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จนิดารตัน์  แกว้พกุิล.  (2554).  การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคม ีและความสามารถดา้น

การคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรู้ 

โดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ และการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้.  

ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การมธัยมศกึษา).  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั     

ศรนีครนิทรวโิรฒ. คณะกรรมการควบคุม: รองศาสตราจารย ์ดร.ชุตมิา  วฒันะครี,ี 

อาจารย ์ดร.ราชนัย ์ บุญธมิา. 
  

 การวจิยัครัง้น้ี มจีดุมุง่หมายเพื่อศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคม ีและความสามารถ

ดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้

การเปลีย่นแปลงแนวความคดิและการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ 

 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6 แผนการเรยีน

วทิยาศาสตร ์ – คณติศาสตร ์ภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 2553 โรงเรยีนสนัตริาษฎรว์ทิยาลยั 

กรงุเทพมหานคร จาํนวน 97 คน ไดม้าจากวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง แลว้นํากลุ่มทีเ่ลอืกมาสุ่มอยา่ง

งา่ย โดยวธิกีารจบัฉลากเพือ่กาํหนดเป็นกลุ่มทดลองที ่1 จาํนวน 48 คน ไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดย

ใชก้ารเปลีย่นแปล งแนวความคดิ  และกลุ่มทดลองที ่ 2 จาํนวน 49 คน ไดร้บัการจดัการเรยีนรู้

แบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้ ใชเ้วลาในการทดลอง  20 คาบๆ ละ 50 นาท ีแบบแผนการทดลอง

ประยกุตต์ามแบบแผนการวจิยัแบบ  Randomized Control Group Pretest-Posttest Design     

การวเิคราะหข์อ้มลูใชว้ธิกีารทางสถติ ิ t – test แบบ Dependent Samples และ t – test แบบ

Independent Samples ในรปู Difference Score 

 ผลการวจิยัสรปุได ้ดงัน้ี 

 1. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยการใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิมผีลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนวชิาเคมหีลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 2. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้ มผีลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนวชิาเคมหีลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 3. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิกบันกัเรยีนที่

ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมไีมแ่ตกต่างกนั 

 4. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิมคีวามสามารถ

ดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 5. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้ มคีวามสามารถดา้นการ

คดิอยา่งมวีจิารณญาณหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 6. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิกบันกัเรยีนที่

ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้ มคีวามสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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 The purpose of this research was to study  the achievements in Chemistry and the 
Critical thinking of Mathayomsuksa VI students by using the 7E Learning Cycle Model and 
Conceptual Change Strategies. 
 The sample of this research were 97 students in the six years of the certificate of 
vocational education in semester 2, Academic year 2010, in Santiratwittayalai school, 
Bangkok. Purposive Sampling techniques and Simple Random Sampling techniques were 
used to select 47 chlidren in the first experimental group, teaching by using Conceptual 
Change Strategies and 49 chlidren in the second experimental group, teaching by using the 
7E Learning Cycle Model. Both groups were conducted a researcher for 20 periods. The 
research design is adapted by randomized control group pretest-posttest design. The t-test 
for dependent Samples and t-test for Independent Samples form the Difference Score. 
 
 The findings were as follow : 
 1. The students through the use of Conceptual Change Strategies. Achievement in 
chemistry after completion by the students were significantly higher than before taught at 
the .01 level. 
 2. The students through the use of the 7E Learning Cycle Model. Achievement in 
chemistry after completion by the students were significantly higher than before learning 
taught at the .01 level. 
 3. The students through the use of the 7E Learning Cycle Model and the students 
through the use of the Conceptual Change Strategies did not show any difference in 
achievement in chemistry. 
 4. The students through the use of Conceptual Change Strategies. Critical thinking 
after completion by the students were significantly higher than before learning taught at the 
.01 level. 
 5. The students through the use of the 7E Learning Cycle Model. Critical thinking 
after completion by the students were significantly higher than before learning taught at the 
.01 level. 
 6. The students through the use of the 7E Learning Cycle Model and the students 
through the use of the Conceptual Change Strategies did not show some difference in 
critical thinking. 
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     ประกาศคณูุปการ  
 

 

 ปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ ไดด้ว้ยด ีดว้ยความกรณุาและความอนุเคราะหอ์ยา่งดยีิง่ จาก            

รองศาสตราจารย์  ดร.ชุตมิา วฒันะครี ีประธานควบคุมปรญิญา นิพนธ์ อาจารย ์ดร .ราชนัย ์บุญธมิา 

กรรมการควบคมุปรญิญานิพนธ ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ทนง  อคัรธรีานนท์   ผูช่้วยศาสตราจารย์  

สนธยา ศรบีางพล ี และอาจารยเ์สกสรรค์  กะชามาศ ทีไ่ดเ้สยีสละเวลาอนัมคีา่ในการใหค้าํปรกึษา 

คาํแนะนําในการวจิยัทุกขัน้ตอนจน สาํเรจ็ลุล่วงดว้ยดี  รวมทัง้ทาํใหผู้ว้จิยัไดร้บัประสบการณ์ในการ

ทาํงานวจิยัและรูถ้งึคณุคา่ของงานวจิยัทีจ่ะนําไปใชใ้นการพฒันาการจดัการเรยีนรู ้ตลอดจนนําไปใช้

ในการพฒันาคณุภาพการศกึษาในว งการศกึษา ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ถงึความกรณุาและขอกราบ

ขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคณุ ดร.สนอง  ทองปาน  และ รองศาสตราจารย์ตรเูนตร  อชัชสวสัดิ ์ ใน

ฐานะกรรมการแต่งตัง้เพิม่เตมิในการสอบปรญิญานิพนธ ์ทีไ่ดใ้หข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิทีเ่ป็น

ประโยชน์อยา่งยิง่ ทาํใหป้รญิญานิพนธฉ์บบัน้ีสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 

 ขอกราบขอบพระคณุผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ท่าน คอื ครขูวญัตา ปฏเิวธวทิรู ครมูาลนีิ อมรศกัดิ ์

และครศูริริตัน์  วงศศ์ริ ิ ทีไ่ดก้รณุาตรวจสอบและใหข้อ้คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ  แกไ้ข 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทาํวจิยัค รัง้น้ีเป็นอยา่งด ีรวมไปถงึคณาจารยทุ์กท่านทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาท

ความรูแ้ก่ผูว้จิยัในการศกึษาตามหลกัสตูรสาขาวชิาการ มธัยมศกึษา อนัเป็นพืน้ฐานสาํคญัในการ

ศกึษาวจิยัครัง้น้ี 

 ขอกราบขอบพระคณุ ท่านผูอ้าํนวยการ ณฐักจิ บวัขม  คณะครู  และขอขอบใจนกัเรยีน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษา ปีที ่6 ภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 2553 โรงเรยีน สนัตริาษฎรว์ทิยาลยั ทีใ่ห้

ความรว่มมอืเป็นอยา่งดใีนการทาํกจิกรรมต่างๆ ในการทดลองเพือ่เกบ็ขอ้มลูในการวจิยัในครัง้น้ี 

 ขอกราบขอบพระคณุ ท่านผูอ้าํนวยการ คณะคร ูและนกัเรยีนโรงเรยีนเบญจมราชาลยั    

ในพระบรมราชปูถมัภ ์ทีใ่หค้วามรว่มมอืในการทดลองใชเ้ครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้น้ี 

 ขอกราบขอบพระคณุ บดิา มารดา  และครอบครวั  ทีใ่หก้ําลงัใจ กําลงัทรพัย ์และความ

หว่งใย ตลอดจนญาตมิติร เพือ่นรว่มงาน และเพือ่นๆ สาขาวชิาการมธัยมศกึษา กลุม่การสอน
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บทท่ี 1  

บทนํา 

 

ภมิูหลงั 

 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีคีวามสาํคญัอยา่งยิง่ในการดาํรงชวีติของมนุษย ์เพราะเป็น

ปจัจยัสาํคญัและเป็นพืน้ฐานในการพฒันาประเทศ (รุง่ แกว้แดง. 2544: 1) การจดัการเรยีนการสอน

วทิยาศาสตรใ์นปจัจบุนัมุง่เน้นใหน้กัเรยีนคน้พบความรูใ้หมด่ว้ยตนเองมากทีส่ดุ โดยการจดักจิกรรม

การเ รยีนการสอนทีเ่น้นกระบวนการที่ นกัเรยีนเป็นผูค้ดิลงมอืปฏบิตัดิว้ย กจิกรรมทีห่ลากหลาย  

(กรมวชิาการ . 2544: 37) พระราชบญัญตักิารศกึษา  พทุธศกัราช 2542 ไดก้ําหนดเกีย่วกบัการจดั

การศกึษาไวใ้นหมวด 4 มาตรา 6 วา่ การจดัการศกึษาตอ้งเป็นไปเพือ่พฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ี่

สมบรูณ์ ทัง้รา่งกาย จติใจ สตปิญัญา ความรูแ้ละคณุธรรม มจีรยิธรรม และวฒันธรรมในการดาํรงชวีติ 

สามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสขุ และในมาตรา 22 ไดก้ําหนดว่าการจดัการศกึษาตอ้งยดึ

หลกัว่า นกัเรยีนทุกคนมคีวามสามารถในการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได ้และถอืว่านกัเรยีนสาํคญัทีส่ดุ 

กระบวน การจดัการศกึษาตอ้งสง่เสรมิให้ นกัเรยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ศกัยภาพ 

(กรมวชิาการ. 2545: 69)  
 นอกจากน้ีการกาํหนดมาตรฐานเพือ่การประเมนิคณุภาพการศกึษา ในมาตรฐานที ่ 4 ได้

ระบุวา่ “นักเรยีนตอ้งสามารถคดิวเิคราะห ์คดิสงัเคราะห ์คดิอยา่งมวีจิารณญาณ คดิสรา้งสรรค ์คดิ

ไตรต่รอง และมวีสิยัทศัน์” (สาํนกังานรบัรองและประเมนิคณุภาพการศกึษา . 2547: 5) ซึง่หน่วยงาน

ตอ้งดาํ เนินการพฒันาให้ นกัเรยีนมคีณุลกัษณะดงักลา่วขา้งตน้ คอื สถานศกึษา และผูท้ีม่บีทบาท

สาํคญัในการจดักจิกรรมใหบ้รรลเุป้าหมายได ้คอื คร ูครตูอ้งจดักระบวนการเรยีนรูท้ีมุ่ง่เน้นการฝึก

ทกัษะกระบวนการคดิ การจั ดการเผชญิปญัหา จดักจิกรรมให้ นกัเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์

จรงิ ฝึกการปฏบิตัใิหท้าํได ้คดิเป็น แกป้ญัหาเป็น การคดิเป็น เป็นสิง่ทีม่อียูใ่นตวัมนุษยทุ์กคนจงึถอื

วา่ ครผููส้อนเป็นบุคคลสาํคญัทีม่บีทบาทในการจดัก ารเรยีนการสอนใหเ้กดิคณุภาพต่อ นกัเรยีนใหม้ี

คณุลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามมาตรฐานการศกึษาด้ านผูเ้รยีน ครจูงึจาํเป็นตอ้งเรง่พฒันาคณุภาพ

การจดัการเรยีนการสอนใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงของโลกยคุใหมใ่นกระบวนการจดัการเรยีนการ

สอนของครนูัน้ ถอืเป็นตวัแปรหลกัทีท่าํใหเ้กดิประสทิธภิาพและความสาํเรจ็ตามจดุหมาย จงึมคีวาม

จาํเป็นอยา่งยิง่ทีค่รผููส้อนจะตอ้งจดั กจิกรรมกา รเรยีนรูท้ีเ่น้นให้ นกัเรยีน ไดฝึ้กการคดิอยา่งมี

วจิารณญาณ ซึง่เป็นการคดิทีจ่าํเป็นในการดาํเนินชวีติอยา่งมาก เพราะเป็นการคดิทีท่า้ทาย

สมมตฐิาน และหลกัเหตุผลทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจหรอืทา้ทายในการหาขอ้สรปุเกีย่วกบัเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง 

ดงันัน้จงึทาํใหเ้กดิการคดิอยา่งรอบค อบ ครบถว้น ครอบคลมุกวา่การสรปุหรอืตดัสนิใจโดยไมไ่ดใ้ช้

วจิารณญาณ เมื่อมกีารพจิารณาอยา่งครบถว้นแลว้ กส็ามารถทีจ่ะแน่ใจไดว้่าสิง่ทีต่ดัสนิใจนัน้ เป็นสิ่ง

ทีด่กีวา่เดมิ  การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ จงึนํามาซึง่การพฒันาทัง้ในระดบัปจัเจก ระดบัสงัคม และ

ประเทศชาต ิ(จรีนนัท ์วชัรกุล. 2546: 2) 
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 การพฒันาการคดิของ นกัเรยีน เป็นเป้าหมายทีส่าํคญัทีส่ดุยิง่ของการจดัการศกึษาและ

สามารถพฒันาไดโ้ดยการสอน แต่การส อนทกัษะการคดิประสบปญัหาดา้นต่าง ๆ ครใูนโรงเรยีน

สว่นมากยงัใชว้ธิกีารท่องจาํ ซึง่เป็นวธิแีบบเก่าทีค่รคูุน้เคยจนเกดิความเคยชนิ และคดิวา่เป็นวธิทีีม่ ี

ประสทิธภิาพ การสอนแบบเก่าทาํใหน้กัเรยีนไมส่ามารถแกป้ญัหาได ้ (ไพโรจน์ กลิน่กุหลาบ . 2542: 

144) หากครขูาดความรูค้วามสามารถยอ่มก่อใหเ้กดิผลเสยีต่อการจดัการเรยีนรู ้ครจูงึตอ้งรูจ้กั

พฒันางานการสอนของตนเอง โดยเฉพาะในเรือ่งของการพฒันาทกัษะความ คดิ (เมธาว ีโกยทา . 

2546: 12-13) โดยเฉพาะความสามารถในการคดิระดบัสงูนัน้มคีวามสาํคญัอยา่งยิง่ซึง่จะช่วยเพิม่ขดี

ความสามารถในการพฒันาเศรษฐกจิและความสามารถในการแขง่ขนักบัต่างประเทศแต่จากการ

ประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในระดบันานาชาตขิองสมาคมนานาชาตเิพือ่ประเมนิผล การศกึษา 

(International Association for Assessment in Education: IEA) ทีเ่รยีกวา่ TIMSS-1999 ซึง่มี

ประเทศเขา้รว่มทัง้หมด 38 ประเทศ พบวา่ประเทศไทยมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรอ์ยูใ่น

ระดบัปานกลาง และอยูใ่นลาํดบัที ่ 24 (สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี . 2545: 

23) จากผลการประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในระดบันานาชาตแิสดงใหเ้หน็วา่ขดีความสามารถ

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศไทยในการแขง่ขนักบัต่างประเทศยงัไมส่งูพอทีจ่ะ

แขง่ขนักบัประเทศอื่นๆ เช่น สงิคโปร ์ญีปุ่่ น หรอืประเทศในแถบยโุรปได ้ (พฤกษ์ โปรง่สาํโรง .  

2549: 3) การจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องประเทศยงัเป็นปญัหาทีต่อ้งไดร้บัการแกไ้ข 

 สาํหรบัวชิาวทิยาศาสตร ์ซึง่เป็นกลุม่สาระการเรยีนรูห้ลกัในโครงสรา้งหลกัสตูรการศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน ไดม้กีารกาํหนดเป้าหม ายของการจดัการเรี ยนการสอน ให้ นกัเรยีนสามารถพฒันาการ

คดิของตน ทัง้การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ และการคดิแกป้ญัหา นอกเหนือไปจากการจดักจิกรรม     

เพือ่ทาํใหน้กัเรยีนเกดิความเขา้ใจกฎ หลกัการ และทฤษฎทีางวทิยาศาสตร์  (กรมวชิาการ . 2546: 4) 

ดงันัน้กระบวนการจดัการเรยีนรูจ้งึเป็นปจัจยัสาํคญัทีช่่วยพฒันาสตปิญัญาและความคดิของนกัเรยีน 

การเลอืกกจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมหรอืจดัประสบการณ์ต่างๆ ทีด่ใีหก้บันกัเรยีน เน้นให้

นกัเรยีนไดฝึ้กคดิและแกป้ญัหาดว้ยตนเองหรอืใหน้กัเรยีนไดเ้สาะแสวงหา คน้ควา้ และสรปุสรา้งองค์

ความรูด้ว้ยตนเองจะสามารถพฒันาสตปิญัญาและความคดิของนกัเรยีนไดเ้ป็นอยา่งด ีซึง่การจดัการ

เรยีนการสอนวทิยาศาสตรต์อ้งเน้นนกั เรยีนเป็นสาํคญั โดยจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีใ่หน้กัเรยีน      

คดิเป็น ทาํเป็น และแกป้ญัหาเป็น (สาํนกังานคณะ กรรมการการศกึษาแหง่ชาติ . 2540 : 1) 

แนวความคดิดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎกีลุ่มสรา้งสรรคค์วามรู้ ทีน่กัเรยีนตอ้งสรา้งความรู้

ดว้ยตนเองโดยใชก้ระบวนการสบืคน้ เสาะหา สาํรวจตรวจสอบและคน้ควา้ดว้ยวธิกีารต่างๆ จนทาํ

ใหน้กัเรยีนเกดิความเขา้ใจและเกดิการรบัรูค้วามรูน้ัน้อยา่งมคีวามหมาย ผูเ้รยีนเป็นผูส้รา้งความรู้  

แนวความคดิใหมใ่หเ้กดิขึน้ โดยใชค้วามรูเ้ดมิทีม่อียูก่่อนแลว้เสมอ (Hewson; & Hewson. 1988: 

597-598) ดงันัน้การเรยีนรู้ จงึเป็นการเปลีย่นแปลงแนวความคดิหรอืการสรา้งความรูใ้หม่  (ไพฑรูย์  

สุขศรงีาม. 2545: 1; อา้งองิจาก Duschl. 1991) ทฤษฎกีารเรยีนรูข้องกลุม่สรา้งสรรคค์วามรูม้คีวามเชือ่

วา่ในการเรยีนรู ้ผูเ้รยีนจะใชก้รอบความคดิเดมิทีม่อียูแ่ลว้เป็นเครือ่งชีนํ้าและทาํใหเ้กดิความรูอ้ยา่งมี
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ความหมาย และตอ้งอาศยัแนวความคดิและความรูเ้ดมิทีม่อียูก่่อนไปปฏสิมั พนัธก์บัมวล

ประสบการณ์ทีไ่ดร้บั แลว้นกัเรยีนเป็นผูส้รา้งความรูใ้หมด่ว้ยตนเอง (Hewson; & Hewson. 1988: 

597-598) ในการเรยีนรู้ นกัเรยีนเป็นผูเ้ลอืก และจดัเรยีงขอ้ สนเทศทีเ่ขาไดร้บัและสรา้งความหมาย

ใหมจ่ากขอ้สนเทศเหลา่นัน้ โดยอาศยัความรูเ้ดมิทีม่อียูก่่อนแลว้ เช่น มโนมตแิละยทุ ธวธิใีนการจดั

กระทาํขอ้สนเทศ บทบาทสาํคญัในการปรงุแต่งการเรยีนรู ้ (Garnett; & Treagust. 1992: 1080) 

ดงันัน้ นกัเรยีนแต่ละคน สรา้งความรูข้ ึน้ดว้ยตนเอง โดยอาศยัแนวความคดิเดมิหรอืความรูท้ีไ่ดจ้าก

การศกึษาเลา่เรยีน  เมือ่ได้ รบัประสบการณ์อยา่งเดยีวกนั  นกัเรยีนแต่ ละคนสรา้งแนวความคดิที่

แตกต่างกนัออกไป  นกัเรยีนจงึนําแนวความคดิน้ีมาบรูณาการเป็นสว่นหน่ึงของโครงสรา้งความรู้

สาํหรบัใชใ้นการทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัเรือ่งราวต่างๆ ทางธรรมชาต ิตามทศันะของตนเอง  

 การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้ เริม่ตน้จากการทบทวนความรูเ้ดมิ

ของนกัเรยีน เพือ่ใหค้รนูัน้สามารถคน้พบจดุทีจ่ะกระตุน้ใหน้กัเรยีนเกดิปญัหาและดาํเนินการคน้หา

คาํตอบดว้ยตนเอง แ ลว้อธบิายและสรปุผลโดยใชศ้พัทท์างวทิยาศาสตร ์ขัน้ต่อไปคอืนกัเรยีน

ประยกุตใ์ชค้วามรูไ้ปสูส่ถานการณ์ใหม ่แลว้มกีารประเมนิผลก ารเรยีนรูข้องนกัเรยีน และสดุทา้ยคอื

ขยายความคดิรวบยอดไปสูเ่รือ่งอื่นๆ (Eisenkraft. 2003: 57 – 59) การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชว้ฏัจกัร

การเรยีนรู ้7 ขัน้ จงึสง่เสรมิใหน้กัเรยีนไดม้โีอกาสในการพฒันาความคดิในระดบัสงู  

 จากหลกัการและเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยั จงึสนใจทีจ่ะ ใชก้ารจดัการเรยีนรูโ้ดยการ

เปลีย่นแปลงแนวความคดิ และ การจดัการเรยีนรูแ้บบ วฏัจกัรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้ ในการพฒันา

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน วชิาเคมีและความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ของนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่ 6 เรือ่ง เคมอีนิทรยี ์เพื่อนําผลการวจิยัทีไ่ด้ ไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการ

จดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาผูเ้รยีนใหม้ปีระสทิธภิาพต่อไป 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 1. เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์ทางการเรยีนวชิาเคมี ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนกัเรยีน

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ  

 2. เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์ ทางการเรยีนวชิาเคมี ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ของนกัเรยีน

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ 

 3. เพือ่ เปรยีบเทยีบ ผลสมัฤทธิ ์ทางการเรยีนวชิาเคมขีองนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6 

ระหวา่งกลุม่ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ และการจดัการเรยีนรู้

แบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ 

 4. เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณก่อน เรยีนและหลงัเรยีน

ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ  

 5. เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณก่อน เรยีนและหลงัเรยีน

ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ 
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 6. เพือ่ เปรยีบเทยีบความสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่ 6 ระหวา่งกลุม่ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนว ความคดิ และ

การจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ 

 

ความสาํคญัของการวิจยั 

 1. ไดพ้ฒันาแผนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้น ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั เรือ่ง เคมอีนิทรยี ์ โดยใชก้าร

เปลีย่นแปลงแนว ความคดิ และการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้ ที่มปีระสทิธภิาพ

สอดคลอ้งกบัความสนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคลของนกัเรยีน 

 2. ไดแ้นวทางในการ จดัการเรยีนรู้ โดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนว ความคดิ และ การจดัการ

เรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ เพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน วชิาเคมีและความสามารถใน

การคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการ วจิยัในครัง้น้ี  เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  6  แผนการเรยีน

วทิยาศาสตร ์ – คณติศาสตร ์ โรงเรยีนสนัตริาษฎรว์ทิยาลยั   กรงุเทพมหานคร   ภาคเรยีนที่  2             

ปีการศกึษา 2553  จาํนวน 3 หอ้งเรยีน มนีกัเรยีนทัง้หมด 150 คน 

 2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ช้ ในการวจิยัในครัง้น้ี  เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  6 แผนการเรยีน

วทิยาศาสตร ์ – คณติศาสตร ์ โรงเรยี นสนัตริาษฎรว์ทิยาลยั  กรงุเทพมหานคร  ภาคเรยีนที่  2             

ปีการศกึษา 2553 จาํนวน 2 หอ้งเรยีน  มนีกัเรยีนทัง้หมด 96 คน ซึง่ไดม้าจากวธิกีารเลอืกแบบ

เจาะจง (Purposive sampling) แลว้นํากลุ่มทีเ่ลอืกมาสุ่มอยา่งงา่ย (Simple Random Sampling) 

โดยวธิกีารจบัฉลากเพื่อกําหนดเป็นกลุ่มทดลองที ่1 และกลุ่มทดลองที ่2 คอื  

 กลุ่มทดลองที ่1  จาํนวน 47 คน ไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ 

 กลุ่มทดลองที ่2  จาํนวน 49 คน ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ 

 3. ระยะเวลาในการวิจยั 

 ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการวจิยักระทาํในภาคเรยีนที่  2 ปีการศกึษา 2553 โดยใชเ้วลาในการ

ทดลอง 20 คาบๆ ละ 50 นาท ีโดยผูว้จิยัเป็นผูด้าํเนินการสอนเองทัง้ 2 กลุ่ม 
 4. เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยั 

 ในการวจิยัครัง้น้ีใชเ้น้ือหาวชิา เคม ี5 ชัน้มธัยมศกึษาปีที่  6  สาระที่ 3: สารและสมบตัขิอง

สาร หน่วยการเรยีนรูท้ี ่ 1 เรือ่ง เคมอีนิทรยี ์ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2544 

กระทรวงศกึษาธกิาร  
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 5.  ตวัแปรท่ีศึกษา 

  5.1 ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่  

   5.1.1 การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ  

   5.1.2 การจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ 

  5.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  

   5.2.1 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์

   5.2.2 ความสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 

 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 1. การจดัการเรียนรูโ้ดยใช้การเปล่ียนแปลงแนวความคิด หมายถงึ การจดัการเรยีนรู้

เพื่อเปลีย่นแปลงแนวความคดิตามรปูแบบของฮวิสนัและฮวิสนั (มณกีานต ์หนิสอ . 2549 : 17-18; 

อา้งองิจาก Hewson; & Hewson. 2003. Journal of Research Teaching. pp. 35-43) ซึง่ยทุธศาสตร์

การจดัการเรยีนรูป้ระกอบดว้ย 4 ขัน้ ดงัน้ี 

  1.1 การบรูณาการ (Integration) คอื การรบัรูแ้นวคดิใหมก่บัการรบัรู้แนวคดิทีม่อียูเ่ดมิ

หรอืการรบัรู้แนวคดิต่างๆ ทีม่อียูเ่ดมิเขา้ดว้ยกนั  ยทุธศาสตรน้ี์ เป็นยทุธศาสตรท์ีใ่ชก้นัมากในการ

สอนวทิยาศาสตรป์จัจบุนั โดยการตัง้คาํถามเพือ่สาํรวจแนวคดิทีม่อียูเ่ดมิของนกัเรยีน  

  1.2 การแยกความแตกต่าง  (Differentiation) คอื การแยกการรบัรูแ้นวคดิทีม่อียูก่บั

การรบัรู้แนวคดิอื่นทีใ่กลเ้คยีงกนั  แต่มคีวามชดัเจน และมีเหตุผลน่าเชือ่ถอืในสถานการณ์หน่ึง  อาจ

ไมน่่าเชือ่ถอือกีต่อไปในสถานการณ์อื่นทีแ่ตกต่างและซบัซอ้นขึน้  ไดแ้ก่ การศกึษาจากใบความรู ้

การรว่มอภปิราย และการทาํการทดลอง  ซึง่เป็นกระบวนการทีน่กัเรยีนได้ ลงมปีฏบิตัจิรงิหรอืได้

ศกึษาเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

  1.3 การแลกเปลีย่น (Exchange) คอื การแลกเปลีย่นการรบัรู้แนวคดิทีม่อียูก่บัแนวคดิ

ใหม่ เพราะการรบัรู้ แนวคดินัน้ขดัแยง้กนั  ดงันัน้ย่ อมเป็นไปไมไ่ดท้ีก่ารรบัรู้ แนวคดิ มเีหตุผล  

น่าเชื่อถอืไดท้ัง้คู่ ตอ้งทาํใหน้กัเรยีนเกดิความไมพ่อใจในการรบัรู้ แนวคดิทีม่อียูเ่ดมิ ในขณะเดยีวกบั

แสดงใหเ้หน็ว่า การรบัรูแ้นวคดิใหมส่ามารถอธบิายและทาํนายไดม้ากกวา่อนัเดมิ  จดัการเรยีนรูโ้ดย

ใหค้รแูละนกัเรยีนรว่มกนัอภปิรายเพื่อแลกเปลีย่นความคดิเหน็ จนเกดิเป็นขอ้สรปุรว่มกนั หรอืให้

นกัเรยีนสรปุเป็นองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง  

  1.4 การเชือ่มประสานการรบัรู้ แนวคดิ (Conceptual bridging) คอื การสรา้งบรบิทที่

เหมาะสมซึง่ แนวคดิเชงินามธรรมทีส่าํคญัสามารถเชือ่มโยงกบัประสบการณ์สามญัทีม่คีวามหมาย  

การตัง้คาํถามตอ้งตอบโดยใช้แนวคดิเชงินามธรรมทีเ่พิง่เรยีน  ช่วยสรา้งสิง่แวดลอ้มทีท่าํใหม้องเหน็

ว่าแนวคดิใหมเ่หล่าน้ี มเีหตุผลเชื่อถอืได้ และมปีระโยชน์เป็นที่ พอใจ ไดแ้ก่ การตอบคาํถาม การทาํ

แบบฝึกหดั และการทาํแบบทดสอบ  
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 2.  การจดัการเรียนรูแ้บบ วฏัจกัรการเรียนรู้  7 ขัน้ หมายถงึ การจดัการเรยีนรูแ้บบ

สบืเสาะทีเ่น้นกระบวนการคดิทีต่่อเน่ืองกนั แบ่งเป็น 7 ขัน้ คอื  

  2.1 ขัน้ตรวจสอบความรูเ้ดมิ  (Elicitation Phase) ในขัน้น้ีจะเป็นขัน้ทีค่รจูะตัง้คาํถาม

เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงความรูเ้ดมิออกมา  เพือ่ครจูะไดรู้ว้า่ เดก็แต่ละคนมพีืน้ฐานความรูเ้ดิ ม

เท่าไหร่ จะไดว้างแผนการสอนไดถู้กตอ้งและครไูดรู้ว้่านกัเรยีนควรจะเรยีนเน้ือหาใดก่อนทีจ่ะเรยีน

ในเน้ือหานัน้ๆ 

  2.2 ขัน้เรา้ความสนใจ  (Engagement Phase) เป็นการนําเขา้สูบ่ทเรยีนหรอืเรือ่งที่

สนใจซึง่อาจเกดิขึน้เองจากความสงสยั  หรอือาจเริม่จากความสนใจของตวันกัเรยีนเองหรอื เกดิจาก

การอภปิรายภายในกลุม่  เรือ่งทีน่่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ทีก่าํลงัเกดิขึน้อยูใ่นช่วงเวลานัน้  หรอื

เป็นเรือ่งทีเ่ชื่อมโยงกบัความรูเ้ดมิทีเ่ดก็เพิง่เรยีนรูม้าแลว้  ครเูป็นคนกระตุน้ใหน้กัเรยีนสรา้งคาํถาม

กาํหนดประเดน็ทีจ่ะศกึษาในกรณทีีย่งัไมม่ปีระเดน็ใดน่าสนใจ ครอูาจใหศ้กึษาจากสือ่ต่างๆ หรอืเป็น

ผูก้ระตุน้ดว้ยการเสนอประเดน็ขึน้ก่อน  แต่ไมค่วรบงัคบัใหน้กัเรยีนยอมรบัประเดน็หรอืคาํถามทีค่รู

กําลงัสนใจเป็นเรือ่งทีจ่ะใชศ้กึษา 

  2.3 ขัน้สาํรวจและคน้หา  (Exploration Phase) ในขัน้น้ีจะต่อเน่ืองจากขัน้เรา้ความ

สนใจ ซึง่เมือ่นกัเรยีนทาํความเขา้ใจในประเดน็หรอืคาํถามทีส่นใจจะศกึษาอยา่งถ่องแทแ้ลว้  กม็กีาร

วางแผนกาํหนดแนวทางการสาํรวจตรวจสอบ  ตัง้สมมตฐิาน กําหนดทางเลอืกทีเ่ป็นไปได้  ลงมอื

ปฏบิตัเิพือ่เกบ็รวบรวมขอ้มลู  ขอ้สนเทศ หรอืปรากฏการณ์ต่างๆ  วธิกีารตรวจสอบอาจทาํไดห้ลาย

วธิ ีเช่น ทาํการทดลอง ทาํกจิกรรมภาคสนาม  การใชค้อมพวิเตอรเ์พือ่ช่วยสรา้งสถานการณ์จาํลอง

(Simulation) การศกึษาหาขอ้มลูจากเอกสารอา้งองิจากแหลง่ขอ้มลูต่างๆ  เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลู

อยา่งเพยีงพอทีจ่ะใชใ้นขัน้ต่อไป 

  2.4 ขัน้อธบิาย (Explanation Phase) ในขัน้น้ีเมือ่นกัเรยีนไดข้อ้มลูมาอยา่ งเพยีงพอ

จากการสาํรวจตรวจสอบแลว้  จงึนําขอ้มลู ขอ้สนเทศทีไ่ดม้าวเิคราะห์  แปลผล สรปุผล และนําเสนอ

ผลทีไ่ดใ้นรปูต่างๆ เช่น บรรยายสรปุ สรา้งแบบจาํลองทางคณติศาสตร์ หรอืรปูวาด สรา้งตารางฯลฯ 

การคน้พบในขัน้น้ีอาจเป็นไปไดห้ลายทาง เช่น สนบัสนุนสมมตฐิานทีต่ ัง้ไวโ้ตแ้ยง้กบัสมมตฐิานทีต่ ัง้

ไว้ หรอืไมเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ทีไ่ดก้ําหนดไว้  แต่ผลทีไ่ดจ้ะอยูใ่นรปูใดกส็ามารถสรา้งความรูแ้ละ

ช่วยใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ด ้

  2.5 ขัน้ขยายความคดิ (Expansion Phase / Elaboration Phase) เป็นการนําความรูท้ี่

สรา้งขึ้นไปเชือ่มโยงกบัความรูเ้ดมิ  หรอืแนวความคดิทีไ่ดค้น้ควา้เพิม่เตมิ  หรอืนําแบบจาํลอง  หรอื

ขอ้สรปุทีไ่ดไ้ปใชอ้ธบิายสถานการณ์ หรอืเหตุการณ์อื่นๆ  ถา้ใชอ้ธบิายเรือ่งต่างๆ  ไดม้าก กแ็สดงว่า 

ขอ้จาํกดัน้อย ซึง่กจ็ะช่วยใหเ้ชื่อมโยงกบัเรือ่งราวต่างๆ และทาํใหเ้กดิความรูก้วา้งขวางขึน้ 

  2.6 ขัน้ประเมนิผล  (Evaluation Phase) ในขัน้น้ีเป็นการประเมนิการเรยีนรูด้ว้ย

กระบวนการต่างๆ  วา่นกัเรยีนมคีวามรูอ้ะไรบา้ง  อยา่งไร และมากน้อยเพยีงใด  จากขัน้น้ีจะนําไปสู่

การนําความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นเรือ่งอื่นๆ 
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  2.7 ขัน้นําความรูไ้ปใช้  (Extension Phase) ในขัน้น้ีเป็นขัน้ทีค่รจูะตอ้งมกีารจดัเตรยีม

โอกาสใหน้กัเรยีนเพื่อใหน้กัเรยีนไดนํ้าสิง่ทีไ่ดเ้รยีนมาไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์ใน

ชวีติประจาํวนั  ครจูะเป็นผูก้ระตุน้ใหน้กัเรยีนสามารถนําความรูท้ีไ่ดร้บัไปสรา้งเป็นความรู้ ใหม ่

เรยีกว่า “การถ่ายโอนความรู”้ 

 3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี  หมายถงึ ความรูค้วามสามารถของผูเ้รยีน เรือ่ง 

เคมอีนิทรยี ์ซึง่วดัไดจ้ากการตอบแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ตามตาราง

วเิคราะหห์ลกัสตูร  เป็นแบบปรนยั 5 ตวัเลอืก  จาํนวน 40 ขอ้  โดยวดัความสามารถ 4 ดา้น คอื 

  3.1 ดา้นความรู ้– ความจาํ หมายถงึ ความสามารถในการระลกึเรือ่งราว หรอืสิง่ต่างๆ 

ทีเ่คยเรยีนมาแลว้เกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิ ขอ้ตกลง นิยามศพัท ์หลกัการ แนวความคดิ กฎและทฤษฎี

ทางวทิยาศาสตร ์

  3.2 ดา้นความเขา้ใจ หมายถงึ ความสามารถในการอธบิาย การจาํแนก การขยา ย

ความและแปลความรูโ้ดยอาศยัขอ้เทจ็จรงิ ขอ้ตกลง หลกัการ แนวคดิและทฤษฎทีางวทิยาศาสตร ์

  3.3 ดา้นการนําไปใช ้หมายถงึ ความสามารถในการนําความรูแ้ละวธิกีารคน้ควา้หา

ความรูไ้ปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ๆ  ทีแ่ตกต่างออกไปจากทีเ่คยเรยีนรูม้าแลว้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ คอื 

การนําไปใชใ้นชวีติประจาํวนั 

  3.4 ดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์หมายถงึ ความสามารถในการคน้ควา้หา

ความรูท้างวทิยาศาสตร ์โดยใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรใ์นการสบืเสาะหาความรู ้       

สาํหรบัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรท์ีส่อดคลอ้งกบัเน้ื อหา ในการวจิยัครัง้น้ีประกอบดว้ ย

ทกัษะการสงัเกต ทกัษะการวดั ทกัษะการคาํนวณ ทกัษะการจาํแนกประเภท ทกัษะการหา

ความสมัพนัธร์ะหวา่งสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา ทกัษะการจดักระทาํและสือ่ความหมายขอ้มลู 

ทกัษะ การลงความคดิเหน็จากขอ้มลู ทกัษะการพยากรณ์ ทกัษะการทดลอง และทกัษะการ

ตคีวามหมายขอ้มลูและลงขอ้สรปุ 

 4.  ความสามารถด้าน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถงึ ความสามารถในการคดิ

พจิารณา ไตรต่รอง ขอ้มลู เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ต่างๆ ทีป่รากฏอยา่งรอบคอบ จากขอ้มลูและ

ประสบการณ์ทีเ่คยไดร้บัมา โดยอาศยัการสรปุอา้งองิ การยอมรบัขอ้ตกลงเบือ้งตน้ การอนุมาน การ

แปลความ และการประเมนิขอ้โตแ้ยง้  มาประกอบการตดัสนิใจวา่สิง่ใดควรเชือ่ควรทาํ  เพื่อใหไ้ด้

ขอ้สรปุอยา่งสมเหตุสมผล  ซึง่วดัได้ จากการตอบแบบทดสอบวดัความสามารถดา้น การคดิอยา่งมี

วจิารณญาณทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ ตามแนวคดิของวตัสนัและเกลเซอร์  (Watson; & Glaser. 1964: 10) 

ซึง่มอีงคป์ระกอบ 5 ดา้น ดงัน้ี  

  4.1 ความสามารถในการอา้งองิ  (Inference) หมายถงึ ความสามารถในการแสดง

ความคดิเหน็ต่อเรือ่งราวตามขอ้มลูทีป่รากฏในขอ้ความหรอืสถานการณ์ทีไ่ดก้าํหนดไว ้ซึง่ความ

คดิเหน็นัน้อาจจะเป็นจรงิหรอืบอกไดว้่าไมเ่ป็นจรงิในกรณทีีข่อ้มลูยงัไมเ่พยีงพอ 
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  4.2 การยอมรบัขอ้ตกลงเบือ้งตน้ (Recognition of Assumption) หมายถงึ ความสามารถ

ในการพจิารณาขอ้ความทีส่มมตขิึน้ หรอืคาดการณ์ไวล้ว่งหน้า เพือ่รบัรูห้รอืตระหนกัถงึขอ้ตกลง

เบือ้งตน้ 

  4.3 การอนุมาน  (Deduction) หมายถงึ ความสามารถในการคดิ พจิารณาขอ้ความ

เกีย่วกบัเหตุและ ผลของขอ้ความหลกั 2 ขอ้ความทีม่อี ยูก่่อน โดยคาํนึงถงึขอ้เทจ็จรงิทีเ่ป็นสาเหตุ

และอาศยัความสมัพนัธร์ะหวา่งสาเหตุทัง้หมด เพือ่สรปุเป็นผลสาํหรบัขอ้ความนัน้ 

  4.4 การแปลความ (Interpretation) หมายถงึ ความสามารถในการคดิพจิารณา

ขอ้ความยอ่ยวา่เป็นความจรงิตามข้ อความทีก่ําหนดไวห้รอืไม ่โดยพจิารณาจากขอ้มลูหรอืเหตุผลที่

กําหนดใหอ้ยา่งมเีหตุผลเพยีงพอ 

  4.5 การประเมนิขอ้โตแ้ยง้   (Evaluation of Arguments) หมายถงึ ความสามารถใน

การตคีณุคา่ การประเมนิคาํตอบ การประเมนิขอ้สรปุของขอ้ความและการตดัสนิความถกูตอ้งของ

ขอ้ความทีก่าํหนดให ้เพือ่พจิารณาความสอดคลอ้งดว้ยเหตุและผล ซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัสถานการณ์

ทีก่าํหนด 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 การศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ีผูว้จิยัศกึษาความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณตาม

แนวคดิของวตัสนัและเกลเซอร ์(Watson; & Glaser. 1964: 10) การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้าร

เปลีย่นแปลงแนวความคดิตามรปูแบบของฮวิสนัและฮวิสนั (มณกีานต ์หนิสอ. 2549: 17-18; อา้งองิจาก 

Hewson; & Hewson. 2003 . Journal of Research Teaching.  pp. 35-43) และการ จดัการ

เรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้ ตามแนวคดิของไอน์เซนคราฟ (Eisenkraft. 2003. 57-59) สรปุ

เป็นกรอบแนวคดิไดว้า่ การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนว ความคดิและวฏัจกัรการเรยีนรู ้

7 ขัน้ มคีวามสมัพนัธก์บัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน วชิาเคมี และความสามารถในก ารคดิอยา่งมี

วจิารณญาณ ดงัแสดงในภาพประกอบ 1 

 

    ตวัแปรอสิระ                                      ตวัแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคดิในการวจิยั 

- การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ 

การเปลีย่นแปลงแนวความคดิ 

- การจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัร 

การเรยีนรู ้7 ขัน้ 

- ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคม  ี

- ความสามารถดา้นการคดิอยา่งมี

วจิารณญาณ  
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สมมติฐานของการวิจยั 

 ในการศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ี ผูว้จิยัไดต้ัง้สมมตฐิานไวด้งัน้ี 

 1. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยการใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิมผีลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนวชิาเคมหีลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน 

 2. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้ มผีลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนวชิาเคมหีลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 

 3. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิมคีวามสามารถ

ดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน 

 4. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้ มคีวามสามารถดา้นการ

คดิอยา่งมวีจิารณญาณหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน 

 5. นกัเรยีนทีไ่ดร้บั การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนว ความคดิกบันกัเรยีนที่

ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมแีตกต่างกนั 

 6. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนว ความคดิกบันกัเรี ยนที่

ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้ มคีวามสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ

แตกต่างกนั 
 

 



บทท่ี 2  

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็สาํคญัของการ

วจิยั ดงัลาํดบัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

 1. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลง

แนวความคดิ 

  1.1 ความหมายของแนวความคดิ 

  1.2 ทฤษฎกีารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ 

  1.3 รปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่เปลีย่นแปลงแนวความคดิ 

  1.4 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงแนวความคดิ 

 2. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ 

  2.1 ความหมายของวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 

  2.2 รปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้

  2.3 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ 

 3. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์

  3.1 ความมุง่หมายของการสอนวทิยาศาสตร ์

  3.2 ความหมายของการสอนวทิยาศาสตร ์

  3.3 กระบวนการแสวงหาความรูท้างวทิยาศาสตร ์

  3.4 ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

  3.4 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์

  3.5 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

 4. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 

  4.1 ความหมายของการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 

  4.2 ความสาํคญัของการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 

  4.3 ประเภทและลกัษณะของการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 

  4.4 กระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 

  4.5 กรอบแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 

  4.6 ลกัษณะของผูม้กีารคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 

  4.7 แนวทางการจดัการเรยีนรูใ้หน้กัเรยีนมกีารคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 

  4.8 เครือ่งมอืวดัการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 

  4.9 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
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1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้โดยใช้การเปล่ียนแปลง

แนวความคิด 

 1.1 ความหมายของแนวความคิด (Conception) 

 Conception ตามพจนานุกรมไดใ้หค้วามหมายวา่  “แนวความคดิ ” (Idea) “ความคดิ ” 

(Thought) “ขอ้คดิ” (Notion) (Longman Dictionarry of Contemporary English. 1982: 224; Collins 

English Dictionary. 1979: 312; Mcquarie Dictionary. 1981: 392) และในขณะเดยีวกนัไดม้ี

นกัการศกึษาใหค้วามหมาย ดงัน้ี 

 แนวความคดิ หมายถงึ แนวความคดิในการมองเหน็สิง่ต่างๆ ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึการมี

ความสมัพนัธเ์ชงิคณุภาพระหวา่งบุคคลกบัปรากฏการณ์บางอยา่ง และคาํวา่  Conception น้ี ยงั

แสดงใหเ้หน็ถงึหน่วยความคดิทีใ่ชป้ระโยชน์ได ้ซึง่ประกอบดว้ยความรู้  2 ประเภท คอืความรู้

เกีย่วกบัขอ้สนเทศ  และความรูเ้กีย่วกบัการปฏบิตักิาร  ดงันัน้ Conception จงึสามารถมองเหน็หรอื

สงัเกตได ้เน่ืองจากเป็นการสะทอ้นแนวความคดิของบุคคลออกมานัน่เอง  (Johansson, Marton; & 

Svensson. 1985: 236) 

 แนวความคดิ หมายถงึ โครงสรา้งความรู้  ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึทัง้ความรูท้ีบุ่คคลนัน้มอียู่

และลกัษณะของการจดัระเบยีบความรู ้ในภา คสมองหรอืหมายถงึความเชือ่พืน้ฐาน หรอืความรูข้อง

นกัเรยีนเกีย่วกบัความเป็นไปในธรรมชาต ิซึง่จะเกีย่วขอ้งกบัการรบัรูใ้นเชงิอธบิายเกีย่วกบั

ความสมัพนัธร์ะหวา่งเหตุกบัผล 

 แนวความคดิของนกัเรยีนสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความรูท้ีน่กัเรยีนมอียูใ่นโครงสรา้งความรู ้ดงัน้ี 

  1. แนวความคดิลว่งหน้าหรอืทีม่มีาก่อน (Preconception) 

  คาํวา่ Preconception ในภาษาไทยใชเ้รยีกชือ่ต่างๆ กนัไป เช่น แนวความคดิล่วงหน้า

หรอืแนวความคดิทีม่มีาก่อน โดยนกัการศกึษาไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี  

  แกลเลกอส และคณะ (Gallegos, Jerezano; & Flores. 1994: 260; Renner; et al. 

1990: 36) กล่าวว่า แนวความคดิล่วงหน้าหรอืทีม่มีาก่อน คอื ความรูท้ีม่มีาก่อน  ซึง่เดก็นกัเรยีนใช้

ในการทาํความเขา้ใจกบัประสบการณ์ต่างๆ ทีเ่กีย่วกบักระบวนการทางธร รมชาต ิในบางครัง้ก็

เรยีกวา่ กรอบความคดิเลอืก วทิยาศาสตรข์องเดก็ หรอืทฤษฎอียา่งงา่ย  

   เคลเมนท ์(Clement. 1993: 1241) กล่าวว่า แนวความคดิในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงทีน่กัเรยีนมี

มาก่อนศกึษาเลา่เรยีนในระบบโรงเรยีน ซึง่แนวความคดิล่วงหน้าในบางเรือ่งอาจจะสอดคลอ้งกบั

แนวความคดิหรอืความรูท้ีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป และทาํหน้าทีเ่ป็นแนวควา มคดิสาํหรบัยดึเกาะกบั

ความรูใ้หมท่ีเ่รยีน 

  จากความหมายทีก่ลา่วมาขา้งตน้ สรปุไดว้่า แนวความคดิลว่งหน้าหรอืกรอบความคดิ

ทีม่มีาก่อนเกีย่วกบัเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงทีน่กัเรยีนมมีาก่อนการเรยีนรู้  แนวความคดิเหลา่น้ีอาจไม่

สอดคลอ้งกบัแนวความคดิหรอืความรูท้ีค่นอื่นยอมรบั  เมือ่เกดิขึน้แลว้ยากต่อการเปลีย่นแปลงและ

เป็นอุปสรรคต่อการเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ  
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  2. แนวความคดิทีผ่ดิพลาด (Misconceptions) 

  คาํวา่  Misconceptions ในภาษาไทยใชช้ือ่เรยีกแตกต่างกนัไป เช่น มโนมตทิี่

คลาดเคลือ่น มโมมตทิีผ่ดิพลาด และ นกัการศกึษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมาย ดงัน้ี  

  ซา รวั (Za Rour. 1975: 385) แนวความคดิทีผ่ดิพลาด หมายถงึ แนวความคดิทีผ่ดิพลาด

เกีย่วกบัความจรงิและมโนมตทิางวทิยาศาสตรห์รอืเป็นขอ้ความเกีย่วกบัความจรงิ หลกัการทีผ่ดิพลาด

ไปจากทีน่กัวทิยาศาสตรย์อมรบั  

  เชา และคณะ (Cho, Kahle; & Nordland. 1985: 707) แนวความคดิทีผ่ดิพลาด หมายถงึ 

แนวความคดิเชงิมโนมตทิีม่คีวามหมายแตกต่างไปจากความหมายซึง่เป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไปของ

นกัวทิยาศาสตร ์ 

  แวนเดอรซ์ ี (Wandersee. 1985: 581-582) แนวความคดิทีผ่ดิพลาด หมายถงึ การ

แปลความหมายมโนมตขิองนกัเรยีนซึง่ไมจ่าํเป็นว่าจะไมถู่กต้ องเสมอไป หรอืเป็นแนวความคดิใหม่

ทีไ่ดม้าจากการเชือ่มโยงมโนมต ิตัง้แต่  2 อยา่งขึน้ไปอยา่งไมเ่หมาะสม ซึง่อาจจะนําไปสูก่ารมี

แนวความคดิทีผ่ดิพลาด โดยทัว่ไปแนวความคดิทีผ่ดิพลาดจะเกดิขึน้ไดก่้อนการศกึษาเลา่เรยีน  

(เรยีกแนวความคดิก่อนเรยีน ) หรอืเกดิขึน้หลงัจากการศึ กษาเลา่เรยีน และสามารถเกดิไดจ้ากการ

เรยีนรูแ้บบรบัรูห้รอืการเรยีนรูแ้บบคน้พบ  

  ไพน์  และเวสท ์ (Pines; & West. 1986: 583) แนวความคดิทีผ่ดิพลาด หมายถงึ  

ความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวความคดิหรอืมโนมตขิองนกัเรยีนทีเ่กดิขึน้ก่อน ในระหวา่งและหลงั

การศกึษาเลา่เรยีน เมือ่เปรยีบเทยีบกบัความหมายของแนวความคดิหรอืมโนมตนิัน้ทีส่าธารณชน

หรอืผูรู้ใ้นสาขานัน้ยอมรบั 

  อบมิโบลา (Abimbola. 1988: 180) แนวความคดิทีผ่ดิพลาด หมายถงึ แนวความคดิที่

นกัเรยีนมอียูแ่ละคลาดเคลือ่นไปจากแนวความคดิทีผู่อ้ ื่นยอมรบั  

  ลอวสนั และทอมสนั (Lawson; & Thompson. 1988: 733-734) แนวความคดิทีผ่ดิพลาด 

หมายถงึ ความรูท้ีไ่ดร้บัจากการมปีระสบการณ์ดว้ยตนเองและไมส่อดคลอ้งกบัทฤษฎหีรอืความรูเ้ชงิ

วทิยาศาสตร ์ตามแนวความคดิเลอืกน้ีโดยมากจะเป็นแนวความคดิทีผ่ดิพลาดทีน่กัเรยีนมอียูแ่ละฝงั

แน่นยากทีจ่ะเปลีย่นแปลงแกไ้ขได ้ ซึง่นกัเรยีนใชเ้ป็นกรอบความคดิในการแปลความหมายของ

เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิ

  เทรกสั และการเ์นตท ์ (Treagust; & Garnett. 1989: 301) แนวความคดิทีผ่ดิพลาด 

หมายถงึ ทศันะหรอืความเขา้ใจของนกัเรยีนเกีย่วกบัมโนมตทิางวทิยาศาสตรท์ีแ่ตกต่างไปจากของ

นกัวทิยาศาสตร ์ 

  กรฟิฟิท และเพรสตนั (Griffiths; & Preston. 1992: 612) แนวความคดิทีผ่ดิพลาด 

หมายถงึแนวความคดิเชงิมโนมตทิีม่คีวามหมายแตกต่างกนัไปจากความหมายซึง่ เป็นทีย่อมรบักนั

โดยทัว่ไปของนกัวทิยาศาสตร ์และยากทีจ่ะเปลีย่นแปลงแกไ้ขใหถู้กตอ้งไดโ้ดยการใชว้ธิสีอนแบบ

เก่า  
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  บราวน์ (Brown. 1992: 17) แนวความคดิทีผ่ดิพลาด หมายถงึ แนวความคดิของ

นกัเรยีนทีส่อดคลอ้งกบัความรูเ้ชงิวทิยาศาสตรท์ีค่นทัว่ไปยอมรบั แนวความคดิน้ีเป็นสิง่ทีข่ดัขวางที่

สาํคญัต่อการเรยีนรูท้ีถ่กูตอ้งของนกัเรยีน  

  แซนเดอส ์ (Sanders. 1993: 919) แนวความคดิทีผ่ดิพลาด หมายถงึ ข้ อสนันิษฐาน

เชงิสตปิญัญาทีผ่ดิพลาดหรอืไมถู่กตอ้งทีน่กัเรยีนมอียูแ่ละยากทีจ่ะเปลีย่นแปลงแกไ้ขได ้ในการ วจิยั

พบวา่คาํตอบทีผ่ดิไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นแนวความคดิทีค่ลาดเคลือ่นเสมอไป จงึควรจาํแนกอยา่งชดัเจน 

ว่าสิง่ใดเป็นความคดิทีผ่ดิพลาดและสิง่ใดเป็นความคดิทีค่ลาดเคลื่อน  ซึง่เป็นคาํตอบทีไ่มต่รงกบั

ทฤษฎขีองนกัวทิยาศาสตร ์ 

  จากความหมายทีก่ลา่วมาขา้งตน้ สรปุไดว้่า แนวความคดิทีผ่ดิพลาด หมายถงึ ทศันะ

หรอืความเขา้ใจของนกัเรยีนเกีย่วกบัความจรงิ มโนมตหิรื อหลกัการทางวทิยาศาสตรท์ีต่่างไป จาก

แนวความคดิของนกัวทิยาศาสตรท์ีย่อมรบัในขณะนัน้ แนวความคดิน้ีอาจเกดิขึน้ก่อน ในระหวา่ง

เรยีนหรอืหลงัจากการศกึษาเล่าเรยีน และเมือ่เกดิขึน้แลว้ฝงัแน่นยากต่อการเปลีย่นแปลง 

  3. แนวความคดิเลอืก (Alternative Conceptions)  

  คาํวา่ Alternative Conceptions ในภาษาไทยใชช้ือ่เรยีกแตกต่างกนัไป เช่น มโนมตทิี่

คลาดเคลือ่น แนวความคดิเลอืก และนกัการศกึษาไดใ้หค้วามหมายดงัน้ี  

  ฮวิสนั และฮวิสนั (Hewson; & Hewson. 1983: 732) แนวความคดิเลอืก หมายถงึ 

แนวความคดิทีน่กัเรยีนมอียูแ่ละแตกต่างกนัไปจากแนวค วามคดิทีค่นทัว่ไปยอมรั บ ซึง่มมีาก่อน

การศกึษาเล่าเรยีน หรอืเกดิหลงัการศกึษาเล่าเรยีน 

  จากความหมายทีก่ลา่วมา ขา้งตน้  สรปุไดว้า่ แนวความคดิเลอืก หมายถงึ 

แนวความคิดทีส่รา้งขึน้ดว้ยตวัเขาเอง มกั อาศยัการมแีนวความคดิลว่งหน้า หรอืทีม่อียูก่่อน  หรอื

อาศยัแนวความคดิ ความรูท้ีศ่กึษาจากโรงเรยีนสาํหรบับรูณาการความรูใ้หม่ๆ  ทีค่ ลา้ยคลงึกนั 

แนวความคดิเลอืกแตกต่างกนัไปจากแนวความคดิของนกัวทิยาศาสตร ์แนวความคดิเลอืกเกดิขึน้ได้

ตอ้งใชร้ะยะเวลายาวนานถา้เกดิขึน้แล้ ว และเป็นแนวความคดิทีผ่ดิพลาดคงอยูต่่อไปอกีนาน ยากที่

เปลีย่นแปลงแกไ้ ข และโดยทัว่ไปแลว้ แนวความคดิเชงิวทิยาศาสตรท์ี่ ยอมรบักนัอยูใ่นขณะนัน้ ซึง่

เกดิขึน้มาตัง้แต่ช่วงก่อนเขา้โรงเรยีน เกดิจากการศกึษาเลา่เรยีน หรอืเกดิหลงัจากการจบการศกึษา

เล่าเรยีน สาเหตุทีท่าํใหเ้กดิแนวความคดิเลอืก และแนวความคดิทีผ่ดิพลาด นกัการศกึษาและ

นกัวจิยัหลายท่านไดส้รปุสาเหตุทีท่าํใหเ้กดิแนวความคดิเลอืก และแนวความคดิทีผ่ดิพลาดไวด้งัน้ี 

  1. การมปีฏสิมัพนัธก์บัโลกทางกายภาพและโลกแห่งมนุษยท์ีห่ลากหลาย  (Griffiths; & 

Preson. 1992: 612) 

  2. การมปีฏสิมัพนัธก์บัคร ู(Renner; et al. 1990: 35) 

  3. ประสบการณ์ในโรงเรยีน (Simpson; & Marek. 1988: 362) 

  4. จากผูใ้หญ่ทีเ่ขา้ใจในมโนมตทิีผ่ดิพลาด และไดอ้ธบิายใหก้บัเดก็ๆ อยา่งไมถู่กตอ้ง

ทางวชิาการ (Simpson; & Marek. 1988: 362) 
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  5. หลกัการและวธิกีารทีไ่มเ่หมาะสม จนสามารถนําไปจดัระเบยีบเชือ่มโยงเขา้กบั

แนวความคดิเดมิทีม่อียูก่่อนแลว้ (Renner; et al. 1990: 36) 

  6. ตาํราเรยีน (Renner; et al. 1990: 35; Griffiths; & Preson. 1992: 612) 

  7. นกัเรยีนมแีนวความคดิล่วงหน้าไมส่อดคลอ้งกบัแนวความคดิเชงิวทิยาศาสตร ์ซึง่

ไมส่ามารถจดัระเบยีบมโนมตใิหมไ่ดอ้ยา่งถกูตอ้ง (Renner; et al. 1990: 36) 

  8. นกัเรยีนขาดความสามารถในการคดิเชงิเหตุผล ทีจ่าํเป็นสาํหรบัการจดัเตรยีมมโนมติ

ใหม ่(Renner; et al 1990: 35) 

  9. นกัเรยีนขาดมโนมตลิว่งหน้าทีเ่หมาะสม (Renner; et al. 1990: 36) 

 1.2 ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงแนวความคิด (Theory of Conceptual Change) 

  1.2.1 พืน้ฐานทางญาณวทิยา 

  จากความเชือ่เกีย่วกบัการเรยีนรูข้องกลุม่สรา้งสรรคค์วามรูท้ีเ่ชือ่วา่ การเรยีนรูเ้ป็นผล

ของการมปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่งสิง่ทีถ่กูสอนกบัแนวความคดิเดมิของนกัเรยีน  (Posner; et al 1982: 

211) การเรยีนจงึเป็นกจิกรรมทีใ่ชเ้หตุผลหรอืเป็นสิง่ทีต่อ้งใชส้ตปิญัญาและความรู ้และการเรยีนรูจ้งึ

เป็นกระบวนการเปลีย่นแปลงแนวความคดิ กลุม่ญาณวทิยาใชก้รอบความคดิในการอธบิายเกีย่วกบั

กระบวนการเปลีย่นแปลงแนวความคดิพืน้ฐานจากปรชัญาวทิยาศาสตรภ์ายใตก้ารไดร้บั

แนวความคดิใหมห่รอืขอ้สนเทศใหมโ่ดยเสนอว่าม ี2 ขัน้ (Posner; et al. 1982: 212-213) 

   ขัน้ที ่1 การมแีนวความรู-้แนวความคดิในการกาํหนดขอบเขตของปญัหา กาํหนด

วธิกีารแกป้ญัหา และกฎเกณฑใ์นการคดัเลอืกคาํตอบทีส่อดคลอ้งกบัปญัหาทีศ่กึษา  Khun เรยีก

แนวความคดิน้ีวา่ Paradigm และเรยีกวทิยาศาสตรท์ีม่คีวามรูย้อมรบักนัวา่ วทิยาศาสตรป์กต ิ 

   ขัน้ที ่2 การเปลีย่นแปลงแนวความคดิเกดิขึน้เมือ่ความรู้ -แนวความคดิทีม่อียูก่่อน

แลว้ ไมส่ามารถใชแ้กป้ญัหาหรอืใชส้บืเสาะไดอ้ยา่งสมบรูณ์เพยีงพอ จาํเป็นตอ้งหาแนวความคดิ

ใหมม่าแทนที่  Khun เรยีกวทิยาศาสตรก์ลุ่ มน้ีวา่ วทิยาศาสตรป์ฏริปู  เป็นยคุทีม่คีวามเจรญิของ

ความรูเ้ชงิวทิยาศาสตรเ์กดิจากการสรา้งความรูใ้หมแ่ทนความรูเ้ดมิ  (Duschl; & Gitomer. 1991: 

842) 

  นอกจากน้ีการเปลีย่นแปลงแนวความคดิไดร้บัอทิธพิลมาจากความคดิการพฒันาการ

ทางสตปิญัญาของ  Piaget เรือ่งปจัจยัทีม่ผีลต่อการพฒันาทางสตปิญัญา เช่น ประสบการณ์สว่น

บุคคลซึง่เชือ่วา่นกัเรยีนลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเองในการเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ ทาํใหเ้กดิเป็นแนวความคดิ

ของตนเอง (Stoffett; & Stoddart. 1994: 33) นกัเรยีนนําแนวความคดิล่วงหน้า  ทาํหน้าทีใ่นการ

กลัน่กรองความรูใ้หมท่ีจ่ะเรยีน และทาํใหเ้กดิความหมายใหมต่่อไป 

  1.2.2 การเปลีย่นแปลงแนวความคดิ 

  กลุ่มสร้ างสรรคค์วามรูม้คีวามเชือ่วา่ นกัเรยีนเป็นผูส้รา้งความรู ้แนวความคดิหรอื

ความหมายดว้ยตวัเขาเอง โดยอาศยัความรูแ้นวความคดิเดมิทีม่อียูก่่อน รวมถงึความเชือ่ทาง

ปรชัญาและจติวทิยาทีก่ลา่วมาแลว้ ทาํใหเ้กดิการสรา้งทฤษฎกีารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ  กลา่ว
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วา่ การเรยีนรูเ้ป็นปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งแนวความคดิใหมก่บัแนวความคดิเดมิทีม่อียูก่่อนแลว้ ซึง่ผลที่

เกดิขึน้อยูก่บัธรรมชาตขิองปฏสิมัพนัธด์งักลา่ว ถา้แนวความคดิ ทัง้สองบรูณาการกนัได ้การเรยีนรู้

จะดาํเนินไปอยา่งราบรืน่ แต่ถา้บรูณาการกนัไมไ่ด ้ตอ้งมกีารปรบัปรงุเปลีย่นแปล งแนวความคดิเดมิ

ทีม่อียูจ่งึทาํใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ด ้(Hewson; & Hewson. 1984: 6)  

  โพสเนอร์ และคนอื่นๆ (Posner; et al. 1982: 212) ไดส้นอรปูแบบการเปลีย่นแปลง

แนวความคดิวา่ม ี2 ระยะ คอื 

  ระยะที ่1 นกัเรยีนจะมแีนวความคดิมโนมตเิดมิอยูก่่อนแลว้สาํหรบัใชใ้นการเผชญิหน้า

กบัปรากฏการณ์ใหม่ๆ  เรยีกวา่ ขัน้ขยายความคดิ  

  ระยะที่ 2 เป็นระยะทีแ่นวความคดิมโนมตเิดมิทีม่อียูก่่อนแลว้ ไมส่ามารถเผชญิหน้า

กบัปรากฏการณ์ใหมไ่ดอ้ยา่งเหมาะสม จะตอ้งมกีารแกไ้ขขัน้น้ี เรยีกวา่ ขัน้ปรบัปรงุแนวความคดิ  

จะเหน็วา่แนวความคดิของ โพสเนอร ์และคนอื่นๆ นัน้ สอดคลอ้งกบัแนวความเชือ่ทีว่า่การสบืเสาะ

การเรยีนรูเ้กดิขึน้โดยใชม้โนมตเิป็นตวัชีนํ้าในการสบืเสาะหาคาํตอบนัน้ๆ  

  ในการทาํให้เกดิการเปลีย่นแปลงแนวความคดินัน้ จะตอ้งมเีงือ่นไข  4 ประการ ดงัน้ี  

(Posner; et al. 1982: 214) 

  1) จะตอ้งมคีวามไมพ่งึพอใจในแนวความคดิเดมิทีม่อียู ่ซึง่ไมส่ามารถแกป้ญัหาต่างๆ 

ทีเ่กดิขึน้ได ้

  2) แนวความคดิใหมเ่ป็นสิง่ทีศ่กึษาเขา้ใจไดห้รอืมคีวามหมาย  

  3) แนวความคดิใหมไ่มม่ศีกัยภาพในการแกป้ญัหาเดมิได้  หรอืแกป้ญัหาไดจ้รงิ  หรอืมี

ความสอดคลอ้งกบัทศันะต่างๆ เกีย่วกบัโลกธรรมชาตดิว้ย หรอืมคีวามสอดคลอ้งกบัมโนมตอิื่นๆ 

  4) แนวความคดิใหมเ่ป็นประโยชน์ในการชีนํ้าการวจิยั  หรอืนําไปใชป้ระโยชน์  เช่น 

สามารถใชแ้กป้ญัหาเดมิ ชี้ แนะวธิกีารใหม ่ในการแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้และน่าเชือ่ถอื จากทศันะ

เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงแนวความคดินัน้ ดาํเนินภายใตข้อ้ตกลงเบือ้งตน้  3 ประการดงัน้ี (Pintrich, 

Marx; & Boyle. 1993: 172) 

   4.1) แนวความคดิ ทัง้หลาย เชื่อมโยงเป็นเครอืขา่ย เมือ่เกิ ดการเปลีย่นแปลง

แนวความคดิหน่ึงส่งผลกระทบต่อแนวความคดิอื่นๆ อกีดว้ย 

   4.2) แต่ละบุคคลมแีนวความคดิและความเชื่อเกีย่วกบัธรรมชาตขิองความรูแ้ละใช้

สิง่เหลา่น้ีเป็นพืน้ฐานในการกาํหนดวา่สิง่ใดจรงิไมจ่รงิ หรอืการอธบิายเชือ่ถอืไดไ้มไ่ด ้

   4.3) แนวความคดิคูแ่ขง่เกดิขึน้ ในระหวา่งที่ มแีนวความคดิเดมิในการอธบิาย

แกไ้ขปญัหาต่างๆ ทีย่งัไมส่ามารถแกไ้ขลุล่วงไปได ้ถา้แนวควา มคดิคูแ่ขง่มคีวามเหมาะสมกวา่ เขา้

มาแทนทีแ่นวความคดิเดมิ 

  กล่าวโดยสรปุ ทฤษฎีการเปลีย่นแปลงแนวความคดิเชือ่วา่ การเรยีนรูเ้ป็นปฏสิมัพนัธ์

ระหวา่งประสบการณ์ใหมก่บัแนวความคดิเดมิ  ทาํหน้าทีเ่ป็นกรอบสาํหรบัทาํใหเ้กดิความเขา้ใจและ

การแปลความหมายของขอ้มลูทีไ่ดม้าจากประสบการณ์ นอกจากน้ีการมแีนวความคดิเดมิเป็นสิง่ที่
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ยากต่อการแกไ้ข (Pintrich, Marx; & Boyle. 1993: 170) ในกระบวนการเรยีนรู ้ถา้นกัเรยีนมคีวามรู้

ก่อนแลว้ ถา้เกีย่วกบัเรือ่งทีศ่กึษาเขาสามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาไปเชือ่มโยงกบัแนวความคดิเดมิได ้

เรยีกกระบวนการน้ีวา่  Assimilation แต่ถา้นกัเรยีนมคีวามรูเ้กีย่วกบัเรือ่งนัน้อยา่งสมบรูณ์เพยีงพอ

แลว้ และยงัไมถู่กตอ้ง หรอืสอดคลอ้งกบัทีผู่เ้ชีย่วชาญกําหนดให ้เรยีกแนวความคดิน้ีว่า

แนวความคดิทีผ่ดิพล าด ซึง่ ยากต่อการแกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลง ตอ้งใชก้ระบวนการทีเ่หมาะสมจงึ

แกไ้ขได ้เรยีกกระบวนการน้ีว่า  Accommodation นกัเรยีนใชท้ัง้กระบวนการ  Assimilation และ 

Accommodation อยา่งสมดุลกนัเพื่อทาํใหเ้กดิสภาวะสมดุลระหว่างแนว ความคดิเดมิทีม่อียูก่บั

ความรู ้และประสบการณ์ใหมท่ีไ่ดร้บั (Pintrich, Marx; & Boyle. 1993: 171) 

 1.3 รปูแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเปล่ียนแปลงแนวความคิด 

 จากทฤษฎกีารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ การเรยีนรูไ้มใ่ช่ เป็นเพยีงการเพิม่สารสนเทศชิน้

ใหม ่และการเชือ่มโยงกนัระหวา่งความรู้ใหมก่บัความรู้ เดมิเท่านัน้ แต่ยงัรวมถึงการปฏเิสธ ความรู้

เดมิ ซึง่ ทฤษฎทีีเ่ กีย่วกบัความรู ้และการเรยีนรู ้ ที่มรีากฐานมาจากปรชัญา จติวทิยา และ

มานุษยวทิยา เชือ่วา่บุคคลเป็นผูส้รา้ง ความรูด้ว้ยตนเอง โดยการมปีฏสิมัพนัธก์บับุคคลอื่นและ

สิง่แวดลอ้มต่างๆ โดยตอ้งอาศยัความรู ้ประสบการณ์เดมิ โครงสรา้งทางปญัญา และแรงจงูใจภายใน

เป็นพืน้ฐานสาํหรบัการเรยีนรู้  ซึง่รปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่เปลีย่นแปลงแนวความคดิเพือ่สรา้ง

ความรูด้งักล่าว มดีงัน้ี 

  1.3.1 รปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ CIPPA (กรมวชิาการ.  2539: 1-2) 

   รปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ CIPPA เป็นรปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นให้

ผูเ้รยีนไดฝึ้กคน้ รวบรวมขอ้มลูและสรา้งสรรคค์วามรูด้ว้ยตนเอง ตลอดทัง้ฝึกตนเองใหม้วีนิยัและ

รบัผดิชอบในการทาํงาน และเป็นรปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีส่ามารถนําไปปฏบิตัไิดโ้ดยงา่ยและ

สอดคลอ้งกบัการดาํรงชวีติ เหมาะสมกบัความสามารถและความสนใจของผูเ้รยีน โดยเน้นใหผู้เ้รยีน

ไดม้สีว่นรว่มและลงมอืปฏบิตัจิรงิทุกขัน้ตอนจนเกดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง โดยมหีลกัการจดักจิกรรม

การเรยีนรูด้งัน้ี 

   1) Construct คอื การใหผู้เ้รยีนสรา้งความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง โดยกระบวนการ

แสวงหาขอ้มลู ทาํความเขา้ใจ คดิวเิคราะห์  ตคีวาม แปลความ สรา้งความหมาย สงัเคราะหข์อ้มลู 

และสรปุขอ้ความรู ้ 

   2) Interaction คอื การใหผู้เ้รยีนมปีฏสิมัพนัธต่์อกนั เรยีนรูจ้ากกนั แลกเปลีย่น

ขอ้มลูความคดิและประสบการณ์แก่กนัและกนั 

   3) Participation คอื การใหผู้เ้รยีนมบีทบาท มสีว่นรว่มในการเรรียนรูใ้หม้ากทีส่ดุ 

   4) Process / Product คอื การใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูก้ระบวนการควบคูไ่ปกบัผลงาน 

และขอ้ความรูท้ีส่รปุได ้

   5) Application คอื การใหผู้เ้รยีนนําความรูท้ีไ่ดไ้ปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในชวีติประจาํวนั 
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  1.3.2 วฏัจกัรการเรยีนรู ้(สสวท.  2540: 11-19) 

   กระบวนการจดัการเรยีนรูโ้ดยวธิกีารสบืเสาะหาความรู ้จดัเป็นกระบวนการที่

เกดิขึน้อยา่งต่อเน่ืองกนัไปในลกัษณะของวฏัจกัร ในการจดัการเรยีนรูแ้ต่ละครัง้หรอืแต่ละแนวคดิจะ

เริม่ตน้จากขัน้การนําเขา้สูบ่ทเรยีนและจบดว้ยการประเมนิผล ผลทีไ่ดก้จ็ะถกูนําไปใชเ้ป็นพืน้ฐานใน

การจดัการเรยีนรูใ้นครัง้ต่อไป จงึนิยมเรยีกการจดัการเรยีนรูว้ธินีัน้วา่เ ป็นการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏั

จกัร ในบางครัง้การจดัการเรยีนรูด้ว้ยกระบวนการแบบวฏัจกัรช่วยใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรูใ้หม ่

หรอืช่วยในการแกป้ญัหาต่างๆ จนอ าจเรยีกวา่เป็นการเรยีนแบบคน้พบ โดยนกัเรยีนจ ะเป็นผู้

กาํหนดปญัหา วธิกีารแกป้ญัหา การจดักระทาํขอ้มลูตลอดจนการแปลความหมายขอ้มลูและสรปุ

ดว้ยตนเอง 

   การจดัการเรยีนรูด้งัก ล่าวถูกเสนอโดยนกัฟิสกิสช์าวสหรั ฐอเมรกิา ชื่อ Robert 

Karplus ทีเ่ริม่ตน้ใชใ้นการจดัการเรยีนรูใ้นระดบัประถมศกึษา เพือ่กระตุน้ใหน้กัเรยีนมคี วามสนใจ

เรยีนวชิาวทิยาศาสตรแ์ละช่วยลดความน่าเบือ่ในการเรยีนในหอ้งเรยีน ต่อมาไดม้กีลุม่นกัการศกึษา

นําวธิกีารและขัน้ตอนในการจดัการเรยีนรูแ้ตกต่างกนั นกัการศกึษากลุม่ BSCS (Biological 

Science Curriculum Study) ไดนํ้าวธิกีารจดัการเรยีนรูโ้ดยวธิสีบืเสาะหาความรูม้า ใชใ้นการพฒันา

หลกัสตูรวทิยาศาสตร ์และไดเ้สนอขัน้ตอนในการจดัการเรยีนรูเ้ป็น 5 ขัน้ ดงัน้ี 

    1) การนําเขา้สูบ่ทเรยีน (Engagement) ขัน้น้ีมลีกัษณะเป็นการแนะนํา

บทเรยีน กจิกรรมจะประกอบดว้ยการซกัถามปญัหา การทบทวนความรูเ้ดมิ การกาํหนดกจิกรรมที่

จะเกดิขึน้ในการจดัการเรยีนรูแ้ละเป้าหมายทีต่อ้งการ 

    2) การสาํรวจ (Exploration) ขัน้น้ีเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดใ้ชแ้นวความคดิทีม่ ี

อยูก่่อนแลว้มาจดัความสมัพนัธก์บัหวัขอ้ทีก่าํลงัจะเรยีนใหเ้ขา้เป็นหมวดหมูถ่า้เป็นกจิกรรมที่

เกีย่วขอ้งกบัการทดลอง การสาํรวจ การสบืคน้ดว้ยวธิกีารทางวทิยา ศาสตร ์รวมทัง้เทคนิคและ

ความรูท้างการปฏบิตั ิจะดาํเนินไปดว้ยตวัของนกัเรยีนเอง โดยมเีพยีงครเูป็นเพยีงผูค้ อยให้

คาํแนะนํา หรอืผูเ้ริม่ตน้ในกรณทีีน่กัเรยีนไมส่ามารถหาจดุเริม่ตน้ได ้

    3) การอธบิาย (Explanation) ในขัน้ตอนน้ีกจิกรรมหรอืกระบวนการเรยีนรู ้จะ

มกีารนําความรูท้ีร่วบรวมมาแลว้ในขัน้ที ่ 2 มาใชเ้ป็นพืน้ฐานในการศกึษาหวัขอ้หรอืแนวคดิทีก่าํลงั

ศกึษาอยู ่กจิกรรมอาจประกอบดว้ยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการอ่านและนําขอ้มลูมาอภปิราย 

    4) การลงขอ้สรปุ (Elaboration) ในขัน้ตอนน้ีจะเน้นใหน้กัเรยีนไดนํ้าความรู้

หรอืขอ้มลูจากขัน้ที่ผา่นมาแลว้มาใช ้กจิกรรมสว่นใหญ่อาจเป็นการอภปิรายในกลุม่ของตนเอง เพือ่

ลงขอ้สรปุเกดิเป็นแนวความคดิหลกัขึน้ นกัเรยีนจะปรบัแนวความคดิหลกัของตวัเองในกรณทีีไ่ม่

สอดคลอ้งหรอืคลาดเคลื่อนจากขอ้เทจ็จรงิ 

    5) การประเมนิผล (Evaluation) เป็นขัน้ตอนสดุทา้ยชองการเรยีนรู้โดยครเูปิด

โอกาสใหน้กัเรยีนไดต้รวจสอบแนวความคดิหลกัทีต่นเองไดเ้รยีนรูม้าแลว้ โดยการประเมนิดว้ย

ตนเองถงึแนวความคดิทีไ่ดส้รปุไวแ้ลว้ในขัน้ที ่ 4 ว่ามคีวามสอดคลอ้งหรอืถูกตอ้งมากน้อยเพยีงใด 

รวมทัง้มกีารยอมรบัมากน้อยเพยีงใด ขอ้สรปุทีไ่ดจ้ะนําไปใชเ้ป็นพืน้ฐานในการ ศกึษาต่อไปทัง้น้ีจะ

รวมทัง้การประเมนิผลของครตู่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีนดว้ย 
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  1.3.3 รปูแบบการสรา้งความรู ้(Generating Learning Model: GLM)  

   ออสบอรน์  และวทิทรอค (Osborne; & Wittrock. 1993) ไดเ้สนอรปูแบบการ

จดัการเรยีนรูแ้บบ GLM ขึน้มาโดยมแีนวความคดิเชื่อว่า  สมองของมนุษยไ์มไ่ดท้าํหน้าทีเ่ป็นผูร้บั

หรอืบรโิภคขอ้สนเทศหรอืความรูใ้นลกัษณะ คลา้ยการสะสมสิง่ของ แต่สมองจะสรา้งความหมายจาก

ขอ้สนเทศทีไ่ดร้บัและลงขอ้สรปุ – วนิิจฉยั จากขอ้สนเทศเหลา่น้ีบางครัง้สมองจะไมไ่ดร้บัรูข้อ้สนเทศ

บางอยา่งได ้หรอืกลา่วอกีอยา่งหน่ึงวา่ สม องไมใ่ช่ผา้ขาว หรอืกระดานฉนวนทีว่า่งเปลา่ทีท่าํหน้าที่

รองรบัดดูซบัสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละบนัทกึขอ้สนเทศทีไ่ดร้บั แต่ความรูท้ีจ่ดจาํไวแ้ละยทุธวธิใีนการจดัการ

ทาํขอ้สนเทศทีม่อียูก่่อนแลว้ ในสมองจะทาํปฏกิริยิากบัขอ้สนเทศเชงิประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจาก

สิง่แวดลอ้ม ทาํใหเ้กดิกา รเลอืกและใสใ่จเฉพาะขอ้สนเทศบางอยา่งแลว้ สรา้งความหมายใหมจ่าก

ขอ้สนเทศเหล่านัน้ และบนัทกึเกบ็ไวใ้นหน่วยความจาํระยะยาว การสรา้งความรู้  ความหมายของสิง่

ทีเ่รยีนรู ้สามารถสอนใหเ้กดิขึน้ไดก้บัผูเ้รยีนไ มว่า่จะใชก้ารเรยีนรูแ้บบรบัรู ้ การเรยีนรูแ้บบคน้พบ 

การเรยีนรูจ้ากการทาํปฏบิตักิารหรอืการเรยีนรูจ้ากการบรรยาย 

   รปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ GLM ม ี4 ขัน้ ดงัน้ี (ไพฑรูย ์สขุศรงีาม. 2539: 36-37) 

    ขัน้ที ่1 การเลอืกการรบัรู ้ (Selective Perception) เป็นการใชค้วามรูแ้ละ

กระบวนการทางสตปิญัญาทีเ่กบ็บนัทกึไวใ้นหน่วยความจาํระยะยา วสาํหรบัเลอืกความสนใจ หรอืใส่

ใจต่อประสบการณ์ทีม่แีลว้ทาํใหเ้กดิการเลอืกรบัรู ้

    ขัน้ที ่2 การสรา้งความหมาย (Construction of Meaning) เป็นระยะทีม่กีาร

สรา้งความหมายจากขอ้สนเทศเชงิสมัผัสทีไ่ดเ้ลอืกรบัรูม้าแลว้ในขัน้ที ่ 1 โดยการสรา้งเชื่อมโยงสิง่ที่

รบัรูเ้ขา้กบัขอ้สนเทศเดมิทีเ่กบ็สะสมไวใ้นหน่วยความจาํระยะยาว ในช่วงแรกความสมัพนัธท์ี่ ไดจ้ะ

เป็นความสมัพนัธช์ัว่คราว แลว้ทาํใหเ้กดิความหมายชัว่คราวเกดิขึน้ ซึง่นําไปสูก่ารสรา้งความหมาย

ทีถ่าวรต่อไป 

    ขัน้ที ่3 การประเมนิความหมาย (Evaluation of Meaning) ในการประเมนิ

หรอืตรวจสอบความหมายชัว่คราวทีส่รา้งขึน้มากเ็พือ่ตรวจสอบความสมเหตุสมผลหรอืความเชือ่ถอื

ไดข้องความหมาย ซึง่สามารถตรวจสอบไดห้ลายแนวทาง เช่น ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่ง

ความหมายชัว่คราวกบัลกัษณะอื่นๆ ของขอ้สนเทศทีม่อียูแ่ลว้ในหน่วยความจาํระยะยาว หรอืความ

สอดคลอ้งระหวา่งความหมายชัว่คราวกบัประสบการณ์เชงิสมัผสัทีม่อียู ่นอกจากน้ีอาจใชก้าร

ตรวจสอบในรปูการพยากรณ์ ถา้ผลทีไ่ดส้อดคลอ้งกบัความหมายทีใ่ชใ้นการพยากรณ์ กจ็ะทาํใหไ้ด้

ความหมายทีถ่าวรหรอืเป็นความหมายเ ชงิวทิยาศาสตรเ์กดิขึน้ จากนัน้จะเกบ็บนัทกึไวใ้น

หน่วยความจาํระยะยาวต่อไป 

    ขัน้ที ่4 การเปลีย่นแปลงความรู ้ (Reconstructing of Knowledge) เน่ืองจากมี

การตรวจสอบหรอืประเมนิความหมายชัว่คราว ผลทีไ่ดเ้กดิขึน้อาจนําไปสูก่ารปรบัปรงุความรูเ้ดมิที่

เกบ็ไวใ้นหน่วยความจาํระยะยาวได ้ทาํใหเ้กดิความรูใ้หมห่รอืแนวความคดิใหมท่ีเ่กดิขึน้ ดงันัน้ ขัน้

ที ่4 เป็นขัน้ทีส่าํคญัในการทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงความรูห้รอืแนวความคดิของผูเ้รยีน 
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  1.3.4 รปูแบบการจดัการเรยีนรูจ้ากการแกป้ญัหา (Problem Centered Learning 

Model: PCLM)  

   เวทเลย์  (Wheatley. 1991) เป็นผูเ้สนอ โดยมแีนวความคดิว่าทัง้ครแูละนกัเรยีน

เป็นผูส้รา้งความหมาย ผูซ้ึง่สรา้งความหมายภายใตบ้รบิทใดๆ ใหก้บัถอ้ยคาํ และการกระทาํทีเ่ขาได้

มปีฏสิมัพนัธ ์ (Cobb. 1988) การมปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่งครกูบันกัเรยีนถอืวา่เป็นกระบวนการเจรจา

ต่อรองเพื่อใหไ้ด้ มาซีง่ความหมายทีเ่หมาะสม ไมใ่ช่เป็นการกาํหนดรปูแบบหรอืกระบวนการให้

นกัเรยีนปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั (Bishop. 1985) นกัเรยีนแต่ละคนจะตอ้งถูกเรา้หรอืกระตุน้ให้

สรา้งแนวความคดิดว้ยตนเอง ทาํใหน้กัเรยีนไดม้โีอกาสจดัระเบยีบความรูล้งในกรอบความคดิในการ

แกป้ญัหา ดงันัน้ครมูบีทบาทหน้าทีใ่นการจดัหาประสบการณ์ทีก่ระตุน้เรา้และจงูใจ ใหน้กัเรยีนลงมอื

ปฏบิตัเิพือ่สรา้งโครงสรา้งการแกป้ญัหาเป็นของตนเอง 

   รปูแบบการสอน PCLM ประกอบดว้ย 3 ขัน้ ดงัน้ี (ไพฑรูย ์สขุศรงีาม. 2539: 37-38) 

   ขัน้ที ่1 การสรา้งงานปญัหา (Problematic Tasks) ในขัน้น้ีครทูาํหน้าทีใ่นการ

เลอืกงานทีม่ศีกัยภาพในการทาํใหน้กัเรยีนเกดิปญัหา หรอืเป็นงานทีน่กัเรยีนเผชญิหน้าแลว้สามารถ

หาประเดน็ปญัหาไดส้ถานการณ์ทีจ่ะส่งเสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้ เมือ่นกัเรยีนเกดิปญัหาขึน้

โดยอาศยัแนวความคดิเดมิทีม่อียูก่่อนแลว้ นกัเรยี นแต่ละคนอาจจะเรยีนรูส้ ิง่ทีเ่ป็นปญัหาจาก

สถานการณ์เดยีวกนั แตกต่างกนั อยา่งไรกต็ามในการเลอืกสถานการณ์ทีจ่ะก่อใหเ้กดิเป็นปญัหา 

นกัเรยีนเป็นสาํคญั โดยครจูะตอ้งหาแนวทางทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัรปูแบบการคดิของนกัเรยีนเพือ่

จะไดก้าํหนดกรอบของงานจนกระทัง่นกัเรยีนมองเหน็ปญัหาไดด้ว้ยตนเอง 

   ขัน้ที ่2 การแกป้ญัหาเป็นกลุ่ม (Cooperating Groups) เมือ่นกัเรยีนเกดิปญัหา

รว่มกนัแลว้ ครแูบ่งนกัเรยีนออกเป็นกลุ่มยอ่ยเพื่อแกป้ญัหาใหลุ้ล่วงไป การใหน้กัเรยีนรว่มกนั

แกป้ญัหาสอดคลอ้งกบัแนวความคดิของเพยีเจต ์ (Piaget. 1964) ในเรือ่งการมปีฏสิมัพนัธก์บัเพือ่น 

หรอืการถ่ายทอดทางสงัคม ซึง่จะก่อใหเ้กดิภาวะไรส้มดลุทางความคดิ อนัจะนําไปสูก่ารคน้หา

แนวทางปรบัโครงสรา้งความคดิใหมจ่นกระทัง่กลบัสูภ่าวะสมดลุ ไดพ้รอ้มกบัทาํหน้าทีใ่หค้วามรู้  

แนวความคดิหรอืคาํตอบของปญัหาทีไ่ดจ้ากการทาํงานรว่ม กนัเป็นกลุ่ม มคีวามสมเหตุสมผลหรอ

เชือ่ถอืไดม้ากกวา่การแกป้ญัหาเป็นรายบุคคล ดงันัน้การเรยีนรูภ้ายใตบ้รบิททางสงัคมของ

หอ้งเรยีนทีเ่กดิขึน้มาจากการมปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่งสมาชกิภายในกลุม่จะทาํใหน้กัเรยีนเกดิความ

เขา้ใจถงึกระบวนการสรา้งความรูเ้ชงิวทิยาศาสตร ์ทีต่อ้งอา ศยัการมสีว่นรว่มของสมาชกิของชุมชน

วทิยาศาสตร ์หรอืชุมชนผูรู้ ้หรอืเขา้ใจวา่ความรูเ้กดิมาจากการสรา้งสรรคค์วามรู ้โดยอาศยัการมี

ปฏสิมัพนัธก์บับุคคลอื่น 

   ขัน้ที ่3 การแลกเปลีย่นความคดิ (Sharing) ในขัน้น้ีนกัเรยีนแต่ละกลุม่จะนําเสนอ

คาํตอบของปญัหาทีค่น้พบใหก้บันั กเรยีนในกลุม่อื่นๆ เพือ่นําไปสูก่ารอภปิรายโดยนกัเรยีนจะ

นําเสนอในเรือ่งกรอบหรอืแนวความคดิทีใ่ชใ้นการแกป้ญัหาวธิกีารแกป้ญัหาและคาํตอบของปญัหา

ครจูะมบีทบาทเป็นเพยีงผูอ้าํนวยการหรอืผูจ้ดัการใหเ้กดิการอภปิรายเท่านัน้ ไมต่อ้งทาํหน้าทีต่ดัสนิ
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วา่ วธิกีารหรอืคาํตอบของกลุ่ มใดถูกผดิ เมือ่มขีอ้ขดัแยง้เกดิขึน้ ปล่อยใหน้กัเรยีนมเีสรภีาพทาง

ความคดิทีจ่ะเจรจาต่อรองกนัเองจนกระทัง่นําไปสูข่อ้สรปุทีเ่กมาะสมแบบประชามต ิเมือ่ครแูละ

นกัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ ยวกบัการอภปิรายเชงิวทิยาศาสตรม์ ากขึน้ จะนําไปสูก่ารสรา้ง

คาํอธบิายต่างๆ ทีส่มเห ตุสมผลและทาํใหเ้กดิการคดิและความเขา้ใจทีถู่กตอ้งและลกึซึง้กวา้งขวาง

มากกว่าเดมิ 

  1.3.5 เทคนิคการจดัการเรยีนรูข้องของ Hesse 

    เฮสส ์(Hesse. 1989: 56-58) ไดเ้สนอเทคนิคการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเปลีย่นแปลง

แนวความคดิไว ้3 ขัน้ ดงัน้ี 

    ขัน้ที ่1 ขัน้วนิิจฉยั (Diagnosis) เป็นขัน้ตอนในการวนิิจฉยัแนวความคดิของ

นกัเรยีนโดย 

     1.1 ครใูชก้ารสาธติหรอืการทาํปฏบิตักิาร ใหน้กัเรยีนสงัเกต 

     1.2 ครซูกัถามใหน้กัเรยีนอธบิายตามกรอบความคดิของนกัเรยีน โดยใช้

คาํถาม How และ Why เมือ่นกัเรยีนตอบ อธบิาย ใหเ้ขยีนคาํตอบไวบ้นกระดานดาํ 

     1.3 เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดอ้ธบิาย โตแ้ยง้เกีย่วกบัแนวความคดิของแต่

ละคนโดยครจูะวางตวัเป็นกลาง ไมต่อ้งชีว้่า แนวคดิของใครถูกหรอืผดิ จะช่วยใหน้กัเรยีนรูส้กึสบาย

ใจทีจ่ะแสดงแนวความคดิอยา่งเปิดเผยและจรงิใจ 

    ขัน้ที ่2 ทา้ทายความคดิ (Challenge Conceptions) เป็นขัน้ทีค่รจูะทาํให้

แนวความคดิเดมิของนกัเรยีนถูกทา้ทายและถูกปฏเิสธไปในทีสุ่ด โดย 

     2.1 ครสูาธติเหตุการณ์ทีก่่อใหเ้กดิความขดัแย้ งกบัแนวความคดิเดมิของ

นกัเรยีน ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีไ่มส่อดคลอ้งกบัการพยากรณ์ –  คาดคะเน จากแนวความคดิเดมิของ

นกัเรยีน 

     2.2 เมือ่สาธติแลว้เสรจ็ ครอูธบิายแนวความคดิใหมท่ีถู่กตอ้งใหก้บั

นกัเรยีนพรอ้มทัง้ระบุจดุอ่อน ขอ้บกพรอ่งของแนวความคดิเดมิใหน้กัเรยีนรบัทราบด้ วยการอธบิาย

คาํอธบิายทีถ่กูตอ้ง จะตอ้งดาํเนินการในลกัษณะทีท่าํใหน้กัเรยีนเกดิความเขา้ใจได ้และเป็น

แนวความคดิทีใ่ชป้ระโยชน์ไดด้กีวา่  

    ขัน้ที ่ 3 การเสรมิแรงแนวความคดิทีถ่กูตอ้ง (Reinforcing Scientific 

Conception) หลงัจากการสาธติและอธบิายทีถู่กตอ้งใหน้กัเรยีนฟงัแลว้ นกัเรยีนจะยอมรบัแต่ยงัไม่

แน่ใจแนวความคดิใหมจ่ะถูกตอ้งเสมอไปหรอืไม ่ดงันัน้ ครจูงึตอ้งเป็นผูอ้ ภปิรายเสมอ โดยกระทาํ

หลงัจากการสาธติแลว้เสรจ็ เพื่อจะไดเ้สนอแนะแนวความคดิใหม ่ในขัน้การเสรมิแรงทาํไดค้อืนํา

แนวความคดิใหมไ่ปใชใ้นสถานการณ์ใหม ่ซึง่สถานการณ์ใหมน้ี่จะตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึการใชไ้มไ่ด้

ของแนวความคดิควบคู่ไปดว้ย 
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  1.3.6 รปูแบบการจดัการเรยีนรูข้อง Hewson &  Hewson 

   ฮวิสนั และฮวิสนั (มณกีานต ์หนิสอ. 2549: 17-18; อา้งองิจาก  Hewson; & Hewson. 

2003. Journal of Research Teaching. pp. 35-43) ไดเ้สนอแนะรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบการ

เปลีย่นแปลงแนวความคดิ วา่มเีงือ่นไข  3 ประการ ทีแ่นวความคดิใหม่ เป็นทีพ่อใจก่อนทีจ่ะสามารถ

บรูณาการเขา้ไปกบัความรูเ้ดมิ คอื 

    1) แนวความคดิใหมผู่เ้รยีนเขา้ใจไดง้า่ย  

    2) แนวความคดิใหมม่เีหตุผลน่าเชื่อถอื  

    3) แนวความคดิใหมม่ปีระโยชน์ต่อผูเ้รยีน  

  และเสนอวา่ ยทุธศาสตรก์ารสอนควรจะประกอบดว้ย 

    1)  การบรูณาการ  (Integration) มจีดุมุง่หมายเพือ่บรูณาการการรบัรู้  

แนวความคดิใหมก่บัการรบัรูแ้นวความคดิมอียูเ่ดมิหรอืบรูณาการการรบัรูแ้นวความคดิต่างๆ ทีม่อียู่

เดมิเขา้ดว้ยกนัยทุธศาสตรน้ี์เป็นยทุธศาสตรท์ีใ่ชก้นัมากในการสอนวทิยาศาสตรป์จัจบุนั 

    2)  การแยกความแตกต่าง (Differentiation) มจีดุมุง่หมายเพื่อใหแ้ยกการรบัรู ้

แนวความคดิทีม่อียูก่บัการรบัรูแ้นวความคดิอื่นทีใ่กลเ้คยีงกนัแต่มคีวามชดัเจนกวา่นกัเรยีน

จาํเป็นตอ้งเหน็วา่สิง่ทีม่เีหตุผลน่าเชือ่ถอืในสถานการณ์หน่ึง อาจจะไมน่่าเชือ่ถอือกีต่อไป ใน

สถานการณ์อื่นทีแ่ตกต่างและซบัซอ้นขึน้ 

    3) การแลกเปลีย่น  (Exchange) มจีดุมุง่หมายเพื่อแลกเปลีย่นการรบัรู้

แนวความคดิทีม่อียูก่บัอนัใหม ่เพราะการรบัรูแ้นวความคดินัน้ขดัแยง้กนั ดงันัน้ยอ่มเป็นไปไมไ่ดท้ี่

การรบัรูแ้นวความคดิจะมเีหตุผล น่าเชื่อถอืไดท้ัง้คู่ จะตอ้งทาํใหน้กัเรยีนเกดิความไ มพ่อใจในการ

รบัรูแ้นวความคดิทีม่อียูเ่ดมิในขณะเดยีวกบัแสดงใหเ้หน็วา่ การรบัรูแ้นวความคดิใหมส่ามารถ

อธบิายและทาํนายไดม้ากกวา่อนัเดมิ 

    4) การเชือ่มประสานการรบัรูแ้นวความคดิ (Conceptual bridging) มจีดุมุง่หมาย

เพือ่สรา้งบรบิททีเ่หมาะสมซึง่แนวความคดิเชงินามธรรมทีส่าํคญัสามารถเชือ่มโยงกบัประสบการณ์

สามญัทีม่คีวามหมาย การตัง้คาํถามซึง่จะตอ้งตอบโดยใชแ้นวความคดิเชงินามธรรมทีเ่พิง่เรยีน    

จะช่วยสรา้งสิง่แวดลอ้มทีท่าํใหม้องเหน็ว่าแนวความคดิใหมเ่หล่าน้ี มเีหตุผลน่าเชื่อถอืได ้และมี

ประโยชน์เป็นทีน่่าพอใจ 

  1.3.7 การจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารรูค้ดิ (Metacognitive 

Learning Cycle: MLC) 

   แบลนค ์(Blank. 2000) ไดนํ้าการรูค้ดิมาผสมผสานกบัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัร 4 ขัน้ 

ของบารแ์มน (Barman. 1997) ซึง่ไดด้ดัแปลงใหเ้หมาะสมและตัง้ชื่อใหมว่่า วฏัจกัรการเรยีนรูโ้ดยใช้

การรูค้ดิ  นกัเรยีนจะถกูถามใหเ้ปิดเผยและสะทอ้นสถานภาพ  หรอืสภาพของแนวคดิวทิยาศาสตร์

ของตนเองโดยสถานภาพดงักลา่วหมายถงึสภาพ  4 ประการทีจ่ะช่วยใหน้กัเรยีนสรา้งความรูค้วาม

เขา้ใจดว้ยตนเอง  ไดแ้ก่ ความไมพ่งึพอใจในแนวคดิทีม่อียู่ ความสามารถเขา้ใจได้  ความสามารถ

เชื่อถอืได้ และความมปีระโยชน์  ซึง่เป็นกรอบแนวคดิของทฤษฎกีารเปลีย่นความคดิ  ของโพสเนอร์ 

และคนอื่นๆ (Posner; et al. 1982: 212) MLC ม ี4 ขัน้ ดงัน้ี 
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    1) ขัน้ประเมนิความคดิหรอืมโนทศัน์  ในขัน้น้ีนกัเรยีนจะสะทอ้นแนวความคดิ

ทางวทิยาศาสตรข์องตนเองและสะทอ้นสถานภาพของแนวคดิก่อนทีจ่ะเริม่สอนนกัเรยีนจะบนัทกึ

ความคดิและสถานภาพของความคดิทางวทิยาศาสตรโ์ดยอาจใชค้าํศพัทเ์หลา่น้ี เช่น ใชป้ระโยชน์  

โดยคดิเขา้ใจอยา่งแทจ้รงิเกีย่วกบัแนวคดิทีม่ปีระโยชน์นกัเรยีนพจิารณาสถา นภาพของความคดิ 

โดยการถามตนเองดว้ยคาํถามเป็นชุดของเฮนเนสเสย ์(Hennessey. 1991, 1993) กไ็ด ้ดงัน้ี 

     1.1) แนวคดิน้ีขา้พเจา้เขา้ใจได ้ถา้ 

      1.1.1) ขา้พเจา้เขา้ใจคาํศพัทเ์หลา่น้ี 

      1.1.2) ขา้พเจา้สามารถยกตวัอยา่งเพิม่เตมิได ้

      1.1.3) ขา้พเจา้สามารถอธบิายแนวคดิน้ีใหก้บัเพือ่นๆ ไดโ้ดยใช ้

คาํพดูของตนเอง 

     1.2) แนวความคดิน้ีสามารถเชือ่ถอืได ้ถา้ 

      1.2.1) แนวคดิน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคดิอื่นทีข่า้พเจา้รูห้รอืเชือ่มาก่อนแลว้ 

      1.2.2) แนวคดิน้ีช่วยใหข้า้พเจา้สมัผสัสิง่ต่างๆ ไดอ้ยา่งมคีวามหมาย 

     1.3) แนวคดิน้ีสามารถใชป้ระโยชน์ได ้ถา้ 

      1.3.1) แนวคดิน้ีช่วยในการแกป้ญัหาของขา้พเจา้ได ้

      1.3.2) แนวคดิน้ีทาํใหข้า้พเจา้มแีนวคดิใหมส่าํหรบัใชใ้นการศกึษา 

ต่อไป 

      1.3.3) แนวคดิน้ีช่วยใหข้า้พเจา้สามารถอธบิายปรากฏการณ์ต่างๆ  

ในแนวทางใหมไ่ด ้

    2) ขัน้สาํรวจความคดิหรอืมโนทศัน์  ในขัน้น้ีนกัเรยีนจะไดล้งมอืสาํรวจ

ปรากฏการณ์ – เหตุการณ์ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความคดิหรอืมโนทศัน์ทีก่ําลงัศกึษา 

    3) ขัน้แนะนําความคดิหรอืมโนทศัน์  ครรูวบรวมขอ้มลูต่างๆ ทีน่กัเรยีนมแีละ

รว่มกบันกัเรยีนในการกําหนดรปูแบบของขอ้มลูพรอ้มกบัแนะนําแนวคดิหลกัของบทเรยีนใหก้บั

นกัเรยีน ซึง่นกัเรยีนจะมกีารปรบัปรงุและสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกดิขึน้กบั

ความคดิทางวทิยาศาสตรข์องตนหรอืสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการเปลีย่นแปลงสถานภาพของความคดิ 

    4) ขัน้นําความคดิหรอืมโนทศัน์ไปใช้  ในขัน้น้ีนกัเรยีนจะเผชญิหน้ากบั

ตวัอยา่งอื่นๆ ของความคดิทางวทิยาศาสตรท์ีส่ามารถจะเขา้ใจไดโ้ดยใชข้อ้มลูต่างๆ ทีน่กัเรยีนใน

ระหวา่งขัน้แรกๆ และนกัเรยีนจะไดพ้จิารณาสถานภาพของความคดิของตนเองอกีครัง้ 

 จากการศกึษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการทีเ่กีย่วขอ้งทีก่ล่าวมาขา้งตน้ การวจิยั

ในครัง้น้ี ผูว้จิยั จงึสนใจ เลอืกใชก้ารจดัการเรยีนรูเ้พื่อเปลีย่นแปลงแนวความคดิตามรปูแบบของ     

ฮวิสนั  และฮวิสนั (มณกีานต ์หนิสอ . 2549 : 17-18; อา้งองิจาก  Hewson; & Hewson. 2003 .  
Journal of Research Teaching.  pp. 35-43) ซึง่ยทุธศาสตรก์ารสอนประกอบดว้ย 4 ขัน้ ดงัน้ี 
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  1) การบรูณาการ (Integration) 

  2) การแยกความแตกต่าง (Differentiation) 

  3) การแลกเปลีย่น (Exchange) 

  4) การเชือ่มประสานการรบัรูแ้นวความคดิ (Conceptual bridging)  

 มาใชใ้นการจดัการเรยีนรู้  เพือ่ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคม ีและความสามารถ

ดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6  

 1.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้การเปล่ียนแปลงแนวความคิด 

 งานวิจยัต่างประเทศ 

  แบซไิล และแซนฟอรด์ (Basili; & Sanford. 1991: Abstract) ไดท้าํการศกึษากลวธิี

การเปลีย่นมโนมตแิละการทาํงานเป็นกลุม่ในวชิาเคม ีเรือ่ง กฏการคงตวัของสสารและพลงังาน ลกัษ

ระตามธรรมชาตขิองอนุภาค ก๊าซ ของเหลว และของแขง็ ของนกัศกึษาในวทิยาลบัชานเมอืง โดย

กลุ่มควบคุมใชก้ารสอนโดยตรงและกลุ่มทด ลองใหม้กีารทาํงานเป็นกลุม่เลก็ๆ แบบการประชุม

รว่มกนั เพือ่อภปิรายและจดบนัทกึ จากนัน้แบ่งเป็นกลุม่ยอ่ย 3 – 5 คน อภปิรายและตอบคาํถาม 

พรอ้มกบัการสรา้งผงัมโนมตขิณะเขา้กลุ่มยอ่ย ครคูอบแนะนําและสงัเกตพฤตกิรรมตามแบบบนัทกึ

ผลการสงัเกตพฤตกิรรม ตามเงือ่นไขของกระบวนการเปลี่ ยนมโนมตขิอง Posner, Strike, Hewson 

และ Gertzog มกีารทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนโดยใชแ้ผนผงัมโนมต ิและทาํการวเิคราะหข์อ้มลู

จากแบบทดสอบดว้ยคา่ Chi – square พบว่า นกัศกึษาในกลุ่มทดลองมสีดัส่วนของมโนมตทิี่

คลาดเคลื่อนตํ่ากว่ากลุ่มควบคุมอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

  สมทิ และคณะ (Smith; et al. 1993: Abstract) ไดศ้กึษากลวธิกีารสอนเกีย่วกบัการ

เปลีย่นมโนมตใินวชิาวทิยาศาสตร ์เรือ่ง การสงัเคราะหด์ว้ยแสง การหายใจระดบัเซลล ์การ

หมนุเวยีนของสสารในระบบนิเวศน์ โดยใชก้ลวธิกีารสอนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นมโนมตขิอง    

โพสเนอร ์และคณะ  โดยไดแ้ทรกกลวธิกีารสอนเขา้ไปในการสอนปกต ิซึง่มกีารใชค้าํถามเพือ่ให้

นกัเรยีนไดท้ราบถงึความคดิของตนเองและใหน้กัเรยีนอธบิายเหตุการณ์ทีไ่มต่รงกนั เพื่อใหน้กัเรยีน

เกดิความไมพ่อใจกบัมโนมตทิีม่อียู ่และโตแ้ยง้กบัมโนมตทิีค่ลาดเคลื่อน ผลการศกึษาพบว่า 

นกัเรยีนหอ้งทีค่รใูชอุ้ปกรณ์การสอนทีส่รา้งขึน้เป็นพเิศษ สอนตามเงือ่นไขทีก่าํหนด มแีนวโน้มการ

ทดสอบ Posttest ดกีว่านกัเรยีนหอ้งทีค่รใูชอุ้ปกรณ์การสอนแต่ไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ําหนด และ

มคีรจูาํนวน 2 – 3 คน ทีไ่มป่ระสบผลสาํเรจ็กบักลวธิเีหลา่น้ี ถา้ปราศจากการช่วยเหลอืของอุปกรณ์

หลกัสตูรทีเ่หมาะสม 

  แบลนค ์(Blank. 2000: Abstract) ไดท้ดลองสอนเน้ือหานิเวศวทิยาในระดบัมธัยมศกึษา

ปีที ่1 ในโรงเรยีนเขตชานเมอืงเป็นเวลา 3 เดอืน นกัเรยีนหอ้งแรกเรยีนโดยใชว้ฏัจกัรการเรยีนรูท้ีใ่ช้

การรูค้ดิ (Metacognitive Learning Cycle) ซึง่ประกอบดว้ยขัน้ประเมนิความคดิ ขัน้สรา้งความคดิ 

ขัน้นําความคดิและขัน้นําความคดิไปใช ้โดยใชก้รอบแนวคดิของทฤษฎกีารเปลีย่นแปลงแนวคดิ  

การวจิยัครัง้น้ีจงึสรปุไดว้า่ การรู้คดิมปีระโยชน์ในการทาํใหน้กัเรยีนสรา้งตวัเชือ่มทีเ่ขม้แขง็  ระหวา่ง

ประสบการณ์การเรยีนวทิยาศาสตร ์แนวความคดิและความเขา้ใจไดด้ ี
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  ฮวิสนั และฮวิสนั (Hewson; & Hewson. 2003) ไดศ้กึษาผลการสอนโดยใชค้วามรูท้ีม่ ี

มาก่อนของนกัเรยีนและยทุธศาสตรก์ารเปลีย่นมโนมตต่ิอการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เพือ่ศกึษาวา่การ

สอนโดยใชค้วามรูท้ีม่มีาก่อนของนกัเรยีนและยทุธศาสตรก์ารเปลีย่นมโนมตเิมือ่ใชค้วามรูท้ีม่มีาก่อน

ของนกัเรยีนนกัเรยีนจะเกดิการเรยีนรู ้และเกดิการเปลีย่นมโนมตไิดอ้ยา่งไรพบวา่ คะแนนสอบก่อน

ทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ไมแ่ตกต่างกนั แต่คะแนนสอบหลงัการทดลองของกลุ่ม

ทดลองดกีวา่กลุม่ควบคมุอนัเน่ืองมาจากผลการสอนทัง้  3 มโนมต ิคอื เรือ่ง ความหนาแน่น มวล 

และปรมิาตร ในทางกลบักนักลุม่ทดลองมคีะแนนของมโนมตทิีค่ลาดเคลื่อนน้อยกว่ากลุ่มควบคุม ซึง่

เป็นผลมาจากการสอน ผลการวจิยัน้ีแสดงวา่ยทุธศาสตรก์ารสอนทีใ่ชก้บักลุม่ทดลองมผีลทาํให้

นกัเรยีนไดร้บัรูม้โนมตเิชงิวทิยาศาสตรม์ากขึน้ และมกีารละทิง้การรบัรูม้โนมตทิีค่ลาดเคลือ่น เรือ่ง 

ความหนาแน่น มวล และปรมิาตร มากกว่ากลุม่ควบคุม 

 งานวิจยัในประเทศ 

  ปฐมพงศ ์อปัมระกา  (2546: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาและเปรยีบเทยีบผลการสอนเพื่อ

เปลีย่นแปลงแนวความคดิทีผ่ดิพลาดเกีย่วกบัมโนมตชิวีวทิยา : การหมนุเวยีนของเลอืดและก๊าซและ

การกาํจดัของเสยี ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  2 โดยใชเ้ทคนิคการสอนของ  Hesse เครือ่งมอืที่

ใชเ้ป็นแบบทดสอบวดัแนวความคดิเลอืกและแผนการสอน ผลการวจิยัพบว่าหลงัจากการสอนโดยใช้

เทคนิคการสอนของ  Hesse นกัเรยีนโดยสว่นรวมและจาํแนกตามเพศ มคีวามเขา้ใจอยา่งสมบรูณ์

และความเขา้ใจเพยีงบางสว่นเพิม่มากขึน้ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

  ถวลิ ชนะบุญ  (2546: 84- 85) ไดศ้กึษาและเปรยีบเทยีบผลการสอนเพื่อเปลีย่นแปลง

แนวความคดิทีผ่ดิพลาดเกีย่วกบัมโนมตชิวีวทิยา : เซลลแ์ละการเคลือ่นทีข่องสารผา่นเซลลข์อง

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  4 โดยใชเ้ทคนิคการสอนของ  Hesse เครือ่งมอืทีใ่ชเ้ป็นแบบทดสอบวดั

แนวความคดิ เลอืกและแผนการสอน ผลการวจิยัพบวา่หลงัจากการสอนโดยใชเ้ทคนิคการสอนของ  

Hesse นกัเรยีนโดยสว่นรวมและจาํแนกตามเพศ มคีวามเขา้ใจอยา่งสมบรูณ์และความเขา้ใจเพยีง

บางสว่นเพิม่มากขึน้ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

  วทิยา วรพนัธ์ (2546: 68-72) ไดศ้กึษาและเปรยีบเทยี บผลการสอนเพื่อเปลีย่นแปลง

แนวความคดิทีผ่ดิพลาดเกีย่วกบัมโนมตฟิิสกิส์  : การหกัเหของแสงและการเหน็โดยใชเ้ทคนิคการ

สอนของ Hesse ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ในโรงเรยีนเนินยางประชาสามคัค ีเครือ่งมอืทีใ่ช้

เป็นแบบ ทดสอบวดัแนวความคดิเลอืกและแผนการสอนเพื่อเปลีย่น แปลงแนวความคดิทีผ่ดิพลาด

เกีย่วกบัมโนมตฟิิสกิส์  : การหกัเหของแสงและการเหน็ ผลการวจิยัพบว่า หลงัทดลองสอนโดยใช้

เทคนิคการสอนของ  Hesse นกัเรยีนโดยสว่นรวมและจาํแนกตามเพศ มคีวามเขา้ใจอยา่งสมบรูณ์

และความเขา้ใจเพยีงบางสว่นเพิม่มากขึน้ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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  บุญสม สวุรรณหงส ์(2546: 69-75) ไดศ้กึษาและเปรยีบเทยีบผลการสอนเพื่อเปลีย่นแปลง

แนวความคดิทีผ่ดิพลาดเกีย่วกบัมโนมตฟิิสกิส ์ : งานและพลงังาน โดยใชเ้ทคนิคการสอนของ Hesse 

ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 เครือ่งมอืทีใ่ชเ้ป็นแบบ ทดสอบวดัแนวความคดิเลอืกและแผนการ

สอนเพื่อเปลีย่นแปลงแนวความคดิทีผ่ดิพลาด เกีย่วกบัมโนมตฟิิสกิส ์: งานและพลงังาน ผลการวจิยั

พบว่า หลงัทดลองสอนโดยใชเ้ทคนิคการสอนของ  Hesse นกัเรยีนมกีารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ

จากความไมเ่ขา้ใจ และมแีนวความคดิทีผ่ดิพลาดไปสู่ความเขา้ ใจอยา่งสมบรูณ์ และ ความเขา้ใจ

เพยีงบางสว่น อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

  พงษ์ผกา ถิน่แสนดี (2547: 70-71) ไดศ้กึษาการสอนเพือ่เปลีย่นแปลงแนวความคดิ

เลอืกทีผ่ดิพลาดเกีย่วกบัมโนมตฟิิสกิส์ : อตัราเรว็ของแสงและการสะทอ้นของแสง ของนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที่  5 โดยใชเ้ทคนิคการสอนของ  Hesse พบวา่ นกัเรยีนโดยสว่นรวมก่อนสอน มี

แนวความคดิทีผ่ดิพลาด ความไมเ่ขา้ใจและมคีวามเขา้ใจเพยีงบางส่วนและมแีนวความ คดิที่

ผดิพลาดดว้ย ในมโนมตอิตัราเรว็ของแสงและการสะทอ้นของแสง หลงัทดลองสอนโดยใชเ้ทคนิค

การสอนของ Hesse นกัเรยีนมกีารเปลีย่นแปลงแนวความคดิจากแนวความคดิทีผ่ดิพลาดไปสูค่วาม

เขา้ใจอยา่งสมบรูณ์และความเขา้ใจเพยีงบางสว่นอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 นกัเรยีนชาย

ก่อนสอน มแีนวความคดิทีผ่ดิพลาด ความไมเ่ขา้ใจและมคีวามเขา้ใจเพยีงบางสว่นและมี

แนวความคดิทีผ่ดิพลาดดว้ย ในมโนมตอิตัราเร็ วของแสงและการสะทอ้นของแสงหลงัทดลองสอน

โดยใชเ้ทคนิคการสอนของ  Hesse นกัเรยีนมกีารเปลีย่นแปลงแนวความคดิจากแนวความคดิที่

ผดิพลาดไปสูค่วามเขา้ใจอยา่งสมบรูณ์และความเขา้ใจเพยีงบางสว่นอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั .05 นกัเรยีนหญงิก่อนสอน มแีนวความคดิทีผ่ดิพลาด ควา มไมเ่ขา้ใจและมคีวามเขา้ใจเพยีง

บางสว่นและมแีนวความคดิทีผ่ดิพลาดดว้ย ในมโนมตอิตัราเรว็ของแสงและการสะทอ้นของแสงหลงั

ทดลองสอนโดยใชเ้ทคนิคการสอนของ  Hesse นกัเรยีนมกีารเปลีย่นแปลงแนวความคดิจาก

แนวความคดิทีผ่ดิพลาดไปสูค่วามเขา้ใจอยา่งสมบรูณ์และความเขา้ใจเพยีงบางสว่ นอยา่งมนียัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 

  สริพิกัตร ์วงษว์ฒันะ (2547: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาการสอนเพือ่เปลีย่นแปลงแนวความคดิ

ทีผ่ดิพลาดเกีย่วกบัมโนมตชิวีวทิยา : การหายใจและการสงัเคราะหด์ว้ยแสง ของนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที่  5 โดยใชเ้ทคนิคการสอนของ  Hesse พบวา่ นกัเรยีนโดยสว่นรวม นกัเรยีนชาย

นกัเรยีนหญงิ หลงัการทดลองสอนโดยใชเ้ทคนิคการสอนของ Hesse มกีารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ

จากความไมเ่ขา้ใจ และความเขา้ใจเพยีงบางส่วน และแนวความคดิทีผ่ดิพลาด เกีย่วกบัมโนมติ

ชวีวทิยา : การหายใจ การสงัเคราะหด์ว้ยแสง ไปสูค่วามเขา้ใจสมบรูณ์และความเขา้ใจเพยีงบางสว่น

เพิม่มากขึน้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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  ดารตัน์  ดอุีบล  (2547: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษา การสอนเพือ่เปลีย่นแปลงแนวความคดิที่

ผดิพลาดเกีย่วกบัมโนมตชิวีวทิยา : ระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลงังาน และวฏัจกัรของสารของ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  4 โดยใชเ้ทคนิคการสอนของ  Hesse พบวา่ นกัเรยีนโดยสว่นรวมหลงั

ทดลองสอน โดยใชเ้ทคนิคการสอนของ  Hesse มกีารเปลีย่นแปลงแนวความคดิจากความไมเ่ขา้ใจ

และความเขา้ใจเพยีงบางสว่นและมแีนวความคดิทีผ่ดิพลาดไปสูค่วามเขา้ใจอยา่งสมบรูณ์  

  ถนอมสนิ  วนัสุดล (2547: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาการสอนเพือ่เปลีย่นแปลงแนวความคดิ

ทีผ่ดิพลาดเกีย่วกบัมโนมตชิวีวทิยา : พชืหรอืสตัว ์การจาํแนกพชื และการจาํแนกสตัว ์ของนกัเรยีน

ชัน้ประถมศกึษาปีที่  5 โดยใชเ้ทคนิคการสอนของ  Hesse พบวา่ นกัเรยีนโดยสว่นรวมนกัเรยีนชาย

และนกัเรยีนหญงิหลงัทดลองสอนโดยใชเ้ทคนิคการสอนของ Hesse มกีารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ

จากความไมเ่ขา้ใจ ความเขา้ใจทีผ่ดิพลาด และความเขา้ใจเพยีงบางสว่นและมแีนวความคดิที่

ผดิพลาดอยูด่ว้ย ไปสูค่วามเขา้ใจอยา่งสมบรูณ์ และความเขา้ใจเพยีงบางสว่นอยา่งมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .05 

  ศริกุิล พลบรูณ์ (บทคดัยอ่: 2550) ไดศ้กึษาแนวความคดิเลอืกเกีย่วกบัมโนมตชิวีวทิยา: 

เซลล ์การแบ่งเซลล ์การเคลือ่นทีข่องสารผา่นเซลล ์และการคดิเชงิวพิากษว์จิารณ์ของนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่4 ทีม่เีพศต่างกนั ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรยีนโดยสว่นรวม นกัเรยีนชายและนั กเรยีน

หญงิ ทีเ่รยีนแบบวฎัจกัรการเรยีนรู้  7 ขัน้ โดยใชก้ารรูค้ดิ มคีวามเขา้ใจอยา่งสมบรูณ์มากกวา่ แต่มี

แนวความคดิทีผ่ดิพลาดเกีย่วกบัมโนมตชิวีวทิยา เรือ่ง เซลล ์การแบ่งเซลลก์ารเคลือ่นทีข่องสารผา่น

เซลล ์น้อยกวา่ นกัเรยีนโดยสว่นรวมทีเ่รยีนแบบวฎัจกัรการเรยีนรู ้5 ขัน้ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั .05 

  สมบรูณ์ พายบุุตร (2547: 84-85) ไดศ้กึษาและเปรยีบเทยีบผลการสอนเพื่อเปลีย่นแปลง

แนวความคดิทีผ่ดิพลาดเกีย่วกบัมโนมตชิวีวทิยา : ปฏกิริยิาเคมใีนเซลล ์เอนไซดแ์ละพลงังานเคม ี

ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โดยใชเ้ทคนิคการสอนของ Hesse เครือ่งมอืทีใ่ชเ้ป็นแบบ ทดสอบ

วดัแนวความคดิเลอืกและแผนการสอน ผลการวจิยัพบวา่ หลงัจากการสอนโดยใชเ้ทคนิคการสอน

ของ Hesse นกัเรยีนโดยสว่นรวมและจาํแนกตามเพศ มคีวามเขา้ใจอยา่งสมบรูณ์และความเขา้ใจ

เพยีงบางสว่นเพิม่มากขึน้ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรูแ้บบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7  ข ัน้ 

 2.1 ความหมายของวฏัจกัรการเรียนรู ้(E-learning Cycle) 

 ลอวสนั (ศริกุิล พลบรูณ์. 2550: 35; Lawson. 1995: 424) กล่าวว่า วฏัจกัรการเรยีนรูเ้ป็น

รปูแบบของกระบวนการเรยีนรูท้ีน่กัวทิยาศาสตรศ์กึษาไดค้ดิคน้ขึน้ เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถใชว้ธิกีาร

สบืเสาะหาความรูท้างวทิยาศาสตรท์ีต่อ้งอาศยัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรใ์นการคน้พบ

ความรูห้รอืประสบการณ์การเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมายดว้ยตนเอง โดย มพีืน้ฐานมาจากแนวทฤษฎี

สรา้งสรรคค์วามรู้  ซึง่ไมเ่น้นการสอนแบบบรรยาย หรอืบอกเลา่ หรอืใหผู้้ เรยีนเป็นผูร้บัเน้ือหาวชิา

ต่างๆ จากคร ูหากแต่ครจูะตอ้งกระตุน้ใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเองภายใตส้ภาพแวดลอ้มที่

เหมาะสม โดยมคีวามเชือ่วา่นกัเรยีนมวีฏัจกัรการเรยีนรูอ้ยูแ่ลว้ 
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 เรนเนอร ์และสแตฟฟอรด์ (เสาวรสธ ์พลโคตร. 2550: 25; Renner; & Stafford. 1979: 19) 

กลา่ววา่ วฏัจกัรการเรยีนรู ้หมายถงึ รปูแบบการทาํงานทีบุ่คคลใชเ้พือ่ดาํเนินการเกีย่วกบั

วทิยาศาสตร ์ซึง่บุคคลจะใชก้ระบวนการสั งเกต การวดั การตคีวาม หมายขอ้มลู การทดลอง การ

ทาํนายผลและสรา้งรปูแบบทางวทิยาศาสตรเ์พือ่ทาํงานดงักลา่ว 

 สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  (2546: 13) กลา่ววา่ วฏัจกัรการ

เรยีนรูเ้ป็นการเรยีนการสอนโดยวธิสีบืเสาะหาความรูแ้ละการเรยีนจากกลุม่จดัเป็นกระบวนก ารที่

เกดิขึน้อยา่งต่อเน่ืองกนัไปในลกัษณะการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัร หรอืการเรยีนรูแ้บบคน้พบ  

 กรมวชิาการ (2546: 80) ไดใ้หค้วามหมายของวฏัจกัรการสบืเสาะหาความรูไ้วว้า่ หมายถงึ 

การนําความรูห้รอืแบบจาํลองไปใชอ้ธบิายหรอืนําไปประยกุตใ์ชอ้ธบิายเหตุการณ์หรอืเรือ่งอื่นๆ จะ

นําไปสูข่อ้โตแ้ยง้หรอืขอ้จาํกดั ซึง่จะก่อใหเ้ป็นประเดน็หรอืคาํถามหรอืปญัหาทีจ่ะตอ้งสาํรวจ

ตรวจสอบต่อไป ทาํใหเ้กดิเป็นกระบวนการทีต่่อเน่ืองกนัไปเรือ่ยๆ 

 เสาวรสธ ์ พลโคตร  (2550: 25) วฏัจกัรการเรยีนรู ้หมายถงึ รปูแบบของกระบวนการ

เรยีนรูข้องนกัวทิยาศาสตร ์ไดศ้กึษาคดิค้ นขึน้ เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดใ้ชว้ธิกีารสบืเสาะหาความรูท้าง

วทิยาศาสตรใ์นการคน้พบความรูห้รอืประสบการณ์ การเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมายดว้ยตนเอง ครเูป็น

ผูก้ระตุน้ใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเองภายใตส้ภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม 

 กลา่วโดยสรปุ วฏัจกัรการเรยีนรู ้หมายถงึ กระบวนการเรยีนรูแ้บบหน่ึงทีต่อบสนองความ

ตอ้งการของผูเ้รยีน โดยผูเ้รยีนคน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเองโดยใชว้ธิกีารสบืเสาะหาความรูท้าง

วทิยาศาสตร ์และเป็นกระบวนการทีเ่กดิขึน้อยา่งต่อเน่ืองไปเรือ่ยๆ แบบวฏัจกัร 

 2.2 รปูแบบการจดัการเรียนรูแ้บบวฏัจกัรการเรียนรู้ (Learning Cycle) 

  2.2.1 วฏัจกัรการเรียนรู้ 3 ขัน้ (3E-Learning Cycle) 

  Karplus และคณะไดนํ้าเสนอการจดัการเรยีนรูใ้นรปูแบบวฏัจกัรการเรยีนรู้  ซึง่เป็น

รปูแบบทีใ่ชป้รบัปรงุหลกัสตูรวทิยาศาสตรร์ะดบัประถมศกึษาของประเทศสหรฐัอเมรกิา  (Science 

Curriculum Improvement Study: SCIS) (Renner; & Marak. 1990: 241-246) ประกอบดว้ย 3 ขัน้ 

ดงัน้ี 

   1. การสาํรวจ (Exploration หรอื Concept Exploration) เป็นขัน้ทีน่กัเรยีนไดร้บั

ประสบการณ์เกีย่วกบัรปูธรรม 

   2. การเกดิความคดิ  (Invention หรอื Concept Introduction หรอืClarification) 

คารพ์ลสั (Karplus. 1977: 174) และบารแ์มน  (Barman. 1992) ระบุวา่เริม่จากการเสนอมโนทศัน์

หรอืหลกัการใหม ่หรอืคาํอธบิายเสรมิเพื่อช่วยใหน้กัเรยีนประยกุตร์ปูแบบการใชเ้หตุผลใน

ประสบการณ์ของเขาแต่เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนเสนอแนวคดิของตนดว้ย 

   3. ระยะการคน้พบ  (Discovery หรอื Concept Application) เป็นระยะทีน่กัเรยีน

เกดิความรู ้มโนทศัน์ หรอืทกัษะทีเ่กดิขึน้ไปใชใ้นสถานการณ์อื่นโดยการยกตวัอยา่งเพือ่แสดงมโน

ทศัน์นัน้ (บุปผชาต ิ ทฬัหกิรณ์.  2535: 56)  
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  2.2.2 วฏัจกัรการเรียนรู้ 4 ขัน้ (4E-Learning Cycle) 

  มกีลุม่นกัศกึษาไดนํ้าวธิกีารน้ีมาใชแ้ละมกีารพฒันาวธิกีารและขัน้ตอนในการเรยีน  
การสอนแบบวฎัจกัรการเรยีนรูอ้อกเป็น 4 ขัน้ (Barman; & Kotar. 1989: 29-32) ดงัน้ี 
   1. การสาํรวจ (Exploration) ระยะการสาํรวจเป็นการเน้นนกัเรยีนสาํคญักระตุน้
ความไมส่มดลุความคดิของผูเ้รยีน และช่วยใหเ้กดิการปรบัขยายความคดิ ครรูบัผดิชอบการให้
นกัเรยีนไดร้บัคาํแนะนํา คาํชีแ้จงและวสัดอุุปกรณ์อยา่งเพยีงพอทีม่ปีฏสิมัพนัธใ์นทางทีส่มัพนัธก์บั
แนวคดิ คาํแนะนําชีแ้จงของครตูอ้งไมบ่อกนกั เรยีนว่าพวกเขาควรเรยีนอะไร และตอ้งไมอ่ธบิาย
แนวคดิใหแ้นวทางและคาํแนะนําเพือ่ใหก้ารสาํรวจดาํเนินต่อไปได ้นกัเรยีนรบัผดิชอบต่อการสาํรวจ
วสัดแุละการเกบ็รวบรวมและ/หรอื การบนัทกึขอ้มลูของตนเอง ครอูาศยัทกัษะการถามดงัไดแ้สดงไว้
ในรปูภาพเพือ่แนะแนวทางการเรยีนรูเ้ดก็ตอ้งมี วสัดอุุปกรณ์การเรยีน และประสบการณ์ทีเ่ป็น
รปูธรรมดว้ย ถา้ครจูะใหเ้ดก็สรา้งแนวคดิวทิยาศาสตรส์าํหรบัตนเอง ใหใ้ชค้าํถามแนะเพือ่ช่วยเริม่
กระบวนการวางแผนและคาํถามตอ้งนําตรงไปสูก่จิกรรมของเดก็ เสนอแนะประเภทของบนัทกึทีเ่ดก็
ควรจะทาํ และตอ้งไมบ่อกหรอือธบิายแนวคดิ อาจกล่าวถงึการสอนอยา่งยอ่ๆ ไดบ้างทอีาจจะเป็นใน
รปูจดุประสงคข์องการสอน 
   2. การอธบิาย (Explanation) ระยะการอธบิายเป็นระยะทีย่ดึนกัเรยีนเป็นสาํคญั
น้อยลงและหาสิง่อาํนวยความสะดวกทางจติใจใหแ้ก่ผูเ้รยีน ความมุง่หมายของระยะน้ีเพือ่ใหค้รไูด้
นํานกัเรยีนในการคดิเพือ่วา่แนวคดิ เกีย่วกบับทเรยีนจะไดร้บัการสรา้งขึน้ดว้ยความรว่มมอืกนัไมใ่ช่
เพยีงครใูหอ้ยา่งเดยีว เพื่อทาํใหส้าํเรจ็ ครเูลอืกและจดัทาํสภาพแวดลอ้มของชัน้เรยีนทีพ่งึประสงค ์
ครขูอใหน้กัเรยีนใหข้อ้มลูตามทางจติใจ เมือ่จดัเรยีบเรยีงขอ้มลูแลว้ครแูนะนําใหรู้จ้กัภาษาจาํเพาะที่
ตอ้งการแน ว คดิใหม้ากเท่าๆ กบัมสิซสิแมก็โดนลัด ์ทาํหลงัจากเดก็ๆไดส้งัเกตและสาํรวจสิง่ที่
เกดิขึน้เมือ่องคค์วามรูใ้หมไ่ดร้บัการแนะนําในบรรยากาศการเรยีบเรยีงของพวกเขา 
   3. การขยาย (Expansion) ระยะขยายควรเป็นระยะทีย่ดึนกัเรยีนเป็นสาํคญัให้
มากทีส่ดุทีม่ากได ้และเป็นระยะจดัขึ้ นเพือ่กระตุน้ความรว่มมอืของกลุม่ ความมุง่หมายของระยะน้ี
เพือ่ช่วยผูเ้รยีนใหจ้ดัระเบยีบประสบการณ์ทางความคดิทีน่กัเรยีนไดม้าจากการคน้พบ ความ
เชื่อมโยงกบัประสบการณ์เดมิทีค่ลา้ยคลงึกนั และเพื่อใหค้น้พบการประยกุตใ์หมส่าํหรบัสิง่ทีน่กัเรยีน
ไดเ้รยีนรูม้าแลว้ แนวคดิทีส่รา้งขึน้จะตอ้งเชือ่มโยงกบัความคดิอื่นหรอืประสบการณ์อื่นทีส่มัพนัธก์นั 
ความมุง่หมายเพื่อจะนําการคดิของนกัเรยีนใหไ้ปกว่าเดมิซึง่เป็นอยูใ่นปจัจบุนั ครตูอ้งใหเ้ดก็ใช้
ภาษาหรอืฉลากหรอืฉายาต่างๆ ของแนวใหม ่เพื่อว่าพวกเขาจะไดเ้พิม่ความเขา้ใจของพวกตน ตรง
น้ีเป็นทีเ่หมาะสมทีจ่ะช่วยนกัเรยีนใหป้ระยกุตใ์ชส้ิง่ทีไ่ดเ้รยีนรู ้โดยการขยายตวัอยา่งหรอืโดยการจดั
ประสบการณ์เชงิการสาํรวจเพิม่เตมิเพือ่พฒันาสว่นบุคคลของนกัเรยีน การสอบสวนความสมัพนัธ ์
ภายในระหวา่งวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยสีงัคม ความเตบิโตทางวชิาการและการตระหนกัรูด้า้นอาชี พ 
ระยะการขยายน้ีสามารถนําไปสูร่ะยะการสาํรวจบทเรยีนต่อไปไดโ้ดยอตัโนมตั ิดงันัน้วงจรต่อเน่ือง
สาํหรบัการสอนและการเรยีนจงึถกูสรา้งขึน้ในระยะน้ี ครชู่วยนกัเรยีนใหจ้ดัระเบยีบการคดิของตน
โดยการเชือ่มโยงสิง่ทีเ่รยีนรูม้าเขา้กบัความคดิหรอืประสบการณ์อื่นๆ  ซึง่สมัพนัธก์ับแนวคดิทีส่รา้ง
ขึน้ สว่นมากจะใชร้ปูแบบแนวคดิในระยะน้ีเพือ่เพิม่ความเขา้ใจในความหมายของแนวคดิและเพือ่
ขยายขอบเขตความคดิ 
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   4. การประเมนิผล  (Evaluation) ความมุง่หมายของระยะน้ี เพือ่เป็นการทดสอบ

มาตรฐานการเรยีนรู ้การเรยีนรูม้กัจะเกดิขึน้ในสดัสว่นการเพิม่ขึน้ที่ น้อยกวา่การยกระดบัทาง

ความคดิทีม่กีารหยัง่รูจ้รงิทีเ่ป็นไปได ้ดงันัน้ การประเมนิผลควรต่อเน่ือง ซึง่ไมใ่ช่การสิน้สดุของบท

หรอืของวธิกีารของหน่วยการเรยีน การวดัหลายชนิดมคีวามจาํเป็นต่อการจดัทาํการประเมนิ

โดยรวมในการเรยีนรูข้องนกัเรยีน และเพือ่กระตุน้การสรา้งแนว คดิทางจติใจและทกัษะกระบวนการ

ประเมนิผลรวมถงึในแต่ละระยะของวฏัจกัรการเรยีนรูไ้มใ่ช่เพยีงจดัทาํเฉพาะตอนสดุทา้ย 

  2.2.3 วฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขัน้ (5E-Learning Cycle) 

  ในปี ค.ศ.1992 นกัการศกึษากลุ่ม  BSCS (Biological Science Curriculum Study) 

ไดแ้บ่งขัน้ตอนของการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรออกเป็น 5 ขัน้ หรอื 5E Model (Evan. 2004: 27) ดงัน้ี 

   1. ขัน้นําเขา้สูบ่ทเรยีน  (Engagement) ขัน้น้ีมลีกัษณะเป็นการแนะนําบทเรยีน

กจิกรรมจะประกอบดว้ยการซกัถามปญัหา การทบทวนความรูเ้ดมิ การกาํหนดกจิกรรมทีจ่ะเกดิขึน้

ในการเรยีนการสอนและเป้าหมายทีต่อ้งการ 

   2. ขัน้สาํรวจ (Exploration) ขัน้น้ีจะเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดแ้นวคดิทีม่อียูแ่ลว้มา

จดัความสมัพนัธก์บัหวัขอ้ทีก่าํลงัจะเรยีนใหเ้ขา้หมวดหมู ่ถา้เป็นกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการทดลองการ

สาํรวจการสบืคน้ดว้ยวทิยาศาสตร ์ รวมทัง้เทคนิคและความรูท้างการปฏบิตัจิะดาํเนินไปดว้ยตวัของ

นกัเรยีนเองโดยครมูหีน้าทีเ่ป็นเพยีงผูแ้นะนําหรอืผูเ้ริม่ตน้ในกรณทีีน่กัเรยีนไมส่ามารถหาจดุเริม่ตน้

ได ้

   3. ขัน้อธบิาย (Explanation) ในขัน้ตอนน้ีกจิกรรมหรอืกระบวนการเรยีนรูจ้ะมกีาร

นําความรูท้ีร่วบรวมมาแ ลว้ในขัน้ที่ 2 มาใชเ้ป็นพืน้ฐานในการศกึษาหวัขอ้หรอืแนวคดิทีก่าํลงัศกึษา

อยูก่จิกรรมอาจจะประกอบไปดว้ยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการอ่านและนําขอ้มลูมาอภปิราย 

   4. ขัน้ขยายความรู้ (Expansion) ในขัน้ตอนน้ีจะเน้นใหน้กัเรยีนไดนํ้าความรูห้รอื

ขอ้มลูจากขัน้ที่ 2 และขัน้ที่ 3 มาใชก้จิกรรมสว่นใหญ่อาจเป็นการอภปิรายในกลุม่ของตนเองเพือ่ลง

ขอ้สรปุใหเ้หน็ถงึความเขา้ใจทกัษะกระบวนการและความสมัพนัธร์ะหวา่งความรูต่้างๆ ทีเ่กดิขึน้จะ

ช่วยใหน้กัเรยีนไดม้โีอกาสปรบัแนวคดิหลกัของตนเองในกรณทีีส่อดคลอ้งหรอืคลาดเคลื่อนจาก

ขอ้เทจ็จรงิ 

   5. ขัน้ประเมนิผล  (Evaluation) เป็นขัน้ตอนสดุทา้ยจากการเรยีนรูโ้ดยครเูปิด

โอกาสใหน้กัเรยีนไดต้รวจสอบแนวความคดิหลกัทีต่นเองไดเ้รยีนรูม้าแลว้ โดยการประเมนิผลดว้ย

ตนเองถงึแนวความคดิทีไ่ดส้รปุไวแ้ลว้ในขัน้ที่  4 ว่ามคีวามสอดคลอ้งหรอืถูกตอ้งมากน้อยเพยีงใด

รวมทัง้มกีารยอมรบัมากน้อยเพยีงใด ขอ้สรปุทีไ่ดจ้ะนําไปใชเ้ป็นพืน้ฐานในการศกึษาต่อไป  
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  2.2.4 วฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขัน้ (7E-Learning Cycle) 

  ต่อมาในปี ค .ศ. 2003 Eisenkraft (2003: 57-59) ไดข้ยายรปูแบบการจดัการเรยีนรู้

แบบวฏัจกัรการเรยีนรูจ้าก  5 ขัน้ เป็น  7 ขัน้ โดยปรบัรปูแบบการจดัการเรยีนรูใ้นขัน้นําเขา้สู่

บทเรยีนแยกออกเป็นสองสว่นคอื ขัน้ตรวจสอบความรูเ้ดมิ  (Elication) และขัน้นําเขา้สูบ่ทเรยีน  

(Engagement) และในขัน้ขยายความรูแ้ละขัน้ประเมนิผลไดป้รบัเป็น  3 สว่น คอื ขัน้ขยายความรู้  

(Elaboration) ขัน้ประเมนิผล  (Evaluation) และขัน้นําความรูไ้ปใช้  (Extension) ซึง่สรปุรปูแบบการ

จดัการเรยีนรูแ้บบ 7 ขัน้ หรอืเรยีกยอ่ว่า 7E มดีงัน้ีคอื 1. ขัน้ตรวจสอบความรูเ้ดมิ  (Elication) 2. ขัน้

นําเขา้สูบ่ทเรยีน (Engagement) 3. ขัน้สาํรวจและคน้หา  (Exploration) 4. ขัน้อธบิาย (Explanation) 

5. ขัน้ขยายความรู้  (Expansion) 6. ขัน้ประเมนิผล  (Evaluation) และ 7. ขัน้นําความรูไ้ปใช ้

(Extension) ซึง่การจดัการเรยีนรู้  7 ขัน้ ทีเ่กดิขึน้อยา่งต่อเน่ืองกนัไปในลกัษณะของวฏัจกัรการ

เรยีนรู ้ในขัน้ตรวจสอบความรูเ้ดมิจะช่วยใหน้กัเรยีนถ่ายโอนความรูท้ีม่อียูแ่ละช่วยป้องกนัไมใ่หเ้กดิ

แนวความคดิทีผ่ดิพลาด  (Eisenkraft. 2003: 57) การจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู้  7 ขัน้ มี

ข ัน้ตอนต่างๆ และสาระสาํคญัในแต่ละขัน้ดงัน้ี 

   1. ขัน้ตรวจสอบความรูเ้ดมิ  (Elication) ในขัน้น้ีจะเป็นขัน้ทีค่รตูัง้คาํถามเพือ่

กระตุน้ใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงความรูเ้ดมิออกมา เพื่อครจูะไดรู้ว้่าเดก็แต่ละคนมพีืน้ความรูเ้ดมิเท่าไรจะได้

วางแผนการจดัการเรยีนรูไ้ดถู้กตอ้ง และครไูดรู้ว้่านกัเรยีนควรจะเรยีนเน้ือหาใดก่อนทีจ่ะเรยีน

เน้ือหานัน้ๆ 

   2. ขัน้นําเขา้สูบ่ทเรยีน  (Engagement) เป็นการนําเรือ่งทีส่นใจซึง่อาจเกดิขึน้เอง

จากความสงสยัหรอือาจเริม่จากความสนใจของตวันกัเรยีนเองหรอืเกดิจากการอภปิรายภายในกลุม่

เรือ่งทีน่่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ทีก่าํลงัเกดิขึน้อยูใ่นช่วงเวลานัน้ หรอืเป็นเรือ่งทีเ่ชือ่มโยงกบั

ความรูเ้ดมิทีเ่ดก็เพิง่เรยีนรูม้าแลว้ ครเูป็นคนกระตุน้ใหน้กัเรยีนสรา้งคาํถาม กาํหนดประเดน็ทีจ่ะ

ศกึษาในกรณทีีย่งัไมม่ปีระเดน็ใดน่าสนใจ ครอูาจใหศ้กึษาจากสือ่ต่างๆ หรอืเป็นผูก้ระตุน้ดว้ยการ

เสนอประเดน็ขึน้ก่อน แต่ไมค่วรบงัคบัใหน้กัเรยีนยอมรบัประเดน็หรอืคาํถามทีค่รู กาํลงัสนใจเป็น

เรือ่งทีจ่ะใชศ้กึษา 

   3. ขัน้สาํรวจและคน้หา  (Exploration) ในขัน้น้ีจะต่อเน่ืองจากขัน้เรา้ความสนใจซึง่

เมือ่นกัเรยีนทาํความเขา้ใจในประเดน็หรอืคาํถามทีส่นใจจะศกึษาอยา่งถ่องแทแ้ลว้กม็กีารวางแผน

กาํหนดแนวทางการสาํรวจตรวจสอบ ตัง้สมมตฐิาน กาํหนดทางเลอืกที่ เป็นไปได ้ลงมอืปฏบิตัเิพื่อ

เกบ็รวบรวมขอ้มลู ขอ้สนเทศหรอืปรากฏการณ์ต่างๆ วธิกีารตรวจสอบอาจทาํไดห้ลายวธิ ีเช่น ทาํ

การทดลอง ทาํกจิกรรมภาคสนาม การใชค้อมพวิเตอรเ์พือ่ช่วยสรา้งสถานการณ์จาํลอง การศกึษา

หาขอ้มลูจากเอกสารอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูต่างๆ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มู ลอยา่งเพยีงพอทีจ่ะใชใ้นขัน้

ต่อไป 
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   4. ขัน้อธบิาย (Explanation) ในขัน้น้ีเมือ่นกัเรยีนไดข้อ้มลูมาอยา่งเพยีงพอจาก

การสาํรวจตรวจสอบแลว้ จงึนําขอ้มลู ขอ้สนเทศทีไ่ดม้าวเิคราะห ์แปลผล สรปุผล และนําเสนอผลที่

ไดใ้นรปูต่างๆ เช่น บรรยายสรปุ สรา้งและจาํลองทางคณติศาสตรห์รื อรปูวาด สรา้งตาราง ฯลฯ การ

คน้พบในขัน้น้ีอาจเป็นไปไดห้ลายทาง เช่น สนบัสนุนสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้โตแ้ยง้กบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

หรอืเกีย่วขอ้งกบัประเดน็ทีไ่ดก้ําหนดไว ้แต่ผลทีไ่ดจ้ะอยูใ่นรปูใดกส็ามารถสรา้งความรูแ้ละช่วยให้

เกดิการเรยีนรูไ้ด ้

   5. ขัน้ขยายความรู้  (Expansion/Elaboration) เป็นการนําความรูท้ีส่รา้งขึน้ไป

เชื่อมโยงกบัความรูเ้ดมิหรอืแนวความคดิทีไ่ดค้น้ควา้เพิม่เตมิ หรอืนําแบบจาํลองหรอืขอ้สรปุทีไ่ดไ้ป

ใชอ้ธบิายสถานการณ์หรอืเหตุการณ์อื่นๆ ถา้ใชอ้ธบิายเรือ่งต่างๆ ไดม้ากกแ็สดงวา่ขอ้จาํกดัน้อยซึง่

กจ็ะช่วยใหเ้ชือ่มโยงกบัเรือ่งราวต่างๆ และทาํใหเ้กดิความรูก้วา้งขวางขึน้ 

   6. ขัน้ประเมนิผล  (Evaluation) ในขัน้น้ีเป็นการประเมนิการเรยีนรู้  ดว้ย

กระบวนการต่างๆ วา่นกัเรยีนมคีวามรูอ้ะไรบา้ง อยา่งไร และมากน้อยเพยีงใด จากขัน้น้ีจะนําไปสู่

การนําความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นเรือ่งอื่นๆ 

   7. ขัน้นําความรูไ้ปใช้  (Extension) ในขัน้น้ีเป็นขัน้ทีค่รจูะตอ้งมกีารจดัเตรยีม

โอกาสใหน้กัเรยีนเพือ่ใหน้กัเรยีนไดนํ้าสิง่ทีเ่รยีนมาไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์ในชวีติประจาํวนั 

ครจูะเป็นผูก้ระตุน้ใหน้กัเรยีนสามารถนําความรูท้ีไ่ดร้บัไปสรา้งเป็นความรูใ้หม ่เรยีก วา่ “การถ่าย

โอนการเรยีนรู”้ 

  สรปุไดว้า่ วฏัจกัรการเรยีนรูเ้หมาะทีจ่ะใชก้บันกัเรยีนทุกระดบัชัน้ โดยเฉพาะในการ

จดัการเรยีนรูท้างวทิยาศาสตร ์เพราะเน้นทกัษะการคดิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การคดิแกป้ญัหา การคดิ

ไตรต่รอง การคดิอยา่งมวีจิารณญาณและการคดิสรา้งสรรค ์ซึง่สง่ผ ลใหน้กัเรยีนสามารถคน้พบหรอื

เรยีนรูท้กัษะทางวทิยาศาสตรไ์ดด้ว้ยตนเองไดอ้ยา่งเตม็ตามศกัยภาพ วฏัจกัรการเรยีนรูเ้ป็น

ประโยชน์ต่อครผููส้อนในการออกแบบการจดัการเรยีนรูแ้ละพฒันาหลกัสตูร อกีทัง้ยงัช่วยใหค้รู

สามารถจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ใหก้บัผูเ้รยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 2.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้วฏัจกัรการเรียนรู ้7 ขัน้  

 งานวิจยัต่างประเทศ 

  ซอมเมอร ์(Somer.  2005: 30) ไดใ้ชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรู้ แบบวฏัจกัรการเรยีนรู้  

7 ขัน้ ในการจดัการเรยีนรูส้ ิง่แวดลอ้มศกึษา เรือ่ง พชืชายฝ ัง่ของรฐัหลยุสเ์ซยีน่า สาํหรบันกัเรยีน

มธัยมศกึษาตอนตน้ กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนเกรด 7 และ เกรด 8 จาํนวน 155 คน ผลการวจิยั

พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนและหลงัเรยีนของนกัเรยีนกลุ่มทีเ่รยีนโดยใชร้ปูแบบการจดัการ

เรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 งานวิจยัในประเทศ 

  กษมา  ตราชู  (2549: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบผลการเรยีนแบบวฏัจกัรการ

เรยีนรู้ 7 ขัน้ และการเรยีนสบืเสาะแบบ สสวท . ทีม่ต่ีอแนวความคดิเลอืกเกีย่วกบัมโนมตชิวีวทิยา : 

การเจรญิเตบิโตของพชื การสงัเคราะหด์ว้ยแสง และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐาน
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ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 พบว่า นกัเรยีนโดยส่วนรวมและนกัเรยีนชายทีเ่รยีนแบบวฏัจกัร

การเรยีนรู้ 7 ขัน้ มคีวามเขา้ใจอยา่งสมบรูณ์มากกวา่ แต่มแีนวความคดิทีผ่ดิพลาดในมโนมตกิาร

เจรญิเตบิโตของพชื และการสงั เคราะหด์ว้ยแสงน้อยกวา่นกัเรยีนโดยสว่นรวม และนกัเรยีนชายที่

เรยีนสบืเสาะแบบ สสวท . สว่นนกัเรยีนหญงิมคีวามเขา้ใจอยา่งสมบรูณ์มากกวา่ นกัเรยีนหญงิที่

เรยีนสบืเสาะแบบ สสวท. อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

  ชนิดา  ทาทอง  (2549: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบผลกา รเรยีนแบบวฏัจกัรการ

เรยีนรู้ 7 ขัน้ และการเรยีนสบืเสาะแบบ สสวท . ทีม่ต่ีอแนวความคดิเลอืกเกีย่วกบัมโนมตชิวีวทิยา : 

พชืหรอืสตัว ์การจดัจาํแนกพชื และการจดัจาํแนกสตัว ์และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้

พืน้ฐาน ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 พบวา่ นกัเรยีนหญงิทีเ่รยีนแบบวฏัจกัรการเรยีนรู้  7 ขัน้ 

มคีวามเขา้ใจเพยีงบางสว่นมากทีส่ดุ รองลงมาคอืความเขา้ใจอยา่งสมบรูณ์ แต่นกัเรยีนชายมคีวาม

เขา้ใจอยา่งสมบรูณ์มากทีส่ดุ รองลงมาคอืมคีวามเขา้ใจเพยีงบางสว่นเกีย่วกบัมโนมตพิชืหรอืสตัว ์

และการจดัจาํแนกพชื และนกัเรยีนโดยสว่นรวมและนกัเรยีนชายทีเ่รยีนแบบวฏัจกัรการเรยีนรู้  7 ขัน้ 

มคีวามเขา้ใจอยา่งสมบรูณ์มากทีส่ดุ รองลงมาคอืมคีวามเขา้ใจเพยีงบางสว่น นกัเรยีนหญงิมคีวาม

เขา้ใจเพยีงบางสว่นมากทีส่ดุ รองลงมาคอืมคีวามเขา้ใจอยา่งสมบรูณ์เกีย่วกบั มโนมตกิารจดัจาํแนก

สตัว ์ส่วนนกัเรยีนโด ยส่วนรวม นกัเรยีนชาย และนกัเรยีนหญงิทีเ่รยีนสบืเสาะแบบ สสวท . มคีวาม

เขา้ใจเพยีงบางสว่นมากทีส่ดุ รองลงมาคอืมคีวามเขา้ใจเพยีงบางสว่นและมแีนวความคดิทีผ่ดิพลาด

เกีย่วกบัมโนมตพิชืหรอืสตัว ์การจาํแนกพชื และการจาํแนกสตัวน์กัเรยีนโดยสว่นรวม นกัเรยีนชาย 

และนกัเรยีนหญงิทีเ่รยีบแบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ มคีวามเขา้ใจอยา่งสมบรูณ์มากกวา่ แต่มคีวาม

เขา้ใจเพยีงบางสว่นและมแีนวความคดิทีผ่ดิพลาดในมโนมตชิวีวทิยา : พชืหรอืสตัว ์การจาํแนกพชื 

และการจดัจาํแนกสตัวน้์อยกว่านกัเรยีนทีเ่รยีนสบืเสาะแบบ สสวท . อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั .05 

  วรศิรา  ศริมิงคล (2549: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบผลของการเรยีนแบบวฏัจกัร

การเรยีนรู้  7 ขัน้ และการสบืเสาะแบบ สสวท . ทีม่ต่ีอการมแีนวความคดิเลอืกเกีย่วกบัมโนมติ

ชวีวทิยา: การยอ่ยอาหาร การหมนุเวยีนของเลอืดและแก๊ส และการกําจดัของเสยี และความคดิเชงิ

เหตุผล ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 พบว่า นกัเรยีนโดยส่วนรวม นกัเรยีนชาย นกัเรยีนหญงิที่

เรยีนการยอ่ยอาหาร การหมนุเวยีนของเลอืดและแก๊ส และการกาํจดัของเสยี มคีวามเขา้ใจอยา่ง

สมบรูณ์มากทีส่ดุ รองลงมามคีวามเขา้ใจเพยีงบางสว่น สว่นนกัเรยีนโดยสว่นรวม นกัเรยีนชายและ

นักเรยีนหญงิทีเ่รยีนสบืเสาะแบบ สสวท . มแีนวความคดิทีผ่ดิพลาดในมโนมตทิัง้  3 มากทีส่ดุ

นกัเรยีนโดยสว่นรวม และนกัเรยีนชายทีเ่รยีนแบบวฏัจกัรการเรยีนรู้  7 ขัน้ มคีวามเขา้ใจอยา่ง

สมบรูณ์มากกวา่ แต่มคีวามเขา้ใจเพยีงบางสว่นและแนวความคดิทีผ่ดิพลาดน้อยกวา่นกัเรยีนโดย

ส่วนรวม และนกัเรยีนชายทีเ่รยีนสบืเสาะแบบ สสวท . และนกัเรยีนหญงิทีเ่รยีนแบบวฏัจกัรการ

เรยีนรู้ 7 ขัน้ มคีวามเขา้ใจอยา่งสมบรูณ์มากกวา่ และมแีนวความคดิทีผ่ดิพลาดน้อยกวา่นกัเรยีน

หญงิทีเ่รยีนสบืเสาะแบบ สสวท. อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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  รุง่ทพิย ์ รม่จาํปา  (2549: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบผลการเรยีนแบบวฏัจกัร

การเรยีนรู้  7 ขัน้และการเรยีนสบืเสาะแบบ สสวท . ทีม่ต่ีอแนวความคดิเลอืกเกีย่วกบัมโนมติ

ชวีวทิยา : การหมนุเวยีนเลอืดและก๊าซ และการกาํจดัของเสยี และทกัษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึ กษาปีที่  2 พบวา่ นกัเรยีนโดยสว่นรวมทีเ่รยีน

แบบวฏัจกัรการเรยีนรู้ 7 ขัน้ มคีวามเขา้ใจอยา่งสมบรูณ์มากกวา่ แต่มแีนวความคดิทีผ่ดิพลาดน้อย

กวา่นกัเรยีนโดยสว่นรวมทีเ่รยีนแบบ สสวท . สว่นนกัเรยีนชายทีเ่รยีนแบบวฏัจกัรการเรยีนรู้  7 ขัน้มี

แนวความคดิทีผ่ดิพลาดน้อยกวา่นกัเรยีนชายทีเ่รยีนแบบ สสวท . และนกัเรยีนหญงิทีเ่รยีนแบบวฏั

จกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ มคีวามเขา้ใจอยา่งสมบรูณ์มากกวา่นกัเรยีนหญงิทีเ่รยีนแบบ สสวท . อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และนกัเรยีนทีเ่รยีนแบบวฏัจกัรการเรยีนรู้  7 ขัน้ มทีกัษะกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานหลงัเรยีนและเป็นรายดา้น  8 ดา้น มากกวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนแบบ สสวท . 

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

  กมลา  บุตรา  (2549: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบของผลการเรยีนแบบวฏัจกัร

การเรยีนรู้  7 ขัน้ และการเรยีนสบืเสาะแ บบ สสวท . ทีม่ต่ีอแนวความคดิเลอืกเกีย่วกบัมโนมติ

ชวีวทิยา : เซลลก์ารแบ่งเซลลแ์ละการเคลือ่นทีข่องสารผา่นเซลล ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  4 

พบวา่ นกัเรยีนโดยสว่นรวมทีเ่รยีนแบบวฏัจกัรการเรยีนรู้ 7 ขัน้ มคีวามเขา้ใจทีส่มบรูณ์มากกวา่ แต่

มแีนวความคดิทีผ่ดิพลาด ในมโนมตทิัง้  3 น้อยกวา่นกัเรยีนโดยสว่นรวมทีเ่รยีนสบืเสาะแบบ สสวท .

นกัเรยีนทีเ่รยีนแบบวฏัจกัรการเรยีนรู้  7 ขัน้ มแีนวความคดิทีผ่ดิพลาดในมโนมตทิัง้  3 น้อยกวา่

นกัเรยีนชายทีเ่รยีนสบืเสาะแบบ สสวท . และนกัเรยีนหญงิทีเ่รยีนแบบวฏัจกัรการเรยีนรู้  7 ขัน้ มี

ความเขา้ใจอยา่งสมบรูณ์ในมโนมตเิซลล ์และการแบ่งเซลลม์ากกวา่ แต่มแีนวความคดิทีผ่ดิพลาดใน

มโนมตกิารเคลือ่นทีข่องสารผา่นเซลลน้์อยกวา่นกัเรยีนหญงิทีเ่รยีนสบืเสาะแบบ สสวท . อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

  ขวญัใจ  สุขรมย์  (2549: 118) ไดศ้กึษาการเปรยีบเทยีบผลการเรยีนแบบวั ฏจกัรการ

เรยีนรู้ 7 ขัน้ และการเรยีนสบืเสาะแบบ สสวท . ทีม่ต่ีอแนวความคดิเลอืกเกีย่วกบัมโนมตชิวีวทิยา : 

ระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลงังานและวฏัจกัรของสาร และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้

บรูณาการ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  4 พบว่า นกัเรยีนโดยส่วนรวมและนกัเรยี นหญงิทีเ่รยีน

แบบวฏัจกัรการเรยีนรู้  7 ขัน้ มคีวามเขา้ใจทีส่มบรูณ์มากกวา่ แต่มคีวามเขา้ใจเพยีงบางสว่นและมี

แนวความคดิทีผ่ดิพลาดน้อยกว่านกัเรยีนโดยส่วนรวม และนกัเรยีนหญงิทีเ่รยีนสบืเสาะแบบ สสวท . 

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05 แต่นกัเรยีนชายทีเ่รยีนแบบวฏัจกัรการเรยีนรู้  7 ขัน้ มคีวาม

เขา้ใจทีส่มบรูณ์มากกวา่นกัเรยีนชายทีเ่รยีนสบืเสาะแบบ สสวท. อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

  บุญรตัน์  แสนเจรญิสุข  (2549: 108-109) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบผลการเรยีนแบบวฏั

จกัรการเรยีนรู้ 7 ขัน้ และการเรยีนสบืเสาะแบบ สสวท . ทีม่ต่ีอแนวความคดิเลอืกเกีย่วกบัมโนมติ

ชวีวทิยา: การเจรญิเตบิโตของพชื การสงัเคราะหด์ว้ยแสง และความสมัพนัธร์ะหวา่งพชืกบัมนุษย์

และสตัว ์ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 พบว่า นกัเรยีนโดยส่วนรวม นกัเรยีนหญงิและนกัเรยีน

ชายทีเ่รยีนแบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ มคีวามเขา้ใจเพยีงบางสว่นมากทีส่ดุ รองลงมามคีวามเขา้ใจ
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อยา่งสมบรูณ์เกีย่วกบัมโนมตทิัง้  3 เรือ่ง นกัเรยีนโดยส่วนรวม นกัเรยีนชาย และนกัเรยีนหญงิ 

สว่นมากมคีวามเขา้ใจทีส่มบรูณ์ และความเขา้ใจเพยีงบางสว่นมากกวา่ แต่มคีวามเขา้ใจเพยีง

บางสว่นและมแีนวความคดิทีผ่ดิพลาด และมแีนวความคดิทีผ่ดิพลาดในมโนมตทิัง้  3 เรือ่ง น้อยกว่า

นกัเรยีนโดยส่วนรวม นกัเรยีนชาย และนกัเรยีนหญงิทีเ่รยีนสบืเสาะแบบ สสวท . อยา่งมนียัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 

  สรุะศกัดิ ์ อุปพระจนัทร์  (2549: บทคดัยอ่ ) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบผลของการเรี ยน

แบบวฏัจกัรการเรยีนรู้  7 ขัน้ และการสบืเสาะแบบ สสวท . ทีม่ต่ีอการมแีนวความคดิเลอืกเกีย่วกบั

มโนมตชิวีวทิยา : การหายใจ การหายใจและการสงัเคราะหด์ว้ยแสง และการสงัเคราะหด์ว้ยแสงของ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  4 พบว่า นกัเรยีนโดยส่วนรวมและนกัเรยีนหญงิทีเ่รยีนแบบ วฏัจกัรการ

เรยีนรู้ 7 ขัน้ มคีวามเขา้ใจทีส่มบรูณ์ละความเขา้ใจเพยีงบางสว่นมากกวา่ แต่ความเขา้ใจเพยีง

บางสว่นและมแีนวความคดิทีผ่ดิพลาด และมแีนวความคดิทีผ่ดิพลาดในมโนคตทิัง้  3 น้อยกวา่

นกัเรยีนโดยส่วนรวมและ นกัเรยีนหญงิทีเ่รยีนสบืเสาะแบบ สสวท . สว่นนกัเรยีนชายทีเ่รยีนแบบวฏั

จกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ มแีนวความคดิทีผ่ดิพลาด ในมโนมตกิารหายใจ การหายใจและการสงัเคราะห์

ดว้ยแสงน้อยกวา่ และมคีวามเขา้ใจเพยีงบางสว่นและมแีนวความคดิทีผ่ดิพลาดในมโนมตกิาร

สงัเคราะหด์ว้ยแสง น้อยกว่านกัเรยีนชายทีเ่รยีนสบืเสาะแบบ สสวท . อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั .05 

  ศริพิรรณ  ศริบุิญนาม  (2549: 115-117) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบการเรยีนแบบวฏัจกัร

การเรยีนรู้ 7 ขัน้ โดยใชพ้หุปญัญาและการสบืเสาะแบบ สสวท . พบว่า นกัเรยีนโดยส่วนรวม และ

นกัเรยีนกลุม่คละความสามารถ ทีเ่รยีนแบบวฏัจกัรการเรยีนรู้  7 ขัน้โดยใชพ้หุปญัญา มคีวามเขา้ใจ

อยา่งสมบรูณ์มากกวา่ แต่มคีวามเขา้ใจเพยีงบางสว่นและมแีนวความคดิทีผ่ดิพลาดในมโนมติ

ชวีวทิยา: การยอ่ยอาหาร การหมนุเวยีนของเลอืดและก๊าซ และการกาํจดัของเสยีน้อยกวา่นกัเรยีน

โดยสว่นรวมและนกัเรยีนกลุม่คละความสามารถทีเ่รยีนสบืเสาะแบบ สส วท. อยา่งมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .05 สว่นนกัเรยีนกลุม่อสิระ ทีเ่รยีนแบบวฏัจกัรการเรยีนรู้  7 ขัน้โดยใชพ้หุปญัญา มี

ความเขา้ใจเพยีงบางสว่นมากกวา่ แต่มคีวามเขา้ใจเพยีงบางสว่นและมแีนวความคดิทีผ่ดิพลาดใน

มโนมตชิวีวทิยา : การยอ่ยอาหาร การหมนุเวยีนของเลอืดและก๊าซ  และการกําจดัของเสยีน้อยกว่า

นกัเรยีนกลุ่มอสิระทีเ่รยีนสบืเสาะแบบ สสวท. อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

  วรวทิย ์ อะสุรนิทร์  (2549: 115-116) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบการเรยีนแบบวฏัจกัรการ

เรยีนรู้ 7 ขัน้ โดยใชพ้หุปญัญาและการสบืเสาะแบบ สสวท . พบว่า นกัเรยีนโดยส่ วนรวม ทีเ่รยีน

แบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ โดยใชพ้หปุญัญา มคีวามเขา้ใจอยา่งสมบรูณ์มากกวา่ แต่มคีวามเขา้ใจ

เพยีงบางสว่น ในมโนมตชิวีวทิยา : การยอ่ยอาหาร การหมนุเวยีนของเลอืดและก๊าซและการกาํจดั

ของเสยีน้อยกว่านกัเรยีนโดยส่วนรวม ทีเ่รยีนสบืเสาะแบบ สสวท . นกัเรยีนเรียนเก่งและนกัเรยีน

เรยีนอ่อนทีเ่รยีนแบบวฏัจกัรการเรยีนรู้  7 ขัน้ โดยใชพ้หปุญัญา มคีวามเขา้ใจอยา่งสมบรูณ์ในมโน

มตชิวีวทิยาทัง้  3 มโนมตมิากกว่านกัเรยีนเรยีนเก่ง และนกัเรยีนเรยีนอ่อน ทีเ่รยีนสบืเสาะแบบ 

สสวท. อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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  สายใจ  ทพิพชิยั  (2549: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบการเรยีนแบบวฏัจกัรการ

เรยีนรู ้7 ขัน้ โดยใชพ้หุปญัญาและการสบืเสาะแบบ สสวท. พบว่านกัเรยีนโดยส่วนรวม และนกัเรยีน

ทีม่คีวามสามารถทางสตปิญัญาปานกลางใน กลุม่ทดลอง มคีวามเขา้ใจอยา่งสมบรูณ์มากกวา่แต่มี

แนวความคดิทีผ่ดิพลาดในมโนมติ ชวีวทิยา : พชืหรอืสตัว ์การจาํแนกพชื และการจาํแนกสตัวน้์อย

กวา่นกัเรยีนโดยสว่นรวม และนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถทางสตปิญัญาปานกลางในกลุม่ควบคมุ    

(p < .05) สว่นนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถทางสตปิญัญาสงูในกลุม่ทดลองมคีวามเขา้ใจอยา่งสมบรูณ์

ในมโนมตทิัง้สามมากกวา่นกัเรยีนทีม่คีวามสามารถทางสตปิญัญาสงูในกลุม่ควบคมุ (p < .05) 

  กนกอร คาํผยุ  (2549: 122-123) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบการเรยีนแบบวฏัจกัรการ

เรยีนรู้ 7 ขัน้ โดยใชพ้หุปญัญาและการสบืเสาะแบบ สสวท . พบวา่นกัเรยีนโดยสว่นรวมนกัเรยีนทีม่ ี

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงู และนกัเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนปานกลาง ทีเ่รยีนแบบวฏัจกัร

การเรยีนรู้ 7 ขัน้ โดยใชพ้หุปญัญา นกัเรยีนโดยส่วนรวม และนกัเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ปานกลาง ทีเ่รยีนแบบวฏัจกัรการเรยีนรู้  7 ขัน้ โดยใชพ้หุปญัญา มคีวามเขา้ใจสมบรูณ์และมคีวาม

เขา้ใจเพยีงบางสว่นเกีย่วกบัมโนมตชิวีวทิยา : การหายใจ การสงัเคราะหด์ว้ยแสง และการหายใจ

และการสงัเคราะหด์ว้ยแสงมากกว่านกัเรยีนโดยส่วนรวม และนกัเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ปานกลางทีเ่รียนสบืเสาะแบบ สสวท . อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05 นอกจากน้ีนกัเรยีนทีม่ ี

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูทีเ่รยีนแบบวฏัจกัรการเรยีนรู้  7 ขัน้ โดยใชพ้หุปญัญา มคีวามเขา้ใจ

สมบรูณ์ในมโนมตทิัง้  3 มากกว่านกัเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูทีเ่รยีนสบืเสาะแบบ สสวท . 

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

  กรนนัท ์ สมิลี (2549: 124-125) นกัเรยีนโดยสว่นรวมและนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถ

ทางสตปิญัญาปานกลาง ทีเ่รยีนแบบวฏัจกัรการเรยีนรู้  7 ขัน้ โดยใชพ้หุปญัญา มคีวามเขา้ใจเพยีง

บางสว่นมากกวา่และ นกัเรยีนทีม่คีวามสามารถทางสตปิญัญาสงู  มคีวามเขา้ใจอยา่งสมบรูณ์

มากกว่า แต่มแีนวคดิทีผ่ดิพลาดเกีย่วกบัมโนมตชิวีวทิยา : เซลลแ์ละเคลือ่นทีข่องสารผา่นเซลลน้์อย

กวา่นกัเรยีนโดยรวม นกัเรยีนทีม่คีวามสามารถทางสตปิญัญาสงู และนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถทาง

สตปิญัญาปานกลางทีเ่รยีนสบืเสาะแบบ สสวท. อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

  สวุรรณ ีผาผง (2549: 105-106) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบการเรยีนแบบวฏัจกัรการเรยีนรู้  

7 ขัน้ โดยใชพ้หุปญัญาและการสบืเสาะแบบ สสวท . พบว่า นกัเรยีนโดยส่วนรวมทีเ่รยีนแบบวฏัจกัร

การเรยีนรู้ 7 ขัน้ โดยใชพ้หปุญัญา มคีวามเขา้ใจอยา่งสมบรูณ์ในมโนมตกิา รหายใจมากกวา่ แต่มี

ความเขา้ใจเพยีงบางสว่นและมแีนวความคดิทีผ่ดิพลาดน้อยกวา่ และมคีวามเขา้ใจอยา่งสมบรูณ์ใน

มโนมตกิารสงัเคราะหด์ว้ยแสงมากกวา่นกัเรยีนโดยสว่นรวม ทีเ่รยีนสบืเสาะแบบ สสวท . นกัเรยีน

เรยีนเก่ง และนกัเรยีนเรยีนอ่อน ทีเ่รยีนแบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ โดยใชพ้หุปญัญา มคีวามเขา้ใจ

อยา่งสมบรูณ์ในมโนมต ิการหายใจและการสงัเคราะหด์ว้ยแสงมากกวา่นกัเรยีนเรยีนเก่ง และ

นกัเรยีนเรยีนอ่อนทีเ่รยีนสบืเสาะแบบ สสวท. อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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  อนามกิา อุตรนคร  (2550: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาและเปรยีบเทยีบผลการเรยีนแบบวฏั

จกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้โดยใชเ้ทคนิคการรูค้ดิ และการเรยีนสบืเสาะแบบใชว้ฏัจกัรการเรยีนรู้  5 ขัน้ทีม่ ี

ต่อแนวความคดิเลอืกเกีย่วกบัมโนมตชิวีวทิยา  : การหายใจ การหายใจและการสงัเคราะหด์ว้ยแสง 

การสงัเคราะหด์ว้ยแสง และการคดิเชงิวิ พากษว์จิารณ์ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  5 พบวา่

นกัเรยีนโดยสว่นรวม มคีวามเขา้ใจอยา่งสมบรูณ์มากกวา่ แต่มคีวามเขา้ใจเพยีงบางสว่นหรอืความ

เขา้ใจเพยีงบางสว่น แต่มแีนวความคดิทีผ่ดิพลาด น้อยกวา่ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

และนกัเรยีนโดยส่วนรวม นกัเรียนชายและนกัเรยีนหญงิทีเ่รยีนแบบวฏัจกัรการเรยีนรู้  7 ขัน้ โดยใช้

เทคนิคการรูค้ดิและเรยีนแบบวฏัจกัรการเรยีนรู้  5 ขัน้ มคีะแนนเฉลีย่การคดิเชงิวพิากษว์จิารณ์หลงั

เรยีนโดยรวมและเป็นรายดา้น 5 ดา้น เพิม่ขึน้จากก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

  รุง่นภาลัย ราชภกัดี (2550: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบผลการเรยีนแบบวฏัจกัร

การเรยีนรู ้7 ขัน้ โดยใชเ้ทคนิคการรูค้ดิ และการเรยีนสบืเสาะแบบ สสวท . ทีม่ต่ีอแนวความคดิเลอืก

เกีย่วกบัมโนมตชิวีวทิยา  : การยอ่ยอาหาร การหมนุเวยีนของเลอืดและแก๊ส และการกาํจดัของเสยี 

และการคดิเชงิวพิากษว์จิารณ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  2 ทีม่ทีกัษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตรต่์างกนั พบวา่ นกัเรยีนโดยสว่นรวม มคีวามเขา้ใจอยา่งสมบรูณ์ ในมโนมตทิัง้  3 เรือ่ง

มากกวา่นกัเรยีนในกลุม่ควบคมุ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 นกัเรยีนโดยสว่นรวม 

นกัเรยีนทีม่ทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรส์งูและนกัเรยีนทีม่ทีกัษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตรต์ํ่า ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มกีารคดิ เชงิวพิากษ์วจิารณ์หลงัเรยีนโดยรวมและ

เป็นรายดา้น  5 ดา้นเพิม่ขึน้จากก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และนกัเรยีนทีม่ ี

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรต่์างกนั หลงัเรยีนสบืเสาะมกีารคดิเชงิวพิากษว์จิารณ์โดยรวม

และเป็นรายดา้น 5 ดา้น ไมแ่ตกต่างกนั 

  นนัทยิาวรรณ  บุบผาคร (2550: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบผลการเรยีนแบบวฎั

จกัรการเรยีนรู้ 7 ขัน้ โดยใชก้ารรูค้ดิและแบบวฏัจกัรการเรยีนรู้  5 ขัน้ ทีม่ต่ีอแนวคดิเลอืกเกีย่วกบั

มโนมติ: ฟิสกิส ์งาน พลงังานและโมเมนตมัและทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้บรูณาการ

ของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  4 ทีม่กีารคดิวพิากษว์จิารณ์ต่างกนั พบวา่ นกัเรยีนโดยสว่นรวม มี

ความเขา้ใจสมบรูณ์มากทีส่ดุ รองลงมามคีวามเขา้ใจเพยีงบางสว่น อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.05 มคีะแนนเฉลีย่ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้บรูณาการทัง้โดยรวมและเป็นรายดา้น ทุก

ดา้นเพิม่ขึน้กวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่ระดบั .05 

  ศริกิญัญา  ดรครชุม  (2550: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาการเปรยีบเทยีบผลการเรยีนแบบวฏั

จกัรการเรยีนรู้ 7 ขัน้ โดยใชก้ารรูค้ดิและการเรยีนแบบวฏัจกัรการเรยีนรู้  5 ขัน้ ทีม่ต่ีอแนวความคดิ

เลอืกเกีย่วกบัมโนมตฟิิสกิส์  : งาน พลงังานและโมเมนตมั และเจตคตเิชงิวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน

ชัน้มธัยมศกึษาปีที่  4 ทีม่ผีลการเรยีนวทิยาศาสตรต่์างกนั นกัเรยีนโดยสว่นรวมและจาํแนกตามผล

การเรยีนวทิยาศาสตรต์ํ่าทีเ่รยีนแบบวฏัจกัรการเรยีนรู้  7 ขัน้ โดยใชก้ารรูค้ดิสว่นใหญ่มคีวามเขา้ใจ

อยา่งสมบรูณ์ แต่มคีวามเขา้ใจ เพยีงบางส่วนและมแีนวความคดิทีผ่ดิพลาดและมแีนวความคดิที่

ผดิพลาดน้อยกวา่ นกัเรยีนโดยสว่นรวมและจาํแนกตามผลการเรยีนวทิยาศาสตรต์ํ่าทีเ่รยีนแบบ    

วฏัจกัรการเรยีนรู ้5 ขัน้ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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  สพุจน์ วงศค์าํจนัทร์ (2550: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเปรยีบเทียบผลการเรยีนแบบวฏัจกัร

การเรยีนรู้ 7 ขัน้ โดยใชก้ารรูค้ดิ และการเรยีนแบบวฏัจกัรการเรยีนรู้  5 ขัน้ ทีม่ต่ีอแนวความคดิ

เลอืกเกีย่วกบัมโนมตฟิิสกิส:์ งาน พลงังานและโมเมนตมั และการคดิเชงิวพิากษว์จิารณ์ของนกัเรยีน

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ทีม่ทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศา สตรต่์างกนั นกัเรยีนโดยสว่นรวม นกัเรยีน

ทีเ่รยีนเก่งและนกัเรยีนทีเ่รยีนอ่อน ทีเ่รยีนแบบวฏัจกัรการเรยีนรู้  7 ขัน้ โดยใชก้ารรูค้ดิ สว่นใหญ่มี

ความเขา้ใจอยา่งสมบรูณ์ แต่มคีวามเขา้ใจเพยีงบางสว่นน้อยกวา่ นกัเรยีนโดยสว่นรวม อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และนกัเรยีนทีเ่รยีนเก่งมกีารคดิเชงิวพิากษ์วจิารณ์มากกว่านกัเรยีนที่

เรยีนอ่อนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

  ประสาร จนัเสนา  (2551: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาและเปรยีบเทยีบผลการเรยีนแบบวฏั

จกัรการเรยีนรู้ 7 ขัน้ โดยใชเ้ทคนิคการรูค้ดิ ทีม่ต่ีอการเปลีย่นแปลงแนวความคดิผดิพลาดเกีย่วกบั

มโนมตชิวีวทิยาและทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐาน ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปี

ที ่ 5 ทีม่เีพศต่างกนั พบวา่ หลงัเรยีนนกัเรยีนมคีวามเขา้ใจอยา่งสมบรูณ์ในมโนมตทิัง้สามเพิม่ขึน้

จากก่อนเรยีนและไมม่แีนวความคดิทีผ่ดิพลาด ในมโนมตชิวีวทิยา : พชืหรอืสตัวก์ารจาํแนกพชื และ

การจาํแนกสตัวอ์ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05 และมทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้

พืน้ฐานหลงัเรยีนโดยรวมและเป็นรายดา้นทัง้  8 ดา้น สงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ  50 ของคะแนนเตม็ และ

เพิม่ขึน้จากก่อนเรยีน อยา่งมี นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05 และนกัเรยีนหญงิมทีกัษะดา้นการลง

วนิิจฉยัเท่านัน้มากกวา่นกัเรยีนชาย อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

  พรทพิย ์ ภทัราภริกัษ์  (2551: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบผลการเรยีนแบบวฎั

จกัรการเรยีนรู้ 7 ขัน้ ทีใ่ชเ้ทคนิคการรูค้ดิทีม่ ี ต่อการเปลีย่นแปลงแนวความคดิทีผ่ดิพลาดเกีย่วกบั

มโนมตชิวีวทิยา และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปี

ที ่5 ทีม่ผีลการเรยีนวทิยาศาสตรต่์างกนั พบวา่ หลงัเรยีนนกัเรยีนมคีวามเขา้ใจอยา่งสมบรูณ์เพิม่ขึน้

และไมม่แีนวความคดิทีผ่ดิพลาดจ ากก่อนเรยีน ในมโนมตชิวีวทิยา  :การเจรญิเตบิโตของพชื การ

สงัเคราะหด์ว้ยแสง และความสมัพนัธร์ะหวา่งพชืกบัมนุษยแ์ละสตัวแ์ละมทีกัษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานทัง้โดยรวมและเป็นรายดา้นทุกดา้นเพิม่ขึน้จากก่อนเรยีน และนกัเรยีนทีม่ ี

ผการเรยีนวทิยาศาสตรส์งูทกัษะก ระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานหลงัเรยีน เฉพาะรายดา้น  

4 ดา้น คอื ทกัษะการสงัเกต ทกัษะการวดั ทกัษะการจดักระทาํและการสือ่ความหมายขอ้มลู และ

ทกัษะการพยากรณ์ มากกวา่นกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนวทิยาศาสตรต์ํ่าอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั .05 

  ฤชุอร บุญศรไชย  (2551: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบผลการเรยีนแบบวฏัจกัร

การเรยีนรู้ 7 ขัน้ โดยใชเ้ทคนิคการรูค้ดิทีม่ต่ีอการเปลีย่นแปลงแนวความคดิทีผ่ดิพลาดในมโนมติ

ชวีวทิยาและการคดิเชงิวพิากษว์จิารณ์ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  4 ทีม่แีนวคดิแกป้ญัหาทาง

วทิยาศาสตรต่์างกนั พบวา่  หลงัเรยีนนกัเรยีนมคีวามเขา้ใจอยา่งสมบรูณ์เพิม่ขึน้จากก่อนเรยีน และ

ไมม่คีวามเขา้ใจเพยีงบางส่วนและแนว ความคดิทีผ่ดิพลาด และไมม่แีนวความคดิทีผ่ดิพลาด

เกีย่วกบัมโนมตเิซลล ์การเคลือ่นทีข่องสารผา่นเซลลแ์ละการแบ่งเซลล ์และมกีารคดิเชงิ

วพิากษว์จิารณ์ ทัง้โดยรวมและเป็นรายดา้นทุกดา้นเพิม่ขึน้จากก่อนเรยีน และนกัเรยีนทีม่แีนวคดิใน



38 
 

การแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตรต่์างกนั มกีารคดิวพิากษว์จิารณ์รายดา้น ไมแ่ตกต่างกนั  (p > .05) 

แต่นกัเรยีนทีม่แีนวคดิแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตรส์งูมกีารคดิเชงิวพิากษว์จิารณ์โดยรวมมากกวา่ 

นกัเรยีนทีม่แีนวคดิแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตรต์ํ่า อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

  ดนุพล  สบืสาํราญ  (2551: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบผลการเรยีนแบบวฎัจกัร

การเรยีนรู ้7 ขัน้ โดยใชเ้ทคนิคการรูค้ดิทีม่ต่ีอการเปลีย่นแปลงแนวความคดิทีผ่ดิพลาดเกีย่วกบัมโน

มตชิวีวทิยา และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้บรูณาการของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาศกึษา

ปีที่ 5 ทีม่ผีลการเรยีนวทิยาศาสตรต่์างกนั พบวา่หลงัเรยีนนกัเรยีนมคีวามเขา้ใจอยา่งสมบรูณ์

เพิม่ขึน้จากก่อนเรยีน และไมม่แีนวความคดิทีผ่ดิพลาดในมโนมตชิวีวทิยา  : การหายใจ การหายใจ

และการสงัเคราะหด์ว้ยแสง และการสงัเคราะหด์ว้ยแสงมทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้

บรูณาการโดยรวม และเป็นรายดา้น  4 - 5 ดา้น เพิม่ขึน้จากก่อนเรยีน และนกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีน

วทิยาศาสตรต่์างกนั มทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้บรูณาการโดยรวมและเป็นรายดา้น ไม่

แตกต่างกนั (p > .05) 

  กฤษฎา โสมดาํ  (2551: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบผลการเรยีนแบบวฏัจกัรการ

เรยีนรู้ 7 ขัน้ โดยใชเ้ทคนิคการรูค้ดิทีม่ต่ีอการเปลีย่นแปลงแนวความคดิผดิพลาดเกีย่วกบัมโนมติ

ชวีวทิยา และทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตรข์ ัน้บรูณาการของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  5 ทีม่ผีล

การเรยีนวทิยาศาสตรต่์างกนั พบวา่ หลงัเรยีนนกัเรยีน มคีวามเขา้ใจอยา่งสมบรูณ์ เพิม่ขึน้จากก่อน

เรยีน และไมม่แีนวความคดิทีผ่ดิพลาดในมโนมตชิวีวทิยา : ปฏกิริยิาเคมใีนเซลล ์เอนไซมแ์ละ

พลงังานเคม ีมทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้บรูณาการทัง้โดยรวมและเป็นรายดา้นทุกดา้น

เพิม่ขึน้จากก่อนเรยีน อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และนกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีน

วทิยาศาสตรต่์างกนัมทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้บรูณาการโดยรวมและเป็นรายดา้น

แตกต่างกนั (p > .05) 

  กุลชาต ิชลเทพ  (2551: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาและเปรยีบเทยีบผลของการเรยีนแบบวั ฎ

จกัรการเรยีนรู้  7 ขัน้ โดยใชเ้ทคนิคการรูค้ดิ ทีม่ต่ีอการเปลีย่นแปลงแนวความคดิทีผ่ดิพลาด

เกีย่วกบัมโนมตฟิิสกิส์  : อตัราเรว็ของแสง การสะทอ้นของแสง การหกัเหของแสง และการเหน็และ

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้บรูณาการ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 พบว่าหลังเรยีน

นกัเรยีนมคีวามเขา้ใจอยา่งสมบรูณ์เพิม่ขึน้จากก่อนเรยีน และไมม่แีนวความคดิทีผ่ดิพลาดมทีกัษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้บรูณาการ ทัง้โดยรวมและเป็นรายดา้นทุกดา้น เพิม่ขึน้จากก่อน

เรยีน และนกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนวทิยาศาสตรต่์างกนัมทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาส ตรข์ ัน้

บรูณาการโดยรวมและเป็นรายดา้น  4 ดา้น ไมแ่ตกต่างกนั แต่นกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนวทิยาศาสตร์

สงูมทีกัษะดา้นการแปลความหมายขอ้มลูและการลงขอ้สรปุมากกวา่นกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีน

วทิยาศาสตรต์ํ่า (p = .006) 
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  เนาวรตัน์ อกศร ี(2551: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาและเปรยีบเที ยบผลการเรยีนแบบวฏัจกัร

การเรยีนรู ้7 ขัน้ โดยใชเ้ทคนิคการรูค้ดิ และการเรยีนสบืเสาะแบบ สสวท . ทีม่ต่ีอแนวความคดิเลอืก

เกีย่วกบั มโนมตชิวีวทิยา : พชืหรอืสตัว ์การจาํแนกพชื และการจาํแนกสตัวแ์ละทกัษะกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐาน ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่  5 ทีม่เีพศต่างกนั นกัเรยีนโดย

สว่นรวมมคีวามเขา้ใจอยา่งสมบรูณ์ในมโนมตทิัง้  3 เรือ่งมากกว่านกัเรยีนในกลุ่มควบคุม อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิี ่ระดบั  .05 และนกัเรยีนโดยสว่นรวม มทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้

พืน้ฐานและเป็นรายดา้นทัง้  8 ดา้น เพิม่ขึน้จากก่อนเรยีน  อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แต่

นกัเรยีนแบบวฏัจกัรการเรยีนรู้  7 ขัน้ โดยใชเ้ทคนิคการรูค้ดิ มทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

ขัน้พืน้ฐานโดยรวม และเป็นรายดา้น 5 ดา้น คอื ดา้นการจดัประเภทสิง่ของการวดัการใชเ้ลขจาํนวน

และการคาํนวณ , การวดั, การใชค้วามสมัพนัธร์ะหวา่งเวลากบัมติ ิและดา้นการพยากรณ์มากกวา่

นกัเรยีนทีเ่รยีนสบืเสาะแบบ สสวท. อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 การศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู้  7 ขัน้ ทัง้ในและ

ต่างประเทศ พบวา่ การจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจั กรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้ ช่วยส่งเสรมิใหน้กัเรยีนเกดิการ

เรยีนรูด้ว้ยตนเอง นกัเรยีนสามารถสรา้งองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเองจากการแสวงหาความรูต้าม

ขัน้ตอน ซึง่กระบวนการแสวงหาความรูข้องนกัเรยีนเป็นการสง่เสรมิใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาดา้นทกัษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ละดา้นการคิ ดของนกัเรยีนไปดว้ย  ส่งผลใหน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนสงูขึน้ 

 

3. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ์

 3.1 ความมุ่งหมายของการสอนวิทยาศาสตร ์

 สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ไดก้าํหนดเป้าหมายของการสอน

วทิยาศาสตรไ์ว ้ดงัน้ี  (อรอุมา กาญจนี . 2549: 26; อา้งองิจาก สสวท . 2546. คูม่อืการวดัประเมนิผล

วทิยาศาสตร.์) 

  1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการ ทฤษฎทีีเ่ป็นพืน้ฐานในวทิยาศาสตร ์

  2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจขอบเขต ธรรมชาตแิละขอ้จาํกดัของวทิยาศาสตร ์

  3. เพือ่ใหม้ทีกัษะทีส่าํคญัในการศกึษาคน้ควา้ และคดิคน้ทางวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

  4. เพือ่พฒันากระบวนการคดิและจนิตนาการ ความสามารถในการแกป้ญัหาและการ

จดัการทกัษะในการสือ่สาร และความสามารถในการตดัสนิใจ 

  5. เพือ่ใหต้ระหนกัถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งวทิยาศาสตร ์เทคโน โลย ีมวลมนุษย ์และ

สภาพแวดลอ้มในเชงิทีม่อีทิธพิลและผลกระทบซึง่กนัและกนั 

  6. เพือ่นําความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยไีปใชใ้หเ้กดิประโยชน์

ต่อสงัคมและการดาํรงชวีติ 
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  7. เพือ่ใหเ้ป็นคนทีม่จีติวทิยาศาสตร ์มคีณุธรรม จรยิธรรม และคา่นิยมในการใช้

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอียา่งสรา้งสรรค ์

 จากความมุง่หมายของการสอนวทิยาศาสตรด์งักลา่ว  สรปุไดว้า่ ในการสอนวทิยา ศาสตรม์ี

ความมุง่หมายเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจในหลกัการ และทฤษฎขีัน้พืน้ฐานของวทิยาศาสตร ์เขา้ใจ

ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มทีกัษะในการศกึษาคน้ควา้ทางวทิยาศาสตร ์มคีวาม

เขา้ใจในเรือ่งวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและสามารถนําไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในการดาํรงชวีติ 

เพือ่ใหเ้ป็นคนมจีติวทิยาศาสตร ์มคีณุธรรม จรยิธรรม ใชว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอียา่ง

สรา้งสรรค ์

 3.2 ความหมายของวิทยาศาสตร ์

 ความหม ายทีแ่ทจ้รงิของวทิยาศาสตร์  หมายถงึ  สว่นทีเ่ป็นตวัความรู้ ทางวทิยาศาสตร ์

ไดแ้ก่ ขอ้เทจ็จรงิ  มโนมติ หลกัการ ทฤษฎ ีกฎ สมมตฐิาน และสว่นทีเ่ป็นกระบวนการแสวงหา

ความรู ้(อรสา เอีย่มสอาด. 2548: 30; อา้งองิจาก สมจติ สวธนไพบลูย.์ 2535: 94) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพประกอบ 2 แสดงความสมัพนัธข์องความรูท้างวทิยาศาสตร์ 
 

 ทีม่า: สมจติ สวธนไพบลูย.์ (2526).  วทิยาศาสตรส์าํหรบัครปูระถม.  หน้า 9. 
 

 

 

 

 

 

 

ความรูท้างวทิยาศาสตร์ กฎ หลกัการ 

ทฤษฎ ี

ขอ้เทจ็จรงิ สมมตฐิาน มโนมติ 

อุปมาน 

อนุมาน 

อนุมาน – ขัน้

ตรวจทาน หรอื

ความคดิสรา้งสรรค์ 

อุปมาน 
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 3.3 กระบวนการแสวงหาความรูท้างวิทยาศาสตร ์

 กระบวนการแสวงหาความรูท้างวทิยาศาสตรเ์ป็นกระบวนการคดิและกระทาํอยา่งมรีะบบ 

ทีนํ่ามาใชใ้นการแสวงหาความรูน้ัน้อาจแตกต่างกนับา้ง แต่ถา้มลีกัษณะรว่มกนัทาํใหส้ามารถจดัเป็น

ขัน้ตอนไดด้ว้ยวธิกีารทางวทิยาศาสตร ์ซึง่มขี ัน้ตอน ดงัน้ี (ภพ เลาหไพบลูย.์ 2542: 10) 

  1. ขัน้ตัง้ปญัหา 

  2. ขัน้ตัง้สมมตฐิาน 

  3. ขัน้รวบรวมขอ้มลู โดยการสงัเกตและ/หรอืทดลอง 

  4. ขัน้สรปุผล การสงัเกต/หรอืทดลอง      

  ในการแสวงหาความรูท้างวทิยาศาสตรน์ัน้ นอกจากจะใชว้ธิกีารทางวทิยาศาสตร ์หรอื

วธิกีารแกป้ญัหาทางอื่นๆ เพือ่ใหก้ารศกึษาคน้ควา้ใหไ้ดผ้ลดนีัน้ขึน้อยูก่บัการคดิ การกระทาํทีเ่ป็น

อุปนิสยัของผูน้ัน้ทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการแสวงหาความรูเ้รว็กวา่เจตคตขิองวทิยาศาสตร์

ประกอบดว้ยคุณลกัษณะ ดงัน้ี 

  1. ความอยากรูอ้ยากเหน็ 

  2. ความเพยีรพยายาม 

  3. ความมเีหตุผล 

  4. ความซื่อสตัย ์

  5. ความมรีะเบยีบ/รอบคอบ 

  6. ความใจกวา้ง 

 3.4 ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

 จากการศกึษาเอกสารเกีย่วกบัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องภพ  เลาหไพบลูย์  

(2542: 14-19) และ วรรณทพิา รอดแรงคา้ พมิพนัธ ์เดชะคปุต ์(2542: 3-5) สรปุไดว้า่ สมาคมอเมรกินั

เพือ่ความกา้วหน้าทางวทิยาศาสตร์ (American Association for the Advancement of Science - AAAS) 

ไดก้าํหนดทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรไ์ว้  13 ทกัษะประกอบดว้ยทกัษะพืน้ฐาน  8 ทกัษะ  

และทกัษะขัน้พืน้ฐานผสมผสาน 5 ทกัษะ ดงัน้ี  

  ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐาน 

   1. ทกัษะการสงัเกต 

   2. ทกัษะการวดั 

   3. ทกัษะการคาํนวณหรอืการใชต้วัเลข 

   4. ทกัษะการจาํแนกประเภท 

   5. ทกัษะการหาความสมัพนัธร์ะหว่างสเปสกบัสเปส และสเปสกบัเวลา 

   6. ทกัษะการจดักระทาํและสือ่ความหมายขอ้มลู 

   7. ทกัษะการลงความคดิเหน็ขอ้มลู 

   8. ทกัษะการพยากรณ์ 
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  ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานผสมผสาน 

   1. ทกัษะการตัง้สมมตฐิาน 

   2. ทกัษะการกาํหนดนิยามเชงิปฏบิตักิาร 

   3. ทกัษะการกําหนดและควบคุมตวัแปร 

   4. ทกัษะการทดลอง 

   5. ทกัษะการตคีวามหมายขอ้มลูและลงสรปุขอ้มลู 

  1. ทกัษะการสงัเกต  

  การสงัเกต หมายถงึ การใชป้ระสาทสมัผสัอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอืหลายอยา่งรวมกนั

ไดแ้ก่ ตา ห ูจมกู ลิน้ และผวิกาย เขา้ไปสมัผสัวตัถุหรอืเหตุการณ์ โดยมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะเขา้หา

ขอ้มลูซึง่เป็นรายละเอยีดของสิง่นัน้ๆ โดยไมใ่ส่ความคดิเหน็ของผูส้งัเกตลงไป  

   ขอ้มลูทีไ่ดจ้า กการสงัเกต อาจแบ่งไดเ้ป็นประเภท คอื ขอ้มลูเชงิคุณภาพ ขอ้มลู

เชงิปรมิาณและขอ้มลูเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง 

   ความสามารถทีแ่สดงวา่เกดิทกัษะแลว้ คอื 

    1.1 ชีบ่้งและบรรยายคุณสมบตัขิองสิง่ทีส่งัเกตเกีย่วกบัรปูรา่ง กลิน่ รส เสยีง

และบอกหน่วยมากๆ เขา้ไว ้

    1.2 บอกรายละเอยีดเกีย่วกบัปรมิาณโดยการกะประมาณ 

    1.3 บรรยายการเปลีย่นแปลงของสิง่ทีส่งัเกตได ้

  2. ทกัษะการวดั  

  การวดั หมายถงึ การเลอืกและการใชเ้ครือ่งมอืวดัหาปรมิาณของสิง่ต่างๆ ออกมาเป็น

ตวัเลขทีแ่น่นอนไดอ้ยา่งเหมาะสมและถูกตอ้งโดยมหีน่วยกํากบัเสมอ  ความสามารถ ทีแ่สดงว่าเกดิ

ทกัษะแลว้ คอื 

    2.1 เลอืกเครือ่งมอืไดเ้หมาะสมกบัสิง่ทีว่ดั 

    2.2 บอกเหตุผลในการเลอืกเครือ่งมอืวดัได ้

    2.3 บอกวธิวีดัและวธิใีชเ้ครือ่งมอืไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

    2.4 ทาํการวดัความกวา้ง ความยาว ความสงู อุณหภมู ิปรมิาตร น้ําหนกั และ

อื่นๆ ไดถู้กตอ้ง 

    2.5 ระบุหน่วยตวัเลขทีไ่ดจ้ากการวดัได ้

  3. ทกัษะการคาํนวณหรือการใช้ตวัเลข  

  การคาํนวณ หมายถงึ การนบัจาํนวนของวตัถุและการนบัตวัเลขแสดงจาํนวนทีน่บั

ไดม้าคดิคาํนวณโดยการบวก ลบ คณู หาร หรอืหาคา่เฉลีย่ ความสามารถทีแ่สดงวา่เกดิทกัษะแลว้ คอื  

   การนบั ไดแ้ก่ 

    3.1 การนบัสิง่ของไดถู้กตอ้ง 

    3.2 การใชต้วัเลขแสดงจาํนวนทีน่บัได ้

    3.3 ตดัสนิวา่สิง่ของในแต่ละกลุม่มจีาํนวนเท่ากนัหรอืต่างกนั 

    3.4 ตดัสนิวา่ของในกลุม่ใดมจีาํนวนเท่ากนัหรอืต่างกนั 
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   การหาค่าเฉลีย่ ไดแ้ก่ 

    3.5 บอกวธิหีาค่าเฉลีย่ 

    3.6 หาคา่เฉลีย่ 

    3.7 แสดงวธิกีารหาคา่เฉลีย่ 

   4. ทกัษะการจาํแนกประเภท  

   การจาํแนกประเภท หมายถงึ การแบ่งพวกหรอืเรยีงลาํดบัวตัถุหรอืสิง่ของทีอ่ยูใ่น

ปรากฏการณ์โดยเกณฑด์งักลา่ว อาจใชค้วามเหมอืน ความแตกต่าง หรอืความสมัพนัธอ์ยา่งใดอยา่ง

หน่ึงกไ็ด ้ความสามารถทีแ่สดงวา่เกดิทกัษะแลว้ คอื 

    4.1 เรยีงลาํดบัหรอืแบ่งพวกสิง่ต่างๆ จากเกณฑท์ีผู่อ้ ื่นกําหนดใหไ้ด ้

    4.2 เรยีงลาํดบัหรอืแบ่งพวกสิง่ต่างๆ โดยใชเ้กณฑข์องตนเองได ้

    4.3 เกณฑท์ีผู่อ้ ื่นใชเ้รยีงลาํดบัหรอืแบ่งพวกได ้

   5. ทกัษะการหาความสมัพนัธร์ะหว่างสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา  

   สเปสของวตัถุ หมายถงึ ทีว่่างทีว่ตัถุนัน้ครอบครองอยู ่จะมรีปูรา่งลกัษณะ

เช่นเดยีวกบัวตัถุนัน้ โดยทัว่ไปแลว้สเปสของวตัถุ ม ี3 มติ ิคอื ความกวา้ง ความยาว ความสงู   

   ความสมัพนัธร์ะหว่างสเปสกบัสเปสของวั ตถุ ไดแ้ก่ ความสมัพนัธร์ะหว่าง 3 มติ ิ

กบั 2 มติ ิความสมัพนัธร์ะหวา่งตาํแหน่งทีอ่ยูข่องวตัถุหน่ึงกบัอกีวตัถุหน่ึง 

   ความสามารถทีแ่สดงวา่เกดิทกัษะแลว้ คอื 

    5.1 ชีบ่้งรปู 2 มติ ิและวตัถุ 3 มติทิีก่าํหนดใหไ้ด ้

    5.2 วาดรปู 2 มติ ิจากวตัถุหรอืรปู 3 มติทิีก่ําหนดใหไ้ด ้

    5.3 บอกชือ่ของรปูทรงและรปูทรงเรขาคณติได ้บอกความสมัพนัธข์องรปู 2 มติิ

ได ้เช่น ระบุรปู  3 มติ ิทีเ่หน็เน่ืองจากการหมนุรปู  2 มติ ิเมือ่เหน็เงาของวตัถุ สามารถบอกรปูทรง

ของวตัถุเป็นตน้กําเนิดเงา 

   5.4 บอกรปูกรวยรอยตดัทีเ่กดิจากการตดัวตัถุออกเป็น 2 สว่น  

   5.5 บอกตําแหน่งหรอืทศิของวตัถุได ้

   5.6 บอกไดว้่าวตัถุหน่ึงอยูใ่นตําแหน่งหรอืทศิใดของอกีวตัถุหน่ึง 

   บอกความสมัพนัธข์องสิง่ทีอ่ยูห่น้ากระจกและภาพทีป่รากฏอยูห่น้ากระจกวา่เป็น

ซา้ยหรอืขวาของกนัและกนัได ้

   ความสมัพนัธร์ะหว่างสเปสของวตัถุกบัเวลา ได้ แก่ ความสมัพนัธร์ะหวา่งการ

เปลีย่นแปลงตําแหน่งทีอ่ยูข่องวตัถุกบัเวลา หรอืความสมัพนัธร์ะหว่างสเปสของวตัถุทีเ่ปลีย่นไปกบัเวลา 

    5.7 บอกความสมัพนัธร์ะหวา่งการเปลีย่นตาํแหน่งทีอ่ยูข่องวตัถุกบัเวลาได ้

    5.8 บอกความสมัพนัธร์ะหวา่งการเปลีย่นแปลงขนาดหรอืปรมิาณของสิง่ต่างๆ 

กบัเวลาได ้
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   6. ทกัษะการจดักระทาํและส่ือความหมายข้อมลู  

   การจดักระทาํและสือ่ความหมายขอ้มลู หมายถงึ การนําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสงัเกต 
การวดั การทดลอง และจากแหลง่อื่นๆ มาจดักระทาํเสยีใหม ่เพือ่ใหผู้อ้ ื่นเขา้ใจความหมายของ
ขอ้มลูชุดน้ีดขีึน้ โดยอาจเสนอในรปูของตาราง แผนภมู ิแผนภาพ ไดอะแกรม วงจร กราฟ สมการ 
เขยีนบรรยาย เป็นตน้ 
   ความสามารถทีแ่สดงวา่เกดิทกัษะแลว้ คอื 
    6.1 เลอืกรปูแบบทีจ่ะใชใ้นการนําเสนอขอ้มลูไดเ้หมาะสม 
    6.2 บอกเหตุผลในการเลอืกรปูแบบทีจ่ะใชใ้นการนําเสนอขอ้มลูได ้
    6.3 ออกแบบการนําเสนอขอ้มลูตามรปูแบบทีเ่ลอืกไว ้
    6.4 เปลีย่นแปลงขอ้มลูใหอ้ยูใ่นรปูแบบใหมท่ีเ่ขา้ใจดขีึน้ได ้
   บรรยายลกัษณะของสิง่ใดสิง่หน่ึงดว้ยขอ้ความทีเ่หมาะสม กะทดัรดัจนสื่อ
ความหมายใหผู้อ้ื่นเขา้ใจได ้
   บรรยายหรอืวาดแผนผงัแสดงตาํแหน่งหรอืสภาพทีต่นสือ่ความหมายให้ ผูอ้ื่น
เขา้ใจได ้

   7. ทกัษะการลงความคิดเหน็จากข้อมลู  

   การลงความคดิเหน็จากขอ้มลู หมายถงึ การเพิม่ความคดิเหน็ใหก้บัขอ้มลูทีไ่ด้
จากการสงัเกตอยา่งมเีหตุผล โดยอาศยัความรูห้รอืประสบการณ์เดมิมาช่วยความสามารถทีแ่สดงวา่
เกดิทกัษะแลว้ คอื สามารถอธบิายหรอืสรปุโดยเพิม่ความคดิเหน็ใหก้บัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสงัเกตโดย
ใชค้วามรูห้รอืประสบการณ์มาช่วย 

   8. ทกัษะการพยากรณ์  

   การพยากรณ์ หมายถงึ การสรปุคาํตอบลว่งหน้าก่อนทีจ่ะทดลอง โดยอาศยั
ประสบการณ์ทีเ่กดิขึน้ซํา้ๆ หลกัการ กฎ ทฤษฎทีีม่อียูแ่ลว้ในเรือ่งนัน้ๆ มาช่วยในการสรปุ การ
พยากรณ์ขอ้มลูเกีย่วกบัตวัเลข ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีเ่ป็นตาราง หรอืกราฟทาํได ้ 2 แบบ คอื การพยากรณ์
ในขอบเขตของขอ้มลูทีม่อียูก่บัการพยากรณ์ภายนอกขอบเขตของขอ้มลูทีม่อียูค่วามสามารถทีแ่สดง
ว่าเกดิทกัษะแลว้ คอื 
    8.1 การทาํนายทัว่ไป เช่น ทาํนายผลทีเ่กดิขึน้จากขอ้มลูทีเ่ป็ นหลกัการ กฎ
หรอืทฤษฎทีีม่อียูไ่ด ้
    8.2 การพยากรณ์จากขอ้มลูเชงิปรมิาณ เช่น 
     8.2.1 ทาํนายผลทีจ่ะเกดิภายในขอบเขตของขอ้มลูเชงิปรมิาณทีม่อียูไ่ด ้
     8.2.2 ทาํนายผลทีจ่ะเกดิภายนอกขอบเขตของขอ้มลูเชงิปรมิาณทีม่อียูไ่ด ้
   9. ทกัษะการตัง้สมมติฐาน  

   การตัง้สมมตฐิาน หมายถงึ คาํตอบทีค่ดิไวล้ว่งหน้า มกักลา่วเป็นขอ้ความทีบ่อก
ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรตน้ กบัตวัแปรตาม สมมตฐิานทีต่ ัง้ไวอ้าจถกูหรอืผดิกไ็ด ้ซึง่ทราบได้
ภายหลงัการทดลองหาคาํตอบเพือ่สนบัสนุนหรอืคดัคา้นสมมตฐิานทีต่ ัง้ไวค้วามสามารถทีแ่สดงวา่
เกดิทกัษะแล้ ว คอื สามารถหาคาํตอบลว่งหน้าก่อนการทดลองโดยอาศยัการสงัเกต ความรูแ้ละ
ประสบการณ์เดมิ 
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   10. ทกัษะการกาํหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ  

   ทกัษะการกาํหนดนิยามเชงิปฏบิตักิาร หมายถงึ การกาํหนดความหมายหรอื

ขอบเขตของคาํต่างๆ ใหเ้ขา้ใจตรงกนัและสามารถสงัเกตหรอืวดัได ้

   11. ทกัษะการกาํหนดและควบคมุตวัแปร  

   การกาํหนดตวัแปร หมายถงึ การชีบ่้งตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม และตวัแปรที่

ตอ้งการควบคมุในสมมตฐิานหน่ึงๆ 

   ตวัแปรตน้ หมายถงึ สิง่ทีเ่ป็นสาเหตุทาํใหเ้กดิผลต่างๆ หรอืสิง่ทีเ่ราตอ้งการ

ทดลองดวู่าเป็นสาเหตุทีก่่อใหเ้กดิผลเช่นนัน้จรงิหรอืไม ่

   ตวัแปรตาม หมายถงึ สิง่ทีเ่ป็นผลเน่ืองมาจากตวัแปรตน้ เมือ่ตวัแปรตน้หรอืสิง่ที่

เป็นสาเหตุเปลีย่นไป ตวัแปรตามหรอืสิง่ทีเ่ป็นผลจะเปลีย่นตามไปดว้ย 

   ตวัแปรควบคมุ หมายถงึ การควบคมุสิง่อื่นๆ นอกเหนือจากตวัแปรตน้ทีท่าํใหผ้ล

การทดลองคลาดเคลือ่น ถา้หากไมส่ามารถควบคุมใหเ้หมอืนกนั 

   ความสามารถทีแ่สดงว่าเกดิทกัษะแลว้ คอื ชีบ่้งและกําหนดตวัแปรตน้ ตวัแปร

ตามและตวัแปรทีต่อ้งควบคุมได ้

   12. ทกัษะการทดลอง  

   การทดลอง หมายถงึ กระบวนการปฏบิตักิารเพือ่หาคาํตอบหรอืสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้

การทดลองประกอบดว้ยกจิกรรม 3 ขัน้ตอน คอื 

    12.1 การออกแบบการทดลอง หมายถงึ การวางแผนการทดลองก่อนลงมอื

ทดลองจรงิ เพื่อกําหนดวธิกีารทดลอง ซึง่เกีย่วกบัการกําหนดและควบคุมตวัแปร อุปกรณ์ หรอืสารเคมี

ทีจ่ะตอ้งใชใ้นการทดลอง 

    12.2 การปฏบิตักิารทดลอง หมายถงึ การลงมอืปฏบิตักิารทดลองจรงิ 

    12.3 การบนัทกึการทดลอง หมายถงึ การจดบนัทกึขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลอง

ซึง่อาจเป็นผลจากการสงัเกต การวดัและอื่นๆ 

    12.4 ความสามารถทีแ่สดงวา่เกดิทกัษะแลว้ คอื 

     12.4.1 การออกแบบการทดลองโดยกําหนดวธิทีดลองไดถู้กตอ้งเหมาะสม

โดยคาํนึงถงึ ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม และตวัแปรทีต่้องควบคุมดว้ย 

     12.4.2 ปฏบิตักิารทดลองและใหอุ้ปกรณ์ไดถู้กตอ้งเหมาะสม 

     12.4.3 บนัทกึผลการทดลองไดค้ล่องแคล่วและถูกตอ้ง 

   13. ทกัษะการตีความหมายข้อมลูและลงข้อสรปุ  

   การตคีวามหมายขอ้มลู หมายถงึ การแปรความหมายหรอืบรรยายคณุลกัษณะ 

และสมบตัขิองขอ้มลูทีม่อียู ่ 

   การตคีวามหมายในบางครัง้ อาจตอ้งใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรอ์ื่นๆ 

ดว้ย เช่น ทกัษะการสงัเกต ทกัษะการคาํนวณ เป็นตน้ 

   การลงขอ้สรปุ หมายถงึ การสรปุความสมัพนัธข์องขอ้มลูทัง้หมด 
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   ความสามารถทีแ่สดงวา่เกดิทกัษะแลว้ คอื 

    13.1 แปรความหมายหรอืบรรยายลกัษณะ และสมบตัขิองขอ้มลูทีม่อียูไ่ด ้ 

    13.2 บอกความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีม่อียูไ่ด ้

   ทกัษะดงักลา่ว เป็นทกัษะทีใ่ชใ้นการแสวงหาความรูท้างวทิยาศาสตร ์ใน

การศกึษาวทิยาศาสตรจ์ะตอ้งใหน้กัเรยีนไดท้ัง้ความรูแ้ละมทีกัษะในการแสวงหาความรู ้ซึง่          

สมจติ สวธนไพบลูย ์ (อุดมลกัษณ์ นกพึง่พุ่ม . 2549: 59; อา้งองิจาก  สมจติ สวธนไพบลูย์ . 2535: 

103) ไดส้รปุความสมัพนัธร์ะหวา่งความรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละกระบวนการทางวทิยาศาสตรไ์วด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 ความสมัพนัธร์ะหวา่งความรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  
 

ทีม่า: สมจติ สวธนไพบลูย.์  (2535).  ธรรมชาตวิทิยาศาสตร์.  หน้า 103. 
 

 3.5 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ์

  3.5.1 ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

  อนาสดาซ ี(พวงเพญ็  สงิโตทอง. 2548: 32; อา้งองิจาก Anastasi. 1970: 107) ใหค้วามหมาย

ของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนพอสรปุไดว้า่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมคีวามสมัพนัธก์บัองคป์ระกอบ

ทางสตปิญัญา สงัคม แรงจงูใจและองคป์ระกอบทีไ่มใ่ช่สตปิญัญา อนัไดแ้ก่ องคป์ระกอบทางเศรษฐกจิ 

สงัคม แรงจงูใจและองคป์ระกอบทีไ่มใ่ช่สตปิญัญาอื่น 

  กู๊ด (ศกัดิช์ยั  จนัทะแสง . 2550: 37; อา้งองิจาก Good. 1973: 195) ใหค้วามหมาย

ของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวา่ หมายถงึ การเขา้ถงึความรู้  การพฒันาทกัษะในการเรยีน ซึง่อาจ

พจิารณาจากคะแนนสอบทีก่าํหนดให ้คะแนนทีไ่ดจ้ากงานทีค่รมูอบหมายใหห้รอืทัง้สองอยา่ง 

  ไอแซงคแ์ละมลิ  (ศกัดิช์ยั จนัทะแสง . 2550: 37; อา้งองิจาก Eysenk; & Meili. 1972: 

6) ใหค้วามหมายของผลสมัฤทธิว์า่หมายถงึ  ขนาดของความสาํเรจ็ทีไ่ดจ้ากการทาํงานทีอ่าศยัความ

พยายามอยา่งมากซึง่เป็นผลมาจากการกระทาํทีต่อ้งอาศยัความสามารถทัง้ทางรา่งกายและ

สตปิญัญา ดงันัน้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน จงึเป็นขนาดของความสาํเรจ็ ทีไ่ดจ้ากการเรยีน โดยอาศยั

ความสามา รถเฉพาะตวั ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนอาจไดจ้ากกระบวนการทีต่อ้งอาศยัการทดสอบ 

ปญัหาเกีย่วกบั 

- วตัถุ 

- เหตุการณ์ 

- ปรากฎการณ์

ทางธรรมชาต ิ

  กระบวนการแสวงหาความรู้

ทางวทิยาศาสตร ์

- วธิกีารทาง

วทิยาศาสตร ์

- เจตคตทิาง

วทิยาศาสตร ์

ความรูท้างวทิยาศาสตร ์

- ขอ้เทจ็จรงิ 

- มโนมต ิ

- สมมตฐิาน 

- หลกัการ 

- ทฤษฎ ี

- กฎ 
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เช่น การสงัเกต หรอื การตรวจการบา้น หรอือาจไดใ้นรปูเกรดของโรงเรยีนซึง่ตอ้งอาศยั

กระบวนการทีซ่บัซอ้นและระยะเวลานานพอสมควร หรอือาจไดด้ว้ยการวดัแบบวดัผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนทัว่ไป  

  จนิตนา  ช่วยดว้ง (2547: 29) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หมายถงึ ความสามารถในการ

ทีจ่ะพยามยามเขา้ถงึความรู ้ซึง่เกดิจากการกระทาํทีป่ระสานกนัและอาศยัความพยายามอยา่งมาก

ทัง้องคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัสตปิญัญาและองคป์ระกอบทีไ่มใ่ช่สตปิญัญา แสดงออกในรปูของ

ความสาํเรจ็ ซึง่สามารถสั งเกตและวดัดว้ยเครือ่งมอืทางจติวทิยาหรอืแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนโดยทัว่ไป 

  ศุภพงค์   คลา้ยคลงึ  (2548: 27) ไดก้ลา่วไวว้า่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หมายถงึ  

ผลสาํเรจ็ทีเ่กดิจากพฤตกิรรมการกระทาํกจิกรรมของแต่ละบุคคล ทีต่อ้งอาศยัความพยายามอยา่งมาก

ทัง้องคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัสตปิญัญา และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิด์า้นต่างๆ  

  วไิลรตัน์ กลิน่จนัทร ์(2552: 54) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หมายถงึ ผลของความสามารถ

ของบุคคลทีต่อ้งอาศยัทกัษะ ความรอบรู ้ทศันคตทิีไ่ดร้บัจากการเรยีนการสอน การฝึกฝน อบรม  

สัง่สอนทาํใหเ้กดิความสาํเรจ็หรอืความสามารถในดา้นต่างๆ 

  วนุิรกัษ์  สุขสาํราญ  (2553: 36) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  หมายถงึ ความรูท้างทีเ่กดิ

จากการสะสม และเชือ่มโยงสาระสาํคญัทีค่น้พบ และพสิจูน์แลว้ตอ้งไมใ่ช่องคป์ระกอบทางสตปิญัญา

และองคป์ระกอบทีไ่มใ่ช่สตปิญัญา สามารถ สงัเกตและวดัไดด้ว้ยเครือ่งมอืทางจติวทิยา หรอื

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิด์า้นต่างๆ แลว้เกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม และประสบการณ์การ

เรยีนรูจ้ากการฝึกฝนอบรม 

 จากความหมายดงักลา่วพอสรปุไดว้า่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หมายถงึ ความสามารถใน

ดา้นความรู ้และทกัษะทางการเรยีน โด ยปกตจิะพจิารณาจากคะแนนสอบหรอืภาระงานทีค่รู

กาํหนดใหท้าํหรอืทัง้สองอยา่ง ซึง่ในการวจิยัน้ีหมายถงึคะแนนทีไ่ดจ้ากแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 

  3.5.2 การประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

  บลมู (บุญนํา อนิทนนท์. 2551: 63; อา้งองิจาก Bloom. 1965: 201) ไดก้ลา่วถงึลาํดบั

ขัน้ทีใ่ชใ้นการเขยีนวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมดา้นความรูค้วามคดิ ไว ้6 ขัน้ ดงัน้ี คอื 

   1. ความรูค้วามจาํ หมายถงึ การระลกึหรอืท่องจาํความรูต่้างๆ ทีไ่ดเ้รยีนมาแลว้

โดยตรง ในขัน้น้ีการระลกึถงึขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิต่างๆ ไปจนถงึกฎเ กณฑ ์ทฤษฎจีากตํารา  ดงันัน้ ขัน้ 

ความรูค้วามจาํ จงึจดัไดว้า่เป็นขัน้ตํ่าสดุ 

   2. ความเขา้ใจ หมายถงึ ความสามารถจบัใจความสาํคญัของเน้ือหาทีไ่ดเ้รยีนหรอื

อาจแปลความจากตวัเลข การสรปุ การยอ่ความต่างๆ การเรยีนรูใ้นขัน้น้ีถอืวา่เป็นขัน้ทีส่งูกวา่การ

ท่องจาํตามปกตอิกีขัน้หน่ึง 

 



48 
 

   3.  การนําไปใช ้หมายถงึ ความสามารถทีจ่ะนําความรูท้ีน่กัเรยีนไดเ้รยีนมาแลว้

ไปใชใ้นสถานการณ์ใหม ่ดงันัน้ ในขัน้น้ีจงึรวมถงึความสามารถในการเอากฎ มโนทศัน์ หลกัสาํคญั 

วธิกีารนําไปใช ้การเรยีนรูใ้นขัน้น้ี ถอืวา่นกัเรยีนจะตอ้งมคีวามเขา้ใจในเน้ือหาเป็นอยา่งดเีสยีก่อนจงึ

จะนําความรูไ้ปใชไ้ด ้ดงันนั จงึจดัอนัดบัใหส้งูกวา่ความเขา้ใจ 

   4.  การวเิคราะห ์หมายถงึ ค วามสามารถทีจ่ะแยกแยะเน้ือหาวชิา  ลงไปเป็น

องคป์ระกอบยอ่ยๆ เหลา่นัน้ เพือ่ทีจ่ะไดม้องเหน็หรอืเขา้ใจความเกีย่วโยงต่างๆ ในขัน้น้ี จงึรวมถงึ

การแยกแยะหาสว่นประกอบยอ่ยๆ หาความสมัพนัธร์ะหวา่งสว่นยอ่ยๆ เหลา่นัน้ ตลอดจนหลกั

สาํคญัต่างๆ ทีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้ง การเรยีนรูใ้นขัน้น้ี ถอืวา่สงูกวา่การนําเอาไปใช ้และตอ้งเขา้ใจทัง้น้ือ

หาและโครงสรา้งของบทเรยีน 

   5.  การสงัเคราะห ์หมายถงึ ความสามารถทีจ่ะนําเอาสว่นยอ่ยๆ มาประกอบกนั

เป็นสิง่ใหม ่การสงัเคราะหจ์งึเกีย่วกบัการวางแผน การออกแบบการทดลอง การตงัสมมตฐิาน การ

แกป้ญัหาทีย่าก การเรยีนรูใ้นระดบัน้ี เป็นการเน้นพฤตกิรรมทีส่รา้งสรรค ์ในอนัทีจ่ะสรา้งแน วคดิ

หรอืแบบแผนใหม่ๆ  ขึน้มา ดงันัน้ การสงัเคราะหเ์ป็นสิง่ทีส่งูกวา่การวเิคราะหอ์กีขัน้หน่ึง 

   6.  การประเมนิคา่ หมายถงึความสามารถทีจ่ะตดัสนิใจเกีย่วกบัคณุคา่ต่างๆ ไมว่า่

จะเป็นคาํพดู นวนิยาย บทกว ีหรอืรายงานการวจิยั การตดัสนิใจดงักลา่ว จะตอ้งวางแผนอยูบ่น

เกณฑ์ ทีแ่น่นอน เกณฑด์งักลา่วอาจจะเป็นสิง่ทีน่กัเรยีนคดิขึน้มาเอง หรอืนํามาจากทีอ่ื่นกไ็ด้            

การเรยีนรูใ้นขัน้น้ีถอืวา่เป็นการเรยีนรูข้ ัน้สงูสดุของความรูค้วามจาํ 

 คลอฟเฟอร์ (ภพ เลาหไพบลูย์ . 2542: 295-304; อา้งองิจาก Klopfer. 1971) ไดก้ล่าวถงึ 

การประเมนิผลการเรยีนดา้นสตปิญัญา หรอืความรูค้วามคดิในวชิาวทิยาศาสตรเ์ป็น  4 พฤตกิรรม 

ดงัน้ี  

  1. ความรูค้วามจาํ 

  2. ความเขา้ใจ 

  3. กระบวนการสบืเสาะหาความรูท้างวทิยาศาสตร ์

  4. การนําความรูแ้ละวธิกีารทางวทิยาศาสตรไ์ปใช ้

 ประวติร  ชศูลิป์ (2524: 25) กล่าวว่า เพือ่ความสะดวกในการประเมนิผล จงึไดท้าํการจาํแนก

พฤตกิรรมในการวดัผลวชิาวทิยาศาสตรใ์นการสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน          

วชิาวทิยาศาสตรส์าํหรบัเป็นเกณฑว์ดัความสามารถดา้นต่างๆ 4 ดา้น คอื 

  1. ดา้นความรู ้–  ความจาํ หมายถงึ ความสามารถในการระลกึสิง่ทีเ่คยเรยีนมาแลว้ 

เกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิ ขอ้ตกลง คาํศพัท ์หลกัการและทฤษฎทีางวทิยาศาสตร ์

  2. ดา้นความเขา้ใจ หมายถงึ ความสามารถในการอธบิายความหมาย ขยายความ 

และแปลความรูโ้ดยอาศยัขอ้เทจ็จรงิ ขอ้ตกลง คาํศพัท ์หลกัการและทฤษฎทีางวทิยาศาสตร ์
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  3. ดา้นการนําไปใช ้หมายถงึ ความสามารถในการนําความรูว้ธิกีารทางวทิยาศาสตร์

ไปใชใ้นสถานการณ์ใหมท่ีแ่ตกต่างกนัออกไป หรอืสถานการณ์ทีค่ลา้ยคลงึ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การ

นําไปใชใ้นชวีติประจาํวนั 

  4. ดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์หมายถงึ ความสามารถของบุคคลในการ

สบืเสาะ หาความรู ้โดยผา่นการปฏบิตัแิละฝึกฝนความคดิอยา่งมรีะบบจนเกดิความคลอ่งแคลว่ 

ชาํนาญ สามารถเลอืกใชก้จิกรรมต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม สาํหรบัทกัษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร ์ประกอบดว้ย ทกัษะการสงัเกต ทกัษะการคาํนวณ ทกัษะการจาํแนกประเภท ทกัษะ

การลงความคดิเหน็จากขอ้มลู ทกัษะกา รจดักระทาํสือ่ความหมายขอ้มลู ทกัษะการกาํหนดและ

ควบคุมตวัแปร ทกัษะการตัง้สมมตฐิาน ทกัษะการทดลอง และทกัษะการตคีวามหมายขอ้มลูและลง

ขอ้สรปุ 

 จากเอกสารขา้งตน้ ผูว้จิยัไดนํ้าการจาํแนกพฤตกิรรมในการวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

วทิยาศาสตรท์ัง้ 4 ดา้น คอื ความรู ้– ความจาํ ความเขา้ใจ การนําไปใช ้และทกัษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร ์มาใชใ้นการสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์โดยพจิารณาให้

ครอบคลมุเน้ือหา เรือ่ง เคมอีนิทรยี ์ 

  3.5.3 ลกัษณะของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี 

  ภทัรา  นิคมานนท์  (2538: 48-51) ไดส้รปุวา่ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์ีด่มีลีกัษณะ  

ดงัน้ี   

   1. มคีวามเทีย่งตรง (Validity) เป็นลกัษณะทีส่าํคญัทีส่ดุทีท่าํใหเ้ครือ่งมอืวดัผลนัน้ 

มคีณุภาพด ีเพราะเป็นการแสดงใหเ้หน็วา่เครือ่งมอืวดันัน้สามารถวดัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ คอืวดั

ไดต้รงและครบถว้นตามเน้ือห าทีต่อ้งการวดั วดัไดต้รงตามจดุมุง่หมาย วดัไดต้รงตามสภาพความ

เป็นจรงิ และวดัแลว้สามารถนําผลการวดัไปพยากรณ์หรอืคาดคะเนอนาคตได ้

   2. มคีวามเชือ่มัน่สงู  (Reliability) เครือ่งมอืวดัผลทีด่วีดัสิง่เดยีวกนัหลายๆ ครัง้ 

ผลทีไ่ดจ้ากการวดัจะเหมอืนกนั หรอืแตกต่างกนัน้อยมาก 

   3. มคีวามเป็นปรนยั  (Objectivity) เครือ่งมอืทีม่คีวามเป็นปรนยัจะมคีวามชดัเจน

ในตวัเองอยู่  3 ประการ คอื คาํถามชดัเจนอ่านแลว้เขา้ใจตรงกนั คาํตอบแน่นอน ใครตรวจกใ็ห้

คะแนนตรงกนั และประการสดุทา้ย คอืแปลความหมายคะแนนไดต้รงกนั 

   4. มคีวามยากงา่ยพอเหมาะ  (Difficulty) ไมย่ากเกนิไปและไมง่า่ยเกนิไปขอ้สอบ

ขอ้ใดทีม่คีนตอบถูกมากแสดงว่างา่ย ขอ้ใดมคีนตอบถูกน้อยแสดงว่ายาก 

   5. มอีาํนาจจาํแนก  (Discrimination) หมายถงึ สามารถแบ่งแยกคนออกเป็น

ประเภทต่างๆ ไดถู้กตอ้ง ขอ้สอบทีจ่าํแนกได ้คอื ขอ้สอบทีค่นเก่งตอบถูก คนอ่อนตอบผดิ ขอ้สอบที่

จาํแนกกลบั คนเก่งจะตอบผดิ แต่คนอ่อนจะตอบถูก และขอ้สอบทีจ่าํแนกไมไ่ด ้คอื ขอ้สอบทีค่นเก่ง

และคนอ่อนจะตอบถกูและผดิพอๆ กนั ไมใ่ครมคีวามแตกต่างกนัมากนกั 

   6. มปีระสทิธภิาพ  (Efficiency) คอื เครือ่งมอืทีส่ามารถทาํใหไ้ดข้อ้มลูทีด่ทีีส่ดุ

เชื่อถอืไดม้าก โดยใชว้ธิกีารทีส่ะดวก รวดเรว็ คล่องตวั แต่เสยีเวลาน้อยและใชเ้วลาน้อย 
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   7. มคีวามยตุธิรรม  (Fair) ไมเ่ปิดโอกาสใหม้กีารไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบกนัระหว่างผู้

ทีถ่กูวดัดว้ยกนั 

   8. ใชค้าํถามลกึ (Searching) ขอ้สอบทีด่ตีอ้งถามใหผู้ต้อบใชค้วามสามารถในการ

คดิคน้ก่อนทีจ่ะตอบ 

   9. ใชค้าํถามยัว่ย ุ(Exemplary) มลีกัษณะทีท่า้ทายใหผู้ต้อบอยากคดิ อยากตอบ 

   10. ใชค้าํถามจาํเพาะเจาะจง (Definite) ไมถ่ามกวา้งเกนิไป หรอืถามคลุมเครอืให้

คดิไดห้ลายมมุ 

 3.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 งานวิจยัต่างประเทศ 

  ยงั (Young. 1970: 53) ไดท้าํการศกึษาการใชอุ้ปกรณ์การสอนสาํหรบัพฒันาความคดิ

แบบสบืเสาะหาความรู ้สอนใหน้กัเรยีนรูจ้กัคดิอยา่งอสิระ จดัเหตุการณ์ใหน้กัเรยีนคาดหวงัและเรง่

เรา้ใหน้กัเรยีนอยากรูอ้ยากเหน็นกัเรยีนตอ้งพยายามหาคาํอธบิายสาํหรบัเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้อยา่ง

ขดัแยง้ โดยเปรยีบเทยีบผ ลระหวา่งสิง่ทีใ่ชค้วามคดิแบบสบืเสาะหาความรูห้ลายทางดว้ยกนั โดย

ทดลอง 2 กลุ่ม เป็นนกัเรยีนเกรด  4 จาํนวน 71 คน แบ่งออกเป็น  3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม 

อกี 2 กลุ่มเป็นกลุ่มทดลอง และทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรโ์ดยสอบก่อนและ

หลงั ผลการศกึษาพบวา่ กลุม่ทดลองสามารถอธบิายปญัหาทีต่ ัง้ขึน้ไดด้กีวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติ ิสว่นอยา่งอื่นแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ

  โอลาลนิอย (Olalinoye. 1979: 4348-A) ไดท้าํการวจิยัเพื่อเปรยีบเทยีบผลการสอน    

3 แบบ คอื การสอนแบบสบืเสาะหาความรูท้ีม่กีารชีแ้นวทาง การสอนแบบปกต ิและแบบสบืเสาะหา

ความรูท้ีน่กัเรยีนเป็นผูด้าํเนินการเอง  ในวชิาฟิสกิสโ์ดยใหก้ลุ่มควบคุมไดร้บัการสอนปกต ิกลุ่ม

ทดลองที่  1 ไดร้บัการสอนแบบสบืเสาะหาความรูท้ีม่กีารชีแ้นะแนวทางและกลุม่ทดลองที่  2 ไดร้บั

การสอนแบบสบืเสาะหาความรูท้ีน่กัเรยีนเป็นผูด้าํเนินการเอง พบวา่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทัง้

สามกลุ่มไมแ่ตกต่างกนั 

  วลิเลีย่ม (William. 1981: 1605-A) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์และความสามารถ

ในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณระหวา่งการสอนแบบสบืเสาะหาความรูก้บัการ สอนแบบเดมิทีค่รเูป็น

ศูนยก์ลางวชิาประวตัศิาสตรอ์เมรกิา กลุ่มทดลอง 41 คน สอนดว้ยวธิสีบืเสาะหาความรูเ้ดมิกลุ่มควบคุม 

43 คน สว่นแบบเดมิทาํการสอนเป็นเวลา  24 สปัดาห ์ผลการวจิยัพบวา่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ของกลุ่มทดลองสงูกว่ากลุ่มควบคุม 

  คอลลนิส์  (Collins. 1990: 2783-A) ไดศ้กึษารปูแบบการสอนโดยใชก้ารสบืเสาะหา

ความรูก้บันกัเรยีนไฮสคลูปีที่  1 จาํนวน 30 คน โดยใชไ้อควิและเกรดคณติศาสตรเ์ป็นเกณฑใ์นการ

แบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มรว่มกนัอภปิราย  4 ครัง้ๆ ละ  5 นาท ีเน้ือหาทีใ่ชอ้ภปิรายนัน้เป็นเน้ือหาทาง

ตรรกวทิยา และทฤษฎเีซททัง้สองกลุม่ใชก้ารสบืเสาะตลอดเวลา จดัประสบการณ์ดา้นต่างๆ  เช่น       

จดัภาพยนตร ์และตัง้ปญัหาทางตรรกวทิยา 8 ขอ้ ผลปรากฏว่า กลุ่มทดลองไดค้ะแนนเฉลีย่ 6 คะแนน 

กลุ่มควบคุมได ้5 คะแนน ซึง่ผลแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
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  สมทิ (Smith. 1994: 2528-A) ไดศ้กึษาผลจากวธิกีารสอนทีม่ต่ีอเจตคตแิละผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาเกรด  7 โดย

แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม คอื กลุ่มแรกไดร้บัการสอนแบบบรรยาย กลุ่มทีส่องไดร้บัการสอนแบบ

ใหล้งมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง และก ลุม่ทีส่ามไดร้บัการสอนแบบทัง้บรรยายและใหล้งมอืปฏบิตัดิว้ย

ตนเอง เครือ่งมอืทีใ่ชเ้ป็นวธิทีดสอบภาคสนามซึง่เรยีกวา่ การประเมนิผลวชิาวทิยาศาสตร ์โดยใช้

วธิกีารปฏบิตักิจิกรรมแบบบรูณาการ ผลการวจิยัพบว่า นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแบบใหล้งมอืปฏบิตัิ

ดว้ยตนเองมผีลสมัฤทธิ ์ ทางการเรยีนสงูกวา่นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแบบทัง้บรรยายและใหล้งมอื

ปฏบิตัดิว้ยตนเอง สงูกวา่นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแบบบรรยาย 

  งานวิจยัในประเทศ 

  พรศร ี ดาวรุง่สวรรค ์(2548: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร์

และความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณ ญาณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  3 ทีไ่ดร้บัการสอน

โดยใชชุ้ดกจิกรรมแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตร ์พบวา่นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยชุดกจิกรรม

แกป้ญัหาทางวทิยาศาสตรม์ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยชุดกจิกรรมแกป้ญัหาทาง

วทิยาศาสตรม์คีวามสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

  อรสา เอีย่มสะอาด (2548: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์

และความสามารถในการ คดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  1 ทีไ่ดร้บัการสอน

โดยใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์เพือ่สง่เสรมิการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ผลการวจิยัพบวา่ 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์

เพื่อส่งเสรมิการคดิอ ยา่งมวีจิารณญาณแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01 และ

ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดกจิกรรม

วทิยาศาสตร ์เพือ่สง่เสรมิการคดิอยา่งมวีจิารณญาณแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

  พรรณนภา  หาญบาํรงุ  (2548: บทคดัยอ่ ) ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา

วทิยาศาสตรแ์ละความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  1 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรู้

สบืสวนเป็นกลุม่พบวา่ นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูส้บืสวนเป็นกลุม่มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน

วชิาวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

  สมใจ  มสีมวทิย์  (2548: บทคดัยอ่) ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์และ

ความสามารถในการคดิแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  1 ทีไ่ดร้บัการ

สอนแบบอรยิสจั  4 พบว่า นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแบบ อรยิสจั 4 มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา

วทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 



52 
 

  นนัทพิทิย ์รองเดช (2549: บทคดัยอ่) ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรแ์ละ

ความสามารถทางสตปิญัญาดา้นมติสิมัพนัธข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  2 ทีเ่รยีนรูด้ว้ยชุด

กจิกรรมส่งเสรมิพหุปญัญา พบว่า นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอน โดยใชชุ้ดกจิกรรมส่งเสรมิพหุปญัญามี

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั .01 

  ณฐัณชิา เตมิสนิวาณชิ (2550: บทคดัยอ่) ศกึษาผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร์

และความสามารถดา้นความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  1 ที่

ไดร้บัการสอนแบบรว่มมอื พบว่า นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแบบรว่มมอื มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน

วชิาวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

  นภาพร วงศเ์จรญิ  (2550: บทคดัยอ่) ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรแ์ละ

ความสามารถในการคดิแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  1 โดยใชชุ้ด

กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบพหปุญัญา พบวา่ นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอน โดยใชชุ้ดกจิกรรมการเรี ยนรู้

แบบพหปุญัญา มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

  วไิลรตัน์ กลิน่จนัทร ์(2552: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์

และความสามารถในการคดิวเิคราะหท์างวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชั ้นมธัยมศกึษาปีที่ 4 ทีไ่ดร้บัการ

สอนโดยใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตรเ์พือ่สง่เสรมิการคดิวเิคราะห ์พบวา่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

วทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตร ์เพือ่สง่เสรมิการคดิ

วเิคราะหห์ลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถิ ตทิีร่ะดบั .01 และความสามารถในการ

คดิวเิคราะหท์างวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตรเ์พือ่

สง่เสรมิการคดิวเิคราะหห์ลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

  จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทัง้ภายในประเทศและ

ต่างประเทศ พบวา่ การจดัการเรยีนรูใ้นรปูแบบต่างๆ ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั มกีารใชส้ือ่การสอน

หรอืนวตักรรมต่างๆ  สามารถช่วยพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนได ้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะ

ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์โดยการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัโดยใชก้าร

เปลีย่นแปลงแนวความคดิและการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้  
 

4. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 การคดิอยา่งมวีจิารณญาณเป็นคาํทีม่ผีูใ้หค้วามหมายทีแ่ตกต่างกนัออกไป เช่น การคดิ

อยา่งมวีจิารณญาณ การคดิวจิารณญาณ การคดิวเิคราะหว์จิารณ์ การคดิวพิากษว์จิารณ์ เป็นตน้ ใน

การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัใชค้าํวา่ “การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ” 
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 4.1 ความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ (Critical Thinking) มผีูใ้หค้วามหมายแตกต่างกนัตามแงม่มุใน

การพจิารณาของแต่ละบุคคล ซึง่เมือ่พจิารณากระบวนการคดิในแต่ละครัง้ มกัพบวา่ตอ้ง

ประกอบดว้ย สิ่งทีจ่ะคดิหรอืขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคดิ วธิกีารคดิ และจดุมุง่หมายของการคดิที่

แตกต่างกนั (ชาํนาญ เอีย่มสาํอางค.์ 2539: 51;  อา้งองิจาก De Bono. 1976: 29-32) ดงัน้ี 

   ดวิอี ้(Dewey. 1933: 30) ไดเ้สนอวา่ การคดิอยา่งมวีจิารณญาณเป็นการคดิอยา่ง

ใครค่รวญ ไตรต่รอง ดวิอี ้อธบิายขอบเขตของการคดิอยา่งมวีจิารณญาณวา่เป็นก ารคดิทีเ่ริม่ตน้จาก

สถานการณ์ ทีม่คีวามยุง่ยากและสิน้สดุดว้ยสถานการณ์ทีม่คีวามชดัเจน 

   ฮลิการด์ (Hilgard. 1962: 12) ใหค้วามหมายการคดิอยา่งมวีจิารณญาณวา่เป็น

ความสามารถในการตดัสนิขอ้ความหรอืปญัหาวา่สิง่ใดเป็นจรงิ สิง่ใดเป็นเหตุเป็นผลกนั 

   วตัสนั และเกลเซอร์ (Watson: & Glaser. 1964: 10) ไดใ้หค้วามหมายวา่การคดิ

อยา่งมวีจิารณญาณ ประกอบดว้ย ทศันคตใินการสบืเสาะความรูใ้นการหาแหลง่ขอ้มลู อา้งองิและ

ทกัษะในการใชค้วามรูแ้ละทศันคต ิ

   กู๊ด (Good. 1973: 680) ใหค้วามหมายของการคดิอยา่งมวีจิารณญาณวา่เป็นการ

คดิอยา่งรอบคอบ ตา มหลกัการของการประเมนิและมหีลกัฐานอา้งองิเพื่อหาขอ้สรปุทีน่่าเป็นไปได้

ตลอดจนพจิารณาองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด และใชก้ระบวนการตรรกวทิยาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

   สกนิเนอร์ (Arunee. 1980: 48; อา้งองิจาก Skinner. 1976) ไดใ้หค้วามหมายวา่

การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ประกอ บดว้ยกระบวนการและความสามารถ กระบวนการ หมายถงึ วธิี

แกป้ญัหาแบบวทิยาศาสตรแ์ละทศันคตใินการแสวงหาความรู ้สว่นความสามารถ หมายถงึ ความรู้

ในขอ้เทจ็จรงิ หลกัการสรปุกรณทีัว่ไป การอนุมาน การยอมรบัขอ้ตกลงเบือ้งตน้ การนิรนยั การ

ตคีวามหมาย และการประเมนิผล รวมทัง้ทกัษะทางดา้นความเขา้ใจ การคดิวเิคราะหก์ารสงัเคราะห ์

และการประเมนิผล 

   อนัจโิล  (Angelo. 1995: 6-7) ใหค้วามหมายของการคดิอยา่งมวีจิารณญาณวา่  

เป็นการคดิดว้ยเหตุผลและใชท้กัษะการคดิทีซ่บัซอ้นขึน้เพือ่ใชใ้นการวเิคราะห ์สงัเคราะห ์รบัรูป้ญัหา 

แกป้ญัหาและหาขอ้สรปุ 

   สคเีวน (ศนัสนีย ์ฉตัรคปุต์ . 2548: 30; อา้งองิจาก Sciven. 1996) ใหค้วามหมาย

ของการคดิอยา่งมวีจิารณญาณคอื กระบวนการคดิอยา่งวเิคราะหห์รอืสงัเคราะหห์รอืนําไป

ประยกุตใ์ชห้รอืเพือ่ตรวจสอบขอ้มลู ซึง่อาจไดม้าจากการเฝ้าสงัเกต จากการทดลอง การใชเ้หตุผล

หรอืการตดิต่อสือ่สารเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางนําไปปฏบิตัต่ิอไป 

   มเิชล สคเิวน และ รชิารด์ พอล (Michael Scriven; & Richard Paul. 2006: ออนไลน์) 

ใหค้วามหมายของการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ หมายถงึ กระบวนการใชส้ตปิญัญาความคดิทีต่อ้งใช ้

   อุษณยี ์อนุรทุธิว์งศ์ (2545: 84) ใหค้วามหมายของการคดิอยา่งมวีจิารณญาณวา่ 

เป็นวธิคีดิอยา่งมเีหตุผลและมปีระสทิธภิาพก่อนตดัสนิใจว่าจะเชื่ออะไรหรอืไมเ่ชื่ออะไร หรอืก่อนจะ

ตดัสนิใจวา่จะทาํอะไรหรอืไมท่าํอะไร 
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   พงษ์เทพ  บุญศรโีรจน์ (2545: 36) ไดส้รปุความหมายของการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ

วา่เ ป็นการคดิเพือ่พจิารณาสถานการณ์ต่างๆ ดว้ยความรอบคอบ ไตรต่รองอยา่งถีถ่ว้นมขีอ้มลู

หลกัฐานทีเ่ชือ่ถอืไดม้าสนบัสนุนมากทีส่ดุ มกีารประเมนิคา่ปจัจยัต่างๆ เพือ่ประกอบการตดัสนิใจ 

   อคัรพนธ ์ ศรหีาคาํ (2545: 10) ใหค้วามหมายวา่ การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 

หมายถงึ ความสามารถในการคดิพจิารณาอยา่งรอบคอบ ใครค่รวญ วเิคราะห ์สงัเคราะห ์และการ

ประเมนิผลในขอ้ความหรอืขอ้โตแ้ยง้โดยหาหลกัฐานทีม่เีหตุผลหรอืขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดม้าสนบัสนุน

ยนืยนัในการตดัสนิชีข้าดตามเรือ่งราวหรอืสถานการณ์นัน้ๆ เพือ่ลงสรปุทีถ่กูตอ้งวา่ควรเชือ่หรอืไม่

เชือ่ในสถานการณ์หรอืเรือ่งราวทีไ่ดร้บัมา 

   อวยพร  เรอืงศร ี(2545: 7) ใหค้วามหมายของการคดิอยา่งมวีจิารณญาณวา่ เป็น

การคดิพจิารณาไตรต่รองอยา่งรอบคอบเกีย่วกบัขอ้มลูทีเ่ป็นปญัหาขอ้โตแ้ยง้หรอืขอ้มลูทีค่ลมุเครอื

เพือ่นําไปสูก่ารตดัสนิใจและการสรปุเป็นขอ้ยตุอิยา่งสมเหตุสมผล 

   ดวงกมล โพธิน์าค (2545: 12) ใหค้วามหมายการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ หมายถงึ  

ความสามารถในการคดิพจิารณาไตรต่รองอยา่งรอบคอบเกีย่วกบัขอ้มลูต่างๆ สถานการณ์ทีป่รากฏ

ขอ้โตแ้ยง้หรอืขอ้มลูทีค่ลมุเครอื โดยใชค้วามรู ้ความคดิและประสบการณ์ของตนเองในการตดัสนิใจ

เพือ่ลงสรปุเป็นขอ้ยตุทิีส่มเหตุสมผล 

   เคน  จนัทรว์งษ์  (2546: 40) ใหค้วามหมายการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ หมายถงึ

กระบวนการพจิารณาไตรต่รองเกีย่วกบัขอ้มลู สถานการณ์ทีเ่ป็นปญัหาหรอืขอ้มลูทีค่ลมุเครอืขอ้

โตแ้ยง้ต่างๆ อยา่งรอบคอบ โดยใชค้วามรู ้ความคดิและประสบการณ์ของตนมาประ กอบในการ

พจิารณาหลกัฐานและขอ้มลูต่างๆ เพือ่นําไปสูก่ารตดัสนิใจและการสรปุทีเ่ป็นขอ้ยตุอิยา่งสมเหตุสมผล 

   ราชบณัฑติยสถาน (2546 : 1073) ใหค้วามหมายวจิารณญาณวา่คอืปญัญาที่

สามารถรูห้รอืใหเ้หตุผลทีถู่กตอ้งได ้

   ฉววีรรณ  แกว้ไทรฮะ และคณะ (2546: 56) การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ หมายถงึ 

กระบวนการคดิทีม่กีารพจิารณากลัน่กรอง ใครต่รองอยา่งดแีลว้ เพือ่ใหเ้กดิผลของการคดิทีร่อบคอบ 

สมเหตุสมผล 

   ทพิาวด ีคลีข่จาย  (2547: 10-11) ใหค้วามหมายการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 

หมายถงึ ความสามารถในการคดิพจิารณาไตรต่รองอยา่งรอบคอบ ใครค่รวญ วเิคราะห ์สงัเคราะห์

และการประเมนิผลในขอ้ความทีเ่ป็นปญัหาหรอืขอ้โตแ้ยง้โดยหาหลกัฐานทีม่เีหตุผลหรอืขอ้มลูที่

น่าเชือ่ถอืไดม้าสนบัสนุนยนืยนัในการตดัสนิชีข้าดตามเรือ่งราวหรอืสถานการณ์นัน้ๆ เพือ่ลงสรปุ

อยา่งสมเหตุสมผลทีถู่กตอ้ง ว่าควรเชื่อหรอืไมเ่ชื่อ ในสถานการณ์หรอืเรือ่งราวทีไ่ดร้บัมา 

   สุนิษา  มลูผล  (2547: 26) ไดใ้หค้วามหมายของการคดิอยา่งมวีจิารณญาณวา่ 

เป็นการคดิทีป่ระกอบไปดว้ยความถกูตอ้งเหมาะสมในการนําไปใช ้การคดิไตรต่รองความมเีหตุผล

ความเชือ่ มกีารพจิารณาไตรต่รองดว้ยเหตุผลวา่สิง่ใดมคีวามสาํคญั เป็นสิง่ ทีจ่าํเป็นก่อนทีจ่ะ

ตดัสนิใจเชือ่หรอืปฏบิตั ิ
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   ปรยีานุช  จลุพรหม  (2547: 11) สรปุความหมายของการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ

วา่ การคดิพจิารณาอยา่งมเีหตุผลเกีย่วกบัขอ้มลูต่างๆ หรอืสภาพการณ์ทีป่รากฏโดยอาศยั

ความสามารถดา้นการใชเ้หตุผล การวเิคราะห ์การสงัเคราะห ์การประเมนิ คา่เพือ่นําไปสูก่าร

ตดัสนิใจทีถู่กตอ้งและหาขอ้สรปุอยา่งสมเหตุสมผล 

   ทพิาวด ี คลีข่จาย  (2547: 10) สรปุความหมายของการคดิอยา่งวจิารณญาณวา่ 

เป็นความสามารถในการคดิพจิารณาไตรต่รองอยา่งรอบคอบใครค่รวญ วเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละการ

ประเมนิผลในขอ้ความทีเ่ป็นปญัหาหรอืขอ้โ ตแ้ยง้ โดยหาหลกัฐานทีม่เีหตุผลหรอืขอ้มลูทีเ่ชื่อถอื

ไดม้าสนบัสนุนยนืยนัในการตดัสนิชีข้าดตามเรือ่งราว หรอืสถานการณ์ เพือ่ลงสรปุอยา่งสมเหตุ สม

ผลทีถ่กูตอ้งวา่ควรเชือ่หรอืไมค่วรเชือ่ในสถานการณ์หรอืเรือ่งราวทีไ่ดร้บัมา 

   สุวทิย ์ มลูคาํ  (2547: 9) สรปุการคดิอยา่ง มวีจิารณญาณหมายถงึการคดิทีม่ ี

เหตุผลโดยผ่านการพจิารณาไตรต่รองอยา่งรอบคอบมหีลกัเกณฑ ์มหีลกัฐานทีเ่ชื่อถอืไดเ้พื่อนําไปสู่

การสรปุและตดัสนิใจทีม่ปีระสทิธภิาพว่าสิง่ใดถูกตอ้ง สิง่ใดควรเชื่อ สิง่ใดควรเลอืกหรอืสิง่ใดควรทาํ 

   ศนัสนีย ์ ฉตัรคปุต์  (2548: 31) สรปุการคิดอยา่งมวีจิารณญาณหมายถงึการคดิ

วเิคราะหส์งัเคราะห ์ตดัสนิใจและแกป้ญัหา โดยยดึหลกัการคดิดว้ยเหตุผลจากขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิ

มากกวา่อารมณ์และการคาดเดา 

   ครองสนิ  มติะทงั (2548: 17) ใหค้วามหมายการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ หมายถงึ

ความสามารถทางสมองของบุคคลทีแ่สดงออกมาโดยใ ชก้ระบวนการคดิพจิารณาไตรต่รองอยา่ง

รอบคอบและมเีหตุผลเกีย่วกบัขอ้มลูหรอืสถานการณ์ทีป่รากฏ คดิแกป้ญัหาโดยยดึหลกัการคดิดว้ย

เหตุผลจากขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิ โดยใชค้วามรู ้ความคดิหรอืประสบการณ์ของตนเองในการตดัสนิความ

เชือ่หรอืการกระทาํสิง่ต่างๆ เพือ่นําไปสูข่อ้สรปุทีส่มเหตุผล 

   วนิยั  ดาํสวุรรณ (2548: 34) การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ หมายถงึ การตัง้คาํถาม 

ซึง่รวมไปถงึการรบัขอ้มลู ขา่วสาร การสอบถามและใชส้ิง่เหลา่นัน้เพือ่สรา้งความคดิใหมห่รอืนําไป

แกป้ญัหาหรอืใชใ้นการตดัสนิใจ ใชส้รา้งเหตุผล ขอ้อา้งทัง้ปวงและใชใ้นการวางแผน เป็นตน้ 

   ลกัขณา สรวิฒัน์ (2549: 89) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ การคดิวจิารณญาณ หมายถงึ 

การใชค้วามคดิในลกัษณะวเิคราะห ์สงัเคราะห ์ตดัสนิใจและแกป้ญัหาโดยยดึหลกัการคดิดว้ยเหตุผล 

จากขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิมากกวา่อารมณ์ และการคาดเดา โดยพจิารณาความเป็นไปไดใ้นแงม่มุต่างๆ วา่ 

อะไรคอืความจรงิ อะไรคอืความถกูตอ้ง คดิดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั ใชส้ตปิญัญาและทั กษะ 

การคดิอยา่งไตรต่รอง มวีจิารณญาณมากกวา่การใชอ้ารมณ์ทีท่าํใหเ้กดิความลาํเอยีง ซึง่มผีลเสยีต่อ

การตดัสนิใจ 

   สุวทิย ์ มลูคาํ และคณะ (2549: 46) การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ หมายถงึ การคดิ

ทีม่เีหตุผลโดยผ่านการพจิารณาไตรต่รองอยา่งรอบคอบ มหีลกัเกณฑแ์ละหลกัฐานทีเ่ชื่อถื อได ้เพื่อ

นําไปสู่การสรปุและตดัสนิใจทีม่ปีระสทิธภิาพว่า สิง่ใดถูกตอ้ง สิง่ใดควรเชื่อ สิง่ใดควรเลอืกหรอืสิง่ใด

ควรทาํ 
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   จติราภรณ์ พงษม์าล ี (2550: 25-26) ใหค้วามหมายการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 

หมายถงึ ความสามารถในการคดิไตรต่รองอยา่งรอบคอบสมเหตุสมผล มกีารวเิคราะห ์ สงัเคราะหท์ี่

ใชค้วามรู ้ความคดิ เหตุผลและประสบการณ์เป็นขอ้มลูในการประเมนิผลของขอ้ความทีเ่ป็นปญัหา

หรอืขอ้โตแ้ยง้ โดยมหีลกัฐานมเีหตุผลหรอืขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอืไดม้าสนบัสนุนยนืยนัเพื่อนําไปสู่การ

สรปุตดัสนิใจทีถู่กตอ้ง เหมาะสมอยา่งสมเหตุสมผลว่าควรเชื่อหรอืไมค่วร เชือ่ ในสถานการณ์หรอื

เรือ่งราวทีไ่ดร้บัมาก่อนทีจ่ะนําไปปฏบิตัซิึง่เป็นทางเลอืกทีด่กีวา่ 

   สทุธาภา  โชตปิระดษิฐ์  (2551: 22) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ การคดิวจิารณญาณ 

ของเดก็ปฐมวยั หมายถงึความสามารถในการคดิโดยการพจิารณา ไตรต่รองดว้ยเหตุผลตามขอ้มลู 

ทีไ่ดจ้ากประสบก ารณ์จรงิมาประกอบการวเิคราะห ์สงัเคราะห ์ตดัสนิใจแกป้ญัหาอยา่งรอบคอบ 

ดว้ยความระมดัระวงั มกีารตรวจสอบความคดิและประเมนิความคดิของตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั 

ความสามารถในการคดิทีป่รากฏเดก็จะแสดงออกดว้ยการตัง้คาํถามตามความสนใจใฝรู่ ้ตอ้งการหา 

คาํตอบจากการตรวจสอบขอ้มลูจ ากการพสิจูน์ และการใชเ้หตุผลจากการลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง 

โดยรบัฟงัความคดิเหน็ของเพื่อนโดยไมใ่ชอ้ารมณ์ ยอมรบัการเปลีย่นแปลงทางความคดิเมือ่พบ 

เหตุผลทีด่กีวา่ และการหาขอ้สรปุบนพืน้ฐานของขอ้เทจ็จรงิเพือ่ใชใ้นการตดัสนิใจ 

  จากความหมายของการคดิอยา่งมวีจิารณญาณทีก่ลา่วไวข้า้งตน้ ผูว้จิยัพอสรปุไดว้า่ 

การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ หมายถงึ ความสามารถในการคดิพจิารณา ไตรต่รอง ขอ้มลู เหตุการณ์ 

ปรากฏการณ์ต่างๆ ทีป่รากฏอยา่งรอบคอบ จากขอ้มลูและประสบการณ์ทีเ่คยไดร้บัมา โดยอาศยั

การสรปุอา้งองิ การยอมรบัขอ้ตกลงเบือ้งตน้ การอนุมาน การแปลความ และการประเมนิขอ้โตแ้ยง้ 

มาประกอบการตดัสนิใจวา่สิง่ใดควรเชือ่ควรทาํ เพือ่ใหไ้ดข้อ้สรปุอยา่งสมเหตุสมผล  

 4.2 ความสาํคญัของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 รสัเซล (ศนัสนีย ์ฉตัรคปุต์ . 2548: 50; อา้งองิจาก Russell. 1991) กลา่วถงึความสาํคญั

ของการคดิอยา่งมวีจิารณญาณวา่ การคดิอยา่งมวีจิารณญาณทาํใหเ้รามคีวามสามารถทีจ่ะควบคมุ

จดัการกบัความคดิของตนไดแ้ละประโยชน์ทีเ่หน็งา่ยๆ คอืเมือ่เราสามารถจดัการกบัความคดิของ

เราไดก้เ็ท่ากบัวา่เราสามารถควบคมุการดาํเนินชวีติของเราไดเ้ช่นกนั รวมทัง้เร าอาจปรบัปรงุแกไ้ข

ชวีติเราใหด้ขีึน้และเดนิทางไปในทางทีถ่กูตอ้ง การคดิอยา่งมวีจิารณญาณมคีวาม สาํคญัมาก เป็น

ทกัษะทีค่รผููส้อนตอ้งฝึกใหเ้กดิแก่ผูเ้รยีนเพราะจะทาํใหเ้ดก็ มคีวามสามารถเลอืกรบัขอ้มลูทีม่ ี

ประโยชน์และรูจ้กัใชเ้หตุผล  

 ทศินา  แขมมณี และคณะ (2544: 59-60) กลา่วถงึประโยชน์ของการจดัการเรยีนการสอน

ใหผู้เ้รยีนมคีวามคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ดงัน้ี 

  1. ช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถปฏบิตัตินอยา่งมหีลกัการ มเีหตุผลไดง้านทีม่ปีระสทิธภิาพ 

  2. ช่วยใหผู้เ้รยีนประเมนิงานโดยใชเ้กณฑอ์ยา่งสมเหตุสมผล 

  3. ส่งเสรมิใหรู้จ้กัประเมนิตนเองอยา่งมเีหตุผลและมทีกัษะในการตดัสนิ 

  4. ช่วยใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูเ้น้ือหาอยา่งมคีวามหมายและเป็นประโยชน์ 

  5. ช่วยใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กทกัษะการใชเ้หตุผลในการแกป้ญัหา 
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  6. ช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถกาํหนดเป้าหมาย รวบรวมขอ้มลูเชงิประจกัษ ์ดา้นความรู้

ทฤษฎหีลกัการ ตัง้ขอ้สนันิษฐาน ตคีวามหมายและลงขอ้สรปุ 

  7. ช่วยใหผู้เ้รยีนประสบความสาํเรจ็ในการใชภ้าษาและสือ่ความหมาย 

  8. ช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถคดิอยา่งชดัเจน คดิอยา่งถูกตอ้ง คดิอยา่งแจม่แจง้ คดิอยา่ง

กวา้งขวาง และคดิอยา่งนุ่มลกึ สมเหตุสมผล 

  9. ช่วยใหผู้เ้รยีนเป็นผูม้ปีญัญา กอปรดว้ยความรบัผดิชอบ ความมรีะเบยีบวนิยั ความ    

มเีมตตาและเป็นผูม้ปีระโยชน์ 

  10. ช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถอ่าน เขยีน พดู ฟงัไดด้ช่ีวยใหผู้เ้รยีนพฒันาความสามารถ

ในการเรยีนรูต้ลอดชวีติอยา่งต่อเน่ืองในสถานการณ์ทีโ่ลกมกีารเปลีย่นแปลง 

 พมิพนัธ ์ เดชะคปุต์ (2548: 33) กลา่วถงึประโยชน์ของการจดัการเรยีนการสอนใหผู้เ้รยีน

มคีวามคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ดงัน้ี 

  1. ช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่นการทาํงานอยา่งมหีลกัการและเหตุผล และได้

งานทีม่ปีระสทิธภิาพ 

  2. ช่วยใหผู้เ้รยีนประเมนิงานโดยใชเ้กณฑอ์ยา่งสมเหตุสมผล 

  3. ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนรูจ้กัประเมนิตนเองอยา่งมเีหตุผล และฝึกการตดัสนิ 

  4. ช่วยใหผู้เ้รยีนเรยีนรูเ้น้ือหาอยา่งมคีวามหมายและเป็นประโยชน์ 

  5. ช่วยใหผู้เ้รยีนฝึกทกัษะการใชเ้หตุผลในการแกป้ญัหา 

  6. ช่วยฝึก ใหผู้เ้รยีนกาํหนดเป้าหมาย รวบรวมขอ้มลูเชงิประจกัษ ์คน้หาความรู ้

ทฤษฏ ีหลกัการ ตัง้ขอ้สนันิษฐาน ตคีวามหมาย และลงขอ้สรปุ 

  7. ช่วยฝึกใหผู้เ้รยีนประสบความสาํเรจ็ในการใชภ้าษาและสือ่ความหมาย 

  8. ช่วยใหผู้เ้รยีนคดิอยา่งชดัเจน คดิอยา่งถูกตอ้ง คดิอยา่งแจม่แจง้ คดิใ หก้วา้ง และ

คดิอยา่งลุ่มลกึ ตลอดจนคดิอยา่งสมเหตุสมผล 

  9. ช่วยใหผู้เ้รยีนเป็นผูม้ปีญัญา กอปรดว้ยความรบัผดิชอบ ความมรีะเบยีบวนิยั ความ

เมตตา และเป็นผูม้ปีระโยชน์ 

  10. ช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถอ่าน เขยีน พดู ฟงั ไดด้ ี

  11. ช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรูต้ลอดชวีติไ ดอ้ยา่งต่อเน่ืองในโลกทีม่สีถานการณ์

เปลีย่นแปลงไปสูย่คุสารสนเทศ 

  จากความสาํคญัของการคดิอยา่งมวีจิารณญาณทีก่ลา่วมาขา้งตน้ ผูว้จิยัพอสรปุไดว้า่ 

การคดิอยา่งมวีจิารณญาณมคีวามสาํคญักบัมนุษยใ์นการใชช้วีติประจาํวนั ใหส้ามารถดาํเนินชวีติอยู่

ในโลกทีม่สีถานการณ์เปลีย่นแ ปลงตลอดเวลาได ้จงึมคีวามจาํเป็นอยา่งยิง่ทีต่อ้งจดัการเรยีน รูใ้ห้

นกั เรยีนมคีวามคดิอยา่งมวีจิารณญาณ เพือ่ทีจ่ะช่วยในการตดัสนิใจในเรือ่งต่างๆ ใหม้คีวาม

ผดิพลาดน้อยทีสุ่ด 
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 4.3 ประเภทและลกัษณะของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 ประเภทของการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ไดม้นีกัการศกึษาหลายท่านกลา่วไวใ้นหลาย

ลกัษณะดงัน้ี 

 ทศินา แขมณี และคณะ (2544: 78-79) ไดจ้าํแนกประเภทของการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ

ออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

  1. การคดิทีม่วีจิารณญาณ การคดิแบบน้ีมลีกัษณะการคดิคอื 

   1) เป็นศลิปะของการคดิทีเ่กีย่วกบัความคดิของตนขณะที่ ตนกําลงัคดิ เพื่อจะช่วย

ใหค้วามคดิของตนมคีวามชดัเจน กระชบั ถกูตอ้ง มคีวามสมัพนัธ ์ความคงเสน้คงวาและยตุธิรรม  

   2) เป็นศลิปะการสงสยัอยา่งสรา้งสรรค ์ 

   3) เป็นศลิปะของการคน้หาและขจดัอคต ิ

   4) เป็นศลิปะของการนําตนเองความลกึซึง้และการเรยีนรูก้ารใชเ้หตุผล  

   5) เป็นการคดิทีท่าํใหเ้ราเกดิความรูอ้ยา่งมเีหตุผลและกระจา่งชดัในสิง่ทีไ่มรู่ ้

  2. การคดิทีไ่มม่วีจิารณญาณ การคดิแบบน้ีมลีกัษณะการคดิคอื  

   1) เป็นการคดิทีย่ดึตดิกบัความตอ้งการของตนหรอืตดิอยูก่บัเงือ่นไขทางสงัคม 

รวมทัง้อคตแิละความประทบัใจทีไ่มม่เีหตุผล  

   2) เป็นการคดิทีย่ดึตวัเองเป็นหลกั เป็นการคดิทีก่ระทาํอยา่งขาดความระมดัระวงั 

รอบคอบ ขาดสมมตฐิาน ขาดขอ้มลูหลกัฐานและแนวทางการนําไปใช ้

  3. การคดิทีม่วีจิารณญาณแบบยดึความสนใจของตนเอง การคดิแบบน้ีมลีกัษณะของ

การคดิคอื  

   1) เป็นการคดิทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัหลกัการและทฤษฎ ีในขณะทีเ่รือ่งทีค่ดิอยูใ่น

ความสนใจของตนเอง  

   2) เป็นทกัษะการคดิอยา่งชาํนาญทีต่ ัง้อยูบ่นสมมตฐิานมเีหตุผล ขอ้มลูและหลกัฐาน

มกีารนําไปใช ้ 

   3) เป็นทกัษะการคดิอยา่งชาํนาญทีไ่ดม้าจากความสนใจการยดึตวัเองเป็นศนูยก์ลาง 

การยดึชนชัน้หรอืกลุ่มของตนเองมากกว่าความเป็นจรงิหรอืเหตุผล 

  4. การคดิทีม่วีจิารณญาณแบบเป็นกลางหรอืยตุธิรรม  การคดิแบบน้ีมลีกัษณะการคดิ

คอื  

   1) เป็นทกัษะการคดิทีช่าํนาญทีม่คีวามสอดคลอ้งหลกัการและทฤษฎแีมไ้มใ่ช่เรือ่ง

ทีต่นเองสนใจ  

   2) เป็นทกัษะการคดิทีช่าํนาญทีม่ลีกัษณะของการรูส้กึเขา้ใจในความคดิเหน็ทีข่ดัแยง้

กบัตนและยดึความจรงิเป็นหลกัไมย่ดึกบัความสนใจของตนเพยีงอยา่งเดยีว  
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   3) เป็นทกัษะการคดิทีช่าํนาญ ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการยอมรบัความคดิเหน็ในแงม่มุ

ต่างๆ และการยอมรบันัน้เกดิจากการมคีวามรูส้กึเขา้ใจในความคดิ นัน้ๆ อยา่งมเีหตุผล ไมย่ดึตดิ 

การคดิทีไ่มม่วีจิารณญาณ  การคดิทีม่วีจิารณญาณแบบยดึความสนใจของตนเอง การคดิทีม่ ี

วจิารณญาณแบบเป็นกลางหรอืยตุธิรรม  ในแต่ละประเภทของการคดินัน้เป็นศลิปะของการคดิในแต่

ละบุคคลทีแ่ตกต่างกนัออกไป ซึง่ทาํใหล้กัษณะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของ บุคคลทีแ่สดงออกมา

แตกต่างกนันัน่เอง 

 4.4 กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ เป็นกระบวนการซบัซอ้นทีป่ระกอบไปดว้ยการรบัรู ้การระลกึ

ถงึความรูท้ีม่อียู ่และการผสมผสานความรูด้ว้ยการยอ่ยขอ้มลูขึ้ นมาใหมเ่พือ่หาคาํตอบ การคดิอยา่ง

มวีจิารณญาณประกอบดว้ยกระบวนการต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการคดิเริม่ตัง้แต่เมือ่เผชญิปญัหาจนถงึขัน้

สรปุ มนีกัการศกึษา นกัจติวทิยา และผูเ้ชีย่วชาญทางการศกึษา กล่าวไวใ้นลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั 

ดงัน้ี 

  ดคีาโล (พรศร ีดาวรุง่สวรรค์ . 2548: 32; อา้งองิจาก Decaroli. 1973: 67-69) ไดเ้สนอ

แนวคดิเกีย่วกบักระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ดงัน้ี 

   1. การนิยาม เป็นการกาํหนดปญัหา ทาํความตกลงเกีย่วกบัความหมายของคาํ

และขอ้ความและการกําหนดเกณฑ ์

   2. การแสวงหาสมมตฐิาน การคดิถงึความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล การหาทางเลอืก 

และการพยากรณ์ 

   3. การประมวลผลขา่วสาร เป็นการระบุขอ้มลูทีจ่าํเป็น รวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง

หาหลกัฐาน และจดัระบบขอ้มลู 

   4. การตคีวามหมายขอ้เทจ็จรงิและการสรปุอา้งองิจากหลกัฐาน การระบุอคต ิ

   5. การใชเ้หตุผล โดยระบุเหตุและผล ความสมัพนัธเ์ชงิตรรกศาสตร ์

   6. การประเมนิผล โดยอาศยัเกณฑ ์การกําหนดความสมเหตุสมผล 

  วตัสนั และเกลเซอร์ (ปิยะอนงค์ นิศาวฒันานนัท์ . 2551: 31-32; อา้งองิจาก Watson; 

& Glaser. 1964: 1-10) ไดใ้หแ้นวคดิวา่ การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ประกอบดว้ยเจตคตคิวามรูแ้ละ

ทกัษะ ดงัน้ี 

   1. เจตคต ิหมายถงึ เจตคตใินการแสวงหาความรู ้ความสามารถในการตระหนกัถงึ

ปญัหาทีเ่ป็นอยู ่และการยอมรบัหลกัฐานสาํคญัทีม่าสนบัสนุนเพือ่ยนืยนัวา่ เป็นจรงิ 

   2. ความรู ้หมายถงึ ความรูใ้นการหาแหลง่ขอ้มลูอา้งองิ การใหน้ํ้าหนกั หรอืความ

ถูกตอ้งของหลกัฐานต่างๆ ดว้ยเหตุและผล 

   3. ทกัษะ หมายถงึ ทกัษะในการใชแ้ละการประยกุตใ์ชเ้จตคตแิละความรูด้งักลา่ว    

วตัสนั และ เกลเซอร ์ไดท้าํการศกึษาคน้ควา้อยา่งต่อเน่ืองจนไดผ้ลสรปุวา่ การคดิอยา่งมี

วจิารณญาณ สามารถวดัไดโ้ดยใชแ้บบทดสอบยอ่ย  5 ฉบบั เพือ่วดัความสามารถในดา้นต่างๆ ที่

รวมกนัเป็นความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ดงัน้ี 
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    3.1 ความสามารถในการอา้งองิ เป็นความสามารถในการจาํแนกความน่าจะ

เป็นของขอ้สรปุวา่ขอ้สรปุใดเป็นจรงิหรอืเป็นเทจ็ ในการลงขอ้สรปุอา้งองิขอ้มลูทีก่าํหนดให ้

    3.2 ความสามารถในการตระหนกัถงึขอ้ตกลงเบือ้งตน้ เป็นความสามารถใน

การรบัรูข้อ้ตกลงเบือ้ตน้หรอืขอ้ความสมมตทิีก่าํหนดในประโยค โดยสามารถจาํแนกไดว้า่ ขอ้ความ

ใดเป็นขอ้ตกลงเบือ้งตน้หรอืไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงเบือ้งตน้ 

    3.3 ความสามารถในการนิรนยั เป็นความสามารถในการหาขอ้สรปุอยา่ง

สมเหตุสมผลโดยการรบัรูถ้งึความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่ต่างๆ ทีก่ําหนดให ้เพื่อตดัสนิ ลงขอ้สรปุ

ขอ้ความทีเ่ป็นไปได ้

    3.4 ความสามารถในการตคีวาม  เป็นความสามารถในการลงความเหน็และ

อธบิายความเป็นไปไดข้องขอ้สรปุ จาํแนกไดว้า่ขอ้สรปุทีเ่ป็นไปไดต้ามสถานการณ์ทีก่าํหนดให ้

    3.5 ความสามารถในการประเมนิขอ้โตแ้ยง้  เป็นความสามารถในการประเมนิ

น้ําหนกัขอ้มลูเพื่อตดัสนิว่าเขา้ประเดน็กบัเรือ่งหรอืไม ่เหน็ดว้ยหรอืไมเ่หน็ดว้ย ควรหรอืไมค่วร 

  นีดเลอร ์ (Woolfolk. 1987: 312; citing Kneedler. 1985: 227) ไดก้าํหนดความสามารถ

ในกระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณเป็น 3 กลุ่ม คอื 

   1. การนิยามและทาํความกระจา่งชดัของปญัหา ซึง่จาํแนกเป็นความสามารถยอ่ย  ๆ

ไดแ้ก่ 

    1.1 การระบุเรือ่งราวทีส่าํคญัหรอืการระบุปญัหา เป็นความสามารถในการระบุ

ความสาํคญัของเรือ่งทีอ่่าน การอา้งเหตุผล ภาพลอ้ทางการเมอืง การใชเ้หตุผลต่างๆ และขอ้สรปุใน

การอา้งเหตุผล 

    1.2 การเปรยีบเทยีบความคลา้ยคลงึ และความแตกต่างระหว่างคน วตัถุสิง่ของ 

ความคดิ หรอืผลลพัธต์ัง้แต่ 2 อยา่งขึน้ไป 

    1.3 การกาํหนดวา่ขอ้มลูใดมคีวามเกีย่วขอ้ง เป็นความสามารถในการจาํแนก

ระหวา่งขอ้มลูทีส่ามารถพสิจูน์ความถกูตอ้งไดก้บัขอ้มลูทีไ่มส่ามารถพสิจูน์ความถกูตอ้งไดร้วมทัง้

การจาํแนกระหวา่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งราว 

    1.4 การกาํหนดคาํถามทีเ่หมาะสม เป็นความสามารถในการกาํหนดคาํถาม

ซึง่จะนําไปสูค่วามเขา้ใจทีล่กึซึง้และชดัเจนเกีย่วกบัเรือ่งราว 

   2. การพจิารณาตดัสนิขอ้มลูทีม่คีวามสมัพนัธก์บัปญัหาจาํแนกเป็นความสามารถ

ยอ่ยๆ ไดแ้ก่  

    2.1 การจาํแนกหลกัฐาน เป็นลกัษณะขอ้เทจ็จรงิ ความคดิเหน็ ซึง่พจิารณา

ตดัสนิโดยใชเ้หตุผล เป็นความสามารถในการประยกุตเ์กณฑต่์างๆ เพือ่การพจิารณาตดัสนิลกัษณะ

คุณภาพของการสงัเกตและการคดิหาเหตุผล 
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    2.2 การตรวจสอบความสอดคลอ้ง เป็นความสามารถในการตดัสนิวา่ขอ้ความ

หรอืสัญลกัษณ์ทีก่าํหนดมคีวามสอดคลอ้งสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั และมคีวามสอดคลอ้งกบับรบิท

ทัง้หมดหรอืไม ่

    2.3 การระบุขอ้ตกลงเบือ้งตน้ทีไ่มไ่ดก้ลา่วอา้ง เป็นความสามารถในการระบุ

ว่าขอ้ตกลงเบือ้งตน้ในทีไ่มไ่ดก้ล่าวไวใ้นการอา้งเหตุผล 

    2.4 การระบุภาพพจน์ ในการอา้งเหตุผ ลเป็นความสามารถของการระบุความ

คดิเหน็ทีบุ่คคลยดึตดิ หรอืความคดิตามประเพณนิียม 

    2.5 การระบุความมอีคตปิจัจยัทางอารมณ์และการโฆษณา เป็นความสามารถ

ในการระบุความมอีคตใินการอา้งเหตุผลและการตดัสนิความเชือ่ถอืไดข้องแหลง่ขอ้มลู 

    2.6 การระบุความแตกต่างระหวา่งระบบคา่นิยมและอุดมการณ์เป็น

ความสามารถในการระบุความคลา้ยคลงึและความแตกต่างระหวา่งระบบคา่นิยมและอุดมการณ์ 

   3. การแกป้ญัหาหรอืการลงขอ้สรปุ จาํแนกเป็น 2 ความสามารถยอ่ย ไดแ้ก่ 

    3.1 การระบุความเพยีงพอของขอ้มลู เป็นความสามารถในการตดัสิ นใจวา่

ขอ้มลูทีม่อียูเ่พยีงพอทัง้ดา้นปรมิาณและคณุภาพต่อการนําไปสูข่อ้สรปุ การตดัสนิใจ หรอืการ

กําหนดสมมตฐิานทีเ่ป็นไปไดห้รอืไม ่

    3.2 การพยากรณ์ผลลพัธท์ีอ่าจเป็นไปได ้เป็นความสามารถในการทาํนาย

ผลลพัธท์ีอ่าจเป็นไปไดข้องเหตุการณ์ หรอืชุดของเหตุการณ์ต่างๆ  

  เอนนิส (Ennis) ซึง่ไดนิ้ยามการคดิอยา่งมวีจิารณญาณเผยแพรเ่ป็นครัง้แรกในปี  

1962 และไดป้รบัขยายคาํนิยามใหค้รอบคลมุมากขึน้ในปี  1985 และต่อมาในปี  1989 เขาไดเ้ขยีน

หนงัสอืรว่มกบันอรสิ  (Noris) มชีื่อว่า Evaluating Critical Thinking คาํนิยามในหนงัสอืน้ีมี

ความหมายเช่นเดยีวกนักบัคาํนิยามทีเ่คยใหไ้วค้อื การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ เป็นการคดิอยา่งมี

เหตุผล และการคดิแบบไตรต่รองเพื่อการตดัสนิใจก่อนจะเชื่อหรอืก่อนจะลงมอืปฏบิตัิ (Ennis. 1985: 

45-48) และเสนอแนวคดิเกีย่วกบัการคดิอยา่งมวีจิารณญาณไวด้งัน้ี 

   1. ทกัษะการนิยาม ไดแ้ก่ การระบุจดุสาํคญัของประเดน็ปญัหา ขอ้สรปุ ระบุ

เหตุผล ทัง้ทีป่รากฏและไมป่รากฏ การตัง้คาํถามทีเ่หมาะสมในแต่ละสถานการณ์ การระบุเงือ่นไข

และขอ้ตกลงเบือ้งตน้ 

   2. ทกัษะการตดัสนิขอ้มลู ไดแ้ก่ การตดัสนิความน่าเชือ่ถอืของแหลง่ขอ้มลูการ

ตดัสนิความเกีย่วขอ้งกบัประเดน็ปญัหา การพจิารณาความสอดคลอ้ง 

   3. ทกัษะการสรปุอา้งองิในการแกป้ญัหาและการลงสรปุอยา่งสมเหตุสมผล  ไดแ้ก่ 

การอา้งองิและการสรปุแบบอุปนยั การนิรนยัโดยมคีวามตรง การทาํนายสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ตามมาอยา่ง

น่าเชือ่ถอื 
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  เควลลม์อลซ์ (Quellmalz. 1985: 312) ไดส้รปุความคลา้ยคลงึกนัของทกัษะการคดิ

อยา่งมวีจิารณญาณระหวา่งทฤษฎขีองนกัจติวทิยากบัทฤษฎขีองนกัปรชัญาใน  4 ขัน้ตอนยอ่ยของ

กระบวนการคดิ ดงัน้ี 

   1. ขัน้การนิยามปญัหา ตามทฤษฎขีองนกัจติวทิยาเป็นการคน้หาองคป์ระกอบที่

สาํคญัของปญัหากบัขัน้การทาํความกระจา่งตามทฤษฎขีองนกัปรชัญา ซึง่ประกอบดว้ย การกาํหนด

คาํถามวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของปญัหาและการนิยามคาํถาม 

   2. ขัน้การระบุขอ้มลู เน้ือหาและกระบวนการทีจ่าํเป็นในการแกป้ญัหา ตามทฤษฎี

ของนกัจติวทิยา ตรงกบัขัน้การตดัสนิความเชือ่ถอืไดข้องขอ้มลูทีนํ่ามาสนบัสนุน แหล่งขอ้มลู

ตลอดจนขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสงัเกต ตามทฤษฎขีองนกัปรชัญา 

   3. ขัน้การนําขอ้มลูมาประกอบใชเ้พือ่การแกป้ญัหาตามทฤษฎทีางจติวทิยาตรงกบั

ขัน้การคดิหาเหตุผลตามทฤษฎขีองนกัปรชัญา ซึง่ประกอบดว้ยการคดิหาเหตุผลเชงิอนุมานและการ

คดิหาเหตุผลเชงิอุปมาน 

   4. ขัน้การประเมนิผลสาํเรจ็ของคาํตอบตามทฤษฎขีองนกัจติวทิยา ตรงกบัขัน้การ

ใชเ้กณฑใ์นการตดัสนิความเพยีงพอของคาํตอบตามทฤษฎขีองนกัปรชัญา 

  มลวิลัย ์สมศกัดิ ์ (2540: 34-36) กลา่ววา่ กระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณนัน้

ประกอบดว้ย การนิยามปญัหา การรวบรวมขอ้มลู การจดัระบบขอ้มลู การตัง้ สมมตฐิาน การสรปุ

อา้งองิโดยใชห้ลกัตรรกศาสตรแ์ละการประเมนิการสรปุอา้งองิ ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 

   1. การนิยามปญัหา หมายถงึ การกาํหนดปญัหาและการทาํความเขา้ใจของปญัหา

โดยการพจิารณาขอ้มลู เพือ่กาํหนดปญัหาขอ้โตแ้ยง้หรอืขอ้มลูทีค่ลมุเครอืรวมทัง้การนิยาม

ความหมายของคาํและขอ้ความการนิยามปญัหาเป็นกระบวนการทีเ่ป็นจดุเริม่ตน้ของการคดิอยา่งมี

วจิารณญาณเป็นการกระตุน้ใหบุ้คคลเริม่ตน้คดิเมือ่ตระหนกัว่ามปีญัหาหรอืขอ้โตแ้ยง้ หรอืไดร้บั

ขอ้มลูขา่วสารทีค่ลมุเครอืจะพยายามหาคาํตอบทีส่มเหตุสมผลเพือ่ทาํความเขา้ใจกบัปญัหานัน้

ปญัหาจงึเป็นสิง่เรา้ซึง่เป็นจดุเริม่ตน้ของการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 

   2. การรวบรวมขอ้มลู หมายถงึ การรวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ปญัหา 

ขอ้โตแ้ยง้หรอืขอ้มลูทีค่ลมุเครอืจากแหลง่ต่างๆ รวมทัง้การดงึขอ้มลูหรอืความรูจ้ากประสบการณ์

เดมิทีม่อียูม่าใชเ้มือ่บุคคลทีพ่บกบัปญัหาหรื อพบกบัความสงสยั จะแสวงหาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ประเดน็ปญัหานัน้จากแหลง่ต่างๆ ใหม้ากทีส่ดุ เพือ่ครอบคลมุปญัหาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็

ปญัหาทีจ่าํเป็นตอ้งใชก้ระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณนัน้ เป็นขอ้มลูทีเ่ป็นปญัหาขอ้โตแ้ยง้หรอื

ขอ้มลูคลุมเครอื ดงันัน้วธิกีา รรวบรวมขอ้มลูทีจ่าํเป็นสาํหรบัการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ไดแ้ก่ การ

สงัเกตทัง้การสงัเกตดว้ยตนเองและการรวบรวมขอ้มลูจากการรายงานผลและการสงัเกตของผูอ้ื่น 

   3. การจดัระบบขอ้มลู หมายถงึ การพจิารณาความน่าเชือ่ถอืของแหลง่ขอ้มลู 

พจิารณาความพอเพยีงของขอ้มลูและการจดัระบบข้ อมลู ภายหลงัจากไดร้วบรวมขอ้มลูจะตอ้ง

พจิารณาความน่าเชือ่ถอืของแหลง่ทีม่าของขอ้มลู เพราะขอ้มลูทีไ่ดม้าจากแหลง่ทีไ่มน่่าเชือ่ถอือาจ
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นําไปสูก่ารสรปุทีอ่าจผดิหลาดได ้ถา้ประเมนิแลว้พบวา่ขอ้มลูทีม่าจากแหลง่ทีข่าดความน่าเชือ่ถอืก็

จะตดัทิง้ สว่นขอ้มลูทีม่าจากแหลง่ที่ น่าเชือ่ถอืกจ็ะเกบ็ไวใ้ชต่้อไป ขณะเดยีวจะตอ้งประเมนิความ

ถูกตอ้งและความเพยีงพอของขอ้มลูไดว้่าจะนําไปสู่การสรปุอา้งองิไดห้รอืไม ่ในการสรปุอา้งองิถา้

ขอ้มลูไมเ่พยีงพอจะตอ้งรวบรวมขอ้มลูเพิม่เตมิอกี เมือ่รวบรวมขอ้มลูมาจากแหล่งทีน่่าเชื่อถอืและ 

ขอ้มลูถูกตอ้งเพยีง พอแลว้จะตอ้งมกีารจดัระบบขอ้มลูทีร่วบรวมไดโ้ดยแยกแยะความแตกต่างของ

ขอ้มลูคอื จาํแนกความแตกต่างระหวา่งขอ้มลูทีช่ดัเจนกบัขอ้มลูทีค่ลมุเครอื ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ขอ้มลูทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ปญัหาการระบุขอ้ตกลงเบือ้งตน้ เพือ่นํามาจดักลุม่จดัลาํดบั

ความสาํคญัของขอ้มลู เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการตัง้สมมตฐิาน 

   4. การตัง้สมมตฐิาน หมายถงึ การพจิารณาแนวทางสรปุอา้งองิของปญัหา ขอ้

โตแ้ยง้หรอืขอ้มลูทีค่ลมุเครอื โดยมกีารนําขอ้มลูทีม่กีารจดัระบบแลว้มาพจิารณาเชือ่มโยงหา

ความสมัพนัธเ์พือ่กาํหนดแนวทางการสรปุทีน่่าจะเป็นไปไดว้า่ จากข้อมลูทีป่รากฏสามารถเป็นไปได้

ในทศิทางใดบา้งเพือ่ทีจ่ะไดพ้จิารณาเลอืกแนวทางทีเ่ป็นไปไดม้ากทีส่ดุหรอืการตดัสนิใจอยา่ง

สมเหตุสมผลต่อไป 

   5. การสรปุอา้งองิโดยใชห้ลกัตรรกศาสตรห์มายถงึ การพจิารณาเลอืกแนวทางที่

สมเหตุสมผลทีสุ่ดจากขอ้มลูและหลกัฐานทีม่อียูห่ลงัจากกําห นดแนวทางเลอืกทีอ่าจเป็นไปไดก้็

พยายามเลอืกวธิกีารหรอืแนวทางทีเ่ป็นไปไดม้ากทีสุ่ดทีจ่ะนําไปสู่การสรปุทีส่มเหตุสมผล การใช้

เหตุผลเป็นทกัษะการคดิทีจ่าํเป็นต่อการตดัสนิใจสรปุปญัหา เป็นทกัษะการคดิทีส่าํคญัของการคดิ

อยา่งมวีจิารณญาณ เพราะการคดิทีด่นีัน้ขึน้อยูก่บัการใชเ้หตุผลทีด่ ีขอ้สรปุทีด่ทีีส่ดุจะตอ้งไดร้บัการ

สนบัสนุนจากเหตุผลทีด่ดีว้ย  (Norris; & Ennis. 1989) ดงันัน้การคดิอยา่งมวีจิารณญาณจงึ

จาํเป็นตอ้งใชเ้หตุผลทีด่เีพื่อนําไปสู่ขอ้สรปุเป็นขอ้ยตุอิยา่งสมเหตุสมผล และคุณลกัษณะของการคดิ

อยา่งมวีจิารณญาณมคีวามสมัพนัธก์บัการใชเ้หตุผลแบบตรรกศาสตร ์หรอืใชเ้หตุผลแบบอุปมาน

และอนุมาน หรอืการสรปุอา้งองิโดยใชห้ลกัตรรกศาสตร ์

   6. การประเมนิการสรปุอา้งองิ หมายถงึ การประเมนิความสมเหตุสมผลของการ

สรปุอา้งองิหลงัจากตดัสนิใจสรปุ โดยใช้ หลกัตรรกศาสตรจ์ะตอ้งประเมนิขอ้สรปุอา้งองิวา่

สมเหตุสมผลหรอืไมร่วมทัง้พจิารณาว่า ขอ้สรปุนัน้สามารถนําไปใชป้ระโยชน์ไดห้รอืไมผ่ลทีเ่กดิขึน้

จะเป็นอยา่งไร ถา้ขอ้มลูทีไ่ดร้บัมกีารเปลีย่นแปลงและไดร้บัขอ้มลูเพิม่เตมิตอ้งกลบัไปรวมรวมขอ้มลู

ทีม่อียูอ่กีครัง้ เพือ่ตัง้ข ัอ้สมมตฐิานและสรปุอา้งองิใหม ่

  กระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ มลีาํดบัขัน้ของการคดิตามรปูแบบการจดัการ

เรยีนรูเ้พือ่พฒันาการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ดงัเสนอในภาพประกอบ 4  
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ภาพประกอบ 4 กระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
 

 ทีม่า: มลวิลัย ์ สมศกัดิ.์  (2540).  รปูแบบการสอนเพือ่พฒันาการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ

ของนกัเรยีนในโครงการขยายโอกาสทางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน .  หน้า 37. 
 

  วรรณา  บุญฉมิ  (2541: 18) ไดส้รปุลกัษณะของกระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ

โดยใชแ้นวคดิของ  Dressel โดยปรบัปรงุขอ้ความและสถานการณ์ทีใ่ชใ้นการออกแบบทดสอบใหม้ี

ความเหมาะสมกบักลุม่ตวัอยา่ง มขี ัน้ตอนดงัน้ี 

   1. การตระหนกัและเหน็ปญัหาทีม่อียู ่

   2. การตัง้สมมตฐิาน 

   3. การคดิหาวธิทีดสอบสมมตฐิาน 

   4. การรวบรวมขอ้มลูและขอ้เทจ็จรงิ 

   5. การรบัหรอืปฏเิสธสมมตฐิาน 

   6. การสรปุผลหรอืสรปุคาํตอบ 

  ทศินา  แขมมณแีละคณะ (2544: 150-151) ไดนํ้าเสนอกระบวนการแนวคดิอยา่งมี

วจิารณญาณ ดงัน้ี 

   1. การนิยามและการทาํความกระจา่งของปญัหา ประกอบดว้ย 

    1.1 การระบุเรือ่งราวทีส่าํคญัหรอืการระบุปญัหา 

    1.2 การเปรยีบเทยีบความคลา้ยคลงึและความแตกต่างของคน ความคดิ วตัถุ 

สิง่ของหรอืของตัง้แต่ 2 อยา่งขึน้ไป 

การนิยามปญัหา 

การรวบรวมขอ้มลู 

การจดักระทาํขอ้มลู 

การสรปุอา้งองิโดยชหัลกั

ตรรกศาสตร ์

การตัง้ปญัหา 

การประเมนิการสรปุ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

ขอ้มลูเปลีย่นแปลง 

ขอ้มลูไมน่่าเชื่อถอื 
สรปุเป็นขอ้ยตุิ

อยา่งสมเหตุสมผล 

ขอ้มลูไมเ่พยีงพอ 

ขอ้มลูไมน่่าเชื่อถอื 
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    1.3 การตดัสนิระหวา่งขอ้มลูทีช่ดัเจนกบัขอ้มลูทีค่ลมุเครอืขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง

หรอืไมเ่กีย่วขอ้ง ขอ้มลูทีจ่าํเป็นกบัขอ้มลูทีไ่มจ่าํเป็น 

    1.4 การตัง้คาํถามทีจ่ะนําไปสูค่วามเขา้ใจทีล่กึซึง้และชดัเจนเกีย่วกบัเรือ่งราว

หรอืสถานการณ์ 

   2. การพจิารณาตดัสนิขอ้มลูทีส่มัพนัธก์บัปญัหา ประกอบดว้ย 

    2.1 การจาํแนกความแตกต่างระหวา่งขอ้เทจ็จรงิ ความคดิเหน็และการ

ตดัสนิใจอยา่งมเีหตุผล 

    2.2 การตดัสนิวา่ขอ้ความหรอืสญัลกัษณ์ทีก่าํหนดใหม้คีวามสอดคลอ้ง

สมัพนัธซ์ึง่กนัและกนัและสอดคลอ้งกบับรบิททัง้หมดหรอืไม ่

    2.3 การระบุขอ้สมมตฐิานทีไ่มไ่ดก้ลา่วไวใ้นการอา้งเหตุผล 

    2.4 การระบุความคดิทีค่นยดึตดิหรอืความคดิดัง้เดมิทีเ่กีย่วกบัคน กลุ่ม คน 

การระบุความมคีต ิปจัจยัดา้นอารมณ์ การโฆษณา การเขา้ขา้งตนเอง 

    2.5 การระบุความคลา้ยคลงึและความแตกต่างระหวา่งระบบคา่นิยมและ

อุดมการณ์ทีแ่ตกต่างกนั 

   3. การแกป้ญัหาและการลงสรปุ ประกอบดว้ย 

    3.1 การระบุความเพยีงพอของขอ้มลู 

    3.2 การพยาการณ์ผลลพัธท์ีอ่าจเป็นไปได ้

  นวลลออ  ทนิานนท ์ (2545: 38) ไดส้รปุกระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณมี 7 ขัน้ตอน

ดงัน้ี 

   1. การนิยาม เป็นการกาํหนดปญัหาทาํความตกลงเกีย่วกบัความหมายของคาํ 

ขอ้ความและการกําหนดกฎเกณฑ ์

   2.  การแสวงหาสมมตฐิาน เป็นการคดิถงึความสมัพั นธเ์ชงิเหตุผล หาทางเลอืก

และการพยากรณ์ 

   3.  การประมวลขา่วสารเป็นการระบุขอ้มลูทีจ่าํเป็นรวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งหา

หลกัฐานและเกบ็ระบบขอ้มลู 

   4.  การตคีวามขอ้เทจ็จรงิและการสรปุอา้งองิจากหลกัฐาน 

   5. การใชเ้หตุผลโดยระบุเหตุผลความสมัพนัธเ์ชงิตรรกศาสตร ์

   6.  การประเมนิผลโดยอาศยัความสมัพนัธเ์ชงิตรรกศาสตร ์การประยกุตใ์ชเ้ป็น

การสรปุอา้งองิหรอืนําไปปฏบิตั ิ

  จากการศกึษากระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณตามแนวความคดิขา้งตน้นัน้ จะเหน็

ว่าความรูก้บัความคดิเป็นสิง่ทีต่อ้งเกดิควบคู่กนัไปเสมอ เป็นการทาํงานของสมองเพือ่คน้หา

ความหมายของสิง่ต่างๆ ตามประสบการณ์ การคดิอยา่งมวีจิารณญาณสามารถพฒันาและฝึกฝน

ดว้ยการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชท้กัษะพืน้ฐานในการคดิ การไดล้งมอืกระทาํตามความคดิของตนและ

ประเมนิผลความคดิของตนได ้จะนําไปสูผ่ลสาํเรจ็ในการเรยีนรู ้การคดิอยา่งมี วจิารณญาณมี
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กระบวนการคดิทีผ่สมผสานความรูแ้ละใชท้กัษะการตดัสนิใจ การตรวจสอบสถานการณ์ การทดลอง 

การแกป้ญัหา การประดษิฐค์ดิคน้จะเหน็วา่มคีวามสอดคลอ้งในลกัษณะเดยีวกนั แต่ละแนวคดิต่างก็

ออกแบบเพื่อการทดสอบใหเ้หมาะสมกบัวยัของเดก็ทีจ่ะศกึษา ซึง่ประกอบดว้ย กระบวนการนิ ยาม

ปญัหา การเลอืกขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหา การตระหนกัในขอ้ตกลงเบือ้งตน้ การกําหนดและเลอืก

สมมตฐิาน การสรปุอยา่งสมเหตุสมผล ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณเป็นการคดิทีม่ ี

เหตุผล ซึง่ผูท้ ีม่คีวามสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณนัน้ ตอ้งมทีกัษะในการคดิระดบัสงู 

  ศนัสนีย ์ฉตัรคปุต ์(2548: 32-38) กลา่วถงึการคดิอยา่งมวีจิารณญาณวา่ มสีว่นประกอบ 

3 สว่นดงัน้ี 

   1. กระบวนการทาํงานของการคดิ มอียู ่2 สว่นคอื 

    1.1 กระบวนการสผมผสานความรู้  คอืการใชท้กัษะขัน้พืน้ฐานต่างๆ ในการ

ยอ่ยขอ้มลูดว้ยยทุธวธิต่ีางๆ โดยมทีกัษะการเปรี ยบเทยีบ การจดัหมวดหมู ่การคาดคะเน การ

พจิารณาจากขอ้เทจ็จรงิ การวเิคราะหข์อ้ผดิพลาดของเหตุผล การสรา้งขอ้ถกเถยีงการวเิคราะหข์อ้

สนันิษฐาน การวเิคราะหร์ะบบ ดว้ยยทุธวธิสีรา้งความรูด้ว้ยการตดัสนิใจ การตรวจสอบสถานการณ์ 

การทดลอง การแกป้ญัหาและการประดษิฐค์ดิคน้ ดงัตาราง 1 
 

ตาราง 1 กระบวนการผสมผสานความรูท้ีเ่กีย่วกบัการใชท้กัษะพืน้ฐานการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  
 

 

 ทีม่า: ศนัสนีย ์ ฉตัรคปุต.์  2548;  อา้งองิจาก Marzano:  1992.  ฝึกสมองใหค้ดิอยา่งมี

วจิารณญาณ.  หน้า 33. 

 

 

 

 

กระบวนการผสมผสานความรู้ 

ทกัษะพืน้ฐานในการยอ่ยขอ้มลู ยทุธวธิใีนการสรา้งความรู้ 

การเปรยีบเทยีบ 

การจดัหมวดหมู่ 

การคาดคะเน 

การพจิารณาจากขอ้เทจ็จรงิ 

การวเิคราะหข์อ้ผดิพลาดของเหตุผล 

การสรา้งขอ้ถกเถยีง 

การวเิคราะหข์อ้สนันิษฐาน 

การวเิคราะหร์ะบบ 

การตดัสนิใจ 

การตรวจสอบสถานการณ์ 

การทดลอง 

การแกป้ญัหา 

การประดษิฐค์ดิคน้ 
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ตาราง 2 กระบวนการผสมผสานความรูท้ีเ่กีย่วกบัการใชท้กัษะพืน้ฐานการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  
 

 

 

 ทีม่า:  ศนัสนีย ์ ฉตัรคปุต.์  2548;  อา้งองิจาก Ennis:  1987.  ฝึกสมองใหค้ดิอยา่งมี

วจิารณญาณ.  หน้า 34. 
 

 จากตาราง 2 ในกระบวนการผสมผสานความรูน้ัน้ จาํเป็นตอ้งมทีกัษะต่างๆ สาํหรบัการ

คดิอยา่งมวีจิารณญาณ ทกัษะเหลา่นัน้ไดแ้ก่ การตัง้ประเดน็คาํถาม การวเิคราะหข์อ้ถกเถยีง การ

ถามและตอบคาํถามไดช้ดัเจนตรงประเดน็ การตดัสนิความน่าเชือ่ถอืของขอ้มลู การสงัเกตและการ

ตดัสนิ  จากรายงานผลการสงั เกต การคาดคะเนตามหลกัเหตุผล การสรปุและตดัสนิโดยใหเ้หตุผล

ตามขอ้เทจ็จรงิ การสรา้งการตดัสนิใจทีถ่กูตอ้ง การระบุนยิามศพัทแ์ละการกาํหนดคาํจาํกดัความ 

การกาํหนดสมมตฐิาน การกาํหนดแนวทางปฏบิตั ิและการปฏสิมัพนัธก์บัเรือ่งอื่นอยา่งใครค่รวญ 

    1.2 กระบวนการจดัการและควบคมุ ความคดิ  ซึง่มขี ัน้ตอนการทาํงานคอื 

วางแผนปรบัยทุธวธิแีละทกัษะพืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัความคดิ เพื่อใหเ้กดิผลสาํเรจ็ประเมนิผลการ

ทาํงานของความคดิของตนเอง ควบคมุการทาํงานของความคดิปรบัเปลีย่นความคดิตามผลของการ

ประเมนิเป็นระยะๆ 

 

 

กระบวนการผสมผสานความรู้ 

การใชท้กัษะต่างๆ สาํหรบัการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 

1. การตัง้ประเดน็คาํถาม 

2. การวเิคราะหข์อ้ถกเถยีง 

3. การถามและตอบคาํถามไดช้ดัเจนตรงประเดน็ 

4. การตดัสนิความน่าเชือ่ถอืของขอ้มลู 

5. การสงัเกตและตดัสนิจากรายงานผลการสงัเกต 

6. การคาดคะเนตามหลกัเหตุผล 

7. การสรปุและตดัสนิโดยใหเ้หตุผลตามขอ้เทจ็จรงิ 

8. การสรา้งการตดัสนิใจทีถ่กูตอ้ง 

9. การระบุนยิามศพัทแ์ละการกาํหนดคาํจาํกดัความ 

10. การกาํหนดสมมตฐิาน 

11. การกาํหนดแนวทางการปฏบิตั ิ

12. การปฏสิมัพนัธก์บัเรือ่งอื่นอยา่งใครค่รวญพจิารณา 
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 การพฒันากระบวนการจดัการควบคมุความคดิคื อ ใหอ้สิระในการคดิฝึกใหใ้ชท้กัษะ

พืน้ฐานสาํหรบัการคดิอยา่งมวีจิารณญาณทัง้ในการยอ่ยขอ้มลูและการสรา้งความรูใ้หม ่ใหพ้ดูถงึ

ความคดิของตนเองและลงมอืกระทาํตามความคดิของตน ซึง่จะช่วยใหรู้เ้ท่าทนัความคดิ สามารถ

ประเมนิความคดิของตน รวมถงึสามารถควบคมุความคดิและปรบัเปลีย่นความคดิของตนเองได ้

   2. การก่อเกดิความคดิ ความคดิเกดิจากกระบวนการทาํงานของการคดิทัง้ในสว่น

ของกระบวนการผสมผสานความรู ้และสว่นของกระบวนการจดัการและควบคมุการคดิยทุธวธิทีีท่าํ

ใหเ้กดิความคดิและพฤตกิรรมทีฉ่ลาดและเกดิผลด ีไดแ้ก่ รูจ้กัเลอืกใชข้อ้มลูทีน่่าเชื่อถื อมองหา

หลกัฐานสนบัสนุน เปิดใจกวา้งรบัฟงัความคดิเหน็ ตัง้ใจทาํงานจนสาํเรจ็ เปลีย่นความคดิเหน็เมือ่มี

เหตุผลทีค่วรรบัฟงั ไมด่่วนตดัสนิความหากยงัมหีลกัฐานไมเ่พยีงพอ 

   3. ความรู้ คอื สิง่ทีเ่ราไดร้บัรูซ้ ึง่อาจจะมาจากการจาํมาจากการนําความรูใ้หม่

ผสมผสานกบัความรูเ้ดิ มในขณะทีก่ารรู้  คอืกระบวนการรบัรูซ้ึง่สมองไดร้บัรูแ้ละอาจจะเกบ็เป็น

ความรูห้รอืไมเ่กบ็ไวเ้ป็นความรูก้ไ็ด ้เช่น ในกระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณซึง่เป็นทกัษะการคดิ

ระดบัสงู อาจจาํเป็นตอ้งใชท้กัษะการคดิแกน หรอืทกัษะการคดิพืน้ฐานหลายทกัษะ เช่น จาํแนก

แยกแยะเปรยีบเทยีบ จดักลุ่ม เชื่อมโยง จดัลาํดบั ตัง้สมมตฐิาน ประเมนิ เลอืกและสรปุ เป็นตน้ 

 4.5 กรอบแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 การคดิวจิารณญาณ เป็นการคดิอยา่งมเีหตุผลทีจ่ะนําไปสูก่ารตดัสนิใจอยา่งรอบคอบ ซึง่

เป็นพืน้ฐานของการคดิในขัน้สงู คอื การแกป้ญัหา  และการคดิสรา้งสรรค ์จากการศกึษาพบวา่ มผีู้

เสนอแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการคดิวจิารณญาณไวห้ลายแนว ในทีน้ี่ จงึนําเสนอแนวคดิทฤษฎี

ความสามารถทางสมองทีแ่สดงใหเ้หน็กระบวนการคดิวจิารณญาณ ดงัน้ี 

 ทฤษฎพีฒันาการทางเชาวน์ปญัญาของ เพยีเจท์ (อรณุ ีรตันิวจิติร . 2543: 7-8; อา้งองิจาก 

Piaget. 1969) ไดก้ลา่วา่ ทฤษฎพีฒันาการทางเชาวน์ปญัญาของ เพยีเจต ์มแีนวคดิวา่ เชาวน์

ปญัญาเป็นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้มทัง้ทางชวีภาพและสงัคม สว่นพฒันาการทางเชาวน์

ปญัญา เป็นผลมาจากประสบการณ์ทีเ่ดก็มปีฏสิมัพนัธอ์ยา่งต่อเน่ืองกบัสิง่แวดลอ้ มรอบตวัตัง้แต่เกดิ 

การมปีฏสิมัพนัธน้ี์ทาํใหม้กีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา เพือ่ใหเ้กดิความสมดลุระหวา่ง

บุคคล และสิง่แวดลอ้มภายนอก รวมทัง้กระบวนการคดิของคน โมเดลการคดิของ เพยีเจต ์

ประกอบดว้ย มโนมตทิีส่าํคญั  2 มโนมต ิคอื การดดูซมึเขา้โครงสรา้ง  หมายถงึ การตคีวามหรอืการ

รบัขอ้มลูจากภายนอกเขา้สูโ่ครงสรา้งทางความคดิ โดยอาศยัความรูห้รอืวธิกีารทีม่อียูแ่ลว้ และการ

ปรบัโครงสรา้ง  หมายถงึ การสงัเกตคุณสมบตัติามความจรงิของวตัถุหรอืสิง่แวดลอ้ม แลว้ปรบั

โครงสรา้งทางความคดิใหเ้ขา้กบัความเป็นจรงินัน้ ดงันัน้ การดดูซมึเขา้โ ครงสรา้งจงึเป็น

กระบวนการปรบัสิง่แวดลอ้มภายนอกใหเ้ขา้กบัโครงสรา้งทางความคดิ และการปรบัโครงสรา้งจงึ

เป็นการปรบัโครงสรา้งทางความคดิใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้ม 
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 กระบวนการปรบัตวัดงักลา่ว ทาํใหพ้ฒันาการความสามารถทางสมองของมนุษยเ์กดิขึน้

อยา่งต่อเน่ือง เรยีกวา่ ขัน้พฒันาการ ซึง่เพยีเจท ์ไดเ้สนอวา่ พฒันาการของความสามารถทางสมอง

ของมนุษยน์ัน้แบ่งออกเป็น 4 ขัน้ ดงัน้ี 

  1. ขัน้ประสาทสมัผสัและการเคลือ่นไหว  เริม่ตัง้แต่แรกเกดิถงึ ประมาณ  2 ขวบ เป็น

ขัน้ของพฒันาการทางสตปิญัญา ความคดิก่อนระยะเวลาทีเ่ดก็อ่อนจะพดู และใชภ้าษาไ ด ้สตปิญัญา

ความคดิของเดก็ในวยัน้ี แสดงออกโดยทางการกระทาํ เดก็สามารถแกป้ญัหาได ้แมว้า่จะไมส่ามารถ

ทีจ่ะอธบิายได ้

  2. ขัน้ก่อนการปฏบิตักิาร  อายปุระมาณ  2 ขวบ – 7 ปี เดก็วยัน้ีมโีครงสรา้งของ

สตปิญัญาทีจ่ะใชส้ญัลกัษณ์แทนวตัถุสิ่งของทีอ่ยูร่อบๆ ตวัได ้หรอืมพีฒันาก ารทางดา้นภาษา เดก็

วยัน้ี จะเริม่ดว้ยการพดูเป็นประโยคและเรยีนรูค้าํต่างๆ เพิม่ขึน้ เดก็จะรูจ้กัคดิในใจ ความคดิของ

เดก็วยัน้ียงัขึน้อยูก่บัการรบัรูเ้ป็นส่วนใหญ่ ไมส่ามารถทีจ่ะใชเ้หตุผลอยา่งลกึซึง้ แต่เป็นขัน้ทีเ่ดก็เริม่

ใชภ้าษา สามารถทีจ่ะบอกชือ่สิง่ต่างๆ ทีอ่ ยูร่อบตวัเขา และเกีย่วขอ้งกบัชวีติประจาํวนัของเขา 

สามารถทีจ่ะเรยีนรูส้ญัลกัษณ์ และใชส้ญัลกัษณ์ได ้เดก็ในวยัน้ี มกัจะเล่นสมมตเิช่น พดูกบัตุ๊กตา

เหมอืนพดูกบัคนจรงิๆ เดก็วยัน้ี มคีวามตัง้ใจทลีะอยา่ง และยงัไมส่ามารถทีจ่ะเขา้ใจสิง่ทีเ่ท่ากนั

แมว้า่ จะเปลีย่นรปูรา่ ง หรอืแปรสภาพ หรอืเปลีย่นทีว่างควรจะยงัคงเท่ากนั และยงัไมส่ามารถทีจ่ะ

เปรยีบเทยีบสิง่ของมากและน้อย ยาวและสัน้ ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ และมกีารยดึตวัเองเป็นศูนยก์ลาง ไม่

สามารถทีจ่ะเขา้ใจความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 

  3. ขัน้ปฏบิตักิารดา้นรปูธรรม  อายปุระมาณ  7 – 11 ปี เดก็วัยน้ี สามารถทีจ่ะสรา้ง

กฎเกณฑ ์และตัง้เกณฑใ์นการแบ่งสิง่แวดลอ้ม ออกเป็นหมวดหมูไ่ด ้เดก็วยัน้ี สามารถทีจ่ะเขา้ใจ

เหตุผลวา่ ของทีม่ขีนาดเท่ากนั แมว้า่จะแปรรปูรา่ง กย็งัคงจะมขีนาดเท่ากนัหรอืคงตวั นอกจากน้ี 

เดก็เขา้ใจความหมายของการเปรยีบเทยีบว่าของจะสงูกว่าหนกักว่ าหรอืเบากวา่ เช่นเดยีวกบัมาก

หรอืน้อย และการคดิยดึตนเองเป็นศนูยก์ลางน้อยลง 

  4. ขัน้ปฏบิตักิารดา้นนามธรรม  อายปุระมาณ  12 ปี ขึน้ไป ในขัน้น้ีพฒันาการทาง

สตปิญัญาและความคดิของเดก็เป็นขัน้สุดยอด คอื เดก็ในวยัน้ีจะเริม่คดิเป็นผูใ้หญ่ ความคดิแบบเดก็

จะสิน้สุดลง เด็ กสามารถทีจ่ะคดิหาเหตุผลนอกเหนือไปจากขอ้มลูทีม่อียู ่สามารถทีจ่ะคดิอยา่ง

นกัวทิยาศาสตร ์สามารถทีจ่ะตัง้สมมตฐิานและทฤษฎ ีและเหน็วา่ ความเป็นจรงิทีเ่หน็ดว้ยกบัการ

รบัรูไ้มส่าํคญัเท่ากบัความคดิถงึสิง่ทีอ่าจเป็นไปได้  เดก็ในวยัน้ีเป็นผูท้ีค่ดิเหนือไปกว่าสิง่ปจัจบุั น 

สนใจทีจ่ะสรา้งทฤษฎเีกีย่วกบัทุกสิง่ทุกอยา่ง และมคีวามพอใจทีจ่ะคดิพจิารณาเกีย่วกบัสิง่ทีไ่มม่ี

ตวัตน 

 นอกจากน้ี เพยีเจท ์ไดเ้สนอว่า การใชค้วามคดิของวยัรุน่จะใกลเ้คยีงกบัผูใ้หญ่ เมือ่เผชญิ

กบัปญัหา วยัรุน่ หรอืผูใ้หญ่ จะแกป้ญัหา โดยการพจิารณาขอ้มลูทีไ่ดม้า ตัง้สมมตฐิานจากขอ้มลู 

แลว้ทดลองเพื่อดวู่าสิง่ทีต่ ัง้สมมตฐิานไวจ้รงิหรอืไม ่จากนัน้ จงึสรปุผลอกีครัง้ ซึง่เป็นการใชเ้หตุผลที่

เรยีกวา่ การนิรนยัเชงิสมมตฐิาน  จากแนวความคดิน้ีแสดงใหเ้หน็วา่วยัรุน่น่าจะเป็นวยัทีส่มควรจะ

ไดร้บัการฝึกการคดิวจิารณญาณใหเ้พิม่ขึน้อยา่งเตม็ศกัยภาพ 
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 4.6 ลกัษณะของผูมี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 เวด (Wade. 1995) กลา่วถงึลกัษณะของผูท้ีค่ดิอยา่งมวีจิารณญาณ ดงัน้ี 

  1. คดิตัง้คาํถาม 

  2. ทาํใหค้าํถามมคีวามชดัเจน 

  3. ตรวจสอบหาขอ้มลู 

  4. วเิคราะหข์อ้สนันิษฐานและความลาํเอยีงทีอ่าจมขีึน้ 

  5. หลกีเลีย่งทีจ่ะใชอ้ารมณ์มาเป็นตวัตดัสนิ 

  6. หลกีเลีย่งการคดิแบบตืน้ๆ 

  7. พจิารณาถงึการตคีวามทีอ่าจเป็นไปไดห้ลายทาง 

  8. ยอมรบัวา่อาจมภีาวะกาํกวมไมต่รงไปตรงมาเกดิขึน้ได ้

  9. ตระหนกัเกีย่วกบัความคดิของตน รูต้วัว่าคดิอะไรอยู ่

 ไบเออร ์(Beyer. 1995) กลา่วถงึลกัษณะของผูท้ีค่ดิอยา่งมวีจิารณญาณ ดงัน้ี 

  1. คดิตัง้คาํถาม 

  2. วเิคราะหข์อ้สนันิษฐาน 

  3. ใชเ้หตุผล สามารถหาขอ้ยตุจิากขอ้เสนอหรอืหลกัฐานทีม่อียูห่ลากหลาย 

  4. รูจ้กัใชม้มุมองต่างๆ กนัในการตคีวาม เพือ่ใหเ้ขา้ใจไดด้ขี ึน้ 

  5. ใจกวา้ง ยอมรบัฟงัความคดิของผูอ้ื่น เคารพต่อเหตุผล ยอมเปลีย่นจดุยนืเมือ่ม ี

เหตุผลทีด่ ี

  6. แยกแยะ หาขอ้สรปุ หรอืขอ้สรปุ หรอืขอ้ตดัสนิทีต่ ัง้อยูบ่นหลกัความจรงิทีเ่ชื่อถอืได ้

มคีวามแมน่ยาํ สามารถถกเถยีงอยา่งสรา้งสรรค ์

 เฟอรเ์รท (Ferrett. 1977) กลา่วถงึลกัษณะของผูท้ีค่ดิอยา่งมวีจิารณญาณ ดงัน้ี 

  1. การคดิตัง้คาํถาม 

  2. มคีวามสนใจใฝรู่ ้ตอ้งการคน้หาคาํตอบใหม่ๆ  

  3. ตอบคาํถามไดต้รงประเดน็ 

  4. ตรวจสอบขอ้มลู ความเชื่อ 

  5. วเิคราะหข์อ้มลู ขอ้สนันิษฐานความเหน็ต่างๆ และหาขอ้พสิจูน์ 

  6. ใชเ้หตุผลจากขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิหรอืจากขอ้เทจ็จรงิต่างๆ 

  7. ตรวจสอบความคดิเหน็ของตวัเอง 

  8. รบัฟงัความเหน็ของผูอ้ื่น ยอมรบัวา่ตวัเองยงัมคีวามรูค้วามเขา้ใจไมม่ากพอเปลีย่น 

ฃความคดิได ้

  9. ประเมนิขอ้ถกเถยีงได ้และตดัสนิเรือ่งราวจากการรวบรวมขอ้เทจ็จรงิทัง้หมด 

 เอนนิส (Ennis. 1991) แบ่งลกัษณะการแสดงออกของผูม้กีารคดิวจิารณญาณไว้  12 ขอ้ 

ดงัน้ี 
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  1. พดู เขยีน หรอืการสือ่ความเขา้ใจอยา่งมคีวามหมายชดัเจน 

  2. กําหนดประเดน็หรอืปญัหาไดอ้ยา่งชดัเจน 

  3. พจิารณาสถานการณ์ต่างๆ ในภาพรวม 

  4. พยายามคน้หาเหตุผลและใชเ้หตุผล 

  5. เป็นผูท้ีม่คีวามรูท้นัสมยัอยูเ่สมอ  

  6. พจิารณาทางเลอืกหลายๆ ทาง 

  7. แสวงหาความถกูตอ้ง แมน่ยาํใหม้ากทีส่ดุ 

  8. ตระหนกัถงึความเชือ่พืน้ฐานของตนเอง 

  9. เปิดใจกวา้งในการพจิารณาทรรศนะอื่นๆ นอกเหนือจากแนวคดิของตนเอง 

  10. ไมด่่วนวนิิจฉยั ตดัสนิใจในกรณทีีห่ลกัฐานและเหตุผลไมพ่อเพยีง 

  11. ยนืยนัขอ้สรปุหรอืเปลีย่นแปลงเมือ่มหีลกัฐานและเหตุผลทีพ่อเพยีง 

  12. มกีารคดิ วเิคราะหด์ว้ยตนเอง 

 กรมวชิาการ (2542: 72) กลา่วถงึลกัษณะของผูท้ีม่กีารคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ดงัน้ี 

  1. ดา้นการระบุประเดน็สาํคญั มกีารแสดงออกดงัน้ี 

   1.1 ตระหนกัถงึความสาํคญัของการระบุหรอืกาํหนดความหมายของคาํทีช่ดัเจน 

   1.2 ระบุหรอืกาํหนดประเดน็ปญัหาทีช่ดัเจนได ้

  2. ดา้นการรวบรวมขอ้มลู มกีารแสดงออกดงัน้ี 

   2.1 สงัเกตปรากฏการณ์ต่าง ๆ ดว้ยความเป็นปรนยั 

   2.2 วนิิจฉยัตดัสนิการรายงานการสงัเกตได ้

   2.3 เลอืกขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแกป้ญัหาและรูจ้กัหาขอ้มลูทีถู่กตอ้ง ชดัเจนมากขึน้ 

  3. ดา้นการพจิารณาความน่าเชือ่ถอื มกีารแสดงออกดงัน้ี 

   3.1 เหน็ความสาํคญัของความรูท้ีเ่ชือ่ถอืได ้ไมใ่ช่การเดาในการหาขอ้เทจ็จรงิ 

   3.2 แสดงถงึขอ้จาํกดัของขอ้มลูได ้

  4. ดา้นการแยกแยะความแตกต่างของขอ้มลู มกีารแสดงออกดงัน้ี 

   4.1 จาํแนกความแตกต่าง / ประเภทของขอ้มลูได ้

   4.2 ชีใ้หเ้หน็แนวคดิทีซ่่อนอยูเ่บือ้งหลงั ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ทีป่รากฏอยูไ่ด ้

  5. ดา้นการตัง้สมมตฐิาน มกีารแสดงออกดงัน้ี 

   5.1 ใหค้วามสาํคญักบัการตัง้สมมตฐิานในการแกป้ญัหา 

   5.2 มองหาทางเลอืกหลายๆ ทาง 

  6. ดา้นการลงขอ้สรปุโดยการใชเ้หตุผลแบบอุปนยัและนิรนยั มกีารแสดงออกดงัน้ี 

   6.1 มคีวามรูท้นัสมยั ใจกวา้งและแสวงหาเหตุผลอยูเ่สมอ 

   6.2 ตดัสนิใจสรปุเมือ่มเีหตุผลพอเพยีง 

   6.3 สรปุจากขอ้มลูทีใ่หไ้วไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง สมเหตุสมผล 
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   6.4 มคีวามสามารถในการใชเ้หตุผล และใชค้าํถามทีเ่ป็นการอธบิายได ้

   6.5 มคีวามสามารถในการสงัเกต ควบคมุ และแกไ้ขกระบวนการคดิของตน 

   6.6 สามารถคดิอยา่งมเีหตุผลจากขอ้มลูทีม่อียูแ่ลว้ สรปุเป็นประโยค ประเดน็หรอื 

กฎเกณฑไ์ด ้

  7. ดา้นการประเมนิผล มกีารแสดงออกดงัน้ี 

   7.1 ยนืยนัขอ้สรปุ เมือ่มหีลกัฐานและเหตุผลพอเพยีง 

   7.2 พจิารณาขอ้สรปุใหม ่เมือ่มหีลกัฐานหรอืเหตุผลเพิม่เตมิ 

 4.7 แนวทางการจดัการเรียนรูใ้ห้นักเรียนมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 เบเยอร์ (Beyer. 1985: 279-303) ไดเ้สนอแนวทางการพฒันาการคดิอยา่งมวีจิารญาณใน

การเรยีนจดัการเรยีนรู ้ไวด้งัน้ี 

  1. แนะนําทกัษะทีฝึ่ก 

  2. นกัเรยีนทบทวนกระบวนการคน้ ทกัษะ กฎ และความรูท้ีเ่กีย่วกบัทกัษะทีจ่ะฝึก 

  3. นกัเรยีนใชท้กัษะเพือ่บรรลจุดุมุง่หมายทีก่าํหนด 

  4. นกัเรยีนทบทวนสิง่ทีเ่กดิขึน้ในสมองขณะทีท่าํกจิกรรม 

 อุษณยี ์โพธสิุข  (2537: 99-100) ไดเ้สนอแนวการจดัการเรยีนรู้ เพือ่ช่วยปรบัปรุ งความคดิ

อยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนไว ้ดงัน้ี 

  1. ประสบการณ์ตรง การใหน้กัเรยีน ศกึษาเรือ่งชุมชนของเราจากหนงัสอือาจไมด่เีท่า

ใหเ้ดก็ไปสถานทีท่ีเ่ป็นชุมชนของตนเอง เช่น โรงพยาบาล โรงพกั ตลาด บา้นผูใ้หญ่บา้น และ

กจิกรรมทีเ่ขาทาํอยูว่า่มอีะไรบา้ง  มปีระโยชน์อยา่งไร การจดัใหน้กัเรยีนไปทศันะศกึษาหรอืเปิด

โอกาสใหน้กัเรยีนทดลองปฏบิตัสิิง่ต่างๆ ดว้ยตนเองจะเป็นการใหโ้อกาสทีส่าํคญั 

  2. การทาํวจิยั หรอืการศกึษาหาความรู ้ความจรงิดว้ยตนเอง เป็น ทกัษะการเรยีนรู้

ดว้ยตนเองใหน้กัเรยีนไดม้ขี ัน้ตอนในการศกึษาอยา่งถกูตอ้ง เช่น การทาํรายงาน เรือ่ง “ไดโนเสาร์”    

เป็นตน้ 

  3. การใชก้จิกรรมเป็นสือ่กระตุน้ความคดิ เช่น การพาไปดกูารโตว้าท ีจดัใหโ้ตว้าท ี

การอภปิรายหวัขอ้ต่างๆ การจดัมมุหรอืชมรมนกัคดิ ฯลฯ 

  4. การใชส้ถานการณ์สมมต ิเป็นกจิกรรมและวธิสีอนทีจ่ะทาํใหน้กัเรยีนเกดิความรู ้

ความเขา้ใจกระจา่งขึน้และมองเหน็ปญัหาทีเ่กดิขึน้รวมทัง้การพยายามคดิคน้การแกป้ญัหา 

  5. ใหน้กัเรยีนไดม้โีอกาสเสนอผลงานสิง่ทีต่นเองศกึษามาใหผู้อ้ื่นฟงัอาจเป็นเพือ่น

ระดบัเดยีวกนัหรอืเพือ่นต่างระดบัหรอืใหค้นอื่นฟงั 

  6. กจิกรรมกลุม่ การระดมพลงัสมอง การะดมความคดิ การไตรต่รองความคดิของ

กลุม่รวมถงึการวจิารณ์อยา่งมเีหตุ ผล การวจิารณ์ในทางสรา้งสรรค ์ลว้นเป็นทกัษะระดบัสงูทาง

สตปิญัญาและทางสงัคมทัง้สิน้ สิง่เหล่าน้ีจะช่วยใหน้กัเรยีนไดม้ขีอ้มลูยอ้นกลบัเกีย่วกบัความคดิของ

ตนเองและผูอ้ื่น รวมทัง้กลยทุธทางความคดิของผูอ้ื่นไดเ้ป็นอยา่งด ี
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 หน่ึงนุช  กาฬภกัดี (2543: 80) ไดส้รปุแนวการจดัการเรยีนรู้ เพือ่พฒันาความคดิอยา่งมี

วจิารณญาณไว ้ดงัน้ี 

  1. เสนอสถานการณ์ทีก่ระตุน้ใหค้ดิ 

  2. คดิอยา่งเป็นระบบโดยใชเ้หตุผล 

  3. นําขอ้มลูต่างๆ มาใชใ้นการะบวนการคดิบนพืน้ฐานของความจรงิ ความดงีาม 

ความถูกตอ้ง 

  4. คดิและตดัสนิใจ ลงมอืปฏบิตั ิ

  5. ตรวจสอบ วดั และประเมนิผลการปฏบิตัริวมทัง้การประเมนิผลของตนเอง 

 4.8 เคร่ืองมือวดัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 การวดัความสามารถในการคดิ มเีทคนิคการวดัทีส่ามารถเลอืกใชอ้ยา่งหลากหลายไมว่า่จะ

เป็นการวดัโดยใชแ้บบสอบ  การสงัเกตพฤตกิรรมโดยตรง  การสมัภาษณ์เป็นรายบุคคล  การบนัทกึ

ขอ้มลูส่วนบุคคล  ตลอดจนการตรวจผลงานจากแฟ้มสะสมผลงานหรอืพฒันางาน  จากการศกึษา

พบวา่มผีูส้รา้งแบบสอบวดั การคดิอยา่งมวีจิารณญาณเป็นแบบสอบมาตรฐานสว่นหน่ึงทีม่ผีูพ้ฒันา

ไวแ้ลว้ และผูว้จิยัไดร้วบรวมนําเสนอ (ทศินา  แขมมณ;ี และคณะ.  2544: 180-189) ดงัน้ี 

  4.8.1 แบบสอบ Watson – Glaser Critical Thinking Appraisal 

   1) ลกัษณะทัว่ไปของแบบสอบ 

   แบบสอบน้ีสรา้งโดยวตัสนัและเกลเซอร์  (Watson; & Glaser. 1937) มกีารพฒันา

อยา่งต่อเน่ือง ฉบบัปรบัปรงุล่าสุดในปี ค.ศ. 1980 สาํหรบัใชก้บันกัเรยีนระดบั ม.3 ถงึวยัผูใ้หญ่ แบบ

สอบม ี 2 แบบ ซึง่คูข่นานกนัคอื แบบ  A และ แบบ B แต่ละแบบประกอบดว้ย  5 แบบสอบยอ่ย  มี

ขอ้สอบรวมทัง้หมด 80 ขอ้ ใชเ้วลาสอบ 50 นาท ีแต่ละแบบยอ่ยวดัความสามารถในการคดิต่างๆ กนั 

ดงัน้ี 

    1.1) ความสามารถในการสรปุอา้งองิ  เป็นการวดัความสามารถในการตดัสนิ

และจาํแนกความน่าจะเป็นของขอ้สรปุว่า ขอ้สรปุใดเป็นจรงิหรอืเป็นเทจ็ลกัษณะของแบบสอบยอ่ยน้ี

มกีารกาํหนดสถานการณ์มาให ้แลว้มขีอ้สรปุของสถานการณ์  3-5 ขอ้สรปุ จากนัน้ผูต้อบตอ้ง

พจิารณาตดัสนิวา่ ขอ้สรปุแต่ละขอ้เป็นเช่นไร โดยเลอืกจากตวัเลื อก 5 ตวัเลอืก ไดแ้ก่ เป็นจรงิ 

น่าจะเป็นจรงิ ขอ้มลูทีใ่หไ้มเ่พยีงพอ น่าจะเป็นเทจ็ และเป็นเทจ็  

    1.2) ความสามารถในการยอมรบัขอ้ตกลงเบือ้งตน้  เป็นการวดัความสามารถ

ในการจาํแนกวา่ ขอ้ความใดเป็นขอ้ตกลงเบือ้งตน้ ขอ้ความใดไมเ่ป็นลกัษณะของแบบสอบยอ่ยน้ีมี

การกาํหนดสถานการณ์มาให ้แลว้มขีอ้ความตามมา สถานการณ์ละ 2-3 ขอ้ความ จากนัน้ผูต้อบตอ้ง

พจิารณาตดัสนิขอ้ความในแต่ละขอ้วา่ ขอ้ใดเป็นหรอืไมเ่ป็นขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของสถานการณ์

ทัง้หมด 
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    1.3) ความสามารถในการนิรนยั  เป็นการวดัความสามารถในการหาขอ้สรปุ

อยา่งสมเหตุสมผลจากสถานการณ์ ทีก่ําหนดมาใหโ้ดยใชห้ลกัตรรกศาสตร ์ลกัษณะของแบบสอบ

ยอ่ยน้ีมกีารกาํหนดสถานการณ์มาให้  1 ยอ่หน้า แลว้มขีอ้สรปุตามมา สถานการณ์ละ 2-4 ขอ้ 

จากนัน้ผูต้อบตอ้งพจิารณาตดัสนิวา่ขอ้สรปุในแต่ละขอ้เป็นขอ้สรปุทีเ่ป็นไปไดห้รอืไมต่าม

สถานการณ์นัน้ 

    1.4) ความสามารถในการแปลคว าม เป็นการวดัความสามารถในการให้

น้ําหนกัขอ้มลูหรอืหลกัฐานเพื่อตดัสนิความเป็นไปไดข้องขอ้สรปุ ลกัษณะของแบบสอบยอ่ยน้ี มกีาร

กาํหนดสถานการณ์มาให ้แลว้มขีอ้สรปุสถานการณ์ละ  2-3 ขอ้ จากนัน้ผูต้อบตอ้งพจิารณาตดัสนิวา่

ขอ้สรปุในแต่ละขอ้วา่น่าเชือ่ถอืหรอืไมภ่ายใตส้ถานการณ์อนันัน้ 

    1.5) ความสามารถในการประเมนิขอ้โตแ้ยง้  เป็นการวดัความสามารถในการ

จาํแนกการใชเ้หตุผลว่าสิง่ใดเป็นความสมเหตุสมผล ลกัษณะของแบบสอบยอ่ยน้ีมกีารกําหนดชุด

ของคาํถามเกีย่วกบัประเดน็ปญัหาสาํคญัมาให ้ซึง่แต่ละคาํถามมชุีดของคาํตอบพรอ้มเหตุผลกาํกบั 

จากนัน้ผูต้อบตอ้งพจิารณาตดัสนิวา่คาํตอบใดมคีวามสาํคญัเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัคาํถามหรอืไม ่และ

ใหเ้หตุผลประกอบ 

   2) คณุภาพของแบบสอบ 

   แบบสอบน้ีมคีวามเทีย่งแบบความสอดคลอ้งภายใน โดยมวีธิหีาความเทีย่งแบบ

แบ่งครึง่ขอ้สอบ มพีสิยัระหว่าง  0.69 ถงึ 0.85 และมคีวามเทีย่งแบบคงทีโ่ดยวธิสีอบซํ้า (ระยะหา่ง

ระหวา่งการสอบ  3 เดอืน) เท่ากบั 0.73 มกีารตรวจสอบความตรง โดยคาํนวณคา่สมัประสทิธิ ์

สหสมัพนัธข์องคะแนนจากแบบสอบเชาวน์ปญัญาแบบวดัเจตคต ิและแบบสอบวดัผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีน 

  4.8.2 แบบสอบ Cornell Critical Thinking Test, Level X and Level Z 

   1) ลกัษณะทัว่ไปของแบบสอบ 

   Cornell Critical Thinking Test พฒันาโดยเอนนีสและมลิแมน (Ennis; & Millman. 

1985) พฒันาขึน้มาโดยยดึทฤษฎขีอง  Ennis เป็นหลกั ทฤษฎน้ีีไดก้าํหนดวา่การคดิวเิคราะหม์ี

องคป์ระกอบ 3 ส่วน คอื 

    1.1) การนิยามปญัหา /สิง่เกีย่วขอ้งและการทาํใหก้ระจา่ง ซึง่ประกอบดว้ย

ความสามารถต่างๆ ดงัน้ี 

     1.1.1) ระบุประเดน็ปญัหาต่างๆ ทีส่าํคญั ระบุขอ้สรปุ  

     1.1.2) ระบุเหตุผลทีป่รากฏและไมป่รากฏ  

     1.1.3) ตัง้คาํถามใหเ้หมาะสมในแต่ละสถานการณ์  

     1.1.4) ระบุขอ้ตกลงเบือ้งตน้  
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    1.2) การพจิารณาตดัสนิขอ้มลู ซึง่ประกอบดว้ยความสามารถต่างๆ ดงัน้ี 

     1.2.1) ตดัสนิความน่าเชื่อถอืของแหล่งขอ้มลูและการสงัเกต  

     1.2.2) ตดัสนิความเกีย่วขอ้งของขอ้มลูกบัปญัหา  

     1.2.3) ตระหนกัในความคงเสน้คงวาของขอ้มลู  

    1.3) การอา้งองิเพือ่การแก้ ปญัหาและการลงขอ้สรปุอยา่งสมเหตุสมผล ซึง่

ประกอบดว้ยความสามารถต่างๆ ดงัน้ี 

     1.3.1) ตดัสนิสรปุแบบอุปนยั และอา้งองิ   

     1.3.2) การนิรนยั  

     1.3.3) ทาํนายผลทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา  

  คูม่อืการใชแ้บบสอบไดร้ะบุถงึผูค้ดิอยา่งมวีจิารณญาณนัน้ จะตอ้งมสีมรรถภาพในก าร

ตดัสนิไดว้่าสิง่เหล่าน้ีเกดิขึน้หรอืไม ่ซึง่ม ี10 ลกัษณะดงัน้ี 

  1. ขอ้ความทีใ่ชส้บืเน่ืองมาจากขอ้ความทีก่าํหนดให ้ 

  2. สิง่ทีก่ล่าวถงึเป็นขอ้ตกลงเบือ้งตน้  

  3. สิง่ทีส่งัเกตไดม้คีวามตรง  

  4. สิง่ทีถู่กกล่าวหาเชื่อถอืได ้ 

  5. การสรปุอา้งองิเบือ้งตน้มคีวามถกูตอ้ง  

  6. สมมตฐิานมคีวามสมเหตุสมผล  

  7. ทฤษฎทีีใ่ชม้คีวามเหมาะสม  

  8. ประเดน็โตแ้ยง้ขึน้กบัประเดน็คลมุเครอื  

  9. ขอ้ความทีใ่ชม้คีวามเฉพาะและชดัเจน  

  10. การใชเ้หตุผลไดต้รงประเดน็  

  แบบสอบ Cornell Critical Thinking Test ทัง้ Level X และ Level Z เหมาะสาํหรบัใช้

กบักลุ่มตวัอยา่งคนละกลุ่ม และสมรรถภาพทีมุ่ง่วดัความแตกต่างกนัตามกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชโ้ดยแบบ

สอบLevel X ใชส้าํหรบันกัเรยีนระดบัประถมศกึษาปีที่  4 ถงึมธัยมศกึษา ประกอบดว้ยขอ้สอบแบบ

เลอืกตอบ 71 ขอ้ โดยวดัองคป์ระกอบของการคดิ  4 ดา้น คอื ดา้นการตดัสนิสรปุการอา้งองิแบบ

อุปนยั การตดัสนิความน่าเชือ่ถอืของแหลง่ขอ้มลูและการสงัเกต การนิรนยั  และการระบุขอ้ตกลงบื้

องตน้ ซึง่สมรรถภาพทีมุ่ง่วดัครอบคลมุ 7 ลกัษณะ ยกเวน้สมรรถภาพที ่7, 8 และ 9 

  สาํหรบัแบบสอบ  Cornell Critical Thinking Test, Level Z ใชส้าํหรบันกัเรยีนระดบั

มธัยมศกึษาตอนปลาย นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและบณัฑติศกึษา รวมทัง้ผูใ้หญ่ ประกอบดว้ย

ขอ้สอบแบบเลอืกตอบ  52 ขอ้ โดยวดัองคป์ระกอบของการคดิ  7 ดา้น คอื การนิรนยั  การให้

ความหมาย ความน่าเชือ่ถอืของแหลง่ขอ้มลู  การสรปุโดยอา้งเหตุผลทีส่นบัสนุนดว้ยขอ้มลู  การสรปุ

โดยการทดสอบสมมตฐิาน และการทาํนาย  การนิยามและการใชเ้หตุผลทีไ่มป่รากฏ และการระบุ

ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ ซึง่สมรรถภาพทีมุ่ง่วดัครอบคลุมทัง้  10 ลกัษณะยกเวน้สมรรถภาพที่  7 และเน้น

น้อยลงสาํหรบัสมรรถภาพที ่3 และ 4 
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   2) คณุภาพของแบบสอบ 

   แบบสอบ Cornell Critical Thinking Test, Level X มคีา่ความเทีย่งอยูใ่นช่วง  

0.67 ถงึ 0.79 ส่วน Level Z มคี่าความเทีย่งอยูใ่น  0.50 ถงึ 0.77 ในดา้นความตรงของแบบสอบมี

การศกึษาทางดา้นเน้ือหา ความตรงตามเกณฑแ์ละการวเิคราะหต์วัประกอบ 

  2.8.3 แบบสอบ The Ennis-Weir Critical Thinking Essay Test 

   1) ลกัษณะทัว่ไปของแบบสอบ 

   The Ennis-Weir Critical Thinking Essay Test พฒันาโดยเอนนีสและอรีกิ  

(Robert H. Ennis; & Eric Weir. 1985) แบบสอบน้ีเป็นแบบอตันยั ใชส้าํหรบันกัเรยีนระดบั

มธัยมศกึษาและระดบัอุดมศกึษา แต่มผีูนํ้าไปใชอ้ยา่งไดผ้ลกบัเดก็นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปี  

ที ่6 แบบสอบน้ีตอ้งการทดสอบประเดน็การคดิทีส่าํคญัเกีย่วกบัการจบัประเดน็  การพจิารณาเหตุผล

และขอ้ตกลงเบือ้งตน้  การเสนอประเดน็ของตนเอง การใชเ้หตุผลทีด่ ีการพจิารณาประเดน็หรอื

คาํอธบิายทีเ่ป็นไปไดข้องผูอ้ื่น ในการสอบผูส้อบจะไดอ่้านจดหมายสมมตุทิีม่ผีูเ้ขยีนถงึบรรณาธกิาร

หนงัสอืพมิพฉ์บบัหน่ึง จดหมายประกอบดว้ยขอ้ความ  8 ยอ่หน้า แสดงการโตแ้ยง้ถงึการใหย้กเลกิ

กฎระเบยีบอยา่งหน่ึง งานของผูส้อบคอืจะตอ้งเขยีนจดหมายตอบจดหมายดงักลา่วดว้ยความยาว  8 

ยอ่หน้าเช่นกนั พรอ้มทัง้ประเมนิความคดิโดยภาพรวมของจดหมายดงักลา่ว คูม่อืของการสอบมกีาร

ระบุถงึลกัษณะการตอบทีอ่าจนํามาใช ้และวธิกีารตรวจใหค้ะแนน เมือ่เขา้ใจคาํแนะนําแลว้จงึใหล้ง

มอืทาํ 

   2) คณุภาพของแบบสอบ 

   แบบสอบมคีา่ความเทีย่งและความสอดคลอ้งระหวา่งผูต้รวจเท่ากบั 0.86 และ 0.82 

  

  2.8.4 แบบสอบ New Jersey Test of Reasoning Skills 

   1) ลกัษณะทัว่ไปของแบบสอบ 

   New Jersey Test of Reasoning Skills พฒันาโดยเวอรจ์เินีย ชปิแมน (Virginia 

Shipman.1983) เน้นการใชใ้นโครงการปรชัญาสาํหรบัเดก็ของ  Institute for the Advancement of 

Philosophy for Children ซึง่สามารถนําไปใชท้ัว่ไปไดส้าํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่  5 ขึน้ไป

จนถงึระดบัมธัยมศกึษา 

   แบบสอบถามมุง่วดัการใชเ้หตุผลทางภาษา  แบบสอบประกอบดว้ยขอ้สอบแบบ

เลอืกตอบ 50 ขอ้ ครอบคลุมทกัษะ 22 ทกัษะ ทกัษะทีส่าํคญัประกอบดว้ย 

    1. การแปลความใหอ้ยูใ่นรปูเหตุผล  

    2. การตระหนกัถงึการใชค้าํถามทีไ่มเ่หมาะสม  

    3. การหลกีเลีย่งการดว่นสรปุ  

    4. การใชเ้หตุผลเชงิอุปมาอุปไมย  

     5. การบ่งชีข้อ้ตกลงเบือ้งตน้  
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    6. การบ่งชีค้วามคลมุเครอื  

    7. การเชือ่มโยงความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุ  

    8. การระบุเหตุผลทีด่ ี 

    9. การจาํแนกประเภท และขนาดของความแตกต่าง  

    10. การตระหนกัถงึการถ่ายโยงความสมัพนัธ ์ 

   2) คณุภาพของแบบสอบ 

   แบบสอบ New Jersey Test of Reasoning Skills มคีา่ความเทีย่งอยูใ่นช่วง  0.85 

(สาํหรบันกัเรยีนระดบัประถมศกึษาปีที ่5) จนถงึ 0.79 (สาํหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่  7) 

สาํหรบัความตรงของแบบสอบ แบบสอบมคีวามครอบคลมุถงึทกัษะสาํคญั  2 ประเภท ไดแ้ก่ ทกัษะ

การใชเ้หตุผล และทกัษะการสบืเสาะ  

 จากการศกึษาทฤษฏดีงักลา่วขา้งตน้ สรปุไดว้า่ แบบสอบวดัความสามารถในการคดิอยา่ง

มวีจิารณญาณม าตรฐานทีม่ผีูส้รา้งขึน้ไวม้หีลากหลาย ซึง่เราสามารถเลอืกใชใ้หเ้หมาะสมกบักลุม่

ตวัอยา่งในการวจิยัและสมรรถภาพทีต่อ้งการวดั สาํหรบัการวจิยัน้ี ผูว้จิยัสรา้งแบบทดสอบการคดิ

อยา่งมวีจิารณญาณโดยยดึกระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ตามแนวคดิของวตัสนัและเกลเซอร์  

(Watson; & Glaser. 1964: 10) ซึง่มอีงคป์ระกอบ 5 ดา้น ดงัน้ี ความสามารถในการอา้งองิ การ

ยอมรบัขอ้ตกลงเบือ้งตน้ การอนุมาน การแปลความ และการประเมนิขอ้โตแ้ยง้ 

 4.9 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 งานวิจยัต่างประเทศ 

  วตัสนั; และเกลเซอร ์ (Watson; & Glaser. 1964: 11-12) ไดท้าํการศกึษาความสมัพนัธ์

ระหวา่งการคดิอยา่งมวีจิารณญาณกบัความสามารถในการอ่าน ผลการศกึษาพบวา่ การคดิอยา่งมี

วจิารณญาณมคีวามสมัพนัธก์บัความสามารถในการอ่าน และยงัไดอ้ธบิายเพิม่เตมิวา่บุคคลจะตอ้งมี

ความสามารถในการอ่าน จงึจะทาํแบบประเมนิการคดิอยา่งมี วจิารณญาณไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

เน่ืองจากขอ้คาํถามในแบบทดสอบอาศยักจิกรรมทางสมองทียุ่ง่ยากซบัซอ้นตอ้งรบัรูเ้กีย่วกบั

คาํศพัทแ์ละความเขา้ใจประโยค บุคคลทีม่คีวามสามารถในการอ่านดกีวา่ ซึง่วดัจากแบบทดสอบการ

อ่านอาจจะไดร้บัคะแนนทีต่ํ่าในแบบประเมนิการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  แต่ถา้บุคคลใดทีค่ะแนนใน

แบบประเมนิการคดิอยา่งมวีจิารณญาณสงู กจ็ะไดร้บัคะแนนทีส่งูจากแบบทดสอบการอ่านดว้ย 

  อเีดลแมน (Edelman. 1986) ไดศ้กึษาผลของการทดลองใชร้ปูแบบการอภปิรายทีม่ ี

ต่อการคดิวจิารณญาณของนกัเรยีนระดบัประถมศกึษา กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนเกรด  4 และเกรด 

5 จาํนวน 10 คน ในช่วงเวลา  1 เดอืน บทเรยีนนํามาเสนอโดยครแูละเทปเสยีงใชว้ธิกีารอภปิราย 

สว่นเน้ือหาการสอนจะไดร้บัการจดัไวส้าํหรบันกัเรยีน ซึง่บทเรยีนดงักลา่วใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐาน เพือ่

กําหนดการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของครกูบันกัเรยีน ครจูะไดเ้ขา้รว่มการฝึกปฏบิั ตกิารทีอ่อกแบบ

มา เพือ่ใหคุ้น้เคยกบัธรรมชาตขิองการคดิวจิารณญาณ เท่ากบัทกัษะอื่นทีใ่ชใ้นกลุม่ยอ่ย และครใูช้

วธิกีารอภปิรายกบัผูเ้รยีนกลุม่ยอ่ย เมือ่เสนอบทเรยีนทีอ่อกแบบมา เพือ่สง่เสรมิการคดิวจิารณญาณ 
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นอกจากน้ีทุกบทเรยีนจะไดร้บัการสงัเกตและบนัทกึเสยีงไวผ้ลการ วจิยัปรากฏวา่ การใชโ้ปรแกรม

การสอนสง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของครแูละนกัเรยีนอยา่งมนียัสาํคญั ในระหวา่งการ

เรยีนพบวา่ความถีใ่นการพดูของครจูะลดลง สว่นความถีใ่นการพดูของนกัเรยีนจะเพิม่ขึน้ สาํหรบั

จาํนวนหลกัฐานทีน่กัเรยีนใชเ้พือ่สนบัสนุนขอ้สรปุของตนกเ็พิม่ขึน้  แต่ไมพ่บการเปลีย่นแปลงในการ

ใชค้าํถามของคร ูเพื่อกระตุน้การคดิของนกัเรยีน และจากผลการทดสอบแสดงไดว้่า ไมม่กีาร

เปลีย่นแปลงในการถ่ายโอนการคดิวจิารณญาณของนกัเรยีน  

  วอลฟ์ (Wolf. 1987: บทคดัยอ่) ศกึษาผลทกัษะการสอนคดิอยา่งมวีจิารณญาณในวชิา

สงัคมศกึษา ระดบัมธัยมศึ กษา ของผูเ้รยีนเกรด 9 ผลการศกึษาพบวา่ การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ

ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองไมแ่ตกต่างกนั 

  กรฟิฟิทส์ (Griffits. 1987) ไดศ้กึษาผลการสอนดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตรท์ีม่ ี

ต่อการพฒันาทกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณและผลสมัฤทธิท์างการเรยีน โดยการทดลองสอน

ดว้ยวธิวีทิยาศาสตรแ์บบปฏบิตัเิป็นหลกัและแบบเน้นตาํรา แลว้นําคะแนนความสามารถในการคดิ

อยา่งมวีจิารณญาณกบัคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์มาเปรยีบเทยีบกนั

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ และ

แบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ผลการวจิยัปรากฏวา่ ไมม่คีวามแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทาง

สถติริะหวา่งการสอนทัง้สองแบบในการพฒันาการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ แต่พบความแตกต่าง

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติริะหวา่งผลสมัฤทธิท์างการเรยีน โดยนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแบบปฏบิตัิ

เป็นหลกั มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรส์งูกวา่กลุม่ทีเ่รยีนโดยเน้นตาํรา 

  เชฟเฟอรท์ (Shepherd. 1998: 779-A) ไดศ้กึษาการใชร้ปูแบบการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ

ในการแกป้ญัหาในวชิาสรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติของนกัเรยีนเกรด 4 และเกรด 5 ซึง่แบ่งเป็นกลุ่ม

ทดลอง 20 คน และกลุ่มควบคุม  15 คน ดาํเนินการวจิยัโดยใชร้ปูแบบการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ

ของแคมเบลลแ์ละสแตนลยี ์แกป้ญัหาในวชิาสรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติ แลว้วดัความสามารถใน

การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ เปรยีบเทยีบกนัระหวา่งก่อนและหลงัเรยีน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื 

แบบทดสอบ Cornell Critical Thinking Test (CCTT) ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มทดลองมทีกัษะการคดิ

อยา่งมวีจิารณญาณเพิม่ขึน้สงูกว่ากลุ่มควบคุม และจากการสงัเกตและสมัภาษณ์นกัเรยีนชอบการ

เรยีนการสอนทีใ่ชร้ปูแบบการแกป้ญัหาแบบใหมม่ากกวา่การเรยีนการสอนแบบเก่ารวมทัง้เหน็วา่

รปูแบบดงักลา่ว มปีระสทิธภิาพในการพฒันาทกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ และมทีศันคตใินการ

คดิทีด่ต่ีอการแกป้ญัหา 

  กู๊ดแมน (Goodman. 1990: Abstract) ไดร้วบรวมการฝึกปฏบิตัเิพือ่พฒันาการคดิ

อยา่งมวีจิารณญาณและสง่เสรมิการแสดงออกโดยผา่นการเขยีนอยา่งสรา้งสรรคข์องนกัเรยีนระดบั  

2-6 ทีม่คีวามคดิและทกัษะการจั ดระบบตํ่า จาํนวน  6 คน โดยใชค้รู 3 คน และครอูกี  1 คนเป็นผูใ้ห้

คาํแนะนําในการใชเ้ทคนิคระดมสมอง กาํหนดโครงรา่งและการรา่งเรือ่งราว จากการวเิคราะห์

ตวัอยา่งการเขยีนและนกัเรยีนพบวา่ มกีารปรบัปรงุการเขยีนของตนเองในทางทีด่ขี ึน้อยา่งมี
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นยัสาํคญัทางสถติ ิเมือ่ไดร้บัการฝึกอย่ างมโีครงสรา้ง และแสดงใหเ้หน็ความสาํคญัของการสอน

นกัเรยีนทีป่ระสบความยากงา่ยลาํบากในการเขยีนโดยการสอนทลีะขัน้ นอกจากน้ียงัไดเ้รยีนรูท้ีจ่ะ

คดิอยา่งมรีะบบและมกีารวางแผนมากขึน้ 

  ลมัพค์มิ (Lumpkim. 1991: Abstract) ศกึษาผลการสอนทกัษะการคดิอยา่งมี

วจิารณญาณทีม่ต่ีอความสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความ

คงทนในการเรยีนเน้ือหาวชิาสงัคมศกึษาของผูเ้รยีนเกรด 5 และเกรด 6 ผลการศกึษาพบว่า เมือ่ได้

สอนทกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณแลว้ผูเ้รยีนเกรด 5 และเกรด 6 มคีวามสามารถดา้นการคดิ

อยา่งมวีจิารณญาณไมแ่ตกต่ างกนั ผูเ้รยีนเกรด 5 ทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมผีลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนไมแ่ตกต่างกนั สว่นนกัเรยีนเกรด 6 ทีเ่ป็นกลุ่มทดลองมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน และ

ความคงทนในการเรยีนเน้ือหาวชิาสงัคมศกึษาสงูกวา่กลุม่ควบคมุ 

  แมคครงิ (McCrink. 1999: 3420-A) ไดศ้กึษาผลของวิธสีอนของครแูละรปูแบบการ

เรยีนของผูเ้รยีนทีส่ง่ผลต่อการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ กลุม่ตวัอยา่งคอืนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา

ตอนตน้ในเขตไมอาม ีประเทศสหรฐัอเมรกิาจาํนวน  79 คน เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดัการคดิอยา่งมี

วจิารณญาณ คอืแบบทดสอบการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของวตัสนัและเกลเซอร์  (The Watson-

Glaser critical thinking appraisal) ผลการศกึษาพบวา่ วธิกีารสอนของครสูง่ผลต่อการคดิอยา่งมี

วจิารณญาณของนกัเรยีน ครทูีส่อนโดยใชน้วตักรรมทางการศกึษาประกอบการเรยีนจะทาํใหผู้เ้รยีน

มกีารคดิอยา่งมวีจิารณญาณมากกวา่ครทูีส่อนตามปกต ิ

  วอลซ ์และฮารด์ี ้(Walsh; & Hardy. 1999) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งการแสดงออก

ทางการคดิอยา่งมวีจิารณญาณระหวา่งเพศกบัวชิาเอก กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัศกึษาชัน้ปีที่  3 จาํนวน 

334 คน เป็นชาย  213 คน หญงิ 121 คน จากวชิาเอกการศกึษาธรุกจิพยาบาล ภาษาองักฤษ

ประวตัศิาสตร ์และจติวทิยา โดยใช้ แบบวดั California Critical Thinking Disposition Inventory 

(CCTDI) ผลการวจิยัพบวา่ นกัศกึษาทีม่กีารคดิวจิารณญาณสงู  3 อนัดบัแรก คอื นกัศกึษาวชิาเอก

ภาษาองักฤษ จติวทิยา และพยาบาล ตามลาํดบั และนกัศกึษาหญงิมคีะแนนการคดิอยา่งมี

วจิารณญาณสงูกวา่นกัศกึษาชายในดา้นการมใีจกวา้งและวฒุภิาวะ 

  ฮซัส์ (Hughes. 2000: abstract) ไดศ้กึษาผลกระทบของหลกัสตูรทีส่รา้งขึน้เองเพื่อ

นํามาใชใ้นการสอนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณโดยนําวชิาการเขยีนเพือ่จงูใจมาสอน กลุม่ตวัอยา่งที่

ใชใ้นการศกึษาไดแ้ก่ นกัเรยีนทีม่ปีญัญาเลศิ นกัเรยีนทีม่ปีญัญาปกต ิและนั กเรยีนทีม่ปีญัหาดา้น

การเรยีนรู ้ผลการศกึษาพบวา่  1) นกัเรยีนทีม่ปีญัญาเลศิสามารถทาํคะแนนไดส้งูกวา่นกัเรยีนทีม่ ี

ปญัญาปกต ิและนกัเรยีนปกตสิามารถทาํคะแนนไดด้กีวา่นกัเรยีนทีม่ปีญัหาดา้นการเรยีนรู้           

2) หลงัจากทีไ่ดส้อนวธิกีารเขยีนแรงจงูใจ แลว้นํามาเปรยีบเที ยบผลของการเขยีนแรงจงูใจกบักลุ่ม

ของนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถเท่าเทยีมกนั พบวา่ นกัเรยีนแต่ละกลุม่มพีฒันาการดา้นการใชร้ปู

ประโยคแสดงความคดิเหน็แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ  3) นกัเรยีนทีม่ปีญัญาเลศิ นกัเรยีน

ทีม่ปีญัญาปกต ิและนกัเรยีนทีม่ปีญัหาดา้นการเรยีนรู้  มวีธิกีารแสดงความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนัโดย
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นกัเรยีนทีม่ปีญัญาเลศิมกัจะอา้งถงึคณุธรรมหรอืความหมายของบทกลอนมากกวา่ ในขณะที่

นกัเรยีนทีม่ปีญัหาดา้นการเรยีนรูม้กัจะอา้งถงึการตอบสนองของตนเองทีม่ต่ีอบทกลอนมากกวา่ ซึง่

ความแตกต่างน้ียงัคงมอียูอ่ยา่งคงทีภ่ายหลงัจากที่ มกีารสอนแลว้ แสดงใหเ้หน็วา่ แมก้ารสอนจะ

สง่ผลต่อพฒันาการดา้นโครงสรา้งของงานเขยีนแบบจงูใจอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติสิาํหรบันกัเรยีน

ในทุกระดบักต็ามแต่พฒันาการของนกัเรยีนแต่ละกลุม่กม็คีวามแตกต่างกนั 4) ครทูีม่กีารใชห้ลกัสตูร

น้ีอยา่งเขม้ขน้ในช่วงเวลาสัน้ๆ ในชัน้เรยีน แสดงใหเ้หน็ถงึพฒันาการของเดก็นกัเรยีนมากกวา่ครทูี่

ใชห้ลกัสตูรน้ีในระยะเวลานาน และไมม่คีวามเขม้ขน้ในระยะเวลาสัน้ๆ ดงันัน้การสอนวธิกีารคดิ

วเิคราะหอ์ยา่งมวีจิารณญาณนกัเรยีนมคีวามแตกต่างกนั 

 งานวิจยัในประเทศ 

  พรนิภา  สมาเอม็ (2545 : 95) ศกึษาผลสมัฤ ทธิท์างการเรยีนวชิาสงัคมศกึษาและ

ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 พบว่า นกัเรยีนทีเ่รยีน

โดยการสอนแบบบรูณาการตามแนวพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพทุธศกัราช 2542 กบัแนว

คูม่อืคร ูมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาสงัคมศกึษาและความสาม ารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

  พรเพญ็ ศรวีริตัน์ (2545: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของเดก็ปฐมวยั

ทีไ่ดร้บัการเล่นเกมฝึกทกัษะการคดิ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเดก็ปฐมวยัชาย  – หญงิทีก่ําลงัศกึษาอยูใ่น   

ชัน้อนุบาลปีที่  2 ภาคเรยีนที่  2545 โรงเรยีนอนุบาลนครศรธีรรมราช พบวา่ เดก็ปฐมวยัทีเ่ลน่เกม  

ฝึกทกัษะการคดิมกีารคดิอยา่งมวีจิารณญาณสงูขึน้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และเดก็ปฐมวยั

ทีเ่ลน่สือ่ตามมมุ มกีารคดิอยา่งมวีจิารณญาณสงูขึน้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ ทีร่ะดบั .01 และเมือ่

เปรยีบเทยีบระหว่างเดก็ปฐมวยัทีเ่ล่นเกมฝึกทกัษะการคดิกบัเดก็ปฐมวยัทีเ่ล่นสื่อตามมมุ ปรากฎว่า

มกีารคดิอยา่งมวีจิารณญาณไมแ่ตกต่างกนั 

  อารณุ ี ไทยบณัฑติย ์ (2545 : 48) ศกึษาผลการฝึกคดิแบบโยนิโสมนสกิาร ทีม่ต่ีอ

ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนแตกต่างกนั 

พบวา่ นกัเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูมคีะแนนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณสงูกวา่นกัเรยีนทีม่ ี

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตํ่า 

  อคัรพนัธ ์ ศรหีาคาํ (2545: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาผลการฝึกรปูแบบการคดิต่างกนัทีม่ต่ีอ

ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่  6 ภาคเรยีนที่  1            

ปีการศกึษา  2545 พบว่า นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการฝึกรปูแบบการคดิแบบวเิคราะห ์กบันกัเรยีนทีไ่ดร้บั

การฝึกการคดิแบบจาํแนกประเภท มคีวามสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณต่างกนัอยา่ง มี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และนกัเรยีนทีม่รีะดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงู กบันกัเรยีนทีม่รีะดบั

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนปานกลาง พบวา่ นกัเรยีนทีม่รีะดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกบันกัเรยีนที่

มรีะดบัผลสมัฤทธิท์ างการเรยีนตํ่า มคีวามสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 



81 
 

  ดวงกมล โพธิน์าค (2545: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาตวัแปรทีส่ง่ผลต่อการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ

ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ในเขตกรงุเทพมหานครดว้ยการวเิคราะหพ์หุระดบั พบว่า  ตวัแปร

อสิระระดบัหอ้งเรยีนคอื คณุภาพการสอนของครสูง่ผลต่อการคดิอยา่งมวีจิารณญาณอยา่งมนียัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั  .01 และยงัสง่ผลต่อคา่สมัประสทิธิก์ารถดถอยของความเชือ่อาํนาจภายในตนของ

นกัเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

  อวยพร  เรอืงศรี (2545: 58-61) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งการคดิอภมิานกบัการ

คดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่  6 ผลการวจิยัพบวา่ การคดิอภมิาน แต่ละ

ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการตระหนกัรู ้ดา้นยทุธวธิทีางความคดิ ดา้นการวางแผนและดา้นการตรวจสอบ

ตนเอง มสีหสมัพนัธพ์หุคณูกบัการคดิอยา่งมวีจิารณญาณโดยรวมทุกดา้นและตามดา้นต่างๆ อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทุกดา้น ทัง้จากการวเิคราะหใ์นกลุม่นกัเรยีนชายและนกัเรยีนหญงิ 

  ธญัสติา  อนิถา  (2545: บทคดัยอ่) ไดพ้ฒันาแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิ

อยา่งมวีจิารณญาณสาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่  5 – 6 ในดา้นความสามารถในการพจิารณา

ขอ้มลูความสามารถในการระบุเหตุผลทีอ่ยูเ่บือ้งหลงั ความสามารถในการสรปุอา้งองิแบบนิรนยั

ความสามารถในการลงสรปุแบบอุปนยั ผลปรากฏวา่ไดค้า่ความเทีย่งตรงเชงิปรากฏเท่ากบั  0.08 – 

1.00 คา่ความยากงา่ยตัง้แต่  0.22 –  0.78 คา่อาํนาจจาํแนกตั ้งแต่ 0.20 – 0.83 คา่ความเทีย่งตรง

เชงิตามสภาพตัง้แต่  2.112 – 9.761 ค่าความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้งตัง้แต่  0.306 – 0.554 และคา่

ความเชือ่มัน่ในดา้นความสามารถในการพจิารณาความน่าเชือ่ถอืของแหลง่ขอ้มลู ความสามารถใน

การระบุเหตุผลทีอ่ยูเ่บือ้งหลงั ความสามารถในการสรปุ อา้งองิแบบนิรนยั และความสามารถในการ

ลงสรปุแบบอุปนยั มคีา่เท่ากบั  0.6819, 0.7558, 0.6719 และ 0.4264 ตามลาํดบั และคา่ความ

เชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.8473 

  จรีนนัท ์ วชัรกุล (2546: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาผลของการฝึกการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ

ในนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่  6 ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2545 โรงเรยีนบา้นหนองกระทุ่ม 

อาํเภอจอมพระ จงัหวดัสรุนิทร ์พบวา่ นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการฝึกการคดิอยา่งมวีจิารณญาณมกีารคดิ

อยา่งมวีจิารณญาณสงูกวา่กลุม่ทีไ่มไ่ดร้บัการฝึกอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05 นกัเรยีนกลุ่ม

ทีไ่ดร้บัการฝึกการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ มกีารคดิอยา่งมวีจิารณญาณสงูกวา่ก่อนไดร้บัการฝึก 

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

  พลัลภ  พุฒตาล  (2546: 39-46) ไดศ้กึษาผลของการใชร้ปูแบบพฒันาการคดิอยา่งมี

วจิารณญาณในการสอนวรรณคดไีทยระดบัชัน้มธัยมศกึษาปี ที ่ 2 โรงเรยีนบา้นบงึหญา้ สาํนกังาน

การประถมศกึษาอาํเภอครีมีาศ จงัหวดัสโุขทยั มขี ัน้ตอนการสอน  5 ขัน้ตอนคอื ขัน้กระตุน้การคดิ

เป็นการสรา้งแรงจงูใจ ขัน้การคดิเป็นรายบุคคล ขัน้การคดิเป็นกลุม่ ขัน้อภปิราย ขัน้สรปุ รปูแบบ

การสอนสรา้งเป็นแผนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํ คญั พบวา่ นกัเรยีนมคีะแนนของการคดิอยา่งมี

วจิารณญาณในการอ่านวรรณคดไีทย หลงัจากทีไ่ดเ้รยีนโดยใชร้ปูแบบการพฒันาการคดิอยา่งมี

วจิารณญาณสงูกวา่ก่อการเรยีนซึง่แสดงวา่ นกัเรยีนมคีวามกา้วหน้าทางการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ
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ในการอ่านวรรณคดไีทยมากขึน้ และรปูแบบพฒันาการคดิอ ยา่งมวีจิารณญาณกส็ามารถนํามาสอน

วรรณคดไีทยไดเ้ป็นอยา่งดสีว่นคะแนนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชายกบันกัเรยีนหญงิ

หลงัจากทีไ่ดเ้รยีนโดยใชร้ปูแบบพฒันาการคดิอยา่งมวีจิาณญาณไมแ่ตกต่างกนัแสดงว่า เพศไมม่ี

อทิธพิลต่อผลของการคดิอยา่งมวีจิารณญาณในการอ่านวรรณคดไีทยของนกัเรยีน 

  สุกญัญา วุฒริตัน์ (2546: บทคดัยอ่ ) ศกึษาและเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิ

อยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษทางคณติศาสตร ์ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 3 

ก่อนและหลงัการสอนโดยใชโ้ครงงานคณติศาสตร ์พบวา่ ความสามารถในการคดิอยา่งมี

วจิารณญาณทางคณติ ศาสตรห์ลงัการสอนโดยใชโ้ครงงานคณติศาสตรส์งูขึน้อยา่งมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .05 

  ทพิา คลีข่จาย (2547: บทคดัยอ่) ศกึษาความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ

ของนกัเรยีนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีนเอกชน ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานครเขต 

1 พบว่า ความถนดั ทางเหตุผลดา้นจาํแนกประเภท ดา้นอุปมาอุปไมย ดา้นอนุกรมมติ ิและดา้น

วเิคราะห ์สง่ผลอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ต่อความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 

สว่นการสรปุความสง่ผลอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิและคา่น้ําหนกัความสมัพทัธข์องเพศและ

ระดบัชัน้ สง่ผลต่อความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิแสดงวา่

ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณระหวา่งชายหญงิชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 กบั 3 และ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 และ 3 ไมแ่ตกต่างกนั 

  กสัมา สทิธกุิล  (2547: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาผลการคดิแบบหมวกหกใบทีม่ต่ีอการคดิ

อยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่  2 โรงเรยีนสเุหรา่บา้นดอน เขตวฒันา  

กรงุเทพฯ โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ  15 คน โดยมเีครือ่งมอืวดัเป็น

แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิวจิารณญาณ ผลการศกึษา พบวา่ นกัเรยีนมกีารคดิ

วจิารณญาณมากขึน้หลงัจากไดร้บัการฝึกคดิแบบหมวกหกใบอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01 

และนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการฝึกคดิแบบหมวกหกใบมกีารคดิวจิารณญาณมากขึน้กว่า นกัเรยีนทีไ่มไ่ดร้บั

การฝึกคดิแบบหมวกหกใบอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

  อรสา เอีย่มสะอาด (2548: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 

และความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  1 ทีไ่ดร้บัการสอน

โดยใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตรเ์พือ่สง่เสรมิการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ผลการวจิยัพบวา่ ผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตรเ์พือ่สง่เสรมิ

การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่ ระดบั .01 และความสามารถ   

ในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนไดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตรเ์พือ่สง่เสรมิ

การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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  ครองสนิ มติะทงั  (2548: 108) ไดศ้กึษาตวัแปรสภาพแวดลอ้มในครอบครวั ลกัษณะ

ครูและลกัษณะของนกัเรยีนทีส่ง่ผลต่อความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที่  5 จงัหวดันครพนม ผลการศกึษาพบวา่ มคีวามสมัพนัธก์นัในทางบวกอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01 ทุกอยา่งโดยตวัแปรสาเหตุทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความสามารถในการ

คดิวจิารณญาณสงูทีส่ดุไดแ้ก่ แรงจงูใจภายใน รองลงมาไดแ้ก่ นิสยัในการเรยีน ความเชือ่อาํนาจ

ภายในตน คณุภาพการสอนของคร ูการสนบัสนุนทางวชิาการจากผูป้กครองและสมัพนัธภาพใน

ครอบครวั ตามลาํดบั 

 จากการศกึษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการ และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งทีก่ลา่วมาขา้งตน้

สรปุไดว้า่ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารญาณเป็นทกัษะการคดิขัน้สงูทีม่คีวามสาํคญัทีใ่ชใ้น

การตดัสนิใจและมปีระโยชน์ต่อนกัเรยีนในการใชใ้นชวีติประจาํวนั ดงันัน้การจดักจิกรรมการเรยีนรู้

ใหน้กัเรยีนจงึควรเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดฝึ้กฝนและปฏบิตัเิพื่อใหเ้กดิทกัษะการคดิอยา่ง มี

วจิารณญาณ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการดาํรงชวีติของนกัเรยีนเป็นอยา่งยิง่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 

 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขัน้ตอน ดงัน้ี 

  1. การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง 

  2. เน้ือหาทีใ่ชใ้นการวจิยั 

  3. ระยะเวลาในการวจิยั 

  4. แบบแผนการทดลอง 

  5. การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

  6. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

  7. การจดักระทาํและการวเิคราะหข์อ้มลู 

 

การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากร 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  6 แผนการ เรยีน

วทิยาศาสตร ์–  คณติศาสตร ์ โรงเรยีนสนัตริาษฎรว์ทิยาลยั กรงุเทพมหานคร  ภาคเรยีนที่  2      

ปีการศกึษา 2553  จาํนวน 3 หอ้งเรยีน มนีกัเรยีนทัง้หมด 150 คน 

 การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6 แผนการเรยีน

วทิยาศาสตร ์–  คณติศาสตร ์โรงเรยีนสนัตริาษฎรว์ทิยาลยั กรงุเทพมหานคร ภาคเรยีนที่  2     

ปีการศกึษา  2553 จาํนวน 2 หอ้งเรยีน มนีกัเรยีนทัง้หมด 96 คน ซึง่ไดม้าจากวธิกีารเลอืกแบบ

เจาะจง (Purposive sampling) โดยใชห้อ้งเรยีนเป็นหน่วยเลอืก แลว้นํากลุ่มทีเ่ลอืกมาสุ่มอยา่งงา่ย 

(Simple Random Sampling) โดยวธิกีารจบัฉลากเพื่อกําหนดเป็นกลุ่มทดลองที ่ 1 และกลุ่มทดลอง   

ที ่2 คอื  

 กลุ่มทดลองที ่1  จาํนวน 47 คน ไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ 

 กลุ่มทดลองที ่2  จาํนวน 49 คน ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ 

 ระยะเวลาในการวิจยั 

 ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการวจิยักระทาํในภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา  2553 โดยใชเ้วลาในการ

ทดลอง 20 คาบๆ ละ 50 นาท ีโดยผูว้จิยัเป็นผูด้าํเนินการสอนเองทัง้ 2 กลุ่ม  
 เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยั 

 ในการวจิยัครัง้น้ีใชเ้น้ือหาวชิาเคม ี 5 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6 สาระที ่3: สารและสมบตัขิอง

สาร หน่วยการเรยีนรูท้ี ่ 1 เรือ่ง เคมอีนิทรยี ์ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2544 

กระทรวงศกึษาธกิาร  
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แบบแผนการทดลอง 

 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิทดลอง โดยมรีปูแบบการทดลอง  (Experimental Design) 

ซึง่ผูว้จิยัดาํเนินการทดลองโดยประยกุตต์ามแบบแผนการวจิยัแบบ  Randomized Control Group 

Pretest-Posttest Design (ชศูร ีวงศร์ตันะ. 2550: 377) ซึง่มรีปูแบบการวจิยั ดงัน้ี 

 

ตาราง 3 แบบแผนการทดลอง 

 

กลุ่ม สอบก่อน การทดลอง สอบหลงั 

RE T1 X1 T1 1 

RE T2 X2 T2 2 

 

 สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นแบบแผนการวจิยั 

  RE1

  RE

 แทน กลุ่มทดลองที ่1 ทีเ่ลอืกมาแบบสุ่ม 

2

  T

 แทน กลุ่มทดลองที ่2 ทีเ่ลอืกมาแบบสุ่ม 

1  

  T

แทน การทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) 

2  

  X

แทน การทดสอบหลงัการทดลอง (Posttest) 

1  

  X

แทน การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ 

2  

 

แทน การจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ประกอบดว้ย 

  1. แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิตามรปูแบบของฮวิสนั 

และฮวิสนั 

  2. แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ 

  3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคม ี

  4. แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 

  

 ผูวิ้จยัสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้น้ี คอื 

  1.  แผนการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้การเปล่ียนแปลงแนวความคิดตามรปูแบบ

ของฮิวสนัและฮิวสนั  

   1.1 ขัน้ตอนการสรา้งแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ

ตามรปูแบบของฮวิสนัและฮวิสนั เรือ่ง เคมอีนิทรยี ์

    1.1.1 ศกึษาสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์มาตรฐานการเรยีนรูช่้วงชัน้ ผลการเรยีนรู้

ทีค่าดหวงั คาํอธบิายรายวชิา และหน่วยการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พ.ศ. 2544 
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    1.1.2 ศกึษาสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์มาตรฐานการเรยีนรูช่้วงชัน้ ผลการ

เรยีนรูท้ีค่าดหวงั คาํอธบิายรายวชิา และหน่วยการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรยีนสนัตริาษฎร์

วทิยาลยั กรงุเทพมหานคร 

    1.1.3 วเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรูช่้วงชัน้ ผลการเรยีนรู ้และหน่วยการ

เรยีนรู ้สาระที ่ 3: สารและสมบตัขิองสาร  หน่วยการเรยีนรูท้ี ่ 1 เรือ่ง เคมอีนิทรยี ์เพื่อกําหนด

จดุประสงคก์ารเรยีนรูแ้ละสาระการเรยีนรู ้ซึง่ประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี  

     1) พนัธะของคารบ์อน 

     2) หมูฟ่งักช์นั 

     3) สารประกอบไฮโดรคารบ์อน 

     4) สารประกอบอนิทรยีท์ีม่ธีาตุออกซเิจนเป็นองคป์ระกอบ 

     5) สารประกอบอนิทรยีท์ีม่ธีาตุไนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบ 

     6) สารประกอบอนิทรยีท์ีม่ธีาตุออกซเิจนและไนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบ 

    1.1.4  ศกึษารายละเอยีดเกีย่วกบัหลกัการและวธิกีารเขยีนแผนการจดัการ

เรยีนรู ้โดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิตามรปูแบบของฮวิสนัและฮวิสนัเพือ่เป็นแนวทางในการ

สรา้งแผนการจดัการเรยีนรู ้  

    1.1.5  จดัทาํแผนการจดัการเรยีนรู ้และเอกสารประกอบการเรยีน โดยใชก้าร

เปลีย่นแปลงแนวความคดิตามรปูแบบของฮวิสนัและฮวิสนั ใหส้อดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

เรือ่ง เคมอีนิทรยี ์จาํนวน 20 คาบ 

   1.2 วธิกีารหาคณุภาพของแผนการจดัการเรยีนรู้ โดยใชก้ารเปลีย่นแปลง

แนวความคดิตามรปูแบบของฮวิสนัและฮวิสนั 

    1.2.1 นําแผนการจดัการเรยีนรู้ โดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิตาม

รปูแบบของฮวิสนัและฮวิสนั และเอกสารประกอบการเรยีนไปใหผู้เ้ชีย่วชาญจาํนวน  3 ท่าน ตรวจ

เกีย่วกบัความ เทีย่งตรงของเน้ือหา ภาษา และกจิกรรมต่างๆ ในเอกสารประกอบการจดัการเรยีนรู ้

โดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิตามรปูแบบของฮวิสนัและฮวิสนั เพือ่วเิคราะหค์า่ดชันีความ

สอดคลอ้งของแผนการจดัการเรยีนรูก้บัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้เน้ือหา และขัน้ตอนการดาํเนิน

กจิกรรม โดยพจิารณาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ≥  .50 ขึน้ไป พบวา่คา่ดชันีความสอดคลอ้ง  

(IOC) มคี่าระหวา่ง 0.67 – 1.00 

    1.2.2 นําแผนการจดัการเรยีนรู ้และเอกสารประกอบการเรยีน โดยใชก้าร

เปลีย่นแปลงแนวความคดิตามรปูแบบของฮวิสนัและฮวิสนั ทีผู่เ้ชีย่ว ชาญตรวจ และปรบัปรงุแกไ้ข

แลว้  ไปทดลองใชก้บันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6 โรงเรยีนสนัตริาษฎรว์ทิยาลั ย ทีไ่มใ่ช่กลุ่ม

ตวัอยา่ง จาํนวน 54 คน เพือ่หาขอ้บกพรอ่งในการใชภ้าษา ความเหมาะสมของกจิกรรมการเรยีนรู้

กบัเวลาทีก่าํหนด แลว้นํามาปรบัปรงุแกไ้ข ก่อนนําไปใชจ้รงิ  

    1.2.3  นําแผนการจดัการเรยีนรูท้ีไ่ดป้รบัปรงุแกไ้ขแลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจรงิ 
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  2.  แผนการจดัการเรียนรูแ้บบวฏัจกัรการเรียนรู ้7 ขัน้  

   2.1 ขัน้ตอนการสรา้งแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้ เรือ่ง 

เคมอีนิทรยี ์

    2.1.1  ศกึษาสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์มาตรฐานการเรยีนรูช่้วงชัน้ ผลการ

เรยีนรูท้ีค่าดหวงั คาํอธบิายรายวชิา และหน่วยการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน       

พ.ศ. 2544 

    2.1.2  ศกึษาสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์มาตรฐานการเรยีนรูช่้วงชัน้ ผลการ

เรยีนรูท้ีค่าดหวั ง คาํอธบิายรายวชิา และหน่วยการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรยีน       

สนัตริาษฎรว์ทิยาลยั กรงุเทพมหานคร 

    2.1.3  วเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรูช่้วงชัน้ ผลการเรยีนรู ้และหน่วยการเรยีนรู ้

สาระที ่3: สารและสมบตัขิองสาร  หน่วยการเรยีนรูท้ี ่ 1 เรือ่ง เคมอีนิทรยี ์เพื่อกําหนดจดุประสงค์

การเรยีนรูแ้ละสาระการเรยีนรู ้ซึง่ประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี  

     1) พนัธะของคารบ์อน 

     2) หมูฟ่งักช์นั 

     3) สารประกอบไฮโดรคารบ์อน 

     4) สารประกอบอนิทรยีท์ีม่ธีาตุออกซเิจนเป็นองคป์ระกอบ 

     5) สารประกอบอนิทรยีท์ีม่ธีาตุไนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบ 

     6) สารประกอบอนิทรยีท์ีม่ธีาตุออกซเิจนและไนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบ 

    2.1.4  ศกึษารายละเอยีดเกีย่วกบัหลกัการและวธิกีารเขยีนแผนการจดัการ

แบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ เพือ่เป็นแนวทางในการสรา้งแผนการจดัการเรยีนรู ้  

    2.1.5  จดัทาํแผนการจดัการเรยีนรู ้และเอกสารประกอบการเรยีน ตาม

แบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ ใหส้อดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้เรือ่ง เคมอีนิทรยี ์จาํนวน 20 คาบ 

   2.2 วธิกีารหาคณุภาพของแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ 

    2.2.1  นําแผนการจดั การเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้ และเอกสาร

ประกอบการเรยีนไปใหผู้เ้ชีย่วชาญจาํนวน  3 ท่าน ตรวจเกีย่วกบัความเทีย่ งตรงของเน้ือหา ภาษา 

และกจิกรรมต่างๆ ในเอกสารประกอบการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้ เพือ่วเิคราะห์

คา่ดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรยีนรูก้บัผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั เน้ือหา ขัน้ตอนการจดั

กจิกรรมการเรยีนรู้  และ เกณฑก์ารวดัและประเมนิผล โดยพจิารณาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 

≥  .50 ขึน้ไป พบวา่คา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) มคีา่ระหวา่ง 0.67 – 1.00 

    2.2.2  นําแผนการจดัการเรยีนรู ้และเอกสารประกอบการเรยีน ตามแบบวฏัจกัร

การเรยีนรู ้7 ขัน้ ทีผู่เ้ชีย่วชาญตรวจ และปรบัปรงุแกไ้ขแลว้ ไปทดลองใชก้บันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที ่6 โรงเรยีนสนัตริาษฎรว์ทิยาลยั ทีไ่มใ่ช่กลุม่ตวัอยา่ง จาํนวน 54 คน เพื่อหาขอ้บกพรอ่งในการ

ใชภ้าษา ความเหมาะสมของกจิกรรมการเรยีนรูก้บัเวลาทีก่าํหนด แลว้นํามาปรบัปรุ งแกไ้ข        

ก่อนนําไปใชจ้รงิ 
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    2.2.3 นําแผนการจดัการเรยีนรูท้ีไ่ดป้รบัปรงุแกไ้ขแลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจรงิ 
 แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิตามรปูแบบของฮวิสนัและ    

ฮวิสนั และการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้ มขี ัน้ตอนในการจดักจิกรรมการเรยีนรู้

แตกต่างกนัดงัตาราง 4 

 

ตาราง 4 แสดงการเปรยีบเทยีบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิตามรปูแบบ 

 ของฮวิสนัและฮวิสนั กบัการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ 

 

การจดัการเรียนรูโ้ดยใช้การเปล่ียนแปลง

แนวความคิดตามรปูแบบของฮิวสนัและฮิวสนั 
การจดัการเรียนรูแ้บบวฏัจกัรการเรียนรู ้  

7 ขัน้ 

1. การบรูณาการ (Integration) 

    1.1 ครใูหน้กัเรยีนช่วยกนัยกตวัอยา่งปจัจยัสี ่

ซึง่เป็นปจัจยัพืน้ฐานในการดาํรงชวีติของมนุษย ์

หรอืสิง่ของเครือ่งใชต่้างๆ ทีใ่ชใ้นชวีติประจาํวนั

พรอ้มทัง้ระบุว่าสิง่ของเครือ่งใชเ้หล่านัน้

ประกอบดว้ยธาตุสาํคญัอะไรบา้ง 

    แนวคาํตอบ 

 -  ขา้ว (ประกอบดว้ยธาตุ C, H, O) 

 - ไสด้นิสอ (ประกอบดว้ยธาตุ C) 

1. ขัน้ตรวจสอบความรูเ้ดิม (Elicitation 

Phase) 

    1.1 ครตูรวจสอบความรูเ้ดมิของนกัเรยีน

โดยใหน้กัเรยีนทาํแบบทดสอบก่อนเรยีน 

    1.2 ครนูกัเรยีนช่วยกนัยกตวัอยา่งปจัจยัสี ่

ซึง่เป็นปจัจยัพืน้ฐานในการดาํรงชวีติของ

มนุษย ์ หรอืสิง่ของเครือ่งใชต่้างๆ ทีใ่ชใ้น

ชวีติประจาํวนัพรอ้มทัง้ระบุว่าสิง่ของเครือ่งใช้

เหลา่นัน้ประกอบดว้ยธาตุสาํคญัอะไรบา้ง 

 1.2 ครตูัง้คาํถามถามนกัเรยีนวา่ “ปจัจยัสี ่
ซึง่เป็นปจัจยัพืน้ฐานในการดาํรงชวีติของมนุษยม์ี
ธาตุใดทีเ่ป็นองคป์ระกอบสาํคญั” 
 1.3 นกัเรยีนรว่มกนัอภปิรายเพือ่หา
คาํตอบ (ธาตุคารบ์อน) 

2. ขัน้เร้าความสนใจ (Engagement Phase) 

    2 .1 ครนํูาภาพสิง่ของเครือ่งใชต่้างๆ 
รวมทัง้ปจัจยัสีม่าใหน้กัเรยีนด ู 
    2.2 นกัเรยีนรว่มกนัอภปิรายวา่สิง่ของ
เครือ่งใชต่้างๆ รวมทัง้ปจัจยัสีท่ีเ่หน็ในภาพมี
ธาตุทีเ่ป็นองคป์ระกอบหลกัเหมอืนกนัคอืธาตุ
ใด (ธาตุคารบ์อน) 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 
 

การจดัการเรียนรูโ้ดยใช้การเปล่ียนแปลง

แนวความคิดตามรปูแบบของฮิวสนัและฮิวสนั 
การจดัการเรียนรูแ้บบวฏัจกัรการเรียนรู ้  

7 ขัน้ 
2. การแยกความแตกต่าง (Differentiation) 
    2.1 ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัอภปิรายเกีย่วกบั
ความหมายของสารอนินทรยี ์สารอนิทรยี ์และเคมี
อนิทรยี ์เพือ่ใหไ้ดแ้นวความคดิดงัต่อไปน้ี 
         2.1.1 สารอนิทรยี ์ หมายถงึ สารทีม่ ี
ธาตุคารบ์อนเป็นองคป์ระกอบหลกั ยกเวน้สารใน
กลุ่มของ สารประกอบออกไซดข์องคารบ์อน เกลอื
คารบ์อเนต เกลอืคารไ์บด ์เกลอืไซยาไนด ์เกลอืไซ
ยาเนต และสารประกอบของคารบ์อนอื่นๆ เช่น 
CS2, CCl4 และ COCl
         2.1.2 สารอนินทรยี ์หมายถงึ สารประกอบ 

2 

อื่นๆ ทีไ่มใ่ช่สารอนิทรยี์ สารอนินทรยีป์ระกอบดว้ย
ธาตุต่างๆ จาํนวนมาก เช่น  S, O, Cl, Na, Mg, Al 
และ C เป็นตน้ 
         2.1.3 เคมีอินทรยี ์คอื สาขาหน่ึงของวชิา
เคมทีีศ่กึษาเกีย่วกบัโครงสรา้ง ชนิด สมบตั ิ
ปฏกิริยิา และการสงัเคราะหส์ารอนิทรยี ์
    2.2 นกัเรยีนศกึษา เรือ่ง พนัธะของคารบ์อน 
และการเขยีนสตูรโครงสรา้งของสารประกอบ
อนิทรียจ์ากหนงัสอืเรยีนและเอกสารประกอบการ
เรยีน 

 
 
 

3. ขัน้สาํรวจและค้นหา (Exploration Phase) 

    3 . 1 ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัอภปิราย
เกีย่วกบัความหมายของสารอนินทรยี ์
สารอนิทรยี ์และเคมอีนิทรยี ์เพือ่ใหไ้ด้
แนวความคดิดงัต่อไปน้ี 
 3.1.1 สารอนิทรยี ์ หมายถงึ   
สารทีม่ธีาตุคารบ์อนเป็นองคป์ระกอบหลกั 
ยกเวน้สารในกลุม่ของ สารประกอบออกไซด์
ของคารบ์อน เกลอืคารบ์อเนต เกลอืคารไ์บด ์
เกลอืไซยาไนด ์เกลอืไซยาเนต และ
สารประกอบของคารบ์อนอื่นๆ เช่น CS2, 
CCl4 และ COCl
 3.1.2 สารอนินทรยี ์ หมายถงึ 

2 

สารประกอบอื่นๆ ทีไ่มใ่ช่สารอนิทรยี ์        
สารอนินทรยีป์ระกอบดว้ยธาตุต่างๆ จาํนวน
มาก เช่น  S, O, Cl, Na, Mg, Al และ C  
 3.1.3 เคมีอินทรยี ์คอื สาขาหน่ึงของ
วชิาเคมทีีศ่กึษาเกีย่วกบัโครงสรา้ง ชนิด 
สมบตั ิปฏกิริยิา และการสงัเคราะห์
สารอนิทรยี ์
    3 .2 นกัเรยีนศกึษา เรือ่ง พนัธะของ
คารบ์อน และการเขยีนสตูรโครงสรา้งของ
สารประกอบอนิทรยีจ์ากหนงัสอืเรยีนและ
เอกสารประกอบการเรยีน 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 
 

การจดัการเรียนรูโ้ดยใช้การเปล่ียนแปลง

แนวความคิดตามรปูแบบของฮิวสนัและ ฮิวสนั 
การจดัการเรียนรูแ้บบวฏัจกัรการเรียนรู้  

7 ขัน้ 
3. การแลกเปล่ียน (Exchange) 

    3.1 ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัอภปิราย เรือ่ง พนัธะ

ของคารบ์อน และการเขยีนสตูรโครงสรา้งของ

สารประกอบอนิทรยี ์เพือ่ใหไ้ดแ้นวคดิดงัน้ี 

 3.1.1 คารบ์อนมเีวเลนซอ์เิลก็ตรอนเท่ากบั 

4 เกดิเป็นพนัธะโคเวเลนตไ์ด ้4 พนัธะ สามารถ

สรา้งพนัธะกบัธาตุคารบ์อนดว้ยพนัธะเดีย่ว พนัธะ

คู ่หรอืพนัธะสามและสรา้งพนัธะต่อกนัไปไดเ้รือ่ยๆ 

และสามารถสรา้งพนัธะกบัธาตุอื่นๆ ไดจ้งึทาํใหม้ี

สารประกอบอนิทรยีเ์ป็นจาํนวนมาก                          

          3.1.2 สตูรโครงสรา้งของสารอนิทรยี์

สามารถเขยีนแสดงไดห้ลายแบบ ไดแ้ก่ โครงสรา้ง

ลวิอสิ แบบยอ่และแบบใชเ้สน้และมมุ  

    3 . 2 ครสูุ่มใหน้กัเรยีนออกมาเขยีนสตูร

โครงสรา้งแบบต่างๆ ของสารอนิทรยีบ์นกระดาน 

4. ขัน้อธิบาย (Explanation Phase) 

    4.1 ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัอภปิราย เรือ่ง 

พนัธะของคารบ์อน และการเขยีนสตูร

โครงสรา้งของสารประกอบอนิทรยี ์เพือ่ใหไ้ด้

แนวคดิดงัน้ี 

 4.1.1 คารบ์อนมเีวเลนซอ์เิลก็ตรอน

เท่ากบั 4 เกดิเป็นพนัธะโคเวเลนตไ์ด ้4 พนัธะ 

สามารถสรา้งพนัธะกบัธาตุคารบ์อนดว้ยพนัธะ

เดีย่ว พนัธะคู่ หรอืพนัธะสามและสรา้งพนัธะ

ต่อกนัไปไดเ้รือ่ยๆ และสามารถสรา้งพนัธะกบั

ธาตุอื่นๆ ไดจ้งึทาํใหม้สีารประกอบอนิทรยี์

เป็นจาํนวนมาก 

      4.1.2 สตูรโครงสรา้งของสารอนิทรยี์

สามารถเขยีนแสดงไดห้ลายแบบ ไดแ้ก่ 

โครงสรา้งลวิอสิ แบบยอ่และแบบใชเ้สน้และ

มมุ  

    4.2 ครยูกตวัอยา่งการเขยีนสตูรโครงสรา้ง

ของสารอนิทรยีแ์บบต่างๆ ใหน้กัเรยีนดเูป็น

ตวัอยา่ง 

4. การเช่ือมประสานการรบัรูแ้นวความคิด    

    (Conceptual bridging) 

    4.1 นกัเรยีนรว่มกนัอภปิรายเพือ่ตอบคาํถาม 

ดงัน้ี 

4.1.1 ใหน้กัเรยีนช่วยกนัยกตวัอยา่งของ

สารอนิทรยี ์และสารอนินทรยี ์(สารอนิทรยี ์ไดแ้ก่ 

แอลกอฮอล ์คโีตน สารอนินทรยี ์ไดแ้ก่ คารบ์อนเต

ตระคลอไรด ์แคลเซยีมคารบ์อเนต) 

          4.1.2 สารอนิทรยีไ์ดจ้ากสิง่มชีวีติเท่านัน้ใช่

หรอืไม ่เพราะเหตุใด (ไมใ่ช่ เพราะนอกจากจะได้

จากพชืและสตัวแ์ลว้ ยงัสามารถสงัเคราะห์

สารอนิทรยีจ์ากสารอนินทรยีไ์ดอ้กีดว้ย) 

    4.2 ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัสรปุเพื่อใหไ้ด้

แนวคดิดงัน้ี 

5. ขัน้ขยายความคิด (Expansion Phase /  

     Elaboration Phase) 

    5.1 ใหน้กัเรยีนทาํใบงานที ่1 เรือ่ง การ

เขยีนสตูรโครงสรา้งของสารประกอบอนิทรยี์ 
6. ขัน้ประเมินผล (Evaluation Phase) 

    6.1 ครสูุ่มตวัแทนนกัเรยีนออกมาเฉลยใบ

งานที ่1 จากนัน้ครเูฉลยต่อจนครบทุกขอ้ 

    6.2 นกัเรยีนเขยีนความรูท้ีไ่ด ้รวมทัง้

ประเดน็ทีส่งสยัและไมเ่ขา้ใจลงในสมดุเพื่อส่ง

คร ู
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 
 

การจดัการเรียนรูโ้ดยใช้การเปล่ียนแปลง

แนวความคิดตามรปูแบบของฮิวสนัและฮิวสนั 
การจดัการเรียนรูแ้บบวฏัจกัรการเรียนรู ้  

7 ขัน้ 
4.2.1 สารอนิทรยีน์อกจากไดจ้ากสิง่มชีวีติ

แลว้ยงัสามารถสงัเคราะหไ์ดจ้ากสารอนินทรยี์ 

 4.2.1 สารอนิทรยีน์อกจากไดจ้าก

สิง่มชีวีติแลว้ยงัสามารถสงัเคราะหไ์ดจ้ากสาร 

อนินทรยี ์

 4.2.2 สารทีม่ธีาตุคารบ์อนเป็น

องคป์ระกอบอาจเป็นไดท้ัง้สารอนิทรยีแ์ละสาร 

อนินทรยี ์

7. ขัน้นําความรูไ้ปใช้ (Extension Phase) 

 7.1 ใหน้กัเรยีนจบัคู่ทาํแบบฝึกหดั 

11.1 ขอ้ 1 (ในหนงัสอืเรี ยนหน้า 14) โดยทาํ

ส่งในรปูแบบของหนงัสอืเล่มเลก็ คู่ละ 1 เล่ม 

 

 

  3.  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี 

   3.1 ขัน้ตอนการสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคม ี

    3.1.1 ศกึษาเอกสารเกีย่วกบัการวดัผลประเมนิผล การเขยีนขอ้สอบและการ

สรา้งขอ้สอบวชิาเคม ี

    3.1.2 ศกึษาสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรส์าระที ่ 3: สารและสมบตัขิองสาร 

หน่วยการเรยีนรูท้ี ่ 1 เรือ่ง เคมอีนิทรยี ์จากหนงัสอืเรยีนสาระการเรยีนรูพ้ืน้ฐานและเพิม่เตมิ กลุ่ ม

สาระ การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เคมี  5 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6 ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ ฐาน 

พทุธศกัราช 2544 เพื่อสรา้งตารางวเิคราะหข์อ้สอบวชิาเคมี  แบ่งพฤตกิรรมเป็น 4 ดา้น คอื ดา้น

ความรู ้– ความจาํ ความเขา้ใจ ดา้นการนําไปใช ้และดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

    3.1.3. สรา้งตารางวเิคราะหจ์ดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ทีส่อดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิา

เคม ี5 เรือ่ง เคมอีนิทรยี ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 

    3.1.4 สรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวิ ชาเคมี แบบปรนยั ชนิด

เลอืกตอบ 5 ตวัเลอืก จาํนวน 45 ขอ้ ตามตารางวเิคราะหแ์บบทดสอบ 

   3.2 วธิกีารหาคณุภาพของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคม ี

    3.2.1 นําแบบทดสอบใหผู้เ้ชีย่วชาญทางดา้นการสอน วชิาเคมี จาํนวน 3 ท่าน

ตรวจสอบลกัษณะการใชค้าํถาม ตวัเลอืก ความสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมทีต่อ้งการวดั ความถกูตอ้ง

ดา้นภาษา เพือ่ปรบัปรงุแกไ้ข โดยการคดัเลอืกขอ้สอบทีม่ดีชันีความสอดคลอ้ง  (IOC) ≥  .50 ขึน้ 

ไปพบว่าคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) มคีา่ระหวา่ง 0.67 – 1.00 

    3.2.2 นําแบบทดสอบทีป่รบัปรงุแกไ้ขแลว้ทดลองกบันกัเรยีนโรงเรยีน

เบญจมราชาลยั ในพระบรมราชปูถมัภ ์ทีผ่า่นการเรยีนเรือ่งเคมอีนิทรยีแ์ลว้ จาํนวน 50 คน   
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    3.2.3 นํากระดาษคาํตอบทีน่กัเรยีนตอบแลว้มาตรวจใหค้ะแนน  โดยขอ้ทีถู่ก
ให้ 1 คะแนนขอ้ทีผ่ดิ หรอืตอบเกนิ  1 ตวัเลอืกให้ 0 คะแนน เมือ่ตรวจรวมคะแนนเรยีบรอ้ยแลว้ 
นํามาวเิคราะหด์งัต่อไปน้ี 
     1) หาคา่ความยากงา่ย  (p) และคา่อาํนาจจาํแนก  (r) ของแบบทดสอบที่
สรา้งขึน้เป็นรายขอ้โดยใชเ้ทคนิค 27% ของ จงุ-เตห-์ฟาน (Chung The Fan. 1952: 6 – 32) 
     2) คดัเลอืกขอ้สอบทีม่คีวามยากงา่ย  (p) ระหวา่ง .20 – .80 และมคีา่
อาํนาจจาํแนก (r) ตัง้แต่ .20 ขึน้ไป คดัเลอืกไว ้30 ขอ้  
    3.2.4 นําแบบทดสอบทีค่ดัเลอืกไวแ้ลว้ไปทดสอบกบันกัเรยีนโรงเรยีน
เบญจมราชาลยั ในพระบรมราชปูถมัภ ์ ทีผ่า่นการเรยีนเรือ่งเคมอีนิทรยีแ์ลว้ จาํนวน 50 คน เพื่อหา
ค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ โดยใชส้ตูร  KR – 20 ของ คเูดอร์ – รชิารด์สนั (ลว้น  สายยศ ;  
และองัคณา  สายยศ. 2538:  197 – 198) พบวา่คา่ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบมคีา่เท่ากบั 0.92 
    3.2.5 นําแบบทดสอบไปใชก้บักลุม่ตวัอยา่งจรงิต่อไป 

 

ตวัอย่างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี 
 

ด้านความรู ้– ความจาํ  

(0) ขอ้ความต่อไปน้ีขอ้ใดกลา่วไมถ่กูตอ้ง 
     ก. สารอนิทรยีส์ามารถสงัเคราะหไ์ดจ้าก 
         สารอนินทรยี ์
     ข. สารไฮโดรคารบ์อนไมล่ะลายน้ําเพราะเป็น 
         โมเลกุลไม่มขี ัว้ 
     ค. สารประกอบทีม่คีารบ์อนเป็นองคป์ระกอบ 
         เป็นสารอนิทรยี ์
     ง. สารไฮโดรคารบ์อนเป็นสารอนิทรยีท์ีม่ใีน 
        ธรรมชาต ิ
     จ. สารไฮโดรคารบ์อนมพีนัธะโคเวเลนต ์
         

ด้านการนําไปใช้ 

เฉลย ค. 

(000) ถา้ตอ้งการเตรยีม ethyl propanoate 2.04 
กรมั จะตอ้งใชส้ารใดบา้งอยา่งละกีก่รมั (สมมติ
วา่ปฏกิริยิาเกดิขึน้อยา่งสมบรูณ์) 
     ก. acetic acid 1.20 g และ ethanol 0.92 g 
     ข. acetic acid 1.20 g และ propanal 1.16 g 
     ค. propanal 1.16 g และ ethanoic acid 0.92 g 
     ง. propanoic acid 1.48 g และ ethanol 0.92 g 
     จ. propanoic acid 1.48 g และ propanol      
        1.16 g 
         เฉลย ง. 

ด้านความเข้าใจ  

(00) เฮปเทนมกีีไ่อโซเมอร ์
     ก. 3 
     ข. 5 
     ค. 7 
     ง. 9 
     จ. 11 
         

ด้านทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ 

เฉลย ง. 

(0000) สาร X เป็นสารประกอบอนิทรยีซ์ึง่ไม่
ละลายน้ํา สารน้ีฟอกจากสสีารละลายดา่งทบัทมิ
และสารละลายโบรมนีในคารบ์อนเตตระคลอไรด์
ได ้เมือ่มคีวามรอ้นและคะตะไลส ์สาร X 
เกดิปฏกิริยิาพอลเิมอไรเซชนั สาร X คอืสารใน
ขอ้ใด 
     ก. กรดซาลซิลิกิ         ข. ไซโคลเฮกซนี 
     ค. โพรพานอล           ง. โทลอูนี 
     จ. แนฟทาลนี            เฉลย ข. 
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  4.  แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

   4.1 ขัน้ตอนการสรา้งแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
    4.1.1 ศกึษาเอกสาร ตาํรา และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งแบบทดสอบ
วดัความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ แลว้นํามาเขยีนนิยามเชงิปฏบิตักิาร 
    4.1.2 สรา้งแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ โดย
อาศยัหลกัการของวตัสนั และเกลเซอร ์(Watson; & Glaser) ซึง่ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน คอื 
     1) ความสามารถในการอา้งองิ (Inference) เป็นความสามารถในการ
แสดงความคดิเหน็ต่อเรือ่งราวตามขอ้มลูทีป่รากฏในขอ้ความหรอืสถานการณ์ทีไ่ดก้าํหนดไว ้ซึง่
ความคดิเหน็นัน้อาจจะเป็นจรงิหรอืบอกไดว้่าไมเ่ป็นจรงิในกรณทีีข่อ้มลูยงัไมเ่พยีงพอ 
     2) การยอมรบัขอ้ตกลงเบือ้งตน้ (Recognition of Assumption) เป็น
ความสามารถในการพจิารณาขอ้ความทีส่มมตขิึน้ หรอืคาดการณ์ไวล้ว่งหน้า เพือ่รบัรูห้รอืตระหนกั
ถงึขอ้ตกลงเบือ้งตน้ 
     3) การอนุมาน (Deduction)  เป็นความสามารถในการคดิ พจิารณาขอ้ความ
เกีย่วกบัเหตุและผลของขอ้ความหลกั 2 ขอ้ความทีม่อียูก่่อน โดยคาํนึงถงึขอ้เทจ็จรงิทีเ่ป็นสาเหตุ
และอาศยัความสมัพนัธร์ะหวา่งสาเหตุทัง้หมด เพือ่สรปุเป็นผลสาํหรบัขอ้ความนัน้ 
     4) การแปลความ (Interpretation) เป็นความสามารถในการคดิพจิารณา
ขอ้ความยอ่ยวา่เป็นความจรงิตามขอ้ความทีก่ําหนดไวห้รอืไม ่โดยพจิารณาจากขอ้มลูหรอืเหตุผลที่
กําหนดใหอ้ยา่งมเีหตุผลเพยีงพอ 
     5) การประเมนิขอ้โตแ้ยง้ (Evaluation of Arguments) เป็นความสามารถ
ในการตคีณุคา่ การประเมนิคาํตอบ การประเมนิขอ้สรปุของขอ้ความและการตดัสนิความถกูตอ้งของ
ขอ้ความทีก่าํหน ดให ้เพื่อพจิารณาความสอดคลอ้งดว้ยเหตุและผล ซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบั
สถานการณ์ทีก่าํหนด 
    4.1.3 แบบทดสอบทีส่รา้งขึน้ประกอบดว้ย ขอ้ความทีม่ลีกัษณะเป็นปญัหาขอ้
โตแ้ยง้สถานการณ์ หรอืขอ้มลูทางวทิยาศาสตรท์ีไ่ดจ้ากบทความ หรอืรายงานต่างๆ เช่น การอ่าน
หนงัสอืพมิพ ์การฟงัวทิย ุการชมโทรทศัน์ ขอ้สอบเป็นแบบ ปรนยั  2 ตวัเลอืก จาํนวน  45 ขอ้ ในแต่
ละขอ้ จะมคีาํตอบทีถ่กูตอ้งเพยีงขอ้เดยีว การตรวจใหค้ะแนน ถา้ตอบถกูใหค้ะแนนขอ้ล ะ 1 คะแนน 
ถา้ตอบผดิให ้0 คะแนน คะแนนของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ คดิ
จากผลรวมของขอ้สอบทีต่อบถกู 
   4.2 วธิกีารหาคณุภาพของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ 
    4.2.1 นําแบบทดสอบวดัความความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณไป
ใหผู้เ้ชีย่วชาญ จาํนวน  3 ท่าน ตรวจสอบลกัษณะการใชค้าํถาม ตวัเลอืก ความถกูตอ้งดา้นภาษา 
แลว้นํามาปรบัปรงุแกไ้ขดา้นความสอดคลอ้งระหวา่งจดุประสงคค์าํถามกบัตวัเลอืกและการใชภ้าษา 
แลว้คดัเลอืกขอ้สอบทีม่คีวามเทีย่งตรงตามเน้ือหา โดยมคี่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ระหวา่ง 
0.67 – 1.00 
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    4.2.2 นําแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณทีป่รบัปรงุ

แกไ้ขแลว้ ไปทดลองใชก้บันกัเรยีนโรงเรยีนเบญจมราชาลยั ในพระบรมราชปูถมัภ ์จาํนวน 50 คน  

    4.2.3 นํากระดาษคาํตอบทีน่กัเรยีนตอบแลว้มาตรวจใหค้ะแนนโดยขอ้ทีต่อบ

ถูกให้ 1 คะแนน ขอ้ทีต่อบผดิหรอืตอบเกนิ  1 คาํตอบให ้0 คะแนน เมือ่ตรวจรวมคะแนนเรยีบรอ้ย

แลว้นํามาวเิคราะห ์ดงัต่อไปน้ี 

     1) หาคา่ความยากงา่ย  (p) และคา่อาํนาจจาํแนก  (r) ของแบบทดสอบที่

สรา้งขึน้เป็นรายขอ้โดยใชเ้ทคนิค 27% ของ จงุ-เตห-์ฟาน (Chung The Fan. 1952: 6 – 32) 

     2) คดัเลอืกขอ้สอบทีม่คีวามยากงา่ย  (p) ระหวา่ง .20 – .80 และมคีา่

อาํนาจจาํแนก (r) ตัง้แต่ .20 ขึน้ไป คดัเลอืกไว ้30 ขอ้  

    4.2.4 นําแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ที่

คดัเลอืกไวไ้ปทดสอบกบันกัเรยีน โรงเรยีนเบญจมราชาลยั ในพระบรมราชปูถมัภ ์จาํนวน 50 คน 

เพือ่หาคา่ความเชือ่มัน่ของแบบ ทดสอบโดยคาํนวณจากสตูร  KR – 20 ของคเูดอร์ – รชิารด์สนั 

(พวงรตัน์ ทวรีตัน์. 2540: 123) ไดค้า่ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบเท่ากบั 0.78 

    4.2.5 นําแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณทีห่า

คณุภาพแลว้ไปใชใ้นการวจิยั 
 

 

ตวัอย่างแบบทดสอบในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 

ด้านความสามารถในการอ้างอิง 

 สถานการณ์ อาหารเชา้ นบัไดว้า่ เป็นมือ้ทีส่าํคญัทีส่ดุสาํหรบัทุกคน เพราะหลงัจากทีเ่รา

รบัประทานอาหารมือ้เยน็แลว้ กจ็ะหยดุการรบัประทานไปอกี 8 – 9 ชัว่โมง ซึง่เมือ่ตื่นขึน้มาในตอน

เชา้ รา่งกายของเราจะตอ้งการสารอาหาร เพือ่นําไปใชใ้นกจิกรรมต่างๆ ระหวา่งวนั ดงันัน้ หากใคร

ไมไ่ดร้บัประทานอาหารเชา้ กจ็ะอ่อนลา้ไมม่พีลงังานในการทาํงานและการเรยีน 

  จากสถานการณ์ขา้งตน้จงึสรปุไดว้า่ การออกกาํลงักายช่วยลดภาวะความเครยีดได้

เสมอ 

   ก. ขอ้สรปุนัน้เป็นจรงิหรอืเป็นไปได ้

   ข. ขอ้สรปุนัน้ไมจ่รงิ เป็นไปไมไ่ดห้รอืขอ้มลูยงัไมเ่พยีงพอ 
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 ด้านการยอมรบัข้อตกลงเบือ้งต้น 

 สถานการณ์ ปา่ดบิชืน้ทีจ่ดัไดว้า่มสีิง่มชีวีติทีห่ลากหลายมากทีส่ดุ คอื ภมูภิาคเอเชยี

ตะวนัออกเฉยีงใต ้เน่ืองจากสภาพภมูอิากาศคงที ่ สภาพชัน้ดนิลกึกกัเกบ็ความชืน้ไดด้ ีและมี

อุณหภมู ิเหมาะสมกบัการดาํรงชวีติของสตัวแ์ละพชื 

  จากสถานการณ์ ขอ้ความต่อไปน้ีตรงกบัเงือ่นไขใด  

   “ปา่แต่ละประเภทมคีวามหลากหลายทางชวีภาพแตกต่างกนั” 

   ก. เป็นขอ้ตกลงทีก่ล่าวไวใ้นขอ้ความ 

   ข. ไมไ่ดเ้ป็นขอ้ตกลงทีก่ล่าวไวใ้นขอ้ความ 

 

 ด้านการนิรนัย 

 สถานการณ์ ตะครวิมกัเกดิระหวา่งหรอืหลงัการเลน่กฬีาในช่วงฤดรูอ้น เมือ่อากาศรอ้นจดั

รา่งกายจะสญูเสยีเกลอืโซเดยีมไปกบัเหงือ่เป็นจาํนวนมาก 

  จากสถานการณ์ขา้งตน้ สรปุไดว้า่ นกักฬีาจะเป็นตะครวิเฉพาะฤดรูอ้น 

   ก. สรปุตามขอ้ความหลกัทีเ่สนอไว ้

   ข. ไมไ่ดส้รปุตามขอ้ความหลกัทีเ่สนอไว ้

 

 ด้านการตีความ 

 สถานการณ์ สตัวบ์างชนิดมกีระดกูเป็นแกนอยูต่รงกลางลาํตวั แต่บางชนิดกไ็มม่ ีซึง่

กระดกูทีอ่ยูต่รงสว่นแกนของลาํตวัน้ีเรยีกวา่ กระดกูสนัหลงัเราจงึสามารถจดัจาํแนกสตัวโ์ดยใช้

กระดกูสนัหลงัเป็นเกณฑไ์ดเ้ป็น 2 ประเภท คอื สตัวม์กีระดกูสนัหลงั และสตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลงั 

  จากสถานการณ์ขา้งตน้ สรปุไดว้า่ กระดกูสนัหลงัสามารถใชเ้ป็นเกณฑใ์นการจาํแนก

สตัว ์

   ก. จรงิตามขอ้ความหลกัทีเ่สนอ 

   ข. ไมจ่รงิตามขอ้ความหลกัทีเ่สนอ 

 

  

 ด้านการประเมินข้อโต้แย้ง 

 สถานการณ์ ผูบ้รโิภคตอ้งรูจ้กัเลอืกซือ้ เลอืกรบัประทาน และรูว้ธิรีบัประทานทีป่ลอดภยั 

  จากสถานการณ์ขา้งตน้ ขอ้คดิเหน็ทีว่า่ “เหน็ดว้ย เพราะอาหารบางอยา่งไมด่ต่ีอ

สขุภาพ” ขอ้คดิเหน็น้ีมเีหตุผลเหมาะสมหรอืไม ่

   ก. มเีหตุผลด ี

   ข. เหตุผลยงัไมเ่หมาะสม 
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การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 ในการวจิยัครัง้น้ี ดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตามลาํดบั ดงัน้ี 

 1. เลอืกนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6  แผนก ารเรยีนวทิยาศาสตร ์–  คณติศาสตร ์        

มาจาํนวน 2 หอ้งเรยีน จาก 3 หอ้งเรยีน และจบัฉลากเป็นกลุ่มทดลองที ่1 และกลุ่มทดลองที ่2 

 2.  ทดสอบก่อนเรยีนทัง้กลุ่มทดลองที ่ 1 และกลุ่มทดลองที ่ 2 โดยใชแ้บบทดสอบวดั ผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมแีละแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณแลว้นํา

ผลการสอบมาตรวจใหค้ะแนน 

 3.  ดาํเนินการทดลองโดยผูว้จิยัดาํเนินการสอนเอง โดยใชเ้น้ื อหาเดยีวกนัทัง้กลุ่มทดลอง  

ที ่1 และกลุ่มทดลองที ่ 2 โดยใชร้ะยะเวลาในการทดลองเท่ากนั คอืใชเ้วลาในการทดลองกลุม่ละ    

20 คาบๆ ละ 50 นาท ีดงัน้ี   

  3.1 กลุ่มทดลองที ่1 ไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ 

  3.2 กลุ่มทดลองที ่2 ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ 

 4.  เมือ่สิน้สดุการสอนตามกาํหนด ทาํการทดสอบหลงัเรยีนทัง้กลุม่ทดลองที ่ 1 และกลุ่ม

ทดลองที ่2 โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคม ีและแบบทดสอบวดัความสามารถ

ดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณชุดเดมิ 

 5.  ทาํการตรวจใหค้ะแนนการทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์าง การเรยีนวชิาเคมี  และ

แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ทัง้กลุ่มทดลองที ่ 1 และกลุ่มทดลองที ่

2 แลว้นําผลคะแนนทีไ่ดม้าวเิคราะห ์โดยวธิกีารทางสถติเิพือ่ทดสอบสมมตฐิานต่อไป 

 

การจดักระทาํและการวิเคราะหข้์อมลู 

 1.  วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคะแนนจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน วชิาเคมีก่อน

และหลงัเรยีน ของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ  โดยใช้

วธิกีารทางสถติ ิt – test แบบ Dependent Samples 

 2.  วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคะแนนจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมก่ีอน

และหลงัเรยีนของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้ โดยใชว้ธิกีารทาง

สถติ ิt – test แบบ Dependent Samples 

 3.  วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคะแนนจากแบบทดสอบวดัผลสั มฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมขีอง

นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ และวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้ 

โดยใช ้t-test Independent Samples ในรปู Difference Score 

 4.  วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคะแนนจากแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการคดิอยา่งมี

วจิารณญาณก่อนและหลงัเรยีน ของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลง

แนวความคดิ โดยใชว้ธิกีารทางสถติ ิt – test แบบ Dependent Samples 
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 5.  วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคะแนนจากแบบทดสอบวดั ความสามารถดา้นการคดิอยา่งมี

วจิารณญาณก่อนและหลงัเรยีนของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้  

โดยใชว้ธิกีารทางสถติ ิt – test แบบ Dependent Samples 

 6.  วเิคราะห์ เปรยีบเทยีบ คะแนนจากแบบทดสอบวดั ความสามารถดา้น การคดิอยา่งมี

วจิารณญาณของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ และวฏัจกัร

การเรยีนรู ้7 ขัน้ โดยใช ้t-test Independent ในรปู Difference Score 

 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

 1.  สถิติพืน้ฐาน 

  1.1 ค่าเฉลีย่เลขคณติ (Mean) โดยคาํนวณจากสตูร (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 

2538: 73) 

 

      จากสตูร 
N

X
X

∑=  

   

  เมือ่  X   แทน คะแนนเฉลีย่ 

    ∑X  แทน ผลรวมคะแนนทัง้หมด 

    N  แทน จาํนวนนกัเรยีนในกลุม่ตวัอยา่ง 

 

  1.2 คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน  (Standard deviation) ของคะแนน คาํนวณจากสตูร  

(ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2538: 79) 

 

      จากสตูร 
( )

( )1NN

2
X2Xn

S
−

∑ ∑−
=  

   

  เมือ่  S  แทน คะแนนเฉลีย่ 

    ∑X  แทน ผลรวมคะแนนทัง้หมด 

    ∑ 2X  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกกําลงัสอง 

    N  แทน จาํนวนนกัเรยีนในกลุม่ตวัอยา่ง 
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 2. สถิติท่ีใช้ตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 

  2.1 หาคา่ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ (IOC) ของ

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมโีดยใชส้ตูร (พวงรตัน์ ทวรีตัน์. 2540: 117) 

 

        
N

R
IOC

∑=  

   

  เมือ่  IOC แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

    ∑R  แทน ผลรวมคะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทัง้หมด 

    N  แทน จาํนวนผูเ้ชีย่วชาญ 

 

  2.2 หาคา่ความยากงา่ย  (p) และคา่อาํนาจจาํแนก  (r) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนวชิาเคมแีละแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณทีส่รา้งเป็นราย

ขอ้โดยใชก้ารวเิคราะหข์อ้สอบเป็นรายขอ้  (Item – Analysis) ใชเ้ทคนิค 27% ของ จงุ-เตห์-ฟาน 

(Chung The Fan. 1952: 6 – 32) 

  2.3 หาคา่ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบวดั ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมี และ

แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ โดยใชส้ตูร KR-20 (Kuder-Richardson) 

ซึง่ใชส้ตูร ดงัน้ี (พวงรตัน์ ทวรีตัน์. 2540: 123) 

 

        










 ∑−
−

= 2
t

S

pq
1

1n

n
tt
r  

 

  เมือ่  
tt
r   แทน คา่ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบ 

    n  แทน จาํนวนขอ้สอบของแบบทดสอบ 

    p  แทน สดัสว่นของคนทาํถกูในแต่ละขอ้ หรอื  

        งหมดจํานวนคนทั้

ตอบถูกจํานวนคนที่
 

    q  แทน สดัสว่นของคนทาํผดิในแต่ละขอ้ หรอื = 1-p 

    2
t

S  แทน ความแปรปรวนของคะแนนทีไ่ดจ้ากแบบทดสอบทัง้ฉบบั 
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 3.  สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 

  3.1 ทดสอบสมมตฐิาน  ขอ้ 1, 2, 4 และ 5 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน วชิาเคมี และ

ความสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ หลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน ของกลุ่มทดลองทัง้ 2 กลุ่ม 

โดยใช ้t – test Dependent Samples (พวงรตัน์ ทวรีตัน์. 2540: 166) โดยคาํนวณจากสตูร 

 

    

1-N

2D)(-2DN

D
=t

∑ ∑
∑

  ;  df = N – 1  

 

  เมือ่  t  แทน ผลต่างของคะแนนแต่ละคู่ 

    ∑D  แทน ผลรวมของความแตกต่างระหวา่งคะแนนทดสอบของ 

        นกัเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน  

    2∑D  แทน ผลรวมกาํลงัสองของความแตกต่างระหวา่งคะแนนทดสอบ 

        ของนกัเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน  

    N  แทน จาํนวนผูเ้รยีนในกลุม่ตวัอยา่ง 

 

  3.2  ทดสอบสมมตฐิาน  ขอ้ 3 และ 6 หาความแตกต่างของคะแนน ผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนวชิาเคมี และคะแนนจากแบบทดสอบวดัความสามารถดา้น การคดิอย่างมวีจิารณญาณระหวา่ง

กลุ่มทดลองที ่1 และกลุ่มทดลองที ่2 โดยใช ้ t – test Independent Samples ในรปู Difference Score 

(Scott; & Werthinmer. 1962: 264) ซึง่มสีตูรดงัน้ี 
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  เมือ่  t   แทน คา่ทีใ่ชใ้นการพจิารณาใน t – distribution 

    
1

MD     แทน คา่เฉลีย่ของผลต่างระหวา่งการทดสอบหลงัการเรยีนกบั

ก่อนการเรยีนของกลุ่มทดลองที ่1 

    
2

MD       แทน คา่เฉลีย่ของผลต่างระหวา่งการทดสอบหลงัการเรยีนกบั

ก่อนการเรยีนของกลุ่มทดลองที ่2 

    
1

D        แทน ผลต่างระหวา่งการทดสอบหลงัการเรยีนกบัก่อนการเรยีน

ของกลุ่มทดลองที ่1 

    
2

D       แทน ผลต่างระหวา่งการทดสอบหลงัการเรยีนกั บก่อนการเรยีน

ของกลุ่มทดลองที ่2 

    2
D

S       แทน คา่ความแปรปรวนของผลต่างระหวา่งการทดสอบหลงัการ

เรยีน กบัก่อนการเรยีนของกลุ่มทดลองที ่ 1 และกลุ่ม

ทดลองที ่2 

    N1       

    N

แทน จาํนวนนกัเรยีนในกลุม่ทดลองที ่1  

2       

    

แทน จาํนวนนกัเรยีนในกลุม่ทดลองที ่2 

2MD1MD
S −  แทน คา่ความคาดเคลือ่นมาตรฐานของผลต่างระหวา่งการ

ทดสอบก่อนการเรยีนกบัหลงัการเรยีนของกลุ่มทดลองที ่1 

และกลุ่มทดลองที ่2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

 ในการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัไดใ้ชส้ญัลกัษณ์ในการวเิคราะหข์อ้มลูดงัน้ี 

 n  แทน จาํนวนนกัเรยีนกลุม่ตวัอยา่ง 

 X   แทน คา่เฉลีย่ของคะแนนของกลุม่ตวัอยา่งจากการทดลองก่อนเรยีน 

     และหลงัเรยีน 

 1X   แทน คา่เฉลีย่ของคะแนนของกลุม่ตวัอยา่งจากการทดลองก่อนเรยีน 

 2X   แทน ค่าเฉลีย่ของคะแนนของกลุม่ตวัอยา่งจากการทดลองหลงัเรยีน 

 SD  แทน คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 MD แทน คา่เฉลีย่ของผลต่างระหวา่งการทดสอบหลงัการเรยีนกบัก่อนการเรยีน 

 t  แทน คา่สถติทิีใ่ชพ้จิารณาการแจกแจง t 

 **   แทน มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

กลุ่มทดลองที ่1 แทน นกัเรยีนกลุ่มทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ

กลุ่มทดลองที ่2   แทน  นกัเรยีนกลุ่มทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรู้แบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ 

 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 การนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูและแปลขอ้มลู ผูว้จิยัไดเ้สนอตามลาํดบั ดงัน้ี 

 1.  เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์ ทางการเรยีนวชิาเคมี ก่อนและหลงัเรยีน ของนกัเรยีนทีไ่ดร้บั

การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ  

 2.  เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์ ทางการเรยีนวชิาเคมี ก่อนและหลงัเรยีน ของนกัเรยีนทีไ่ดร้บั

การจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ 

 3.  เปรยีบเทยีบ ผลสมัฤทธิ ์ทางการเรยีนวชิาเคมขี องนกัเรยีน ระหว่างกลุ่มทีไ่ดร้บัการ

จดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ และการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้      

7 ขัน้ 

 4. เปรยีบเทยีบความสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณก่อนและหลงัเรยีน ของ

นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ  

 5.  เปรยีบเทยีบความสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณก่อนและหลงัเรยีน ของ

นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ 
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 6. เปรยีบเทยีบความสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณข องนกัเรยีน ระหว่างกลุ่มที่

ไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ และการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการ

เรยีนรู ้7 ขัน้ 

 1. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีก่อนและหลงัเรียนของนักเรียนท่ี

ได้รบัการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้การเปล่ียนแปลงแนวความคิด  

 ผู้วจิยัไดนํ้าคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมขีองนกัเรยีนทัง้ก่อนและหลงัเรยีน ที่

ไดร้บัการจดัการเรยีนรู้ โดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิมาเปรยีบเทยีบกนัโดย ใชว้ธิกีารทาง

สถติ ิt – test แบบ Dependent Samples ไดผ้ลดงัแสดงในตาราง 5 

 

ตาราง 5  เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมก่ีอนและหลงัเรยีนของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการ 

 จดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ 
 

 

การทดสอบ n X  SD t 

ก่อนเรยีน 47 7.45 1.85  

    6.961** 

หลงัเรยีน 47 12.06 4.21  
 

 

 จากตาราง 5  แสดงวา่นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลง

แนวความคดิมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมหีลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั .01 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่1 

 

 2. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีก่อนและหลงัเรียนของนักเรียนท่ี

ได้รบัการจดัการเรียนรูแ้บบวฏัจกัรการเรียนรู ้7 ขัน้ 

 ผู้วจิยัไดนํ้าคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมขีองนกัเรยีนทัง้ก่อนและหลงัเรยีนที่

ไดร้บัการจดัการเรยีนรู้ แบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้ มาเปรยีบเทยีบกนัโดยใชว้ธิกีารทางสถติ ิ        

t – test แบบ Dependent Samples ไดผ้ลดงัแสดงในตาราง 6 

 

ตาราง 6  เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมก่ีอนและหลงัเรยีนของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการ 

 จดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ 
 

 

การทดสอบ n X  SD t 

ก่อนเรยีน 49 8.29 3.34  

    7.764** 

หลงัเรยีน 49 12.39 4.96  
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 จากตาราง 6  แสดงวา่นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้       

มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมหีลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่2 
 

  3. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนระหว่างกลุ่มท่ี

ได้รบัการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้การเปล่ียนแปลงแนวความคิด และการจั ดการเรียนรูแ้บบ    

วฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขัน้ 

 ผูว้จิยัไดนํ้าคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมขีองนกัเรยีนระหวา่งกลุม่ทีไ่ดร้บัการ

จดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ และการจดัการเรยีนรู้ แบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้     

7 ขัน้ มาเปรยีบเทยีบกนัโดยใชว้ธิกีารทางสถติ ิ t – test Independent Samples ในรปู Difference 

Score ไดผ้ลดงัแสดงในตาราง 7 
 

ตาราง 7  เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมขีองนกัเรยีนระหว่างกลุ่มทีไ่ดร้บัการจดั 

 การเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ และการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 

 7 ขัน้ 
 

 

กลุ่มทดลอง n MD 1X  2X  SD t 

กลุ่มทดลองที ่1 47 4.62 7.45 12.06 4.55  

      .610 

กลุ่มทดลองที ่2 49 4.10 8.29 12.39 3.70  
 

 

 จากตาราง 7 แสดงวา่นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ 

และการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้ มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนไมแ่ตกต่างกนั ซึง่ไม่

เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่3 

 

 4. เปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลงัเรียน

ของนักเรียนท่ีได้รบัการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้การเปล่ียนแปลงแนวความคิด  

 ผูว้จิยัไดนํ้าคะแนนความสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนทัง้ก่อนและ

หลงัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรู้ โดยใชก้าร เปลี่ยนแปลงแนวความคดิ มาเปรยีบเทยีบกนัโดยใช้

วธิกีารทางสถติ ิt – test แบบ Dependent Samples ไดผ้ลดงัแสดงในตาราง 8 
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ตาราง 8  เปรยีบเทยีบความสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณก่อนและหลงัเรยีนของนกัเรยีน 

 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ 
 

 

การทดสอบ N X  SD t 

ก่อนเรยีน 47 16.32 6.07  

    10.373** 

หลงัเรยีน 47 21.87 4.11  
 

 

 จากตาราง 8 แสดงวา่นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ

มคีวามสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั .01 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่4 

 

 

 5. เปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลงัเรียน

ของนักเรียนท่ีได้รบัการจดัการเรียนรูแ้บบวฏัจกัรการเรียนรู ้7 ขัน้ 

 ผูว้จิยัไดนํ้าคะแนนความสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนทัง้ก่อนและ

หลงัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ มาเปรยีบเทยีบกนัโดยใชว้ธิกีารทาง

สถติ ิt – test แบบ Dependent Samples ไดผ้ลดงัแสดงในตาราง 9 

 

ตาราง 9  เปรยีบเทยีบความสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณก่อนและหลงัเรยีนของนกัเรยีน 

 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ 
 

 

การทดสอบ n X  SD t 

ก่อนเรยีน 49 19.24 4.03  

    7.002** 

หลงัเรยีน 49 22.55 3.33  
 

 

 จากตาราง 9  แสดงวา่นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรู้ แบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้ มี

ความสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั .01 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่5 
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 6. เปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระหว่าง

กลุ่มท่ีได้รบัการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้การเปล่ียนแปลงแนวความคิด และการจดัการเรียนรู้

แบบวฏัจกัรการเรียนรู ้7 ขัน้ 

 ผูว้จิยัไดนํ้าคะแนนความสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนระหวา่งกลุม่

ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ และการจดัการเรยีนรู้ แบบวฏัจกัรการ

เรยีนรู ้7 ขัน้ มาเปรยีบเทยีบกนัโดยใชว้ธิกีารทางสถติ ิ t – test Independent Samples ในรปู 

Difference Score ไดผ้ลดงัแสดงในตาราง 10 

 

ตาราง 10  เปรยีบเทยีบความสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนระหวา่งกลุม่ที ่

 ไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ และการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัร 

 การเรยีนรู ้7 ขัน้ 
 

 

กลุ่มทดลอง n MD 1X  2X  SD t 

กลุ่มทดลองที ่1 47 5.55 16.32 21.87 3.67  

      3.041** 

กลุ่มทดลองที ่2 49 3.53 19.24 22.55 2.80  

 
 

 จากตาราง 10 แสดงวา่นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ 

และการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้ มคีวามสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่6 

 

 

 



บทท่ี 5 

สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ี เป็นการศกึษาวจิยัเชงิทดลองเพื่อศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

วชิาเคมแีละความสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6 ทีไ่ดร้บั

การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ และการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้

7 ขัน้ ซึง่สรปุผลการศกึษาไดด้งัน้ี 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 1. เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์ทางการเรยีนวชิาเคมี ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนกัเรยีน

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ  

 2. เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์ ทางการเรยีนวชิาเคมี ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ของนกัเรยีน

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ 

 3. เพือ่ เปรยีบเทยีบ ผลสมัฤทธิ ์ทางการเรยีนวชิาเคมขีองนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6 

ระหวา่งกลุม่ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ และการจดัการเรยีนรู้

แบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ 

 4. เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณก่อน เรยีนและหลงัเรยีน

ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ  

 5. เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณก่อน เรยีนและหลงัเรยีน

ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ 

 6. เพือ่ เปรยีบเทยีบความสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่ 6 ระหวา่งกลุม่ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ และ

การจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ 

 

สมมติฐานของการวิจยั 

 1. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยการใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิมผีลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนวชิาเคมหีลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน 

 2. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้ มผีลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนวชิาเคมหีลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 

 3. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้ มคีวามสามารถดา้นการ

คดิอยา่งมวีจิารณญาณหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน 
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 4. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิกบันกัเรยีนที่

ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมแีตกต่างกนั 

 5. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิมคีวามสามารถ

ดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน 

 6. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิกบันกัเรยีนที่

ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้ มคีวามสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ

แตกต่างกนั 
 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

  ประชากร 

  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  6 แผนการเรยีน

วทิยาศาสตร ์–  คณติศาสตร ์  โรงเรยีนสนัตริาษฎรว์ทิยาลยั  กรงุเทพมหานคร  ภาคเรยีนที่  2      

ปีการศกึษา 2553  จาํนวน 3 หอ้งเรยีน มนีกัเรยีนทัง้หมด 150 คน 

  การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

  กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6 แผนการเรยีน

วทิยาศาสตร ์–  คณติศาสตร ์  โรงเรยีนสนัตริาษฎรว์ทิยาลยั  กรงุเทพมหานคร   ภาคเรยีนที่  2     

ปีการศกึษา  2553  จาํนวน 2 หอ้งเรยีน มนีกัเรยีนทัง้หมด 96 คน ซึง่ไดม้าจากวธิกีารเลอืก แบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) โดยใชห้อ้งเรยีนเป็นหน่วยเลอืก แลว้นํากลุ่มทีเ่ลอืกมาสุ่มอยา่งงา่ย 

(Simple Random Sampling) โดยวธิกีารจบัฉลากเพื่อกําหนดเป็นกลุ่มทดลองที ่ 1 และกลุ่มทดลอง  

ที ่2 คอื   

  กลุ่มทดลองที ่1  จาํนวน 47 คน ไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลง 

             แนวความคดิ 

  กลุ่มทดลองที ่2  จาํนวน 49 คน ไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชว้ฏัจกัรการเรยีนรู ้           

                           7 ขัน้ 

 ระยะเวลาในการวิจยั 

  ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการวจิยักระทาํในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2553 โดยใชเ้วลาในการ

ทดลอง 20 คาบๆ ละ 50 นาท ีโดยผูว้จิยัเป็นผูด้าํเนินการสอนเองทัง้ 2 กลุ่ม  
 เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยั 

  ในการวจิยัครัง้น้ีใชเ้น้ือหาวชิาเคม ี 5 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6  สาระที ่3: สารและสมบตัิ

ของสาร หน่วยการเรยีนรูท้ี ่ 1 เรือ่ง เคมอีนิทรยี ์ตามหลั กสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 

2544 กระทรวงศกึษาธกิาร  
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 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ประกอบดว้ย 

  1. แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิตามรปูแบบของฮวิสนั

และฮวิสนั เรือ่ง เคมอีนิทรยี ์จาํนวน 20 คาบ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC) มคีา่ระหวา่ง 0.67 – 

1.00 

  2. แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้ เรือ่ง เคมอีนิทรยี ์จาํนวน 20 

คาบ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) มคีา่ระหวา่ง 0.67 – 1.00 

  3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมี  แบบปรนยั ชนิดเลอืกตอบ         

5 ตวัเลอืก ค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC) มคีา่ระหวา่ง  0.67 – 1.00 และคา่ความเชือ่มัน่ของ

แบบทดสอบมคีา่เท่ากบั 0.92 

  4. แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  โดยอาศยัหลกัการ

ของวตัสนั และเกลเซอร์  (Watson; & Glaser) ประกอบดว้ย  5 ขัน้ตอน คอื ความสามารถในการ

อา้งองิ การยอมรบัขอ้ตกลงเบือ้งตน้ การ อนุมาน  การแปลความ  และการประเมนิขอ้โตแ้ยง้ แบบ

ปรนยั ชนิดเลอืกตอบ 2 ตวัเลอืก ค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (IOC) มคีา่ระหวา่ง 0.67 – 1.00 และคา่

ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบมคีา่เท่ากบั 0.78  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 1. เลอืกนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6  แผนการเรยีนวทิยาศาสตร ์–  คณติศาสตร ์        

มาจาํนวน 2 หอ้งเรยีน จาก 3 หอ้งเรยีน และจบัฉลากเป็นกลุ่มทดลองที ่1 และกลุ่มทดลองที ่2 

 2.  ทดสอบก่อนเรยีนทัง้กลุ่มทดลองที ่ 1 และกลุ่มทดลองที ่ 2 โดยใชแ้บบทดสอบวดัผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมแีละแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณแลว้นํา

ผลการสอบมาตรวจใหค้ะแนน 

 3.  ดาํเนินการทดลองโดยผูว้จิยัดาํเนินการสอนเอง โดยใชเ้น้ือหาเดยีวกนัทัง้กลุม่ทดลอ ง 

ที ่1 และกลุ่มทดลองที ่ 2 โดยใชร้ะยะเวลาในการทดลองเท่ากนั คอืใชเ้วลาในการทดลองกลุม่ละ            

20 คาบๆ ละ 50 นาท ีดงัน้ี   

  3.1 กลุ่มทดลองที ่1 ไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ 

  3.2 กลุ่มทดลองที ่2 ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ 

 4.  เมือ่สิน้สดุการสอนตามกาํหนด ทาํการทดสอบหลงัเรยีนทัง้กลุม่ทดลองที ่ 1 และกลุ่ม

ทดลองที ่2 โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคม ีและแบบทดสอบวดัความสามารถ

ดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณชุดเดมิ 

 5.  ทาํการตรวจใหค้ะแนนการทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมี  และ

แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ทัง้กลุ่มทดลองที ่ 1 และกลุ่มทดลอง           

ที ่2 แลว้นําผลคะแนนทีไ่ดม้าวเิคราะห ์โดยวธิกีารทางสถติเิพือ่ทดสอบสมมตฐิานต่อไป 
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การจดักระทาํและการวิเคราะหข้์อมลู 

 1.  วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคะแนนจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมก่ีอน

และหลงัเรยีนของกลุ่มทดลองทัง้ 2 กลุ่ม โดยใชว้ธิกีารทางสถติ ิt – test แบบ Dependent Samples 

 2.  วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคะแนนจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์ างการเรยีนวชิาเคมขีอง

นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ และวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้ 

โดยใช ้t-test Independent Samples ในรปู Difference Score 

 3.  วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคะแนนจากแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการคดิอยา่งมี

วจิารณญาณก่อน และหลงัเรยีนของกลุ่มทดลองทัง้ 2 กลุ่ม โดยใชว้ธิกีารทางสถติ ิ t – test แบบ 

Dependent Samples 

 4.  วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคะแนนจากแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการคดิอยา่งมี

วจิารณญาณของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ และวฏัจกัร

การเรยีนรู ้7 ขัน้ โดยใช ้t-test Independent ในรปู Difference Score 

 

สรปุผลการวิจยั 

 จากการศกึษา ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมแีละความสามารถดา้นการคดิอยา่งมี

วจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลง

แนวความคดิ และการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ สรปุผลการศกึษาไดด้งัน้ี 

 1.  นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยการใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิมผีลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนวชิาเคมหีลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 2.  นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้ มผีลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนวชิาเคมหีลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 3.  นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิกบันกัเรยีนที่

ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมไีมแ่ตกต่างกนั 

 4.  นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิมคีวามสามารถ

ดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 5.  นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ มคีวามสามารถดา้นการ

คดิอยา่งมวีจิารณญาณหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 6.  นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิกบันกัเรยีนที่

ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้ มคีวามสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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อภิปรายผลการวิจยั 

 จากการศกึษา ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมแีละความสามารถดา้นการคดิอยา่งมี

วจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลง

แนวความคดิ และการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ อภปิรายผลการศกึษาไดด้งัน้ี 

 1. การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีก่อน เรียนและหลงัเรียนของนักเรียน

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รบัการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้การเปล่ียนแปลงแนวความคิด  

 จากการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมก่ีอน เรยีนและหลงัเรยีนของนกัเรยีน

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวควา มคดิ พบวา่ 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมีหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่

เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่1 จากผลการวจิยัดงักลา่วสรปุได ้ดงัน้ี 

 การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดินัน้ เป็น การจดัการเรยีนรูเ้พือ่

เปลีย่นแปลงแนวความคดิตามรปูแบบของฮวิสนัและฮวิสนั (มณกีานต ์หนิสอ . 2549: 17-18; อา้งองิ

จาก Hewson; & Hewson. 2003. Journal of Research Teaching. pp. 35-43) ซึง่ยทุธศาสตรก์าร

จดัการเรยีนรูป้ระกอบดว้ย 4 ขัน้ คอื 1. การบรูณาการ  เพือ่บรูณาการการรบัรู้ แนวคดิใหมก่บัการ

รบัรู้แนวคดิทีม่อียูเ่ดมิหรอืบรูณาการการรบัรู้ แนวคดิต่างๆ ทีม่อียูเ่ดมิเขา้ดว้ยกนั  ยทุธศาสตรน้ี์เป็น

ยทุธศาสตรท์ีใ่ชก้นัมากในการสอนวทิยาศาสตรป์จัจบุนั โดยการใชค้าํถามเพือ่สาํรวจแนวความคดิที่

มอียูเ่ดมิของนกัเรยีน  2. การแยกความแตกต่าง  เพื่อใหแ้ยกการ รบัรูแ้นวคดิ ทีม่อียูก่บัการรบัรู้

แนวคดิอื่นทีใ่กลเ้คยีงกนัแต่มคีวามชดัเจนกว่า  นกัเรยีนจาํเป็นตอ้งเหน็ว่าสิง่ทีม่เีหตุผลน่าเชื่อถอืใน

สถานการณ์หน่ึง อาจไมน่่าเชือ่ถอือกีต่อไปในสถานการณ์อื่น โดยใหน้กัเรยีนศกึษาหาความรูจ้ากใบ

ความรู ้หรอืทดลองในกจิกรรมการทดลอง  3. การแลกเปลีย่น  เพื่อแลกเปลีย่นการรบัรู้ แนวคดิทีม่ ี

อยู่เดมิกบัแนวคดิใหม่ เพราะการรบัรู้แนวคดินัน้ขดัแยง้กนั  ทาํใหน้กัเรยีนเกดิความไมพ่อใจในการ

รบัรูแ้นวคดิทีม่อียูเ่ดมิขณะเดยีวกนัแสดงใหเ้หน็ว่าการรบัรูแ้นวคดิใหมส่ามารถอธบิายและทาํนายได้

มากกว่าแนวคดิเดมิ ซึง่จดัการเรยีนรูโ้ดยใหค้รแูละนกัเรยีนรว่มกนัอภปิรายในประเดน็ต่างๆ เพือ่ให้

ไดข้อ้สรปุรว่มกนั และ 4. การเชือ่มประสานการรบัรู้ แนวคดิ เพือ่สรา้งบรบิททีเ่หมาะสม  แนวคดิเชงิ

นามธรรมทีส่าํคญัสามารถเชือ่มโยงกบัประสบการณ์สามญัทีม่คีวามหมาย  การตัง้คาํถามจะตอ้งตอบ

โดยใชแ้นวคดิเชงินามธรรมทีเ่พิง่เรยีน ช่วยสรา้งสิง่แวดลอ้มทีท่าํใหม้องเหน็ว่า แนวคดิใหมเ่หล่าน้ี มี

เหตุผลน่าเชื่อถอืได้  และมปีระโยชน์เป็นทีน่่าพอใจ  จดัการเรยีนรูโ้ดยใหน้กัเรยีนทาํแบบฝึกหดั ทาํ

แบบทดสอบ และตอบคาํถามในประเดน็ปญัหาต่างๆ  

 การจดัการเรยีนรูด้งักลา่ว เชือ่วา่การเรยีนรูเ้ป็นปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งประสบการณ์ใหมก่บั

แนวความคดิเดมิ ทาํหน้าทีเ่ป็นกรอบสาํหรบัทาํใหเ้กดิความเขา้ใจและการแปลความหมายของ

ขอ้มลูทีไ่ดม้าจากประสบการณ์ นอกจากน้ีการมแีนวความคดิเดมิเป็นสิง่ทีย่ากต่อการแกไ้ข  

(Pintrich, Marx and Boyle. 1993: 170) ในกระบวนการเรยีนรู ้ถา้นกัเรยีนมคีวามรูก่้อนแลว้ จะงา่ย

ต่อการนําความรูท้ีเ่รยีนมาไปเชื่อมโยงกบัแนวความคดิเดมิได ้แต่ถา้นกัเรยีนมคีวามรูเ้กีย่วกบัเรื่ อง
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นัน้อยูแ่ลว้แต่ ยงัไมถู่กตอ้ง ทาํให้ยากต่อการแกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลง (Pintrich, Marx; & Boyle. 

1993: 171) ถา้แนวความคดิทัง้สองบรูณาการกนัได ้การเรยีนรูจ้ะดาํเนินไปอยา่งราบรืน่ แต่ถ้ า

บรูณาการกนัไมไ่ด ้ตอ้งมกีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงแนวความคดิเดมิทีม่อียูจ่งึจะทาํใหเ้กดิการเรยีนรู้

ได ้(Hewson; & Hewson. 1984: 6) ดงันัน้ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน สามารถวดัไดจ้าก

พฤตกิรรมใน 4 ดา้น คอื ความรูค้วามจาํ ความเขา้ใจ การนําไปใช ้และทกัษะกระบวนก ารทาง

วทิยาศาสตร ์ซึง่การเปลีย่นแปลงแนวความคดิเป็นสว่นทีช่่วยสรา้งพฤตกิรรมดา้นความรูค้วามจาํ

และความเขา้ใจ การเปลีย่นแปลงแนวความคดิ จงึเป็นสว่นหน่ึงของผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เมือ่

นกัเรยีนเกดิการ เปลีย่นแปลงแนวความคดิทีค่ลาดเคลื่อนแลว้ ยอ่ม ส่งผลใหน้กัเรยีนมี ผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนดขีึน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มณกีานต ์หนิสอ   (2549: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาความ

เขา้ใจมโนมตวิทิยาศาสตร ์เรือ่งระบบการไหลเวยีนโลหติในรา่งกายมนุษยข์องนกัศกึษาระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู โดยใชย้ทุธศาสตรก์ารสอนเพือ่เปลีย่นมโนมต ิของ ฮวิสนัและฮวิสนั 

(Hewson; & Hewson. 2003) ในรายวชิาวทิยาศาสตร ์ 4 เรือ่งระบบการไหลเวยีนโลหติในรา่งกาย

มนุษย ์ผลการวจิยัพบว่า คะแนนความเขา้ใจมโนมตวิทิยาศาสตร ์เรือ่ง ระบบการไหลเวยีนโลหติใน

รา่งกายมนุษย ์เฉลีย่ก่อนและหลงัการใชร้ปูแบบการเรยีนรูเ้พือ่เปลีย่นมโนมต ิ (Conceptual 

change) มคีวามแตกต่างกนั โ ดยทีค่ะแนนเฉลีย่หลงัการใช้ รปูแบบการเรยีนรูเ้พือ่เปลีย่นมโนมตสิงู

กวา่คะแนนเฉลีย่ก่อนการใชร้ปูแบบการเรยีนรูเ้พือ่เปลีย่นมโนมต ิ (17 .67% และ 52 .33% 

ตามลาํดบั) และฮวิสนัและฮวิสนั (Hewson; & Hewson. 2003) ไดศ้กึษาผลการสอนโดยใชค้วามรูท้ี่

มมีาก่อนของนกัเรยีนและยทุธศาสตรก์ารเปลีย่นมโนมตต่ิอการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เพือ่ศกึษาวา่การ

สอนโดยใชค้วามรูท้ีม่มีาก่อนของนกัเรยีนและยทุธศาสตรก์ารเปลีย่นมโนมตเิมือ่ใชค้วามรูท้ีม่มีาก่อน

ของนกัเรยีน นกัเรยีนจะเกดิการเรยีนรู ้และ เกดิการเปลีย่นมโนมตไิดอ้ยา่งไร  จากการศกึษา พบวา่ 

คะแนนสอบก่อนทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ไมแ่ตกต่างกนั แต่คะแนนสอบหลงัการ

ทดลองของกลุ่มทดลองดกีว่ากลุ่มควบคุมอนัเน่ืองมาจากผลการสอนทัง้ 3 มโนมต ิคอื เรือ่ง ความ

หนาแน่น มวล และปรมิาตร ในทางกลบักนักลุ่มทดลอ งมคีะแนนของมโนมตทิีค่ลาดเคลื่อนน้อยกว่า

กลุม่ควบคมุ ซึง่เป็นผลมาจากการสอน ผลการวจิยัน้ีแสดงวา่ยทุธศาสตรก์ารสอนทีใ่ชก้บักลุม่

ทดลองมผีลทาํใหน้กัเรยีนไดร้บัรูม้โนมตเิชงิวทิยาศาสตรม์ากขึน้ และมกีารละทิง้การรบัรูม้โนมตทิี่

คลาดเคลื่อน เรือ่ง ความหนาแน่น มวล และปรมิาตร มากกว่ากลุ่มควบคุม 

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว จงึ เป็นการสนบัสนุนขอ้คน้พบทีว่า่ นกั เรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรู้

โดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมหีลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน  
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 2. การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียน

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รบัการจดัการเรียนรูแ้บบวฏัจกัรการเรียนรู ้7 ขัน้ 

 จากการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมก่ีอนเรยีนและหลงัเรยีนของนกัเรยีน

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้ พบวา่ ผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนวชิาเคมหีลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่เป็นไปตาม

สมมตฐิานขอ้ที ่2 จากผลการวจิยัดงักลา่วสรปุได ้ดงัน้ี 

 การจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ เป็นการจดัการเรยีนรู้ทีเ่น้นกระบวนการคดิ

ทีต่่อเน่ืองกนั แบ่งเป็น 7 ขัน้ คอื 1. ขัน้ตรวจสอบความรูเ้ดมิ ในขัน้น้ีเป็นขัน้ทีค่รู ตัง้คาํถามเพือ่

กระตุน้ให้ นกัเรยีนได้แสดงความรูเ้ดมิออกมา เพื่อครู ไดรู้ว้า่ นกัเรยีนแต่ละคนมพีืน้ฐานความรู้ เดมิ

เท่าไหร ่ ไดว้างแผนการ จดัการเรยีนรู้ ไดถู้กตอ้งและครไูดรู้ว้่าควร เรยีนเน้ือหาใดก่อนทีจ่ะเรยีนใน

เน้ือหานัน้ๆ  2. ขัน้เรา้ความสนใจ เป็นการนําเขา้สูบ่ทเรยีนหรอืเรือ่งทีส่นใจซึง่อาจเกดิขึน้เองจาก

ความสงสยั หรอือาจเริม่จากความสนใจของตวันกัเรยีนเองหรอืเกดิจากการอภปิรายภายในกลุ่ ม 

เรือ่งทีน่่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ทีก่าํลงัเกดิขึน้อยูใ่นช่วงเวลานัน้ หรอืเป็นเรือ่งทีเ่ชือ่มโยงกบั

ความรูเ้ดมิที่ นกัเรยีนเพิง่เรยีนรูม้าแลว้ ครเูป็นคนกระตุน้ใหน้กั เรยีนสรา้งคาํถามกาํหนดประเดน็ที่

ศกึษาในกรณทีีย่งัไมม่ปีระเดน็ใดน่าสนใจ ครอูาจใหศ้กึษาจากสือ่ต่ างๆ หรอืเป็นผูก้ระตุน้ดว้ยการ

เสนอประเดน็ขึน้ก่อน แต่ไมค่วรบงัคบัใหน้กัเรยีนยอมรบัประเดน็หรอืคาํถามทีค่รกูาํลงัสนใจเป็น

เรือ่งทีจ่ะใชศ้กึษา  3. ขัน้สาํรวจและคน้หา  ในขัน้น้ีจะต่อเน่ืองจากขัน้เรา้ความสนใจ ซึง่เมือ่นกัเรยีน

ทาํความเขา้ใจในประเดน็หรอืคาํถามทีส่นใจจะศึ กษาอยา่งถ่องแทแ้ลว้ กม็กีารวางแผนกาํหนดแนว

ทางการสาํรวจตรวจสอบ ตัง้สมมตฐิาน กาํหนดทางเลอืกทีเ่ป็นไปได ้ลงมอืปฏบิตัเิพือ่เกบ็รวบรวม

ขอ้มลู ขอ้สนเทศ หรอืปรากฏการณ์ต่างๆ เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูอยา่งเพยีงพอทีจ่ะใชใ้นขัน้ต่อไป     

4. ขัน้อธบิาย ในขัน้น้ีเมือ่นกัเรยี นไดข้อ้มลูมาอยา่งเพยีงพอจากการสาํรวจตรวจสอบแลว้ จงึนํา

ขอ้มลู ขอ้สนเทศทีไ่ดม้าวเิคราะห ์แปลผล สรปุผล และนําเสนอผลทีไ่ดใ้นรปูต่างๆ การคน้พบในขัน้

น้ีอาจเป็นไปไดห้ลายทาง แต่ผลทีไ่ดจ้ะอยูใ่นรปูใดกส็ามารถสรา้งความรูแ้ละช่วยใหเ้กดิการเรยีนรู้

ได ้ 5. ขัน้ขยายความคดิ เป็นการนําความรูท้ีส่รา้งขึน้ไปเชือ่มโยงกบัความรูเ้ดมิ หรอืแนวความคดิที่

ไดค้น้ควา้เพิม่เตมิ หรอืนําแบบจาํลอง หรอืขอ้สรปุทีไ่ด้ นําไปใชอ้ธบิายสถานการณ์ หรอืเหตุการณ์

อื่นๆ ถา้ใชอ้ธบิายเรือ่งต่างๆ ไดม้าก กแ็สดงวา่ ขอ้จาํกดัน้อย ซึง่กจ็ะช่วยใหเ้ชื่อมโยงกบัเรือ่งราว

ต่างๆ และทาํใหเ้กดิความรูก้วา้งขวางขึน้  6. ขัน้ประเมนิผล ในขัน้น้ีเป็นการประเมนิการเรยีนรูด้ว้ย

กระบวนการต่างๆ วา่นกัเรยีนมคีวามรูอ้ะไรบา้ง อยา่งไร และมากน้อยเพยีงใด จากขัน้น้ีจะนําไปสู่

การนําความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นเรือ่งอื่นๆ และ 7. ขัน้นําความรูไ้ปใช ้ ในขัน้น้ีเป็นขัน้ทีค่รจูะตอ้งมกีาร

จดัเตรยีมโอกาสใหน้กัเรยีนเพื่อใหน้กัเรยีนไดนํ้าสิง่ทีไ่ดเ้รยีนมาไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์ใน

ชวีติประจาํวนั ครจูะเป็นผูก้ระตุน้ใหน้กัเรยีนสามารถนําความรูท้ีไ่ดร้บัไปสรา้งเป็นความรูใ้หม ่

เรยีกว่า “การถ่ายโอนความรู”้ 
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 การจดัการเรยีนรูด้งักลา่ว จงึเป็นการจดัการเรยีนรู้ทีเ่น้นพฒันาการทางสตปิญัญาของนกัเรยีน

ตามทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของ เพยีเจต์ นกัเรยีนมโีอกาสไดส้รา้งความรูแ้บบกระบวนการ 

(Procedural Knowledge) ซึง่เกดิจากการใชท้กัษะในการสรา้งและทดสอบแนวความคดิ (Lawson. 

2001: 166) ทาํใหน้กัเรยีนมศีกัยภาพดา้นสตปิญัญา  (Intellectual Potential) และมคีวามสามารถใน

การแกป้ญัหาเพิม่มากขึน้ จงึสง่ผลต่อการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไดเ้ป็นอยา่งด ีซึง่สอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ เสาวรสธ ์พลโคตร  (2550: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาการเปรยีบเทยีบทกัษะกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตร ์ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและเจตคตเิชงิวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา  

ปีที ่6 ทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้และรปูแบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 5 ขัน้ ทีก่ําหนดและ

หมนุเวยีนหน้าทีข่องสมาชกิ  ผลการวจิยัพบวา่นกัเรยีนทีเ่รยีน ดว้ยรปูแบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้ 

และนกัเรยีนทีเ่รยีน ดว้ยรปูแบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 5 ขัน้ มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนอยูใ่นระดบัสงู 

และนกัเรยีนทีเ่รยีน ดว้ยรปูแบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้ มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกวา่นกัเรยีนที่

เรยีนดว้ยรปูแบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้5 ขัน้ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ รจุาภา ประถมวงษ ์

(2551: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาการเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ทกัษะกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐาน และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรือ่ง 

สารในชวีติประจาํวนั ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 ทีเ่รยีนดว้ยการจดัการเรยีนรู้ แบบวฏัจกัร

การเรยีนรู ้5 ขัน้ กบัการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรยีนทีเ่รยีน

แบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้5 ขัน้ และนกัเรยีนทีเ่รยีนแบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ มคีะแนนความสามารถ

ในการคดิวเิคราะห ์คะแนนทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐา น และคะแนนผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนหลงัเรยีนเพิม่ขึน้จากก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 การจดัการเรยีนรู้

แบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ เป็นการจดัการเรยีน รูท้ีม่ขี ัน้ตอนทีช่ดัเจน มกีระบวนการทีห่ลากหลาย  

เน้นผูเ้รยีน เป็นสาํคญัทาํ ใหน้กั เรยีนไดค้น้พ บความรูด้ว้ยตนเอง จงึส่งผลใหน้กั เรยีนมผีลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนดขีึน้ 

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว จงึเ ป็นการสนบัสนุนขอ้คน้พบทีว่า่ นกั เรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรู้

แบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมหีลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน  

 

 3. การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 

ระหว่างกลุ่มท่ีได้รบัการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้การเปล่ียนแปลงแนวความคิด และการจดัการ

เรียนรูแ้บบวฏัจกัรการเรียนรู ้7 ขัน้ 

 จากการ เปรยีบเทยีบ ผลสมัฤทธิ ์ทางการเรยีนวชิาเคมขีองนกัเรยีนชัน้มธัยม ศกึษาปีที ่ 6 

ระหวา่งกลุม่ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ และการจดัการเรยีนรู้

แบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้ พบว่า ผลสมัฤทธิ ์ ทางการเรยีนวชิาเคมขีองนกัเรยีน ทัง้สองกลุ่มไม่

แตกต่างกนั ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่5 จากผลการวจิยัดงักล่าวสรปุได ้ดงัน้ี 
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 จากผลการวจิยัพบวา่วธิกีารจดัการเรยีนรูท้ ัง้สองวธิสีามารถเพิม่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

วชิาเคมขีองนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ได ้โดยมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมหีลงัเรยีนสงูกว่า

ก่อนเรยีน แต่ผลสมัฤทธิ ์ ทางการเรยีนวชิาเคมขีองนกัเรยีน ทัง้สองกลุ่มไมแ่ตกต่างกนั ซึง่เหตุผล

ประการแรก เน่ืองจาก การจดัการเรยีนรูท้ ัง้สองวธิน้ีี เป็นการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั

เหมอืนกนั โดยการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดินัน้ เน้นไปทีก่ารจดัการเรยีนรู้

เพือ่เปลีย่นแปลงแนวความคดิทีผ่ดิพ ลาดหรอืแนวความคดิคลาดเคลือ่นของนกัเรยีน ซึง่เป็น ความ

เขา้ใจทีข่ดัแยง้กบัหลกัการทางวทิยาศาสตรซ์ึง่เป็นผลมาจากก ารสงัเกตหรอืประสบการณ์เดมิของ

นกั เรยีนทีไ่มส่มบรูณ์  ทาํใหก้ารตคีวามหรอืใหค้วามหมายกบัประสบการณ์ใหมเ่บีย่งเบนไป        

(มณกีานต ์ หนิสอ . 2549: 13) โดยผ่านยทุธศาสตรก์ารจดัการเรยีนรูต้าม รปูแบบของฮวิสนัและ    

ฮวิสนั 4 ขัน้ คอื การบรูณาการ  การแยกความแตกต่าง  การแลกเปลีย่น  และการเชือ่มประสานการ

รบัรูแ้นวคดิ สว่นการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้ เป็นการจดัการเรยีนรูท้ี่ เน้นการถ่าย

โอนการเรยีนรู ้ และใหค้วามสาํคั ญกบัการตรวจสอบความรูเ้ดมิของ นกัเรยีน  ซึง่เป็นสิง่ทีค่รไูมค่วร

ละเลย หรอืละทิง้ เน่ืองจาก การตรวจสอบพืน้ความรูเ้ดมิของ นกัเรยีนทาํใหค้รไูดค้น้พบวา่นกัเรยีน

จะตอ้งเรยีนรู้ อะไรก่อน การเรยีนในเน้ือหานัน้ๆ นกัเรยีน สรา้งความรูจ้ากพืน้ความรูเ้ดมิ ทีม่ ีทาํให้

นกัเรยีน เกดิการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมาย  และไมเ่กดิแนวความคดิทีผ่ดิพลาด  การละเลยหรอื

เพกิเฉยในขัน้น้ี ทาํใหย้ากแก่การพฒันาแนวความคดิของนกัเรยีน ซึง่ไมเ่ป็นไปตามจดุมุง่หมายทีค่รู

วางไว ้นอกจากน้ี  ยงัเน้นใหน้กัเรยีนสามารถนําความรูท้ีไ่ดร้บัไปประยกุต์ ใช้ใหเ้กิดประโยชน์ใน

ชวีติประจาํวนัได ้ (Bransford, Brown; & Cocking. 2000: 64) ดงันัน้ การจดัการเรยีนรูท้ ัง้สองวธิน้ีี

จงึเป็นการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ใหน้กัเรยีนไดฝึ้กคดิ ฝึกปฏบิตัดิว้ยตนเอง เปิด

โอกาสใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรู้  จนกระทัง่สามารถสรปุเป็นองค์ ความรูไ้ดด้ว้ยตนเองอยา่งเป็น

กระบวนการ โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ 

 ประการทีส่อง การจดัการเรยีนรูท้ ัง้สองวธิน้ีีผูว้จิยัเป็นผูท้าํการทดลองโดยการจดัการ

เรยีนรูด้ว้ยตนเองทัง้สองกลุ่ม ดงันัน้ ขณะทีม่กีารจดัการเรยีนรู้ ในเน้ือหาสว่นทีม่คีวามสาํคญั  ผูว้จิยั

มกีารเน้นยํา้ในเน้ือหาในสว่นนัน้ ใหก้บัผูเ้รยีนทัง้สองกลุ่มเหมอืนกนั และใบความรูห้รอืเอกสารทีใ่ช้

ประกอบการจดัการเรยีนรูก้เ็ป็นเอกสารชุดเดยีวกนั จงึอาจส่งผลใหน้กัเรยีนทัง้สองกลุ่มมผีลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนไมแ่ตกต่างกนั 

  ดว้ยเหตุผลดงักล่าว จงึเป็นการสนบัสนุนขอ้คน้พบทีว่า่ นกัเรยีนที่ ไดร้บัการจดัการ

เรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิกบันกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการ

เรยีนรู ้7 ขัน้ มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมไีมแ่ตกต่างกนั  
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 4. การศึกษาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลงัเรียน

ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รบัการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้การเปล่ียนแปลง

แนวความคิด  

 จากการเปรยีบเทยีบความสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณก่อนเรยีนและหลงัเรยีน

ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ 

พบวา่ ความสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่3 จากผลการวจิยัดงักลา่วสรปุได ้ดงัน้ี 

 การพฒันาความสามารถดา้นการคดิอ ยา่งมวีจิารณญาณโดยใชก้ารจดัการเรยีนรู้ เพือ่

เปลีย่นแปลงแนวความคดิตามรปูแบบของฮวิสนัและฮวิสนั (มณกีานต ์หนิสอ. 2549: 17-18; อา้งองิจาก 

Hewson; & Hewson. 2003. Journal of Research Teaching. pp. 35-43) ซึง่รปูแบบการจดัการ

เรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิน้ี มเีงือ่นไข 3 ประการ ก่อนทีแ่นวความคดิใหมจ่ะเป็นที่

พอใจก่อนบรูณาการเขา้กบัความรูเ้ดมิ คอื แนวความคดิใหมน่กัเรยีนเขา้ใจไดง้า่ย แนวความคดิใหม่

มเีหตุผลน่าเชื่อถอื และแนวความคดิ ใหมม่ปีระโยชน์ต่อ นกัเรยีน การจดัการเรยีนรู้ โดยรปูแบบ

ดงักล่าวจงึเน้นใหน้กัเรยีนไดฝึ้กการคดิพจิารณา ไตรต่รอง ขอ้มลู เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่

ปรากฏอยา่งรอบคอบ จากขอ้มลูและประสบการณ์ทีเ่คยไดร้บัมา ซึง่การวดัความสามารถดา้นการ

คดิอยา่งมวีจิารณญาณนัน้ วดัไดจ้ากการตอบแบบสอบถามความสามารถ ดา้นการคดิอยา่งมี

วจิารณญาณทีส่รา้งขึน้ตาม แนวคดิของวตัสนัและเกลเซอร ์ (Watson; & Glaser. 1964: 10) มี

องคป์ระกอบ 5 ดา้น คอื 1. ความสามารถในการอา้งองิ เป็นความสามารถในการแสดงความคดิเหน็

ต่อเรือ่งราวตามขอ้มลูทีป่รากฏในขอ้ความหรอืสถานการณ์ทีไ่ดก้าํหนดไว ้ซึง่ความคดิเหน็นัน้อาจจะ

เป็นจรงิหรอืบอกไดว้่าไมเ่ป็นจรงิในกรณทีีข่อ้มลูยงัไมเ่พยีงพอ  2. การยอมรบัขอ้ตกลงเบือ้งตน้  เป็น

ความสามารถในการพจิารณาขอ้ความทีส่มมตขิึน้ หรอืคาดการณ์ไวล้ว่งหน้า เพือ่รบัรูห้รอืตระหนกั

ถงึขอ้ตกลงเบือ้งตน้ 3. การอนุมาน เป็นความสามารถในการคดิ พจิารณาขอ้ความเกีย่วกบัเหตุและ

ผลของขอ้ความหลกั 2 ขอ้ความทีม่อียูก่่อน โดยคาํนึงถงึขอ้เทจ็จรงิทีเ่ป็นสาเหตุและอาศยั

ความสมัพนัธร์ะหวา่งสาเหตุทัง้หมด เพือ่สรปุเป็นผลสาํหรบัขอ้ความนั ้ น 4. การแปลความ  เป็น

ความสามารถในการคดิพจิารณาขอ้ความยอ่ยวา่เป็นความจรงิตา มขอ้ความทีก่ําหนดไวห้รอืไม ่โดย

พจิารณาจากขอ้มลูหรอืเหตุผลทีก่ําหนดใหอ้ยา่งมเีหตุผลเพยีงพอ  และ 5. การประเมนิขอ้โตแ้ยง้ 

เป็นความสามารถในการตคีณุคา่ การประเมนิคาํตอบ การประเมนิขอ้สรปุของขอ้ความและการ

ตดัสนิความถกูตอ้งของขอ้ความทีก่าํหนดให ้เพือ่พจิารณาความสอดคลอ้ง ดว้ยเหตุและผล ซึง่

เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัสถานการณ์ทีก่าํหนด  

 ดงันัน้ การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิจงึเป็นการกระตุน้ใหน้กั เรยีน

ไดพ้ฒันาการเรยีนรู้  ได้ฝึกคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  โดยการตรวจสอบความรู ้ความคดิ ความเขา้ใจ

เดมิทีม่อียู ่ ถา้พบว่าไมถู่กตอ้งกต็อ้งปรบัเปลีย่นยอมรบัแนวความคดิใหมเ่ขา้ไปแทนทีแ่นวความคดิ

เดมิทีผ่ดิพลาด (Posner; et al. 1982: 214) การเปลีย่นแปลงแนวความคดิไดร้บัอทิธพิลมาจาก
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ความคดิการพฒันาการทางสตปิญัญาของ  Piaget เรือ่งปจัจยัทีม่ผีลต่อการพฒันาทางสตปิญัญา 

เช่น ประสบการณ์สว่นบุคคลซึง่เชือ่วา่นกัเรยีนลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเองในการเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ ทาํให้

เกดิเป็นแนวความคดิของตนเอง (Stoffett; & Stoddart. 1994: 33) กระบวนการเหลา่น้ีเป็นการฝึก

กระบวนการคดิขัน้สงู จงึสามารถสง่เสรมิความสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีน

ใหส้งูขึน้ได ้ 

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว  จงึเป็นการสนบัสนุนขอ้คน้พบทีว่า่ นกั เรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรู้

โดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ มคีวามสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณหลงัเรยีนสงู

กวา่ก่อนเรยีน 

 

 5. การศึกษาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลงัเรียน

ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รบัการจดัการเรียนรูแ้บบวฏัจกัรการเรียนรู ้7 ขัน้ 

 จากการเปรยีบเทยีบความสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณก่อนเรยีนและหลงัเรยีน

ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้ พบวา่ 

ความสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั .01 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่4 จากผลการวจิยัดงักลา่วสรปุได ้ดงัน้ี 

 การจดัการเรยีนรู้ แบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้ เป็นการจดัการเรยีนรู้ ทีต่อบสนองความ

ตอ้งการของนกัเรยีน โดยนกัเรยีนคน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเองโดยใชว้ธิกีารสบืเสาะหาความรูท้าง

วทิยาศาสตร ์และเป็นกระบวนการทีเ่กดิขึน้อยา่งต่อเน่ืองไปเรือ่ยๆ แบบวฏัจกัร นอกจากน้ีในแต่ละ

ขัน้ของการเรยีนรูแ้บบเป็นวฏัจกัรการเรยีนรูน้กัเรยีนยงัไดใ้ชส้ตปิญัญาตามทฤษฎพีหปุญัญาไป

พรอ้มๆ กนั ทาํให้ สตปิญัญาดา้นต่างๆ ทาํงานรว่มกนั ส่งผลให้นกัเรยีนสามารถพฒันาไดท้ัง้ทกัษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ขัน้พืน้ฐาน ซึง่เป็นทกัษะทางสตปิญัญา (Tamir. 1983: 659) และ

ความคดิระดบัสงู เช่น ความคดิดา้นวจิารณญาณ ไดอ้ยา่งเหมาะสม ภพ  เลาหไพบลูย ์ (2542) ได้

กลา่วถงึ การสอนแบบสบืเสาะหาความรูไ้ว ้สรปุไดว้า่  เป็นการสอนทีเ่น้นกระบวนการแสวงหา

ความรูท้ีจ่ะช่วย ใหน้กัเรยีนไดค้น้พบความจรงิต่าง ๆ ดว้ยตนเอง ใหน้กัเรยีนมปีระสบการณ์ตรงใน

การเรยีนรูเ้น้ือหาวชิา นอกจากน้ี การจดักระบวนการเรยีนการสอนทีส่ง่เสรมิการคดิอยา่งมี

วจิารณญาณถอืไดว้า่เป็นการฝึกใหน้กัเรยีนไดค้ดิคน้ควา้ หาความรู ้และคาํตอบโดยใชก้ระบวนการ

คดิ ทัง้น้ีกระบวนการการคดิอยา่งมวีจิารณญาณเป็นกระบวนการพฒันา ความคดิขัน้สงูของนกัเรยีน 

และการพฒันาความคดินัน้จะตอ้งอาศยัความสามารถทางสตปิญัญา การรบัรู ้และประสบการณ์  การ

จดัการเรยีนรู้ แบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้ จงึสามารถพฒันาความสามารถดา้นการคดิอยา่งมี

วจิารณญาณของนกัเรยีนได ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สภุาพร วงเวยี ง  (2549: บทคดัยอ่) ได้

ศกึษาการเปรยีบเทยีบผลการเรยีนวทิยาศาสตรแ์บบวั ฏจกัรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้ ทีก่าํหนด และ

หมนุเวยีนหน้าทีข่องสมาชกิกบัการสอนสบืเสาะแบบ สสวท . ทีม่ต่ีอทกัษะกระบวนการทางวทิยา

ศาตรข์ ัน้พืน้ฐานและการคดิเชงิวพิากษว์จิารณ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  2 ผลการวจิยัพบวา่ 
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นกัเรยีนทีเ่รยีนแบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้ ทีก่าํหนดและหมนุเวยีนหน้าทีข่องสมาชกิ มคีะแนน

เฉลีย่ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานและความคดิวพิากษว์จิารณ์หลงัเรยีนโดยรวม

และเป็นรายดา้นทุกดา้นมากกวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนสบืเสาะแบบ สสวท . อย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบั .05  

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  รตันภรณ์  ศรปีระโชต ิ (2549: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาผลของการเรยีนเรือ่ง

สมดลุเคมโีดยใชว้ฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ ทีม่ต่ีอการคดิวพิากษว์จิารณ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี

ที ่5 ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรยีนโดยสว่นรวม นกัเ รยีนชายและนกัเรยีนหญงิทีเ่รยีนแบบวฏัจกัรการ

เรยีนรู ้7 ขัน้ มกีารคดิวพิากษว์จิารณ์หลงัเรยีนโดยรวมและเป็นรายดา้นเพิม่ขึน้จากก่อนเรยีนอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริกุิล พลบรูณ์  (2550: บทคดัยอ่) ได้

ศกึษาการเปรยีบเทยีบผลการเรยีนแบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้ โดยใชเ้ทคนิคการรูค้ดิและแบบ    

วฏัจกัรการเรยีนรู ้5 ขัน้ ทีม่ต่ีอแนวความคดิเลอืกเกีย่วกบัมโนมตชิวีวทิยา เรือ่ง เซลล ์การแบ่งเซลล ์

และการเคลือ่นทีข่องสารผา่นเซลล ์และการคดิวพิากษว์จิารณ์ ของนกัเรยีนระดบัชั ้ นมธัยมศกึษาปีที ่

4 ทีม่เีพศต่างกนั  ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรยีนโดยส่วนรวม นกัเรยีนชาย และนกัเรยีนหญงิทีเ่รยีน

แบบวฏัจกัรการเรยีนรู้  7 ขัน้ โดยใชเ้ทคนิคการรูค้ดิ และนกัเรยีนโดยสว่นรวม นกัเรยีนชาย และ

นกัเรยีนหญงิทีเ่รยีนแบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 5 ขัน้ มกีารคดิวพิาก ษว์จิารณ์โดยรวมและเป็นรายดา้น

ทุกดา้นเพิม่ขึน้จากก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว จงึเป็นการสนั บสนุนขอ้คน้พบทีว่า่ นกั เรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรู้

แบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้ มคีวามสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณหลงัเรยีน สงูกว่าก่อน

เรยีน 

 

 6. การศึกษา ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชัน้

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างกลุ่มท่ีได้รบัการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้การเปล่ียนแปลง

แนวความคิด และการจดัการเรียนรูแ้บบวฏัจกัรการเรียนรู ้7 ขัน้ 

 จากการ เปรยีบเทยีบความสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่ 6 ระหวา่งกลุม่ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ และ

การจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้ พบวา่ ความสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ

ของนกัเรยีนทัง้ส องกลุม่มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่เป็นไปตาม

สมมตฐิานขอ้ที ่6 จากผลการวจิยัดงักลา่วสรปุได ้ดงัน้ี 

 จากผลการวจิยัพบว่าวธิกีารจดัการเรยีนรูท้ ัง้สองวธิสีามารถเพิม่ความสามารถดา้นการคดิ

อยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนไดโ้ดยความสามารถดา้นกา รคดิอยา่งมวีจิารณญาณหลงัเรยีนสงู

กวา่ก่อนเรยีน ซึง่การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิสามารถพฒันา

ความสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัเรยีนไดด้กีวา่การจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการ

เรยีนรู ้7 ขัน้ เน่ืองจากการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิเป็นการจดัการเรยีนรูท้ี่

เน้นผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง ใหผู้เ้รยีนไดส้รา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง โดยพฒันาการจากทฤษฎี

ของเพยีเจต ์ทีเ่ชื่อว่า นกัเรยีนเป็นผูล้งมอืกระทาํหรอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง ในการเรยีนรูส้ ิง่ ต่างๆ ทาํให้
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เกดิแนวความคดิของตนเอง (Stofflett; & Stoddart. 1994: 33) นกัเรยีนไดฝึ้กปฏบิตักิารในการถ่ายโอน

ความรู ้(Thorndike. 1923: 165-167) ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎกีลุ่มสรา้งสรรคค์วามรู ้(Constructivism) 

(Wheatley. 1991: 9-21) ทีว่า่ผูเ้รยีนเป็นผูส้รา้งความรู-้ แนวความคดิ ใหมใ่ห้เกดิขึน้ โดยใชค้วามรู้

เดมิทีม่อียูก่่อนแลว้เสมอ (Hewson; & Hewson. 1988: 597-598) และตามทฤษฎขีองฮวิสนั และฮวิสนั 

(มณกีานต ์ หนิสอ. 2549: 17-18; อา้งองิจาก  Hewson; & Hewson. 2003. Journal of Research 

Teaching.  pp. 35-43) ไดเ้สนอแนะรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบการเปลีย่นแปลงแนวความคดิ วา่

มเีงือ่นไข 3 ประการ ทีแ่นวความคดิใหมจ่ะเป็นทีพ่อใจก่อนทีจ่ะสามารถบรูณาการเขา้ไปกบัความรูเ้ดมิ 

คอื แนวความคดิใหมผู่เ้รยีนเขา้ใจไดง้า่ย แนวความคดิใหมม่เีหตุผลน่าเชื่อถอื และแนวความคดิใหม่

มปีระโยชน์ต่อผูเ้รยีน  การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้การเปลีย่นแปลงแนวความคดิ  จงึทาํใหน้กัเรยีนมี

แนวความคดิทีถู่กตอ้งมากยิง่ขึน้ จงึสามารถพฒันาความคดิระดบัสงูของนกัเรยีนได้ ส่งผลใหน้กัเรยีนมี

ความสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณสงูกวา่การจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้  

 ถงึแมก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้ จะไมส่ามารถพฒันาความสามารถ

ดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณไดด้เีท่ากบัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ 

แต่กส็ามารถพฒันาความสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณหลงัเรยีนใหส้งูกวา่ก่อนเรยีนได ้

เน่ืองจากเป็นการจดัการเรยีนรูท้ี่ ใหน้กัเรยีนสามารถสรา้งองคค์ วามรูจ้ากพืน้ความรูเ้ดมิและสามารถ

ถ่ายโอนความรูไ้ด ้และเน้นการคน้พบองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง สะทอ้นใหเ้หน็ความสามารถในการคดิ

ตามทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของเพยีเจต ์ (Barman. 1989: 28-31) ในเรือ่งการปรบัขยาย

โครงสรา้งปฏบิตักิารทางสตปิญัญา  การปรบัรือ้โครงสรา้งปฏบิตัิ การทางสตปิญัญา  และจดัระเบยีบ

สิง่เรา้ใหมใ่หเ้ขา้กบัโครงสรา้งปฏบิตักิารทางสตปิญัญา ในระหวา่งการเรยีนขัน้การสาํรวจ ขัน้อธบิาย 

และขัน้ขยายความคดิ (Marek, Eubanks; & Gallagher. 1990: 823; Lawson. 2001: 167)  และ

การจดัการเรยีนรูแ้บบน้ีมกีารเรา้ความสนใจของนกัเรยีนทาํใหน้กัเรยีนเกดิความอยากรูอ้ยากเหน็ 

โดยเฉพาะในขัน้สาํรวจและคน้หา นกัเรยีนไดม้กีารลงมอืปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ ดว้ยตนเอง เช่น ทาํ

การทดลอง ทาํใหน้กัเรยีนไดฝึ้กการใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรใ์นการเรยีนรูแ้ละ คน้พบ

องคค์วามรูใ้หม่ๆ  และเมือ่นกัเรยีนไดม้โีอกาสฝึกฝนทกัษะกระบวนการทุกดา้นอยา่งสมํ่าเสมอ ทาํให้

เกดิการพฒันาทกัษะต่างๆ อยา่งเหมาะสมซึง่สอดคลอ้งกั บกฏการฝึกหดั (Law of Exercise) 

(Thorndike. 1955: 77) ดงันัน้จงึสามารถพฒันาความสามารถใน ดา้นการคดิใหเ้กดิขึน้กบันกัเรยีน 

(Renner; & Marek. 1990: 241-246; ไพทรูย ์สขุศรงีาม . 2545: 1) ได้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

สุมาล ี มลูผาลา (2551: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาการเปรยีบเทยีบผลของการเรยีนแบบวฎัจกัรการเรยีนรู ้

7 ขัน้ โดยใชเ้ทคนิคการรูค้ดิ (Matacognitive Moves) ทีม่ต่ีอการเปลีย่นแปลงแนวความคดิเลอืก

เกีย่วกบัมโนมตชิวีวทิยา : การยอ่ยอาหาร การหมนุเวยีนเลอืดและก๊าซ และการกาํจดัของเสยี และ

การคดิวพิากษว์จิารณ์ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ทีม่ผีลการเรยีนวทิยาศาสตรต่์างกนั  พบวา่

นกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนวทิยาศาสตรส์ู ง ทีเ่รยีนแบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้ โดยใชเ้ทคนิคการรูค้ดิ 

มกีารคดิวพิากษว์จิารณ์หลงัเรยีนโดยรวมและเป็นรายดา้น 4 ดา้น (ยกเวน้ดา้นการนิรนยั ) มากกว่า

นกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนวทิยาศาสตรต์ํ่า อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
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  ดว้ยเหตุผลดงักล่าว จงึเป็นการสนบัสนุนขอ้คน้พบทีว่า่ นกัเรยีนที่ ไดร้บัการจดัการ

เรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิกบันกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการ

เรยีนรู ้7 ขัน้ มคีวามสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณแตกต่างกนั  

 

ข้อเสนอแนะ 

 1.  ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

  1.1 ครกูลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยา ศาสตรค์วรจดัการเรยีนรูใ้หก้บันกั เรยีนโดย

กระบวนกา รทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ใหน้กั เรยีนไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ ทาํการทดลอง มกีารศกึษา

คน้ควา้โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร ์เพือ่หาคาํตอบแลว้สรปุเป็นองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 

  1.2 ครูผูส้อนควรสงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีน และบนัทกึพฤตกิรรมในแบบประเมนิ

ทุกครัง้ เพือ่นําผลของการบนัทกึนัน้มาปรบัปรงุ และพฒันานกัเรยีนเป็นรายบุคคล 

 2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 

  2.1 ควรศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และความสามารถดา้นการคดิอยา่งมี

วจิารณญาณ โดยใชก้ารจดัการเรยีนรูร้ปูแบบหรอืเทคนิคอื่นๆ เช่น การจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื 

  2.2 ควรศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และความสามารถในการคดิดา้นอื่นๆ เช่น 

การคดิวเิคราะห ์การคดิสรา้งสรรค ์โดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ 7 ขัน้ และการ

เปลีย่นแปลงแนวความคดิ 

  2.3 ควรศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนในสาระการเรยีนรูอ้ื่นๆ เช่น 

ภาษาไทย คณติศาสตร ์และภาษาต่างประเทศ เป็นตน้ 
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ภาคผนวก   ก 

รายนามผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
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รายนามผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 

1. นางสาวศริริตัน์  วงศศ์ริ ิ

 กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ โรงเรยีนสนัตริาษฎรว์ทิยาลยั  กรงุเทพมหานคร 

2. นางขวญัตา  ปฏเิวธวทิรู 

 กลุม่สาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร ์ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ รชัดา  

กรงุเทพมหานคร 

3. นางมาลนีิ  อมรศกัดิ ์

 กลุม่สาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร ์ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ รชัดา  

กรงุเทพมหานคร 
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ภาคผนวก   ข 

 -  ค่าดชันีความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้การเปล่ียนแปลงแนวความคิด 

   ตามรปูแบบของฮิวสนัและฮิวสนั 

 -  ค่าดชันีความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรูแ้บบวฏัจกัรการเรียนรู ้7 ขัน้ 

 -  ค่าดชันีความสอดคล้องของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี 

 -  ค่าดชันีความสอดคล้องของแบบทดสอบวดัความสามารถด้านการคิดอย่าง 

   มีวิจารณญาณ 

 -  ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) และค่าความเช่ือมัน่ ของแบบทดสอบวดัผล 

   สมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี 

 -  ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) และค่าความเช่ือมัน่ ของแบบทดสอบวดั 

    ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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ตาราง 11  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลง  

 แนวความคดิตามรปูแบบของฮวิสนัและฮวิสนั 
 
 

แผนท่ี 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

IOC แผนท่ี 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

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

 
 
 

ตาราง 12   ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ 
 
 

แผนท่ี 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

IOC แผนท่ี 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 +1 +1 1.00 7 +1 +1 +1 1.00 
2 +1 0 +1 0.67 8 +1 +1 +1 1.00 
3 0 +1 +1 0.67 9 +1 +1 +1 1.00 
4 +1 +1 +1 1.00 10 +1 +1 +1 1.00 
5 +1 +1 +1 1.00 11 +1 +1 +1 1.00 
6 +1 +1 +1 1.00 12 +1 +1 +1 1.00 
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ตาราง 13   ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคม ี
 
 

แผนท่ี 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

IOC แผนท่ี 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 +1 +1 1.00 24 +1 0 +1 0.67 
2 0 +1 +1 0.67 25 +1 +1 +1 1.00 
3 0 +1 +1 0.67 26 0 +1 +1 0.67 
4 +1 +1 +1 1.00 27 +1 +1 +1 1.00 
5 0 +1 +1 0.67 28 +1 +1 +1 1.00 
6 +1 +1 +1 1.00 29 +1 +1 +1 1.00 
7 +1 +1 +1 1.00 30 +1 +1 +1 1.00 
8 0 +1 +1 0.67 31 +1 +1 +1 1.00 
9 +1 +1 0 0.67 32 +1 +1 0 0.67 
10 +1 +1 +1 1.00 33 +1 +1 +1 1.00 
11 +1 +1 +1 1.00 34 +1 +1 +1 1.00 
12 +1 +1 +1 1.00 35 +1 +1 +1 1.00 
13 +1 0 +1 0.67 36 +1 +1 +1 1.00 
14 +1 +1 +1 1.00 37 +1 +1 +1 1.00 
15 +1 +1 +1 1.00 38 +1 0 +1 0.67 
16 +1 +1 +1 1.00 39 +1 +1 +1 1.00 
17 +1 +1 +1 1.00 40 +1 +1 +1 1.00 
18 +1 +1 +1 1.00 41 +1 +1 +1 1.00 
19 +1 +1 +1 1.00 42 +1 +1 +1 1.00 
20 0 +1 +1 0.67 43 +1 +1 +1 1.00 
21 +1 +1 +1 1.00 44 0 +1 +1 0.67 
22 +1 +1 +1 1.00 45 +1 +1 +1 1.00 
23 0 +1 +1 0.67      
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ตาราง 14   ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการคดิอยา่งม ี

 วจิารณญาณ 
 
 

แผนท่ี 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

IOC แผนท่ี 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 +1 +1 1.00 24 +1 +1 0 0.67 
2 +1 0 +1 0.67 25 +1 +1 +1 1.00 
3 +1 +1 +1 1.00 26 0 +1 +1 0.67 
4 +1 +1 +1 1.00 27 0 +1 +1 0.67 
5 +1 +1 0 0.67 28 +1 0 +1 0.67 
6 +1 +1 +1 1.00 29 +1 +1 +1 1.00 
7 +1 +1 +1 1.00 30 0 +1 +1 0.67 
8 0 +1 +1 0.67 31 +1 +1 +1 1.00 
9 +1 +1 +1 1.00 32 +1 +1 +1 1.00 
10 +1 +1 +1 1.00 33 +1 +1 +1 1.00 
11 +1 +1 +1 1.00 34 +1 +1 +1 1.00 
12 +1 0 +1 0.67 35 +1 +1 +1 1.00 
13 +1 +1 +1 1.00 36 +1 +1 +1 1.00 
14 +1 0 +1 0.67 37 0 +1 +1 0.67 
15 +1 +1 +1 1.00 38 +1 +1 +1 1.00 
16 +1 +1 +1 1.00 39 0 +1 +1 0.67 
17 +1 +1 +1 1.00 40 +1 +1 +1 1.00 
18 +1 +1 +1 1.00 41 0 +1 +1 0.67 
19 0 +1 +1 0.67 42 0 +1 +1 0.67 
20 0 +1 +1 0.67 43 0 +1 +1 0.67 
21 0 +1 +1 0.67 44 +1 +1 +1 1.00 
22 +1 +1 +1 1.00 45 +1 +1 0 0.67 
23 +1 +1 +1 1.00      
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ตาราง 15    ผลการวเิคราะหค์า่ความยากงา่ย (p) คา่อาํนาจจาํแนก (r) และคา่ความเชือ่มัน่ของ 

 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคม ี
 

ขอ้ที ่ คา่ความยาก (p) คา่อาํนาจจาํแนก (r) ขอ้ที ่ คา่ความยาก (p) คา่อาํนาจจาํแนก (r) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

.52 

.55 

.71 

.61 

.58 

.54 

.48 

.60 

.46 

.63 

.40 

.58 

.58 

.43 

.72 

.21 

.60 

.23 

.43 

.53 

.51 

.33 

.91 

.60 

.58 

.65 

.91 

.71 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

.40 

.59 

.73 

.55 

.59 

.63 

.38 

.68 

.57 

.61 

.62 

.71 

.66 

.60 

.61 

.72 

.69 

.68 

.72 

.75 

.64 

.65 

.84 

.65 

.66 

.43 

.56 

.62 

15 .71 .65 30 .53 .74 
 

  

คา่ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคม ีมคีา่เท่ากบั 0.92 
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ตาราง 16    ผลการวเิคราะหค์า่ความยากงา่ย (p) คา่อาํนาจจาํแนก (r)  และคา่ความเชือ่มัน่ของ 

 แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
 

 

ขอ้ที ่ คา่ความยาก (p) คา่อาํนาจจาํแนก (r) ขอ้ที ่ คา่ความยาก (p) คา่อาํนาจจาํแนก (r) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

.58 

.73 

.44 

.67 

.73 

.46 

.56 

.40 

.63 

.50 

.40 

.71 

.71 

.75 

.46 

.46 

.23 

.31 

.23 

.62 

.69 

.54 

.23 

.54 

.39 

.69 

.54 

.46 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

.67 

.56 

.44 

.69 

.56 

.44 

.79 

.52 

.75 

.71 

.67 

.66 

.52 

.50 

.62 

.23 

.39 

.62 

.39 

.46 

.31 

.31 

.22 

.54 

.62 

.39 

.46 

.46 

15 .73 .62 30 .63 .31 
 

 
คา่ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณมคีา่เท่ากบั 0.78 
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ภาคผนวก   ค 

 -  คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี ก่อนเรียนและหลงัเรียน ของนักเรียนชัน้

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รบัการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้การเปล่ียนแปลงแนวความคิด 

 -  คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี ก่อนเรียนและหลงัเรียน ของนักเรียนชัน้

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รบัการจดัการเรียนรูแ้บบวฏัจกัรการเรียนรู ้7 ขัน้ 

 -  คะแนนความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนเรียนและหลงัเรียน ของ

นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รบัการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้การเปล่ียนแปลง

แนวความคิด 

 -  คะแนนความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนเรียนและหลงัเรียน ของ

นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รบัการจดัการเรียนรูแ้บบวฏัจกัรการเรียนรู ้7 ขัน้ 
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ตาราง 17  คะเนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมก่ีอนเรยีนและหลงัเรยีนของนกัเรยีน 

 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ 

 

คนที ่
ก่อนเรยีน หลงัเรยีน ผลต่าง 

D
2
 

(30 คะแนน) (30 คะแนน) (D) 

1 6 21 15 225 

2 6 20 14 196 

3 7 16 9 81 

4 7 25 18 324 

5 6 18 12 144 

6 5 16 11 121 

7 9 20 11 121 

8 10 13 3 9 

9 10 15 5 25 

10 9 15 6 36 

11 9 12 3 9 

12 5 17 12 144 

13 9 11 2 4 

14 6 21 15 225 

15 8 11 3 9 

16 8 8 0 0 

17 8 10 2 4 

18 8 9 1 1 

19 11 13 2 4 

20 6 10 4 16 

21 8 12 4 16 

22 7 12 5 25 

23 6 10 4 16 

24 6 8 2 4 
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25 8 11 3 9 

ตาราง 17 (ต่อ) 

 

คนที ่
ก่อนเรยีน หลงัเรยีน ผลต่าง 

D
2
 

(30 คะแนน) (30 คะแนน) (D) 

26 5 9 4 16 

27 5 9 4 16 

28 12 13 1 1 

29 4 11 7 49 

30 6 8 2 4 

31 7 10 3 9 

32 7 10 3 9 

33 8 9 1 1 

34 9 12 3 9 

35 8 9 1 1 

36 9 11 2 4 

37 6 6 0 0 

38 8 9 1 1 

39 7 7 0 0 

40 4 9 5 25 

41 8 9 1 1 

42 7 12 5 25 

43 12 13 1 1 

44 9 11 2 4 

45 6 8 2 4 

46 7 9 2 4 

47 8 9 1 1 

 
7.45 12.06 

 

- 
 

- - 217 - 

 

- - - 1953 

X

∑D
2D∑
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ตาราง 18  คะเนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมก่ีอนเรยีนและหลงัเรยีนของนกัเรยีน 

 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ 

 

คนที ่
ก่อนเรยีน หลงัเรยีน ผลต่าง 

D
2
 

(30 คะแนน) (30 คะแนน) (D) 

1 7 9 2 4 

2 7 12 5 25 

3 9 12 3 9 

4 6 10 4 16 

5 7 9 2 4 

6 5 16 11 121 

7 17 26 9 81 

8 9 15 6 36 

9 9 9 0 0 

10 9 11 2 4 

11 7 11 4 16 

12 9 10 1 1 

13 9 12 3 9 

14 9 9 0 0 

15 9 9 0 0 

16 9 11 2 4 

17 11 19 8 64 

18 5 5 0 0 

19 9 11 2 4 

20 7 9 2 4 

21 7 7 0 0 

22 8 14 6 36 

23 11 14 3 9 

24 7 12 5 25 

25 6 10 4 16 



151 
 

ตาราง 18 (ต่อ) 
 

คนที ่
ก่อนเรยีน หลงัเรยีน ผลต่าง 

D
2
 

(30 คะแนน) (30 คะแนน) (D) 

26 10 10 0 0 

27 4 9 5 25 

28 6 9 3 9 

29 12 15 3 9 

30 10 13 3 9 

31 6 7 1 1 

32 13 24 11 121 

33 20 25 5 25 

34 9 18 9 81 

35 6 16 10 100 

36 19 21 2 4 

37 6 21 15 225 

38 6 18 12 144 

39 5 17 12 144 

40 6 9 3 9 

41 7 8 1 1 

42 9 12 3 9 

43 6 12 6 36 

44 6 11 5 25 

45 7 8 1 1 

46 5 8 3 9 

47 5 6 1 1 

48 6 7 1 1 

49 9 11 2 4 

 
8.29 12.39 

 

- 
 

- - 117 - 

 

- - - 993 

∑D
2D∑

X
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ตาราง 19  คะแนนความสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนกัเรยีน 

 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเปลีย่นแปลงแนวความคดิ 

 

คนที ่
ก่อนเรยีน หลงัเรยีน ผลต่าง 

D
2
 

(30 คะแนน) (30 คะแนน) (D) 

1 7 16 9 81 

2 18 23 5 25 

3 16 22 6 36 

4 16 26 10 100 

5 4 13 9 81 

6 12 16 4 16 

7 16 23 7 49 

8 20 23 3 9 

9 17 20 3 9 

10 22 27 5 25 

11 7 18 11 121 

12 17 24 7 49 

13 19 23 4 16 

14 23 27 4 16 

15 18 20 2 4 

16 18 20 2 4 

17 21 21 0 0 

18 24 26 2 4 

19 25 29 4 16 

20 21 25 4 16 

21 24 24 0 0 

22 17 26 9 81 

23 5 19 14 196 

24 28 28 0 0 

25 25 28 3 9 
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ตาราง 19 (ต่อ) 

 

คนที ่
ก่อนเรยีน หลงัเรยีน ผลต่าง 

D
2
 

(30 คะแนน) (30 คะแนน) (D) 

26 8 16 8 64 

27 20 23 3 9 

28 17 25 8 64 

29 20 26 6 36 

30 10 19 9 81 

31 8 17 9 81 

32 10 21 11 121 

33 17 24 7 49 

34 10 16 6 36 

35 11 18 7 49 

36 8 19 11 121 

37 23 23 0 0 

38 20 22 2 4 

39 10 21 11 121 

40 12 22 10 100 

41 17 27 10 100 

42 20 21 1 1 

43 25 25 0 0 

44 21 27 6 36 

45 9 13 4 16 

46 16 20 4 16 

47 15 16 1 1 

 
16.32 21.87 

 

- 
 

- - 261 - 

 

- - - 2069 

 

∑D
2D∑

X
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ตาราง 20  คะแนนความสามารถดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนกัเรยีน 

 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ 

 

คนที ่
ก่อนเรยีน หลงัเรยีน ผลต่าง 

D
2
 

(30 คะแนน) (30 คะแนน) (D) 

1 15 20 5 25 

2 15 22 7 49 

3 20 24 4 16 

4 17 20 3 9 

5 18 24 6 36 

6 19 23 4 16 

7 17 20 3 9 

8 20 20 0 0 

9 18 21 3 9 

10 20 23 3 9 

11 14 26 12 144 

12 20 20 0 0 

13 17 28 11 121 

14 19 28 9 81 

15 16 17 1 1 

16 26 27 1 1 

17 17 21 4 16 

18 22 23 1 1 

19 23 23 0 0 

20 22 25 3 9 

21 23 28 5 25 

22 21 23 2 4 

23 23 23 0 0 

24 22 22 0 0 

25 18 22 4 16 

26 22 25 3 9 
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ตาราง 20 (ต่อ) 
 

คนที ่
ก่อนเรยีน หลงัเรยีน ผลต่าง 

D
2
 

(30 คะแนน) (30 คะแนน) (D) 

27 16 20 4 16 

28 17 21 4 16 

29 23 27 4 16 

30 17 20 3 9 

31 22 24 2 4 

32 20 29 9 81 

33 16 20 4 16 

34 18 24 6 36 

35 17 19 2 4 

36 17 20 3 9 

37 17 20 3 9 

38 27 28 1 1 

39 21 23 2 4 

40 23 26 3 9 

41 15 15 0 0 

42 20 26 6 36 

43 21 23 2 4 

44 17 18 1 1 

45 14 22 8 64 

46 5 14 9 81 

47 18 23 5 25 

48 25 28 3 9 

49 24 26 2 4 

 
19.06 22.73 

 

- 
 

- - 180 - 

 

- - - 1060 

 

∑D
2D∑

X
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ภาคผนวก   ง 

  -  ตวัอย่างแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้การเปล่ียนแปลงแนวความคิด 

  -  ตวัอย่างแผนการจดัการเรียนรูแ้บบวฏัจกัรการเรียนรู ้7 ขัน้ 
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มาตรฐานการเรียนรู ้ 

มาตรฐาน ว 3.1 เขา้ใจสมบตัขิองสาร ความสมัพนัธร์ะหวา่งสมบตัขิองสารกบัโครงสรา้ งและ

แรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาค มกีระบวนการสบืเสาะ หาความรูแ้ละจติวทิยาศาสตรส์ือ่สารสิง่ทีเ่รยีนรู ้

นําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

มาตรฐาน ว 8.1 ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร ์และจติวทิยาศาสตร ์ในการสบืเสาะหา

ความรู ้การแกป้ญัหา รูว้า่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้สว่นใหญ่ มรีปูแบบทีแ่น่นอน สามารถ

อธบิาย และตรวจสอบได้ ภายใตข้อ้มลู และเครือ่งมอืทีม่อียูใ่นช่วงเวลานัน้ๆ เขา้ใจว่า วทิยาศาสตร ์

เทคโนโลย ีสงัคม และสิง่แวดลอ้ม มคีวามเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์นั 

 

ผลการเรียนรู้ 

1.  อธบิายความหมายและระบุสารทีเ่ป็นไอโซเมอรก์นัได ้

2.  เขยีนโครงสรา้งลวิอสิของแต่ละไอโซเมอรไ์ด ้

3.  อธบิายการเกดิไอโซเมอรแ์ละผลของการเกดิไอโซเมอรไ์ด ้

 

สาระสาํคญั 

 1. ไอโซเมอรซิมึ 

2. การทดลอง เรือ่ง การจดัเรยีงอะตอมของคารบ์อนในสารประกอบอนิทรยี ์

 

สาระการเรียนรู้ 

1. ความรู ้

ไอโซเมอรซิมึ หมายถงึ ปรากฏการณ์ทีส่ารต่างชนิดกนั โครงสรา้งโมเลกุลต่างกนั แต่มสีตูร

โมเลกุลเหมอืนกนั สารประกอบอนิทรยีท์ีม่สีตูรโมเลกุลสตูรหน่ึงอาจมสีตูรโครงสรา้งไดห้ลาย

โครงสรา้ง ทาํใหเ้กดิสารประกอบทีต่่างกนัหลายชนิด  

2. ทกัษะ / กระบวนการ / กระบวนการคิด 

 - ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรค์น้พบขอ้สรปุขององคค์วามรู้ 

 - ทกัษะกระบวนการกลุม่ 

 -  ทกัษะการสรา้งคาํอธบิาย 

แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้การเปล่ียนแปลงแนวความคิด 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 

กลุ่มสาระการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร ์             รายวิชาเคมี 5  ว 40225      

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6              หน่วยการเรียนรูท่ี้ 1 เคมีอินทรีย ์

เร่ือง   ไอโซเมอริซึม     เวลา   2   คาบ                                    ผูส้อน  ครจิูนดารตัน์   แก้วพิกลุ 
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 - ทกัษะการทดลองทางวทิยาศาสตร ์

3. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 -  ใฝเ่รยีนรู ้

 -  มุง่มัน่ในการทาํงาน 

- รบัผดิชอบ 

  

กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. การบรูณาการ (Integration) 

 1.1 ครูตรวจสอบความรูเ้ดมิของนกัเรยีนโดยใหน้กัเรยีนช่วยกนัจาํแนกวา่สารประกอบทีค่รู

ยกตวัอยา่ง เป็นสารประกอบอนิทรยีห์รอืไม ่พรอ้มทัง้สุม่นกัเรยีนออกมาเขยีนสตูรโครงสรา้งของ

สารประกอบทีเ่ป็นสารประกอบอนิทรยี ์

2. การแยกความแตกต่าง (Differentiation) 

 2.1 นกัเรยีนพจิารณาโครงสรา้งลวิอสิบวิเทนกบัไอโซบวิเทนบนกระดาน ซึง่มสีตูรโมเลกุล

เหมอืนกนัแต่สตูรโครงสรา้งต่างกนั 

2.2 นกัเรยีนพจิารณาสมบตัขิองบวิเทนและไอโซบวิเทน แลว้รว่มกนัอภปิรายวา่สารบางชนิด

มสีตูรโมเลกุลเหมอืนกนัแต่สตูรโครงสรา้งต่างกนั ทาํใหม้สีมบตัต่ิางกนั 

3. การแลกเปล่ียน (Exchange) 

3.1 ครตูัง้คาํถามเพือ่นําเขา้สูก่ารทดลองวา่ สารประกอบอนิทรยีท์ีม่สีตูรโมเลกุลเป็น 
125

HC  

การจดัเรยีงอะตอมของคารบ์อนจะเป็นอยา่งไร  

3.2 นกัเรยีนแต่ละคนศกึษาวธิกีารทดลองในกจิกรรมการทดลอง เรือ่ง การจดัเรยีงอะตอม

ของคารบ์อนในสารประกอบอนิทรยี ์จากนัน้ครสูุม่นกัเรยีนแต่ละกลุม่เพือ่อธบิายวธิกีารทดลอง 

 3.3 นกัเรยีนแต่ละกลุม่มารบัอุปกรณ์การทดลอง แลว้ลงมอืทาํการทดลองตามขัน้ตอน  ครู

คอยสงัเกตและดแูลอยา่งใกลช้ดิ พรอ้มทัง้ฝึกฝนทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรใ์หก้บันกัเรยีน

ไปดว้ย เช่น ทกัษะการสงัเกต การตัง้สมมตฐิาน การทดลอง และการลงความเหน็จากขอ้มลู เป็นตน้  

 3.4 นกัเรยีนตอบคาํถามหลงัการทดลอง  

 3.5 ครูใหค้วามรูเ้กีย่วกบัความหมายของไอโซเมอ รซิมึ ไอโซเมอรแ์ละไอโซเมอรโ์ครงสรา้ง 

รวมถงึลกัษณะโครงสรา้งของสารประกอบอนิทรยีแ์บบโซ่ตรงและโซ่กิง่ โครงสรา้งแบบโซ่เปิด 

4. การเช่ือมประสานการรบัรู้แนวคิด (Conceptual bridging) 

 4.1 ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัอภปิรายหลงัการทดลองเพือ่ใหไ้ดแ้นวความคดิดงัต่อไปน้ี 

  4.1.1 เมือ่ต่อคารบ์อน 5 อะตอม และไฮโดรเจน 12 อะตอม ดว้ยพนัธะเดีย่วทัง้หมด

จะไดโ้ครงสรา้ง 3 แบบหรอื 3 ไอโซเมอร ์ซึง่เป็นโครงสรา้งแบบโซ่เปิด 

  4.1.2 ไอโซเมอรข์องโมเลกุล 
125

HC  เกดิการเปลีย่นตาํแหน่งของคารบ์อนจากโซ่

ตรงเป็นโซ่กิง่ 
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  4.1.3 เมือ่ต่อแบบจาํลองโดยใชค้ารบ์อน 5 อะตอมเช่นเดยีวกนั แต่ใหม้พีนัธะคู่

ระหวา่งอะตอมของคารบ์อน 1 พนัธะ ไดโ้ครงสรา้งทีเ่ป็นโซ่เปิด 5 แบบ หรอื 5 ไอโซเมอร ์

4.2 ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัสรปุเพื่อใหไ้ดแ้นวคดิว่า “การทีส่ารประกอบอนิทรยีช์นิดหน่ึงๆ 

สามารถเกดิไอโซเมอรโ์ครงส รา้งไดห้ลายแบบ เป็นสาเหตุอกีประการหน่ึงทีท่าํใหม้สีารประกอบ

อนิทรยีเ์ป็นจาํนวนมาก และพบวา่จาํนวนไอโซเมอรจ์ะเพิม่ขึน้เมือ่สารประกอบอนิทรยีม์จีาํนวน

อะตอมของคารบ์อนเพิม่ขึน้” 

 

การวดัประเมินผล 

 

วิธีการวดัและประเมินผล 
เคร่ืองมือวดัผลและ

ประเมินผล 

เกณฑก์ารวดัผลและ

ประเมินผล 

1. สงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนรู้ 

 

1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการ

เรยีนรู ้

11. นกัเรยีนมผีลการประเมนิ

พฤตกิรรมการเรยีนรูร้ะดบั 

ปานกลางขึน้ไป 

2. การมสีว่นรว่มในการทาํ

กจิกรรมกลุม่ 
/2. แบบประเมนิกจิกรรมกลุม่ 

 

2. นกัเรยีนมผีลการประเมนิการ

มสีว่นรว่มในการทาํกจิกรรม

ระดบัปานกลางขึน้ไป 

3. ประเมนิความสามารถดา้น

ทกัษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร ์

3. แบบประเมนิความสามารถ

ดา้นทกัษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร ์

3. นกัเรยีนมผีลการประเมนิ

ระดบัพอใชข้ึน้ไป 

4. แบบฝึกหดั 11.1 ขอ้ 4-5 4. เฉลยแบบฝึกหดั 11.1  

ขอ้ 4-5 

4. นกัเรยีนสามารถทาํ

แบบฝึกหดัถูกตอ้งมากกว่า 80 % 

 

วสัดอุปุกรณ์ / ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

วสัดอุปุกรณ์ / สือ่ 
 1. หนงัสอืเรยีนสาระการเรยีนรูพ้ืน้ฐานและเพิม่เตมิ เคม ีเลม่ 5 

 2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนรู้ 

 3. ใบบนัทกึผลการทดลองกจิกรรมเรือ่ง การจดัเรยีงอะตอม 

4. แบบประเมนิความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  

 5. แบบประเมนิกจิกรรมกลุม่ 

 6. ใบความรู ้เรือ่ง ไอโซเมอร ์

แหล่งการเรียนรู ้

1. หอ้งสมดุ 

 2. http://www.edchem.multiply.com 

http://www.edchem.multiply.com/�
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บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 

1. ผลการจดัการเรียนรู้ 

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

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

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

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

 

2. ปัญหา/อปุสรรค 

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

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

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

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

 

3. วิธีการแก้ปัญหา 

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

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

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

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

 

 

        ลงชื่อ...............................................ผูส้อน 

                  (นางสาวจนิดารตัน์   แกว้พกุิล) 
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จดุประสงคก์ารทดลอง 

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

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

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

 

 

วสัดอุปุกรณ์และสารเคมี 

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

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

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

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

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

 

ตารางบนัทึกผลการทดลอง 

 

แบบท่ี สตูรโครสร้างลิวอิส 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการทดลอง 

เรื่อง การจดัเรียงอะตอมของคารบ์อนในสารประกอบอินทรีย ์

ชือ่...............................................................................ชัน้.............เลขที.่............ 
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คาํถามหลงัการทดลอง 

1. เมือ่ต่อคารบ์อน 5 อะตอมดว้ยพนัธะเดีย่วทัง้หมดจะไดก้ีไ่อโซเมอร ์แต่ละไอโซเมอรม์โีครงสรา้ง

อยา่ง 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2. ถา้ต่อแบบจาํลองโดยใชค้ารบ์อน 5 อะตอม แต่เปลีย่นพนัธะเดีย่วเป็นพนัธะคู ่1 พนัธะ  

จะไดก้ีไ่อโซเมอร ์แต่ละไอโซเมอรม์โีครงสรา้งอยา่งไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

สรปุและอภิปรายผลการทดลอง 

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. ........................ 
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2
CH HC

32
C HCH

3
HC

2
สูตรโมเลกุล   C5H12

3
CH HC 2

3C H

HC 3CH2 สูตรโมเลกุล   C5H12

H3C

HC

CCH
3

3C H

สูตรโมเลกุล   C5H12

ใบความรู้ 

เร่ือง   ไอโซเมอร ์

วิชา เคมี 5   ว 40225      ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 

 

ไอโซเมอริซึม (ISOMERISM) 

 เน่ืองจากธาตุคารบ์อนสามารถเกดิพนัธะกบัธาตุคารบ์อนดว้ยกนัเองไดโ้ดยสามารถต่อกนั

เป็นทัง้สายยาวทีม่สีาขา และนอกจากน้ียงัพบวา่สารอนิทรยีท์ีม่จีาํนวนคารบ์อนเท่ากนัยงัสามารถ

เขยีนโครงสรา้งไดห้ลายแบบทีเ่รยีกวา่ ไอโซเมอร ์ซึง่เป็นสาเหตุหน่ึงทีท่าํใหส้ารอนิทรยีม์จีาํนวน

มากมาย 

 ไอโซเมอริซึม   หมายถงึ ปรากฏการณ์ทีส่ารอิ นทรยีม์สีตูรโมเลกุลเหมอืนกนั แต่มสีตูร

โครงสรา้งต่างกนั ซึง่อาจจะเป็นสารประเภทเดยีวหรอืต่างชนิดกนักไ็ด ้

 ไอโซเมอร ์หมายถงึ สารอนิทรยีท์ีม่สีตูรโมเลกุลเหมอืนกนั แต่มสีตูรโครงสรา้งแตกต่างกนั เช่น 

 
 สารทัง้สองมสีตูรโมเลกุลเป็น C4H10

 

  เหมอืนกนั แต่มสีตูรโครงสรา้งต่างกนั จงึจดัวา่เป็นไอ

โซเมอรก์นั 

ประเภทของไอโซเมอร ์

 ไอโซเมอรอ์าจจะแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได ้2 ประเภท คอื Structural isomer  และ 

Stereoisomer 

 ก. Structural isomer เป็นไอโซเมอรใ์นแงข่องโครงสรา้ง หมายถงึ สารอนิทรยีท์ีม่สีตูร

โมเลกุลเหมอืนกนั แต่มสีตูรโครงสรา้งต่างกนั แบ่งเป็นประเภทยอ่ยๆ ดงัน้ี 

  1. Skeleton isomer หมายถงึ ไอโซเมอรท์ีม่กีารจดัเรยีงโครงสรา้งหลกั (Basic 

Unit) ของคารบ์อนอะตอมต่างกนั  เช่น 

 

 

 

 

 

 

2
CH HC

32
C HCH

3 3
CH HC 2

3C H

HC 3

บิวเทน 2 - เมทิลโพรเพน
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 สารทัง้สามชนิดมสีตูรโมเลกุลเหมอืนกนั แต่สตูรโครงสรา้งต่างกนัเน่ืองจากการจดัเรยีงตวั

ของธาตุ  C  ในโครงสรา้งหลกั ดงันัน้จงึจดัเป็น Skeleton isomer 

 

  2. Position isomer  หมายถงึ ไอโซเมอรท์ีเ่กดิจากหมูฟ่งักช์นั มาต่อกบัอะตอม

คารบ์อนของโครงสรา้งหลกัในตาํแหน่งทีต่่างกนั หรอืกลา่วอกีอยา่งหน่ึงวา่เป็นไอโซเมอรท์ีม่สีตูร

โมเลกุลเหมอืนกนั  มหีมูฟ่งักช์นัชนิดเดยีวกนั แต่ตําแหน่งของหมูฟ่งักช์นัทีม่าต่ออยูก่บั C แตกต่างกนั  

เช่น 

 
 สารทัง้สองชนิดเป็นแอลกอฮอลเ์หมอืนกนั ตวัแรกมหีมู ่-OH อยูท่ีค่ารบ์อนอะตอมที ่ 1 แต่ตวั

ที ่2 อยูท่ีอ่ะตอมที ่2 จงึทาํใหส้ตูรโครงสรา้งต่างกนั จดัเป็น Position isomer 

 อกีตวัอยา่งหน่ึงทีจ่ดัวา่เป็น Position isomer ไดแ้ก่ 

 
 

  3. functional isomer หมายถงึ ไอโซเมอรท์ีม่หีมูฟ่งักช์นัต่างกนั ไอโซเมอรป์ระ

เภทน้ีจะเป็นสารอนิทรยีต่์างชนิดกนั มสีตูรโมเลกุลเหมอืนกนัแต่สตูรโครงสรา้งต่างกนั เช่น 

 
 สารตวัแรกเป็นแอลกอฮอลม์หีมู ่ -OH  สารตวัที ่2 เป็นอเีทอรม์หีมู ่ C - O - C  ซึง่ทัง้สาร

ทัง้สองชนิดมหีมูฟ่งักช์นัต่างกนั มโีครงสรา้งต่างกนัและเป็นสารต่างชนิดกนัดว้ย แต่มสีตูรโมเลกุล

เหมอืนกนั จงึจดัเป็น functional isomer 

 

 

 

สูตรโมเลกุล   C3H8OH3C

OH

2C HCH3

สูตรโมเลกุล   C3H8O3CH HC 2 HC 2

OH

3 2 1

123

OH

COOH

COOH

OH

COOH

OH

และ มีสูตรโมเลกุล   C7H6O3

สูตรโมเลกุล   C3H8OOH
3

CH HC
2

HC
2

สูตรโมเลกุล   C3H8O
3

CH HC
2 3

CHO
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 ตวัอยา่งอื่นๆ ของ functional isomer ไดแ้ก่ 

 
 

 ข. Stereoisomer  เป็นไอโซเมอรใ์นแงข่องการจดัเรยีงอะตอม จงึทาํใหม้สีตูรโครงสรา้งที่

ต่างกนัแบ่งเป็น 2 ประเภทคอื 

  1. geometrical isomer หรือ cis-trans isomer เป็นไอโซเมอรท์ีเ่กดิกบั

สารประกอบแอลคนีหรอืสารอนิทรยีท์ีค่ารบ์อนมพีนัธะคู ่ (C=C) อะตอมหรอืกลุ่มอะตอมหรอืหมู่

ฟงักช์นัทีม่าเกาะทีพ่นัธะคูจ่ะเรยีงตวัตามแบบเรขาคณติทีต่่างกนั ไอโซเมอรป์ระเภทน้ีเมือ่เขยีนสตูร

โครงสรา้งทัว่ๆ ไปจะเหมอืนกนั เช่น 

 
 ทัง้สองชนิดมสีตูรโมเลกุลเหมอืนกนัคอื C4H8  ถา้เขยีนสตูรโครงสรา้งทัว่ๆ ไปจะเป็น          

CH3-CH=CH-CH3

   cis-2-butene               trans-2-butene 

  ซึง่เหมอืนกนัทัง้สองชนิด แต่เมือ่แสดงรายละเอยีดของตําแหน่งอะตอมทีม่าต่อ

ตรงพนัธะคูจ่ะพบวา่แตกต่างกนั จงึจดัวา่เป็น geometrical isomer 

รปูแสดง geometrical isomer ของ 2-butene ในลกัษณะ 3 มิติ 

 

CH3CH3 C    O   

O

CH2 

O

C    OH   CH3และ สูตรโมเลกุล   C3H6O2
ester acid

HCH3

O

C      CH2 

O

C       CH3 CH3และ สูตรโมเลกุล   C3H6O

aldehyde ketone

CH3

C = C
H H

CH3

CH3

H

H
C = C

CH3

เป็น  cis-isomer  เรียกว่า  cis-2-butene

เป็น  trans-isomer  เรียกว่า  trans-2-butene
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หมายเหตุ

              trans- ใชก้บัไอโซเมอรท์ีก่ลุม่อะตอมเหมอืนกนัอยูด่า้นตรงกนัขา้ม 

  cis-  ใชก้บัไอโซเมอรท์ีม่กีลุม่อะตอมเหมอืนกนัอยูด่า้นเดยีวกนัของระนาบ 

 

 การที ่cis-2-butene   และ  trans-2-butene มสีตูรโครงสรา้งเชงิเรขาคณติไมเ่หมอืนกนั 

เน่ืองจากมพีนัธะคูซ่ ึง่ไมส่ามารถหมนุไดอ้ยา่งอสิระ 

ถา้หมนุคารบ์อนตวัที ่ 1 ไปคารบ์อนตวัที ่ 2 จะหมนุตามไปดว้ย

เท่ากนั ถา้หมนุเพยีงอะตอมเดยีวจะทาํใหพ้นัธะแตกออกหรอื

สลายตวัได ้ดงันัน้จงึไมส่ามารถทีจ่ะจดัลกัษณะการเรยีงอะตอมของ

สารทัง้สองใหเ้หมอืนกนั หรอืไมส่ามารถนํามาซอ้นกนัสนิทเป็ นรปู

เดยีวกนัได ้จงึจดัว่าเป็นไอโซเมอร ์

 แต่ถา้เป็นกรณพีนัธะเดีย่วถอืว่าไมใ่ช่ไอโซเมอร ์ เช่น 

 
 สารทัง้สามเป็นสารชนิดเดยีวกนั ไมใ่ช่ไอโซเมอร ์เน่ืองจาก C ทีย่ดึดว้ยพนัธะเดีย่วสามารถ

ทีจ่ะหมนุไดร้อบตวัเอง 360
0

 ตวัอยา่งของ cis-trans isomer  อื่นๆ ไดแ้ก่ 

  จงึสามารถปรบัรปูรา่งใหเ้หมอืนกนัเป็นสารตวัเดยีวกนัได ้

 
 

 2. optical isomer  เป็นไอโซเมอรท์ีเ่กดิจากสารทีม่สีตูรโมเลกุลเหมอืนกนั แต่มี

คณุสมบตัใินการบดิระนาบของแสงโพราไรซไ์มเ่หมอืนกนั อนัเน่ืองมาจากการมสีตูรโครง สรา้งที่

แตกต่างกนั  

 

 

 

 

H  -  C  -  C  -  H

H H

Cl Cl

Cl

Cl H

H

H  -  C  -  C  -  H

Cl

HH

H  -  C  -  C  -  Cl

H

หรือ หรือ

HH
C = C

H

H
C = Cกับ สูตรโมเลกุล  C2H2Cl2

Cl Cl

Cl

Cl

cis- trans-

CH3
C = C

CH3 CH3
C = C

CH3

C2H5

C2H5C2H5C2H5

กับ สูตรโมเลกุล  C8H16

cis- trans-

 
C = C

1 2 
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แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู ้

วิชา   เคม ี5  ว 40225   ชัน้   ม.6/….. 

ลาํ

ดบั

ท่ี 

                                       
                                   พฤติกรรม 

 
ช่ือสกลุ 

ค
วา

ม
สน

ใจ
ใฝ่

เรี
ยน

รู ้

ค
วา

ม
เป็

น
ระ

เบี
ยบ

 

ค
วา

ม
รบั

ผิด
ชอ

บ
 

ต
รง

ต่
อเ

วล
า 

ค
วา

ม
ต

ัง้ใ
จเ

รีย
น

แล
ะ

รว่
ม

ท
าํกิ

จก
รร

ม
 

ค
วา

ม
กล้

าแ
สด

งอ
อก

แล
ะก

ล้า
แส

ด
งค

วา
ม

คิ
ด

เห
น็

 

รวม

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 15 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

17                  

18                  

19                  

20                  

21                  

22                  

23                  

24                  

25                  
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               ลงชื่อ .............................................. ผูป้ระเมนิ  

              (                                         ) 

      วนัที ่........./......................./............ 

 

ลาํ

ดบั

ท่ี 

                                       
                                   พฤติกรรม 

 
ช่ือสกลุ 

ค
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า 
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รีย
น

แล
ะ
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าํกิ
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ม
 

ค
วา

ม
กล้

าแ
สด

งอ
อก

แล
ะก

ล้า
แส

ด
งค

วา
ม

คิ
ด

เห
น็

 

รวม

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 15 
26                  

27                  

28                  

29                  

30                  

31                  

32                  

33                  

34                  

35                  

36                  

37                  

38                  

39                  

40                  

41                  

42                  

43                  

44                  

45                  

46                  

47                  

48                  

49                  

50                  
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เกณฑก์ารให้คะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้   

ความสนใจใฝ่เรียนรู้ 
คะแนน   3 คอื  มคีวามสนใจเรยีนมาก  ตอบคาํถามและใฝเ่รยีนรูต้ลอดเวลา 

คะแนน   2 คอื  มคีวามสนใจเรยีน  และใฝเ่รยีนรูป้านกลาง 

คะแนน   1 คอื  มคีวามสนใจเรยีน  และใฝเ่รยีนรูน้้อย 

 ความเป็นระเบียบ 

คะแนน   3 คอื  มกีารแต่งกายและมารยาทเรยีบรอ้ย  และไมท่าํผดิขอ้ตกลงในชัน้เรยีน   

คะแนน   2 คอื  มกีารแต่งกายและมารยาทเรยีบรอ้ย  และทาํผดิขอ้ตกลงในชัน้เรยีนบา้ง   

คะแนน   1 คอื  มกีารแต่งกายและมารยาทไมค่อ่ยเรยีบรอ้ยและทาํผดิขอ้ตกลงในชัน้เรยีนบ่อย  

ความรบัผิดชอบ ตรงต่อเวลา 
คะแนน   3 คอื  สง่งานตรงเวลา  รบัผดิชอบงานทีไ่ดห้มอบหมายเป็นอยา่งด ี  

คะแนน   2 คอื  สง่งานตรงเวลา  รบัผดิชอบงานทีไ่ดห้มอบหมายปานกลาง  

คะแนน   1 คอื  สง่งานไมต่รงเวลา  รบัผดิชอบงานทีไ่ดห้มอบหมายน้อย   

ความตัง้ใจเรียนและร่วมกิจกรรม 

คะแนน   3 คอื  มคีวามตัง้ใจเรยีนมาก  และใหค้วามรว่มมอืในการทาํกจิกรรมเป็นอยา่งด ี   

คะแนน   2 คอื  มคีวามตัง้ใจเรยีนปานกลาง และใหค้วามรว่มมอืในการทาํกจิกรรมด ี   

คะแนน   1 คอื  มคีวามตัง้ใจเรยีนน้อย  และใหค้วามรว่มมอืในการทาํกจิกรรมน้อย 

ความกล้าแสดงออกและการแสดงความคิดเหน็ 
คะแนน   3 คอื  ตอบคาํถามเป็นประจาํ  และมขีอ้เสนอแนะในเน้ือหาทีเ่รยีน 

คะแนน   2 คอื  ตอบคาํถามบา้ง    และมขีอ้เสนอแนะในเน้ือหาทีเ่รยีน 

คะแนน   1 คอื  ตอบคาํถามน้อย   และไมม่ขีอ้เสนอแนะในเน้ือหาทีเ่รยีน 

 

สรปุคะแนน 

11-15 คะแนน   =  ด ี 

6-10  คะแนน   = ปานกลาง  

1-5  คะแนน   =  ปรบัปรงุ 
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แบบประเมินกิจกรรมกลุ่ม   

วิชา  เคม ี5  ว 40225   ชัน้   ม.6/….. 

 

กลุ่มท่ี …………………. ช่ือกลุ่ม…………………. ชัน้ ม.6/….. 

 

 

 

ลงชื่อ …........................................... ผูป้ระเมนิ  

           วนัที ่…....../…..................../….........   

 

 

 

 

 

 

 

                             พฤติกรรม 
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เกณฑก์ารให้คะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้   

การมีส่วนร่วมในการทาํงานกลุ่ม 
คะแนน   3 คอื  เขา้รวมกลุ่ม  และมสี่วนรว่มในการวางแผนอยา่งเตม็ที่ 

คะแนน   2 คอื  เขา้รวมกลุม่  และมสีว่นรว่มในการวางแผนปานกลาง 

คะแนน   1 คอื  เขา้รวมกลุ่ม  และมสี่วนรว่มในการวางแผนน้อย 

การปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ี 

คะแนน   3 คอื  ทาํงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นอยา่งดี 

คะแนน   2 คอื  ทาํงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมายปานกลาง 

คะแนน   1 คอื  ทาํงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมายน้อย 

การแสดงความคิดเหน็และยอมรบัฟังความคิดเหน็ผูอ่ื้น 

คะแนน   3 คอื  แสดงความคดิเหน็เป็นประจาํ   และยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น    

คะแนน   2 คอื  แสดงความคดิเหน็ปานกลาง    และยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่นบา้ง    

คะแนน   1 คอื  แสดงความคดิเหน็น้อย    และไมค่่อยยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น  

ความตัง้ใจการทาํงานกลุ่ม 

คะแนน   3 คอื  มคีวามตัง้ใจในการทาํงานกลุม่มาก 

คะแนน   2 คอื  มคีวามตัง้ใจในการทาํงานกลุม่ปานกลาง 

คะแนน   1 คอื  มคีวามตัง้ใจในการทาํงานกลุม่น้อย 

การตรงต่อเวลา 
คะแนน   3 คอื  ดาํเนินกจิกรรมภายในกลุม่  และสง่งานในระยะเวลาทีก่าํหนด 

คะแนน   2 คอื  ดาํเนินกจิกรรมภายในกลุม่  และสง่งานชา้กวา่กาํหนด 1 วนั 

คะแนน   1 คอื  ดาํเนินกจิกรรมภายในกลุม่  และสง่งานชา้กวา่กาํหนด 2 วนั 

 ความถกูต้องของเน้ือหา 

คะแนน  5 คอื  เน้ือหาถกูตอ้งครบถว้น  อธบิายเขา้ใหใ้จอยา่งชดัเจนมาก 

คะแนน  4 คอื  เน้ือหาถกูตอ้งครบถว้น  อธบิายใหเ้ขา้ใจอยา่งชดัเจนปานกลาง 

คะแนน  3 คอื  เน้ือหาถกูตอ้งปานกลาง  อธบิายใหเ้ขา้ใจอยา่งชดัเจนปานกลาง 

คะแนน  2 คอื  เน้ือหาถกูตอ้งปานกลาง อธบิายใหเ้ขา้ใจอยา่งชดัเจนน้อย 

คะแนน  1 คอื  เน้ือหาถูกตอ้งน้อย  อธบิายใหเ้ขา้ใจอยา่งชดัเจนน้อย 

สรปุคะแนน 

16-20 คะแนน   =  ดมีาก 

11-15  คะแนน   = ด ี 

5-10  คะแนน   =  ปานกลาง 

5-10  คะแนน   =  ปรบัปรงุ 
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กลุม่ที ่....................................  ชัน้ ....................... 

สมาชกิภายในกลุม่ 1. .................................................    2. .................................................. 

   3. .................................................    4. .................................................. 

   5. .................................................    6. .................................................. 

คาํช้ีแจง ใหท้าํเครือ่งหมาย    ในช่องทีต่รงกบัความเป็นจรงิ 

ลาํดบัท่ี รายการพฤติกรรม 
คณุภาพการปฏิบติั 

3 2 1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

มกีารวางแผนรว่มกนั 

การแบ่งงานรบัผดิชอบ 

มกีารใหค้วามช่วยเหลอืกนั 

การรบัฟงัความคดิเหน็และแกป้ญัหารว่มกนั 

สามารถใหค้าํแนะนํากลุม่อื่นได ้

เลอืกใชอุ้ปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 

ปฏบิตักิารทดลองตามขัน้ตอนทีก่าํหนดให ้

ทาํความสะอาด/เกบ็อุปกรณ์เรยีบรอ้ย 

รว่มกนัอภปิรายและสรปุผลงานของกลุม่ 

รว่มกนัปรบัปรงุผลงานของกลุ่ม 

   

 ลงชื่อ ............................................ ผูป้ระเมนิ 

                                                                                   ............/................/.............. 

เกณฑก์ารให้คะแนน 

 พฤตกิรรมทีป่ฏบิตัชิดัเจนและสมํ่าเสมอ ให ้ 3 คะแนน 

 พฤตกิรรมทีป่ฏบิตัชิดัเจนและบ่อยครัง้ ให ้ 2 คะแนน 

 พฤตกิรรมทีป่ฏบิตับิางครัง้ ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑก์ารตดัสินคณุภาพ 

ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 

24-30 

17-23 

10-16 

 3 = ด ี

 2 = พอใช ้

 1 = ปรบัปรงุ 

 

แบบประเมินความสามารถด้านทกัษะกระบวนการ
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;jkw’ 

 

 

 
 

มาตรฐานการเรียนรู ้ 

มาตรฐาน ว 3.1 เขา้ใจสมบตัขิองสาร ความสมัพนัธร์ะหวา่งสมบตัขิองสารกบัโครงสรา้ งและ

แรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาค มกีระบวนการสบืเสาะ หาความรูแ้ละจติวทิยาศาสตรส์ือ่สารสิง่ทีเ่รยีนรู ้

นําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

มาตรฐาน ว 8.1 ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร ์และจติวทิยาศาสตร ์ในการสบืเสาะหา

ความรู ้การแกป้ญัหา รูว้า่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้สว่นใหญ่ มรีปูแบบทีแ่น่นอน สามารถ

อธบิาย และตรวจสอบไดภ้ายใตข้อ้มลู และเครือ่งมอืทีม่อียูใ่นช่วงเวลานัน้ๆ เขา้ใจว่า วทิยาศาสตร ์

เทคโนโลย ีสงัคม และสิง่แวดลอ้ม มคีวามเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์นั 

 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

1.  อธบิายความหมายและระบุสารทีเ่ป็นไอโซเมอรก์นัได ้

2.  เขยีนโครงสรา้งลวิอสิของแต่ละไอโซเมอรไ์ด ้

3.  อธบิายการเกดิไอโซเมอรแ์ละผลของการเกดิไอโซเมอรไ์ด ้

 

สาระสาํคญั 

 1. ไอโซเมอรซิมึ 

2. การทดลอง เรือ่ง การจดัเรยีงอะตอมของคารบ์อนในสารประกอบอนิทรยี ์

 

สาระการเรียนรู้ 

1. ความรู ้

ไอโซเมอรซิมึ หมายถงึ ปรากฏการณ์ทีส่ารต่างชนิดกนั โครงสรา้งโมเลกุลต่างกนั แต่มสีตูร

โมเลกุลเหมอืนกนั สารประกอบอนิทรยีท์ีม่สีตูรโมเลกุลสตูรหน่ึงอาจมสีตูรโครงสรา้งไดห้ลาย

โครงสรา้ง ทาํใหเ้กดิสารประกอบทีต่่างกนัหลายชนิด  

2. ทกัษะ / กระบวนการ / กระบวนการคิด 

 - ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรค์น้พบขอ้สรปุขององคค์วามรู้ 

 - ทกัษะกระบวนการกลุม่ 

 -  ทกัษะการสรา้งคาํอธบิาย 

 - ทกัษะการทดลองทางวทิยาศาสตร ์

แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้วฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขัน้ 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 

กลุ่มสาระการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร ์             รายวิชาเคมี 5  ว 40225      

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6              หน่วยการเรียนรูท่ี้ 1 เคมีอินทรีย ์

เร่ือง   ไอโซเมอริซึม     เวลา   2   คาบ                                    ผูส้อน  ครจิูนดารตัน์   แก้วพิกลุ 

      



174 
 

3. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 -  ใฝเ่รยีนรู ้

 -  มุง่มัน่ในการทาํงาน 

- รบัผดิชอบ  

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ขัน้ตรวจสอบความรูเ้ดิม (Elicitation Phase) 

 1.1 ครูตรวจสอบความรูเ้ดมิของนกัเรยีนโดยใหน้กัเรยีนบอกสตูรโมเลกุลของสตูรโครงสรา้ง

ทีค่รยูกตวัอยา่งบนกระดาน 

 1.2 ครสูุม่นกัเรยีนออกมาเขยีนสตูรโครงสรา้งจากสตูรโมเลกุลทีค่รกูาํหนดให ้ 

2. ขัน้เร้าความสนใจ (Engagement Phase) 

 2.1 นกัเรยีนพจิารณาโครงสรา้งลวิอสิบวิเทนกบัไอโซบวิเทนบนกระดาน ซึง่มสีตูรโมเลกุล

เหมอืนกนัแต่สตูรโครงสรา้งต่างกนั 

2.2 นกัเรยีนพจิารณาสมบตัขิองบวิเทนและไอโซบวิเทน แลว้รว่มกนัอภปิรายวา่สารบางชนิด

มสีตูรโมเลกุลเหมอืนกนัแต่สตูรโครงสรา้งต่างกนั ทาํใหม้สีมบตัต่ิางกนั 

2.3 ครตูัง้คาํถามเพือ่นําเขา้สูก่ารทดลองวา่ สารประกอบอนิทรยีท์ีม่สีตูรโมเลกุลเป็น 125HC  

การจดัเรยีงอะตอมของคารบ์อนจะเป็นอยา่งไร  

3. ขัน้สาํรวจและค้นหา (Exploration Phase) 

 3.1 นกัเรยีนแต่ละคนศกึษาวิ ธกีารทดลองในกจิกรรมการทดลอง เรือ่ง การจดัเรยีงอะตอม

ของคารบ์อนในสารประกอบอนิทรยี ์

 3.2 นกัเรยีนเรยีนรว่มกนัอภปิรายเกีย่วกบัวธิกีารทดลอง จากนัน้ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มมารบั

อุปกรณ์การทดลอง แลว้ลงมอืทาํการทดลองตามขัน้ตอน  ครคูอยสงัเกตและดแูลอยา่งใกลช้ดิ พรอ้ม

ทัง้ฝึกฝนทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรใ์ห้ กบันกัเรยีนไปดว้ย เช่น ทกัษะการสงัเกต การ

ตัง้สมมตฐิาน การทดลอง และการลงความเหน็จากขอ้มลู เป็นตน้  

 3.3 นกัเรยีนตอบคาํถามหลงัการทดลอง  

4. ขัน้อธิบาย (Explanation Phase) 

 4.1 ครูใหค้วามรูเ้กีย่วกบัความหมายของไอโซเมอรซิมึ ไอโซเมอรแ์ละไอโซเมอรโ์ครงสรา้ง 

รวมถงึลกัษณะโครงสรา้งของสารประกอบอนิทรยีแ์บบโซ่ตรงและโซ่กิง่ โครงสรา้งแบบโซ่เปิด 

 4.2 ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัอภปิรายหลงัการทดลองเพือ่ใหไ้ดแ้นวความคดิดงัต่อไปน้ี 

  4.2.1 เมือ่ต่อคารบ์อน 5 อะตอม และไฮโดรเจน 12 อะตอม ดว้ยพนัธะเดีย่วทัง้หมด

จะไดโ้ครงสรา้ง 3 แบบหรอื 3 ไอโซเมอร ์ซึง่เป็นโครงสรา้งแบบโซ่เปิด 

  4.2.2 ไอโซเมอรข์องโมเลกุล 125HC เกดิการเปลีย่นตาํแหน่งของคารบ์อนจากโซ่

ตรงเป็นโซ่กิง่ 
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  4.2.3 เมือ่ต่อแบบจาํลองโดยใชค้ารบ์อน 5 อะตอมเช่นเดยีวกนั แต่ใหม้พีนัธะคู่

ระหวา่งอะตอมของคารบ์อน 1 พนัธะ ไดโ้ครงสรา้งทีเ่ป็นโซ่เปิด 5 แบบ หรอื 5 ไอโซเมอร ์

5. ขัน้ขยายความคิด (Expansion Phase / Elaboration Phase) 

 5.1 ใหน้กัเรยีนเขยีนโครงสรา้งแบบวงของสารประกอบอนิทรยีท์ีม่โีมเลกุล 105HC
 
ใหค้รบ

ทุกไอโซเมอร ์โดยศกึษาเพิม่เตมิจากใบความรู ้เรือ่ง ไอโซเมอร ์

6. ขัน้ประเมินผล (Evaluation Phase) 

 6.1 ครสูุม่ตวัแทนนกัเรยีนออกมาเขยีนโครงสรา้งแบบวงของสารประกอบอนิทรยีท์ีม่โีมเลกุล 

105HC  

 6.2 นกัเรยีนเขยีนความรูท้ีไ่ด ้รวมทัง้ประเดน็ทีส่งสยัและไมเ่ขา้ใจลงในสมดุเพื่อส่งครู  

7. ขัน้นําความรูไ้ปใช้ (Extension Phase) 

 7.1 ใหน้กัเรยีนทาํแบบฝึกหดั 11.1 ขอ้ 4-5 (ในหนงัสอืเรยีนหน้า 15-16) ลงในสมดุเป็น

การบา้น 

 

 

การวดัประเมินผล 

 

วิธีการวดัและประเมินผล 
เคร่ืองมือวดัผลและ

ประเมินผล 

เกณฑก์ารวดัผลและ

ประเมินผล 

1. สงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนรู้ 

 

1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการ

เรยีนรู ้

11. นกัเรยีนมผีลการประเมนิ

พฤตกิรรมการเรยีนรูร้ะดบั 

ปานกลางขึน้ไป 

2. การมสีว่นรว่มในการทาํ

กจิกรรมกลุม่ 
/2. แบบประเมนิกจิกรรมกลุม่ 

 

2. นกัเรยีนมผีลการประเมนิการ

มสีว่นรว่มในการทาํกจิกรรม

ระดบัปานกลางขึน้ไป 

3. ประเมนิความสามารถดา้น

ทกัษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร ์

3. แบบประเมนิความสามารถ

ดา้นทกัษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร ์

3. นกัเรยีนมผีลการประเมนิ

ระดบัพอใชข้ึน้ไป 

4. แบบฝึกหดั 11.1 ขอ้ 4-5 4. เฉลยแบบฝึกหดั 11.1  

ขอ้ 4-5 

4. นกัเรยีนสามารถทาํ

แบบฝึกหดัถูกตอ้งมากกว่า 80 % 
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วสัดอุปุกรณ์ / ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

วสัดอุปุกรณ์ / สือ่ 
 1. หนงัสอืเรยีนสาระการเรยีนรูพ้ืน้ฐานและเพิม่เตมิ เคม ีเลม่ 5 

 2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนรู้ 

 3. ใบบนัทกึผลการทดลองกจิกรรม เรือ่ง การจดัเรยีงอะตอม 

4. แบบประเมนิความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  

 5. แบบประเมนิกจิกรรมกลุม่ 

 6. ใบความรู ้เรือ่ง ไอโซเมอร ์

แหล่งการเรียนรู ้

1. หอ้งสมดุ 

 2. http://www.edchem.multiply.com 

 3. http://www.ipst.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edchem.multiply.com/�
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บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 

1. ผลการจดัการเรียนรู้ 

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

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

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

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

 

2. ปัญหา/อปุสรรค 

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

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

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

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

 

3. วิธีการแก้ปัญหา 

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

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

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

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

 

 

        ลงชื่อ...............................................ผูส้อน 

                  (นางสาวจนิดารตัน์   แกว้พกุิล) 
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จดุประสงคก์ารทดลอง 

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

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

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

 

 

วสัดอุปุกรณ์และสารเคมี 

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

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

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

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

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

 

ตารางบนัทึกผลการทดลอง 

 

แบบท่ี สตูรโครสร้างลิวอิส 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการทดลอง 

เรื่อง การจดัเรียงอะตอมของคารบ์อนในสารประกอบอินทรีย ์

ชือ่...............................................................................ชัน้.............เลขที.่............ 
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คาํถามหลงัการทดลอง 

1. เมือ่ต่อคารบ์อน 5 อะตอมดว้ยพนัธะเดีย่วทัง้หมดจะไดก้ีไ่อโซเมอร ์แต่ละไอโซเมอรม์โีครงสรา้ง

อยา่ง 

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

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

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

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

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

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

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

2. ถา้ต่อแบบจาํลองโดยใชค้ารบ์อน 5 อะตอม แต่เปลีย่นพนัธะเดีย่วเป็นพนัธะคู ่1 พนัธะ  

จะไดก้ีไ่อโซเมอร ์แต่ละไอโซเมอรม์โีครงสรา้งอยา่งไร 

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

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

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

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

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

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

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

 

สรปุและอภิปรายผลการทดลอง 

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. ........................ 
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ใบความรู้ 

เร่ือง   ไอโซเมอริซึม 

วิชา เคมี 5   ว 40225      ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 

 

 

                                                                                                    

 

ไอโซเมอริซึม (Isomerism) คอื ปรากฏการณ์ของสารอนิทรยีท์ีม่สีตูรโมเลกุลเหมอืนกนั  แต่

มสีตูรโครงสรา้งต่างกนั 

ไอโซเมอร ์(Isomer) คอื สารทีม่สีตูรโมเลกุลเหมอืนกนั แต่มสีตูรโครงสรา้งต่างกนั 

 

ประเภทของไอโซเมอร ์

 ไอโซเมอร์ อาจจะแบ่งเป็นประเภ ทใหญ่ๆ ได้เป็น 2 ประเภท คอื Structural isomer และ 

Stereoisomer 

 ก. Structural isomer เป็นไอโซเมอรใ์นแงข่องโครงสรา้ง หมายถงึ สารอนิทรยีท์ีม่สีตูร

โมเลกุลเหมอืนกนั แต่มสีตูรโครงสรา้งต่างกนั แบ่งเป็นประเภทยอ่ยๆ ดงัน้ี 

  1. Skeleton isomer หมายถงึ ไอโซเมอรท์ีม่ ี การจดัเรยีงโครงสรา้งหลกั  (Basic 

Unit) ของคารบ์อนอะตอมต่างกนั  เช่น 

 
  สารทัง้สามชนิดมสีตูรโมเลกุลเหมอืนกนั แต่สตูรโครงสรา้งต่างกนั เน่ืองจากการ

จดัเรยีงตวัของธาตุ C ในโครงสรา้งหลกั ดงันัน้จงึจดัเป็น Skeleton isomer 

  2. Position isomer หมายถงึ  ไอโซเมอรท์ี่ เกดิจากหมูฟ่งักช์นั มาต่อกบัอะตอม

คารบ์อนของโครงสรา้งหลกัในตาํแหน่งทีต่่างกนั หรอืกลา่วอกีอยา่งหน่ึงวา่เป็นไอโซเมอรท์ีม่สีตูร

โมเลกุลเหมอืนกนั  มหีมูฟ่งักช์นัชนิดเดยีวกนั แต่ตาํแหน่งของหมูฟ่งักช์นัทีม่าต่ออยูก่บั C แตกต่าง

กนั  เช่น 

2
CH HC

32
C HCH

3
HC

2
สูตรโมเลกุล   C5H12

3
CH HC 2

3C H

HC 3CH2 สูตรโมเลกุล   C5H12

H3C

HC

CCH
3

3C H

สูตรโมเลกุล   C5H12

ไอโซเมอริซึม 
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  สารทัง้สองชนิดเป็นแอลกอฮอลเ์หมอืนกนั ตวัแรกมหีมู ่ -OH อยูท่ีค่ารบ์อนอะตอมที ่

1 แต่ตวัที ่2 อยูท่ีอ่ะตอมที ่2 จงึทาํใหส้ตูรโครงสรา้งต่างกนั จดัเป็น Position isomer 

  อกีตวัอยา่งหน่ึงทีจ่ดัวา่เป็น Position isomer ไดแ้ก่ 

 
 

  3. Functional isomer หมายถงึ ไอโซเมอรท์ีม่หีมูฟ่งักช์นัต่างกนั ไอโซเมอรป์ระ

เภทน้ีจะเป็นสารอนิทรยีต่์างชนิดกนั มสีตูรโมเลกุลเหมอืนกนัแต่สตูรโครงสรา้งต่างกนั เช่น 

 
  สารตวัแรกเป็นแอลกอฮอลม์หีมู ่ -OH สารตวัที ่2 เป็นอเีทอรม์หีมู ่ C - O - C  ซึง่

ทัง้สารทัง้สองชนิดมหีมูฟ่งักช์นัต่างกนั มโีครงสรา้งต่างกนัและเป็นสารต่างชนิดกนัดว้ย แต่มสีตูร

โมเลกุลเหมอืนกนั จงึจดัเป็น functional isomer 

  ตวัอยา่งอื่นๆ ของ functional isomer ไดแ้ก่ 

 
 

สูตรโมเลกุล   C3H8OH3C

OH

2C HCH3

สูตรโมเลกุล   C3H8O3CH HC 2 HC 2

OH

3 2 1

123

OH

COOH

COOH

OH

COOH

OH

และ มีสูตรโมเลกุล   C7H6O3

สูตรโมเลกุล   C3H8OOH
3

CH HC
2

HC
2

สูตรโมเลกุล   C3H8O
3

CH HC
2 3

CHO

CH3CH3 C    O   

O

CH2 

O

C    OH   CH3และ สูตรโมเลกุล   C3H6O2
ester acid

HCH3

O

C      CH2 

O

C       CH3 CH3และ สูตรโมเลกุล   C3H6O

aldehyde ketone
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 ข. Stereoisomer  เป็นไอโซเมอรใ์นแงข่องการจดัเรยีงอะตอม จงึทาํใหม้สีตูรโครงสรา้งที่

ต่างกนัแบ่งเป็น 2 ประเภทคอื 

  1. Geometrical isomer หรือ cis-trans isomer เป็นไอโซเมอรท์ีเ่กดิกบั

สารประกอบแอลคนีหรอืสารอนิทรยีท์ีค่ารบ์อนมพีนัธะคู ่ (C=C) อะตอมหรอืกลุ่มอะตอมหรอืหมู่

ฟงักช์นัทีม่าเกาะทีพ่นัธะคูจ่ะเรยีงตวัตามแบบเรขาคณติทีต่่างกนั ไอโซเมอรป์ระเภทน้ีเมือ่เขยีนสตูร

โครงสรา้งทัว่ๆ ไปจะเหมอืนกนั เช่น 

 
  ทัง้สองชนิดมสีตูรโมเลกุลเหมอืนกนั คอื C4H8 ถา้เขยีนสตู รโครงสรา้งทัว่ๆ ไปจะ

เป็น CH3-CH=CH-CH3

 

  ซึง่เหมอืนกนัทัง้สองชนิด แต่เมือ่แสดงรายละเอยีดของตําแหน่งอะตอม

ทีม่าต่อตรงพนัธะคูจ่ะพบวา่แตกต่างกนั จงึจดัวา่เป็น geometrical isomer 

                           cis-2-butene                                 trans-2-butene 

รปูที ่10.3 geometrical isomer ของ 2-butene ในลกัษณะ 3 มติ ิ

 

หมายเหตุ

                  trans-  ใชก้บัไอโซเมอรท์ีก่ลุม่อะตอมเหมอืนกนัอยูด่า้นตรงกนัขา้ม 

   cis-     ใชก้บัไอโซเมอรท์ีม่กีลุม่อะตอมเหมอืนกนัอยูด่า้นเดยีวกนัของระนาบ 

 

 

 

 

 

CH 3 
C = C 

H H 

CH 3 

CH 3 

H 

H 
C = C 

CH 3 

เป็น  cis-isomer  เรียกวา่  cis-2-butene 

เป็น  trans-isomer  เรียกวา่  trans-2-butene 
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แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู ้

วิชา   เคม ี5  ว 40225   ชัน้   ม.6/….. 

ลาํ

ดบั

ท่ี 

                                       
                                   พฤติกรรม 

 
ช่ือสกลุ 

ค
วา

ม
สน

ใจ
ใฝ่

เรี
ยน

รู ้

ค
วา

ม
เป็

น
ระ

เบี
ยบ

 

ค
วา

ม
รบั

ผิด
ชอ

บ
 

ต
รง

ต่
อเ

วล
า 

ค
วา

ม
ต

ัง้ใ
จเ

รีย
น

แล
ะ

รว่
ม

ท
าํกิ

จก
รร

ม
 

ค
วา

ม
กล้

าแ
สด

งอ
อก

แล
ะก

ล้า
แส

ด
งค

วา
ม

คิ
ด

เห
น็

 

รวม

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 15 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

17                  

18                  

19                  

20                  

21                  

22                  

23                  

24                  

25                  
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               ลงชื่อ .............................................. ผูป้ระเมนิ  

              (                                         ) 

      วนัที ่........./......................./............ 

 

ลาํ

ดบั

ท่ี 

                                       
                                   พฤติกรรม 

 
ช่ือสกลุ 

ค
วา

ม
สน

ใจ
ใฝ่

เรี
ยน

รู ้

ค
วา

ม
เป็

น
ระ

เบี
ยบ

 

ค
วา

ม
รบั

ผิด
ชอ

บ
 

ต
รง

ต่
อเ

วล
า 

ค
วา

ม
ต

ัง้ใ
จเ

รีย
น

แล
ะ

รว่
ม

ท
าํกิ

จก
รร

ม
 

ค
วา

ม
กล้

าแ
สด

งอ
อก

แล
ะก

ล้า
แส

ด
งค

วา
ม

คิ
ด

เห
น็

 

รวม

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 15 
26                  

27                  

28                  

29                  

30                  

31                  

32                  

33                  

34                  

35                  

36                  

37                  

38                  

39                  

40                  

41                  

42                  

43                  

44                  

45                  

46                  

47                  

48                  

49                  

50                  
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เกณฑก์ารให้คะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้   

ความสนใจใฝ่เรียนรู้ 
คะแนน   3 คอื  มคีวามสนใจเรยีนมาก  ตอบคาํถามและใฝเ่รยีนรูต้ลอดเวลา 

คะแนน   2 คอื  มคีวามสนใจเรยีน  และใฝเ่รยีนรูป้านกลาง 

คะแนน   1 คอื  มคีวามสนใจเรยีน  และใฝเ่รยีนรูน้้อย 

 ความเป็นระเบียบ 

คะแนน   3 คอื  มกีารแต่งกายและมารยาทเรยีบรอ้ย  และไมท่าํผดิขอ้ตกลงในชัน้เรยีน   

คะแนน   2 คอื  มกีารแต่งกายและมารยาทเรยีบรอ้ย  และทาํผดิขอ้ตกลงในชัน้เรยีนบา้ง   

คะแนน   1 คอื  มกีารแต่งกายและมารยาทไมค่อ่ยเรยีบรอ้ยและทาํผดิขอ้ตกลงในชัน้เรยีนบ่อย  

ความรบัผิดชอบ ตรงต่อเวลา 
คะแนน   3 คอื  สง่งานตรงเวลา  รบัผดิชอบงานทีไ่ดห้มอบหมายเป็นอยา่งด ี  

คะแนน   2 คอื  สง่งานตรงเวลา  รบัผดิชอบงานทีไ่ดห้มอบหมายปานกลาง  

คะแนน   1 คอื  สง่งานไมต่รงเวลา  รบัผดิชอบงานทีไ่ดห้มอบหมายน้อย   

ความตัง้ใจเรียนและร่วมกิจกรรม 

คะแนน   3 คอื  มคีวามตัง้ใจเรยีนมาก  และใหค้วามรว่มมอืในการทาํกจิกรรมเป็นอยา่งด ี   

คะแนน   2 คอื  มคีวามตัง้ใจเรยีนปานกลาง และใหค้วามรว่มมอืในการทาํกจิกรรมด ี   

คะแนน   1 คอื  มคีวามตัง้ใจเรยีนน้อย  และใหค้วามรว่มมอืในการทาํกจิกรรมน้อย 

ความกล้าแสดงออกและการแสดงความคิดเหน็ 
คะแนน   3 คอื  ตอบคาํถามเป็นประจาํ  และมขีอ้เสนอแนะในเน้ือหาทีเ่รยีน 

คะแนน   2 คอื  ตอบคาํถามบา้ง    และมขีอ้เสนอแนะในเน้ือหาทีเ่รยีน 

คะแนน   1 คอื  ตอบคาํถามน้อย   และไมม่ขีอ้เสนอแนะในเน้ือหาทีเ่รยีน 

 

สรปุคะแนน 

11-15 คะแนน   =  ด ี 

6-10  คะแนน   = ปานกลาง  

1-5  คะแนน   =  ปรบัปรงุ 
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แบบประเมินกิจกรรมกลุ่ม   

วิชา  เคม ี5  ว 40225   ชัน้   ม.6/….. 

 

กลุ่มท่ี …………………. ช่ือกลุ่ม…………………. ชัน้ ม.6/….. 

 

 

 

ลงชื่อ …........................................... ผูป้ระเมนิ  

                            วนัที ่…....../…..................../….........   

 

 

 

 

 

 

                             พฤติกรรม 
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เกณฑก์ารให้คะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้   

การมีส่วนร่วมในการทาํงานกลุ่ม 
คะแนน   3 คอื  เขา้รวมกลุม่  และมสีว่นรว่มในการวางแผนอยา่งเตม็ที่ 

คะแนน   2 คอื  เขา้รวมกลุม่  และมสีว่นรว่มในการวางแผนปานกลาง 

คะแนน   1 คอื  เขา้รวมกลุ่ม  และมสี่วนรว่มในการวางแผนน้อย 

การปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ี 

คะแนน   3 คอื  ทาํงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นอยา่งดี 

คะแนน   2 คอื  ทาํงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมายปานกลาง 

คะแนน   1 คอื  ทาํงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมายน้อย 

การแสดงความคิดเหน็และยอมรบัฟังความคิดเหน็ผูอ่ื้น 

คะแนน   3 คอื  แสดงความคดิเหน็เป็นประจาํ   และยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น    

คะแนน   2 คอื  แสดงความคดิเหน็ปานกลาง    และยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่นบา้ง    

คะแนน   1 คอื  แสดงความคดิเหน็น้อย    และไมค่่อยยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น  

ความตัง้ใจการทาํงานกลุ่ม 

คะแนน   3 คอื  มคีวามตัง้ใจในการทาํงานกลุม่มาก 

คะแนน   2 คอื  มคีวามตัง้ใจในการทาํงานกลุม่ปานกลาง 

คะแนน   1 คอื  มคีวามตัง้ใจในการทาํงานกลุม่น้อย 

การตรงต่อเวลา 
คะแนน   3 คอื  ดาํเนินกจิกรรมภายในกลุม่  และสง่งานในระยะเวลาทีก่าํหนด 

คะแนน   2 คอื  ดาํเนินกจิกรรมภายในกลุม่  และสง่งานชา้กวา่กาํหนด 1 วนั 

คะแนน   1 คอื  ดาํเนินกจิกรรมภายในกลุม่  และสง่งานชา้กวา่กาํหนด 2 วนั 

 ความถกูต้องของเน้ือหา 

คะแนน  5 คอื  เน้ือหาถกูตอ้งครบถว้น  อธบิายเขา้ใหใ้จอยา่งชดัเจนมาก 

คะแนน  4 คอื  เน้ือหาถกูตอ้งครบถว้น  อธบิายใหเ้ขา้ใจอยา่งชดัเจนปานกลาง 

คะแนน  3 คอื  เน้ือหาถกูตอ้งปานกลาง  อธบิายใหเ้ขา้ใจอยา่งชดัเจนปานกลาง 

คะแนน  2 คอื  เน้ือหาถกูตอ้งปานกลาง อธบิายใหเ้ขา้ใจอยา่งชดัเจนน้อย 

คะแนน  1 คอื  เน้ือหาถูกตอ้งน้อย  อธบิายใหเ้ขา้ใจอยา่งชดัเจนน้อย 

สรปุคะแนน 

16-20 คะแนน   =  ดมีาก 

11-15  คะแนน   = ด ี 

5-10  คะแนน   =  ปานกลาง 

5-10  คะแนน   =  ปรบัปรงุ 
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กลุม่ที ่....................................  ชัน้ ....................... 

สมาชกิภายในกลุม่ 1. .................................................    2. .................................................. 

   3. .................................................    4. .................................................. 

   5. .................................................    6. .................................................. 

คาํช้ีแจง ใหท้าํเครือ่งหมาย    ในช่องทีต่รงกบัความเป็นจรงิ 

ลาํดบัท่ี รายการพฤติกรรม 
คณุภาพการปฏิบติั 

3 2 1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

มกีารวางแผนรว่มกนั 

การแบ่งงานรบัผดิชอบ 

มกีารใหค้วามช่วยเหลอืกนั 

การรบัฟงัความคดิเหน็และแกป้ญัหารว่มกนั 

สามารถใหค้าํแนะนํากลุม่อื่นได ้

เลอืกใชอุ้ปกรณ์ไดถู้กตอ้ง 

ปฏบิตักิารทดลองตามขัน้ตอนทีก่าํหนดให ้

ทาํความสะอาด/เกบ็อุปกรณ์เรยีบรอ้ย 

รว่มกนัอภปิรายและสรปุผลงานของกลุม่ 

รว่มกนัปรบัปรงุผลงานของกลุ่ม 

   

 ลงชื่อ ............................................ ผูป้ระเมนิ 

                                                                                    ............/................/.............. 

เกณฑก์ารให้คะแนน 

 พฤตกิรรมทีป่ฏบิตัชิดัเจนและสมํ่าเสมอ ให ้ 3 คะแนน 

 พฤตกิรรมทีป่ฏบิตัชิดัเจนและบ่อยครัง้ ให ้ 2 คะแนน 

 พฤตกิรรมทีป่ฏบิตับิางครัง้ ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑก์ารตดัสินคณุภาพ 

ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 

24-30 

17-23 

10-16 

 3 = ด ี

 2 = พอใช ้

 1 = ปรบัปรงุ 

 

แบบประเมินความสามารถด้านทกัษะกระบวนการ
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ภาคผนวก   จ 

  -  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี 

  -  แบบทดสอบวดัความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี 

เร่ือง เคมีอินทรีย์ 

วิชา เคมี 5 (รหสั ว 40225)                                                                         ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6             

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คาํช้ีแจง

1. ขอ้สอบเป็นแบบปรนยั จาํนวน 30 ขอ้     

 : 

2. เลอืกคาํตอบทีถู่กตอ้งทีสุ่ดเพยีงคาํตอบเดยีว โดยเขยีนเครือ่งหมาย X ลงในกระดาษคาํตอบ 

3. หา้มนําขอ้สอบและกระดาษคาํตอบออกจากหอ้งสอบ 

4. ใชเ้วลาในการทาํขอ้สอบ 30 นาท ี

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ขอ้ความต่อไปน้ีขอ้ใดกลา่ว ไมถ่กูตอ้ง 

      ก. สารอนิทรยีส์ามารถสงัเคราะหไ์ดจ้ากสารอนินทรยี ์

      ข. สารประกอบไฮโดรคารบ์อนไมล่ะลายน้ําเพราะเป็นโมเลกุลไมม่ขี ัว้ 

      ค. สารประกอบทีม่คีารบ์อนเป็นองคป์ระกอบเป็นสารอนิทรยี ์

      ง. สารประกอบไฮโดรคารบ์อนเป็นสารอนิทรยีท์ีม่ใีนธรรมชาต ิ

      จ. สารประกอบไฮโดรคารบ์อนมพีนัธะโคเวเลนต ์

2. สตูรโครงสรา้งของฟีนิลอะลานีนเขยีนไดด้งัน้ี 

 
    สตูรเอมพริคิลัของฟีนิลอะลานีนควรเป็นไปตามขอ้ใด 

      ก. 
2118

NOHC      ข. 
2128

NOHC  

      ค. 
2119

NOHC      ง. 
21110

NOHC  

      จ. 
21210

NOHC  

3. สารในขอ้ใดเป็นสารอนิทรยีทุ์กชนิด 

      ก. KCN , 
6126

OHC ,  
4

CCl   ข. 
63

HC , 
6126

OHC ,  
4

CCl   

      ค. OCH
2

, 
6126

OHC ,  
4

CCl   ง. 
63

HC , 
6126

OHC ,  OCH
2

  

      จ. KCN , OCH
2

,  
4

CCl   
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4. ในการทดสอบการเผาไหมข้องสารประกอบไฮโดรคารบ์อนควรใชอุ้ปกรณ์การทดลองในขอ้ใดขณะ

เผาสาร 

 ก. บกีเกอร ์     ข. ขวดรปูชมพู่ 

     ค. หลอดทดลอง     ง. ถว้ยกระเบือ้ง  

 จ. กระจกนาฬกิา 

5. แอลเคนทีม่จีาํนวนคารบ์อนเท่ากบั 7 อะตอมมกีีไ่อโซเมอร ์

      ก. 5       ข. 6 

      ค. 7       ง. 8 

      จ. 9 

6. ขอ้ความต่อไปน้ีขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

      ก. แอลเคนละลายน้ําไดม้ากกว่าแอลไคน์ 

      ข. แอลคนีมอีตัราสว่น H : C มากกว่าแอลเคน 

      ค. แอลเคนทีไ่ดจ้ากการกลัน่ปิโตรเลยีมสว่นใหญ่มสีถานะเป็นแก๊ส 

      ง. แอลเคนและโคลแอลเคนทีม่จีาํนวนคารบ์อนเท่ากนัจะเป็นไอโซเมอรก์นั 

      จ. แอลเคนมจีาํนวนไอโซเมอรม์ากกวา่แอลไคน์ ทีม่จีาํนวนอะตอมของคารบ์อนเท่ากนั 

7. ขอ้ความเกีย่วกบัสมบตัขิองแอลคนีขอ้ใดกล่าว ไมถ่กูตอ้ง 

      ก. ไมนํ่าไฟฟ้า 

 ข. เกดิปฏกิริยิาการรวมตวัไดด้กีวา่ปฏกิริยิาแทนที ่

      ค. ในโมเลกุลของแอลคนีมพีนัธะเดีย่วและพนัธะคู่เสมอ 

      ง. จดุเดอืดและจดุหลอมเหลวสงูขึน้เมือ่มวลโมเลกุลเพิม่ขึน้ 

      จ. ฟอกจากสสีารละลายโบรมนีไดเ้พราะเกดิปฏกิริยิาการแทนที ่

8. ขอ้ใดต่อไปน้ีถูกตอ้งเกีย่วกบัอะโรมาตกิไฮโดรคารบ์อน 

      ก. มพีลงังานพนัธะระหวา่งคารบ์อนมากกวา่พลงังานพนัธะระหวา่งคารบ์อนของแอลคนี 

      ข. สามารถฟอกสสีารละลายโบรมนีในคารบ์อนเตตระคลอไรดใ์นทีส่วา่งได ้

      ค. พวกทีม่โีมเลกุลเลก็ๆ สามารถละลายน้ําไดด้ ี

      ง. เมือ่เผาไหมจ้ะมเีปลวไฟทีม่เีขมา่มาก 

 จ. สามารถเปลีย่นสสีารละลาย 
4

KMnO ได ้

9. ขอ้ใดต่อไปน้ีกล่าวถูกตอ้ง 

      ก. เอไมดส์ามารถเกดิจากปฏกิริยิาไฮโดรไลซสิของเอมนีได ้

 ข. ในกรณทีีม่จีาํนวนอะตอมของคารบ์อนเท่ากนั เอไมดจ์ะมจีดุเดอืดตํ่ากวา่เอมนี 

      ค. เอไมดส์ามารถละลายน้ําได ้แต่เอมนีไมล่ะลายน้ําหรอืละลายไดน้้อย 

      ง. เอไมดจ์ะไมแ่สดงสมบตัคิวามเป็นเบส แต่เอมนีจะแสดงสมบตัคิวามเป็นเบส 

      จ. นิโคตนิเป็นเอไมดช์นิดหน่ึง สว่นยเูรยีจดัเป็นเอมนี 
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คาํช้ีแจง

   1. การละลายน้ํา    2. ทาํปฏกิริยิากบั 

  จงใชก้ารทดสอบต่อไปน้ี ตอบคาํถามขอ้ 10 

42
/CClBr ในทีม่ดื 

   3. ทาํปฏกิริยิากบัโลหะ Na  4. ทาํปฏกิริยิากบั 
42

/CClBr ในทีส่วา่ง 

   5. ปฏกิริยิากบั 
3

NaHCO   

10. ถา้ตอ้งการทราบวา่สารอนิทรยีท์ีนํ่ามาทดสอบเป็นกรดอนิทรยีห์รอืแอลกอฮอล ์ตอ้งใชก้าร

ทดสอบในขอ้ใดบา้ง 

      ก. 1, 2       ข. 2, 3 

      ค. 3, 4       ง. 1, 3, 5 

      จ. 2, 3, 5 

11. เพราะเหตุใด แอลกอฮอลท์ีม่มีวลโมเลกุลตํ่าจงึสามารถละลายน้ําไดด้กีว่าแอลกอฮอลท์ีม่มีวล

โมเลกุลสงูๆ  

      ก. แอลกอฮอลท์ีม่มีวลโมเลกุลสงูๆ จะมสีว่นทีไ่มม่ขี ัว้มากขึน้ทาํใหล้ะลายน้ําไดน้้อยลง 

 ข. แอลกอฮอลท์ีม่มีวลโมเลกุลตํ่าๆ จะยดึกนัดว้ยพนัธะไฮโดรเจนไดด้กีว่าแอลกอฮอลม์วล

โมเลกุลสงูๆ 

      ค. แอลกอฮอลท์ีม่มีวลโมเลกุลตํ่าๆ จะมคีวามมขีัว้ตํ่ากว่าแอลกอฮอลท์ีม่มีวลโมเลกุลสงูๆ 

จงึทาํใหล้ะลายน้ําไดด้กีวา่ 

      ง. พนัธะไฮโดรเจนระหวา่งน้ํากบั –OH ในโมเลกุลของแอลกอฮอลท์ีม่มีวลโมเลกุลตํ่าๆ จะ

แขง็แรงกวา่พนัธะไฮโดรเจนระหวา่งน้ํากบั –OH ในมวลโมเลกุลของแอลกอฮอลท์ีม่ ี

มวลโมเลกุลสงูๆ 

      จ. แอลกอฮอลท์ีม่มีวลโมเลกุลตํ่าๆ  จะมคีวามสามารถในการสรา้งพนัธะไฮโดรเจนได้

ดกีว่าแอลกอฮอลท์ีม่มีวลโมเลกุลสงูๆ  

12. สารอนิทรยีส์องชนิดจะเป็นไอโซเมอรโ์ครงสรา้งกนัเมือ่ใด 

      ก. มสีมบตัทิางกายภาพเหมอืนกนัแต่มสีตูรโมเลกุลต่างกนั 

 ข. มสีมบตัทิางเคมเีหมอืนกนัแต่มสีตูรโมเลกุลต่างกนั 

      ค. มสีตูรโมเลกุลเหมอืนกนัแต่มสีตูรโครงสรา้งต่างกนั 

      ง. มสีตูรโครงสรา้งเหมอืนกนัแต่มสีตูรโมเลกุลต่างกนั 

      จ. มสีตูรโครงสรา้งและสตูรโมเลกุลเหมอืนกนั 

13. ขอ้ใดเรยีงลาํดบัจดุเดอืดของสารอนิทรยีจ์ากสงูไปตํ่าไดถู้กตอ้ง 

      ก. กรดแอซตีกิ > โพรพานอล > บวิเทน 

 ข. กรดแอซตีกิ > บวิเทน > โพรพานอล 

      ค. กรดแอซตีกิ > กรดบวิทาโนอกิ > กรดโพรพาโนอกิ 

      ง. กรดบวิทาโนอกิ > กรดแอซตีกิ > กรดโพรพาโนอกิ 

      จ. กรดโพรพาโนอกิ > กรดแอซตีกิ > กรดบวิทาโนอกิ 
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14. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นสตูรโครงสรา้งของ 2-methylbutanoic 

      ก.         ข.  

 

      ค.        ง.      

 

 

      จ.   

       

15. หมูฟ่งักช์นัในขอ้ใดคอืคโีตน 

 

      ก.        ข.  

 

      ค.        ง.    

 

      จ.  

16. ชือ่ของสารอนิทรยีใ์นขอ้ใด ไมถ่กูตอ้ง 

      ก. 1-methylbutane    ข. 3, 4-diethyl-2, 2-dimethylheptane 

      ค. 3-ethylpentane    ง. 2-chloropropane 

      จ. 4-ethyl-2-methylhexane 

17. จากสตูรโครงสรา้งของสารประกอบต่อไปน้ีจดัเป็นสารประกอบประเภทใด 

  

 

  

      ก. แอลดไีฮด ์    ข. คโีตน 

      ค. อเีทอร ์     ง. แอลกอฮอล ์

      จ. เอสเทอร ์

18. สารในขอ้ใดมจีดุเดอืดสงูทีสุ่ด 

      ก.        ข.  

 

      ค.        ง.  

 

      จ.  
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19. สมการแสดงปฏกิริยิาการเผาไหมอ้ยา่งสมบรูณ์ของสาร X เขยีนไดด้งัสมการ 

 2X + 15O2   →   10CO2  +  10H2

 ก. 

O      สตูรโมเลกุลของสาร X ควรเป็นแบบใด 

85
HC       ข. 

105
HC  

      ค. 
125

HC
 

     ง. 
106

HC  

      จ. 
126

HC
 

คาํชีแ้จง

 

  จงใชส้ตูรโครงสรา้งของสารต่อไปน้ีตอบคาํถามขอ้ 31 

   1. COOHCHCH
23

  2.  

 

   3.        4.  

  

20. สารประกอบในขอ้ใดทีเ่ป็นไอโซเมอรก์นั 

 ก. 
32723

)CHCH(NH)(CHCH
 
กบั  

22723
NHCH)(CHCH

 
 

 ข.     กบั    
23

CHCCHCH
 

 

      ค.     กบั    

 

 ง. 
3723

COOCH)(CHCH
  

กบั   OHOCHCH)(CHCH
22723

 
 

      จ. 
323

OCHCHCH
   

กบั   OH)(CHCH
223  

 

21. สาร X มสีตูรโมเลกุล 
64

HC พจิารณาสารประกอบต่อไปน้ี 

   1. ไซโคลแอลเคน 
 
  2. ไซโคลแอลคนี 

   3. ไซโคลแอลเคน 2 วงตดิกนั  4. สารประกอบแอลไคน์ 

    5. สารประกอบอะโรมาตกิ   6. วงของไซโคลแอลเคนและไซโคลแอลคนีตดิกนั 

 สาร X ควรเป็นสารประกอบในขอ้ใด 

 ก. 5 เท่านัน้      ข. 2, 4, 5 

      ค. 2, 3, 4      ง. 1, 5, 6 

      จ. 1, 3, 6 
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22. ขอ้ใด ไมใ่ช่ ไอโซเมอรข์อง 
105

HC
 

 

 ก. 
        

ข.     
 

 

      ค.         ง. 
  

 

 

      จ.  

 

23. ขอ้ใดกล่าว ไมถ่กูตอ้ง เกีย่วกบัอะโรมาตกิไฮโดรคารบ์อน 

      ก. ไมนํ่าไฟฟ้า 

 ข. ไมล่ะลายน้ํา 

      ค. สามารถเกดิปฏกิริยิาการแทนทีไ่ด ้     

 ง. เมือ่เผาไหมจ้ะใหเ้ปลวไฟสว่าง จงึไมม่เีขมา่  

 จ. ไมส่ามารถฟอกจางสสีารละลาย 
4

KMnO ได ้  

24. ขอ้ใดคอืสตูรโมเลกุลของโพรพานามนี 

 ก. NHC
93

      ข. ONHC
73

 

      ค. ONHC
93

     ง. NHC
73

 

      จ. 
93

HC  

25. สารใดต่อไปน้ีละลายน้ําแลว้ไดส้ารละลายทีม่สีมบตัเิป็นเบส 

 ก. BrCHCH
23

     ข. OHCHCH
23

 

      ค. 
223

NHCHCH     ง. COOHCHCH
23

 

      จ. 
23

CONHCH  

26. สารในขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นผลติภณัฑท์ีเ่กดิจากปฏกิริยิาไฮโดรไลซสิเอสเทอรใ์นสารละลายเบส  

 ก. เกลอืของกรดอนิทรยีแ์ละน้ํา  ข. เกลอืของกรดอนิทรยีแ์ละแอลกอฮอล ์

      ค. กรดคารบ์อกซลิกิและแอลกอฮอล ์ ง. เอสเทอรแ์ละน้ํา 

      จ. แอลกอฮอรแ์ละน้ํา 
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คาํชีแ้จง

  สมบตัขิองสาร A B C และ D เป็นดงัน้ี 

  ใชข้อ้มลูต่อไปน้ีตอบคาํถามขอ้ 27 – 28 

สาร         การละลายน้ํา 
สมบตัิ

 การเผาไหม ้

A ละลาย ไมห่ลอมเหลว ไมต่ดิไฟ 

B ไมล่ะลาย ตดิไฟ มเีขมา่ 

C ละลาย หลอมเหลว ไมต่ดิไฟ 

D ไมล่ะลาย ตดิไฟ ไมม่คีวนั และเขมา่ 

 

27. สารใดน่าจะเป็นสารประกอบไฮโดรคารบ์อน 

 ก. A และ B      ข. B และ C  

      ค. C และ D      ง. A และ C  

      จ. B และ D  

28. สารใดทาํปฏกิริยิากบัสารละลายโบรมนีในทีส่วา่งและสารละลายโพแทสเซยีมเปอรแ์มงกาเนตได ้

 ก. A       ข. B  

      ค. C       ง. D  

      จ. A B C และ D  

29. สารประกอบชนิดหน่ึงมสีมบตัดิงัน้ี 

   1. ทาํปฏกิริยิากบัโลหะโซเดยีมไดแ้ก๊สไมม่สี ี
 
   

   2. ฟอกจางสสีารละลาย 
4

KMnO และฟอกจางสสีารละลาย 
2

Br ใน 
4

CCl  

   3. ไมท่าํปฏกิริยิากบัสารละลาย NaOH  และ 
3

NaHCO     

 สารประกอบชนิดน้ีควรมสีตูรโครงสรา้งดงัขอ้ใด 

 ก.          ข.   

 

      ค.         ง.   

 

      จ.  

30. จงพจิารณาขอ้ความต่อไปน้ี ขอ้ใดกลา่วถกูตอ้ง 

   1. ในกรณทีีจ่าํนวนอะตอมคารบ์อนเท่ากนั แอลดไีฮดจ์ะละลายน้ําไดด้กีวา่คโีตน 
 
 

   2. เอทานอลใชเ้ป็นน้ํายาในการดองศพ 

   3. RCOOH อ่านวา่ กรดโพรพาโนอกิ เมือ่ R คอื 
63

HC  

 ก. 1       ข. 2  

      ค. 3       ง. 1 และ 2  

      จ. 2 และ 3 
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แบบทดสอบวดัความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6   ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คาํช้ีแจง

1. แบบทดสอบฉบบัน้ีเป็นแบบทดสอบชนิดเลอืกตอบ 2 ตวัเลอืก จาํนวน 30 ขอ้ 

 : 

2. ใหน้กัเรยีนศกึษาสถานการณ์แลว้ใชข้อ้มลูในสถานการณ์นัน้ตอบคาํถามโดยเลอืกคาํตอบที่

ถูกตอ้งทีสุ่ดเพยีงคาํตอบเดยีว แลว้เขยีนเครือ่งหมาย X ลงในกระดาษคาํตอบ 

3. หา้มนําขอ้สอบและกระดาษคาํตอบออกจากหอ้งสอบ 

4. ใชเ้วลาในการทาํขอ้สอบ 30 นาท ี

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ด้านความสามารถในการอ้างอิง  

คาํช้ีแจง

  ก. ขอ้สรปุนัน้เป็นจรงิหรอืเป็นไปได้ 

  ใหน้กัเรยีนใชต้วัเลอืกต่อไปน้ี ตอบคาํถามในสถานการณ์ทีก่าํหนดให ้ตัง้แต่ขอ้ 1 – 6  

  ข. ขอ้สรปุนัน้ไมจ่รงิ, เป็นไปไมไ่ด ้หรอืขอ้มลูยงัไมเ่พยีงพอ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

จากสถานการณ์ทีก่าํหนดให ้ขอ้สรปุต่อไปน้ีเป็นจรงิหรอืไม ่

 1. ในอดตีเชือ่วา่สารอนิทรยีค์อืสารประกอบทีไ่ดม้าจากสิง่มชีวีติเท่านัน้ 

 2. สารอนิทรยีเ์ป็นสารประกอบทีม่ธีาตุคารบ์อนเป็นองคป์ระกอบ 

 3. ในธรรมชาตจิะไมค่อ่ยพบธาตุคารบ์อนในรปูของ เพชร แกรไฟต ์และฟูลเลอรนี 

 

 

 

 

 

 

 

ธาตุคารบ์อนเป็นธาตุทีม่อียูใ่นธรรมชาตทิัง้ภาวะอสิระและสารประกอบ ใน

รปูของธาตุอสิระมอียู ่ 3 รปู คอื เพชร แกรไฟต ์และฟูลเลอรนี แต่ส่วนใหญ่จะพบ

ธาตุคารบ์อนอยูใ่นรปูของสารประกอบ สารประกอบทีพ่บในธรรมช าติ และทีน่กั

เคมสีงัเคราะหข์ึน้สว่นมากเป็นสารประกอบของคารบ์อน ในสมยัแรกๆ นกัเคมเีชือ่

วา่สารประกอบของคารบ์อนไดม้าจากสิง่มชีวีติหรอืเป็นองคป์ระกอบของสิง่มชีวีติ

เท่านัน้ จงึเรยีกวา่สารอนิทรยี ์

แอลคาลอยด ์คอื เอมนีหรอืเบสทีม่ไีนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบทีพ่บใน

ส่วนต่างๆ ของพชื เช่น เมลด็ ดอก ใบ เปลอืก หรอืราก คาํว่าแอลคาลอยดม์ี

ความหมายวา่เป็นดา่ง เพราะแอลคาลอยดเ์ป็นเอมนีและมกัทาํปฏกิรยิากบักรดให้

ผลติภณัฑเ์ป็นเกลอืทีล่ะลายน้ําได ้
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จากสถานการณ์ทีก่าํหนดให ้ขอ้สรปุต่อไปน้ีเป็นจรงิหรอืไม ่

 4. พชืทุกชนิดมแีอลคาลอยดเ์ป็นองคป์ระกอบ 

 5. แอลคาลอยดม์สีมบตัเิป็นเบส 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

จากสถานการณ์ทีก่าํหนดให ้ขอ้สรปุต่อไปน้ีเป็นจรงิหรอืไม ่

 6. กลว้ยหอมใหพ้ลงังานมากกว่าขา้วเมือ่มปีรมิาณเท่ากนั 

 

ด้านการยอมรบัข้อตกลงเบือ้งต้น  

คาํช้ีแจง

  ก. เป็นขอ้ตกลงทีก่ล่าวไวใ้นขอ้ความ 

  ใหน้กัเรยีนใชต้วัเลอืกต่อไปน้ี ตอบคาํถามในสถานการณ์ทีก่าํหนดให ้ตัง้แต่ขอ้ 7 – 11  

  ข. ไมไ่ดเ้ป็นขอ้ตกลงทีก่ล่าวไวใ้นขอ้ความ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากสถานการณ์ทีก่าํหนดให ้ขอ้ความต่อไปน้ีตรงกบัเงือ่นไขใด 

 7. เมือ่รา่งกายไดร้บันิโคตนิในปรมิาณมากจะมฤีทธิก์ดประสาทสว่นกลาง 

 

 

 

 

นิโคตนิ (Nicotine) เป็นสารประกอบแอลคาลอยด์ชนิดหน่ึง ไมม่สี ีซึง่พบ

ในตน้ยาสบูทุกสายพนัธุ ์และความเขม้ขน้จะมมีากในใบยาสบูมากกวา่สว่นอื่นๆ 

เมือ่นําใบยาสบูมาตากแหง้แลว้ จะมนิีโคตนิประกอบอยู ่ 0.3-5% ของน้ําหนกั

ทัง้หมด นิโคตนิมฤีทธิเ์ป็นพษิกบัระบบประสาท และถอืเป็น ยาฆา่แมลงอยา่งหน่ึง 

แต่ถา้ไดร้บัในจาํนวนไมม่าก จะก่อใหเ้กดิการกระตุน้ ระบบประสาทสว่นกลาง  แต่

ถา้ไดร้บัในจาํนวนมาก อาจจะถงึตายได ้โดยเมือ่ไดร้บัมากถงึจาํนวนหน่ึง จะ

เปลีย่นจากการกระตุน้สมองเป็นการกดสมอง 
 

ในกลว้ยหอม มน้ํีาตาลอยู ่ 3 ชนิด ไดแ้ก่ ซู โครส ฟรกัโตส และกลโูคส  

รวมทัง้เสน้ใยอาหาร ดงันัน้เมือ่รบัประทานกลว้ยหอมแลว้รา่งกายจะไดร้บัพลงังาน

และสามารถนําไปใชไ้ดท้นัท ีจากการวจิยัพบวา่ กลว้ยหอมเพยีง 2 ลกู สามารถให้

พลงังานแก่รา่งกายไดม้ากถงึ 90 นาท ีดว้ยเหตุน้ีนกักฬีาโดยเฉพาะนกัเทนนิส จงึ

นิยมนําไปรบัประทานระหวา่งการแขง่ขนั  เพื่อเพิม่พลงังานใหก้บัรา่งกาย และ

สามารถนําไปใชไ้ดท้นัทนีัน่เอง 
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จากสถานการณ์ทีก่าํหนดให ้ขอ้ความต่อไปน้ีตรงกบัเงือ่นไขใด 

 8. เอสเทอรส์ามารถเกดิขึน้ไดเ้องตามธรรมชาต ิและไดจ้ากการสงัเคราะห ์
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

จากสถานการณ์ทีก่าํหนดให ้ขอ้ความต่อไปน้ีตรงกบัเงือ่นไขใด 

 9. ผลไมช่้วยลดน้ําหนกัได ้

 10. การกนิผลไมห้ลงัอาหารจะเกดิโทษแก่รา่งกาย 

 11. การกนิผลไมข้ณะทอ้งวา่งจะทาํใหไ้ดร้บัประโยชน์จากผลไมอ้ยา่งสงูสดุ 

 

 

ด้านการอนุมาน 

คาํช้ีแจง

  ก. สรปุตามขอ้ความหลกัทีเ่สนอไว้ 

  ใหน้กัเรยีนใชต้วัเลอืกต่อไปน้ี ตอบคาํถามในสถานการณ์ทีก่าํหนดให ้ตัง้แต่ขอ้ 12 – 15  

  ข. ไมไ่ดส้รปุตามขอ้ความหลกัทีเ่สนอไว้ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

เอสเทอรเ์ป็นสารอนิทรยีท์ีพ่บมากในธรรมชาต ิในผลติภณัฑจ์ากพชืและ

สตัว ์เช่น ผลไม ้ดอกไม ้น้ําหอม น้ํามนัพชื สารทีท่าํใหเ้กดิกลิน่ในแม งดานา    

เป็นตน้ จะเหน็ไดว้่ากลิน่หอมหรอืกลิน่เฉพาะตวัของพชืและสตัวส์่วนใหญ่เป็นกลิน่

ของเอสเทอร ์นอกจากนัน้เอสเทอรย์งัไดจ้ากการสงัเคราะหโ์ดยวธิต่ีางๆ กนั เช่น 

สงัเคราะหจ์ากปฏกิริยิาระหวา่งแอลกอฮอลก์บักรดอนิทรยี ์เป็นตน้ 
 

ก๊าซปิโตรเลยีมเหลวหรื อแอลพจีี (liquefied petroleum gas: LPG) เป็น

ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากการแยก น้ํามนัดบิหรอืการแยกก๊าซธรรมชาติ  ซึง่ประกอบดว้ย

ส่วนผสมของไฮโดรคารบ์อน 2 ชนิด คอื โพรเพน และบวิเทน  ไมม่กีลิน่ ไมม่สี ี

ปราศจากพษิ หนกักวา่อากาศ ในประเทศไทยก๊าซหงุตม้สว่นใหญ่ไดจ้ากโรงแยก

ก๊าซธรรมชาตโิดยใชอ้ตัราสว่นผสมของโพรเพน และบวิเทนประมาณ 70:30  
 

น้ําและกากใยในผลไมช่้วยในการขบัถ่ายของเสยีออกจากรา่งกาย จงึช่วย

ลดน้ําหนกัได้  และรา่งกายจะใชป้ระโยชน์จากผลไมส้งูสดุ กต่็อเมือ่กนิผลไมอ้ยา่ง

ถูกวธิี คอืการกนิผลไมข้ณะทีท่อ้งว่าง ไมค่วรกนิผลไมพ้รอ้มกบัหรอืหลงัอาหาร

อื่นๆ หรอืหากกนิผลไมแ้ลว้จะกนิอาหารอื่นตาม กค็วรรอเวลาอยา่งน้อย 20-30 

นาที เพื่อใหผ้ลไมท้ีก่นิเขา้ไปตกสู่ลาํไสเ้ลก็และดดูซมึสารอาหารจากผลไมเ้ขา้สู่

รา่งกายไดอ้ยา่งเตม็ที ่
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จากสถานการณ์ทีก่าํหนดให ้จะสรปุไดอ้ยา่งไร 

 12. ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากการกลัน่น้ํามนัดบิและก๊าซธรรมชาต ิจะประกอบดว้ย 

  ไฮโดรคารบ์อน 2 ชนิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

จากสถานการณ์ทีก่าํหนดให ้จะสรปุไดอ้ยา่งไร 

 13. การนําผกัมาแช่ฟอรม์าลนิเป็นการรกัษาความสดของผกัใหอ้ยูไ่ดน้านๆ  

 14. เน้ือสตัว ์อาหารทะเล รวมทัง้ผกัต่างๆ ทีข่ายตามทอ้งตลาดมสีารฟอรม์าลนิเจอืปนอยู ่
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากสถานการณ์ทีก่าํหนดให ้จะสรปุไดอ้ยา่งไร 

 15. ปจัจบุนัคนรกัสุขภาพไมนิ่ยมบรโิภคแฮมเบอรเ์กอร ์

 

ด้านการแปลความ 

คาํช้ีแจง

  ก. จรงิตามขอ้ความทีเ่สนอ 

  ใหน้กัเรยีนใชต้วัเลอืกต่อไปน้ี ตอบคาํถามในสถานการณ์ทีก่าํหนดให ้ตัง้แต่ขอ้ 16 – 23 

  ข. ไมจ่รงิตามขอ้ความทีเ่สนอ 

 

ฟอรม์าลนิในทางการแพทยเ์ป็นสารอนัตรายทีนํ่ามาใชใ้นการฉดีศพไมใ่ห้

เน่าป่ือย  แต่เดีย๋วน้ีพ่อคา้แมค่า้หวัใส ทีห่วงัรวยอยา่งเดยีว  นํามาใชเ้พือ่ทาํให้

อาหารประเภทเน้ื อสตัว ์หรอือาหารทะเลประเภทต่าง ๆ รวมถงึผกัคะน้า 

ผกักาดขาว กะหลํ่าปล ีถัว่ฝกัยาว หรอืแมก้ระทัง่ถัว่งอก  ใหค้งความสดน่า

รบัประทานในระยะเวลาทีย่าวนานมากขึน้  โดยปกต ิ ฟอรม์าลนิเป็นของเหลวใส 

ไมม่สี ีเมือ่ละลายน้ําแลว้นําอาหารดงักลา่วมาแช่หรอืชุบ อาหารนัน้กจ็ะดสูดกรอบ

น่ารบัประทานอยา่งผดิปกติ  อยา่งเช่น ผกัต่างๆ ทีแ่ช่หรอืชุบสารฟอรม์าลนิ มกัคง

ความสดอยูไ่ดน้านกวา่ผกัธรรมดาทีไ่มไ่ดแ้ช่ ฟอรม์าลนิ แมไ้มไ่ดแ้ช่ตูเ้ยน็ผกันัน้ก็

จะยงัคงความสดอยูน่านเป็นสปัดาห ์

แฮมเบอรเ์กอร์ จดัเป็นอาหารประเภทที่ มคีวามเสีย่งสงู  เพราะมมีาตรฐาน

ดา้นสขุภาพตํ่า จากทีม่กีารทาํ ขายเป็นอุตสาหกรรม แฮมเบอรเ์กอรท์าํมาจากเน้ือ

ส่วนทีแ่ย่ทีส่ดุทีเ่หลอื จากโรงฆา่สตัว์ ซึง่จะกองอยูท่ีพ่ ืน้  และนํามาบดทาํเป็น

แฮมเบอรเ์กอร์  เวลาทีส่ญูเสยีไประหวา่งรอกระบวนการนําเน้ือมาใชป้รงุทาํใหม้ี

แบคทเีรยีเกดิขึน้ไดส้งู ทาํใหจ้าํเป็นตอ้งมกีารใชส้ารเคมมีาช่วย  เน้ือแดงทีก่ําลงัจะ

เน่าเสยีจะเปลีย่นเป็นเขยีว จงึตอ้งใชส้ารเคมสีแีดงยอ้มทาํใหเ้น้ือดสูด  
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จากสถานการณ์ทีก่าํหนดให ้ขอ้สรปุต่อไปน้ีเป็นจรงิหรอืไม ่

 16. สารแอนตอิอกซแิดนท ์โพลฟีีนอล ช่วยป้องกนัโรคมะเรง็ผวิหนงัได ้

 17. โรคมะเรง็ผวิหนงัรกัษาไดโ้ดยการดืม่ชาเขยีวทุกวนัวนัละประมาณ 4 แกว้ 

 18. เมือ่รา่งกายเผาผลาญพลงังานไดม้ากจะทาํใหน้ํ้าหนกัตวัลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

จากสถานการณ์ทีก่าํหนดให ้ขอ้สรปุต่อไปน้ีเป็นจรงิหรอืไม ่

 19. แทนนินพบไดใ้นพชืทีม่รีสฝาด 

 20. ในอุตสาหกรรมฟองหนงันิยมใชแ้ทนนินในการป้องกนัการเน่าเป่ือยของหนงัสตัว ์

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

จากสถานการณ์ทีก่าํหนดให ้ขอ้สรปุต่อไปน้ีเป็นจรงิหรอืไม ่

 21. ไฟเบอรท์าํหน้าทีใ่นการดดูซบัคอเลสเทอรอล 

 22. ไฟเบอรพ์บในธญัพชืทุกชนิด 

 23. ถา้มรีะดบัคอเลสเทอรอลในเลอืดสงูจะทาํใหเ้กดิความเสืย่งต่อการเกดิโรคความดนั 

  โลหติสงู 

แทนนิน (tannin) เป็นสารทีม่โีมเลกุลใหญ่และโครงสรา้งซบัซอ้น เป็นกรด

อ่อน มรีสฝาด เป็นสารให้ความฝาดในพชื พบไดใ้นพชืหลายชนิด บรเิวณเปลอืก

ตน้ และแก่นไมเ้ป็นส่วนใหญ่ แทนนินมคีุณสมบตัติกตะกอน โปรตนีทาํใหห้นงัสตัว์

ไมเ่น่าเป่ือย จงึมกีารใชใ้นอุตสาหกรรมฟอกหนงัดว้ย  

 

ไฟเบอรท์ีอ่ยูใ่นธญัพชื โดยเฉพาะไฟเบอรช์นิดละลายน้ําไดท้ีม่ชีื่อว่า 

เบตา้-กลแูคน ซึง่มมีากในขา้วโอ๊ตจะเป็นเสมอืนตวัขบัเคลือ่นใหล้าํไสท้าํงานไดด้ี

ขึน้ ส่งผลใหม้รีะบบขบัถ่ายทีด่ ีขณะเดยีวกนัยงัทาํหน้าทีเ่หมอืนฟองน้ําเลก็ๆ  ที่

คอยซบัคอเลสเทอรอลในลาํไสเ้ลก็และขบัออกจากรา่งกาย เมือ่คอเลสเทอรอลใน  

กระแสเลอืดลดลง ความเสีย่งของโรคต่างๆ กล็ดลงดว้ย ไมว่่าจะเป็นโรคความดนั

โลหติสงู ไขมนัอุดตนัในเสน้เลอืด จงึช่วยลดความเสี่ ยงการเกดิโรคหวัใจ  และลด

ความเสีย่งการเกดิโรคเบาหวานอกีดว้ย 

ชาเขยีว เป็นเครือ่งดืม่ซึง่มปีระโยชน์ต่อรา่งกายหลายดา้น รวมถงึสามารถ

ป้องกนัมะเรง็ผวิหนงัไดด้ว้ย จากงานวจิยัพบว่า  ดืม่ชาเขยีวทุกวนัวนัละประมาณ 

4 แกว้ หรอืมากกว่านัน้ ช่วยป้องกนัมะเรง็ผวิหนงัได ้เพราะในชาเขยีวมี สารแอนติ

ออกซแิดนท์  โพลฟีีนอล  ซึง่มฤีทธิต์า้นมะเรง็ สรรพคณุของชาเขยีวอกีประการ

หน่ึง คอืช่วยลดน้ําหนกั จากการวจิยัยงัพบอกีวา่สารคาเฟอนีและ สารฝาดแคท

ทคินิ ในชาเขยีวทาํใหเ้มตาบอลซิมึในรา่งกายดขีึน้ เผาผลาญพลงังานไดม้าก เป็น

ผลทาํใหน้ํ้าหนกัตวัลดลง โดยทีไ่มม่ผีลกระทบต่ออตัราการเตน้ของหวัใจ  
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ด้านการประเมินข้อโต้แย้ง 

คาํช้ีแจง

  ก. มเีหตุผลด ี

  ใหน้กัเรยีนใชต้วัเลอืกต่อไปน้ี ตอบคาํถามในสถานการณ์ทีก่าํหนดให ้ตัง้แต่ขอ้ 24 – 30  

  ข. เหตุผลยงัไมเ่หมาะสม 

 

 

 

 

จากสถานการณ์ทีก่ําหนดให ้ขอ้คดิเหน็ต่อไปน้ีมเีหตุผลเหมาะสมหรอืไม ่

 24. เหน็ดว้ย เพราะรา่งกายจะสามารถสงัเคราะหว์ติามนิดไีดเ้องเมือ่ผวิหนงัสมัผสักบั 

  แสงแดด 

 

 

 

 

 25 . เหน็ดว้ย เพราะปลาเป็นสตัวท์ีฉ่ลาด มคีวามสามารถในการเรยีนรูแ้ละหลอกลอ่ 

สามารถหลบหนีผูล้า่ไดเ้ป็นอยา่งด ี

 26. ไมเ่หน็ดว้ย เพราะความฉลาดไมไ่ดเ้กดิจากการกนิปลาอยา่งเดยีว ความฉลาดมปีจัจยั

หลายอยา่งรว่มกนัคอื เรือ่งของกรรมพนัธุ ์การขยนัหมัน่เพยีร  และการกนิอาหารคร บ 

5 หมู ่
 

 
 

 

 27. เหน็ดว้ย เพราะทาํใหโ้ลกรอ้น 

 28. ไมเ่หน็ดว้ย เพราะขาดความสวยงาม ไมค่งทน 

 

 
 

 

 29. เหน็ดว้ย เพราะมรีสหวาน อรอ่ย ทาํใหอ้ารมณ์ด ี

 30. ไมเ่หน็ดว้ย เพราะมรีสหวานและมไีขมนัสงูทาํใหเ้กดิโรคอว้นได ้
 

      
 
 
 
 
 

 

ควรใหร้า่งกายไดร้บัแสงแดดอยา่งเตม็ทีเ่พือ่สงัเคราะหว์ติามนิดี 

 

 

กนิปลาจะฉลาด 

 

 

ไมค่วรใชภ้าชนะทีท่าํมาจากพลาสตกิใสอ่าหาร 

 

 

การรบัประทานชอ็กโกแลตช่วยใหค้ลายเครยีดได้ 
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ประวติัย่อผู้วิจยั 
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ประวติัย่อผู้วิจยั 

 

ชือ่ ชื่อสกุล   นางสาวจนิดารตัน์  แกว้พกุิล 

วนัเดอืนปีเกดิ   16 มกราคม 2528 

สถานทีเ่กดิ   อาํเภอขนุหาญ  จงัหวดัศรสีะเกษ 

สถานทีอ่ยูป่จัจบุนั  141 หมู ่2 ตาํบลขนุหาญ อาํเภอขนุหาญ  

จงัหวดัศรสีะเกษ 33150 

ตาํแหน่งหน้าทีก่ารงาน  ครผููช่้วย  

สถานทีท่าํงานปจัจบุนั  โรงเรยีนสนัตริาษฎรว์ทิยาลยั  

    332 ถนนศรอียธุยา แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 10400 

ประวตักิารศกึษา 

  พ.ศ.2541  ประถมศกึษาปีที ่6  จากโรงเรยีนสริขินุหาญ  

อําเภอขนุหาญ จงัหวดัศรสีะเกษ  

  พ.ศ.2544  มธัยมศกึษาปีที ่3  จากโรงเรยีนขนุหาญวทิยาสรรค ์

อําเภอขนุหาญ จงัหวดัศรสีะเกษ  

  พ.ศ.2547  มธัยมศกึษาปีที ่6  จากโรงเรยีนเบญ็จะมะมหาราช 

    อําเภอเมอืง จงัหวดัอุบลราชธานี 

  พ.ศ.2552  กศ.บ. (วทิยาศาสตร ์– เคม)ี เกยีรตนิิยมอนัดบั 2  

    จากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  กรงุเทพมหานคร 
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