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  การวจิยัน้ีมจุีดมุ่งหมายเพื่อพฒันารูปแบบการเรยีนการสอนวชิาเคมทีี่เน้นกระบวนการ
เรยีนรูแ้บบนําตนเองของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี ศกึษาประสทิธภิาพของรปูแบบในดา้นลกัษณะ
การเรยีนรูแ้บบนําตนเอง  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคม ี จติวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีน  ความพงึ
พอใจในการจดัการเรยีนการสอน  ตลอดจนผลของทกัษะพืน้ฐานการเรยีนรูแ้ละกระบวนการเรยีนรูท้ี่
มต่ีอลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง   

ในการดาํเนินการวจิยัไดศ้กึษาแนวคดิ ทฤษฏ ีนํามาสรา้งเป็นกรอบแนวคดิและพฒันาเป็น
รปูแบบการเรยีนการสอนแบบนําตนเองซึง่ม ี3 ขัน้ตอน กล่าวคอื  1) การดาํเนินการก่อนการเรยีน     
2) กระบวนการเรยีนการสอน และ 3) การประเมนิผล  รปูแบบน้ีไดก้ําหนดกจิกรรมเป็น 6 กจิกรรม 
ดงัน้ี 1) เพิม่พลงัแรงใจ 2) เสรมิสรา้งกลยทุธ ์3) ปลกูฝงันิสยั 4) ถ่ายทอดความรู ้5) สะทอ้นความคดิ 
และ 6) ประเมนิการเรยีนรู ้กลยุทธท์ีใ่ชจ้ดักจิกรรมไดแ้ก่ สาํรวจความตอ้งการเรยีนรู ้ทําสญัญาการ
เรยีน ฝึกทกัษะการเรยีนรู ้เรยีนแบบมสีว่นรว่ม ใชท้กัษะทางสงัคมและประเมนิตนเอง เครื่องมอืทีใ่ช้
ในการวจิยัประกอบดว้ย แบบประเมนิลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง แบบวดัทกัษะการเรยีนรู ้
แบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคม ีแบบวดัจติวทิยาศาสตร ์และแบบสาํรวจความพงึพอใจ
ของผูเ้รยีน กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศกึษาชัน้ปีที1่ คณะคหกรรมศาสตร ์สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ พระนครใต ้ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2548  แบ่งเป็น
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ  30  คน  และแบ่งยอ่ยเป็นกลุ่มทีม่ทีกัษะพืน้ฐานการเรยีนรู้
ระดบัสงูและระดบัตํ่า 
  ผลการวจิยัพบว่า รูปแบบการเรยีนการสอนทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพทําใหผู้เ้รยีนกลุ่ม
ทดลองที่มทีกัษะพื้นฐานการเรยีนรูร้ะดบัสูงได้พฒันาตนเองใหเ้ป็นผูม้ลีกัษณะการเรยีนรูแ้บบนํา
ตนเอง โดยเปรยีบเทยีบกบัก่อนการทดลองและกลุ่มควบคุมอย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั.05  
และผลการประเมนิประสทิธภิาพเมือ่เทยีบกบักลุ่มควบคุมไดค้่าขนาดอทิธพิลไมน้่อยกว่า.50 เป็นไป
ตามเกณฑ ์ ส่วนกลุ่มทดลองทีม่ทีกัษะพืน้ฐานการเรยีนรูร้ะดบัตํ่าพบว่า ในภาพรวมมลีกัษณะการ
เรยีนรูแ้บบนําตนเองลดลง  นอกจากน้ี ดา้นจติวทิยาศาสตรใ์หผ้ลทํานองเดยีวกบัดา้นลกัษณะการ
เรยีนรูแ้บบนําตนเอง สว่นดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมพีบวา่ ผูเ้รยีนกลุ่มทดลองทัง้ภาพรวม
และกลุ่มที่มทีกัษะพื้นฐานต่างกนัได้ผลการเรยีนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมนีัยสําคญัทางสถิต ิ
และไดค้่าขนาดอทิธพิลเป็นไปตามเกณฑ ์ ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจต่อรูปแบบน้ีในระดบัปานกลาง 
นอกจากน้ียงัพบว่า ทกัษะพืน้ฐานการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนส่งผลต่อลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง 
แต่ไมเ่กดิปฏสิมัพนัธก์บักระบวนการเรยีนรู ้  
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 The purpose of this reaearch was to develop an instructional model in chemistry 
focusing on self-directed learning process of the undergraduate students. This research had 
covered the study of the efficiency of the self-directed learning model, the achievement of 
the learing in chemistry and the scientific mind of the students together with the satisfactory 
level of the learning and teaching preparation and the fundamental result of the self-directed 
learning process.  
 This research had studied the concepts and theories in order to build the framework 
and to develop the self-directed learning model. The procedures included :1) process before 
studying 2) learning and teaching process 3) evaluation. The model consisted of 6 activities 
which were :1) encourangement 2) strategies  3) growing in habit 4) transferring knowledge    
5) reflection 6) learning assessment. The teaching strategies covered learning needs 
survey, learning contract, learning skill training, participating learning, social and self 
assessment. The instruments used in this research consisted of self-directed learning 
assessment, learning skill measurement, chemistry achievement test, scientific mind 
measurement, and student satisfactory survey. The samples were the first year students of 
Food and Nutrition Department, Home Economics Faculty, Rajamangala University of 
Technology Krungthep Phranakorntai during the first semester of 2005 academic year. The 
samples were divided into experimental and controlling group of 30 students of high and 
low learning skill. 
 The research found that the developed instruction model was so efficient that the 
high learning skill students developed themselves to be self-directed learning students by 
comparing to pretest and the controlling group with statistical significance of 0.5  and the 
efficiency assessment result compared to the controlling group with effect size of not less 
than 0.5 according to rule. It was also found that the low learning skill experimental group 
had lower self-directed learning. Moreover, scientific mind of  the learner showed the same 
result as self-directed learning. In achievement in chemistry learning, the research showed 
that the controlling group in overall and with different basic skill got significantly better 
learning results than they did before the experiment and got the effect size according to the 



 

set target. The learners were fairly satisfied with this instruction model in overall. The 
finding also showed that the basic learning skill effected the self-directed learning but 
showed  no interaction with the learning process.  
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ประกาศคณูุปการ 
 
 
 ปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ี เป็นความสาํเรจ็ทีผู่ว้จิยัรูส้กึภาคภมูใิจทีไ่ดม้โีอกาสมาศกึษาถงึระดบั
ปรญิญาเอกในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒแหง่น้ี  ซึง่มคีณาจารยท์ีเ่ป่ียมดว้ยความรกั เมตตาต่อ
ลกูศษิยใ์หค้วามชว่ยเหลอืเอาใจใส ่ แนะนําใหค้าํปรกึษา และใหก้าํลงัใจเป็นอยา่งด ีคอื วา่ทีร่อ้ยตร ี
ดร. มนสั  บุญประกอบ ประธานกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ ์ รองศาสตราจารย ์ดร. สภุาลกัษณ์ 
ปรชัชญาสทิธกุิล  และผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. องอาจ  นยัพฒัน์   กรรมการควบคมุปรญิญานิพนธ ์   
นอกจากน้ีขอขอบพระคุณอาจารยท์ีป่รกึษาขณะเรยีน คอื รองศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา  ชคูรวุงศ ์
ทีเ่อาใจใสล่กูศษิยด์ว้ยความรกั  และ รองศาสตราจารย ์ดร. กานดา  พนูลาภทว ีประธานกรรมการ
สอบปากเปลา่ทีไ่ดส้ละเวลาอนัมคีา่ ตรวจตรา แนะนําใหป้รญิญานิพนธฉ์บบัน้ีมคีุณภาพ   ตลอดจน 
รองศาสตราจารย ์ดร. ประยงค ์พงษ์ทองเจรญิ  ทีใ่หค้วามหว่งใยลกูศษิยอ์ยูเ่สมอ  รองศาสตราจารย ์
ดร. ณสรรค ์ ผลโภค ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรทีใ่หค้วามกรณุาอาํนวยความสะดวกดว้ย
ความเมตตา   รวมถงึอาจารยท์ุกทา่นทีถ่่ายทอดวชิาความรูใ้หแ้ก่ศษิยซ์ึง่มอิาจกล่าวนามไดท้ัง้หมด 
ศษิยข์อราํลกึและกราบขอบพระคุณอยา่งสงูมา ณ โอกาสน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณผูเ้ชีย่วชาญทุกทา่น ทีก่รณุาใหข้อ้มลูอนัเป็นประโยชน์ในการวจิยั และ
ใหค้วามอนุเคราะหใ์นการตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  ตลอดจนนกัศกึษาทุกคนทีใ่ห้
ความรว่มมอืในการทดลอง จนทาํใหผ้ลการวจิยับรรลุตามวตัถุประสงค ์ 
 ขอขอบคุณเพือ่นๆ  ทุกรุน่  ทุกคน  น้องๆ  ทีศ่นูยว์ทิยาศาสตรศกึษา  เพือ่นอาจารย ์ ณ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ พระนครใต ้ทีใ่หก้าํลงัใจ  ชว่ยเหลอืในการศกึษาครัง้น้ี   
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. นิตยา  สาํเรจ็ผล  เป็นผูจุ้ดประกาย  ใหค้าํแนะนํา ให้
กาํลงัใจจนเกดิงานวจิยัเรือ่งน้ี     
 คุณคา่และสารประโยชน์ใดๆ ทีเ่กดิจากผลงานวจิยัของปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบ
เป็นเครือ่งบชูาแก่บรูพคณาจารยท์ุกทา่นทีไ่ดใ้หก้ารอบรมสัง่สอนผูว้จิยัมา  พระคณุของบดิามารดา
ผูใ้หก้าํเนิดจนไดร้บัโอกาสเชน่น้ี 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
 
ภมิูหลงั 

ภายใต้กระแสโลกาภวิตัน์ที่สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงของโลกมี
การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็  ประเทศไทยไดต้ระหนักถงึความจําเป็นในการเร่งรดัการพฒันาทุก
ดา้นพรอ้มกนั  เริม่จากการปรบัเปลีย่นรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540  อนั
เป็นผลให้ต้องมกีฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติขึ้น คือ  พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาต ิ 
พ.ศ. 2542  ทัง้น้ีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคมทัง้ในสงัคมไทยและ
สงัคมโลก (ศกัดิช์ยั  นิรญัทว;ี และคนอื่นๆ.  2545 : 123) มสีาระสาํคญัทีน่กัการศกึษาควรตระหนกั
และทาํความเขา้ใจ มาตราที ่4 ความหมายของการศกึษา และหมวด 4 มาตราที ่22 – 30 ไดร้ะบุ
แนวการจดัการศกึษา (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2546 : 2, 11 - 14)  ซึง่สรปุไดว้า่  

การศกึษาเป็นกระบวนการเรยีนรู ้การถ่ายทอดความรู ้การฝึก การอบรม การสบืสานทาง
วฒันธรรม การสรา้งสรรคจ์รรโลงความกา้วหน้าทางวชิาการ การสรา้งองคค์วามรูอ้นัเกดิจากการจดั
สภาพแวดลอ้ม สงัคมการเรยีนรูแ้ละปจัจยัเกือ้หนุนใหบุ้คคลไดเ้รยีนรูอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชวีติ โดย
ยดึหลกัว่าผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได ้และถอืว่าผูเ้รยีนมคีวามสําคญั
ที่สุด  กระบวนการจดัการศกึษาต้องส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศกัยภาพ  การศกึษาทุกระบบต้องเน้นความสาํคญัทัง้ความรู ้คุณธรรม กระบวนการเรยีนรูแ้ละ
บูรณาการตามความเหมาะสม ไดแ้ก่ ความรูแ้ละทกัษะดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มกีารจดั
เน้ือหาสาระและกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดและความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรยีน
เรยีนรู้จากประสบการณ์จรงิ ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชญิสถานการณ์ และ
ประยกุตค์วามรูเ้พือ่ป้องกนัและแกไ้ขปญัหา ฝึกการปฏบิตัใิหท้าํได ้คดิเป็น ทาํเป็น รกัการอ่าน และ
เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง  ส่วนผู้สอนให้จดับรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการสอน และอํานวย
ความสะดวก  ประสานความร่วมมอืกบัทุกฝ่าย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้ และมคีวามรอบรู ้
รวมทัง้สามารถใชก้ารวจิยัเป็นสว่นหน่ึงของกระบวนการเรยีนรู ้ ใหป้ระเมนิผลผูเ้รยีนตามสภาพจรงิ
จากพฒันาการของผูเ้รยีน ความประพฤต ิการสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีน การร่วมกจิกรรมและการ
ทดสอบควบคูไ่ปในกระบวนการเรยีนการสอนทีห่ลากหลาย ใหส้ถานศกึษาพฒันากระบวนการเรยีน
การสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ  และรฐัต้องส่งเสรมิการจดัแหล่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติทุกรปูแบบ จะเหน็
ไดว้า่  กระบวนการเรยีนรูจ้าํเป็นจะตอ้งปรบัเปลีย่น เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิความสามารถในการเรยีนรู ้

กระบวนการวางแผนพัฒนาประเทศในแนวใหม่ ได้เริ่มตัง้แต่การจัดทําแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่8  (พ.ศ. 2540 - 2544) เป็นแผนปฏริปูความคดิและคุณค่าใหม่
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ของสงัคมไทย ทีเ่น้นการพฒันาแบบองคร์วมทีเ่น้น “คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา” ผลของการ
พฒันาอย่างต่อเน่ือง ทําใหค้นไทยมกีารศกึษาสูงขึน้  ในขณะเดยีวกนักพ็บว่า คุณภาพการศกึษา
ของคนไทยยงัไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร  ไม่สามารถปรบัตวัให้รู้เท่าทนัวิทยาการสมยัใหม่  ทัง้ฐาน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองไทยกอ็อ่นแอ  ไมเ่อือ้ต่อการพฒันานวตักรรม  รวมถงึความสามารถ
ในการบรหิารจดัการธุรกจิยงัดอ้ยประสทิธภิาพ  จงึสง่ผลใหข้ดีความสามารถในการแขง่ขนัของไทย
ลดลงอย่างต่อเน่ือง เป็นผลใหช้่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่9 (พ.ศ. 2545 - 
2549) ยงัคงใหค้วามสําคญักบัการพฒันาแบบองคร์วมทีเ่น้นคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา โดย
อญัเชญิแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ตามพระราชดํารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมา
เป็นปรชัญานําทางในการพฒันาและบรหิารประเทศ มกีารกําหนดวสิยัทศัน์รว่มกนัของสงัคมไทยใน 
20 ปีขา้งหน้า โดยคํานึงถงึสถานการณ์และการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ  
มจุีดมุ่งหมายใหเ้กดิ “การพฒันาที่ย ัง่ยนืและความอยู่ดมีสีุขของคนไทย” โดยมุ่งพฒันาสู่ “สงัคมที่
เขม้แขง็และมดุีลยภาพ” 3 ดา้น คอื  สงัคมคุณภาพ  สงัคมแห่งภูมปิญัญาและการเรยีนรู ้ สงัคม
สมานฉนัทแ์ละเอือ้อาทรต่อกนั  โดยเฉพาะสงัคมแห่งภูมปิญัญาและการเรยีนรู ้มุ่งเปิดโอกาสใหค้น
ไทยทุกคนสามารถคดิเป็น ทาํเป็น มเีหตุผล มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์สามารถเรยีนรูไ้ดต้ลอดชวีติ 
รูเ้ท่าทนัโลก เพื่อพรอ้มรบัการเปลี่ยนแปลง  สามารถสัง่สมทุนทางปญัญา  รกัษาและต่อยอดภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่ไดอ้ย่างเหมาะสม (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต.ิ  
2544 : ข-ง)  ไดก้ําหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพคนโดยการเพิม่คุณภาพการเรยีนการสอน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีุกระบบใหไ้ดม้าตรฐาน กําหนดใหม้กีารปฏริปูการศกึษาและการเรยีนรู้
ตลอดชวีติ และกําหนดแนวทางปฏบิตัิที่ชดัเจนเกี่ยวกบัการจดักระบวนการเรยีนรูท้ี่ผูเ้รยีนสําคญั
ทีส่ดุ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวทางของพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542   

ในการจดัทําแผนปฏบิตัิการทางการศึกษา ซึ่งปรากฏในแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 
2545 – 2559) ไดก้าํหนดแนวนโยบายทีส่อดรบักนัในทุกดา้น ไดแ้ก่ การพฒันาทุกคนตัง้แต่แรกเกดิ
จนตลอดชวีติใหม้โีอกาสเขา้ถงึการเรยีนรู ้ ปฏริปูการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาผูเ้รยีนตามธรรมชาตแิละเตม็
ตามศักยภาพ  พฒันากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพึ่งพาตนเองและเพิ่ม
สมรรถนะการแขง่ขนัในระดบันานาชาต ิ พฒันาสงัคมแหง่การเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งความรู ้ความคดิ 
ความประพฤต ิและคุณธรรมของตน  สง่เสรมิการวจิยัและพฒันาเพื่อเพิม่พนูความรูแ้ละการเรยีนรู้
ของคนและสงัคมไทย  ตลอดจนการสรา้งสรรค์  ประยุกต์ใช้ และเผยแพร่ความรู ้และการเรยีนรู ้
เพื่อสรา้งสงัคมคุณธรรม ภูมปิญัญา และการเรยีนรู ้(สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ.  
2545 : 10-11)  จะเหน็ไดว้่า การจดัการศกึษาของไทยตามทีป่รากฏในแผนต่างๆ ของชาตดิงัที่
กล่าวมาแลว้ มเีป้าหมายและแนวทางไปในทศิทางเดยีวกนั คอื การจดัการศกึษาต้องพฒันาคนให้
เกดิกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั และใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชวีติ  
ซึ่งลกัษณะที่สําคญัประการหน่ึงของการเรยีนรูต้ลอดชวีติคอื การเป็นคนที่สามารถเรยีนรูไ้ด้ด้วย
ตนเอง (สมคดิ  อสิระวฒัน์.  2542 : 40)  
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นักการศกึษาไดแ้สดงความคดิเหน็ถงึความสาํคญัและจําเป็นทีต่อ้งมกีารปฏริปูการศกึษา
ในครัง้น้ี เพื่อนําไปสู่การพฒันาคนอย่างมคีุณภาพ อาท ิ เกษม วฒันชยั (2545)  ไดก้ล่าวถงึ
การศกึษาว่าประกอบดว้ย กระบวนการสอนและกระบวนการเรียนรู้  ซึง่กระบวนการเรยีนรูเ้กดิ
จากการรบัการถ่ายทอดความรู ้ ความเขา้ใจ ความเชื่อ ศรทัธา เจตคต ิค่านิยม ทกัษะต่างๆ เพื่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมของผู้เรียนตามที่กําหนดไว้ใน
วตัถุประสงคข์องการเรยีนรู ้ กระบวนการเรยีนรูเ้กดิกบัผูเ้รยีน โดยผูเ้รยีนเท่านัน้  สว่นกระบวนการ
สอน  เป็นกระบวนการทีนํ่าไปสู่การเปลีย่นแปลงในตวัผูเ้รยีน  ครูผูส้อนมหีน้าที ่ สรา้งสิง่แวดลอ้ม
เพื่อเร่งเร้า ชี้แนะ และคอยช่วยเหลือให้ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรู้    การปฏิรูปการเรยีนรู้ จึงเน้นที่
ผูเ้รยีน   เพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูว้ธิเีรยีนรูต้ลอดชวีติ คอื เรยีนเป็น  เรยีนแลว้ตอ้ง  คดิเป็น  ทําเป็น  
คดิด ีทําด ี อยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นได ้และสามารถไปสู่จุดหมายชวีติได ้ ดงันัน้ การเรียนรู้ คือ หวัใจของ
การปฏิรปูการศึกษาไทย  ซึง่การเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการเฉพาะบุคคลของผูเ้รยีนแต่ละคน  ความ
สาํนึกและความพรอ้มของผูเ้รยีน อนัไดแ้ก่ การเชื่อศรทัธาในสิง่ทีจ่ะเรยีนว่าเกดิประโยชน์ มคีุณค่า  
ความใส่ใจ  มแีรงบนัดาลใจและความพรอ้มที่จะเรยีนรูข้องผูเ้รยีนเป็นปจัจยัสําคญั  การเรยีนรู้ที่
แทจ้รงิจงึเป็นกระบวนการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  การสอนเป็นกระบวนการสําคญั เพื่อช่วยใหเ้กดิการ
เรยีนรู้  ครูผู้สอนเปรยีบเสมอืนแหล่งความรู้หน่ึง และเป็นผู้จดัการให้เกิดการเรยีนรู้   ประเด็น
สาํคญัท่ีจะนําไปสู่การเรียนรู้ คอื  ตอ้งใหผู้เ้รยีนไดค้น้ควา้ เจาะลกึดว้ยตนเองจงึจะทําใหเ้กดิการ
เปลี่ยนแปลงได ้ ครผููส้อนตอ้งเป็นผูช้ีแ้นะใหค้วามรูท้ีค่รบถ้วน เป็นจรงิ และใหเ้หน็คุณค่าของสิง่ที่
จะเรยีนแก่ศิษย์ด้วย  การเรยีนรู้จะเกิดขึ้นได้ดกี็ต่อเมื่อผู้เรยีนมสีมาธ ิและรู้จกัควบคุมตนเองได ้  
วชิยั  วงษ์ใหญ่ (2542 : 2 - 4) ไดใ้หแ้นวคดิทีส่อดคลอ้งกนัว่า การปฏริปูกระบวนการเรยีนรูจ้ะตอ้ง
เน้นทีผู่เ้รยีน  เป้าหมายการปฏริูปกระบวนการเรยีนรูเ้พื่อใหผู้เ้รยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนรู ้ เป็น
วธิกีารเรยีนรูโ้ดยตระหนกัถงึความสาํคญัของการเรยีนรูเ้ป็นอรยิทรพัยใ์นตน  และหวัใจสาํคญัของ
กระบวนการเรียนรู้ คือ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  รูว้ธิกีาร เรยีนรูท้ีจ่ะทํา   เรยีนรูท้ีจ่ะอยู่
ร่วมกนักบัผูอ้ื่นและเรยีนรู้ที่จะเป็นบุคคลที่ใช้ศกัยภาพของตนเพื่อทําประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่าง
สร้างสรรค์  ศกัยภาพจะได้รบัการกระตุ้นและพฒันาโดยผ่านกระบวนการเรยีนรู้ตามสภาพจรงิ 
(authenticity learning) การประเมนิผลตามสภาพจรงิ รวมทัง้บทบาทของผูส้อนจะเป็นผูเ้อือ้อาํนวย
กระตุ้นการเรยีนรู ้(facilitator)  เป็นนักจดัการเรยีนรูเ้พื่อกระตุ้นใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูต้ามความสนใจ
ความถนดั และความตอ้งการของตนเอง อนัอาจนําไปสูก่ารเรยีนรูต้ลอดชวีติได ้   

การจดัการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรยีนรู้ตลอดชีวิต ควรได้พฒันาให้ผู้เรยีนเกิด
คุณลกัษณะของผูเ้รยีน ไดแ้ก่  การมเีจตคติที่ดต่ีอการเรยีนรู ้โดยใหผู้เ้รยีนเหน็ความสําคญั เหน็
คุณค่าและมีความสุขในการเรียนรู้  มีความสามารถและทกัษะการเรยีนรู้แบบนําตนเอง คือ มี
สมรรถภาพและทกัษะรเิริม่การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เช่น กําหนดจุดมุ่งหมายและวางแผนการเรยีนรู ้ 
ดาํเนินการเรยีนรูแ้บบใชก้ลยทุธท์ีห่ลากหลาย และสามารถประเมนิการเรยีนรูด้ว้ยตนเองได ้ รวมถงึ 
ควรมทีกัษะการเรยีนรู้ที่จําเป็นทางภาษา (การอ่าน เขยีน)  การคิด การคํานวณ  การใช้ภาษา 
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ทกัษะการแสวงหาและจดัการขอ้มูล  ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการสื่อสาร (ICT)  และการใช้
เครื่องมอืการเรยีนรู ้ ตลอดจนมบุีคลกิภาพทีจ่าํเป็นในการเป็นผูเ้รยีนแบบนําตนเองไดแ้ก่  การเป็น
ผู้เรยีนเชงิรุก  มคีวามคิดเปิดกว้าง และมุ่งมัน่ในการเรยีน และมพีลงัจูงใจในการเรยีนรู้ ทัง้จาก
แรงจงูใจในตน มุง่อนาคต และพลงัอาํนาจมาสนบัสนุน  (นิตยา  สาํเรจ็ผล.  2547 : 49 - 51) 

การศกึษาและวจิยัเกี่ยวกบัการเรยีนรูแ้บบนําตนเองทีป่รากฏและเป็นทีอ่า้งองิถงึมากใน
งานวจิยัแมใ้นปจัจุบนั คอื  การศกึษาของกลูกลเิอลมโิน (Guglielmino.  1977)  (นรนิทร ์ บุญชู.  
2532. ; สมคดิ  อสิระวฒัน์.  2539. และ นนัทกาญจน์  ชนิประเสรฐิ.  2544) ซึง่ไดส้รา้งแบบทดสอบ
ทีช่ื่อว่า Self – directed Learning Readiness Scale (SDLRS) โดยใชเ้ทคนิคเดลฟายกบั
ผูท้รงคุณวุฒจิํานวน 14 คน เป็นผูว้เิคราะหอ์งคป์ระกอบทีส่าํคญัต่อการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง  แลว้
นําองคป์ระกอบทีไ่ดม้าสรา้งแบบวดัความพรอ้มในการเรยีนรูแ้บบนําตนเองได ้8 ดา้น คอื  การเปิด
โอกาสต่อการเรยีนรู ้ มโนมตขิองตนเองดา้นการเป็นผูเ้รยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ  มคีวามคดิรเิริม่และ
เรยีนรูแ้บบนําตนเอง  มคีวามรบัผดิชอบต่อการเรยีนรูข้องตน  มคีวามรกัในการเรยีน  มคีวามคดิ
สรา้งสรรค์  มองอนาคตในแง่ด ี  สามารถใช้ทกัษะการเรยีนรูแ้ละทกัษะการแก้ปญัหา  มจีํานวน
คาํถามทัง้หมด 58 ขอ้ เครื่องมอืน้ีไดนํ้ามาใชอ้ยา่งแพรห่ลายในหลายประเทศและประเทศไทย  ซึง่
องคป์ระกอบในแบบวดัความพรอ้มดงักล่าวน้ี  มคีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการจดัการศกึษา
ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542  และขอ้สรุปจากผลงานวจิยัไดร้ะบุตวับ่งชีแ้ละ
องค์ประกอบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาผู้เรยีนรู้ตลอดชวีติเกี่ยวกบัองค์ประกอบด้านตวัผูเ้รยีน 
ไดแ้ก่ เจตคตต่ิอการเรยีนรู ้ทกัษะเอือ้ต่อการเรยีนรู ้ ทกัษะการเรยีนรูต้ลอดชวีติ  และคุณลกัษณะที่
เอือ้ต่อการเรยีนรู ้ซึง่ตวับ่งชีม้คีวามสอดคลอ้งกบัแบบวดั SDLRS (นิตยา  สาํเรจ็ผล.  2547) 

สําหรบัการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาได้มีการสรุปทิศทางการปฏิรูปการเรียนรู้ใน
ระดบัอุดมศกึษาของโลกจากผลการประชุมภูมภิาคต่างๆ  พบว่า  สถาบนัอุดมศกึษาจะตอ้งพฒันา 
“จติใจแห่งการเรยีนรู้” ให้แก่นักศึกษาและพฒันานักศึกษาให้เป็นคนที่สมบูรณ์  ในกระบวนการ
จดัการเรยีนการสอนนัน้  จะต้องเน้นที่การเรยีนมากกว่าการสอน โดยต้องเน้นให้นักศึกษารู้จกั
วธิกีารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (learning how to learn)  (มาณี  ไชยธรีานุวฒัศริ.ิ  2547 : 48 ; อา้งองิ
จาก ไพฑรูย ์สนิลารตัน์ และผดุงชาต ิ สวุรรณวงศ.์ ทศิทางการปฏริปูอุดมศกึษาของโลกในทศวรรษ
ที ่21.  กรุงเทพฯ: ทพีพีริน้ท,์  2542 : 19)   ดงันัน้  ครผููส้อนในระดบัอุดมศกึษาควรใหค้วามสนใจ
ต่อการพฒันาคุณลกัษณะของการเรยีนรูต้ลอดชวีติของผูเ้รยีน ซึง่อาจจะเริม่ทีก่ารฝึกทกัษะผูเ้รยีน
ใหเ้กดิการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง (self – directed learning) ขึน้ก่อน การเรยีนรูแ้บบนําตนเอง มผีูใ้ห้
ความหมายวา่ เป็นกระบวนการทีบุ่คคลเป็นผูร้เิริม่การเรยีนดว้ยตนเอง อาจมผีูช้ว่ยเหลอืหรอืไมก่ไ็ด ้ 
ตอ้งรูว้่าตนเองตอ้งการจะเรยีนรูอ้ะไร  มเีป้าหมายการเรยีนอยา่งมแีบบแผน  ระบุแหล่งทรพัยากรที่
ใชใ้นการเรยีนได ้ รูจ้กัเลอืกและใชก้ลยุทธใ์นการเรยีน  และประเมนิผลการเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 
(Knowles.  1975 : 18)   จะเหน็ไดว้า่ การศกึษาจะพฒันาคนไดต้อ้งเป็นการพฒันาใหบุ้คคลนัน้เกดิ
กระบวนการเรยีนรูถ้งึวธิกีาร และกลไกของการเรยีนรู ้ โดยผูเ้รยีนตอ้งปฏบิตัดิว้ยตนเอง  รปูแบบ
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การสอนทีเ่น้นกระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเองเป็นวธิกีารสอนทีน่่าจะตอบสนองการจดัการศกึษาที่
เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ พ.ศ. 2542  ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

การจดัการศกึษาทีผ่า่นมายงัไม่สนองตอบกระบวนการพฒันาผูเ้รยีน  ผูส้อนยงัใชร้ปูแบบ
และวธิกีารเรยีนการสอนทีเ่น้นผูส้อนเป็นศูนยก์ลาง เน้นการถ่ายทอดความรูแ้ละเน้ือหา  ละเลยการ
มุ่งเน้นใหผู้เ้รยีนพฒันาศกัยภาพ ไม่นําเหตุการณ์และปญัหาจากชุมชนเขา้มาเรยีนรู ้ กระบวนการ
เรยีนรูจ้งึไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ  มุ่งผลติคนเพื่อป้อนตลาดแรงงาน ทําใหผู้เ้รยีนมแีต่ความรู ้ 
ไมม่คีวามคดิ (วชิยั  วงษ์ใหญ่. 2542 : 2) นอกจากน้ี มาณี  ไชยธรีานุวฒัศริ ิ(2547 : จ – ฉ) ไดส้รุป
รายงานการตดิตามและประเมนิสภาพการปฏริูปการเรยีนรูร้ะดบัอุดมศกึษาถงึปญัหาและอุปสรรค
ต่อการปฏริปูการเรยีนรูใ้นระดบัอุดมศกึษาว่า หลกัสูตรในสถาบนัอุดมศกึษาขาดความหลากหลาย 
ตอบสนองความต้องการของผูเ้รยีนไม่สมบูรณ์ ยดืหยุ่นน้อย ไม่เป็นสากล ไม่มกีารบูรณาการ  ไม่
สามารถนําไปใชใ้นชวีติจรงิ และไม่ทนัต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก  จํานวนวชิาบรรยายมี
มากกว่าวชิาปฏบิตักิารทาํใหว้ธิสีอนเป็นแบบบรรยายมากกว่าปฏบิตัจิรงิ  นักศกึษาไมพ่รอ้มในการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง ขาดความกระตอืรอืรน้และความรบัผดิชอบ  อาจารยผ์ูส้อนมคีวามไมพ่รอ้มในการ
จดักระบวนการเรยีนการสอนทีย่ดึหลกัว่า ผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรูพ้ฒันาตนองได ้และ
ผู้เรียนมคีวามสําคญัที่สุด  รายงานฉบบัน้ีได้ให้ข้อเสนอแนะต่อสถาบนัอุดมศึกษาให้พึงพฒันา
กระบวนการ  กลไกในการปรบัหลกัสูตรการเรยีนการสอน  การวดัและประเมนิผล  การวจิยัเพื่อ
พฒันาการเรยีนการสอน  การมสีว่นรว่มของชุมชนอย่างเป็นรปูธรรมและสามารถนําไปสู่การปฏบิตัิ
ได ้  หากพจิารณาเพื่อหาแนวทางการพฒันากระบวนการเรยีนการสอนถงึปญัหาทีพ่บน้ี จะเหน็ว่า 
ครูเพยีงคนเดียวจะจดักิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลาย ทําให้ผู้เรียนทุกคน
สามารถเกิดการเรียนรู้ หรือสามารถสร้างองค์ความรู้ได้นัน้เป็นสิ่งที่ทําได้ยาก  เน่ืองจาก
กระบวนการเรยีนรู ้ผูท้ี่มบีทบาทสําคญัที่สุด คอื ตวัผูเ้รยีนที่ต้องมทีกัษะการเรยีนรู ้ แต่ถ้าผูส้อน
สามารถทําให้ผู้เรยีนมคีวามสามารถในการเรยีนรู้แบบนําตนเองได้  ผู้เรยีนก็จะเรยีนรู้ได้อย่าง
หลากหลาย  โดยผูส้อนเป็นเพยีงผูใ้หค้าํปรกึษา แนะนํา ชว่ยเหลอื และอาํนวยความสะดวก     

ตามแนวคดิของการจดัการศกึษา บลมู (Bloom. 1956 : 6 - 7) ไดจ้าํแนกจุดมุง่หมาย
ทางการศกึษาออกเป็น 3 ดา้น คอื ดา้นความรู ้ (cognitive domain)  ดา้นทกัษะ (psychomotor 
domain) และดา้นเจตคตหิรอืความรูส้กึ (affective domain) ซึง่การเรยีนรูว้ทิยาศาสตรก์ต็อ้งพฒันา
ผูเ้รยีนใหเ้กดิทัง้ความรู ้ กระบวนการ และเจตคต ิ เชน่เดยีวกนั ผูเ้รยีนทุกคนควรไดร้บัการกระตุน้ 
สง่เสรมิใหส้นใจและกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร ์ เพราะวทิยาศาสตรท์าํใหเ้กดิการพึง่พา
ตนเอง และเพิม่สมรรถนะการแขง่ขนักบันานาประเทศตามทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ โดยเฉพาะวชิาเคมเีป็น
ศาสตรส์าขาหน่ึงของวชิาวทิยาศาสตรท์ีศ่กึษาเกีย่วกบัสสารและการเปลีย่นแปลงของสสาร ซึง่สสาร
มคีวามเกีย่วขอ้งกบัตวัของผูเ้รยีนทุกคน ความรูว้ชิาเคมจีงึมสีาระทีเ่ป็นประโยชน์นําไปใชใ้นชวีติ 
ประจาํวนัและใชป้ระกอบอาชพีได ้ เชน่ สาขา เภสชัศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์ คหกรรมศาสตร ์ มี
การศกึษาเรือ่งสารเคมใีนยา สิง่มชีวีติ สิง่แวดลอ้ม และอาหาร เป็นตน้  และจากรายงานการสมัมนา 
เรือ่ง “การปฏริปูกระบวนการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรศ์กึษาตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ พ.ศ. 
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2542 : ขอ้คดิจากกรณศีกึษาของต่างประเทศ” อภปิรายโดย ศกัดา ศริพินัธุ ์ (สาํนกังานคณะ 
กรรมการการศกึษาแหง่ชาต.ิ  2544 : 33 – 43) ไดใ้หข้อ้สรปุทีน่่าสนใจวา่ วธิกีารสอนของไทย สอน
ใหท้อ่งจาํคาํตอบ (solution oriented) มากกวา่ตัง้โจทยแ์กป้ญัหา (problem oriented)  การสอน
สนใจเรือ่งเน้ือหา (knowledge oriented) แทนทีจ่ะสนใจวธิกีาร (methodology oriented)  สอนแบบ
ทอ่งจาํขอ้มลู (storage oriented) แทนทีจ่ะสอนใหรู้แ้หล่งวธิกีารทีจ่ะไดม้าซึง่ความรู ้ หรอืการดงึ
ขอ้มลูมาใช ้ (retrieve oriented) และการวดัผลใหค้วามสาํคญัเรือ่งคะแนน (result oriented) แทนที่
จะใหค้วามสาํคญัเรือ่งกระบวนการ (process oriented)  นอกจากน้ี ยงัมคีวามคดิเหน็วา่ นกัเรยีน
ไทยทัง้ในกรงุเทพฯ และชนบทสว่นใหญ่ไมค่อ่ยมเีจตคต(ิattitude) ทีจ่ะเรยีนวทิยาศาสตร ์ ไมส่นใจ
วทิยาศาสตรอ์ยา่งแทจ้รงิ เพราะบรรยากาศรอบตวั สิง่แวดลอ้ม แหล่งเรยีนรู ้ ตําราเรยีนไมค่อ่ยมี
เหตุจงูใจใหเ้กดิการใฝรู่เ้รือ่งราวทางวทิยาศาสตร ์ จากปญัหาทีก่ล่าวมาน้ี ผูเ้รยีนสว่นใหญ่ไมค่อ่ยมี
เจตคตทิีจ่ะเรยีนวทิยาศาสตร ์ ไมส่นใจวทิยาศาสตรอ์ยา่งแทจ้รงิ ซึง่เจตคตทิีเ่กีย่วกบัการรู้
วทิยาศาสตร ์ (scientific literacy) ประกอบดว้ย เจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์ (attitudes toward 
sciences)  และเจตคตทิางวทิยาศาสตร ์ (scientific attitudes)  ซึง่ปจัจุบนัเรยีกวา่ จติวทิยาศาสตร ์
(scientific mind) นบัวา่มคีวามสาํคญัเป็นเป้าหมายหน่ึงนอกเหนือจากความรูใ้นเน้ือหาวทิยาศาสตร ์
(science knowledge) การจะเป็นผูส้ามารถเรยีนรูว้ทิยาศาสตรไ์ดน้ัน้ ผูเ้รยีนควรมเีจตคตทิีด่ ีใฝรู่ ้มี
ทกัษะการเรยีนรู ้และแสวงหาความรูอ้ยูเ่สมอเพือ่ใหเ้ทา่ทนัความกา้วหน้าทางวทิยาศาสตร ์ 
  ผูว้จิยัเหน็ว่า แนวทางการแกไ้ขปญัหาควรไดพ้จิารณาองคป์ระกอบของการศกึษา คอื ตวั
ผูเ้รยีนและกระบวนการเรยีนรู ้ ตวัผูส้อนและกระบวนการสอน  และแนวทางการจดัการศกึษาตาม
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคญัให้ผู้เรียนได้พฒันาตาม
ธรรมชาตแิละเตม็ศกัยภาพ และเกดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเองหรอืการเรยีนรูแ้บบนําตนเองซึง่คาํหลงัจะ
ใหค้วามหมายทีช่ดัเจนเป็นการเรยีนรูใ้นเชงิรุกมากกว่า ทัง้น้ี บอลฮุยส ์(Bolhuis,  2003 : 327 – 
347) ไดเ้สนอวธิกีารสอนทีเ่หมาะสมในการเตรยีมความพรอ้มใหผู้เ้รยีนเป็นผูเ้รยีนรูต้ลอดชวีติดว้ย
การสง่เสรมิพฒันาใหผู้เ้รยีนเป็นผูเ้รยีนรูแ้บบนําตนเอง สอนใหผู้เ้รยีนมทีกัษะการเรยีนรู ้เจตคตแิละ
ความรู้ เพื่อสร้างพลงัจูงใจในการเป็นเจ้าของการเรยีนรู้ของตนเอง โดยใช้วธิีการสอนแบบเน้น
กระบวนการ (process - oriented) ทีผู่เ้รยีนเป็นผูร้เิริม่จดักระบวนการเรยีนรู ้โดยผูส้อนกระตุน้ให้
ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้ เป็นผูใ้หค้ําปรกึษา ชีแ้นะ และอํานวยความสะดวก ทําใหผู้เ้รยีนรูส้กึว่า การ
เรยีนมคีุณคา่ และใหก้ระบวนการเรยีนรูเ้ป็นปรากฏการณ์ทางสงัคมโดยการสรา้งบรรยากาศใหเ้รยีน
แบบพึง่พาเป็นกลุ่ม  นอกจากน้ี โนลส ์(Knowles. 1975 : 40-48 ) ไดร้ะบุองคป์ระกอบในการพฒันา
ใหผู้เ้รยีนเป็นผูเ้รยีนรูแ้บบนําตนเองไดน้ัน้ ต้องฝึกใหผู้เ้รยีนวเิคราะหแ์ละกําหนดความต้องการใน
การเรยีน กาํหนดจุดมุง่หมายและวางแผนเพือ่กาํหนดแนวทางและกจิกรรมการเรยีน  แสวงหาแหล่ง
วทิยาการเพื่อการเรยีนรู ้และกําหนดวธิปีระเมนิผลการเรยีนรู ้ทัง้น้ี การก้าวไปสู่การเป็นผูเ้รยีนรู้
แบบนําตนเองจะค่อยเป็นค่อยไปซึง่ โกรว ์(Grow. 1996) ไดเ้สนอขัน้ตอนทีนํ่าไปสูก่ารเรยีนรูแ้บบ
นําตนเองไว ้4 ขัน้ตอน เริม่จาก 1) ผูส้อนเป็นผูม้อีาํนาจตามบทบาทโดยผูเ้รยีนปฏบิตัติาม 2) ผูส้อน
ใหแ้รงจงูใจ ชีนํ้า โดยผูเ้รยีนใหค้วามสนใจ 3) ผูส้อนเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก ใหผู้เ้รยีนเป็นผูม้สีว่น
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เกีย่วขอ้ง 4) ผูส้อนเป็นเพยีงทีป่รกึษา ใหค้าํแนะนํา สว่นผูเ้รยีนเป็นผูเ้รยีนรูแ้บบนําตนเอง ถอืเป็น
แนวทางการปรบัเปลี่ยนบทบาทในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนจนผูเ้รยีนเป็นผูเ้รยีนรูแ้บบนํา
ตนเองโดยสมบรณ์ู ดว้ยแนวทางดงักล่าวผูว้จิยัจงึไดพ้ฒันารปูแบบการเรยีนการสอนวชิาเคมทีีเ่น้น
กระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเองขึน้ อนัจะเป็นวธิทีีเ่หมาะสาํหรบัการสง่เสรมิผูเ้รยีนใหม้คีวามพรอ้ม
ในการเรยีนรู ้ชว่ยใหผู้เ้รยีนมทีกัษะการเรยีนรูใ้นวชิาเคมเีพิม่ขึน้ และสง่ผลใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถ
ในการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง ผูเ้รยีนจะเป็นผูส้รา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง มโีอกาสไดป้ลูกฝงัจติวทิยา
ศาสตร์ และนําไปสู่การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและหลักการของ
พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542  อนัเป็นการพฒันาคนทีย่ ัง่ยนืต่อไป  

 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพือ่พฒันารปูแบบการเรยีนการสอนวชิาเคมทีีเ่น้นกระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง 
2. เพือ่ศกึษาประสทิธภิาพของรปูแบบการเรยีนการสอนทีเ่น้นกระบวนการเรยีนรูแ้บบนํา 

ตนเองในดา้น ลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเองของผูเ้รยีน  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคม ี และ
จติวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีน  ตลอดจนความพงึพอใจในการจดัการเรยีนการสอน 
 3.  เพื่อศกึษาผลของทกัษะพืน้ฐานการเรยีนรูแ้ละกระบวนการเรยีนรูท้ีม่ต่ีอลกัษณะการ
เรยีนรูแ้บบนําตนเองของผูเ้รยีน 
 
 

ความสาํคญัของการวิจยั 
1.  ไดร้ปูแบบการเรยีนการสอนวชิาเคมทีีเ่น้นกระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง 
2.  เป็นแนวทางการสอนเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพทางการเรยีนของผูเ้รยีนใหเ้กดิลกัษณะการ  

เรยีนรูแ้บบนําตนเอง  มจีติวทิยาศาสตร ์ และเกดิการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง  
3.  เป็นแนวทางการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัซึง่จะชว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิ 

การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
4. เป็นแนวทางใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาตนเองในการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นกระบวนการเรยีนรู ้

แบบนําตนเองและสามารถขยายผลไปใชใ้นการเรยีนวชิาอื่นต่อไป 
 
 

ขอบเขตของการวิจยั 
เน้ือหาวชิาเคมทีีใ่ชป้ระกอบการสอนในการวจิยั เป็นวชิาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรท์ีจ่ดัให้

นกัศกึษาทุกคนของคณะวชิาคหกรรมศาสตรต์อ้งเรยีนในรายวชิาเคม ีรหสัวชิา 13 – 020 - 102   
หลกัเคม ี1 (Principle Chemistry 1)  ซึง่เป็นเน้ือหาภาคทฤษฎ ี จาํนวน 3 หน่วยกติ  ใชเ้วลาเรยีน 
3 คาบต่อสปัดาห ์ รวม 54 คาบ ใน 18 สปัดาห ์ การวจิยัครัง้น้ีไดก้ําหนดเน้ือหาตามความเหมาะสม
ของผูเ้รยีน และคําอธิบายลกัษณะรายวชิาของหลกัสูตรคณะวชิาคหกรรมศาสตร์ของมหาวทิยาลยั
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เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ  พระนครใต้  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  ซึ่งเลือกเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง   
 
 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
1.  รปูแบบการเรยีนการสอนวชิาเคมทีีเ่น้นกระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง  หมายถงึ  

แนวทางการจดัการเรยีนการสอนวชิาเคมทีี่ผูว้จิยัพฒันาขึน้โดยการผสมผสานแนวคดิของ โนลส ์
(Knowles.  1975)  โกรว ์(Grow.  1996)  และบอลฮุยส ์(Bolhuis.  2003)  เพื่อพฒันาผูเ้รยีนใหม้ี
ลกัษณะของการเป็นผูเ้รยีนรูแ้บบนําตนเอง  โดยเป็นผูร้เิริม่การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ใหผู้เ้รยีนมอีสิระ
ในการวางแผนดาํเนินกจิกรรมการเรยีนการสอนใหบ้รรลุเป้าหมาย  กาํหนดวธิใีนการประเมนิผลงาน 
และควบคุมตนเองใหป้ฏบิตัติามสญัญาการเรยีน  และพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูม้ลีกัษณะการเรยีนรู้
แบบนําตนเองในทีส่ดุ  ซึง่ประกอบดว้ย การเรยีนการสอน 3 ขัน้ตอน  คอื 

ขัน้ตอนที ่1  การดําเนินการก่อนการเรยีน  เป็นการเตรยีมความพรอ้มดว้ยกจิกรรม 
ปฐมนิเทศ  ตรวจวนิิจฉยัทกัษะทีจ่าํเป็นในการเรยีนรู ้และกาํหนดเกณฑใ์นการประเมนิผลการเรยีนรู ้

ขัน้ตอนที ่2  กระบวนการเรยีนการสอนตามรปูแบบ  เป็นการเรยีนการสอนทีป่ระกอบดว้ย
กจิกรรม 6 ขัน้ และมกีารปรบัเปลีย่นบทบาทของผูส้อนและผูเ้รยีนเป็นลาํดบั ดงัน้ี 

   ขัน้ที ่1  เพิม่พลงัแรงใจ (encouragement) หมายถงึ การเพิม่แรงจูงใจผูเ้รยีนโดยใช้
สถานการณ์ตามสภาพจรงิในสงัคมและชวีติประจาํวนัเพือ่นําเขา้สูบ่ทเรยีนเคมทีีเ่น้นการใชป้ระโยชน์    

   ขัน้ที ่2  เสรมิสรา้งกลยุทธ ์(strategies)  หมายถงึ การเสรมิทกัษะทีจ่าํเป็นในการหา
ความรูแ้ก่ผูเ้รยีน ดว้ยการฝึกดา้นการอา่น คดิวเิคราะห ์เขยีน และการมสีว่นรว่มในการเรยีนรู ้  

   ขัน้ที ่3  ปลูกฝงันิสยั (growing in habit) หมายถงึ การฝึกใหผู้เ้รยีนรเิริม่การเรยีนรูด้ว้ย
การวนิิจฉยัและกาํหนดเรือ่งทีจ่ะเรยีน  กําหนดจุดมุง่หมายในการเรยีน วางแผนดาํเนินการเรยีน หา
แหล่งวทิยากรในการเรยีนรู ้และรูว้ธิกีารประเมนิผล  

   ขัน้ที ่4  ถ่ายทอดความรู ้(transfer knowledge)  หมายถงึ การใหผู้เ้รยีนรายงานผลงาน
หรอืสิง่ทีไ่ดค้น้ควา้ และรบัฟงัความคดิเหน็ของเพือ่น   

   ขัน้ที ่5  สะทอ้นความคดิ (reflection) หมายถงึ การใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็ต่อการ
ปฏิบตัิงานของตนเอง หาจุดอ่อน จุดแข็งของความสามารถทางการเรียนของตน เสนอวิธีการ
ปรบัปรงุตนเอง แลว้บนัทกึในสญัญาการเรยีน 

   ขัน้ที ่6  ประเมนิการเรยีนรู ้(learning assessment)  หมายถงึ  การตดัสนิผลการเรยีน
จากกระบวนการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิดว้ยวธิกีาร 1) สงัเกตพฤตกิรรมการเรยีน  2) ผลงาน 3) ผล
การบนัทกึการปฏบิตักิารตามสญัญาการเรยีน  แลว้ใหผู้เ้รยีนจดัทาํเป็นแฟ้มสะสมผลงาน 

มกีารปรบัเปลีย่นบทบาทของผูส้อนและผูเ้รยีนเป็น 4 ลาํดบั คอื 
    1.  ผูส้อนเป็นผูม้อีาํนาจตามบทบาท (authority, coach)   ผูเ้รยีนปฏบิตัติาม (dependent)     

               2.  ผูส้อนใหแ้รงจงูใจ ชีนํ้า (motivator, guide)   ผูเ้รยีนใหค้วามสนใจ (interested) 
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                3.  ผูส้อนเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก (facililator)   ผูเ้รยีนมสีว่นเกีย่วขอ้ง (involved) 
                4.   ผูส้อนใหค้าํปรกึษา แนะนํา (consultant, delegator)  ผูเ้รยีนเป็นผูเ้รยีนรูแ้บบนําตนเอง 
(self – directed) 

ขัน้ตอนที ่3  การประเมนิผลตามรปูแบบ  เป็นการสรุปผลการจดัการเรยีนการสอนตาม
รปูแบบโดยพจิารณา 2 ประการ กล่าวคอื 

   1.  แฟ้มสะสมผลงานของนกัศกึษา ซึง่เกบ็รวบรวมผลงานและประเมนิผลการเรยีนรู ้
   2.  รายงานแนวทางการพฒันาการเรยีนรูแ้บบนําตนเองของผูเ้รยีน โดยผูส้อนนําผล

การประเมนิมาจดัทาํขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันาผูเ้รยีนวชิาเคมแีบบการนําตนเองต่อไป 
2.  ทกัษะพืน้ฐานการเรยีนรู ้ หมายถงึ  ความสามารถในการเรยีนรูด้า้นการอ่าน คดิ

วเิคราะห ์และเขยีน ซึง่ตรวจวนิิจฉยัดว้ยแบบวดัทกัษะพืน้ฐานการเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ เพื่อคน้หา
ขอ้บกพร่องในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนดา้นการ อ่าน คดิวเิคราะห ์เขยีน และนําผลการวดัมาจําแนก
ผูเ้รยีนเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มทีม่ทีกัษะสงู และกลุ่มทีม่ทีกัษะตํ่า โดยใชเ้ปอรเ์ซน็ไทลท์ี ่50 เป็นเกณฑ ์
 3.  ลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง  หมายถงึ  พฤตกิรรมของผูเ้รยีนทีม่คีวามพรอ้มใน
การเรยีนรู ้ 8  ดา้น คอื  การเปิดโอกาสต่อการเรยีนรู ้ มโนมตขิองตนเองดา้นการเป็นผูเ้รยีนทีม่ี
ประสทิธภิาพ  มคีวามคดิรเิริม่และเรยีนรูแ้บบนําตนเอง  การยอมรบัในสิง่ที่เกดิขึน้จากการเรยีนรู้
ของตนเอง  มคีวามรกัในการเรยีน  มคีวามคดิสรา้งสรรค ์ มองอนาคตในแงด่ ี สามารถใชท้กัษะการ
เรยีนรูแ้ละทกัษะการแกป้ญัหา   ซึ่งวดัไดจ้ากแบบวดัความพรอ้มในการเรยีนรูแ้บบนําตนเองของ 
กกูลเิอลมโิน (Guglielmino,  1977)  
   4.  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  หมายถงึ  ผลการเรยีนทีเ่กดิจากการวดัความรูใ้นเน้ือหา 
วชิาหลกัเคม ี1  ของผูเ้รยีนทีเ่รยีนตามรูปแบบการเรยีนการสอน ซึ่งประเมนิจากแบบทดสอบที่
ผูว้จิยัสรา้งขึน้   
   5.  จติวทิยาศาสตร ์ (scientific mind)  หมายถงึ  ลกัษณะนิสยัทีค่าดหวงัว่าผูเ้รยีนจะ
พฒันาขึน้ในดา้นต่างๆ และความรูส้กึทีผู่เ้รยีนมต่ีอการจดัการเรยีนการสอนวชิาเคมทีีเ่น้นกระบวน 
การเรยีนรูแ้บบนําตนเอง อนัไดแ้ก่   ความสนใจใฝรู่ ้ ความรบัผดิชอบ  การแสดงความคดิเหน็และ
ใจกว้างยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น  ทํางานร่วมกบัผูอ้ื่นอย่างสรา้งสรรค์  มคีวามสงสยัและ
กระตอืรอืรน้ทีจ่ะหาคาํตอบ  เหน็คุณค่าและประโยชน์ของเคมใีนชวีติประจาํวนัและในวชิาชพี  เรยีน
และเขา้รว่มกจิกรรมอยา่งสนุกสนาน  ตระหนกัในคุณและโทษของการใชเ้ทคโนโลย ี เลอืกใชว้ธิกีาร
ทางวทิยาศาสตรใ์นการคดิและปฏบิตั ิ ผูว้จิยัสรา้งเป็นแบบวดัมาตราสว่นประเมนิคา่  5  ระดบั 
             6.  ความพงึพอใจของผูเ้รยีน  หมายถงึ  ความรูส้กึของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอรปูแบบการจดัการ
เรยีนการสอนวชิาหลกัเคม ี1 ในประเดน็เกีย่วกบัการจดักระบวนการเรยีนการสอน และการประเมนิ 
ผล   ซึง่ประเมนิจากแบบสอบถามแสดงความคดิเหน็ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้  

 7.  ประสทิธภิาพของรปูแบบการเรยีนการสอน  หมายถงึ  ผลทีเ่กดิจากการใชร้ปูแบบ
การเรยีนการสอนโดยพจิารณาจากเกณฑต่์อไปน้ี 
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     7.1  ผลต่างของคะแนนก่อนและหลงัการทดลองของการประเมนิลกัษณะการเรยีนรู้
แบบนําตนเอง  การทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และการวดัจติวทิยาศาสตร์ของผูเ้รยีนกลุ่ม
ทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิ และผลการจดักระทําทางการวจิยัมคี่าขนาด
อทิธพิล (effect size) ไมน้่อยกวา่  0.50  
     7.2  คะแนนก่อนและหลงัการทดลองของการประเมนิลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง  
การทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และการวดัจติวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีนกลุ่มทดลองมนีัยสําคญั
ทางสถติ ิและผลการจดักระทาํทางการวจิยัมคีา่ขนาดอทิธพิลไมน้่อยกวา่  0.50 
     7.3  คะแนนความพงึพอใจของผูเ้รยีนกลุ่มทดลองทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนตาม
รปูแบบอยูใ่นระดบัมาก 
     7.4  ค่าขนาดอทิธพิล (effect size)  หมายถงึ  ค่าบ่งชีถ้งึปรมิาณการสง่ผลของการใช้
รปูแบบการเรยีนการสอนทีม่ต่ีอตวัแปรตาม  ในการวจิยัครัง้น้ี คอื ลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง  
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  และจติวทิยาศาสตร ์ ถา้มคี่าอทิธพิลสงูแสดงว่า รปูแบบการเรยีนการสอน
มปีระสทิธิภาพ   คํานวณได้จากผลต่างของคะแนนระหว่างค่าเฉลี่ยหลงัการทดลองกบัก่อนการ
ทดลอง หารด้วยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนก่อนการทดลอง  หรือจากผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม หารด้วยค่าส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนจากกลุ่มควบคุม  
 
 

สมมติุฐานของการวิจยั 
บลมู (Bloom.  1956 : 53) ไดก้ล่าวไวว้่า “ ผูท้ีไ่ดร้บัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูจะสามารถ

เพิม่เจตคติต่อวชิานัน้ไปในทางบวกและในทางกลบักนั เจตคติทางบวกก็จะช่วยทําใหผ้ลสมัฤทธิ์
สงูขึ้นดว้ย”  และบลูมยงัไดส้รุปอกีว่า ความรูห้รอืผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมคีวามสมัพนัธก์บัเจตคต ิ
(Bloom.  1956 : 53)  นอกจากน้ี นิตยา  สาํเรจ็ผล (2547 : 49)  กล่าวถงึคุณลกัษณะของผูเ้รยีนรู้
แบบนําตนเองวา่  เป็นผูม้เีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนรู ้เหน็คุณคา่และมคีวามสขุในการเรยีนรู ้ และการ 
มทีกัษะการเรยีนรู้จะส่งผลต่อความสามารถและแรงจูงใจที่จําเป็นสําหรบัการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ทกัษะการเรยีนรูถ้อืเป็นเครื่องมอืแก่ผูเ้รยีนใหบ้รรลุจุดมุง่หมายในการเรยีน และเป็นสิง่สาํคญัในการ
ทาํใหเ้กดิพืน้ฐานทีด่สีาํหรบัผูเ้รยีนในการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง (Knapper and Cropley.  2000 : 
134 -137)  กลยุทธท์ีส่าํคญัในการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง ไดแ้ก่  การมปีฏสิมัพนัธก์บัเพื่อนๆ ไดด้ ีมี
การวางแผนการเรยีนรูข้องตนเอง มคีวามสามารถในการวเิคราะหค์วามตอ้งการในการเรยีนรู ้การ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูและนําผลของการคน้พบต่างๆ ไปใชอ้ยา่งเหมาะสม (Knowles. 1975) มแีรงจงูใจ
ภายใน  รูจ้กัประเมนิตนเอง  เปิดกวา้งต่อสถานการณ์  มกีารยดืหยุน่ (Skager.  1978)   การศกึษา
แบบนําตนเองน้ีเป็นสิง่ที่สามารถสอนให้ผู้เรยีนเกิดการเรยีนในลกัษณะน้ีได้ (Hersey and 
Blanchard.  1996)  จากแนวคดิดงักล่าว  ทาํใหผู้ว้จิยัเหน็ว่า ลกัษณะของผูเ้รยีนรูแ้บบนําตนเอง
เป็นลกัษณะทีพ่งึประสงคใ์หเ้กดิกบัผูเ้รยีน ซึ่งตรงกบัจุดมุ่งหมายในการจดัการศกึษาของไทยตาม
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พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542  กระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเองน้ีสามารถทาํให้
เกดิขึน้ได ้ และผูเ้รยีนรูแ้บบนําตนเองน่าจะมทีกัษะในการเรยีนรูว้ชิาต่างๆ  โดยเฉพาะวชิาเคมไีด้
อย่างเขา้ใจ  มกีลยุทธ์ในการเรยีน มแีผนการเรยีนรู ้ และรูจ้กัปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ไดเ้ป็น
อยา่งด ี เกดิประสทิธผิลในการเรยีนทีด่ ี มกีารใฝรู่ ้ และเหน็คุณค่าสิง่ทีเ่รยีน กน่็าจะสง่ผลถงึเจตคติ
ในการเรยีนวทิยาศาสตรห์รอืมจีติวทิยาศาสตรไ์ด ้ผูว้จิยัจงึตัง้สมมตุฐิานการวจิยัในครัง้น้ีวา่ 
 

1. รปูแบบการเรยีนการสอนวชิาเคมทีีเ่น้นกระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเองน้ีม ี           
ประสทิธภิาพทําใหผู้เ้รยีนมลีกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเองได ้ โดยมคี่าขนาดอทิธพิลไมน้่อยกว่า 
0.50 

2. ผูเ้รยีนทีไ่ดร้บัการสอนตามรปูแบบการเรยีนการสอนทีเ่น้นกระบวนการเรยีนรูแ้บบนํา 
ตนเองมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคม ีและจติวทิยาศาสตร์หลงัการเรยีนสูงกว่าก่อนการเรยีน  
และสงูกวา่กลุ่มควบคุม 
 3.  ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจในรปูแบบการเรยีนการสอนวชิาเคมทีีเ่น้นกระบวนการเรยีนรู ้
แบบนําตนเองอยูใ่นระดบัมาก 
 4.  ผูเ้รยีนทีม่รีะดบัทกัษะพืน้ฐานการเรยีนรู ้และกระบวนการเรยีนรูแ้ตกต่างกนัจะมลีกัษณะ
การเรยีนรู้แบบนําตนเองแตกต่างกนั   และเกิดปฏิสมัพนัธ์ระหว่างทกัษะพื้นฐานการเรยีนรู้กบั
กระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง 

 
 
 

 



บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
การวจิยัเพื่อพฒันารูปแบบการเรยีนการสอนวชิาเคมทีี่เน้นกระบวนการเรยีนรู้แบบนํา

ตนเองของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรน้ีี  ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสาร งานวจิยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งนําเสนอ
ตามลาํดบั  ดงัน้ี 

1.  การเรยีนรูแ้บบนําตนเอง 
    1.1   ประวตัแิละความเป็นมาของการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง 
    1.2   ความหมายของการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง 
    1.3   แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง 

                1.4   ความสาํคญัของการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง 
     1.5   ลกัษณะของการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง 
                1.6   องคป์ระกอบของการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง 
     1.7   ทกัษะทีจ่าํเป็นสาํหรบัการเป็นผูเ้รยีนรูแ้บบนําตนเอง 

    1.8   กระบวนการเรยีนรูโ้ดยวธิกีารเรยีนรูแ้บบนําตนเอง 
                1.9   บทบาทของผูส้อนและผูเ้รยีนในการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง 
    1.10  การประเมนิตามสภาพจรงิและการสะสมผลงาน 

   1.11  งานวจิยัเกีย่วกบัการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง 
2.  แนวคดิการพฒันาการจดัการเรยีนการสอน 
    2.1   ความหมายของการเรยีนการสอน (instruction) 
    2.2   หลกัการจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั (student – centered 

instruction) 
    2.3   การพฒันารปูแบบการเรยีนการสอน  (instructional model) 
    2.4   แนวคดิและงานวจิยัเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนวขิาเคม ี
           2.5.1  สภาพการจดัการเรยีนการสอนวชิาเคม ี
           2.5.2  การเรยีนการสอนวชิาเคมกีบัจติวทิยาศาสตร ์
           2.5.3  งานวจิยัทีเ่กีย่วกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมแีละจติวทิยาศาสตร ์
สรปุแนวคดิรปูแบบการเรยีนการสอนวชิาเคมทีีเ่น้นกระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง 

1.  การเรียนรู้แบบนําตนเอง 
 1.1  ประวติัและความเป็นมาของการเรียนรู้แบบนําตนเอง 
 การเรยีนรูแ้บบนําตนเอง (self – directed learning)   นบัว่ามปีระวตัทิีไ่ดร้บัความสนใจ
อนัยาวนาน ดงัสมยัพุทธกาลสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ทรงตรสัรูไ้ดด้ว้ยพระองคเ์อง กเ็ป็นการ
เรยีนรูแ้บบนําตนเอง (นนัทกาญจน์  ชนิประหษัฐ.์  2544 : 3)  ซึง่สมยัโบราณการเรยีนดว้ยตนเอง 
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(self study) ของนกัปรชัญาชาวกรกี  เช่น  Socretes,  Plato และ  Aristotle  เป็นผูม้ชีื่อเสยีง  มี
ความรู ้เป็นที่ยอมรบัของคนทัว่โลกกเ็น่ืองมาจากการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง หรอืบุคคลทางประวตั ิ
ศาสตรค์นอื่นๆ เช่น  Alexander the Great , Julius Caesar , Erasmus และ Descartes  กเ็ป็นผู้
เรยีนรูแ้บบนําตนเอง จะเหน็ไดว้่า การเรยีนรูแ้บบนําตนเองมมีานานและมคีวามสําคญัมากในสมยั
โบราณซึ่งยงัไม่มรีะบบการจดัการศกึษา  แมก้ระทัง่ประเทศต่างๆ ที่ไม่มสีถาบนัจดัการศกึษาใน
ระบบ (formal education)  ประชาชนจาํนวนมากกจ็ะเรยีนรูด้ว้ยตวัของเขาเอง (Hiemstra. 1994) 
นักการศึกษาเป็นจํานวนมากให้ความสนใจเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบนําตนเอง เริ่มจากการจัด
การศึกษาผู้ใหญ่จนนํามาใช้อย่างกว้างขวางในปจัจุบัน  กูกลิเอลมิโน ลองและฮีมสตรา 
(Guglielmino, Long, and Hiemstra.  2004 : 1 - 12)  ไดก้ล่าวถงึประวตัขิองการเรยีนรูแ้บบนํา
ตนเองทีเ่กดิขึน้ในอเมรกิาว่า  บรรยากาศของการศกึษาดว้ยตนเอง (self – education)  ไดร้เิริม่ขึน้
ตัง้แต่สมยัทีอ่เมรกิายงัเป็นอาณานิคม ผูส้นใจมทีัง้เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มทีร่่วมกนัศกึษา ดว้ย
เรื่องทีอ่ยู่ในความสนใจไดแ้ก่  ขอ้ความในคมัภรีไ์บเบลิ และศาสนาอื่นๆ วรรณคดทีีย่ ิง่ใหญ่ การทํา
ฟารม์ การทาํสวน การซ่อมบา้น ภาษา และศลิปะพืน้บา้น เป็นตน้  สมยันัน้หนงัสอืถอืเป็นสมบตัทิีม่ ี
คุณคา่มกีารซือ้ขายกนัในนิคม  การอ่านหนงัสอืถอืเป็นขัน้พืน้ฐานของการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง  ผูม้ี
ฐานะสว่นใหญ่จะมหีอ้งสมุดขนาดใหญ่เป็นแหล่งคน้ควา้สว่นตวั  ในปี 1673  โรเบริต์  คนี (Robert  
Keayne) ไดบ้รจิาคหนังสอืจํานวนหน่ึงใหก้บัประชาชนชาวบอสตนัเป็นผลใหผู้อ้ื่นไดบ้รจิาคตาม  
เขาไดร้วบรวมหนังสอืและจดัสถานทีใ่หส้าธารณชนมาใชป้ระโยชน์   ต่อมาปี 1731  เบนจามนิ  
แฟรนคลนิ (Benjamin  Franklin) ไดก่้อตัง้สมาคมหอ้งสมุดของฟิลาเดลเฟีย มอีาสาสมคัรช่วยกนั
จดัหาหนังสือให้สมาชิกได้ใช้ประโยชน์   หนังสอืสมยัแรกๆ ของคนอเมรกินัในยุคนัน้เป็นเรื่อง
เกี่ยวกบัการเกษตร  ยา  กฎหมาย และการปกครอง ซึ่งเป็นสิง่ที่เขาสนใจต้องการความรู้อย่าง
จรงิจงัดว้ยตนเอง ในศตวรรษที ่19  ไดม้กีารศกึษาเกีย่วกบัการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง  โดยปี ค.ศ. 
1840  ครลิ (Crail) ไดต้พีมิพเ์อกสารเกีย่วกบัการพยายามศกึษาดว้ยตนเองของประชาชนทัว่ไป  
ขณะทีป่ระเทศองักฤษ  ปี 1859  สไมล ์(Smiles)  ไดต้พีมิพห์นงัสอืเรื่อง “self – help”  ซึง่เป็นการ
ยกยอ่งคุณคา่ของการพฒันาบุคคลดว้ยตนเอง    

นักการศึกษาหลายท่านได้นําเสนอผลงานเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบนําตนเอง  อาท ิ 
(Candy.  1991 : 26 - 32;  Guglielmino,  Long, and Hiemstra.  2004 : 1 – 12 และ นนัทกาญจน์  
ชนิประหษัฐ.์  2544 : 4 – 5, 12) 
 ฮลู (Houle.  1961)  ไดศ้กึษาเหตุผลของการเขา้ร่วมโปรแกรมการศกึษาผูใ้หญ่  โดย
สมัภาษณ์นกัศกึษาผูใ้หญ่  22  คน  และจดัแบ่งคนเหล่าน้ีออกเป็น 3 ประเภท คอื  (1) ผูเ้รยีนทีม่ี
จุดมุง่หมายเฉพาะในการเรยีน เช่น ตอ้งการวุฒบิตัร  (2) ผูเ้รยีนทีส่นใจกจิกรรม ตอ้งการมสีว่นรว่ม
ในสงัคม  (3) ผูเ้รยีนเพื่อการเรยีนรู ้เขา้ใจถงึการเรยีนรู ้  และภายหลงัการทาํวจิยั เขาไดส้รุปว่า ใน
กลุ่มหลงัสดุคลา้ยคลงึกบัผูท้ีเ่รยีนรูแ้บบนําตนเอง  
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 โนลส ์(Knowles.  1975) ไดศ้กึษาเรือ่ง กระบวนการเรยีนการสอนแบบการนําตนเอง และ
เขยีนหนงัสอืเรื่อง “Self – directed Learning”  ซึง่ใหค้าํนิยามพืน้ฐานและสมมุตฐิานเกีย่วกบัการ
เรยีนรูแ้บบนําตนเองทีเ่ป็นแนวทางใหก้บังานวจิยัอื่นๆ ตามมา 
   กูกลเิอลมโิน (Guglielmino. 1977)  ไดส้รา้งแบบวดัความพรอ้มในการเรยีนรูแ้บบนํา
ตนเอง (Self – directed Learning Readiness Scale) เรยีนยอ่ๆ วา่  SDLRS 

ทฟั (Tough.  1979) ไดว้เิคราะหก์จิกรรมการสอนเพื่อการนําตนเอง (Self – directed 
Teaching) และไดเ้ขยีนหนงัสอืชื่อ “The Adult’s Learning Projects”   
            สเปียร ์และ มอคเกอร ์(Spear and Mocker.  1984) ไดท้าํการวจิยัเกีย่วกบัการแสดงให้
เหน็ถงึความสาํคญัทีจ่ะเขา้ใจสภาวะสิง่แวดลอ้มของผูเ้รยีนในการสง่เสรมิการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง 
 ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1977  ลอง (Long) และผูร้ว่มงาน ไดจ้ดัประชุมสมัมนานานาชาตเิกีย่วกบั
การเรยีนรูแ้บบนําตนเอง ผลจากการประชุมทาํใหเ้กดิงานวจิยั และความพยายามในการสรา้งทฤษฎ ี
โดยนกัวจิยัทัว่โลก  การจดัประชุมดงักล่าวยงัคงดาํเนินอยูจ่นถงึปจัจุบนั 
 สาํหรบัประเทศไทย คาํวา่  “Self – directed Learning”  มผีูนํ้ามาแปลเป็นภาษาไทยไว ้
หลายคํา เช่น  การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง  การเรยีนรูโ้ดยการนําตนเอง  การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  
การเรยีนรูโ้ดยพึง่ตนเอง  การชีนํ้าตนเอง  และการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง เป็นต้น  มนีักการศกึษา
หลายทา่นทีท่าํการวจิยัเกีย่วกบัการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง  เริม่จาก นรนิทร ์ บุญช ู(2532) ไดศ้กึษา 
ลกัษณะการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองของนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง  โดยนําแบบวดั SDLRS  
ของ กกูลเิอลมโิน (1977) มาแปลและเรยีบเรยีงเป็นภาษาไทย แลว้นํามาวเิคราะหอ์งคป์ระกอบและ 
ทดลองใชก้บันกัศกึษาไทยไดค้า่ความเชื่อมัน่ 0.84   หลงัจากนัน้มกีารนําแบบวดั SDLRS น้ีไปใช ้
วดัลกัษณะความพรอ้มในการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองกบักลุ่มตวัอยา่งอื่นในทุกระดบัการศกึษา มทีัง้ 
ในระบบและนอกระบบโรงเรยีน ทัง้นักศกึษาและผูป้ฏบิตัิงาน อาท ิระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
ทองคํา  จติรอามาตย์ (2540)    ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย จุฑารตัน์  วบิูลย์ผล (2539)    
คณาพร  คมสนั (2540) และ สอ่งหลา้  เทพเชาวน์ะ (2534)  ประเภทอาชวีศกึษา  สุภมาส  ทองใส 
(2535) และ ศศธิร  กุลสริสิวสัดิ ์(2537)  กลุ่มพยาบาล นฤมล  เถื่อนมา (2539)  วไิลพร  มณีพนัธ ์
(2539)  และ สุนนัทา  สุวรรณศลิป์ (2543)    ระดบัอุดมศกึษา  พทิกัษ์  อกัษร (2540)  ชยัฤทธิ ์ 
โพธสิุวรรณ (2541)  และ ครีบีูน จงวุฒเิวศย ์(2546)   สําหรบัตวัแปรที่เกี่ยวขอ้งไดแ้ก่ ปจัจยัส่วน
บุคคลและสภาพแวดล้อมในการทํางาน  รูปแบบการเรยีนการสอนในวชิาภาษาองักฤษ และ การ
เรยีนจากโมดูล  งานวจิยัต่างประเทศกม็กีารนําแบบวดั SDLRS ของกูกลเิอลมโินไปใชห้ลายงาน
เชน่กนัซึง่ไดก้ล่าวไวใ้นงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 นอกจากน้ี มกีารศกึษาลกัษณะการเรยีนแบบนําตนเองโดยวธิวีจิยัเชงิคุณลกัษณะ เช่น  
สมคดิ   อสิระวฒัน์ (2539)  ไดศ้กึษาลกัษณะการเรยีนรูด้ว้ยตนเองของคนไทย    และในปี 2541  
ได้ศกึษาลกัษณะการอบรมเลี้ยงดูของคนไทยในชนบทซึ่งมผีลต่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง   ลาวลัย ์
ทองมนต ์(2541) ไดเ้ปรยีบเทยีบลกัษณะการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองระหว่างครนูกัวจิยัและครทูีไ่ม่
เป็นนกัวจิยัโดยใชว้ธิวีจิยัเชงิปรมิาณและวธิวีจิยัเชงิคุณภาพ ตามแนวคดิและเครือ่งมอืของกกูลเิอลมโิน  
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1.2  ความหมายของการเรียนรู้แบบนําตนเอง 
นกัการศกึษาหลายทา่นไดใ้หค้วามหมายเกีย่วกบัการเรยีนรูแ้บบนําตนเองไว ้ดงัน้ี 
ทฟั (Tough.  1971 : 114)  ไดก้ล่าวถงึการเรยีนรูแ้บบนําตนเองว่า เป็นการเรยีนโดย

เจตนา จงใจ  ตัง้ใจทีจ่ะเรยีนรู ้และจะเกดิขึน้เมื่อคนใดคนหน่ึงผกูพนัและมุ่งมัน่กบัการเรยีนเรื่องใด
เรือ่งหน่ึงอยา่งต่อเน่ือง พรอ้มกบัมกีารวางแผนการเรยีนของตนเองดว้ย   

โนลส ์(Knowles.  1975 : 18) ไดใ้หค้วามหมายของการเรยีนรูแ้บบนําตนเองว่า  เป็น
กระบวนการคดิรเิริม่การเรยีนเอง  โดยวนิิจฉัยความตอ้งการในการเรยีนของตน กําหนดเป้าหมาย
และสือ่การเรยีน ตดิต่อกบับุคคลอื่น หาแหล่งความรู ้เลอืกใชยุ้ทธวธิกีารเรยีนรู ้เสรมิแผนการเรยีนรู ้ 
และประเมนิผลการเรยีนของตน  ดว้ยความรว่มมอืช่วยเหลอืจากผูอ้ื่นหรอืไมก่ไ็ด ้ซึง่ผูเ้รยีนสามารถ
เรยีนไดด้กีวา่ทีจ่ะใหผู้อ้ื่นรเิริม่การเรยีนให ้เพราะผูเ้รยีนจะมจุีดหมายชดัเจนและมแีรงจงูใจสงู  เรยีน
อย่างตัง้ใจ สามารถใชป้ระโยชน์จากการเรยีนรูไ้ด ้ สามารถพฒันาความเป็นตวัของตวัเอง  มคีวาม
เป็นอสิระในการเรยีน  และจะมคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองเพิม่ขึน้เรื่อยๆ  นอกจากน้ี การเรยีนรูแ้บบ
นําตนเองจะทําใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาความสามารถใหส้อดคลอ้งกบัระบบการศกึษาใหม่ หลกัสตูรใหม ่
หอ้งเรยีนแบบเปิด ศูนยบ์รกิารทางวชิาการ การศกึษาอย่างอสิระ การจดัโปรแกรมการเรยีนใหก้บั
บุคคลภายนอก  มหาวทิยาลยัเปิด  ทําใหผู้เ้รยีนสามารถดํารงชวีติอยู่ในสงัคมทีม่กีารเปลีย่นแปลง
อยูต่ลอดเวลา  ดงันัน้ การเรยีนรูแ้บบนําตนเองจงึเป็นกระบวนการต่อเน่ืองตลอดชวีติ (A Lifelong 
Process) (Knowles. 1975 : 14 - 15) 

สเคเจอร ์(Skager.  1978 : 13 – 14)  ใหค้วามหมายของการเรยีนรูแ้บบนําตนเองว่า เป็น
การพฒันาการเรยีนรู ้ ประสบการณ์การเรยีน  ความสามารถในการวางแผน  การปฏบิตัแิละการ
ประเมนิผลของกจิกรรมการเรยีน  ทัง้ในลกัษณะทีเ่ป็นเฉพาะบุคคลและในฐานะเป็นสมาชกิของกลุ่ม
การเรยีนรว่มกนั 

กรฟิฟิน (Griffin.  1983 : 153)  สรุปว่า การเรยีนรูแ้บบนําตนเองคอื วธิกีารเรยีนรูแ้ละ
วธิกีารสอนที่กระตุ้นใหผู้เ้รยีนมสี่วนร่วมในกระบวนการเรยีนรูด้้วยตนเอง โดยแสดงพฤติกรรมที่
หลากหลาย ทาํใหผู้เ้รยีนตอ้งควบคุมการเรยีน และทาํความเขา้ใจเน้ือหาดว้ยตนเอง 

บรคูฟิวด ์(Brookfield.  1984 : 61 )  อธบิายว่า การเรยีนรูแ้บบนําตนเอง คอื การเป็นตวั
ของตวัเอง การมคีวามเป็นอสิระแยกตวัอยูค่นเดยีว  เป็นบุคคลทีเ่รยีนโดยอาศยัความช่วยเหลอืจาก
แหล่งภายนอกน้อยทีส่ดุ และตนเองคอื ผูค้วบคุมการเรยีนรู ้

แคนดี ้(Candy.  1991 : 6 – 23)  ไดว้เิคราะหแ์นวความคดิเกีย่วกบัการเรยีนรูแ้บบนํา
ตนเองว่า ประกอบดว้ย 2 มติ ิคอื  มติขิองกระบวนการ (process) ว่า เป็นวธิกีารจดัการเรยีนการ
สอนใหผู้เ้รยีนพฒันาตนไปสู่การเป็นผูเ้รยีนรูแ้บบนําตนเอง  และมติขิองผลผลติ (product) คอื 
ลกัษณะของผูเ้รยีนรูแ้บบนําตนเอง 

สมคดิ  อสิระวฒัน์ (2539 : 4)  ไดใ้หค้วามหมายของการเรยีนรูแ้บบนําตนเองว่า เป็นการ
เรยีนทีผู่เ้รยีนเป็นผูร้เิริม่ โดยอาศยัความช่วยเหลอืจากผูอ้ื่นหรอืไม่กไ็ด ้ ผูเ้รยีนจะวเิคราะหค์วาม
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ต้องการในการเรยีนรู ้กําหนดเป้าหมายในการเรยีน  แจกแจงแหล่งขอ้มูลในการเรยีนรู ้ คดัเลอืก
วธิกีารเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม และประเมนิผลการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง   

สมบตั ิ สุวรรณพทิกัษ์ (2543 : 7)  ไดใ้หค้วามหมายของการเรยีนรูแ้บบนําตนเองว่า เป็น
กระบวนการแสวงหาความรูใ้หม่ ๆ และการพฒันาทกัษะที่ผูเ้รยีนจดัการเรยีนดว้ยตนเอง โดยรบั
ความชว่ยเหลอืแนะนําและสนบัสนุนจากผูอ้ื่น เชน่ เพือ่น หรอืคร ู และใหค้วามคดิเหน็ว่า การเรยีนรู้
แบบนําตนเองน้ีผูเ้รยีนจะไดท้ํากจิกรรมการเรยีนร่วมกบัผูอ้ื่นอย่างหลากหลาย เช่น ครูผูส้อน ผูใ้ห้
คาํแนะนํา วทิยากร และเพือ่น 

กล่าวโดยสรุปไดว้่า การเรยีนรูแ้บบนําตนเอง หมายถงึ การทีผู่เ้รยีนเป็นผูร้เิริม่การเรยีน
ด้วยตนเอง โดยมกีารวเิคราะห์ความต้องการสิง่ที่จะเรยีน  มวีธิกีารเลอืกและแสวงหาความรู ้ มี
กระบวนการเรยีนรู ้ไดแ้ก่  การกําหนดเป้าหมายการเรยีน  การวางแผนการเรยีน  การคน้หาและ
เลอืกแหล่งการเรยีนรู ้ทัง้บุคคลและวทิยาการ สื่อต่างๆ  มทีกัษะการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น  ทกัษะการ
ตดัสนิใจ และสามารถประเมนิผลการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  มทีกัษะการจดัการเรยีนดว้ยตนเอง โดย
อาจไดร้บัความช่วยเหลอืแนะนําและสนับสนุนจากผูอ้ื่น เช่น เพื่อน หรอืครู  ซึ่งการเรยีนรูแ้บบนํา
ตนเองประกอบดว้ย 2 มติ ิคอื  มติขิองกระบวนการ (process)  และมติขิองผลผลติ (product)    

 
 

1.3  ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้แบบนําตนเอง 
ทฤษฎกีารเรยีนรู ้เป็นแนวคดิทีไ่ดร้บัการยอมรบัว่าสามารถใชอ้ธบิายลกัษณะของการเกดิ

เรยีนรู ้หรอืการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมได ้ ซึ่งรูปแบบการเรยีนการสอนที่เน้นกระบวนการเรยีนรู้
แบบนําตนเองในการวิจยัครัง้น้ี  ได้แนวคิดจาก ทฤษฎีการเรยีนรู้กลุ่มมนุษยนิยม   ทฤษฎีการ
เรยีนรูท้างปญัญาสงัคม  และทฤษฎกีารเรยีนรูท้างจติวทิยาเกีย่วกบัแรงจูงใจ  มสีาระสาํคญัสรุปได ้
ดงัน้ี 
        1.3.1  ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism)   
 ทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยม  มสีมมุติฐานความเป็นมนุษย์เกี่ยวกบัความเชื่อเรื่องความเป็น
อสิระ และความเป็นตวัของตวัเองของมนุษยว์่า มนุษยท์ุกคนเกดิมาพรอ้มกบัความด ีมคีวามเป็น
อสิระ มทีางเลอืกของตน และสามารถพฒันาศกัยภาพของตนอย่างไม่มขีดีจํากดั มมีโนทศัน์ว่าตน 
เองเป็นสว่นสาํคญัในการเตบิโต และพฒันาไปสูค่วามเขา้ใจตนเอง (self – actualization) มนุษยจ์ะ
ใหค้าํจาํกดัความต่อสิง่หน่ึงสิง่ใดต่างกนั  มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและผูอ้ื่นต่างกนั และมโนทศัน์
ของการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง มพีืน้ฐานมาจากทฤษฎกีลุ่มมนุษยนิยม (คณาพร  คมสนั.  2540 : 31)   
ทฤษฎน้ีีใหค้วามสาํคญัของความเป็นมนุษยท์ีม่คีุณค่า ดงีาม มแีรงจูงใจภายในทีจ่ะพฒันาศกัยภาพ
ตนหากมอีสิระและเสรภีาพ   นักจติวทิยาคนสําคญัในกลุ่มน้ี คอื  มาสโลว์ (Maslow)  โรเจอรส์ 
(Rogers)  โคมส ์(Combs)  โนลส ์(Knowles)  แฟร ์(Faire)  อลิลชิ (Illich)  และ นีล (Neil)   ทฤษฎี
น้ีไดก้ล่าวถงึทฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละหลกัการสอนแต่ละคน ดงัสรปุในตาราง 1   
(ทศินา  แขมมณ.ี  2545 : 68 - 72)    
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ตาราง 1  สาระสาํคญัของทฤษฎกีารเรยีนรูข้องนกัจติวทิยากลุ่มมนุษยนิยม     
 

นกัจติวทิยาคนสาํคญั ทฤษฎกีารเรยีนรู ้/ แนวคดิ หลกัการจดัการศกึษา/การสอน 
มาสโลว ์(Maslow)  - มนุษยม์คีวามตอ้งการพืน้ฐานตาม

ธรรมชาต ิ5 ขัน้ตามลาํดบั คอื ความ
ตอ้งการทางรา่งกาย  ความมัน่คง-
ปลอดภยั ความรกั ไดร้บัการยอมรบั
และยกยอ่งจากสงัคม  การพฒันา
ศกัยภาพของตนอยา่งเตม็ที ่  
- มนุษยต์อ้งการรูจ้กัและพฒันา
ตนเอง ใหไ้ดร้บัประสบการณ์สงูสดุ 

- การเขา้ใจความตอ้งการพืน้ฐาน
ของมนุษยจ์ะเขา้ใจพฤตกิรรมซึง่
เป็นการแสดงออกถงึความตอ้งการ
ของตน 
- ผูเ้รยีนจะเกดิการเรยีนรูไ้ดด้เีมือ่จงู
ใจดว้ยการตอบสนองความตอ้งการ 
ของผูเ้รยีน 
- การใหอ้สิรภาพและเสรภีาพในการ 
เรยีนรูจ้ะตอบสนองความตอ้งการ
ของผูเ้รยีน  และจดับรรยากาศให้
เกดิประสบการณ์ในการรูจ้กัตนเอง  

โรเจอรส์ (Rogers) - การเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการจดั
บรรยากาศทีผ่อ่นคลาย เป็นอสิระให้
ผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง  ผูส้อนเป็นผู้
ชีแ้นะ อาํนวยความสะดวกในการ
เรยีนรู ้

- จดับรรยากาศการเรยีนใหผู้เ้รยีน
รูส้กึอบอุน่ ไวว้างใจ  
- ใหผู้เ้รยีนเป็นผูนํ้าตนเองในการ
เรยีน (self-directed)   ผูส้อนเพยีง
ชีแ้นะ อาํนวยความสะดวกเพราะ
ผูเ้รยีนมศีกัยภาพและแรงจงูใจใน
การ พฒันาตนเองอยูแ่ลว้ 
-  เน้นกระบวนการเรยีนรูเ้ป็น
เครือ่งมอืหาความรู ้

โคมส ์(Comb) - ความรูส้กึและเจตคตขิองผูเ้รยีนมี
อทิธพิลต่อกระบวนการเรยีนรู ้

- คาํนึงถงึความรูส้กึ  เจตคตต่ิอการ
เรยีนรูจ้ะชว่ยใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดด้ ี 

โนลส ์(Knowles) - ผูเ้รยีนจะเรยีนรูไ้ดม้ากถา้มสีว่น
รว่มในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
- ผูเ้รยีนจะนําประสบการณ์ ความรู ้
ทกัษะ คา่นิยม มาสูก่ารกระบวนการ
เรยีนภายในตน 
- การเรยีนทีอ่สิระตามสิง่ทีต่อ้งการ 
ดว้ยวธิกีารทีพ่อใจจะทาํใหผู้เ้รยีน
เกดิการเรยีนรูไ้ดด้ ี 
 

- ใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่ม รบัผดิชอบใน
กระบวนการเรยีนจะชว่ยใหผู้เ้รยีน
เกดิการเรยีนรูไ้ดด้ ี 
- เปิดโอกาสและสง่เสรมิใหผู้เ้รยีน
นําประสบการณ์ ความรู ้ทกัษะ  
เจตคต ิและคา่นิยมของตน มาใชใ้น
กระบวนการเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ  
- จดัประสบการณ์ทีเ่ปิดโอกาสให้
ผูเ้รยีนเลอืกสิง่ทีเ่รยีนและวธิกีารเอง 
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ตาราง 1  (ต่อ)   
 
นกัจติวทิยาคนสาํคญั ทฤษฎกีารเรยีนรู ้/ แนวคดิ หลกัการจดัการศกึษา/การสอน 
โนลส ์(Knowles)  - มนุษยม์ลีกัษณะเฉพาะตน จงึควร

ไดร้บัการสง่เสรมิความเป็นเอกตั
บุคคลของตน 
- มนุษยม์คีวามสามารถ เสรภีาพจะ
ตดัสนิใจเลอืกกระทาํตามทีต่นพอใจ 
และรบัผดิชอบผลของการกระทาํนัน้ 

- จดักระบวนการเรยีนการสอนที่
เขา้ใจและสง่เสรมิความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล เพือ่สง่เสรมิผูเ้รยีนให้
พฒันาคุณสมบตัเิฉพาะตน  
- เปิดโอกาสและสง่เสรมิการ
ตดัสนิใจของผูเ้รยีนดว้ยตนเองและ
ยอมรบัผลทีเ่กดิขึน้ 

แฟร ์(Faire) - ผูเ้รยีนตอ้งถูกปลดปล่อยจากการ
กดขีข่องครทูีส่อนแบบเก่า  ผูเ้รยีนมี
ศกัยภาพและความคดิรเิริม่สรา้ง 
สรรคท์ีจ่ะกระทาํสิง่ต่างๆ ดว้ยตนเอง 

- ระบบการศกึษา ควรใหอ้สิรภาพ
และเสรภีาพในการเรยีนรูแ้ก่ผูเ้รยีน 

อลิลชิ (Illich) - สงัคมแหง่การเรยีนรูต้อ้งลม้เลกิ
ระบบโรงเรยีน การศกึษาควรเป็น
การศกึษาตลอดชวีติ โดยใหโ้อกาส
ในการศกึษาแก่บุคคลอยา่งเตม็ที ่

- ควรจดัการศกึษาทีเ่ป็นการศกึษา
ต่อเน่ืองไปตลอดชวีติ 
 

นีล (Neil) - มนุษยม์ศีกัดิศ์รแีละความดโีดย
ธรรมชาตทิีจ่ะพฒันาตนเองและ
สงัคมในทางทีด่ ี เมือ่มนุษยอ์ยูใ่น
สภาพแวดลอ้มทีอ่บอุน่ เตม็ไปดว้ย
ความรกั  อสิรภาพ และเสรภีาพ 

- ใหเ้สรภีาพแก่ผูเ้รยีน เรยีนเมือ่
พรอ้มจะเรยีน จะชว่ยใหผู้เ้รยีน
พฒันาไปตามธรรมชาต ิ

 
 กล่าวโดยสรุป แนวคดิของนกัจติวทิยากลุ่มมนุษยนิยมทัง้ 8 คน เหน็ดว้ยกบักระบวนการ
เรยีนรูท้ี่ตอบสนองความต้องการของผูเ้รยีน   โดยการสรา้งบรรยากาศที่ใหอ้สิระ เสรภีาพในการ
เรยีนรู ้ใหผู้เ้รยีนรเิริม่การเรยีนดว้ยความคดิสรา้งสรรคข์องตน  ใชว้ธิกีารเรยีนรูข้องตน  ธรรมชาติ
ใหม้นุษยม์คีวามเป็นเอกตับุคคล  และมแีรงจงูใจทีจ่ะพฒันาตนใหเ้ตม็ศกัยภาพ  ตามความตอ้งการ
พืน้ฐาน  ดงันัน้ การจดักระบวนการเรยีนการสอนควรคํานึงถงึปจัจยัความต้องการ และธรรมชาติ
ของมนุษยจ์งึไปสูค่วามตอ้งการและเกดิการเรยีนรูไ้ด ้
 สุรางค ์ โคว้ตระกูล (2533 : 218)  ไดส้รุปหลกัการพืน้ฐานของการศกึษาตามแนวคดิเหน็
ของนกัจติวทิยามนุษยนิยม 3 ท่าน คอื  โรเจอร ์(Roger.  1969)    โคมส ์(Comb.  1982)   และ
มาสโลว ์(Maslow.  1987)  ไวด้งัน้ี 
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 1.  ผูเ้รยีนจะเรยีนรูก้ต่็อเมื่อมคีวามตอ้งการพืน้ฐาน 4 ประเภท ไดแ้ก่ ความตอ้งการทาง
สรรีะ ความปลอดภยั ความรกั  และการเป็นสว่นหน่ึงของหมูค่ณะซึง่รวมทัง้การรูจ้กัตนเองวา่มคี่าไม่
บกพรอ่ง 
 2.  ความรูส้กึวา่มคีวามสาํคญัเทา่กบัความจรงิ  ฉะนัน้ การเรยีนรูว้่าควรจะรูส้กึอยา่งไร  มี
ความสาํคญัเทา่กบัการเรยีนรูว้า่ควรจะคดิอยา่งไร 
 3.  ผูเ้รยีนจะเรยีนรูก้ต่็อเมือ่บทเรยีนนัน้เป็นสิง่ทีผู่เ้รยีนสนใจและตอ้งการจะเรยีนรู ้
 4.  การเรยีนรูเ้กีย่วกบักระบวนการเรยีนรูว้่าควรจะเรยีนรูอ้ยา่งไร มคีวามสาํคญัมากกว่า
การเรยีนรูเ้น้ือหา  ความจรงิต่างๆ  
 5.  การเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้ไดก้ต่็อเมือ่ผูเ้รยีนไมรู่ส้กึวา่ตนถูกขูเ่ขญ็  หรอืมคีวามหวาดกลวั 
 6.  การประเมนิผลการเรยีนรูด้ว้ยตวัของผูเ้รยีนเอง  มคีวามหมายและมปีระโยชน์ต่อ
ผูเ้รยีนมากกวา่การประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากผูอ้ื่น 

สาํหรบันกัจติวทิยามานุษยนิยม (Humanistic Psychology)  ไดใ้หค้วามสาํคญัผูเ้รยีนใน
ฐานะปจัเจกบุคคลมแีนวคดิวา่ มนุษยท์ุกคนมศีกัยภาพและความโน้มเอยีงในการใฝรู่ ้รูจ้กัขวนขวาย
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง มคีวามรบัผดิชอบพฤตกิรรมของตนเอง  ถอืว่าตนเองเป็นคนทีม่คี่า ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสภาพและกระบวนการทางจติวทิยาของมนุษย ์คอื เมื่อแรกเกดิมนุษยจ์ะตอ้งพึง่พาผูอ้ื่น โดยได ้
รบัการดแูลปกป้องจากแม ่แต่เมือ่โตขึน้มนุษยจ์ะตอ้งการความเป็นตวัของตวัเอง มอีสิระเพิม่มากขึน้
เรือ่ยๆ  และลดการพึง่พาผูอ้ื่นลง  และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของการพฒันาการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง 
ดงันัน้ การเรยีนรูแ้บบนําตนเองถอืวา่ เป็นกระบวนการทีท่าํใหเ้กดิการศกึษาต่อเน่ืองตลอดชวีติ และ
แนวคดิสาํคญัของการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ เพราะเป็นทกัษะและวถิชีวีติทีส่าํคญัมากสาํหรบัการ
อยู่รอดของมนุษยใ์นโลกที่มกีารเปลี่ยนคน้ควา้ดว้ยตนเอง  มทีกัษะการเรยีน เพื่อพึง่พาตนเองได ้ 
ใหผู้เ้รยีนไดเ้ลอืกเรยีนในสิง่ทีต่อ้งการ สนใจ เป็นการใหอ้สิระและผูส้อนใหค้าํปรกึษา แนะนําใหเ้กดิ
แรงใจในการเรยีนยิง่ขึน้  ใหโ้อกาสผูเ้รยีนได้แสดงความคดิเหน็ มสี่วมร่วม จะทําใหเ้กดิความรกั
เรยีน เหน็คา่ของตนเอง และรูค้ดิเพือ่พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

 

       1.3.2  ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสงัคม (Social Cognitive Theory) 
ทฤษฎีปญัญา หรอืทฤษฎีความรูค้วามเขา้ใจ (Cognitive Theory) หรอืกลุ่มพุทธนิิยม 

ทฤษฎีน้ีเน้นกระบวนการทางปญัญาหรอืความคดิที่เกดิจากการสะสมขอ้มูล การสรา้งความหมาย 
ความสมัพนัธข์องขอ้มลูและดงึขอ้มลูมาใช ้ ทฤษฎใีนกลุ่มน้ีทีส่าํคญัม ี5 ทฤษฎ ีคอื  ทฤษฎเีกสตลัท ์
(Gestalt Theory)  ทฤษฎสีนาม (Field Theory)  ทฤษฎเีครื่องหมาย (Sign Theory)  ทฤษฎี
พฒันาการทางสตปิญัญา (Intellectual Development Theory)  ทฤษฎกีารเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมาย 
(Theory of Meaningful Verbal Learning)  สาระของแต่ละทฤษฎแีละหลกัการสอน ดงัสรุปใน
ตาราง 2  (ทศินา  แขมมณ.ี  2545 : 59 - 68)    
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ตาราง 2  สาระสาํคญัของทฤษฎกีารเรยีนรูข้องนกัจติวทิยากลุ่มความรูค้วามเขา้ใจ  
 

ทฤษฎ ี นกัจติวทิยา
คนสาํคญั 

ทฤษฎกีารเรยีนรู ้/ แนวคดิ หลกัการจดัการศกึษา/การสอน 

1. เกสตลัท ์     
   (Gestalt) 

แมกซ ์ เวอร์
ไทมเ์มอร ์
(Max 
Wertheimer), 
วุลฟ์แกงค ์ 
โคหเ์ลอร ์
(Wolfgang 
Kohler), 
เคริท์ คอฟฟ์
กา (Kurt 
Koffka) และ
เคริท์ เลวนิ 
(Kurt  Lewin)  

- การเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการ
ทางความคดิ  
- ใหเ้รยีนรูจ้ากสิง่เรา้ในภาพ 
รวมดกีวา่สว่นยอ่ย 
- การเรยีนรูเ้กดิจากการรบัรู ้  
(perception) กบัการหยัง่เหน็ 
(insight)  
- ประสบการณ์เดมิมอีทิธพิล
ต่อการรบัรูข้องบุคคล 
- การหยัง่เหน็จะเกดิขึน้ได ้
หากมปีระสบการณ์สะสมไว้
มาก 

- สง่เสรมิกระบวนการคดิจะชว่ยให้
เกดิการเรยีนรู ้
- ผูเ้รยีนจะเกดิการเรยีนรูไ้ดด้เีมือ่ 
สอนภาพรวมก่อนลงยอ่ยๆ  จดั 
ระเบยีบกลุ่มสิง่เรา้ทีเ่หมอืนกนั  
-ผูเ้รยีนจะเกดิการหยัง่เหน็ไดถ้า้มี
ประสบการณ์มากๆ หลากหลาย
และใหป้ระสบการณ์ทีส่มัพนัธก์นั
จะชว่ยใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดด้ ีงา่ย
ขึน้ และเกดิความสามารถแก ้
ปญัหา  มคีวามคดิรเิริม่ 
- การสอนควรนําเสนอเน้ือหา
บางสว่น ใหผู้เ้รยีนใชป้ระสบการณ์
เดมิเสรมิต่อ  แต่ควรเสนอเน้ือหา
ทีต่่อเน่ืองจะเขา้ใจเรว็ 

2. สนาม 
   (Field)  

เคริท์ เลวนิ 
(Kurt  Lewin)  

พฒันามาจากทฤษฎเีกสตลัท ์
- สิง่ทีอ่ยูใ่นความสนใจ ความ
ตอ้งการจะมพีลงัเป็นบวก 
- คนมอีงคป์ระกอบเป็น
สิง่แวดลอ้มทางกายภาพหรอื
วตัถุ และสิง่แวดลอ้มทาง
จติวทิยา คอื แรงขบั และ 
แรงจงูใจต่อเป้าหมาย 
- การเรยีนรูเ้กดิจากแรงจงูใจ
ไปสูจุ่ดหมายทีต่อ้งการ 

 
- ผูเ้รยีนตอ้งการจุดมุง่หมายและ
ความตอ้งการ จงึตอ้งจดั
สิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสมทัง้ทาง
กายภาพและทางจติใจ 
- การสรา้งแรงจงูใจหรอืแรงขบั
เป็นสิง่สาํคญัของการเกดิการ
เรยีนรู ้

3. เครือ่งหมาย 
   (Sign) 

ทอลแมน 
(Tolman) 

- การเรยีนรูเ้กดิจากการใช้
เครือ่งหมายเป็นตวัชีใ้หแ้สดง
พฤตกิรรมไปสูจุ่ดหมาย
ปลายทางทีต่อ้งการ  

- การสรา้งแรงขบั แรงจงูใจจะ
กระตุน้ผูเ้รยีนใหพ้ยายามไปสู่
จุดหมายทีต่อ้งการ 
- การสอนควรใชเ้ครือ่งหมาย 
สญัลกัษณ์เป็นเครือ่งชีท้างกาํกบั 
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ตาราง 2  (ต่อ) 
 

ทฤษฎ ี นกัจติวทิยา
คนสาํคญั 

ทฤษฎกีารเรยีนรู ้/ แนวคดิ หลกัการจดัการศกึษา/การสอน 

3. เครือ่งหมาย 
   (Sign) (ต่อ) 

 - ผูเ้รยีนจะเกดิการเรยีนรูเ้มือ่
ไดร้บัรางวลัทีต่อ้งการ 
- ผูเ้รยีนจะเกบ็ความรูใ้นรปู 
แบบเครือ่งหมาย สญัลกัษณ์ 
สถานที ่และปรบัการเรยีนรู้
ตามสถานการณ์ 
- การเรยีนรูค้งเกบ็ไวจ้ะไม่
แสดงออกจนกวา่จะเหมาะสม 

- การปรบัสถานการณ์จะชว่ยปรบั
พฤตกิรรม 
- การเรยีนรูบ้างอยา่งอาจไม่
แสดงออกทนัท ีจงึควรใชว้ธิี
ประเมนิผลหลายวธิ ีตดิตามผล
ระยะยาว 

4. พฒันาการ
ทางสตปิญัญา 
  (Intellectual 
Development) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพยีเจต ์
(Piaget)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บรนุเนอร ์
(Brunner) 
 
 
 
 
 

- ควรเขา้ใจพฒันาการของเดก็
เป็นสิง่ทีเ่ป็นธรรมชาตติามวยั 
ไมเ่รง่หรอืขา้มขัน้ แต่อาจจดั
ประสบการณ์เสรมิชว่ยให้
พฒันาไดเ้รว็ขึน้ 
- ภาษาและกระบวนการคดิ
ของเดก็แตกต่างจากผูใ้หญ่ 
- กระบวนการทางสตปิญัญา
เป็นการดดูซบัเกบ็ไว ้ปรบัและ
จดัระบบใหเ้กดิเป็นโครงสรา้ง
ทางปญัญาใหมข่ึน้ ซึง่ตอ้งให้
กลมกลนืเกดิสมดุลไมข่ดัแยง้  
 
 
 
- มนุษยเ์ลอืกรบัรูส้ ิง่ทีต่นสนใจ 
และการเรยีนรูเ้กดิจาก
กระบวนการคน้พบดว้ยตนเอง 
(Discovery Learning) 
- การคดิอยา่งหยัง่รูเ้ป็นการ
คดิหาเหตุผลอยา่งอสิระ ชว่ย
ใหเ้กดิความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์

- จดัประสบการณ์ใหเ้หมาะสมกบั
พฒันาการตามวยัไมใ่ชก่ารบงัคบั
เมือ่เดก็ไมพ่รอ้ม ใหอ้สิระเดก็ 
มฉิะนัน้อาจเกดิเจตคตทิางลบ 
- ใหค้วามสนใจและสงัเกตเดก็จะรู้
ลกัษณะเฉพาะของเดก็ 
- การสอนภาพรวมก่อนภาพยอ่ย
จะเขา้ใจดกีวา่ 
- สอนสิง่ทีคุ่น้เคยก่อนเสนอสิง่ใหม่
ทีส่มัพนัธก์บัสิง่เดมิจะจดัระบบ
ความรูไ้ดด้ ี
- เปิดโอกาสรบัประสบการณ์และ
ปฏสิมัพนัธส์ิง่แวดลอ้มมากๆ เดก็
จะดดูซบัและสง่เสรมิโครงสรา้ง
ทางปญัญา 
- กระบวนการคน้พบการเรยีนรู้
ดว้ยตนเองเป็นกระบวนการเรยีนรู้
ทีด่มีคีวามหมายแก่ผูเ้รยีน 
- วเิคราะหแ์ละจดัโครงสรา้งเน้ือหา 
สาระการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมก่อน
การสอน 
- จดัหลกัสตูรแบบเกลยีว ชว่ยสอน 
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ตาราง  2  (ต่อ) 
 

ทฤษฎ ี นกัจติวทิยา
คนสาํคญั 

ทฤษฎกีารเรยีนรู ้/ แนวคดิ หลกัการจดัการศกึษา/การสอน 

  - แรงจงูใจภายในสาํคญั ให้
ประสบผลสาํเรจ็  การเรยีนรูม้ ี
3 ขัน้ คอื ขัน้ความรูจ้ากการ
กระทาํ ใชป้ระสาทสมัผสัรบัรู ้
ลงมอืกระทาํเกดิความรู ้ ขัน้
ความคดิ การสรา้งมโนภาพได้
และเรยีนรูจ้ากภาพแทนของจรงิ  
ขัน้สญัลกัษณ์และนามธรรม  
- สรา้งความคดิรวบยอด หรอื
จดัประสบการณ์อยา่งเหมาะสม 
- การเรยีนรูท้ีไ่ดผ้ลด ีตอ้งให้
ผูเ้รยีนคน้พบดว้ยตนเอง 

เน้ือหาหรอืความคดิรวบยอดไดทุ้ก
วยั โดยจดัใหเ้หมาะสมกบัวยั จะ
ชว่ยใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดด้ ี
- สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนคดิอยา่งอสิระ
เพือ่สง่เสรมิความคดิสรา้งสรรค ์
- การสอนความคดิรวบยอดแก่
ผูเ้รยีนเป็นสิง่จาํเป็น  และการ
สรา้งแรงจงูใจภายในใหเ้กดิกบั
ผูเ้รยีนเป็นสิง่จาํเป็นในการจดั
ประสบการณ์ใหผู้เ้รยีนคน้พบการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง ชว่ยใหเ้กดิการ
เรยีนรูไ้ดด้ ี

5. การเรยีนรู้
อยา่งม ี
ความหมาย 
  (Theory of 
Meaningful 
Verbal 
Learning)  

ออซเูบล 
(Ausubel) 

- การเรยีนรูจ้ะมคีวามหมาย
หากเชื่อมโยงกบัความรูเ้ดมิ 
 

- การเสนอความคดิรวบยอดหรอื
กรอบมโนทศัน์ก่อนการสอน
เน้ือหาจะชว่ยใหเ้น้ือหาสาระมี
ความหมาย 

 
กล่าวโดยสรปุทฤษฎปีญัญา เป็นกระบวนการทางสตปิญัญาในการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ

ใหก้บัตนเองด้วยการสรา้งเสรมิประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์เดมิกบั
ประสบการณ์ใหม่ ทําใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ด้ 2 ลกัษณะ คอื การหยัง่รู ้(insight) และการรบัรู้
(perception) ไดด้ขีึน้  ผูเ้รยีนจะเขา้ใจและมองเหน็แนวทางการแกป้ญัหาไดง้ายขึน้ 

สว่นทฤษฎกีารเรยีนรูท้างสงัคม (Social Learning Theory) เน้นวา่ การเรยีนรูเ้กดิจากการ
ที่มนุษย์มสี่วนร่วม หรอืการมปีฏิสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัสิง่แวดล้อมรอบตวั และมพีฤติกรรม
แตกต่างกนัตามลกัษณะนิสยัส่วนตวั และแรงกระตุ้นทีเ่ป็นปจัจยัของความสมัพนัธก์บัสิง่ แวดลอ้ม
นัน้ เป็นทฤษฎทีีใ่หค้วามสาํคญักบับรบิททางสงัคม (social context) และการมปีฏสิมัพนัธ ์ลกัษณะ
การเรยีนรูเ้ป็นการเรยีนรูบ้ทบาทและมพีฤตกิรรมตามตน้แบบในสงัคม     
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คาํวา่ “บรบิททางสงัคม” ตามทฤษฎเีกีย่วกบับรบิททางสงัคม (Theory of Social Context) 
ไดใ้หค้วามหมายวา่ เป็นสภาพเงือ่นไขทีก่าํหนดแบบแผนความสมัพนัธข์องบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง
กนั ไดแ้ก่  บทบาทความรบัผดิชอบ  และความคาดหวงัของผูเ้รยีนและผูส้อน  ซึง่มลีกัษณะสาํคญั 5 
ประการ คอื (บุญศริ ิ อนนัตเศรษฐ.  2544 : 24 ; อา้งองิจาก Rogers.  1969) 

1. ความเคารพซึง่กนัและกนั    
2. ความรบัผดิชอบรว่มกนัและความมุง่หวงัทีม่ต่ีอเป้าหมายรว่มกนั   
3. การสือ่สารและรวบขอ้มลูยอ้นกลบัทีม่ปีระสทิธภิาพ  
4. ความรว่มมอืและความเตม็ใจทีจ่ะจดัการกบัปญัหาความขดัแยง้ดว้ยวธิทีีเ่หมาะสม    
5. ความรูส้กึปลอดภยั ไวว้างใจในหอ้งเรยีน   
ดงันัน้ การสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ใหเ้กดิการเรยีนรูจ้งึเป็นบทบาททีส่าํคญัทัง้ผูเ้รยีนและ 

ผูส้อนร่วมกนั  นอกจากน้ี ความสมัพนัธ์ระหว่างผูเ้รยีนด้วยกนัและการเรยีนแบบมสี่วนร่วมเป็น
กระบวนการทีส่าํคญัต่อการเรยีนรูท้างสงัคม  
 แบนดูรา (Bandura) เชื่อว่า ทฤษฎีการเรยีนรู้ทางสงัคม เป็นกระบวนการขดัเกลาทาง
สงัคม ทีร่วมถงึการศกึษาดว้ยจะมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมทีแ่สดงความเป็นอสิระจากแรงจงูใจภายนอก 
ทีส่รา้งขึน้ไดแ้ก่ รางวลัและการลงโทษทีก่ําหนดขึน้ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน  ใหม้ากํากบัควบคุม
พฤตกิรรมของเรา (self – regulation) ดงันัน้ เราตอ้งตัง้มาตรฐานทีเ่ป็นจรงิและเหมาะสม และ
ตัง้เป้าหมายย่อย ๆ เพื่อไปสู่เป้าหมายปลายทาง ทฤษฎน้ีีจงึเน้น การรูจ้กัตนเอง และการแสวงหา
กลยทุธท์ีจ่ะกาํกบัควบคุมตนเอง เพื่อการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง และเราตอ้งสรา้งความมัน่ใจในตนเอง
และสร้างแรงจูงใจในการเรยีนและพฒันากลยุทธ์ในการเรยีนจากการเรยีนรู้ร่วมกบัผู้อื่น (บุญศิร ิ 
อนนัตเศรษฐ.  2544 : 31 ; อา้งองิจาก Bandura.  1967)   

เมอรเ์รยีมและคาฟฟาเรลลา (Merriam and Caffarella)  ไดส้รุปสาระสาํคญัของทฤษฎี
การเรยีนรู ้3 กลุ่ม และเสนอชื่อนกัจติวทิยาการศกึษาทีส่นบัสนุนแนวคดิทฤษฎกีารเรยีนรูต้ามลําดบั 
คอื กลุ่มมนุษยนิยม  ทฤษฎคีวามรูค้วามเขา้ใจหรอืทฤษฎปีญัญา และทฤษฎกีารเรยีนรูท้างสงัคม  
(ผะอบ  พวงน้อย และคณะ.  2546 : 44 – 47 ; อา้งองิจาก Merriam and Caffarella.  1991 : 123 
– 139)  ซึง่สามารถเปรยีบเทยีบสาระสาํคญัไดด้งัแสดงในตาราง 3    
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ตาราง  3  การเปรยีบเทยีบสาระสาํคญัของทฤษฎกีารเรยีนรูต่้างๆ 
 

ทฤษฎกีารเรยีนรู ้ ความรูค้วามเขา้ใจ มนุษยนิยม การเรยีนรูท้างสงัคม 
1. นกัการศกึษา 
 

Lewin,  Piaget, 
Ausubel, Bruner, 
Gagne 

Maslow Bandura,  
Protter 

2. ความหมายของ
กระบวนการเรยีนรู ้

กระบวนการทางสมอง 
(รวมการหยัง่เหน็ การ
รบัรู ้ความจาํการ
ประมวลผลสารสนเทศ) 

การแสดงออกเตม็
ตามศกัยภาพของ
บุคคล 

การมปีฏสิมัพนัธก์บั
สิง่ทีส่งัเกตไดจ้าก
สมาชกิอื่นในบรษิทั
ทางสงัคม 

3. ทีม่าของการเรยีนรู ้ โครงสรา้งทางปญัญา ความตอ้งการจาํเป็น
ทางจติพสิยัและ 
พทุธพิสิยั 

ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่ง
บุคคลและพฤตกิรรม
กบัสิง่แวดลอ้ม 

4. จุดประสงคข์องการ
จดัการศกึษา 

การพฒันาความ 
สามารถและทกัษะใน
การเรยีนใหด้ขีึน้ 

การพฒันาผูเ้รยีนให้
เป็นผูจ้กัตนและการ
ปกครองตนเอง 

การมพีฤตกิรมและ
บทบาทใหมต่ามตวั
แบบ 

5. บทบาทของผูส้อน จดัลาํดบัประสบการณ์ 
กจิกรรมการเรยีนรู ้

ชว่ยเหลอืใหก้าร
พฒันาบุคคลเกดิขึน้
โดยงา่ย 

เป็นตน้แบบและชีแ้นะ
พฤตกิรรม และ
บทบาท 

6. ลกัษณะการสอน
ของผูส้อน 

การพฒันาทางปญัญา
การเรยีนรูท้ีส่มัพนัธ์
กบัสตปิญัญา 
ความจาํ อาย ุการ
เรยีนรู ้วธิกีารเรยีน 

การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง สงัคมประกติ  
บทบาททางสงัคม  
การควบคุมตนเอง 

 
จากตารางดงักล่าว จะเหน็ไดว้า่ หลกัการทฤษฎแีต่ละกลุ่มมคีวามสอดคลอ้งทีเ่น้นบทบาท

ของผูส้อนในการชว่ยเหลอื ชีแ้นะ อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้รยีนและจดัประสบการณ์ใหผู้เ้รยีนได้
เกดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมทีจ่ะพฒันาตนเอง กํากบัตนเองใหบ้รรลุเป้า 
หมายของการเรยีนรู ้และแสดงบทบาททีเ่หมาะสมในสงัคม  

เน่ืองจากทฤษฎกีารเรยีนรูก้ลุ่มทฤษฎปีญัญา และกลุ่มทฤษฎทีางสงัคม ไดเ้กดิการ 
ผสมผสานความคิดของทัง้สองทฤษฎีมาเป็น ทฤษฎีการเรียนร◌ู◌้ทางปญัญาสังคม (Social 
Cognative Theory) ของ ซมิเมอรแ์มน แบนดรูา และมารต์เินช-แพนส ์(Zimmerman, Bandura and 
Martinez – Pans)  ซึง่ทฤษฎน้ีีเชื่อว่า การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  นอกจากจะเป็นผลจากการเรยีนรู้
ทกัษะทางปญัญา (cognition skills) ตามทฤษฎเีมตาคอกนิชัน่ (metacognition) แลว้ ยงัเกดิจาก
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การมวีนิยัในตนเอง (self – regulation) เป็นแรงจงูใจ การมสีภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมกบัการเรยีนรู ้
และการสนบัสนุนทางสงัคมใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (ผะอบ  พวงน้อย และคณะ.  2546 : 44 
– 47)    

 แมสโลว ์(Maslow) ไดใ้หแ้นวคดิเรื่อง การรูจ้กัตนเอง (self – awareness)  และการ
เขา้ใจตนเอง (self – actualization) ว่า เป็นการพาตวัเองออกไปสูโ่ลกภายนอกดว้ยการพยายามทาํ
ในสิง่ทีด่ภีายในตวัเอง  เขา้ใจคนอื่น  เขา้ใจโลกและตวัเอง  ยอมรบันบัถอืและพอใจในความสามารถ
ของตนมากขึน้  เขา้ใจในความเจรญิงอกงามทีจ่ะแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ  มกีารเลอืกสรรในการ
กระทาํทีส่รา้งความรูส้กึและการรบัรูท้ีด่ ีทาํใหต้นมอีสิระมากขึน้ ในทีสุ่ดจะมอีาํนาจทีจ่ะปรุงแต่งและ
เปลี่ยนแปลงสงัคม  และสอดคลอ้งกบัแนวคดิการเรยีนร◌ู◌้ของบรูเนอร ์(Bruner) ทีว่่า การสอน
จะตอ้งจดัใหผู้เ้รยีนรูจ้กัทางเลอืกต่างๆ  จนมทีกัษะและความเชื่อมัน่ในความสามารถทีจ่ะทาํอะไรได้
ดว้ยตนเอง และการเรยีนเพื่อใหรู้ ้(cognitive learning) จะทาํไดด้ทีีสุ่ด เมื่อการแสวงหาความรูม้า
จากแรงจงูใจภายในของตวัผูเ้รยีนเอง (สนุนัทา  สวุรรณศลิป์.  2543 : 23 - 24)   

       1.3.3  ทฤษฎีทางจิตวิทยาเก่ียวกบัแรงจงูใจ (Motivative Theory) 
    ปญัหาเดก็ไมอ่ยากเรยีน  ไม่สนใจเรยีน  และมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตํ่าเป็นปญัหาที่
ครแูละนกัจติวทิยาการศกึษาพยายามหาสาเหตุและวธิกีารแกไ้ข  จนกระทัง่ ค.ศ. 1980  จงึตระหนกั
วา่ นอกจากตวัแปรทางดา้นเชาวน์ปญัญาและบุคลกิภาพจะมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน
แลว้ยงัมตีวัแปรอื่นทีเ่ป็นสภาพภายในตวับุคคลซึง่สง่ผลกระทบต่อการเรยีนรูอ้ยา่งมากเช่นกนันัน่คอื 
แรงจงูใจ (motivative)  นกัจติวทิยาไดค้น้พบว่า แรงจงูใจมอีงคป์ระกอบเบือ้งตน้อยูส่องประการ คอื 
ความตอ้งการจาํเป็น (need) และแรงขบั (drive) ซึง่ความตอ้งการจาํเป็นนัน้เป็นความขาดหรอืความ
พรอ่งทีเ่กดิขึน้ภายในตวับุคคล โดยอาจเป็นไดท้ัง้ทางกายและทางจติ   คนเราเมื่อเกดิความตอ้งการ
จําเป็นขึน้ ย่อมผลกัดนัใหม้กีารแสดงออกเพื่อลดหรอืตอบสนองความต้องการนัน้  แรงผลกัดนัน้ี
เรยีกว่า แรงขบั   แมแ้รงขบัจะมฐีานมาจากความตอ้งการจาํเป็นแต่กม็สี่วนทีเ่พิม่เตมิขึน้มา ทาํใหม้ี
การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทีส่งัเกตไดจ้งึเรยีกวา่แรงจงูใจ อาจเปรยีบเทยีบคาํทัง้สามไดว้า่ความรูส้กึ
ขาดภายใน (ความต้องการจําเป็น)   ผลกัดนับุคคลใหม้กีารกระทํา (แรงขบั)  ไปสู่หรอืหลกีเลี่ยง
เป้าหมายอย่างใดอย่างหน่ึง (แรงจูงใจ) เดก็แต่ละคนกจ็ะมแีรงจูงใจทีแ่ตกต่างกนั ทัง้น้ีเพราะแต่ละ
คนมคีวามต้องการจําเป็นของตน มกีารตัง้เป้าหมายของการเรยีนรูแ้ละวธิกีารบรรลุถงึเป้าหมายที่
แตกต่างกนั ความตอ้งการจาํเป็นซึง่เป็นจุดเริม่ตน้ของแรงจงูใจมทีัง้ทางกายและทางจติ  แรงจงูใจจงึ
แบ่งออกเป็นสองประเภทเช่นกนั คอื ประเภทที่หน่ึง แรงจูงใจทางกายซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัการอยู่รอด
ของมนุษย ์ตวัอย่างเช่น เมื่อร่างกายรูส้กึรอ้นเกนิไปกจ็ะมกีารหลัง่ของเหงื่อโดยอตัโนมตั ิ เพื่อให้
ผวิหนงัเยน็ลง  และประเภททีส่อง เป็นแรงจงูใจทางจติหรอืทางสงัคม ซึง่แรงจงูใจประเภทน้ี หากใช้
แหล่งเสรมิแรงเป็นเกณฑใ์นการจําแนกกจ็ะจําแนกไดเ้ป็นแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกตวั
บุคคล  
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แรงจูงใจภายในเป็นความต้องการจําเป็นซึ่งตอบสนองไดด้ว้ยตวัเสรมิแรงภายในและไม่
ขึน้อยู่กบัเป้าหมายภายนอก  บุคคลทีม่พีฤตกิรรมอย่างเดยีวกนัอาจมาจากแรงจูงใจต่างชนิดกนั 
บางคนอาจกระทาํโดยถูกแรงจงูใจจากภายใน แต่บางคนกก็ระทาํโดยถูกแรงจงูใจจากภายนอก  แต่
แรงจงูใจภายในจะทาํใหค้นพยายามมากกวา่ ทาํงานในสถานการณ์ทีท่า้ทายกว่า และทาํไดน้านกว่า  
ดงันัน้ ครูจงึควรกระตุ้นใหผู้เ้รยีนเกดิแรงจูงใจภายในในสถานการณ์การเรยีนรู ้  แมคแคลแลนด ์
(McClelland) ซึง่เป็นผูร้เิริม่ศกึษาเรื่องแรงจูงใจใฝส่มัฤทธิไ์ดใ้หค้วามเหน็ว่า การช่วยใหผู้เ้รยีนมอง 
เหน็เป้าหมายการเรยีนรูท้ี่เป็นรูปธรรมจะช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิแรงจูงใจในการพยายามทํางานนัน้ให้
สาํเรจ็  วธิสีอนใหผู้เ้รยีนเกดิแรงจูงใจตอ้งเพิม่โอกาสใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มในกระบวนการเรยีนรู ้ ซึง่
จะเกดิขึ้นได้เมื่อผู้สอนต้องจดับรรยากาศที่ท้าทายโดยใช้สื่อหลากหลายที่กระตุ้นความสนใจเกิด
ความอยากรู้อยากเหน็   จดักิจกรรมที่ผู้เรยีนต้องเขา้ร่วมจงึดําเนินไปได้ และต้องแจ้งให้ผู้เรยีน
ทราบว่าจะดําเนินไปไดต้้องขึน้อยู่กบัผูเ้รยีนและสรา้งความรูส้กึใหเ้กดิความเชื่อมัน่ว่าผูเ้รยีนแต่ละ
คนมโีอกาสทํากจิกรรมไดส้ําเรจ็  นอกจากน้ี อาจใชก้ลยุทธ์ เช่น  การทําสญัญา เพื่อเป็นการตัง้
เงือ่นไขโดยใชต้วัเสรมิแรงกบัพฤตกิรรมทีต่อ้งการใหเ้กดิ   การทาํงานกลุ่ม โดยมเีกณฑก์ารแบ่งเพื่อ
สรา้งความรูส้กึทีไ่ม่ตอ้งรบัผดิชอบต่อการกระทาํโดยลําพงั วธิน้ีีมปีระสทิธภิาพในการกระตุน้ใหเ้กดิ
ความร่วมมอื จูงใจใหผู้ม้คีวามสามารถช่วยเหลอืผูอ้ื่นเพื่อผลประโยชน์กลุ่ม  การเล่นเกมและสถาน 
การณ์จาํลอง เป็นกจิกรรมทีอ่อกแบบใหส้นุกแลว้เกดิการเรยีนรู ้ เป็นตน้ (กุญชร ี คา้ขาย.  2540 : 
215 – 219 , 229)    
 การสรา้งแรงจงูใจในการเรยีนการสอนใหก้บัผูเ้รยีน มกีารนําเสนอวธิกีารไว ้ดงัน้ี   
(พงษ์พนัธ ์ พงษ์โสภา.  2544 : 129 – 130)  
 1.  ควรศกึษาความตอ้งการของผูเ้รยีนแต่ละวยัและจดัเน้ือหาใหส้นองความตอ้งการ ซึง่
เน้ือหาควรเกีย่วขอ้งกบัชวีติจรงิและมคีวามหมายแก่ผูเ้รยีน 
 2.  ก่อนเริม่บทเรยีน  ควรมวีธิกีารนําเขา้สูบ่ทเรยีน เพื่อดงึความสนใจ และบอกใหท้ราบ
จุดมุง่หมายของบทเรยีน 
 3.  ควรแนะนําใหผู้เ้รยีนเริม่หดัวางเป้าหมายในการเรยีนสาํหรบัตนเอง เพราะการเรยีน
อยา่งมเีป้าหมายจะกระทาํดว้ยความตัง้ใจ 
 4.  บรรยากาศของการเรยีนการสอน ควรมกีารไต่ถาม  อภปิรายและทํางานรว่มกนัเป็น
กลุ่มยอ่ย เพือ่ใหเ้กดิความกระตอืรอืรน้ รบัฟงัและทาํความเขา้ใจ  สรา้งความยอมรบัซึง่กนัและกนั 
 5.  ใชว้ธิกีารเสรมิแรง (reinforcement)  ตามความเหมาะสมและความจําเป็น เพื่อให้
ผูเ้รยีนมพีฤตกิรรมทีพ่งึปรารถนา หรอืลบพฤตกิรรมทีไ่มพ่งึประสงค ์  
 6.  ใชก้ารทดสอบ (test)  เป็นเครื่องกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเอาใจใสต่่อบทเรยีน และตื่นตวัใน
การเรยีนตลอดเวลา  
 7.  ใหท้ราบผลการสอบอยา่งทนัท ีเพือ่ใหผู้เ้รยีนทราบวา่ตนเองเขา้ใจถ่องแทเ้พยีงใด มสีิง่
ใดตอ้งปรบัปรงุ วธิจีะชว่ยใหผู้เ้รยีนไดต้ดิตามเน้ือหาไดต้ลอดเวลา 
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 8.  การพาผูเ้รยีนไปทศันศกึษาหรอืเชญิวทิยากรภายนอกมาใหค้วามรู ้จะเป็นการกระตุน้
ความสนใจไดเ้ป็นอยา่งด ี
 9.  การสอนหรอืมอบหมายใหผู้เ้รยีนปฏบิตัแิละตดิตามผลจนงานนัน้สาํเรจ็ นบัว่าสาํคญั
เพราะความสาํเรจ็ทีเ่กดิขึน้ครัง้หน่ึงจะกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิกาํลงัใจทีจ่ะเรยีนรูใ้นครัง้ต่อไป 

ผูเ้รยีนทีม่แีรงจูงใจภายในจะเรยีนสิง่ใดสิง่หน่ึงดว้ยความสนใจ และเกดิความพงึพอใจใน
สิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูม้ากกว่าคะแนน คาํชม รางวลั หรอืบทลงโทษ ผูเ้รยีนจะมคีวามพากเพยีรจนพบความ 
สาํเรจ็ดว้ยตนเองถงึแมจ้ะมอุีปสรรค  สว่นผูเ้รยีนทีม่แีรงจงูใจภายนอกจะสนใจเรยีนเพราะแรงกดดนั
จากภายนอกทีไ่มใ่ช่ความสนใจของตนเอง  จะเหน็ไดว้่า นกัการศกึษาและนกัจติวทิยาการเรยีนรูใ้ห้
แนวคดิที่สนับสนุนการจดัการเรยีนการสอนในการพฒันาความสามารถของผูเ้รยีนใหเ้ป็นผูเ้รยีนรู้
แบบนําตนเองได ้ทัง้น้ีเพราะมนุษยม์ธีรรมชาตใินการพึง่พาตนเอง ตอ้งการความเป็นอสิระ และการ
แสวงหาสิง่ใหม่ๆ ที่ดีขึ้น  การสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดแก่ผู้เรยีนจะเป็นการเสรมิสร้างความ 
สามารถในการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง   ควรเน้นการมสี่วนร่วมในกระบวนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  อนั
จะทําให้ผู้เรียนได้พฒันาแรงจูงภายในและส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพได้ (บุญศิร ิ 
อนนัตเศรษฐ.  2544 : 29 ; อา้งองิจาก  Dickinson.  1995)      

 จากแนวคดิของทฤษฎแีละหลกัการจดัการเรยีนการสอนของทฤษฎกีารเรยีนรูก้ลุ่มมนุษย
นิยม   ทฤษฎกีารเรยีนรูท้างปญัญาสงัคม  และทฤษฎกีารเรยีนรูท้างจติวทิยาเกีย่วกบัแรงจูงใจ จะ
แนวทางไปทางเดียวกนั กล่าวคอื การสนับสนุนการเรยีนรู้ที่ให้อิสระ เสรภีาพแก่ผู้เรยีนที่จะได้
กําหนดจุดประสงค์หรอืเป้าหมายของการเรยีนเอง  ตามความต้องการของผูเ้รยีน และเป็นผูร้เิริม่
การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ดว้ยธรรมชาตขิองผูเ้รยีนมพีลงัทางจติวทิยาไดแ้ก่ แรงขบัและแรงจงูใจภายใน
เป็นตวัชกันําไปสู่ความสาํเรจ็ทีต่ ัง้เป้าหมายอยู่แลว้  ผูส้อนเป็นเพยีงผูจ้ดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ี่
เอือ้ต่อการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง กล่าวคอื ใหผู้เ้รยีนมกีลยทุธใ์นการเรยีน มคีวามสามารถ เจตคตทิีด่ ี 
มทีกัษะในการแสวงหาความรู ้มกีระบวนการเรยีนรูใ้นบรบิททางสงัคมซึง่มบีรรยากาศทีก่ระตอืรอืรน้  
ไว้วางใจ  รบัผดิชอบ  เกื้อหนุนร่วมกนั  เกดิการเรยีนรู้แบบมสี่วนร่วม  และผู้เรยีนรูจ้กัการปรบั
พฤติกรรมตนเองในการพฒันาและกํากบัตนเองอย่างมปีระสทิธิภาพ  จากทัง้หมดดงักล่าวมาน้ี 
นบัวา่เป็นแนวทางของการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง (self – directed learning) อยา่งสมบรูณ์  

ผูว้จิยัไดนํ้าหลกัการของทฤษฎดีงักล่าวมาประยุกต์และผสมผสานกนัในการสรา้งรปูแบบ
การเรยีนการสอนวชิาเคมทีีเ่น้นกระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง เคมเีป็นวชิาในสาขาหน่ึงของวชิา
วทิยาศาสตรท์ีเ่น้นการเรยีนรูเ้กีย่วกบัธรรมชาตริอบตวัเรา ซึง่มสีาระเน้ือหาของขอ้เทจ็จรงิ มโนมต ิ
หลกัการ ทฤษฎ ีและกฎ มากมายซึ่งเชื่อมโยงกบัศาสตรห์ลายสาขา  อย่างไรกด็ตีามหลกัการแลว้ 
ผูเ้รยีนวชิาวทิยาศาสตรท์ีเ่กดิความรอบรูไ้ดน้ัน้ ตอ้งสนใจใฝรู่ใ้นเบือ้งตน้ หรอืมเีป้าหมายทีต่อ้งการ
เรยีนรูใ้นเรื่องใดบา้ง  ตอ้งสรา้งแรงจูงใจ เพื่อกําหนดกระบวนการหาความรูท้างวทิยาศาสตรต่์อไป 
ซึง่ประกอบดว้ยหลกัการสาํคญั 3 ประการ  

1.  ระเบยีบวธิกีารทางวทิยาศาสตร ์หรอืวธิกีารทางวทิยาศาสตร ์(scientific method) เป็น
วธิกีารทํางานอย่างมรีะบบ แบบแผน  เพื่อการแสวงหาความรูท้างวทิยาศาสตรซ์ึง่ไดม้าจากวธิกีาร
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สงัเกต  กําหนดปญัหา  ตัง้สมมุติฐาน  ออกแบบการทดลองและทําการทดลอง  และสรุปผลการ
ทดลองเพือ่นําไปใชป้ระโยชน์ต่อไป   
 2.  ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์(scientific skill) เป็นความชาํนาญและประสบ 
การณ์ในการใชค้วามคดิและการกระทําเพื่อแกป้ญัหา  อนัเป็นทกัษะทีนํ่าไปสู่การแกป้ญัหาและการ
สรปุความรูท้างวทิยาศาสตร ์

3.  จติวทิยาศาสตร ์(scintific mind)  เป็นคุณลกัษณะและความรูข้องบุคคลทีแ่สดง
พฤตกิรรมต่อความสาํเรจ็ของงานทางวทิยาศาสตรแ์ละการเรยีนรูท้างวทิยาศาสตร ์ไดแ้ก่ การเป็นผู้
มคีวามคดิรเิริม่  มเีหตุผล อดทน ใจกวา้ง อยากรูอ้ยากเหน็ เหน็คุณค่าของการเรยีนวทิยาศาสตร ์
และสามารถใชป้ระโยชน์จากความรูไ้ด ้เป็นตน้  

แมว้ทิยาศาสตรจ์ะมรีะเบยีบวธิกีารที่แน่นอน แต่ผูเ้รยีนสามารถออกแบบการทดลองได้
หลากหลายวธิี  และต้องมปีระสบการณ์ในการใช้ปญัญา การคิดอย่างมเีหตุผล มคีวามคิดรเิริม่ 
สรา้งสรรค ์ มแีรงจูงใจใฝส่มัฤทธิ ์และตอ้งรูจ้กัสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง มคีวามอดทน ตอ้งกํากบัและ
ควบคุมตนเองให้กระทําได้ตามที่วางแผน  และความรู้ทางวทิยาศาสตร์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเรว็ ผูเ้รยีนจงึจําเป็นต้องมทีกัษะการเรยีนรูแ้บบนําตนเองจงึจะสามารถรอบรูเ้ท่าทนัวทิยาการ
ทางวทิยาศาสตรไ์ด ้ดงันัน้ กระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเองจงึมคีวามสาํคญัต่อผูเ้รยีนวทิยาศาสตร ์
ใหผู้เ้รยีนเป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบความสาํเรจ็ในการเรยีนได ้
                
 

 1.4  ความสาํคญัของการเรียนรู้แบบนําตนเอง 
 โนลส ์(Knowles.  1975 : 15 ) และ สมบตั ิ สุวรรณพทิกัษ์ (2543 : 4 - 6)  ไดก้ล่าวถงึ
ความสาํคญัของการเรยีนรูแ้บบนําตนเองในทาํนองเดยีวกนัไวร้วม 5 ประการ ดงัน้ี 

1.  การเรยีนรูแ้บบนําตนเอง ผูเ้รยีนเป็นผูร้เิริม่การเรยีน ทําใหม้เีป้าหมาย มแีรงจูงใจสูง  
เป็นการเรยีนทีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดรู้จ้กัวธิกีารเรยีนดว้ยตนเอง  และผูเ้รยีนมกัจะนําผลทีไ่ดจ้ากการ
เรยีนรูไ้ปใชป้ระโยชน์ไดคุ้ม้คา่และยาวนานกวา่ผูเ้รยีนทีร่อรบัคาํสอนอยา่งเดยีว  

2.  กระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง เป็นวธิกีารเรยีนรูท้ี่สอคล้องกบัสภาพและ
กระบวนการพฒันาการทางจติวทิยาและกระบวนการทางธรรมชาต ิมนุษยเ์กดิมายงัชว่ยตวัเองไมไ่ด ้
ตอ้งพึง่พาพอ่แมแ่ละอาศยัคนอื่นตลอดเวลา  เมื่อเตบิโตขึน้ค่อยๆ พฒันาตนเองไปสูค่วามเป็นอสิระ  
มคีวามรบัผดิชอบในชวีติของตนเอง  ไม่พึง่คนอื่น  การพฒันาเป็นไปในสภาพทีเ่พิม่ความเป็นตวั
ของตวัเอง และชีนํ้าตนเองไดม้ากขึน้  

3.  ความรูใ้นอดตีจะลา้สมยัในปจัจุบนั ดว้ยเหตุน้ี จุดมุ่งหมายของการศกึษาจงึจําเป็น
จะต้องเน้นในเรื่องการพฒันาทกัษะของการแสวงหาความรู้ใหม่  รู้จกัการเรยีนรู้  เพื่อว่าผู้เรยีน
นอกจากจะไดค้วามรูท้ีเ่ป็นปจัจุบนัแลว้ ยงัจะตอ้งมทีกัษะและความสามารถทีจ่ะแสวงหาวามรูใ้หม่ๆ  
สาํหรบัอนาคตอกีดว้ย  จงึควรเป็นผูม้ทีกัษะการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง 
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4.  การพฒันาทางการศกึษา  มหีลกัสตูรใหม ่ การเรยีนเปิดกวา้งแบบไรพ้รมแดน  มศีูนย ์
บรกิารทางวชิาการ  เช่น ศูนยก์ารเรยีนรูด้ว้ยตนเองทีจ่ดัในสถาบนัต่างๆ เป็นโปรแกรมการศกึษา
อยา่งอสิระจดัใหแ้ก่บุคคลทัว่ไป  รปูแบบของการศกึษาลว้นผลกัภาระความรบัผดิชอบใหผู้เ้รยีนตอ้ง
เรยีนดว้ยตนเอง 

5.  การเรียนรู้แบบนําตนเอง เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความอยู่รอดของชีวิตทัง้ใน
ปจัจุบนัและอนาคต  เป็นการเรยีนรูท้ี่ยอมรบัสภาพความแตกต่างของแต่ละบุคคล เป็นความรู้ที่
เคารพในศกัยภาพของผูเ้รยีน และเป็นการเรยีนรูท้ีส่นองตอบต่อความตอ้งการและความสนใจของ
ผูเ้รยีน  โดยทีย่อมรบัว่าผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถทีจ่ะเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ ดว้ยตนเองได ้เพื่อทีจ่ะให้
ตนเองสามารถดํารงอยู่ในสงัคมที่กําลงัเปลี่ยนแปลงได้อย่างมคีวามสุข  จงึต้องเป็นกระบวนการ
เรยีนทีต่่อเน่ืองตลอดชวีติ 
 จากความสําคญัของการเรยีนรูแ้บบนําตนเองจะเหน็ว่า มคีวามสําคญัต่อการดําเนินชวีติ  
เน่ืองจากเป็นการสรา้งนิสยัและความสามารถในการแสวงหาความรู ้ การมวีสิยัทศัน์สูอ่นาคต การรู้
ความต้องการของตนเอง และการเรยีนรู้ในตวัผู้อื่น  ทําให้ผู้เรยีนมคีวามยดืหยุ่น  มคีวามรเิริ่ม 
สรา้งสรรค ์มแีรงจูงใจสูงในการฟนัฝ่าอุปสรรค และสามารถนําผลการเรยีนรูไ้ปใชป้ระโยชน์ในชวีติ
อยา่งยัง่ยนื  การเรยีนรูแ้บบนําตนเองสว่นใหญ่เน้นไปทีก่ลุ่มเป้าหมายผูเ้รยีนทีเ่ป็นผูใ้หญ่หรอืเป็น
การเรยีนในระดบัอุดมศกึษา  แต่กไ็ดป้รากฏชดัเจนในแนวคดิการปฏริปูกระบวนการเรยีนรู ้ซึง่เป็น
นวตักรรมการศกึษาทีย่ดึผูเ้รยีนเป็นสาํคญัตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542  

 
 

 1.5  ลกัษณะของการเรียนรู้แบบนําตนเอง 
 ความสามารถในการเรยีนรูแ้บบนําตนเองเป็นลกัษณะสําคญัของบณัฑติ เป็นเป้าหมายที่
สําคญัของการศกึษาที่จะนําไปสู่การเป็นผูส้รา้งองคค์วามรู ้ นักการศกึษาไดเ้สนอรูปแบบของการ
เรยีนการสอนแบบนําตนเองออกเป็น  5  กลุ่ม (สุนันทา  สุวรรณศลิป์. 2543 : 26 ; อา้งองิจาก  
Griffin. 1975)   คอื 
 1.  กลุ่มทีเ่ชื่อในแนวคดิของโนลส ์(Knowles group learning stream) ทีใ่ชร้ปูแบบ 
“learning contract” หรอื สญัญาการเรยีน เป็นเครือ่งมอืสาํคญัในการทาํใหผู้เ้รยีนเรยีนดว้ยตนเอง 
 2.  กลุ่มทีเ่ชื่อแนวคดิของทฟั (Tough adult project stream) รปูแบบทีส่าํคญั คอื 
“learning project” ทีเ่ป็นตวัชีว้า่บุคคลมสีว่นในการเรยีนรูแ้บบนําตนเองเพยีงใด 
 3.  กลุ่มทีเ่ชื่อเรื่องบทเรยีนสาํเรจ็รปู (individulized program instruction) ซึง่ตามแนว 
ความคดิของ สกนิเนอร์  กรฟิฟิน ได้วจิารณ์ว่า วธิน้ีีเป็นวธิกีารที่เรยีนด้วยตนเอง (self-directed 
approach) มากกว่าเป็นการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง (self-directed learning) เพราะครกูํากบัการเรยีน
มากกวา่ 
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 4.  กลุ่มทีไ่มอ่ยูใ่นสถานศกึษา (non-tradition instutional)  ผูเ้รยีนจะไดป้ระกาศนียบตัร
สําหรบับุคคลภายนอก  อาจเป็นการสะสมหน่วยกติ หรอืไดป้ระสบการณ์ชวีติ ฯลฯ  หรอืเป็นกลุ่ม
คนทีต่อ้งการความรูม้าสมคัรเรยีนดว้ยความสนใจ 
 5.  กลุ่มทีเ่รยีนรูด้ว้ยประสบการณ์ในชวีติของตน เป็นการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิของมนุษย ์ 
 โนลส ์(Knowles.  1975)  ไดเ้สนอทฤษฎกีารศกึษาผูใ้หญ่ (andragogy)  ซึง่เขาเชื่อว่า 
การเรยีนรูจ้ะเรยีนไดม้ากทีสุ่ด   เมื่อมวีธิกีารและเทคนิคการสอนใหผู้เ้รยีนมสี่วนเกี่ยว ขอ้งในการ
เรยีนรูแ้บบนําตนเอง  ซึง่ทฤษฎน้ีีตัง้อยูบ่นสมมตุฐิานของการเรยีนรู ้4 ประการ คอื 
 1.  ดา้นมโนทศัน์ (self-concept)  เมื่อบุคคลเจรญิวยัขึน้เป็นผูใ้หญ่มวีุฒภิาวะจะมอง
ตนเองวา่สามารถควบคุมและนําตนเองไดโ้ดยไมต่อ้งพึง่พาใคร มอีสิระเป็นผูนํ้าตนเองได ้
 2.  ประสบการณ์ (experience)  บุคคลจะแสวงหาประสบการณ์เพิม่มากขึน้ตามอายุและ
วุฒภิาวะ ประสบการณ์จะสามารถรองรบัการเรยีนรูใ้หม่ๆ  เพิม่ขึน้จนเป่ียมไปดว้ยแหล่งการเรยีนรู ้
 3.  ความพรอ้ม (readiness)  ผูใ้หญ่พรอ้มทีจ่ะเรยีนเมื่อเหน็ว่า สิง่ทีเ่รยีนมคีวามหมาย 
และความจาํเป็นต่อบทบาทและสถานภาพทางสงัคม พรอ้มทีจ่ะเพิม่พนูความรูไ้ดพ้ฒันาตนเอง 
 4.  แนวโน้มต่อการเรยีนรู ้(orientation to learning)  การเรยีนรูข้องผูใ้หญ่เป็นการเรยีน
เพือ่แกป้ญัหาชวีติประจาํวนั  ยดึปญัหาเป็นศนูยก์ลางของการเรยีนรูม้ากกวา่เน้ือหาสาระ  จงึสนใจที่
จะเรยีนเน้ือหาใกลต้วัและเกดิประโยชน์ต่อตนเอง ผูใ้หญ่จะทาํตามแรงจงูใจภายในมากกวา่ภายนอก 
 ทัง้น้ี  นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรมีชี่วงวยัระหว่าง วยัรุน่ (อายุ 13 – 19 ปี)  กบัวยัผูใ้หญ่
ตอนตน้ (อายุ 20 – 30 ปี)  ครผููส้อนควรไดเ้ขา้ใจความรูส้กึของผูเ้รยีนว่า เขามคีวามรบัผดิชอบ มี
วุฒภิาวะเพยีงใด เพือ่วางแผนจดัวธิกีารสอนใหเ้หมาะสม การเรยีนรูแ้บบนําตนเองในอดตีถูกจดัเป็น
เรื่องการศึกษาผู้ใหญ่  แท้ที่จริงแล้วสามารถนําไปใช้กับทุกกลุ่มอายุ วฒันธรรม และทุกระดบั
การศกึษา (รุง่  แกว้แดง.  2540)  อยา่งไรกต็ามการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง จาํเป็นตอ้งอาศยัหลกัการ
ของทฤษฎกีารศกึษาผูใ้หญ่โดยถอืวา่ ผูเ้รยีนจะตอ้งมคีวามตอ้งการเป็นของตวัเอง และในขณะเดยีว 
กนักต็้องการใหผู้อ้ื่นเหน็ว่า เขาเป็นตวัของตวัเองดว้ย ฉะนัน้ ผูส้อนไม่ควรนําความคดิของตนไป
จาํกดัผูอ้ื่น  แต่ควรสง่เสรมิใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อการเรยีนมาจากตวัของผูเ้รยีนเอง โดยใหผู้เ้รยีนมี
สว่นเกีย่วขอ้งมากทีส่ดุ และการเรยีนรูแ้บบนําตนเองจะมปีระสทิธภิาพไดด้นีัน้ยงัขึน้กบัองคป์ระกอบ
การเรยีนการสอนทีม่ปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูส้อน เน้ือหา และผูเ้รยีนดว้ย (สรรรชัต ์ หอ่ไพศาล.  2547 
: ออนไลน์)   ลกัษณะของการเรยีนรูแ้บบนําตนเองอาจจําแนกได ้ 2  ประการ คอื  ลกัษณะทาง
บุคลกิภาพของผูเ้รยีน ทีม่คี่านิยม เจตคต ิและความสามารถทีจ่ะรบัผดิชอบควบคุมจดัการตนเองได ้ 
และลกัษณะสภาพการจดัการเรยีนการสอนทีม่ศีูนยก์ลางอยูท่ีต่วัผูเ้รยีน  มคีวามพรอ้มดา้นแหล่งขอ้ 
มลูสาํหรบัการศกึษาคน้ควา้  ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจกระบวนการคดิ การวางแผนการเรยีน การ
ลงมอืปฏบิตัดิาํเนินไปตามแผน และการประเมนิผล (วภิาดา  วฒันนามกุล.  2547: ออนไลน์) 

กูกลเิอลมโิน (Goglielmino.  1977)  ไดท้าํการวจิยัเรือ่ง Development of the Self – 
Directed Learning Readiness Scale โดยศกึษาความพรอ้มของการเรยีนรูแ้บบนําตนเองทีเ่รยีกว่า 
SDLRS ซึง่ Subbaghiam, Hassan และ Brockett  ระบุว่าเป็นแบบวดัทีม่คีวามเชื่อถอืและมคีวาม



 31

สมเหตุสมผล  (วภิาดา  วฒันนามกุล.  2547)  ผลงานจากงานวจิยัน้ีชีช้ดัว่า บุคคลจะมคีวามพรอ้ม
ในการเรยีนรูแ้บบนําตนเองไดน้ัน้จะตอ้งมลีกัษณะความพรอ้มของการเรยีนรู ้8 ดา้น คอื   
 1.  การเปิดโอกาสต่อการเรยีนรู ้(openness to learning opportunities) ความสนใจใน
การเรยีน  ความพอใจในความรเิริม่ของตน  ความรกัการเรยีน  และความคาดหวงัว่าจะเรยีนอย่าง
ต่อเน่ือง  ความสนใจหาแหล่งความรู ้ การมคีวามอดทนต่อขอ้สงสยั  การมคีวามสามารถในการยอม
รบัคาํวจิารณ์และการมคีวามรบัผดิชอบในการเรยีนรู ้
 2.  การมมีโนทศัน์ของตนเองในการเป็นผูเ้รยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ (self concept as an 
effective learner)  ไดแ้ก่  ความมัน่ใจทีจ่ะเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  ความสามารถในการจดัแบ่งเวลาให้
การเรยีน  การมวีนิยั การมคีวามรูเ้กีย่วกบัความตอ้งการการเรยีนรู ้ และแหล่งทรพัยากรทางความรู ้
และการมทีศันะต่อตนเองวา่เป็นผูก้ระตอืรอืรน้ในการเรยีนรู ้
   3.  การมคีวามคดิรเิริม่และมอีสิระในการเรยีนรู ้ (initiative and independence in 
learning)  ไดแ้ก่  การแสวงหาคาํตอบจากคาํถามต่างๆ  ชอบแสวงหาความรู ้ ชอบมสีว่นรว่มในการ
กําหนดประสบการณ์การเรยีนรู ้ มคีวามมัน่ใจในความสามารถทีจ่ะทํางานดว้ยตนเองไดด้ ี รกัการ
เรยีนรู ้ พอใจในทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ  รูแ้หล่งทรพัยากรทางความรู ้ มคีวามสามารถใน
การพฒันาแผนการทาํงานของตนเอง และมคีวามรเิริม่ในการเริม่โครงการใหม่ๆ  
 4.  การยอมรบัในสิง่ทีเ่กดิขึน้จากการเรยีนรูข้องตนเอง  (informed acceptance of 
responsibility for one’ s own learning) ไดแ้ก่ การยอมรบัจากผลการเรยีนว่าตนเองมสีตปิญัญา
ปานกลาง  ความเตม็ใจเรยีนในสิง่ทีย่ากหากเป็นเรื่องทีส่นใจ และมคีวามเชื่อมัน่ในวธิกีารเรยีนและ
สบืสวนสอบสวนทางการศกึษา 
 5.  ความรกัในการเรยีน (love of learning)  ไดแ้ก่  การชื่นชมบุคคลทีค่น้ควา้อยูเ่สมอ  
การมคีวามปรารถนาอยา่งแรงกลา้ทีจ่ะเรยีน และสนุกกบัการสบืสอบคน้ควา้ 
 6.  ความคดิสรา้งสรรค ์(creativity) ไดแ้ก่  การมคีวามกลา้เสีย่งกลา้ลอง  มคีวามสามารถ
คดิปญัหา  และความสามารถคดิวธิกีารเรยีนในเรือ่งหน่ึงๆ ไดห้ลายวธิ ี
 7.  การมองอนาคตในแงด่ ี(positive orientation to the future)  ไดแ้ก่  การมองตนเองว่า
เป็นผูเ้รยีนรูต้ลอดชวีติ  ชอบคดิถงึอนาคต เหน็ปญัหาว่าเป็นสิง่ทา้ทาย และไมใ่ช่เครื่องหมายจะให้
หยดุทาํ 
 8.  ความสามารถในการใชท้กัษะทางการศกึษาการเรยีนรูใ้นการแกป้ญัหา (ability to use 
basic study skills and problem – solving skills)  ไดแ้ก่ การมคีวามสามารถในการใชท้กัษะการ
เรยีนรูใ้นการแกป้ญัหา  คดิวา่การแกป้ญัหาเป็นสิง่ทีท่า้ทาย 
 แบบวดัความพรอ้มของการเรยีนรูแ้บบนําตนเองของกูกลเิอลมโิน ไดถู้กนํามาใชใ้นงาน 
วจิยัหลายท่านทัง้งานวจิยัต่างประเทศและในประเทศ  ทําใหไ้ดข้อ้คน้พบจากการใชแ้บบวดัฉบบัน้ี
มากมาย ผูว้จิยัจงึเหน็วา่ แบบวดัความพรอ้มในการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง(SDLRS) ของกูกลเิอลมโิน  
เป็นเครือ่งมอืทีใ่ชแ้พรห่ลาย ทาํใหม้ขีอ้มลูการวดัลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเองของนกัศกึษาไทย 
ซึง่อาจนําผลงานวจิยัเหล่านัน้มาศกึษาเพิม่เตมิได ้ และน่าจะเป็นเครื่องมอืทีม่คีวามน่าเชื่อถอืทีผ่า่น
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การใชใ้นงานวจิยัแลว้จํานวนมาก  ดงัจะไดก้ล่าวถงึในผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนรูแ้บบนํา
ตนเองต่อไป   

 นกัการศกึษาไดก้ล่าวถงึพฤตกิรรมของผูเ้รยีนทีม่ลีกัษณะของการเรยีนรูแ้บบนําตนเองไว้
หลายท่าน อาท ิสมคดิ  อสิระวฒัน์ (2532)  Knowles (1975)   สเคเจอร ์(Skager. 1978)   โบด ์
(Boud.  1982)  แคนดี ้(Candy.  1991)  และ ฮมีสตราและเบริน์ (Hiemstra and Burns.  1997)  
ซึง่สามารถสรปุได ้ดงัน้ี 

1.  ความเป็นตวัของตวัเอง (autonomy) ไมข่ึน้กบัผูใ้ด  เป็นผูท้ีส่ามารถควบคุม และนํา
ตนเองได ้ มอีสิระทางอารมณ์จากการครอบงาํของสงัคม เป็นผูช้ีแ้นะ อภปิรายในหอ้งเรยีน  มกีาร
แสดงความคดิเหน็ส่วนตวั  รูจ้กัปฏเิสธที่จะเหน็ดว้ยหรอืปฏบิตัติามในสิง่ที่ผูอ้ ื่นต้องการถ้าเหน็ว่า
เป็นสิง่ทีย่อมรบัไม่ได ้  พยายามมคีวามคดิเหน็ทีแ่ตกต่างจากผูส้อน  เลอืกใชร้ปูแบบการเรยีนรู้
แบบใดแบบหน่ึง  มกีารกําหนดปญัหาเทยีบกบัมาตรฐานของระยะเวลาและสถานทีว่่าลกัษณะการ
เรยีนแบบใดที่มคีุณค่าและเป็นทีย่อมรบัได ้ สามารถเลอืกทางแกป้ญัหาที่เหมาะสมกบัตนเองและ
สถานการณ์ทีก่าํลงัเผชญิอยูไ่ด ้ 

2.  มแีรงจงูใจภายใน (instrinsic motivation)   สามารถเรยีนโดยปราศจากสิง่ควบคุมหรอื
บงัคบัจากภายนอก  เช่น  รางวลั  การถูกตําหนิ  การลงโทษ  การเรยีนเพื่อวุฒบิตัรหรอืตําแหน่ง  
แต่ควรเรยีนแบบรว่มมอืกบัเพือ่นหรอืบุคคลอื่น 

3.  เป็นผูย้อมรบัตนเอง (self-acceptance)  มเีจตคตใินเชงิบวกต่อตนเอง   และม ี
บุคลกิภาพเชงิบวก  ตลอดจนการมขีอ้มลูเชงิบวกต่อสิง่แวดลอ้มในการเรยีนรู ้  ระบุค่านิยมสว่นตวั
และความสนใจของตนเองได ้

4. รู ้“วธิกีารทีจ่ะเรยีน”  (know how to learn)  ผูเ้รยีนควรมขี ัน้ตอนการเรยีนรูข้องตน   
เช่น มกีารวางแผนการเรยีน อนัประกอบดว้ย  การรบัรูค้วามต้องการในการเรยีนของตน  การวาง
จุดมุ่งหมายใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ   และวางแผนการปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพบรรลุตาม
วตัถุประสงค ์ มรีะบบการเรยีนและประยุกตไ์ด ้ชื่นชมและสนุกสนานกบักระบวนการเรยีน  ทบทวน
กระบวนการเรยีนรู้อย่างต่อเน่ือง สามารถประเมนิข้อบกพร่องและข้อจํากดัของตนเองในฐานะ
ผูเ้รยีน  มกีารเรยีนจากขอ้ผดิพลาดและความสาํเรจ็  สามารถประเมนิตนเองและเขา้ใจศกัยภาพของ
ตน (feedback and reflection)  สามารถปรบัยทุธศาสตรข์องตนเองเพือ่เสรมิศกัยภาพในการเรยีนรู ้

5. ใชต้นเองเป็นแหล่งขอ้มลู  (self resourceful)  คอื รูว้า่ตนจะเรยีนเรือ่งอะไร  ตอ้งการ 
ทกัษะและขอ้มลูทีจ่ําเป็นอะไร  อาจกล่าวไดว้่ามคีวามคดิรเิริม่ในการวนิิจฉยัหรอืประเมนิความตอ้ง 
การในการเรยีนรูข้องตนเอง  สามารถกําหนดเป้าหมาย มวีธิกีารรวบรวมขอ้มูลและสามารถที่จะ
ประเมนิผลการเรยีนรูข้องตนเองวา่เรยีนไดด้แีคไ่หน และรูจ้กัพฒันาเกณฑใ์นการประเมนิของตนเอง 
อาจใหผู้อ้ื่นประเมนิและประเมนิตามสภาพจรงิ  ควรเป็นผ◌ู◌้จดัการเปลีย่นแปลงต่างๆ ดว้ยตนเอง 
มคีวามสามารถในการเลอืกแหล่งทีเ่หมาะสมในการเรยีนรู ้หรอืแสวงหาบุคคลและแหล่งวทิยาการที่
เหมาะสมโดยไม่ต้องเรยีนรูเ้อง  ตระหนักในความสามารถทางการตดัสนิใจ ความรบัผดิชอบต่อ
หน้าทีแ่ละบทบาทในการเป็นผูเ้รยีนรูท้ีด่ ี 



 33

  6.  สรา้งกรอบแนวคดิไดช้ดัเจนอยา่งอสิระ  พรอ้มทีจ่ะเปลีย่นแนวคดิอยา่งมเีหตุผล 
7.  มลีกัษณะทีเ่ปิดกวา้งต่อประสบการณ์ (openness to experience) ไดแ้ก่  สมคัรใจ 

ทีจ่ะเรยีนดว้ยตนเอง (voluntarity to learn)  โดยเรยีนดว้ยความสนใจ  อยากรู ้  อดทนต่อความ
คลุมเครอื  ชอบสิง่ที่ยุ่งยากสบัสน  เรยีนอย่างสนุก ก่อใหเ้กดิแรงจูงใจในการทํากจิกรรมและเกดิ
ประสบการณ์ใหม่  พยายามหาคําตอบดว้ยวธิกีารใหม่ๆ   มคีวามคดิรเิริม่ ประยุกต์ใชค้วามรูใ้นแต่
ละสถานการณ์  มวีธิกีารนําขอ้มลูไปใช ้ หาโอกาสในการพฒันาและคน้หาขอ้มลูในการแกป้ญัหา  
 8.  มคีวามสามารถในการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัเพื่อน  เพื่อใหบุ้คคลเหล่านัน้เป็นผู้
สะท้อนให้ทราบความต้องการในการเรยีนรู้  มคีวามสามารถในการเชื่อมความสมัพนัธ์กบัผูส้อน 
เพือ่ขอความชว่ยเหลอื หรอืขอคาํปรกึษา  รวบรวมขอ้มลูจากการปฏสิมัพนัธก์บับุคคล 

9.  มองเป้าหมาย นโยบาย และแผนอย่างอสิระ โดยปราศจากแรงกดดนัจากผูอ้ื่น    
รวมทัง้ใหก้ารชว่ยเหลอืผูอ้ื่น และยอมรบัความชว่ยเหลอืจากผูอ้ื่น    
           10.  มลีกัษณะของการยดืหยุน่ (flexibility)ในการเรยีนรู ้เตม็ใจทีจ่ะเปลีย่นแปลงเป้าหมาย
หรอืวธิกีารเรยีน  ใชร้ะบบการเขา้ถงึปญัหา  ใชท้กัษะการสาํรวจ  การลองผดิลองถูก  โดยไมล่ม้เลกิ
ความตัง้ใจทีจ่ะเรยีนรู ้
            11.  มคีวามเขา้ใจถงึความแตกต่างของบุคคลในดา้นความคดิ และทกัษะทีจ่าํเป็นในการ
เรยีนรู้  ได้แก่  ความแตกต่างระหว่างการเรยีนโดยมคีรูเป็นผู้ชี้นําและการเรยีนรู้แบบนําตนเอง 
สามารถพฒันาความเขา้ใจในความเป็นไปต่างๆ  จนสามารถอธบิายกบัผูอ้ื่นได ้
 โดยสรุปแลว้  ลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเองไม่สามารถเกดิขึน้กบัทุกคนเท่าเทยีมกนั  
แต่สามารถทําให้เกิดขึ้นได้ โดยจดักระบวนการเรยีนการสอนให้ผู้เรยีนเริม่ต้นจากการรู้จกัและ
ยอมรบัตนเอง  เพือ่ทีจ่ะวนิิจฉยัไดว้า่ ตนเองตอ้งการเรยีนรูส้ ิง่ใดเสยีก่อน  อนัจะนําไปสูก่ระบวนการ
ในการจดัการเรยีนการสอนทีฝึ่กใหผู้เ้รยีนมทีกัษะการเรยีนร◌ู◌้  และใหผู้เ้รยีนเกดิความพรอ้มใน
การเรยีนรูแ้บบนําตนเองทลีะขัน้ตอนจนสมบูรณ์  ควรไดส้รา้งโอกาสใหก้บัผูเ้รยีน อาท ิแหล่งการ
เรยีนรู ้ การจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้และเขา้ใจบทบาทของผูส้อนและผูเ้รยีนใหช้ดัเจน  

 
 

1.6  องคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบนําตนเอง 
 โนลส ์(Knowles.  1975 : 40 - 48)  และ สมบตั ิ สุวรรณพทิกัษ์ (2543 : 7 )  ไดร้ะบุถงึ
องค์ประกอบของการเรยีนรูแ้บบนําตนเองที่สอดคล้องกนั ซึ่งผู้สอนสามารถจดัประสบการณ์การ
เรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนทีค่รอบคลุมองคป์ระกอบในการจะเป็นผูเ้รยีนรูแ้บบนําตนเอง 5 ประการ ดงัน้ี 

1. การวเิคราะหค์วามตอ้งการของตนเองจะเริม่จากใหผู้เ้รยีนแต่ละคนบอกความตอ้งการ 
และความสนใจของตนในการเรยีนกบัเพื่อนอกีคน  ทาํหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษา แนะนํา และเพื่อนอกีคน
ทาํหน้าทีจ่ดบนัทกึ  และใหก้ระทาํเชน่น้ีหมนุเวยีนทัง้ 3 คน แสดงบทบาทครบทัง้ 3 ดา้น คอื ผูเ้สนอ
ความต้องการ  ผูใ้หค้ําปรกึษา  และผูค้อยจดบนัทกึ การสงัเกตการณ์ เพื่อประโยชน์ในการเรยีน
รว่มกนัและชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัในทุกๆ ดา้น 
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2. การกาํหนดจุดมุง่หมายในการเรยีน โดยเริม่จากบทบาทของผูเ้รยีนเป็นสาํคญั  ผูเ้รยีน 
ควรศกึษาจุดมุง่หมายของวชิา แลว้เขยีนจุดมุ่งหมายในการเรยีนของตนใหช้ดัเจน เน้นพฤตกิรรมที่
คาดหวงั  วดัได ้ มคีวามแตกต่างของจุดมุง่หมายในแต่ละระดบั 

3. การวางแผนการเรยีน  ใหผู้เ้รยีนกาํหนดแนวทางการเรยีนตามวตัถุประสงคท์ีร่ะบุไว ้ 
จดัเน้ือหาให้เหมาะสมกบัสภาพความต้องการและความสนใจของตน  ระบุการเรยีนการสอนให้
เหมาะสมกบัตนเองมากทีส่ดุ 

4. การแสวงหาแหล่งวทิยาการทัง้ทีเ่ป็นวสัดุและบุคคล 
       4.1  แหล่งวทิยาการทีเ่ป็นประโยชน์ในการศกึษาคน้ควา้  เชน่  หอ้งสมดุ  พพิธิภณัฑ ์ เป็นตน้   

   4.2  ทกัษะต่างๆ ทีม่สีว่นชว่ยในการแสวงแหล่งวทิยาการไดอ้ยา่งสะดวกรวดเรว็ เชน่  
ทกัษะการตัง้คาํถาม  ทกัษะการอา่น เป็นตน้ 
 5.  การประเมนิผล  ควรประเมนิผลการเรยีนดว้ยตนเองตามทีก่ําหนดจุดมุง่หมายของการ  
เรยีนไว ้ และใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์กีย่วกบัความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะ ทศันคต ิค่านิยม  มี
ขัน้ตอนในการประเมนิ คอื 
    5.1  กาํหนดเป้าหมาย วตัถุประสงคใ์หช้ดัเจน 
    5.2  ดาํเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงคซ์ึง่เป็นสิง่สาํคญั 
    5.3  รวบรวมหลกัฐานจากผลการประเมนิเพื่อตดัสนิใจซึง่ตอ้งตัง้อยู่บนพืน้ฐานของ
ขอ้มลูทีส่มบรูณ์และเชื่อถอืได ้
    5.4  เปรยีบเทยีบขอ้มลูก่อนเรยีนกบัหลงัเรยีนเพือ่ดวูา่ผูเ้รยีนมคีวามกา้วหน้าเพยีงใด 
    5.5  ใชแ้หล่งขอ้มลูจากครแูละผูเ้รยีนเป็นหลกัในการประเมนิ 
 นอกจากน้ี การสรา้งบรรยากาศในการเรยีนรูใ้หอ้สิระ เกดิความไวว้างใจ ใหเ้กยีรต ิเคารพ
ในกฎเกณฑร์่วมกนั รวมทัง้จดัสถานทีเ่อือ้อาํนวยต่อการเรยีนรู ้และมกีารแสดงความคดิเหน็ในการ
ดาํเนินการรว่มกนัระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีนกเ็ป็นสิง่ทีส่าํคญั  การจดัการเรยีนการสอนควรคาํนึงถงึ 
องคป์ระกอบ  ความเป็นอสิระสว่นบุคคล (personal autonomy) การจดัการตวัเอง (self – management)  
และการควบคุมตนเองของผูเ้รยีนในสภาพจดัการเรยีนการสอนในระบบ (leaner control in formal settings)   

สุกญัญา  นิมานนท.์  2536 : 15  ไดก้ล่าวถงึ องคป์ระกอบของการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง
โดยการจดักระบวนการเรยีนรูต้ามขัน้ตอนของ การแ์ลช และอลี ี(Garlaeh and Ely) วา่ประกอบดว้ย   

1. การกาํหนดเน้ือหา 
2. การกาํหนดวตัถุประสงค ์
3. การประเมนิพฤตกิรรมเบือ้งตน้ 
4. การกาํหนดกลยทุธวธิกีารสอนซึง่ประกอบดว้ย การจดักลุ่มผูเ้รยีน การกาํหนดเวลา 

เรยีน การจดัสถานทีเ่รยีน  การเลอืกสรรทรพัยากร 
5. การประเมนิผล 
6. การวเิคราะหข์อ้มลูยอ้นกลบั 
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 สรุปไดว้่า องค์ประกอบของการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง เป็นกระบวนการที่ผูเ้รยีนสามารถ
จดัการเรยีนรู้ด้วยตนเอง โดยมกีารวิเคราะห์ความต้องการที่จะเรยีน เน้ือหาที่จะเรียน กําหนด 
จุดมุง่หมายและการวางแผนในการเรยีน มคีวามสามารถในการแสวงหาแหล่งวทิยาการ และมวีธิใีน
การประเมนิผลการเรยีนด้วยตนเอง โดยมเีพื่อนเป็นผูร้่วมเรยีนรูไ้ปพรอ้มกนั  และมผีูส้อนเป็นผู้
ชี้แนะ อํานวยความสะดวก และใหค้ําปรกึษา ทัง้น้ี ผูส้อนอาจต้องมกีารวเิคราะห์ความพรอ้มหรอื
ทกัษะทีจ่าํเป็นของผูเ้รยีนในการกา้วสูก่ารเป็นผูเ้รยีนรูแ้บบนําตนเองได ้ 

 
 

1.7  ทกัษะท่ีจาํเป็นสาํหรบัการเป็นผูเ้รียนรู้แบบนําตนเอง 
กระบวนการเรยีนการสอนที่เป็นการเรยีนรูแ้บบนําตนเองมคีวามจําเป็นที่จะต้องอาศยั

ทกัษะและความรูบ้างอย่าง  ในขัน้ตอนแรกคอื ควรไดม้กีารตรวจสอบพฤตกิรรมที่จําเป็นสําหรบั
ผูเ้รยีนทีจ่ะเรยีนรูแ้บบนําตนเอง ซึง่อาจเป็นแบบตรวจสอบรายการพฤตกิรรมใหผู้เ้รยีนแสดงน้ําหนกั
วา่สามารถเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ ดว้ยวธิกีารเรยีนรูแ้บบนําตนเองอยูใ่นระดบัใด ดว้ยมาตราสว่นประเมนิค่า 
5 อนัดบั (สมบตั ิ สวุรรณพทิกัษ์. 2543 : 17)   คาํถามตวัอยา่ง เชน่ 

ทา่นมคีวามรูส้กึวา่ตนเองเป็นบุคคลทีต่อ้งการจะเป็นผูท้ีท่าํอะไรดว้ยตนเอง 
ทา่นมกัจะขอความชว่ยเหลอืจากผูอ้ื่น เมือ่ทา่นประสบปญัหาทีแ่กด้ว้ยตนเองไมไ่ดแ้ลว้  
ทา่นสามารถเลอืกวธิกีารทีเ่หมาะสมในการรวบรวมขอ้มลู และเรือ่งต่างๆ  ทีเ่กีย่วกบัการเรยีนรู ้
นอกจากน้ี ผูเ้รยีนทีม่ทีกัษะการเรยีนรูแ้บบนําตนเองนัน้จะต้องมทีกัษะทีจ่ําเป็น (วภิาดา  

วฒันนามกุล.  2547: ออนไลน์) ไดแ้ก่ 
1.  ทกัษะการรบัขอ้มลูขา่วสาร (information access)   
2.  ทกัษะในการวจิยั (research processes)   
3.  ทกัษะในการนําเทคโนโลยมีาใช ้(technology access) 
4.  ทกัษะการทาํงานเป็นกลุ่ม (collaborative / group work / workforce methods and 

technologies)  
5.  ทกัษะการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง (knowledge building)   
6.  มภีาวะผูนํ้า (leadership)  
7.  มกีารประเมนิผลการเรยีนรูข้องตนเอง (learning self - assesment) 
กลุ่มนักวิชาการได้เสนอแนะความคาดหวังเกี่ยวกับศักยภาพของเด็กไทยเพื่อการ

ดาํรงชวีติในสงัคมยุคโลกาภวิตัน์ (สมคดิ  อสิระวฒัน์.  2542 : 40 ; อา้งองิจาก  กองวจิยัทางการ
ศกึษา.  2540 : 16 – 24)  วา่ควรมทีกัษะต่างๆ  ดงัน้ี 

1.  ทกัษะพืน้ฐานทีจ่าํเป็นต่อการเรยีนรูใ้นอนาคต  ประกอบดว้ย 
   1.1  ทกัษะการเรยีนรู ้หมายถงึ กระบวนการแสวงหาความรู ้รวบรวมขอ้มลู สรา้งความ

เขา้ใจ วเิคราะห ์สงัเคราะหข์อ้มลู  เพือ่สรา้งองคค์วามรูแ้ละประเมนิผลตนเอง  ตลอดจนสรา้งเจตคติ
ทีด่ต่ีอการเรยีนรู ้
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   1.2  ทกัษะการคดิ  หมายถงึ  กระบวนการทํางานทางสมองโดยใชป้ระสบการณ์มา
สมัพนัธก์บัสิง่เรา้และสภาพแวดลอ้มอย่างมรีะบบและเหตุผล เพื่อการแกป้ญัหาและการสรา้งสรรค ์    
    1.3  ทกัษะการสื่อสาร  หมายถงึ  ความสามารถในการฟงั พดู อ่าน และเขยีน เพื่อ
รบัสง่ขอ้มลูดว้ยการวเิคราะห ์สรปุ ขยายความและจดัระบบขอ้มลูและรูจ้กัประยกุตใ์ชข้า่วสาร โดย 
เลอืกใชว้ธิกีารหรอืเครือ่งมอืในการสือ่สารไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 2.  ทกัษะพืน้ฐานทีจ่าํเป็นต่อการทาํงาน  ประกอบดว้ย 
    2.1  ทกัษะการจดัการ  หมายถงึ  กระบวนการทาํงานใหส้าํเรจ็ ซึง่ประกอบดว้ย การ
วางแผน  การปฏบิตังิาน  การประเมนิผลงานและสรปุผลงานโดยอาศยัทกัษะทีจ่าํเป็น 
    2.2  ทํางานร่วมกบัผูอ้ื่นได ้ประกอบดว้ย 2 ประเดน็ คอื  การทํางานกลุ่ม  และ
ปฏสิมัพนัธท์ีด่ต่ีอเพือ่นรว่มงาน 
    2.3  ขยนั  อดทน  อดออมและประหยดั 
 3.  ลกัษณะพืน้ฐานทีจ่าํเป็นต่อการอยูร่ว่มกนัในสงัคม  ประกอบดว้ย 
    3.1  ควบคุมตนเองได ้ หมายถงึ  การรบัรู ้ การรูจ้กัตนเอง  มคีวามคดิวเิคราะหอ์ยา่งมี
เหตุผล  มสีตคิวบคุมและมคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง  ประพฤตปิฏบิตัแิละปรบัตนได ้ มองโลกในแง่ด ี 
ตดัสนิใจไดถู้กตอ้งและแสดงบทบาทตามคา่นิยมพืน้ฐานของสงัคมได ้
    3.2  มคีวามรบัผดิชอบ  มวีนิยัในตนเอง 
    3.3  ชว่ยเหลอืผูอ้ื่น เสยีสละ มุง่มัน่พฒันา 
 จะเหน็วา่ ทกัษะทีจ่าํเป็นสาํหรบัการเป็นผูเ้รยีนรูแ้บบนําตนเองนัน้ ควรจะไดร้บัการฝึกฝน
ขณะเรยีนซึง่ผูส้อนสามารถจดัประสบการณ์การเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนไดท้ัง้ในสว่นทีเ่ป็นทกัษะการเรยีนรู้
ทีต่อ้งใหผู้เ้รยีนไดป้ฏบิตังิานต่างๆ ดว้ยตนเอง และทกัษะทีเ่กีย่วกบับรบิททางสงัคม การปฏสิมัพนัธ์
กบัผูอ้ื่น จงึทาํใหผู้เ้รยีนเกดิความพรอ้มและพฒันาเป็นผูเ้รยีนรูแ้บบนําตนเองต่อไป  ดงันัน้ สิง่แรกที่
ผูส้อนควรดําเนินการคอื  ใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสประเมนิตนเอง โดยทําการตรวจวนิิจฉัยพฤตกิรรม
เบื้องต้นของผูเ้รยีนหรอืลลีาการเรยีนทีเ่ขาเป็นหรอืต้องการ   เพื่อจะไดเ้ลอืกวธิกีารในการส่งเสรมิ
ทกัษะผูเ้รยีนในกระบวนการเรยีนการสอนเป็นรายบุคคลได ้
 สาํหรบัเทคนิคการสรา้งแบบทดสอบวนิิจฉยั  อาร ี สณัหฉว ี(2526 : 33-40)  ไดส้รุป 
ขัน้ตอนของการสรา้ง ดงัน้ี 

1. ตัง้จุดมุง่หมายและวางแผนในการดาํเนินการสรา้งแบบทดสอบ 
2. วเิคราะห์ทกัษะหรอืเน้ือหาวิชาที่ต้องการทดสอบออกเป็นทกัษะหรอืองค์ประกอบ

ยอ่ยๆ ใหช้ดัเจน และเขยีนจุดมุง่หมายพฤตกิรรมหรอืองคป์ระกอบยอ่ย 
3. เขยีนขอ้คาํถามตามจุดมุง่หมายเชงิพฤตกิรรมทีก่าํหนดไว ้
4. วเิคราะหส์าเหตุของการไมส่มัฤทธิผ์ลตามจุดมุง่หมายเชงิพฤตกิรรมนัน้ 
5. สรา้งแบบทดสอบนําไปพฒันาใชแ้ละพฒันาแบบทดสอบ 
6. เขยีนคู่มอืในการใชแ้บบทดสอบและกําหนดแนวทางทีเ่หมาะสม เพื่อใหส้ามารถบ่งชี้

ความบกพรอ่งและคน้หาสาเหตุของความพกพรอ่งในแต่ละทกัษะได ้
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การวดัและประเมนิผลการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 ได ้
กําหนดเกณฑก์ารผ่านแต่ละช่วงชัน้และการจบหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานไวว้่า  ผูเ้รยีนตอ้งผา่น
การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ให้ได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด  ดงัตัวอย่าง 
สถานศกึษาไดจ้ดัทําคู่มอืการอ่าน คดิ วเิคราะห ์เขยีน ขึน้ เพื่อใหผู้ส้อนแต่ละรายวชิาไดใ้ชศ้กึษา
วธิกีารประเมนิตามเกณฑท์ีก่าํหนด โดยมจุีดประสงคส์าํคญัของการอา่น คดิ วเิคราะห ์เขยีน ไดแ้ก่ 

1. เป็นพืน้ฐานในการเรยีนรูทุ้กสาขาวชิา  
2. เพือ่แกป้ญัหาการขาดทกัษะในการเขยีนของผูเ้รยีนทุกระดบั 
เกณฑก์ารประเมนิการอา่น คดิ วเิคราะห ์เขยีน เป็นดงัน้ี 

การอ่าน            บอกรายละเอยีดของเรือ่ง สรปุสาระสาํคญัและ บอกความคดิรวบยอดของเรือ่งได ้
การคิดวิเคราะห ์บอกวตัถุประสงคห์รอืจุดมุง่หมายของเรือ่ง  ระบุหรอืเปรยีบเทยีบความสมัพนัธ ์
                       ของเรือ่ง  จดัลาํดบัเหตุการณ์ ใหเ้หตุผลในการสรปุเรือ่งนัน้ๆ  มแีนวคดิและ 
                       สามารถนําเสนอไดต้ามหลกัวชิา 
การเขียน          ถูกตอ้งตามอกัขระวธิ ี ตรงประเดน็ตามจุดมุง่หมาย  มกีารนําเสนอเป็นขัน้ตอน    
                       ขยายความ ยกตวัอยา่ง ทีม่คีวามชดัเจน เขา้ใจงา่ย  มแีนวคดิ ทศันคตเิชงิ 
                       สรา้งสรรค ์
 จะเหน็ว่า ทกัษะการเรยีนดา้นการอ่าน คดิวเิคราะห ์เขยีน  เป็นสิง่สําคญัทีน่ักการศกึษา
พจิารณาวา่ ผูเ้รยีนควรจะมทีกัษะเหล่าน้ี จงึไดก้าํหนดเป็นเกณฑก์ารประเมนิจบหลกัสตูร แต่ในทาง
ปฏบิตัผิูส้อนยงัไมม่รีปูแบบการพจิารณาวดัทกัษะเหล่าน้ีอยา่งชดัเจน และสถานศกึษาไดก้ําหนดให้
ทุกวชิาตอ้งประเมนิการอ่าน คดิวเิคราะห ์เขยีน ในทุกชัน้  และจากผลงานวจิยัทีไ่ดศ้กึษาศกัยภาพ
ของนักศกึษาชัน้ปีที่ 4 จากสถาบนัราชภฏัทัว่ประเทศพบว่า นักศกึษาโดยรวมมคีะแนนทกัษะ
พืน้ฐานทีจ่าํเป็นต่อการเรยีนรูใ้นอนาคตทีต่ํ่าทีสุ่ดเมื่อเทยีบกบัคะแนนทกัษะพืน้ฐานทีจ่าํเป็นต่อการ
ทํางาน และ การอยู่ร่วมกนัในสงัคม โดยทกัษะย่อยทีม่คีะแนนตํ่าสุดของทกัษะพืน้ฐานทีจ่ําเป็นต่อ
การเรยีนรูใ้นอนาคต คอื ทกัษะการสื่อสาร (วไิล  แพงศร.ี  2547 : 380 ; อา้งองิจาก  เพ◌็ญจนัทร ์ 
สงัขแ์กว้.  2545)  ผูว้จิยัจงึเหน็ว่า ทกัษะพืน้ฐานการเรยีนรูด้า้นการอ่าน คดิวเิคราะห ์เขยีน ผูส้อน
ควรไดพ้ฒันาผูเ้รยีนใหม้ทีกัษะทีส่งูขึน้ เพราะมคีวามสาํคญัต่อผูเ้รยีนในการแสวงหาความรูแ้บบนํา
ตนเองได ้ซึง่สอดคลอ้งกบั ส ุจ ิป ุล ิ หวัใจของนกัปราชญซ์ึง่ถอืเป็นเครือ่งมอืทีส่าํคญัของผูม้คีวามรู ้ 
   Knapper  and Cropley.  (2000 : 134 - 137).  ไดแ้สดงความคดิเหน็ต่อทกัษะการ
เรยีนรู ้(study skills) ว่า ควรใหห้น่วยพฒันาการสอนของมหาวทิยาลยัประสานความร่วมมอืกบั
ผู้สอน เพื่อปรับปรุงทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน  ทัง้น้ีโปรแกรมทักษะการเรียนรู้เกิดขึ้นใน
มหาวทิยาลยัหลายแหง่ทัว่โลก มตีําราเกีย่วกบัเทคนิคการเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ  อาจจดัอบรมเรื่อง
ทกัษะการเรยีนรู้ให้เป็นหน่วยหน่ึงของหน่วยพฒันาการศึกษา โดยใช้หน่วยบรกิารแนะแนวของ
มหาวทิยาลยั  รปูแบบของโปรแกรมจะใหค้วามสาํคญัทีก่ารปรบัปรุงทกัษะการอ่าน การจดัการเวลา  
การจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ การจดบันทึก การเตรียมตัวสอบ การเขียนอย่างมี
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ประสิทธิภาพ  การเตรียมรายงาน  เรียงความ  ทักษะอื่นๆ  บางวิชาสอนความคิดรวบยอด 
(concept mapping) ดว้ย การตัง้คําถามกบัตวัเองถงึสิง่ทีจ่ะต้องเรยีนหรอืทําในงานที่ไดร้บัมอบ 
หมาย  บางทอีาจเป็นกจิกรรมโปรแกรมการซ่อมเสรมิ สาํหรบันกัศกึษาทีเ่รยีนออ่น แต่ความเป็นจรงิ
แลว้  โปรแกรมน้ีดงึดดูใจนกัศกึษาทีเ่รยีนดมีากมาย ผูต้อ้งการทีจ่ะเรยีนไดด้กีว่าเดมิ การมทีกัษะน้ี
จะสง่ผลต่อความสามารถและแรงจงูใจทีจ่าํเป็นสาํหรบัการเรยีนรูต้ลอดชวีติ  ทกัษะการเรยีนถอืว่า
เป็นเครื่องมอืแก่ผูเ้รยีน  ใหว้ถิทีางทีท่ําใหเ้ขาทําไดด้ทีี่สุด  กระตุ้นใหม้เีจตคตเิชงิวจิารณ์เกี่ยวกบั
ความมุ่งหมายของการศกึษา ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนตรวจสอบความคาดหวงัของตนเอง  นอกจากน้ี 
Knapper  and Cropley ยงัไดก้ล่าวถงึนกัการศกึษา 2 คน ทีใ่หแ้นวทางของทกัษะการเรยีนรูไ้วด้งัน้ี    
  Hadwin และ Winne  (1996)  ไดศ้กึษาเกีย่วกบัทกัษะการเรยีนรู ้และสรุปว่า  ความคดิ
รวบยอด (concept mapping)  การตัง้คาํถามของตนเองและการควบคุมเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษา มผีล
ทางบวกต่อความสําเรจ็ในการเรยีนรายวชิาและเสนอแนะการสอนกลยุทธ์การเรยีนไปรวมกบัการ
เรยีนรูร้ายวชิา โดยมจุีดมุ่งหมายกระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ย่างรูก้วา้ง รูล้กึ พอๆ กบัรูเ้น้ือหา  ซึง่มี
ความสาํคญัในการทาํใหเ้กดิพืน้ฐานทีด่สีาํหรบัผูเ้รยีนในการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง   
 Hattie, Biggs  และ Perdie (1996)  ไดเ้น้นความสาํคญัของการสอนทกัษะการเรยีนที่
เกีย่วกบักจิกรรมของผูเ้รยีน และการใช ้metacognition ซึง่เป็นความสามารถในการจดัการเรยีนรู้
ของตนเอง โดยการวางแผน  นําไปปฏบิตั ิตดิตามควบคุมการเรยีน  นอกจากน้ี ยงัไดเ้สนอแนะให้
สถานศกึษามผีูใ้หค้าํปรกึษาเกีย่วกบัทกัษะการเรยีน ขอคําแนะนําเกีย่วกบัขัน้ตอนทีจ่ะนํามาใชเ้พื่อ
ช่วยใหผู้เ้รยีนเรยีนได้มปีระสทิธผิลมากขึน้  และเสนอแนะใหม้กีารจดัในส่วนของทกัษะการเรยีน
สาํหรบัผูเ้รยีนหอ้งทีส่อน เพื่อสอบถามผูเ้รยีนถงึปญัหาในการเรยีนทีเ่ขาพบ  และขอ้เสนอแนะใน
การแกป้ญัหา  โดยเฉพาะอย่างยิง่ในบรบิทของงานการประเมนิ  พฒันาใหค้วามสาํคญักบัการสอน
ทกัษะการเรยีนอย่างชดัเจน เช่น  การเขยีนรายงานปฏบิตักิารที่ด ี การเตรยีมตวัสําหรบัการสอน 
สิง่ทีค่รูคาดหวงัในการเขยีนเรยีงความ แทนทีจ่ะมุ่งเน้นเน้ือหาวชิา  สอนทกัษะการคน้หาขอ้มูลให้
เป็นสว่นหน่ึงในรายวชิา เชน่  

การคน้หาในหอ้งสมุด  หรอืจาก web คน้หาแหล่งขอ้มูลทีเ่หมาะสม  เลอืกคําสําคญัที่
อธิบายประเด็นหรือหวัข้อ  และการใช้ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  แน่ใจที่จะจดัการกบัประเด็นการ
ประเมนิแหล่งขอ้มลู เพือ่ความถูกตอ้งและเชื่อถอืได ้   

ใหท้ํางานกลุ่ม 3-4 คน  ทําโครงการ  งานกลุ่มมปีระสทิธภิาพ วธิกีารสอนเป็นแบบเชงิรุก 
(active  learning)  จดัโอกาสการเรยีนแบบเชงิรุกในหอ้งเรยีน เช่น  การทําโครงการของหอ้ง  
อภปิรายกลุ่มยอ่ย  โตว้าท ี แสดงบทบาทสมมตุ ิ ยอมใหม้เีวลามากขึน้สาํหรบัการสอนทกัษะการคดิ  
ทกัษะการเรยีนรู ้   

พฒันาโมดูลการสอนดว้ยตนเอง  เช่น  สมุดแบบฝึกหดั  ชุดของ web paper CD-ROM 
เป็นส่วนของรายวชิาทีค่ดิว่ายาก หรอืน่าเบื่อที่จะสอน  ทําใหห้าไดง้่าย ใชส้ิง่เพิม่เตมิ พยายาม
แนะนําหลกัสาํคญัของการเรยีนรูโ้ดยเพือ่น  ใหผู้เ้รยีนจบัคู่และรว่มรบัผดิชอบหวัขอ้การเรยีน  ทาํให้
ผูเ้รยีนเกดิความเขา้ใจขณะนําเสนองาน 
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 สอนวธิกีารนําเสนออยา่งมปีระสทิธภิาพก่อนใหม้กีารนําเสนอ 
 ใชก้รณีศกึษาและเน้ือหาทีเ่กดิในชวีติจรงิเป็นกจิกรรมหลกัของการเรยีนรู ้โดยเตรยีมการ
ปฏบิตันิอกหอ้งเรยีน นําผลมาอภปิรายในหอ้ง 

จดัใหผู้เ้รยีนมโีอกาสพบผูส้อน อาจจดัคลนิิกแบบไมเ่ป็นทางการหลงัการเรยีนในหอ้ง  
 สมัมนาในวนัหยุด  สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร  เพื่อขยายหรอืทดแทนตารางเวลาการพบปะ
ของหอ้งเรยีน   
 ให้ผู้เรยีนค้นหาแหล่งขอ้มูลเกี่ยวกบัเน้ือหาวชิาที่นอกเหนือจากแหล่งขอ้มูลปกติ  เช่น 
พพิธิภณัฑ ์ หน่วยงานราชการ  จดัโอกาสในการใชค้วามรูท้ีไ่ดใ้นโครงการ  เรยีงความ การทดสอบ  
 มกีารใชป้ระโยชน์จากการเชญิแขกมาพดู  ผูเ้รยีนกําหนดแหล่งขอ้มลูทีเ่หมาะสม  ตดิต่อ 
วางแผน ดาํเนินการในหอ้งเรยีน 
   จากทีก่ล่าวมาน้ี ทาํใหผู้ว้จิยัเหน็ความจาํเป็นและตอ้งการทีจ่ะพฒันาผูเ้รยีนใหเ้กดิการ 
เรยีนร◌ู◌้อย่างมปีระสทิธภิาพ และมคีวามสามารถในการเรยีนรูแ้บบนําตนเองไดน้ัน้จําต้องไดร้บั
การพฒันาทกัษะทางการเรยีนดว้ย 
 

1.8  กระบวนการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบนําตนเอง 
สมบตั ิ สวุรรณพทิกัษ์ (2543 : 11 - 14)  ไดก้ล่าววา่  การเรยีนรูแ้บบนําตนเองจาํเป็นตอ้ง

อาศยัคุณสมบตัิที่เป็นความสามารถพื้นฐานบางอย่าง เพื่อที่จะช่วยให้การเรยีนการสอนประสบ
ผลสาํเรจ็ดว้ยดนีัน้ควรไดม้กีารจดัสภาพแวดลอ้มและประสบการณ์เรยีนทีเ่อือ้ใหเ้กดิการเรยีนรูแ้บบ
นําตนเองมากทีส่ดุ  คอื 

1.  ใหผู้เ้รยีนเตม็ใจทีจ่ะเขา้รบัการศกึษา โดยการใหอ้สิรภาพและการสง่เสรมิยัว่ยุ  ใหเ้กดิ
การสรา้งสรรคก์ารพฒันาความคดิ  

2.  ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นความรู ้ความคดิ และประสบการณ์ โดยการสนทนา พดูคุย 
3.  ไมใ่ชก้ารบงัคบัเพือ่ใหผู้เ้รยีนไดใ้ชศ้กัยภาพความสามารถของตน  
4.  ฝึกใหผู้เ้รยีนรูจ้กัการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง โดยยดึหลกัใหผู้เ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง 
5.  คุณลกัษณะทีส่าํคญัอนัดบัแรกของประชาธปิไตยคอื “มนุษยจ์ะเลอืกหาแนวทางในการ

ปฏิบตัิงานของตนเองได้ดทีี่สุดก็ต่อเมื่อเขาได้รบัอสิรภาพ”  กล่าวคอื  ใหอ้สิรภาพผู้เรยีนในการ
พฒันาตนเอง 

6.  ตอ้งคาํนึงว่าผูบ้รรลุวุฒภิาวะยงัตอ้งพฒันาต่อไปเพื่อจะไดอ้ยูใ่นสงัคมอยา่งเป็นสุขกบั
คนรอบตวั 

7.  ไดเ้สนอขอ้คดิของ ซริลิ โอ ฮลู เกีย่วกบัการเรยีนของผูใ้หญ่ ไว ้7 ประการ คอื 
   7.1  ใหต้ัง้ใจแน่วแน่ว่าจะเรยีน  อย่าวติกกงัวลว่าจะเรยีนไม่ได ้นําประสบการณ์ของ

ผูใ้หญ่มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ 
    7.2  กาํหนดจุดมุง่หมายทีป่ฏบิตัไิดจ้รงิและเป็นจรงิได ้ 
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    7.3  อย่าพยายามทําสิง่ทีน่อกเหนือขดีความสามารถตน  เพราะจะไม่เกดิผลดต่ีอ
กระบวนการเรยีนรู ้
    7.4  ทาํตนใหเ้ป็นผูพ้รอ้มทีจ่ะรบัความคดิหรอืวทิยาการใหม่ๆ  สรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอการ
เปลีย่นแปลง 
    7.5  ใหรู้จ้กัขอความช่วยเหลอืจากคนอื่น  พรอ้มกบัรูจ้กัใหค้วามช่วยเหลอืสนบัสนุน
ผูอ้ื่นในโอกาสอนัควร 
    7.6  การเรยีนอย่าเน้นการจํา  ตอ้งเน้นการแกป้ญัหา  การลงมอืปฏบิตัจิรงิ  การคดิ
สรา้งสรรค ์เพราะเมือ่มกีารจาํ กต็อ้งมกีารลมื 
    7.7  ฝึกการทาํงานอยา่งมขี ัน้ตอนและมรีะบบ โดยเริม่จากขัน้ตอนงา่ยไปยาก 
 8.  ตอ้งระลกึว่า ชวีติไม่ไดข้ึน้กบัโอกาส แต่ขึน้กบัความสามารถ  ซึง่ความสามารถของ
บุคคลมอียูต่ลอดเวลา  
 9.  ตอ้งรูจ้กัปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์และสิง่แวดลอ้ม เพราะตวัเราเป็นผูรู้จ้กัตนเอง 
ดงัทีท่ฤษฎทีางจติวทิยา และสงัคมวทิยากล่าวไว ้
 กระบวนการในการเรียนรู้แบบนําตนเอง  เป็นวธิกีารทีผู่เ้รยีนตอ้งจดักระบวนการเรยีน
ดว้ยตนเอง โดยเป็นผูม้อีงคป์ระกอบในการเรยีนรู ้ 5  ประการ คอื (Knowles.  1975) 
 1.  การวนิิจฉยัความตอ้งการในการเรยีน 
 2.  การกาํหนดจุดมุง่หมายในการเรยีน 
 3.  การออกแบบแผนการเรยีน 
 4.  การดาํเนินการเรยีนรูจ้ากแหล่งวทิยาการ 
 5.  การประเมนิผล 
 ลักษณะสําคัญที่จะต้องจัดให้ผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนแบบนําตนเองมี  5 
ประการ ดงัน้ี  (Skager and Dave.  1977)  

1. การมสีว่นรว่มในการวางแผน การจดัการ และประเมนิผลการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ ผูเ้รยีนม ี
สว่นรว่มวางแผนกจิกรรมการเรยีนรูบ้นพืน้ฐานความตอ้งการของกลุ่มผูเ้รยีน 

2. การเรยีนรูท้ีค่าํนึงถงึความสาํคญัของผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล ไดแ้ก่ ความแตกต่างใน 
ความสามารถ  ความรูพ้ืน้ฐาน ความสนใจเรยีน วธิกีารเรยีนรู ้จดัเน้ือหาและสือ่ใหเ้หมาะสม 

3. การพฒันาทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ไดแ้ก่ การสบืคน้ขอ้มลู ฝึกเทคนิคทีจ่าํเป็น  
เชน่ การสงัเกต การอา่นอยา่งมจุีดประสงค ์การบนัทกึ เป็นตน้ 

4. การพฒันาทกัษะการเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั  ไดแ้ก่ การกาํหนดใหผู้เ้รยีนแบ่งความรบั 
ผดิชอบในกระบวนการเรยีนการสอน  การทาํงานเดีย่ว และเป็นกลุ่มทีม่ทีกัษะการเรยีนรูต่้างกนั   

5.  การพฒันาทกัษะการประเมนิตนเองและการรว่มมอืในการประเมนิกบัผูอ้ื่น ไดแ้ก่  การ
ใหผู้เ้รยีนเขา้ใจความตอ้งการในการประเมนิ  ยอมรบัการประเมนิจากผูอ้ื่น  เปิดโอกาสใหป้ระเมนิหลายรปูแบบ 
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นอกจากน้ี สภาพการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกและให้ควบคุมตนเอง 
(Hiemstra.  1994)  ยงัเกีย่วโยงถงึ ความตอ้งการในการเรยีน  การกําหนดเป้าหมายการเรยีน  การ
กําหนดเน้ือหาเฉพาะที่จะเรยีน  ความก้าวหน้าทางการเรยีนของตน  วธิกีารเรยีนการสอน  การ
ควบคุมสิง่แวดลอ้ม  สง่เสรมิการคดิวเิคราะห ์ บทบาทของตนในการเรยีนการสอน  การประเมนิผล
การเรยีนรู ้ ซึ่งผูส้อนต้องฝึกใหผู้เ้รยีนมทีกัษะพืน้ฐานในการเรยีนรูพ้อเพยีงก่อนทีผู่เ้รยีนจะดําเนิน 
การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  นกัการศกึษาหลายทา่นจงึไดเ้สนอระดบัของการเรยีนรูแ้บบนําตนเองไว ้อาท ิ      

Treffinger.  (1995)  กาํหนดระดบัการเรยีนรูแ้บบนําตนเองเป็น  4  ระดบั  คอื   
1.  ระดบัครเูป็นผูนํ้า  โดยการทีค่รกูาํหนดใหผู้เ้รยีนกระทาํตามคร ู
2.  การนําตนเองในระดบัตน้ โดยครนํูาเสนอประเดน็ทีห่ลากหลายในการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนเลอืก 
3.  การนําตนเองในระดบักลาง  โดยผูส้อนและผูเ้รยีนรว่มกนัสรา้งทางเลอืกใหม ่
4.  การนําตนเองในระดบัสงู  โดยผูเ้รยีนสามารถควบคุมทางเลอืกของตน ในขณะทีผู่ส้อนเป็นทีป่รกึษา  
โกรว ์(Grow.  1996 : 144)  ไดก้ล่าวถงึ ขัน้ของการพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นผูเ้รยีนรูแ้บบนํา

ตนเอง โดยใชแ้นวคดิขัน้การพฒันาการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง (Staged Self – directed Learning 
Model) (SSDL) จากรปูแบบภาวะผูนํ้าตามสถานการณ์ (The Situational Leadership Model)  ของ
เฮอรเ์ซยแ์ละบลานชารด์ (Hersey and Blanchard. 1996)  ซึง่แบ่งเป็น 4 ขัน้ แต่ละขัน้ไดก้ล่าวถงึ
บทบาทของผูส้อน ผูเ้รยีน และตวัอยา่งการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน เพื่อฝึกฝนใหผู้เ้รยีนพฒันา
ไปสูก่ารเป็นผูเ้รยีนรูแ้บบนําตนเองในทีส่ดุ  ดงัน้ี 
 

ขัน้ที ่1  ผูส้อนเป็นผูม้อีาํนาจตามบทบาท (authority, coach)   ผูเ้รยีนปฏบิตัติาม (dependent)     
ขัน้ที ่2  ผูส้อนใหแ้รงจงูใจ ชีนํ้า (motivator, guide)               ผูเ้รยีนใหค้วามสนใจ (interested) 
ขัน้ที ่3  ผูส้อนเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก (facililator)             ผูเ้รยีนมสีว่นเกีย่วขอ้ง (involved) 
ขัน้ที ่4  ผูส้อนใหค้าํปรกึษา แนะนํา (consultant, delegator)   ผูเ้รยีนเป็นผูเ้รยีนรูแ้บบนําตนเอง  
                                                                             (self – directed) 

บอลฮุยส ์(Bolhuis.  2003 : 323 – 347)  ไดเ้สนอวธิกีารสอนแบบเน้นกระบวนการ
(Process – oriented)  โดยสอนใหผู้เ้รยีนสรา้งพลงัแรงใจในการเป็นเจา้ของการเรยีนรูข้องตนเอง  
มหีลกัการทีส่าํคญั 4 ประการ  คอื 
 1.  ใหผู้เ้รยีนเป็นผูร้เิริม่จดักระบวนการเรยีนรูท้ลีะขัน้จนสมบรูณ์ 

2.  ใหค้วามสาํคญักบัความตอ้งการในการสรา้งความรู ้ เน้นทกัษะการเรยีนรู ้  
เจตคต ิและความรู ้
 3.  ใหค้วามสนใจกบัมติดิา้นอารมณ์ในการเรยีนรู ้ ใหผู้เ้รยีนเหน็คุณค่าในการเรยีน  มี
แรงจงูใจภายใน  ยนิดทีีจ่ะแกป้ญัหาทีย่าก   
 4.  ใหก้ระบวนการเรยีนรูแ้ละผลทีเ่กดิขึน้เป็นปรากฏการณ์ทางสงัคม  โดยใหผู้เ้รยีนรูจ้กั
การสงัเกต  การปฏบิตัขิองผูอ้ื่น สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นอยา่งมปีระสทิธภิาพ 



 42

จะเหน็ว่า  นักการศกึษามแีนวทางของกระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเองที่ไปในรูปแบบ
เดยีวกนั คอื ผูส้อนฝึกทกัษะการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ ความพรอ้มทางการเรยีนรู ้ กระตุน้ใหผู้เ้รยีนวเิคราะห์
ความตอ้งการจําเป็นในการเรยีนรู ้ และมลีําดบัขัน้ของกระบวนการเรยีนรูเ้ป็น 4 ขัน้ จากการถ่าย
โอนบทบาทการเรยีนรูจ้ากผูส้อนไปสูผู่เ้รยีนในทีส่ดุ 

 
 

1.9  บทบาทของผูส้อนและผูเ้รียนในการเรียนรู้แบบนําตนเอง 
บทบาทของผูส้อนในการเรียนรู้แบบนําตนเอง  

 การจดัการเรยีนการสอนใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูแ้บบนําตนเอง  ในอนัดบัแรกก่อนทีผู่เ้รยีนจะ 
เริม่สามารถนําตนเองไดน้ัน้ ผูส้อนควรมบีทบาทในการนําผูเ้รยีนโดย 

1.  การช่วยสรา้งทางเลอืกทีห่ลากหลายแก่ผูเ้รยีน และมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจใน
ทางเลือกงาน วธิีการทํางาน  ระดบัความยาก  และวิธีประเมนิผล  ยิง่มทีางเลือกให้ผู้เรยีนมาก 
โอกาสทีผู่เ้รยีนจะพฒันาความรบัผดิชอบในการเรยีนรูย้ ิง่มาก   

2.  ผูส้อนจะมบีทบาทตามมาอกี 3 ประการ คอื แนะนํา  ช่วยเหลอื  และจดัหาแหล่ง
ความรูส้นบัสนุนใหผู้เ้รยีน (Treffinger.  1995 : 324  และ Hamilton and Ghatala. 1994 : 354)   

นอกจากน้ี ผูส้อนควรไดส้นทนากบัผูเ้รยีน  ดูแลจดัหาแหล่งความรูใ้หผู้เ้รยีน  รวมถงึการ
ประเมนิผล และสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมกีารคดิวเิคราะห ์ (Hiemstra.  1994 : 5395)    

3.  ผูส้อนควรสรา้งบรรยากาศการเรยีนทีเ่น้นการเรยีนอย่างรูร้อบ (mastery goal 
orientation) เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดส้าํรวจความคดิและนําเสนอรปูแบบการคดิรวมทัง้กระบวนการ
เรยีนรู ้และการมคีวามรบัผดิชอบในการเรยีนรูข้องตนเอง (คณาพร  คมสนั.  2540 :  60 – 61; 
อา้งองิจาก  Cole and Clan.  1994 : 143)   

ส่วนบทบาทของผูส้อนในการใหค้ําแนะนําปรกึษา เพื่อช่วยใหผู้เ้รยีนไดบ้รรลุผลสําเรจ็ใน
การเรยีนรูแ้บบนําตนเองอยา่งดทีีส่ดุ  สมบตั ิ สวุรรณพทิกัษ์ (2543) ไดก้ล่าวไว ้ดงัน้ี  
 1.  ผูส้อนกําหนดโครงสรา้งครา่วๆ ของหลกัสตูรว่าผูเ้รยีนน่าจะเรยีนเรื่องอะไร จะบรรลุ
วตัถุประสงคอ์ะไร  โดยดาํเนินการ 
    1.1  กําหนดขอบเขตของหลกัสตูรหรอืชีแ้จงโครงสรา้งของหลกัสตูร ไดแ้ก่  กําหนด
เน้ือหากวา้งๆ ใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษาเป็นแนวทาง  กําหนดจุดมุง่หมายการเรยีนของวชิาว่าตอ้งการให้
ผูเ้รยีนบรรลุวตัถุประสงคใ์หญ่อะไร  กําหนดโครงสรา้งของรปูแบบการเรยีนกวา้งๆ ว่าจะไปแนวใด   
    1.2  จดัรปูแบบของเน้ือหาเป็นหน่วยการเรยีน 
    1.3  จดัหน่วยการเรยีนทีม่กีจิกรรมการเรยีน 
    1.4  กาํหนดสือ่การเรยีนทีเ่หมาะสม  ผูส้อนแนะนําแนวทางการใชส้ือ่ เป็นตน้ 
 2.  ยัว่ยแุละกระตุน้ใหเ้กดิพฤตกิรรมการเรยีนรูใ้นตวัผูเ้รยีน  ผูส้อนทาํตวัเป็นผูป้ระสานสิง่
ที่ตนเองรู้กบัสิง่ที่ผู้เรยีนต้องการ  และในบางโอกาสอาจต้องทําหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ถ้า
ผูเ้รยีนขอรอ้งหรอืตอ้งการ  



 43

 จะเหน็ว่า บทบาทของผูใ้หค้าํแนะนําปรกึษาม ี2 ประการ คอื  แนะนําการจดักระบวนการ
เรยีนรู ้ และ ใหค้วามรูท้ีเ่ป็นเน้ือหาในฐานะทีเ่ป็นแหล่งวทิยาการ  ผูใ้หค้ําปรกึษาจะตอ้งเป็นผูส้รา้ง
สภาพแวดลอ้มของการเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อการจดักระบวนการเรยีนรู ้ดงัน้ี 
 1.  การสรา้งบรรยากาศทีด่ ี ทําใหผู้เ้รยีนในกลุ่มเกดิความคุน้เคยกนั  ใหผู้เ้รยีนเขา้ใจ
บทบาทของผูส้อนในฐานะผูใ้หค้ําแนะนําปรกึษา  ใหผู้เ้รยีนเขา้ใจบทบาทของตนเอง และร่วมมอื
ชว่ยเหลอืกนัใหก้ระบวนการเรยีนรูม้ปีระสทิธภิาพ 
 2.  การวางแผน  ตอ้งทราบว่า เรื่องใดใชว้ธิกีารสอนอยา่งไร  มสีว่นร่วมในการตดัสนิใจ 
และมบีทบาทเขา้รว่มเพยีงใด  
 3.  การวเิคราะหค์วามตอ้งการการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนว่า ตอ้งการใหผู้เ้รยีนเกดิพฤตกิรรม
อะไร  จดัประสบการณ์การเรยีนรูอ้ะไร  จะเสนอรปูแบบของพฤตกิรรมการเรยีนรูอ้ย่างไรทีไ่ม่ทาํให้
ผูเ้รยีนคบัขอ้งใจเมือ่ผูเ้รยีนกาํหนดไมต่รงกบัผูส้อน  หรอืไมไ่ปกดีกัน้ความคดิสรา้งสรรคข์องผูเ้รยีน   
 4.  การกําหนดจุดมุง่หมายของการเรยีน  จะช่วยใหผู้เ้รยีนเปลีย่นความตอ้งการทีม่อียูใ่ห้
เป็นจุดมุ่งหมายของการเรยีนรูอ้ย่างไร  และสามารถวดัไดแ้ละเป็นไปไดจ้รงิ  ทําอย่างไรใหผู้เ้รยีน
เขา้ใจจุดมุง่หมายทีม่กีารเปลีย่นแปลง 
 5.  การกําหนดแนวการเรยีน  ใหค้าํแนะนําในการกําหนดแนวการเรยีนทีแ่จ่มแจง้  ใน
รูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม  แนะนําการหาแหล่งวิชาการ  และหาวิธีการให้ผู้เรียนช่วยเหลือกนั
 6.  การเขา้รว่มในการทาํกจิกรรมในการเรยีน จดักจิกรรมเรื่องใดทีต่รงตามวตัถุประสงค ์ 
พจิารณาวา่กจิกรรมใดทาํโดยกลุ่มหรอืบุคคลคนเดยีว 
 7.  การประเมนิผล  มบีทบาทอยา่งไรในการหาขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิผลการเรยีน
ทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ ทาํอยา่งไรใหก้ารประเมนิไมข่ดัขวางกระบวนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  มี
บทบาทในการกําหนดเกณฑต์ดัสนิเพยีงใด  ต้องแสดงออกอย่างไรที่ไม่ตดัรอนการสรา้งความคดิ
รวบยอดของผูเ้รยีนในการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง 
 คณาพร  คมสนั (2540 : 63)  ไดส้รปุบทบาทของผูส้อนในการสง่เสรมิการเรยีนรูแ้บบนํา 
ตนเองของผูเ้รยีนไว ้ดงัน้ี 
 1.  เป็นทีป่รกึษาแก่ผูเ้รยีน แนะนําทางเลอืกทีห่ลากหลาย 
 2.  ชว่ยเหลอืและอาํนวยความสะดวก ใหผู้เ้รยีนตดัสนิใจไดถู้กทาง 
 3.  ใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัยุทธวธิ ีและทกัษะที่จะช่วยใหก้ารเรยีนมปีระสทิธภิาพ ไดแ้ก่ 
ยทุธวธิกีารจดัการสว่นบุคคล การทาํงานกลุ่ม การแกป้ญัหา การตดัสนิใจ การคดิสรา้งสรรค ์เป็นตน้ 
 4.  จูงใจ กระตุน้ และส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนรบัรูแ้ละยอมรบัความสามรถของตนเอง รูจ้กัคดิ
วเิคราะหท์างเลอืกทีห่ลากหลายในการทาํงาน มสีว่นรว่มในการเรยีนรู ้มคีวามรบัผดิชอบ และพฒันา
เป้าหมายการเรยีนรู ้
 5.  ประเมนิผลการเรยีนทีเ่กดิจากการเรยีนรูต้ามกระบวนการทัง้ทีเ่ป็นลกัษณะทาง
บุคลกิภาพ และผลการเรยีนในเน้ือหาวชิาเฉพาะ 
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จากบทบาทของผูส้อนดงักล่าว สมบตั ิ สุวรรณพทิกัษ์ (2543 : 24 - 25) ไดก้ล่าวถงึ
ปญัหาจากการจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเองดงัน้ี 

1. ผูเ้รยีนไมคุ่น้เคยกบัการทาํงานทีไ่มม่รีปูแบบทีแ่น่ชดั 
2. ผูเ้รยีนบางคนอาจไมเ่ขา้ใจบทบาทของผูส้อนในฐานะทีเ่ป็นผูแ้นะนํา ใหค้าํปรกึษา  

จําเป็นต้องกล่าวยํ้าใหผู้เ้รยีนเกดิความมัน่ใจว่า การเรยีนการสอนแบบน้ีเป็นวธิกีารทีม่หีลกัเกณฑ์
และโครงสรา้งทีม่แีบบแผนเชน่กนั 

3. เรือ่งการใหค้ะแนน  ผูเ้รยีนอาจมคีวามคบัขอ้งใจในเรือ่งการวดัและประเมนิผลเกีย่ว 
กบัวธิกีารวดั เกณฑก์ารพจิารณาผลการเรยีน  ผูพ้จิารณาผลการเรยีน  ปญัหาน้ีแกไ้ขไดจ้ากการให้
ผูเ้รยีนทาํสญัญาการเรยีน (learning contract)   
 

บทบาทของผูเ้รียนในการเรียนรู้แบบนําตนเอง 
 ความรบัผดิชอบในการเรยีนเป็นสิง่สาํคญัทีจ่ะนําผูเ้รยีนไปสูก่ารเรยีนรูแ้บบนําตนเอง  ซึง่
นักการศกึษาหลายท่านไดก้ล่าวไวค้อื  ความรบัผดิชอบในการเรยีนรู ้และการควบคุมทางจติวทิยา
เป็นสิง่จําเป็นพื้นฐานสําหรบัการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง และความรบัผดิชอบในการเรยีนรูแ้บบนํา
ตนเอง  ซึ่งหมายถึง การที่ผู้เรียนควบคุมเน้ือหา  กระบวนการ  องค์ประกอบของบริบท  และ
สภาพแวดลอ้มในการเรยีนรูข้องตนเอง ไดแ้ก่  การวางแผนการเรยีนของตนเอง โดยอาศยัแหล่ง
ทรพัยากรทางความรูต่้างๆ  ทีจ่ะช่วยนําแผนสู่การปฏบิตั ิ แต่ภายใตค้วามรบัผดิชอบของผูเ้รยีน ผู้
เรียนรู้แบบนําตนเองต้องเตรียมการวางแผนโครงการเรียนของตน และเลือกสิ่งที่จะเรียนจาก
ทางเลอืกทีก่ําหนดไว ้รวมทัง้วางโครงสรา้งของโครงการเรยีนรูข้องตนอกีดว้ย  ในการวางโครงการ
เรยีน  ผูเ้รยีนตอ้งสามารถปฏบิตังิานทีก่าํหนด  วนิิจฉยัความชว่ยเหลอืทีต่อ้งการ และทาํใหไ้ดค้วาม
ช่วยเหลือนัน้ สามารถเลือกแหล่งความรู้ วิเคราะห์ และวางแผนโครงการเรียนทัง้หมด รวมทัง้
ประเมนิความกา้วหน้าของโครงการเรยีน (คณาพร  คมสนั.  2540 : 63 – 64 ; อา้งองิจาก  Boud.  
1982 : 24,  Garrison.1993 : 41; Baldonado.  1993 : 58 ;  Spear and Mocker.  1984 : 4 – 5 ;  
Tough.  1971 : 116 – 117) 

โนลส ์(Knowles.  1975 : 18)  ไดก้ล่าวถงึบทบาทของผูเ้รยีนในการวางแผนการเรยีน ซึง่
ดาํเนินการเป็น 6 ขัน้ ดงัน้ี  

1. ขัน้วนิิจฉยัการเรยีนรู ้(diagnosing Learning)  
2. ขัน้การวนิิจฉยัความตอ้งการ (diagnowing needs) 
3. ขัน้การกาํหนดเป้าหมาย (formulating goals) 
4. ขัน้การกาํหนดบุคคล และสือ่การเรยีนทีเ่กีย่วขอ้ง (identifying human and material  

resources for learning) 
5. ขัน้การใชย้ทุธวธิทีีเ่หมาะสมในการเรยีน (choosing and implementing appropriate  

learning strategies) 
6. ขัน้การประเมนิผลการเรยีนรู ้(evaluating learning outcomes) 
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เมือ่วเิคราะหต์ามองคป์ระกอบของการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง   ขัน้ตอนของกระบวนการ 
เรยีนรูแ้บบนําตนเอง  และบทบาทของผูส้อนและผูเ้รยีนในการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง  ผูว้จิยัสามารถ
สรปุความสอดคลอ้งกนัไดด้งัตาราง 4  
 

ตาราง 4  เปรยีบเทยีบบทบาทของผูส้อนและผูเ้รยีนตามขัน้ตอนของกระบวนการเรยีนรูแ้บบนํา 
     ตนเอง 
 

บทบาทของผูส้อนในการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง บทบาทของผูเ้รยีนในการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง 
1.  การวิเคราะหค์วามต้องการในการเรียน 
-  สรา้งความคุน้เคยใหผู้เ้รยีนไวว้างใจ เขา้ใจ
บทบาทผูส้อน บทบาทของตนเอง 
-  วเิคราะหค์วามตอ้งการการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน
และพฤตกิรรมทีต่อ้งการใหเ้กดิแก่ผูเ้รยีน  
-  กาํหนดโครงสรา้งครา่วๆ ของหลกัสตูร ขอบ 
เขตเน้ือหากวา้งๆ สรา้งทางเลอืกทีห่ลากหลาย  
-  สรา้งบรรยากาศใหเ้กดิความตอ้งการการเรยีน 
-  วเิคราะหค์วามพรอ้มในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
โดยการตรวจสอบความพรอ้มของผูเ้รยีน    
-  มสีว่นรว่มในการตดัสนิใจในทางเลอืกนัน้ 
-  แนะนําขอ้มลูใหผู้เ้รยีนคดิ วเิคราะหเ์อง 

1.  การวิเคราะหค์วามต้องการในการเรียน 
-  วนิิจฉยัการเรยีนรู ้
-  วนิิจฉยัความตอ้งการในการเรยีนรูข้องตน 
-  รบัรูแ้ละยอมรบัความสามารถของตน 
-  มคีวามรบัผดิชอบในการเรยีนรู ้
-  สรา้งบรรยากาศการเรยีนรูท้ีพ่อใจดว้ยตนเอง 
-  มสีว่นรว่มในการระบุความตอ้งการในการ
เรยีน 
-  เลอืกสิง่ทีจ่ะเรยีนจากทางเลอืกต่างๆ ที่
กาํหนด 
-  วางโครงสรา้งของโครงการเรยีนของตน 

2.  การกาํหนดจดุมุ่งหมายในการเรียน 
-  กาํหนดโครงสรา้งครา่วๆ  วตัถุประสงคก์าร
เรยีนของวชิา 
-  ชว่ยใหผู้เ้รยีนเปลีย่นความตอ้งการทีม่อียูใ่ห้
เป็นจุดมุง่หมายการเรยีนรูท้ีว่ดัไดเ้ป็นไดจ้รงิ 
-  เปิดโอกาสใหม้กีารระดมสมอง รว่มแสดง
ความคดิเหน็และการนําเสนอ 
-  แนะนําขอ้มลูใหผู้เ้รยีนคดิ วเิคราะหเ์อง 

2.  การกาํหนดจดุมุ่งหมายในการเรียน 
-  ฝึกการกาํหนดจุดมุง่หมายในการเรยีน 
-  รูจุ้ดมุง่หมายในการเรยีน และเรยีนใหบ้รรลุ
จุดมุง่หมาย 
-  รว่มกนัพฒันาเป้าหมายการเรยีนรู ้
-  กาํหนดจุดมุง่หมายจากความตอ้งการของตน 

3.  การออกแบบแผนการเรียน 
-  เตรยีมความพรอ้มโดยจดัประสบการณ์การ
เรยีนรู ้ เสรมิทกัษะทีจ่าํเป็นในการเรยีนรู ้
-  มสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ วธิกีารทาํงาน ตอ้ง
ทราบวา่ เรือ่งใดใชว้ธิใีด สอนอยา่งไร มสีว่นรว่ม 
ตดัสนิใจเพยีงใด 

3.  การออกแบบแผนการเรียน 
-  ฝึกการทาํงานอยา่งมขี ัน้ตอน จากงา่ยไปยาก 
-  การใชย้ทุธวธิทีีเ่หมาะสมในการเรยีน 
-  มคีวามรบัผดิชอบในการดาํเนินงานตามแผน 
-  รว่มมอื รว่มใจรบัผดิชอบการทาํงานกลุ่ม 
-  รบัผดิชอบควบคุมกจิกรรมการเรยีนรูข้อง 
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-  ยัว่ยใุหเ้กดิพฤตกิรรมการเรยีนรู ้
-  ผูป้ระสานสิง่ทีต่นเองรูก้บัสิง่ทีผู่เ้รยีนตอ้งการ 
-  แนะนําขอ้มลูใหผู้เ้รยีนคดิ วเิคราะหเ์องจนได ้

ตนเองตามแผนการเรยีนทีก่าํหนดไว ้

 
ตาราง 4  (ต่อ) 
 

บทบาทของผูส้อนในการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง บทบาทของผูเ้รยีนในการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง 
แนวทางทีแ่จม่แจง้ สรา้งทางเลอืกทีห่ลากหลาย 
ใหผู้เ้รยีนเลอืกปฏบิตัติามแนวทางของตน  

 

4.  การแสวงหาแหล่งวิทยาการ 
-  สอนกลยทุธก์ารสบืคน้ขอ้มลู ถ่ายทอดความรู้
ถา้ผูเ้รยีนตอ้งการ 
-  กระตุน้ความสนใจ ชีแ้หล่งความรู ้แนะนําการใชส้ือ่ 
-  จดัรปูแบบเน้ือหา สือ่การเรยีนทีเ่หมาะสม
บางสว่น   
-  สงัเกต ตดิตาม ใหค้าํแนะนําเมือ่ผูเ้รยีนเกดิ
ปญัหาและตอ้งการคาํปรกึษา 

4.  การแสวงหาแหล่งวิทยาการ 
-  ฝึกคน้หาความรูต้ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก
แหล่งการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 
-  กาํหนดบุคคล และสือ่การเรยีนทีเ่กีย่วขอ้ง 
-  มสีว่นรว่มในการสบืคน้ขอ้มลูรว่มกบัเพือ่นๆ 
ดว้ยความรบัผดิชอบ 
-  เลอืกใชป้ระโยชน์จากกจิกรรมและยทุธวธิทีีม่ ี
ประสทิธภิาพเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีก่าํหนด 

5.  การประเมินผลการเรียน 
-  ใหค้วามรูแ้ละฝึกผูเ้รยีนในการประเมนิผลการ
เรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 
-  เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนนําเสนอวธิกีาร  เกณฑ ์
ประเมนิผล  และมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ 
-  จดัทาํตารางการประเมนิผลทีจ่ะใชร้ว่มกนั 
-  แนะนําวธิกีารประเมนิเมือ่ผูเ้รยีนมขีอ้สงสยั   

5.  การประเมินผลการเรียน 
-  ฝึกการประเมนิผลการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
-  มสีว่นรว่มในการประเมนิผล 
-  ผูเ้รยีนประเมนิผลสมัฤทธิด์ว้ยตนเอง 
 

 
จะเหน็ไดว้า่ ทัง้ผูส้อนและผูเ้รยีนตอ้งมกีารวนิิจฉยัความตอ้งการสิง่ทีจ่ะเรยีน  ความพรอ้ม

ของผูเ้รยีนเกี่ยวกบัทกัษะทีจ่ําเป็นในการเรยีน การกําหนดเป้าหมาย  การวางแผนการเรยีน  การ
แสวงหาแหล่งวทิยาการ  การประเมนิผล  ซึง่ผูส้อนเป็นผูฝึ้กฝน  ใหแ้รงจงูใจ  แนะนํา  อาํนวยความ
สะดวกโดยเตรยีมการเบือ้งหลงั  และใหค้ําปรกึษา  ส่วนผูเ้รยีนตอ้งเป็นผูเ้ริม่ตน้ปฏบิตั ิ ดว้ยความ
กระตอืรอืรน้ เอาใจใส ่และมคีวามรบัผดิชอบ  กระทาํอยา่งต่อเน่ืองดว้ยตนเอง เรยีนแบบมสีว่นรว่ม 
จงึทําใหผู้เ้รยีนเป็นผูเ้รยีนรูแ้บบนําตนเองได ้ ดงัหลกัการทีว่่า “การเรยีนรูต้อ้งเริม่ตน้ทีต่นเอง” และ
ศกัยภาพอนัพรอ้มทีจ่ะเจรญิเตบิโตดว้ยตนเองนัน้ ผูเ้รยีนควรนําหวัใจนักปราชญ์ คอื สุ จ ิปุ ล ิหรอื  
ฟงั คดิ ถาม เขยีน มาใชใ้นการสงัเคราะหค์วามรู ้ นอกจากน้ี กระบวนการเรยีนรูใ้นบรบิททางสงัคม
จะเป็นพลงัอนัหน่ึงในการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง ซึง่เป็นการเรยีนรูใ้นสภาพชวีติประจาํวนัทีต่อ้งอาศยั
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สภาพแวดลอ้มมสีว่นรว่มในกระบวนการ  ทาํใหเ้กดิบรรยากาศการแลกเปลีย่น พึง่พากนั แต่ภายใต้
ความเป็นอสิระในทางเลอืกของผูเ้รยีนดว้ยวจิารณญาณทีอ่าศยั เหตุผล ประสบการณ์  หรอืคาํชีแ้นะ 
จากผูรู้ ้ ผูส้อนและผูเ้รยีนจงึเป็นความรบัผดิชอบรว่มกนัต่อความสาํเรจ็ในการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง 
 

 1.10  การประเมินตามสภาพจริงและการสะสมผลงาน 
 การจดัการเรยีนการสอนที่มปีระสทิธภิาพในปจัจุบนั  คอื  การเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนเป็น
ศูนยก์ลางแห่งการเรยีนรู ้ โดยผูเ้รยีนไดฝึ้กทกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง  ผูส้อนตอ้งทํา
หน้าที่จดักจิกรรมการเรยีนการสอนที่หลากหลายและยดืหยุ่น  โดยจดัสภาพแวดล้อมและสื่อการ
เรยีนรูท้ีเ่หมาะสมและเพยีงพอ  เพื่อสนองความต้องการ  ความสนใจ และความสามารถทีแ่ตกต่าง
ระหวา่งบุคคลของผูเ้รยีน  จงึจะชว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิวามสนใจ  ใฝรู่ ้และการพฒันาตนเอง  ดงันัน้ การ
ประเมนิผลการเรยีนรูแ้ต่เดมิวดัแต่ดา้นความรูเ้ป็นส่วนใหญ่ จงึไดป้รบัใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการ
เรยีนการสอนโดยเป็นการประเมนิตามสภาพจรงิ (authentic assessment) ซึง่ไดก้ล่าวในพระราช 
บญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542  อนัจะทาํใหก้ารจดัการศกึษาบรรลุตามเป้าหมายได ้  
 การประเมนิตามสภาพจรงิ เป็นกระบวนการของการสงัเกต การบนัทกึ การจดัทําเอกสาร
ทีเ่กีย่วกบังานหรอืภารกจิทีผู่เ้รยีนไดท้ํา รวมทัง้แสดงวธิกีารว่าไดท้ําอย่างไร  เป็นการประเมนิงาน
และพฤติกรรมตามสภาพที่แท้จรงิ ที่สอดคล้องกบัการแสดงออกของผูเ้รยีน ทัง้กระบวนการและ
ผลผลติจะเน้นการมสี่วนร่วมอย่างมากระหว่างผูเ้รยีน ครู และผูป้กครอง เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพืน้ฐาน
เกีย่วกบัการตดัสนิใจทางการศกึษาของผูเ้รยีน   การประเมนิตามสภาพจรงิจะไดข้อ้มูลสารสนเทศ
เชงิคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองทีส่ามารถนํามาใชใ้นการแนะนําการเรยีนสาํหรบัผูเ้รยีนแต่ละคนไดอ้ยา่งด ี 
รปูแบบการประเมนิจําต้องมกีระบวนการทีม่คีวามหลากหลายทัง้ผูป้ระเมนิและวธิกีารประเมนิ  ใน
การบนัทกึเกี่ยวกบัพฤตกิรรมทัง้หลายอาจจดัเกบ็ไวใ้นแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) เช่น  การ
บนัทกึความเหน็  แบบสาํรวจรายงาน  นิทรรศการและโครงงานวทิยาศาสตร ์เป็นตน้ 
 ลกัษณะสาํคญัของการประเมินตามสภาพจริง  มดีงัน้ี 
 1.  เป็นการประเมนิไปพรอ้มกบัการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนและการเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีน  สามารถประเมนิไดต้ลอดเวลากบัทุกสถานการณ์ ทัง้ทีโ่รงเรยีน  บา้น และชุมชน หรอือาจ
กล่าวไดว้า่ เป็นกระบวนการทีเ่กดิขึน้อยา่งต่อเน่ืองทุกบรบิท ทีต่อ้งเชื่อมโยงกบัการเรยีนการสอน 
 2.  ประเมนิโดยยดึพฤตกิรรมการแสดงออกของผูเ้รยีนอยา่งแทจ้รงิ  เน้นการปฏบิตัจิรงิ 
ยดึถอืเหตุการณ์ในชวีติจรงิ 
 3.  ใหค้วามสาํคญัของการพฒันาและการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  และพฒันาจุดเดน่ของผูเ้รยีน 
 4.  เน้นการประเมนิตนเองของผูเ้รยีน 
 5.  เน้นคุณภาพของผลงานที่ผูเ้รยีนสรา้งขึน้ ซึ่งเป็นผลจากการบูรณาการ ความรู ้
ความสามารถหลายๆ ด้านของผู้เรียน  รวมถึงความสามารถในการคิดระดับสูง เช่น การคิด
วเิคราะห ์ การสงัเคราะห ์
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 6.  ส่งเสรมิปฏสิมัพนัธท์างบวก  มกีารชื่นชม  ส่งเสรมิและอํานวยความสะดวกในการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีน และผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุ 
 7.  เน้นการมสีว่นรว่มระหวา่งผูเ้รยีน คร ูผูป้กครอง  และบุคคลอื่นๆ 
 

 แฟ้มสะสมผลงาน เป็นนวตักรรมที่สําคญัประเภทหน่ึงของวธิกีารประเมนิผลการเรยีนรู้
ตามสภาพจรงิ  ซึง่ครไูดนํ้าวธิกีารน้ีมาจากศลิปิน (artist) มาใชใ้นทางการศกึษา เพื่อประเมนิความ 
กา้วหน้าในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และเกดิประโยชน์ทีส่าํคญั คอื ผูเ้รยีนสามารถแสดงความสามารถ
ในการทาํงานโดยทีก่ารสอบทาํไมไ่ด ้และแสดงใหเ้หน็ทัง้กระบวนการเรยีนรูแ้ละผลงาน การประเมนิ
ตามสภาพจรงิโดยใชแ้ฟ้มสะสมผลงานมลีกัษณะทีส่าํคญั คอื เป็นชิน้งานทีม่คีวามหมาย มมีาตรฐาน
ทีช่ดัเจน   มกีารสะทอ้นความคดิ ความรูส้กึ เชื่อมโยงกบัชวีติจรงิ   เป็นการปรบัปรุงและบูรณาการ   
เกี่ยวข้องกบัการคิดในลําดบัที่สูงขึ้นไป  เน้นการปฏิบตัิที่มคีุณภาพ  และได้ผลงานที่มคีุณภาพ 
(สมบตั ิ สวุรรณพทิกัษ์.  2543 : 59 - 60)    

กล่าวโดยทัว่ไป แฟ้มสะสมผลงานมลีกัษณะทีส่าํคญั 2 ประการ คอื  1) เป็นการรวบรวม
หลกัฐานทีแ่สดงความรูแ้ละทกัษะของผูเ้รยีน   2)  เป็นการแสดงพฒันาการของผูเ้รยีนในการเรยีนรู ้
ตลอดช่วงเวลาของการเรยีน  ซึ่งมกีารจดัการโดยครแูละผูเ้รยีน  มจุีดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบความ 
กา้วหน้าหรอืการเรยีนรู ้ ดา้นความรู ้ทกัษะ และเจตคต ิในเรื่องเฉพาะวชิาใดวชิาหน่ึง และเป็นการ
กระตุน้ใหผู้เ้รยีนสามารถจดัการเรยีนรูข้องตนเอง  
 กระบวนการของการจดัทาํแฟ้มสะสมผลงาน หรือขัน้ตอนการประเมินผลโดยใช้
แฟ้มสะสมผลงาน  เบอรค์ และคณะ (Burke and Other.  1994)  ไดก้ําหนดขัน้ตอนของการทาํ
แฟ้มสะสมผลงานไว ้10 ขัน้ตอน ดงัน้ี  (สมบตั ิ สวุรรณพทิกัษ์.  2543 : 61 - 62 ) 
 1.  การวางแผน  การจดัทาํแฟ้มสะสมผลงาน ตอ้งกําหนดจุดมุง่หมาย  และรปูแบบของ
แฟ้มสะสมงาน  
 2.  การเกบ็รวบรวมและจดัระบบของผลงาน 
 3.  การคดัเลอืกผลงานหรอืหลกัฐานตามเกณฑท์ีก่าํหนด 
 4.  การสรา้งสรรคแ์ฟ้มสะสมผลงาน 
 5.  การสะทอ้นความคดิ หรอืความรูส้กึต่อผลงาน 
 6.  การตรวจสอบความสามารถของตนเพือ่ประเมนิตนเอง 
 7.  การประเมนิผล ประเมนิคา่ของผลงาน 
 8.  การแลกเปลีย่นประสบการณ์เกีย่วกบัผลงานกบับุคคลอื่น 
 9.  การคดัสรรคแ์ละปรบัเปลีย่นผลงานเพือ่ใหท้นัสมยั 
           10.  การประชาสมัพนัธ ์หรอืจดันิทรรศการแฟ้มสะสมผลงาน 
 รูปแบบในการดําเนินงานอาจปรบัเปลี่ยนบางขัน้ตอนตามความเหมาะสม  ขัน้ตอนอื่นๆ 
อาจยบุรวมได ้ดงัตวัอยา่ง 
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 สาํหรบัผูเ้ริม่ทํา  ไม่มปีระสบการณ์มาก่อน ควรใช ้3 ขัน้ตอน  คอื  การรวบรวมผลงาน  
การคดัเลอืกผลงาน  การแสดงความคดิเหน็หรอืความรูส้กึ   
 สาํหรบัผูม้ปีระสบการณ์ใหม่ๆ   ควรใช ้6 ขัน้ตอน คอื  กําหนดจุดมุง่หมาย  การรวบรวม
ผลงาน  การคดัเลอืกผลงาน  การแสดงความคดิเหน็หรอืความรูส้กึ  การประเมนิผลงาน  และการ
แลกเปลีย่นประสบการณ์กบัผูเ้รยีน 
  สาํหรบัผูม้ปีระสบการณ์พอสมควร  ควรใช ้10 ขัน้ตอน  ดงักล่าวขา้งต้น  แต่ขัน้ตอนที่
เป็นหลกัม ี4 ขัน้ตอน คอื  การรวบรวมผลงาน  การคดัเลอืกผลงาน  การแสดงความคดิเหน็หรอื
ความรูส้กึ  และการประเมนิผลงาน (สวุทิย ์ มลูคาํ.  2544 : 32) 
 จะเหน็ว่า แฟ้มสะสมผลงานเป็นรูปแบบการประเมนิตามสภาพจรงิ ที่เน้นผูเ้รยีนเป็นผู้
วางแผน  ปฏบิตัิตามแผนงานอย่างมเีกณฑใ์นการประเมนิ เน้นทัง้กระบวนการเรยีนรูแ้ละผลงาน 
และคาํนึงถงึหลกัการสาํคญั 3 ประการ คอื 

1. ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  ซึง่อาจแตกต่างกนัทัง้ทางรา่งกาย พฤตกิรรม จติใจ 
2. เน้ือหาสาํคญัของหลกัสตูร ไดส้ะทอ้นเน้ือหาวชิาต่างๆ ทีส่าํคญัทีผู่เ้รยีนตอ้งเรยีนร◌ู◌้  
3.  การเรยีนรู ้ ไดส้ะทอ้นกระบวนการเรยีนรู ้ การอ่าน การเขยีน การพดู การฟงั การ

แกป้ญัหาและการคดิทีซ่บัซอ้นขึน้   
นอกจากน้ี รูปแบบการดําเนินงานยงัมกีารปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม ผูเ้รยีนเป็นผู้

วางแผนอย่างมจุีดมุ่งหมาย  ดําเนินงาน  คดัสรรคง์าน  สะทอ้นความคดิเหน็ และมกีารประเมนิผล
งานดว้ยตนเองซึง่มแีนวทางสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบของการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง 

 
 

1.11 งานวิจยัเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบนําตนเอง 
การศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนรูแ้บบนําตนเองสามารถจาํแนกตามจุดมุง่หมาย 

ของงานวจิยัได ้ดงัน้ี 
 1.  เพ่ือให้ผูเ้รียนได้ฝึกกระบวนการเรียนรู้แบบนําตนเอง  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 บราวน์ (Brown.  2002)  ทาํการวจิยัเรื่อง การเรยีนรูแ้บบนําตนเองของชัน้เรยีนเกรด 8 
(Self-Direction Learning in an 8th Grade Classroom)  โดยมจุีดมุง่หมายเพื่อสรา้งชัน้เรยีนให้
ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง  ครใูหน้กัเรยีนเป็นผูบ้รูณาการหลกัสตูรดว้ยการเรยีนทีแ่ตกต่าง
กนั และใหม้กีารประเมนิตามสภาพจรงิเพือ่การเรยีนรูอ้ยา่งลกึ เพือ่ใหผู้เ้รยีนเป็นผูร้เิริม่ วางแผนการ
เรยีน ดาํเนินการ และประเมนิผลการเรยีนดว้ยตนเอง  โดยมคีรเูป็นผูป้ระสาน แนะนํา ใหค้าํปรกึษา  
กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนเกรด 8 โดยทําการคดัเลอืกล่วงหน้าจากนกัเรยีนเกรด 7 ทีส่มคัรใจและ
ผูป้กครองยนิยอมใหเ้ขา้รว่มโครงการ ซึง่จะเป็นผูท้ีม่แีรงจงูใจสามารถทาํงานไดอ้ยา่งอสิระ  จากนัน้
ทําการสุ่มมาจํานวน 40 คน จากนักเรยีนทีเ่ป็นตวัแทนความสามารถทางวชิาการที่หลากหลาย  
นกัเรยีนกลุ่มน้ีเรยีนเน้ือหาการอ่าน  ภาษาศาสตร ์ การเรยีนรูท้างสงัคม และวทิยาศาสตร ์โดยมคีรู



 50

ในโครงการ 2 คน เป็นผูป้ระสาน ใชเ้วลาในการเรยีนครึง่วนั  สว่นอกีครึง่วนัเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ 
สขุศกึษา ภาษาต่างประเทศ และพลศกึษาจากครคูนอื่น  การจดักจิกรรมมขี ัน้ตอน ดงัน้ี  
    1.  การสรา้งความรูส้กึปลอดภยัและไวว้างใจ  ใหเ้กดิความสมัพนัธ์ทีเ่หนียวแน่น
ระหว่างนักเรยีนกบันักเรยีน  และนักเรยีนกบัครู ดว้ยวธิกีารแนะนําตนเองและสมัภาษณ์ซึง่กนัและ
กนัในชว่ง 2-3 สปัดาหแ์รก  เพือ่สรา้งความคุน้เคย  ความเขา้ใจกนั  สือ่สารกนัไดอ้ยา่งชดัเจน  แนว
ทางการจดักิจกรรมใหน้ักเรยีนได้เรยีนรู้จากสงัคม และสร้างเครื่องจูงใจใหเ้กดิการเรยีนรู้อย่างมี
ความหมาย  ต่างใหป้ระสบการณ์ซึ่งกนัและกนั  การสรา้งนิสยัใหน้ักเรยีนเกิดการเรยีนรูแ้บบนํา
ตนเอง ตอ้งใหน้กัเรยีนมคีวามรบัผดิชอบต่อหวัขอ้ทีส่นใจ  ครจูะเป็นผูป้ระสานในการนํากจิกรรม 
    2.  การกาํหนดหวัขอ้ทีจ่ะเรยีน 
       2.1  ใหน้ักเรยีนแต่ละคน เขยีนคําถามทีเ่ป็นความคดิเหน็ของตน 2 ประเดน็  
ประเดน็แรกเกีย่วกบัสิง่ทีค่ดิวา่สาํคญัสาํหรบัตนเอง  ประเดน็ทีส่อง เป็นสิง่ทีส่าํคญัรอบตวั 
       2.2  ใหน้กัเรยีนแบ่งกลุ่มกนัเองเป็นกลุ่มเลก็ เพือ่พจิารณาแต่ละคาํถาม สรปุคาํถามที่
เหมอืนกนัของกลุ่ม เขยีนตดิไวท้ีผ่นงั แลว้รวมเขา้กลุ่มใหญ่ จาํแนกเรือ่งทีเ่หมอืนกนั การดาํเนินการ
ขัน้น้ีใชเ้วลาหลายวนั เพือ่เลอืกหวัขอ้ทีจ่ะศกึษาทัง้ปี  โดยทัว่ไปจะมปีระมาณ 2-3 หวัขอ้ (ครจูะช่วย
ในการแนะนําบา้งถา้จาํเป็น) 
       2.3  นักเรยีนเลอืกหวัขอ้ทีส่นใจศกึษา และเลอืกกลุ่มทีจ่ะทาํงานกนัเอง (ซึง่เป็นสิง่
สาํคญัมาก) แลว้รวมกลุ่มของตนเพือ่กาํหนดแหล่งการเรยีนรู ้
                  2.4  นกัเรยีนกาํหนดตารางการเรยีน ไดแ้ก่ จดัเวลาใหเ้หมาะสมกบัหวัขอ้ทีจ่ะเรยีน 
       2.5  นักเรยีนทีเ่ลอืกกลุ่มตามหวัขอ้ทีส่นใจ แต่ละกลุ่มสรา้งคาํถามเกีย่วกบัหวัขอ้ที่
สนใจเพือ่ชีนํ้าแนวทางทีจ่ะคน้ควา้ศกึษาต่อไป 
       2.6  นกัเรยีนเขา้กลุ่ม และวางแผนกําหนดกระบวนการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ บทบาทความ
รบัผดิชอบของแต่ละคน  การเลอืกแหล่งการเรยีนรู ้ กลยุทธ์การนําเสนอผลการเรยีนรู ้ การสรา้ง
เครือ่งมอืในการประเมนิเพือ่การปรบัปรงุต่อไป 
    3.  นักเรยีนดําเนินการเรยีนรูต้ามแผนทีก่ําหนด และจดัทําบนัทกึประจําวนั เพื่อ
แสดงผลการปฏบิตัวิา่เป็นตามเป้าหมายทีม่กีารกาํหนดตามแผนดว้ยตนอง  นอกจากน้ี นกัเรยีนอาจ
เชญิผูรู้ม้าใหค้วามรู ้หรอืมกีารศกึษาภาคสนาม ไปสมัภาษณ์ผูรู้ ้
 ในแต่ละวนันักเรยีนจะมกีารประชุมกลุ่มเพื่อประเมนิความกา้วหน้าเทยีบกบัวตัถุประสงค์
พรอ้มกบัรวบรวมขอ้มลูใหม่  เขยีนรายงาน  ออกแบบและนําเสนอผลจากการเรยีนร◌ู◌้ทุกสัปดาห์
ในชัน้เรยีน เพือ่แลกเปลีย่นความรูก้นั   
 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า โครงการน้ีมีผลให้นักเรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
หลกัสตูรเป็นแบบบูรณาการ และประเมนิตามสภาพจรงิ  เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนจากแบบทดสอบ
มาตรฐานพบว่า นักเรียนกลุ่มน้ีไม่แตกต่างจากนักเรียนกลุ่มอื่นที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ  แต่ผู ้
ปกครองได้ใหก้ารสนับสนุนโครงการน้ี เน่ืองจากลูกของตนมทีศันคติทางการเรยีนที่สูงขึน้ในทาง 
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บวก  และครใูนโรงเรยีนทีน่กัเรยีนกลุ่มน้ีเขา้ไปเรยีนต่อในระดบัมธัยมปลายไดช้มเชยความสามารถ
ดา้นการพจิารณาในเรือ่งต่างๆ ไดด้กีวา่นกัเรยีนทีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่มโครงการ จะเหน็ว่า นกัเรยีนมโีอกาส
ทีจ่ะถามคําถามทีท่ําใหเ้กดิความกา้วหน้าต่อการเรยีนรูข้องเขา  และตระหนักถงึความร่วมมอืของ
สงัคม  นกัเรยีนในโครงการไดพ้ฒันาหลกัสตูรพืน้ฐานบนความตอ้งการของตนเอง  สรา้งความรูด้ว้ย
ตนเอง  ใช้ปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคม แลกเปลี่ยนความคดิกนั ออกแบบการเรยีนรู้ และนําเสนอผลที่
พฒันาขึน้  จากผลดาํเนินโครงการทีผ่า่นมา 3 ปี ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึความสามารถของการเรยีนอยา่ง
สบืสอบทีม่นียัสาํคญั และเป็นการเรยีนรูอ้ยา่งมพีลงั  
 

คณาพร  คมสนั (2540)  ไดพ้ฒันารปูแบบการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองในการอา่นภาษา 
องักฤษเพือ่ความเขา้ใจสาํหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย กลุ่ม
ทดลอง 42 คน  ซึง่เรยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ และกลุ่มควบคุม 
40 คน เรยีนดว้ยวธิสีอนอา่นตามคูม่อืคร ูแต่ละกลุ่มแบ่งผูเ้รยีนเป็น 3 ระดบัคอื ความสามารถในการ
อา่นเพือ่ความเขา้ใจระดบั สงู ปานกลาง และตํ่า ใชเ้วลาเรยีน 12 สปัดาห ์รวม 24 คาบ เครื่องมอืใน
การวจิยั ประกอบดว้ย แบบทดสอบความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  แบบ
วดัลกัษณะการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง และแบบสอบถามความคดิเหน็ผูเ้รยีน  วเิคราะหข์อ้มลูดว้ย
การหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และค่ารอ้ยละ การทดสอบความแตกต่างดว้ยค่าเฉลีย่ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม และการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง  ผลการวิจัยพบว่า          
1) คะแนนความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษ เพื่อความเขา้ใจหลงัการเรยีนทัง้สองกลุ่มไม่
แตกต่างกนั  แต่คะแนนผูเ้รยีนทีม่คีวามสามารถระดบัตํ่าของกลุ่มทดลองสงูกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  2) คะแนนเฉลีย่ลกัษณะการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองของทัง้สองกลุ่ม
ไม่แตกต่างกนั  แต่คะแนนเฉลีย่ลกัษณะการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองของกลุ่มทดลองหลงัการเรยีน
สงูกว่าก่อนการเรยีนอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  และ 3) ผูเ้รยีนในกลุ่มทดลองมากกว่า
รอ้ยละ 80 เหน็ดว้ยกบัการเรยีนรูต้ามรปูแบบ  ยกเวน้เรื่องความพอใจทีไ่มต่อ้งทาํตามสิง่ทีค่รบูงัคบั
ใหท้าํ มผีูเ้รยีนเหน็ดว้ยรอ้ยละ 64.30 
 

 จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วกบัการพฒันารูปแบบการเรยีนการสอนโดยใชก้ระบวนการ
เรยีนรูแ้บบนําตนเองในชว่ง พ.ศ. 2540 – 2546  พอสรปุโดยสงัเขปดงัตาราง 5 
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ตาราง 5   แสดงรายชื่องานวจิยัทีพ่ฒันารปูแบบการเรยีนการสอน  ขัน้ตอนการเรยีนรู ้และการใช ้ 
     เครือ่งมอืวดัลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง 

 

งานวจิยั 
พ.ศ. 

ชื่องานวจิยั / ผูว้จิยั ขัน้ตอนการเรยีนรูต้ามรปูแบบ 

เครือ่งมอืวดั
ลกัษณะการ
เรยีนรูแ้บบนํา

ตนเอง 
2540 การพฒันารปูแบบการ

เรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง
ในการอา่นภาษาองักฤษ
เพือ่ความเขา้ใจ สาํหรบั
นกัเรยีนระดบัมธัยม 
ศกึษาตอนปลาย 
คณาพร  คมสนั 

ม ี7 ขัน้ตอน 
1. สรา้งบรรยากาศการเรยีนรูท้ีพ่อใจ 
2. วนิิจฉยัความตอ้งการของการอา่น 
3. กาํหนดเป้าหมายทางการอา่น 
4. วางแผนการอา่น 
5. ปฏบิตัติามแผน 
6. ประเมนิผลการปฏบิตั ิ
7. รบัความรูเ้สรมิการอา่น 

ผูว้จิยัปรบั
เครือ่งมอืของ
กกูลเิอลมโิน 
(SDLR) 

2542 รปูแบบการเรยีนการ
สอนแบบนําตนเองการ
เขยีนความเรยีง
ภาษาไทย ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่5 
รจนา  คาํนึงผล 

ม ี5 ขัน้ตอน 
1. ขัน้สรา้งบรรยากาศการเรยีนรู ้
2. ขัน้วนิิจฉยัความตอ้งการทางการเรยีน 
3. ขัน้กาํหนดเป้าหมายทางการเรยีน 
4. ขัน้เลอืกประกอบภารกจิและยทุธวธิทีี่
จะบรรลุเป้าหมาย 
5. ขัน้ประเมนิผลปฏบิตังิาน 

ปรบัจาก
เครือ่งมอืของ 
คณาพร  คม
สนั 

2543 การพฒันารปูแบบการ
สอนโดยใชแ้ผนผงัทาง
ปญัญาเพือ่เพิม่พนู
ความสามารถในการคดิ
สรา้งสรรคข์องนกัศกึษา
พยาบาล 
ประภาวลัย ์แพรว่านิชย ์

เป็นการนําการเรยีนรูแ้บบนําตนเองมา
เสรมิรปูแบบทีส่รา้งขึน้ซึง่ม ี4 ขัน้ตอน 
1. ความตอ้งการจาํเป็นในการเรยีนรู ้
2. การวางแผนในการเรยีนรู ้
3. การปฏบิตักิารเรยีนรู ้
4. การประเมนิผลการเรยีนรู ้
 

วดัความคดิ
สรา้งสรรค ์

2543 การพฒันาโมดลูวชิา
อนามยัสิง่แวดลอ้ม
ศกึษาดว้ยวธิเีรยีนแบบ

ม ี7 ขัน้ตอน 
1. การสรา้งบรรยากาศการเรยีนรูท้ีม่ ี
ความอสิระและไวว้างใจระหวา่งผูเ้รยีน

ผูว้จิยัปรบั
เครือ่งมอืของ
กกูลเิอลมโิน 
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นําตนเอง หลกัสตูร
พยาบาลศาสตร ์ระดบั 

และผูส้อน 
2. การวางแผนกจิกรรมการเรยีนรู ้

(SDLR) 

ตาราง 5  (ต่อ) 
 

งานวจิยั 
พ.ศ. 

ชื่องานวจิยั / ผูว้จิยั ขัน้ตอนการเรยีนรูต้ามรปูแบบ 

เครือ่งมอืวดั
ลกัษณะการ
เรยีนรูแ้บบนํา

ตนเอง 
 ปรญิญาตร ีในสงักดั

กระทรวงสาธารณสขุ 
สนุนัทา  สวุรรณศลิป์ 

รว่มกนัระหวา่งผูเ้รยีนและผูส้อน 
3. การศกึษาความตอ้งการเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีนและผูส้อน 
4. การกําหนดทศิทางหรอืวตัถุประสงคใ์น
การเรยีนรูร้ว่มกนัระหวา่งผูเ้รยีนและผูส้อน 
5. การออกแบบวธิกีารเรยีนรูแ้ละ
กจิกรรมการเรยีนรูร้ว่มกนัระหวา่งผูเ้รยีน
และผูส้อน 
6. การดาํเนินกจิกรรมตามแผนและแบบ
ทีก่าํหนดไว ้
7. การประเมนิผลกจิกรรมการเรยีนรู้
ระหวา่งผูเ้รยีนและผูส้อน 

 

2544 การพฒันาเทคนิคและ
เครือ่งมอืเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูในการวดัการ
เรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง
ในกจิกรรมโครงงานของ
นกัเรยีนระดบัประถมศกึษา 
นนัทกาญจน์  ชนิ
ประหษัฐ ์

ม ี7 ขัน้ตอน 
1. วเิคราะหค์วามตอ้งการ 
2. กาํหนดจุดมุง่หมาย 
3. ออกแบบแผนการเรยีนรู ้
4. ปฏบิตักิารเรยีนรู ้
5. ประเมนิการเรยีนรูข้องตนเอง 
6. ปรบัปรงุใหด้ขีึน้เสมอ 
7. ชื่นชมในผลงาน 

สมดุบนัทกึ
กระบวนการ
เรยีนรู ้

2546 การพฒันารปูแบบการ
เรยีนการสอนเพือ่
เสรมิสรา้งลกัษณะการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเองของ
นกัศกึษาพยาบาล 
สนุทรา  โตบวั 

ม ี5 ขัน้ตอน (ExPARS Model) 
1. ตรวจสอบประเดน็ทีต่อ้งการศกึษา 
2. วางแผนการเรยีน 
3. ดาํเนินการคน้ควา้ 
4. สะทอ้นคดิ 
5. สงัเคราะหอ์งคค์วามรู ้

ผูว้จิยัสรา้ง
แบบวดัเองม ี
3 องคป์ระกอบ 
-รเิริม่การเรยีน 
รูด้ว้ยตนเอง 
-ควบคุมตนเอง 
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-ทกัษะแสวง 
หาความรู ้

 2.  เพ่ือให้ผู้เรียนนํารปูแบบของการเรียนรู้แบบนําตนเองไปสู่เป้าหมายของ
ความสาํเรจ็ทางการศึกษาและการทาํงาน  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 โอซวัห ์และคณะ (Ozuah et al.  2001 : 669-672)  ไดท้าํการวจิยัเรื่อง ผลกระทบของ
การเรยีนรูแ้บบใชป้ญัหาเป็นฐานทีม่ต่ีอการเรยีนรูแ้บบนําตนเองของนักศกึษาแพทย ์(Impact of 
Problem-based Learning on Residents’ Self-directed  Learning)  โดยมจุีดมุง่หมายเพื่อทดสอบ
ผลของหลกัสตูร PBL ต่อพฤตกิรรมการเรยีนร◌ู◌้แบบนําตนเอง (Self-direced Learning Behavior 
SDL)  ของกุมารแพทยฝึ์กหดั ใชว้ธิกีารศกึษาแบบควบคุมเปรยีบเทยีบ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศกึษา
กุมารแพทย ์80 คน  ทีศู่นยแ์พทยนิ์วยอรค์  กลุ่มตวัอยา่งถูกสงัเกต 3 ครัง้  ครัง้ที ่1  ระยะก่อน
ทดลอง  กลุ่มตวัอยา่งเขา้รว่มในการฟงับรรยายทุกวนัเป็นเวลา 3 เดอืน  ครัง้ที ่2  เป็นระยะทดลอง 
กุมารแพทยก์ลุ่ม PBL 39 คน ไดร้บัการสอนแบบ PBL 2  ครัง้/สปัดาห ์ ในขณะทีอ่กี 41 คน เป็น
การฟงับรรยายทุกวนัตามปกต ิ(กลุ่มบรรยายคอื กลุ่มควบคุม)  เป็นเวลา 3 เดอืน  หยุดการสอน
แบบ PBL ครัง้ที ่3  เป็นระยะตดิตามผล  กลุ่มตวัอยา่งทัง้หมดกลบัเขา้สูก่ารบรรยายปกต ิทาํการ
ประเมนิพฤตกิรรมการนําตนเองของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้แบบสอบถามทัง้ระยะก่อน ระหว่าง และ
ตดิตามผล         
 ผลการวจิยัพบว่า ไมม่คีวามแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติใินพฤตกิรรม SDL ระหว่าง
กลุ่มก่อนการทดลอง สว่นระยะการทดลองพบว่า กลุ่ม PBL มพีฤตกิรรม SDL ทีส่งูกว่ากลุ่มควบคุม 
ไดแ้ก่ ใชเ้วลา 5 ชัว่โมงหรอืมากกว่าในการศกึษาคน้ควา้อยา่งอสิระ ใชเ้วลา 5 ชัว่โมงหรอืมากกว่า 
ในการอภปิรายทางการแพทย ์(รอ้ยละ 28 กบัรอ้ยละ 4 )   ใชเ้วลา 2 ชัว่โมงหรอืมากกว่าในการ
คน้ควา้ดว้ยคอมพวิเตอร ์(รอ้ยละ 51 กบัรอ้ยละ 30 )  และชัว่โมงทัง้หมดของการศกึษาดว้ยตนเอง
ต่อสปัดาห ์(6 สปัดาห ์กบั 4 สปัดาห)์ ในช่วง 3 เดอืนทีต่ดิตามผล   กลุ่ม PBL มพีฤตกิรรม PBL 
เท่าฐาน (baseline) เดมิ และไมม่คีวามแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม ผูว้จิยัสรุปว่า นกัศกึษาแพทยท์ีไ่ด้
เขา้รว่มในการเรยีนรูแ้บบ PBL มรีะดบัของการเรยีนรูแ้บบนําตนเองสงูกว่าอกีกลุ่มทีไ่ม่ไดเ้ขา้ร่วม
กจิกรรม PBL   จากผลการวจิยัเรื่องน้ี เดอ วทิท ์( De Witt.  2001)  แหง่ภาควชิากุมารแพทย ์
โรงพยาบาลเดก็ ซนิซนินาต ิ(Cincinnati)  ไดเ้สนอความเหน็ในการศกึษาครัง้น้ีว่า การเรยีนรูแ้บบ
นําตนเองใหค้วามคดิรวบยอดที่สําคญัหลายอย่างในการศกึษาทางการแพทย ์ ซึ่งสมัพนัธ์กบัการ
ฝึกอบรมใหเ้ป็นผูเ้รยีนรูต้ลอดชวีติ ซึ่งรวมทัง้การเสรมิแรงในการเรยีนรู ้และความจําเป็นของการ
วจิยัโดยใชร้ะเรยีบวธิทีี่เหมาะสมกบัการศกึษาทางการแพทย ์ ความสําคญัของความคดิรวบยอด
เหล่าน้ี ถูกนําไปเชื่อมโยงกบัความตระหนักที่เพิม่ขึ้นเกี่ยวกบัความจําเป็นที่ต้องมกีารฝึกอบรม
แพทยท์ี่มปีระสทิธภิาพ คอื เป็นผูช้ี้นําตนเอง และเป็นผูเ้รยีนรูต้ลอดชวีติ  การเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเรว็ในทางการแพทยข์องทุกวนัน้ีทัง้ในความรูแ้ละเทคโนโลย ี ทาํใหเ้ป็นไปไดย้ากในทางปฏบิตัิ
ทีจ่ะฝึกหดัแพทยใ์หม้คีวามสามารถสอดคลอ้งกบัภาวะปจัจุบนัได ้ผลการศกึษาชีใ้หเ้หน็ว่า มคีวาม
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แตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัของพฤตกิรรมการนําตนเองทีป่รากฏระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
เมือ่สิน้สดุการทดลอง 
 แต่ทกัษะการนําตนเองของกลุ่มทดลองทีเ่กดิขึน้หลงัจากไดร้บัการเรยีนแบบ PBL  ไม่
ยัง่ยนื ในการวจิยัไมม่กีารเสรมิแรงหรอืใหร้างวลัหลงัจากการใหส้ิง่แทรกแซง (intervention) ซึง่ตาม  
ทฤษฎแีละประสบการณ์ทางการศกึษาเน้นการเสรมิแรงในการเรยีนรูเ้ป็นสิง่สาํคญัของการฝึกอบรม
ทีม่ปีระสทิธภิาพ  ในกรณีน้ีอาจเสรมิแรงโดย 1) จดัใหม้กีารทบทวนความรูโ้ดยใช ้PBL (refresher 
session)  เช่น การประชุมสมัมนา PBL ทุกเดอืน  2) การใชส้ิง่แวดลอ้มทีส่นบัสนุน (supportive 
environment)  เช่น ใหค้วามเอาใจใสแ่ละสนบัสนุนวธิกีารสอนแบบ PBL  และ 3) มรีะบบการใหผ้ล
ยอ้นกลบัที่เป็นการใหร้างวลักบัพฤตกิรรมที่ต้องการ  เช่น  ใชก้ารประเมนิผลที่มกีารประเมนิการ
เรยีนรูแ้บบนําตนเองดว้ย ซึง่อาจทาํใหผ้ลลพัธใ์นชว่งการตดิตามผลแตกต่างจากผลการวจิยัน้ีอยา่งมี
นยัสาํคญักไ็ด ้ นอกจากน้ี ลลีาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนเป็นสิง่สาํคญัอกีอย่างหน่ึงทีผู่ส้อนตอ้งใหค้วาม
สนใจและเลอืกวธิกีารสอนใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีน  ผลการวจิยัชีใ้หเ้หน็ว่า ลลีาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน
เปลี่ยนแปลงได ้ถ้าไดร้บัการฝึกฝน  เดอ วทิท์ สรุปว่า ในทางการแพทยม์คีวามจําเป็นและสําคญั
อยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งฝึกฝนใหผู้ศ้กึษาแพทยก์ลายเป็นผูเ้รยีนรูต้ลอดชวีติซึง่ทาํไดโ้ดย ประการแรก ตอ้ง
กระตุ้นและส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมลีลีาการเรยีนรูแ้บบนําตนเองอย่างอสิระ  ประการที่สอง ต้องมกีาร
เสรมิแรงและกระทําติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน ดงันัน้ มคีวามเป็นไปได้ที่จะพฒันาทกัษะการ
เรยีนรู้ตลอดชวีิตให้กบันักศึกษาแพทย์เพื่อให้มคีวามพร้อมที่จะเผชญิกบัการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเรว็ของความรูท้างการแพทย ์ แมว้่าการวจิยัของโอซวัหเ์ป็นการกา้วไปในทศิทางทีถู่กตอ้งแลว้  
แต่ยังต้องศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการศึกษาที่จะมีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียน
โดยเฉพาะในสาขาแพทยใ์หเ้ป็นผูเ้รยีนรูต้ลอดชวีติในอนาคตต่อไปอกี 
 
  

 3.  เพ่ือศึกษาองคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อการเป็นผูมี้ความสามารถในการเรียนรู้แบบ
นําตนเอง  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
  

 นรนิทร ์บุญชู (2532) ไดท้ําการวจิยัเรื่อง ลกัษณะการเรยีนรูด้ว้ยตนเองของนักศกึษา
มหาวทิยาลยัรามคําแหง ตามแนวคดิของกูกลเิอลมโิน   โดยปรบัแบบวดัลกัษณะการเรยีนรูด้้วย
ตนเองของกูกลเิอลมโิน(SDLRS) แลว้นําไปวเิคราะหอ์งคป์ระกอบและทดลองใชก้บันักศกึษาไทย 
ไดค้่าความเชื่อมัน่ของแบบวดัเท่ากบั  0.84  กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหงที่
สุม่มาจาก 7 คณะ จํานวน 1,050 คน  ผลการวจิยัพบว่า นกัศกึษามลีกัษณะการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง
อยู่ในระดบัสูง ในดา้นการเปิดโอกาสต่อการเรยีนรู ้และมคีวามรบัผดิชอบต่อการเรยีนรูข้องตนเอง  
ส่วนคุณลกัษณะทีเ่หลอือกี 6 ดา้น อยู่ในระดบัปานกลาง เรยีงลําดบัจากมากไปน้อย คอื การมอง
อนาคตในแง่ดี   การมคีวามรกัในการเรยีน  การมมีโนมติของตนเองในด้านการเป็นผู้เรยีนที่มี
ประสทิธภิาพ  การมคีวามคดิสรา้งสรรค ์ การมคีวามสามารถในการใชท้กัษะการศกึษาหาความรู้
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และทกัษะการแกป้ญัหา  การมคีวามคดิรเิริม่และเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง และพบว่า เพศ คณะทีศ่กึษา 
และผลการศกึษามผีลต่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเองของนกัศกึษา 
  

สมคดิ  อสิระวฒัน์ (2539)  ไดศ้กึษาลกัษณะการเรยีนรูด้ว้ยตนเองของคนไทย  การวจิยัน้ี
ต้องการศกึษาว่าคนไทยซึ่งเรยีนรูด้้วยตนเอง โดยมไิด้ผ่านสถาบนัการศกึษามวีธิกีารเรยีนรูด้้วย
ตนเองอยา่งไรและปจัจยัซึง่สง่เสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเองคอือะไร  กลุ่มตวัอยา่งใชว้ธิจีบัสลาก
สุม่เลอืกมา 30 คน จากคนไทยทีป่ระสบความสาํเรจ็ในอาชพีของตน เช่น รํ่ารวยจากการทาํกจิการ  
ไดร้บัการยอมรบัหรอืยกย่องจากนักวชิาการหรอืสงัคมว่าเป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถในสาขานัน้ 
โดยบุคคลเหล่านัน้ไม่มโีอกาสไดเ้รยีนในสถาบนัการศกึษา แต่ศกึษาดว้ยตนเอง  การเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูใชแ้บบสมัภาษณ์แบบโครงสรา้งซึง่ม ี3 ส่วน คอื ขอ้มูลทัว่ไป ประวตัชิวีติโดยละเอยีด ตัง้แต่
วัยเด็ก และลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองของกลุ่มตัวอย่าง  จากการวิเคราะห์เน้ือหาพบว่า   
ลกัษณะการเรยีนรูข้องคนไทยในกลุ่มตวัอย่างเริม่ตน้การเรยีนรูจ้ากหลายทาง ไดแ้ก่ อ่านหนงัสอื ดู
งาน เขา้ไปอยู่ดว้ย ฟงั สงัเกต  สอบถาม  หลงัจากนัน้กลุ่มตวัอยา่งทาํการคดิ วเิคราะห ์ลองทําและ
ประเมนิผล  คุณสมบตัขิองผูเ้รยีนรูด้ว้ยตนเองคอื ต้องเป็นคนช่างสงัเกต ช่างคดิวเิคราะห ์เป็นนัก
ปฏบิตัแิละเป็นนักประเมนิผล รวมทัง้เป็นคนมคีวามพยายาม ตัง้ใจจรงิ เมื่อมปีญัหาในการเรยีนรู ้
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้วิธีการคิดและลองทําด้วยตนเองก่อน  หากทําไม่ได้จะสอบถามผู้รู ้ 
แหล่งขอ้มูลในการเรยีนรูค้อื การทดลองทําด้วยตนเอง ผูรู้ ้หนังสอื เพื่อน และการดูงาน  สําหรบั
ปจัจยัทีส่่งเสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเองคอื บุคลกิภาพของพ่อแม่หรอืบุคคลอยู่ใกลช้ดิ  วธิกีาร
จดัสภาพสิง่แวดล้อมที่ส่งเสรมิคุณลกัษณะตามต้องการ และวธิกีารสอนแบบอธิบายอาจเป็นการ
พฒันาคุณลกัษณะ การฟงัและการยอมรบั ลกัษณะการเรยีนรูด้ว้ยตนเองมไิดเ้กดิขึน้กบัทุกคน  แต่
พฒันาใหเ้กดิขึน้ไดโ้ดยการจดัโอกาสใหผู้เ้รยีนลงมอืปฏบิตั ิ(ทาํงาน) และรบัผดิชอบดว้ยตนเอง 
  

ชยัฤทธิ ์  โพธสิุวรรณ (2541)  วจิยัเรื่อง ความพรอ้มในการเรยีนรูโ้ดยการชีนํ้าตนเองของ
ผูเ้รยีนผูใ้หญ่ของกจิกรรมการศกึษาผูใ้หญ่บางประเภท (Self-Directed Learning Readiness of 
Adults of Selected Adult Education Activities) การเรยีนรูโ้ดยการชีนํ้าตนเองเป็นแนวคดิการ
เรยีนรูห้น่ึงทีส่าํคญัอย่างยิง่กบัการเรยีนรูต้ลอดชวีติและการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ การเรยีนรูโ้ดย
การชี้นําตนเองนัน้สามารถพฒันาใหม้เีพิม่ขึ้นได้ในผูใ้หญ่  การวจิยัครัง้น้ี มวีตัถุประสงค์หลกัคอื 
การศกึษาและเปรยีบเทยีบระดบัความพรอ้มในการเรยีนรูโ้ดยการชีนํ้าตนเอง (SDLR) ของผูเ้รยีน
ผูใ้หญ่ในกจิกรรม 3 ประเภท ใน พ.ศ. 2539  คอื การศกึษาผูใ้หญ่ในทณัฑสถาน การอบรมวชิาชพี
สาํหรบัประชาชนภาคฤดูรอ้นของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์(อบรมวชิาชพีฯ)  และการอบรมภาค
ฤดรูอ้นเพือ่สอบเขา้มหาวทิยาลยั (คา่ยอบรมฯ)   กลุ่มตวัอยา่งทีศ่กึษา 1) ทณัฑสถานศกึษา ผูเ้รยีน
ทัง้หมดจํานวน 183  คน  2) การอบรมวชิาชพีฯ เลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยการสุ่มอย่างงา่ย 2 กลุ่ม 
จาํนวน 28 คน และ 3) คา่ยอบรมฯ สุม่แบบบงัเอญิในสายวชิาวทิยาศาสตร ์20 คน  สายศลิปศาสตร ์
20 คน  รวมทัง้สิน้ 251 คน ในการวเิคราะหใ์ช ้ANOVA และ Pearson correlation   
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 ผลการวจิยัพบว่า โดยภาพรวม SDLR อยู่ในระดบัสูง เมื่อแยกเป็นองค์ประกอบพบว่า 
SDLR เฉลี่ยสูงสุดคือ การมองอนาคตในแง่ดี  รองลงมาคือ รกัการเรียนรู้ และตํ่าสุดคือ การมี
ความคดิสรา้งสรรค ์ ผูเ้รยีนประเภททณัฑสถานเหน็คุณค่าในตนเอง (SE) สงูกว่าอกีสองประเภท
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ SDLR ของผูเ้รยีนทัง้สามประเภทไมแ่ตกต่างกนั  แต่เมื่อจาํแนกตามกลุ่ม
อายุพบว่า SDLR และ SE  ต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิ ขอ้เสนอแนะกรณีผูเ้รยีนประเภท
ในทณัฑสถานทีม่ ีSE และ SDLR  มไิดต้ํ่ากว่าอกีสองประเภท  ผูจ้ดักจิกรรมการศกึษาน่าจะใช้
ประโยชน์จากคุณลกัษณะเด่นน้ี โดยใหผู้เ้รยีนมสี่วนร่วมในกระบวนการเรยีนรูม้ากขึน้ โดยทัว่ไป
น่าจะสรา้งภาพเอือ้ต่อความคดิสรา้งสรรค ์เช่น  ผูส้อนเป็นแบบอย่างในการรบัฟงัความคดิเหน็ของ
ผูเ้รยีน  และเพิม่กจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่ป็นอสิระ 

 

มานพ  วงศส์าขา (2541)   ไดศ้กึษากบักลุ่มนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6   สงักดั
สาํนักงานประถมศกึษา  จงัหวดัมุกดาหาร   สรา้งแบบสอบถามโดยใชอ้งคป์ระกอบการเรยีนรูข้อง
โนลส ์(Knowles)  5  ดา้น ไดแ้ก่  การวเิคราะหค์วามตอ้งการ  การกําหนดจุดมุง่หมายในการเรยีน  
การวงแผนการเรยีน  การแสวงหาแหล่งวทิยาการ   และการประเมนิผล  เป็นกรอบในการสรา้ง
แบบสอบถามจาํนวน 40 ขอ้ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นคาํถามปรนยั  ชนิดเลอืกตอบ 3 ตวัเลอืก ซึง่
แบบสอบถามน้ีเป็นการสร้างสถานการณ์ที่เ ป็นตัวแทนของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ใน
ชวีติประจาํวนั  
  

สมคดิ  อสิระวฒัน์ (2542) ไดว้จิยัลกัษณะการอบรมและเลีย้งดเูดก็ของคนไทยซึง่มผีลต่อ
การเรยีนรูด้้วยตนเอง  เพื่อศกึษาวธิีการอบรมและเลี้ยงดูเด็กไทยจากสถาบนัครอบครวัและการ
จดัระบบการเรยีนการสอนของสถานศกึษาทีม่ผีลต่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  และปจัจยัทีม่ผีลต่อการ
พฒันาลกัษณะที่จะเรยีนรู้ด้วยตนเองของเด็กไทย   กลุ่มตวัอย่างประกอบด้วย 4 ฝ่าย คือ            
1) นกัเรยีนชนัมธัยมศกึษาปีที ่4-6 โรงเรยีนสงักดักรมสามญัศกึษา 10 โรงเรยีน จาํนวน 20 คน ให้
กลุ่มตวัอยา่งทาํแบบทดสอบความพรอ้มทีจ่ะเรยีนดว้ยตนเอง(Self-Directed Learning Readiness 
Scale) ของกูลเิอลมโิน (Guglielmino) ซึง่แปลเป็นภาษาไทย โดยนรนิทร ์ บุญช ูไดจ้าํแนกนกัเรยีน
เป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มทีผ่่านคะแนนค่าเฉลีย่ของทุกหมวดในแบบทดสอบ (8 หมวด)  และกลุ่มที่
คะแนนไมผ่า่นคา่เฉลีย่ทัง้ 8 หมวดในแบบทดสอบ ไดก้ลุ่มละ 10 คน  2) บดิา มารดาหรอืผูป้กครอง
ของนกัเรยีน จาํนวน 35 คน  3) ผูบ้รหิารโรงเรยีน (ผูช้่วยผูอ้าํนวยการฝา่ยวชิาการ 10 คน ผูช้่วย
ฝา่ยปกครอง 10 คน หวัหน้าหมวด 40 คน)  รวม 60 คน  และ 4) เพื่อนสนิทของนกัเรยีน จาํนวน 
59 คน  แลว้สมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งทุกกลุ่ม  สงัเกตการสอนของอาจารยป์ระจําวชิา และวดัความ
พรอ้มที่จะเรยีนรูด้ว้ยตนเอง(SDLR) ของนักเรยีน และวเิคราะหข์อ้มูลเชงิปรมิาณและคุณภาพ 
ผลการวจิยัสรปุไดว้า่  

1.  บดิามารดามวีธิกีารเลีย้งดบุูตรกลุ่มทีม่คีวามพรอ้มทีจ่ะเรยีนรูด้ว้ยตนเองดว้ยการให้
อสิระแต่อยู่ในขอบเขต ใหค้วามรกัและสอนใหม้เีหตุผล  ยอมรบัในความสามารถและความคดิเหน็
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ของลกู  ใหล้กูแสดงความคดิเหน็หรอืโตแ้ยง้ได ้ ไวว้างใจในตวัเดก็  ฝึกลูกใหร้บัผดิชอบและทาํอะไร
ดว้ยตวัเอง  ตดัสนิใจดว้ยตนเอง  เสรมิแรงดว้ยการชม เมือ่ทาํผดิไมต่ใีชว้ธิกีารตกัเตอืน เป็นตน้ 

2.  การจดัระบบการเรยีนการสอนในโรงเรยีนสาํหรบักลุ่มทีม่คีวามพรอ้มทีจ่ะเรยีนรูด้ว้ย
ตนเองนัน้พบว่า อาจารยเ์ป็นผูส้ ัง่แต่ใหน้ักเรยีนมสี่วนร่วม  อาจารยห์าวธิใีหน้ักเรยีนสนใจ  มกีาร
เสรมิแรงดว้ยการชมเชย  มกีารบรรยายรว่มกบัวธิสีอนอื่นๆ ทีน่กัเรยีนมสีว่นรว่ม กระตุน้ใหน้กัเรยีน
คิด วิเคราะห์ ลองปฏิบตัิ  เสรมิแหล่งการเรียนรู้นอกแบบเรียน  ถามนักเรียนตลอดเวลาเรียน 
นกัเรยีนจะเขา้รว่มกจิกรรมในฐานะ ประธาน คณะกรรมการ  ผูนํ้ากจิกรรมต่างๆ 

โดยสรุปลักษณะการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ และระบบการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรยีนมผีลต่อการพฒันาคุณลกัษณะการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง อาจารยเ์ป็นบุคคลสาํคญัทีสุ่ดในระบบ
โรงเรยีนทีจ่ะสรา้งสรรค ์ สนบัสนุน หรอืขดัขวางการเรยีนรูด้ว้ยตนเองของนกัเรยีนได ้

 

ครีบีูน  จงวุฒเิวศย ์(2546) ไดศ้กึษาการจดัสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรยีนรูแ้ละความ
พรอ้มในการเรยีนรูด้ว้ยตนเองของนกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร  กลุ่มตวัอยา่ง
ประกอบดว้ย นกัศกึษาปรญิญาตร ีคณะศกึษาศาสตร ์ภาคตน้ ปีการศกึษา 2545  จาํนวน 234 คน 
อาจารย ์20 คน  ผลการวจิยัไดจ้ําแนกสภาพแวดลอ้มเป็นดา้นกายภาพ  ดา้นวชิาการและดา้นการ
บรหิารจดัการ  นักศกึษามคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัสภาพแวดลอ้มและระดบัความพรอ้มในการเรยีนรู้
ดว้ยตนเองในระดบัปานกลาง  ระดบัความพรอ้มในการเรยีนรูก้บัสถานภาพของนักศกึษาในภาพ 
รวมทุกดา้นแตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยสาํคญัทางสถติ ิ ความสมัพนัธร์ะหว่างสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อ
การเรยีนรูก้บัความพรอ้มในการเรยีนรูด้้วยตนเองในภาพรวมอยู่ในระดบัตํ่า  สําหรบัระดบัความ
พรอ้มในการเรยีนรูด้ว้ยตนเองเมื่อจาํแนกเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นความรบัผดิชอบต่อการเรยีน และ
ดา้นการเปิดโอกาสต่อการเรยีนรู ้มคี่าเฉลี่ยสูงทีสุ่ด  ส่วนดา้นทีม่คี่าเฉลี่ยตํ่าทีสุ่ดคอื ดา้นความคดิ
สรา้งสรรค ์ 

  

 เมื่อวเิคราะหง์านวจิยัเรื่องการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง(self-directed learning) ดงักล่าวแลว้ 
พอสรปุไดว้า่  
 1.  งานวจิยัมจุีดมุง่หมายของการวจิยั 3 ขอ้ คอื 
       1.1  จดัสภาพการเรยีนการสอนทีส่รา้งกระบวนการการเรยีนรูแ้บบนําตนเองเป็น
แนวทางใหผู้เ้รยีนปฏบิตั ิ

   1.2  นํารูปแบบการเรยีนรู้แบบนําตนเองมาใช้ใหเ้กดิผลสําเรจ็ของเป้าหมายทางการ 
ศกึษาและการทาํงาน  
    1.3  ศกึษาความพรอ้มของการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง และปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนรู้
แบบนําตนเอง โดยใชแ้บบวดัความพรอ้มการเรยีนรูแ้บบนําตนเองของกกูลเิอลมโิมเป็นสว่นใหญ่ 

2.  กลุ่มตวัอย่างมไีดทุ้กระดบัชัน้ และประเภทของการจดัการศกึษา ประกอบดว้ย 
นักเรียน  บิดา  มารดา  สถานศึกษา  ชุมชน  สงัคม  การศึกษาในระบบ  นอกระบบ  ระดบั
โรงเรยีนถงึมหาวทิยาลยั 
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 3.  วธิกีารวจิยัมทีัง้เชงิปรมิาณและคุณภาพ 
 4.  มคีวามสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษา  พุทธศกัราช 2542  ทีมุ่ง่นกัเรยีนเป็น
สาํคญั และการเรยีนการสอนสรา้งใหเ้กดิองคค์วามรู ้สอดคลอ้งกบักระบวนการจดัการเรยีนการสอน
ทางวทิยาศาสตรใ์หผู้เ้รยีนรูจ้กัคน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง  สอดคลอ้งกบัการจดัการเรยีนการสอน
ในปจัจุบนัใหม้กีารบรูณาการศาสตรต่์างๆ  วธิกีารต่างๆ ทีห่ลากหลาย  และใหม้กีารประเมนิผลตาม
สภาพจรงิ สอดคลอ้งกบัยคุสมยัทีข่า่วสารเทคโนโลยทีนัสมยั (IT) เขา้มามบีทบาทในการศกึษา 
 5.  แนวทางการจดัการเรยีนการสอนใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรูแ้บบนําตนเองน่าจะไดร้บั
การสง่เสรมิ ปฏบิตั ิเพื่อลดปญัหาการสญูเสยีทางเศรษฐกจิจากการกวดวชิา  การไมบ่รรลุเป้าหมาย
ของการจดัการศกึษา  การเสยีดุลทางการคา้ เศรษฐกจิ ทีค่นไทยเป็นผูบ้รโิภคมากกว่าผูผ้ลติ  การ
ไมเ่ท่าทนัความกา้วหน้าทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  เพื่อสรา้งนิสยัการเรยีน การทํางานอยา่ง
มกีารพจิารณากําหนดเป้าหมาย วางแผน ดาํเนินการตามแผน และมกีารประเมนิผล  เป็นการสรา้ง
เครอืข่ายการเรยีนรูท้างสงัคม  ชุมชน  ภูมปิญัญาไทย  และสรา้งความเป็นผูร้บัผดิชอบต่อหน้าที ่ 
ยอมรบัใหเ้กยีรตบุิคคลอื่น   
            
 

2.  แนวคิดการพฒันาการจดัการเรียนการสอน 
2.1  ความหมายของการเรียนการสอน (instruction) 
แต่เดมิ “การสอน” (teaching) เป็นการถ่ายทอดความรู ้ทกัษะ และเจตคตต่ิางๆ โดยทีค่รู

และศิษย์มปีฏสิมัพนัธ์ต่อกนัในกระบวนการเรยีนรู้  ครูเป็นผู้มบีทบาทสําคญั  ศิษย์เป็นผูร้บัการ
ถ่ายทอดตามแต่ครูจะให ้   ครูจงึเป็นศูนยก์ลางของการเรยีนการสอน (teacher – centered 
approach) เน่ืองจากปจัจยัและองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเรยีนรูม้มีากมาย  โดยเฉพาะอย่างยิง่
จํานวนผูเ้รยีนทีม่จีํานวนมากขึน้ ความแตกต่างระหว่างบุคคลกท็ําใหก้ารสอนมผีลต่อผูเ้รยีนระดบั
ต่างๆ ไม่เท่าเทยีมกนั   สาระจําเป็นที่ต้องศกึษาขยายตวัมากขึน้ตามการเปลี่ยนแปลงของสงัคม 
และความกา้วหน้าของวทิยาการซึง่รุดหน้าอยา่งไมห่ยุดยัง้   ทาํใหเ้วลาในการสอนปกตอิาจไมเ่พยีง
พอทีจ่ะชว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะ หรอืความรูค้วามเขา้ใจตามทีต่อ้งการ (ทศินา  แขมมณี.  2545 : 5)  
แนวคดิทางการสอนจงึเริม่เปลีย่นแปลงไป โดยนกัการศกึษาคนสาํคญั จอหน์ ดวิอี ้(Jonh Dewey)  
ไดแ้นะนําแนวคดิใหม่ใหก้ารสอนเป็นการเน้นที่ตวัผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากการกระทํา (learning by 
doing)   ดงันัน้ แนวคดิจากการสอนจงึไดเ้ปลีย่นมาเป็น “การเรยีนการสอน” (instruction)  ซึง่มี
ความหมายแตกต่างไปจากคาํว่า “การสอน” ไปบา้งดงัน้ี (ทศินา  แขมมณ.ี  2545 : 4 ; อา้งองิจาก 
Buch. 1973) 

1.  การเรยีนการสอน คํานึงถงึการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ใหผู้เ้รยีนมสี่วนร่วมในการเรยีนรู้
แทนการทีค่รเูป็นศนูยก์ลางในการเรยีน ซึง่เป็นลกัษณะของการสอน    

2.  การเรียนการสอน เป็นการถ่ายทอดความรู้  ทกัษะ และเจตคติต่างๆ  โดยมีการ
เตรยีมการ  มกีารวางแผนตามหลกัวชิา  มขีัน้ตอนหรอืกระบวนการสอนทีเ่ป็นแบบแผนชดัเจน  มี
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กจิกรรมการเรยีนรูท้ี่ใหผู้เ้รยีนมสี่วนร่วม เพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย  เป็นการใช้ศาสตร์ในการสอน
มากกวา่ในเรือ่งของการสอน 

3.  การเรยีนการสอน ครอบคลุมปฏสิมัพนัธห์ลายรปูแบบ อาท ิปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคล
กบับุคคล  บุคคลกบัสือ่ต่างๆ  สว่นการสอนเป็นปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งครกูบัผูเ้รยีน 

4.  การเรยีนการสอน มกัเกดิขึน้ในสถานการณ์ของการเรยีนการสอน  ในขณะทีก่ารสอน
เกดิขึน้ทุกหนแหง่ไมจ่าํกดัเวลาและสถานที ่

แนวคดิในเรื่องการเรยีนการสอน จงึหมายถงึ การจดัประสบการณ์ใหผู้เ้รยีน โดยยดึหลกั 
การมสีว่นร่วมและการมปีฏสิมัพนัธข์องผูเ้รยีนมากทีสุ่ด  เป็นการสอนทีใ่ชผู้เ้รยีนเป็นศูนยก์ลางของ
การเรยีนรู ้(learner – centered approach)  และการเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการทีเ่กดิขึน้ภายในตวั
บุคคล เป็นการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมอนัเน่ืองมาจากการไดร้บัประสบการณ์และการฝึกฝน  ผูเ้รยีน
ต้องไดร้บัแรงจูงใจสูงพอ จงึจะทําใหผ้ลการเรยีนรูน้ัน้นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม (สุนทรา  
โตบวั. 2546 : 20)  

ในยุคทีเ่ทคโนโลยสีารสนเทศ (information technology) เขา้มามบีทบาทในการเรยีนรู้
อย่างมาก  สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์เช่น โทรทศัน์ วดีทีศัน์ คอมพวิเตอร ์ สามารถช่วยใหผู้เ้รยีนจํานวน
มากในพืน้ทีต่่าง ๆ ของประเทศไดเ้รยีนรูจ้ากผูส้อนคนเดยีวกนั การสอนทางไกล (distant teaching) 
จงึเขา้มามบีทบาทในการเรยีนรู ้นอกจากน้ี โปรแกรมสาํเรจ็รปู (programmed instruction) ซึง่ใชก้บั
เครื่องคอมพวิเตอร ์หรอืทีนิ่ยมเรยีกว่า “คอมพวิเตอรช์่วยสอน (Computer – Assisted Instruction 
or CAI)”  ซึง่ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองได ้ การเรยีนการสอนในอนาคตจงึมแีนวโน้มเป็นการ
เรยีนการสอนแบบไมม่คีร ู(instruction without teacher)  ปจัจุบนัทฤษฎแีละผลงานวจิยัไดช้ีใ้หเ้หน็
ว่า การเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการทางปญัญาของบุคคลในการพยายามทําความเขา้ใจในประสบการณ์
เหตุการณ์และสิง่แวดลอ้มรอบตวัว่ามคีวามหมาย  การเรยีนรูจ้งึเป็นกระบวนการทีผู่เ้รยีนจะตอ้งจดั
กระทาํ (action on)   ไมใ่ชเ่พยีงรบัเขา้มา (taking in)  การเรยีนการสอนจงึตอ้งเปลีย่นแนวความคดิ
จากครดูาํเนินการสอนไปเป็นผูเ้รยีนสรา้งความรู ้(construction)   ซึ◌่่งมนีกัคดิและนกัวจิยัไดต้ัง้เป็น 
“ทฤษฎสีรรคนิยม(constructivism)”   ปจัจุบนัแนวคดิน้ีกาํลงัไดร้บัความนิยม  

การสร้างความรู้ (construction) น้ี  ถือว่าผู้เรยีนเป็นผู้สร้างความรู้เป็นของตนเองจาก
ประสบการณ์  ซึง่ใกลเ้คยีงกบัแนวทางการเรยีนรูอ้กีแนวทางหน่ึง คอื “การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ 
(experiential learning)”  ทีผู่เ้รยีนเรยีนรูค้วามรูใ้หมจ่ากการกระทาํ ((learning by doing) ทาํให้
ผูเ้รยีนไดร้บัประสบการณ์ตรง (direct experience, hands – on experience)  แนวคดิการใชผู้เ้รยีน
เป็นศูนย์กลางของการเรยีน  แนวคดิการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ และการสร้างความรู้ ดงักล่าว
ขา้งต้นนัน้  มคีวามเกี่ยวพนัถงึกระบวนการเรยีนรูท้ี่เรยีกว่า “การเรยีนรูแ้บบนําตนเอง (self – 
directed learning)”  กระบวนการสรา้งความรูจ้ากประสบการณ์ดว้ยตวัผูเ้รยีนเองโดยมผีูเ้รยีนเป็น
ศนูยก์ลางนัน้จะมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  ถา้กระบวนการนัน้อยูใ่นลกัษณะเป็นการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง 
หากผู้สอนทําให้ผู้เรยีนเป็นผู้มคีวามรบัผดิชอบในการเรยีนรู้และเพิม่บทบาทในการควบคุมการ
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เรยีนรูข้องตนเองได ้กถ็อืว่า เป็นหวัใจของการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง (ชยัฤทธิ ์ โพธสิุวรรณ.  2543 : 
10, 14 ; อา้งองิจาก Lee and Caffarella. 1994)  

จากการเปลีย่นแปลงแนวคดิในการจดัการเรยีนการสอนดงักล่าวมาแลว้ เป็นผลใหก้ารจดั
การศกึษาของไทยเกดิการเปลีย่นแปลงครัง้ใหม่ขึน้ ดงัปรากฏในพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ
พ.ศ. 2542  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่9 (พ.ศ. 2545 – 2549)  และแผนการ
ศกึษาแหง่ชาต ิ(พ.ศ. 2545 – 2549)    ใหก้ารจดัการศกึษาของไทยมเีป้าหมายและแนวทางไปใน
ทศิทางเดยีวกนั คอื การจดัการศึกษาต้องพฒันาคนให้เกิดกระบวนการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็น
สาํคญั และใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (lifelong learning)  ซึง่ลกัษณะทีส่าํคญัประการหน่ึง
ของการเรยีนรู้ตลอดชีวิตคือ การเป็นคนที่สามารถเรยีนรู้ได้ด้วยตนเอง  เพื่อให้เกิดการพฒันา
ผูเ้รยีนตามธรรมชาตแิละเตม็ศกัยภาพ   ใหผู้เ้รยีนเกดิกระบวนการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชวีติได้
นัน้  ผูส้อนจําต้องเปลี่ยนบทบาทจากผูถ่้ายทอดความรูม้าเป็นผูอ้ํานวยความสะดวกใหก้บัผูเ้รยีน  
และพฒันาใหผู้เ้รยีนมลีกัษณะนิสยัและความสามารถในการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง   

 

2.2  หลกัการจดัการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั (student – centered 
instruction) 

การจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ผูส้อนตอ้งจดัสถานการณ์ของการเรยีน
การสอนทีใ่หผู้เ้รยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ (active) เขา้ร่วมในกจิกรรมหรอืกระบวนการเรยีนรูท้ ัง้ทาง 
ดา้นกาย สตปิญัญา อารมณ์ และสงัคม  ทัง้น้ีมแีนวการสอนทีเ่ชื่อวา่ ผูเ้รยีนจะเรยีนรูไ้ดส้งูสุดหากได้
มสี่วนร่วมในการเรยีนอย่างกระตอืรอืรน้  ดงันัน้ ควรจดัสภาพแวดลอ้มในการเรยีนทีผู่เ้รยีนคุน้เคย  
ผูส้อนควรใหค้วามสาํคญักบัความสนใจ  ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์เดมิของผูเ้รยีน  ควร
สง่เสรมิผูเ้รยีนใหรู้จ้กัเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เพื่อพฒันาศกัยภาพของตนเองไดอ้ย่างเตม็ที ่ผลติผูเ้รยีนที่
สามารถนําตนเอง (self – directed) มอีสิระทางความคดิและการแสดงออก และมคีวามคดิ
สรา้งสรรค ์ แนวการสอนเช่นน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคดิของกลุ่ม constructivism ทีเ่ชื่อว่า การเรยีนรู้
เป็นกระบวนการปฏบิตั ิ(active process)  เกดิเฉพาะตวับุคคล  ซึง่การสอนดว้ยวธิกีารบอกเล่าเป็น
กระบวนการเชงิรบั (passive process)  ซึง่ไม่ช่วยในการพฒันาแนวความคดิของผูเ้รยีนใหส้รา้ง
ความรูใ้หม่ไดด้ว้ยตนเอง  การจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัมคีวามแตกต่างจากการ
สอนแบบเดมิ ดงัการเปรยีบเทยีบไวใ้นตาราง 6 
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ตาราง 6  เปรยีบเทยีบการสอนแบบเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญักบัการสอนแบบเดมิ 
 

การสอนแบบเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั การสอนแบบเดิม 
1.  ครมูบีทบาทเป็นผูช้ีแ้นะประสบการณ์การ   
    เรยีนรู ้ ผูอ้าํนวยความสะดวก  แหล่งความรู ้

1.  ครมูบีทบาทเป็นผูบ้อก สอน บรรยาย สัง่ 
    และประเมนิ 

2.  ครกูระตอืรอืรน้ในบทบาทและความรูส้กึของ  
    ผูเ้รยีน 

2.  ครลูะเลยเมนิเฉยต่อบทบาทของผูเ้รยีน 

3.  นกัเรยีนมสีว่นรว่มในการวางแผนหลกัสตูร 3.  นกัเรยีนไมม่สีว่นรว่มแมแ้ต่จะใหค้วามเหน็ 
    เกีย่วกบัหลกัสตูร 

4.  การสือ่สารสองทางคอื ครแูละผูเ้รยีน 4.  การสือ่สารทางเดยีว คอืครเูป็นผูบ้อก 
5.  สอนบรูณาการเน้ือหา 5.  สอนแยกเน้ือหาวชิา 
6.  เน้นเน้ือหาและกระบวนการ 6.  เน้นเน้ือหา 
7.  กจิกรรมหลกัเน้นใหผู้เ้รยีนคน้พบดว้ยตนเอง  
    กระตุน้ใหผู้เ้รยีนคดิ 

7.  การเรยีนเน้นทอ่งจาํเป็นหลกั 

8.  บรรยากาศไมเ่ป็นทางการ ผอ่นคลายและสนุก   8.  บรรยากาศเป็นทางการยํา้สถานภาพครแูละนกัเรยีน 
9.  ใชก้ารเสรมิแรงหรอืใหร้างวลัมากกวา่การลง 
    โทษ  ใชแ้รงจงูใจภายใน 

9.  มุง่เน้นการใหร้างวลัภายนอก เชน่ ระดบัผล   
    การเรยีน 

10. ไมเ่ครง่ครดักบัมาตรฐานทางวชิาการมากนกั   10. เครง่ครดักบัมาตรฐานทางวชิาการมาก 
11. มกีารทดสอบบา้ง 11. มกีารทดสอบสมํ่าเสมอเป็นระยะๆ 
12. มุง่เน้นการทาํงานเป็นกลุ่มแบบรว่มมอื 12. มุง่เน้นการแขง่ขนัในการเรยีน 
13. ไมย่ดึตดิกบัการเรยีนในหอ้งเรยีน 13. สอนเฉพาะในขอบเขตหอ้งเรยีน 
14. มุง่สรา้งสรรคป์ระสบการณ์ใหมใ่หผู้เ้รยีน 14. เน้นยํา้ประสบการณ์ใหมเ่พยีงเลก็น้อย 
15. มุง่เน้นความรูท้างวชิาการ และทกัษะดา้น 
     จติพสิยัเทา่เทยีมกนั 

15. มุง่เน้นความรูท้างวชิาการแต่ละเลย 
     อารมณ์ความรูส้กึ หรอืจติพสิยั 

16. มุง่เน้นการประเมนิกระบวนการเป็นสาํคญั 16. ประเมนิกระบวนการเลก็น้อย 

 
ทีม่า  :   เอกสารประกอบการประชุมเชงิปฏบิตักิาร  การสอนวทิยาศาสตรโ์ดยเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั        
            28 – 29  ตุลาคม   2546  ณ  หอ้งประชุมชัน้ 8   สาํนกังานหอสมดุกลาง  มหาวทิยาลยั 
   ศรนีครนิทรวโิรฒ. 
  



 63

 

การจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั มรีะดบับทบาทของผูส้อนและผูเ้รยีนมาก
น้อยต่างกนั 3  รปูแบบ  ดงัน้ี (วฒันาพร  ระงบัทุกข.์  2542 : 11 – 12)  

รปูแบบที ่ 1  student – centered class   ครเูตรยีมเน้ือหา  วสัดุ อุปกรณ์ และสื่อทัง้หมด  
ผูเ้รยีนดาํเนินการกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยมคีรคูอยดแูลกํากบัใหค้าํปรกึษา  กจิกรรมในรปูแบบน้ีสว่น
ใหญ่เป็นกจิกรรมกลุ่มหรอืจบัคู ่
 รปูแบบที ่ 2  learner – based teaching   ครจูะกระตุน้หรอืมอบหมายใหผู้เ้รยีนคน้ควา้
ขอ้มลูเรื่องทีจ่ะเรยีนเอง หรอืจดัทาํสื่อการเรยีนรูเ้อง โดยใชป้ระสบการณ์  ความรูค้วามชํานาญของ
ผูเ้รยีนเป็นฐาน     
 รปูแบบที ่ 3  learner independence  หรอื self – directed learning   ผูเ้รยีนเป็นอสิระ
จากชัน้เรยีน  สามารถศกึษาคน้ควา้จากสื่อทีจ่ดัไวใ้นศูนยก์ารเรยีนดว้ยตนเองแลว้เลอืกทาํงานหรอื
ฝึกปฏบิตัติามต้องการ  ตามความสนใจ และศกัยภาพของตน  โดยอาจศกึษาตามลําพงัหรอืจบัคู่
ศกึษากบัเพือ่น 
 หลกัการสาํคญัในการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั คอื   
 1.  ผูเ้รยีนมบีทบาทรบัผดิชอบต่อการเรยีนรูข้องตน 
 2.  เน้ือหาวชิามสีาํคญัและมคีวามหมายต่อการเรยีนรู ้ ควรใหโ้อกาสผูเ้รยีนไดเ้ลอืกเรยีน  
โดยพจิารณาประสบการณ์เดมิและความตอ้งการของผูเ้รยีน 
 3.  การเรยีนรูจ้ะประสบผลสาํเรจ็ หากผูเ้รยีนมสีว่นรว่มในกจิกรรมการเรยีนการสอน 
 4.  การสรา้งสมัพนัธภาพทีด่รีะหวา่งผูเ้รยีน 
 5.  ครคูอืผูอ้าํนวยความสะดวก และเป็นแหล่งความรู ้
 6.  ผูเ้รยีนมโีอกาสไดเ้หน็ตนเองในแงมุ่มทีแ่ตกต่างจากเดมิ คอื กลายเป็นผูม้คีวามมัน่ใจ
ในตนเอง และควบคุมตนเองไดม้ากขึน้ ปฏบิตัตินเป็นผูใ้หญ่ไดม้ากขึน้ เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมตน
ใหส้อดคลอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม 
 7.  การศกึษาคอืการพฒันาประสบการณ์การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนหลายๆ ดา้นพรอ้มกนัไป  
 

 ทัง้น้ี การจดัประสบการณ์ในการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั  ควรยดึหลกัการ ดงัน้ี 
1.  ใหค้วามสาํคญักบักระบวนการเรยีนรูแ้ละใหเ้ป็นไปอยา่งมชีวีติชวีา  
2.  การเรยีนรูต้อ้งยดึกลุ่มเป็นแหล่งความรูท้ีส่าํคญั มปีฏสิมัพนัธใ์นกลุ่ม เพื่อแลกเปลีย่น

ความคดิเหน็และประสบการณ์ซึง่กนัและกนั  และการเรยีนรูย้งัเกดิขึน้จากแหล่งต่าง ๆ ได ้  
3.  การเรยีนรูท้ีด่ผีูเ้รยีนตอ้งเรยีนรูจ้ากความเขา้ใจ  และเรยีนรูอ้ย่างมคีวามหมาย คอื

ผูเ้รยีนสามารถนําไปใชใ้นชวีติประจาํวนัได ้
4.  ใหผู้เ้รยีนไดค้น้พบความรูด้ว้ยตนเองเป็นวธิกีารสําคญั  จะทําใหผู้เ้รยีนจดจําไดด้ ีมี

ความหมายต่อผูเ้รยีนและเกดิความคงทนของความรู ้ 
5.  ควรเน้นกระบวนการ (process) ควบคู่ไปกบัผลงาน (product) ตลอดจนการนําความรู้

ไปใชใ้นชวีติประจาํวนั 
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ดงัทีก่ล่าวมาแลว้ การเรยีนการสอนตามทฤษฎสีรรคนิยม (constructivism) กําลงัเป็นที่
นิยม และมคีวามเกี่ยวพนักบักระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง   ซึ่งการเรยีนการสอนตามทฤษฎี
สรรคนิยมและการเรยีนการสอนทีเ่น้นกระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเองเป็นการเรยีนการสอนทีเ่น้น
ผูเ้รยีนเป็นสาํคญัทัง้สิน้  ไดม้นีกัการศกึษา  นกัวจิยัไดเ้ปรยีบเทยีบกบัการสอนดัง้เดมิ ดงัน้ี 

สุนีย ์ เหมะประสทิธิ ์(2546)  ไดส้รุปหลกัการและการออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูต้าม
ทฤษฎสีรรคนิยมไวว้า่ 

หลกัการของทฤษฎสีรรคนิยม  นกัคดิและนกัวจิยัมคีวามเชื่อพืน้ฐานหรอืหลกัการ ดงัน้ี 
1.  ผูเ้รยีนเป็นผูส้รา้งและคน้พบความรูด้ว้ยตนเอง 
2.  การเรยีนรูใ้หมจ่ะเกดิขึน้ยอ่มขึน้กบัการทาํความเขา้ใจในบทเรยีน 
3.  การเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้ไดอ้ยา่งสะดวกเมือ่มปีฏสิมัพนัธท์างสงัคม 
4.  การเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมายจะตอ้งดาํเนินการภายใตก้ารปฏบิตัใินสภาพจรงิ 
การออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูต้ามทฤษฎสีรรคนิยม 
1.  ผูเ้รยีนตอ้งเป็นผูป้ฏบิตักิจิกรรมเพือ่สรา้งความเขา้ใจดว้ยตนเองจนคน้พบความรู ้
2.  กจิกรรมการเรยีน ควรเชื่อมโยงประสบการณ์หรอืพืน้ฐานความรูเ้ดมิของผูเ้รยีน ซึง่จะ

ชว่ยใหผู้เ้รยีนสรา้งความเขา้ใจไดง้า่ยขึน้ 
3.  กจิกรรมการเรยีนรู ้ควรมลีกัษณะเป็นโลกแหง่ความจรงิ หรอืชวีติจรงิ 
4.  กจิกรรมการเรยีนรู ้ควรเน้นกจิกรรมกลุ่มเลก็ เพื่อใหผู้เ้รยีนสรา้งและคน้พบความรูไ้ด้

งา่ยขึน้  
จากหลกัการและกจิกรรมการเรยีนรูต้ามทฤษฎีสรรคนิยมดงักล่าว อาจสรุปบทบาทของ

ผูส้อนและผูเ้รยีนไดต้ามตาราง 7  
 

ตาราง  7  เปรยีบเทยีบบทบาทของผูส้อนและผูเ้รยีนตามทฤษฎสีรรคนิยม 
 

บทบาทผูส้อน บทบาทผูเ้รียน 

1.  เป็นผูก้ระตุน้การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
 

1.  เกดิการเรยีนรูร้ว่มกนัหรอืการเรยีนแบบ 
    รว่มมอื 

2.  ลดการบรรยาย เป็นผูอ้าํนวยความสะดวกใน  
    การเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ 

2. มคีวามรบัผดิชอบต่อการเรยีนรูข้องตนเอง 
 

3.  เป็นนกัจดัการชัน้เรยีน   เป็นนกัวจิยัในชัน้ 
    เรยีน  เป็นนกัวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้    
    ตามสภาพจรงิ 

3.  เป็นผูส้รา้งการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมายดว้ย 
    ตนเอง 
 

 
บรรยากาศในห้องเรยีนของการเรยีนการสอนแบบสรรคนิยม และแบบดัง้เดิมมีความ

แตกต่างกนั พอสรปุไดด้งัตาราง 8 
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ตาราง 8  เปรยีบเทยีบสภาพของหอ้งเรยีนทีส่อนแบบสรรคนิยมและแบบดัง้เดมิ 
 

ห้องเรียนแบบสรรคนิยม ห้องเรียนแบบดัง้เดิม 
1.  นําเสนอหลกัสตูรโดยรวมไปสูส่ว่นยอ่ยโดย 
    เน้นมโนมตหิลกัหรอืมโนมตทิีส่าํคญั 

1.  นําเสนอหลกัสตูรจากสว่นยอ่ยไปสูส่ว่นรวม  
    ดว้ยการเน้นทกัษะพืน้ฐาน 

2.  ใหค้วามสาํคญัอยา่งยิง่กบัการใหผู้เ้รยีนตัง้ 
    คาํถาม 

2.  ยดึหลกัสตูรเป็นหลกั คอื เน้นเน้ือหาสาระ 
    ตามทีห่ลกัสตูรกาํหนด 

3.  กจิกรรมการเรยีนรูเ้น้นการใชแ้หล่งขอ้มลู  
    ปฐมภมูแิละสือ่การเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 

3.  กจิกรรมการเรยีนรูเ้น้นการใชต้ําราและแบบ 
    ฝึกหดั 

4.  ผูเ้รยีนเป็นเหมอืนนกัคดิทีค่น้พบทฤษฎ ี
    เกีย่วกบัโลก 

4.  ผูเ้รยีนเหมอืน “กระดานชนวนทีว่า่งเปล่า”  
    ทีผู่ส้อนจะเป็นผูบ้นัทกึหรอืจารกึความรูล้งไป 

5.  ผูส้อนควรเป็นผูม้ปีฏสิมัพนัธ ์และจดัสภาพ    
    แวดลอ้มในการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีน 

5.  ผูส้อนทาํหน้าทีส่อนดว้ยการเผยแพรค่วามรู ้
    ใหผู้เ้รยีน 

6.  ผูส้อนมุง่คน้หาแนวคดิของผูเ้รยีนเพือ่ทาํ 
    ความเขา้ใจการเสนอมโนมตขิองผูเ้รยีน อนั 
    จะเป็นประโยชน์ในการจดับทเรยีนต่อๆ ไป 

6.  ผูส้อนมุง่คน้หาคาํตอบทีถู่กตอ้งเพือ่ 
    ตรวจสอบการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

7.  การประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนจะ 
    ควบคูไ่ปกบัการสอน เกดิขึน้โดยผูส้อนสงัเกต  
    ผา่นการปฏบิตังิานของผูเ้รยีน จากการ 
    แสดงผลงานและแฟ้มผลงานของผูเ้รยีน 

7.  การประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนคดิแยก 
    จากการสอน  และเกอืบทัง้หมดใชก้าร 
    ทดสอบเป็นหลกั 

8.  ผูเ้รยีนเริม่จากปฏบิตังิานในกลุ่ม 8.  ผูเ้รยีนเริม่จากปฏบิตังิานตามลาํพงั 

 
ทีม่า :  Jacqueline Grennon Brooks and Martin G. Brooks.  (1993).  In Search of  
         Understanding : The Case for Constructivist Classrooms p.17.   
 
 

จะเหน็ว่า สภาพการจดัการเรยีนการสอนตามสรรคนิยมเป็นกระบวนการทีเ่น้นการมสี่วน
ร่วมของผูเ้รยีน มกีารจดัชัน้เรยีนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้ใหเ้กดิกระบวนการกลุ่ม  ฝึกใหผู้เ้รยีนเป็นนัก
คดิ นักค้นคว้า แสวงหาความรูด้้วยตนเอง และส่งเสรมิความเป็นผู้รูด้้วยการ อ่าน  พูด  ดู  ทํา / 
ปฏบิตั ิ โดยผูส้อนเป็นผูจ้ดัประสบการณ์ใหก้บัผูเ้รยีน และเฝ้าสงัเกต ประเมนิผลกระบวนการเรยีนรู้
อย่างต่อเน่ืองเพื่อเขา้ใจมโนมตขิองผูเ้รยีน และใหผู้เ้รยีนไดส้ะทอ้นความรูส้กึต่อผลงานและต่อการ
เรยีนเพือ่การปรบัปรงุตนเองต่อไป 
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การจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ใหผู้เ้รยีนเป็นผูจ้ดักจิกรรมการเรยีน  การ
เรยีนมุง่เน้นทีก่ารปฏบิตัจิรงิเพือ่ใหส้ามารถนําผลการเรยีนรูไ้ปสูก่ารปฏบิตัใินชวีติจรงิได ้ การเรยีนรู้
จงึต้องเคารพในศกัยภาพของผูเ้รยีน สนองตอบต่อความต้องการและความสนใจของผูเ้รยีน และ
ความแตกต่างของแต่ละบุคคล  ยอมรบัวา่คนมคีวามสามารถทีจ่ะเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  การจดักจิกรรม
จงึควรไดส้นองตอบแนวคดิเกี่ยวกบักระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง ซึ่ง สมบตั ิ สุวรรณพทิกัษ์
(2543 : 10)  ไดเ้สนอแนวคดิทีแ่สดงความแตกต่างระหวา่งการเรยีนรูแ้บบนําตนเองกบัการเรยีนรูท้ี่
มคีรเูป็นผูส้อนดงัตาราง 9 
 

ตาราง  9   เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหวา่งการเรยีนรูแ้บบนําตนเองกบัการเรยีนรูแ้บบครเูป็นผูส้อน 
 

การเรียนรู้แบบนําตนเอง 
(Self – directed Learning) 

การเรียนรู้แบบครเูป็นผูส้อน 
(Teacher– directed Learning) 

1.  ผูเ้รยีนมบุีคลกิภาพและความสามารถทีจ่ะ  
    พฒันาตนเองไปสูก่ารเป็นตวัของตวัเอง ไม ่ 
    ตอ้งอาศยัผูอ้ื่นอยูต่ลอดเวลา         

1.  ยอมรบัวา่ผูเ้รยีนมบุีคลกิภาพทีย่งัตอ้งพึง่พา 
    ผูอ้ื่น 

2.  ประสบการณ์ของผูเ้รยีนมคีุณคา่อยา่งยิง่ใน  
    การเรยีนการสอน สมควรทีจ่ะนํามาใชเ้ป็น 
    แหล่งวทิยาการและผูเ้ชีย่วชาญ  

2.  ประสบการณ์ทีผู่เ้รยีนมอียูไ่มม่คีา่ทีจ่ะนํามา 
    ใชใ้นการเรยีนการสอน สูป้ระสบการณ์ของคร ู
    หรอืตํารา ผูผ้ลติอุปกรณ์และสือ่การเรยีนการ 
     สอนไมไ่ด ้จงึเป็นหน้าทีข่องครทูีจ่ะเลอืกเอา 
     ประสบการณ์ดงักล่าวไปถ่ายทอดใหผู้เ้รยีน 

3.  แต่ละคนมคีวามพรอ้มทีจ่ะเรยีนรูต่้างๆ ที ่
    แตกต่างกนั และมรีะดบัความพรอ้มไม ่
    เหมอืนกนัดว้ย  ดงันัน้ การเรยีนรูจ้งึพจิารณา 
    อยูท่ีเ่อกตับุคคล 

3.  ผูเ้รยีนมรีะดบัความพรอ้มในการเรยีนรูต่้างๆ   
    ทีแ่ตกต่างกนั แต่สามารถจดัเป็นกลุ่มกอ้นได ้ 
    ดงันัน้ ในการเรยีนการสอน จงึใหผู้เ้รยีน 
    เรยีนรูใ้นสิง่เดยีวกนั โดยถอืวา่ผูเ้รยีนมรีะดบั 
    ความพรอ้มเทา่กนั 

4.  ผูเ้รยีนเขา้มาเรยีนดว้ยความพอใจทีจ่ะทาํ  
    กจิกรรม  ดงันัน้ ในการจดัประสบการณ์ 
    การเรยีนรูจ้งึมุง่ทีก่ารแกป้ญัหาการทาํงานให ้
    สาํเรจ็ 

4.  ผูเ้รยีนเขา้มาอยูใ่นระบบการเรยีนการสอน 
    ดว้ยความมุง่หวงัทีจ่ะไดร้บัความรูท้ีเ่ป็น 
    เน้ือหา เขา้ใจวา่การเรยีนรูค้อืการสะสมเน้ือ 
    หาความรู ้ดงันัน้ การจดัประสบการณ์เรยีนรู ้
    จงึแบ่งออกเป็นหน่วยตามลกัษณะของเน้ือหา 

5.  ผูเ้รยีนเขา้มาดว้ยแรงจงูใจภายใน เชน่ ความ 
    ตอ้งการ ความพอใจ ตอ้งการทีจ่ะประกอบ 
    กจิกรรมใหส้าํเรจ็ลุลว่งไปดว้ยด ีและตอ้งการ 
    ทีจ่ะเรยีนรูบ้างอยา่งตามความสนใจและ 

5.  ผูเ้รยีนเขา้มาเรยีนโดยแรงจงูใจภายนอกที ่
    เป็นรางวลัเชน่ คะแนน ใบปรญิญา และการ 
    ลงโทษคอืความกลวัทีจ่ะประสบความ 
    ลม้เหลว ประสบการณ์ในการเรยีนการสอน     
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    ความอยากรูอ้ยากเหน็ของตนเอง     ดงักล่าวถูกนําไปถ่ายทอดใหก้บัผูเ้รยีน 
  

จะเหน็ว่า กระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง ผูเ้รยีนตอ้งมคีวามต้องการ พอใจทีจ่ะเรยีนรู้
และเขา้ร่วมกจิกรรม ดว้ยตอ้งการหาประสบการณ์เพื่อพฒันาตนเอง ซึง่แรงจูงใจเป็นสิง่สาํคญัทีท่ํา
ให้เกิดการเรยีนรู้   ผู้สอนจึงควรศึกษาเทคนิคการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคญั 
สําหรบัการเรยีนการสอนที่เน้นกระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง ควรใหผู้เ้รยีนมสี่วนร่วมในการ
จดัการเรยีนรู ้และใชท้กัษะทางสงัคมรว่มดว้ย บอลฮุยส ์(Bolhuis.  2003) ไดเ้สนอใหใ้ชเ้ทคนิคการ
เรยีนแบบมสีว่นรว่ม (Cooperative Learning) ซึง่เป็นวธิกีารจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นการ
จดัสภาพแวดล้อมทางการเรยีนให้ผู้เรยีนได้เรยีนร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็กๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วย
สมาชกิทีม่คีวามรู ้ความสามารถแตกต่างกนั  โดยทีแ่ต่ละคนมสีว่นรว่มอยา่งแทจ้รงิในการเรยีนร◌ู◌้ 
(วฒันาพร  ระงบัทุกข.์  2542 : 36 - 41)  เทคนิคทีใ่ชใ้นการเรยีนแบบรว่มมอืดงัสรปุในตาราง 10 

 

ตาราง  10   แสดงเทคนิควธิ ี วตัถุประสงค ์ และขัน้ตอนของกจิกรรมทีใ่ชใ้นการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื 
 

เทคนิควธิ ี วตัถุประสงคใ์นการใช ้ ขัน้ตอนของกจิกรรม 
1.  Jigsaw สง่เสรมิความรว่มมอื ถ่ายทอด

ความรูร้ะหวา่งเพือ่นในกลุ่ม   
ใชใ้นการเรยีนรูเ้น้ือหาวชิา 
ตํารา  
    

- แบ่งเน้ือหาเป็นขอ้ยอ่ยเทา่สมาชกิ 
- จดักลุ่มผูเ้รยีนคละกนัเป็นกลุ่มบา้น (home  
   groups) มอบงานใหศ้กึษาในหวัขอ้ต่างกนั    
- ผูไ้ดห้วัขอ้เดยีวกนัเป็นกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญ   
  (expert groups) ใหร้ว่มกนัศกึษา 
- กลบักลุ่มบา้นไปถ่ายทอดความรูใ้หเ้พือ่นฟงั 
  จนครบทุกหวัขอ้ 
- ทดสอบความรูเ้ป็นรายบุคคล      

2.  Jigsaw ll       กระบวนการเหมอืน Jigsaw - แต่การประเมนิใชค้ะแนนกลุ่ม 

3.  Teams-
Game- 
Tournaments 
(TGT)  

ศกึษาประเดน็หรอืปญัหาทีม่ี
คาํตอบเดยีว  เชน่ การคาํนวณ  
ความรูว้ทิยาศาสตร ์        

- นําเสนอความรูใ้หผู้เ้รยีนดว้ยสือ่หรอืใชก้าร 
  อภปิราย 
- จดักลุ่มศกึษาเน้ือหาทีนํ่าเสนอคนเก่งชว่ย  
  คนออ่น (study group หรอื home Group) 
- จดัแขง่ขนัเมือ่สอนจบ สง่ตวัแทนออกไป 
  ตามโต๊ะแขง่ขนัต่างๆ (tournament teams) 
- คดิคะแนนรวมของแต่ละทมี  

4.  Student 
Teams and 
Achievement  

เพิม่จากเทคนิค TGT ทดสอบ
รายบุคคลแทนการแขง่ขนั         

- นําเสนอความรูใ้หผู้เ้รยีนดว้ยสือ่ หรอืใชก้าร  
  อภปิราย 
- จดักลุ่มคละกนั 4-5 คน 
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Divisions 
(STAD)     

- แต่ละกลุ่มรว่มกนัทบทวนเน้ือหาจนเขา้ใจ 
- ทุกคนในกลุม่ทาํแบบทดสอบ 
- ตรวจคาํตอบ รวมคะแนนเป็นทมี                

 
 
ตาราง  10   (ต่อ) 
 

เทคนิควธิ ี วตัถุประสงคใ์นการใช ้ ขัน้ตอนของกจิกรรม 
5. Team 
Assisted  
Individualization 
(TAI)                

เน้นการเรยีนรูร้ายบุคคล มาก 
กวา่กลุ่ม เหมาะกบัวชิาคณติ 
ศาสตร ์คลา้ย STAD และ TGT 
เรยีนตามระดบัความสามารถ
ของตนเสรจ็แลว้จงึจบัคูห่รอืเขา้
กลุ่ม                  

- จดักลุ่ม 2-4 คน 
- ทบทวนสิง่ทีเ่รยีน หรอืเน้ือหาใหมโ่ดย 
  อภปิรายจนไดข้อ้สรปุ 
- แต่ละคนทาํใบงานที ่1 แลว้จบัคูใ่นกลุม่ 
  เปลีย่นกนัตรวจ รว่มกนัอธบิายขอ้สงสยั ขอ้ 
  ผดิ คนทัง้คูท่าํถูกไดถ้งึ 75 % ใหท้าํใบงาน 
  ต่อชุดที ่2   หากมคีนใดคนหน่ึงทาํไมถ่งึ    
  75 % ตอ้งทาํใบงานชุดต่อๆ ไปอกี จนกวา่ 
  จะถงึ 75 %     
- ผูเ้รยีนทุกคนทาํการทดสอบ                      
- นําคะแนนทกุคนเป็นคะแนนกลุ่ม   

6.  Group   
Investigation  
(GI)                  

เป็นการจดักลุ่มเพือ่เตรยีมการ
ทาํโครงงาน ควรฝึกทกัษะการ
สือ่สาร ทกัษะทางสงัคม ให้
ผูเ้รยีนก่อน เหมาะกบัการ
สบืคน้ แกป้ญัหาทีส่นใจ เชน่ 
วชิาชวีวทิยา                    

- คร ูผูเ้รยีน รว่มอภปิรายทบทวนประเดน็ 
  เน้ือหาทีก่าํหนด 
- จดักลุ่มผูเ้รยีนคละกนั 2-4 คน    
- แบ่งเรือ่งเป็นขอ้ยอ่ยเป็นใบงานที1่, 2, 3  
  เป็นตน้  
- ผูเ้รยีนเลอืก1 หวัขอ้ คนเรยีนออ่นเลอืกก่อน  
  หรอืแบ่งกนัทาํแลว้เอาคาํตอบมารวมกนั 
- ผูเ้รยีนรว่มกนัอภปิรายทุกเรือ่งจนทุกคน   
  เขา้ใจหมด 
- แต่ละกลุ่มรายงานผลการศกึษาเริม่จากใบ 
  งานที ่1 จนหมด 

7.  Learning  
Together (LT)     

เหมาะกบัวชิาโจทยป์ญัหา  
คาํนวณ  ฝึกปฏบิตัใินหอ้ง 
ปฏบิตักิาร                            

- คร ูผูเ้รยีน อภปิราย สรปุเน้ือหาในคาบที ่
   แลว้ 
 - จดักลุ่มคละ 4-5 คน   
- แจกใบงานกลุ่มละ 1 แผน่  
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- แบ่งหน้าทีผู่เ้รยีนแต่ละคนในกลุ่ม 
  คนที ่1  อา่นคาํสัง่หรอืดาํเนินงาน 
  คนที ่2  ฟงัขัน้ตอนและจดบนัทกึ 
  คนที ่3  อา่นคาํถาม หาคาํตอบ 
  คนที ่4  ตรวจคาํตอบ (ขอ้มลู) 

ตาราง  10   (ต่อ) 
 

เทคนิควธิ ี วตัถุประสงคใ์นการใช ้ ขัน้ตอนของกจิกรรม 
  - แต่ละกลุ่มสง่กระดาษคาํตอบแผน่เดยีว หรอื 

  ผลงาน 1 ชิน้ทีทุ่กคนยอมรบั ทุกคนได ้ 
  คะแนนเทา่กนั  

8.  Numered  
Heads  
Together (NHT)  

เหมาะกบัการทบทวนหรอื
ตรวจสอบความเขา้ใจ     

- เตรยีมประเดน็ ปญัหาทีต่อ้งการใหผู้เ้รยีน   
  ศกึษา 
- จดักลุ่มๆ ละ 4 คน เก่ง อ่อนอยา่งละ 1 คน   
   ปานกลาง 2 คน แต่ละคนมเีลขประจาํตวั 
- ถามคาํถามหรอืมอบงานใหท้าํ 
- ผูเ้รยีนอภปิรายในกลุ่มยอ่ยจนมัน่ใจสมาชกิ  
  ทุกคนเขา้ใจคาํตอบ 
- ครถูามคาํถามทีก่าํหนดโดยเรยีกหมายเลข 
  ประจาํตวัคนใดคนหน่ึงในกลุ่มตอบ 
- ผูเ้รยีนทุกคนตรวจสอบความถูกตอ้งของ 
  คาํตอบทีต่นและกลุ่มรว่มกนัศกึษาไดจ้น  
  กระจา่ง  กลุ่มทีต่อบถูกมากไดร้บัคาํชม 

9.  Co-op Co-op เน้นการรว่มกนัทาํงาน ทุกคน
แสดงบทบาทตามทีม่ี
ความสามารถ ถนดั คนเก่งชว่ย
คนออ่น เป็นกจิกรรมการคดิ
ระดบัสงูทัง้การวเิคราะห ์
สงัเคราะห ์ ใชไ้ดทุ้กวชิา           

- กาํหนดขอบเขต เน้ือหาตามจุดประสงคท์ีใ่ห ้
  ผูเ้รยีนศกึษา 
- ผูเ้รยีนทัง้ชัน้รว่มกนัอภปิรายเพือ่กาํหนด 
  หวัขอ้ทีจ่ะศกึษา 
- กาํหนดกลุ่มยอ่ย สมาชกิคละกนั 
- แต่ละกลุ่มเลอืกหวัขอ้ศกึษาแลว้ แบ่งเป็น  
  หวัขอ้ยอ่ย ใหแ้ต่ละคนเลอืกคนละ 1 หวัขอ้ 
  ยอ่ย  
- นําผลงานรวมเป็นกลุ่ม ปรบัใหผ้ลงาน 
  กลมกลนืกนั เลอืกคนนําเสนอผลงานกลุ่ม  
- นําเสนอผลงานต่อชัน้เรยีน  
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- ทุกกลุ่มชว่ยกนัประเมนิผล ประเมนิทัง้   
  กระบวนการทาํงาน และผลของงาน 

         
                                                                                                                       

 แต่ละเทคนิคมคีวามเหมาะสมกบัจุดประสงคใ์นการศกึษาและเน้ือหาวชิา การเลอืกเทคนิค
มาใชใ้นการสอนแต่ละครัง้ ควรคํานึงถงึรูปแบบการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนซึ่งผูเ้รยีนแต่ละคนมลีกัษณะ
บุคลกิภาพในการรบัรูส้ ื่อสารทีแ่ตกต่างกนั หรอืมลีลีาการเรยีนรู ้(learning styles) ทีต่่างกนั ผูส้อน
ควรได้วนิิจฉัยและใช้เทคนิคการจดัการเรยีนการสอนให้เหมาะกบัรูปแบบการเรยีนรู้ของผู้เรยีน 
ดงันัน้ ผู้สอนจงึต้องใช้เทคนิคที่หลากหลายเพื่อใหผู้้เรยีนได้มสี่วนร่วมในการเรยีนรู ้ เพราะบาง
เทคนิคอาจเหมาะกบัผูเ้รยีนบางคน  อย่างไรกต็าม หากผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยเทคนิคทีห่ลากหลายก็
จะไดส้าํรวจลกัษณะนิสยัในการเรยีนรูข้องตน และทาํใหก้ารเรยีนมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ซึง่แอนโทนี 
กราสซ์า และ เชอรร์ลิ  ไรซแ์มน (Anthony Grasha and Sheryl Riechman) ไดแ้บ่งรปูแบบการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีนตามลกัษณะบุคลกิภาพของผูเ้รยีนออกเป็น 6 ประเภท (มณัฑรา  ธรรมบุศย.์  
2004. และ วชิยั  วงษ์ใหญ่  2537 : 82)  ดงัรายละเอยีดในตาราง 11 
 

ตาราง 11  รปูแบบการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนตามลกัษณะบุคลกิภาพ 
 

บุคลกิภาพของผูเ้รยีน รปูแบบการเรยีนรู ้ กจิกรรมในชัน้เรยีนทีช่อบ 
1.  แบบแขง่ขนั 
    (Competitive) 

1. เรยีนเน้ือหาเพือ่สอบใหไ้ด ้
   คะแนนสงูกวา่คนอื่น 
2. แขง่ขนักบัผูอ้ื่นเพือ่หวงัรางวลั 
3. สถานการณ์ในชัน้เรยีนม ี 
    ลกัษณะชนะหรอืแพ ้

1. ชอบเป็นผูนํ้ากลุ่มในการ 
   อภปิราย 
2. ชอบถามในชัน้เรยีน 
3. หวงัรางวลัหรอืคาํชมเชยคน 
   เดยีวในการทาํกจิกรรมกลุ่ม 
4. ชอบหอ้งเรยีนทีม่ลีกัษณะเป็น  
    teacher – center 

2.  แบบรว่มมอื 
    (Collaborative) 

1. เรยีนไดด้ทีีส่ดุและไดเ้น้ือหา 
   มากทีส่ดุถา้ไดแ้บ่งปนัความรูก้บั 
   เพือ่น 
2. ใหค้วามรว่มมอืกบัครแูละเพือ่น 
3. หอ้งเรยีนเป็นแหล่งปฏสิมัพนัธ ์ 
   ทางสงัคมและการเรยีนรูเ้น้ือหา  

1. ชอบการบรรยายในลกัษณะที ่ 
   ผูเ้รยีนมสีว่นอภปิรายกลุ่มยอ่ย 
2. ชอบการใหผู้เ้รยีนเป็นผูก้าํหนด 
   เน้ือหา สว่นครเูป็นผูใ้หค้วามรู ้
3. ชอบใหเ้พือ่นเป็นผูก้าํหนดเกรด 
4. ชอบคุยเรือ่งราวในชัน้เรยีนกบั   
    เพือ่นๆ เวลาอยูน่อกหอ้งเรยีน  

3.  แบบหลกีเลีย่ง 
    (Avoidance) 

1. ผูเ้รยีนไมส่นใจรายวชิาทีค่รยูงั 
   ใชก้ารสอนแบบดัง้เดมิ 
2. ไมใ่หค้วามรว่มมอืกบัครแูละ 

1. ชอบหลกีเลีย่งการทาํกจิกรรม 
   ในชัน้เรยีน 
2. ไมช่อบการสอบ ชอบใหป้ระ   
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   เพือ่นในชัน้เรยีน 
3. ไมส่นใจเรยีนหรอืบางครัง้กใ็ห ้
   ความสนใจจนเกนิขอบเขต 

   เมนิตนเอง ใชร้ะบบใหทุ้กคน 
   ผา่นหมด 
3. ไมต่อ้งการใหค้รมูอบหมายงาน 
   ใหอ้า่นหรอืคน้ควา้ 

 
 
ตาราง 11   (ต่อ) 
 

บุคลกิภาพของผูเ้รยีน รปูแบบการเรยีนรู ้ กจิกรรมในชัน้เรยีนทีช่อบ 
  4. ไมช่อบครทูีต่ ัง้ใจหรอืสนใจสอน 

5. ไมช่อบใหค้รกูบัผูเ้รยีน   
    ปฏสิมัพนัธก์นัเป็นรายบุคคล 

4. แบบมสีว่นรว่ม 
   (Participant) 

1. ตอ้งการเน้ือหาความรูจ้ากคร ู
   และชอบเรยีนหนงัสอื 
2. มคีวามรบัผดิชอบในการคน้ควา้ 
   ความรูน้อกชัน้เรยีนเพือ่ใหไ้ด ้
   งานทีด่ทีีส่ดุ 
3. ใหค้วามรว่มมอืกบักลุ่มเมือ่ 
   ไดร้บัมอบหมายงาน 

1. ชอบการบรรยายแบบอภปิราย 
2. ผูเ้รยีนตอ้งมโีอกาสอภปิราย 
3. ชอบการสอบทีม่ขีอ้สอบทัง้ 
   แบบปรนยัและอตันยั 
4. ชอบใหค้รมูอบหมายงานให ้  
   อา่น 
5. ชอบครทูีม่คีวามสามารถในการ 
   วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหเ์น้ือหา 
   ไดเ้ป็นอยา่งด ี

5. แบบพีง่พา 
   (Dependent) 

1. ไมค่อ่ยกระตอืรอืรน้ในการเรยีน 
   จะเรยีนเฉพาะทีค่รสูอนเทา่นัน้ 
2. มองวา่ครกูบัเพือ่นเป็นแหล่ง 
   ของความรู ้และเป็นผูใ้หก้าร 
   ชว่ยเหลอื 
3. มองหาคนทีม่อีาํนาจสัง่การ  
   เพือ่ใหค้าํแนะนํา แนะแนวการ 
   เรยีน 

1. ชอบใหค้รเูขยีนโครงรา่งหรอืจด 
   โน้ตยอ่ใหบ้นกระดานดาํ 
2. ชอบใหค้รกูาํหนดเสน้ตายใน    
   การสง่งาน 
3. ชอบหอ้งเรยีนทีม่ลีกัษณะเป็น 
teacher - center 

6. แบบอสิระ 
   (Independent) 

1. ชอบคดิเอง 
2. ชอบทาํงานคนเดยีวมากกวา่  
   แต่กย็อมรบัฟงัความคดิเหน็ของ 
   คนอื่น 
3. จะเรยีนเฉพาะเน้ือหาทีต่นคดิวา่ 

1. ชอบศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
   และชอบสอนตนเอง 
2. ชอบเรยีนเน้ือหาทีม่ลีกัษณะ 
   เป็นปญัหา ซึง่ผูเ้รยีนมโีอกาส 
   คดิหาคาํตอบไดด้ว้ยตนเอง 
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   สาํคญัเทา่นัน้ 
4. เชื่อมัน่ความสามารถในการ 
   เรยีนรูข้องตนเอง 

3. ชอบโครงการทีผู่เ้รยีนเป็นคน 
   คดิออกแบบเอง 
4. ชอบหอ้งเรยีนทีม่ลีกัษณะเป็น    
   student - center 

                        
              
 2.3  การพฒันารปูแบบการเรียนการสอน  (instructional model)          

รปูแบบการเรยีนการสอนมคีวามหมายในลกัษณะเดยีวกบัระบบการเรยีนการสอน ซึง่ 
นกัการศกึษาโดยทัว่ไปนิยมใชค้าํวา่ “ระบบ” ในความหมายทีเ่ป็นระบบใหญ่ ครอบคลุมองคป์ระกอบ
สาํคญัๆ ของการศกึษา หรอืการเรยีนการสอนในภาพรวม  และนิยมใชค้ําว่า “รปูแบบ” กบัระบบที่
ยอ่ยกวา่ โดยเฉพาะกบั “วธิกีารสอน”  ดงันัน้   

รปูแบบการเรยีนการสอน จงึหมายถงึ  สภาพหรอืลกัษณะของการจดัการเรยีนการสอน ที่
จดัไวอ้ยา่งเป็นระเบยีบตามหลกัปรชัญา ทฤษฎ ีหลกัการ แนวคดิหรอืความเชื่อต่างๆ  โดยมกีารจดั
กระบวนการหรอืขัน้ตอนในการเรยีนการสอน  โดยอาศยัวธิสีอนและเทคนิคการสอนต่างๆ เขา้มา
ช่วยทําใหส้ภาพการเรยีนการสอนนัน้เป็นไปตามหลกัการที่ยดึถือ  ซึ่งได้รบัการพสิูจน์  ทดสอบ 
หรอืยอมรบัว่ามปีระสทิธภิาพ  สามารถใชเ้ป็นแบบแผนในการเรยีนการสอนใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
เฉพาะของรปูแบบนัน้ๆ  (ทศินา  แขมมณี.  2545 : 221)  ซึง่แต่ละรปูแบบมวีตัถุประสงคท์ีแ่ตกต่าง
กนั  กล่าวคอื  เป็นรปูแบบการเรยีนการสอนทีเ่น้นการพฒันาดา้นพทุธพิสิยั (cognitive domain) 
การพฒันาดา้นจติพสิยั (affective domain)   การพฒันาดา้นทกัษะพสิยั (psychomotor domain) 
การพฒันาดา้นทกัษะกระบวนการ (process skills)  หรอื การบูรณาการ (integration) ทัง้น้ีรปูแบบ
ดงักล่าวลว้นเป็นรปูแบบการเรยีนการสอนทีม่ลีกัษณะเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
 การพฒันารปูแบบการเรยีนการสอน มสีิง่ทีค่วรพจิารณา 5 ประการ คอื (คณาพร  คมสนั.  
2540 : 75  อา้งองิจาก Saylor, and  other.  1981 : 272)  
 1.  เป้าหมายทีต่อ้งการใหผู้เ้รยีนบรรลุ   
 2.  โอกาสสงูสดุทีส่ามารถบรรลุเป้าหมายไดห้ลายประการ 

3.  ความสามารถสรา้งแรงจงูใจแก่ผูเ้รยีน 
4.  พจิารณาหลกัการพืน้ฐานทางทฤษฎ ีและหลกัการเรยีนรูป้ระกอบ 
5.  สะดวกใช ้ และยดืหยุน่ในการปรบัใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ 
นอกจากน้ี การพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนจะออกแบบตามวตัถุประสงคซ์ึ่งผูใ้ชต้้อง

คํานึงถึงวตัถุประสงค์ของรูปแบบจงึเกิดผลสําเรจ็ได้ด ี  และสามารถนํารูปแบบไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์อื่นทีเ่หมาะสมต่อไป   ซึง่ก่อนทีจ่ะนํารปูแบบการเรยีนการสอนไปใชค้วรตอ้งมกีารวจิยั
เพื่อทดสอบทฤษฎี รวมถึงการตรวจสอบประสทิธิภาพของรูปแบบ และนําขอ้ค้นพบมาปรบัปรุง
แกไ้ขต่อไป  
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การตรวจสอบประสทิธภิาพของรปูแบบในการวจิยั นอกจากพจิารณาจากการทดสอบค่า t  
แลว้  สามารถพจิารณา คา่ขนาดอทิธพิลของการจดักระทาํทางการวจิยั (treatment effec size) เพื่อ
เป็นการตรวจสอบวา่ รปูแบบการเรยีนการสอนทีพ่ฒันาขึน้นัน้มปีระสทิธภิาพอยูใ่นระดบัใด   

การวจิยัเชงิทดลอง มจุีดมุ่งหมายเพื่อมุ่งศกึษาความสมัพนัธ์หรอืความเกี่ยวขอ้งระหว่าง
ตวัแปร ผลของการวจิยัทีส่าํคญั คอื ขนาดความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร  ดงันัน้ ดชันีมาตรฐานที่
สรา้งขึน้และเป็นทีนิ่ยมใชค้อื ขนาดอทิธพิล (effect size)  (นงลกัษณ์  วริชัชยั.  2545 : 299 – 300)    

การวดัค่าขนาดอิทธิพล (Measures of Effect Size)  เพื่อบ่งชีป้ระสทิธภิาพของ
รปูแบบการเรยีนการสอน ซึง่คาํนวณจาก อตัราส่วนระหว่างผลต่างของค่าเฉลีย่กลุ่มทดลองกบักลุ่ม
ควบคุม ทีป่รบัใหเ้ป็นคะแนนมาตรฐาน  โดยการหารดว้ยคา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุ่มควบคุม 
(Cohen.  1988 : 66 ;  Bloom.  1984 : 17 ; Burns.  2000 : 168 – 169)   ดงัสมการ 

 
                             d          =    ( EY  – CY  )  /  CS   

 

   เมือ่      d                =    คา่ขนาดอทิธพิล 
                                  EY  ,  CY       =    คา่เฉลีย่กลุ่มทดลอง และ กลุ่มควบคุม  ตามลาํดบั 
                                  CS                       =    สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุ่มควบคุม 
 

 คา่ขนาดอทิธพิลทีค่าํนวณไดจ้ะมกีารแจกแจงอยูภ่ายใตโ้คง้ปกต ิซึง่สามารถหาพืน้ทีใ่ต ้
โคง้เปรยีบเทยีบกบักลุ่มควบคุมได ้ดงัน้ี 
 ในกรณคีา่ขนาดอทิธพิลมคีา่เทา่กบั  0.58  หมายความวา่ คา่เฉลีย่กลุ่มทดลองสงูกวา่กลุ่ม
ควบคุมเป็น  0.58  เท่าของสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุ่มควบคุม  ถา้มขีอ้ตกลงว่า โคง้การแจก
แจงความถีข่องคะแนนเป็นโคง้ปกต ิค่าขนาดอทิธพิลซึง่มคี่าเท่ากบั 0.58 กค็อื ค่าคะแนนมาตรฐาน 
(Z) ทีม่คี่าเท่ากบั  0.58  เมื่อเปิดตารางพืน้ทีภ่ายใตโ้คง้ปกตจิะไดพ้ืน้ทีจ่ากซา้ยสุดมาถงึตําแหน่ง
ค่าเฉลีย่กลุ่มทดลองมคี่าเท่ากบั  0.7190  หมายความว่า คะแนนเฉลี่ยกลุ่มทดลองสงูเทยีบเท่า
ตําแหน่งเปอรเ์ซน็ตไ์ตลท์ี ่71.9  หรอื 72  ในทาํนองเดยีวกนั  ถา้ค่าขนาดอทิธพิลซึง่มคี่าเท่ากบั  
2.00  จะตรงกบัตําแหน่งเปอรเ์ซน็ตไ์ตลท์ี ่ 95.0  (นงลกัษณ์  วริชัชยั.  2545 : 299 – 300)    

ถา้มคี่าอทิธพิลสูงกแ็สดงว่า รปูแบบการเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพ  ซึ่งค่าอทิธพิลน้ี
ขึน้กบัค่า 2 ค่า คอื  ผลต่างของค่าเฉลีย่กลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม ถา้แตกต่างกนัมาก ยอ่มเหน็
ความแตกต่างของตวัแปรตามอยา่งชดัเจน   อกีคา่หน่ึง คอื สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุ่มควบคุม 
ซึ่งถ้ามคี่าตํ่า กแ็สดงว่า คะแนนมคีวามแปรปรวนน้อย จะไดข้นาดของค่าอทิธพิลสูงเช่นกนั  ทัง้น้ี  
โคเฮน (Cohen.  1988 : 66)  ไดก้ําหนดเกณฑใ์นการเปรยีบเทยีบขนาดของค่าอทิธพิลในการ
ทาํนายผลของปจัจยัของตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งเป็น  3  ระดบั  คอื                                                       

คา่ขนาดอทิธพิล  0.80     เกดิประสทิธภิาพมาก 
คา่ขนาดอทิธพิล  0.50     เกดิประสทิธภิาพปานกลาง 
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คา่ขนาดอทิธพิล  0.20     เกดิประสทิธภิาพน้อย 
สาํหรบัการทดลองในการวจิยัเพื่อพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนวชิาเคมทีีเ่น้นกระบวน 

การเรยีนรูแ้บบนําตนเองในครัง้น้ี ผูว้จิยัไดต้ัง้สมมุตฐิานในการทดลองว่า รปูแบบทีส่รา้งขึน้น่าจะมี
ค่าขนาดอทิธพิลไม่น้อยกว่า  0.5  ซึง่ถอืว่าอยู่ในระดบัปานกลางตามเกณฑข์องโคเฮน และเมื่อ
พจิารณาคะแนนเฉลีย่กลุ่มทดลองกบัตําแหน่งเปอรเ์ซน็ตไ์ตลป์ระมาณ 70   ผูว้จิยัเหน็ว่าอยูใ่นระดบั
ทีน่่าพอใจกบัประสทิธภิาพของรปูแบบทีส่รา้งขึน้  

 

2.4  แนวคิดและงานวิจยัเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนวิชาเคมี 
การจดัการเรยีนการสอนวชิาเคมมีรีายละเอยีดเกีย่วกบัรายวชิาหลกัเคม ี1  และปญัหาที่

พบในการเรยีนการสอน ตลอดจนผลการเรยีนรูท้างจติพสิยัทีค่วรจะเกดิขึน้กบัผูเ้รยีนนอกเหนือจาก
ความรูใ้นเน้ือหาวชิา  และผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในการพฒันาการเรยีนการสอนวชิาเคม ีดงัน้ี 

      2.4.1  สภาพการจดัการเรียนการสอนวิชาเคมี 
การจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัราชมงคลกรุงเทพ ซึง่มสีถาน 

ศกึษาในสงักดัอยู่ 2 แหง่ทีผ่ลตินักศกึษาหลกัสตูรคหกรรมศาสตรบณัฑติ เป็นหลกัสตูร 4 ปี  เปิด
สอน  6  สาขาวชิา คอื   อาหารและโภชนาการ   พฒันาผลติภณัฑ ์  วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย-ี
การอาหาร  ธุรกจิงานประดษิฐ ์ คหกรรมศาสตรศ์กึษา  พฒันาการครอบครวัและเดก็  ตามหลกัสตูร
นกัศกึษาจะตอ้งเรยีนวชิาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรใ์นชัน้ปีที ่1 จาํนวน 4 วชิา  สาํหรบัมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ วทิยาเขตพระนครใต้ ซึ่งใชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้น้ี ไดจ้ดั
วชิาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรเ์ป็น วชิาทางทฤษฎ ี2 วชิา คอื รายวชิา หลกัเคม ี1 จดัเป็น 3(3-0-3) 
หน่วยกติ  และ รายวชิา เคมอีนิทรยี ์1 จดัเป็น  3(3-0-3) หน่วยกติ  วชิาปฏบิตักิาร 2 วชิา คอื 
รายวชิา ปฏบิตักิารหลกัเคม ี1  จดัเป็น 1 (0-3-2) หน่วยกติ  และ ปฏบิตักิารเคมอีนิทรยี ์1  จดัเป็น 
1 (0-3-2) หน่วยกติ   

รายวชิา หลกัเคม ี1 (Principle of Chemistry 1)  ถอืเป็นวชิาพืน้ฐานสาขาเคม ีทีจ่ดัสอน
ในสถาบนัการศกึษาระดบัปรญิญาตรใีหก้บันักศกึษาในสาขาทางวทิยาศาสตร ์ ซึ่งอาจเรยีกชื่อใน
รายวชิาทีแ่ตกต่างกนั เน้ือหากม็กีารยดืหยุน่ตามหลกัสตูรต่างๆ  กรณขีองรายวชิา หลกัเคม ี1  ทีจ่ดั
สอนทีว่ทิยาเขตพระนครใตม้รีายละเอยีด ดงัน้ี 

 

ลกัษณะรายวิชา 
1.  รหสัและชื่อวชิา           13 - 020 - 102      หลกัเคม ี1 
                                                           Principle of Chemistry 1 
2.  สภาพรายวชิา             วชิาศกึษาทัว่ไป ในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี
3.  ระดบัรายวชิา              ภาคการศกึษาที ่1  ชัน้ปีที ่1 
4.  พืน้ฐาน                      - 
5.  เวลาศกึษา                  54  คาบเรยีนตลอด  18  สปัดาห ์
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                                    ทฤษฎ ี 3  คาบ  ปฏบิตั ิ - คาบต่อสปัดาห ์
                                    และนกัศกึษาจะตอ้งใชเ้วลาศกึษาคน้ควา้นอกเวลา 3 ชัว่โมง 
                                    ต่อสปัดาห ์  
6.  จาํนวนหน่วยกติ           3  หน่วยกติ 
7.  จุดมุง่หมายรายวชิา 
                                    1.  เขา้ใจโครงสรา้งอะตอมและตารางธาตุ 
                                    2.  เขา้ใจหลกัการในการเกดิพนัธะเคม ีสารละลาย ปฏกิริยิาเคมแีละ 
                                         ไฟฟ้าเคม ี อตัราการเกดิปฏกิริยิาเคม ี สมดุลเคม ีและกรด เบส   
                                         เกลอื 
                                    3.  เขา้ใจโครงสรา้ง สมบตั ิและประโยชน์ของสารประกอบ 
                                        ไฮโดรคารบ์อนและอนุพนัธ ์
                                    4.  นําความรูท้างเคมไีปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนั                                           
8.  คาํอธบิายรายวชิา         ศกึษาเกีย่วกบัโครงสรา้งอะตอมและตารางธาตุ พนัธะเคม ีสารละลาย  
                                   ปฏกิริยิาเคมแีละไฟฟ้าเคม ี  อตัราการเกดิปฏกิริยิาเคม ี และสมดุล 
                                   เคม ี กรด  เบส  เกลอื  สารประกอบไฮโดรคารบ์อนและอนุพนัธ ์
 จากลักษณะรายวิชาจะเห็นว่า วิชาน้ีมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนนําความรู้ทางเคมีไป
ประยุกต์ใชใ้นชวีติประจําวนั  แต่จากประสบการณ์ในฐานะผูส้อนพบว่า สาระเน้ือหาของวชิาเคมน้ีี
ค่อนขา้งมาก และเป็นเรื่องยากสาํหรบัผูเ้รยีนทีไ่ม่เคยเรยีนมาก่อน  ทําใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ค่อนขา้งตํ่า จงึเป็นการยากทีผู่เ้รยีนจะใชป้ระโยชน์จากความรูไ้ด ้ ผูส้อนน่าจะนําเทคนิคการเรยีน
การสอนทีท่ําใหผู้เ้รยีนเกดิความรูส้กึว่า ความรูท้ี่เรยีนต้องใชใ้นชวีติประจําวนัส่วนใดบา้ง อย่างไร 
และเน้ือหาไม่ยากเกนิกว่าจะเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง  ผูส้อนควรใหผู้เ้รยีนสํารวจความพรอ้มในการ
เรยีนรูข้องตน และความต้องการในสิง่ที่จะเรยีนก่อนในเบื้องต้น  แล้วผูส้อนมกีารจดักระบวนการ
เรียนการสอนที่เอื้ออํานวยต่อความต้องการของผู้เรียน  มีการเรียนด้วยวิธีการที่หลากลหาย 
ตลอดจนใหค้ําปรกึษาแนะนําผูเ้รยีนอย่างใกล้ชดิ  รูปแบบการเรยีนการสอนน้ีจะทําใหผู้เ้รยีนเป็น
ผูนํ้าตนเองในการเรยีนรูอ้ยา่งแทจ้รงิ  

 

ปัญหาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรส์าขาเคมี   
ที่ผ่านมาพบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาเคมีค่อนข้างตํ่า ในปีการศึกษา 2546  มี

นกัศกึษาจาํนวน 63 คน  สอบไมผ่า่นเกณฑ ์ 6  คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.5  (เกณฑท์ีผ่า่นคดิทีร่อ้ยละ 
40) คะแนนตํ่าสุดรอ้ยละ 27.9   คะแนนสงูสุดรอ้ยละ 88.1  คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 59.9  ทัง้น้ีจาก
คะแนนเตม็ 100 คะแนน  แบ่งเป็นคะแนนจากการสอบ 60  และคะแนนการสง่ผลงาน 40    

จากการสมัภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนรายวชิาเคม ี ไดร้ะบุสาเหตุของปญัหาในส่วนทีเ่กี่ยวกบั 
ด้านผู้เรียน ประการแรก นักศกึษาส่วนใหญ่ไม่เหน็คุณค่าของวชิาทีเ่รยีน โดยเหน็ว่าเรยีนแลว้ไม่
เกดิประโยชน์ ไมไ่ดเ้ป็นวชิาชพีของตน  แต่อาจารยก์ลบัเหน็ว่า วชิาน้ีมปีระโยชน์ใชใ้นสาขาวชิาชพี
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และชวีิตประจําวนัได้โดยตรง แต่การสอนยงัไม่สามารถเชื่อมโยงให้เห็นคุณค่าโดยตรงได้ง่ายๆ  
ประการทีส่องนกัศกึษาไมม่คีวามพรอ้มทีจ่ะเรยีน อาจเป็นเพราะ เป็นการเรยีนกลุ่มใหญ่  จงึไมค่่อย
สนใจ ไมอ่ยากรบัรู ้ ไมม่คีวามกระตอืรอืรน้  เรยีนแบบไมม่จุีดมุง่หมาย  พืน้ฐานความรูเ้ดมิไมค่่อยด ี 
ไม่มกีลยุทธ์ในการเรยีน ไม่มทีกัษะการเรยีนรู ้และขาดความรบัผดิชอบ   ด้านครูผู้สอน ไม่
ปรบัเปลีย่นกระบวนการสอน สอนตามประสบการณ์เดมิ ไมเ่ตรยีมกลยุทธใ์หเ้หมาะกบัผูเ้รยีน  ด้าน
ปัจจยัสนับสนุน  สื่อ อุปกรณ์ไม่ดงึดูด  ใชแ้ผ่นใสเท่านัน้  บางหอ้งเรยีนกไ็ม่มเีครื่องฉายแผ่นใส  
และเมือ่สอบถามผูเ้รยีนถงึการเรยีนวชิาเคม ีนกัศกึษาบอกว่าเป็นวชิาทีย่าก เรยีนแลว้ไมเ่ขา้ใจ ไมรู่้
จะเรยีนไปทําไม  อาจารย์สอนเรว็ตามไม่ทนั ไม่กล้าถามและไม่รู้จะถามอะไร  ซึ่งปญัหาเหล่าน้ี
สอดคลอ้งกบัปญัหาทีพ่บในรายงานการปฏริปูการศกึษาดงัไดก้ล่าวมาแลว้  ในขัน้การทดลองผูว้จิยั
เป็นผูด้ําเนินการสอนดว้ยตนเอง ซึง่วทิยาเขตพระนครใต้เป็นสถาบนัทีผู่ว้จิยัเป็นอาจารยอ์ยู่ ทําให้
ผูว้จิยัไดร้บัความสะดวกในการทดลองสอนตามรปูแบบทีส่รา้งขึน้ได ้

ปจัจุบนัรฐัมนีโยบายใหป้ระเทศไทยเป็นครวัของโลก  ผูป้ระกอบการด้านอาหารจงึควร
ไดร้บัการพฒันาตนเองใหม้คีวามสามารถในการแขง่ขนั  นอกจากน้ี ผูว้จิยัพบว่า นักศกึษาทีเ่ขา้มา
เรยีนทีว่ทิยาเขตพระนครใต ้สาํเรจ็มาจากหลกัสตูรทีห่ลากหลายมทีัง้ผูจ้บชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6  ทุก
โปรแกรมการเรยีน จบระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) ทุกสาขา  ซึ่งพบปญัหาในการจดัการ
เรยีนการสอนวชิาทางวทิยาศาสตรซ์ึง่ผูเ้รยีนมพีืน้ฐานทีแ่ตกต่างกนัมาก โดยเฉพาะวชิาเคมซีึง่เป็น
วชิาบงัคบั และเป็นพืน้ฐานของการเรยีนในสายวชิาชพีโดยเฉพาะสาขาวชิาอาหารและโภชนาการ 
นักศกึษามทีัง้ทีเ่คยเรยีนมาแลว้และยงัไม่เคยเรยีนมาเลย  เป็นการยากทีผู่ส้อนจะจดัการเรยีนการ
สอนใหเ้ขา้ใจไดอ้ย่างทัว่ถงึ  ดงันัน้ รูปแบบการเรยีนการสอนแบบนําตนเอง น่าจะส่งผลใหผู้เ้รยีน
ตระหนักถงึบทบาทของตนใหเ้ป็นผูช้ีนํ้าตนเองในการสรา้งความรูแ้ละเหน็คุณค่าของการเรยีนรูจ้ะ
เป็นการแกป้ญัหาอย่างแทจ้รงิ ผูว้จิยัจงึเลอืกนักศกึษาคณะวชิาคหกรรมศาสตร ์ สาขาวชิาอาหาร
และโภชนาการของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ พระนครใต ้เป็นกลุ่มประชากรในการ
วจิยัครัง้น้ี 

      2.4.2  การเรียนการสอนวิชาเคมีกบัจิตวิทยาศาสตร ์
 ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรม์คีวามเกีย่วขอ้งกบัชวีติประจําวนัของเราทุกคน  กฎ  ทฤษฎ ี
ความรู ้ความจรงิทางวทิยาศาสตรถ์ูกสรา้งขึน้จากการสงัเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิและจาก
ความพยายามที่จะอธิบายสิง่ที่สงัเกต  เกิดความคดิ  ความสงสยั ต้องการหาคําตอบในประเด็น
ปญัหาทีต่ ัง้ขึน้  จงึเกดิผูร้เิริม่ทีจ่ะเรยีนรูด้ว้ยตนเองขึน้ทีเ่ราเรยีก นักปราชญ์ ผูเ้ป็นทีรู่จ้กักนัด ีอาท ิ
อรสิโตเตลิ  อารค์มีดีสี  กาลเิลโอ เป็นตน้  ต่อมาแนวทางการหาความรูไ้ดพ้ฒันาไปสูก่ารเกบ็ขอ้มลู
อย่างเป็นทางการ มกีารบนัทกึ ยนืยนั ตรวจสอบ ในสิง่ทีศ่กึษาคน้ควา้ดว้ยการทดลอง และอธบิาย
โดยคํานึงถงึเหตุและผล เราเรยีกบุคคลกลุ่มน้ีว่า นักวทิยาศาสตร ์ และเรยีกรปูแบบการศกึษาของ
เขาว่า ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร ์(scientific method)   อาจกล่าวไดว้่า ระเบยีบวธิทีางวทิยา 
ศาสตร ์เป็นกระบวนการในการศกึษาหาความรูข้องนักวทิยาศาสตรห์รอืผูต้้องการหาคําตอบจาก
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ปญัหาทีพ่บอย่างมเีหตุผล มกีารตรวจสอบไดด้ว้ยการทดลอง  ดงันัน้ ผูท้ีม่คีวามสามารถในการใช้
ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ย่อมต้องฝึกฝนให้ชํานาญ โดยการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร ์
โดยเฉพาะสาขาวชิาเคมซีึ่งถอืว่า หวัใจของวชิาเคมคีอืการทดลอง หรอืวทิยาศาสตรส์าขาใดกต็าม 
ผูเ้รยีนจะไดร้บัทกัษะต่างๆ ทีเ่ป็นเครื่องมอืสําคญัในการคดิและปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร ์  เพื่อ
แสวงหาความรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละใชใ้นการแกป้ญัหา ซึง่ประกอบดว้ย 13 ทกัษะ คอืทกัษะ การ
สงัเกต  การใชต้วัเลข  การหาความสมัพนัธร์ะหว่างมติกิบัเวลา  การวดั  การจาํแนกประเภท  การ
ตัง้สมมตุฐิาน  การลงความเหน็จากขอ้มลู  การพยากรณ์ การจดักระทาํขอ้มลูและการสือ่ความหมาย  
การกําหนดและควบคุมตวัแปร  การกําหนดนิยามเชงิปฏบิตักิาร  การทดลอง  การตคีวามหมายขอ้ 
มูลและการลงข้อสรุป เรยีกทกัษะเหล่าน้ีว่า ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (scientific 
skills)   
 การทีผู่ส้อนจะทําใหผู้เ้รยีนเกดิการรู้วิทยาศาสตร ์(scientific literacy) นัน้เป็นเรื่อง
ยาก  แมเ้น้ือหาสาระของวทิยาศาสตรจ์ะเป็นเรื่องใกล้ตวัที่เกี่ยวขอ้งกบัชวีติประจําวนั  แต่ความรู้
พื้นฐานเป็นนามธรรม เช่น โครงสรา้งของอะตอม  การเกดิสารประกอบ  สูตรโครงสรา้งของสาร 
เป็นตน้  การกาํหนดกระบวนการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรผ์ูส้อนพยามยามใหผู้เ้รยีนฝึกใชร้ะเบยีบ
วธิทีางวทิยาศาสตร ์ ฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิความรู ้ความเขา้ใจ 
และสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ในชวีติได ้  ซึ่งการจดัการเรยีนการสอนจะครอบคลุมทัง้ความรู ้และ
กระบวนการ  แต่หากผูเ้รยีนไม่มลีกัษณะนิสยัใฝรู่ ้ ไมม่คีวามเพยีรพยายาม  คดิไมเ่ป็นระบบ ไมใ่ช้
เหตุผล ไม่เหน็คุณค่าของการเรยีน เป็นการยากทีผู่ส้อนจะดําเนินการสอนใหบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ด ้
ดงันัน้ จิตสํานึกของผู้เรยีนที่ก่อให้เกิดลกัษณะนิสยัหรอืความรู้สกึทางจิตใจต่อการเรยีนรู้วิทยา 
ศาสตรท์ีเ่ป็นเจตคตจิงึมคีวามสาํคญั  การด์เนอร ์(Gardner.  1975) ไดอ้ธบิายว่า เจตคตเิกีย่วกบั
วทิยาศาสตรม์ ี2 ความหมาย คอื  เจตคติทางวิทยาศาสตร ์(attitude science) ซึง่เกดิจาก
การศึกษาหาความรู้หรือการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   และเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์(attitude toward science) ซึง่เป็นความรูส้กึของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอการทาํกจิกรรมการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เจตคตทิัง้ 2 ประการจะเกดิขึน้พรอ้มๆ กนัในตวับุคคล  เมื่อเขาได้เรยีนรู้
วทิยาศาสตร ์แต่เป็นการแสดงออกของเจตคติที่แตกต่างกนั การประเมนิลกัษณะต่างๆ สามารถ
สงัเกตได้จากพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนซึ่งควรใช้เวลาพอสมควรและประเมินอย่าง
สมํ่าเสมอ  โดยใชต้วัชีบ้่งทีเ่รยีกว่า จิตวิทยาศาสตร ์ (scientific mind)  (สถาบนัสง่เสรมิการสอน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย.ี  2546 : 14-16)  เป็นองคป์ระกอบของคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
 เจตคติทางวิทยาศาสตร ์(attitude science)  เป็นลกัษณะนิสยัทีค่าดหวงัว่าจะไดร้บั
การพฒันาขึน้ในตวัผูเ้รยีนโดยผ่านกระบวนการเรยีนรูต่้างๆ ประกอบดว้ย 1) ความสนใจใฝ่รูห้รอื
ความอยากรูอ้ยากเหน็  2) ความมุง่มัน่ อดทน รอบคอบ  3) ความชื่อสตัย ์ 4) ความประหยดั  5)
ความใจกวา้ง  รว่มแสดงความคดิเหน็และรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น   6) ความมเีหตุผล      และ  
7) การทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นอยา่งสรา้งสรรค ์  
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 เจตคติต่อวิทยาศาสตร ์(attitude toward science)  เป็นความรูส้กึทีผู่เ้รยีนมต่ีอการ
ทาํกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรด์ว้ยกจิกรรมทีห่ลากหลาย  ประกอบดว้ย  1) พอใจประสบการณ์
การเรยีนรูท้ีเ่กีย่วกบัวทิยาศาสตร ์ 2) ศรทัธาและซาบซึง้ในผลงานทางวทิยาศาสตร ์ 3) เหน็คุณค่า
และประโยชน์ของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 4) ตระหนกัในคุณค่าและโทษของการใชเ้ทคโนโลย ี 
5) เรยีนหรอืเขา้รว่มกจิกรรมทางวทิยาศาสตรอ์ยา่งสนุกสนาน  6) เลอืกใชว้ธิกีารทางวทิยาศาสตร์
ในการคดิและปฏบิตั ิ 7) ตัง้ใจเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์ 8) ใชค้วามรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
อยา่งมคีุณธรรม  9) ใชค้วามรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยโีดยใคร่ครวญ ไตร่ตรองถงึผลดแีละ
ผลเสยี  
 การประเมนิผลจติวทิยาศาสตร์ของผูเ้รยีนจากการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ จงึประกอบด้วย 
เจตคตทิางวทิยาศาสตรแ์ละเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร ์ ก่อนทีจ่ะวดัเจตคต ิ เราควรไดเ้ขา้ใจถงึการเกดิ
เจตคต ิ องคป์ระกอบของเจตคต ิ และ มติขิองเจตคต ิ ซึง่  ออลพอรท์ (Allport)  ไดเ้สนอความ
คดิเหน็ว่า เจตคตต่ิอสิง่ใดสิง่หน่ึงของคนเกดิขึน้ไดต้ามเงื่อนไข 4 ประการ คอื  1) กระบวนการ
เรยีนรูท้ีต่อบ สนองแนวคดิต่างๆ  2) ประสบการณ์สว่นตวัทีแ่ตกต่างกนั   3) การเลยีนแบบ การ
ถ่ายทอดเจตคตขิองคนอื่น  และ 4) อทิธพิลของกลุ่มสงัคมตามสภาพแวดลอ้ม เช่น ศาสนา  สถาบนั 
เป็นตน้  (ศกัดิ ์ สุนทรเสณี.  2531 : 4 : อา้งองิจาก Ernest R. Hilgard.  Introduction to 
Psychology.  Harcourt, New York, Brace and World Inc., 1962 : p.614)   โดยม ี 3  
องคป์ระกอบ คอื  1) ดา้นการรู ้ 2) ดา้นความรูส้กึ  และ 3) ดา้นแนวโน้มในเชงิพฤตกิรรมหรอืการ
กระทาํ  การมองเจตคตมิแีงมุ่มหรอืมติทิีน่่าสนใจ 7 ดา้น คอื 1) ดา้นความเขม้ขน้  2) ดา้นขนาด
หรอืปรมิาณ  3) ดา้นความเดน่  4) ดา้นความเป็นแกนสาํคญัของชวีติ  5) ดา้นรู ้ความรูส้กึ และการ
กระทาํ  6) ดา้นจติสาํนึก  และ 7) ดา้นความมัน่คง  ซึง่มติเิหล่าน้ีใชเ้ป็นแนวทางในการวเิคราะหแ์ละ
ทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัการวดัเจตคต ิ 
 วธิกีารวดัเจตคตโิดยตรงทาํไมไ่ด ้ แต่การศกึษาเจตคตทิาํได ้3 วธิ ีกล่าวคอื   
 1. การสงัเกต(observation)  เป็นวธิกีารศกึษาพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่
หน่ึงสิง่ใด แล้วอนุมานว่าบุคคลนัน้มเีจตคตต่ิอสิง่นัน้อย่างไร   เพื่อใหก้ารสงัเกตสามารถรวบรวม
ขอ้มลูทีเ่ทีย่งตรงและเชื่อถอืได ้ควรดาํเนินการ ดงัน้ี 
    1.1  เตรยีมงานล่วงหน้า เชน่ เตรยีมการบนัทกึ  เครือ่งมอืต่างๆ ตอ้งพรอ้ม 
    1.2  ไมม่อีคต ิ
    1.3  ตอ้งสงัเกตหลายๆ ดา้น 
    1.4  ใชร้ะยะการสงัเกตอยา่งต่อเน่ือง และนานพอควร 
    1.5  อาจใชเ้ครือ่งมอือื่นชว่ยอยา่งระมดัระวงั เชน่  แบบสาํรวจ  การบนัทกึ   
 2. การใหร้ายงานตวัเอง (self-report) เป็นวธิกีารใหบุ้คคลเล่าความรูส้กึทีม่ต่ีอสิง่นัน้ออก 
มา เชน่ ชอบไมช่อบ ด ีไมด่ ีซึง่สามารถกาํหนดเป็นค่าคะแนนของเจตคตติามวธิกีารของเทอรส์โตน 
(Thurstone)  ลเิคอรท์ (Likert)  กทัทแ์มน (Gattman)  และอ๊อสกดู (Osgood) ได ้ 
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 3. เทคนิคการฉายออก (projective techniques)  เป็นวธิวีดัเจตคตโิดยการใหส้รา้ง
จนิตนาการจากภาพ  ใชภ้าพเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลแสดงความคดิเหน็ออกมา  เพื่อสงัเกตและวดั
ความรูส้กึของบุคคลนัน้ เพราะบุคคลย่อมแสดงออกตามประสบการณ์ทีไ่ดร้บัมาซึ่งจะแสดงออกได้
แตกต่างกนั  วธิสีรา้งจตินาการจากภาพอาจทาํได ้ดงัตวัอยา่ง 
    3.1  วธิหียดหมกึ (ink plot)  คอื  ใหบุ้คคลดภูาพหยดหมกึแลว้อธบิายว่าภาพนัน้เป็น
อยา่งไร  โดยกระตุน้ใหต้อบสนองออกมามากทีส่ดุ 
    3.2  การเล่าเรื่อง (story telling)  คอื  การเล่าเรื่องทีย่งัไมจ่บใหบุ้คคลทีจ่ะวดัเจตคตฟิงั  
แลว้ใหเ้ขาเล่าต่อตามความคดิเหน็และความรูส้กึของเขา 
 ส่วนใหญ่การวดัเจตคตทิางการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรม์กัจะวดัโดยการสงัเกต โดย
กาํหนดเกณฑใ์นการสงัเกตพฤตกิรรม   และการใหร้ายงานตวัเองซึง่จะใชแ้บบวดัเจตคตแิสดงความ
คดิเหน็ดว้ยมาตราส่วนประเมนิค่า 5 ระดบัของลเิคอรท์  ซึง่กค็วรใชก้ารวดัทัง้ 2 วธิปีระกอบกนั
น่าจะใหค้วามชดัเจนมากขึน้ 

             2.4.3  งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีและจิตวิทยาศาสตร ์
 วชิาเคม ีเป็นสาขาหน่ึงในวชิาวทิยาศาสตร ์ซึง่เปิดเป็นวชิาทีส่อนในโปรแกรมวทิยาศาสตร์
ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดบัอุดมศึกษา   นักการศึกษาได้ให้ความสนใจเกี่ยวกบั
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคม ีและการสรา้งจติวทิยาศาสตรใ์นตวัผูเ้รยีน 2 ประการ คอื เจตคติ
ทางวทิยาศาสตร ์และเจตคตต่ิอวชิาวทิยาศาสตร ์ ซึง่พอสรปุไดด้งัน้ี 
 เกเตอรนิา และ ครสิสา (Katerina and Chryssa.  2004 : 535 - 547) ไดนํ้าเสนอ
ผลงานวจิยัเรือ่ง “เจตคตต่ิอวชิาเคมขีองนกัเรยีนเกรด 11 ในโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายในกรซี”  
งานวจิยัน้ีเป็นการพฒันาและตรวจสอบความตรง ความเชื่อมัน่ของเครื่องมอืวดัเจตคตต่ิอวชิาเคมี
ของนกัเรยีนเกรด 11  ประเดน็ในการวดัเจตคตมิ ี4 ดา้น คอื ความ สาํคญัของวชิาเคมแีละเคมใีน
ชวีติประจําวนั  ความยากของวชิาเคม ี ความสนใจในวชิาเคม ี และประโยชน์ของวชิาเคมใีนงาน
อาชพีในอนาคต  ไดศ้กึษาปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเจตคตขิองกลุ่มที่เรยีนวชิาเคม ี เช่น เพศ  สาขาที่
เรยีน  และความสมัพนัธร์ะหว่างผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมกีบัเจตคตต่ิอวชิาเคม ี ผลการวจิยั
พบวา่ เจตคตขิองนกัเรยีนต่อวชิาเคมมีคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความยาก 6 ขอ้  ความสนใจ 9 ขอ้  
ความเป็นประโยชน์ 3 ขอ้ และความสาํคญั 5 ขอ้  โดยมคี่าความเชื่อมัน่โดยการวดัสมัประสทิธิ ์
แอลฟาของครอนบคั เท่ากบั  0.87  0.89  0.71 และ 0.67  ตามลําดบั  และยงัพบว่า นกัเรยีนที่
เรยีนสายวทิยาศาสตรท์ีเ่ขา้เรยีนแพทยม์เีจตคตทิางบวกต่อวชิาเคมทีัง้ 4 ดา้น  สงูกว่านักเรยีนที่
เรยีนสายอื่นอย่างมนีัยสําคญั   และนักเรยีนที่เรยีนสายมนุษยศาสตร ์จะมเีจตคตทิางบวกในดา้น
ความยาก  ความสนใจ  และประโยชน์ของวชิาเคมน้ีอยกวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนทางสายวศิวกรรมศาสตร ์ 
แต่มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางดา้น ความสาํคญัของวชิาเคม ี
 สุวมิล  เขีย้วแก้ว และอุสมาน  สาร ี(2541) ได้ศกึษาผลการเรยีนแบบร่วมมอืทีม่ต่ีอ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมขีองนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายในโรงเรยีนรฐับาลและเอกชน 
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สอนศาสนาอสิลาม เขตการศกึษา 2 พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมเีรื่อง ปรมิาณสาร
สมัพนัธโ์ดยการเรยีนแบบรว่มมอืและการสอนตามคู่มอืครแูตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิโดย
กลุ่มทีเ่รยีนแบบร่วมมอืมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงกว่ากลุ่มทีเ่รยีนตามคู่มอืครูทัง้โรงเรยีนของรฐั
และเอกชนทีส่อนศาสนาอสิลาม และมเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนของโรงเรยีนทัง้สองประเภท 
 ศริภิรณ์  เมน่มัน่ (2543 : 61)  ไดศ้กึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์ทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ และเจตคตทิางวทิยาศาสตร ์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ที่
ได้ร ับการสอนตามแนวสรรคนิยม พบว่า ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร์ และทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01  และเจตคติทาง
วทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ
 ชศูร ี ภยัพบิตั ิ(2544)  ไดจ้ดักระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั โดยใชก้ารสอน
แบบ “การจดัการ” ในวชิาเคม ีกบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4  รปูแบบการสอนเน้นกระบวนการ
กลุ่ม จดักจิกรรมตามความสนใจของผูเ้รยีน  ใหผู้เ้รยีนเป็นผูว้างแผนและจดัการเรยีนดว้ยตนเอง  มี
การตัง้คณะกรรมการของหอ้ง กลุ่มผูเ้รยีน และผูส้อน รบัฟงัปญัหาการปฏบิตังิาน  เหตุผลการปรบั
แผนการทํางาน ประเมนิผลการปฏบิตักิารเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ  งานวจิยัน้ีสนับสนุนใหผู้เ้รยีนได้
แสดงออกถงึการจดัการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  

อาภาพร   สงิหราช (2545)  ได้ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรข์อง
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  ทีไ่ดร้บัการสอนแบบสบืเสาะแสวงหาความรูป้ระกอบการใชห้อ้งเรยีน
จําลองธรรมชาติกับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม  พบว่า ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชา
วทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนทัง้ 2  กลุ่ม แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  สว่นเจตคติ
ทางวทิยาศาสตรท์ัง้ 2 กลุ่ม แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ
 ทัง้น้ี งานวจิยัส่วนใหญ่เป็นการศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์ในระดบั
ประถมศกึษาและมธัยมศกึษา  วชิาเคมเีริม่เรยีนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายจงึมงีานวจิยัอยูบ่า้ง  
แต่การวิจยัระดบัอุดมศึกษาของไทยมีค่อนข้างน้อย   ในส่วนของงานวิจยัเกี่ยวกบัเจตคติเป็น
การศกึษาเจตคติทางวทิยาศาสตร์  หรอื เจตคติต่อวชิาวทิยาศาสตร์  ดงันัน้ ผูว้จิยัเหน็ว่า น่าจะ
ศกึษาเจตคตใิหค้รอบคลุมทัง้ 2 ประเดน็ทีเ่ป็นจติวทิยาศาสตรจ์ะทาํใหไ้ดข้อ้มลูชดัเจนในเรื่องเจตคติ
ต่อการเรียนการสอนในวิชาเคมี และเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนวิชาเคมีใน
ระดบัอุดมศกึษาต่อไป 
 จากลกัษณะรายวิชาเคม ี ปญัหาการเรยีนการสอนวิชาเคมทีี่กล่าวมาแล้ว ทฤษฎีการ
เรยีนรูข้องกลุ่มมนุษยนิยม  ทฤษฎีการเรยีนรูท้างปญัญาสงัคม ทฤษฎีแรงจูงใจ และแนวทางตาม
หลกัการของกระบวนการทีเ่น้นการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง  ทาํใหผู้ว้จิยัพจิารณาว่า ถา้ผูเ้รยีนเป็นผูม้ี
ความพรอ้มในการเรยีนรูแ้บบนําตนเองไดจ้ะสามารถเกดิการเรยีนรูท้ี่เกดิผลสมัฤทธิแ์ละเป็นการ
เรียนที่ย ัง่ยืนทนัยุคสมยั  ปจัจยัที่สําคญัส่งผลต่อผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้แบบนําตนเองได้นัน้  
ผูเ้รยีนควรมพีลงักระตุน้ใหม้นิีสยัรกัการเรยีน มคีวามตอ้งการ สนใจ ใฝรู่ ้เหน็คุณค่าสิง่ทีเ่รยีน แลว้
เป็นผู้รเิริม่เรยีนรู้ด้วยตนเองผูเ้รยีนต้องวนิิจฉัยตนเองว่า ต้องการเรยีนรู้เรื่องอะไร เพื่ออะไร จะ
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แสวงหาความรูเ้หล่านัน้ดว้ยวธิกีารใด จากทีไ่หน รูไ้ดอ้ย่างไรว่าเกดิความรูใ้นสิง่นัน้แลว้ เพยีงพอ
หรอืไม่ ดงันัน้ ทกัษะทางการเรยีน และ การประเมนิตนเองเป็นสิง่สาํคญั  การเรยีนตามลําพงัทําได้
ยาก ผูส้อนและเพื่อนๆ ควรมบีทบาทสนับสนุน ช่วยเหลอื เป็นตวัแบบไดศ้กึษา  เทคนิคการเรยีน
แบบร่วมมอืและทกัษะทางสงัคมจงึมคีวามสาํคญั จดับรรยากาศใหผู้เ้รยีนมสีว่นร่วมในการเรยีน ได้
แสดงความคดิเหน็ มโีอกาสแลกเปลีย่นความคดิ ความรู ้จะตอบสนองแรงจงูใจในการเรยีน เกดิการ
พฒันาการเรยีนรูต่้อไป เพราะมโีอกาสคน้หาขอ้บกพรอ่ง  มองเหน็สิง่ทีด่ที ัง้สว่นของตนองและเพื่อน  
สิง่ทีก่ล่าวมาน้ีเป็นการยากทีจ่ะทาํใหเ้กดิแก่ผูเ้รยีนทนัท ีคงตอ้งคอ่ยเป็นคอ่ยไป  เริม่จากการเปลีย่น
บทบาทของผูส้อนจากผูม้อีํานาจสัง่การ ผูเ้รยีนปฏบิตัติาม จนไปสู่ผูส้อนเป็นเพยีงผูใ้หค้ําปรกึษา 
แนะนํา และผูเ้รยีนเป็นผูเ้รยีนรูแ้บบนําตนเองในทีส่ดุ แต่การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทีเ่คยเป็นนัน้ทาํ
ไดย้ากต้องมกีารเสรมิแรง การสรา้งแรงจูงใจภายใน ใหผู้เ้รยีนสรา้งวนิัยในตนเอง ฝึกการควบคุม
ตนเองโดยการเป้าหมายการเรยีนทีช่ดัเจน มแีนวทางปฏบิตัผิกูมดัใหต้อ้งกระทําโดยการทําสญัญา
การเรยีนน่าจะเป็นการส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรู้แบบนําตนเองให้เกิดขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกบั
แนวคดิของทฤษฎทีางปญัญาสงัคมเกีย่วกบัการกํากบัตนเอง  ดงันัน้ รปูแบบการเรยีนการสอนวชิา
เคมทีีเ่น้นกระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเองทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้  จงึกําหนดกจิกรรมการเรยีนการสอน
เป็น 6 ขัน้ คอื  เพิม่พลงัแรงใจ  เสรมิสรา้งกลยุทธิ ์ ปลูกฝงันิสยั  ถ่ายทอดความรู ้ สะทอ้นความคดิ  
และประเมนิการเรยีนรู ้  แนวคดิของการสงัเคราะหร์ปูแบบทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ พอสรปุไดด้งัตาราง 12 
 
 

ตาราง  12   ทฤษฎแีละแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสงัเคราะหร์ปูแบบการเรยีนการสอนวชิาเคมทีี ่
     เน้นกระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง 

 

ทฤษฎแีละแนวคดิ 
 

แนวทางการจดัการเรยีนรูใ้ห้
ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้

แบบนําตนเอง 

กจิกรรมการเรยีนการสอน 6 ขัน้ 
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ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ี
เก่ียวกบัการเรียนรู้
แบบนําตนเอง 
กลุ่มมนุษยนิยม 
- มนุษยต์อ้งการอสิระ 
เสรภีาพ   
- มศีกัยภาพเตม็ที ่  
- มคีวามตอ้งการพืน้ฐาน  
- ความเป็นเอกตัตบุคคล 
 
 

 
 
 
 
- สรา้งแรงจงูใจภายในใหเ้หน็
วา่เรือ่งทีเ่รยีนไมย่าก มี
ประโยชน์ ตนมคีวามสามารถ  
- ใหเ้ลอืกเรยีนตามหวัขอ้ทีส่นใจ
ก่อน ใชก้ารเรยีนแบบรว่มมอื 
- ฝึกทกัษะการเรยีนรู ้ 
- ใหรู้จ้กัตนเอง คน้หา
ขอ้บกพรอ่ง พฒันาตนเอง 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
ตาราง  12   (ต่อ) 
 

ทฤษฎแีละแนวคดิ 
 

แนวทางการจดัการเรยีนรูใ้ห้
ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้

แบบนําตนเอง 

กจิกรรมการเรยีนการสอน 6 ขัน้ 
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ทฤษฎีปัญญาสงัคม 
- เน้นกระบวนการคดิ 
- มสีิง่ทีส่นใจ 
- ตอ้งการมสีว่นรว่ม 
- ปฏสิมัพนัธต์ามตวัแบบ 
- พฒันาใหรู้จ้กัตนเอง  
  ปกครองตนเอง 
   กาํกบัตนเอง 
 

 
- จดัประสบการณ์หลากหลาย 
มสีว่นรว่มการจดัการเรยีน  
เรยีนรูพ้ฤตกิรรมจากเพือ่น 
- ใหอ้สิระในการเรยีน เรยีน
ตามความสนใจ 
- ความแตกต่างการพฒันาการ
ตามวยั เน้นการสือ่สาร  
- ความรบัผดิชอบ  
- การรบัรูแ้ละคน้พบตนเอง 
       ใหรู้จ้กัการกาํกบัควบคุม
ตนเองใชส้ญัญาการเรยีน 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ทฤษฎีแรงจงูใจ 
- มคีวามตอ้งการ 
- เกีย่วขอ้งกบัชวีติจรงิ 
- พึง่พาตนเอง  
- ชอบอสิระ 
- แสวงหาสิง่ใหมท่ีด่ ี

 
- รูจ้กักาํหนดเป้าหมาย  
- เชื่อมโยงความรู ้
- ฝึกทกัษะ มคีวามสามารถ 
- มสีว่นรว่มแสดงความคดิ 
- รูจ้กัประเมนิตนเอง 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
แนวคิดของ โนลส ์
องคป์ระกอบของผูเ้รยีนรู้
แบบนําตนเอง 
- วนิิจฉยัความตอ้งการเรยีน 
- กาํหนดจุดมุง่หมาย 
- ออกแบบแผนการเรยีน  
- แสวงหาแหล่งวทิยาการ 
- ประเมนิผลการเรยีน 

 
ฝึกใหเ้ป็นผูร้เิริม่ในการวนิิจฉยั
ความตอ้งการเรยีน กาํหนด
จุดมุง่หมาย ออก แบบ
แผนการเรยีน ดาํเนิน การ
แสวงหาแหล่งวทิยาการ 
ประเมนิผลการเรยีนไดด้ว้ย
ตนเอง 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ตาราง  12   (ต่อ) 
 

ทฤษฎแีละแนวคดิ 
 

แนวทางการจดัการเรยีนรูใ้ห้
ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้

แบบนําตนเอง 

กจิกรรมการเรยีนการสอน 6 ขัน้ 
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แนวคิดของ บอลฮยุส ์
กระบวนการสอนใหเ้กดิ
การเรยีนรูแ้บบนําตนเอง 
- ใหผู้เ้รยีนรเิริม่การ
เรยีนรูเ้องทลีะขัน้ 
- ใหค้วามสาํคญักบัความ
ตอ้งการสรา้งความรู ้เน้น
ทกัษะการเรยีนรู ้ เจตคต ิ
- สนใจกบัมติดิา้นอารมณ์
ในการเรยีนรู ้ 
- ใหก้ระบวนการเรยีนรู ้
และผลทีเ่กดิเป็นปรากฏ 
การณ์ทางสงัคม 

 
การสอนเป็นกระบวนการให ้
ผูเ้รยีน 
- รเิริม่การเรยีนเองทลีะขัน้  
-ทกัษะการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนมี
ความสาํคญั เหน็ความสาํคญั
ของการเรยีน สิง่ทีเ่รยีน สนใจ
เรยีน เหน็คุณคา่ในการเรยีน 
ใหเ้กดิแรงจงูใจภายใน รูจ้กัคดิ  
-เกดิปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้รยีน 
ใหร้บัผดิชอบรว่มกนั เรยีน
แบบรว่มมอื  ทาํงานรว่มกบั
ผูอ้ื่น 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

แนวคิดของ โกรว ์
บทบาทผูส้อนและผูเ้รยีน
ใหเ้กดิการเรยีนรูแ้บบนํา
ตนเอง ม ี4 ขัน้ 
1. ผูส้อนมอีาํนาจตามบท 
บาท  ผูเ้รยีนปฏบิตัติาม 
2. ผูส้อนใหแ้รงจงูใจ         
ผูเ้รยีนใหค้วามสนใจ 
3. ผูส้อนอาํนวยความ 
สะดวก ผูเ้รยีนมสีว่น
เกีย่วขอ้ง 
4. ผูส้อนใหค้าํปรกึษา       
ผูเ้รยีนเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

 
การเรยีนการสอนมกีารเปลีย่น
บทบาทจากผูส้อนเป็นผูใ้ห้
คาํปรกึษาแนะนําผูเ้รยีน สว่น
ผูเ้รยีนจากผูร้บัความรูเ้ป็นผู้
รเิริม่เรยีนรูเ้อง 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ตาราง  12   (ต่อ) 
 

ทฤษฎแีละแนวคดิ 
 

แนวทางการจดัการเรยีนรูใ้ห้
ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้

แบบนําตนเอง 

กจิกรรมการเรยีนการสอน 6 ขัน้ 
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ปัญหาการเรียนการ
สอนวิชาเคมี 
- ผูเ้รยีนขาดความสนใจ
ในการเรยีน ไมเ่หน็
คุณคา่ เหน็วา่เป็นวชิาที่
ยาก 
- ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิใ์น
การเรยีนวชิาเคมตีํ่า 

 
 
เรยีนในประเดน็สาํคญั ให้
ผูเ้รยีนรูจ้กัเชือ่มโยงความรู ้
จดัลาํดบัของเน้ือหาความรู ้
ทาํใหเ้ขา้ใจงา่ยขึน้ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ลกัษณะรายวิชาเคมี 
- เน้ือหามาก เจาะลกึ
เรยีนไมท่นั 
 

 
เรยีนรูด้ว้ยตนเองเพิม่เตมิให้
เขา้ใจมากขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สรุปแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนวิชาเคมีท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบนําตนเอง
 ผูว้จิยัสรา้งรปูแบบการเรยีนการสอนวชิาเคมทีีเ่น้นกระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง โดย
ใชแ้นวคดิ 3 ท่าน คอื บอลฮุยส ์(Bolhuis.  2003 : 327 -  347)  ซึง่เสนอวธิกีารสอนแบบเน้น
กระบวนการ  และใชแ้นวคดิของ โนลส ์(Knowles.  1975 : 40 - 48) ในการฝึกผูเ้รยีนใหม้วีนิยั 
ปลูกฝงัการเรยีนรู้แบบนําตนเอง และลําดบัขัน้การเป็นผู้เรียนแบบนําตนเองของ โกรว์ (Grow.  
1991 : 144)  พจิารณาลกัษณะรายวชิาหลกัเคม ี1 และปญัหาทีพ่บในการเรยีนการสอนวชิาเคม ีมา
ประกอบการสรา้งรปูแบบการเรยีนการสอน ทัง้น้ี ไดนํ้าทฤษฎกีารเรยีนรู ้3 ทฤษฎ ี 
คอื ทฤษฎกีารเรยีนรูก้ลุ่มมนุษยนิยม ทฤษฎปีญัญาสงัคม และทฤษฎเีกีย่วกบัแรงจงูใจ มาตรวจสอบ
แนวคิดสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบที่สร้างขึ้น  ดังปรากฏตาม
ภาพประกอบ 1   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ทฤษฎี / แนวคิด ท่ีเก่ียวข้อง 

ทฤษฎกีารเรยีนรู ้
กลุ่มมนุษยนิยม 

ทฤษฎปีญัญาสงัคม ทฤษฎแีรงจงูใจ 

- มแีรงจงูใจภายใน 
- ใหอ้สิระ เสรภีาพ  
- ชอบพึง่พาตนเอง 
- มคีวามสนใจ ความตอ้งการ 
- มคีวามตอ้งการพฒันาศกัยภาพ  
  เตม็ที ่แสวงหาสิง่ใหมท่ีด่ ี
- มคีวามเป็นเอกตับุคคล 
- มปีฎสิมัพนัธท์างสงัคม  
- มคีวามรบัผดิชอบ 

Knowles.  1975 : 40-48 
องคป์ระกอบ SDL 
- วนิิจฉยัความตอ้งการเรยีน 
- กาํหนดจดุมุง่หมาย 
- ออกแบบแผนการเรยีน  
- ดาํเนินการแสวงหาแหลง่ 
  วทิยาการ 
- ประเมนิผลการเรยีน 

Bolhuis.  2003 : 323-347 
กระบวนการสอนใหเ้กดิSDL  
- ใหผู้เ้รยีนรเิริม่การเรยีนรูเ้องทลีะขัน้ 
- ใหค้วามสาํคญักบัความตอ้งการสรา้ง 
  ความรู ้เน้นทกัษะการเรยีนรู ้ เจตคต ิ
- สนใจกบัมติดิา้นอารมณ์ในการเรยีนรู ้ 
- ใหก้ระบวนการเรยีนรูแ้ละผลทีเ่กดิ  
  เป็นปรากฏการณ์ทางสงัคม 
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บอกได ้                                                                  ผลิตช้ินงาน 
เรียนรู้อะไร                                                                  สาํเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สร้างความรู้                                                                          บนัทึก / ปฏิบติั 
ผา่นโครงงานวิทยาศาสตร์                                            ตามสัญญาการเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1  สรปุแนวคดิรปูแบบการเรยีนการสอนวชิาเคมทีีเ่น้นกระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง 

 รปูแบบการเรยีนการสอนวชิาเคมทีีเ่น้นกระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเองดงักรอบแนวคดิ
ดงักล่าว  ไดก้าํหนดการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเป็น 3 ขัน้ตอน มรีายละเอยีด คอื 

ขัน้ตอนท่ี 1    การดาํเนินการก่อนการเรียน  เป็นการเตรยีมความพรอ้มดว้ยกจิกรรม 
ปฐมนิเทศ  ตรวจวนิิจฉยัทกัษะพืน้ฐานการเรยีนรู ้และกาํหนดเกณฑใ์นการประเมนิผลการเรยีนรู ้

ขัน้ตอนท่ี 2   กระบวนการเรียนการสอนตามรปูแบบ    เป็นการเรยีนการสอนที่
ประกอบดว้ยกจิกรรม 6 ขัน้ และมกีารปรบัเปลีย่นบทบาทของผูส้อนและผูเ้รยีนเป็นลาํดบั ดงัน้ี 

Grow.  1991 :144    บทบาทผูส้อนและผูเ้รยีนใหเ้กดิ SDL ม ี4 ขัน้ 
                ผูส้อน                                  ผูเ้รยีน 
1.  มอีาํนาจตามบทบาท                        ปฏบิตัติาม 
2.  ใหแ้รงจงูใจ                                   ใหค้วามสนใจ 
3.  ผูอ้าํนวยความสะดวก                       มสีว่นเกีย่วขอ้ง 
4.  ใหค้าํปรกึษา                                  เป็นผูเ้รยีนรูแ้บบนําตนเอง 

 

เสริมสร้าง 
กลยทุธ ์

ปลกูฝัง
นิสยั 

ถ่ายทอด
ความรู้ 

 สะท้อน
ความคิด

ประเมิน
การเรียนรู้ 

เพิม่พลงั
แรงใจ 

รปูแบบ 
SDL 

ดาํเนินการ 

ก่อนการเรียน 

 

- ปฐมนิเทศ 

  สรา้งความคุน้เคย 

  ชีแ้จงการเรยีน 
 

- ตรวจวนิิจฉยั 

  ทกัษะพืน้ฐานการ 
  เรยีนรูแ้ละทาํ  
  สญัญาการเรยีน 
 

- กาํหนดเกณฑก์าร 
  ประเมนิรว่มกนั 

ประเมินและ
พฒันา 
 

1. แฟ้มสะสม  
   ผลงาน  
   นกัศกึษา 

   -พฤตกิรรม  
    การเรยีน 

   -นําเสนอ  
    ผลงาน 

   - สญัญาการ 
    เรยีน 

2. แนวทางการ 
   พฒันา 

   ผูเ้รยีนสู ่  
   SDL 

ลกัษณะ
รายวชิา
หลกัเคม ี1 

ปญัหา
การเรยีน
การสอน
วชิาเคม ี
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   ขัน้ที ่1  เพิม่พลงัแรงใจ (encouragement)  เพื่อเพิม่แรงจงูใจผูเ้รยีนโดยใชส้ถานการณ์
ตามสภาพจรงิในสงัคมและชวีติประจาํวนัเพือ่นําเขา้สูบ่ทเรยีนเคม ีทีเ่น้นการใชป้ระโยชน์    

   ขัน้ที ่2  เสรมิสรา้งกลยุทธ ์(strategies)  เพื่อเสรมิทกัษะทีจ่าํเป็นในการหาความรูแ้ก่
ผูเ้รยีน ดว้ยการฝึกดา้นการอา่น พดู คดิวเิคราะห ์เขยีน และการมสีว่นรว่มในการเรยีนรู ้  

   ขัน้ที ่3  ปลูกฝงันิสยั (growing in habit)  เพื่อฝึกใหผู้เ้รยีนรเิริม่การเรยีนรูด้ว้ยการ
วนิิจฉัยและกําหนดเรื่องที่จะเรยีน  กําหนดจุดมุ่งหมายในการเรยีน วางแผนดําเนินการเรยีน หา
แหล่งวทิยากรในการเรยีนรู ้และรูว้ธิกีารประเมนิผล 

   ขัน้ที ่4  ถ่ายทอดความรู ้(transfer knowledge) เพื่อใหผู้เ้รยีนรายงานผลงานหรอืสิง่ที่
ไดค้น้ควา้ และรบัฟงัความคดิเหน็ของเพือ่น   

   ขัน้ที่ 5 สะทอ้นความคดิ (reflection)  เพื่อใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็ต่อการ
ปฏิบตัิงานของตนเอง หาจุดอ่อน จุดแข็งของความสามารถทางการเรียนของตน เสนอวิธีการ
ปรบัปรงุตนเอง แลว้บนัทกึในสญัญาการเรยีน 

   ขัน้ที ่6  ประเมนิการเรยีนรู ้(learning assessment)   เพื่อตดัสนิผลการเรยีนจาก
กระบวนการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิดว้ยวธิกีาร 1) สงัเกตพฤตกิรรมการเรยีน  2) ผลงาน 3) ผลการ
บนัทกึการปฏบิตักิารตามสญัญาการเรยีน  แลว้ใหผู้เ้รยีนจดัทาํเป็นแฟ้มสะสมผลงาน 

มกีารปรบัเปลีย่นบทบาทของผูส้อนและผูเ้รยีนเพือ่การปรบัพฤตกิรรมผูเ้รยีนใหเ้ป็นผูเ้รยีน
รูไ้ดด้ว้ยตนเองเป็น 4  ขัน้ คอื 

   1.   ผูส้อนเป็นผูม้อีาํนาจตามบทบาท (authority, coach)   ผูเ้รยีนปฏบิตัติาม (dependent)     
              2.  ผูส้อนใหแ้รงจงูใจ ชีนํ้า (motivator, guide)   ผูเ้รยีนใหค้วามสนใจ (interested) 
              3.  ผูส้อนเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก (facililator)   ผูเ้รยีนมสีว่นเกีย่วขอ้ง (involved) 
              4.   ผูส้อนใหค้ําปรกึษา แนะนํา (consultant, delegator)  ผูเ้รยีนเป็นผูเ้รยีนรูแ้บบนําตนเอง 
(self – directed) 

ขัน้ตอนท่ี 3  การประเมินผลตามรปูแบบ  เป็นการสรปุผลการจดัการเรยีนการสอนตาม
รปูแบบโดยพจิารณา 2 ประการ กล่าวคอื 

  1.  แฟ้มสะสมผลงานของนกัศกึษา ซึง่เกบ็รวบรวมผลงานและประเมนิผลการเรยีนรู ้
  2.  รายงานแนวทางการพฒันาการเรยีนรูแ้บบนําตนเองของผูเ้รยีน โดยผูส้อนนําผลการ

ประเมนิมาจดัทาํขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันาผูเ้รยีนวชิาเคมแีบบการนําตนเองต่อไป 



บทท่ี  3 
วิธีดาํเนินการวิจยั 

 
 การวจิยัครัง้น้ีใชว้ธิวีจิยัเชงิทดลอง (experimental research)  แบบมกีลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมแบบสุม่และมกีารวดัผลก่อนและหลงัทดลอง (randomized control group pretest posttest 
design)  ตามขัน้ตอนดาํเนินการวจิยั  ดงัน้ี 
 
 

ตอนท่ี  1  ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยั 
1.1 ศกึษาแนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัการเรยีนรูแ้บบนําตนเองและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
1.2 ศกึษาแนวคดิและทฤษฏทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนการสอนในระดบัปรญิญาตร ี  
1.3 ศกึษาวธิกีารวจิยัเชงิทดลอง  การสรา้งเครือ่งมอืเพือ่การวจิยั  และการประเมนิ 

ประสทิธภิาพของเครือ่งมอื  
 
 

ตอนท่ี  2  สรา้งกรอบแนวคิดรปูแบบการเรียนการสอนวิชาเคมีท่ีเน้นกระบวนการ
เรียนรูแ้บบนําตนเอง 
 2.1  นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยัในตอนที ่1  
มาวเิคราะห ์และสงัเคราะหเ์ป็นกรอบแนวคดิรูปแบบการเรยีนการสอนวชิาเคมทีี่เน้นกระบวนการ
เรยีนรูแ้บบนําตนเอง 
 2.2  ใหผู้เ้ชี่ยวชาญตรวจสอบยนืยนัความเหมาะสมและความสอดคล้องของรูปแบบการ
เรยีนการสอนตามกรอบแนวคดิทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัในครัง้น้ี 
 
 

ตอนท่ี  3  สรา้งเครือ่งมือประกอบการใช้รปูแบบการเรียนการสอน   
เครือ่งมอืประกอบการใชร้ปูแบบการเรยีนการสอนประกอบดว้ย แผนการสอนหลกัเคม ี1  

สื่อการเรยีนการสอน  และแบบวดัทกัษะพื้นฐานการเรยีนรู้  และเครื่องมอืประเมนิประสทิธิภาพ
รปูแบบการเรยีนการสอน   

 
 

ตอนท่ี  4  ทดลองใช้รปูแบบการเรียนการสอน 
 ทดลองใชร้ปูแบบการเรยีนการสอนกบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1   คณะวชิา 
คหกรรมศาสตร์   สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ  
พระนครใต ้ ทีเ่รยีนรายวชิาหลกัเคม ี1  ในภาคเรยีนที ่1  ปีการศกึษา 2548  จาํนวน 2 กลุ่ม 
แบ่งเป็น  กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม และแบ่งย่อยเป็น กลุ่มทีม่ทีกัษะพืน้ฐานการเรยีนรูร้ะดบัสงู 
และทกัษะพืน้ฐานการเรยีนรูร้ะดบัตํ่า 
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ตอนท่ี  5  ประเมินประสิทธิภาพรปูแบบการเรียนการสอน 
 การประเมนิประสทิธภิาพรปูแบบการเรยีนการสอน  ประกอบดว้ย  คาํนวณค่าอทิธพิลจาก
การประเมนิตามรปูแบบการเรยีนการสอน  เปรยีบเทยีบผลต่างของคะแนนก่อนและหลงัการทดลอง
ระหว่างกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุมจากแบบประเมนิลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง แบบทดสอบ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคม ีและแบบวดัจติวทิยาศาสตร ์ เปรยีบเทยีบคะแนนก่อนและหลงัการ
ทดลองจากแบบประเมนิลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง  แบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
เคม ีและแบบวดัจติวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีนในกลุ่มทดลอง ประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนในกลุ่ม
ทดลองต่อการจดัการเรยีนการสอนตามรปูแบบ  และเปรยีบเทยีบระดบัของทกัษะพืน้ฐานการเรยีนรู ้
และกระบวนการเรยีนรูท้ีม่ต่ีอลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเองของผูเ้รยีน 
 
 

ตอนท่ี  6  ปรบัปรงุรปูแบบการเรียนการสอน 
 นําผลของการประเมนิในตอนที ่5  และขอ้สงัเกตจากการดําเนินงานในขัน้การทดลอง  
ตลอดจนแนวทางการคน้ควา้เพิม่เตมิมาปรบัปรงุรปูแบบการเรยีนการสอน 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวิจยั 
ประชากร ประกอบดว้ยนักศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ พระนครใต ้

ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2548  ชัน้ปีที ่1  คณะวชิาคหกรรมศาสตร ์ สาขาวชิาอาหารและ
โภชนาการ   

กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศกึษาชัน้ปีที ่1  สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ ภาคเรยีนที ่1  ปี
การศกึษา 2548 จาํนวน 60 คน  แลว้สุม่เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน จากนัน้ได้
แบ่งแต่ละกลุ่มเป็น 2 กลุ่มยอ่ย ไดก้ลุ่มละ 15 คน เป็นกลุ่มทีม่ทีกัษะการเรยีนรูร้ะดบัสงู และกลุ่มทีม่ี
ทกัษะการเรยีนรูร้ะดบัตํ่า  ใชเ้วลาในการทดลองสอนตามรปูแบบการสอนทีส่รา้งขึน้ เพื่อเกบ็ขอ้มลู
ในการวจิยัตลอดหน่ึงภาคการศกึษา   

การเลอืกประชากรในการวจิยัครัง้น้ี   เพราะเหน็ว่า   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
พระนครใต้ เป็นมหาวิทยาลยัที่ผลิตบณัฑติระดบัปรญิญาตร ี สาขาวชิาชพีทางคหกรรมศาสตร ์
วิชาเอกอาหารและโภชนาการ  และมีจุดประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ปญัหาและปฏิบัติงานทางอาหารและโภชนาการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็น
ผูป้ระกอบการทางดา้นธุรกจิอาหารได ้ (สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล. 2543 : 1 - 2)  ตามหลกัสตูร
จงึกําหนดใหว้ชิาเคมเีป็นพืน้ฐานสําหรบัวชิาอื่น เช่น เคมอีาหาร และเกี่ยวขอ้งกบัวชิาชพีมากกว่า
สาขาวชิาอื่นๆ  นกัศกึษาจงึควรเรยีนรูว้ชิาเคมใีหบ้รรลุตามจุดมุง่หมายของหลกัสตูรและสถาบนั  

วิธีดาํเนินการวิจยั 
การดาํเนินการวจิยัสามารถสรปุขัน้ตอนการดาํเนินการวจิยั ดงัภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2   สรปุขัน้ตอนการดาํเนินการวจิยัในการพฒันารปูแบบการเรยีนการสอน 
   

รายละเอยีดในการดาํเนินการวจิยัทัง้ 6 ตอน จะกล่าวถงึต่อไปน้ี 

ศกึษาวเิคราะหเ์อกสาร งานวจิยั ทฤษฎ ีแนวคดิ 
- ทฤษฎกีารเรยีนรูก้ลุ่มมนุษยนิยม 
- ทฤษฎปีญัญาสงัคม 
- ทฤษฎจีติวทิยาเกีย่วกบัแรงจงูใจ 
- แนวคดิของ Knowles 
- แนวคดิของ Bolhuis 
- แนวคดิของ Grow 
- งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
- เทคนิคการสอน / การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
- การจดัการเรยีนการสอนวชิาเคม ี
ฯลฯ 

สรา้งกรอบแนวคดิรปูแบบการเรยีนการสอน
วชิาเคมทีีเ่น้นกระบวนการเรยีนรู ้

แบบนําตนเอง 
ดว้ยกจิกรรม 6 ขัน้ คอื    
เพิม่พลงัแรงใจ          เสรมิสรา้งกลยทุธ ์   
ปลกูฝงันิสยั             ถ่ายทอดความรู ้ 
สะทอ้นความคดิ        ประเมนิผลการเรยีนรู ้  

สรา้งเครือ่งมอื / ตรวจสอบเครือ่งมอื / ทดลอง
ใช ้/ ปรบัปรงุแกไ้ข 

- แผนการสอน 2 ชุด 
- แบบวดัทกัษะพืน้ฐานการเรยีนรู ้
- แบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเคม ี
- แบบประเมนิลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง 
- แบบวดัจติวทิยาศาสตร ์
- แบบวดัความพงึพอใจในการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง  

ทดลองใชร้ปูแบบกบักลุ่มตวัอยา่ง  
นกัศกึษาชัน้ปีที ่1 สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ 

วชิาหลกัเคม1ี ภาคเรยีนที1่ / 2548 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

ทดสอบก่อนเรียน   - แบบวดัผลสัมฤทธ์ิ   
ลกัษณะการเรียนรู้แบบ SDL  จิตวิทยาศาสตร์ 
ทกัษะพื้นฐานการเรียนรู้ 

- กาํหนดเกณฑก์าร   
   ประเมิน 
- ทาํสัญญาการเรียน 

เรียนตามรูปแบบ เรียนตามปกติ 

ทดสอบหลงัเรียน   - แบบวดัผลสัมฤทธ์ิ   
ลกัษณะการเรียนรู้แบบ SDL   จิตวทิยาศาสตร์ 
และความพึงพอใจในการเรียนรู้แบบนาํตนเอง 

ประเมนิประสทิธภิาพของรปูแบบ 
- วเิคราะหข์อ้มลู  และ อภปิรายผล 

ปรบัปรงุรปูแบบการเรยีนการสอน 
- ปรบัและสรปุ(คูม่อืผูส้อน เอกสารประกอบการสอน  
สือ่อุปกรณ์การเรยีน กจิกรรมการเรยีนการสอน การ
ประเมนิผล) แบบทดสอบ ฯลฯ 
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ตอนท่ี 1  ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยั 
 ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสาร แนวคดิและทฤษฎีทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งกรอบ
แนวคดิรปูแบบการเรยีนการสอนทีเ่น้นกระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง ดงัน้ี 
 1.1  ศกึษาแนวคดิพืน้ฐานเกี่ยวกบักระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเองและงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง แลว้นํามาวเิคราะหเ์พือ่กาํหนดองคป์ระกอบของผูเ้รยีนรูแ้บบนําตนเอง  กระบวนการเรยีน
การสอน และขัน้ตอนของการเป็นผูเ้รยีนรูแ้บบนําตนเองซึง่ไดก้ล่าวไวโ้ดยละเอยีดในบทที ่2  ทาํให้
ผูว้จิยัไดข้อ้สรปุวา่ 

   1.1.1  แนวทางของการกําหนดองคป์ระกอบของผูเ้รยีนรูแ้บบนําตนเองมผีูก้ําหนดไว้
หลายทา่น และมคีวามใกลเ้คยีงกนั อาจแตกต่างกนับา้งในรายละเอยีด  ผูว้จิยัไดเ้ลอืกใชแ้นวคดิของ
โนลส ์(Knowles.  1975 : 40 - 48)  ในการกําหนดองคป์ระกอบของผูเ้รยีนรูแ้บบนําตนเอง ซึง่สรุป
เป็น 5 ประการ  กล่าวคอื 
  1.  การวนิิจฉยัความตอ้งการจาํเป็นเพือ่การเรยีนรู ้(diagnosis of needs for learning)  
  2.  การกาํหนดจุดมุง่หมายในการเรยีน (setting goals)   

3.  การออกแบบแผนการเรยีน (designing a learning plan) 
  4.  การดาํเนินการเรยีนรูจ้ากแหล่งวทิยาการ (conducting learning activities) 
  5.  การประเมนิผลการเรยีน (evaluation learning outcomes) 
    1.1.2  แนวทางของการเรยีนการสอนทีเ่น้นกระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง เพื่อนํามา
วเิคราะหบ์รบิทของการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ผูว้จิยัใชแ้นววธิกีารสอนแบบเน้นกระบวนการ 
(process – oriented) ของ บอลฮุยส ์(Bolhuis.  2003 : 323 – 347)  เป็นแนวทางทีส่ง่เสรมิพฒันา
ผูเ้รยีนใหเ้ป็นผูเ้รยีนรูแ้บบนําตนเอง โดยใหผู้เ้รยีนมทีกัษะการเรยีนรู ้ เจตคต ิและความรู ้ เพื่อสรา้ง
พลงัจงูใจในการเป็นเจา้ของการเรยีนรูข้องตนซึง่มหีลกัการทีส่าํคญั 4 ประการ  คอื 
  1.  ใหผู้เ้รยีนเป็นผูร้เิริม่จดักระบวนการเรยีนรูท้ลีะขัน้จนสมบรูณ์ 

2.  ใหค้วามสาํคญักบัความตอ้งการในการสรา้งความรู ้
  3.  ใหค้วามสนใจกบัมติดิา้นอารมณ์ในการเรยีนรู ้
  4.  ใหก้ระบวนการเรยีนรูแ้ละผลทีเ่กดิขึน้เป็นปรากฏการณ์ทางสงัคม 

   1.1.3  แนวคดิเกี่ยวกบัขัน้ของการพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นผูเ้รยีนรูแ้บบนําตนเอง ใช้
แนวคดิขัน้การพฒันาการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง (Staged Self – directed Learning Model) (SSDL) 
ของ โกรว ์(Grow.  1991 : 144, 1996)  โดยเขาไดแ้นวคดิจากรปูแบบภาวะผูนํ้าตามสถานการณ์ 
(Situational Leadership Model)  ของเฮอรเ์ซยแ์ละบลานชารด์ (Hersey and Blanchard. 1996)  
ซึง่แบ่งเป็น 4 ขัน้ แต่ละขัน้ไดก้ล่าวถงึบทบาทของผูส้อน ผูเ้รยีน และตวัอย่างการจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอน เพือ่ฝึกฝนใหผู้เ้รยีนพฒันาไปสูก่ารเป็นผูเ้รยีนรูแ้บบนําตนเองในทีส่ดุ  ดงัน้ี 
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ขัน้ที ่1   ผูส้อนเป็นผ◌ู◌้มอีาํนาจตามบทบาท (authority, coach) 
ผูเ้รยีนปฏบิตัติาม (dependent)     

            ขัน้ที ่2   ผูส้อนใหแ้รงจงูใจ ชีนํ้า (motivator, guide) 
ผูเ้รยีนใหค้วามสนใจ (interested) 

             ขัน้ที ่3   ผูส้อนเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก (facililator) 
ผูเ้รยีนมสีว่นเกีย่วขอ้ง (involved) 

            ขัน้ที ่4   ผูส้อนใหค้าํปรกึษา  แนะนํา (consultant, delegator) 
ผูเ้รยีนเป็นผูเ้รยีนรูแ้บบนําตนเอง (self – directed) 

1.2  ศกึษาแนวคดิและทฤษฏทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนการสอนในระดบัปรญิญาตร ี  
ผูว้จิยัไดศ้กึษาทฤษฎแีละแนวคดิทางจติวทิยาการเรยีนรู ้ไดแ้ก่  ทฤษฎกีลุ่มมนุษยวทิยา  

ทฤษฎจีติวทิยา ทฤษฎปีญัญาทางสงัคม  ซึง่เกีย่วกบัแรงจงูใจ  ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)  การ
พฒันารปูแบบการเรยีนการสอน  ทกัษะการเรยีนรู ้ เทคนิคการสอน การจดัการเรยีนการสอนวชิา
เคม ี จติวทิยาศาสตร ์  มากําหนดแนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนวชิาเคมทีีเ่น้นกระบวน 
การเรยีนรูแ้บบนําตนเอง   

1.3  ศกึษาวธิกีารวจิยัเชงิทดลอง  การสรา้งเครือ่งมอืเพือ่การวจิยั  และการประเมนิ 
ประสทิธภิาพของเครือ่งมอื  

ผูว้จิยัไดศ้กึษาระเบยีบวธิวีจิยัเชงิทดลอง วธิใีนการสรา้งเครือ่งมอืเพือ่การวจิยั ไดแ้ก่ การ 
สรา้งแผนการสอนรายวชิาเคมเีพื่อเน้นกระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง  แบบตรวจวนิิจฉัยทกัษะ
พืน้ฐานการเรยีนรู ้ แบบประเมนิลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง แบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนวชิาเคม ี  แบบวดัจติวทิยาศาสตร ์  แบบวดัความพงึพอใจในการเรยีนการสอนตามรปูแบบ
กระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง  ตลอดจนการสรา้งแบบสงัเกตพฤตกิรรมในการเรยีนการสอนและ
การกาํหนดเกณฑใ์นการประเมนิทีเ่หมาะสม  
 

ตอนท่ี  2  สร้างกรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนวิชาเคมีท่ีเน้นกระบวน 
การเรียนรูแ้บบนําตนเอง 
 2.1  ผูว้จิยันําขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการศกึษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎีทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานวจิยัใน
ขัน้ตอนที ่1  มาวเิคราะห ์และสงัเคราะหเ์ป็นกรอบแนวคดิรปูแบบการเรยีนการสอนทีเ่น้นกระบวน 
การเรยีนรูแ้บบนําตนเอง ซึง่ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน  แต่ละขัน้ตอนมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

 

   ขัน้ตอนท่ี 1  การดาํเนินการก่อนการเรียน   เป็นขัน้เตรยีมความพรอ้ม ประกอบดว้ย 
      1.1  ปฐมนิเทศสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ตลอดจนผูเ้รยีน

ดว้ยกนัเอง   ชีแ้จงรปูแบบการเรยีนการสอนแบบนําตนเอง  และลกัษณะรายวชิาเคมทีีเ่รยีน  
      1.2  ตรวจวินิจฉัยทกัษะพืน้ฐานการเรียนรู้  ใหผู้เ้รยีนไดรู้ว้่าตนเองตอ้งการทกัษะ

พื้นฐานที่จําเป็นในการเรยีนรู้อะไร  เพื่อกําหนดพฤติกรรมที่ผู้เรยีนต้องการพฒันา โดยทําเป็น
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สญัญาการเรียนเฉพาะกลุ่มทดลอง  ส่วนผู้สอนใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกบัผูเ้รยีนเพื่อใหเ้กดิการพฒันาความสามารถในการเรยีน  ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการจาํแนก
ผูเ้รยีนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทีม่ทีกัษะสงูและกลุ่มทีม่ทีกัษะตํ่า ทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  

       1.3  กาํหนดเกณฑป์ระเมินผลรายวิชา ผูส้อนและผูเ้รยีนร่วมกนักําหนดเกณฑ์
ประเมนิผลรายวชิาหลกัเคม ี1  โดยใหส้อดคลอ้งกบัการประเมนิผลตามสภาพจรงิ 

 

   ขัน้ตอนท่ี 2  กระบวนการเรียนการสอนตามรปูแบบ  ขัน้ตอนน้ีถอืเป็นขัน้ทีส่าํคญัที่
ผูส้อนใชใ้นการดาํเนินการสอน  ประกอบดว้ยการเรยีนการสอนในแนวนอน และแนวตัง้ 

 

การเรียนการสอนตามแนวนอน   เป็นการดําเนินการสอนในแต่ละครัง้ตามตารางสอน 
ซึง่กาํหนดไว ้3 คาบต่อสปัดาห ์ โดยจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเป็น 6 ขัน้ กล่าวคอื   

   1.  เพ่ิมพลงัแรงใจ (encouragement) หมายถงึ  การนําเขา้สูบ่ทเรยีนโดยใหผู้เ้รยีน
เชื่อมโยงเน้ือหาในสิง่ทีเ่รยีนกบัตวัอย่างสารในชวีติประจําวนัและประโยชน์ทีไ่ดร้บั เพื่อใหผู้เ้รยีนได้
เหน็คุณคา่ของสิง่ทีเ่รยีน ทาํใหเ้กดิแรงจงูใจในการเรยีน  เกดิเจตคต ิ ผูส้อนใหอ้สิระในการเรยีน  ให้
ผูเ้รยีนเรยีนตามความสนใจ  เลอืกใชส้ถานการณ์ตามสภาพจรงิในสงัคมและชวีติประจําวนัในการ
นําเขา้สูเ่น้ือหาทางเคม ี

   2.  เสริมสร้างกลยทุธ ์(strategies)  หมายถงึ  การเสรมิทกัษะทีจ่าํเป็นในการเป็นผู้
เรยีนรูแ้บบนําตนเอง  ผูส้อนฝึกความสามารถดา้นการ อ่าน พดู คดิวเิคราะห ์เขยีน ครัง้ละประมาณ 
5 - 10 นาท ีก่อนเริม่เรยีน ฝึกทกัษะการสงัเคราะหค์วามรูโ้ดยใหผู้เ้รยีนเขยีนผงัความคดิ (concept 
mapping)  ฝึกการทาํงานเดีย่ว และกลุ่ม  ใหรู้จ้กัการมสีว่นรว่มในการเรยีนรู ้ ใชท้กัษะทางสงัคมมา
พฒันาดา้นอารมณ์ในการแสวงหาความรูเ้อง ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กวธิกีารเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 

   3.  ปลูกฝังนิสยั (growing in habit)  หมายถงึ การฝึกใหผู้เ้รยีนเป็นผูร้เิริม่การเรยีน 
โดยผูส้อนสํารวจความสนใจของผูเ้รยีนในแต่ละหวัขอ้ แลว้ใหผู้เ้รยีนวเิคราะหแ์ละกําหนดเรื่องทีจ่ะ
เรียน  กําหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน  ออกแบบแผนการเรียน  ดําเนินการตามแนวทางของ
กจิกรรมการเรยีนจากการแสวงหาแหล่งวทิยาการในการเรยีนรู ้ และสามารถประเมนิผลการเรยีนรู้
ของตนเองได ้ ผูเ้รยีนจะไดร้บัการฝึกเชน่น้ีในทุกหวัขอ้ทีเ่รยีนจนเคยชนิทีจ่ะปฏบิตัไิดเ้อง  

   4.  ถ่ายทอดความรู้ (transfer knowledge)  หมายถงึ  ใหผู้เ้รยีนรายงานสิง่ทีไ่ด้
ค้นคว้า  เพื่อนๆ  ร่วมแสดงความคิดเห็น  นอกจากน้ีมีการนําเสนอชิ้นงาน  และนําเสนอ
ความกา้วหน้าของโครงงานวทิยาศาสตร ์ ทําใหผู้เ้รยีนเกดิความประทบัใจในผลงานของตน เกดิ
เชื่อมัน่ในความสามารถของตนเอง และไดแ้สดงออกถงึการมสีว่นรว่มในการทาํงานเป็นกลุ่ม 

   5.  สะท้อนความคิด (reflection)  หมายถงึ  ใหผู้เ้รยีนตรวจสอบตนเอง หาจุดอ่อน จุด
แขง็ในความสามารถทางการเรยีน  ปรบัปรงุขอ้บกพรอ่งในการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง  
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   6.  ประเมินการเรียนรู้ (learning assessment)  หมายถงึ  การประเมนิกระบวนการ
เรยีนรูต้ามสภาพจรงิจากการใชรู้ปแบบการเรยีนการสอน ประกอบดว้ย การประเมนิของบุคคล 3 
ฝา่ย คอื คร ู ผูเ้รยีน และเพือ่นรว่มงาน  โดยประเมนิจาก 

      6.1  การสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนของผูเ้รยีนในดา้น ความกระตอืรอืรน้ในการเรยีน  
ความรบัผดิชอบงานทีไ่ดร้บั  มคีวามคดิรเิริม่/สรา้งสรรค ์ มคีวามกลา้ในการแสดงออก  และรูจ้กัการ
ทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น      

      6.2  การนําเสนอผลงาน พจิารณาจาก  การสะทอ้นความคดิบอกไดว้่าเรยีนรูอ้ะไร  
ผลิตชิ้นงานได้สําเร็จหรือไม่  มีการแก้ไขปญัหาที่พบอย่างไร  สร้างความรู้ผ่านโครงงาน
วทิยาศาสตรไ์ดผ้ลอยา่งไร   

      6.3  การทาํบนัทกึและไดป้ฏบิตัติามสญัญาการเรยีนอยา่งเป็นระบบ และมรีะเบยีบ
เรยีบรอ้ยตามกาํหนด 

   การเรียนการสอนตามแนวตัง้  เป็นการดําเนินการสอนอยา่งต่อเน่ืองตลอดภาคเรยีน 
โดยการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนที่ปรบัเปลี่ยนบทบาทของผูส้อนและผูเ้รยีนทลีะขัน้ เพื่อนํา
ผูเ้รยีนไปสูก่ารเป็นผูเ้รยีนรูแ้บบนําตนเองโดยสมบรูณ์  แบ่งเป็น 4 ขัน้  ดงัตาราง 13 

 

ตาราง 13  ตวัอยา่งการปรบัเปลีย่นบทบาทผูส้อนและผูเ้รยีนในการจดักจิกรรมตามลาํดบัขัน้ 
 

ขัน้ที ่ บทบาทผูส้อน บทบาทผูเ้รยีน 
ตวัอยา่งวธิกีารปรบัเปลีย่น 
กจิกรรมการเรยีนการสอน 

ชว่งเวลาการ
เรยีนการสอน 

1 เป็นผูม้อีาํนาจตาม
บทบาท (authority, 
coach) 

เป็นผูป้ฏบิตัติาม 
(dependent) 

ผูส้อนทาํหน้าทีส่อน ผูเ้รยีน
ปฏบิตัติามทีร่บัมอบหมาย 

4  สปัดาห ์

2 ใหแ้รงจงูใจ  ชีนํ้า 
(motivator, guide) 

ใหค้วามสนใจ 
(interested) 

ผูส้อนใชก้ลยทุธแ์บบ
อภปิรายรว่มกบับรรยาย ให้
ผูเ้รยีนมสีว่นรว่ม เป็นการ
สือ่สาร 2 ทาง  

2  สปัดาห ์

3 เป็นผูอ้าํนวยความ
สะดวก (facililator)  

มสีว่นเกีย่วขอ้ง
(involved) 

ผูส้อนและผูเ้รยีนเสมอภาค
กนัในการแสดงความคดิเหน็ 
รว่มกนัอภปิรายสิง่ทีผู่เ้รยีน
ตอ้งการเรยีน  

3  สปัดาห ์

4 เป็นผูใ้หค้าํปรกึษา 
แนะนํา 
(consultant, 
delegator) 

เป็นผูเ้รยีนรูแ้บบนํา
ตนเอง  
(self – directed) 
 

ผูเ้รยีนรเิริม่เรยีนดว้ยตนเอง 
และกาํหนดวธิกีารเรยีนเอง  
ผูส้อนใหค้าํแนะนํา อภปิราย
ปญัหาอุปสรรคกบัผูเ้รยีน 

5  สปัดาห ์
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ขัน้ตอนท่ี 3  การประเมินผลตามรปูแบบ  ขัน้น้ีเป็นการสรุปผลการจดัการเรยีนการ
สอนตามรปูแบบการเรยีนการสอนทีเ่น้นกระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง โดยพจิารณาจาก   

     1.  แฟ้มสะสมผลงานของนักศึกษา  ซึง่เกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบั พฤตกิรรมการ
เรยีน  ผลการนําเสนอผลงาน ผลทีไ่ดจ้ากแบบทดสอบและแบบวดัต่างๆ  และการบนัทกึ/ปฏบิตักิาร
ตามสญัญาการเรยีนของผูเ้รยีน 

      2.  รายงานแนวทางการพฒันาการเรียนรู้แบบนําตนเองของนักศึกษา ซึง่จดัทาํ
โดยผูส้อน โดยการนําผลการประเมนิจากแฟ้มสะสมผลงานของนักศกึษามาจดัทําขอ้เสนอแนะเพื่อ
พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นผูเ้รยีนรูแ้บบนําตนเองในการเรยีนวชิาเคม ีหรอืประยกุตใ์ชก้บัวชิาอื่นต่อไป  

 

2.2  ใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบประเมนิความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาของรูปแบบการเรยีนการ
สอนแบบนําตนเองแต่ละขัน้ตอนที่สรา้งขึน้ตามแนวทางของกรอบความคดิ  และแนวทางการจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนวชิาเคม ีซึ่งผูเ้ชี่ยวชาญเหน็ว่า มคีวามเหมาะสมในการนํารูปแบบการ
เรยีนการสอนไปใช ้ โดยพจิารณาถงึจุดมุ่งหมายแต่ละขัน้ตอน และกจิกรรมการเรยีนการสอนดงั
ตาราง 14   

 

ตาราง 14  การพจิารณาความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของรปูแบบแต่ละขัน้ตอนตามกรอบ        
     ในดา้นจุดมุง่หมายและแนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 

    

ขัน้ตอนการเรยีนการสอน จุดมุง่หมาย กจิกรรมการเรยีนการสอน 
ขัน้ตอนท่ี 1   
ดาํเนินการก่อนการเรียน 
1. การตรวจวนิิจฉยัทกัษะ
พืน้ฐานการเรยีนรู ้
 
 
 
 
2. สญัญาการเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
- เพือ่ใหผู้เ้รยีนประเมนิ
ตนเองดา้นการอา่น (จบั
ใจความ) คดิวเิคราะห ์
เขยีน(สรปุ) และวาง 
แผนปรบัทกัษะพืน้ฐาน
การเรยีนรูใ้หส้งูขึน้ 
- เพือ่ฝึกใหเ้ป็นผูร้เิริม่
การเรยีนดว้ยตนเอง  
รูจ้กัควบคุมและกาํกบั
ตนเอง 
 
 
 

 
 
- ใหผู้เ้รยีนอา่นบทความ/เน้ือหา
วทิยาศาสตร ์แลว้คดิวเิคราะห ์เขยีน สรปุ
ประเดน็สาํคญั   
 
 
 
- ใหผู้เ้รยีนทาํสญัญาการเรยีนของตนเอง
ใหผู้ส้อนรบัทราบซึง่ประกอบดว้ย   
  1. การกาํหนดเป้าหมายการเรยีนแต่ละ
หน่วยการเรยีน 
  2. วางแผนการเรยีนใหบ้รรลุตามเป้าหมาย 
  3. เลอืกแหล่งเรยีนรู/้วธิเีรยีนรู ้
  4. แสดงหลกัฐานการเรยีนรู ้
  5. ประเมนิผลการเรยีนรู ้
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ตาราง 14  (ต่อ) 
    

ขัน้ตอนการเรยีนการสอน จุดมุง่หมาย กจิกรรมการเรยีนการสอน 
  6. ระบุปญัหา/อุปสรรค  แนวทางทีไ่ด้

แกไ้ข และใหข้อ้เสนอแนะในการปฏบิตัิ
ครัง้ต่อไป 

ขัน้ตอนท่ี 2 กระบวนการ
เรียนการสอนตามรปูแบบ 
1.  เพิม่พลงัแรงใจ 
 
 
 
 

 
 
- เพือ่กระตุน้ใหผู้เ้รยีน
รกัในการเรยีนวชิาเคม ี 
ใหรู้ส้กึวา่วชิาเคมไีมย่าก 
เหน็ประโยชน์สิง่ทีเ่รยีน 
เรยีนตามเป้าหมายที่
ตอ้งการ และมสีว่นรว่ม
ในการเรยีน 
 

 
 
- นําเขา้สูบ่ทเรยีน โดยเชื่อมโยงเน้ือหากบั
ชวีติประจาํวนั เชน่ การยกตวัอยา่งสาร  
ความสมัพนัธใ์นชวีติประจาํวนัทีส่อดคลอ้ง 
กบัเน้ือหา  หลกัการทางเคม ี  
- สาํรวจความตอ้งการในการเรยีนรูเ้น้ือหา
ทางเคมขีองผูเ้รยีน 
- ใหผู้เ้รยีนวเิคราะหป์ระโยชน์ของเน้ือหาที่
จะเรยีน 
- ใหผู้เ้รยีนกาํหนดวธิกีารเรยีนรู ้การ
ประเมนิผลการเรยีนรูร้ว่มกบัผูเ้รยีน 

2. เสรมิสรา้งกลยทุธ ์
   

- เพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหม้ี
ทกัษะพืน้ฐานทางการ
เรยีนดา้นการอา่น คดิ
วเิคราะห ์และเขยีน 

- ใหผู้เ้รยีนอา่นบทเรยีน/บทความวชิาการ
ทางเคมหีรอืวทิยาศาสตร ์แลว้คดิวเิคราะห ์
สรปุประเดน็สาํคญัทีไ่ดจ้ากการอา่น   
- ใหผู้เ้รยีนบนัทกึผลการฝึกทกัษะดา้นการ
อา่น คดิวเิคราะห ์เขยีน ในแฟ้มสะสมผล 
งานแลว้ประเมนิตนเองเพือ่พฒันาต่อๆ ไป 

3. ปลกูฝงันิสยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพือ่ฝึกใหเ้รยีนอยา่งมี
แบบแผน มวีนิยัทางการ
เรยีนใชส้ญัญาการเรยีน
เพือ่กาํกบัตนเองใหเ้ป็น
ผูร้เิริม่ในการเรยีน รูว้ธิ ี
การเรยีน  รูแ้หล่งการ
เรยีนรู ้ใชว้ธิกีารเรยีนรู้
ทีห่ลากหลาย รูจ้กัตรวจ 
สอบขอ้เทจ็จรงิ  การมี
สว่นรว่มในการเรยีน   

- ทาํสญัญาการเรยีนของตนเองกบัผูส้อน 
- ดาํเนินการเรยีนรูต้ามทีร่ะบุในสญัญาการ
เรยีน 
- รายงานผลการดาํเนินงานตามสญัญา
การเรยีน 
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ตาราง 14  (ต่อ) 
    

ขัน้ตอนการเรยีนการสอน จุดมุง่หมาย กจิกรรมการเรยีนการสอน 
 และรูจ้กัประเมนิตนเอง 

- ประเมนิผลการปฏบิตั ิ
การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
และปรบัแผน การเรยีนรู้
ในครัง้ต่อไป 

 

4. ถ่ายทอดความรู ้ 
 

- เพือ่ใชท้กัษะทางสงัคม
มาพฒันาดา้นอารมณ์ใน
การแสวงหาความรูด้ว้ย
ตนเอง  รูจ้กัแลกเปลีย่น
ความรูค้วามคดิซึง่กนั
และกนั  การยอมรบัฟงั
ผูอ้ื่นอยา่งมเีหตุผล  ฝึก
การทาํงานเดีย่วและ
กลุ่ม  รูจ้กัวธิ ีการ
ถ่ายทอดความรู ้มคีวาม 
สามารถในการสือ่สาร    

- นําเสนอผลการเรยีนรูข้องตนเองต่อกลุม่ 
โดยใชว้ธิกีารเรยีนการสอนแบบรว่มมอื 
- เปิดอภปิรายใหแ้สดงความคดิเหน็จาก
การเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย   
- ใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มในการเรยีนการสอน 
- ตรวจสอบผลการเรยีนรูจ้ากใบงาน โดย
ใหก้ลุ่มรว่มกนัตอบคาํถาม 
- ประเมนิผลการเรยีนรูเ้ป็นรายบุคคลใน
แต่ละหน่วยการเรยีน 

5. สะทอ้นความคดิ - เพือ่สาํรวจตรวจสอบ
การปฏบิตัใินการเรยีนรู้
ของตนเอง วเิคราะห์
จุดออ่น จุดแขง็ในการ
เรยีนเพือ่หาแนว
ทางการพฒันากระบวน 
การเรยีนรูต้นเอง 

- ใหผู้เ้รยีนเลา่ประสบการณ์ในการเรยีนรู้
ตามสญัญาการเร◌ียน ของตนเองกบักลุม่   
- ใหผู้เ้รยีนรว่มกนัเสนอแนะแนวทางการ
ปรบัปรงุตนในการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง 

6. ขัน้ประเมนิการเรยีนรู ้ เพือ่ใหผู้เ้รยีนรูจ้กั การ
คดิวเิคราะห ์พจิารณา
สิง่ทีพ่บเหน็อยา่งมี
เหตุผล  รูจ้กัการ
แกป้ญัหาและพฒันา
ตนเองในการเรยีนรู ้

- ใหผู้เ้รยีนประเมนิผลการเรยีนร◌ู◌้ใน
ดา้นพฤตกิรรมการเรยีน  ความรู้
เน้ือหาวชิาเคม ี ชิน้งานจากผลการศกึษา
คน้ควา้ดว้ยตนเอง  การทาํโครงงาน
วทิยาศาสตร ์  
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ตาราง  14  (ต่อ) 
    

ขัน้ตอนการเรยีนการสอน จุดมุง่หมาย กจิกรรมการเรยีนการสอน 
ขัน้ตอนท่ี  3   
ประเมินและพฒันา  
1.  แฟ้มสะสมผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. แนวทางการพฒันา
ผูเ้รยีนเป็นผูเ้รยีนรูแ้บบนํา
ตนเอง 

 
 
- เพือ่ประเมนิความ 
กา้วหน้าในการเรยีนรู ้ 
ทาํใหม้องเหน็การ
พฒันาผลงาน  เป็นการ
กระตุน้ใหผู้เ้รยีน
สามารถจดัการเรยีนรู้
ของตนเองและเกดิ
ความภมูใิจ ใหใ้ฝรู่อ้ยา่ง
ต่อเน่ือง    
 
- เพือ่แนะนําผูเ้รยีนให้
นําวธิกีารเรยีนรูแ้บบนํา
ตนเองไปปฏบิตัอิยา่ง
ต่อเน่ือง 

 
 
- ใหผู้เ้รยีนจดัทาํแฟ้มสะสมผลงาน ซึง่
ประกอบดว้ย    
   1. บนัทกึผลการปฏบิตังิานตามสญัญา
การเรยีน 
   2. ผลการพฒันาทกัษะพืน้ฐานการ
เรยีนรูด้า้นการอา่น คดิวเิคราะห ์เขยีน  
  3. ผลการเรยีนรูแ้ต่ละหน่วยการเรยีน
จากแบบทดสอบ 
  4.  รายงานผลการทาํโครงงาน
วทิยาศาสตร ์
- ผูส้อนนําผลการประเมนิจากแฟ้มสะสม
ผลงานมาจดัทาํขอ้เสนอแนะการพฒันา
กระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเองของ
ผูเ้รยีน 

 
   2.2.1  กําหนดผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 7 ท่าน ใชว้ธิกีารเลอืกแบบเจาะจงเป็นผูเ้ชีย่วชาญ

ในดา้นหลกัสตูรและการสอน ดา้นการวจิยัและพฒันาหลกัสตูร หรอืผูม้ปีระสบการณ์จดัการเรยีนการ
สอนแบบนําตนเอง  ดา้นการวดัและการประเมนิผล  และดา้นการสอนเคมทีีม่ปีระสบการณ์การสอน
ไมน้่อยกวา่  5 ปี  (ดงัปรากฏรายนามในภาคผนวก ข)   

   2.2.2  ใหผู้เ้ชีย่วชาญประเมนิความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของรปูแบบการเรยีน
การสอนตามกรอบแนวคดิกบัลกัษณะการเรยีนรู้แบบนําตนเอง และแนวทางการจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอนตามรปูแบบ แลว้นําขอ้เสนอแนะไปปรบัปรงุ แกไ้ข 

   2.2.3  การประเมนิความเหมาะสมและสอดคลอ้ง โดยใชม้าตราสว่นประเมนิค่า 5 ระดบั 
นําผลการประเมนิมาวเิคราะห ์ดงัน้ี     

 

1.  กาํหนดระดบัความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญมาแปลงเป็นคะแนน  ดงัน้ี 
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     5  หมายถงึ  การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมในการปฏบิตัใินระดบัมากทีส่ดุ 
           มคีวามสอดคลอ้งกบัขัน้ตอนการเรยีนการสอนแบบนําตนเองในระดบัมากทีส่ดุ                     

     4  หมายถงึ  การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมในการปฏบิตัใินระดบัมาก              
           มคีวามสอดคลอ้งกบัขัน้ตอนการเรยีนการสอนแบบนําตนเองในระดบัมาก                 

     3  หมายถงึ  การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมในการปฏบิตัใินระดบัปานกลาง  
           มคีวามสอดคลอ้งกบัขัน้ตอนการเรยีนการสอนแบบนําตนเองในระดบัปานกลาง 

     2  หมายถงึ  การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมในการปฏบิตัใินระดบัน้อย 
           มคีวามสอดคลอ้งกบัขัน้ตอนการเรยีนการสอนแบบนําตนเองในระดบัน้อย 

     1  หมายถงึ  การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมในการปฏบิตัใินระดบัน้อยทีส่ดุ 
           มคีวามสอดคลอ้งกบัขัน้ตอนการเรยีนการสอนแบบนําตนเองในระดบัน้อยทีส่ดุ 

2.  วเิคราะหผ์ลการประเมนิเป็นรายขอ้ดว้ยการคาํนวณค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
นําคะแนนความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 7 ท่าน  มาเทยีบกบัเกณฑก์ารให้
คะแนน ดงัน้ี  (ประคอง  กรรณสตูร.  2535) 

 คะแนน  4.50 – 5.00  หมายถงึ  เหมาะสมและสอดคลอ้งมากทีส่ดุ 
 คะแนน  3.50 – 4.49  หมายถงึ  เหมาะสมและสอดคลอ้งมาก 
 คะแนน  2.50 – 3.49  หมายถงึ  เหมาะสมและสอดคลอ้งปานกลาง 
 คะแนน  1.50 – 2.49  หมายถงึ  เหมาะสมและสอดคลอ้งน้อย 
 คะแนน  1.00 – 1.49  หมายถงึ  เหมาะสมและสอดคลอ้งน้อยทีส่ดุ  
 คดัเลอืกผลการประเมนิ สําหรบัรายขอ้ใดที่มคีวามเหมาะสมและความสอดคล้องตัง้แต่

ระดบัมากขึน้ไปใหค้งไวเ้ช่นเดมิ  ระดบัความเหมาะสมและความสอดคลอ้งปานกลางลงมาใหม้กีาร
ปรบัปรุง แก้ไขตามขอ้เสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ   ดงัปรากฏผลการประเมนิของผู้เชี่ยวชาญใน
ตาราง 15 
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ตาราง 15  สรปุผลการตรวจสอบยนืยนัความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของรปูแบบการเรยีนการ 
     สอนตามกรอบแนวคดิ  
 

รปูแบบการเรยีนการสอน 
ความเหมาะสม ความสอดคลอ้ง 

X  S.D. ความหมาย X  S.D. ความหมาย 
ดาํเนินการก่อนการเรียน 
1.  การตรวจวนิิจฉยัทกัษะพืน้ฐาน
การเรยีนรู ้

 
4.71 

 
0.49 

 
มากทีส่ดุ 

 
4.57 

 
0.53 

 
มากทีส่ดุ 

2. สญัญาการเรยีน 4.86 0.38 มากทีส่ดุ 4.86 0.38 มากทีส่ดุ 
กระบวนการเรียนการสอนตาม
รปูแบบ 
1. ขัน้เพิม่พลงัแรงใจ 

 
 

4.57 

 
 

0.53 

 
 

มากทีส่ดุ 

 
 

4.57 

 
 

0.53 

 
 

มากทีส่ดุ 

2. ขัน้เสรมิสรา้งกลยทุธ ์ 4.57 0.53 มากทีส่ดุ 4.57 0.53 มากทีส่ดุ 
3. ปลกูฝงันิสยั 4.86 0.38 มากทีส่ดุ 4.86 0.38 มากทีส่ดุ 
4. ขัน้ถ่ายทอดความรู ้ 4.86 0.38 มากทีส่ดุ 4.86 0.38 มากทีส่ดุ 
5. ขัน้สะทอ้นความคดิ 4.71 0.49 มากทีส่ดุ 4.86 0.38 มากทีส่ดุ 
6. ขัน้ประเมนิการเรยีนรู ้ 4.71 0.49 มากทีส่ดุ 4.71 0.49 มากทีส่ดุ 
ประเมินและพฒันา  
1. แฟ้มสะสมผลงาน  

 
4.71 

 
0.49 

 
มากทีส่ดุ 

 
4.71 

 
0.49 

 
มากทีส่ดุ 

2. แนวทางการพฒันา 4.71 0.49 มากทีส่ดุ 4.71 0.49 มากทีส่ดุ 
 

จากตาราง  15  พบว่า ผูเ้ชีย่วชาญเหน็ดว้ยกบัรปูแบบการเรยีนการสอนทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้
ว่า มีความเหมาะสมและสอดคล้องทุกขัน้ตอนในระดบัมากที่สุด   นอกจากน้ีผู้เชี่ยวชาญยงัได้
เสนอแนะแนวทางเพิม่เตมิทีเ่ป็นประโยชน์สง่ผลต่อผลการเรยีนการสอนตามรปูแบบน้ียิง่ขึน้ ดงัน้ี 
 1.  การปฐมนิเทศ ควรเน้นเรือ่งวนิยั  อทิธบิาท 4  ใหม้าก  
 2.  สญัญาการเรยีน  ตอ้งชดัเจน ในการวดัประเมนิผล 
 3.  ควรหาวดีทิศัน์ทีก่ระตุน้ความอยากรูอ้ยากเหน็วชิาเคมเีขา้มาชว่ย 
 4.  ควรใหม้กีารฝึกปฏบิตัใิหเ้หน็วา่เดก็สามารถทาํเคมไีด ้
 5.  แนวทางการประเมนิและพฒันาผูเ้รยีน  จากกจิกรรมการเรยีนการสอนตอ้งประสาน  
สอดคลอ้งกบัแบบประเมนิลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง  
 6.  ควรแนะนําแหล่งการเรยีนรูโ้ดยเฉพาะหอ้งสมดุของสถาบนั 
 7.  ควรมกีารนําชมสถานประกอบการทีใ่ชก้ระบวนการทางเคมดีว้ย 
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ตอนท่ี  3  สรา้งเครือ่งมือประกอบการใช้รปูแบบการเรียนการสอน   
เครือ่งมอืประกอบการใชร้ปูแบบการเรยีนการสอนมดีงัต่อไปน้ี 
  

3.1  แผนการสอน   
      3.1.1  ผูว้จิยัจดัทาํรา่งแผนการสอนวชิาหลกัเคม ี1   โดยศกึษาคาํอธบิายลกัษณะ 

รายวชิาหลกัเคม ี1  จากคู่มอืหลกัสตูร  ศกึษาวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร และวตัถุประสงคร์ายวชิา 
แลว้กําหนดเป็นขอบเขตเน้ือหา   หน่วยการเรยีนรู ้ วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้  ระยะเวลาการเรยีน   
การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน  การใชส้ื่อประกอบการเรยีนการสอน  การวดัและการประเมนิผล 
โดยใหส้อดคลอ้งตามกรอบแนวคดิรปูแบบของการวจิยั     

     3.1.2  ใหผู้เ้ชีย่วชาญ จาํนวน 5 ท่าน  ประเมนิความสอดคลอ้งของรา่งแผนการสอน
ดว้ยค่าดชันีความสอดคลอ้ง (index of consistency : IOC) เป็นเกณฑใ์นการพจิารณา  ถา้ไดค้่า
มากกว่า หรอืเท่ากบั  0.50  ถอืว่ามคีวามสอดคลอ้งไม่ตอ้งปรบัปรุง  ถา้น้อยกว่ากป็รบัปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ 

ดชันีความสอดคลอ้งคาํนวณไดจ้ากสตูร      IOC  =   Σ  R / N   
             เมือ่  IOC  หมายถงึ   ดชันีความสอดคลอ้ง 
                     R    หมายถงึ   คะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
                     N    หมายถงึ   จาํนวนผูเ้ชีย่วชาญ 
โดยนําคา่ทีไ่ดจ้ากการประเมนิผลนํามาแปลงเป็นคะแนน ดงัน้ี 
มคีวามคดิเหน็วา่               เหน็ดว้ย     กาํหนดคะแนนเป็น    + 1 
                       เหน็ดว้ย / ปรบัปรงุ     กาํหนดคะแนนเป็น     0 

         ไมเ่หน็ดว้ย     กาํหนดคะแนนเป็น    - 1 
 ผูเ้ชี่ยวชาญได้ประเมนิร่างแผนการสอนตามรายการประเมนิเพื่อยนืยนัความสอดคล้อง
ตามกรอบแนวคดิรูปแบบของการวจิยั ปรากฏว่า ผูเ้ชีย่วชาญทุกท่านเหน็ดว้ยกบัร่างแผนการสอน
ทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทุกรายการประเมนิ ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง +1.00  และไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ดงัน้ี 
 1.  ควรแกค้วามกลวัวชิาวทิยาศาสตรท์ีน่กัศกึษาอาจตดิตวัมาจากระดบัประถมศกึษา และ
มธัยมศกึษา 
 2.  ควรเสรมิแรงเพือ่เป็นกาํลงัใจนกัศกึษาใหช้อบวชิาเคม ี
 3.  ใหน้กัศกึษาเหน็วา่ วชิาเคมนีัน้เรยีนงา่ย ทัง้น้ีขึน้อยูก่บักระบวนการสอนของคร ู
 4.  ใหน้กัศกึษามโีอกาสดหูน่วยงานทีใ่ชก้ระบวนการทางเคม ีเพื่อชีใ้หเ้หน็ว่า เคมเีป็นวชิา
ทีม่ปีระโยชน์เหน็ไดช้ดัแจง้ 
 5.  ใหท้าํโครงงานรายบุคคลหรอืกลุ่ม โดยมทีีป่รกึษาทีด่ ี หรอื ใหเ้พือ่นสอนเพือ่น 
 6.  อุปกรณ์การสอนหรอืของเล่นเคมมีพีรอ้ม  นกัศกึษาไดค้น้ควา้อยา่งงา่ยดาย ครแูนะนํา
วธิกีารคน้ควา้ใหด้ว้ย 
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       3.1.3  ผูว้จิยันํารา่งแผนการสอนทีผ่า่นการพจิารณาของผูเ้ชีย่วชาญไปทดลองนํารอ่ง
กบันักศกึษาสาขาเดยีวกบักลุ่มตวัอย่างซึง่เรยีนในภาคเรยีนที ่1  ปีการศกึษา  2548  อกี 2 
หอ้งเรยีน  หอ้งเรยีนละ  24 คน และ 27 คน  โดยใชแ้ผนการสอนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ตามลําดบั ใชเ้วลาในการสอน 4 สปัดาห ์จาํนวน 2 หน่วยการเรยีน และปรบัปรุงแกไ้ขเป็นแผนการ
สอนวชิาหลกัเคม ี1  แลว้นําไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งในลกัษณะคูข่นานกนั   

เมื่อนําร่างแผนการสอนไปทดลองใชพ้บว่า นักศกึษาไมค่่อยสนใจทีจ่ะอ่านบทเรยีนทีแ่จก
ใหล้่วงหน้า อา้งว่าไม่มเีวลา  และกลวัทีจ่ะเรยีนรูเ้อง คดิว่าทําใหย้ิง่ไมเ่ขา้ใจ และคดิว่าวชิาเคมเีป็น
วชิาทีย่าก ตวัเองไมเ่คยเรยีนมาก่อน   ผูว้จิยัจงึพยายามปรบัแนวคดิน้ีกบักลุ่มทดลองโดยอธบิายให้
นักศกึษาเขา้ใจว่า การเรยีนรูแ้บบนําตนเอง ผูส้อนกย็งัสอนอยู่แต่ใหผู้เ้รยีนมสี่วนร่วมในการเรยีนรู้
มากขึน้ เพราะจะทําใหเ้ขา้ใจไดด้กีว่าการฟงัครูอย่างเดยีว และจะไดเ้รยีนตามทีผู่เ้รยีนต้องการจะ
เรยีนอกีดว้ย  ชวีติประจําวนัของนักศกึษาตอ้งใชส้ารเคมแีละเกีย่วขอ้งกบัความรูท้างเคม ีหากเรยีน
ไดเ้ขา้ใจจะใชป้ระโยชน์ไดม้าก  แต่ผูเ้รยีนตอ้งมคีวามรบัผดิชอบปฏบิตัใิหไ้ดต้ามแผนการเรยีนทีไ่ด้
กําหนดไว้  และรูจ้กัค้นคว้าสิง่ที่เรยีนให้เกิดความเขา้ใจโดยครูจะเป็นที่ปรกึษาแนะนําช่วยเหลือ
อย่างเตม็ที ่จะเหน็ไดว้่า กําลงัใจและการเสรมิแรงเป็นสิง่ทีผู่เ้รยีนต้องการอย่างมาก  กระบวนการ
เรยีนการสอนตามรปูแบบในขัน้ที ่1  คอื การเพิม่พลงัแรงใจ น่าจะมคีวามสาํคญั ซึง่ผูเ้ชีย่วชาญกไ็ด้
ใหข้อ้เสนอแนะไว ้

 

        3.2  แบบวดัทกัษะพืน้ฐานการเรียนรู้ 
      3.2.1  ผูว้จิยัออกแบบการวนิิจฉยัทกัษะพืน้ฐานทีจ่าํเป็นในการเรยีนรู ้สรา้งเป็นแบบ 

วดัความสามารถด้านทกัษะพืน้ฐานการเรยีนรูด้้านการอ่าน  การคดิวเิคราะห ์การเขยีน เพื่อเป็น
ขอ้มูลในการปรบัพื้นฐานให้กลุ่มทดลองตามขัน้ตอนของกิจกรรมตามรูปแบบที่เน้นกระบวนการ
เรยีนรูแ้บบนําตนเอง  และใชค้ะแนนจากแบบวดัน้ีในการจาํแนกทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเป็น
กลุ่มยอ่ยอกี 2 กลุ่ม คอื กลุ่มทีม่ทีกัษะพืน้ฐานทางการเรยีนสงู และ กลุ่มทีม่ทีกัษะพืน้ฐานทางการ
เรยีนตํ่า  แบบวดัทกัษะพืน้ฐานการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย เน้ือหาจากบทความทางวทิยาศาสตร ์ 3 
เรื่องตามลําดบั คอื  เขยา่ขวดก่อนเทซอส   พลาสตกิจากขา้วโพด    บคักีบ้อล…โมเลกุลมหศัจรรย์
แหง่ยุคนาโน  ใหผู้เ้รยีนอ่านเพื่อจบัใจความ  วเิคราะหเ์น้ือหา และสรุปประเดน็สาํคญั ดว้ยการตอบ
คาํถามทา้ยบทความแต่ละเรือ่ง ตามเวลาทีก่าํหนดเรือ่งละ 20, 20 และ10 นาท ีตามลาํดบั 

     3.2.2  ใหผู้เ้ชีย่วชาญ จาํนวน 6 ท่าน  ประเมนิความสอดคลอ้งดว้ยค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (index of consistency : IOC)  เป็นเกณฑใ์นการพจิารณา ถา้ไดค้่ามากกว่าหรอืเท่ากบั  
0.50  ถอืว่ามคีวามสอดคล้อง ไม่ต้องปรบัปรุง  ถ้าน้อยกว่ากป็รบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ชีย่วชาญ    

ผูว้จิยัได้นําเสนอประเดน็พจิารณาความสอดคล้องของแบบวดัทกัษะพื้นฐานการเรยีนรู ้ 
ปรากฏว่า ผูเ้ชีย่วชาญทุกท่านเหน็ดว้ยใน 6 ประเดน็ ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง +1.00   มเีพยีง 2 
ประเดน็ คอื ความยาวของเน้ือเรื่อง และบทความแต่ละเรื่องเหมาะสมในการอ่านเพื่อวดัความเขา้ใจ 
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ซึ่งมผีูท้รงคุณวุฒทิ่านหน่ึงเหน็ว่าควรปรบัแก้ไข  และมผีูใ้หข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ดงันัน้ ผูว้จิยัได้
ปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญและปรบัแกไ้ขแบบวดัทกัษะพืน้ฐานการเรยีนรูต้ามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญดงัน้ี 
 1.  เรื่องที ่1  ตดัเน้ือหาส่วนทา้ยเรื่องทรายดดูออก เพื่อใหเ้หลอืประเดน็เดยีว  และลด
เวลาลงจาก 30 นาท ีเป็น 20 นาท ีใหส้อดคลอ้งกบัเรือ่งทีต่ดัออกแลว้   
 2.  เรื่องที ่3  ชื่อเรื่องเปลีย่นคาํว่า ยา เป็น โมเลกุล  เพราะผูว้จิยัไมไ่ดนํ้าบทความมา
ทัง้หมด จงึทําใหเ้น้ือความเกีย่วกบัยามน้ีอยไป   และขยายขอ้ความของพาหนะนําส่งยาแบบนําวถิี
มากขึน้  เพราะผูว้จิยัไดถ้ามความหมายของคาํน้ีดว้ย  

3.  คาํถามทา้ยเรื่องที ่1 และเรื่องที ่2  ใหส้ลบัขอ้กนัระหว่างขอ้ 1 และขอ้ 2  เพือ่ตอ้งการ
ใหผู้อ้า่นสรปุประเดน็สาํคญัจากเรือ่งก่อน จงึคอ่ยใหผู้อ้า่นตัง้ชื่อเรือ่ง 
 เกณฑก์ารให้คะแนน ใหอ้าจารยท์ีส่อนวชิาเคม ี1 คน ชวีวทิยา 1 คน และภาษาไทย 1 
คน รวม 3 คน  ไดท้ําแบบวดัทกัษะพืน้ฐานการเรยีนรูฉ้บบัน้ี แลว้ตอบคําถามทัง้ 3 เรื่อง จงึเอา
คําตอบของอาจารยท์ัง้ 3 คน รวมเป็นคําตอบทีส่มบูรณ์ใหค้่าน้ําหนักเป็น 5 คะแนน แลว้ลดค่า
น้ําหนกัของคะแนนลงเป็น 4, 3, 2 และ 1  ตามจาํนวนคาํตอบของกลุ่มตวัอยา่ง ถา้ตอบไมต่รงเลย
หรอืไมต่อบไดค้ะแนนเป็น 0   

 

   3.2.3  นําแบบวดัทกัษะพืน้ฐานการเรยีนรูฉ้บบัน้ีไปวเิคราะหห์าค่าความเชื่อมัน่กบั
นกัศกึษาคณะวชิาคหกรรมศาสตร ์ ซึง่เป็นสาขาเดยีวกบักลุ่มตวัอย่างแต่เป็นชัน้ปีที ่2 จาํนวน 30 
คน ดว้ยวธิหีาสมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) โดยใชโ้ปรแกรม 
SPSS version 10  ผลการคาํนวณไดค้่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของแบบวดัทกัษะพืน้ฐานการเรยีนรู้
ฉบบัน้ีเทา่กบั  0.81  จงึไดนํ้ามาใชก้บักลุ่มตวัอยา่งในการทดลองครัง้น้ี  
          3.3  แบบประเมินลกัษณะการเรียนรู้แบบนําตนเองของผูเ้รียน 

    3.3.1  ผูว้จิยัประเมนิลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง  8  ดา้น คอื  การเปิดโอกาสต่อ
การเรยีนรู ้ มโนมตขิองตนเองดา้นการเป็นผูเ้รยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ  มคีวามคดิรเิริม่และเรยีนรูแ้บบ
นําตนเอง  มคีวามรบัผดิชอบต่อการเรยีนรูข้องตน  มคีวามรกัในการเรยีน  มคีวามคดิสรา้งสรรค ์ 
มองอนาคตในแงด่ ี สามารถใชท้กัษะการเรยีนรูแ้ละทกัษะการแกป้ญัหา  แบบประเมนิลกัษณะการ
เรยีนรูฉ้บบัน้ี  ผูว้จิยัดดัแปลงมาจากแบบวดัความพรอ้มในการเรยีนรูแ้บบนําตนเองของกูกลเิอลมโิน 
(Guglielmino)  เป็นการประเมนิคุณลกัษณะโดยให้ผู้เรยีนประเมนิตนเองตามความคิดเห็นด้วย
มาตราสว่นประเมนิค่า 5 ระดบั  จาํนวน 58 ขอ้  ทัง้น้ี จากการทีผู่ว้จิยัไดศ้กึษาการนําแบบวดัความ
พรอ้มในการเรยีนรูแ้บบนําตนเองของกูกลเิอลมโินมาใชก้บังานวจิยัในประเทศไทย   ผูว้จิยัเหน็ว่า 
แบบประเมนิลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเองของ คณาพร  คมสนั (2540)  ไดแ้บ่งขอ้คาํถามทัง้ 8 
ดา้นของกกูลเิอลมโินไดเ้หมาะสม แต่มถีอ้ยคาํในคาํถามบางขอ้ทีไ่มช่ดัเจนผูว้จิยัจงึปรบัใหเ้หมาะสม
กบักลุ่มตวัอย่างทีผู่ว้จิยัใชท้ดลอง จนไดแ้บบประเมนิทีป่ระกอบดว้ย ลกัษณะคําถามมทีัง้ขอ้ความ
เชงินิมาน (positive)  42  ขอ้  และ ขอ้ความเชงินิเสธ (negative)  16  ขอ้ ไดแ้ก่ขอ้   1   3    4    
5    6    7   15   17   18  19    21   26   34    42   43  และ 44    
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     3.3.2  นําแบบประเมนิลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเองฉบบัน้ีใหผู้เ้ชีย่วชาญ จาํนวน 
7 ท่าน  ประเมนิความสอดคลอ้งดว้ยค่าดชันีความสอดคลอ้ง (index of consistency : IOC)  เป็น
เกณฑใ์นการพจิารณา  ถา้ไดค้า่มากกวา่หรอืเทา่กบั  0.50  ถอืวา่มคีวามเหมาะสม  ไมต่อ้งปรบัปรุง   
ถา้น้อยกวา่กป็รบัปรงุตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ   
  

ผลการประเมนิลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเองทัง้ 58 ขอ้ ปรากฏวา่ ผูเ้ชีย่วชาญเหน็ดว้ย
วา่  มคีวามสอดคลอ้งของแบบประเมนิทีจ่ะใชใ้นงานวจิยัครัง้น้ีทุกคนจาํนวน 56 ขอ้ ไดค้่าดชันีความ
สอดคลอ้ง +1.00  มเีพยีง 4 ขอ้  คอื ขอ้ 15, 19, 21, 48   ซึง่ผูเ้ชีย่วชาญไดม้ขีอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ 
สรปุไดด้งัน้ี 

1.  มขีอ้คาํถาม 4 ขอ้ ทีผู่เ้ชีย่วชาญ 1 ท่าน ไมแ่น่ใจว่าคาํถามตรงประเดน็ในการวดัของ
ดา้นนัน้ๆ   

2.  คาํถามในดา้น 1  การเปิดโอกาสต่อการเรยีนรู ้ เป็นขอ้คาํถามเชงิลบมากเกนิไป   
ทัง้น้ี ผลการประเมนิไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งมคี่าเกนิ 0.50  ผูว้จิยัจงึมไิดป้รบัปรุงและ

คงไวเ้พือ่เปรยีบเทยีบกบังานวจิยัอื่นทีใ่ชแ้บบประเมนิทีค่ลา้ยคลงึกนั   นอกจากน้ี ผูเ้ชีย่วชาญไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะเพิม่เติมว่า  แบบประเมนิลกัษณะการเรยีนรู้แบบนําตนเองน้ีน่าจะเป็นแบบประเมนิ
ตนเอง เพือ่ใหน้กัศกึษารูจ้กัตนเองและประเมนิวา่ตนเองพรอ้มทีจ่ะเรยีนหรอืยงั  ถา้ยงัครคูวรแนะนํา
วธิกีารแกไ้ข   แต่เน่ืองจากงานวจิยัไดอ้อกแบบเพื่อใชผ้ลของแบบประเมนิลกัษณะการเรยีนรูแ้บบ
นําตนเองฉบบัน้ีเป็นตวัแปรตาม และผูส้อนไดก้าํหนดรปูแบบการเรยีนการสอนทีจ่ะช่วยเหลอืผูเ้รยีน
โดยใชส้ญัญาการเรยีน  เสรมิสรา้งกลยุทธ์ในการเรยีนรู ้ และฝึกนิสยัการเรยีนใหก้บัผูเ้รยีนเพื่อให้
เกดิการเรยีนรูแ้บบนําตนเองแลว้ 
      3.3.3  นําแบบประเมนิลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเองฉบบัน้ีไปวเิคราะหห์าค่าความ
เชื่อมัน่กบันักศกึษาคณะวชิาคหกรรมศาสตร ์ ซึ่งเป็นสาขาเดยีวกบักลุ่มตวัอย่างแต่เป็นชัน้ปีที่ 2 
จาํนวน 35 คน ดว้ยวธิหีาสมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) โดย
ใชโ้ปรแกรม SPSS version 10  ผลการคาํนวณไดค้่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของแบบประเมนิลกัษณะ
การเรยีนรูแ้บบนําตนเองฉบบัน้ีเทา่กบั  0.92  จงึไดนํ้ามาใชก้บักลุ่มตวัอยา่งในการทดลองครัง้น้ี  

 

   3.4  แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี 
                3.4.1  ผูว้จิยัไดศ้กึษาลกัษณะรายวชิา  จุดมุ่งหมายและเน้ือหาวชิาเคม ี แลว้จดัทํา
ตารางวเิคราะหข์อ้สอบใหค้รอบคลุมวตัถุประสงคก์ารเรยีน และการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน
ตามรูปแบบ  กําหนดจํานวนขอ้สอบตามจุดประสงค์  กําหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน  สรา้งเป็น
แบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคม ี2 ฉบบั  รวมคะแนนทัง้สิน้ 105 คะแนน  ใชเ้วลาฉบบั
ละ  1 ชัว่โมง  30  นาท ี     
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 ฉบบัที ่1  สาํหรบัการสอบกลางภาค ประกอบดว้ยเน้ือหาของหน่วยที ่1 – 3  เรื่อง 
โครงสรา้งอะตอมและตารางธาตุ  พนัธะเคม ีและสารละลาย เป็นขอ้สอบแบบเลอืกตอบ จํานวน 30 
ขอ้  30 คะแนน  และแบบอตันยั จาํนวน 4 ขอ้  15  คะแนน   รวมคะแนนเตม็ 45 คะแนน 
    ฉบบัที ่2  สาํหรบัการสอบปลายภาค  ประกอบดว้ยเน้ือหาของหน่วยที ่4 – 7  เรื่อง 
ปฏิกิริยาเคมีและเคมีไฟฟ้า   อัตราการเกิดปฏิกิริยาและสมดุลเคมี   กรด เบส เกลือ  และ
สารประกอบไฮโดรคารบ์อน  เป็นขอ้สอบแบบเลอืกตอบ จํานวน 45 ขอ้  45 คะแนน  และแบบ
อตันยั จาํนวน 3 ขอ้  15  คะแนน   รวมคะแนนเตม็ 60  คะแนน 

    3.4.2  นําแบบทดสอบทีส่รา้งขึน้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญจาํนวน 6 ท่าน พจิารณาตรวจสอบ
ความตรงตามเน้ือหา และความตรงตามโครงสรา้งดว้ยค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)   เกณฑใ์น
การเลอืกผูเ้ชีย่วชาญ เป็นผูม้ปีระสบการณ์ดา้นการสอนวชิาเคมมีาไมน้่อยกว่า 5  ปี จาํนวน 3 คน  
เป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นการวดัและประเมนิผลจาํนวน 3 คน   
 

จากผลการประเมนิแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาหลกัเคม ี1  ผูเ้ชีย่วชาญ
ทุกท่านเหน็ดว้ยกบัแบบทดสอบฉบบัน้ีว่า มคีวามตรงตามเน้ือหา และความตรงตามโครงสรา้ง ได้
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง  +1.00  มเีพยีงประเดน็เดยีวทีผู่เ้ชีย่วชาญท่านหน่ึงไดเ้สนอใหป้รบัปรุง
แกไ้ข และผูว้จิยัไดท้าํการปรบัปรงุแกไ้ขแบบทดสอบตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ ดงัน้ี   

1.  มกีารเรยีงลาํดบัตวัเลอืก สัน้ ยาว ใหเ้หมาะสม  2 ขอ้ 
2.  เน่ืองจากแผนการสอนไดก้าํหนดเวลาเรยีนไวห้น่วยละ 6 คาบ เน้ือหาทีส่อนม ี7 หน่วย 

หน่วยที ่4  เรื่องปฏกิริยิาเคมแีละเคมไีฟฟ้า  และหน่วยที ่6 เรื่องกรด เบส เกลอื ไดก้ําหนดจาํนวน
ขอ้สอบ 13 ขอ้ และ 12 ขอ้ ตามลําดบั สว่นหน่วยอื่นๆ มจีาํนวนขอ้สอบหน่วยละ 10 ขอ้  ผูว้จิยัจงึ
เพิม่เวลาในการสอนนอกเวลาเรยีนเพือ่ใหก้ารใหค้ะแนนสอบมสีดัสว่นทีเ่หมาะกบัเวลาในการสอน 

    3.4.3  นําไปหาค่าความยากงา่ย (p)  ค่าอาํนาจจาํแนก ( r )  และค่าความเชื่อมัน่ของ
แบบทดสอบกบันกัศกึษาทีเ่รยีนวชิาหลกัเคม ี1  ในภาคเรยีนที ่2  ปีการศกึษา  2547  จาํนวน 50 
คน ซึ่งเป็นนักศกึษากลุ่มอื่น แต่สาขาเดยีวกบักลุ่มตวัอย่าง  คุณภาพของแบบทดสอบ ไดค้่าความ
ยากงา่ยระหว่าง  0.22 – 0.72   ค่าอาํนาจจาํแนก มคี่าตัง้แต่ 0.20  ขึน้ไป  การวเิคราะหห์าความ
เชื่อมัน่ ใชส้ตูร KR - 20 (Kuder-Richardson formula 20) สาํหรบัขอ้สอบแบบปรนยั ไดค้่าความ
เชื่อมัน่ของแบบทดสอบ  0.81 ทัง้ 2 ฉบบั  สาํหรบัขอ้สอบแบบอตันยั ไดค้่าความเชื่อมัน่ของ
แบบทดสอบ โดยใชส้ตูรหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค  มคี่า 0.82 และ 0.89 ของฉบบัที ่1 
และ ฉบบัที ่2  ตามลาํดบั   

 

3.5  แบบวดัจิตวิทยาศาสตรข์องผูเ้รียน 
   3.5.1  ผูว้จิยัศกึษาวธิกีารสรา้งแบบวดัเจตคตทิางวทิยาศาสตรแ์ละแบบวดัเจตคตต่ิอวทิยาศาสตร์
ของสถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(2546)   และนํามาพฒันาสรา้งขอ้กระทงใน
การวดัลกัษณะนิสยัที่คาดหวงัในตวัผูเ้รยีน และความรู้สกึของผูเ้รยีนต่อการเรยีนวชิาหลกัเคม ี1   
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ตามกรอบแนวคดิรูปแบบ ซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกบั ความสนใจใฝ่รู ้ ความรบัผดิชอบ  ยอมรบัเมื่อมี
ประจกัษ์พยานหรอืเหตุผลที่เพยีงพอ  การแสดงความคดิเหน็และใจกวา้งยอมรบัฟงัความคดิเหน็
ของผูอ้ื่น ทํางานร่วมกบัผูอ้ื่นอย่างสรา้งสรรค ์ มคีวามสงสยัและกระตอืรอืรน้ทีจ่ะหาคําตอบ  เหน็
คุณค่าและประโยชน์ของเคมีในชีวิตประจําวนัและในวิชาชีพ  เรียนและเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
สนุกสนาน  ตระหนักในคุณและโทษของการใชเ้ทคโนโลย ี เลอืกใชว้ธิกีารทางวทิยาศาสตรใ์นการ
คดิและปฏบิตั ิ ใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็ตามมาตราสว่นประเมนิคา่ 5 ระดบั  ซึง่มทีัง้ขอ้ความเชงิ
นิมาน (positive) และ ขอ้ความเชงินิเสธ (negative)  รวมทัง้สิน้ 44  ขอ้   

   3.5.2  นําแบบวดัทีส่รา้งขึน้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ จาํนวน 6 ท่าน พจิารณาตรวจสอบความ
แบบวดัว่ามคีวามตรงตามหวัขอ้  มคีวามชดัเจนเหมาะสม  และตรงตามวตัถุประสงค ์ แลว้ประเมนิ
ความสอดคลอ้งของแบบวดัดว้ยค่าดชันีความสอดคลอ้ง (index of consistency : IOC)  เป็นเกณฑ์
ในการพจิารณา  ถา้ไดค้่ามากกว่าหรอืเท่ากบั  0.50  ถอืว่ามคีวามเหมาะสมไมต่อ้งปรบัปรุง   ถา้
น้อยกวา่กป็รบัปรงุตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ 
 

ผลการประเมนิผูเ้ชีย่วชาญทุกคนเหน็ดว้ยว่า แบบวดัมคีวามตรงตามหวัขอ้ที่วดั มคีวาม
ชดัเจนเหมาะสม และตรงตามวตัถุประสงค ์ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง +1.00  เกอืบทุกขอ้ มบีางขอ้
ทีผู่เ้ชีย่วชาญเสนอแนะใหป้รบัแกไ้ข และผูว้จิยัไดป้รบัตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ  จงึไดแ้บบ
วดัจติวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีนซึง่ประกอบดว้ย การวดัคุณลกัษณะ/พฤตกิรรมของผูเ้รยีน 5 ดา้น  คอื  
ความสนใจใฝ่รู ้ ความรบัผดิชอบ  ยอมรบัเมื่อมปีระจกัษ์พยานหรอืเหตุผลที่เพยีงพอ  การแสดง
ความคดิเหน็และใจกวา้งยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น  และทํางานร่วมกบัผูอ้ื่นอย่างสรา้งสรรค ์ 
และการวดัความรูส้กึของผูเ้รยีนต่อการเรยีนวชิาเคม ี4 ดา้น คอื เหน็คุณค่าและประโยชน์ของเคมใีน
ชวีติประจาํวนัและวชิาชพี  เรยีนและเขา้รว่มกจิกรรมเคมอียา่งสนุกสนาน  ตระหนักในคุณและโทษ
ของการใช้เทคโนโลย ี และเหน็ดว้ยกบัความคดิและการปฏบิตัิตามวธิกีารทางวทิยาศาสตร์ เป็น
แบบวดัใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็ตามมาตราสว่นประเมนิค่า 5 ระดบั  รวมขอ้คาํถามทัง้ฉบบั  46  
ขอ้  เป็นคําถามเชงินิเสธ 6 ขอ้   จากนัน้นําแบบวดัฉบบัน้ีไปวเิคราะหห์าความเชื่อมัน่ของแบบวดั
กบันกัศกึษากลุ่มอื่นแต่เรยีนสาขาเดยีวกบักลุ่มทดลอง จาํนวน 35  คน โดยการหาค่าสมัประสทิธิ ์
แอลฟาของครอนบาค พบว่า มคี่าเท่ากบั  0.89  ถอืว่าแบบวดัมคีวามเชื่อมัน่พอในการนําไปใชก้บั
กลุ่มทดลองไดต่้อไป  
           

           3.6  แบบวดัความพึงพอใจของผูเ้รียนในการจดัการเรียนการสอนตามรปูแบบ 
   3.6.1  ผูว้จิยัศกึษาองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอนจากแผนการสอน  

ไดแ้ก่ วตัถุประสงคก์ารเรยีน  เน้ือหาทีเ่รยีน  วธิกีารเรยีน ตวัผูส้อน กจิกรรมการเรยีนการสอน  การ
วดัและประเมนิผล   แลว้สรา้งแบบประเมนิใหค้รอบคลุมองคป์ระกอบการเรยีน  โดยถามเป็นมาตรา
สว่นประมาณคา่ 5 ระดบั จาํนวน 30 ขอ้ และแบบสอบถามปลายเปิดใหผู้เ้รยีนวจิารณ์และเสนอแนะ
เกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนตามรปูแบบ   
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  3.6.2  ใหผู้เ้ชีย่วชาญจํานวน 6 ท่าน ตรวจสอบความชดัเจนของภาษา  และความ
ครอบคลุมองคป์ระกอบการจดัการเรยีนการสอนตามรปูแบบการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง 4 ดา้น คอื  
ด้านผู้สอน  ด้านกระบวนการเรียนรู้  ด้านผู้เรียน  และด้านการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้  พบว่า 
ผูเ้ชีย่วชาญเหน็ดว้ยกบัขอ้คําถามว่าครอบคลุมการจดัการเรยีนการสอน มเีพยีงภาษาทีใ่ชเ้ท่านัน้ที่
ต้องปรบัแกไ้ขตามคําแนะนํา   จงึนําแบบวดัความพงึพอใจของผูเ้รยีนในการจดัการเรยีนการสอน
ตามรปูแบบฉบบัน้ีไปทดลองใชก้บันกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มทดลองนํารอ่งจาํนวน  21  คน  เพื่อหาความ
เชื่อมัน่ โดยใชส้ตูรค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค ไดค้่าเท่ากบั 0.91   แลว้นําไปใชก้บักลุ่ม
ทดลองต่อไป   

 

ตอนท่ี  4  ทดลองใช้รปูแบบการเรียนการสอน 
 ขัน้ตอนน้ีเป็นการปฏบิตักิารหรอืลงสนาม เพื่อเกบ็ขอ้มูลตามรปูแบบการเรยีนการสอนที่
สรา้งขึน้ โดยใชร้ปูแบบวจิยัเชงิทดลองแบบแฟคทอเรยีล  2 x 2  ซึง่มรีายละเอยีด ดงัน้ี 
  

 4.1  ตวัแปรของการวิจยั 
 ตวัแปรอิสระ  1.  รปูแบบการเรยีนการสอน แบ่งเป็น แบบกระบวนการเรยีนรูแ้บบนํา
ตนเอง และ แบบการเรยีนการสอนตามปกต ิ 

                  2.  ทกัษะพืน้ฐานการเรยีนรู ้ แบ่งเป็น ทกัษะพืน้ฐานการเรยีนรูร้ะดบัสงู 
และ ทกัษะพืน้ฐานการเรยีนรูร้ะดบัตํ่า 
 ตวัแปรตาม   ลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคม ี จติ
วทิยาศาสตร ์

 

4.2  กลุ่มตวัอย่าง  
 กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1 คณะวชิาคหกรรมศาสตร ์ 

สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ วทิยาเขตพระนครใต ้ที่
เรยีนรายวชิาหลกัเคม ี1 ในภาคเรยีนที ่1  ปีการศกึษา 2548   จาํนวนประมาณ 60  คน  สุม่เป็น
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  กลุ่มละ 30 คน  แลว้แบ่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเป็น กลุ่มยอ่ย
อกี 2 กลุ่ม เป็นกลุ่มทีม่ทีกัษะพืน้ฐานการเรยีนรูร้ะดบัสงู และกลุ่มทีม่ทีกัษะพืน้ฐานการเรยีนรูร้ะดบั
ตํ่า โดยใชค้ะแนนจากแบบวดัทกัษะพืน้ฐานการเรยีนรู ้จําแนกผูเ้รยีนเป็นกลุ่มยอ่ย ใชเ้ปอรเ์ซน็ไทล์
ที ่50  เป็นเกณฑก์ารจาํแนก 
 การดาํเนินการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 
 ผูว้จิยัไดนํ้ารายชื่อนกัศกึษาเขา้ใหมช่ัน้ปีมี ่1 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2548  คณะวชิา  
คหกรรมศาสตร ์ สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ  ที่
พระนครใต ้ประมาณ 120 คน  มาจดัเรยีงตามลําดบัผลการเรยีนเฉลีย่จากใบสมคัรทีเ่ขา้เรยีนเป็น
กลุ่มยอ่ย 4 กลุ่ม แลว้สุม่มา 2 กลุ่ม เป็นกลุ่มตวัอยา่ง จากนัน้สุม่ใหเ้ป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ไดน้กัศกึษากลุ่มละ 30 คน  แลว้ใชค้ะแนนจากแบบวดัทกัษะพืน้ฐานการเรยีนรูม้าแบ่งยอ่ยนกัศกึษา
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ในกลุ่ม เป็นกลุ่มทีม่ทีกัษะพืน้ฐานการเรยีนรูร้ะดบัสงูและระดบัตํ่า  เกบ็ขอ้มลูภูมหิลงัของนกัศกึษาที่
เป็นกลุ่มตวัอยา่งเกีย่วกบัภมูลิาํเนา ผลการเรยีนเฉลีย่ สาขาทีจ่บ (ดงัปรากฏในภาคผนวก ง หน้า  ) 
 ผลการศกึษาขอ้มลูภมูหิลงันกัศกึษาพบวา่  
 1.  นักศกึษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมภีูมลิําเนาในกรุงเทพฯ ปรมิณฑล และ
ต่างจงัหวดัใกลเ้คยีงกนั    
 2.  ผลการเรยีนเฉลีย่นกัศกึษากลุ่มควบคุมมแีนวโน้มไปทางดา้นทีม่คีะแนนสงู มากกว่า
นกัศกึษาในกลุ่มทดลอง    
 3.  ดา้นสาขาทีจ่บ   นกัศกึษากลุ่มทดลองจบสาขาวชิาวทิยาศาสตรซ์ึง่เคยเรยีนวชิาเคมี
มาแลว้มากกว่ากลุ่มควบคุมอยู่ 3 คน ซึง่ในตอนแรกผูว้จิยักระจายใหม้จีํานวนใกลเ้คยีงกนั  แต่มี
นกัศกึษาบางคนขอยา้ยหอ้งและมนีกัศกึษาเขา้มาเพิม่เตมิภายหลงัจากทีผู่ว้จิยัจดัหอ้งเรยีนแลว้      
 เมื่อพจิารณานักศกึษาแต่ละกลุ่มทีเ่รยีนจบจากสาขาวทิยาศาสตรจ์าํแนกตามผลการเรยีน
เฉลีย่ของโรงเรยีนเดมิ พบวา่ กลุ่มทดลองมมีากกวา่กลุ่มควบคุม 3 คน  แต่กลุ่มทดลองเป็นผูเ้รยีนที่
มทีกัษะพืน้ฐานการเรยีนรูต้ํ่ามากกว่ากลุ่มควบคุม  และ นักศกึษาทีม่ทีกัษะพืน้ฐานการเรยีนรูส้งูทัง้ 
2 กลุ่มมจีาํนวนใกลเ้คยีงกนั  

 

  4.3  ดาํเนินการสอน 
 ในการทดลองเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนวิชาเคมีที่เน้น
กระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง ไดใ้ชก้ารวจิยัแบบทดลอง (true experimental design) มกีลุ่ม
ทดลอง  กลุ่มควบคุมแบบสุ่มและมกีารสอบก่อนและหลงัการทดลอง (randomized control group 
pretest – posttest design)  (พวงรตัน์ ทวรีตัน์.  2540 : 62) 
 

4.4  ระยะเวลาในการทดลอง 
 ดาํเนินการทดลองในภาคเรยีนที ่1  ปีการศกึษา  2548  ตัง้แต่วนัที ่ 6  มถุินายน  2548  
ถงึ วนัที ่ 30  กนัยายน  2548  รวมเวลาการเกบ็ขอ้มลูการทดลอง  17  สปัดาห ์  ใชเ้วลาเรยีนใน
ชัน้เรยีนสปัดาหล์ะ 3 คาบ  ดาํเนินการสอนโดยผูว้จิยัทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม   
 

 4.5  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
    4.5.1   กลุ่มทดลองใชเ้อกสารประกอบการใชร้ปูแบบการเรยีนการสอนวชิาเคมทีีเ่น้น
กระบวนการเรียนรู้แบบนําตนเองที่ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญและได้ทดลองนําร่องแล้ว  
สาํหรบักลุ่มควบคุมใชร้ปูแบบการเรยีนการสอนวชิาเคมตีามปกต ิ
    4.5.2  แนวทางการจดัการเรยีนการสอนสาํหรบักลุ่มทดลองเป็นไปตามกรอบแนวคดิที่
จะสรา้งนิสยัใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง  โดยมแีนวทางการจดักจิกรรมตามแผนการสอน 
ดงัน้ี 

 1.  เตรยีมความพรอ้มของผูเ้รยีน  ดว้ยการใหผู้เ้รยีนตรวจวนิิจฉยัทกัษะพืน้ฐาน
การเรยีนรู้ว่า ตนเองมวีธิีการเรยีนแบบใด  มคีวามรู้ความสามารถในการเรยีนเพยีงใด  ผู้เรยีน
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ตอ้งการพฒันาตนเองอยา่งไร และใหก้าํหนดสิง่ทีต่อ้งการเรยีนรู ้ กําหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ในการเรยีน  การวางแผนการเรยีนและระยะเวลาในการเรยีนแต่ละหน่วยการเรยีน  กําหนดวธิกีาร
เรยีน  และวธิกีารประเมนิผลการเรยีน ซึ่งจะเป็นแนวทางการปลูกฝงัใหผู้เ้รยีนเป็นผูร้เิริม่การเรยีน 
แลว้จดัทาํเป็นสญัญาการเรยีนรว่มกนัระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน 

 2.  ผูเ้รยีนจะไดฝึ้กทกัษะการอ่าน พดู คดิ วเิคราะห ์เขยีน ทกัษะการสงัเคราะห์
ความรูด้ว้ยการเขยีนผงัความคดิ (concept mapping) ใชเ้วลาประมาณ 5 – 10 นาท ีก่อนเริม่เรยีน 
การทํางานเดี่ยวและกลุ่ม  ให้รู้จกัการมสี่วนร่วมในการเรยีนรู้ ใช้ทกัษะทางสงัคมมาพฒันาด้าน
อารมณ์ในการแสวงหาความรูเ้อง  ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กวธิกีารเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 

 3.  ในการสอนเน้ือหาเคมใีหผู้เ้รยีนเริม่จากสิง่ทีอ่ยูร่อบตวัในชวีติประจาํวนั แลว้
เลอืกตวัอยา่งนําเขา้มาสูบ่ทเรยีน  โดยใหผู้เ้รยีนมองเหน็ประโยชน์ของความรูใ้นเน้ือหาก่อนทีจ่ะเริม่
เรยีน จงึศกึษาคน้ควา้ตามหวัขอ้ทีต่อ้งการความรูใ้นเรื่องนัน้ ทัง้น้ี เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิแรงจงูใจ มพีลงั
แรงใจในการเรยีนตามเป้าหมายทีต่อ้งการเรยีนรู ้

 4.  ผูเ้รยีนจะตอ้งทําบนัทกึผลการแสวงหาความรูใ้นแต่ละคราว ตามหน้าทีท่ี่
รบัผดิชอบงาน  และตรงตามระยะเวลาทีก่ําหนด นําความรูท้ีไ่ดร้บัมาถ่ายทอดในกลุ่มและหอ้งเรยีน  
ใหเ้กดิบรรยากาศของการแสดงความคดิเหน็  การแลกเปลี่ยนความรู ้ และเกดิความประทบัใจใน
ผลงานของตนเอง ซึง่ผูส้อนตอ้งเพิม่เตมิความรูแ้ละชีแ้นะขอ้บกพรอ่งในการศกึษา 
  5.  ใชช้่วงเวลาในตอนทา้ยชัว่โมงใหผู้เ้รยีนไดส้ะทอ้นความคดิเล่าประสบการณ์ 
การเรยีนรู ้ เสนอมมุมองของตนเองถงึจุดออ่น จุดแขง็ในความสามารถทางการเรยีนรู ้ทาํงานไดต้าม
เป้าหมายเพยีงใด  ระบุสิง่ทีต่อ้งการปรบัปรงุและพฒันาต่อไป  

       6.  ผูส้อนเป็นผูก้ํากบักจิกรรมขอ้ 1 – 5  ในช่วงเดอืนแรกของการสอน เมื่อ
ผูเ้รยีนเริม่เขา้ใจบทบาทตนเอง  ผูส้อนจะกระตุน้จูงใจใหผู้เ้รยีนทําดว้ยความสนใจมากขึน้ แนวทาง
การศกึษาคน้ควา้กวา้งขวาง เกดิความรูค้วามเขา้ใจในเน้ือหาดว้ยตนเองมากขึน้ และใหผู้เ้รยีนมสีว่น
ร่วมในการเสนอความคดิเหน็ และดําเนินกระบวนการเรยีนดว้ยตนเองในทีสุ่ด โดยมผีูส้อนเป็นผู้
อาํนวยความสะดวก  เป็นทีป่รกึษา  แนะนําเมือ่ผูเ้รยีนรอ้งขอ 

  4.5.3  แนวทางการจดัการเรยีนการสอนสาํหรบักลุ่มควบคุมเป็นการจดัการเรยีนการ
สอนตามปกตทิีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั มกีารจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเป็น 4 ขัน้ คอื ขัน้นําเขา้สู่
บทเรยีน  ขัน้กจิกรรมการเรยีนการสอน  ขัน้สรุป  และขัน้ประเมนิผล   ขอบเขตของเน้ือหาและ
ชว่งเวลาการเรยีนการสอนดาํเนินเหมอืนกลุ่มทดลอง  

  4.5.4  แบบประเมนิผลการเรยีนในการวจิยั  ประกอบดว้ย 
            1  แบบประเมนิลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเองของผูเ้รยีน 
            2  แบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคม ี
            3  แบบวดัจติวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีน 
            4  แบบวดัความพงึพอใจของผูเ้รยีนในการจดัการเรยีนการสอนตามรปูแบบ 
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ตอนท่ี  5  ประเมินประสิทธิภาพรปูแบบการเรียนการสอน 
 ประเมนิประสทิธภิาพรปูแบบการเรยีนการสอน  ประกอบดว้ยรายละเอยีด ดงัต่อไปน้ี 

5.1 คาํนวณคา่อทิธพิลจากการประเมนิการเรยีนการสอนตามรปูแบบก่อนและหลงัการ 
ทดลองสอน และคะแนนหลงัการทดลองระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุม่ควบคุม (Cohen.  1988 : 66 ;  
Bloom.  1984 : 17; Burns.  2000 : 168 – 169)    

คา่ขนาดของอทิธพิล  =  คา่เฉลีย่ของคะแนนหลงัการทดลอง – คา่เฉลีย่ของคะแนนก่อนการทดลอง 

    
(effect size)

                      
คา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนก่อนการทดลอง

 

คา่ขนาดของอทิธพิล  =  คา่เฉลีย่ของคะแนนกลุ่มทดลอง – คา่เฉลีย่ของคะแนนกลุ่มควบคุม 

    
(effect size)

                
        คา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่มควบคมุ

 

 5.2  เปรยีบเทยีบผลต่างของคะแนนก่อนและหลงัการทดลองระหวา่งกลุ่มทดลองกบักลุ่ม
ควบคุมจากแบบประเมนิลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเองโดยใช ้t – test แบบ independent samples 
 5.3  เปรยีบเทยีบผลต่างของคะแนนก่อนและหลงัการทดลองระหวา่งกลุ่มทดลองกบักลุ่ม
ควบคุมจากแบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคม ีโดยใช ้ t – test แบบ independent samples 
 5.4  เปรยีบเทยีบผลต่างของคะแนนก่อนและหลงัการทดลองระหวา่งกลุ่มทดลองกบักลุ่ม
ควบคุมจากแบบวดัจติวทิยาศาสตร ์โดยใช ้ t – test  แบบ independent samples 

5.5  เปรยีบเทยีบคะแนนก่อนและหลงัการทดลองของผูเ้รยีนในกลุ่มทดลองจากประเมนิ
ลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง โดยใช ้ t – test  แบบ dependent samples 

5.6  เปรยีบเทยีบคะแนนก่อนและหลงัการทดลองของผูเ้รยีนในกลุ่มทดลองจากแบบ 
ทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคม ีโดยใช ้ t – test  แบบ dependent samples 

5.7  เปรยีบเทยีบคะแนนก่อนและหลงัการทดลองของผูเ้รยีนในกลุ่มทดลองจากแบบวดัจติ
วทิยาศาสตร ์ โดยใช ้ t – test  แบบ dependent samples 

5.8  คาํนวณคา่ความพงึพอใจของผูเ้รยีนในการจดัการเรยีนการสอนตามรปูแบบของกลุ่ม
ทดลอง โดยใชค้า่เฉลีย่  และคา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 5.9  เปรยีบเทยีบระดบัของทกัษะพืน้ฐานการเรยีนรูแ้ละกระบวนการเรยีนรูท้ีม่ต่ีอลกัษณะ
การเรยีนรูแ้บบนําตนเองของผูเ้รยีน โดยใช ้Two way ANOVA  แบบ 2 x 2 Factorial Design  

 

 ในการวจิยัน้ี เพือ่เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคา่เฉลีย่ของคะแนน 2 คา่  ดว้ยการ
ทดสอบคา่ท ี(t – test)  ซึง่คา่ทีค่าํนวณไดส้ามารถตอบคาํถามไดว้า่ “คา่เฉลีย่ของคะแนนทัง้สองคา่

น้ีแตกต่างกนัหรอืไม ่ณ ระดบันยัสาํคญั (α) ตามทีก่าํหนด”  แต่ยงัไมส่ามารถหาคา่ปรมิาณความ 
สมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรไดว้า่ ความแตกต่างนัน้มมีากพอทีถ่อืวา่ ผลทีไ่ดจ้ากการเปลีย่นแปลงของ
การจดักระทาํนัน้ มปีระสทิธภิาพมากพอในการนําไปปฏบิตัต่ิอไปอยา่งคุม้คา่  ผูว้จิยัจงึไดก้าํหนดให้
ประเมนิประสทิธภิาพของรปูแบบการเรยีนการสอนแบบนําตนเอง โดยการวดัคา่ผลการจดักระทาํ
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ตามการวจิยัดว้ยคา่ขนาดอทิธพิล (effect size) ควบคูก่บัการทดสอบคา่ท ี  และนอกจากน้ี กลุ่ม
ทดลองซึง่ไดร้บัการจดักระทาํตามการทดลองกน่็าจะเกดิผลดกีวา่กลุ่มควบคุมทีไ่มไ่ดร้บัการจดั
กระทาํ  ผูว้จิยัจงึไดเ้ปรยีบเทยีบความแตกต่างหลงัการทดลองของคะแนนระหวา่งกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม  และเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหวา่งคะแนนก่อนและหลงัการทดลองของกลุ่ม
ทดลองซึง่เป็นคะแนนการพฒันาการของกลุ่มทดลอง โดยเทยีบกบัพฒันาการของกลุ่มควบคุมซึง่ถอื
เป็นเกณฑป์กต ิในการประเมนิลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง   ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคม ี    
และจติวทิยาศาสตร ์ 
 

ตอนท่ี  6  ปรบัปรงุรปูแบบการเรียนการสอน 
 ผูว้จิยันําผลของการประเมนิในขัน้ตอนที ่5  และขอ้สงัเกตจากการดําเนินงานในขัน้การ
ทดลอง  ตลอดจนแนวทางการคน้ควา้เพิม่เตมิมาปรบัปรงุรปูแบบการเรยีนการสอน   
  

 สามารถสรปุขัน้ตอนการพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนวชิาเคมทีีเ่น้นกระบวนการเรยีนรู้
แบบนําตนเองทัง้ 6 ตอน ตามวธิกีาร  จุดประสงค ์ แหล่งขอ้มลู / เครือ่งมอื ไดด้งัภาพประกอบ 3   
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การดาํเนินการ                   วธิกีาร                               จดุประสงค ์                  แหลง่ขอ้มลู / เครือ่งมอื  
 

ตอนที ่1          1.1 วเิคราะหเ์อกสาร                       -เพือ่กาํหนดองคป์ระกอบ  
ศกึษาเอกสาร      งานวจิยัทีเ่กีย่วกบัการ               กระบวนการ  ขัน้ตอนของ     
                      เรยีนรูแ้บบนําตนเอง(SDL)              ผูเ้รยีนใหเ้กดิลกัษณะการ 
                                                                     เรยีนรูS้DLและเน้ือหาเคม ี
 
                                                                                                     
 
 
 

  
 
 
                                     

 
 
ตอนที ่2       
สรา้งกรอบ 
แนวคดิ 
รปูแบบ                                                                                           
 
 
                                                                                                     
   
 
 
 
 
ตอนที ่3 

สรา้งเครือ่งมอื 
และตรวจสอบ                                                                                   
 
 
                                                           
                                                                                                     
 

       
 

 

 
- เอกสาร  ตาํรา 
งานวจิยัทีเ่กีย่วกบั
SDL การสอนเคม ี 
เทคนิคการสอน  
การตรวจวนิิจฉยั
การประเมนิผล  
การวจิยั  สถติเิพือ่
การวจิยั 

1.2 วเิคราะหแ์นวคดิ  
ทฤษฎเีกีย่วกบัการจดั 
การเรยีนการสอนแบบ 
SDLและการสอนเคม ี 

- เพือ่ออกแบบกระบวน  
 การเรยีนการสอนแบบ 
SDL  ในวชิาเคม ี

1.3 ศกึษาวธิวีจิยัเชงิ
ทดลอง การสรา้ง
เครือ่งมอืและประเมนิ

่

- สรา้งเครือ่งมอื
ประเมนิผลการเรยีนรู้
และการวจิยั 

แนวทางการจดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนเกิดลกัษณะการเรียนรู้แบบ SDL 

2.1 สงัเคราะหก์ระบวน 
การเรยีนรูแ้บบ SDL 
กบัการเรยีนการสอน
วชิาหลกัเคม ี1 

- กาํหนดรปูแบบการ
เรยีนการสอนวชิาเคมทีี่
เน้นกระบวนการเรยีนรู้
แบบนําตนเอง (SDL) 

- เอกสาร ตาํรา  
งานวจิยัจาก
ขัน้ตอนที ่1 

- ผูเ้ชีย่วชาญพจิารณา
รปูแบบการเรยีนการ
สอนตามกรอบแนวคดิ 

- ตรวจสอบประเมนิ
ความเทีย่งตรงเชงิ
เน้ือหาของรปูแบบฯ 
ตามกรอบ 

- ผูเ้ชีย่วชาญ 7 คน  
  หลกัสตูรการสอน    
  การวดัประเมนิผล   
  และการสอนเคม ี 

รปูแบบการเรยีนการสอน ฯ ตามกรอบแนวคดิ 

3.1 แผนการสอน 
- วเิคราะหเ์น้ือหาวชิา
หลกัเคม ี1  จดัทาํรา่ง
แผนการสอน 2 ชุด 

- ผูเ้ชีย่วชาญพจิารณา
ความสอดคลอ้งของรา่ง
แผนการสอน 

- สรา้งแผนการสอนและ
สือ่ประกอบการเรยีน
การสอนในการนํา
รปูแบบฯ ไปใช ้

- เพือ่ตรวจสอบยนืยนั
ความสอดคลอ้งของ
แผนการสอนกบั รปู
แบบฯ 

- คูม่อืการเรยีนการ
สอนวชิาหลกัเคม ี1  

เอกสารประกอบ 
การเรยีนการสอน   

- ผูเ้ชีย่วชาญ 5 คน  
  หลกัสตูรการสอน   
  การวดัประเมนิผล   
  และการสอนเคม ี 
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การดาํเนินการ                   วธิกีาร                               จดุประสงค ์                  แหลง่ขอ้มลู / เครือ่งมอื  
 
ตอนที ่3 
สรา้งเครือ่งมอื 
และตรวจสอบ                                                                                   
 (ต่อ) 
 
 
                                                                                                    
   
 
 
                                                                                                    
   
 
 
 
                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                   
                                                                                                    
 
 
                                                           
                                                                                                    

 
 

- นําเครือ่งมอืไปทดลอง
ใชนํ้ารอ่งกบันกัศกึษา 
 

- นกัศกึษาแผนก
อาหารฯ ปี 2/2548  

3.2 แบบวดัทกัษะ
พืน้ฐานการเรยีนรู ้
- วเิคราะหท์กัษะทีจ่าํ 
เป็นในการเรยีนรู ้SDL 
วธิกีารเรยีนของผูเ้รยีน  

- สรา้งแบบวดัทกัษะ
พืน้ฐานการเรยีนรูด้า้น
การอ่าน คดิวเิคราะห ์ 
เขยีน  

- แบบสอบถาม
วธิกีารเรยีน  ความ
มุง่หวงั ปญัหา 

- แบบวดัทกัษะอ่าน 
คดิวเิคราะห ์ เขยีน 

- ผูเ้ชีย่วชาญพจิารณา 
ความสอดคลอ้ง 

- เพือ่ตรวจสอบความ
สอดคลอ้ง 

- ผูเ้ชีย่วชาญ 6 คน  
  

3.3 แบบประเมนิลกัษณะ
การเรยีนรูแ้บบ  SDL 
- นําแบบวดัความพรอ้ม
ของกกูลเิอลมโินมาปรบั
ใชก้บักลุม่ตวัอยา่ง 

- เพือ่ประเมนิความ
พรอ้มของผูเ้รยีนในการ
เป็นผูเ้รยีนรูแ้บบ SDL 

- แบบวดัความ
พรอ้มของ 
กกูลเิอลมโิน 

- ผูเ้ชีย่วชาญพจิารณา 
ความสอดคลอ้งกบั
รปแบบฯ 

- เพือ่ตรวจสอบยนืยนัฯ 
สอดคลอ้งกบัรปูแบบฯ 
 

- ผูเ้ชีย่วชาญ 7 คน  
 ชุดรปูแบบฯ 
 

3.4 แบบทดสอบผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนวชิาหลกัเคม ี1  
3.5 แบบวดัจติ 
วทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีน 
3.6 แบบวดัความพงึ
พอใจในการจดัการเรยีน
การสอน 
- วเิคราะหแ์ละสรา้ง
แบบทดสอบ แบบวดั 
ตามวตัถุประสงค ์

- เพือ่ทดสอบความรู้
วชิาหลกัเคม ี1 
- เพือ่วดัจติวทิยาศาสตร์
ของผูเ้รยีน 
- เพือ่สาํรวจความพงึ
พอใจของผูเ้รยีน 

- ผูเ้ชีย่วชาญ 6 คน  
    
 

- หาคา่ p, r  ของ
แบบทดสอบ  หาคา่
ความเชื่อมัน่ 

- หลกัสตูรรายวชิา 
- นิยามศพัทจ์ติ
วทิยาศาสตร ์
- เอกสาร งานวจิยั  
การสรา้งเครือ่งมอื 

- ผูเ้ชีย่วชาญพจิารณา 
ความสอดคลอ้ง 
 

- เพือ่ตรวจสอบความ
ตรงเชงิเน้ือหา และ
โครงสรา้ง ดว้ยคา่ดชันี
ความสอดคลอ้ง 
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การดาํเนินการ                   วธิกีาร                               จดุประสงค ์                  แหลง่ขอ้มลู / เครือ่งมอื  
 
 
 
 
ตอนที ่4 
การทดลอง 

 
                                                                                                  
 

 
 
 
 
 
ตอนที ่5 
การประเมนิ 
ประสทิธภิาพ 
                                                                                                  
   

 
 

 
 
ขัน้ตอนที ่6 
ปรบัปรงุ                                                                                          
รปูแบบฯ 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3   ขัน้ตอนการพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนทีเ่น้น 
กระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง 

- นํารปูแบบการเรยีน 
การสอน ไปทดลองใช้
กบักลุม่ตวัอยา่งทีเ่ป็น
กลุม่ทดลอง  และกลุม่
ควบคุม 

- เพือ่หาประสทิธภิาพ
ของรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ 

- นกัศกึษาสาขา 
วชิาอาหารและ
โภชนาการชัน้ปีที1่ 
ม.เทคโนโลยรีาช 
มงคลกรงุเทพ  
พระนครใต ้จาํนวน 
60 คน 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั : แผนการสอน/เอกสารประกอบการสอน/สือ่       
                                 แบบทดสอบ แบบวดั  แบบประเมนิ 

รปูแบบการเรยีนการสอนทีผ่า่นการทดลองใชจ้รงิ 
การประเมนิความเหมาะสม  ความสอดคลอ้ง และความเป็นไปได ้

- วเิคราะหป์ระสทิธภิาพ
รปูแบบการเรยีนการ
สอนโดยการ
เปรยีบเทยีบคะแนนของ
แบบทดสอบ แบบวดั  
และแบบประเมนิ  

- เพือ่นําขอ้มลูทีไ่ดจ้าก
การทดลองมา
ประมวลผล 

- คะแนนจากการ
ทดสอบ  การวดั  การ
ประเมนิ ใน
กระบวนการเรยีนการ
สอนของกลุม่ตวัอยา่ง 

รปูแบบการเรยีนการสอนวชิาเคมทีีเ่น้นกระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง 

- วเิคราะหผ์ลจาก 
คา่สถติมิาปรบัเครือ่งมอื 

- พจิารณาปรบัปรงุ
แกไ้ขรปูแบบการเรยีน

- คา่สถติทิีค่าํนวณได ้
ผลทีไ่ดต้ามการทดลอง 

รปูแบบการเรยีนการสอนวชิาเคมทีีเ่น้นกระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเองที่
ปรบัแกไ้ขพรอ้มเผยแพร ่



บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
 การวจิยัน้ีผูว้จิยัไดป้ระมวลผล วเิคราะหข์อ้มลู และนําเสนอเป็น  3  ประเดน็ ดงัต่อไปน้ี 
1.  ผลการประเมนิประสทิธภิาพของรปูแบบการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง  

2.  การเปรยีบเทยีบระดบัของทกัษะพืน้ฐานการเรยีนรู ้ และกระบวนการเรยีนรูท้ีม่ต่ีอลกัษณะการ 
    เรยีนรูแ้บบนําตนเองของผูเ้รยีนกลุ่มทดลอง    

3.  บนัทกึผลการทดลองใชร้ปูแบบการเรยีนการสอน 
 
 

1.  ผลการประเมินประสิทธิภาพของรปูแบบการเรียนรู้แบบนําตนเอง  

 ผูว้จิยัไดป้ระเมนิประสทิธภิาพของรูปแบบการเรยีนการสอนวชิาเคมทีี่เน้นกระบวนการ
เรยีนรูแ้บบนําตนเองใน 3 ดา้น คอื ลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
เคม ีและจติวทิยาศาสตร ์ นอกจากน้ี ไดพ้จิารณาความพงึพอใจของผูเ้รยีนในการจดัการเรยีนการ
สอนตามรปูแบบการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง มรีายละเอยีดดงัน้ี   

   

      1.1  ผลการประเมินลกัษณะการเรียนรู้แบบนําตนเอง  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และจิต
วิทยาศาสตร ์ 

พจิารณาจากเกณฑ์ทางสถิติที่คํานวณจากผลต่างของคะแนนก่อนและหลงัการทดลอง
ระหว่างกลุ่มทดลองซึ่งใชร้ปูแบบการเรยีนการสอนทีเ่น้นกระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเองกบักลุ่ม
ควบคุมซึ่งเรยีนตามรูปแบบปกติ    ผลต่างของคะแนนก่อนและหลงัการทดลองของกลุ่มทดลอง 
กาํหนดนยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05    และผลการจดักระทาํทางการวจิยัมคี่าขนาดอทิธพิลไมน้่อย
กวา่ 0.50   ดงัขอ้มลูในตาราง 16 - 18 
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ตาราง 16  การเปรยีบเทยีบลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมแีละ 
    จติวทิยาศาสตร ์ ระหวา่งกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม  จาํแนกตามระดบัทกัษะพืน้ฐานการเรยีนรู ้
      

ประเมนิ
ประสทิธภิาพ 

กลุม่ทกัษะ
พืน้ฐาน 
การเรยีนรู ้

ผลต่างของคะแนน 
ก่อนและหลงั 

S.D. 
กลุม่

ควบคุม 

effect 
size 

ผลต่าง
คะแนนกลุ่ม
ทดลอง-
กลุม่

ควบคุม 

t-test 
กลุม่
ทดลอง 

กลุม่
ควบคุม 

1. ลกัษณะการ
เรยีนรูแ้บบนํา
ตนเอง 

ระดบัตํ่า -0.12 0.07 0.23 -0.83 -0.19  -2.75** 
ดบัสงู 0.15 -0.13 0.20  1.40* 0.28   3.88** 

รวมทัง้กลุ่ม 0.02 -0.03 0.23 0.22 0.05 0.73 
2. ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน
วชิาเคม ี

ระดบัตํ่า 9.83  7.90 6.30 0.31 1.93 0.75 
ระดบัสงู 12.00   11.53 7.07 0.07 0.47 0.32 

รวมทัง้กลุ่ม 10.92  9.72 6.84 0.18 1.20 0.82 

3. จติ
วทิยาศาสตร ์

ระดบัตํ่า -0.11 -0.05 0.31 -0.19 -0.06 -0.88 
ระดบัสงู 0.10 -0.05 0.24   0.63* 0.15   2.09** 

รวมทัง้กลุ่ม -0.00 -0.05 0.27  0.19 0.05 0.87 
 

* effect size > .50 ,    ** p < .05  
 
 จากตาราง  16  การเปรยีบเทยีบคะแนนระหว่างกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุมจากค่าขนาด
อทิธิพล พบว่า  ในภาพรวมไม่เกิดประสทิธิภาพในทุกด้านทัง้ลกัษณะการเรยีนรู้แบบนําตนเอง  
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคม ีและจติวทิยาศาสตร ์ แต่พบประสทิธภิาพเฉพาะกลุ่มทดลองที่มี
พืน้ฐานการเรยีนรูร้ะดบัสงูมคี่าขนาดอทิธพิลมากกว่า .50  ใน 2 ดา้น คอื  ลกัษณะการเรยีนรูแ้บบ
นําตนเอง และจติวทิยาศาสตร ์  เมื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมพบวา่ ในภาพรวมไมม่นียัสาํคญัทางสถติทิุกดา้น  แต่พบวา่ กลุ่มทดลองทีม่ทีกัษะการเรยีนรู้
ระดบัสูงมคีะแนนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ในดา้นลกัษณะการ
เรยีนรูแ้บบนําตนเอง และจติวทิยาศาสตร ์  
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ตาราง 17  การเปรยีบเทยีบลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมแีละ 
    จติวทิยาศาสตรข์องกลุ่มทดลอง  จาํแนกตามระดบัทกัษะพืน้ฐานการเรยีนรู ้ 
 

ประเมนิ
ประสทิธภิาพ 

กลุม่ทกัษะ
พืน้ฐานการ
เรยีนรู ้

 

คะแนนกลุม่ทดลอง 
 

S.D. 
ก่อน
เรยีน 

effect 
size 

ผลต่าง
คะแนน
หลงั-ก่อน 

t-test 
หลงัเรยีน ก่อนเรยีน 

1. ลกัษณะการ
เรยีนรูแ้บบนํา
ตนเอง 

ระดบัตํ่า 3.30 3.42 0.33  -0.36 -0.12 -1.71 
ระดบัสงู 3.61 3.46 0.31  0.48 0.15   2.23** 

รวมทัง้กลุ่ม 3.46 3.44 0.31  0.06 0.02 0.33 
2. ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน
วชิาเคม ี

ระดบัตํ่า 31.93 22.10 5.31  1.85* 9.83   7.41** 
ระดบัสงู 40.47 28.47 6.17  1.94* 12.00   9.39** 

รวมทัง้กลุ่ม 36.20 25.28 6.52  1.67* 10.92 11.77** 

3. จติ
วทิยาศาสตร ์

ระดบัตํ่า 3.42 3.53 0.37 -0.30 -0.11 -1.60 
ระดบัสงู 3.71 3.60 0.36  0.31 0.11   2.27** 

รวมทัง้กลุ่ม 3.56 3.57 0.36 -0.03 -0.01 -0.08 
 

* effect size > .50 ,    ** p < .05  
 

 จากตาราง  17   การเปรยีบเทยีบคะแนนก่อนและหลงัการทดลองของกลุ่มทดลองจากค่า
ขนาดอทิธพิลมากกวา่ .50  พบวา่ เกดิประสทิธภิาพเพยีงดา้นเดยีวคอื ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
เคม ี ทัง้ในภาพรวมและกลุ่มทีม่ทีกัษะพืน้ฐานต่างกนั   เมื่อทดสอบนัยสําคญัทางสถติที่ระดบั .05  
พบว่า มนียัสาํคญัทางสถติทิัง้ 3 ดา้น  โดยดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคม ีพบทัง้ในภาพรวม
และกลุ่มที่มทีกัษะพื้นฐานต่างกนั ส่วนด้านลกัษณะการเรยีนรู้แบบนําตนเอง และด้านจิตวิทยา
ศาสตรพ์บความแตกต่างของคะแนนเฉพาะกลุ่มทีม่ทีกัษะการเรยีนรูร้ะดบัสงูเทา่นัน้    
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ตาราง  18  สรปุการเปรยีบเทยีบลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคม ี
    และจติวทิยาศาสตร ์ จาํแนกตามคะแนนทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ  และระดบัทกัษะพืน้ฐานการเรยีนรู ้
    ของผูเ้รยีน    
 

ประเมนิ
ประสทิธภิาพ 

กลุม่ทกัษะ
พืน้ฐานการ
เรยีนรู ้

เปรยีบเทยีบระหวา่งผลต่าง
คะแนนของกลุ่มทดลองกบั 

กลุ่มควบคุม 

เปรยีบเทยีบระหวา่งก่อนกบั
หลงัการทดลองของ 

กลุ่มทดลอง 
effect size t-test effect size t-test 

1. ลกัษณะการ
เรยีนรูแ้บบนํา
ตนเอง 

ระดบัตํ่า -0.83  -2.75**  -0.36 -1.71 
ระดบัสงู   1.40*   3.88**   0.48   2.23** 

รวมทัง้กลุ่ม 0.22 0.73   0.06 0.33 
2. ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนวชิา
เคม ี

ระดบัตํ่า 0.31 0.75   1.85*   7.41** 
ระดบัสงู 0.07 0.32   1.94*   9.39** 

รวมทัง้กลุ่ม 0.18 0.82   1.67*  11.77** 

3. จติ
วทิยาศาสตร ์

ระดบัตํ่า -0.19 -0.88 -0.30 -1.60 
ระดบัสงู   0.63*   2.09**   0.31   2.27** 

รวมทัง้กลุ่ม  0.19 0.87 -0.03 -0.08 
 

* effect size > .50  ,    ** p < .05  
  

 จากตาราง 18  การเปรยีบเทยีบคะแนนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และคะแนน
ก่อนและหลงัการทดลองของกลุ่มทดลองไดค้่าขนาดอทิธพิลมากกว่า .50  สรุปไดว้่า  รูปแบบการ
เรยีนการสอนเกดิประสทิธภิาพต่อผูเ้รยีนในดา้นลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง ผลสมัฤทธิท์าง 
การเรยีนวชิาเคม ีและจติวทิยาศาสตร ์แตกต่างกนัขึน้กบัการเปรยีบเทยีบผลต่างของคะแนน ดงัน้ี 
 1.  ดา้นลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง และจติวทิยาศาสตร ์เกดิประสทิธภิาพกบัผูเ้รยีน
กลุ่มทดลองที่มทีกัษะการเรยีนรู้ระดบัสูงเท่านัน้เมื่อเปรยีบเทยีบผลต่างของคะแนนระหว่างกลุ่ม
ทดลองกบักลุ่มควบคุม  
 2.  ดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมเีกดิประสทิธภิาพกบักลุ่มทดลองทัง้ในภาพรวม
และกลุ่มทีม่ทีกัษะพืน้ฐานต่างกนั เมื่อเปรยีบเทยีบผลต่างของคะแนนก่อนและหลงัการทดลองของ
ผูเ้รยีนกลุ่มทดลอง   
 

 การเปรยีบเทียบความแตกต่างของคะแนนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  และ
คะแนนก่อนและหลงัการทดลองของกลุ่มทดลอง เมือ่ทดสอบนยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 สรุปไดว้่า   
มคีวามแตกต่างของคะแนนเหมอืนกบัการพจิารณาประสทิธภิาพของรูปแบบจากค่าขนาดอทิธพิล 
กล่าวคอื  ดา้นลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง และจติวทิยาศาสตร ์ไม่พบนัยสําคญัในภาพรวม 
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แต่กลุ่มทดลองทีม่ทีกัษะการเรยีนรูร้ะดบัสูงมคีะแนนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิ
และยงัพบเพิม่เตมิว่า คะแนนหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมนียัสาํคญัอกีดว้ย  ซึง่ไม่
เป็นไปตามเกณฑเ์มื่อพจิารณาดว้ยค่าขนาดอทิธพิล   สว่นดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคม ีทัง้
ในภาพรวมและกลุ่มทดลองที่มีทกัษะการเรียนรู้ต่างกันมีคะแนนหลังการทดลองสูงขึ้นอย่างมี
นยัสาํคญั แต่เมือ่เปรยีบเทยีบกบักลุ่มควบคุมไมพ่บนยัสาํคญัทางสถติ ิ   
    

 จะเหน็ไดว้่า ผลการทดลองส่งผลต่อกลุ่มทดลองทีม่ทีกัษะการเรยีนรูร้ะดบัสูง  จงึควรได้
พจิารณารายละเอยีดถงึองคป์ระกอบของลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง และองคป์ระกอบของจติ
วทิยาศาสตร ์เพือ่ศกึษารายละเอยีดดงัจะนําเสนอต่อไปน้ี     
 

1. ลกัษณะการเรียนรู้แบบนําตนเอง   
กลุ่มทดลองมคีวามแตกต่างกนัตามองคป์ระกอบ 8 ดา้น ดงัรายละเอยีดในตาราง 19  

 

ตาราง 19   การเปรยีบเทยีบการประเมนิลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง จาํแนกตามองคป์ระกอบ 
    กลุ่มทีม่ทีกัษะพืน้ฐานการเรยีนรู ้ และคะแนนการเปรยีบเทยีบต่างกนั  
   

ลกัษณะการเรยีนรู ้
แบบนําตนเอง 

ผลการทดสอบคา่ท ี(t-test) 
ผลต่างคะแนนระหวา่งกลุ่ม
ทดลองกบักลุม่ควบคุม 

ผลต่างคะแนนก่อนกบัหลงั 
การทดลองของกลุ่มทดลอง 

กลุ่มตํ่า กลุ่มสงู ภาพรวม กลุ่มตํ่า กลุ่มสงู ภาพรวม 
1. การเปิดโอกาสต่อการเรยีนรู ้ 1.50 1.68 2.29*  2.53* 1.00 2.32* 
2. การมมีโนทศัน์ของตนเองใน
การเป็นผูเ้รยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ 

-1.94* 2.41* -0.00 -2.09* 1.08 -0.29 

3. การมคีวามคดิรเิริม่และมี
อสิระในการเรยีนรู ้

-0.72 1.45 0.24 -0.19 0.48 0.11 

4. การยอมรบัในสิง่ทีเ่กดิขึน้
จากการเรยีนรูข้องตนเอง 

-0.83 2.02* 0.18 -1.00 2.01* 0.69 

5. ความรกัในการเรยีน -4.23* 0.35 -2.37*  -2.22* 0.63 -1.01 
6. ความคดิสรา้งสรรค ์ -0.44  1.90* 0.88 -1.73 1.47 -0.45 
7. การมองอนาคตในแงด่ ี -0.80  3.34* 1.66 -1.32  3.11* 0.85 
8. ความสามารถในการใช้
ทกัษะพืน้ฐานทางการเรยีนและ
ทกัษะการแกป้ญัหา 

-0.80 1.67 0.62 -2.19* 1.09 -0.59 

รวมทัง้ฉบบั -2.75*  3.88* 0.73 -1.71  2.23* 0.33 

*  p < .05 
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 จากตาราง 19  การประเมนิลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเองตามองคป์ระกอบทัง้ 8 ดา้น 
พบว่า กลุ่มทดลองเกดิประสทิธผิลดา้นลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง 5 ดา้น คอื การเปิดโอกาส
ต่อการเรยีนรู ้ การมมีโนทศัน์ของตนเองในการเป็นผูเ้รยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ  การยอมรบัในสิง่ที่
เกดิขึน้จากการเรยีนรูข้องตนเอง  ความคดิสรา้งสรรค ์  และการมองอนาคตในแงด่ ี ซึง่แต่ละดา้น
เกดิผลกบักลุ่มทดลองแตกต่างกนั ดงัน้ี   
     1.1  กลุ่มทดลองทีม่ทีกัษะพืน้ฐานการเรยีนรูร้ะดบัสงูมคีวามแตกต่างของลกัษณะการ
เรยีนรูแ้บบนําตนเองอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทีร่ะดบั.05  ในภาพรวมของทุกดา้น เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนกบักลุ่มควบคุมและคะแนนหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง  และองค์ประกอบที่มี
นยัสาํคญัทางสถติ ิคอื ดา้นการยอมรบัในสิง่ทีเ่กดิขึน้จากการเรยีนรูข้องตนเอง และการมองอนาคต
ในแง่ด ี   ส่วนด้านการมมีโนทศัน์ของตนเองในการเป็นผูเ้รยีนที่มปีระสทิธภิาพ  และความคดิ
สรา้งสรรค ์มคีวามแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญักบักลุ่มควบคุมเทา่นัน้ 
                1.2  กลุ่มทดลองทีม่ทีกัษะพืน้ฐานการเรยีนรูร้ะดบัตํ่ามคีวามแตกต่างของลกัษณะการ
เรยีนรูแ้บบนําตนเองอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05  เพยีงดา้นเดยีวคอื การเปิดโอกาสต่อการ
เรยีนรู ้ เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง  และในทางกลบักนัพบว่า 
กลุ่มน้ีมคีะแนนตํ่ากว่ากลุ่มควบคุมและลดลงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัคะแนนก่อนการทดลองอยู่ 2 ดา้น 
คือ  การมีมโนทัศน์ของตนเองในการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ  และความรักในการเรียน  
นอกจากน้ี กลุ่มน้ียังมีคะแนนที่ลดลงในภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม  และด้าน
ความสามารถในการใช้ทกัษะพื้นฐานทางการเรียนและทกัษะการแก้ปญัหามีคะแนนลดลงเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัคะแนนก่อนการทดลอง 
 1.3  เมื่อพจิารณาในภาพรวมพบว่า กลุ่มทดลองเกดิประสทิธผิลดา้นลกัษณะการ
เรยีนรูแ้บบนําตนเองอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  เพยีงดา้นเดยีวคอื  การเปิดโอกาสต่อ
การเรยีนรู้ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนกบักลุ่มควบคุมและคะแนนหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง  และมคีะแนนตํ่ากวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติใินดา้นความรกัในการเรยีน 

 

2. จิตวิทยาศาสตรข์องผูเ้รียน   
กลุ่มทดลองมคีวามแตกต่างกนัตามองคป์ระกอบ 9 ดา้น ดงัรายละเอยีดในตาราง 20  
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ตาราง 20  การเปรยีบเทยีบการประเมนิจติวทิยาศาสตร ์จาํแนกตามองคป์ระกอบ กลุ่มทีม่ทีกัษะ 
    พืน้ฐานการเรยีนรู ้และคะแนนการเปรยีบเทยีบต่างกนั  
   

จติวทิยาศาสตร ์

ผลการทดสอบคา่ท ี(t-test) 
ผลต่างคะแนนระหวา่งกลุ่ม
ทดลองกบักลุม่ควบคุม 

ผลต่างคะแนนก่อนกบัหลงั 
การทดลองของกลุ่มทดลอง 

กลุ่มตํ่า กลุ่มสงู ภาพรวม กลุ่มตํ่า กลุ่มสงู ภาพรวม 
1. ความสนใจใฝรู่ ้  -2.14* -0.00 -1.45  -2.68* 1.26 -1.53 
2. ความรบัผดิชอบ -0.71  4.00* 1.37  -1.80*  4.41* 0.53 
3. ยอมรบัเมือ่มปีระจกัษ์พยาน 
หรอืเหตุผลทีเ่พยีงพอ 

1.51 1.05 1.85* -0.41 0.19 -0.28 

4. การแสดงความคดิเหน็และ 
ใจกวา้งยอมรบัฟงัคนอื่น 

1.78* 1.78* 2.41* 0.09 0.45 0.36 

5. ทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นอยา่ง 
สรา้งสรรค ์

-0.10 1.02 0.56 0.34 0.97 0.91 

6. เหน็คุณคา่และประโยชน์ของ 
เคมใีนชวีติประจาํวนัและวชิาชพี 

-0.61 0.36 -0.12 -3.60* 0.56 -0.99 

7. เรยีนและเขา้รว่มกจิกรรมเคม ี
อยา่งสนุกสนาน 

-1.80* -2.03* -2.63* -0.72 -0.44 -0.84 

8. ตระหนกัในคุณ/โทษของการใช ้
เทคโนโลย ี

0.64 1.54 1.41 1.24 1.45 1.94* 

9. เหน็ดว้ยกบัการคดิและปฏบิตัิ
ตามวธิกีารทางวทิยาศาสตร ์

-0.17 1.17 0.61 -0,19 0.77 0.36 

รวมทัง้ฉบบั -0.88  2.09* 0.87 -1.60  2.27* -0.81 

*  p < .05 
 

  จากตาราง  20  การประเมนิจติวทิยาศาสตรต์ามองคป์ระกอบทัง้ 9 ดา้น พบว่า กลุ่ม
ทดลองเกดิประสทิธผิลดา้นจติวทิยาศาสตร ์4 ดา้น คอื  ความรบัผดิชอบ  ยอมรบัเมื่อมปีระจกัษ์
พยานหรอืเหตุผลทีเ่พยีงพอ  การแสดงความคดิเหน็และใจกวา้งยอมรบัฟงัคนอื่น และตระหนกัใน
คณุ/โทษของการใชเ้ทคโนโลย ี แต่พบวา่ แต่ละดา้นเกดิผลกบักลุ่มทดลองแตกต่างกนั ดงัน้ี   
     1.1  กลุ่มทดลองทีม่ทีกัษะพืน้ฐานการเรยีนรูร้ะดบัสงู มคีวามแตกต่างของจติวทิยา
ศาสตรอ์ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทีร่ะดบั .05  ในภาพรวมของทุกดา้น เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนกบั
กลุ่มควบคุมและคะแนนหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง   และองคป์ระกอบทีม่นียัสาํคญัทาง
สถิติ คอื ด้านความรบัผดิชอบ   ส่วนด้านการแสดงความคดิเหน็และใจกว้างยอมรบัฟงัคนอื่น มี
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ความแตกต่างอย่างมนีัยสําคญักบักลุ่มควบคุมเท่านัน้ และในทางกลบักนัพบว่า ดา้นเรยีนและเขา้
รว่มกจิกรรมเคมอียา่งสนุกสนานมคีะแนนตํ่ากวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
       1.2  กลุ่มทดลองทีม่ทีกัษะพืน้ฐานการเรยีนรูร้ะดบัตํ่ามคีวามแตกต่างของจติวทิยา
ศาสตรอ์ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05  เพยีงดา้นเดยีวคอื การแสดงความคดิเหน็และใจกวา้ง
ยอมรบัฟงัคนอื่น เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนกบักลุ่มควบคุม  และในทางกลบักนัพบว่า กลุ่มน้ีมคีะแนน
ตํ่ากว่ากลุ่มควบคุมและลดลงเมื่อเปรยีบเทียบกบัคะแนนก่อนการทดลองในด้านความสนใจใฝ่รู ้ 
นอกจากน้ี กลุ่มน้ียงัมีคะแนนตํ่ากว่ากลุ่มควบคุมในด้าน เรียนและเข้าร่วมกิจกรรมเคมีอย่าง
สนุกสนาน  และมีคะแนนตํ่ากว่าก่อนการทดลองในด้านความรบัผิดชอบ และเห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ของเคมใีนชวีติประจาํวนัและวชิาชพีอยา่งมนียัสาํคญั  
 1.3  เมื่อพจิารณาในภาพรวมพบว่า กลุ่มทดลองเกดิประสทิธผิลดา้นจติวทิยาศาสตร์
อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ในดา้นยอมรบัเมื่อมปีระจกัษ์พยานหรอืเหตุผลทีเ่พยีงพอ  
การแสดงความคดิเหน็และใจกวา้งยอมรบัฟงัคนอื่น เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนกบักลุ่มควบคุม  และใน
ดา้นตระหนักในคุณ/โทษของการใชเ้ทคโนโลยเีมื่อเปรยีบเทยีบกบัคะแนนก่อนการทดลอง  และ
ในทางกลบักนัพบวา่ ดา้นเรยีนและเขา้รว่มกจิกรรมเคมอียา่งสนุกสนานมคีะแนนตํ่ากว่ากลุ่มควบคุม 
อย่างมนีัยสําคญั ซึ่งการประเมนิดา้นน้ีพบว่า ไม่เกดิประสทิธผิลต่อผูเ้รยีนกลุ่มทดลองทุกกลุ่มและ
ภาพรวมดว้ย  
  

      1.2   ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนกลุ่มทดลองในการจดัการเรียนการสอน
ตามรปูแบบการเรียนรู้แบบนําตนเอง 
 หลงัการทดลองผู้วจิยัได้ประเมนิความพงึพอใจของผู้เรยีนกลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบการ
เรยีนการสอนแบบนําตนเองโดยประเมนิ 4 ดา้น คอื  ดา้นผูส้อน  ดา้นกระบวนการเรยีนรู ้ ดา้น
ผูเ้รยีน และดา้นการสนบัสนุนแหล่งการเรยีนรู ้ ผลการประเมนิดงัตาราง  21 
 

ตาราง  21  การประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนกลุ่มทดลองในการจดัการเรยีนการสอนตาม 
    รปูแบบการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง 

 

ประเดน็การประเมนิ X  S.D. ระดบัความพงึพอใจ 
ด้านผูส้อน 
 

1.  เปิดโอกาสใหท้า่นไดเ้รยีนรูต้ามความสนใจ 

3.71 
 

3.77 

0.64 
 

0.90 

มาก 
 

มาก 
2.  รบัฟงัความคดิเหน็ของทา่นในการเสนอวธิกีารเรยีน 3.57 0.90 มาก 
3.  ไดอ้ธบิายใหท้า่นเขา้ใจวธิกีารเรยีนการสอนทีเ่น้นให ้
ทา่นเป็นผูร้เิริม่การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

3.57 0.90 มาก 

4.  ยกตวัอยา่งเน้ือหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติประจาํวนั ทาํให ้
ทา่นเขา้ใจเรือ่งทีเ่รยีนไดง้า่ยขึน้ 

3.80 0.76 มาก 
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ตาราง  21  (ต่อ) 
 

ประเดน็การประเมนิ X  S.D. ระดบัความพงึพอใจ 
5.  ใหท้า่นมสีว่นรว่มในการกาํหนดเกณฑก์ารประเมนิ 3.70 0.75 มาก 
6.  ใหเ้วลาแกท่า่นในการเขา้พบขอคาํปรกึษาแนะนํา 3.70 0.70 มาก 
7.  ใหค้าํปรกึษาแนะนําทีเ่ป็นประโยชน์ในการทีท่า่นจะ  
เรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 

3.87 0.78 มาก 

ด้านกระบวนการเรียนรู้ 
 

8.  การวเิคราะหป์ระโยชน์ของเน้ือหาทีเ่รยีน ทาํใหท้า่น 
เกดิแรงจงูใจในการเรยีน 

3.49 
 

3.60 

0.57 
 

0.77 

ปานกลาง 
 

มาก 

9.  การสาํรวจหวัขอ้เรือ่งทีจ่ะเรยีนลว่งหน้า ทาํใหท้า่นได ้
เลอืกเรยีนเรือ่งทีท่า่นสนใจได ้

3.80 0.81 มาก 

10. การไดฝึ้กอา่นบทความวทิยาศาสตร ์คดิวเิคราะห ์เขยีน
สรปุประเดน็สาํคญัหลาย  ๆครัง้ ทาํใหท้า่นอา่นเขา้ใจไดง้า่ยขึน้ 

3.63 0.72 มาก 

11. การทาํสญัญาการเรยีน ทาํใหท้า่นกาํหนดเป้าหมายสิง่  
ทีจ่ะเรยีน วางแผน และหาแหล่งคน้ควา้ความรูด้ว้ยตนเอง    

3.50 0.73 มาก 

12. การถ่ายทอดความรูใ้นหวัขอ้ทีท่า่นคน้ควา้มาใหเ้พือ่น 
ในกลุ่มเขา้ใจ ทาํใหม้กีารแลกเปลีย่นความรูก้นั 

3.53 0.82 มาก 

13. ทา่นตอ้งประเมนิผลทกุขัน้ตอนของกจิกรรมการเรยีน 3.73 0.87 มาก 
14. การไดแ้ลกเปลีย่นประสบการณ์การเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน  
เป็นการสง่เสรมิใหเ้กดิวธิกีารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

3.57 0.82 มาก 

15. การไดป้ระเมนิผลการเรยีนรูข้องตนเองและของเพือ่น   
ทาํใหท้า่นไดแ้นวทางการพฒันาตนเอง 

3.60 0.86 มาก 

16. ทา่นกาํหนดชว่งเวลาในการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
ไดอ้ยา่งพอเหมาะ 

3.33 0.92 ปานกลาง 

17. บรรยากาศการเรยีนในหอ้งเรยีน ทาํใหท้า่นสนใจอยาก 
จะหาความรูเ้พิม่เตมิดว้ยตนเอง 

2.97 0.85 ปานกลาง 

18. การเรยีนรูร้วมกนัเป็นกลุ่ม ทาํใหท้า่นไดค้วามรูแ้ละ  
เขา้ใจเรือ่งทีเ่รยีนไดง้า่ยขึน้ 

3.17 0.83 ปานกลาง 

ด้านผูเ้รียน 
 

19. ทา่นมอีสิระในการเรยีน และไดเ้รยีนตามความสนใจ 

3.16 
 

3.37 

0.58 
 

0.96 

  ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
20. ทา่นมคีวามสามารถดา้นการอา่น คดิวเิคราะหแ์ละ  
เขยีนมากขึน้ 

3.20 0.76 ปานกลาง 
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ตาราง  21  (ต่อ) 
 

ประเดน็การประเมนิ X  S.D. ระดบัความพงึพอใจ 
21. ทา่นมคีวามรูใ้นวชิาเคมไีดด้ขีึน้จากวธิกีารเรยีนรูด้ว้ย
ตนเอง 

2.83 0.87 ปานกลาง 

22. ทา่นรูส้กึภมูใิจในความสามารถทีเ่รยีนไดด้ว้ยตนเอง 3.13 0.78 ปานกลาง 
23. ทา่นสามารถปฏบิตัไิดต้ามแผนในสญัญาการเรยีน 3.17 0.75 ปานกลาง 
24. ทา่นสามารถรเิริม่เรือ่งทีจ่ะเรยีนไดโ้ดยไมต่อ้งใหใ้ครสัง่ใหท้าํ 3.17 0.79 ปานกลาง 
25. ทา่นพรอ้มทีจ่ะคน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเองทนัท ีเมือ่ม ี
ปญัหาไมเ่ขา้ใจเรือ่งทีเ่รยีน 

3.27 0.83 ปานกลาง 

ด้านการสนับสนุนแหล่งเรียนรู ้
 

26. มกีารจดัแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลายใหท้า่นเลอืกไดต้าม 
ความเหมาะสม เชน่ หอ้งสมุด อนิเตอรเ์น็ต  หอ้งเรยีนรูด้ว้ย 
ตนเอง 

3.43 
 

3.63 

0.73 
 

0.76 

ปานกลาง 
 

มาก 

27. มจีาํนวนหนงัสอืเคมใีนหอ้งสมดุมากพอทีท่า่นจะเรยีนรูไ้ด ้ 3.47 0.97 ปานกลาง 
28. มกีารจดัเตรยีมและเผยแพรร่ายการ สื่อ นวตักรรมต่างๆ 
ทีใ่หบ้รกิารแก่ทา่นเพือ่การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

3.30 0.95 ปานกลาง 

29. มคีวามสะดวกในการใชบ้รกิารยมืสือ่ทางการศกึษา ต่างๆ  3.43 0.73 ปานกลาง 
30. มชีว่งเวลาทีเ่หมาะสมในการใหบ้รกิารแหล่งเรยีนรูท้ี ่
ทา่นจะเขา้ไปคน้ควา้ได ้

3.33 0.84 ปานกลาง 

รวม 3.46 0.54 ปานกลาง 

 
 จากตาราง  21  ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนกลุ่มทดลองในการจดัการเรยีน
การสอนตามรปูแบบการเรยีนรูแ้บบนําตนเองพบว่า  ในภาพรวมมคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง 
( X  = 3.46)  เมือ่พจิารณาการประเมนิแต่ละดา้น มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
   

 1.  ด้านการสอน   ภาพรวมมคีวามพงึพอใจระดบัมาก ( X  = 3.71)   และทุกประเดน็ที่
ประเมนิอยูใ่นระดบัมากทัง้หมด   ประเดน็ทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด คอื ผูส้อนใหค้าํปรกึษาแนะนําทีเ่ป็น
ประโยชน์ในการทีผู่เ้รยีนจะเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ( X  = 3.87)  รองลงมา คอื มกีารยกตวัอยา่งเน้ือหา
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติประจาํวนั ทาํใหผู้เ้รยีนเขา้ใจเรื่องทีเ่รยีนไดง้า่ยขึน้ ( X  = 3.80)   และค่าเฉลีย่
น้อยทีสุ่ดม ี2 ประเดน็เท่ากนั คอื รบัฟงัความคดิเหน็ของผูเ้รยีนในการเสนอวธิกีารเรยีน และได้
อธบิายใหผู้เ้รยีนเขา้ใจวธิกีารเรยีนการสอนทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนเป็นผูร้เิริม่การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ( X  = 
3.57) 
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 2.  ด้านกระบวนการเรียนรู้  ภาพรวมมคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง ( X  = 3.49)   
ซึ่งประเดน็การประเมนิส่วนใหญ่พอใจในระดบัมากไดแ้ก่ การสํารวจหวัขอ้เรื่องที่จะเรยีนล่วงหน้า 
ทาํใหผู้เ้รยีนไดเ้ลอืกเรยีนเรือ่งทีผู่เ้รยีนสนใจไดค้า่เฉลีย่มากทีส่ดุ ( X  = 3.80)  รองลงมา ผูเ้รยีนตอ้ง
ประเมนิผลทุกขัน้ตอนของกจิกรรมการเรยีน ( X  = 3.73)  และ ค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดของระดบัมาก คอื 
การทําสญัญาการเรยีน ทําใหผู้เ้รยีนกําหนดเป้าหมายสิง่ที่จะเรยีน วางแผน และหาแหล่งคน้คว้า
ความรูด้ว้ยตนเอง ( X  = 3.50)  มเีพยีง 3 ประเดน็จาก 11 ประเดน็เท่านัน้ ทีผู่เ้รยีนมคีวามพอใจใน
ระดบัปานกลาง คอื  ผูเ้รยีนกาํหนดช่วงเวลาในการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งพอเหมาะ ( X = 
3.33) การเรยีนรูร้วมกนัเป็นกลุ่ม ทาํใหผู้เ้รยีนไดค้วามรูแ้ละเขา้ใจเรื่องทีเ่รยีนไดง้า่ยขึน้ ( X = 3.17)    
และบรรยากาศการเรยีนในหอ้งเรยีน ทําใหผู้เ้รยีนสนใจอยากจะหาความรูเ้พิม่เตมิดว้ยตนเอง ( X = 
2.97)  ซึง่มคีา่เฉลีย่น้อยทีส่ดุ นบัไดว้า่ ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจในกระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง 
ในหลายประเดน็  แต่ม ี3 ประเดน็ทีต่อ้งปรบัปรงุ 
 3.  ด้านผูเ้รียน  ภาพรวมและทุกประเดน็คาํถามทีป่ระเมนิผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจในระดบั
ปานกลาง ( X  = 3.16)  แสดงว่า ผูเ้รยีนยงัมคีวามรูส้กึไม่พอใจกบัการเรยีนรูด้ว้ยตนเองมากพอ 
ค่าเฉลีย่ทีส่งูสุด คอื  ผูเ้รยีนมอีสิระในการเรยีน และไดเ้รยีนตามความสนใจ ( X  = 3.37)  รองลงมา
ผูเ้รยีนพรอ้มทีจ่ะคน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเองทนัท ี เมื่อมปีญัหาไมเ่ขา้ใจเรื่องทีเ่รยีน ( X  = 3.27)    
และคา่เฉลีย่น้อยทีส่ดุคอื  ผูเ้รยีนมคีวามรูใ้นวชิาเคมไีดด้ขีึน้จากวธิกีารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ( X = 2.83) 
 4.  ด้านการสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้  ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 3.43)  
ทุกประเดน็ทีป่ระเมนิส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง  ยกเวน้ประเดน็เดยีวทีผู่เ้รยีนมคีวามพงึพอใจ
ระดบัมาก คอื  มกีารจดัแหล่งเรยีนรู้ที่หลากหลายให้เลือกได้ตามความเหมาะสม เช่น หอ้งสมุด 
อนิเตอรเ์น็ต หอ้งเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ( X  = 3.63)  รองลงมาเป็นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่  มจีาํนวน
หนงัสอืเคมใีนหอ้งสมุดมากพอทีผู่เ้รยีนจะเรยีนรูไ้ด ้ ( X  = 3.47)  และค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื มกีาร
จดัเตรยีมและเผยแพร่รายการ สื่อ นวตักรรมต่างๆ ทีใ่หบ้รกิารแก่ผูเ้รยีนเพื่อการศกึษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง ( X  = 3.30)     
 
2.  การเปรียบเทียบระดบัของทกัษะพืน้ฐานการเรียนรู้  และกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีต่อ  
     ลกัษณะการเรียนรู้แบบนําตนเองของผูเ้รียนกลุ่มทดลอง    

  

 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนของลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเองของผูเ้รยีนกลุ่มทดลอง
จาํแนกตามระดบัของทกัษะพืน้ฐานการเรยีนรู ้และกระบวนการเรยีนรูต่้างกนั ดงัแสดงในตาราง 22   
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ตาราง  22  เปรยีบเทยีบระดบัของทกัษะพืน้ฐานการเรยีนรู ้ และกระบวนการเรยีนรูท้ีม่ต่ีอลกัษณะ  
    การเรยีนรูแ้บบนําตนเองของผูเ้รยีน 
 

Source  SS df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม  1.107  3 0.369 3.751 .016 
    กระบวนการเรยีนรู ้ 0.302 1 0.302  3.073 .085 
    ระดบัทกัษะพืน้ฐานการเรยีนรู ้ 0.645 1 0.645  6.552* .013 
ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่ง 
    กระบวนการเรยีนรูก้บัระดบั 
    ทกัษะพืน้ฐานการเรยีนรู ้

 
0.160 

 
1 

 
0.160  

 
1.627 

 
.207 

ความคลาดเคลื่อน 5.511 56 0.098  
 

  

ทัง้หมด 6.619 59    

*  p < .05 
  

 จากตาราง  22  จะเหน็ว่า ผูเ้รยีนทีม่รีะดบัทกัษะพืน้ฐานการเรยีนรูต่้างกนัส่งผลต่อ
ลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเองอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ(p = .013)   แต่กระบวนการเรยีนรูท้ี่
แตกต่างกนัระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่ส่งผลต่อลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเองของ
ผูเ้รยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  และไมเ่กดิปฏสิมัพนัธร์ะหว่างระดบัทกัษะพืน้ฐานการ
เรียนรู้กับกระบวนการเรียนรู้  ที่ส่งผลต่อลักษณะการเรียนรู้แบบนําตนเองของผู้เรียนอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   
 

 พจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัทกัษะพืน้ฐานการเรยีนรูแ้ละลกัษณะการเรยีนรูแ้บบ
นําตนเองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมได้จากภาพประกอบ 4   ซึ่งภาพน้ีได้มาจากการ
ประมวลผลขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลอง โดยใชโ้ปรแกรม SPSS version 10   
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ภาพประกอบ 4   แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งระดบัทกัษะพืน้ฐานการเรยีนรู ้และคะแนนลกัษณะการ 
เรยีนรูแ้บบนําตนเองหลงัการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ 

 
 จากภาพประกอบ 4  สรุปไดว้่า ลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเองของกลุ่มทดลองสงูกว่า
กลุ่มควบคุม  สงัเกตไดจ้ากเสน้กราฟกลุ่มทดลองอยู่ในระดบัทีส่งูกว่ากลุ่มควบคุมตลอดแนวโดยไม่
ตดักนั แสดงว่า ไมเ่กดิปฏสิมัพนัธร์ะหว่างระดบัทกัษะพืน้ฐานการเรยีนรูก้บักระบวนการเรยีนรูข้อง
ผู้เรียนที่ส่งผลต่อลกัษณะการเรียนรู้แบบนําตนเอง  นัน่คือ ผู้เรียนทัง้สองกลุ่มไม่ว่าจะมีทกัษะ
พืน้ฐานการเรยีนรูร้ะดบัสงูหรอืตํ่ากไ็มส่ง่ผลต่อลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง  ดงันัน้ ผูเ้รยีนกลุ่ม
ใดกส็ามารถเกดิลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเองได ้  และจากเสน้กราฟยงัพบว่า กลุ่มทดลองทีม่ี
ทกัษะพืน้ฐานการเรยีนรูย้ ิง่สงูขึน้จะมลีกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเองทีส่งูตามไปดว้ย ซึง่แนวโน้มน้ี
กลุ่มทดลองมมีากกว่ากลุ่มควบคุมมาก  นัน่แสดงว่า ในกลุ่มทดลองซึ่งผูเ้รยีนได้รบัการเรยีนการ
สอนตามรูปแบบการเรียนรู้แบบนําตนเองนัน้ผู้มีทกัษะพื้นฐานการเรียนรู้ระดบัสูงจะเกิดผลต่อ
ลกัษณะการเรียนรู้แบบนําตนเองที่สูงขึ้นได้มากกว่ากลุ่มอื่นๆ  จึงควรพฒันาให้ผู้เรยีนมทีกัษะ
พืน้ฐานการเรยีนรูท้ีด่ ี
   
3.  บนัทึกผลการทดลองใช้รปูแบบการเรียนการสอน 
 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการจดัการเรยีนการสอนตามขัน้ตอนของรปูแบบการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง
สาํหรบักลุ่มทดลอง  ระหว่างวนัที ่ 6  มถุินายน  2548  ถงึ วนัที ่ 30  กนัยายน  2548  ทุกวนัพุธ
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คาบที ่5 – 7  สปัดาหล์ะ 3 คาบ คาบละ 50 นาท ีคดิเป็นครัง้ละ 150 นาท ี ในช่วงเวลา 12.45 – 
15.15 น.  รวม 16  ครัง้  (ในภาคเรยีนที ่1  ม ี18 สปัดาห ์ สปัดาหท์ี ่9 และสปัดาหท์ี ่18  ใชจ้ดั
สอบกลางภาคและปลายภาค)  ผลการสอนไดข้อ้สรปุ ดงัน้ี 
 

      3.1  ความคิดเหน็ของนักศึกษาต่อรปูแบบการจดัการเรียนการสอนแบบนําตนเอง  
 จากการสอบถามความคดิเหน็ของผูเ้รยีนกลุ่มทดลอง  ไดข้อ้สรปุ ดงัน้ี     
     

 1.  เจตคตขิองผูเ้รยีนต่อวชิาเคม ี
 ผูเ้รยีนมคีวามเหน็ว่า เคมเีป็นวชิาทีย่าก ไม่ชอบ ยากกบัตวัเอง อ่านไม่เขา้ใจ รูต้วัเองไม่
เก่งเลยไมอ่ยากเรยีน  บา้งอา้งว่าไมเ่คยเรยีนวชิาน้ีมาก่อน  หรอืไมม่พีืน้ ไมรู่ว้่าอะตอมมาจากไหน 
โครงสรา้งสตูรเป็นอย่างไร ทําความเขา้ใจดว้ยตนเองไม่ได ้พยายามเท่าไรกไ็ม่เขา้ใจ บางทเีขา้ใจ
แลว้กล็มื  ตอ้งการใหอ้าจารยส์อนใหง้า่ยๆ  ไมค่ดิวา่สาขาอาหารตอ้งเรยีนเคม ี  
 2.  ความคดิเหน็เกีย่วกบัทกัษะพืน้ฐานการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน   
 ผูเ้รยีนมปีญัหาในการอ่าน ใชเ้วลาอ่านหน้าหน่ึงเกอืบชัว่โมงยงัไมเ่ขา้ใจ  เขา้ใจเรื่องของ
ตนเอง ของคนอื่นกไ็ม่เขา้ใจ เพราะผูเ้รยีนมุ่งแต่จะศกึษาเรื่องของตนเอง โดยไม่ศกึษาเรื่องของคน
อื่น แมอ้าจารยจ์ะอธบิายแลว้ กย็งัมองไม่ออกว่ามาไดอ้ย่างไร  การทีผู่เ้รยีนมพีืน้ฐานความรูไ้ม่
เทา่กนั เกดิความลาํบากในการสือ่สาร 
 3.  ความคดิเหน็ต่อรปูแบบการเรยีนการสอน   ผูเ้รยีนไดแ้สดงความคดิเหน็ทัง้ดา้นบวก
และดา้นลบ มดีงัน้ี 
 -  ตอ้งการใหอ้าจารยส์อนมากขึน้  เพราะเพื่อนบางคนคน้มาแบบไมเ่ขา้ใจ ทาํใหค้นอื่นไม่
เขา้ใจดว้ย  เรยีนแบบกลุ่ม ไมเ่ขา้ใจตอ้งการใหอ้าจารยค์อ่ยๆ สอนไปกบัเพือ่น  รูส้กึเบื่อ เพราะชอบ
ฟงัอาจารยส์อนมากกว่าฟงัเพื่อน แลว้จงึค่อยไปศกึษาเพิม่เตมิ  เพื่อนยงัไม่เขา้ใจด ีทําใหง้ง  และ
พืน้ฐานไมค่อ่ยชอบเคมอียูแ่ลว้    
 - การเรยีนรูเ้องไม่เขา้ใจ  ไม่ไดจ้บสายวทิยาศาสตรม์า  เมื่ออธบิายใหเ้พื่อนฟงั เพื่อนจะ
ไมเ่ขา้ใจ  ไดค้วามรูเ้รือ่งโครงสรา้งอะตอม เพราะคน้มาจงึเขา้ใจลกึซึง้มากกวา่เรือ่งอื่น   
 - การทําความเขา้ใจดว้ยตนเองไดแ้ต่นาน  ต้องการใหอ้าจารยส์อน แลว้ถา้ไม่เขา้ใจจะ
กลบัไปคน้ควา้ดว้ยตนเอง เรยีนรูด้ว้ยตนเองบางหวัขอ้ไมเ่ขา้ใจ   
 - ตอ้งการใหอ้าจารยแ์จกเอกสารทุกหวัขอ้ เพื่อจะไดศ้กึษาทาํความเขา้ใจใหถู้กตอ้งยิง่ขึน้   
เมื่อนกัศกึษาไดห้วัขอ้ใดจะสนใจหวัขอ้นัน้ แต่หวัขอ้ของคนอื่นไมรู่เ้รื่องเลย  ขาดความมัน่ใจ ทอ้แท ้
รูส้กึเบื่อ  เกลยีดกบัการเรยีน และกลวัตามไมท่นัเพือ่น 
 - ตอนเขา้กลุ่มเพื่อนอธบิายใหฟ้งั ไม่ค่อยอยากเรยีน  อยากใหอ้าจารยส์อนมากกว่าเขา้
กลุ่ม เพราะคนสว่นมากไมเ่คยเรยีน ทาํใหอ้ธบิายผดิๆ ถูกๆ ไมเ่ขา้ใจ  เรยีนกนัเองไมรู่เ้รือ่ง   
 - อาจารยใ์หว้เิคราะหม์าก ไมเ่ขา้ใจ  ตอ้งใชเ้วลาว่างมากในการหาขอ้มลู ทาํใหไ้มม่เีวลา
ทาํวชิาอื่น และตอ้งทาํงานนอกเวลาเรยีน จงึมเีวลาจาํกดั 
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 - การทําสญัญาการเรยีนช่วยใหป้ระเมนิผลการเรยีน  คอยเตอืนเราตลอดเวลา ทําใหเ้รา
กาํหนดเวลาทาํงานได ้ซึง่จะนําไปใชใ้นการเรยีนต่อไป   
 - ตอ้งการเรยีนตามรูปแบบน้ี แต่ใหค้รมูามบีทบาทมากขึน้ เพราะเพื่อนบางคนไม่สนใจ
เรยีน จะอธบิายใหเ้ราฟงัไมรู่เ้รือ่งเลย  เพื่อนไปศกึษามากไ็มรู่จ้ะอธบิายอยา่งไร เมื่ออาจารยอ์ธบิาย
เพื่อนจะตัง้ใจฟงั และเขา้ใจมากกว่า เพราะอาจารย์จะให้ความรู้เพิม่เติม และรู้ว่าตอนไหนจะให้
ตวัอยา่งทีเ่ขา้ใจ   ตอนทีอ่าจารยส์รปุใหต้อนทา้ย  รูส้กึอยากเรยีนเคมมีากขึน้    
 - ในการเรยีนภาคเรยีนต่อไป ตอ้งการเรยีนรูด้ว้ยตนเองมากขึน้   โดยปฏบิตัติามแผนที่
วางไว ้ ทบทวนหลงัเรยีน  หมัน่ฝึกฝนตนเองอยูเ่สมอ  และมคีวามกระตอืรอืรน้หาความรู ้  
  
        3.2  การสงัเกตพฤติกรรมการเรียน 
 ผูส้อนได้สงัเกตพฤติกรรมของผู้เรยีนในการเขา้กลุ่มเรยีนรู้ร่วมกนั พบว่า  ผู้เรยีนขาด
ความกระตอืรอืรน้  ไม่ค่อยออกความคดิเหน็ ไม่ซกัถาม ฟงัเป็นส่วนใหญ่  การแบ่งกลุ่มประมาณ 
กลุ่มละ 6 คน ไม่มากนัก ผูเ้รยีนน่าจะสนทนากนัไดอ้ย่างทัว่ถงึ  ทัง้น้ีเป็นเพราะผูเ้รยีนอ่านเน้ือหา
เคมไีม่ค่อยเขา้ใจ  หากกลุ่มใดมเีพื่อนจบสายวทิยาศาสตรห์รอืเคยเรยีนวชิาเคมมีาแลว้กจ็ะอธบิาย
ใหเ้พือ่นในกลุ่มฟงัได ้ แต่บางคนกล็มื หรอืเคยเรยีนมาแต่ไมรู่เ้รือ่ง และไมช่อบวชิาเคมอีกีดว้ย   

ขัน้เพิม่พลงัแรงใจ  ผูเ้รยีนไดเ้ขา้ใจผดิคดิวา่การเรยีนตามรปูแบบการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง
นัน้ ผูเ้รยีนจะตอ้งเรยีนดว้ยตนเอง ผูส้อนจะไมส่อนนัน้  เป็นการเขา้ใจผดิ ซึง่ผูส้อนไดอ้ธบิายตัง้แต่
วนัแรกทีป่ฐมนิเทศแลว้วา่ การเรยีนรูแ้บบนําตนเอง ผูส้อนกย็งัสอนอยูแ่ต่ใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มในการ
เรยีนรูม้ากขึน้ เพราะจะทาํใหเ้ขา้ใจไดด้กีว่าการฟงัครอูยา่งเดยีว และผูเ้รยีนจะไดเ้รยีนตามทีผู่เ้รยีน
ต้องการจะเรยีนอกีดว้ย  จงึกําหนดใหผู้เ้รยีนทําใบสํารวจการเรยีนล่วงหน้า เพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้ลอืก
หวัขอ้ของเน้ือหาทีต่นสนใจเรยีน  คํานึงถงึประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการเรยีนในหวัขอ้นัน้ และวางแผน
การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองพรอ้มกบัทําสญัญาการเรยีนเพื่อฝึกวนิัยในตนเอง  ผูส้อนได้ให้
กําลงัใจและการเสรมิแรงดว้ยการใหค้ะแนนพฤตกิรรมการเรยีน งานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ซึง่มสีดัสว่น
มากกว่าคะแนนจากการสอบ  การเพิม่พลงัแรงใจถอืว่ามสี่วนสําคญัในการเปลี่ยนเจตคตแิละเพิม่
ความสนใจเรยีน  ซึง่ผูส้อนไดนํ้าวธิกีารสอนแบบบูรณาการมาใชป้ระกอบ เช่น ใหผู้เ้รยีนเล่นเกม
เรยีนรูก้ารอ่านชื่อสาร  ใหผู้เ้รยีนสรา้งสถานการณ์สมมุตตินเองเป็นธาตุและรวมเป็นโมเลกุลในการ
สร้างและสลายพันธะ  การดูภาพเคลื่อนไหวของอิเล็กตรอนจากสื่อแสดงผ่านทางโปรแกรม
คอมพวิเตอรม์าสอดแทรกแต่ละบทเรยีน  ทาํใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจมากขึน้ได ้
 ขัน้เสรมิสรา้งกลยุทธ ์ผูส้อนไดเ้สรมิการฝึกทกัษะการอ่านและสรุปความสาํคญัของเน้ือหา
สัน้ๆ ก่อนเรยีนทุกครัง้  และใหผู้เ้รยีนประเมนิผลทีอ่่านไดร้ว่มกนัว่าเกดิสาระสาํคญัพอเพยีงหรอืไม ่
ให้คะแนนตนเองตามเกณฑ์  และให้ผู้เรียนสรุปเน้ือหาจากที่ค้นคว้านอกเวลาเรียนซึ่งจะเป็น
หลกัฐานที่ปรากฏในสญัญาการเรยีน ซึ่งใหส้รุปโดยใช ้แผนผงัมโนทศัน์ประกอบดว้ย  นอกจากน้ี 
ผูเ้รยีนขาดทกัษะการอธบิายจงึทาํใหเ้พื่อนไม่ค่อยเขา้ใจสิง่ทีต่นเองพดู  ผูส้อนตอ้งช่วยเสรมิใหโ้ดย
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การตัง้คําถามนําเพื่อให้ผู้เรยีนตอบและขยายเน้ือหาต่อไป   และเน้ือหาตอนที่ยากๆ ผู้สอนจะ
อธบิายนําทางก่อน แลว้จงึแบ่งเน้ือหาใหผู้เ้รยีนตามหวัขอ้ทีผู่เ้รยีนสนใจเลอืกทีจ่ะศกึษาโดยเขา้กลุ่ม  
ในการเรยีนการสอนผูส้อนจะใหผู้เ้รยีนร่วมประเมนิพฤติกรรมของเพื่อนในกลุ่มเพื่อกระตุ้นความ
สนใจมากขึน้ โดยผูเ้รยีนรว่มกนักาํหนดเกณฑก์ารประเมนิ  แลว้หาคา่เฉลีย่ของแต่ละคน 
 ขัน้ฝึกวนิยัในการเรยีน  การทาํใบสญัญาการเรยีนและใบสาํรวจการเรยีน ในช่วงเดอืนแรก 
ผู้สอนต้องชี้แนะวิธีการกรอกข้อมูล และตรวจตราให้ผู้เรียนบันทึกทุกช่อง และให้ส่งตรงเวลา  
หลงัจากนัน้พบว่า ผูเ้รยีนจะเคยชนิทาํเองได ้ แต่ในช่องปญัหา/อุปสรรคและการประเมนิผล ผูเ้รยีน
มกัเขยีนซํ้าแบบเดมิหรอืเวน้วา่งไว ้ ซึง่ผูส้อนตอ้งกระตุน้ใหเ้รยีนเขยีนใหค้รบทุกชอ่งและชดัเจน  
 ผูเ้รยีนในกลุ่มทดลองหลายคนทํางานพเิศษ เลกิงานดกึๆ  ไม่มเีวลาในการคน้ควา้ศกึษา
ดว้ยตนเอง จงึไม่ชอบทีจ่ะคน้ควา้ อ่านบทเรยีนนอกเวลา ต้องการไดร้บัความรูจ้ากผูส้อนโดยตรง    
และกม็บีางคนทีท่ํางานละส่งตวัเองเรยีนหนังสอืมาก่อนจะมคีวามสามารถในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
ไมรู่ส้กึวา่ลาํบากในการคน้ควา้  มคีวามขยนัหมัน่เพยีร และปฏบิตัติามแผนในสญัญาการเรยีนได ้ 

 ขัน้ถ่ายทอดความรู ้  ผูส้อนแจกใบความรูเ้ฉพาะเรื่องทีผู่เ้รยีนสนใจเรยีนเพยีงหวัขอ้เดยีว  
แล้วไปเขา้กลุ่มใหม่ตามกลุ่มที่เรยีนรู้ในเรื่องเดียวกนั  จากนัน้จึงกลบักลุ่มเดิมเพื่อนําความรู้มา
ถ่ายทอดแลกเปลีย่นความรูก้นัจนครบทุกหวัขอ้  ปรากฏว่า เมื่อเรยีนไปได ้2 บท ผูเ้รยีนไดร้อ้งขอ
เอกสารครบทุกหวัขอ้ โดยอา้งว่า เพื่อนอธบิายบางครัง้ไม่เขา้ใจ และจะไดม้ไีวอ้่านเพิม่เตมิ  ผูส้อน
ถอืเป็นโอกาสอนัดทีีผู่เ้รยีนแสดงความสนใจเรยีน  จงึไดป้รบัวธิกีารใหมแ่จกเอกสารครบทุกหวัขอ้ให้
ทุกคน และชกัชวนใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูเ้องทุกหวัขอ้ เพื่อจะไดเ้ขา้ใจเรื่องอยา่งต่อเน่ือง เป็นการกา้วสู่
บทบาทการเป็นผูเ้รยีนรูแ้บบนําตนเองในระยะต่อไป 
 ขัน้สะทอ้นความคดิ  ผูเ้รยีนไม่ค่อยพดู ผูส้อนตอ้งถามนํา กระตุน้ใหผู้เ้รยีนเล่าเหตุการณ์
ในการคน้ควา้หาความรู ้  มเีทคนิคในการหาขอ้มูลอย่างไร  ใชแ้หล่งขอ้มูลจากทีใ่ดบา้ง  มปีญัหา/
อุปสรรคอย่างไร เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบัเพื่อน  พบว่า บางคนค้นคว้าเน้ือหามาอย่างด ี
แหล่งคน้ควา้มทีัง้ทางอนิเทอรเ์นต  ถ่ายเอกสารจากหนังสอื และสรุปจากหนังสอืทีอ่่าน ทําใหเ้ป็น
ตวัอยา่งแก่เพือ่นและเกดิความภมูใิจในผลงาน  สว่นปญัหาทีผู่เ้รยีนกล่าววา่เป็นอุปสรรค ไดแ้ก่ ตอ้ง
ทาํงานพเิศษ   มกีารบา้นมาก จงึไมค่อ่ยมเีวลาคน้ควา้เทา่ทีค่วร  
 ขัน้ประเมนิการเรยีนรู ้ ผูเ้รยีนมกีารประเมนิพฤตกิรรมการเรยีนของตนเองตํ่ากว่าทีเ่พื่อน
ประเมนิให ้ มกีารรวบรวมผลงานจดัทาํแฟ้มสะสมผลงานไดอ้ย่างมรีะเรยีบ และรูจ้กัประเมนิผลการ
เรยีนลงในแบบประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนได ้  
 ผูว้จิยัได้ปรบัแก้ไขการสอนของกลุ่มทดลองตามแนวทางดงักล่าวมาน้ี เป็นคู่มอืการใช้
รปูแบบการเรยีนการสอนทีส่มบรูณ์ ชดัเจนขึน้   

 



บทท่ี  5 
สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวจิยัเรื่อง “การพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนวชิาเคมทีีเ่น้นกระบวนการเรยีนรูแ้บบ

นําตนเองของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร”ี  สรปุสาระสาํคญัของการวจิยัไดด้งัน้ี 
 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพือ่พฒันารปูแบบการเรยีนการสอนวชิาเคมทีีเ่น้นกระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง 
2. เพือ่ศกึษาประสทิธภิาพของรปูแบบการเรยีนการสอนทีเ่น้นกระบวนการเรยีนรูแ้บบนํา 

ตนเองในดา้น ลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเองของผูเ้รยีน  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคม ี และ
จติวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีน  ตลอดจนความพงึพอใจในการจดัการเรยีนการสอน 
 3.  เพือ่ศกึษาผลของทกัษะพืน้ฐานการเรยีนรูแ้ละกระบวนการเรยีนรูท้ีม่ต่ีอลกัษณะการ
เรยีนรูแ้บบนําตนเองของผูเ้รยีน 
 
 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
ผู้วิจยัได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกบัการเรยีนรู้แบบนําตนเอง งานวิจยัที่เกี่ยวข้อง  

วธิกีารวจิยัเชงิทดลอง  การสรา้งเครื่องมอืเพื่อการวจิยั และการประเมนิประสทิธภิาพของเครื่องมอื  
เพื่อนํามาสร้างกรอบแนวคดิรูปแบบการเรยีนการสอนวชิาเคมทีี่เน้นกระบวนการเรยีนรู้แบบนํา
ตนเอง  จากนัน้ใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบประเมนิความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา  ประเมนิความเหมาะสม
และความสอดคล้องของรูปแบบ  จนได้รูปแบบที่พฒันาซึ่งประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน คอื การ
ดาํเนินการก่อนการเรยีน   กระบวนการเรยีนการสอนตามรปูแบบ และการประเมนิผลตามรปูแบบ   

สาํหรบัขัน้ตอนกระบวนการเรยีนการสอนตามรปูแบบทีส่รา้งขึน้ไดก้ําหนดกจิกรรมเป็น 6 
ขัน้ คอื  เพิม่พลงัแรงใจ   เสรมิสรา้งกลยุทธ ์  ปลูกฝงันิสยั  ถ่ายทอดความรู ้  สะทอ้นความคดิ  และ
ประเมนิการเรียนรู้  อีกทัง้มกีารปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมผู้สอนจากผู้มีอํานาจไปสู่ผู้ให้คําปรึกษา 
แนะนํา  สว่นผูเ้รยีนจากผูป้ฏบิตัติามไปสูผู่เ้รยีนรูแ้บบนําตนเอง     
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยัประกอบดว้ย  แผนการสอนหลกัเคม ี1  และสื่อการเรยีนการสอน 
แบบวดัทกัษะพืน้ฐานการเรยีนรู ้และเครือ่งมอืประเมนิประสทิธภิาพรปูแบบการเรยีนการสอน ไดแ้ก่  
แบบประเมนิลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเองซึ่งผูว้จิยัดดัแปลงมาจากแบบวดัความพรอ้มในการ
เรยีนรูแ้บบนําตนเองของกูกลเิอลมโิน (Guglielmino)  แบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคม ี  
แบบวดัจติวทิยาศาสตร ์ซึ่งผูว้จิยัสรา้งขึน้ แลว้ทดลองใชเ้พื่อปรบัแกไ้ขจนไดคุ้ณภาพตามเกณฑ ์
และนํารปูแบบทีพ่ฒันาน้ีไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจนไดผ้ลการวจิยัซึง่สรปุไดด้งัน้ี  
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สรปุผลการศึกษาค้นคว้า 
 ผลการวจิยัไดข้อ้สรปุดงัน้ี 
 1.  การพฒันารปูแบบการเรยีนการสอน ผูเ้ชีย่วชาญเหน็ว่ารปูแบบมคีวามเหมาะสมและ
สอดคลอ้งในระดบัมากทีสุ่ดทุกขัน้ตอน และไดแ้สดงความคดิเหน็ว่า งานวจิยัเรื่องน้ีมกีรอบความคดิ
ทีช่ดัเจนดมีากและทฤษฏทีีร่องรบัสอดคลอ้งกนัด ีสมบรูณ์ดแีลว้  ผูว้จิยัไดนํ้าผลทีไ่ดจ้ากการทดลอง
มาปรบัแกไ้ขรปูแบบอกีครัง้ และจดัทาํชุดเอกสารประกอบการสอนเพือ่ใชใ้นการเรยีนการสอนต่อไป    
 2.  รปูแบบการเรยีนการสอนเกดิประสทิธภิาพต่อผูเ้รยีน  ดว้ยคา่ขนาดอทิธพิลมากกว่า .50  
สรปุไดว้า่ 
   2.1  ดา้นลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง และจติวทิยาศาสตรเ์กดิประสทิธภิาพแก่
ผูเ้รยีนกลุ่มทดลองทีม่ทีกัษะการเรยีนรูร้ะดบัสงู  เมื่อใชก้ารเปรยีบเทยีบผลต่างของคะแนนระหว่าง
กลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม  
   2.2  ดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมเีกดิประสทิธภิาพแก่กลุ่มทดลองทัง้ในภาพรวม
และกลุ่มทดลองทีม่ทีกัษะพืน้ฐานต่างกนั เมือ่ใชก้ารเปรยีบเทยีบผลต่างของคะแนนก่อนและหลงัการ
ทดลองของผูเ้รยีนกลุ่มทดลอง   
 

          3.  การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนน ดว้ยการทดสอบคา่นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05  สรปุไดว้า่       
   3.1  คะแนนของลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง และจติวทิยาศาสตรเ์ฉพาะกลุ่ม
ทดลองที่มีทกัษะการเรียนรู้ระดบัสูง พบว่า มีคะแนนสูงกว่ากลุ่มควบคุม  และคะแนนหลงัการ
ทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง   
    3.2  คะแนนของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคม ีทัง้กลุ่มทดลองในภาพรวมและกลุ่ม
ทดลองทีม่ทีกัษะการเรยีนรูต่้างกนัมคีะแนนหลงัการทดลองสงูขึน้อย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิแต่เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบักลุ่มควบคุมไมพ่บนยัสาํคญัทางสถติ ิ   
 4.  ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจรปูแบบการเรยีนการสอนวชิาเคมทีีเ่น้นกระบวนการเรยีนรูแ้บบ 
นําตนเอง ไดป้ระเมนิ 4 ดา้น คอื  ผูส้อน กระบวนการเรยีนรู ้ ผูเ้รยีน  และการสนับสนุนแหล่งการ
เรยีนรู ้ พบว่า  ดา้นการสอน ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจระดบัมาก ส่วนดา้นอื่นๆ และภาพรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง  
 5.  ผู้เรยีนที่มทีกัษะพื้นฐานการเรยีนรู้ต่างกนัส่งผลต่อลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง
ต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  แต่กระบวนการเรยีนรูท้ีแ่ตกต่างกนัของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมไม่ส่งผลต่อลกัษณะการเรยีนรู้แบบนําตนเองของผู้เรยีน และไม่เกิดปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งระดบัทกัษะพืน้ฐานการเรยีนรูก้บักระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง   
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อภิปรายผลการวิจยั   
 ผลการทดลองครัง้น้ีไดข้อ้คน้พบซึง่สามารถนํามาอภปิรายไดด้งัต่อไปน้ี 
 1.  ผลการประเมนิประสทิธภิาพของรปูแบบการเรยีนการสอนในดา้นลกัษณะการเรยีนรู้
แบบนําตนเอง  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคม ี และจติวทิยาศาสตร ์
   2.  ผลการศกึษาทกัษะพืน้ฐานการเรยีนรูแ้ละกระบวนการเรยีนรูท้ีม่ต่ีอลกัษณะการเรยีนรู้
แบบนําตนเองของผูเ้รยีน 
       

1.  ผลการประเมินประสิทธิภาพของรปูแบบการเรียนการสอน  
 

     1.1  ด้านลกัษณะการเรียนรู้แบบนําตนเอง 
 รูปแบบการเรยีนการสอนที่เน้นกระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเองที่ผูว้จิยัไดพ้ฒันาขึน้มี
ประสทิธภิาพทําใหผู้เ้รยีนกลุ่มทดลองเกดิลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเองสงูกว่ากลุ่มควบคุม เมื่อ
ทดสอบนยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  และไดค้่าขนาดอทิธพิลไมน้่อยกว่า .50 (ค่าขนาดอทิธพิล
เท่ากบั 1.40)  ซึ่งเป็นไปตามสมมุตฐิาน   และเมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างก่อนและหลงัการ
ทดลองพบนยัสาํคญัเชน่เดยีวกนั   แต่ไดค้า่ขนาดอทิธพิลน้อยกว่า.50 (ค่าขนาดอทิธพิลเท่ากบั .48)  
ถือได้ว่า การใช้รูปแบบการเรยีนการสอนในการวจิยัครัง้น้ีเกิดประสทิธิผลเฉพาะกลุ่มทดลองที่มี
ทกัษะพืน้ฐานการเรยีนรูร้ะดบัสงูเท่านัน้  แต่ไม่เกดิประสทิธผิลต่อกลุ่มทดลองทีม่ทีกัษะพืน้ฐานการ
เรยีนรูร้ะดบัตํ่าและกลุ่มทดลองในภาพรวม จงึมปีระเดน็อภปิรายดงัน้ี    
 1.  การมทีกัษะการเรยีนรูจ้ะส่งผลต่อความสามารถและแรงจูงใจทีจ่ําเป็นสําหรบัการ
เรยีนรูต้ลอดชวีติ  ทกัษะการเรยีนรูถ้อืเป็นเครื่องมอืแก่ผูเ้รยีนใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายในการเรยีน และ
เป็นสิง่สาํคญัในการทาํใหเ้กดิพืน้ฐานทีด่สีาํหรบัผูเ้รยีนในการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง (Knapper and 
Cropley.  2000 : 134 -137)  ดงันัน้ ผูเ้รยีนทีม่ทีกัษะการเรยีนรูร้ะดบัสงูยอ่มสามารถพฒันา
ลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเองไดม้ากกวา่ผูเ้รยีนทีม่ทีกัษะพืน้ฐานการเรยีนรูร้ะดบัตํ่า 
 2.  กลุ่มทดลองเกดิประสทิธภิาพทีส่งูในระดบัทีย่อมรบัได ้กล่าวคอื  ถา้มคี่าขนาดอทิธพิล
สูงกแ็สดงว่า รูปแบบการเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพ  ซึ่งค่าอทิธพิลน้ีขึน้กบัค่า 2 ค่า กล่าวคอื  
ผลต่างของค่าเฉลีย่กลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม   ถา้แตกต่างกนัมาก   ย่อมเหน็ความแตกต่างของ
ตวัแปรตามอย่างชดัเจน   อกีค่าหน่ึง คอื ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุ่มควบคุม ซึง่ถ้ามคี่าตํ่า ก็
แสดงว่า คะแนนมคีวามแปรปรวนน้อย จะไดข้นาดของค่าอทิธพิลสงูเช่นกนั  ทัง้น้ี โคเฮน (Cohen.  
1988 : 66)  ไดก้ําหนดเกณฑใ์นการเปรยีบเทยีบขนาดของค่าอทิธพิลในการทาํนายผลของปจัจยั
ของตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งเป็น  3  ระดบั  คอื   0.80  เกดิประสทิธภิาพมาก   0.50 เกดิประสทิธภิาพ
ปานกลาง  และ 0.20 เกดิประสทิธภิาพน้อย  นอกจากน้ี  นงลกัษณ์  วริชัชยั (2545 : 299 – 300) 
ไดก้ล่าวว่า ในกรณีค่าขนาดอทิธพิลมคี่าเท่ากบั  0.58  หมายความว่า ค่าเฉลีย่กลุ่มทดลองสงูกว่า
กลุ่มควบคุมเป็น  0.58  เท่าของสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุ่มควบคุม  ถา้มขีอ้ตกลงว่า โคง้การ
แจกแจงความถี่ของคะแนนเป็นโคง้ปกต ิค่าขนาดอทิธพิลซึ่งมคี่าเท่ากบั 0.58 กค็อื ค่าคะแนน
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มาตรฐาน (Z) ทีม่คี่าเท่ากบั  0.58  เมื่อเปิดตารางพืน้ทีภ่ายใตโ้คง้ปกตจิะไดพ้ืน้ทีจ่ากซา้ยสุดมาถงึ
ตําแหน่งค่าเฉลี่ยกลุ่มทดลองมคี่าเท่ากบั  0.7190  หมายความว่า คะแนนเฉลี่ยกลุ่มทดลองสูง
เทยีบเทา่ตําแหน่งเปอรเ์ซน็ตไ์ตลท์ี ่71.90  หรอื 72  ในทาํนองเดยีวกนั  ถา้ค่าขนาดอทิธพิลซึง่มคี่า
เท่ากบั  2.00  จะตรงกบัตําแหน่งเปอรเ์ซน็ตไ์ตลท์ี ่ 95.0  ดงันัน้ ผลการวจิยัครัง้น้ี ไดค้่าขนาด
อทิธพิล 1.40  แสดงว่า รปูแบบทีส่รา้งขึน้เกดิประสทิธภิาพในดา้นลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง
ของผูเ้รยีนในระดบัมากตามทีโ่คเฮนกําหนด  และเมื่อพจิารณาคะแนนเฉลีย่กลุ่มทดลองกบัตําแหน่ง
เปอรเ์ซน็ตไ์ตลไ์ดป้ระมาณ 90   ผูว้จิยัจงึเหน็วา่ ประสทิธภิาพของรปูแบบทีส่รา้งขึน้อยูใ่นระดบัทีน่่า
พอใจ   

3.  การทีก่ลุ่มทดลองทีม่ทีกัษะพืน้ฐานการเรยีนรูร้ะดบัสงูมพีฒันาการทีส่งูขึน้อยา่งชดัเจน
ในดา้น การยอมรบัในสิง่ที่เกดิขึน้จากการเรยีนรูข้องตนเอง และการมองอนาคตในแง่ดนีัน้ และมี
พฒันาการในตนเองสูงขึน้ดา้น การมมีโนทศัน์ของตนเองในการเป็นผูเ้รยีนที่มปีระสทิธภิาพ และ
ความคดิสรา้งสรรค ์ตลอดจนภาพรวมของกลุ่มทดลองมกีารพฒันาตนเองในดา้นการเปิดโอกาสต่อ
การเรยีนรู ้ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ นรนิทร ์ บุญช ู(2532) ทีพ่บว่า นกัศกึษามหาวทิยาลยั
รามคาํแหงมลีกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเองอยูใ่นระดบัสงูในดา้นการเปิดโอกาสต่อการเรยีนรู ้และ 
การยอมรบัในสิง่ทีเ่กดิขึน้จากการเรยีนรูข้องตนเอง รองลงมาเป็นระดบัปานกลางทีอ่ยูอ่นัดบัแรก คอื 
การมองอนาคตในแงด่ ี และจากงานของ ครีบีนู จงวุฒเิวศย ์(2546) พบวา่ ความพรอ้มในการเรยีนรู้
แบบนําตนเองของนักศกึษาคณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร ไดแ้ก่ ดา้นการยอมรบัในสิง่ที่
เกดิขึน้จากการเรยีนรูข้องตนเอง และดา้นการเปิดโอกาสต่อการเรยีนรูม้คี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ด  ดงันัน้ อาจ
กล่าวไดว้่า รูปแบบทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้น้ีสามารถพฒันาผูเ้รยีนใหม้ลีกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง 
ในระดบัสงูได ้ไดแ้ก่ ดา้นการยอมรบัในสิง่ทีเ่กดิขึน้จากการเรยีนรูข้องตนเอง การมองอนาคตในแงด่ ี 
และการเปิดโอกาสต่อการเรยีนรู ้ และยงัพบอกี 2 ลกัษณะ คอื การมมีโนทศัน์ของตนเองในการเป็น
ผูเ้รยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ และความคดิสรา้งสรรค ์  

ขณะทีก่ลุ่มทดลองทีม่ทีกัษะพืน้ฐานการเรยีนรูร้ะดบัตํ่า กลบัมคีะแนนลกัษณะการเรยีนรู้
แบบนําตนเองตํ่ากวา่ก่อนการทดลองและตํ่ากว่ากลุ่มควบคุมอยา่งอยา่งมนียัสาํคญัในดา้นการมมีโน
ทศัน์ของตนเองในการเป็นผูเ้รยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ ความรกัในการเรยีน  ซึ่ง 2 ปจัจยัน้ี แสดงถงึ 
ความเอาใจใส่ในการเรยีน ต้องมคีวามขยนั อดทน มุ่งมัน่ที่จะเรยีนใหส้ําเรจ็อย่างมปีระสทิธภิาพ  
แต่การทีผู่เ้รยีนมทีกัษะพืน้ฐานการเรยีนรูร้ะดบัตํ่า อาจเป็นสาเหตุสาํคญัทีท่าํใหผู้เ้รยีนอ่านบทเรยีน
ชา้ ไม่เขา้ใจ ทอ้ถอย และยอมรบัว่าวชิาเคมยีาก เรยีนอย่างไรกจ็ะไม่เขา้ใจ จงึชอบทีจ่ะใหค้รูสอน 
ไมช่อบเรยีนดว้ยตนเอง หรอืผูเ้รยีนไมร่กัในการเรยีน  หรอือาจเกดิจากความลม้เหลวในการเรยีนที่
คิดว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จึงไม่พยายามทําต่อไป  ด้วยเหตุน้ีผู้เรยีนกลุ่มน้ี จึงมคีะแนน
ลกัษณะการเรยีนรู้แบบนําตนเองลดลงทัง้ในภาพรวมเมื่อเทียบกบักลุ่มควบคุม  และด้านความ 
สามารถในการใชท้กัษะการศกึษาหาความรูแ้ละทกัษะการแกป้ญัหายงัลดลงจากเดมิ ซึง่ตามทฤษฏี
แรงจูงใจไดก้ล่าวถงึสาเหตุ 4 ประการทีท่ําใหค้นประสบความสาํเรจ็หรอืลม้เหลวในการเรยีน และ
สาเหตุดงักล่าวจะถูกนํามาจดักลุ่มโดยอาศยัเกณฑ ์3 ชนิด คอื สาเหตุนัน้เปลี่ยนแปลงไดห้รอืไม ่ 
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สาเหตุนัน้อยู่ภายในหรอืภายนอกผู้เรยีน  และสาเหตุนัน้ควบคุมได้หรอืไม่  สาเหตุดงักล่าว ม ี4 
ชนิด คอื 1)  ความสามารถ (อยูภ่ายในผูเ้รยีน เปลีย่นแปลงไมไ่ด)้  2) ความยากของสิง่ทีต่อ้งทํา 
(อยูภ่ายนอกผูเ้รยีน เปลีย่นแปลงไมไ่ด ้และควบคุมไมไ่ด)้  3) ความพยายาม (อยูภ่ายในตวัผูเ้รยีน 
เปลีย่นแปลงได ้ควบคุมได)้ 4) โชค (อยูภ่ายนอก เปลีย่นแปลงไดแ้ต่ควบคุมไมไ่ด)้  อาจกล่าวไดว้่า 
ผูเ้รยีนทีพ่จิารณาว่าความลม้เหลวของตนเกดิจากสิง่ทีเ่ปลี่ยนแปลงไม่ได ้ มกัจะไม่พยายามต่อไป
หลงัจากความล้มเหลวแล้ว   ดงันัน้ ควรสอนให้ผูเ้รยีนเหน็ว่า ความล้มเหลวของตนเองเกดิจาก
ความพยามและกลยุทธใ์นการเรยีนทีอ่าจยงัไม่เหมาะสม (บุญศริ ิ อนนัตเศรษฐ : 30)  ควรฝึกการ
เรยีนรูแ้บบนําเองไปทลีะขัน้ และตอ้งใชเ้วลามากขึน้ ในการฝึกทกัษะการเรยีนรู ้และเพิม่แรงจงูใจให้
เหน็ความสามารถในตนเองทีทุ่กคนสามารถพฒันาใหม้ศีกัยภาพไดด้ว้ยตนเอง   
              

1.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี  
            ผูเ้รยีนในกลุ่มทดลองสามารถพฒันาความรูว้ชิาเคมใีหสู้งขึน้ไดอ้ย่างมนีัยสําคญัทางสถติิ
หลงัการทดลอง  และการมคี่าขนาดอทิธพิลมากกว่า .50   นบัว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมี
ของกลุ่มทดลองมปีระสทิธิภาพอยู่ในระดบัดสีูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดในสมมุติฐาน  อย่างไรก็ตาม
คะแนนเฉลี่ยทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมยงัตํ่ากว่าครึง่หน่ึงของคะแนนเต็ม  ซึ่งแสดงว่า  การ
เรยีนการสอนทําใหผู้เ้รยีนพฒันาไม่มากพอ  อาจเน่ืองมาจากเน้ือหาวชิาเคมมี ี7 บท แต่ละบทมี
เน้ือหาสาระสําคญัมาก  แต่ช่วงเวลามจีํากดั ผูส้อนไม่สามารถลงรายละเอยีดใหเ้ขา้ใจไดล้กึซึ้ง จงึ
จําเป็นทีผู่เ้รยีนต้องอ่านเพิม่เตมิ และทบทวนบทเรยีนสมํ่าเสมอ รูจ้กัเชื่อมโยงเน้ือหาได ้แต่การใช้
รูปแบบในการวจิยัน้ีผูเ้รยีนเพิง่จะเริม่ฝึกหดั  ซึ่งทกัษะการเรยีนรูสู้งจะเรยีนรูไ้ดเ้รว็  ดงัจะเหน็ได้
จากคะแนนของผูเ้รยีนกลุ่มที่มทีกัษะพืน้ฐานการเรยีนรูร้ะดบัสูงมคี่าขนาดอทิธพิลสูงกว่ากลุ่มที่มี
ทกัษะพืน้ฐานการเรยีนรูร้ะดบัตํ่า   
 การมทีกัษะการเรยีนรูจ้ะส่งผลต่อความสามารถและแรงจูงใจที่จําเป็นสําหรบัการเรยีนรู้
ตลอดชวีติ  ทกัษะการเรยีนรูถ้อืเป็นเครื่องมอืแก่ผูเ้รยีนใหบ้รรลุจุดมุง่หมายในการเรยีน และเป็นสิง่
สําคญัในการทําใหเ้กดิพืน้ฐานที่ดสีําหรบัผูเ้รยีนในการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง (Knapper and 
Cropley.  2000 : 134 -137)   
 

       1.3  จิตวิทยาศาสตรข์องผูเ้รียน  
 ผูเ้รยีนกลุ่มทดลองที่มทีกัษะพืน้ฐานการเรยีนรูร้ะดบัสูงมคีะแนนจติวทิยาศาสตรท์ีสู่งขึน้ 
อย่างมนีัยสาํคญัเมื่อเทยีบกบักลุ่มควบคุมและก่อนการทดลอง แสดงว่า รปูแบบการเรยีนการสอนน้ี
ส่งผลต่อลักษณะนิสยัที่คาดหวังและความรู้สึกที่ผู้เรียนมีต่อการเรียนการสอนวิชาเคมีอย่างมี
ประสทิธภิาพเมื่อเทยีบกบัก่อนการทดลอง และเมื่อเทยีบกบักลุ่มควบคุมยงัไม่อยู่ในระดบัที่ผูว้จิยั
พอใจซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมุตฐิาน  เมื่อพจิารณาองคป์ระกอบของจติวทิยาศาสตรท์ัง้ 9 ดา้น ผูเ้รยีน
กลุ่มน้ีมคีวามรบัผดิชอบมากขึน้  ในภาพรวมสงูขึน้ และมกีารแสดงความคดิเหน็และใจกวา้งยอมรบั
ฟงัคนอื่นมากกว่ากลุ่มควบคุม  แต่ดา้นเรยีนและเขา้ร่วมกจิกรรมเคมอีย่างสนุกสนาน  มคีวามรูส้กึ
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ลดลงจากเดมิ ซึง่เกดิความรูส้กึน้ีในภาพรวมของกลุ่มทดลอง และกลุ่มทีม่ทีกัษะพืน้ฐานการเรยีนรู้
ระดบัตํ่าดว้ยเมือ่เทยีบกบักลุ่มควบคุม  อาจเป็นเพราะการเรยีนการสอนเน้นเน้ือหามาก  ตอ้งดาํเนิน
ตามขัน้ตอนที่กําหนดของรูปแบบการวิจัยซึ่งเป็นการฝึกทักษะต่างๆ  และการเข้ากลุ่มเรียน
แลกเปลีย่นความรูก้นั ผูเ้รยีนบางคนไมส่นใจ ฟงัเพื่อนไมเ่ขา้ใจกไ็มถ่าม นัง่เฉยๆ  อาจทาํใหน่้าเบื่อ  
บรรยากาศจงึไม่สนุกสนาน   น่าจะมกีารปรบักระบวนการโดยการสรา้งแรงจูงใจในการเรยีนการ
สอนใหก้บัผูเ้รยีน โดย  พงษ์พนัธ ์ พงษ์โสภา (2544 : 129 – 130)  เสนอแนะวา่   
 1.  บรรยากาศของการเรยีนการสอน ควรมกีารไต่ถาม  อภปิรายและทํางานรว่มกนัเป็น
กลุ่มย่อย เพื่อใหเ้กดิความกระตอืรอืรน้ รบัฟงัและทําความเขา้ใจ  สรา้งความยอมรบัซึ่งกนัและกนั   
 2.  ใชว้ธิกีารเสรมิแรง (reinforcement)  ตามความเหมาะสมและความจําเป็น เพื่อให้
ผูเ้รยีนมพีฤตกิรรมทีพ่งึปรารถนา หรอืลบพฤตกิรรมทีไ่มพ่งึประสงค ์ 
 3.  ใชก้ารทดสอบ (test) เป็นเครือ่งกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเอาใจใสต่่อบทเรยีน และตื่นตวัในการ
เรยีนตลอดเวลา 
 4.  ใหท้ราบผลการสอบอยา่งทนัท ี เพื่อใหผู้เ้รยีนทราบว่าตนเองเขา้ใจถ่องแทเ้พยีงใด  มี
สิง่ใดตอ้งปรบัปรงุ เป็นวธิจีะชว่ยใหผู้เ้รยีนไดต้ดิตามเน้ือหาไดต่้อเน่ือง 
 5.  การพาผูเ้รยีนไปทศันศกึษาหรอืเชญิวทิยากรภายนอกมาใหค้วามรูจ้ะเป็นการกระตุน้
ความสนใจได้อย่างดี ซึ่งอาจใช้สื่อผสมผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ในปจัจุบันซึ่งเป็น
ภาพเคลื่อนไหว มเีสยีงประกอบไดเ้สมอืนเหน็ของจรงิ 
 6.  การสอนหรอืมอบหมายใหผู้เ้รยีนปฏบิตัแิละตดิตามผลจนงานนัน้สาํเรจ็ นบัว่าสาํคญั
เพราะความสาํเรจ็ทีเ่กดิขึน้ครัง้หน่ึงจะกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิกําลงัใจทีจ่ะเรยีนรูใ้นครัง้ต่อไป  ผูเ้รยีนที่
มีแรงจูงใจภายในจะเรียนสิ่งใดสิ่งหน่ึงด้วยความสนใจ และเกิดความพึงพอใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้
มากกวา่คะแนน  รปูแบบทีใ่ชใ้นการวจิยัอาจตอ้งเพิม่ความเขม้ขน้ในเรือ่งแรงจงูใจใหม้าก    
 นอกจากน้ี พบว่า จติวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีนกลุ่มทดลองสูงขึน้เมื่อเทยีบกบักลุ่มควบคุม
ในด้านยอมรบัเมื่อมีประจกัษ์พยานหรือเหตุผลที่เพียงพอ  การแสดงความคิดเห็นและใจกว้าง
ยอมรบัฟงัคนอื่น   และมคีวามรูส้กึว่าตระหนักในคุณ/โทษของการใชเ้ทคโนโลยสีงูกว่าก่อนทดลอง 
ทัง้น้ี การเรยีนรูแ้บบนําตนเอง ผูเ้รยีนไดม้สี่วนร่วมในการเรยีนรูม้ากขึน้  ไดค้น้ควา้ เลอืกเรื่องทีจ่ะ
เรียน วางแผนการเรียนด้วยตนเอง การได้เตรียมความรู้จะทําให้ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ มีการ
ตรวจสอบหลกัฐานในการทําสญัญาการเรยีน  การเขา้กลุ่มถ่ายทอดความรูจ้ะเกดิการปะทะสงัสรรค์
ใชเ้หตุผลในการเรยีนรูร้ว่มกนั จงึเกดิผลต่อจติวทิยาศาสตรใ์นองคป์ระกอบเหล่าน้ีไดท้ัง้น้ีผูเ้รยีนตอ้ง
เป็นผูใ้ฝรู่ใ้ฝเ่รยีนอนัเป็นปจัจยัหน่ึงในลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง  
 สาํหรบัผูเ้รยีนกลุ่มทีม่ทีกัษะพืน้ฐานการเรยีนรูร้ะดบัตํ่ามคีวามสนใจใฝรู่ล้ดลงเมื่อเทยีบกบั
ตนเองและกลุ่มควบคุม และเหน็คุณค่าและประโยชน์ของเคมใีนชวีติประจําวนัและวชิาชพีลดลงเมื่อ
เทยีบกบัตนเอง  ซึ่งสนับสนุนว่าผูเ้รยีนกลุ่มน้ี  ไม่เกดิจติวทิยาศาสตร ์และลกัษณะการเรยีนรูแ้บบ
นําตนเองในการเรยีนการสอนตามรูปแบบน้ี  อาจดว้ยปจัจยัทีส่ําคญั คอื ทกัษะการเรยีนรูต้ํ่า  และ 
การขาดแรงจูงใจใฝส่มัฤทธิใ์นการเรยีน  ไม่เหน็คุณค่าในความสามารถของตนเอง คดิว่าตนเองไม่
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สามารถเรยีนใหเ้ขา้ใจได ้ หรอืต้องการจะเรยีนใหไ้ดด้แีต่ขาดความสามารถดา้นการอ่าน  การคดิ
วเิคราะห ์และการเขยีน จงึเกดิความเบื่อหน่าย และไมม่คีวามพยายามทีจ่ะปรบัปรงุแกไ้ข  ผูเ้รยีนจงึ
ควรแกท้ีส่าเหตุคอื การพฒันาความสามารถพืน้ฐานการเรยีนรูก่้อน ซึง่ตอ้งใชเ้วลาฝึกฝน  งานวจิยั
น้ีมเีวลาอนัสัน้จงึยงัไมส่ามารถเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมผูเ้รยีนได ้  
 

      1.4  ความพึงพอใจของผูเ้รียนในการจดัการเรียนการสอนตามรปูแบบ 
          การพจิารณาความคดิเหน็ของผูเ้รยีนซึ่งส่วนใหญ่พอใจในการสอนของผูส้อนระดบัมากใน 
ทุกประเดน็  โดยคา่เฉลีย่สงูทีส่ดุ คอื ใหค้าํปรกึษาแนะนําทีเ่ป็นประโยชน์ในการทีผู่เ้รยีนจะเรยีนรูไ้ด้
ดว้ยตนเอง แสดงว่า ผูส้อนดําเนินบทบาทที่เหมาะสมทีเ่ป็นผูแ้นะนํา และผูเ้รยีนเป็นผูป้ฏบิตัดิว้ย
ตนเองสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบนําตนเอง  นอกจากน้ี การสอนสามารถ
ยกตวัอยา่งเน้ือหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติประจาํวนั ทาํใหผู้เ้รยีนเขา้ใจเรือ่งทีเ่รยีนไดง้า่ย และเปิดโอกาส
ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูต้ามความสนใจ ทัง้ 2 ประเดน็  สอดคลอ้งกบัเจตนาของรปูแบบทีต่อ้งการเพิม่
พลงัแรงใจใหผู้เ้รยีนมอีสิระและเหน็คุณค่าในการเรยีนวชิาเคม ีและการที่ผูเ้รยีนเหน็ว่า ผูส้อนได้
อธบิายใหเ้ขา้ใจวธิกีารเรยีนการสอนทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนเป็นผูร้เิริม่การเรยีนการรูด้ว้ยตนเองมคี่าเฉลี่ย
น้อยทีส่ดุ  ผูส้อนควรไดเ้พิม่สาระในการปฐมนิเทศใหช้ดัเจนเพราะอาจมผีลทาํใหผู้เ้รยีนไมเ่ขา้ใจ ไม่
เหน็คุณคา่ของการเรยีนรูด้ว้ยตนองได ้   
 ผูเ้รยีนพงึพอใจดา้นกระบวนการเรยีนรูใ้นระดบัปานกลาง 3 ประเดน็ คอื การกําหนด
ช่วงเวลาในการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  บรรยากาศการเรยีนในหอ้งเรยีนทําใหส้นใจยากที่จะหา
ความรูเ้พิม่เตมิดว้ยตนเองได ้ และการเรยีนรูร้ว่มกนัเป็นกลุ่ม ทาํใหผู้เ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจเรื่องทีเ่รยีนได้
งา่ยขึน้  ผลการวดัสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมการเรยีนและการสมัภาษณ์ผูเ้รยีน คอื ผูเ้รยีนมสี่วนร่วม
ในกจิกรรมกลุ่มน้อยในขัน้ถ่ายทอดความรู ้ ไม่ค่อยแสดงความคดิเหน็ ซกัถาม เผยแพร่ความรูใ้ห้
เพื่อนในกลุ่มมากนัก มบีางคนเฉพาะที่จบสายวทิยาศาสตรจ์ะมสี่วนร่วมมากกว่า   สาเหตุเพราะ
ผูเ้รยีนเตรยีมความรูม้าไม่ด ีอาจศกึษาเรื่องนัน้ยงัไม่เขา้ใจ  ไม่มเีวลาคน้ควา้ตอ้งทํางานพเิศษตอน
เยน็  ไมม่ทีกัษะการทาํงาน ทาํใหไ้มม่เีวลามากพอในการศกึษาดว้ยตนเอง   สาํหรบัดา้นอื่นๆ อยูใ่น
ระดบัมาก มคี่าเฉลีย่สงูสุด คอื การสาํรวจหวัขอ้เรื่องทีจ่ะเรยีนล่วงหน้า ทาํใหผู้เ้รยีนเกดิแรงจงูใจใน
การเรยีน  ประเมนิผลทุกขัน้ตอนของกจิกรรมการเรยีน  การไดฝึ้กอ่านบทความวทิยาศาสตร ์ คดิ
วิเคราะห์ เขยีนสรุปประเด็นสําคญัหลายๆ ครัง้ ทําให้ผู้เรียนอ่านเข้าใจได้ง่าย แสดงให้เห็นว่า 
ผูเ้รยีนยอมรบัวธิกีารเรยีนรูแ้บบนําตนเองทีจ่ะเรยีนตามความสนใจ  พอใจกบัการประเมนิผลทุกครัง้ 
และยนิดกีบัการอา่น คดิ วเิคราะห ์เขยีนดว้ย  และพบว่าผูเ้รยีนคดิว่าการทาํ สญัญาการเรยีน ทาํให้
ผูเ้รยีนกําหนดเป้าหมายถึงสิง่ที่จะเรยีน วางแผน และหาแหล่งค้นคว้าด้วยตนเองได้ง่ายขึน้ ซึ่งมี
ผูเ้รยีนบางส่วนคดิเช่นน้ี  แต่อยู่ในอนัดบัทา้ยๆ  ความจรงิสญัญาการเรยีนเป็นสิง่ทีส่าํคญัในการ
เรยีนรูแ้บบนําตนเอง  ดงันัน้ ผูเ้รยีนอาจยงัขาดความตื่นตวัที่จะกํากบัตนเองใหม้วีนิัย รบัผดิชอบ
งานตามสญัญา เพราะตามทฤษฎีปญัญาสงัคม กล่าวว่า การมวีนิัยในตนเองเป็นแรงจูงใจ  การมี
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สภาพ แวดล้อมที่เหมาะสมกบัการเรยีนรู้ และการสนับสนุนทางสงัคม เอื้อต่อการเรยีนรูแ้บบนํา
ตนเอง 
 ดา้นการสนบัสนุนแหล่งเรยีนรู ้ มหาวทิยาลยัไดจ้ดัแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลายเลอืกไดต้าม
ความเหมาะสม ผูเ้รยีนพอใจระดบัมาก  แต่เน่ืองจากผูเ้รยีนเรยีนหลายวชิา ชัว่โมงว่างมเีวลาน้อยไม่
ต่อเน่ือง และมผีูเ้รยีนบางคนทํางานตอนเยน็ จงึเป็นอุปสรรคในการอ่านและการคน้ควา้หนังสอืใน
หอ้งสมุด    จงึอาจเป็นเหตุหน่ึงทีผู่เ้รยีนใหค้วามเหน็ว่าช่วงเวลาการเขา้ไปคน้ควา้อยู่ในระดบัปาน
กลาง  นบัวา่เป็นอุปสรรคต่อผูเ้รยีนในการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง ซึง่ผูเ้รยีนกลุ่มตวัอยา่งไดร้ะบุปญัหา 
อุปสรรคไวใ้นสญัญาการเรยีนเช่นเดยีวกนั   ซึ่งอาจเป็นประเดน็สําคญัทีผู่เ้รยีนไม่สามารถคน้ควา้
ตามทีต่อ้งการศกึษาในหวัขอ้ทีเ่รื่องได ้ ในเรื่องน้ีผูเ้รยีนคงตอ้งวางแผนการลงทะเบยีนเรยีนใหม้ี
ช่วงเวลาทีว่่างใหม้ากพอสําหรบัการคน้ควา้เพิม่เตมิดว้ย  และไม่ควรใหก้ารทํางานนอกเวลามาทํา
ใหผ้ลการเรยีนรูด้อ้ยลงได ้ 
 

2.  ผลการศึกษาทกัษะพื้นฐานการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีต่อลกัษณะการเรียนรู้   
แบบนําตนเองของผูเ้รียน 
 จากการวเิคราะหป์จัจยัทกัษะการเรยีนรูแ้ละกระบวนการเรยีนรู ้ พบว่าทกัษะการเรยีนรู้
เท่านัน้ทีส่่งผลต่อลกัษณะการเรยีนแบบนําตนเอง กระบวนการเรยีนรูห้รอืวธิสีอน 2 วธิไีม่เกดิผล   
อธบิายไดว้่า ทกัษะการเรยีนรูเ้ป็นเครื่องมอืในการเสาะแสวงหาความรู ้ผลการวจิยัชีช้ดัแลว้ว่า กลุ่ม
ทีม่ทีกัษะการเรยีนรูร้ะดบัสงูสามารถพฒันาการเรยีนรูไ้ดง้า่ยดว้ยตนเอง เกดิลกัษณะการเรยีนรูแ้บบ
นําตนเองได้อย่างมปีระสทิธิภาพตามเกณฑ์  แสดงว่า ผู้เรยีนที่มทีกัษะการเรยีนรู้สูงจะสามารถ
พฒันาตนเอง แสวงหาความรูไ้ดเ้อง สามารถอา่นเน้ือหาทีส่นใจไดอ้ยา่งเขา้ใจ มปีระสบการณ์ในการ
สบืคน้ขอ้มูลได้เรยีนมปีระสทิธภิาพ  มเีจตคติที่ดใีนการเรยีน  การทํางาน   ไม่ต้องใหใ้ครสัง่การ
เพยีงผูส้อนชีแ้นะกพ็อ  สว่นกระบวนการเรยีนการสอนม ี 2 วธิ ี คอื ตามรปูแบบทีเ่น้นการเรยีนรู้
แบบนําตนเอง  และการเรยีนการสอนตามปกต ิ พบว่าไม่ส่งผลต่อลกัษณะการเป็นผูเ้รยีนรูแ้บบนํา
ตนเอง  อาจเป็นเพราะ ผูเ้รยีนมพีืน้ฐานความรูม้าจากสายสามญัและอาชพี หลากหลายสาขา ไดแ้ก่ 
อาหารและโภชนาการ  บญัช ี การโรงแรม  วทิยาศาสตร ์ ศลิป์ภาษา  ศลิป์คณิต  ศลิป์สงัคม  การ
สื่อสารจึงเข้าใจยาก ทกัษะพื้นฐานการเรียนรู้ก็เป็นอุปสรรคอย่างหน่ึง  การเรียนการสอนตาม
รูปแบบของการทดลองผูเ้รยีนต้องเขา้กลุ่มถ่ายทอดความรูท้ีต่นเองสนใจศกึษามา เมื่อผูเ้รยีนขาด
ความสนใจ  ขาดความรบัผดิชอบ ไม่มวีนิัย  ไม่ทําตามสญัญาการเรยีน   การมสี่วนร่วมจงึน้อย 
นอกจากน้ี แมผู้ส้อนจะดําเนินการสอนแบบค่อยเป็นค่อยไปที่จะใหผู้เ้รยีนมคีวามพรอ้มที่จะเรยีน
ด้วยตนเองในที่สุด  แต่ผู้เรยีนบางคนเกรงว่าผู้สอนจะไม่สอนเลย จึงเกิดความกลวั  ปญัหาอีก
ประการหน่ึง คอื  ผูเ้รยีนมเีจตคตต่ิอวชิาเคมวี่ายาก ตนเองเรยีนไม่ได ้ทําใหผู้เ้รยีนขาดแรงจูงใจ 
และคดิวา่วชิาเคมไีมใ่ช่วชิาชพีจงึไมใ่หค้วามสาํคญั ไมทุ่่มเท เรยีนอยา่งไรกไ็ด ้จงึสง่ผลทีผู่ส้อนตอ้ง
พยายามเสรมิทกัษะการเรยีน  และอธบิายตวัอย่างใหผู้เ้รยีนเหน็ความสาํคญัของวชิา และมองเหน็
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ความสามารถของตนเองว่าตนเรยีนได้  หากมุมานะ รูจ้กัวางแผน ทําตามสญัญาการเรยีน  และ
ประเมนิตนเองเพือ่ปรบัปรงุตลอดเวลา จะเกดิความเป็นผูนํ้าของการเรยีนรูไ้ด ้  
 ผลการวิจยั ได้พบแต่เพยีงว่า ผู้เรยีนที่มีทกัษะพื้นฐานการเรยีนรู้ระดบัสูงเฉพาะกลุ่ม
ทดลองเท่านัน้ทีม่แีนวโน้มว่ามลีกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเองสงูกว่าผูเ้รยีนทีม่ทีกัษะพืน้ฐานการ
เรยีนรูต้ํ่า และใหผ้ลไปในแนวทางเดยีวกนัวา่ ระดบัทกัษะการเรยีนรูส้งูขึน้ลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนํา
ตนเองสงูขึน้ดว้ย  เพยีงแต่กลุ่มทดลองมแีนวโน้มการเพิม่ลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเองมากกว่า
กลุ่มควบคุม    จงึไม่เกดิปฏสิมัพนัธร์ะหว่างทกัษะการเรยีนรูก้บักระบวนการเรยีนการสอนทีส่่งผล
ต่อลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเองได ้ ทัง้น้ี อาจเป็นการดทีีผู่เ้รยีนทุกคนสามารถเขา้ถงึการเป็นผู้
เรียนรู้แบบนําตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นผู้มีทกัษะพื้นฐานการเรียนรู้ระดบัใด   และงานวิจยัน้ีเน้น
กระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง ในการพฒันาใหผู้เ้รยีนมทีกัษะพืน้ฐานการเรยีนรูซ้ึง่ผลการวจิยั
พบวา่ ผูม้ทีกัษะพืน้ฐานระดบัสงูจะเป็นผูม้ลีกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเองสงูได ้     
  

ข้อเสนอแนะ 
 1.  เสนอแนะเพือ่การนําผลการวจิยัไปใช ้
      1.1  ดา้นนโยบาย 
  1.1.1   การจดัการศกึษาของไทยในแผนต่างๆ ของชาตมิเีป้าหมายและแนวทาง
ไปในทศิทางเดยีวกนั คอื การจดัการศกึษาตอ้งพฒันาคนใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น
สําคญั และใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชวีติ  ซึ่งลกัษณะที่สําคญัประการหน่ึงของ
การเรยีนรูต้ลอดชวีติคอื การเป็นคนทีส่ามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ดงันัน้ ทกัษะพืน้ฐานการเรยีนรู้
ของผูเ้รยีนจงึเปรยีบไดก้บัสรรพกําลงัในการแสวงหาความรูใ้หเ้กดิอรยิทรพัยใ์นตน ในเชงินโยบาย
จงึไดก้ําหนดเกณฑก์ารผ่านช่วงชัน้และการจบหลกัสตูรการศกึษาขัน้บงัคบั ซึง่ม ี2 ช่วง กล่าวคอื 
จบชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  ถอืวา่ จบการศกึษาภาคบงัคบั (ผา่นการศกึษาช่วงชัน้ที ่1 – 3) และจบชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่6 ถอืวา่ จบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (ผา่นการศกึษาช่วงชัน้ที ่4) ผูเ้รยีนจะจบหลกัสตูร
ทัง้ 2 ช่วงไดต้้องผ่านการประเมนิการอ่าน คดิ วเิคราะห ์เขยีน ใหไ้ดต้ามเกณฑท์ี่สถานศกึษา
กําหนด (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2545 : 25 -26)  แต่ในทางปฏบิตัมิาตรฐานการประเมนิมคีวาม
หลากหลาย เช่น  ประเมินทุกช่วงชัน้  ทุกชัน้ปี  ทุกรายวิชา  เกณฑ์การผ่านไม่ชดัเจน  จาก
ผลการวจิยัพบวา่ นกัศกึษาชัน้ปีที ่ 1  ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง ยงัขาดทกัษะพืน้ฐานการเรยีนรู ้นกัศกึษา
ตอ้งใชเ้วลาอา่นมาก  ทาํความเขา้ใจชา้  คดิวเิคราะหไ์มค่่อยได ้ ตคีวามไมเ่ป็น  เขยีนตวัสะกดผดิๆ 
ถูกๆ  จดงานไม่เป็น และลอกงานกนัเป็นส่วนใหญ่  เป็นผลใหก้ารจดัการศกึษาลม้เหลวได ้  หาก
จุดมุ่งหมายในเชงินโยบายยงัไปไม่ถงึการปฏบิตั ิ ผูบ้รหิารการ ศกึษาจงึควรเหน็ความสําคญัและ
สรา้งเกณฑ์มาตรฐานตรวจวนิิจฉัยทกัษะพื้นฐานการเรยีนรูข้ ึ้นใช้ในสถานศึกษาและกําหนดแนว
ทางการเสรมิทกัษะใหเ้กดิขึน้กบัผูเ้รยีนต่อไป 
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  1.1.2  จากผลการสาํรวจความพงึพอใจของผูเ้รยีนนัน้  แหล่งการเรยีนรูข้อง
สถานศกึษาควรมมีากขึน้  เพื่อกระตุ้นใหผู้เ้รยีนเขา้มาใชบ้รกิารทุกรูปแบบ  ใหม้คีวามทนัสมยั มี
เทคโนโลยกีารสบืค้นข้อมูลได้รวดเร็ว  มจีํานวนมากพอ  งบประมาณจึงมีส่วนสําคญัในการจดั
อุปกรณ์ สื่อต่างๆ  จงึควรไดจ้ดัอบรมบุคลากร และจดัสรรงบประมาณใหพ้อเพยีงกบัผูใ้ชบ้รกิาร  มี
สถานบรกิารหลายแห่ง ประจําคณะ สาขาวชิา แยกย่อยออกไป กรณีที่คณะต่างๆ อยู่ห่างไกลกบั
หอ้งสมดุเพือ่ประหยดัเวลาการเดนิทางของผูเ้รยีน    
      1.2  ดา้นการปฏบิตัใินการจดัการเรยีนการสอน 
  1.2.1  การนํารูปแบบกระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเองไปใช ้ควรพจิารณา
ลกัษณะนิสยัในการเรยีนของผูเ้รยีน  ผูเ้รยีนควรมคีวามมุ่งมัน่ ตัง้ใจ ใฝ่รู ้ต้องการพฒันาศกัยภาพ 
ความสามารถของตนเองให้สูงขึ้น   มเีจตคติต่อวิชาที่เรยีนว่ามคีวามสําคญั ซึ่งปจัจยัเหล่าน้ีจะ
สนับสนุนใหผู้เ้รยีนเป็นผูเ้รยีนรูแ้บบนําตนเองได้  หากผูเ้รยีนไม่มลีกัษณะนิสยัเหล่าน้ี ผูส้อนต้อง
สรา้งแรงจงูใจมากๆ เขา้ใจความแตกต่างระหว่างบุคคล  เขา้ถงึนิสยัในการเรยีนของผูเ้รยีน จะไดใ้ห้
คาํปรกึษาแนะนําไดด้ซีึง่ตอ้งใชเ้วลานานพอสมควร  
  1.2.2  เน้ือหาความรูท้ีใ่หผู้เ้รยีนศกึษาไมค่วรยากเกนิความสามารถของผูเ้รยีน 
เพื่อไม่ให้ผู้เรยีนท้อถอย  ส่วนใดยากผู้สอนอาจสอนนําก่อน แล้วให้ผู้เรยีนเชื่อมความรู้ต่อยอด
ภายหลงัในบางเรื่อง  ผูส้อนควรใหผู้เ้รยีนสรุปสิง่ที่ศกึษาจดัทําเป็นแผนภูมมิโนทศัน์ทุกครัง้ และ
ผูส้อนควรทาํคาํถามประเมนิผลผูเ้รยีนดว้ยเพือ่ใหผู้เ้รยีนไดป้ระเมนิตนเอง 
  1.2.3  ผูส้อนไมส่ามารถใกลช้ดิผูเ้รยีนได ้การตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัขิอง
ผูเ้รยีนจะยาก ควรทาํแฟ้มรายบุคคลของผูเ้รยีน  กําหนดวนันดัหมายใหผู้เ้รยีนมารายงานผลการฝึก
ทกัษะต่างๆ  แลว้ใหผู้เ้รยีนรายงานผลในแฟ้มชื่อตนเอง เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขเป็นระยะ เป็นการฝึกให้
ผูเ้รยีนรูจ้กัการประเมนิตนเองจนเป็นนิสยั    
  1.2.4  รูปแบบการทําวจิยัฉบบัน้ี สามารถใชเ้ป็นตวัอย่างการเปรยีบเทยีบ
คะแนนพฒันาการของผู้เรยีนเมื่อได้รบัปจัจยัต่างๆ  ได้แก่ การเปรยีบเทยีบคะแนนระหว่างกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลองเพื่อศกึษาพฒันาการโดยเทยีบกบักลุ่มที่ไม่ไดร้บัปจัจยั  การเปรยีบเทยีบ
คะแนนก่อนและหลงัการทอลองเพื่อศกึษาพฒันาการของตนเอง โดยใชก้ารทดสอบค่าท ี(t – test) 
การเปรยีบเทยีบทัง้  2  แบบดว้ยกนั จะมคีวามชดัเจนทีบ่อกความแตกต่างได ้ และยงับอกไดว้่า
ความแตกต่างนัน้มากเพยีงใดคุม้กบัการลงทุนหรอืไม ่   ดว้ยการหาประสทิธภิาพของการจดักระทาํ
ดว้ยคา่ขนาดอทิธพิล (effect size)   
  1.2.5  จดัผูเ้ชีย่วชาญดา้นการพฒันาทกัษะการเรยีนร◌ู◌้ใหก้บัผูเ้รยีนเพื่อให้
คําปรกึษา แนะนํา วธิกีารเรยีนอย่างมปีระสทิธภิาพดว้ยตนเอง  ใหค้วามช่วยเหลอืผูเ้รยีนที่เรยีน
ออ่น ผลการเรยีนตํ่า เพื่อปรบัประสทิธภิาพการเรยีนจะไดล้ดการสญูเปล่าทีผู่เ้รยีนตอ้งออกกลางคนั 
อาจเปิดเป็น คลนิิกการเรยีนรูโ้ดยจดัทาํแบบวนิิจฉยัทกัษะการเรยีนรูด้า้นต่าง ๆ  ใหผู้เ้รยีนประเมนิ
ตนเอง และรกัษาตนเองโดยจดัทําคู่มอืปฏบิตักิารเสรมิสมรรถนะทกัษะด้านต่างๆ ไว้  หรอืจดัทํา
โครงการเตรยีมความพรอ้มของผูเ้รยีนเขา้ใหมใ่นดา้นทกัษะพืน้ฐานการเรยีนรูก่้อนเปิดภาคเรยีน 
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 2.  ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1  ควรมกีารนํารปูแบบน้ีไปทดลองเพื่อศกึษาประสทิธภิาพของการพฒันาทกัษะ
พืน้ฐานการเรยีนรูท้ีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคม ี จติวทิยาศาสตร ์และลกัษณะการเรยีนรู้
แบบนําตนเอง 
     2.2  ควรสรา้งบทเรยีนวนิิจฉัยความสามารถดา้นการอ่าน คดิ วเิคราะห ์เขยีน เพื่อ
เสรมิสรา้งการเป็นผูเ้รยีนรูแ้บบนําตนเอง 
     2.3  ควรทําการวจิยัเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระหว่างผูท้ี่ไดร้บัการ
เตรยีมพรอ้มในดา้นทกัษะพืน้ฐานการเรยีนรูก้บัผูท้ีไ่ดร้บัการเสรมิความรูท้างวชิาการของนักศกึษา
เขา้ใหมใ่นระดบัปรญิญาตร ี
     2.4  ควรนํารปูแบบน้ีไปทดลองกบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ช่วงชัน้ที ่4) 
ซึ่งผู้สอนมีความใกล้ชิดกับผู้เรียนมากกว่าระดบัอุดมศึกษาและมีแรงจูงใจในการเรียนเพื่อเข้า
มหาวทิยาลยั การโน้มน้าวจติใจใหเ้กดิลกัษณะการเรยีนรูจ้งึเหมาะสมเมื่อผูส้อนไดม้โีอกาสใกลช้ดิ
ผู้เรยีน  ทัง้น้ีมไิด้หมายความว่า การเรยีนรู้แบบนําตนเองนัน้ผู้เรยีนจําต้องใกล้ชิดผู้สอน แต่ใน
ระยะแรกอาจจําเป็น  เมื่อผูเ้รยีนไดร้บัคําแนะนําใหป้ฏบิตัจินเกดิเป็นนิสยัแลว้ ต่อไปผูเ้รยีนจะต้อง
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง มคีวามรบัผดิชอบ วางแผนปฏบิตั ิเป็นผูนํ้าตนเองในทีสุ่ด โดยเฉพาะการเรยีนใน
ระดบัมหาวทิยาลยัผู้เรยีนจะต้องเรยีนแบบผูใ้หญ่  ดงันัน้ การเป็นผูม้คีวามพรอ้มในลกัษณะการ
เรยีนรู้แบบนําตนเองน่าจะประสบความสําเร็จในด้านต่างๆ  จงึควรทําวจิยัศึกษาผลของการฝึก
ทกัษะการเรียนรู้ ฝึกการมีวินัยในตนเองโดยการกํากับตนเอง การมีทกัษะสงัคม  และฝึกการ
ประเมินตนเองของผู้เรียนในช่วงชัน้น้ี และศึกษาผลที่มีต่อลักษณะการเรียนรู้แบบนําตนเอง  
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน   ตลอดจนดา้นจติพสิยัซึง่น่าจะส่งผลถงึ คุณธรรม  จรยิธรรม  เน่ืองจากมี
การใชก้ระบวนการกลุ่มในการเรยีนรู ้ ถ่ายทอดความรู ้ สะทอ้นความคดิสู่เพื่อน เกดิตวัแบบในการ
เรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชวีติ       
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เร่ืองท่ี  1 …..…………………………………………….. 
 
  “ทาํไมการเขยา่ขวดก่อนเทซอส จงึทาํใหเ้ทซอสไดง้า่ยขึน้?” คาํถามน้ีดเูผนิ ๆ เหมอืนงา่ย 
เพราะแวบ้แรกทีห่ลายทา่นคดิน่าจะเป็น “กแ็น่ล่ะซี ่ถา้ซอสถูกเขยา่กต็อ้งไหลดขีึน้แหง ๆ เพราะแรง
เขยา่ทาํใหซ้อสเคลื่อนไหวไงล่ะ” ... แต่เรือ่งราวต่าง ๆ ในโลกกลม ๆ ใบน้ี ถา้เจาะลงไปลกึพอ กจ็ะ
พบรายละเอยีดทีน่่าอศัจรรยไ์มน้่อย 

  
แต่ก่อนจะเขยา่ซอส คงตอ้งเขา้ใจคาํวา่ ของไหล (fluid) และความหนืด (viscosity) ซะก่อน เผือ่ไป
ฟงันกัวชิาการตวัจรงิจะไดเ้ขา้ใจ คาํวา่ ‘ของไหล’ เป็นชือ่เรยีกรวมของสสารทีไ่หลได ้ไมว่า่ของเหลว 
แก๊ส และสารแขวนลอยต่าง ๆ ทีม่เีมด็อนุภาคกระจายอยูใ่นตวักลางอกีดว้ย สว่น ‘ความหนืด’ นัน้ 
ลองคดิถงึนมสดกบันมขน้หวาน ซึง่เหน็ไดช้ดัวา่ นมขน้หวาน ‘หนืด’ กวา่นมสดแน่ ๆ เพราะเราตอ้ง
เขยา่กระป๋อง นมขน้หวานถงึจะไหลออกมาไดง้า่ย แต่นมสดนัน้ แคเ่ทกไ็หลโจ๊กแลว้ โดยของเหลว
สว่นใหญ่นัน้ยิง่เยน็ยิง่หนืด (อยา่งนมขน้หวานทีท่ิง้ไวใ้นตูเ้ยน็มานาน ๆ จะหนืดมากขึน้) แต่สาํหรบั
แก๊ส พบวา่ยิง่เยน็กลบัหนืดลดลงเลก็น้อย สาํหรบั น้ํา นมสด กาแฟ หรอืน้ําผึง้ ทีเ่ราคุน้เคยกนัดนีัน้ 
ถา้ลองใชช้อ้นกวนด ูจะพบวา่ เริม่กวนปุ๊บ กจ็ะไหลป ับ๊ แต่ไม่ว่าจะกวนเรว็หรือกวนช้า ของไหล
กลุ่มน้ีกย็งัคงหนืดเท่าเดิม ของไหลทีม่นิีสยัอยา่งน้ีมชีื่อเรยีกวา่ ของไหลแบบนิวโตเนียน 
(Newtonian fluid) ตามชื่อ เซอรไ์อแซค นิวตนั ยอดนกัฟิสกิส ์ทีว่า่กนัวา่โดนแอปเป้ิลตกใสศ่รีษะ
จนป๊ิงเรือ่งความโน้มถ่วงไงครบั  ถา้ใครเคยนวดแป้งทาํขนม อาจจะเคยสงัเกตวา่ ตอนแป้งผสมน้ํา
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หมาด ๆ นัน้ ถา้จบัเบา ๆ หรอืใสถ่ว้ยเขยา่ด ูจะเหน็น้ําแป้งไหลไปมาอยา่งงา่ยดาย แต่ถา้คนน้ําแป้ง
แรง ๆ หรอืป ัน้คลงึเรว็ ๆ เน้ือแป้งจะกลบัหนืดขึน้อยา่งน่าพศิวง เรยีกวา่ ยิง่กวนเรว็- ยิง่หนืด 
(shear thickening) ของไหลแบบน้ีเรยีกวา่ ของไหลไดลาแทนต ์(dilatant fluid) แต่ถา้คุณไม่
ชอบเขา้ครวั กล็องไปเทีย่วทะเล แลว้ไปเดนิเล่นชายหาดแถว ๆ ทีค่ลื่นซดัน้ําเขา้มาถงึเป็นระยะ คุณ
จะพบวา่ ถา้คณุกา้วชา้ๆ เทา้กจ็ะกดเขา้ไปลกึ แต่ถา้คณุวิง่เรว็ ๆ พืน้ทรายจะแขง็ขึน้ (หรอืหนืดมาก
ขึน้) จนแทบไมท่ิง้รอยเทา้ไวเ้ลย!  ทีเ่ป็นเชน่น้ีเพราะทรายชายหาดมน้ํีาแทรกอยูพ่อประมาณ เมด็
ทรายยงัเกาะตวักนัดพีอสมควร (เดก็ ๆ กเ็ลยก่อกองทรายเป็นรปูรา่งต่าง ๆ ไดไ้งครบั) แต่เมือ่เทา้
ของคุณเหยยีบลงไป เมด็ทรายจะถูกบดีอดัเขา้หากนั ทาํใหน้ํ้าถูกไลอ่อก ทาํใหท้รายเปียกตาม
ชายหาดมพีฤตกิรรมตา้นแรงทีม่ากระทาํเหมอืนกบัน้ําแป้ง นัน่คอื เหยยีบแรงๆ ทรายจะแขง็ 
เหยยีบชา้ ๆ ทรายจะนุ่ม  แต่โลกน้ีมกัจะมขีองคูก่นัเสมอ (เชน่ ครกูบัศษิย ์หรอื ธุรกจิกบัสว่ย) ซึง่
หมายความวา่ มสีสารบางอยา่งทีม่พีฤตกิรรมตรงขา้มกบัน้ําแป้งและหาดทราย นัน่คอื ยิง่กวนเรว็-
ยิง่ไหลง่าย (shear thinning) โดยสสารกลุ่มน้ีมก๊ีวนยอ่ย ๆ อกี 2 ก๊วน ไดแ้ก่ พวกทีก่วนปุ๊บกไ็หล
ป ับ๊ เชน่ กาวน้ําใส เรยีกวา่ ของไหลซูโดพลาสติก (pseudoplastic fluid) สว่นอกีพวกหน่ึงนัน้ 
ตอ้งเขยา่แรงพอเพือ่เอาชนะคา่ความเคน้ ณ จุดคราก (yield stress) ถงึจะเริม่ไหลได ้แต่พอไหล
แลว้กจ็ะหนืดน้อยลงเมือ่กวนเรว็ขึน้ เชน่ ซอสมะเขอืเทศ เรยีกวา่ ของไหลพลาสติก (plastic 
fluid)  ทีว่า่มาน้ี เป็นการกวนของไหลใหเ้รว็ขึน้เรือ่ย ๆ แลว้ดวูา่ความหนืดเปลีย่นแปลงไปหรอืไม?่ 
อยา่งไร? แต่หลงัจากทีคุ่ณเขยา่ขวดซอสมะเขอืเทศ แลว้เทซอสลงในถว้ยเลก็ๆ และกวนต่อไปเรือ่ย 
ๆ อยา่งสมํ่าเสมอ (อตัราเรว็คงที)่ กจ็ะพบวา่  ยิง่กวนนาน-ยิง่ไหลง่าย   ซึง่เป็นพฤตกิรรมอกีอยา่ง
หน่ึงของซอสมะเขอืเทศทีเ่รยีกวา่  ทิโซทรอปี (thixotropy)  แน่นอนวา่ ซอสมะเขอืเทศ ยอ่มตอ้งมี
คูอ่กีเชน่กนั (ไมไ่ดห้มายถงึ ไสก้รอก หรอืไก่ทอดตรา ‘ตาแป๊ะหนวดขาว’ นะครา้บ!) มสีสาร
บางอยา่งที ่ยิง่กวนนาน-ยิง่หนืด เชน่ กาวลาเทกซ ์เพราะอนุภาคของยางในกาวคอ่นขา้งเหนียว
หนึบ พอกวนนาน ๆ เขา้อนุภาคพวกน้ีกเ็ลยมาเกาะรวมกนัมากขึน้ (แต่ปจัจุบนัเขา้ใจวา่ไดม้กีาร
เตมิสารทีล่ดการรวมตวักนัของอนุภาคแลว้) พฤตกิรรมแบบน้ีเรยีกวา่ รีโอเพก็ซ่ี (rheopexy) (บาง
ทา่นบอกวา่ ไขข่าวกม็พีฤตกิรรมคลา้ย ๆ แบบน้ีเชน่กนั)  
 

แหล่งท่ีมา :  ผูเ้ขยีน ดร.บญัชา ธนบุญสมบตั ิ  วนัที ่ 19/08/2004    buncht@mtec.or.th    
         ดร. อศริา เฟ่ืองฟูชาต ินกัวจิยัและหวัหน้าหอ้งปฏบิตักิารรโีอโลย ีศนูยเ์ทคโนโลยี
โลหะ 
                 และวสัดุแหง่ชาต ิ(MTEC) ไดใ้หข้อ้มลูและคาํแนะนําต่าง ๆ ในบทความน้ี 
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เร่ืองท่ี 1  
แบบทดสอบทกัษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจ 

ใหเ้วลาทาํ  20  นาท ี ( 20  คะแนน) 
 
ช่ือ- สกลุ…………………..…………………เลขท่ี…….........ห้อง................... 
 
นักศึกษาใช้เวลาอ่านเน้ือเรื่องน้ี ........................ นาที 
 
 

1.   สรปุประเดน็สาํคญัจากเน้ือเรือ่งทีอ่า่น ไดด้งัน้ี   ( 5 คะแนน ) 
……………………………………………………………………………………………………………
… 
……………………………………………………………………………………………………………
… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……… 

คะแนนทีไ่ด้ 
 
.................... 
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……………………………………………………………………………………………………………
… 
2.   จากการอา่นเน้ือเรือ่งที ่1   ให ้ ตัง้ช่ือของเร่ืองท่ีอ่าน   ( 5  คะแนน) 
 
     เรือ่งน้ีควรตัง้ชื่อเรือ่ง
วา่………………………………………………………………………........... 
………………………………………………………………………………………………………........
.   
 
 

3.  ถา้ทา่นตกถงัซอสมะเขอืเทศ ทา่นจะทาํอยา่งไรจงึขึน้จากถงัได ้( 5 คะแนน ) 
…….……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
…… 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....…………
……………………………………………………………………………………………………………
……… 
……………………………………………………………………………………………………………
… 
 

4.  ของไหล กบั ความหนืด มคีวามเกีย่วขอ้งกนัอยา่งไร  ( 5 คะแนน ) 
  
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
…   
……………………………………………………………………………………………………………………………
… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
… 

……………………………………………………………………………………………………………
… 
 

 
เรือ่งท่ี  2  ………………………………………… 
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 พลาสตกิเป็นวสัดุทีถู่กนํามาใชป้ระโยชน์อยา่งแพรห่ลายในเกอืบ จะทุกกจิกรรมในชวีติ 
ประจาํวนั พลาสตกิเป็นสารพอลเิมอร ์(polymer) ซึง่สงัเคราะหไ์ดจ้ากการทีนํ่าเอาหน่วยเลก็ๆ ของ
สารประกอบทีม่โีครงสรา้งเหมอืนกนั ทีเ่รยีกวา่มอนอเมอร ์(monomer)  มาเรยีงต่อเป็นสายโซ่ยาว   
ซึง่หากเปลีย่นชนิดของมอนอเมอรท์ีใ่ชก้จ็ะไดส้ารพอลเิมอรท์ีม่ชีื่อและคุณสมบตัแิตกต่างกนัไป เชน่ 
หากใชส้ไตรนี(styrene) เป็นมอนอเมอร ์กส็ามารถสงัเคราะหเ์ป็นพอลสิไตรนี (polystyrene) ทีใ่ช้
ผลติโฟม  หรอืแกว้กาแฟ   ethylene และ propylene  ทาํถุงพลาสตกิ, vinyl chloride ทาํทอ่ประปา, 
ethylene terephthalate ทาํขวด PET ซึง่สารมอนอเมอรเ์หล่าน้ีเป็นผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากการกลัน่
ปิโตรเลยีมหรอืน้ํามนัดบิโดยตรงหรอืนํามาผา่นกระบวนการทางเคมอีื่นได ้ พลาสตกิมคีุณสมบตัทิี่
หลากหลาย และสามารถนํามาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง จงึทาํใหอ้ตัราการผลติและบรโิภค
วสัดุชนิดน้ีมสีงูมาก  แต่อยา่งไรกต็ามพลาสตกิทีผ่ลติไดเ้หล่าน้ีกก็าํลงัก่อใหเ้กดิปญัหาสิง่แวดลอ้ม
ขึน้ เน่ืองจากอตัราการกาํจดัพลาสตกิทีใ่ชแ้ลว้ไมส่มดุลกบัอตัราการผลตินัน่เอง สบืเน่ืองจาก
กระบวนการกาํจดัวสัดุเหล่าน้ีหลงัการใชง้านนัน้ทาํไดย้าก เพราะพลาสตกิสามารถยอ่ยสลายไดย้าก
มาก หรอืบางชนิดกไ็มส่ามารถสลายตวัไดเ้ลย แมใ้นปจัจุบนัจะมกีารรณรงคใ์หนํ้าพลาสตกิบางชนิด
กลบัมาใชใ้หม ่โดยกระบวนการ recycle แต่นัน่กย็งัไมเ่พยีงพอกบัอตัราการผลติและการบรโิภค 
นอกจากน้ีไดนํ้าวธิกีารอื่นๆ มาใชเ้พือ่จดัการกบัวสัดุเหล่าน้ี เชน่ การฝงักลบ การเผา กก่็อใหเ้กดิ
ปญัหาอื่นตามมาอกี เชน่ การรัว่ไหลของสารพษิลงสูแ่หล่งน้ํา หรอืการเกดิก๊าซจากการเผาไหมท้ี่
เป็นอนัตรายต่อมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้มอกีดว้ย                                     คณุคา่ทาง
เศรษฐกจิเป็นปจัจยัสาํคญัอกีประการหน่ึงทีต่อ้งพจิารณา  ทัง้น้ีเพราะราคาของปิโตรเลยีมเพิม่สงูขึน้
อยา่งมากในปจัจุบนั และมแีนวโน้มวา่จะสงูขึน้ต่อไปอกีในอนาคต อนัเน่ืองมา จากหลกัการตลาด
ของอุปสงคแ์ละอุปทาน เพราะปรมิาณปิโตรเลยีมสาํรองในธรรมชาตลิดลง แต่กระบวนการเกดิขึน้
ใหมต่ามธรรมชาตติอ้งใชเ้วลานบัรอ้ยๆปีในการทบัถมของซากสิง่มชีวีติ ซึง่ไมส่มดุลกบัอตัราการ
บรโิภคทีเ่พิม่ขึน้อยา่งกา้วกระโดด ดงันัน้ จงึมกีารคาดหมายวา่ปิโตรเลยีมและผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง
จะหมดไปจากโลกภายในเวลาอกีไมเ่กนิ 100 ปีขา้งหน้า สาเหตุเหล่าน้ี จงึเป็นปจัจยัทีผ่ลกัดนัใหเ้กดิ
การศกึษาคน้ควา้เพือ่ผลติวสัดุทีม่สีมบตัทิางกายภาพเทยีบเคยีงกบัพลาสตกิ แต่สามารถผลติไดจ้าก
วตัถุดบิทีไ่มไ่ดม้าจากปิโตรเลยีม และมสีมบตัทิีส่าํคญัคอื สามารถยอ่ยสลายเองไดต้ามธรรมชาต ิซึง่
ในปจัจุบนัมกีารผลติพอลเิมอรต์ามวตัถุประสงคน้ี์ไดห้ลายชนิด                                                                  
 วสัดุทีไ่ดร้บัความสนใจผลติเป็นผลติภณัฑท์างการคา้อยา่งแพรห่ลายในขณะน้ี คอื พอลิ
แลค็ ติก แอสิด (polylactic acid) หรือพอลิแลค็ไทด ์(polylactide) โดยพอลเิมอรช์นิดน้ี
สงัเคราะหไ์ดจ้ากวตัถุดบิทางการเกษตรจาํพวกแป้งและน้ําตาล เชน่ ขา้วโพด มนัสาํปะหลงั หรอื
ออ้ย เป็นตน้ ซึง่ในปจัจุบนันิยมใชข้า้วโพดเป็นหลกั กระบวนการสงัเคราะหพ์อลแิลค็ตกิ แอสดิ ถูก
คดิคน้ขึน้ครัง้แรกโดยนกัวจิยัจากบรษิทั Dupont ในสหรฐัอเมรกิา ทีช่ื่อ W.H. Carothers เมือ่ปี ค.ศ.
1932 และไดศ้กึษาอยา่งต่อเน่ืองเป็นวสัดุต่างๆ เชน่ แผน่ดวีดีพีลาสตกิเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 8 
เซนตเิมตร ซึง่มคีวามพเิศษคอืเป็นดวีดีทีีไ่มท่าํลายสิง่แวดลอ้ม  เพราะทาํจากผกัผลไม ้โดยในแผน่
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ดงักล่าวทาํจากแป้งขา้วโพด”                                                แหล่งท่ีมา :  ดร. ปกรณ์  
โอภาประกาสติ วนัท่ี :  02/03/2005   (www.vcharkarn.com) 
                 ภาพขา่ว จากผูจ้ดัการออนไลน์ 4 กุมภาพนัธ ์2548 (ตดัมาเพยีงบางสว่นของ
บทความ) 

เร่ืองท่ี  2 
แบบทดสอบทกัษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจ 

ใหเ้วลาทาํ  20  นาท ี ( 20  คะแนน) 
 
ช่ือ- สกลุ…………………..…………………เลขท่ี…….........ห้อง................... 
 
นักศึกษาใช้เวลาอ่านเน้ือเรื่องน้ี ........................ นาที 
 
1.   สรปุประเดน็สาํคญัจากเน้ือเรือ่งทีอ่า่น ไดด้งัน้ี   ( 5 คะแนน ) 
……………………………………………………………………………………………………………
… 
……………………………………………………………………………………………………………
… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……… 
……………………………………………………………………………………………………………
… 
 
2.   จากการอา่นเน้ือเรือ่งที ่ 2  ให ้ ตัง้ช่ือของเร่ืองท่ีอ่าน   ( 5  คะแนน) 
 
     เรือ่งน้ีควรตัง้ชื่อเรือ่ง
วา่………………………………………………………………………............ 
……………………………………………………………………………………………………………
…   
 
3.  ผูเ้ขยีนตอ้งการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัวสัดุชนิดใด และนํามาทาํเป็นผลติภณัฑท์ีม่ขีอ้ดอียา่งไร  
    ( 5 คะแนน ) 

คะแนนทีไ่ด้ 
 
.................... 
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…….……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
…… 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....…………
……………………………………………………………………………………………………………
……… 
……………………………………………………………………………………………………………
… 
 

4.  ทาํไมตอ้งหลกีเลีย่งการผลติพลาสตกิทีใ่ชว้ตัถุดบิทีไ่ดจ้ากการกลัน่ปิโตรเลยีม   ( 5 คะแนน ) 
  …………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………..   
………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
 

           บคักีบ้อล…โมเลกลุมหศัจรรยแ์หง่ยคุนาโน 
บคัก้ีบอล 
 บคัมนิสเตอรฟู์ลเลอรนี (Buckminsterfullerene) หรอืทีเ่รยีกสัน้ๆ วา่ บคักีบ้อล (Bucky ball) 
เป็นสารทีม่โีครงสรา้งโมเลกุลประกอบดว้ยคารบ์อน 60 อะตอม (C60) เชื่อมต่อกนัเป็นรปูทรงกลม
คลา้ยกบัลกูฟุตบอล จดัเป็นสารในกลุ่มฟูลเลอรนีส ์(fullerenes, Cn) ซึง่เป็นอญัรปู (allotrope) แบบ
ทีส่ามของคารบ์อนต่อจากเพชรและกราไฟต ์  บคักีบ้อลมขีนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางโมเลกุลประมาณ 
1 นาโนเมตร ประกอบดว้ยวงหกเหลีย่มของคารบ์อน (hexagons) จาํนวน 20 วง และวงหา้เหลีย่ม 
(pentagons) จาํนวน 12 วง  โดยทีบ่คักีบ้อลถอืวา่เป็นโมเลกุลสารอนิทรยีท์ีม่รีปูทรงสมมาตรทีส่ดุ
เทา่ทีม่นุษยเ์คยคน้พบจนถงึปจัจุบนั                                     

    “สรรพคุณทางเภสชักรรมอนัน่าทึง่ของบคักีบ้อล กค็อื..โมเลกุลมหศัจรรยช์นิดน้ีสามารถ
เป็นไดท้ัง้ ยารกัษาโรคเอดส ์ยารกัษาโรคมะเรง็ ยาปฏชิวีนะ ยายบัยัง้การตายของเซลล ์สารต่อตา้น
อนุมลูอสิระ ตวันําสง่ยาและสารพนัธุกรรมแบบนําวถิ ีฯลฯ ดงันัน้ถา้จะกล่าววา่บคักีบ้อลเป็นยา
ครอบจกัรวาลในยคุนาโนเทคโนโลยกีค็งจะไมผ่ดิแต่ประการใด”ในขณะน้ี นกัวทิยาศาสตรท์ัว่โลก
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กาํลงัพากนัคน้หาแนวทางในการนําเอาบคักีบ้อลมาใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ กนัอยา่งมากมาย 
ทัง้น้ีเป็นเพราะวา่บคักีบ้อลมคีุณสมบตัเิชงิฟิสกิสแ์ละเคมทีีแ่ปลกประหลาดหลายประการ ซึง่
สามารถนํามาประยกุตใ์ชเ้ป็นยารกัษาโรคไดห้ลายชนิด และใชเ้ป็นพาหนะนําส่งยาแบบนําวิถี 
(drug delivery) เชน่ การออกแบบวธิกีารนําสง่ยาต่อตา้นมะเรง็ทีเ่ป็นอนุพนัธข์องบคักีบ้อลไปยงั
เซลลม์ะเรง็แบบนําวถิ ี 
(anticancer delivery system) โดยการบรรจุอนุพนัธข์องบคักีบ้อลเอาไวภ้ายในแคปซลูแบบไลโป
โซม (liposome) ซึง่มชีื่อทางการคา้วา่ “บคักีโ้ซมส ์(buckysomes)” นอกจากน้ียงัสามารถนําบคักี้
บอลไปใชป้ระโยชน์ในดา้นนาโนอเิลก็ทรอนิกส ์(nanoelectronic) ทัง้น้ีเน่ืองจากบคักีบ้อลมี
คุณสมบตัเิป็นสารกึง่ตวันํา(semiconductor)  แต่ถา้มกีารเจอืกลุ่มโมเลกุลบคักีบ้อลดว้ยอะตอมของ
โลหะอลัคาไลน์ จะทาํใหก้ลุม่โมเลกุลบคักีบ้อลมคีุณสมบตัเิป็นตวันํายิง่ยวด (superconductor) 
นอกจากน้ียงัมกีารใชบ้คักีบ้อลเป็นสว่นประกอบหลกัในการพฒันาเซลลส์รุยิะแบบไดแอด (Dyads)  
รวมทัง้การใชบ้คักีบ้อลเป็นตวับรรจุอะตอมโลหะและโมเลกุลของก๊าซชนิดต่างๆ เชน่ ไฮโดรเจน เป็น
ตน้ 
 
แหล่งท่ีมา :   ดร. ณฐัพนัธุ ์ศุภกา  วนัท่ี : 08/02/2005  (www.vcharkarn.com)  
                  (ตดัมาเพยีงบางสว่นของบทความ) 
 

 
 
 
 
 

เร่ืองท่ี  3 
แบบทดสอบทกัษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจ 

ใหเ้วลาทาํ  10  นาท ี ( 10  คะแนน) 
 
ช่ือ- สกลุ…………………..…………………เลขท่ี…….........ห้อง................... 
 
นักศึกษาใช้เวลาอ่านเน้ือเรื่องน้ี ........................ นาที 
 
1.   สรปุประเดน็สาํคญัจากเน้ือเรือ่งทีอ่า่น ไดด้งัน้ี   ( 5 คะแนน ) 
……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 

คะแนนทีไ่ด้ 
 
.................... 



 160

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

2.  ทา่นเขา้ใจความหมายของคาํวา่ “ พาหนะนําสง่ยาแบบนําวถิ(ีdrug delivery) ” ในบรรทดัที ่14   
    ของบทความน้ีอยา่งไร    ( 5 คะแนน ) 
…….………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....…………
……………………………………………………………………………………………. 
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ตารางกาํหนดน้ําหนักคะแนน 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย / วตัถุประสงค ์

คะ
แน

นร
าย
หน่

วย
 น้ําหนกัคะแนน / ขอ้ที ่

คว
าม
รูค้
วาม

จาํ
 

คว
าม

เข
า้ใ
จ 

กา
รนํ

าไ
ปใ
ช ้

วเิ
คร
าะ
ห ์

สงั
เค
รา
ะห

 ์

ปร
ะเ
มนิ

คา่
 

1 
 

โครงสรา้งอะตอมและตารางธาตุ 
1. บอกความหมายและโครงสรา้งของอะตอม 

10 2 6 2 - - - 
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2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 

2. คาํนวณมวลสตูรสมัพนัธ ์
3. อธบิายสมบตัขิองธาตุในตารางธาตุ  
 พนัธะเคม ี
1. อธบิายความแตกต่างระหวา่งพนัธะไอออนิกและโควาเลนต ์
2. อธบิายสมบตัขิองสารประกอบไอออนิกและโควาเลนต ์
3. อ่านชื่อและเขยีนสตูรสารประกอบ 2 ธาตุ  
สารละลาย 
1. บอกความหมายและประเภทของสารละลาย 
2. คาํนวณหาความเขม้ขน้ของสารละลาย 
3. อธบิายสมบตัขิองสารละลาย 
ปฏกิริยิาเคม ีและเคมไีฟฟ้า 
1. เขยีนสมการเคมแีละดุลสมการ 
2. บอกความหมายของเลขออกซเิดชนั  ปฏกิริยิารดีอกซ ์ 
เซลลไ์ฟฟ้าเคม ี
3. อธบิายหลกัการและประโยชน์ของเซลลก์ลัวานิก 
4. อธบิายหลกัการและประโยชน์ของเซลลอ์เิลก็โทรลซิสิ 
อตัราการเกดิปฏกิริยิา และสมดุลเคม ี
1. อธบิายความหมายและคาํนวณหาอตัราการเกดิปฏกิริยิาเคม ี
2. อธบิายปจัจยัทีม่ผีลต่ออตัราการเกดิปฏกิริยิา 
3. อธบิายความหมายและปจัจยัทีม่ผีลต่อสมดุลเคม ี
กรด  เบส  เกลอื 
1. บอกความหมายและสมบตัขิองกรด เบส เกลอื 
2. อ่านชื่อและเขยีนสตูร กรด เบส เกลอื 
3. เขยีนสมการปฏกิริยิาระหวา่งกรดกบัเบส 
4. คาํนวณหาคา่คงทีส่มดุลและคา่ pH  ของสารละลาย 
5. บอกประโยชน์ของอนิอเิคเตอรแ์ละสารละลายกรด เบส 
เกลอืทีส่าํคญั 
สารประกอบไฮโดรคารบ์อนและอนุพนัธ ์
1. จาํแนกประเภทของไฮโดรคารบ์อนและอนุพนัธ ์
2. อ่านชื่อและเขยีนสตูรไฮโดรคารบ์อนและอนุพนัธบ์างชนิด 
3. อธบิายสมบตัทิางเคมแีละทางกายภาพของไฮโดรคารบ์อน 
4. บอกประโยชน์ของไฮโดรคารบ์อน 

4 
3 
3 
10 
3 
4 
3 
10 
2 
5 
3 
13 
2 
2 
 
5 
4 
10 
3 
3 
4 
12 
2 
2 
2 
4 
2 
 

10 
2 
2 
4 
2 

 
9 
5 
3 
14 
17 
12 
2 
21 
23 
 

4 
31 
33 
 

35 
40 
- 
 
 
 

2 
54 
56 
 
 
 
 

4 
66, 67 
68 
71 
 

1- 4 
10 
6 
5 

15-16 
18 

8, 13 
4 
22 

24-25 
28 
3 
32 
 
 

36 
41 
3 
44 
47 
50 
5 
55 
57 
58 

60,  63 
 
 

2 
 

69 
70 
 

 
11 
7 
2 
 

19-20 
 

3 
 

26- 27 
29 
3 
 
 
 

37-38 
42 
3 
45 
48 
51 
4 
 
 

59 
61,62 

64 
 

1 
 
 
 

74 

 
 
 
- 
 
 
 

1 
 
 

30 
3 
 

34 
 

39 
43 
3 
46 
49 
52 
- 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

72 
75 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

1 
 
 

53 
- 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

73 
 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

65 
 

- 
 
 
 

 รวมคะแนน 75 17 29 19 9 2 1 

เฉลยคาํตอบ 
ฉบบัท่ี  1   สอบกลางภาค               

ตอนท่ี  1 ตอนท่ี  2 
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ข้อ 1.  จงอา่นชื่อและเขยีนสตูรของสารต่อไปน้ี   (5  คะแนน) 
    อา่นชื่อสารต่อไปน้ี          
    AgNO3   =    Silver nitrate 
    MgS      =    Magnesium sulfide 
    Fe2O3    =    Iron(lll) oxide 
    SO2      =   Sulfur dioxide 
    P4O10       =   Tetraphosphorous decaoxide 
    เขยีนสตูรของสารต่อไปน้ี   
    Copper(ll) sulfide    =     CuS 
    Calcium oxide         =     CaO 
    Carbon monoxide    =     CO 
    Ammonia               =     NH3 
    Silicon tetrabromide  =    SiBr4 
2.  จงจดัประเภทของสารประกอบต่อไปน้ี  เป็นสารไอออนิกและโควาเลนต ์    
    และสารใดบา้งเมือ่บรสิทุธิส์ถานะปกตไิมนํ่าไฟฟ้า  แต่จะนําไฟฟ้าไดใ้น  
    สถานะสารละลาย   ( 5  คะแนน) 
    ก. ผงชรูส(โซเดยีมกลตูาเมต)  สารไอออนิก บรสิทุธิไ์มนํ่า  สารละลายจะ 
        นําไฟฟ้า 
    ข. กรดมะนาว สารโควาเลนต ์ บรสิทุธิไ์มนํ่าไฟฟ้า สารละลายจะนําไฟฟ้า     
    ค. คารบ์อนเตตระคลอไรด ์ สารโควาเลนต ์  ไมนํ่าไฟฟ้า  
    ง. ปนูขาวสารไอออนิก บรสิทุธิไ์มนํ่าไฟฟ้า สารละลายจะนําไฟฟ้าแต่ไมด่ ี
3.  อธบิายวธิเีตรยีม  NaOH  0.1  mol/l  จาํนวน  500  cm3   ( 3  คะแนน) 
    จาํนวนโมล NaOH =  MV / 1000  =  (0.1  x  500)/ 1000  = 0.05  โมล   
                            =  0.05  x 40    กรมั   =   2  กรมั 
   การเตรยีม NaOH  0.1  mol/l   จาํนวน  500  cm3 ทาํไดโ้ดยการชัง่  
   NaOH 2 กรมั  ละลายดว้ยน้ําจาํนวนเลก็น้อย  คนให ้NaOH ละลายจน 
   หมดแลว้จงึเตมิน้ําจนใหส้ารละลายมปีรมิาตร 500  cm3 
4.  เหลา้ขวดหน่ึงมปีรมิาณแอลกอฮอล ์40 %  โดยปรมิาตร  เทเหลา้ขวดน้ี 
    ใสใ่นแกว้จาํนวน  250  cm3  อยากทราบวา่ ในแกว้มปีรมิาตรแอลกอฮอล ์
    เทา่ไร  ( 2  คะแนน) 
   เหลา้  100  cm3  มแีอลกอฮอลล์ะลายอยู ่ 40  cm3    

    เหลา้  250  cm3  มแีอลกอฮอลล์ะลายอยู ่ (40 x 250) / 100 = 100  cm3    

1 ข 
2 ค 
3 ข 
4 ข 
5 ก 
6 ก 
7 ง 
8 ก 
9 ก 
10 ข 
11 ข 
12 ง 
13 ก 
14 ก 
15 ก 
16 ก 
17 ข 
18 ค 
19 ค 
20 ก 
21 ข 
22 ค 
23 ข 
24 ก 
25 ง 
26 ค 
27 ข 
28 ค 
29 ง 
30 ง 
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ฉบบัท่ี  2   สอบปลายภาค 

ตอนท่ี  1 ตอนท่ี  2 

ข้อ ข้อ คาํชีแ้จง จากปฏกิริยิาต่อไปน้ี ใชต้อบคาํถามขอ้ 1 - 2 
   2 NO2 (g)   2 NO(g)   +  O2(g)   เป็นปฏกิริยิาคายความร◌้อน   
 

1.  ถา้บรรจุ NO2  1  โมล ในภาชนะ 1 ลติร  ณ ภาวะสมดุล ม ีNO  
    อยู ่0.4 โมล จงคาํนวณหาคา่คงทีส่มดุลของปฏกิริยิาน้ี (3 คะแนน) 
    ณ ภาวะสมดุล ม ี NO 0.4 โมล  O2  0.2 โมล เหลอื NO2 0.6 โมล 
        K =  [ NO ]2  x [  02 ] /  [ NO2 ]

 2     =  0.42 x 0.2 / 0.6  2 
           =  0.88   โมล/ลติร 
2.  ภาวะสมดุล  ถา้เปลีย่นแปลงปจัจยัต่อไปน้ี  ระบบจะมทีศิทาง   
    ในการเขา้สูส่มดุลใหมอ่ยา่งไร  (2 คะแนน) 
     ก.  ลดความดนั  ระบบจะเพิม่ความดนัโดยเพิม่โมล มทีศิทาง       
     ข. เพิม่อุณหภมู ิ ระบบจะลดอุณหภมู ิโดยมทีศิทาง   
3.  จงอธบิายความหมายของคาํต่อไปน้ี  (10  คะแนน) 
     การไตเตรท  หมายถงึ กระบวนการหาความเขม้ขน้ของสารชนิด 
                      หน่ึง ซึง่รูป้รมิาตร  ใหท้าํปฏกิริยิาพอดกีบัสารอกี 
                      ชนิดหน่ึงทีรู่ค้วามเขม้ขน้และปรมิาตรทีแ่น่นอน    
     อนิดเิคเตอร ์  หมายถงึ  สารทีม่สีมบตัเิปลีย่นแปลงสไีดต้ามคา่ 
                      ความเป็นกรด - เบส ของสารละลาย จงึใชเ้ป็นตวั 
                      ชีบ้อกคา่ pH ของสารละลายโดยประมาณ  
    ไฮโดรคารบ์อนไมอ่ิม่ตวั  หมายถงึ สารประกอบทีม่ธีาตุ 2 ชนิด 
                      เทา่นัน้คอื  คารบ์อนกบัไฮโดรเจน  และพนัธะ 
                      ระหวา่ง คารบ์อนกบัคารบ์อนอยา่งน้อย 1 แหง่ที ่
                      เป็นพนัธะคู ่หรอื พนัธะสาม 
    เซลลก์ลัวานิก  หมายถงึ  เครือ่งมอืทีป่ระกอบดว้ยขัว้ไฟฟ้าและ 
                       สารละลาย 2 ชุดทีเ่ชื่อมต่อกนัดว้ยสะพานเกลอื  
                       เมื่อเกดิปฏกิริยิาเคม ีขึน้ในสารละลาย กจ็ะจา่ย 
                       กระแสไฟฟ้าออกมาภายนอกเซลลไ์ด ้เป็นชุด 
                      อุปกรณ์ทีเ่กดิปฏกิริยิาแลว้จะใหก้ระแสไฟฟ้าออกมา 
    คา่คงทีส่มดุล  หมายถงึ  คา่คงทีท่ีห่าไดจ้ากผลคณูของความ 
                       เขม้ขน้สารผลติภณัฑห์ารดว้ยผลคณูความเขม้ขน้ 
                       ของสารตัง้ตน้ ยกกาํลงัจาํนวนโมลของสารแต่ละตวั 

31 ค 63 ข 
32 ข 64 ก 
33 ข 65 ง 
34 ค 66 ค 
35 ข 67 ก 
36 ง 68 ก 
37 ข 69 ง 
38 ข 70 ค 
39 ก 71 ค 
40 ก 72 ข 
41 ข 73 ง 
42 ข 74 ง 
43 ข 75 ก 
44 ง  

 
 
 
 

45 ข 
46 ค 
47 ค 
48 ง 
49 ก 
50 ค 
51 ง 
52 ง 
53 ง 
54 ข 
55 ค 

56 ข 
57 ง 
58 ค 
59 ข 
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60 ค                        ในสมการ 
 
 
 

61 ค 
62 ง 

   ขอ้สอบวชิาหลกัเคม ี1 (Principle of Chemistry I)   
เวลา  1  ชัว่โมง  30  นาท ี                          ฉบบัที ่1                               คะแนนเตม็  45  
คะแนน 
 

คาํช้ีแจง   แบบสอบม ี2 ตอน  ตอนที ่1 เป็นแบบเลอืกตอบ               ม ี30  ขอ้  
                                       ตอนที ่2 เป็นแบบอธบิายสัน้ๆ ใหเ้ขา้ใจ ม ี 4  ขอ้   
ตอนท่ี  1   จงเลอืกคาํตอบทีถู่กตอ้งทีส่ดุเพยีงขอ้เดยีว  (30  คะแนน) 
 

1.  ธาตุในขอ้ใดมวีาเลนซอ์เิลก็ตรอน เทา่กบั   
    ธาตุทีม่โีครงสรา้งการจดัเรยีงอเิลก็ตรอน 
     เป็น  2, 8, 8, 2 

ก. โปแทสเซยีม 
ข. แมกนีเซยีม 
ค. โบรอน 
ง. ฟอสฟอรสั 

2.  ธาตุ A  มวีาเลนซอ์เิลก็ตรอน เทา่กบั 6 อยูใ่น 
     ระดบัพลงังานที ่3  ธาตุน้ีมเีลขอะตอมเทา่ใด 
      ก.    6 
      ข.    8 
      ค.   16 
      ง.   18 
3.  ธาตุทีม่เีลขอะตอม 38  จะเป็นธาตุตําแหน่ง  
    ใดในตารางธาตุ 
      ก.  หมูท่ี ่  II A   คาบที ่  4 
      ข.  หมูท่ี ่  II A   คาบที ่  5 
      ค.  หมูท่ี ่ III A   คาบที ่  4 
      ง.   หมูท่ี ่ III A   คาบที ่  5 
4.  จงพจิารณาตารางแสดงขอ้มลูของธาตุ  
     A, B, C และ D  ต่อไปน้ี 

ธาตุ หมูท่ี ่ คาบที ่ สมบตั ิ
A 5 3 (X) 
B 1 (Y) โลหะ 

คาํช้ีแจง จากตารางธาตุต่อไปนี้ ใชต้อบคาํถามขอ้ 5-8 
 

 IA   II A                                          IIIA IVA  VA   VIA VIIA VIIIA     

                
              X  
 B          E  F Y  
A      C     D   Z  
                

 

5.  ขอ้ใดเรยีงขนาดอะตอมของธาตุจากเลก็ไปใหญ่ 
      ก.   F,  E,  B 
      ข.   Z,  Y,  X 
      ค.   X,  B,  Y 
      ง.   E,  F,  D  
6.  ขอ้ใดกลา่วไมถู่กตอ้ง เกีย่วกบัสมบตัขิองธาตุ A, B,  
    C และ D ในตารางธาตุ    

ก. ธาตุ A  นําไฟฟ้าไดด้ ีและมคีา่พลงังานไอออไนเซ
ชนัสงู 

ข. ธาตุ B  มเีวเลนซอ์เิลก็ตรอนเทา่กบั 2 และวอ่งไว
น้อยกวา่ธาตุ A 

ค. ธาตุ C  มจีุดหลอมเหลวและจุดเดอืดสงูมาก 
     ง.   ธาตุ D  มสีมบตัเิป็นโลหะมากกวา่ธาตุ E 
7.  ถา้เรามธีาตุ A, E และ Z  เราสามารถใชป้ระโยชน์ 
    จากธาตุเหลา่น้ีได ้ ยกเวน้ขอ้ใดไมถู่กตอ้ง  
     ก.  นําธาตุ A มาทาํปฏกิริยิากบัธาตุ Z ไดเ้กลอื AZ 
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C (Z) 3 อโลหะ 
D 2 3 (P) 

   ขอ้ใดถูกตอ้ง     
    (X) (Y) (Z) (P) 
ก โลหะ 4 8 อโลหะ 
ข อโลหะ 4 8 โลหะ 
ค โลหะ 3 8 โลหะ 
ง อโลหะ 7 4 โลหะ 

 
 

9.  ถา้ตอ้งการดา่งทบัทมิ (KMnO4)  0.01 โมล    
    จะตอ้งชัง่สารน้ีกีก่รมั  (K = 39,  Mn = 55,  
    O = 16) 
    ก.     1.58     
    ข.     5.76 
    ค.    12.48 
    ง.     15.80 
10.  ขอ้ใดกลา่วไมถู่กตอ้ง 
    ก.  มวลของแก๊ส 22.4 dm3 ที ่STP มคีา่    
         เทา่กบัมวลโมเลกุลคดิเป็นกรมั 
    ข.  แก๊สคลอรนี 1 โมล มจีาํนวนอะตอมเทา่กบั  
         เลขอาโวกาโดร 
    ค.  ทองคาํ 1 โมล  มจีาํนวนอะตอมเทา่กบั  
         6.02  x 1023 อะตอม  
    ง.  C2H2  26  กรมั  มจีาํนวนโมเลกุลเทา่กบั  
        H2  2  กรมั  (C=12, H=1) 
11.  พจิารณาขอ้มลูต่อไปน้ี  
    1.  ฟอสฟอรสั 0.602  x 1023 อะตอม  
    2.  เลด(ll)ไนเตรด 82.75 กรมั  
        (Pb=207,N=14,O=16) 
    3.  แก๊ส HCl  4.48 dm3 ที ่STP 
    4.  โพแทสเซยีมไอออน 1.8 x 1023  ไอออน 
   การเรยีงลาํดบัจาํนวนโมลของสารเป็นไปตาม 
   ขอ้ใด 

ก. 2 > 4 > 3 > 1 
ข. 4 > 2 > 3 > 1 

     ข.  ใชธ้าตุ E ทาํสารกึง่ตวันําในวงจรอเิลก็ทรอนิกส ์
     ค.  ผสมธาตุ Z ในสารละลาย KI ทาํยาฆา่เชือ้โรค 
     ง.  โลหะ A และ Z นํามาหลอมทาํเป็นภาชนะได ้
8.  ถา้นําธาตุ B  ทาํปฏกิริยิากบัธาตุ  F จะได ้
    สารประกอบประเภทใด และมสีตูรเคมเีป็นอยา่งไร 
     ก.  สารไอออนิก       สตูร  BF 
     ข.  สารไอออนิก       สตูร  BF2 
     ค.  สารโควาเลนต ์    สตูร  BF 
     ง.  สารโควาเลนต ์    สตูร  BF2 
 

13.  ธาตุ X  มเีลขอะตอม 37  รวมตวักบัธาตุ Y ทีม่เีลข 
     อะตอม 17   ถา้ธาตุ X  มชีือ่วา่   Magmasium  
     สว่นธาตุ Y  มชีือ่วา่  Jadine  สารประกอบทีเ่กดิ 
     จากธาตุ X และ Y  จะมสีตูรและอ่านชือ่เป็นอยา่งไร 

  สตูร อ่านชือ่ 
ก      XY Magmasium jadide 
ข     XY2 Magmasium jadide 
ค     XY2 Magmasium dijadide 
ง     YX Jadine magmaside 

   

14.  พนัธะระหวา่งอะตอมคูใ่ด เป็นพนัธะไอออนิก 
                                                                                         

      ก.    K ⋅   +  ⋅ Br :     
 

      ข.   : Cl ⋅   +  ⋅ S ⋅  +  ⋅ Cl : 
 

      ค.    : O ⋅  +  ⋅ N :  +  : O : 
 

      ง.    : O :  +  : C :   +  : O : 
 

15.  ขอ้ใดแสดงโครงสรา้งของพนัธะไออนิก  
      (เครือ่งหมาย   +  หรอื  -  แทนชนิดของอนุภาคที ่
       เกดิพนัธะเคมขีองธาตุ) 
       

ก. +  -  +  -  +  -  +  -  
        -  +  -  +  -  +  -  +  
 

ข. +  +  +  +  +  +  + 
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ค. 3 > 4 > 2 > 1 
ง. 2 > 4 > 1 > 3 

12.  ขอ้ใดอ่านชือ่และเขยีนสตูรสารประกอบของ 
      สารถูกตอ้ง 

 สตูร อ่านชือ่ 
ก  N2O3 Dinitrogen oxide 
ข  CaCl2 Calcium dichlorine 
ค  Mg(OH)2 Magnesium oxide 
ง  Cu2S Copper (I) sulfide 

 
 
 
 
 

17.  ขอ้ใดระบุความแตกต่างของสมบตัขิองสาร 
      ไอออนิกและสารโควาเลนตไ์มถู่กตอ้ง 

 สมบตัขิองสาร ไอออนิก โควาเลนต ์

ก จุดเดอืด จุด
หลอม เหลว 

  สงู   ตํ่า 

ข เมือ่ละลายน้ํา เป็นเบส เป็นกรด 
ค ในสภาวะ

หลอมเหลว 
นําไฟฟ้า ไมนํ่า

ไฟฟ้า 
ง สถานะ ของแขง็ ทัง้ 3 

สถานะ 
      
18.  สาร A  สถานะเป็นของแขง็ จุดหลอมเหลว  
      801 °C  ละลายน้ําไดด้ ี ไดส้ารละลายทีนํ่า 
      ไฟฟ้า ความเป็นกรด-เบส พบวา่ เป็นกลาง   
      สาร A  ควรเป็นสารประเภทใด 
      ก.  ธาตุ   และเป็นสารโควาเลนต ์
      ข.  สารประกอบ   และสารโควาเลนต ์
      ค.  สารประกอบ    และสารไอออนิก 
      ง.  ธาตุ   และ โครงผลกึรา่งตาขา่ย 
19.  AlCl3  เป็นของแขง็  เมือ่หลอมเหลวไมนํ่า 
      ไฟฟ้า  ละลายน้ําไดส้ารละลายมสีมบตัเิป็น 
      กรด  สารน้ีควรจดัเป็นสารใด เพราะเหตุใด 

       

        +  +  +  +  +  +  + 
 

      ค.     +  +  +  +   -   -   -     
              -   -   -  -   +  +  +      
      

      ง.      -   -  -   -  -   -   -   
            -   -  -   -  -   -   -   
 

16.  ธาตุคูใ่ดต่อไปน้ีเกดิพนัธะโควาเลนตแ์บบพนัธะคู ่
      ก.    SO2 
      ข.    CaF2 
      ค.    NCl3 
      ง.     H2S  
 
 

21. ขอ้ใดหมายถงึของผสมเน้ือเดยีวทีม่คีวามเขม้ขน้ 
     สงูสดุ ณ อุณหภมูหิน่ึง 
     ก.  แอลกอฮอลผ์สมน้ํา 28 ดกีร ี
     ข.  สารละลายอิม่ตวัของน้ําเกลอื 
     ค.  หลอมทองแดงกบัสงักะสทีีม่มีวลเท่ากนั 
     ง.  แก๊สในบรรยากาศทีม่คีวามชืน้สมัพทัธส์งูสดุ  
22.  ขอ้ใดระบุตวัทาํละลายในสารละลายไดถู้กตอ้ง 
     ก.  ไวน์มแีอลกอฮอลเ์ป็นตวัทาํละลาย 
     ข.  น้ําสม้สายชมูกีรดอะซติรกิเป็นตวัทาํละลาย 
     ค.  อากาศมแีก๊สไนโตรเจนเป็นตวัทาํละลาย 
     ง.  น้ําโซดามแีก๊สคารบ์อนไดออกไซดเ์ป็นตวัทาํละลาย 
23.  ขอ้ใดกลา่วไมถู่กตอ้งเกีย่วกบัสมบตัขิองสารละลายอิม่ตวั  
     ก.  สารละลายทีม่คีวามเขม้ขน้สงูสดุ 
     ข.  สารละลายทีต่วัถูกละลายไมส่ามารถละลายได ้
          อกีแลว้ และมตีะกอนเหลอือยู ่
     ค.  สารละลายทีม่อีตัราการละลายเทา่กบัอตัราการ  
          ตกผลกึ จงึไมเ่หน็วา่มกีารละลาย 
     ง.  สารละลายทีม่ตีวัถูกละลายอยูใ่นปรมิาณมาก 
         ทีส่ดุของตวัทาํละลายจาํนวนหน่ึงทีอุ่ณหภมูหิน่ึง 
24.  น้ําสม้สายชกูลัน่ของ อสร. ระบุวา่ มกีรดน้ําสม้  4  %       
      มคีวามหมายอยา่งไร 
     ก.  น้ําสม้สายช ู100  ลบ.ซม. มกีรดน้ําสม้ 4 กรมั 
     ข.  น้ําสม้สายช ู100  ลบ.ซม. มกีรดน้ําสม้ 4 ลบ.ซม. 



 168

      ก.  สารไอออนิก  เพราะเกดิจากโลหะกบั     
           อโลหะ 

ข.  สารไอออนิก  เพราะละลายน้ําแสดง 
     สมบตักิรด 
ค.  สารโควาเลนต ์เพราะหลอมเหลวไมเ่กดิ  
     ไอออน  

      ง.  สารโควาเลนต ์เพราะเป็นโมเลกุลโดดๆ 
          ทีม่ขี ัว้ 
20. ถา้ตอ้งการสารทีช่ว่ยใหส้ารละลายทีม่อียูนํ่า 
     ไฟฟ้าไดด้ขีึน้ ควรเตมิสารใดลงไปใน 
     สารละลายน้ี 
     ก.  โพแทสเซยีมคลอไรด ์
     ข.  ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์
     ค.  ไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์
     ง.   แคลเซยีมคารบ์อเนต  
 
 
 

27.  มสีารละลาย NaOH  2  ขวด ความเขม้ขน้ 
      ต่างกนั  ขวดที ่1  เขม้ขน้  0.1  mol/l   
      จาํนวน 200 cm3   ขวดที ่2  เขม้ขน้ 1  mol/l   
      จาํนวน 100 cm3  ถา้ตอ้งการสารละลาย NaOH  
       ทีเ่ขม้ขน้ 0.5  mol/l  จาํนวน 100 cm3  จาก 
      สารละลายทีม่อียู ่การเตรยีมสารละลายในขอ้ 
      ใดไดค้วามเขม้ขน้ตามตอ้งการ 

ก. รนิสารละลาย NaOH เขม้ขน้  0.1  mol/l  
จาํนวน 50 cm3  แลว้เตมิน้ําอกี 50 cm3 

ข. รนิสารละลาย NaOH เขม้ขน้  1  mol/l  
จาํนวน 50 cm3  แลว้เตมิน้ําอกี 50 cm3 

ค. รนิสารละลาย NaOH เขม้ขน้  1  mol/l  
จาํนวน 50 cm3  ผสมกบัสารละลาย 
NaOH  เขม้ขน้ 0.1 mol/cm3   50  cm3 

     ง.    สามารถเตรยีมไดท้ัง้ขอ้  ข  และ  ค 
28.  จากการทดลองพบวา่ สารละลายมจีุดเดอืด 

      สงูกวา่ตวัทาํละลายบรสิุทธิ ์เทา่กบั Δ t  ม ี

      หน่วยเป็น °C ซึง่คา่ Δ t น้ีขึน้กบัปจัจยัขอ้ใด 

     ค.  น้ําสม้สายช ู 96   กรมั  มกีรดน้ําสม้ 4 กรมั 
     ง.   น้ําสม้สายช ู 96  ลบ.ซม. มกีรดน้ําสม้ 4 ลบ.ซม. 
25.  สารละลาย H2SO4 เขม้ขน้ 1 นอรม์าล มคีวาม 
      เขม้ขน้ในหน่วยของ โมล/ลติร เทา่กบัสารละลายใด 
      ต่อไปน้ี 
     ก.  สารละลาย HCl  เขม้ขน้ 1 นอรม์าล  
     ข.  สารละลาย NaOH เขม้ขน้ 1 นอรม์าล 
     ค.  สารละลาย NaCl เขม้ขน้ 1 นอรม์าล 
     ง.  สารละลาย  Ca(OH)2 เขม้ขน้ 1 นอรม์าล 
26.  สารละลายใดมคีวามเขม้ขน้สงูทีส่ดุ 
     ก.  ผสมเกลอืโซเดยีมคลอไรด ์2 โมล ในน้ํา 500 ลบ.ซม. 
     ข.  ผสมน้ําตาลทราย 1 โมล ในน้ํา 250 ลบ.ซม. 
     ค.   ผสมกรดไฮโดรคลอรกิ 0.5 โมล ในน้ํา 100 ลบ.ซม. 
     ง.  ผสมเบสโซเดยีมไฮดรอกไซด ์20 กรมั ในน้ํา  
         1000  ลบ.ซม. (มวลโมเลกุลของเบสเทา่กบั 40 ) 
 
 

29.  น้ํามจีุดเดอืดที ่100 °C เมือ่เตมิน้ําตาลลงไป 10 g ได ้ 
      สารละลายน้ําเชือ่ม  หาจุดเดอืดของสารละลายได ้X °C   
      แต่ถา้ใสเ่กลอืแกงลงไปแทนในจาํนวน 10  g  เทา่กนั      
      ไดส้ารละลายน้ําเกลอืทีม่จีุดเดอืด Y °C  อยากทราบวา่   
      จุดเดอืดของสารละลายทัง้ 3  น้ีเป็นไปตามขอ้ใด  
      (มวลโมเลกุลของน้ําตาล = 180,  มวลโมเลกุลของเกลอื   
       = 40)       
      ก.     X  =  Y  =  100  °C 
      ข.    ทัง้  X  และ Y  น้อยกวา่ 100  °C 
      ค.     X  >  Y  >  100  °C 
      ง.     Y  >  X  >  100  °C 
30.  การทาํน้ําใหเ้ป็นน้ําแขง็พบวา่ น้ําแขง็ตวัที ่0 °C  
      ภายในเวลา 2 ชัว่โมง  แต่ถา้ทาํน้ําหวานโดยเตมิ 
      น้ําตาลลงไปในน้ํา  แลว้นําน้ําหวานในปรมิาณ 
      เดยีวกบัน้ําอยา่งเดยีวไปทาํใหแ้ขง็ตวัพบวา่  
      น้ําหวานแขง็ตวัใชเ้วลามากกวา่  2  ชัว่โมง  และ 
      แขง็ตวัที ่– 0.5 °C  เหตุใดน้ําหวานแขง็ตวัที ่ 
       อุณหภมูติํ่ากวา่น้ําบรสิทุธิ ์  

ก. น้ําตาลขดัขวางการตกผลกึของน้ําบรสิทุธิ ์จงึ
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ก. ความเขม้ขน้ของสารละลาย  ถา้ยิง่
เขม้ขน้มาก จะมคีา่ความดนัไอเพิม่ขึน้ 
ตอ้งใหอุ้ณหภมูสิงูขึน้จงึเดอืด 

ข. มวลโมเลกุลของตวัละลาย  ถา้มคีา่ยิง่สงู 
ทาํใหค้า่ความดนัไอของสารละลายยิง่ลด
ตํ่าลง 

ค. ชนิดของตวัทาํละลาย ถา้ใชส้ารต่างกนั 

คา่ Δ t  จะมคีา่แตกต่างกนั 
      ง.   ถกูหมดทุกขอ้ 

แขง็ตวัชา้ 
ข. น้ําตาลเป็นสารระเหยยาก ทาํใหค้วามดนัไอของน้ํา

ตํ่ากวา่ปกต ิ
ค. สารไมบ่รสิทุธิท์ีม่สีารระเหยยากละลายอยู ่ ทาํให้

ความดนัไอของน้ําลดตํ่าลง จงึแขง็ตวัชา้ 
  ง.   ถูกหมดทุกขอ้ 

ตอนท่ี  2   ใหต้อบคาํถามใหไ้ดใ้จความสาํคญัทีเ่ขา้ใจ  ( 15  คะแนน) 
1.  จงอ่านชือ่และเขยีนสตูรของสารต่อไปน้ี                                                                 (5  
คะแนน) 
    จงอ่านชือ่สารต่อไปน้ี         AgNO3     MgS    Fe2O3    SCl2    P4O10 
    จงเขยีนสตูรของสารต่อไปน้ี   Copper (ll) sulfide,  Calcium oxide,  Carbon monoxide,  Ammonia,   
                                         Silicon tetrabromide  
2.  จงจดัประเภทของสารประกอบต่อไปน้ี  เป็นสารไอออนิกและโควาเลนต ์ และสารใดบา้งเมือ่บรสิทุธิไ์ม่
นํา 
     ไฟฟ้า แต่จะนําไฟฟ้าไดใ้นสถานะสารละลาย                                                          (5  
คะแนน) 
     ก.  ผงชรูส(โซเดยีมกลตูาเมต)      ข. กรดมะนาว      ค. คารบ์อนเตตระคลอไรด ์    ง.  ปนูขาว   
3.  อธบิายวธิเีตรยีม  NaOH  0.1  mol/l   จาํนวน  500  cm3                                          (3  
คะแนน) 
4.  เหลา้ขวดหน่ึงมปีรมิาณแอลกอฮอล ์40 %  โดยปรมิาตร  เทเหลา้ขวดน้ีใสใ่นแกว้จาํนวน  250  cm3   
     อยากทราบวา่ ในแกว้มปีรมิาตรแอลกอฮอลเ์ทา่ไร                                                   (2  
คะแนน) 

ขอ้สอบวชิาหลกัเคม ี1 (Principle of Chemistry I) 
เวลา  1  ชัว่โมง  30  นาท ี                           ฉบบัที ่2                              คะแนนเตม็  60  
คะแนน 
 

คาํช้ีแจง  ขอ้สอบม ี2 ตอน ตอนที ่1 เป็นแบบเลอืกตอบ           ม ี45 ขอ้  
                                   ตอนที ่2 เป็นแบบอธบิายสัน้ๆ ใหเ้ขา้ใจ 3 ขอ้   
ตอนท่ี  1   จงเลอืกคาํตอบทีถู่กตอ้งทีส่ดุเพยีงขอ้เดยีว   (45  คะแนน) 
 

 

31. จากปฏกิริยิาเคม ีดงัสมการต่อไปน้ี   
a KI + b H2SO4      c K2SO4 + d H2O+ e H2S+ f ก 
  สาร KI  เป็นตวัรดีวิซใ์นปฏกิริยิาน้ี  สาร ก  จะเป็น 

 

35. กาํหนดให ้ 
    X2+ + 2 e          X                E°  = + 0.30 V 
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  สารใดต่อไปน้ี       
    ก.    SI2 
    ข.    SO2 

    ค.    I2       

    ง.    HI 
32. กาํหนดให ้a,b,c และ d เป็นคา่สมัประสทิธิห์น้า 
     สารในสมการเคมทีีดุ่ลแลว้ 
    a ClO2 + b H2O        c HClO3 + d HCl 
    ขอ้ใดถูกตอ้ง 
    ก.   a = 2 
    ข.   b = 3 
    ค.   c = 1 
    ง.   d = 4 
33. ธาตุในสารประกอบใดมเีลขออกซเิดชนัเทา่กบั +5  
    ก.    HClO 
    ข.    N2O5  
    ค.    CO 
    ง.     PCl3 
34. โมเลกุลหรอืไอออนใดในสมการน้ีเป็นตวัออกซไิดส ์    
   As2S3 + H++ NO3

- + H2O       H3AsO4 + NO +…  
   (สมการยงัไมดุ่ล) 
    ก.  As2S3 
    ข.  H+ 
    ค.  NO3

- 
    ง.   H2O 
 
 
 
 
 
 
 

38. จากคา่ศกัยไ์ฟฟ้ามาตรฐานของครึง่เซลล ์ การต่อ 
    เซลลไ์ฟฟ้าระหวา่งขัว้ใดทีไ่มส่ามารถจา่ยกระแส 
    ไฟฟ้าไดเ้อง 

     ขัว้แอโนด ขัว้แคโทด 
ก A B 
ข C D 

    Y3+ + 3 e          Y                E°  = + 0.90 V 
    ถา้นําครึง่เซลล ์X/ X2+ มาต่อกบัครึง่เซลล ์Y/Y3+  
    ทีส่ภาวะมาตรฐาน ขอ้ใดถกูตอ้ง     

 แคโทด แอโนด ตวัออกซไิดส ์ ตวัรดีวิซ ์

ก Y X X2+ Y 
ข Y X Y3+ X 
ค X Y Y3+ X 
ง X Y X2+ Y 

 
คาํช้ีแจง กาํหนดคา่ศกัยไ์ฟฟ้ามาตรฐานของครึง่ 
            เซลลต่์อไปน้ี  ใชต้อบคาํถามขอ้  36 - 38  
     A2+ + 2 e           A                 E°  = – 0.3 V 
     B2+ + 2 e         B                   E°  = + 0.2 V 
     C2+ +  2 e          C                 E°  = + 0.5 V 
     D2+ +  2 e          D                 E°  = – 0.6 V 
36.  ขอ้ใดเรยีงลาํดบัความสามารถในการชงิ 
      อเิลก็ตรอน ไดถู้กตอ้ง 
    ก.    A > D > B > C  
    ข.    C > B > D > A 
    ค.    D > A > B > C 
    ง.    C > B > A > D 
37.  ใชโ้ลหะ A, B, C,และ D เป็นภาชนะในการเกบ็ 
     สารละลาย   ขอ้ใดทีภ่าชนะจะไมม่กีารสกึกรอ่น 
     ก.  โลหะ D  เกบ็สารละลาย A2+ 
     ข.  โลหะ C  เกบ็สารละลาย D2+ 
     ค.  โลหะ B  เกบ็สารละลาย C2+ 
     ง.  โลหะ A  เกบ็สารละลาย B2+ 
 
 
 
 

40.  ขอ้ใดบอกความสมัพนัธใ์นเซลลไ์ฟฟ้าไดถ้กูตอ้ง 
    ขัว้ทีเ่กดิปฏกิริยิาออกซเิดชัน่ มชีือ่วา่ 
ก ขัว้  A แอโนด 
ข ขัว้  B แอโนด 
ค ขัว้  A แคโทด 
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ค D A 
ง D B 

 
39. จากปฏกิริยิาครึง่เซลลร์ดีกัชนั และคา่ E  ต่อไปน้ี 
     A2+ + 2 e         A                   E°  = – 1.5 V 
     B+ +   e          B                    E°  = – 0.3 V   
     ถา้ไอออนมคีวามเขม้ขน้ 1.00 mol/dm3 และ 
     สามารถเขยีนแผนภาพเซลลไ์ดด้งัน้ี   
     A / A2+

 (aq) // B
+
(aq) / B 

     ขอ้ความใดกลา่วไมถู่กตอ้ง 
ก. อเิลก็ตรอนจะวิง่จากขัว้ B ผา่นวงจรภายนอก

ไปยงัขัว้ A 
ข. ศกัยไ์ฟฟ้าของเซลล ์= 1.2 V 
ค. ถา้ต่อขัว้ A และขัว้ B เขา้กบัโวลตม์เิตอรเ์ขม็

จะเบนไปทาง B 
     ง.  ปฏกิริยิาตามแผนภาพเซลลจ์ะเกดิขึน้ไดเ้อง 
คาํช้ีแจง  จากรปูแผนภาพเซลลไ์ฟฟ้า ใชต้อบคาํถาม 
             ขอ้ 40 – 42 
           ขัว้ A           +    -        ขัว้ B 
 
      
              Cu        CuSO4         Cu 
 
 กาํหนดคา่ศกัยไ์ฟฟ้าครึง่เซลลม์าตรฐานต่อไปน้ี 
      Cu2+  +  2 e            Cu           E°= + 0.34 V 
   2 H2O + 2 e             H2 + 2 OH- E° = - 0.38 V 
 ½ S2O8

2- + e               SO4
2-        E° = + 2.01 V 

½ O2 + 2H+ + 2e            H2O        E° = + 1.23 V 
  ในสารละลายประกอบดว้ยไอออน  Cu2+,   SO4

2-   
  และโมเลกุลของ  H2O 
 

ง ขัว้  B แคโทด 
41.เมือ่ผา่นกระแสไฟฟ้าลงไปในสารละลาย CuSO4      
      ของเซลลไ์ฟฟ้าน้ี จะมปีฏกิริยิาใดเกดิขึน้ 

ก. ทีข่ ัว้ A ไอออน Cu2+ จะไปรบั e  ได้
โลหะทองแดงเกาะตดิอยูท่ีข่ ัว้ A 

ข. ทีข่ ัว้ B  ไอออน Cu2+ จะไปรบั e  ได้
โลหะทองแดงเกาะตดิอยูท่ีข่ ัว้ B 

ค. ทีข่ ัว้ A  ไอออน SO4
2- จะไปให ้e  กลายเป็น 

S2O8
2-  

    ง.   ทีข่ ัว้ B โมเลกุลของ H2O จะไปให ้ e   เกดิ 
         แก๊ส O2  ปดุขึน้บรเิวณขัว้ B 
42.   ในการชบุถาดอาหารดว้ยโครเมยีม โดยวธิ ี
        อเิลก็โทรลซิสิ จะดดัแปลงเครือ่งมอืน้ีอยา่งไร 
   ก.  ใชถ้าดอาหารเป็นแอโนด ทีแ่คโทดเป็น 
        โครเมีย่ม  ใชส้ารละลาย Cr2(SO4)3 แทน    
        สารละลาย CuSO4 
 ข.  ใชถ้าดอาหารเป็นแคโทด ทีแ่อโนดเป็น 

 โครเมีย่ม ใชส้ารละลาย Cr2(SO4)3 แทน   
 สารละลาย CuSO4 

   ค.  ใชถ้าดอาหารเป็นแอโนด ทีแ่คโทดเป็น  
        โครเมีย่ม สารละลายเป็น CuSO4  เหมอืนเดมิ  
   ง.   ใชถ้าดอาหารเป็นแคโทด ทีแ่อโนดเป็น 
        โครเมีย่ม สารละลายเป็น CuSO4  เหมอืนเดมิ  
43.  เหลก็เมือ่สมัผสักบัอากาศและความชืน้จะสกึ 
      กรอ่นไดง้า่ย ขอ้ใดกลา่วถงึวธิเีลอืกใชห้รอืเกบ็ 
      รกัษาภาชนะหรอือุปกรณ์ทีท่าํจากเหลก็ได ้
       เหมาะสม 
ก. ทาสชีอ้นอาหาร เพือ่ป้องกนัการสกึกรอ่น 
ข. ใชภ้าชนะเหลก็ผสมประเภทสแตนเลส 
ค. เชด็กรรไกรใหแ้หง้ ทาดว้ยน้ํามนัหลงัการใชง้าน 

แลว้หอ่ใหม้ดิชดิ 
ง.  ใชภ้าชนะเคลอืบดบีุก ระวงัไมใ่หผ้วิภาชนะ 
     ถูกขดีขว่น     

 
 

44.  จากปฏกิริยิาเคมดีงัสมการ 
 

47.  ธรรมชาตขิองสารตัง้ตน้มผีลต่ออตัราการเกดิ  
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      2  H2 (g) + 2 NO(g)               2 H2O (g) + N2 (g) 
      การวดัอตัราการเกดิปฏกิริยิาตรงตามขอ้ใด 

ก. ½  อตัรากาลดลงของ H2 

ข. – ½  Δ[NO]     
                    Δ t 

ค. +   Δ[N2]     
                    Δ t 
      ง.   ถกูหมดทุกขอ้ 
45.  กราฟแสดงการเปลีย่นแปลงจาํนวนโมลของสาร 
      A,  B,  และ C   ขณะเกดิปฏกิริยิา    
   โมล     

     4         [B]            [C] 
     3                                  

     2                [A] 
     1                                           
      0        5      10     15     20    เวลา (s) 
      ขอ้ใดเขยีนสมการแสดงการเกดิปฏกิริยิาเคม ี
      ตามทีก่าํหนดในกราฟไดถู้กตอ้ง 
      ก.    A  +  2 B                  C   
      ข.    2  A  +  B               2 C   
      ค.      C                  A  + 2 B       
      ง.    2 C               2 A  +   B 
46.  ถา้ปฏกิริยิาทีเ่กดิขึน้เป็นปฏกิริยิาดดูความรอ้น 
      และมคีา่พลงังานของปฏกิริยิาทีเ่กดิขึน้เทา่กบั 30  
      KJ/mol   พลงังานก่อกมัมนัต(์activated energy)  
      ของปฏริยิาจะมคีา่เท่าใด 

ก. เทา่กบั  30  kJ/mol 
ข. น้อยกวา่  30  kJ/mol 
ค. มากกวา่  30  kJ/mol 
ง. ตอบไมไ่ด ้ ขอ้มลูไมเ่พยีงพอ 

 
 
 
 
 

      ปฏกิริยิา เน่ืองจากสารมคีวามแตกต่างดา้นใด 
ก. ขนาดโมเลกุล 
ข. มวลโมเลกุล 
ค. ชนิดของพนัธะเคม ี
ง. พลงังานของสารตัง้ตน้และผลติภณัฑ ์

48.  ขอ้ใดเมือ่เพิม่พืน้ทีผ่วิ จะมผีลต่อการเพิม่อตัรา  
      การเกดิปฏกิริยิา 
    ก.  การเผาไหมท้ีไ่สเ้ทยีนของเทยีนไข  
    ข.  หยดกรดบนหนิปนูกอ้นโตๆ  ไดแ้ก๊สชนิดหน่ึง 
    ค.  การลุกไหมข้องถ่านไมใ้นเตาทาํใหเ้กดิความ 
        รอ้นมากขึน้  
    ง.  พืน้ทีผ่วิมผีลหมดทุกขอ้  
49. การจุดเทยีนไขในอากาศปกตกิบัการจุดเทยีนไข 
      ในถํ้าหนิปนู  จะมอีตัราการลุกไหมข้องไสเ้ทยีน   
      แตกต่างกนัอยา่งไร 

ก. อากาศปกตไิสเ้ทยีนลุกไหมม้ากกวา่ในถํ้า 
เพราะมอีากาศถ่ายเทและมคีวามชืน้น้อยกวา่ 

ข. อากาศปกตไิสเ้ทยีนลุกไหมม้ากกวา่ในถํ้า 
เพราะไมม่ลีมมาพดัพาความรอ้นไป 

ค. อากาศปกตไิสเ้ทยีนลุกไหมน้้อยกวา่ในถํ้า 
เพราะมแีสงแดดและลมมาขดัขวางการลุกไหม ้

    ง.    อากาศปกตไิสเ้ทยีนลุกไหมน้้อยกวา่ในถํ้า  
          เพราะอากาศมอุีณหภมูสิงูกวา่ ทาํใหค้าย 
          ความรอ้นยาก 
50.  การเกดิปฏกิริยิาเคม ีณ ภาวะสมดุลทีอุ่ณหภมู ิ 
      หน่ึง  คาํนวณคา่คงทีส่มดุลไดด้งัน้ี 
 (1)  2 A (aq) +  B(aq)  2 C(g) + D (aq)   K1 = 1.2 
 (2)  2 X (aq) +  Y(aq)  2 Z(g) + P (aq)   K2 = 0.8 
     คา่คงทีส่มดุลบอกใหท้ราบเกีย่วกบัเรือ่งใด 

ก. ปฏกิริยิาที ่1  เกดิไดเ้รว็กวา่ปฏกิริยิาที ่2 
ข. การเกดิปฏกิริยิาไปขา้งหน้าของปฏกิริยิาที ่1  

เรว็กวา่ของปฏกิริยิาที ่2 
ค. ปฏกิริยิาที ่1  ใหส้ารผลติภณัฑม์ากกวา่

ปฏกิริยิาที ่2   
ง. ปฏกิริยิาที ่1  เป็นแบบดดูความรอ้น    
     ปฏกิริยิาที ่2  เป็นแบบคายความรอ้น  



 173

 
 
 

คาํช้ีแจง  ใชข้อ้มลูต่อไปน้ี ตอบคาํถามขอ้  51 – 53 
      เมือ่ผา่นไอน้ําไปบนถ่านโคก้ ทีอุ่ณหภมู ิ800 °C  
      ไดก๊้าซ  CO  และ H2   เกดิสมดุล ดงัสมการ 
      C(s)  +  H2O(g)  CO(g) + H2(g) + พลงังาน 
51.  ปฏกิริยิาน้ี เมือ่เพิม่อุณหภมูจิะเกดิผลอยา่งไร 
      ก.  ปรมิาณไอน้ําลดลง 
      ข.  ความดนัของระบบคงที ่
      ค.  ถ่านโคก้แตกละเอยีดมากขึน้  
      ง.  ความเขม้ขน้ของก๊าซไฮโดรเจนลดลง 
52.  ถา้เตมิก๊าซไฮโดรเจนเขา้ไปในระบบ จะเกดิผล 
      อยา่งไร 
     ก.  อุณหภมูขิองระบบเพิม่ขึน้ 
     ข.  ความดนัไอของไอน้ําลดลง 
     ค.   ความเขม้ขน้ของถ่านเพิม่ขึน้  
     ง.   ความเขม้ขน้ของก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์ 
          ลดลง   
53.  การเปลีย่นแปลงปจัจยัขอ้ใดไมเ่ป็นการรบกวน  
      สมดุลของระบบน้ี 
      ก.  การเพิม่อุณหภมู ิ 
      ข.  การลดความดนั 
      ค.  การเพิม่พืน้ทีผ่วิของถ่าน 
      ง.  การลดความเขม้ขน้ของถ่าน 
54.  สารละลายกรดและเบสมสีมบตัแิตกต่างกนัในขอ้ 
      ใด 
      ก.  กรดนําไฟฟ้าไดด้กีวา่เบส 
      ข.  เบสมคีา่ pH  สงูกวา่กรด 
      ค.  กรดแตกตวัใหไ้อออนไดม้ากกวา่เบส 
      ง.  กรดเป็นสารโควาเลนต ์ เบสเป็นสารไอออนิก 
55.  ขีเ้ถา้  ปนูแดง   จดัเป็นสารประเภทเบส เพราะ 
      เหตุใด 
     ก.  นําไฟฟ้าได ้
     ข.  สามารถทาํลายเซลลโูลสในใบไมไ้ด ้
     ค.  แตกตวัในน้ําให ้ OH-   มากกวา่  H+  
     ง.  เปลีย่นสกีระดาษลติมสัจากแดงเป็นน้ําเงนิ      

 
 
 

คาํช้ีแจง  ใชข้อ้มลูต่อไปน้ี ตอบคาํถามขอ้ 56 – 58 
(1)   HCl +  NaOH               NaCl  +  H2O 
(2)   NaHCO3 + HNO3        NaNO3 + H2O + CO2 
(3)  KOH + CuSO4            K2SO4 +  Cu(OH) 2 
(4)  NH4Cl + H2O               สาร  ก  +  HCl 
 

56.  ขอ้ใดระบุสารประเภทกรดตามนิยามของ 
      อารเ์รเนียสไดค้รบทัง้หมดจากปฏกิริยิาทัง้ 4   
     ก.  HCl ,  HNO3   
     ข.  HCl ,  HNO3 ,  NH4Cl  
     ค.  HCl ,  HNO3 ,  NaHCO3 
     ง.   HCl ,  HNO3 ,  NaHCO3 ,  NaNO3 

57.  ขอ้ใดกลา่วถูกตอ้ง 
 สตูร ประเภทสาร ชือ่สาร 
ก NaOH เบส โซเดยีมออกไซด ์
ข NaH CO3 เกลอื โซเดยีมคารบ์อเนต 
ค HNO3 กรด ไฮโดรเจนไนเตรต 
ง NH4Cl เกลอื แอมโมเนียมคลอไรด ์

 
58.  สาร ก  ในสมการที ่4  ควรเป็นสารใด 
     ก.    NH3 
     ข.    NH4

+ 
     ค.    NH4OH 
     ง.     NaOH 
59.   A   +   B       Mg(HSO4)2  +  2 H2O  
      ขอ้ใดคอื  สาร  A  และ B  ตามลาํดบั 
      ก.   Mg(OH)2 ,   HSO4 
      ข.   Mg(OH)2 ,   H2SO4  
      ค.   MgO,   H2SO4 
      ง.   MgS ,  H2O2 
60.  สารละลายกรด HCl เขม้ขน้  0.001 mol/l  จาํนวน  
      100  cm3  สารละลายน้ีวดัคา่ pH ไดเ้ทา่ไร 
      ก.      1 
      ข.      2 
      ค.      3 
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  ง.      4 
 

 
 
 

61. สารละลายเบส NH3 เขม้ขน้ 0.1 mol/l 100 cm3  
      กาํหนด Kb = 1.8 x 10-5  เบสน้ีแตกตวัให ้ 
      ความเขม้ขน้ของ OH-  กี ่mol/l   
      ก.   1.85 x 10-5   
      ข.   1.34 x 10-4   
      ค.   1.34 x 10-3   
      ง.   1.89 x 10-3   
62.  สารละลายกรด  HA เขม้ขน้ 0.2  mol/l แตกตวั 
      ดงัสมการ          HA      H+  +   A-     
       ทีภ่าวะสมดุล พบวา่ มคีวามเขม้ขน้ของ H+   
      เทา่กบั  1.89 x 10-3  mol/l  ขอ้ใดกลา่วถูกตอ้ง 
      เกีย่วกบักรด  HA  

ก. เป็นกรดอ่อน 
ข. สารละลายมคีา่ pH  ระหวา่ง  2 - 3  
ค. สารละลายมคีา่ pOH  ระหวา่ง 11 - 12  
ง. ถูกทุกขอ้ 

63.  ผสมสารละลายกรด HCl  เขม้ขน้ 1 mol/l   
      จาํนวน 50 cm3  กบัสารละลายเบส NaOH  
      เขม้ขน้ 1 mol/l  จาํนวน 50 cm3  สารละลาย 
      ผสมจะมคีา่ pH เทา่ใด 

ก. 2 
ข. 7 
ค.    12 
ง.     14 

64.  ขอ้ใดเป็นการนําสารละลายเบสมาใชป้ระโยชน์ 
      ในชวีติประจาํวนั 
     ก.   ทาํสบู ่หรอืสารซกัลา้ง 
     ข.   กดักรอ่นโลหะในงานเชือ่มโลหะ 
     ค.   น้ําสม้สายชใูชป้ระกอบอาหาร 
     ง.    ผลติน้ําโซดาผสมเครือ่งดืม่ 

 

66.  ขอ้ใดกลา่วไมถู่กตอ้งเกีย่วกบัสารอนิทรยี ์
     ก.   สารอนิทรยีส์ว่นมากเป็นสารทีต่ดิไฟไดง้า่ย   
     ข.   เกดิพนัธะระหวา่งอะตอมคารบ์อนกบั  
          คารบ์อนไดง้า่ยเกดิเป็นสารโมเลกุลใหญ่ 

ค. สารไฮโดรคารบ์อนทีม่พีนัธะคู ่มโีครงสรา้งที ่  
     แขง็แรง ไมว่อ่งไวในการเกดิปฏกิริยิา 
ง. สารอนิทรยีม์ที ัง้ละลายน้ําและไมล่ะลายน้ํา  
     และมสีมบตัเิป็นไดท้ัง้กรด – เบส 

67.  ขอ้ใดแสดงหมูฟ่งักช์ัน่ของสารอนิทรยีไ์ดถู้กตอ้ง 
    

 สาร ประเภทของสาร 
ก  CH3-CO-CH3   คโีตน 
ข  CH3-CO-OH   แอลกอฮอล ์
ค  CH3-CH2-OH   กรด 
ง  CH3-CO-H   อลัคนี 

 

 68.  ถุงพลาสตกิบรรจุอาหารทาํจากผลติภณัฑปิ์โตร 
       เคมทีีช่ ือ่วา่ เอธลิลนี  และยงัเป็นสารเรง่การสกุ 
       ของผลไม ้ มสีตูรเคมเีป็นอยา่งไร 
    ก.  CH2= CH2 
    ข.  CH3 - CHO    
    ค.  CH3 - CH2- OH 
    ง.  CH3- CH3  
 

69. สารไฮโดรคารบ์อนมสีตูรเป็น CH3-CH-CH2-CH3   
                                                CH3          
      มชีือ่เรยีกวา่อะไร 
    ก.  Butane 
    ข.  Pentane 
    ค.  1- Methyl butane 
    ง.   2- Methyl butane 
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65.  ชว่ง pH ของของเหลวใดในรา่งกายมคีา่ตํ่าสดุ 
     ก.   น้ําลาย 
     ข.   เลอืด 
     ค.   ปสัสาวะ 
     ง.   น้ํายอ่ยในกระเพาะอาหาร 
 
 
 
 

71.  เหตุใดสารประกอบไฮโดรคารบ์อนจงึมอียู ่  
      มากมาย 
   ก.   มธีาตุคารบ์อน และไฮโดรเจนเป็น          
         องคป์ระกอบ   
   ข.   เกดิจากการสลายตวัของซากสิง่มีช่วีติเป็น 
         เวลานาน          
   ค.   อะตอมของคารบ์อนและคารบ์อนสามารถ 
         สรา้งพนัธะต่อกนัได ้
   ง.    เป็นโครงสรา้งพืน้ฐานของสารประกอบ 
         โดยทัว่ไป 
72. มขีองเหลวอยู ่2 ชนิดเป็นน้ํามนัและแอลกอฮอล ์ 
     ขอ้ใดเป็นวธิทีดสอบทีง่า่ยทีส่ดุวา่เป็นสารใด 
   ก.  จุดไฟ น้ํามนัจะลุกไหมใ้หเ้ปลวไฟทีร่อ้นแรง 
        กวา่แอลกอฮอล ์ 
   ข.  ดมกลิน่  แอลกอฮอลม์กีลิน่เฉพาะตวั แต่ 
        น้ํามนัไมม่กีลิน่ฉุนเหมอืนแอลกอฮอล ์
   ค.  ดคูวามใส และความหนืดของของเหลว   
        แอลกอฮอลจ์ะใส  สว่นน้ํามนัจะหนืดกวา่ 
   ง.   ผสมกบัน้ํา   ถา้เป็นน้ํามนัจะมชีัน้น้ําอยู ่
        ขา้งบน สว่นแอลกอฮอลจ์ะละลายน้ําไดจ้งึไม ่
        แยกชัน้ 
        
 
 
 
 

70.  สารใดมจีุดเดอืดสงูสดุ 
    ก.    CH3 - CH2 - CH3 
    ข.    CH3 - CH2 - CH = CH2 
    ค.    CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3 
    ง.     CH3 – CH - CH2 - CH3 
                    CH3                     
          
           
 
 

73.  น้ํามนัในปจัจุบนัราคาแพงขึน้อยา่งมาก ประเทศ 
       ไทยมแีนวทางแกไ้ขสถานการณ์น้ีอยา่งไร 
    ก.   ขดุหาแหลง่น้ํามนัแหลง่ใหมโ่ดยเรว็ 
    ข.   ใหใ้ชอ้ยา่งประหยดัทีส่ดุ  ขณะทีร่ฐับาล 
         พยายามตรงึราคาไว ้
    ค.  นําน้ํามนัเก่ามาผสมในอตัราสว่น 1 % กบั 
         น้ํามนัดเีซลเป็นน้ํามนัก๊าซโซฮอล ์  
    ง.  ผลติแอลกอฮอลจ์ากมนัสมัปะหลงั นํามาผสม 
         กบัเบนซนิในอตัรา 10 % เป็นน้ํามนัก๊าซ 
         โซฮอล ์  
74  สิง่ใดต่อไปน้ีไมไ่ดท้าํมาจากสารประกอบ      
      ไฮโดรคารบ์อนและอนุพนัธ ์
     ก.  น้ํามนัทีใ่ชร้บัประทาน และใชก้บัรถยนต ์
     ข.  เสือ้ผา้ประเภทเสน้ใยสงัเคราะห ์และ 
          ธรรมชาต ิ
     ค.  เครือ่งใชป้ระเภทพลาสตกิ และยาง 
     ง.  กระป๋องนม และภาชนะประเภทโลหะ 
75.  ขอ้ใดเป็นการใชป้ระโยชน์ของสารประกอบ 
      ไฮโดรคารบ์อนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติอาหาร 
     ก.  เป็นแหลง่พลงังานเชือ้เพลงิ เชน่ ก๊าซหุงตม้  
     ข.  ทาํผลติภณัฑบ์รรจุอาหาร เชน่ กลอ่งโฟม    
          ถุงพลาสตกิ  
     ค.  ผลติสารสงัเคราะหใ์ชป้รุงแต่งอาหาร เชน่  
          ผงชรูส  สารกนับดู  สารแต่งส ี แต่งกลิน่  
     ง.  ถูกหมดทุกขอ้  

 

ตอนท่ี 2    ตอบคาํถามสัน้ ๆ ให้เข้าใจ   (15  คะแนน)  
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คาํชีแ้จง จากปฏกิริยิาต่อไปน้ี ใชต้อบคาํถามขอ้ 1 – 2 
 

       2 NO2 (g)        2 NO(g)   +  O2(g)     เป็นปฏกิริยิาคายความรอ้น   
 

1.   ถา้บรรจุ NO2  1  โมล ในภาชนะ 1 ลติร  ณ ภาวะสมดุล ม ีNO อยู ่0.4  โมล   จงคาํนวณหาคา่คงที ่
      สมดุลของปฏกิริยิาน้ี                                                                                       (3 
คะแนน) 
2.   ณ ภาวะสมดุล ถา้เปลีย่นแปลงปจัจยัต่อไปน้ี  ระบบจะมทีศิทางในการเขา้สูส่มดุลใหมอ่ยา่งไร 
      ก.  ลดความดนั       ข. เพิม่อุณหภมู ิ                                                                (2 
คะแนน) 
 
3.   จงอธบิายความหมายของคาํต่อไปน้ี                                                                  (10  
คะแนน) 
     การไตเตรท     อนิดเิคเตอร ์     ไฮโดรคารบ์อนไมอ่ิม่ตวั    เซลลก์ลัวานิก    คา่คงทีส่มดุลของ
ปฏกิริยิา 
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แบบสอบถามความคิดเหน็เก่ียวกบัลกัษณะการเรียนรู้แบบนําตนเองของนักศึกษา  
คณะวิชาคหกรรมศาสตร ์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  ชัน้ปีท่ี 1   

................................................................................................................................................... 
คาํช้ีแจง    
 1.   แบบสอบถามน้ีเป็นแบบสอบถามความคดิเหน็นกัศกึษาเกีย่วกบัลกัษณะการเรยีนรู ้
และการประพฤตปิฏบิตัใินการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนต่อความพรอ้มในการเป็นผูเ้รยีนรูแ้บบนําตนเอง  

2.   คาํตอบทีไ่ดร้บัไมถ่อืวา่ถูกหรอืผดิ และไมม่ผีลต่อคะแนนในวชิาทีเ่รยีน   
3.   แบบสอบถามน้ีแบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที ่1  ขอ้มลูเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม ม ี 9  ขอ้ 
ตอนที ่2  ลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง  58  ขอ้ 

จงึขอความกรณุานกัศกึษาตอบใหต้รงกบัสภาพการปฏบิตัจิรงิของตนเองใหม้ากทีส่ดุ และ 
ตอบใหค้รบทุกขอ้จะทาํใหข้อ้มลูทีไ่ดร้บัเกดิประโยชน์ในการนําไปใชต่้อไป 

 

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

 

ตอนท่ี 1   ขอ้มลูเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม ม ี 9  ขอ้ 
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 โปรดทาํเครือ่งหมาย  ลงใน (    )   หน้าขอ้ทีต่รงกบัขอ้มลูของทา่น  และเตมิขอ้ความ
เกีย่วกบัตวัทา่นในสว่นทีเ่วน้วา่งไวใ้หส้มบรูณ์ 
 

ชื่อ- สกุล นกัศกึษา ……………...…………………………….. เลขที ่…………. หอ้ง …………... 
 

1.   เพศ  (     )  ชาย           (     )  หญงิ 
2.   อาย ุ................ ปี 
3.   ภมูลิาํเนาเดมิ จงัหวดั ..............................   
4.   สถานทีพ่กัอาศยัขณะเรยีนอยูท่ี ่........................................................................................... 
5.   ปจัจุบนัขณะเรยีนอาศยัอยูก่บั  (     )  บดิา มารดา              (     )  บดิา หรอื มารดา 
                                            (     )  พกัตามลาํพงั  
                                            (     )  ผูอ้ื่น  โปรดระบุ ........................................................  
6.   ทา่นเป็นบุตรคนที.่................. ในจาํนวนบุตร ..................คนของบดิามารดา 
7.   วุฒสิงูสดุทีเ่รยีนสาํเรจ็   
 (      )  ปวช.  สาขา ................................................. วชิาเอก......................................... 
          (      )  ม. 6   สายวทิยาศาสตร ์   โปรแกรม .................................................................. 
          (      )  ม. 6   สายศลิปศาสตร ์    โปรแกรม .................................................................. 
          (      )  อื่นๆ   โปรดระบุ................................................................................................. 
8.  เกรดเฉลีย่สะสมทีไ่ด.้.................................... 
9.  วชิาวทิยาศาสตรท์ีม่เีน้ือหาเกีย่วกบัเคม ี (     )  เคยเรยีน   จาํนวนวชิาทีเ่รยีน..................วชิา 
                                                       (     )  ไมเ่คยเรยีน 
     

ตอนท่ี 2   โปรดทาํเครือ่งหมาย   ลงในชอ่งทีต่รงกบัขอ้เทจ็จรงิของนกัศกึษามากทีส่ดุ  
 

 

ขอ้
ที ่

ประเดน็คาํถาม 
มาก
ทีส่ดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีส่ดุ 

1 ขา้พเจา้ตอ้งการเรยีนรูอ้ยูเ่สมอตลอดชวีติ      
2 ขา้พเจา้ทราบดวีา่ขา้พเจา้ตอ้งการจะเรยีนอะไร      
3 เมือ่พบสิง่ทีไ่มเ่ขา้ใจ ขา้พเจา้จะหลกีเลีย่งไปจากสิง่นัน้      
4 ถา้มสีิง่ทีข่า้พเจา้ตอ้งการเรยีนรู ้ขา้พเจา้จะหาวธิกีารเรยีนรูใ้หไ้ด ้      
5 ขา้พเจา้รกัทีจ่ะเรยีนรูอ้ยูเ่สมอ      
6 ขา้พเจา้ตอ้งการเวลาระยะหนึ่งก่อนเริม่เรยีนเรือ่งใหม ่      
7 ขา้พเจา้คาดหวงัใหผู้ส้อนบอกผูเ้รยีนทัง้ชัน้ใหช้ดัเจน ตลอดเวลาวา่

จะใหท้าํอะไร 
     

8 ขา้พเจา้เชือ่วา่ การคดิเสมอวา่ตวัเราเป็นใคร อยูท่ีไ่หน กาํลงัทาํ      
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อะไร เป็นหลกัการสาํคญัในการศกึษาของทุกคน 
9 ขา้พเจา้ทาํงานตามลาํพงัไดไ้มด่นีกั      
10 ถา้ตอ้งการขอ้มลูบางอยา่งทีไ่มม่ ีขา้พเจา้ทราบดวีา่ จะไปหาจากทีไ่หน      
11 ขา้พเจา้สามารถเรยีนรูส้งิต่าง  ๆดว้ยตนเองไดด้กีวา่คนสว่นใหญ่      
12 แมข้า้พเจา้จะมคีวามคดิทีด่ ีแต่กไ็มส่ามารถนํามาปฏบิตัใิหเ้กดิผลดไีด ้      
13 ขา้พเจา้ตอ้งการมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจวา่ควรเรยีนอะไร เรยีนอยา่งไร      
14 การเรยีนสิง่ทีย่าก ไมเ่คยทาํใหข้า้พเจา้เบือ่ ถา้สิง่นัน้เป็นเรอืงทีส่นใจ      
15 ความรบัผดิชอบต่อการเรยีนเป็นหน้าทีข่องขา้พเจา้แต่ผูเ้ดยีว      
16 ขา้พเจา้สามารถบอกไดว้า่ ขา้พเจา้เรยีนสิง่ใดไดด้หีรอืไม ่      
17 ขา้พเจา้อยากเพิม่เวลาเรยีนในแต่ละวนัใหม้ากขึน้ เพราะมหีลายสิง่

ทีข่า้พเจา้ตอ้งการเรยีนรู ้
     

18 ถา้ตดัสนิใจทีจ่ะเรยีนอะไรกต็าม ขา้พเจา้สามารถหาเวลาไดเ้สมอไม่
วา่จะมภีารกจิยุง่ยากเพยีงใดกต็าม 

     

19 ขา้พเจา้มปีญัหากบัการอ่านเน้ือหาวชิาทีเ่รยีนแลว้ไมเ่ขา้ใจ      
20 ถา้ขา้พเจา้ไมเ่รยีน กไ็มถ่อืวา่เป็นความผดิของขา้พเจา้      
21 ขา้พเจา้ทราบดวีา่ เมือ่ไรทีข่า้พเจา้จะตอ้งการเรยีนรูใ้นเรือ่งใดบา้ง      
22 ขอใหข้า้พเจา้ทาํขอ้สอบได ้และไดค้ะแนนสงูกพ็อใจแลว้ ถงึแมว้า่

ขา้พเจา้ยงัไมเ่ขา้ใจเรือ่งนัน้ๆ กต็าม 
     

23 ขา้พเจา้คดิวา่ หอ้งสมดุเป็นสถานที่ๆ  น่าเบือ่      
24 ขา้พเจา้ชืน่ชม ยกยอ่ง ผูท้ีเ่รยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ  อยูเ่สมอ      
25 ขา้พเจา้สามารถคดิวธิกีารเรยีนรูใ้นหวัขอ้ใหม่ๆ  ไดห้ลายแบบ       
26 
 

ขา้พเจา้พยายามเชือ่มโยงในสิง่ทีก่าํลงัเรยีนกบัเป้าหมายระยะยาว
ของขา้พเจา้เสมอ 

     

27 ขา้พเจา้สามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองเกอืบทุกเรือ่งทีข่า้พเจา้ตอ้งการเรยีนรู ้      
28 ขา้พเจา้รูส้กึสนุกสนานในการคน้หาคาํตอบของขอ้คาํถามต่างๆ      
ขอ้
ที ่

ประเดน็คาํถาม 
มาก
ทีส่ดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีส่ดุ 

29 ขา้พเจา้ไมช่อบแกป้ญัหาทีม่คีาํตอบถูกมากกวา่ 1 คาํตอบ      
30 ขา้พเจา้มคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีนสิง่ต่างๆ อยา่งมาก      
31 ขา้พเจา้จะดใีจมาก ถา้หากไมต่อ้งเรยีนอกีแลว้      
32 ขา้พเจา้ใหค้วามสนใจการเรยีนน้อยกวา่คนอืน่      
33 ขา้พเจา้ไมม่ปีญัหาเกีย่วกบัทกัษะพืน้ฐานทางการเรยีน (ทกัษะการ

ฟงั การอ่าน การเขยีน และการจาํ) 
     

34 ขา้พเจา้ชอบเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ  แมไ้มแ่น่ใจวา่ผลการเรยีนรูน้ัน้จะเป็นอยา่งไร      
35 ขา้พเจา้ไมช่อบ เมือ่มคีนชีใ้หเ้หน็ถงึขอ้ผดิพลาดในสิง่ทีข่า้พเจา้กาํลงัทาํอยู ่      
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36 ขา้พเจา้มคีวามสามารถในการคดิคน้หาวธิกีารแปลกๆ ใหม่ๆ  ทีจ่ะ
ทาํสิง่ต่างๆ 

     

37 ขา้พเจา้ชอบคดิถงึอนาคตขา้งหน้า      
38 ขา้พเจา้มคีวามสามารถและความพยายามคน้หาวธิกีารเขา้ถงึสิง่ที่

ตอ้งการเรยีนรู ้
     

39 ขา้พเจา้เหน็วา่ปญัหาเป็นสิง่ทา้ทาย ไมใ่ชส่ิง่ทีท่าํใหห้ยดุทาํ       
40 ขา้พเจา้สามารถบงัคบัตนเองใหก้ระทาํในสิง่ทีค่ดิวา่ควรกระทาํ      
41 ขา้พเจา้ชอบการสาํรวจ ตรวจสอบปญัหาต่างๆ      
42 ขา้พเจา้มกัเป็นผูนํ้าในกลุม่ ในการเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ      
43 ขา้พเจา้สนุกสนานในการอภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัคนอืน่ๆ      
44 ขา้พเจา้ไมช่อบสถานการณ์การเรยีนทีม่กีารทา้ทาย      
45 ขา้พเจา้มคีวามปรารถนาอยา่งแรงกลา้ทีจ่ะเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ       
46 ยิง่เรยีนรูม้าก ขา้พเจา้ยิง่มคีวามรูส้กึวา่สิง่ต่างๆ ในโลกน้ีลว้นน่าตื่นเตน้      
47 การเรยีนรูเ้ป็นเรือ่งสนุกสนาน      
48 เป็นการดทีีจ่ะยดึวธิกีารเรยีนรู ้ซึง่ใชม้าแลว้อยา่งไดผ้ล แทนทีจ่ะ

ลองใชว้ธิกีารใหม่ๆ  
     

49 ขา้พเจา้ตอ้งการเรยีนรูใ้หม้ากยิง่ขึน้ เพือ่ทีว่า่จะไดเ้ป็นคนทีม่คีุณภาพ      
50 ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบเกีย่วกบัการเรยีนรูข้องขา้พเจา้ ไมม่ใีครมา

รบัผดิชอบแทนขา้พเจา้ได ้
     

51 การเรยีนรูถ้งึวธิกีารเรยีน เป็นสิง่สาํคญัสาํหรบัการศกึษา      
52 ขา้พเจา้มคีวามเชือ่วา่ ไมม่ใีครแก่เกนิไปทีจ่ะเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ       
53 การเรยีนอยูต่ลอดเวลา เป็นสิง่ทีน่่าเบือ่หน่าย      
54 การเรยีนรูเ้ป็นเครือ่งมอืสาํหรบัการดาํเนินชวีติ      
55 ในแต่ละปีขา้พเจา้ไดเ้รยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ  มากมายดว้ยตนเอง      
56 การเรยีนรูไ้มไ่ดท้าํใหเ้กดิเปลีย่นแปลงใดๆ ต่อชวีติของขา้พเจา้      
57 ขา้พเจา้เป็นผูเ้รยีนทีม่ปีระสทิธภิาพทัง้ในชัน้เรยีน และเมือ่เรยีนรูด้ว้ยตนเอง      
58 ขา้พเจา้เหน็ดว้ยกบัความคดิทีว่า่ “ผูใ้ฝเ่รยีนเสมอคอืผูนํ้า”      
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คาํช้ีแจง   จงทาํเครือ่งหมาย   ลงในชอ่งตรงกบัคุณลกัษณะทีน่กัศกึษาแสดงออก และความรูส้กึ
ต่อประเดน็คาํถาม  โดยจาํแนกระดบัพฤตกิรรมการแสดงออก และความรูส้กึ เป็น  5  ระดบั  ดงัน้ี 

แบบวดัจิตวิทยาศาสตร ์
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   มากทีส่ดุ   หมายถงึ   ผูเ้รยีนมพีฤตกิรรมการแสดงออกหรอืความรูส้กึอยา่งสมํ่าเสมอตลอดเวลา 
   มาก         หมายถงึ   ผูเ้รยีนมพีฤตกิรรมการแสดงออกหรอืความรูส้กึเกอืบทกุครัง้ 
   ปานกลาง  หมายถงึ   ผูเ้รยีนมพีฤตกิรรมการแสดงออกหรอืความรูส้กึเป็นครัง้คราว 
   น้อย         หมายถงึ   ผูเ้รยีนมพีฤตกิรรมการแสดงออกหรอืความรูส้กึน้อยครัง้ 
   น้อยทีส่ดุ   หมายถงึ   ผูเ้รยีนแทบไมม่พีฤตกิรรมการแสดงออกหรอืความรูส้กึเลย 
 

คุณลกัษณะ/ พฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
พฤตกิรรมการแสดงออก 

มาก
ทีส่ดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีส่ดุ 

1. ความสนใจใฝ่รู ้
-  มคีวามใสใ่จและพอใจจะสบืเสาะแสวงหาความรูใ้นสถานการณ์  
   และปญัหาใหม่ๆ  อยูเ่สมอ 

     

-  มคีวามกระตอืรอืรน้ต่อการทาํกจิกรรมและการแสวงหาความรู ้      
-  เมือ่มคีาํถาม พยายามคดิหาคาํตอบใหไ้ด ้      
-  ไมช่อบใหม้อีะไรสงสยัคาอยูใ่นใจ ตอ้งหาคาํตอบทนัท ี      
-  เมือ่มปีญัหา จะรบีหาคาํตอบใหไ้ด ้แมม้คีวามยากลาํบากกต็าม      
-  ชอบสนทนา ซกัถาม ฟงั อ่าน เพือ่ใหไ้ดร้บัความรูเ้พิม่ขึน้      
-  มกัสงัเกตสิง่ต่างๆ ทีอ่ยูร่อบตวัวา่เกดิอะไรขึน้      
2.  ความรบัผิดชอบ  
-  ยอมรบัผลการกระทาํของตนเองทัง้ทีเ่ป็นผลดแีละผลเสยี 

     

-  ทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหส้มบรูณ์ตามกาํหนด และตรงต่อเวลา       
-  เวน้การกระทาํอนัเป็นผลเสยีหายต่อสว่นรวม       
-  ทาํงานเตม็ความสามารถ      
-  ไมท่อ้ถอยในการทาํงาน เมือ่มอุีปสรรคหรอืลม้เหลว      
3.  ยอมรบัเมื่อมีประจกัษ์พยานหรือเหตผุลท่ีเพียงพอ 
-  ยอมรบัในคาํอธบิายเมือ่มหีลกัฐานหรอืขอ้มลูมาสนบัสนุนอยา่ง 
   เพยีงพอ 

     

-  พยายามอธบิายสิง่ต่างๆ ในแงเ่หตุและผล ไมเ่ชือ่โชคลางหรอื 
   คาํทาํนายทีไ่มส่ามารถอธบิายตามวธิกีารทางวทิยาศาสตรไ์ด ้

     

-  ตรวจสอบความถูกตอ้งหรอืความสมเหตุสมผลของแนว  
   ความคดิต่างๆ กบัแหลง่ขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอืได ้

     

-  รวบรวมขอ้มลูอยา่งเพยีงพอก่อนจะลงขอ้สรุปเรือ่งราวต่างๆ      
 
 

   คุณลกัษณะ/ พฤตกิรรมของผูเ้รยีน พฤตกิรรมการแสดงออก 
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มาก
ทีส่ดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีส่ดุ 

4.  การแสดงความคิดเหน็และใจกว้างยอมรบัฟังความคิด 
     เหน็ของผูอ่ื้น 
-  รบัฟงัคาํวพิากษ์วจิารณ์ ขอ้โตแ้ยง้ หรอืขอ้คดิเหน็ทีม่เีหตุผล 
    ของผูอ้ื่น 

     

- ไมย่ดึมัน่ในความคดิของตนเองและยอมรบัการเปลีย่นแปลง      
-  อธบิายหรอืแสดงความคดิเหน็อยา่งมเีหตุผล      
- รบัฟงัความคดิเหน็ทีต่วัเองยงัไมเ่ขา้ใจและพรอ้มทีจ่ะทาํความ 
   เขา้ใจ 

     

-  ยอมพจิารณาขอ้มลูหรอืความคดิทีย่งัสรุปแน่นอนไมไ่ด ้และ  
   พรอ้มทีจ่ะหาขอ้มลูเพิม่เตมิ 

     

5.  ทาํงานรว่มกบัผูอ่ื้นอย่างสร้างสรรค ์
-  เหน็คุณคา่ของการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น 

     

-  เตม็ใจทีจ่ะทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น      
-  ประพฤตแิละปฏบิตัตินตามขอ้ตกลงของกลุม่      
-  ทาํงานโดยเหน็แก่ประโยชน์สว่นรวมมากกวา่สว่นตน      
-  รูจ้กับทบาทของตนทีไ่ดร้บัมอบหมายจากกลุม่      
-  รูจ้กัขอความรว่มมอืและใหค้วามรว่มมอืกบัผูอ้ื่น      
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ความรูส้กึของผูเ้รยีน 
ระดบัความรูส้กึ 

มาก
ทีส่ดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีส่ดุ 

6.  เหน็คณุค่าและประโยชน์ของเคมีใน  
    ชีวิตประจาํวนัและวิชาชีพ 
-  ความกา้วหน้าของเคมชีว่ยแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้มไดม้าก 

     

-  ความรูท้างเคมมีปีระโยชน์ใชค้าดการณ์สิง่ทีเ่กดิขึน้ใน 
   ชวีติประจาํวนั 

     

-  วชิาเคมสีมัพนัธก์บัวชิาอื่นน้อยมาก      

-  วชิาเคมชีว่ยพฒันาทกัษะทางความคดิแก่ฉนั      

-  ฉนัคงไมใ่ชป้ระโยชน์จากความรูท้างเคมทีีฉ่นัเคยเรยีนมา      

-  ความรูท้างเคมทีาํใหเ้ขา้ใจวชิาอื่นไดอ้ยา่งด ี      

-  เมือ่ฉนัพยายามทาํโจทยเ์คม ีจติใจฉนักเ็ริม่วา่งเปลา่      

7.  เรียนและเข้าร่วมกิจกรรมเคมีอย่างสนุกสนาน 
-  ฉนัชอบทีจ่ะเรยีนวชิาเคมเีพราะไดค้วามรูโ้ดยไมเ่ครยีด 

     

-  วชิาเคมมีกีจิกรรมใหฉ้นัรว่มสนุกดว้ยทุกครัง้      
-  การเลน่เกมในชัว่โมงเคม ีทาํใหฉ้นัอยากเลน่และเรยีนเคมไีด ้
   เขา้ใจ 

     

-  ฉนัรูส้กึเบือ่หน่ายในระหวา่งทีเ่รยีนวชิาเคม ี      
8.  ตระหนักในคณุและโทษของการใช้เทคโนโลยี 
-  เคมทีาํใหเ้ราสะดวกสบาย แต่กท็าํลายสิง่แวดลอ้มดว้ย ตอ้ง 
   ระวงัปญัหาทีเ่กดิขึน้ 

     

-  เคมไีดส้รา้งเทคโนโลยมีาใชป้ระโยชน์มากมาย  แมจ้ะเกดิ 
   ปญัหามลภาวะบา้ง กไ็มเ่ป็นไร 

     

-  การทีบ่รรยากาศของโลกรอ้นขึน้ ไมเ่กีย่วกบัความกา้วหน้า 
   ทางเคม ี

     

9.   เหน็ด้วยกบัการคิดและการปฏิบติัตามวิธีการทาง 
       วิทยาศาสตร ์
-  เมือ่เกดิปญัหา ฉนัจะพยายามใชห้ลกัการและความรู ้
   ทางวทิยาสาสตรม์าเดาคาํตอบก่อน 

     

-  เพยีงแคค่วามคดิยงัสรุปไมไ่ด ้ตอ้งทดลองตรวจสอบ 
   ใหเ้หน็จรงิ 
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-  ขัน้ตอนการทดสอบความจรงิตอ้งรอบคอบ ถูกตอ้ง  
   ขอ้มลูจงึน่าเชือ่ถอื 

     

-  การวเิคราะหข์อ้มลู ตอ้งคาํนึงถงึเหตุและผล      
-  การสงัเคราะหค์วามรู ้ตอ้งมาจากขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิตรวจสอบได ้      
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แบบสอบถามความคิดเหน็เก่ียวกบัความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ 
รปูแบบการจดัการเรียนการสอนวิชาเคมี ท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบนําตนเอง 

คาํช้ีแจง   จงทาํเครือ่งหมาย   ลงในชอ่งตรงกบัความคดิเหน็ของทา่นต่อการจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอนวชิาเคม ี โดยจาํแนกระดบัความคดิเหน็เป็น  5  ระดบั  ดงัน้ี 
 

5    หมายถงึ  มคีวามพอใจต่อการจดักจิกรรมขอ้น้ีในระดบัมากทีส่ดุ 
4    หมายถงึ  มคีวามพอใจต่อการจดักจิกรรมขอ้น้ีในระดบัมาก 
3    หมายถงึ  มคีวามพอใจต่อการจดักจิกรรมขอ้น้ีในระดบัปานกลาง 
2    หมายถงึ  มคีวามพอใจต่อการจดักจิกรรมขอ้น้ีในระดบัน้อย 
1    หมายถงึ  มคีวามพอใจต่อการจดักจิกรรมขอ้น้ีในระดบัน้อยทีส่ดุ 

 

กจิกรรมการเรยีนการสอน 
ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
ด้านผูส้อน 
 

1.  เปิดโอกาสใหท้า่นไดเ้รยีนรูต้ามความสนใจ 

     

2.  รบัฟงัความคดิเหน็ของทา่นในการเสนอวธิกีารเรยีน      

3.  ไดอ้ธบิายใหท้า่นเขา้ใจวธิกีารเรยีนการสอนทีเ่น้นใหท้า่น
เป็นผูร้เิริม่การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

     

4.  ยกตวัอยา่งเน้ือหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติประจาํวนั ทาํให้
ทา่นเขา้ใจเรือ่งทีเ่รยีนไดง้า่ยขึน้ 

     

5.  ใหท้า่นมสีว่นรว่มในการกาํหนดเกณฑก์ารประเมนิ      

6.  ใหเ้วลาแกท่า่นในการเขา้พบขอคาํปรกึษาแนะนํา      

7.  ใหค้าํปรกึษาแนะนําทีเ่ป็นประโยชน์ในการทีท่า่นจะ
เรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 
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ด้านกระบวนการเรียนรู ้
 

8.  การวเิคราะหป์ระโยชน์ของเน้ือหาทีเ่รยีน ทาํใหท้า่นเกดิ
แรงจงูใจในการเรยีน 

     

9.  การสาํรวจหวัขอ้เรือ่งทีจ่ะเรยีนลว่งหน้า ทาํใหท้า่นได้
เลอืกเรยีนเรือ่งทีท่า่นสนใจได ้

     

10. การไดฝึ้กอา่นบทความวทิยาศาสตร ์ คดิวเิคราะห ์เขยีน
สรปุประเดน็สาํคญัหลายๆ ครัง้ ทาํใหท้า่นอา่นเขา้ใจไดง้า่ยขึน้ 

     

11. การทาํสญัญาการเรยีน ทาํใหท้า่นกาํหนดเป้าหมายสิง่ที่
จะเรยีน วางแผน และหาแหล่งคน้ควา้ความรูด้ว้ยตนเอง 

     

 
 
 
 
 

กจิกรรมการเรยีนการสอน 
ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
12. การถ่ายทอดความรูใ้นหวัขอ้ทีท่า่นคน้ควา้มาใหเ้พือ่นใน
กลุ่มเขา้ใจ ทาํใหม้กีารแลกเปลีย่นความรูก้นั 

     

13. ทา่นตอ้งประเมนิผลทกุขัน้ตอนของกจิกรรมการเรยีน      

14. การไดแ้ลกเปลีย่นประสบการณ์การเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน 
เป็นการสง่เสรมิใหเ้กดิวธิกีารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

     

15. การไดป้ระเมนิผลการเรยีนรูข้องตนเองและของเพือ่น ทาํ
ใหท้า่นไดแ้นวทางการพฒันาตนเอง 

     

16. ทา่นกาํหนดชว่งเวลาในการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองได้
อยา่งพอเหมาะ 

     

17. บรรยากาศการเรยีนในหอ้งเรยีน ทาํใหท้า่นสนใจอยากจะ
หาความรูเ้พิม่เตมิดว้ยตนเอง 

     

18. การเรยีนรูร้วมกนัเป็นกลุ่ม ทาํใหท้า่นไดค้วามรู ้และ
เขา้ใจเรือ่งทีเ่รยีนไดง้า่ยขึน้ 

     

ด้านผูเ้รียน 
 

19. ทา่นมอีสิระในการเรยีน และไดเ้รยีนตามความสนใจ 

     

20. ทา่นมคีวามสามารถดา้นการอา่น คดิวเิคราะห ์และเขยีน
มากขึน้ 

     

21. ทา่นมคีวามรูใ้นวชิาเคมไีดด้ขีึน้จากวธิกีารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง      
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22. ทา่นรูส้กึภมูใิจในความสามารถทีเ่รยีนไดด้ว้ยตนเอง      

23. ทา่นสามารถปฏบิตัไิดต้ามแผนในสญัญาการเรยีน      

24. ทา่นสามารถรเิริม่เรือ่งทีจ่ะเรยีนไดโ้ดยไมต่อ้งใหใ้ครสัง่ใหท้าํ      

25. ทา่นพรอ้มทีจ่ะคน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเองทนัท ีเมือ่มี
ปญัหาไมเ่ขา้ใจเรือ่งทีเ่รยีน 

     

ด้านการสนับสนุนแหล่งเรียนรู ้
 

26. มกีารจดัแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลายใหท้า่นเลอืกไดต้าม
ความเหมาะสม เชน่ หอ้งสมุด อนิเตอรเ์น็ต หอ้งเรยีนรูด้ว้ย
ตนเอง 

     

27. มจีาํนวนหนงัสอืเคมใีนหอ้งสมดุมากพอทีท่า่นจะเรยีนรูไ้ด ้      

28. มกีารจดัเตรยีมและเผยแพรร่ายการ สือ่ นวตักรรมต่างๆ 
ทีใ่หบ้รกิารแก่ทา่นเพือ่การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

     

29. มคีวามสะดวกในการใชบ้รกิารยมืสือ่ทางการศกึษาต่างๆ       

30. มชีว่งเวลาทีเ่หมาะสมในการใหบ้รกิารแหล่งเรยีนรูท้ีท่า่น
จะเขา้ไปคน้ควา้ได ้

     

 
คาํถามปลายเปิด 
 

1. สิง่ทีท่า่นประทบัใจในการเรยีนการสอนทีท่า่นเรยีนรูแ้บบนําตนเอง..................................... 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
2. ปญัหา / อุปสรรค ทีพ่บในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ................................................................ 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 
3. ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ......................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
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วิชา หลกัเคมี 1  (Principle of Chemistry 1) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นัดดา   องัสโุวทยั 

คู่มือการจดัการเรียนการสอนวิชาเคมีตามรปูแบบ
กระบวนการเรียนรูแ้บบนําตนเอง (self-directed learning) 
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ผูวิ้จยัพฒันารปูแบบ 

คาํนํา 
 
 

 คูม่อืประกอบการเรยีนการสอนฉบบัน้ี  ผูว้จิยัจดัทาํขึน้เพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นผูเ้รยีนรูแ้บบ
นําตนเอง  ทัง้น้ีเพราะผูเ้รยีนมคีวามหลากหลายทัง้พืน้ฐานความรู ้ ภาวะเศรษฐกจิ  สงัคม  อารมณ์ 
และความปรารถนาในตวัเองต่อการศกึษาใหเ้กดิการเรยีนรู ้ ตลอดจนระดบัสตปิญัญา และลกัษณะ
นิสยั  ซึ่งตวัแปรที่มากมายในผู้เรยีนแต่ละคน ต้องมาเรยีนร่วมกนัในห้องเรยีนเดียวกนั ภายใต้
สภาวะหรอืสถานการณ์เดยีวกนัย่อมไม่เหมาะสม  การเรยีนการสอนจงึควรเน้นผูเ้รยีนเป็นสําคญั   
การจดัการศกึษาควรสนองตอบความตอ้งการของผูเ้รยีน    การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนควรให้
เกดิประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รยีน  การสอนที่เหมาะสมกบัผูเ้รยีนทุกคนคอื การที่ผูเ้รยีนได้เรยีนตาม
ความสนใจ ความถนัด ความต้องการด้วยศกัยภาพที่มอียู่และต้องการที่จะพฒันาศกัยภาพน้ีให้
สูงขึน้  ผู้วจิยัจงึได้สรา้งรูปแบบการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นกระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง 
(self – directed learning) ซึง่จะตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รยีนและสอดรบักบัการสอนวชิาเคมี
ทีผู่เ้รยีนรูส้กึว่ายากนัน้ ใหเ้กดิเป็นกระบวนการที่ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง  และนําไปสู่
การเป็นผูเ้รยีนรูเ้ป็นแบบนําตนเองในทีส่ดุ   

ผูว้จิยัหวงัว่า คู่มอืฉบบัน้ีจะเป็นแนวทางในการจดัการเรยีนการสอนแบบนําตนเองในวชิา
เคมแีละเกดิประโยชน์แก่ผูส้อน  คู่มอืน้ีประกอบด้วย คู่มอืครู แผนการสอนแต่ละหน่วยการเรยีน 
เอกสารประกอบการสอน   แบบทดสอบความรู ้ แบบวดัลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง  และแบบ
ประเมนิต่างๆ ทีใ่ชค้วบคูก่บัการเรยีนการสอน   

 
 
 
 
 
  

 นัดดา  องัสโุวทยั 
20  เมษายน  2548 
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คาํแนะนําในการใช้คู่มือ 
  
 

 คูม่อืฉบบัน้ีใชป้ระกอบการเรยีนการสอนวชิาหลกัเคม ี1  ในระดบัปรญิญาตรทีีเ่รยีนวชิาเคมี
เป็นพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์และนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ในการศกึษาวชิาชพีต่อไป คูม่อืน้ีสง่เสรมิ
ใหผู้เ้รยีนเป็นผูเ้รยีนรูแ้บบนําตนเอง   การนําคูม่อืไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนมขีอ้แนะนําดงัน้ี 

1. ศกึษาแนวคดิ หลกัการและจุดประสงคข์องรปูแบบการเรยีนการสอนใหเ้ขา้ใจ 
2. การดาํเนินการก่อนการเรยีนการสอน  

- ตรวจวนิิจฉยัทกัษะการเรยีนรูด้า้นการอา่น คดิวเิคราะห ์เขยีน เพือ่กาํหนดแนว
ทางการพฒันาทกัษะทางการเรยีนของผูเ้รยีน 

- ทดสอบก่อนเรยีน ไดแ้ก่  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาหลกัเคม ี1    ลกัษณะ
การเรยีนรูแ้บบนําตนเอง  จติวทิยาศาสตร ์  

3. การจดัการเรยีนการสอนตามรปูแบบซึง่เน้นกระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเองโดย 
กาํหนดกจิกรรม 6 ขัน้ตอนในแผนการสอน คอื  เพิม่พลงัแรงใจ เสรมิสรา้งกลยทุธ ์ปลกูฝงันิสยั 
ถ่ายทอดความรู ้สะทอ้นความคดิ และประเมนิการเรยีนรู ้แต่ละขัน้ตอนไมจ่าํเป็นตอ้งเรยีงลาํดบั 
และอาจปรบัขา้มขัน้ตอนไดต้ามความเหมาะสมของผูเ้รยีนถา้ผูเ้รยีนมคีวามพรอ้มมากขึน้ รวม ถงึ
การปรบับทบาทผูส้อนและผูเ้รยีนโดยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเองมากขึน้เป็นลาํดบั  
 4.  การสอนวชิาหลกัเคม ี1  เน้นความสนใจ ความตอ้งการของผูเ้รยีนในการกาํหนดเรือ่งที่
เรยีน  วธิกีารเรยีน การประเมนิผลการเรยีน  โดยใหผู้เ้รยีนคาํนึงถงึเน้ือหาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ชวีติประจาํวนั  เกดิประโยชน์ต่อผูเ้รยีน  เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิแรงจงูใจในการเรยีน เหน็คุณคา่และ
สามารถนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ได ้ ผูส้อนเป็นผูใ้หค้าํปรกึษา แนะนํา การเชื่อมโยงลาํดบัเน้ือหา
เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งเขา้ใจยิง่ขึน้   แต่ใหค้รอบคลุมเน้ือหา 7  
หน่วยการเรยีน ตามทีก่าํหนดในลกัษณะรายวชิา 
 5.  ความรูพ้ืน้ฐานในเน้ือหาเคมทีีผู่เ้รยีนยงัไมเ่ขา้ใจ ซึง่อาจพจิารณาจากผลการประเมนิ
ยอ่ย  ใหผู้ส้อนเตรยีมเอกสารประกอบการเรยีนการสอนใหผู้เ้รยีนฝึกทกัษะการเรยีนรูด้า้นการอา่น 
คดิวเิคราะห ์เขยีน  และประเมนิผลความรูค้วามเขา้ใจอกีครัง้  หรอืแนะนําใหผู้เ้รยีนกาํหนดแผนการ
เรยีนเพิม่เตมิเพือ่ความเขา้ใจใหแ้จม่แจง้   กระบวนการเรยีนการสอนใหใ้ชเ้ทคนิคการเรยีนรูท้ี่
หลากหลายใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีนและเป็นแนวทางใหผู้เ้รยีนรูว้ธิกีารเรยีน  
 6.  การดาํเนินการหลงัการเรยีนการสอน  

- ทดสอบหลงัเรยีน ไดแ้ก่  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาหลกัเคม ี1    ลกัษณะ
การเรยีนรูแ้บบนําตนเอง  จติวทิยาศาสตร ์ และความพงึพอใจในการเรยีนตาม
รปูแบบ  
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แนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนตามกรอบแนวคดิรปูแบบการเรยีนการสอนวชิาเคมทีี่
เน้นกระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง  บทบาทผูส้อน  บทบาทผูเ้รยีน  ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  และแนวคดิ 
ดงัต่อไปน้ี 
 
 

กิจกรรมการเรียน บทบาทผูส้อน บทบาทผูเ้รียน ผูท่ี้เก่ียวข้อง แนวคิด 
ขัน้ก่อนการเรยีน 
- การตรวจ 
  วนิิจฉยัทกัษะ
พืน้ฐานการเรยีนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สญัญาการเรยีน 
 
 
 
 
 
 

 
-ใชแ้บบวดัทกัษะ
พืน้ฐานการเรยีนรู ้
เพือ่ตรวจทกัษะการ
อ่าน คดิวเิคราะห์
เขยีน ตามเวลาที่
กาํหนด 
-ใชค้ะแนนแบง่ผูเ้รยีน 
เป็นกลุม่ทีม่ทีกัษะสงู
และตํ่า ทัง้กลุม่ทดลอง
และกลุม่ควบคุม 
-พจิารณาปรบัฐานคน
ทีม่ทีกัษะตํ่าเฉพาะ
ผูเ้รยีนกลุม่ทดลอง 
-ใชแ้บบสอบถาม
ผูเ้รยีนถงึวธิกีารเรยีน 
นิสยัการทาํงาน 
ปญัหาการเรยีน  
- แจง้ผลการทดสอบ
ใหผู้เ้รยีนประเมนิ
ตนเองวา่ทกัษะ
พืน้ฐานการเรยีนมผีล
ต่อการเรยีนรูเ้พยีงใด  
ตอ้งการพฒันาทกัษะ
ใด อยา่งไร  
 

 
- ตอบคาํถามตาม
สภาพจรงิ ดว้ย
ความตัง้ใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- บนัทกึผลการ
ทดสอบทกัษะการ
เรยีนรู ้ และกาํหนด
แนวทางการปรบั
ทกัษะการเรยีน ฝึก
ทาํสญัญาการเรยีน 

 
 

 
- ผูส้อนตดั 
บทความ
วทิยาศาสตร ์
หรอืเน้ือหา
บทเรยีนเคม ีให้
ผูเ้รยีนอ่าน คดิ 
วเิคราะห ์สรปุ 
ประเดน็สาํคญั  
 
 
-ใชเ้ป็นขอ้มลู
แนะนําชว่ยปรบั
สมรรถภาพ
ทางการเรยีนให้
ผูเ้รยีน 
 
 
- ใหผู้เ้รยีนฝึก
ประเมนิตนเอง 
มองหาขอ้บก 
พรอ่งของตน 
- ใหเ้กดิความ
ตอ้งการในการ
กาํหนดเป้าหมาย  
วางแผนปฏบิตัใิน
การเรยีน คดิหา
วธิกีารเรยีน การ
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แกป้ญัหา 

 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียน บทบาทผูส้อน บทบาทผูเ้รียน ผูท่ี้เก่ียวข้อง แนวคิด 
กระบวนการเรยีนรู ้
1. เพิม่พลงัแรงใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. เสรมิสรา้งกล
ยทุธ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  ปลกูฝงันิสยั 

 
- ครแูจง้ลกัษณะ
รายวชิา เน้ือหาของ
ขอบเขตวชิาตามที ่
เรยีนปกตแิละการ
เรยีนแบบ SDL 
- ใชนํ้าเขา้สูบ่ทเรยีน 
เชน่ ใหผู้เ้รยีนระบุ
สารเคมรีอบตวัเชน่ 
น้ํา  อาหาร  
ผงซกัฟอก เป็นตน้
และใหเ้ลอืกสารที่
สนใจมาศกึษา   
  
 
- ใชเ้น้ือหาบางตอนให้
ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการ
อ่าน คดิ วเิคราะห์
เขยีน ครัง้ละ 10 นาท ี 
อาจเปลีย่นบรรยากาศ
ดว้ยการตัง้คาํถามที่
ใหผู้เ้รยีนใชค้วามคดิ  
เลา่เรือ่งใหผู้เ้รยีนสรปุ
ประเดน็สาํคญั หาคาํ 
ตอบจากหนงัสอืหรอื
หอ้งสมดุในเวลาจาํกดั   
- จากเรือ่งหรอืหวัขอ้ที่
ผูเ้รยีนตอ้งการศกึษา 
ใหผู้เ้รยีนวเิคราะหแ์ละ
ออกแบบการเรยีน 
อาจเรยีนเดีย่วหรอื

 
-ทราบหลกัเกณฑ์
เบือ้งตน้ เพื่อเทยีบ
กบัผูเ้รยีนกลุม่อื่น 
 
 
- คดิวเิคราะหค์วาม
ตอ้งการ ความสนใจ
ของตนเองในการ
เรยีน 
 
 
 
 
 
- ผูเ้รยีนตัง้ใจทาํ
แบบทดสอบ และ
ประเมนิผลเทยีบกบั
ครัง้ก่อน หาวธิี
ปรบัปรงุต่อไป 
- ผูเ้รยีนบนัทกึผล
การทดสอบทุกครัง้ 
เปรยีบเทยีบกบัครัง้
ก่อน ประเมนิ
ความกา้วหน้าดว้ย
ตนเอง 
- ผูเ้รยีนกาํหนด สิง่
ทีต่อ้งการรูข้อบเขต
เน้ือหาทีส่นใจ  
เลอืกวธิกีารเรยีน 
เรยีนเดีย่วหรอืกลุม่ 

  
- ใหผู้เ้รยีนเขา้ใจ
แนวทางการเรยีน
ในภาพรวม 
 
 
- ผูเ้รยีนไดเ้รยีน
จากความตอ้ง 
การ สนใจจะเกดิ
แรงจงูใจ ใฝรู่ ้
เหน็คุณคา่ 
- ผูเ้รยีนจะรูส้กึวา่
ไดเ้รยีนในสิง่ใกล้
ตวั ไมย่าก เกดิ
ประโยชน์ 
- เพือ่ฝึกทกัษะ

การเรยีนร◌◌ู้ จะ
ไดเ้ป็นเครือ่งมอื
แสวงหาความรู้
ต่อไป  และรกัที่
จะเรยีน 
 
 
 
 
 
- การเรยีนตาม
สิง่ทีส่นใจ ดว้ย
วธิกีารของตนเอง
จะรูส้กึมอีสิระ 
เสรภีาพ มคีวาม
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กลุม่  
- ผูส้อนควรรูล้าํดบั
ความยาก-งา่ยของ 

แหลง่ขอ้มลูทีจ่ะใช ้
กาํหนดเวลาการ
เรยีนเอง 

รบัผดิชอบ และ
รูจ้กับงัคบัตนเอง
ตามแผน 

 
 
 
 

กิจกรรมการเรียน บทบาทผูส้อน บทบาทผูเ้รียน ผูท่ี้เก่ียวข้อง แนวคิด 
3.  ปลกูฝงันิสยั  
    (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  ถ่ายทอดความรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เน้ือหา เพือ่ให้
คาํแนะนําในการคน้
ขอ้มลู  ลาํดบัการ
นําเสนอขอ้มลู   
- ผูส้อนอาจจดั
ประสบการณ์เรยีนรู้
บางเรือ่งทีส่าํคญั เป็น
พืน้ฐานใหผู้เ้รยีน
เขา้ใจเรือ่งไดง้า่ยขึน้ 
เชน่ การเรยีนเรื่อง 
โครงสรา้งอะตอม 
ผูส้อนอาจเปรยีบ 
เทยีบการจดั 
อเิลก็ตรอนในออร์
บทิลักบัการพกั
หอ้งพกัในโรงแรม  
เป็นตน้ 
 
 
 
- กาํหนดชว่งเวลาให้
ผูเ้รยีนปรกึษา ขอ
คาํแนะนํา ในปญัหา
การเรยีน  ทาํบนัทกึ
ขอ้มลูเกบ็ไว ้
- สรา้งบรรยากาศเป็น
กนัเองใหอ้สิระแก่ผู ้
เรยีนในการเสนอ
ความคดิ เปิดโอกาส
ใหม้กีารอภปิรายใน

- ใหผู้เ้รยีนฝึกการ
กาํหนดจุดประสงค์
ในการเรยีน  บอก
เป้าหมายทีเ่รยีน  
รูจ้กัวางแผนการ
เรยีน  เรยีนอยา่งไร 
หาขอ้มลูอะไร ที่
ไหน ไดอ้ยา่งไร  ใช้
เวลาเทา่ไร   
- เขยีนบนัทกึการ
ทาํงานเทยีบกบัแผน
เป็นสญัญาการเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ใหผู้เ้รยีนมสีว่น
รว่มในการ
แสดงออก การ
นําเสนอความรูท้ี่
คน้ควา้มาดว้ย
วธิกีารของผูเ้รยีน    
- มสีว่นรว่มในการ
แสดงความคดิเหน็
ในเรือ่งทีไ่มต่รงกบัที่
คดิ หรอืสนบัสนุน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ผูว้จิยัรว่มชว่ย
สงัเกตพฤตกิรรม
การเรยีนของผูเ้รยีน 
ตามเกณฑท์ีก่าํหนด 
และมคีวามเขา้ใจ
ตรงกนั ทัง้ผูส้อน
และผูว้จิยัรว่มสงัเกต 
โดยผา่นการ
ตรวจสอบความ
เชื่อมัน่ของการ

-การเรยีนเรยีนรู้
เชงิรกุ  รเิริม่การ
เรยีนดว้ยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
- การทาํสญัญา
การเรยีนเป็นการ
กาํกบัตนเอง ฝึก
การมวีนิยั บนัทกึ
ชว่ยจาํ ประสาน
ความคดิเป็นการ
วางแผนการเรยีน
ทีม่รีะบบ  เป็น
หลกัฐานบง่บอก
ผลของงาน  เป็น
การประเมนิผลได ้
- การมสีว่นรว่ม
ทาํใหเ้กดิ
แรงจงูใจในการ
เรยีน บรรยากาศ
การเรยีนไมน่่าเบื่อ   
- การเปิดให้
อภปิรายทาํให้
ผูเ้รยีนมปีระสบ 
การณ์ทางความ 
คดิมากขึน้ 



 195

 
 
 
 
 

ประเดน็ความรูท้ีไ่ม่
ชดัเจน พยายามให้
ผูเ้รยีนมวีธินํีาเสนอที่
หลากหลายไมย่นือ่าน  
ใหอ้า้งสิง่รอบตวั
มากๆ 

เพือ่น  
- สรปุมโนมตทิีเ่ป็น
ความรูใ้หม ่และทีย่งั
ไมก่ระจา่ง เพือ่คน้ 
ควา้เพิม่เตมิต่อไป  
- สงัเกตพฤตกิรรม 

สงัเกตแลว้  

 
ใจกวา้ง รบัฟงั
ผูอ้ื่น รูจ้กัใช้
เหตุผลพจิารณา
ขอ้มลู  เลอืก
ขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง  

 
 
 

กิจกรรมการเรียน บทบาทผูส้อน บทบาทผูเ้รียน ผูท่ี้เก่ียวข้อง แนวคิด 
4.  ถ่ายทอดความรู ้
    (ต่อ) 
 
 
 
 
5. สะทอ้นคดิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  ประเมนิผล 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สงัเกตพฤตกิรรม
ของผูเ้รยีนในการ
เสนอผลงาน บนัทกึใน
แบบการประเมนิ 
 
 
- ใหโ้อกาสผูเ้รยีนเลา่
ประสบการณ์การ
เรยีน 
- ใหค้าํแนะนํา ถา้
ผูเ้รยีนตอ้งการ 
 
 
 
 
 
- บนัทกึผูเ้รยีนเป็น
รายบุคคลเกีย่วกบั
พฤตกิรรมการเรยีน  
ปญัหาการเรยีน  ผล
การทาํงาน  เสนอ
แนวทางแกป้ญัหา  
ปรบัปรงุ ใหผู้เ้รยีนมี
ทกัษะการเรยีนรูแ้ละมี
ความพรอ้มเป็นผู้
เรยีนรูแ้บบนําตนเอง 

การแสดงออกของ
เพือ่น เปรยีบเทยีบ
กบัตนเอง แลว้
ประเมนิพฤตกิรรม
การเรยีนตามเกณฑ์
ทีก่าํหนด 
- ตรวจสอบตวัเองมี
ปญัหาการเรยีน  มี
ความเปลีย่นแปลงที่
เกดิขึน้กบัตวัเองที่
เรยีนโดยวธิน้ีี มขีอ้ด ี
ขอ้เสยีอยา่งไรใน
การเรยีนวธิน้ีี  มกีาร
แกป้ญัหาอยา่งไร  ม ี 
ขอ้เสนอแนะฝาก
เพือ่นอยา่งไร 
- สรปุเน้ือหาทีเ่รยีน 
อาจใชแ้ผนผงั
ความคดิชว่ยในการ
บนัทกึ  พฤตกิรรมที่
เปลีย่นแปลงและ
แกไ้ข ผลการปฏบิตัิ
ตามแผนตามสญัญา
การเรยีนเกบ็ในแฟ้ม
สะสมผลงาน  

 
 
 
 
 
 
- ผูว้จิยัรว่มชว่ย
สงัเกตพฤตกิรรม
การเรยีนของผูเ้รยีน 
- บนัทกึประเดน็ที่
เป็นปญัหา แนว
ทางแกไ้ข 
 
 
  

- การนําเสนอให้
เรยีงลาํดบัเน้ือหา
ทีเ่ขา้ใจงา่ย มี
ความต่อเน่ือง 
 
 
- การเปรยีบ 
เทยีบเป็นการฝึก
คดิอยา่งมเีหตุผล  
การประเมนิ
ตนเองจะมองเหน็
ความตอ้งการ
ของตน  รูจ้กั
ปรบัปรงุตนเอง 
รูส้กึภมูใิจในตนที่
ทาํไดเ้อง 
- ฝึกการพจิารณา 
การมเีหตุผล  มี
ขอ้มลูการตัง้ 
เป้าหมายในครัง้
ต่อไป  เป็น
แนวทางในการ
พฒันาตนเอง 
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รายละเอียดรายวิชา 
 

รหสัและช่ือวิชา     13 - 020 - 102      หลกัเคม ี1  (Principle of Chemistry 1) 
สภาพรายวิชา       วชิาศกึษาทัว่ไป ในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี 
ระดบัรายวิชา        ภาคการศกึษาที ่1  ชัน้ปีที ่1 
เวลาศึกษา            54  คาบเรยีนตลอด  18  สปัดาห ์
หน่วยกิต              3 (3 - 0 - 3) 
ลกัษณะรายวิชา   ศกึษาเกีย่วกบัโครงสรา้งอะตอมและตารางธาตุ พนัธะเคม ีสารละลาย  
ปฏกิริยิาเคมแีละไฟฟ้าเคม ี อตัราการเกดิปฏกิริยิาเคม ี และสมดุลเคม ี กรด  เบส  เกลอื  
สารประกอบไฮโดรคารบ์อนและอนุพนัธ ์
 

ความเป็นมาและความสาํคญั   
 การจดัการศกึษาตอ้งพฒันาคนใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรูท้ีย่ดึผูเ้รยีนเป็นสาํคญั  การเรยีนรู้
จะเกดิขึน้ไดด้กีต่็อเมือ่ผูเ้รยีนมสีมาธ ิและรูจ้กัควบคุมตนเองได ้ หวัใจสาํคญัของกระบวน การเรยีนรู้
คอื สามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง รูว้ธิกีารเรยีน รูท้ีจ่ะทาํ เรยีนรูท้ีจ่ะอยูร่ว่มกนักบัผูอ้ื่นและเรยีนรูท้ีจ่ะ
เป็นบุคคลทีใ่ชศ้กัยภาพของตนเพือ่ทาํประโยชน์แก่สว่นรวมอยา่งสรา้งสรรค ์ ศกัยภาพจะไดร้บัการ
กระตุน้และพฒันาโดยผา่นกระบวนการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ (authenticity learning) การประเมนิผล
ตามสภาพจรงิ รวมทัง้บทบาทของผูส้อนจะเป็นผูเ้อือ้อาํนวยกระตุน้การ เรยีนรู ้(facilitator) เป็นนกั
จดัการเรยีนรูเ้พือ่กระตุน้ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูต้ามความสนใจความถนดั และความตอ้งการของตนเอง 
ใหอ้สิระในการเรยีน การจดัการศกึษาเพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิการเรยีนรู ้ควรไดพ้ฒันาใหผู้เ้รยีนเกดิ
คุณลกัษณะไดแ้ก่ การมเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนรูโ้ดยใหผู้เ้รยีนเหน็ความสาํคญั เหน็คุณคา่และมี
ความสขุในการเรยีนรู ้ มคีวามสามารถและทกัษะการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง คอื มสีมรรถภาพและ
ทกัษะรเิริม่การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เชน่ กาํหนดจุดมุง่หมายและวางแผนการเรยีนรู ้ดาํเนินการเรยีนรู้
แบบใชก้ลยทุธท์ีห่ลากหลาย และสามารถประเมนิการเรยีนรูด้ว้ยตนเองได ้ รวมถงึควรมทีกัษะการ
เรยีนรูท้ีจ่าํเป็นทางภาษา (การอา่น เขยีน) การคดิ การคาํนวณ  การใชภ้าษา ทกัษะการแสวงหา
และจดัการขอ้มลู  ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การสือ่สาร (ICT)  และการใชเ้ครือ่งมอืการเรยีนรู ้ 
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ตลอดจนมบุีคลกิภาพทีจ่าํเป็นในการเป็นผูเ้รยีนแบบนําตนเองไดแ้ก่  การเป็นผูเ้รยีนเชงิรกุ  มี
ความคดิเปิดกวา้ง และมุง่มัน่ในการเรยีน และมพีลงัจงูใจในการเรยีนรู ้ทัง้จากแรงจงูใจในตน มุง่
อนาคต และพลงัอาํนาจมาสนบัสนุน สถาบนั อุดมศกึษาจะตอ้งพฒันา “จติใจแหง่การเรยีนรู”้ ใหแ้ก่
นกัศกึษาและพฒันานกัศกึษาใหเ้ป็นคนทีส่มบรูณ์  ในกระบวนการจดัการเรยีนการสอนนัน้  จะตอ้ง
เน้นทีก่ารเรยีนมากกวา่การสอน โดยตอ้งเน้นใหน้กัศกึษารูจ้กัวธิกีารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (learning 
how to learn)   

วชิาเคมเีป็นศาสตรส์าขาหน่ึงของวชิาวทิยาศาสตรท์ีศ่กึษาเกีย่วกบัสสารและการ
เปลีย่นแปลงของสสาร ซึง่สสารมคีวามเกีย่วขอ้งกบัตวัของผูเ้รยีนทกุคน ความรูว้ชิาเคมจีงึมสีาระที่
เป็นประโยชน์นําไปใชใ้นชวีติประจาํวนัและใชป้ระกอบอาชพีได ้ รปูแบบการเรยีนการสอนวชิาเคมทีี่
เน้นกระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเองทีผู่ว้จิยัไดพ้ฒันาน้ีจะเป็นวธิทีีเ่หมาะสาํหรบัการสง่เสรมิผูเ้รยีน
ใหม้คีวามพรอ้มในการเรยีนรู ้ ชว่ยใหผู้เ้รยีนมทีกัษะการเรยีนรูใ้นวชิาเคมเีพิม่ขึน้ และสง่ผลให้
ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง ผูเ้รยีนจะเป็นผูส้รา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง มี
โอกาสไดป้ลกูฝงัจติวทิยาศาสตร ์และนําไปสูก่ารเป็นผูเ้รยีนรูต้ลอดชวีติซึง่สอดคลอ้งกบัจุดมุง่หมาย
และหลกัการของพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542  อนัเป็นการพฒันาคนทีย่ ัง่ยนืต่อไป  
  

จดุมุ่งหมายรายวิชา 
1.  เขา้ใจโครงสรา้งอะตอมและตารางธาตุ 

          2.  เขา้ใจหลกัการในการเกดิพนัธะเคม ีสารละลาย ปฏกิริยิาเคมแีละไฟฟ้าเคม ี อตัราการ
เกดิปฏกิริยิาเคม ี สมดุลเคม ีและกรด เบส  เกลอื 
          3.  เขา้ใจโครงสรา้ง สมบตั ิและประโยชน์ของสารประกอบไฮโดรคารบ์อนและอนุพนัธ ์
          4.  นําความรูท้างเคมไีปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนั                                            
 

เน้ือหา   รายวชิาหลกัเคม ี 1 เป็นการเรยีนเฉพาะภาคทฤษฎ ีมขีอบเขตของเน้ือหาพืน้ฐานของวชิา
เคม ีซึง่ผูส้อนไดแ้บ่งออกเป็น 7 หน่วยการเรยีน และกาํหนดจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ดงัน้ี 

 

หน่วยท่ี เร่ือง / จดุประสงคก์ารเรียนรู ้ สอน(คาบ) หมายเหต ุ
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 

โครงสรา้งอะตอมและตารางธาตุ 
1. บอกความหมาย และโครงสรา้งของอะตอม 
2. อธบิายเลขอะตอมและเลขมวล 
3. คาํนวณมวลสตูรสมัพนัธ ์
4. บอกหลกัเกณฑก์ารจดัธาตุในตารางธาตุ  
5. อธบิายสมบตัขิองธาตุในตารางธาตุ 
พนัธะเคม ี
1. อธบิายความหมายของพนัธะเคม ี
2. อธบิายความแตกต่างระหวา่งไอออนิกและโควาเลนซ ์

6 
 
 
 
 
 
6 
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3 

3. อธบิายสมบตัขิองสารประกอบไอออนิกและโควาเลนซ ์
4. อา่นชื่อและเขยีนสตูรสารประกอบ 2 ธาตุ 
สารละลาย 
1. บอกความหมายของสารละลาย 
2. อธบิายประเภทของสารละลาย 
3. อธบิายและคาํนวณหาความเขม้ขน้ของสารละลาย 
4. อธบิายสมบตัขิองสารละลาย 
 

 
 
9 

 
 
 
หน่วยท่ี รายการ สอน(คาบ) หมายเหต ุ

4 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
7 

ปฏกิริยิาเคม ีและเซลลไ์ฟฟ้าเคม ี
1. บอกความหมายและประเภทของปฏกิริยิาเคม ี
2. เขยีนสมการเคมแีละดุลสมการ 
3. บอกความหมายของเซลลไ์ฟฟ้าเคม ี
4. หาเลขออกซเิดชนั และอธบิายปฏกิริยิารดีอกซ ์
5. อธบิายหลกัการและประโยชน์ของเซลลก์ลัวานิก 
6. อธบิายหลกัการและประโยชน์ของเซลลอ์เิลก็โทรลซิสิ 
อตัราการเกดิปฏกิริยิาเคม ีและสมดุลเคม ี
1. บอกความหมายของอตัราการเกดิปฏกิริยิา 
2. อธบิายการวดัอตัราการเกดิปฏกิริยิาเคม ี
3. อธบิายปจัจยัทีม่ผีลต่ออตัราการเกดิปฏกิริยิา 
4. อธบิายความหมายและปจัจยัทีม่ต่ีอสมดุลเคม ี
กรด เบส เกลอื 
1. บอกความหมายและสมบตัขิองกรด เบส เกลอื 
2. อา่นชื่อและเขยีนสตูรสารประเภท กรด เบส เกลอื 
3. เขยีนปฏกิริยิาระหวา่งกรด เบส 
4. อธบิายคา่คงทีส่มดุลของกรดออ่น - เบสออ่น 
5. หาคา่ pH ของสารละลาย 
6. บอกประโยชน์ของกรด เบส เกลอื ทีส่าํคญั 
สมบตัขิองไฮโดรคารบ์อน และอนุพนัธ ์
1. บอกความหมายของไฮโดรคารบ์อน และอนุพนัธ ์
2. จาํแนกประเภทของไฮโดรคารบ์อน 

6 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
6 
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3. บอกวธิกีารเตรยีมสารประกอบไฮโดรคารบ์อน 
4. อธบิายสมบตัทิางเคม ีและทางกายภาพของ 
   ไฮโดรคารบ์อน 
5. บอกประโยชน์ของไฮโดรคารบ์อน 

 
 
 
 
 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 การจดัการเรยีนการสอนวชิาเคมทีีเ่น้นกระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเองน้ี  ผูว้จิยักาํหนด
รปูแบบการเรยีนการสอนในขัน้ตน้ใหผู้เ้รยีนวนิิจฉยัทกัษะการเรยีนรูข้องตนเองวา่ มคีวามสามารถ
ในการเรยีนรูอ้ยา่งไร  มวีธิกีารเรยีนรูแ้บบไหน  โดยตรวจสอบทกัษะการอา่น คดิวเิคราะห ์เขยีน มี
การประเมนิผลและใหผู้เ้รยีนตัง้เป้าหมายและวธิกีารฝึกทกัษะการเรยีนรู ้ และใหผู้เ้รยีนไดก้าํหนด
จุดหมายในการพฒันาตนเองและความตอ้งการในการเรยีนการสอนวชิาเคม ี  ลงบนัทกึในสญัญา
การเรยีน  ผูส้อนจะนําความตอ้งการของผูเ้รยีนเป็นขอ้มลูในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนต่อไป  
  

สาํหรบักระบวนการเรยีนการสอน  ประกอบดว้ยกจิกรรม 6 ขัน้ตอน เป็นกจิกรรมทีเ่น้นให้
ผูเ้รยีนเป็นผูร้เิริม่การเรยีนดว้ยตนเอง  ดว้ยทกัษะการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย ใหผู้เ้รยีนไดม้สีว่นรว่มใน
การจดัการเรยีนการสอน และการประเมนิผลดว้ยตนเอง มหีลกัการดงัน้ี     

   ขัน้ท่ี 1  เพ่ิมพลงัแรงใจ (encouragement) หมายถงึ  การนําเขา้สูบ่ทเรยีนโดยให้
ผูเ้รยีนเชื่อมโยงเน้ือหาในสิง่ทีเ่รยีนกบัตวัอยา่งสารในชวีติประจาํวนัและประโยชน์ทีไ่ดร้บั เพือ่ให้
ผูเ้รยีนไดเ้หน็คุณคา่ของสิง่ทีเ่รยีน ทาํใหเ้กดิแรงจงูใจในการเรยีน  เกดิเจตคต ิ ผูส้อนใหอ้สิระใน 
การเรยีน ผูเ้รยีนเรยีนตามความสนใจ ความตอ้งการ เลอืกใชส้ถานการณ์ตามสภาพจรงิในสงัคม 

   ขัน้ท่ี 2  เสริมสร้างกลยทุธ ์(strategies)  หมายถงึ  การเสรมิทกัษะทีจ่าํเป็นในการ
เป็นผูเ้รยีนรูแ้บบนําตนเอง  ผูส้อนฝึกความสามารถดา้นการ อ่าน พดู คดิวเิคราะห ์เขยีน ครัง้ละ
ประมาณ 5 - 10 นาท ีก่อนเริม่เรยีน ฝึกทกัษะการสงัเคราะหค์วามรูโ้ดยใหผู้เ้รยีนเขยีนผงัความคดิ 
(concept mapping)  ฝึกการทาํงานเดีย่ว และกลุ่ม  ใหรู้จ้กัการมสีว่นรว่มในการเรยีนรู ้ ใชท้กัษะ
ทางสงัคมมาพฒันาดา้นอารมณ์ในการแสวงหาความรูเ้อง ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กวธิกีารเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 

   ขัน้ท่ี 3  ปลูกฝังนิสยั (growing in habit)  หมายถงึ การฝึกใหผู้เ้รยีนเป็นผูร้เิริม่การ
เรยีน โดยผูส้อนสาํรวจความสนใจของผูเ้รยีนในแต่ละหวัขอ้ แลว้ใหผู้เ้รยีนวเิคราะหแ์ละกําหนดเรื่อง
ทีจ่ะเรยีน  กําหนดจุดมุ่งหมายและเป้าหมายในการเรยีน  ออกแบบแผนการเรยีน  ดําเนินการตาม
แนวทางของกิจกรรมการเรยีนจากการแสวงหาแหล่งวทิยาการในการเรยีนรู้  และสามารถ
ประเมนิผลการเรยีนรูข้องตนเองได ้ ผูเ้รยีนจะไดร้บัการฝึกเช่นน้ีในทุกหวัขอ้ทีเ่รยีนจนเคยชนิทีจ่ะ
ปฏบิตัไิดเ้อง  

   ขัน้ท่ี 4  ถ่ายทอดความรู้ (transfer knowledge)  หมายถงึ  ใหผู้เ้รยีนรายงานสิง่ทีไ่ด้
ค้นคว้า  เพื่อนๆ  ร่วมแสดงความคิดเห็น  นอกจากน้ีมีการนําเสนอชิ้นงาน  และนําเสนอ
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ความกา้วหน้าของโครงงานวทิยาศาสตร ์ ทําใหผู้เ้รยีนเกดิความประทบัใจในผลงานของตน เกดิ
เชื่อมัน่ในความสามารถของตนเอง และไดแ้สดงออกถงึการมสีว่นรว่มในการทาํงานเป็นกลุ่ม 

   ขัน้ท่ี 5  สะท้อนความคิด (reflection)  หมายถงึ  ใหผู้เ้รยีนตรวจสอบตนเอง หา
จุดออ่น จุดแขง็ในความสามารถทางการเรยีน  ปรบัปรงุขอ้บกพรอ่งในการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง  

   ขัน้ท่ี 6  ประเมินการเรียนรู้ (learning assessment)  หมายถงึ  การประเมนิ
กระบวนการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิจากการใชรู้ปแบบการเรยีนการสอน ประกอบดว้ย การประเมนิ
ของบุคคล 3 ฝา่ย คอื คร ู ผูเ้รยีน และเพือ่นรว่มงาน  โดยประเมนิจาก 

      -  การสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนของผูเ้รยีนในดา้น ความกระตอืรอืรน้ในการเรยีน  
ความรบัผดิชอบงานทีไ่ดร้บั  มคีวามคดิรเิริม่/สรา้งสรรค ์  มคีวามกลา้ในการแสดงออก  และมสี่วน
รว่มในการทาํงานกบัผูอ้ื่น      

      -  การนําเสนอผลงาน พจิารณาจาก  การสะทอ้นความคดิบอกไดว้่าเรยีนรูอ้ะไร  
ผลิตชิ้นงานได้สําเร็จหรือไม่  มีการแก้ไขปญัหาที่พบอย่างไร  สร้างความรู้ผ่านโครงงาน
วทิยาศาสตรไ์ดผ้ลอยา่งไร   

      -  การทําบนัทกึและไดป้ฏบิตัติามสญัญาการเรยีนอย่างเป็นระบบ และมรีะเบยีบ
เรยีบรอ้ยตามกาํหนด  

   นอกจากน้ี การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมกีารปรบัเปลี่ยนบทบาทของผูส้อนและ
ผูเ้รยีนทลีะขัน้ เพือ่นําผูเ้รยีนไปสูก่ารเป็นผูเ้รยีนรูแ้บบนําตนเองโดยสมบรูณ์  แบ่งเป็น 4 ขัน้ ดงัน้ี 

ขัน้ที ่ บทบาทผูส้อน บทบาทผูเ้รยีน 
ตวัอยา่งวธิกีารปรบัเปลีย่น 
กจิกรรมการเรยีนการสอน 

ชว่งเวลาการ
เรยีนการสอน 

1 เป็นผูม้อีาํนาจตาม
บทบาท (authority, 
coach) 

เป็นผูป้ฏบิตัติาม 
(dependent) 

ผูส้อนทาํหน้าทีส่อน ผูเ้รยีน
ปฏบิตัติามทีร่บัมอบหมาย 

4  สปัดาห ์

2 ใหแ้รงจงูใจ  ชีนํ้า 
(motivator, guide) 

ใหค้วามสนใจ 
(interested) 

ผูส้อนใชก้ลยทุธแ์บบ
อภปิรายรว่มกบับรรยาย 
ใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่ม เป็น
การสือ่สาร 2 ทาง  

2  สปัดาห ์

3 เป็นผูอ้าํนวยความ
สะดวก (facililator)  

มสีว่นเกีย่วขอ้ง
(involved) 

ผูส้อนและผูเ้รยีนเสมอภาค
กนัในการแสดงความ
คดิเหน็ รว่มกนัอภปิรายสิง่
ทีผู่เ้รยีนตอ้งการเรยีน  

3  สปัดาห ์

4 เป็นผูใ้หค้าํปรกึษา 
แนะนํา 
(consultant, 

เป็นผูเ้รยีนรูแ้บบนํา
ตนเอง  
(self – directed) 

ผูเ้รยีนรเิริม่เรยีนดว้ย
ตนเอง และกาํหนดวธิกีาร
เรยีนเอง  ผูส้อนให้

5  สปัดาห ์
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delegator)  คาํแนะนํา อภปิรายปญัหา
อุปสรรคกบัผูเ้รยีน 

 

   การประเมินผล  รูปแบบการเรยีนการสอนวชิาเคมทีี่เน้นกระบวนการเรยีนรูแ้บบนํา
ตนเอง พจิารณาจาก   

     1.  แฟ้มสะสมผลงานของนักศึกษา  ซึง่เกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบั พฤตกิรรมการ
เรยีน  ผลการนําเสนอผลงาน ผลทีไ่ดจ้ากแบบทดสอบและแบบวดัต่างๆ  และการบนัทกึ/ปฏบิตักิาร
ตามสญัญาการเรยีนของผูเ้รยีน 

     2.  รายงานแนวทางการพฒันาการเรียนรู้แบบนําตนเองของนักศึกษา ซึง่ผูส้อน
จะนําผลการประเมนิจากแฟ้มสะสมผลงานของนักศกึษามาจดัทําขอ้เสนอแนะเพื่อพฒันาผูเ้รยีนให้
เป็นผูเ้รยีนรูแ้บบนําตนเองในการเรยีนวชิาเคม ีหรอืประยกุตใ์ชก้บัวชิาอื่นต่อไป  
 กระบวนการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน มรีายละเอยีดดงัน้ี 

มกีารเตรยีมความพรอ้มของผูเ้รยีนดว้ยการใหผู้เ้รยีนไดต้รวจสอบวนิิจฉยัทกัษะการเรยีนรู้
วา่ ตนเองมวีธิกีารเรยีนแบบใด มปีญัหาการเรยีนอยา่งไร ตอ้งการพฒันาทกัษะการเรยีนรูห้รอืไม ่
ตอ้งการปรบัปรงุทกัษะใดบา้ง ใหผู้เ้รยีนระบุความตอ้งการในการเรยีนวชิาเคมดีว้ยการวนิิจฉยั
ตนเองวา่ มคีวามรูค้วามเขา้ใจในวชิาเคมเีพยีงใด  สนใจความรูท้างเคมเีรือ่งใดบา้งและจะนําความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ทางใดบา้ง  ผูส้อนและผูเ้รยีนรว่มกนัวเิคราะหค์วามรูพ้ืน้ฐานทางเคมทีีจ่าํเป็นตอ้ง
เรยีนรู ้ก่อนทีจ่ะไปถงึเรือ่งทีผู่เ้รยีนสนใจเรยีนวา่มอีะไรบา้ง  ซึง่จะพบวา่สอด คลอ้งกบัขอบเขต
เน้ือหาของรายวชิาเคมตีามหลกัสตูรนัน่เอง กระบวนการเรยีนการสอน 6 ขัน้ตอน ดาํเนินการ ดงัน้ี 

1.  ขัน้เพิม่พลงัแรงใจ  ผูส้อนเชื่อมโยงเรือ่งทีจ่ะเรยีนกบัสิง่ทีอ่ยูร่อบตวัในชวีติประจาํ วนั
ของผูเ้รยีน เชน่ โครงสรา้งอะตอมเทยีบกบัโครงสรา้งบา้น  พนัธะเคมพีจิารณาความสมัพนัธร์ะหวา่ง
บุคคล  สารละลายเทยีบกบัสารอาหารต่างๆ เชน่ น้ําเกลอื น้ําเชื่อม  ปฏกิริยิาเคม ีเชน่ การลุกไหม้
ของถ่าน  กระดาษกรอบเปลีย่นส ี เซลไฟฟ้าเคม ีเทยีบกบัถ่านไฟฉาย  อตัราการเกดิปฏกิริยิา เชน่ 
การลุกตดิไฟของถ่าน   สมดุลเคม ีเชน่   สารละลายกรด เบส เชน่ น้ําสม้ น้ํามะนาว น้ําปนูใส  น้ํา
สบู่  สารสกดัตามธรรมชาต ิ  สว่นสารประกอบไฮโดรคารบ์อน ไดแ้ก่ แก๊สหงุตม้  แอลกอฮอล ์ เป็น
ตน้ ทัง้น้ีเพือ่ใหผู้เ้รยีนเหน็ภาพ เขา้ใจงา่ย  แลว้จงึวเิคราะหใ์หเ้หน็วา่ เรือ่งทีเ่รยีนมปีระโยชน์
อยา่งไรจะทาํใหเ้ขา้ใจเรือ่งใดต่อไป  การมองเหน็ภาพรวมกอ่นจะทาํใหเ้ขา้ใจเรือ่งทีเ่รยีนไดง้า่ยขึน้  
และทาํใหผู้เ้รยีนเหน็ความสาํคญั  ความจาํเป็นของสิง่ทีจ่ะเรยีน  เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิแรงจงูใจ  เรยีน
ไดต้ามเป้าหมายทีต่อ้งการเรยีนรู ้  และเรือ่งต่อไปใหผู้เ้รยีนรว่มอภปิรายและมสีว่นรว่มเปรยีบเทยีบ
เรือ่งทีจ่ะเรยีนกบัสิง่รอบตวัดว้ยตนเอง 

2.  ขัน้เสรมิสรา้งกลยทุธ ์ ผูเ้รยีนจะไดฝึ้กทกัษะการอา่น พดู คดิ วเิคราะห ์เขยีน  ฝึก
ทกัษะการสงัเคราะหค์วามรูด้ว้ยการเขยีนผงัความคดิ (concept mapping) ใชเ้วลาประมาณ 5 – 10 
นาท ีก่อนเริม่เรยีน  หรอื ฝึกการทาํงานเดีย่วและกลุ่ม ใหรู้จ้กัการมสีว่นรว่มในการเรยีนรู ้ใชท้กัษะ
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ทางสงัคมมาพฒันาดา้นอารมณ์ในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง  ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กวธิกีารเรยีนรูท้ี่
หลากหลายในแต่ละสปัดาห ์และตัง้เป้าหมายในสญัญาการเรยีน เชน่ 

- ใหผู้เ้รยีนอา่นหวัขอ้ความรูท้างเคมสีัน้ๆ  แลว้รว่มกนัสรปุประเดน็สาํคญัของเรือ่งนัน้ 
- ผูส้อนนําขา่ววทิยาศาสตรม์าอา่นใหฟ้งั ใหผู้เ้รยีนรว่มอภปิรายความรูใ้นขา่ว 
- มปีระเดน็คาํถามทีเ่ป็นปญัหาในสงัคม  ใหผู้เ้รยีนรว่มกนัอภปิรายใชค้วามรูท้าง

วทิยาศาสตรว์เิคราะหห์าคาํตอบ    
- เล่นเกมคน้หาขอ้มลูในเวลาจาํกดั จากสือ่ประกอบต่าง ๆ  ทัง้เดีย่วหรอืเป็นทมีงาน 

   - ใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มเสนอแนะและเป็นผูจ้ดักจิกรรมเสรมิสรา้งกลยทุธด์ว้ยตนเอง 
 การฝึกแต่ละครัง้ ใหม้กีารประเมนิผลการเรยีนรูใ้นสญัญาการเรยีน และบนัทกึไวใ้นแฟ้ม
สะสมผลงาน ผูส้อนจะใหข้อ้แนะนําวธิกีารเรยีนรูเ้สรมิเพิม่เตมิ  และเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนคน้ควา้มา
เสนอแนะเพือ่นถงึวธิกีารพฒันาทกัษะทางการเรยีน 

 3.  ขัน้ปลกูฝงันิสยั  ผูส้อนเสนอแนะวธิกีารเรยีนการสอนแบบรว่มมอืมาใชจ้ดักจิกรรม  
โดยใหผู้เ้รยีนสมคัรใจทีจ่ะเรยีนเดีย่วหรอืเป็นกลุ่มยอ่ยๆ  แต่ละกลุ่มจดัตามความสนใจทีจ่ะเรยีนรู้
เรือ่งเดยีวกนั เพือ่ดาํเนินการดงัน้ี 

-  วางแผนการเรยีน  วเิคราะหส์ิง่ทีต่อ้งการเรยีน  กาํหนดจุดมุง่หมายและเป้าหมายในการ
เรยีน  กาํหนดวธิกีารเรยีนรูจ้ากแหล่งวทิยาการใดบา้ง  และจะประเมนิผลการเรยีนรูอ้ยา่งไร  
กาํหนดระยะเวลาในการเรยีนแต่ละหน่วยการเรยีน  ซึง่จะเป็นแนวทางการปลกูฝงัใหผู้เ้รยีนเป็นผู้
รเิริม่การเรยีนดว้ยตนเอง  

-  ผูส้อนยกตวัอยา่งวเิคราะหส์ิง่ทีต่อ้งการเรยีน และวางแผนการเรยีนรว่มกบัผูเ้รยีนให้
ปฏบิตัติามแผน  ครัง้ต่อไปใหผู้เ้รยีนรว่มวางแผนดว้ย  และผูเ้รยีนเป็นผูว้างแผนไดเ้อง  

-  การคน้ควา้แหล่งความรู ้ ระยะแรกผูส้อนเตรยีมใบความรู ้เอกสารประกอบการสอน  ให้
ผูเ้รยีนอา่น  แลว้ผูส้อนสรปุประเดน็ความรูใ้นเรือ่งนัน้ พรอ้มเสนอแนะวธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูจาก
เอกสาร   ครัง้ต่อไป ผูส้อนเตรยีมเอกสารใหผู้เ้รยีน แต่ใหผู้เ้รยีนวเิคราะหข์อ้มลูเอง โดยผูส้อนเปิด
อภปิรายเรือ่งทีส่อน   และใหผู้เ้รยีนแสวงหาความรูจ้ากแหล่งการเรยีนรูด้ว้ยตนเองและสรปุความรูท้ี่
คน้พบ 

- การประเมนิผล ผูส้อนกาํหนดวธิกีารประเมนิก่อน  ต่อไปจงึใหผู้เ้รยีนเสนอแนะ มสีว่น
รว่มในการประเมนิ  และเป็นผูค้ดิวธิกีารประเมนิดว้ยตนเองในทีส่ดุ   

- เขยีนเป็นสญัญาการเรยีนรว่มกนัระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน ผูเ้รยีนแต่ละคนจะตอ้งทาํ
บนัทกึวตัถุประสงค ์สิง่ทีต่อ้งการเรยีนรู ้ วธิแีสวงหาความรู ้ ความรบัผดิชอบงาน  ระยะเวลาที่
กาํหนดในแผน  ระบุหลกัฐานการปฏบิตังิาน  หากมปีญัหา/อุปสรรคใหบ้นัทกึแนวทางการแกป้ญัหา  
ใหป้ระเมนิตนเอง  เสนอแนะการปฏบิตัคิรัง้ต่อไป 

-  รวบรวมขอ้คน้พบ หลกัฐานการเรยีนรูไ้วใ้นแฟ้มสะสมผลงาน      
4.  ขัน้ถ่ายทอดความรู ้ นําความรูท้ีค่น้ควา้มาถ่ายทอดกบักลุ่มของตน  สมาชกิในกลุ่ม

รว่มกนัแสดงความคดิเหน็ สรปุเป็นความรูท้ีไ่ดร้บั แลว้ทุกกลุ่มนําเสนอในหอ้งเรยีน  ผูส้อนสรา้ง
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บรรยากาศเป็นกนัเอง ใหผู้เ้รยีนเสนอสิง่เรยีนรูใ้หก้ลุ่มอื่นรบัทราบ วธิกีารถ่ายทอดความรูใ้น
หอ้งเรยีนสามารถจดักจิกรรมไดด้งัน้ี 

-  แต่ละกลุ่มเสนอสิง่ทีศ่กึษาคน้ควา้มาดว้ยความเขา้ใจ  พรอ้มระบุแหล่งทีม่าของความรู ้
และเหตุผลของความน่าเชื่อถอืของขอ้มลูทีพ่บ   

-  ผูส้อนเปิดโอกาสใหทุ้กคน แสดงความคดิเหน็  แลกเปลีย่นความรู ้ การเหน็ดว้ยและไม่
เหน็ดว้ยกบัขอ้มลูทีเ่ผยแพร ่ ในระยะแรกผูส้อนแสดงตวัอยา่งการซกัถามปญัหาเมือ่พบวา่การ
นําเสนอความรูย้งัไมช่ดัเจน เพือ่เปิดเวทใีหแ้สดงความคดิเหน็  และครัง้ต่อๆ ไปใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่ม
อภปิรายกนัเอง  หาขอ้สรุปรว่มกนัจดบนัทกึความรูเ้น้ือหาเคมทีีไ่ดร้บัเกบ็สะสมไว ้  
            -  ใหผู้เ้รยีนคดิรปูแบบการนําเสนอวธิกีารถ่ายทอดความรูด้ว้ยการเล่นเกม  บทบาทสมมตุ ิ 
สรา้งสถานการณ์จาํลอง  เป็นตน้  จะทาํใหเ้กดิความประทบัใจในผลงานของตนเอง  ซึง่ผูเ้รยีนจะ
จดจาํความรูไ้ดด้ ี การเรยีนมคีวามสนุกสนานมากขึน้  

 -  ตอนทา้ยผูส้อนจะเพิม่เตมิความรูแ้ละชีแ้นะขอ้บกพรอ่งในการศกึษาคน้ควา้ใหผู้เ้รยีนเกดิ
ประสบการณ์มากขึน้ เปิดบรรยากาศใหอ้ภปิรายวา่เรือ่งใดยงัไมช่ดัเจน เรือ่งใดยงัไมถู่กตอ้ง  ที่
ถูกตอ้งคอือะไร  และครัง้ต่อๆ ไป ใหผู้เ้รยีนบอกไดเ้องวา่ สิง่ทีต่อ้งศกึษาเพิม่เตมินัน้มอีะไร     
       5.  ขัน้สะทอ้นความคดิ  ใชช้ว่งเวลาในตอนทา้ยชัว่โมงใหผู้เ้รยีนไดส้ะทอ้นความคดิเล่า
ประสบการณ์ การคน้ควา้หาความรู ้ ยากลาํบากตอนใด  แบ่งงานกนัอยา่งไร  เสนอมมุมองของ
ตนเองถงึจุดออ่น จุดแขง็ทีพ่บจากการเรยีนรูค้ร ัง้น้ี  ทาํงานไดต้ามเป้าหมายเพยีงใด  ระบุสิง่ที่
ตอ้งการปรบัปรงุและพฒันาต่อ  โดยเขยีนเป็นจดหมายถงึผูส้อนตามแบบบนัทกึการเรยีน (journal) 
ใหผู้เ้รยีนสะทอ้นสิง่ต่อไปน้ี 

-  สิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละมคีวามรูค้วามเขา้ใจมากทีส่ดุในครัง้น้ี   
-  สิง่ทีเ่ป็นปญัหา สงสยั ไมแ่น่ใจ ตอ้งการศกึษาเพิม่เตมิ  
-  ความรูส้กึต่อกจิกรรมการเรยีนการสอนและขอ้เสนอแนะ 
 6.  ขัน้ประเมนิการเรยีนรู ้ ผูส้อนและผูร้ว่มวจิยัสงัเกตพฤตกิรรมของผูเ้รยีนแต่ละคน 

ประเมนิผลในแบบประเมนิทีก่าํหนด  ใหผู้เ้รยีนรว่มประเมนิตนเอง และประเมนิเพือ่นในกลุ่ม ทัง้น้ี 
ผูส้อนไดอ้ธบิายวธิกีารสงัเกตพฤตกิรรมและฝึกการสงัเกตพฤตกิรรมจนผูป้ระเมนิมคีวามมัน่ใจ  
นอกจากน้ี ประเมนิจากการสรปุความรูท้ีค่น้พบ การทาํงานไดส้าํเรจ็ตามเป้าหมายในสญัญาการ
เรยีน  ในการประเมนิผูส้อนกาํกบัใหผู้เ้รยีนตอ้งมกีารประเมนิงานทกุครัง้ในสญัญาการเรยีน และงาน
ทีป่ฏบิตั ิ ใหผู้เ้รยีนไดป้ระเมนิตนเอง  ประเมนิผูร้ว่มงาน  ผูส้อนประเมนิผูเ้รยีนทกุคน 

 

 ผูส้อนใหผู้เ้รยีนทาํกจิกรรมโครงงานวทิยาศาสตรใ์นเรือ่งทีผู่เ้รยีนสนใจ ตอ้งการเรยีนรู ้หรอื
ใชค้วามรูท้ีเ่รยีนศกึษาเพิม่เตมิสงัเคราะหเ์ป็นความรูใ้หม ่ โดยใหผู้เ้รยีนกาํหนดแผนการดาํเนินงาน
ในสญัญาการเรยีน  ใหม้กีารนําเสนอเผยแพรผ่ลงาน  และมกีารประเมนิผลการทาํโครงงาน  ซึง่การ
ทีผู่เ้รยีนไดม้โีอกาสทาํโครงงานวทิยาศาสตรจ์ะทาํใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงออกถงึกระบวนการเรยีนรูแ้บบ
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นําตนเองทีช่ดัเจน  สรา้งสรรคก์ารทาํงาน  การมสีว่นรว่ม การใจกวา้งรบัฟงัความคดิผูอ้ื่น  การมี
เหตุผล  คดิวเิคราะห ์ และมแีนวทางการแกป้ญัหาไดด้ว้ยตนเอง  
 

ส่ือการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรยีนการสอน 
2. ใบความรู ้ ใบกจิกรรม  ใบงาน  
3. หนงัสอือา่นประกอบ 
4. ขอ้มลูจากอนิเตอรเ์นต 
5. แหล่งการเรยีนรูอ้ื่นๆ  เชน่ ศนูยก์ารเรยีนรูใ้นหอ้งสมดุ  บุคคลผูม้คีวามรู ้เป็นตน้  

 

การประเมินผล 
1. ทดสอบความรูด้ว้ยแบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมก่ีอนและหลงัการ 

สอน 2 ครัง้  สอบกลางภาคและปลายภาค  การทดสอบยอ่ยเพือ่ปรบัปรงุความรูจ้ากใบงาน 
2. ประเมนิการนําเสนอผลงาน 
3. ประเมนิจากพฤตกิรรมการเรยีน 
4. ประเมนิสญัญาการเรยีน 
5. ประเมนิจากแฟ้มสะสมผลงาน 
6. ประเมนิลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง และจติวทิยาศาสตร ์ ก่อนและหลงัการ 

เรยีนรู ้ ประเมนิความพงึพอใจในการเรยีน 
 

พฤติกรรม/สาระท่ีมุ่งเน้น 
การจดัการเรยีนการสอนวชิาเคมทีีเ่น้นกระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเองตามรปูแบบน้ี มี

ความคาดหวงัต่อผลทีจ่ะเกดิขึน้แก่นกัศกึษา คอื 
1. ลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง ซึง่เป็นพฤตกิรรมของผูเ้รยีนทีม่คีวามพรอ้มใน 

การเรยีนรู ้8 ดา้น คอื        
1.  การเปิดโอกาสต่อการเรยีนรู ้  
2.  มโนมตขิองตนเองดา้นการเป็นผูเ้รยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ   
3.  ความคดิรเิริม่และเรยีนรูแ้บบนําตนเอง   
4.  ความรบัผดิชอบต่อการเรยีนรูข้องตน   
5.  ความรกัในการเรยีน   
6. ความคดิสรา้งสรรค ์  
7. มองอนาคตในแงด่ ี  
8. สามารถใชท้กัษะการเรยีนรูแ้ละทกัษะการแกป้ญัหา   

2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคม ี 
3. จติวทิยาศาสตร ์คาดหวงัวา่ผูเ้รยีนจะพฒันาลกัษณะนิสยั และความรูส้กึต่อการจดั  
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การเรยีนการสอนวชิาเคมทีีเ่น้นกระบวนการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง อนัไดแ้ก่  ความสนใจใฝรู่ ้ ความ
รบัผดิชอบ  การแสดงความคดิเหน็และใจกวา้งยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น  ทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น
อยา่งสรา้งสรรค ์ มคีวามสงสยัและกระตอืรอืรน้ทีจ่ะหาคาํตอบ  เหน็คุณคา่และประโยชน์ของเคมใีน
ชวีติประจาํวนัและวชิาชพี  เรยีนและเขา้รว่มกจิกรรมอยา่งสนุกสนาน  ตระหนกัในคุณและโทษของ
การใชเ้ทคโนโลย ี  เลอืกใชว้ธิกีารทางวทิยาศาสตรใ์นการคดิและปฏบิตั ิ  
   
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

สปัดาห ์ วนั/เดอืน/ปี คาบ รายการ 
หมาย
เหตุ 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 

 6 –10 ม.ิย.48 
 
 
 
 
13 –17 ม.ิย.48 
 
 
 
20 –24 ม.ิย.48 
 

1-3 
 
 
 
 

4-6 
 
 
 

7 -9 
 

ปฐมนิเทศ 
ตรวจวนิิจฉยัทกัษะการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
ทดสอบก่อนการเรยีน 
     - ประเมนิลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง 
     - วดัจติวทิยาศาสตร ์
     - ทดสอบความรูก่้อนเรยีนหน่วยที ่1 - 3 
หน่วยที ่1  โครงสรา้งอะตอมและตารางธาตุ 
   1.1 ความหมายและโครงสรา้งอะตอม 
   1.2 เลขอะตอม เลขมวล 
หน่วยที ่1 (ต่อ)  1.3 มวลสตูรสมัพนัธ ์
   1.4 ตารางธาตุ 

 
เขยีน
สญัญาการ
เรยีน 
กาํหนด
เน้ือหาที่
ตอ้งการ 
สนใจเรยีน 
วางแผน 
การเรยีน 
ระบุวธิกีาร
เรยีน การ
ประเมนิผล 
ก่อนจะ
เรยีนรูเ้รือ่ง

กาํหนดการเรียนการสอน 
วิชาหลกัเคมี 1  (Principle of Chemistry 1) 

ภาคเรียนท่ี 1/ 2548   ระดบัปริญญาตรี  ชัน้ปีท่ี 1  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรงุเทพ  วิทยาเขตพระนครใต้ 
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4 
 
 
5 
 
6 
 
 
7 
8 
10 
 
 
 

11 

27 – 1 ก.ค.48 
  
 
4 –  8 ก.ค.48 
 
11– 15 ก.ค.48 
 
 
18 –22 ก.ค.48 
25– 29 ก.ค.48 
 8 –12 ส.ค.48 
 
 
 
15– 19 ส.ค.48 

10 -12 
 
 

13 -15 
 

16 -18 
 
 

19 - 21 
22 - 24 
28 - 30 

 
 
 

31 – 33 

หน่วยที ่2 พนัธะเคม ี 
   2.1 ความหมายของพนัธะเคม ี
   2.2 พนัธะไอออนิกและโควาเลนซ ์
   2.3 สมบตัขิองสารประกอบไอออนิกและโควาเลนซ ์
   2.4 การเรยีกชื่อสารประกอบ 2 ธาตุ 
หน่วยที ่3  สารละลาย 
   3.1 ความหมายของสารละลาย 
   3.2 ประเภทของสารละลาย 
   3.3 ความเขม้ขน้ของสารละลาย 
   3.4 สมบตัขิองสารละลาย 
หน่วยที ่4  ปฏกิริยิาเคมแีละไฟฟ้าเคม ี
   4.1 ความหมายและประเภทของปฏกิริยิาเคม ี
   4.2 การเขยีนสมการเคมแีละการดุลสมการ 
   4.3 การหาเลขออกซเิดชนั 
   4.4 เซลลก์ลัวานิก และเซลลอ์เิลก็โทรลซิสิ   

ใดๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
สปัดาหท์ี9่ 
1-5ส.ค.48  
คาบที2่5- 27 
สอบกลาง
ภาค เคมี
หน่วยที ่ 
1-3 

 

สปัดาห ์ วนั/เดอืน/ปี คาบ รายการ 
หมาย
เหตุ 

12 
 
 
 
 

13 
14 
  
 
 

15 
 
 

16 
 
 

22– 26 ส.ค.48 
 
 
 
 
29 ส.ค.–2ก.ย.48 
5 – 9 ก.ย. 48 
 
 
 
12 – 16 ก.ย. 48 
 
 
19 – 23 ก.ย. 48 
 
 

34 – 36 
 
 
 
 

37 – 39 
40 – 42 

 
 
 

43 – 45 
 
 

46 – 48 
 

 

  - ทดสอบความรูก่้อนเรยีนหน่วยที ่4 - 7    
หน่วยที ่5  อตัราการเกดิปฏกิริยิาและสมดุลเคม ี
   5.1 ความหมายของอตัราการเกดิปฏกิริยิา 
   5.2 การวดัอตัราการเกดิปฏกิริยิา 
   5.3 ปจัจยัทีม่ผีลต่ออตัราการเกดิปฏกิริยิา 
 5.4 ความหมาย และปจัจยัทีม่ผีลต่อสมดุลเคม ี
หน่วยที ่6  กรด เบส เกลอื 
   6.1 ความหมาย และสมบตัขิองกรด เบส เกลอื 
   6.2 การอา่นชื่อ กรด เบส เกลอื 
   6.3 ปฏกิริยิาระหวา่งกรด เบส 
   6.4 คา่คงทีส่มดุลของกรดออ่น - เบสออ่น 
   6.5 การหาคา่ pH ของสารละลาย 
   6.6 ประโยชน์ของกรด เบส เกลอืทีส่าํคญั 
หน่วยที ่7  ไฮโดรคารบ์อนและอนุพนัธ ์
   7.1 ความหมายของไฮโดรคารบ์อนและอนุพนัธ ์
   7.2 ประเภทของโดรคารบ์อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สปัดาหท์ี่



 207

 
17 
 
 

 
26 - 30 ก.ย. 48 
 
  

 
49 – 51 
 
 

   7.3 การเตรยีมสารประกอบไฮโดรคารบ์อน 
   7.4 สมบตัทิางเคมแีละทางกายภาพของไฮโดรคารบ์อน 
   7.5 ประโยชน์ของไฮโดรคารบ์อน 
   ทดสอบหลงัการเรยีน 
     - ประเมนิลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง 
     - วดัจติวทิยาศาสตร ์
 

18 
3-7ต.ค.
48  
คาบที5่2- 54 
สอบปลาย
ภาค เคมี
หน่วยที ่
 4-7 
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แผนการสอน 
สปัดาหท่ี์  1                                                                                                   วิชา หลกัเคมี 1 
เวลา  3  คาบ          บทนํา การเตรียมตวัผูเ้รียนก่อนการเรียนรู้         รหสัวิชา 13-020-102 
 

แนวคิด    
เคมเีป็นวทิยาศาสตรแ์ขนงหน่ึงทีศ่กึษาเกีย่วกบัองคป์ระกอบ สมบตั ิการเปลีย่นแปลงของ

สารและพลงังานทีเ่กีย่วขอ้ง  ประโยชน์และโทษของสารเคม ี สารเคมมีคีวามสาํคญัต่อการดาํรงชพี
ของมนุษยเ์กีย่วกบัอาหาร  เครือ่งนุ่งหม่  ยารกัษาโรค ทีอ่ยูอ่าศยั และความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี
มากมายมาจากความรูท้างเคม ี
จดุประสงคก์ารเรียน 
 1.  เตรยีมความพรอ้มผูเ้รยีนในการเรยีนรูว้ชิาเคม ี

2.  ตรวจวนิิจฉยัทกัษะการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และการทดสอบก่อนเรยีน 
 3.  เขยีนแผนภมูมิโนทศัน์ของความสาํคญัของวชิาเคม ี  
 

เน้ือหา    
1.  ความสาํคญัของวชิาเคม ี
2.  การเขยีนแผนภมูมิโนทศัน์ 
3.  การเขยีนสญัญาการเรยีน 

   

พฤติกรรม/สาระท่ีมุ่งเน้น 
 1.  ระบุความตอ้งการและเป้าหมายทีจ่ะพฒันาทกัษะการเรยีนรู ้ และวางแผนการเพิม่
ทกัษะการอา่นคดิวเิคราะห ์เขยีน โดยใชส้ญัญาการเรยีนชว่ยกาํกบัตนเอง 

2.  กาํหนดความตอ้งการทีจ่ะศกึษาเกีย่วกบัสารเคมใีนชวีติประจาํวนัตามความสนใจของ
ตนเองได ้
 3.  รว่มมอืสรา้งสรรคค์วามรูก้บัเพือ่นดว้ยความเตม็ใจ  
 4.  สงัเคราะหค์วามรูเ้กีย่วกบัความสาํคญัของวชิาเคม ีดว้ยการเขยีนแผนภมูมิโนทศัน์  
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  ปฐมนิเทศ สรา้งความรูจ้กั คุน้เคยกบัผูเ้รยีน ดว้ยการแนะนําตวัซึง่กนัและกนั และชีแ้จง
วธิกีารเรยีนการสอนทีใ่หผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มในการจดัการเรยีนการสอน จะเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนได้
เรยีนตามความสนใจ ทีผู่เ้รยีนจะแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง โดยผูส้อนจะใหค้วามชว่ยเหลอื แนะนํา 
ทัง้น้ีผูเ้รยีนควรไดม้กีารวางแผนการเรยีนในเรือ่งทีส่นใจอยา่งชดัเจน เพือ่ทีผู่ส้อนจะไดใ้หค้าํปรกึษา
ได ้ ใหใ้ชส้ญัญาการเรยีนในการกาํหนดแผนการปฏบิตังิาน และจะใชส้ญัญาการเรยีนเป็นสว่นหน่ึง
ของการประเมนิผลการเรยีนรู ้ทัง้น้ี การเรยีนการสอนตอ้งสอดคลอ้งกบัลกัษณะรายวชิา 

2.  ตรวจสอบผูเ้รยีนดา้นทกัษะการอา่น คดิวเิคราะห ์เขยีน  โดยใชใ้บความรูบ้ทนํา ให้
ผูเ้รยีนอา่น  จบัเวลาทีใ่ชใ้นการอา่น  แลว้ใหผู้เ้รยีนตอบคาํถามในใบงานบทนํา 1   จากนัน้อภปิราย
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รว่มกนัถงึสาระทีไ่ดร้บัจากการอา่น  ใหผู้เ้รยีนตรวจใหค้ะแนนใบงาน   แลว้ประเมนิตนเองในใบงาน
วา่ ตนเองมทีกัษะการอา่นความรูใ้นวชิาเคมอียา่งไร  มสีิง่ทีต่อ้งปรบัปรงุอะไรบา้ง  ใหเ้กบ็ผลการ
ตรวจสอบในแฟ้มสะสมผลงานเพือ่เปรยีบเทยีบในครัง้ต่อไป ผูส้อนใหค้วามรูเ้พิม่เตมิเรือ่งการอา่น 
และการเขยีนแผนภมูมิโนทศัน์   

3.  ผูเ้รยีนวนิิจฉยัตนเองวา่ มวีธิกีารเรยีนแบบใด  ปญัหาการเรยีนมอีะไรบา้ง ตอ้งการ
พฒันาทกัษะการเรยีนรูด้า้นการอา่น คดิวเิคราะห ์เขยีน อยา่งไรบา้ง  ใหค้ดิวธิใีนการฝึกฝนตนเอง 
ผูส้อนแนะนําวธิกีารวางแผนการทาํงาน โดยใชแ้บบสญัญาการเรยีนมากาํกบัควบคุมการดาํเนินการ  
ซึง่ผูเ้รยีนตอ้งกาํหนดจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้เน้ือหา ชว่งเวลา วธิกีารเรยีนรู ้หลกัฐาน  และการ
ประเมนิผล เป็นตน้  ผูส้อนใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็ในการใชส้ญัญาการเรยีนเป็นสว่นหน่ึงของ
การประเมนิผลการเรยีนในวชิาน้ี 

4.  ผูเ้รยีนวนิิจฉยัตนเองในใบงานบทนํา 2 วา่ มคีวามรูค้วามเขา้ใจเน้ือหาทีเ่กีย่วกบัวชิา
เคมอียา่งไร จะนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งไร และสนใจความรูท้างเคมเีรือ่งใดเพราะเหตุใด 

5.  อภปิรายรว่มกนัถงึสิง่ทีผู่เ้รยีนตอ้งการเรยีนรูใ้นวชิาเคม ีแต่ละคนมคีวามสอดคลอ้งกนั
อยา่งไร  จะมแีนวทางการศกึษาคน้ควา้เรือ่งเหล่านัน้ไดอ้ยา่งไร  จาํเป็นตอ้งมคีวามรูพ้ืน้ฐานเรือ่งใด
ก่อน  จดัเรยีงลาํดบัความรูท้ีต่อ้งเรยีนก่อนหลงัและพจิารณาวา่สอดคลอ้งกบัคาํอธบิายในรายวชิา
เคมน้ีีหรอืไม ่อยา่งไร ใหผู้เ้รยีนพจิารณาจดัเรือ่งใหเ้หมาะสม มผีูส้อนใหค้าํแนะนํา 

6.  ผูส้อนอธบิายลกัษณะรายวชิาหลกัเคม ี1  เกีย่วกบัเน้ือหาทีก่าํหนดไวม้ ี7 หน่วยการ
เรยีน คอื  โครงสรา้งอะตอมและตารางธาตุ  พนัธะเคม ี สารละลาย  ปฏกิริยิาเคมแีละไฟฟ้าเคม ี 
อตัราการเกดิปฏกิริยิาและสมดุลเคม ี กรด เบส เกลอื  สารประกอบไฮโดรคารบ์อนและอนุพนัธ ์
แนะนําผูเ้รยีนเขา้หอ้งสมดุสาํรวจหนงัสอืเคมแีละเรือ่งทีจ่ะเรยีน  ใหเ้ลอืกรายละเอยีดหวัขอ้ยอ่ยของ
เน้ือหาแต่ละหน่วยมารว่มกนักาํหนดขอบเขตของเน้ือหาทีจ่ะเรยีนกนัในสปัดาหห์น้า แนะนําวา่
ผูเ้รยีนควรไดใ้หค้วามสนใจและเลอืกสิง่ทีต่อ้งการเรยีนใหม้คีวามรูท้ีก่วา้งขวางทนัสมยัพรอ้มกบัการ
เรยีนรูใ้นระดบัอุดมศกึษา 

7.  ผูส้อนแนะนําตารางธาตุ ใหรู้จ้กัสญัลกัษณ์ของธาตุและชื่อธาตุ ชีใ้หเ้หน็ความสาํคญัของ
ตําแหน่งของธาตุในตารางธาตุ อธบิายการจดัเรยีงธาตุเป็นหมูแ่ละคาบ และยกตวัอยา่งการใชเ้ลข
อะตอมมาจดัเรยีงอเิลก็ตรอนเพือ่ระบุหมูแ่ละคาบของธาตุ เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจเคมมีากขึน้ 

8.  ผูส้อนประเมนิผูเ้รยีนก่อนเรยีนเกีย่วกบัลกัษณะการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง จติวทิยา 
ศาสตร ์ และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหน่วยที ่1 - 3 
 

ส่ือการเรียนการสอน 
            ใบกจิกรรมบทนํา 

ใบความรูบ้ทนํา  
 ใบงานบทนํา  1, 2 
 

การวดัและการประเมินผล 
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 1. ประเมนิจากใบงานบทนํา     
 2. บนัทกึสญัญาการเรยีนฉบบัที ่1     
แหล่งการเรียนรู้ 
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 ใหผู้เ้รยีนใชป้ระกอบการทาํกจิกรรมในบทเรยีน  ดงัน้ี 
 
 

1. ใหผู้เ้รยีนตรวจสอบความสามารถของตนในทกัษะดา้นการอา่น  คดิวเิคราะห ์เขยีน  โดยให้
แต่ละคนอา่น  ใบความรู้บทนํา  โดยใหอ้า่นอยา่งรวดเรว็และจบัประเดน็สาํคญัใหไ้ด ้จบั
เวลาทีใ่ชใ้นการอา่น  แลว้บนัทกึเวลาใน ใบงานบทนํา 1     

2. ผูเ้รยีนตอบคาํถามจากเรือ่งทีอ่า่นใน ใบงานบทนํา 1   ใหเ้วลาทาํ  10  นาท ี
3. ตรวจใหค้ะแนนดว้ยตนเอง ตามเกณฑท์ีก่าํหนดรว่มกนัทัง้ชัน้  กรอกคะแนนในชอ่งคะแนน

ทีไ่ด ้ ใหเ้กบ็หลกัฐานการทาํใบกจิกรรมทุกครัง้ ใสใ่นแฟ้มสะสมผลงาน เพือ่ตรวจสอบการ
พฒันาทกัษะดา้นน้ี 

4. ใหผู้เ้รยีนฝึกเขยีนใบสญัญาการเรยีน เพือ่พฒันาทกัษะดา้นการอา่น คดิวเิคราะห ์เขยีน  
โดยผูส้อนแนะนําวธิกีารเขยีนสญัญา  ซึง่แต่ละคนอาจใชว้ธิกีาร และเวลาในสญัญาต่างๆ 
กนัได ้ 

     5. ใหผู้เ้รยีนตอบคาํถามใน ใบงานบทนําท่ี 2  เพือ่สาํรวจความคดิเหน็ต่อการเรยีนวชิาเคม ี
 ตรวจใหค้ะแนน แลว้บนัทกึในชอ่งคะแนนของใบงาน 
     6.  กจิกรรมนอกเวลา  ใหผู้เ้รยีนสาํรวจรายละเอยีดของเน้ือหาตามหน่วยการเรยีนทีจ่ะเรยีน 7  
 หน่วย เพือ่มารว่มกาํหนดขอบเขตของหวัขอ้ในสปัดาหห์น้า 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบกิจกรรมบทนํา 
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ใบความรู ้บทนํา  
 

 
เรือ่ง.................................................... 

 
 

ความรูใ้นวชิาเคม ีมคีวามสาํคญัต่อสิง่มชีวีติ ทาํใหเ้รามคีวามรูเ้กีย่วกบัสารเคม ีซึง่พบอยู่
รอบตวัของเราทัง้ทีอ่ยูใ่นรา่งกายและสิง่แวดลอ้ม  จาํแนกเป็นสารเคมทีีใ่หป้ระโยชน์ในการดาํรงชวีติ 
หรอื ปจัจยัสี ่คอื อาหาร  ทีอ่ยูอ่าศยั  เครือ่งนุ่งหม่  และ ยารกัษาโรค  อกีทัง้เกีย่วขอ้งในดา้น สิง่
อาํนวยความสะดวก ใหม้นุษยม์คีวามเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ สนองความตอ้งการของมนุษยใ์หเ้กดิความสขุ มี
อายยุนืยาวมากขึน้  ดงัจะไดก้ล่าวถงึรายละเอยีดในดา้นต่อไปน้ี 

 

1. อาหาร  รูจ้กัวธิกีารรกัษาอาหารไมใ่หเ้สยี  รูคุ้ณคา่ของอาหารและแรธ่าตุต่างๆ   
2. เครือ่งนุ่งหม่  รูจ้กัสยีอ้ม  วธิกีารทาํไหมเทยีม  พลาสตกิ  และไนลอน 
3. สขุภาพอนามยั  รูจ้กัสกดัตวัยาจากสมนุไพร  สงัเคราะหย์าโดยเลยีนแบบตวัยาใน

สมนุไพร  ทาํน้ําบรโิภคดว้ยวธิกีารต่างๆ  ทาํใหอ้ตัราการตายน้อยลง 
4. ทีอ่ยูอ่าศยัและเครือ่งใช ้ รูว้ธิทีาํไมข้ดีไฟ  เครือ่งใชท้ีท่าํดว้ยโลหะ  แก๊สถ่านหนิ รถยนต ์

น้ํามนั กระจกทีแ่ตกตวัแลว้ไมบ่าด  ยาง  พลาสตกิ 
5. บนัเทงิ  รูว้ธิทีาํภาพยนตร ์ รปูถ่าย   สิง่เหล่าน้ีเกดิขึน้เน่ืองจากวชิาเคมสีอนใหรู้จ้กัการ

ถ่ายรปู  โดยอาศยัสมบตับิางอยา่งของสสาร 
  

 ความกา้วหน้าทางวทิยาศาสตรด์าํเนินต่อไปอยา่งไมห่ยดุยัง้  ความรูใ้นการแปรรปูสาร การ
คดิสตูรสารเคมมีาใชใ้นการผลติทางอุตสาหกรรม  น้ํายาประสานวสัดุใหต้ดิแน่น  การผลติวสัดุ
เลยีนแบบธรรมชาต ิ การสงัเคราะหธ์าตุใหม ่ คน้พบโครงสรา้งใหมข่องธาตุคารบ์อน C 60   จนเกดิ
องคค์วามรูท้ีเ่ขา้สู ่ยคุนาโนเทคโนโลย ี  ในปจัจุบนันาโนเทคโนโลยเีขา้มามบีทบาทอยา่งมากในการ
พฒันาประเทศ  ทาํใหข้ยายขอบเขตความรูไ้ปต่างสาขา อาท ิ เทคโนโลยชีวีภาพ  และทางดา้นวสัดุ
ศาสตร ์  นอกจากน้ี  เคมยีงัถอืวา่มคีวามสาํคญัต่อกระบวนการผลติอาหารใหม้คีุณภาพ  ทัง้น้ีควร
คาํนึงถงึความปลอดภยัของผูบ้รโิภคเป็นสาํคญั   
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                                                                ใหเ้วลา  10  นาท ี
 
ช่ือ- สกลุ…………………..…………………เลขท่ี…….........ห้อง................... 
 
นักศึกษาใช้เวลาอ่านเร่ือง ความรู้บทนํา ........................ นาที 
 
1.   จากการอา่นเน้ือเรือ่งในใบความรูบ้ทนํา ให ้ ตัง้ช่ือของเร่ืองท่ีอ่าน  และ สรปุสาระท่ีได้จาก 
       การอ่าน  เรือ่งน้ี   ( ตอบถูกขอ้ละ 1 คะแนน   รวม 5 คะแนน  ) 
สรปุสาระทีไ่ดจ้ากการอา่น………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
ตัง้ชื่อเรือ่งน้ีวา่............................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................. 
2.  ความรูจ้ากเรือ่งทีอ่า่นทาํใหเ้กดิประโยชน์กบัตวัทา่นอยา่งไร   ( 2 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
3.  ทา่นคดิวา่ตนเองมคีวามสามารถสรปุสาระจากการอา่นเน้ือหาวชิาเคมไีดถู้กตอ้งชดัเจน     
เพยีงใด  ตอ้งการพฒันาใหม้ทีกัษะมากขึน้หรอืไม ่ ( 1 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
4.  ทา่นมหีลกัการ หรอื วธิฝึีกจบัประเดน็สาํคญัในการอา่น หรอื การฟงับรรยายไดถู้กตอ้งครบถว้น  
ใจความสาํคญัไดอ้ยา่งไร  ( 2 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………….. 

ใบงานบทนํา 1 

คะแนนทีไ่ด้ 
 
.................... 
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………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………......   
 
 
 
 
 

ความสาํคญัของของวิชาเคมี 
 วชิาเคม ี(Chemistry) เป็นวชิาทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัสสารและการเปลีย่นแปลงของสสาร ซึง่จะ
เขา้ใจเรือ่งเหล่าน้ีไดจ้าํเป็นตอ้งศกึษาสมบตั ิสว่นประกอบโครงสรา้งของสาร และพลงังานทีเ่ขา้มา
เกีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงต่างๆ ของสาร  สารเคมมีคีวามสาํคญัต่อสิง่มชีวีติในโลก  มนุษยใ์ช้
สารเคมรีอบตวัในชวีติ ประจาํวนั อาจกล่าวไดว้า่ ปจัจยัสี ่คอื อาหาร เครือ่งนุ่มหม่ ยารกัษาโรค ที่
อยูอ่าศยั ประกอบดว้ยสารเคมทีัง้สิน้ เชน่ ขา้ว น้ํา เน้ือสตัว ์ผกั ผลไม ้เกลอืแร ่เสือ้ผา้ เสน้ใย ยา
ต่างๆ พลาสตกิ ยาง ไม ้ปนูซเีมนต ์เชือ้เพลงิ กระดาษ รถยนต ์เครือ่งสาํอาง สชีนิดต่างๆ โลหะ 
หรอืแมแ้ต่เซลลท์ีเ่ป็นหน่วยทีเ่ลก็ทีส่ดุของสิง่มชีวีติซึง่มดีเีอน็เอ (DNA) ทีแ่สดงลกัษณะทาง
พนัธุกรรมอยูด่ว้ย ลว้นประกอบดว้ยโครงสรา้งโมเลกุลของสารเคม ีกระบวนการต่างๆ ซึง่เกดิขึน้ใน
รา่งกายของสิง่มชีวีติ เชน่ การสงัเคราะหด์ว้ยแสงของพชื การยอ่ยอาหาร  การหายใจ  และ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตต่ิางๆ เชน่  ฝนตก การยอ่ยสลายของซากสิง่มชีวีติ กเ็ป็นผลมาจากการ
ทีส่ารเคมเีกดิการเปลีย่นแปลงซึง่มพีลงังานเขา้มาเกีย่วขอ้ง ทาํใหว้งการอาชพีต่างๆ เชน่ 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม คหกรรม  แพทย ์เภสชักรรม วศิวกรรม พาณชิกรรม ไดนํ้าความรูท้าง
วชิาเคมแีละสารเคมมีาพฒันาวชิาชพีสรา้งเทคโนโลยใีหม่ๆ   ผลติสิง่ทีนํ่ามาใชป้ระโยชน์ใน
ชวีติประจาํวนัเพือ่ความสะดวกสบาย รวมถงึการพฒันาคุณภาพชวีติใหม้อีายทุีย่นืยาวขึน้  นบัวา่
ความกา้วหน้าทางวทิยาศาสตรอ์าศยัพืน้ฐานความรูม้าจากวชิาเคมเีป็นสาํคญั   
 โลกไดก้า้วสูย่คุไอท ี(IT technology)  การใชส้ารกึง่ตวันําและใยแกว้นําแสง (fiber optics) 
เป็นอุปกรณ์ในการสือ่สารไดร้วดเรว็ มปีระสทิธภิาพสงู การใชส้ารเคมผีลติแบตเตอรีข่นาดเลก็ใน
โทรศพัทม์อืถอื  และยคุเทคโนโลยชีวีภาพ (Biotechnology) โดยการสรา้งเอนไซมใ์นการตดัแต่งยนี  
ปจัจุบนักาํลงัจะกา้วเขา้สูย่คุนาโนเทคโนโลย ี(Nanotechnology) ซึง่เป็นผลจากการคน้พบโครงสรา้ง
โมเลกุลใหมข่องธาตุคารบ์อนทาํใหเ้กดินวตักรรมขนาดจิว๋ เชน่ ใชอ้นุภาคขนาดนาโนควบคุมกลไก
การสง่ยาในรา่งกาย การใชส้ารนาโนเคลอืบผวิวสัดุ เป็นตน้ อยา่งไรกต็ามการสงัเคราะหส์ารขึน้มา
ใชป้ระโยชน์มกัจะพบวา่เกดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มตามมาเชน่ ยาฆา่แมลง  สาร CFC  สารเสพ
ตดิต่างๆ  สารพษิในอากาศจากการเผาไหมข้องเชือ้เพลงิ  สารทีใ่สเ่จอืปนในอาหาร  เราจงึ
จาํเป็นตอ้งมคีวามรูพ้ืน้ฐานวชิาเคมเีพือ่เขา้ใจถงึสมบตัขิองสาร สามารถใชอ้ยา่งถกูวธิ ีปลอดภยั 
และใชช้วีติอยา่งมคีวามสขุเทา่ทนัความกา้วหน้าทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ใบความรู ้ บทนํา  2 
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 วชิาเคมมีขีอบเขตเน้ือหาทางวทิยาศาสตรท์ีก่วา้งขวาง จงึแบ่งวชิาเคมอีอกเป็นสาขาต่างๆ 
ตามลกัษณะพืน้ฐานของวชิาเคมเีป็นหลกั ดงัน้ี 
 1.  เคมอีนิทรยี ์(Organic Chemistry)  ศกึษาสมบตัแิละปฏกิริยิาเคมขีองสารประกอบทีม่ี
ธาตุคารบ์อนเป็นองคป์ระกอบ ยกเวน้ ออกไซดข์องธาตุคารบ์อนและสารคารบ์อเนต 
 2.  เคมอีนินทรยี ์( Inorganic Chemistry)  ศกึษาสมบตัแิละปฏกิริยิาเคมขีองสารธาตุ
ทัง้หมด และสารประกอบของธาตุเหล่านัน้  ยกเวน้สารประกอบสว่นใหญ่ของธาตุคารบ์อน 
 3.  เคมฟิีสกิลั (Physical Chemistry)  ศกึษา กฎ ทฤษฎ ีและสมมตุฐิานต่างๆ ของเคม ีเพือ่
ใชอ้ธบิายปฏกิริยิาต่างๆ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงของสารและความสมัพนัธด์า้นพลงังาน 
   4.  เคมวีเิคราะห ์(Analytical Chemistry) ศกึษาการวเิคราะหส์าร 2 แบบ คอื การวเิคราะห์
คุณภาพ (Qualitative Analytical ) เป็นการวเิคราะหว์หาธาตุหรอืสารประกอบทีม่อียูใ่นสาร  สว่น
การวเิคราะหป์รมิาณ (Quantitative Analytical) เป็นการวเิคราะหห์าปรมิาณของธาตุหรอื
สารประกอบทีม่อียูใ่นสาร 
 5.  ชวีเคม ี(Biochemistry)  ศกึษาสมบตัแิละปฏกิริยิาเคมขีองสารประกอบทีม่อียูใ่น
สิง่มชีวีติ 
 นอกจากน้ี เคมยีงัแบ่งออกเป็นสาขายอ่ยๆ มากมาย เชน่ เคมไีฟฟ้า เคมนิีวเคลยีร ์ เคมี
อุตสาหกรรม  เคมวีศิวกรรม เคมเีภสชั เคมเีทคนิค เคมสีิง่ทอ เคมอีาหาร เคมเีกษตร เคมธีรณ ีเคมี
ดาราศาสตร ์เคมนิีเวศ วทิยา  เคมสีิง่แวดลอ้ม เป็นตน้   
 

ประวติัย่อของวิชาเคมี 
 สมยัก่อนประวตัศิาสตร ์(ก่อน ค.ศ. 500) ชาวอยีปิตโ์บราณไดเ้รยีนรูก้ารผลติเหลา้องุน่  ทาํ
แกว้  เครือ่งลายคราม  ส ีและการถลุงโลหะจากสนิแร ่ทัง้ยงัรูจ้กัทาํนํายาอาบศพมใิหเ้น่าเป่ือย สว่น
นกัปรชัญากรกี สมยันัน้ไดแ้ก่ เอมเปโตกลสี (Empefocles) คดิวา่ สรรพสิง่ในโลกประกอบดว้ยสาร
มลูฐาน 4 ชนิด คอื ดนิ น้ํา อากาศ และไฟ  เกดิการเปลีย่นแปลงมกีารผสมและแยกตวัของสารมลู
ฐาน ซึง่รวมตวัดว้ยสดัสว่นต่างๆ กนัทาํใหเ้กดิสิง่ต่างๆ รอบตวั  ต่อมา ลซูปิปสั และ ดโีมกรตีสั 
(Leucippus และ Democritus) ไดเ้สนอทฤษฎอีะตอมของสสารขึน้เป็นทฤษฎแีรก กล่าววา่ สสาร
ประกอบดว้ย อนุภาคทีเ่ลก็ทีส่ดุ ทาํลายและแบ่งแยกไมไ่ด ้ใหช้ื่อวา่ อะตอม (Atom มาจากภาษากรี
กวา่ Atomos แปลวา่ indivisible)  อะตอมของสารทัง้หลายประกอบ ดว้ย สารอยา่งเดยีวกนั แต่
แตกต่างกนัทีก่ารจดัตวัของอะตอม ขนาด รปูรา่ง น้ําหนกั ทาํใหส้มบตัแิตกต่างกนัไป  มชีอ่งวา่ง
ระหวา่งอะตอมทาํใหอ้ะตอมสามารถเคลื่อนทีไ่ด ้ และอะตอมเคลื่อนทีไ่ดโ้ดยไมรู่จ้กัหยดุ เมือ่อะตอม
เคลื่อนทีเ่ขา้มาใกลก้นัมากๆ จะรวมตวักลายเป็นสารต่างๆ ทีเ่รารูจ้กั และสารน้ีจะสลายตวัไปเมือ่
แยกจากกนั การรวมตวัและการแยกออกจากกนัของอะตอมทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงต่างๆ ในโลก
น้ี   ทฤษฎน้ีีไดร้บัการคดัคา้นจาก  อารสิโตเตลิ (Aristotle)  ซึง่กล่าววา่ สสารประกอบ ดว้ยธาตุ
พืน้ฐาน 4 ธาตุ คอื ดนิ น้ํา อากาศ ไฟ   ธาตุเหล่าน้ีมสีมบตัเิป็นคู่ๆ  ในดา้น เยน็ รอ้น ชืน้ แหง้ ที่
แตกต่างกนั  และสารสามารถแบ่งต่อไปอยา่งไมม่ทีีส่ ิน้สดุ  ถา้ธาตุเปลีย่นคณุภาพไปกส็ามารถ
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เปลีย่นเป็นธาตุอื่นได ้เชน่ ดนิจากคุณภาพแหง้เป็นชืน้กจ็ะกลายสภาพเป็นน้ํา เป็นตน้  นบัวา่สมยัน้ี
ไดว้างรากฐานวชิาเคมโีดยใหแ้นวคดิเกีย่วกบัเรือ่ง ธาตุ  อะตอม  รปูรา่งของอะตอม  การรวมตวั
ทางเคม ี  
 สมยักลางประวตัศิาสตร ์ (Middle Ages) (ค.ศ. 500 – 1600)  ความสนใจของวชิาเคมไีด้
เน้นหนกัในเรือ่งของการเล่นแรแ่ปรธาตุและการคน้หายาอายวุฒันะ (elixir of life) ยคุน้ีเรยีกวา่ 
รสายนเวทย ์ (Alchemy) เกดิขึน้หลงัชาวอาระเบยีนรบชนะชาวอยีปิตใ์นราวครสิตศตวรรษทีเ่จด็ 
(ค.ศ. 775)  แนวคดิของอารสิโตเตลิไดร้บัการปรบัปรงุแกไ้ข โดย จาเบยีร ์อบีนั ฮาอยินั (Jabir Ibn 
Haiyan) ชาวอสิลาม เขากล่าววา่ สว่นของดนิทีอ่ยูล่กึใตพ้ืน้โลกเปลีย่นเป็นกาํมะถนั สว่นน้ํา
เปลีย่นเป็นปรอท แลว้รวมตวักนัเกดิเป็นโลหะชนิดหน่ึงใน 6 ชนิดทีเ่ขารูจ้กั ไดแ้ก่ เหลก็ ตะกัว่ 
ทองแดง ดบุีก เงนิ และทอง โลหะทัง้ 6 แตกต่างกนัทีป่รมิาณกาํมะถนัและปรอท ถา้คน้พบการผสม
โลหะดว้ยอตัราสว่นทีเ่หมาะสมอาจเจอทองคาํได ้  ยคุน้ีนกัเคมสีว่นใหญ่ใชเ้วลาอยูใ่นหอ้งปฏบิตักิาร
ทดลอง เพือ่คน้หาสิง่ทีเ่รยีกวา่ หนิปรชัญา หรอื Philosophers’ stone ซึง่เชื่อวา่ สารน้ีสามารถชว่ย
เปลีย่นโลหะทีม่คีา่ตํ่าใหเ้ป็นโลหะทองคาํทีม่คีา่สงูได ้ แมค้วามเชื่อน้ีจะเป็นไปไมไ่ด ้ แต่ผลการ
คน้ควา้ทดลองไดนํ้าไปสูว่วิฒันาการของการสรา้งอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการทดลอง เชน่ หมอ้เกดิปฏกิริยิา 
(retort)  ทาํใหม้คีวามสมบรูณ์ของเทคนิค เชน่ การกลัน่ การสกดั  และไดค้น้พบสารเคมใีหม่ๆ  อกี
หลายตวั  
 ปลายครสิตศตวรรษที ่ 15 และ 16  นกัเคมไีดห้นัความสนใจจากการเล่นแรแ่ปรธาตุมาเป็น
การเสาะแสวงหายารกัษาโรค ยคุน้ีเรยีกวา่ latrochemistry  นกัเคมทีีม่ชีื่อเสยีงคอื พาราเซลซสั 
(Paracelsus)  (ค.ศ. 1493 – 1541) เขาเชื่อวา่ มนุษยเ์กดิจากธาตุเคมแีละดาํรงชวีติอยูไ่ดโ้ดย
กระบวนการทางเคม ี และสขุภาพของมนุษยข์ึน้กบัสดัสว่นทีถู่กตอ้งขององคป์ระกอบธาตุเคมภีายใน
รา่งกาย เมือ่สดัสว่นเปลีย่นแปลงจะเป็นเหตุใหเ้จบ็ปว่ย ซึง่รกัษาไดด้ว้ยสารเคม ี
 เคมยีคุใหม ่(Modern Chemistry) เริม่ตน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่17 และ 18  โรเบริต์ บอยล ์
(Robert Boyle) (ค.ศ. 1627 – 1691) ไดเ้ผาดมีกุในขวดแกว้ทีปิ่ดฝาเขาพบวา่ ดบุีกหนกักวา่ตอน
ก่อนเผา บอยลค์ดิวา่อนุภาคของไฟเขา้ไปเกาะอยูร่ะหวา่งอนุภาคของดบุีก เพือ่เป็นการหาความจรงิ
และพสิจูน์ทฤษฎต่ีางๆ ของวชิาเคม ีเขาไดต้พีมิพผ์ลการทดลองและเปิดใหม้กีารอภปิรายอยา่ง
อสิระเสรวีา่ ทฤษฎขีองเขาถูกตอ้งหรอืไม ่ ต่อมาคอื โตเซฟ พรสิเลย ์(Joseph Priestley)  ชาว
องักฤษ เป็นผูค้น้พบธาตุออกซเิจนในปี ค.ศ. 1774 จากการทีเ่ขาเผาปรอทในอากาศไดส้ารสแีดง 
เมือ่เผาสารสแีดงไดก๊้าซทีช่ว่ยใหส้ารลุกไหม ้ พรสิเลย ์ไดไ้ปฝรัง่เศสบอกเรือ่งก๊าซชนิดน้ีกบั องัตวน 
ลาววัซเิยร ์(Antoine Lavoiser) (ค.ศ. 1743)  ซึง่ก่อนหน้าน้ีเขาไดท้ดลองเผากาํมะถนัแลว้พบวา่ 
กาํมะถนัหนกัเพิม่ขึน้หลงัการเผา เขาคดิวา่ อากาศคงจะรวมกบักาํมะถนั จากการบอกเล่าของพรสิ
เลย ์ ทาํใหเ้ขาเขา้ใจไดว้า่อากาศจะตอ้งประกอบดว้ยก๊าซมากกวา่หน่ึงชนิด ก๊าซชนิดหน่ึงทีจ่าํเป็น
ต่อการเผาไหมค้อื ก๊าซออกซเิจน  ดงันัน้ ลาววัซเิยรจ์งึเป็นผูว้างรากฐานการทดลองโดยใชเ้ครือ่งชัง่ 
หาน้ําหนกัของสารทัง้ก่อนและหลงัการทดลอง และไดต้ัง้กฎทรงมวลของสสาร (Law of 
Convervation of Mass)  และทฤษฎกีารเผาไหมซ้ึง่ทาํใหเ้ขามชีื่อเสยีงมาก เพราะทฤษฎน้ีีแสดงให้
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เหน็วา่ ทฤษฎฟีลอจสิตนั (Phlogiston Theory) ของ จอรจ์ สตาหล์ (Georg Stahl) (ค.ศ. 1660 – 
1734) ไมเ่ป็นจรงิ  ทฤษฎฟีลอจสิตนั (มาจากภาษากรกี คาํวา่ ฟลอกซ ์(phlox) แปลวา่ เปลวไฟ) มี
ใจความวา่ สารต่างๆ ประกอบดว้ยฟลอจสิตนั เมือ่เผาสารในอากาศ  ฟลอจสิตนัจะหลุดหายไป
เหลอืกากทีเ่รยีกวา่ คาลก์ (calx)  ถา้กากนัน้ไดร้บัฟลอจสิตนักลบัคนืมากจ็ะกลบักลายเป็นสารเดมิ  
เชน่  เมือ่เผาสงักะสใีนอากาศจะไดผ้งสขีาว เมือ่นําผงสขีาวไปเผาอยา่งแรงกบัถ่านจะไดส้งักะส ีดงั
สมการ    
  สงักะส ี     เผา        ผงสขีาว  (calx)   +   ฟลอจสิตนั  
                    ผงขาว  +  ถ่าน  (มฟีลอจสิตนัมาก)      เผา        สงักะส ี 
 นบัตัง้แต่สมยั ลาววัซเิยร ์เป็นตน้มา การศกึษาวชิาเคมไีดเ้จรญิกา้วหน้าอยา่งรวดเรว็  ใน
ปลายครสิตศตวรรษที ่19 - 20 ไดม้กีารเปลีย่นแปลงอยา่งมากเกดิทฤษฎใีหม ่และแกไ้ขทฤษฎเีก่าๆ 
ทาํใหน้กัวทิยาศาสตรม์คีวามรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัโครงสรา้งอะตอม โมเลกุล   
 อยา่งไรกต็ามความรูข้องวชิาเคมไีดม้าจากผลการทดลองจงึถอืวา่ การทดลองเป็นหวัใจของ
วชิาเคม ีดงันัน้ การศกึษาวชิาเคมใีหเ้ขา้ใจอยา่งถ่องแทผู้เ้รยีนจาํตอ้งเรยีนรูเ้กีย่วกบัโครงสรา้งของ
อะตอม   จดจาํชื่อ และสญัลกัษณ์ของธาตุ  รวมทัง้ตําแหน่งของธาตุในตารางธาตุใหไ้ดก่้อนเป็น
อนัดบัแรก และเขา้ใจหลกัในการจาํแนกสาร จงึจะทาํใหก้ารเรยีนรูว้ชิาเคมมีคีวามงา่ยขึน้และเขา้ใจ
เรือ่งอื่นๆ ในเน้ือหาเคมไีดต่้อไป  อนัไดแ้ก่ สมบตัขิองธาตุในตาราง การเกดิพนัธะเคม ี การเขยีน
สมการเคม ี การคาํนวณคา่ต่างๆ ของสาร เชน่ เรือ่งโมล ในปรมิาณสารสมัพนัธ ์ ความเขม้ขน้ของ
สารละลาย  การเตรยีมสารละลาย  การเกดิปฏกิริยิาเคม ี เคมไีฟฟ้า  อตัราการเกดิปฏกิริยิา  สมดุล
เคม ี กรด เบส เกลอื  ซึง่เรือ่งทัง้หมดถอืเป็นความรูพ้ืน้ฐานทางเคมใีนสาขาเคมอีนินทรยี ์ เคมี
ฟิสกิส ์ เคมวีเิคราะห ์ และการเรยีนรูเ้รือ่งสารประกอบไฮโดรคารบ์อนและอนุพนัธเ์ป็นความรูใ้น
สาขาเคมอีนิทรยี ์ และชวีเคม ี
                                                                                   ไฟ 
                                                                              แหง้          รอ้น   
 

          แนวคดิเรือ่งของธาตุ สมยั อารสิโตเตลิ              ดนิ                          อากาศ 
                                                                           

                                                                              เยน็            ชืน้         
                                                                                      น้ํา 
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                                                                                ใหเ้วลา  10  นาท ี
 
 
 
ช่ือ- สกลุ………………………………………เลขท่ี……...........ห้อง…………. 
 
1.  วชิาเคมเีป็นวชิาทีศ่กึษาเกีย่วกบัเรือ่งอะไร   ( 2 คะแนน) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
2.  ทา่นตอ้งการหรอืสนใจทีจ่ะศกึษาหาความรูส้ ิง่ใดทีอ่ยูร่อบตวัทา่นมากทีส่ดุ  เพราะเหตุใด  

    ( 4 คะแนน) 
สิง่ทีต่อ้งการศกึษา……………………………………………………………………................... 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

เหตุผลทีต่อ้งการศกึษา.......................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

3.  ทา่นจะนําความรูว้ชิาเคมไีปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งไรบา้ง  ( 4 คะแนน) 
 

1. ………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
3. ………………………………………………………………………………………………….. 

ใบงานบทนํา  2 

คะแนนทีไ่ด้ 
 
.................... 
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………………………………………………………………………………………………………. 
4. ………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 

แผนการสอน 
สปัดาหท่ี์  2                                                                                                        วิชา หลกัเคมี 1 
เวลา  3  คาบ       หน่วยท่ี 1  เร่ืองโครงสร้างอะตอมและตารางธาต ุ       รหสัวิชา 13-020-102 
 

แนวคิด    
วชิาเคมจีาํแนกไดห้ลายสาขา เชน่ เคมอีนินทรยี ์ เคมอีนิทรยี ์ เคมวีเิคราะห ์เคมฟิีสกิส ์ 

และชวีเคม ีสารเคมมีสีมบตัเิฉพาะตวั จาํแนกโดยใชส้มบตัขิองสาร เชน่ ใชส้ถานะ เน้ือสาร เป็น
เกณฑ ์ สารเคมปีระเภทธาตุจาํแนกไดเ้ป็นโลหะ อโลหะ และกึง่โลหะ  สสารมสีมบตัแิตกต่างกนัทัง้
ทางกายภาพและทางเคม ี  อะตอมเป็นหน่วยทีเ่ลก็ทีส่ดุของธาตุทีไ่มส่ามารถอยูต่ามลาํพงัได ้ 
อะตอมจะรวมกนัเป็นโมเลกุล  โครงสรา้งของอะตอมประกอบดว้ย โปรตอนและนิวตรอนรวมกนัเป็น
นิวเคลยีส  มอีเิลก็ตรอนเคลื่อนทีร่อบนิวเคลยีส   ซึง่โปรตอนมปีระจุไฟฟ้าเป็นบวก อเิลก็ตรอนเป็น
ลบ  และนิวตรอนเป็นกลางทางไฟฟ้า  มเีลขอะตอมบอกบอกจาํนวนโปรตอนซึง่เป็นคา่เฉพาะของ
ธาตุแต่ละชนิด   และสามารถหาจาํนวนนิวตรอนไดจ้ากเลขมวล  การจดัเรยีงตวัของอเิลก็ตรอน
ภายในอะตอม  ปรมิาณสารสมัพนัธ ์ การจดัธาตุในตารางและสมบตัขิองธาตุ  

  

จดุประสงคก์ารเรียน 
 1.  เขยีนแผนผงัมโนทศัน์ของการจาํแนกสาขาวชิาเคม ี การจาํแนกสสาร  สมบตัขิองสาร   
 2.  บอกความแตกต่างของการเปลีย่นแปลงทางเคมแีละทางกายภาพ 
 3.  บอกความหมายและโครงสรา้งของอะตอม เลขอะตอมและเลขมวล   

4.  อธบิายการจดัเรยีงตวัของอเิลก็ตรอนภายในอะตอม 
5.  คาํนวณปรมิาณสารสมัพนัธร์ะหวา่งหน่วยของอนุภาค มวล และปรมิาตร 
6.  อธบิายสมบตัขิองธาตุตามตารางธาตุ 

 

เน้ือหา    
1.  การจาํแนกสาร 
2.  โครงสรา้งของอะตอม  
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3.  การจดัเรยีงตวัของอเิลก็ตรอนภายในอะตอม 
4.  ปรมิาณสารสมัพนัธ ์
5.  ตารางธาตุ 
6.  สมบตัขิองธาตุตามตารางธาตุ 

   

พฤติกรรม/สาระท่ีมุ่งเน้น 
 1.  พฒันาทกัษะการเรยีนรูด้า้น การอา่น คดิวเิคราะห ์เขยีน 
          2.  สงัเคราะหค์วามรูเ้กีย่วกบัสมบตัขิองสาร  การจาํแนก ประเภทของสสารดว้ยการเขยีน
แผนภมูมิโนทศัน์  

3.  กาํหนดความตอ้งการทีจ่ะศกึษาเกีย่วกบัโครงสรา้งของอะตอม  ความหมายของเลข
อะตอมและเลขมวล   การจดัเรยีงตวัของอเิลก็ตรอนภายในอะตอม ปรมิาณสารสมัพนัธ ์สมบตัขิอง
ธาตุในตารางธาตุโดยใชส้ญัญาการเรยีนชว่ยกาํกบัตนเอง 

4.  วางแผนการเรยีนรูต้ามจุดประสงค ์ปฏบิตัติามแผน หาความรูจ้ากแหล่งเรยีนรู ้ประเมนิ
การเรยีนรู ้
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ขัน้ท่ี 1   เพ่ิมพลงัแรงใจ  (ใชเ้วลา 20 นาท)ี 
1.  ทบทวนความรูเ้ดมิเรือ่งความสาํคญัของวชิาเคมโีดยใชผ้งัความคดิในการนําเสนอ 
2.  ผูส้อนเชื่อมโยงเน้ือหาสิง่ทีเ่รยีนกบัตวัอยา่งของสภาพแวดลอ้มในชวีติประจาํวนั เชน่ 

การจดัสิง่ของเขา้กลุ่ม ตอ้งมเีกณฑใ์นการแยกของออกจากกนั  ความรูม้มีากมายจาํเป็นตอ้งแยก
เป็นหวัขอ้ในการศกึษา และสารเคมอียูร่อบตวัเราเกีย่วขอ้งกบัชวีติประจาํวนัของเรา เราใชป้ระโยชน์
จากสารเหล่านัน้อยา่งไร  การเรยีนเคมจีงึควรทีจ่ะรูว้า่ สิง่ทีเ่รยีนมคีวามเกีย่วขอ้งและเกดิประโยชน์
แก่เราอยา่งไรบา้ง  การระบุจาํนวนสิง่ของ เชน่ สมดุ 12 เล่ม เป็น 1 โหล เปรยีบไดก้บัจาํนวน
อะตอม 1 โมล  ฝึกใหผู้เ้รยีนไดว้เิคราะหส์ิง่ทีเ่รยีนกบัความเกีย่วขอ้งในชวีติประจาํวนั  รวมทัง้ให้
ผูเ้รยีนเลอืกหวัขอ้ทีส่นใจเรยีนรู ้ลงในใบสาํรวจการเรยีน 

3.  ผูส้อนและผูเ้รยีนรว่มกาํหนดหวัขอ้ทีจ่ะเรยีน โดยผูส้อนพยายามจดัใหเ้ป็น 6 เรือ่ง ตาม
ใบความรูท้ีไ่ดจ้ดัเตรยีมไวแ้ลว้  

 

ขัน้ท่ี 2  เสริมสร้างกลยทุธ ์ (ใชเ้วลา 25 นาท)ี 
 4.  ผูเ้รยีนฝึกทกัษะทางการเรยีนดา้นการอา่น คดิวเิคราะห ์เขยีน  โดยใชเ้น้ือหาในบทเรยีน
เรือ่ง สาขาวชิาเคม ีใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กอา่น จบัประเดน็ความสาํคญั  แลว้เขยีนสรปุโดยใชผ้งัความคดิ      

ขัน้ท่ี 3   ปลกูฝงันิสยั  (ใชเ้วลา 130 นาท)ี 
     5.  ใหน้กัศกึษาแบ่งกลุ่มกนัเองตามความสมคัรใจเป็น  5  กลุ่มๆ ละ  6  คน  เลอืกประธาน 
และเลขานุการประจาํกลุ่ม รว่มกาํหนดบทบาทหน้าทีข่องสมาชกิ    

6. ผูเ้รยีนรบั ใบความรู้ท่ี 1.1 – 1.6  เพือ่เรยีนรูร้ว่มกนัเป็นกลุ่ม (กลุ่มบา้น) กลุ่มละ 6  
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เรือ่ง คอื 
       ใบความรูท้ี ่1.1  เรือ่ง การจาํแนกสาร 
               ใบความรูท้ี ่1.2  เรือ่ง โครงสรา้งอะตอม 
  ใบความรูท้ี ่1.3  เรือ่ง ปรมิาณสารสมัพนัธ ์ 

   ใบความรูท้ี ่1.4  เรือ่ง การจดัเรยีงอเิลก็ตรอนภายในอะตอม 
  ใบความรูท้ี ่1.5  เรือ่ง ตารางธาตุ 
  ใบความรูท้ี ่1.6  เรือ่ง สมบตัขิองธาตุตามตารางธาตุ 
ใหผู้เ้รยีนแต่ละคนในกลุ่มเลอืกเรือ่งทีต่นสนใจเพยีงเรือ่งเดยีวเพือ่ไปศกึษาคน้ควา้ใหช้ดัเจน แลว้นํา
ความรูม้าถ่ายทอดใหเ้พือ่นในกลุ่มของตนเขา้ใจได ้ในสปัดาหห์น้า ซึง่การเรยีนรูด้ว้ยตนเองนัน้
จาํตอ้งมกีารวางแผนการเรยีนรูก่้อนโดยการกาํหนดวธิกีารเรยีนแลว้เขยีนเป็นสญัญาการเรยีน  
     7.  ผูเ้รยีนกาํหนดจุดประสงคก์ารเรยีนรูใ้นหวัขอ้ทีเ่ลอืก วธิกีารศกึษาคน้ควา้ และการ
ประเมนิผลการเรยีนรู ้โดยวางแผนตลอดสปัดาห ์ แลว้เขยีนเป็นสญัญาการเรยีนฉบบัที ่1  หน่วย
การเรยีนที ่1 เรือ่งโครงสรา้งอะตอมและตารางธาตุ  ผูส้อนแนะนําวธิกีารเขยีนเป็นตวัอยา่ง  การทาํ
สญัญาการเรยีน จะชว่ยใหผู้เ้รยีนกาํกบัตนเองตามแนวทางทีต่นวางไว ้ 

8.  ใหผู้เ้รยีนเขา้กลุ่มใหม ่(กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญ) ใครทีส่นใจเรือ่งเดยีวกนัใหอ้ยูก่ลุ่มเดยีวกนั 
เลอืกประธานเพือ่รว่มระดมสมอง อภปิรายในประเดน็หวัขอ้ต่างๆ ตามใบความรูท้ีไ่ดร้บั  รวบรวม
ความรูค้วามเขา้ใจทีไ่ดด้ว้ยตนเอง   สรปุความรูเ้รือ่งน้ีใหก้ระจา่งในกลุ่ม ผูส้อนสงัเกตการณ์และ
ชว่ยเหลอืใหค้วามกระจา่งในความรูท้ีผู่เ้รยีนแต่ละกลุ่มไดร้บั   ผูเ้รยีนประเมนิพฤตกิรรมการเรยีนรู้
ของตนเอง และเพือ่นทุกคนในกลุ่มตามเกณฑท์ีก่าํหนด ซึง่ผูส้อนรว่มสงัเกตและประเมนิดว้ย  

9.  ผูเ้รยีนดาํเนินการเรยีนตามหวัขอ้ทีต่นไดเ้ลอืกไวน้ี้ต่อไปเป็นกจิกรรมนอกเวลา โดยใช้
แหล่งการเรยีนรูท้ีว่างแผนไวต้ามสญัญาการเรยีนทีเ่ขยีนขึน้ก่อนหน้าน้ี  และเตรยีมนําเสนอผลการ
เรยีนรูม้าถ่ายทอดใหเ้พือ่นในกลุ่มบา้นในสปัดาหห์น้า    
 

ส่ือการเรียนการสอน 
ใบความรูท้ี ่ 1.1 – 1.6 
ใบสาํรวจการเรยีน 
ใบสญัญาการเรยีนฉบบัที ่1   
แบบประเมนิพฤตกิรรมการเรยีนรูจ้ากกลุ่ม 

 

การวดัและการประเมินผล 
 1. ประเมนิจากพฤตกิรรมการเรยีนรูจ้ากกลุ่ม    
 2. บนัทกึสญัญาการเรยีนฉบบัที ่1   
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ใบสาํรวจการเรียน 
 

หน่วยการเรียนท่ี................ เร่ือง.............................................................................................. 
 

1. หวัขอ้ยอ่ยทีค่วรเรยีนในหน่วยน้ี  
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 

 

   2.  เรือ่งทีข่า้พเจา้สนใจจะศกึษา 
   .................................................................. 
   .................................................................. 
เพราะวา่........................................................ 
   .................................................................. 
   ………………………………………………. 
   ………………………………………………. 
   .................................................................. 
   ………………………………………………. 
   ………………………………………………. 
   .................................................................. 
   ………………………………………………. 
   ………………………………………………. 
 

 
   3.  ความรูท้ีเ่รยีนในบทน้ีมคีวามเกีย่วขอ้งกบัชวีติประจาํวนั หรอืวชิาชพี หรอืเกดิประโยชน์
อยา่งไรบา้ง              
 
      .......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................... 
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.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 
 

แบบบนัทึกสญัญาการเรียน 
ฉบบัท่ี………..      

 

ชื่อผูเ้รยีน…………………….…..…..……..……… เลขที…่...........วชิา   หลกัเคม ี1     ภาคเรยีนที ่1 / 2548  
หน่วยการเรยีนที.่.....................เรือ่ง……………........................................................................................... 
วนัทีเ่ริม่สญัญา......................................................วนัสิน้สดุสญัญา............................................................... 
วตัถุประสงค์
การเรยีนรู ้

เน้ือหาที่
กาํหนด 

ชว่งเวลา
ทีป่ฏบิตั ิ

วธิกีารเรยีนรู/้แหลง่
วทิยาการ 

หลกัฐาน/ผลงาน
แสดงการเรยีนรู ้

การประเมนิผล 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
ขา้พเจา้ทาํสญัญาฉบบัน้ีดว้ยความสมคัรใจ เพื่อยนืยนัความตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตัติามแผนการเรยีนรูจ้นสาํเรจ็   
                                                           ลงชื่อ …………………………………… (ผูท้าํสญัญา) 
                                                                           (                                         ) 
                                                                    ลงชื่อ …………………………………… (คูส่ญัญา) 
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                                                          (                                         ) 

 

ปัญหา/อปุสรรคท่ีพบขณะปฏิบติังาน แนวทางแก้ปัญหา/อปุสรรค 

  
  
  
  

 

ข้อควรปฏิบติัในการทาํงานครัง้ต่อไป 

1……………………………………………………      4………………………………………………… 
2………………………………………………......       5………………………………………………… 
3………………………………………………......       6………………………………………………… 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนของตนเอง  /  เพ่ือน 
ขอ้ เกณฑก์ารประเมนิ พฤตกิรรมทีป่ฏบิตัขิณะเขา้กลุ่ม 
1 กระตอืรอืรน้ใน 

การเรยีน 
มกีารสนมนา 
ซกัถาม ฟงั อ่าน 
แลกเปลีย่น
ความรู ้

เมือ่มคีาํถาม
พยายามหา
คาํตอบ 

มคีวามใสใ่จ
และพอใจจะ
แสวงหา
ความรูใ้หม่ๆ  

ทาํกจิกรรม
ต่างๆ ดว้ย
ความอยากรู ้
สนใจ 

2 รบัผดิชอบงาน ทาํงานทีไ่ดร้บั
มอบหมายไดต้าม
กาํหนดเวลา 

ทาํงานเตม็
ความสามารถ 

ยอมรบัผลการ
กระทาํของ
ตนเอง 

ไมท่อ้ถอยใน
การทาํงาน 
เมือ่มอุีปสรรค
หรอืลม้เหลว 

3 รเิริม่ / สรา้งสรรค ์ มคีวามเป็นผูนํ้า
ในการทาํกจิกรรม 

เสนอความ
คดิเหน็ทีเ่ป็น
ประโยชน์ 

พยายาม
อธบิายความรู้
ใหเ้พือ่นเขา้ใจ
ดว้ยวธิกีาร
ต่างๆ 

มกีารตรวจ 
สอบความถูก
ตอ้งของขอ้มลู 
ก่อนสรปุ
เรือ่งราวต่างๆ 

4 กลา้แสดงออก มกัตัง้คาํถาม  
เมือ่สงสยัในเรือ่ง
ทีเ่รยีนหรอืเมือ่ทาํ
กจิกรรม 

แสดงความคดิ 
เหน็ทัง้ทีเ่หน็
ดว้ยและไม่
เหน็ดว้ยกบั
ความคดิของ
ผูอ้ื่น 

รบัฟงัความ
คดิเหน็ที่
ตวัเองยงัไม่
เขา้ใจและ
พรอ้มทีจ่ะหา
ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

อธบิายหรอื
แสดงความ
คดิเหน็อยา่งมี
เหตุผล 

5 ทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น ประพฤตแิละ
ปฏบิตัติาม

รูบ้ทบาทของ
ตนทีไ่ดร้บั

ขอความ
รว่มมอืและให้

เตม็ใจทีจ่ะ
ทาํงานรว่มกบั
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ขอ้ตกลงของกลุ่ม มอบหมาย
งานจากกลุ่ม 

ความรว่มมอื
ผูอ้ื่น 

ผูอ้ื่น 

วิธีการประเมิน    นบัจาํนวนพฤตกิรรมทีแ่สดงออก พฤตกิรรมละ 1 คะแนน   เตม็ 20 คะแนน  
ผลการประเมิน 

ที ่ รายชื่อสมาชกิในกลุ่ม 
คะแนนทีไ่ดแ้ต่ละเกณฑ ์

รวม 
1 2 3 4 5 

1        
2        
3        
4        

5        
 
  
 สิง่ทีอ่ย◌ู่รอบตวัเรา อาจแบ่งไดเ้ป็น  2  ประเภท คอื  สสาร และ พลงังาน   
 สสาร (Matter)  หมายถงึ  สิง่ทีม่ตีวัตน มองเหน็หรอืสมัผสัได ้ทาํใหส้สารประกอบดว้ยเน้ือ
สารคอื มวล(Mass)ซึง่เป็นปรมิาณทีค่งทีข่องสาร และมน้ํีาหนกั (Weight) ทีเ่ปลีย่นแปลงไดต้ามแรง
ดงึดดูของโลก เน่ืองจากสสารมมีวลจงึตอ้งครอบครองทีว่า่งหรอืตอ้งการทีอ่ยู ่ทาํใหส้สารมปีรมิาตร  
ซึง่สารทีบ่รสิทุธิจ์ะมอีตัราสว่นมวลต่อปรมิาณเป็นคา่เฉพาะตวัทีเ่ราเรยีกวา่ ความหนาแน่น 
 พลงังาน (Energy) หมายถงึ  สิง่ทีไ่มม่ตีวัตน ไมม่น้ํีาหนกั ไมค่รอบครองทีว่า่ง แต่สามารถ
ทาํงานได ้พลงังานสามารถเปลีย่นรปูได ้ตวัอยา่งของพลงังาน ไดแ้ก่ แสง เสยีง ไฟฟ้า ความรอ้น  
รวมถงึพลงังานทีเ่กบ็สะสมอยูใ่นตวัสารทีเ่ราเรยีกวา่ พลงังานศกัย ์และพลงังานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
เคลื่อนทีเ่รยีกวา่ พลงังานจลน์    สสารเมือ่ไดร้บัพลงังานหรอืสญูเสยีพลงังานจะทาํใหส้สารเกดิการ
เปลีย่นแปลงได ้3 ประการ คอื การเปลีย่นสถานะ  การละลาย และการเกดิปฏกิริยิาเคม ี สารแต่ละ
ชนิดจะใชพ้ลงังานในการเปลีย่นแปลงดงักล่าวเป็นคา่เฉพาะตวัทีส่ามารถคาํนวณไดจ้ากการทดลอง 
โดยมหีลกัอยูว่า่ มวลสารไมม่กีารสญูหาย ดงันัน้ มวลสารก่อนการเปลีย่นแปลงเทา่กบัมวลสารหลงั
การเปลีย่นแปลง และพลงังานกไ็มม่กีารสญูหาย แต่สามารถถ่ายเทและเปลีย่นรปูได ้   
การจาํแนกสาร  สสารแบ่งโดยใชเ้น้ือสารเป็นเกณฑไ์ดเ้ป็น 2 ชนิดคอื สารเอกพนัธ์
(Homogeneous) และสารววิธิพนัธ ์(Heterogeneous) และสามารถแบ่งยอ่ยไปไดอ้กีตาม แผนภมู ิ
ดงัน้ี 
 
                สาร 

สารเน้ือเดียว สารเน้ือผสม 

สารบริสทธ์ิ สารละลาย สารคอลลอยด์ สารแขวนลอย

หน่วยท่ี  1   โครงสรา้งอะตอมและตารางธาต ุ



 227

 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
สารเน้ือเดียว หมายถงึ สารทีม่ลีกัษณะเป็นเน้ือเดยีวกนั มสีมบตัทิุกสว่นเหมอืนกนั เชน่ เหลก็ น้ํา  อากาศ 
สารบริสทุธ์ิ  หมายถงึ  สารเน้ือเดยีวทีม่อีงคป์ระกอบอยา่งเดยีวกนัหมด มสีมบตัต่ิาง  ๆเฉพาะตวั แบ่งเป็น 
          ธาตุ (Element) คอื สารบรสิทุธิท์ีม่อีงคป์ระกอบเดยีว เชน่ โลหะ K, Fe, Hg, Au  อโลหะ O2, 
Cl2, P4  และ S8   กึง่โลหะ  B, Si, Ge, As และ Te 
          สารประกอบ (Compound) คอื สารบรสิทุธิท์ีม่ธีาตุตัง้แต่ 2 ชนิดขึน้ไปมารวมตวักนัดว้ย
สดัสว่นทีค่งที ่ และมสีมบตัเิฉพาะตวั  เชน่  H2O,  HCl,  NH3,  NaOH,  CO2,  CH3COOH   
สารละลาย(Solution) คอื  สารทีเ่กดิจากสารบรสิทุธิต์ ัง้แต่ 2 ชนิด มารวมเป็นสารเน้ือเดยีวทีม่ี
สดัสว่นในการผสมไมแ่น่นอน เชน่ น้ําเกลอื น้ําเชื่อม  สารละลายไอโอดนีในเอทานอล (ทงิเจอร์
ไอโอดนี),  สารละลายโบมนีในคารบ์อนเตตระคลอไรด,์  ฟิวส,์  เหรยีญบาท และอากาศ  
สารละลายและสารบริสทุธ์ิ  การตรวจสอบสารละลายและสารบรสิทุธิ ์ทาํไดโ้ดย  
 1.  เม่ือนําไประเหยจน

แห้ง  
 2.  อณุหภมิูขณะเดือดของของเหลว   อุณหภูมขิณะเดอืดของสารบรสิทุธิจ์ะคงที ่สว่น
อุณหภมูขิณะเดอืดของสารละลายจะไมค่งทีแ่ละมอุีณหภมูชิว่งการเดอืดและการหลอมเหลวกวา้ง
เชน่ a, b, c และ d เป็นของเหลวเน้ือเดยีว ใส ไมม่สี ีเมือ่นําของผสมในอตัราสว่น 1.1 ซึง่รวมเป็น 
เน้ือเดยีวกนัของ a กบั c, a กบั d และ b กบั d ไปกลัน่ หาความสมัพนัธร์ะหวา่งอุณหภมูกิบัเวลา
ดงักราฟ  
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การเปรยีบเทยีบสารละลาย (Solution) สารคอลลอยด ์(Colloids)  และสารแขวนลอย (Suspension) 

การเปรยีบเทยีบ สารละลาย สารคอลลอยด ์ สารแขวนลอย 

ตวัอยา่งสาร สารละลาย CuSO4 นมสด นมสดผสมกรด 

ลกัษณะเน้ือสาร เน้ือเดยีว เน้ือเดยีว เน้ือผสม 

ขนาดของเสน้ผา่ศนูยก์ลางของอนุภาค น้อยกวา่ 10-7 cm 10-7 – 10-4 cm มากกวา่ 10-4 cm 

การลอดผา่นกระดาษกรอง ได ้ ได ้ ไมไ่ด ้

การลอดผา่นถุงเซลโลเฟน ได ้ ไมไ่ด ้ ไมไ่ด ้ 

ปรากฏการณ์ทนิดอลล ์ ไมเ่กดิ เกดิ เกดิ 
 

คอลลอยดท่ี์พบในชีวิตประจาํวนั มหีลายชนิด บางชนิดสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ เชน่ น้ํากะท ิ
น้ําสลดั น้ําสบู ่และ ผงซกัฟอก เป็นตน้ 
คอลลอยดบ์างชนิดมลีกัษณะเหนียวหนืด เพราะอนุภาคของคอลลอยดถ์ูกของเหลวดงึดดูไวอ้ยา่ง
แขง็แรง เมือ่ทาํใหเ้ยน็หรอืระเหยสว่นทีเ่ป็นของเหลวออกไปบา้ง จะเขม้ขน้มากจนเกอืบมสีถานะ
เป็นของแขง็ เชน่ แยม กาว วุน้ เจลลแีละแป้งเปียก  
e  d  u   

อะตอมและโมเลกลุ    
 อะตอม (Atom) เป็นหน่วยทีเ่ลก็ทีส่ดุของธาตุทีส่ามารถแสดงสมบตัขิองธาตุนัน้  อะตอม
ของธาตุใดๆ ประกอบดว้ยอนุภาคมลูฐาน 3 ชนิด คอื  โปรตอน  นิวตรอน และอเิลก็ตรอน  อะตอม
ของธาตุชนิดเดยีวกนัจะมจีาํนวนโปรตอนเทา่กนั  อะตอมมกัไมอ่ยูต่ามลาํพงั เมือ่อะตอมอยูใ่กลก้นั
จะเกดิแรงดงึดดูซึง่กนัและกนัหรอืทีเ่รยีกวา่ พนัธะเคม ี(Chemical bond)  ทาํใหอ้ะตอมอยูเ่ป็นกลุ่ม
ทีเ่รยีกวา่ โมเลกุล (Molecule)   
 โมเลกุล (Molecule) จงึเป็นหน่วยทีเ่ลก็ทีส่ดุของสารทีอ่ยูอ่ยา่งอสิระ ทีเ่กดิจากการรวมตวั
ของอะตอมของธาตุดว้ยอตัราสว่นของอะตอมทีค่งที ่ทาํใหส้ารนัน้มสีมบตัเิฉพาะตวัและเราสามารถ
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เขยีนสตูรโมเลกุลของสารได ้ โดยใชอ้กัษรภาษาองักฤษแทนชื่อธาตุและตวัเลขหอ้ยตํ่าลงมาแทน
จาํนวนอะตอมของแต่ละธาตุทีร่วมตวักนัพอด ี  
 โมเลกุลทีเ่กดิจากอะตอมของธาตุชนิดเดยีวกนัเรยีกวา่ โมเลกุลของธาตุ เชน่  H2, O2, Cl2,  

P4 , S8   แต่ถา้เกดิจากอะตอมของธาตุต่างชนิดกนัเรยีกวา่ โมเลกุลของสารประกอบ เชน่   H2O,  
CO2,  NH3, H2CO3   
 

โครงสรา้งอะตอม  
 อะตอมมขีนาดเลก็มากไมส่ามารถสงัเกตไดด้ว้ยตาเปลา่   แต่นกัวทิยาศาสตรไ์ดศ้กึษา
แนวคดิจากนกัปรชัญาชาวกรกี และจากการศกึษาเรือ่งการนําไฟฟ้าของก๊าซในหลอดแกว้
สญุญากาศทีผ่า่นกระแสไฟฟ้าความต่างศกัยส์งู 10,000 V เขา้ไป ทาํใหน้กัวทิยาศาสตรห์ลายทา่น
พบปรากฏการณ์ของรงัสแีคโทด และรงัสแีอโนดในหลอดแกว้นัน้ การพยายามอธบิายผลการทดลอง
ทีป่ระจกัษ์นัน่เอง ทาํใหเ้กดิแบบจาํลองอะตอมขึน้หลายแบบจาํลอง จนกระทัง่เป็นแบบจาํลองแบบ
กลุ่มหมอกทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจุบนั  ซึง่ทาํใหเ้ราเขา้ใจโครงสรา้งอะตอมของธาตุและการจดัเรยีงตวัของ
อเิลก็ตรอนภายในอะตอม   เราสามารถศกึษาการทดลองเกีย่วกบัแบบจาํลองอะตอมที่
นกัวทิยาศาสตรส์รา้งขึน้ตามลาํดบัได ้ดงัน้ี 
 468 – 370 BC  Democritus  กล่าววา่  สสารประกอบดว้ยอนุภาคขนาดเลก็ทีส่ดุ ทีแ่บ่ง
ต่อไปอกีไมไ่ด ้เรยีกวา่ อะตอม และอะตอมของสารทุกชนิดเหมอืนกนั  แต่แตกต่างกนัทีก่ารจดัตวั
ของอะตอม ทาํใหส้มบตัต่ิางกนั     
 ค.ศ. 1750  Benjamin Franklin  อธบิายโครงสรา้งของไฟฟ้าในการเกดิฟ้าแลบ ฟ้าผา่ วา่
เกดิจากการทีม่ปีระจุไฟฟ้าเคลื่อนที ่
 ค.ศ. 1804  John Dalton   รวบรวมเรือ่งราวของอะตอม ตัง้ทฤษฎอีะตอมขึน้  กลา่ววา่ 
 1.  อะตอมเป็นอนุภาคทีเ่ลก็ทีส่ดุ  แบ่งแยกไมไ่ด ้
 2.   อะตอมของธาตุชนิดเดยีวกนัเหมอืนกนั   
 3.   สารประกอบแต่ละชนิดมสีดัสว่นการรวมตวัของอะตอมทีแ่น่นอน 
แนวความคิด  อะตอมของธาตุต่างชนิดกนั ไมเ่หมอืนกนั ชวนใหค้ดิวา่ อะตอมของธาตุต่างๆ คงจะ
มอีงคป์ระกอบทีต่่างกนั 
 ค.ศ. 1834  Faraday  ศกึษาเรือ่ง Electrolysis โดยผา่นกระแสไฟฟ้าลงในสารประกอบ
เหลว พบวา่ สารประกอบจะแยกเป็นธาตุองคป์ระกอบ เชน่ โซเดยีมคลอไรดเ์หลว  แยกเป็น 
โซเดยีม กบั คลอรนี เกดิที ่electrode ไดผ้ลการทดลองวา่   
 1.  ปรมิาณธาตุทีไ่ดส้มดุลกนั  เชน่  ถา้ได ้โซเดยีม  23  กรมั  จะได ้คลอรนี 35.5  กรมั 
 2.  มวลของธาตุเป็นปฏภิาคกบัปรมิาณไฟฟ้า คอื ถา้ใชไ้ฟฟ้าเทา่กนัจะไดธ้าตุนัน้เกาะทีข่ ัว้
เทา่กนั  
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แนวความคิด  จากทฤษฎอีะตอม สสารประกอบดว้ยอนุภาคเรยีกวา่ อะตอม ดงันัน้ ไฟฟ้ากน่็าจะ
ประกอบดว้ยอนุภาคทางไฟฟ้า และอะตอมกน่็าจะมสีว่นประกอบเกีย่วกบัไฟฟ้า จงึเป็นผลให้
ปรมิาณของสารทีแ่ยกออกมาสมัพนัธก์บัปรมิาณไฟฟ้า  
 ค.ศ. 1874  G.J Stony  ศกึษาผลงานของ  Faraday  สรปุวา่  ไฟฟ้าประกอบดว้ยอนุภาค
ทางไฟฟ้า ตัง้ชือ้วา่ electron   และ electron  น้ีเป็นอนุภาคเลก็ๆ ในอะตอมของธาตุดว้ย  ในชว่ง
เวลานัน้ Geissler   ไดส้รา้งหลอดแกว้สญุญากาศขึน้ และต่อมา Julius Plucker  ไดต่้อหลอด
สญุญากาศเขา้กบัแบตเตอรร์ี ่พบวา่ เมือ่ผา่นกระแสไฟฟ้าเขา้ไปในก๊าซทีม่คีวามดนัตํ่ามาก จะเกดิ
แสงสเีขยีวทีผ่วิแกว้ 
 ค.ศ. 1879  Sir Willians Crooke  ไดส้รา้งเครือ่งมอืเป็นหลอดแกว้มแีผน่โลหะเป็น 
electrode ต่อกบัเครือ่งกาํเนิดไฟฟ้าศกัดิส์งู แลว้ลดความดนัของก๊าซในหลอดลงพบวา่ ก๊าซจะนํา
ไฟฟ้าไดด้ขีึน้  และเปล่งแสงสวา่ง เมือ่ลดความดนัมากๆ หลอดจะมดื เกดิแสงเรอืงสเีขยีวออ่นที่
ปลายหลอดดา้นตรงขา้มกบั Cathode และเพือ่จะใหเ้หน็วา่ รงัสเีดนิทางเป็นเสน้ตรง จงึเอาใบพดัมา
วางขวางทางเดนิของรงัส ีผลคอื เกดิเงาดา้นรปูกากบาททีป่ลายหลอด  แสดงวา่ รงัสมีาจาก 
Cathode เดนิทางเป็นเสน้ตรง จงึใหช้ื่อรงัสน้ีีวา่  รงัสแีคโธด (Cathode  ray)  ต่อมา  Jean  Perin  
คดัแปลงหลอดน้ีใหม ่โดยทาํฉากเรอืงแสง (fluorescent screen)  ทีใ่ช ้ZnS  สารน้ีจะเรอืงแสงได้
เมือ่มรีงัสมีากระทบ  ดงัรปู 
  

 
 จากการทาํงานของ Cathode  ray ตามแบบ Crooke สรปุสมบตัขิอง Cathode ray  ไดว้า่  
1. รงัสเีดนิทางเป็นเสน้ตรง จาก Cathode ไปยงั Anode เพราะเกดิเงาขึน้ เมือ่มวีตัถุมากัน้ทางเดนิ
ของแสง 
2. รงัสปีระกอบดว้ยอนุภาคทีม่มีวล เพราะสามารถทาํใหใ้บพดัทีข่วางทางเดนิของลาํแสงหมนุได ้
3. รงัสน้ีีเบีย่งเบนไดใ้นสนามไฟฟ้า หรอืสนามแมเ่หลก็  และลกัษณะการเบีย่งเบนแสดงวา่ รงัสมีี
ประจุไฟฟ◌้า สมบตัดิงักล่าว เหมอืนกบัสมบตัขิองอนุภาคไฟฟ้าที ่Stony เสนอ จงึใหช้ื่อ อนุภาคใน 
Cathode ray วา่ อเิลก็ตรอน ดว้ย 
 ค.ศ. 1886  Goldstein  ไดส้งัเกตเหน็วา่ มรีงัสอีกีชนิดหน่ึงผา่นรเูลก็ๆ ของ Cathode มี
อนุภาคเป็นบวก เมือ่เปลีย่นชนิดของก๊าซ พบวา่ อนุภาคทีม่ปีระจุบวกมอีตัราสว่นของประจุต่อมวล 
(e/m) ไมค่งที ่ถา้ใชก๊้าซไฮโดรเจน จะไดอ้นุภาคบวกมปีระจุเทา่กบัประจุของอเิลก็ตรอน  
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 ค.ศ. 1897 J.J. Thomson  ไดท้ดลองเกีย่วกบัการนําไฟฟ้าของก๊าซเพิม่เตมิจาก Crooke  
ดงัน้ี 
1. บรรจุก๊าซชนิดหน่ึงในหลอดรงัส ีทีเ่จาะรทูี ่Anode ไว ้เพือ่ใหเ้หน็วา่ รงัสเีดนิทางเป็นเสน้ตรง ลด
ความดนัภายในหลอดใหต้ํ่าลงมากๆ จนเกอืบเป็นสญุญากาศ จนมองไมเ่หน็อะไรภายในหลอด 
นอกจากจุดสวา่งบนฉากเรอืงแสง  ตัง้สมมตุฐิานวา่ มรีงัสชีนิดหน่ึงพุง่มาเป็นเสน้ตรงจาก Cathode 
แลว้กระทบกบัฉากเรอืงแสง 
2. ทาํการทดลองเพือ่ทดสอบสมมตุฐิานขอ้1 โดยนําหลอดรงัสไีปวางระหวา่งขัว้ไฟฟ้าอกี 2 ขัว้ ซึง่
ต่อกบัเครือ่งกาํเนิดไฟฟ้าศกัดิต์ํ่า ทาํใหม้สีนามไฟฟ้าตัง้ฉากกบัทศิทางของรงัส ีพบวา่ จุดสวา่งที่
ฉากเรอืงแสงเบนเขา้หาขัว้บวกของสนามไฟฟ้า จงึสรปุวา่ รงัสน้ีีแตกต่างจากแสงธรรมดาและมปีระจุ
ไฟฟ้าลบเรยีก Cathode ray  
3. ในหลอดรงัสแีคโทดพบวา่ไมว่า่จะใชก๊้าซใดบรรจุในหลอดหรอืใชโ้ลหะใดเป็นแคโทด จะไดร้งัสทีีม่ ี
ประจุลบ พุง่มาทีฉ่ากเรอืงแสงเหมอืนเดมิ เมือ่คาํนวณหาอตัราสว่นของประจุต่อมวล (e/m) ของ
อนุภาค จะไดค้า่คงทีทุ่กครัง้เทา่กบั 1.76 x 108 คลูอมบต่์อกรมั  ซึง่สรปุวา่ อะตอมทุกชนิดมอีนุภาค
ทีม่ปีระจุลบเป็นองคป์ระกอบ เรยีกวา่ อิเลก็ตรอน  

 
 

4. Thomson ทาํการทดลองตามที ่Goldstein ทาํ พบวา่ รงัสใีหมม่อีนุภาคเป็นบวกจรงิ ใหช้ื่อวา่ 
Positive ray   เมือ่หาคา่ e/m ของอนุภาคบวกน้ี ปรากฏวา่ คา่ไมค่งที ่ขึน้กบัชนิดของก๊าซทีใ่สใ่น
หลอด แสดงวา่ อนุภาคบวกเป็นคนละชนิดกนั ถา้ใชก๊้าซต่างชนิดกนั คา่ e/m ทีไ่ด ้เป็นจาํนวนเทา่
ของ e/m ของก๊าซไฮโดรเจน   ต่อมา Millikan ไดใ้ชว้ธิเีมด็น้ํามนั โดยพน่น้ํามนัไปทีแ่ผน่ Anode 
แลว้ปล่อย X-ray (ค.ศ. 1895 Roentgen คน้พบ X-ray) )ทาํใหอ้ากาศถูก ionize แตกตวัให้
อเิลก็ตรอนเกาะทีเ่มด็น้ํามนั เขาวดัอตัราการตกของเมด็น้ํามนั แลว้ปล่อยกระแสไฟฟ้าทาํใหเ้มด็
น้ํามนัหยดุน่ิงหรอืตกลงขา้งล่างชา้กวา่เดมิ จะไดว้า่ แรงทีห่ยดน้ํามนัตกตามแนวดิง่เทา่กบัแรงที่
ไฟฟ้าใช ้นําคา่มาคาํนวณหาประจุของอเิลก็ตรอนไดเ้ทา่กบั 1.6 x 1019 คลูอมบ ์ แลว้หามวลของ
อเิลก็ตรอนในคา่ e/m  ไดม้วลของอเิลก็ตรอน เทา่กบั 9.1 x 1028 กรมั   เขาสรปุวา่ อนุภาคบวกที่
เกดิจากไฮโดรเจนซึง่เบาทีส่ดุ มปีระจุเทา่กบัประจุของอเิลก็ตรอน ใหช้ื่อวา่ โปรตอน (Proton) 
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    จากการทดลอง Thomson เสนอแบบจาํลองของอะตอมวา่ อะตอม มลีกัษณะเป็นทรงกลม 
ประกอบดว้ย อนุภาคทีม่ปีระจุบวกหลายอนุภาค และมอีนุภาคลบหรอือเิลก็ตรอนกระจายอยูท่ ัว่ไป 
มมีวลกระจายทัว่ไป อะตอมในสภาวะทีเ่ป็นกลางทางไฟฟ้าจะมจีาํนวนประจุบวกเทา่กบัลบ 
 ต่อมา ค.ศ. 1896 Becquerel พบสารกมัมนัตภาพรงัสจีากธาตุยเูรเดยีม รงัสทีีอ่อกมาน้ี
สามารถเบนไดใ้นสนามไฟฟ้าบวก และเป็นอนุภาคจงึมปีระจุลบ เรยีก รงัสแีอลฟา ซึง่มมีวลมากกวา่ 
โปรตอน 4 เทา่ 
 ค.ศ. 1911  Ruthterford ไดท้ดลองยงิอนุภาคแอลฟาไปยงัแผน่ทองคาํบางๆพบวา่ อนุภาค
สว่นใหญ่วิง่เป็นเสน้ตรงผา่นแผน่ทองคาํ นานครัง้จะเบนไปจากแนวเสน้ตรง และน้อยครัง้มากที่
อนุภาคสะทอ้นกลบัมากระทบฉากบรเิวณหน้าแผน่ทองคาํ ทาํใหเ้กดิแนวคดิวา่ ภายในอะตอมน่าจะ
มแีก่นกลางขนาดเลก็ มมีวลมาก และมอีนุภาคเป็นบวกจงึทาํใหอ้นุภาคแอลฟาซึง่มปีระจุบวกไปชน
แลว้เกดิการสะทอ้นกลบั และภายในอะตอมสว่นใหญ่เป็นทีว่า่งทาํใหอ้นุภาคแอลฟายงัคงวิง่เป็น
เสน้ตรงแต่ละเบนเมือ่เขา้ใกลแ้ก่นกลางนัน้ ต่อมาเรยีกแก่นกลางนัน้วา่ นิวเคลียส  ซึง่โปรตอนอยู่
ในนิวเคลยีส  สว่นอเิลก็ตรอนมปีระจุลบน่าจะอยูร่อบนอกทีเ่คลื่อนทีต่ลอดเวลาดว้ยความเรว็สงู จงึ
เกดิแบบจาํลองอะตอมของ Ruthterford ขึน้ 
 ค.ศ. 1912  Moseley ศกึษา X-ray พบวา่ เมือ่เปลีย่น Anode เป็นธาตุตวัใหม ่จะได ้X-ray 
มคีวามยาวคลื่นสัน้ลง เมือ่ธาตุนัน้มจีาํนวนโปรตอนมากขึน้ ต่อมามกีารสรา้ง mass spectrograph 
ซึง่ใชห้าคา่ของมวลอะตอม และพบวา่ มวลอะตอมของธาตุมคีา่เป็น 2 เทา่หรอืมากกวา่ 2 เทา่ของ
มวลของโปรตอนในนิวเคลยีส จงึเกดิสมมุตฐิานวา่ น่าจะมอีนุภาคอกีชนิดหน่ึงในนิวเคลยีสทีม่มีวล
ใกลเ้คยีงกบัโปรตอน แต่เป็นกลางทางไฟฟ้า 
 ค.ศ. 1913 Thomson ทดลองหามวลของอนุภาคบวกทีไ่ดบ้รรจุก๊าซนีออนใน Cathode ray 
พบวา่ อนุภาคบวกมมีวล 2 คา่ คอื 20 และ 22  แสดงวา่ นีออน มอีะตอม 2 ชนิด ซึง่มวลไมเ่ทา่กนั 
Soddy ใหช้ื่ออะตอมต่างๆ ของธาตุชนิดเดยีวกนั มมีวลต่างกนัวา่ Isotope  
 ค.ศ. 1932 Chadwick  ไดบ้อมบารค์ Be ดว้ยแอลฟาแลว้ไดอ้นุภาคชนิดหน่ึงออกมา เป็น
อนุภาคทีไ่มม่ปีระจุไฟฟ้ามมีวลประมาณ 1 หน่วยใกลเ้คยีงกบัโปรตอนใหช้ื่อวา่ นิวตรอน(neutron)  
 การศกึษาตําแหน่งของอเิลก็ตรอนรอบนิวเคลยีส ไดจ้ากการศกึษาสเปกตรมัของสารหรอื
ธาตุ  ซึง่พบวา่ แสงเป็นคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้า แสงทีม่องเหน็ไดม้คีวามยาวคลื่น 400 - 700 นาโนเมตร 
แสงสต่ีาง ๆ ในแถบสเปกตรมัของแสงไดแ้ก่ มว่ง น้ําเงนิ เขยีว เหลอืง สม้ แดง   
 แสงสมีว่ง มคีวามยาวคลื่นสัน้ทีส่ดุ แต่มคีวามถีส่งูทีส่ดุ และมพีลงังานสงูสดุ   
 แสงสแีดง มคีวามยาวคลื่นมากทีส่ดุ แต่มคีวามถีต่ํ่าทีส่ดุ และมพีลงังานตํ่าสดุ 
สเปกโตสโคป เป็นเครือ่งมอืสาํหรบัแยกสเปกตรมัของแสงขาว และตรวจเสน้สเปกตรมัของธาตุที่
ถูกเผา การทดลองใชล้วดนิโครมจุม่ลงในกรดไฮโดรคลอรกิเขม้ขน้ (HCI) และสารประกอบที่
ตอ้งการทดสอบ นําไปเผาบนเปลวไฟ สงัเกตสขีองเปลวไฟ และใชส้เปกโตสโคปสงัเกตสขีองเสน้
สเปกตรมั ไดข้อ้สรปุวา่ 
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1. สขีองเปลวไฟหรอืเสน้สเปกตรมั เกดิจากสว่นทีเ่ป็นโลหะ(ไอออนบวก) ในสารประกอบชนิดนัน้ ๆ 
2. ธาตุแต่ละชนิด มเีสน้สเปกตรมัเป็นลกัษณะเฉพาะตวัไมซ่ํ้ากนั ลกัษณะของเสน้สเปกตรมัจงึเป็น
สมบตัเิฉพาะตวัประการหน่ึงของธาตุ เชน่ เสน้สเีขยีวทีเ่หน็จากแสงไฟฟลอูอเรสเซนต ์เกดิจากไอปรอท  
การศกึษาเรือ่งสเปกตรมัของสารหรอืของธาตุ สรปุไดว้า่ 
1. เมือ่อเิลก็ตรอนไดร้บัพลงังาน จงึขึน้ไปอยูใ่นระดบัพลงังานทีส่งูขึน้ ทาํใหอ้ะตอมไมเ่สถยีร 
อเิลก็ตรอนจงึ   คายพลงังานเทา่กบัพลงังานทีไ่ดร้บัเขา้ไป พลงังานสว่นใหญ่ทีค่ายออกอยูใ่นรปูของ
คลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้า ปรากฏเป็นเสน้สเปกตรมั 
2. การเปลีย่นระดบัพลงังานของอเิลก็ตรอน อาจมกีารเปลีย่นขา้มขัน้ได ้
3. อเิลก็ตรอนในระดบัพลงังานตํ่าจะอยูใ่กลนิ้วเคลยีส 
4. ระดบัพลงังานตํ่าอยูห่า่งกนัมากกวา่ระดบัพลงังานสงู ระดบัพลงังานยิง่สงูขึน้จะยิง่อยูช่ดิกนัมากขึน้ 
      

 นอกจากการเกดิสเปกตรมัแลว้ การศกึษาคา่พลงังานไอออไนเซชนั (IE)  ยงัแสดงวา่ 
อเิลก็ตรอนอยูร่อบนิวเคลยีสเป็นระดบัพลงังาน  ซึง่คา่พลงังานไอออไนเซชนั หมายถงึ พลงังาน
ปรมิาณน้อยสดุทีท่าํใหอ้เิลก็ตรอนหลุดออกจากอะตอมสถานะก๊าซ ดงัสมการแสดงพลงังานทีท่าํให้
อเิลก็ตรอนของอะตอม Mg หลุดออก 2 ลาํดบั 
 Mg(g) +  IE1           Mg+ (g) + e-      IE1   =  พลงังานไอออไนเซชนัลาํดบัทีห่น่ึง 
 Mg+

(g) + IE2           Mg2+
(g) + e-      IE2  =  พลงังานไอออไนเซชนัลาํดบัทีส่อง 

พลงังานไอออไนเซชนัลาํดบัทีห่น่ึง ไมว่า่จะเป็นของธาตุใด ลว้นมคีา่ตํ่าสดุเมือ่เทยีบกบัพลงังานไอ
ออไนเซชนั ลาํดบัอื่นๆ ของธาตุเดยีวกนั เพราะอเิลก็ตรอนทีห่ลุดออกไปตวัแรกไดร้บัแรงดงึดดูจาก
นิวเคลยีสน้อยทีส่ดุ  คา่พลงังานไอออไนเซชนัลาํดบัต่างๆ ของธาตุหน่ึงๆ พบวา่ สามารถแบง่เป็น
กลุ่มๆ ได ้ ซึง่กลุ่มเดยีวกนัมคีา่ใกลเ้คยีงกนัหรอือเิลก็ตรอนอยูใ่นระดบัพลงังานเดยีวกนันัน่เอง  คา่
พลงังานไอออไนเซชนัจงึใชเ้ป็นเกณฑใ์นการจดักลุ่มอเิลก็ตรอนได ้   
             ค.ศ. 1864 Maxwell ไดเ้สนอทฤษฎคีลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้าของแสงกล่าววา่ แสงกค็อืคลื่น
แมเ่หลก็ไฟฟ้า พลงังานของระบบใดๆ จะเป็นปรมิาณต่อเน่ืองกนัมคีา่ใดๆ กไ็ด ้  
 ค.ศ. 1900  Planck ไดเ้สนอทฤษฎคีวอนตมั เพือ่อธบิายการกระจายแสงของเทหวตัถุดาํวา่ 

พลงังานทีก่ระจายออกมามลีกัษณะเป็นกลุ่มๆ แต่ละกลุ่มมคีา่เทา่กบั h   หรอืคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้า

เป็นสดัสว่นโดยตรงกบัความถีข่องคลื่นนัน้ นัน่คอื    E = n h    

  E  = พลงังาน จลู (J)                        h = คา่คงทีข่องพลงัค ์มคีา่ 6.625 x 10-34 จลูวนิาท ี(Js)   

   = ความถีข่องคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้า (Hz)     n =  เลขควอนตมั 

 ค.ศ. 1905  Einstein  ไดนํ้าทฤษฎคีวอนตมัมาอธบิายปรากฏการณ์เกีย่วกบัการฉายแสง
บนผวิโลหะในสญุญากาศทีค่วามถีห่น่ึงแลว้ทาํใหอ้เิลก็ตรอนหลุดออกมา (photoelectric effects)   
 ค.ศ. 1913  Bohr  ใชท้ฤษฎคีวอนตมัอธบิายสเปคตรมัของไฮโดรเจนอะตอม แลว้สรา้ง
แบบจาํลองของอะตอมวา่ อะตอมประกอบดว้ยนิวเคลยีสเป็นแก่นกลาง มอีเิลก็ตรอนหมนุรอบเป็น
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วงกลมดว้ยพลงังานคงที ่ การกระจายแสงเกดิขึน้เมือ่อเิลก็ตรอนเปลีย่นระดบัพลงังาน หรอื
อเิลก็ตรอนอยูเ่ป็นชัน้ในระดบัพลงังาน  ทีม่คีา่พลงังานเฉพาะคลา้ย ๆ กบัวงโคจรของดาวเคราะห์
รอบดวงอาทติย ์ซึง่แบบจาํลองน้ีใชไ้ดด้กีบัอะตอมขนาดเลก็ทีม่อีเิลก็ตรอนเดยีว เชน่ ไฮโดรเจน
เทา่นัน้   

  
  นกัวทิยาศาสตรห์ลายทา่นไดศ้กึษาทศิทางการเคลื่อนทีข่องอเิลก็ตรอนรอบนิวเคลยีส ทาํให้
เกดิทฤษฎใีหมท่ีน่่าสนใจ ไดแ้ก่  
 ค.ศ. 1926  Schrodinger  ศกึษากลศาสตรค์ลื่น สรา้งสมการทีร่ะบุถงึ เลขควอนตมั 3 
ชนิด ซึง่บอกถงึระดบัพลงังานของอเิลก็ตรอน รปูรา่งของออบทิลั (orbital) และทศิทางของหมอก
อเิลก็ตรอน (electron cloud)  ตําแหน่งของอเิลก็ตรอนบอกไดเ้พยีงความน่าจะเป็น (probability) 
ตามหลกัความไมแ่น่นอนของ Heisenberg ทีก่ล่าววา่ อเิลก็ตรอนมกีารเคลื่อนทีต่ลอดเวลา 
พลงังานไมค่งที ่เราไมส่ามารถหาตําแหน่งของอเิลก็ตรอนไดแ้น่นอน  บอกแต่เพยีงวา่มโีอกาสจะ
พบอเิลก็ตรอนไดบ้รเิวณใด   
 ค.ศ. 1925  Goudsmit และ Uhlenbeck  พบวา่ อเิลก็ตรอนหมนุรอบตวัเอง และใหเ้สน้
สเปกตรมัตัง้แต่สองหรอืมากกวา่สองอยูช่ดิกนั ทาํใหก้าํหนดเลขควอนตมัเพิม่เขา้มาอกีชนิดหน่ึง
เพือ่บ่งชีท้ศิทางการหมนุของอเิลก็ตรอน  
 แบบจาํลองอะตอมในปจัจุบนัจงึกล่าววา่  อะตอม ประกอบดว้ย อนุภาคมลูฐาน 3 ชนิด คอื 
อเิลก็ตรอน (e) โปรตอน (p) และนิวตรอน (n)   โดยมแีกนกลางขนาดเลก็ทีร่วมของโปรตอนและ
นิวตรอน เรยีกวา่ นิวเคลยีส และมอีเิลก็ตรอนวิง่อยูร่อบๆ ในระดบัพลงังานหน่ึงๆ ซึง่ไมม่ทีศิทางที่
แน่นอน มโีอกาสพบหนาแน่นบรเิวณใกลนิ้วเคลยีส  และอเิลก็ตรอนมกีารเปลีย่นแปลงพลงังาน
ตลอดเวลา อเิลก็ตรอนทีอ่ยูใ่กลนิ้วเคลยีสจะมพีลงังานตํ่า  เมือ่ไดร้บัพลงังานจะหนีหา่งจาก
นิวเคลยีสออกไป เรยีกแบบจาํลองน้ีวา่ แบบจาํลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก  อนุภาคต่างๆ ของ
อะตอมเหล่าน้ีจะจบัยดึกนัอยูด่ว้ยแรงสองชนิดคอื แรงแมเ่หลก็ไฟฟ้าและแรงนิวเคลยีร ์ โปรตอน
เป็นอนุภาคทีม่ปีระจุบวก  อเิลก็ตรอนเป็นอนุภาคทีม่ปีระจุลบ  ดงันัน้ โปรตอนกบัอเิลก็ตรอนจงึ
ดงึดดูกนัดว้ยแรงแมเ่หลก็ไฟฟ้า  แต่นิวตรอนเป็นอนุภาคทีเ่ป็นกลาง อยูร่วมกบัโปรตอนใน
นิวเคลยีส ดงันัน้นิวตรอนกบัโปรตอนจงึดงึดดูกนัดว้ยแรงนิวเคลยีร ์ 
 หลงัปี ค.ศ. 1960  นกัวทิยาศาสตรไ์ดศ้กึษาพบวา่ มอีนุภาคทีม่ขีนาดเลก็กวา่อยูใ่นโปรตอน
และนิวตรอน ซึง่ไดร้บัการตัง้ชื่อภายหลงัวา่ ควารก์ (quark)  ควารก์มขีนาดเลก็กวา่โปรตอน
ประมาณ 1,000 เทา่ และมพีลงังานจากประจุไฟฟ้า ประมาณ 1/3 - 2/3 ของโปรตอน ปจัจุบนัเรา
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พบควารก์ถงึ 6 ชนิด ไดแ้ก่ อพั (up)  ดาวน์ (down)  สเตรนจ ์(Strenge)  ชารม์ (charm)  ทอป 
(top)  และบอททอม (bottom)  
 แบบจาํลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก สรปุไดว้า่ 
 1.   การเคลื่อนทีข่องอเิลก็ตรอนไมม่ทีศิทางแน่นอน บอกไดเ้พยีงโอกาสทีจ่ะพบอเิลก็ตรอน ณ ตําแหน่ง
ต่าง ๆ  เทา่นัน้ 
 2. โอกาสทีจ่ะพบอเิลก็ตรอนในแต่ละระดบัพลงังานไมเ่หมอืนกนั ขึน้กบัจาํนวนอเิลก็ตรอน
และระดบัพลงังานของ อเิลก็ตรอนนัน้ 
 3. อเิลก็ตรอนทีม่พีลงังานตํ่าอยูใ่นบรเิวณใกลนิ้วเคลยีสมากกวา่อเิลก็ตรอนทีม่พีลงังานสงู 
           

คาํศพัทท่ี์เก่ียวข้องกบัโครงสร้างอะตอม 
เลขอะตอม คอื  ตวัเลขทีแ่สดงจาํนวนโปรตอน   
เลขมวล คอื  ผลรวมของจาํนวนโปรตอนและนิวตรอน       
ไอโซโทป คอื ธาตุชนิดเดยีวกนัทีม่เีลขมวลต่างกนั  เชน่   1H

1,  1H
2 และ 1H

3 
สญัลกัษณ์นิวเคลียร ์วธิเีขยีนเลขอะตอมไวม้มุล่างซา้ย และเลขมวลไวม้มุบนซา้ยของสญัลกัษณ์ เชน่ 

11Na23   

การจดัเรียงตวัของอิเลก็ตรอนภายในอะตอม 
 เน่ืองจากอเิลก็ตรอนไมไ่ดอ้ยูใ่นสภาวะน่ิง มกีารเคลื่อนทีต่ลอดเวลา ไมม่ทีศิทางและพลงังาน
ทีแ่น่นอน  แต่มบีรเิวณบางบรเิวณทีม่โีอกาสพบอเิลก็ตรอน ซึง่เราเรยีกวา่  ออรบ์ทิลั (orbital)  โดยมี
ทฤษฎกีลศาสตร-์ควอนตมัไดอ้ธบิายธรรมชาตขิองอเิลก็ตรอนในอะตอมดว้ยเลขควอนตมั 4 ตวั คอื  
 1. เลขควอนตมัมขุสาํคญั (ระดบัพลงังานหลกั) แทนดว้ยคา่ n  ( n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)  
เดมิใชค้าํวา่ เชลล ์(shell)  เริม่จากเชลล ์ K,  L,  M,  N,  O,  P,  Q      
   2. เลขควอนตมัโมเมนตมัเชงิมมุ (ระดบัพลงังานยอ่ย) แทนดว้ยคา่ l ซึง่จะแสดงลกัษณะ
ออรบ์ทิลั ของอเิลก็ตรอนในแต่ละระดบัหลกั กาํหนดให ้ l  = 0 , 1 , 2, 3, 4  เดมิใชค้าํวา่ เชลลย์อ่ย 
(subshell) เริม่จากเชลลย์อ่ย s, p, d, f, g ทัง้น้ีคา่ l  จะขึน้กบัคา่ n  และมจีาํนวนคา่ของ l = (n – 1)  
คา่  ดงัน้ี 
                  n = 1   คา่  l  มไีด ้ 1  คา่  คอื  0               หรอื  s  subshell 
                  n = 2   คา่  l  มไีด ้ 2  คา่  คอื  0, 1           หรอื  s, p  subshell 
         n = 3   คา่  l  มไีด ้ 3  คา่  คอื  0, 1, 2       หรอื  s, p, d  subshell 
         n = 4   คา่  l  มไีด ้ 4  คา่  คอื  0, 1, 2, 3    หรอื  s, p, d, f  subshell 
          3. เลขควอนตมัเชงิแมเ่หลก็ (คา่ความเป็นแมเ่หลก็ของอเิลก็ตรอน) แทนดว้ยคา่m = -3, -2,    
-1, 0, 1, 2, 3  ซึง่ขึน้กบัคา่  l  และมจีาํนวนคา่ของ m =  (2 l + 1) คา่   ดงัน้ี 
                  l  = 0    คา่  m  มไีด ้ 1  คา่  คอื   0 
                  l  = 1    คา่  m  มไีด ้ 3  คา่  คอื   -1, 0, 1,  
         l  = 2    คา่  m  มไีด ้ 5  คา่  คอื   -2, -1, 0, 1, 2 
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         l  = 3    คา่  m  มไีด ้ 7  คา่  คอื   -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 
การเคลื่อนทีข่องอเิลก็ตรอนทาํใหเ้กดิสนามแมเ่หลก็ ทาํใหเ้กดิการจดัทศิทางของอเิลก็ตรอนในสนาม แมเ่หลก็ 
 4. เลขควอนตมัเชงิสปิน (การหมนุรอบตวัเองของอเิลก็ตรอน) ม ี2 ทศิทาง  ตามเขม็
นาฬกิา  และทวนเขม็นาฬกิา  แทนดว้ยคา่ s หรอื  ms  จงึม ี 2  คา่ คอื  + ½   และ – ½    หรอื

อาจใชเ้ครือ่งหมายรปูลกูศร  ↓   และ  ↑  ตามลาํดบั 
 สามารถแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งเลขควอนตมั  n,  l,  m  ไดด้งัตาราง 
 

ระดบัพลงังาน 
( n ) 

ระดบัยอ่ย    ชื่อของระดบัยอ่ย     เลขควอนตมัเชงิแมเ่หลก็ 
       ( l )                                           ( m ) 

จาํนวนออรบ์ทิลั
ในแต่ละระดบั 

1          0               1 s                            0 1 
2          0               2 s                            0 

         1               2 p                      -1,  0, +1  
1 
3 

3          0               3 s                            0 
         1               3 p                      -1,  0,  +1    
         2               3 d                 -2,  -1,  0,  +1       

1 
3 
5 

4          0               4 s                           0 
         1               4 p                      -1,  0,  +1  
         2               4 d               -2,  -1,   0,  +1  
         3               4 f            -3,  -2,  -1,  0,  +1,  2,  3 

1 
3 
5 
7 

 เราสามารถเขยีนการจดัเรยีงอเิลก็ตรอนในอะตอม (electron confrigulation of atom)  ดว้ย
เลขควอนตมั n, l, m, ms  ดงัตวัอยา่ง 
           Na  มเีลขอะตอม  =  11   มอีเิลก็ตรอน  11  ตวั  ทีม่กีารจดัเรยีงอเิลก็ตรอนในอะตอม 
ดงัน้ี 
                              11 Na           ( ↑↓ )    ( ↑↓ )         ( ↑↓     ↑↓     ↑↓ )         ( ↑ ) 
                                                  1s         2s                  2p                 3s 
 นอกจากน้ี หลกัการเตมิอเิลก็ตรอนลงในออรบ์ทิลัยงัคาํนึงถงึ หลกัการ และ กฎ ต่อไปน้ี   
 หลกัการกดีกนัของเพาล ี(Pauli exclusion principle) ซึง่กล่าววา่  อเิลก็ตรอนสองตวัใน
อะตอมเดยีวกนัจะมเีลขควอนตมัทัง้สี ่เหมอืนกนัไมไ่ด ้  
 กฎของฮนุด ์(Hund’s rule) กล่าววา่ การเตมิอเิลก็ตรอนในออรบ์ทิลัยอ่ยทีม่พีลงังานเทา่กนั 
ใหเ้ตมิอเิลก็ตรอนแบบเดีย่วก่อน  เชน่    7 N     ( ↑↓ )    ( ↑↓ )         ( ↑     ↑     ↑ )                                          
                                                           1s2       2s2              2p3                 
 หลกัของเอาฟ์บาว (Aufbau principle) มใีจความวา่ การเตมิอเิลก็ตรอนทีส่ภาวะพืน้ ตอ้ง
เตมิในออรบ์ทิลัทีม่พีลงังานตํ่าใหเ้ตม็ก่อน แลว้จงึเตมิในออรบ์ทิลัทีท่ีม่รีะดบัพลงังานสงูขึน้ตามลาํดบั 
คอื  
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   1s2,  2s2, 2p6, 3s2, 3p6,  4s2, 3d10, 4p6,  5s2,  4d10, 5p6,  6s2,  4f14  5d10 , 6p6,  7s2  5f14  

6d10, 7p6   
 

นอกจากน้ี ตอ้งพจิารณาใหเ้ป็นการเตมิอเิลก็ตรอนแบบเตม็ครึง่ (half-filled) และแบบเตม็  (full-
filled) จะทาํใหไ้ดโ้ครงสรา้งทีเ่สถยีร อะตอมมพีลงังานตํ่าสามารถศกึษาโครงสรา้งของอเิลก็ตรอนได้
ในตารางธาตุ 
ตวัอยา่ง    การจดัเรยีงอเิลก็ตรอนของธาตุ    24Cr  =   1s2,  2s2, 2p6, 3s2, 3p6,  4s1, 3d5  
                                                        29Cu  =  1s2,  2s2, 2p6, 3s2, 3p6,  4s1, 3d10 
 อยา่งไรกต็าม เราสามารถเขยีนการจดัเรยีงตวัของอเิลก็ตรอนในระดบัหลกัไดก้บัธาตุในหมู ่
A ของตารางธาตุ โดยมหีลกัการงา่ย ๆ ดงัน้ี 

1. จดัเรยีงอเิลก็ตรอนลงในระดบัพลงังานตํ่าไปสงู (n = 1 ก่อน)  โดยแต่ละระดบัพลงังานมี
จาํนวนอเิลก็ตรอนไดไ้มเ่กนิ  2n2  (n = ระดบัพลงังานหลกั) 

2. อเิลก็ตรอนทีอ่ยูใ่นระดบัพลงังานสงูสดุ ทีเ่รยีกวา่ อเิลก็ตรอนวงนอกสดุ (valence 
electron)  มไีดไ้มเ่กนิ 8 ตวั 

3. อเิลก็ตรอนระดบัถดัเขา้มาจากวงนอกสดุ มไีดไ้มเ่กนิ  18 
ตวัอยา่ง    การจดัเรยีงตวัของอเิลก็ตรอนของธาตุ   
 20Ca   =   2, 8, 8, 2                                 55Cs   =   2, 8, 18, 18, 8, 1   
 การเขยีนการจดัเรยีงตวัของอเิลก็ตรอนของธาตุ  ทาํใหเ้รารูต้ําแหน่งของธาตุในตารางธาตุ
วา่  ธาตุนัน้อยูค่าบทีเ่ทา่ไร หมูท่ีเ่ทา่ไร  เชน่ Ca  อยูห่มู ่2  คาบที ่4  และ Cs  อยูห่มู ่1  คาบที ่6   
ทงัน้ี  จาํนวนวาเลนซอ์เิลก็ตรอนจะบอกหมูข่องธาตุ   สว่นระดบัพลงังานสงูสดุบอกคาบของธาตุนัน้ 
 การทราบวา่ธาตุนัน้อยูต่ําแหน่งใดในตารางธาตุจะทาํใหเ้ราสามารถทาํนายสมบตัต่ิางๆ ของ
ธาตุ ไดแ้ก่ สมบตัดิา้น  จุดเดอืด จุดหลอมเหลววา่สงูหรอืตํ่า   การละลายน้ําไดห้รอืไม ่ เมือ่ละลาย
น้ําแลว้มสีมบตัเิป็นกรด เบส หรอืเป็นกลาง  เป็นตน้     
(ควรฝึกเขียนการจดัเรียงตวัของอิเลก็ตรอนด้วยตนเอง โดยกาํหนดธาตท่ีุจะเขียน และใช้
ข้อมลูเลขอะตอมจากตารางธาต ุ จากนัน้ ตรวจสอบว่าเขียนถกูหรือไม่จากตาํแหน่งของ
ธาตใุนตารางธาต)ุ 
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ประวติัการค้นพบและการจดัธาตลุงในตารางธาต ุ
 

 
 จากความรูใ้นทางฟิสกิส ์เคม ีและดาราศาสตร ์พบวา่โลกน้ีประกอบดว้ยธาตุมากกวา่ 109 
ธาตุ อยูต่ามเปลอืกโลก  ในอากาศ  และเป็นธาตุทีม่อียูใ่นใจกลางโลกอกีเป็นจาํนวนมาก อาจอยูใ่น
รปูของธาตุหรอืสารประกอบ  
 ค.ศ.1817 Dobereiner ไดจ้ดัเรยีงธาตุเป็น 3 ธาตุ ทีม่สีมบตัคิลา้ยคลงึกนั และเขาพบวา่
น้ําหนกัอะตอมของธาตุหน่ึงจะมคีา่ใกลเ้คยีงกบัน้ําหนกัอะตอมเฉลีย่ของธาตุอกีสองธาตุ เชน่ หมู่
ธาตุ Cl , Br และ I   จะพบวา่คา่น้ําหนกัอะตอมของ Br เทา่กบั คา่เฉลีย่ของน้ําหนกัอะตอม Cl และ
น้ําหนกัอะตอม I   ในทาํนองเดีย่วกนัยงัมธีาตุทีม่คีุณสมบตัเิชน่น้ีอกี 2 กลุ่ม คอื ธาตุแคลเซยีม(Ca) 
สตรอนเตยีม (Sr)  และแบเรยีม (Ba) อกีกลุ่มคอื ธาตุซลัเฟอร ์(S)  เซเลเนียม(Se) และเลทเูรยีม 
(Te)   เรยีกการจดัเรยีงธาตุ 3 ธาตุน้ีวา่ Triads       
 ค.ศ. 1864 John A.R. Newlands ชาวองักฤษไดเ้สนอการจดัธาตุต่างๆโดยเรยีงตาม
น้ําหนกัอะตอม และพบวา่ สมบตัขิองธาตุจะชํ้ากนัทุก 8  ธาตุ  เรยีกการจดัแบบน้ีวา่ Law of 
Octaves                        
          ค.ศ. 1869  Dimitri Ivanovich Mendelejev  ไดจ้ดัเรยีงธาตุตามน้ําหนกัอะตอมจากซา้ยไป
ขวา และถา้ธาตุมสีมบตัคิลา้ยกนัใหอ้ยูใ่นแนวดิง่เดยีวกนั  แต่ตอ้งสลบัทีก่นับา้งเพือ่ใหธ้าตุทีม่สีมบตัิ
คลา้ยกนัไดอ้ยูแ่นวดิง่เดยีวกนั เรยีกกฎน้ีวา่  Periodic law  เขาไดก้าํหนดตําแหน่งธาตุในตาราง
ธาตุและทาํนายสมบตัขิองธาตุนัน้ทีย่งัไมพ่บขณะนัน้ดว้ย 
 ค.ศ. 1913  Henry Gwyn Jeffeys Moseleys  ไดจ้ดัเรยีงธาตุในตารางธาตุตามเลขอะตอม 
(คอื จาํนวนโปรตอนทีม่อียูใ่นนิวเคลยีสของอะตอมของธาตุ) และพบวา่ไดธ้าตุทีม่สีมบตัคิลา้ยกนั
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ตามแนวดิง่โดยไมต่อ้งสลบัทีก่นั  ปจัจุบนัใชต้ารางธาตุทีจ่ดัเรยีงตามเลขอะตอมและพบวา่ สมบตัิ
ของธาตุต่างๆ เป็น periodic function ของเลขอะตอม โดยขึน้อยูก่บัการจดัเรยีงตวัของอเิลก็ตรอน
ในอะตอมของธาตุเหล่านัน้                                                                                                                        
                                  
การจดัธาตลุงในตารางธาต ุ   ตารางธาตุ แบ่งเป็นธาตุ หมู ่A และ หมู ่B  จดัเป็น 8 หมู ่7 คาบ                       
ธาตหุมู่ I A  มสีมบตัเิป็นโลหะซึง่มคีุณสมบตัวิอ่งไวในการผสมธาตุมาก ละลายน้ําเป็นเบส มชีือ่
เรยีกวา่   alkaline metal  และมอีเิลก็ตรอนวงนอกสดุอยู ่1 ตวั                                                                 
ธาตหุมู่ II A เป็นธาตุโลหะ มอีเิลก็ตรอนวงนอกสดุ 2 ตวั ธาตุทีว่อ่งไวทีส่ดุในหมูน้ี่ คอืเรเดยีม (Ra)   
            ละลายน้ําเป็นเบสเชน่กนั และพบมากในพืน้ดนิ  มชีื่อเรยีกวา่ alkaline earth metal                    
ธาตหุมู่ III A จะเริม่ประกอบดว้ยโลหะและอโลหะ มอีเิลก็ตรอนวงนอกสดุ 3 ตวั                           
ธาตหุมู่ IV A มอีเิลก็ตรอนวงนอกสดุ 4 ตวั                                                                                 
ธาตหุมู่ V A ในตอนตน้ ๆ จะเป็นอโลหะ ธาตุถดัมา เชน่ สารหนู (As) และอนัตโินม ี(Sb) จะแสดง 
            คุณสมบตัริะหวา่งโลหะและอโลหะกํ้ากึก่นั ลกัษณะเชน่น้ีเรยีกวา่มสีมบตัเิป็น metalloid      
ธาตหุมู่ VI A ตอนตน้หมูจ่ะมธีาตุทีม่สีมบตัเิป็นอโลหะ แลว้คอ่ย ๆ เป็นโลหะ                                           
ธาตหุมู่ VII A มชีื่อวา่ Halogen หมายถงึ ผูท้าํใหเ้กดิเกลอื ธาตุหมูน้ี่เป็นอโลหะทีว่อ่งไวในการผสม
ธาตุมาก                                                                                                                                 
ธาตหุมู่ VIII A จดัเป็นธาตุ Inert gas จงึไมค่อ่ยทาํปฏกิริยิากบัธาตุอื่น เพราะมอีเิลก็ตรอนวงนอก
สดุครบ 8                                                                                                                         
                                                                                                                                                  
หมู่ธาตทุรานซิชัน่ (Transition elements )  หมายถงึ พวกโลหะหมู ่B  ทีอ่ยูร่ะหวา่ง ธาตุหมู ่I A 
กบั ธาตุหมู ่III A รวมทัง้ ธาตุในกลุ่มของ Lanthanide series และ Actinide series  ซึง่เป็นธาตุท
รานซชิัน่ชัน้ใน   Lanthanide series ประกอบดว้ย  ธาตุทีม่ ีAtomic number 57 - 70 เป็นธาตุที่
หายากมาก จดัเป็นพวก Rare Earth  Elements  รวมทัง้  Actinide series ซึง่ประกอบดว้ยธาตุที่
ม ีAtomic number 89 – 102  และธาตุในหมูน้ี่มคีุณสมบตัเิป็นสารกมัมนัตรงัสดีว้ย  ธาตุทรานซชิัน่
จะเริม่ตน้ในตารางธาตุ ตัง้แต่ คาบที ่4 ถงึคาบที ่7 และแบ่งเป็น 8 หมูเ่ชน่กนั                

ธาต ุและ สารประกอบท่ีสาํคญัต่าง ๆ   
แคลเซียม (Ca) เป็นธาตุหมู ่2 มคีวามแขง็แรงพอใชเ้ป็นโลหะทีม่เีงาวาว เบา ถา้ถูกบัไอน้ําใน
อากาศมนัจะหมดเงาทนัท ีทาํปฏกิริยิากบัน้ําไดไ้ฮโดรเจน  
แคลเซียมคารบ์อเนต (CaCO3) พบมากในธรรมชาตเิกดิอยูใ่นแบบของ Limestone , marble , 
ชอลก์ , หอย , เปลอืกหอยกาบ และไขม่กุ   CaCO3 ทีบ่รสิทุธิ ์จะมสีขีาว   CaCO3 ทีอ่ยูใ่นรปูแบบ
ของ marble ใชป้ระโยชน์ในการก่อสรา้ง แต่ถา้อยูใ่นรปู Limestone ผสม clay แลว้ใหค้วามรอ้นจะ
ใหซ้เีมนต ์ 
แคลเซียมฟอสเฟต [Ca3(PO4)2]  อยูใ่นกระดกูมปีระโยชน์ใชท้าํปุ๋ ยซึง่อยูใ่นรปู superphosphate  



 240

แคลเซียมซลัเฟต [CaSO4.2H2O] มอียูใ่นธรรมชาตใินชื่อ ยปิซมั ใชใ้นการกสกิรรมเพือ่ทาํใหด้นิด ี
และยงัใชใ้นอุตสาหกรรทาํปนูปลาสเตอร ์ 
อะลมิูเนียม (Al) เป็นธาตุทีม่มีากเป็นที ่3 ในโลก ผูพ้บอะลมูเินียมเป็นคนแรกคอื Hans Christan 
Oersted อะลมูเินียมเป็นโลหะทีส่าํคญัมากและยงัราคาถูก ในอุตสาหกรรม ใชอ้ะลมูเินียมมากทีส่ดุ 
ผสมกบัธาตุอื่นเป็นโลหะผสม (Alloys)    สารประกอบอะลมูเินียม ไดแ้ก่ อะลมูเินียมออกไซด ์
(Al2O3) บางทเีรยีกคอโบรนัดมั มคีวามแขง็มากเกอืบเทา่เพชร บางทีเ่รยีก อลมูน่ิา Emery บุษราคมั  
Sapphire ทบัทมิ กเ็ป็นพวกอะลมูเินียมออกไซดท์ีไ่มบ่รสิทุธิ ์ สารสม้ ใชแ้กวง่น้ําใหต้ะกอนตกกน้
ตุ่ม  กวัลนี ใชป้ระโยชน์คอื ทาํเครือ่งเคลอืบดนิเผา  
เหลก็ (Fe)  เป็นธาตุทีม่มีากเป็นที ่4 ในโลก ไดจ้ากการถลุงเหลก็โดยใชเ้ตา Blast Furnace เหลก็ที่
ไดน้ี้ไมบ่รสิทุธิเ์รยีก Pigiron  สว่นเหลก็กล้า เป็นเหลก็ทีใ่ชป้ระโยชน์มาก เชน่ ทาํขนั ทาํขบวน
รถไฟ และเหลก็กลา้ผสม หมา่ยถงึ เหลก็กลา้ถูกสารอื่นผสม ดงัน้ี  เตมิโครเมยีม (Cr) ทาํใหเ้หลก็
เหนียว แขง็ ใชท้าํมดีโกน เกยีรร์ถยนต ์เหลก็กลา้กนัสนิม (Stainless Steel)   เตมินิเกลิ (Ni) ทาํให้
เหลก็เหน่ียวไมเ่ปราะ ใชท้าํชิน้สว่นรถยนต ์ เตมิแมงกานีส (Mn) ทาํใหเ้หลก็แขง็และเหน่ียว ใชท้าํตู้
นิรภยั ชิน้สว่นเรอืรบ  เตมิทงัสเตน (V) ทาํใหเ้หลก็เหนียว ใชท้าํชิน้สว่นรถยนต ์ 
ทองแดง (Cu) ซึง่พบมากในธรรมชาตเิกดิในรปูของสนิแรต่่างๆ และมอียูใ่นเลอืดของสตัวบ์างชนิด 
คอื มใีน Haemocyanin ทองแดงมคีุณสมบตัเิป็นโลหะ เป็นตวันําไฟฟ้าทีด่มีากลงมาจากเงนิ  
ทองเหลือง (Brass) คอื ทองแดงผสมกบัสงักะส ีใชท้าํกุญแจ ปลอกกระสนุปืน กรอบประตู ฯลฯ  
บรอนซ ์(Bronze) บางทเีรยีกสมัฤทธิ ์ลงหนิหรอืทองมา้ล่อ คอื ทองแดงผสมกบัดบุีก ในอตัราสว่น
ต่างๆ กนั  
จนุสี เป็นสารประกอบทีส่าํคญัของทองแดง บางทเีรยีก Blue Vitriol มนุษยใ์ชจุ้นสฆีา่เหด็รา 
(Fungicide) ฆา่เชือ้โรคจดัเป็นพวกยาประเภท Germicide  
เงิน (Ag) เป็นสือ่ไฟฟ้าและความรอ้นทีด่ทีีส่ดุ ทนทานต่อการกดักรอ่นของกรดอนิทรยี ์และโซดาไฟ  
ทองคาํ (Au) เป็นธาตุทีห่ายากมา มใีนโลกประมาณ 1 เทา่ ของเงนิ ความบรสิทุธิข์องทองคาํใชว้ดั
เป็นกะรตั ทองคาํทีบ่รสิทุธิจ์รงิคอื ทองคาํ 24 กะรตั ทองคาํน้ีใชท้าํทองขาวเทยีม (White gold) ซึง่มี
สคีลา้ยทองขาว ประกอบดว้ยทอง 80 % นิกเกลิ 20 %  
โคบอลท ์(Co) โลหะน้ีผสมกบัเหลก็กลา้เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืตดัโลหะ  ทีส่าํคญัใชC้o60 เพือ่การ
รกัษามะเรง็  
ทงัสเตน (W) ปจัจุบนัใชท้าํเสน้ใยหลอดไฟฟ้า ใชผ้สมกบัเหลก็ใชท้าํ tungsten carbide ซึง่จดัว่า
เป็นสารทีแ่ขง็มาก ใชป้ระกอบเครือ่งมอืตดัโลหะดว้ยความเรว็สงู                                                                              
เยอรเมเนียม (Ge) เป็นธาตุทีห่ายากมาก ใชเ้ป็นสว่นประกอบของเครือ่งทรานซสิเตอร ์และ
อเิลก็ทรอนิกส ์          
                                                         

ตาราง     สมบตัทิางกายภาพของโลหะและอโลหะ 
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สมบติัของธาต ุ โลหะ อโลหะ 

1. สถานะ 
เป็นของแขง็ยกเวน้ปรอท 
(Hg ) 

มทีัง้ 3 สถานะ คอื ของแขง็ เชน่ คารบ์อน 
ของเหลว เชน่ โบรมนี  ก๊าซ เชน่ 
ไนโตรเจน 

2. การนําไฟฟ้า นําความ
รอ้น 

นําไดด้ ี
ไมนํ่า ยกเวน้คารบ์อนทีอ่ยูใ่นรปูของแกร
ไฟด ์ 

3. ความมนัวาว  ตดัหรอืขดัเป็นมนัวาว ไมม่นัวาว 

4. จุดหลอมเหลว สงู ยกเวน้ปรอท ตํ่า ยกเวน้คารบ์อน 

5. ชว่งกวา้งระหวา่งจุด
เดอืด และจุดหลอมเหลว 

กวา้ง แคบ ยกเวน้ คารบ์อน 

6.ความหนาแน่น  มทีัง้สงูและตํ่า ตํ่า 

7.ความแขง็และเหนียว 
แขง็และเหนียว สามารถ
ทาํใหเ้ป็นแผน่และเสน้ได ้

สว่นมากมกัเปาะ 

                                                                                                                               
 ธาตุกึง่โลหะ หรอื เมตลัลอยด ์( Metalloid ) ถา้ดใูนตารางธาตุจะอยูใ่นบรเิวณรอยต่อทีแ่บ่ง
เขตความเป็นโลหะกบัอโลหะ  เชน่  B , Si , Ge , As , Sb , Te , Po และ At นําไฟฟ้าไดน้้อยแต่ถา้
อุณหภมูสิงูจะนําไฟฟ้าไดด้ขีึน้     

ปริมาณสารสมัพนัธ ์

มวลอะตอม                                                                                                                            
 เน่ืองจากอะตอมของแต่ละธาตุมมีวลน้อยมาก เชน่ อะตอมของไฮโดรเจนมมีวล 1.66x10-24 
กรมั อะตอมของออกซเิจนมมีวล 2.65x10-23 กรมั ทาํใหไ้มส่ามารถชัง่มวลของธาตุ 1 อะตอมได้
โดยตรง  ดอลตนัจงึไดพ้ยายามหามวลอะตอมของแต่ละธาตุโดยใชว้ธิกีารเปรยีบเทยีบวา่ อะตอม
ของธาตุชนิดหน่ึงมมีวลเป็นกีเ่ทา่ของอะตอมของอกีธาตุหน่ึงทีก่าํหนดใหเ้ป็นมาตรฐาน  ดอลตนัได้
พบวา่ ไฮโดรเจนเป็นธาตุทีอ่ะตอมมมีวลน้อยทีส่ดุ จงึเสนอใหใ้ชไ้ฮโดรเจนเป็นธาตุมาตรฐานในการ
เปรยีบเทยีบเพือ่หามวลอะตอมของธาตุอื่นๆ โดยกาํหนดใหไ้ฮโดรเจน 1 อะตอมมมีวลเป็น 1 หน่วย 
ดว้ยวธิกีารเชน่น้ี อะตอมของคารบ์อนมมีวลเป็น 12 เทา่ของไฮโดรเจนกจ็ะมมีวลเป็น 12 หน่วย 
อะตอมของออกซเิจนมมีวลเป็น 16 เทา่ของไฮโดรเจนกจ็ะมมีวลเป็น 16 หน่วย ตวัเลขท่ีได้จาก
การเปรียบเทียบมวลของธาต ุ1 อะตอมกบัมวลของธาตมุาตรฐาน 1 อะตอม เรียกว่า มวล
อะตอมของธาต ุ   ต่อมานกัวทิยาศาสตรจ์งึไดต้กลงใชค้ารบ์อน-12   ซึง่เป็นไอโซโทปหน่ึงของ
คารบ์อนเป็นมาตรฐานในการเปรยีบเทยีบมวล เน่ืองจากธาตุคารบ์อนสามารถทาํปฏกิริยิากบัธาตุ
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อื่นๆ เกดิเป็นสารประกอบไดเ้ป็นจาํนวนมาก และคารบ์อน-12 เป็นไอโซโทปทีม่ปีรมิาณสงูกวา่
ไอโซโทปอื่นๆ ของคารบ์อนอกีดว้ย โดยกาํหนดใหค้ารบ์อน-12 จาํนวน 1 อะตอมมมีวล 12 หน่วย
มวลอะตอม ดงันัน้ 1 หน่วยมวลอะตอมจงึมคีา่เทา่กบั 1/12 มวลของคารบ์อน-12 จาํนวน 1 อะตอม
หรอืเทา่กบั 1.66x10-24 กรมั คา่ของมวลอะตอมของธาตุจงึเขยีนเป็นความสมัพนัธไ์ดดงัน้ี  

               
ธาตุสว่นใหญ่ในธรรมชาตมิหีลายไอโซโทป และแต่ละไอโซโทปมปีรมิาณมากน้อยต่างกนั มวล
อะตอมของคารบ์อนทีค่าํนวณไดน้ี้เป็นคา่มวลอะตอมทีเ่ฉลีย่ของคารบ์อน ซึง่สอดคลอ้งกบัคา่มวล
อะตอมของธาตุทีป่รากฏอยูใ่นธรรมชาต ิดงันัน้คา่มวลอะตอมของธาตุใดๆ ในตารางธาตุจงึเป็นคา่
มวลอะตอมเฉลีย่ซึง่ขึน้อยูก่บัคา่มวลอะตอมและปรมิาณของแต่ละไอโซโทปทีพ่บอยูใ่นธรรมชาต ิ
ปจัจุบนัน้ีนกัวทิยาศาสตรจ์งึหามวลอะตอมและปรมิาณของไอโซโทปของแต่ละธาตุ โดยใชเ้ครือ่งมอื
เรยีกวา่ แมสสเปกโตรมิเตอร ์ทาํใหไ้ดค้า่ทีแ่น่นอนและมคีวามถกูตอ้งสงู  

                                    
ตวัอยา่งเชน่ การคาํนวณหามวลของ Li  3.01 x 1024 อะตอม จากขอ้มลูต่อไปน้ี  

ไอโซโทป  %ท่ีมีในธรรมชาติ  มวลอะตอม  

 
7.00  6.0200  

 
93.00  7.0100  

                    
การหามวลโมเลกลุของสาร 

 โมเลกุลของธาตุประกอบดว้ยอะตอมของธาตุชนิดเดยีวกนั เชน่ โมเลกุลของก๊าซออกซเิจน
ประกอบดว้ยธาตุออกซเิจน 2 อะตอม สว่นโมเลกุลของสารประกอบทีป่ระกอบดว้ยอะตอมของธาตุ
ต่างชนิดกนัเชน่ โมเลกุลของคารบ์อนไดออกไซดป์ระกอบดว้ยธาตุคารบ์อน 1 อะตอมและธาตุ
ออกซเิจน 2 อะตอม   ในกรณทีีไ่มท่ราบชนิดและจาํนวนอะตอมของธาตุทีเ่ป็นองคป์ระกอบใน
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โมเลกุลของสาร แต่ทราบมวลเป็นกรมัของสาร 1 โมเลกุล จะหามวลโมเลกุลของสารไดจ้าก
ความสมัพนัธด์งัน้ี  
1. ใช้การเปรียบเทียบเช่นเดียวกบัการหามวลอะตอม  

                     

2. คิดจากผลบวกของอะตอมของธาตตุ่าง ๆ ท่ีเป็นองคป์ระกอบใน 1 โมเลกลุของสารนัน้  
มวลโมเลกุล H2O = (2x1) + 16 = 18  
มวลโมเลกุล CuSO4 . 5H2O  =  63.5 + 32 + (4x16) + (5x18) = 249.5  
 

โมล   
โมล (mole)  เป็นหน่วยบอกจาํนวนอนุภาคของสาร ซึง่หมายถงึปรมิาณของสารทีม่จีาํนวนอนุภาค
เทา่กบัจาํนวนอะตอมของคารบ์อน-12   ทีม่มีวล 12 กรมั   เราทราบแลว้วา่คารบ์อน-12 จาํนวน 1 
อะตอม มมีวล 12.00 x 1.66 x 10-24 กรมั  ดงันัน้ เราสามารถคาํนวณหาจาํนวนอะตอมของ
คารบ์อน-12 ทีม่มีวล 12 กรมัได ้ 
คารบ์อน-12 ทีม่มีวล 12 กรมั  ประกอบดว้ย  อะตอมของคารบ์อน 6.024096 x 1023 อะตอม ดงันัน้ 
ธาตุใดๆ ทีม่มีวลเทา่กบัตวัเลขของจาํนวนอะตอมหรอืจาํนวนโมเลกุลในหน่วยของกรมั   จะมจีาํนวน
อุภาคเทา่กบั 6.02 x 1023 อนุภาคเสมอ  เรยีกตวัเลขน้ีวา่ เลขอาโวกาโดร และกาํหนดใหส้ารทีม่ี
จาํนวนอนุภาคเทา่กบัเลขอาโวกาโดร คดิเป็นปรมิาณ 1 โมล ดงันัน้  
สาร 1 โมล  ม ี6.02 x 1023 อนุภาค  
สาร 2 โมล  ม ี2 x 6.02 x 1023 อนุภาค  
สาร 0.5 โมล  ม ี0.5 x 6.02 x 1023 อนุภาค  

            

 
การบอกปรมิาณของสารเป็นโมล จะทาํใหท้ราบจาํนวนอนุภาคของสารนัน้ได ้และสาํหรบัสารในสถา
วะก๊าซจะทาํใหท้ราบจาํนวนปรมิาตรของก๊าซไดด้ว้ย   ปรมิาณของสารในหน่วยโมลมคีวามสมัพนัธ์
กบัปรมิาณอื่นๆดงัน้ี  
1. จาํนวนโมลของสาร  
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 ธาตุใดๆ ทีม่ปีรมิาณ 6.02 x 1023 อะตอมหรอื 1 โมล จะมมีวลเป็นกรมัเทา่กบัมวลอะตอม
ของธาตุนัน้ เชน่ แมกนีเซยีมมมีวลอะตอมเทา่กบั 24.3 ดงันัน้แมกนีเซยีม 1 โมลหรอื 6.02 x 1023 
อะตอมจะมมีวล 24.3 กรมั 
 สารใดๆ 1 โมล หรอื 6.02 x 1023 โมเลกุลจะมมีวลเป็นกรมัเทา่กบัมวลโมเลกุลของสารนัน้ 
เชน่ คลอรนีมมีวลโมเลกุลเทา่กบั 71   ดงันัน้คลอรนี 1 โมล หรอื 6.02 x 1023 โมเลกุล   จะมมีวล 
32 กรมั  

2. ปริมาตรต่อโมลของกา๊ซ  
 ปรมิาตรของก๊าซเปลีย่นแปลงตามอุณหภมูแิละความดนั การบอกปรมิาตรของก๊าซจงึตอ้ง
ระบุอุณหภมูแิละความดนัไวด้ว้ย นกัวทิยาศาสตรก์าํหนดใหอุ้ณหภมู ิ0 องศาเซลเซยีส และความ
ดนั 1 บรรยากาศเป็นภาวะมาตรฐาน (Standard Temperature and Pressure) และเรยีกยอ่วา่ STP 
เชน่  ก๊าซออกซเิจน 32 กรมั (ปรมิาณ 1 โมล) มปีรมิาตรเทา่กบั 22.4 ลกูบาศกเ์ดซเิมตรที ่STP 
หรอืกล่าวอกีนยัหน่ึงวา่  ปรมิาตรต่อโมลของก๊าซออกซเิจนมคีา่ 22.4 ลกูบาศกเ์ดซเิมตรที ่STP  
 คาํวา่ “อนุภาค”  หมายถงึ  อะตอม  โมเลกุล  และไอออน  หรอื อาจเป็นอเิลก็ตรอนกไ็ด ้                         
อะตอม  :  อนุภาคทีเ่ลก็ทีส่ดุของธาตุทีส่ามารถทาํปฏกิริยิาเคมไีดป้ระกอบดว้ย 
1. สว่นทีเ่ป็นแกนกลาง (nucleus) ไดแ้ก่ โปรตอน (proton) + นิวตรอน (neutron) 
2. สว่นบรเิวณรอบนอกของนิวเคลยีส ไดแ้ก่ อเิลก็ตรอน (electron) 
เลขอะตอม (atomic number) สญัลกัษณ์ "Z" แสดงจาํนวนโปรตอนภายในนิวเคลยีส 
เลขมวล (mass number) สญัลกัษณ์ "A" แสดงผลบวกของจาํนวนโปรตอนกบันิวตรอน 
         A = Z + N       เมื่อ N   เป็นจาํนวนนิวตรอน 

การเขียนสญัลกัษณ์ธาต ุ       

โมเลกลุ : หน่วยโครงสรา้งทีเ่ลก็ทีส่ดุของธาตุหรอืสารประกอบทีส่ามารถอยูไ่ดโ้ดยอสิระและยงัคงมี
สมบตัขิองธาตุหรอืสารประกอบนัน้ๆ โดยสมบรูณ์ เชน่ H2, O2, N2, P4, S8, HCl, CO, HF, H2CO3 
ไอออน (Ion) : อะตอมหรอืกลุ่มอะตอมทีม่ปีระจุ 
 -  ไอออนลบ (Negative Ion หรอื Anion) เชน่ F-, Cl-, O2- เกดิจากอะตอมทีเ่ป็นกลางรบัอเิลก็ตรอน
เพิม่มาอกี ทาํใหม้จีาํนวนอเิลก็ตรอน(ประจ -◌ ุ)  มากกวา่จาํนวนโปรตอน (ประจุ +) 
 -  ไอออนบวก (Positive Ion หรอื Cation) เชน่ Na+, Ca2+  เกดิจากอะตอมทีเ่ป็นกลางให้
อเิลก็ตรอนแกอ่ะตอมอื่น ทาํใหม้จีาํนวนอเิลก็ตรอน (ประจุ - ) น้อยกวา่จาํนวนโปรตอน (ประจุ +) 
 -  ไอออนทีเ่ป็นกลุ่มของอะตอมทีม่ปีระจุ เชน่ SO2-

4, CN-, NO-
3, CO2-

3, NH+
4, PO3-

4 
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แผนการสอน 
สปัดาหท่ี์  3                                                                                                       วิชา หลกัเคมี 1 
เวลา  3  คาบ     หน่วยท่ี 1  เร่ืองโครงสร้างอะตอมและตารางธาต(ุต่อ)   รหสัวิชา 13-020-102 

แนวคิด    
วชิาเคมจีาํแนกไดห้ลายสาขา เชน่ เคมอีนินทรยี ์ เคมอีนิทรยี ์ เคมวีเิคราะห ์เคมฟิีสกิส ์ 

และชวีเคม ีสารเคมมีสีมบตัเิฉพาะตวั จาํแนกโดยใชส้มบตัขิองสาร เชน่ ใชส้ถานะ เน้ือสาร เป็น
เกณฑ ์ สารเคมปีระเภทธาตุจาํแนกไดเ้ป็นโลหะ อโลหะ และกึง่โลหะ  สสารมสีมบตัแิตกต่างกนัทัง้
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ทางกายภาพและทางเคม ี  อะตอมเป็นหน่วยทีเ่ลก็ทีส่ดุของธาตุทีไ่มส่ามารถอยูต่ามลาํพงัได ้ 
อะตอมจะรวมกนัเป็นโมเลกุล  โครงสรา้งของอะตอมประกอบดว้ย โปรตอนและนิวตรอนรวมกนัเป็น
นิวเคลยีส  มอีเิลก็ตรอนเคลื่อนทีร่อบนิวเคลยีส   ซึง่โปรตอนมปีระจุไฟฟ้าเป็นบวก อเิลก็ตรอนเป็น
ลบ  และนิวตรอนเป็นกลางทางไฟฟ้า  มเีลขอะตอมบอกบอกจาํนวนโปรตอนซึง่เป็นคา่เฉพาะของ
ธาตุแต่ละชนิด   และสามารถหาจาํนวนนิวตรอนไดจ้ากเลขมวล  การจดัเรยีงตวัของอเิลก็ตรอน
ภายในอะตอม  ปรมิาณสารสมัพนัธ ์ การจดัธาตุในตารางและสมบตัขิองธาตุ 

  

จดุประสงคก์ารเรียน 
 1.  เขยีนแผนผงัมโนทศัน์ของการจาํแนกสาขาวชิาเคม ี การจาํแนกสสาร  สมบตัขิองสาร   
 2.  บอกความแตกต่างของการเปลีย่นแปลงทางเคมแีละทางกายภาพ 
 3.  บอกความหมายและโครงสรา้งของอะตอม เลขอะตอมและเลขมวล   

4.  อธบิายการจดัเรยีงตวัของอเิลก็ตรอนภายในอะตอม 
5.  คาํนวณปรมิาณสารสมัพนัธร์ะหวา่งหน่วยของอนุภาค มวล และปรมิาตร 
6.  อธบิายสมบตัขิองธาตุตามตารางธาตุ 

เน้ือหา    
1.  การจาํแนกสาร 
2.  โครงสรา้งของอะตอม  
3.  การจดัเรยีงตวัของอเิลก็ตรอนภายในอะตอม 
4.  ปรมิาณสารสมัพนัธ ์
5.  ตารางธาตุ 
6.  สมบตัขิองธาตุตามตารางธาตุ 

พฤติกรรม/สาระท่ีมุ่งเน้น 
 1.  พฒันาทกัษะการเรยีนรูด้า้น การอา่น คดิวเิคราะห ์เขยีน 
          2.  สงัเคราะหค์วามรูเ้กีย่วกบัสมบตัขิองสาร จาํแนกประเภทสาร ดว้ยแผนภมูมิโนทศัน์  
 3.  กาํหนดความตอ้งการทีจ่ะศกึษาเกีย่วกบัโครงสรา้งของอะตอม ความหมายของเลข
อะตอมและเลขมวล   การจดัเรยีงตวัของอเิลก็ตรอนภายในอะตอม  ปรมิาณสารสมัพนัธ ์สมบตัขิอง
ธาตุตามตารางธาตุโดยใชส้ญัญาการเรยีนชว่ยกาํกบัตนเอง 

4.  วางแผนการเรยีนรู ้ปฏบิตัติามแผน และถ่ายทอดความรูใ้หเ้พือ่นได ้
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขัน้ท่ี 4  ถ่ายทอดความรู้  ใชเ้วลาประมาณ 100 นาท ี
 1.  ผูเ้รยีนเขา้กลุ่มเดมิ (กลุ่มบา้น) เพือ่รายงานผลการศกึษาคน้ควา้เฉพาะเรือ่งทีต่นศกึษา
ใหเ้พือ่นฟงั  แต่ละคนสลบักนัแลกเปลีย่นความรูจ้นครบทัง้  6  เรือ่ง   
 2.  เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมาแสดงผลการเรยีนรูห้น้าชัน้เรยีนเรือ่งละ 1 คน เพือ่แลกเปลีย่น
ความรูค้วามเขา้ใจ และใหผู้เ้รยีนฝึกการแสดงออก 
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 3.  ผูเ้รยีนในกลุ่มชว่ยกนัตอบคาํถามในใบงานที ่1  สุม่ผูเ้รยีนตอบคาํถาม เพือ่ตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง   
  

ขัน้ท่ี  5   สะท้อนความคิด  ใชเ้วลาประมาณ 50 นาท ี
 4.  ผูเ้รยีนแสดงความคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอนในครัง้น้ี และบอกจุดแขง็ จุดอ่อนที่
ฝึกการเรยีนรูแ้บบนําตนเอง  
ขัน้ท่ี  6  ประเมินการเรียนรู้ 
 5.  ประเมนิผลการปฏบิตัติามใบสญัญาการเรยีน  ผูเ้รยีนประเมนิผลการเรยีนรูใ้นใบสญัญา
การเรยีนและมอบหลกัฐานการเรยีนรูเ้พือ่ผูส้อนใชป้ระกอบการประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  
จากนัน้จะสง่คนืใหผู้เ้รยีนเกบ็รวบรวมในแฟ้มสะสมผลงานของตน  

6.  ทดสอบความรูท้ีเ่รยีน หน่วยการเรยีนที ่1  เป็นรายบุคคล  
 

ส่ือการเรียนการสอน 
ใบความรูท้ี ่ 1.1 – 1.6 

 ใบงานที ่ 1     
 ใบทดสอบยอ่ย หน่วยการเรยีนที ่1  
 

การวดัและการประเมินผล 
 1.  ประเมนิจากใบงานที ่1    
 2.  บนัทกึสญัญาการเรยีนฉบบัที ่1    
          3.  ผลการทดสอบยอ่ย หน่วยการเรยีนที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานท่ี  1 
 

1. อนุภาคมลูฐานของอะตอม ไดแ้ก่ อะไรบา้ง  อะตอมมโีครงสรา้งอยา่งไร 
2. ธาตุ X  และ  Y  มเีลขอะตอมเทา่กบั  20  และ  70  ตามลาํดบั  ธาตุ X  และ  Y  จะมี

โครงสรา้งการจดัเรยีงตวัของอเิลก็ตรอนเป็นอยา่งไร  และอยูห่มูใ่ด  คาบใด ในตารางธาตุ 
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3. จงอธบิายความแตกต่างของโลหะกบัอโลหะ  และแนวโน้มความเป็นโลหะของธาตุในตาราง
ธาตุ 

 4.  จงหามวลโมเลกุลของ  Na2CO3  ,     (NH4)2SO4    
      5.  แก๊สคลอรนี  2  โมล  จะมกีีโ่มเลกุล  หนกักีก่รมั  และคดิเป็นปรมิาตรกีล่ติรที ่STP  
     6.  ซือ้น้ําตาลทราย (C12H22O11) มา 1  กโิลกรมั  จะไดน้ํ้าตาลทรายกีโ่มล         

 
 
 
 
 

ใบทดสอบย่อย  
หน่วยท่ี 1  โครงสร้างอะตอมและธาตใุนตารางธาต ุ (10 คะแนน) 

 
1.  ธาตุ  A  มสีญัลกัษณ์นิวเคลยีร ์เป็น    82

40 A   จงตอบคาํถามต่อไปน้ี 
     1.1  ธาตุ  A  มจีาํนวนโปรตอน  อเิลก็ตรอน  และ นิวตรอน อยา่งไรเทา่ไร   (1 คะแนน) 
     1.2  ธาตุ  A  เป็นธาตุหมูใ่ด  คาบใด ในตารางธาตุ  เป็นโลหะ หรอื อโลหะ การนําไฟฟ้าเป็น 
           อยา่งไร   (3 คะแนน) 
2.  ธาตุหมู ่1  มสีมบตัแิตกต่างจากธาตุหมู ่7  อยา่งไร  จงอธบิายในดา้น วาเลนซอ์เิลก็ตรอน ความ 
     เป็นโลหะ  การนําไฟฟ้า  จุดเดอืด จุดหลอมเหลว  (4 คะแนน) 
3.  จงคาํนวณหามวลของก๊าซ SO2  44.8  ลติร ท ีSTP  จะคดิเป็นกีโ่มล   และหนกักีก่รมั  
    (2 คะแนน) 
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ประวติัย่อผูวิ้จยั 
 
ประวติัส่วนตวั 
  

 ชื่อ – ชื่อสกุล               นางนดัดา  องัสโุวทยั 
 วนัเดอืนปีเกดิ               4  สงิหาคม  2498 
 สถานทีเ่กดิ                  กรงุเทพมหานคร 
 สถานทีอ่ยูป่จัจุบนั          209  หมู ่2  ซอยพฒันาสขุ  ถนนเทพารกัษ์  ตําบลเทพารกัษ์   
                                           อาํเภอเมอืง  จงัหวดัสมทุรปราการ  10270 
 ตําแหน่งหน้าทีป่จัจุบนั     อาจารย ์ ระดบั 7 
 สถานทีท่าํงานปจัจุบนั     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ   
                                           คณะวทิยาสาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ถนนนางลิน้จี ่  
                                           อาํเภอสาทร  กรงุเทพฯ  10120 
   
ประวติัการศึกษา 
  

 พ.ศ.  2517              มธัยมศกึษาตอนปลาย สาขาวทิยาศาสตร ์  
                                          โรงเรยีนสตรศีรสีรุโิยทยั 
 พ.ศ.  2521                  ศกึษาศาสตรบณัฑติ (กศ.บ.) วชิา เคม ี– คณติศาสตร ์
                                          มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั 
 พ.ศ.  2528                  ครศุาตรมหาบณัฑติ (การศกึษาวทิยาศาสตร)์   
    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 พ.ศ.  2550                  การศกึษาดุษฎบีณัฑติ (กศ.ด.) สาขาวทิยาศาสตรศกึษา 
                                           มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 
 

 
 


	ปก
	บทคัดย่อ
	บทที่  1
	บทที่  2
	บทที่  3
	บทที่  4
	บทที่  5
	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้วิจัย

