) the 26 students, representing 72.22%, and the 10 students, representing 27.78% failed to pass
the criteria, and
3) the students were satisfied with using the 5Es quest learning activity package together with the
technique KWDL in general is very satisfied, that mean was 4.45 and the standard deviation was 0.64.
Keyword: Activity pack, Problem solving skills development, Exploration-Based Learning Management 5Es
Together with the KWDL technique

บทนำ
วิ ท ยาศาสตร์ มี บ ทบาทสำคั ญ ยิ ่ งในสั งคมปัจ จุ บั นและอนาคต เพราะวิ ท ยาศาสตร์เกี่ ย วข้ องกับ ทุ กคนทั ้งใน
ชีวิตประจำวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้ผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออำนวยความ
สะดวกในชีวิต ล้วนแล้วแต่ผลของความรู้วิทยาศาสตร์ผสานกั บความคิดสร้างสรรค์ ที่ทำให้มนุษย์ได้พัฒนา วิธีคิดเป็นเหตุ
เป็นผล คิดวิเคราะห์ในการค้นคว้าหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายที่ตรวจสอบ
ได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ( knowledge-based society) ดังนั้นทุกคน
จึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ (scientific literacy for all) เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและ
เทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถนำความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผลสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม การที่จะสร้างความเข้ม แข็ง
ทางด้านวิทยาศาสตร์นั้น องค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งคือการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมคนให้อยู่ในสังคมวิทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 1)
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ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ การรายงานผลการประเมินของการสอบวัด ความรู้นักเรียน
นานาชาติ มีการรายงานเป็นคะแนนเฉลี่ยเทียบกับค่าเฉลี่ยขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ซึ่งเป็น
คะแนนมาตรฐาน โดยเปรียบเทียบคะแนนของนักเรียนใน ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉีย งใต้ ด้วยกัน
ประเทศไทยเป็นกลุ่มที่คะแนนเฉลี่ย วิทยาศาสตร์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย แสดงให้เห็นว่านักเรียนไทยจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งรู้เรื่อง
วิ ท ยาศาสตร์ ต่ ำกว่ าระดับ พื้ นฐานต่ ำสุ ดที ่ว ัย นี ้ ควรจะรู้ (สถาบั น ส่งเสริ มการสอนวิ ทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี. 2560)
เมื ่ อ พิ จารณาถึงสาเหตุ ของปัญ หา พบว่ า มี ห ลายประการ เช่ น การนำหลักสู ตรไปใช้ ครูผู ้ส อนยังขาดความเข้ าใจ และ
ความต้องการของหลักสูตร ไม่เข้าใจ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และยังยึดติดกับการสอนแบบเดิม โดยครูส่วนใหญ่สนใจเพียง
การสอน และวัดผลประเมินผลโดยเน้นที่ตัวคำตอบหรือผลลัพธ์ของปัญหามากกว่าวิธีการหรือเทคนิคในการแก้ปัญหา ดังนั้น
ถือเป็นหน้า ที่สำคัญของครูที่จะต้องนำวิธีการต่าง ๆ มาใช้ในการจัดสภาพการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุดทาง
การศึกษา
เมื่อกล่าวถึงทฤษฎีการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) ในการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสืบเสาะหาความรู้
5Es มีจุดเด่น คือ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ แสวงหาความรู้ด้วยตนเองมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางความคิด ค้นพบความรู้ หรือ แนวทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการ
ทางความคิด ค้นพบความรู้หรือแนวทางแก้ปัญหาได้เอง เป็นการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ
ได้ฝึกคิด วิเคราะห์ แยกแยะ แก้ปัญหาด้วยตนเอง จนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสามารถนำมาใช้ใ น
ชีวิตประจำวันได้ ส่วนผู้สอนเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวก ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นำความรู้ไปเชื่อมโยง
กับประเด็นปัญหาที่ผู้เรียนสนใจศึกษา ค้นคว้า และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถและความ ถนัดของตนเองอย่าง
เป็นอิสระ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การจั ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ (5Es) ขึ้น โดยมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ท่สี ำคัญ
5 ขั ้ น ตอน (5Es) คื อ ขั ้ น เร้ าความสนใจ (Engagement) ขั ้ น สำรวจและค้นหา (Exploration) ขั ้ น อธิบ ายและลงข้อสรุป
(Explanation) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) และขั้นประเมิน (Evaluation) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันไป สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วัชรี สายโต (2559) เจนจิรา เครือทิวา (2561) และภารดี กล่อมดี (2561) ที่ศึกษาผลของการสอนรูปแบบสืบ
เสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle) ซึ่งพบผลในทำนองเดียวกันว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้นั้ นจะทำให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิ ชาก้าวหน้าขึ้น และความคิดสร้างสรรค์ทางวิ ทยาศาสตร์ สู งขึ้น ทำให้นัก เรียนมี ค วาม
สนุกสนานกับการเรียนกระตือรือร้นและสนใจเรียนมากขึ้น
การจัด การเรี ยนรู้ เรื ่ อ งงานและกำลั ง เป็ น เรื ่องที ่ต้ องอาศัย ความรู้ ความเข้ าใจในเนื ้อหา และหลั กการทาง
วิทยาศาสตร์ อีกทั้งเป็นเรื่องที่มีโจทย์ปัญหาวิทยาศาสตร์ด้วย ดังนั้นจึงต้องมีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระและ
นาหลักการมาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาพบว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL (KnowWant-Do-Learn) เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนคิดหาข้อมูลของคาตอบตามต้องการในแต่ละขั้นและสามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 4 ขั้น ตอน คือ 1) K (What we know) เรารู้อะไรบ้างจากสิ่งที่เรียนหรือโจทย์บอก
อะไรบ้าง 2) W (What we want to know) เราต้องการรู้ อะไรหรือโจทย์ต้องการทราบอะไร 3) D (What we do to find
out) เรามีวิธีการอย่างไรเพื ่อหาคำตอบในสิ่ งที ่ตนเองต้อ งการรู้ห รือตามสิ่ งที่ โจทย์ต้อ งการทราบ และ 4) L (What we
learned) เราเรียนรู้สาระความรู้อะไร หรือคำตอบที่ได้เรียนรู้จากการดำเนินการในขั้นตอนที่ 3 (D) เป็นเทคนิคการสอนที่ช่วย
ส่งเสริมการอ่านเชิงวิเคราะห์ให้กับผู้เรียน (วัชรา เล่าเรียนดี. 2549: 149) นอกจากให้นักเรียนคิดพิจารณาจากข้อความหรือ
คำถามที่กำหนดไว้ให้แล้ว ซึ่งเป็นการกำหนดกรอบความคิดไม่ให้เบี่ ยงเบนไปในทิศทางอื่น ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เปรียบ
เทียบแยกแยะก่อนหาข้อสรุปด้วยตนเอง และยังช่วยให้นักเรียนอ่อน ปานกลาง และเก่งมีโอกาสได้เรียนรู้ได้ รับการฝึกวิธี คิด
อย่างมีระบบและขั้นตอนร่วมกัน (Shaw, et al.. 1997: 482) โดยเทคนิคนี้จะช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิ งวิ เคราะห์ ข อง
นักเรียนเนื่องจากมีกรอบและแนวทางฝึกให้คิดเป็นลำดับขั้นตอน และเป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับโจทย์ปัญหา เพื่อพัฒนาการ
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อ่านโจทย์และวิเคราะห์โจทย์ได้ ทำให้นักเรียนได้เข้าใจหลักการทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ได้ดีขึ้นจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้นด้วย
การเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพราะวิธีการแก้ปัญหา
โดยใช้ชุดกิจกรรม มีจุดเด่นคือ เป็นการช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดได้ด้วยตนเอง โดย
การให้เขาศึกษาในชุดกิจกรรมทำความเข้าใจเอง แล้วนำความรู้ที่ประมวลผลได้จากชุดกิจกรรมมาใช้ในการทำแบบฝึกในชุด
กิจกรรมนั้น ๆ นักเรียน ได้ปฏิบัติกิจกรรมนั้นด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนไม่เบื่อเวลาเรียนทั้งยังเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามความสามารถ และความสนใจ มีอิสระทางความคิด ความสามารถ ประกอบกิจกรรม
การเรียนด้วยตนเองมากกว่าที่จะให้ครูบอกหรือกำหนดให้ โดยครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
เกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพ มีกิจกรรมให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ซึ่งผู้เรียนจะดำเนินการเรียนต ามคำแนะนำ
เป็นไปตามลำดับขั้นด้วยตนเอง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบฝึกทักษะ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ทักษะการคิดและเจตคติของนักเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชรี สายโต (2559) พบว่า ชุดกิจกรรม
ร่วมกับเทคนิค KWDL สามารถนำมาใช้สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาได้ ซึ่งการพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับเทคนิค KWDL ผ่านเกณฑ์
ประเมินผ่านร้อยละ 70
จากปัญหาที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทำการศึกษาเพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ ป ัญ หา
เรื่อง งานและกำลัง โดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ เพื่อจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้และให้ผู้เรี ยนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภาพ โดยผู ้ ว ิ จั ยได้ ทดลองใช้ชุ ดกิ จกรรมการจั ดการเรี ยนรู้ แ บบสื บ เสาะหาความรู้ 5 Es ร่ ว มกั บเทคนิค KWDL
เพื่อพัฒนาทักษะการการแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง งานและกำลัง และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนหลังการจัดการ
เรียนรู้กับเกณฑ์ประเมินผ่าน รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง งานและ
กำลัง โดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWDL

สมมติฐานการวิจัย
1. ผลการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง งานและกำลังโดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70
2. ความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ที่มีต่อ
การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง งานและกำลังโดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 Es
ร่วมกับเทคนิค KWDL มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างและหาคุณภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWDL
เรื่อง งานและกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
2. เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง งานและกำลัง โดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบ เสาะหา
ความรู้ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
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อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง งานและกำลัง โดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWDL

การทบทวนวรรณกรรม
การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง งานและกำลัง โดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไว้ตามลำดับดังต่อไปนี้
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
1.1 ความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
สุวิทย์ มูลคำและอรทัย มูลคำ (2545: 51) ได้ให้ความหมายของชุดกิจกรรมว่าเป็น สื่อการสอนชนิดหนึ่งที่
เป็นลักษณะของสื่อประสม และเป็นการใช้สื่อตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปรวมกันเพื่อให้นักเรียนได้รับความต้องการโดยอาจจัดขึ้น
สำหรับการเรียนตามหัวข้อเรื่อง และประสบการณ์ของแต่ละหน่วยที่ต้องการจะให้นักเรียนได้เรียนรู้อาจจัดไว้ เป็นชุ ดในกล่อง
ของ กระเป๋า ชุดกิจกรรมอาจประกอบด้วยเนื้อหาสาระ คำสั่ง ใบงานในการทำกิจกรรม วัสดุอุปกรณ์ เอกสารความรู้ เครื่องมือ
หรือสื่อจำเป็นสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งแบบวัดและประเมินผลการ เรียนรู้
สุคนธ์ สินธพานนท์ (2552: 14) ชุดการเรียนการสอนหรือชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็น นวัตกรรมที่ครูใช้
ประกอบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยผู้เรียนศึกษาและใช้สื่อต่าง ๆ ในชุด กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอนสร้างขึ้น ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นรูปแบบของการสื่อสารระหว่างผู้สอน และผู้เรียนซึ่งประกอบด้วยคำแนะนำให้ผู้เรียนทำกิจกรรมต่าง ๆ
อย่างมีขั้นตอนที่เป็นระบบชัดเจน จนกระทั่งนักเรียนสามารถบรรลุตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยผู้เรียนเป็นผู้ศึกษาชุด
กิจกรรมการ เรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนเป็นเพียงที่ปรึกษาและให้คำแนะนำซึ่งในชุดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นประกอบ ไปด้วย สื่อ
อุปกรณ์ กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีกิจกรรมเน้นฝึกทักษะการคิดเพื่อเป็นการส่งเสริม ให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิดซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต
กล่าวโดยสรุป ชุดกิจกรรม เป็นสื่อที่ใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยครูเป็นผู้สร้างขึ้นประกอบด้วยคำ
ชี้แจง จุดประสงค์การเรียนรู้เนื้อหา เวลาที่ใช้สอน สื่อ อุปกรณ์กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย และการวัดผล
ประเมินผล เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตามความสามารถและความสนใจ มีครูเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาจนบรรลุตาม
เป้าหมายที่กำหนด
2. กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es
2.1 ความหมายของกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
หรือสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย
วิธีสืบสอบความรู้จะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของการเรียน หรือเป็นวิธีสอนที่ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้โดยใช้กระบวนการ
ทางความคิดหาเหตุผล จะค้นพบความรู้หรือแนวทางที่ถูกต้องด้วยตนเอง โดยผู้สอนตั้งคำถามประเภทกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้
ความคิดหาวิธีการแก้ปัญหาได้เอง และสามารถนำการแก้ปัญหามาใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือเป็นการสอนที่เน้นกระบวนการ
แสวงหาความรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ค้นพบความจริงต่าง ๆ ด้วยตนเองให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้เนื้อหา อีกทั้งการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นยุทธวิธีในการจัดการเรียนการสอนสืบเสาะที่เน้นผู้เรียนเป็นศูน ย์กลางให้ผู้เรียนได้
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตัวของผู้เรียนเองด้วย
3. กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค KWDL
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3.1 ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค KWDL
สุจิตรา ศรีสละ. (2554). ได้กล่าวว่า เทคนิค K-W-D-L หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรู้ ที่นำการอ่านมาเป็น
แนวทางช่วยใน การวิเคราะห์โจทย์เพื่อหาคำตอบ มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 K (What we know) เรารู้อะไรบ้างจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้
ขั้นที่ 2 W (What we want to know) เราหาสิ่งที่โจทย์ต้องการรู้ว่าคืออะไรและมีวิธีการอย่างไร
ขั้นที่ 3 D (What we do to find out) เราจะต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อหาคำตอบตามที่โจทย์ต้องการ
ขั้นที่ 4 L (What we learned) เราเรียนรู้อะไร อะไรที่เราสรุปได้เป็นความรู้
ชอ แชมเบลส และ เชสซิน (Shaw; Chambless; & Chessin. 1997: 482 - 486) ได้กล่าวว่า เทคนิค KWDL
หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน คือ
1. K (What we know) เรารู้อะไรบ้าง
2. W (What we want to know) เราต้องการรู้ ต้องการทราบอะไร
3. D (What we do to find out) เราทำอะไรไปบ้างแล้ว
4. L (What we learned) เราเรียนรู้อะไรบ้าง
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วุฒิชัย คานะ (2553: 32) ได้กล่าวว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ระดับ ความรู้ ความสามารถและ
ทักษะที่ได้รับและพัฒนามาจากการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ โดยอาศัย เครื่องมือในการ วัดผลหลังจากการเรียนหรือจากการ
ฝึกอบรม
บุญชม ศรีสะอาด (2541) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการค้น คว้า การอบรม
การสั่งสอน หรือประสบการณ์ต่าง ๆ หรือรวมทั้งความรู้สึก ค่านิยม จริยธรรมต่าง ๆ ที่เป็นผลมาจากการฝึกฝน
กล่าวโดยสรุป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะหรือพฤติกรรมของผู้เรียนที่เกิดจากการเรี ยนรู้
ทำให้บุคคลเกิดการเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ เรี ยนในด้านต่าง ๆ และมีความสามารถในด้านใดมากน้อ ยเท่าไร เช่น
พฤติกรรมด้านความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า มีมากน้อยเท่าไร ซึ่งสามารถวัด
ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5. ความพึงพอใจ
5.1 ความหมายและลักษณะความพึงพอใจ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542: 775) ได้ให้ความหมายว่า พอใจ ชอบใจ พฤติกรรมเกี่ยวกับความ
พึงพอใจของมนุษย์คือ ความพยายามที่จะขจัดความตึงเครียด หรือ ความกระวนกระวาย หรือภาวะไม่ดุลยภาพในร่างกาย ซึ่ง
เมื่อมนุษย์สามารถขจัดสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวได้แล้ว มนุษย์ย่อมได้รับความพึงพอใจในสิ่งที่ตนต้องการ
วิไลลักษณ์ โภคาพานิชย์ (2559: 57) ความพึงพอใจ หมายถึง ความคิดเห็นหรือความรู้สึกที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีผลอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานนั้น ๆ ให้สำเร็จลงได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
กล่าวโดยสรุป ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด ความรู้สึกชอบ หรือพอใจที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือต่อองค์ประกอบและสิ่งจูงใจในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจ ส่งผลให้มีทัศนคติเมื่อได้รับการตอบสนองตาม
ความต้องการของตนเองมีทั้งในทางบวกและทางลบ

348

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 4

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัญหา
- นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2
มีทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
อยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์
- นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2
ขาดความรู้ความเข้าใจใน
การแก้โจทย์ปัญหา

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การใช้ชุดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับ
เทคนิค KWDL

- ผลการพัฒนาทักษะการ
แก้โจทย์ปัญหา เรื่อง งาน
และกำลัง
- ความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการ
แก้โจทย์ปัญหา เรื่อง งาน
และกำลัง โดยใช้ชุด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es
ร่วมกับเทคนิค KWDL

วิธีดำเนินการวิจัย
แผนแบบการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยแบบกลุ่มเดียววัดผลเฉพาะหลังการทดลอง (One group posttest only
design) ซึ่งมีลักษณะการทดลอง ดังนี้
กลุ่ม
กลุ่มทดลอง

สอบก่อนเรียนทดลอง

ทดลอง
x

สอบหลังทดลอง
T2

ความหมายของสัญลักษณ์
X คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWDL
เรื่อง งานและกำลัง
T2 คือ การทดสอบหลังการทดลอง (Post - test) นำคะแนนหลังการทดลองเทียบกับเกณฑ์การผ่านร้อยละ 70
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25634
จำนวน 36 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25634
จำนวน 36 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
1. ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWDL เรื่อง งานและกำลัง ประเมิน
ความเหมาะสมโดยใช้แบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ผลการประเมิน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ )
เท่ากับ 4.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝑆. 𝐷.) เท่ากับ 0.60 มีความเหมาะสมมาก
2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบสื บเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWDL เรื่อง งานและกำลัง จำนวน 2
แผนการเรียนรู้ เวลา 4 คาบเรียน
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3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง งานและกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 20 ข้อ จำนวน 1 ฉบับ มีค่าความยากระหว่าง 0.38 - 0.80 ค่าอำนาจจำแนกมีค่าตั้งแต่ 0.275
ขึ้นไป
4. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es
ร่วมกับเทคนิค KWDL เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 17 ข้อ
วิธีรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง โดยข้ออนุมัติเก็บข้อมูลตามลำดับขั้นตอน และดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดังนี้
1. ผู้วิจัยแจ้งวัตถุประสงค์/ชี้แจงนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนได้เตรียมตัวล่วงหน้า
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWDL เรื่อง
งานและกำลัง
3. ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 20 ข้อ
4. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนโดยมีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWDL โดยใช้แบบวัดความพึงพอใจ จำนวน 17 ข้อ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาค้นคว้าผู้วิจัยได้วิเคราะห์โดยใช้สถิติและสูตรประกอบการคำนวณ ดังนี้
1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือศึกษา
1.1 หาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามแต่ละข้อใน แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.2 หาค่าความเหมาะสมของชุดกิจกรรม
1.3 การหาค่าความยากง่าย (Differculty) และการหาค่าอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบวัด ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
2. สถิติพื้นฐาน ได้แก่
2.1 ค่าร้อยละ (%)
2.2 ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ )
2.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝑆. 𝐷.)
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
3.1 ผลการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง งานและกำลังโดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การคำนวณหาค่าร้อยละและ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ผ่านร้อยละ 70
3.2 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง
งานและกำลังโดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWDL วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกำหนดค่าเฉลี่ยไว้ 5 ระดับ ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ของบุญชุม ศรีสะอาด
(2553)
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ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการสร้างและหาคุณภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับเทคนิค
KWDL เรื่อง งานและกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ตาราง 1 ผลการสร้างและหาคุณภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWDL
เรื่อง งานและกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ประเด็นที่ทำการ
ประเมิน

รายการที่ทำการประเมิน

𝑥̅

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม
4.42
0.68
มาก
มากที่สุด
ด้านเนื้อหา
4.60
0.58
ด้านแผนการจัดการเรียนรู้
4.67
0.58
มากที่สุด
ด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
4.33
0.68
มาก
ด้านแบบฝึกหัด
4.56
0.58
มาก
ด้านแบบทดสอบ
4.67
0.58
มากที่สุด
ด้านภาษา
4.25
0.54
มาก
ภาพรวมเฉลี่ย
4.49
0.60
มาก
จากตาราง 1 พบว่า ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWDL เรื่อง งาน
และกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมาก มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ากับ 4.49 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (𝑆. 𝐷.) เท่ากับ 0.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับระดับค่าเฉลี่ยจากระดับ 3 ลำดับ ผลปรากฏดังนี้
ด้านแบบทดสอบมีความเหมาะสมสูงสุด มีโดยค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ากับ 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝑆. 𝐷.) เท่ากับ
0.58 มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านเนื้อหาและด้านแผนการจั ดการเรียนรู้ โดยมีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ากับ
4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝑆. 𝐷.) เท่ากับ 0.58 ตามลำดับ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และด้านที่มีความเหมาะสม
ต่ำที่สุด คือด้านภาษา โดยมีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ากับ 4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝑆. 𝐷.) เท่ากับ 0.54 ตามลำดับ มีความ
เหมาะสมในระดับมาก
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง งานและกำลัง โดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ตารางที่ 1 แสดงสรุปผลจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์ จากการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง งานและ
กำลัง โดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2
ผลการประเมิน
จำนวนนักเรียน (คน)
ร้อยละ
ผ่านเกณฑ์
26
72.22
ไม่ผ่านเกณฑ์
10
27.78
รวม
36
100.00
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ผลสั
ผลสัมมฤทธิ
ฤทธิ์ ทางการเรี
์ทางการเรียนย น
100

ยละ
ร้ร้ออยละ

80

85
75 80 75

60
40

60

50

90

80 85

65

90

85 85
70

50

80 85 85 80

90
75 75

45 50

20

90 85
65

95

80 85 75

50

90

ร้อยละ 70

70
40

50

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

นักเรี ยน (คนที)่

นักเรียน (คนที)่
ภาพที่ 1 แสดงแผนภาพคะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เรื่องงานและกำลัง จากการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง งาน
และกำลั ง โดยใช้ ชุ ดกิ จกรรมการจั ดการเรี ยนรู้ แ บบสืบ เสาะหาความรู้ 5Es ร่ ว มกั บ เทคนิ ค KWDL สำหรั บ นั กเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2
จากตารางที่ 1 และภาพที่ 1 พบว่า การใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับ
เทคนิค KWDL ในการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง งานและกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เมื่อ
วิเคราะห์โดยภาพรวมนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดให้ไว้ร้อยละ 70 จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ
72.22 ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 27.78
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง งาน
และกำลัง โดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWDL
ความพึ
งพอใจของนักกเรีเรี
ยนยน
ความพึ
งพอใจของนั
4.48
4.46
4.44
4.42
4.4
4.38

4.42
ด้านปัจจั1ยนำเข้า

4.47

4.46

2
ด้านกระบวนการ

3
ด้านผลผลิ
ต

ภาพที่ 2 แสดงระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง
งานและกำลัง โดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWDL
จากภาพที่ 2 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ ปัญ หา เรื่อง
งานและกำลัง โดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWDL โดยภาพรวมมีความพึ ง
พอใจที่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ากับ 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝑆. 𝐷.) เท่ากับ 0.64 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน
ปรากฎผลดังนี้ มีความพึงพอใจระดับมากสุด คือ (1) ด้านกระบวนการ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจที่ระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ากับ 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝑆. 𝐷.) เท่ากับ 0.64 (2) ด้านผลผลิต พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจที่
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ากับ 4.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝑆. 𝐷.) เท่ากับ 0.64 และ (3) ด้านปัจจัยนำเข้า มีความ
พึงพอใจที่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) เท่ากับ 4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝑆. 𝐷.) เท่ากับ 0.66
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อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลสร้างและหาคุณภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWDL
เรื่อง งานและกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ผลการประเมินชุดกิจกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ มีความเหมาะสม
ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกระบวนการสร้างชุดกิจ กรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีส่วนร่วมในกิจกรรมและได้ ลงมือ
ปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน โดยผู้วิจัยได้เริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาด้านการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยมีการวิเคราะห์และกำหนด
เนื้อหาของกิจกรรมให้มีองค์ประกอบเหมาะสมกับผู้ เรียน มีเนื้อหาต่อเนื่องกันโดยเรียงล ำดับจากง่ายไปหายาก กำหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้เป็นแนวทางในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามองค์ประกอบของชุดกิจกรรมโดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWDL ศึกษารูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับเทคนิค
KWDL เทคนิคและวิธีสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรม ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดในกรสร้างชุดกิจกรรมของ วัชรี สายโต (2559, หน้า
28 - 30) และเจนจิรา เครือทิวา (2561, หน้า 33) โดยนำมาประยุกต์เข้าด้วยกัน
2. ผลการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง งานและกำลัง โดยใช้ชุดกิจกรรมการจัด การเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนมีผลสั มฤทธิ์การเรี ยนรู้ เรื่อง
งานและกำลัง มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป และผ่านเกณฑ์ที่กำหนดให้ไว้ร้อยละ 70 หลังจากใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ แบบ
สืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWDL ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติ ได้ฝึกคิด วิเคราะห์ แยกแยะ วางแผน แก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนในการ
เรียนรู้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นการนำเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องที่สนใจอาจเกิด ขึ้นเองจาก
ความสงสัย หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียนเอง เกิดจากการนำเรื่องราวเหตุการณ์ที่น่าสนใจ หรือเป็นเรื่องที่
เชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่เพิ่งเรียนรู้มาแล้ว เป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนสร้ างคำถาม 2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) เป็น
การวางแผนกำหนดแนวทางการสำรวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน กำหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลหรือข้อสนเทศ โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน เพื่อร่วมกันสำรวจและค้นหาข้อมูลจากการทดลอง จาก
เอกสารอ้างอิง หรือจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะนำไปใช้ในขั้นต่อไป 3) ขั้นอธิบายและลง
ข้อสรุป (Explanation) เป็นการนำข้อมูล ข้อสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์แปลผล นำเสนอผลการเรียนรู้ที่ได้ในรูปแบบต่าง ๆ
จากนั้นจึงร่วมกันอภิปรายสรุปผลการเรียนรู้ 4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) เป็นการนำความรู้ที่สร้ า งขึ้นไปเชื่ อมโยงกับ
ความรู้เดิม หรือแนวคิดที่ได้ค้นคว้าเพิ่มเติม หรือนำแบบจำลองหรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อื่น ๆ
โดยครูกำหนดโจทย์ปัญหาวิทยาศาสตร์หรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระของเรื่องที่เรียน
จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันหาคำตอบและวิธีการหาคำตอบตามเทคนิค KWDL ดังนี้ ขั้นที่ 1 K (What we know) :
นักเรียนร่วมกันบอกความรู้เดิมของตนเองที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์หรือโจทย์ที่กำหนด โดยผู้เรียนต้องแยกแยะองค์ประกอบ
ที่สำคัญของข้อมูลและรวบรวมสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ ขั้นที่ 2 W (What we want to know) : นักเรียนร่วมกันบอกสิ่งที่
ต้องการเรียนรู้หรือสิ่งที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม หรือโจทย์ต้องการทราบอะไร โดยนักเรียนต้องวิเคราะห์ความสำคัญ ของสิ่ งที่
ต้องการทราบ หรือความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้มาจากโจทย์ ขั้นที่ 3 D (What we do to find out) : นักเรียนร่วมกันบอก
วิธีการหาคำตอบตามสิ่งที่ตนเองต้องการเรียนรู้ โดยนักเรียนร่ว มกันดำเนินแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอนตาม
หลักการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นที่ 4 L (What we learned) : นักเรียนสรุปสาระความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้เรียนรู้หรือ คำตอบ
ที่ได้จากวิธีการหาคำตอบ 5) ขั้นประเมิน (Evaluation) เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ว่านักเรียนมี
ความรู้อะไรบ้างอย่างไรและมากน้อยเพียงใด ในการจัดกิจกรรมมีการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4 – 5 คน โดย
คละความสามารถคือมีนักเรียนเก่ง เรียนปานกลาง และเรียนอ่อน ซึ่งทำให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันทำงานได้ดีขึ้น มีการปรึกษา
กันในกลุ่ม ทำให้ นักเรียนช่วยเหลือกันขณะเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยครูคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำ ซึ่ง
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจากเนื้อหาเป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญและเป็นการเรียนแบบร่วมมือซึ่งผลการ
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วิเคราะห์ดังกล่าวยังสอดคล้องกับงานวิจัยของวัชรี สายโต (2559) ได้ทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
KWDL เรื่องงานและพลังงาน ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL วิชาฟิสิกส์ เรื่องงานและพลั งงาน
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมีประสิทธิภาพ 75.91/74.75 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง
งานและกำลัง โดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWDL ตามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่ได้ลงมือปฏิบัติดด้วยตนเองจริงทุกขั้นตอน มีประเด็นมาอภิปรายดังนี้ ด้านปัจจัยนำเข้า มีผลการประเมินอยู่ในระดั บ
มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะชุดกิจกรรมนี้ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินแล้วนำมาปรับปรุงตามคำแนะนำแล้วนำไปทดลองใช้กั บ
นักเรียน สอดคล้องกับวิจัยของวัชรี สายโต (2559: 21) ให้ความหมายของชุดกิจกรรมไว้ว่า เป็นนวัตกรรมการสอนในลักษณะ
ของสื่อประสมที่ครูสร้างขึ้น เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามความถนัด และความสนใจ
ของตนเอง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ ด้านกระบวนการ พบว่า ผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แสดงให้
เห็นถึงกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับการฝึกให้ตระหนั กในกระบวนการทำความเข้าใจตนเอง การ
วางแผน การตั้งจุดหมาย ตรวจสอบความเข้าใจในตนเอง การจัดระบบข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ทำ
ให้ได้ทักษะที่คงทนด้านผลผลิต ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะชุดกิจกรรมมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้
เรียนรู้ ให้นักเรียนเป็นกระบวนการ มีความสนุกสนานในการเรียนรู้ โดยมีการแทรกกิจกรรมอื่น ๆ ที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้
นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยวิธีที่หลากหลาย จึงส่งผลให้ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
จากการอภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จึงลงข้อสรุปว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องงานและ
กำลัง สาระการเรียนรู้ที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ โดยการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es
ร่วมกับเทคนิค KWDL เรื่องงานและกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งสร้าง/พัฒนาตามแนวคิด ทฤษฎี หลักการ
วิธีการของชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2545) มีผลต่อระดับความพึงพอใจของนักเรียนซึ่งสอดคล้อง กับสมมติฐานการวิจัยที่กำหนด
ขึ้นคือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องงานและกำลังโดยทดลองใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es
ร่วมกับเทคนิค KWDL เรื่องงานและกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ข้อเสนอแนะ
จากการการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง งานและกำลัง โดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับเทคนิค KWDLสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
1. ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผู้สอนควรพัฒนาวิธีการสอนโดยมีเทคนิคการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนเพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี เรียนรู้ได้เร็ว มีความรู้สึกอยากเรียน
1.2 ผู้สอนจะต้องอธิบายขั้นตอนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับเทคนิค
KWDL เรื่องงานและกำลัง ให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
1.3 ผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ โดย
ผ่านกระบวนการเล่นอย่างสนุกสนาน และมีความสุข ปราศจากความเครียด เพราะความเครียดเป็นสิ่งที่บั่นทอนการเรีย นรู้ของ
ผู้เรียนได้
1.4 ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละครั้งเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญบางกิจกรรมค่อนข้างใช้เวลามาก ผู้สอนควร
จัดสรรเวลาให้เหมาะสม
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1.5 ในการเขียนคำตอบในแบบฝึกทักษะ ผู้สอนควรแนะนำวิธีการเขียนที่ถูกต้อง การใช้สำนวนภาษากระชับ
ความเป็นระเบียบในการทำงานและความสะอาด
1.6 ในกรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 70 และผู้เรียนที่มีคะแนนไม่ถึงร้อยละ 50 ผู้สอนควรจัดกิจกรรมสอนเสริม
สำหรับผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับเทคนิค
KWDL ในตัวแปรตามอื่น ๆ เช่น ความสามารถในการแก้ปัญหา หรือเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้สอนในระดับชั้นอื่น ๆ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชั่นของนักเรียน
โรงเรียนแห่ งหนึ ่ งในจั งหวั ดเพชรบูร ณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูร ณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใ ช้ เป็นนัก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 ห้อง มีสมาชิก29 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาการวิจัยเป็นแบบวัดทักษะการอ่านการเขียนเชิ ง
วิทยาศาสตร์ และแบบบันทึกทักษะการฟังการพูดเชิงวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย x̅ ผลการวิจยั พบว่า
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 ห้อง มีสมาชิก 29 คน มีผลคะแนนเฉลี่ยของแบบวัดทักษะการอ่านการเขียนเชิง
วิทยาศาสตร์ทั้ง 3 วงรอบ ได้แก่ 10.55 , 13.07 และ 15.79 ตามลำดับ และแบบบันทึกการฟังการพูดเชิงวิทยาศาสตร์ มีผล
คะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 วงรอบ ได้แก่ 11.72 , 13.72 และ 16.76 ตามลำดับ จากผลคะแนนเฉลี่ยแบบวัดทักษะการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน พบว่าทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับคุณภาพ ระดับดี ซึ่งผลการสะท้อนการเรียนรู้ ทั้ง
3 วงรอบ พบว่าในวงจรปฏิบัติที่ 1 ด้านทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในด้านการฟังและการพูด นักเรียนเข้าใจในสิ่งที่ครู
พูดแต่ยังไม่สามารถตอบคำถามหรืออภิปรายได้ถูกประเด็น ในการปฏิบัติการวงรอบที่ 2 และ 3 นักเรียนส่วนมากสามารถตอบ
คำถามได้ตรงประเด็นมากขึ้น และทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในด้านการอ่านและการเขียน ในวงจรปฏิบัติที่ 1 นักเรียน
เข้าใจในโจทย์ที่ครูถาม แต่นักเรียนไม่สามารถที่จะตอบคำถามได้ตรงตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้ ในวงจรปฏิบัติการที่ 2-3
เป็นการเรียนที่นักเรียนได้สัมผัสกับดินและสังเกตลักษณะทางกายภาพ จึงสามารถตอบคำถามในใบงานได้ดีตรงตามหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์, แนวคิดเกมมิฟิเคชั่น, การจัดการเรียนรู้
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Abstract
This research hes the objective was to develop scientific communication skills by using the
concept of gaming among students at A school in Phetchabun province Nai Mueang Sub- district, Mueang
District, Phetchabun Province. The sample used they were 29 students in Mathayomsuksa 2 The instrument
used in the research study was a measure of scientific reading and writing skills and a record form for
scientific listening and speaking skills the data was analyzed by taking the mean ( x̅) . The findings were as
follow ; The research results, it was found that the 29 students had average scores of the scientific reading
and writing skills test in the 3 cycles, namely 10. 55 , 13. 07 and 15. 79, respectively. Next, the scientific
listening and speaking record form. The average scores for all 3 cycles were 11. 72, 13. 72 and 16. 76,
respectively. From the average scores of the science communication skills scale in all 4 areas, it was found
that the science communication skills were at a good level. And from the reflection of learning in all 3
cycles, it was found that in the first practical circuit on scientific communication skills in listening and
speaking, Students understand what the teacher is saying, but are unable to answer questions or discuss
the issue. In the 2nd and 3rd cycles, most students were able to answer more to the point questions. and
scientific communication skills in reading and writing. In practice circuit 1, students understand the question
asked by the teacher. But students are unable to answer questions according to scientific principles. In the
2 nd and 3 rd practice cycle, students are exposed to soil and observe their physical characteristics.
Therefore, they can answer the questions in the worksheet well according to scientific principles.
Keywords: scientific communication skills, gamfinication, learning management

บทนำ
ปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อกระบวนการจัดกิจกรรมของมนุษ ย์ใ น
หลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านวัฒนธรรม ด้านศีลธรรม ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมความเป็นอยู่ หรือแม้แต่ด้าน
การเมืองการปกครอง จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีนั้นมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงนั้น คนในสังคมต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทุกคนจะอยู่ในสังคมได้อย่าง
ปลอดภัยและมีความสุขนั้นคือ การพัฒนา และการศึกษา ดังนั้นผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนอยู่ท่ามกลางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
จะต้องรู้เท่าทันการเปลี ่ยนแปลงดั งกล่าว การพัฒนาผู้เรียนให้มี ทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 นั้นมี
ความสำคัญยิ่ง เป็นการเตรียมเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีทักษะสำคัญในด้านการอ่าน การเขียน การคิด การแก้ปัญหา การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี ( สุคน สินธพานน.2558 : 7-8 )
ซึ่งการสื่อสารเป็นกระบวนการที ่ เกิ ดขึ้น เป็นปกติในชีวิ ตประจำวัน ของทุกคน เพื่อสร้างความเข้าใจอัน ดีแ ละ
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ทำให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดสัมฤทธิ์ผลรับรู้ความรู้ สึกนึก คิดและ
ความต้องการของบุคคลเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และการสื่อสารยังเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิต เนื่องจากมนุษย์จำเป็น
ที่จะต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลา รวมถึงมีประโยชน์ทั้งในแง่บุคคลและสังคม ทำให้มนุษย์มีความรู้และโลกทัศน์ที่
กว้างขวางขึ้น และสามารถสืบทอด พัฒนาการเรียนรู้ และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้ การสื่อสารจึงเป็นปัจจัย
สำคัญในการพัฒนาประเทศ สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ชุมชน และสังคมในทุก ๆ ด้าน
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จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักหน่วงอยู่ตอนนี้
ส่งผลให้มียอดผู้ติดเชื้อมากขึ้นทุกวัน ทำให้ทุกคนเริ่มหันมาใส่ใจในการดูแลสุขภาพตัวเองกันมากขึ้น และบางคนก็เริ่มพยายาม
หาวิธีป้องกันโควิดด้วยตัวเองจากความเชื่อต่าง ๆ ที่เห็นได้จากการแชร์ใน Facebook หรือการสื่อสารในช่องทางต่าง ๆ ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ทำการสืบค้นข้อมูลพบว่าประชาชนมีความเชื่อในเรื่อง กิน “กล้วย” ช่วยป้องกันโควิด-19 เชื่อว่ากล้วยจะช่วยพัฒนา
ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เนื่องจากกล้วยเป็นแหล่งใหญ่ของวิตามิน B6 และจะช่วยป้องกันไวรัสโคโรนาได้ พร้อมทั้งยังบอก
อีกว่า "กินกล้วยวันละลูก ช่วยให้ไวรัสโคโรนาหนีหาย" (Having a banana a day keeps the Coronavirus away) ซึ่งทาง
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาระบุแล้วว่า สำหรับกล้วยนั้นเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์อย่างมาก ไม่ว่าจะ
เป็นกล้วยหอมหรือกล้วยน้ำว้าก็มีวิตามินมากมาย รวมถึงมีกากใยทำให้ท้องไม่ผูก ในกล้วยหอมยังมีโพแทสเซียม ซึ่งผลวิจัย
ยืนยันว่าโพแทสเซียมในผลไม้ช่วยลดความดันโลหิตได้ รวมถึงลดการเกิดตะคริวเนื่องจากการขาดโพแทสเซียมในร่า งกายด้วย
แต่สำหรับการป้องกันโรคโควิด-19 นั้น ยังไม่มีผลงานวิจัยใด ๆ รองรับหรือยืนยัน ทั้งนี้จากข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมที่ ถูก
ทำขึ้น โดยช่วงต้นของคลิปนั้นเป็นข่าวจากสำนักข่าว ABC News ประเทศออสเตรเลียจริง ซึ่งในข่าวกล่าวถึงการพัฒนาวัคซีน
เพื่อต่อต้านไวรัสโคโรนาของนักวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย แต่ในข่าวจริงมิได้มีการ
กล่าวถึงกล้วยที่จะช่วยป้องกันโรคโควิด-19 แต่อย่างใด (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย,2564) ซึ่งจะเห็นได้ว่าจาก
ข้ อ มู ลมี ก ารสื ่ อสารและการจัด กระทำข้ อมู ลที่ เป็ นเท็จ ซึ ่ งเกิ ด จากความผิ ดพลาดในการสื ่ อสารและมี ความรู ้ ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ไม่มากพอ จึงส่งผลกระทบต่อผู้รับสารเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้ส่งสารจะต้องค้นคว้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์ก่อนที่
จะนำมาเผยแพร่เพื่อที่จะให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ส่วนผู้รับสารควรที่จะสืบค้นข้อมูลหลาย ๆ ช่องทาง และใช้
วิจารณญาณในการเสพข่าวให้มากขึ้น
จากสถานการณ์ข้างต้นจะเห็นได้ว่า “ ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร “ ขาดทักษะสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งทักษะการสื่อสาร
ทางวิทยาศาสตร์นั้นเป็นทักษะของผู้ส่งสารในการถ่ายทอดสารที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ โดยการพูดหรือการเขียนไปยังผู้รับ
สาร โดยการฟังหรือการอ่านผ่านสื่อหรือช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ทั้งนี้ผู้รับสารจะต้องใช้วิจารณา
ญาณในการรับสารจากบุคคลและผู้ทำหน้าที่ ส่ งหรือรับ สารอาจไม่จำเป็นต้อ งเป็นผู ้เชี่ ยวชาญทางด้านวิท ยาศาสตร์ห รื อ
นักวิทยาศาสตร์เสมอไป แต่สามารถเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนใจวิทยาศาสตร์ได้เช่นกัน และในอีกแง่มุมหนึ่งของการ
สื่อสารทางวิทยาศาสตร์เป็นการใช้วิทยาศาสตร์ในการอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ไปถ่ายทอดนำความรู้
สร้างความเข้าใจ จุดประกายความคิดจากนักวิทยาศาสตร์ไปสู่ประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่ามีประโยชน์และโทษอย่างไร
วิทยาศาสตร์มีความสำคัญต่อมนุษย์แค่ไหนช่วยสร้างจิตสำนึกหรือ และปลูกฝังจนเกิดความเข้าใจวิทยาศาสตร์ร่วมกัน และใน
ประเทศไทยข่าววิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ที่มีการนำเสนอข่าวผ่านมุมมองของนักวิทยาศาสตร์นั้น มีจำนวนน้อย เนื่องจากความ
ซับซ้อนของเนื้อหาทำให้ผู้สื่อข่าวไม่สามารถอธิบายขยายความได้ชัดเจน ส่งผลให้ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์บางประเด็น ถูก
ละเลย (ศศิเทพ ปิติพรเทพิน ,2558) สำหรับความสำคัญของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ต่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของ
ประเทศไทย (สถาบันส่งเสริมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546) ได้กำหนดเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนของสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีจุดเน้นในการพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร เนื่องจากเป็น
การแสดงความคิดการแลกเปลี่ยนความรู้หรือการนำแนวคิดหลักการของวิทยาศาสตร์ที่ได้จากการทำกิจกรรมการเรียนรู้ไป
สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจน นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลางการศึก ษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้
กำหนดให้ความสามารถในการสื่อสารอยู่ในสมรรถนะสำคัญ 5 ประการของนักเรียน ซึ่งมีความสำคัญในการทำให้ผู้เรียน
สามารถใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจต่าง ๆ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ตนเองและสังคม
การที่นักเรียนจะมีทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์นั้น นักเรียนจะต้องสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองผ่านกิจกรรมการ
สังเกต การตั้งคําถาม การวางแผนการทดลอง การสํารวจตรวจสอบ กระบวนการแก้ปัญหา การสืบค้นข้อมูล การอภิปรายและ
การสื่อสารความรู้ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ โดยกิจ กรรมต่าง ๆ ต้องเน้นให้ผู้เรียนได้คิดได้มีส่วนร่วมวางแผน ลงมือปฏิบัติ สืบค้น
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ข้อมูล รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล สร้างคําอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้ เพื่อนําไปสู่คําตอบของปัญหาหรือคําถาม
และในที่สุดนักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ นอกจากนี้กิจกรรมต่าง ๆ ควรสนับสนุนให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กัน
จากการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมมิฟิเคชัน (Gamification) เป็นแนวคิดหนึ่งที่นำเทคนิครูปแบบของ
การเล่นเกมโดยไม่ใช้ตัวเกมมาเป็นสิ่งที่ช่วยในการกระตุ้นและสร้าง แรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรี ยน แนวคิดนี้ไม่ได้เป็น
รูปแบบของเกมเพื่อการศึกษาแบบทั่วไป แต่เป็นการนำเอามาใช้ใน กิจกรรมอื่นๆ เช่น การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โ ดย
ออกแบบกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน ช่วยสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้มีความสนุกสนาน
กระตุ ้ น ความสนใจเรี ย น และสร้ า งความผู ก พั น ในการเรี ย นมากยิ ่ งขึ ้ น (Kapp, 2012) และการเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ
(Cooperative Learning and Collaborative Learning) เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่ง ที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย โดยมีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถที่แตกต่า งกัน เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการเรียนรู้ของแต่ ละคน
สนับสนุนให้มีการช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน จนบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริม การทำงานร่วมกัน
เป็นหมู่คณะ หรือทีม ตามระบอบประชาธิปไตย และเป็นการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ทำให้สามารถปรับตัวอยู่กับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงเลือกที่จะพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชั่น ในเรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ใหม่กับตนเอง โดยการค้นคว้า
ค้นหาข้อมูล และจากเกมที่ครูสร้างขึ้น จนนำไปสู่การตอบคำถามและการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชั่น เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง

การทบทวนวรรณกรรม
ในการศึกษาค้นคว้า เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชั่นเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยนำเสนอตามหัวข้อ ต่อไปนี้
1. ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
1.1 ความหมายของทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
ความหมายของทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการสื่อ สาร
ทางวิทยาศาสตร์ (Science Communication) ไว้ดังนี้
ประมวล ศิ ร ิ ผั น แก้ ว (2540: 16-19) ได้ ก ล่ า วถึ ง ทั ก ษะการสื ่ อสารทางวิ ท ยาศาสตร์ คื อ การให้ หรือ
แลกเปลี่ยนความรู้และแนวความคิดหลักทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากการอ่าน การสังเกต และการทดลองในรูปแบบที่ชัดเจนและ
มีเหตุผลโดยการพูดหรือการเขียน
เนตรนภางค์ สั ญ ศรี เมื อ ง (2545: 6) ได้ ก ล่ า วถึ ง ทั ก ษะการสื ่ อ สารทางวิ ท ยาศาสตร์ คื อ การแสดง
ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อแสดงความรู้ความคิด ได้เปลี่ยนความรู้ และแนวความคิดหลักทางวิทยาศาสตร์เขียนสรุป
สาระสำคัญจากการอ่านและการฟังในกิจกรรม การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
รุ่งอรุณ เธียรประกอบ (2549: 3) ได้กล่าวถึง ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ไว้ว่า พฤติกรรมที่แสดงออก
ในลักษณะทำงานในด้านการอธิบาย อภิปราย การแสดงความคิดเห็น การเขียนการนำเสนอข้อมูล ในรูปของกราฟ ตาราง
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วงจรหรือสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์การจัดกระทำข้อมูลลงในเว็บไซต์การจัดป้ายนิทรรศการ การจัดกระทำข้อมูลรูปของ
power point และอื่น ๆ
จากความหมายของทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์สรุปได้ว่า ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง
ความสามารถด้านการฝึกหรือใช้ ภาษาทั้งการฟังการพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งมีคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่แสดงให้เห็น
ถึง การพัฒนาทักษะในด้านการสื่อสาร เช่น การเขียนสรุปเรื่องราวจากการอ่าน หรือการนำเสนอเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ด้วย
ปากเปล่าผ่านการฟังคำถาม เพื่อแสดงออกถึงความรู้ ความคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 4 ทักษะดังต่อไปนี้
ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ด้านการฟัง คือ ความสามารถในการวิเคราะห์และจับใจความเกี่ยวกับ
เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ผ่านทางเสียงและแสดงออกผ่านทางการเขียนสรุปเรื่องราว ซึ่งวัดโดย
ใช้แบบวัดทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ด้านการฟังจำนวน 1 ข้อ ที่มีเกณฑ์การให้คะแนนความสามารถด้านการฟั งเป็น
แบบรูบริค (Rubric Assessment)
ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ด้านการพูด คือ ความสามารถในการแสดงความคิดเกี่ยวกับเนื้อหาทาง
วิทยาศาสตร์เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง โดยการพูดผ่านทางการฟังคำถาม ซึ่งวัดโดยใช้แบบวัดทักษะการสื่อสารทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ด ้ า นการพู ด จำนวน 1 ข้ อ ที ่ มี เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนความสามารถด้ า นการพู ด เป็ น แบบรู บ ริ ค (Rubric
Assessment)
ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ด้านการอ่าน คือ ความสามารถในการวิเคราะห์และจับใจความเนื้อหาทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ผ่านทางตัวอักษรและแสดงออกผ่านทางการเขียนสรุปเรื่องราว ซึ่งวัดโดยใช้แบบ
วัดทักษะการสื่อสารทาง วิทยาศาสตร์ด้านการอ่านจำนวน 1 ข้อ ที่มีเกณฑ์การให้คะแนนความสามารถด้านการอ่านซึ่งมี
ลักษณะเป็นแบบรูบริค (Rubric Assessment)
ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ด้านการเขียน คือ ความสามารถในการแสดงความคิดเกี่ยวกับ เนื้อหาทาง
วิทยาศาสตร์เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ผ่านทางอักษร ซึ่งวัดโดยใช้แบบวัดทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ดา้ นการ
เขียนจำนวน 1 ข้อ ที่มีเกณฑ์การให้คะแนนความสามารถด้านการเขียนเป็นแบบรูบริค (Rubric Assessment)
1.2 ความสำคัญของทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
การสื่อสารมีความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการที่บุคคลจะบรรลุมาตรฐานความจำเป็น ขั้นพื้นฐานได้
นั้นจำเป็นต้องมีความรู้หรือข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ การได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารหรือความรู้นั้นต้องอาศัยการสื่อสาร ทั้งในรูปแบบ
ของการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยการสื่อสารเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่า งเป็นปกติ
วิสัยของทุกคน โดยทั่วไปมนุษย์ใช้เวลาประมาณ 70-80% เพื่อการสื่อสารถึงผู้อื่น ทั้งการฟัง การอ่าน และการเขียน (Carver,
1980, อ้างถึงใน ปัทมา สายสอาด, 2551: 24)
ปรมะ สตะเวทิน (2529, อ้างถึงใน บุญศรี ปราบณศักดิ์, 2534: 12) และบุญศรี ปราบณศักดิ์ (2534: 13) ได้
อธิบายความสำคัญของการสื่อสาร สามารถแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
1.2.1. ความสำคัญต่อความเป็นสังคม การสื่อสารช่วยให้มีการสร้างกฎเกณฑ์ของสังคมการรักษาและถ่ายทอด
ระเบียบปฏิบัติของสังคม และช่วยทำความเข้าใจเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงใน สังคม เช่น การสร้างกฎเกณฑ์ใหม่ การเปลี่ยน
ทัศนคติ หรือพฤติกรรม สังคมยิ่งเติบโตสลับซับซ้อนมาก คนก็ยิ่งจำเป็นต้องสื่อสารมากขึ้น 2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างแบบฝึกทักษะ
1.2.2. ความสำคัญต่อชีวิตประจำวัน ในการดำเนินชีวิตประจำวันล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยการสื่อสารตลอดเวลา
1.2.3. ความสำคัญต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจ เมื่อคนเพิ่มจำนวนขึ้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพ ัฒ นา
ก้าวหน้าขึ้น การผลิตและการค้าเติบโตเป็นเงาตามตัว การสื่อสารที่ดีย่อมมีผลต่อประสิทธิภาพในการผลิตของอุตสาหกรรม
และธุรกิจการค้าต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก การแข่งขันด้านการตลาด และการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
จำเป็นต้องอาศัยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพด้วย
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1.2.4. ความสำคัญต่อการปกครอง ผู้ปกครอง และผู้ถูกปกครองต้องมีกฎหมาย กฎเกณฑ์ การอยู่ร่วมกัน การ
สื่อสารเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ประชาชนได้แสดงออกถึงมติของตน เพื่อให้รัฐหรือผู้ปกครองได้ทราบและนำเอาประชามติ
เหล่านั้นเป็นพื้นฐานในการกำหนดนโยบาย หรือแนวทางการปกครอง
1.2.5. ความสำคัญต่อการเมืองระหว่างประเทศ มนุษยชาติมีมากมายหลายเผ่าพันธุ์ มีการรวมกลุ่มด้าน
อุดมการณ์ทางการเมือง ความมั่นคง การทหาร และเศรษฐกิจ ฯลฯ เกิดเป็นประเทศขึ้นประเทศต่าง ๆ ในโลกต้องอยู่ร่วมกัน
พึ่งพากัน และมีผลกระทบต่อกันเหมือนกับระดับบุคคล ฉะนั้นการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศจึ งเป็น
สิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้พลโลกอยู่ร่วมกัน อย่างสงบสุข
จากข้อความข้างต้น ความสำเร็จของการพัฒนาสังคมขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการสื่อสารแม้แนวทางการ
พัฒนาสังคมจะมีหลักการและเป้าหมายที่ดีเพียงไร หากมิได้กำหนดแผนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแล้ว ก็จะไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้ ฉะนั้นสิ่งที่เป็นที่กล่าวขวัญ มากที่สุดในปัจจุบันก็คือ การสื่อสาร
2. การเรียนรู้แบบการใช้แนวคิดเกมิฟิเคชั่น
2.1 ความหมายของเกมมิฟิเคชั่น
เกมมิฟิเคชัน (Gamification) หมายถึง การใช้เทคนิคและองค์ประกอบของเกมที่ทำให้เกิดแรงดึงดูดความ
น่าสนใจ สร้างความตื่นเต้น ท้าทาย เพื่อสร้างพฤติกรรมที่ผู้ใช้ต้องการ โดยมีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้มากมาย ดังนี้
ภาสกร ใหลสกุล (2557) ได้ให้ความหมายของเกมมิฟิเคชันไว้ว่า เป็นการประยุกต์ใช้เทคนิคการออกแบบ
ของเกมมาใช้กับกิจกรรมที่ไม่ใช่เกม เพื่อสร้างประสบการณ์เหมือนการเล่นเกม โดยมีวัตถุประสงค์ขับเคลื่อนพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปตามที่ต้องการ
จุฑามาศ มีสุข (2558) ได้ให้ความหมายของเกมมิฟิเคชันไว้ว่า การนำรูปแบบคุณลักษณะที่ทำให้เกมมีความ
สนุกดึงดูดใจ และน่าสนใจมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมทั่วไปในชีวิตจริงเพื่อกระตุ้นและจูงใจให้บุคคลหรือกลุ่ มบุคคลเกิ ด
พฤติกรรมอันจะนำมาซึ่งความสำเร็จของการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Zichermann (2015) ให้ความหมายของเกมมิฟิเคชันว่า หมายถึง กระบวนการที่นำระบบการคิดแบบเกม
และองค์ประกอบของเกมมาใช้กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทำงานและการแก้ปัญหา
จากความหมายของเกมมิฟิเคชันดังกล่าวสรุปได้ว่า เกมมิฟิเคชัน คือ การนำแนวคิดและรูปแบบของการเล่น
เกมมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมต่างๆที่ต้องการดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้ความสนุกสนานและความน่าตื่น เต้น
ของเกมมาใช้เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่เราต้องการแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อนุวัติ คูณแก้ว (2562 : 61) ได้กล่าว
ว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดทางด้านพุทธิพิสัย หรือด้านความรู้โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ต้องการทราบว่าผู้เรียน เมื่อได้รับการเรียนการสอนแล้วมีความรู้อยู่ในระดับใดเพื่อที่จะหาทางปรับปรุง แก้ไข พัฒนา และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พ ัฒนาเต็ มตามศักยภาพ แต่การจะสร้างแบบทดสอบให้มี คุ ณภาพ ครูจะต้องรู้เกี่ยวกับลักษณะของ
แบบทดสอบ การวางแผนการสร้างหลักการสร้าง การเลือกชนิดของแบบทดสอบให้เหมาะสมกับเนื้อหาและการนำผลจากการ
สอบไปใช้ปรับปรุงและสรุปผลการเรียน
2.2 การประยุกต์ใช้เกมมิฟิเคชันในด้านการศึกษา
Huang และ Soman (2013) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการประยุกต์ใช้เกมมิฟิเคชันในด้านการศึกษา ไว้ดังนี้
ขั้นที่ 1 ทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายและเนื้อหาที่ใช้
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย ศึกษาลักษณะต่างๆ เช่น ช่วงอายุ ความสามารถในการเรียนรู้ ความ
สนใจ ทักษะพื้นฐานทีมีของกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น นอกจากนั้นควรศึกษาบริบทต่างๆ ในการจัดการเรียนรู้ด้วย เช่น ขนาดของ
กลุ่มผู้เรียน ระยะเวลา และความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีแต่ละประเภท
ขั้นที่ 2 กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
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กำหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ โดยกำหนดจุดหมายที่ผู้สอนที่ต้องการให้ผู้เรียนไปถึง เช่น ผ่านการทดสอบ
สามารถแก้ปัญหาที่กำหนดให้ได้
ขั้นที่ 3 กำหนดโครงสร้างประสบการณ์การเรียนรู้
จัดโครงสร้างประสบการเรียนรู้ โดยกำหนดลำดับของการเรียนรู้ ซึ่งควรพิจาณาจากลำดับความสำคัญของ
เนื้อหา หรือความจำเป็นของเนื้อหาในแต่ละเรื่อง
ขั้นที่ 4 กำหนดทรัพยากร
ระบุทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ โดยคำนึงถึงแหล่งทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบันและทรัพยากรที่จำเป็นต้องจัดหา
เพิ่มเติมสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงพิจารณาถึงงบประมาณที่จำเป็นต้องใช้
ขั้นที่ 5 การประยุกต์ใช้กลไกของเกมมิฟิเคชัน
กำหนดส่วนประกอบของเกมมิฟิเคชันที่ใช้ โดยพิจารณาถึงการนำกลไกของเกมมิฟิเคชัน มาปรับใช้ในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งกลไกของเกมมิฟิเคชันอาจจัดกลุ่มได้เป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเอง
(self-element) เช่น แต้มสะสม ระดับขั้น เหรียญรางวัล สินค้าเสมือนจริง และ (2) กลุ่มที่เกี่ยวข้อ งกับ ผู ้อื่น (socialelement) เช่น กระดานผู้นำ การแข่งขัน การร่วมกันทำกิจกรรม การแบ่งปันข้อมูลส่วนตัว
2.3 ประโยชน์ของเกมมิฟิเคชัน
Wolff (2012) กล่าวถึงประโยชน์ของเกมมิฟิเคชันไว้ ดังนี้
1. ส่งเสริมกระบวนการคิด ทักษะการแก้ปัญหา
2. ส่งเสริมพัฒนาการความฉลาดทางอารมณ์
3. ส่งเสริมทักษะทางสังคม
Streck (2013) ได้อธิบายประโยชน์ของเกมมิฟิเคชันไว้ ดังนี้
1. ส่งเสริมการเรียนรู้
2. สร้างแรงจูงใจ
3. ปรับปรุงความสัมพันธ์ของบุคคลในองค์กร
4. ส่งเสริมทักษะการสื่อสาร
5. เสริมสร้างความซื่อสัตย์
Deese (2014) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของเกมมิฟิเคชันไว้ ดังนี้
1. ส่งเสริมกระบวนการคิด
2. เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
3. ไม่มีข้อจำกัดในการเรียนรู้
จุฑามาศ มีสุข (2558) กล่าวถึงประโยชน์ของเกมมิฟิเคชัน ดังนี้
1. เกมมิฟิเคชันช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
2. ส่งเสริมกระบวนการคิดแก้ปัญหา
3. ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจแก้บุคคล
4. ส่งเสริม ปรับปรุงและการพัฒนาพฤติกรรม
5. ส่งเสริมพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชั่น
เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง

ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
มี 4 ด้าน ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน

วิธีดำเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย
รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจ ัย เชิงปฏิบ ัติการ (วงจรวิจัยเชิงปฏิ บัต ิการ PAOR) ประกอบด้วย4 วงจรปฏิบัติก าร
ที่นำกระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัต ิการตามแนวคิดของ Kemmis & McTaggart (1990 อ้างถึงใน อภิญญา, 2560)
เป็นแนวทางในการดำเนินการตามวงจรปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นการวางแผน (planning)
2. ขั้นการปฏิบัติการ (action)
3. การสังเกตการณ์ (observation)
4. การสะท้อนกลับ (relection)
จุดมุ่งหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อจะปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานประจำให้ดีขึ้น โดย
นำเอางานที่ปฏิบัติอยู่มาวิเคราะห์สภาพปัญหาอันเป็นเหตุให้งานนั้นไม่ ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร นอกจากนั้นต้องใช้แนวคิด
ทางทฤษฎี แ ละประสบการณจากการปฏิ บ ั ติ งาน ที ่ ผ่ า นมาเสาะหาข้ อ มู ลและวิ ธี ก ารที ่ ค าดว่า จะแก้ ปั ญ ห าดั งกล่าวได้
แล้วสะท้อนวิธีการดังกล่าวไป ทดลองใช้กับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆ
ขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการกระบวนการวิจัยนี้ เมื่อกล่าวในเชิงการนำไปใช้เพื่อพัฒนา และปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียน สามารถอธิบายมีวิธีการดำเนินการตามวงจรของการวิจัยเชิง ปฏิบัติการได้ดังนี้
1. การจำแนกหรือพิจารณาปัญหาที่ประสงค์จะศึกษาผู้วิจัยและกลุ่มที่ทำการวิจัยจะต้องศึกษา รายละเอียดของ
ปัญหาที่จะศึกษาอย่างชัดเจนแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนที่จะทำการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะต้องศึกษา ค้นคว้าแสวงหา
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น ๆ ให้กว้างขวางพอสมควร
2. เลือกปัญหาสำคัญที่เป็นสาระควรแก่การศึกษาวิจัย โดยอาศัยพื้นฐานจากหลักการและทฤษฎีมาใช้ในการ
วิ เคราะห์ ลั กษณะของปั ญหาแล้ วสร้ างวัต ถุป ระสงค์ แ ละสมมุ ต ิ ฐานของการวิ จั ยในรูป แบบของข้ อความที่ แ สดงให้เห็น
ความสัมพันธ์ของปัญหากับหลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3. เลือกเครื่องมือดำเนินการวิจัยที่จะช่วยให้ได้คำตอบของปัญหาตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้โดยเครื่องมือที่จะใช้ในการ
วิจัยมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติหรือการฝึกหัดตามวิธีการและเครื่องมือที่ใช้สำหรับการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เป็นผลจากการปฏิบัติการ เช่น แบบทดสอบ แบบสังเกตพฤติกรรม เป็นต้น
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4. บันทึกเหตุการณ์อย่างละเอียดในแต่ละขั้นตอนของการวิจัย ทั้งส่วนที่เป็นความก้าวหน้าและที่เป็นอุปสรรคตาม
วงจรของการปฏิบัติการทั้ง 4 ขั้นตอน โดยจะต้องเก็บสะสมข้อบันทึกต่าง ๆ ไว้เพื่อใช้ในการปรับปรุงวงจรปฏิบัติในรอบต่อไป
และเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลสำหรับใช้วิเคราะห์หาคำตอบของสมมุติฐาน
4.1 ขั้นวางแผน (planning) เริ่มด้วยการสำรวจปัญหาร่วมกันระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน เพื่อให้ได้ปัญหาที่
สำคัญที่ต้องการให้แก้ไข ตลอดจนการแยกแยะรายละเอียดของปัญหานั้น เกี่ยวกับลักษณะของปัญหาเกี่ยวข้องกับใครแนวทาง
แกไขอย่างไร และจะต้องปฏิบัติอย่างไร
4.2 ขั้นปฏิบัติการ (action) เป็นการนำแนวคิดที่กำหนดเป็นกิจกรรมในขั้นวางแผนมาดำเนินการโดยวิเคราะห์
วิจารณ์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นร่วมกันของทีมงานประกอบไปด้วย เพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงแผน ฉะนั้นแผนที่กำหนดควรจะมี
ความยืดหยุ่นปรับได้
4.3 ขั้นสังเกตการณ์(observation) เป็นการศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยความรอบคอบซึ่งอาจเป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นทั้งที่คาดหวังและไม่คาดหวัง โดยต้องอาศัยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เข้าช่วย
4.4 ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติการ (reflection) ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายของวงจรการทำการวิจัยเชิงปฏิบัติก ารโดยทำ
การประเมินหรือตรวจสอบกระบวนการแกปัญหาหรือสิ่งที่เป็นข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการ ผู้วิจัยร่วมกับผู้ที่
เกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นในแง่มุมต่างๆ ที่สัมพันธ์กับสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม และระบบการศึกษาของ
โรงเรียน ที่ประกอบกันอยู่โดยผ่านการร่วมอภิปรายปัญหาและการประเมินโดยกลุ่ม ซึ่งจะทำให้ได้แนวทางของการพัฒนาและ
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่นำไปสู่การปรับปรุงและวางแผนการปฏิบัติต่อไป
4.5 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ ของข้อมูลที่ได้รวบรวมไวซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ทำการ
ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลเพื่อให้มั่นใจในความถูกต้อง แสดงรายละเอียดในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ จัดหมวดหมู่และ
แยกประเภทของกลุ่มข้อมูลตามหัวข้อที่เหมาะสมเปรียบเทียบข้อแตกต่างและความคล้ายคลึงข้อมูลแต่ละปร ะเภทโดยการ
วิเคราะห์อย่างลึกซึ้งร่วมกับกลุ่มผู้วิจัย
4.6 ตรวจสอบข้อมูลที่กลุ่มวิจัยได้ร่วมกันพิจารณาไว้แล้วอีกครั้งหนึ่ง เพื่อสรุปหาคำตอบที่เป็นสาเหตุ วิธีการ
แก้ปัญหาและผลที่ได้รับ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้กำหนดไวซึ้งจะก่อให้เกิดประโย ชน์ประโยชน์สูงสุดหากผู้วิจัย
สามารถทำการประมวลและสรุปเป็นหลักการ(principle) รูปแบบ (model) ของการปฏิบัติ ขอเสนอเชิงทฤษฎี(proposition)
หรือทฤษฎี (theory)ของปฏิบัติการแกปัญหานั้น ๆ ได้ทั้งนี้ต้องอาศัยหลักตรรกวิทยาโดยวิธีอุปนัย (induction) และความรู้
เชิงทฤษฎีของผู้วิจัยเป็นสำคัญ
ขั้นวางแผนการปฏิบัติ (Plan) ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนเรื่อง โลกและการเปลี่ ยนแปลง
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการวัดทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนใน
บริบทเดียวกั นกับกลุ่มที่ผู้วิจัยศึกษา ซึ่งผลที่ได้นำมาพิจารณาประกอบการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชั่น ที่เน้นทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละคาบ ในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
นั้นขึ้นอยู่กับธรรมชาติของเนื้อหา ยกตัวอย่างเช่ นเรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง ที่เริ่มจากการให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับ
ความหมายและองค์ประกอบของโลก จากนั้นนำข้อมูลโครงสร้างโลกมาให้นักเรียนวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงของโลก
โดยใช้กระบวนการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์มาใช้เชื่อมโยงเข้ากับเนื้อหาการผุพังของหินทางเคมีและทางกายภาพ แต่จะต้องให้
นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับหลักการทำงาน
ขั้นปฏิบัติ (Act) ผู้วิจัยนำแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชั่นที่ เน้นทักษะการ
สื่อสารทางวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ขั้นสังเกต (Observe) ในขณะที่ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนที่มี
ต่อการทำกิจกรรมและการตอบคำถามในชั้นเรียนแล้วบันทึกข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุก ๆ ครั้งที่ดำเนินการ
สอนอย่างละเอียดลงในบันทึกระหว่างเรียน
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ขั้นสะท้อนผล (Reflect) ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากการสังเกตจากบันทึกระหว่างเรียน รวมถึงแบบวัดทักษะการสื่อสาร
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในแต่ละครั้งมาทำการวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัด การ
เรียนรู้ในครั้งต่อไป สำหรับงานวิจัยของฉันประกอบไปด้วยวงจรการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนทั้งหมด 3 วงจรตามแผนการ
จัดการเรียนรู้รวมกันทั้งหมด 3 แผน

ผลการวัดทักษะการสื่อสาร
ทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง โลกและการ
เปลี่ยนแปลง

ปฏิบัติ
วางแผน

แผนที่ 1
โครงสร้างโลก

สังเกต

สะท้อนผล
ผลวิจัยจากวงจรที่ 1

ผลการวัดทักษะการสื่อสาร
ทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง โลกและการ
เปลี่ยนแปลง

ปฏิบัติ
วางแผน

แผนที่ 2
การผุพังทาง
กายภาพของหิน

สังเกต

สะท้อนผล
ผลวิจัยจากวงจรที่ 2

ผลการวัดทักษะการสื่อสาร
ทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง โลกและการ
เปลี่ยนแปลง

ปฏิบัติ
วางแผน

แผนที่ 3
การผุพังทางเคมี
ของหิน
สะท้อนผล

ผลวิจัยจากวงจรที่ 3
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กลุ่มที่ศึกษา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องที่ 1 จำนวน 29 คน โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้มาโดยการเลือก
อย่างเฉพาะเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1.แผนการจัด การเรี ย นรู้ เรื ่ อ ง โลกและการเปลี ่ย นแปลง จำนวน 3 แผน กลุ ่ มสาระการเรี ยนรู ้ วิ ท ยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 3 แผน รวม 8 ชั่วโมง ได้แก่ 1. โครงสร้างโลก 2. การผุพังทางกายภาพของหิน และ 3. การผุพัง
ทางเคมีของหิน
2. แบบวั ด ทั ก ษะการอ่ า นการเขี ย นเชิ งวิ ท ยาศาสตร์ เป็ น แบบวั ด ในรู ปแบบของใบงานที ่ มี โ จทย์หรือ
สถานการณ์มาให้นักเรียนได้อ่านจากนั้นวิเคราะห์และตอบคำถามโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง
3. แบบบันทึกทักษะการฟังการพูดเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นแบบบันทึกระหว่างการทำกิจกรรม โดยครูผู้สอนจะ
ใช้คำถามในการถาม ส่วนนักเรียนต้องตอบคำถามโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มาอ้างอิ งในคำตอบ
4. แบบบันทึกหลังแผน บันทึกเหตุการณ์อย่างละเอียดในแต่ละขั้นตอนของการวิจัย ทั้งส่วนที่เป็นความก้าวหน้าและ
ที่เป็นอุปสรรคตามวงจรของการปฏิบัติการทั้ง 4 ขั้นตอน โดยจะต้องเก็บสะสมข้อบันทึกต่าง ๆ ไว้เพื่อใช้ในการปรับปรุงวงจร
ปฏิบัติในรอบต่อไป และเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลสำหรับใช้วิเคราะห์หาคำตอบของสมมุติฐาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยทำหนังสือขออนุญาตผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อเก็บข้อมูลในสถานศึกษา
2. ดำเนินการวัดทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน
3 แผนด้วยกัน ดังนี้ โครงสร้างโลก (วงรอบที่ 1) เรื่องการผุพังทางกายภาพของหิน (วงรอบที่ 2) และเรื่องการผุพังทางเคมีของ
หิน (วงรอบที่ 3) โดยใช้เวลาในการสอน 8 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
3. เมื่อสิ้นสุดการสอนและเก็บข้อมูล ผู้ศึกษาจึงนำข้อมูลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 29 คนที่วัดทักษะ
การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยมาตราฐาน

ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกทักษะการสื่อสารทางด้านการฟังและการพูดเชิงวิทยาศาสตร์และแบบวัด
ทักษะการอ่านการเขียนเชิงวิทยาศาสตร์ พบว่าทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน มีการ
เปลี่ยนแปลงในทุกวงรอบ ดังนั้นผู้วิจัยจะรายงานเป็นรายด้านดังต่อไปนี้
ตาราง 1 แสดงการเปรียบเทียบทักษะการสื่อสารทางด้านที่ 1 การฟังและการพูดเชิงวิทยาศาสตร์ ตามวงจรปฏิบัติการที่ 1-3
ทักษะการสื่อสาร
วงจรปฏิบัติการที่ 1
ทางวิทยาศาสตร์
ด้านการฟังและการ ครูนำรูปไข่ไก่และเปลือก
พูด
ลำไยมาให้นกั เรียนได้ชม
พร้อมตั้งคำถามว่า
ส่วนประกอบของไข่และ
ลำไยมีความคลึงกับโลกของ
เราอย่างไรบ้าง โดยนักเรียน

วงจรปฏิบัติการที่ 2

วงจรปฏิบัติการที่ 3

เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครู
จึงเปิดวิดีโอ เรื่อง อนิเมชั่น
โครงสร้างโลกให้นักเรียนได้
ชม และช่วยกันอภิปรายว่า
โลกของเรามีส่วนประกอบ
อะไรบ้าง ซึ่งนักเรียนส่วน

ครูนำสิ่งของ 5 ชนิด มาให้
นักเรียนได้เลือกว่า มีสิ่งไหน
บ้างที่เหมือนและคล้ายกับ
องค์ประกอบของโลก พร้อม
บอกรายละเอียดให้ชัดเจน
ซึ่งนักเรียนทุกคนสามารถ
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ตอบมาตามความเข้าใจของ
นักเรียนแต่ยังไม่สามารถ
อภิปรายประเด็นได้ดีมาก
นัก

ใหญ่ตอบคำถามได้ตรง
ประเด็นและถูกต้อง แต่มี
บางส่วนที่ยังตอบไม่ตรง
ประเด็นดีมากนัก

เลือกสิ่งของได้ถูกต้องและ
ตอบคำถามที่ชัดเจนพร้อม
อ้างถึงหลักการทาง
วิทยาศาสตร์อีกด้วย

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในด้านการฟังและการพูด ในวงจรปฏิบัติที่ 1 นักเรียน
เข้าใจในสิ่งที่ครูพูดแต่ยังไม่สามารถตอบคำถามหรืออภิปรายได้ถูก ประเด็น ครูจึงนำวิดีโอมาใช้ในการปฏิบัติการวงรอบที่ 2
เพื่อให้เห็นถึงภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และนักเรียนส่วนมากสามารถตอบคำถามได้ตรงเป็นเด็นแต่มีบางส่วนที่ยังไม่สามารถ
อภิปรายได้ ดังนั้นครูจึงนำสิ่งของใกล้ตัวที่นักเรียนรู้จักมาทำการเปรียบเทียบกับส่วนประกอบจากนั้นให้นักเรียนเลือก ซึ่ง
นักเรียนทุกคนสามารถเลือกสิ่งของได้ตรงกับคำสั่งที่แจ้งไปพร้อมยังอภิปรายได้ถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ จากวงจร
ปฏิบัติการที่ 1-3 จะเห็นได้ว่านักเรียนมีการพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในด้านการฟังและการพูด อยู่ในระดับ ดี

ตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบทักษะการสื่อสารทางด้านที่ 2 การอ่านและการเขียน ตามวงจรปฏิบัติการที่ 1-3
ทักษะการสื่อสาร
ทางวิทยาศาสตร์
ด้านการอ่านและ
การเขียน

วงจรปฏิบัติการที่ 1

วงจรปฏิบัติการที่ 2

วงจรปฏิบัติการที่ 3

หลังจากจบการบรรยาย ครู
แจกใบงาน เพื่อวัดความรู้ที่
นักเรียนได้เรียนไปว่าเข้าใจ
มากน้อยเพียงใด โดยให้
นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาจาก
ภาพที่ครูนำมาให้ คือ
อุทยานแห่งชาจิภูหนิ ร่อง
กล้า (ลานหินปุ่ม) เขียนลง
ในใบงาน พร้อมอธิบาย
หลักการทางวิทยาศาสตร์

ครูจึงพานักเรียนมาสถานที่
ใกล้ตัว คือ แกนแคนยอน
จ. เพชรบูรณ์ ซึ่งครูทำการ
เปิดวิดีโอให้ชม พร้อม
อธิบายเข้าสู่เนื้อหาของ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ตามลำดับ
ขั้นตอน จากนั้นให้นกั เรียน
สรุปเป็นแผนผังความคิด
ของนักเรียนว่า แกนแคน
ยอนเกิดจากอะไร ซึ่ง
นักเรียนจะต้องตอบให้เข้า
กับหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ จากความรู้ที่
นักเรียนได้รับ นักเรียนส่วน
ใหญ่สามารถอธิบายการเกิด
ของแกนแคนยอนได้ตรง
ตามหลักวิทยาศาสตร์

เพื่อให้ใกล้ตัวมากยิ่งขึ้น ครู
จึงให้นักเรียนนำดินบริเวณ
บ้านของนักเรียนมาสังเกต
ว่าสีของดินมีลักษณะเป็น
อย่างไร และมาพูดคุยกันใน
กลุ่มว่าดินมีความเหมือนกัน
อย่างไร เพราะอะไร จากนัน้
ครูจึงนำใบงานที่
เปรียบเทียบดิน 2 บริเวณ
มาให้นักเรียนได้ทำ จากการ
ตรวจใบงาน นักเรียน
สามารถบอกได้ว่าดินมี
ลักษณะเหมือนหรือแตกต่าง
กันตรงไหนบ้าง สามารถให้
เหตุพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ

จากการตรวจใบงาน
นักเรียนตอบคำถามได้ แต่
ไม่อ้างถึงหลักทาง
วิทยาศาสตร์ คำตอบส่วน
ใหญ่จะมาจากความรู้สึกนึก
คิดของนักเรียน

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในด้านการอ่านและการเขียน ในวงจรปฏิบัติที่ 1
นักเรียนเข้าใจในโจทย์ที่ครูถามม แต่นักเรียนไม่สามารถที่จะตอบคำถามได้ตรงตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้ เนื่องจากไม่
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เคยเห็นภาพจริงและเคยสัมผัส จากนั้นครูจึงพาเข้ามาสู่สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด คือ แกนแคนยอน เป็นสถานที่ท่องเที่ย ง
จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งนักเรียนสามารถเขียนแผนผังความคิดออกมาได้ดีต รงตามหลักทางวิทยาศาสตร์ และยังวาดรูปตกแต่ง
ชิ้นงานที่สวยงามอีกด้วย ส่วนในวงจรปฏิบัติการที่ 3 เป็นการเรียนที่นักเรียนได้สัมผัสกับดินและสังเกตลักษณะทางกายภาพ
จึงสามารถตอบคำถามในใบงานได้ดีตรงตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ จากวงจรปฏิบัติการที่ 1-3 จะเห็นได้ว่านักเรีย นมีการ
พัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในการอ่านและการเขียน อยู่ในระดับ ดี
ตารางที่ 3 แสดงผลคะแนนและค่าเฉลี่ยของการประเมินทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ตามวงจรปฏิบัติการที่ 1-3
วงจรปฏิบัติการที่ 1

วงจรปฏิบัติการที่ 2

วงจรปฏิบัติการที่ 3

ค่าเฉลี่ยการประเมินทักษะ
การสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ด้านการอ่าน
และการเขียน

10.55

13.07

15.79

ค่าเฉลี่ยการประเมินทักษะ
การสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ด้านการฟัง
และการพูด

11.72

13.72

16.76

ค่าเฉลี่ยการประเมิน
ทักษะการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ (x̅)

จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่าทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในด้านการอ่านและการเขียนในวงจรปฏิบัติการที่ 1-3
มีค่าเฉลี่ย (𝐱̅) เท่ากับ 10.55 (พอใช้) ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 และ 3 ค่าเฉลี่ย (𝐱̅) เท่ากับ 13.07 (ดี) และ 15.79 (ดี) ตามลำดับ
ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในด้านการฟังและการพูดในวงจรปฏิบัติการที่ 1 มี ค่าเฉลี่ย (𝐱̅) เท่ากับ 11.72 (ดี) ในวงจร
ปฏิบัติการที่ 2 และ 3 ค่าเฉลี่ย (𝐱̅) เท่ากับ 13.72 (ดี) และ 16.76 (ดีมาก) ตามลำดับ

อภิปรายผล
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชั่นเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ด้านการฟังและการพูด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก
เนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชั่นเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงนั้น เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรม
ในชั้นเรียน ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกกับการเรียน ได้สื่อสารกันระหว่างครูและเพื่อนร่วมชั้น ส่งผลให้ทักษะการสื่อสารด้าน
การฟังและพูดเกิดการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของจุฑามาศ มีสุข และคณะ (2558) ว่าเกมมิฟิเคชันทำให้การเรียน
น่ า สนใจ สนุ ก สนาน และทำให้ นั กเรี ย นมีบ ทบาทในกิ จกรรมการเรี ยนการสอนเพิ ่มมากขึ ้ น และทั ก ษะการสื่ อสารทาง
วิทยาศาสตร์ด้านการอ่านและการเขียนพบว่าอยู่ในระดับดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.79 ในวงรอบที่3 เนื่องการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้เกมมิฟิเคชั่นเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง
นั้น เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนสังเกต ทำความเข้าใจความหมายของข้อความ บทความ และจับใจความสำคัญ
นั้นได้อย่างถูกต้องตามหลักของเหตุผล เรียบเรียงเนื้อหาได้อย่างเป็นลำดับ มีการเชื่อมโยงเนื้อหาเข้ากับตัวอย่างที่พบใน
ชีวิตประจำวัน ส่งผลให้ทักษะการสื่อสารด้านการอ่านและการเขียนเกิดการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพงศ์ มีใจ
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ธรรมและทำรงลักษณ์ เอื้อนครินทร์ (2564) ว่ากระบวนการสอนโดยใช้เกมมิฟิเคชั่นดำเนินไปอย่างเป็นลำดับขั้นตอน รวมถึง
องค์ประกอบต่างๆ ของเกมมิฟิเคชั่นที่ได้เลือกมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนสามารถช่วยส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้และส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการอภิปรายผลการวิจัย ผู้วิจัยได้ข้อค้นพบที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ คือ
การจัดการเรียนรู้ต้องมีความสนุกสนาน เนื่องจากทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นเกม มีเป้าหมายในการเรียนรู้
ผ่านการปฏิสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม การสะสมแต้ม การให้รางวัล การเลื่อนระดับ ผู้เรีย นจะซึมซับเนื้อหาโดยไม่รู้ตัวผ่าน
กิจกรรมที่ใช้กลไกของเกมมิฟิเคชั่น เป็นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและเรียนไปในเวลาเดียวกัน

ข้อเสนอแนะ
1. ด้านการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ควรมีจำนวนประชากรที่มากกว่านี้เพื่อความแม่นยำและหน้าเชื่อถือของวิจัย
2. ผู้วิจัยควรนำรูปแบบการสอนนี้ไปใช้อย่างต่อเนื่องกับนักเรียนกลุ่มเดิม เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นในด้านอื่นๆ เช่น
เจตคติในการเรียน ความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นต้น
3. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารในทุกระดับชั้น เพื่อฝึกให้นักเรียนเกิดทักษะในทุกระดับชั้นและ
เกิดความรู้ที่คงทน
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานกล
โดยจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E)
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
Achievement Study of Physics Course on the Mechanical Energy by a Flipped
Classroom together with 5E Inquiry Learning Management of Mathayomsuksa
4 students at Triam Udom Suksa Nomklao School, Uttaradit
นิชาภา น้อยอิน1, จิราภรณ์ อุ่นทอง2, ชัยณรงค์ รักธรรม3*
Nichapa Noiin1 , Jiraporn Unthong2, and Chainarong Raktham 3,*
*corresponding Author E-mail: Chainarong.Rak@uru.ac.th

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้
(5E) เรื่อง พลังงานกล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E) กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า อุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 27 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย ( Simple random
sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E) และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์
เรื่อง พลังงานกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบสมมุติฐานโดยการทดสอบค่าที
ผลการศึกษาพบว่า
1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E) รายวิชา ฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานกล
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 85.42/85.63 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2
เท่ากับ 85/85 ที่กำหนดไว้
2) ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรี ยนวิ ชาฟิ สิก ส์ เรื่อง พลังงานกล ของนักเรียนชั ้น มัธ ยมศึกษาปี ที ่ 4 โรงเรียนเตรี ย ม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาฟิสิกส์ เรื่อง
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Abstract
This research was aimed 1) to develop a flipped classroom learning management together with 5E
inquiry on Physics course on the mechanical energy of Mathayomsuksa 4 students with an efficiency of
E1/ E2 criteria ( 85/ 85) , and 2) to study academic achievement after and before using this learning
management. The research group were selected by simple random sampling as 27 Mathayomsuksa 4/ 2
students at Triam Udom Suksa Nomklao School, Uttaradit. The research tools were flipped classroom
learning management together with 5E inquiry on Physics course on the mechanical energy and
achievement test. The statistics in this research were both descriptive statistics such as percentage, average,
standard deviation, and inferential statistics I,e. dependent t-test.
The results found that 1) the learning management had an efficiency of E1/ E2 of 85. 42/ 85. 63,
which passed 85/ 85 efficiency criteria, and 2) the learning achievement of the experimental group after
receiving this learning management were significantly higher than before at the . 01 level of statistical
significance. Keywords : Flipped classroom, Inquiry Learning Management (5E), Achievement Study,

บทนำ
ในศตวรรษที่ 21 โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สาเหตุมาจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี การจัดการศึกษาจึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดั งกล่าว องค์การการศึกษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United National Scientific and Cultural Organization : UNESCO) ได้
กำหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้เน้นการพัฒนาความรู้ (Lind, 2008) ในการพัฒนาการเรียนรู้จะต้อง
ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ด้วยการลงมือปฏิบัติ และสร้างองค์ความรู้ด้ วยตนเอง จึงจะทำให้การเรียนรู้นั้นเกิด
ความคงทน การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนจึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยที่ผู้สอนจะต้องจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
สภาพสังคมปัจจุบัน และเงื่อนไขของการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไปกับโลกปัจจุบัน ดังที่ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ม, 2556)
กล่าวว่า “ การจัดการเรียนรู้ของผู้สอนไทยยุคใหม่ต้องเป็นการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน
การสร้างความรู้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ ทำให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน คือ ความรู้ ทักษะ
ความคิด และทักษะการปฏิบัติ ตลอดจนคุณลักษณะ อันพึงประสงค์”
การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
หรือที่เรียกว่าโลกยุคไร้พรมแดน ซึ่ง (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2556 : 13) ได้กล่าวว่า “...ห้องเรียนกลับด้าน เป็นนวัตกรรมและมุ มมอง
หนึ่งของตัวอย่างจากประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้น ในวงการศึกษา เป็นวิธีการใช้ห้องเรียนให้เกิดคุณค่าแก่ผู้เรียน โดยใช้ฝึก
ประยุกต์ความรู้ในสถานการณ์ ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบ รู้จริง (Mastery Learning) และเป็นวิธีจัดการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับคุณค่าแห่งวิชาชีพผู้สอนที่ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งให้เกิดขึ้นผ่านสื่อเทคโนโลยีที่นำมา ใช้...” จะเห็น
ได้ว่าห้องเรียนกลับด้าน เป็นการเข้าใกล้การจัดการเรียนการสอนแบบที่ มุ ่งเน้น ผู้ เรี ยนเป็น สำคัญ เป็นการเรียนรู้แ บบ
ผสมผสานที่มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาการสอนในชั้นเรียนอย่างเต็มที่ ผู้สอนจะมีเวลาใกล้ชิดกับผู้เรียนมากขึ้น ผู้สอนจะ
มีสื่อการสอน เช่น วิดิทัศน์ (Video) แต่อย่างไรก็ดีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผู้สอนยังมีกระบวนการให้ความรู้เป็น
ลักษณะของการบรรยาย หรือให้ความรู้โดยตรง ผ่าน สื่อวิดิทัศน์หรือใบความรู้ซึ่ งยังขาดองค์ประกอบที่แสดงให้เห็นว่าผู้ เรี ยน
ได้มีการค้นคว้า หาความรู้ หรือ สร้ า งองค์ความรู ้ได้ด ้วยตนเอง และ การจัดการเรียนรู ้แ บบสืบ เสาะหาความรู้ ( 5E) เป็น
กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องเป็นอย่างดีกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครูเป็นเพีย งผู้ จัดการให้
เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ แต่การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) มีข้อจำกัดในการจัดการเรี ยนที่อ ยู่ในชั้นเรียน
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เป็นส่วนใหญ่ Schallert, Lavicza & Vandervieren (2020) ได้ผสมการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านและการสืบ
เสาะหาความรู้(5E) โดยนำจุดเด่นของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านคือ การเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนของผู้เรียนที่
ใช้เวลาจำกัดและจุดเด่นของสืบเสาะหาความรู้ (5E) ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางทำให้เกิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางภายนอกห้องเรียนเป็นส่วนใหญ่
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) กระทรวงศึกษาธิการได้ให้
สถานศึกษาในสังกัดปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษนี้ พร้อมทั้งให้ ส่วนราชการต้นสังกัด กำหนดแนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน จึงได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนทางไกล
ใน กรณีที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คือการเรียนออนไลน์ โดยมีการจัดการเรียนการ
สอนที่ปรับเวลาเรียนเป็นครึ่งหนึ่งของเวลาเรียนปกติ จึงทำให้เวลาในการเรียนการสอนมีจำกัดในแต่ละคาบ และในการเรียน
ออนไลน์นักเรียนบางส่วนมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาในการเข้าเรียน ซึ่งนักเรียนบางส่วนจะต้องช่วยงานผู้ปกครองทำงาน ทำ
ให้เวลาในการเรียนของนักเรียนค่อนข้างน้อย เรียนไม่ทัน ทำให้เนื้อหาไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลการทดสอบกลางภาคเรียน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่ำกว่าร้อยละ 70 จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 ของนักเรียนทั้งหมด 94 คน
จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ออกแบบการจัดการเรียนที่เหมาะสม และสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้
โดยได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานกล โดยจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับ สืบ
เสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ เพื่อที่จะได้นำผลการวิจัย
ไปเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ฟิสิกส์ ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ ( 5E) เรื่อง พลังงานกล
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน และหลังเรียน ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรีย นรู้แบบห้องเรียน
กลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E)

การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานกล โดยจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับ
สืบเสาะหาความรู้(5E)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้ อมเกล้า อุตรดิตถ์ ผู้วิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)
1.1 ความหมายของห้องเรียนกลับด้าน
วิจารณ์ พานิช (2556: 10) ได้อธิบายว่า ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)
เป็นกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งซึ่งเปลี่ยนจากการใช้ช่วงเวลาของการบรรยายเนื้อหา (Lecture) ในห้องเรียนมา
เป็นการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อฝึกแก้โจทย์ปัญหาและประยุกต์ใช้จริงส่วนการบรรยายจะอยู่ในช่องทางอื่น ๆ เช่น วีดีโอ วี ดีโอ
ออนไลน์ ฯลฯ ซึ่งผู้เรียนเข้าถึงได้เมื่ออยู่บ้านหรือ นอกห้องเรียนดังนั้น การบ้านที่เคยมอบหมายให้ผู้เรียนฝึกทำเองนอกห้องจะ
กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในห้องเรียนและในทางกลับกัน
ปิยวะดี พงษ์สวัสดิ์ และ พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ (2558: 228-229) ที่อธิบายไว้ว่า ห้องเรียนกลับด้านคือรูปแบบ
การสอนที่การบรรยายในชั้นเรียน และการให้บ้านจะสลับที่กันโดยให้ผู้เรียนวางแผนและควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทาง
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สื่อการเรียนรู้จากภายนอกชั้นเรียนที่ครูจัดหาให้หรือที่ครูแนะนำให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้า และนำผลการเรี ยนรู้มานำเสนอ
พร้อมอภิปรายและทำกิจกรรมหรืองานต่าง ๆ ร่วมกันในชั้นเรียนโดยมีครูคอยให้คำปรึกษา
ดังนั้นจึงสรุปความหมายของห้องเรียนกลับด้าน หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เปลี่ยนจาก
การสอนหน้าชั้นเรียนที่มีครูเป็นผู้บรรยายถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน และมอบหมายแบบฝึกหัด หรือการบ้านให้นักเรียน
กลับไปทำที่บ้าน เป็นการที่ให้นักเรียนกลับไปศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ผ่านเนื้อหาที่ครูกำหนดโดยที่นัก เรี ยนจะเรี ยนรู้ ที่บ้ าน
หรือนอกโรงเรียนได้ตลอดเวลาแต่ในชั่วโมงเรียนนักเรียนจะมีการทำกิจกรรมในห้องเรียน เช่น ทำแบบฝึกหัด การลงมือปฏิบัติ
การทดลอง การอภิปราย การสรุป หรือการตอบคำถามร่วมกันโดยมีครูเป็นผู้ให้คำแนะนำ
2. การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
2.1 ความหมายการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
วีณา ประชากูล และประสาท เนื่องเฉลิม (2553, หน้า 228) ได้อธิบายการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็น
กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่การตั้งสมมติฐาน การค้นคว้า การทดลอง
การสํารวจตรวจสอบ การลงข้อสรุป เน้นให้ผู้เรียนสร้า งความรู้ใหม่หรือสิ่งประดิษฐ์ ใหม่ด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้และความรู้นั้นจะคงทนถาวรอยู่ในความจําระยะยาว ครูเป็นเพียงผู้จัดการให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้
ศศิธร เวียงวะลัย (2556, หน้า 146) อธิบายว่าการสืบเสาะ เป็นกระบวนการหนึ่งของการสืบเสาะทั่วไป ที่มุ่ง
การหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติโดยอาศัย การสังเกต การตั้งคําถาม การตรวจสอบหนังสือ
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่น่าสนใจ การวางแผนการสืบค้น การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายข้อมูล การเสนอคําตอบ ตลอดจนการถ่ายทอด เผยแพร่ผลการศึกษา
จากแนวคิดข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่การตั้งสมมติฐาน การค้นคว้า การทดลอง การสํารวจตรวจสอบ การลงข้อสรุป เน้นให้
ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่หรือสิ่งประดิษฐ์ ใหม่ด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้และความรู้นั้นจะคงทนถาวรอยู่ใน
ความจําระยะยาว ครูเป็นเพียงผู้จัดการให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้
2.2 กระบวนการการจัดการการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
ศศิธร เวียงวะลัย (2556, หน้า 152-153) ได้แบ่งขั้นตอนของการเรียนรู้แบบวัฏจักรออกเป็น 5 ขั้นตอน หรือ
เรียกว่า SE เพื่อเป็น แนวทางสำหรับใช้ออกแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยแบ่ง ออกเป็น 5
ขั้นตอน (1) ขั้นการนำเข้าสู่บทเรียน (Engagement) ขั้นนี้จะมีลักษณะเป็นการแนะนำบทเรียน กิจกรรมจะประกอบด้วยการ
ซักถามปัญหา การทบทวนความรู้เดิ ม การกำหนดกิจกรรมที่ เกิดขึ ้น ในการเรียนการสอนและเป้า หมาย (2) ขั้นสำรวจ
(Exploration) ขั้นนี้จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้แนวความคิดที่มีอยู่แล้ว มาจัดความสัมพันธ์กับหัวข้อที่กำลั งจะเรียนให้ เข้า
กับหมวดหมู่ ถ้ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การทดลอง การสำรวจ การสืบค้นด้วยวิธีการทางวิท ยาศาสตร์ รวมทั้งเทคนิคและ
ความรู้ ทางการปฏิบัติ จะดำเนินไปด้วยตัวของนักเรียนเอง โดยครูทำหน้าที่เป็นเพียงผู้แนะนำหรือผู้เริ่มต้น ในกรณีที่นักเรียน
ไม่สามารถหาจุดเริ่มต้น (3) ขั้นอธิบาย (Explanation) ในขั้นตอนนี้กิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู้จะมีการความรู้ที่รวบรวม
แล้วในขั้นที่ 2 มาใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาหัวข้อหรือแนวความคิดที่กำลังศึกษา อยู่กิจกรรมอาจประกอบไปด้วยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการอ่านและนำข้อมูลมาอภิปราย (4) ขั้นการลงข้อสรุป (Elaboration) ในขั้นนี้จะเน้นให้นักเรียนได้มีการ
นำความรู้หรือ ข้อมูลจากขั้นที่ผ่านมาแล้วมาใช้ กิจกรรมส่วนใหญ่อาจเป็นการอภิปรายภายในกลุ่มของตนเองเพื่อ ลงข้อสรุป
เกิ ด เป็ นแนวความคิด หลัก ขึ ้น นั ก เรี ยนจะปรั บแนวความคิด หลัก ของตนเองในกรณีไ ม่สอดคล้ องหรือ คลาดเคลื่อนจาก
ข้อเท็จจริง (5) ขั้นการประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นตอนสุดท้ายจากการจัดการเรีย นรู้โดยครูเปิด โอกาสให้นักเรียนได้
ประเมินผลด้วยตนเอง ถึงแนวความคิดที่สรุปไว้แล้วในขั้นที่ 4 ว่ามีความสอดคล้องหรือถูกต้องมากน้อยเพียงใด รวมทั้งการ
ประเมินผลของครูต่อการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย
3. กระบวนการการจัดการการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E)
376

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 4
Schallert, Lavicza & Vandervieren (2020) ได้แบ่งขั้นตอนของการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) ออกเป็น 5 ขั้นตอน 1) ครูแนะนำสถานการณ์การศึกษาเพื่อกระตุ้นความอยากรู้และมีเป้าหมายเพื่อ
กระตุ้นความรู้เดิมโดยใช้สื่อดิจิทัล (เช่น วิดีโอเชิงโต้ตอบที่มีคำถามแบบบูรณาการ) ที่เหมาะสม นักเรียนอ่านเนื้อหาทีจ่ ัดให้
ตามจังหวะของตนเองและสังเกตคำถามที่เกิดขึ้น 2) ครูจัดให้มีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่จะสำรวจ นักเรียนสำรวจตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมที่ครูจัดไว้ 3) ครูแนะนำแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่นกั เรียนอาจไม่ทันสังเกตหรือไม่คุ้นเคยของนักเรียนเพื่อ
ส่งเสริมความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เช่น ใช้วีดิทัศน์ หนังสือเรียน เป็นต้น นักเรียนศึกษาเนือ้ หาที่ จัดเตรียมไว้และเปรียบเทียบกับ
องค์ความรู้ที่ผู้เรียนค้นพบ 4) ครูอธิบายปัญหาใหม่แต่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือสถานการณ์เดิม เช่น ใช้วิดีโอหรือสื่อการเรียน
การสอน นักเรียนได้รับมอบหมายหน้าที่เพื่อระบุสถานการณ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือสถานการณ์เดิม 5) ครูจัดให้มีการ
ประเมินตนเองสำหรับผู้เรียน นักเรียนประเมินตนเองเพื่อสะท้อนกระบวนการเรียนรู้ของตน
4. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วุฒิชัย คานะ (2553, หน้า 32) ได้กล่าวว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ระดับ ความรู้ ความสามารถและ
ทักษะที่ได้รับและพัฒนามาจากการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ โดยอาศัย เครื่องมือในการ วัดผลหลังจากการเรียนหรือจากการ
ฝึกอบรม
ลัดดาวัลย์ ใจ, ภักดิ์ดี (2555หน้า 16) ได้กล่าไว้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ใน
การเรียนโดยการวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 6 ด้าน ของบลูม (Bloom) ได้แก่ ด้านความรู้ ความจำด้านความเข้าใจ ด้านการ
นำไปใช้ ด้านการวิเคราะห์ด้านการสังเคราะห์และ ด้านการประเมินค่าที่วัด ได้จากคะแนนในการตอบแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน
สรุป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นความสามารถ ทางสติปัญญา ด้าน
ความรู้ ด้านความจํา ความเข้าใจ ซึ่งวัดได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วลิ ต ชู ก ำแพง (2553, น.91) ได้ ก ล่ า วถึ ง แบบทดสอบผลสั มฤทธิ ์ ท างการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ หมายถึ ง
ความสามารถในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยพิจารณาจากคะแนนที่ได้จากการตอบ แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ ่ มสาระการเรี ย นรู ้ ว ิ ท ยาศาสตร์ ท ี ่ ผู ้ ว ิ จ ั ย สร้ า งขึ ้ น โดยวั ด ความสามารถด้ า น ต่ า ง ๆ 6 ด้ า น ดั ง นี้ 1. วั ด ความจำ
(Remembering) หมายถึง ความสามารถในการละลึกได้ แสดงรายการ ได้ระบุบอกชื่อได้ ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถบอก
ความหมายของทฤษฎีได้ 2. วัดความเข้าใจ (Understanding) หมายถึง ความสามารถในการแปลความหมาย ยกตัวอย่างสรุป
อ้างอิง ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถอธิบายแนวคิดทฤษฎีได้ 3. วัดการประยุกต์ใช้ (Applying) หมายถึง ความสามารถในการ
นำไปใช้ประยุกต์ใช้ แก้ปัญหา ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาได้ 4. วัดการวิเคราะห์ (Analyzing)
หมายถึง ความสามารถในการเปรียบเทียบ อธิบาย ลักษณะ การจัดการ ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถบอกความแตกต่าง
ระหว่าง 2 ทฤษฎีได้ 5. ประเมินค่า (Evaluating) หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบวิจารณ์ ตัดสิน ตัวอย่างเช่ น
นักเรียนสามารถบอกตัดสินคุณค่าของทฤษฎีได้ 6. วัดการคิดสร้างสรรค์ (Creating) หมายถึง ความสามารถในการออกแบบ
(Design) วางแผนผลิต ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถนำทฤษฎีใหม่ที่แตกต่างไปจากทฤษฎีเดิมได้
สรุปได้ว่า แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นการวัดความสามารถหรือผลสำเร็จการ เรียนรู้ของนักเรียนที่ได้รับจาก
กิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรี ยนกลับ ด้านร่ว มกับ สืบ เสาะหาความรู ้ (5E) ทำให้นักเรียนแต่ละคนเกิดการเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมในด้านต่าง ๆ ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกแบบวัดตามแนวคิดของบลูม ซึ่งเลือกวัดด้วยกัน 4 ด้าน คือ ด้าน
ความรู้ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ และการวิเคราะห์ ในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานกล โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้สอนสร้างขึ้นเอง ซึ่งเป็น ทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ
4.3 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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พิษณุ ฟองศรี (2552, น. 111-148) ได้กล่าวถึงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เป็นแบบทดสอบที่วัดสมรรถภาพ
สติปัญญาด้านต่างๆสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ
1. แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเอง หมายถึง แบบทดสอบที่มุ่งวัดผลสัมฤทธิ์เฉพาะกลุ่มที่ครูสอนแบ่งออกเป็ น
แบบทดสอบอัตนัยและแบบทดสอบปรนัย
1.1 แบบทดสอบอัตนัย หมายถึง แบบทดสอบที่มีคำถามเพื่อให้นักเรียนคิดหาคำตอบโดยเขียนบรรยาย หรือ
แสดงความคิดเห็น แบบทดสอบอัตนัยมีจุดประสงค์เพื่อวัดความสามารถในการบรรยายอธิบาย และแสดงเหตุผลตามความ
คิดเห็นของตนเอง เป็นข้อสอบที่ใช้ฐานพฤติกรรมนักเรียนได้ตั้งแต่ ระดับความรู้ ความจำ ความเข้าใจ การนำไป ใช้การ
วิเคราะห์การสังเคราะห์ และการประเมินค่า ได้เป็นอย่างดี
1.2 แบบทดสอบปรนัย หมายถึง ข้อสอบที่มีทั้งคำถาม และคำตอบเฉพาะคงที่แน่นอนเป็นข้อสอบที่มีคำถาม
เฉพาะเจาะจงตรวจให้คะแนนตรงกันมีคำชี้แจงวิธีการปฏิบัติและวิธีการตรวจให้คะแนนชัดเจนแบ่งออกเป็น 4 ประเภทได้แก่
แบบทดสอบเติมคำ หรือแบบตอบสั้นแบบทดสอบถูกผิด แบบทดสอบจับคู่ และแบบทดสอบเลือกตอบ
2. แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบที่มุ่งวัดผลสัมฤทธิ์มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพต่า ง ๆ
ของนักเรียนที่ต่างกลุ่ม เช่นแบบทดสอบมาตรฐานระดับชาติ
สรุปได้ว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ แบบทดสอบมาตรฐาน และแบบทดสอบที่
ครูสร้างขึ้นมาเอง ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบวัด สัมฤทธิ์ ทางการเรียนใช้ แบบทดสอบที่ครู สร้า งขึ้นมาเองเป็น แบบ
เลือกตอบ
4.4 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Gronlund (2009, อ้างถึงใน ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง, 2559, น. 46-47) ได้กล่าวถึงว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
จะมีคุณภาพได้นั้นจะต้องอาศัยหลักการสร้างที่มีประสิทธิภาพซึ่งหลักการสร้างมีดังนี้
1. จำนวนจะเลือกควรตั้งให้เหมาะสมกับระดับผู้ทดสอบในกรณีของนักเรียนในระดับอนุบาลจะมีตัว เลือก
2-3 ข้อ ระดับประถมศึกษาอาจมีตัวเลือก 3-4 ข้อ และในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาอาจมีตัวเลือก 4-5 ข้อ และไม่ควร
ใช้จำนวนตัวเลือกที่มากเกินไป
2. เนื้อความในตัวเลือกควรมีความสอดคล้องสัมพันธ์กับคำถาม มีความสมเหตุ
สมผล และเป็นไปได้ที่จะมีผู้รับการทดสอบเลือกตอบ
3. การสร้างตัวเลือกถูก ผู้สร้างตรวจสอบตัวเลือกทั้งหมดว่ามีเพียงตัวเลือกเดียวเท่านั้นที่จะเป็น คำตอบที่
ถูกต้อง และไม่ควรเป็นคำตอบที่สามารถโต้แย้งได้
4. หลีกเลี่ยงการสร้างตัวเลือกที่มีลักษณะไม่มีข้อใดถูก ไม่มีข้อถูก หรือถูกทุกข้อคำถามและตัวเลือกควรจัด
ให้ปรากฏในหน้ากระดาษเดียวกัน
5. การจัดเรียงตัวเลือกควรทำให้เป็นระบบเช่น จัดเรียงตามระบบตัวเลขจากน้อยไปมาก จัดเรียงความยาว
ของจากข้อความจากสั้นไปยาว หรือจากยาวไปนั้น หลีกเลี่ยงการใช้คำตอบที่เหมือนหรือใกล้เคียงกับข้อความที่ปรากฏใน
คำถาม
6. ใช้ตัวเลือกที่มีความสอดคล้องเป็นเอกพันธ์กับตัวเลือกอื่นหากมีตัวเลือกใดแตกต่างจากตัว เลือกอื่นอาจ
บ่งชี้ว่าข้อนั้นอาจเป็นตัวเลือกที่ถูกหรือผิดได้
7. การใช้คำถามในตัวเลือก เช่นคำว่าเพียงเสมอ เท่านั้น บ่งชี้ว่าตัวเลือกนั้นเป็นเพียงตัว เลือกที่ไ ม่ ถูกต้อง
แต่หลีกเลี่ยงตัวเลือกที่มีรายละเอียดข้อความที่ยาวกว่าตัวเลือกอื่นให้เป็นตัวเลือกที่ถูก
สรุปได้ว่าหลักการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์นั้น จะต้องครอบคลุม และถูกต้องตามหลักวิชาการ ข้อสอบนั้ น
จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การศึกษา การเลือกประเภทของข้อสอบจะต้องเลือกให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการที่จะวัด มากที่สุด
ควรมีการตรวจสอบและวิจารณ์ข้อสอบก่อนที่จะนำไปใช้
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5. วิจัยที่เกี่ยวข้อง
ชบาพร พิมวัน (2562) ที่ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยได้
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์หลักสูตร เพื่อใช้กำหนดเนื้อหาจุดประสงค์ แล้วจึงนำผลการศึกษาที่ได้ มาใช้
พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับ สืบเสาะหาความรู้ 5E ในรายวิชา ชีววิทยา เรื่อง สมบัติของสาร
พันธุกรรมและมิวเทชันที่มีประสิทธิภาพ
วรัทยา มณีรัตน์ (2560) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านวิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส สำหรับ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรี ยนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้านวิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โดยผ่าน ระบบชั้นเรียนออนไลน์
ClassStart.org และใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของ Polya ในการแก้ โจทย์ปัญหาเรื่อง กรด-เบส เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านมีความเหมาะสมของ
แผนการจัดการเรียน รู้อยู่ในระดับมากขึ้นไป จากนั้นทดลองจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน วิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส ที่
สร้ า งขึ ้ น กับ นั กเรีย น 5 คนและ 37 คน พบว่ า การจั ดการเรี ยนรู ้แ บบห้อ งเรี ยนกลับ ด้ านน วิ ช าเคมี เรื ่ อ ง กรด-เบส มี
ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 85.53/85.56 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ประสิทธิภาพ 85/85 ที่กำหนดไว้
อุมาพร สุวรรณโมลี (2561) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ฟิสิกส์
เป็นแบบการวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้รวดเร็วมากขึ้น
ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล (2560) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษาตามแนวคิด หลักการ
เรียนรู้แบบรอบรู้และแนวคิดห้องเรียนกลับทาง พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการคิดวิเคราะห์และทัศนคติต่อวิชาฟิสิกส์
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยยะสำคัญที่ 0.5 จากการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนพบว่าผู้เรียนมีความพร้อ มกับ
การเรียนในชั้นเรียนมากขึ้นกว่าการสอนแบบเดิม
Schallert, Lavicza & Vandervieren (2020) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) เพื่อสนับสนุนครูในการพัฒนาแผนการสอนในห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ 5E ที่สามารถช่วย
ให้ครูจัดการเรียนการสอนได้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการเรียนรู้ของผู้เรียนจะ
เป็นไปตามจังหวะการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งขั้นตอนของการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้
(5E) ที่พัฒนาขึ้น มี 5 ขัน้ ตอน 1) ครูแนะนำสถานการณ์การศึกษาเพื่อกระตุ้นความอยากรู้และมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นความรู้
เดิมโดยใช้สื่อดิจิทัล (เช่น วิดีโอเชิงโต้ตอบที่มีคำถามแบบบูรณาการ) ที่เหมาะสม นักเรียนอ่านเนือ้ หาที่จดั ให้ตามจังหวะของ
ตนเองและสังเกตคำถามที่เกิดขึ้น 2) ครูจัดให้มีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่จะสำรวจ นักเรียนสำรวจตรวจสอบสภาพแวดล้อม
ที่ครูจัดไว้ 3) ครูแนะนำแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่นักเรียนอาจไม่ทันสังเกตหรือไม่คุ้นเคยของนักเรียนเพื่อส่งเสริมความ
เข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เช่น ใช้วีดิทัศน์ หนังสือเรียน เป็นต้น นักเรียนศึกษาเนื้อหาที่จัดเตรียมไว้และเปรียบเทียบกับองค์ความรู้ที่
ผู้เรียนค้นพบ 4) ครูอธิบายปัญหาใหม่แต่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือสถานการณ์เดิม เช่น ใช้วิดีโอหรือสื่อการเรียนการสอน
นักเรียนได้รับมอบหมายหน้าที่เพื่อระบุสถานการณ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือสถานการณ์เดิม 5) ครูจัดให้มีการประเมิน
ตนเองสำหรับผู้เรียน นักเรียนประเมินตนเองเพื่อสะท้อนกระบวนการเรียนรู้ของตน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

- การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้
(5E)

- ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E)
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

วิธีดำเนินวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานกล โดยจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ มี
วิธีการดำเนินวิจัยดังนี้

วิธีการดำเนินวิจัย
รูปแบบการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยโดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ one group pretest-posttest desing ดังนี้
ตารางที่ 2 แบบแผนการทดลองแบบ one group pretest-posttest desing
กลุ่ม
ทดสอบก่อนเรียน
การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ทดสอบหลังเรียน
ร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E)
ER
x
T1
T2
X

แทน การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E)
T1
แทน การทดสอบก่อนเรียน
T2
แทน การทดสอบหลังเรียน
ER
แทน การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง
แบบแผนการทดลอง เป็ น การทดลองแบบกลุ่ มเดีย ว โดยทำการทดสอบก่ อนเรี ยน (T1) ด้ ว ยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานกล จำนวน 20 ข้อ แล้วดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรี ยนกลับด้าน
ร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E) ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้กำหนดไว้ เมื่อดำเนินการจัดการเรียนรู้เสร็จสิ้น ทำการสอบหลัง
เรียน (T2) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกัน กับการทดสอบก่อนเรียน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัด อุตรดิตถ์ จำนวน 94 คน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัด อุตรดิตถ์ จำนวน 27 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย
( Simple random sampling)
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เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย
1.แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาฟิสิก ส์ เรื่อง พลังงานกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แ บบ
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E)
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอนในการดำเนินการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ตามลำดับ ดังนี้
การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E)
1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) และสาระการเรียนรู้
และมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จากตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) (กระทรวงศึกษาธิการ,
2551: 3:42)
2. ศึกษาหลักสูตรสถานศึ กษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ และคู่มือครู วิชา ฟิสิกส์ ของ
มัธยมศึกษาปีที่ 4
3. วิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหาสาระการเรียนรู้วิชา ฟิสิกส์ ภาคเรียนที่ 2 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง2560) ซึ่ง นำมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา ความคิดรวบ
ยอด และจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการ
จัดการเรียนรู้ แบบห้องเรียนกลับร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E) ซึ่งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แผนละ 2 ชั่วโมง
4. ศึกษาเนื้อหา เรื่องพลังงานกล จากหนังสือและเอกสารต่าง ๆ เพื่อกำหนดขอบเขตเนื้อหา และกรอบสาระการ
เรียนรู้และจำนวนคาบของการจัดการเรียนรู้
5. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าว พบว่า
แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบดังนี้ 5.1 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด, 5.2 สาระสำคัญ, 5.3 จุดประสงค์การเรียนรู้, 5.4 สาระการ
เรียนรู้, 5.5 กระบวนการจัดการเรียนรู้, 5.6 สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้, 5.7 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
6. ศึกษาหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน และการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
7. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชา
ฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 3 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. ศึ ก ษาหลั กสู ตร เนื ้ อ หา สาระการเรีย นรู ้ว ิ ทยาศาสตร์ วิ ช าฟิ สิ ก ส์ ชั ้ น มั ธ ยมศึ กษาปี ท ี่ 4 ตามหลั ก สูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 60)
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาความคิดรวบยอด และจุดประสงค์การ เรียนรู้ วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง พลังงาน
กล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ
3. ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ จากหนังสือการวิจัย การวั ดผล
การศึกษา และการวิจัยเบื้องต้น
4. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานกล เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก แต่ละข้อจะมีตัวเลือกที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงคำตอบเดียว โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละข้อ คือ ถ้าตอบ
ถูกให้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิด หรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน โดยสร้างแบบทดสอบให้ตรงตามผลการเรียนรู้และครอบคลุมสาระการ
เรียนรู้
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การหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E)
1. ประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และเนื้อหาของแผนการจั ดการเรียนรู้แบบห้องเรียนร่วมกับ สื บ
เสาะหาความรู้ (5E) ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคือ แบบประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ซึ่งมีลักษณะเป็น มาตร
ประมาณค่า 3 ระดับ คือ เที่ยงตรง ไม่แน่ใจ และไม่เที่ยงตรง ผู้วิจัยพบว่าผลการประเมินคุณภาพของแผนการจั ดการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่องพลังงานกล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มีค่าความสอดคล้อง (IOC) 0.82- 0.86 แผนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องที่จะนำไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้
2. นำแผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาฟิสิกส์ เรื่อง
พลังงานกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มาแก้ไข้ปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ
3. นำแผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง พลังงานกล ที่ปรับปรุง
แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อดูความเหมาะสมของกิจกรรมที่ใช้
และหาข้อบกพร่องของแผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง พลังงานกล ดังนี้
3.1 ทดลองเดี่ยวกับนักเรียน 1 คน ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
อุตรดิตถ์ เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่องพลังงาน
กล โดยใช้การสัมภาษณ์ และสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการทำกิจกรรมระหว่างเรียน และวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
การจัดการเรียนรู้จากนั้น นำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไข โดยนักเรียนระบุว่า เนื้อหาบางเรื่องมี ความซับซ้อนและยากเกินไป
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงปรับปรุงแก้ไขให้เนื้อหามีความซับซ้อนน้อยลงและง่ายขึ้น
3.2 ทดลองกลุ่มกับนักเรียน 2 คน ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
อุตรดิตถ์ เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่องพลังงาน
กล โดยใช้การสัมภาษณ์ และสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการทำกิจกรรมระหว่างเรียน และวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
การจัดการเรียนรู้ จากนั้น นำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไข โดยนักเรียนระบุว่า เนื้อหาบางเรื่องมีเมื่อดูวิดี โอการสอนแล้วไม่
เข้าใจดังนั้น ผู้วิจัยจึงทำใบความรู้เพื่อประกอบการเรียนให้นักเรียน
3.3 ทดลองภาคสนามกับนักเรียน 9 คน ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้าอุตรดิตถ์ เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ ( 5E) เรื่อง
พลังงานกลโดยใช้การสัมภาษณ์ และสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการทำกิจกรรมระหว่างเรียน และวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังการจัดการเรียนรู้
การทดลองการจัดการเรียนรู้ภาคสนามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้ า อุ ต รดิ ต ถ์ พบว่ า ในการทำใบกิ จกรรม เรื ่ อ ง พลั งงานกล นั ก เรี ย นได้ค ะแนนเฉลี ่ย ร้ อยละ 85.42 และจากการทำ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่องพลังงานกล นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.63 จึงสรุปได้วา่ การ
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่องพลังงานกลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรี ย นเตรี ย มอุ ด มศึ ก ษาน้ อมเกล้ า อุ ต รดิ ต ถ์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพร้ อ ยละ E1/E2 เท่ า กั บ 85.42/85.63 ซึ ่ งสู งกว่ า เกณฑ์
ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 85/85 ที่กำหนดไว้
การหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. ประเมิ น ความสอดคล้ องของแบบทดสอบวั ดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรีย นวิ ช า ฟิ สิ ก ส์ เรื ่ อ ง พลั งงานกล ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้นพร้อมเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อประเมินความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างจุดประสงค์การ
เรียนรู้กับข้อคำถามและความคลอบคลุมของเนื้อหาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่
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ผู้วิจัยพบว่าผลการประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานกล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 0.67 - 1.00
2. นำผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับข้อคำถามมาวิเคราะห์ เลือกข้อสอบที่มีค่า IOC
ตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 เป็นข้อสอบที่อยู่ในเกณฑ์ความสอดคล้องเชิงเนื้อหาที่ใช้ได้ จากนั้นจึงนำไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
นักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน 30 คน
3. นำกระดาษคำตอบที่ได้มาตรวจให้คะแนน โดยข้อที่ถูกให้ 1 คะแนน ข้อที่ผิด ให้ 0 คะแนน เมื่อตรวจสอบ
เรียบร้อยนำมาวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อเพื่อหาค่า ความยาก – ง่าย (p) และค่า อำนาจจำแนก (r) จากนั้นคัดเลือกข้อสอบที่มี
ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.23 - 0.77 และมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.27 ขึ้นไปเป็นจำนวน 20 ข้อ
4. นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มาหาความ
เชื่อมั่น (𝑟𝑡𝑡 ) ของแบบทดสอบทั้งฉบับค่าความเชื่อมั่นที่ได้ 0.82 โดยคำนวณจากสูตร KR-20 ของ คูเดอร์-ริชาร์ดสัน อ้างอิง
ใน (ชาลี เกยรัมย์. 2558: 84)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานกล ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว จำนวน 20 ข้อ ใช้เวลา 50 นาที แล้วตรวจเก็บคะแนนเพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
2. ดำเนินการทดลองโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาฟิสิกส์ เรื่อง
พลังงานกล จำนวน 3 คาบ คาบละ 2 ชั่วโมง โดยไม่รวมเวลาทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
3. การทดสอบหลังเรียน (Post-test) หลังจากดำเนินการสอนตามการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ ด้านร่วมกับ
สืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานกล จนครบทุกแผนแล้วทำการทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่ทดสอบก่อนเรียน ใช้เวลา 50 นาที จึงนำข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการดังนี้
1. หาค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนแบบห้องเรียนร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง
พลังงานกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นำมาหาค่าร้อยละซึ่งเกณฑ์มาตรฐานของค่า E1/E2 ตั้งไว้ที่ 85/85
2. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E) รายวิชา ฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้สถิติ ทดสอบ
ค่า t – test dependent

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับขั้นตอน ดังนี้
ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง พลังงานกล
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85
ผู้วิจัยได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง พลังงานกล สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนั้นได้นำไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
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อุตรดิตถ์ (Try Out) ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อดูความเหมาะสมของกิจกรรมที่ใช้และหาข้อบกพร่องของแผนการจัดการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่องพลังงานกล ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของประสิทธิภาพระหว่างทดลอง และค่าเฉลี่ยร้ อยละของประสิทธิภาพหลังทดลองของ
นักเรียนกลุ่ม (Try Out) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
กลุ่มทดลอง
จำนวน
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ยร้อยละของ ค่าประสิทธิภาพ
นักเรียน ของประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพหลัง
𝑬𝟏 /𝑬𝟐
(คน)
ระหว่างทดลอง
ทดลอง
แบบเดี่ยว
1
66.67
65.00
66.67/65.00
แบบกลุ่ม
2
80.00
82.50
80.00/82.50
แบบภาคสนาม
9
85.42
85.63
85.42/85.63
จากตารางที่ 1 พบว่าการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่องพลังงานกล
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ มีประสิทธิภาพร้อยละ E1/E2 เท่ากับ
85.42/85.63 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 85/85 ที่กำหนดไว้ตามจุดประสงค์ข้อที่ 1
ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและ หลังเรียน ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แ บบ
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E)
ผู้วิจัยได้นําคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานกล ของนัก เรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ที่จัดการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E) ก่อนเรียน และ หลังเรียนมาศึกษาเปรียบเทียบ
ผลต่างโดยใช้วิธีทางสถิติแบบ T-test dependent samples โดยใช้ โปรแกรม Excel ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานกล ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านวิชาฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานกล
การทดสอบ
N
SD
Max
Min
df
t
p
𝑥̅
ก่อนเรียน
27
6.63
0.97
9
5
26
0.00
หลังเรียน
27
15.41 0.89
17
14
26
32.05
ระดับดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ย หลังเรียน 15.41 ± 0.97 คะแนนมากกว่าก่อนเรียน 6.63 ± 0.89 คะแนน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p =0.00) ซึ่งเป็นไปตามจุดประสงค์ข้อที่ 2

อภิปรายผล
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานกล โดยจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
ร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ จากผล
การศึกษาสามารถอภิปรายได้ดังนี้
การอภิปรายด้านการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ ( 5E)
รายวิชา ฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานกล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ ( 5E) รายวิชา ฟิสิกส์ เรื่อง
พลั งงานกล สำหรั บ นั กเรี ยนชั ้ นมัธ ยมศึ กษาปี ท ี่ 4 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ E1/E2 เท่ า กั บ 85.42/85.63 ซึ ่ งเป็ น ไปตามเกณฑ์
ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 85/85 ที่กำหนดไว้ เป็นไปตามจุดประสงค์ข้อที่ 1 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก เหตุผลดังต่อไปนี้
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ประการที่ 1 การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E) รายวิชา ฟิสิกส์ เรื่อง พลังงาน
กล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากว่าในการพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น วิเคราะห์เนื้อหา และกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
รวมถึงการออกแบบแผนการสอนที่เหมาะสม มีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน มีการกำหนดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบั ติด้วย
ตนเอง ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ที่มีการจัดกิจกรรมตามแนวห้องเรียนกลับด้านของ พัชฎา บุตรยะ
ถาวร (2558) ที่ได้ออกแบบการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเองด้วยการเรียนออนไลน์ก่อน หลังจากนั้นจึงให้
นักเรียนใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาก่อนแล้ว มาฝึกทบทวน ลงมือในชั้นเรียนด้วยตนเอง ซึ่งการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอน
ดังกล่าวทำให้การจัดการเรียนรู้มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ในการจัด การเรียนการสอนได้ และ การจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5E)ของวีณา ประชากูล และประสาท เนื่องเฉลิม (2553, หน้า 228) ที่ได้ออกแบบการจัดกิจกรรมให้นักเรียน
ค้ น คว้ า หาความรู้ ด ้ วยตนเอง ซึ ่ งสอดคล้ อ งเป็ นอย่า งดี กั บ กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ครู เป็ น เพี ย งผู ้ จ ั ดการให้เ กิด
ประสบการณ์การเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชบาพร พิมวัน (2562) ที่ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
กับสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์หลักสูตร เพื่อใช้กำหนดเนื้อหาจุดประสงค์
แล้วจึงนำผลการศึกษาที่ได้มาใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับ สืบเสาะหาความรู้ 5E ในรายวิชา
ชีววิทยา เรื่อง สมบัติของสารพันธุกรรมและมิวเทชันที่มีประสิทธิภาพ
ประการที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E) รายวิชา ฟิสิกส์ เรื่อง
พลังงานกล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหาฟิสิกส์ 2 ท่าน และผู้สอนฟิสิกส์ 1 ท่านเพื่อพิจารณาข้อบกพร่องและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E) รายวิชา ฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานกล สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อแก้ไขปรับปรุงแล้วจึงนำแผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวไปทดลองใช้กับ นักเรียนแบบเดี่ยวจำนวน 1 คน
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรมที่ใช้และหาข้อบกพร่องของแผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ต่อมา
นำไปทดลองใช้กับนักเรียนแบบกลุ่ม จำนวน 2 คน เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แ บบห้อ งเรียน
กลับด้าน จากนั้นนำไปทดลองใช้กับนักเรียนภาคสนาม จำนวน 9 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E) ซึ่งเป็นการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบสอดคล้องกั บ
งานวิจัยของ วรัทยา มณีรัตน์ (2560) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านวิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส สำหรับ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรี ยนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้านวิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส สำหรับนักเรียนห้องเรีย นพิเศษวิทยาศาสตร์ โดยผ่าน ระบบชั้นเรียนออนไลน์
ClassStart.org และใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของ Polya ในการแก้ โจทย์ปัญหาเรื่อง กรด-เบส เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านมีความเหมาะสมของ
แผนการจัดการเรียน รู้อยู่ในระดับมากขึ้นไป จากนั้นทดลองจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน วิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส ที่
สร้ า งขึ ้ น กับ นั กเรีย น 5 คนและ 37 คน พบว่ า การจั ดการเรี ยนรู ้แ บบห้องเรี ยนกลับ ด้ านน วิ ช าเคมี เรื ่ อ ง กรด -เบส มี
ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 85.53/85.56 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ประสิทธิภาพ 85/85 ที่กำหนดไว้
จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นเหตุผลที่สอดคล้องกับผลการวิจัยครั้งนี้ คือ การจัดการเรียนรู้ แบบห้องเรียนกลับด้าน
ร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E) รายวิชา ฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานกล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ E1/E2
เท่ากับ 85.42/85.63 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 85/85 ที่กำหนดไว้ และมีค่าความสอดคล้อง (IOC)
0.82- 0.86 ความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
การอภิปรายด้านการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E)
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E) พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานกล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้
(5E) มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรีย นอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามจุดประสงค์ข้อที่ 2 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้
ประการที่ 1 การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาฟิสิกส์เรื่อง พลังงานกล
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ มีการดำเนินการสร้างเป็นลำดับขั้นตอนที่
เหมาะสม โดยมีผู้เชี่ยวชาญประเมิน ความสอดคล้องขององค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ตรวจทาน และผู้วิจัยได้
ปรับแก้ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ที่ สร้างขึ้นครอบคลุมขอบเขตของเนื้อหาที่กำหนด และมีการ
ลำดับเนื้อหาที่เหมาะสม จึงส่งผลให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานกล มีผลสัมฤทธิ์ท างการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิสุทธิ์ ตรีเงิน (2019) อุมาพร สุวรรณโมลี (2561) และ ธนภรณ์ กาญ
จนพันธ์ (2558) ที่ได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน และพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ประการที่ 2 การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาฟิสิกส์เรื่อง พลังงานกล
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ที่จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
ร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E) ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีลักษณะเป็นการเรียนรู้จากแหล่ งเรี ยนรู้นอกชั้น
เรียนที่เป็นการเรียนผ่านคอมพิวเตอร์และ อินเทอร์เน็ต ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกที่ และทุกเวลาก่อนเข้าชั้น
เรียน ซึ่งการเรียน แบบห้องเรียนกลับด้านนั้นจะเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวนักเรียนเองและเน้น ผู้เรียน
เป็นสำคัญ อีกทั้งนักเรียนยังได้มีเวลาในการลงมือปฏิบัติทำการทดลองหรือทำแบบฝึกหัดและงานที่ได้รับมอบหมายต่า ง ๆ ที่
ครูมอบหมายให้นักเรียนทำในชั่วโมงโดยมีครูเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทางในการหาคําตอบจากการทำกิจกรรม อย่างใกล้ชิด ส่งผล
ให้นักเรียนมีเวลาว่างเพิ่มมากขึ้น และสามารถที่จะเตรียมความพร้อมก่อนเข้าชั้นเรียนได้อีก ซึ่ง สุวัฒน์ นิยมค้า (2551, หน้า
502) ได้อธิบายทฤษฎีสืบเสาะหาความรู้มีขั้นตอนหรือรายละเอียดที่ ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและค้นพบองค์
ความรู้ในขั้นตอนที่ 1-3 ยิ่งไปกว่านั้น ผู้เรียนสามารถที่จะขยายความรู้หรือเพิ่มเติมความรู้ผ่านการทำแบบฝึกหัดหรือการ
ทดลอง/ปฏิบัติการ ดังทฤษฎี การเรียนรู้แบบกลับด้านของ วีณา ประชากูล และประสาท เนื่องเฉลิม (2553, หน้า 228) ที่
อธิบายไว้ว่า ห้องเรียนกลับด้านคือรูปแบบการสอนที่การบรรยายในชั้นเรียน และการให้บ้านจะสลับที่กันโดยให้ผู้เรียนวางแผน
และควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางสื่อการเรียนรู้จากภายนอกชั้นเรียนที่ครูจัดหาให้หรือที่ครูแนะนำให้นักเรียนไปศึกษา
ค้นคว้า และนำผลการเรียนรู้มานำเสนอพร้อมอภิปรายและทำกิจกรรมหรืองานต่าง ๆ ร่วมกันในชั้นเรียนโดยมีครูคอยให้
คำปรึกษา Schllert, Lavicza & Vanderviren (2020) ได้ผสมการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านและการสืบเสาะหา
ความรู้(5E) โดยการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ผู้เรียนเป็นผู้ค้นหาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ทั้งนี้ผลดังกล่าวยังได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุมาพร สุวรรณโมลี (2561) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ฟิสิกส์ เป็นแบบการวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางพบว่า ค่าเฉลี่ ยของคะแนนก่อน
เรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วมากขึ้น
จากข้อมูลที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นเหตุผลให้สอดคล้องกับงานวิจัยในครั้ง นี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิ ชา
ฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานกล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ที่ได้รับการจัดการ
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เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E) มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาค้นคว้าและดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะซึ่งอาจจะเป็น ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้
และศึกษาวิจัยต่อไป ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้
1.1 การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยให้นักเรียนผ่านระบบออนไลน์
นั้นเหมาะสำหรับนักเรียนที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี เช่น มีคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ เพื่อการใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาในด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่ว มกับ
การสืบเหาความรู้ (5E)
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับ Application IPST เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมี
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียน
ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับ Application IPST 2) ศึกษาเจตคติต่อการเรียนใน
รูปแบบออนไลน์ เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับ
Application IPST เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในรูปแบบออนไลน์ และ 3) แบบวัดเจตคติต่อการเรียนในรูปแบบออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความยากง่าย อำนาจจําแนก ค่าความเชื่อมั่น และสถิติทดสอบค่า
ที (t-test)
ผลการวิจัย พบว่า
1) เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E
ร่วมกับ Application IPST เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมี การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.65 คะแนน และ 15.93 ตามลำดับ มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.28 และ 4.30 ตามลำดับ มี
ประสิทธิภาพอยู่ที่ 32.20/53.09 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรี ยน
สูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) ผลการวิเคราะห์คะแนนของเจตคติต่อการเรียนในรูปแบบออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวม
พบว่า นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนในรูปแบบออนไลน์อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (X̅ = 4.31, S.D.=0.66)
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Abstract
This research The objectives were to 1) compare the learning achievements on chemical reactions.
of students before and after receiving the 5E Investigation Learning with IPST Application, 2) To study the
attitude towards online learning on chemical reactions. of students after receiving the 5E quest learning
experience with Application IPST The research instruments consisted of 1) learning management plan, 2)
an online learning achievement test and 3) an online learning attitude test. The statistics used in the data
analysis were percentage, mean, standard deviation. Content accuracy, difficulty, power of discrimination,
confidence and t-test statistics
The results of the research found that 1) when comparing the online learning achievement by
using the 5E Inquiry Learning Management together with the IPST Application on Chemical Reactions. The
pre- and post-study tests of Mathayom Suksa 3 students had average scores of 9.65 and 15.93, respectively.
with standard deviations of 3. 28 and 4. 30, respectively, with efficiency at 32. 20/ 53. 09. statistically
significantly higher than the pre-test score at the .05 level 2) The overall score analysis of attitudes towards
online learning of Mathayom Suksa 3 students found that The students' attitude towards online learning
was at the strongly agreed level (X̅ = 4.31, S.D.=0.66).
Keywords: Learning Management Plan, IPST Application, Chemical Reaction

บทนำ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อประชากรหลาย
ประเทศทั่วโลก โดยมีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว ณ วันที่ 13 ตุลาคม
พ.ศ. 2564 พบว่าประเทศไทยที่มีผู้ป่วยติดเชื้อ สะสม 1,740,428 คน และผู้เสียชีวิตสะสม 17,917 คน (กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข , 2021) สถานการณ์ดังกล่าวเกิดผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในหลายภาคส่วนทั้งด้านสาธารณสุข
เศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว เทคโนโลยี และการศึกษา นอกจากนี้ยังส่งผลให้สถานศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้
ตามปกติ
สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่มีนักเรียนอยู่รวมกันจำนวนมาก จึงมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะมีการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ในกลุ่มเด็กไปยังบุคคลในบ้าน หากมีการระบาดในกลุ่มเด็กขึ้นจะมี ผลกระทบในสังคมหรือผู้
ใกล้ชิด เช่น ครู พ่อแม่ ผู้สูงอายุที่ติดเชื้อจากเด็ก สำหรับประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้สถานศึกษาในสังกัด
และในกำกับเลื่อนเวลา "เปิดภาคเรียน" ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ทั่วประเทศ มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดแนวปฏิบัติการดำเนินการ สรุปดังนี้
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2564) โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ให้จัดการเรียน
การสอนเฉพาะรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล (On Air, Online, On Demand, On Hand ผ่านทางไปรษณีย์) เท่านั้น และ
โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) หรือพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้ ง 5
รูปแบบ (On Site, On Air, Online, On Hand, On Demand) โดยรูปแบบ On Site นั้น โรงเรียนหรือสถานศึกษาต้อ งผ่าน
เกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid+ (TSC+) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดก่อน
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จากการมีแนวปฏิบัติการดำเนินการให้จัดการเรียนการสอนให้หน่วยงานและสถานศึกษาดำเนินการดังกล่าวข้า งต้น
ในช่วงเวลาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถานศึกษาจึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและสถานการณ์ความปลอดภัยของพื้นที่ เพื่อทำให้การเรียนรู้ของ
นักเรียนไม่ขาดช่วง โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จึงได้เลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ
Online (เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต) และ On Demand (ครูมอบหมายงานผ่านทางแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ) เป็นการเรียนที่มีความมี
ความยึดหยุ่นสูง แต่ผู้เรียนจำต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนมากกว่าปกติ จึงทำนักเรียนบางส่วนยังไม่ทันตั้งรับหรือได้
เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเต็มรูปแบบที่เพียงพอ ซึ่งอาจจะทำให้การจัดการเรียนรู้ออนไลน์เกิด
ปัญหาหรือไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ
ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาที่มีข้อจำกัดสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดย
ที่นักเรียนไม่ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการทดลองต่าง ๆ เพราะนักเรียนจะทำความเข้าใจในเนื้อหาได้ค่อยข้างยาก จึงได้ศึกษาถึง
วิธีการที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแม้ไม่ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง โดยการ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนในรูปแบบออนไลน์ จากการสอนแบบบรรยายตามเนื้อในสไลด์
PowerPoint เพื่อสร้างแรงจู งใจด้วยการนำการจั ดการเรียนรู้ แบบสืบ เสาะหาความรู้ 5E มาประยุกต์ใช้ร่วมกับ บทเรี ย น
สำเร็จรูปจากแอปพลิเคชัน IPST Chemistry e-book ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ใน
เนื้อหา วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เพื่อ
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E
ร่วมกับ Application IPST เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมี ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการใช้เวลาสำหรับการจัดการเรียนการสอน
และเพิ่มความน่าสนใจให้กับบทเรียน โดยนักเรียนสามารถนำไปทบทวนด้วยตนเองนอกเวลาเรียนได้และยังเป็นแนวทางพัฒนา
กระบวนการการเรียนการสอนในปัจจุบันและสืบเนื่องไปถึงอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนก่อนและหลังได้รั บการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับ Application IPST
2. เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรียนในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนหลังจากได้รับกา ร
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับ Application IPST

การทบทวนวรรณกรรม
ความหมายการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ภพ เลาหไพบูลย์ (2542 : 119) ได้กล่าวว่าการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ที่ชว่ ย
ให้นักเรียนได้ค้นพบความจริงต่างๆ ด้วยตนเอง ให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้เนื้อหาวิชา กระทรวงศึกษาธิการ
(2542 : 219) กล่าวว่า กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เป็นการเรียนรู้ที่ไม่ได้เกิดจากการบอกเล่าของครูหรือนักเรียนไม่เพียงแต่
จดจำแนวคิดต่างๆ เท่านั้นแต่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีการเสริมสร้างความรู้ เป็นกระบวนการที่นักเรียนจะต้องสืบค้น
เสาะหาสำรวจตรวจสอบ และค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆ จนทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู้ความรู้ นั้นอย่างมี
ความหมาย สามารถสร้างองค์ความรู้เป็นของนักเรียนเองได้และเก็บความรู้ไว้ในสมองอย่างยาวนาน การที่นักเรียนจะสร้าง
องค์ความรู้ได้ ต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการสืบเสาะหาความรู้ กรมวิชาการ (2546 : 216–220) ได้กล่าวถึง การพัฒนา
หลักสูตร การเรียนการสอนวิ ชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นการใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ มีการกำหนด
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กิจกรรมให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกคิด ลงมือปฏิบัติ ออกแบบ บันทึกข้อมูล ด้วยตนเอง โดยมีครูคอยตรวจสอบและอำนวยความ
สะดวกให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียน สมสุข ธีระพิจิตร (2547 : 41-58) ได้ให้ความหมายของการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้คือ เป็นการสอนที่เน้นกระบวนการแสวงหาความรู้ที่ช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบความจริงต่าง ๆด้วยตนเอง เริ่มต้น
จากการที่นักเรียนมีข้อสงสัยในสิ่งใดสิ่งหนึ่งและพยายามที่จะหาคำตอบหรือแก้ข้อสงสัยเหล่านั้น สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545 : 147) สรุปว่าการสืบเสาะเป็นกระบวนการสำรวจ ตรวจสอบที่ทำเป็นกระบวนการ
ต่อเนื่องกันไป เพื่อแก้ปัญหาเพื่อให้ได้ความรู้ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ต่อไป
สรุปได้ว่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นการสอนที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้ รู้จักศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองโดยใช้ทักษะกระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเน้นกิจกรรมของผู้เรียน ผู้เรียนได้ฝึกคิดปฏิบัติ และ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ครูผู้สอนมีหน้าที่เพียงจัดสภาพการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการเรียนรู้เท่านั้น
แอปพลิเคชั่น ipst chemistry ebook สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. ได้จดั ทำ
โครงการพัฒนาหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาเคมีพื้นฐาน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบ
ของแอพพลิเคชั่นตู้หนังสือที่สามารถเพิ่มหนังสือวิชาเคมีรวมไปการอัพเดทหนังสือได้ ตัวหนังสือเองก็มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์
สะดวกต่อการใช้งาน และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรเคมีพื้นฐาน ซึ่งจะมีทั้งเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ แบบฝึกหัด เกมส์ ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ ช่วยให้เกิ ดจินตนาการ
และการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวันได้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2560)
ณัฎฐิณี อยู่ดี (2562) ได้ทำการวิจัยศึกษาความพึงพอใจในการใช้สื่อการสอนและแอพพลิเคชัน เพื่อจัดการเรียนการ
สอน เรื่อง พอลิเมอร์ ของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยใช้บทเรียนสําเร็จรูปจากแอปพลิ เคชัน IPST
Chemistry e-book ของสถาบัน ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และใช้แอปพลิเคชัน Prezi, Plicker
และ Kahoot ผลการศึกษาวิจัยพบว่า นตท. ส่วนมากมีความพึงพอใจมากที่สุ ด คิดเป็นร้อยละ 90.53 โดยนตท. มีความพึง
พอใจโดยรวมของการใช้สื่อการสอนและแอปพลิเคชัน ในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง พอลิเมอร์ คิดเป็นร้อยละ 94.66
แสดงว่า นตท. พึงพอใจกับการจัดการเรียนการสอนที่มีการใช้สื่อการสอนและ แอปพลิเคชัน ซึ่งนตท. มีความพึงพอใจสูงสุดใน
หัวข้อสื่อการสอนและแอปพลิเคชันเร้าความสนใจ ช่วยให้เกิดการใฝ่รู้ในเรื่องราวที่ต้องศึกษา คิดเป็นร้อยละ 93.13 ส่วนหัวข้อ
ที่ นตท. มีความพึงพอใจต่ำสุด คือ หัวข้อสื่อการสอนและแอปพลิเคชัน ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียน คิดเป็นร้อยละ
87.02 แสดงว่าบรรยากาศที่ดีในการเรียนไม่เพียงแต่มีการใช้สื่อการสอนและแอปพลิเคชัน ในการจัดการเรียนการสอนเท่านั้น
ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีก
(ณัฎฐิณี อยู่ดี, 2563) ได้ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แก๊สและสมบัติของแก๊ส โดยใช้บทเรียน
สำเร็จรูปจากแอปพลิเคชัน IPST Chemistry e-book ของสถาบันส่งเสริ มการสอนวิ ทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี (สสวท.)
สำหรับนักเรียน เตรียมทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกตอนเรียนมีค่าเฉลี่ย
สูงขึ้น และผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 โดยตอนเรียนที่ 19 มีผลต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังเรียนและค่าเฉลี่ยของ
คะแนนทดสอบก่อนเรียนสูงที่สุด รองลงมา คือ ตอนเรียนที่ 6, 14 และ 16 ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์ค่า t test พบว่า ทุกตอน
เรียนมีค่า t test < 0.05 แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังเรียนและค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อนเรียน มี
ความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ดังนั้นการใช้บทเรียนสำเร็จรูปจากแอปพลิเคชัน
IPST Chemistry e-book ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เรื่อง แก๊สและสมบัติของแก๊ส ใน
การจัดการเรียนการสอนสามารถทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นตท. สูงขึ้น
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
บบ

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมี
ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2) เจตคติต่อการเรียนในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง การ
เกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การจัดการเรียนการรู้ในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับ
Application IPST

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดำเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย
งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีวัตถุประสงค์เปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับ
Application IPST และศึกษาเจตคติต่อการเรียนในรูปแบบออนไลน์
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตะพานหิน อำเภอตะพานหิน
จังหวัดพิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจติ ร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 10 ห้องเรียน รวม 411
คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรีย นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตะพานหิน อำเภอตะพานหิน
จังหวัดพิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 41
คน โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง ( Purposive sampling )
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเกิดปฏิกิริยาเคมี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 12 แผน 18 ชั่วโมง
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรูปแบบออนไลน์ วิชาวิ ทยาศาสตร์ เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมี (ก่อน
เรียน-หลังเรียน) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ
3. แบบวัดเจตคติต่อการเรียนในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมี เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ จำนวน 20 ข้อ
การสร้างและตรวจคุณภาพของเครื่องมือ
1. แผนจัดการเรียนรู้ สร้างโดยการศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัดวิชาวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ที่กำหนด
(IOC)
2. แบบทดสอบ รูปแบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ สร้างโดยการศึกษามาตรฐาน ว 2.1 และตัวชี้วัด ม.3/3,ม.3/4,ม.3/5,
ม.3/6,ม.3/7 และ ม.3/8 และให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนด (IOC)
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3. แบบวัดเจตคติต่อการเรียนในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 20 ข้อ สร้างเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) โดยกำหนดระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ และกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมาย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยด้วยตนเอง ระหว่างเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ผู้วิจัยได้ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และศึกษาหลักการเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรม การเรียนการ
สอนในรูปแบบออนไลน์ สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ จากคุณครูหลาย ๆ ท่านในโรงเรียน รวมไปถึ งศึกษาแผนการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เพื่อเป็นข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน รวมถึงวิธีการวัดและประเมินผล
2. ก่อนทำการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับ
Application IPST ให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมี
จำนวน 30 ข้อ แล้วนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูล
3. ทำการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับ
Application IPST
4. หลังทำการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับ
Application IPST ให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนในรูปแบบออนไลน์เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมี จำนวน
30 ข้อ แล้วนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูล
5. หลังทำการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับ
Application IPST ให้นักเรียนทำแบบวัดเจตคติต่อการเรียนในรูปแบบออนไลน์เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
จำนวน 20 ข้อ แล้วนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยนำคะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
ตะพานหิน มาหาค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศึกษาเจตคติ
ต่อการเรียนในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ t – test for dependent samples ผลปรากฏดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมี ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตะพานหิน

การทำแบบทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

N
41
41

X̅
9.65
15.93

S.D.
3.28
4.30

t
15.92*

จากตารางที่ 1 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับ Application IPST เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การทดสอบก่อน
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เรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.65 คะแนน และ 15.93 ตามลำดับ และมีค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.28 และ 4.30 ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า
คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ภาพที่ 1 แผนภูมิเส้นแสดงคะแนนผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนและหลั งเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 รายบุคคล
30
25
20
15
10

5
0
1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41
ก่อนเรียน

หลังเรียน

จากภาพที่ 1 พบว่า นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ตารางที่ 2 แสดงผลการหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับ Application IPST

เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก่อนเรียน
(30 คะแนน)
13
9
14
9
7
13
10
5
18
16

หลังเรียน
(30 คะแนน)
21
16
20
18
15
18
16
14
26
21
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เลขที่
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ก่อนเรียน
(30 คะแนน)
10
9
5
10
13
15
5
10
8
7

หลังเรียน
(30 คะแนน)
21
13
11
22
17
22
8
15
10
11
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

8
10
10
9
14
15
11
8
6
7
12

11
16
14
15
19
21
20
17
14
12
15

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
รวม
ประสิทธิภาพ
E1/E2

12
8
7
6
10
11
6
5
7
8
396

18
17
14
10
19
17
9
8
12
20
653

ค่า E1 = 32.20

ค่า E2 = 53.09

จากตารางที่ 2 แสดงผลการหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับApplication IPST พบว่า
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับ Application IPST มีประสิทธิภาพอยู่ที่ 32.20/53.09
ตารางที่ 3 ผลการแสดงคะแนนของเจตคติต่อการเรียนในรูปแบบออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายการประเมิน
1.นักเรียนคิดว่า วิธีการสอนของครูผู้สอน มีผลต่อการเรียนในรูปแบบออนไลน์
เป็นอย่างมาก
2. นักเรียนคิดว่า การเรียนในรูปแบบออนไลน์ทำให้มี ปฏิ สั มพันธ์ ระหว่า ง
ผู้สอนและผู้เรียนมากยิ่งขึ้น
3. นักเรียนคิดว่า การเรียนในรูปแบบออนไลน์สามารถช่วยลดดความกดดันใน
การเรียนได้เป็นอย่างดี
4. นักเรียนคิดว่า การเรียนในรูปแบบออนไลน์ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าถาม กล้า
แสดงความคิดเห็นมากยิ่งขึ้น
5. นักเรียนคิดว่า การเรียนในรูปแบบออนไลน์มีการกระตุ้นจากครู ผู ้ สอน
ตลอดเวลาทำให้มีผลต่อการเรียน
6. นักเรียนคิดว่า สื่อการสอนในการเรียนออนไลน์ส่งผลดีต่อการเรียนของ
นักเรียน
7.นักเรียนคิดว่า การเรียนในรูปแบบออนไลน์มีประโยชน์ในการทบทวนเนือ้ หา
ได้อย่างอิสระ
8.นักเรียนคิดว่า การเรียนในรูปแบบออนไลน์ไม่เหมาะสมในกรณี
เนื้อหาที่ต้องการให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง
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X̅
4.29

ระดับการประเมิน
S.D.
ระดับ
0.75
เห็นด้วย

3.20

1.17

ไม่แน่ใจ

4

0.95

เห็นด้วย

4.05

0.86

เห็นด้วย

4.78

0.42

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

4.61

0.54

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

3.95

0.84

เห็นด้วย

4.85

0.36

เห็นด้วยอย่างยิ่ง
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9.นักเรียนคิดว่า การเรียนในรูปแบบออนไลน์ช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
10.นักเรียนคิดว่า การเรียนในรูปแบบออนไลน์สมารถกระตุ้นการกระตือรือร้น
ในการเรียนของนักเรียนได้เป็นอย่างดี
11.นักเรียนคิดว่า การเรียนในรูปแบบออนไลน์สามารถย้อนกลับมาทบทวนได้
ใหม่ตั้งแต่ต้นจนจบได้จนกว่าจะเข้าใจได้ทุกเมื่อ
12.นักเรียนคิดว่า การเรียนในรูปแบบออนไลน์สามารถเลือกสถานที่ในการ
เรียนที่นักเรียน รู้สึกสะดวก และมีสมาธิในการเรียนได้
13.นักเรียนคิดว่า การเรียนในรูปแบบออนไลน์ช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
บทเรียนมากขึ้นสามารถประหยัดเวลาในการเรียน
14.นักเรียนคิดว่า การเรียนในรูปแบบออนไลน์ตอ้ งใช้สมาธิของผู้เรียนในการ
จดจ่อเนือ้ หาเป็นอย่างมาก
15. การไม่สะดวกที่จะการเรียนในเวลาที่กำหนด ทำให้ประสิทธิภาพในการ
เรียนลดลง
16.การเรียนในรูปแบบออนไลน์มักประสบปัญหาไฟดับ สัญญาณอินเทอร์เน็ต
ขัดข้อง ทำให้เข้าเรียนล่าช้าออกจากการเรียนกะทันหัน หรือไม่ได้เข้าเรียน
ส่งผลต่อการเรียนไม่ทัน
17.นักเรียนพึงพอใจต่อการเรียนในรูปแบบออนไลน์เป็นอย่างมาก
18.การเรียนในรูปแบบออนไลน์ทำให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น
19.การเรียนในรูปแบบออนไลน์ความสะดวกในการเลือก อิริยาบถ และการ
แต่งกายได้
20.นักเรียนสามารถใช้เวลานอกเหนือจากการเรียนออนไลน์ ค้นคว้าข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับบทเรียน เพื่อจะได้เข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น
รวม

4.46

0.78

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

4.41

0.71

เห็นด้วย

3.75

1.06

เห็นด้วย

5

0

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

3.61

1.09

เห็นด้วย

4.73

0.45

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

4.54

0.50

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

4.66

0.48

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

3.88
3.65
5

0.81
0.88
0

เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วยอย่างยิ่ง

4.73

0.50

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

4.31

0.66

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์คะแนนของเจตคติต่อการเรียนในรูปแบบออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยภาพรวมพบว่า นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนในรูปแบบออนไลน์อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (X̅ = 4.31, S.D.=0.66)

อภิปรายผล
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้5E ร่วมกับApplication IPST เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตะพานหิน
จังหวัดพิจิตร สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้
1.ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับ Application IPST พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนการทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 9.65 คะแนน และ 15.93 ตามลำดับ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
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3.28 และ 4.30 ตามลำดับ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสู งขึ้น เนื่องจากหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู้แ บบสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับ
Application IPST แล้วนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมี ที่แตกต่างกัน จึงทำให้มีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น เมื่อวิเคราะห์ค่า t test พบว่า มีค่า t test < 0.05 แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบ
หลังเรียนและค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อนเรียน มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญที่ .05 ดังนั้นการใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับ Application IPST เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมี ในการจัดการเรียนรู้ สามารถทำให้
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรี ยนของชั ้นมัธยมศึกษาปีท ี่ 3 สูงขึ้น เนื่องจาก Application IPST เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมี เป็น
แอพพลิเคชั่นออนไลน์มีเกมและกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำอย่างหลากหลายทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาเรื่อง การ
เกิดปฏิกิริยาเคมีได้ดี มีความสนใจในการเรียนมากขึ้น เพราะนักเรียนสามารถทบทวนความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา แอพพลิเคชั่น
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้สร้างบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน ให้เกิดขึ้น เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึก
อยากเรีย นนั ้นเอง แต่ ก ารจั ดการเรีย นรู้ แบบสื บ เสาะหาความรู้ 5E ร่ ว มกั บ Application IPST ซึ ่ งมี ป ระสิ ทธิภ าพอยู่ที่
32.20/53.09 แสดงให้เห็นว่า มีประสิทธิภาพไม่สูงเท่าที่ควร อาจเนื่องมาจากการใช้แอพพลิเคชั่นเพียงอย่างเดียวยังไม่
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณัฎฐิณี อยู่ดี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง แก๊สและสมบัติของแก๊ส โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปจากแอปพลิเคชัน IPST Chemistry e-book ของสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำหรับนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผลการวิจัย
ปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกตอนเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น และผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 เมื่อวิเคราะห์ค่า t test พบว่า
ทุกตอนเรียนมีค่า t test < 0.05 แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังเรียนและค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อน
เรียน มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ดังนั้นการใช้บทเรียนสำเร็จรูปจากแอปพลิเค
ชัน IPST Chemistry e-book ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เรื่อง แก๊สและสมบัติของแก๊ส
ในการจัดการเรียนการสอนสามารถทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นตท. สูงขึ้น
2.ผลการศึกษาเจตคติต่อการเรียนในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนหลังจากได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับ Application IPST พบว่า นักเรียนเรียนมีเจตคติต่อการเรียนในรูปแบบ
ออนไลน์อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (X̅ = 4.31, S.D.=0.66) สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิการ์ อ่อนสำลี ได้ศึกษาเจตคติ
ต่อการเรียนในรายวิชาหลักการวิเคราะห์อาหารโดยการสอน ออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet ของนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผลการวิจัยปรากฏว่า นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปี
ที่3 จำนวน 14 คน โดยเฉลี่ยคะแนนจากแบบสอบถามทั้งหมดได้ 3.30 คะแนน ซึ่งแปลความได้ว่านักศึกษามีเจตคติปานกลาง
ต่อวิชาหลักการวิเคราะห์อาหารโดยการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

ข้อเสนอแนะ
1. ก่อนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ Application IPST ไปใช้ในการเรียนรู้ครูผู้สอนควรทำการศึกษาขั้นตอนการใช้งาน
ทำการวางแผนการจัดการเรียนรู้กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเวลาและผู้เรียน
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนในรูปแบบออนไลน์ วิชาอื่นในหลักสูตรในแบบของการสอนแบบปกติ
กับการสอนในรูปแบบต่าง ๆ
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