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 การศกึษาครั ้ งนีมี้จดุมุง่หม ายเพ่ือเปรียบเทีย บผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาเคมี เพิ่มเตมิ  1 

และความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการ      

จดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั (Backward design) และการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา (Cippa Model) 

 กลุม่ตวัอยา่ง ท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้เป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศกึษา 2553 โรงเรียนหวัตะพานวิทยาคม  จงัหวดัอํานาจเจริญ  จํานวน 80 คน ซึง่ได้มาจากการสุม่

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 2 ห้องเรียน แล้วสุม่อยา่งงา่ยอีกครัง้หนึง่  โดยวิธีจับฉลาก

เป็นกลุม่ทดลองท่ี 1 ดําเนินการจดัการเรียนรู้ แบบย้อนกลบั  และกลุม่ทดลองท่ี 2 ดําเนนิการจดัการ

เรียนรู้แบบซปิปา ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลองกลุม่ละ  20 คาบๆ ละ 50 นาที โดยใช้แบบแผนการวิจยั 

Nonrandomized control group pretest-posttest design เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาเคมีเพิ่มเตมิ 1 แบบปรนยัมีคา่ความเช่ือมัน่  .87 และแบบทดสอบวดั

ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  แบบปรนยัมีความเช่ือมัน่ .92  การวิเคราะห์

ข้อมลูใช้วิธีการทางสถิตแิบบ t-test Dependent Samples และ t-test for Independent Sample ในรูป 

Difference Score 

 สรุปผลการวิจยัได้ ดงันี ้
1. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั กบันกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ

ซปิปา มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเตมิ 1 แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ

2. นกัเรียนท่ีได้รั บการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาเคมี

เพิ่มเตมิ 1 ก่อนเรียนและหลงัเรียน แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

3. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาเคมีเพิ่มเตมิ1 

ก่อนเรียนและหลงัเรียน แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

4. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั กบันกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ    

ซปิปา มีความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ

5. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลั บ มีความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลงัเรียน แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

6. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา มีความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลงัเรียน แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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 The purpose of this research was to compare on Chemistry 1  Learning Achievement  

and  Ability  in solving science problem of Mathayomsuksa 4 students using Backward 

Design and Cippa Model. 

 The sample of in this research were 80 students at Huataphanwittayakhom  School, 

Huataphan  District, Amnatcharoen, in the second  semester of  the academic year  2010. 

Students were chosen through Purposive Sampling. They were divided into 2 group ; the 

experiment 1 and the experiment 2 with 40 students each. The experiment 1 was taught  by 

using Backward Design ; the experiment 2  was taught  by using  Cippa  Model. a total of 20 

hours. The research equipments ; the achievement test on Chemistry 1 study with reliability 

of .87 and the problem solving ability in scientific with reliability of .92. The  study  were 

Nonrandomized  control  group  pretest-posttest  design.  The  data  analysis  were by  t-test  

dependent  Samples  and  t-test  for  Independent  Sample  Difference  Score. 

 The  result  of  this  study  indicated  that : 

1. The  learning  achievement  in  chemistry 1  between  the  students  taught  using 

Backward  Design  and  Cippa Model  was  not  significantly  different.    

2. The  learning  achievement  in chemistry 1  for  students  taught  using Backward 

Design  was  significantly  Different at  the  level  of .01  

3. The  learning  achievement  in chemistry 1  for  students  taught  using  Cippa   

Model  was significantly  Different at  the  level  of .01  

4. The  Ability in Solving Science Problem between the students taught using 

Backward  Design and  Cippa Model  was  not  significantly  different.    

5. The  ability  in  solving  science  problem  for students  taught  using  Backward  

Design  was  significantly  Different at  the  level  of .01  

6. The  ability  in  solving  science  problem  for  students  taught  using  Cippa   

Model  was  significantly  Different  at  the  level  of  .01 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานพินธ์ฉบบันีสํ้าเร็จได้ด้วยดี เพราะความเมตตาอนเุครา ะห์จากรองศาสตราจารย์ 

ดร .ชตุมิา วฒันะคีรี ประธานท่ีปรึกษา อาจารย์ ดร .ราชนัย์  บญุธิมา กรรมการท่ีปรึกษา                

รองศาสตราจารย์ตรูเนตร  อชัชสวสัดิ ์ อาจารย์ ดร .สนอง  ทองปาน  และผู้ชว่ยศาสตราจารย์สนธยา  

ศรีบางพลี ท่ีให้ความรู้ แนวคดิ และคําแนะนําในการปรับป รุงแก้ไขข้อบกพร่องตา่งๆ ท่ีมีคณุคา่ เพ่ือให้

ปริญญานิพนธ์ฉบบันีมี้ความสมบรูณ์ย่ิงขึน้ ผู้ วิจยั ขอกราบขอบพระคณุด้วยความเคารพเป็นอยา่งสงู 

ไว้ ณ โอกาสนี ้
 ขอขอบพระคณุอาจารย์สรุะพงษ์  ศรีธรรม อาจารย์สนิท  บญุพร้อม อาจารย์พงศภคั  สายสดุ 

และอาจารย์อรุณวรรณ  กลัน่กลงึ  ท่ีได้กรุณาตรวจแก้ไขเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  พร้อมทัง้คําแนะนํา

ตลอดจนข้อคดิท่ีเป็นประโยชน์อยา่งย่ิงตอ่การวิจยั 
 ขอขอบคณุผู้ อํานวยการโรงเรียน หวัตะพานวิทยาคม จงัหวดัอํานาจเจริญ  ท่ีกรุณาให้ความ

สะดวกในการจดัการเรียนการสอน ตลอดจนเสร็จสิน้การทําวิจยั 

 ขอขอบคณุคณาจารย์ รุ่นพ่ี และเพ่ือนๆ นิสิตปริญญาโท สาขาการมธัยมศกึษา (การสอน

วิทยาศาสตร์) ทกุคนท่ีให้กําลงัใจ  ให้คําปรึกษา  แนะนํา และให้ความชว่ยเหลือกนัมาตลอด  

 ขอขอบคณุนกัเรียนทกุคนท่ีให้ความร่วมมือท่ีดี ในการทําวิจยั  ตลอดจนการให้กําลงัใจใน

การทําวิจยัครัง้นี ้
 ขอขอบคณุสถาบนัสง่เสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท .) ท่ีให้

ทนุการศกึษาตัง้แตร่ะดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพครู จนถึงปริญญาโทนี ้

 ขอกราบขอบพระคณุเป็นพิเศษ สําหรับ คณุพอ่  คณุแม ่ท่ีคอยชว่ยเหลือ หว่งใยและเป็น

กําลงัใจจนทําให้งานวิจยัครัง้นีสํ้าเร็จลลุว่งไปด้วยดี 
 
 คณุคา่ประการใดๆ ท่ีพงึมีจากปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้ ผู้ วิจยัขอมอบเป็นเคร่ืองสกัการะบชูา

ตอ่พระคณุบดิา มารดา ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้ มีพระคณุทกุทา่น 

  
              ประครอง  แจม่ใส 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

ภูมิหลัง  
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทสําคญัย่ิงในสงัคมโลกปัจจบุนัและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวข้อง

กบัชีวิตของทกุคน ทัง้ในการดํารง ชีวิตประจําวนั และในงานอาชีพตา่ง ๆ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ตลอดจน

ผลผลติตา่งๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางานล้วนเป็นผลขอ งความรู้ทางวิทยาศาสตร์

ผสมกบัความคดิสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืนๆ และยงัชว่ยให้เกิดการพฒันาทางเทคโนโลยี ในทางกลบักนั

เทคโนโลยีก็มีสว่นสําคญัมากท่ี ทําให้มีการศกึษาค้นคว้า หาความรู้ทางวิทยา ศาสตร์เพิม่ขึน้  ทัง้วิธีคดิ 

ความคดิเป็นเหต ุเป็นผล คดิสร้างสรรค์ คดิวิเคราะห์ วิจารญาณ มีการค้นคว้าหาความรู้ในการแก้ปัญหา

อยา่งเป็นระบบ สามารถตดัสินใจโดยใช้ข้อมลูหลากหลา ย และประจกัษ์พยานท่ีตรวจสอบได้ เป็น

วฒันธรรมของโลกสมยัใหมซ่ึง่เป็นสงัคมแหง่ความรู้ ทกุคนต้องได้รั บการพฒันาให้ความรู้วิทยาศาสตร์  

เพ่ือท่ีมีความรู้ความเข้าใจโลกธรรมชาตแิละเทคโนโลยีท่ีมนษุย์สร้างสรรค์ขึน้  และนําความรู้ไปใช้อยา่ ง

มีเหตผุล สร้างสรรค์ มีคณุธรรม  พฒันาคณุภาพชีวิต ให้ดีขึน้ ชว่ยให้คนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถกูต้อง

เก่ียวกบัการใช้ประโยชน์ การดแูลรักษา ตลอดจนการพฒันาสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาตอิยา่ง

สมดลุและยัง่ยืน  และท่ี สําคญัคื อความรู้ ทาง วิทยาศาสตร์ชว่ยเพิม่ขีด ความสามารถในการพฒันา

เศรษฐกิจ สามารถแขง่ขนักบันานาประเทศ และดําเนินชีวิตอยูร่่ว มกนัในสงัคมโลกได้อยา่งมีความสขุ  

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าไปมาก ทําให้การดํารงชีวิตของผู้คนในสงัคมปัจจบุนั

จําเป็นต้องอาศยัสิ่ งประดษิฐ์คดิค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สํานกัวิชาการและมาตรฐาน

การศกึษา. 2551: 1) 

 การศกึษาเป็นระบบยอ่ยหนึง่ท่ีมีบทบาทสําคญัตอ่การสร้างทรัพยากรมนษุย์ให้ความรู้

ความสามารถ นําสิง่ท่ีได้จา กการศกึษาไปพฒันาตนเอง สงัคม และประ เทศ ให้ก้าวทนักบัโลก            

ยคุโลกาภิวตัน์ ทําให้การศกึษาในประเทศไทยเข้าสูย่คุการปฏิรูปการจดัการเรียนรู้แผนพฒันาเศรษฐกิจ 

และสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ได้ชีใ้ห้เห็นถึงความจําเป็นในการปรับเปล่ียนจดุเน้น

ในการพฒันาคณุภาพคนในสงัคมไทยให้ มีคณุธรรม และมีความรอบรู้อยา่งเทา่ทนั ให้มีความพร้อมทัง้

ด้านร่างกาย สตปัิญญา อา รมณ์ และศีลธรรม สามารถก้าวทนัการ เปล่ียนแปลงเพ่ือนําไปสูส่งัคม

ฐานความรู้ได้อยา่งมัน่คง แนวการพฒันาคนดงักลา่วมุง่เตรียมเดก็และเยาวชนให้มีพืน้ฐานจติใจท่ี ดี

งาม มีจติสาธารณะ  พร้อมทัง้มีสมรรถนะ ทกัษะแล ะความรู้พืน้ฐานท่ี จําเป็นในการดํารงชีวิต อนัส่งผล

ตอ่การพฒันาประเทศแบบยัง่ยืน (สภาพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ . 2549) แนวทางดงักลา่ว

สอดคล้องกบันโยบายของกระทรวงศกึษาธิการในการพฒันาเยาวชนของชาตเิข้าสูโ่ลกยคุศตวรรษท่ี 21 



2 

โดยมุง่สง่เสริมนกัเรียนมีคณุธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทกัษะการคดิวิเคราะห์  คดิสร้างสรรค์ มีทกัษะ

ด้านเทคโนโลยี สามารถทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน และในสงัคมโลกได้อยา่งสนัต ิ(กระทรวงศกึษาธิการ. 2551) 

สอดคล้องกบัทศิ ทางของ หลกัสตูรและบทบาทของครูตามแนวทางการจดัการศกึษาแหง่ชาติ  

พทุธศกัราช  2542 มาตรา 22 ระบวุ่าการจดัการศกึษาต้องยดึหลกัว่ านกัเรียนทกุคนมีความสามารถ

เรียนรู้เป็นผู้ ท่ีพฒันาตนเองได้ โดยถือวา่นกัเรียนมีความสําคญัท่ีสดุ กระบวนการจดัการศกึษาต้องเสริม

ให้นกัเรียนพฒันาตามธรรมชาต ิและเตม็ตามศกัยภาพ   

 จากหลกัสตูรแกนกลาง การศกึษาขัน้พื ้นฐาน 2551 มุ่งเน้นการพฒันา นกัเรียนทกุคนซึง่เป็น 

กําลงัของชาตใิห้เป็นมนษุย์ ท่ีมีความสมดลุทั ง้ด้านร่างกายประกอบด้วยความรู้คูค่ณุธรรม  มีจิตสํานกึ

ในความเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก มีความรู้ ตลอดจนทกัษะพืน้ฐานรวมทัง้เจตคตท่ีิจํา เป็นต่อ

การศกึษา โดยทกุคนสามารถเรี ยนรู้  และพฒันาตนเอง ได้เตม็ศกัยภาพ  และสามารถอยู่ ร่วมกนัใ น

สงัคมไทย และสงัคมโลกอย่ างสนัตสิขุ การเป็ นพลเมืองดี ศรัทธ าในหลกัธรรมของศาสนา การเห็น

คณุค่ าทรัพยากร และสิ่งแวดล้ อม ความรักชาต ิภมูใิจในความเป็ นไทย โดยหลกัสตูรแกนกลาง  

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551 มุง่พฒันานกัเรียนให้มีคณุภาพตามมาตรฐานท่ี กําหนด และเกิดสมรรถนะ

สําคญั 5 ประการ 1) ความสามารถในการส่ือสาร 2) ความสามารถในการคดิ 3) ความสามารถในการ

แก้ปัญหา 4) ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  

 จากสมรรถนะท่ีหลกัสตูรแกนกลาง การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551 มุ่งพฒันาสมรรถนะทัง้ 5 ประการ 

ความสามารถในการแก้ปั ญหาเป็นสมรรถนะหนึง่ท่ีครูผู้ สอนต้องพฒันานกัเรียนให้เป็นผู้ ที่มีศกัยภาพ

ในการแก้ปัญหาได้ การจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั เป็นกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบหนึง่

ท่ีมุง่เน้นท่ีเป็นผลปลายทาง ให้เป็นความรู้ฝังแนน่หรือความเข้าใจอนัคงทนเป็นจดุหลกั โดยการออกแบบ

การเรียนรู้จะต้องลกึลงไปถึงจดุสดุท้ายของปลายทาง เป็นความรู้แบบลกึซึง้อนัได้แก่ ความคดิรวบยอด 

ความสมัพนัธ์  และหลกัการใน เนือ้หานัน้ๆ ในวิชานัน้ๆ เรียกวา่ความรู้แบบตดิเนือ้หา โดยความรู้นี ้

จะต้องเป็นสิ่งท่ีนกัเรียนสร้างขึน้จากข้ อมลูท่ีได้ รับ เกิดขึน้ในตวั นกัเรียน นกัเรียนเป็นผู้ สร้างขึน้เอง    

การจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั เป็นกระบวนทศัน์ท่ีมุ่งไปสูผ่ลผลิตตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้

โดยเร่ิมต้นการคดิในการออกแบบการจดัการเรียน รู้ท่ีผู้ออกแบบได้กําหนดไว้ ตัง้แต่ต้นจนจบว่าในการ

ออกแบบการจัดการเรียนรู้นัน้ต้องออกแบบอะ ไรอีกบ้างท่ีทําให้นกัเรียนบรรลเุป้าหมายของมาตรฐาน

การเรียนรู้ ท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผล ซึง่สามารถย้ อนกลบัมาตรวจสอบ ถึง

ประสิทธิภาพ และประสิทธิ ผลของการออกแบบ การจดัการเรียนรู้ ได้ ตลอดเวลา การ ออกแบบ การ

จดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั  จงึเป็นการออกแบบการจดัการเรียนรู้ ท่ีมีความเข้มข้นมุ่งผลสมัฤทธ์ิอย่าง

จริงจงั โดยมีการกําหนดพฤตกิรรมการ แสดงออกของนกัเรียนไว้อย่างชดัเจน และการกําหนดกิจกรรม

การประเมินผลของนกัเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้แล้ว การออกแบบการจดัการเรียนรู้ ต้องออกแบบ
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ไว้อย่างมีมาตรฐานเป็ นวิทยาศาสตร์ สามารถวดัได้ ตรวจสอบได้  การจดัการเรียนรู้ แบบย้อนกลบัก็ทํา

ให้นกัเรียนนัน้เกิดความสามารถในการเรียนรู้ อย่ างเป็นความรู้ท่ีฝังแน่น และสามารถสร้าง องค์ความรู้

เป็นความคดิรวบยอดได้ นกัเรียนก็สามารถใช้ความรู้ท่ีฝังแน่นนัน้นําไปใช้ในการคดิแก้ปั ญหาที่เกิดขึน้

ในชีวิตประจําวนัได้ ตลอดจนนําไปใช้กบัสถานการณ์ตา่งๆ อนัจะเกิดขึน้ในสงัคมโลกยคุโลกาภิวฒัน์    

 นอกจากการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบัแล้ว  จากการศกึษาการจดัการเรียนรู้แบบตา่งๆ ยงั

พบวา่การสอนวิทยาศาสตร์ท่ีเหมาะสมให้ได้ผลดีนัน้ ควรเร่ิมจากการทบทวนความรู้เดมิ และสอดแทรก

ความรู้ใหม่ เข้าไป การจดัการเรียนรู้ ท่ีเน้นนกัเรียนเป็นศนูย์กลางแบบซปิปา เป็นการจดัการเรียนรู้ อีก

รูปแบบหนึง่ท่ีใช้ แบบประสาน 5 แนวคดิหลกั คือ 1) การสรรค์ สร้างความรู้ 2) กระบวนการกลุ่ มและ

การเรียนแบบร่วมมือ 3) ความพร้อมในการเรียนรู้  4) การเรียนรู้กระบวนการ  5) การถ่ายโอนการเรียนรู้

(ทิศนา แขมมณี . 2542: 16) ซึ่ งเป็นวิธีการในการพฒันา นกัเรียนให้เกิดคณุลกัษณะตา่ง ๆ ตามท่ีสงัคม

ต้องการในยคุโลกาภิวตัน์  และให้ความสําคญักบั นกัเรียน โดยให้ นกัเรียนได้ เรียนรู้ ด้วยตนเอง ทําให้

ได้รับประสบการณ์ตรง ได้มีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนัทําให้เกิดการทํางานร่วมกั นมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีต่ อกนั 

และสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  

 ความสามารถในการคดิแก้ปัญหามีความสําคญัตอ่การพฒันาคณุภาพชีวิตมาก การท่ีบคุคล

จะอยูร่อดในสงัคมได้จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความคดิ รู้จกัคดิ รู้จกัแก้ปัญหา และจากการศกึษาพบวา่การ

จดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในปัจจบุนัเก่ียวกบัเร่ืองความสามารถในการคดิแก้ปัญหาไมป่ระสบความสําเร็จ

เทา่ท่ีควร ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะครูผู้สอนยงัคงใช้วิธีการสอนแบบเดมิ โดยยดึตนเองเป็นศนูย์กลาง ใช้การ

บรรยายเป็นสว่นใหญ่ และมกัเป็นผู้สรุปบทเรียนเอง ทําให้ นกัเรียนขาดโอกาสในการฝึกฝนการพฒันา

ทกัษะการคดิและความสามารถในการแก้ปัญหา ซึง่ทําให้มีผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาเคมี

เพิ่มเตมิ 1 ไมบ่รรลเุป้าหมายในท่ีสดุ 

 กระบวนการจดัการเรียนรู้จงึเป็นปัจจยัสําคญัท่ีชว่ยพฒันาด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัเรียน ตลอดจนความสามารถในการคดิแก้ปัญหาของ นกัเรียน เพราะฉะ นัน้การเลือกวิธีสอนท่ี

เหมาะสมหรือเลือกประสบการณ์ตา่งๆ  ท่ีดีให้กบันกัเรียน เน้นให้ นกัเรียนได้ฝึกคดิ  และแก้ปัญหาด้วย

ตนเอง จะสามารถชว่ยให้ นกัเรียนสามารถพฒันาสตปัิญญา  และความคดิของ นกัเรียนได้เป็นอยา่งดี 

การสอนท่ีเน้น นกัเรียนเป็นสําคญัจะสามารถชว่ยสง่เสริมให้ นกัเรียนได้พฒันาตามธรรมชาติ  และเตม็

ศกัยภาพ สามารถพฒันาทัง้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และกระบวนการคดิทางด้านวิทยาศาสตร์ ดงันัน้

การจดัการเรียนรู้จงึเป็นสว่นหนึง่ชว่ยเพิ่มผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหา

ของนกัเรียนดีขึน้ เพราะจากสภาพปัจจบุนัพบวา่นกัเรียนมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้น้อยลง 
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 จากเหตผุลดงักลา่วผู้ วิจยัมีความสนใจท่ีจะศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาเคมีเพิ่มเตมิ  1

และความสามารถในกา รคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการ

จดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั และการจดัการเรีย นรู้แบบซปิปา เพ่ือเป็นแนวทาง ในการศกึษาหาความรู้

ของนกัเรียน พร้อมทัง้เป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ของครูผู้สอนตอ่ไป 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี  ้

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเตมิ 1 ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา  

ปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั และการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเตมิ  1 ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา  

ปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิม่เตมิ  1 ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา  

ปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

4. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของ นกัเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั และการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา 

5. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของ นกัเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

6. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของ นกัเรียน ชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 

ความสาํคัญของการวิจัย 
1. ผลการวิจยัครัง้นีทํ้าให้เราทราบถึงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเตมิ 1 และความสามารถ

ในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ

ย้อนกลบั และการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา 

2. ผลการวิจยัในครัง้นี ้ครูผู้สอนกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุม่สาระการเรียนรู้

อ่ืนๆ สามารถนําวิธี การจดัการเรียนรู้แบบ ย้อนกลบั และการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา ไปประยกุต์ใช้ใน

การจดัการเรียนรู้ได้ ซึง่จะสง่ผลให้นกัเรียนกล้าแสดงออก ยอมรับความคดิเห็นของผู้ อ่ืน มีความรับผดิชอบ 

มีความเพียรพยายาม มีความซ่ือสตัย์ มีเหตผุล และมีความสนกุสนานในการเรียนรู้ 

3. นกัเรียนสามารถใช้เป็นแ นวทางในการพฒันาความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ของตนเองให้มีประสิทธิภาพสงูขึน้ได้ และสามารถนําไปประยกุต์ใช้ในการแก้ปัญหาใน

ชีวิตประจําวนัได้ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวจัิย 

เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนหวัตะพานวิทยาคม   ตําบลหนองแก้ว อําเภอ

หวัตะพาน  จงัหวดัอํานาจเจริญ  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2553 จํานวน  6 ห้องเรียน รวมจํานวน

นกัเรียน 225 คน 
 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวจัิย 

เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  4 โรงเรียนหวัตะพานวิทยาคม  ตําบลหนองแก้ว อําเภอ

หวัตะพาน  จงัหวดัอํานาจเจริญ ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศกึษา 2553 จํานวน 2 ห้องเรียน ซึง่ได้มาแบบ

เจาะจงเลือก (Purposive Sampling) แบง่เป็น 
กลุม่ทดลองท่ี 1  ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั จํานวน 40 คน 

กลุม่ทดลองท่ี 2  ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา จํานวน 40 คน 
 

 ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง 
ผู้ วิจยัทํากา รทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2553 ใช้เวลาในการทดลองกลุม่ละ   

20 คาบๆ ละ 50 นาที โดยผู้ วิจยัเป็นผู้ ดําเนนิการจดัการเรียนรู้ทัง้สองกลุม่  
 

 เนือ้หาท่ีใช้ในการทดลอง 
เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นเนือ้หา วิชาเคมีเพิ่มเตมิ  1 จากหลกัสตูรสถานศกึษาใน

กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 3 : สารและสมบตัขิองสาร ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

พทุธศกัราช 2551 โดยมีหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

1. มวลอะตอมและมวลโมเลกลุ 

2. จํานวนโมลกบัมวลของสาร 

3. ปริมาตรตอ่โมลของแก๊ส 

4. ความสมัพนัธ์ระหวา่งจํานวนโมล อนภุาค มวลและปริมาตรของแก๊ส 

5. ความเข้มข้นของสารละลาย 

6. การเตรียมสารละลาย 

7. สมการเคมี 
 

 ตวัแปรท่ีใช้ในการวจัิย 

1. ตวัแปรอิสระ  ได้แก่  

1.1 การจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั 

1.2 การจดัการเรียนรู้แบบซปิปา 
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2. ตวัแปรตาม ได้แก่ 

6.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเตมิ 1 

6.2 ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์   

 

 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ หมายถึง  กระบวนการจดัการ เรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้

นกัเรียนเกิดความรู้ และความเข้าใจท่ีคงทน โดยครูเป็ นผู้ กําหนดผลลพัธ์ ปลายทางท่ีต้องการ  และ

วางแผนวิธีการจดัการเรียนรู้ เพ่ือให้ นกัเรียนเกิดความ รู้ท่ีคงทน เป็ นความรู้ ฝังแน่น ซึง่ประกอบด้ วย

ขัน้ตอนหลกั 3 ขัน้ ได้แก่  

ขัน้ท่ี 1  กําหนดความรู้ ครูผู้สอนวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนในแตล่ะข้อ และจดุมุง่หมาย

การเรียนรู้ ทกัษะ  และเจตคติ ของรายวิชาจากหลกัสตูร  โดยตัง้คําถามสําคญัเพ่ือกํา หนดเป็ นกรอบ

ความคดิหลกัของแตล่ะหนว่ย 

ขัน้ท่ี 2  กําหนดหลกัฐาน และวิธีวดัป ระเมินผลการเรียนรู้  ครูผู้สอนระบเุคร่ืองมือและ

วิธีการวดัประเมินผล พฤตกิรรมการเรียนรู้ รวบยอด โดยประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน และสิน้สดุ

การเรียน โดยใช้เคร่ืองมือการวดัประเมินผลยอ่ยๆ ทกุขัน้ตอนของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และรวบรวม

หลกัฐานร่องรอยการเรียนรู้ ของนกัเรียนอย่างครบถ้ วน เพ่ือเป็น หลกัฐา นสําคญัวา่ นกัเรียนมีความรู้

ความสามารถตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 

ขัน้ท่ี 3  การออกแบบสําหรับจดัประสบการณ์  ครูผู้สอน จดัทําแผนการจดัการเรียนรู้ 

โดยใช้แนวคดิท่ีพฒันานกัเรียนตามเป้าหมายท่ีกําหนด ดงันี ้

1. กําหนดหลกัฐานท่ีแสดงวา่เป็นผลท่ีเ กิดจากการเรียนรู้ของ นกัเรียนเป็นหลกัฐาน

ท่ีแสดงให้เห็นวา่นกัเรียนมีความรู้ มีทกัษะ และมีคณุธรรม จริยธรรม ตามเป้าหมายการจดัการเรียนรู้ ท่ี

สอดคล้องกบัขัน้ท่ี 2 ท่ีกําหนดไว้ 

2. กําหนดกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ ท่ี ชว่ยให้ นกัเรียนมีความรู้ และทกัษะ ตาม

เป้าหมายของหนว่ยกา รเรียนรู้ท่ีกําหนดหรือตามตวัชีว้ดั และตามมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุม่สาระ

การเรียนรู้ท่ีรับผดิชอบ ท่ีคดัเลือกมาจดัทําเป็นหนว่ยการเรียนรู้ 

3. กําหนดจํานวนชัว่โมงท่ีใช้สําหรับการพฒันานกัเรียนในแตล่ะชดุของกิจกรรมการ

เรียนรู้ และรวมจํานวนชัว่โมงสําหรับ 1 หนว่ยการจดัการเรียนรู้ 

4. จดัทําแผนการจดัการเรียนรู้โดยนําข้อมลูจากการออกแบบการจดัการเรียนรู้

ตัง้แตข่ัน้ท่ี 1 ถึงขัน้ท่ี 3 มาจดัทําแผนการจดัการเรียนรู้อยา่งละเอียด เพ่ือใช้จดัการเรียนรู้ตอ่ไป 
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2. การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา หมายถึง กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้น ให้นกัเรียน

เกิดความรู้ ความคดิ และการตดัสนิใจอยา่งเป็นระบบสามารถสร้างความรู้ ค้นพบความรู้ ได้ด้วยตวัเอง  

และนกัเรียนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้ ซึง่มีขัน้ตอนท่ีสําคญั 7 ประการ ดงันี ้ 

2.1 ขัน้การทบทวนความรู้เดมิ เป็นการดงึความ รู้เดมิของนกัเรียนในเร่ืองท่ีเรียน 

เพ่ือชว่ยให้นกัเรียนมีความพร้อมในการเช่ือมโยงความรู้ใหมก่บัความรู้เดมิของตน  

2.2 ขัน้การแสวงหาความรู้ใหม ่เป็นการแสวงหาข้อมลู ความรู้ใหมท่ี่นกัเรียนยังไมมี่ 

จากแหลง่ข้อมลูหรือแหลง่ความรู้ต่างๆ เชน่ ใบความรู้ หนงัสือ และเอกสารตา่งๆ ฯลฯ ท่ีครูผู้สอนเตรียม

มาให้นกัเรียนหรือให้คําแนะนําเก่ียวกบัแหลง่ข้อมลูเพ่ือให้นกัเรียนไปแสวงหาความรู้ 

2.3 ขัน้การศกึษาทํา ความเข้าใจข้อมลู ความรู้ใหมแ่ล ะเช่ือมโยงความรู้ใหมก่บั

ความรู้เดมิ เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนต้องศกึษา ทําความเข้าใจกบัข้อมลู หรือความรู้ท่ีหามาได้ นกัเรียนต้องสร้าง

ความหมายของข้อมลู ประสบการณ์ใหม่ๆ  โดยใช้กระบวนการตา่งๆ ด้วยตนเอง เชน่ ใช้กระบวนการคดิ 

และกระบวนการกลุม่ในการอภิปราย  และสรุปความเข้ าใจเก่ียวกบัข้อมลูนัน้ ซึง่อาจ จําเป็นต้องอาศยั

การเช่ือมโยงกบัความรู้เดมิ  

2.4 ขัน้การแลกเปล่ียนความรู้ความเข้าใจกบักลุม่ เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนอาศยักระบวนการ

กลุม่เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของตนและได้รับประโยชน์จากความรู้ความเข้าใจ

ของผู้ อ่ืนไปพร้อมๆ กนั  

2.5 ขัน้การสรุปและจดัระเบียบความรู้ เป็นขัน้การสรุปความรู้ท่ีได้รับทัง้หม ด ทัง้

ความรู้เดมิและความรู้ใหม ่และจดัสิ่งท่ีเรียนรู้ให้เป็นระบบระเบียบเพ่ื อชว่ยให้นกัเรียนจดจําสิ่งท่ีเรียนรู้

ได้ง่าย 

2.6 ขัน้การแสดงผลงาน เป็นขัน้ท่ีช่ วยให้นกัเรียนได้มีโอกาสแสดงผลงานการสร้าง 

ความรู้ของ ตนให้ผู้ อ่ืนรับรู้  เป็นการชว่ยให้ นกัเรียนตอกยํา้ หรือตรวจสอบความเข้าใจของตน และช่ วย

สง่เสริมให้นกัเรียนใช้ความคดิสร้างสรรค์  

2.7 ขัน้การประยกุต์ใช้ความรู้ เป็นขัน้การสง่เสริมให้นกัเรียนได้ฝึกฝนการนํา ความรู้ 

ความเข้าใจของตนไปใช้ในสถานการณ์ตา่งๆ ท่ีหลากหลายเพ่ื อเพิ่มความชํา นาญ ความเข้าใจ และ

ความสามารถในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวนั  

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเตมิ 1 หมายถึง ความสามารถทางการเรียนรู้

ในสาระ การเรียนรู้วิชาเคมี เพิ่มเตมิ  1 ซึง่พิจารณาจากคะแนนการตอบแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเตมิ 1 ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ตามเนือ้หา  และผลการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้วิชา

เคมีเพิ่มเตมิ 1 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 เร่ือง ปริมาณสมัพนัธ์ โดยวดัพฤตกิรรม 4 ด้าน ดงันี ้
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3.1 ความรู้ – ความจํา หมายถึง ความสามารถในขัน้ท่ีระลกึได้ ในสิ่งท่ีเรียนรู้มาแล้ว

เก่ียวกบัข้อเทจ็จริง คําศพัท์ หลกัการ กฎ และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ 

3.2 ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการจําแนกความรู้ได้เม่ือปรากฏอยูใ่นรูป

ใหมแ่ละมีความสามารถในการแปลความรู้จากสญัลกัษณ์หนึง่ไปอีกสญัลกัษณ์หนึง่ได้ 

3.3 การนําความรู้ไปใช้ หมายถึง ความสามารถในการนําความรู้  และวิธีการตา่งๆ 

ทางวิทยาศา สตร์ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆ  หรือท่ีแตกตา่งไปจากท่ีเคยเรียนรู้มา โดยเฉพาะอยา่งย่ิง 

การนําไปใช้ในชีวิตประจําวนั 

3.4 ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึ ง ความสามารถของ นกัเรียนในการ

ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดงันี ้

3.4.1 ทกัษะการสงัเกต หมายถึง ความสามารถบอกรายละเอียดหรือข้อมลูจาก

สิ่งท่ีให้ค้นหาโดยใช้ประสาทสมัผสัอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งรวมกนั ได้แก่ ตา ห ูจมกู ลิน้ และ

ผวิกาย 

3.4.2 ทกัษะการคํานวณ หมายถึง ความสามาร ถในการนบัจํานวนของวตัถกุบั

การนบัตวัเลขแสดงจํานวนท่ีนบัได้มาคดิคํานวณโดยการ บวก ลบ คณู หารหรือหาคา่เฉล่ีย 

3.4.3 ทกัษะการจําแนกประเภท หมายถึง นกัเรียนสามารถแบง่พวกหรือเรียง  

ลําดบัของวตัถ ุหรือสิง่ท่ีปรากฏโดยมีเกณฑ์ความเหมือนหรือความตา่ง หรือความสมัพนัธ์อยา่งใด

อยา่งหนึง่เป็นหลกั เชน่ รูปร่าง ขนาด สี 

3.4.4 ทกัษะการจดักระทําและส่ือความหมายข้อมลู หมายถึง การนําข้อมลูท่ีได้

จากการสงัเกต การวดั การทดลอง และจากแหลง่อ่ืนๆ มาจดักระทําเสียใหม ่เพ่ือให้ผู้ อ่ืนเข้าใจความหมาย

ของข้อมลูชดุนีดี้ขึน้ โดยอาจเสนอในรูปตาราง แผนภมูิ แผน่ภาพ ไดอะแกรม วงจร กราฟ สมการ เขียน 

บรรยาย เป็นต้น 

3.4.5 ทกัษะการลงความคดิเหน็จากข้อมลู หมายถึง ความสามารถลงความคดิ  

เหน็ให้กบัข้อมลูท่ีได้จากการสงัเกตอยา่งมีเหตผุลโดยอาศยัความรู้หรือประสบการณ์เดมิของตน 

3.4.6 ทกัษะการตีความหมายข้อมลูและลงข้อสรุป  หมายถึง นกัเรียนสามารถ

แปลความหมายหรือ บรรยายลกัษณะและสมบตัขิองข้อมลูท่ีมีอยูไ่ด้ และสามารถ บอกความสมัพนัธ์

ของข้อมลูท่ีมีอยูไ่ด้ 

4. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  หมายถึง ความสามารถทาง

สตปัิญญา และความคดิท่ีนําเอาประสบการณ์เดมิมาใช้ในการแก้ปัญหาท่ีเป็นประสบการณ์ใหม ่ซึง่วดั

ได้จากแบบทดสอบวดัค วามสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้โดยอาศยั

วิธีการทางวิทยาศาสตร์  ดงันี ้
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4.1 ขัน้ระบปัุ ญหา หมายถึง ความสามารถในการบอกปัญหาท่ีสําคญัท่ีสดุ ภายใน

ขอบเขตของข้อเท็จจริงจากสถานการณ์ท่ีกําหนดให้ 

4.2 ขัน้วิเคราะห์ปัญหา  หมายถึง ความสามารถในการคดิ วิเคราะห์ คาดคะเน บอก

สาเหตท่ีุแท้จริงของปัญหาหรือสาเหตท่ีุเป็นไปได้ของปัญหา จากข้อเท็จจริงในสถานการณ์ท่ีกําหนดให้ 

4.3 ขัน้เสนอวิธีการแก้ปัญหา  หมายถึง ค วามสามารถในการคดิค้น วางแผน เสน อ

แนวทางในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  หรือเสนอข้อมลูเพิ่มเตมิ เพ่ือนําไปสูก่ารคดิแก้ปัญห าท่ีระบุ

ไว้อยา่งสมเหตสุมผล 

4.4 ขัน้ตรวจสอบวิธีการ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายได้วา่ผลท่ีเกิดจากการ

กําหนดวิธีการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์นัน้สอดคล้องกบัปัญหาท่ีระบไุว้หรือไม่  หรือผลท่ีได้จะเป็น

อยา่งไร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้สร้างกรอบแนวคดิการวิจยั ดงันี ้
 

 

     ตวัแปรอิสระ                       ตวัแปรตาม 

 

 

 
  

 

ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคดิในการวิจยั 

 

สมมตฐิานในการวิจัย 

1. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั กบันกัเรียนท่ีได้รับ การจดัการเรียนรู้แบบ  

ซปิปา มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเตมิ 1 มีความแตกตา่งกนั 

2. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบย้อ นกลบั มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิม่เตมิ 

1 หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

3. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิม่เตมิ 1 

หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

4. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั กบันกัเรียนท่ีได้รับ การจดัการเรียนรู้แบบ    

ซปิปา มีความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ มีความแตกตา่งกนั 

• การจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั 

• การจดัการเรียนรู้แบบซปิปา 

• ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเตมิ 1 

• ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  
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5. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั มีความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

6. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา มีความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 

 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  และได้นําเสนอตามหวัข้อ

ตอ่ไปนี ้
1. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั 

1.1 ประวตัคิวามเป็นมาของการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั 

1.2 ความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั 

1.3 แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั 

1.4 กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั  

1.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั 

2. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา 

2.1 ความเป็นมาและความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา 

2.2 แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา 

2.3 หลกัการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา  

2.4 รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา 

2.5 วิธีการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา  

2.6 บทบาทของครูในการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา 

2.7 บทบาทของนกัเรียนในการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา 

2.8 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา 

3. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์  

3.1 ความหมายของวิทยาศาสตร์ 

3.2 กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

3.3 ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

3.4 ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

3.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

4. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  

4.1 ความหมายของความสามารถในการคดิแก้ปัญหา 

4.2 ลกัษณะของการคดิแก้ปัญหา 

4.3 การเรียนการสอนกบัความสามารถในการคดิแก้ปัญหา  

4.4 กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

4.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
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1. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ 
1.1 ประวัตคิวามเป็นมาของการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ 

 การศกึษาความเป็นมาของการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั เร่ิมจากท่ีมาของปัญหา ท่ีมาจาก

การสอบแบบ multiple Choices สอนเพ่ือให้นกัเรียนจํา ไม่ ใชวิ่ธีการเข้าใจ การวดัประเมินผลมุง่วดั

ประเมินวา่ผู้ เรียนจําอะไรได้บ้างจากสิ่งท่ีครูบอก เลา่ให้ฟัง และท่ีอา่นมาซึง่ไมส่อดคล้องกบัชีวิตจริง 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูสอนแบบอ้างถึงความรู้ นกัเรียนไมไ่ด้ลงมือปฏิบตัิ จริง ในปี ค.ศ. 1950 

Grant Wiggins และ Jay Mc Tighe ได้มีแนวคดิวา่จะทําอยา่งไรดีท่ีจะให้ นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ี

สามารถแสดงออกถึงศกัยภาพของ นกัเรียน ท่ีเป็นความรู้ ท่ีคงทน และถาวรเป็นความรู้ท่ีฝั งแนน่ และ

สอดคล้องกบัตวันกัเรียน แนวคดิของ Understanding by Design นีเ้ร่ิมโดยกระบวนการออกแบบการ

จดัการเรียนรู้ เพ่ื อกําหนดหลกัฐานการแสดงออกของ นกัเรียน กิจกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ของ

นกัเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ หรือตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัก่อน แล้วจงึออกแบบการจดัการเรียนรู้

เพ่ือให้นกัเรียนมีความรู้ความสามารถ และแสดงความรู้ความสามารถตามหลกัฐานกา รแสดงออกของ

นกัเรียน กิจกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีกําหนดไว้ โดยเรียกกระบวนการจดัการเรียนรู้

นีว้า่ การจดัการเรียนรู้แบบ ย้อนกลบั (Backward design) แนวคดิของ Grant Wiggins และ Jay Mc 

Tighe ได้เผยแพร่ Understanding by Design สูว่งการศกึษามาตัง้แต ่ค .ศ. 1998 ในอเมริกาอยา่ง

แพร่หลายซึง่ เป็นรูปแบบการจดัก ารเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกั บหลกัการจดัการศกึษาในยคุปฏิรูปของ

การศกึษาไทย นกัวิชาการชาวไทยท่ีนํามาพฒันาเผยแพร่� คือ ดร.กษมา  วรวรรณ  ณ อยธุยา และ ดร.

เพญ็นี  หล�อวฒันพงษา การออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั เป็นท่ีนิยมของโรงเรียนนานาชาต ิ

ได้เผยแพร่ เป็นท่ีรู้จกัในวงการศกึษา ไทยจากการอบรมปฏิบตักิารครูผู้ นํา การเปล่ียนแปลงเพ่ือรองรับ

การกระจายอํา นาจสู้ สถานศกึษา การจดัการเรียนรู้แบบ ย้อนกลบั เป็นรูปแบบการสอนใหมท่ี่เข้าม า

เผยแพร่ในประเทศไทยครัง้แรกในปี  พ.ศ. 2550 ในขณะนัน้ทิศทางการพฒันาประเท ศและการพฒันา

การศกึษาไทยก้าวเข้าสูย่คุเศรษฐกิจพอเพียง ในวงการศกึษาไทยก็ได้เร่ิมก้าวเข้าสูปี่แหง่การจดัการเรียนรู้

แบบย้อนกลบั ชว่งท่ีมีการพฒันาให้เกิดผู้ นําการเปล่ียนแปลงทางด้านการศกึษาขึน้ ทําให้เกิดการต่ืนตวั

ในการศกึษาหาความรู้ในเร่ือง การจดัการเรียนรู้แบบ ย้อนกลบั ซึง่เป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบใหมท่ี่

สอดคล้องกบัยคุปัจจบุนั รูปแบบการ จดัการเรียนรู้แบบ ย้อนกลบั เป็นอีกหนึง่รูปแบบของการออกแบบ

การจดัการเรียนรู้ท่ีเข้ามามีบทบาทอยา่งสําคญัในวงการศกึษาของไทยในปัจจบุนัตามหลกัสตูร

แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
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1.2 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ 

 วิกกินส์ และเจย์แม็คไท (Grant Wiggins; & Jay Mc Tighe. n.d.) ได้ให้ความหมาย การจดัการ

เรียนรู้แบบ ย้อนกลบั วา่เป็นการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีครู ผู้สอนต้องกําหนดผลลพัธ์ปลายทางท่ี

ต้องการให้เกิดขึน้ตอ่ นกัเรียน โดยเม่ือ กําหนดความเข้าใจท่ีคงทนได้แล้ว ครู ผู้สอนต้องบอกให้ได้วา่

ความเข้าใจท่ีคงทนของ นกัเรียนเกิดจากอะไร นกัเรียนต้องแสดงพฤตกิรรมอะไรบ้าง หลกัฐานท่ีแสดง

วา่นกัเรียนเกิดพฤตกิรรมเหลา่ นัน้มีอะไร ครูมีวิธีวดัอะไรท่ี บอกวา่นกัเรียนมีพฤตกิรรมดงักลา่วจากนัน้

ครูจงึวางแผนวิธีการจดัการเรียนรู้ ท่ีจะทําให้นกัเรียนเกิดความเข้าใจท่ีคงทน 

 ถวลัย์  มาศจรัส (2550) ได้ให้ความหมาย การจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั วา่เป็นการออกแบบ

การจดัการเรียนรู้ท่ีมีความเข้มข้นมุง่ผลสมัฤทธ์ิอยา่งจริงจงั โดยก่อนท่ีจะออกแบบการจดัการเรียนรู้

ดงักลา่วจะต้องมีการกํา หนดสิ่งเหลา่นีไ้ว้อยา่งชดัเจน ได้แก่ การกําหนดพฤตกิรรมการแสดงออกของ

นกัเรียน และการกําหนดกิจกรรมการประเมินผลของนกัเรียนท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้ 

 เฉลิม ฟักอ่อน (2550: 1) ได้ให้ความหมาย การจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั วา่เป็นกระบวนการ

ออกแบบการจดัการเรียนรู้  ท่ีกําหนดพฤตกิรรมการแสดงออกของ นกัเรียน/กิจกรรมการประเมินผล   

การเรียนรู้ของนกัเรียนตาม มาตรฐานการเรียนรู้ หรือตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัก่อน แล้วจงึออกแบบ

การจดัการเรียนรู้  เพ่ือให้ นกัเรียนมีความรู้  มีความสามารถ และแสดงความรู้  ความสา มารถตาม

พฤตกิรรมการแสดงออก ของนกัเรียน/กิจกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีกําหนดไว้ 

 ธนสาร บลัลงก์ ปัทมา (2551: 1) ได้ให้ความหมาย การจดัการเรียนรู้แบบ ย้อนกลบั วา่เป็น

การออกแบบ การจดัการเรียนรู้แบบ ย้อนกลบั เร่ิมต้นจากปลายทางท่ีผลผลิตท่ีต้ องการ โดยนํา การ

วดัผลมาเป็นหลกั จากนัน้จงึออกแบบหลกัสตูร และแผนการจดัการเรียนรู้ 

 บัญชา  แสนทวี (2552) ได้ให้ความหมาย การจดัการเรียนรู้แบบ ย้อนกลบั  วา่เป็นการ

ออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้ผลลพัธ์ปลายทาง เป็นหลกั ซึง่ผลลพัธ์ปลายทางนี ้ เกิดขึน้กบันกัเรียนก็

ตอ่เม่ือจบหนว่ยการเรียนรู้ ทัง้นีค้รูผู้สอนต้องออกแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้กรอบความคดิท่ีเป็นเหตุ

เป็นผลซึง่กนัและกนัจากนัน้จงึเขียนตามรายละเอียดในองค์ประกอบตา่งๆ ท่ีกําหนดไว้  

 เบญจลกัษ์ พงศ์พชัรศกัดิ์  (2553: 10) ได้ให้ความหมาย การจดัการเรียนรู้แบบ ย้อนกลบั วา่

เป็นกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีมุง่เน้นให้นกัเรียนเกิดความรู้และความเข้าใจท่ีคงทน โดย

ครูจะเป็นผู้ กําหนดผลลพัธ์ปลายทางท่ีต้องการ  และกําหนดความ รู้ท่ีคงทนให้กบันกัเรียน และวางแผน

วิธีการจดัการเรียนรู้เพ่ือให้นกัเรียนเกิดความเข้าใจท่ีคงทน เป็นความรู้ฝังแนน่ ความรู้ท่ีคงทน 

 สรุปความหมายของ การจัดการเรียนรู้แบบ ย้อนกลบั เป็นกระบวนการออกแบบการจดัการ

เรียนรู้ท่ีเร่ิมจากการกําหนดหลกัฐานท่ีเป็นผลจากการเรียนรู้ของ นกัเรียน ตามเป้าหมายการจดัการ

เรียนรู้ของหนว่ยการเรียนรู้หรือตวัชีว้ดัท่ีกําหนด แล้วจงึออกแบบการจดัการเรียนรู้ เพ่ือให้ นกัเรียนมี

ความรู้ มีทกัษะ และแสดงความสามารถ ตามหลกัฐานท่ีเป็นผลจากการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีกําหนดไว้ 
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1.3 แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ 

 แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั มีหลายทฤษฎีโดยนกัจติวิทยา

หลายทา่นสนบัสนนุทฤษฎีการเรียนรู้ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกนัการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั ดงันี ้

 วิกกินส์ และเจย์แม็คไท (Grant Wiggins; & Jay Mc Tighe) นกัการศกึษาชาวอเมริกนัได้

เสนอแนวคดิเก่ียวกบัการออกแบบ การจดัการเรียนรู้ท่ีเขาเรียกวา่ การจดัการเรียนรู้แบบ ย้อนกลบั

(Backward Design) ไว้ในหนงัสือ Understanding by Design ซึง่เป็นการออกแบบการจดัการเรียนรู้

ท่ีครูจะต้องกําหนดผลลพัธ์ปลายทางท่ีต้องการ ให้เกิดขึน้ตอ่ นกัเรียน โดย Grant Wiggins และ Jay 

Mc Tighe ให้ช่ือวา่ Enduring understandings โดยเม่ือกําหนดความเข้าใจท่ีคงทนได้แล้ว ครูต้อง

บอกได้วา่ความเข้าใจท่ีคง ทนของนกัเรียนเกิดอะไร นกัเรียนต้องแสดงพฤตกิรรมอะไรบ้าง หลกัฐานท่ี

แสดงวา่นกัเรียนมีพฤตกิรรมเหลา่นัน้ โดยครูมีวิธีวดัอะไรท่ี บอกวา่นกัเรียนมีพฤตกิรรมดงักลา่วจากนัน้

ครูจงึวางแผนวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีจะทําให้นกัเรียนเกิดความเข้าใจท่ีคงทน 

 เพียเจย์ (Piaget. n.d.) อธิบายกรอบการเรียนรู้ออกเป็น 2 แบบ คือ กระบวนการขยา ย

ความหมายเดมิ  และกระบวนการสร้างความหมายใหม ่การเรียนรู้ของมนษุย์เร่ิมจากการมี

ประสบการณ์พบสิ่ งใหมก็่จะบนัทกึไว้เป็นภาพความหมาย เชน่ สนุขั ก้อนหิน ใบไม้ แตล่ะ อยา่งก็จะ

เป็นคําศพัท์เบือ้งต้น เม่ือบคุคลไปพบสิ่ งใหมห่รือประสบการณ์ใหม ่ก็จดจําสิ่งใหมน่ัน้มาจดัลงในภาพ

ความหมายท่ีมีอยูแ่ล้ว ถ้าจดัได้ก็จะทําให้ภาพความหมายเดมิ มีตวัอยา่งสมาชกิมากขึน้ หมายถึง

หลายสิ่งขึน้แตเ่ป็นสิ่งท่ีหมายถึงสิ่งเดียวกนั พฒันามากขึน้ก็จะเรียกวา่ความคดิรวบยอด แตถ้่า

ประสบการณ์ใหมน่ัน้ไมส่าม ารถจดักลืนเข้าไป ในภาพความหมายเดมิได้ นกั เรียนก็ สร้างภาพ

ความหมายให้จดัเป็นกลุม่ใหมเ่พิ่มคําศพัท์จากเดมิ เม่ือนกัเรียนจดัประสบการณ์ลงได้แล้ว ก็เกิดภาวะ

สมดลุถ้าผู้ เรียนพบสิ่งเดมิอีก สิ่งท่ีเคยจดัไปแล้ว ซํา้เดมิอีก ภาวะดลุก็จะไมนํ่าสูก่ารเรียนรู้ แตจ่ะ

กลายเป็นการจํา ท่ีแมน่ยําขึน้ การทําซํา้จงึไมข่ยายความรู้ เพิม่แตค่วามแมน่ยําความรวดเร็ว ถ้า

ต้องการให้เกิดการเรียนรู้อีกก็ต้องนําสิ่งใหมม่า ประสบการณ์ใหมแ่นวคดิของเพียเจต์ (Piaget) เรียกวา่ 

Schema หรือ Schemata นีข้ยายจากภาพสิง่เดียวไปเป็นหลายสิง่ ความหมายท่ีขยายออกมาแบบ

แรก เป็นรูปความสมัพนัธ์แบบตา่งๆ เชน่ พบเห็นพร้อมกนัอยูด้่วยกนั เรียงลําดบักนัมาก่อนมาหลงั

ข้างบนข้างลา่ง อาศยักนั พึง่พากนั ความหมายแบบนีม้กัมีนยัว่ าพบบางแหง่ บางอยา่งไมเ่ป็นจริง

ทัง้หมด ไมเ่ป็นกฎตายตวัจงึเรียกวา่ ความรู้แบบความสมัพนัธ์ เชน่ แมวอยูใ่นบ้าน (แมวบางตวัอยูใ่น

ป่า ) ต้นไม้อาศยัดนิ (บางชนดิไม้องอาศยัดนิ ) ภาพความหมายท่ีเพียเจต์ (Piaget) ถือวา่เป็น

ความหมายสงูสดุ คือ ความเป็นเหตเุป็นผล ถ้าเป็นอยา่งนีแ้ล้วต้องเกิดอยา่งนัน้ ความหมายแบบนีจ้งึ

เรียกวา่ความรู้แบบหลกัการ เป็นความหมายแบบกฎเกณฑ์ Grant Wiggins และ Jay Mc Tighe ได้นํา

แนวคดิของเพียเจต์ (Piaget) ไปใช้เป็นแนวคดิในการออกแบบหนงัสือ Understanding by Design ใน

ปัจจบุนั 
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 บรุนเนอร์ (Brunner. 1966: 21) กลา่วไว้ในหนงัสือเร่ือง Towards a Theory of Instruction 

วา่หวัใจของกระบวนการทางการศกึษาประกอบด้วยการจดัองค์ประกอบท่ี เอือ้ตอ่การเรียนรู้และการ

พดูคยุซกัถามประสบการณ์ให้เป็นระบบความสมัพนัธ์  และการเรียงลําดบัท่ีมีพลงัย่ิ งขึน้ จงึเป็นเหตผุล

ท่ีสําคญัท่ี ต้องนําเอาทฤษฎีพฒันาการ ทฤษฎีความรู้ และทฤษฎีการสอนมารวมกนั  สมัพนัธ์กนั 

มิฉะนัน้แล้วก็ ไมเ่กิดประโยชน์แตอ่ยา่งใดเลย ตามความเหน็ข องบรุนเนอร์ การเรียนการสอนจงึต้อง

เช่ือมโยงกบัความรู้ และพฒันาการ ผู้ สอนจงึจําเป็นต้องมองเห็นความเ ช่ือมโยงตอ่เน่ืองกนั การสอน

แบบนีทํ้าให้เกิดการเรียนรู้แบบนี ้และนําไปสูค่วามรู้ระดบันี ้ความรู้นีก็้จะเป็น สิ่งท่ีทําให้เกิดพฒันาการ

ในตวับคุคลทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์  สงัคม สตปัิญญา กลายเป็นพฒันาการโดยรวมของบคุคล ของ

นกัเรียน  ความสมัพนัธ์ในแนวราบของการสอน การเรียนรู้ ความรู้และพฒันาการของ นกั เรียน 

ความสมัพนัธ์นี ้แสดงถึงความเป็นเหตเุป็นผล เ ช่ือมโยงกนั ครูผู้ สอนจําเป็นต้องตระหนกัอยูเ่สมอวา่ 

สอบแบบใดก็ได้ผลแบบนัน้ ตามแนวคดิของบรุนเนอร์ เร่ิมต้นจากครูใช้การสอนแบบให้ นกัเรียนทอ่งจํา 

จําข้อมลูเฉพาะ ทําตามแบบ ทําตามคําสัง่ นกัเรียนลงมือทํากิจกรรม นีแ้ล้ว ก็จะเกิดการเรียนรู้แบบ

บนัทกึข้อมลู จําข้อมลูเฉพาะได้ดี ได้เก่ง ได้เร็วได้แมน่ยํา การทอ่งซํา้ๆ ทําซํา้เดมิบอ่ยๆ ก็ จะให้สมอง

บนัทกึข้อมลูไว้ได้ ดี ย่ิงทอ่งมากก็ย่ิงจําได้นาน ระดบัความรู้ก็จะบนัทกึได้เร็ว นกึได้แมน่ยํา แตข้่อมลู

เหลา่นีจ้ะไมมี่ความหมาย เหน็ได้จากท่ี นกัเรียนบอกได้ถกูต้อง แมน่ยํารวดเร็วแตอ่ธิบายเพิม่เตมิไมไ่ด้ 

ขยายความไมไ่ด้ ความสามารถของ นกัเรียนหรือพฒันาการของ นกัเรียนจงึอยูใ่นขัน้ทําได้ต ามแบบ 

ผลติได้ตามแบบการทําก็ต้องมีคนคอยชว่ยเหลือ ไมส่ามารถตดัสนิใจทําเองได้ ต้องทําตามคําสัง่ มีการ

บงัคบั มีการคาดโทษจงึจะลงมือทําจริง Grant Wiggins และ Jay Mc Tighe ได้นําแนวคดิของบรุน

เนอร์ไปใช้เป็นแนวคดิในการออกแบบหนงัสือ Understanding by Design เพ่ือให้ครูพฒันาการเรียน

การสอนให้การจดักิจกรรมการเรียนรู้นัน้สามารถพฒันานกัเรียนได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ 

 จอยซ์ และคณะ (Joyce;  et al. 2002) นําเสนอรูปแบบและการเรียนรู้ไว้ในหนงัสือ Models 

of Learning Tools for Teaching เขาได้จดัการสอนออกเป็นกลุม่ๆ การสอนแบบทอ่งจําก็จะอ ยูใ่น

กลุม่การจดักระทํากบัข้อมลู ซึง่จะรวมรูปแบบการคดิไว้ด้วยในกลุม่นี ้ในการสอนให้ทอ่งจําเก่งๆ เขา

สอนแนะขัน้ตอนไว้ 4 ขัน้ คือ ขัน้ท่ี 1 ให้นกัเรียนสนใจเนือ้หาสาระ โดยใช้การขีดเส้นใต้ ทํารายการ 

หรือคดิย้อนหลงัวา่ เคยพบเคยมาก่อนหรือไม ่ขัน้ท่ี 2 สร้างความเช่ือมโยง เอาสิ่งท่ีจะทอ่งจําข้อมลูใหม่

ไปโยงกบัคําสําคญั คําเดมิทําเป็นใยแมงมมุดํา ทําเป็นภาพ ขัน้ท่ี 3 ขยายข้อมลูตามประสาทรับรู้ทัง้ 6 

ขยายเป็นภาพใหญ่ ภาพรวมขยายไปสูธ่รรมชาต ิขัน้ท่ี 4 ฝึกฝนทบทวนบนัทกึข้อมลู ด้วยวิธีเชน่นีก็้จะ

ทําให้จําได้ดี จําได้เร็ว จําได้แมน่ยํา จําได้ง่ ายขึน้ ถ้าครูมีวิธีชว่ยเหลา่นี ้การเรียนรู้แบบทอ่งจําก็มี

คณุภาพทําให้ระลกึได้เร็ว ตอบคําถามข้อมลูเฉพาะได้เร็ว แมน่ยํา นอกจากนีจ้ากการวิจยัทางสมอง 

หรือ BBL ยงัพบวา่ เดก็ๆ จะจําได้ดีถ้ามีข้อมลูท่ีต้องจําแค ่ 3 หนว่ย หรือ 3 ก้อน ถ้าผู้ใหญ่ก็จําได้ดีท่ี
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ระดบั 7 ก้อน นกัเรียนมธัยมก็อยูใ่นชว่ง 4 – 5 ก้อน ดงันัน้ ถ้าครูมีข้อมลูจะให้ผู้ เรียนจํามากๆ ก็ต้องทํา

เป็นก้อนๆ ให้มีจํานวนก้อนน้อยลง ได้แก่ การรวมข้อมลูเป็นชดุๆ ยอ่ยนัน้เอง Grant Wiggins และ Jay 

Mc Tighe ได้นําแนวคดิของจอยซ์ และคณะ ไปปรับเพ่ือพฒันาในการออกแบบหนงัสือUnderstanding 

by Design เพ่ือสร้างประสิทธิภาพให้เกิดแก่ นกัเรียน โดยเป็นความรู้แบบคงทนและเป็นความรู้ท่ีฝัง

แนน่ ไมใ่ชค่วามรู้แบบทอ่งจํา 

 ฮอพกินส์ (Hudgin. 2007) นําประสบการณ์จากการปฏิรูปการศกึษาในสหรา ชอาณาจกัร มา

รวบรวมนําเสนอวา่ ถ้าจะปฏิรูปการเรียนทัง้ระบบแล้ว จะต้องดําเนินการใน 4 เร่ือง คือ 
1. ทําการเรียนรู้ให้เป็นการเรียนสว่นบคุคล การเรียนนัน้เป็นของ นกัเรียน และผลการเรียนรู้ 

ความรู้นัน้เป็นของ นกัเรียน ตามหลกัความเป็นของ นกัเรียน นกัเรียนต้องเป็นผู้ตามความรู้เอง ต้อง

อาศยักระบวนการการประเมนิเพ่ือการเรียนรู้เป็นสําคญั 

2. การสอนต้ องเป็นระดบัมืออาชีพ มีเป้าหมายชดัเจนเป็นความรู้แบบลกึซึง้มีกระบวนการ

เปล่ียนเนือ้หาให้เป็นความคดิรวบยอด หลกัการมีคา่นยิม คณุธรรม 

3. ต้องมีความรับผิดชอบเชิงคณุธรรมในทกุระดบั คือมุง่ให้นกัเรียนทกุคนพฒันาขึน้และทําให้

ความแตกตา่งระหวา่งเดก็เก่งเดก็ออ่นลดลง จดับริการวิธีการเรียนท่ีดีท่ีสดุให้กบันกัเรียน 

4. ต้องทําเป็นเครือขา่ยพฒันารวมกนั โรงเรียนต้องพฒันา ไปพร้อมๆ กบัครูต้องพฒันาไป

พร้อมๆ กนั ไมค่วรพฒันาโรงเรียนคนเดียว ต้องมีเครือขา่ยสร้างความรู้ไปด้วยกนั การเรียนรู้จงึต้ องเป็น

การเรียนรู้พฒันาร่วมกนั สนบัสนนุแนวคดิของ Grant Wiggins และ Jay Mc Tighe ท่ีต้องการพฒันาการ

เรียนการสอนให้เกิดแก่ตวันกัเรียนให้นกัเรียนได้รับความรู้ความสามารถท่ีคงทน 

สรุปแนวคดิ การจดัการเรียนรู้แบบ ย้อนกลบั ตามแนวคดิของ Grant Wiggins และ Jay Mc 

Tighe เป็นการสอนโดยกําหนดความรู้ความสามารถท่ีต้ องการให้เกิดขึ ้ นแก่ นกัเรียนก่อ นจากนัน้

กําหนดพฤตกิรรมของ นกัเรียนท่ีต้องการให้เกิดขึ ้ นอยา่งชดัเจน ซึง่เป็นหลกัฐานสําคญัวา่ นกัเรียนมี

ความรู้ความสามารถตามท่ี ครูผู้สอนได้กําหนดไว้ แล้วจงึออกแบบสําหรับจดัประสบการณ์การเรียนรู้

แก่นกัเรียน เป็นความรู้ความเข้าใจท่ีฝังแนน่ และคงทน 
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1.4 กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ 

1.4.1 วิธีการออกแบบหนว่ยการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั  

หลกัสําคญัของการออกแบบหนว่ยการเรียนรู้ตามแนว การจดัการเรียนรู้แบบ ย้อนกลบั 

จะเน้นความสําคญัไปท่ีเป้าหมายการเรียนรู้ และการบรรลผุลตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกําหนด โดย

นกัเรียนต้องเกิดความเข้าใจท่ีตดิตวัอยา่งยัง่ยืน ทัง้นีผู้้สอนต้องมีความสามารถในการออกแบบลําดบั

ขัน้การเรียนรู้ท่ีจะพฒันานกัเรียนไปสูจ่ดุหมายท่ีพงึประสงค์ได้อยา่งแท้จริง 

1.4.2 การวางแผนการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั  

1. นกัเรียนควรเร่ิมปฏิบตักิารเรียนรู้ และดําเนินการเรียนรู้ตาม วิธีการท่ีกําหนดไว้ใน

หนว่ยอยา่งไรบ้าง 

2. นกัเรียนจําเป็นต้องมีพืน้ฐานความรู้ ทกัษะ แล ะกระบวนการเรียนรู้อะไรบ้าง ท่ี นํา

นกัเรียนไปสูค่วามสําเร็จในการสร้างองค์ความรู้หรือประสบการณ์เรียนรู้ใหม ่

3. ครูผู้สอนจะดําเนินการอยา่งไรให้ นกัเรียนมีพืน้ฐานความรู้ ทกัษะและกระบวนการ

เรียนรู้เพียงพอตอ่การลงมือปฏิบตักิิจกรรม 

4. เม่ือดําเนินการจดัการเรียนรู้ในแตล่ะหนว่ยจบสิน้แล้ว นกั เรียนต้องรู้อะไรและ

สามารถทําอะไรได้บ้างตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกําหนดไว้ในหลกัสตูรทัง้มาตรฐานการเรียนรู้ และ

ตวัชีว้ดัในระดบัชัน้ 

5. ครูผู้สอนจะทราบได้อยา่งไรวา่ นกัเรียนแตล่ะคนได้รู้สิ่งนัน้และสามารถปฏิบตัสิิ่ง

นัน้ๆ ได้มีร่องรอยหลกัฐานและภาระงานอะไรบ้างท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือประเมินผลอยา่งหลากหลาย 

6. ครูผู้สอนจําเป็นต้องทําอะไรบ้าง เพ่ือชว่ยให้ นกัเรียนเกิดการเรียนรู้และเกิดองค์

ความรู้ตามท่ีต้องการโดยออกแบบหนว่ยการเรียนรู้ และจดัลําดบัแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีจําเป็นต้องใช้

ในการจดัประสบการณ์แก่นกัเรียน 

7. ครูผู้สอนควรทําอะไรบ้างถ้านกัเรียนยงัไมรู้่ในสิ่งท่ีควรรู้หรือไมส่ามารถปฏิบตัไิด้ตาม

เง่ือนไขท่ีกําหนด เชน่ จดัการสอนซํา้ ซอ่มเสริมเฉพาะกลุม่ หรือออกแบบส่ือการเรียนรู้ใหม ่เป็นต้น 

การวางแผน  และการวิเครา ะห์ประเดน็ เหลา่นีไ้ว้ลว่งห น้าเพ่ือดําเนินการออกแบ บการ

จดัการเรียนรู้  ส่ือการเรียนรู้ และแหลง่เรียนรู้ เคร่ืองมือวดัประเมินผล และจดัเตรียมทรัพยากรตา่งๆ ท่ี

เสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่ นกัเรียน จะชว่ยให้ ครูผู้สอนประสบความสําเร็จในการจดักา รเรียนการสอน  

นกัเรียนแตล่ะคนจะมีร่องรอยหลกัฐานชิน้งานแสดงผลการเรียนรู้ท่ีชดัเจนซึง่สะท้อนระดบัความรู้

ความสามารถตามเป้าหมายท่ี ครูผู้สอนกําหนดเกณฑ์ไว้เป็นท่ียอมรับวา่ นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนตามพฤตกิรรมบง่ชีใ้นมาตรฐานการเรียนรู้ และตวัชีว้ดัจริง 
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1.4.3 ขัน้ตอนการออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั 

 วิกกินส์ และเจย์แม็คไท (Grant Wiggins; & Jay Mc Tighe. n.d.) ได้ให้แนวการออกแบบ

การจดัการเรียนรู้สําหรับ 1 หนว่ยการเรียนรู้ไว้ 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
ขัน้ท่ี 1  เป็นขัน้ของการกํา หนดความรู้ ความสามารถท่ีต้ องการใ ห้เกิดขึน้แก่ นกัเรียน  

Grant Wiggins และ Jay McTighe แนะนําถึงการไปสู้ เป้าหมายของการออกแบบการเรียนรู้ ด้วยกรอบ

ความคดิ 3 วง สําหรับการจดัลําดบัเนือ้หาสาระไว้ ดงันี ้ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 2 แผนภมูิกําหนดความรู้และทกัษะท่ีสําคญั 

 

ท่ีมา: Grant Wiggins; & Jay McTighe. (2005). Enduring Understanding by Design. 

p.170.  

 

ความหมายและความสําคญัของกรอบความคดิ 3 วง ดงักลา่ว คือ  
1. กรอบความคดิใหญ่  : ความรู้ ท่ีจะให้นกัเรียนคุ้ นเคย เป็นความรู้ทัว่ๆ ไปท่ี นกัเรียน

คุ้นเคยสามารถหาอ่ านหาศกึษาได้ โดยทัว่ไปส่งผลให้นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหน่วยการเรียนรู้

ได้ย่ิงขึน้  

2. กรอบความคดิกลาง  : เป็นความรู้และทกัษะท่ีสํา คญั หมายถึงความรู้ และทกัษะท่ี

สําคญัตามท่ีกําหนดไว้ในหนว่ยการเรียนรู้ ในหนว่ยนัน้ๆ  
3. กรอบความคดิในสดุ  : ความเข้าใจท่ีคงทน หมายถึงแก่นของความคดิหลกัท่ีสํา คญั

ของหน่วยการเรียนท่ีมุ่ งหวงัให้เป็นความรู้ความเข้าใจท่ีถ่องแท้คงทนเป็น ความรู้ความเข้าใจท่ีฝังแน่น

อยูใ่นตวันกัเรียน  

ความรู้ท่ีจะให้นกัเรียนคุ้นเคย 

(Worth being familiar with) 

ความรู้ และทกัษะท่ีสําคญั 

(Important to know and do) 

 
ความเข้าใจท่ีคงทน 

(“Enduring” understanding) 
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สรุปขัน้ท่ี 1 เป็นขัน้ของการกําหนดความรู้ความสามารถท่ีต้องการให้เกิดขึน้แก่นกัเรียน

โดยกําหนดเป้าหมายหลกัของการเรียนรู้  และครูผู้สอนต้องวิเคราะห์ มาตรฐานการเรียนในแต่ ละข้อ 

รวมทัง้ จดุมุ่ งหมายสํา คญัของรายวิชานัน้ๆ ว่ าต้องการให้ นกัเรียนได้ เรียนรู้  มีความเข้ าใจและเกิด

ทกัษะหรือเจตคตใินเร่ืองใด โดยตัง้คํา ถามสําคญั เพ่ือกําหนดเป็นกรอบความคดิหลกัว่ า เม่ือจบหน่วย

การเรียนรู้แล้วนกัเรียนนัน้ควรรู้อะไร และมีความเข้าใจในหวัข้อความรู้หรือสาระการเรียนรู้ เร่ืองใดควร

ปฏิบตัิ  และแสดงความสามารถในเร่ืองใดจนเป็ นพฤตกิรรมตดิตวัคงทน หรื อเป็นคณุลกัษณะ อนัพึง

ประสงค์  ท่ีควรค่าแก่การเรียนรู้  และนําไปประยกุต์ใช้ในชีวิตจริง โดยผู้ เรียนดํารงชีวิตอย่างมีคณุภาพ

ทัง้การงานหรือการเรียนต่ อในระดบัชัน้ ท่ีสงูขึน้ มีความรู้ และ เกิดความเข้ าใจท่ีลุ่มลึกยัง่ยืน เก่ียวกบั

เร่ื องอะไรบ �างท่ีจะตดิตวั นกั เรี ยน และสามารถนําไปบู รณาการ เช่ือมโยงกบัประสบการณ์ ใน

ชีวิตประจําวนัได้อยา่งมีประสทิธิภาพจะเกิดประโยชน์สงูสดุ  
ขัน้ท่ี 2 เป็นขัน้การกําหนดพฤตกิรรมของนกัเรียนท่ีต้องการให้เกิดขึน้อย่างชดัเจน ซึง่เป็น

หลกัฐานสําคญัวา่นกัเรียนมีความรู้มีความสามารถตามท่ีครูผู้สอนได้กําหนดไว้  
Grant Wiggins และ Jay McTighe ได้ให้หลกัการพจิารณาไว้  6 ประการ ท่ีเช่ือได้ ว่า

นกัเรียนมีความเข้าใจอยา่งถ่องแท้ตามพฤตกิรรมท่ีแสดงออก ดงันี ้ 
1. Can explain สามารถอธิบายชีแ้จงเหตผุลตา่ง  ๆได้ (Grant Wiggins and Jay McTighe: 

Understanding by Design 2nd Edition: 85-88)  

2. Can interpret สามารถแปลความตีความได้  (Grant Wiggins and Jay McTighe: 

Understanding by Design 2nd Edition: 88-92)  

3. Can apply สามารถประยุ กต์ใช้ได้จริง (Grant Wiggins and Jay McTighe: 

Understanding by Design 2nd Edition: 92-95)  

4. Have perspective มีมมุมอง รู้ เข้าใจในจดุเด่ น จดุด้ อยด้ วยมติิ ท่ีหลากหลาย  

(Grant Wiggins and Jay McTighe: Understanding by Design 2nd Edition: 95-97)  

5. Can empathies มีความสามารถหยัง่รู้  และมีความรู้ สกึร่ วมกบัความคดิผู้ อ่ืน 

(Grant Wiggins and Jay McTighe: Understanding by Design 2nd Edition: 98-100)  

6. Have self-knowledge การรู้จกัตนเองอย่ างถ่องแท้สร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง 

(Grant Wiggins and Jay McTighe: Understanding by Design 2nd Edition: 100-103 

วิธีการออกแบบ การจดัการเรี ยนรู้แบบย้อนกลบั กําหนดให้ครูคดิเหมือนนกัประเมินผล 

ครูจะเร่ิมวางแผนการ จดัการเรียนรู้  ด้วยการพจิารณาถึงหลกัฐานหรือร่ องรอยท่ีจะบ่ งชีว้่านกัเรียนได้

บรรล ุเป้าหมายการเรียนรู้ท่ีกําหนดไว้ ด้วยวิธีการประเมนิท่ีหลากหลายและตอ่เน่ือง ดงันี ้
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ภาพประกอบ 3 แสดงวิธีการประเมินท่ีหลากหลายและต่อเน่ือง 
 

ท่ีมา: กษมา วรวรรณ ณ อยธุยา. (2550: 107) 
 

 

วิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 4 วิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ท่ีมา: Grant Wiggins; & Jay McTighe. (2005). Enduring Understanding by Design. p.170. 

 

สรุปขัน้ท่ี 2 เป็นการกําหนดหลกัฐาน และวิธีวดัประเมินผลการเรียนรู้  ระบเุคร่ืองมือและ

วิธีการวดัประเมินผล โดยเน้นการวดัจากพฤตกิรรมการเรียนรู้รวบยอด เพ่ือประเมินว่านกัเรียนสามารถ

แสดงพฤตกิรรมการเรียนรู้ท่ีเป็นผลมาจากการมีความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์ท่ีได้กําหนดไว้ในเป้าหมาย

หลกัของการจดัการเรียนรู้ได้จริงหรือไม ่ทัง้นีค้รูผู้สอนควรดําเนินการวดัประเมินผลก่อนเรียน ในระหวา่ง

เรียน และเม่ือสิ น้สดุการเรียน โดย ใช้เคร่ืองมือการวดัประเมินผลย่ อยๆ ทกุขัน้ตอนของการจดักิจกรรม

การเรียนรู้ ประกอบกบัการรวบรวม หลกัฐานร�องรอยของการเรียนรู้ ท่ีนกัเรียนแสดงออกอย่างครบถ้วน 

ดงันี ้ 

ความรู้ท่ีจะให้นกัเรียนคุ้นเคย 

(Worth being familiar with) 

ความรู้ และทกัษะท่ีสําคญั 

(Important to know and do) 

 
ความเข้าใจท่ีคงทน 

(“Enduring” understanding) 

1. การทดสอบแบบต่างๆ 

     (ปรนยัเลือกตอบ อตันยั) 
2. การทําโครงงาน หรือ    การ

สงัเกตพฤตกิรรม หรือการ

ประเมินตามสภาพจริง 

 

 

การตรวจสอบ 
ความเข้าใจ 

อยา่งไมเ่ป็นทางการ 

การให้โจทย์หรือ

ประเดน็ปัญหา 

ให้นกัเรียนไปคดิ 

 
 

 

การทดสอบ 
 

การสงัเกต 

การพดูคยุ 
 

การลงมือปฏิบตั/ิ 

โครงงาน 
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1. การใช้แบบทดสอบยอ่ยๆ  

2. การสงัเกตความพร้อมทางการเรียน 

3. การสงัเกตการทํากิจกรรม การตรวจการบ้าน  

4. การเขียนบนัทกึประจําวนั (Learning Log)  

5. การสะท้อนผลจากชิน้งานตา่งๆ เป็นต้น  

สิ่งท่ีควรระวงัในขัน้ท่ี 2 คือ การกําหนดหลกัฐานของการเรียนรู้ทีเ่กิดกบันกัเรียนนัน้ ต้อง

เป็นหลกัฐานท่ีบง่ชีไ้ด้ว่า นกัเรียนบรรลเุป้าหมายตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกําหนดไว้ด้วยวิธีการประเมนิ 

อย่างหลากหลาย และมีความต่ อเน่ืองจนจบสิน้กระบวนการเรียนรู้ ท่ีจดัขึน้ และหลกัฐานการประเมิน  

ต้องมีความเท่ียงตรง เอือ้ต่ อการเรียนรู้ตามสภาพจริงของ นกัเรียน ครูผู้สอนจงึควรตรวจสอบหลกัฐาน

การเรียนรู้กบัวิธีการวดัประเมินผลวา่มีความสอดคล้องสมัพนัธ์กนัหรือไม ่

ขัน้ท่ี 3 เป็นขัน้การออกแบบสําหรับจดัประสบการณ์การเรียนรู้แก่นกัเรียน เป็นการพฒันา

ความเข้าใจท่ีเหนือ และเพิ่มระดบัไปจากการจํา  โดยมุ่งหวงัให้นกัเรียนสามารถสร้างทฤษฏีของตนเอง

หรือสามารถอธิบาย ชีแ้จง แปลความ ตี ความ ขยายความได้อย่างคล้องแคล้ว Grant Wiggins และ 

Jay Mc Tighe ได้เสนอแนะการออกแบบการจดัการเรียนรู้  โดยใช้แนวคดิแบบ WHERE TO (ไปทาง

ไหน) ไว้ดงันี ้(Grant Wiggins; & Jay McTighe. 2005. Enduring Understanding by Design.)  
W มาจากคําวา่ Where What and Why แทนความหมายวา่ ในการออกแบบการ

จดัการเรียนรู้ ต้องมีขัน้ตอนท่ีให้ นกัเรียนได้ทราบภาพรวมของหนว่ยการเรียนรู้ หรือทราบภาพรวมของ

กิจกรรมในแตล่ะชัว่โมงวา่ จะได้เรียนรู้อะไร เรียนรู้อยา่งไร และทําไมต้องเรียนเร่ืองนี ้
H มาจากคําวา่ Hook and Hold แทนความหมายวา่  ในการออกแบบการจดัการเรียนรู้

จะจดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่งไรให้สามารถตรึง นกัเรียนให้มีใจจดจอ่กบัเร่ืองท่ีเรียนหรือจดจอ่ตอ่

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีครูจดัให้ตลอดเวลา ตั ้ งแตเ่ร่ิมต้นจนหมดชัว่โมงและตลอดหนว่ยการเรียนรู้คือ

ครูผู้สอนต้องจดักิจกรรมท่ีทําให้ นกัเรียนมีความสนใจตลอดหนว่ยมีความอยากท่ีจะเรียนรู้ตลอดเวลา 

ถึงแม้นอกเวลาเรียน นกัเรียนก็ยงัมีความสนใจมุง่มัน่ท่ีจะค้นหาคําตอบด้วยตนเอง  
E มาจากคําวา่ Equip and Experience แทนความหมายวา่ ครูต้องสนบัสนนุ นกัเรียน

ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการจดัประสบการณ์ จดัส่ือ อปุกรณ์ และสิง่อํานวยความสะดวกตา่งๆ ให้ครบถ้วน 

และเพียงพอแก่นกัเรียนทกุคน ในการจดัการเรียนรู้แตล่ะครัง้ เพ่ือให้นกัเรียนได้เรียนรู้ และมีพฒันาการ

ตามเป้าหมายท่ีกําหนด  
R มาจากคําว่า Rethink Reflect and Revise แทนความหมายวา่ ในการออกแบบการ

จดัการเรียนรู้ต้องมีขัน้ตอนหรือกิจกรรมท่ีให้ นกัเรียนมีโอกาสคดิทบทวนกระบว นการเรียนรู้ของตนเอง 

ได้สะท้อนความคดิเห็น และปรับปรุงแก้ไขการทํางานของนกัเรียนด้วยตนเองเป็นระยะๆ  
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E มาจากคําวา่ Evaluate แทนความหมายวา่ ในการออกแบบการจดัการเรียนรู้ต้องมี

กิจกรรมหรือขัน้ตอนท่ีให้นกัเรียนตรวจสอบความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองและประเมินตนเอง

ตลอดหนว่ยการเรียนรู้ พร้อมให้นกัเรียนมีการแก้ไข ปรับปรุงตนเองตามความเหมาะสม  
T มาจากคําวา่ Tailor แทนความหมายวา่ ในการออกแบบการจดัการเรียนรู้ ต้องออกแบบ

ในลกัษณะท่ีครูผู้สอนเป็นผู้ดแูลสนบัสนนุ  และเปิดโอกาสให้ นกัเรียนได้แสดงออกซึง่ความสามารถ

พเิศษของ นกัเรียน และให้ นกัเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ ตลอดจนใช้วิธีการเรียนรู้และเรียนรู้

ตามความต้องการของนกัเรียนแตล่ะคน 
Oมาจากคําวา่ Organize แทนความหมายวา่ การออกแบบการจดัการเรียนรู้ ต้องมี การ

จดัลําดบัขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ให้เป็นลําดบัตอ่เน่ืองอยา่งราบร่ืน ไมส่บัสน วกวน เพ่ือให้ นกัเรียนมี

ความเข้าใจในเร่ืองท่ีเรียนอยา่งสงูสดุ และเข้าใจอยา่งลกึซึง้ ไมส่บัสน  
 สรุปขัน้ท่ี 3 เป็นขัน้การออกแบบสําหรับจดัประสบการณ์ การเรียนรู้แก่นกัเรียน โดยใช้

แนวคดิแบบ WHERE TO (ไปทางไหน) คือ ครูผู้สอนควรออกแบบการจดัการเรียนรู้ หรือจดัทําแผนการ

จดัการเรียนรู้ โดยกําหนดกิจกรรมตา่งๆ เพ่ือให้ นกัเรียนมีความเข้าใจในเร่ืองท่ีเรียนตามเป้าหมายท่ี

กําหนด และมีหลกัฐานท่ีแสดงวา่เป็นผลการเรียนรู้ ดงันี ้
1. กําหนดหลกัฐานท่ีแสดงวา่เป็นผลท่ีเกิดจากการเรียนรู้ของ นกัเรียนเป็นหลกัฐานท่ี

แสดงให้เห็นวา่ นกัเรียนมีความรู้ มีทกัษะและมีคณุธรรม จริยธรรม ตามเป้าหมายการจดัการเรียนรู้           

ท่ีสอดคล้องกบัขัน้ท่ี 2 ท่ีกําหนดไว้ 

2. กําหนดกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ ท่ีจะชว่ยให้นกัเรียนมีความรู้ และทกัษะตามเป้าหมาย

ของหนว่ยการเรียนรู้ท่ีกําหนดหรือตามตวัชีว้ดัชัน้ปี และตามมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุม่สาระการเรียนรู้

ท่ีรับผดิชอบ ท่ีคดัเลือกมาจดัทําเป็นหนว่ยการเรียนรู้ 

3. กําหนดจํานวนชัว่โมงท่ีใช้สําหรับการพฒันา นกัเรียนในแตล่ะ ชดุของกิจกรรมการ

เรียนรู้และรวมจํานวนชัว่โมงสําหรับ 1 หนว่ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

4. จดัทําแผนการจดัการเรียนรู้โดยนําข้อมลูจากการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตัง้แต่

ขัน้ท่ี 1 ถึงขัน้ท่ี 3 มาจดัทําแผนการจดัการเรียนรู้อยา่งละเอียด เพ่ือใช้จดัการเรียนรู้ตอ่ไป 

1.4.4 ลกัษณะการออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบัท่ีดี 

 Grant Wiggins และ Jay McTighe เสนอแนะวา่ การออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีดี 

ควรมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้(เฉลิม ฟักออ่น. 2552) 
1. เป็นหนว่ยการเรียนรู้ท่ีมีเป้าหมายการจดัการเรียนรู้ท่ีชดัเจน  เป้าหมายท่ีเป็นรูปธรรม 

และท้าทายความสามารถของนกัเรียน 
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2. เป็นการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีมีการใช้เทคนิคการจดัการเรียนรู้ท่ีเป็นระบบ

เป็นกระบวนการท่ีแตกตา่งไปจากการจดัการเรียนรู้แบบเดมิ หรือแบบธรรมดาทัว่ๆ ไป 

3. เร่ืองท่ีเรียนต้องเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคญั และสอดคล้องกบัความ ต้องการและความ

สนใจของนกัเรียน 

4. เร่ืองท่ีเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจดัให้แก่ นกัเรียนเพ่ือการเรียนรู้ต้องเป็นเร่ืองท่ีมี

ความสอดคล้องกบัสถานการณ์จริงในชีวิตประจําวนั และมีความหมายตอ่การดํารงชีวิตของนกัเรียน 

5. เป็นการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยเปิดโอกาสให้ นกัเรียน

ได้ลอง ผดิลองถกูด้วยตนเองเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้มีการให้ข้อมลูป้องกลบัแก่ นกัเรียนท่ีชดัเจนและ

เหมาะสมอาจจะเป็นการจดักิจกรรมโดยครูผู้สอนทําการชีแ้นะ นกัเรียน เชน่ ใช้คําถามลกัษณะชีแ้นะ

เพ่ือให้นกัเรียนค้นพบคําตอบด้วยตนเองวา่ สิง่ท่ีเรียนรู้นัน้ ถ้ามีความถกูต้องเหมา ะสมควรมีลกัษณะ

เป็นอยา่งไร หรือจดัการเรียนรู้ท่ีมีการให้ นกัเรียนได้รับข้อมลูป้อ นกลบัจากเพ่ือนหรือจดักิจกรรมให้

นกัเรียนตรวจสอบการเรียนรู้ และปรับปรุงการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

6. เป็นการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นการจดั การเรียนรู้สําหรับเป็นรายบคุคล ให้

นกัเรียนแตล่ะคนได้ แสดงค วามสามารถเตม็ตามศกัยภาพของตนเอง  ไมใ่ชเ่ป็นการออกแบบการ

จดัการเรียนรู้สําหรับเป็นกลุม่  หรือออกแบบการจดัการเรียนรู้โดยจดักิจกรรมในลกัษณะเดียว แล้วใช้

กบันกัเรียนทัง้ห้องเรียน และในการมอบหมายงานให้นกัเรียนทําเพ่ือตรวจสอบวา่นกัเรียนมีความเข้าใจ

เร่ืองท่ีเรียนหรือไมค่รูต้องมอบหมายงานในลกัษณะท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียนแตล่ะคนได้ใช้วิธีการทํางาน

ท่ีหลากหลายแตกตา่งกนัได้ตามความถนดัของนกัเรียนแตล่ะคน โดยเปิดโอกาสให้นกัเรียนแตล่ะคนใช้

ความเข้าใจของตนในการทํางานท่ีได้รับมอบหมาย คือ ในการทํางานท่ีครูมอบหมาย ครูต้องไมจํ่ากดั

วิธีการทํางานให้ นกัเรียนมีอิสระในการทํางานตามความคดิของตนเอง ดงันัน้การมอบหมายงานให้

นกัเรียนทํา ครูควรระบขุอบขา่ยของงานคอ่นข้างกว้างแตมี่ความชดัเจนวา่ ต้องการให้ นกัเรียนทําอะไร 

และเป้าหมายของการทํางานคืออะไร 

7. เป็นการออกแบบการจั ดการเรียนรู้ท่ีมีรูปแบบการจดัการเรียนรู้ ท่ีมีความเป็นระบบ 

เป็นขัน้ตอน ตามรูปแบบ หรือเทคนิคการสอนท่ีเลือกมาใช้ และถ้าจําเป็นต้องให้ตวัอยา่งเพ่ือให้

นกัเรียนเกิดความเข้าใจมากขึน้ ครูต้องให้ตวัอยา่งท่ีมีความชดัเจนทกุตวัอยา่ง 

8. ในการออกแบบการจดัการเรียนรู้ ต้องจดัเวลา หรือมีขัน้การจดัการเรียนรู้ท่ีให้นกัเรียน

ได้สะท้อนความคดิเห็น  หรือแสดงความคดิเห็นตอ่เหตกุารณ์  หรือแสดงความคดิเห็นตอ่เร่ืองท่ีเรียน 

หรือแสดงความคดิเห็นตอ่วิธีการเรียนรู้ของตนเองด้วย 
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9. เป็นการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้เทคนิคการสอนหลากหลายในหนว่ยการเรียนรู้ 

ใช้วิธีการหลากหลายใน การแบง่กลุม่ นกัเรียนตามความเหมา ะสมของเร่ืองท่ีเรียน เชน่ บางเร่ืองเป็น

เร่ืองท่ียากต้องจดักลุม่ให้ นกัเรียนท่ีเก่งอยูก่บั นกัเรียนท่ีออ่น บางเร่ืองให้ นกัเรียนเลือกเข้ากลุม่เอง

เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีไมย่าก นกัเรียนก็สามารถทํางานได้ประสบความสําเร็จ แล้วแตด่ลุพนิจิของ

ครูผู้สอน โดยท่ีครูต้องรู้จกั นกั เรียนท่ีรับผิดชอบสอนเป็นรายบคุคลเพ่ือจะได้จดักลุม่ นกั เรียนให้

เหมาะสม เพ่ือให้ นกัเรียนได้เรียนรู้อยา่งเข้าใจ และมีการมอบงานให้ นกัเรียนทําท่ีมีลกัษณะงาน

หลากหลาย 

10. ในการออกแบบการจดัการเรียนรู้ ครูต้องออกแบบในลกัษณะท่ีให้มีการระบกุาร

ดแูลสภาพแวดล้อมของนกัเรียนอยา่งใกล้ชดิระหวา่งการจดัการเรียนรู้ไว้ด้วยเพ่ือป้ องกนัความเส่ียงตอ่

อบุตัเิหตทุัง้หลาย หรือป้องกนัอนัตรายท่ีอาจจะเกิดขึน้กบั นกัเรียน ระหวา่งท่ี นกัเรียนทํากิจกรรมท่ีครู

มอบหมาย คือ มีการดแูลความปลอดภยัในการทํางานของ นกั เรียนอยา่งทัว่ถึงและตลอด เวลา  

โดยเฉพาะการปฏิบตัท่ีิเส่ียงตอ่การเกิดอบุตัเิหตตุา่งๆ เชน่ การเรียนวิชาเคมีท่ีต้องใช้สารเคมีท่ีเป็น

อนัตรายหรือการปฏิบตังิานท่ีใช้เคร่ืองมือท่ีมีคมเป็นอนัตราย  

11. เป็นการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีกําหนดให้ครูทําหน้าท่ีเป็นผู้ชว่ย  เป็นท่ีปรึกษา 

คอยให้ความชว่ยเหลือ และเป็นผู้แนะนํา ไมใ่ชเ่ป็นผู้สัง่การให้ นกัเรียนทําอยา่งนัน้ ทําอยา่งนี ้คือ ต้อง

ให้ผู้ เรียนได้ปฏิบตัเิพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูไมเ่ป็นผู้บอกความรู้ให้แก่นกัเรียน ซึง่เป็นลกัษณะ

ของการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นนกัเรียนเป็นสําคญั 

12. เป็นการออกแบบการจดักา รเรียนรู้ท่ีเน้นการจดัประสบการณ์ใหม่ๆ  ให้แก่ นกัเรียน

แทนแบบเดมิๆ ท่ี นกัเรียนคุ้นเคยมาแล้วซึง่ถ้าครูคดิจดักิจกรรมใหม่ๆ  ท่ีให้แก่ นกัเรียนเรียนรู้ แล้วเกิด

ความรู้ความเข้าใจ จะทําให้นกัเรียนมีความสนใจท่ีจะเรียนรู้ตลอดหนว่ยการเรียนรู้ ซึง่การจดัประสบการณ์

การเรียนรู้ใหม่ๆ  ดงักลา่วต้องจดัให้เหมาะสมกบัวยั และความสนใจของนกัเรียน 

13. เป็นการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีออกแบบให้นกัเรียนทํากิจกรรมตา่งๆ เพ่ือการ

เรียนรู้ โดยคํานงึถึงผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายของการจดัการเรียนรู้ของหนว่ยการเรียนรู้ท่ีกําหนดไว้

ตลอดเวลาของการจดัการเรียนรู้ตลอดหนว่ยการเรียนรู้ คือ ตลอดหนว่ ยการเรียนรู้มีการจดัการเ รียนรู้ท่ี

ให้นกัเรียนได้เรียนรู้สะท้อนตามเป้าหมายการเรียนรู้หลกั ท่ีเป็น Big ideas ของหนว่ยการเรียนรู้อยู่

เสมอ ทัง้ในกิจกรรมยอ่ย และภาพรวมทัง้หนว่ยการเรียนรู้ 

1.4.5 ข้อความคํานงึในการออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั 

1. การกําหนดขอบขา่ยสาระการเรียนรู้ท่ีมีคณุ คา่ท่ีนกัเรียนจะต้องทําความเข้าใจอยา่ง

ซึง้นัน้ควรเป็ นสาระท่ีสมัพนัธ์ กบัมาตรฐานการศกึษาชาต ินโยบายการจดัการศกึษาของเขตพืน้ท่ี

การศกึษา และเป้าหมายการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีระบไุว้ในหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551  
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2. ควรเป็นสาระการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ ในสภาพจริง  ควรจดักิจกรรมการ

เรียนรู้แบบบรูณาการ สง่เสริมให้ นกัเรียนสามารถคดิเป็ น ทําเป็น แก่ปัญหาเป็น ด้วยการลงมือจดัทํา

โครงงานตามความถนดั และความสนใจ  

3. หลกัฐานแสดงความเข้ าใจอย่างยัง่ยืนคงทน ของนกัเรียน ต้องมีความรู้ตรงประเดน็ 

มีความเท่ียงตรง และความเช่ือมัน่สงู อั นเกิดจากการวดัประเมินผล ตามสภาพจริ ง ด้วยวิธีการ

หลากหลาย มีคณุภาพมาตรฐานถกูต้องตามหลกั  

4. ควรเลือกรูปแบบกระบวนการเรียนรู้  กิจกรรมการเรี ยนการสอน และเทคนิควิธี      

การสอนท่ีผ่านกระบวนการวิจยัทด ลองใช้อย่างได้ผลมาแล้ว และเป็นกระบวนการท่ีเอือ้ต่ อการเรียนรู้  

ความสนใจ และความเป็นเลิศของนกัเรียน  

 สรุปกระบวนการ จดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั  เป็นวิธีการหนึง่ท่ีมุ่ งเน้น ให้ครูผู้สอนเป็น

นกัออกแบบหลกัสตูรการเรียนการสอน และการวดัประเมินผล โดยเร่ิมจากวินิจฉั ยปัญหา และความ

ต้องการของ นกัเรียนเพ่ือออกแบบการจดัประสบการณ์ เรียนรู้ให้เหมาะสมกบัสภาพ นกัเรียนและเม่ือ

นกัเรียนบรรลเุป้าหมายท่ีกําหนดไว้จะต้องมีหลกัฐานการเรียนรู้ ท่ีสามารถสะท้อนผลว่านกัเรียนได้เกิด 

ความรู้ความเข้าใจในระดบัท่ีพึง่ประสงค์ไว้จริง ครูผู้สอนจงึต้องกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้และหลกัฐาน 

แสดงผลการเรียนรู้ ให้ชดัเจนเสียก่ อนจงึค่อยดําเนินการออกแบบการเรียนการสอนให้ สอดคล้องกบั

เป้าหมายท่ีพงึประสงค์วิธีการนีส้ร้างความมัน่ใจได้วา่นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และมีคณุภาพ

ตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกําหนดไว้ในหลกัสตูรอยา่งแท้จริง  
 

1.5 งานวจัิยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลับ 

งานวจัิยในประเทศ 
 ชตุมิา  สวุรรณช่ืน และคณะ (2551: บทคดัยอ่ ) ได้พฒันาหนว่ยการเรียนรู้ท่ีออกแบบด้วย

เทคนิค Backward design เร่ือง การแยกสาร กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โดยการสอนแบบ    

วฎัจกัรการเรียนรู้ สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางเรียนของนกัเรียนท่ีเรียน

โดยหนว่ยการเรียนรู้ท่ีออกแบบด้วยเทคนิค Backward design หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 เบญจลกัษ์  พงศ์พชัรศกัดิ ์ (2553: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศกึษา

และความสามารถในการคดิแก้ปัญหาของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบ 

Backward design กลุม่ตวัอยา่งจํานวน  48 คน ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้

แบบ Backward design มีผลสมัฤทธ์ิทา งการเรียนและความสามารถในการคดิแก้ปัญหาหลงัการ

ทดลอง สงูกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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 งานวจัิยต่างประเทศ 

 เคลทิง ก๊ิบสนั ลินน์ แมร่ี (Kelting – Gibson, Lynn Marie. 2003) ได้ทําการศกึษาโดย

เปรียบเทียบทบเรียนและหนว่ยการเรียนรู้ท่ีออกแบบด้ว ยเทคนิค Backward design และรูปแบบเดมิ

ในการออกแบบหลกัสตูรและแผนการสอนของครูผู้สอนระดบัชัน้ประถมศกึษาพบวา่ นกัเรียนท่ีเรียน

โดยการจดัการเรียนการสอนด้วยเทคนิค Backward design มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดีกวา่

นกัเรียนท่ีเรียนโดยรูปแบบเดมิหรือแบบธรรมดา และค รูผู้สอนมีหลกัในการออกแบบการจดัการเรียนรู้

ได้ชดัเจนมากขึน้ 

 จากผลการวิจยัท่ีเก่ียวข�องกบัการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั ทัง้ในประเทศ และต่ างประเทศ

สรุปได้ว่า การจดัการเรียนรู้แบบ ย้อนกลบั  มีผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ นกัเรียนให้สงูขึน้ และ

ทําให้การจดัการเรียนรู้ของครูผู้สอนมีความชดัเจนมากย่ิงขึน้ 

 

2. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบซปิปา  

2.1 ความเป็นมาและความหมายของการเรียนรู้แบบซิปปา 

 ทิศนา แขมมณี (2542: 2 - 3) กล่าวว่า แนวคดิการจดัการเรียนการสอนโดยยดึ นกัเรียนเป็น

ศนูย์กลางมีท่ีมาจากแนวคดิทางการศกึษาของ  จอหน ดวิอี ้(John Dewey) ซึ่ งเป็นต้นคิดในเร่ืองของ 

“การเรียนรู้โดยการกระทํา ” หรือ “Learning by Doing” (Dewey. 1963) อนัเป็นแนวคดิท่ีแพร่หลาย

และได้ รับการยอมรับทัว่โลกมานานแล้ ว การจดัการเรียนการสอนโดยให้ นกัเรียนเ ป็นผู้ลงมือปฏิบตัิ     

การกระทํานี ้นบัว่าเป็นการเปล่ียนบทบาทในการเรียนรู้ของนกัเรียนจากการเป็น “ผู้ รับ” มาเป็น “ผู้ เรียน” 

และเปล่ียนบทบาทของครูจาก “ผู้สอน” หรือ “ผู้ ถ่ายทอดข้อมลูความรู้” มาเป็น “ผู้จดัประสบการณ์การ

เรียนรู้” ให้นกัเรียน ซึง่การเปล่ียนแปลงบทบาทนั ้น เท่ากบัเป็นการเปล่ียนจดุเน้ น ของการเรียนรู้ว่าอยู่ 

ท่ีนกัเรียนมากกว่ าอยู่ ท่ีครูผู้ สอน ดงันั น้นกัเรียนจงึกลายเป็ นศนูย์กลางขอ งการเรียนการสอน เพราะ

บทบาทในการเรียนรู้สว่นใหญ่อยูท่ี่ตวันกัเรียนเป็นสําคญั  

 การท่ีจดัการเรียนการสอนโดยยดึ นกัเรียนเป็ นศูนย์กลางให้ ได้ผลดีสงูสดุนัน้ ก่ อนอ่ืนต้องมี

ความเข้ าใจท่ีถกูต้องว่า “ศนูย์กลาง” นัน้คืออะไร หรื อเป็นอย่างไร การจดัการเรียนการ สอนโดยยดึ

นกัเรียนเป็นศนูย์กลาง คงไม่ได้หมายถึงการจดัให้ นกัเรียนไปนัง่เรียนร วมกนัอยู่กลางห้อง เพ่ือให้ เป็น

ศนูย์กลางของห้ องเรียน ข้ อความท่ีว่ า “ให้นกัเรียนเป็นศนูย์กลาง” หมายถึง “การให้นกัเรียนเป็นจดุ

สนใจ หรือเป็นผู้ มีบทบาทสําคญั” และบทบาทในท่ีนีค้งไมไ่ด้หมายถึงบทบาทอ่ืนใดนอกจากบทบาทใน

การเรียนรู้  ซึ่งถ้าทําให้ชดัเจนมากย่ิงขึน้ก็คงต้ องถามตอ่ ไปว่าเราดไูด้ ตรงไหนว่ านกัเรียนมี บทบาท

สําคญั ซึง่คํา ตอบก็น่าชดัเจนว่ า เราคงต้ องดตูรงการมีสว่น ร่วมในกิจกรรม การเรียนรู้  ในกิจกรรมการ

เรียนรู้ท่ีจดัขึน้มา นกัเรียนเป็นผู้ มีบทบาทในการเรียนรู้ มากและควรจะเกิดการเรียนรู้ ท่ีดีตามมา คําว่า 
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“การมีส่วนร่วม” ในท่ีนี ค้งไมไ่ด้ มีความหมายเพียงว่ า ให้นกัเรียนได้ ทํากิจกรรมมากๆ หรือคํา นงึถึง 

“ปริมาณ ” การมีส่ วนร่วมเท่ านัน้ “การมีส่ วนร่วม” นีโ้ดยศพัท์ ทางวิ ชาการมาจากคํา ว่า “Active 

Participation” ซึง่หมายถึงการมีสว่นร่วมอยา่งกระตือรือร้น ต่ืนตวั ต่ืนใจ หรื อมีใจจดจ่อ ผกูพนักบัสิ่งท่ี

ทํา มิใชเ่พียงทําไปให้เสร็จภารกิจเทา่นัน้ ดงันัน้การท่ีจดัการเรียนรู้ให้นกัเรียนมีส่วนร่วมนัน้ กิจกรรมนัน้

ต้องมีลกัษณะท่ี ช่วยให้นกัเรียนมี ส่วนร่วมอย่าง “Active” คือ ช่ วยให้นกัเรียนมีความกระตือรื อร้น 

ต่ืนตวั ต่ืนใจ หรือมีใจจดจอ่ ผกูพนักบัสิ่งท่ีทํากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสามารถชว่ยให้นกัเรียนได้เคล่ือนไหว

ร่างกายอย่ างสม่ําเสมอกบัวยั วฒุภิาวะ  และความสนใจของ นกัเรียน เป็นกิจกรรมท่ีท้าทายความคดิ

สตปัิญญาของนกัเรียน สามารถกระตุ้ นให้นกัเรียนใช้ความคดิได้ อย่างเตม็ท่ี และช่ วยให้นกัเรียนได้ มี

โอกาสปฏิสมัพั นธ์กบับคุคลและสิ่งแวดล้ อมรอบตวั ได้ อย่างกว้างขวาง กิจกรรมนัน้สามารถช่ วยให้

นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี และหากกิจกรรมนัน้ เป็นกิจกรรมท่ีส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สกึของนกัเรียน

โดยตรง ย่ิงชว่ยให้การเรียนรู้นัน้มีความหมายตอ่นกัเรียนย่ิงขึน้ 

 การจดัการเรียน รู้แบบซิปปา เป็นรูปแบบของการจั ดการเรียนการสอน โดยยดึ นกัเรียนเป็น

ศนูย์กลางของการเรียนรู้ รูปแบบหนึง่ท่ีได้ รับความสนใจ และมี นกัการศกึษาหลายท่าน ได้ให้คําจํากดั

ความของการจดัการเรียนการสอน โดยยดึผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางแบบซปิปา (กรมวิชาการ . 2539: 1 - 2; 

สรุางค์ เจริญสขุ. 2541: 6; วฒันาพร ระงบัทกุข์. 2542: 8; สพุล วงัสินธ์ . 2542: 8; และทิศนา แขมมณี. 

2542: 14 - 15) ซึง่มีรายละเอียดของรูปแบบ ดงันี ้ 
 C มาจากคําวา่ Construct หมายถึง การให้นกัเรียนสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยกระบวนการ

แสวงหาข้ อมลู ทํา ความเข้ าใจ คดิวิเ คราะห์  ตีความ แปลความหมาย สร้ างความหมาย สงัเคราะห์

ข้อมลู และสรุปข้อความรู้  
 I มาจากคําวา่ Interaction หมายถึง  การให้ นกัเรียนมี ปฏิสมัพั นธ์ต่อกนั เรียนรู้ จากการ

แลกเปล่ียนข้อมลูความคดิและประสบการณ์แก่กนัและกนั  
 P มาจากคําวา่ Participation หมายถึง การให้นกัเรียนมีบทบาท มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ให้

มากท่ีสดุ  
 P มาจากคําวา่ Process and Product หมายถึง การให้นกัเรียนได้เรียนรู้ กระบวนการควบคู่

ไปกบัผลงาน ข้อความรู้ท่ีสรุปได้  
 A มาจากคําวา่ Application หมายถึง การให้นกัเรียนนําความรู้ท่ีได้ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ใน

ชีวิตประจําวนั 
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 ทิศนา  แขมมณี (2542: 11) กลา่วว่า แนวคดิการจดัก ารเรียนการสอนโดยยดึ นกัเรียนเป็น

ศนูย์กลางแบบ ซปิปา  ได้มาจากตวัยอ่ของคําสํา คญัซึง่ใช้ เป็นแนว คิดหลกั ในการจดัการเรียนรู้ ใน

ระยะแรกๆ ท่ีได้ พฒันาแนวคิดนีไ้ม่ได้เรียกช่ือนี  ้และมิได้ เรียงลําดบัตามนี  ้แต่ตอ่มาเม่ือนําแนวคดิมา

สอนนิสิตจงึเห็นว่ าควรหาทางให้ นกัเรียนจําหลกันี ้ได้ง่ายและไม่ ลืมจงึได้ลองวิเคราะห์ แนวคดิอีกครัง้

หนึ่ง และได้ พบว่าสามารถนํา คําสําคญัมา เ ข้ารหสัได้ เป็น “CIPPA” ซึง่เห็นวา่ น่าเหมาะสม เพร าะ

นกัเรียนคุ้นเคยกบั “โมเดล CIPPA” ซึ่ งเป็นโมเดลทางการประเมินผลดงันัน้หากใช้ “CIPPA” เป็นโมเดล

ทางความคดิในการจดั การเรียนรู้ ก็น่าจะไปด้วยกนัได้ ดีและทําให้ง่ายแก่นกัเรียนและครูในการจดจํา

และส่ือความหมาย  อย่างไรก็ตามหากจะใช้ ช่ือภาษาไทย ช่ือท่ีน่ าเหมาะสมก็คือ “การจดัการเรียนการ

สอนโดยยดึนกัเรียนเป็นศนูย์กลางแบบประสาน 5 แนวคดิหลกั” ดงันีคื้อ  
1. แนวคดิการสรรสร้างความรู้ (Constructivism)  

2. แนวคดิเร่ืองกระบวนการกลุม่และการเรียนแบบร่วมมือ (Group Process and Cooperative  

Learning)  

3. แนวคดิเก่ียวกบัความพร้อมในการเรียนรู้ (Learning Readiness)  

4. แนวคดิเก่ียวกบัการเรียนรู้กระบวนการ (Process Learning)  

5. แนวคดิเก่ียวกบัการถ่ายโอนการเรียนรู้ (Transfer of Learning) 

การใช้แนวคดิหลกัทัง้ 5 ข้างต้น ใช้บนพืน้ฐานของทฤษฎีสําคญั 2 ทฤษฎี คือ  

1. ทฤษฎีพฒันาการมนษุย์ (Human Development)  
2. ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning)  

 

 2.2 แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา  

 แนวคดิแตล่ะแนวคดิมีรายละเอียดท่ีสําคญัสรุปได้ดงันี ้ 

  2.2.1  แนวคดิการสรรสร้างความรู้ (Constructivism)  

แนวคดิ Constructivism เป็นทฤษฎีเก่ียวกบัการเรียนรู้ท่ีเช่ือวา่ กระบวนการสร้าง ความรู้

ความเข้าใจเกิดจากตวันกัเรียนเอง โดยความรู้ท่ีเกิดขึน้นัน้ นกัเรียนเป็นผู้สร้างขึน้ โดยอาศยั การปฏิสมัพนัธ์

กบัสิ่งแวดล้อม เป็นประสบการณ์ใหมท่ี่เช่ือมโยงกบัความรู้เดมิของ นกัเรียนและจะก่อให้เกิดการเรียนรู้

อยา่งมีความหมาย ซึง่คณุลกัษณะท่ีสําคญัของแนวคดิ Constructivism (สนีุย์ คล้ายนลิ. 2543: 63) มี

ดงันี ้ 
1. นกัเรียนเป็นผู้แสวงหา ค้นพบและสร้างความรู้ด้วยตนเอง  

2. การเรียนรู้สิ่งใหมจ่ะเกิดขึน้ได้ยอ่มขึน้กบัความ เข้าใจในบทเรียน ปัจจบุนั นกัเรียน 

อาจมีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เดมิท่ีชว่ยสง่เสริม สนบัสนนุหรือเป็นอปุสรรคตอ่การเรียนรู้ใหม ่

ดงันัน้ครูจงึต้องจดักิจกรรมให้นกัเรียนเกิดประสบการณ์และสร้างความเข้าใจในบทเรียน  
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3. การเรียนรู้จะเกิดขึน้ได้สะดวกเม่ือปฏิสมัพันธ์ทางสงัคม  

4. การเรียนรู้อยา่งมีความหมาย จะต้องดําเนินการภายใต้การปฏิบตัใินสภาพจริง หรือ

ใกล้เคียงกบัสภาพจริงมากท่ีสดุ  

ทิศนา  แขมมณี (2545: 17) ได้ให้ข้อสรุปเก่ียวกบัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้

วา่ เป็นกระบวนการในการ "acting on" ไมใ่ช ่"taking in" กลา่วคือ เป็นกระบวนการท่ี นกัเรียนจะต้อง

จดักระทํากบัข้อมลู ไมใ่ชเ่พียงรับข้อมลูเข้ามา (Fosnot. 1992) และนอกจากกระบวนการเรียนรู้จะเป็น

กระบวนการปฏิสมัพนัธ์ ภายในสมอง แล้วยั งเป็นกระบวนการทางสงัคมอีกด้วย การสร้างความรู้ จงึ 

เป็นกระบวนการทัง้ทางด้านสตปัิญญาและสงัคมควบคูก่นัไป  
วฒันาพร  ระงบัทกุข์ (2542: 63-72) ได้สรุปแนวคดิหลกัของทฤษฎี Constructivism ไว้

วา่ แนวคดินีมี้ ความเช่ือวา่การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้ภายในบคุคล บคุคลเป็นผู้สร้างความรู้ 

จากความสมัพนัธ์ระหวา่งสิ่งท่ีพบเห็นกบัความรู้ ความเข้าใจท่ีมีอยูเ่ดมิ  และได้เสนอบทบาทของครู ใน

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคดิ Constructivism ดงันี ้ 
1. เปิดโอกาสให้นกัเรียนสงัเกต สํารวจเพ่ือให้เห็นปัญหา  

2. มีปฏิสมัพนัธ์กบันกัเรียน เชน่ แนะนํา ให้ถาม ให้คดิ เพ่ื อให้นกัเรียนค้นพบหรือ สร้าง

ความรู้ด้วยตนเอง  

3. ชว่ยพฒันา นกัเรียนให้เกิดกา รคดิค้นตอ่ๆ ไป ให้มีการทํา งานเป็นกลุม่ พั ฒนาให้ 

นกัเรียนมีประสบการณ์กว้างไกล  

นอกจากนีย้งัมีผู้กลา่วถึง แนวคดิการสรรสร้างความรู้ ดงันี ้ 

วิลสนั  (วรรณทิพา  รอดแรงค้า . 2544: 43; อ้าง อิงจาก Wilson. 1996) กลา่วถึง  

Constructivism วา่เป็นทฤษฎีของความรู้ท่ีใช้อธิบายวา่เรารู้ได้อยา่งไรและเรารู้อะไรบ้าง  

ไพจิตร  สดวกการ (2538: 39) ได้สรุปแนวคิดหลกัของทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต์ ดงันี ้

1. ความรู้คือโครงสร้างทางปัญญาท่ีบคุคลสร้างขึน้เพ่ื อคล่ีคลายสถานการณ์ ปัญหาท่ี 

เผชญิอยูโ่ดยมีการตรวจสอบวา่ สามารถนํา ไปใช้แก้ปัญหาหรืออธิบายสถานการณ์ อ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นกรอบ

โครงสร้างเดียวกนัได้  

2. นกัเรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยวิธีการท่ีตา่งๆ กนัโดยอาศยัประสบการณ์เดมิ โครงสร้าง

ทางปัญญาท่ีมีอยูแ่ละแรงจงูใจภายในตนเองเป็นจดุเร่ิมต้น  

3. ครูมีหน้าท่ีจดัการให้นกัเรียนได้ปรับขยายโครงสร้างทางปัญญาของนกัเรียนเอง 

ภายใต้ข้อตกลงเบือ้งต้นทางการเรียนรู้ตอ่ไปนี ้ 

3.1 สถานการณ์ ท่ีเป็นปัญหาและปฏิสมัพนัธ์ ทางสงัคมก่อให้เกิดความขดัแย้ งทาง

ปัญญา  
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3.2 ความขดัแย้งทางปัญญาเป็นแรงจงูใจให้เกิดกิจกรรมไตร่ตรองเพ่ือขจดัความ

ขดัแย้งนัน้  

3.3 การไตร่ตรองบนฐานแหง่ประสบการณ์ และโครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยูเ่ดิ ม 

ภายใต้การมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม กระตุ้นให้มีการสร้างโครงสร้างใหมท่างปัญญา 

สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต ิ (2540: 54) กลา่ววา่ นกัเรียนสร้างเสริม  

ความรู้ผา่นกระบวนการทางจติวิทยาด้วยตนเอง ครูผู้สอนไมส่ามารถปรับเปล่ี ยนโครงสร้างทางปัญญา 

ของ นกัเรียนได้ แต่ ครูผู้สอนสามารถชว่ยให้ นกัเรียนปรับเปล่ียนโครงสร้างทา งปัญญาได้ โดยจดั

สภาพการณ์  ทําให้เกิดภาวะไมส่มดลุขึน้ คือ สภาวะท่ีโครงสร้างทางปัญญาเดมิใช้ ไมไ่ด้ ต้องมีการ

ปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกั บประสบการณ์มากขึน้ และการเรียนรู้ตามแนวคดิของ Constructivism จะ 

เกิดขึน้ได้ตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การเรียนรู้เป็น Active process ทีเ่กิดขึน้เฉพาะตวับคุคล การสอนโดยวิธีบอก เลา่ซึง่

จดัเป็น passive process จะไมช่ว่ยให้เกิดการพั ฒนาแนวความคดิหลกัมากนกัแตก่ารบอก เลา่ก็

จดัเป็นวิธีให้ข้อมลูทางหนึง่ได้  

2. ความรู้ตา่งๆ จะถู กสร้างขึน้ด้วยตวัของ นกัเรียนเองโดยใช้ ข้อมลูท่ีได้รับเข้ามา ใหม่

ร่วมกบัข้อมลูหรือข้อความรู้ท่ีมีอยูแ่ล้วจากแหลง่ตา่งๆ เชน่ สงัคม สิ่งแวดล้อมรวมทัง้ ประสบการณ์ เดมิ

มาเป็นเกณฑ์ชว่ยการตดัสนิใจ  

3. ความรู้และความเช่ือของแตล่ะคนจะแตกตา่งกนั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสิ่งแวดล้ อม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี และสิ่งท่ีนกัเรียนได้พบเห็นซึง่จะถกูใช้เป็นพืน้ฐานในการตดัสินใจและใช้  เป็น

ข้อมลูในการสร้างแนวคดิใหม ่ 

4. ความเข้าใจจะแตกตา่งจากความเช่ื อโดยสิน้เชิง และความเช่ือจะมีผลโดยตรง ตอ่

การสร้างแนวคดิหรือการเรียนรู้  

เน่ืองจาก Constructivism ไมมี่แนวปฏิบตัหิรือวิธี การสอนอยา่งเฉพาะเจาะจง ดงันัน้ 

นกัการศกึษาโดยเฉพาะนั กวิทยาศาสตร์ ศกึษา ซึง่เป็นกลุ่ มแรกท่ีนําความคดิของ Constructivism นี ้

มาใช้ จงึได้ ประยกุต์ ใช้วิธีสอนตา่งๆ ท่ีมีผู้ เสนอไว้แล้ว และพบวา่มีวิธีการสอน 2 วิธีท่ีใช้ประกอบกนั 

แล้วชว่ยให้แนวคดิของ Constructivism ประสบความสําเร็จในการเรียนการสอนได้เป็นอยา่งดี 
ตามแนวทางของ Constructivism ได้เน้นวา่ การเรียนรู้ของ นกัเรียนเกิดขึน้ด้วยตวั 

นกัเรียนเอง ดั งนัน้ วิธีการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมก็คือ การเรียนรู้ ด้วยการสืบสอบ ประกอบกบัการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-operative Learning)  
สรุกลุ  เจนอบรม (2543: 61) ได้เสนอแนวการจดั กิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎี 

Constructivism ดงันี ้ 
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1. เป็นกิจกรรมท่ีเน้นการแก้ปัญหา  

2. นําเสนอปัญหาในลกัษณะท่ีมองเห็นได้ในรูปแบบการคดิท่ีชดัเจน  

3. สร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนท่ีสมบรูณ์ ครบถ้วนมี ครู ตํารา และเอกสาร กําหนด

ขอบขา่ยของงานให้ นกัเรียนทํา  รวมถึงการนํา เอาทรัพยากรอ่ื นๆ เข้ามาชว่ยสนบัสนนุการ เรียน เชน่ 

สารานกุรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพวิเตอร์  

4. เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัเป็นกลุม่ เน้นท่ีการทํา งานเพ่ือแก้ปัญหาเป็นก ลุ่ม 

มากกวา่รายบคุคลเป็นการเรียนรู้ด้วยการทดลองทํา มีการสํา รวจท างเลือกตา่ง ๆ มากกว่ าการหา

คําตอบท่ีถกูต้องเทา่นัน้ เป็นการเรียนรู้ด้วยการค้นพบเอง  

5. ใช้วิธีการประเมินจากผลงานใ ช้การประเมินเชิงคณุภาพมากกวา่การประเมินเชิ ง

ปริมาณ  

กรมวิชาการ (2543: 49) ได้เสนอเก่ียวกบัการสรรสร้างความรู้ วา่ เป็นทฤษฎีเก่ียวกบั

การ เรียนรู้ของเดก็ท่ี เน้นนกัเรียนเป็นศนูย์ กลาง ผา่นรูปแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพ่ือกระตุ้นให้

นกัเรียน ต่ืนตวัอยูต่ลอดเวลา และมีการเช่ือมโยงการเรียนรู้ในเนือ้หากบัชีวิตจริง  
จากแนวการสรรสร้างความรู้ดงักลา่วสรุปได้วา่ การเรียนรู้ตามแนวคดิ Constructivism 

เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ี นกัเรียนต้องแสวงหาความรู้และสร้างความรู้  ความเข้าใจด้วยตนเอง ความรู้จะ

เกิดขึน้เมือ่นกัเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัคนอ่ืนๆ หรือพบสิ่งใหม่ๆ  แล้ว นํา

ความรู้ท่ีมีอยูม่าตรวจสอบกบัสิ่งใหม่ๆ   
 

  2.1.2 แนวคดิเร่ืองกระบวนการกลุ่มและการเรียนแบบร่วมมื อ (Group Process 

and Cooperative Learning)  

 

กระบวนการกลุม่เป็นวิทยาการท่ีศกึษาเก่ียวกบักลุม่คนเพ่ือนํา ความรู้ไปใช้ในการปรับ

หรือเปล่ียนเจตคตแิละพฤตกิรรมของคน ซึง่จะนํา ไปสูก่ารเสริมสร้าง ความสมัพนัธ์ และการพฒันาการ 

ทํางานของกลุม่คนให้มีประสิทธิ ภาพ และได้มีการศกึษาตั ้ งแต ่ค .ศ.1920 โดย Kurt Lewin แนวคดิ 

เร่ืองกระบวนการกลุม่มีพืน้ฐานแนวคดิวา่ พฤตกิรรมของสมาชิกในกลุม่ท่ีมี ปฏิสมัพนัธ์ ตอ่กนัยอ่ม

ก่อให้เกิดผลในการเปล่ียนแปลงของทัง้ตวับคุคล และกลุม่โดยอาศยักิจกรรมตา่งๆ เป็นตวักํา หนด ซึง่มี

นกัการศกึษาได้กลา่วถึงกระบวนการกลุม่ไว้ดงันี ้ 

กระบวนการกลุม่  

กรมวิชาการ (2542: 59) กลา่วถึงแนวคิดพืน้ฐานของทฤษฎีกระบวนการกลุม่ โดยสรุป

ดงันี ้
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1. พฤตกิรรมของบคุคลเป็นผลมาจากความสมัพนัธ์ของสมาชิกในกลุม่  

2. โครงสร้างของกลุม่จะเกิดจากการรวมกลุม่ของบคุคลท่ีมีลกัษณะแตกตา่งกนัและ 

จะมีลกัษณะแตกตา่งกนัออกไปตามลกัษณะของสมาชกิกลุม่  

3. การรวมกลุม่จะเกิดปฏิสมัพั นธ์ระหวา่งสมาชิ กในกลุ่ม ในด้านการกระทํา ความรู้สกึ 

และความคดิ  

4. สมาชกิกลุม่จะมีการปรับตวัเข้าหากนัและจะพยายามช่ วยกนัทํา งาน โดยอาศยั  

ความสามารถของแตล่ะบคุคลซึง่จะทําให้การปฏิบตังิานลลุว่งไปได้ตามเป้าหมายของกลุม่  

Lavin (รชาดา  บวัไพร. 2552: 36; อ้างอิงจาก ชาตชิาย มว่งปฐม. 2538: 65) ให้แนวคดิไว้

วา่ พฤตกิรรมของบคุคลจะ เป็นผลมาจากพลงัความสมัพนัธ์ ของสมาชิกในกลุม่ ซึง่จะเกิด จากการ

รวมกลุม่ของบคุคลท่ีมีลกัษณะ แตกตา่งกนั แตล่ะคนในกลุม่มีปฏิสั มพนัธ์ ตอ่กนัในรูปการกระ ทํา 

ความรู้สกึ และความคดิในการรวมตวักนัแตล่ะครัง้จะมีโครงสร้างและปฏิบตัติอ่กนัในลกัษณะแตกตา่งกนั

ออกไป สมาชิ กในกลุ่ มจะ มีการปรับตวัเข้าหากนั พยายามชว่ยกนัทํา งาน พร้อมทัง้ มีการปรับ

บคุลิกภาพของแตล่ะคนให้ สอดคล้องกนั ก่อให้ เกิดความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั ทํา ให้เกิดพลงัหรือ

แรงผลกัดนัของกลุม่ท่ีทําให้การทํางานเป็นไปได้ด้วยดี  
ทิศนา  แขมมณี (2545: 75) ได้เสนอหลกัการสอนท่ีเน้นกระบวนกลุม่สมัพนัธ์ ดงันี ้ 

1. ยดึนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง โดยให้นกัเรียนมีโอกาสเข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนอยา่ง 

ทัว่ถึง และมากท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้  

2. ยดึกลุ่ มเป็นแหลง่ความรู้สํา คญั โดยให้ นกัเรียนมีโอกาสปฏิสมัพนัธ์ กนัในกลุ่ มได้ 

พดูคยุปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนความคดิเหน็ และประสบการณ์ซึง่กนัและกนั ท่ีกว้างและหลากหลาย  

3. ยดึการค้นพบด้วยตนเองเป็นวิธีการสํา คญัในการเรียนรู้โดยครูต้องจดั ประสบการณ์

เรียนรู้ท่ีสง่เสริมให้นกัเรียนได้ค้นหา และค้นพบคําตอบด้วยตนเอง  

4. เน้นกระบวนการควบคูไ่ปกบัผลงานโดยการสง่เสริมให้ นกัเรียนได้คดิวิเคราะห์ ถึง 

กระบวนการกลุม่และกระบวนการตา่งๆ ท่ีทําให้เกิดผลงาน  

5. เน้นการนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวนัสง่เสริมให้เกิดการปฏิบตัจิริง  

คณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต ิ (2543: 43) ได้เสนอหลกัการเพ่ื อเป็นแนวทางในการ

จดักิจกรรมการเรียนการสอน สรุปได้ดงันี ้ 
1. เป็นการเรียนการสอนท่ียดึนกัเรียนเป็นศนูย์ กลางของการเรียนโดยให้ นกัเรียนทกุคน

มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมให้มากท่ีสดุ เพราะการเข้าร่วมและมีบทบาทในการเรียนจะช่ วยให้ นกัเรียนมี

ความพร้อม มีความกระตือรือร้น และมีความสขุในการเรียน  
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2. เป็นการเรียนการสอน ท่ีเน้นให้ นกัเรียนได้เรียน รู้จากกลุม่ให้มากท่ีสดุ กลุม่จะ เป็น

แหลง่ความรู้ท่ีสํา คญั ท่ีจะฝึกให้ นกัเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปรับตวัและทํา งาน เข้า

กบัคนอ่ืนได้ 

3. เป็นการสอนท่ียดึหลกัการค้ นพบและสร้างสรร ค์ความรู้ด้วยตวัของ นกัเรียนเอง โดย

ครูเป็นผู้จดั กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสง่เสริมให้ นกัเรียนพยายามค้นหาและพบคํา ตอบด้วยตนเอง 

อนัจะทําให้นกัเรียนจดจําได้ดีและจําได้นาน  

4. เป็นการสอนท่ีให้ความสํา คญัของกระบวนการเรียนรู้วา่เป็นเคร่ื องมือทีจํ่า เป็นตอ่ 

การแสวงหาความรู้ และคําตอบตา่งๆ ครูจะต้องให้ความสํา คญัของกระบวนการตา่ง ๆ ในการแสวงหา

คําตอบ ไมใ่ชมุ่ง่อยูท่ี่คําตอบโดยไมคํ่านงึถึงกระบวนการและวิธีท่ีได้มาซึง่คําตอบ  

จอห์นสนั และจอห์นสนั (Johnson; & Johnson. 1974) ได้ให้แนวคดิการเรียนรู้แ บบ

ร่วมมือไว้ วา่ การเรียนรู้ต้อง พึง่พากนั หนัหน้าเข้าหากนั มีปฏิสมัพนัธ์ กนั มีทกัษะทางสงัคม มีการ

วิเคราะห์กระบวนการกลุม่ท่ีใช้ในการทํางาน และมีผลงานหรือผลสมัฤทธ์ิ ทัง้รายบคุคลและรายกลุ่ ม ท่ี

สามารถตรวจสอบและวดัประเมินได้  

การเรียนแบบร่วมมือ  

กรมวิชาการ (2542: 65) ได้ให้ความหมายเก่ียวกบัการเ รียนแบบร่วมมือ วา่เป็นวิธีการ

เรียนท่ีจดัให้นกัเรียนทํางานร่วมกนัเป็นกลุม่ยอ่ยโดยให้สมาชกิทกุคนมีความรั บผดิชอบตอ่กลุม่ ร่วมกนั 

ชว่ยกนัทํา งานท่ีได้รั บมอบหมายให้สํา เร็จโดยมี จดุหมายร่วมกนั สมาชกิกลุม่มีการ แลกเปล่ียนความ

คดิเห็นซึง่กนัและกนัทํา งานเตม็ความสามารถ มีการ คิดร่วมกนั ทํางานร่วมกนัมี มนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่

กนัและร่วมมือกนัทําให้บรรลผุลสําเร็จ  
Freud (รชาดา บวัไพร. 2552: 37; อ้างอิงจาก ชาตชิาย  มว่งปฐม. 2539: 76) ให้แนวคดิไว้

วา่ การท่ีบคุคลจะอยูร่่วมกนั เป็นกลุม่ได้จะต้องอาศยักระบวนการจงูใจ ซึง่อาจเป็นรางวลัหรือผลจา ก

การทํางานกลุ่มและในกลุม่ สมาชิกแตล่ะคนจะมีโอกาสแสดงตนอยา่งเปิดเผยหรืออาจจ ะพยายาม

ปกปิดตนเอง โดยใช้กลไกการปรับตวั  
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีสง่เสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีหลายรู ปแบบ ซึง่แตล่ะ

รูปแบบ จะมีวิธีการดํา เนินการหลกัๆ ซึง่ได้แก่ การจดักลุม่ การศึ กษาเนือ้หาสาระ การทดสอบ การคดิ

คะแนน และระบบการให้รางวลั แตกตา่งกนัออกไป เพ่ื อสนอง วตัถปุระสงค์ เฉพาะ แตไ่มว่า่จ ะเป็น

รูปแบบใด ตา่งก็ใช้หลกัการเดียวกนั คือหลกัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 5 ประการ และมีวตัถปุระสงค์ มุง่

ตรงไปใ นทิศทางเดียวกนั คือเพ่ือชว่ยให้ นกัเรียนเกิดการเรียน รู้ในเร่ืองท่ีศกึษา อยา่งมากท่ีสดุโดย 

อาศยัการร่วมมือกนั ชว่ยเหลือกนัและแลกเปล่ียนความรู้กนัระหว่ างกลุม่ นกัเรียนด้วยกนั ความ

แตกตา่งของรูปแบบแตล่ะรูปแบบจะอยูท่ี่เทคนิคในการศกึษาเนือ้หาสาระ และวิธีการเสริมแรงและ การ

ให้รางวลั เป็นประการสําคญั  
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นิตยา  เจริญนิเวศกลุ (2544: 103) ได้กลา่วถึงลกัษณะของการเรียนแบบร่วมมือ วา่เป็น

การอยูร่่วมกนัเป็นกลุม่เลก็ๆ มีกระบวนการทํางานเป็นกลุม่แบบทกุคนร่ วมมือกนั นกัเรียนแตล่ะคน ใน

กลุม่มีความสามารถแตกตา่งกนัมีบทบาทท่ีชั ดเจนในการเรียนหรือทํา กิจกรรมอยา่งเทา่เทียมกนั และ

หมนุเวียนบทบาทหน้าท่ีภายในกลุม่อยา่งทัว่ถึง มีปฏิสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนัอยา่งแท้จริง ได้พฒันาทกัษะ

ความร่วมมือในการทํา งานกลุม่ นกัเรียนในกลุ่มมีสว่นร่วมในการแสดงความคดิเห็น ตรวจสอบผลงาน

ร่วมกนั ชว่ยกนัรับผิดชอบในงานทกุขัน้ตอน ซึง่นกัเรียนจะบรรลเุป้าหมายของการเรียนรู้ก็ตอ่เม่ือสมาชกิ

ในกลุม่คนอ่ืนๆ ในกลุม่บรรลเุป้าหมายเชน่เดียวกนั  
เทคนิคของการเรียนแบบร่วมมือสามารถจดัแบง่ออกเป็น 2 ประเภทได้แก่  

1. เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือท่ี ใช้ในขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึง่ของกิจกรรมการเรียน การ

สอนในแตล่ะคาบ โดยสอดแทรกในขัน้ตอนใดๆ ของการสอนซึง่เป็นวิธีท่ีใช้ เวลาชว่งสัน้ เช่ น เทคนิค

การพดูหรือการเขียนเป็นคู ่เทคนิคการพดูหรือการเขียนรอบวง  

2. เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ท่ีใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดคาบเรียน หรือ

ตัง้แต ่1 คาบขึน้ไป เชน่ เทคนิคการแบง่กลุม่แบบสมัฤทธ์ิ (STAD) เทคนคิการจดัแบบกลุม่ชว่ย รายบคุคล 

(TAI) เทคนิคจิกซอว์ (JIGSAW) เทคนคิแบบกลุม่สืบสอบ  

2.1.3 แนวคดิเก่ียวกับความพร้อมในการเรียนรู้ (Learning Readiness)  

 กู๊ด (Good. 1973) อธิบายวา่ ความพร้อม หมายถึง ความสามารถตกลงใจ  และ

ความสาม ารถท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรม ความพร้อมเกิดจากวฒุภิาวะ ประสบการณ์ และอารมณ์ ของ  

นกัเรียน  ความพร้อม จงึเป็นการพฒันาคนให้มีความสามารถท่ีจะเรียนหรือทํา กิจกรรม นอกจากนี ้  

ดาวนิง และธีแคเรย์  (Downing; & Thackerey. 1971) ได้แบง่องค์ประกอบของความพร้อมไว้  4 ด้าน 

ได้แก่ องค์ ประกอบทางกาย องค์ ประกอบทางสตปัิญญา องค์ ประกอบทางอารมณ์  แรงจงูใจ 

บคุลกิภาพ และองค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือสงัคม  

 พรรณี  ช.เจนจิต (2529: 33) กล่าวว่าความพร้อมเป็นสภาวะของบคุคลท่ีจะเรียนรู้ สิ่งใด

สิ่งหนึง่อยา่งบงัเกิดผล ซึง่ทัง้นีข้ึน้อยู่ กบัวฒุภิาวะ การท่ีได้ รับการฝึกฝน การเตรียมตวั หรือความสนใจ

หรือแรงจงูใจ ความพร้ อมในการเรียนกิจกรร มแต่ละอย่ างแตกต่ างกนั เช่ นความ พร้อมในการอ่ าน 

ความพร้อมในการคดิคํา นวณ ฯลฯ ในช่ วงพฒันาการจะมีจดุสงูสุ ดท่ีจะสอนสิ่ง ตา่งๆ ให้ กบันกัเรียน 

นกัเรียนจะเรียนทกัษะใดทกัษะหนึง่ได้ อย่างรวดเร็วและบงัเกิดผลดี จดุๆ นัน้ เรียกว่ า “ความพร้ อม”   

ถ้าผา่นจากชว่งนัน้แล้วนกัเรียนจะเรียนได้ไมดี่เทา่ท่ีควร 
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 กมลรัตน์   หล้าสวุงษ์  (2538: 80-93) ได้ให้ความหมายของความพร้อม วา่ หมายถึง

สภาพความสมบรูณ์ทัง้ร่างกาย  และจิตใจท่ีพร้อมจะตอบสนองตอ่สิ่งใดสิ่งหนึง่ ทางด้านร่างกายได้แก่

วฒุภิาวะ หมายถึงการเจริญเตบิโตอยา่งเตม็ท่ีของอวยัวะร่างกาย ทางด้านจิตใจได้แก่ ความพอใจท่ีจะ

ตอบสนองตอ่สิ่ งเร้า หรือพอใจท่ีจะกระทํา สิ่งตา่งๆ ในทฤษฎีของ ธอร์ นไดค์ ได้กลา่วถึง กฎแหง่ความ

พร้อม วา่การเรียนรู้จะเกิดขึน้ดีท่ีสดุ เม่ือนกัเรียนมีความพร้อมทัง้ร่างกายและจติใจท่ีจะได้เรียนรู้จริงๆ  

 องค์ประกอบตา่งๆ ท่ีทําให้เกิดความพร้อมในการเรียน ได้แก่  
1. วฒุภิาวะ หมายถึงการเจริญเตบิโต ทัง้ด้านร่างกาย จติใจ เชาวน์ ปัญญา และอารมณ์  

2. ประสบการณ์เดมิหรือความรู้เดมิ ผู้ ท่ีมีประสบการณ์เดมิมากเทา่ใด ยอ่มมีแนวโน้มท่ี

จะเรียนรู้ได้ดี กวา่ผู้ มีประสบการณ์ น้อยเทา่นัน้ ดงันัน้ก่อนสอนครูควรทราบวา่เดก็ มีประสบการณ์ เดมิ

มากน้อยเพียงใด  

3. การจดับทเรียนของครู ถ้าครูจดับทเรียนโดยถือความสามารถของเดก็เป็นหลั กจะทํา

ให้เดก็เรียนรู้ได้ดีกวา่การถือเอาเนือ้หาวิชาเป็นหลกั 

4. การสอนของครู ครูควรคํานงึถึงความพร้อมของเดก็ โดยคอ่ยๆ สอนตาม ความสามารถ

ของนกัเรียน มากกวา่การเร่งสอนเพ่ือให้จบเนือ้หาของหลกัสตูรโดยเร็ว จนนกัเรียนตามไมท่นั การเรียนรู้ก็

เกิดขึน้ได้ยาก  

การฝึกให้เกิดความพร้อมในการเรียน สามารถทําได้ดงันี ้ 

1. การสอนความรู้พืน้ฐานสําหรับวิชานัน้ๆ เสียก่อน เชน่ สอนวิชาจิตวิทยา ทัว่ไปเสียก่อน 

แล้วจงึสอนวิชาจติวิทยาการศกึษา  

2. การสร้า งความสนใจให้เกิดขึน้กบั นกัเรียน  เม่ือใดท่ี นกัเรียน แสดงความไมส่นใจ

แสดงวา่ นกัเรียนยงัไมพ่ร้อมท่ีจะเรียน ควรมีการนําเข้าสูบ่ทเรียน เชน่ การเลา่นิทาน แล้วอปุมาอปุมยั  

3. การสง่เสริมให้นกัเรียนมีความเช่ือมัน่ในตนเอง เพ่ือให้นกัเรียนพร้อมท่ีจะเรียนรู้ หรื อ 

แก้ปัญหาได้ด้วยความมัน่ใจ 

  

2.1.4 แนวคดิเก่ียวกับการเรียนรู้กระบวนการ (Process Learning)  

ทิศนา  แขมมณี (2542: 68 - 79) กระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การดํา เนินการอยา่งเป็น

ขัน้ตอนหรือการใช้วิธีการตา่งๆ  ท่ีชว่ยให้บคุคลเกิดการเรียนรู้เน่ืองจากกระบวนการเรียนรู้เป็นวิธีการ 

ดงันัน้กระบวนการเรียนรู้จงึเกิดขึน้ลอยๆ ไมไ่ด้จําเป็นต้องมีสาระท่ีเรียนรู้ ควบคูไ่ปด้วยเสมอ นอกจากนี ้

เนือ้หาความรู้ในโลกนีมี้ การเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอและจะมีมากขึน้เร่ือยๆ นกัเรียนคงไม่สามารถเรียนรู้

ได้หมด คงจํา เป็นต้องเลือกสรรสิ่งท่ีสนใจและเป็นประโยชน์ ตอ่ตนเองซึง่เ ขาสามารถ แสวงหาและ

ศกึษาด้วยตนเองหากนกัเรียนมีทกัษะกระบวนการตา่งๆ ท่ีจําเป็น  
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คณะอนกุรรมการปฏิรูปการเรียนรู้  (2543: 56) ได้เสนอเก่ี ยวกบักระบวนการเรียนรู้ ท่ี  

พงึประสงค์วา่ คือ กระบวนการทางปัญญาท่ีพั ฒนาบคุคลอยา่งตอ่เน่ืองตลอดชี วิต สามารถเรียนรู้ได้

ทกุเวลา ทกุ สถานท่ี เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีความสขุ บรูณาการเนือ้หาสาระตามความเหมาะสม  

เป็นกระบวนการท่ีมีทางเลือกและมี แหลง่เรียนรู้ท่ีหลากหลา ย นา่สนใจ เป็นกระบวนการเรียนรู้ ร่วมกนั 

และมุง่ประโยชน์ของนกัเรียนเป็นสําคญั  
การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นนกัเรียนเป็นสําคญัท่ีสดุ มีลกัษณะสําคญั 5 ประการ คือ 

1) มุง่ประโยชน์สงูสดุแก่นกัเรียน 2) นกัเรียนได้มีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากท่ีสดุ ได้เรี ยนรู้จาก 

ประสบการณ์จริง ได้คดิเอง ได้ทําเองและได้พฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 3) นกัเรียนมีทกัษะในการแสวงหา

ความรู้จากแหลง่เรียนรู้ ท่ีหลากหลาย  4) นกัเรียนสามารถนํา วิธีการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริ งได้ และ          

5) ทกุฝ่ายต้องมีสว่นร่วมในทกุขัน้ตอนของกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพฒันานกัเรียน  
บนัลือ  พฤกษะวนั (2534: 69) สรุปขัน้ตอนของกระบวนการเรียนรู้ ดงันี ้  

1. ขัน้เร่ิมต้น นกัเรียนเกิดความสนใจเหตกุารณ์ ปรากฏการณ์  หรือครูกระตุ้นให้ประสบ

ปัญหา  

2. ขัน้สํารวจ นกัเรียนค้นหาความจริงเก่ียวกบัปัญหานัน้ๆ โดยหาคํา ตอบล่วงหน้าหรือ 

ตัง้สมมตฐิาน  

3. ขัน้วิเคราะห์เปรียบเทียบนกัเรียนคดิหาเหตผุล ทดลองเพ่ือพสิจูน์คําตอบนัน้ให้เห็นจริง 

4. ขัน้สรุปนกัเรียนทําการสรุปเองหลงัจากอภิปรายผลแห่งการพิสจูน์ทดลองนัน้แล้ว  

5. ขัน้ใช้ฝึกปฏิบตั ินกัเรียนใช้ความรู้ความเข้าใจนัน้ให้เป็นประโยชน์จากการฝึกหดัหรือ 

ปฏิบตัจิริง  

สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต ิ(2540: 32) ได้เสนอเก่ียวกบัการสอนท่ีเน้น 

กระบวนการวา่คือการสอนท่ีสอนให้ นกัเรียนสามารถทํา ตามขัน้ตอนได้  และรับรู้ขัน้ตอน ทัง้หมดจน 

สามารถนําไปใช้ได้จริงในสถานการณ์ใหม ่และสอนให้นกัเรียนได้ฝึกฝนจนเกิดทกัษะ สามารถนํา ไปใช้

ได้อยา่งอตัโนมตั ิโดยมีลําดบัขัน้ของการสอนกระบวนการ มีดงันี ้ 
1. ครูรู้เข้าใจและได้ใช้กระบวนการนัน้อยู ่ 

2. ครูนํานกัเรียนผา่นขัน้ตอนตา่งๆ ของกระบวนการทีละขัน้ๆ อยา่งเข้าใจครบถ้วน  

3. นกัเรียนเข้าใจและรับรู้ขัน้ตอนของกระบวนการนี  ้ 

4. นกัเรียนนํากระบวนการนัน้ไปใช้ในสถานการณ์ใหมไ่ด้  

5. นกัเรียนใช้กระบวนการนัน้ในชีวิตประจําวนัจนเป็นนิสยั  
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2.1.5 แนวคดิเก่ียวกับการถ่ายโอนการเรียนรู้ หรือการถ่ายโยงการเรียนรู้  

(Transfer of Learning)  

 สรุางค์  โค้วตระกลู (2545: 112) การถ่ายโยงการเรียนรู้ หมายถึงการนํา สิ่งท่ีเรียนรู้แล้ว

ไปใช้ในสถานการณ์ใหมห่รือการเรียนรู้ในอดีตเอือ้การเรียนรู้ใหม ่และเสนอแนวทางการสอนให้เกิดการ

ถ่ายโยงการเรียนรู้วา่ควรสอนสิง่ท่ีนกัเรียนนําไปใช้เป็นประโยชน์ได้โดยตรง สอนหลกัการ วิธีดํา เนินการ 

ทกัษะ และวิธีการแก้ปัญหาท่ีนกัเรียนจะสามารถนําไปใช้ในสถานการณ์ใหม ่จดัสภาพการณ์ในโรงเรียน

ให้คล้ายคลงึกบัชี วิตจริงท่ีนกัเรียนไปประสบนอกโรงเรียน จดัโอกาสให้ฝึ กหดังานท่ีจะต้องออกไปทํา

จริงๆ ให้โอกาสนกัเรียนได้เห็น ตวัอยา่งหลาย ๆ ตวัอย่างเม่ือสอนหลั กเกณฑ์  หรือความคดิรวบยอด 

ฝึกหดัให้นกัเรียนนําสิ่งท่ีเรียนแล้วไปประยกุต์ใช้จริงๆ รวมทัง้สอนสิ่งท่ี นกัเรียนจะนําไปใช้นอกโรงเรียน 

การยกตวัอยา่งในชีวิตประจําวนัจะชว่ยให้การเรียนรู้มีความหมาย และทําให้เกิดการถ่ายโยง  
อารี  พนัธ์มณี (2542: 73) ได้ให้ความหมายของการถ่ายโยงการเรียนรู้ วา่ หมายถึง การ

ท่ีบคุคลได้เรียนรู้ อยา่งหนึง่มาก่อน ซึง่ความรู้เดมิท่ีได้เรียนรู้ มามีผลตอ่การเรียนรู้ใหมห่รือการกระทํา

กิจกรรมใหม ่ 
ลกัษณะของการถ่ายโยงการเรียนรู้ จําแนกได้เป็น 3 ลกัษณะ คือ  

1. การถ่ายโยงการเรียนรู้เชงิบวก (Positive transfer of learning) หมายถึง การท่ีการเรียนรู้

อยา่งหนึง่มาก่อนทําให้ผลดีตอ่การเรียนรู้ใหม ่ 

2. การถ่ายโยงการเรียนรู้เชงิลบ (Negative transfer of learning) หมายถึงการท่ีการ 

เรียนรู้หนึง่เป็นอปุสรรคขดัขว้างการเรียนรู้ใหม ่ทําให้เรียนรู้ได้ยากหรือลา่ช้ากวา่เดมิ 

3. การถ่ายโยงการเรียนรู้เชงิเป็นกลาง (Zero transfer of learning) หมายถึง การ เรียนรู้

หนึง่ไมมี่ผลตอ่การเรี ยนรู้ใหมท่ัง้เชิงบวกและเชิ งลบกลา่วคือทั ้ งไมส่ง่เสริมและไมเ่ป็นอปุสรรค ตอ่         

การเรียนรู้ใหม ่ 

การถ่ายโยงการเรียนรู้จะไมเ่กิดขึน้เองโดยอตัโนมตัแิตจ่ะต้อ งมีองค์ ประกอบหรือ 

หลกัเกณฑ์ ได้แก่ ความคล้ายคลงึ การสรุปกฎเกณฑ์ หลกัการ ความสมัพนัธ์ และทศันคต ิ 
ไพจิตร  สดวกการ (2538: 61) สรุปวา่ การถ่ายโอนการเรียนรู้ หมายถึง การนํา ความรู้ท่ี

เรียนจากสถานการณ์ หนึง่ไปใช้ในสถานการณ์ อ่ืนท่ีมีบริบทตา่งกนักบัสถานการณ์ เดมิ และ การได้

ความรู้ใหมจ่ากการบรูณาการความรู้เดมิกบัข้อมลูใหม ่การถ่ ายโอนการเรียนรู้ท่ีมีคณุภาพจะช่ วยให้

นกัเรียนสามารถแสวงหาความรู้และแก้ปัญหาใหม่ๆ  ได้ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัปัจจยัสําคญั 3 ประการ 
1. ความคล้ายคลงึกนัของสิ่งท่ีเรียน (task similarity) เพราะจะสง่ผลให้เกิดการถ่าย โอน

เป็นบวก เป็นลบ และเป็นศนูย์  

2. ชว่งเวลาระหวา่งการเรียนในสองสถานการณ์ (time interval between tasks) เพราะจะ

มีอิทธิพลตอ่การจําและการลืมในสิ่งท่ีเรียนมาแล้ว  
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3. ระดบัการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ (degree of original learning) กลา่วคือ การเรียนรู้ระดบั 

สงูสดุคือเรียนรู้จนเกิดทกัษะ สว่นการเรียนรู้ในระดบัต่ํา สดุ คือเรียนรู้โดยการจําแตไ่มมี่ความเข้าใจ ซึง่

จะถ่ายโอนการเรียนรู้ได้น้อยกวา่การเรียนรู้ในระดบัสงู  

ธอร์นไดค์ (รชาดา  บวัไพร . 2552: 41; อ้างอิงจาก  ทิศนา แขมมณี . 2545: 67) ได้เสนอ

ทฤษฎีการเช่ือมโยง (Thorndike's Classical Connectionism) ซึง่เช่ือวา่การเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยง

ระหวา่งสิ่งเร้ากบั การตอบสนอง ซึง่มีหลายรูปแบบ บคุคลจะมีการลองผิดลองถกู (trial and error) 

ปรับเปล่ียนไป เร่ือยๆ จนกวา่จะพบรูปแบบการตอบสนองท่ีสามารถให้ผลท่ีพงึพอใ จมากท่ีสดุ เม่ือเกิด

การเรียนรู้ แล้ว บคุคลจะใช้รูปแบบการตอบสนองท่ีเหมาะสมเพี ยงรูปแบบเดียว และจะพยายามใช้

รูปแบบนัน้ เช่ือมโยงกบัสิ่งเร้าในการเรียนรู้ตอ่ไปเร่ือยๆ  
กฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ สรุปได้ดงันี ้ 

1. กฎแหง่ความพร้อม (Law of Readiness) การเรียนรู้จะเกิดขึน้ได้ดีถ้า นกัเรียนมี 

ความพร้อมทัง้ทางร่างกายและจติใจ  

2. กฎแหง่การฝึกหดั (Law of Exercise) การฝึกหดัหรือกระทํา บอ่ยๆ ด้วยความ เข้าใจ

จะทําให้การเรียนรู้นัน้คงทนถาวร ถ้ าไมไ่ด้กระทําซํา้บอ่ยๆ การเรียนรู้นัน้จะไมค่งทนถาวร และในท่ีสดุ

อาจลืมได้  

3. กฎแหง่การใช้ (Law of Use and Disuse) การเรียนรู้เกิดจากการ เช่ือมโยงระหวา่ง 

สิง่เร้ากบัการตอบสนอง ความมั่นคงของการเรียนรู้จะเกิดขึน้ หากได้มีการนํา ไปใช้บอ่ยๆ หากไมมี่ การ

นําไปใช้อาจมีการลืมเกิดขึน้ได้  

4. กฎแหง่ผลท่ีพงึพอใจ (Law of Effect) เม่ือบคุคลได้รับผลท่ีพึ งพอใจยอ่มอยากจะ 

เรียนรู้ต่ อไป แตถ้่าได้รับผลท่ีไมพ่งึพอใจ จะไมอ่ยากเรี ยนรู้ ดงันัน้การรับผลท่ีพึ งพอใจจงึเป็นปัจจยั 

สําคญัในการเรียนรู้ 

หลกัการจดัการศกึษา/การสอนตามทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอร์นไดค์  

1. การเปิดโอกาสให้ นกัเรียนได้เรียนแบบลองผิดลองถกูบ้าง (เม่ือพจิารณาแล้ววา่ไม ่

ถึงกบัเสียเวลามากเกินไป และไมเ่ป็นอนัตราย ) จะช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ ในวิธีการแก้ปัญหา 

จดจําการเรียนรู้ได้ดี และเกิดความภาคภมูิใจในการทําสิ่งตา่งๆ ด้วยตนเอง  

2. การสํารวจความพร้อมหรือการสร้างความพร้อมของ นกัเรียน เป็นสิ่งจํา เป็นท่ีต้อง 

กระทํา ก่อนการสอนบทเรียน เชน่ การสร้างบรรยากาศให้ นกัเรียนเกิดความอยากรู้ อยากเรียน การ 

เช่ือมโยงความรู้เดมิมาสู้ความรู้ใหม ่การสํารวจความรู้ใหม ่การสํา รวจความรู้พื น้ฐาน เพ่ือดวูา่นกัเรียน

มีความพร้อมท่ีจะเรียนบทเรียนตอ่ไปหรือไม ่ 
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3. หากต้องการให้ นกัเรียนมีทกัษะในเร่ืองใดจะต้องช่ วยให้เขาเกิดความเข้าใจในเร่ือง 

นัน้อยา่งแท้จริง แล้วให้ฝึกฝนโดยกระทําสิ่งนัน้บอ่ยๆ แตค่วรระวงัอยา่ให้ถึงกบัซํา้ซาก จะทําให้นกัเรียน

เกิดความเบ่ือหนา่ย  

4. เม่ือนกัเรียนเกิดการเรียนรู้แล้วควรให้นกัเรียนฝึกการนําการเรียนรู้นัน้ไปใช้บอ่ยๆ  

5. การให้นกัเรียนได้รับผลท่ีตนพงึพอ ใจ จะชว่ยให้การเรียนการสอนประสบ ผลสําเร็จ 

การศกึษาวา่สิ่งใดเป็นสิ่งเร้าหรือรางวลัท่ีนกัเรียนพงึพอใจ จงึเป็นสิ่งสําคญัท่ีจะชว่ยให้ นกัเรียนเกิดการ

เรียนรู้  

 

 2.3 หลักการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา  

 ทิศนา  แขมมณี (2542: 6 - 7) ได้เสนอหลกัการในการจั ดการเรียนแบบซปิปา  ไว้วา่กิจกรรม

การเรียนการสอนควรมีคณุสมบตั ิดงันี ้ 
1. ชว่ยให้ นกัเรียนมี ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้  นกัเรียนเป็ นผู้ สร้างความรู้ ด้วยตนเอ ง

(Construct)  

2. นกัเรียนมีสว่นร่วมในกระบวนการเรียนรู้มากท่ีสดุ (Participation)  

3. นกัเรียนมีปฏิสมัพันธ์ซึง่กนัและกนั แลกเปล่ียนประสบการณ์  ความคดิ ข้อความรู้ ตลอด

จนถึงการเรียนรู้จากกนัและกนั (Interaction)  

4. นกัเรียนได้เรียนรู้กระบวนการควบคูก่นัไปกบัผลงาน (Process & Product)  

5. นกัเรียนนําความรู้ไปใช้ได้ (Application) การเรียนแบบซปิปา เป็นรูปแบบการจดัการเรียน

การสอน ท่ีมุง่เน้นให้นกัเรียนได้ฝึกค้น รวบรวมข้อมลู และสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง ตลอดทัง้ฝึกฝน 

ตนเองให้มีวินยัและรับผิดชอบในการทํางาน 

 หลกัการจดัการเรียนรู้โดยรูปแบบ ซิปปา เป็นหลกัท่ีนํามาใช้จดัการเรียนการสอนท่ี นกัเรียน

เป็น ศนูย์กลาง ผู้ เสนอแนวคดินี ้คือ รองศาสตราจารย์ ดร .ทิศนา แขมมณี อาจารย์ประจําภาควิชา

ประถมศกึษา  คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั การจดัการเรียนการสอนท่ี นกัเรียนเป็น

ศนูย์กลางมีจดุเน้นท่ีการจดัการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมทัง้ทางร่างกาย 

สตปัิญญา อารมณ์ และสงัคม 

 กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให้นกัเรียนมีสว่นร่วม หมายถึง  กิจกรรมท่ีนกัเรียนทําเพ่ือไปสูก่ าร

เรียนรู้ตามจดุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ และเป็นกิจกรรมท่ีชว่ยให้ นกั เรียนมีสว่นร่วมทัง้ทางด้านร่างกาย 

สตปัิญญา อารมณ์ และสงัคม จนทําให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ 

 กิจกรรมท่ีชว่ยให้ นกัเรียนมีสว่นร่วมทางด้านร่างกาย เป็นกิจกรรมท่ีให้ นกัเรียนมีโอกาส

เคล่ือนไหวร่างกาย เพ่ื อให้ประสาทการรับรู้ของนกัเรียนต่ืนตวัพร้อมท่ีจะรับข้อมลูและการรู้ตา่งๆ ท่ีจะ

เกิดขึน้ ดงันัน้ในกิจกรรมการเรียนรู้จงึควรให้ นกัเรียนได้เคล่ือนไหวในลกัษณะหนึง่เป็นระยะ ตามความ

เหมาะสมกบัวยัและความสนใจของนกัเรียน 
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กิจกรรมท่ีชว่ยให้นกัเรียนมีสว่นร่วมทางสตปัิญญา เป็นกิจกรรมท่ีทําให้นกัเรียนเคล่ือนไหวทาง

สมองหรือการคดิ กิจกรรมท่ีจะชว่ยให้เกิดการคดิได้ต้องมีลกัษณะท้าทายการคดิของ นกัเรียน ทําให้

นกัเรียนเกิดความจดจอ่ในการคดิและสนกุท่ีจะคดิ ดงันัน้ เร่ืองท่ีให้คดิต้องไมง่่ายจนเกิดไปจนไมต้่อง

คดิ และไมย่ากจนเกิดความท้อ 

กิจกรรมท่ี ชว่ยให้ นกัเรียนมีสว่นร่วมทางอารมณ์ เป็นกิจกรรมท่ีมกัเก่ียวข้องกบัชีวิตของ

นกัเรียนและประสบการณ์ของนกัเรียนเป็นสว่นใหญ่ 

กิจกรรมท่ีชว่ยให้ นกัเรียนมีสว่นร่วมทางสงัคม เป็นกิจกรรมท่ี นกัเรียนมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคล

และสิ่งแวดล้อม ทําให้เกิดการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม 

ขัน้ตอนของกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง โดยรูปแบบซปิปา มีดงันี ้ 

 
 

ขัน้นํา สร้าง/กระตุ้นความสนใจ หรือเตรียมความพร้อมในการเรียน 

  

ขัน้กิจกรรม จดักิจกรรมตามหลกัการ เพ่ือให้นกัเรียนได้  

1. สร้างความรู้ด้วยตนเอง (Construct)  

2. มีปฏิสมัพนัธ์ (Interaction) ชว่ยกนัเรียนรู้  

3. มีสว่นร่วมในกระบวนการเรียนรู้ (Participation)  

4. เรียนรู้กระบวนการ/ผลงานและความรู้ (Process/Product)  

5. นําความรู้ไปใช้ (Application)  

  
ขัน้วิเคราะห์ อภิปรายผลจากกิจกรรม  

1. วิเคราะห์ อภิปรายผลงานของข้อความรู้ท่ีสรุปได้จากกิจกรรม 
(Product)  

2. วิเคราะห์ อภิปราย กระบวนการเรียนรู้ (Process)  

  
ขัน้สรุป/ประเมิน สรุป/ประเมินผลการเรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์  

 

 

ภาพประกอบ 5 ขัน้ตอนของกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง 
 

ท่ีมา: กรมวิชาการ. (2539: 1 – 2).  
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กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง โดยรูปแบบซปิปา มีดงันี ้ 

1. ขัน้นําเข้าสู้บทเรียน  

1.1 ทบทวนความรู้ เดมิและแจ้ งจดุประสงค์ การเรี ยนรู้  เพ่ือสร้ างและกระตุ้ นความ สนใจ 

หรือเตรียมความพร้อมในการเรียน  

2. ขัน้กิจกรรม  

2.1 ขัน้สร้างความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Construct)  

- เผชญิสถานการณ์ปัญหา  

- ทําความเข้าใจสถานการณ์ ปัญหา หาข้อมลู ประสบการณ์  สร้างความหมาย ข้ อมลู

โดยใช้กระบวนการคดิหรือกระบวนการอ่ืนๆ  

- หาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีหลากหลายด้ วยตนเอง จดัระเบียบโครงสร้ าง ความรู้  สรุป

สาระสําคญัท่ีได้รับความรู้   

2.2 ขัน้ไตร่ตรองระดบักลุม่ การมีปฏิสมัพนัธ์ (Interaction) ชว่ยกนัเรียนรู้และมีส่วนร่วมใน

กระบวนการเรียนรู้ (Participation)  

- มีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลและสิ่งแวดล้อมกายภาพ ธรรมชาต ิส่ือ  

- ได้เคล่ือนไหวร่างกาย  

- ตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหาและประเมินการแก้ปัญหาร่วมกนั  

2.3 การเรียนรู้กระบวนการ ผลงานและความรู้ (Process and Product)  

- รู้กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการกลุ่ ม กระบวนการศกึษาด้ วยตนเอง 

กระบวนการจดัการ กระบวนการแก้ปัญหาและตดัสินใจ กระบวนการทํางาน  

- สรุปขัน้ตอนการแก้ปัญหา  

2.4 การประยกุต์นําความรู้ไปใช้ (Application)  

- นําความรู้ไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนๆ หรือการทําแบบฝึกหดัหรือการนําเสนอผลงาน  

3. ขัน้วิเคราะห์     

3.1 วิเคราะห์ อภิปรายผลงาน ข้อความรู้ท่ีสรุปได้จากกิจกรรม (Product) และกระบวนการ

เรียนรู้ (Process)  

4. ขัน้สรุปและประเมินผล  

4.1 ประเมินความรู้ ความเข้าใจ และการเรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์  

กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้ นนกัเ รียนเป็ นศนูย์ กลางนี ้มี ตวับ่ งชีก้ารเรียนของ

นกัเรียน 9 ข้อและตวับ่งชีก้ารสอนของครู  10 ข้อ (สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่ งชาติ. 2554: 

10)  
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ตวับง่ชีก้ารเรียนของนกัเรียน  
1. นกัเรียนมีประสบการณ์ตรงกบัธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  

2. นกัเรียนฝึกปฏิบตัจินค้นพบความถนดัและวิธีการของตนเอง  

3. นกัเรียนทํากิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากกลุม่  

4. นกัเรียนฝึกหดัอ่านหลากหลายและสร้ างสรรค์จินตนาการ ตลอดจนได้  แสดงออก

อยา่งชดัเจนและมีเหตผุล  

5. นกัเรียนได้ รับการเสริมแรงให้ ค้นหาคําตอบแก้ปัญหาทัง้ด้ วยตนเองและร่ วมด้วย

ชว่ยกนั 

6. นกัเรียน ได้ฝึกค้น รวบรวมข้อมลู และสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง  

7. นกัเรียนเลือกทํากิจกรรมตามความสามารถ ความถนดัและความสนใจของ ตนเอง

อยา่งมีความสขุ  

8. นกัเรียนฝึกตนเองให้มีวินยั และรับผิดชอบในการทํางาน  

9. นกัเรียนฝึกประเมนิ ปรั บปรุงตนเองและยอมรับผู้ อ่ืน ตลอด จนใฝ่หาความรู้ อย่าง

ตอ่เน่ือง  

ตวับง่ชีก้ารสอนของครู  

1. ครูเตรียมการสอนทัง้เนือ้หาและวิธีการ  

2. ครูจดัสิง่แวดล้อมและบรรยากาศท่ีปลกุเร้าจงใจและสง่เสริมแรงให้นกัเรียนเกิดการ

เรียนรู้  

3. ครูเอาใจใสน่กัเรียนเป็นรายบคุคล และแสดงความเมตตาตอ่นกัเรียนอยา่งทัว่ถึง  

4. ครูจดักิจกรรมและสถานการณ์ให้นกัเรียนได้แสดงออกและคดิอยา่งสร้างสรรค์  

5. ครูสง่เสริมให้นกัเรียนฝึกหดั ฝึกทํา และฝึกปรับปรุงตนเอง  

6. ครูส่งเสริมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรี ยนรู้จากกลุ่ม พร้อมทัง้สงัเกตส่วนดีและปรับปรุง

สว่นด้อยของนกัเรียน  

7. ครูใช้ส่ือการสอนเพ่ือฝึกความคดิ การแก้ปัญหาและการค้นพบความรู้  

8. ครูใช้แหลง่เรียนรู้หลากหลายและเช่ือมโยงประสบการณ์กบัชีวิตจริง  

9. ครูฝึกฝนกิริยามารยาท และวินยัตามวิถีวฒันธรรมไทย  

10. ครูสงัเกตและประเมินพฒันาการของนกัเรียนอยา่งตอ่เน่ือง  

จากตวับง่ชีก้ารสอนของครูทัง้ 10 ข้อ อาจสรุปได้ว่าครูผู้ สอนต้องเปล่ียนบทบาทเป็ นผู้

อํานวยความสะดวก  คือ เป็นผู้จดัประสบการณ์  และจัดส่ือการเรียนการสอน เพ่ือให้นกัเรียนใช้ เป็น

แนวทางในการสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง (พมิพ์พนัธ์  เตชะคปุต์. 2541: 2)  
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รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้แบบซปิปา 
 

 

 

การมีบทบาทสว่นร่วม 
  

- การสร้างความรู้  

- กระบวนการเรียนรู้  

- การแสวงหาข้อมลู  

- การศกึษาทําความเข้าใจ   

- การคดิวิเคราะห์   
- การตีความ    

- การแปลความ  

- การสร้างความหมายแก่ตนเอง  

- การสงัเคราะห์ข้อมลู  
- การสรุปข้อความรู้ไปใช้  

 

การมีบทบาทสว่นร่วม 

 

ภาพประกอบ 6 รูปแบบการจดักระบวนการการเรียนแบบซปิปา 

 

 ท่ีมา: สรุางค์  เจริญสขุ. (2541: 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การมีปฏิสมัพนัธ์ 
ชว่ยกนัเรียนรู้ 

การมีปฏิสมัพนัธ์ 
ชว่ยกนัเรียนรู้ 
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รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง รูปแบบซปิปา 
  

           นกัเรียนเป็นศนูย์กลาง       มีบทบาทสําคญัในการเรียนรู้ 
 

 

           มีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่ืนตวั ต่ืนใจ (Active Participation) 

 

 

    กาย (Physical)    สตปัิญญา (Intellectual)          สงัคม (Social)  
 

   +             +            +  
 

อารมณ์� (Emotional)      อารมณ์ (Emotional)         อารมณ์ (Emotional)  

 
 

การเคล่ือนไหวร่างกาย      การสร้างสรรค์ความรู้             การปฏิสมัพนัธ์�  

(Physical Movement)          (Constructing of Knowledge)             (Interaction)  

 
 

           การเรียนรู้ทกัษะกระบวนการ (Process Skills Learning) 

 
 

            ความเข้าใจ (Understanding) 

 
 

           การประยกุต์ใช้ (Application) 

 

 

           การใช้ในชีวิตประจําวนั (Actual Practices) 

 

ภาพประกอบ 7 แผนภมูิแสดงการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง  

 แบบซปิปา หรือแบบประสาน 5 แนวคดิหลกั พฒันาโดย ทิศนา แขมมณี  

ท่ีมา: ทิศนา แขมมณี. (2542: 12). 
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 2.4 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา 

 การจดัการเรี ยนรู้แบบซิปปา  มีหลายรูปแบบ ซึง่แต่ ละรูปแบบมี  ระดบับทบาทของครูและ

นกัเรียนมากน้ อยต่างกนัไป ดังนี  ้(วฒันาพร  ระงับทกุข์. 2542: 11; และสรุางค์  เจริญสขุ . 2541: 7) 

สามารถจดัได้ 3 รูปแบบ ดงันี ้ 

 แบบท่ี 1 Student - centered Class  

ครูเป็นผู้ เตรียมเนือ้หา ส่ือการเรี ยนวสัด-ุอปุกรณ์ นกัเรียนเป็นผู้ ดําเนินกิจกรรมตาม

คําแนะนําของครู ซึง่สว่นใหญ่ทําในรูปแบบของกิจกรรมท่ีเป็นคู ่เป็นกลุม่  

 แบบท่ี 2 Learner - based Teaching  
ครูเป็นผู้ กระตุ้ นมอบหมายให้ นกัเรียนค้นคว้าผลติส่ือการเรียนด้ วยตนเอง ซึ่งใช้ได้ดี

กบัการเรียนภาษาตา่งประเทศ เพราะนกัเรียนได้ฝึกทกัษะทางภาษาได้เป็นสองเท่า ทัง้ในขณะท่ีเตรียม

และฝึก  
 แบบท่ี 3 Learner Independence  

นกัเรียนศกึษาค้ นคว้าด้วยตนเองในห้ องศนูย์ การเรียน มี อิสระจากห้ องเรียนปกติ

สามารถเลือกทํางานตามความสามารถ ความสนใจและความถนดัของ นกัเรียน อาจเรียน คนเดียวหรือ

เรียนเป็นคู ่เป็นกลุม่กบัเพ่ือนก็ได้  
 ในการวิจยัในครัง้นีผู้้ วิจยัได้เลือกใช้การจดัการเรียนโดยรูป แบบซปิา โมเดล  ทัง้ 3 รูปแบบ 

ด้วยการนํามาผสมผสานจดักิจกรรมให้ นกัเรียนในแตล่ะคาบเรียนโดยครูผู้สอนเป็นผู้ เตรียมเนือ้หา ส่ือ 

อปุกรณ์ และเป็นผู้กระตุ้นให้นกัเรียนสนใจ แล้วเลือกทํากิจกรรมตามความสามารถ และความสามารถ

ของตนเอง อาจทําเป็นกลุม่หรือทําคนเดียวก็ได้ 
 

2.5 วิธีการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา 

 ขัน้ท่ี 1 วิเคราะห์จดุประสงค์การเรียนรู้ ต้องการให้นกัเรียนเกิดพฤตกิรรมใดในระดบัใด  

 ขัน้ท่ี 2 วิเคราะห์นกัเรียน มีความสามารถ ความสนใจ และวิธีเรียนอย่างไร  

 ขัน้ท่ี 3 เลือกเทคนิควิธีการสอน หลากหลายสนองนกัเรียน โดยพจิารณาจาก  

- จดุเดน่ในการเสริมสร้างทกัษะ ข้อความรู้ และพฤตกิรรม 

- ประสิทธิผลในการสร้างทกัษะ ข้อความรู้ ประสบการณ์     

- โอกาสในการแสดงบทบาทการเรียนรู้ของนกัเรียน  

 ขัน้ท่ี 4 ปรับและเรียบเรียงเทคนิค ให้เหมาะสมกบัจดุมุง่หมายกระบวนการเรียนการสอนและ

ผลท่ีเกิดขึน้กบันกัเรียน  
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2.6 บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา 

 ในการจดักิจกรรมการเรียนแบบซิปปา (ทิศนา  แขมมณี. 2542: 13; และวฒันาพร  ระงบัทกุข์. 
2542: 12 - 14) ครูควรมีบทบาท ดงันี ้ 

 

2.6.1 บทบาทด้านการเตรียมการ ประกอบด้วย  

2.6.1.1 การเตรียมตนเอง ครูต้องเตรียมตนเองให้ พร้อมสําหรับบทบาทของผู้ เป็น

แหลง่ความรู้  ซึ่งต้องให้คําอธิบาย คํา แนะนํา  คําปรึกษา ให้ ข้อมูล ความรู้ ท่ีชดัเจนแก่ นกัเรียน รวมทัง้

แหล่งความรู้ ท่ีจะแนะนํา ให้นกัเรียนไปศกึษาค้ นคว้าหาข้อมลูได้ดงันัน้ ครูจะต้องมีภาระหนกัเตรียม

ตนเองด้วยการอ่าน การค้นคว้า การทดลองปฏิบตัิ มากๆ ในหวัข้ อเนือ้หาท่ีตนรับผดิชอบรวมทัง้ข้ อมลู

และประสบการณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่นกัเรียน  

2.6.1.2 การเตรียมแหลง่ข้อมลู เม่ือบทบาทครูไม่ ใช้ผู้บอกเล่ามวลความรู้ อีกตอ่ไป

ครูจงึต้องเตรียมแหลง่ข้อมลูความรู้แก่นกัเรียน ทัง้ในรูปแบบของส่ือการเรียน ใบความรู้ และวสัดอุปุกรณ์

ต่างๆ ท่ีใช้ ประกอบกิจกรรมในห้ องเรียน หรือศนูย์ การเรียนรู้ ด้วยตนเองท่ี มีข้อมลูความรู้ ท่ีนกัเรียน

สามารถเลือกศกึษาค้นคว้าตามความต้องการ หรือแหลง่เรียนรู้ต่างๆ เชน่ ศนูย์บริการ ศนูย์ส่ือ ห้องสมดุ 

ห้องโสตศกึษา ห้ องสมุดวิชา ห้องปฏิบตักิารวิชาตา่ง ๆ และห้องพิพิธภณัฑ์ในโรงเรียน ทัง้นี ้ รวมไปถึง

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนด้ วย ซึ่งครูสามารถสํา รวจบญัชีรายช่ือหนั งสืออปุกรณ์ หรือส่ือต่างๆ ไว้

สําหรับนกัเรียนได้ศกึษาค้นคว้า ตามท่ีกําหนดในกิจกรรมการเรียนหรือศกึษาค้ นคว้าเพิ่มเตมิทัง้ในและ

นอกเวลาเรียน  

2.6.1.3 การเตรียมกิจกรรมการเรีย น บทบาทของครูก่ อนการเรียนการสอน ทกุครัง้

คือ การวางแผนการจดักิจกรรมตามจดุประสงค์ การเรียนรู้ ท่ีกําหนด ครูต้องวิเคราะห์ จดุประสงค์ การ

เรียนรู้ เพ่ือให้ ได้สาระสํา คญัและเนือ้หาข้ อความรู้  อันนําไปสู่การออกแบบ กิจกรรม การเรียนท่ีเน้ น

นกัเรียนมีบทบาทในการเรียนรู้ ตามท่ีกําหนดโดยบทบาทในส่ วนนีค้รูทําหน้าท่ีคล้ายผู้ จดัการ  กําหนด

บทบาทการเรียนรู้  และเป็นผู้ กําหนดบทบาทให้  นกัเรียนทกุคนได้ มีส่วนเข้าร่วมทํากิจกรรมแบง่ กลุ่ม 

หรือจับคู่เป็นผู้ มอบหมายงานหน้ าท่ีคว ามรับผดิชอบแก่ นกัเรียนทกุคนจดัการให้ ทกุคนได้ ทํางานท่ี

เหมาะสมกบัความสามารถ ความสนใจของตน  

2.6.1.4 การเตรียมส่ือ วสัดอุุ ปกรณ์  เม่ือออกแบบหรือกํา หนดกิจกรรมการเรีย น

แล้ว ครูพิจารณาและกํา หนดว่าใช้ส่ือ วสัดอุุปกรณ์ใด เพ่ือให้กิจกรรมการเรียน ดงักล่ าวบรรลผุลแล้ ว

จดัเตรียมให้พร้อม บทบาทของครูตรงนีจ้งึเป็นผู้ อํานวยความสะดวก เพ่ือให้การเรียนรู้บรรลผุล  
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2.6.1.5 การเตรียมการวดัและประเมินผล บทบาทในด้านการเตรียมการอีกประการหนึง่ 

คือการเตรียมการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ท่ีเกิดขึน้ โดยการวดัให้ ตรงตามจดุประสงค์ การเรียนรู้  

และวดัให้ครอบคลมุทั ง้ในส่วนของกระบวนการ (Process) และผลงาน (Product) ทีเ่กิดขึน้ทัง้ด้ าน

พทุธิพิสยั (Cognitive) จิตพิสยั (Affective) และทกัษะ (Skill) โดยเตรียมวิธีการวดัและเคร่ืองมื อวดัให้

พร้อมก่อนทกุครัง้  

2.6.2 บทบาทด้านการดําเนินการ เป็นบทบาทขณะนกัเรียนดําเนินกิจกรรม การเรียนการ

สอนประกอบด้วย 

2.6.2.1 การเป็นผู้ช่วยเหลือให้คําแนะนําปรึกษา (Helper and Advisor) คอยให้

คําตอบเม่ือนกัเรียนต้องการความช่วยเหลือ เช่น ให้ข้อมลูหรือความรู้ ในเวลาท่ีนกัเรียนต้องการเพ่ือให้

การเรียนรู้นัน้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้  

2.6.2.2 การเป็นผู้ สนบัสนนุและเสริมแรง (Supporter and Encourager) ช่วย

สนบัสนนุหรือกระตุ้นให้นกัเรียน สนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือลงมือปฏิบตัด้ิวยตนเอง  

2.6.2.3 การเป็นผู้ ร่วมกิจกรรม (Active Participant) โดยเข้าร่วมทํากิจกรรม ใน

กลุม่นกัเรียนพร้อมทัง้ให้ความคดิ และความเห็นหรือช่ วยเช่ือมโยงประสบการณ์ ส่วนตวัของ นกัเรียน

ขณะทํากิจกรรม  

2.6.2.4 การเป็นผู้ตดิตามตรวจสอบ (Monitor) ตรวจสอบผลการทํางานตามกิจกรรม 

ของนกัเรียน เพ่ือให้ถกูต้องชดัเจนและสมบรูณ์ก่อนให้นกัเรียนสรุปเป็นข้อความรู้ท่ีได้จากการเรียนรู้ 

2.6.2.5 การเป็นผู้สร้างเสริมบรรยากาศท่ีอบอุน่เป็นมิตร โดยการสนบัสนนุเสริมแรง

และกระตุ้ นให้นกัเรียนได้ เข้าร่วมทํางานกบักลุ่ ม แสดงความคดิเห็ นอย่างเปิดเผยเตม็ท่ี ยอมรับฟั ง

ความคดิเห็นซึง่กนัและกนั อภิปรายโต้แย้งแสดงความคดิเห็ นด้วยท่วงทีนุ่มนวล ให้เกียรตแิละเป็นมิตร

โดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือให้เป้าหมายของกลุม่บรรลคุวามสําเร็จ  

2.6.3 บทบาทด้านการประเมินผล  เป็นบทบาทท่ีครูผู้ สอนต้องดําเนินการ เพ่ือตรวจสอบ

วา่ สามารถจดั กิจกรรม การเรียนการสอนให้ บรรลผุลตามจดุประสงค์ การเรียนรู้ ท่ีกําหนดไว้  หรือไม่  

ทัง้นีค้รูควรเตรียมเคร่ื องมือและวิธีการให้ พร้อมก่อนถึงขัน้ตอนการวดัและประเมิ นผลทกุครัง้ และการ

วดัควรให้ครอบคลมุทกุด้าน โดยเน้นการวดัจากสภาพจริ ง (Authentic Measurement) จากการปฏิบตั ิ

(Performance) และจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ซึง่ในการวดัและประเมินผลนีน้อ กจากครูเป็นผู้

วดัและประเมินผลเองแล้ วนกัเรียนและสมาชิกของแต่ ละกลุ่มควรมีบทบาทรวมวดัและประเมินตนเอง

และกลุม่ด้วย  
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 สรุปบทบาทของครูผู้สอนในการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา ดงันี ้คือ 

 ครูผู้สอนเป็น  
1. ผู้จดัการ (Manager) เป็นผู้ กําหนดบทบาทให้ทกุคน ได้มีส่วนเข้าร่วมทํากิจกรรมแบง่กลุม่

หรือจบัคู่  เป็นผู้ มอบหมายงานหน้ าท่ีความรับผดิชอบ แก่ นกัเรียนทกุคน จดัการให้ ทกุคนได้ ทํางานท่ี

เหมาะสมกบัความสามารถ ความสนใจของตน  

2. ร่วมทํากิจกรรม (An Active Participant) เป็นผู้ เข้าร่วมทํากิจกรรมในกลุ่ม พร้อมทัง้ให้

ความคดิและความเห็นหรือเช่ือมโยงประสบการณ์สว่นตวัในการเสนอความคดิ  

3. สนบัสนนุและเสริม (Supporter and Encourager) ช่วยสนบัสนนุด้านส่ือ อปุกรณ์  หรือ

ให้คําแนะนําท่ีชว่ยกระต้นให้ทกุคนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม หรือฝึกปฏิบตัด้ิวยตนเอง  

4. ผู้ตดิตามตรวจสอบ (Monitor) คอยตรวจสอบผลผลติก่อนส่ งต่อไปให้นกัเรียนคนอ่ืนๆ 

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงด้านความถกูต้องของนิยามคําศพัท์ การแก้คําผดิ ทําได้ทัง้ก่อนทํากิจกรรม หรือบาง

กิจกรรมแก้ทีหลงัได้  

 
2.7 บทบาทของนักเรียนในการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา 

 นกัเรียนจํา เป็นต้องปรั บเปล่ียนพฤตกิรรมการเรี ยนรู้ ของตนให้ บรรลวุตัถปุระสงค์ตามท่ี

กําหนดไว้โดยทัว่ไปแล้ว นกัเรียนควรมีบทบาท ดงันี ้คือ  
2.7.1 มีสว่นร่วมในการแสวงหาข้อมลู ข้อเท็จจริง ความคดิเห็ น หรือประสบการณ์ ตา่งๆ 

จากแหลง่ข้อมลูท่ีหลากหลาย เพ่ือนํามาใช้ในการเรียนรู้  

2.7.2 ศกึษาหรือลงมือกระทํา กิจกรรมต่ างๆ เพ่ื อทําความเข้ าใจ ใช้ ความคดิในการ

กลัน่กรอง แยกแยะ วิเคราะห์  สงัเคราะห์ข้อมลู ข้อเท็จจริง ความคดิเห็น ความรู้สกึ หรือประสบการณ์

ตา่งๆ ท่ีหามาได้ และสร้างความหมายให้แก่ตนเอง  

2.7.3 บทบาทในการจดัระบบระเบียบความรู้ท่ีได้สรรสร้างขึน้ เพ่ือช่วยให้การเรียนรู้เกิด

ความคงทนและสามารถนําความรู้นัน้ไปใช้ได้สะดวกขึน้ 

2.7.4 บทบาทในการนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ เพ่ือชว่ยให้การเรียนรู้นัน้ เกิดประโยชน์ตอ่

ชีวิต นอกจากนัน้การประยกุต์ ใช้จะช่วยตอกยํา้ ความเข้ าใจและสร้ างความมัน่ใจ ให้ แก่นกัเรียนใน

ความรู้นัน้ และการนําความรู้ไปใช้ยงัก่อให้เกิดการเรียนรู้อ่ืนๆ เพิ่มเตมิได้ด้วย  

ในการดําเนินการตามบทบาททัง้ 4 ข้างต้น นกัเรียนจําเป็นต้องแสดงพฤตกิรรมต่ างๆ ท่ีจําเป็น

ในการเรียนรู้ร่วมกบัผู้ อ่ืน ดงันี ้ 
1. เข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ อย่างกระตือรือร้น  

2. ให้ความร่วมมือและรับผิดชอบในการดํา เนินงาน /กิจกรรมต่างๆ ร่วมกบักลุ่ม เช่น การ
แสวงหาข้อมลู การศกึษาข้อมลู และการสรุป  
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3. รับฟัง พิจารณาและยอมรับความคดิเห็นของผู้ อ่ืน  

4. ใช้ความคดิอย่ างเตม็ท่ีปฏิสมัพนัธ์  โต้ตอบ คดัค้าน สนบัสนนุแลกเปล่ียนความ คดิเห็น 
และความรู้สกึของตนกบัผู้ อ่ืน  

5. แสดงความสามารถของตน และยอมรับความสามารถของผู้ อ่ืน  

6. ตดัสินใจ และแก้ปัญหาตา่งๆ เรียนรู้จากกลุม่ และชว่ยให้กลุม่เกิดการเรียนรู้  
 

2.8 งานวจัิยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา 

งานวจัิยในประเทศ  
 สดุารัตน์  ไผ่พงศาวงศ์ (2543: บทคดัย่อ) ได้พฒันาชดุกิจกรรมค ณิตศาสตร์ ท่ีใช้การจดัการ

เรียนการสอนแบบ ซปิปา เร่ือง เส้ นขนานและความคล้ าย ชัน้ มธัยมศกึษาปี ท่ี 2 พบว่า ชดุกิจกรรม

คณิตศาสตร์ ท่ีใช้การจดัการเรียนการสอนแบบ ซปิปา มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์  80/80 มีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนท่ีได้ รับการสอนโดยชดุกิจ กรรมคณิตศาสตร์ สงูกว่าก่อน

ได้รับการสอนอย่ างมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ ระดบั .01 และความคดิเห็นของ นกัเรียนหลงัจากการใช้ ชดุ

กิจกรรมคณิตศาสตร์ท่ีใช้ การจดัการเรียนการสอนแบบซปิปา อยูใ่นระดบัเห็นด้วย  

 อดศิร  ศริิ (2543: บทคดัยอ่) ได้ทําการวิจยัเร่ือง การพฒันากิจกรรมการ เรียนการสอนท่ี เน้น

นกัเรียนเป็นศนูย์ กลางโดยใช้ แบบซปิปา สําหรับวิชาชีววิทยา ในระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 5 พบว่า การ

จดัการเรี ยนการสอนแบบซปิปา เปิดโอกาสให้ นกัเรียนมี สว่นร่วมอยา่งเตม็ท่ีในการเรียน การสอน 

นกัเรียนทกุคนได้คดิ ได้ ปฏิบตัด้ิวยตนเอง ได้แลกเป ล่ียนความคดิเห็น กบัเพ่ือนและครู อยา่งเตม็ท่ี ครู

สามารถปรับเนือ้หากิจกรรมการเรียนการสอนตามความคิ ดเห็นของผู้ ร่ วมวิจยัตาม ความเหมาะสม 

และนกัเรียนได้เรี ยนตามท่ีนกัเรียนต้องการมากย่ิ งขึน้ ทําให้นกัเรียนเกิดความ สนกุสนานในการเรียน

การสอน เม่ือ นกัเรียนเกิดความสนกุ ก็มีความพร้อมทํา ให้เกิ ดความกระตือรื อร้นในการทํา กิจกรรม 

สง่ผลให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดีตามมา 

 จริากาญจน์   หงษ์ชตูา (2545: บทคดัย่อ) ได้พฒันากิจกรรมการเรี ยนการสอนท่ีเน้นนกัเรียน

เป็นสําคญั ในวิชาคณิตศาสตร์  ชัน้ประถมศกึษาปี ท่ี 3 เร่ือง เศษส่วน โดยใช้แบบซปิปา  กลุม่ตวัอย่าง

เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3/4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น(มอดนิแดง) ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศกึษา 2544 จํานวน 51 คน ผลการวิจยัพบว่ า กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นนกัเรียนเป็นสําคญั

ในวิชาคณิตศาสตร์  ชัน้ประถมศกึษาปี ท่ี 3/4 เร่ือง เศษส่ วน โดยใช้ โมเดล  ซปิปา  สามารถพฒันา

นกัเรียนให้ เกิดการเรียนรู้ ได้จริง และผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียนของ นกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้ กิจกรรมการ

เรียนการสอนดงักล่ าว มีค่าเฉล่ียของ คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคดิเป็ นร้อยละ 86.33 สงูกว่ า

เกณฑ์ท่ีกําหนดร้อยละ 75 และมีนกัเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การเรียนรู้ ดงักล่าวคดิเป็นร้อยละ 84.31 ซึ่งสงู

กวา่จํานวนนกัเรียนท่ีกําหนดร้อยละ 80  
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 นิตตญิาพร   ประเสริฐสงัข์  (2545 : บทคดัย่ อ) ได้พัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอนวิชา

วิทยาศาสตร์  เร่ือง กลไกมนษุย์  ระดบัชั น้มธัยมศกึษาปี ท่ี 2 โดยใช้ รูปแบบ การสอนแบบซปิปา โดย

รูปแบบการวิจยัครัง้นี ้ ใช้การวิจัยเชิงปฏิบตัิ การ กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนระดบั ชัน้มธัยมศกึษาปี ท่ี 2 

โรงเรียนบ้านโนนป่า หว้าน เ ชียงฮาย อํา เภอสวุรรณคหูา จั งหวดั หนองบวัลํา ภ ูภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศกึษา 2544 จํานวน 25 คน ผลการวิจยัพบว่ า กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์  โดยใช้

รูปแบบการสอนแบบซิ ปปาท่ีพฒันาขึ ้น ทําให้�นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ ได้จริง และผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนดงักล่าวพบว่า ผู้ เรียนร้อยละ 80 มีผลสมัฤทธ์ิ

ผา่นเกณฑ์ ความรอบรู้ท่ีกําหนด คือ ร้อยละ 60 ของคะแนนเตม็  

 ปกาศติ  ปลัง่กลาง (2545 : บทคดัย�อ) ได้พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน การแก้ โจทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์  ชัน้ประถมศกึษาปี ท่ี 5 ท่ีเน้นนกัเรียนเป็นสํา คญั โดยใช้ แบบซปิปา กลุ่ มตวัอยา่ง

เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปี ท่ี 5 โรงเรียนบ้ านหินลาดพฒัน า สํานกังานการประถมศกึษา อํา เภอ

บ้านแท่น จงัหวดัชยัภมู ิจํา นวน 51 คน ผลการวิจั ยพบว่า ผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  

ของนกัเรียนท่ี ได้รับการสอนโดยใช้ แบบซิปปา มีผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียนเฉล่ียร้ อยละ 82.67 สงูกว่า

เกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ร้อยละ 75 ของคะแนนเตม็ และมี จํานวนนกัเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้คดิเป็นร้อย

ละ 85 ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ร้อยละ 80  

 เพญ็ประภา  ยาไธสง (2545: บทคดัยอ่ ) โรงเรียนธาตพุนม สงักดักรมสามญัศกึษา สอน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย วิชาท่ีสอนชีววิทยา ใช้การจดัการเรียนการสอนแบบ ซปิปา ใช้เทคนิคท่ี

หลากหลายของการเรียนรู้แบบร่วมมือ เชน่ Jigsaw, TGT นําเสนอขา่ว/ข้อความรู้ก่อนเรียนเพ่ื อฝึกนิสยั

ใฝ่รู้ และทกัษะการส่ือสาร มีการจดัทําโครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้วิธีการ

เรียน ประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงาน ผลการทดลองใช้วิธีการจดัการเรียนการสอนแบบ ซปิปาแล้วทํา

ให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้  

 บญุฤดี แซล้่อ (2546: 101) ได้ทําวิจยั เร่ือง ผลการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้

รูปแบบการเรียนการสอนซปิปาท่ีมีผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์  

และเจตคตทิางวิท ยาศาสตร์ของ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 พบวา่ การจดักิจกรรมการเรียนการ

สอนท่ีให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วม ประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เนือ้ห าควบคูไ่ปกบักระบวนการ จะทําให้

นกัเรียนเกิดความเข้าใจในเนือ้หานัน้ๆ และสง่ผลให้ค่ าเฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัเรียนดีขึน้กวา่การท่ีนกัเรียนได้รับการเรียนการสอนตามปกต ิ
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 ศริวรรณ  วงศ์สวสัดิ ์(2549: บทคดัยอ่) ได้ทําวิจยั เร่ือง การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนสาระภมูศิาสตร์และมนษุยสมัพนัธ์  ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี ท่ี 1 ท่ีได้รับการเรียนแบบซปิปา  

และการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค เอส ที เอ ดี (STAD) กลุม่ตวัอยา่งนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี ท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2548 จํานวน 80 คน ผลการวิจยัพบว่ าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและมนษุย

สมัพนัธ์ของนกัเรียนท่ีได้ รับการเรียนแบบซปิปา  และการเรียนแบบร่ วมมือโดยใช้ เทคนคิ เอส ที  เอ ดี 

(STAD) แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ 

 พสิทุธ์  ชมุเดชะ  (2551: บทคดัยอ่) ได้ทําวิจยั เร่ือง การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรี ยน 

ความสามารถการคดิวิเคราะห์  และเจตคตติ่ อการเรียนวิชาเขียนแบบก่ อสร้ าง 1 เร่ืองการใช้

คอมพวิเตอร์ในการออกแบบระหว่ างการจดักิจกรรมการเรียนรู้ แบบซปิปา กบัการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน ชัน้ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั ้ นสงูปีท่ี 1 กลุ่มตวัอย่ าง ได้แก่ นกัศกึษาชัน้ประกาศนียบตัร

วิชาชีพชัน้สงูปี�ท่ี 1 ภาคเช้ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่ น จํานวน 2 ห้อง 

คือ ห้อง 1/1 และห้อง 1/2 มีนกัศกึษาจํานวน 60 คน แบง่เป็นห้องละ 30 คน ผลการวิจยัปรากฏ วา่ การ

จดักิจกรรมการเรียนรู้ แบบซปิปา และกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็นฐาน สามารถพฒันาการ

เรียนรู้ ด้านความสามารถด้ านการคดิวิเคราะห์  และเจตคตติ่ อการเรียนรู้ ของนกัศกึษาชัน้

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงูปีท่ี 1 อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 ทพิอาภา  ฉิมสวุรรณ์ (2552: บทคดัยอ่) ได้ทําวิจยั เร่ือง การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนภาษาไทยและความสามารถ ในการคดิวิเคราะห์  ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปี ท่ี 6 ระหว่างกลุ่ม

ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ แบบโครงงานกบัการจดัการเรียนรู้ แบบซปิปา  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

ได้แก่ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัโสภณเจตกิาราม อําเภอลาดบวัหลวง สงักดัสํานกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษาพระนครศรีอยธุยา เขต 2 ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศกึษา 2550 จํานวน 2 ห้อง เรียน  

ผลการวิจยัพบวา่ ผลสมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยและความสามารถในการคดิวิเคราะห์ ของนกัเรียน

ชัน้ประถมศกึษาปี ท่ี 6 กลุ่มท่ีได้ รับการจดั กิจกรรม การเรียนรู้ แบบโครงงานกบัก ลุม่ท่ีได้ รับการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้แบบซปิปาไมแ่ตกตา่งกนั  

 กนกพรรณ  ภกูองพลอย (2552: บทคดัยอ่ ) ได้ทําวิจยั เร่ือง การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน การคดิวิเคราะห์ และความพงึพอใจในการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี เร่ืองธุรกิจในชีวิตประจําวนั ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปี ท่ี 5 ท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ

ซปิปา  กบัการจดั กิจกรรม การเรียนรู้แบบปกต ิกลุม่ตวัอย่ างได้แก่ นกัเรียนชัน้ป ระถมศกึษาปี ท่ี 5 

โรงเรียนคํา เหมือดแก้ วบําเพ็ญวิ ทยา สํา นกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา กาฬสนิธุ์  เขต 2 ภาคเรียนท่ี 2          

ปีการศกึษา 2551 จํานวน 50 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 25 คน ผลการวิจยัปรากฏ วา่ นกัเรียนท่ีได้รับ
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การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบซปิปา มีคะแนนค่าเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน การคดิวิเคร าะห์และ

ความพงึพอใจ ในการเรียนสงู กว่านกัเรียนท่ีเรี ยนด้วยวิธีการจดักิจกรรม การเรียนรู้  แบบปกตอิย่ างมี

นยัสําคญัทางสถิตทีระดบั .01 

 รชาดา  บวัไพร (2552: บทคดัยอ่) ได้ทําวิจยั เร่ือง การศกึษาการจดัการเรียนการสอนโดยใช้

รูปแบบการเรียนกา รสอนแบบซปิปา ท่ีมีต่ อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ ของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัในครั ้ งนีเ้ป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ี

เรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2552 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา (ฝ่ายมธัยม ) 

สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา จํา นวน 1 ห้องเรียน 54 คน ผลการวิจยัพบวา่  คา่เฉล่ีย

ของคะแนนผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของ นกัเรียน ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดั

กิจกรรม การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ รูปแบบการเรียนการสอน แบบซปิปา  สงูกว่าก่อนเรียน 

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 นนทรี  พรมมี (2553: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาความสามารถ ในการใช้เหตผุลเชิงจริยธรรม และ

ผมสมัฤทธ์ิทางการเ รียนวิชาสงัคมศกึษาของ นกัเรียน ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4  ท่ีได้รับการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้โดยรูปแบบซปิปา กลุม่ตวัอยา่งนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4  โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2552 จํานวน 1 

ห้อง มีจํานวนนกัเรียน 44 คน ผลการศกึษาพบวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการจดั กิจกรรม การเรียนรู้โดย

รูปแบบซปิปา มีผลสมัฤทธ์ิทางก ารเรียนวิชาสงัคมศกึษาหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 งานวจัิยต่างประเทศ 

 ดโูก อด ู- เมนซา (Doku; & Adu - Mensah. 1998: 180) ได้ทําการวิจยัคณุภาพการ เรียนรู้

วฒันธรรมเน้น นกัเรียนเป็นศนูย์กลาง ผลการวิจยั คณุภาพการเรียนรู้วฒันธรรม ท่ีเน้นนกัเรียนเป็น

ศนูย์กลางมีประสิทธ์ิภาพมากท่ีสดุ คือสามารถในการแสดงความคดิเห็นซึง่เป็นสิ่งท่ีสําคญั ท่ีสดุในการ

เรียนรู้�วฒันธรรมท่ีเน้น นกัเรียนเป็นศนูย์กลาง สว่นปัจจยัท่ีสง่ผลให้เกิดความแตกตา่งใน การแสดง

ความคดิเห็นของ นกัเรียนคือสง่แวดล้ อมและการดํา เนินชีวิ ต ซึ่ งเป็นปัจจยัทางตรงท่ีมีผลต่ อ การ

เปล่ียนแปลงและความแตกตา่งในการเรียนรู้วฒันธรรม 

 เฮเยค (Hayek. 2002: 2696-A) ได้วิจยัการมีสว่นร่วมของนกัเรียนในกระบวนการเปล่ียนแปลง

วิธีการปฏิบตังิานของครู  การนําไปสูวิ่ธีการจดัการเรียนการสอนแบบเน้น นกัเรียนเป็นศนูย์กลาง  การ

จดัการเรียนการสอนแบบเน้น นกัเรียนเป็นศนูย์กลา งเป็นกระบวนการเชิงโครงสร้างท่ีทํา ให้นกัเรียน

ได้รับความรู้  และสามารถสร้างกระบวนการในการคดิ  โดยผา่นกระบวนการกลุม่ การปรึกษาภายใน

กลุม่ การร่วมมือกนัระหวา่งนกัเรียนคนอ่ืนๆ  ในสว่นของครูจะเปล่ียนแปลงวิธีการจดัการเรียนการ สอน



53 

จากแบบเดมิไปสูก่ารเรียนแบบเน้น นกัเรียนเป็นศนูย์กลาง  กลุม่ตวัอยา่ง  คือ นกัเรียนระดบัชัน้

มธัยมศกึษาจํานวน  42 คน ครูจํานวน 6 คน ผลการวิจยั  พบวา่ เม่ือครูไมส่ามารถ พฒันาพืน้ฐาน

ทางด้านทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนแบบใหมอ่ยา่งเหมาะสม  ถ้าจดัการ อบรมให้ครูได้

เรียนรู้ในเร่ืองเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น นกัเรียนเป็นศนูย์กลางแล้วจะสง่ผล ให้ครูมีความ

เข้าใจในด้านทฤษฏีและการปฏิบตัอิยา่งถกูต้อง  ทําให้สามารถนําไปสูก่ารปฏิบตังิานท่ีมีประสทิธิภาพ  

และครูได้สร้างกระบวนการในการเปล่ียนแปลงไปสูก่ารสอนท่ีเน้นนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง 

 วิคลนัด์ (Wicklund. 2003: 3457-A) ได้ศกึษาเปรียบเทียบประสทิธิภาพของการจดัการเรียน

การสอนท่ีเน้นนกัเรียนเป็นสําคญัตามดบัขัน้ตอนการจดักิจกรรมท่ีครูออกแบบ  โดยมุง่เน้นให้นกัเรียน

ได้ลงมือทํากิจกรรมตามความสามารถ  ตามศกัยภาพของนกัเรียน  ระหวา่งการเรียนเป็นรา ยบคุคลกบั

การเรียนรู้โดยทํากิจกรรมร่วมกนัเป็นกลุม่  ท่ีครูผู้สอนให้คําแนะนําและดแูลในการเรียนในขณะท่ีทํา

กิจกรรมร่วมกนั เพ่ือให้สามารถทํางานได้ตามกําหนดเวลา ผลงานมีความถกูต้อง นกัเรียนได้เกิดทกัษะ

ในการทํางาน  ผลการวิจยั  พบวา่ นกัเรียนทัง้สองกลุม่ใช้เวลาในการทํางานท่ีแ ตกตา่งกนั นกัเรียนท่ี

พบวา่นกัเรียนท่ีเรียนตามลําดบัขัน้ตอนการจดักิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้น นกัเรียนเป็น

สําคญัใช้เวลาในการทํางานน้อยกวา่นกัเรียนท่ีเรียนรายบคุคล 

 จากเอกสารท่ีอ้างอิงถึงการจดัการเรียน รู้แบบซิปปา ได้มีผู้ นําไปทดลองใช้ในการจัดการเรียน

การสอนตามโรงเรียนตา่งๆ ในแตล่ะท้องถ่ินแล้วนกัเรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นกัเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบตักิิจกรรม มีการช่วยเหลือซึง่กนัและ

กนั มีสว่นร่วมในการเรียนรู้ และสามารถนํา ความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้ 

 

3. เอกสารที่เก่ียวข้องกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
3.1 ความหมายของวิทยาศาสตร์ 

 สวุฒัน์  นยิมค้า (2531: 62) ให้ความหมายวา่ วิทยาศาสตร์  คือ องค์ความรู้ของธรรมชาต ิซึง่

จดัรวบรวมไว้อยา่งเป็นระบบ  

 คารินทร์  และซนั (รชาดา  บวั ไพร. 2552: 10; อ้างอิง จาก Carin; & Sund. 1975) ได้ให้ 

ความหมายของคํา วา่ วิทยาศาสตร์ เป็นการเรียนและการสะสมความรู้อยา่งเป็นระบบท่ีใช้เก่ียวกบั 

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ไมไ่ด้อยูท่ี่การสะสมข้อเท็จจริงเทา่นัน้ แต่

ยงัรวมถึงวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ ด้วย ดงันัน้วิทยาศาสตร์ จงึหมายถึง 

ความรู้หรือผลติผลทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ 
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 แอบรัสคาโท (สกุญัญา กตญั�.ู 2542: 27; อ้างอิงจาก Abruscato. 1992) กลา่ววา่“วิทยาศาสตร์ 

คือ ความจริงทัง้หลายท่ีมีลั กษณะ 3 ประการ คือปร ะการแรกเป็นวิธีการในการ รวบรวมความรู้ท่ีเป็น

ระบบ ประการท่ี 2 เป็นตวัความรู้ ท่ีรวบรวมไว้ด้วยกระบวนการระบบ และ ประการสดุท้าย เป็น

ลกัษณะความพอใจและเจตคตขิองบคุคลใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการ รวบรวมความรู้” 

 ยพุา  วีระไวทยะ (2544: 45) ได้ให้ความหมายวา่ วิทยาศาสตร์ เป็นวิถีทางไปสูค่วามรู้ทาง 

หนึง่วิถีหรือหนทาง หมายถึง การกระทํา ตามแนวความคดิหรือกรอบความคิ ดซึง่เป็นแบบอยา่งของ 

พฤตกิรรมอยา่งหนึง่ของคนเรา หนทางนีต้้องใช้การเช่ือมโยงกบักระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และ 

วิธีการสืบเสาะค้นหาหลกัฐาน ด้วยวิธีการดงักลา่ว  

 จากความหมายข้างต้นสรุปได้วา่ วิทยาศาสตร์  หมายถึง ความรู้ ท่ีเกิดขึน้จากการสืบเสาะหา

ความจริงเก่ียวกบัธรรมชาตโิดยอาศยัการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และ

เจตคตทิางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ได้มาซึง่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป  
 
3.2 กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

 สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศกึษาธิการได้ปรับปรุงหลกัสตูร

วิชาวิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น พทุธศกัราช 2521 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2533) ให้มีลกัษณะท่ี

เอือ้ตอ่การพฒันาความสามารถของนกัเรียนโดยยดึจดุประสงค์ ดงันี ้(กระทรวงศกึษาธิการ. 2536) 
1. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในหลกัการและทฤษฎีพืน้ฐานของวิชาวิทยาศาสตร์ 

2. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในลกัษณะ ขอบเขต และวงจํากดัของวิชาวิทยาศาสตร์ 

3. เพ่ือให้เกิดทกัษะท่ีสําคญัในการศกึษาค้นคว้า และคดิค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4. เพ่ือให้เกิดเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ 

5. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในความสมัพนัธ์ระหวา่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอิทธิพล

ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีตอ่มวลมนษุย์ และสภาพแวดล้อม 

6. เพ่ือให้สามารถนําความรู้  ความเข้าใจ  ในเร่ืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไปใช้เป็น

ประโยชน์ตอ่สงัคม และพฒันาคณุภาพชีวิต 

  ความหมายท่ีแท้จริงของวิทยาศาสตร์  หมายถึง  สว่นท่ีเป็นตวัความรู้ทางวิทยาศาสตร์  

ได้แก่  ข้อเท็จจริง   มโนมติ  หลกัการ  กฎ  ทฤษฎี  สมมตฐิาน  และสว่นท่ีเป็นการแสวงหาความรู้          

(อดุมลกัษณ์  นกพึง่พุม่. 2545: 53; อ้างอิงจาก สมจิต  สวธนไพบลูย์. 2535: 94)  
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                   อนมุาน 

 

                       อปุมาน 

                   อปุมาน 
             

 

ภาพประกอบ 8 แสดงความสมัพนัธ์ของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
 

 ท่ีมา: สมจิต  สวธนไพบลูย์. (2537). การศึกษาความสามารถการพ่ึงพาตนเองดา้นวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาจากการเรียนดา้นกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี . 

 

 กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เป็นกระบวนการคดิและกระทําอยา่งมีระบบท่ี

นํามาใช้ในการแสวงหาความรู้นัน้  อาจแตกตา่งกนับ้าง  แตถ้่ามีลกัษณะร่วมกนัทําให้สามารถจดัเป็น

ขัน้ตอนได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึง่มีลําดบัขัน้ตอน ดงันี ้(ภพ  เลาหไพบลูย์. 2540: 10) 
1. ขัน้ตัง้ปัญหา 

2. ขัน้ตัง้สมมตฐิาน 

3. ขัน้การรวบรวมข้อมลู โดยการสงัเกต หรือการทดลอง 

4. ขัน้สรุปผล การสงัเกต หรือทดลอง 

 ในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นัน้ นอกจากจะใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์  หรือวิธีการ

แก้ปัญหาอ่ืนๆ เพ่ือให้การศกึษาค้นคว้าได้ผลดีนัน้ขึน้อยูก่บัการคดิ  การกระทําท่ีเป็นอปุนิสยัของผู้นัน้ท่ี

ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การแสวงหาความรู้เรียกวา่  เจตคตทิางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยคณุลกัษณ ะ

ดงันี ้
1. ความอยากรู้อยากเหน็ 

2. ความเพียรพยายาม 

3. ความมีเหตผุล 

4. ความซ่ือสตัย์ 

5. ความมีระเบียบ รอบคอบ 

6. ความใจกว้าง 

 

 

 

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กฎ  หลกัการ 

ข้อเท็จจริง สมมตฐิาน  มโนมติ 

ทฤษฎี 

อนมุาน ขัน้ตรวจสอบ 
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3.3 ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

 สมาคมอเมริกนั  เพ่ือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  (American Association for the 

Advancement of Science - AAAS) ได้พฒันาโปรแกรมวิทยาศาสตร์และตัง้ช่ือโครงการนีว้า่  

วิทยาศาสตร์กบัการใช้กระบวน การ หรือเรียกช่ือยอ่วา่โครงการ   ซาปา (SAPA) โครงการนีแ้ล้วเสร็จใน

ปี ค.ศ. 1970 ได้กําหนดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไว้  13 ทกัษะ ประกอบด้วยทกัษะพืน้ฐาน  

8 ทกัษะ  ได้แก่ ทกัษะการสงัเกต , ทกัษะการวดั , ทกัษะการคํานวณหรือการใช้ตวัเลข , ทกัษะการ

จําแนกประเภท , ทกัษะการหา ความสมัพนัธ์ระหวา่งสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา , ทกัษะการจดั

กระทําและส่ือความหมายข้อมลู , ทกัษะการลงความคดิเหน็จากข้อมลู และทกัษะการพยากรณ์  สว่น

ทกัษะขัน้พืน้ฐานผสมผสาน  5 ทกัษะ  ได้แก่ ทกัษะการตัง้สมมตฐิาน , ทกัษะการกําหนดนยิามเชงิ

ปฏิบตักิาร , ทกัษะการกําหนดและควบคมุตั วแปร , ทกัษะการทดลอง  และทกัษะการตีความหมาย

ข้อมลูและลงข้อสรุปข้อมลู 
 

3.3.1 ทกัษะการสงัเกต (Observation) 

  การสงัเกต หมายถึง การใช้ประสาทสมัผสัอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งรวมกนัได้แก่  

ตา ห ูจมกู ลิน้ และผวิกาย  เข้าไปสมัผสัวตัถุ  หรือเหตกุารณ์โดยไมใ่สค่วามคดิเห็นข องผู้สงัเกตลงไป  

ข้อมลูท่ีได้จากการสงัเกต  อาจแบง่ได้เป็นประเภท  คือ ข้อมลูเชิงคณุภาพ  ข้อมลูเชิงปริมาณและข้อมลู

เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง  ความสามารถท่ีแสดงวา่เกิดทกัษะแล้ว  คือ ชีบ้ง่ และบรรยายคณุสมบตัขิอง

สิง่ท่ีสงัเกตเก่ียวกบัรูปร่าง  กลิ่น รส เสียง  บอกรายละเอีย ดเก่ียวกบัปริมาณโดยการกะประมาณ

บรรยายการเปล่ียนแปลงของสิ่งท่ีสงัเกตได้ 
3.3.2 ทกัษะการวดั (Measurement) 

  การวดั หมายถึง การเลือกและการใช้เคร่ืองมือวดัหาปริมาณสิง่ตา่งๆ  ออกเป็นตวัเลขท่ี

แนน่อนได้อยา่งเหมาะสมและถกูต้องโดยมีหนว่ยกํากบัเสมอ  ความสามารถท่ีแสดงวา่เกิดทกัษ ะแล้ว 

คือ 
1. เลือกเคร่ืองมือได้เหมาะสมกบัสิ่งท่ีจะวดั 

2. บอกเหตผุลในการเลือกเคร่ืองมือวดัได้ 

3. บอกวิธีวดัและวิธีใช้เคร่ืองมือได้ถกูต้อง 

4. ทําการวดัความกว้าง ความยาว ความสงู อณุหภมูิ ปริมาตร นํา้หนกั และอ่ืนๆ ได้

ถกูต้อง 

5. ระบหุนว่ยตวัเลขท่ีได้จากการวดั 
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3.3.3 ทกัษะการคํานวณ (Using Number) 

การคํานวณ  หมายถึง  การนบัจํานวนของวตัถแุละการนําตวัเลขท่ีนบัได้มาคํานวณโดย

การบวก ลบ คณู หาร หรือ หาคา่เฉล่ีย ความสามารถท่ีแสดงวา่เกิดทกัษะแล้ว คือ 
3.3.3.1  การนบั ได้แก่ 

1. การนบัสิ่งของได้ถกูต้อง 

2. การใช้ตวัเลขแสดงจํานวนท่ีนบัได้ 

3. ตดัสินวา่สิ่งของในแตล่ะกลุม่มีจํานวนเทา่กนัหรือตา่งกนั 

4. ตดัสินวา่ของในกลุม่ใดมีจํานวนเทา่กนัหรือตา่งกนั  

3.3.3.2  การหาคา่เฉล่ีย 

1. บอกวิธีหาคา่เฉล่ีย 

2. หาคา่เฉล่ีย 

3. แสดงวิธีการหาคา่เฉล่ีย 

3.3.4 ทกัษะการจําแนกประเภท (Classification) 

  การจําแนกประเภท  หมายถึง  การแบง่พวกหรือเรียงลําดบัวตัถหุรือสิ่งของท่ีอยูใ่น

ปรากฏการณ์ โดยเกณฑ์ดงักลา่ว  อาจจะใช้ความเหมือน  ความแตกตา่ง  หรือความสมัพนัธ์อยา่งใด

อยา่งหนึง่ก็ได้ ความสามารถท่ีแสดงวา่เกิดทกัษะแล้ว คือ 
1.  เรียงลําดบัหรือแบง่พวกสิง่ตา่งๆ จากเกณฑ์ท่ีผู้ อ่ืนกําหนดให้ได้ 

2.  เรียงลําดบัหรือแบง่พวกสิง่ตา่งๆ โดยใช้เกณฑ์ของตนเองได้ 

3.  บอกเกณฑ์ท่ีผู้ อ่ืนใช้เรียงลําดบัหรือแบง่พวกได้ 

3.3.5 ทกัษะการหาความสมัพนัธ์ระหวา่งสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา

(Space/Space Relationship and Space – time Relationship) 

   สเปสของวตัถ ุหมายถึง ท่ีวา่งท่ีวตัถนุัน้ครอบครองอยู ่จะมีรูปร่างและลกัษณะเชน่เดียวกบั

วตัถนุัน้ โดยทัว่ไปแล้วสเปสของวตัถมีุ  3 มิติ คือ ความกว้าง  ความยาว ความสูงความสมัพนัธ์ระหวา่ง

สเปสกบัสเปสของวตัถุ  ได้แก่ ความสมัพนัธ์ระหวา่ง  3 มิติ กบั 2 มิติ ความสมัพนัธ์ระหวา่งตําแหนง่ท่ี

อยูข่องวตัถหุนึง่กบัอีกวตัถหุนึง่ ความสามารถท่ีแสดงวา่เกิดทกัษะแล้ว คือ 

1. ชีบ้ง่รูป 2 มิตแิละวตัถุ 3 มิต ิท่ีกําหนดให้ได้ 

2. วาดรูป 2 มิต ิจากวตัถ ุหรือ รูป 3 มิตท่ีิกําหนดให้ได้ 

3. บอกช่ือของรูปทรงและรูปทรงเรขาคณิตได้ 
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4. บอกความสมัพนัธ์ของรูป  2 มิติ ได้ ระบรูุป 3 มิตท่ีิเกิดจากการหมนุรูป  2 มิตเิม่ือ

เห็นเงา (2 มิต)ิ ของวตัถ ุสามารถบอกรูปทรงของวตัถ ุ(2 มิต)ิ เป็นต้นกําเนิดเงา 

5. บอกรูปกรวยรอยตดั (2 มิต)ิ ท่ีเกิดจากการตดัวตัถ ุ(3 มิต)ิ ออกเป็น 2 สว่น 

6. บอกตําแหนง่หรือทิศของวตัถไุด้ 

7. บอกได้วา่ วตัถหุนึง่อยูใ่นตําแหนง่หรือทิศใดของอีกวตัถหุนึง่ 

8. บอกความสมัพนัธ์ของสิ่งท่ีอยูห่น้ากระจกและภาพท่ีปรากฏในกระจกวา่เป็นซ้าย

หรือขวาของกนัและกนัได้ 

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งสเปสของวตัถกุบัเวลา ได้แก่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งการเปล่ียนแปลง

ตําแหนง่ท่ีอยูข่องวตัถกุบัเวลา หรือความสมัพนัธ์ระหวา่งสเปสของวตัถท่ีุเปล่ียนไปกบัเวลา 
1. บอกความสมัพนัธ์ระหวา่งการเปล่ียนตําแหนง่ท่ีอยูก่บัเวลา 

2. บอกความสมัพนัธ์ระหว่ างการเปล่ียนแปลงขนาดหรือปริมาณของสิ่งของตา่งๆ  

กบัเวลาได้ 

3.3.6 ทกัษะการจดักระทําและส่ือความหมายข้อมลู (Organizing Data and Communication) 

การจดักระทําและส่ือความหมายข้อมลู หมายถึง การนําข้อมลูท่ีได้จากการสงัเกต การวดั 

การทดลอง และจากแหลง่อ่ืนๆ มาจดักระทําเสียใหม ่เพ่ือให้ผู้ อ่ืนเข้าใจความหมายของข้อมลูชดุนีดี้ขึน้  

โดยอาจเสนอในรูปของตาราง แผนภมูิ แผนภาพ ไดอะแกรม  วงจร กราฟ สมการเขียนบรรยาย  เป็นต้น 

ความสามารถท่ีแสดงวา่เกิดทกัษะแล้ว คือ 
1. เลือกรูปแบบท่ีจะใช้ในการนําเสนอข้อมลูให้เหมาะสม 

2. บอกเหตผุลในการเลือกรูปแบบท่ีจะใช้ในการนําเสนอข้อมลูได้ 

3. ออกแบบการนําเสนอข้อมลูตามรูปแบบท่ีเลือกไว้  

4. เปล่ียนแปลงข้อมลูให้อยูใ่นรูปใหมท่ี่เข้าใจดีขึน้ 

5. บรรยายลกัษณะของสิ่งใดสิ่งหนึง่ด้วยข้อความท่ีเหมาะสม กะทดัรัด จนส่ือ

ความหมายให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ 

6. บรรยายหรือวาดแผนผงัแสดงตําแหนง่ของสภาพท่ีตนส่ือความหมายให้ผู้ อ่ืน

เข้าใจได้ 

3.3.7 ทกัษะการลงความคดิเหน็จากข้อมลู (Inferring) 

  การลงความคดิเหน็จากข้อมลู  หมายถึง  การเพิม่ความคดิเหน็ให้กบัข้อมลูท่ีได้จากการ

สงัเกตอยา่งมีเหตผุล  โดยอาศยัความรู้หรือประสบการณ์เดมิมาชว่ย  ความสามารถท่ีแสดงวา่เกิด

ทกัษะแล้ว  คือ สามารถอธิบายหรือ สรุปโดยเพิม่ความคดิเหน็ให้กบัข้อมลูท่ีได้จากการสงัเกตโดยใช้

ความรู้หรือประสบการณ์มาชว่ย 
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3.3.8 ทกัษะการพยากรณ์ (Prediction) 

การพยากรณ์ หมายถึง การสรุปคําตอบลว่งหน้าก่อนท่ีจะทดลอง โดยอาศยัปรากฏการณ์ท่ี

เกิดขึน้ซํา้ๆ หลกัการ กฎ ทฤษฎีท่ีมีอยูแ่ล้วในเร่ืองนัน้ๆ  มาชว่ยในการสรุปการพยากรณ์เก่ียวกบัตวัเลข  

ได้แก่ ข้อมลูท่ีเป็นตาราง  หรือกราฟ  ทําได้ 2 แบบ  คือ การพยากรณ์ภายในขอบเขตของข้อมลูท่ีมีอยู่

กบัการพยากรณ์ภายนอกขอบเขตของข้อมลูท่ีมีอยู ่ความสามารถท่ีแสดงวา่เกิดทกัษะนีแ้ล้ว คือ 
1. การทํานายทัว่ไป เชน่ ทํานายผลทีเกิดขึน้จากข้อมลูท่ีเป็นหลกัการ กฎ หรือ ทฤษฎี

ท่ีมีอยูไ่ด้ 

2. การพยากรณ์ข้อมลูเชงิปริมาณ เชน่ 

1) ทํานายผลท่ีจะเกิดภายในขอบเขตของข้อมลูเชิงปริมาณท่ีมีอยูไ่ด้ 

2) ทํานายผลท่ีจะเกิดภายนอกขอบเขตของข้อมลูเชิงปริมาณท่ีมีอยูไ่ด้ 

3.3.9 ทกัษะการตัง้สมมตฐิาน (Formulation Hypothesis) 

การตัง้สมมตฐิาน  คือ คําตอบท่ีคดิไว้ลว่งหน้า  มกักลา่วเป็นข้อความท่ีบอกความสมัพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรต้น  (ตวัแปรอิสระ ) กบัตวัแปรตาม  สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้อาจถกูหรือผิดก็ได้  ซึง่ทราบได้

ภายหลงัการทดลองหาคําตอบเพ่ือสนบัสนนุหรือคดัค้านสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ความสามารถท่ีแสดงวา่  

เกิดทกัษะแล้ว  คือ สามารถหาคําตอบลว่งหน้าก่อนการทดลอง  โดยอาศยัการสงัเกต  ความรู้  และ

ประสบการณ์เดมิ 
3.3.10 ทกัษะการกําหนดนยิามเชงิปฏิบตักิาร (Defining Operationally) 

การกําหนดนยิามเชงิปฏิบตักิาร หมายถึง การกําหนดความหมายหรือขอบเขตของคําตา่ง  ๆ

(ท่ีอยูใ่นสมมตฐิานท่ีต้องการทดลอง) ให้เข้าใจตรงกนั และสามารถสงัเกตหรือวดัได้ 
3.3.11 ทกัษะการกําหนดและควบคมุตวัแปร (Identifying and Controlling Variables) 

การกําหนดตวัแปร หมายถึง การชีบ้ง่ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม  และตวัแปรท่ีต้องควบคมุใน

สมมตฐิานหนึง่ๆ  
ตวัแปรต้น คือ สิ่งท่ีเป็นสาเหตท่ีุทําให้เกิดผลตา่งๆ  หรือสิ่งท่ีเราต้องการทดลองดวูา่  เป็น

สาเหตท่ีุก่อให้เกิดผลเชน่นัน้จริงหรือไม ่
ตวัแปรตาม  คือ สิ่งท่ีเป็นผลเน่ืองมาจากตวัแปรต้น  เม่ือตวัแปรต้นหรือสิ่งท่ีเป็นสาเหตุ

เปล่ียนไป ตวัแปรตามหรือสิ่งท่ีเป็นผลจะเปล่ียนตามไปด้วย 
ตวัแปรควบคมุ  คือ การควบคมุสิ่งอ่ืนๆ  นอกเหนือจากตวัแปรต้น ท่ีทําให้ผลการทดลอง

คลาดเคล่ือน ถ้าหากวา่ ไมส่ามารถควบคมุให้เหมือนกนั 
ความสามารถท่ีแสดงวา่เกิดทกัษะแล้ว  คือ ชีบ้ง่และกําหนดตวัแปรต้น  ตวัแปรตามและ

ตวัแปรควบคมุได้ 
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3.3.12 ทกัษะการทดลอง (Experimenting) 

การทดลอง  หมายถึง  กระบวนการปฏิบตักิารเพ่ือหาคําตอบหรือสมมตฐิานท่ีตัง้ไ ว้การ

ทดลองประกอบด้วยกิจกรรม 3 ขัน้ตอน คือ 
1. การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองก่อนลงมือทดลองจริง

เพ่ือกําหนด 

2. วิธีการทดลอง ซึง่เก่ียวกบัการกําหนดและควบคมุตวัแปร 

3. อปุกรณ์ หรือสารเคมีท่ีต้องใช้ในการทดลอง 

4. การปฏิบตักิารทดลอง หมายถึง การลงมือปฏิบตักิารทดลองจริง 

5. การบนัทกึการทดลอง หมายถึง การจดบนัทกึข้อมลูท่ีได้จากการทดลองซึง่อาจ

เป็นผลจากการสงัเกต การวดัและอ่ืนๆ 

6. การออกแบบการทดลองโดยกําหนดวิธีทดลองให้ถกูต้องเหมาะสม  โดยคํานงึถึง

ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม และตวัแปรท่ีต้องควบคมุ 

7. ปฏิบตักิารทดลองและใช้อปุกรณ์ได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม 

8. บนัทกึผลการทดลองได้คลอ่งแคลว่และถกูต้อง 

3.3.13 ทกัษะการตีความหมายข้อมลูและลงข้อสรุป (Interpreting Data Conclusion) 

การตีความหมายข้อมลู  หมายถึง  การแปลความหมายหรือบรรยายคณุลกัษณะและ

สมบตัขิองข้อมลูท่ีมีอยู ่ 
การตีความหมายในบางครัง้  อาจต้องใช้ทกัษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์อ่ืนๆ  ด้วย 

เชน่ ทกัษะการสงัเกต ทกัษะการคํานวณ เป็นต้น 
การลงข้อสรุป  หมายถึง การสรุปความสมัพนัธ์ของข้อมลูทัง้หมด  ความสามารถท่ีแสดง

วา่เกิดทกัษะแล้ว  คือ การแปลความหมาย  หรือบรรยายลกัษณะ  และสมบตัขิองข้อมลูท่ีมีอยูไ่ด้  (การ

ตีความหมายข้อมลูท่ีต้องอาศยัทกัษะการคํานวณ) รวมถึงบอกความสมัพนัธ์ของข้อมลูท่ีมีอยูไ่ด้  

  ทกัษะดงักลา่วเป็นทกัษะท่ีใช้ในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ในการศกึษา

วิทยาศาสตร์จะต้องให้นกัเรียนได้ทัง้ความรู้และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ ซึง่ สมจิต  สวธนไพบลูย์  

(2535: 103) ได้สรุปความสมัพนัธ์ระ หวา่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ไว้ดงันี ้
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ภาพประกอบ 9 ความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

 

 ท่ีมา: สมจิต  สวธนไพบลูย์. (2535: 103). 
 

3.4 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (Academic Achievement) หมายถึง คณุลกัษณะ และความ สามารถ

ของบคุคลอนัเกิดจากการเรียนการสอน  เป็นการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี

เกิดจากการอบรม  หรือจากการสอบ  การวดัผลสมัฤทธ์ิ  จงึเป็นการตรวจสอบความสามารถหรือระดบั

ความสมัฤทธ์ิผล  (Level of Accomplishment) ของบคุคลวา่เรียนรู้แล้วเทา่ไรมีความสามารถแคไ่หน  

ซึง่สามารถวดัได้ 2 แบบ ตามจดุมุง่หมายและลกัษณะวิชาท่ีสอน คือ 

1. การวดัด้านปฏิบตัิ  เป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถในการปฏิบตัิ  หรือทกัษะของ

นกัเรียน โดยมุง่เน้นให้นกัเรียนแสดงความสามารถดงักลา่วในรูปการกระทําจริง ให้ออกเป็นผลงานเชน่  

วิชาศลิปศกึษา พลศกึษา การชา่ง เป็นต้น การวดัแบบนีจ้งึต้องใช้  “ข้อสอบภาคปฏิบตัิ ” (Performance 

Test) 

2. การวดัด้านเนือ้หาเป็นการตรวจสอบความสามารถเก่ียวกบัเนือ้หาความรู้  (Content) 

อนัเป็นประสบการณ์เรียนรู้ของ นกัเรียน รวมถึงพฤตกิรรมความสามา รถในด้านตา่งๆ  สามารถวดัได้

โดยใช้ “ข้อสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ” (ไพศาล  หวงัพานิช. 2523: 137) 

กระทรวงศกึษาธิการ (2521: 131) ได้ระบผุลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไว้ในหนงัสือประมวลศพัท์

ทางการศกึษาวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสําเร็จ หรือความสามารถในการกระทําใดๆ 

ท่ีต้องอาศยัทกัษะ หรือมฉิะนัน้ก็ต้องอาศยัความรอบรู้ในวิชาใดวิชาหนึง่โดยเฉพาะ นอกจากนี  ้  

ปัญหาเก่ียวกบั 

- วตัถ ุ

- เหตกุารณ์ 

- ปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาต ิ

กระบวนการแสวงหาความรู้

ทางวิทยาศาสตร์ 

- วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

- เจตคตทิางวิทยาศาสตร์ 

- ปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาต ิ

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

- ข้อเท็จจริง 

- เหตกุารณ์ 

- หลกัการ 

- ทฤษฎี 

- กฎ 
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อจัฉรา  สขุารมณ์ และอรพินทร  ชชูม (2530: 10) ได้กลา่ววา่ผลสมัฤทธ์ิ หมายถึง ความสําเร็จ

ท่ีได้จากการทําการงานท่ีต้องอาศยัความพยายามจํานวนหนึง่ ซึง่อาจมีผลมาจากการ กระทําท่ีอาศยั

ความสามารถทางร่างกายหรือสมอง ดงันัน้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจงึเป็นขนาดของ  ความสําเร็จท่ีได้

จากการเรียนท่ีอาศยัการทดสอบ เชน่ จากการสงัเกตหรือการตรวจการบ้าน หรืออาจ อยูใ่นรูปของเกรด

ท่ีได้มาจากโรงเรียน ซึง่ต้องอาศยักรรมวิธีท่ีซบัซ้อน และชว่งเวลาในการประเมินท่ีย าวนาน หรืออีกวิธี

หนึง่อาจวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้วยแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทัว่ไป   

เดชา  พลกินยิม้ (2535: 20) กลา่ววา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  (Learning 

Achievement In Science) หมายถึง ความรู้ความสามารถท่ีนกัเรียนได้รับหลงัการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

ซึง่จะทราบวา่มีปริมาณมากน้อยเพียงใดก็อาจกระทําได้  โดยวดัได้จากการแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
สมจิต  สวธนไพบลูย์  (2535: 2) กลา่วถึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์  วา่คือ สว่นท่ีเป็นผลิตผล

ทางวิทยาศาสตร์  ซึง่จะเกิดขึน้หลงัจากท่ีได้มีการใช้กร ะบวนการแสวงหาความรู้ดําเนนิการค้นคว้า

สืบเสาะตรวจสอบจนเป็นท่ีเช่ือถือได้ 
วรรณี  โสมประยรู (2537: 262) ได้ให้ความหมายของคําวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวา่หมายถึง 

ความสามารถหรือพฤตกิรรมของนกัเรียนท่ีเกิดจากการเรียนรู้ซึง่พฒันาขึน้หลงัจากได้รับการอบรมสัง่

สอนและฝึกฝนโดยตรง 
พวงรัตน์  ทวีรัตน์ (2540: 19) ได้ให้ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไว้วา่ เป็นแบบทดสอบท่ี

มุง่ทดสอบความรู้ ทกัษะ สมรรถภาพสมองด้านตา่งๆ ของ นกัเรียนวา่ หลงัการเรียนรู้เร่ืองนัน้ๆ แล้ว

นกัเรียนมีความรู้ความสามารถในวิชาท่ีเรียนมากน้อยเพียงใด มีพฤตกิรรมเ ปล่ียนแปลง ไปจากเดมิ

ตามความมุง่หมายของหลกัสตูรในวิชานัน้ๆ เพียงใด  
ภพ  เลาหไพบลูย์ (2542: 295) ได้ให้ความหมายผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียนวา่ คือ พฤตกิรรมท่ี  

แสดงออกถึงความสามารถในการกระทําสิ่ งหนึ่งสิ่งใดได้ จากท่ี ไมเ่คยกระทํา ได้ หรือกระทํา ได้น้อย

ก่อนท่ี จะมีการเรียนรู้ซึง่เป็นพฤตกิรรมท่ีสามารถวดัได้  
ประหยดั  แสงวิชยั (2544: 19) กลา่ววา่ ผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียนวิ ทยาศาสตร์  สิ่งแวดล้อม 

หมายถึง ความรู้ ความสามารถในด้ านวิทยาศาสตร์สิ่ งแวดลอม ท่ี วดัได้  4 ด้าน ประกอบ ด้านความรู้

ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้ และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ดรุณี   พรายแสงเพ็ชร  (2548:20) ได้ให้ความหมายคําวา่  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์  วา่หมายถึง  ความรู้ ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ท่ีวดัจากพฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้จาก

การเรียนรู้ 
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จากความหมายของผลสมัฤทธ์ิดงักลา่ว สามารถสรุปได้วา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

หมายถึง ความรู้ความสามารถของนกัเรียนในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีทําให้เกิดผลสําเร็จทัง้ด้านตวั

ความรู้วิทยาศาสตร์ และกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ซึง่สามารถวดัได้จากพฤตกิรรม

ท่ีเกิดขึน้กบันกัเรียนหลงัจากการเรียนรู้ 
 ดงันัน้ การวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา เคมีเพิ่มเตมิ 1 เพ่ือให้นกัเรียนได้รับเนือ้หาความรู้

ทางวิทยาศาสตร์  และกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  จะต้องวดัผลทัง้  2 ลกัษณะและ

เพ่ือความสะดวกในการประเมินผล  ผู้ วิจยัได้นําการจําแนกพฤตกิรรมในการวดัผลวิช าเคมีเพิ่มเตมิ 1 

ไปสร้างแบบทดสอบ วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา เคมีเพิ่มเตมิ 1 สําหรับเป็นเกณฑ์วดัผลวา่ นกัเรียน

ได้เรียนรู้ไปมากน้อยหรือลกึซึง้เพียงใด 4 พฤตกิรรม ดงันี ้(ประวิตร  ชศูลิป์. 2524: 21 – 31) 
1. ความรู้ – ความจํา หมายถึง ความสามารถระลกึถึงสิง่ท่ีเคยเรียนรู้มาแล้วเก่ียวกบั

ข้อเท็จจริง ความคดิรวบยอด หลกัการ กฎ และทฤษฎี 

2. ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการจําแนกความรู้ได้เม่ือปรากฏอยูใ่นรูปใหม่

และความสามารถในการแปลความรู้จากสญัลกัษณ์หนึง่ไปเป็นอีกสญัลกัษณ์หนึง่ 

3. การนําความรู้ไปใช้  หมายถึง  ความสามารถในการนําความรู้และวิธีการตา่งๆ  ทาง

วิทยาศาสตร์ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆ  หรือจากท่ีแตกตา่งไปจากท่ีเคยเรียนรู้มาแล้ว  โดยเฉพาะอยา่ง

ย่ิง คือ การนําไปใช้ในชีวิตประจําวนั 

4. ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  หมายถึง  ความสามารถในการสืบเสาะหา

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  โดยใช้ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการจําแนกประเภท  การลง

ความคิดเห็นจากข้อมลู  การตัง้สมมตฐิาน  การกําหนดและควบคมุตวัแปร  และการทดลอง  การ

ตีความหมายข้อมลูและการลงข้อสรุป การลงความคดิเหน็จากข้อมลู 

 จากเอกสารข้างต้นผู้ วิจยัได้นําพฤตกิรรมการเรียนรู้  ทัง้ 4 ด้าน คือ ความรู้-ความจํา ความ

เข้าใจ การนําไปใช้  และทกัษะกระบวนการทางวิทย าศาสตร์ มาเป็นหลกัในการสร้า งแบบทดสอบวดั

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาเคมีเพิ่มเตมิ 1 โดยพิจารณาให้ครอบค ลมุจดุประสงค์และผลการเรียนรู้

วิชาเคมีเพิ่มเตมิ 1 ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 มากท่ีสดุ 
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3.5 งานวจัิยท่ีเก่ียวข้องกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 งานวจัิยในประเทศ 
 มนมนสั  สดุสิน้ (2543: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางวิทยาศาสตร์แล ะความสามารถ

ด้านการคดิวิเคราะห์วิจารณ์ของ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  2 ท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้

ประกอบการเขียนแผนผงัมโนมติ  พบวา่นกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ประกอ บการ

เขียนแผนผงัมโนมตกิบัการสอนตามคูมื่อครู  มีผลสมัฤทธ์ิทางวิทยาศาสตร์ด้านความรู้ -ความจํา ด้าน

ความเข้าใจ ด้านการนําไปใช้  ด้านทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และมีความสามารถในการคดิ

วิเคราะห์วิจารณ์ แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 สมุาลี  โชตชิุม่ (2544: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเชาว์

อารมณ์ของผู้ เรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  2 โดยใช้ชดุการเรียนวิทยาศาสตร์ท่ีสง่เสริมเชาว์อารมณ์กบัการ

สอนตามคูมื่อครู พบวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชดุการเรียนวิทยาศาสตร์ท่ีสง่เสริมเชาว์อารมณ์

สอนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์กบัการสอนตามคูมื่อครู  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 จงกลรัตน์  อาจศตัรู (2544: บทคดัยอ่) ได้ทําการศกึษาและเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนตามแบบวฏัจกัรการเรียนรู้  และนกัเรียนท่ีได้รับการสอน

ตามปกต ิผลปรากฏวา่คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้

สงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการสอนตามปกต ิแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 พรรณนภา  หาญบํารุง  (2548: บทคดัยอ่) ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิช าวิทยาศาสตร์

และความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้สืบสวนเป็นกลุม่  

พบวา่  นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้สืบสวนเป็นกลุม่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  

หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 อรสา  เอ่ียมสะอาด  (2548: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

ความสามารถในการคดิอยา่งมีวิจารณญาณของ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  1 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้

ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพ่ือสง่เสริมการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ ผลการวิจยัพบวา่  ผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคดิอยา่งมีวิจารณญาณของ นกัเรียนแตกตา่งกนั  อยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  
 สาวิตรี  เครือใหญ่  (2548: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

ความคดิวิจารณญาณในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  3 ท่ีได้รับ

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยวงจรการเรียนรู้กบัการสอนท่ีเน้นการเรียนแบบร่วมมือพบวา่

นกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยวงจรการเรียนรู้กบัการสอนท่ีเน้นการเรียนแบบ
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ร่วมมือมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และมีความคดิวิจารณญาณแตกตา่งกนัอยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01 โดยคา่เฉล่ียของคะแนน นกัเรียนท่ีได้รับการสอนท่ีเน้นการเรียนแบบ

ร่วมมือสงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ด้วยวงจรการเรียนรู้ 
 ศภุพงศ์  คล้ายคลงึ (2548: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และ

ทกัษะการทดลองโดยใช้ชดุปฏิบตักิารทางวิทยาศาสตร์ พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

และทกัษะการทดลองของ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  3 ท่ีเรียนโดยใช้ชดุปฏิบตักิารทางวิทยาศาสตร์

หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 พวงเพ็ญ  สงิห์โตทอง  (2548: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาผลของการจดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรม

การสํารวจค้นหาทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  

พบวา่ นกั เรียนท่ีได้รับการจั ดการเรียนรู้โดยใช้ชดุกิจกรรมการสํารวจค้นหาทางวิทยาศาสตร์มี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและมีความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อน

เรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 สมใจ  มีสมวิทย์ (2548: บทคดัยอ่) ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความสามารถ

ในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  1 ท่ีได้รับการสอนแบบอริยสจั  4 

พบวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบอริยสจั  4 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสงู

กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 นนัทิพิท ย์  รองเดช  (2549: บทคดัยอ่ ) ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ

ความสามารถทางสตปัิญญาด้านมติสิมัพนัธ์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรม

สง่เสริมพหปัุญญา  พบวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการสอน  โดยใช้ชดุกิจกรรมสง่เสริมพหปัุญญามีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 นภาพร   วงศ์เจริญ  (2550: บทคดัยอ่ ) ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ

ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  1 โดยใช้ชดุ

กิจกรรมการเรียนรู้แบบพหปัุญญา  พบวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการสอน  โดยใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  

พหปัุญญามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อ นเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิตท่ีิระดบั .01 
 ณฐัณิชา  เตมิสนิวาณิช  (2550: บทคดัยอ่) ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยา ศาสตร์และ

ความสามารถด้านความคดิสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอน

แบบร่วมมือ  พบวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบร่วมมือ  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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 บญุนํา   อินทนนท์ (2551: บทคดัยอ่ ) ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  3 โรงเรียนโยธินบํารุง 

ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ พบวา่ 

นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกบั นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ         

สืบเสาะหาความรู้ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์แตกตา่งกนัอยา่งมี นยัสํา คญัทางสถิตท่ีิ  

ระดบั .01 

 ป�ทมา  เมืองลี (2552: บทคดัยอ่) ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิ ทยาศาสตร�และพฤตกิรรม

การทํางานกลุ่มของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี ท่ี 3 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู � โดยใช้ เกมส์ประกอบการ

สอนวิทยาศาสตร์  ผลปรากฏวา่ นกัเรียนท่ีได้ รับการจดัการเรียนรู้  โดยใช้ เกม ส์ประกอบการสอน

วิทยาศาสตร์� มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หลงัเรียนสงู กว่าก่อนเรียนอย่ างมีนยัสํา คญัทาง

สถิต ิท่ีระดบั .01 

 สายพรุิณ  ผสุดี (2552: บทคดัยอ่) ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถ

ในการจินตนาการทาง วิทยาศาสตร์  ของนกัเรียนชัน้มั ธยมศกึษาปี ท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดการเรี ยนรู้ด้วย

หนงัสือการ์ตนูอิเล็กทรอนิกส์ ผลการศกึษาพบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยหนงัสือการ์ตนูอิเล็กทรอนิกส์ หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิท่ีระดบั .01  

 ศรีชาต ิ  เพ็งอนทร์ (2552: บทคดัยอ่ ) ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทา งการเรียนวิทยาศาสตร์  และจิต

อนรัุกษ์ สิ่งแวดล้ อมของ นกั เรียนชัน้มธัยมศกึษาปี ท่ี 3 ท่ีได้ รับการจดัการเรียนรู้ ด้วยชดุกิจกรร ม

วิทยาศาสตร์  ตามรูปแบบวฏัจกัรการเรียนรู้  5 ขัน้ตอน ผลการศกึษาพบวา่  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี ท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ตามรูปแบบวฏัจกัร

การเรียนรู้  5 ขัน้ตอน เร่ือง ความหลากหลายของพืช และสตัว์ ในท้องถ่ิน หลงัเรียนสงูกว่ าก่อนเรียน

อยา่งมีนยัสําคญั ทางสถิตท่ีิระดบั .05  

 ซารีนา   พลสา (2553: บทคดัยอ่ ) การศกึษาผลการจดัการเรียนรู้ ด้วยการใช้ ชดุกิจกรรม

วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ ที่มีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความสามารถใน

การคดิสร้ างสรรค์ ทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี ท่ี 2 ผลการวิจยัพบวา่  ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ ด้วย การใช้ ชดุกิจกรรมวิทย าศาสตร์

แบบสืบเสาะหาความรู้หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญั ทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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 งานวจัิยต่างประเทศ 

 แฟรงเกล (Frankel. 1960: 281 - 289) ได้ทําการศกึษาสาเหตท่ีุทํา ให้นกัเรียน ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนสงูกบั นกั เรียนชายท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา แต่ มีระดบัสตปัิ ญญาเท่ ากนั มี

ความสามารถทางวิชาการแตกต่ างกนั ผลการศกึษาพบว่ า ความสนใจเป็นสาเหตหุนึง่ท่ีทํา ให้นกัเรียน 

ทัง้สองกลุ่มมีความสามารถทางวิชาการแตกต่ างกนั โดยนกัเรียนชายท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู มี

ความสนใจในวิชาคณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์  ขณะท่ี นกัเรียนท่ี มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา มี

ความสนใจเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรกล และศลิปะ 

 มาฮนั (Mahan. 1970) ได้ศกึษาผลการสอนของครู 2 แบบ คือ การสอนแบบบรรยายประกอบ

อภิปรายและการสอนวิธีการแก้ปัญหา  กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนเกรด  9 จํานวน 4 ห้องเรียนเป็นชาย  

48 คน เป็นหญิง 21 คน ใช้เกณฑ์การคดัเลือก  คือ ระดบัสตปัิญญา  คณุวฒุิของครูและผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีอยูใ่นระดบัใกล้เคียงกนั  หลงัจากการเรียนการสอนผา่นไป   1 ปี ได้ทํา

การทดลองวดัความสามารถในการแก้ปัญหา  และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์  ผลปรากฏวา่

เดก็ชายท่ีได้รับการสอนแบบวิธีการแก้ปัญหามีความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนดีกวา่เดก็ชายท่ีได้รับการสอนแบบบรรยายประกอบการอภิปราย  สว่นในเดก็หญิงไมพ่บความ

แตกตา่ง 

 บาร์ด (Bard. 1975: 5947 – A) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ของนกัศกึษาท่ี  Southern Colorado State College โดยใช้บทเรียนสําเร็จรูปกบัการสอนตามปกติ

กลุม่ทดลองสอนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป  กลุม่ควบคมุสอนแบบปกติ  ปรากฏวา่  ผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนของกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลองไมแ่ตกตา่งกนั 

 นาบอร์ (บญุนํา อินทนนท์. 2551: 75; อ้างอิงจาก Nabor. 1975-A) ได้ศกึษาความสามารถ

ในการแก้ปัญ หาและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ นกั เรียนในระดบัเกรด 5 และเกรด 6 โดยใช้

แบบทดสอบ Lowa test of Education Program: Science วดัความสามารถในการแก้ปัญหา และใช้

แบบทดสอบ Lowa test of Basic Skills From 5 วดัผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียน ผลการวิจั ยพบวา่ 

นกั เรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูจะมีควา มสามารถในการแก้ปัญหาได้ดีกวา่ นกั เรียนท่ี มี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา 

 โอลาลนิอย  (Olalinoye. 1979: 4348 – A) ได้ทําการวิจยัเพ่ือเปรียบเทียบผลการสอน  3 แบบ 

คือ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีมีการชีแ้นวทาง (Guided Inquiry) การสอนแบบปกต(ิTraditional) 

และแบบสืบเสาะหาความรู้ท่ี นกัเรียนเป็นผู้ ดําเนินการเอง  (Inquiry Role Approach)ในวิชาฟิสิกส์         

โดยให้กลุม่ควบคมุได้รับการสอนปกติ  กลุม่ทดลองท่ี  1 ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีมีการ

ชีแ้นะแนวทางและกลุม่ทดลองท่ี 2 ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ท่ี นกัเรียนเป็นผู้ ดําเนินการเอง  

พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทัง้สามกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
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 วิลเล่ียม (William. 1981: 1605 – A) ได้ศกึษาเปรียบเทียบทศันคตผิลสมัฤทธ์ิ และความสามารถ

ในการคดิอยา่งมีวิจารณญาณระหวา่งการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ กบัการสอนแบบเดมิท่ีครูเป็น

ศนูย์กลางวิชาประวตัศิาสตร์อเมริกา  กลุม่ทดลอง  41 คน สอนด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้เดมิกลุม่

ควบคมุ 43 คน สว่นแบบเดมิทําการสอนเป็นเวลา 24 สปัดาห์ ผลการวิจยัพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ของกลุม่ทดลองสงูกวา่กลุม่ควบคมุ 

 ฮาร์ท และ อลั-ฟาเลห (Harty; & Al-Faleh. 1983: 861 - 866) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทาง การ

เรียนวิชาเคมี และเจตคตท่ีิได้ จากการสอนแบบสาธิตประกอบการบรรยาย และ วิธีสอนแบบแบ่ งกลุ่ม

ย่อยทดลองของ นกัเรียนระดบั 11 จํานวน 74 คน ผลการวิจั ย พบว่ า ผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียนของ

นกั เรียนท่ีสอนแบบแบ่ งกลุ่ มทดลอ งสงูกว่ ากลุ่ มท่ีสอนแบบสาธิตประกอบการบรรยาย อย่ างมี

นยัสําคญัทางสถิต ิ 

 สมิท  (Smith. 1994 : 2528- A) ได้ศกึษาผลจากวิธีการสอนท่ีมี ต่อเจตคตแิละผลสมัฤทธ์ิ 

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียน กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาเกรด 7 โดยแบ่ง

ออกเป็นกลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกได้รับการสอนแบบบรรยาย กลุ่ มท่ีสองได้รับการสอนแบบให้

ลงมือปฏิบตัด้ิ วยตนเองและกลุ่ มท่ีสามได้ รับการสอนแบบบรรยายและให้ ลงมือปฏิบตัิ ด้วยตนเอง 

เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นวิธีทดสอบภาคสนาม ซึ่งเรียกว่าการประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการปฏิบตัิ

กิจกรรมแบบบรูณาการ (IASA) ผลการวิจั ยพบว่านกัเรียนท่ีได้ รับการสอนแบบให้ลง มือปฏิบตัิ ด้วย

ตนเอง มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรี ยนสงูกว่านกัเรียนท่ีได้รับการสอนทั ง้แบบบรรยายและให้ ลง มือปฏิบตัิ

ด้วยตนเองและมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบบรรยาย 

 จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  แสดงให้เห็นวา่  การจดักิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีมีรูปแบบ

การจดักิ จกรรมอยา่งหลากหลายโดยเน้นให้ นกัเรียนได้เผชญิกบัสถานการณ์ท่ีทําให้เกิดการเรียนรู้

อยา่งมีความหมาย ได้คดิและปฏิบตักิิจกรรมด้วยตนเองให้มากท่ีสดุ  จะทําให้นกัเรียนมีการเรียนรู้และ

การพฒันาตามเนือ้หาอยา่งถ่องแท้  ซึง่สง่ผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ด้วย  ผู้ วิจยัจงึสนใจท่ีจะ

ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั 

และการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา  
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4.  เอกสารที่เก่ียวข้องกับความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
4.1 ความหมายของความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวทิยาศาสตร์ 

ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็ นกระบวนการทางความคดิท่ีมีความสํา คญั เน่ืองจาก  

เป็นสิ่งท่ีจํา เป็น สําหรับมนษุย์ในการดํา เนินชีวิต และเป็นทกัษะท่ีต้องมีการฝึกฝนอยูเ่สมอ ผู้ ท่ีมี   

ความสามารถใ นการแก้ปัญหาได้จะประสบความสํา เร็จในการดําเนินชีวิต ดงันัน้ บคุคลจงึต้องมี  

ความรู้ในการแก้ปัญหา ได้รับการฝึกหดัในการแก้ปัญหา นอกจากนีค้วามสามารถในการแก้ปัญหายงั

ขึน้อยูก่บัปัจจยัอ่ืนๆ อี ก เชน่ ความสามารถของเชาว์ปัญญา การเรียนรู้ และประสบการณ์เดมิ  เป็นต้น 

ดงันัน้บคุคลท่ีมีทกัษะในการคดิแก้ปัญหาก็จะทําให้สามารถหาคําตอบหรือหาหนทางในการแก้ปัญหา

ได้สําเร็จ  สําหรับความหมายของการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  มีนกัการศกึษาให้ความหมายไว้

หลายทา่นดงันี ้ 
 สมจิต  สวธนไพบลูย์ (2541: 38) กลา่ววา่ การคดิเป็นการนําปัญญามาใช้ปัญญา คือเคร่ืองมือ

ของการคดิ การคดิสามารถท่ีจะพฒันาได้ การคดิและการเรียนรู้จะเกิดขึน้ได้อยา่งลกึซึง้ตอ่เม่ือ นกัเรียน

ได้มีโอกาสจดักระทํากบัวตัถหุรือปรากฏการณ์ตา่งๆ ด้วยตนเอง 
 นารีรัตน์  ฟักสมบรูณ์ (2541: 48) ได้สรุปวา่ ความสามารถในการคดิแก้ปัญหา เป็นพฤตกิรรม

หรือคณุลกัษณะท่ีบคุคลเลือกกระทําหรือปฏิบตัใินการหาทางออกกบัปัญหาหรือสถานการณ์ตา่งๆ  ท่ี

ต้องเผชิญมีลกัษณะเฉพาะเอกตับคุคลเป็นกิจกรรมท่ีเป็นทัง้การแสดงความรู้ความคดิ  และเป็นทกัษะ

อยา่งหนึง่ท่ีต้องฝึกฝน  และควรฝึกให้กบั นกั เรียนความสามารถในการคดิแก้ปัญหายงัขึน้อยู่ กบั

องค์ประกอบหลายด้าน เชน่ ความรู้ หรือประสบการณ์เดมิ ความสามารถทางสตปัิญญา เป็นต้น 
 กระทรวงศกึษา  (2542: 31) กลา่ววา่ การคดิ หมายถึงกระบวนการทํางานของสมองโดยใช้

ประสบการณ์มาสมัพนัธ์กบัสิง่เร้าและสภาพแวดล้อมโดยนํามาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  สงัเคราะห์และ

ประเมินอย่างมีระบบและเหตผุล  เพ่ือให้ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาอยา่งเหมาะสม  หรือสร้างสรรค์

สิ่งใหม ่
 ประพนัธ์ศริิ   สเุสารัจ (2541: 103) ได้อธิบายวา่  การคดิแก้ปัญหา  หมายถึง การคดิพจิารณา

ไตร่ตรองอยา่งพินิจพิเคราะห์ถึงสิ่งตา่งๆ  ท่ีเป็นปมประเดน็สําคญัของเร่ืองราวหรือสิ่งตา่ งๆ ท่ีคอย

ก่อกวนสร้างความรําคาญ  ความยุง่ยากสบัสน  และความวิตกกงัวล  โดยพยายามหาหนทา งคล่ีคลาย

สิ่งเหลา่นัน้ให้ปรากฏ  และหาหนทางขจดัปัดเป่าสิ่งท่ีเป็นปัญหาท่ีก่อความรําคาญ  ความวิตกกงัวล  

ความยุง่ยากสบัสน ให้หมดไปอยา่งมีขัน้ตอน 
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 กาญจนา   ฉตัรศรีสกลุ  (2544: 57) สรุปว่ า ความสามารถในการคดิแก้ปัญหา  นกัเรียน

สามารถพฒันาได้จากหลายแนวทาง ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัวิธ ีสอน  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสง่เสริม

ให้นกัเรียนได้มีประสบการณ์ในการคดิแก้ปัญหาอยา่งมีหลกัการและให้เหตผุล  การเรียนการสอนท่ี

นกัเรียนสามารถค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง  เชน่ การทําแบบฝึกก็เป็นกิจกรรมอีกลกัษณะหนึง่ท่ีทํา

ให้นกัเรียนมีความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้ 
 อดุมลกัษณ์  นกพึง่พุม่ (2545: 62) ได้ให้ความหมายของความสามารถในการคดิแก้ปัญหา

ทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการคดิแก้ปัญหาท่ี พบ เพ่ือให้บรรลุ

จดุหมายตามท่ีต้องการ 
 อมุาวิชนีย์   อาจพรม  (2546: 43) ได้ให้ความหมายของความสามารถในการคดิแก้ปัญหา

หมายถึง เป็นกระบวนการคดิแก้ปัญหาท่ีมีแบบแผน มีจดุมุง่หมาย ซึง่อาศยัความรู้ ความเข้าใจความคดิ

และประสบการณ์เดมิมาใช้ในการแก้ปัญหาใหม ่
 สวิุทย์  มลูคํา (2547: 15) ได้ให้ความหมายของการคดิแก้ปัญหา  หมายถึง ความสามารถ

ทางสมองในการขจดัสภาวะความไมส่มดลุท่ีเกิดขึน้  โดยพยายามปรับตวัเองและสิง่แวดล้อมให้ผสม

กลมกลืนกลบัเข้าสูส่ภาวะสมดลุหรือสภาวะท่ีเราคาดหวงั 
 ชตุมิา  ทองสขุ (2547: 27) ได้สรุปความหมายคําวา่  ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาวา่

หมายถึง  ความสามารถทางสตปัิญญาท่ีต้องอาศยัการเรียนรู้จากประสบการณ์เดมิมาแก้ปัญหาท่ี

ประสบใหม่  ย่ิงปัญหาสลบัซบัซ้อนย่ิงอาศยัการคดิมาก  โดยมีการคดิแก้ปัญหาท่ีเป็นระบบหรือแบบ

แผนวิธีการท่ีจะทําให้การคดิแก้ปัญหาบรรลผุล 
 ดรุณี พรายแสงเพ็ชร (2548: 32) ได้สรุปวา่ ความสามารถในการคดิแก้ปัญหา เป็นความสามารถ

ในการใช้ความรู้ ความคดิ ของผู้ เรียนแก้ปัญหาท่ีพบ 
 กิลฟอร์ด (Guilford. 1967: 7) ให้ทศันะวา่การคดิ  เป็นการค้นหาหลกัการโดยการแยกแยะ

คณุสมบตัขิองสิ่งตา่งๆ หรือข้อความจริงท่ีได้รับแล้วทําการวิเคราะห์ เพ่ือหาข้อสรุปอนัเป็นหลกัการของ

ข้อความจริงๆ นัน้ รวมถึงการนําหลกัการไปใช้ในสถานการณ์ท่ีตา่งไปจากเดมิ 
 เพียเจต์ (Piaget. 1969: 58) ให้ทศันะเก่ียวกบัการคดิไว้วา่ การคดิ หมายถึงการกระทําสิง่ตา่ง  ๆ

ด้วยปัญญา การคดิของบคุคลเป็นกระบวนการใน  2 ลกัษณะ คือ เป็นกระบวนการปรับ เข้าโครงสร้าง  

(Assimilation) โดยการจดัสิง่เร้าหรือข้อความจริงท่ีได้รับให้เข้ากบัประสบการณ์เดมิท่ีมีอยูก่บักระบวนการ

ปรับเปล่ียนโครงสร้าง  (Accommodation) โดยการปรับประสบการณ์เดมิให้เข้ากบัความจริงท่ีได้รับรู้

ใหมบ่คุคลจะใช้การคดิทัง้สองลกัษณะนีร่้วมกนัหรือสลั บกนั เพ่ือปรับความคดิของตนให้เข้ากบัสิ่งเร้า

มากท่ีสดุ ผลของการปรับเปล่ียนการคดิดงักลา่วจะชว่ยพฒันาวิธีการคดิของบคุคลจากระดบัหนึง่ไปสู่

วิธีการคดิอีกระดบัหนึง่ท่ีสงูกวา่ 
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 กาเย่ (Gagne. 1970: 63) ได้อธิบายความหมายของการแก้ปัญหาวา่  ความสามารถในด้าน

การคดิแก้ปัญ หาเป็นรูปแบบของการเรียนรู้อยา่งหนึง่ท่ีต้องอาศยัความคดิรวบยอดเป็นพืน้ฐานการ

เรียน เป็นการกระทําท่ีมีจดุมุง่หมายเป็นการเลือกเอาวิธีการหรือกระบวนการท่ีเหมาะสมเพ่ือนําไปสู่

จดุมุง่หมายท่ีต้องการนัน้โดยอาศยัความรู้แจ้งหรือความหยัง่เหน็  (Insight) ในปัญหาอยา่งถ่องแท้

เสียก่อนจงึจะแก้ปัญหา 
 กู๊ด (Good. 1973: 518) กลา่ววา่ วิธีการทางวิทยาศาสตร์กบัการแก้ปัญหาเป็นเร่ืองเดียวกนั  

และได้อธิบายวา่ การแก้ปัญหาเป็นแบบแผนหรือวิธีดําเนินการ ซึง่อยูใ่นสภาวะท่ีมีความยุง่ยากลําบาก  

หรืออยูใ่นสภาพท่ีพยายามตรวจสอบข้อมลูท่ีหามาได้ ซึง่มีความเก่ียวข้องกบัปัญหา มีการตัง้สมมตฐิาน 

และการตรวจสอบสมมตฐิานภายใต้การควบคมุ  มีการรวบรวมเก็บข้อมลูจากการทดลอง  เพ่ือหา

ความสมัพนัธ์นัน้วา่จริงหรือไม ่

 จากความหมายข้างต้น สรุปได้วา่ การคดิเป็นพฤตกิรรมภายในท่ีเกิดจากกระบวนการทํางาน

ของสมอง  มีลกัษณะเป็นทัง้กระบวน การและผลผลิต  ซึง่มีลกัษณะท่ีตอ่เน่ืองกนั  แยกจากกนัไมไ่ด้  

กระบวนการคดิเป็นการใช้วิธีคดิและทกัษะการคดิ  สว่นผลผลิตเป็นผลท่ีเกิดจากการใช้การคดิมา

แก้ปัญหา และความสามารถในการคดิแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการนําความรู้ และวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาท่ีพบ เพ่ือให้บรรลจุดุมุง่หมายหรือวตัถปุระสงค์ตามท่ี ต้องการ 

 

4.2 ลักษณะของการคดิแก้ปัญหา 

 เฮสเตอร์(ดรุณี พรายแสงเพ็ชร . 2548: 33; อ้างอิงจาก Heater. 1994) กลา่วถึงการคดิวา่  

เป็นกระบวนการหนึง่ของการแก้ปัญหาลกัษณะของการคดิจะมี 4 กระบวน ดงัตอ่ไปนี ้คือ 
1. การรับรู้และการจําได้ รับรู้โดยผา่นทางผสัสะและในเร่ืองของการจํา จะจํารูปแบบตา่งๆ  ท่ี

มีความหมายและเข้าใจ 

2. การจดัระบบข้อมลู  ทกัษะท่ีใช้ในการจดัระบบการคดิ  คือ การจดั  จําแนกข้อมลูเป็น

หมวดหมู ่การเรียงลําดบัข้อมลูอยา่งตอ่เน่ือง และการจดัลําดบัข้อมลูจากประสบการณ์ 

3. การเก็บ การดงึออกมา และการปรับเปล่ียนข้อมลู ประสบการณ์ตา่งๆ ท่ีผา่นการรับรู้  และ

จดัระบบข้อมลูมาแล้วจะเก็บไว้ในความจําท่ีสามารถดงึกลบัมาใช้ได้อีก 

4. การใช้เหตผุล การคดิจะชว่ยให้ค้นหาวิธีตา่งๆ ท่ีมีเหตผุลและดีกวา่ในการแก้ปัญหา 

 การสอนทกัษะการคดิตามแนวคดิของเพียเจต์ แบง่ออกเป็น 3 ระดบั ดงันี ้คือ 

1. ทกัษะท่ีเอือ้ตอ่การเรียน เดก็ระดบัก่อนประถมศกึษาถึงชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  3 เดก็ระดบันี ้

ต้องการประสบการณ์จากส่ือวสัดขุองจริง ซึง่จําเป็นตอ่การคดิและตดัสินใจอยา่งมีเหตผุล  ทํานายสิ่งท่ี

จะเกิดขึน้และการคดิแก้ปัญหา 
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2. ทกัษะกระบวนการ เดก็ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4-6 ทกัษะการคดิในขัน้นีเ้ดก็จะมีกระบวนการคดิ

และสร้างความคดิรวบยอดไปพร้อมกนั  วิธีการสอนแบบสืบสวนเสาะหาความรู้จะพฒันาการคดิของ

เดก็ จากการคดิผา่นสิ่งท่ีเป็นรูปแบบไปหาการคดิอยา่งมีเหตผุลในระดบัท่ีสงูขึน้ 

3. ทกัษะการคดิอยา่งมีเหตผุล  สําหรับเดก็ชัน้มธัยมศกึษาปี ท่ี1-6 คดิแบบนามธรรมและ

อยา่งมีเหตผุล  เดก็มีทางเลือกหลากหลายในการพจิารณาตดัสนิใจ  หรือมีวิธีการแก้ปัญหาอยา่งมี

ประสิทธิภาพ การสอนทกัษะการคดิมกัสอนควบคูก่นัไปกบักระบวนการแก้ปัญหา  

 การคดิแก้ปัญหาเป็นพืน้ฐานสําคญัของการคดิแบบอ่ืนๆ  การคดิแก้ปัญหาเป็นสิ่งจําเป็น

สําหรับการดําเนินชีวิตอยูใ่นสงัคมของมนษุย์  เน่ืองจากจะต้องใช้การคดิเพ่ือแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้

ตลอดเวลา  ทกัษะการคดิแก้ปัญหาเป็นทกัษะท่ีเก่ียวข้องและมีประโยชน์ตอ่การดํารงชีวิตท่ียุง่ยาก

ซบัซ้อนได้เป็นอยา่งดี  ผู้ ท่ีมีทกัษะการคดิแก้ปัญหาจะสามารถเผชญิกบัภาวะสงัคมท่ีเคร่ง คดัได้อยา่ง

เข้มแข็ง ทกัษะการคดิแก้ปัญหาจงึไมใ่ชเ่ป็นเพียงการรู้จกัคดิและรู้จกัการใช้สมองหรือเป็นทกัษะท่ีมุง่

พฒันาสตปัิญญาแตเ่พียงอยา่งเดียว  แตย่งัเป็นทกัษะท่ีสามารถพฒันาทศันคติ  วิธีคดิ คา่นยิม ความรู้ 

ความเข้าใจในสภาพการณ์ของสงัคมได้ดีอีกด้วย  (ประพนัธ์ศริิ   สเุสารัจ . 2541: 103; อ้างอิงจาก 

Eberle; & Slanish. 1996) 
สรุปได้วา่ การคดิแก้ปัญหา มีลกัษณะเป็นกระบวนการหรือทกัษะท่ีมีความสําคญัตอ่มนษุย์ท่ี

ต้องใช้ในการแก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต และยงัเป็นพืน้ฐานของการคดิทัง้มวล  ดงันัน้การสอนการคดิ

แก้ปัญหาจงึเป็นสิ่งท่ีจําเ ป็นอยา่งย่ิงท่ีจะต้องทํา เพ่ือเตรียมเดก็และเยาวชนให้มีทกัษะการคดิท่ีจําเป็น

ในการใช้ชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

4.3 การเรียนการสอนกับความสามารถในการคดิแก้ปัญหา 

 ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาของแตล่ะบคุคลนัน้จะแตกตา่งกนั  ขึน้อยูก่บัวา่บคุคลนัน้

จะแก้ปัญหาด้ว ยวิธีใด  นอกจากจะเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาแล้วการการแก้ปัญหายงัขึน้อยูก่บัระดบั

ของสตปัิญญา  ความรู้ อารมณ์ ประสบการณ์  ตลอดจนได้รับการจงูใจดีหรือไมเ่พียงใด  ซึง่สิ่งเหลา่นี ้

เป็นปัจจยัสําคญัตอ่ความสามารถในการคดิแก้ปัญหา  วิธีการคดิแก้ปัญหานัน้ไมมี่ขัน้ตอนท่ีแนน่อน

ตายตวัเสมอไป  ดงันัน้การเรียนการสอนจงึเป็นสว่นหนึง่ท่ีจะชว่ยพฒันาปัจจยัตา่งๆ  อนัจะสง่ผลให้

ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาของนกัเรียนดีขึน้ได้สอดคล้องกบัเดรสเซล (Dressel. 1995: 418-420) 

และแครอล  (Caroll. 1964: 76) อธิบายวา่ การคดิแก้ปัญหาต้องมีการฝึกอยูเ่สมอ  มิใช่คดิแก้ปัญหา

เฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ นกัเรียนมีความสามารถในการคดิแก้ปัญหาการเรียนได้ยอ่มคดิแก้ปัญหาอ่ืนๆ  

ได้เชน่กนั ครูควรมีวิธีการชว่ยฝึกนกัเรียนให้มีความสามารถในการคดิแก้ปัญหา 
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ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นทกัษะอยา่งหนึ่ งท่ี ต้องมี การฝึ กฝนอยู่ เสมอ แม้ วา่  

ครูไมอ่าจจะฝึกฝนให้ นกัเรียนมีทกัษะในการคดิแก้ ปัญหาทางวิ ทยาศาสตร์อยา่งเดี ยวกบัท่ี  เราฝึกให้

นกัเรียนเลน่ดนตรี แตก่ารให้นกัเรียนมีโอกาสฝึกฝนอยู่ เสมอนัน้ยอ่มเป็นประโยชน์แก่ เดก็อยา่งแนน่อน 

วิธีการตา่งๆ ท่ี ครูจะชว่ยฝึกให้ นกัเรียน มีความสามารถในการคดิแก้ ปัญหาได้ นัน้ มงัก ร ทองสขุดี  

(2522: 5-10) กลา่วไว้ ดงันี ้ 
1. ฝึกให้ผู้ เรียนทํางานอยูเ่สมอ (The Persistency Process) วิธีการแบบนี เ้ป็น วิธีการท่ีใช้

กนัมานาน เป็นวิ ธีการท่ีมีประโยชน์อยูเ่สมอ การทํา งานชว่ยให้ เรามีประสบการณ์ เพิ่มขึน้ ยอ่มจะชว่ย

ให้เรามีหนทางในการคดิแก้ปัญหามากขึน้  

2. ฝึกให้ผู้ เรียนมีการทดสอบอยูเ่สมอ (The Testimonial Process) บางครัง้ครูอาจกําหนด

ปัญหาให้นกัเรียนชว่ยกนัหาคํา ตอบ โดยแนะให้ นกัเรียนกระทํา กิจกรรมบางอยา่ง หรือการ แสดงการ

สาธิตเพ่ือให้นกัเรียนหาคําตอบให้ได้ นกัเรียนท่ีมีโอกาสฝึกการคดิแก้ปัญหาอยูเ่สมอนัน้ อาจหาแนวทาง

ตา่งๆ ชว่ยได้เป็นอยา่งดี การสอนเนื อ้หาวิชา บางครั ง้ครูไมอ่าจทําการทดลองได้  เชน่ การวดัระยะทาง

จากโลกกบัดวงดาวในท้องฟ้า ให้นกัเรียนคดิแก้ปัญหาโดยการทดลองค้นคว้าจากแหลง่วิชาการตา่งๆ  

3. ฝึกให้นกัเรียนเป็นผู้ มีเหตผุลแก่ตวัเอง (the Innate Process) การฝึกแบบนี  ้เป็นการฝึก

ให้นกัเรียนมีความเช่ือมัน่ในตนเอง บางครัง้อาจเป็นการเช่ือแบบลางสงัหรณ์ ซึ่ งเป็นสญัชาตญิาณของ

ตนเอง มีผลงานของนกัวิทยาศาสตร์หลายอยา่งท่ีเกิดจากลางสงัหรณ์  เชน่ กรณีท่ี ชวาป (Schwab) ได้

ค้นพบจดุดบัในดวงอาทิตย์  

4. ให้รู้จกัการวิจารณ์ (Critical Thinking) จอห์น ดวิอี  ้นกัการศกึษาผู้ มีช่ือเสียง ได้กําหนด

วิธีการคดิแก้ปัญหาโดยการวิเคราะห์ปัญหาออกเป็นขัน้ๆ ดงันี ้ 

4.1 การกําหนดปัญหา  

4.2 รวบรวมข้อเท็จจริง  

4.3 ตัง้สมมตฐิาน  

4.4 ประเมินผล  

วิธีการคดิแก้ปัญหาโดยวิ ธีนี ้ครูควรฝึกให้ นกัเรียนใช้อยูเ่สมอ เพราะสามารถนําไปใช้  ใน

อนาคตได้อีกด้วย นอกจากนัน้ครูควรแนะหาทางชว่ยให้นกัเรียนรู้จกัคดิหรือทําในเร่ืองเหลา่นีโ้ดย  

1. ฝึกให้รู้จกัวิเคราะห์-สงัเคราะห์ (AnalysisiSynthesis)  

2. ฝึกให้รู้จกัออกความเห็น (Suggestion)  

การฝึกหรือกระตุ้นให้ นกัเรียนรู้จกัแสดงความคดิเหน็อยูเ่สมอนั ้ น เป็นการชว่ยให้  นกัเรียน

ได้ฝึกการใช้ความคดิของตนเอง เพราะการคดิชว่ยให้การเรียนของนกัเรียนดีขึน้ ดีกวา่การฝึก ให้นกัเรียน

ใช้แตค่วามจําเพียงอยา่งเดียว ครูต้องคอยชว่ยเหลือนกัเรียนอยูเ่สมอ เพราะนกัเรียนอาจแสดงออกทาง

ความคดิเห็นในสิ่งท่ีไมถ่กูต้องก็ได้ 
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สายหยดุ  สมประสงค์  (2523: 67-90) กลา่วถึงการจดัสภาพการณ์ภายนอกตา่งๆ  เพ่ือยัว่ยุ

ให้นกัเรียนเกิดความสามารถในการคดิแก้ปัญหา ดงันี ้
1. จดัสถานการณ์ท่ีเป็นสถานการณ์ใหม่ๆ  และวิธีการแก้ปัญหาหลายๆ  วิธีให้นกัเรียนได้

ฝึกฝน 

2. ปัญหาท่ีผู้สอนหยิบยกมานัน้ควรเป็นปัญหาใหมท่ี่ นกัเรียนยงัไมเ่คยประสบมาก่อน

แล้วก็ควรเป็นปัญหาท่ีไมพ้่นวิสยัของนกัเรียน 

3. การฝึกแก้ปัญหา  ผู้สอนควรแนะนําให้ นกัเรียนได้ตีปัญหาให้แตกก่อน  วา่เป็นปัญหา

เก่ียวกบัอะไร 

4. จดับรรยากาศการเรียนการสอน  ซึง่สภาพภายนอกของ นกัเรียนให้เป็นไปในลกัษณะ

เปล่ียนแปลงได้ไมต่ายตวั และสร้างความเป็นกนัเองกบันกัเรียน 

5. ให้โอกาสผู้ เรียนได้คดิเสมอ 

6. การฝึกฝนการแก้ปัญหา ผู้สอนไมค่วรบอกวิธีการแก้ปัญหาตา่งๆ เพราะถ้าบอกให้แล้ว

จะไมไ่ด้ใช้กลยทุธ์การคดิแก้ปัญหา 

สมจิต  สวธนไพบลูย์ (2541: 91-92) กลา่ววา่ การท่ีจะแก้ปัญหาตา่งๆ  ได้ ผู้สอนจะต้องจดั

สภาพการณ์ตา่งๆ เพ่ือยัว่ยใุห้นกัเรียนได้ใช้กระบวนการในการแก้ปัญหา เชน่ 

1. จดัสถานการณ์ท่ีเป็นสถานการณ์ใหม่ๆ  และมีวิธีการแก้ปัญหาได้หลายๆ  วิธีมาให้

ผู้ เรียนฝึกฝนในการแก้ปัญหาให้มากๆ 

2. ปัญหาท่ีได้หยิบยกมาให้ นกัเรียนได้ฝึกฝนนัน้  ควรเป็นปัญหาใหมท่ี่ นกัเรียนยงัไมเ่คย

ประสบมาก่อน ควรเป็นปัญหาท่ีไมเ่กินความส ามารถของนกัเรียน หรือกลา่วอีกนยัหนึง่ปัญหานัน้ต้อง

อยูใ่นกรอบของทกัษะกระบวนการทางเชาว์ปัญญาของนกัเรียน 

3. การฝึกแก้ปัญหานัน้ผู้สอนควรจะได้แนะให้ นกัเรียนได้วิเคราะห์ปัญหาวา่เป็นปัญหา

เก่ียวกบัอะไรและถ้าเป็นปัญหาใหญ่ก็แตกออกไปเป็นปัญหายอ่ยๆ  แล้วคดิปัญหายอ่ยแตล่ะปั ญหา

และเม่ือแก้ปัญหายอ่ยได้หมดทกุข้อก็เทา่กบัแก้ปัญหานัน้ได้เอง 

4. จดับรรยากาศของการเรียนการสอนหรือจดัสิ่งแวดล้อมทางการเรียนให้เปล่ียนแปลง

ได้ไมต่ายตวั นกัเรียนก็จะเกิดความรู้สกึวา่ เขาสามารถคดิค้นเปล่ียนแปลงอะไรได้บ้างในบทบาทตา่งๆ

ให้โอกาสนกัเรียนได้คดิอยูเ่สมอ 

5. ฝึกฝนแก้ปัญหาหรือการแก้ปัญหาปัญหาใด  ๆก็ตาม ผู้สอนไมค่วรบอกวิธีการแก้ปัญหา

ให้ตรงๆ เพราะถ้าบอกให้แล้วนกัเรียนจะไมไ่ด้ใช้ยทุธศาสตร์การคดิของตนเอง 

สําราญ  วงันรุาช (2542: 41) ได้สรุปแนวทางในการจดัการเรียนการสอนในกระบวนการ

การแก้ปัญหา ดงันี ้
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1. สอนให้นกัเรียนเข้าใจในความหมาย และประเภทของการแก้ปัญหา 

2. สอนให้นกัเรียนเข้าใจในเทคนิคการแก้ปัญหาแบบขัน้ตอนเดียว  และฝึกให้นกัเรียนใช้

เทคนิคดงักลา่วซึง่ได้แก่  การคดิถอยหลงั  การทําปัญหาให้งา่ยลง  การพจิารณาปัญหาโดยรวมและ

เฉพาะการสุม่และลองผิดลองถกู  การใช้กฎ  การใช้คําใบ้  การใช้วิธีผา่คร่ึง การสร้างตาราง  หรือกราฟ 

การสร้างแบบจําลอง และการแสดงทา่ทางประกอบ 

3. สอนให้นกัเรียนเข้าในขัน้ตอนในการแก้ปัญหาแบบหลายขัน้  และฝึกให้ใช้ขัน้ตอน

ดงักลา่วแก้ปัญหาซึง่ได้แก่  สํารวจปัญหา  ระบปัุญหา หาทางแก้ไขท่ีหลากหลาย  เลือกทางท่ีคดิวา่ดี

ท่ีสดุ ออกแบบวิธีการและขัน้ ตอนในการแก้ปัญหา  เลือกการออกแบบท่ีดีท่ีสดุมาใช้รวบรวมผล  และ

ตีความการแก้ปัญหา และประเมินผลการแก้ปัญหา 

กรมวิชาการ  (2546: 221) กลา่ววา่ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มีจดุ มุง่หมายประการ

หนึง่คือเน้นให้ นกัเรียนได้ฝึกแก้ปัญหาตา่งๆ  โดยผา่นกระบวนการคดิและปฏิบตัอิยา่งมี ระบบผลท่ีได้

จากการฝึกจะชว่ยให้ นกัเรียนสามารถตดัสินใจแก้ปัญหาตา่งๆ  ด้วยวิธีการคดิอยา่งสมเหตสุมผล  โดย

ใช้กระบวนการหรือวิธีการ  ความรู้ ทกัษะตา่งๆ  และความเข้าใจในปัญหานัน้มาประกอบกนัเพ่ือเป็น

ข้อมลูในการแก้ปัญหา 
สวิุทย์  มลูคํา (2547: 20) กลา่ววา่ ความสามารถในการ คดิเเก้ปัญหาของ นกัเรียนนัน้จะ

แตกตา่งกนั นกัเรียนแตล่ะคนจะมีความสามารถในการคดิแก้ปัญหาได้ดีหรือไมข่ึน้อยูก่บัความรู้

ประสบการณ์  สตปัิญญา ตลอดจนการได้รับการจงูใจดีหรือไมเ่พียงใด  ซึง่ปัญหาดงักลา่วจะสง่ผลตอ่

ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทัง้สิน้  สําหรับวิธีการแก้ปัญห านัน้อาจจะไมมี่ขัน้ตอนท่ีแนน่อน

ตายตวัเสมอดงันัน้  ในการจดัการเรียนรู้จงึเป็นสว่นหนึง่ท่ีจะชว่ยพฒันาปัจจยัตา่งๆ  อนัจะสง่ผลให้  

ความสามารถในการแก้ปัญหาของนกัเรียนดีขึน้  
ทิศนา  แขมมณี (2548: 9-14) ได้กลา่วถึงกระบวนการสําคญัของครูท่ี จะชว่ยสง่เสริ ม ให้

นกัเรียนเกิดความคดิมี ดงันี ้ 
1. การสงัเกต/การสงสยั  

2. การอยากรู้คําตอบในสิ่งท่ีสงสยั  

3. การแสวงหาคําตอบในเร่ืองท่ีสงสยั  

4. การคาดคะเนคํา ตอบในเร่ืองท่ีสงสยั โดยเช่ือ มโยงความรู้และประสบการณ์ เดมิ การ

ใช้เหตผุล การคดิริเร่ิม การใช้จินตนาการ  

5. การรวบรวมข้อมลูในเร่ื องท่ีสงสยั โดยวางแผ นเก็บรวบรวมข้อมลู การแจกแจง ข้อมลู 

การกําหนดแหลง่ข้อมลู การลงมือเก็บข้อมลู  
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6. การพิจารณาข้อมลูและสรุปข้อมลูในเร่ืองท่ีสงสยั โดยการวิเคราะห์ข้อมลู เปรียบเทียบ 

การแยกแยะข้อมลู การหาความสมัพนัธ์ของข้ อมลู การเช่ื อมโยงข้ อมลู การใช้ เหตผุล การประเมิน

ข้อมลู และการลงสรุปข้อมลู  

7. การทดสอบคําตอบในเร่ืองท่ีสงสยั และสรุปผลการทดลอง  

8. การสรุปคําตอบในเร่ืองท่ีสงสยั  

จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่ แนวการจดักิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องเน้นให้ นกัเรียนเกิด

ทกัษะกระบวนการคดิแก้ปัญหาอยูเ่สมอ  ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  การฝึกการคดิแก้ปัญหาของ

นกัเรียนนัน้จะดีหรือไมดี่ ได้ผลหรือไมไ่ด้ผลนัน้ครูผู้สอนมีสว่นสําคญัมากในการจดับรรยากาศการเรียน

การสอนท่ี เป็นการกระตุ้นยั่ วยใุห้ผู้ เรียนฝึกคดิ การให้คํา ปรึกษาแนะนําตลอดจนการสง่เสริมการคดิ

แก้ปัญหาของนกัเรียน เพราะหากครูจดับรรยากาศการเรียนการสอน เสนอปัญหาท่ี นกัเรียนไมส่นใจก็

มกัสง่ผลให้นกัเรียนเกิดความเ บ่ือหนา่ยในการเรียน ไมอ่ยากหาคํา ตอบหรือปัญหาท่ีครู ให้นัน้มีความ

ยากจนเกินไปไมเ่หมาะ กบัระดบัสตปัิญญาของ นกัเรียนจะทํา ให้นกัเรียนเกิดความท้อแท้ไมอ่ยาก

แก้ปัญหานัน้อีกซึง่ทําให้การฝึกการแก้ปัญหาของนกัเรียนนัน้ล้มเหลว ครูควรแนะนําหรือชว่ยเสนอแนะ

เก่ียวกบัการแก้ปัญหาให้กบันกัเรียน หรือให้กําลงัใจกบันกัเรียน เพ่ือให้นกัเรียนพยายามหาแนวทางใน

การแก้ปัญหาให้ลลุว่งไปได้ และเกิดทกัษะสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวนั 

 

4.4 กระบวนการแก้ปัญหาทางวทิยาศาสตร์ 

 การแก้ปัญหาเป็นกระบวนการท่ีมีหลกัการและขัน้ตอนอยา่งมีระบบระเบียบ  ต้องใช้ความคดิ

อยา่งซบัซ้อน เพ่ือมองปัญหาได้หลายแงห่ลายมมุหลายวิธีการ แล้วเลือกวิธีการท่ีดีท่ีสดุท่ีทกุคนยอมรับ

ไปใช้ในการแก้ปัญหา  ทําให้ผลท่ีเกิดขึน้มีประสิทธิภาพอยา่งแท้จริง  ซึง่หลกัการและขัน้ตอนในการ

แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์นัน้ ได้มีนกัการศึ กษาและนกัจติวิทยาหลายทา่นได้เสนอแนวคดิเก่ียวกบั

วิธีการ และขัน้ตอน ในการแก้ปัญหาไว้หลายแนวคดิ ดงันี ้
 ดวิอี ้(ก่ิงฟ้า สินธุวงษ์; และคณะ. 2529: 5-6; อ้างอิงจาก Dewey. 1971: 139) ได้เสนอวิธีการ

แก้ปัญหาท่ีเรียกวา่ Dewey ’s Problem Solution มีขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

1. การรับรู้และเข้าใจปัญหา  เมือ่มีปัญหาเกิดขึน้  คนสว่นใหญ่จะต้องพบกบัความตรึง

เครียด ความสงสยั  และความยากลําบากท่ีจะต้องพยายามแก้ไขปัญหานัน้ให้หมดไปในขัน้ต้นผู้พบ

ปัญหาจะต้องรับรู้และเข้าใจในตวัปัญหานัน้ก่อน 

2. การระบปัุญหาและแจกแจงลกัษณะของปัญหา  ปัญหาท่ีเกิดขึน้จะมี ลกัษณะ

แตกตา่งกนัมีระดบัความยากงา่ยท่ีจะแก้ไขได้ตา่งกนั จงึต้องพิจารณาสิ่งตอ่ไปนี ้

2.1 มีตวัแปรหรือต้นเหตหุรือองค์ประกอบอะไรบ้าง  
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2.2 มีอะไรบ้างท่ีจะต้องทําการแก้ไขปัญหา 

2.3 ต้องขจดัการมองปัญหาในวงกว้างออกไป โดยให้มองเฉพาะสิ่งท่ีเกิดขึน้เพ่ือท่ีจะ

แก้ปัญหาไปทีละตอน 

2.4 ต้องรู้จกัถามคําถามท่ีจะเป็นกญุแจนําไปสูก่ารแก้ปัญหา 

2.5 พยายามดเูฉพาะสิง่ท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาจริงๆ  บางครัง้อาจมีสิ่งท่ีเรามองไม่

เห็นชดัท่ีเป็นตวัก่อปัญหา ถ้าขจดัสิ่งนัน้ได้ก็จะแก้ปัญหาได้ 

3. การรวบรวมข้อเท็จจริงเก่ียวกบัปัญหาเพ่ือการตัง้สมมตฐิาน 

3.1 จะมีวิธีการหาข้อเท็จจริ งเก่ียวกบัปัญหานัน้ได้อยา่งไร  ใครจะเป็นผู้ให้ข้อมลู

เหลา่นัน้ 

3.2 สร้างสมมตฐิานหรือคําถามท่ีอาจเป็นไปได้เพ่ือชว่ยแก้ปัญหา  

4. การเลือกวิธีแก้ปัญหา  หลงัจากท่ีได้นําความคดิวา่จะแก้ปัญหาได้อยา่งไรแล้วก็ลอง

พจิารณาดวูา่จะใช้วิธีใดบ้าง  

5. การทดลองนําเอาวิธีการแก้ปัญหามาใช้  

กิลฟอร์ด (Guilford. 1971) ได้กําหนดลําดบัขัน้ตอนการแก้ปัญหาไว้ 5 ขัน้ คือ 

1. ขัน้การเตรียมการ หมายถึง การตัง้ปัญหาหรือค้นพบวา่ปัญหาท่ีแท้จริงของเหตกุารณ์

คืออะไร 

2. ขัน้การวิเคราะห์ปัญหา  หมายถึง  การพิจารณาดวูา่มีสิ่งใดบ้างท่ีเป็นสาเหตสํุาคญั

ของปัญหา 

3. ขัน้เสนอแนวทางในการแก้ปัญหา หมายถึง การหาวิธีการแก้ปัญหาซึง่ตรงกบัสาเหตุ

ของปัญหาแล้วแสดงออกมาในรูปของวิธีการแก้ปัญหา 

4. ขัน้ตรวจสอบผล  หมายถึง การเสนอเกณฑ์เพ่ือตรวจสอบผลลพัธ์ท่ีได้จากการเสนอ

วิธีการแก้ปัญหา ถ้าพบวา่ผลลพัธ์ท่ีได้ยงัไมใ่ชผ่ลท่ีถกูต้อง  ก็ต้องมีวิธีการเสนอปัญหาใหม่ จนกวา่จะได้

ผลลพัธ์ท่ีถกูต้อง 

5. ขัน้การนําไปประยกุต์ใหม่  หมายถึง การนําวิธีการแก้ปัญหาท่ีถกูต้องไปใช้ในโอกาส

ข้างหน้า เม่ือพบกบัเหตกุารณ์ท่ีเป็นปัญหาคล้ายคลงึกบัปัญหาท่ีผา่นมาแล้ว 

  บลมู (บญุนํา  อินทนนท์ . 2551: 70; อ้างอิงจาก Bloom. 1956: 62) ได้เสนอขัน้ตอนการ

คดิแก้ปัญหาไว้ 6 ขัน้ตอน ดงันี ้
1. เม่ือนกัเรียนพบปัญหา นกัเรียนจะคดิค้นหาสิ่งท่ีเคยพบเห็นและเก่ียวข้องกบัปัญหา  

2. นกัเรียนจะใช้ผลจากขัน้ท่ีหนึง่มาสร้างรูปแบบของปัญหาขึน้มาใหม่ 

3. จําแนกแยกแยะปัญหา 
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4. การเลือกใช้ทฤษฎี หลกัการ ความคดิ และวิธีการท่ีเหมาะสมกบัปัญหา 

5. การใช้ข้อสรุปของวิธีการแก้ปัญหา 

6. ผลท่ีได้จากการแก้ปัญหา  

เวียร์ (Weir. 1974: 18) ได้เสนอขัน้ตอนในการแก้ปัญหา 4 ขัน้ตอน คือ  

1. ขัน้ระบปัุญหา  

2. ขนัวิเคราะห์ปัญหา  

3. ขัน้เสนอวิธีการแก้ปัญหา  

4. ขัน้ตรวจสอบผลลพัธ์  

เวียร์ (Weir. 1974: 17) ได้สรุปขัน้ตอนในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการ ทางวิทยาศาสตร์ มีอยู ่

4 ขัน้ตอน คือ  
1. ขัน้ระบปัุญหา (Statement of the Problem)  

2. ขัน้วิเคราะห์ปัญหา (Defining the Problem or Distinguishing Essential 

Features)  

3. ขัน้เสนอวิธีการแก้ปัญหา (Searching for and Formulating a Hypothesis)  

4. ขัน้ตรวจสอบวิธีการ (Verifying the Solution)  
ทบวงมหาวิทยาลยั  (2525: 232-234) กลา่วไว้วา่ขัน้ตอนในการคดิแก้ปัญหานัน้อาจแจก

แจงได้มากกวา่ได้มากหรือน้อยกวา่ 4 ขัน้ตอน คือ 
1. การระบปัุญหา สิ่งท่ีสําคญัในขัน้นีก็้คือ ความสนใจท่ีมีตอ่สิ่งท่ีพบเห็นซึง่เกิดเน่ืองจาก

ความอยากรู้อยากเหน็ และทกัษะในการสงัเกต 

2. การตัง้สมมตฐิาน  เป็นการคาดคะเนคําตอบท่ีอาจเป็นไปได้  ซึง่ในทางวิทยาศาสตร์ 

เรียกวา่ สมมตฐิาน 

3. การทดลอง  เป็นการกําหนดวิธีการคดิแก้ปัญหา  โดยอาศยัทกัษะในการควบคมุตวั

แปร การสงัเกต และเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ 

4. การสรุปผลการทดลอง  เป็นการแปลความอธิบายความหมายของข้ อมลูเพ่ือหา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อมลูท่ีได้กบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมจิต  สวธนไพบลูย์  (2527: 8) ได้กลา่ววา่  การแก้ปัญหามีวิธีการท่ีใช้ในการค้นคว้าหา

คําตอบจะมีมากมายหลายวิธี  เชน่ วิธีลองผิด – ลองถกู วิธีคดิกลบัไปกลบัมา  แตท่ี่นิยมนํามาใช้ฝึกฝน

นกัเรียนให้เป็นคนชา่งเสาะแสวงหาความรู้เย่ียงนกัวิทยาศาสตร์  ได้แก่วธีิการทางวิทยาศาสตร์มีลําดบั

ขัน้ตอนใหญ่ๆ คือ 
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1. ขัน้ระบปัุญหา 

2. ขัน้ตัง้สมมตฐิาน 

3. ขัน้พิสจูน์หรือทดลอง 

4. ขัน้สรุปผลและนําไปใช้ 

กรมวิชาการ (2546: 221-223) ได้เสนอกระบวนการแก้ปัญหาไว้ 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ทําความเข้าใจปัญหา 

2. วางแผนแก้ปัญหา 

3. ดําเนินการแก้ปัญหาและประเมินผล 

4. ตรวจสอบการแก้ปัญหา    

จากวิธีการแก้ปัญหาท่ีนกัการศกึษาได้กลา่วมาแล้วข้างต้น สรุปได้วา่ วิธีการและขัน้ตอน

การแก้ปัญหาท่ีจะก่อให้เกิดผลสําเร็จในการแก้ปัญหานัน้ ผู้แก้ปัญหาต้องเข้าใจปัญหาท่ีเผชิญอยูอ่ยา่ง

ถ่องแท้ และใช้ความคดิพจิารณาหาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาอยา่งรอบคอบ  และต้องอาศยัความรู้ 

ประสบการณ์เข้ามาใช้ในการแก้ปัญหา เพ่ือให้มีแนวทางในการหาวิธีแก้ปัญหาได้อยา่งถกูต้องสอดคล้อง

กบัจดุประสงค์ท่ีกําหนดไว้  สอดคล้องกบัแนวคดิของเวียร์  ผู้ วิจยัจงึสนใจนําขัน้ตอนการแก้ปัญหาของ

เวียร์ มาศกึษาความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน 

 

4.5  งานวจัิยท่ีเก่ียวข้องกับความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวทิยาศาสตร์ 

 งานวจัิยในประเทศ  

 หนึง่นชุ  กาฬภกัดี (2543: บทคดัย่อ) ได้ทําการศกึษาการเปรียบเทียบ ความสามารถในการ

คดิระดบัสงูและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการ

สอนโดยใช้ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบปฏิบตักิาร ตามแนวคดิ คอนสตรัคตวิิซมึกบัก ารสอนตามคู่ มือ

ครู ผลการศกึษาพบว่ า ความสามารถในการคดิระดั บสงู ด้านการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ ของผู้ เรียนท่ี

ได้รับการสอน โดยใช้ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ แบบปฏิบตักิารตามแนวคดิคอนสตรั คตวิิซมึกบัการสอน

ตามคู่มือครู แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และความสามารถ ในการคดิรับสงูด้าน

การคดิอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ แบบปฏิบตักิาร

ตามแนวคดิคอนสตรัคตวิิซมึกบัการสอนตามคูมื่อครูแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

 อดุมลกัษณ์  นกพึง่พม่ (2545: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถ

ในการคดิแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปี ท่ี 3 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้ ชดุฝึก

กระบวนการคดิกบัการสอนโดยใช้ ผงัมโนมต ิพบว่ านกัเรียนท่ีได้ รับการสอนโดยใช้ ชดุฝึกกระบวนการ

คดิกบัการสอน โดยใช้ผงัมโนมต ิมีความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์แตกตา่งกนั 
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 พงษ์ศกัดิ ์ แป้นแก้ว (2545: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาแบบจําลองการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ในการ

แก้ปัญหาของ นกัเรียนมั ธยมศกึษาปี ท่ี 1 ท่ีมีแบบการ เรียนและความถนดัทางการเรียนแตกต่ างกนั 

พบว่านกัเรียนแต่ละกลุ่มมีความสามารถในการใช้ ความรู้วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาแต่ละกิจกรรม

ในระดบัตา่งกนั สําหรับคา่เฉล่ียของระดบัความสามารถในการใช้ ความรู้วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา 

พบว่ า กลุ่ มนกั เรียนท่ีมี แบบการเรียนและความถนดัทางการเรียนแตกต่ างกนั ส่ วนใหญ่ มี

ความสามารถในการใช้ ความรู้ วิทยาศาสตร์ ในการแก้ ปัญหาในระดบัพ อใช้  ส่วนพฤตกิรรมการ

แก้ปัญหาพบว่ าส่วนใหญ่ มีพฤตกิรรมคล้ ายคลงึกนั และใช้ วิธีการแก้ ปัญหาแบบลองผิดลองถกู

มากกวา่แบบอ่ืน 

 ชตุมิา  ทองสขุ (2547: บทคดัย่อ) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการ

คดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา ปีท่ี 1 ท่ีใช้แบบฝึกทกัษะการทดลอง กลุ่ ม

ตวัอย่างจํานวน 30 คน ใช้แบบแผนการวิจยัแบบ One Group Pretest - Posttest Design พบวา่

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคดิแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนหลงัเรียน

สงูขึน้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  

 บญุชว่ย  กลิ่นสละ (2447: บทคดัยอ่) ท่ีได้พฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาของนกัศกึษา

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพรชบรีุ โดยการเรียนแบบซปิปา โมเดล พบวา่ความสามารถในการแก้�ปัญหาของ

นกัศกึษาก่อนการทดลองกบัหลงัการทดลองปรากฏ ว่�านกัศกึษามีความสามารถในการแก้ �ปั�ญหาหลงั

การทดลองสงูกวา่การทดลองอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 ดรุณี พรายแสงเพ็ชร (2548: บทคดัย่อ) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ ความสามารถ  

ในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการสอนแบบการแก้ปัญหา

โดยใช้สารสนเทศ กลุม่ตวัอยา่งจํานวน 40 คน ใช้แบบแผนการวิจยัแบบ One Group Pretest - Posttest 

Design พบว่าผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียนและความสามารถในการ คดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของ

นกัเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  

 มนสันนัท์ สระทองเทียน (2548: บทคดัย่อ) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ ความสามารถ

ในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนแบบคอมพวิเตอร์

ช่วยสอน กลุม่ตวัอยา่งจํานวน 35 คน ใช้แบบแผนการวิจยัแบบ One Group Pretest - Posttest Design 

พบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนหลงั

เรียนสงูขึน้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  
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 วนิตตา  สีทองคํา  (2549: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาความคดิสร้ างสรรค์ และความสามารถในการ

คดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้มั ธยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้ ชดุการเรียนรู้  

กลุม่ตวัอยา่ง นกัเรียนโรงเรียนสาธิตแ ห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  จงัหวดัชลบรีุ ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศกึษา 2548 จํานวน 35 คนพบว่า ความคดิสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการ

คดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนหลังการเรียนโดยใช้ ชดุการเรียนรู้ สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  

 ศริิเพญ็  ยงัขาว (2549: บทคดัย่อ) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถใน

การคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้กระบวนการ

แก้ปัญหาอนาคต กลุม่ตวัอย่ างนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิ ทยาลยัรามคํา แหง เขตบางกะปิ  จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2549 จํานวน 40 คน พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

วิทยาศาสตร์และความสามารถในการคดิแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของ นกัเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อน

เรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 นภาพร  วงค์เจริญ (2550: บทคดัย่อ) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถใน

การคดิแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้มั ธยมศกึษา ปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดย ใช้ชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบพหปัุญญา กลุม่ตวัอยา่งนกัเรียนโรงเรียนอสัสมัชญั เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ภาคเรียน

ท่ี 2 ปีการศกึษา 2549 จํานวน 40 คน พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคดิ

แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 จิรภทัร  กีรตดํิาเกิงสกลุ (2552: บทคดัยอ่ ) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

และความสามารถในกา รคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการ

จดัการเรียนรู้โดยชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีสง่เสริมความสามารถในการคดิแก้ปัญหาตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคดิแก้ปัญหา

ทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 วินรัุกษ์  สขุสําราญ (2553: บทคดัยอ่ ) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และ

ความสามารถในกา รคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการ

จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และ

ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของ นกัเรียน  หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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 จากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้ อง แสดงให้ เห็นว่า การพฒันาความสามารถในการคดิแก้ ปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ ขึน้อยู่ กบัวิธีการจดั กิจกรรม การเรียนรู้  รูปแบบการจั ดกิจกรรม ท่ีหลากหลายท่ี มุ่งให้

นกัเรียนได้ รับประสบการณ์ ในการคดิแก้ ปัญหาอย่างมีหลกัการ ใช้ เหตผุล และเป็ นระบบ ซึง่การสอน

โดยใช้รูปแบบการจดั กิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลบั และการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบซปิปา เป็น

อีกวิธีหนึง่ท่ีจะทํา ให้นกัเรียนได้ฝึกคดิแก้ปัญหาตามสถานการณ์ท่ี กํา หนดให้อย่างมีขัน้ตอน นกัเรียน

ได้คดิและปฏิบตัด้ิวยตนเองมากท่ีสดุ ด้ วยเหตผุลดังกล่าวผู้ วิจัย จงึสนใจท่ีจะศกึษาความสามารถใน

การคดิแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสต ร์ของนกัเรียนเม่ื อได้รับการสอน โดยใช้ รูปแบบการจดั กิจกรรม การ

เรียนรู้แบบย้อนกลบั และการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา 

 งานวจัิยต่างประเทศ 

 ชอว์ (Shaw. 1977: 5337-A) ได้ศกึษาถึงวิธีการฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ

แก้ปัญหาท่ีสามารถสง่ผลถึงทกัษะการแก้ปัญหาในวิชาวิทยาศาสตร์และสงัคมศกึษา  โดยฝึก

กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  ให้กลุม่ทดลอง  กลุม่ควบคมุไมไ่ด้ฝึกเป็นเวลา  24 สปัดาห์แล้ว

นําเคร่ืองมือด้านวิทยาศาสตร์และสงัคมศกึษาใช้ทดสอบพบวา่ กลุม่ทดลองมีคะแนนสงูด้านทกัษะการ

แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และสงัคมศกึษาอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ  ซึง่แสดงวา่  ทกัษะการแก้ปัญหา

สามารถสอนโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และกระบวนการนัน้สามารถถ่ายทอดไปยงั

เนือ้หาวิชาสงัคมศกึษาได้  

 ฮอลโลเวล (Hoolowell. 1977: 57) ได้ทําการศกึษากระบวนการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 7 

ขัน้ตอน คือ ความเข้าใจในปัญหา การระลกึถึงข้อเท็จจริง การรวบรวมข้อเท็จจริงการตรวจสอบผล  การ

ตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหา  การคดัค้านหรือการยอมรับวิธีการคดิแก้ปัญหาพบวา่  นกัเรียนท่ีแก้ปัญหา

ได้สําเร็จมีคะแนนเฉล่ียสงูกวา่ นกัเรียนท่ีแก้ปัญหาไมสํ่าเร็จ  และกระบวนการคดิแก้ปัญหาสอดคล้อง

กบัขัน้ตอนการคดิขัน้ท่ีหนึง่ถึงร้อยละ 85 

 ฮอบคนิส์  (Hopkins. 1985: 2790) ได้ศกึษารูปแบบของห้องเรียนท่ี สง่ผลตอ่ทกัษะการ

แก้ปัญหาของผู้ เรียน พบวา่ จะต้องเป็นห้องเรียนท่ีมีขา่วสารนา่สนใจได้อา่น  ได้ทดลองวิเคราะห์ขา่วอยู่

เสมอ มีภาพอปุกรณ์หรือสญัลกัษณ์ท่ีเคยกลา่วจากขา่วสาร และนกัเรียนมีโอกาสถกเถียงตามความคดิ

ของตนเองอยา่งมีอิสระเม่ือได้พบเห็นสิ่งเหลา่นัน้ จงึจะสง่ผลตอ่ทกัษะการแก้ปัญหาของผู้ เรียน 

 เชนซ์  (Chang. 1996) ได้ศกึษาผลของวิธีสอ นแบบการแก้ปั ญหาท่ีมีตอ่ผลสมัฤทธ์ิในวิชา

ปฐพีวิทย าของ ผู้ เรียนเกรด 9 ในไต้ หวนั กลุ่ มตวัอย่ างเป็ นผู้ เรียน  172 คน ท่ีเรียนวิชาปฐพีวิทยา 

แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ มควบคมุ กลุ่ มละเทา่ๆ กนั โดยกลุ่ มทดลองได้รับการสอนแบบแก้ ปัญหา 

สว่นกลุม่ควบคมุได้รับการสอนแบบบรรยาย ซึง่ทัง้สองกลุ่มมีครูผู้ สอนคนเดียวกนั เคร่ืองมือท่ีใช้ ในการ

วิจยัได้แก่ แบบวดัผลสมัฤทธ์ิในวิชาปฐพีวิทยาท่ีผู้ วิจยั สร้างขึน้ และแบบสํารวจความคดิเห็นท่ีมีต่อการ

สอนด้านการแก้ปัญหา ผลการวิจยัพบว่ า รูปแบบการสอนช่ วยให้สามารถพฒันาทกัษะการแก้ ปัญหา 

ตลอดจนชว่ยปรับปรุงทกัษะการคดิตา่งๆ ได้ตรงตามวตัถปุระสงค์ของการสอนท่ีวางไว้ 
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 กิลลิโน (Giuliano. 1998 ) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ ระหวา่งตวัแปรทางความคดิและวิธีการ

แก้ปัญหาของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาในวิชาเคมี กลุ่ มตวัอย่างเป็นผู้ เรียน 12 คน ท่ีถกูคดัเลือกจาก

โรงเรียนระดบัมธัยมศกึษา 3 แหง่ในนิวยอร์ค เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ แบบวดัความสามารถท างการคดิ และ

เคร่ืองมือวดัวิธีแก้ปัญหา  4 ลกัษณะ คือ  1) การใช้เหตผุลโดยการนิรนยัและ การปฏิบตัติามขัน้ตอนท่ีมี

ความแมน่ยํา 2) การทดลองและหาข้ อผดิพลาดด้วยกระบวนการหลากหลาย และการหาเหตผุลโดย

วิธีการอปุนยั 3) การแก้สมการอลักอ ลทิมึ 4) การเปรียบเทียบและการใช้รูปแบบการจํา  ผลการวิจยั

สรุปวา่ นกัเรียนมีรูปแบบทางความคดิท่ีเหมือนกนัจะใช้ วิธีการแก้ปัญหาท่ีคล้ายกนั และการแก้ ปัญหา

แบบเป็นกลุม่จะชว่ยให้นกัเรียนได้ตรวจสอบการคดิของตนเอง  

 ฮเูวอร์ (Hoover. 1999: CD-ROM) ได้ศกึษาผลของรูปแบบการเรียน 3 แบบ ท่ีมีตอ่ความสามารถ

ในการแก้ปัญหาและความสามารถในการระลกึได้ โดยทําการทดลองกบันกัเรียน 3 กลุม่ กลุม่แรกเรียน

ด้วยการอธิบายท่ีใช้ตวัอกัษรอยา่งเดียว  กลุม่ท่ีสองเรียนด้วยการอธิบายท่ีใช้ตวัอกัษรและตารางกลุม่ท่ี

สามเรียนด้วยการอธิบายท่ีใช้ตวัอกัษรและแผนผงัท่ีเป็นระบบ ใช้เนือ้หาเร่ืองกลโูคส พบวา่ความสามารถ

ในการแก้ปัญหาไมแ่ตกตา่งกนั 

 จอยล่ี (Jolly. 1999: CD-ROM) ทําการศกึษาผลของการใช้แผนผงัมโนมตท่ีิมีตอ่ความสามารถใน

การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  กลุม่ตวัอยา่งเป็นผู้ เรียนเกรด  6 แบง่เป็นกลุม่ทดลองและกลุ่ มควบคมุ 

กลุม่ทดลองได้ใช้วิธีสอนโดยใช้แผนผงัมโนมต ิกลุม่ควบคมุได้รับการสอนตามปกติ  ทําการทดสอบก่อน

การเรียนและใช้เวลาทดลอง  4 สปัดาห์  จากนัน้ทดสอบหลงัการเรียนพบ วา่ความสามารถในการ

แก้ปัญหาของนกัเรียนกลุม่ทดลองสงูกวา่กลุม่ควบคมุ  และไมพ่บความแตกตา่งระหวา่งเพศหญิงแล ะ

เพศชายในเร่ืองความสามารถในการแก้ปัญหา 

 จากผลการวิจยัท่ีเก่ียวข้ องกบัการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ทัง้ในประเทศแล ะต่างประเทศ

สรุปได้ว่า มีตวัแปรหลายตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์ กบัความสามารถในการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  

เชน่ ความคดิวิจารณญาณ การคดิแบบวิเคราะห์การคดิแบบโยงความสมัพนัธ์ทศันคตเิชิงวิทยาศาสตร์  

ความยืดหยุ่ นในการคดิ ความถนดัด้ านมิตสิมัพั นธ์ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิช าวิทยาศาสตร์  การจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนของครู เป็ นต้น สําหรับในส่วนของรูปแบบการสอ นพบว่ารูปแบบการสอนท่ี

ให้นกัเรียนฝึกแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  สามารถพฒันา ได้ในหลายแนวทางและสามารถพฒันาให้

เกิดขึน้ในตวั นกัเรียนได้ โดยท่ีครูเป็ นผู้ จดักระบวนการสอนท่ีหลากหลาย ยั่วยุ  ท้าทายให้ผู้ เรียนใช้

ความสามารถในการพฒันาด้านสตปัิญญาได้อยา่งเตม็ศกัยภาพของแตล่ะบคุคล 
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บทที่ 3 

วธีิดาํเนินการวจิัย 

 
 ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ดําเนินการตามขัน้ตอน ดงันี  ้

1. การกําหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 

4. การจดักระทําข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู 

 

การกาํหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 

 เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนหวัตะพานวิทยาคม  ตําบลหนองแก้ว อําเภอ

หวัตะพาน  จงัหวดัอํานาจเจริญ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2553 จํานวน 6 ห้องเรียน รวมจํานวน

นกัเรียน 225 คน 
 

        กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวจัิย 

 เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนหวัตะพานวิทยาคม  ตําบลหนองแก้ว อําเภอ

หวัตะพาน จงัหวดัอํานาจเจริญ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2553 จํานวน 2 ห้องเรียน  ซึง่ได้มาแบบ

เจาะจงเลือก  (Purposive Sampling) แล้วจบัฉลากเพ่ือเลือกกลุม่วา่กลุม่ใดเป็นกลุม่ทดลองท่ี 1 และ

กลุม่ทดลองท่ี 2 

กลุม่ทดลองท่ี 1  ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั จํานวน 40 คน 

กลุม่ทดลองท่ี 2  ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา จํานวน 40 คน 
 

เนือ้หาท่ีใช้ในการทดลอง 

เป็นเนือ้หาวิชาเคมีเพิ่มเตมิ 1 จากหลกัสตูรสถานศกึษาในกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

สาระท่ี 3 : สารและสมบตัขิองสาร ตามหลกัสตูรการ ศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 โดยมีหวัข้อ

ดงัตอ่ไปนี ้

1. มวลอะตอมและมวลโมเลกลุ 

2. จํานวนโมลกบัมวลของสาร 

3. ปริมาตรตอ่โมลของแก๊ส 

4. ความสมัพนัธ์ระหวา่งจํานวนโมล อนภุาค มวลและปริมาตรของแก๊ส 
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5. ความเข้มข้นของสารละลาย 

6. การเตรียมสารละลาย 

7. สมการเคมี 
 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง 

 ผู้ วิจยัทําการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2553 ใช้เวลาในการทดลองกลุม่ละ   

20 คาบๆ ละ 50 นาที โดยผู้ วิจยัเป็นผู้ ดําเนนิการจดัการเรียนรู้ทัง้สองกลุม่  
 

 แบบแผนการทดลอง 
  การศกึษาค้นคว้าครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชงิทดลอง ซึง่ทําการทดลองตามแบบแผนการวิจยั

แบบ Nonrandomized Control Group Pretest-Posttest Design (ล้วน  สายยศ; และองัคณา  สายยศ.  

2531: 219-220) ดงัปรากฏ ในตาราง 1 
 

ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม่ สอบก่อนเรียน การทดลอง สอบหลงัเรียน 

E T1 X1 T1 2 

E T2 X1 T2 2 

 

                                                    
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการทดลอง 
 E1

 E

  แทน   กลุม่ทดลองท่ี 1  

2

 T

  แทน   กลุม่ทดลองท่ี 2  
1 

 T

แทน   การทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 

2 

 X

แทน   การทดสอบหลงัเรียน (Posttest) 

1

 X

  แทน   การจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั 

2

  
  แทน   การจดัการเรียนรู้แบบซปิปา 

การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการค้นคว้าประกอบด้วย  

1. แผนการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั 

2. แผนการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา 

3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเตมิ 1 เร่ือง ปริมาณสมัพนัธ์ 

4. แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  
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 ขัน้ตอนในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ  

ในการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั ผู้ วิจยัสร้างตามขัน้ตอนดงันี  ้

1. ศกึษาหลกัการ วิธีสอนโดยการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบัจากเอกสาร  และงานวิจยัท่ี

เก่ียวข้อง 

2. ศกึษาหลกัสตูรจดุมุง่หมายของหลกัสตูร ผลการเรียนรู้ และเนือ้หา เป็น เนือ้หาจาก

หลกัสตูรสถานศกึษาในกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 3 : สารและสมบตัขิอง สาร สําหรับ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551 

3. ศกึษารายละเอียดเก่ียวกบัหลกัการ และวิธีการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั 

หลกัการวดั และประเมินผล เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

4. วิเคราะห์ ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน ความคดิรวบยอดจากเนือ้หา วิชา

เคมีเพิ่มเตมิ 1 เร่ือง ปริมาณสมัพนัธ์ 

5. กําหนดผลการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน และส่ือการสอนของแตล่ะเนือ้หา 

6. จดัทําแผนการจัดการเรียนรู้ และเอกสารประกอบการจดัการเรียนรู้แบบ ย้อนกลบั ให้

สอดคล้องกบัผลการเรียนรู้ เร่ือง ปริมาณสมัพนัธ์ จํานวน 20 คาบ ซึง่ประกอบด้วย 

6.1 หวัข้อเร่ือง 

6.2 มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ 

6.3 ความเข้าใจท่ีคงทน 

6.4 สาระสําคญั 

6.5 สาระการเรียนรู้ 

6.6 ชิน้งาน/ภาระงาน 

6.7 เกณฑ์การประเมินผลชิน้งาน/ภาระงาน/พฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์ 

6.8 การวดัและประเมินผล 

6.9 คําถามท่ีสําคญั 

6.10 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ (ใช้ WHERE TO) 

6.10.1 ขัน้กําหนดความรู้ความสามารถท่ีต้องการให้เกิดขึน้แก่นกัเรียน  

- เป็นความรู้ท่ีนกัเรียนสามารถ นําไปใช้ได้ในสถานการณ์ใหม่ท่ีหลากหลาย

ทัง้ในเร่ืองเรียน หรือเร่ืองอ่ืน  

- เป็นความรู้ท่ีเป็นหวัใจสําคญัของหน่วยท่ีเรียนโดยครูผู้สอนจดักิจกรรม

ให้นกัเรียนได้เรียนรู้อยา่งเป็นกระบวนการ และค้นพบหลกัการ แนวคดิท่ีสําคญันีด้้วยตนเอง (จงึจะเป็น

ความรู้ท่ีคงทน)  
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- เป็นความรู้ ท่ีไม่อาจจะไ ม่เป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนหรือคอนข้ างจะเป็ น 

นามธรรมท่ีนกัเรียนเข้าใจค่อนข้างยาก และมกัจะเข้ าใจผิด แต่ความรู้นีเ้ป็นหลกัการแนวคดิเ ป็นหวัใจ 

ของหนว่ยการเรียนรู้  

6.10.2 เป็นความรู้ ท่ีไม่เปิดโอกาสใ ห้นกัเรียนได้ปฏิบตัิจริงในการศกึษาค้ นคว้า  

ขัน้กําหนดพฤตกิรรมของนกัเรียนท่ีต้องการให้เกิดขึน้ และยอมรับได้ว่านกัเรียนมีความรู้ มีความสามารถ

ตามท่ีกําหนดไว้ วิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  

- การทดสอบ (แบบทดสอบปรนยั แบบทดสอบอตันยั)  

- การสงัเกตพฤตกิรรมการทํางาน หรือการประเมินตามสภาพจริง  

6.10.3 ขัน้การออกแบบสําหรับจดัประสบการณ์ การเรียนรู้แก่นกัเรียน ครูผู้สอน

ควรออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ หรือจดัทําแผนการจดัการเรียนรู้  โดยกําหนดกิจกรรมตา่งๆ ให้

นกัเรียนปฏิบตั ิดงันี ้ 

- กําหนดหลกัฐานการแสดงออกของนกัเรียนท่ีแสดงให้เห็นว่า นกัเรียนมี

ความรู้ และทกัษะกระบวนการตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ของหนว่ยการเรียนรู้ท่ีกําหนด ท่ีสอดคล�อง

กบัขัน้ท่ี 2 ท่ีกําหนดไว้  

- กํา หนดกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ ท่ีจะช่ วยให้ นกั เรี ยนมีความรู้

(ข้อเท็จจริง ความคดิรวบยอด และหลกัการ ตา่งๆ) และมีทกัษะตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ ของหน่วย

การเรียนรู้ 

- กําหนดสาระการเรียนรู้ หรือเนือ้หาสาระท่ีใช้เป็นส่ือ ในการจดัการเรียนรู้ 

วิธีการชีแ้นะ และกําหนดวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมท่ีสดุ ท่ีจะทํา ให้นกัเรียนมีความรู้และ

ทกัษะตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ของหนว่ยการเรียนรู้  

6.11 ส่ือการเรียนรู้/แหลง่การเรียนรู้ 

6.12 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บงัคบับญัชา 

6.13 บนัทกึผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 

วธีิการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ มีขัน้ตอนดงันี ้

1. นําแผนการจดัการเรียนรู้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ  จํานวน 3 ทา่น พจิารณาความเท่ียวตรง 

ความถกูต้องของสาระ การเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนความสอดคล้ องระหว่ าง

ขัน้ตอนต่ างๆ ของแผนการจดัการเรียนรู้  เพ่ือพิจารณา ความสอด คล้อง ของแผนการจดัการเรียนรู้  

ระหวา่ง รูปแบบการสอน กบัจดุประสงค์การเรียนรู้ เนือ้หา และขัน้ตอนการดําเนินการจดัการเรียนรู้ 

โดยพจิารณาคา่ดชันีความสอดคล้อง  (IOC) ท่ีมีคา่ตัง้แต ่0.50 ขึน้ไป พบวา่ คา่ดชันีความสอดคล้อง 

(IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั มีคา่เทา่กบั 1.00   
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2. นําแผนการจดั การเรียนรู้ ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไข ตามคํา แนะนํา ของผู้ เช่ียวชาญ แล้ว  ไป

ทดลองใช้ กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี ท่ี 4 โรงเรียนหั วตะพานวิทยาคม จงัหวดั อํานาจเจริญ ท่ีไม่ ใช่

กลุม่ตวั อยา่ง เพ่ือ ทดสอบ ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ท่ีคาดหวั ง E1/E2 = 

80/80 พบวา่ ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั มีคา่ E1/E2

3. นําแผนการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบัท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้จริงกบักลุม่

ตวัอยา่งตอ่ไป 

 = 83.79/82.19 

 

ขัน้ตอนในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา 

ในการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา ผู้ วิจยัสร้างตามขัน้ตอนดงันี ้

1. ศกึษาหลกัการ  วิธีสอนโดย การจดัการ เรียนรู้แบบซปิปา  จากเอกสารและงานวิจยัท่ี

เก่ียวข้อง 

2. ศกึษาหลกัสตูรจดุมุง่หมายของหลกัสตูร ผลการเรียนรู้ และเนือ้หา เป็นเนือ้หาจาก

หลกัสตูรสถานศกึษาในกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี  3 : สารและสมบตัขิองสาร สําหรับ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551 

3. ศกึษารายละเอียดเก่ียวกบัหลกัการ และวิธีการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้แบบ ซปิปา 

หลกัการวดั และประเมินผล เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 

4. วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน ความคดิรวบยอดจากเนือ้หาวิชาเคมี

เพิ่มเตมิ 1 เร่ือง ปริมาณสมัพนัธ์ 

5. กําหนดผลการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน และส่ือการสอนของแตล่ะเนือ้หา  

6. จดัทําแผนการจดัการเรียนรู้ และเอกสารประกอบการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา          

ให้สอดคล้องกบัผลการเรียนรู้ เร่ือง ปริมาณสมัพนัธ์ จํานวน 20 คาบ ซึง่ประกอบด้วย 

6.1 หวัข้อเร่ือง 

6.2 มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ 

6.3 สาระสําคญั 

6.4 สาระการเรียนรู้ 

6.5 การจดักิจกรรมการเรียนรู้  

6.5.1 ขัน้ทบทวนความรู้เดมิ 

6.5.2 แสวงหาความรู้ใหม ่

6.5.3 ขัน้การศกึษาทําความเข้าใจข้อมลู/ความรู้ใหมแ่ละเช่ือมโยงความรู้ใหมก่บั

ความรู้เดมิ 

6.5.4 ขัน้แลกเปล่ียนความรู้ความเข้าใจกบักลุม่  
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6.5.5 ขัน้สรุปและจดัระเบียบความรู้ 

6.5.6 ขัน้แสดงผลงาน 

6.5.7 ขัน้ประยกุต์ใช้ความรู้ 

6.6 ส่ือการเรียนรู้/แหลง่การเรียนรู้ 

6.7 การวดัประเมินผล 

6.8 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บงัคบับญัชา 

6.9 บนัทกึผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 

วธิีการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา มีขัน้ตอนดงันี ้

1. นําแผนการจดัการเรียนรู้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 3 ทา่น พจิารณาความเท่ียวตรง 

ความถกูต้องของสาระ การเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนความสอดคล้ องระหว่ าง

ขัน้ตอนต่ างๆ ของแผนการจดัการเรียนรู้  เพ่ือพิจารณา ความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้ 

ระหวา่งรูปแบบการสอน กบัจดุประสงค์การเรียนรู้ เนือ้หา และขัน้ตอนการดําเนินการจดัการเรียนรู้ 

โดยพจิารณาคา่ดชันีความสอดคล้อง  (IOC) ท่ีมีคา่ตัง้แต ่0.50 ขึน้ไป พบวา่ คา่ดชันีความสอดคล้อง 

(IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา มีคา่เทา่กบั 1.00   

2. นําแผนการจดัการเรียนรู้ ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขตามคํา แนะนํา ของผู้ เช่ียวชาญแล้ว  ไป

ทดลองใช้ กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนหวัตะพานวิทยาคม จงัหวดั อํานาจเจริญ ท่ีไม่ ใช่

กลุม่ตวั อยา่ง เพ่ือ ทดสอบประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ท่ีคาดหวงั E1/E2 = 

80/80 พบวา่ ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา มีคา่ E1/E2

3. นําแผนการจดัการเรียนรู้ แบบซปิปาท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้จริงกบักลุม่ตวัอยา่ง

ตอ่ไป 

 = 83.58/82.00 

 

ขัน้ตอนในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเตมิ 1 

1. ศกึษาวิธีการสร้างแบบทดสอบและการเขียนข้อสอบวิทยาศาสตร์จากเอกสารท่ีเก่ียวกบั

การวดัผลประเมินผล 

2. ศกึษาผลการเรียนรู้ และเนือ้หาวิชาเคมีเพิ่มเตมิ 1 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 เร่ือง ปริมาณ

สมัพนัธ์ เพ่ือสร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ โดยแบง่พฤตกิรรมการวดั 4 ด้าน ได้แก่  ความรู้ – ความจํา 

ความเข้าใจ การนําไปใช้ และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขัน้พืน้ฐาน  ผลการเรียนรู้ ท่ีใช้ในการ

ประเมินผลการเรียนครัง้นี ้ 

3. สร้างตารางวิเคราะห์ ผลการเรียนรู้  ท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาวิชาเคมี เพิ่มเตมิ  1 เร่ือง

ปริมาณสมัพนัธ์ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 
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4. สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาเคมีเพิ่มเตมิ  1 แบบเลือกตอบชนดิ

เลือกตอบ 5 ตวัเลือก โดยมีสดัสว่นจํานวนข้อในแตล่ะจดุประสงค์ตรงตามตารางวิเคราะห์หลกัสตูร 

จํานวน 60 ข้อ 
 

วธิีการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเตมิ 1 

1. นําแบบทดสอบวดั ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เคมีเพิ่มเตมิ 1 ไปให้ผู้ เช่ียวชาญทางการ

สอนวิทยาศาสตร์(เคมี) และการวดัผล จํานวน 3 ทา่น ตรวจสอบลกัษณะการใช้คําถาม ตวัเลือก ภาษา

ท่ีใช้ โดยพิจารณา ความสอดคล้องระหวา่งข้อคําถามกบัลกัษณะพฤตกิรรมแล้ว คดัเลือกข้อสอบท่ีมี    

คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ท่ีมีคา่ตัง้แต่  0.50 ขึน้ไป พบวา่ คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) มีคา่

เทา่กบั 1.00   

2. นําแบบทดสอบท่ี ผา่นการตรวจสอบแก้ไขและปรับปรุง แก้ไขแล้ว จํานวน 60 ข้อ ไป

ทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนหวัตะพานวิทยาคม ท่ีเคยเรียนเร่ืองปริมาณสมัพนัธ์  

มาแล้ว จํานวน 40 คน เพ่ือหาคา่ความยากงา่ยและคา่อํานาจการจําแนกของแบบทดสอบรายข้อ 

3. นํากระดาษคําตอบ ท่ีนกัเรียนตอบแล้วมาตรวจให้คะแนน  แล้ววิเคราะห์ หาคา่ความ

ยากงา่ย(p) และอํานาจการจําแนก (r) โดยวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อ ใช้เทคนิค 27% ของ จงุ เตห์ ฟาน 

โดยพจิารณาคา่ความยากงา่ย(p) ท่ีมีคา่ระหวา่ง 0.20 – 0.80 และคา่อํานาจการจําแนก (r) ตัง้แต ่0.20 

ขึน้ไป จํานวน 40 ข้อ พบวา่ คา่ความยากงา่ย (p) มีคา่ระหวา่ง 0.43 - 0.80 และคา่อํานาจจําแนก  (r) 

มีคา่ระหวา่ง 0.25 - 0.75  

4. นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเตมิ 1 ท่ีคดัเลือกไว้จํานวน 40 ข้อ 

ไปทดสอบกบันกัเรียนท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง ท่ีเรียน เร่ือง  ปริมาณสมัพนัธ์  มาแล้ว จํานวน 40 คน เพ่ือหา

คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยคํานวณจากสตูร KR – 20 ของคเูดอร์ – ริชาร์ดสนั พบวา่ คา่ความ

เช่ือมัน่ของแบบทดสอบฉบบันีมี้คา่ 0.87 

5. นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเตมิ 1 ท่ีได้ไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง

ตอ่ไป 
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 ขัน้ตอนในการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

1. ศกึษาเอกสาร  แนวคดิ  ทฤษฎี  และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถในการคดิ

แก้ปัญหา 

2. สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย

สถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาทางวิทยาศาสตร์  จํานวน 15 สถานการณ์  โดยแตล่ะสถานการณ์จะ

ตัง้คําถาม 4 ข้อ แบบชนดิเลือกตอบ  5 ตวัเลือก รวมจํานวน  60 ข้อ ตามขัน้ตอนการแก้ปัญหาโดย

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ สรุปไว้ 4 ขัน้ตอนดงันี ้

2.1 ขัน้ระบปัุญหา 

2.2 ขัน้ตัง้สมมตฐิาน 

2.3 ขัน้พิสจูน์หรือทดลอง 

2.4 ขัน้สรุปผลและนําไปใช้ 
 

วธิีการหาคุณภาพแบบทดสอบวัดความส ามารถในการคดิแก้ปัญหาวทิยาศาสตร์       

มีขัน้ตอนดงันี ้
1. นําแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้ ไปให้ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์  จํานวน 3 ทา่น

ตรวจสอบลกัษณะการใช้คําถาม  ตวัเลือก  ภาษาท่ีใช้  โดยการคดัเลือกข้อสอบท่ีมีคา่ดชันีควา ม

สอดคล้อง(IOC) ท่ีมีคา่ตัง้แต ่0.50 ขึน้ไป พบวา่ คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) มีคา่เทา่กบั 1.00 

2. นําแบบทดสอบท่ี ผา่นการตรวจสอบแก้ไขและปรับปรุง แก้ไขแล้ว จํานวน 60 ข้อ ไป

ทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนหวัตะพานวิทยาคม ท่ีเคยเรียนเร่ืองปริมาณสมัพนัธ์  

มาแล้ว จํานวน 40 คน เพ่ือหาคา่ความยากงา่ยและคา่อํานาจการจําแนกของแบบทดสอบรายข้อ 

3. นํากระดาษคําตอบ ท่ีนกัเรียน ตอบแล้วมาตรวจให้คะแนน  แล้ววิเคราะห์หาคา่ความ

ยากงา่ย(p) และอํานาจการจําแนก  (r) โดยวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อ ใช้เทคนิค 27% ของ จงุ เตห์ 

ฟาน โดยพจิารณา คา่ความยากงา่ย (p) ท่ีมีคา่ระหวา่ง 0.20 – 0.80 และคา่อํานาจการจําแนก  (r) 

ตัง้แต ่0.20 ขึน้ไป จํานวน 40 ข้อ พบวา่ คา่ความยากงา่ย (p) มีคา่ระหวา่ง 0.65-0.78 และคา่อํานาจ

จําแนก (r) มีคา่ระหวา่ง 0.24 – 0.75  

4. นําแบบทดสอบ วดัความสามารถในกา รคดิแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์  ท่ีคดัเลือกไว้

จํานวน 40 ข้อ ไปทดสอบกบันกัเรียนท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง ท่ีเรียน เร่ือง  ปริมาณสมัพนัธ์  มาแล้ว จํานวน 

40 คน เพ่ือไปหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยคํานวณจากสตูร KR – 20 ของคเูดอร์ – ริชาร์ดสนั 

พบวา่ คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบฉบบันีมี้คา่ 0.92  

5. นําแบบทดสอบท่ีได้ไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป  
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการศกึษาครัง้นีผู้้ วิจยัดําเนินการทดลองตามขัน้ตอน ดงันี  ้

1. ทดสอบก่อนเรียน  (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาเคมี

เพิ่มเตมิ 1 และแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

2. ทําการทดลอง โดยการสอนตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ทัง้สองกลุม่ 

ใช้เวลาในการสอนกลุม่ละ 20 คาบๆ ละ 50 นาที ดงันี ้

2.2 กลุม่ทดลองท่ี 1 ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลบัจํานวน 40 คน 

2.3 กลุม่ทดลองท่ี 2 ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบซปิปา จํานวน 40 คน 

3. เม่ือสิน้สดุการสอนตามกําหนด  ทําการทดสอบหลงัเรียน  (Posttest) ทัง้สองกลุม่ด้วย

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเตมิ 1 และแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิ

แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

4. ตรวจผลการสอบ แล้วนําคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิตเิพ่ือทดสอบสมมตฐิาน  

 

การจัดกระทาํข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิม่เตมิ 1 ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 

ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ ย้อนกลบั และการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา โดยใช้  t – test Independent 

ในรูป Difference Score 

2. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเตมิ 1 ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 

ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้ t – test Dependent Sample 

3. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิม่เตมิ 1 ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 

ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้ t – test Dependent Sample  

4. เปรียบเทียบความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของ นกัเรียนท่ีได้รับการ

จดัการเรียนรู้แบบ ย้อนกลบั และการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา  โดยใช้  t – test Independent ในรูป  

Difference Score 

5. เปรียบเทียบความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของ นกัเรียนท่ีได้รับ การ

จดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้ t – test Dependent Sample  
6. เปรียบเทียบความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของ นกัเรียนท่ีได้รับการ

จดัการเรียนรู้แบบซปิปา ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้ t – test Dependent Sample  

7. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
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7.1 สถิตพืิน้ฐาน 

7.1.1 หาคา่เฉล่ียของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  (ล้วน สายยศ; และ

องัคณา สายยศ. 2538: 73) 

     จากสตูร  
N

X
X ∑=       

    
          เม่ือ  X  แทน  คา่เฉล่ียของคะแนน 

       ∑ X   แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

        N  แทน  จํานวนนกัเรียนทัง้หมด 
 

7.1.2 คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

     จากสตูร  ( )
( )1NN

2X2XN
      SD −

∑ ∑−=  

 

         เม่ือ  SD  แทน  คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 

       ∑ X  แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

       ∑ 2X   แทน  ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกกําลงัสอง 

       N  แทน  จํานวนนกัเรียนทัง้หมด 
 

7.1.3 หาคา่ความแปรปรวน (Variance) 
      

     จากสตูร ( )
( )1NN

2X2XN
   2S −
∑ ∑−=  

 

         เม่ือ  S2 

       

 แทน  คา่ความแปรปรวนของคะแนน 

∑ X   แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

       ∑ 2X  แทน  ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกกําลงัสอง 

       N  แทน  จํานวนนกัเรียนทัง้หมด 
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7.2 สถิตท่ีิใช้ในการหาคณุภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

7.2.1 หาคา่ดชันีความสอดคล้องของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี

เพิ่มเตมิ 1 และแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 

2540: 117) 
 

    จากสตูร   
N

R
  IOC ∑=  

   

เม่ือ  IOC    แทน  ดชันีความสอดคล้องข้อคําถามกบัลกัษณะ

พฤตกิรรม 

     ∑R    แทน  ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ

ทัง้หมด 

     N   แทน   จํานวนผู้ เช่ียวชาญ 
 

7.2.2 หาคา่ความยากงา่ย  (p) และคา่อํานาจจําแนก  (r) ของแบบทดสอบวดัผล

สมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่ม 1 และแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

โดยใช้เทคนิค  27% แล้วเปิดตารางสําเร็จรูปของ  จงุ เตห์ ฟาน (ล้วน  สายยศ; และองัคณา  สายยศ. 

ม.ป.ป. ) 
 

   หาคา่ความยากงา่ย  
2n

LPHP
     P

−=  

 

   เม่ือ  P       แทน  คา่ความยากงา่ย 

    PRHR     แทน  จํานวนคนท่ีตอบถกูในกลุ่มสงู 

    PRLR     แทน  จํานวนคนท่ีตอบถกูในกลุม่ต่ํา 

    n       แทน  จํานวนคนในกลุม่สงูและกลุม่ต่ํา 
 

   หาคา่อํานาจจําแนก  
n

LPHP
     r

−=  

 

   เม่ือ  r  แทน  คา่อํานาจจําแนก 

    PRHR  แทน  จํานวนคนท่ีตอบถกูในกลุม่สงู 

    PRLR  แทน  จํานวนคนท่ีตอบถกูในกลุม่ต่ํา 

    n  แทน  จํานวนคนในกลุม่สงูและกลุม่ต่ํา 
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7.2.3 หาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาเคมี

เพิ่มเตมิ 1 และแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหา ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้สตูร  KR-20 

ของคเูดอร์  ริชาร์ดสนั (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2540: 123) 
 

   จากสตูร 
 










 ∑−−= 2
tS

pq
1

1k
k      ttr  

 

   เม่ือ  rtt

    k  แทน  จํานวนข้อของแบบทดสอบ 

  แทน  คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

    p  แทน  สดัสว่นของคนทําถกูในแตล่ะข้อ 
          

                   =  
     
   q  แทน  สดัสว่นของคนทําผิดในแตล่ะข้อ    =  1 - p  

    
2
tS  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนทัง้ฉบบั 

 

7.2.4 คํานวณหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ วิเคราะห์โดยใช้สตูร  

E1/E2
 

 (สธุรรม  สอนเถ่ือน. 2548: 13) 

   สตูรท่ี 1   
 

100
A
n

X

1E ×
∑

=  

 

เม่ือ  E1

   

  แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

∑ X  แทน  คะแนนรวมจากการทําแบบฝึกหดัระหวา่งการเรียน 

   n  แทน  จํานวนนกัเรียนทัง้หมด 

   A  แทน คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดัระหวา่งเรียนหรือกิจกรรม

การเรียน 
 

   สตูรท่ี 2  
 

100
B
n

X

2E ×
∑

=  
 

เม่ือ  E2

 

  แทน  ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 

∑X  แทน  คะแนนรวมของผลลพัธ์หลงัเรียน 

  n  แทน  จํานวนนกัเรียนทัง้หมด 

  B  แทน คะแนนเตม็ของการสอนหลงัเรียน 

จํานวนคนทัง้หมด 

จํานวนของคนท่ีทําถกู 
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7.3  สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน 

7.3.1 ใช้คา่สถิติ t-test Dependent Sample ทดสอบสมมตฐิานข้อ 2 , 3 , 5 และ 6 

เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิม่เตมิ 1 และแบบทดสอบ

วดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหา ทางวิทยาศาสตร์  ก่อนเรียนและหลงัเรียน (ล้วน  สายยศ; และ

องัคณา สายยศ. 2538: 104) 
 

   จากสตูร   
( )
1 - n

2D - 2Dn

D
   t  

∑ ∑
∑=           ; df = n-1 

     
    

เม่ือ  t  แทน  คา่ท่ีใช้ในการพิจารณาใน t-distribution 

   ∑D   แทน  ผลรวมของความแตกตา่งระหวา่คะแนนการ 

ทดสอบก่อนเรียนกบัหลงัเรียน 

∑ 2D   แทน ผลรวมกําลงัสองของความแตกตา่ง 

ระหวา่งคะแนนการทดสอบก่อนเรียนกบัหลงัเรียน 

   n แทน  จํานวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่ง 
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7.3.2 ใช้คา่สถิติ t-test Independent  ในรูป Difference Score ทดสอบสมมตฐิาน

ข้อ 1 และข้อ 4 เพ่ือหาความแตกตา่งของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเตมิ 1 และคะแนน

ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  ระหวา่งกลุม่ทดลอง ท่ี 1 และกลุม่ทดลอง ท่ี 2  

(Scott. 1962: 264)  

 

   จากสตูร     22n1ndf;                 

2MD1MDS
2MD1MD

   t   −+=
−
−=     

    

   ซึง่       
2n

2
DS

1n

2
DS

      
2MD1MDS +=−  

    

   และ       
( ) ( )

22n1n

2
2MD2D2

1MD1D
      2

DS −+
∑ −∑ +−=  

    
   เม่ือ  t  แทน คา่ท่ีใช้ในการพิจารณา t – distribution 

     MD1

        หลงัเรียนกบัก่อนเรียนของกลุม่ทดลองท่ี 1 

 แทน คา่เฉล่ียของผลตา่งระหวา่งคะแนนการทดสอบ 

     MD2

        หลงัเรียนกบัก่อนเรียนของกลุม่ทดลองท่ี 2 

 แทน คา่เฉล่ียของผลตา่งระหวา่งคะแนนการทดสอบ 

     D1

        ก่อนเรียนของกลุม่ทดลองท่ี 1 

 แทน ผลตา่งระหวา่งคะแนนการทดสอบหลงัเรียนกบั 

     D2

        ก่อนเรียนของกลุม่ทดลองท่ี 2 

 แทน ผลตา่งระหวา่งคะแนนการทดสอบหลงัเรียนกบั 

     2
DS  แทน คา่ความแปรปรวนของผลตา่งระหวา่งคะแนนการ 

        ทดสอบหลงัเรียนและก่อนเรียนของกลุม่ทดลอง ท่ี 1 

          และกลุม่ทดลองท่ี 2 

     n1 

     n

แทน จํานวนนกัเรียนในกลุม่ทดลองท่ี 1 

2 

    

แทน จํานวนนกัเรียนในกลุม่ทดลองท่ี 2 

2MD  -  1MDS        แทน  คา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของผลตา่งระหวา่ง 

       คะแนนการทดสอบหลงัเรียนและก่อนเรียนของ  

       กลุม่ทดลองท่ี 1 และกลุม่ทดลองท่ี 2 
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บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ข้อมลู  ผู้ วิจยัได้ใช้สญัลกัษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี  ้

    n  แทน จํานวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่ง 

   X   แทน  คะแนนเฉล่ีย 
   SD  แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   MD  แทน คา่เฉล่ียผลตา่งของคะแนนก่อนเรียนกบัหลงัเรียน 

             
2MD1MDS − แทน คา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของผลตา่งระหวา่งคะแนน  

       การทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุม่ทดลอง 

   k  แทน คะแนนเตม็ของแบบทดสอบ 

   t  แทน คา่สถิตท่ีิใช้ในการพิจารณา t – distribution 

   df  แทน ชัน้แหง่ความเป็นอิสระ (Degrees  of  freedom) 

   **    แทน นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 กลุม่ทดลองท่ี 1แทน  กลุม่ตวัอยา่งท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั  

 กลุม่ทดลองท่ี 2แทน  กลุม่ตวัอยา่งท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้ วิจยัได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูและแปรผลข้อมลู ดงันี  ้

1. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิม่เตมิ 1 ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 

ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ ย้อนกลบั และการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา โดยใช้  t – test Independent 

ในรูป Difference Score 

2. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิม่เตมิ 1 ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 

ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้ t – test Dependent  Sample 

3. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเตมิ 1 ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 

ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้ t – test Dependent Sample 

4. เปรียบเทียบความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของ นกัเรียนท่ีได้รับการ

จดัการเรียนรู้แบบ ย้อนกลบั และการจดัการเรียนรู้แ บบซปิปา โดยใช้ t – test Independent ในรูป 

Difference Score 
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5. เปรียบเทียบความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของ นกัเรียนท่ีได้รับการ

จดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้ t – test Dependent Sample 

6. เปรียบเทียบความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิ ทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีได้รับการ

จดัการเรียนรู้แบบซปิปา ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้ t – test Dependent Sample 

 
1. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิม่เตมิ 1 ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 

ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ ย้อนกลบั และการจดัการเรียนรู้แบ บซปิปา โดยใช้  t – test Independent 

ในรูป Difference Score ได้ผลดงัแสดงในตาราง 2  

  
ตาราง 2  เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเตมิ 1 ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4  

 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั และการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา  

 

 

กลุม่ตวัอยา่ง 
ก่อนเรียน หลงัเรียน  

MD 
 

2MD1MDS −  
 

t 
X  SD X  SD 

กลุม่ทดลองท่ี 1 10.68 2.66 30.33 3.65 19.65  

0.42 
 

1.27 
กลุม่ทดลองท่ี 2 10.43 3.19 29.55 3.89 19.12 

 

 **t(.01 ; df 78) 

 

 =  2.6403 

 จากตาราง 2 พบวา่ คะแนนเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐ านของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

เคมีเพิ่มเตมิ  1 ของกลุม่ทดลอง ท่ี 1  คือ นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ ย้อนกลบั ก่อนเรียนมี

คะแนนเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 10.68 และ 2.66 ตามลําดบั และหลงัเรียนมีคะแนน

เฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 30.33 และ 3.65 ตามลําดบั  สว่นกลุม่ทดลอง ท่ี 2 คือ 

นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ ซปิปา  ก่อนเรียนมีคะแนนเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เทา่กบั 10.43 และ 3.19 ตามลําดบั และหลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่ กบั 

29.55 และ 3.89 ตามลําดบั  เม่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียผลตา่งของคะแนนหลงั เรียนกบัก่อนเรียนของ

กลุม่ทดลองท่ี 1 และกลุม่ทดลองท่ี 2 มีคา่เทา่กบั19.65 และ 19.12 ตามลําดบั 

 เม่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียผลตา่งของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี เพิ่มเตมิ  1 ของ

นกัเรียนกลุม่ทดลองท่ี 1 และกลุม่ทดลองท่ี 2 พบวา่ กลุม่ทดลองท่ี 1 คือ นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้

แบบย้อนกลบั  และกลุม่ทดลอง ท่ี 2 คือ นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ ซปิปา  มีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานการวิจยัข้อท่ี 1 
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2. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิม่เตมิ 1 ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 

ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ ย้อนกลบั ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้ t – test Dependent Sample 

ได้ผลดงัแสดงในตาราง 3 

 

ตาราง 3  เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเตมิ 1 ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4  

 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 

การทดสอบ n k X  SD MD t 

ทดสอบก่อนเรียน 40 40 10.68 2.66  

19.65 
 

44.00** 
ทดสอบหลงัเรียน 40 40 30.33 3.65 

 

** t(.01 ; df 39) 

 
 =  2.7079 

 จากตาราง 3 พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเตมิ 1 ของกลุม่ทดลองท่ี 1 คือนกัเรียนท่ี

ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ ย้อนกลบั  มีคะแนนเฉล่ียก่อน เรียนและความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เทา่กบั 

10.68 และ 2.66 สว่นคะแนนเฉล่ียหลงั เรียนและความเบ่ียงเบ นมาตรฐาน เทา่กบั 30.33 และ 3.65 

ตามลําดบั  
 เม่ือเปรียบเทียบ คา่เฉล่ียของผลตา่งของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาเคมีเพิ่มเตมิ 1

ก่อนเรียนกบัหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ แบบย้อนกลบั พบวา่ มีผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชาเคมีเพิ่มเตมิ 1 หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 เป็นไปตาม

สมมตฐิานการวิจยัข้อท่ี 2 

 

3. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิม่เตมิ 1 ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 

ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา ก่อน เรียน และหลงัเรียน  โดยใช้  t – test Dependent Sample 

ได้ผลดงัแสดงในตาราง 4 
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ตาราง 4  เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิม่เตมิ 1 ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4  

 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 

การทดสอบ n k X  SD MD t 

ทดสอบก่อนเรียน 40 40 10.43 3.19  

19.12 
 

77.76** 
ทดสอบหลงัเรียน 40 40 29.55 3.89 

 

** t(.01 ; df 39) 

 

 =  2.7079 

 จากตาราง 4 พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทาง การเรียน วิชาเคมี เพิ่มเตมิ  1 ของกลุม่ทดลอง ท่ี 2 คือ

นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ ซปิปา   มีคะแนนเฉล่ียก่อน เรียนและความเบ่ียงเบนมาต รฐาน  

เทา่กบั 10.43 และ 3.19 สว่นคะแนนเฉล่ียหลงั เรียนและความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทา่กบั 29.55 และ 

3.89 ตามลําดบั  

 เม่ือเปรียบเทียบ คา่เฉล่ียของผลตา่งของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเตมิ 1

ก่อนเรียนกบัหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา พบวา่ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาเคมีเพิ่มเตมิ 1 หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 เป็นไปตามสมมตฐิาน

การวิจยัข้อท่ี 3  
 

4. เปรียบเทียบความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของ นกัเรียนท่ีได้รับการ

จดัการเรียนรู้แบบ ย้อนกลบั และการจัดการเรียนรู้แบบซปิปา  โดยใช้ t – test Independent ในรูป 

Difference Score ได้ผลดงัแสดงในตาราง 5 

  
ตาราง 5  เปรียบเทียบความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของ นกัเรียนท่ีได้รับ 

 การจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั และการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา 

 
 

กลุม่ตวัอยา่ง 
ก่อนเรียน หลงัเรียน  

MD 
 

2MD1MDS −  
 

t 
X  SD X  SD 

กลุม่ทดลอง 1 24.75 4.38 37.38 2.00 12.63  

0.61 
 

1.14 
กลุม่ทดลอง 2 24.55 4.87 36.48 3.46 11.93 

 

 **t(.01 ; df 78)  =  2.6403 
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 จากตาราง 5 พบวา่ คะแนนเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความสามารถในการคดิ

แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  ของกลุม่ทดลอง ท่ี 1  คือ นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ ย้อนกลบั 

ก่อนเรียนมีคะแนนเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 24.75 และ 4.38 ตามลําดบั และหลงัเรียน 

มีคะแนนเฉล่ียและควา มเบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั  37.38 และ 2.00 ตามลําดบั สว่นกลุม่ทดลอง ท่ี 2 

คือ นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา ก่อนเรียนมีคะแนนเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เทา่กบั 24.55 และ 4.87 ตามลําดบั และหลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทา่กบั 

36.48 และ 3.46 ตามลําดบั  เม่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียผลตา่งของคะแนนหลงั เรียนกบัก่อนเรียนของ

กลุม่ทดลองท่ี 1 และกลุม่ทดลองท่ี 2 มีคา่เทา่กบั 12.63 และ 11.93 ตามลําดบั 

 เม่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียผลตา่งของคะแนนความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

ของนกัเรียนกลุม่ทดลอง ท่ี 1 และกลุม่ทดลอง ท่ี 2 พบวา่ กลุม่ทดลอง ท่ี 1 คือ  นกัเรียนท่ีได้รับการ

จดัการเรียนรู้แบบ ย้อนกลบั  และกลุม่ทดลอง ท่ี 2 คือ นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ ซปิปา        

มีความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิไม่เป็นไป

ตามสมมตฐิานการวิจยัข้อท่ี 4 
 

5. เปรียบเทียบความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของ นกัเรียนท่ีได้รับการ

จดัการเรียนรู้แบบ ย้อนกลบั ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้ t – test Dependent Sample ได้ผลดงั

แสดงในตาราง 6 

 

ตาราง 6  เปรียบเทียบความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีได้รับ 

 การจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 

การทดสอบ n k X  SD MD t 

ทดสอบก่อนเรียน 40 40 24.75 4.38  

12.63 
 

26.77** 
ทดสอบหลงัเรียน 40 40 37.38 2.00 

 

** t(.01 ; df 39) 

 

 =  2.7079 

 จากตาราง 6 พบวา่ ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  ของกลุม่ทดลอง ท่ี 1  

คือ นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั มีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เทา่กบั 24.75 และ 4.38  สว่นคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เทา่กบั 37.38 และ 

2.00 ตามลําดบั  
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 เม่ือเปรียบเทียบ คา่เฉล่ียของผลตา่งของคะแนน ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์  ก่อนเรียนกบัหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ แบบย้อนกลบั  พบวา่  มี

ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสํา คญัทาง

สถิตท่ีิระดบั .01 เป็นไปตามสมมตฐิานการวิจยัข้อท่ี 5  
 

6. เปรียบเทียบความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของ นกัเรียนท่ีได้รับการ

จดัการเรียนรู้แบบซปิปา  ก่อนเรียนและหลงัเรียน  โดยใช้ t – test Dependent Sample ได้ผลดงัแสดง

ในตาราง 7 

 

ตาราง 7  เปรียบเทียบความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีได้รับ 

 การจดัการเรียนรู้แบบซปิปา ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 

การทดสอบ n k X  SD MD t 

ทดสอบก่อนเรียน 40 40 24.55 4.87  

11.93 
 

30.35** 
ทดสอบหลงัเรียน 40 40 36.48 3.46 

 

** t(.01 ; df 39) 

 
 =  2.7079 

 จากตาราง 7 พบวา่ ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  ของกลุม่ทดลอง ท่ี 2 

คือ นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา มีคะแนนเฉล่ียก่อน เรียนและความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

เทา่กบั 24.55 และ 4.87 สว่นคะแนนเฉล่ียหลงั เรียน และความเบ่ียงเบนมาตรฐา น เทา่กบั 36.48 และ 

3.46 ตามลําดบั  

 เม่ือเปรียบเทียบ คา่เฉล่ียของผลตา่งของคะแนน ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนกบัหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา พบวา่ มีความสามารถ

ในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรี ยนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

เป็นไปตามสมมตฐิานการวิจยัข้อท่ี 6  
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บทที่ 5 
สรุปผล  อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม 1 และความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ

ย้อนกลบั (Backward design) และการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา (Cippa Model) สรุปสาระสําคญัและ
ผลการศกึษาได้ดงันี ้ 

 

ความมุ่งหมายของการวจิัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิม่เตมิ 1 ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี

ท่ี 4 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั และการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา 
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิม่เตมิ 1 ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี

ท่ี 4 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิม่เตมิ 1 ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี

ท่ี 4 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
4. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั และการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา 
5. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
6. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 

สมมตฐิานในการวจิัย 
1. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั กบันกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ  

ซปิปา มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเตมิ 1 มีความแตกตา่งกนั 

2. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม 
1 หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

3. นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม 1 
หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
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4. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4          
ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั และการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา มีความแตกตา่งกนั 

5. นกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลบั มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

6. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

1. การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  ประชากร 

  เป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ตําบลหนองแก้ว 
อําเภอหัวตะพาน จังหวดัอํานาจเจริญ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 6 ห้องเรียน รวม
จํานวนนกัเรียน 225 คน 

 

         กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิัย 
  เป็นนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนหวัตะพานวิทยาคม ตําบลหนองแก้ว 

อําเภอหวัตะพาน จงัหวดัอํานาจเจริญ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2553 จํานวน 2 ห้องเรียน ซึง่ได้มา
แบบเจาะจงเลือก (Purposive Sampling) แล้วจบัฉลากเพ่ือเลือกกลุม่ว่ากลุม่ใดเป็นกลุม่ทดลองท่ี 1 
และกลุม่ทดลองท่ี 2 

กลุม่ทดลองท่ี 1  ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั จํานวน 40 คน 
กลุม่ทดลองท่ี 2  ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา จํานวน 40 คน 

 

  เนือ้หาที่ใช้ในการทดลอง   
   เป็นเนือ้หาวิชาเคมีเพิ่มเติม 1 จากหลกัสตูรสถานศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 3 : สารและสมบตัิของสาร ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 
โดยมีหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

1. มวลอะตอมและมวลโมเลกลุ 
2. จํานวนโมลกบัมวลของสาร 
3. ปริมาตรตอ่โมลของแก๊ส 
4. ความสมัพนัธ์ระหวา่งจํานวนโมล อนภุาค มวลและปริมาตรของแก๊ส 
5. ความเข้มข้นของสารละลาย 
6. การเตรียมสารละลาย 
7. สมการเคมี 
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  ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
   ผู้วิจยัทําการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2553 ใช้เวลาในการทดลองกลุม่ละ 
20 คาบๆ ละ 50 นาที โดยผู้วิจยัเป็นผู้ ดําเนินการจดัการเรียนรู้ทัง้สองกลุม่  
 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
2.1 แผนการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั เร่ือง ปริมาณสมัพนัธ์ ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ แบง่เป็น 

7 แผนการจดัการเรียนรู้ ใช้เวลา 20 คาบ มีคา่ประสทิธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ E1/E2 = 83.79/82.19 
คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) มีคา่เท่ากบั 1.00 

2.2 แผนการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา เร่ือง ปริมาณสมัพนัธ์ ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ แบ่งเป็น      
7 แผนการจดัการเรียนรู้ ใช้เวลา 20 คาบ มีคา่ประสทิธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ E1/E2 = 83.58/82.00 
คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) มีคา่เท่ากบั 1.00 

2.3 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม 1 ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ เป็นแบบ
ปรนยั 5 ตวัเลือก จํานวน 40 ข้อ  มีคา่ความเช่ือมัน่ 0.87 คา่ความยากง่าย (p) 0.43-0.80 และมีคา่
อํานาจจําแนก (r) 0.25 – 0.75  

2.4 แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ 
เป็นแบบปรนยั 5 ตวัเลือก จํานวน 40 ข้อ  มีคา่ความเช่ือมัน่ 0.92 คา่ความยากง่าย (p) 0.65-0.78 
และมีคา่อํานาจจําแนก (r) 0.24 – 0.75  
 

3. การดาํเนินการทดลอง 
ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลอง โดยการทดลองดงันี ้
1. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี

เพิ่มเตมิ 1 และแบบทดสอบความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
2. ทําการทดลองโดยการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ทัง้สอง

กลุม่ ใช้เวลาในการสอนกลุม่ละ 20 คาบๆ ละ 50 นาที ดงันี ้
  กลุม่ทดลองท่ี 1  ได้รับการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั 
  กลุม่ทดลองท่ี 2  ได้รับการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา 
3. เม่ือสิน้สดุการจดัการเรียนรู้ตามกําหนด  ทําการทดสอบหลงัเรียน (Posttest) ทัง้สอง

กลุม่ด้วยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม 1 และแบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

4. ตรวจผลการสอบ แล้วนําผลคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิตเิพ่ือตรวจสอบสมมตฐิาน 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม 1 ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 

ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั และการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา โดยใช้ t – test Independent 
ในรูป Difference Score 

2. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม 1 ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 
ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้ t – test Dependent Sample 

3. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม 1 ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 
ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้ t – test Dependent Sample  

4. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีได้รับการ
จดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั และการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา โดยใช้ t – test Independent ในรูป 
Difference Score 

5. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีได้รับการ
จดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้ t – test Dependent Sample  

6. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีได้รับการ
จดัการเรียนรู้แบบซปิปา ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้ t – test Dependent Sample  

 
สรุปผลการศกึษาค้นคว้า 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม 1 ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ย้อนกลบั และการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม 1 ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ

ย้อนกลบั ก่อนเรียนและหลงัเรียน แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม 1 ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ   

ซปิปา ก่อนเรียนและหลงัเรียน แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
4. ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้

แบบย้อนกลบั และการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ
5. ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้

แบบย้อนกลบั ก่อนเรียนและหลงัเรียน แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
6. ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียน ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้

แบบซปิปา ก่อนเรียนและหลงัเรียน แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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อภปิรายผลการวจิัย 
 จากการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม 1 และความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั 
และการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา ผลการศกึษาสามารถอภิปรายได้ดงันี ้

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม 1 ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการ
จดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั และการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา แตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิต ิ
ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานการวิจยัข้อ 1 

  จากการศึกษารูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั และการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา 
ทัง้สองรูปแบบมีข้อดีท่ีแตกต่างกันออกไป กล่าวคือ การจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั เป็นการจดัการ
เรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้นกัเรียนเกิดความรู้และความเข้าใจท่ีคงทน โดยครูเป็นผู้ กําหนดผลลพัธ์ปลายทางท่ี
ต้องการ และกําหนดความรู้ท่ีคงทนให้กบันกัเรียน และวางแผนวิธีการจดัการเรียนรู้ เพ่ือให้นกัเรียนเกิด
ความรู้ท่ีคงทน เป็นความรู้ฝังแน่น ประกอบด้วยขัน้ตอนหลกั 3 ขัน้ โดยผู้สอนวางแผนการเรียนการสอน 
เพ่ือให้บรรลกุระบวนการท่ีผู้สอนนัน้ต้องการ และถ้าผู้สอนจดักระบวนการจดัการเรียนรู้ตามขัน้ตอนทัง้ 
3 ขัน้ตอนแล้ว ก็ทําให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ 
วิกกินส์ และเจย์แม็คไท ท่ีมีแนวคิดว่าทําอย่างไรดีท่ีให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีสามารถแสดงออกถึง
ศกัยภาพของนกัเรียนท่ีเป็นความรู้คงทน และเป็นความรู้ท่ีฝังแน่น และสอดคลองกบัตวันกัเรียน และ
เกิดคณุลกัษณะตามท่ีผู้สอนพึงประสงค์ทัง้นี ้ก็สอดคล้องกบัการท่ีผู้สอนต้องการศกัยภาพทางการเรียน
ของนกัเรียนสงูขึน้ จึงสง่ผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสงูขึน้ สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ 
ชุติมา  สวุรรณช่ืน และคณะ (2551: บทคดัย่อ), เบญจลกัษ์  พงศ์พชัรศกัดิ์ (2553: บทคดัย่อ) และ 
Kelting – Gibson, Lynn Marie (2003) ท่ีได้นําเอาการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบัไปออกแบบการ
จดัการเรียนรู้ และสง่ผลให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ 

ส่วนการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นนกัเรียนเป็นสําคญั 
ใช้กิจกรรมท่ีหลายหลากช่วยให้นกัเรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบตัิกิจกรรมอย่างทัว่ถึงและมากท่ีสดุ 
เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ลงมือปฏิบตัิกิจกรรมตา่งๆ  ด้วยตนเอง นกัเรียนมีปฏิสมัพนัธ์กนัระหว่างเพ่ือน
และครู มีส่วนร่วมในการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น นกัเรียนได้รับความรู้ทัง้ด้านเนือ้หาสาระ
กระบวนการทํางานร่วมกนัเป็นกลุ่ม การนําเสนอผลงาน  ตลอดจนรู้จกัวิเคราะห์และวิจารณ์ผลงาน
อย่างมีเหตผุล นกัเรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบตัิกิจกรรม แก้ปัญหาด้วยตนเอง สามารถสรุป
ข้อความรู้ด้วยตนเอง ทําให้มีความมัน่ใจในตนเอง กล้าแสดงออก สามารถนําประสบการณ์ใน
ชีวิตประจําวนัมาสมัพนัธ์กบัการเรียนการสอน  ตลอดจนการสร้างสรรค์ผลงาน และนําความรู้ท่ีได้รับ
ไปประยกุต์ใช้ ส่งผลให้การเรียนรู้นัน้มีความหมายต่อนกัเรียน ส่งเสริมให้นกัเรียนได้มีปฏิสมัพนัธ์กบั
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สิ่งแวดล้อมรอบตวัโดยมีส่วนร่วมทัง้ทางด้านร่างกาย สงัคม อารมณ์และสติปัญญา ซึ่งสอดคล้องกบั
แนวคิดหลกัในการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา ของ ทิศนา  แขมมณี (2542: 14-15) ท่ีว่า กิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีดี ควรเป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้นกัเรียนมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้นกัเรียนมี
ปฏิสมัพนัธ์กบับคุคล และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายให้นกัเรียนได้มีโอกาสเคล่ือนไหวร่างกาย โดยการ
ทํากิจกรรมในลกัษณะตา่งๆ เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้เรียนรู้กระบวนการตา่งๆ ซึง่เป็นทกัษะท่ีจําเป็นตอ่
การดํารงชีวิต และการนําความรู้ท่ีได้เรียนรู้ไปประยกุต์ใช้ และช่วยให้นกัเรียนได้รับประโยชน์จากการ
เรียน จากการสงัเกตของผู้วิจยั พบวา่ นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึน้ 
เช่น การค้นคว้าหาข้อมลูด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบตัิกิจกรรมการทดลอง การทํางานร่วมกนัเป็น
ทีม การสร้างความรู้ด้วยตนเอง และการแสดงผลงานท่ีสร้างความภมูิใจให้กบันกัเรียน โดยเฉพาะใน
ขัน้สรุปจดัระเบียบความรู้ของนกัเรียนจะให้ความสนใจเป็นพิเศษในการร่วมกันสรุปความรู้ของกลุ่ม

ออกมาเป็น แผนผงัความรู้ นกัเรียนแตล่ะกลุม่จะช่วยกนัคิด และออกแบบผงัของตนเองกนัอย่างเต็มท่ี 
ซึง่จากกิจกรรมตรงนีแ้สดงให้เห็นว่านกัเรียนต่างช่วยกนัสรุปความรู้ท่ีตนได้มาจดัทําเป็นผงัความรู้ทํา

ให้นกัเรียนสามารถจดจําและเข้าใจเนือ้หาท่ีเรียนไปได้ดียิ่งขึน้ ครูผู้สอนจึงมีหน้าท่ีกระตุ้นให้นกัเรียน 
ได้ใช้สติปัญญาอย่างเต็มท่ีในการเรียนรู้ และเน้นให้นกัเรียนได้ปฏิบตัิจริง สามารถค้นหาคําตอบด้วย
ตนเอง จึงทําให้นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา มีผลสมัฤทธ์ิในการเรียนสงูขึน้ สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ อดิศร  ศิริ (2543: บทคดัย่อ), นิตติญาพร  ประเสริฐสงัข์ (2545: บทคดัย่อ),     
เพ็ญประภา  ยาไธสง (2545: บทคดัย่อ), บุญฤดี  แซ่ล้อ (2546: 101) และรชาดา  บวัไพร (2552: 
บทคดัย่อ) ท่ีได้นําเอารูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา ไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ในวิชาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และสง่ผลให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ 

จากเหตผุลดงักลา่ว จึงสนบัสนนุว่ารูปแบบการจดัการเรียนรู้ทัง้สองรูปแบบล้วนส่งผลให้
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสงูขึน้ แสดงให้เห็นว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม 1 
ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั และการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา แตกตา่งกนัอย่าง
ไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม 1 ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ

ย้อนกลบั ก่อนเรียนและหลงัเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01 เป็นไปตาม
สมมตฐิานการวิจยัข้อ 2 

การจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั เป็นกระบวนการการจดัการเรียนรู้ท่ีมุง่เน้นให้นกัเรียนเกิด 
ความรู้และความเข้าใจท่ีคงทน โดยครูเป็นผู้ กําหนดผลลพัธ์ปลายทางท่ีต้องการและกําหนดความรู้ท่ี
คงทนให้กบันกัเรียนและวางแผนวิธีการจดัการเรียนรู้ เพ่ือให้นกัเรียนเกิดความรู้ท่ีคงทน เป็นความรู้ท่ี
ฝังแน่น ซึง่ประกอบด้วยขัน้ตอนหลกั 3 ขัน้ ได้แก่ ขัน้ท่ี 1: เป็นขัน้ของการกําหนดความรู้ความสามารถ
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ท่ีต้องการให้เกิดขึน้แก่นกัเรียนโดย กําหนดเป้าหมายหลกัของการเรียนรู้ ขัน้ท่ี 2 : เป็นขัน้การกําหนด
พฤติกรรมของนักเรียนท่ีต้องการให้ เกิดขึน้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นการระบุเคร่ืองมือและวิธีการวัด
ประเมินผล โดยเน้นการวดัจากพฤติกรรม การเรียนรู้รวบยอด ขัน้ท่ี 3 : เป็นขัน้การออกแบบสําหรับจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้แก่นกัเรียน คือการวางแผนการจดักิจกรรมและเสริมสร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้ เพ่ือให้นกัเรียนบรรลเุป้าหมายการเรียนรู้ และมีหลกัฐานท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจน โดยครูผู้สอนวาง
แผนการเรียนการสอน เห็นได้ว่าการจดักิจกรรมการเรียนรูปแบบย้อนกลบั เป็นการจดักิจกรรมท่ี

ครูผู้ สอนต้องคํานึงว่าสอนอะไร และต้องการอะไรบ้างให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากเนือ้หาท่ีสอน 
ตลอดจนวางแผนการเรียนรู้ เพ่ือให้บรรลกุระบวนการท่ีครูผู้สอนต้องการให้เกิดกบันกัเรียน ทัง้นีก้าร
เรียนการสอนแบบย้อนกลบัถ้าครูผู้สอนจดักระบวนการจดัการเรียนรู้ตามขัน้ตอนทัง้ 3 ขัน้ตอนแล้ว ก็
ทําให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ วิกกินส์ และเจย์
แม็คไท ท่ีมีแนวคิดว่าทําอย่างไรดีท่ีให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีสามารถแสดงออกถึงศกัยภาพของ

นักเรียนท่ีเป็นความรู้ท่ีคงทนและถาวรเป็นความรู้ท่ีฝังแน่น และสอดคล้องกับตวันักเรียน และเกิด
คณุลกัษณะตามท่ีครูผู้สอนพึงประสงค์ให้เกิดแก่นักเรียน ทัง้นีส้อดคล้องกับการท่ีครูผู้สอนต้องการ
ศกัยภาพทางการเรียนของนกัเรียนสงูขึน้ ทําให้เป็นท่ีมาของตวัชีว้ดั และแนวทางการจดัการเรียนรู้ให้
สอดคล้อง เป็นไปตามตวัชีว้ดัของผู้สอนต้องการจึงทําให้การจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบันัน้มีผลสม
ฤทธ์ิตรงตามความคาดหวงัท่ีตัง้เป้าหมายไว้ ตามแนวคิดของ วิกกินส์ และเจย์แม็คไท นัน่เอง และ
สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ Kelting – Gibson, Lynn Marie (2003) ท่ีได้ทําการศกึษาโดย

เปรียบเทียบทบเรียนและหน่วยการเรียนรู้ท่ีออกแบบด้วยเทคนิค Backward design และรูปแบบเดิม
ในการออกแบบหลกัสตูรและแผนการสอนของครูผู้สอนระดบัชัน้ประถมศึกษาพบว่า นกัเรียนท่ีเรียน
โดยการจดัการเรียนการสอนด้วยเทคนิค Backward design มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดีกว่า
นกัเรียนท่ีเรียนโดยรูปแบบเดิมหรือแบบธรรมดา และครูผู้สอนมีหลกัในการออกแบบการจดัการเรียนรู้
ได้ชัดเจนมากขึน้ สอดคล้องกับผลการวิจยัของ ชุติมา สวุรรณช่ืน และคณะ (2551: บทคดัย่อ) ท่ีได้
พฒันาหน่วยการเรียนรู้ท่ีออกแบบด้วยเทคนิค Backward design เร่ือง การแยกสาร กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยการสอนแบบวฎัจกัรการเรียนรู้ สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า 
ผลสมัฤทธ์ิทางเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยหน่วยการเรียนรู้ท่ีออกแบบด้วยเทคนิค Backward design 
หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
เบญจลกัษ์ พงศ์พชัรศกัดิ์ (2553: บทคดัย่อ) ท่ีได้ศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศึกษาและ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบ

ย้อนกลบั (Backward design) พบว่า นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01    
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  จากเหตุผลดงักล่าว สนับสนุนว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลบั จะมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม 1 หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01    

3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม 1 ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา 
ก่อนเรียนและหลงัเรียน แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เป็นไปตามสมมติฐานการ
วิจยัข้อ 3 

การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นสําคัญ     
เปิดโอกาสให้นกัเรียนมีสว่นร่วมในการเรียนรู้ทําให้นกัเรียนเกิดความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียน 
มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย โดยนกัเรียนปฏิบตักิิจกรรมด้วยตวัเองทําให้เกิดความช่ืนชมในผลงานของตนเอง
และของกลุม่ ในกิจกรรมการเรียนการสอนเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้เคล่ือนไหวร่างกายอย่างเหมาะสม
กบัวยัและความสนใจ เอือ้ตอ่ความพร้อมในการเรียนและมีความต่ืนตวัท่ีจะเรียนรู้สิ่งตา่งๆ  จากการมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน และสิง่แวดล้อมรอบๆ ตวัสง่ผลตอ่อารมณ์และความรู้สกึของนกัเรียนทําให้การเรียนรู้
มีความหมาย จะเห็นได้วา่เป็นกิจกรรมการเรียนท่ีสง่เสริมพฒันาการทัง้ส่ีด้าน คือ ด้านร่างกาย  สติปัญญา 
อารมณ์และสงัคม  ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดหลกัในการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา ของ ทิศนา  แขมมณี 
(2542: 14 - 15) ท่ีกล่าวว่า กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดี ควรเป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้นักเรียนมีโอกาสสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้นักเรียนมีปฏิสมัพนัธ์กับบุคคล และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายให้
นกัเรียนได้มีโอกาสเคล่ือนไหวร่างกาย โดยการทํากิจกรรมในลกัษณะต่างๆ เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้
เรียนรู้กระบวนการต่างๆ ซึ่งเป็นทักษะที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต และการนําความรู้ที่ได้เรียนรู้ไป
ประยกุต์ใช้ จะช่วยให้นกัเรียนได้รับประโยชน์จากการเรียน และช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มเติม
ขึน้เร่ือยๆ การจดัการเรียนรู้แบบซิปปา มีขัน้ตอนโดยเร่ิมจากขัน้ท่ี 1 : ขัน้ทบทวนความรู้เดิม เป็นการ
สํารวจความรู้เดิมหรือเสริมในสิ่งท่ีนกัเรียนยงัไม่มี หรือตรวจสอบทกัษะทางวิทยาศาสตร์และเป็นการ
กระตุ้นความต่ืนตวัทางสติปัญญาให้นกัเรียนดึงความรู้เดิมท่ีมีอยู่ และเช่ือมโยงไปยงัเร่ืองท่ีจะเรียน
ต่อไป ขัน้ท่ี 2 : ขัน้การแสวงหาความรู้ใหม่ เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสงสยัและอยากรู้  
อยากเห็น พยายามแสวงหาคําตอบของข้อสงสยัเหล่านัน้ จนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดย
อาศยักระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ได้แก่ การกําหนดปัญหา การตัง้สมมตฐิาน เก็บรวบรวมข้อมลูหรือ
ทดลอง และสรุปผลและอภิปรายผล ขัน้ท่ี 3 : ขัน้ศกึษาทําความเข้าใจข้อมลู/ความรู้ใหม่และเช่ือมโยง
ความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม เป็นการนําความรู้ท่ีได้รวบรวมไว้มาแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ เน้นให้
นกัเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองรวมทัง้ระดมความคิดร่วมกันทํางานเป็นกลุ่ม มุ่งเน้นให้นกัเรียน
รู้จกัศกึษาค้นคว้าหาคําตอบทัง้จากการอ่าน การวิเคราะห์ ตีความหมายข้อมลู การทําความเข้าใจและ
ศกึษาจากแหลง่ความรู้ตา่งๆ ฝึกให้นกัเรียนได้ใช้ทกัษะกระบวนการตา่งๆ เพ่ือค้นคว้าและได้มาซึง่คําตอบ 
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โดยครูผู้วิจยัได้ใช้กระบวนการสอนหลายวิธี เพ่ือไม่ให้นกัเรียนเบื่อหน่ายในการเรียน เช่น การทดลอง 
อนันําไปสู่การขยายความรู้ความเข้าใจของตนให้กว้างขึน้ ขัน้ท่ี 4 : ขัน้การแลกเปลี่ยนความรู้ความ

เข้าใจกบักลุ่ม เป็นการส่งเสริมให้นกัเรียนแลกเปลี่ยนความรู้กนัทัง้ในกลุ่ม และระหว่างกลุ่ม ท่ีได้จาก
การศกึษาค้นคว้าและพบข้อมลูใหม่จากกิจกรรมขัน้ท่ีผ่านมา เป็นการฝึกและส่งเสริมให้นกัเรียนกล้าคิด 
กล้าแสดงออก รู้จกัตัง้คําถาม เตรียมคําตอบโดยมีครูเป็นผู้ดแูล และให้คําชีแ้นะเพิ่มเติม และยงัเป็น
การเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้มีปฏิสมัพนธ์ทัง้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา ตลอดจน
ความรู้สกึกบัผู้ อ่ืนอีกด้วย ขัน้ท่ี 5 : ขัน้สรุปและจดัระเบียบความรู้ หลงัจากมีการอภิปรายเพ่ือแลกเปล่ียน
ความรู้กนัแล้ว ครูผู้สอนและนกัเรียนมีการสรุปความรู้อีกครัง้หนึ่ง และมีเทคนิควิธีการท่ีทําให้นกัเรียน
สามารถเข้าใจเนือ้หาได้ง่ายๆ และมีความคงทนในการเรียนรู้ ทําให้นกัเรียนได้รับความสนกุสนาน ผอ่น
คลาย ทําให้นกัเรียนสามารถจดัเรียงความรู้ท่ีได้เรียนมาอย่างเป็นระบบ ง่ายตอ่การจดจํา และนําไปใช้ 
ขัน้ท่ี 6 : ขัน้การแสดงผลงาน การแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์และการประเมินผล เป็นการฝึกเสนอ
ความคิดของการจดัการเรียนการสอนเสร็จในแต่ละครัง้ นกัเรียนจะมีผลงานของกลุ่มออกมา และจดั
แสดงไว้ในที่ท่ีจัดเตรียมไว้ให้ เป็นการช่วยให้นักเรียนตอกยํา้ และตรวจสอบความเข้าใจของตน
ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความสามารถ ความสามคัคี ความคิดสร้างสรรค์ และข้อความรู้ท่ีได้จากการ
เรียน สร้างความภมูิใจให้กบักลุม่ตนเอง และเป็นการแสดงให้ผู้ อ่ืนได้รับรู้ อีกทัง้ยงัมีผลตอ่การเรียนการ
สอนตอ่ไป และขัน้สดุท้าย ขัน้ท่ี 7 : ขัน้การประยกุต์ใช้ความรู้ เป็นการเน้นให้นกัเรียนรู้จกัฝึกและสง่เสริม
การนําความรู้ ความเข้าใจของตนเองท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีเรียนไปใช้ในสถานการณ์ตา่งๆ เพ่ือเป็นการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจําวนั และเป็นการสง่เสริมให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนเพราะเป็นเร่ือง
ท่ีใกล้ตวันกัเรียน ทําให้มีความอยากรู้อยากเห็นและอยากเรียนในครัง้ต่อไป จึงส่งผลให้ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนกัเรียนสงูขึน้ สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ สดุารัตน์  ไผ่พงศาวงศ์ (2543: บทคดัย่อ) 
ท่ีได้พฒันาชดุกิจกรรมคณิตศาสตร์ ท่ีใช้การจดัการเรียนการสอนแบบซิปปา เร่ือง เส้นขนานและความ
คล้าย ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ท่ีใช้การจดัการเรียนการสอนแบบซิปปา    
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ นักเรียนที่ได้รับ     
การสอนโดยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์สงูกว่าก่อนได้รับการสอน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ รชาดา  บวัไพร (2552: บทคดัย่อ) ท่ีได้ศกึษาการจดัการเรียนการสอน
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปา ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 
ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2552 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา(ฝ่ายมธัยม) 
สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา จํานวน 1 ห้องเรียน 54 คน พบว่า คา่เฉลี่ยของคะแนน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการ
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เรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบซปิปา หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ นนทรี  พรมมี (2553: บทคดัย่อ)  
ได้ศกึษาความสามารถในการใช้เหตผุลเชิงจริยธรรม และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศกึษาของ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4  ท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยรูปแบบซิปปา กลุม่ตวัอย่าง
นักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร      
(ฝ่ายมธัยม) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2552 จํานวน 1 ห้อง มีจํานวนนกัเรียน 44 คน ผลการศกึษา
พบวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยรูปแบบซิปปา มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคม
ศกึษา หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 จากเหตผุลดงักลา่ว สนบัสนนุวา่นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา จะมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเตมิ 1 หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01    

4. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้
แบบย้อนกลบั และการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ ไม่เป็นไป

ตามสมมตฐิานการวิจยัข้อ 4 

จากการศึกษารูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั และการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา 
ทัง้สองรูปแบบก็ต่างสนับสนุนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบัมีลกัษณะกระตุ้นให้นกัเรียนสนใจ และตัง้ใจเรียนอย่างตอ่เน่ือง 
กระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้ และทบทวนบทเรียนให้เข้าใจ และการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นให้
นกัเรียนได้แสดงความสามารถในการคิดได้อย่างหลากหลาย สามารถจดัลําดบัความคิดได�อย่าง

เป็นขัน้ตอนทําให้นักเรียนได้พัฒนาความคิด เพ่ือนําไปสู่การคิดแก้ปัญหา ในการวิจัยครัง้นี  ้ได้นํา
กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ขัน้ตอนในการคิดแก้ปัญญาของเวียร์ (Weir. 1974: 18) มา
สร้างเคร่ืองมือวดัความสามารถการคิดแก้ปัญญหา 4 ขัน้ ได้แก่ ขัน้ระบปัุญหา ขัน้วิเคราะห์ปัญหา ขัน้
กําหนดวิธีการ เพ่ือแก้ปัญหา และขัน้การตรวจสอบผลลพัธ์ การจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั เป็นการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอน ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่ง 
เน้นให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลด้วยตนเองไปทีละขัน้ตอนอย่างเป็นระบบ มีการได้
เคล่ือนไหวทางกาย   มีการเรียนรู้กระบวนการต่างๆ เช่น กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการจดัการ 
เป็นต้น และมีการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ย้อนกลบัดงักล่าว เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีทําให้บรรยากาศในการเรียนรู้ไม่น่าเบ่ือหน่าย นักเรียนได้ใช้
ความสามารถของตนอย่างเต็มศกัยภาพ มีโอกาสแสดงความคิดเห็น มีอิสระในการตดัสินใจ ในการ
ตอบคําถามและการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ทําให้นักเรียนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดใน การ
แก้ปัญหา และเป็นการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนสามารถบอกข้อเท็จจริงของปัญหาจาก 
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สถานการณ์ท่ีกําหนดให้วิเคราะห์หาสาเหตท่ีุเป็นไปได้ของปัญหาจากข้อเท็จจริงตามสถานการณ์ และ
มีความสามารถในการวางแผน เพ่ือตรวจสอบสาเหตุของปัญหาหรือข้อเท็จจริง หรือเพ่ือหาข้อมูล
เพิ่มเติม เพ่ือนําไปสู่วิธีการแก้ปัญหาท่ีระบุไว้ และความสามารถในการอธิบายได้ว่า ผลท่ีเกิดขึน้จาก
การกําหนดวิธีการเพ่ือแก้ปัญหานัน้สอดคล้องกับสาเหตขุองปัญหาท่ีระบุไว้ จึงส่งผลให้นกัเรียนมี

ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สงูขึน้ ซึง่สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ เบญจลกัษ์  
พงศ์พชัรศกัดิ์ (2553: บทคดัย่อ) ท่ีได้นํารูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั ไปใช้ในการจดัการ
เรียนรู้ ซึง่สง่ผลให้ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาของนกัเรียนหลงัเรียนสงูขึน้กวา่ก่อนเรียน  

ส่วนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา ในแต่ละขัน้ตอนล้วนแต่ส่งเสริมพัฒนาการด้าน

ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน เร่ิมจากขัน้ทบทวนความรู้เดิม ก็มกัจะ
มีคําถามจากครูผู้สอนเพ่ือกระตุ้นให้นกัเรียนได้แสดงความรู้เดมิ การนําวิทยาศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจําวนั 
และนกัเรียนสามารถเช่ือมโยงการเรียนรู้ไปยงัประสบการณ์ท่ีตนมี นัน่แสดงให้เห็นว่านกัเรียนได้ทราบว่า
สิง่ใดคือปัญหา หลงัจากนัน้ครูก็มกัจะเร้าความสนใจ เพ่ือนํานกัเรียนเข้าสูก่ารตัง้สมมตฐิานของปัญหา
เหลา่นัน้ ซึง่อาจเกิดจากความสนใจของนกัเรียน หรือเกิดจากการอภิปรายภายในกลุม่ เร่ืองท่ีน่าสนใจ
อาจมาจากเหตกุารณ์ท่ีกําลงัเกิดขึน้ในช่วงเวลานัน้ หรือเป็นเร่ืองท่ีเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมท่ีนกัเรียนได้
เรียนรู้มาแล้ว จากนัน้นกัเรียนก็จะเร่ิมหาคําตอบของส่ิงเหล่านัน้ ก็คือ ขัน้แสวงหาความรู้ใหม่ เม่ือ
นกัเรียนทําความเข้าใจประเด็นหรือคําถามท่ีสนใจจะศกึษาอย่างถ่องแท้แล้ว ก็มีการวางแผน กําหนด
แนวทางการสํารวจตรวจสอบสมมติฐาน กําหนดทางเลือกท่ีเป็นไปได้ ลงมือปฏิบตัิ เพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูล ข้อสนเทศหรือปรากฏการณ์ต่างๆ โดยขัน้นีน้ ักเรียนจะเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 
จากนัน้เม่ือนกัเรียนได้ข้อมลูมาแล้ว นกัเรียนจะนําข้อมลูเหลา่นัน้มาแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกบั
กลุม่ และนกัเรียนจะทําการวิเคราะห์แปลผล สรุปผล จดัระเบียบความรู้ และนําเสนอผลท่ีได้ในรูปแบบ
ตา่งๆ เช่น บรรยายสรุป สร้างแบบจําลอง รูปวาด ตาราง กราฟ ฯลฯ ซึง่จะช่วยให้นกัเรียนเห็นแนวโน้ม
หรือความสมัพนัธ์ของข้อมลู สรุปและอภิปรายผลการทดลอง ถ้านกัเรียนอธิบายเร่ืองราวตา่งๆ ได้มาก
จะช่วยให้เช่ือมโยงเก่ียวกบัเร่ืองราวตา่งๆ และทําให้เกิดความรู้กว้างขวางขึน้ เม่ือสิน้สดุแล้วให้นกัเรียน
ประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการตา่งๆ วา่ นกัเรียนรู้อะไร อย่างไรบ้าง และมากน้อยเพียงใด ขัน้นีจ้ะ
ช่วยให้นกัเรียนสามารถนําความรู้ท่ีได้มาประมวลและปรับประยกุต์ใช้ในเร่ืองอ่ืนๆ ได้ และขัน้สดุท้าย
คือขัน้ประยกุต์ใช้ความรู้ โดยครูอาจเปิดโอกาสให้นกัเรียนนําความรู้ท่ีได้ไปปรับประยกุต์ใช้ให้เหมาะสม
และเกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจําวนั จะเห็นว่าจากกิจกรรมดงักล่าวนกัเรียนได้เรียนรู้ขัน้ตอนต่างๆ ใน
การคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ปกาศิต  ปลัง่กลาง (2545: บทคดัย่อ) 
และบญุช่วย  กลิ่นสละ (2447: บทคดัย่อ) ท่ีได้นํารูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา ไปใช้ในการ
จดัการเรียนรู้ซึง่สง่ผลให้ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาของนกัเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
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  จากเหตผุลดงักล่าว สนบัสนุนว่ารูปแบบการจดัการเรียนรู้ทัง้สองรูปแบบ ล้วนส่งผลให้
ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนสงูขึน้ จึงแสดงให้เห็นว่าความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนที่ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั และการ
จดัการเรียนรู้แบบซปิปา แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ 

5. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้
แบบย้อนกลบั ก่อนเรียนและหลงัเรียน แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เป็นไปตาม
สมมตฐิานการวิจยัข้อ 5 

การจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลบั เป็นรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นให้นักเรียนได้
แสดงความสามารถในการคิดได้อย่างหลากหลาย สามารถจดัลําดบัความคิดได้อย่างเป็นขัน้ตอนทํา
ให้นักเรียนได้พัฒนาความคิด เพ่ือนําไปสู่การคิดแก้ปัญหา ซึ่งในการวิจัยครัง้นีไ้ด้นํากระบวนการ  
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย ขัน้กําหนดปัญหา ขัน้นีทํ้าให้นักเรียนเห็นความสําคญัของ
ปัญหา และเกิดความสนใจอยากหาคําตอบ ขัน้ทําความเข้าใจปัญหา ขัน้นีน้กัเรียนได้ฝึกการคดิเพ่ือหา
ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหา และหาวิธีการเพ่ือหาคําตอบของปัญหา ขัน้ดําเนินการศกึษาค้นคว้า ขัน้
นีน้กัเรียนได้ลงมือปฏิบตักิารทดลองหรือศกึษาค้นคว้าหาข้อมลูด้วยตนเอง ขัน้สรุปและประเมินคา่ของ
คําตอบ ขัน้นีฝึ้กให้นักเรียนได้สรุปผลจากการศึกษาค้นคว้าเพ่ือตอบปัญหา โดยให้นักเรียนมอง
สถานการณ์ต่างๆ แล้วนํามาสรุปรวมจาก ขัน้ท่ี 1- 3 ว่าถ้าทําลงไปแล้ว จะมีผลลพัธ์ของกระบวนการ
แก้ปัญหาทัง้หมดเป็นอยา่งไร และประเมินความถกูต้องเหมาะสมของคําตอบ ซึง่การฝึกความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ขัน้ตอนของการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลบั สอดคล้องกับ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ท่ีมุง่เน้นการระบปัุญหา 
การตัง้สมมติฐาน การทดลอง และการสรุปผลการทดลอง สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ บญุนํา อินทนนท์ 
(2551: บทคดัย่อ) ท่ีได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนโยธินบํารุง ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานและการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
และความสามรถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
และสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ เบญจลกัษ์  พงศ์พชัรศกัดิ์ (2553: บทคดัย่อ) ท่ีได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสงัคมศกึษาและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีเรียน
โดยการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั พบวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  
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จากเหตุผลดงักล่าว สนับสนุนว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลบั จะมี
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .01    

6. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้
แบบซิปปา ก่อนเรียนและหลงัเรียน แตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เป็นไปตาม

สมมตฐิานการวิจยัข้อ 6 
จากท่ีกล่าวมาแล้วว่าการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเน้น

นกัเรียนเป็นศนูย์กลางท่ีพฒันามาจากแนวคิดของการสร้างความรู้ แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการกลุ่ม
และการเรียนรู้แบบร่วมมือ แนวคิดเก่ียวกับความพร้อมในการเรียนรู้ แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้
กระบวนการ และแนวคิดเก่ียวกบัการถ่ายโอนการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นกัเรียนมีสว่นร่วมในการเรียนรู้
ทําให้นกัเรียนเกิดความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียน  มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย โดยนกัเรียนปฏิบตัิ
กิจกรรมด้วยตวัเองจริง มีการทบทวนความรู้ ประสบการณ์ ค้นคว้าหาความรู้ใหม่จากการแก้ปัญหา 
และการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนทําให้มีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการสรุปประเด็นสาคญั
จากการเช่ือมโยงทัง้ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ โดยท่ีผู้สอนเป็นเพียงผู้ อํานวยความสะดวกและให้
คําแนะนําเท่าท่ีจําเป็นเทา่นัน้ การท่ีนกัเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองนีทํ้าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสทิธิภาพ ซึง่
เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ ยุพิน พิพิธกุล (2543: 1-10) และวิชัย วงษ์ใหญ่ (2542: 13) และ
สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ โฮลมส (Holmes. 1995: 36-52) ซึง่พบว่า การสอนท่ีใช้ความคิดของ
นกัเรียนเป็นฐาน โดยครูช่วยขยายความคดิ ช่วยทําความคิดนัน้ให้ชดัเจนจะทําให้นกัเรียน เรียนรู้อย่าง
มีความหมาย ทําให้นกัเรียนมีความเช่ือมัน่ในสิง่ท่ีตนคดิ กล้าแสดงออกในโอกาสตอ่ไปเม่ือได้รับโอกาส 
การเปิดโอกาสให้นกัเรียนใช้แนวคดิ หรือวิธีการหาคําตอบท่ีเป็นของเขาเอง ซึง่อาจมีความแตกตา่งจาก
วิธีท่ีครูใช้ ในมมุมองของครู อาจรู้สึกว่าเป็นวิธีการท่ีไม่ถกูต้อง ไม่สมบูรณ ผิดหลกัของการให้เหตผุล  
ไม่มีประสิทธิภาพ แต่ในความคิดของนักเรียนอาจเป็นวิธีการท่ีเข้าเข้าใจได้อย่างชัดเจน มีเหตุผล 
สามารถอธิบายได้ ซึ่งครูควรยอมรับและช่วยให้นกัเรียนสามารถส่ือความคิด ในการแก้ปัญหานัน้ให้
ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ ซึง่เป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัผลงานวิจยัของ สมเดช บญุประจกัษ์ (2540: 97-98) ท่ี
พบวา่ การใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือสง่เสริมให้เกิด การสื่อสาร ความคิดโดยใช้คณิตศาสตร์การ
ให้เหตผุล และช่วยให้มีศกัยภาพทางด้านการแก้ปัญหาสงูขึน้ ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของรีเดเซล 
และคณะ (Riedesel; et al. 1996: 39-40 ) ท่ีพบวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการฝึกแก้ปัญหา โดยใช้การสํารวจ
ศกึษาแบบเป็นกลุ่มร่วมมือกนั มีการเติบโตทางความคิดและกระบวนการท่ีใช้แก้ปัญหาดีกว่าการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเคยทํากันมาตามปกติ สอดคล้องกับผลงานวิจยัของ อดมัส และ แฮมม 
(Adams; & Hamm. 1990: 33) ท่ีพบว่าการเรียนแบบร่วมมือมีผลทางบวกตอ่ ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการ
ทัง้ในแง่ของการพฒันาพฤติกรรมเก่ียวกับการใช้ศพัท์และความรู้ต่างๆ การคิดคํานวณและการแก้ปัญหา 
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สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ พาร์คเกอร์ (Parker. 1984) ท่ี พบว่าการเรียนแบบร่วมมือเป็นกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีสามารถใช้พฒันา ทกัษะการคดิระดบัสงูและการแก้ปัญหาได้ สอดคล้องกบัผลงานวิจยั
ของ บุญช่วย กลิ่นสละ (2547: บทคดัย่อ) ท่ีได้พฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรีุ โดยการเรียนแบบซปิปา โมเดล พบวา่ความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นกัศกึษาหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 จากเหตุผลดังกล่าว สนับสนุนว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา จะมี
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .01    

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะซึง่อาจเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้
และการวิจยั ดงันี ้
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1. ครูผู้สอนควรนํารูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั และการจดัการเรียนรู้แบบ 
ซิปปา ไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทัง้นีเ้พราะรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ทัง้สองแบบช่วยให้ผู้สอนพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนให้มีความคิดในการแก้ปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ได้ 
2. ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบย้อนกลบั ครูผู้สอนต้องทราบว่า ตวัชีว้ดัของเนือ้หา

สาระท่ีเราจะจดัการเรียนรู้ให้กบันกัเรียนนัน้เป็นอย่างไร แล้วจึงกําหนดคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของ
นกัเรียน ว้าต้องการให้นกัเรียนมีคณุลกัษณะเช่นไร จากนัน้จึงจดัทําแผนการเรียนรู้ เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัตวัชีว้ดัท่ีเรากําหนด 

3. ครูผู้สอนควรคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในขณะร่วมทํากิจกรรมหรือ ตอบ
คําถาม โดยเฉพาะในขัน้ตอนการแสวงหาความรู้ ซึง่เป็นขัน้ตอนท่ีต้องใช้เวลาในการศกึษา ค้นคว้าหา
ข้อมลูและใช้ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือให้ได้ความรู้ใหม่ โดยครูควรมีการชีแ้นะแนวทาง
ในการหาคําตอบแก่ผู้ เรียน  

4. ครูควรจดักิจกรรรมการเรียนการสอนท่ีให้นกัเรียนได้มีการลงมือปฏิบตัจิริงด้วยตนเอง 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดและทั่วถึงทุกคน โดยให้นักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการต่างๆ ใน
การศกึษาค้นคว้าหาความรู้ เพ่ือให้สามารถค้นหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนนํา
ความรู้ไปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ตา่งๆ ได้ อนัจะทําให้เกิดความคงทนในการเรียนรู้ได้ดีขึน้อีกด้วย  

5. ครูควรสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนให้มีความเป็นกันเองกับนักเรียน           
เพ่ือเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทกุขัน้ตอน และควรส่งเสริมให้นกัเรียนมีความกล้าคิด 
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กล้าแสดงออกอยา่งเหมาะสม โดยคอยกระตุ้น และให้การเสริมแรง ตลอดจนให้คําแนะนําอยา่งใกล้ชิด 
และมีการจดัแหล่งเรียนรู้ให้กบันกัเรียนใช้ศกึษาค้นคว้าอย่างเพียงพอ มีความหลากหลาย เหมาะสม
กบัวยั เพ่ือกระตุ้นให้นกัเรียนแสดงพฤตกิรรมออกมา เพ่ือให้นกัเรียนได้พฒันาตนเองได้เตม็ตามศกัยภาพ 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
1. ควรนํารูปแบบการวิจยันีไ้ปวิจยักับนักเรียนกลุ่มอ่ืนๆ เช่น นกัเรียนชัน้ประถมศึกษา 

หรือนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีอ่ืนๆ  
2. ควรนํารูปแบบการวิจัยนีไ้ปใช้ในการพัฒนาทักษะด้านอ่ืนๆ ให้แก่นักเรียนเพ่ิมเติม 

เช่น เจตคติทางวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการคิดอย่างมี    
วิจารญาณ ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ เป็นต้น 
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- ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีตรวจเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั (4 ทา่น) 
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ผู้ทรงคุณวุฒทิี่ตรวจเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

 รายนามผู้ เช่ียวชาญในการแนะนํา  ตรวจสอบแก้ไขเคร่ืองมือ เพ่ือทําปริญญานิพนธ์ด้าน

ตา่งๆ ดงันี ้

- แผนการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั (Backward design) 

- แผนการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา (Cippa Model) 

 อาจารย์สรุะพงษ์    ศรีธรรม โรงเรียนหวัตะพานวิทยาคม  จงัหวดัอํานาจเจริญ 

 อาจารย์สนทิ          บญุพร้อม โรงเรียนหวัตะพานวิทยาคม  จังหวดัอํานาจเจริญ 

 อาจารย์อรุณวรรณ กลัน่กลงึ    โรงเรียนท้ายหาด        จงัหวดัสมทุรสงคราม 

 

- แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเตมิ 1  

- แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  

 อาจารย์สรุะพงษ์  ศรีธรรม โรงเรียนหวัตะพานวิทยาคม  จงัหวดัอํานาจเจริญ 

 อาจารย์สนทิ        บญุพร้อม โรงเรียนหวัตะพานวิทยาคม  จงัหวดัอํานาจเจริญ 

 อาจารย์พงศภคั    สายสดุ โรงเรียนหวัตะพานวิทยาคม  จงัหวดัอํานาจเจริญ 
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ภาคผนวก ข 

 

- ตารางแสดงคา่ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบัและแผนการจดัการ

เรียนรู้แบบซปิปา  เร่ือง  ปริมาณสมัพนัธ์   

- คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั และแผนการจดัการ

เรียนรู้แบบซปิปา เร่ือง  ปริมาณสมัพนัธ์   

- คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเตมิ 1 

และแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  

- ผลการวิเคราะห์ความยากงา่ย  อํานาจจําแนกของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

วิชาเคมีเพิ่มเตมิ 1 และแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์   

- ผลการวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเตมิ 1 

และแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์   
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ตาราง 8  ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั เร่ือง  ปริมาณสมัพนัธ์ 

  

คนท่ี คะแนนระหวา่งเรียน 60 คะแนน คะแนนหลงัเรียน 40 คะแนน 

1 45 35 

2 55 33 

3 55 31 

4 51 37 

5 48 34 

6 55 36 

7 51 36 

8 51 35 

9 45 33 

10 53 36 

11 50 33 

12 51 35 

13 51 36 

14 53 36 

15 53 33 

16 54 37 

17 52 36 

18 50 36 

19 47 33 

20 54 32 

21 48 29 

22 56 37 

23 50 31 

24 47 30 

25 40 31 
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ตาราง 8  (ตอ่)  

  

คนท่ี คะแนนระหวา่งเรียน 60 คะแนน คะแนนหลงัเรียน 40 คะแนน 

26 47 33 

27 42 28 

28 53 31 

29 41 29 

30 47 29 

31 51 30 

32 54 35 

33 55 33 

34 48 28 

35 45 29 

36 51 31 

37 55 31 

38 56 35 

39 49 29 

40 52 33 

รวม 2011 1315 

E1/E 83.79 2 82.19 
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ตาราง 9  ประสิทธิภาพแผนการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา เร่ือง ปริมาณสมัพนัธ์ 

  
คนท่ี คะแนนระหวา่งเรียน 60 คะแนน คะแนนหลงัเรียน 40 คะแนน 

1 50 34 

2 48 29 

3 50 30 

4 54 34 

5 52 33 

6 53 35 

7 49 30 

8 55 36 

9 48 28 

10 53 34 

11 51 33 

12 47 28 

13 49 32 

14 52 33 

15 51 34 

16 54 37 

17 47 30 

18 40 28 

19 45 30 

20 53 35 

21 51 32 

22 52 33 

23 42 29 

24 54 36 

25 47 34 
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ตาราง 9  (ตอ่)  

  

คนท่ี คะแนนระหวา่งเรียน 60 คะแนน คะแนนหลงัเรียน 40 คะแนน 

26 51 35 

27 53 34 

28 43 29 

29 52 36 

30 51 34 

31 50 33 

32 55 36 

33 45 29 

34 50 35 

35 52 34 

36 50 33 

37 50 32 

38 55 37 

39 49 33 

40 53 35 

รวม 2006 1312 

E1/E 83.58 2 82.00 
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ตาราง 10  คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั  

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
ผู้เช่ียวชาญ  

IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 1 1 1 1.00 

2 1 1 1 1.00 

3 1 1 1 1.00 

4 1 1 1 1.00 

5 1 1 1 1.00 

6 1 1 1 1.00 

7 1 1 1 1.00 

 

 

 

ตาราง 11  คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
ผู้เช่ียวชาญ  

IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 1 1 1 1.00 

2 1 1 1 1.00 

3 1 1 1 1.00 

4 1 1 1 1.00 

5 1 1 1 1.00 

6 1 1 1 1.00 

7 1 1 1 1.00 
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ตาราง 12 คา่ดชันีความสอดคล้อง(IOC)ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเตมิ 1 

 
 

ข้อท่ี 
ผู้เช่ียวชาญ  

IOC 
 

ข้อท่ี 
ผู้เช่ียวชาญ  

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

1 1 1 1 1.00 21 1 1 1 1.00 

2 1 1 1 1.00 22 1 1 1 1.00 

3 1 1 1 1.00 23 1 1 1 1.00 

4 1 1 1 1.00 24 1 1 1 1.00 

5 1 1 1 1.00 25 1 1 1 1.00 

6 1 1 1 1.00 26 1 1 1 1.00 

7 1 1 1 1.00 27 1 1 1 1.00 

8 1 1 1 1.00 28 1 1 1 1.00 

9 1 1 1 1.00 29 1 1 1 1.00 

10 1 1 1 1.00 30 1 1 1 1.00 

11 1 1 1 1.00 31 1 1 1 1.00 

12 1 1 1 1.00 32 1 1 1 1.00 

13 1 1 1 1.00 33 1 1 1 1.00 

14 1 1 1 1.00 34 1 1 1 1.00 

15 1 1 1 1.00 35 1 1 1 1.00 

16 1 1 1 1.00 36 1 1 1 1.00 

17 1 1 1 1.00 37 1 1 1 1.00 

18 1 1 1 1.00 38 1 1 1 1.00 

19 1 1 1 1.00 39 1 1 1 1.00 

20 1 1 1 1.00 40 1 1 1 1.00 
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ตาราง 13  คา่ดชันีความสอดคล้อง(IOC)ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหา  

 ทางวิทยาศาสตร์ 

 
 

ข้อท่ี 
ผู้เช่ียวชาญ  

IOC 
 

ข้อท่ี 
ผู้เช่ียวชาญ  

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

1 1 1 1 1.00 21 1 1 1 1.00 

2 1 1 1 1.00 22 1 1 1 1.00 

3 1 1 1 1.00 23 1 1 1 1.00 

4 1 1 1 1.00 24 1 1 1 1.00 

5 1 1 1 1.00 25 1 1 1 1.00 

6 1 1 1 1.00 26 1 1 1 1.00 

7 1 1 1 1.00 27 1 1 1 1.00 

8 1 1 1 1.00 28 1 1 1 1.00 

9 1 1 1 1.00 29 1 1 1 1.00 

10 1 1 1 1.00 30 1 1 1 1.00 

11 1 1 1 1.00 31 1 1 1 1.00 

12 1 1 1 1.00 32 1 1 1 1.00 

13 1 1 1 1.00 33 1 1 1 1.00 

14 1 1 1 1.00 34 1 1 1 1.00 

15 1 1 1 1.00 35 1 1 1 1.00 

16 1 1 1 1.00 36 1 1 1 1.00 

17 1 1 1 1.00 37 1 1 1 1.00 

18 1 1 1 1.00 38 1 1 1 1.00 

19 1 1 1 1.00 39 1 1 1 1.00 

20 1 1 1 1.00 40 1 1 1 1.00 
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ตาราง 14  การหาคา่ความยากงา่ย (p)  และคา่อํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 

 ทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเตมิ 1 เร่ืองปริมาณสมัพนัธ์ 

 

ข้อท่ี p r หมายเหต ุ ข้อท่ี p r หมายเหตุ 

1 .75 .42 คดัไว้ 21 .73 .42 คดัไว้ 

2 .60 .58 คดัไว้ 22 .75 .42 คดัไว้ 

3 .65 .33 คดัไว้ 23 .45 .25 คดัไว้ 

4 .68 .58 คดัไว้ 24 .65 .50 คดัไว้ 

5 .75 .33 คดัไว้ 25 .73 .42 คดัไว้ 

6 .67 .42 คดัไว้ 26 .78 .50 คดัไว้ 

7 .73 .33 คดัไว้ 27 .63 .58 คดัไว้ 

8 .65 .50 คดัไว้ 28 .73 .67 คดัไว้ 

9 .68 .50 คดัไว้ 29 .58 .25 คดัไว้ 

10 .70 .50 คดัไว้ 30 .70 .42 คดัไว้ 

11 .75 .42 คดัไว้ 31 .73 .42 คดัไว้ 

12 .75 .33 คดัไว้ 32 .75 .50 คดัไว้ 

13 .63 .33 คดัไว้ 33 .78 .42 คดัไว้ 

14 .78 .50 คดัไว้ 34 .75 .50 คดัไว้ 

15 .78 .42 คดัไว้ 35 .78 .42 คดัไว้ 

16 .73 .67 คดัไว้ 36 .80 .42 คดัไว้ 

17 .50 .25 คดัไว้ 37 .75 .50 คดัไว้ 

18 .63 .33 คดัไว้ 38 .70 .58 คดัไว้ 

19 .65 .75 คดัไว้ 39 .75 .50 คดัไว้ 

20 .75 .42 คดัไว้ 40 .78 .33 คดัไว้ 

 

ผลการวิเคราะห์ความเช่ือม่ัน KR-20        .87 
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 การหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเตมิ 1 โดยใช้

สตูร KR-20 ของ Kuder ; & Richardson   

 

 จากสตูร 
 










 ∑−−= 2
tS

pq
1

1k
k      ttr  

 

   เม่ือ  rtt

     k  แทน  จํานวนข้อของแบบทดสอบ 

  แทน  คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

     p  แทน  สดัสว่นของคนทําถกูในแตล่ะข้อ 
          

                   =     
   

         q  แทน  สดัสว่นของคนทําผิดในแตล่ะข้อ    =  1 - p  

         
2
tS  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนทัง้ฉบบั 

     
 แทนคา่ในสตูรเพ่ือหาความเช่ือมัน่ 
 

   



 −−=

44.40
7.24

1
140

40
      ttr  

 

     =  1.03 x 0.84 
 

     =  0.87 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนคนทัง้หมด 
จํานวนของคนท่ีทําถกู 
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ตาราง 15  การหาคา่ความยากงา่ย (p)  และคา่อํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวดัความสามารถ  

 ในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  

 

สถานการณ์ท่ี ข้อท่ี p r หมายเหตุ 

 1 .78 .33 คดัไว้ 

1 2 .65 .67 คดัไว้ 

 3 .73 .50 คดัไว้ 

 4 .73 .67 คดัไว้ 

 1 .65 .56 คดัไว้ 

2 2 .68 .50 คดัไว้ 

 3 .78 .50 คดัไว้ 

 4 .73 .58 คดัไว้ 

 1 .70 .67 คดัไว้ 

3 2 .65 .67 คดัไว้ 

 3 .78 .42 คดัไว้ 

 4 .78 .67 คดัไว้ 

 1 .65 .58 คดัไว้ 

4 2 .68 .41 คดัไว้ 

 3 .73 .67 คดัไว้ 

 4 .73 .58 คดัไว้ 

 1 .78 .58 คดัไว้ 

5 2 .78 .50 คดัไว้ 

 3 .70 .58 คดัไว้ 

 4 .65 .42 คดัไว้ 

 1 .73 .58 คดัไว้ 

6 2 .75 .50 คดัไว้ 

 3 .78 .25 คดัไว้ 

 4 .65 .50 คดัไว้ 
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  ตาราง 15 (ตอ่)  
 

สถานการณ์ท่ี ข้อท่ี p r หมายเหตุ 

 1 .70 .67 คดัไว้ 

7 2 .78 .58 คดัไว้ 

 3 .73 .50 คดัไว้ 

 4 .70 .75 คดัไว้ 

 1 .73 .50 คดัไว้ 

8 2 .78 .24 คดัไว้ 

 3 .70 .50 คดัไว้ 

 4 .73 .67 คดัไว้ 

 1 .73 .42 คดัไว้ 

9 2 .68 .42 คดัไว้ 

 3 .75 .25 คดัไว้ 

 4 .78 .42 คดัไว้ 

 1 .75 .50 คดัไว้ 

10 2 .75 .33 คดัไว้ 

 3 .78 .33 คดัไว้ 

 4 .68 .75 คดัไว้ 

 
 

ผลการวิเคราะห์ความเช่ือม่ัน KR-20          .92 
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 การหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์  โดยใช้สตูร 

KR-20 ของ Kuder ; & Richardson   

 

 จากสตูร 
 










 ∑−−= 2
tS

pq
1

1k
k      ttr  

 

   เม่ือ  rtt

     k  แทน  จํานวนข้อของแบบทดสอบ 

  แทน  คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

     p  แทน  สดัสว่นของคนทําถกูในแตล่ะข้อ 

          
                   =     

         q  แทน  สดัสว่นของคนทําผิดในแตล่ะข้อ    =  1 - p  

         
2
tS  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนทัง้ฉบบั 

     

แทนคา่ในสตูรเพ่ือหาความเช่ือมัน่ 
 

   



 −−=

41.80
4.66

1
140

40
      ttr  

 

     =  1.03 x 0.89 
 

     =  0.92 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนคนทัง้หมด 
จํานวนของคนท่ีทําถกู 
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ภาคผนวก ค 
 

- ตารางคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเตมิ 1 ก่อนเรียนและหลงัเรียน ของกลุม่ท่ี

ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั 

- ตารางคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเตมิ 1 ก่อนเรียนและหลงัเรียน ของกลุม่ท่ี

ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา 

- ตารางคะแนนความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลงัเรียน ของ

กลุม่ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั 

- ตารางคะแนนความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลงัเรียน ของ

กลุม่ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา 
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ตาราง 16  คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเตมิ 1 ก่อนเรียนและหลงัเรียน ของกลุม่ท่ีได้รับ 

 การจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั 

 

คนท่ี ก่อนเรียน (X1 หลังเรียน (X) 2 ผลต่าง (D) 1 D) 1 –MD (D1 1-MD1)
2 

1 9 27 18 -1.65 2.72 

2 10 33 23 3.35 11.22 

3 9 31 22 2.35 5.52 

4 17 37 20 0.35 0.12 

5 12 30 18 -1.65 2.72 

6 12 28 16 -3.65 13.32 

7 11 29 18 -1.65 2.72 

8 10 35 25 5.35 28.62 

9 11 27 16 -3.65 13.32 

10 13 36 23 3.35 11.22 

11 14 38 24 4.35 18.92 

12 13 35 22 2.35 5.52 

13 16 36 20 0.35 0.12 

14 8 27 19 -0.65 0.42 

15 12 30 18 -1.65 2.72 

16 10 28 18 -1.65 2.72 

17 13 29 16 -3.65 13.32 

18 9 26 17 -2.65 7.02 

19 10 33 23 3.35 11.22 

20 8 30 22 2.35 5.52 

21 7 25 18 -1.65 2.75 

22 10 28 18 -1.65 2.75 

23 17 38 21 1.35 1.82 

24 8 27 19 -0.65 0.42 

25 10 31 21 1.35 1.82 
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ตาราง 16 (ตอ่)  
 

คนท่ี ก่อนเรียน (X1 หลังเรียน (X) 2 ผลต่าง (D) 1 D) 1 –MD (D1 1-MD1)
2 

26 15 33 18 -1.65 2.72 

27 8 25 17 -2.65 7.02 

28 11 31 20 0.35 0.12 

29 7 27 20 0.35 0.12 

30 12 29 17 -2.65 7.02 

31 8 30 22 2.35 5.52 

32 14 35 21 1.35 1.82 

33 11 32 21 1.35 1.82 

34 9 28 19 -0.65 0.42 

35 9 29 20 0.35 0.12 

36 7 25 18 -1.65 2.72 

37 10 31 21 1.35 1.82 

38 8 27 19 -0.65 0.42 

39 10 28 18 -1.65 2.72 

40 9 29 20 0.35 0.12 

∑  427 1213 786  203.06 

 1X  = 10.68 1X  = 30.33 MD1  =19.65  

 SD = 2.6640 SD = 3.6542    
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ตาราง 17  คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเตมิ 1 ก่อนเรียนและหลงัเรียน ของกลุม่ท่ีได้รับ 

 การจดัการเรียนรู้แบบซปิปา 

 

คนท่ี ก่อนเรียน (X1 หลังเรียน (X) 2 ผลต่าง (D) 1 D) 1 –MD (D1 1-MD1)
2 

1 7 27 20 0.88 0.77 

2 8 25 17 -2.12 4.49 

3 10 30 20 0.88 0.77 

4 11 29 18 -1.12 1.25 

5 9 27 18 -1.12 1.25 

6 8 31 23 3.88 15.05 

7 10 30 20 0.88 0.77 

8 9 27 18 -1.12 1.25 

9 5 22 17 -2.12 4.49 

10 14 34 20 0.88 0.77 

11 12 31 19 -0.12 0.01 

12 8 28 20 0.88 0.77 

13 5 23 18 -1.12 1.25 

14 13 33 20 0.88 0.77 

15 11 30 19 -0.12 0.01 

16 17 37 20 0.88 0.77 

17 7 25 18 -1.12 1.25 

18 10 27 17 -2.12 4.49 

19 6 26 20 0.88 0.77 

20 12 35 23 3.88 15.05 

21 11 30 19 -0.12 0.01 

22 14 33 19 -0.12 0.01 

23 8 26 18 -1.12 1.25 

24 16 36 20 0.88 0.77 

25 14 34 20 0.88 0.77 
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ตาราง 17 (ตอ่)  

 

คนท่ี ก่อนเรียน (X1 หลังเรียน (X) 2 ผลต่าง (D) 1 D) 1 –MD (D1 1-MD1)
2 

26 15 35 20 0.88 0.77 

27 9 25 16 -3.12 9.73 

28 10 27 17 -2.12 4.49 

29 17 36 19 -0.12 0.01 

30 5 24 19 -0.12 0.01 

31 11 31 20 0.88 0.77 

32 8 26 18 -1.12 1.25 

33 8 29 21 1.88 3.53 

34 9 27 18 -1.12 1.25 

35 10 30 20 0.88 0.77 

36 9 27 18 -1.12 1.25 

37 13 31 18 -1.12 1.25 

38 15 35 20 0.88 0.77 

39 11 33 22 2.88 8.29 

40 12 30 18 -1.12 1.25 

∑  417 1182 765  94.20 

 1X  = 10.43 1X  = 29.55 MD1  = 19.12  

 SD = 3.1936 SD = 3.8958    
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ตาราง 18  คะแนนความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  ก่อนเรียนและหลงัเรียน  

 ของกลุม่ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั 

 

คนท่ี ก่อนเรียน (X1 หลังเรียน (X) 2 ผลต่าง (D) 1 D) 1 –MD (D1 1-MD1)
2 

1 25 38 13 0.37 0.14 

2 23 33 10 -2.63 6.92 

3 21 35 14 1.37 1.88 

4 26 38 12 -0.63 0.40 

5 22 37 15 2.37 5.62 

6 27 37 10 -2.63 6.92 

7 24 36 12 -0.63 0.40 

8 25 35 10 -2.63 6.92 

9 23 37 14 1.37 1.88 

10 25 40 15 2.37 5.62 

11 23 39 16 3.37 11.36 

12 24 40 16 3.37 11.36 

13 28 40 12 -0.63 0.40 

14 19 35 16 3.37 11.36 

15 23 36 13 0.37 0.14 

16 26 38 12 -0.63 0.40 

17 31 40 9 -3.63 13.18 

18 25 37 12 -0.63 0.40 

19 29 39 10 -2.63 6.92 

20 27 37 10 -2.63 6.92 

21 25 38 13 0.37 0.14 

22 30 38 8 -4.63 21.44 

23 33 40 7 -5.63 31.70 

24 26 39 13 0.37 0.14 

25 20 37 17 4.37 19.10 
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ตาราง 18 (ตอ่)  

 

คนท่ี ก่อนเรียน (X1 หลังเรียน (X) 2 ผลต่าง (D) 1 D) 1 –MD (D1 1-MD1)
2 

26 32 40 8 -4.63 21.44 

27 27 37 10 -2.63 6.92 

28 31 40 9 -3.63 13.18 

29 15 33 18 5.37 28.84 

30 29 38 9 -3.63 13.18 

31 21 36 15 2.37 5.62 

32 30 40 10 -2.63 6.92 

33 25 39 14 1.37 1.88 

34 27 36 9 -3.63 13.18 

35 22 38 16 3.37 11.36 

36 16 34 18 5.37 28.84 

37 19 35 16 3.37 11.36 

38 22 37 15 2.37 5.62 

39 25 38 13 0.37 0.14 

40 20 35 15 2.37 5.62 

∑  991 1495 504  345.76 

 1X  = 24.75 1X  = 37.38 MD1  = 12.63  

 SD = 4.3794 SD = 1.9960    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



155 

 

ตาราง 19  คะแนนความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  ก่อนเรียนและหลงัเรียน  

 ของกลุม่ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา 

 

คนท่ี ก่อนเรียน (X1 หลังเรียน (X) 2 ผลต่าง (D) 1 D) 1 –MD (D1 1-MD1)
2 

1 20 35 15 3.07 9.42 

2 18 27 9 -2.93 8.58 

3 25 36 11 -0.93 0.86 

4 23 37 14 2.07 4.28 

5 21 35 14 2.07 4.28 

6 19 32 13 1.07 1.14 

7 20 37 17 5.07 25.70 

8 21 34 13 1.07 1.14 

9 15 30 15 3.07 9.42 

10 28 40 12 0.07 0.01 

11 24 36 12 0.07 0.01 

12 22 38 16 4.07 16.56 

13 14 29 15 3.07 9.42 

14 23 39 16 4.07 16.56 

15 25 36 11 -0.93 0.86 

16 34 40 6 -5.93 35.16 

17 25 38 13 1.07 1.14 

18 22 33 11 -0.93 0.86 

19 19 30 11 -0.93 0.86 

20 26 38 12 0.07 0.01 

21 27 37 10 -1.93 3.72 

22 30 40 10 -1.93 3.72 

23 23 37 14 2.07 4.28 

24 30 40 10 -1.93 3.72 

25 28 40 12 0.07 0.01 
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ตาราง 19 (ตอ่)  

 

คนท่ี ก่อนเรียน (X1 หลังเรียน (X) 2 ผลต่าง (D) 1 D) 1 –MD (D1 1-MD1)
2 

26 31 40 9 -2.93 8.58 

27 27 38 11 -0.93 0.86 

28 25 38 13 1.07 1.14 

29 33 40 7 -4.93 24.30 

30 15 30 15 3.07 9.42 

31 24 37 13 1.07 1.14 

32 22 35 13 1.07 1.14 

33 25 38 13 1.07 1.14 

34 29 40 11 -0.93 0.86 

35 26 37 11 -0.93 0.86 

36 24 36 12 0.07 0.01 

37 29 38 9 -2.93 8.58 

38 30 40 10 -1.93 3.72 

39 31 40 9 -2.93 8.58 

40 29 38 9 -2.93 8.58 

∑  982 1459 477  240.63 

 =1X 24.55 =2X 36.48 MD1  = 11.93  

 SD = 4.8725 SD = 3.4640    
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 ผลการวิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเตมิ 1 ก่อนเรียนและหลงัเรียน ของกลุม่

ทดลองท่ี 1 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั โดยใช้สถิต ิt-test แบบ Dependent Sample 

 

   จากสตูร  t = 
( )
1n

2D2Dn

D

−
∑−∑

∑     

    
   จะได้  t = 

140

2(786))(40)(15756

786

−
−

  

    

      t = 
17.8627

786  

    

      t = 44.00 

  

 ผลการวิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเตมิ 1 ก่อนเรียนและหลงัเรียน ของกลุม่

ทดลองท่ี 2 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา โดยใช้สถิต ิt-test แบบ Dependent Sample 

 

   จากสตูร  t = 
( )
1n

2D2Dn

D

−
∑−∑

∑     

    
   จะได้  t = 

140

2(765))(40)(14725

765

−
−

  

 

      t = 
9.8384

765  

 

      t = 77.76 
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 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  ก่อนเรียนและหลงัเรียน

ของกลุม่ทดลองท่ี 1 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั โดยใช้สถิต ิt-test แบบ Dependent 

Sample 
 

   จากสตูร  t = 
( )
1n

2D2Dn

D

−
∑−∑

∑     

 

   จะได้  t = 

140

2(504)(40)(6696)

504

−
−

  

 

      t = 
18.8271

504  

 

      t = 26.77 

  

 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  ก่อนเรียนและหลงัเรียน

ของกลุม่ทดลองท่ี 2 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา โดยใช้สถิต ิt-test แบบ Dependent Sample 

 

   จากสตูร  t = 
( )
1n

2D2Dn

D

−
∑−∑

∑     

 

   จะได้  t = 

140

2(477)(40)(5929)

477

−
−

  

 

      t = 
15.7146

477  

 

      t = 30.35 
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 ผลการวิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเตมิ 1 ระหวา่งกลุม่ทดลองท่ี 1 กบักลุม่

ทดลองท่ี 2 โดยใช้สถิต ิt-test แบบ Independent Sample ในรูป Difference Score 

    

   จากสตูร           22n1ndf;

2MD1MDS
2MD1MD 

t  −+=
−

−
=     

    

   ซึง่    
2n

2
DS

1n

2
DS

2MD1MDS +=−  

    

   และ            
( ) ( )

22n1n

2
2MD2D2

1MD1D2
DS −+

∑ −∑ +−
=  

    

   จะได้            
24040

94.20203.062
DS −+

+=  

       

            3.81102
DS =  

 

      
     40

3.8110
40

3.8110
2MD1MDS +=−  

       
       0.4160

2MD1MDS =−  

       

               22n1ndf ;  

2MD1MDS 
2MD1MD 

t  −+=
−

−
=     

       

               
0.4160

19.1219.65 
t  

−=  

            

               1.2740t =    
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 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  ระหวา่งกลุม่ทดลองท่ี 1 

กบักลุม่ทดลองท่ี 2 โดยใช้สถิต ิt-test แบบ Independent Sample ในรูป Difference Score  

  

   จากสตูร          22n1ndf;

2MD1MDS
2MD1MD 

t  −+=
−

−
=  

    

   ซึง่    
2n

2
DS

1n

2
DS

2MD1MDS +=−  

    

   และ       
     

( ) ( )
22n1n

2
2MD2D2

1MD1D2
DS −+

∑ −∑ +−
=  

    
   จะได้       

     24040
240.63345.762

DS −+
+=  

       

           7.51782
DS =  

 

     
40

7.5178
40

7.5178
2MD1MDS +=−  

       
          0.6131

2MD1MDS =−  

       

            
 

22n1ndf ;  

2MD1MDS 
2MD1MD 

t  −+=
−

−
=     

   

             
0.6131

11.9312.63 
t  

−=  

            

              1.1417t =    
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ภาคผนวก ง 
 

- ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลบั 

- ตวัอยา่งแผนการจดัการจดัการเรียนรู้แบบซปิปา 

- ตวัอยา่งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเตมิ 1 

- ตวัอยา่งแบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  
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แผนการจดัการเรียนรู้�  
 

โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) 

 

กลุม่สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์           ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4   

หนว่ยการเรียนรู้ เร่ือง ปริมาณสมัพนัธ์     เร่ือง มวลอะตอมและมวลโมเลกลุ      

ภาคเรียนท่ี  2            ปีการศกึษา  2553              เวลา 3 คาบ 

ช่ือผู้จดักิจกรรม : นางสาวประครอง   แจม่ใส         สาขาวิชา เคมี 

 

ความเข้าใจท่ีคงทน :   สารตา่งๆ ประกอบด้วยอะตอมหรือโมเลกลุ ท่ีมีสมบตัเิฉพาะและแตกตา่ง

จากสารอ่ืนๆ  อะตอมหรือโมเลกลุของสารตา่งชนิดกนัจะมีมวลไมเ่ทา่กนั 

 

สาระท่ี 3 : สารและสมบัตขิองสาร 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 3.1 : เข้าใจสมบตัขิองสาร ความสมัพนัธ์ระหวา่งสมบตัขิองสารกบัโครงสร้าง

และแรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนภุาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ

จิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารสิ่งท่ีเรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์   

ผลการเรียนรู้    :  สืบค้นข้อมลู อธิบาย ความหมาย และคํานวณหามวลอะตอมของธาตุ

และมวลโมเลกลุของสารได้ 

 

2. สาระสาํคัญ 

 มวลอะตอม เป็นตวัเลขท่ีได้จากการเปรียบเทียบมวลของธาต ุ1 อะตอมกบัมวลของธาตุ

มาตรฐาน 1 อะตอม สว่นมวลโมเลกลุ คือ มวลของสารท่ีมีจํานวน 1 โมเลกลุ เทียบกบัมวลของ

ธาตมุาตรฐาน 1อะตอม หาได้จากผลรวมของมวลอะตอมของธาตทุัง้หมด  

 

3. สาระการเรียนรู้�  

ความรู้ ทักษะ 

1. ความหมายของมวลอะตอมของธาต ุและ

มวลโมเลกลุของสาร 

2. วิธีการคํานวณหามวลอะตอมของธาต ุและ

มวลโมเลกลุของสาร 

1. พดูอธิบายถึงความหมายของมวลอะตอม

ของธาต ุและมวลโมเลกลุของสาร 

2. การแสดงวิธีการคํานวณหามวลอะตอม

ของธาต ุและมวลโมเลกลุของสาร 
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4. ชิน้งาน/ภาระงาน(หลกัฐาน ร่องรอยแสดงความรู้) 

4.1 สมดุเลม่เล็ก เร่ือง มวลอะตอมของธาต ุและมวลโมเลกลุของสาร 

4.2 ใบงานท่ี 1 เร่ือง มวลอะตอมของธาต ุ

4.3 ใบงานท่ี 2 เร่ือง มวลโมเลกลุของสาร 

4.4 แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน 

 

5. เกณฑ์การประเมนิผล ชิน้งาน/ภาระงาน/พฤตกิรรมท่ีต้องประเมนิ 

5.1 ชิน้งาน/ภาระงาน 

 

 

 

 

 

ประเดน็ 

การประเมิน 

ระดบัคณุภาพ 

ดีเย่ียม(5) ดี(4) ปานกลาง(3) พอใช้(2) ปรับปรุง(1) 

1. ใบงานท่ี 1 

เร่ือง มวล

อะตอมของ

ธาต ุ

ได้คะแนนไม่

ต่ํากวา่ร้อยละ  

80 ของคะแนน

เตม็ 

ได้คะแนนไม่

ต่ํากวา่ร้อยละ 

70 ของคะแนน

เตม็ 

ได้คะแนนไม่

ต่ํากวา่ร้อยละ 

60 ของคะแนน

เตม็ 

ได้คะแนนไม่

ต่ํากวา่ร้อยละ 

50 ของคะแนน

เตม็ 

ได้คะแนนต่ํา

กวา่ร้อยละ 

50 ของ

คะแนนเตม็ 

2. ใบงานท่ี 2 

เร่ือง มวล

โมเลกลุของ

สาร 

ได้คะแนนไม่

ต่ํากวา่ร้อยละ 

80 ของคะแนน

เตม็ 

ได้คะแนนไม่

ต่ํากวา่ร้อยละ 

70 ของคะแนน

เตม็ 

ได้คะแนนไม่

ต่ํากวา่ร้อยละ 

60 ของคะแนน

เตม็ 

ได้คะแนนไม่

ต่ํากวา่ร้อยละ 

50 ของคะแนน

เตม็ 

ได้คะแนนต่ํา

กวา่ร้อยละ 

50 ของ

คะแนนเตม็ 

3. แบบทดสอบ

หลงัเรียน  

ได้คะแนนไม่

ต่ํากวา่ร้อยละ 

80 ของคะแนน

เตม็ 

ได้คะแนนไม่

ต่ํากวา่ร้อยละ 

70 ของคะแนน

เตม็ 

ได้คะแนนไม่

ต่ํากวา่ร้อยละ 

60 ของคะแนน

เตม็ 

ได้คะแนนไม่

ต่ํากวา่ร้อยละ  

50 ของคะแนน

เตม็ 

ได้คะแนนต่ํา

กวา่ร้อยละ 

50 ของ

คะแนนเตม็ 

4. สมดุเลม่เล็ก 

เร่ือง มวล

อะตอมของ

ธาต ุและมวล

โมเลกลุของ

สาร 

จดัทําสมดุเลม่

เล็กอยา่งเป็น

ระบบ เนือ้หา

ครบถ้วน 

สมบรูณ์ และ

สวยงาม 

จดัทําสมดุเลม่

เล็กอยา่งเป็น

ระบบ เนือ้หา

ครบถ้วน

สมบรูณ์ แตไ่ม่

สวยงาม 

จดัทําสมดุเลม่

เลก็เป็นระบบ  

แตเ่นือ้หาไม่

ครบถ้วน

สมบรูณ์ และ

ไมส่วยงาม 

จดัทําสมดุเลม่

เล็กไมเ่ป็น

ระบบ  เนือ้หา

ไมค่รบถ้วน

สมบรูณ์ และ

ไมส่วยงาม  

ไมจ่ดัทําสมดุ 

เลม่เล็ก 
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5.2 พฤตกิรรม/คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

ตวับง่ชีพ้ฤตกิรรม 
ระดบัคณุภาพ 

ดีเย่ียม(3) ดี(2) ผา่น(1) ไมผ่า่น(0) 

1. ตัง้ใจ  

เพียรพยายาม  

ในการเรียน

และเข้าร่วม

กิจกรรม 

เข้าเรียนตรงเวลาตัง้ใจ

เรียน เอาใจใส่ และมี

ความเพียรพยายามใน

การเรียนรู้ มีสว่นร่วมใน

การเรียนรู้ และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้ตา่งๆ 

ทัง้ภายในและภายนอก

โรงเรียนเป็นประจํา 

และเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

เข้าเรียนตรงเวลา

ตัง้ใจเรียน เอาใจใส่

และมีความเพียร

พยายามในการเรียนรู้

มีสว่นร่วนในการ

เรียนรู้ และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้

ตา่งๆ ทัง้ภายในและ

ภายนอกโรงเรียน

บอ่ยครัง้ 

เข้าเรียนตรง

เวลา ตัง้ใจ

เรียน เอาใจใส่

และมีความ

เพียรพยายาม

ในการเรียนรู้มี

สว่นร่วมในการ

เรียนรู้ และเข้า

ร่วมกิจกรรม

การเรียนรู้ตา่งๆ 

บางครัง้ 

ไมต่ัง้ใจ

เรียน 

2. แสวงหาความรู้

จากแหลง่

เรียนรู้ตา่งๆ ทัง้

ภายในและ

ภายนอก

โรงเรียน ด้วย

การเลือกใช้ส่ือ

อยา่งเหมาะสม 

สรุปเป็นองค์

ความรู้สามารถ

นําไปใช้ใน

ชีวิตประจําวนั 

ศกึษาค้นคว้าหาความรู้

จากหนงัสือ เอกสาร

สิ่งพิมพ์ ส่ือเทคโนโลยี

และสารสนเทศ แหลง่

เรียนรู้ ทัง้ภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 

เลือกใช้ส่ือได้อยา่ง 

เหมาะสมมีการบนัทกึ

ความรู้ วิเคราะห์ข้อมูล 

สรุปเป็นองค์ความรู้

แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วย

วิธีการท่ีหลากหลาย

และเผยแพร่แก่บคุคล 

ทัว่ไปนําไปใช้ใน 

ชีวิตประจําวนัได้ 

ศกึษาค้นคว้าหาความรู้

จากหนงัสือเอกสาร 

สิ่งพิมพ์ ส่ือเทคโนโลยี 

และสารสนเทศ แหลง่ 

เรียนรู้ ทัง้ภายในและ

ภายนอกโรงเรียน และ

เลือกใช้ส่ือได้อยา่ง

เหมาะสมมีการบนัทกึ

ความรู้วิเคราะห์ข้อมลู

สรุปเป็นองค์ความรู้ 

แลกเปล่ียนเรียนรู้กบั

ผู้ อ่ืนได้ และนําไปใช้

ในชีวิต ประจําวนัได้ 

ศกึษาค้นคว้า

ความรู้จาก

หนงัสือ เอกสาร

สิ่งพิมพ์ ส่ือ

เทคโนโลยี 

แหลง่เรียนรู้ ทัง้

ภายในและ

ภายนอก

โรงเรียน เลือกใช้

ส่ือได้อยา่ง

เหมาะสม และมี

การบนัทกึ

ความรู้ 

ไมศ่กึษา

ค้นคว้าหา

ความรู้ 
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6. การวัดผลและประเมินผล 

ผลการเรียนรู้ 
ชิน้งาน/ภาระงาน/พฤตกิรรม 

ท่ีต้องประเมิน 
วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมนิ 

สืบค้นข้อมลู 

อธิบาย 

ความหมาย และ

คํานวณหามวล

อะตอมของธาตุ

และมวลโมเลกลุ

ของสารได้ 

- ทําแบบทดสอบก่อนเรียน 

ก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  

- การทําแบบทดสอบ 

 

- แบบทดสอบก่อนเรียน 

- ทําใบงานท่ี 1 เร่ือง มวล

อะตอมของธาตุ 

ระหวา่งจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ 

- ทําใบงานท่ี 2 เร่ือง มวล

โมเลกลุของสาร 

- ใฝ่เรียนรู้  

 

- การทําใบงานท่ี 1 

และ 2 

- สงัเกตพฤตกิรรม

ทางการเรียนการ

สอนด้านใฝ่เรียนรู้ 

 

- ใบงานท่ี 1 และ 2 

- แบบสงัเกตพฤตกิรรม

ทางการเรียนการสอน

ด้านใฝ่เรียนรู้ 

 

- จดัทําสมดุเลม่เล็ก 

เม่ือสิน้สดุกิจกรรมการเรียนรู้ 

- ทําแบบทดสอบหลงัเรียน 

 

- การทําสมดุเลม่เล็ก 

- การทําแบบทดสอบ 

 

- เกณฑ์ประเมินการทํา

สมดุเลม่เล็ก 

- แบบทดสอบก่อนเรียน 

 

7. คาํถามสาํคัญ 

7.1 นกัเรียนคดิวา่มวลอะตอมของธาต ุและมวลโมเลกลุของสารมีความหมายวา่อยา่งไร 

7.2 นกัเรียนมีวิธีในการคํานวณหามวลอะตอมของธาต ุและมวลโมเลกลุของสารได้อยา่งไร  

 

8. กจิกรรมการเรียนรู้� (ใช้ WHERE TO) 

8.1 ทําแบบทดสอบความรู้ เร่ือง มวลอะตอม และมวลโมเลกลุ  

8.2 ครูถามนกัเรียนเก่ียวกบัความหมายของอะตอมทฤษฎีของดอลตนั โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีวา่

อะตอมของธาตตุา่งชนิดกนัมีมวลไมเ่ทา่กนั และเน้นให้ผู้ เรียนเข้าใจวา่อะตอมเป็นอนภุาคท่ีมีขนาด

เล็กมากและไมส่ามารถชัง่หามวลได้โดยตรง แล้วเรามีวิธีการหามวลอะตอมอยา่งไร 

8.3 ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัขอบเขตของหนว่ยการเรียนรู้นีว้า่ เม่ือเราเรียนจบแล้วนกัเรียน

ต้องบอกความหมาย พร้อมแสดงวิธีการคํานวณหาของมวลอะตอมของธาต ุและมวลโมเลกลุของสาร  

โดยมีใบงานให้นกัเรียน และสรุปองค์ความรู้เป็นสมดุเลม่เล็กเป็นผลการเรียนรู้ของนกัเรียน และวนันี ้

เรามารู้จกัความหมายของมวลอะตอมของธาต ุและมวลโมเลกลุของสาร 
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8.4 ครูถามนกัเรียนวา่ มวลอะตอมของธาต ุและมวลโมเลกลุของสารมีความหมายวา่อยา่งไร  

(มวลอะตอม คือ ตวัเลขท่ีได้จากการเปรียบเทียบมวลของธาต ุ1 อะตอมกบัมวลของธาตมุาตรฐาน 1 

อะตอม มวลโมเลกลุ คือ มวลของสารท่ีมีจํานวน 1 โมเลกลุ เทียบกบัมวลของธาตมุาตรฐาน 1 อะตอม) 

8.5 ให้นกัเรียนศกึษาความรู้เพิม่เตมิจากใบความรู้ เร่ือง มวลอะตอม และมวลโมเลกลุ  

8.6 สุม่ให้นกัเรียนชว่ยกนับอกความหมายของมวลอะตอมของธาต ุและมวลโมเลกลุของสาร 

และวิธีการท่ีทําให้เรารู้มวลของอะตอมได้อยา่งไร 

8.7 ครูอธิบายและยกตวัอยา่งการคํานวณหามวลอะตอมของธาต ุจากนัน้ให้นกัเรียนชว่ยกนัทํา

ใบงานท่ี 1 เร่ือง มวลอะตอมของธาตุ 

8.8 ครูสุม่นกัเรียนให้เฉลยใบงานท่ี 1 คนละ 1 ข้อ พร้อมทัง้ร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัวิธีคํานวณ 

หามวลอะตอมของธาต ุและการคํานวณหามวลอะตอมเฉล่ียของธาต ุ  

8.9 ครูถามนกัเรียนวา่ อะตอม กบั โมเลกลุ มีความแตกตา่งกนัอยา่งไร โดยเขียนสตูรเคมีให้

นกัเรียนด ู 

8.10 ครูสุม่นกัเรียนให้แสดงความคดิเหน็เก่ียวกบัความแตกตา่งของอะตอมกบัโมเลกลุ  

8.11 ครูถามนกัเรียนวา่ แล้วเรามีวิธีในการหามวลโมเลกลุได้อยา่งไร 

8.12 ครูอธิบายให้ความรู้เพิม่เตมิเก่ียวกบัวิธีคํานวณหามวลโมเลกลุจากผลรวมของมวลอะตอม

ของธาตทุกุอะตอมท่ีเป็นองค์ประกอบใน 1 โมเลกลุ จากนัน้ให้ผู้ เรียนชว่ยกนัทําใบงานท่ี 2 เร่ือง มวล

โมเลกลุของสาร 

8.13 ครูสุม่นกัเรียนให้เฉลยใบงานท่ี 2 คนละ 1 ข้อ พร้อมทัง้ร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัวิธี

คํานวณหาโมเลกลุของสาร 

8.14 มอบหมายให้นกัเรียนแตล่ะคนจดัทําสมดุเลม่เล็ก เก่ียวกบัมวลอะตอม และมวลโมเลกลุ 

โดยให้มีเนือ้หาสาระท่ีครอบคลมุ  

8.15 ทําแบบทดสอบความรู้ เร่ือง มวลอะตอม และมวลโมเลกลุ  

 

9. ส่ือการเรียนรู้/แหล่�งการเรียนรู้�  

9.1  แบบทดสอบเร่ือง มวลอะตอม และมวลโมเลกลุ แบบปรนยั 10 ข้อ 10 คะแนน 

9.2  ใบความรู้ เร่ือง มวลอะตอมของธาต ุและมวลโมเลกลุของสาร 

9.3  หนงัสือเรียนวิชาเคมีเพิ่มเตมิ เลม่ 2 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 

9.4  ใบงานท่ี 1 เร่ือง มวลอะตอม 

9.5  ใบงานท่ี 2 เร่ือง มวลโมเลกลุ 

9.6  ห้องสมดุ 
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9.7  ข้อมลูจากอินเตอร์เนต็  

9.8  เว็บไซด์ตา่งๆ เก่ียวกบัมวลอะตอมและมวลโมเลกลุ เชน่ 

- http://www.kr.ac.th  

- http://www.lks.ac.th 

- http://my.dek-d.com 

- http://www.mwit.ac.th 

- 
- 

http://www.sci.nu.ac.th  

http://chemsci.kku.ac.th  

- http://school.obec.go.th 

- http://www.thainame.net 

- http://www.vcharkarn.com 

- http://www.eduzones.com 

 

10. ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผู้บังคับบัญชา 

10.1  ข้อเสนอแนะของหวัหน้ากลุม่สาระวิทยาศาสตร์ 

ได้ทําการตรวจสอบแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี    1     เร่ือง มวลอะตอมและมวลโมเลกลุ     

ของ     นางสาวประครอง     แจม่ใส      แล้วมีความคดิเห็นดงันี  ้

1) เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี   ดีมาก       ดี       พอใช้ 

ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………… 

2) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ได้นําเอาทกัษะและกระบวนการเรียนรู้  

   ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญัมาใช้ในการเรียนการสอน 

   ท่ียงัไมเ่น้นผู้ เรียนเป็นสําคญัควรปรับปรุงพฒันาตอ่ไป 

ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………… 

3) เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 

 สามารถนําไปสอนได้  ควรปรับปรุงก่อนนําไปสอน 

ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………… 
 

          ลงช่ือ..................................หวัหน้ากลุม่สาระวิทยาศาสตร์ 

                  (นายนวิฒัน์    ทากุ) 

 

 

http://www.lks.ac.th/�
http://my.dek-d.com/�
http://www.mwit.ac.th/~teppode/sheet_equilirium.pdf�
http://chemsci.kku.ac.th/choosak/Equi01.html�
http://school.obec.go.th/�
http://www.thainame.net/�
http://www.vcharkarn.com/vexam/index.php/set/388�
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10.2  ข้อเสนอแนะของหวัหน้าฝ่ายงานวิชาการ 

ได้ทําการตรวจสอบแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี    1     เร่ือง มวลอะตอมและมวลโมเลกลุ     

ของ     นางสาวประครอง     แจม่ใส      แล้วมีความคดิเห็นดงันี  ้

1) เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี   ดีมาก       ดี       พอใช้ 

ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………… 

2) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ได้นําเอาทกัษะและกระบวนการเรียนรู้  

   ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญัมาใช้ในการเรียนการสอน 

   ท่ียงัไมเ่น้นผู้ เรียนเป็นสําคญัควรปรับปรุงพฒันาตอ่ไป 

ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………… 

3) เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 

 สามารถนําไปสอนได้  ควรปรับปรุงก่อนนําไปสอน 

ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………… 
 

        ลงช่ือ.....................................หวัหน้ากลุม่งานบริหารวิชาการ 

                  (นางพยอม   พทุธขิณ) 

10.3  ข้อเสนอแนะของผู้ อํานวยการโรงเรียน 

ได้ทําการตรวจสอบแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี    1     เร่ือง มวลอะตอมและมวลโมเลกลุ     

ของ     นางสาวประครอง     แจม่ใส      แล้วมีความคดิเห็นดงันี  ้

1) เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี   ดีมาก       ดี       พอใช้ 

ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………… 

2) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ได้นําเอาทกัษะและกระบวนการเรียนรู้ 

   ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญัมาใช้ในการเรียนการสอน 

   ท่ียงัไมเ่น้นผู้ เรียนเป็นสําคญัควรปรับปรุงพฒันาตอ่ไป 

ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………… 

3) เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 

 สามารถนําไปสอนได้  ควรปรับปรุงก่อนนําไปสอน 

ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………… 
 

             ลงช่ือ.......................................ผู้ อํานวยการโรงเรียนหวัตะพานวิทยาคม 

          (นายไพฑรูย์   ขนัแก้ว) 
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11. บันทกึผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

11.1  ผลการเรียนตามผลการเรียนรู้ (จํานนวนนกัเรียนทัง้หมด.............คน) 

   ดีมาก   ..................คน             คดิเป็นร้อยละ ............... 

   ดี          ..................คน             คดิเป็นร้อยละ ............... 

   ปานกลาง ..................คน             คดิเป็นร้อยละ ............... 

ผา่น    ..................คน             คดิเป็นร้อยละ ............... 

   ปรับปรุง  ..................คน             คดิเป็นร้อยละ ............... 

ช่ือนกัเรียนท่ีควรปรับปรุง 
............................................................................................................ ..........................

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

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

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

11.2  ผลการประเมินคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ (จํานนวนนกัเรียนทัง้หมด.............คน) 

1) ตัง้ใจ เพียรพยายาม ในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรม 

ดีเย่ียม  ..................คน             คดิเป็นร้อยละ ............... 

ดี          ..................คน             คดิเป็นร้อยละ ............... 

ผา่น    ..................คน             คดิเป็นร้อยละ ............... 

ไมผ่า่น  ..................คน             คดิเป็นร้อยละ ............... 

ช่ือนกัเรียนท่ีไมผ่า่น. 

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

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

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

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

2) แสวงหาความรู้จากแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้

ส่ืออยา่งเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวนั 

ดีเย่ียม  ..................คน             คดิเป็นร้อยละ ............... 

ดี          ..................คน             คดิเป็นร้อยละ............... 

ผา่น    ..................คน             คดิเป็นร้อยละ ............... 

ไมผ่า่น  ..................คน             คดิเป็นร้อยละ ............... 
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ช่ือนกัเรียนท่ีไมผ่า่น

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

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

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

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

11.3  ปัญหาและอปุสรรค 

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

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

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

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

11.4  วิธีแก้ปัญหา 

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

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

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

......................................................................................................... .......................... 
11.5  ข้อคดิเหน็/ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

    (ลงช่ือ).................................................. ผู้จดัการเรียนรู้ 

                  (นางสาวประครอง   แจม่ใส)  
      วนัท่ี........เดือน ...........................พ.ศ. ........... 
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ใบความรู้ 

เร่ือง มวลอะตอม และมวลโมเลกุล 

 
 

โดย คณุครูประครอง   แจ่มใส 
 

ช่ือ ........................................................... เลขท่ี .......... ชัน้ ........... 
 

 มวลอะตอม 
 เน่ืองจากอิเล็กตรอนมีมวลน้อยกวา่โปรตอน และนิวตรอน มากจนตดัทิง้ได้ ดงันัน้มวลของ

อะตอมทัง้หมดจงึรวมอยูท่ี่นิวเคลียส แตใ่นการบอกมวลของอะตอมใดๆ จะไมส่ะดวกเน่ืองจากมีคา่

น้อยมาก จงึนยิมบอกเพียง มวลอะตอม  ซึง่คือมวลท่ีได้จากการเปรียบเทียบมวลของอะตอมใดๆ กบั

มวลมาตรฐานคา่หนึง่  ซึง่ใน ค.ศ. 1962  สหพนัธ์เคมีและฟิสิกส์ระหวา่งชาต ิได้ใช้มวลของอะตอมของ

ธาต ุคาร์บอน – 12  ( C12
6 ) เป็นมวลมาตรฐานในการเปรียบเทียบ และให้คํานิยามมวลอะตอมวา่ 

มวลอะตอมของธาตุใด คือมวลของอะตอมของธาตุน้ัน 1 อะตอม เปรียบเทียบกับ  
12
1  ของ

มวลของอะตอม C12
6  1 อะตอม ซึง่เขียนความสมัพนัธ์ ได้ดงันี ้

 

 
อะตอม 1  12-C มวลของธาตุ 

12
1

อะตอม 1 มวลของธาตุ
 =  งธาตุมวลอะตอมขอ  

 

มวลอะตอมของธาต ุเป็นคา่เปรียบเทียบ จงึไมมี่หนว่ย  แตเ่พ่ือสะดวกในการคํานวณจงึ

กําหนดหนว่ยการวดัขึน้มา เรียกวา่ Atomic Mass Unit ใช้สญัลกัษณ์ amu โดยกําหนดดงันี  ้

       1 amu     =   
12
1 มวลของธาต ุC-12 1 อะตอม 

=    g 23106.023

12.0

12

1

×
×    

 

                1 amu =   1.66 ×  10-24

 

 g  

มวลอะตอมเฉล่ียของธาต ุขึน้อยูก่บัปริมาณและมวลอะตอมของไอโซโทปท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ  

เขียนความสมัพนัธ์ ได้ดงันี ้
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100
(%)(A)

100
นธรรมชาติ)ที่มีอยู่ใของไอโซโทป ปริมาณ%   (มวลอะตอม

    งธาตุมวลอะตอมขอ ∑=∑ ×=  

 

 100  
ของสารมวลโมเลกุล

บในสารประกอมวลของธาตุ
    ระกอบธาตุในสารป โดยมวลของ% ×=  

 

การอธิบายความหมายของมวลอะตอม 

1. มวลอะตอมของธาตแุคลเซียม = 40.1 หมายความวา่ 

               ธาตแุคลเซียมจํานวน 1 อะตอมเป็น 40.1 เทา่ของ ธาตคุาร์บอน – 12  หรือ 

               แคลเซียม 1 อะตอม มีมวล = 40.1 amu (atomic mass unit) หรือ  

               แคลเซียม 1 อะตอม มีมวล 40.1 x 1.66 x 10-24

2. มวลอะตอมของกํามะถนั  = 32 หมายความวา่ 

 กรัม 

             ธาตกํุามะถนัจํานวน 1 อะตอมมีมวลเป็น  .......................................................... หรือ 

             กํามะถนั 1 อะตอม ............................ ............................................ .................. หรือ 

            กํามะถนั 1 อะตอม มีมวล ............................................................. ....................  

  
ตัวอย่างการคาํนวณหามวลอะตอม 
 ตวัอย่างท่ี 1 ออกซิเจน 1 อะตอม มีมวล 26.56 X 10-24

  วธิีทาํ 
 กรัม จะมีมวลอะตอมเทา่ใด 

    

16 เจนเท่ากับงธาตุออกซิมวลอะตอมขอ 

16                                          
กรัม 24-10  1.66

กรัม  24-10  26.56
                                          

 
อะตอม 1  12-C มวลของธาตุ 

12
1

อะตอม 1 มวลของธาตุ
    งธาตุมวลอะตอมขอ    จากสูตร

∴
=

×
×=

=
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 ตวัอย่างท่ี 2 ธาต ุA 2 อะตอม มีมวล 4.19 X 10-22

  วธิีทาํ 
 กรัม มวลอะตอมของธาต ุA มีคา่เทา่ใด 

    

126.20 เท่ากับ  Aงธาตุมวลอะตอมขอ 
126.20                                           

กรัม 24-10  1.66

กรัม  
2

22-10  4.19

                                           

 
อะตอม 1  12-C มวลของธาตุ 

12
1

อะตอม 1 มวลของธาตุ
    งธาตุมวลอะตอมขอ     จากสูตร

∴
=

×

×

=

=

 

 

 ตวัอย่างท่ี 3 ซิลเวอร์(Ag) ในธรรมชาตพิบอยู ่2 ไอโซโทป 107Ag มี % ในธรรมชาต ิ51.82 

% และ 109

  วธิีทาํ 

Ag มี % ในธรรมชาต ิ48.18 % จงหาคา่มวลอะตอมของธาตนีุ  ้

   

107.96 เท่ากับ  Agงธาตุมวลอะตอมขอ 
107.96                                               

100

10,796.36
                                               

100

 5,251.62  5,544.75
                                               

100

 48.18)  (109  51.82)  (107
                                               

 
100

(%)(A)
     Agงธาตุมวลอะตอมขอ     จากสูตร

∴
=

=

+=

×+×=

∑=

 

 

มวลโมเลกุล (Molecule Mass) 
 โมเลกลุ คืออนภุาคท่ีเล็กท่ีสดุของธาตหุรือสารประกอบ ท่ีสามารถอยูไ่ด้ตามลําพงัอิสระ   

โดยยงัมีสมบตัขิองสารนัน้ครบทกุประการ ซึง่สามารถแบง่ชนิดของโมเลกลุตามสมบตักิารรวมกนัของ

อะตอมของธาตตุา่งๆได้ คือ ธาตบุางชนดิท่ีสามารถอยูไ่ด้ตามลําพงัอิสระเพียงอะตอมเดียว  เชน่    

ก๊าซเฉ่ือย (He, Ne, Ar, Kr, Xe และRn  ) รวมทัง้ไอของโลหะตา่งๆ นัน้ จดัเป็น โมเลกุลอะตอมเดี่ยว

(Monatomic Molecule)  สําหรับก๊าซสว่นใหญ่ซึง่พบวา่ในหนึง่โมเลกลุจะประกอบด้วย 2  อะตอม เชน่ 

O2, H2  เป็นต้น จดัเป็น โมเลกุลอะตอมคู่(Diatomic Molecule)  สว่นสารประกอบนัน้จะ

ประกอบด้วยอะตอมตัง้แต ่2 อะตอมขึน้ไป ซึง่ในปัจจบุนัสามารถสงัเคราะห์สารประกอบบางชนิดให้มี

จํานวนอะตอมหลายๆ ร้อยอะตอม ในหนึง่โมเลกลุได้ 
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 มวลโมเลกลุของสารใด เป็นมวลท่ีได้จากการเปรียบเทียบมวลของโมเลกลุของสารนัน้ กบัมวล

ของอะตอมของธาต ุคาร์บอน –12 ( C12
6 ) 1อะตอม เชน่เดียวกบัมวลอะตอม โดยให้คํานิยามวา่ มวล

โมเลกุลของสารใด คือมวลของสารน้ัน 1  โมเลกุล เปรียบเทียบกับ 
12
1  ของมวลของอะตอม 

C-12 1 อะตอม      ซึง่เขียนความสมัพนัธ์ ได้ดงันี ้ 
  

อะตอม 1  12-C มวลของ 
12
1

 โมเลกุล1 มวลของธาตุ
    ของสารมวลโมเลกุล =  

 

ซึง่จะพบวา่ความสมัพนัธ์ท่ีได้จากสมการ แสดงให้เห็นวา่ มวลโมเลกุลของสารใด คือ 

ผลรวมของมวลอะตอมของทุกอะตอม ของทุกธาตุใน 1 โมเลกุลของสารน้ัน  นัน่เอง เชน่  

มวลโมเลกลุของ  HCl =  36.5 หมายความวา่ HCl 1 โมเลกลุมีมวลเป็น 36.5 เทา่ของมวล    

C-12, 1 อะตอม 
มวลโมเลกลุของ H2

 

S = 34 หมายความวา่ …………………………………………………… 

การหาโมเลกุลจากมวลอะตอมของธาตุ 

1. ต้องทราบสตูรโมเลกลุของสารประกอบนัน้ๆ วา่สารประกอบด้วยธาตใุดบ้างและอยา่งละก่ี

อะตอม  (สตูรโมเลกลุ) 

2. ทราบมวลอะตอมของธาตท่ีุเป็นสารประกอบนัน้ มวลอะตอมทราบได้จากตารางธาตุ 

3. ถ้าธาตท่ีุเป็นองค์ประกอบมีหลายอะตอมให้ใช้จํานวนอะตอมคณูด้วยมวลอะตอมของธาตุ  

4. มวลโมเลกลุหาได้จาก ผลรวมของมวลอะตอมของธาตทุี่เป็นองค์ประกอบท้ังหมด  

 

ตัวอย่างการคาํนวณหามวลโมเลกุล 

 ตวัอย่างท่ี 1 สาร A หนกั 237.38 X 10-24

  วธิีทาํ 

 กรัม/โมเลกลุ ดงันัน้สาร A จะมีมวลโมเลกลุ

เทา่ใด 

143 เท่ากับ A ของสารมวลโมเลกุล 

143                                               

24-10  1.66

 24-10  237.38
                                               

 
อะตอม 1 12-C มวลของ

12
1

โมเลกุล 1 A มวลของสาร
   A  ของสารมวลโมเลกุล     จากสูตร

∴
=

×
×=

=
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         ตวัอย่างท่ี 2 สาร x 15 โมเลกลุ มีมวลเทา่กบั 2.988 X 10-21 

  วธิีทาํ 

กรัม/โมเลกลุ ดงันัน้มวล

โมเลกลุของสาร x มีคา่เทา่ใด 

   

กรัม 21-10  0.1992                                  

  กรัม
15

 21-10 2.988
     มีมวล  โมเลกุล1 x   สาร

กรัม 21-10  2.988     มีมวล  โมเลกุล15 x สาร

×=

×=

×=

 

120 เท่ากับ x ของสารมวลโมเลกุล 

120                                               

24-10  1.66

 21-10 0.1992
                                               

 
อะตอม 1 12-C มวลของ

12
1

 โมเลกุล1 x มวลของสาร
   x   ของสารมวลโมเลกุล     จากสูตร

∴
=

×
×=

=

 

    

 ตวัอย่างท่ี 3 จงหามวลโมเลกลุของสาร CH3

  วธิีทาํ  CH

COOH  

3

          = 24 + 4 + 32 

COOH   = (12 X 2) + (1 X 4) + (16 X 2) 

          =  60 
 

 ตวัอย่างท่ี 4 จงหามวลโมเลกลุของสาร Na2B4O3 • 10H2

  วธิีทาํ   
O 

  Na2B4O3 : 10H2

         =   46 + 44 + 48 + 10(2 + 16) 

O  =   (23 X 2) + (11 X 4) + (16 X 3) + 10[(1 X 2) + (16 X 1) 

         =    138 + 180 

         =    218 
 

 ตวัอย่างท่ี 5 จงหามวลโมเลกลุของสาร C12H8Cl6
  วธิีทาํ   

O 

  C12H8Cl6

    = ……………………………………………………………… 

O = ……………………………………………………………… 

    = ……………………………………………………………… 
 

****************************************************************** 
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ใบงานท่ี 1  

เร่ือง มวลอะตอม 
 

 

โดย คณุครูประครอง   แจ่มใส 
 

ช่ือ ................................................ ........... เลขท่ี .......... ชัน้ ........... 
 

คาํชีแ้จง

1. มวลอะตอมของธาต ุหมายถึง .................................................................................................  

  ให้นกัเรียนตอบคําถามตอ่ไปนีใ้ห้สมบรูณ์ 

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

2. จงหามวลอะตอมของกํามะถนั เม่ือกํามะถนั 1 อะตอมมีมวล 32 X 1.66 X 10-24

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

 g 

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

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

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

3. ธาตชุนิดหนึง่ มีมวล 5 อะตอม เทา่กบั 394.54 X 10-24

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

 กรัม จงหาวา่ธาตนุัน้มีมวลอะตอมเทา่ใด 

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

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

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

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

4. มวลอะตอมของไฮโดรเจนเทา่กบั 1.008 ไฮโดรเจน 1 อะตอมจะมีมวลก่ีกรัม 

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

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

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

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

5. ธาตแุคดเมียม(Cd) มีมวลอะตอม 112.4 ถ้าธาตแุคดเมียม 5 อะตอมจะหนกัก่ีกรัม 

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

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

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

......................................................................................................................... ..................... 
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6. ธาตซุิลิคอนท่ีพบในธรรมชาตมีิ 3 ไอโซโทป มีมวลอะตอมเทา่กบั 27.977, 28.976 และ 29.974 

คดิเป็นปริมาณร้อยละ 92.21, 4.70 และ 3.09 ตามลําดบั จงหามวลอะตอมของธาตซุลิคิอน 

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

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

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

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

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

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

7. Ge ในธรรมชาตพิบอยู ่5 ไอโซโทปคือ 70Ge(20.5%, 69.924 amu) 72Ge(27.4%, 71.922 

amu) 73Ge(7.8%, 72.923 amu) 74Ge(36.5%, 73.921 amu) 76

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

Ge(7.8%, 75.921 amu) จงหา

มวลอะตอมของ Ge 

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

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

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

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

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

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

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

8. ธาตเุงินท่ีพบในธรรมชาตมีิ 2 ไอโซโทป คือ 107Ag  มีมวลอะตอมเทา่กบั 106.905 และ 109Ag มีอยู่

ในธรรมชาตร้ิอยละ 51.82 ถ้าธาตเุงินมีมวลอะตอมเฉล่ียเทา่กบั 107.868 จงคํานวณหามวล

อะตอมของ 109

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

Ag  

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

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

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

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

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

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

.................................................................... ........................................... ............................... 
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ใบงานท่ี 2  

เร่ือง มวลโมเลกุล 
 

 

โดย คณุครูประครอง   แจ่มใส 
 

ช่ือ ........................................................... เลขท่ี .......... ชัน้ ........... 
 

คาํชีแ้จง

1. มวลโมเลกลุ หมายถึง..............................................................................................................  

  ให้นกัเรียนตอบคําถามตอ่ไปนีใ้ห้สมบรูณ์ 

2. สารประกอบ A 1 โมเลกลุมีมวล 2.56 x 10 -22

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

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

 g จงคํานวณหามวลโมเลกลุของสารประกอบนี  ้

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

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

3. สาร Z 10 โมเลกลุ มีมวลเทา่กบั 3.546 X 10-21 

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

กรัม/โมเลกลุ ดงันัน้มวลโมเลกลุของสาร Z มีคา่ 

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

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

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

4. จงหามวลโมเลกลุของสารตอ่ไปนี ้ 

4.1 C12H22O

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

11 

4.2 Ca3(PO4)

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

2 

4.3 NH2CONH

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

2 

4.4 Na2S2O

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

3 

4.5 CuSO4•5H2

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

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

O 
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แบบทดสอบ 

เร่ือง มวลอะตอม และมวลโมเลกุล 
 
 

คาํชีแ้จง

 

 จงอา่นคําถามแตล่ะข้อให้เข้าใจ แล้วเลือกคําตอบท่ีเหน็วา่ถกูต้องเพียงข้อเดียวจากตวัเลือก 

ก, ข, ค และ ง เลือกคําตอบใดให้ทําเคร่ืองหมายกากบาท ลงในกระดาษคําตอบ  

1. ข้อใดกลา่วไมถ่กูต้องเก่ียวกบัมวลอะตอม 

ก. มวลอะตอมของธาตเุป็นมวลเปรียบเทียบจงึไมมี่หนว่ยมวล 

ข. แมสเปกโทรมิเตอร์ เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้หาอะตอมและปริมาณของไอโซโทปของธาตุ 

ค. มวลของธาต ุ1 อะตอมเป็นมวลท่ีแท้จริงของธาตจุงึไมต้่องมีหนว่ยของมวลกํากบัไว้ 

ง. มวลอะตอมเฉล่ียนของธาตขุึน้อยูก่บัปริมาณและมวลอะตอมของไอโซโทปท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ  
 

2. ถ้าพบวา่ Ca  1 อะตอมมีมวล 6.652 X 10-23

ก. 35.45   ข.  38.01  ค.  39.09  ง.  40.07 

 กรัม ดงันัน้ Ca จะมีมวลอะตอมเทา่ไร 

 

3. ธาตคุาร์บอนในธรรมชาตมีิไอโซปอยู ่2 ชนิด คือ 12C พบในธรรมชาตร้ิอยละ 98.89 สว่น 13C พบใน

ธรรมชาตร้ิอยละ 1.11 เม่ือ 12C และ 13

ก. 10.11   ข.  11.03  ค.  12.01  ง.  13.00 

C มีมวลอะตอมเทา่กบั 12.000 และ 13.003 ตามลําดบั จงหาคา่

มวลอะตอมเฉล่ียของธาตนีุ ้

 

4. Li ในธรรมชาตพิบอยู ่2 ไอโซโทป คือ 6Li และ 7Li ซึง่มีมวลอะตอม 6.0651 และ 7.0160 ตามลําดบั

ซึง่ 6Li มีอยูใ่นธรรมชาต ิ7.7 และ Li มีมวลเฉล่ีย 6.939 จงหาร้อยละของ 7

ก. 92.24%   ข.  93.24%  ค.  94.42%  ง.  95.42% 

Li ในธรรมชาตนีิ ้

 

5. มวลโมเลกลุของ Ca3(PO4)2

ก. 205   ข.  210   ค.  215   ง.  310 

  มีคา่เทา่ไร 

 

6. ข้อใดกลา่วไมถ่กูต้อง เก่ียวกบัโมเลกลุของธาตแุละสารประกอบ  

ก. มวลโมเลกลุของสารจะเทา่กบัมวล 1 โมเลกลุของสารเทียบกบั 
12
1  ของ C – 12 อะตอม 

ข. มวลโมเลกลุของสารจะเทา่กบัผลบวกของมวลอะตอมของธาตทุัง้หมดในสารมีหนว่ยเป็นกรัม  

ค. มวล 1 โมเลกลุของสารจะเทากบัผลบวกของมวลอะตอมของธาตทุัง้หมดในสารมีหนว่ยเป็นกรัม  

ง. มวล 1 โมเลกลุของสารจะเป็นมวลท่ีแท้จริงของสารนัน้ เกิดจากผลรวมของมวลท่ีจริงของธาตุ

ทัง้หมดท่ีเป็นองค์ประกอบใน 1 โมเลกลุของสาร 
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7. ถ้า Be 1 อะตอมมีมวล 1.49 x 10-22

ก.  9.00    ข.  9.00  กรัม  ค.  2.48  x 10

 กรัม จะมีมวลโมเลกลุเทา่ใด 
-45   ง.  2.48  x 10-45

 

 กรัม 

8. กลีเซลรอลเป็นสารประกอบท่ีประกอบด้วย C, H และ O มวลโมเลกลุของกลีเซลรอลเทา่กบั 92 ถ้าใน

กลีเซลรอลมี C 3 อะตอม  H 8 อะตอม จะมี O เป็นองค์ประกอบก่ีอะตอมใน 1 โมเลกลุ 

ก. 1   ข.  2   ค.  3   ง.  4 

 

9. กรดชนิดหนึง่ใน 1 โมเลกลุ ประกอบด้วย H 2 อะตอม S 1 อะตอม และ O 4 อะตอม กรดชนดินีจ้ะมี

มวลโมเลกลุเทา่ใด 

ก. 60   ข.  75   ค.  82   ง.  90 

 

10. สารประกอบชนิดหนึง่ใน 1 โมเลกลุประกอบด้วย C 2 อะตอม H 4 อะตอม O 2 อะตอม กรดนีจ้ะมีมวล

โมเลกลุเป็นเทา่ใด 

ก. 45   ข.  48   ค.  55   ง.  60 

 

 

 

 

 

*********************************************************** 
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ตวัอย่างแบบสังเกตพฤตกิรรมทางการเรียนการสอนด้านใฝ่เรียนรู้ 
 

โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) 

 

เลขท่ี ช่ือ - สกุล 

รายการประเมนิ 

ระดับคุณภาพ 

ท
าํง

าน
อย่

าง
เป็

น
ระ

บ
บ

 

แส
วง

ห
าค

วา
ม

รู้ 

คว
าม

ตัง้
ใจ

เรี
ยน

 

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ

 

กา
รใ

ห้
คว

าม
ร่ว

ม
มื

อ 

รว
ม

 

4 4 4 4 4 20 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          
 

       ลงช่ือ ..................................................... ผู้ประเมิน 

(นางสาวประครอง  แจม่ใส) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  

พฤตกิรรมท่ีปฏิบตัเิป็นประจํา ให้  4  คะแนน 

พฤตกิรรมท่ีปฏิบตับิอ่ยครัง้ ให้  3  คะแนน 

พฤตกิรรมท่ีปฏิบตับิางครัง้ ให้  2  คะแนน 

พฤตกิรรมท่ีปฏิบตัน้ิอยครัง้ ให้  1  คะแนน 

ไมป่ฏิบตั ิ ให้  0  คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ชว่งคะแนน ระดบัคณุภาพ 

16 - 20 

11 – 15 

  6 - 10 

     0 -  5 

ดีเย่ียม 

ดี 

ผา่น 

ไมผ่า่น 
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ตัวอย่างแบบประเมินการทาํสมุดเล่มเล็ก 
 

โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) 

 

เลขท่ี ช่ือ - สกุล 

รายการประเมนิ 

ระดับคุณภาพ 

ชื่อ
เรื่

อง
 

เนื
อ้ห

าส
าร

ะ 

รูป
เล่

น
สว

ยง
าม

 

คว
าม

คิด
สร้

าง
สร

รค์
 

วา
งแ

ผน
โค

รง
เรื่

อง
 

รว
ม

 

2 6 3 5 4 20 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          
 

ลงช่ือ .....................................................ผู้ประเมิน 

(นางสาวประครอง  แจม่ใส) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ชว่งคะแนน ระดบัคณุภาพ 

17 - 20 

13 - 16 

  9 - 12 

     6 - 8 

0 - 4 

ดีเย่ียม 

ดี 

ปานกลาง 

พอใช้ 

ปรับปรุง 
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แผนการจดัการเรียนรู้ 
 

โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซปิปา (Cippa Model) 

  
กลุม่สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์                       ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4   

หนว่ยการเรียนรู้ เร่ือง ปริมาณสมัพนัธ์                เร่ือง มวลอะตอมและมวลโมเลกลุ      

ภาคเรียนท่ี  2                           ปีการศกึษา  2553                       เวลา 3 คาบ 

ช่ือผู้จดักิจกรรม : นางสาวประครอง   แจม่ใส         สาขาวิชา เคมี 

 

สาระท่ี 3 : สารและสมบัตขิองสาร 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 3.1 : เข้าใจสมบตัขิองสาร ความสมัพนัธ์ระหวา่งสมบตัขิองสารกบัโครงสร้าง

และแรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนภุาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ

จิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารสิ่งท่ีเรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์   

ผลการเรียนรู้    : สืบค้นข้อมลู อธิบาย ความหมาย และคํานวณหามวลอะตอมของธาตแุละ

มวลโมเลกลุของสารได้ 
 

2. สาระสาํคัญ 

 มวลอะตอม เป็นตวัเลขท่ีได้จากการเปรียบเทียบมวลของธาต ุ1 อะตอมกบัมวลของธาตุ

มาตรฐาน 1 อะตอม สว่นมวลโมเลกลุ คือ มวลของสารท่ีมีจํานวน 1 โมเลกลุ เทียบกบัมวลของ

ธาตมุาตรฐาน 1อะตอม หาได้จากผลรวมของมวลอะตอมของธาตทุัง้หมด  

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ด้านความรู้  นกัเรียนสามารถ 

1) อธิบายความหมายของมวลอะตอม คํานวณหามวลอะตอมของธาต ุมวลโมเลกลุของธาต ุ

1 อะตอมและมวลอะตอมเฉล่ียของธาตไุด้ 

3.2 ด้านทกัษะ/กระบวนการ  นกัเรียนได้พฒันา 

1) ทกัษะการสงัเกต 

 2) ทกัษะการจําแนกประเภท 

 3) ทกัษะการคํานวณ 

 4) ทกัษะการจดักระทําข้อมลู และการส่ือความหมาย 
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 5) ทกัษะการลงความเหน็จากข้อมลู 

 6) ทกัษะการตีความหมายข้อมลู และลงข้อสรุป 

 7) กระบวนการกลุม่ 

3.3 ด้านเจตคต ิคณุธรรมและจริยธรรม นกัเรียนได้สง่เสริม 

 1)  ความรับผดิชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมาย รวมถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 2)  ความมีนํา้ใจชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั  ในการทํากิจกรรมกลุม่ 

 3)  ใฝ่เรียนรู้ 

 

4. สาระการเรียนรู้�  

4.1 ความหมายของมวลอะตอมของธาตุ 

4.2 การคํานวณหามวลอะตอมของธาตุ 

4.3 ความหมายของมวลโมเลกลุของสาร 

4.4 การคํานวณหามวลโมเลกลุของสาร  

 

5. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้  

5.1 ขัน้ทบทวนความรู้เดมิ  

1) ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเพ่ือทบทวนความรู้เดมิโดยใช้คําถามกระตุ้นเพ่ือให้

นกัเรียนเกิดความสงสยัและต้องการแสวงหาความรู้ ตวัอยา่งคําถาม เชน่  

- นกัเรียนคดิวา่อนภุาคท่ีเล็กท่ีสดุภายในสสารคืออะไร (อะตอม)  

- นกัเรียนคดิวา่เรามีวิธีการหามวลอะตอมได้อยา่งไร(คํานวณหาโดยการเปรียบเทียบมวล

ของธาต ุ1 อะตอมกบัมวลของธาตมุาตรฐาน 1 อะตอม) 

- นกัเรียนทราบหรือไมว่า่มวลอะตอมคืออะไร (มวลอะตอม คือ มวลของธาต ุ1อะตอม) 

2) ครูอธิบายเพิม่เตมิเก่ียวกบัความหมายของอะตอมทฤษฎีของดอลตนั โดยเฉพาะในเร่ือง

ท่ีวา่อะตอมของธาตตุา่งชนิดกนัมีมวลไมเ่ทา่กนั และเน้นให้นกัเรียนเข้าใจวา่อะตอมเป็นอนภุาคท่ีมี

ขนาดเลก็มากและไมส่ามารถชัง่หามวลได้โดยตรง 

5.2 ขัน้แสวงหาความรู้ใหม ่ 

3) นกัเรียนแบง่กลุม่ๆ ละ 3-4 คน ร่วมกนัศกึษาใบความรู้เร่ือง มวลอะตอม และมวลโมเลกลุ 

จากนัน้ครูถามนกัเรียนวา่ 
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- มวลอะตอมของธาต ุและมวลโมเลกลุของสาร หมายถึงอะไร (มวลอะตอม คือ ตวั

เลขท่ีได้จากการเปรียบเทียบมวลของธาต ุ1 อะตอมกบัมวลของธาตมุาตรฐาน 1 อะตอม สว่นมวล

โมเลกลุ คือ มวลของสารท่ีมีจํานวน 1 โมเลกลุ เทียบกบัมวลของธาตมุาตรฐาน 1 อะตอม) 

- มวลอะตอมของธาตมีุหนว่ยหรือไม ่(มวลอะตอมของธาตท่ีุเป็นมวลเปรียบเทียบไมมี่

หนว่ยมวล แตม่วลของธาต ุ1 อะตอม เป็นมวลท่ีแท้จริงของธาตจุงึมีหนว่ย เป็นกรัม) 

5.3 ขัน้การศกึษาทําความเข้าใจข้อมลู/ความรู้ใหมแ่ละเช่ือมโยงความรู้ใหมก่บัความรู้เดมิ  

4) ให้นกัเรียนในแตล่ะกลุม่ร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัวิธีคํานวณหามวลอะตอมของธาต ุและ

มวลโมเลกลุของสาร โดยศกึษาจากตวัอยา่งในใบความรู้  

5) ครูอธิบายเพิม่เตมิเก่ียวกบัวิธีการคํานวณหามวลอะตอมของธาต ุและมวลโมเลกลุ 

6) ครูแจกใบงานท่ี 1 เร่ือง มวลอะตอม และมวลโมเลกลุให้นกัเรียนได้ร่วมกนัทําในกลุม่ โดย

ใช้ข้อมลูจากท่ีได้ศกึษามาแล้ว และครูคอยให้คําแนะนํา คอยสงัเกตพฤตกิรรมในการทํางานเป็นกลุม่

ของนกัเรียน ครูต้องเน้นให้นกัเรียนนําความรู้หรือข้อมลู จากแหลง่ความรู้ตา่งๆ มาใช้ประกอบการ

ทํางาน 

5.4 ขัน้แลกเปล่ียนความรู้ความเข้าใจกบักลุม่  

7) แตล่ะกลุม่สง่ตวัแทนเฉลยใบงานหน้าชัน้เรียน โดยครูสุม่ 1 กลุม่ ตอ่ 1 ข้อ แตล่ะกลุ่ม

ชว่ยกนัอธิปรายถึงท่ีมาของคําตอบท่ีได้ในแตล่ะข้อท่ีได้รับมอบหมาย  

8) ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเพิ่มเตมิเก่ียวกบัคําตอบในแตล่ะข้อ โดยครูใช้ คําถาม

เพ่ือให้นกัเรียนวิเคราะห์และเป็นการแลกเปล่ียนความรู้กนัในแตล่ะกลุม่ เชน่ ถามวา่ คําตอบได้มาอยา่งไร 

ทําไมถึงเป็นเชน่นี ้ ฯลฯ 

5.5 ขัน้สรุปและจดัระเบียบความรู้  

9) ครูและผู้ เรียนร่วมกนัสรุปถึงความหมาย วิธีการคํานวณหาของมวลอะตอมของธาต ุ

และมวลโมเลกลุของสาร รวมถึงคําตอบของใบงานในแตล่ะข้อ  

10) ครูอธิบายเพิม่เตมิในสว่นของรายละเอียดเนือ้หาท่ีเข้าใจยาก  

5.6 ขัน้แสดงผลงาน  

11) นกัเรียนแตล่ะกลุม่สืบค้นข้อมลูจากแหลง่เรียนรู้ เอกสาร และจาก Internet เพ่ือหา

ข้อมลูเก่ียวกบัมวลอะตอมของธาต ุและมวลโมเลกลุของสาร แล้วให้ผู้ เรียนจดัแสดงผลงานในรูปของ

ส่ือการเรียนรู้ เชน่ ชาร์ทความรู้ บทความ แผนผงัความคดิรวบยอด หรือสมดุเลม่เลก็ โดยให้สรุปใน 

เร่ืองท่ีได้เรียนรู้มาให้เข้าใจง่าย ตามรูปแบบของแตล่ะคน โดยเน้นให้ผู้ เรียนทํางานร่วมกนัเป็นทีม เพ่ือ

ชว่ยให้ผู้ เรียนได้เข้าใจ และถ่ายทอดให้ผู้ อ่ืนรับรู้ ตลอดจน สง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดความคดิในการ

แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  
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12) ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่นําเสนอผลงานท่ีได้หน้าชัน้เรียน และให้เพ่ือนซกัถามข้อสงสยั  

5.7 ขัน้ประยกุต์ใช้ความรู้ 

13) หลงัจากอภิปรายและตอบข้อซกัถามแล้ว ครูให้ความรู้เพิม่เตมิเพ่ือให้ผู้ เรียนได้เข้าใจ

ตรงกนัเก่ียวกบัมวลอะตอมของธาต ุและมวลโมเลกลุของสารวา่ “มวลอะตอม คือ ตวัเลขท่ีได้จากการ

เปรียบเทียบมวลของธาต ุ1 อะตอมกบัมวลของธาตมุาตรฐาน 1 อะตอม สว่นมวลโมเลกลุ คือ มวล

ของสารท่ีมีจํานวน 1 โมเลกลุ เทียบกบัมวลของธาตมุาตรฐาน 1 อะตอม และมีวิธีการหามวลอะตอม

ของธาต ุ คือ  

อะตอม 1  12-C มวลของธาตุ 
12
1

อะตอม 1 มวลของธาตุ
  สว่นวิธีการหามวลโมเลกลุของสาร คือ ได้จากผลรวม

ของมวลอะตอมของธาตทุัง้หมด” จากนัน้ให้นกัเรียนเขียนเปรียบเทียบมวลของนกัเรียนกบัมวลของ

ธาตมุาตรฐาน 1 อะตอม และตัง้โจทย์คําถามเก่ียวกบัการคํานวณหามวลโมเลกลุโดยใช้มวลของ

นกัเรียนเป็นตวักําหนด  

14) เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนซกัถามในสิ่งท่ียงัไมเ่ข้าใจ  

15) ให้ผู้ เรียนทําแบบทดสอบความรู้ เร่ือง มวลอะตอม และมวลโมเลกลุ  

 

6. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้  

6.1  แบบทดสอบเร่ือง มวลอะตอม และมวลโมเลกลุ แบบปรนยั 10 ข้อ 10 คะแนน 

6.2  ใบความรู้ เร่ือง มวลอะตอมของธาต ุและมวลโมเลกลุของสาร 

6.3  หนงัสือเรียนวิชาเคมีเพิ่มเตมิ เลม่ 2 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 

6.4  ใบงานท่ี 1 เร่ือง มวลอะตอม และมวลโมเลกลุ 

6.5  ห้องสมดุ 

6.6  ข้อมลูจากอินเตอร์เนต็ 

6.7  เว็บไซด์ตา่งๆ เก่ียวกบัมวลอะตอม และมวลโมเลกลุ เชน่ 

- http://www.kr.ac.th  

- http://www.lks.ac.th 

- http://my.dek-d.com 

- http://www.mwit.ac.th 

- 
- 

http://www.sci.nu.ac.th  

http://chemsci.kku.ac.th  

- http://school.obec.go.th 

- http://www.thainame.net 

http://www.lks.ac.th/�
http://my.dek-d.com/�
http://www.mwit.ac.th/~teppode/sheet_equilirium.pdf�
http://chemsci.kku.ac.th/choosak/Equi01.html�
http://school.obec.go.th/�
http://www.thainame.net/�
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7. การวัดผลประเมนิผล 

 

วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัแลประเมินผล เกณฑ์และประเมินผล 

1. ตรวจใบงานท่ี 1 1.  ใบงาน 1.  ผา่นเกณฑ์ร้อยละ 70 

2.  ตรวจแบบทดสอบ 2.  แบบทดสอบ 2.  ผา่นเกณฑ์ร้อยละ 70 

3. สงัเกตพฤตกิรรม 3.  แบบสงัเกตพฤตกิรรม 3.  ผา่นเกณฑ์ร้อยละ 70 
 

8. ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผู้บังคับบัญชา 

8.1  ข้อเสนอแนะของหวัหน้ากลุม่สาระวิทยาศาสตร์ 

ได้ทําการตรวจสอบแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี    1     เร่ือง มวลอะตอมและมวลโมเลกลุ     

ของ     นางสาวประครอง     แจม่ใส      แล้วมีความคดิเห็นดงันี  ้

1) เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี   ดีมาก       ดี       พอใช้ 

ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………… 

2) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ได้นําเอาทกัษะและกระบวนการเรียนรู้  

   ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญัมาใช้ในการเรียนการสอน 

   ท่ียงัไมเ่น้นผู้ เรียนเป็นสําคญัควรปรับปรุงพฒันาตอ่ไป 

ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………… 

3) เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 

 สามารถนําไปสอนได้  ควรปรับปรุงก่อนนําไปสอน 

ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………… 
 

          ลงช่ือ..................................หวัหน้ากลุม่สาระวิทยาศาสตร์ 

                  (นายนวิฒัน์    ทากุ) 
8.2  ข้อเสนอแนะของหวัหน้าฝ่ายงานวิชาการ 

ได้ทําการตรวจสอบแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี    1     เร่ือง มวลอะตอมและมวลโมเลกลุ     

ของ     นางสาวประครอง     แจม่ใส      แล้วมีความคดิเห็นดงันี  ้

1) เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี   ดีมาก       ดี       พอใช้ 

ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………… 

2) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ได้นําเอาทกัษะและกระบวนการเรียนรู้  

   ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญัมาใช้ในการเรียนการสอน 

   ท่ียงัไมเ่น้นผู้ เรียนเป็นสําคญัควรปรับปรุงพฒันาตอ่ไป 

ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………… 
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3) เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 

 สามารถนําไปสอนได้  ควรปรับปรุงก่อนนําไปสอน 

ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………… 
 

         ลงช่ือ.....................................หวัหน้าฝ่ายวิชาการ 

                               (นางพยอม   พทุธขิณ)                   

8.3  ข้อเสนอแนะของผู้ อํานวยการโรงเรียน 

ได้ทําการตรวจสอบแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี    1     เร่ือง มวลอะตอมและมวลโมเลกลุ     

ของ     นางสาวประครอง     แจม่ใส      แล้วมีความคดิเห็นดงันี  ้

1) เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี   ดีมาก       ดี       พอใช้ 

ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………… 

2) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ได้นําเอาทกัษะและกระบวนการเรียนรู้  

   ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญัมาใช้ในการเรียนการสอน 

   ท่ียงัไมเ่น้นผู้ เรียนเป็นสําคญัควรปรับปรุงพฒันาตอ่ไป 

ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………… 

3) เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 

 สามารถนําไปสอนได้  ควรปรับปรุงก่อนนําไปสอน 

ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………… 
 

                 ลงช่ือ.......................................ผู้ อํานวยการโรงเรียนหวัตะพานวิทยาคม 

               (นายไพฑรูย์   ขนัแก้ว) 
    

9. บันทกึผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

9.1 ผลการเรียนตามผลการเรียนรู้ (จํานนวนนกัเรียนทัง้หมด.............คน) 

   ดีมาก   ..................คน             คดิเป็นร้อยละ ............... 

   ดี          ..................คน             คดิเป็นร้อยละ ............... 

   ปานกลาง ..................คน             คดิเป็นร้อยละ ............... 

ผา่น    ..................คน             คดิเป็นร้อยละ ............... 

   ปรับปรุง  ..................คน             คดิเป็นร้อยละ ............... 

ช่ือนกัเรียนท่ีควรปรับปรุง 

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

............................................................................................................................. ......... 
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9.2  ผลการประเมินคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ (จํานนวนนกัเรียนทัง้หมด.............คน) 

1) ตัง้ใจ เพียรพยายาม ในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรม 

ดีเย่ียม  ..................คน             คดิเป็นร้อยละ ............... 

ดี          ..................คน             คดิเป็นร้อยละ ............... 

ผา่น    ..................คน             คดิเป็นร้อยละ ............... 

ไมผ่า่น  ..................คน             คดิเป็นร้อยละ ............... 

ช่ือนกัเรียนท่ีไมผ่า่น

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

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

2) แสวงหาความรู้จากแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้

ส่ืออยา่งเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวนั 

ดีเย่ียม  ..................คน             คดิเป็นร้อยละ ............... 

ดี          ..................คน             คดิเป็นร้อยละ ............... 

ผา่น    ..................คน             คดิเป็นร้อยละ ............... 

ไมผ่า่น  ..................คน             คดิเป็นร้อยละ............... 

ช่ือนกัเรียนท่ีไมผ่า่น

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

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

9.3  ปัญหาและอปุสรรค 

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

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

9.4  วิธีแก้ปัญหา 

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

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

9.5  ข้อคดิเหน็/ข้อเสนอแนะ 

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

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

           (ลงช่ือ)........................... ..................ผู้จดัการเรียนรู้ 

                          (นางสาวประครอง   แจม่ใส)  

               วนัท่ี........เดือน ...........................พ.ศ. ........... 
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ใบความรู้ 

เร่ือง มวลอะตอม และมวลโมเลกุล 

 
 

โดย คณุครูประครอง   แจ่มใส 
 

ช่ือ ........................................................... เลขท่ี .......... ชัน้ ........... 
 

 มวลอะตอม 
 เน่ืองจากอิเล็กตรอนมีมวลน้อยกวา่โปรตอน และนิวตรอน มากจนตดัทิง้ได้ ดงันัน้มวลของ

อะตอมทัง้หมดจงึรวมอยูท่ี่นวิเคลียส แตใ่นการบอกมวลของอะตอมใดๆ จะไมส่ะดวกเน่ืองจากมีคา่

น้อยมาก จงึนยิมบอกเพียง มวลอะตอม  ซึง่คือมวลท่ีได้จากการเปรียบเทียบมวลของอะตอมใดๆ กบั

มวลมาตรฐานคา่หนึง่  ซึง่ใน ค.ศ. 1962  สหพนัธ์เคมีและฟิสิกส์ระหวา่งชาต ิได้ใช้มวลของอะตอมของ

ธาต ุคาร์บอน – 12  ( C12
6 ) เป็นมวลมาตรฐานในการเปรียบเทียบ และให้คํานยิามมวลอะตอมวา่ 

มวลอะตอมของธาตุใด คือมวลของอะตอมของธาตุน้ัน 1 อะตอม เปรียบเทียบกับ  
12
1  ของ

มวลของอะตอม C12
6  1 อะตอม ซึง่เขียนความสมัพนัธ์ ได้ดงันี ้

 

 
อะตอม 1  12-C มวลของธาตุ 

12
1

อะตอม 1 มวลของธาตุ
 =  งธาตุมวลอะตอมขอ  

 

มวลอะตอมของธาต ุเป็นคา่เปรียบเทียบ จงึไมมี่หนว่ย  แตเ่พ่ือสะดวกในการคํานวณจงึ

กําหนดหนว่ยการวดัขึน้มา เรียกวา่ Atomic Mass Unit ใช้สญัลกัษณ์ amu โดยกําหนดดงันี  ้

       1 amu     =   
12
1 มวลของธาต ุC-12 1 อะตอม 

=    g 23106.023

12.0

12

1

×
×    

 

                1 amu =   1.66 ×  10-24

 

 g  

มวลอะตอมเฉล่ียของธาต ุขึน้อยูก่บัปริมาณและมวลอะตอมของไอโซโทปท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ 

เขียนความสมัพนัธ์ ได้ดงันี ้
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100
(%)(A)

100
นธรรมชาติ)ที่มีอยู่ใของไอโซโทป ปริมาณ%   (มวลอะตอม

    งธาตุมวลอะตอมขอ ∑=∑ ×=  

 

 100  
ของสารมวลโมเลกุล

บในสารประกอมวลของธาตุ
    ระกอบธาตุในสารป โดยมวลของ% ×=  

 

การอธิบายความหมายของมวลอะตอม 

3. มวลอะตอมของธาตแุคลเซียม = 40.1 หมายความวา่ 

               ธาตแุคลเซียมจํานวน 1 อะตอมเป็น 40.1 เทา่ของ ธาตคุาร์บอน – 12  หรือ 

               แคลเซียม 1 อะตอม มีมวล = 40.1 amu (atomic mass unit) หรือ  

               แคลเซียม 1 อะตอม มีมวล 40.1 x 1.66 x 10-24

4. มวลอะตอมของกํามะถนั  = 32 หมายความวา่ 

 กรัม 

             ธาตกํุามะถนัจํานวน 1 อะตอมมีมวลเป็น  ..........................................................  หรือ 

             กํามะถนั 1 อะตอม ..........................................................................................  หรือ 

            กํามะถนั 1 อะตอม มีมวล ......................................... ........................................  

  
ตัวอย่างการคาํนวณหามวลอะตอม 
 ตวัอย่างท่ี 1 ออกซิเจน 1 อะตอม มีมวล 26.56 X 10-24

  วธิีทาํ 
 กรัม จะมีมวลอะตอมเทา่ใด 

    

16 เจนเท่ากับงธาตุออกซิมวลอะตอมขอ 

16                                          
กรัม 24-10  1.66

กรัม  24-10  26.56
                                          

 
อะตอม 1  12-C มวลของธาตุ 

12
1

อะตอม 1 มวลของธาตุ
    งธาตุมวลอะตอมขอ    จากสูตร

∴
=

×
×=

=
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 ตวัอย่างท่ี 2 ธาต ุA 2 อะตอม มีมวล 4.19 X 10-22

  วธิีทาํ 
 กรัม มวลอะตอมของธาต ุA มีคา่เทา่ใด 

    

126.20 เท่ากับ  Aงธาตุมวลอะตอมขอ 
126.20                                           

กรัม 24-10  1.66

กรัม  
2

22-10  4.19

                                           

 
อะตอม 1  12-C มวลของธาตุ 

12
1

อะตอม 1 มวลของธาตุ
    งธาตุมวลอะตอมขอ     จากสูตร

∴
=

×

×

=

=

 

 

 ตวัอย่างท่ี 3 ซิลเวอร์(Ag) ในธรรมชาตพิบอยู ่2 ไอโซโทป 107Ag มี % ในธรรมชาต ิ51.82 

% และ 109

  วธิีทาํ 

Ag มี % ในธรรมชาต ิ48.18 % จงหาคา่มวลอะตอมของธาตนีุ  ้

   

107.96 เท่ากับ  Agงธาตุมวลอะตอมขอ 
107.96                                               

100

10,796.36
                                               

100

 5,251.62  5,544.75
                                               

100

 48.18)  (109  51.82)  (107
                                               

 
100

(%)(A)
     Agงธาตุมวลอะตอมขอ     จากสูตร

∴
=

=

+=

×+×=

∑=

 

 

มวลโมเลกุล (Molecule Mass) 
 โมเลกลุ คืออนภุาคท่ีเล็กท่ีสดุของธาตหุรือสารประกอบ ท่ีสามารถอยูไ่ด้ตามลําพงัอิสระ      

โดยยงัมีสมบตัขิองสารนัน้ครบทกุประการ ซึง่สามารถแบง่ชนิดของโมเลกลุตามสมบตักิารรวมกนัของ

อะตอมของธาตตุา่งๆได้ คือ ธาตบุางชนดิท่ีสามารถอยูไ่ด้ตามลําพงัอิสระเพียงอะตอมเดียว  เชน่     

ก๊าซเฉ่ือย (He, Ne, Ar, Kr, Xe และRn  ) รวมทัง้ไอของโลหะตา่งๆ นัน้ จดัเป็น โมเลกุลอะตอมเดี่ยว

(Monatomic Molecule)  สําหรับก๊าซสว่นใหญ่ซึง่พบวา่ในหนึง่โมเลกลุจะประกอบด้วย 2  อะตอม เชน่ 

O2, H2  เป็นต้น จดัเป็น โมเลกุลอะตอมคู่(Diatomic Molecule)  สว่นสารประกอบนัน้จะ

ประกอบด้วยอะตอมตัง้แต ่2 อะตอมขึน้ไป ซึง่ในปัจจบุนัสามารถสงัเคราะห์สารประกอบบางชนิดให้มี

จํานวนอะตอมหลายๆ ร้อยอะตอม ในหนึง่โมเลกลุได้ 



193 

 

 มวลโมเลกลุของสารใด เป็นมวลท่ีได้จากการเปรียบเทียบมวลของโมเลกลุของสารนัน้ กบัมวล

ของอะตอมของธาต ุคาร์บอน –12 ( C12
6 ) 1อะตอม เชน่เดียวกบัมวลอะตอม โดยให้คํานิยามวา่ มวล

โมเลกุลของสารใด คือมวลของสารน้ัน 1  โมเลกุล เปรียบเทียบกับ 
12
1  ของมวลของอะตอม 

C-12 1 อะตอม      ซึง่เขียนความสมัพนัธ์ ได้ดงันี ้ 
  

อะตอม 1  12-C มวลของ 
12
1

 โมเลกุล1 มวลของธาตุ
    ของสารมวลโมเลกุล =  

 

ซึง่จะพบวา่ความสมัพนัธ์ท่ีได้จากสมการ แสดงให้เห็นวา่ มวลโมเลกุลของสารใด คือ 

ผลรวมของมวลอะตอมของทุกอะตอม ของทุกธาตุใน 1 โมเลกุลของสารน้ัน  นัน่เอง เชน่  

มวลโมเลกลุของ  HCl =  36.5 หมายความวา่ HCl 1 โมเลกลุมีมวลเป็น 36.5 เทา่ของมวล    

C-12, 1 อะตอม 
มวลโมเลกลุของ H2

 

S = 34 หมายความวา่ …………………………………………………… 

การหาโมเลกุลจากมวลอะตอมของธาตุ 

5. ต้องทราบสตูรโมเลกลุของสารประกอบนัน้ๆ วา่สารประกอบด้วยธาตใุดบ้างและอยา่งละก่ี

อะตอม  (สตูรโมเลกลุ) 

6. ทราบมวลอะตอมของธาตท่ีุเป็นสารประกอบนัน้ มวลอะตอมทราบได้จากตารางธาตุ 

7. ถ้าธาตท่ีุเป็นองค์ประกอบมีหลายอะตอมให้ใช้จํานวนอะตอมคณูด้วยมวลอะตอมของธาตุ  

8. มวลโมเลกลุหาได้จาก ผลรวมของมวลอะตอมของธาตทุี่เป็นองค์ประกอบท้ังหมด  

 

ตัวอย่างการคาํนวณหามวลโมเลกุล 

 ตวัอย่างท่ี 1 สาร A หนกั 237.38 X 10-24

  วธิีทาํ 

 กรัม/โมเลกลุ ดงันัน้สาร A จะมีมวลโมเลกลุ

เทา่ใด 

143 เท่ากับ A ของสารมวลโมเลกุล 

143                                               

24-10  1.66

 24-10  237.38
                                               

 
อะตอม 1 12-C มวลของ

12
1

โมเลกุล 1 A มวลของสาร
   A  ของสารมวลโมเลกุล     จากสูตร

∴
=

×
×=

=
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         ตวัอย่างท่ี 2 สาร x 15 โมเลกลุ มีมวลเทา่กบั 2.988 X 10-21 

  วธิีทาํ 

กรัม/โมเลกลุ ดงันัน้มวล

โมเลกลุของสาร x มีคา่เทา่ใด 

   

กรัม 21-10  0.1992                                  

  กรัม
15

 21-10 2.988
     มีมวล  โมเลกุล1 x   สาร

กรัม 21-10  2.988     มีมวล  โมเลกุล15 x สาร

×=

×=

×=

 

120 เท่ากับ x ของสารมวลโมเลกุล 

120                                               

24-10  1.66

 21-10 0.1992
                                               

 
อะตอม 1 12-C มวลของ

12
1

 โมเลกุล1 x มวลของสาร
   x   ของสารมวลโมเลกุล     จากสูตร

∴
=

×
×=

=

 

    

 ตวัอย่างท่ี 3 จงหามวลโมเลกลุของสาร CH3

  วิธีทาํ  CH

COOH  

3

          = 24 + 4 + 32 

COOH   = (12 X 2) + (1 X 4) + (16 X 2) 

          =  60 
 

 ตวัอย่างท่ี 4 จงหามวลโมเลกลุของสาร Na2B4O3 • 10H2

  วธิีทาํ   
O 

  Na2B4O3 : 10H2

         =   46 + 44 + 48 + 10(2 + 16) 

O  =   (23 X 2) + (11 X 4) + (16 X 3) + 10[(1 X 2) + (16 X 1) 

         =    138 + 180 

         =    218 
 

 ตวัอย่างท่ี 5 จงหามวลโมเลกลุของสาร C12H8Cl6
  วธิีทาํ   

O 

  C12H8Cl6

    = ……………………………………………………………… 

O = ……………………………………………………………… 

    = ……………………………………………………………… 
 

****************************************************************** 
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ใบงานท่ี 1  

เร่ือง มวลอะตอม และมวลโมเลกุล 
 

โดย คณุครูประครอง   แจ่มใส 
 

ช่ือ ........................................................... เลขท่ี .......... ชัน้ ........... 
 

คาํชีแ้จง

1. มวลอะตอมของธาต ุหมายถึง .................................................................................................  

  ให้นกัเรียนตอบคําถามตอ่ไปนีใ้ห้สมบรูณ์ 

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

2. มวลโมเลกลุ หมายถึง.............................................................................................................. 

3. ธาตชุนิดหนึง่ มีมวล 5 อะตอม เทา่กบั 394.54 X 10-24

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

 กรัม จงหาวา่ธาตนุัน้มีมวลอะตอมเทา่ใด 

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

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

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

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

4. ธาตแุคดเมียม(Cd) มีมวลอะตอม 112.4 ถ้าธาตแุคดเมียม 5 อะตอมจะหนกัก่ีกรัม 

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

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

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

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

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

5. Ge ในธรรมชาตพิบอยู ่5 ไอโซโทปคือ 70Ge(20.5%, 69.924 amu) 72Ge(27.4%, 71.922 

amu) 73Ge(7.8%, 72.923 amu) 74Ge(36.5%, 73.921 amu) 76

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

Ge(7.8%, 75.921 amu) จงหา

มวลอะตอมของ Ge 

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

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

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

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

............................................................................................................... ............................... 
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6. ธาตเุงินท่ีพบในธรรมชาตมีิ 2 ไอโซโทป คือ 107Ag  มีมวลอะตอมเทา่กบั 106.905 และ 109Ag มีอยู่

ในธรรมชาตร้ิอยละ 51.82 ถ้าธาตเุงินมีมวลอะตอมเฉล่ียเทา่กบั 107.868 จงคํานวณหามวล

อะตอมของ 109

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

Ag  

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

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

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

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

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

7. สาร Z 10 โมเลกลุ มีมวลเทา่กบั 3.546 X 10-21 

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

กรัม/โมเลกลุ ดงันัน้มวลโมเลกลุของสาร Z มีคา่ 

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

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

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

8. จงหามวลโมเลกลุของสารตอ่ไปนี ้ 

8.1 C12H22O

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

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

11 

8.2 Ca3(PO4)

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

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

2 

8.3 NH2CONH

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

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

2 

8.4 Na2S2O

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

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

3 

8.5 CuSO4:5H2

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

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

O 
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แบบทดสอบ 

เร่ือง มวลอะตอม และมวลโมเลกุล 

 
 

คาํชีแ้จง

 

 จงอา่นคําถามแตล่ะข้อให้เข้าใจ แล้วเลือกคําตอบท่ีเห็นวา่ถกูต้องเพียงข้อเดียวจากตวัเลือก 

ก, ข, ค และ ง เลือกคําตอบใดให้ทําเคร่ืองหมายกากบาท ลงในกระดาษคําตอบ 

1. ข้อใดกลา่วไมถ่กูต้องเก่ียวกบัมวลอะตอม 

ก. มวลอะตอมของธาตเุป็นมวลเปรียบเทียบจงึไมมี่หนว่ยมวล 

ข. แมสเปกโทรมิเตอร์ เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้หาอะตอมและปริมาณของไอโซโทปของธาตุ  

ค. มวลของธาต ุ1 อะตอมเป็นมวลท่ีแท้จริงของธาตจุงึไมต้่องมีหนว่ยของมวลกํากบัไว้ 

ง. มวลอะตอมเฉล่ียนของธาตขุึน้อยูก่บัปริมาณและมวลอะตอมของไอโซโทปท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ  
 

2. ถ้าพบวา่ Ca  1 อะตอมมีมวล 6.652 X 10-23

ก. 35.45   ข.  38.01  ค.  39.09  ง.  40.07 

 กรัม ดงันัน้ Ca จะมีมวลอะตอมเทา่ไร 

 

3. ธาตคุาร์บอนในธรรมชาตมีิไอโซปอยู ่2 ชนิด คือ 12C พบในธรรมชาตร้ิอยละ 98.89 สว่น 13C พบใน

ธรรมชาตร้ิอยละ 1.11 เม่ือ 12C และ 13

ก. 10.11   ข.  11.03  ค.  12.01  ง.  13.00 

C มีมวลอะตอมเทา่กบั 12.000 และ 13.003 ตามลําดบั จงหาคา่

มวลอะตอมเฉล่ียของธาตนีุ ้

 

4. Li ในธรรมชาตพิบอยู ่2 ไอโซโทป คือ 6Li และ 7Li ซึง่มีมวลอะตอม 6.0651 และ 7.0160 ตามลําดบั

ซึง่ 6Li มีอยูใ่นธรรมชาต ิ7.7 และ Li มีมวลเฉล่ีย 6.939 จงหาร้อยละของ 7

ก. 92.24%   ข.  93.24%  ค.  94.42%  ง.  95.42% 

Li ในธรรมชาตนีิ ้

 

5. มวลโมเลกลุของ Ca3(PO4)2

ก. 205   ข.  210   ค.  215   ง.  310 

  มีคา่เทา่ไร 

 

6. ข้อใดกลา่วไมถ่กูต้อง เก่ียวกบัโมเลกลุของธาตแุละสารประกอบ 

ก. มวลโมเลกลุของสารจะเทา่กบัมวล 1 โมเลกลุของสารเทียบกบั 
12
1  ของ C – 12 อะตอม 

ข. มวลโมเลกลุของสารจะเทา่กบัผลบวกของมวลอะตอมของธาตทุัง้หมดในสารมีหนว่ยเป็นกรัม  

ค. มวล 1 โมเลกลุของสารจะเทากบัผลบวกของมวลอะตอมของธาตทุัง้หมดในสารมีหนว่ยเป็นกรัม 

ง. มวล 1 โมเลกลุของสารจะเป็นมวลท่ีแท้จริงของสารนัน้ เกิดจากผลรวมของมวลท่ีจริงของธาตุ

ทัง้หมดท่ีเป็นองค์ประกอบใน 1 โมเลกลุของสาร 
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7. ถ้า Be 1 อะตอมมีมวล 1.49 x 10-22

ก.  9.00    ข.  9.00  กรัม  ค.  2.48  x 10

 กรัม จะมีมวลโมเลกลุเทา่ใด 
-45   ง.  2.48  x 10-45

 

 กรัม 

8. กลีเซลรอลเป็นสารประกอบท่ีประกอบด้วย C, H และ O มวลโมเลกลุของกลีเซลรอลเทา่กบั 92 ถ้าใน

กลีเซลรอลมี C 3 อะตอม  H 8 อะตอม จะมี O เป็นองค์ประกอบก่ีอะตอมใน 1 โมเลกลุ 

ก. 1   ข.  2   ค.  3   ง.  4 

 

9. กรดชนิดหนึง่ใน 1 โมเลกลุ ประกอบด้วย H 2 อะตอม S 1 อะตอม และ O 4 อะตอม กรดชนดินีจ้ะมี

มวลโมเลกลุเทา่ใด 

ก. 60   ข.  75   ค.  82   ง.  90 

 

10. สารประกอบชนิดหนึง่ใน 1 โมเลกลุประกอบด้วย C 2 อะตอม H 4 อะตอม O 2 อะตอม กรดนีจ้ะมีมวล

โมเลกลุเป็นเทา่ใด 

ก. 45   ข.  48   ค.  55   ง.  60 

 

 

 

 

****************************************************************** 
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ตวัอย่างแบบสังเกตพฤตกิรรมทางการเรียนการสอนด้านใฝ่เรียนรู้ 
 

โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบซปิปา ((Cippa Model) 
 

เลขท่ี ช่ือ – สกุล 

รายการประเมนิ 

ระดับคุณภาพ 

ท
าํง

าน
อย่

าง
เป็

น
ระ

บ
บ

 

แส
วง

ห
าค

วา
ม

รู้ 

คว
าม

ตัง้
ใจ

เรี
ยน

 

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ

 

กา
รใ

ห้
คว

าม
ร่ว

ม
มื

อ 

รว
ม

 

4 4 4 4 4 20 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          
 

 

       ลงช่ือ ..................................................... ผู้ประเมิน 

(นางสาวประครอง  แจม่ใส) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  

พฤตกิรรมท่ีปฏิบตัเิป็นประจํา ให้  4  คะแนน 

พฤตกิรรมท่ีปฏิบตับิอ่ยครัง้ ให้  3  คะแนน 

พฤตกิรรมท่ีปฏิบตับิางครัง้ ให้  2  คะแนน 

พฤตกิรรมท่ีปฏิบตัน้ิอยครัง้ ให้  1  คะแนน 

ไมป่ฏิบตั ิ ให้  0  คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ชว่งคะแนน ระดบัคณุภาพ 

16 - 20 

11 – 15 

  6 - 10 

     0 -  5 

ดีเย่ียม 

ดี 

ผา่น 

ไมผ่า่น 

 
 
 
 
 



200 

 

แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบิัตกิจิกรรมกลุ่ม 
 

โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบซปิปา ((Cippa Model) 
 

ช่ือกลุ่ม..............................................................  
 

สมาชิกในกลุ่ม 1............................................... ......................................  

2......................................................................................  

  3......................................................................................  

4...................................... ................................................  

  5............................................................................... .......  
 

คาํชีแ้จง  ให้ทําเคร่ืองหมาย    ในชอ่งท่ีตรงกบัความเป็นจริง 
 

พฤตกิรรมท่ีสังเกต 
คะแนน 

4 3 2 1 0 

1.  การมีสว่นร่วมในการวางแผน      

2.  การปฏิบตังิานตามบทบาทหน้าท่ี      

3.  การให้ความร่วมมือในการทํางาน      

4.  การแสดงความคดิเหน็      

5.  การยอมรับความคดิเหน็      

รวม  

ระดับคุณภาพ  

 

ลงช่ือ........................................ ...........ผู้ประเมิน 
                                    (นางสาวประครอง  แจม่ใส) 

 

 

 
 
 
 

 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 

พฤตกิรรมท่ีปฏิบตัเิป็นประจํา ให้  4  คะแนน 

พฤตกิรรมท่ีปฏิบตับิอ่ยครัง้ ให้  3  คะแนน 

พฤตกิรรมท่ีปฏิบตับิางครัง้ ให้  2  คะแนน 

พฤตกิรรมท่ีปฏิบตัน้ิอยครัง้ ให้  1  คะแนน 

ไมป่ฏิบตั ิ ให้  0  คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ชว่งคะแนน ระดบัคณุภาพ 

16 - 20 

11 – 15 

  6 - 10 

     0 -  5 

ดีเย่ียม 

ดี 

ผา่น 

ไมผ่า่น 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาเคมีเพิ่มเตมิ 1 

เร่ืองปริมาณสัมพนัธ์ 
 

คาํชีแ้จง 
 

1. แบบทดสอบฉบบันีว้ดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองปริมาณสมัพนัธ์ มีคําถามทัง้หมด 40 ข้อ 

ใช้เวลา 60 นาที 

2. คําถามแตล่ะข้อมี 5 ตวัเลือก ซึง่มีคําตอบท่ีถกูท่ีสดุเพียงข้อเดียวให้เลือกตอบ 

3. นกัเรียนสามารถเลือกได้เพียง 1 คําตอบเทา่นัน้ ถ้าเลือกเกิน 1 คําตอบ ถือวา่ผดิไมไ่ด้คะแนน

ในข้อนัน้ 

4. นกัเรียนทําเคร่ืองหมาย X ลงในชอ่งท่ีตรงกบัคําตอบท่ีถกูท่ีสดุเพียงข้อเดียวดงัตวัอยา่ง  

เม่ือนกัเรียนต้องการตอบข้อ ก. 

ตัวอย่าง 
ก.  X  ข.  ค.   ง.  จ. 

 

5. เม่ือนกัเรียนต้องการเปล่ียนคําตอบใหม ่ให้ขีดเส้นขวางทบัเคร่ืองหมายในข้อเดมิ แล้วทํา

เคร่ืองหมาย X ลงในชอ่งท่ีตรงกบัคําตอบท่ีต้องการดงั  ตวัอยา่ง   

ตัวอย่าง 
ก.  X  ข.  ค.   ง.  จ.     X 

 

6. ห้ามนกัเรียนทําเคร่ืองหมายใดๆ ในแบบทดสอบฉบบันี  ้

7. หากนกัเรียนมีข้อสงสยัให้ถามกรรมการคมุสอบเทา่นัน้ 

8. กําหนดให้มวลอะตอมของธาตตุา่งๆ ดงัตอ่ไปนี  ้

 H    =  1  B     =  11  C     =  12  N    =  14

 O    =  16  Na   =  23  Mg  =  24  K    =  39

 P    =  31  S     =  32  Cl    =  35.5  Ar   =  40

 Ca  =  40  Cu   =  63.5  Zn   =  65  Mn  =  54

 Ag  =  108  Au   =  197   
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1. ข้อใดกลา่วไมถ่กูต้องเก่ียวกบัมวลอะตอม 

ก. มวลอะตอมของธาตเุป็นมวลเปรียบเทียบจงึไมมี่หนว่ยมวล 

ข. แมสเปกโทรมิเตอร์ เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้หาอะตอมและปริมาณของไอโซโทปของธาตุ  

ค. มวลของธาต ุ1 อะตอมเป็นมวลท่ีแท้จริงของธาตจุงึไมต้่องมีหนว่ยของมวลกํากบัไว้ 

ง. มวลอะตอมเฉล่ียนของธาตขุึน้อยูก่บัปริมาณและมวลอะตอมของไอโซโทปท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ  

จ. ดอลตนัได้พบวา่ไฮโดรเจนเป็นธาตท่ีุอะตอมมีมวลน้อยท่ีสดุ  จงึเสนอให้ใช้ไฮโดรเจนเป็นธาตุ

มาตรฐานในการเปรียบเทียบ 

2. ถ้าพบวา่ Be  1 อะตอมมีมวล 6.652 X 10-23

ก. 33.34    ข.  35.45   ค.  38.01 

 กรัม ดงันัน้ Be จะมีมวลอะตอมเทา่ไร 

ง.  39.09    จ.  40.0 

3. ถ้าธาต ุX มี 3 ไอโซโทป และพบวา่ในนิวเคลียสของ X มี 30 โปรตอน ซึง่มีปริมาณร้อยละโดย

จํานวนอะตอมในธรรมชาตขิองธาต ุX1, X2 และ X3 ตามลําดบัดงันี ้45%,  30%,  25% และมี

นิวตรอนของ X1 ,X2 และ X3

ก. 35.25    ข.  40.25   ค.  45.25 

 ตามลําดบัดงันี ้ 20, 25, 45 ตามลําดบั จงหามวลอะตอมเฉล่ียของ X 

ง.  50.25    จ.  55.25   

4. กําหนดให้ธาต ุGa, Se, Br, Kr และ Rb มวลอะตอมเทา่กบั 69.72,  78.96,  79.90,  83.80 และ 

85.47 ตามลําดบั ถ้าธาต ุX มีสตูร X2

ก. Br    ข.  Kr    ค.  Ga 

 และ 1 โมเลกลุหนกัเป็น 4 เทา่ของ C–12        3 อะตอม 

ธาต ุX คือธาตใุด 

ง.  Se    จ.  Rb 

5. มวลโมเลกลุของ Na2B2O7 •10H2

ก. 380    ข.  381    ค.  382 

O Naมีคา่เทา่ไร 

ง.  383    จ.  385 

6. ข้อใดอธิบายความหมายของสาร 1 โมลได้ถกูต้อง 

I จํานวนอนภุาคของสารทกุชนิดเทา่กบัจํานวนอะตอมของ C – 12 หนกั 12 กรัม 

II ปริมาตรของสาร 22.4 dm3

III มวลโมเลกลุของสารประกอบท่ีมีหนว่ยเป็นกรัม 

 ท่ี STP 

ก. I เทา่นัน้    ข.  I และ II   ค.  I และ III 

ง.  II และ III   จ.  I, II และ III 
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7. ข้อใดกลา่วไมถ่กูต้อง เก่ียวกบัโมเลกลุของธาตแุละสารประกอบ  

ก. มวลโมเลกลุของสารจะเทา่กบัมวล 1 โมเลกลุของสารเทียบกบั 
12
1  ของ C–12 อะตอม 

ข. มวลโมเลกลุของสารจะเทา่กบัผลบวกของมวลอะตอมของธาตทุัง้หมดในสารมีหนว่ยเป็นกรัม  

ค. มวล 1 โมเลกลุของสารจะเทา่กบัผลบวกของมวลอะตอมของธาตทุัง้หมดในสารมีหนว่ยเป็น

กรัม 

ง. มวล 1 โมเลกลุของสารจะเป็นมวลท่ีแท้จริงของสารนัน้ เกิดจากผลรวมของมวลท่ีจริงของธาตุ

ทัง้หมดท่ีเป็นองค์ประกอบใน 1 โมเลกลุของสาร 

จ. มวลโมเลกลุของสารได้จากการเปรียบเทียบ หรือจากผลบวกของอะตอมของธาตตุา่งๆ ท่ีเป็น

องค์ประกอบใน 1 โมเลกลุของสารนัน้ 

8. สารประกอบชนิดหนึง่ประกอบด้วย C, H และ O มวลโมเลกลุของสารประกอบนีเ้ทา่กบั 92 ถ้าใน

สารประกอบนีมี้ C 3 อะตอม  H 8 อะตอม จะมี O เป็นองค์ประกอบก่ีอะตอมใน 1 โมเลกลุ 

ก. 1    ข.  2    ค.  3 

ง.  4    จ.  5 

9. กรดชนิดหนึง่ใน 1 โมเลกลุประกอบด้วย C 7 อะตอม H 6 อะตอม O 2 อะตอม กรดนีจ้ะมีมวล

โมเลกลุเป็นเทา่ใด 

ก. 60    ข.  99    ค.  102 

ง.  112    จ.  122 

10. ข้อใดกลา่วถกูต้องเก่ียวกบัเลขอาโวกาโดร  

ก. H2O 1 โมล มี O 6.02 x 1023

ข. ก๊าซ N

 โมเลกลุ 

3 2 โมล มี N 6.02 x 1023

ค. ออกซเิจนอะตอม 1 โมล มี O เทา่กบั 6.02 x 10

 โมเลกลุ 
23

ง. CO

 อะตอม 

3
2- 1 โมล จะมีจํานวนไอออนเทา่กบั 6.02 x 1023

จ. จํานวนไอออนในคลอไรด์ไอออนในแมกนีเซียมคลอไรด์ 1 โมล 

 ไอออน 

11. สารในข้อใดมีจํานวนโมลสงูสดุ 

ก. 13 กรัม CF4   ข.  10 กรัม CFCl3  ค.  11 กรัม CFCl

ง.  12 กรัม CF

2 

3Cl   จ.  10.5 กรัม CF2Cl

12. NO

2 

2

ก. 0.012 ลติร   ข.  0.112 ลติร   ค.  2.125 ลติร 

 0.32 กรัม จะมีปริมาตรก่ีลิตรท่ี STP 

ง.  2.224 ลติร   จ.  10.58 ลติร 
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13. H2SO4

ก. 6.02 x 10

  2 โมล จะมีจํานวนอนภุาคเทา่ไร 
23    ข.  2 x 6.02 x 1023  ค.  0.5 x 6.02 x 10

ง.  128 x 6.02 x 10

23 
23  จ.  148 x 6.02 x 10

14. ถ้านําก๊าซแอมโมเนียมา 112 ลิตร ท่ีอณุหภมูิและความดนัมาตรฐาน ก๊าซนีจ้ะหนกัเทา่ใด 

23 

ก. 6.59 กรัม   ข.  30.01 กรัม   ค.  65.00 กรัม 

ง.  85.00 กรัม   จ.  95.00 กรัม 

15. ก๊าซ A มีมวล 2.7 กรัม และมีความหนาแนน่เทา่กบั 0.4 ท่ี STP ดงันัน้สาร A จะมีจํานวนโมล

เทา่ใด 

ก. 0.1 โมล    ข.  0.2 โมล   ค.  0.3 โมล 

ง.  0.4 โมล   จ.  0.5 โมล 
16. ถ้ามีก๊าซ H2SO4 มีปริมาตร 336 ลิตร ท่ีอณุหภมูิ 273 K ความดนั 1 บรรยากาศ ก๊าซ H2SO4

ก. 1,360 กรัม   ข.  1,470 กรัม   ค.  1,560 กรัม 

 จะมี

มวลเทา่ใด 

ง.  1,670 กรัม   จ.  1,750 กรัม 

17. เหรียญวตัถมุงคลมีทอง(Ag) ผสมอยู ่0.25 โมล และโลหะชนิดอ่ืนๆ โดยมีนํา้หนกัรวม 50 กรัม จะ

มีจํานวนอะตอมของทองอยูเ่ทา่ใด 

ก. 0.50 x 1023 อะตอม  ข.  1.51 x 1023 อะตอม  ค.  2.52 x 1023 

ง.  3.25 x 10

อะตอม 
23 อะตอม  ง.  4.50 x 1023 

18. ข้อใดกลา่วได้ถกูต้อง 

อะตอม 

ก. ก๊าซ O2 2 โมล มี O 6.02 x 1023

ข. ก๊าซ NH

 โมเลกลุ 

3 1 โมล มี N 6.02 x 1023

ค. ออกซเิจนอะตอม 1 โมล มี O 6.02 x 10

 โมเลกลุ 
23

ง. ก๊าซ SO

 โมเลกลุ 

2 1 โมล มีจํานวนอะตอมเทา่กบั 6.02 x 1023

จ. แอมโมเนียมไอออน(NH

 อะตอม 

4
+) 1 โมล จะมีจํานวนไอออนเทา่กบั 6.02 x 1023

19. เม่ือนําคลอไรฟอร์ม มาทําให้เป็นไอทัง้หมดวดัปริมาตรท่ี STP ได้ 1.344 dm

 ไอออน 
3

ก. 0.06    ข.  0.18   ค.  1.05 

 Cl มีคา่เทา่กบัก่ีโมล 

ง.  5.67    จ.  9.00 

20. โลหะเงินในเหรียญเงินหนกั 4 กรัม มีจํานวนอะตอมเทา่ไร ถ้าเหรียญเงินมี Ag ร้อยละ 95 โดยมวล 

ก. 1.76 x 1021   ข.  1.06 x 1021   ค.  2.00 x 10

ง.  2.12 x 10

22 
22   จ.  2.76 x 1022 
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21. ในผลกึของสารตอ่ไปนี ้ผลกึใดมีร้อยละโดยมวลของนํา้มากท่ีสดุ 

ก. MgCl2 6H2O   ข.  CuSO4 5H2O  ค.  LiC2H3O2 2H2

ง.  Cr

O 

2(SO4)3 18H2O  จ.  Na2B4O7 10H2

22. ถงัใบหนึง่จ ุ50 ลิตร ถ้านําไปบรรจกุ๊าซฮีเลียมเตม็ถงัจะได้ก่ีโมล 

O   

ก. 1.50    ข.  2.23    ค.  4.05 

ง.  6.35    จ.  8.00 

23. จากข้อ 22 ถ้านําถงัเดมิไปบรรจกุ๊าซ O2 เตม็ถงัจะใสก๊่าซ O2

ก. 47.10 กรัม   ข.  47.13 กรัม   ค.  70.50 กรัม 

 หนกัเทา่ไร 

ง.  70.84 กรัม   จ.  71.43 กรัม 

24. สารละลายซึง่ประกอบด้วยกลโูคส (C6H1206

ก. เข้มข้นร้อยละ 33.33 โดยมวล    

) จํานวน 100 กรัม ในนํา้ 200 กรัม มีความเข้มข้นใน

หนว่ยร้อยละโดยมวลเป็นเทา่ใด 

ข. เข้มข้นร้อยละ 33.37 โดยมวล 

ค. เข้มข้นร้อยละ 34.34 โดยมวล    

ง. เข้มข้นร้อยละ 34.43 โดยมวล 

 จ.  เข้มข้นร้อยละ 35.33 โดยมวล 
25. สารละลาย NaOH เข้มข้นร้อยละ 6 โดยมวลจํานวน 200 กรัม มี NaOH อยูใ่นสารละลายก่ีกรัม 

ก. 10 กรัม    ข.  11 กรัม   ค.  12 กรัม 

ง.  13 กรัม    จ.  14 กรัม 

26. ในสารละลาย Hg(NO3)2 ซึง่มี Hg(NO3)2 

ก. 3.10 x 10

อยู ่3.24 กรัม และนํา้ 100 กรัม สารละลายมีความ

เข้มข้นเทา่ใดในหนว่ยสว่นในล้านสว่น 
4 ppm   ข.  3.11 x 104 ppm  ค.  3.12 x 104

ง.  3.13 x 10

 ppm 
4 ppm   จ.  3.14 x 104

27. สารละลายท่ีได้จากสารละลาย NaOH จํานวน 15 กรัม ในนํา้จนสารละลายมีปริมาตร  250 cm

 ppm 
3

ก. 1.4 M    ข.  1.5 M   ค.  1.6 M 

 

จะมีความเข้มข้นก่ีโมลาร์ 

ง.  1.7 M    จ.  1.8 M 
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28. เม่ือละลายนํา้ตายทราย 34.2 กรัม ในนํา้ 500 กรัม สารละลายจะมีความเข้มข้นเทา่ใดในหนว่ย 

mol/kg 

ก. 1.9 mol/kg   ข.  2.0 mol/kg   ค.  2.1 mol/kg 

ง.  2.2 mol/kg   จ.  2.3 mol/kg 

29. เม่ือสารละลายกรดไฮโดรคลอลิก 0.5 M มา 250 cm3

ก. เทา่เดมิ    ข.  0.05 M   ค.  0.25 M 

 แล้วเตมินํา้ลงไปอีกเทา่ตวัสารละลายท่ีได้

จะมีความเข้มข้นเทา่ใด 

ง.  0.50 M    จ.  1.00 M 

30. สารละลาย HNO3 เข้มข้นร้อยละ 10 โดยมวล มีความหนาแน่ น 1.4 g/cm3 จงคํานวณหาความ

เข้มข้นของสารละลายนีใ้นหนว่ย mol/dm

ก. มีความเข้มข้น 2.0 mol/dm

3 
3

ข. มีความเข้มข้น 2.1 mol/dm

    

ค. มีความเข้มข้น 2.2 mol/dm

3 
3

ง. มีความเข้มข้น 2.3 mol/dm

    

 จ.  มีความเข้มข้น 2.4 mol/dm

3 

31. ถ้านกัเรียนต้องการเตรียมสารละลายซลิเวิอร์คลอไรด์(AgCl) 250 ลกูบาศก์เซนตเิมตร โดย

ต้องการให้มีโลหะเงิน(Ag) อยูเ่ป็นปริมาณ 20 เปอร์เซ็นต์โดยนํา้หนกัตอ่ปริมาตร ควรจะต้องใช้ซิล

เวอร์คลอไรด์(AgCl) ก่ีกรัม 

3 

ก. 66.44 กรัม   ข.  76.37 กรัม   ค.  80.50 กรัม 

ง.  90.55 กรัม   จ.  95.75 กรัม 

32. ในการทดลอง เร่ืองการเตรียมสารละลาย จะต้องใช้อปุกรณ์การทดลองใดบ้างในการเตรียม

สารละลายโซเดียมคลอไรด์ 0.4 mol/dm3 จํานวน 250 cm

ก. เคร่ืองชัง่, บีกเกอร์, กระบอกตวง 

3 

ข. เคร่ืองชัง่, ขวดวดัปริมาตร, บวิเรต 

ค. เคร่ืองชัง่, ขวดฉีดนํา้กลัน่, ขวดรูปชมพู่ 

ง. เคร่ืองชัง่, กระบอกตวง, ขวดวดัปริมาตร 

จ. เคร่ืองชัง่, ขวดฉีดนํา้กลัน่, ขวดวดัปริมาตร 
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33. ถ้านําสารละลายนํา้ตาลกลโูคส(C6H12O6) ความเข้มข้น 2 mol/dm3 จํานวน 10.2 dm3 มาผสมกบั

สารละลายนํา้ตาลกลโูคส(C6H12O6) ความเข้มข้น 1 mol/dm3 จํานวน 1.6 dm3 แล้วเตมินํา้ให้มี

ปริมาตร 12.0 dm3

ก. 1.83 mol/dm

 ความเข้มข้นของสารละลายนํา้ตาลกลโูคสจะมีเทา่ใด 
3   ข.  2.00 mol/dm3  ค.  2.75 mol/dm

ง.  3.33 mol/dm

3 
3   จ.  3.53 mol/dm

34. ในการเตรียมสารท่ีมีความเข้มข้นในหนว่ยโมลาริตี(M) ข้อใดกลา่วถกูต้อง 

3 

ก. เป็นการเตรียมสารละลาย ท่ีปริมาณของตวัทําละลายเป็นโมล ในสารละลาย 1 ลิตร 

ข. เป็นการเตรียมสารละลาย ท่ีปริมาณของตวัถูกละลายเป็นโมล ในสารละลาย 1000 cm

ค. เป็นการเตรียมสารละลายในหนว่ยโมลตอ่ลติรของปริมาณตวัทําละลายในสารละลาย 1 ลติร 

3 

ง. เป็นการเตรียมสารละลาย ท่ีปริมาณของตวัทําละลายมีมวลเป็นกรัม ในสารละลาย 1 ลติร 

จ. เป็นการเตรียมสารละลายท่ีปริมาณของตวัถูกละลายมีหนว่ยเป็นกรัมในสารละลาย 1000กรัม 

35. เม่ือผา่นก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2) ลงในนํา้ จะได้สารละลายกรดไนตริก(HNO3

ก. NO

) กบัก๊าซ

ไนโตรเจนมอนอออกไซด์(NO) ข้อใดเป็นสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาเคมีท่ีถกูต้อง  

2  +  H2 →O         HNO3

ข. 3NO

  +  NO 

2  +  H2 →O        2HNO3

ค. NO

  +  NO 

2(g)  +  H2 →O(l)      HNO3

ง. 3NO

(aq)  +  NO(g) 

2(g)  +  H2 →O(l)    2HNO3

จ. 4NO

(aq)  +  NO(g) 

2(g)  +  H2 →O(l)    2HNO3

36. เผาแคลเซียมคาร์บอเนต(CaCO

(aq)  +  2NO(g) 

3) แล้วสลายตวัให้แคลเซียมออกไซด์(CaO) กบัก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์(CO2

ก. CaCO

) ข้อใดเป็นสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาเคมีท่ีถกูต้อง  

3 →     CaO  +  CO

ข. CaCO

2 

3 →(s)        CaO(s)  +  CO2

ค. CaCO

(g) 

3 →(s)        CaO(g)  +  CO2

ง. CaO(s)  +  CO

(g) 

2 →(g)           CaCO3

จ. CaCO

(s)   

3(s)  +  O2 →(g)          CaO(s)  +  CO2

 

(g) 
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37. จากการใสล่วดแมกนีเซียม(Mg) ลงในสารละลายกรดซลัฟิวริก(H2SO4) แล้วได้สารละลาย

แมกนีเซียมซลัเฟต(MgSO4

ก. Mg  +  H

) กบัก๊าซไฮโดรเจนเกิดขึน้ ข้อใดเป็นสมการเคมี แสดงปฏิกิริยาเคมีท่ี

ถกูต้อง 

2SO4 →      MgSO4  +  CO2  +  H2

ข. H

O 

2SO4 +  H2 →O     MgSO4  +  H

ค. Mg(s)  +  H

2 

2SO4 →(l)     MgSO4(l)  +  H2

ง. MgSO

(g) 

4(aq)  +  H2 →(g)     Mg(s)  +  H2SO4

จ. Mg(s)  +  H

(aq) 

2SO4 →(aq)     MgSO4(aq)  +  H2

38. จงดลุสมการเคมีตอ่ไปนี ้  

(g) 

Cu(NO3)2(aq)  +  NH3(aq)  +  H2 →O(l)      Cu(OH)2(s)  +  NH4NO3

ก. Cu(NO

(aq)   

3)2(aq)  +  NH3(aq)  +  2H2 →O(l)      Cu(OH)2(s)  +  NH4NO3

ข. Cu(NO

(aq)   

3)2(aq)  +  2NH3(aq)  +  2H2 →O(l)      Cu(OH)2(s)  +  NH4NO3

ค. Cu(NO

(aq)   

3)2(aq)  +  2NH3(aq)  +  H2 →O(l)      Cu(OH)2(s)  +  2NH4NO3

ง. Cu(NO

(aq)   

3)2(aq)  +  3NH3(aq)  +  2H2 →O(l)      Cu(OH)2(s)  +  NH4NO3

จ. Cu(NO

(aq)  

3)2(aq)  +  2NH3(aq)  +  2H2 →O(l)      Cu(OH)2(s)  +  2NH4NO3

39. เม่ือสมการดลุแล้ว (a  +  b) – c มีคา่เทา่ใด  

(aq)   

aAg(s)  +  bH2S(g)  +  cO2 →        dAg2S(s)  +  eH2

ก. 3    ข.  4    ค.  5 

O(g) 

ง.  6    จ.  7 

40. เม่ือสมการดลุแล้ว ผลรวมของ a, b, c, d, e และ f มีคา่เทา่ใด  

aNaCl(s)  +  bSO2(g)  +  cH2O(g)  +  dO2 →(g)        eNa2SO2

ก. 11    ข.  12    ค.  13 

(s)  +  fHCl(g) 

ง.  14    จ.  15 

 

 

**************************************************************** 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวทิยาศาสตร์ 
 

คาํชีแ้จง 
 

1. แบบทดสอบฉบบันีว้ดัความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  มีคําถามทัง้หมด 

40 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที 

2. คําถามแตล่ะข้อมี 5 ตวัเลือก ซึง่มีคําตอบท่ีถกูท่ีสดุเพียงข้อเดียวให้เลือกตอบ 

3. นกัเรียนสามารถเลือกได้เพียง 1 คําตอบเทา่นัน้ ถ้าเลือกเกิน 1 คําตอบ ถือวา่ผดิไมไ่ด้คะแนน

ในข้อนัน้ 

4. นกัเรียนทําเคร่ืองหมาย X ลงในชอ่งท่ีตรงกบัคําตอบท่ีถกูท่ีสดุเพียงข้อเดียวดงัตวัอยา่ง  

เม่ือนกัเรียนต้องการตอบข้อ ก. 

ตัวอย่าง 
ก.  X  ข.  ค.   ง.  จ. 

 

5. เม่ือนกัเรียนต้องการเปล่ียนคําตอบใหม ่ให้ขีดเส้นขวางทบัเคร่ืองหมายในข้อเดมิ แล้วทํา

เคร่ืองหมาย X ลงในชอ่งท่ีตรงกบัคําตอบท่ีต้องการดงั  ตวัอยา่ง   

ตัวอย่าง 
ก.  X  ข.  ค.   ง.  จ.     X 

 

6. ห้ามนกัเรียนทําเคร่ืองหมายใดๆ ในแบบทดสอบฉบบันี  ้

7. หากนกัเรียนมีข้อสงสยัให้ถามกรรมการคมุสอบเทา่นัน้ 
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สถานการณ์ท่ี 1  ใช้ตอบคาํถามข้อท่ี 1-4 

ครูมอบหมายให้นาฏนภาเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0.4 mol/dm3 

จํานวน 250 cm3 ขณะท่ีนาฏนภากําลงัจดัเตรียมอปุกรณ์เพ่ือเตรียมสาร นาฏนภาหาขวดวดั

ปริมาตรขนาด 250 cm3

 

 ไมพ่บ นาฏนภาไมรู้่จะทํายงัไง เพ่ือจะได้สารละลายไปสง่ครู 

1. จากสถานการณ์ดงักลา่ว ข้อใดเป็นปัญหาท่ีสําคญัท่ีสดุ  

ก. นาฏนภาไมมี่สารละลายไปสง่ครู 

ข. ครูไมย่อมขวดวดัปริมาณขนาด 250 cm

ค. นาฏนภาไมมี่ความรู้ในเร่ืองการเตรียมสาร 

3 

ง. นาฏนภาขาดทกัษะในการเตรียมสารละลาย 

จ. นาฏนภาไมส่ามารถเตรียมสารละลายไฮโดรคลอริกได้ 

2. ข้อใดคือสาเหตขุองปัญหาในสถานการณ์นี  ้

ก. ครูมอบหมายงานยากเกินไป 

ข. โรงเรียนควรชือ้ขวดวดัปริมาณ 

ค. ในห้องปฏิบตักิารเคมีไมมี่ขวดวดัปริมาณ 

ง. นาฏนภาไมเ่ลือกใช้อปุกรณ์ชนิดอ่ืนแทนขวดวดัปริมาณ 

จ. นาฏนภาไมต่ัง้ใจเรียนในขณะครูสอนเร่ืองการเตรียมสาร 

3. นกัเรียนคดิวา่จะแก้ปัญหาในสถานการณ์นีอ้ยา่งไร  

ก. แนะนําให้นาฏนาตัง้ใจเรียนในขณะครูสอน 

ข. แนะนําให้นาฏนาไปชวนเพ่ือนมาชว่ยในการเตรียมสาร 

ค. แนะนําให้นาฏนาเลือกใช้อปุกรณ์ชนิดอ่ืนแทน เชน่ กระบอกตวง  

ง. แนะนําให้นาฏนาหนีไปเลยไมต้่องเตรียมสาร เพราะอปุกรณ์ไมค่รบ 

จ. แนะนําให้นาฏนาไปบอกครูให้ซือ้ขวดวดัปริมาณ แล้วจะเตรียมให้วนัหลงั  

4. จากการท่ีนกัเรียนเสนอวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์นี ้ผลท่ีเกิดขึน้จะเป็นอยา่งไร  

ก. นาฏนาเตรียมสารไมเ่ป็น 

ข. นาฏนาเรียนได้เกรดส่ีวิชาเคมี 

ค. นาฏนาหนีไปได้ทนัก่อนท่ีครูจะมาพบ 

ง. มีขวดวดัปริมาณสําหรับใช้ในห้องปฏิบตักิาร 

จ. ได้สารละลายท่ีต้องการแตอ่าจคาดเคล่ือนเลก็น้อย  
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สถานการณ์ท่ี 2  ใช้ตอบคาํถามข้อท่ี 5-8 

ศกัดิด์าต้องการเตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.1 M จํานวน 0.5 

dm3 ซึง่ปกตศิกัดิด์าจะเตรียมโดยนําโซเดียมไฮดรอกไซด์ซึง่มีลกัษณะเป็นของแข็งมาชัง่ แล้ว

นํามาเตรียมเป็นสารละลาย  แตป่รากฏวา่โซเดียมไฮดรอกไซด์ท่ีเป็นเม็ดหมด เน่ืองจากปัญญาใช้

หมด เหลือแตส่ารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 1.0 M จํานวน 150 cm3

 

 เทา่นัน้ 

5. จากสถานการณ์ดงักลา่ว ข้อใดเป็นปัญหาท่ีสําคญัท่ีสดุ  

ก. ศกัดิด์าไมไ่ด้วางแผนการทดลอง 

ข. ปัญญาใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ท่ีเป็นเม็ดหมด 

ค. ครูไมย่อมซือ้สารโซเดียมโฮดรอกไซด์มาเพิม่ 

ง. ศกัดิด์าเตรียมสารเป็นเฉพาะสารท่ีเป็นของแข็งเทา่นัน้ 

จ. ศกัดิด์าไมส่ามารถเตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.1 M ได้ 

6. ข้อใดคือสาเหตขุองปัญหาในสถานการณ์นี  ้

ก. ศกัดิด์าเป็นคนไมร่อบคอบ 

ข. สารโซเดียมไฮดรอกไซด์ท่ีเป็นของแข็งหมด 

ค. ปัญญาไมคํ่านวณปริมาตรสารท่ีจําเป็นต้องใช้ 

ง. ศกัดิด์าขาดความรู้ในการเตรียมสารจากสารละลายเข้มข้น  

จ. ครูท่ีทําหน้าท่ีดแูลห้องปฏิบตักิารไมต่รวจสอบปริมาณสารเคมีในห้องปฏิบตักิาร  

7. นกัเรียนคดิวา่จะแก้ปัญหาในสถานการณ์นีอ้ย่างไร 

ก. ไปตามปัญญามาแก้ปัญหา เน่ืองจากเป็นคนใช้สารหมด 

ข. ให้ศกัดิด์าไปบอกให้ครูท่ีรับผดิชอบรีบซือ้สารเคมีโดยดว่น  

ค. สอนให้ศกัดิด์าเตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จากสารละลายท่ีมี  

ง. ไมเ่ข้าไปยุง่ให้ศกัดิด์าแก้ปัญหาเองบ้าง เพราะศกัดิด์าเป็นคนไมร่อบคอบ   

จ. ไปฟ้องครู วา่ปัญญาใช้สารเคมีเปลือง เพ่ือท่ีครูจะได้ให้คะแนนจิตพิสยัเพิ่ม  

8. จากการท่ีนกัเรียนเสนอวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์นี ้ผลท่ีเกิดขึน้จะเป็นอยา่งไร  

ก. ศกัดิด์าเรียนรู้การเป็นคนรอบคอบมากขึน้  

ข. ปัญญาถกูทําโทษ สว่นตวัเองได้คําช่ืนชมจากครู  

ค. ได้สารโซเดียมไฮดรอกไซด์จํานวนหนึง่มาเก็บไว้ท่ีห้องปฏิบตักิาร 

ง. ศกัดิด์าได้สารละลายท่ีตนเองต้องการ จากการเตรียมจากสารละลายท่ีมีอยู่  

จ. ปัญญาเตรียมสารละลายให้ศกัดิด์าได้สําเร็จ เพราะปัญญาเตรียมสารจากสารละลายเข้มข้นได้  
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สถานการณ์ท่ี 3  ใช้ตอบคาํถามข้อท่ี 9-12 

เสรีได้รับมอบหมายจากเพ่ือนๆ ในกลุม่ให้เตรียมสารละลายกรดอะซติกิสําหรับทําการ

ทดลอง  เม่ือไปถึงห้องเก็บสารเคมี เสรีได้หยิบสารเคมีขวดหนึง่ขึน้มาดรูอบๆ ขวด ปรากฏวา่ไมพ่บ

ฉลากตดิบนขวด  แตเ่สรีจําเป็นท่ีจะต้องเตรียมสารให้เสร็จภายในเวลานัน้เน่ืองจากเพ่ือนๆ รอทํา

การทดลองอยู่ 
 

9. จากสถานการณ์ดงักลา่ว ข้อใดเป็นปัญหาท่ีสําคญัท่ีสดุ 

ก. เสรีขาดความรู้วิชาเคมี 

ข. เสรีอา่นฉลากสารไมเ่ป็น 

ค. เสรีรีบเพราะต้องทําให้เสร็จทนัเวลา 

ง. เสรีไมท่ราบวา่กรดอะซติกิมีสตูรอยา่งไร 

จ. เสรีไมท่ราบวา่ขวดท่ีหยิบมานัน้เป็นสารชนิดใด 

10. ข้อใดคือสาเหตขุองปัญหาในสถานการณ์นี  ้

ก. อา่นหนงัสือน้อย 

ข. ฉลากท่ีตดิขวดหายไป 

ค. ไมมี่เวลาในการเตรียมตวั 

ง. ครูไมส่อนการอา่นฉลากสารเคมี 

จ. ครูผู้สอนไมบ่อกวา่กรดอะซติกิคืออะไร  

11. นกัเรียนคดิวา่จะแก้ปัญหาในสถานการณ์นีอ้ยา่งไร  

ก. ไว้เตรียมวนัอ่ืน 

ข. ไปบอกให้เพ่ือนมาเตรียมแทน 

ค. ตัง้ใจเรียนวิชาเคมีให้มากกวา่วิชาอ่ืนๆ 

ง. ใช้สารอ่ืนท่ีเป็นกรดแทน เพราะเพ่ือนคงไมรู้่ 

จ. ตรวจสอบคณุสมบตัเิบือ้งต้น เชน่ อาจลองดมกลิ่น 

12. จากการท่ีนกัเรียนเสนอวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์นี ้ผลท่ีเกิดขึน้จะเป็นอยา่งไร  

ก. ได้เกรดส่ีวิชาเคมี 

ข. ผลการทดลองผิดพลาด 

ค. ได้สารละลายท่ีถกูต้องเพราะเพ่ือนเตรียมให้ 

ง. อาจทําให้เตรียมสารได้ไมท่นั ทําการทดลองไมไ่ด้ 

จ. ทราบคณุสมบตัเิบือ้งต้น และถ้ามีกลิน่เปรีย้วคล้ายนํา้ส้มก็จะเตรียมตอ่ไปได้  
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สถานการณ์ท่ี 4  ใช้ตอบคาํถามข้อท่ี 13-16 

สาวิตรีได้รับมอบหมายจากครูให้ทําหน้าท่ีเตรียมสารละลายไฮโดรคลอริก  ระหวา่งท่ี

สาวิตรีกําลงัปิเปตต์สารอยูน่ัน้ คล้ายวิถีได้เข้ามาทําให้สาวิตรีตกใจปิเปตต์จงึหลดุจากมื อสาวิตรี

ตกแตก ซึง่มีเพียงหนึง่อนั    สาวิตรีเสียใจไมมี่สารละลายไปสง่ครูจงึนัง่ลงร้องไห้  สว่นคล้ายวิถีก็

รีบว่ิงหนีไป 
 

13. จากสถานการณ์ดงักลา่ว ข้อใดเป็นปัญหาท่ีสําคญัท่ีสดุ  

ก. ครูไมย่อมซือ้ปิเปตต์มาหลายๆ อนั 

ข. คล้ายวิถีเข้ามาว่ิงเลน่ในห้องปฏิบตักิาร 

ค. สาวิตรีร้องไห้ ท่ีเกือ้กลูว่ิงหนีไปโดยไมข่อโทษ 

ง. สาวิตรีร้องไห้ท่ีไมส่ามารถเตรียมสารละลายได้ 

จ. สาวิตรีไมส่ามารถเตรียมสารละลายไฮโดรคลอริกได้ 

14. ข้อใดคือสาเหตขุองปัญหาในสถานการณ์นี  ้

ก. คล้ายวิถีไมรู้่จกักาละเทศะ 

ข. ครูมอบหมายงานท่ียากเกินไป 

ค. ปิเปตต์ซึง่มีเพียงอนัเดียวตกแตก 

ง. โรงเรียนควรจะซือ้ปิเปตต์มาจํานวนมากกวา่นี  ้

จ. สาวิตรีเป็นผู้หญิงบอบบาง ออ่นแอ เสียใจง่ายเกินไป  

15. นกัเรียนคดิวา่จะแก้ปัญหาในสถานการณ์นีอ้ยา่งไร  

ก. แนะนําให้สาวิตรีรีบหนีกลบับ้านก่อนท่ีครูจะมาพบ 

ข. แนะนําให้สาวิตรีไปบอกแฟนเพ่ือให้ไปจดัการคล้ายวิถี  

ค. แนะนําให้สาวิตรีหยดุร้องไห้ เพราะการร้องไห้ไมไ่ด้ชว่ยแก้ปัญหาอะไรเลย 

ง. แนะนําให้สาวิตรีไปบอกครูให้ซือ้ปิเปตต์เพิ่ม แล้วจะเตรียมให้ใหมใ่นวนัหลงั  

จ. แนะนําให้สาวิตรีเลือกใช้อปุกรณ์ชนิดอ่ืนท่ีสามารถใช้แทนกนัได้ เชน่ กระบอกตวง  

16. จากการท่ีนกัเรียนเสนอวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์นี ้ผลท่ีเกิดขึน้จะเป็นอยา่งไร  

ก. สาวิตรีกลบับ้านได้ทนัก่อนท่ีครูจะมาพบ 

ข. มีปิเปตต์สําหรับใช้ในห้องปฏิบตักิารเพิ่มขึน้ 

ค. คล้ายวิถีไมก่ล้าเข้าไปพดูกบัสาวิตรีอีกตอ่ไป 

ง. ได้สารละลายท่ีต้องการแตอ่าจคาดเคล่ือนเลก็น้อย  

จ. สาวิตรีเป็นคนท่ีเข้มแข็งขึน้ และกล้าเผชิญตอ่ปัญหาตา่งๆ 
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สถานการณ์ท่ี 5  ใช้ตอบคาํถามข้อท่ี 17-20 

อดุมศกัดิทํ์าการทดลองเคมีอยู ่แตเ่ขาพบวา่ผลการทดลองคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง  

อดุมศกัดิเ์ร่ิมสงสยัวา่ในระหวา่งท่ีเตรียมสารละลาย เขาอาจจะทําผดิพลาดจงึเร่ิมนกึวา่เขาทําอะไร

ลงไปบ้าง เร่ิมแรกอดุมศกัดิไ์ด้หยิบสารเคมีมา 1 ขวด เม่ืออา่นฉลากพบวา่มีชือ่ตรงกบัสารท่ี

ต้องการลกัษณะของสารเป็นของแขง็ อดุมศกัดิเ์ร่ิมเตรียมสารโดยนําไปชัง่ตามจํานวนท่ีได้ทําการ

คํานวณไว้แล้ว จากนัน้เขาก็หยิบบีกเกอร์ท่ีวางอยูข้่างเคร่ืองชัง่มาใช้ในการชัง่สารทนัที   
 

17. จากสถานการณ์ดงักลา่ว ข้อใดเป็นปัญหาท่ีสําคญัท่ีสดุ  

ก. ใช้อปุกรณ์ไมถ่กูต้อง 

ข. ผลการทดลองคลาดเคล่ือน 

ค. อดุมศกัดิคํ์านวณจํานวนสารผดิ 

ง. อดุมศกัดิรี์บอา่นฉลากทําให้อา่นผดิ  

จ. อดุมศกัดิเ์ป็นคนคดิมากอาจคดิไปเอง  

18. ข้อใดคือสาเหตขุองปัญหาในสถานการณ์นี  ้

ก. ขาดการฝึกสมาธิ 

ข. ขาดทกัษะในการใช้อปุกรณ์ 

ค. ขาดความรอบคอบในการทํางาน 

ง. บีกเกอร์ท่ีนํามาใช้อาจจะไมส่ะอาด 

จ. ไมมี่ความรู้ในการคํานวณการเตรียมสาร 

19. นกัเรียนคดิวา่จะแก้ปัญหาในสถานการณ์นีอ้ยา่งไร  

ก. ให้เพ่ือนท่ีเก่งกวา่ชว่ยเตรียมสารละลายแทน 

ข. ให้อดุมศกัดิฝึ์กสมาธิก่อนเรียนวนัละ 12 นาที 

ค. ให้อดุมศกัดิฝึ์กทกัษะการใช้อปุกรณ์ก่อนใช้งาน  

ง. ให้เพ่ือนชว่ยคํานวณหาจํานวนสารท่ีต้องการใหม่ 

จ. เตรียมสารละลายใหม ่โดยเลือกใช้บีกเกอร์ท่ีสะอาด 

20. จากการท่ีนกัเรียนเสนอวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์นี ้ผลท่ีเกิดขึน้จะเป็นอยา่งไร  

ก. อดุมศกัดิมี์สมาธิในการเรียนมากขึน้ 

ข. อดุมศกัดิมี์ทกัษะในการเตรียมสารละลาย 

ค. อดุมศกัดิรู้์วิธีการคํานวณหาจํานวนสารได้ถกูต้อง  

ง. ได้สารละลายท่ีถกูต้อง ผลการทดลองไมค่าดเคล่ือน 

จ. อดุมศกัดิไ์มต้่องเตรียมสารละลายอีกตอ่ไป เพราะเพ่ือนคอยทําให้ตลอด  
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สถานการณ์ท่ี 6  ใช้ตอบคาํถามข้อท่ี 21-24 

บ้านของภานมุาศตัง้อยูใ่กล้กบัโรงงานสีข้าวขนาดใหญ่ ในหน้าฝนบ้านภานมุาศจะรอง

นํา้ฝนไว้รับประทานเอง อยูม่าไมน่านภานมุาศและคนในครอบครัวมีอาการออ่นเพลียปวด ศีรษะ

เป็นไข้บอ่ยๆ และในท่ีสดุก็ต้องไปนอนรักษาตวัท่ีโรงพยาบาล  
 

21. จากสถานการณ์ดงักลา่ว ข้อใดเป็นปัญหาท่ีสําคญัท่ีสดุ  

ก. การด่ืมนํา้ฝน 

ข. คา่รักษาพยาบาล 

ค. บ้านตัง้อยูใ่กล้กบัโรงงานสีข้าว 

ง. ครัวครอบของภานมุาศไมส่บาย 

จ. โรงงานสีข้าวมาตัง้อยูใ่กล้บ้านเกินไป 

22. ข้อใดคือสาเหตขุองปัญหาในสถานการณ์นี  ้

ก. ไมมี่นํา้ประปา 

ข. ด่ืมนํา้ฝนไมส่ะอาด 

ค. ภานมุาศมีท่ีดนิแปลงเดียว 

ง. ครัวครอบของภานมุาศยากจน 

จ. เจ้าของโรงงานสีข้าวมีท่ีดนิตดิกบัท่ีดนิของภานมุาศ 

23. นกัเรียนคดิวา่จะแก้ปัญหาในสถานการณ์นีอ้ยา่งไร  

ก. ย้ายบ้านไปปลกูท่ีอ่ืน 

ข. ชือ้นํา้มาด่ืมแทนนํา้ฝน 

ค. นํานํา้ไปต้มก่อนนําไปรับประทาน  

ง. ไปบอกเจ้าของโรงงานให้ย้ายโรงงงาน 

จ. ไปร้องขอความเป็นธรรมจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

24. จากการท่ีนกัเรียนเสนอวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์นี ้ผลท่ีเกิดขึน้จะเป็นอยา่งไร  

ก. บ้านอยูห่า่งจากโรงงานสีข้าว 

ข. ภานมุาศมีสขุภาพแข็งแรงขึน้ 

ค. มีนํา้ฝนเหลือใช้อปุโภคมากขึน้ 

ง. โรงงานจา่ยคา่รักษาพยาบาลให้ 

จ. มีหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเข้ามาดแูล 
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สถานการณ์ท่ี 7  ใช้ตอบคาํถามข้อท่ี 25-28 

ธนะชยัประกอบอาชีพทํานา เขามีนาอยู่ 15 ไร่ ในปีแรกเขาปลกูข้าวพนัธุ์หนึง่ในท่ีนาแหง่

นัน้ต้นข้าวงอกงามดี และให้ผลผลิตสงู ในปีท่ี 3 เขาปลกูข้าวพนัธุ์เดมิ ต้นข้าวมีลกัษณะลําต้นเลก็

ลงให้ผลผลิตต่ํากวา่ปีแรกและปีท่ีสอง ตอ่มาในปีท่ี  4 ปรากฏวา่ข้าวพนัธุ์เดมิท่ีเขาใช้ปลกูนัน้ ลําต้น

แคระแกร็นลงและให้ผลผลิตต่ํากวา่ทกุๆ ปี ท่ีผา่นมาทัง้ๆ ท่ีนํา้อดุมสมบรูณ์ และไมมี่แมลงมา

รบกวนต้นข้าวเลย 
 

25. จากสถานการณ์ดงักลา่ว ข้อใดเป็นปัญหาท่ีสําคญัท่ีสดุ 

ก. รวงข้าวไมต่ดิผล 

ข. ต้นข้าวแคระแกร็น 

ค. การใช้พนัธุ์ข้าวซํา้เดมิ 

ง. การทํานาได้ผลผลิตต่ํา 

จ. การปลกูข้าวซํา้ๆ กนัหลายปี 

26. ข้อใดคือสาเหตขุองปัญหาในสถานการณ์นี  ้

ก. ดนิเส่ือมคณุภาพ 

ข. ไมมี่แมลงผสมเกสร 

ค. ข้าวพนัธ์นีไ้มช่อบนํา้ 

ง. พนัธุ์ข้าวเส่ือมคณุภาพ 

จ. การใช้ยาฆ่าแมลงมากไป 

27. นกัเรียนคดิวา่จะแก้ปัญหาในสถานการณ์นีอ้ยา่งไร  

ก. ปลกูข้าวพนัธุ์ใหมใ่นท่ีนาเดมิ 

ข. ปลกูข้าวพนัธ์เดมิให้นํา้เพียงเลก็น้อย 

ค. ปลกูข้าวพนัธุ์เดมิใสปุ่๋ ยเคมีให้มากกวา่เดมิ 

ง. ปลกูข้าวพนัธุ์เดมิไมต้่องใชย่าฉีดพน่ฆา่แมลง  

จ. ปลกูข้าวพนัธุ์เดมิมีการต้องปรับสภาพของดนิก่อน 

28. จากการท่ีนกัเรียนเสนอวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์นี ้ผลท่ีเกิดขึน้จะเป็นอยา่งไร  

ก. การใสปุ่๋ ยให้ข้าวได้ผลผลติมากขึน้ 

ข. ข้าวพนัธุ์นีต้้องการปริมาณนํา้น้อยๆ 

ค. ข้าวพนัธ์ใหมใ่ห้ผลผลติมากกวา่ข้าวพนัธ์เดมิ 

ง. แมลงชว่ยผสมเกสรทําให้ข้าวได้ผลผลิตมากขึน้ 

จ. สภาพของดนิเหมาะแก่การเพาะปลกู และได้ผลผลิตเพิ่มขึน้ 
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สถานการณ์ท่ี 8  ใช้ตอบคาํถามข้อท่ี 29-32 
จตพุลมีอาชีพเลีย้งปลาและปลกูผกัขาย เขาใช้นํา้ในบอ่ปลารดผกัซึง่อยูต่ดิกบับอ่ปลา  

ตลอดจนใช้ล้างผกัก่อนท่ีจะนําไปขายในเมือง ซึง่ปีท่ีผา่นๆ มาเคยมีรายได้จากการขายปลาและผกั

สงูมาก แตปี่นีร้ายได้จากการขายผกัลดลง ขณะเดียวกนัต้นทนุในการปลกูผกัก็สงูขึน้ด้วยเน่ืองจาก

มีแมลงหลายชนดิมารบกวนทําให้ผกัไมเ่จริญงอกงาม จตพุลจงึแก้ปัญหาโดยใช้ยาฆา่แมลงฉีดพน่

เป็นประจํา ซึง่ก็ทําให้ผกัเจริญงอกงามดี แตอี่กห้าเดือนตอ่มา จตพุลสงัเกตเหน็วา่มีปลาตวัเลก็ๆ  

ตายลอยมาตดิท่ีริมบอ่บอ่ยๆ 
 

29. จากสถานการณ์ดงักลา่ว ข้อใดเป็นปัญหาท่ีสําคญัท่ีสดุ  

ก. ผกัไมเ่จริญงอกงาม 

ข. การตายของปลาในบอ่ 

ค. ต้นทนุการปลกูผกัสงูขึน้ 

ง. รายได้จากการขายผกัลดลง 

จ. การใช้ยาฆา่แมลงกําจดัแมลงท่ีรบกวนผกั 

30. ข้อใดคือสาเหตขุองปัญหาในสถานการณ์นี  ้

ก. พนัธุ์ผกัราคาสงูขึน้ 

ข. มีแมลงมารบกวนผกั 

ค. ยาฆา่แมลงไหลลงนํา้ในบอ่ปลา 

ง. มีแมลงมารบกวนผกัจํานวนมาก 

จ. จตพุลได้ผลผลิตของผกัปริมาณน้อยลง 

31. นกัเรียนคดิวา่จะแก้ปัญหาในสถานการณ์นีอ้ยา่งไร  

ก. ใสปุ่๋ ยเคมีให้ผกัมากขึน้ 

ข. เปล่ียนนํา้ในบอ่เลีย้งปลาใหม่ 

ค. งดฉีดยาฆา่แมลงสกัระยะหนึง่ 

ง. ปลกูผกัให้หา่งไกลจากบอ่เลีย้งปลา 

จ. ใช้ยาฆา่แมลงท่ีผลิตได้จากธรรมชาตแิทนยาฆา่แมลงท่ีเป็นสารเคมี 

32. จากการท่ีนกัเรียนเสนอวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์นี ้ผลท่ีเกิดขึน้จะเป็นอยา่งไร  

ก. ผกัเจริญงอกงามดี 

ข. แมลงท่ีมารบกวนผกัน้อยลง 

ค. ใช้ยาฆา่แมลงได้ผลดีเชน่เดมิ 

ง. รายได้จากการขายผกัเพิม่ขึน้ 

จ. จํานวนการตายของปลาลดลง 
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สถานการณ์ท่ี 9  ใช้ตอบคาํถามข้อท่ี 33-36 
นิสารัตน์ใช้ยากนัยงุชนิดหนึง่กําจดัยงุในบ้าน โดยฉีดยากนัยงุทกุๆ สปัดาห์ สปัดาห์ละครัง้ 

พบวา่ในระยะแรกสามารถฆา่ยงุได้แทบทกุตวั แตห่ลงัจากใช้ไปหลายๆ ครัง้ตดิตอ่กนั    ยากนัยงุ

ดงักลา่วมีฤทธ์ิฆา่ยงุได้น้อยลงทกุทีจนในท่ีสดุไมมี่ผลฆ่ายงุได้เลย ทําให้ยงุมีจํานวนเพิ่มขึน้ เขาจงึ

มีความคดิขึน้วา่ยากนัยงุอาจเส่ือมสภาพ ดงันัน้ เขาจงึไปซือ้ยากนัยงุมาใหม่ เม่ือนิสารัตน์ใช้แล้ว

เขาพบวา่ยากนัยงุท่ีนํามาใช้ใหมก็่ยงัมีฤทธ์ิในการฆา่ยงุได้น้อยมากเหมือนเดมิ  
 

33. จากสถานการณ์ดงักลา่ว ข้อใดเป็นปัญหาท่ีสําคญัท่ีสดุ 

ก. การกําจดัยงุ 

ข. ปริมาณของยงุ 

ค. การใช้ยากนัยงุ 

ง. ชนิดของยากนัยงุ 

จ. บ้านของนิสารัตน์มียงุ 

34. ข้อใดคือสาเหตขุองปัญหาในสถานการณ์นี  ้

ก. การดือ้ยาของยงุ 

ข. การใช้ยากนัยงุท่ีเส่ือมสภาพ 

ค. การใช้ยากนัยงุท่ีไมเ่หมาะกบัชนิดของยงุ 

ง. รอบๆ บ้านมีนํา้ขงัเป็นแหลง่เพาะพนัธุ์ยงุ 

จ. การใช้ยากนัยงุฉีดในปริมาณท่ีมากเกินไป 

35. นกัเรียนคดิวา่จะแก้ปัญหาในสถานการณ์นีอ้ยา่งไร  

ก. เปล่ียนชนิดยากนัยงุ 

ข. กําจดัแหลง่เพาะพนัธุ์ยงุ 

ค. เพิ่มความเข้มข้นของยากนัยงุ 

ง. ลดจํานวนครัง้ในการฉีดยากนัยงุ 

จ. ลดปริมาณการใช้ยากนัยงุให้น้อยลง 

36. จากการท่ีนกัเรียนเสนอวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์นี ้ผลท่ีเกิดขึน้จะเป็นอยา่งไร 

ก. ยงุมีจํานวนลดลง 

ข. ยงุมีจํานวนเทา่เดมิ 

ค. แหลง่เพาะพนัธุ์ยงุลดลง 

ง. ใช้ยากนัยงุได้ผลเหมือนเดมิ 

จ. ยากนัยงุมีประสิทธิภาพดีขึน้ 
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สถานการณ์ท่ี 10  ใช้ตอบคาํถามข้อท่ี 37-40 
นายอนชุติเป็นชาวนา หลงัจากเก็บเก่ียวข้าวนาปีแล้วเขาจะรีบเผาต้นตอและฟางข้าว เพ่ือ

จะเตรียมดนิสําหรับทํานาปลงัตอ่ สามปีผา่นมานี ้เขาปลกูข้าวได้ผลผลิตดีและมีคณุภาพจงึขาย

ข้าวได้ราคาดี พอเข้าสูปี่ท่ี 4 ปลกูข้าวพนัธุ์เดมิแตไ่ด้ผลผลิตน้อยลง เมล็ดข้าวเล็กลง ทําให้เขา

ขาดทนุในการทํานา 
   

37. จากสถานการณ์ดงักลา่ว ข้อใดเป็นปัญหาท่ีสําคญัท่ีสดุ  

ก. ใช้ข้าวพนัธุ์เดมิซํา้ๆ 

ข. การทํานาปี กบันาปลงัตดิกนั 

ค. ขายข้าวได้ราคาต่ําจงึขาดทนุ 

ง. ต้นทนุการปลกูข้าวสงูขึน้กวา่เดมิ 

จ. ผลผลิตข้าวน้อยลงและเมล็ดข้าวเล็กลง 

38. ข้อใดคือสาเหตขุองปัญหาในสถานการณ์นี  ้

ก. มีศตัรูพืชมารบกวน 

ข. อนชุติซือ้ปุ๋ ยมากขึน้ 

ค. พนัธุ์ข้าวเส่ือมคณุภาพ 

ง. เผาต้นตอข้าว และฟางข้าว 

จ. ดนิเส่ือมคณุภาพ ขาดแร่ธาต ุ

39. นกัเรียนคดิวา่จะแก้ปัญหาในสถานการณ์นีอ้ยา่งไร  

ก. ฉีดยาฆา่แมลงป้องกนัไว้ 

ข. เปล่ียนพนัธุ์ข้าวใช้พนัธุ์ใหม่ 

ค. ปลกูถัว่ลสิงแทนการปลกูข้าว 

ง. ใสปุ่๋ ยเคมีเร่งการเจริญเตบิโตของข้าว 

จ. ไถกลบต้นตอและฟางข้างทําปุ๋ ยบํารุงดนิ 

40. จากการท่ีนกัเรียนเสนอวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์นี ้ผลท่ีเกิดขึน้จะเป็นอยา่งไร  

ก. ไมมี่แมลงมารบกวน 

ข. ได้ข้าวเจริญเตบิโตเร็วขึน้ 

ค. ได้ธาตไุนโตรเจนบํารุงดนิ 

ง. ได้เมล็ดข้าวขนาดใหญ่ขึน้ 

จ. ดนิมีคณุภาพดีปลกูข้าวได้ผลผลิตดีขึน้ 

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