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 การวจิยัคร้ังน้ี มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์  และเจตคติทาง

วทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาและการจดัการ

เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา  2553 

โรงเรียนบา้นปล่องเหล่ียม จงัหวดัสมุทรสาคร จาํนวน 2 หอ้งเรียน  นกัเรียนทั้งหมด  80 คน ซ่ึงไดม้าจาก

การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
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group Pretest – Posttest Design และการวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติแบบ t – test Independent Sample  
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สถิติที่ระดบั .05 
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  4. นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปากบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ

โดยใชเ้ทคนิค TGT มีเจตคติทางวทิยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนั ยสาํคญัทาง
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 The purpose of this research was to study on the Achievement in Science and. Scientific 

attitude of Mattayomsuksa 3 students the CIPPA Instructional Model and  Through Team-Game-

Tournament 

 The sample use in this research were 80 Mattayomsuksa 3 students at Ban Plongliam School 

Samutsakron; in the Second semester of academic year 2010. They are selected by Purposive Sampling. 

   The instruments used in this study were science achievement test and. Scientific attitude test. 

 The research design was Randomized control group Pretest – Posttest  Design. The Data was 

statistically by using t-test Independent Samples. 

 

                  The results of the study indicated that 

  1.  The students being provided by CIPPA  instructional and through the use of 

Scientific activities to cooperative by using TGT learning. Have achievement in science between after 

learning to the students was significantly higher than before learning taught at .05 level 

  2.  The students being provided by CIPPA  instructional. Have achievement in science 

between after learning to the students was significantly higher than before learning taught at .05 level 

  3.  The students through the use of Scientific activities to cooperative by using TGT 

learning. Have achievement in science between after learning to the students was significantly higher 

than before learning taught at .05 level 

  4.  The students being provided by CIPPA  instructional and through the use of 

Scientific activities to cooperative by using TGT learning.  Have Scientific attitude between after 

learning to the students was differed significantly at the .05 level 

  5.  The students being provided by CIPPA  instructional. Have Scientific attitude 

between after learning to the students was significantly higher than before learning taught at .05 level 

  6.  The students through the use of Scientific activities to cooperative by using TGT 

learning. Have Scientific attitude between after learning to the students was significantly higher than 

before learning taught at .05 level 
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บทนํา 

 

ภูมิหลงั 
 การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ เป็นพื้นฐานอนัสาํคญัของการพฒันา

และเป็นเคร่ืองช้ีนาํสงัคม ผูท่ี้ไดรั้บการศึกษาจึงเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และเป็นกาํลงัสาํคญัใน การพฒันา
ประเทศ (กรมวิชาการ. 2542: บทนาํ) ปัจจุบนัน้ีเป็นท่ียอมรับกนัว่าเร่ืองสาํคญัท่ีสุดในแวดวงการศึกษา
ของไทยก็คือการปฏิรูปการศึกษา เพราะในอดีตท่ีผา่นมาการศึกษาของไทยไม่สามารถแกปั้ญหาของ

ประเทศได ้ นับวนัจะรุนแรงและสะสมปัญหาพอกพูนยิ่งข้ึนเน่ืองจากการจดัการเรียนการสอนมีอยู่

เฉพาะในหอ้งส่ีเหล่ียมแคบๆ ลอ้มรอบ มีผูส้อนซ่ึงทาํหนา้ท่ีพูด ผูเ้รียนมีหนา้ท่ีรับฟังและท่องหนงัสือ
หรือยึดตาํราเป็นหลกั ไม่สามารถเผชิญและแกปั้ญหาไดเ้พราะโลกแห่งวิชาในห้องเรียนกบัโลกแห่ง

ความเป็นจริงต่างกนั  
 ดังนั้นวิทยาศาสตร์เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้หน่ึงท่ีตอ้งปฏิรูปจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผูเ้รียน เกิดทกัษะการคิด การคน้ควา้ แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองสามารถสร้างสรรคผ์ลงานแลกเปล่ียน
เรียนรู้กบัผูอ่ื้น(กรมวิชาการ. 2545: 28) เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนควบคู่กบัการพฒันาดา้นคุณธรรม
และจริยธรรมในตวัของผูเ้รียน ผูส้อนและผูจ้ดัการศึกษาจะตอ้งเปล่ียนแปลงบทบาทจากผูช้ี้นาํให้จาํ     
ผูถ่้ายทอดความรู้ มาเป็นผูช่้วยเหลือสนบัสนุนใหผู้เ้รียนแสวงหาความรู้ (กรมวิชาการ. 2544: 3)  เปิดโอกาส
ให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์กบัโลกทศัน์ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
ใชเ้วลาอยา่งสร้างสรรค ์ซ่ึงสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัท่ีกรมวิชาการ(2542: 2) กล่าวไวว้่าเป้าหมายในการสอนวิทยาศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพ
คือการสอนใหผู้เ้รียนไดมี้ความรู้ มีทกัษะ และปลูกฝังอบรมใหเ้กิดค่านิยม และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ท่ี
เหมาะสม 
 อยา่งไรก็ตามในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนก็พบปัญหาและอุปสรรคบางประการท่ีทาํ

ใหก้ารเรียนการสอนยงัไม่บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดยมีสาเหตุมาจากหลายประการ ซ่ึงสามารถวิเคราะห์
จากสภาพปัจจุบนั พบว่าสาเหตุมาจากปัจจยัต่างๆ พอสรุปได ้ดงัน้ี 1) ดา้นตวัครู พบว่า การจดัการเรียนรู้
ของครูยงัไม่สอดคลอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน มุ่งเนน้สอนเน้ือหามากกว่ากระบวนการคิด 
ขาดเทคนิควิธีในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน อนัไดแ้ก่ การเตรียมการสอน การเลือกใชส่ื้อการสอน 
เลือกวิธีสอนท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาและสภาพการเรียนการสอน 2) ดา้นตวัผูเ้รียน พบว่า ผูเ้รียนยงัขาด
ความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอน มีความกระตือรือร้นนอ้ย มองไม่เห็นความสมัพนัธ์ของเน้ือหา 
ขาดทกัษะการคิด และทกัษะกระบวนการกลุ่มส่งผลให้ผูเ้รียนส่วนมากมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า     
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3) ดา้นตวัหลกัสูตร พบว่า เน้ือหาบางส่วน มีความซบัซอ้นยากแก่การเขา้ใจ ส่ือการเรียนการสอนมีนอ้ย
และไม่เร้าความสนใจของผูเ้รียน เน้ือหาสาระของหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอนก็ยงัมุ่งเนน้การ
สอนท่ีเนน้ครูเป็นศูนยก์ลาง ยงัไม่เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได ้ศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองจากสภาพแวดลอ้ม
ในชุมชนและสังคม ใชใ้นการเรียนรู้จากสภาพจริงหรือจากการปฏิบติัจริง ซ่ึงส่งผลใหมี้ปัญหาในดา้น
การวดัผลประเมินผลท่ีเนน้การจดัความรู้ ความจาํมากกว่าการวดัความรู้ความสามารถท่ีเกิดจากการ

ปฏิบติัจริง 
 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดน้าํการสอนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปาและการ 
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT มาใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนการ
สอนแบบโมเดลซิปปาและการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT ทั้งน้ีเพ่ือนาํผลการวิจยัท่ี
ไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และนาํไปปรับปรุงการจดัการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวจิยั 
    ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดต้ั้งความมุ่งหมายไวด้งัน้ี 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาและการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาป่ีท่ี 3 ท่ีไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 4. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้แบบโมเดลซิปปาและการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT 
 5. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้แบบโมเดลซิปปา  ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 6. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT  ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
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ความสําคญัของการวจิยั 
 ผลจากการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

พร้อมทั้ งเลือกใช้รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

 

ขอบเขตของการวจิยั 
 ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 
   ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553  
โรงเรียนบา้นปล่องเหล่ียม อาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร มีจาํนวน 2 หอ้งเรียน  จาํนวน 80 คน  

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
   ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นผูเ้รียนช่วงชั้นท่ี 3 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3      
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบา้นปล่องเหล่ียม อาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร       
มีจาํนวน 2 ห้องเรียน จาํนวน 80 คน ซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) แลว้ใช้
วิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple  randomsampling) โดยแบ่งผูเ้รียนออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
  กลุ่มทดลอง  การจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาจาํนวน  40  คน 
  กลุ่มควบคุม  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT จาํนวน 40  คน 

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจัิย 
  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจยัทาํการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 โดยใช ้
ระยะเวลา 4 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 4 ชัว่โมง เวลา 16 ชัว่โมง 

เนือ้หาทีใ่ช้ในการวจัิย 
  เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นเน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3   
สาระท่ี 4 : แรงและการเคล่ือนท่ี  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง แรง มวลและกฎการเคล่ือนท่ี 

ตัวแปรทีศึ่กษา 
  ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่   

1. การจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา 
2. การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT 

  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ 
2. เจตคติทางวทิยาศาสตร์ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา หมายถึง กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนเกิด
ความรู้ ความคิด และการตดัสินใจอยา่งเป็นระบบสามารถสร้างความรู้ คน้พบความรู้ไดด้ว้ยตวัเอง 
ผูเ้รียนมีบทบาทมากในกิจกรรมการเรียนการสอนและผูเ้รียนสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ ซ่ึงมี
ขั้นตอนท่ีสาํคญั 7 ประการ ดงัน้ี (ทิศนา แขมมณี. 2542: 57) 
  1.1 ขั้นการทบทวนความรู้เดิม ขั้นน้ีเป็นการดึงความรู้ของผูเ้รียนในเร่ืองท่ีเรียน เพื่อช่วย
ใหผู้เ้รียนมีความพร้อมในการเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดิมของตน 
  1.2 ขั้นการแสวงหาความรู้ใหม่ ขั้นน้ีเป็นการแสวงหาขอ้มูล ความรู้ใหม่ท่ีผูเ้รียนยงัไม่มี
จากแหล่งขอ้มูลหรือแหล่งความรู้ต่างๆ ซ่ึงครูอาจจะเตรียมมาให้ผูเ้รียนหรือให้คาํแนะนาํเก่ียวกบั

แหล่งขอ้มูลต่างๆ เพื่อใหผู้เ้รียนไปแสวงหากไ็ด ้
  1.3 ขั้นการศึกษาทาํความเขา้ใจขอ้มูล/ความรู้ใหม่และเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม 
ขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีผูเ้รียนจะตอ้งศึกษา และทาํความเขา้ใจกบัขอ้มูล/ความรู้ท่ีหามาได ้ ผูเ้รียนจะตอ้งสร้าง
ความหมายของขอ้มูล/ประสบการณ์ใหม่ๆ โดยใชก้ระบวนการต่างๆ ดว้ยตนเอง เช่น ใชก้ระบวนการ
คิดและกระบวนการกลุ่มในการอภิปรายและสรุปความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลนั้น ซ่ึงอาจจาํเป็นตอ้งอาศยั
การเช่ือมโยงกบัความรู้เดิม 
  1.4 ขั้นการแลกเปล่ียนความรู้ความเขา้ใจกบักลุ่ม ขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีผูเ้รียนอาศยักลุ่มเป็น

เคร่ืองมือในการตรวจสอบความรู้ความเขา้ใจของคนแก่ผูอ่ื้น และไดรั้บประโยชน์จากความรู้ ความเขา้ใจ
ของผูอ่ื้นไปพร้อมๆ กนั 
  1.5  ขั้นการสรุปและจดัระเบียบความรู้ ขั้นน้ีเป็นขั้นการสรุปความรู้ท่ีไดรั้บทั้งหมดทั้ง

ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ และจดัส่ิงท่ีเรียนรู้ใหร้ะบบระเบียบเพื่อช่วยใหผู้เ้รียนจดจาํส่ิงท่ีเรียนรู้ไดง่้าย 
  1.6  ขั้นการแสดงผลงาน ขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีช่วยให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสแสดงผลงานการสร้าง
ความรู้ของคนให้ผูอ่ื้นรับรู้ เป็นการช่วยให้ผูเ้รียนตอกย ํ้าหรือตรวจสอบความเขา้ใจของตน และช่วย
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนใชค้วามคิดสร้างสรรค ์
  1.7  ขั้นการประยกุตใ์ชค้วามรู้ ขั้นน้ีเป็นของการส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝนการนาํความรู้
ความเข้าใจของตนไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีหลากหลายเพื่อเพิ่มความชาํนาญ ความเข้าใจ 
ความสามารถในการแกปั้ญหาและความจาํเป็นในเร่ืองนั้นๆ 
 2. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TEAM-GAME-TOURNAMENT (TGT) 
หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีผูเ้รียน เรียนเป็นทีม ทีมละ 4 คน ภายในกลุ่มผูเ้รียนจะมี

ความสามารถแตกต่างกนัคือ เก่ง ปานกลาง อ่อน ในอตัราส่วน 1:2:1 ทาํงานร่วมกนัและจะใชเ้กมการ
แข่งขนัเชิงวิชาการประเมินความรู้ของสมาชิกในทีมโดยการแข่งขนัจะแข่งขนัตามความสามารถของ

ผูเ้รียน ดงันั้นความสาํเร็จของทีมจะข้ึนอยูก่บัความสามารถของแต่ละบุคคลเป็นสาํคญั โดยเทคนิคน้ีตอ้ง
ใชก้ารเสริมแรงลกัษณะต่างๆ เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนร่วมมือกนัทาํงาน และทาํใหก้ลุ่มประสบความสาํเร็จ
มากท่ีสุด ซ่ึงมีขั้นตอนท่ีสาํคญัดงัน้ี 
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  2.1 การนาํเสนอบทเรียนต่อทั้งชั้นเน้ือหาบทเรียนจะถูกนาํเสนอต่อผูเ้รียนทั้งชั้น โดย

ครูผูส้อน ซ่ึงครูผูส้อนตอ้งใชเ้ทคนิคการสอนท่ีเหมาะสมตามลกัษณะเน้ือหาของบทเรียน โดยใชส่ื้อการ
เรียนการสอนประกอบคาํอธิบายของครู เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหาบทเรียนมากท่ีสุด 
  2.2 การเรียนทีมยอ่ยใหผู้เ้รียนแต่ละทีมศึกษาหาบตัรความรู้ ทาํกิจกรรมจากบตัรงาน และ
ตรวจคาํตอบจากบตัรเฉลย โดยครูกระตุน้ใหผู้เ้รียนร่วมมือทาํงาน มีการอภิปรายเพ่ือคน้หาแนวทางใน
การแกปั้ญหา  เนน้ใหผู้เ้รียนช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเพื่อความสาํเร็จของทีม 
  2.3 การเล่นเกมแข่งขนัตอบปัญหาเกมเป็นการแข่งขนัตอบคาํถามเก่ียวกบัเน้ือหาของ
บทเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบความรู้ความเขา้ใจในบทเรียน เกมประกอบดว้ยผูเ้ล่น 4 คน             
ซ่ึงแต่ละคนจะเป็นตวัแทนของทีมยอ่ยแต่ละทีม การกาํหนดผูเ้รียนเขา้ทีมเล่นเกม จะยึดหลกัผูเ้รียนท่ีมี
ความสามารถทดัเทียมกนัแข่งขนักนั กล่าวคือ ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถสูงแข่งขนักบัสูง ความสามารถ
ปานกลางแข่งขนักบัปานกลางและความสามารถตํ่าแข่งขนักบัตํ่า 
  2.4 การยกยอ่งทีมท่ีประสบผลสาํเร็จทีมท่ีไดค้ะแนนรวมถึงตามเกณฑท่ี์กาํหนด จะไดรั้บ
รางวลัหรือไดรั้บการยกยอ่ง 
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียนในดา้นความรู้
ความจาํ ความเขา้ใจ การนาํความรู้ท่ีเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ไปใช ้และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
โดยวดัจากคะแนนท่ีผูเ้รียนไดรั้บจากการทาํแบบสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง แรงมวลและกฎ
การเคล่ือนท่ี ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนโดยวดัจากพฤติกรรมของผูเ้รียน 4  ดา้น ดงัน้ี 
  3.1 ดา้นความรู้ – ความจาํ หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มาแลว้
เก่ียวขอ้งกบัขอ้เทจ็จริง ความคิดรวบยอด หลกัการ กฎ และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ 
  3.2 ดา้นความเขา้ใจ หมายถึง ความสามารถในการจาํแนกความรู้ไดเ้ม่ือปรากฏอยูใ่นรูป
ใหม่ และความสามารถในการแปลความรู้จากสญัลกัษณ์หน่ึงไปอีกสญัลกัษณ์หน่ึง 
  3.3 ดา้นการนาํความรู้ไปใช ้หมายถึง ความสามารถในการนาํความรู้และวิธีการต่างๆ ทาง
วิทยาศาสตร์ไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ๆ หรือจากท่ีแตกต่างไปจากท่ีเคยเรียนรู้มาแลว้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
คือ การนาํไปใชใ้นชีวิตประจาวนั 
  3.4 ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการคน้ควา้หาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้สาํหรับทกัษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในการวิจยัประกอบดว้ยทกัษะ 6 ทกัษะ ไดแ้ก่ ทกัษะการสังเกต 
ทกัษะการจาํแนกประเภท ทกัษะการลงความเห็นขอ้มูล ทกัษะการตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป 
ทกัษะการจดักระทาํและส่ือความหมายขอ้มูล และทกัษะการทดลอง 
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 4. เจตคติทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้สึก พฤติกรรม หรือการกระทาํท่ีสะทอ้นลกัษณะ
ความเป็นนกัวิทยาศาสตร์ 8 ประการตามการรับรู้ของตนเอง ไดแ้ก่ ความอยากรู้อยากเห็น ความมีเหตุ       
มีผล ความใจกวา้ง การไม่ด่วนลงขอ้สรุป ความมีระเบียบรอบคอบ ความซ่ือสัตย ์ การใชค้วามคิดเชิง
วิพากษว์ิจารณ์ และความรับผดิชอบ ซ่ึงวดัไดจ้ากแบบวดัเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
  4.1 ความอยากรู้อยากเห็น หมายถึง ความพึงพอใจของบุคคลท่ีเผชิญกบัสถานการณ์ใหม่ 
บุคคลท่ีมีลกัษณะอยากรู้อยากเห็น จะเป็นคนชอบซกัถาม ชอบอ่าน ชอบคิดริเร่ิมส่ิงใหม่ความอยากรู้
อยากเห็น เป็นส่ิงเร้าใหเ้กิดการสืบเสาะหาความรู้ 
  4.2 ความมีเหตุมีผล หมายถึง ความพยายามในการท่ีจะอธิบายส่ิงต่างๆ ในแง่เหตุผล โดย
ไม่เช่ือโชคลาง และความมีเหตุผลจะเป็นตวักาํหนดแนวทางของพฤติกรรมของนกัวิทยาศาสตร์ 
  4.3 ความใจกวา้ง หมายถึง ความเตม็ใจท่ีจะเปล่ียนแปลงความคิดและไม่มี ความคิดว่า 
ความจริงในวนัน้ีจะเป็นความจริงท่ีแน่นอน แต่เช่ือวา่ความจริงวนัน้ีอาจจะเปล่ียนแปลงไดใ้นอนาคต 
  4.4 การไม่ด่วนลงขอ้สรุป หมายถึง ไม่รีบตดัสินใจหรือลงขอ้สรุปในส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดย
ปราศจากขอ้สนบัสนุนเพียงพอ 
  4.5 ความมีระเบียบรอบคอบ หมายถึง การทาํงานอยา่งเป็นขั้นเป็นตอน มีการวางแผน
อยา่งเป็นระบบระเบียบ ละเอียดรอบคอบ 
  4.6 ความซ่ือสัตย ์ หมายถึง การรายงานส่ิงท่ีสังเกตเห็นตามความเป็นจริงหรือไม่ลาํเอียง
ในการเสนอผลงาน การคน้ควา้ตามความเป็นจริงโดยไม่ยอม อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมือง 
  4.7 การใชค้วามคิดเชิงวิพากษว์ิจารณ์ หมายถึง ความพยายามท่ีจะหาสนบัสนุนหลกัฐาน 
หรือขอ้อา้งอิงต่างๆ ก่อนท่ีจะยอมรับความคิดเห็นใดๆ และรู้จกัท่ีจะโตแ้ยง้ และหา หลกัฐานมาสนบัสนุน
ความคิดของตนเอง 
  4.8 ความรับผดิชอบ หมายถึง การยอมรับในส่ิงท่ีตนกระทาํ และไม่ยอ่ทอ้ต่อความยากลาํบาก
ในการท่ีจะทาํงานใหส้าํเร็จ 
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กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

ตัวแปรอสิระ                     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
สมมตฐิานในการวจิยั 
 1. ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปากบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้
เทคนิค TGT มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนั 
 2. ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์  
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 3. ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 4. ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปากบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค TGT  มีเจตคติทางวทิยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนั 
 5. ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน 
 6. ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 
 

- การจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา 
- การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้

เทคนิค TGT 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ 
2. เจตคติทางวทิยาศาสตร์ 



บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และไดน้าํเสนอตามหัวขอ้
ต่อไปน้ี 
 1.   เอกสารเกีย่วข้องกบัแนวทางการจัดการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

  1.1  ความหมายของวิทยาศาสตร์ 
  1.2  ความสาํคญัและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 
  1.3  หลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พทุธศกัราช 2544 

(เพิ่มเติมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์) 
 2.   เอกสารเกีย่วข้องกบัหลกัการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา 
  2.1  หลกัซิปปาโมเดล 
  2.2  แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานของหลกัซิปปาโมเดล 
 3.   เอกสารเกีย่วข้องกบัการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

  3.1  ความเป็นมาและความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  3.2  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งและรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  3.3  ความสาํคญัและองคป์ระกอบของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  3.4  ขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  3.5  บทบาทครูและผูเ้รียนในการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  3.6  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT 

 4.  เอกสารเกีย่วข้องกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ 
  4.1  ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 
  4.2  ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
  4.3  องคป์ระกอบของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ 
  4.4  พฤติกรรมท่ีใชใ้นการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
  4.5  ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

    5.  เอกสารเกีย่วข้องกบัเจคติทางวทิยาศาสตร์ 
  5.1  ความหมายของเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
  5.2  แนวทางการพฒันาเจตคติ 
  5.3  การวดัผลการเรียนรู้ดา้นเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
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  6.  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
  6.1  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา 

  6.2  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT 
  6.3  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
  6.4  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
 

1.  เอกสารเกีย่วข้องกบัแนวทางการจดัการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
 1.1  ความหมายของวทิยาศาสตร์ 
 สุวฒัน ์นิยมคา้ (2531: 62) ใหค้วามหมายวา่ วิทยาศาสตร์ คือ องคค์วามรู้ของธรรมชาติ ซ่ึงจดั
รวบรวมไวอ้ยา่งเป็นระบบ 
  คารินทร์ และซนั (พวงทอง มีมัง่คัง่. 2537: 76; อา้งอิงจาก Carin; & Sund. 1975) ไดใ้หค้วามหมาย
ของคาํว่า วิทยาศาสตร์เป็นการเรียนและการสะสมความรู้อยา่งเป็นระบบท่ีใชเ้ก่ียวกบัปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ ความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์ไม่ไดอ้ยูท่ี่การสะสมขอ้เทจ็จริงเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ดว้ย ดงันั้นวิทยาศาสตร์จึงหมายถึงความรู้หรือผลิตผลทาง

วิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทาง วิทยาศาสตร์ 
 แอบรัสคาโท (สุกญัญา กตญัญู. 2542: 27; อา้งอิงจาก Abruscato. 1992) กล่าวว่า “วิทยาศาสตร์คือ 
ความจริงทั้งหลายท่ีมีลกัษณะ 3 ประการ คือประการแรกเป็นวิธีการในการรวบรวมความรู้ท่ีเป็นระบบ 
ประการท่ี 2 เป็นตวัความรู้ท่ีรวบรวมไวด้ว้ยกระบวนการระบบ และประการสุดทา้ย เป็นลกัษณะความ
พอใจและเจตคติของบุคคลใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการรวบรวมความรู้” 
 ยพุา วีระไวทยะ (2544: 45) ไดใ้หค้วามหมายว่า วิทยาศาสตร์ เป็นวิถีทางไปสู่ความรู้ทางหน่ึง 
วิถีหรือหนทาง หมายถึง การกระทาํตามแนวความคิดหรือกรอบความคิดซ่ึงเป็นแบบอย่างของ

พฤติกรรมอยา่งหน่ึงของคนเรา หนทางน้ีตอ้งใชก้ารเช่ือมโยงกบักระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ

วิธีการสืบเสาะคน้หา หลกัฐาน ดว้ยวิธีการดงักล่าว 
 จากความหมายขา้งตน้สรุปไดว้่า วิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการสืบเสาะหา
ความจริงเก่ียวกบัธรรมชาติโดยอาศยัการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และ
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 
 1.2  ความสําคญัและธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทสาํคญัยิง่ในสังคมโลกปัจจุบนัและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวขอ้ง
กบัชีวิตของทุกคน ทั้งในการดาํรงชีวิตประจาํวนัและในการทาํงาน ลว้นเป็นผลของความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกบัความคิดสร้างสรรคแ์ละศาสตร์อ่ืนๆ ช่วยใหเ้กิดการพฒันาเทคโนโลยอียา่งมาก 
ซ่ึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไดม้าดว้ยความพยายามของมนุษย ์ ท่ีใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
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การสังเกต สาํรวจตรวจสอบ ศึกษาคน้ควา้อยา่งเป็นระบบ และการสืบคน้ขอ้มูลทาํใหเ้กิดองคค์วามรู้
ใหม่เพิ่มพนูตลอดเวลา ความรู้และกระบวนการดงักล่าวมีการถ่ายทอดต่อเน่ืองกนัเป็นเวลายาวนาน อนั
เป็นพื้นฐานท่ีสาํคญัในการพฒันาเทคโนโลยีท่ีเป็นกระบวนการในงานต่างๆ หรือกระบวนการพฒันา 
ปรับปรุงผลิตภณัฑ ์โดยอาศยัความรู้ทางวิทยาศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ ทกัษะ ประสบการณ์ จินตนาการ
และความคิดริเร่ิมสร้างสรรคข์องมนุษย ์(กระทรวงศึกษาธิการ. 2544: 17)  
 ในปัจจุบนัประเทศไทยกาํลงัอยูใ่นระยะของการเปล่ียนแปลงจากการเกษตรเขา้สู่ อุตสาหกรรม
รัฐบาลไดก้าํหนดเป้าหมายทางการศึกษาไวช้ัดเจน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความเจริญกา้วหน้าทาง

เทคโนโลยซ่ึีงอาจกล่าวไดว้า่วิทยาศาสตร์มีความสาํคญั (กรมวิชาการ. 2539: 68) ดงัน้ี 
 1. วิทยาศาสตร์ช่วยแกปั้ญหาชีวิต การดาํเนินชีวิตของแต่ละคนย่อมเผชิญปัญหามากมาย
แตกต่างกนัไปซ่ึงไม่สามารถหลีกเล่ียงไดเ้ราจึงตอ้งเตรียมตวัใหพ้ร้อมเพ่ือจะเขา้ใจปัญหาหาสาเหตุของ

ปัญหาและวิธีการหลีกเล่ียงปัญหานั้นใหไ้ด ้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในหลกัสูตรช่วยใหเ้ราสามรถ
หาแนวทางในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2. วิทยาศาสตร์ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิต  วิทยาศาสตร์เป็นตวัวางรากฐานของสังคมช่วยให้
ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจมี ขอ้มูลเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีาํใหเ้ราสามารถปรับตวัให้
ทนัสมยัต่อสภาพสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปและยงัช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตดว้ย 
 3. วิทยาศาสตร์สร้างรากฐานท่ีมัน่คงให้อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์เป็นรากฐานท่ีมัน่คงใน
การพฒันาอุตสาหกรรม ซ่ึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งผลิตนกัวิทยาศาสตร์ เพ่ือศึกษาคน้ควา้และพฒันา

ความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะทาํใหป้ระเทศสามารถพฒันาทางดา้นเทคโนโลยไีดเ้อง 
โดยไม่ตอ้งพึ่งพาอาศยัประเทศอ่ืนหรือผูด้าํเนินการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อป้อนเขา้สู่

อุตสาหกรรม 
 4. วิทยาศาสตร์เป็นผูผ้ลิตบุคลากรให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคมวิทยาศาสตร์มี
บทบาทในการผลิตกาํลงัคนในระดบัปฏิบติัการ หรือผูด้าํเนินการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เพื่อ
ป้อนเขา้อุตสาหกรรม 
 นอกจากน้ียงัมีผูก้ล่าวถึงความสาํคญัของวิทยาศาสตร์ไวด้งัน้ี 
 นนัทิยา บุญเคลือบ (2542: 44) ไดส้รุปว่า วิทยาศาสตร์มีความสาํคญัต่อการทาํงานดว้ยงาน
หลายๆ ดา้น ตอ้งการทกัษะท่ีทนัสมยั ตอ้งการคนท่ีมีความสนใจในการเรียนรู้เหตุผล คิดสร้างสรรค ์
ตดัสินใจและแกปั้ญหาต่างๆ ไดค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์และกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์มี
ความจาํเป็นต่อการพฒันาทกัษะดงักล่าวนั้น 
 เติมศกัด์ิ เศรษฐวชัราวนิช (2539: 61) ไดส้รุปว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทต่อ  
การพฒันาประเทศในดา้นต่างๆ หลายดา้นดว้ยกนัคือ การพฒันาอุตสาหกรรม การพฒันาเกษตรกรรม 
การพฒันาชนบท และการป้องกนัประเทศ 
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 1.3 หลกัสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ พุทธศักราช 2544 
 หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ไดก้าํหนดใหส้าระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
อยูใ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสถานศึกษาตอ้งใชเ้ป็นหลกัการจดัการเรียนการสอนเพ่ือสร้างพื้นฐานการคิด 
และเป็นกลยุทธ์ในการแกปั้ญหาและวิกฤตของชาติ นอกจากน้ียงัไดก้าํหนดสาระและมาตรฐานการ

เรียนรู้เป็นเกณฑใ์นการกาํหนดคุณภาพของผูเ้รียนเม่ือจบ การศึกษาซ่ึงกาํหนดไวเ้ฉพาะส่วนท่ีจาํเป็นสา
หรับเป็นพื้นฐานในการดาํรงชีวิตท่ีมีคุณภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544)  สาระการเรียนรู้และ
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2544 มีรายละเอียดดงัน้ี 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
สาระท่ีเป็นองคค์วามรู้ของกลุ่มวิทยาศาสตร์ ประกอบดว้ย 

สาระท่ี 1: ส่ิงท่ีมีชีวิตกบักระบวนการดารงชีวิต 
สาระท่ี 2: ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม 
สาระท่ี 3: สารและสมบติัของสาร 
สาระท่ี 4: แรงและการเคล่ือนท่ี 
สาระท่ี 5: พลงังาน 
สาระท่ี 6: กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก 
สาระท่ี 7: ดาราศาสตร์และอวกาศ 
สาระท่ี 8: ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สาระท่ี 1 ส่ิงมีชีวิตกบักระบวนการดาํรงชีวิต 

มาตรฐาน ว 1.1 เขา้ใจหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพนัธ์ของโครงสร้างและหนา้ท่ีของ
ระบบต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิตท่ีทาํงานสัมพนัธ์กนั มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ 
และนาํความรู้ไปใชใ้นการดาํรงชีวิตของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวิต 

มาตรฐาน ว 1.2 เขา้ใจกระบวนการและความสาํคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 
วิวฒันาการของส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพ ท่ีมีผลต่อมนุษยแ์ละ
ส่ิงแวดลอ้ม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ส่ือสาร ส่ิงท่ีเรียนรู้ และนาํความรู้ไป
ใชป้ระโยชน์ 
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สาระท่ี 2 ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม 
มาตรฐาน ว 2.1 เขา้ใจส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงแวดลอ้มกบัส่ิงมีชีวิต 

ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ 
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

มาตรฐาน ว 2.2 เขา้ใจความสัมพนัธ์ของทรัพยากรธรรมชาติ การใชท้รัพยากรธรรมชาติ ใน
ระดบัทอ้งถ่ิน ประเทศ และโลก นาํความรู้ไปใชใ้นการจดัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใน

ทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 
สาระท่ี 3 สารและสมบติัของสาร 

มาตรฐาน ว 3.1 เขา้ใจสมบติัของสาร ความสัมพนัธ์ระหว่างสมบติัของสารกบัโครงสร้างและ
แรงยดึเหน่ียวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ 
และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

มาตรฐาน ว 3.2 เขา้ใจหลกัการและธรรมชาติของการเปล่ียนสถานะของสาร การเกิดสารละลาย 
การเกิดปฏิกิริยาเคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และนาํ
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
สาระท่ี 4 แรงและการเคล่ือนท่ี 

มาตรฐาน ว 4.1 เขา้ใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

มาตรฐาน ว 4.2 เขา้ใจลกัษณะการเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ ของวตัถุในธรรมชาติมีกระบวนการ    
สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
สาระท่ี 5 พลงังาน 

มาตรฐาน ว 5.1 เขา้ใจความสมัพนัธ์ระหวา่งพลงังานกบัการดาํรงชีวิต การเปล่ียนแปลงรูปพลงังาน
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่าสารและพลงังาน ผลของการใชพ้ลงังานต่อชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
สาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก 

มาตรฐาน ว 6.1 เขา้ใจกระบวนการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนบนผวิโลกและภายในโลกความสัมพนัธ์ของ
กระบวนการต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศและสัณฐานของโลก มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
สาระท่ี 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 

มาตรฐาน ว 7.1 เขา้ใจวิวฒันาการของระบบสุริยะ และกาแลกซี ปฏิสัมพนัธ์ภายในระบบสุริยะ
และผลต่อส่ิงมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ 
และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
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มาตรฐาน ว 7.2 เขา้ใจความสาํคญัของเทคโนโลยขีองอวกาศท่ีนาํมาใชใ้นการสาํรวจอวกาศ
และทรัพยากรธรรมชาติดา้นการเกษตรและการส่ือสาร ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์
อยา่งมีคุณธรรมต่อชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม 
สาระท่ี 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มาตรฐาน ว 8.1 ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ 
การแกปั้ญหารู้วา่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ี แน่นอน สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได ้ภายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นช่วงเวลานั้นๆ เขา้ใจวา่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสงัคม 
และส่ิงแวดลอ้ม มีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กนั 

จากมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานไดมี้การกาํหนดมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละช่วง

ชั้นต่างกนัไป เม่ือพิจารณาถึงหลกัสูตร และวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จะพบวา่ ใน
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส่ิงท่ีควรจะปลูกฝังใหก้บัผูเ้รียนนั้นไม่ใช่ความรู้ ความเขา้ใจในเน้ือหาวิชา
วิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ควรปลูกฝังมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปดว้ยถา้ผูเ้รียนเกิดความสนใจสนุกสนานควบคู่ไปกบัการไดรั้บความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทาํกิจกรรม มีกระบวนการในการคิดตาม

ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ จะทาํใหผู้เ้รียนไดเ้รียนวิทยาศาสตร์อยา่งถูกวิธี 
สามารถแกปั้ญหาต่างๆ ได ้และสามารถปรับตวัใหอ้ยูใ่นสงัคมไดดี้ ตลอดจนสามารถนาํความรู้ไปใชใ้ห้
เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสงัคมต่อไป 

การท่ีนกัวิทยาศาสตร์มีความสนใจแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ นั้นทาํให ้ นกัวิทยาศาสตร์
นาํกระบวนการต่างๆ มาใชแ้สวงหาความรู้ ซ่ึงอาจจะแตกต่างกนัไปแต่ก็มีลกัษณะร่วมกนัท่ีสามารถ
จดัเป็นขั้นตอนได ้โดยมีผูใ้หค้วามหมายและขั้นตอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไวด้งัน้ี 

ดิวอ้ี (กรมวิชาการ. 2540: 27; อา้งอิงจาก Dewey. 1975) ไดก้ล่าวว่า กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ 
หมายถึง ขั้นตอนการดาํเนินการในดา้นการใชค้วามสามารถในการแกปั้ญหา อยา่งเป็นลาํดบัขั้นตอน 
เพื่อแสวงหาในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเสนอความคิดในการนาํวิธีการทางวิทยาศาสตร์
มาใชใ้นการแกปั้ญหา โดยมีลาดบัขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1.  ขั้นตั้งปัญหาหรือกาํหนดขอบเขตของปัญหา 
 2.  ขั้นตั้งสมมติฐานการแกปั้ญหา 
 3.  ขั้นทดลองและรวบรวมขอ้มูล 
 4.  ขั้นวิเคราะห์ขอ้มูล 
 5.  ขั้นสรุปผล 
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  สาโรช บวัศรี (พวงทอง มีมัง่คัง่. 2537: 61; อา้งอิงจาก สาโรช บวัศรี. ม.ป.ป.) ไดก้ล่าวว่า วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ เรียกวา่วิธีการแห่งปัญญา แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน 
 1.  ขั้นกาํหนดปัญหา 
  2.  ขั้นตั้งสมมติฐาน 
 3.  ขั้นรวบรวมขอ้มูล 
 4.  ขั้นลงขอ้สรุป 
 ภพ เลาหไพบูลย ์(2537: 56-72) ไดส้รุปขั้นตอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไว ้4 ขั้นตอน
ดงัน้ี 
 1.  ขั้นระบุปัญหา 
 2.  ขั้นตั้งสมมติฐาน 
 3.  ขั้นการรวบรวมขอ้มูล โดยการสงัเกตหรือการทดลอง 
 4.  ขั้นสรุปผลการสงัเกตหรือการทดลอง 
 จากการศึกษากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทาํให้เห็นว่านกัวิทยาศาสตร์มีความสนใจหรือมี

ปัญหาท่ีจะคน้ควา้หาคาตอบซ่ึงมกัเร่ิมตน้ดว้ยการระบุปัญหา การตั้งสมมติฐาน แลว้ทาํการเก็บขอ้มูล 
โดยวิธีการสังเกต หรือการทดลอง และนาํผลการทดลองมาประกอบกบัประสบการณ์เดิมทาํใหเ้กิดเป็น
ความรู้ความเขา้ใจต่อปัญหานั้นๆ 
 

2.  หลกัการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา 
 ทิศนา แขมมณี (2542: 15) ไดก้ล่าวถึง การจดัการเรียนการสอนโดยยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
โดยครูจะตอ้งให้โอกาสผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้นั้นมากๆ ซ่ึงกิจกรรมนั้นจะตอ้งมี

ลกัษณะท่ีช่วยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมอยา่ง active คือช่วยใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือร้น ต่ืนใจ มีความจดจ่อ 
ผกูพนักบัส่ิงท่ีทาํ 
 กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพสาํหรับการจดัการเรียนการสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็น ศูนยก์ลาง 
(ทิศนา แขมมณี. 2542: 26) ไดเ้สนอไวด้งัต่อไปน้ี 
 1.  กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีควรช่วยใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมทางร่างกาย 
 2.  กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีควรช่วยใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมทางดา้นสติปัญญา 
 3.  กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีควรช่วยใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมทางดา้นสงัคม 
 4.  กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีควรช่วยใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมทางดา้นอารมณ์ 
 จากกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมทั้ง 4 ดา้นดงักล่าว รวมทั้งการนาํความรู้
ไปประยุกตใ์ช ้และการถ่ายโอนการเรียนรู้ท่ีไดเ้พิ่มข้ึนมานั้น มาใชเ้ป็นแนวการจดักิจกรรมการเรียน 
การสอน โดยยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางแบบซิปปา (CIPPA) 
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 2.1 หลกัซิปปา (CIPPA) 
 หลกัการจดัการเรียนการสอนโดยยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางแบบซิปปาหรือหลกัซิปปา (CIPPA) 
เป็นหลกัในการจดักิจกรรมการเรียนรู้พฒันาข้ึนโดย ทิศนา แขมมณี (2542: 23) ภาควิชาประถมศึกษา 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั หลกัการดงักล่าวพฒันาข้ึนจากแนวคิดหลกั 5 แนวคิด ไดแ้ก่  
 แนวคิดการสรรคส์ร้างความรู้ (Constructivism)  
 แนวคิดเร่ืองกระบวนการกลุ่ม และการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Group Process and Cooperative 
Learning) 
 แนวคิดเก่ียวกบัความพร้อมในการเรียนรู้ (Learning Readiness) 
 แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้กระบวนการ (Process Learning) 
 แนวคิดเก่ียวกบัการถ่ายโอนการเรียนรู้ (Transfer of Learning) 
โดยพ้ืนฐานของแนวคิดหลกัทั้ง 5 ขา้งตน้ คือ ทฤษฎีสาํคญั 2 ทฤษฎี ไดแ้ก่ 

 ทฤษฎีพฒันาการมนุษย ์(Human Development) 
 ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) 

จากแนวคิดขา้งตน้ สรุปเป็นหลกัซิปปา (CIPPA) ไดด้งัน้ี 
 C มาจากคาวา่ Construction of knowledge  หลกัการสร้างความรู้ หมายถึง การใหผู้เ้รียนสร้าง

ความรู้ตามแนวคิดของ Constructivism ซ่ึงเช่ือว่าการเรียนรู้เป็นประสบการณ์เฉพาะตนในการสร้าง

ความหมายของส่ิงท่ีเรียนรู้ดว้ยตนเอง กล่าวคือ กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีควรเป็นกิจกรรมท่ีช่วยใหผู้เ้รียนมี
โอกาสสร้างความรู้ไดด้ว้ยตนเอง ทาํใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจและเกิดการเรียนรู้ท่ีมีความหมายต่อตนเอง 
ซ่ึงการท่ีผูเ้รียนมีโอกาสไดส้ร้างความรู้ดว้ยตนเองน้ีเป็นกิจกรรมท่ีช่วยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมทางสติปัญญา 

 I มาจากคาว่า Interaction  หลกัการปฏิสัมพนัธ์ หมายถึง การใหผู้เ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น
หรือส่ิงแวดลอ้มรอบตวั ซ่ึงตามทฤษฎี Constructivism และ Cooperative Learning เช่ือว่าการเรียนรู้เป็น
กระบวนการทางสงัคมท่ีบุคคลจะตอ้งอาศยัและพึ่งพาซ่ึงกนัและกนัเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการอยูร่่วมกนั กล่าวคือ กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีจะตอ้งเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม
กบับุคคล และแหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย ซ่ึงเป็นการช่วยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมทางสงัคม 

 P มาจากคาว่า Process Learning  หลกัการเรียนรู้กระบวนการ หมายถึง การเรียนรู้กระบวนการ
ต่างๆ เพราะทกัษะกระบวนการเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการเรียนรู้ ซ่ึงมีความสาํคญัไม่ยิง่หยอ่นไปกว่าสาระ 
(Content) ของการเรียนรู้ กล่าวคือ กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้กระบวนการ
ต่างๆ เช่น กระบวนการคิด กระบวนการทาํงาน กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการแกปั้ญหา 
กระบวนการกลุ่ม ฯลฯ ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต และเป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งใชต้ลอด
ชีวิต รวมทั้งเป็นการช่วยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมทางดา้นสติปัญญาอีกทางหน่ึง 
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P มาจากคาว่า Physical participation / Involvement  หลกัการมีส่วนร่วมทางร่างกาย หมายถึง 
การให้ผูเ้รียนมีโอกาสไดเ้คล่ือนไหวร่างกาย โดยการทาํกิจกรรมในลกัษณะต่างๆ ซ่ึงเป็นการช่วยให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมทางกาย กล่าวคือ การเรียนรู้ตอ้งอาศยัการเรียนรู้การเคล่ือนไหวทางกายจะช่วยให้
ประสาทการรับรู้ "active" และรับรู้ไดดี้ดงันั้นในการสอนจึงจาํเป็นตอ้งมีกิจกรรมใหผู้เ้รียนตอ้งเคล่ือนไหว
ท่ีหลากหลาย และเหมาะสมกบัวยัและความสนใจของผูเ้รียน เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนมีความพร้อมในการรับรู้
และเรียนรู้ 

 A มาจากคาวา่ Application  หลกัการประยกุตใ์ชค้วามรู้ หมายถึง การนาํความรู้ไปประยกุตใ์ช ้
กล่าวคือ การนาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตจริงหรือการปฏิบติัจริง จะช่วยใหผู้เ้รียนไดรั้บประโยชน์จากการเรียน 
ทาํให้เกิดการเรียนรู้เพ่ิมเติมข้ึนเร่ือยๆ และเกิดการเรียนรู้ท่ีลึกซ้ึงข้ึน กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีแต่เพียง    
การสอนเน้ือหาสาระใหผู้เ้รียนเขา้ใจ โดยขาดกิจกรรมการนาํความรู้ไปประยกุตใ์ช ้จะทาํใหผู้เ้รียนขาด
การเช่ือมโยงระหว่างทฤษฎีกบัการปฏิบติั ซ่ึงจะทาํใหก้ารเรียนรู้ไม่เกิดประโยชน์เท่าท่ีควร การจดั กิจกรรม
ท่ีช่วยให้ผูเ้รียนสามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชน้ี้ เท่ากบัเป็นการช่วยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้ในดา้นใดดา้นหน่ึงหรือหลายๆ ดา้นแลว้แต่ลกัษณะของสาระและกิจกรรมท่ีจดันอกจากน้ี 
การนาํความรู้ไปใชเ้ป็นประโยชน์ในการดาํรงชีวิต เป็นเป้าหมายสาํคญัของการจดัการศึกษาและการเรียน
การสอน 
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ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง                                                         มีบทบาทสาํคญัในการเรียน 
มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่งต่ืนตวั ต่ืนใจ 

(Active Participation) 
 

 
กาย (Physical)   สติปัญญา (Intellectual)    สงัคม (Social) 
       +             +      + 
อารมณ์ (Emotional)  อารมณ์ (Emotional)           อารมณ์ 
(Emotional) 
  
การเคล่ือนไหวร่างกาย   การสร้างสรรคค์วามรู้     การปฏิสมัพนัธ์ 
(Physical Movement)   (Constructing of Knowledge)      (Interaction) 
 
 
     การเรียนรู้ทกัษะกระบวนการ 
                                                        (Process Skills Learning) 
 

ความเขา้ใจ 
      (Understanding) 

 
การประยกุตใ์ช ้
(Application) 

 
                                                           การใชใ้นชีวิตประจาวนั 
   (Actual Practices) 
 
ภาพประกอบ  2  การจดัการเรียนการสอนโดยยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางแบบโมเดลซิปปา (CIPPA) 
 
 ท่ีมา: ทิศนา แขมมณี. (2542: 76). 
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 2.2  แนวคดิ ทฤษฎพีืน้ฐานของหลกัซิปปา 
 แนวคิดแต่ละแนวคิดมีรายละเอียดท่ีสาํคญัสรุปไดด้งัน้ี 

  2.2.1 แนวคดิการสรรสร้างความรู้ (Constructivism) 
  แนวคิด Constructivism เป็นทฤษฎีเก่ียวกบัการเรียนรู้ท่ีเช่ือว่า กระบวนการสร้างความรู้
ความเขา้ใจเกิดจากตวัผูเ้รียนเอง โดยความรู้ท่ีเกิดข้ึนนั้น ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างข้ึน โดยอาศยัการ ปฏิสัมพนัธ์
กบัส่ิงแวดลอ้ม เป็นประสบการณ์ใหม่ท่ีเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมของผูเ้รียนและจะก่อให้เกิดการเรียนรู้
อยา่งมีความหมาย ซ่ึงคุณลกัษณะท่ีสาํคญัของแนวคิด Constructivism (สุนีย ์คลา้ยนิล. 2543: 63) มีดงัน้ี 
  1.  ผูเ้รียนเป็นผูแ้สวงหา คน้พบและสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
  2. การเรียนรู้ส่ิงใหม่จะเกิดข้ึนไดย้อ่มข้ึนกบัความเขา้ใจในบทเรียน ปัจจุบนัผูเ้รียนอาจมี

ความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์เดิมท่ีช่วยส่งเสริม สนบัสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ใหม่ 
ดงันั้นครูจึงตอ้งจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนเกิดประสบการณ์และสร้างความเขา้ใจในบทเรียน 
  3. การเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดส้ะดวกเม่ือปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 
  4. การเรียนรู้อย่างมีความหมาย จะตอ้งดาํเนินการภายใตก้ารปฏิบติัในสภาพจริงหรือ

ใกลเ้คียงกบัสภาพจริงมากท่ีสุด 
  ทิศนา แขมมณี (2545: 17) ไดใ้หข้อ้สรุปเก่ียวกบัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ว่า
เป็นกระบวนการในการ "acting on" ไม่ใช่ "taking in" กล่าวคือ เป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนจะตอ้งจดั
กระทาํกบัขอ้มูล ไม่ใช่เพียงรับขอ้มูลเขา้มา (Fosnot. 1992) และนอกจากกระบวนการเรียนรู้จะเป็น
กระบวนการปฏิสมัพนัธ์ภายในสมอง แลว้ยงัเป็นกระบวนการทางสังคมอีกดว้ย การสร้างความรู้จึงเป็น
กระบวนการทั้งทางดา้นสติปัญญาและสงัคมควบคู่กนัไป 
  วฒันาพร ระงบัทุกข ์ (2542: 63-72) ไดส้รุปแนวคิดหลกัของทฤษฎี Constructivism ไวว้่า 
แนวคิดน้ีมีความเช่ือว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในบุคคล บุคคลเป็นผูส้ร้างความรู้จาก
ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงท่ีพบเห็นกบัความรู้ ความเขา้ใจท่ีมีอยูเ่ดิมและไดเ้สนอบทบาทของครูในการ
จดัการเรียนการสอนตามแนวคิด Constructivism ดงัน้ี 
  1.  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนสงัเกต สาํรวจเพื่อใหเ้ห็นปัญหา 
  2.  มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน เช่น แนะนาํให้ถาม ใหคิ้ด เพื่อให้ผูเ้รียนคน้พบหรือ สร้าง
ความรู้ดว้ยตนเอง 
  3.  ช่วยพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดการคิดคน้ต่อๆ ไป ใหมี้การทาํงานเป็นกลุ่ม พฒันาใหผู้เ้รียนมี
ประสบการณ์กวา้งไกล 
  นอกจากน้ียงัมีผูก้ล่าวถึง แนวคิดการสรรสร้างความรู้ ดงัน้ี 

  วิลสัน (วรรณทิพา รอดแรงคา้. 2544: 43; อา้งอิงจาก Wilson. 1996) กล่าวถึง Constructivism 
วา่เป็นทฤษฎีของความรู้ท่ีใชอ้ธิบายวา่เรารู้ไดอ้ยา่งไรและเรารู้อะไรบา้ง 
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  ไพจิตร สดวกการ (2538: 39) ไดส้รุปแนวคิดหลกัของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ดงัน้ี 
  1. ความรู้คือโครงสร้างทางปัญญาท่ีบุคคลสร้างข้ึนเพื่อคล่ีคลายสถานการณ์ปัญหาท่ีเผชิญ
อยู่โดยมีการตรวจสอบว่า สามารถนาํไปใชแ้กปั้ญหาหรืออธิบายสถานการณ์อ่ืนๆ ท่ีอยู่ในกรอบ

โครงสร้างเดียวกนัได ้
  2. ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ดว้ยวิธีการท่ีต่างๆ กนัโดยอาศยัประสบการณ์เดิม โครงสร้าง
ทางปัญญาท่ีมีอยูแ่ละแรงจูงใจภายในตนเองเป็นจุดเร่ิมตน้ 
  3. ครูมีหน้าท่ีจดัการให้ผูเ้รียนไดป้รับขยายโครงสร้างทางปัญญาของผูเ้รียนเองภายใต้
ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ทางการเรียนรู้ต่อไปน้ี 
   3.1 สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาและปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง

ปัญญา 
   3.2 ความขดัแยง้ทางปัญญาเป็นแรงจูงใจให้เกิดกิจกรรมไตร่ตรองเพ่ือขจัดความ
ขดัแยง้นั้น 
   3.3 การไตร่ตรองบนฐานแห่งประสบการณ์และโครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยูเ่ดิมภายใต้
การมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม กระตุน้ใหมี้การสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา 
  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2540: 54) กล่าวว่า ผูเ้รียนสร้างเสริม ความรู้
ผา่นกระบวนการทางจิตวิทยาดว้ยตนเอง ผูส้อนไม่สามารถปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญาของผูเ้รียน
ได ้ แต่ผูส้อนสามารถช่วยให้ผูเ้รียนปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญาได ้ โดยจดัสภาพการณ์ทาํใหเ้กิด
ภาวะไม่สมดุลข้ึน คือ สภาวะท่ีโครงสร้างทางปัญญาเดิมใชไ้ม่ได ้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบั
ประสบการณ์มากข้ึน และการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Constructivism จะเกิดข้ึนไดต้ามเง่ือนไข

ดงัต่อไปน้ี 
  1.  การเรียนรู้เป็น Active process ท่ีเกิดข้ึนเฉพาะตวับุคคล การสอนโดยวิธีบอกเล่าซ่ึง
จดัเป็น passive process จะไม่ช่วยใหเ้กิดการพฒันาแนวความคิดหลกัมากนกัแต่การบอกเล่าก็จดัเป็นวิธี
ใหข้อ้มูลทางหน่ึงได ้
  2. ความรู้ต่างๆ จะถูกสร้างข้ึนดว้ยตวัของผูเ้รียนเองโดยใชข้อ้มูลท่ีไดรั้บเขา้มาใหม่

ร่วมกบัขอ้มูลหรือขอ้ความรู้ท่ีมีอยูแ่ลว้จากแหล่งต่างๆ เช่น สังคม ส่ิงแวดลอ้มรวมทั้ง ประสบการณ์เดิม
มาเป็นเกณฑช่์วยการตดัสินใจ 
  3. ความรู้และความเช่ือของแต่ละคนจะแตกต่างกัน  ทั้ งน้ี ข้ึนอยู่กับส่ิงแวดล้อม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และส่ิงท่ีผูเ้รียนไดพ้บเห็นซ่ึงจะถูกใชเ้ป็นพื้นฐานในการตดัสินใจและใชเ้ป็น
ขอ้มูลในการสร้างแนวคิดใหม่ 
  4. ความเขา้ใจจะแตกต่างจากความเช่ือโดยส้ินเชิง และความเช่ือจะมีผลโดยตรงต่อการ
สร้างแนวคิดหรือการเรียนรู้ 
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  เน่ืองจาก Constructivism ไม่มีแนวปฏิบติัหรือวิธีการสอนอยา่งเฉพาะเจาะจง ดงันั้น นกั
การศึกษาโดยเฉพาะนกัวิทยาศาสตร์ศึกษา ซ่ึงเป็นกลุ่มแรกท่ีนาํความคิดของ Constructivism น้ีมาใช ้จึง
ไดป้ระยกุตใ์ชว้ิธีสอนต่างๆ ท่ีมีผูเ้สนอไวแ้ลว้ และพบวา่มีวิธีการสอน 2 วิธีท่ีใชป้ระกอบกนัแลว้ช่วยให้
แนวคิดของ Constructivism ประสบความสาํเร็จในการเรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งดีตามแนวทางของ 
Constructivism ไดเ้นน้ว่า การเรียนรู้ของผูเ้รียนเกิดข้ึนดว้ยตวั ผูเ้รียนเอง ดงันั้น วิธีการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมก็คือ การเรียนรู้ดว้ยการสืบสอบ (Inquiry) ประกอบกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-operative 
Learning) สุรกลุ เจนอบรม (2543: 61) ไดเ้สนอแนวการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎี Constructivism 
ดงัน้ี 
  1.  เป็นกิจกรรมท่ีเนน้การแกปั้ญหา 
  2.  นาํเสนอปัญหาในลกัษณะท่ีมองเห็นไดใ้นรูปแบบการคิดท่ีชดัเจน 
  3.  สร้างสภาพแวดลอ้มในการเรียนท่ีสมบูรณ์ครบถว้นมี ครู ตารา และเอกสารกาํหนด
ขอบข่ายของงานให้ผูเ้รียนทาํรวมถึงการนาํเอาทรัพยากรอ่ืนๆ เขา้มาช่วยสนบัสนุนการเรียน เช่น 
สารานุกรมอิเลก็ทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 
  4.  เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเป็นกลุ่ม เน้นท่ีการทาํงานเพ่ือแกปั้ญหาเป็นกลุ่ม 
มากกวา่รายบุคคลเป็นการเรียนรู้ดว้ยการทดลองทาํมีการสาํรวจทางเลือกต่างๆ มากกว่าการหาคาํตอบท่ี
ถูกตอ้งเท่านั้น เป็นการเรียนรู้ดว้ยการคน้พบเอง 
  5.  ใชว้ิธีการประเมินจากผลงานใชก้ารประเมินเชิงคุณภาพมากกว่าการประเมินเชิงปริมาณ
กรมวิชาการ (2543: 49) ไดเ้สนอเก่ียวกบัการสรรสร้างความรู้ว่า เป็นทฤษฎีเก่ียวกบัการเรียนรู้ของเด็กท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ผา่นรูปแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพ่ือกระตุน้ให้ผูเ้รียนต่ืนตวัอยูต่ลอดเวลา 
และมีการเช่ือมโยงการเรียนรู้ในเน้ือหากบัชีวิตจริง 
  จากแนวการสรรสร้างความรู้ดงักล่าวสรุปไดว้่า การเรียนรู้ตามแนวคิด Constructivism 
เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนตอ้งแสวงหาความรู้และสร้างความรู้ ความเขา้ใจดว้ยตนเอง ความรู้จะเกิดข้ึน
เม่ือผูเ้รียนไดมี้โอกาสเรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัคนอ่ืนๆ หรือพบส่ิงใหม่ๆ แลว้นาํความรู้ท่ี
มีอยูม่าตรวจสอบกบัส่ิงใหม่ๆ 
  2.2.2 แนวคิดเร่ืองกระบวนการกลุ่มและการเรียนแบบร่วมมือ (Group Process and 
Cooperative Learning) 
  กระบวนการกลุ่มเป็นวิทยาการท่ีศึกษาเก่ียวกบักลุ่มคนเพ่ือนาํความรู้ไปใชใ้นการปรับ

หรือเปล่ียนเจตคติและพฤติกรรมของคน ซ่ึงจะนาํไปสู่การเสริมสร้าง ความสัมพนัธ์และการพฒันาการ
ทาํงานของกลุ่มคนใหมี้ประสิทธิภาพ และไดมี้การศึกษาตั้งแต่ ค.ศ. 1920 โดย Kurt Lewin แนวคิดเร่ือง
กระบวนการกลุ่มมีพื้นฐานแนวคิดวา่ พฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่มท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ต่อกนั ยอ่มก่อใหเ้กิด
ผลในการเปล่ียนแปลงของทั้งตวับุคคล และกลุ่มโดยอาศยักิจกรรมต่างๆ เป็นตวักาํหนด ซ่ึงมีนกัการ
ศึกษาไดก้ล่าวถึงกระบวนการกลุ่มไวด้งัน้ี 
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  กรมวิชาการ (2542: 59) กล่าวถึงแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม (Group Process) 
โดยสรุปดงัน้ี 
  1. พฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจากความสมัพนัธ์ของสมาชิกในกลุ่ม 
  2. โครงสร้างของกลุ่มจะเกิดจากการรวมกลุ่มของบุคคลท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัและจะมี
ลกัษณะแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะของสมาชิกกลุ่ม 
  3.  การรวมกลุ่มจะเกิดปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ในดา้นการกระทาํความรู้สึก 
และความคิด 
  4. สมาชิกกลุ่มจะมีการปรับตวัเขา้หากนัและจะพยายามช่วยกนัทาํงาน โดยอาศยั

ความสามารถของแต่ละบุคคลซ่ึงจะทาํใหก้ารปฏิบติังานลุล่วงไปไดต้ามเป้าหมายของกลุ่ม 
  ลีวิน (ชาติชาย ม่วงปฐม. 2538: 65; อา้งอิงจาก Lewin. n.d.) ใหแ้นวคิดไวว้่า พฤติกรรม
ของบุคคลจะเป็นผลมาจากพลงัความสมัพนัธ์ของสมาชิกในกลุ่ม ซ่ึงจะเกิดจากการรวมกลุ่มของบุคคลท่ี
มีลกัษณะแตกต่างกนั แต่ละคนในกลุ่มมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัในรูปการกระทาํ ความรู้สึก และความคิดใน
การรวมตวักนัแต่ละคร้ังจะมีโครงสร้างและปฏิบติัต่อกนัในลกัษณะแตกต่างกนัออกไป สมาชิกในกลุ่ม
จะมีการปรับตวัเขา้หากนั พยายามช่วยกนัทาํงาน พร้อมทั้งมีการปรับบุคลิกภาพของแต่ละคนให้

สอดคลอ้งกนั ก่อให้เกิดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ทาํใหเ้กิดพลงัหรือแรงผลกัดนัของกลุ่มท่ีทาให้
การทาํงานเป็นไปไดด้ว้ยดี 
  ทิศนา แขมมณี (2545: 75) ไดเ้สนอหลกัการสอนท่ีเนน้กระบวนกลุ่มสมัพนัธ์ ดงัน้ี 
  1. ยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยใหผู้เ้รียนมีโอกาสเขา้ร่วมในกิจกรรมการเรียนอยา่งทัว่ถึง 
และมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาได ้
  2. ยดึกลุ่มเป็นแหล่งความรู้สาํคญั โดยใหผู้เ้รียนมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กนัในกลุ่มไดพ้ดูคุย
ปรึกษาหารือแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั ท่ีกวา้งและหลากหลาย 
  3. ยึดการคน้พบดว้ยตนเองเป็นวิธีการสําคญัในการเรียนรู้โดยครูตอ้งจดัประสบการณ์
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดค้น้หา และคน้พบคาตอบดว้ยตนเอง 
  4. เน้นกระบวนการควบคู่ไปกบัผลงานโดยการส่งเสริมให้ ผูเ้รียนไดคิ้ดวิเคราะห์ถึง

กระบวนการกลุ่มและกระบวนการต่างๆ ท่ีทาใหเ้กิดผลงาน 
  5.  เนน้การนาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาวนัส่งเสริมใหเ้กิดการปฏิบติัจริง 
  คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543: 43) ไดเ้สนอหลกัการเพื่อเป็นแนวทางในการ
จดัการเรียนการสอน สรุปไดด้งัน้ี 
  1.  เป็นการเรียนการสอนท่ียึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนโดยให้ผูเ้รียนทุกคนมี
โอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมให้มากท่ีสุด เพราะการเขา้ร่วมและมีบทบาทในการเรียนจะช่วยให้ ผูเ้รียนมี 
ความพร้อม มีความกระตือรือร้น และมีความสุขในการเรียน 
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  2.  เป็นการเรียนการสอน ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากกลุ่มใหม้ากท่ีสุด กลุ่มจะเป็นแหล่ง
ความรู้ท่ีสาํคญั ท่ีจะฝึกใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถปรับตวัและทาํงานเขา้กบัคนอ่ืนได ้
  3. เป็นการสอนท่ียึดหลกัการคน้พบและสร้างสรรคค์วามรู้ดว้ยตวัของผูเ้รียนเอง โดยครู
เป็นผูจ้ดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนพยายามคน้หาและพบคาํตอบดว้ยตนเอง อนัจะทาํให้

ผูเ้รียนจดจาํไดดี้และจาํไดน้าน 
  4.  เป็นการสอนท่ีให้ความสาํคญัของกระบวนการเรียนรู้ว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีจาเป็นต่อการ
แสวงหาความรู้ และคาํตอบต่างๆ ครูจะตอ้งใหค้วามสาํคญัของกระบวนการต่างๆ ในการแสวงหาคาํตอบ 
ไม่ใช่มุ่งอยูท่ี่คาํตอบโดยไม่คาํนึงถึงกระบวนการและวิธีท่ีไดม้าซ่ึงคาํตอบ 
 
3.   เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 3.1   ความเป็นมาและความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเร่ิมมาตั้งแต่เม่ือไรไม่ปรากฏหลกัฐานแน่ชดัรูปแบบการจดัการเรียนรู้

ครูผูส้อนอนุญาตใหผู้เ้รียนทาํงานร่วมกนัในรูปแบบกลุ่มตามโอกาสท่ีครูไดม้อบหมายงานให ้ (Slavin. 
1990: คาํนาํ) มีการสนทนาโตต้อบในกลุ่ม อภิปราย การทาํงานกลุ่มในเร่ืองต่างๆ มีการเปล่ียนกนัเป็น
ผูน้าํกลุ่ม  ซ่ึงวิธีการเหล่าน้ีไม่มีโครงสร้างรูปแบบท่ีแน่นอน ประมาณปี ค.ศ. 1970 ไดมี้นกัการศึกษานาํ
รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือมาพฒันาปรับปรุง เพื่อใหใ้ชใ้นการจดัการเรียนรู้ไดจ้ริง และได้

เผยแพร่ไปอยา่งกวา้งขวาง 
 ความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 จอยซ์ และ เวล (Joyce; & Weil. 1986) ไดก้ล่าวว่า เทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้เป็นเทคนิคท่ี
จะช่วยพฒันาผูเ้รียนทั้งในดา้นสติปัญญาและดา้นสังคม นอกจากน้ีเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้ยงัช่วย
พฒันาผูเ้รียนทางดา้นสติปัญญาให้เกิดการเรียนรู้จนบรรลุถึงขีดความสามารถสูงสุดได ้โดยมีเพ่ือนใน
วยัเดียวกนัยอ่มจะมีการใชภ้าษาส่ือสารท่ีเขา้ใจง่ายกวา่ครูผูส้อน 
 สลาวิน (Slavin. 1990: 5) กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง วิธีการจดัการเรียนรู้
ท่ีผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นร่วมกนัในการเรียน และมีความรับผดิชอบต่อตนเอง และต่อความสาํเร็จของ
กลุ่ม ใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ เพื่อไปสู่เป้าหมายของกลุ่มและความสาํเร็จของกลุ่ม 
สัมฤทธ์ิผลของกลุ่มข้ึนอยู่กบัความสามารถของสมาชิกทุกคนในกลุ่มท่ีจะเกิดการช่วยเหลือซ่ึงกนัและ

กนั ผูเ้รียนแต่ละคนตอ้งมีความรับผดิชอบเป็นรายบุคคล เพราะมีความหมายต่อความสาํเร็จของกลุ่มมาก 
 สุรศกัด์ิ หลาบมาลา (2533: 4) ไดใ้หค้วามหมายการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือไวว้่าเป็นการ
จดัการเรียนรู้รูปแบบหน่ึง ท่ีผูเ้รียนมีความสามารถแตกต่างกนัมาร่วมกนัทาํงานกลุ่มเลก็ๆ ตามปกติจะมี
กลุ่มละ 4 คน เป็นเด็กเรียนเก่ง 1 คน เรียนปานกลาง 2 คน และเรียนอ่อน 1 คน ผลการเรียนของเด็กจะ
พิจารณาเป็น 2 ตอน โดยตอนแรกจะพิจารณาค่าเฉล่ียทั้งกลุ่ม ตอนท่ี 2 จะพิจารณาจากคะแนนสอบเป็น
รายบุคคล การสอบทั้ง 2 คร้ัง ผูเ้รียนต่างคนต่างสอบ แต่ขณะท่ีเรียนตอ้งร่วมมือกนั ครูจะใชก้ารให้
รางวลัเป็นการเสริมแรง โดยการพิจารณาจากเกณฑท่ี์ครูกาํหนดให ้
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 พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์ (2544: 152) ไดใ้หค้วามหมายการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือไวว้่าเป็นการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัของการเรียนรู้ ผูเ้รียนอยู่ร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็กๆ มีกระบวนการ
ทาํงานเป็นกลุ่มแบบทุกคนร่วมมือกนั ผูเ้รียนทุกคนในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกนัมีบทบาทท่ี

ชดัเจนในการเรียน หรือการทาํกิจกรรมอยา่งเท่าเทียมกนั และหมุนเวียนบทบาทหนา้ท่ีกนัภายในกลุ่ม
อยา่งทัว่ถึง มีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ไดพ้ฒันาทกัษะความร่วมมือในการทาํงานกลุ่มผูเ้รียนในกลุ่มมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบผลงานร่วมกนัขณะเดียวกนัก็ตอ้งร่วมกนัรับผดิชอบการ
เรียนในงานทุกขั้นตอนของสมาชิกกลุ่ม ซ่ึงผูเ้รียนจะบรรลุเป้าหมายของการจดัการเรียนรู้ไดก้็ต่อเม่ือ

สมาชิกทุกคนในกลุ่มบรรลุเป้าหมายเช่นเดียวกนั ดงันั้นผูเ้รียนทุกคนตอ้งช่วยเหลือพึ่งพากนัเพื่อให ้        
ทุกคนในกลุ่มประสบความสาํเร็จและบรรลุเป้าหมายร่วมกนั 
 สุวิทย ์มูลคาํ และ อรทยั มูลคาํ (2546: 134) ไดใ้หค้วามหมายการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้
วา่ เป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีจดัใหผู้เ้รียนไดร่้วมมือ และช่วยเหลือกนัในการเรียนรู้ โดยแบ่งกลุ่ม
ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถต่างกนัออกเป็นกลุ่มเลก็ๆ ซ่ึงเป็นการรวมกลุ่มอยา่งมีโครงสร้างท่ีชดัเจน มีการ
ทาํงานร่วมกนั มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั มีความ

รับผิดชอบร่วมกันทั้ งในส่วนตนและส่วนรวม เพื่อให้ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบ
ความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้
 จากความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ สรุปไดว้่าการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ

หมายถึง การเรียนเป็นกลุ่มเลก็ๆ ภายในกลุ่ม จะประกอบดว้ยผูเ้รียนมีความสามารถแตกต่างกนัมาทาํงาน
ร่วมกนั ในกระบวนการทาํงานนั้นมีการช่วยเหลือพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั มีการแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นร่วมกนั ผลสาํเร็จของกลุ่มข้ึนอยูก่บัความสามารถของสมาชิกในกลุ่มท่ีช่วยเหลือกนั ซ่ึงจะทาํให้
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะทางสงัคมดีข้ึน   
 3.2 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องและรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีทฤษฎีท่ี เก่ียวขอ้ง ซ่ึงครูผูส้อนตอ้งนาํ
ทฤษฎีต่างๆ เหล่าน้ี มาช่วยในการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ตามท่ี สลาวิน 
(Slavin. 1995: 16-19) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือทาํใหผู้เ้รียน เรียนไดดี้กว่าการเรียนแบบ
กลุ่มเดิม ซ่ึงมีทฤษฎีดงัต่อไปน้ี 
  3.2.1 ทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation Theory) เป็นเทคนิคจูงใจในการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยเนน้รางวลัเป็นโครงสร้าง และเป้าหมายในการปฏิบติัท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 3 อยา่ง คือการ
ร่วมมือกนัปรับปรุงเป้าหมายเฉพาะบุคคล การแข่งขนักนักาํหนดเป้าหมายรายบุคคล และความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลท่ีใชค้วามพยายามไปสู่เป้าหมาย การใชเ้ทคนิคแรงจูงใจจากโครงสร้างเป้าหมาย ทาํให้
สมาชิกบรรลุผลตามเป้าหมายได ้ ซ่ึงทาํให้กลุ่มประสบความสาํเร็จดว้ย นอกจากน้ีการประชุมเพื่อ

กาํหนดเป้าหมายทาํใหส้มาชิกตอ้งระลึกเสมอวา่ ทาํอยา่งไรใหก้ลุ่มประสบความสาํเร็จ ซ่ึงมีความสาํคญั
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มาก การเสริมกาํลงัใจของกลุ่มดว้ยการใหส้มาชิกทาํงานเตม็ความสามารถ ทาํใหก้ารปฏิบติังานบรรลุผล
ตามเป้าหมาย และสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และผลตอบแทนท่ีกลุ่มไดรั้บยงัเป็นการเสริมแรง
ทางสงัคมดว้ย อารี พนัธ์มณี (2540: 189-200) ไดก้ล่าวถึงหลกัในการสร้างแรงจูงใจในการเรียน ดงัน้ี 
   3.2.1.1 การชมเชยและการตาํหนิ ทั้งการชมเชยและการตาํหนิจะมีผลต่อการเรียนรู้
ของเดก็กนัทั้งสองอยา่ง จากการพิจารณาโดยละเอียดเก่ียวกบัอิทธิพลการชมเชยและการตาํหนิปรากฏวา่ 
โดยทัว่ไปแลว้การชมเชยจะใหผ้ลดีกว่าการตาํหนิบา้งเลก็นอ้ย เด็กโตชอบการชมเชยมากกว่าการตาํหนิ 
การชมเชยและการตาํหนิมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กหญิงนอ้ยกว่าเด็กชาย ส่วนเด็กท่ีเรียนรู้เม่ือถูกตาํหนิ
จะมีความพยายามมากกวา่ไดรั้บคาํชมเชย 
   3.2.1.2 การทดสอบบ่อยคร้ังคะแนนจากการทดสอบจะเป็นส่ิงจูงใจ มีความหมาย
ต่อผูเ้รียนเป็นอยา่งมาก การสอบบ่อยคร้ังจะช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนสนใจการเรียนมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง
และสมํ่าเสมอ 
   3.2.1.3 การคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง ครูควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาดว้ย

ตนเองดว้ยการเสนอแนะ หรือกาํหนดหวัขอ้ท่ีจะทาํใหผู้เ้รียนสนใจใคร่รู้ เพื่อใหเ้ด็กคน้ควา้เพิ่มเติมดว้ย
ตนเอง อยา่งไรก็ตาม การกาํหนดหัวขอ้ตอ้งคาํนึงอยา่ให้ยากเกินความสามารถ หรือตอ้งใชเ้วลานาน
เกินไป เพราะจะทาํใหผู้เ้รียนเบ่ือหน่ายและหมดความสนใจ 
   3.2.1.4 วิธีการท่ีแปลกใหม่ ควรหาวิธีการท่ีแปลกใหม่ เพื่อเร้าความสนใจโดยใช้
วิธีการใหม่ ซ่ึงผูเ้รียนไม่คาดคิด หรือมีประสบการณ์มาก่อน เช่น การให้ผูเ้รียนร่วมกนัวางเคา้การ
ประเมินผลการเรียนการสอน ใหผู้เ้รียนช่วยกนัคิดกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงแปลกไปกว่าท่ีเคยทาํ วิธีการแปลก
ใหม่จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ และมีแรงจูงใจในการเรียนการสอน 
   3.2.1.5 ตั้งรางวลัสาํหรับงานท่ีมอบหมาย ครูควรตั้งรางวลัไวล่้วงหน้าในงานท่ี

ผูเ้รียนทาํสาํเร็จ เพื่อย ัว่ยใุหผู้เ้รียนพยายามมากยิง่ข้ึน และการใหร้างวลัก่อนการเรียนรู้เพื่อใหเ้ด็กทราบ
ถึงผลการเรียนรู้ใหม่ ครูควรพยายามให้เด็กมีโอกาสไดรั้บแรงเสริมอยา่งทัว่ถึงกนั ไม่ควรเนน้เฉพาะ           
ผูช้นะการแข่งขนัเท่านั้นแต่อาจใหร้างวลัในการแข่งขนักบัตนเองกไ็ด ้
   3.2.1.6 ตวัอยา่งจากส่ิงท่ีเดก็คุน้เคยและคาดไม่ถึง การยกตวัอยา่งประกอบการสอน
ควรเป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนคุน้เคยแลว้ เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจง่ายและรวดเร็วยิง่ข้ึน 
   3.2.1.7 เช่ือมโยงบทเรียนใหม่กบัส่ิงท่ีผูเ้รียนเรียนรู้มาก่อน การเอาส่ิงใหม่ไป

เช่ือมโยงสมัพนัธ์กบัส่ิงท่ีเคยรู้มาก่อน จะทาํใหเ้ขา้ใจง่ายและชดัเจนข้ึนซ่ึงจะทาํใหผู้เ้รียนสนใจบทเรียน
มากข้ึนเพราะคาดหวงัไวว้า่จะไดน้าํเอาส่ิงท่ีเรียนไปใชป้ระโยชน์ และเป็นพื้นฐานในการเรียนต่อไป 
   3.2.1.8 เกมและการเล่นละคร การจดัการเรียนรู้ท่ีใหเ้ด็กไดป้ฏิบติัจริงจงัทั้งในการ
เล่นเกม และแสดงละคร ทาํใหเ้ดก็เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียน
และช่วยใหเ้ขา้ใจบทเรียนไดดี้ยิง่ข้ึน 



25 

 

   3.2.1.9 สถานการณ์ท่ีทาํให้ผูเ้รียนไม่พึงปรารถนา สถานการณ์ท่ีทาํให้ผูเ้รียนเบ่ือ
ไม่พอใจขดัแยง้ ควรหาทางลดหรือขจดั เพราะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ และอาจทาํให้ไม่เขา้ใจ

บทเรียนได ้ฉะนั้นในการเรียนการจดัการเรียนรู้ครูควรสร้างแรงจูงใจใหผู้เ้รียนอยากเรียน ใหส้นใจเรียน
ก่อนจึงจะเรียนไดดี้ การนาํเอาหลกัการ ทฤษฎีและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งมาประยกุตใ์ช ้เพื่อใหส้ามารถ
บรรลุเป้าหมาย และเกิดประสิทธิภาพต่อการจดัการเรียนรู้ 
 จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือพบว่า ทฤษฎีแรงจูงใจเป็นทฤษฎีท่ีมี

ความสาํคญัอีกทฤษฎีหน่ึงในการเรียนแบบร่วมมือนั้นจะไดผ้ลดีตอ้งจูงใจผูเ้รียนก่อน เพราะการจูงใจ
สามารถทาํใหผู้เ้รียนมีความสนใจอยากท่ีจะเรียน มีความพยายามในการเรียนรู้ ตั้งใจและช่วยเหลือเพื่อน
ภายในกลุ่ม มีรางวลัเป็นตวักระตุน้ ทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดีข้ึนทาํให้
กลุ่มประสบความสาํเร็จ และงานท่ีไดรั้บมอบหมายจะบรรลุตามเป้าหมายท่ีครูวางไว ้
  3.2.2  ทฤษฎีสนามของลิเคิร์ท เลวิน (พงษพ์นัธ์ พงษโ์สภา. 2544: 113; อา้งอิงจาก Kurt 
Lewin. n.d.) กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้นั้นครูควรจะมีวิธีการอยา่งไรใหต้วัครูเขา้ไปอยูใ่นสนามชีวิตของ
ผูเ้รียน (Life Space) ซ่ึงหมายถึงวา่ ในขณะท่ีการจดัการเรียนรู้กาํลงัดาํเนินอยูน่ั้นในใจของเดก็จะมีแต่ครู
และบทเรียนท่ีเรียนอยู่ในขณะนั้นเท่านั้นอกจากน้ีแลว้ยงัส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อสัมพนัธภาพ

ระหว่างครูกบัผูเ้รียน เพราะผูเ้รียนแต่ละคนจะแสดงพฤติกรรมไปตามส่ิงท่ีเขารับรู้ ซ่ึงเป็นลกัษณะ

เฉพาะตวั ความคิดน้ีจะนาํไปสู่การจดัการเรียนรู้ โดยยึดหลกัว่าตวัผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง และตรงกบั
แนวความคิดของ ทิศนา แขมณี (2522: 10-12) ซ่ึงไดส้รุปแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีสนามของลิเคิร์ท 
เลวิน ไวด้งัน้ี 
   3.2.2.1 พฤติกรรมจะเป็นผลมาจากพลงัความสมัพนัธ์ของสมาชิกในกลุ่ม 
   3.2.2.2 โครงสร้างของกลุ่มจะเกิดจากการรวบรวมกลุ่มของบุคคลท่ีมีลกัษณะ

แตกต่าง 
   3.2.2.3 การรวมกลุ่มแต่ละคร้ังจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม         
โดยปฏิสมัพนัธ์ในรูปของการกระทาํ ความรู้สึกและความคิด 
  จากทฤษฎีสนามของลิเคิร์ท เลวิน สามารถสรุปไดว้่า ครูตอ้งมีวิธีการท่ีจะเขา้ถึงตวัผูเ้รียนให้
ได ้ เพราะผูเ้รียนจะแสดงพฤติกรรมตามส่ิงท่ีเขารับรู้ คือการยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางนั้นเองและ

พฤติกรรมนั้นเกิดมาจากการรวมกลุ่ม เพราะสมาชิกในแต่ละกลุ่มมีบุคลิกลกัษณะแตกต่างกนัและเกิด
การแลกเปล่ียนความรู้สึกและความคิดส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมของผูเ้รียน 
  3.2.3 ทฤษฎีจิตวิทยาสงัคม (Johnson; & Johnson. 1994: 78) การจดัการเรียนรู้แบบใหผู้เ้รียน
ร่วมมือกนั มีลกัษณะแตกต่างกนัใหผู้เ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียนทัว่ไปแทนท่ีจะปล่อยใหผู้เ้รียน
ทาํงานอยา่งจริงจงั มีความเตม็ใจท่ีจะช่วยเหลือ และพ่ึงพากนัทั้งน้ีมิใช่เพื่อการเรียนรู้เน้ือหาวิชาเท่านั้น
แต่เพ่ือใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นเป็นกลุ่ม ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการทาํงานในชีวิตจริงใน
ภายหนา้ และช่วยลดความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มสงัคมในขั้นท่ีต่างเช้ือชาติต่างชนชั้นกนั 
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 ดงันั้นการจดัสภาพการณ์และเง่ือนไข เพ่ือใหผู้เ้รียนร่วมมือกนันั้นอาศยัทฤษฎีทางจิตวิทยาทาง
สังคมเป็นพื้นฐาน (Johnson; & Johnson. 1994: 78) โดยนาํแนวคิดเร่ืองพลวตัในกลุ่มมาใช ้พลวตัใน
กลุ่มคือการศึกษาพฤติกรรมของคนในกลุ่ม พลงัต่างๆในกลุ่มและการเปล่ียนแปลงต่างๆ ภายในกลุ่ม ซ่ึง
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของกลุ่ม โดยรวมถึงกระบวนการแปลความหมายของพฤติกรรมของบุคคลแต่
ละกลุ่ม โดยอาศยัประสบการณ์ของคนในกลุ่ม หรือจะอธิบายว่าทาํไม จึงเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นในกลุ่ม 
ทาํไมสมาชิกในกลุ่มจึงแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นพลวตัรในกลุ่มช่วยให้เขา้ใจถึงกระบวนการในการ

ทาํงานร่วมกนั มีวิธีการเลือกจุดมุ่งหมายของกลุ่ม การตดัสินใจของกลุ่มการวางแผนปฏิบติังานของกลุ่ม 
การดาํเนินงานตามแผนการ การเสนอแนะการประเมินผลวิธีดาํเนินงานของกลุ่ม พลวตัรในกลุ่มจะช่วย
ให้บุคคลมีความคุน้เคยกบัเร่ืองท่ีเป็นผูน้าํ การเป็นสมาชิกซ่ึงมีความจาํเป็นต่อการรับผิดชอบต่อกลุ่ม 
และช่วยให้บุคคลสามารถฝึกตนเองและผูอ่ื้น ให้เป็นผูน้าํพลวตัรในกลุ่มประกอบดว้ยองคป์ระกอบ

ต่อไปน้ี 
 1. องคป์ระกอบส่วนบุคคล หมายถึง มโนทศัน์เก่ียวกบัตน ความสามารถของบุคคลท่ีจะ
เขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น แรงจูงใจ ความสนใจ ความตอ้งการ ส่ิงเหล่าน้ีมีปฏิสัมพนัธ์ทั้งทางบวกและทางลบ
กบับุคคลอ่ืน ปฏิสมัพนัธ์ทางบวก เช่น การช่วยเหลือ การริเร่ิม การรอบรู้ ในเร่ืองต่างๆ ส่วนทางลบ เช่น 
การอยากเด่นคนเดียว การต่อตา้น การไม่ร่วมมือ 
 2. ประสบการณ์ ความรู้ทกัษะเก่ียวกบัวิธีการดาํเนินงานของกลุ่ม ผูท่ี้ประสบความสาํเร็จเม่ือ
ทาํงานกลุ่มมกัมีเจตคติท่ีดีต่อการทาํงานกลุ่ม และเป็นไปในทางตรงกนัขา้มกบัผูท่ี้ไดรั้บความลม้เหลว
ในการทาํงานกลุ่ม มกัมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อการทาํงานกบัผูอ่ื้นประสบการณ์จึงมกัมีอิทธิพลโดยตรงต่อการ
ทาํงานกลุ่ม ส่วนความรู้ของแต่ละบุคคลมีความสาํคญัต่อการทาํงานกลุ่มเช่นเดียวกนั คือ ถา้บุคคลมี
ความรู้ในเร่ืองท่ีกลุ่มตอ้งการ ยอ่มเกิดความมัน่ใจในการทาํงาน และสามารถปฏิบติังานไดส้าํเร็จ แต่ถา้
บุคคลไม่มีความรู้จะมีผลให้เขารู้สึกไม่สบายใจในการทาํงาน และเป็นอุปสรรคในการดาํเนินงานของ
กลุ่ม สาํหรับเร่ืองทกัษะของการทาํงานกลุ่มมี 2 ประเภทใหญ่ๆ คือทกัษะในการทาํงานหรือกิจกรรม
เฉพาะอย่าง กบัทกัษะในการส่ือความกบัผูอ่ื้น เช่น ความสามารถในการฟังและจบัใจความสาํคญั 
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น สรุปความคิดเห็นความสามารถในการประนีประนอม เพื่อลด
ความขดัแยง้และความเครียดภายในกลุ่ม ทกัษะทั้งสองประเภทน้ีช่วยให้การทาํงานกลุ่มดาํเนินไปสู่

จุดหมายได ้
  1. จุดมุ่งหมาย ท่ีชดัเจนเป็นท่ีเขา้ใจและยอมรับของบุคคลในกลุ่ม ทาํใหก้ลุ่มเห็นทิศทาง
ในการทาํงาน จุดมุ่งหมายมีดว้ยกนัสองประเภทคือ จุดมุ่งหมายของบุคคล และจุดมุ่งหมายของกลุ่ม ซ่ึง
สอดคลอ้งกนั จึงทาํใหเ้กิดบรรยากาศการทาํงานแบบร่วมมือร่วมใจกนั 
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  2. องคป์ระกอบดา้นเกียรติยศ เป็นพลงัท่ีช่วยให้บุคคลซ่ึงแตกต่างกนัไดม้าร่วมมือกนั 
เน่ืองจากบุคคลแต่ละคนไม่อยากจะแตกต่างจากคนอ่ืนมากเกินไป และไม่อยากด้อยจากคนอื่น           
การทาํงานกลุ่ม จึงสร้างบรรยากาศให้ทุกคนมีคุณค่าเท่าเทียมกนั การตดัสินใจเร่ืองใดก็ตามถือเป็น         
มติเอกฉนัทข์องกลุ่มมิใช่ของใครคนใดคนหน่ึงทาํใหบุ้คคลเกิดความสบายใจและมีความสุข 
   2.1.1 ขนาดของกลุ่ม กลุ่มท่ีมีสมาชิกมากเกินความจาํเป็น อาจทาํให้งานล่าชา้หรือ

ภาระงานไปตกกบัสมาชิกบางคน ขณะท่ีบางคนไม่ตอ้งรับผดิชอบอะไรเลย หรือเกิดกรณีทาํงานซํ้ าซอ้น
กนั ทาํให้เกิดบรรยากาศของความคบัขอ้งใจจากการทาํงานมากเกินไป หรือไม่มีอะไรท่ีจะทาํไม่มี

โอกาสไดใ้ชค้วามสามารถท่ีมีอยู ่ขนาดของกลุ่มจึงควรเหมาะสมกบัเหตุการณ์ จุดมุ่งหมายของงาน และ
ท่ีสาํคญัทาํใหส้ามารถกระจายภาระหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงทุกคน 
   2.1.2 สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ไม่วา่จะเป็นการจดัสภาพหอ้งเรียน โตะ๊เรียนจดัโต๊ะ
ประชุม อภิปราย ลว้นมีความสาํคญัท่ีช่วยส่งเสริมบรรยากาศของกลุ่ม ป้องกนัมิให้เกิดความรู้สึก

แตกแยกกล่าวโดยสรุป พลวตัในกลุ่มมีประโยชน์ดงัน้ี (คมเพชร ฉตัรศุภกลุ. 2533: 27) 
   2.1.3 ช่วยใหส้มาชิกแต่ละคนเพิ่มการรับรู้ท่ีรวดเร็วต่อเหตุการณ์ท่ีกาํลงัเกิดข้ึนในกลุ่ม 
และช่วยใหแ้ต่ละคนทาํหนา้ท่ีเป็นสมาชิกหรือผูน้าํไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
   2.1.4 ช่วยใหส้มาชิกแต่ละคนไดใ้ชค้วามสามารถท่ีตนมีอยูใ่นการพฒันางานของกลุ่ม
ไปสู่จุดมุ่งหมาย 
   2.1.5 ช่วยให้ผูน้าํกลุ่มรับรู้ และตระหนักในความรับผิดชอบท่ีจะช่วยกลุ่มในการ
พฒันางานใหส้าํเร็จสู่จุดหมาย 
 จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดสรุปไดว้่า ทฤษฎีจิตวิทยาสังคมมีประโยชน์ต่อผูส้อนและผูเ้รียนเป็น

อย่างมาก เพราะถา้ทาํความเขา้ใจในทฤษฎีน้ีแลว้การปฏิบติังานร่วมกนัเป็นกลุ่มนั้นย่อมประสบ

ความสาํเร็จ เพราะไดแ้ยกเป็นองคป์ระกอบใหช้ดัเจนว่า แต่ละองคป์ระกอบมีความสาํคญัอยา่งไรต่อ      
การจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ   
 1. ทฤษฎีร่วมมือกนั (Johnson; & Johnson. 1994: 103)                                                  
  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือนั้น นอกจากจะอาศยัทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคมเป็นพื้นฐาน
แลว้ ยงัอาศยัทฤษฎีร่วมมือกนั (Johnson; & Johnson. 1994: 103) ซ่ึงมีแนวคิดว่าการพ่ึงพากนัทางสังคม 
(Social Interdependence) เป็นตวักาํหนดพฤติกรรมของบุคล การกระทาํหรือสร้างสถานการณ์ ท่ีทาํให้
เกิดการพึ่งพากนัทางสงัคมแบบใดแบบหน่ึง ทาํใหบุ้คลมีปฏิสมัพนัธ์กนัตามรูปแบบท่ีตอ้งการ 
  การพึ่งพากนัทางสังคมจะมีข้ึน เม่ือผลงานของแต่ละบุคลไดรั้บผลกระทบจากการกระทาํ
ของผูอ่ื้น ในสถานการณ์ทางสังคม แต่ละคนอาจร่วมมือกนัเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกนั หรือ แข่งขนักนั
เพื่อดูว่า ใครดีท่ีสุด การพึ่งพากันทางสังคมจึงอาจอยู่ในรูปการร่วมมือและการแข่งขนั (Sprinthall, 
Sprinthall; & Oja. 1994: 542) 
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    ผลจากการวิเคราะห์แบบเมตา้ (Meta-Analysis) จากงานวิจยัจาํนวน 46 เร่ือง พบว่า 29 เร่ือง
หรือร้อยละ 63 ปรากฏหลกัฐานชดัเจนในการสนบัสนุนโครงสร้างแบบร่วมมือ มากกว่าโครงสร้างแบบ
แข่งขนั และโครงสร้างแบบรายบุคล ในการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Slavin. 1983a) สอดคลอ้งกบั
งานของดุนทช์ ซ่ึงไดศึ้กษาเปรียบเทียบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือและการแข่งขนัในห้องเรียนเป็น
เวลามากกว่า 35 ปีพบว่า การจดัการเรียนรู้ท่ีมีโครงสร้างเพ่ือเป้าหมายความร่วมมือกนั มีประสิทธิภาพ
สูงกว่า สภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีมีโครงสร้างเพื่อการแข่งขนักนั(Sprinthall, Sprinthall; & Oja. 1994: 334) 
การร่วมมือกนัจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลอยูใ่นสถานการณ์ของการพึ่งพากนัทางบวก ส่งผลใหบุ้คคลส่งเสริมกนั
และกนัใหป้ระสบผลสาํเร็จ และนาํไปสู่การเพิ่มผลงาน เพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และสร้างสัมพนัธภาพ
ท่ีดีระหวา่งบุคคล 
  แนวทางในการสร้างการพ่ึงพาเชิงบวก เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือกนั การพึ่งพากนัทางบวก
(Positive Interdependence) แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ  
  1. การพึ่งพากนัเชิงผลลพัธ์ (Outcome Interdependence) 
  2. การพึ่งพากนัเชิงวิธีการ (Means Interdependence)              
  เน่ืองจากพฤติกรรมของบุคคลจะเป็นไปตามการรับรู้ถึงผลลพัธ์ หรือเป้าหมาย และวิธีการ
ไปสู่เป้าหมายนั้น ดงันั้นเพื่อใหเ้กิดพฤติกรรมการร่วมมือกนั จึงตอ้งสร้างสภาพการณ์ใหมี้การพึ่งพากนั
ทั้งสองประเภท 
                      การสร้างสภาพการณ์การพึ่งพากนัเชิงผลลพัธ์ เพ่ือใหเ้กิดความร่วมมือกนัตอ้งระบุเป้าหมาย 
(Goal-Structured Interdependence) ร่วมกนัและรางวลั(Reward-Structured Interdependence) ท่ีบุคคล
จะไดร้ับร่วมกนั เพื่อให้แต่ละบุคคลตระหนกัว่า ผลงานรวมของกลุ่มข้ึนอยู่กบัผลสาํเร็จของทุกคน 
ดงันั้นจึงตอ้งพยายามเพ่ือประโยชน์ร่วมกนั มีความสามคัคีเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกนั มีความผกูพนัเป็นกลุ่ม 
  ส่วนการพึ่งพากนัเชิงวิธีการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกนันั้น ตอ้งสร้างสภาพการณ์ให้แต่ละ
บุคคลรับรู้วา่ เขาตอ้งร่วมมือกนัใชค้วามสามารถของแต่ละคนในการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้าํเร็จ 
การสร้างสภาพการณ์พึ่งพากนัเชิงวิธีการประกอบดว้ย 
  1. ทาํใหเ้กิดการพึ่งพาเชิงบทบาทของสมาชิก (Role-Structured Interdependence) คือ การ
กาํหนดบทบาทการทาํงานใหแ้ต่และบุคคลในกลุ่มเช่น ผูอ้ธิบาย  ผูต้รวจสอบ ผูร้ายงาน 
  2. ทาํให้เกิดการพึ่งพาทรัพยากรหรือขอ้มูล (Materials-Structured Interdependence) คือ
แต่ละบุคคลจะมีขอ้มูลความรู้เพียงบางส่วนท่ีเป็นประโยชน์ต่องานกลุ่มทุกคนตอ้งนาํขอ้มูลมารวมกนั

จึงจะทาํงานใหส้าํเร็จได ้
  3. ทาํให้เกิดการพึ่งพากนัเชิงภาระงาน (Tack-Structured Interdependence) คือ แบ่งงาน
ให้แต่ละบุคคลในกลุ่มมีลกัษณะเก่ียวเน่ืองกนั ถา้คนใดคนหน่ึงทาํงานของตนไม่สาํเร็จจะทาํให้คนอ่ืน
ไม่สามารถทาํงานส่วนท่ีต่อเน่ืองได ้
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  จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดสรุปไดว้่า ทฤษฎีร่วมมือกันมีทั้งในรูปแบบการร่วมมือและการ
แข่งขนักนั แต่การร่วมมือกนันั้น ทาํใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนสูงข้ึน ซ่ึงจะอยูใ่นรูปแบบการ
พึ่งพาเชิงบวก แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การพึ่งพากนัเชิงผลลพัธ์และการพึ่งพากนัเชิงวิธีการ การพึ่งพาทั้ง 
2 ประเภทน้ี ทาํใหเ้กิดความร่วมมือท่ีจะทาํใหผู้เ้รียนเรียนรู้ร่วมกนั ตอ้งมีเป้าหมายหรือรางวลัเพื่อเป็นจุด
สนใจของกลุ่ม ทาํใหเ้กิดความสามคัคีกนั ส่วนการพึ่งพาเชิงวิธีการเป็นองคป์ระกอบในการทาํกิจกรรม
ใหป้ระสบความสาํเร็จ ทั้ง 2 องคป์ระกอบจึงมีความสาํคญัต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 2. ทฤษฏีการเรียนรู้ทางสติปัญญา  ของ  เบนจามิน บลูม (ปราณี  รามสูต. 2523: 109; อา้งอิงจาก  
Benjamin , Bloom. n.d.) 
                      การเรียนรู้เป็นส่ิงสาํคญัอยา่งหน่ึงของชีวิต การเรียนรู้จะช่วยใหค้นเราสามารถปรับตวัให้
เขา้กับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตหรืออยู่ในสังคมได้ ดังนั้น การเรียนรู้ท่ีจะปรับตวัเองให้เขา้กับ
สภาพแวดลอ้มในสังคมจะทาํใหบุ้คคลนั้น อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข และการท่ีเราสามารถปรับตวั
เองให้เขา้กนัส่ิงแวดลอ้มรอบตวัไดน้ั้น ข้ึนอยูก่บัระดบัสติปัญญาของแต่ละบุคคล ในการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือ การเรียนรู้และการปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มและคนอ่ืน จึงเป็นส่ิงสําคญัอย่างยิ่ง มี
ผูส้นใจศึกษาเกรียนกบัทฤษฏีการเรียนรู้ดงักล่าวไวด้งัน้ี 
 ลีชอร์ (ขนิษฐา กรกาํแหง. 2551: 20; อา้งอิงจาก Leechor. 1988: 26-29) ไดส้รุปว่าการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือในกลุ่มยอ่ยมีการปฏิสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด ในระหว่างการทาํกิจกรรมกลุ่มทาํให้เด็ก
สามารถพฒันาการเรียนรู้ทางสติปัญญาในระดบัสูงไดแ้ก่ ทกัษะการคิด การแกปั้ญหา ส่ิงเหล่าน้ีจะทาํให้
การจดัการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนแบบปกติ กลไกหรือกระบวนการทางสติปัญญาสาํคญั  
ท่ีเกิดข้ึนในการทาํกิจกรรมกลุ่มท่ีส่งเสริมความรู้ คือ 
 1.   การละลายความขดัแยง้ เม่ือมีการเขา้กลุ่มยอ่ยจะมีปฏิสัมพนัธ์กนัในขณะท่ีทาํกิจกรรมใน
เร่ืองเก่ียวกบัการแกปั้ญหา เม่ือสมาชิกเสนอความคิดเห็นอาจมีการคดัคา้นไม่เห็นดว้ยทาํให้เกิดความ
ขดัแยง้ข้ึนในใจ ตอ้งกลบัมาคิดทบทวนความรู้เพิ่มเติมเพื่อนาํมาปรับใหเ้กิดความเขา้ใจมัน่ใจในคาํตอบ
ท่ีถูกตอ้งเหมาะสมมีเหตุผล ส่ิงน้ีจึงเป็นการเพ่ิมทกัษะการคิดข้ึน และความคิดก็จะมีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลาซ่ึง จะดีต่อการเรียนรู้ ดูไดจ้ากการเรียนรู้ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิเพิ่มข้ึน 
 2. การระดมและการใชค้วามรู้ประสบการณ์ร่วมกนั การปฏิสัมพนัธ์ของกลุ่มท่ีมีสมาชิกท่ีมี
พื้นฐานประสบการการเรียนรู้แตกต่างกนั เม่ือนาํมาวิเคราะห์ปัญหาร่วมกนัจะไดค้วามคิดท่ีหลากหลาย 
ทาํใหก้ารแกปั้ญหาเป็นไปไดด้ว้ยดี 
 3.  เพ่ือนสอนเพ่ือน ผูเ้รียนทาํงานร่วมกนัในกลุ่มเลก็ มีความรับผิดชอบไม่เพียงแต่การเรียน
ของตนเองเท่านั้น แต่สาํหรับการเรียนในกลุ่มเพื่อนจะตอ้งดีข้ึนดว้ย ครูตอ้งเตรียมการให้พร้อมในการ
วางโครงสร้างทางการเรียนรู้ระดบัสูง ครูควรจะเตรียมผูเ้รียนดว้ยการเตือนให้ผูเ้รียนคาํนึกถึงการให้
ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพราะสมาชิกในกลุ่มจะไดรั้บประโยชน์อยา่งมากต่อการเรียนรู้ในดา้นการ
ปฏิบติั ทาํใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะในการคิด และการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งดี 
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              จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดสรุปไดว้่า การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ตอ้งใชท้ฤษฎีในการเรียนรู้
แบบร่วมมือ ตอ้งใชท้ฤษฏีในการเรียนรู้ทางสติปัญญาเพราะการเรียนรู้จะตอ้งปรับตวัเองใหเ้ขา้กบัสงัคม
และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงข้ึนอยูก่บัระดบัสติปัญญาของแต่ละบุคคล ดงันั้นการเรียนรู้เป็นกลุ่มยอ่ย ทาํให้เด็ก
สามารถพฒันาความคิดได ้และเกิดสติปัญญาในการทาํกิจกรรมกลุ่ม โดยการร่วมคิดหาเหตุผลแสดง
ความคิดเห็น สอนเพื่อนหรือการแนะนาํช่วยเหลือของครูในกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ             
ส่ิงเหล่าน้ีทาํใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาความคิดได ้
 3.  รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเรียนรู้แบบต่างๆ (Mode of Cooperative Learning) 
 รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเรียนรู้ ซ่ึงสุลดัดา ลอยฟ้า (2536) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบ
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเรียนรู้วา่ แบ่งออกเป็น 3 แนวคิด ดงัน้ี 
 1. รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Robert Slavin และคณะ
จาก John Hopkins University ไดพ้ฒันาเทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเรียนรู้ 3 ประการ 
ดว้ยกนัคือ รางวลัและเป้าหมายของกลุ่ม ความหมายความสาํเร็จ หรือความหมายของแต่ละบุคคล และ
โอกาสในการช่วยใหก้ลุ่มประสบความสาํเร็จเท่าเทียมกนั จากผลการวิจยัช้ีใหเ้ห็นวา่รางวลัของกลุ่มและ
ความหมายของแต่ละบุคคลต่อกลุ่ม เป็นลกัษณะท่ีจาํเป็นและสาํคญัต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  รูปแบบ
การจกัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเรียนรู้ของกลุ่ม Slavin ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัแพร่หลายมีดงัน้ี 
  1.1 STAD (Student Team-Achievement Division) เป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ี
สามารถดดัแปลงใชไ้ดเ้กือบทุกวิชาและทุกระดบัชั้น เพ่ือเป็นการพฒันาสัมฤทธ์ิผลของการเรียนรู้และ
ทกัษะทางสงัคมเป็นสาํคญั 
  1.2 TGT (Team-Games-Tournament) เป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีคลา้ยกบั STAD แต่
เป็นการจูงใจในการเรียนเพิ่มข้ึนโดยการใช ้การแข่งขนัเกมแทนการทดสอบยอ่ย 
  1.3 TAI (Team Assisted Individualization) เป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีผสมผสาน
แนวความคิดระหว่างการร่วมมือกบัการเรียนรู้กบัการจดัการเรียนรู้รายบุคคล (Individualized Instruction) 
จะเป็นการประยกุตใ์ชก้บัการสอนคณิตศาสตร์ 
  1.4 CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) เป็นรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือกนัเรียนรู้แบบผสมผสาน ท่ีมุ่งพฒันาข้ึนเพ่ือสอนการอ่านและการเขียนสําหรับ
ผูเ้รียนประถมศึกษาตอนปลายโดยเฉพาะ 
  1.5 Jigsaw ผูท่ี้คิดคน้การจดัการเรียนรู้แบบ Jigsaw เร่ิมแรกคือ Elliot-Aronson และคณะ
หลงัจากนั้น Slavin ไดน้าํแนวความคิดดงักล่าวมาปรับขยาย เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้มากยิง่ข้ึน ซ่ึงเป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะกบัวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรรยาย เช่น สังคม
ศึกษา วรรณคดี บางส่วนของวิชาวิทยาศาสตร์ รวมทั้งวิชาอ่ืนๆ ท่ีเน้นการพฒันาความรู้ความเขา้ใจ
มากกวา่พฒันาทกัษะ 
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 2. รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเรียนรู้ตามแนวคิดของ David Johnson และคณะ 
Johnson and Johnson จากมหาวิทยาลยั Minnesota ไดพ้ฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั
เรียนรู้โดยยดึหลกัการเบ้ืองตน้ 5 ประการดว้ยกนั 
  2.1 การพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั (Positive in Interdependence) 
      2.2 การปฏิสมัพนัธ์แบบตวัต่อตวั (Face of Face Promotive  Interaction) 
    2.3 ความหมายและความสามารถของแต่ละบุคคลในกลุ่ม  (Individual  Accountabillity)  
   2.4 ทกัษะทางสงัคม (Social Skills) 
   2.5 กระบวนการกลุ่ม (Group Processing) 
 3. รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเรียนรู้ในงานเฉพาะอยา่ง เช่น Group Investigation 
ของ Sholomo และ Yael Sharan, Co-op Co-op 
 4.   ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเรียนรู้ 
                รูปแบบของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเรียนรู้ มีแนวคิด ซ่ึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของความ
เช่ือดงัต่อไปน้ี (สุลดัดา ลอยฟ้า. 2536) 
  1. การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเรียนรู้ จะสร้างแรงจูงใจใหก้ารเรียนมากกว่าการเรียน
เป็นรายบุคคลหรือการแข่งขนั ความรู้สึกเป็นอนัเดียวกนัของกลุ่ม จะสร้างพลงัในทางบวกใหแ้ก่กลุ่ม 
  2. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเรียนรู้จากกนัและกนัจะ
พึ่งพาการเรียนรู้ 
  3. การปฏิสัมพนัธ์กนัในกลุ่ม นอกจากจะพฒันาความรู้ความเขา้ใจใน เน้ือหาวิชาท่ีเรียน
แล้ว ยงัพฒันาทักษะทางสังคมไปในตัวด้วย เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีพฒันากิจกรรมทาง
สติปัญญาท่ีเพิ่มพนูการเรียนรู้มากกวา่การจดัการเรียนรู้รายบุคคล 
  4.  การร่วมมือกนัเรียนรู้ จะเพิ่มพนูความรู้สึกในทางบวกต่อกนัและกนัระหว่างสมาชิกใน
กลุ่ม ลดความรู้สึกโดดเด่ียวและห่างเหิน ในทางตรงกนัขา้ม จะสร้างความสัมพนัธ์และความรู้สึกท่ีดีต่อ
บุคคลอ่ืน 
  5. การร่วมมือการเรียนรู้จะพฒันา ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง รู้จกัตนเองจากการเรียนรู้
ไดดี้ข้ึน รวมทั้งจากส่ิงแวดลอ้มท่ีทาํให้ตระหนักว่าตวัเองไดรั้บการยอมรับ และเอาใจใส่จากสมาชิก        
คนอ่ืนในกลุ่ม 
  6. ผูเ้รียนสามารถพฒันาความสามารถในการทาํงานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิผลจากงานท่ี
กาํหนดใหก้ลุ่มรับผดิชอบ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือ การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดร่้วมมือกนัทาํงานเท่าใด
ผูเ้รียนจะสามารถพฒันาทกัษะทางสงัคม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทกัษะการทาํงานร่วมกนัมากข้ึนเท่านั้น 
  7.   ทกัษะทางสังคมท่ีจาํเป็นต่างๆ สามารถเรียนรู้และฝึกฝนได ้เพื่อประสิทธิภาพของ         
การทาํงานร่วมกนั 
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 3.3 ความสําคญัและองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
          3.3.1 ความสําคญัของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็น
กิจกรรมท่ีมุ่งเนน้พฒันาทั้งเจตคติและค่านิยมในตวัผูเ้รียน มีการนาํเสนอแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แนวคิดท่ีหลากหลายระหว่างสมาชิกในกลุ่มพฒันาพฤติกรรมการแกปั้ญหา การวิเคราะห์และการคิด
อย่างมีเหตุผล รวมทั้งพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนให้รูจกัตนเองและเพ่ิมคุณค่าของตนเอง กิจกรรม
ดงักล่าว มีผลต่อผูเ้รียน 3 ประการคือ 
    1.  มีความรู้ความเขา้ใจเน้ือหาวิชา (Academic Learning) 
     2.  มีทกัษะทางสงัคม โดยเฉพาะทกัษะการทาํงานร่วมกนั (Social Skills) 
    3.  รู้จกัตนเองและตระหนกัในคุณค่าของตนเอง (Self-esteem) 
(สมเดช  บุญประจกัษ.์ 2540: 54) 
     นอกจากน้ี จนัทร์เพญ็  เช้ือพานิช (2542: 7) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือ ไวด้งัน้ี 
    1. สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างสมาชิก เพราะทุกๆ คนร่วมมือในการทาํงานกลุ่ม 
ทุกๆ คนมีส่วนร่วมเท่าเทียบกนั 
    2.  สมาชิกทุกคนมีโอกาสคิด พดู แสดงออก แสดงความคิดเห็น ลงมือกระทาํอยา่ง
เท่าเทียมกนั 
    3.  เสริมใหมี้ความช่วยเหลือกนั เช่น เด็กเก่งช่วยเด็กท่ีเรียนไม่เก่ง ทาํใหเ้ด็กเก่ง
ภาคภูมิใจ รู้จกัสละเวลา ส่วนเดก็ไม่เก่งเกิดความซาบซ้ึง ในนํ้าใจของเพื่อนสมาชิกดว้ยกนั  
    4.  ร่วมกนัคิดทุกคน ทาํใหเ้กิดการระดมความคิด นาํขอ้มูลท่ีไดม้าพิจารณาร่วมกนั 
เพื่อประเมินวิธีการและคาํตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุด เป็นการส่งเสริมให้ช่วยกนัคิดหาขอ้มูลให้มากและ

วิเคราะห์ตดัสินใจเลือก 
 
   5.  ส่งเสริมทกัษะทางสังคม เช่น การอยูร่่วมกนัดว้ยมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัเขา้ใจกนั
และกนั อีกทั้งเสริมทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการทาํงานเป็นกลุ่ม ส่ิงเหล่าน้ีลว้นส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนใหสู้งข้ึน 
3.3.2 องคป์ระกอบของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

  จอห์นสันและจอห์นสัน (Johnson; Johnson. 1994: 58) ไดก้ล่าวถึงหลกัการพื้นฐานของ
การเรียนแบบร่วมมือวา่ การเรียนจะมีประสิทธิผล สมาชิกทุกคนตอ้งปฏิบติัตามพ้ืนฐาน 5 ประการดงัน้ี 
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   1. การพึ่งพากนัทางบวก (Positive Interdependence) สมาชิกทุกคนมีหนา้ท่ีและมี

ความสาํคญัเท่าเทียมกนัหมด แต่ละคนรู้หนา้ท่ีของตวัเองว่า จะตอ้งทาํกิจกรรมอะไรบา้งในการเรียน
คร้ังนั้นๆ และตอ้งรับผิดชอบในกิจกรรมนั้นเสมอ สมาชิกทุกคนตระหนกัดีว่า ความสาํเร็จของกลุ่ม
ข้ึนอยูก่บัสมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม วิธีการท่ีจะทาํใหรู้้สึกเช่นน้ี อาจจะทาํโดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกนัเช่น
ผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง และเพื่อนทุกคนในกลุ่มจะตอ้งเรียนรู้ดว้ยกนั หรืออาจให้

รางวลัร่วมกนัเช่น ถา้ผูเ้รียนกลุ่มใดทาํคะแนนไดสู้ง สมาชิกแต่ละคนก็จะไดค้ะแนนเพิ่มในส่วนของตน
สูงตามดว้ย 
   2. การติดต่อปฏิสัมพนัธ์โดยตรง (Face to Face Interaction) การจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือผูเ้รียนจะนั่งเรียนดว้ยกนัเป็นกลุ่มกลุ่มละ2-4คน หันหน้าเขา้หากนัเพื่อซักถามปัญหาอธิบาย 
โตต้อบกนัให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการทาํงาน ยอมรับเหตุผลของผูอ่ื้น โตเ้ถียงกนัดว้ยเหตุผล
ไม่ใช่โตเ้ถียงเพราะบุคล รู้จกัสนับสนุนและกล่าวชม ให้กาํลงัใจผูอ่ื้นเป็นทกัษะพ้ืนฐานของการอยู่
ร่วมกนัในสงัคม 
    3. การรับผดิชอบต่องานของกลุ่ม (Individual Accountabillity at Group Work) สมาชิก
แต่ละคนในกลุ่มมีหน้าท่ีตอ้งรับผิดชอบ และจะตอ้งทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
เสมอ เช่น สมาชิกแต่ละคนจะตอ้งตอบคาํถามและอธิบายให้แก่เพื่อนสมาชิกดว้ยความเต็มใจเสมอ       
การเรียนจะถือว่าไม่สําเร็จจนกว่าสมาชิกทุกคนจะเรียนรู้บทบาทครบทุกคน หรือไดรั้บการช่วยเหลือ
จากเพื่อนท่ีเรียนเก่งกวา่ เพราะฉะนั้นจึงจาํเป็นตอ้งวดัผลการเรียนของแต่ละคน เพื่อกลุ่มจะไดช่้วยเหลือ
เพื่อนท่ีไม่เก่ง ครูอาจใช้วิธีการสุ่มเรียกสมาชิกในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ตอบคาํถามหลังจากบทเรียน            
บทหน่ึงๆ ดงันั้นกลุ่ม จะตอ้งช่วยเหลือกนัทาํงาน โดยมีความรับผิดชอบต่องานของตนเป็นพื้นฐาน ซ่ึง
จะตอ้งเขา้ใจและรู้แจง้ในงานท่ีตนไดรั้บผดิชอบและอธิบาย ในส่ิงท่ีตนรู้แก่เพื่อน 
    4.   ทกัษะสังคม (Social Skill) กิจกรรมการช่วยเหลือและการร่วมมือกนัทางสังคม     
จะสาํเร็จไดต้อ้งอาศยัทกัษะระหว่างบุคคลและการทาํงานรวมกลุ่ม เรียกรวมๆ ว่าทกัษะทางสังคม คือ 
ความสามารถท่ีจะทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ครูตอ้งปูพื้นฐานผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในการทาํงาน
ดงัน้ี 
         4.1 ทกัษะการจดักลุ่ม เป็นทกัษะเบ้ืองตน้ในการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม ครูตอ้ง
ฝึกใหผู้เ้รียนมีทกัษะดา้นน้ี เช่น 

4.1.1 จดักลุ่มอยา่งรวดเร็วและไม่ทาํเสียงดงัรบกวนผูอ่ื้น 
4.1.2 นัง่ทาํงานอยูแ่ต่ในกลุ่มของตนเองเท่านั้น 
4.1.3 พดูคุย ซกัถาม อธิบายโดยใชเ้สียงดงัพอไดย้นิเฉพาะในกลุ่มเท่านั้น 
4.1.4 ผลดัเปล่ียนกนัทาํหนา้ท่ีต่างๆ เช่น ผูบ้นัทึก ผูส้นบัสนุน ผูร้ายงานเป็นตน้ 
4.1.5 ใชส้ายตา ท่าทางเป็นส่ือบอกความสงสยั ความเขา้ใจและยอมรับผูพ้ดู 
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4.1.6 เรียกช่ือสมาชิกในกลุ่ม 
4.1.7 ใหค้วามสาํคญัแก่สมาชิกทุกคนเท่าเทียบกนั 

        4.2 ทกัษะการทาํหน้าท่ี เป็นความพยายามในการทาํงานร่วมกนัให้เกิดผลสําเร็จ 
รักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม ทกัษะในดา้นน้ี เช่น 
    4.2.1 แลกเปล่ียนความคิด และออกความคิดเห็น อธิบายโตต้อบและแบ่งใช้
อุปกรณ์ร่วมกนัในกลุ่ม 
                               4.2.2  ซักถามคาํถามท่ีตอ้งการรู้ความจริงและเหตุผล สมาชิกทุกคนจะตอ้ง
ซกัถาม คาํตอบ ตอบคาํถาม อธิบาย และแกไ้ขความเขา้ใจผดิต่างๆ เกิดข้ึน นอกจากน้ียงัตอ้งรับฝังความ
คิดเห็นของสมาชิกทุกคน ไม่ใช่การยอมรับความคิดเห็นจากผูท่ี้เรียนเก่งเท่านั้น    
       4.2.3 ใชค้าํพดูท่ีสุภาพ ไม่กา้วร้าวและไม่โตเ้ถียงกนัดว้ยเร่ืองส่วนตวั 
                                4.2.4 ไม่ทาํตวัเป็นผูเ้ผดจ็การในกลุ่ม 
                                4.2.5 สร้างบรรยากาศท่ีดีในการทาํงานร่วมกนั โดยมีอารมณ์ขนัและรักษา
นํ้าใจซ้ึงกนัและกนั 
       4.3  ทกัษะการลงสรุป เป็นทกัษะท่ีจาํเป็นในการพฒันาการเรียนรู้ความเขา้ใจ เป็น
การกระตุน้ใหเ้กิดความคิดตามลาํดบัขั้นตอนอยา่งมีเหตุผล ทกัษะในดา้นน้ีเช่น 
                                 4.3.1 การสรุปความคิดเห็นและขอ้เท็จจริงทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการพูด
ปากเปล่า 
                                 4.3.2 ตรวจสอบความถูกตอ้งแม่นยาํของผลงานกลุ่ม โดยการแกไ้ขปรับปรุง
ความคิดเห็นท่ียงัไม่ถูกตอ้งของเพ่ือนสมาชิก เพิ่มเติมขอ้ความสาํคญัท่ีสมาชิกคนใดคนหน่ึงหลงลืมไป 
สาํรวจความคิดเห็นของตนเองในส่วนท่ีตนเองไม่เขา้ใจชดัเจนหรือมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
                                   4.3.3 สมาชิกทุกคนควรจะตอ้งตรวจสอบผลงาน และคาํตอบของกลุ่มก่อน
นาํส่งครู และสมาชิกทุกคนตอ้งยอมรับวา่ผลงานของกลุ่มเสมือนผลงานของตน 
   5. กระบวนการกลุ่ม (Group Process) พื้นฐานท่ีสาํคญัของการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือคือ กระบวนการกลุ่ม กล่าวคือ การใหผู้เ้รียนอภิปรายและใหข้อ้มูลยอ้นกลบั โดยบิกว่าการเรียน
โดยวิธีน้ีไดผ้ลดีอยา่งไร ผูเ้รียนใชท้กัษะในการสร้างภาระงาน โดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมืออยา่งไร 
บางคร้ังการเรียนรู้เกิดข้ึนโดยผูเ้รียนก็ไม่รู้ตวัว่าตนเองเรียนรู้อย่างไร บทเรียนแบบร่วมมือกันช่วย
จดัเตรียมโอกาส ให้ผูเ้รียนไดท้บทวนและจดจาํว่ากลวิธีใดเหมาะสมกบัตนเอง เช่น กระบวนการของ
ภาระงานการอ่านเป็นกลุ่ม ควรจะเกิดข้ึนเม่ือแต่ละกลุ่มไดเ้สนอผลงานของตนเองหลงัจากนั้นครูควรตั้ง
คาํถามให้แต่ละกลุ่มประเมินตนเอง เช่น ส่ิงท่ีกลุ่มทาํได้ดีท่ีสุดคืออะไร กลุ่มของท่านตอ้งการอ่าน
เก่ียวกบัเร่ืองอะไร กลุ่มของท่านใชก้ลวิธีอะไรในการอ่าน ท่านช่วยเหลือกนัอย่างไรในการทาํความ
เขา้ใจบทอ่าน ครูอาจจะมอบหมายให้ผูเ้รียนไดคิ้ดตั้งคาํถามประเมินตนเอง แลว้ร่วมกนัหาคาํตอบ 
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ต่อจากนั้นอาจใหแ้ต่ละกลุ่มไดร้ายงานผลแสดงความคิดเห็นโตต้อบกนั แต่ละกลุ่มอาจมีวิธีดาํเนินการท่ี
แตกต่างกนั แต่จะไดเ้รียนรู้วิธีการทาํงานของกนัและกนัขอ้เสนอแนะบางประการท่ีไดจ้ากการสังเกต
ในช่วงระหว่างการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ การสังเกตน้ีไม่จาํเป็นตอ้งทาํทุกคาบ แต่ควรจะบ่อยคร้ัง 
การสังเกตอาจดูในดา้นการแลกเปล่ียนความรู้ดา้นความคิดเห็น การแกปั้ญหาการทาํงานของสมาชิก 
การใชค้าํถามท่ีช้ีเฉพาะจาํเป็นสาํหรับผูเ้รียนท่ีเพิ่งเร่ิมฝึกการทาํงานกลุ่ม เช่น ให้สมาชิกกลุ่มบอกส่ิงท่ี
เขาทาํได้ดีมา 2 ขอ้ หรือบอกส่ิงท่ีเขาควรแก้ไขปรับปรุงมา 1 ขอ้ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือมี
องคป์ระกอบดงัน้ี (สุวิทย ์มูลคาํ; และ อรทยั มูลคาํ. 2546: 134-135) 

1. การมีความสัมพนัธ์กนัในทางบวก หมายถึง การท่ีสมาชิกในกลุ่มมีการทาํงานอยา่ง
มีเป้าหมายร่วมกนั มีการแข่งขนั มีการใช้วสัดุอุปกรณ์และขอ้มูลต่างๆร่วมกนั มีบทบาทหน้าท่ีและ
ประสบความสาํเร็จร่วมกนั ไดรั้บผลประโยชน์หรือรางวลัโดยเท่าเทียมกนั 

2. การปฏิสัมพนัธ์กันอย่างใกลชิ้ดระหว่างการทาํงานกลุ่ม เป็นการเปิดโอกาสให้
สมาชิกในกลุ่มแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั อธิบายความรู้ให้แก่เพ่ือนสมาชิกในกลุ่มฟังและ 
มีการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัซ่ึงกนัและกนั 

3. การตรวจสอบความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน เป็นกิจกรรมท่ีตรวจเช็คหรือ
ทดสอบใหม้ัน่ในว่าสมาชิกมีความรับผิดชอบต่องานกลุ่มหรือไม่เพียงใด โดยสามารถท่ีจะทดสอบเป็น
รายบุคคล เช่น การสงัเกตการณ์ทาํงาน การถามปากเปล่า เป็นตน้ 

4.  การใชท้กัษะระหว่างบุคคลและทกัษะการทาํงานกลุ่มยอ่ย เพ่ือให้งานกลุ่มประสบ
ความสําเร็จ ผูเ้รียนควรจะไดรั้บการฝึกฝนทกัษะระหว่างบุคคลและทกัษะการทาํงานกลุ่ม เช่น ทกัษะ
การส่ือสาร ทกัษะการเป็นผูน้าํ ทกัษะการตดัสินใจ การแกปั้ญหา และทกัษะกระบวนการกลุ่ม เป็นตน้ 

5.  กระบวนการกลุ่ม เป็นกระบวนการทาํงานท่ีมีขั้นตอน ซ่ึงสมาชิกแต่ละคนจะตอ้ง
ทาํความเขา้ใจในเป้าหมายการทาํงาน มีการวางแผน ดาํเนินงานตามแผน ประเมินผลงานและปรับปรุง
ร่วมกนั 
   จอห์นสนั และ จอห์นสนั (วรรณทิพา รอดแรงคา้. 2542: 2; อา้งอิงจาก Johnson, D.w;R.T. 
Johnson. 1987. Joining Together group theory and group skills. pp. 23-24) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัอยู่ดว้ยกนั 5 ประการ ถา้ขาดองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึงจะ
เป็นการทาํงานเป็นกลุ่ม และไม่ใช่เป็นการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ไดแ้ก่ 

1.  การมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ยการเผชิญหน้า(Face-to-Face-Interaction) เป็นการจดัผูเ้รียน
เขา้กลุ่มในลกัษณะคละกนัทั้งเพศ อาย ุความสามารถ ความสนใจ หรืออ่ืนๆ เพ่ือให้ผูเ้รียนไดช่้วยเหลือ
สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัในการทาํงานร่วมกนั 
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2.  ความรับผิดชอบเป็นรายบุคคล (Individual Accountability) ผูเ้รียนแต่ละคนตอ้งมี
ความรับผิดชอบร่วมกนัในการทาํงานเพื่อให้งานสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี จึงเป็นหนา้ท่ีของแต่ละกลุ่มตอ้ง
คอยตรวจสอบดูว่าสมาชิกทุกคนไดเ้รียนรู้หรือไม่ โดยมีการประเมินว่าทุกคนรู้เร่ืองเห็นดว้ยหรือไม่กบั
งานของกลุ่ม อาจมีการสุ่มถามผูเ้รียนคนใดคนหน่ึงให้รายงานผลว่าเป็นอยา่งไร ซ่ึงอาจมีบางคนไม่เขา้ใจ 
ผูเ้รียนคนอ่ืนๆ ในกลุ่มจะไดช่้วยกนัอธิบายจนเขา้ใจ จนสมาชิกคนใดคนหน่ึงในกลุ่มสามารถอธิบายได้
ทนัที เม่ือมีการสอบถามหรือใหร้ายงาน 

3.  ทกัษะการร่วมมือในสังคม (Cooperative Social Skills) ผูเ้รียนตอ้งใชท้กัษะความ
ร่วมมือในการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพซ่ึงไดแ้ก่ ทกัษะการส่ือความหมาย การแบ่งปัน การช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกนั และร่วมมือกนั งานจะบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายอยา่งมีประสิทธิภาพถา้ทุกคนไวว้างใจ และ
ยอมรับความคิดเห็นของกนัและกนั 

4.  ความเป็นอิสระในทางบวก (Positive Interdepence) ผูเ้รียนตอ้งเขา้ใจว่าความสาํเร็จ
ของแต่ละคนข้ึนอยูก่บัความสาํเร็จของกลุ่ม งานจะบรรลุจุดประสงคห์รือไม่ข้ึนอยูก่บัสมาชิกทุกคนใน
กลุ่มท่ีจะตอ้งช่วยเหลือพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั โดยท่ีครูตอ้งกาํหนดวตัถุประสงคข์องงานให้ชดัเจน 
ตลอดจนกาํหนดบทบาทการทาํงานของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มให้แน่ชดัว่าสมาชิกคนใดมีหนา้ท่ีและ

ความรับผดิชอบอะไรกบังานของกลุ่ม 
5.  กระบวนการกลุ่ม (Group Processing) ผูเ้รียนตอ้งช่วยกนัประเมินประสิทธิภาพการ

ทาํงานของกลุ่ม และประเมินว่าสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มสามารถปรับปรุงการทาํงานของตนเองใหดี้ข้ึน
ไดอ้ย่างไร สมาชิกทุกคนในกลุ่มช่วยกนัแสดงความคิดเห็น และตดัสินใจว่างานคร้ังต่อไปจะมีการ
เปล่ียนแปลงหรือไม่ หรือควรปฏิบติัเช่นเดิมอีก หรือขั้นตอนการทาํงานนั้นตอนใดท่ียงัขาดตกบกพร่อง
และยงัไม่ดี และควรมีการปรับปรุงแกไ้ขอะไรและอยา่งไร 

แคแกน (จนัทร์เพญ็ เช้ือพาณิช. 2542: 3-4; อา้งอิงจาก Kagan. 1994. Cooperative 
Learning. pp. 4-11) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือมีความแตกต่างจากกลุ่มซ่ึงการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือตอ้งมีโครงสร้างการเรียนรู้ชดัเจน โดยมีแนวคิดสาํคญั 6 ประการ คือ  

1.   เป็นกลุ่ม (Team) กลุ่มขนาดเลก็ประมาณ 2-6 คน และขนาดท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ 4 คน 
ที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมมืออย่างเท่าเทียมกนั ร่วมทั้งสามารถแบ่งให้ทาํงานเป็นคู่ไดส้ะดวก 
ภายในกลุ่มประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมีความสามารถแตกต่างกนัคละกนั 

2.   มีความเตม็ใจ (willing) เป็นความเตม็ใจท่ีร่วมกนัในการเรียน ทาํงานโดยช่วยเหลือ
กนั และมีการยอมรับกนัและกนัอนัจะทาํใหง้านราบร่ืน 

3.   มีการจดัการ (Management) เพื่อทาํใหก้ารทาํงานเป็นกลุ่มแบบร่วมมือเป็นไปอยา่ง
ราบร่ืน ไดผ้ลอยา่งมีประสิทธิภาพนั้นตอ้งกาํหนดส่ิงต่อไปน้ี 
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  3.1 สัญญาณเงียบ คือ สัญญาณท่ีผูส้อนส่งให้ผูเ้รียน แลว้ผูเ้รียนทาํสัญญาณตาม
แลว้เงียบเพื่อฟังคาํสัง่ต่อไป 

  3.2 บทบาท ตอ้งกาํหนดไวล่้วงหน้าใครมีหน้าท่ีอะไร ใครปฏิบติัอย่างไรตามท่ี
กาํหนด 

  3.3 คาํถาม ท่ีเป็นคาํสัง่ใหผู้เ้รียนทาํตาม 
4.  มีทกัษะ(Skill) เป็นทกัษะทางสังคม รวมทั้งทกัษะการส่ือสารความหมายการช่วย

สอนและการแกปั้ญหาความขดัแยง้ เป็นตน้ ทกัษะเหล่าน้ีจะช่วยใหท้าํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
5.  มีหลกัการพื้นฐาน (Basic Principles) เป็นตวัช้ีบ่งว่า เรียนเป็นกลุ่มหรือเป็นการ

จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือตอ้งมีหลกัการสาํคญั 4 ประการ ดงัน้ี 
  5.1 ความเป็นอิสระในทางบวก (Positive Interdependence) มีการพึ่งพาอาศยักนัและกนั 

ช่วยเหลือกนั เพื่อนาํไปสู่ความสาํเร็จและเขา้ใจความสาํเร็จของแต่ละคนคือ ความสาํเร็จของกลุ่ม 
  5.2  ความรับผดิชอบเป็นรายบุคคล (Individual Accountability) ทุกๆคนในกลุ่มมี

บทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบในการค้นคว้าการทาํงานสมาชิกทุกคนต้องเรียนรู้ในส่ิงท่ีเรียน
เหมือนกนัจึงถือวา่เป็นความสาํเร็จของกลุ่ม 

  5.3  การมีส่วนร่วมอยา่งเท่าเทียมกนั (Equal Participation) ตอ้งมีส่วนร่วมในการ
คน้ควา้ การทาํงานเท่าๆ กนั โดยกาํหนดบทบาทของแต่ละคน กาํหนดบทบาทก่อน-หลงั 

  5.4  การมีปฏิสัมพนัธ์ไปพร้อมกนั (Simultaneous Interaction) คือ สมาชิกทุกคนจะ
ทาํงานไปพร้อมๆ กนั 

6.  มีเทคนิคหรือรูปแบบการจดักิจกรรม (Structures) รูปแบบการจดักิจกรรมหรือ

เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นส่ิงท่ีใชเ้ป็นคาํสั่งใหผู้เ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กนั เช่น เทคนิคแรลล่ี 
โรบิน, อภิปรายคู่,การตรวจสอบเป็นคู่, จ๊ิกซอว,์ การแกปั้ญหา เป็นตน้  เทคนิคต่างๆ จะตอ้งเลือกใชใ้ห้
ตรงกบัเป้าหมายท่ีตอ้งการ แต่ละเทคนิคนั้นไดอ้อกแบบเหมาะกบัเป้าหมายท่ีต่างกนั 

จากขอ้ความท่ีกล่าวมาทั้งหมดสรุปไดว้่า องคป์ระกอบสาํคญัในการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือได ้5 ประการ คือ 

1.   ความสัมพนัธ์กนัในทางบวก สมาชิกในกลุ่มตอ้งมีเป้าหมายร่วมกนั ตอ้งรู้จกัร่วมมือ
ในการวางแผน ร่วมคิดร่วมทาํ และช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และตระหนักถึง
ความสาํเร็จของกลุ่มข้ึนอยูก่บัสมาชิกภายในกลุ่ม 

2.   การปฏิสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ด สมาชิกในกลุ่มช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีส่วนร่วมใน
การทาํงาน สมาชิกในกลุ่มแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั เพ่ือความสาํเร็จในการเรียนและเป็น
พื้นฐานในการอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสุข 
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3.  การตรวจสอบความรับผิดชอบของแต่ละคน สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมีหนา้ท่ีตอ้ง
รับผดิชอบ และจะตอ้งทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถเสมอ 

4.  การฝึกทกัษะภายในกลุ่ม สมาชิกทุกคนตอ้งไดรั้บการฝึกทกัษะภายในกลุ่มหลายๆ
ดา้น เช่น เร่ืองการรับฟัง การยอมรับความคิดเห็น การรู้จกัวิธีการส่ือสาร ทกัษะการเป็นผูน้าํ ทกัษะการ
เป็นผูต้าม ทกัษะการตดัสินใจ การแกปั้ญหา และทกัษะกระบวนการกลุ่ม การสนบัสนุนและไวว้างใจ
ซ่ึงกนัและกนั 

5.  กระบวนการกลุ่ม สมาชิกทุกคนไดรั้บการฝึกแสดงความคิดเห็น และรู้จกัร่วมมือ
กนัทาํงานทาํความเขา้ใจในเป้าหมายการทาํงานมีการวางแผนซ่ึงเป็นกระบวนการทาํงานท่ีมีขั้นตอน

ประเมินผลงานและปรับปรุงร่วมกนั 
 จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดสามารถสรุปไดว้่า ประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือนั้นจะ
ทาํใหเ้ขา้ใจในเน้ือหาวิชามากข้ึน เพราะการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือจะเรียนเป็นกลุ่ม ผูเ้รียนท่ีเรียนเก่ง
จะสามารถสอนใหค้นท่ีไม่เขา้ใจได ้และผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ดว้ยกนัจะมีคาํอธิบายท่ีดีกว่าครูและท่ีสาํคญัเป็น
การฝึกทกัษะทางสงัคม เพราะการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือตอ้งทาํงานอยูก่บับุคคลท่ีมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงการอยูร่่วมกนัเป็นพื้นฐานท่ีจะทาํใหเ้กิดการเรียนรู้และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมี

ความสุข 
 3.4   ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
     เปรมจิตต ์ขจรภยัลาร์เช่น (2536: 8-9) ไดก้ล่าวถึงลาํดบัขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้าร
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยทัว่ไปไวด้งัน้ี 
   1. ขั้นเตรียม  ครูสอนทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  จัดกลุ่มผู ้เ รียนบอก
วตัถุประสงคข์องบทเรียนและบอกวตัถุประสงคข์องการทาํงานร่วมกนั 
  2.  ขั้นสอนครูสอนเน้ือหาหรือบทเรียนใหม่ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมแลว้ใหง้าน 
  3. ขั้นทาํงานกลุ่ม ผูเ้รียนเรียนรู้กนัเป็นกลุ่มย่อย แต่ละคนมีบทบาทหนา้ท่ีของตนช่วยกนั
แกปั้ญหา อภิปราย และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั เพื่อหาคาํตอบท่ีดีท่ีสุดมากกว่าดูคาํเฉลยหรือรอ       
คาํเฉลยจากครู 
  4. ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ 
   4.1 ตรวจผลงาน (กลุ่มและ/หรือรายบุคคล) ถา้เป็นงานกลุ่มสมาชิกในกลุ่มเซ็นช่ือใน
ผลงานท่ีส่ง ครูอาจประเมินด้วยการหยิบผลงานของกลุ่มข้ึนมาแลว้ถามสมาชิกกลุ่มคนใดคนหน่ึง
เก่ียวกบังานช้ินนั้น ถา้เป็นงานเด่ียวครูอาจใหผู้เ้รียนคนใดคนหน่ึงในกลุ่มอธิบายวิธีหาคาํตอบของเขาท่ี
ไดจ้ากการเรียนรู้ร่วมกนัภายในกลุ่ม 
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   4.2 ครูทดสอบผูเ้รียนเป็นรายบุคคลโดยไม่มีการช่วยเหลือกัน และเม่ือครูตรวจผล       
การสอบแลว้ จะคาํนวณคะแนนเฉล่ียของกลุ่มผูเ้รียนทราบและถือว่าเป็นคะแนนของผูเ้รียนแต่ละคนใน
กลุ่มดว้ย 
  5. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการทาํงานกลุ่ม ครูและผูเ้รียนช่วยกนัสรุปบทเรียน 
และประเมินผลการทาํงานกลุ่ม โดยอภิปรายถึงผลงานของผูเ้รียน และวิธีการทาํงานของผูเ้รียน รวมถึง
วิธีการปรับปรุงการทาํงานของกลุ่มด้วย ซ่ึงจะทาํให้ผูเ้รียนรู้ความก้าวหน้าของตนเองทั้ งทางด้าน
วิชาการและดา้นสังคมขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีดงัน้ี (สุวิทย ์มูลคาํ; และอรทยั มูลคาํ. 
2546: 158-160) 
                     1.  ขั้นเตรียม ประกอบดว้ย 
    1.1  แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ใหผู้เ้รียนทราบทั้งดา้นวิชาการและดา้นสงัคม 
    1.2 จดัขนาดของกลุ่ม ซ่ึงขนาดของกลุ่มจะมีผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน ดงันั้นกาน
จดัขนาดของกลุ่ม ผูส้อนจะตอ้งจดัให้เหมาะสมกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบต่างๆ กิจกรรมการ
เรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้และเวลาท่ีใช ้
    1.3 จดัผูเ้รียนเขา้กลุ่ม มีการจดัผูเ้รียนท่ีมีความแตกต่างกนั เช่น เพศ ความสามารถ 
วฒันธรรม ฯลฯ อยูใ่นกลุ่มเดียวกนั และควรมีการสับเปล่ียนกลุ่มของผูเ้รียนอยูเ่สมอทั้งน้ีตอ้งรอใหก้าร
ปฏิบติังานของกลุ่มเดิมร่วมกนัจนบรรลุความสาํเร็จก่อน 
    1.4 จดัชั้นเรียน ควรจดัสภาพชั้นเรียนท่ีจะส่งผลต่อปฏิสมัพนัธ์ของผูเ้รียนมากท่ีสุด 
           1.5 จดัเตรียมส่ือและแหล่งการเรียนรู้ ผูส้อนจะตอ้งเตรียมส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ี
จาํเป็นไวใ้หพ้ร้อม 
   2.  ขั้นเร่ิมบทเรียน ประกอบดว้ย 
          2.1 จดักิจกรรม ท่ีสร้างความสัมพนัธ์กนัในทางบวก ตลอดถึงความตระหนกัในการ
ทาํงานร่วมกนั 
         2.2 อธิบายภาระงาน ผูส้อนอธิบายภาระงานท่ีจะตอ้งทาํให้ชดัเจน ซ่ึงอาจเช่ือมโยง
ความสมัพนัธ์ของบทเรียนเดิมกบับทเรียนใหม่จะเป็นส่ิงท่ีดีมาก 
         2.3 สร้างและทาํความเขา้ใจในการประเมินความสาํเร็จของผลงาน เช่น มีการกาํหนด
เกณฑ ์และวิธีการตดัสินร่วมกนั 
        2.4 เสริมสร้างความรับผิดชอบให้สมาชิก เช่น การกาํหนตรวจสอบการทาํงานของ
สมาชิกเป็นช่วงๆ หรืออาจใชว้ิธีการสุ่มตรวจ ตลอดจนการตรวจสอบกระบวนการทาํงานในกลุ่ม           
เป็นตน้ 
                          2.5 ร่วมกนักาํหนดพฤติกรรมทางสังคมท่ีพึงปรารถนา เพ่ือส่งเสริมและเปิดโอกาส
ใหผู้เ้รียนไดแ้สดงพฤติกรรมเหล่านั้นออกมา 



40 

 

   3.  ขั้นดูแลกาํกบัการเรียนรู้ ผูส้อนมีหน้าท่ีจะตอ้งดูแลผูเ้รียนในขณะปฏิบติักิจกรรม
ดงัน้ี 
                             3.1 สังเกตพฤติกรรม ความกา้วหนา้ของผูเ้รียน รวมทั้งเป็นผูก้ระตุน้ และช่วยเหลือ
ผูเ้รียน 
     3.2 มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ พยายามคน้หาทกัษะ และความสามารถดา้นต่างๆ ของ
ผูเ้รียน และกระตุน้ใหผู้เ้รียนแสดงออกใหม้ากท่ีสุด รวมทั้งสอนทกัษะต่างๆ ท่ีจะเป็นแก่ผูเ้รียน 
                         3.3 ร่วมกนัสรุปผลการเรียนรู้ 
                       4.  ขั้นการประเมินกระบวนการทาํงานและผลงาน ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัประเมิน
กระบวนการทาํงานและผลงานทั้ง 2  ดา้น ดงัน้ี 
                          4.1 การประเมินผลงานดา้นวิชาการ ไดแ้ก่ ความกา้วหน้า ความสาํเร็จในการเรียน 
ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาสาระความรู้ท่ีผูเ้รียนไดรั้บ อาจใชว้ิธีถามตอบ การอภิปราย หรือการทดสอบ
ยอ่ย เป็นตน้ 
                           4.2 การประเมินผลงานด้านสังคม เป็นการประเมินทกัษะทางสังคมท่ีผูเ้รียนได้
ปฏิบติัและมีความกา้วหนา้ อาจใชว้ิธีการทดสอบ เล่าประสบการณ์ หรืออภิปรายร่วมกนั เป็นตน้ 
 สุลดัดา ลอยฟ้า (2536: 35-37) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบ TGT ไวว้่าการ

จดัการเรียนรู้แบบ TGT มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัการจดัการเรียนรู้แบบ STAD แตกต่างกนัท่ี TGTไม่มีการ
ทดสอบแต่จะใชว้ิธีการเล่นเกมการแข่งขนัตอบปัญหาแทน ซ่ึงการจดัการเรียนรู้แบบ TGT ประกอบดว้ย 
ขั้นตอนดงัน้ี 
 1. การนาํเสนอบทเรียนต่อทั้งชั้นเน้ือหาบทเรียนจะถูกนาํเสนอต่อผูเ้รียนทั้งชั้นโดยครูผูส้อน 
ซ่ึงครูผูส้อนตอ้งใชเ้ทคนิคการสอนท่ีเหมาะสมตามลกัษณะเน้ือหาของบทเรียน โดยใชส่ื้อการเรียนการ
สอนประกอบคาํอธิบายของครู เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหาบทเรียนมากท่ีสุด 
 2. การเรียนกลุ่มย่อยให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มศึกษาหาบตัรความรู้ ทาํกิจกรรมจากบตัรงาน และ
ตรวจคาํตอบจากบตัรเฉลย โดยครูกระตุน้ใหผู้เ้รียนร่วมมือทาํงาน มีการอภิปรายเพ่ือคน้หาแนวทางใน
การแกปั้ญหา  เนน้ใหผู้เ้รียนช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเพื่อความสาํเร็จของกลุ่ม 
 3. การเล่นเกมแข่งขนัตอบปัญหาเกมเป็นการแข่งขนัตอบคาํถามเก่ียวกบัเน้ือหาของบทเรียน 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบความรู้ความเขา้ใจในบทเรียน เกมประกอบดว้ยผูเ้ล่น 4 คน ซ่ึงแต่ละคนจะ
เป็นตัวแทนของกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่ม  การกําหนดผู ้เ รียนเข้ากลุ่มเล่นเกม  จะยึดหลักผู ้เ รียนท่ีมี
ความสามารถทดัเทียมกนัแข่งขนักนั กล่าวคือ ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถสูงแข่งขนักบัสูง ความสามารถ
ปานกลางแข่งขนักบัปานกลางและความสามารถตํ่าแข่งขนักบัตํ่า 
 4. การยกย่องทีมท่ีประสบผลสําเร็จทีมท่ีได้คะแนนรวมถึงตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด จะไดรั้บ
รางวลัหรือไดรั้บการยกยอ่ง 
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 3.5 บทบาทของครูและผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  3.5.1 บทบาทของครูในการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  มาลี นรสิงห์ (2538: 28) สรุปบทบาทของครูผูส้อนในชั้นเรียนแบบร่วมมือดงัน้ี 
    บทบาททางตรงคือ การให้ความรู้แก่ผูเ้รียนในเร่ืองบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ
การฝึกทกัษะทางสังคม เพ่ือให้งานกลุ่มมีประสิทธิภาพ ติดตามดูพฤติกรรมของผูเ้รียนในแต่ละกลุ่มว่า 
อยูใ่นบทบาทท่ีถูกตอ้งเหมาะสมเพียงใด ตลอดจนให้ความรู้เพ่ิมเติมในส่วนท่ีผูเ้รียนไม่ไดอ้ภิปราย ซ่ึง
เป็นเร่ืองหรือจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไวใ้นการสอนแต่ละคร้ัง รวมทั้งเก็บผลงานของผูเ้รียน มาศึกษา
ปัญหาขอ้บกพร่อง เพื่อปรับปรุงแกไ้ขในชัว่โมงถดัไป 
         บทบาททางออ้มคือ ครูคอยติดตามเฝ้าสังเกตการณ์ทาํงานในแต่ละกลุ่ม คอยให้
คาํแนะนาํเม่ือเด็กมีปัญหา และพยายามให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัทาํงาน หากมีปัญหาการไม่ยอมรับ
สมาชิกคนใดคนหน่ึงของกลุ่ม ครูตอ้งพยายามช่วยเหลือดว้ยวิธีการต่าง ๆเพื่อให้เกิดการยอมรับให้ได ้
ครูตอ้งคอยใหก้าํลงัใจและใหค้าํชมเชยแก่ผูเ้รียน เม่ือผูเ้รียนสามารถทาํงานไดป้ระสบผลสาํเร็จ 
  นอกจากน้ี  พรรณรัศม์ิ เง่าธรรมสาร (2533: 37) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของครูในการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือว่า บทบาทของครูเปล่ียนจากการเป็นผูค้วบคุมชั้น เป็นเพียงผูแ้นะนาํให้ผูเ้รียนใชข้อ้มูล
ทั้งหลายดาํเนินการใหบ้รรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการ ครูเป็นเพียงผูจ้ดับรรยากาศใหเ้อ้ืออาํนวยต่อการเรียน
ของผูเ้รียน ผลงานวิจยัไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ ผูเ้รียนจะเรียนไดดี้ในบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง ท่ีทุกคนไม่ว่าจะเป็น
ผูเ้รียนหรือครูสามารถทาํผิดได ้ครูและผูเ้รียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นความรู้สึกซ่ึงกนัและกนั ครูเป็น
บุคคลสาํคญัในการสร้างบรรยากาศเช่นน้ีโดย 
  1. ใหง้านท่ีทา้ทายความสามารถของผูเ้รียนมากกวา่ท่ีจะเป็นงานท่ีแข่งขนั 
  2. ใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสเลือกและตดัสินใจทาํงาน 
  3. นบัถือความคิดและสนใจความรู้สึกของผูเ้รียน 
  4. เห็นวา่ความคิดเห็นของผูเ้รียนมีความหมายมีคุณค่า ถึงแมจ้ะเป็นความคิดท่ีจาํกดั 
  5. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนแสดงออกซ่ึงความคิดของตนเอง ซ่ึงอาจจะออกมาในรูปแบบต่างๆ 
เช่น การวาดภาพระบายสี แสดงบทบาทสมมติ ละคร เขียนบรรยายอ่ืนๆ 
  6. ยอมรับความผดิพลาดของผูเ้รียน 
  7. เผยแพร่ขอ้เขียนหรือผลงานของผูเ้รียนในรูปของจดหมายข่าว หนังสือของห้องหรือ
หนงัสือพิมพข์องโรงเรียน 
  8. กระตุน้ส่งเสริมทกัษะทางดา้นความคิดแก่ผูเ้รียน โดยใชแ้หล่งขอ้มูลต่างๆ และส่ือการสอน 
เช่น หนงัสืออา้งอิง ภาพยนตร์ วารสาร 
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  3.5.2 บทบาทของผูเ้รียน 
        บทบาทของผูเ้รียนในการปฏิบติังาน อดมัส์ (Adams. 1990: 26) กาํหนดบทบาทของผูเ้รียนไว้
ดงัน้ี 
    1. ผูใ้หก้ารสนบัสนุน ทาํหนา้ท่ีเป็นองคก์รในการทาํงานนกลุ่มและสร้างความชดัเจน
ของผูเ้รียน ต่อความเขา้ใจในการทาํงานของกลุ่ม นาํคาํถามของกลุ่มและความเก่ียวพนักบัครูหลงัจากท่ี
กลุ่มพยายามหาทางเลือกในการแกไ้ข 
    2. ผูต้รวจสอบทาํหนา้ท่ีตรวจสมาชิกใหแ้น่ใจว่าทุกคนเขา้ใจงานเหล่านั้น โดยทุกคน
เห็นดว้ยกบัคาํตอบของกลุ่มและสามารถอธิบายได ้
    3. ผูอ่้านทาํหนา้ท่ีอ่านปัญหา หรือกาํหนดทิศทางของกลุ่ม 
    4. ผูบ้นัทึกทาํหนา้ท่ีเขียนคาํตอบ หรือกาํหนดทิศทางของกลุ่มในกระดาษ หรือบน
กระดานดาํ 
    5. ผูใ้ห้กาํลงัใจ ทาํหน้าท่ีแสดงการสนับสนุน และการให้กาํลงัใจสมาชิกกลุ่มโดย
รักษาความรู้สึกท่ีดีเก่ียวกบัการทาํงานร่วมกนั 
   บทบาทของผูเ้รียน นิพา สาริพนัธ์ (2549: 22)  
    1. ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั และพฒันาทกัษะการส่ือความหมาย 
    2. ในการทาํกิจกรรมการเรียนแต่ละคร้ังสมาชิกคนหน่ึงจะทาํหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงาน 
คนหน่ึงทาํหน้าท่ีเลขานุการกลุ่ม ส่วนสมาชิกท่ีเหลือทาํหน้าท่ีเป็นผูร่้วมทีม สมาชิกทุกคนตอ้งไดรั้บ
มอบหมายหนา้ท่ีรับผดิชอบ 
    3. ใหเ้กียรติและรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนสมาชิกกลุ่มทุกคน 
    4. รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองและเพ่ือนๆ ในกลุ่ม ผูเ้รียนจะร่วมทาํกิจกรรม
กาํหนดเป้าหมายของกลุ่ม และเปล่ียนความรู้และวสัดุอุปกรณ์ ใหก้าํลงัใจซ่ึงกนัและกนั ดูแลกนัในการ
ปฏิบติังานตามหนา้ท่ี และช่วยกนัควบคุมเวลาในการทาํงาน 
 จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดสรุปไดว้่า บทบาทของครูและผูเ้รียนมีความสาํคญัมากในการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือให้ประสบความสาํเร็จ เพราะถา้ปฏิบตัิตามของบทบาทของตนแลว้ จะช่วยให้การจดั      
การเรียนรู้ง่ายมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
  3.5.3 ความแตกต่างระหว่างการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือและการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มเดิม  
พรรณรัศม์ิ เง่าธรรมสาร (2533: 35-36) ไดอ้ธิบายถึงความแตกต่างระหวา่งการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กบัการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มเดิมไวด้งัน้ี 
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    1. การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือสมาชิกกลุ่มมีความรับผดิชอบในการเรียนร่วมกนั 
    2. สนใจในการทาํงานของตนเองเท่ากบัการทาํงานของสมาชิกกลุ่ม ส่วนการจดัการ
เรียนรู้เป็นกลุ่มแบบเดิมสมาชิกกลุ่มไม่มีความรับผดิชอบร่วมกนัสมาชิกกลุ่มแต่ละคนรับผดิชอบในงาน

ท่ีไดรั้บมอบหมาย มีการใหค้าํแนะนาํ ชมเชย เสนอแนะการทาํงานกลุ่มของสมาชิก ในการจดัการเรียนรู้
เป็นกลุ่มแบบเดิมนั้นสมาชิกกลุ่มแต่ละคนไม่รับผิดชอบการทาํงานของตนเองเสมอไป บางคร้ังขอใส่ช่ือ
ของตนเองโดยท่ีไม่ไดท้าํงาน 
    3. ในการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือนั้น สมาชิกมีความสามารถท่ีแตกต่างกนั แต่ใน
การจดัการเรียนรู้เป็นกลุ่มแบบเดิมนั้น สมาชิกกลุ่มมีความสามารถใกลเ้คียงกนั 
    4. มีการแลกเปล่ียนบทบาทของผูน้าํในกลุ่มการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ในขณะท่ี
ผูน้าํหรือหวัหนา้จะไดรั้บการคดัเลือกจากสมาชิกกลุ่มแบบเดิม 
    5. สมาชิกกลุ่มในการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ช่วยเหลือสนบัสนุน ให้กาํลงัใจใน
การทาํงานกลุ่ม ช่วยกนัรับผิดชอบการเรียนของสมาชิกกลุ่ม และแน่ใจว่าสมาชิกทุกคนทาํงานกลุ่มใน
การเรียนเป็นกลุ่มแบบเดิมนั้นสมาชิกรับผิดชอบในงานของตนเองเท่านั้น อาจแบ่งงานกนัไปทาํและ         
เอาผลงานมารวมกนั 
    6. จุดมุ่งหมายของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือนั้น คือ การใหส้มาชิกทุกคนใช ้
    7. ความสามารถอย่างเต็มท่ีในการทาํงานกลุ่ม โดยยงัคงรักษาสัมพนัธ์ภาพท่ีดีต่อ
สมาชิกกลุ่มในการจดัการเรียนรู้เป็นกลุ่มแบบเดิมนั้น จุดมุ่งหมายอยูท่ี่การทาํงานใหส้าํเร็จเท่านั้นผูเ้รียน
จะไดท้กัษะทางสังคม (Social Skills) ท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นขณะทาํงานกลุ่ม แต่ทกัษะเหล่าน้ีจะถูกละเลย
สาํหรับการจดัการเรียนรู้เป็นกลุ่มแบบเดิม 
    8. บทบาทของครูในการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ จะเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํช่วยเหลือ  
    9. สงัเกตการณ์ทาํงานของสมาชิกในกลุ่ม ในขณะท่ีครูในการจดัการเรียนรู้เป็นกลุ่ม
แบบเดิมไม่สนใจผูเ้รียนในขณะทาํงานกลุ่ม 
    10. ในการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ครูเป็นผูก้าํหนดวิธีการในการทาํงานกลุ่มเพื่อให้
กลุ่มดาํเนินงานไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนในการจดัการเรียนรู้เป็นกลุ่มแบบเดิมนั้น ครูไม่สนใจ
วิธีการในการดาํเนินงานภายในกลุ่ม ใหส้มาชิกทุกคนจดัการกนัเอง 
 นอกจากน้ีการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือทาํใหเ้กิดผลกบัผูเ้รียนดงัน้ี 

1.  ผลดา้นพทุธิพิสยั 
1.1  มีความคงทนในการเรียนรู้ 
1.2  สามารถนาํส่ิงท่ีเรียนรู้แลว้ไปใชท้าํใหเ้กิดการถ่ายโอนขอ้เทจ็จริงมโนมติ 

และหลกัการ 
1.3  มีความสามารถทางภาษา 
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1.4  สามารถแกปั้ญหาได ้
1.5  มีทกัษะความร่วมมือในการทาํงาน 
1.6  มีความคิดสร้างสรรค ์
1.7  เกิดความตระหนกัและรู้จกัใชค้วามสามารถของตนเอง 
1.8  มีความสามารถในการแสดงบทบาทท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2.  ผลดา้นจิตพิสยั 
2.1  มีความสนุกสนานและเกิดความพอใจในการเรียนรู้ 
2.2  มีเจตคติท่ีดีต่อโรงเรียน 
2.3  มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ 
2.4  ลดความอคติและความลาํเอียง 
2.5  รู้จกัตนเองและตระหนกัในคุณค่าของตนเอง 
2.6  ยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
2.7  ยอมรับการพฒันาทกัษะระหวา่งบุคคล 

3.5.4  ประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
1.  ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีดีข้ึนและความรู้นั้นคงทนกวา่ 
2.  รู้จกัใชเ้หตุผลมากข้ึนมีความเขา้ใจในเร่ืองลึกซ่ึงและมีความคิดสร้างสรรค ์

มากกวา่ 
3.  มีแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอกในการเรียนรู้มากข้ึน 
 
4.  สนใจทาํงานและลดความไม่เป็นระเบียบของหอ้งเรียนได ้เพราะทุกคน 

ทาํงานร่วมกนั 
5.  ไดแ้นวคิดและความสามารถจากเพ่ือนมากข้ึน 
6.  ยอมรับความแตกต่างระหวา่งเพื่อนในดา้นต่างๆ  เช่น ลกัษณะนิสยั  

เพศความสามารถ ระดบัของสงัคม และความแตกต่างอ่ืนๆ ซ่ึงวิธีน้ีช่วยใหเ้ขา้ใจกนัดีข้ึน 
7.  มีการช่วยเหลือสนบัสนุนในดา้นต่างๆ 
8.  มีสุขภาพจิต การปรับตวั และการทาํงานในสภาพท่ีเป็นธรรมชาติดี 
9.  ใชค้วามสามารถของตนเองใหก้บัเพื่อนอยา่งเตม็ท่ี 
10.  มีทกัษะดา้นสงัคมเพิ่มข้ึน 

 จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดสรุปไดว้่า ความแตกต่างระหว่างการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มเดิมกบั            
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือนั้นมีลกัษณะแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดัเจน เช่น วิธีการจดัแบ่งกลุ่ม           
การกาํหนดหนา้ท่ีของสมาชิกแต่ละคนอยา่งชดัเจน และไดพ้ฒันาทกัษะทางสงัคม เป็นตน้ 
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 3.6 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค Teams–Game–Tournament (TGT) 
  3.6.1  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั TGT 
  TGT เกิดเพราะครูเผชิญกบัปัญหาการขาดแรงจูงใจในผูเ้รียน และมีผลงานวิจยัท่ีน่าต่ืนเตน้
ของนกัจิตวิทยาสาขาต่างๆในเร่ืองน้ีปรากฏออกมาในปลายทศวรรษท่ี 1960 ซ่ึงวา่ดว้ยปัญหาต่อไปน้ี 

   3.6.1.1  ค่านิยมในผูเ้รียนไม่ไดรั้บการกระตุน้ใหใ้ฝ่ รู้เชิงวิชาการ 
   3.6.1.2  ระดบัความสามารถท่ีแตกต่างกนัหลากหลายในชั้น เรียน 
   3.6.1.3  ผลการจดัการเรียนรู้แบบแข่งขนัท่ีปรากฏในหนงัสือของ TGT มี 

ผลดีปรากฏชดัในผลการวจิยัท่ีปรากฏใน 3 โรงเรียน 
  3.6.2 ลกัษณะของ TGT 
  รูปแบบการจดัการเรียนรู้ร่วมมือแบบ TGT มีองคป์ระกอบ 3 ประการ  
(เกษม วิจิโน. 2535: 15-17; อา้งอิงจาก Allenand; et al. 1970: 319-326)  คือ 
  ทีม (Teams) แบ่งผูเ้รียนออกเป็น 4-5 ทีม แต่ละทีมจะมีผูเ้รียนหลากหลายทั้งเร่ืองของ
ระดบัผลสัมฤทธ์ิเช้ือชาติ และเพศ โดยอุดมคติ แต่ละทีมจะมีผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน 
และตํ่า 1 คน อยา่งไรก็ดีแต่ละทีมตอ้งประมาณว่ามีความสามารถทางการเรียนพอๆ กนั ตลอดช่วงของ
การใช ้ TGT สมาชิกจะสังกดัทีมอยา่งถาวร แต่ละทีมจะไดรั้บการฝึกฝนท่ีเหมือนกนัหรือสอนกนั และ
ในทีมจะช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการทบทวนส่ิงท่ีครูสอน 
  เกม (Games) เกมท่ีใชเ้ป็นการฝึกทกัษะ ซ่ึงเนน้ท่ีเน้ือหาหลกัสูตรผูเ้รียนจะไดต้อบปัญหา
เกมบนบตัร หรือเอกสาร ท่ีมีแต่ละทกัษะ ซ่ึงเนน้เฉพาะกฎเกณฑพ์ื้นฐานสาํคญัคือ การแข่งขนักนั 
  การแข่งขนักนั (Tournament) การฝึกในทีมจะมีการแข่งขนั การแข่งขนัจะมีสัปดาห์ละ 1 คร้ัง
หรือ 2 คร้ังโดยให้งานชนิดท่ีแต่ละทีมตอ้งแข่งขนักนั แต่ละทีมจะไดรั้บการประเมินคร่าวๆ ในระดบั
ผลสมัฤทธ์ิวา่ทีมไหนจะไดค้ะแนนสูงสุด แต่ละคาบเรียนในปลายคาบเรียนผูเ้รียนหรือผูเ้ล่นทุกคนจะได้
เปรียบเทียบคะแนนของแต่ละทีมว่าทีมใดคะแนนท่ีดีท่ีสุด ปานกลาง หรือ ตํ่า กลุ่มไดค้ะแนนสูงสุด ได ้
6 คะแนน ปานกลาง 4 คะแนน และตํ่าได ้2 คะแนน คะแนนน้ีจะบวกแยกคะแนนสมาชิกแต่ละคนและ
มีการบวกรวม กบัคร้ังก่อนๆ แลว้จะมีการปรับวิธีการและเกิดการแลกเปล่ียนความรู้กนั ผลคะแนนจะ
ประกาศในลกัษณะจดหมายข่าว สปัดาห์ละคร้ัง 
   3.6.3  ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT 

     3.6.3.1  การนาํเสนอบทเรียนต่อผูเ้รียนทั้งชั้น 
        3.6.3.1.1  ครูทบทวนความรู้เดิมของผูเ้รียนโดยการอภิปรายซกัถาม 

 3.6.3.1.2  ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 3.6.3.1.3  นาํเขา้สู่บทเรียน เพื่อใหผู้เ้รียนมีความพร้อมและเร้าความสนใจท่ี 

จะเรียนโดยการเลือกใชกิ้จกรรมต่างๆ เช่น การอภิปรายซกัถาม ใชภ้าพเป็นส่ือประกอบเป็นตน้ 
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    3.6.3.2  การเรียนกลุ่มยอ่ย 
 3.6.3.2.1  แบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่ม ทีมละ 4 คน โดยคละเพศและความสามารถ 

ซ่ึงในกลุ่มจะประกอบไปดว้ยผูเ้รียนท่ีมีความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน ในอตัราส่วน 1:2:1 โดยใช้
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในภาคเรียนท่ีผา่นมานาํมาจดักลุ่มผูเ้รียน 

 3.6.3.2.2  ใหผู้เ้รียนแต่ละทีมส่งตวัแทนมารับใบความรู้และใบงาน 
 3.6.3.2.3   ผูเ้รียนภายในกลุ่มช่วยกนัศึกษาใบความรู้ และร่วมกนัทาํ 

ใบงานโดยสมาชิกภายในทีมจะแบ่งหนา้ท่ี และปฏิบติัตามหนา้ท่ีเวียนไป ดงัน้ี 
สมาชิกคนท่ี 1 มีหนา้ท่ีอ่านคาํถามและแยกประเดน็ท่ีโจทยก์าํหนด หรือส่ิงท่ี 

เป็นประเดน็สาํคญัของคาํถาม 
สมาชิกคนท่ี 2  วิเคราะห์หาแนวทางตอบคาํถามอธิบายใหไ้ดม้าซ่ึงแนวคาํตอบ  

หรืออธิบายใหไ้ดม้าซ่ึงคาํตอบท่ีโจทยถ์าม 
สมาชิกคนท่ี 3  รวบรวมขอ้มูลและเขียนคาํตอบ 
สมาชิกคนท่ี 4  สรุปขั้นตอนทั้งหมด ตรวจคาํตอบ 
     3.6.3.2.4  ครูสังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของผูเ้รียนแต่ละทีม  

และกระตุน้ใหผู้เ้รียนทุกคนร่วมมือกนัทาํแบบฝึกหดั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ช่วยอธิบายจนเขา้ใจ 
ผลสาํเร็จของทีมนั้นจะข้ึนอยูก่บัสมาชิกแต่ละคนภายในกลุ่มดงันั้นทุกคนตอ้งร่วมมือกนั 

     3.6.3.2.5  เม่ือผูเ้รียนทาํใบงานเสร็จแลว้มารับใบเฉลยไปตรวจใบงานท่ีได ้
ทาํไปแลว้ 

     3.6.3.2.6  ครูและผูเ้รียนร่วมกนัอภิปรายและสรุป 
   3.6.3.3   การแข่งขนัเกมทางวิชาการ 

         3.6.3.3.1  ใหผู้เ้รียนแต่ละทีม ซ่ึงมีความสามารถแตกต่างกนัแยกยา้ยกนัไป
แข่งขนัตามโตะ๊ท่ีจดัไวต้ามความสามารถ กลุ่มแข่งขนัจะมีแผนผงั ดงัน้ี 
                                                โตะ๊หมายเลข 1 เป็นโตะ๊แข่งขนัสาํหรับผูเ้รียนท่ีมีความสามารถในระดบัเก่ง 
                                                โตะ๊หมายเลข 2 เป็นโตะ๊แข่งขนัสาํหรับผูเ้รียนท่ีมีความสามารถในระดบั
ปานกลาง 
                                                โตะ๊หมายเลข 3 เป็นโตะ๊แข่งขนัสาํหรับผูเ้รียนท่ีมีความสามารถในระดบัอ่อน 

    3.6.3.3.2   ดาํเนินการแข่งขนัตามขั้นตอน 
  3.6.3.3.2.1  ครูแจกซองคาํถามใหทุ้กโตะ๊       

    3.6.3.3.2.2  ครูช้ีแจงใหผู้เ้รียนทราบวา่ทุกคนจะผลดักนัเป็น
ผูอ่้านคาํถามและผูอ่้านคาํถามมีหนา้ท่ีอ่านคาํเฉลย และใหค้ะแนนผูท่ี้ตอบถูกตามลาํดบั 
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                                          3.6.3.3.3 เร่ิมการแข่งขนั 
             3.6.3.3.3.1  ผูเ้รียนคนท่ี 1 หยบิซองคาํถาม  1 ซอง เปิดอ่าน
คาํถามแลว้วางกลางโตะ๊ 
              3.6.3.3.3.2  ผูเ้รียนอีก 3 คนแข่งขนักนัตอบคาํถาม โดยเขียน
คาํตอบลงในกระดาษของตนส่งใหค้นท่ี 1 อ่าน 
                                       3.6.3.3.3.3  คนท่ีอ่านคาํถามทาํหนา้ท่ีใหค้ะแนนตามลาํดบัคน 
ท่ีส่งก่อนหลงั 

ผูท่ี้ตอบถูกคนแรกได ้  2  คะแนน 
                      ผูท่ี้ตอบถูกคนต่อมาได ้   1  คะแนน 
     ผูท่ี้ตอบผดิไม่ไดค้ะแนน 
                                       3.6.3.3.3.4  สมาชิกในทีมแข่งขนัจะผลดักนัทาํหนา้ท่ีอ่านคาํถาม
จนคาํถามหมด โดยใหทุ้กคนไดต้อบคาํถามจาํนวนเท่ากนั 
                                                    3.6.3.3.3.5  ใหทุ้กคนรวมคะแนนของตนเอง โดยมีสมาชิกทุกคน
ในกลุ่มรับรองกนัวา่ถูกตอ้ง  การคิดคะแนนจะไดค้ะแนนเพิ่ม เช่น 

ผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงสุดในแต่ละโตะ๊จะไดค้ะแนนเพิ่ม       10   คะแนน 
ผูท่ี้ไดค้ะแนนรองอนัดบั  1  จะไดค้ะแนนเพิ่ม      8   คะแนน 
ผูท่ี้ไดค้ะแนนรองอนัดบั  2  จะไดค้ะแนนเพิ่ม      6   คะแนน 
ผูท่ี้ไดค้ะแนนรองอนัดบั  3  จะไดค้ะแนนเพิ่ม      4   คะแนน 

   3.6.3.4 การยกยอ่งทีมท่ีประสบผลสาํเร็จผูเ้รียนท่ีไปทาํการแข่งขนักลบัเขา้ทีมเดิม  
นาํคะแนนการแข่งขนัของแต่ละคนมารวบรวมเป็นคะแนนของทีม ครูแจง้ผลการแข่งขนัพร้อมกบักล่าว
ชมทีมท่ีไดค้ะแนนสูงสุด  
 
4.  เอกสารทีเ่กีย่วกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ 
 4.1  ธรรมชาตวิทิยาศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์มาจากภาษาองักฤษท่ีวา่ “Science” นั้นมีรากศพัทม์าจากภาษาลาตินวา่“Sciences” 
ซ่ึงหมายถึง “ความรู้” ฉะนั้นในสมยัก่อนๆ คาํว่าวิทยาศาสตร์จึงมีความหมายถึงความรู้เพียงอยา่งเดียว 
กระบวนการเรียนการสอนท่ีจดัข้ึนในสมยัก่อนๆ จึงมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เฉพาะเน้ือหาวิชาให้
ไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้วิธีการถ่ายทอดเน้ือหาของผูส้อนท่ีง่ายและสะดวกรวดเร็ว คือ การบรรยาย 
ผูเ้รียนมีหนา้ท่ีฟังจดจาํ ความหมายของวิทยาศาสตร์ในปัจจุบนัน้ีไดมี้การกล่าวถึงส่วนท่ีเป็นตวัความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ (body of knowledge) และส่วนท่ีเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
(process of scientific inquiry) กล่าวคือ ทบวงมหาวิทยาลยั (2525: 5) ไดใ้ห้นิยามความหมายของ
วิทยาศาสตร์ไวว้่า เป็นศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัการคน้ควา้หาความจริงของธรรมชาติโดยการใชก้ระบวนการ
แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงความหมายของวิทยาศาสตร์นั้นไม่ใช่หมายถึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์
อยา่งเดียวแต่ยงัประกอบดว้ย ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ซ่ึงทาํใหไ้ดค้วามรู้นั้นๆ อีกดว้ย 
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 ดงันั้น วิทยาศาสตร์ในความหมายปัจจุบนัจึงหมายถึง ตวัความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีสามารถ
ตรวจสอบไดอ้ยา่งเป็นระบบจนเช่ือถือได ้ และส่วนท่ีเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
 4.2  ผลการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
 กู๊ด (Good. 1973: 7) ใหค้วามหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวา่ หมายถึง ผลของการสะสม
ความรู้ความสามารถในการเรียนทุกดา้นเขา้ไวด้ว้ยกนั 
 คาร์รอล (ภพ เลาหไพบูลย.์ 2537: 63; อา้งอิงจาก Caroll. 1963) ใหค้วามหมายของ ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนว่า หมายถึง ความสาํเร็จในการเรียนรู้อนัเน่ืองมาจากความถนดัทางการเรียนความสามารถ
ส่วนตวัท่ีจะเขา้ใจการสอนของครู ความพยายามในการเรียนและเวลาท่ีใชใ้นการเรียนของผูเ้รียน 
 สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ (2540: 71) ใหค้วามหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนว่า หมายถึง พฤติกรรม
ท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการกระทาํส่ิงหน่ึงส่ิงใดได ้ จากท่ีไม่เคยกระทาํไดห้รือกระทาํไดน้อ้ย
ก่อนท่ีจะมีการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีสามารถวดัได ้
 โดยสรุป ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสาํเร็จท่ีไดจ้ากกระบวนการเรียน
การสอนทั้งดา้นพทุธิพิสยั จิตพิสยั และทกัษะพิสยั 
 การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จาํเป็นตอ้งจดัใหเ้ป็นระบบ เน่ืองจากการจดัระบบการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ จะทาํให้การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีการจดัระบบจะทาํให้
ผูส้อนเขา้ใจองคป์ระกอบของการเรียนการสอน เขา้ใจวิธีการจดัประสบการณ์การเรียนรู้อยา่งเหมาะสม
ตามความแตกต่าง และความสามารถของผูเ้รียน ตลอดจนเขา้ใจการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิทยาศาสตร์ การจดัระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มีลกัษณะทัว่ไปเช่นเดียวกบัระบบการทาํงาน
อ่ืนๆ ซ่ึงมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 5 ประการ ดงัน้ี (ภพ เลาหไพบูลย.์ 2537: 89) 
 1. ตวัป้อน หมายถึง ขอ้มูลท่ีป้อนเขา้สู่ระบบ ไดแ้ก่ ขอ้มูลเก่ียวกบัครู ผูเ้รียน หลกัสูตร
วิทยาศาสตร์ เน้ือหาความรู้วิทยาศาสตร์ หนงัสือเรียน คู่มือครู วสัดุอุปกรณ์ ส่ือการสอน แหล่งวิชาการ 
และส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ 
 2. กระบวนการ หมายถึง กระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ไดแ้ก่ การปฏิบติักิจกรรม
การเรียนของผูเ้รียน บทบาทและกิจกรรมของครู 
 3. การควบคุม หมายถึง ส่ิงท่ีช่วยประสิทธิภาพทางการเรียน ไดแ้ก่ การใช ้คาํถามชนิดต่างๆ 
การสร้างเสริมกาํลงัใจ การตรวจสอบความรู้ของผูเ้รียนในขณะท่ีกาํลงัเรียนการประเมินผลก่อนท่ีจะ

ส้ินสุดการสอน 
 4. ผลผลิต หมายถึง ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
ทกัษะ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของผูเ้รียนอนัเป็นผลมาจากกระบวนการเรียนการสอน 
 



49 

 

 5. ขอ้มูลป้อนกลบั หมายถึง การวิเคราะห์ขอ้มูลหลงัจากการสอนไปแลว้ เพ่ือตรวจสอบ
พฤติกรรมดา้นต่างๆ ของผูเ้รียนว่าเป็นไปตามวตัถุประสงคห์รือไม่ ถา้หากว่าไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ 
ก็ตอ้งกลบัไปพิจารณาปรับปรุงองคป์ระกอบและขั้นตอนของระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้มี

ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 จากองคป์ระกอบดงักล่าวน้ีสามารถนาํมาจดัระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อย่างเป็น

ขั้นตอน และจากการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นระบบจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดต้าม
ศกัยภาพของตนและส่งผลต่อการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนต่อไปมีนกัการศึกษาหลาย

ท่านไดใ้หค้วามหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไว ้ดงัน้ี 
 4.3  ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นคุณลกัษณะเก่ียวกบัความรู้ความสามารถของบุคคลท่ีเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมดา้นต่างๆ จากการไดรั้บมวลประสบการณ์ซ่ึงเป็นผลจากการเรียนการสอนมีผูก้ล่าวถึง ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนไวแ้ตกต่างกนั ดงัน้ี ทบวงมหาวิทยาลยั (2525: 1-5) กล่าวถึง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์วา่ หมายถึง ผลสมัฤทธ์ิดา้นเน้ือหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการแสวงหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์  สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงศึกษาธิการได้
ปรับปรุงหลกัสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ ใหเ้อ้ือต่อการพฒันาความสามารถของผูเ้รียน โดยยดึจุดประสงค ์ 
ดงัน้ี (กรมวิชาการ. 2546) 
 1. เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในหลกัการและทฤษฎีขั้นพื้นฐานของ วิชาวิทยาศาสตร์ 
 2. เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในลกัษณะขอบเขต และวงจาํกดัของวิทยาศาสตร์ 
 3. เพื่อใหเ้กิดทกัษะในการศึกษาคน้ควา้ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 4. เพื่อใหมี้เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
 5. เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในความสัมพนัธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี และอิทธิพล
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยต่ีอมวลมนุษยแ์ละสภาพแวดลอ้ม 
 6. เพื่อสามารถนาํความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีปใชป้ระโยชน์ต่อ
สงัคมและพฒันาคุณภาพชีวิต 
 จากการศึกษาเอกสารท่ีกล่าวมา สรุปไดว้่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คุณลกัษณะดา้น
ความรู้ ความเขา้ใจ ความสามารถในการนาํมวลประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการเรียนการสอนและการทาํ
กิจกรรมต่างๆ ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวิตประจาํวนัในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบทดสอบ 
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหค้รอบคลุมทั้งในส่วนของเน้ือหาความรู้และกระบวนการแสวงหาความรู้ 
เป็นปรนยัแบบเลือกตอบ  5 ตวัเลือก 
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 4.4 องค์ประกอบของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ 
 สมจิต สวธนไพบูลย ์ (2535ก: 101-103) ไดเ้สนอไวว้า่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ประกอบดว้ย 
2 ส่วนดงัน้ี 
  1. ส่วนท่ีเป็นตวัความรู้ (Body of Knowledge) ทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงไดแ้ก่ ขอ้เทจ็จริง
(fact) มโนมติ (Concept) หลกัการ (Principle) กฎ (Law) ทฤษฎี (Theory) และ สมมติฐาน (Hypothesis) 
ดงัภาพประกอบ 3 

     อนุมาน 
 
 
          
                                                                อุปมาน 
                                           อุปมาน 

  อนุมานหรือความคิด       
     สร้างสรรคข์ั้น    
      ตรวจทาน 

ภาพประกอบ  3  ความสมัพนัธ์ของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
 
 ท่ีมา: สมจิต สวธนไพบูลย.์ (2535ก: 101 – 103). 
 
  2. ส่วนท่ีเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ (Process of Scientific Inquiry) เป็นกระบวนการคิด
และการทาํงานอยา่งมีระบบการคน้หาความรู้ ขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ จากสถานการณ์ท่ีอยูร่อบตวัเราดว้ยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ มี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตั้งปัญหาขั้นตั้งสมมติฐาน ขั้นรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกต ทดลอง 
และขั้นสรุปผลและ การนาํไปใช ้ดงัภาพประกอบ 4 
 
 
 
 
 
 
 

ความรูท้าง

วทิยาศาสตร ์

ขอ้เทจ็จรงิ สมมตฐิาน มโนมต ิ

กฎ หลกัการ 

ทฤษฎ ี
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ภาพประกอบ  4  ความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 
 ท่ีมา:  สมจิต  สวธนไพบูลย.์  (ม.ป.ป.).  วทิยาศาสตร์สาํหรับครูประถม.  หนา้ 12. 
 
 4.5  พฤติกรรมทีใ่ช้ในการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ 
 การวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ ผูว้ิจยัไดน้าํหลกัการของ คลอพเฟอร์ (ภพ เลาหไพบูลย.์ 
2537: 95-100; อา้งอิงจาก Klopfer. 1968) เขา้มาประยกุตใ์ช ้ ซ่ึงมุ่งวดัความรู้ ความเขา้ใจ และการนาํ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช ้ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  พฤติกรรมดา้นความรู้ หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงว่าผูเ้รียนมีความจาํเป็นเร่ืองต่างๆ ท่ี
ไดรั้บจากการคน้ควา้ดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จากการอ่านหนงัสือและฟังคาํบรรยาย เป็นตน้ 
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็น 9 ประเภท คือ 
  1. ความรู้เก่ียวกบัขอ้เทจ็จริง เป็นความจริงเฉพาะท่ีเลก็ท่ีสุดของความรู้ ซ่ึงมีอยูแ่ลว้ใน
ธรรมชาติ สามารถสงัเกตเห็นไดโ้ดยตรงและทดสอบซํ้าแลว้ไดผ้ลเหมือนเดิมทุกคร้ัง 
  2. ความรู้เก่ียวกบัคาํศพัทท์างวิทยาศาสตร์ ท่ีเป็นศพัทเ์ฉพาะทางวิทยาศาสตร์ คาํนิยามศพัท ์
และการใชศ้พัทท่ี์ถูกตอ้ง 
  3. ความรู้เก่ียวกบัมโนมติทางวิทยาศาสตร์ หรือความคิดรวบยอด คือ การนาํความจริง
เฉพาะหลายขอ้ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัมาผสมผสานกนัเป็นรูปใหม่ 
  4. ความรู้เก่ียวกบัขอ้ตกลง หมายถึง ขอ้ตกลงร่วมกนัของนกัวิทยาศาสตร์ในการใชอ้กัษรยอ่ 
สญัลกัษณ์ และค่าเคร่ืองหมายต่างๆ แทนคาํพดูเฉพาะ 
  5. ความรู้เก่ียวกบัแนวโน้มและลาํดบัขั้นตอน ปรากฏการณ์ธรรมชาติบางอย่างมีการ

หมุนเวียนเป็นวฏัจกัร เป็นวงจรชีวิต ซ่ึงสามารถบอกลาํดบัขั้นตอนของปรากฏการณ์ต่างๆ ไดถู้กตอ้ง 

ปัญหาเก่ียวกบั 
- วตัถุ 
- เหตุการณ์ 
-ปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติ 

กระบวนการแสวงหา 
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

- วิธีการทางวทิยาศาสตร์ 
- เจตคติทางวทิยาศาสตร์ 

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
1. ขอ้เทจ็จริง 
2. มโนมติ 
3. สมมติฐาน 
4. หลกัการ 
5. ทฤษฎี 
6. กฎ 
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  6. ความรู้เก่ียวกบัการจาํแนกประเภท จดัประเภทและเกณฑใ์นการแบ่งส่ิงต่างๆ ออกเป็น
ประเภทนั้นตอ้งมีเกณฑเ์ป็นมาตรฐานในการแบ่งผูเ้รียนตอ้งบอกหมวดหมู่ของส่ิงของหรือปรากฏการณ์

ต่างๆ ไดต้ามท่ีนกัวิทยาศาสตร์กาํหนดไวแ้ละสามารถจดจาํลกัษณะหรือคุณสมบติัซ่ึงใชเ้ป็นเกณฑไ์ด ้
  7. ความรู้เก่ียวกบัเทคนิคและกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ เนน้เฉพาะความสามารถท่ีผูเ้รียน
ไดเ้รียนรู้เท่านั้น เป็นความรู้ท่ีไดรั้บจากการบอกเล่าของครูหรือจากการอ่านหนงัสือไม่ใช่ความรู้ท่ีไดม้า
จากกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ 
  8. ความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกฎวิทยาศาสตร์ หลกัการเป็นความจริงท่ีใชเ้ป็นหลกั

อา้งอิง ไดจ้ากการนาํมโนมติหลายอนัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัมาผสมผสานกนัเป็นรูปใหม่เป็นหลกัการ

ทางวิทยาศาสตร์ ส่วนกฎวิทยาศาสตร์ คือหลกัการท่ีเนน้ความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุกบัผล ซ่ึงนบัว่าเป็น
ขอ้สรุปท่ีไม่ซบัซอ้นมากนกั 
  9. ความรู้เก่ียวกบัทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หมายถึงขอ้ความท่ีใชอ้ธิบายและพยากรณ์

ปรากฏการณ์ต่างๆ เป็นแนวคิดหลกัท่ีใชอ้ธิบายไดอ้ยา่งกวา้งขวางในวิชานั้นๆ 
  พฤติกรรมดา้นความเขา้ใจ หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูเ้รียนใชค้วามคิดท่ีสูงกวา่ความรู้ความจาํ 
ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
  1. ความเขา้ใจในขอ้เท็จจริง วิธีการ กฎเกณฑ์ หลกัการ และทฤษฎีต่างๆ คือ สามารถ
อธิบายในรูปแบบใหม่ท่ีแตกต่างจากรูปแบบท่ีเคยเรียนมา 
  2. การแปลความหมายของความรู้ในรูปสญัลกัษณ์หน่ึงไปเป็นอีกสญัลกัษณ์หน่ึง มีความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการแปลความหมายของขอ้เทจ็จริง คาํศพัท ์ มโนมติ หลกัการ และทฤษฎีท่ีอยูใ่นรูปของ
สญัลกัษณ์หน่ึงไปเป็นรูปสญัลกัษณ์อ่ืนได ้
  พฤติกรรมดา้นการนาํความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช ้ หมายถึง พฤติกรรมท่ี ผูเ้รียนนาํ

ความรู้ มโนมติ หลกัการ กฎ ทฤษฎี ตลอดจนวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์ใหม่
ไดโ้ดยสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งนอ้ย 3 ประเภทคือ (พิมพนัธ์ เดชะคุปต.์ 2526: 49) 
  1. แกปั้ญหาท่ีเป็นเร่ืองของวิทยาศาสตร์ในสาขาเดียวกนั ส่วนมากเป็นสถานการณ์ทัว่ไป
ในชั้นเรียนท่ีผูเ้รียนนาํความรู้หรือทกัษะท่ีไดจ้ากการเรียนไปใชแ้กปั้ญหาเร่ืองอ่ืนท่ีอยูใ่นวิชาเดียวกนั 
  2. การนาํไปใชแ้กปั้ญหาท่ีเป็นเร่ืองของวิทยาศาสตร์สาขาอ่ืน มีลกัษณะเป็นปัญหาเดียว
แต่เก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์  2  สาขาข้ึนไป เป็นการใหผู้เ้รียนไดแ้กปั้ญหาใหม่ 
  3. แกปั้ญหาท่ีนอกเหนือไปจากเร่ืองของวิทยาศาสตร์ ปัญหาท่ีนอกเหนือไปจากเร่ืองของ
วิทยาศาสตร์นั้นหมายถึงเร่ืองเทคโนโลย ี
 ประวิตร ชูศิลป์ (2524: 21-31) กล่าวไวว้่า การวดัผลสัมฤทธ์ิทางดา้นการเรียนวิทยาศาสตร์
เพ่ือให้ผูเ้รียนไดรั้บเน้ือหาความรู้ และกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะตอ้งวดัทั้งสอง

ส่วน ดงันั้นในการประเมินสามารถจาํแนกพฤติกรรมในการวดั เป็น 4 พฤติกรรม  ดงัน้ี 
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  1. ดา้นความรู้ – ความจาํ หมายถึง ความสามารถในการระลึก นาํส่ิงท่ีเรียนรู้มาแลว้
เก่ียวกบัขอ้เทจ็จริง ขอ้ตกลง คาํศพัท ์มโนมติ หลกัการ กฎ และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ 
  2. ความเขา้ใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายความหมาย ขยายความ ตีความและ
การแปลความหมายโดยอาศยัขอ้เทจ็จริง ขอ้ตกลง คาํศพัท ์ มโนมติ หลกัการ กฎ และทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ 
  3. ดา้นการนาํ ไปใช ้หมายถึง ความสามารถในการนาํ ความรู้ และนาํ วิธีการทางวิทยาศาสตร์
ไปใชใ้นการแกปั้ญหาในสถานการณ์ใหม่ ท่ีแตกต่างจากท่ีเคยเรียนรู้มาแลว้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การนาํไปใช้
ในชีวิตประจาํวนั 
  4. ดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการสืบเสาะหา
ความรู้ โดยผ่านการปฏิบติัและการฝึกฝนความคิดอย่างมีระบบจนเกิดความชาํนาญสามารถเลือกใช้

กิจกรรมต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม   
 สมบูรณ์ ชิตพงษ ์และคนอ่ืนๆ (2540: 6-7) กล่าวไวว้่า การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะตอ้ง
สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 3 ดา้น คือ 
  1. ดา้นความคิด (Cognitive Domain) เป็นความสามารถทาง สมองดา้นการคิด (Thinking) 
เก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีแยกยอ่ยเป็น 6 ขั้น คือ 
   1.1 ความรู้ความจาํ (Memory) เป็นความสามารถในการทรงไว ้ รักษาไวซ่ึ้งมวล
ประสบการณ์ต่างๆ ท่ีในชีวิตไดรั้บรู้มา 
   1.2 ความเขา้ใจ (Com prehension) เป็นความสามารถในการแปลความตีความ และ
ขยายความในเร่ืองราวและเหตุต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิต 
   1.3 การนาํไปใช ้ (Application) เป็นความสามารถในการนาํประสบการณ์ท่ีไดรั้บมา
ไปประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนใหม่ในชีวิต 
   1.4 การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการจบัใจความสาํคญั และการหา
ความสมัพนัธ์ และหลกัการของส่ิงของ เร่ืองราว เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
   1.5 การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถดา้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

เร่ืองราวต่างๆ ข้ึนมาใหม่ โดยใชส่ิ้งเดิมมาดดัแปลงและปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพดีกวา่เดิม 
   1.6 การประเมินค่า (Evaluation) เป็นความสามารถในการตดัสินประเมินค่าและสรุป
ในเร่ืองราวต่าง ๆ 
  2.  ดา้นความรู้สึก (Affective Domain) สามารถแยกเป็นคุณลกัษณะท่ีเขา้ใจไดง่้าย ๆ ไดแ้ก่ 
ความสนใจ ความซาบซ้ึง เจตคติค่านิยม และการปรับตวัเป็นท่าทีท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ โดยแบ่งเป็น 5 ขั้น คือ 
    2.1 การรับรู้ (Receiving) เป็นความรู้สึกฉบัไวในการท่ีจะรับรู้ต่อส่ิงเร้าต่างๆ 
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    2.2 การตอบสนอง (Responding) เป็นปฏิกิริยาต่อส่ิงเร้า ดว้ยความรู้สึกท่ียนิยอมเตม็ใจ
และพอใจ 
   2.3 การสร้างคุณค่า (Valuing) เป็นการแสดงออกซ่ึงความรู้สึกมีส่วนร่วมต่อส่ิงต่างๆ 
ตั้งแต่การยอมรับ นิยมชมชอบ และเช่ือถือในส่ิงนั้น 
   2.4 การจดัระบบ (Organization) เป็นการสร้างความคิดรวบรวมของคุณค่าให้เป็น

ระบบโดยอาศยัความสมัพนัธ์ของคุณค่าในส่ิงท่ียดึถือ 
   2.5 การสร้างลกัษณะนิสัย (Characterization) เป็นการจดัคุณค่าท่ีมีอยู่แลว้ให้เป็น

ระบบแลว้ยดึถือเป็นลกัษณะนิสยัประจาํตวับุคคล 
  3.  ดา้นทกัษะ (Psychomotor Domain) เป็นทกัษะในการปฏิบติัมี 3 ขั้น คือ 
   3.1 การเลียนแบบ (Imitation) เป็นการเลือกหาตวัแบบท่ีสนใจ 
   3.2 การทาํตามแบบ (Manipulation) เป็นการลงมือทาํตามแบบท่ีสนใจ 
   3.3 การหาความถูกตอ้ง (Precision) เป็นการตดัสินใจเลือกทาํส่ิงท่ีเห็นวา่ถูกตอ้ง 
   3.4 การทาํอยา่งต่อเน่ือง (Articulation) เป็นการกระทาํส่ิงท่ีถูกตอ้งอยา่งจริงจงั 
   3.5 การทาํโดยธรรมชาติ (Naturalization) เป็นการปฏิบติัจนเกิดทกัษะสามารถปฏิบติั
ไดโ้ดยอตัโนมติัและเป็นธรรมชาติ 
 จากเอกสารท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นคุณลกัษณะด้านความรู้

ความสามารถ มวลประสบการณ์ของบุคคลท่ีไดรั้บจากการเรียนการสอน การฝึกอบรม หรือการทาํกิจกรรม
ต่างๆ ผูว้ิจยัจึงสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใหค้รอบคลุมทั้งในส่วนของเน้ือหาความรู้
และกระบวนการแสวงหาความรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานเรียนรู้และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของ         
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 4.6  ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 สมาคมอเมริกนัเพื่อความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์ (American Association for the Advancement 
of Science - AAAS) ไดพ้ฒันาโปรแกรมวิทยาศาสตร์ และตั้งช่ือโครงการน้ีว่า วิทยาศาสตร์กบัการใช้
กระบวนการ (Science: A Process Approach) หรือเรียกช่ือยอ่ว่า โครงการซาปา (SAPA) โครงการน้ี
แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1970 ไดก้าํหนดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไว ้ 13 ทกัษะ ประกอบดว้ย 
ทกัษะพื้นฐาน 8 ทกัษะ และทกัษะขั้นพื้นฐานผสมผสาน 5 ทกัษะ ดงัน้ี (ภพ เลาหไพบูลย.์ 2542: 14-29) 

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 
1.  ทกัษะการสงัเกต 
2.  ทกัษะการวดั 
3.  ทกัษะการคาํนวณหรือการใชต้วัเลข 
4.  ทกัษะการจาํแนกประเภท 
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5.  ทกัษะการหาความสมัพนัธ์ระหวา่งสเปสกบัสเปส และสเปสกบัเวลา 
6.  ทกัษะการจดักระทาํและส่ือความหมายขอ้มูล 
7.  ทกัษะการลงความคิดเห็นขอ้มูล 
8.  ทกัษะการพยากรณ์ 

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 
1. ทกัษะการตั้งสมมติฐาน 
2. ทกัษะการกาํหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ 
3. ทกัษะการกาํหนดและควบคุมตวัแปร 
4. ทกัษะการทดลอง 
5. ทกัษะการตีความหมายขอ้มูลและลงสรุปขอ้มูล 

 1. ทกัษะการสงัเกต (Observation) 
   การสังเกต หมายถึง การใชป้ระสาทสัมผสัอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือหลายอย่างรวมกนั 
ไดแ้ก่ ตา หู จมูก ล้ินและผวิกาย เขา้ไปสัมผสัวตัถุหรือเหตุการณ์ โดยไม่ใส่ความคิดเห็นของผูส้ังเกตลง
ไปขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต อาจแบ่งออกไดเ้ป็นประเภท คือ ขอ้มูลเชิงคุณภาพขอ้มูลเชิงปริมาณ (โดย
การกะประมาณ) และขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงความสามารถท่ีแสดงว่าเกิดทกัษะแลว้ คือ ช้ีบ่ง
และบรรยายคุณสมบติัของส่ิงท่ีสังเกตเก่ียวกบัรูปร่าง กล่ิน รส เสียงและบอกหน่วยมากๆ เขา้ไวบ้อก
รายละเอียดเก่ียวกบัปริมาณโดยการกะประมาณบรรยายการเปล่ียนแปลงของส่ิงท่ีสงัเกตได ้
 2. ทกัษะการวดั (Measurement) 
  การวดั หมายถึง การเลือก และการใชเ้คร่ืองมือวดัหาปริมาณส่ิงของต่างๆ ออกมาเป็น        
ตวัเลขท่ีแน่นอนไดอ้ย่างเหมาะสม และถูกตอ้งโดยมีหน่วยกาํกบัเสมอ ความสามารถท่ีแสดงว่าเกิด

ทกัษะแลว้ คือ เลือกเคร่ืองมือไดเ้หมาะสมกบัส่ิงท่ีจะวดับอกเหตุผลในการเลือกเคร่ืองมือวดัไดบ้อกวิธี
วดัและวิธีใชเ้คร่ืองมือไดถู้กตอ้ง ทาํการวดัความกวา้ง ความยาว ความสูง อุณหภูมิ ปริมาตร นํ้าหนกั 
และอ่ืนๆไดถู้กตอ้ง ระบุหน่วยตวัเลขท่ีไดจ้ากการวดัได ้
 3. ทกัษะการคาํนวณ (Using Number) 
  การคาํนวณ หมายถึง การนบัจาํนวนของวตัถุและการนบัตวัเลขแสดงจาํนวนท่ีนบัไดม้า

คิดคาํนวณโดยการ บวก ลบ คูณ หาร หรือหาค่าเฉล่ีย ความสามารถท่ีแสดงวา่เกิดทกัษะแลว้ คือ 
  3.1  การนบั ไดแ้ก่ 
   3.1.1  การนบัส่ิงของไดถู้กตอ้ง 
   3.1.2  การใชต้วัเลขแสดงจาํนวนท่ีนบัได ้
   3.1.3  ตดัสินวา่ส่ิงของในแต่ละกลุ่มมีจาํนวนเท่ากนัหรือต่างกนั 
   3.1.4  ตดัสินวา่ของในกลุ่มใดมีจาํนวนเท่ากนัหรือต่างกนั 
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  3.2   การหาค่าเฉล่ีย 
   3.2.1  บอกวิธีหาค่าเฉล่ีย 
   3.2.2  หาค่าเฉล่ีย 
   3.2.3  แสดงวธีิการหาค่าเฉล่ีย 
 4. ทกัษะการจาํแนกประเภท (Classification) 
  การจาํแนกประเภท หมายถึง การแบ่งพวกหรือเรียงลาํดบัวตัถุหรือส่ิงของ ท่ีอยูใ่นปรากฏการณ์
โดยเกณฑด์งักล่าว อาจจะใชค้วามเหมือน ความแตกต่าง หรือความสมัพนัธ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงกไ็ด ้
  ความสามารถท่ีแสดงวา่เกิดทกัษะแลว้ คือ 
  4.1  เรียงลาํดบัหรือแบ่งพวกส่ิงต่างๆ จากเกณฑท่ี์ผูอ่ื้นกาํหนดใหไ้ด ้
  4.2  เรียงลาํดบัหรือแบ่งพวกส่ิงต่างๆ โดยใชเ้กณฑข์องตนเองได ้
  4.3  เกณฑท่ี์ผูอ่ื้นใชเ้รียงลาํดบัหรือแบ่งพวกได ้
 5. ทกัษะการหาความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา (Space/space  
Relationship and Space-time Relationship) 
  สเปสของวตัถุ หมายถึง ท่ีวา่งนั้นครอบครองอยูจ่ะมีลกัษณะเช่นเดียวกบัวตัถุนั้น โดยทัว่ไปแลว้ 
สเปสของวตัถุมี 3 มิติ คือ ความกวา้ง ความยาว ความสูง  ความสัมพนัธ์ระหว่างสเปสกบัสเปสของวตัถุ 
ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ระหว่าง 3 มิติกบั 2 มิติ ความสัมพนัธ์ระหว่างตาํแหน่งท่ีอยูข่องวตัถุหน่ึงกบัอีก          
วตัถุหน่ึง           
  ความสามารถท่ีแสดงวา่เกิดทกัษะแลว้ คือ 
  5.1  ช้ีบ่งรูป 2 มิติ และวตัถุ 3 มิติท่ีกาํหนดใหไ้ด ้
  5.2  วาดรูป 2 มิติ จากวตัถุ หรือรูป 3 มิติ ท่ีกาํหนดได ้
  5.3  บอกช่ือของรูปทรง และรูปทรงเรขาคณิตได ้
  5.4  บอกความสมัพนัธ์ของรูป 2 มิติได ้เช่น ระบุรูป 3 มิติ ท่ีเห็นเน่ืองจากการหมุนรูป  
2 มิติเม่ือเห็นเงา (2 มิติ) ท่ีเกิดจากการตดัวตัถุ (3 มิติ) เป็นตน้กาํเนิดเงา 
  5.5  บอกรูปกรวยรอยตดั (2 มิติ) ท่ีเกิดจากการตดัวตัถุ ( 3 มิติ ) ออกเป็น 2  ส่วน 
  5.6  บอกตาํแหน่งหรือทิศของวตัถุได ้
  5.7  บอกไดว้า่วตัถุหน่ึงอยูใ่นตาํแหน่ง หรือทิศใดของอีกวตัถุหน่ึง 
  5.8  บอกความสมัพนัธ์ของส่ิงท่ีอยูห่นา้กระจก และภาพท่ีปรากฏในกระจกวา่เป็นซา้ย
หรือขวาของกนัและกนัไดค้วามสมัพนัธ์ระหวา่งสเปสของวตัถุกบัเวลา   ไดแ้ก่ ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
การเปล่ียนแปลงตาํแหน่งท่ีอยูข่องวตัถุกบัเวลา หรือความสมัพนัธ์ระหวา่งสเปสของวตัถุท่ีเปล่ียนไป 
กบัเวลา 
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  5.9  บอกความสมัพนัธ์ระหวา่งการเปล่ียนแปลงตาํแหน่งท่ีอยูข่องวตัถุกบัเวลาไดบ้อก
ความสมัพนัธ์ระหวา่งการเปล่ียนแปลงขนาด หรือปริมาณของส่ิงต่างๆ กบัเวลาได ้
 6. ทกัษะการจดักระทาํและส่ือความหมายขอ้มูล (Organizing Data and Communication) 
  ทกัษะการจดักระทาํและส่ือความหมายขอ้มูล หมายถึง การนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต 
การวดั การทดลอง และจากแหล่งอ่ืนๆ มาจดักระทาํเสียใหม่ เพื่อใหผู้อ่ื้นเขา้ใจความหมายของขอ้มูล        
ชุดน้ีดีข้ึนโดยอาจเสนอในรูปของ ตาราง แผนภูมิ ไดอะแกรม วงจร กราฟ สมการ เขียนบรรยาย เป็นตน้ 
  ความสามารถท่ีแสดงวา่เกิดทกัษะแลว้ คือ 
  6.1  เลือกรูปแบบท่ีจะใชใ้นการเสนอขอ้มูลใหเ้หมาะสม 
  6.2  บอกเหตุผลในการเลือกรูปแบบท่ีจะใชใ้นการนาํเสนอขอ้มูลได ้
  6.3  ออกแบบการนาํเสนอขอ้มูลตามรูปแบบท่ีเลือกไว ้
  6.4  เปล่ียนแปลงขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปใหม่ท่ีเขา้ใจดีข้ึนได ้
  6.5  บรรยายลกัษณะของส่ิงใดส่ิงหน่ึงดว้ยขอ้ความท่ีเหมาะสม กะทดัรัด จนส่ือความหมาย
ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดบ้รรยายหรือวาดแผนผงัแสดงตาํแหน่งของสภาพท่ีตนส่ือความหมายใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้
 7. ทกัษะการลงความคิดเห็นจากขอ้มูล (Inferring) 
  การลงความคิดเห็นจากขอ้มูล หมายถึง การเพ่ิมเติมความคิดเห็นใหก้บัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
สังเกตอยา่งมีเหตุผล โดยอาศยัความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาช่วยความสามารถท่ีแสดงว่าเกิดทกัษะ
แลว้ คือ สามารถอธิบายหรือสรุป โดยเพิ่มความคิดเห็นใหก้บัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต โดยใชค้วามรู้
หรือประสบการณ์มาช่วย 
 8. ทกัษะการพยากรณ์ (Prediction) 
  การพยากรณ์ หมายถึง การสรุปคาํตอบล่วงหนา้ก่อนท่ีจะทดลอง โดยอาศยัปรากฏการณ์ท่ี
เกิดข้ึนซํ้ าๆหลกัการ กฎ ทฤษฎีท่ีมีอยูแ่ลว้ในเร่ืองนั้นๆ มาช่วยในการสรุปการพยากรณ์เก่ียวกบัตวัเลข 
ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีเป็นตาราง หรือกราฟทาํได ้2 แบบ คือ  การพยากรณ์ภายในขอบเขตของขอ้มูลท่ีมีอยู ่กบั
การพยากรณ์ภายนอกขอบเขตของขอ้มูลท่ีอยู ่ความสามารถท่ีแสดงวา่เกิดทกัษะแลว้ คือ 
  8.1 การทาํนายทัว่ไป เช่น ทาํนายผลท่ีเกิดข้ึนจากขอ้มูลท่ีเป็นหลกัการ กฎ หรือทฤษฎีท่ีมี
อยูไ่ด ้
  8.2 การพยากรณ์จากขอ้มูลเชิงปริมาณ เช่น 
   8.2.1 ทาํนายผลท่ีจะเกิดภายในขอบเขตของขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีมีอยูไ่ด ้
              8.2.2  ทาํนายผลท่ีจะเกิดภายนอกขอบเขตของขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีมีอยูไ่ด ้
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 9. ทกัษะการตั้งสมมติฐาน ( Formulation   Hypothesis) 
  การตั้งสมมติฐานคือ คาํตอบท่ีคิดไวล่้วงหนา้  มกักล่าวเป็นขอ้ความท่ีบอกความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรตน้ (ตวัแปรอิสระ) กบัตวัแปรตาม สมมติฐานท่ีตั้งไวอ้าจถูกหรือผิดก็ได ้ซ่ึงทราบได้
ภายหลงัการทดลองหาคาํตอบเพ่ือสนบัสนุนหรือคดัคา้นสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
  ความสามารถท่ีแสดงว่าเกิดทกัษะแลว้คือ สามารถหาคาํตอบล่วงหน้าก่อนการทดลอง  
โดยอาศยัการสงัเกต ความรู้ และประสบการณ์เดิม 
 10. ทกัษะการกาํหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ (Defining Operationally) 
  การกาํหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ  หมายถึง การกาํหนดความหมายหรือขอบเขตของคาํต่างๆ  
(ท่ีอยูใ่นสมมติฐานท่ีตอ้งการทดลอง) ใหเ้ขา้ใจตรงกนัหรือสามารถสงัเกตหรือวดัได ้
 11. ทกัษะการกาํหนดและควบคุมตวัแปร  (Identifying and Controlling Variables) 
  การกาํหนดตวัแปร หมายถึง การช้ีบ่งตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม และตวัแปรท่ีตอ้งควบคุมใน
สมมติฐานหน่ึงๆ 
  ตวัแปรตน้ คือ ส่ิงท่ีเป็นสาเหตุทาํให้เกิดผลต่างๆ หรือส่ิงท่ีเราตอ้งการทดลองดูว่าเป็น
สาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดผลเช่นนั้นหรือไม่ 
  ตวัแปรตาม คือ ส่ิงท่ีเป็นผลเน่ืองมาจากตวัแปรตน้  เม่ือตวัแปรตน้หรือส่ิงท่ีเป็นสาเหตุ
เปล่ียนไป  ตวัแปรตามหรือส่ิงท่ีเป็นผลจะเปล่ียนตามไปดว้ย 
  ตวัแปรควบคุม คือ การควบคุมส่ิงอ่ืนๆนอกเหนือจากตวัแปรตน้ท่ีทาํให้ผลการทดลอง
คลาดเคล่ือน  ถา้หากวา่ไม่สามารถควบคุมใหเ้หมือนกนั   
  ความสามารถท่ีแสดงว่าเกิดทกัษะแลว้ คือ ช้ีบ่งและกาํหนดตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม และ 
ตวัแปรท่ีตอ้งควบคุมได ้
 12. ทกัษะการทดลอง  (Experimenting) 
  การทดลอง  หมายถึง  กระบวนการปฏิบติัการเพื่อหาคาํตอบสมมติฐานท่ีตั้งไดก้ารทดลอง
ประกอบดว้ยกิจกรรม  3  ขั้นตอนคือ 
  การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองก่อนลงมือทดลองจริงเพื่อกาํหนด
ส่ิงเหล่าน้ีวิธีการทดลอง  ซ่ึงเก่ียวกบัการกาํหนดและควบคุมตวัแปรอุปกรณ์  หรือสารเคมีท่ีจะตอ้งใชใ้น
การทดลอง 
   การปฏิบติัการทดลอง   หมายถึง       การลงมือปฏิบติัการทดลองจริง 
  การบนัทึกการทดลอง   หมายถึง       การจดบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลอง ซ่ึงอาจเป็น
ผลจากการสงัเกต การวดั  และอ่ืนๆ 
  ความสามารถท่ีแสดงวา่เกิดทกัษะแลว้คือ 
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  1. การออกแบบการทดลองโดยกาํหนดวิธีการทดลองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม โดยคาํนึงถึง  
ตวัแปรตน้  ตวัแปรตาม  และตวัแปรท่ีตอ้งควบคุมดว้ย 
  2. ปฏิบติัการทดลองและใชอุ้ปกรณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเมาะสม 
  3. บนัทึกผลการทดลองไดค้ล่องแคล่วและถูกตอ้ง   
 13. ทกัษะการตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป (Interpreting  data  and conclusion) 
  การตีความหมายขอ้มูล หมายถึง การแปรความหมายหรือบรรยายคุณลกัษณะและสมบติั
ของขอ้มูลท่ีมีอยู ่การตีความหมายในบางคร้ัง อาจตอ้งใชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อ่ืนๆ ดว้ย  
ทกัษะการสงัเกต  ทกัษะการคาํนวณ  เป็นตน้ 
  การลงขอ้สรุป  หมายถึง  การสรุปความสมัพนัธ์ของขอ้มูลทั้ง ความสามารถท่ีแสดงว่าเกิด
ทกัษะแลว้ คือ 
  13.1 แปลความหมายหรือบรรยายลักษณะและคุณสมบัติของข้อมูล ท่ี มีอยู่ ได ้              
(การตีความหมายขอ้มูลท่ีตอ้อาศยัการคาํนวณ) 
  13.2 บอกความสมัพนัธ์ของขอ้มูลท่ีมีอยูไ่ด ้
ทกัษะดงักล่าวเป็นทกัษะท่ีใชใ้นการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาวิทยาศาสตร์จะตอ้งให้

ผูเ้รียนไดท้ั้งความรู้และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 

 
5.   เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัเจตคตทิางวทิยาศาสตร์ 
 5.1  ความหมายของเจตคติทางวทิยาศาสตร์ 
 เจตคติ หรือทศันคติ (attitude) เป็นพฤติกรรมการวดัดา้นเจตพิสยั (affective domain) โดยเนน้
การวดัความรู้สึก อารมณ์ การยอมรับ ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของเจตคติไวด้งัน้ี 
 ศกัด์ิ  สุนทรเสณี (2531: 1-3) ไดก้ล่าวถึงคาํว่าเจตคติไวว้่าเจตคติ (attitude) มาจาก คาํว่า “Aptus” 
ในภาษาลาตินตรงกับคาํว่าความเหมาะเจาะ (fitness) หรือการปรุงแต่ง (adaptedness) เจตคติเป็น
พฤติกรรมการเตรียมพร้อมทางสมองในการท่ีจะกระทาํซ่ึงจะบ่งบอกถึงหนา้ท่ีของสภาวะจิตใจหรือ

สภาพของอารมณ์ท่ีสลบัซบัซอ้นก่อนท่ีคนเราจะตดัสินใจอยา่งใดอยา่งหน่ึงในการแกปั้ญหา ดงันั้นเจตคติ 
หมายถึง ความสลบัซบัซอ้นของความรู้สึก ความอยาก ความกลวั ความลาํเอียง หรือการมีอคติของบุคคล 
ความรู้และความรู้สึกเหล่าน้ีมีความโนม้เอียงท่ีจะมีปฏิกิริยาต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดในทางท่ีดีหรือต่อตา้น   
 สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (2538: 28) ไดก้ล่าวถึงจิตพิสัย (Affective 
domain) วา่เป็นคุณลกัษณะดา้นหน่ึงท่ีเป็นเป้าหมายหลกัในการพฒันาเชิงการศึกษาท่ีเก่ียวกบัความรู้สึก
นึกคิดโดยพฤติกรรมดา้นจิตพิสัยทางวิทยาศาสตร์จะเนน้ท่ีเจตคติ 2 กลุ่ม คือ เจตคติทางวิทยาศาสตร์กบั
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ โดยท่ีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ มีธรรมชาติเป็น “อารมณ์” และโนม้เอียงไปในเชิง 
“ศิลปะ” ในขณะท่ีเจตคติทางวิทยาศาสตร์มีธรรมชาติโนม้เอียงไปในทางเป็น “เหตุผล” และ “ศาสตร์” 
มากกวา่ 
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 บุญชม ศรีสะอาด (2541: 17) กล่าวว่าเจตคติ หมายถึง ความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงเร้าต่างๆ อาจอยูใ่น
รูปของการชอบ หรือไม่ชอบ สนใจหรือไม่สนใจ และตอ้งการหรือไม่ตอ้งการ เป็นตน้ 
 พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543: 106) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลต่างๆ อนัเป็นผล
เน่ืองมาจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ เป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมต่อส่ิงต่างๆ ไปในทิศทาง
ใดทิศทางหน่ึง ซ่ึงอาจเป็นไปในทางสนบัสนุนหรือทางต่อตา้นกไ็ด ้
 จากความหมายของเจตคติขา้งตน้  
 สรุปไดว้่า เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกภายในจิตใจความคิดเห็นส่วนบุคคล ค่านิยม ความเช่ือ 
ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ทั้งทางบวก ทางลบ สร้างและเปล่ียนแปลงได้ อนัเน่ืองมาจากการเรียนรู้และ
ประสบการณ์เป็นตวักระตุน้ให้บุคคลมีแนวโน้มท่ีจะแสดงพฤติกรรมต่อส่ิงต่างๆ ไปในทิศทางใด
ทิศทางหน่ึง ซ่ึงอาจเป็นไปในทางสนบัสนุนหรือ ทางต่อตา้นกไ็ด ้
 เจตคติต่อวิทยาศาสตร์  สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2546: 149) กล่าวว่า 
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์เป็นความรู้สึกของบุคคลต่อวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นผลจากการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โดยผา่นกิจกรรมท่ีหลากหลาย ความรู้สึกดงักล่าว ไดแ้ก่ ความพอใจ ความศรัทธาและซาบซ้ึง เห็นคุณค่า
และประโยชน์ ตระหนกัในคุณและโทษ ความตั้งใจเรียนและเขา้ร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์การเลือกใช้
วิธีทางวิทยาศาสตร์ในการคิดและปฏิบติั การใชค้วามรู้ทางวิทยาศาสตร์อยา่งมีคุณภาพโดยใคร่ครวญ 
ไตร่ตรองถึงผลดีและผลเสีย  ซ่ึงสะทอ้นความเป็นนกัวิทยาศาสตร์  8  ประการตามการรับรู้ของตนเอง ไดแ้ก่ 
  1. ความอยากรู้อยากเห็น หมายถึง ความพึงพอใจของบุคคลท่ีเผชิญกบัสถานการณ์ใหม่ 
บุคคลท่ีมีลกัษณะอยากรู้อยากเห็น จะเป็นคนชอบซกัถาม ชอบอ่าน ชอบคิดริเร่ิมส่ิงใหม่ความอยากรู้
อยากเห็น เป็นส่ิงเร้าใหเ้กิดการสืบเสาะหาความรู้ 
       2. ความมีเหตุมีผล หมายถึง ความพยายามในการท่ีจะอธิบายส่ิงต่างๆ ในแง่เหตุผล โดย
ไม่เช่ือโชคลาง และความมีเหตุผลจะเป็นตวักาํหนดแนวทางของพฤติกรรมของนกัวิทยาศาสตร์ 
  3. ความใจกวา้ง หมายถึง ความเตม็ใจท่ีจะเปล่ียนแปลงความคิดและไม่มี ความคิดว่า 
ความจริงในวนัน้ีจะเป็นความจริงท่ีแน่นอน แต่เช่ือวา่ความจริงวนัน้ีอาจจะเปล่ียนแปลงไดใ้นอนาคต 
  4. การไม่ด่วนลงขอ้สรุป หมายถึง ไม่รีบตดัสินใจหรือลงขอ้สรุปในส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดย

ปราศจากขอ้สนบัสนุนเพียงพอ 
  5. ความมีระเบียบรอบคอบ หมายถึง การทาํงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีการ วางแผน
อยา่งเป็นระบบระเบียบ ละเอียดรอบคอบ 
  6. ความซ่ือสตัย ์หมายถึง การรายงานส่ิงท่ีสังเกตเห็นตามความเป็นจริงหรือไม่ลาํเอียงใน
การเสนอผลงาน การคน้ควา้ตามความเป็นจริงโดยไม่ยอม อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง 
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  7. การใชค้วามคิดเชิงวิพากษว์ิจารณ์ หมายถึง ความพยายามท่ีจะหาสนบัสนุนหลกัฐาน 
หรือขอ้อา้งอิงต่างๆ ก่อนท่ีจะยอมรับความคิดเห็นใดๆ และรู้จกัท่ีจะโตแ้ยง้ และหา หลกัฐานมา

สนบัสนุนความคิดของตนเอง 
  8. ความรับผดิชอบ หมายถึง การยอมรับในส่ิงท่ีตนกระทาํ และไม่ยอ่ทอ้ต่อความยากลาํบาก
ในการท่ีจะทาํงานใหส้าํเร็จ 
 สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (2538: 29-30) ไดท้าํการกาํหนดโครงสร้าง
ของพฤติกรรมดา้นเจตคติไว ้ ดงัน้ี 
  1.  พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ 
  2.  ศรัทธาและซาบซ้ึงในผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  3.  เห็นคุณค่าและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  4.  ตระหนกัในคุณค่าและโทษของการใชเ้ทคโนโลย ี
  5.  ตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
  6.  เรียนหรือเขา้ร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์อยา่งสนุกสนาน 
  7.  เลือกใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการคิดและปฏิบติั 
  8.  ใชค้วามรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งมีคุณธรรม 
  9.  ใชค้วามรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยโีดยใคร่ครวญไตร่ตรองถึงผลดี และผลเสีย
จากกรอบแนวคิดดงักล่าวไดจ้ดัเรียงพฤติกรรมดา้นจิตพิสยัออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
   1.  พฤติกรรมในระดบัความรู้สึกนึกคิด ไดแ้ก่ พฤติกรรม 1 – 4 
   2.  พฤติกรรมในระดบัการแสดงออก ซ่ึงประกอบดว้ย พฤติกรรมยอ่ย 2 ส่วน คือ 
    2.1  การแสดงออกในระดบัการศึกษาเล่าเรียน ไดแ้ก่ พฤติกรรม 5 – 7 
    2.2  การแสดงออกในระดบัการนาํไปใช ้ไดแ้ก่ พฤติกรรม 8 – 9 
 สรุปไดว้่า การวดัพฤติกรรมดา้นเจตคติต่อวิทยาศาสตร์แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ พฤติกรรม
ในระดบัความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมในระดบัการแสดงออกในงานวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาเจตคติ
ต่อวิทยาศาสตร์ใน 2 ลกัษณะดงักล่าว 
 5.2  แนวทางการพฒันาเจตคติ 
 การพฒันาเจตคติใหเ้กิดข้ึนในตวัผูเ้รียนเป็นเป้าหมายท่ีสาํคญัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย  ดงักล่าว
ทบวงมหาวิทยาลยัไดเ้สนอแนวทางในการพฒันาเจตคติ  ดงัน้ี 
  1. เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดฝึ้กประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้อยา่งเตม็ท่ีโดยเนน้วิธีเรียนรู้จาก
การทดลองใหผู้เ้รียนมีโอกาสใชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
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  2. มอบหมายใหท้าํกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ฝึกการทาํงานเป็นกลุ่มเพื่อทาํงาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น ฝึกความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและขณะท่ีผูเ้รียนทาํการทดลอง ผูส้อนตอ้ง
ใหค้วามช่วยเหลือและสงัเกตพฤติกรรมผูเ้รียน 
  3. การใชค้าํถามหรือการสร้างสถานการณ์มาเป็นการช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนสามารถสร้าง
เจตคติไดดี้ 
  4. ในขณะท่ีทาํการทดลองควรนาํเอาหลกัจิตวิทยามาใชใ้นรูปต่างๆ เพ่ือให้ผูเ้รียนไดฝึ้ก
ประสบการณ์หลาย ๆ ทางไดแ้ก่ กิจกรรมท่ีมีการเคล่ือนไหว สถานการณ์ท่ีแปลกใหม่ การใหค้วามเอา
ใจใส่ของผูส้อน เป็นตน้ 
 ในการสอนแต่ละคร้ังควรมีการสอดแทรกเจตคติตามความเหมาะสมของเน้ือหาบทเรียนและ

วยัของผูเ้รียน (คณะอนุกรรมการพฒันาหลกัสูตรและผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์. 2525: 57-58) 
 หลกัการสร้างเจตคติท่ีดีต่อเด็กในการจดัการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ นั้นนอกจากจะมี
จุดมุ่งหมายให้ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถในวิชาท่ีเรียนแลว้ก็ยงัตอ้งปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อ

การเรียนวิชาเหล่านั้นดว้ย โดย (คณะอนุกรรมการพฒันาหลกัสูตรและผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์. 
2525: 57-58)  ไดก้ล่าวถึงการสร้างเจตคติท่ีดีแก่ผูเ้รียน ดงัน้ี 
  1.  ใหผู้เ้รียนทราบจุดมุ่งหมายในเร่ืองท่ีเรียน 
  2.  ใหผู้เ้รียนเห็นประโยชน์ของวิชานั้นๆ อยา่งแทจ้ริง 
  3.  ใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสหรือมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
  4.  ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนสอดคลอ้งกบัความสามารถ ความถนัดเพื่อให้เกิดผลสาํเร็จใน        
การเรียนอนัเป็นผลใหมี้เจตคติท่ีดีต่อไป 
  5.  การสอนของผูส้อนจะตอ้งมีการเตรียมตวัอยา่งดี ใชว้ิธีสอนท่ีดี ผูเ้รียนเขา้ใจไดง่้าย 
  6.  ผูส้อนตอ้งสร้างความอบอุ่นใจและความเป็นกนัเองใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียน 
  7.  ผูส้อนตอ้งสร้างบุคลิกภาพใหเ้ป็นท่ีเล่ือมใสแก่ผูเ้รียน 
  8.  จดัสภาพแวดลอ้มต่างๆ ของโรงเรียน หอ้งเรียนใหมี้บรรยากาศท่ีน่าอยูแ่ละน่าสนใจ 
 5.3  การวดัผลการเรียนรู้ด้านเจตคติทางวทิยาศาสตร์ 
 พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543: 106-108) กล่าวไวว้่าเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ดา้นเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
ท่ีนิยมใชก้นัอยูโ่ดยทัว่ ไปมี 3 วิธี คือ 1) วิธีของเธอร์สโตน (Thurstone) 2) วิธีของลิเคิร์ท (Likert) และ 
3) วิธีของออสกดู (Osgood) ในการวิจยัคร้ังน้ีไดใ้ชว้ิธีการของลิเคิร์ท เป็นเคร่ืองมือวดัมีรายละเอียดดงัน้ี 
  1.  ใหค้วามหมายของเจตคติต่อส่ิงท่ีจะศึกษานั้นอยา่งแจ่มชดั 
  2.  สร้างขอ้ความใหค้รอบคลุมลกัษณะท่ีสาํคญัๆ ใหค้รบถว้นทุกแง่ทุกมุม ลกัษณะของ 
ขอ้ความเป็นทางบวกหรือนิมาน (positive) และทางลบหรือนิเสธ (negative) เท่านั้น ขอ้ความกลางๆ จะ
ไม่นาํมาใชใ้นการสร้างการเขียนขอ้ความควรมีลกัษณะดงัน้ี 
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   2.1 เป็นขอ้ความสั้นๆ มีความเป็นปรนยั (ชดัเจนมีความหมายแน่นอนไม่คลุมเครือ) 
   2.2  ควรเป็นขอ้ความท่ีเป็นปัจจุบนั 
   2.3  ไม่ควรใชข้อ้ความปฏิเสธซอ้นปฏิเสธ 
   2.4 ไม่ควรใชข้อ้ความท่ีมีแนวโนม้วา่คนส่วนใหญ่จะเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย 
   2.5 หลีกเล่ียงขอ้ความท่ีเป็นขอ้เทจ็จริง (fact) ของเร่ืองนั้นๆ เพราะจะเป็นการถาม
ขอ้เทจ็จริงไม่ใชค้วามคิดเห็น 
   2.6 เนน้ขอ้ความท่ีวดัไดเ้ป็นส่วนตวัมากกว่าขอ้ความทัว่ไป เช่น “ฉนัไดรั้บประโยชน์
จากการเขา้ร่วมโครงงานวิทยาศาสตร์” ซ่ึงต่างจากขอ้ความทัว่ไปวา่ “กิจกรรมวิทยาศาสตร์มีประโยชน์” 
  3.  กาํหนดมาตรวดัคาํตอบของขอ้ความแต่ละขอ้ความ (ทั้งเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย) 
เป็น 5 ระดบั คือ 1) เห็นดว้ยอย่างยิ่ง (strongly agree) 2) เห็นดว้ย (agree) 3) ไม่แน่ใจ (uncertain) 
4) ไม่เห็นดว้ย (disagree) 5) ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ (strongly disagree) 
  4.  กาํหนดคะแนนเป็นค่าประจาํระดบัของแต่ละระดบัความเห็นซ่ึงเป็นวิธีท่ีสะดวกมาก
ในทางปฏิบติั ดงัน้ี 
  ขอ้ความเชิงนิมาน (ทางบวก) ใหร้ะดบัคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ยอยา่งยิง่   ระดบัคะแนน  5 
เห็นดว้ย   ระดบัคะแนน  4 
ไม่แน่ใจ   ระดบัคะแนน  3 
ไม่เห็นดว้ย   ระดบัคะแนน  2 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  ระดบัคะแนน  1 

ขอ้ความเชิงนิเสธ (ทางลบ) ใหร้ะดบัคะแนนดงัน้ี 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่   ระดบัคะแนน  1 
เห็นดว้ย   ระดบัคะแนน  2 
ไม่แน่ใจ   ระดบัคะแนน 3 
ไม่เห็นดว้ย   ระดบัคะแนน  4 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  ระดบัคะแนน 5 

  5.  นาํขอ้ความและมาตรวดัมาจดัเป็นแบบวดัเจตคติตามรูปแบบตาราง 2 มิติ 
  6. นาํไปทดลองใชเ้พ่ือให้ผูต้อบตอบความรู้สึกท่ีแทจ้ริงและตรงกบัความเห็นของผูต้อบ  
มากท่ีสุด (ไม่คาํนึงถึงความถูกตอ้งหรือขอ้เท็จจริง) กลุ่มตวัอย่างหรือแหล่งขอ้มูลท่ีทดลองใชค้วรมี
ลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่างหรือแหล่งขอ้มูลท่ีใชจ้ริง โดยมีจาํนวนผูต้อบไม่นอ้ยกว่า 5 เท่า ของ
ขอ้ความ 
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  7.  นาํคาํตอบของผูต้อบแต่ละคนมาให้คะแนน โดยพิจารณาอย่างระมดัระวงัว่าทิศทาง

ของขอ้ความใดเป็นนิมานหรือนิเสธ เน่ืองจากคะแนนจะสวนทางหกัลา้งกนัคะแนนเจตคติของผูต้อบแต่ละ
คนไดจ้ากการรวมคะแนนของแต่ละขอ้จนครบทุกขอ้ 
  8. หาค่าอาํนาจจาํแนกของขอ้ความแต่ละขอ้ความเพ่ือให้ไดข้อ้ความท่ีสามารถจาํแนก
ผูต้อบท่ีมีเจตคติสูงออกจากผูท่ี้มีเจตคติตํ่า 
  9.  เลือกขอ้ความท่ีมีอาํนาจจาํแนกมาใชเ้ป็นขอ้ความวดัเจตคติ โดยมีจาํนวนขอ้ความ        
เชิงนิมานและเชิงนิเสธพอๆ กนั 
  10. นาํแบบทดสอบฉบบัร่างไปหาค่าความเช่ือมัน่หรือค่าความเท่ียงในการศึกษาคร้ังน้ี

ผูว้ิจยัวดัเจตคติของผูเ้รียนต่อวิทยาศาสตร์ โดยใชว้ิธีของลิเคิร์ท ดว้ยเหตุผลท่ีว่าแบบของลิเคิร์ทนั้นเป็น
ท่ีนิยมทัว่ไป สร้างง่าย ใชส้ะดวก และในการใหน้ํ้ าหนกัของคะแนน 5 ระดบั ช่วยใหห้าระดบัของเจตคติ
ของแหล่งขอ้มูลไดส้ะดวกกว่าวิธีอ่ืน ผูต้อบสามารถแสดงความคิดเห็นทั้งทางบวก (นิมาน) และทางลบ 
(นิเสธ) ในลกัษณะท่ีเทียบเป็นมาตราส่วนประมาณค่าได ้ซ่ึงอาศยัจากกรอบแนวคิดของสถาบนัส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

6.  งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 6.1  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา 
 งานวจัิยภายในประเทศ 
 บุญฤดี แซ่ลอ้ (2546: 101) ไดท้าวิจยั เร่ือง ผลการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนซิปปาท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม ประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เน้ือหาควบคู่ไปกบักระบวนการจะทาให้ผูเ้รียนเกิด
ความเขา้ใจในเน้ือหานั้นๆ และส่งผลใหค้่าเฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนดีข้ึนกว่า 
การท่ีผูเ้รียนไดรั้บการเรียนการสอนตามปกติ 
 อดิศร ศิริ (2543: บทคดัยอ่) ไดท้าการวิจยัเร่ือง การพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางโดยใชโ้มเดลซิปปา สาหรับวิชาชีววิทยา ในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปา เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมอยา่งเตม็ท่ีในการเรียนการสอน 
ผูเ้รียนทุกคนไดคิ้ด ไดป้ฏิบติัดว้ยตนเอง ไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพื่อนและครูอย่างเต็มท่ี ครู
สามารถปรับเน้ือหากิจกรรมการเรียนการสอนตามความคิดเห็นของผูร่้วมวิจยัตามความเหมาะสม และ
ผูเ้รียนไดเ้รียนตามท่ีผูเ้รียนตอ้งการมากยิ่งข้ึน ทาให้ผูเ้รียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนการสอน  
เม่ือผูเ้รียนเกิดความสนุก ก็มีความพร้อมทาให้เกิดความกระตือรือร้นในการทากิจกรรม ส่งผลให้เกิด 
การเรียนรู้ท่ีดีตามมา 
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 งานวจัิยต่างประเทศ 
 เรนเนอร์ และ มาเรค (Renner; & Marek. 1988) ไดศึ้กษาโดยการนาทฤษฎีพฒันาการทาง
สติปัญญาของเพียเจตม์าออกแบบทดลองสอนวิทยาศาสตร์ โดยใชว้ฎัจกัรการเรียนรู้ (the learning cycle) 
พบว่า โมเดลน้ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ทกัษะทางสังคมและการเขา้ใจความหมายของคา การแกปั้ญหา และช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้
วิธีคิด 
 บิกก ์(Bigge. 1976) ไดศึ้กษาวิธีการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต ์พบว่าสามารถ
ช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาในดา้นความสามารถและความเขา้ใจในการใชค้วามคิด ความอยากรู้อยากเห็น     
การสืบสอบ ความเพียรพยายามและความรอบคอบ 
 โกลบั และโคเลน (Golub; & Kolen. 1978) ไดศึ้กษาและพบว่า เด็กท่ีมาจากรูปแบบการสอน
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต ์มีความคิดซบัซอ้นมากกว่าเด็กท่ีมาจากโรงเรียนอนุบาลทัว่ไปเม่ือเปรียบเทียบ
ในกิจกรรมการเล่นอิสระ และพบวา่ เดก็มีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม มีความร่วมมือ และอิสระในการตดัสินใจ
ดว้ยตวัเองมากกวา่กลุ่มควบคุม 
 6.2   งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 
 งานวจัิยในประเทศ 
 เกษม วิจิโน (2535: 107) ศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และการใหค้วามร่วมมือ
ต่อกลุ่มของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนแบบ TGT กบักิจกรรม
การเรียนตามคู่มือครูของ สสวท. พบว่า กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการใหค้วามร่วมมือ
ต่อกลุ่มสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 รัตนา เจียมบุญ (2540: 53) ไดท้าํการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
ผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช ้TGT กบัการสอนตามคู่มือครู พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของผูเ้รียนท่ีเรียนโดยใช ้TGT และผูเ้รียนท่ีเรียนตามคู่มือครูแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
 รังษิพร จนัทร์กลม (2547: 70 )ไดท้าํการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความมีวินยั
ในตนเองของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนเร่ืองพุทธธรรมเพ่ือชีวิตและสังคมโดยการสอนแบบ

เทคนิค TGT กบัการสอนแบบเทคนิคศึกษากรณีตวัอยา่ง พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา
ของผูเ้รียนท่ีไดรั้บการสอนแบบเทคนิค TGT และผูเ้รียนท่ีไดรั้บการสอนแบบเทคนิคศึกษากรณีตวัอยา่ง
แตกต่างกนัตามนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
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 งานวจัิยต่างประเทศ 
 ดูบอยส์ (Dubois. 1990: 408) ไดศึ้กษาวิธีสอนแบบ STAD และ TGT โดยศึกษากลุ่มตวัอยา่ง      
3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 ผูเ้รียนเรียนรู้จากครูท่ีผา่นการอบรมการสอนทั้งสองแบบ และใชว้ิธีสอนทั้งสองแบบ 
กลุ่มท่ี 2 ผูเ้รียนเรียนรู้จากครูท่ีผา่นการอบรมการสอนทั้งสองแบบ แต่ไม่ใชว้ิธีสอนทั้งสองแบบ กลุ่มท่ี 3 
ผูเ้รียนเรียนรู้จากครูท่ีไม่ผา่นการอบรมวิธีสอนทั้งสองแบบ ผลการศึกษาพบว่าผูเ้รียนกลุ่มท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนแตกต่างกบักลุ่มท่ี 2 และกลุ่มท่ี 3 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ แต่เจตคติทั้ง 3 กลุ่มไม่แตกต่างกนั 
 สปูลเลอร์ (Spuler. 1993: 1715) ได้สังเคราะห์งานวิจยัแบบเมตา้ เพื่อศึกษาประสิทธิผล 
การเรียนแบบ STAD และ TGT ของผูเ้รียนตั้งแต่ระดบัอนุบาลถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ผลปรากฏวา่วิธีการสอน
แบบ TGT นั้นทาํใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงข้ึนกวา่วิธีการสอนแบบ STAD 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 6.3  งานวจัิยในประเทศทีเ่กีย่วข้องกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ 
 งานวจัิยในประเทศ 
 ศจี อนนัตโสภาจิตร์ (2540: 112-113) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ของผูเ้รียนท่ีไดรั้บการสอนดว้ยกิจกรรมมุมวิทยาศาสตร์ กบัการสอนท่ีไม่ไดจ้ดัดว้ยกิจกรรมมุมวิทยาศาสตร์ 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการสอนดว้ยกิจกรรมมุมวิทยาศาสตร์ กลุ่มควบคุมไดรั้บการสอน
โดยไม่ไดจ้ดักิจกรรมมุมวิทยาศาสตร์ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์แตกต่างกนั 
  กญัญา ทองมัน่ (2534: 83-84) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิทางกาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ดา้นความรู้ 
ความจาํ และทางดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า ผูเ้รียน
กลุ่มท่ีไดรั้บการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้แบบไม่กาํหนดแนวทางมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้น

ความรู้ ความจาํ และดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าผูเ้รียนกลุ่มท่ีได ้ รับการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้แบบกาํหนดแนวทาง 
 มนมนัส สุดส้ิน (2543: 87) ไดศึ้กษา ผลสัมฤทธ์ิทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถใน 
การคิดวิเคราะห์วิจารณ์ของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
ประกอบกบัการเขียนผงัมโนมติ ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางวิทยาศาสตร์และความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
ประกอบกบัการเขียนผงัมโนมติแตกต่างกนั 
 มณีรัตน์ เกตุไสว (2540: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาผลการจดักิจกรรมการทดลองท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ดา้นมโนมติทางวิทยาศาสตร์และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ

ของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ไดม้โนมติทาง
วิทยาศาสตร์ของผูเ้รียนท่ีไดรั้บการสอนดว้ยการจดักิจกรรมทดลองท่ีผูเ้รียนออกแบบการทดลองและ

ปฏิบติัการทดลองตามท่ีไดอ้อกแบบไวพ้ร้อมทั้งเลือกรูปแบบการบนัทึกขอ้มูลจากการทดลองแตกต่าง

จากกลุ่มท่ีไดรั้บการสอนดว้ยการจดักิจกรรมการทดลองตามคู่มือผูส้อน 
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 ชลสีต ์ จนัทาสี (2543: 69) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการตดัสินใจอยา่งสร้างสรรคข์องผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอน โดยใช้
ชุดกิจกรรมการตดัสินใจทางวิทยาศาสตร์กบัการสอนตามคู่มือผูส้อน ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการตดัสินใจอยา่งสร้างสรรคแ์ตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 
 ศิริภรณ์ แม่นมัน่ (2543: 112) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และ
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บ
การสอนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และ

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของผูเ้รียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกนัอย่างไม่มี

นยัสาํคญัทางสถิติ 
 จิรพรรณ ทะเขียว (2543: 82) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบทกัษะภาคปฏิบติัทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรม
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์กบัการสอนตามคู่มือผูส้อน ผลการศึกษาพบว่าทกัษะภาคปฏิบติัทางวิทยาศาสตร์
ทางทะเลและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ
ทกัษะภาคปฏิบติัทางวิทยาศาสตร์ทางทะเลและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 งานวจัิยต่างประเทศ 
 นอร์แมน (Norman. 1992: 715-727) ไดเ้ปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ระหวา่งแบบจาํลองท่ีเป็นระบบ (Systematic modeling) กบัวฏัจกัรการเรียนรู้ (Learning 
cycle) ผลปรากฏวา่ ผูเ้รียนท่ีเรียนโดยผูส้อนเป็นผูส้อนแบบจาํลองท่ีเป็นระบบมีผลสมัฤทธ์ิของทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกวา่ ผูเ้รียนท่ีเรียนโดยผูส้อนเป็นผูส้อนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 
 บอร์ด (Bard. 1975: 5947-A) ไดศึ้กษาผลสมัฤทธ์ิทางดา้นการเรียนวชิาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ของนกัศึกษาท่ี Southern Colorado State College โดยใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูปกบัการสอนปกติกลุ่มทดลอง
โดยใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูป กลุ่มควบคุมสอนแบบปกติปรากฏวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มควบคุม
และกลุ่มทดลองไม่แตกต่างกนั 
  ฮาร์ท และอลั-ฟาเลห์ (Harty; & Al-Faleh. 1983: 861-866) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาเคมีและเจตคติท่ีไดจ้ากการสอนแบบสาธิตประกอบการบรรยายและวิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มย่อย

ทดลองของผูเ้รียนระดบั 11 จาํนวน 74 คน ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีสอน
แบบแบ่งกลุ่มทดลองสูงกวา่กลุ่มท่ีสอนแบบสาธิตประกอบการบรรยายอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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 แฟรงเกล (Frankel. 1960: 281-289) ไดท้าํการศึกษา สาเหตุท่ีทาํให้ผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกบัผูเ้รียนชายท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่าแต่มีระดบัสติปัญญาเท่ากนัมีความสามารถ

ทางวิชาการแตกต่างกนั ผลการศึกษาพบว่า ความสนใจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํให้ผูเ้รียนทั้งสองกลุ่มมี
ความสามารถทางวิชาการแตกต่างกนั โดยผูเ้รียนชายท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงมีความสนใจใน  
วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในขณะท่ีผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ามีความสนใจเก่ียวกบั
เคร่ืองจกัรกลและศิลปะ 
 สมิท (Smit. 1994: 2528-A) ไดศึ้กษาผลจากการวิธีสอนท่ีมีเจตคติต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ของผูเ้รียนท่ีไดรั้บการสอนแบบบรรยายแบบลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองและทั้งแบบบรรยาย

และแบบลงมือปฏิบติั ผลการวิจยัพบว่าผูเ้รียนท่ีไดรั้บการสอนแบบลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกวา่ทั้งสองแบบ 
 จากการศึกษาผลการวิจยั พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมีทั้งดา้นความรู้ความสามารถท่ีไดรั้บ
จากการเรียนการสอนท่ีผูส้อนจดัให้แก่ผูเ้รียน ซ่ึงมีหลากหลายรูปแบบ จนผูเ้รียนสามารถนาํความรู้

ความสามารถ ประสบการณ์ต่างๆ ไปใชเ้ป็นพื้นฐานในการพฒันาตนเองในชีวิตประจาํวนัในการศึกษา
คร้ังน้ีผูว้ิจยัทาํการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากการทดสอบก่อนและหลงัเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ เร่ือง ร่างกายมนุษย ์สาํหรับผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี2  ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน 
 6.4  งานวจัิยในประเทศทีเ่กีย่วข้องกบัเจตคติทางวทิยาศาสตร์ 
 งานวจัิยในประเทศ 
 กรรณิการ์ ไผทฉนัท ์(2541: 103) ไดศึ้กษาผลการใชชุ้ดกิจกรรมส่ิงแวดลอ้มตามวิธีการวิจยัใน
การพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อส่ิงแวดลอ้มในกิจกรรมชุมชนวิทยาศาสตร์
ของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีที 3 ผลการศึกษาพบว่า ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 
และเจตคติต่อส่ิงแวดลอ้มของผูเ้รียนท่ีไดรั้บการสอนโดยชุดกิจกรรมส่ิงแวดลอ้มตามวิธีการวิจยักบัการ

สอนแบบสืบเสาะหาความรู้แตกต่างกนั 
 ปาริชาติ แก่นสาํโรง (2541: บทคดัยอ่) ผลของการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง “หญิงและชาย” 
โดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วยการสอน ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเจตคติต่อการเรียนการสอนของ
ผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการศึกษาพบว่าในส่วนของเจตคติต่อการเรียนการสอนของผูเ้รียนท่ี

ไดรั้บการสอนโดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วยการสอนกบัการสอนตามคู่มือครูแตกต่างกนั 
 วิรงรอง โรจนกุล (2530: 97-100) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของผูเ้รียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่มทดลองไดรั้บการสอนโดยการใชแ้ผน่ภาพโปร่งใส ส่วนกลุ่มควบคุมไดรั้บ
การสอนตามคู่มือผูส้อนผลการศึกษาพบว่า ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชแ้ผน่ภาพโปร่งใสกบัผูเ้รียนท่ี
ไดรั้บการสอนตามคู่มือผูส้อน มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั 
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  จินตนา รุกขชาติ (2546: 72) ไดพ้ฒันาชุดกิจกรรมการเรียน เร่ือง ดินและธาตุอาหาร หลกัของ
พืช เพื่อศึกษาเจตคติของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียน ผลการศึกษาพบว่า ผูเ้รียนมี
เจตคติต่อการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนท่ีพฒันาข้ึนอยูใ่นระดบัสูง 
 พลูทรัพย ์ โพธิส์ (2546: บทคดัยอ่) ไดพ้ฒันาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เร่ือง พืชและสัตวใ์น
สาระท่ี 1 ส่ิงมีชีวิตกบักระบวนการดาํรงชีวิต สาํหรับผูเ้รียนช่วงชั้นท่ี 2 เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ 
และด้านทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติของผูเ้รียนต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์           
ผลการศึกษาปรากฏวา่ผูเ้รียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เร่ืองพืชและสตัว ์ในสาระท่ี 1 ส่ิงมีชีวิต
กบักระบวนการดาํรงชีวิต สาํหรับผูเ้รียนช่วงชั้นท่ี 2 มีผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ และเจตคติของผูเ้รียน
ต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบัดี ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลงั

เรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
 สกาว แสงอ่อน (2546: 73) ได้พฒันาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เร่ือง สับปะรดทอ้งถ่ิน           
ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์เพื่อศึกษา ผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และเจตคติของผูเ้รียนต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ในส่วนของเจตคติของผูเ้รียน ผลการศึกษา พบว่า
ผูเ้รียนมีเจตคติต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สูงกวา่ระดบัดี 
 งานวจัิยต่างประเทศ 
 มีคส์ (Meeks. 1972: 4296-A) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบวิธีสอนแบบใชชุ้ดกิจกรรมกบัวิธีสอน
แบบธรรมดา โดยผูร้ายงานไดส้าํรวจความคิดเห็นของผูท่ี้อยูใ่นกลุ่มทดลองทุกคน โดยทาํการ สาํรวจ
ก่อนและหลงัการทดลอง ผลการวิเคราะห์ช้ีใหเ้ห็นว่า ทุกคนมีพฒันาการทางเจตคติท่ีดีต่อการสอนโดย
ใชชุ้ดกิจกรรมเพิ่มข้ึน 
 เวด (Wade. 1995: 816) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และเจตคติต่อวิชาชีววิทยาของผูเ้รียนระดบัเกรด 9 โดยใชว้ิธีสอน 3 วิธี ไดแ้ก่การสอนแบบปกติ การสอน
โดยใชก้ารทดลองและการสอนโดยใชก้ารทดลองกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 
116 คน ทดลองสอนเป็นเวลา 9 สปัดาห์ ผลการวิจยัพบวา่ในส่วนของเจตคติต่อวิชาชีววิทยา สาํหรับกลุ่มท่ี
ไดรั้บการสอนโดยใชก้ารทดลองกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่ากลุ่มท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ 
และการสอนโดยใชก้ารทดลอง 
 เฮอร์รอน (Heron. 1997: 1602-At) ไดศึ้กษาการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมกบัการสร้าง
เจตคติทางบวกต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของผูเ้รียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย การเก็บขอ้มูลแสดง
ความสัมพนัธ์ระหว่างการใชว้ิธีการตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมกบัการเปล่ียนแปลงเจตคติรูปแบบ

การทดลองคร้ังน้ีมีการสอบก่อนและหลงัการสอน กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูเ้รียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลายท่ีเรียนวิชาชีววิทยา เคมี หรือวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มจาํนวน 2 โรงเรียน ผูเ้รียนจาํนวน 28 หอ้ง
รวม 249 คน ครู 10 คน ซ่ึงแบ่งเป็นครูกลุ่มทดลองจาํนวน 6 คนครูกลุ่มควบคุม 4 คนซ่ึงแต่ละคนถูก
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สังเกตสังเกตดว้ยแบบสํารวจเพ่ือวดัความถ่ีของพฤติกรรมการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม 
ค่าเฉล่ียท่ีแสดงไดจ้ากกลุ่มควบคุมเท่ากบั 12.89 ส่วนกลุ่มทดลองเท่ากบั 20.67 ซ่ึงแสดงว่าพฤติกรรม
การสอนของครูท่ีแตกต่างกนัและจากสมมติฐานท่ีว่าเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของผูเ้รียนท่ีเสนอตามแนว

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมกบัการสอนตามปกติไม่เปล่ียนแปลงจึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั กลุ่มควบคุม  
โดยส่วนใหญ่ไดเ้กรดวิชาวิทยาศาสตร์คร้ังท่ีผ่านมาสูงกว่ากลุ่มทดลองแต่หลงัจากท่ีผ่านไป 4 เดือน 
กลุ่มควบคุมมีเจตคติทางลบต่อวิชาวิทยาศาสตร์ (-1.18) ในกลุ่มทดลองมีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์    
ในทางบวก (+1.34) เม่ือวิเคราะห์เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์แยกตามเพศนั้น ตอนแรกพบว่าเพศชายและ
เพศหญิงในกลุ่มทดลองแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่หลงัจากการทดลองแลว้  
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเฉพาะเพศหญิงในกลุ่มควบคุม
จะมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ในทางบวก (ค่าเฉล่ีย 43.40) สูงกส่าเพศหญิงในกลุ่มทดลอง (ค่าเฉล่ีย 39.26) 
อยา่งมีนยัสาํคญั ถึงแมว้่าภายหลงัการทดลองพบว่าเพศหญิงในทั้ง 2 กลุ่มจะมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์   
ไม่แตกต่างกนั แต่ค่าเฉล่ียเจตคติของเพศหญิงในกลุ่มทดลองเพ่ิมข้ึน 2.04 แต่คะแนนเจตคติของเพศหญิง
ในกลุ่มควบคุมลดลง 1.75 
 แซงเตอร์ และซูว์แมน (Sangster; & Shulman. 1998: 71) ได้ทาํการวิจยัเก่ียวกับการใช้
แผนการสอน 4MAT กบัแผนการสอนตามแนวการสอนของกรมวิชาการ ผลการวิจยัซ่ึงไดจ้ากการ 
ตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ พบว่าระบบการสอนแบบ 4MAT ไดรั้บการยอมรับอยา่งดีจาก
ผูเ้รียนดว้ยเหตุผลดงักล่าวทาํใหผู้เ้รียนท่ีไดรั้บการสอนโดยการใชแ้ผนการสอนแบบ 4MAT มีคะแนนเจตคติ
ต่อการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าผูเ้รียนท่ีไดรั้บการสอนโดยการใชแ้ผนการสอนตามแนวการสอนของกรม

วิชาการ 
 สมิธ (Smith. 1997: Abstract) ได้ศึกษาผลของวิธีสอนท่ีมีต่อเจตคติต่อวิทยาศาสตร์และ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนของผูเ้รียนในระดบัเขต 7 ผลการศึกษาพบว่า ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการสอน
แบบบรรยายและใหล้งมือปฏิบติั มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์สูงกว่าวิธีการสอนแบบบรรยายหรือใหล้งมือ
ปฏิบติัดว้ยตนเองเพียงแบบใดแบบหน่ึง 
 จากงานวิจยัดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า เจตคติเป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง
สามารถสร้างและเปล่ียนแปลงได ้โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีช่วยสร้างความรู้สึกท่ีดีของผูเ้รียนท่ีมี
ต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ทาํใหผู้เ้รียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข และจะทาํใหผ้ลการเรียนรู้สูงข้ึนดว้ย 
 



บทที ่ 3 

วธีิการดาํเนินการวจิยั 

 

 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ประชากร 

2. เน้ือหาท่ีใชท้ดลอง 

3. ระยะเวลาท่ีใชท้ดลอง 

4. แบบแผนการทดลอง 

5. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

6. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

7. การจดักระทาํและการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

ประชากร 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553   

โรงเรียนบา้นปล่องเหล่ียม อาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร  มีจาํนวน 2 หอ้งเรียน   จาํนวน 80 คน 

แลว้ใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple randomsampling) โดยแบ่งผูเ้รียนออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

  กลุ่มทดลองไดรั้บ   การจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาจาํนวน  40  คน 

  กลุ่มควบคุมไดรั้บ   การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT จาํนวน 40  คน 

 เนือ้หาทีใ่ช้ทดลอง 

  เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นเน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ชั้นมธัยมศึกษา    

ปีท่ี 3  สาระท่ี 4 : แรงและการเคล่ือนท่ี  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง แรง มวลและกฎการเคล่ือนท่ี 

 ระยะเวลาทีใ่ช้ทดลอง 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยั ผูว้จิยัทาํการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553โดยใช ้ 

ระยะเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชัว่โมง เวลา 16 ชัว่โมง  โดยผูว้จิยัดาํเนินการสอนทั้งสองกลุ่ม 

 แบบแผนการทดลอง 

 การศึกษาคน้ควา้เป็นการวจิยัเชิงทดลอง ซ่ึงดาํเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลอง  

Randomized control group pretest – posttest design (พวงรัตน์  ทวรัีตน์. 2540: 63) ซ่ึงมีรูปแบบดงัน้ี 
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ตาราง   1   แบบแผนการทดลอง 

      กลุ่มตวัอยา่ง        สอบก่อน       การทดลอง                      สอบหลงั 

  RE1   T1   X1   T

  RE

1E 

2   T2   X2   T

 สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นแบบแผนการทดลอง 

2E 

 RE1

 RE

     แทน     กลุ่มตวัอยา่งซ่ึงไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา 

2

 T

     แทน    กลุ่มตวัอยา่งงซ่ึงไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT  

1

 T

       แทน   การทดสอบก่อนการทดลอง 

2 

  X

      แทน    การทดสอบก่อนการทดลอง 

1

  X

       แทน    การจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา 

2

 T

      แทน    การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT 

1E

  T

      แทน การทดสอบหลงัการทดลอง 

2E         

 

แทน  การทดสอบหลงัการทดลอง  

การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 

1. แผนการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาเร่ือง แรง มวลและกฎการเคล่ือนท่ี  

2. แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค   TGT  เร่ือง แรง มวลและกฎ 

การเคล่ือนท่ี 

3.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ 

4.  แบบประเมินวดัเจตคติทางวทิยาศาสตร์ 

 ข้ันตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง มีแผนการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา  สาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์ เร่ือง แรง  มวลและกฎการเคล่ือนท่ี  สาํหรับกลุ่มทดลอง จาํนวน 8 แผนการจดัการเรียนรู้ 

รายละเอียดของการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ มีดงัต่อไปน้ี 

  1.   ศึกษาพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

  2.   ศึกษาหนงัสือ เอกสาร วารสาร งานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการ

จดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา 
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  3. ศึกษาเน้ือหาวชิาวทิยาศาสตร์จากการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 สาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์  ช่วงชั้นท่ี 3 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1–3 คู่มือการใชห้ลกัสูตร  คู่มือครู และหนงัสือแบบเรียน

วทิยาศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

  4. ศึกษาหนงัสือ เอกสาร วารสาร งานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 

  5. วเิคราะห์เน้ือหาและจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมสาระวทิยาศาสตร์  เร่ือง แรงมวลและ   

กฎการเคล่ือนท่ี  ประกอบดว้ย 8 แผนการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ชนิดของแรงเวลา             3     ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง กฎการเคล่ือนท่ีขอ้ท่ีหน่ึงของนิวตนัเวลา      2  ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง กฎการเคล่ือนท่ีขอ้ท่ีสองของนิวตนัเวลา      2      ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ืองกฎการเคล่ือนท่ีขอ้งท่ีสามของนิวตนัเวลา      2      ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ืองแรงเสียดทานเวลา             2     ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 เร่ืองแรงตึงในเส้นเชือกเวลา         2     ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 เร่ืองการประยกุตใ์ชก้ฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนัเวลา      2     ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 เร่ืองการชัง่นํ้าหนกัในลิฟตเ์วลา            2     ชัว่โมง 

รวม   เวลา           16   ชัว่โมง 

 

  6. สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา จานวน 8 แผน 

ส่วนประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบดว้ย ช่ือแผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวนชัว่โมง มาตรฐาน

และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  สาระสาํคญั  จุดประสงคก์ารเรียนรู้   กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือ/แหล่ง

การเรียนรู้  การวดัและประเมินผล  ใชเ้วลาจดัการเรียนรู้สปัดาห์ละ  4 ชัว่โมง  เป็นเวลา  4 สัปดาห์  

แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มทดลองเป็นแผนท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน มีขั้นตอน 7 ขั้นตอนดงัน้ี 

   1.  ขั้นทบทวนความรู้เดิม 

   2.  ขั้นสร้างความรู้ใหม่ 

   3.  ขั้นศึกษาทาํความเขา้ใจขอ้มูล/ความรู้ใหม่และเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม 

   4.  ขั้นแลกเปล่ียนความรู้ความเขา้ใจกบักลุ่ม 

   5.  ขั้นสรุปและจดัระเบียบความรู้ 

   6.  ขั้นแสดงผลงาน 

   7.  ขั้นประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
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 วธีิหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา 

 1. นาํแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนไปใหผู้เ้ชียวชาญจาํนวน  3 ท่านพิจารณาความถูกตอ้ง

และความสอดคลอ้งระหวา่งรูปแบบการสอนกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เน้ือหา และขั้นตอนการเนินการ

จดัการเรียนรู้  เพื่อวเิคราะห์ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ทีมี่ค่าตั้งแต่ 0.67-1.00 และพบวา่แผนการ

จดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งเป็น 1.00 

 2. นาํแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจริง 

 ข้ันตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมอืโดยใช้เทคนิค TGT 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง มีแผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT 

สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง แรง  มวลและกฎการเคล่ือนท่ี  สาหรับกลุ่มทดลอง จาํนวน 8 แผนการ

จดัการเรียนรู้ รายละเอียดของการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ มีดงัต่อไปน้ี 

 1.   ศึกษาพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

 2.   ศึกษาหนงัสือ เอกสาร วารสาร งานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการ

จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT 

 3. ศึกษาเน้ือหาวชิาวทิยาศาสตร์จากการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 สาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์ ช่วงชั้นท่ี 3 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1–3 คู่มือการใชห้ลกัสูตร คู่มือครู และหนงัสือแบบเรียน

วทิยาศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

 4. ศึกษาหนงัสือ เอกสาร วารสาร งานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 

5. วเิคราะห์เน้ือหาและจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมสาระวทิยาศาสตร์ เร่ือง แรงมวลและกฎ 

การเคล่ือนท่ี  ประกอบดว้ย1 แผนการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ชนิดของแรงเวลา           2    ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง กฎการเคล่ือนท่ีขอ้ท่ีหน่ึงของนิวตนัเวลา       2    ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง กฎการเคล่ือนท่ีขอ้ท่ีสองของนิวตนัเวลา       2    ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ืองกฎการเคล่ือนท่ีขอ้ท่ีสามของนิวตนัเวลา       2    ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ืองแรงเสียดทานเวลา                 2    ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 เร่ืองแรงตึงในเส้นเชือกเวลา          2    ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 เร่ืองการประยกุตใ์ชก้ฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนัเวลา       2    ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 เร่ืองการชัง่นํ้าหนกัในลิฟตเ์วลา                       2    ชัว่โมง 

รวม   เวลา            16    ชัว่โมง 
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 6. สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้ เทคนิค  TGT  

จาํนวน 8 แผน ใชเ้วลาจดัการเรียนรู้สปัดาห์ละ 4 ชัว่โมง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่ม

ทดลองเป็นแผนท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน มีขั้นตอน 4 ขั้นตอนดงัน้ี  

  6.1  การนาํเสนอบทเรียนต่อผูเ้รียนทั้งชั้น 

  6.2  การเรียนทีมยอ่ย 

  6.3  การแข่งขนัเกมทางวชิาการ 

  6.4  การยกยอ่งทีมท่ีประสบผลสาํเร็จ 

 วธีิการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 

 1. นาํแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนไปใหผู้เ้ชียวชาญจาํนวน  3 ท่านพิจารณาความถูกตอ้ง

และความสอดคลอ้งระหวา่งรูปแบบการสอนกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เน้ือหา และขั้นตอนการดาํเนินการ

จดัการเรียนรู้ เพื่ อวเิคราะห์ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ทีมี่ค่าตั้งแต่ 0.67-1.00 และพบวา่แผนการ

จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT ท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งเป็น 1.00 

 2. นาํแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจริง 

 ข้ันตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์  

 ผูว้จิยัสร้างแบบทดสอบวดัผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  เร่ืองแรง  มวลและกฎ

การเคล่ือนท่ี  มีขั้นตอนการดาํเนินการดงัน้ี 

 1.  ศึกษาหนงัสือ เอกสาร วารสาร งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

 2.  ศึกษาเน้ือหาวชิาวทิยาศาสตร์จากการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2544 สาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์  ช่วงชั้นท่ี 3 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1–3 คู่มือการใชห้ลกัสูตร  คู่มือครู และหนงัสือแบบเรียน

วทิยาศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เร่ือง แรง มวลและกฎการเคล่ือนท่ี   

 3.  สร้างตารางวเิคราะห์เน้ือหาและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัท่ีตอ้งการวดั  โดยยดึตามหลกัสูตร

และคู่มือครูวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง แรง  มวลและกฎการเคล่ือนท่ี  โดยผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ 

 4.  สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ เร่ือง แรง  มวลและกฎการเคล่ือนท่ี  

แบบปรนยัชนิด  5 ตวัเลือก  โดยแบ่งพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัเป็น  4 ดา้น  คือ 1) ดา้นความรู้  – ความจาํ      

2) ดา้นความเขา้ใจ 3) ดา้นการนาํไปใช ้และ 4) ดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ จาํนวน 50 ขอ้ 

 5.  นาํแบบทดสอบท่ีไดส้ร้างข้ึนเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบลกัษณะ

การใชค้าํถาม ตวัเลือก ความสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัความถูกตอ้งดา้นภาษาเพื่อปรับปรุง

แกไ้ขโดยคดัเลือกขอ้สอบท่ีมีดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ≥ 0.50 ข้ึนไป  
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 ตวัอย่างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ 

(0)วตัถุทีอ่ยูใ่นสภาพสมดุล ตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขต่อไปน้ี 

ดา้นความรู้ – ความจาํ 

        (1)  หยดุน่ิง         (2) เคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วคงตวั 

     (3)  เคล่ือนท่ีดว้ยความเร่งคงตวั   (4) หมุนดว้ยอตัราการหมุนคงตวั 

ขอ้ใดถูกตอ้ง 

         ก. ขอ้ (1) และ (2) 

        ข. ขอ้ (1) และ (4) 

        ค. ขอ้ (2) และ (4) 

        ง. ขอ้ (1) , (2) และ (3)   

        จ. ขอ้ (1) , (2) และ (4)   

(00) เม่ือออกแรงผลกัวตัถุ แต่วตัถไุม่เคล่ือนท่ี แสดงวา่ 

ดา้นความเขา้ใจ 

     (1) ไม่มีแรงกระทาํต่อวตัถุ 

     (2) แรงลพัธ์ท่ีกระทาํต่อวตัถุเป็นศนูย ์

    (3) วตัถุไม่เปล่ียนสภาพการเคล่ือนท่ี 

ขอ้ใดถูกตอ้ง 

 ก. ขอ้ (1) เท่านั้น 

 ข. ขอ้ (1) , (2)    

 ค. ขอ้ (1) , (3) 

           ง. ขอ้ (2) , (3)    

           จ.  ถูกทุกขอ้ 

(000)นกัด่ิงพสุธาคนหน่ึง เม่ือกางร่มชูชีพออกเขาจะเคล่ือนท่ีลงมาดว้ยความเร่งคงตวั ขอ้ใดกล่าวไดไ้ม่

ถกูต้อง 

ดา้นนาํไปใช ้

     ก. ตอ้งมีแรงกระทาํต่อนกัด่ิงพสุธาในทิศข้ึน 

      ข. ตอ้งมีแรงกระทาํต่อนกัด่ิงพสุธาในทิศลง 

      ค.  แรงลพัธ์ท่ีกระทาํต่อนกัด่ิงพสุธาคือแรงดึงดูดของโลก 

      ง. ขนาดของการกระจดัจะเพิ่มข้ึนเม่ือเวลาเพิ่มข้ึน 

      จ. ขนาดของความเร่งเป็นศูนย์ 
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(0000) บอยโยนลูกบอลข้ึนไปในแนวด่ิง ผูเ้รียนคิดวา่ ความเร็วของลูกบอลจะเป็นไปตามขอ้ใด ขณะถึง

จุดสูงสุด 

ดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

      ก. ทั้งความเร็วและความเร่งเป็นศูนย  ์

      ข. ความเร็วเป็นศนูย ์แต่ความเร่งไม่เป็นศูนย  ์

      ค. ความเร่งเป็นศูนยแ์ต่ความเร็วไม่เป็นศูนย์ 

      ง.  ความเร่งเป็นศูนย ์แต่ความเร็วท่ีค่าติดลบ 

      จ. ทั้งความเร็วและความเร่งไม่เป็นศูนย์ 

 

 6. นาํแบบทดสอบท่ี ปรับปรุงขอ้บกพร่องแลว้ทดลองใชค้ร้ังท่ี 1 กบัผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปี  

ท่ี 3 โรงเรียนบา้นปล่องเหล่ียม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 จาํนวน 100 คน 

  1. หาค่าอาํนาจจาํแนกและค่าความยากของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็น

รายขอ้และคดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าอาํนาจจาํแนกขอ้ถูกตั้งแต่ .20 - 1.00 และค่าความยากขอ้ถูกอยูร่ะหวา่ง  

.20 – .80 ค่าอาํนาจจาํแนกขอ้ผดิตั้งแต่ .01 - .09 ค่าความยากขอ้ผดิอยูร่ะหวา่ง .01-.09 จาํนวน 30 ขอ้และ

ดาํเนินหาค่าอาจจาํแนกและความยากของแบบทดสอบดงัน้ี 

   1.1 นาํแบบทดสอบมาตรวจและใหค้ะแนนโดยตอบถูกได ้1 คะแนนตอบผดิได ้0 คะแนน 

   1.2 นาํคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบมาเรียงจากนอ้ยไปมากแลว้ตดัเอา 27 % ของผูเ้รียนท่ี

ไดค้ะแนนสูงเป็นกลุ่มสูงและ 27 % ของผูเ้รียนท่ีไดค้ะแนนตํ่าเป็นกลุ่มตํ่า 

   1.3 นาํขอ้สอบแต่ละขอ้มาแจกแจงวา่มีผูเ้รียนกลุ่มสูงทาํถูกก่ีคนผูเ้รียนกลุ่ม ตํ่าทาํถูก    

ก่ีคน 

   1.4 เขียนสดัส่วนของผูเ้รียนกลุ่มสูง ( PH ) และสดัส่วนของผูเ้รียนกลุ่มตํ่า ( PL

   1.5 นาํค่า P

 ) 

H และ PL

  2. หาความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยสูตร KR-20 ไดค้วามเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ

เท่ากบั 0.93  

 ไปเทียบกบัตาราง 15 เกณฑก์ารพิจารณา ค่าอาํนาจจาํแนก (r)   

ค่าความยาก   (p) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทา งการเรียนวทิยาศาสตร์ (ธีรศกัด์ิ อุ่นอารมณ์เลิศ . 

2549: 59-60)  

  3. นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ท่ีคดัเลือกไวไ้ปทดลองใชก้บั

ผูเ้รียนชนัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นปล่องเหล่ียม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553  อาํเภอกระทุ่มแบน 

จงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งจริง 
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 ข้ัน ตอนการสร้างแบบประเมินวดัเจตคติทางวทิยาศาสตร์ 

 การวดัเจตคติทางวทิยาศาสตร์คร้ังน้ี  ผูว้จิยัใชแ้บบประเมินท่ีประกอบดว้ยประโยคบอกเล่า

เก่ียวกบัความคิด  ความรู้สึกท่ีมีต่อวทิยาศาสตร์หลงัจากไดรั้บการสอนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้แบบ

โมเดลซิปปาและไดรั้บการสอนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT โดยมีขั้น ตอน

ในการดาํเนินการดงัน้ี 

 1. ศึกษาเอกสาร  และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบประเมินวดัเจตคติตามวธีิของ           

ลิเคิร์ท และการวดัเจตคติทางวทิยาศาสตร์ 

 2. ศึกษาและวเิคร าะห์หาพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงเจตคติทางวทิยาศาสตร์เพื่อใชใ้นการ

กาํหนดแนวทางในการสร้างแบบประเมินวดัเจตคติทางวทิยาศาสตร์ 

 3. สร้างแบบประเมินวดัเจตคติทางวทิยาศาสตร์ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) เป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณ  5 ระดบัคือ  5, 4, 3, 2, และ  1 ซ่ึงหมายถึง  เห็นดว้ยอยา่งยิง่  เห็นดว้ย  ไม่แน่ใจ  ไม่เห็นดว้ย        

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ตามลาํดบั จาํนวน 30 ขอ้ ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา

และไดรั้บการสอนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค  TGT 

 4. นาํแบบประเมินวดัเจตคติทางวทิยาศาสตร์ใหผู้เ้ช่ียวชาญ  3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรง

ของเน้ือหา  โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัลกัษณะพฤติกรรม  (IOC) ท่ีมีค่าดชันีความ

สอดคลอ้ง ตั้งแต่ 0.67 ข้ึนไป (พวงรัตน์ ทวรัีตน์. 2543: 117) จาํนวน 30 ขอ้  

 5. วธีิการหาคุณภาพของแบบประเมินวดัเจตคติทางวทิยาศาสตร์ 

  5.1 นาํแบบประเมินวดัเจตคติทางวทิยาศาสตร์ ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญและ

ปรับปรุงแลว้ไปทดสอบกบั ผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นปล่องเหล่ียม  อาํเภอกระทุ่มแบน  

จงัหวดัสมุทรสาคร  สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน 100 คน 

เพื่อหาความเช่ือมัน่ของแบบประเมินวั ดเจตคติทางวทิยาศาสตร์โดยหา ค่าสมั ประสิทธ์ิแอลฟา            

(𝛼𝛼-Coefficient) โดยใชสู้ตรครอนบคั  (Cronbach) ไดค้วามเช่ือมัน่ของแบบทดสอบประเมินเจตคติ

เท่ากบั 0.92  

  5.2 นาํแบบประเมินวดัเจตคติทางวทิยาศาสตร์ หาค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ มีขั้นตอน

ดงัน้ี 

   5.2.1 หาผลรวมของทุกขอ้คาํถามของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดโดย ใหค้ะแนนตามเกณฑ์

โดยกาํหนดนํ้าหนกัของตวัเลือกในช่องต่างๆ เป็น 5,4,3,2 และ 1 ดงัน้ี 
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ขอ้ความเชิงนิมาน (ทางบวก) ใหร้ะดบัคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ยอยา่งยิง่    ระดบัคะแนน   5 

เห็นดว้ย    ระดบัคะแนน  4 

ไม่แน่ใจ    ระดบัคะแนน   3 

ไม่เห็นดว้ย     ระดบัคะแนน   2 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่            ระดบัคะแนน   1 

ขอ้ความเชิงนิเสธ (ทางลบ) ใหร้ะดบัคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ยอยา่งยิง่    ระดบัคะแนน   1 

เห็นดว้ย    ระดบัคะแนน   2 

ไม่แน่ใจ    ระดบัคะแนน  3 

ไม่เห็นดว้ย    ระดบัคะแนน   4 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่   ระดบัคะแนน   5 

 

   5.2.2 เรียงลาํดบัคะแนนจากคนท่ีตอบไดค้ะแนนสูงหาคนท่ีตอบไดค้ะแนนตํ่าสุด 

   5.2.3 นาํคะแนนท่ีไดจ้ากแบบประเมินวดัเจตคติทางวทิยาศาสตร์ มาเรียงจากนอ้ยไป

มากแลว้ตดัเอา 27 % ของผูเ้รียนท่ีไดค้ะแนนสูงเป็นกลุ่มสูงและ 27 % ของผูเ้รียนท่ีไดค้ะแนนตํ่าเป็น

กลุ่มตํ่า 

   5.2.4 นาํขอ้คาํถามแต่ละขอ้มาเพื่อหาความถ่ีของผูเ้ลือกในแต่ละตวัเลือก 

   5.2.5 หาความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉล่ียของกลุ่มสูงและกลุ่ม ตํ่าในแต่ละขอ้โดย

ใชส้ถิติ (t-test independent) 

   5.2.6 แปลผลท่ีไดถ้า้ขอ้คาํถามใดมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระหวา่ง

กลุ่มสูงและกลุ่มตํ่าแสดงวา่ขอ้คาํถามนั้นมีค่าอาํนาจจาํแนกไดดี้  (t >1.75 ข้ึนไป) แสดงวา่คาํถามขอ้นั้น

มีค่าอาํนาจจาํแนก 

  5.3 นาํแบบประเมินวดัเจตคติทางวทิยาศาสตร์ ท่ีมีคุณภาพปรับปรุงแกไ้ข แลว้ ไปใชก้บั

กลุ่มตวัอยา่ง 
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ตาราง  2 ตวัอยา่งแบบประเมินวดัเจตคติทางวทิยาศาสตร์ 
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วทิยาศาสตร์เป็นวชิาท่ียาก 

วทิยาศาสตร์เป็นวชิาท่ีมีประโยชน์ 

     

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การดาํเนินการทดลองสอนวทิยาศาสตร์ มีขั้นตอนดงัน้ี 

 

 1.  ผูว้จิยัทาํหนงัสือขอความร่วมมือในการวจิยั จากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ไปเสนอต่อผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นปล่องเหล่ียม 

ก่อนการทดลอง 

 2. สุ่มผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงไดรั้บการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาํนวน 

80 คน จากจาํนวนผูเ้รียนทั้งหมด 80 คน 

 3.  ผูว้จิยัดาํเนินการทดสอบก่อนเรียน  (Pre-test) ดว้ยแบบสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วทิยาศาสตร์ และแบบวดัเจตคติทางวทิยาศาสตร์ ของผูเ้รียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

 

 ผูว้จิยัเป็นผูด้าํเนินการจดัการเรียนการสอน  เร่ือง แรง มวลและกฎการเคล่ือนท่ี ดว้ยตนเอง    

ซ่ึงดาํเนินการสอนกลุ่มทดลองตามแผนการจดัการเรียนรู้  โดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบ

โมเดลซิปปาและ กลุ่มควบคุมตามแผน การจดัการเรียนรู้ โดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอน แบบ

ร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT เป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชัว่โมง 

ระหวา่งการทดลอง 

 

 1.  ผูว้จิยันาํแบบสอบทดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ และแบบประเมินวดัเจตคติทาง

วทิยาศาสตร์ ไปทดสอบผูเ้รียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ยแบบทดสอบชุดเดิมหลงัเรียนอีกคร้ัง  

หลงัการทดลอง 

          2. นาํแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์  และแบบ ประเมินวดัเจตคติทาง

วทิยาศาสตร์ มาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้
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การจัดกระทาํและการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปากบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ             

โดยใชเ้ทคนิค TGT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนั โดยใช้   

t-test แบบ Independent ในรูป Difference Score 

 2. ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วทิยาศาสตร์  

หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนโดยใช ้ t-test แบบ dependent sample 

 3. ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนโดยใช ้t-test แบบ dependent sample 

 4. ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปากบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้

เทคนิค TGT มีเจตคติทางวทิยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัโดยใช ้ t-test  แบบ Independent 

ในรูป Difference Score 

 5. ผูเ้รียน ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา มีเจตคติทางวทิยาศาสตร์หลงัเรียน         

สูงกวา่ก่อนเรียนโดยใช ้t-test แบบ dependent sample 

 6. ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT มีเจตคติทางวทิยาศาสตร์

หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนโดยใช ้t-test แบบ dependent sample 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1.  สถิติพืน้ฐาน 

  1.1  ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) โดยคาํนวณจากสูตร (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 

2538: 73) 

 

𝑋𝑋�  =   ∑𝑋𝑋
𝑁𝑁

 

 

  เม่ือ    𝑋𝑋� แทน  ค่าเฉล่ียของคะแนน 

   Σx  แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

    N  แทน  จาํนวนผูเ้รียนทั้งหมด 
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  1.2 การหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  โดยคาํนวณจากสูตร  (ลว้น สายยศ; และองัคณา  สายยศ. 

2538: 79) 

 

)1(
)( 22

−

−
= ∑ ∑

NN
XXN

S  

 

 เม่ือ  S         แทน      ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

   N         แทน      จาํนวนผูเ้รียนในกลุ่มตวัอยา่ง 

                              ∑ x       แทน      ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

                             ∑
2x    แทน     ผลรวมของคะแนนกาํลงัสองของผูเ้รียนแต่ละคน 

   X แทน     คะแนนของผูเ้รียนแต่ละคน 

 

 2.  สถิติทีใ่ช้ในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

  2.1  การหาค่าดชันีความเท่ียงตรงของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และแบบ

ประเมินวดัเจตคติทางวทิยาศาสตร์  เร่ืองแรง มวลและกฎการเคล่ือนท่ี  โดยใชค้่าดชันีความสอดคลอ้ง

ระหวา่งคาํถามกบัพฤติกรรมท่ีตอ้งการจะวดั (พวงรัตน์ ทวรัีตน์. 2538: 117) 

 

IOC = ∑R   

        N  

 เม่ือ   IOC     แทน      ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งคาํถามกบัลกัษณะพฤติกรรม 

   ΣR    แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็น 

   N       แทน  จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 

  2.2 การหาค่าความยากง่าย (p) จากการทดลองกบัผูเ้รียนท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายไดป้ฏิบติั

โดยการนาํคะแนนมาเรียงลาํดบัจากสูงไปหาตํ่าใหจ้าํนวนคะแนนคาํตอบทั้งหมดคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 

100 นาํมาวเิคราะห์เฉพาะกลุ่มคะแนนสูง คือ ร้อยละ 27 จากคะแนนสูงสุดลงมา กลุ่มคะแนนตํ่า คือ ร้อยละ 

27 จากคะแนนตํ่าสุดข้ึนไปใชแ้ทนค่าดงัน้ี (ลว้น สายยศ. 2538: 209-210) 
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สูตร               P =  
Rh +R y

T
 

 เม่ือ       P     คือ         ค่าความยากง่าย 

     R h 

   R 

 คือ  จาํนวนผูเ้รียนในกลุ่มสูงท่ีตอบถูก 

y 

   T คือ  จาํนวนผูเ้รียนท่ีนามาวเิคราะห์ 

 คือ  จาํนวนผูเ้รียนในกลุ่มตํ่าท่ีตอบถูก 

 

  2.3  การหาค่าอาํนาจจาํแนก (r) ใชก้ารแทนค่าดงัน้ี (ลว้น สายยศ. 2538: 211) 

สูตร              r  =  
Rh +R y

T
2

 

 เม่ือ r  คือ  ค่าอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบเป็นรายขอ้ 

   R h 

   R 

 คือ  จาํนวนผูเ้รียนในกลุ่มสูงท่ีตอบถูก 

y

   T คือ  จาํนวนผูเ้รียนท่ีนามาวเิคราะห์ 

 คือ  จาํนวนผูเ้รียนในกลุ่มตํ่าท่ีตอบถูก 

  2.4  การหาค่าอาํนาจจาํแนก  ( t ) ของแบบประเมินวดัเจตคติทางวทิยาศาสตร์  โดยใช้

เทคนิค 27% ของกลุ่มสูงตํ่าแลว้ใชว้ธีิการหาค่า สถิติ t – test  for Independent  ในรูป Difference Score  

(ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2536: 185–186) 

 

t  =  
 X�H  −  X�L

�S H
2

n H
+

S L
2

n L

 

 

 เม่ือ     t แทน  ค่าท่ีใชพ้ิจารณาของการแจกแจงแบบที 

                      X�H  แทน คะแนนเฉล่ียของกลุ่มสูง 

                        X�L  แทน  คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตํ่า 

                             SH
2  แทน  คะแนนความแปรปรวนของกลุ่มสูง 

                           SL
2  แทน คะแนนความแปรปรวนของกลุ่มตํ่า 

                              n𝐻𝐻  แทน  จาํนวนผูเ้รียนกลุ่มสูง (เท่ากบักลุ่มตํ่า) 

                              nL  แทน  จาํนวนผูเ้รียนกลุ่มตํ่า (เท่ากบักลุ่มสูง) 
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  2.5  การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โดยคาํนวณจากสูตร  

KR - 20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson) (พวงรัตน์ ทวรัีตน์. 2538: 123) 

 

rtt = n
n−1{1 − ∑ pq

st
2 } 

 เม่ือ  rtt  แทน  ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

   N  แทน  จาํนวนขอ้ของแบบทดสอบทั้งฉบบั 

    P  แทน  สดัส่วนของผูท่ี้ตอบถูกในแต่ล่ะขอ้  �จาํนวนคนท่ีตอบถกู

จาํนวนคนทั้งหมด
� 

   q  แทน  สดัส่วนของผูท่ี้ตอบผดิในแต่ละขอ้ (1 - p) 

                        𝑠𝑠𝑡𝑡2  แทน  คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบบั  

 

  2.6  การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบประเมินวดัเจตคติทางวทิยาศาสตร์คาํนวณจากสูตร

การหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - coefficient) ของครอนบคั (Cranach) (พวงรัตน์ ทวรัีตน์. 2538: 125–

126) 

 

α =
n

n − 1
�1 − �∑ si

2

St
2 �� 

 

 เม่ือ  α α แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 

 n  แทน  จาํนวนขอ้คาถามทั้งฉบบั 

si
2  แทน  คะแนนความแปรปรวนแต่ละขอ้ 

St
2   แทน  คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบบั 

 

 3.  สถิติทีใ่ช้ทดสอบสมมติฐาน 

  3.1 การทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 และ  4 “เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วทิยาศาสตร์และมีเจตคติทางวทิยาศาสตร์ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปากบัการจดัการเรียนรู้

แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT” โดยใชค้่าทางสถิติ  สถิติ  t - test for Independent ในรูป Difference Score  

(Scoot.  1962: 264) 
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t = 2; 21
21

21

−+=
−

−

nndf
S

MDMD

MDMD

 

                           ซ่ึง                
2

2

1

2

21 n
S

n
SS DD

MDMD +=−  

           และ       
( ) ( )

221

2
22

2
112

−+

−+−
= ∑∑

nn
MDDMDD

S D  

 เม่ือ  t  แทน ค่าท่ีใชใ้นการพิจารณา t – distribution 

    MD1

              หลงัเรียนกบัก่อนเรียนของกลุ่มทดลอง 

 แทน ค่าเฉล่ียของผลต่างระหวา่งคะแนนการทดสอบ 

    MD2

        หลงัเรียนกบัก่อนเรียนของกลุ่มควบคุม 

 แทน ค่าเฉล่ียของผลต่างระหวา่งคะแนนการทดสอบ 

    D1

        ก่อนเรียนของกลุ่มทดลอง 

  แทน ผลต่างระหวา่งคะแนนการทดสอบหลงัเรียนกบั 

    D2

        ก่อนเรียนของกลุ่มควบคุม 

  แทน ผลต่างระหวา่งคะแนนการทดสอบหลงัเรียนกบั 

    
2
DS   แทน ค่าความแปรปรวนของผลต่างระหวา่งคะแนนการ 

        ทดสอบหลงัเรียนและก่อนเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  

    n1  

    n

แทน จาํนวนผูเ้รียนในกลุ่มทดลอง 

2  

     

แทน จาํนวนผูเ้รียนในกลุ่มควบคุม 

21 MDMDS −  แทน ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของผลต่างระหวา่ง 

        คะแนนการทดสอบหลงัเรียนและก่อนเรียนของ 

        กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

 

  3.2  การทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 , 3 , 5 และ 6 “ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน และมีเจตคติทางวทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ”โดยใช้

ค่าทาง t - test for Dependent Sample ( ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2536: 185–186) 
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t =
D�
SD�

 

 

 เม่ือ    t   แทน  ค่าท่ีใชพ้ิจารณา t- test for Dependent Sample 

     D�       แทน  ค่าเฉล่ียของคะแนนผลต่างท่ีเขา้คู่กนั 

      SD�      แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนผลต่างท่ีเขา้คู่กนั 



บทที่  4 

 ผลการวเิคราะห์ ข้อมูล 

 

 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์และเจตคติทางวทิยาศาสตร์ของผูเ้รียน         

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาและการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ    

โดยใชเ้ทคนิค TGT  ผูว้จิยัขอนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  และเสนอผลการวจิารณ์ขอ้มูล  ดงัน้ี 

 

สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การเสนอผลการศึกษาคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดก้าํหนดสัญลกัษณ์เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัน้ี 

n    แทน   จาํนวนผูเ้รียน 

 k    แทน   คะแนนเตม็ 

𝑋𝑋�1    แทน   คะแนนเฉล่ียของคะแนนก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้ 

𝑋𝑋�2    แทน   คะแนนเฉล่ียของคะแนนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ 

SD 1

    ก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้ 

  แทน   ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 

SD 2

    หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้ 

  แทน   ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 

             D�         แทน  ค่าเฉล่ียของคะแนนผลต่างท่ีเขา้คู่กนั 

            SD�           แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนผลต่างท่ีเขา้คู่กนั 

      MD    แทน   คะแนนเฉล่ียของความแตกต่างระหวา่งการทดสอบ 

      หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้กบัก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้  

     
21 MDMDS −  แทน  ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของผลต่างระหวา่ง 

      การทดสอบหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้กบัก่อนไดรั้บ 

      การจดัการเรียนรู้ของกลุ่มตวัอยา่ง 

t    แทน   ค่าสถิติทีใ่ชใ้นการพิจารณาการแจกแจงที  

    (t-Distribution) 

*    แทน   มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลและแปลผลขอ้มูล ผูว้จิยัไดเ้สนอความตามลาํดบั ดงัน้ี 

 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ของ ผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ี

ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา และการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT โดยมี

สมมติฐานวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้

แบบโมเดลซิปปา และการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT แตกต่างกนั จากการวเิคราะห์

โดยใชว้ธีิทางสถิติแบบ  t-test  for Independent  sample ในรูป Difference Score ไดผ้ลดงัแสดงในตาราง 3 

 

ตาราง  3  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งผูเ้รียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทีไ่ดรั้บ 

 การจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาและการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT   

 

กลุ่ม 
  ก่อนเรียน หลงัเรียน    

n k SD 1 1 SD 2 MD 2 S t MD1-MD2 

กลุ่มทดลอง 40 30 13.00 3.28 25.25 1.86 12.25 
0.75 7.06* 

กลุ่มควบคุม 40 30 14.10 4.66 21.05 2.85 6.95 

 

 จากตาราง 3 พบวา่ กลุ่มทดลอง คือ ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา ก่อนเรียน

มีคะแนนเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์เป็น 13.00  และ 3.28 

ตามลาํดบั และหลงัเรียน มีคะแนนเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วทิยาศาสตร์เป็น 25.25 และ 1.86  ตามลาํดบั ส่วนกลุ่มควบคุม คือ ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้   

แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT ก่อนเรียน มีคะแนนเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวทิยาศาสตร์เป็น 14.10 และ 4.66 ตามลาํดบั และหลงัเรียน มีคะแนนเฉล่ียและความเบ่ียงเบน

มาตรฐานของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์เป็น 21.05 และ 2.85 ตามลาํดบั เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย

ของผลต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์หลงัเรียนกบัก่อนเรียนของกลุ่มทดลองกบั

กลุ่มควบคุมมีค่าเป็น 12.25 และ 6.95 ตามลาํดบั 

 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของผลต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์หลงัเรียน

กบัก่อนเรียนของ ผูเ้รียนกลุ่มทดลองและกลุ่ม ควบคุม พบวา่ กลุ่มทดลอง คือ ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดัการ

เรียนรู้แบบโมเดลซิปปา และกลุ่มควบคุม คือผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค 

TGT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ของ ผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ี

ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา โดยมีสมมติฐานวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ของ

ผูเ้รียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาหลงัเรียนสูงกวา่ก่อ นเรียน 

วเิคราะห์โดยใชว้ธีิทางสถิติแบบ t-test  for  Dependent  sample ดงัแสดงในตาราง 4 

 

ตาราง  4  แสดงค่าเฉล่ียนของผูเ้รียนกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา 

 

 

 จากตาราง 4 พบวา่ กลุ่มทดลอง คือ ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา  ก่อน

เรียน มีคะแนนเฉล่ีย และความเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์เป็น 13.00 

และ 3.28 ตามลาํดบั และหลงัเรียน มีคะแนนเฉล่ีย และความเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวทิยาศาสตร์เป็น 25.25 และ 1.86  ตามลาํดบั เม่ือค่าเฉล่ียของผลต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวทิยาศาสตร์หลงัเรียนกบัก่อนเรียนของ ผูเ้รียนกลุ่มทดลอง พบวา่ กลุ่มทดลอง คือ ผูเ้รียนทีไ่ดรั้บ

การจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 

               3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ทีไ่ดรั้บ

การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT โดยมีสมมติฐานวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์

ของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT หลงัเรียนสูงกวา่

ก่อนเรียน วเิคราะห์โดยใชว้ธีิทางสถิติแบบ t-test  for  Dependent  sample ดงัแสดงในตาราง 5 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มทดลอง 
    

n k  X�            SD 𝐷𝐷�          𝑆𝑆𝐷𝐷�                          t 

ก่อนเรียน                        40        30        13.00           3.28 
12.25    3.06              4.00* 

หลงัเรียน       40        30        25.25          1.86 
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ตาราง  5  แสดงค่าเฉล่ียของผูเ้รียนกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT 

 

 จากตาราง  5 พบวา่ กลุ่มควบคุม  คือ ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ ร่วมมือโดยใช้

เทคนิค TGT ก่อนเรียน  มีคะแนนเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วทิยาศาสตร์เป็น  14.10 และ 4.66 ตามลาํดบั  และหลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์เป็น  21.05 และ 2.85 ตามลาํดบั  เม่ือค่าเฉล่ียของผลต่างของ

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์หลงัเรียนกบัก่อนเรียนของกลุ่มควบคุม พบวา่ กลุ่มควบคุม  

คือ ผูเ้รียน ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ ร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGTมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วทิยาศาสตร์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   

 4.  เพื่อเปรียบเทียบเจตคติทางวทิยาศาสตร์ของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ทีไ่ดรั้บการจดัการ

เรียนรู้แบบโมเดลซิปปากบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT โดยมีสมมติฐานวา่เจตคติ

ทางวทิยาศาสตร์ของ ผูเ้รียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ทีไ่ดรั้บ การจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปากบั การ

จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT แตกต่างกนั  จากการวเิคราะห์โดยใชว้ธีิทางสถิติแบบ       

t-test   for Independent  sample ในรูป Difference Score ไดผ้ลดงัแสดงในตาราง 6 

 

ตาราง  6  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งผูเ้รียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทีไ่ดรั้บ 

 การจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปากบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT 

 

     กลุ่ม 
  ก่อนเรียน หลงัเรียน    

n k SD 1 1 SD 2 MD 2 S t MD-MD2 

กลุ่มทดลอง 40 150 102.13 3.39 138.30 5.33 36.17 
1.43 7.72* 

กลุ่มควบคุม 40 150 104.98 4.01 129.83 5.46 24.85 

 

 

 

กลุ่มควบคุม 
    

n k  X�            SD 𝐷𝐷�           𝑆𝑆𝐷𝐷�                          t 

   ก่อนเรียน                        40        30        14.10        4.66 
 6.95 3.63 1.91* 

   หลงัเรียน       40        30        21.05        2.85 
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 จากตาราง 6 พบวา่ กลุ่มทดลอง คือ ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาก่อนเรียน 

มีคะแนนเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐานของเจตคติทางวทิยาศาสตร์เป็น 102.13 และ 3.39 ตามลาํดบั 

และหลงัเรียน มีคะแนนเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐานเจตคติทางวทิยาศาสตร์ เป็น 138.30 และ 5.33 

ตามลาํดบั ส่วนกลุ่มควบคุมคือ ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT ก่อนเรียน 

มีคะแนนเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐานของเจตคติทางวทิยาศาสตร์เป็น 104.98 และ 4.01 ตามลาํดบั 

และหลงัเรียน มีคะแนนเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐานของ เจตคติทางวทิยาศาสตร์ เป็น 129.83 และ 

5.46 ตามลาํดบั  เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของผลต่างของคะแนน เจตคติทางวทิยาศาสตร์ หลงัเรียนกบั  

ก่อนเรียนของกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุมมีค่าเป็น 36.17 และ 24.85 ตามลาํดบั 

 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของผลต่างของคะแนนเจตคติทางวทิยาศาสตร์ หลงัเรียนกบัก่อนเรียน

ของผูเ้รียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  พบวา่  กลุ่มทดลอง  คือผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ

โมเดลซิปปา และกลุ่มควบคุม คือผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT  มีเจต

คติทางวทิยาศาสตร์  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

    5.  เพื่อเปรียบเทียบเจตคติทางวทิยาศาสตร์ของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการ

เรียนรู้แบบโมเดลซิปปา   โดยมีสมมติฐานวา่ เจตคติทางวทิยาศาสตร์ของ ผูเ้รียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3     

ทีไ่ดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน วเิคราะห์โดยใชว้ธีิทางสถิติแบบ 

t-test  for  Dependent  sample  ดงัแสดงในตาราง 7 

 

ตาราง  7 แสดงค่าเฉล่ียของผูเ้รียนกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา 

 

 จากตาราง 7 พบวา่ กลุ่มทดลอง คือ ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา ก่อนเรียน 

มีคะแนนเฉล่ีย และความเบ่ียงเบนมาตรฐานของเจตคติทางวทิยาศาสตร์เป็น 102.13 และ 3.39 ตามลาํดบั 

และหลงัเรียน มีคะแนนเฉล่ีย และความเบ่ียงเบนมาตรฐานเจตคติทางวทิยาศาสตร์เป็น 138.02 และ 5.33 

ตามลาํดบั เม่ือค่าเฉล่ียของผลต่างของคะแนนเจตคติทางวทิยาศาสตร์หลงัเรียนกบัก่อนเรียนของกลุ่ม

ทดลอง พบวา่ กลุ่มทดลอง คือผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา  มีเจตคติทางวทิยาศาสตร์

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05       

กลุ่มทดลอง 
    

n k  X�            SD 𝐷𝐷�          𝑆𝑆𝐷𝐷�                          t 

ก่อนเรียน                        40        30        102.13         3.39 
35.9 5.37 6.68* 

หลงัเรียน       40        30        138.02        5.33 
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 6.  ผลการเปรียบเทียบเจตคติทางวทิยาศาสตร์ของ ผูเ้รียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการ

จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT  โดยมีสมมติฐานวา่ เจตคติทางวทิยาศาสตร์ของ ผูเ้รียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ทีไ่ดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ ร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

วเิคราะห์โดยใชว้ธีิทางสถิติแบบ t-test  for  Dependent  sample  ดงัแสดงในตาราง 8 

 

ตาราง  8 แสดงค่าเฉล่ียของผูเ้รียนกลุ่มกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค  TGT    

 

 จากตาราง  8  พบวา่  กลุ่มควบคุม  คือ ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ ร่วมมือ  โดยใช้

เทคนิค TGT ก่อนเรียน  มีคะแนนเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐานของ เจตคติทางวทิยาศาสตร์ เป็น  

104.97 และ 4.01 ตามลาํดบั  และหลงัเรียน  มีคะแนนเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐานของ เจตคติทาง

วทิยาศาสตร์ เป็น 129.97 และ 5.46 ตามลาํดบั  เม่ือค่าเฉล่ียของผลต่างคะแนน เจตคติทางวทิยาศาสตร์

หลงัเรียนกบัก่อนเรียนของกลุ่มควบคุม พบวา่  ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ ร่วมมือโดยใช้

เทคนิค TGT ในกลุ่มควบคุม มีเจตคติทางวทิยาศาสตร์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 

 

 

 

 

กลุ่มควบคุม 
    

n k  X�            SD 𝐷𝐷�          𝑆𝑆𝐷𝐷�                          t 

ก่อนเรียน                        40        30        104.97        4.01 
24.85 7.04 3.52* 

หลงัเรียน       40        30        129.97        5.46 



   บทที่  5 

   สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นงานวจิยัเชิงทดลอง เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วทิยาศาสตร์ของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา และการจดัการ

เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค  TGT  

 

ความมุ่งหมายของการวจิัย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3          

ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาและการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาป่ีท่ี 3                

ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 

ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 4. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติทางวทิยาศาสตร์ของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 ท่ีไดรั้บการจดัการ

เรียนรู้แบบโมเดลซิปปาและการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT 

 5. เพือ่เปรียบเทียบเจตคติทางวทิยาศาสตร์ของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการ

เรียนรู้แบบโมเดลซิปปา  ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 6.  เพื่อเปรียบเทียบเจตคติทางวทิยาศาสตร์ของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการ

จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT  ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 

สมมติฐานในการวจิัย 

 1. ผูเ้รียน ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา และ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ         

โดยใชเ้ทคนิค TGT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนั 

 2. ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์  

หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 3. ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
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 4. ผูเ้รียน ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา และ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ       

โดยใชเ้ทคนิค TGT  มีเจตคติทางวทิยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนั 

 5. ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา  มีเจตคติทางวทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่

ก่อนเรียน 

 6. ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโด ยใชเ้ทคนิค TGT มีเจตคติทางวทิยาศาสตร์

หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 

วธีิดําเนินการวจิัย 

  ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย  

  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้เป็นผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นปล่องเหล่ียม  

ตาํบลท่าไม ้ อาํเภอกระทุ่มแบน  จงัหวดัสมุทรสาคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 จาํนวน 2 หอ้งเรียน  

จาํนวน 80 คน 

 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 

  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนบา้นปล่องเหล่ียม  

ตาํบลท่าไม ้ อาํเภอกระทุ่มแบน  จงัหวดัสมุทรสาคร  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2553 ทั้งหมด  2 หอ้ง  

จาํนวน 80 คน โดยวธีิการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling ) จาํนวน 2 หอ้ง หอ้งเรียนละ 40 คน 

แลว้ใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย  (Simple Random Sampling) อีกคร้ังหน่ึง โดยวธีิจบัสลากเป็นกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุม ดงัน้ี 

กลุ่มทดลอง ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา  จาํนวน 40 คน 

กลุ่มควบคุม ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT จาํนวน 40 คน 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 1. แผนการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 สาระท่ี 4 : แรงและการเคล่ือนท่ี  

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง  แรง  มวลและกฎการเคล่ือนท่ี 

 2.  แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 สาระท่ี 4 : 

แรงและการเคล่ือนท่ี  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง  แรง  มวลและกฎการเคล่ือนท่ี 

          3.   แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ 

            4.   แบบประเมินวดัเจตคติทางวทิยาศาสตร์ 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  การวจิยัคร้ังน้ีมีวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี  

 1. สุ่มผูเ้รียนชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นปล่องเหล่ียม ตาํบลท่าไม ้อาํเภอกระทุ่ มแบน  

จงัหวดัสมุทรสาคร  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2553  จาํนวน 2 หอ้งเรียน  และจบัฉลากเป็นกลุ่มทดลอง 

และกลุ่มควบคุม 

 2.  ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใชแ้บบทดสอบวดัผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์และแบบทดสอบวดัเจตคติทางวทิยาศาสตร์แลว้นาํผลการสอบมา

ตรวจใหค้ะแนน 

 3.  ดาํเนินการทดลองโดยผูว้จิยัดาํเนินการสอนเอง โดยใชเ้น้ือหาเดียวกนัทั้งกลุ่มทดลอง และ

กลุ่มควบคุมและใชร้ะยะเวลาในการทดลองเท่ากนั ซ่ึงใชเ้วลาในการทดลอง 16 ชัว่โมง 

       4.  เม่ือส้ินสุดการสอนตามกาํหนด  ทาํการทดสอบหลงัเรียน  (Post-test) ทั้งกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุม โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์และแบบทดสอบวดัเจตคติทาง

วทิยาศาสตร์ชุดเดิม 

      5.  ทาํการตรวจใหค้ะแนนการทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์และ

แบบทดสอบวดัเจตคติทางวทิยาศาสตร์ ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  แลว้นาํผลคะแนนท่ีไดม้า

วเิคราะห์ โดยวธีิการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป 

 

สรุปผลการวจิัย 

   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ของ ผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ทีไ่ดรั้บ

การจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา และการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT สรุปผลได ้

ดงัน้ี  

 1.  ผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาและการจดัการเรียนรู้

แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติที่ระดบั .05 

 2.  ผูเ้รียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ โมเดลซิปปา มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวทิยาศาสตร์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

                 3.  ผูเ้รียน ชั้นมธัยมศึ กษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ ร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT              

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   

      4.  ผูเ้รียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ โมเดลซิปปา และการจดัการ

เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT มีเจตคติทางวทิยาศาสตร์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 
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 5.  ผูเ้รียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ โมเดลซิปปามีเจตคติทาง

วทิยาศาสตร์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

                 6.  ผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ ร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT 

มีเจตคติทางวทิยาศาสตร์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   

 

อภปิรายผล 

 จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์และเจตคติทางวทิยาศาสตร์ของ ผูเ้รียน    

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นปล่องเหล่ียม  ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาและ          

การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT จากการศึกษาผลการทดลอง  ผูว้จิยัอภิปรายผล

ตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี 

 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ทีไ่ดรั้บ

การจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา และการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT  มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวทิยาศาสตร์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน    

ขอ้ท่ี 1 สามารถอภิปรายผลการทดลองไดด้งัน้ี การจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา ใชห้ลกัการจดัการเรียน

การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนมีบทบาทสาํคญัในการเรียนรู้ โดยจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้

ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัการทดลองดว้ยตนเอง มีการใชก้ระบวนการทางสติปัญญา  และมีส่วนร่วมใน  

การเรียนทั้งร่างกาย  สติปัญญา อารมณ์และสังคม  และนาํความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นชีวติประจาํวนั  โดยมี

ขั้นตอนการสอน เร่ิมจากขั้นท่ี 1 ขั้นทบทวนความรู้เดิม เป็นการสาํรวจความรู้เดิมหรือเสริมในส่ิงท่ี

ผูเ้รียนยงัไม่มีหรือตรวจสอบทกัษะทางวทิยาศาสตร์และเป็นการกระตุน้ความต่ืนตวัทางสติปัญญาให้

ผูเ้รียนดึงความรู้เดิมท่ีมีอยู ่ และเช่ือมโยงไปยงัท่ีเรียนต่อไป ขั้นท่ี 2 ขั้นการสร้างแสวงหาความรู้ใหม่

เป็นการกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสงสัยและอยากรู้อยากเห็น พยายามแสวงหาคาํตอบของขอ้สงสัย

เหล่านั้น จนสามารถสร้างความรู้ดว้ยตนเอง โดยอาศยักระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ไดแ้ก่  การกาํหนด

ปัญหา การตั้งสมมติฐาน เก็บรวบรวมขอ้มูลหรือทดลอง  และสรุปผลและอภิปรายผล ขั้นท่ี 3 ขั้นศึกษา

ทาํความเขา้ใจขอ้มูล/ความรู้ใหม่และเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม  เป็นการนาํความรู้ท่ีรวบรวมไว้

มาแลกเปล่ียนความรู้ความเขา้ใจ  เนน้ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเองรวมทั้งระดมความคิด  ร่วมกนั

ทาํงานเป็นกลุ่มมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนรู้จกัศึกษาคน้ควา้หาคาํตอบ ทั้งจากการอ่าน การวเิคราะห์ ตีความหมาย

ขอ้มูล  การทาํความเขา้ใจและศึกษาจากแหล่งความรู้ต่างๆ  ฝึกให้ผูเ้รียนไดใ้ชท้กัษะกระบวนการต่างๆ

เพื่อคน้ควา้และไดม้าซ่ึงคาํตอบ โดยครูผูว้จิยัไดใ้ชก้ระบวนการสอนหลายวธีิ  เพื่อไม่ใหผู้เ้รียนเบ่ือหน่าย  

เช่น การทดลอง การเรียนแบ บร่วมมือกนัเรียนรู้ อนัจะนาํไปสู่การขยายความรู้ความเขา้ใจของตนให้

กวา้งข้ึน ขั้นท่ี 4 ขั้นการแลกเปล่ียนความรู้ความเขา้ใจกบักลุ่ม เป็นการส่งเสริมให้ ผูเ้รียนแลกเปล่ียน
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ความรู้กนัทั้งในกลุ่มและระหวา่งกลุ่ม ท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้และพบขอ้มูลใหม่จากกิจกรรมขั้นท่ี

ผา่นมาเป็นการฝึกและส่งเสริมให้ ผูเ้รียนกลา้คิด กลา้แสดงออก รู้จกัตั้งคาํถาม เตรียมคาํตอบโดยมีครู

เป็นผูดู้แลและใหค้าํช้ีแนะเพิ่มเติม และเป็นการเปิดโอกาสให้ ผูเ้รียนไดป้ฏิสัมพนัธ์ทั้งทางดา้นร่างกาย  

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตลอดจนความรู้สึกกบัผูอ่ื้นอีกดว้ย ขั้นท่ี  5 ขั้นสรุปและจดัระเบียบความรู้  

หลงัจากมีการอภิปรายเพื่อแลกเปล่ียนความรู้กนัแลว้ ครูและ ผูเ้รียน จะมีการสรุปความรู้อีกคร้ังหน่ึง  

และมีเทคนิควธีิการท่ีทาํให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจเน้ือหาไดง่้ายๆ  และมีความคงทนในการเรียนรู้  ทาํให้

ผูเ้รียนไดรั้บความสนุกสนาน  ผอ่นคลาย  ทาํใหผู้เ้รียนสามารถจดัเรียงความรู้ท่ีไดเ้รียนมาอยา่งเป็นระบบ  

ง่ายต่อการจดจาํและนาํไปใช ้ขั้นท่ี 6  ขั้นการแสดงผลงาน เม่ือแสดงผลงานทางวทิยาศาสตร์และ       

การประเมินผล  เป็นการฝึกเสนอความคิดของการจดัการเรียนการสอนเสร็จในแต่ละคร้ัง ผูเ้รียนจะมี

ผลงานของกลุ่มออกมา  และจดัแสดงไวใ้นครูผูว้จิยัจดัเตรียมไวใ้หเ้ป็นการช่วยให้ ผูเ้รียนตอกย ํ้าและ

ตรวจสอบความเขา้ใจของตน  ตลอดจนแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถ ความสามคัคี  ความคิดสร้างสรรค ์ 

และขอ้ความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียน สร้างความภูมิใจใหก้บักลุ่มตนเอง และเป็นการ แสดงใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้  

อีกทั้งยงัมีผลต่อการเรียนการสอนต่อไป และขั้นท่ี  7 ขั้นการประยกุตใ์ชค้วามรู้  เป็นการเนน้ใหผู้เ้รียน

รู้จกัฝึกและส่งเสริมการนาํความรู้ ความเขา้ใจของตนเองท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีเรียนไปใชใ้นสถานการณ์

ต่างๆ  เพือ่เป็นการแกปั้ญหา ตลอดจนนาํ ความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนั เช่น การขบัข่ีรถบนทอ้งถนน 

เป็นตน้  และเป็นการส่งเสริมให้ ผูเ้รียน มีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนเพราะเป็นเร่ืองท่ีใกลต้วัผูเ้รียน    

ทาํใหมี้ความอยากรู้อยากเห็นและอยากเรียนในคร้ังต่อไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบั บุญฤดี แซ่ลอ้ (2546: บทคดัยอ่)  

ท่ีไดท้าํวจิยั  เร่ือง  ผลการจดัการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์โดยใชรู้ปแบบการสอนโมเดลซิปปาท่ีมีผล

ต่อสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และเจตคติทางวทิยาศาสตร์ของ ผูเ้รียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 พบวา่ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมประสบการณ์ตรงและ

เรียนรู้เน้ือหาควบคู่ไปกบักระบวนการจะทาํให้ ผูเ้รียน เกิดความเขา้ใจในเน้ือหานั้นๆ  และส่งผลให้

ค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ ผูเ้รียนดีข้ึนกวา่  การท่ี ผูเ้รียนไดรั้บการเรียนการสอน

ตามปกติ 

 จากเหตุผลดงักล่าว สนบัสนุนไดว้า่ ผูเ้รียนกลุ่มทดลองไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิป

ปามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างจากกลุ่มควบคุมท่ีไดรับจากการจดัการเรียนรู้ร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค 

TGT อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ของ ผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 ทีไ่ดรั้บ

การจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีเน่ืองจากขณะดาํเนินการสอนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาในแต่ละ

ขั้นตอนมีการแทรกทกัษะการกาํหนดและ ควบคุมตวัแปร ทาํให้ ผูเ้รียนมีความเขา้ใจในการระบุตวัแปร

ต่างๆ ไดดี้ รวมทั้งทกัษะดา้นการกาํหนดและควบคุมตวัแปร มุ่งเนน้ท่ีความสามารถช้ีบ่งตวัแปรตน้     



98 
 
ตวัแปรตาม และตวัแปรท่ีตอ้งการควบคุมในสมมติฐานหรือในการทดลอง (สถาบนัส่งเสริมการสอน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี 2543: 66) และในขณะท่ีทาํการจดัการเรียนการสอนไดมี้การอภิปรายร่วมกนั

ระหวา่งครูและผูเ้รียน สร้างบรรยากาศท่ีเป็นกนัเองทาํใหผู้เ้รียนรู้สึกมีส่วนร่วมมากข้ึนสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของบลูม (Bloom. 1976: 13) ท่ีกล่าววา่การใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน  

โดยมีการโตต้อบระหวา่งครูกบัผูเ้รียน มีการส่งเสริมการปฏิบติักิจกรรมร่วมกนั ถือวา่เป็นองคป์ระกอบ

ท่ีสาํคญัท่ีทาํใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูเ้รียนท่ีมีการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

เพราะผูเ้รียนไดเ้รียนร่วมกนัมีโอกาสช่วยเหลือและเกิดการแลกเปล่ียนความรู้ เด็กเก่งช่วยเหลือเด็กอ่อน

ทาํใหผู้เ้รียนเกิดปฏิสัมพนัธ์ภายในกลุ่ม นาํมาสู่การพฒันาตนอยา่งต่อเ น่ืองและสามารถดาํเนินกิจกรรม

ต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 จากเหตุผลดงักล่าว สนบัสนุนไดว้า่ ผูเ้รียนกลุ่มทดลองไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิป

ปามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรีย นแตกต่างจากกลุ่มควบคุมท่ีไดรับจากการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้

เทคนิค TGT อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 3.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ของ ผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ทีไ่ดรั้บ

การจดัการเรียนรู้ แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้   จากการทดลองพบวา่ ผูเ้รียน  

ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT การเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มนั้น มีความสาํคญั

และก่อใหเ้กิดส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี คือ  เม่ือผูเ้รียนเขา้ทาํกิจกรรมตามกลุ่มท่ีไดก้าํหนดไว้  ถึงเวลาการทาํงาน

กลุ่มผูเ้รียนภายในกลุ่มยอ่มท่ีจะเกิดความสัมพนัธ์กนัภายในกลุ่ม  ซ่ึงความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนจะเป็น

ความสัมพนัธ์กนัในทางบวกคือผูเ้รียนภายในกลุ่มมีเป้าหมายร่วมกนั  รู้จกัร่วมมือในการวางแผนใน   

การทาํงาน  ร่วมกนัคิดร่วมกนัทาํ  และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้  และตระหนกัถึง

ความสาํเร็จของกลุ่มวา่ข้ึนอยูก่บัสมาชิกภายในกลุ่ม  การท่ีผูเ้รียนในกลุ่มช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  มีการ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นทาํใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ด  และผูเ้รียนมีความรับผดิชอบ  ในทาํงานท่ี

ไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ ซ่ึงการเรียนแบบกลุ่มนั้น ยงัช่วยฝึกทกัษะภายในกลุ่ม ผูเ้รียนทุกคน

ไดรั้บการฝึกทกัษะภายในกลุ่มหลายๆ  ดา้น เช่น เร่ืองการรับฟัง  การยอมรับความคิดเห็น  ความซ่ือสัตย์ 

ความมีเหตุผลความเพียรพยายาม การรู้จกัวธีิการส่ือสาร  ทกัษะการเป็นผูน้าํ  ทกัษะการเป็นผูต้าม  ทกัษะ

ตดัสินใจการแกปั้ญหา  และทกัษะกระบวนการกลุ่ม  การสนบัสนุนและไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั  และ

กระบวนการกลุ่ม  การทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มถึงแมจ้ะมี ผูเ้รียนต่างความสามารถ  ต่างเพศมาอยูร่่วมกนั

กระบวนการกลุ่มจะเป็นตวัละลายพฤติกรรมหล่อหลอมให้ ผูเ้รียนทุกคนสามารถทาํงานร่วมกนัไดเ้ป็น

อยา่งดี  และการทาํงานในขั้นสุดทา้ยตอ้งช่วยกนัตรวจสอบความถูกตอ้งหรือพอใจกบัผลงานคร้ังน้ี

หรือไม ่ถา้มีขอ้ผดิพลาดผูเ้รียนก็บนัทึกไวเ้พื่อนาํไปปรับปรุงแกไ้ขในการทาํงานคร้ังต่อไป ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบั สุวทิย ์มลูคาํ และ อรทยั มลูคาํ (2546: 134-135) ท่ีกล่าววา่ การจดัการเรียนรู้นั้น  ตอ้งมีความสัมพนัธ์

ในทางบวก  มีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนัในการทาํงานกลุ่ม  มีการตรวจสอบความรับผดิชอบการใชท้กัษะ     

การทาํงานกลุ่มและกระบวนการกลุ่ม 
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 จากเหตุผลดงักล่าว สนบัสนุนไดว้า่ ผูเ้รียนกลุ่มทดลองไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ

โดยใชเ้ทคนิค TGT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 4.  เปรียบเทียบเจตคติทางวทิยาศาสตร์ของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ทีไ่ดรั้บการจดัการเรียนรู้

แบบโมเดลซิปปา และ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT มีเจตคติทางวทิยาศาสตร์   

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 สามารถอภิปรายผลการทดลองไดด้งัน้ี ผูเ้รียนทีไ่ดรั้บ

การจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา และผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT 

มีเจตคติทางวทิยาศาสตร์แตกต่างกนัเน่ืองจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโมเดลซิปาเพื่อส่งเสริมเจตคติ

ทางวทิยาศาสตร์ จะมีสถานการณ์ใหม่ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กเจตคติทางวทิยาศาสตร์ เร้าใหเ้กิดความสนใจใน

การตอบปัญหา และไดคิ้ดอยา่งมีเหตุผล ทาํใหผู้เ้รียนมีความสนบัสนุนทางการเรียน กลา้แสดงความคิดเห็น 

เรียงลาํดบัความคิดอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ก่อนการนาํไปสู่การสรุปท่ีถูกตอ้งท่ีสุด และสามารถนาํ

ประสบการณ์เดิมเช่ือมโยงกบัความรู้ใหม่ไดเ้ป็นอยา่งดี ดว้ยการขยายความรู้ และสามารถนาํไปประยกุตใ์ช้

ในชีวติประจาํวนั ส่งผ ลใหผู้เ้รียนมีประสิทธิภาพและมี เจตคติทางวทิยาศาสตร์สูงข้ึน นอกจากน้ีการ

จดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การฝึกการคิดในแ ต่ละขั้นของการสอน  

ตั้งแต่ผูเ้รียนไดร่้วมทาํกิจกรรม ผูเ้รียนจะถูกฝึกโดยการใชค้าํถาม เพื่อใหผู้เ้รียนไดคิ้ดเช่ือมโยง และหา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งเร่ืองท่ีเรียนกบัส่ิงต่างๆ รอบๆ ตวั แลว้นาํความรู้ดงักล่าวไปเช่ือมโยงกบัประสบการณ์เดิม

ของผูเ้รียนในขั้นสรุปและอภิปรายผล โดยผูส้อนจะกระตุน้โดยการใชค้าํถาม แลว้ใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้ 

คิดหาคาํตอบจากเอกสารประกอบการเรียน ใบความรู้ อินเตอร์เน็ต หอ้งสมุด ระหวา่งท่ีเรียนมีปฎิสัมพนัธ์

ดว้ยการสนทนา ซกัถามอภิปราย  แลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งกนั เป็นการฝึกใหผู้เ้รียนไดคิ้ด พิจารณา

และแสวงหาคาํ ตอบ เพื่ออธิบาย ความสาํคญั ความสัมพนัธ์และหลกัการได ้และเม่ือผูเ้รียนออกมา

นาํเสนอรายงาน พบวา่ ผูเ้รียนพยายามถ่ายทอดความคิด ท่ีไดจ้ากการจดัระบบสาระสนเทศท่ีผูเ้รียนปรับ

เขา้โครงสร้างทางสติปัญญาของผูเ้รียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ภพ เลาหไพบูลย ์ (2537: 113) ไดก้ล่าวไวว้่ า  

เจตคติทางวทิยาศาสตร์มิใช่ส่ิงจาํเป็นสาํหรับนกัวทิยาสาสตร์เท่านั้น  แมบุ้คคลทัว่ไปหากเป็นผูมี้เจตคติ

ทางวทิยาศาสตร์ก็เป็นประโยชน์แก่การทาํงานและดาํรงชีวติอยา่งยิง่จากผลคะแนนของแบบวดัเจตคติ

ทางวทิยาศาสตร์ของผูเ้รียนกลุ่มทดลองก่อนเรียนและหลงัเรียน ผูว้จิยัพบวา่คะแนนของผูเ้รียนกลุ่มทดลอง

หลงัการทดลองสอนมีค่าสูงข้ึนมาก ส่งผลใหผู้เ้รียนมีเจตคติทางวทิยาศาสตร์ท่ีเด่นชดั  เพราะเจตคติทาง

วทิยาศาสตร์ในการวจิยัคร้ังน้ีหมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็น หรือพฤติกรรมท่ีความเป็นนกัวทิยาศาสตร์

ทีเ่กิดจากก ารเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รี ยน ซ่ึงจะตอ้งใชร้ะยะเวลาท่ียาวนานจึงจะเห็นผลไดช้ดัเจน  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ประวติร ชูศิลป์ (2545: 57) ท่ีกล่าววา่ “เจตคติทางวทิยาศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรม

ทางดา้นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนจากการฝึกอบรม การสอนใหผู้เ้รียนสะสมคุณลกัษณะของความเป็น

นกัวทิยาศาสตร์ไวที้ละนอ้ยๆ ก็จะเป็นการสร้างเจตคติทางวทิยาศาสตร์ข้ึนในตวัผูเ้รียนโดยเฉพาะอยา่งยิง่

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสทาํการทดลองดว้ยตนเอง” 
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 จากเหตุผลดงักล่าว สนบัสนุนไดว้า่ ผูเ้รียนกลุ่มทดลองไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา

มีเจตคติทางวทิยาศาสตร์แตกต่างจากกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ ร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค 

TGT ความรู้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 5.   เปรียบเทียบเจตคติทางวทิยาศาสตร์ของ ผูเ้รียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการ

เรียนรู้แบบโมเดลซิปปา  มีเจตคติทางวทิยาศาสตร์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

สามารถอภิปรายผลการทดลองไดด้งัน้ี จากการทดลองพบวา่ การจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา  เป็น

การจดัการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ท่ีจดัข้ึนตามหลกัโมเดลซิปปา  ผูเ้รียน มีความกระตือรือร้นใน

กิจกรรมการเรียนก ารสอนวทิยาศาสตร์มากข้ึน เช่น การคน้ควา้หาขอ้มูลดว้ยตนเอง การลงปฏิบติัการ

ทดลอง การทาํงานร่วมกนัเป็นทีม การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง และการแสดงผลงานท่ีสร้างความภูมิใจ

ใหก้บัผูเ้รียน โดยเฉพาะในขั้นสรุปจดัระเบียบความรู้ทางวทิยาศาสตร์ผูเ้รียนจะใหค้วามสนใจเป็นพิเศษ

ในการร่วมกนัสรุปความรู้ของกลุ่มออกมาเป็น แผนผงัความรู้ ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มจะช่วยกนัคิด  และ

ออกแบบผงัของตนกนัอยา่งเตม็ท่ี  ซ่ึงจากกิจกรรมตรงน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ ผูเ้รียนต่างช่วยกนัสรุปความรู้ท่ี

ตนไดม้าจดัทาํเป็นผงัความรู้ทาํให้ ผูเ้รียนสามารถจดจาํและเขา้ใจเน้ือหาท่ีเรี ยนไปไดดี้ยิง่ข้ึน สอดคลอ้ง

กบั พระเทพวาที  (บูรชยั  ศิริมหาสาคร . 2540; อา้งอิงจาก  ประยทุธ์  ปยตุโต . ม.ป.ป.) ท่ีไดส้รุปเก่ียวกบั

แนวการจดัการศึกษาท่ีเนน้มนุษยเ์ป็นศูนยก์ลางของการพฒันาไวว้า่ “การเรียนตอ้งเร่ิมตน้จากตนเอง   

การเรียนตอ้งควบคู่กบัการปฏิบติั  และการเรียนตอ้งควบคู่กบัความสนุกสนาน ” และอีกปัจจยัหน่ึงท่ีทาํ

ใหผู้เ้รียนกลุ่มทดลองมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่กลุ่มควบคุมก็คือการท่ีผูเ้รียนพยายามท่ีจะ

ตั้งคาํถามและตอบคาํถามกบัเพื่อนทาํใหไ้ด ้ ฝึกใชค้วามรู้ท่ีเรียนมาไปอยา่งไม่รู้ตวั  ซ่ึงต่างไปจากการเรียน

การสอนวทิยาศาสตร์ตามปกติ  ท่ีเป็นการเรียนการสอนโดยเนน้การบอก การอธิบาย การสาธิต และ  

การซกัถาม  เน้ือหาในการเรียนของครูหรือในบางคร้ังอาจจะมีการทดลองบา้งแต่ก็ไม่บ่อยนกั โดยมิได้

เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดฝึ้กกระบวนการคน้ควา้ กระบวนการคิด กระบวนการทาํงาน กระบวนการสร้าง

ความรู้ดว้ยตนเอง ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ การวเิคราะห์กระบวนการเรียนรู้ และการประยกุตใ์ช้

ความรู้อนัเป็นทกัษะท่ีจาํเป็นต่อการเรียนรู้ตลอดชีวติและเป็นเป้าหมายหลกัของการจดัการเรียนการสอน 

(ทิศนา  แขมณี . 2544: 53) และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของวนิดา พรชยั (2548: บทคดัยอ่) ซ่ึงคน้พบวา่   

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแบบโมเดลซิปปา ผูเ้รียนมีความสามารถทางการเรียนสูง มีพฤติกรรม

กลา้แสดงออกสูงกวา่ผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถทางการเรียนตํ่า   

 จากเหตุผลดงักล่าว สนบัสนุนไดว้า่ ผูเ้รียนกลุ่มทดลองๆ ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดล

ซิปปามีเจตคติทางวทิยาศาสตร์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

 6.  เปรียบเทียบเจตคติทางวทิยาศาสตร์ของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้

แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT  มีเจตคติทางวทิยาศาสตร์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 ทางสถิติ 

ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT เม่ือผูเ้รียนเขา้ทาํกิจกรรมตามกลุ่มท่ีได้

กาํหนดไว ้ถึงเวลาการทาํงานกลุ่มผูเ้รียนภายในกลุ่มยอ่มท่ีจะเกิดความสัมพนัธ์กนัภายในกลุ่ม ความสัมพนัธ์
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ท่ีเกิดข้ึนจะเป็นความสัมพนัธ์กนัในทางบวกคือผูเ้รียนภายในกลุ่มมีเป้าหมายร่วมกนั  รู้จกัร่วมมือใน   

การวางแผนในการทาํงาน  ร่วมกนัคิดร่วมกนัทาํ  และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  ก่อให้เกิดการเรียนรู้  และ

ตระหนกัถึงความสาํเร็จของกลุ่มวา่ข้ึนอยูก่บัสมาชิกภายในกลุ่ม  การท่ีผูเ้รียนในกลุ่มช่วยเหลือซ่ึงกนั

และกนั มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นทาํใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ด ผูเ้รียนมีความรับผดิชอบในงาน

ท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ การเรียนแบบกลุ่มนั้น ยงัช่วยฝึกทกัษะภายในกลุ่ม ผูเ้รียนทุกคน

ไดรั้บการฝึกทกัษะภายในกลุ่มหลายๆ  ดา้น เช่น เร่ืองการรับฟัง  การยอมรับความคิดเห็น  ความซ่ือสัตย์ 

ความมีเหตุผลความเพียรพยายาม  การรู้จกัวธีิการส่ือสาร  ทกัษะการเป็นผูน้าํ  ทกัษะการเป็นผูต้าม      

ทกัษะตดัสินใจการแกปั้ญหา  และทกัษะกระบวนการกลุ่ม  การสนบัสนุนและไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั  

กระบวนการกลุ่ม  การทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มถึงแมจ้ะมี ผูเ้รียนต่างความสามารถ  ต่างเพศมาอยูร่่วมกนั

กระบวนการกลุ่มจะเป็นตวัละลายพฤติกรรมหล่อหลอมให้ ผูเ้รียนทุกคนสามารถทาํงานร่วมกนัได้ เป็น

อยา่งดี  และการทาํงานในขั้ นสุดทา้ยตอ้งช่วยกนัตรวจสอบความถูกตอ้งหรือพอใจกบัผลงานคร้ังน้ี

หรือไม ่ถา้มีขอ้ผดิพลาดผูเ้รียนก็บนัทึกไวเ้พื่อนาํไปปรับปรุงแกไ้ขในการทาํงานคร้ังต่อไป ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบั สมิธ (Smith. 1997: Abstract) ไดศึ้กษาผลของวธีิสอนท่ีมีต่อเจตคติต่อวทิยาศาสตร์และผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนการสอนของผูเ้รียนในระดบัเขต 7 ผลการศึกษาพบวา่  ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการสอนแบบบรรยาย

และใหล้งมือปฏิบติั  มีเจตคติต่อวทิยาศาสตร์สูงกวา่วธีิการสอนแบบบรรยายหรือใหล้งมือปฏิบติัดว้ย

ตนเองเพียงแบบใดแบบหน่ึง 

 จากเหตุผลดงักล่าว สนบั สนุนไดว้า่ ผูเ้รียนกลุ่มทดลอง ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ ร่วมมือ

โดยใชเ้ทคนิค TGT มีเจตคติทางวทิยาศาสตร์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 จากการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์และเจตคติทางวทิยาศาสตร์ของผูเ้รียน

กลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการจดัการเรียนการสอนตามหลกัโมเดลซิปปามีค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวทิยาศาสตร์  และเจตคติทางการเรียนวทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  ทั้งน้ี  เพราะ

การจดัการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ตามหลกัโมเดลซิปปา  เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งส่งเสริม

ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการแสวงหาและคามรู้ดว้ยตนเอง  เกิดความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมกบัการ

จดัการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ฝึกการใชท้กัษะกระบวนการทางสติปัญญาและกระบวนการทางสังคม

จากการทาํงานกลุ่มและการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นและส่ิงต่างๆ รอบตวั  ถือเป็นส่ิงจาํเป็นต่อการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียน ดงันั้นการ จดัการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ตามหลกัโมเดลซิปปาจึงน่าเป็นการสอนรูปแบบ

หน่ึงท่ีครูสามารถนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนวทิยาสาสตร์ อยา่งไรก็ตาม ทิศนา แขมมณี (2542: 

97) ไดก้ล่าวถึงขอ้เสนอ แนะเก่ียวกบัรูปแบบการเรียนการสอนตามหลกัซิปปาท่ีมีกระบวนการ หรือ

ขั้นตอนในการสอนท่ีชดัเจน แต่ก็ไม่สามารถใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามหลกัซิปปาในการสอนไดทุ้ก

เร่ืองตลอดเวลาเน่ืองจากขอ้จาํกดัต่างๆ ในการสอนเช่น เวลาท่ีใช ้แหล่งขอ้มลูท่ีคน้ควา้ และอาจจะทาํให้

ผูเ้รียนเกิดความเบ่ือหน่ายไดห้ากใชอ้าํเนินการสอนทุกคร้ัง  ดงันั้นผูส้อนจึงควรปรับปรุงวธีิการ  หรือ

เทคนิคการสอนต่างๆ ท่ีมีความหลากหลาย  เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีความสนใจในเร่ืองท่ีจะเรียนเพิ่ม

ยิง่ข้ึน 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี  ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะซ่ึงอาจเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้

และการศึกษาวจิยั ดงัน้ี 

 1. ขอ้เสนอแนะในการนาํผลวจิยัไปใช ้ 

  1.1 ควรมีการนาํเอารูปแบบการจดัการเรียนการสอนตามหลกัโมเดลซิปปาไปใชป้ระกอบการ

จดัการเรียนการสอนวทิยาสาสตร์ในเร่ืองอ่ืนๆ อีก เพราะจะทาํใหผู้เ้ รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งคงทน  และ

สามารถนาํเอาความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อไปได ้

  1.2 ครูผูส้อนควรแน่ใจวา่ผูเ้รียนมีความเขา้ใจในกระบวนการทาํงานกลุ่มมากนอ้ยเพียงใด  

ถา้หากพบวา่ผูเ้รียนยงัขาดทกัษะในดา้นการทาํงานกลุ่ม  ครูผูส้อนควรจะมี การฝึกการทาํงานกลุ่ มก่อน  

เน่ืองจากกระบวนการกลุ่มมีบทบาทและมีความสาํคญัต่อการจดัการเรียนการสอนตามหลกัโมเดลซิปปา 

  1.3 ครูผูส้อนควรคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลในขณะร่วมทาํกิจกรรมหรือตอบ

คาํถามโดยเฉพาะในขั้นตอนการแสวงหาความรู้  ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาคน้ควา้หา

ขอ้มูลและใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์เพื่อใหไ้ดค้วามรู้ใหม่  โดยครูควรมีการช้ีแนะแนวทาง

ในการหาคาํตอบมากกวา่การบอกคาํตอบนั้นแทน 

  1.4 ครูควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง มีส่วนร่วม

ในกิจกรรมมากท่ีสุดและทัว่ถึงทุกคน โดยให้ผูเ้รียนไดใ้ชท้กัษะกระบวนการต่างๆ ในการศึกษาคน้ควา้

หาความรู้  เพื่อใหส้ามารถคน้ควา้หาความรู้และสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองตลอดจนนาํความรู้ไป

ประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ต่างๆ ได ้อนัจะทาํใหเ้กิดความคงทนในการเรียนรู้ไดดี้ข้ึนอีกดว้ย 

  1.5 ครูควรสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอ นใหมี้ความเป็นกนัเองกบั ผูเ้รียนเพือ่เปิด

โอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมทุกขั้นตอน 

  1.6 ควรส่งเสริมให้ ผูเ้รียนมีความกลา้คิด  กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม โดยคอยกระตุน้

และใหก้ารเสริมแรง  ตลอดจนใหค้าํแนะนาํอยา่งใกลชิ้ดเพือ่กระตุน้ใหผู้เ้รียนแสดงพฤติกรรมออกมา 

  1.7 ควรมีการจดัแหล่งการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนใชศึ้กษาคน้ควา้อยา่งเพียงพอ มีความหลากหลาย

และเหมาะสมดว้ย 

 2. ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 

  2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ตามหลกั

โมเดลซิปปาท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในบทเรียนอ่ืน และระดบัชั้นอ่ืนๆ 

  2.2 ในการศึกษาประสิทธิผลการจดัการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดลและการจดัการเรียนรู้

แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT ควบคู่ไปกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์และเจตคติทางวทิยาศาสตร์ 

ควรเป็นการศึกษาในระยะยาวตลอดปีการศึกษา เพื่อทาํใหท้ราบพฒันาการเรียนของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง

และนาํไปตดัสินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แม่นยาํ เช่ือถือได ้และสามารถนาํไปประยกุตใ์ช้
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กบัทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทาํการประเมินกบัผูเ้รียนทุกคน จะทาํใหท้ราบพัฒนาการของผูเ้รียนและ

ประสิทธิภาพของการจดัการเรียนการสอนของครูและเป็นขอ้มูลสารสนเทศท่ีสาํคญัของผูบ้ริหารในการ

พฒันาประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป 

  2.3 ควรมีการศึกษาผลของการจดัการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ตามหลกัโมเดลซิปปากบั

ตวัแปรอ่ืนๆ เช่น ทกัษะการคิดวเิคราะห์ ทกัษะการแกปั้ญหา ความคงทนของการเรียนรู้ในวชิาวทิยาศาสตร์  

ความคิดสร้างสรรคเ์ชิงวทิยาศาสตร์ การส่ือความหมาย การส่ือสาร ฯลฯ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

-  รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในงานวจัิย 
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     รายนามผู้เช่ียวชาญ 

 

รายนามผูเ้ช่ียวชาญในการแนะนาํ ตรวจสอบแกไ้ขเคร่ืองมือ เพื่อทาํปริญญานิพนธ์ดา้นต่างๆ ดงัน้ี . 

- แผนการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา 

- แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT 

- แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง แรง มวลและกฎการเคล่ือนท่ี 

- แบบประเมินวดัเจตคติทางวทิยาศาสตร์ 

1. อาจารยอุ์เทน  เจียวท่าไม ้ ครูชาํนาญการพิเศษ     

อาจารยส์อนสาระการเรียนรู้ วทิยาศาสตร์   

โรงเรียนบา้นปล่องเหล่ียม 

วฒิุการศึกษา การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.)    

สาขาบริหารการศึกษา   มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 

2.  อาจารยศ์รีวรรณ  ฉตัรสุริยวงศ ์  ครูชาํนาญการพิเศษ     

อาจารยส์อนสาระการเรียนรู้ อาชีพ การงานและเทคโนโลย ี  

โรงเรียนบา้นปล่องเหล่ียม 

วฒิุการศึกษา การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.)    

สาขาหลกัสูตรและการนิเทศ   มหาวทิยาลยัศิลปากร 

3. อาจารยว์นุิรักษ ์ สุขสาํราญ  ครู  

อาจารยส์อนสาระการเรียนรู้ วทิยาศาสตร์   

โรงเรียนบา้นปล่องเหล่ียม 

วฒิุการศึกษา การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.)    

สาขาวชิาการมธัยมศึกษา (การสอนวทิยาศาสตร์) 

จากมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
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ภาคผนวก ข 

- ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาและ 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมอืโดยใช้เทคนิค TGT 

-    ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ 

     เร่ือง แรง  มวลและกฎการเคลือ่นที ่ และแบบประเมินวดัเจตคติทางวทิยาศาสตร์   
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ตาราง  9   ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา     

   เร่ือง แรง  มวลและกฎการเคล่ือนท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1 

2 

3 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

5 1 1 1 1.00 

6 1 1 1 1.00 

7 1 1 1 1.00 

8 1 1 1 1.00 
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ตาราง 10   ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT 

 เร่ือง แรง  มวลและกฎการเคล่ือนท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1 

2 

3 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

5 1 1 1 1.00 

6 1 1 1 1.00 

7 1 1 1 1.00 

8                          1 1 1 1.00 
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ตาราง 11  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ 

 เร่ือง แรง  มวลและกฎการเคล่ือนท่ี 

 

ข้อที่ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ข้อที่ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1 1 1 1 1.00 16 1 0 1 0.67 

2 1 1 1 1.00 17 1 1 1 1.00 

3 1 1 1 1.00 18 1 1 1 1.00 

4 1 1 0 0.67 19 1 1 1 1.00 

5 1 1 1 1.00 20 1 1 0 0.67 

6 1 1 1 1.00 21 1 1 1 1.00 

7 1 1 1 1.00 22 1 1 1 1.00 

8 1 1 1 1.00 23 1 1 1 1.00 

9 1 1 1 1.00 24 1 1 1 1.00 

10 1 1 1 1.00 25 1 1 1 1.00 

11 0 1 1 0.67 26 1 1 1 0.67 

12 1 1 1 1.00 27 1 1 1 1.00 

13 1 1 1 1.00 28 1 1 0 0.67 

14 1 1 1 1.00 29 1 1 0 0.67 

15 1 0 0 0.67 30 0 1 1 0.67 

 

ค่า  IOC  มีค่าตั้งแต่  0.50 – 1.00  สามารถนาํไปใชไ้ด ้
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ตาราง 12   ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบประเมินวดัเจตคติทางวทิยาศาสตร์ 

 เร่ือง แรง  มวลและกฎการเคล่ือนท่ี 

 

ข้อที่ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ข้อที่ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1 1 1 1 1.00 16 1 1 1 1.00 

2 1 1 1 1.00 17 1 1 1 1.00 

3 1 1 1 1.00 18 1 1 1 1.00 

4 1 1 1 1.00 19 1 1 1 1.00 

5 1 1 1 1.00 20 1 1 1 1.00 

6 1 1 1 1.00 21 1 1 1 1.00 

7 1 1 1 1.00 22 1 1 1 1.00 

8 1 1 1 1.00 23 1 1 1 1.00 

9 1 1 1 1.00 24 1 1 1 1.00 

10 1 1 1 1.00 25 1 1 1 1.00 

11 1 1 1 1.00 26 1 1 1 1.00 

12 1 1 1 1.00 27 1 1 1 1.00 

13 1 1 1 1.00 28 1 1 1 1.00 

14 1 1 1 1.00 29 1 1 1 1.00 

15 1 1 1 1.00 30 1 1 0 0.67 

 

ค่า  IOC  มีค่าตั้งแต่  0.50 – 1.00  สามารถนาํไปใชไ้ด ้
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ภาคผนวก ค 

-   ตารางผลการวเิคราะห์ค่า p และ q เพือ่ใช้หาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

   ทางการเรียนวทิยาศาสตร์ เร่ือง  แรง  มวลและกฎการเคลือ่นที ่  

-   ตารางผลการวเิคราะห์ค่า  X  และ X2

- ตารางเกณฑ์การพจิารณา ค่าอาํนาจจําแนก (r) ค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบ 

  เพือ่หาค่าความแปรปรวนรวมของแบบทดสอบ

วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ เร่ือง  แรง  มวลและกฎการเคลือ่นที ่ 

วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ เร่ือง  แรง  มวลและกฎการเคลือ่นที่ 

-   ตารางผลการวเิคราะห์ค่าอาํนาจจําแนก (r) ค่าความยากง่าย  (p)  ข้อสอบรายข้อของ    

                     แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ เร่ือง  แรงมวลและกฎการเคลือ่นที ่ 

-   ตารางผลการวเิคราะห์ค่า  X  และ X2

-   ตารางผลการวเิคราะห์ค่า  𝑺𝑺𝒊𝒊𝟐𝟐  เพือ่หาค่าความเช่ือมั่นของแบบประเมินวดัเจตคติ 

  เพือ่หาค่าความแปรปรวนรวมของแบบประเมินวดั

เจตคติทางการเรียนวทิยาศาสตร์ เร่ือง  แรง  มวลและกฎการเคลือ่นที ่ 

   ทางการเรียนวทิยาศาสตร์ เร่ือง  แรง  มวลและกฎการเคลือ่นที ่  

-   ตารางวเิคราะห์ค่าอาํนาจจําแนกเป็นรายข้อของแบบประเมินวดัเจตคติทางการเรียน

วทิยาศาสตร์ เร่ือง  แรง  มวลและกฎการเคลือ่นที่ โดย ใช้วธีิการของการแจกแจงที (t-tent  

Independent) ทีม่ีค่า มากกว่า 1.75 ขึน้ไป มีค่านัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 แล้วคัดเลอืก 

ไว้จํานวน 30 ข้อ  

-   ตารางตัวอย่าง  การหาค่าอาํนาจจําแนกรายข้อของแบบประเมินวดัเจตคติข้อที ่ 1  

-   ตารางคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ เร่ือง แรง  มวลและกฎการเคลือ่นที ่  

ก่อน เรียนและหลงัเรียนของกลุ่มทดลองทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา   

-   ตารางคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ เร่ือง แรง  มวลและกฎการเคลือ่นที ่  

ก่อนเรียน และหลงัเรียนของกลุ่มควบคุมทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้  

เทคนิค TGT 

-   ตารางคะแนนแบบประเมินวดัเจตคติทางวทิยาศาสตร์  เร่ือง แรง  มวลและกฎการ 

เคลือ่นที ่ ก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุ่มทดลองทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้แบบ           

โมเดลซิปปา 

- คะแนนแบบประเมนิวดัเจตคติทางวทิยาศาสตร์  เร่ือง แรง  มวลและกฎการเคลือ่นที ่ก่อน

เรียนและหลงัเรียนของกลุ่มควบคุมทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมอืโดยใช้เทคนิค TGT 



120 

 
ตาราง  13  ผลการวเิคราะห์ค่า p และ q เพือ่ใชห้าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

 ทางการเรียนวทิยาศาสตร์ เร่ือง  แรง  มวลและกฎการเคล่ือนท่ี  

 

ข้อ 
จาํนวน

ผู้ตอบถูก 
p q pq ข้อ 

จาํนวนผู้ตอบ

ถูก 
p q pq 

1 61 0.61 0.39 0.24 16 57 0.57 0.33 0.24 

2 33 0.33 0.67 0.22 17 74 0.74 0.43 0.19 

3 63 0.63 0.37 0.23 18 50 0.50 0.26 0.25 

4 31 0.31 0.69 0.22 19 69 0.69 0.31 0.22 

5 52 0.52 0.48 0.25 20 43 0.43 0.57 0.24 

6 59 0.59 0.41 0.24 21 76 0.76 0.24 0.18 

7 59 0.59 0.41 0.24 22 46 0.46 0.54 0.25 

8 72 0.72 0.28 0.20 23 57 0.57 0.43 0.24 

9 78 0.78 0.22 0.17 24 52 0.52 0.48 0.25 

10 72 0.72 0.28 0.20 25 52 0.52 0.48 0.25 

11 43 0.43 0.57 0.24 26 54 0.54 0.46 0.25 

12 26 0.26 0.74 0.19 27 59 0.59 0.41 0.24 

13 54 0.54 0.46 0.25 28 63 0.63 0.37 0.23 

14 61 0.61 0.39 0.24 29 48 0.48 0.52 0.25 

15 70 0.70 0.30 0.22 30 57 0.57 0.43 0.24 

                                                                 รวม                                                                                           6.87 
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การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยคาํนวณ 

จากสูตร KR - 20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson) 

 

rtt    =  
𝑛𝑛

𝑛𝑛 − 1
�1 −

∑ pq
st

2 � 

 

    rtt    =
30

  30 − 1
�1 −

6.87
69.96

� 

 

rtt  =  (1.033)(0.901) 

 

ค่าความเช่ือมัน่            =  0.93 

  

เม่ือ rtt      แทน   ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

 st
2        แทน    ความแปรปรวนรวมของแบบทดสอบ 

 P           แทน   สดัส่วนของผูเ้รียนทีต่อบถูก 

             q  แทน   สดัส่วนของผูเ้รียนท่ีตอบผดิ 

 n แทน  จาํนวนขอ้สอบ 
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ตาราง 14  ผลการวเิคราะห์ค่า  X  และ X2

 ทางการเรียนวทิยาศาสตร์ เร่ือง  แรง  มวลและกฎการเคล่ือนท่ี  

  เพื่อหาค่าความแปรปรวนรวมของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

คนที ่ X X คนที ่2 X X คนที ่2 X X คนที ่2 X X2 

1 16 256 26 16 256 51 18 324 76 13 169 

2 17 289 27 10 100 52 31 961 77 18 324 

3 16 256 28 16 256 53 24 576 78 36 1296 

4 14 196 29 15 225 54 11 121 79 35 1225 

5 17 289 30 34 1156 55 24 576 80 24 576 

6 16 256 31 34 1156 56 38 1444 81 34 1156 

7 15 225 32 35 1225 57 30 900 82 27 729 

8 17 289 33 24 576 58 23 529 83 16 256 

9 13 169 34 12 144 59 31 961 84 14 196 

10 16 256 35 15 225 60 34 1156 85 21 441 

11 12 144 36 14 196 61 31 961 86 22 484 

12 16 256 37 13 169 62 28 784 87 13 169 

13 14 196 38 15 225 63 20 400 88 37 1369 

14 14 196 39 35 1225 64 23 529 89 23 529 

15 12 144 40 37 1369 65 24 576 90 17 289 

16 12 144 41 35 1225 66 17 289 91 28 784 

17 14 196 42 38 1444 67 20 400 92 22 484 

18 15 225 43 26 676 68 14 196 93 11 121 

19 15 225 44 14 196 69 38 1444 94 27 729 

20 13 169 45 14 196 70 19 361 95 35 1225 

21 13 169 46 17 289 71 31 961 96 13 169 

22 14 196 47 16 256 72 29 841 97 21 441 

23 23 529 48 12 144 73 15 225 98 32 1024 

24 23 529 49 36 1296 74 16 256 99 28 784 

25 14 196 50 19 361 75 15 225 100 29 841 

                                                                                              รวม                                                     2133    52387 
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การหาค่าความแปรปรวนรวมของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ เร่ือง  แรง  มวล

และกฎการเคล่ือนท่ี  

 

จากสูตร  

 

 𝑠𝑠𝑡𝑡2    =  
𝑁𝑁∑𝑥𝑥2 −  (∑𝑋𝑋)2

𝑁𝑁(𝑁𝑁 − 1)
 

 

                                 =    
100(52387) −  (2133)(2133)

100(100 − 1)
 

 

=    
5238700 −  4549689

9900
 

 

=  69.59 

  

เม่ือ  st
2         แทน    ความแปรปรวนรวมของแบบทดสอบ 

  X        แทน   คะแนนสอบของผูเ้รียนแต่ละคน 

               N  แทน   จาํนวนผูเ้รียนทั้งหมด 
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ตาราง 15  เกณฑก์ารพิจารณา ค่าอาํนาจจาํแนก (r) ค่าความยาก (p) ของแบบทดสอบ 

 วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ เร่ือง  แรง  มวลและกฎการเคล่ือนท่ี  

 

ขอ้ถูก 

     ค่า p ค่า r 

.00 ถึง .09 ยากมาก 

.10 ถึง .19  ยาก 

 

ไม่มีคุณภาพ 

 ค่าติดลบ  ใชไ้ม่ได ้

 .00 ไม่มีอาํนาจจาํแนก 

.01 ถึง  .09 ตํ่า 

.10 ถึง  .19 ค่อนขา้งตํ่า 

ไม่มีคุณภาพ 

.20 ถึง  .39  ค่อนขา้งยาก 

.40 ถึง  .60  ปานกลาง 

.61 ถึง  .80 ค่อนขา้งง่าย 

มีคุณภาพ .20  ถึง  040 ปานกลาง 

.41  ถึง  .60  ค่อนขา้งสูง 

.61  ถึง  1.00  สูง 

มีคุณภาพ 

.81  ถึง.90  ง่าย 

.91  ถึง 1.00  ง่ายมาก 
ไม่มีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

ขอ้ผดิ 

     ค่า p ค่า r 

.00  ถึง  .04  ใชไ้ม่ได ้ ไมมีคุณภาพ 
ค่าติดลบ      ใชไ้ม่ได ้

.00  ถึง  .04  ใชไ้ม่ได ้
ไมมีคุณภาพ 

.05  ถึง  .09  พอใช ้

.10  ถึง  .30  ใชไ้ด ้

.31  ถึง  .50  พอใช ้

มีคุณภาพ 

.05  ถึง  .09  พอใช ้

.10  ถึง  .30  พอใช ้

.31  ถึง  .50  พอใช ้

มีคุณภาพ 

.51  ถึง  1.00  ไชไ้ม่ได ้ ไม่มีคุณภาพ 0.51  ถึง  1.00  ใชไ้ม่ได ้ ไม่มีคุณภาพ 
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ตาราง  16   ผลการวเิคราะห์ค่าอาํนาจจาํแนก (r) ค่าความยากง่าย  (p)  ขอ้สอบรายขอ้ของ    

   แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ เร่ือง  แรงมวลและกฎการเคล่ือนท่ี  
 

ข้อที ่ ตัวเลอืก H L p r 

ผลการพจิารณา 

 แปลผล 

p r 

1 

1  0 4 0.07 0.15 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

2 0  4 0.07 0.15 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

3  0 5 0.09 0.19 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

4 1 7 0.15 0.22 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

5 7 26 0.61 0.70 ค่อนขา้งง่าย มีคุณภาพ สูง 

5 

1 2 16 0.33 ค่อนขา้งยาก 0.52 ค่อนขา้งสูง มีคุณภาพ 

2 3 6 0.17 0.11 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

3 2 6 0.15 0.15 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

4 3 6 0.11 0.11 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

5 3 7 0.15 0.15 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

8 

1 1 6 0.13 0.19 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

2 1 5 0.11 0.15 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

3  0 4 0.07 0.15 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

4 25 9 0.63 0.59 ค่อนขา้งง่าย มีคุณภาพ ค่อนขา้งสูง 

5  0 3 0.05 0.11 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

9 

1 3 7 0.19 0.15 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

2 3 6 0.17 0.11 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

3 2 6 0.15 0.15 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

4 17 0 0.31 0.63 ค่อนขา้งง่าย สูง มีคุณภาพ 

5 2 8 0.19 0.22 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

10 

1 1 6 0.13 0.19 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

2 0  7 0.13 0.26 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

3  0 5 0.09 0.19 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

4 0 7 0.13 0.26 ใชไ้ด ้ ปานกลาง มีคุณภาพ 

5 26 2 0.52 0.89 ปานกลาง สูง มีคุณภาพ 
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ตาราง  16  (ต่อ)     

ข้อที่ ตัวเลอืก H L p r 

ผลการพจิารณา 

 แปลผล 

p r 

12 

1  0 5 0.09 0.19 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

2 1 5 0.11 0.15 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

3 0  4 0.07 0.15 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

4 8 24 0.59 ปานกลาง 0.59 ค่อนขา้งสูง มีคุณภาพ 

5 2 5 0.13 0.11 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

13 

1 1 5 0.11 0.15 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

2 1 5 0.11 0.15 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

3 1 5 0.11 0.15 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

4 8 24 0.59 ปานกลาง 0.59 ค่อนขา้งสูง มีคุณภาพ 

5  0 4 0.07 0.15 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

14 

1  0 3 0.06 0.11 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

2 0  3 0.06 0.11 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

3 1 4 0.09 0.11 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

4 1 3 0.07 0.07 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

5 25 14 0.72 0.41 พอใช ้ ค่อนขา้งสูง มีคุณภาพ 

15 

1  0 3 0.06 0.11 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

2 27 15 0.78 0.44 ค่อนขา้งง่าย ค่อนขา้งสูง มีคุณภาพ 

3 0  3 0.06 0.11 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

4  0 3 0.06 0.11 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

5  0 3 0.06 0.11 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

16 

1 1 3 0.07 0.07 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

2 1 4 0.09 0.11 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

3 25 14 0.72 0.41 ค่อนขา้งง่าย ค่อนขา้งสูง มีคุณภาพ 

4  0 3 0.06 0.11 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

5  0 3 0.06 0.11 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 
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ตาราง 16  (ต่อ)    

ข้อที่ ตัวเลอืก H L p r 

ผลการพจิารณา 

 แปลผล 

p r 

17 

1 0  6 0.11 0.22 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

2 2 25 0.50 ปานกลาง 0.85 สูง มีคุณภาพ 

3 1 7 0.15 0.22 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

4 1 7 0.15 0.22 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

5  0 5 0.09 0.19 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

18 

1 1 7 0.15 0.22 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

2 1 6 0.13 0.19 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

3 2 7 0.17 0.19 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

4 1 6 0.13 0.19 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

5 22 1 0.43 0.78 ปานกลาง สูง มีคุณภาพ 

19 

1 3 7 0.19 0.15 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

2 3 7 0.19 0.15 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

3 4 7 0.20 0.11 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

4 14 0 0.26 0.52 ค่อนขา้งยาก ค่อนขา้งสูง มีคุณภาพ 

5 3 6 0.17 0.11 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

20 

1 25 4 0.54 0.78 ปานกลาง สูง มีคุณภาพ 

2 1 6 0.13 0.19 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

3  0 6 0.11 0.22 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

4  0 6 0.11 0.22 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

5 1 5 0.11 0.15 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

21 

1 27 6 0.61 0.78 ค่อนขา้งง่าย สูง มีคุณภาพ 

2  0 6 0.11 0.22 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

3  0 4 0.07 0.15 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

4  0 5 0.09 0.19 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

5  0 6 0.11 0.22 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 
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ตาราง 16  (ต่อ) 

ข้อที่ ตัวเลอืก H L p r 

ผลการพจิารณา 

 แปลผล 

p r 

22 

1 1 4 0.09 0.11 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

2 1 5 0.11 0.15 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

3  0 3 0.06 0.11 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

4 24 12 0.67 0.44 ค่อนขา้งง่าย ปานกลาง มีคุณภาพ 

5 1 3 0.07 0.07 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

23 

1  0 3 0.06 0.11 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

2 1 6 0.13 0.19 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

3 26 5 0.57 0.78 ปานกลาง พอใช ้ มีคุณภาพ 

4 0  5 0.09 0.19 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

5  0 5 0.09 0.19 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

25 

   0 3 0.06 0.11 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

2  0 3 0.06 0.11 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

3 1 3 0.07 0.07 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

4 25 15 0.74 0.37 ค่อนขา้งง่าย ปานกลาง มีคุณภาพ 

5 1 3 0.07 0.07 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

26 

1 2 5 0.13 0.11 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

2 2 8 0.19 0.22 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

3 1 5 0.11 0.15 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

4 22 5 0.50 0.63 ปานกลาง สูง มีคุณภาพ 

5  0 4 0.07 0.15 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

28 

1 23 14 0.69 0.33 ค่อนขา้งง่าย ปานกลาง มีคุณภาพ 

2 1 3 0.07 0.07 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

3 2 4 0.11 0.07 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

4 1 3 0.07 0.07 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

5  0 3 0.06 0.11 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 
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ตาราง 16  (ต่อ)     

ขอ้ท่ี ตวัเลือก H L p r 

ผลการพิจารณา 

 แปลผล 

p r 

29 

1 20 3 0.43 0.63 ปานกลาง สูง มีคุณภาพ 

2 3 7 0.19 0.15 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

3 3 7 0.19 0.15 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

4 1 5 0.11 0.15 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

5  0 5 0.09 0.19 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

30 

1 1 2 0.06 0.04 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

2 1 3 0.07 0.07 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

3 24 17 0.76 0.26 ค่อนขา้งง่าย ปานกลาง มีคุณภาพ 

4 1 2 0.06 0.04 พอใช ้ ปานกลาง มีคุณภาพ 

5  0 3 0.06 0.11 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

31 

1 1 7 0.15 0.22 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

2 1 5 0.11 0.15 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

3 1 6 0.13 0.19 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

4 1 7 0.15 0.22 ใช่ได ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

5 23 2 0.46 0.78 ปานกลาง สูง มีคุณภาพ 

33 

1  0 6 0.11 0.22 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

2  0 5 0.09 0.19 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

3 1 5 0.11 0.15 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

4 1 5 0.11 0.15 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

5 25 6 0.57 0.70 ปานกลาง สูง มีคุณภาพ 

34 

1 1 5 0.11 0.15 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

2 24 4 0.52 0.74 ปานกลาง สูง มีคุณภาพ 

3 1 6 0.13 0.19 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

4 1 5 0.11 0.15 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

5  0 7 0.13 0.26 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 
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ตาราง  16  (ต่อ)     

ขอ้ท่ี ตวัเลือก H L p r 

ผลการพิจารณา 

 แปลผล 

p r 

35 

1 2 5 0.13 0.15 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

2 2 6 0.15 0.15 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

363 21 7 0.52 0.52 ปานกลาง ค่อนขา้งสูง มีคุณภาพ 

4 1 4 0.09 0.11 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

5 1 5 0.11 0.15 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

36 

1 1 3 0.07 0.07 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

2 3 5 0.15 0.07 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

3 2 5 0.13 0.11 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

4 20 9 0.54 0.41 ปานกลาง ค่อนขา้งสูง มีคุณภาพ 

5 1 5 0.11 0.15 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

37 

1 25 7 0.59 0.67 ปานกลาง สูง มีคุณภาพ 

2 1 5 0.11 0.15 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

3 1 6 0.13 0.19 ใช่ได ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

4  0 5 0.09 0.19 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

5  0 4 0.07 0.15 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

38 

1 25 9 0.63 0.59 ค่อนขา้งง่าย ค่อนขา้งสูง มีคุณภาพ 

2  0 4 0.07 0.15 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

3  0 4 0.07 0.15 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

4 1 4 0.09 0.11 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

5 1 6 0.13 0.19 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

39 

1 2 6 0.15 0.15 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

2 2 6 0.15 0.15 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

3 2 6 0.15 0.15 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

4 21 5 0.48 0.59 ปานกลาง ค่อนขา้งสูง มีคุณภาพ 

5  0 5 0.09 0.19 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 
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ตาราง  16  (ต่อ)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ท่ี ตวัเลือก H L p r 

ผลการพิจารณา 

 แปลผล 

p r 

40 

1 0 3 0.06 0.11 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

2 1 4 0.09 0.11 พอใช ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

3 1 6 0.13 0.19 ใช่ได ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

4 2 6 0.15 0.15 ใชไ้ด ้ พอใช ้ มีคุณภาพ 

5 23 8 0.57 0.56 ปานกลาง ค่อนขา้งสูง มีคุณภาพ 



132 

 
ตาราง 17  ผลการวเิคราะห์ค่า  X  และ X2

 ทางการเรียนวทิยาศาสตร์ เร่ือง  แรง  มวลและกฎการเคล่ือนท่ี  

  เพื่อหาค่าความแปรปรวนรวมของแบบประเมินวดัเจตคติ 

คนที่ X X คนที่ 2 X X คนที่ 2 X X คนที่ 2 X X2 

1 99 9801 26 67 4489 51 99 9801 76 124 15376 

2 99 9801 27 78 6084 52 99 9801 77 99 9801 

3 104 10816 28 97 9409 53 97 9409 78 100 10000 

4 88 7744 29 114 12996 54 103 10609 79 118 13924 

5 95 9025 30 86 7396 55 100 10000 80 119 14161 

6 72 5184 31 119 14161 56 100 10000 81 109 11881 

7 112 12544 32 100 10000 57 122 14884 82 110 12100 

8 104 10816 33 118 13924 58 93 8649 83 98 9604 

9 73 5329 34 91 8281 59 82 6724 84 121 14641 

10 91 8281 35 94 8836 60 101 10201 85 118 13924 

11 84 7056 36 68 4624 61 101 10201 86 116 13456 

12 95 9025 37 91 8281 62 93 8649 87 120 14400 

13 96 9216 38 91 8281 63 101 10201 88 98 9604 

14 93 8649 39 92 8464 64 102 10404 89 115 13225 

15 117 13689 40 91 8281 65 119 14161 90 96 9216 

16 123 15129 41 95 9025 66 97 9409 91 121 14641 

17 97 9409 42 89 7921 67 98 9604 92 100 10000 

18 79 6241 43 68 4624 68 118 13924 93 118 13924 

19 96 9216 44 97 9409 69 112 12544 94 124 15376 

20 126 15876 45 99 9801 70 124 15376 95 123 15129 

21 97 9409 46 66 4356 71 99 9801 96 119 14161 

22 73 5329 47 102 10404 72 96 9216 97 95 9025 

23 129 16641 48 103 10609 73 102 10404 98 100 10000 

24 98 9604 49 95 9025 74 97 9409 99 108 11664 

25 108 11664 50 93 8649 75 97 9409 100 97 9409 

                                                                                              รวม                                               10070   1034256 
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การหาค่าความแปรปรวนรวมของแบบประเมินวดัเจตคติทางการเรียนวทิยาศาสตร์ เร่ือง  แรง  มวล 

และกฎการเคล่ือนท่ี 

 

จากสูตร  

 

 𝑠𝑠𝑡𝑡2    =  
𝑁𝑁∑𝑥𝑥2 −  (∑𝑋𝑋)2

𝑁𝑁(𝑁𝑁 − 1)
 

 

                                 =    
100(1034256) −  (10070)(10070)

100(100 − 1)
 

 

=    
103425600 −  101404900

9900
 

 

=  204.11 

  

เม่ือ  st
2         แทน    ความแปรปรวนรวมของแบบทดสอบ 

  X        แทน   คะแนนสอบของผูเ้รียนแต่ละคน 

               N  แทน   จาํนวนผูเ้รียนทั้งหมด 
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ตาราง 18  ผลการวเิคราะห์ค่า  𝑆𝑆𝑖𝑖2  เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบประเมินวดัเจตคติ 

 ทางการเรียนวทิยาศาสตร์ เร่ือง  แรง  มวลและกฎการเคล่ือนท่ี  

 

 

 

 

 

 

ข้อที่ 𝑆𝑆𝑖𝑖2  ข้อที่ 𝑆𝑆𝑖𝑖2  

1 4.29  16 0.87 

2 0.29 17 0.99 

3 0.32 18 0.39 

4 0.35 19 0.95 

5 0.36 20 0.55 

6 0.27 21 0.12 

7 0.31 22 0.41 

8 0.31 23 0.95 

9 0.37 24 0.33 

10 0.64 25 0.88 

11 0.93 26 0.79 

12 0.51 27 0.87 

13 1.0 28 0.86 

14 0.8 29 0.36 

15 0.76 30 0.77 

                                                    รวม                                                  22.60 
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การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบประเมินวดัเจตคติทางการเรียนวทิยาศาสตร์ เร่ือง  แรง  มวลและกฎการ

เคล่ือนท่ี โดยคาํนวณจาดสูตร การหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - coefficient) ของครอนบคั 

(Cranach)(พวงรัตน์ ทวรัีตน์. 2538: 125–126) 

 

α =
n

n − 1
�1 − �∑ si

2

St
2 �� 

 

α =
30

30 − 1
�1 − � 22.60

204.11
�� 

 

= 1.034 {1 − �0.11} � 
 

= 0.92 

 

 

เม่ือ   α แทน ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 

n  แทน จาํนวนขอ้คาํถามทั้งฉบบั 

si
2  แทน คะแนนความแปรปรวนแต่ละขอ้ 

St
2   แทน คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบบั 
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ตาราง  19  วเิคราะห์ค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ของแบบประเมินวดัเจตคติทางการเรียนวทิยาศาสตร์  

 เร่ือง  แรง  มวลและกฎการเคล่ือนท่ี โดย ใชว้ธีิการของการแจกแจงที (t-test Independent ในรูป  

 Difference Score) ทีมี่ค่า มากกวา่ 1.75 ข้ึนไป มีค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แลว้คดัเลือกไว ้

 จาํนวน 30 ขอ้  

 

ข้อ ค่าอาํนาจจําแนก(t) ข้อ ค่าอาํนาจจําแนก(t) 

1 4.45 16 4.5 

2 3.25 17 5.7 

3 3.28 18 3.57 

4 6.21 19 4.7 

5 3.7 20 6.25 

6 3.96 21 4.75 

7 5.28 22 5.0 

8 5.16 23 5.32 

9 2.4 24 6.0 

10 5.62 25 4.5 

11 2.9 26 5.4 

12 6.52 27 5.7 

13 6.4 28 4.34 

14 5.75 29 3.6 

15 4.7 30 4.8 
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ตาราง  20   ตวัอยา่งการหาค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ของแบบประเมินวดัเจตคติ  ขอ้ท่ี  1 

  

ขอ้ท่ี 1 

 

กลุ่มสูง ( 27  คน ) กลุ่มตํ่า ( 27  คน ) 

ระดบั

คะแนน

(X) 

ความถ่ี

การเลือก 

( f ) 

fX X f X2 

ระดบั

คะแนน

(X) 

2 

ความถ่ี

การเลือก 

( f ) 

fX X f X2 2 

5 5 16 80 25 400 5 5 25 25 125 

4 4 5 20 16 80 4 2 8 16 32 

3 3 5 15 9 45 3 11 33 9 66 

2 2 1 2 4 4 2 7 14 4 28 

1 1 0 0 1 0 1 2 2 1 2 

รวม  27 117 55 529  27 82 55 253 

 

การหาค่า อาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ ท่ี 1  

    tคาํนวน    =
𝑋𝑋𝐻𝐻���� − 𝑋𝑋𝐿𝐿���

�𝑆𝑆�̅�𝐻
2

𝑛𝑛𝐻𝐻
+ 𝑆𝑆�̅�𝐿2
𝑛𝑛𝐿𝐿

 

 

   =
4.33 − 3.04

�0.85
27 + 1.42

27

 

 

=
1.29
0.29

 

   
  tคาํนวน

   = 4.45 

 

เปิดตาราง t ท่ีระดบัในสาํคญั  .05  ท่ี df = 52  t คาํนวณ= 4.88  >  t .ตาราง  = 2.00     จึงยอมรับรับวา่ทั้ง 2 

กลุ่มมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัทางสถิติท่ีระดบั . 05 
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ตาราง 21   คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ เร่ือง แรง  มวลและกฎการเคล่ือนท่ี   

 ก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา   

 

คนที่ Pretest prottest D D คนที่ 2 Pretest prottest D D2 

1 14 24 10 100 21 15 27 12 144 

2 11 24 13 169 22 16 26 10 100 

3 12 25 13 169 23 14 26 12 144 

4 17 25 8 64 24 15 25 10 100 

5 7 20 13 169 25 14 27 13 169 

6 14 29 15 225 26 14 25 11 121 

7 15 26 11 121 27 13 24 11 121 

8 8 23 15 225 28 14 27 13 169 

9 14 23 9 81 29 14 26 12 144 

10 16 26 10 100 30 12 26 14 196 

11 15 27 12 144 31 16 28 12 144 

12 20 26 6 36 32 12 25 13 169 

13 9 26 17 289 33 8 23 15 225 

14 8 24 16 256 34 16 22 6 36 

15 11 29 18 324 35 8 24 16 256 

16 19 27 8 64 36 14 26 12 144 

17 18 24 6 36 37 12 24 12 144 

18 16 27 11 121 38 9 23 14 196 

19 12 24 12 144 39 8 26 18 324 

20 10 27 17 289 40 10 24 14 196 

                                                   รวม                                           520            1010           490       6368 

 

𝑆𝑆1
2  แทน ค่าความแปรปรวนของผลต่างระหวา่งคะแนนการทดสอบหลงัเรียนและก่อนเรียนของ                     

กลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา  
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𝑆𝑆1
2 =  

𝑁𝑁∑𝐷𝐷2 – (∑𝐷𝐷)2

𝑁𝑁(𝑁𝑁 − 1)
 

 

=  
40(6368) − (490)(490)

40(40 − 1)
 

 

=  
14620
1560

 

 

=  9.37 

 

SD1

 

= �
40(7180) − (520)(520)

40(40− 1)
 

 = ความเบ่ียงแบนเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียน 

𝑆𝑆𝐷𝐷1 = �
𝑁𝑁∑𝑋𝑋2 – (∑𝑋𝑋)2

𝑁𝑁(𝑁𝑁 − 1)  

 

= 3.28 

SD2

 

= �
40(256380) − (1010)(1010)

40(40− 1)  

 = ความเบ่ียงแบนเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียน 

𝑆𝑆𝐷𝐷1 = �
𝑁𝑁∑𝑋𝑋2 – (∑𝑋𝑋)2

𝑁𝑁(𝑁𝑁 − 1)  

 

= 1.86 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์หลงัเรียนและก่อนเรียน ของกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บ

การจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา ใชค้่าทางสถิติ  t - test for Dependent Sample(ชูศรี วงศรั์ตนะ. 2553: 

178–179) 

 

                                      t = D�

SD�
           𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑛𝑛1 − 1      

 

t =
12.25
3.06

 

 

t = 4.00 

 

                  ซ่ึง          D�   แทน ค่าเฉล่ียของคะแนนผลต่างท่ีเขา้คู่กนั 

                                                      D�    =      
∑𝑫𝑫
𝑵𝑵

 

                                                            =      
𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒
𝟒𝟒𝟒𝟒

 

                                                            =     𝟏𝟏𝟐𝟐.𝟐𝟐𝟐𝟐 

 

     

       และ    SD�      แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนผลต่างท่ีเขา้คู่กนั 

                               SD�      =�𝟒𝟒𝟒𝟒(𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔)−(𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒)(𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒)
𝟒𝟒𝟒𝟒(𝟒𝟒𝟒𝟒−𝟏𝟏)

  

                                          =�𝟏𝟏𝟒𝟒𝟔𝟔𝟐𝟐𝟒𝟒
𝟏𝟏𝟐𝟐𝟔𝟔𝟒𝟒

  

                                          =𝟔𝟔.𝟒𝟒𝟔𝟔 
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ตาราง 22   คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ เร่ือง แรง  มวลและกฎการเคล่ือนท่ี  ก่อนเรียน          

 และหลงัเรียนของกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT 

 

คนที่ Pretest protest D D คนที่ 2 Pretest protest D D2 

1 17 23 6 36 21 19 24 5 25 

2 12 24 12 144 22 9 24 15 225 

3 17 22 5 25 23 22 26 4 16 

4 13 18 5 25 24 7 16 9 81 

5 15 17 2 4 25 12 24 12 144 

6 18 25 7 49 26 8 19 11 121 

7 14 16 2 4 27 18 21 3 9 

8 19 23 4 16 28 14 19 5 25 

9 16 19 3 9 29 12 20 8 64 

10 17 22 5 25 30 5 19 14 196 

11 16 24 8 64 31 13 19 6 36 

12 11 19 8 64 32 17 25 8 64 

13 21 24 3 9 33 14 21 7 49 

14 13 19 6 36 34 14 22 8 64 

15 22 26 4 16 35 5 20 15 225 

16 19 22 3 9 36 8 19 11 121 

17 16 21 5 25 37 4 16 12 144 

18 22 25 3 9 38 12 19 7 49 

19 16 19 3 9 39 12 23 11 121 

20 14 19 5 25 40 11 19 8 64 

                                                                                  รวม           520           1010           278          2446 

 

𝑆𝑆2
2  แทน ค่าความแปรปรวนของผลต่างระหวา่งคะแนนการทดสอบหลงัเรียนและก่อนเรียนของ                     

กลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ ร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT 
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𝑆𝑆2
2 =  

𝑁𝑁∑𝑋𝑋𝐷𝐷2 – (∑𝐷𝐷)2

𝑁𝑁(𝑁𝑁 − 1)
 

 

=  
40(2446) − (278)(278)

40(40 − 1)
 

 

=  
20556
1560

 

 

=  13.17 

SD1

 

= �
40(8802) − (564)(564)

40(40− 1)
 

 = ความเบ่ียงแบนเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียน 

𝑆𝑆𝐷𝐷1 = �
𝑁𝑁∑𝑋𝑋2 – (∑𝑋𝑋)2

𝑁𝑁(𝑁𝑁 − 1)  

 

= 3.28 

SD2

 

= �
40(18042)− (842)(842)

40(40− 1)  

 = ความเบ่ียงแบนเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียน 

𝑆𝑆𝐷𝐷1 = �
𝑁𝑁∑𝑋𝑋2 – (∑𝑋𝑋)2

𝑁𝑁(𝑁𝑁 − 1)  

 

= 2.85 

 

𝑆𝑆𝐷𝐷1  แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนของ  ท่ีไดรั้บการจดัการ

เรียนรู้แบบ ร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT 
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=  �
𝑁𝑁∑𝑋𝑋2 – (∑𝑋𝑋)2

𝑁𝑁(𝑁𝑁 − 1)  

 

=  �
40(7180) − (520)(520)

40(40− 1)  

 

= �16800
1560  

= 3.28 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์หลงัเรียนและก่อนเรียนของกลุ่มควบคุมที่ไดรั้บ

การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT ใชค้่าทางสถิติ  t - test for Dependent Sample(ชูศรี 

วงศรั์ตนะ. 2553: 178–179) 

 

                                           t = D�

SD�
            𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑛𝑛1 − 1      

 

t = 6.95
3.63

  

 

t = 1.91       
 

                  ซ่ึง          D�   แทน ค่าเฉล่ียของคะแนนผลต่างท่ีเขา้คู่กนั 

                                                           D�    =      
∑𝑫𝑫
𝑵𝑵

 

                                                =      
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟔𝟔
𝟒𝟒𝟒𝟒

 

                                               =     𝟔𝟔.𝟒𝟒𝟐𝟐 
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       และ    SD�      แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนผลต่างท่ีเขา้คู่กนั 

 

                               SD�      =�𝟒𝟒𝟒𝟒(𝟐𝟐𝟒𝟒𝟒𝟒𝟔𝟔)−(𝟐𝟐𝟐𝟐𝟔𝟔)(𝟐𝟐𝟐𝟐𝟔𝟔)
𝟒𝟒𝟒𝟒(𝟒𝟒𝟒𝟒−𝟏𝟏)

  

                                          =�𝟐𝟐𝟒𝟒𝟐𝟐𝟐𝟐𝟔𝟔
𝟏𝟏𝟐𝟐𝟔𝟔𝟒𝟒

  

                                          = 𝟔𝟔.𝟔𝟔𝟔𝟔 

 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์และเจตคติทางวทิยาศาสตร์ท่ี

ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาและการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT 

”โดยใชค้่าทางสถิติ  สถิติ  t - test for Independent Sample      ในรูป Difference  Score        

               t  =   𝑀𝑀𝐷𝐷1−𝑀𝑀𝐷𝐷2
𝑆𝑆𝑀𝑀𝐷𝐷 1−𝑆𝑆𝑀𝑀𝐷𝐷 2

   𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑛𝑛1 + 𝑛𝑛2 − 2      

          ซ่ึง        𝑆𝑆𝑀𝑀𝐷𝐷1−𝑀𝑀𝐷𝐷2
 =  �𝑆𝑆𝐷𝐷

2

𝑛𝑛1
+ 𝑆𝑆𝐷𝐷

2

𝑛𝑛2
  

   

      และ      𝑆𝑆𝐷𝐷2  =   ∑(𝐷𝐷1 − M𝐷𝐷1)2  +    ∑(𝐷𝐷2 − 𝑀𝑀𝐷𝐷2)2

𝑛𝑛1+ 𝑛𝑛2−2
 

                           =   365.5+513.9
40+ 40−2

 

                =   879.4
78

 

  =   11.27 

   S𝑀𝑀𝐷𝐷1−𝑀𝑀𝐷𝐷2 =  �11.27
40

+ 11.27
40

 

   S𝑀𝑀𝐷𝐷1−𝑀𝑀𝐷𝐷2 = 0.75 
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      𝑡𝑡 = 𝑀𝑀𝐷𝐷1−𝑀𝑀𝐷𝐷2
S𝑀𝑀𝐷𝐷 1−𝑀𝑀𝐷𝐷 2

;  df = 𝑛𝑛1 + 𝑛𝑛2 −  2 

                                       𝑡𝑡 = 12.25−6.95
0.75

 

                               𝑡𝑡 = 5.3
0.75

 

     𝑡𝑡 = 7.06 
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ตาราง 23   คะแนนแบบประเมินวดัเจตคติทางวทิยาศาสตร์  เร่ือง แรง  มวลและกฎการเคล่ือนท่ี   

 ก่อนเรียน และหลงัเรียนของกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา  

 

คนที่ Pretest prottest D D คนที่ 2 Pretest prottest D D2 

1 105 148 43 1849 21 95 138 43 1849 

2 107 136 29 841 22 99 138 39 1521 

3 104 139 35 1225 23 101 138 37 1369 

4 101 131 30 900 24 98 137 39 1521 

5 101 128 27 729 25 101 149 48 2304 

6 107 134 27 729 26 106 141 35 1225 

7 107 136 29 841 27 104 129 25 625 

8 101 132 31 961 28 110 149 39 1521 

9 99 134 35 1225 29 101 135 34 1156 

10 101 129 28 784 30 105 139 34 1156 

11 101 136 35 1225 31 97 132 35 1225 

12 109 142 33 1089 32 100 135 35 1225 

13 103 140 37 1369 33 107 138 31 961 

14 106 139 33 1089 34 98 143 45 2025 

15 101 139 38 1444 35 101 134 33 1089 

16 104 143 39 1521 36 98 142 44 1936 

17 100 148 48 2304 37 102 143 41 1681 

18 101 139 38 1444 38 100 133 33 1089 

19 101 140 39 1521 39 100 144 44 1936 

20 103 134 31 961 40 100 137 37 1369 

                                                                                     รวม           4085            5521         1436       52834                  

 

𝑆𝑆1
2  แทน ค่าความแปรปรวนของผลต่างระหวา่งคะแนนแบบประเมินวดัเจตคติทางวทิยาศาสตร์  

หลงัเรียนและก่อนเรียนของ    กลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา  

 

𝑆𝑆1
2 =  

𝑁𝑁∑𝐷𝐷2 – (∑𝐷𝐷)2

𝑁𝑁(𝑁𝑁 − 1)
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=  
40(52834) − (1436)(1436)

40(40 − 1)
 

 

=  
51264
1560

 

 

=  32.86 

SD1

 

= �
40(417629) − (4085)(4085)

40(40− 1)
 

 = ความเบ่ียงแบนเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียน 

𝑆𝑆𝐷𝐷1 = �
𝑁𝑁∑𝑋𝑋2 – (∑𝑋𝑋)2

𝑁𝑁(𝑁𝑁 − 1)  

 

= 3.39 

SD2

 

= �
40(763147) − (5521)(5521)

40(40− 1)  

 = ความเบ่ียงแบนเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียน 

𝑆𝑆𝐷𝐷1 = �
𝑁𝑁∑𝑋𝑋2 – (∑𝑋𝑋)2

𝑁𝑁(𝑁𝑁 − 1)  

 

= 5.33 

 

การเปรียบเทียบเจตคติทางวทิยาศาสตร์หลงัเรียนและก่อนเรียน ของกลุ่มทดลองท่ี

ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา ใชค้่าทางสถิติ  t - test for Dependent Sample 

                                           t = D�

SD�
            𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑛𝑛1 − 1      
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t = 35.9
5.73

  

 

t = 6.26       
 

                  ซ่ึง          D�   แทน ค่าเฉล่ียของคะแนนผลต่างท่ีเขา้คู่กนั 

                                                          D�    =      
∑𝑫𝑫
𝑵𝑵

 

                                                =      
𝟏𝟏𝟒𝟒𝟔𝟔𝟔𝟔
𝟒𝟒𝟒𝟒

 

                                               =     𝟔𝟔𝟐𝟐.𝟒𝟒 

     

       และ    SD�      แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนผลต่างท่ีเขา้คู่กนั 

 

                               SD�      =�𝟒𝟒𝟒𝟒(𝟐𝟐𝟐𝟐𝟔𝟔𝟔𝟔𝟒𝟒)−(𝟏𝟏𝟒𝟒𝟔𝟔𝟔𝟔)(𝟏𝟏𝟒𝟒𝟔𝟔𝟔𝟔)
𝟒𝟒𝟒𝟒(𝟒𝟒𝟒𝟒−𝟏𝟏)

  

                                          =�𝟐𝟐𝟏𝟏𝟐𝟐𝟔𝟔𝟒𝟒
𝟏𝟏𝟐𝟐𝟔𝟔𝟒𝟒

  

                                          = 𝟐𝟐.𝟐𝟐𝟔𝟔 
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ตาราง  24  คะแนนแบบประเมินวดัเจตคติทางวทิยาศาสตร์  เร่ือง แรง  มวลและกฎการเคล่ือนท่ี  

 ก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT 

 

คนที่ Pretest prottest D D คนที่ 2 Pretest prottest D D2 

1 107 132 25 625 21 98 127 29 841 

2 109 112 3 9 22 112 129 17 289 

3 105 122 17 289 23 107 126 19 361 

4 102 130 28 784 24 99 130 31 961 

5 104 128 24 576 25 104 129 25 625 

6 108 121 13 169 26 108 132 24 576 

7 108 120 12 144 27 110 128 18 324 

8 110 128 18 324 28 111 132 21 441 

9 99 130 31 961 29 102 132 30 900 

10 105 129 24 576 30 106 136 30 900 

11 106 132 26 676 31 99 126 27 729 

12 109 131 22 484 32 106 129 23 529 

13 111 134 23 529 33 107 136 29 841 

14 109 131 22 484 34 98 125 27 729 

15 107 136 29 841 35 102 128 26 676 

16 106 140 34 1156 36 96 136 40 1600 

17 104 140 36 1296 37 104 125 21 441 

18 106 134 28 784 38 101 130 29 841 

19 100 136 36 1296 39 104 125 21 441 

20 104 135 31 961 40 106 131 25 625 

                                                                                    รวม               4119          5193           994        26634                  

 

𝑆𝑆1
2  แทน ค่าความแปรปรวนของผลต่างระหวา่งคะแนนแบบประเมินวดัเจตคติทางวทิยาศาสตร์  

หลงัเรียนและก่อนเรียนของ    กลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา  
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𝑆𝑆1
2 =  

𝑁𝑁∑𝐷𝐷2 – (∑𝐷𝐷)2

𝑁𝑁(𝑁𝑁 − 1)
 

 

=  
40(26634) − (994)(994)

40(40 − 1)
 

 

=  
77324
1560

 

 

=  49.56 

 

 

SD1

 

= �
40(441419) − (4199)(4199)

40(40− 1)
 

 = ความเบ่ียงแบนเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียน 

𝑆𝑆𝐷𝐷1 = �
𝑁𝑁∑𝑋𝑋2 – (∑𝑋𝑋)2

𝑁𝑁(𝑁𝑁 − 1)  

 

= 4.01 

SD2

 

= �
40(675345) − (5193)(5193)

40(40− 1)  

 = ความเบ่ียงแบนเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียน 

𝑆𝑆𝐷𝐷1 = �
𝑁𝑁∑𝑋𝑋2 – (∑𝑋𝑋)2

𝑁𝑁(𝑁𝑁 − 1)  

 

= 5.46 
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การเปรียบเทียบเจตคติทางวทิยาศาสตร์หลงัเรียนและก่อนเรียน ของกลุ่มควบคุมท่ี

ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGTใชค้่าทางสถิติ  t - test for Dependent 

Sample 

                                           t = D�

SD�
            𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑛𝑛1 − 1      

 

t = 24.85
7.04

  

 

t = 3.52 

 

                  ซ่ึง          D�   แทน ค่าเฉล่ียของคะแนนผลต่างท่ีเขา้คู่กนั 

                                                     D�    =      
∑𝑫𝑫
𝑵𝑵

 

                                                =      
𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒
𝟒𝟒𝟒𝟒

 

                                               =     𝟐𝟐𝟒𝟒.𝟔𝟔𝟐𝟐 

 

     

       และ    SD�      แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนผลต่างท่ีเขา้คู่กนั 

 

                               SD�      =�𝟒𝟒𝟒𝟒(𝟐𝟐𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟒𝟒)−(𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒)(𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒)
𝟒𝟒𝟒𝟒(𝟒𝟒𝟒𝟒−𝟏𝟏)

  

                                          =�𝟐𝟐𝟐𝟐𝟔𝟔𝟐𝟐𝟒𝟒
𝟏𝟏𝟐𝟐𝟔𝟔𝟒𝟒

  

                                          = 𝟐𝟐.𝟒𝟒𝟒𝟒 
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การเปรียบเทียบเจตคติทางวทิยาศาสตร์ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปากบัการจดัการเรียนรู้

แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค TGT ”โดยใชค้่าทางสถิติ  สถิติ  t - test for Independent ในรูป 

Difference Score 

               t  =   𝑀𝑀𝐷𝐷1−𝑀𝑀𝐷𝐷2
𝑆𝑆𝑀𝑀𝐷𝐷 1−𝑆𝑆𝑀𝑀𝐷𝐷 2

   𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑛𝑛1 + 𝑛𝑛2 − 2      

           

    ซ่ึง        𝑆𝑆𝑀𝑀𝐷𝐷1−𝑀𝑀𝐷𝐷2
 =  �𝑆𝑆𝐷𝐷

2

𝑛𝑛1
+ 𝑆𝑆𝐷𝐷

2

𝑛𝑛2
  

   

      และ      𝑆𝑆𝐷𝐷2  =   ∑(𝐷𝐷1 − M𝐷𝐷1)2  +    ∑(𝐷𝐷2 − 𝑀𝑀𝐷𝐷2)2

𝑛𝑛1+ 𝑛𝑛2−2
 

                           =   1281 .6+1933.1
40+ 40−2

 

                =   32147
78

 

  =   41.21 

   S𝑀𝑀𝐷𝐷1−𝑀𝑀𝐷𝐷2 =  �41.21
40

+ 41.21
40

 

                          = 1.43 

𝑀𝑀𝐷𝐷1 −𝑀𝑀𝐷𝐷2 = 35.9 − 24.85 

= 11.05 

 

      𝑡𝑡 = 11.05
1.43

;  df = 𝑛𝑛1 + 𝑛𝑛2 −  2 

                                       = 7.72 
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ภาคผนวก  ง 

-   ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา 

-   ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมอืโดยใช้เทคนิค  TGT 

-   แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ 

-   แบบประเมินวดัเจตคติทางวทิยาศาสตร์ 
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                 ว 4.2 : เขา้ใจลกัษณะและการเคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ ของวตัถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

 

 

 

                 ว 4.2.1   สาํรวจตรวจสอบ และอธิบายแรงเสียดทานท่ีเกิดจากสถานการณ์ต่าง ๆ ในเชิง

คุณภาพและเสนอแนะวธีิการเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานเพื่อใชป้ระโยชน์อยา่งเหมาะสม  

 

 

   

ผูเ้รียนสามารถอธิบายความหมายของแรงพร้อมทั้งหาปริมาณ เวกเตอร์ ปริมาณสเกลาร์  และ

การหาแรงลพัธ์ได ้

 

 

1. จาํแนกแรงชนิดต่างๆ ได ้

2. อธิบายลกัษณะของแรงชนิดต่างๆ ได ้

3. บอกสมบติับางประการของแม่เหล็กได้ 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา 

หน่วยการเรียนรู้ที ่ 3  เร่ืองแรงและการเคลือ่นที่ 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1  เร่ือง ชนิดของแรง  เวลา  3  ช่ัวโมง 

วชิา   วทิยาศาสตร์        ช่วงช้ันที ่  3    ช้ันมัธยมศึกษาที ่  3 

         
มาตรฐานการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน 

 

 

 

 

 

 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงัรายปี 

 

 

 

 

 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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แรงพื้นฐานในธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 4 ชนิด มี  แรงดึงดูดระหวา่งมวล เป็นแรงดึงดูดระหวา่ง

มวลสองกอ้นท่ีวางใกลก้นั  แรงแม่เหลก็ เป็นแรงท่ีเกิดข้ึนระหวา่งขั้วแม่ เหลก็ โดยขั้วเหมือนกนัออก

แรง ผลกักนั ขั้วต่างกนัออก  แรงดูดกนัแรงไฟฟ้า เป็นแรงระหวา่งประจุไฟฟ้า โดยประจุเหมือนกนัจะ

ออกแรงผลกักนั ประจุต่างกนัออกแรงดูดกนัแรงนิวเคลียร์ เป็นแรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาคภายใน

นิวเคลียสของอะตอมแรงทุกชนิดลว้นมีความเช่ือมโยงและเก่ียวขอ้งกนั 

 

 

 1. แท่งแม่เหล็ก   2    แท่ง 

 2. ไมบ้รรทดัพลาสติก 

 3.  กระดาษ A4 

4. แบบทดสอบเร่ืองชนิดของแรงท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ  

5. ใบความรู้ท่ี 1 เร่ือง ชนิดของแรงท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ  

 

 

     

 กระบวนการเรียนรู้รูปแบบการพฒันาการเรียนรู้โมเดลซิปปา  

        

 

 

ช่ังโมงที ่1 

      1. ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน 

 1.1 แบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่มกลุ่มละ 4 – 5 คน สมาชิกแต่ละกลุ่มแบ่งหนา้ท่ีกนัภายในกลุ่ม โดยใน

การเรียนแต่ละชัว่โมงจะมีการเปล่ียนแปลงหนา้ท่ีภายในกลุ่มทุกกลุ่ม   ใชเ้วลาประมาณ 5  นาที 

1.2 ครูนาํเขา้สู่บทเรียนโดยใชค้าํถามกระตุน้ให้ผูเ้รียนตอบคาํถามเก่ียวกบัเร่ืองชนิดของแรง 

โดยใชส้ถานการณ์และคาํถาม ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี ใชเ้วลาประมาณ 10  นาที  

  สาระสําคัญ      

 

 

 

 

 

 
ส่ือ/อุปกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

การจัดการเรียนรู้ 
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สถานการณ์ที ่1 ปล่อยวตัถุจากท่ีสูงลงสู่พื้น 

คําถาม เพราะเหตุใดเม่ือปล่อยวตัถุจากท่ีสูง วตัถุจะตกลงสู่พื้นเสมอ  

สถานการณ์ที ่2 นาํแท่งแม่เหลก็ 2 แท่ง วางใกลก้นั โดยหนัหวัขั้วต่างกนัเขา้หากนั เพือ่ให้

ผูเ้รียนสังเกตผลของแรงแม่เหล็กไดช้ดัเจน 

คําถาม เพราะเหตุใดแท่งแม่เหล็กทั้งสองจึงเคล่ือนท่ีเขา้หากนั 

สถานการณ์ที ่3 ใหผู้เ้รียนใชไ้มบ้รรทดัพลาสติกถูผม แลว้นาํมาวางใกล้ๆ  กบัเศษ 

กระดาษท่ีฉีกเป็นช้ินเล็กๆ  

คําถาม เพราะเหตุใดเม่ือนาํไมบ้รรทดัพลาสติกท่ีถูผมแลว้มาวางใกล้ๆ  กบัเศษกระดาษแลว้ 

เศษกระดาษจะถูกดูดติดกบัไมบ้รรทดั 

2.  ข้ันแสวงหาความรู้ใหม่ 

2.1  ใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มจบัสลากเพื่อแบ่งกลุ่มใหม่ศึกษาเน้ือหาและร่วมกนัคิดอภิปรายใน

ประเด็นคาํถามในใบความรู้ท่ี 1 เร่ือง ชนิดของแรงท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ ท่ีครูแจกให ้ ใชเ้วลาประมาณ 5  นาที  

3.  ข้ันศึกษาทาํความเข้าใจข้อมูลและเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม 

3.1 ผูเ้รียนในกลุ่มใหม่ศึกษาความรู้จากใบความรู้เร่ือง ชนิดของแรงท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ  ใชเ้วลา

ประมาณ 15  นาที 

3.2 ผูเ้รียนในกลุ่มใหม่ร่วมกนัสรุปความรู้จากการศึกษาใบความรู้เร่ือง ชนิดของแรงท่ีมีอยูใ่น

ธรรมชาติ และปรึกษาหารือร่วมกนัเพื่อความเขา้ใจและช่วยกนัตอบคาํถามในชุดกิจกรรมท่ี 3.3 เร่ือง 

ชนิดของแรง ในหนงัสือเรียนวทิยาศาสตร์( พว. )  ตามขอ้คาํถามท่ีตรงกบัใบงานของแต่ละกลุ่ม  ใชเ้วลา

ประมาณ 10  นาที 

4.  ข้ันแลกเปลีย่นความรู้ความเข้าใจกบักลุ่ม 

4.1   ผูเ้รียนในกลุ่มใหม่กลบัไปท่ีกลุ่มเดิม และผูเ้รียนแต่ละคนนาํเสนอขอ้มูลและความรู้ท่ี

ไดรั้บจากใบความรู้ เร่ือง ชนิดของแรงท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ ของตวัเองท่ีไดศึ้กษามาใหก้บัเพื่อนในกลุ่ม

เดิมใชเ้วลาประมาณ 10  นาที 

4.2   ผูเ้รียนในกลุ่มเดิมแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั ใชเ้วลาประมาณ 10  นาที 

4.3  ครูใหผู้เ้รียนนาํเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเรียนเร่ือง ชนิดของแรงท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ ในรูปแบบ

ของ  Power point  และรายงานรูปแบบ Microsoft word โดยการนาํเสนอตอ้งมี แผ่นพบั และจดหมายข่าว 

ท่ีทาํจากโปรแกรม microsolf  plublisher  แจกประกอบดว้ย ( ใหผู้เ้รียนนาํเสนอในชัว่โมงท่ี 3 ) 
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4.4  ครูแนะนาํให้ผูเ้รียนเขา้ Internet โดยใหผู้เ้รียนเขา้ไปสมคัรเป็นสมาชิกของ website 

www.learners.in.th เม่ือผูเ้รียนสมคัรไดแ้ลว้ ใหเ้ขา้ไปคน้หาท่ี  www.google.co.th จากนั้นพิมพข์อ้ความ 

ชนิดของแรงท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ  แลว้เลือก คน้หา  

ช่ัวโมงที ่2 

5.  ข้ันสรุปและจัดระเบียบความรู้ 

5.1   ผูเ้รียนในกลุ่มเดิมร่วมกนัสรุปและจดัระเบียบความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษามาใชเ้วลาประมาณ 

5 นาที 

5.2   ผูเ้รียนในกลุ่มเดิมนาํความรู้ขอ้สรุปมาสรุปผลการทดลองในชุดกิจกรรมท่ี 3.3 เร่ือง ชนิด

ของแรงท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ  ในหนงัสือเรียนวทิยาศาสตร์( พว. )  ใชเ้วลาประมาณ 5  นาที 

6.  ข้ันแสดงผลงาน 

6.1   ตวัแทนกลุ่มนาํเสนอผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง ใชเ้วลาประมาณ 15  นาที 

6.2   ครูเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนกลุ่มอ่ืนไดซ้กัถามจนเกิดความเขา้ใจใชเ้วลาประมาณ 10  นาที 

6.3   ครูสรุปเน้ือหา ผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง  ให้ผูเ้รียนฟังเพื่อความเขา้ใจมาก

ยิง่ข้ึนกวา่เดิมใชเ้วลาประมาณ  10  นาที 

 7.  ข้ันการประยุกต์ใช้ความรู้ 

7.1   นาํแบบทดสอบ เร่ือง แรงและชนิดของแรง จาํนวน 10 ขอ้ และใหผู้เ้รียนทาํเป็นรายบุคคล 

แลว้ทาํการแลกกนัตรวจใชเ้วลาประมาณ  25 นาที 

ช่ัวโมงที ่3 

1. ครูทกัทายผูเ้รียนและทบทวนเน้ือหา เก่ียวกบัเร่ือง ชนิดของแรงท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ ท่ี  

ไดส้อนไปแลว้ในชัว่โมงท่ี 1 และชัว่โมงท่ี 2 ใชเ้วลาประมาณ  5 นาที 

2. ใหต้วัแทนของแต่ละกลุ่ม ออกมานาํเสนอ ผลงานหนา้ชั้นเรียน ใชเ้วลาประมาณ  35 นาที 

3. เปิดโอกาสใหเ้พื่อนซกัถามขอ้สงสัยใชเ้วลาประมาณ  10 นาที 

4. ครูสรุปเน้ือหาและประโยชน์ท่ีไดจ้ากการเรียนเร่ือง ชนิดของแรงท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ  

ใชเ้วลาประมาณ  10 นาที 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87   

http://www.google.co.th/search?hl=th&q=%E0%B8%8A   

http://eduzone.thaihealth.net/article31%E0% 

  http://banthatschool.com/publisher2003/savefiles.htm 

  http://office.microsoft.com/th-th/help/HA102241041054.aspx 

 

เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

  1. แบบประเมินเสนอผลการทดลองหนา้ชั้นเรียน 

2. แบบทดสอบเร่ืองชนิดของแรงท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ  

3. ใบความรู้ท่ี 1 เร่ือง ชนิดของแรงท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ  

   

เกณฑ์การวดัและประเมินผล 

1. ประเมินการเสนอผลการทดลองหนา้ชั้นเรียน 

    2.  ตรวจคะแนนจากการทดสอบเร่ือง ชนิดของแรงท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87�
http://www.google.co.th/search?hl=th&q=%E0%B8%8A�
http://eduzone.thaihealth.net/article31%E0%25�
http://banthatschool.com/publisher2003/savefiles.htm�
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แบบประเมินการเสนอผลการทดลองหน้าช้ันเรียน  

ช่ือ – สกุล  ผูน้าํเสนอ 

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

  3……………………………………. 4………………………………………… 

คําช้ีแจง  : ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย      ลงในช่องใหต้รงกบัระดบัคะแนนการนาํเสนอ โดยประเมินจาก

เกณฑต่์อไปน้ี  ระดับคะแนน 3   หมายถึง  ดีเยี่ยม        2  หมายถึง  ดี       1 หมายถึง  ตอ้งปรับปรุง 

เกณฑก์ารประเมิน  (Criteria) คะแนน ขอ้เสนอแนะ 

1.  เน้ือหาสาระ 3 2 1    

       •  ความชดัเจน 

       •  ความถูกตอ้ง 

       •  การสรุปเน้ือหา 

2.  การนาํเสนอ  (Presentation) 3 2 1    

       •  การเปิดประเด็น 

       •  ความน่าสนใจ 

       •  ความคล่องแคล่ว 

       •  ลาํดบัขั้นตอน 

       •  การใชภ้าษา 

       •  ลีลา  และนํ้าสียง 

3.  เอกสาร/ส่ือประกอบ  (Handout/AV) 3 2 1    

       •  การจดัองคป์ระกอบ 

       •  ความน่าสนใจ 

       •  การใชส่ื้อประกอบการนาํเสนอ 

4.  ทกัษะการอภิปราย(DiscussionSkills) 3 2 1    

       •  ความสามารถในการฟัง 

       •  การตอบคาํถามและการแกปั้ญหา 

       •  การเชิญชวนให้สมาชิกไดมี้ส่วนร่วม 

       •  การจดัการภายในกลุ่มรายบุคคล 

       •  การให้ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นส่วนตวั 

คะแนนรวม  คะแนน 
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สรุปผล 

ช่วงคะแนน  ระดบัคะแนน      ความหมาย 

  39 – 51            3         ดีเยี่ยม 

     28 – 38            2        ดี      ( ผา่นเกณฑก์ารประเมิน )  

    17 – 27            1         ตอ้งปรับปรุง 

 

การประเมินผลโดยรวม 

� ผา่น  � ไม่ผา่น 

 

ระดับคุณภาพ 

 ดีเยี่ยม   �            ดี   �          ตอ้งปรับปรุง  �  

 

 

 

ลงช่ือ ……………………..………….........ผูป้ระเมิน 

 (……………………………..…… ) 

 ………… /…….…. /............. 
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บันทกึผลหลงัการสอน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

        ลงช่ือ   

           ตาํแหน่ง ครูผูส้อน 

ความคิดเห็นขอ้เสนอแนะ ของผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

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

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

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

                                                                                              ลงช่ือ   

                            ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นปล่องเหล่ียม 
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แบบทดสอบ เร่ืองชนิดของแรงทีม่ีอยู่ในธรรมชาติ 

หน่วยการเรียนรู้ที ่3 เร่ือง ชนิดของแรง วชิา วทิยาศาสตร์  ช่วงช้ันที ่ 3   

ช้ันมัธยมศึกษาที ่ 3    จํานวน  10  ข้อ  เวลา  15  นาท ี   10  คะแนน 

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

คําช้ีแจง  ผู้เรียนเลอืกคําตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงคําตอบเดียวกากบาทลงในกระดาษคําตอบ 

1. ขอ้ใดเป็นความหมายของแรง 

ก. การเปล่ียนแปลงความเร็ว     ข. เป็นส่ิงท่ีทาํใหว้ตัถุมีความเร็ว 

ค. เป็นพลงังานท่ีทาํใหว้ตัถุเคล่ือนท่ี  ง. เป็นส่ิงท่ีทาํใหว้ตัถุรักษาสภาพการเคล่ือนท่ีใหค้งท่ี 

2. แรงใดมีผลทาํใหว้ตัถุตกจากท่ีสูงมาสู่ท่ีตํ่าเสมอ 

ก. แรงลม  ข. แรงตึงเชือก 

ค. แรงโนม้ถ่วง  ง. แรงเสียดทาน 

3. ขอ้ใดจดัเป็นแรงธรรมชาติทั้งหมด 

ก. แรงไฟฟ้า แรงแม่เหลก็  ข. แรงไฟฟ้า แรงตึงเชือก 

ค. แรงนิวเคลียร์ แรงตึงเชือก ง. แรงนิวเคลียร์ แรงเสียดทาน 

4. สนามความโนม้ถ่วงของขอ้ใดมีแรงมากท่ีสุด 

ก. สนามโนม้ถ่วงของโลก ข. สนามโนม้ถ่วงของดาวพุธ 

ค. สนามโนม้ถ่วงของดวงจนัทร์ ง. สนามโนม้ถ่วงของดวงอาทิตย ์

5. ถา้มีแม่เหลก็ 2 แท่ง จะทาํอยา่งไรใหแ้ม่เหล็กผลกักนั 

ก. วางแท่งแม่เหลก็ขั้วต่างกนัไวใ้กลก้นั 

ข. วางแท่งแม่เหลก็ขั้วเหมือนกนัไวใ้กลก้นั 

ค. วางแท่งแม่เหลก็ซอ้นทบักนัไวด้า้นบน 

ง. วางแท่งแม่เหลก็ขั้วเหนือไวใ้กลข้ั้วใต ้

6. ขอ้ใดคือประโยชน์ท่ีไดรั้บจากแรงแม่เหลก็ 

ก. ผลิตรถไฟฟ้า 

ข. ผลิตรถยนต ์

ค. CPU ของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

ง. ช่วยในการคน้หาวตัถุจานดาวเทียม 
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7. ถา้วางประจุบวกใกลป้ระจุลบ แรงระหวา่งประจุจะเกิดอยา่งไร 

ก. ผลกักนั 

ข. ดึงดูดกนั 

ค. ผลกัและดูดสลบักนั 

ง. ดูดเขา้หากนัแลว้จึงผลกัออก 

8. แรงจากสนามไฟฟ้าสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์อะไร 

ก. จอทีวี 

ข. กร่ิงไฟฟ้า 

ค. มอเตอร์ไฟฟ้า 

ง. การชุบสีตวัถงัรถยนต ์

9. แรงชนิดใดท่ีกระทาํระหวา่งโปรตอนกบัโปรตอนภายในอะตอม  

ก. แรงไฟฟ้า 

ข. แรงแม่เหลก็ 

ค. แรงนิวเคลียร์ 

ง. แรงนิวเคลียส 

10. แรงตึงเชือกจะเกิดข้ึนบริเวณใดของเชือก 

ก. ดา้นซา้ยมือ 

ข. ดา้นขวามือ 

ค. ตรงกลางเชือก 

ง. ปลายเชือกทั้งสองดา้น 
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เฉลย แบบทดสอบ เร่ืองชนิดของแรงทีม่ีอยู่ในธรรมชาติ  

หน่วยการเรียนรู้ที ่3 เร่ือง ชนิดของแรง วชิา  วทิยาศาสตร์   ช่วงช้ันที ่ 3 

ช้ันมัธยมศึกษาที ่ 3   จํานวน 10  ข้อ  10  คะแนน 

 

1. ง 

2. ข 

3. ค 

4. ข 

5. ง 

6. ง 

7. ค 

8. ข 

9. ข 

10.ข 
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เกณฑ์การประเมิน   

ตอบถูกตอ้งได ้  1    คะแนน  

ตอบไม่ถูกตอ้งได ้ 0    คะแนน  

สรุปผล 

 ช่วงคะแนน             ความหมาย 

      8 – 10   ดีเยี่ยม 

           5 – 7                ดี      ( ผา่นเกณฑก์ารประเมิน)  

        1 – 4                ตอ้งปรับปรุง 

การประเมินผลโดยรวม 

� ผา่น  � ไม่ผา่น 

ระดับคุณภาพ 

  ดีเยี่ยม   �            ดี   �          ตอ้งปรับปรุง �  

 

 

ลงช่ือ ……………………..………….........ผูป้ระเมิน 

 (……………………………..…… ) 

 ………… /…….…. /.............. 
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ใบความรู้ที ่1 

เร่ือง ชนิดของแรงทีม่ีอยู่ในธรรมชาติ 

 

 แม่เหลก็ คือ สารท่ีสามารถดึงดูดและเหน่ียวนาํสารแม่เหลก็ใหก้ลายเป็นแม่เหลก็ได้ 

สารแม่เหลก็  คือ สารท่ีมีสมบติัถูกแม่เหล็กดูดได ้และสามารถทาํใหก้ลายเป็นแม่เหล็กได ้ตวัอยา่งสาร

แม่เหล็ก เช่น เหล็ก นิกเกิล โคบอลต ์แมงกานีส 

           แม่เหลก็แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ตามลกัษณะการเกิดแม่เหล็ก คือ 

                  1. แม่เหล็กธรรมชาติ เป็นสารประกอบออกไซดข์องเหล็กมีช่ือเรียกวา่ แมกนีไทต ์(Fe3O4) 

                  2. แม่เหล็กประดิษฐ ์เป็นการทาํใหส้ารแม่เหล็กกลายเป็นแม่เหล็ก ซ่ึงสามารถประดิษฐไ์ด้     

3 วธีิ ไดแ้ก่ 

  2.1 วธีิเหน่ียวนาํ โดยนาํสารแม่เหลก็ไปวางไวใ้นสนามแม่เหลก็ท่ีแรงๆ  

  2.2 วธีิถูดว้ยแท่งแม่เหลก็ โดยนาํสารแม่เหลก็ไปถูกบัแท่งแม่เหลก็ 

  2.3 วธีิใชก้ระแสไฟฟ้า โดยการผา่นกระแสไฟฟ้าเขา้ไปในสารแม่เหลก็ 

สมบัติบางประการของแม่เหลก็ 

1.แม่เหลก็จะส่งอาํนาจแม่เหลก็ออกไปรอบๆ บริเวณปลายแท่งแม่เหลก็จะมีอาํนาจแม่เหลก็ 

สูงสุด เรียกวา่ ขั้วแม่เหลก็ อาํนาจแม่เหลก็จะลดลงเม่ือถดัเ ขา้มาและไม่แสดงอาํนาจแม่เหลก็ตรง

ก่ึงกลางแท่งแม่เหล็ก 

2.แม่เหลก็จะแสดงอาํนาจดูดวตัถุท่ีมีสารแม่เหลก็ไดโ้ดยไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งสมัผสัวตัถุนั้น 

3.ถา้ปล่อยใหแ้ม่เหลก็วางตวัอิสระ แม่เหลก็จะวางตวัในแนวทิศเหนือและทิศใตเ้สมอ 

4.ขั้วแม่เหลก็มี 2 ขั้ว คือ ขั้วเหนือเป็นขั้วแม่เหลก็ท่ีวางตวัในทิศเหนือ ใชส้ญัลกัษณ์ N และ 

ขั้วใตเ้ป็นขั้วแม่เหลก็ท่ีวางตวัอยูใ่นแนวทิศใต ้ใชส้ญัลกัษณ์ S 

อะตอม คือ อนุภาคท่ีเล็กท่ีสุดของสสาร ซ่ึงอะตอมมกัจะไม่อยูต่ามลาํพงัแต่จะรวมกบัอะตอมอ่ืนอยา่ง

เป็นระบบส่วนประกอบของอะตอม  
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1. นิวเคลียส ประกอบดว้ย 

  1.1 โปรตอน จะแสดงอาํนาจทางไฟฟ้าเป็นบวก ใชส้ัญลกัษณ์ p 

1.2 นิวตรอน จะแสดงอาํนาจทางไฟฟ้าเป็นกลาง ใชส้ัญลกัษณ์ n  

2. อิเล็กตรอน จะแสดงอาํนาจทางไฟฟ้าเป็นลบ ซ่ึงจะเคล่ือนท่ีวนรอบนิวเคลียส ใชส้ัญลกัษณ์ e- 

ธาตุต่างชนิดกนัจะมีจาํนวนโปรตอนแตกต่างกนั ซ่ึงโปรตอนแสดงอาํนาจทาง   ไฟฟ้าเป็นบวก 

เม่ือในนิวเคลียสของอะตอมมีโปรตอนหลายๆ โปรตอนอยูร่่วมกนั แต่โปรตอนเหล่านั้นจะไม่ออกแรง

ผลกัซ่ึงกนัและกนั ทั้งๆ ท่ีมีประจุไฟฟ้าเหมือนกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากภายในนิวเคลียสของอะตอมมีแรง

นิวเคลียร์คอยดึงโปรตอนเหล่านั้นใหอ้ยูร่่วมกนั 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 

สาระท่ี 4 : แรงและการเคล่ือนท่ี                ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 แรง มวลและกฎการเคล่ือนท่ี    วชิาวทิยาศาสตร์ 

เร่ือง  กฎการเคล่ือนท่ีขอ้ท่ีสองของนิวตนั      เวลา  2  ชัว่โมง 

 

สาระสําคัญ 

 จากการศึกษาพบวา่วตัถุเม่ือถูกแรงภายนอกท่ีมีค่าไม่เป็นศูนยม์ากระทาํ และแรงภายนอกนั้นมี

ค่ามากพอ จะทาํใหว้ตัถุเปล่ียนสภาพการเคล่ือนท่ีจากเดิมเช่น ถา้เดิมวตัถุหยดุน่ิงเม่ือถูกแรงภายนอก

กระทาํจะส่งผลใหว้ตัถุเคล่ือนท่ี หรือเดิมถา้วตัถุเคล่ือนท่ีอยูแ่ลว้เม่ือถูกแรงภายนอกกระทาํก็จะส่งผลให้

วตัถุเคล่ือนท่ีเร็วข้ึน หรือชา้ลง หรือหยดุน่ิงก็ได้ ซ่ึงการเปล่ียนสภาพการเคล่ือนท่ีเดิมของวตัถุจะมาก

หรือนอ้ยจึงข้ึนกบัปริมาณของแรงภายนอกท่ีมากระทาํต่อวตัถุและมวลของวตัถุ 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในกฎการเคล่ือนท่ีขอ้ท่ีสองของนิวตนั  

2. ผูเ้รียนสามารถอธิบายสถานการณ์เพื่อนาํไปสรุปกฎการเคล่ือนท่ีขอ้ท่ีสองของนิวตนัได้ 

3. ผูเ้รียนสามารถยกตวัอยา่งการเคล่ือนท่ีในชีวติประจาํวนัท่ีสอดคลอ้งกบัการเคล่ือนท่ีตาม

กฎขอ้ท่ีสองของนิวตนัได้ 

 

สาระการเรียนรู้ 

นิวตนัไดใ้หค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งแรงกบัการเปล่ียนสภาพการเคล่ือนท่ีของวตัถุไวว้า่  

“ถา้แรงลพัธ์ท่ีกระทาํต่อวตัถุมีค่าไม่เป็นศูนย ์วตัถุจะเปล่ียนสภาพการเคล่ือนท่ี”นัน่คือ ความเร็วของ

วตัถุอาจจะเพิ่มข้ึนหรือลดลงหรืออาจเปล่ียนแปลงทิศทางการเคล่ือนท่ี เรียกวา่“วตัถุเคล่ือนท่ีดว้ย

ความเร่ง”เม่ือแรงลพัธ์ท่ีกระทาํมีค่าไม่เป็นศูนยจ์ะเกิดการเปล่ียนสภาพการเคล่ือนท่ี จากรูปจะเห็นวา่

แรงรวมทางดา้นขวามือมีค่ามากกวา่แรงรวมทางดา้นซา้ยมือ จึงทาํใหเ้กิดการเคล่ือนท่ีไปทางขวามือดว้ย

ความเร่งค่าหน่ึง โดยความเร่งน้ีจะมีค่ามากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัขนาดของแรงลพัธ์ท่ีกระทาํต่อวตัถุ  และ

มวลของวตัถุ จากความสัมพนัธ์ระหวา่งแรง มวล และความเร่งขา้งตน้สามารถสรุปเป็น "กฎการ
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เคล่ือนท่ีขอ้ท่ี 2 ของนิวตนั" ไดว้า่ "เม่ือมีแรงลพัธ์ท่ีมีขนาดไม่เป็นศูนยม์ากระทาํกบัวตัถุจะทาํใหว้ตัถุ

เคล่ือนท่ีดว้ยความเร่งในทิศทางเดียวกบัแรงลพัธ์ท่ีมากระทาํ และขนาดของความเร่งจะแปรผนัตรงกบั

ขนาดของแรงลพัธ์ และแปรผกผนักบัมวลของวตัถุ" โดยมีความสัมพนัธ์ตามสมการ  

 

∑ = maF  

 

∑F    คือ  แรงลพัธ์  มีหน่วยเป็นนิวตนั (N) 

m   คือ  มวล มีหน่วยเป็นกิโลกรัม (kg) 

a   คือ  ความเร่ง มีหน่วยเป็น เมตร/วนิาที2 (m/s2

 

) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

การนําเสนอบทเรียนต่อผู้เรียนทั้งช้ัน 

1. ครูและผูเ้รียนร่วมกนัทบทวนบทเรียนท่ีเรียนผา่นมาแลว้ในเร่ือง กฎการเคล่ือนท่ีขอ้  

ท่ีหน่ึงของนิวตนั 

2. ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

3. ครูและผูเ้รียนร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัแรงกระทาํต่อวตัถุในชีวติประจาํวนั 

วา่ถา้เราออกแรงลพัธ์กระทาํต่อวตัถุแลว้แรงเหล่านั้นมีค่าไม่เป็นศูนยจ์ะส่งผลต่อวตัถุอยา่งไรบา้ง 

4. ครูอธิบายเก่ียวกบัสาเหตุการเปล่ียนสภาพการเคล่ือนท่ีของวตัถุ และความสัมพนัธ์ 

ระหวา่งแรงลพัธ์ มวล และความเร่งของวตัถุ 

5. ครูและผูเ้รียนร่วมกนัอภิปรายวา่ เม่ือมีแรงลพัธ์ซ่ึงมีขนาดไม่เป็นศูนยม์ากระทาํต่อ 

วตัถุเกิดความเร่งในทิศเดียวกบัแรงลพัธ์ท่ีมากระทาํและขนาดของความเร่งจะแปรผนัตรงกบัขนาดของ

แรงลพัธ์และจะแปรผกผนักบัมวลของวตัถุ  จะทาํใหว้ตัถุเกแรงท่ีกระทาํต่อวตัถุกอ้นเดียวมากกวา่ 1 แรง 

เราสามารถรวมแรงเหล่านั้น หรือหาแรงลพัธ์ของแรงเหล่านั้นดว้ยวธีิการทางเวกเตอร์ ซ่ึงจะไดศึ้กษากนั

ในวนัน้ี 

 

 

 



170 

 
การเรียนกลุ่มย่อย 

1. แบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่ม ทีมละ 4 คน โดยคละเพศคละความสามารถซ่ึงในทีมจะ 

ประกอบไปดว้ยผูเ้รียนท่ีมีความสามารถ เก่ง ปานกลาง ตํ่า ในอตัราส่วน 1:2:1 โดยใชผ้ลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนในภาคเรียนท่ีผา่นมานาํมาจดัทีมผูเ้รียน 

2. ใหผู้เ้รียนแต่ละทีมส่งตวัแทนออกมารับใบความรู้และใบงานท่ี 3 เร่ืองกฎการ 

เคล่ือนท่ีขอ้ท่ีสองของนิวตนั  

3. ผูเ้รียนภายในทีมช่วยกนัศึกษาใบความรู้และร่วมกนัทาํใบงาน โดยสมาชิกภายใน 

ทีมจะแบ่งหนา้ท่ีและปฏิบติัตามหนา้ท่ีเวยีนไป ดงัน้ี 

 สมาชิกคนท่ี 1 มีหนา้ท่ีอ่านคาํถามและแยกประเด็นท่ีโจทยก์าํหนด หรือส่ิงท่ีเป็นประเด็นสาํคญั

ของคาํถาม 

 สมาชิกคนท่ี 2 วเิคราะห์หาแนวทางตอบคาํถามอธิบายใหไ้ดม้าซ่ึงแนวคาํตอบ หรืออธิบายให้

ไดม้าซ่ึงคาํตอบท่ีโจทยถ์าม 

 สมาชิกคนท่ี 3 รวบรวมขอ้มลูและเขียนคาํตอบ 

 สมาชิกคนท่ี 4 สรุปขั้นตอนทั้งหมด ตรวจคาํตอบ 

4. ครูสังเกตพฤติกรรมการทาํงานทีมของผูเ้รียนของผูเ้รียนแต่ละทีมและกระตุน้ให้ 

ผูเ้รียนทุกคนร่วมมือกนัทาํใบงาน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั อธิบายซ่ึงกนัและกนั ผลสาํเร็จของกลุ่มนั้น

จะข้ึนอยูก่บัสมาชิกในทีมดงันั้นทุกคนตอ้งร่วมมือกนั 

5. เม่ือผูเ้รียนทาํใบงานเสร็จแลว้นาํใบเฉลยไปตรวจใบงานท่ีไดท้าํไปแลว้ 

6. ครูและผูเ้รียนร่วมกนัอภิปรายและสรุป กฎการเคล่ือนท่ีขอ้ท่ีสองของนิวตนั  

 

การแข่งขันเกมทางวชิาการ 

1. ใหผู้เ้รียนแต่ละทีม  ซ่ึงมีความสามารถแตกต่างกนัไปแยกยา้ยกนัไปแข่งขนัในโตะ๊ 

ท่ีจดัไวต้ามความสามารถ ทีมแข่งขนัจะมีแผนผงั ดงัน้ี 

 โตะ๊หมายเลข 1 เป็นโตะ๊แข่งขนัสาํหรับผูเ้รียนท่ีมีความสามารถในระดบัเก่ง 

 โตะ๊หมายเลข 2 เป็นโตะ๊แข่งขนัสาํหรับผูเ้รียนท่ีมีความสามารถในระดบัปานกลาง 

 โตะ๊หมายเลข 3 เป็นโตะ๊แข่งขนัสาํหรับผูเ้รียนท่ีมีความสามารถในระดบัปานกลาง 

 โตะ๊หมายเลข 4 เป็นโตะ๊แข่งขนัสาํหรับผูเ้รียนท่ีมีความสามารถในระดบัอ่อน 
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2. ดาํเนินการแข่งขนัตามขั้นตอน 

 ครูแจกซองคาํถามใหทุ้กโตะ๊ 

 ครูช้ีแจงใหผู้เ้รียนทราบวา่ทุกคนจะผลดักนัเป็นผูอ่้านคาํถามและผูอ่้านคาํถามมีหนา้ท่ีอ่านคาํเฉลย

และใหค้ะแนนผูท่ี้ตอบถูกตามลาํดบั 

3. เร่ิมการแข่งขนั 

 ผูเ้รียนคนท่ี 1 หยบิซองคาํถาม 1 ซอง เปิดอ่านคาํถาม แลว้วางกลางโตะ๊ผูเ้รียนอีก 3 คน แข่งขนักนั

ตอบคาํถาม โดยเขียนคาํตอบลงในกระดาษคาํตอบของตนส่งใหค้นท่ี 1 อ่าน  คนท่ีอ่านคาํถามทาํหนา้ท่ี

ใหค้ะแนนตามลาํดบัคนท่ีส่งก่อนหลงัผูท่ี้ตอบถูกคนต่อมาได ้1 คะแนน   ผูท่ี้ตอบผดิไม่ไดค้ะแนน 

สมาชิกในทีมแข่งขนัจะผลดักนัทาํหนา้ท่ีอ่านคาํถามจนคาํถามหมดโดยใหทุ้กคนไดต้อบคาํถามจาํนวน

เท่ากนั 

 ใหทุ้กคนรวมคะแนนของตนเอง โดยมีสมาชิกทุกคนในทีมรับรองกนัวา่ถูกตอ้งการคิดคะแนนจะ

ไดค้ะแนนพิเศษเพิ่มดงัน้ี 

 

    ผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงสุดในแต่ละโตะ๊จะไดค้ะแนนเพิ่ม  10  คะแนน 

   ผูท่ี้ไดค้ะแนนรองอนัดบั 1 จะไดค้ะแนนเพิ่ม  8  คะแนน 

   ผูท่ี้ไดค้ะแนนรองอนัดบั 2 จะไดค้ะแนนเพิ่ม  6  คะแนน 

   ผูท่ี้ไดค้ะแนนรองอนัดบั 3 จะไดค้ะแนนเพิ่ม  4  คะแนน 

 

การยกย่องกลุ่มทีป่ระสบผลสําเร็จ 

 ผูเ้รียนท่ีไปทาํการแข่งขนักลบัเขา้ทีมเดิม นาํคะแนนการแข่งขนัแต่ละคนมารวมเป็นคะแนน

ของทีม  ครูแจง้ผลการแข่งขนัพร้อมกบักล่าวชมทีมท่ีไดค้ะแนนสูงสุด 

 

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. ใบความรู้ท่ี  1 เร่ือง กฎการเคล่ือนท่ีขอ้ท่ีสองของนิวตนั 

2. ใบงานท่ี  1 เร่ือง กฎการเคล่ือนท่ีขอ้ท่ีสองของนิวตนั 

3. ใบเฉลยท่ี  1 เร่ือง กฎการเคล่ือนท่ีขอ้ท่ีสองของนิวตนั 

4. คาํถามท่ีใชใ้นการแข่งขนั เร่ือง กฎการเคล่ือนท่ีขอ้ท่ีสองของนิวตนั  

 

 



172 

 
การวดัและประเมินผล 

1. ประเมินพฤติกรรมการทาํงานทีมโดยใชแ้บบสังเกตพฤติกรรมการทาํงานทีมโดยผล 

การสังเกตอยูใ่นระดบัพอใชข้ึ้นไป 

2. ตรวจใบงาน 

3. การแข่งขนัเกม 
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บันทกึผลหลงัการสอน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

        ลงช่ือ   

           ตาํแหน่ง ครูผูส้อน 

ความคิดเห็นขอ้เสนอแนะ ของผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

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

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

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

                                                                                              ลงช่ือ   

                            ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นปล่องเหล่ียม 
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ใบความรู้ที ่ 1 แรง มวล และกฎการเคลือ่นทีข่องนิวตัน 

 

แรง

 เน่ืองจากแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ ดงันั้นถา้มีแรงหลายแรง เราสามารถหาแรงลพัธ์ไดแ้บบปริมาณ     

เวกเตอร์ คือ 

 (force) เป็นอาํนาจท่ีจะทาํใหว้ตัถุเปล่ียนสภาพการเคล่ือนท่ี  แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์  ใชส้ญัลกัษณ์  

F มีหน่วย นิวตนั (N) 

 หาขนาดและทศิของแรงลพัธ์โดยวธีิคาํนวณ 

                    

                                                    yF                                                                                             

                                                                                 Σ F


 

                                                            

                                                                        xF              

                                                                                 

     

    ขนาดของแรงลพัธ์   ΣF = θcos2 21
2

2
2

1 FFFF ++  

 

θ
θ

cos
sin

21

2

FF
F
+

ทิศของแรงลพัธ์   tan α =  

                                                                             

  

มวล

 มวลเป็นปริมาณสเกลาร์ ใชส้ญัลกัษณ์ m หน่วยของมวลคือ กิโลกรัม (kg) 

 (mass) เป็นปริมาณท่ีบอกใหท้ราบถึงการตา้นการเปล่ียนสภาพการเคล่ือนท่ีของวตัถุ  โดยวตัถุท่ีมี

มวลมากจะมีการตา้นการเปล่ียนสภาพการเคล่ือนท่ีมาก  ส่วนวตัถุท่ีมีมวลนอ้ยจะมีการตา้นการเปล่ียน

สภาพการเคล่ือนท่ีนอ้ย 

 

 

 

 

θ 
α 
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 1. 

                         เดิมวตัถุอยูน่ิ่ง                             เดิมวตัถุมีความเร็ว v 

กฎการเคลือ่นทีข้่อทีห่น่ึงของนิวตัน 

                                                  v  = 0                                                    v  

 

                                                                               

                                                                                                               v  

                         1F


                                           2F


                  1F


                                     2F


 

    

                                             1F


  =   - 2F


                                                                             1F


  =   - 2F


 

 จากรูป ถา้แรงลพัธ์ท่ีกระทาํต่อวตัถุเป็นศูนย์  วตัถุจะไม่เปล่ียนสภาพการเคล่ือนท่ี  กล่าวคือ ถา้

เดิมวตัถุอยูน่ิ่งก็จะอยูน่ิ่งตลอดไป  แต่ถา้เดิมวตัถุกาํลงัเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วค่าหน่ึงวตัถุนั้นก็จะยงัคง

เคล่ือนท่ีต่อไปในแนวทิศทางเดิมดว้ยความเร็วคงตวันั้นตลอดไป 

 นิวตนั (sir Isaac Newton) นกัวทิยาศาสตร์และนกัคณิตศาสตร์ชาวองักฤษไดส้รุปถึง  เก่ียวกบั

การรักษาสภาพการเคล่ือนท่ีของวตัถุ  ทั้งสภาพอยู่ น่ิงและสภาพการเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วคงตวัเป็นกฏ

การเคล่ือนท่ีขอ้ท่ีหน่ึงของนิวตนัมีใจความวา่ 

 

วตัถุจะคงสภาพอยู่น่ิง หรือสภาพการเคลือ่นทีด้่วยความเร็วคงตัวในแนวตรง นอกจากจะมีแรงลพัธ์ซ่ึง

มค่ีาไม่เป็นศูนย์มากระทาํ 

  

 กฎการเคล่ือนท่ีขอ้ท่ีหน่ึงของนิวตนั มีช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ กฎความเฉ่ือย (Inertia Law) 

 

 2. 

       จากการศึกษาสภาพการเคล่ือนท่ีของวตัถุและกฏการเคล่ือนท่ีขอ้ท่ีหน่ึงของนิวตนั  ทาํให้

ทราบวา่ ถา้ไม่มีแรงกระทาํหรือถา้มีแรงหลายแรงมากระทาํต่อวตัถุแต่แรงลพัธ์มีค่าของแรงเหล่านั้นเป็น

ศนูยแ์ลว้วตัถุจะไม่เปล่ียนสภาพการเคล่ือนท่ี  แต่ถา้แรงลพัธ์ท่ีกระทาํต่อวตัถุมีค่าไม่เป็นศูนย์  วตัถุจะ

เปล่ียนสภาพการเคล่ือนท่ี  กล่าวคือ  ความเร็วของวตัถุอาจเพิ่มหรือลดลงหรืออาจเปล่ียนทิศทางการ

เคล่ือนท่ี  ซ่ึงเรียกวา่ วตัถุมีความเร่ง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขนาดและทิศทางของแรงลพัธ์ท่ีกระทาํต่อวตัถุ  

กฎการเคลือ่นทีข้่อทีส่องของนิวตัน 
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 1. เม่ือมวล m มีค่าคงตวั  ใหแ้รงลพัธ์  F กระทาํต่อวตัถุมีค่าเปล่ียนแปลง  ทาํใหค้วามเร่ง  a ของ

วตัถุเปล่ียนแปลงไปดว้ย ซ่ึงเม่ือเขียนกราฟระหวา่งแรงลพัธ์ F กบัความเร่ง a จะไดก้ราฟ ดงัรูป 

ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงลพัธ์ มวล และความเร่งของวตัถุ 

                                                                 a  

 

 

                                                                                                     F 

 จากกราฟจะไดว้า่  เม่ือมวล m มีค่าคงตวั  ความเร่ง  a แปรผนัตรงกบัขนาดของแรงลพัธ์  F ซ่ึง

เขียนเป็นความสมัพนัธ์ไดว้า่  

                                            a α F                    .… .(1)     เม่ือ m คงตวั 

 

2. เม่ือแรงลพัธ์ F มีค่าคงตวั เปล่ียนมวล m ของวตัถุทาํให้  ความเร่ง  a ของวตัถุเปล่ียนไป  เม่ือนาํมาเขียน

กราฟระหวา่งมวล m กบัความเร่ง a จะไดก้ราฟ ดงัรูป 

                                                         a 

 

                                                                   

                                                                                                     1/m   

 จากกราฟจะไดว้า่ขนาดของความเร่ง a แปรผกผนักบัมวล m เม่ือแรงลพัธ์ท่ีกระทาํต่อวตัถุเป็น

แรงคงตวั ซ่ึงเขียนเป็นความสัมพนัธ์ไดว้า่ 

                                            a  α 
1
m

        .... (2)   เม่ือ แรง F คงตวั 

 

จากความสัมพนัธ์  (1) และ (2) ถา้การทดลองอยูภ่ายใตส้ภาพแวดลอ้มเดียวกนัสามารถสรุป

รวมกนัไดว้า่ 

                                                 a  α 
F
m

 

 หรือ                                  F  α ma 

 ซ่ึงเขียนไดว้า่                       F = kma   .... (3) 
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 จากนิยาม  แรง 1 นิวตนั เป็นแรงท่ีทาํใหว้ตัถุมวล  1 กิโลกรัม เคล่ือนท่ีดว้ยความเร่ง  1 เมตร/

วนิาที2

 จากสมการ  (3) ถา้ F = 1 N และ m = 1 kg จะไดว้า่ a = 1 m/s

  

2

                                      F = ma 

 นัน่คือจะไดว้า่  k = 1 ดงันั้น 

สมการ (3) จะเขียนใหม่ไดว้า่  

  

หรืออาจเขียนในรูปสมการเวกเตอร์ไดว้า่                               amF


=  

          

และถา้มีแรงหลายแรงกระทาํต่อวตัถุ อาจเขียนไดว้า่ 

 

               ∑ = amF


 

 

 นิวตนัไดส้รุปเก่ียวกบัแรงและการเปล่ียนสภาพการเคล่ือนท่ีของวตัถุ  เป็นกฎการเคล่ือนท่ีขอ้ท่ี

สองของนิวตนั วา่ 

 

  

เมือ่มแีรงลพัธ์ซ่ึงมขีนาดไม่เป็นศูนย์มากระทาํจะทาํให้วตัถุเกดิความเร่งในทศิ  เดยีวกบัแรง

ลพัธ์ทีม่ากระทาํและขนาดของความเร่งจะแปรผนักบัขนาดของแรงลพัธ์และจะแปรผกผนักบัมวลของ

วตัถุ 

 

 

นํา้หนัก

 จากการศึกษาการตกของวตัถุแบบเสรีใกลผ้วิโลกพบวา่วตัถุเคล่ือนท่ีดว้ยความเร่งคงตวั  ถา้

อาศยักฎการเคล่ือนท่ีขอ้ท่ีสองของนิวตนั  (F = ma) อธิบาย จะตอ้งมีแรงกระทาํต่อวตัถุ  จึงทาํใหว้ตัถุ

เคล่ือนท่ีดว้ยความเร่งซ่ึงแรงท่ีมรกระทาํต่อวตัถุก็คือแรงดึงดูดของโลกท่ีมากระทาํต่อวตัถุ  เราอาจเรียก

แรงน้ีวา่ นํา้หนัก (W) ของวตัถุโดย 

 (weight)  

gmW 
=  
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เน่ืองจากนํา้หนักเป็นแรงท่ีโลกดึงดูดวตัถ ุนํา้หนักจึงเป็นปริมาณเวกเตอร์ มีทิศเดียวกบั

ความเร่ง g ดังน้ัน นํา้หนักจึงมีทิศพุ่งเข้าหาจุดศนูย์กลางโลกเสมอ โดยมีหน่วย นิวตัน (N)  

 นํ้าหนกัของวตัถุมีค่ามากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัขนาดของมวลและค่า  g ซ่ึงมวลของวตัถุมีค่าคงตั ว

เสมอไม่วา่อยู ่ณ ท่ีใด แต่ค่า g ณ บริเวณต่าง ๆ ทัว่โลกจะมีค่าแตกต่างกนัไป เช่น ท่ีศูนยสู์ตร g มีค่า 9.78 

m/s2 หรือท่ีขั้วโลก  g มีค่า 9.83 m/s2 

 โดยทัว่ไปเราใชค้่า g เท่ากบั 9.8 m/s

ดงันั้น นํ้าหนกัของวตัถุอนัเดียวกนั  เม่ือชัง่ ณ สถานท่ีต่างกนัอาจมี

ค่าแตกต่างกนัไดเ้พราะ g ต่างกนั 

2 แต่เพื่อความสะดวกบางทีอาจใชค้่า g เท่ากบั 10 m/s2 

 เน่ืองจากในบริเวณเดียวกนัค่า  g จะเท่ากนั  ถา้พิจารณาวตัถุสองกอ้นซ่ึงแต่ละกอ้นมีมวล  m

 ก็ได ้

1 

และ m2 

 ขนาดนํ้าหนกัของมวล m

 ตามลาํดบั อตัราส่วนระหวา่งมวลของวตัถุทั้งสองจะสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนระหวา่งนํ้าหนกัของ

วตัถุทั้งสอง คือ 

1  หาไดจ้าก  W1 = m1

 ขนาดนํ้าหนกัของมวล m

g 

2  หาไดจ้าก  W2 = m2

 จะได ้อตัราส่วนระหวา่งนํ้าหนกัของมวลทั้งสองเป็น 

g 

 

                                  
W
W

m
m

1

2

1

2
=  

 

 จะเห็นไดว้า่ อตัราส่วนระหว่างมวลของวตัถุสองก้อนจะเท่ากบัอตัราส่วนระหว่างนํา้หนักของ

วตัถุ    ทั้งสองเมือ่อยู่ในบริเวณเดยีวกนั 

การทดลองกฎการเคลือ่นทีข่องนิวตัน 

กาํหนดเวลา:  1 - 2 ชัว่โมง   

วตัถุประสงค์:   ใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบั กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั  

อุปกรณ์:  

1. รถของเล่น  2 คนั 

2. เชือกไนลอน 2 เส้น 

3. ตุม้ถ่วงนํ้าหนกั  3 กอ้น 

4. ไมบ้รรทดั 

5. เทปใส 

6. ท่อร้อยสายไฟ ยาว 1 ฟุต 
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การจัดเตรียมอุปกรณ์การทดลอง  

 1.     วางท่อท่ีขอบโตะ๊ แลว้ยดึดว้ยเทปใสเพื่อลดแรงเสียดทานระหวา่งพื้นกบัเชือก 

2. นาํเชือกทั้ง  2 เส้น ผกูเขา้กบัดา้นหนา้ของรถทั้ง  

2 คนั  

3. นาํส่วนปลายเชือกอีกดา้นของทั้ง 2 เส้น ผกูเขา้

กบัตุม้นํ้าหนกั 

4. วางเชือกใหค้าดอยูบ่นท่อท่ีขอบโตะ๊ ดงัรูป 

หลกัการ : 

 กฎขอ้ท่ี 1 (กฎแห่งความเฉ่ือย) “วตัถท่ีุหยดุน่ิงจะพยายามหยดุน่ิงอยู่กับท่ี ตราบท่ีไม่มีแรง

ภายนอกมากระทาํ  ส่วนวตัถท่ีุเคล่ือนท่ีจะเคล่ือนท่ีเป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงท่ี ตราบท่ีไม่มีแรง

ภายนอกมากระทาํเช่นกัน“ 

 กฎขอ้ท่ี 2 (กฎของแรง) “ความเร่งของวตัถจุะแปรผนัตามแรงท่ีกระทาํต่อวตัถ ุแต่จะแปรผกผนั

กับมวลของวตัถ”ุ    

 

F = ma 

 

กาํหนดให ้ F  =  แรงท่ีมากระทาํกบัวตัถุ 

   m = มวลของวตัถุ 

   a  = ความเร่งของวตัถุ 
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การดาํเนินกจิกรรม:  

 แบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มๆ ละเท่าๆ กนัตามความเหมาะสม  แจกอุปกรณ์ให้ ผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม

ช่วยกนัจดัเตรียมอุปกรณ์การทดลอง ดงัต่อไปน้ี 

 

ตอนที ่1  กฎแห่งความเฉ่ือย 

 

1. นาํรถของเล่นวางบนโตะ๊  นาํตุม้นํ้าหนกัวางบนรถ 

ดงัรูป แลว้ใชไ้มบ้รรทดัตีใหร้ถเคล่ือนท่ีดว้ยความ

รวดเร็ว สังเกตการเคล่ือนท่ีของตุม้นํ้าหนกั บนัทึก

ผลการทดลอง 

วธีิการทดลอง 

2. นาํรถของเล่นวางบนโตะ๊ วางตุม้นํ้าหนกับนรถ ดงั

รูป  แลว้ผลกัใหร้ถวิง่ไปพร้อมกบัตุม้นํ้าหนกั โดย

ใชไ้มบ้รรทดักนัใหร้ถของเล่นหยดุกะทนัหั น สังเกตการเคล่ือนท่ีของตุม้นํ้าหนกั บนัทึก

ผลการทดลอง 

 

ตอนที ่2  กฎของแรง 

วธีิการทดลอง 

1. ผกูเชือกกบัรถของเล่นวางบนโตะ๊ แลว้ใชไ้มบ้รรทดั

กนัเอาไว ้ดงัรูป 

2. นาํไมบ้รรทดัท่ีกนัออกสังเกตการเคล่ือนท่ีของรถทั้ง

สอง   บนัทึกผลการทดลอง 

3. ทาํการทดลองซํ้ าขอ้  1  โดยเพิ่มตุม้นํ้าหนกั ใหร้ถอีก

คนัหน่ึงดงัรูป 

4. นาํไมบ้รรทดัท่ีกั้นออก สังเกตการเปล่ียนแปลงของ

การเคล่ือนท่ีของรถทั้งสอง   บนัทึกผลการทดลอง 

 

สรุปกจิกรรม: 

 หลงัจากท่ี ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และสนุกกบัการทดลองแลว้ ให้ ผูเ้รียนสรุปผลการทดลอง และส่ง

ตวัแทนออกมานาํเสนอทีละกลุ่ม และช่วยกนัสรุปผลการทดลองอีกคร้ัง 
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ใบงานที ่1 

 

1. ลกัษณะท่ีวตัถุอยูใ่นสภาพท่ีสมดุล เป็นอยา่งไร 

2. วตัถุจะไม่อยูใ่นสภาพทีสมดุลก็ต่อเม่ือ 

3. มวลกบันํ้าหนกั ต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร 

4. มวลมีสมบติั ท่ีสัมพนัธ์กบัความเฉ่ือย อยา่งไร 

5. ทาํไมท่าออกตวัในการวิง่แข่งระยะสั้นจึงตอ้งใชย้อ่เข่าลง 

6. สภาพการเคล่ือนท่ีของวตัถุข้ึนอยูก่บัอะไร 

 

แบบฝึกหัดที ่2 

 

1. ทาํไมเม่ือรถหยดุอยา่งกะทนัหนัแลว้ คนท่ีขบัอยูเ่คล่ือนท่ีอยา่งไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 

2. การหมุนถว้ยชา จะทาํใหใ้บชาในถว้ยเคล่ือนท่ีไปดว้ยหรือไม่ ใชก้ฎของความเฉ่ือยมาอธิบาย 

3. เม่ือคนชาในถว้ยใหห้มุน นํ้าชั้นบนและชั้นล่าง จะหมุนดว้ยความเร็ว เท่ากนัหรือไม่ และ นํ้าจะ

เคล่ือนไหวอยา่งไร 

4. ผูเ้รียนสามารถนาํกฎการเคล่ือนท่ีขอ้ท่ี 1 ของนิวตนัมาอธิบายเปรียบเทียบลกัษณะของไข่สุก  ไข่ดิบ

ไดอ้ยา่งไร 
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ใบงานที ่3 

 

 

ก. 1 N    ข. 2 N    ค. 3 N    ง. 4 N  

 

 

ก. 6 N    ข. 7 N    ค. 8 N    ง. 9 N  

 

 

ก. 7    ข. 8    ค. 9    ง. 10  
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แบบฝึกหัดที ่4 

1. จากรูปถา้แรงท่ีชา้งดึงซุงเท่ากบัแรงท่ีซุงดึงชา้ง ทาํไมชา้งจึงลากซุงใหเ้คล่ือนท่ีดว้ยความเร็ว  คงตวัได ้

2. กฎขอ้ท่ี3 ของนิวตนัสามารถนาํมาอธิบายกิจกรรมท่ีเกิดในชีวติประจาํวนัอะไรบา้งจงยกตวัอยา่งมา 2 

เร่ือง 

แบบฝึกหัดที ่5 

1.ถา้มีแรงขนาด 12.0 นิวตนั และ 16.0 นิวตนั กระทาํต่อวตัถุซ่ึงมีมวล 4.0 กิโลกรัม โดยแรงทั้งสอง

กระทาํในทิศทางตั้งฉากซ่ึงกนัและกนั วตัถุนั้นจะเคล่ือนท่ีดว้ยความเร่งเท่าใด  

 

ก.   ข.   ค.   ง.  

 

 

 

ก.   ข.   ค.   ง.  

 

กิจกรรมท่ี 1 เร่ือง แรง มวล สภาพการเคล่ือนท่ีของวตัถุ 

1.ลกัษณะท่ีวตัถุอยูใ่นสภาพท่ีสมดุล เป็นอยา่งไร 

2.วตัถุจะไม่อยูใ่นสภาพทีสมดุลก็ต่อเม่ือ 

3.มวลกบันํ้าหนกั ต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร                                     

4.มวลมีสมบติั ท่ีสัมพนัธ์กบัความเฉ่ือย อยา่งไร 

5.ทาํไมท่าออกตวัในการวิง่แข่งระยะสั้นจึงตอ้งใชย้อ่เข่าลง 

6.สภาพการเคล่ือนท่ีของวตัถุข้ึนอยูก่บัอะไร 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานเป็นทีม 

ครัง้ท่ี.......... 

 

ทีมท่ี 

พฤตกิรรมท่ีสังเกต 

ความซ่ือสตัย์ 

5 คะแนน 

ความรับผดิชอบ 

5 คะแนน 

ตรงตอ่เวลา 

5 คะแนน 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

รวม    

 

เกณฑ์การประเมิน 

0-5 คะแนน หมายถึง ต้องปรับปรุง 

6-10 คะแนน หมายถึง ปานกลาง 

11-15 คะแนน หมายถึง ดี 

 

ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………..…………. 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิาวทิยาศาสตร์ 

หน่วยการเรียนรู้ที ่3 เร่ือง แรง มวลและกฎการเคลือ่นที่  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

ภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา 2553 

********************************************************************************** 

1. ใหผู้เ้รียนเลือกคาํตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียว แลว้ทาํเคร่ืองหมาย  X  ลงใน

กระดาษคาํตอบ 

คําช้ีแจง 

2. แบบทดสอบฉบบัน้ีเป็นแบบทดสอบชนิด 5 ตวัเลือกจาํนวน 30 ขอ้ ใชเ้วลาในการทาํ

แบบทดสอบ 60 นาที 

3. หา้มผูเ้รียนทาํเคร่ืองหมายหรือเขียนส่ิงใดๆ ลงในแบบทดสอบ 

 

1. ข้อความใดต่อไปนีไ้ม่ใช่ลกัษณะของแรงคู่กริิยา - ปฏิกริิยาตามกฎการเคลือ่นทีข้่อทีส่ามของนิว

ตัน      

ก. มีขนาดเท่ากนั 

ข. มีทิศตรงกนัขา้มกนั 

ค. ผลรวมของแรงเป็นศูนย  ์

ง. เกิดข้ึนไดใ้นกรณีวตัถุสมัผสักนั 

จ. 
2. เมื่อเราตกจากทีสู่งกระทบพืน้จะรู้สึกเจ็บน้ันอาจอธิบายได้ด้วยกฎการเคลือ่นทีข่องนิวตันข้อใด 

เกิดข้ึนไดใ้นกรณีท่ีวตัถุไม่สมัผสักนั 

ก.  กฎขอ้ท่ีหน่ึง 

ข. กฎขอ้ท่ีสอง 

ค. 
ง. ทั้งกฎขอ้หน่ึงและขอ้สอง 

กฎขอ้ท่ีสาม 

จ. ทั้งกฎขอ้หน่ึงและขอ้สาม   

3. ขณะทีร่ถโดยสารเบรกอย่างกระทนัหันคนทีอ่ยู่ในรถจะพุ่งไปข้างหน้าเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้นี้

อธิบายด้วยกฎการเคลือ่นทีข่องนิวตันข้อใด   

ก. 
ข. กฎขอ้ท่ีสอง 

กฎขอ้ท่ีหน่ึง 

ค. กฎขอ้ท่ีสาม 

ง. ทั้งกฎขอ้หน่ึงและขอ้สอง 

จ. ทั้งกฎขอ้หน่ึงและขอ้สาม 
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4. วตัถุก้อนหน่ึงเมื่อถูกแรง 50 นิวตนักระทาํจะเคลือ่นทีด้่วยความเร่ง 4 เมตร/วนิาที2

ก. 10.50  กิโลกรัม 

 อยากทราบ

ว่าวตัถุนีม้ีมวลกีก่โิลกรัม   

ข. 11.50  กิโลกรัม 

ค. 
ง. 13.50  กิโลกรัม 

12.50  กิโลกรัม 

จ. 14.50 กิโลกรัม 

5. วตัถุมีมวล  5 กโิลกรัม ตกจากดาดฟ้าสูง 50 เมตร  ขณะลอยอยู่ในอากาศมีแรงกระทาํต่อวตัถุ

เท่าใด 

ก. 
ข. 100  นิวตนั 

50  นิวตนั 

ค. 250  นิวตนั 

ง. 300  นิวตนั 

จ. 500  นิวตนั      

6. วตัถุมวล 20 กโิลกรัมวางอยู่บนพืน้ราบถูกแรง 100 นิวตนั กระทาํในแนวขนานกบัพืน้ ทาํให้

วตัถุเคลือ่นทีไ่ด้ระยะทางเท่าไรในเวลา 20 วนิาที 

ก.  100  เมตร 

ข. 300  เมตร 

ค. 500  เมตร 

ง. 700  เมตร 

จ. 1,000 เมตร     

7. วตัถุก้อนหน่ึงมีมวล 20 กโิลกรัม เดิมอยู่น่ิง ต่อมีแรงกระทาํกบัวตัถุนี ้8 วนิาท ีปรากฏว่ามี

ความเร็วเป็น 24 เมตร/วนิาท ีจงหาแรงทีม่ากระทาํกบัวตัถุมีค่าเท่าใด 

                     

ก. 20  นิวตนั 

ข. 40  นิวตนั 

ค. 
ง. 80  นิวตนั 

60  นิวตนั 

จ. 100  นิวตนั 

8. ถ้าวตัถุหน่ึงถูกแรง 100 นิวตนั กระทาํแล้วเกดิความเร่ง 10 เมตร/วนิาที2

ก. 2  เมตร/วนิาที

 ถ้าวตัถุก้อนนีถู้กแรง 

50 นิวตันกระทาํจะทาํให้ความเร่งเท่าใด 

ข. 3  เมตร/วนิาที

2 

ค. 4  เมตร/วนิาที

2 

ง. 
2 

5  เมตร/วนิาที

จ. 6  เมตร/วนิาที 

2 
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9. แรง 20 นิวตันกระทาํต่อวตัถุก้อนหน่ึงให้เคลือ่นทีใ่นเวลา 10 วนิาทวีตัถุเคลือ่นทีไ่ปได้ 40 เมตร

จงหามวลของวตัถุก้อนนี้ 

ก. 10  กิโลกรัม 

ข. 15  กิโลกรัม 

ค. 20 กิโลกรัม 

ง. 
จ. 30  กิโลกรัม    

25 กิโลกรัม  

10. วตัถุมวล 2 กโิลกรัม ถูกแรง10 นิวตันกระทาํในทศิทางเดียวกบัการเคลือ่นทีข่องวตัถุ ซ่ึง

ขณะน้ันมีความเร็ว 10  เมตร/วนิาที 

ก. 40  เมตร 

 อกี 4 วนิาท ีต่อมาวตัถุจะเคลือ่นทีไ่ปได้ระยะทางเท่าใด 

ข. 50  เมตร 

ค. 60  เมตร 

ง. 70  เมตร 

จ. 
11. จงหาขนาดเวกเตอร์ลพัธ์ของเวกเตอร์ขนาด 10 หน่วย เท่ากนั 2 เวกเตอร์ ซ่ึงทาํมุม 120

80  เมตร        
o

ก. 1.5 หน่วย   

ซ่ึงกนั

และกนั 

ข. 
ค. 15  หน่วย   

 10 หน่วย   

ง. 20  หน่วย  

จ. 25  หน่วย  

12. ปริมาณใดในทางฟิสิกส์ ทีบ่อกให้เราทราบว่า วตัถุใดมีความเฉ่ือยมากน้อยเพยีงใด 

ก. แรง 

ข. นํ้าหนกั 

ค. ความเร่ง  

ง. 
จ. ความเร็ว 

มวล 

13. กฎข้อที่ 1 ของนิวตันคืออะไร 

ก.  กฎของแรงกิริยา 

ข. กฎของมวลสาร 

ค. กฎของธรรมชาติ 

ง. 
จ. กฎของแรงปฏิกิริยา 

กฎของความเฉ่ือย 
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14. ใช้ม้าตัวหน่ึงลากรถ แรงทีท่าํให้ม้าเคลือ่นทีไ่ปข้างหน้าคือ 

ก. แรงท่ีมา้กระทาํต่อรถ 

ข. แรงท่ีรถกระทาํต่อมา้ 

ค. แรงท่ีมา้กระทาํต่อพื้น 

ง. แรงท่ีโลกกระทาํต่อมา้ 

จ. 
15. แรง 2 แรง ขนาด 15 นิวตนั และ 20 นิวตนั จะมีแรงลพัธ์ขนาดน้อยทีสุ่ดกีนิ่วตัน 

แรงพื้นกระทาํต่อเทา้มา้  

ก. 0  นิวตนั 

ข. 
ค. 10  นิวตนั 

5  นิวตนั 

ง. 15  นิวตนั 

จ. 20  นิวตนั   

16. เมื่อตกต้นไม้ลงมากระทบพืน้จะรู้สึกเจ็บ สาเหตุทีเ่จ็บอธิบายได้ด้วยกฎทางฟิสิกส์ข้อใดต่อไปนี้ 

ก.  กฎขอ้ท่ีหน่ึงของนิวตนั 

ข. กฎขอ้ท่ีสองของนิวตนั 

ค. 
ง. กฎแรงดึงดูดระหวา่งมวลของนิวตนั 

กฎขอ้ท่ีสามของนิวตนั 

จ. กฎธรรมชาติของการเคล่ือนท่ี  

17. เชือกเส้นหน่ึงทนแรงดงึได้มากทีสุ่ด 600 นิวตนั นําไปฉุดวตัถุมวล 50 กโิลกรัม ซ่ึงวางบนพืน้

ระดับลืน่ในแนวระดับ จะทาํให้วตัถุมีความเร่งมากทีสุ่ดกีเ่มตร/วนิาที

ก. 1.6  เมตร/วนิาที

2 

ข.  2.8  เมตร/วนิาที

2 
2

ค. 6.4  เมตร/วนิาที

  

ง. 10  เมตร/วนิาที

2 
2

จ. 
  

12  เมตร/วนิาที2

18. ข้อความใดที่

     

ไม่ถูกต้อง

ก. ประกอบดว้ยแรงสองแรง 

 ตามลกัษณะของแรงทีก่ล่าวถึงในกฎข้อที่ 3 ของนิวตนั 

ข. มีขนาดเท่ากนัและมีทิศตรงกนัขา้ม 

ค. เป็นแรงท่ีทาํใหแ้รงลพัธ์บนวตัถุมีค่าเป็นศนูย  ์

ง. 
จ. เป็นแรงท่ีกระทาํต่อวตัถุท่ีเคล่ือนท่ีไดท้ั้งภายในและภายนอกโลก 

เป็นแรงท่ีกระทาํบนวตัถุต่างชนิดกนั 
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19. รถบรรทุกคนัหน่ึงลากจูงรถพ่วงมาด้วย 1 คัน ขณะทีร่ถบรรทุกแล่นด้วยความเร่งไปบน ถนนที่

อยู่ในแนวราบ แรงทีร่ถบรรทุกกระทาํต่อรถพ่วง 

ก. 
ข. มากกวา่ แรงท่ีรถพว่งกระทาํต่อรถบรรทุก 

เท่ากบั แรงท่ีรถพว่งกระทาํต่อรถบรรทุก 

ค. นอ้ยกวา่ แรงท่ีรถพว่งกระทาํต่อรถบรรทุก 

ง. เท่ากบั แรงท่ีถนนกระทาํต่อรถบรรทุก 

จ. มากกวา่ แรงท่ีรถพว่งกระทาํต่อแรงโนม้ถ่วงของโลก   

20. จากรูปผู้เรียนผลกักาํแพงด้วยแรงขนาด 2 นิวตนั แรงฏกิริิยาของแรงนีเ้กดิขึน้ทีไ่หน  

ก. 
ข. ลอ้รถ 

กาํแพง 

ค. พื้นท่ีลอ้รถทบัอยู ่ 

ง. มือผูเ้รียน 

จ. แรงดึงดูดของโลก   

21. ผู้โดยสารน่ังอยู่ในรถยนต์ทีก่าํลงัวิง่ผ่านทางโค้ง ไปทางซ้ายด้วยขนาดความเร็วคงที ่สังเกตุเห็น

วตัถุทีห้่อยอยู่บนเพดานรถ ทางด้านหน้าของผู้โดยสารกาํลงัร่วงหล่นลงสู่พืน้ เขาสังเกตุเห็น

การร่วงหล่นเป็นอย่างไร ถ้าทางโค้งนีไ้ม่ได้ยกพืน้ให้เอยีง 

ก. เคล่ือนท่ีตรงสู่พื้นรถ 

ข. เคล่ือนท่ีเบนไปซา้ยตรงสู่พื้นรถ 

ค. เคล่ือนท่ีเบนไปทางซา้ยเป็นแนวตรง 

ง. 
จ. เคล่ือนท่ีเบนไปทางขวาเป็นทางโคง้วงกลม 

เคล่ือนท่ีเบนไปทางขวาเป็นแนวตรง                               

22. แขวนวตัถุด้วยเชือก จากเพดานแรงปฏิกริิยาตามกฏข้อที่ 3 ของนิวตนัของแรง ซ่ึงเป็นนํา้หนัก

ของวตัถุคอื 

ก. แรงท่ีเส้นเชือกกระทาํต่อเพดาน 

ข. แรงท่ีเส้นเชือกกระทาํต่อวตัถุ  

ค. 
ง. แรงโนม้ถ่วงท่ีโลกกระทาํต่อวตัถุ 

แรงโนม้ถ่วงท่ีวตัถุกระทาํต่อโลก 

จ. แรงท่ีวตัถุกระทาํต่อเส้นเชือก       
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23. เด็กชายผู้หน่ึงถือลูกโป่งทีบ่รรจุด้วยแก๊สฮีเลยีมขึน้ไปบนรถประจําทางคันหน่ึงเมื่อขึน้ไปน่ัง

เรียบร้อย เขากผ็ูกเชือกลูกโป่งเข้ากบัราวพนักทีน่ั่งข้างหน้าเขา  ขณะทีร่ถแล่นไปเร่ือย ๆ เด็กชาย

กน่ั็งตัวตรงบนเบาะทีน่ั่งและลูกโป่งกล็อยตั้งตรงในอากาศ ถ้าคนขับต้องเหยยีบเบรค

กระทนัหัน ท่านคิดว่าจะเห็นสภาพการณ์บนรถประจําทางคันนีเ้ป็น 

ก. ทั้งศีรษะเด็ก และ ลูกโป่งเอนไปทางหลงัรถ   (คือ ตรงขา้มกบัทิศทางท่ีรถกาํลงั

แล่นไปอยู)่ 

ข. ทั้งศีรษะเด็ก และ ลูกโป่งเอนไปทางหนา้รถ 

ค. ทั้งศีรษะเด็ก และ ลูกโป่งเอนไปทางหลงัรถ 

ง. 
จ. ศีรษะเด็กเอนไปทางหลงัรถ แต่ลูกโป่งเอนไปทางหนา้รถ   

ศีรษะเด็กเอนไปทางหนา้รถ แต่ลูกโป่งเอนไปทางหลงัรถ 

24. พจิารณาเหตุการณ์ต่อไปนี้ 

(1) ผู้โดยสารทีอ่ยู่ในรถทีก่าํลงัแล่นอยู่  จะเซไปทางขวาเมือ่รถเลีย้วซ้าย 

(2) นักวิง่ 100 เมตร ในการแข่งขันซีเกมส์ทุกคนต้องใช้เท้าถีบตัวพุ่งตัวออกไป 

ข้างหน้าเมือ่ได้ยนิเสียงปืนสัญญาณให้เร่ิมวิง่ 

เมื่อนําเหตุการณ์ข้างต้นมาพจิารณาตามกฎการเคลือ่นทีข่องนิวตัน เหตุการณ์ในข้อ (1) และ(2) 

จะเป็นไปตามกฎข้อใดตามลาํดับ 

ก. ขอ้ 1 และ 2  

ข. ขอ้ 3 และ 2 

ค. 
ง. ขอ้ 2 และ 3 

ขอ้ 1 และ 3  

จ. ทั้งขอ้ 1 ขอ้ 2 และ ขอ้ 3 
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25. สถานการณ์ใดอธิบายได้ด้วยกฎการเคลือ่นทีข้่อ 2 ของนิวตนั 

1. คนยนืในรถและรถกาํลงัเคลือ่นทีไ่ปข้างหน้า เมื่อรถหยุดกระทนัหัน คนในรถเซ

ไปข้างหน้า 

2. เมื่อคนโดยสารลงจากรถประจําทางในขณะทีร่ถยงัเคลือ่นทีอ่ยู่  คนโดยสารจะเซไป

ข้างหน้า 

3. เมื่อใช้ช้างลากซุง ซุงเคลือ่นทีไ่ปได้ 

4. ผู้เรียนยนืบนสเกต โดยหันหน้าเข้าหากาํแพง แล้วใช้ฝ่ามือผลกักาํแพง ปรากฏว่า

ตัวผู้เรียนเคลือ่นทีถ่อยหลงัห่างจากกาํแพงได้   

ก. 1 และ 2 

คําตอบทีถู่กต้องคือข้อใด 

ข. 1 และ 3 

ค. 2 และ 3 

ง. 
จ. 2, 3 และ 4 

3 และ 4 

26. วตัถุอนัหน่ึงมีมวล 3 กโิลกรัม บนโลก เมื่อนําวตัถุนีไ้ปดาวจูปิเตอร์ซ่ึงมี g เป็น10 เท่าของโลก 

วตัถุนีจ้ะมีมวลเป็นกีก่โิลกรัม 

ก. 
ข. 9.8  กิโลกรัม 

3.0  กิโลกรัม 

ค. 30  กิโลกรัม 

ง. 98  กิโลกรัม    

จ. 300  กิโลกรัม 

27. นักบินอวกาศมวล 75 kg ซ่ึงนํา้หนักตวัของเขาบนดาวเคราะห์ดวงหน่ึงพบว่าหนัก 225 N

ความเร่งเน่ืองจากแรงดงึดูดของดาวเคราะห์น้ันเป็นกี่ m/s

ก. 2  เมตร/วนิาที

2 

ข. 

2 

3  เมตร/วนิาที

ค. 5  เมตร/วนิาที

2 

ง. 7  เมตร/วนิาที

2 

จ. 10 เมตร/วนิาที

2 

 

2 
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28. แรงขนาด 6 และ 8 นิวตนั กระทาํต่อมวล 2 กโิลกรัม ในแนวขนานกบัพืน้ราบ ถ้าแรงทั้งสองตั้ง

ฉากต่อวตัถุจะเคลือ่นทีด้่วยความเร่งเท่าไร 

ก. 5  เมตร/วนิาที

ข. 4  เมตร/วนิาที

2 

ค. 3   เมตร/วนิาที

2 

ง. 2  เมตร/วนิาที

2 

จ. 1  เมตร/วนิาที

2 

29. วางมวล 10 กโิลกรัม ไว้บนกระดานลืน่ เมือ่เอยีงกระดานทาํมุม 30o กบัแนวราบ มวลจะ

เคลือ่นทีด้่วยความเร่งกีเ่มตร/วนิาที

2 

ก. 1  เมตร/วนิาที

2 

ข. 3   เมตร/วนิาที

2 

ค. 

2 

5   เมตร/วนิาที

ง. 7   เมตร/วนิาที

2 
2

จ. 9   เมตร/วนิาที

  

30. แท่งไม้มวล 5 , 3 และ 2 กโิลกรัม วางตดิกนับนพืน้เกลีย้งถ้าออกแรงผลกั 10 นิวตนั ดงัรูปจงหา

ขนาดของแรงทีแ่ท่งไม้ 2 กโิลกรัม กระทาํต่อแท่งไม้ 3 กโิลกรัม 

2 

ก. 
ข. 3.0  นิวตนั 

2.0  นิวตนั 

ค. 5.0  นิวตนั 

ง. 8.0  นิวตนั  

จ. 10.0  นิวตนั   
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ช่ือ-สกุล........................................................................................................ช้ัน ม...../…....เลขที่.............. 

โรงเรียน…………………………………………………วนัที่………เดือน……...…….พ.ศ…………. 

 

 

แบบประเมินวดัเจตคติทางวทิยาศาสตร์ 

 

 
คําช้ีแจง 

1. แบบประเมินฉบบัน้ีมีทั้งหมด 30 ขอ้ โปรดอ่านขอ้ความในแต่ละขอ้ แลว้พจิารณาแสดง

ความคิดเห็นท่ีมีต่อขอ้ความนั้นดว้ยการทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของ

ผูเ้รียน 

2. แบบประเมินน้ีไม่มีคาํตอบใดถูกหรือผดิ ผูเ้รียนสามารถตอบตามความคิดเห็นของผูเ้รียน 

แบบประเมินน้ีไม่มีผลต่อคะแนน 

3. ผูเ้รียนตอบแบบประเมินใหค้รบทุกขอ้ ใชเ้วลา 40 นาที 

 

ข้อที ่ ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็น

ด้วย

อย่าง

ยิง่ 

เห็น

ด้วย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่

เห็น

ด้วย 

ไม่เห็น

ด้วย

อย่าง

ยิง่ 

0. วทิยาศาสตร์เป็นวชิาท่ียาก  
    

00. วทิยาศาสตร์เป็นวชิาท่ีมีประโยชน์  
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ข้อที ่ ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็
น

ด้ว
ยอ

ย่า
งย

ิง่ 

เห็
น

ด้ว
ย 

ไม่
แน่

ใจ
 

ไม่
เห็

น
ด้ว

ย 

ไม่
เห็

น
ด้ว

ยอ
ย่า

งย
ิง่ 

1 ฉนัรู้สึกชอบวทิยาศาสตร์เพราะเป็นวชิาท่ีสนุก

และเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจาํวนั 

     

2 ขา้พเจา้อยากเรียนวชิาอ่ืนแทนวชิาวทิยาศาสตร์      

3 วทิยาศาสตร์ทาํใหค้นเรามีเหตุผล      

4 เรียนวชิาวทิยาศาสตร์แลว้ไม่สามารถนาํไปใช้

พฒันาตนเองได ้

     

5 วทิยาศาสตร์เป็นวชิาท่ีเรียนสนุก      

6 วทิยาศาสตร์ไม่ช่วยใหเ้รียนวชิาอ่ืนๆไดดี้ข้ึน      

7 วทิยาศาสตร์เป็นวชิาท่ีน่าสนใจ      

8 ฉนัชอบอ่านหนงัสือทุกประเภทท่ีเก่ียวขอ้งกบั

วทิยาศาสตร์ 

     

9 การตั้งคาํถาม  และซกัถามขอ้สงสัยต่างๆกบัครู

และเพือ่นในชั้นเรียน  จะช่วยเพิ่มพนูความรู้

เพิ่มเติม 

     

10 วทิยาศาสตร์จะทาํใหม้นุษยเ์กิดความเครียด

เพราะตอ้งขบคิดปัญหาตลอดเวลา 

     

11 วทิยาศาสตร์เป็นวชิาท่ีน่าเรียนกวา่วชิาอ่ืน ๆ      

12 วทิยาศาสตร์เป็นวชิาท่ีน่าเบ่ือ      

13 การท่ีเราสังเกตส่ิงต่างๆรอบตวันั้นเป็นเพราะเรา

มีความสงสัยและมีความอยากรู้นั้นเอง 

     

14 ขา้พเจา้รู้สึกกงัวลมากเม่ือเรียนวชิาวทิยาศาสตร์      

15 วทิยาศาสตร์เป็นวชิาท่ีช่วยใหส้ังคมกา้วหนา้      
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ข้อที่ ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็
น

ด้ว
ย

อย่
าง

ยิง่
 

เห็
น

ด้ว
ย 

ไม่
แน่

ใจ
 

ไม่
เห็

น
ด้ว

ย 

ไม่
เห็

น
ด้ว

ย

อย่
าง

ยิง่
 

16 การปฏิบติัการทดลองบางคร้ังอนัตรายและน่า

กลวัทาํใหผู้เ้รียนไม่ชอบเรียน 

     

17 ถา้ขา้พเจา้พบบทความทางวทิยาศาสตร์จะเก็บ

ไวอ่้านและศึกษา 

     

18 ในชัว่โมงการเรียนวทิยาศาสตร์แต่ละคร้ัง

ขา้พเจา้ตอ้งการใหห้มดไปเร็ว ๆ 

     

19 ชัว่โมงวทิยาศาสตร์เป็นชัว่โมงท่ีขา้พเจา้รอคอย      

20 เม่ือผูส้อนใหท้าํการทดลองขา้พเจา้ตอ้งฝืนใจทาํ

จนสาํเร็จ 

     

21 เม่ือผูส้อนใหท้าํการทดลองขา้พเจา้จะตั้งใจทาํ

อยา่งดีเยีย่ม 

     

22 ในชัว่โมงวทิยาศาสตร์ขา้พเจา้ชอบแอบอ่าน

หนงัสือการ์ตูนเสมอ 

     

23 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากวทิยาศาสตร์เช่ือถือได้      

24 วทิยาศาสตร์ไม่สามารถพฒันาตนเองได ้      

25 ขา้พเจา้ชอบเท่ียวชมนิทรรศการวทิยาศาสตร์อยู่

เสมอ 

     

26 วทิยาศาสตร์มีกิจกรรมท่ีทา้ทายความสามารถ      

27 ขา้พเจา้ชอบวชิาวทิยาศาสตร์มากกวา่วชิาอ่ืน ๆ      

28 เม่ือใดก็ตามท่ีขา้พเจา้ลงมือทดลองวทิยาศาสตร์

ขา้พเจา้จะทาํต่อไปจนกวา่จะสาํเร็จ 

     

29 ขา้พเจา้ไม่ชอบร่วมกิจกรรมงานวทิยาศาสตร์      

30 ทุกคร้ังท่ีมีรายการทางโทรทศัน์เก่ียวกบั

วทิยาศาสตร์ขา้พเจา้จะดูอยา่งตั้งใจ 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

ประวตัย่ิอผู้วจิยั 
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ประวตัิย่อผู้วจิัย 

 

ช่ือ  ช่ือสกุล    นายณฐัวฒิุ  จนัละมุด 

วนัเดือนปีเกิด   6  ธนัวาคม  2525 

สถานท่ีเกิด    อาํเภอเมือง   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

สถานทีอ่ยูปั่จจุบนั   5 หมู่ 10 ตาํบลท่าไม ้ อาํเภอกระทุ่มแบน  จงัหวดัสมุทรสาคร 

สถานท่ีทาํงานปัจจุบนั   โรงเรียนบา้นปล่องเหล่ียม ตาํบลท่าไม ้อาํเภอกระทุ่ม 

จงัหวดัสมุทรสาคร โทร. 034 - 474037 

ประวติัการศึกษา 

พ.ศ. 2537   ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6    

จากโรงเรียนบา้นบง  จงัหวดัเพชรบรูณ์ 

พ.ศ. 2540   ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

จากโรงเรียนพชัรพิทยาคม  จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
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