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 การวิจัยครั้งนี ้ มีความมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร และ
เจตคตทิางวทิยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ และ
การจัดการเรียนรูแบบสบืเสาะหาความรู 
 กลุมตัวอยางเปนนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตวุทิยา ภาคเรยีนที่ 2 
ปการศึกษา 2553  ทั้งหมด 2 หองเรียน จํานวน 80  คน  โดยวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster  Random 
Sampling) และสุมอยางงายอีกครั้งหน่ึงโดยใชวิธีจับฉลากออกเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือและกลุมควบคุมไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ใชเวลา 
12 คาบ ทําการทดสอบกอนเรียน 1 คาบ และทําการทดสอบหลังเรียน 1 คาบ ดําเนินการทดลองโดยใช
แบบแผนการทดลอง แบบ Randomized Control Group Pretest-Posttest Design  การวิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติ t-test Independent Samples ในรูป Difference Score 
  ผลจากการวิจัย พบวา  
   1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรของนักเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   2. เจตคตทิางวทิยาศาสตร ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกับ
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   3. ผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   4. ผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ 
หาความรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
   5. เจตคตทิางวทิยาศาสตรของนักเรียนทีไ่ดรบัการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ หลังเรียน
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 The purpose of this study was to compare Matthayomsuksa I students’ achievement 
on Science Learning and Achievement and Scientific Attitude of Matthayomsuksa I by Cooperative 
Learning and Inquiry Process. 
 The sample use in this research were 80 Matthayomsuksa I students at during 
second semester of the 2011 academic year. They were randomly selected by cluster 
random sampling method. They were divided into 2 group; the experimental group and 
control group with 40 students each The experimental group was taught by cooperative 
learning and Inquiry process. 
 The instruments used in this research were the science achievement test and the 
Scientific Attitude. Randomized Control Group Pre-test Post-test Design was used in this 
study. The data were statistically analyzed by t-test for independent samples (Difference 
Score). 
  The results of this study indicated that: 
   1. The achievement between the experimental group and the control group 
was not significantly different.       
   2. The attitude toward science between the experimental group and the 
control group was higher than the significantly different at the 0.01 level. 
   3. The achievement of the experimental group, between the pretest and 
the posttest, the experimental group was higher than the pretest at the 0.01 level. 
   4. The achievement the control group, between the pretest and the 
posttest, the control group was higher than the pretest at the 0.01 level. 
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ประกาศคุณูปการ 
 
 ปริญญานิพนธฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณไดเปนอยางดีดวยความกรุณาและใหคําปรึกษา แนะแนวทาง
ในการทําวิจัยจาก รองศาสตราจารย ดร. ชุติมา วัฒนะคีรี ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ 
อาจารย ดร. ราชันย บุญธิมา กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ รองศาสตราจารย ตรูเนตร อัชชสวัสดิ์  
ผูชวยศาสตราจารย สนธยา ศรีบางพล ีและอาจารย ดร.สนอง ทองปาน กรรมการที่แตงตั้งเพ่ิมเติม 
ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูเชี่ยวชาญ ผูชวยศาสตราจารย สนธยา ศรีบางพลี  รองผูอํานวยการ
ฝายวิชาการ อาจารยจันทรา เชาววิทยา และวาที่ ร.ต.หญิงสายสมร บุญยม ที่ไดกรุณาชวยตรวจ
แกไขขอบกพรอง และใหคาํแนะนําเปนอยางดีในเรื่องเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูอํานวยการโรงเรยีน และคณะครูอาจารยกลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร
ของโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา จังหวัดปทุมธาน ีทุกทานที่คอยใหความชวยเหลือ และสนบัสนุน
ใหผูวิจัยทําการศึกษาคนควาจนสําเรจ็ และขอขอบใจนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที ่ 1/6 และ1/7 ปการศกึษา 
2553 ที่ใหความรวมมือในการวิจัยครั้งน้ีเปนอยางดี 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอวินัย มุลอามาตย และ นายเสฏฐวุฒิ มุลอามาตย ผูเปนกําลังใจ
สนับสนุนแกผูวิจัยจนประสบผลสําเร็จและขอขอบใจเพื่อนๆ นิสิตปริญญาโท สาขาการมัธยมศึกษา 
(กลุมการสอนวิทย) ที่คอยใหกําลังใจดวยดีเสมอมา ผูวิจัยจักรําลึกถึงพระคุณของทุกทาน คุณคาและ
ประโยชนใดๆ ที่พึงมีจากปริญญานิพนธฉบับนี ้ ขอมอบใหเปนเคร่ืองบูชาพระคุณของ บิดา มารดา 
ครู อาจารยทุกทาน ที่ไดประสิทธิประสาทความรูแกผูวิจัย 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 สังคมไทยในปจจุบันเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  เปนผลเนื่องมาจากความเจริญกาวหนาของ
วิทยาการตางๆ สังคมในปจจุบันจึงเปนสังคมที่ใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและเปนสังคมของขอมูล
ขาวสารหรือสังคมสารสนเทศมากขึ้น ระบบการศึกษาเปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนามนุษย สําหรับ
สังคมในปจจุบัน ใหเปนผูมีความรู ความสามารถ รูจักติดตามขอมูลขาวสาร วิทยาการใหมๆ รูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและหลากหลาย รูจักคิดวิเคราะหตัดสินใจ ใหเหตุผลและ
แกปญหาได มีความคิดรเิร่ิมสรางสรรคและใฝเรียนรู มีความสามารถและทักษะในการติดตอสื่อสารกับ
คนอ่ืน (กรมวิชาการ.  2545: 1)  
 จากสภาพการณดังกลาวทําใหเกิดการปฏิรูปการศึกษา มุงใหการศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการพัฒนาคนและสังคม กลาวคือ คนไทยในอนาคตตองเปนคน มองกวาง มองไกล ใฝดี มีคุณธรรม  
รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และมีวิจารณญาณที่ดี เปนคนมีคุณภาพ (อํารุง จันทวานิช. 2543) 
การสรางวัฒนธรรมวทิยาศาสตรหรือสังคมวิทยาศาสตร (Science Society) นั้นควรเร่ิมสรางจากการให
การศึกษาแกประชาชนที่เปนหนวยยอยของสังคม ซึ่งจะมีสวนสําคัญในการสรางสรรคสังคมและการพัฒนา
ประเทศ สมาคมอเมริกัน เพ่ือความกาวหนาทางวิทยาศาสตร (AAAS.  1990)ไดเสนอแนวทางในการ
พัฒนาสังคมอเมริกาในศตวรรษที ่21 สรุปสาระไดวา ควรสงเสริมใหประชาชน มีความรูวทิยาศาสตร  
คณิตศาสตรและเทคโนโลยีเปนอยางดี ทั้งผลในทางบวกและทางลบเพื่อรูเทาทันและสามารถใชประโยชน
จากความรูโดยกอใหเกิดผลกระทบนอยที่สุด เน่ืองจากการดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันมีความเกี่ยวของ
กับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยูตลอดเวลา  สําหรับดานการศึกษาวิทยาศาสตร ควรชวยใหนักเรียน
มีความรูความเขาใจวิทยาศาสตร และมีลักษณะนิสัยของจิตใจที่มีความเมตตาตอเพ่ือนมนุษย ซึ่งจะติด
มาแปนสวนหน่ึงของความคิดที่ละเอียดรอบคอบของประชาชนในการปองกันและสรางสิ่งตางๆ อยาง
อิสระเปดกวาง เหมาะสมและเปนประโยชนตอสังคม เรนเนอรและสแตฟฟอรด (ภพ เลาหไพบูลย. 
2542: 92; อางอิงจาก Renner; & Stafford.  1972: 168) กลาวถึง เปาหมายของการศกึษาวิทยาศาสตร 
 ไว 3 ประการ คือ พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถใชกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล พัฒนาผูเรียนให
มีความสามารถและมคีวามมั่นใจที่จะสบืเสาะหาความรู และสงเสริมใหมความเขาใจในการเปลี่ยนแปลง
ธรรมชาติของสิ่งแวดลอมในดานเกี่ยวกับสสาร พลังงาน และการมีปฏิสัมพันธระหวางกัน การจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตรเปนสิ่งจําเปนและสําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ (ไพฑูรย สุขศรีงาม.  2530: 10)  
 เปาหมายของวิทยาศาสตรศกึษาในประเทศไทย พ.ศ. 2544 มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 
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สาระสําคัญแบงเปน 2 ระดับดังน้ี ระดับสังคม เพ่ือสรางคนที่มีความรู ความเขาใจในวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเขาใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร รูจักใชมโนทัศนทางวทิยาศาสตรทักษะกระบวนการ เพ่ือ
การตัดสินใจในชีวติประจําวนัมีความคิดเชงิวิทยาศาสตร คิดอยางเปนเหตเุปนผล และไมหลงเชื่ออะไร
งายๆ ระดับกลุมผูเรียนสําหรับกลุมผูมีความสามารถพิเศษ มีเปาหมายใหสามารถคนควาหาความรู
กระบวนการใหมประดิษฐ คิดคนและพัฒนาวิชาการได กลุมนักเรียนสวนใหญ มีเปาหมายใหมีความรู
พ้ืนฐานพอที่จะประกอบอาชีพได กลุมประชาชนมีเปาหมายใหมีความรู ความเขาใจวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ.  2544: 22 – 25)    
 ซึ่งผูวิจัยใชเจตคติทางวิทยาศาสตรมาประยุกต และสอดแทรกเขาไปในการจัดการเรียนรูในวิชา
วิทยาศาสตร ซึ่งเปนพ้ืนฐานในการแกปญหาดังกลาวขางตนได ซึง่เจตคตทิางวทิยาศาสตรสามารถ
นํามาประยุกตใชในชวีิตประจําวันอีกดวย (ทิศนา แขมมณี.  2546: 30 – 31) ครูสามารถใชวิธกีารจัด 
การเรียนรูแบบตางๆ เขามาชวยในการจดัการเรียนรู และไดเสนอวธิสีอนที่นํามาใชในการพัฒนามากขึ้น  
จากการศกึษาที่ผานมานัน้ มักเนนทีว่ธิีการสอนหรือเทคนิคการสอนของครูเปนสวนใหญ การจัดการศึกษา
จึงเนนทีบ่ทบาทของครู ครเูปนใหญและสําคัญทีสุ่ดในหองเรียนทําใหนักเรียนไดรบัเพียงความรูเทานั้น  
ปจจุบันจึงตองมีการปรับเปลีย่นบทบาท ทั้งผูเรียนและผูสอน เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 จึงจําเปนที่ผูสอนจะตองปรับเปลี่ยนบทบาท และวิธกีารถายทอดความรู  
เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ จัดกระบวนการเรยีนรูตามความสนใจ
และความถนดัของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ใหผูเรียนไดฝกกระบวนการคิด  
จากการจัดประสบการณจริงใหผูเรียนสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นมากขึ้น 
 ทิศนา แขมมณี. 2552: 98 – 99 จากนักการศกึษาเผยแพรแนวคิดของการเรียนรูแบบรวมมือ  
คือ สลาวนิ เดวิด จอหนสัน และ รอเจอร จอหนสัน กลาววา ในการจัดการเรียนการสอนแบบทั่วไป เรา
มักจะไมใหความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธและปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน สวนใหญเรามักจะมุงไปที่
ปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียน หรือระหวางผูเรียนกับบทเรียน ความสัมพันธระหวางผูเรียนเปนมิติ
ที่มักจะถูกละเลยหรือมองขามไปทั้งๆ ที่มีผลตอการวิจัยชี้ชัดเจนวา ความรูสึกของผูเรียนตอตนเองตอ
โรงเรียน ครูและเพื่อนรวมชั้น มีผลตอการเรียนรูมาก จอหนสัน และจอหน (Johnson; & Johnson.  1994: 
31 – 32)  
 การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) เปนการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนกระบวนการกลุม ซึ่งแบงออกเปน 6 ขั้น คือ ขัน้นํา ขั้นอภิปรายกอนกิจกรรม ขั้นปฏิบตัิกจิกรรม  
ขั้นอภิปรายกิจกรรม ขั้นสรุปกิจกรรม ขั้นประเมินผล โดยการจัดการเรียนการสอนจะเนนผูเรียนเปน
สําคัญ ซึ่งมีรากฐานการพัฒนาที่ยาวนานจากอดีตถึงปจจุบัน สามารถทําใหการจัดการเรียนการสอน
พบกับบรรยากาศแหงความสําเร็จมากขึ้น เน่ืองจากการเรียนรูตามรูปแบบน้ี นักเรียนจะตองเรียนรูรวมกัน
และรับผิดชอบงานรวมกัน ซึ่งจะเปนการฝกใหรูจักคิด รูจักแกปญหา รูจักทํา รูจักพัฒนางาน และได
ฝกงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ (อําพรรณ ทิวไผงาม.  2536: 6 – 8) ซึ่งการรวมมือกันเรียนรู เปน
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ชวยใหผูเรียนไดรวมมือกันแกปญหาตางๆ ใหบรรลผุลสําเร็จลงได โดยที่
สมาชิกในกลุมตระหนักวา แตละคนเปนสวนหน่ึงของกลุม ดังน้ันความสําเร็จ หรือความลมเหลวของกลุม
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จะตองรับผิดชอบรวมกัน สมาชิกจะมีการพูดคุยกันและชวยเหลือซึ่งกันและกัน ผูเรียนจะไดรับความรู
จากเพื่อน สิ่งที่เปนผลพลอยไดจากการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู คือ นักเรียนจะรูสึกถึงคุณคาของตนเอง
มากขึ้น เกิดความมั่นใจในตนเองทั้งน้ีเพราะวา นักเรียนไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมกลุม ซึ่งแตละคน
จะมีบทบาทสาํคัญในความสําเร็จของกลุม และเม่ือกลุมประสบความสําเร็จก็จะทําใหผูเรียนมีความเขาใจ
วา ตนเอง มีความสามารถที่ชวยใหกลุมประสบผลสําเร็จไดเชนเดียวกันกับคนอื่นๆ และเม่ือผูเรียน
ตระหนกัถึงคณุคาของตนเองแลวก็จะมีความกระตือรือรนในการที่จะเรยีนรูมากขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือจะไดชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน ไดฝกทํางานรวมกัน ซึ่งเปนการพัฒนาทางดานสังคมใหแกผูเรียนไดเปนอยางดี (ปลาสน กงตาล.  
2534: 19) 
 การสอนวิทยาศาสตรควรใหผูเรียน มีความรูทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร ดังที่ สสวท. (2546: 3) กลาววา การสอนวิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพนั้น จะชวย
พัฒนาใหเกิดเจตคตทิางวิทยาศาสตรในตวัผูเรียนมีความรูสึกตอการคิด การกระทาํและการตัดสนิใจ
ในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรที่ปรากฏใหเห็นเปนพฤติกรรม ไดแก ความมีเหตุผล ความ
อยากรูอยากเห็น ความเพียรพยายาม ความซื่อสัตย ความละเอียดรอบคอบกอนตัดสินใจ และใจกวาง
เต็มใจรับฟงความคิดใหมๆ บุคคลที่มีบุคลิกดังกลาวนี ้ จะประสบผลสําเร็จในการทํางานและสามารถ
พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมวิทยาศาสตรได ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะดานเจตคติทาง
วิทยาศาสตร เพ่ือเปนแนวทางใหผูมีสวนเก่ียวของพัฒนาใหเกิดขึ้นในจิตใจของผูเรียนเปนเปาหมาย
การศึกษาวิทยาศาสตรและมาตรฐานการเรยีนรูการศึกษาขัน้พื้นฐานกลุมวิทยาศาสตรในหลักสูตรการศกึษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 (กระทรวงศึกษาธิการ.  2545: 14 – 16) และการจัดสาระการเรียนรู
กลุมวิทยาศาสตร หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สสวท.  2546ก: 4 – 6) ซึ่งมีผูรูหลายทานกลาวถึง
องคประกอบไว แตกตางกัน  ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรและเจตคติ
ตอวิทยาศาสตรที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ และการจัดการเรียนรูแบบสบืเสาะหาความรูใน
งานวิจัยนี้ดวย        
      
ความมุงหมายของการวิจัย                                                                                                                   
 1. เพ่ือเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1   
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  
 2. เพ่ือเปรียบเทยีบเจตคติทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือและการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  
 3. เพ่ือเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1   
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกอนเรียนและหลังเรียน 
 4. เพ่ือเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1   
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูกอนเรียนและหลังเรียน 
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 5. เพ่ือเปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัด 
การเรียนรูแบบรวมมือกอนเรียนและหลังเรียน 
 6. เพ่ือเปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัด 
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูกอนเรียนและหลังเรียน  
 
ความสําคัญของการวิจัย  
 1. ผลการวิจัยครัง้นี้ทําใหทราบถึงผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรยีนทีไ่ดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ และการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู โดยผูเรียนมี
ความสามารถทางการเรียนดีขึ้น เชน ความรูความจํา ดานความเขาใจ การนําไปใช ดานทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร และสามารถนําไปใชพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรตอไป 
 2. ผลการวิจัยครัง้นี้ทําใหผูเรียนเกิดเจตคติทางวิทยาศาสตร เชน ความมีเหตุผล ความ
เพียรพยายาม ความอยากรูอยากเห็น ความใจกวางและเต็มใจรบัฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ซึ่งเปน
ประโยชนสําหรับครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ สามารถนํา
วิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูได และพัฒนาใหผูเรียนใน
แตละวิชาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 3. นักเรียนสามารถใชประโยชนตอผูมีสวนเกี่ยวของกับการศึกษาวิทยาศาสตรในการสงเสริม
พัฒนาใหเกิดขึ้นในจิตใจของผูเรียน บรรลุตามเปาหมายของการศึกษาวิทยาศาสตรและสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได   

 
ขอบเขตของการวิจัย   
 ประชากรที่ใชในการวิจัย   
  ประชากรที่ใชในการวิจัยในครัง้น้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวรราชาทินดัดา-
มาตุวิทยา จังหวัดปทุมธาน ีภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 มีจํานวน 7 หองเรียน นักเรียนทั้งหมด   
385 คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวรราชา 
ทินัดดามาตุวทิยา จังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวนนักเรียน 80 คน โดย
วิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) จํานวน 2 หองเรียน และสุม อยางงายอีกครั้งหนึ่ง
โดยใชวิธีจับฉลากออกเปนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม ดังน้ี 
  1. กลุมทดลอง ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 40 คน 
  2. กลุมควบคุม ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 40 คน 
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 เน้ือหาที่ใช    
  เน้ือหาที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี เปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 สาระที่ 1: สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต หนวยการเรียนรูที่ 5 เร่ือง ลักษณะและรูปราง
ของเซลลสิ่งมีชีวิต 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย                                                                                                                           
  ดําเนินการทดลองภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ใชระยะเวลาทดลอง 12 คาบ คาบละ  
50 นาที โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการจัดการเรียนรูทั้งสองกลุม 
 ตัวแปรที่ศึกษา                                                                                                                  
  1. ตัวแปรอิสระ   
   1.1 การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ      
   1.2 การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
  2. ตัวแปรตาม 
   2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร   
   2.2 เจตคติทางวิทยาศาสตร 
   นิยามศัพทเฉพาะ 
  1. การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ หมายถึง กระบวนการเรียนรูที่ครจัูดใหผูเรียนได
รวมมือและชวยเหลือกันในการเรียนรู โดยแบงกลุมผูเรียนที่มีความสามารถตางกันออกเปนกลุมๆ ละ  
3 คน ใหทํางานรวมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชวยเหลือพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน มีความรับผิดชอบ
รวมกัน ทั้งในสวนตนและสวนรวม ครูสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองสนใจจาก
สถานการณจริง ใหสอดคลองกับเน้ือหาสาระเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู จนเกิดกระบวนการสราง
ความรูใหมดวยตนเองซึ่งมี 6 ขั้นตอน ดังน้ี (สํานักงานเลขาการสภาการศึก.  2547: 73 – 75)   
   1.1 ขั้นนํา คือ เปนการเราความสนใจของผูเรียน กอนการเรียนรู โดยครูและนักเรียน
รวมกันนําเขาสูบทเรียน โดยใชคําถาม รูปภาพ ฯลฯ 
   1.2 ขั้นอภิปรายกอนกิจกรรม คือ การทําความเขาใจตกลงรวมกันถึงกิจกรรมที่จะตอง
ปฏิบัติ โดยการวางแผน ออกแบบ ฯลฯ  
   1.3 ขั้นปฏิบตัิกิจกรรม คือ การที่ผูเรียนสามารถปฏิบตัิงานตามแผนที่ออกแบบไว
รวมกันคิดรวมกันทํา ในระหวางนี้ผูสอนจะตองสังเกต และประเมินดานการทํางาน 
   1.4 ขั้นอภิปรายกิจกรรม คือ การรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมหนาชั้นเรียน หรือ
อาจเรียกวา การนําเสนอผลงานของกลุม เลือกตวัแทนหรือทุกทุกคนในกลุมมาเลา บอกอภิปรายในงาน
ที่กลุมปฏิบัติ และชื่นชมผลงานของกลุม 
   1.5 ขั้นสรุปผลกิจกรรม คือ ผูเรียนและผูสอนสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมรวมกนัได 
   1.6 ขั้นประเมินผล คือ สมาชิกทุกคนในกลุมสามารถประเมินผลงานของกลุมตนเอง 
และกลุมตางๆ รวมกันได อีกทั้งผูสอนจัดประเมินเปนรายบุคคล โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง 
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ใหผูเรียนมีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
  2. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู หมายถึง การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 
โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูตามคูมือครูของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สสวท.   
(2535: 3 – 8) ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังน้ี    
   2.1 ขั้นอภิปรายกอนการทดลอง/ขั้นอภิปรายกอนการทํากิจกรรม  
    2.1.1 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับปญหาที่ระบุไวในบทเรียน  
    2.1.2 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับจุดประสงคของการทํากิจกรรม  
   2.2 ขั้นทดลอง/ขั้นการทํากิจกรรม  
    2.2.1 แบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย กลุมละ 5 – 6 คน  
    2.2.2 ใหนักเรียนสงตัวแทนออกมารับใบความรูและใบงาน  
    2.2.3 ใหนักเรียนศึกษาใบความรู พรอมทั้งตอบคําถามในใบงาน 
    2.2.4 ครูสุมตัวแทนนักเรียนในชั้นใหเฉลยคําถามในใบงานทีละขอ  
   2.3 ขั้นอภิปรายหลังการทดลอง/ขั้นอภิปรายหลังการทํากิจกรรม  
    ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปบทเรียน  
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการเรียนรูวิทยาศาสตร    
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่อง เซลลของสิ่งมีชีวิต โดยพิจารณาคะแนนที่ไดจากการตอบแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น เพ่ือใชวัดความสามารถ
ดานตางๆ 4 ดาน ดังนี้  (สสวท.  2546: 11)  
   3.1 ดานความรู ความจํา หมายถึง ความสามารถในการระลึกเรื่องราว หรือสิ่งตางๆ  
ที่เคยเรียนมาแลวเกี่ยวกับขอเท็จจริง ขอตกลง นิยามศัพท หลักการ แนวความคิด กฎและทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร   
   3.2 ดานความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย จําแนก การขยายความ
และแปลความรู โดยอาศัยขอเท็จจริง ขอตกลง หลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร   
   3.3 ดานการนําไปใช หมายถึง ความสามารถในการนําความรูและวิธีการคนควาหา
ความรู ไปใชในสถานการณใหมๆ ที่แตกตางออกไปจากที่เคยเรยีนรูมาแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งคือ  
การนําไปใชในชีวติประจําวนั  
   3.4 ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการคนควา
หาความรูทางวิทยาศาสตร โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในการสืบเสาะหาความรู ซึ่ง
สําหรับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่สอดคลองกับเนื้อหาในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวยทักษะ
การสังเกต ทักษะการจําแนกประเภทขอมูล ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการทดลอง ทักษะการตีความหมาย
สรุปขอมูล และทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 
  4. เจตคติทางวทิยาศาสตร หมายถึง ความรูสึกนึกคิด การกระทําในการแสวงหา 
ความรูทางวทิยาศาสตร ซึ่งนักวิทยาศาสตรจะใชวิธีการทางวทิยาศาสตรหรือวธิีแกปญหาทางอื่นๆ เพ่ือ 
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ศึกษาหาความรูไดผลดี (ภพ เลาหไพบูลย.  2537: 12) 
   4.1 ความอยากรูอยากเห็น หมายถึง นักวทิยาศาสตรตองเปนผูมีความอยากรูอยากเห็น 
เกี่ยวกับปรากฏการณธรรมชาติ เพ่ือแสวงหาคําตอบทีมี่เหตุผลในเร่ืองตางๆ และจะมีความยินดีมาก
ที่จะไดพบความรูใหม 
   4.2 ความเพียรพยายาม หมายถึง ความไมทอถอยเม่ือมีอุปสรรค หรือมีความลมเหลว
ในการทดลอง มีความตั้งใจแนวแนตอการเสาะแสวงหาความรู เม่ือไดคําตอบที่ไมถูกตองก็จะทราบ
วิธีการเดิมใชไมไดตองหาแนวทางในการแกปญหาใหมและความลมเหลวที่เกิดขึ้นนั้นถือวาเปนขอมูล
ที่ตองบันทึกไว 
   4.3 ความมีเหตุผล หมายถึง นักวิทยาศาสตรตองเปนผูมีเหตุผล ยอมรับในคําอธิบาย
เม่ือมีหลักฐาน หรือขอมูลมาสนับสนุนอยางเพียงพอ อธิบาย หรือแสดงความคดิเห็น อยางมีเหตุผล 
หาความสัมพันธของเหตุและผลที่เกิดขึ้น ตรวจสอบความถูกตองสมเหตุสมผลของแนวคิดตางๆ กัน
ในแหลงขอมูลที่เชื่อถือได แสวงหาหลักฐานและขอมูลอยางเพียงพอเสมอกอนสรุปผล เห็นคุณคาใน
การสรุปผล เห็นคุณคาในการใชเหตุผล ยินดีใหมีการพิสูจนตามเหตุผลและขอเทจ็จริง 
   4.4 ความซื่อสตัย หมายถึง นักวทิยาศาสตรตองมีความซื่อสตัย บันทึกผลหรือขอมูล
ตามความเปนจริงดวยความละเอียดถูกตอง ผูอ่ืนสามารถตรวจสอบในภายหลังได เห็นคุณคาของการเสนอ
ขอมูลดวยความเปนจริง 
   4.5 ความมีระเบยีบรอบคอบ หมายถึง นักวทิยาศาสตรตองเปนผูเห็นคุณคาของ
ความมีระเบียบรอบคอบวา มีประโยชนในการวางแผนการทํางาน และจัดระบบการทํางาน นําวิธีการ
หลายๆ วิธีมาตรวจสอบผลการทดลองหรือวิธีการทดลอง ไตรตรอง พินิจพิเคราะห ละเอียดถี่ถวน ใน
การทํางานอยางเปนระเบียบเรียบรอย มีความละเอียดรอบคอบกอนตัดสินใจ 
   4.6 ความใจกวาง หมายถึง นักวทิยาศาสตรตองเปนผูมีใจกวางที่จะรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน รบัฟงคําวพิากษวจิารณขอโตแยงขอคิดเหน็ที่มีเหตุผลของผูอ่ืน โดยไมยึดม่ันในความคิดของ
ตนเองฝายเดยีว ยอมรับการเปลีย่นแปลง ยอมรับพิจารณาขอมูลหรือความคิดเห็นที่ยังสรุปไมได พรอม
ที่จะหาขอมูลเพ่ิมเติม 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดสรางกรอบแนวคิดการวิจัย ดังน้ี 
 

                                                                              
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
สมมติฐานในการวิจัย  
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและ
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูแตกตางกัน                                   
 2. เจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ และการจัด 
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูแตกตางกัน 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ 
หาความรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 5. เจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวม มือหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน 
 6. เจตคตทิางวทิยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรบัการจัดการเรียนรูแบบสบืเสาะหาความรูหลงัเรียน
สูงกวากอนเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

-  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ                    
-  การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

-  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร 
-  เจตคติทางวทิยาศาสตร 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดศกึษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของโดยนําเสนอตามหัวขอตอไปน้ี 
  1. เอกสารที่เกี่ยวของกับการจดัการเรียนรูแบบรวมมือ  
   1.1 ความเปนมาและความหมายของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
   1.2 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวของและรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ    
   1.3 ความสําคัญและองคประกอบของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  
   1.4 ขั้นตอนในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
   1.5 บทบาทครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ    
   1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจดัการเรียนรูแบบรวมมือ   
  2. เอกสารที่เกี่ยวของกับการจดัการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  
   2.1 ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบสบืเสาะหาความรู   
   2.2 หลักจิตวทิยาพื้นฐานในการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู    
   2.3 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู      
   2.4 บทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรูแบบสบืเสาะหาความรู   
   2.5 ขอดีและขอจํากัดของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู   
   2.6 งานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับการจดัการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
  3. เอกสารที่เกีย่วของกับผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร       
   3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร    
   3.2 ความมุงหมายของการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร     
   3.3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
   3.4 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
   3.5 งานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร  
  4. เอกสารที่เกีย่วของกับเจตคติทางวทิยาศาสตร  
   4.1 ความหมายของเจตคติทางวิทยาศาสตร  
   4.2 ความสําคัญของเจตคติทางวิทยาศาสตร 
   4.3 องคประกอบของเจตคตทิางวิทยาศาสตร   
   4.4 คุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลตอเจตคตทิางวทิยาศาสตร                                     
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1. เอกสารที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
 1.1 ความเปนมาและความหมายของการจัดการเรียนรูแบบรวมมอื 
  การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือเร่ิมมาตั้งแตเม่ือไรไมปรากฏหลกัฐานแนชัดรูปแบบการจัด 
การเรียนรูครผููสอนอนุญาตใหผู เรียนทํางานรวมกันในรูปแบบกลุมตามโอกาสที่ครไูดมอบหมายงานให  
(Slavin.  1990: คํานํา) มีการสนทนาโตตอบในกลุม อภิปราย การทํางานกลุมในเรื่องตางๆ มีการเปลี่ยนกัน
เปนผูนํากลุม ซึ่งวิธีการเหลานี้ ไมมีโครงสรางรปูแบบที่แนนอน ประมาณป ค.ศ. 1970 ไดมีนักการศึกษา
นํารูปแบบการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือมาพัฒนาปรบัปรุง เพ่ือใหใชในการจัดการเรยีนรูไดจริง และได
เผยแพรไปอยางกวางขวาง 
  1.1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ         
   อารซท และ นิวแมน (บญัญัติ ชํานาญกจิ.  2550: 2; อางอิงจาก Artzt; & Newman.  
1990: 448 – 449) กลาววา การเรียนแบบรวมมือเปนวธิีที่ผูเรียนทาํการแกปญหารวมกันเปนกลุมเล็กๆ  
สมาชิกทุกคนในกลุม มีความสําคัญตอความสําเร็จ หรือความลมเหลวของกลุม เพ่ือบรรลุเปาหมาย
สมาชิกทุกคนจึงชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ใหเกิดการเรียนรูและแกปญหาครูไมใชเปนแหลงความรูที่คอยปอน
แกนักเรยีน แตจะมีบทบาทเปนผูคอยใหความชวยเหลือจัดหาและชี้แนะแหลงขอมูลในการเรียนตวันกัเรียน
เอง จะเปนแหลงความรูซึ่งกันและกันในกระบวนการเรียนรู 
   จอหนสัน และ จอหนสัน (บัญญัติ ชํานาญกิจ.  2550: 2; อางอิงจาก Johnson; & 
Johnson.  1991: 6 – 7) กลาววา การเรียนแบบรวมมือเปนการเรียนที่จัดขึ้น โดยการคละกันระหวาง
นักเรียนที่มีความสามารถตางกัน นักเรียนทํางานรวมกันและชวยเหลือกัน เพ่ือใหกลุมของตนประสบ
ผลสําเร็จในการเรียน 
   จอยซ และ เวล (ขนิษฐา กรกําแหง. 2551: 12; อางอิงจาก Joyce; & Weil.  1986) 
ไดกลาววา เทคนิคการรวมมือกันเรียนรูเปนเทคนิคที่จะชวยพัฒนาผูเรียนทั้งในดานสติปญญา และดานสังคม
นอกจากนี้ เทคนิคการรวมมือกันเรียนรูยังชวยพัฒนาผูเรียนทางดานสติปญญาให เกิดการเรียนรู จน
บรรลุถึงขีดความสามารถสูงสุดได โดยมีเพ่ือนในวัยเดียวกัน ยอมจะมีการใชภาษาสื่อสารที่เขาใจงาย
กวาครูผูสอน  
   สลาวิน (ขนิษฐา กรกําแหง.  2551: 12; อางอิงจาก Slavin.  1990: 5) กลาววา การจัด 
การเรียนรูแบบรวมมือ หมายถึง วิธีการจดัการเรียนรูทีผู่เรียนแสดงความคิดเห็นรวมกันในการเรียน และ
มีความรับผิดชอบตอตนเองตอความสําเร็จของกลุม ใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ เพ่ือ
ไปสูเปาหมายของกลุมและความสาํเร็จของกลุม สัมฤทธิผ์ลของกลุมขึน้อยูกับความสามารถของสมาชิก
ทุกคนในกลุมที่จะเกิดการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ผูเรียนแตละคนตองมีความรบัผดิชอบเปนรายบุคคล 
เพราะความหมายตอความสําเร็จของกลุมมาก 
   วฒันาพร ระงับทุกข (บัญญตัิ ชํานาญกิจ.  2550: 2; อางอิงจาก วัฒนพร ระงับทกุข.  
2542: 34) กลาววา การเรียนแบบรวมมือ หมายถึง วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการจัด
สภาพแวดลอมทางการเรียนใหแกนักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ แตละกลุมประกอบดวยสมาชิก
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ที่มีความรูความสามารถแตกตางกัน โดยที่แตละคนมีสวนรวมอยางแทจริงในการเรียนรูและในความสําเร็จ
ของกลุม ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบงปนทรัพยากรการเรียนรู รวมทั้งการเปนกําลังใจ
แกกันและกัน คนที่เรียนเกงจะชวยเหลือคนที่ออนกวาสมาชิกในกลุมไมเพียงแตรบัผิดชอบตอการเรียน
ของตนเองเทานั้น หากแตจะตองรวมกันรับผิดชอบตอการเรียนรูของเพ่ือนสมาชิกทุกคนในกลุม 
   พิมพพันธ เดชะคุปต (บัญญัติ ชาํนาญกจิ.  2550: 2; อางอิงจาก พิมพพันธ เดชะคปุต. 
2544: 6) กลาววา การเรียนแบบรวมมือ หมายถึง วิธีสอนแบบหนึ่ง โดยกําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถ
ตางกัน ทํางานพรอมกันเปนกลุมขนาดเล็ก โดยทุกคนมีความรับผิดชอบงานของตนเอง และงานสวนรวม
รวมกัน มีปฏิสัมพันธกันและกันมีทักษะการทํางานกลุม เพ่ือใหงานบรรลุเปาหมาย สงผลใหเกิดความพอใจ
อันเปนลักษณะเฉพาะของกลุมรวมมือ 
   สุรศักดิ์ หลาบมาลา (ขนิษฐา กรกําแหง.  2551: 12; อางอิงจาก สุรศักดิ์ หลาบมาลา.  
2533: 4) ไดใหความหมายการจัดการเรียนรูแบบรวมมือไววา เปนการจัดการเรียนรู รูปแบบหนึ่ง ที่
นักเรียน มีความสามารถแตกตางกันมารวมกันทํางานกลุมเล็กๆ ตามปกติจะมีกลุมละ 4 คน เปนเด็ก
เรียนเกง 1 คน เรียนปานกลาง 2 คน และเรียนออน 1 คน ผลการเรยีนของเด็กจะพิจารณาเปน 2 ตอน 
โดยตอนแรกจะพิจารณาคาเฉลีย่ทั้งกลุม ตอนที ่2 จะพจิารณาจากคะแนนสอบเปนรายบุคคล การสอบ
ทั้ง 2 ครั้ง นักเรียนตางคนตางสอบ แตขณะที่เรียนตองรวมมือกัน ครูจะใชการใหรางวลัเปนการเสริมแรง 
โดยการพิจารณาจากเกณฑที่ครูกําหนดให   
 จากความหมายของการเรียนแบบรวมมือขางตน สรุปไดวา การเรียนแบบรวมมือ เปนการจัด 
กิจกรรมการเรยีนการสอนที่ยดึผูเรียนเปนศนูยกลางที่นกัเรียนมีความสามารถแตกตางกันโดยแบงนักเรียน
เปนกลุมเล็กๆ ในการเรียนรวมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนั ยอมรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน 
มีการชวยเหลอืซ่ึงกันและกนั ซึ่งนักเรียนจะบรรลุถึงเปาหมายของการเรียนรูไดกต็อเม่ือสมาชิกคนอื่นๆ 
ในกลุมไปถึงเปาหมายเชนเดียวกัน ความสําเร็จของตนเองก็คือความสําเร็จของกลุมดวย 
 1.2 ทฤษฎีที่เก่ียวของและรปูแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  
  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ ซึ่งครูผูสอน
ตองนําทฤษฎีตางๆ เหลานี ้มาชวยในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ตามที่
สลาวิน (ขนิษฐา กรกําแหง. 2551: 13; อางอิงจาก. Slavin.  1995: 16 – 19) กลาววา การจัดการเรยีนรู
แบบรวมมือทําใหนักเรียน เรียนไดดีกวาการเรียนแบบกลุมเดิม ซึ่งมีทฤษฎีดังตอไปนี้ 
  1.2.1 ทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation Theory) เปนเทคนิคจูงใจในการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือ โดยเนนรางวัลเปนโครงสราง และเปาหมายในการปฏิบัตทิีมี่ลักษณะเฉพาะ 3 อยาง คือ การรวมมือกัน
ปรับปรุงเปาหมายเฉพาะบุคคล การแขงขันกัน กําหนดเปาหมายรายบุคคลและความสัมพันธระหวาง
บุคคลทีใ่ชความพยายามไปสูเปาหมาย การใช เทคนิคแรงจูงใจจากโครงสรางเปาหมาย ทําใหสมาชิก
บรรลุผลตามเปาหมายได ซึ่งทําใหกลุมประสบความสําเรจ็ดวย นอกจากนี้การประชุมเพ่ือกําหนดเปาหมาย
ทําใหสมาชิกตองระลึกเสมอวา ทําอยางไรใหกลุมประสบความสําเร็จ ซึ่งมีความสําคัญมาก การเสริมกําลังใจ
ของกลุมดวยการใหสมาชิกทํางานเต็มความสามารถ ทําใหการปฏิบัติงานบรรลุผลตามเปาหมาย และ
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สรางความสัมพันธระหวางบุคคล และผลตอบแทนที่กลุมไดรับยังเปนการเสริมแรงทางสังคมดวย อารี  
พันธมณี (2540: 189 – 200) ไดกลาวถึง หลักในการสรางแรงจูงใจในการเรียน ดังน้ี  
   1.2.1.1 การชมเชยและการตําหน ิ ทั้งการชมเชยและการตาํหนจิะมีผลตอการเรียนรู
ของเด็กกันทั้งสองอยาง จากการพิจารณาโดยละเอียดเกี่ยวกับอิทธิพลการชมเชยและการตําหนิ ปรากฏวา 
โดยทั่วไปแลว การชมเชยจะใหผลดีกวาการตําหนิบางเลก็นอย เด็กโตชอบการชมเชยมากกวาการตําหน ิ
การชมเชยและการตําหนิมีผลตอการเรียนรูของเด็กหญิงนอยกวาเด็กชาย สวนเด็กที่เรียนรู เม่ือถูกตําหนิ
จะมีความพยายามมากกวาไดรับคําชมเชย 
   1.2.1.2 การทดสอบบอยครั้ง คะแนนจากการทดสอบจะเปนสิ่งจูงใจ มีความหมายตอ
นักเรียนเปนอยางมาก การสอบบอยครั้งจะชวยกระตุนใหนักเรียนสนใจการเรียนมากขึ้นอยางตอเน่ือง
และสม่ําเสมอ  
   1.2.1.3 การคนควาหาความรูดวยตนเอง ครูควรสงเสริมใหนักเรยีนไดศึกษาดวยตนเอง
ดวยการเสนอแนะ หรือกําหนดหัวขอทีจ่ะทําใหนักเรียนสนใจใครรู เพ่ือใหเด็กคนควาเพิ่มเติมดวยตนเอง  
อยางไรก็ตาม การกําหนดหัวขอตองคํานึง อยาใหยากเกินความสามารถ หรือตองใชเวลานานเกินไป  
เพราะจะทําใหนักเรียนเบื่อหนายและหมดความสนใจ  
   1.2.1.4 วิธีการทีแ่ปลกใหม ควรหาวิธีการทีแ่ปลกใหม เพ่ือเราความสนใจ โดยใช
วิธีการใหม ซึ่งนักเรียนไมคาดคิด หรือมีประสบการณมากอน เชน การใหนักเรียนรวมกันวางหัวขอ
การประเมินผลการเรียนการสอน ใหนักเรยีนชวยกันคิดกิจกรรมตางๆ ซึ่งแปลกไปกวาทีเ่คยทํา วธิีการ
แปลกใหมจะชวยใหนักเรียนเกิดความสนใจ และมีแรงจูงใจในการเรียนการสอน 
   1.2.1.5 ตั้งรางวัลสําหรับงานที่มอบหมาย ครูควรตั้งรางวัลไวลวงหนาในงานที่นักเรียน
ทําสําเร็จ เพ่ือยั่วยุใหนักเรียนพยายามมากยิ่งขึ้น และการใหรางวัลกอนการเรียนรู เพ่ือให เด็กทราบ
ถึงผลการเรียนรูใหม ครูควรพยายามให เด็กมีโอกาสไดรับแรงเสริมอยางทั่วถึงกัน ไมควรเนนเฉพาะ
ผูชนะการแขงขันเทานั้น แตอาจใหรางวัลในการแขงขันกับตนเองก็ได    
   1.2.1.6 ตวัอยางจากสิง่ที่เด็กคุนเคยและคาดไมถึง การยกตวัอยางประกอบการสอน
ควรเปนสิ่งที่นักเรียนคุนเคยแลว เพ่ือใหนักเรียนเขาใจงายและรวดเร็วยิ่งขึ้น  
   1.2.1.7 เชื่อมโยงบทเรยีนใหมกับสิง่ที่นักเรียนเรียนรูมากอน การเอาสิ่งใหมไปเชื่อมโยง
สัมพันธกับสิ่งที่เคยรูมากอน จะทําให เขาใจงายและชัดเจนขึ้น ซึ่งจะทําใหนักเรียนสนใจบทเรียนมากขึ้น 
เพราะคาดหวังไววาจะไดนําเอาสิ่งที่เรียนไปใชประโยชน และเปนพื้นฐานในการเรียนตอไป   
   1.2.1.8 เกมและการเลนละคร การจัดการเรียนรูที่ใหเด็กไดปฏิบตัิจริงจัง ทั้งในการเลน
เกมและแสดงละคร ทําใหเด็กเกิดความสนกุสนานเพลิดเพลิน สงเสริมความสัมพันธระหวางผูเรียน และ
ชวยให เขาใจบทเรียนไดดียิ่งขึ้น 
   1.2.1.9 สถานการณทีท่ําใหนักเรียนไมพึงปรารถนา สถานการณที่ทําใหนักเรียนเบื่อ
ไมพอใจ ขัดแยง ควรหาทางลดหรือขจัด เพราะเปนอุปสรรคตอการเรียนรู และอาจทําใหไมเขาใจบทเรียนได  
ฉะนั้นในการเรียนการจัดการเรียนรู ครูควรสรางแรงจูงใจใหนักเรียนอยากเรียน ใหสนใจเรียนกอน จึง
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จะเรียนไดดี การนําเอาหลักการ ทฤษฎีและแนวปฏิบัติทีเ่กี่ยวของมาประยุกตใช เพ่ือใหสามารถบรรลุ
เปาหมาย และเกิดประสิทธิภาพตอการจัดการเรียนรู   
 จากที่กลาวมาทั้งหมดการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ พบวา ทฤษฎีแรงจูงใจเปนทฤษฎีทีมี่
ความสําคัญอีกทฤษฎีหน่ึงในการเรียนแบบรวมมือนั้น จะไดผลดีตองจูงใจผูเรียนกอน เพราะการจูงใจ
สามารถทําใหผูเรียนมีความสนใจอยากที่จะเรียน มีความพยายามในการเรียนรู ตั้งใจและชวยเหลือเพ่ือน 
ภายในกลุม มีรางวัลเปนตัวกระตุน ทําใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น ทําให
กลุมประสบความสําเร็จ และงานที่ไดรับมอบหมายจะบรรลุตามเปาหมายที่ครูวางไว  
  1.2.2 ทฤษฎีสนามของ ลิเคิรท เลวิน (พงษพันธ พงษโสภา.  2544: 113; อางอิงจาก  
Kurt, Lewin.  n.d.) กลาววา การจัดการเรียนรูนั้น ครูควรจะมีวิธีการอยางไรใหตัวครูเขาไปอยูในสนาม
ชีวติของนักเรยีน (Life Space) ซึ่งหมายถึงวา ในขณะที่การจัดการเรียนรูกําลังดําเนินอยูนั้น ในใจของ
เด็กจะมีแตครแูละบทเรียนทีเ่รียนอยูในขณะน้ันเทานัน้ นอกจากนี้แลว ยังสงผลให เกิดการเปลี่ยนแปลง
ตอสัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียน เพราะนักเรียนแตละคน จะแสดงพฤติกรรมไปตามสิ่งที่เขารับรู  
ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะตัว ความคิดนี้ จะนําไปสูการจัดการเรียนรู โดยยึดหลักวาตวัผูเรียนเปนศูนยกลาง  
และตรงกับแนวความคิดของ ทิศนา แขมณี  (2522: 10 – 12) ซึ่งไดสรุปแนวคิดที่เกี่ยวของกับทฤษฎี
สนามของ ลิเคิรท เลวิน ไวดังนี้ 
   1.2.2.1 พฤติกรรมจะเปนผลมาจากพลังความสัมพันธของสมาชิกในกลุม 
   1.2.2.2 โครงสรางของกลุมจะเกิดจากการรวบรวมกลุมของบุคคลทีมี่ลักษณะแตกตาง 
   1.2.2.3 การรวมกลุมแตละครั้งจะตองมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชกิในกลุม โดยปฏิสมัพันธ
ในรูปของการกระทํา ความรูสึกและความคิด  
 จากทฤษฎีสนามของ ลิเคิรท เลวิน สามารถสรุปไดวา ครูตองมีวิธีการที่จะเขาถึงตัวนักเรียน
ใหได เพราะนักเรียนจะแสดงพฤติกรรมตามสิ่งที่เขารับรูคือ การยึดผูเรียนเปนศูนยกลางนั้นเอง และ
พฤติกรรมนั้นเกิดมาจากการรวมกลุม เพราะสมาชิกในแตละกลุมมีบุคลิกลักษณะแตกตางกัน และเกิด 
การแลกเปลี่ยนความรูสึกและความคิดสิ่งเหลานี้ จะสงผลตอพฤติกรรมของนักเรียน 
  1.2.3 ทฤษฎีจิตวิทยาสังคม (Johnson; & Johnson.  1994: 78) การจัดการเรียนรูแบบ
ใหนักเรียนรวมมือกัน มีลักษณะแตกตางกันใหนักเรียน เขารวมกิจกรรมกลุมในชั้นเรียนทั่วไป แทนที่
จะปลอยใหนักเรียนทํางานอยางจริงจัง มีความเต็มใจที่จะชวยเหลือและพึ่งพากันทั้งน้ีมิใชเพ่ือการเรยีนรู 
เน้ือหาวิชาเทานั้น แตเพ่ือใหนักเรียนไดรูจักการทํางานรวมกับผูอ่ืนเปนกลุม ซึ่งเปนประโยชนตอการทํางาน
ในชีวิตจริงในภายหนา และชวยลดความขัดแยงระหวางกลุมสังคมในขั้นที่ตางเชื้อชาติตางชนชั้นกัน  
   ดังนั้น การจัดสภาพการณและเงือ่นไข เพ่ือใหนักเรียนรวมมือกันน้ัน อาศัยทฤษฎี
ทางจิตวิทยาทางสังคมเปนพ้ืนฐาน (Johnson; & Johnson.  1994: 78) โดยนําแนวคิดเรื่องพลวัตในกลุม
มาใช พลวตัในกลุมคือการศึกษาพฤติกรรมของคนในกลุมพลงัตางๆ ในกลุมและการเปลี่ยนแปลงตางๆ 
ภายในกลุม ซึ่งมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของกลุม โดยรวมถึงกระบวนการแปลความหมายของพฤตกิรรม
ของบุคคลแตละกลุม โดยอาศัยประสบการณของคนในกลุม หรือจะอธิบายวา ทําไม จึงเกิดเหตุการณ
เชนน้ันในกลุม ทําไมสมาชิกในกลุมจึงแสดงพฤติกรรมเหลานั้น พลวตัในกลุมชวยให เขาใจถึงกระบวนการ
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ในการทํางานรวมกัน มีวิธีการเลือกจุดมุงหมายของกลุม การตัดสินใจของกลุม การวางแผนปฏิบัติงาน
ของกลุม การดําเนินงานตามแผนการ การเสนอแนะการประเมินผลวธิีดําเนินงานของกลุมพลวตัในกลุม
จะชวยใหบุคคลมีความคนเคยกับเรื่องที่เปนผูนํา การเปนสมาชิก ซึ่งมีความจําเปนตอการรับผิดชอบ
ตอกลุมและชวยใหบุคคลสามารถฝกตนเองและผูอ่ืนใหเปนผูนํา พลวตัในกลุมประกอบดวยองคประกอบ
ตอไปน้ี  
   1.2.3.1 องคประกอบสวนบุคคล หมายถึง มโนทัศนเกี่ยวกับตน ความสามารถของ
บุคคลทีจ่ะเขาใจตนเองและผูอ่ืน แรงจูงใจ ความสนใจ ความตองการ สิ่งเหลานี้ มีปฏิสัมพันธทั้งทางบวก
และทางลบกับบุคคลอ่ืน ปฏิสัมพันธทางบวก เชน การชวยเหลือ การรเิริ่ม การรอบรู  ในเร่ืองตางๆ สวน
ทางลบ เชน การอยากเดนคนเดียว การตอตาน การไมรวมมือ  
   1.2.3.2 ประสบการณ ความรูทักษะเกี่ยวกับวิธีการดําเนินงานของกลุม ผูที่ประสบ 
ความสําเร็จเม่ือทํางานกลุมมักมีเจตคติทีดี่ตอการทํางานกลุมและเปนไปในทางตรงกันขามกบัผูทีไ่ดรับ
ความลมเหลวในการทาํงานกลุม มักมีเจตคตทิีไ่มดีตอการทํางานกบัผูอ่ืน ประสบการณจึงมักมีอิทธิพล
โดยตรงตอการทํางานกลุม สวนความรูของแตละบุคคล มีความสําคัญตอการทํางานกลุมเชนเดียวกัน 
คือ ถาบุคคลมีความรู ในเรื่องที่กลุมตองการ ยอมเกิดความมั่นใจในการทํางานและสามารถปฏิบัติงาน
ไดสําเร็จ แตถาบุคคลไมมีความรูจะมีผลใหเขารูสึกไมสบายใจในการทํางาน และเปนอุปสรรคในการดําเนินงาน
ของกลุม สําหรับเร่ืองทักษะของการทํางานกลุมมี 2 ประเภทใหญๆ คือ ทักษะในการทํางานหรือกิจกรรม
เฉพาะอยางกับทักษะในการสื่อความกับผูอ่ืน เชน ความสามารถในการฟงและจับใจความสําคัญ ความสามารถ
ในการแสดงความคิดเห็น สรุปความคิดเห็น ความสามารถในการประนีประนอม เพ่ือลดความขัดแยง
และความเครียดภายในกลุม ทักษะทั้งสองประเภทนี้ชวยใหการทํางานกลุมดําเนินไปสูจุดหมายได   
   1.2.3.3 จุดมุงหมาย ที่ชัดเจนเปนที่เขาใจและยอมรับของบุคคลในกลุม ทําใหกลุม 
เห็นทิศทางในการทํางาน จุดมุงหมายมีดวยกันสองประเภทคือ จุดมุงหมายของบุคคล และจุดมุงหมาย
ของกลุม ซึ่งสอดคลองกัน จึงทําใหเกิดบรรยากาศการทํางานแบบรวมมือรวมใจกัน  
   1.2.3.4 องคประกอบดานเกียรติยศ เปนพลังที่ชวยใหบคุคล ซึ่งแตกตางกนัไดมา 
รวมมือกัน เน่ืองจากบุคคลแตละคนไมอยากจะแตกตางจากคนอื่นมากเกินไป และไมอยากดอยจากคนอื่น 
การทํางานกลุม จึงสรางบรรยากาศใหทุกคน มีคุณคาเทาเทียมกัน การตัดสินใจเรื่องใดก็ตาม ถือเปน
มติเอกฉันทของกลุมมิใชของใครคนใดคนหนึ่ง ทําใหบุคคลเกิดความสบายใจและมีความสุข   
   1.2.3.5 ขนาดของกลุม กลุมที่มีสมาชิกมากเกินความจําเปน อาจทําใหงานลาชา 
หรือภาระงานไปตกกับสมาชิกบางคน ขณะที่บางคนไมตองรับผิดชอบอะไรเลย หรือเกิดกรณีทํางาน
ซ้ําซอนกัน ทําใหเกิดบรรยากาศของความคับของใจจากการทํางานมากเกินไป หรือไมมีอะไรที่จะทํา  
ไมมีโอกาสไดใชความสามารถทีมี่อยู ขนาดของกลุมจึงควรเหมาะสมกับเหตุการณ จุดมุงหมายของงาน 
และที่สําคัญทําใหสามารถกระจายภาระหนาที่ไดทั่วถึงทุกคน 
   1.2.3.6 สภาพแวดลอมทางกายภาพ ไมวาจะเปนการจัดสภาพหองเรียน โตะเรียน 
จัดโตะประชุม อภิปราย ลวนมีความสําคญัทีช่วยสงเสริมบรรยากาศของกลุมปองกนัมิใหเกิดความรูสึก
แตกแยก กลาวโดยสรุป พลวัตในกลุมมีประโยชน ดังนี้ (คมเพชร ฉัตรศุภกุล.  2533: 27)  
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    1.2.3.6.1 ชวยใหสมาชิกแตละคนเพิ่มการรับรูที่รวดเร็วตอเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้น
ในกลุม และชวยใหแตละคนทําหนาที่เปนสมาชิกหรือผูนําไดอยางมีประสิทธิภาพ  
    1.2.3.6.2 ชวยใหสมาชกิแตละคนไดใชความสามารถที่ตนมีอยูในการพัฒนางาน
ของกลุมไปสูจุดมุงหมาย  
    1.2.3.6.3 ชวยใหผูนํากลุมรับรู และตระหนักในความรับผิดชอบ ที่จะชวยกลุม
ในการพัฒนางานใหสําเร็จสูจุดหมาย จากทีก่ลาวมาทั้งหมดสรุปไดวา ทฤษฎีจิตวทิยาสังคมมีประโยชน
ตอผูสอนและผู เรียนเปนอยางมาก เพราะถาทําความเขาใจในทฤษฎนีี้ แลวการปฏบิัติงานรวมกนัเปน
กลุมนั้น ยอมประสบความสําเร็จ เพราะไดแยกเปนองคประกอบใหชัดเจนวา แตละองคประกอบมีความสําคัญ
อยางไรตอการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ    
  1.2.4 ทฤษฎีรวมมือกัน (Johnson; & Johnson.  1994: 103)  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
นั้น นอกจากจะอาศัยทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคมเปนพื้นฐานแลว ยังอาศัยทฤษฎีรวมมือกัน (Johnson; 
& Johnson.  1994: 103) ซึ่งมีแนวคิดวา การพึ่งพากันทางสังคม  (Social Interdependence) เปน
ตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคล การกําหนดหรือสรางสถานการณที่ทําให เกิดการพึ่งพากันทางสังคม
แบบใดแบบหนึ่ง ทําใหบุคคลมีปฏิสัมพันธกันตามรูปแบบทีต่องการ การพึ่งพากันทางสังคมจะมีขึ้น 
เม่ือผลงานของแตละบคุคลไดรับผลกระทบจากการกระทําของผูอ่ืน ในสถานการณทางสังคม แตละคน
อาจรวมมือกันเพ่ือไปสูเปาหมายเดียวกัน หรือแขงขันกันเพ่ือดูวาใครดีที่สุด การพึ่งพากันทางสังคม จึง 
อาจอยูในรูปการรวมมือและการแขงขัน (Sprinthall, Sprinthall; & Oja.  1994: 542)  
   ผลจากการวิเคราะหแบบเมตา (Meta/Analysis) จากงานวิจัยจํานวน 46 เร่ือง พบวา 
29 เรื่องหรือรอยละ 63 ปรากฏหลักฐานชดัเจนในการสนับสนุนโครงสรางแบบรวมมือ มากกวาโครงสราง
แบบแขงขัน และโครงสรางแบบรายบุคคล ในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Slavin.  1983) สอดคลอง
กับงานของ ดุนทช ซึ่งไดศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและการแขงขันในหองเรียน
เปนเวลามากกวา 35 ป พบวา การจัดการเรียนรูทีมี่โครงสรางเพ่ือเปาหมายความรวมมือกัน มีประสิทธิภาพ
สูงกวา สภาพการจัดการเรียนรูททีมี่โครงสรางเพ่ือการแขงขันกัน (Sprinthall, Sprinthall; & Oja.  
1994: 334) การรวมมือกันจะเกิดขึ้น เม่ือบุคคลอยูในสถานการณของการพึ่งพากันทางบวก สงผลให
บุคคลสงเสริมกันและกันใหประสบผลสําเร็จ และนําไปสูการเพิ่มผลงาน เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางบุคคล 
   แนวทางในการสรางการพึ่งพาเชิงบวก เพ่ือใหเกิดความรวมมือกัน การพึ่งพากัน
ทางบวก  (Positive Interdependence) แบงเปน 2 ประเภทคือ 
    1. การพึ่งพากันเชิงผลลัพธ (Outcome Interdependence)  
    2. การพึ่งพากันเชิงวิธีการ (Means Interdependence)  
   เน่ืองจากพฤติกรรมของบุคคลจะเปนไปตามการรับรูถึงผลลัพธ หรือเปาหมาย และ
วิธีการไปสูเปาหมายนั้น ดังน้ันเพื่อตองการให เกิดพฤติกรรมการรวมมือกัน จึงตองสรางสภาพการณ
ใหมีการพึ่งพากันทั้งสองประเภท  
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   การสรางสภาพการณการพึ่งพากันเชิงผลลัพธ เพ่ือใหเกิดความรวมมือกันตองระบุ
เปาหมาย (Goal-Structured Interdependence) รวมกันและรางวลั (Reward\Structured Interdependence) 
ที่บุคคลจะไดรบัรวมกัน เพ่ือใหแตละบุคคลตระหนักวา ผลงานรวมของกลุมขึ้นอยูกับผลสําเร็จของทุกคน 
ดังนั้นจึงตองพยายามเพื่อประโยชนรวมกัน มีความสามัคคีเปนนํ้าหนึ่งเดียวกัน มีความผูกพนัเปนกลุม 
   สวนการพึ่งพากันเชิงวิธีการ เพ่ือใหเกิดความรวมมือกันนั้น ตองสรางสภาพการณ
ใหแตละบุคคลรับรูวา เขาตองรวมกันใชความสามารถของแตละคนในการทํางานที่ไดรับมอบหมายให
สําเร็จ การสรางสภาพการณพ่ึงพากันเชิงวิธีการประกอบดวย  
    1. ทําใหเกิดการพึ่งพาเชิงบทบาทของสมาชิก (Role/Structured Interdependence) 
คือ การกําหนดบทบาทการทํางานใหแตละบุคคลในกลุมเชน ผูอธิบาย ผูตรวจสอบ ผูรายงาน  
    2. ทําใหเกิดการพึ่งพาทรัพยากรหรือขอมูล (Materials-Structured Interdependence)  
คือ แตละบคุคลจะมีขอมูลความรู เพียงบางสวนทีเ่ปนประโยชนตองานกลุม ทุกคนตองนําขอมูลมารวมกัน
จึงจะทํางานใหสําเร็จได 
    3. ทําใหเกิดการพึ่งพากันเชิงภาระงาน (Task-Structured Interdependence) 
คือ แบงงานใหแตละบุคคลในกลุมมีลักษณะเกี่ยวเนื่องกัน ถาคนใดคนหนึ่งทํางานของตนไมสําเร็จ จะ
ทําใหคนอ่ืนไมสามารถทํางานสวนที่ตอเนื่องได    
 จากที่กลาวมาทั้งหมดสรุปไดวา ทฤษฎีรวมมือกันมีทั้งในรูปแบบการรวมมือและการแขงขันกัน 
แตการรวมมือกันน้ัน ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ซึ่งจะอยูในรูปแบบการพึ่งพา
เชิงบวก แบงเปน 2 ประเภท คือ การพึ่งพากันเชิงผลลัพธและการพึ่งพากันเชิงวิธีการ การพึ่งพา ทั้ง 
2 ประเภทนี้ ทําใหเกิดการรวมมือที่จะทําใหผูเรียนเรียนรูรวมกัน ตองมีเปาหมายหรือรางวัล เพ่ือเปน
จุดสนใจของกลุม ทําใหเกิดความสามัคคีกัน สวนการพึ่งพาเชิงวิธีการเปนองคประกอบในการทํากิจกรรม
ใหประสบความสําเร็จ ทั้ง 2 องคประกอบจึงมีความสําคัญตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ     
  1.2.5 ทฤษฎีการเรียนรูทางสติปญญาของ เบนจามิน บลูม (ปราณี รามสตู.  2523: 109; 
อางอิงจาก Benjamin, Bloom) การเรยีนรู เปนสิ่งสาํคญัอยางหนึง่ของชีวติ การเรยีนรูจะชวยใหคนเรา
สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณที่เกิดขึ้นในชีวิตหรืออยูในสังคมได ดังนั้น การเรียนรูที่จะปรับตัวเอง 
ใหเขากับสภาพแวดลอมในสังคม จะทําใหบุคคลนั้น อยูในสังคมไดอยางมีความสุข และการที่เราสามารถ
ปรับตัวเองใหเขากับสิง่แวดลอมรอบตัวไดนั้น ขึ้นอยูกับระดับสติปญญาของแตละบุคคล ในการจัดการเรียนรู 
แบบรวมมือ การเรียนรูและการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมและคนอ่ืน จึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง มีผูสนใจ
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรูดังกลาวไว ดังนี้ 
   ลีชอร (ขนิษฐา กรกําแหง.  2551: 20; อางอิงจาก Leechor.  1988: 26 – 29) ไดสรปุวา 
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือในกลุมยอยมีการปฏิสัมพันธกันอยางใกลชิด ในระหวางการทํากิจกรรมกลุม 
ทําใหเด็กสามารถพัฒนาการเรียนรูทางสติปญญาในระดับสูง ไดแก ทักษะการคิด การแกปญหาสิ่งเหลาน้ี 
จะทําใหการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากกวาการเรียนแบบปกติ กลไกหรือกระบวนการทางสติปญญา
สําคัญที่เกิดขึ้นในการทํากิจกรรมกลุมที่สงเสริมความรู คือ 
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    1. การละลายความขัดแยง เม่ือมีการเขากลุมยอยจะมีปฏสิัมพันธกันในขณะที่
ทํากิจกรรมในเรื่องเก่ียวกับการแกปญหา เม่ือสมาชิกเสนอความคิดเห็น อาจมีการคัดคานไมเห็นดวย  
ทําใหเกิดความขัดแยงขึ้นในใจ ตองกลับมาคิดทบทวนความรู เพ่ิมเตมิเพ่ือนํามาปรบัใหเกิดความเขาใจ  
ม่ันใจในคําตอบที่ถูกตองเหมาะสมมีเหตุผล สิ่งน้ี จึงเปนการเพิ่มทักษะการคิดขึ้น และความคิดก็จะมี
การแปรเปลี่ยนตลอดเวลา ซึ่งจะดีตอการเรียนรู  ดูไดจากการเรียนรูที่มีผลสัมฤทธิ์เพ่ิมขึ้น   
    2. การระดมและการใชความรูประสบการณรวมกัน การปฏิสัมพันธของกลุม
ที่มีสมาชิกที่มีพ้ืนฐานประสบการณการเรียนรูแตกตางกัน เม่ือนํามาวิเคราะหปญหารวมกันจะไดความคิด
ที่หลากหลาย ทําใหการแกปญหาเปนไปไดดวยดี  
    3. เพ่ือนสอนเพื่อน นักเรียนทํางานรวมกันในกลุมเล็ก มีความรับผิดชอบไมเพียงแต
การเรียนของตนเองเทานั้น แตสําหรับการเรียนในกลุมเพ่ือนจะตองดีขึ้นดวย ครตูองเตรียมการใหพรอม
ในการวางโครงสรางทางการเรียนรู ระดบัสงู ครูควรจะเตรียมนักเรียนดวยการเตือนใหนักเรียนคํานึงถึง
การใหความชวยเหลือซึง่กันและกัน เพราะสมาชิกในกลุมจะไดรบัประโยชนอยางมากตอการเรียนรู ใน 
ดานการปฏิบัติ ทําใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะในดานการคิด และการแกปญหาไดอยางดี  
 จากที่กลาวมาทั้งหมดสรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ตองใชทฤษฎีการเรียนรูทาง
สติปญญา เพราะการเรียนรูจะตองปรับตัวเองใหเขากับสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งขึ้นอยูกับระดับสติปญญา
ของแตละบุคคล ดังนั้นการเรียนเปนกลุมยอย ทําใหเด็กสามารถพัฒนาความคิดได และเกิดสติปญญา
ในการทํากิจกรรมกลุม โดยการรวมคิดหาเหตุผลแสดงความคิดเห็น สอนเพื่อนหรือการแนะนําชวยเหลือ
ของครูในกระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ สิ่งเหลานี้ ทําใหนักเรียนเกิดการพัฒนาความคิดได 
  1.2.6 รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรูแบบตางๆ (Model of Cooperative 
Learning) รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู ซึ่ง สลัดดา ลอยฟา (2536) ไดกลาวถึง รูปแบบ
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรูวา แบงออกเปน 3 แนวคิด ดังนี้  
   1.2.6.1 รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรูตามแนวคิดของ โรเบิรต 
สลาวิน (Robert, Slavin; et al.) จาก John Hopkins University ไดพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือกันเรียนรู 3 ประการ ดวยกันคือ รางวัลและเปาหมายของกลม ความหมาย ความสําเร็จ 
หรือความหมายของแตละบคุคล และโอกาสในการชวยใหกลุมประสบผลสาํเร็จเทาเทยีมกัน จากผลการวิจัย
ชี้ใหเห็นวา รางวัลของกลุมและความหมายของแตละบุคคลตอกลุม เปนลักษณะที่จําเปนและสําคัญตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรูของกลุม Slavin ซึ่งเปนที่ยอมรับ
กันแพรหลายมี ดังนี้ 
    1.2.6.1.1 STAD (Student Team/Achievement Division) เปนรูปแบบการจัด 
การเรียนรูทีส่ามารถดัดแปลงใชไดเกือบทุกวชิาและทุกระดับชั้น เพ่ือเปนการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลของการเรียน
และทักษะทางสังคมเปนสําคัญ  
    1.2.6.1.2 TGT (Team/Games/Tournament) เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่
คลายกับ STAD แตเปนการจูงใจในการเรียนเพิ่มขึ้นโดยการใชการแขงขันเกมแทนการทดสอบยอย 
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    1.2.6.1.3 TAI (Team Assisted Individualization) เปนรูปแบบการจัดการเรียนรู
ที่ผสมผสานแนวความคิด ระหวางการรวมมือกับการเรียนรูกับการจัดการเรียนรู รายบุคคล (Individualized 
Instruction) รูปแบบของ TAI จะเปนการประยุกตใชกับการสอนคณิตศาสตร   
    1.2.6.1.4 CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) เปน
รูปแบบการจดัการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรูแบบผสมผสาน ที่มุงพัฒนาขึ้น เพ่ือสอนการอาน และ
การเขียน สําหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายโดยเฉพาะ 
    1.2.6.1.5 Jigsaw ผูทีค่ิดคนการจัดการเรียนรูแบบ Jigsaw เริ่มแรกคือ Elliot/Aronson  
และคณะหลังจากนั้น Slavin ไดนําแนวความคิดดังกลาวมาปรับขยาย เพ่ือใหสอดคลองกับรูปแบบ
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรูมากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูทีเ่หมาะกับวิชาที่
เกี่ยวของกับการบรรยาย เชน สังคมศึกษา วรรณคดี บางสวนของวิชาวิทยาศาสตร รวมทั้งวิชาอ่ืนๆ 
ที่เนนการพัฒนาความรูความเขาใจมากกวาพัฒนาทักษะ  
   1.2.6.2 รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรูตามแนวคิดของ เดวิด จอหนสัน 
และคณะ (David, Johnson; et al.) จากมหาวิทยาลัย Minnesota ไดพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือกันเรียนรู โดยยึดหลักการเบื้องตน 5 ประการดวยกัน  
    1.2.6.2.1 การพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน (Positive in Interdependence)  
    1.2.6.2.2 การปฏิสัมพันธแบบตวัตอตวั (Face of Face Promotive Interaction)  
    1.2.6.2.3 ความหมายและความสามารถของแตละบุคคลในกลุม (Individual  
Accountability)  
    1.2.6.2.4 ทักษะทางสังคม (Social Skills)  
    1.2.6.2.5 กระบวนการกลุม (Group Processing)  
   1.2.6.3 รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู ในงานเฉพาะอยาง เชน Group  
Investigation ของ Sholomo และ Yael Sharan, Co/op Co/op  
  1.2.7 ขอตกลงเบื้องตนของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู รูปแบบของการจัด 
การเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู มีแนวคิด ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของความเชื่อ ดังตอไปน้ี (สุลัดดา ลอยฟา.  
2536) 
   1.2.7.1 การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู จะสรางแรงจูงใจใหการเรียนมากกวา
การเรียนเปนรายบคุคลหรือการแขงขัน ความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุม จะสรางพลังในทางบวก
ใหแกกลุม  
   1.2.7.2 สมาชิกแตละคนในกลุมของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรูจากกัน
และกัน จะพ่ึงพาการเรียนรู   
   1.2.7.3 การปฏิสัมพันธกันในกลุม นอกจากจะพัฒนาความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชา
ที่เรียนแลว ยังพัฒนาทักษะทางสังคมไปในตัวดวย เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนากิจกรรมทาง 
สติปญญาที่เพ่ิมพูนการเรียนรูมากกวาการจัดการเรียนรู รายบุคคล  
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   1.2.7.4 การรวมมือกันเรียนรู จะเพ่ิมพูนความรูสึกในทางบวกตอกันและกนั ระหวาง
สมาชิกในกลุม ลดความรูสึกโดดเด่ียวและหางเหิน ในทางตรงกันขาม จะสรางความสัมพันธและความรูสึก
ที่ดีตอบุคคลอื่น  
   1.2.7.5 การรวมมือการเรียนรูจะพัฒนา ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง รูจักตนเอง
จากการเรียนรูไดดีขึ้น รวมทั้งจากสิ่งแวดลอมที่ทําใหตระหนักวาตัวเองไดรับการยอมรับ และเอาใจใส
จากสมาชิกคนอื่นในกลุม  
   1.2.7.6 ผูเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการทํางานรวมกนัอยางมีประสทิธิผล
จากงานที่กําหนดใหกลุมรบัผิดชอบ หรือกลาวอีกนัยหนึง่คือ การเปดโอกาสใหผูเรยีนไดรวมมือกันทาํงาน
เทาใด ผูเรียนจะสามารถพัฒนาทักษะทางสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการทํางานรวมกันมากขึ้น
เทานั้น  
   1.2.7.7 ทักษะทางสงัคมที่จําเปนตางๆ สามารถเรยีนรูและฝกฝนได เพ่ือประสิทธิภาพ
ของการทํางานรวมกัน 
 1.3 ความสําคัญและองคประกอบของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  
  1.3.1 ความสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เปน 
กิจกรรมที่มุงเนนพัฒนาทั้งเจตคติและคานิยมในตัวผูเรียน มีการนําเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แนวคิดที่หลากหลายระหวางสมาชิกในกลุม พัฒนาพฤติกรรมการแกปญหา การวิเคราะหและการคิด
อยางมีเหตุผล รวมทั้งพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนใหรูจักตนเอง และเพิ่มคุณคาของตนเอง กิจกรรม
ดังกลาว มีผลตอผูเรียน 3 ประการคือ   
   1.3.1.1 มีความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชา (Academic Learning)  
   1.3.1.2 มีทักษะทางสังคม โดยเฉพาะทักษะการทํางานรวมกัน (Social Skills)  
   1.3.1.3 รูจักตนเองและตระหนักในคุณคาของตนเอง (Self-esteem) (สมเดช บุญประจักษ.  
2540: 54) นอกจากนี้ จันทรเพ็ญ เชื้อพานิช (2542: 7) ไดกลาวถึง ประโยชนของการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือ ไวดังนี้ 
    1.3.1.3.1 สรางความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิก เพราะทุกๆ คนรวมมือในการ
ทํางานกลุม ทุกๆ คนมีสวนรวมเทาเทียมกัน  
    1.3.1.3.2 สมาชิกทุกคนมีโอกาสคิด พูด แสดงออก แสดงความคิดเห็น ลงมือ
กระทําอยางเทาเทียมกัน  
    1.3.1.3. 3 เสริมใหมีความชวยเหลือกัน เชน เด็กเกงชวยเด็กทีเ่รียนไมเกง ทําให 
เด็กเกงภาคภูมิใจ รูจักสละเวลา สวนเด็กไมเกงเกิดความซาบซึ้งในน้ําใจของเพื่อนสมาชิกดวยกัน  
    1.3.1.3.4 รวมกันคิดทุกคน ทําใหเกิดการระดมความคิด นําขอมูลที่ไดมาพิจารณา
รวมกัน เพ่ือประเมินวิธีการและคําตอบที่เหมาะสมที่สุด เปนการสงเสริมใหชวยกันคิดหาขอมูลใหมาก
และวิเคราะหตัดสินใจเลือก  
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    1.3.1.3.5 สงเสริมทักษะทางสังคม เชน การอยูรวมกันดวยมนุษยสัมพันธที่ดี
ตอกัน เขาใจกันและกนั อีกทั้งเสริมทกัษะการสือ่สาร ทักษะการทํางานเปนกลุม สิ่งเหลานี้ ลวนสงเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น 
  1.3.2 องคประกอบของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ จอหนสัน และ จอหนสัน (ขนิษฐา  
กรกําแหง. 2551: 23; อางอิงจาก Johnson; & Johnson.  1994: 58) ไดกลาวถึงหลักการพื้นฐานของ
การเรียนแบบรวมมือวา การเรียนจะมีประสิทธิผล สมาชกิทุกคนตองปฏิบัตติามพื้นฐาน 5 ประการ ดังนี้ 
   1.3.2.1 การพึ่งพากันทางบวก (Positive Interdependence) สมาชิกทุกคนมีหนาที่
และมีความสําคัญเทาเทียมกันหมด แตละคนรูหนาที่ของตัวเองวา จะตองทํากิจกรรมอะไรบางในการเรียน
ครั้งน้ันๆ และตองรับผิดชอบในกิจกรรมนั้นเสมอ สมาชิกทุกคนตระหนักดีวา ความสําเร็จของกลุมขึ้นอยู
กับสมาชิกทุกคนภายในกลุม วิธีการที่จะทาํใหรูสึกเชนน้ี อาจจะทาํโดยมจุีดมุงหมายรวมกัน เชน  นักเรียน
จะตองเรียนรู ในเร่ืองใดเรื่องหน่ึง และเพ่ือนทุกคนในกลุมจะตองเรียนรูดวยกัน หรืออาจใหรางวัลรวมกัน 
เชน ถานักเรียนกลุมใดทําคะแนนไดสูง สมาชิกแตละคนก็จะไดคะแนนเพิ่มในสวนของตนสูงตามดวย   
   1.3.2.2 การติดตอปฏสิัมพันธโดยตรง (Face to Face Interaction) การจัดการเรียนรู
แบบรวมมือนกัเรียนจะนัง่เรยีนดวยกันเปนกลุมกลุมละ 2 – 4 คน หันหนาเขาหากนัเพือ่ซักถามปญหา
อธิบาย โตตอบกันใหสมาชิกทุคนมีสวนรวมในการทํางาน ยอมรับเหตุผลของผูอ่ืน โตเถียงกันดวยเหตุผล
ไมใชโตเถียงเพราะบคุคล รูจักสนับสนุนและกลาวชม ใหกําลังใจผูอ่ืนเปนทกัษะพืน้ฐานของการอยูรวมกัน
ในสังคม  
   1.3.2.3 การรับผิดชอบตองานของกลุม (Individual Accountabillity at Group Work) 
สมาชกิแตละคนในกลุมมีหนาที่ตองรับผิดชอบ และจะตองทํางานทีไ่ดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ 
เสมอ เชน สมาชิกแตละคนจะตองตอบคําถาม และอธิบายใหแก เพ่ือนสมาชิกดวยความเต็มใจเสมอ 
การเรียนจะถือวา ไมสําเร็จจนกวาสมาชิกทุกคนจะเรียนรูบทบาทครบทุกคน หรือไดรับการชวยเหลือ
จากเพื่อนที่เรียนเกงกวา เพราะฉะนั้นจึงจําเปนตองวัดผลการเรียนของแตละคน เพ่ือกลุมจะไดชวยเหลือ
เพ่ือนที่ไมเกง ครูอาจใชวิธีการสุมเรียกสมาชิกในกลุมใดกลุมหนึ่ง ตอบคําถามหลังจากบทเรียนบทหนึ่งๆ 
ดังนั้น กลุมจะตองชวยกันเรียนรูและชวยกันทํางาน โดยมีความรับผิดชอบตองานของตนเปนพื้นฐาน 
ซึ่งจะตองเขาใจและรูแจงในงานที่ตนรับผิดชอบและอธิบาย ในสิ่งที่ตนรูแกเพ่ือน    
   1.3.2.4 ทักษะสังคม (Social Skill) กิจกรรมการชวยเหลือและการรวมมือกันทางสังคม 
จะสําเร็จไดตองอาศัยทักษะระหวางบุคคลและการทํางานรวมกลุม เรียกรวมๆ วาทักษะทางสังคม คือ 
ความสามารถที่จะทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ครูตองปูพ้ืนฐานนักเรียนใหมีทักษะในการทํางาน
ดังนี้ 
    1.3.2.4.1 ทักษะการจัดกลุม เปนทักษะเบื้องตนในการทํางานรวมกันเปนกลุม 
ครูตองฝกใหนักเรียนมีทักษะดานนี้  
    1.3.2.4.2 ทักษะการทําหนาที่ เปนความพยายามในการทํางานรวมกันให เกิด
ผลสําเร็จ รักษาความสัมพันธทีดี่ระหวางสมาชิกในกลุม  
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    1.3.2.4.3 ทักษะการลงสรุป เปนทักษะที่จําเปนในการพัฒนาการเรียนรูความเขาใจ 
เปนการกระตุนให เกิดความคิดตามลําดับขั้นตอนอยางมีเหตุผล  
   1.3.2.5 กระบวนการกลุม (Group Process) พ้ืนฐานที่สําคัญของการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือคือ กระบวนการกลุม กลาวคือ การใหผูเรียนอภิปรายและใหขอมูลยอนกลับ โดยบอกวา
การเรียนโดยวิธีนี้ ไดผลดีอยางไร ผูเรียนใชทักษะในการสรางภาระงาน โดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
อยางไร บางครั้งการเรียนรูเกิดขึ้นโดยนักเรียนก็ไมรูตัววา ตนเองเรียนรูอยางไร บทเรียนแบบรวมมือ
กันชวยจัดเตรยีมโอกาสใหนักเรียนไดทบทวนและจดจําวากลวธิีใดเหมาะสมกับตนเอง เชน กระบวนการ
ตั้งคําถาม กระบวนการของภาระงานการอานเปนกลุม ควรจะเกิดขึ้นเม่ือแตละกลุมไดเสนอผลงานของ
ตนเอง หลังจากนั้น ครูควรตั้งคําถามใหแตละกลุมประเมินตนเอง เชน สิ่งที่กลุมทําไดดีที่สุดคืออะไร 
กลุมของทานตองการอานเกี่ยวกับเรื่องอะไร กลุมของทานใชกลวิธีอะไรในการอาน ทานชวยเหลือกัน
อยางไรในการทําความเขาใจบทอาน ครูอาจจะมอบหมายใหนักเรียนไดคิดตั้งคาํถามประเมินตนเอง 
แลวรวมกันหาคําตอบ ตอจากนั้นอาจใหแตละกลุมไดรายงานผลแสดงความคิดเห็นโตตอบกัน แตละกลุม
อาจมีวิธีดําเนินการที่แตกตางกัน แตจะไดเรียนรู วิธีการทํางานของกันและกัน ขณะเดียวกันครูควรมี
สวนรวมในการใหขอมูลยอนกลบัชวยตอบคําถามทีเ่กี่ยวเน่ือง และใหขอเสนอแนะบางประการทีไ่ดจาก
การสังเกตในชวงระหวางการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ การสังเกตนี้ ไมจําเปนตองทําทุกคาบ แตควร
จะบอยครั้ง การสังเกตอาจดูในดานการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น การแกปญหาการทํางานของ
สมาชิก การใชคําถามที่ชี้ เฉพาะจําเปนสาํหรับนักเรียนที่เพ่ิงเริ่มฝกการทํางานกลุม เชน ใหสมาชกิกลุม
บอกสิ่งที่เขาทําไดดีมา 2 ขอ หรือบอกสิ่งที่เขาควรแกไขปรับปรุงมา 1 ขอ 
    จอหนสัน และ จอหนสัน. (วรรณทิพา รอดแรงคา.  2542: 2; อางอิงจาก Johnson, 
D.W; & Johnson,  R.T.  1987: 23 – 24)  กลาววา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือมีองคประกอบทีส่ําคัญ
อยูดวยกัน 5 ประการ ถาขาดองค ประกอบใดองคประกอบหนึ่งจะเปนการทํางานเปนกลุม และไมใชเปน
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ไดแก  
     1. การมีปฏิสัมพันธดวยการเผชิญหนา (Face/to/Face/Interaction) เปน
การจัดผูเรียนเขากลุมในลักษณะคละกันทัง้เพศ อายุ ความสามารถ ความสนใจ หรืออ่ืนๆ เพ่ือใหผูเรียน
ไดชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันในการทํางานรวมกัน  
     2. ความรบัผิดชอบเปนรายบคุคล (Individual Accountability) ผูเรียนแตละคน
ตองมีความรับผิดชอบรวมกนัในการทํางาน เพ่ือใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี จึงเปนหนาที่ของแตละกลุม
ตองคอยตรวจสอบดูวาสมาชกิทุกคนไดเรียนรูหรือไม โดยมีการประเมินวาทุกคนรูเรือ่งเห็นดวยหรอืไม
กับงานของกลุม อาจมีการสุมถามผูเรียนคนใดคนหนึ่ง ใหรายงานผลวาเปนอยางไร ซึ่งอาจมีบางคน
ไมเขาใจ ผูเรียนคนอื่นๆ ในกลุมจะไดชวยกันอธบิายจนเขาใจ จนสมาชิกคนใดคนหนึง่ในกลุมสามารถ
อธิบายไดทันที เม่ือมีการสอบถามหรือใหรายงาน  
     3. ทักษะการรวมมือในสังคม (Cooperative Social Skills) ผูเรียนตองใช
ทักษะความรวมมือในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งไดแก ทักษะการสื่อความหมาย การแบงปน  
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การชวยเหลือซึ่งกันและกัน และรวมมือกัน งานจะบรรลุผลตามจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ ถาทุกคน
ไววางใจ และยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน  
     4. ความเปนอิสระในทางบวก (Positive Interdepence) ผูเรียนตองเขาใจ
วาความสําเร็จของแตละคนขึ้นอยูกับความสําเร็จของกลุม งานจะบรรลุจุดประสงคหรือไมขึ้นอยูกับสมาชิก
ทุกคนในกลุมที่จะตองชวยเหลือพ่ึงพาอาศัยซึง่กันและกัน โดยที่ครูตองกําหนดวัตถุประสงคของงาน
ใหชัดเจน ตลอดจนกําหนดบทบาทการทํางานของสมาชิกแตละคนในกลุมใหแนชัดวา สมาชิกคนใดมี
หนาที่และความรับผิดชอบอะไรกับงานของกลุม  
     5. กระบวนการกลุม (Group Processing) ผูเรียนตองชวยกันประเมิน
ประสิทธิภาพการทํางานของกลุม และประเมินวาสมาชิกแตละคนในกลุมสามารถปรับปรุงการทํางาน
ของตนเองใหดี ขึ้นไดอยางไร สมาชิกทุกคนในกลุมชวยกันแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจวา งาน
ครั้งตอไป จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม หรือควรปฏิบัติเชนเดิมอีก หรือขั้นตอนการทํางานนั้นตอนใด
ที่ยังขาดตกบกพรองและยังไมดี และควรมีการปรับปรุงแกไขอะไรและอยางไร   
    เคแกน (จันทรเพ็ญ เชื้อพาณิช.  2542: 3; อางอิงจาก Kagan.  1994: 4 – 11) 
กลาววา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือมีความแตกตางจากกลุม ซึ่งการจัดการเรียนรูแบบรวมมือตอง
มีโครงสรางการเรียนชัดเจน โดยมีแนวคิดสําคัญ 6 ประการ คือ  
     1. เปนกลุม (Team) กลุมขนาดเล็กประมาณ 2 – 6 คน และ ขนาดที่
เหมาะสมที่สุด คือ 4 คน ที่จะเปดโอกาสใหทุกคนรวมมืออยางเทาเทียมกัน รวมทั้ง สามารถแบงให
ทํางานเปนคูไดสะดวก ภายในกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความสามารถแตกตางกันคละกัน  
     2. มีความเต็มใจ (Willing) เปนความเต็มใจที่รวมกันในการเรียน ทํางาน
โดยชวยเหลือกัน และมีการยอมรับกันและกันอันจะทําใหงานราบรื่น  
     3. มีการจัดการ (Management) เพ่ือทําใหการทํางานเปนกลุมแบบรวมมือ
เปนไปอยางราบรื่น ไดผลอยางมีประสิทธิภาพนั้นตองกําหนดสิ่งตอไปนี้ 
      3.1 สัญญาณเงียบคือ สัญญาณทีผู่สอนสงใหผูเรยีนแลว ผูเรยีนทําสัญญาณ 
ตามแลวเงียบเพื่อฟงคําสั่งตอไป  
      3.2 บทบาท ตองกําหนดไวลวงหนาใครมีหนาที่อะไร ใครปฏิบัติอยางไร
ตามที่กําหนด 
      3.3 คําถาม ที่เปนคําสั่งใหผูเรียนทําตาม  
     4. ทักษะ Skill) เปนทักษะทางสังคม รวมทั้งทักษะการสื่อสารความหมาย  
การชวยสอนและการแกปญหาความขัดแยง เปนตน ทักษะเหลานี้ จะชวยใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ   
     5. หลักการพื้นฐาน (Basic Principles) เปนตัวบงชีว้า เรียนเปนกลุมหรือ
เปนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ การจัดการเรียนรูแบบรวมมือตองมีหลักการสําคัญ 4 ประการ ดังนี้ 
      5.1 ความเปนอิสระในทางบวก (Positive Interdependence) มีการพึ่งพา 
อาศัยกันและกัน ชวยเหลือกันเพ่ือนําไปสูความสําเร็จและเขาใจความสําเร็จของแตละคน  คือ ความสําเร็จ
ของกลุม  
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      5.2 ความรับผิดชอบเปนรายบุคคล (Individual Accountability) ทุกๆ คน
ในกลุมมีบทบาทหนาที ่ความรับผิดชอบในการคนควาการทํางานสมาชิกทุกคนตองเรียนรู ในสิง่ที่เรียน
เหมือนกันจึงถือวา เปนความสําเร็จของกลุม  
      5.3 การมีสวนรวมอยางเทาเทียมกัน (Equal Participation) ตองมีสวนรวม
ในการคนควา การทํางานเทาๆ กัน โดยกําหนดบทบาทของแตละคน กําหนดบทบาทกอน-หลัง  
      5.4 การมีปฏิสัมพันธไปพรอมกนั (Simultaneous Interaction) คือ สมาชกิ
ทุกคนจะทํางานไปพรอมๆ กัน   
     6. มีเทคนิคหรือรูปแบบการจัดกจิกรรม (Structures) รูปแบบการจัดกิจกรรม
หรือเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เปนสิ่งที่ใชเปนคําสั่งใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกัน เชน เทคนิค  
แรลล ี โรบิน อภิปรายคู การตรวจสอบเปนคู จ๊ิ กซอว การแกปญหา เปนตน เทคนิคตางๆ จะตอง
เลือกใชใหตรงกับเปาหมายที่ตองการ แตละเทคนิคนั้นไดออกแบบเหมาะกับเปาหมายที่ตางกัน  
 จากขอความทีก่ลาวมาทั้งหมดสรุปไดวา องคประกอบสําคัญในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
ได 5 ประการ คือ  
  1. ความสัมพันธกันในทางบวก สมาชิกในกลุมตองมีเปาหมายรวมกัน ตองรูจักรวมมือ
ในการวางแผน รวมคิดรวมทาํ และชวยเหลอืซ่ึงกันและกัน เพ่ือใหเกิดการเรียนรู และตระหนักถึงความสําเร็จ
ของกลุมขึ้นอยูกับสมาชิกภายในกลุม 
  2. การปฏิสัมพันธอยางใกลชิด สมาชิกในกลุมชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีสวนรวมใน
การทํางาน สมาชิกในกลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพ่ือความสําเร็จในการเรียนและเปน
พ้ืนฐานในการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข  
  3. การตรวจสอบความรับผิดชอบของแตละคน สมาชิกแตละคนในกลุม มีหนาที่ตอง
รับผิดชอบ และจะตองทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถเสมอ   
  4. การฝกทักษะภายในกลุม สมาชิกทุกคนตองไดรับการฝกทักษะภายในกลุมหลายๆ 
ดาน เชน เรื่องการรับฟง การยอมรับความคิดเห็น การรูจักวิธีการสื่อสาร ทักษะการเปนผูนํา ทักษะ
การเปนผูตาม ทักษะตัดสินใจ การแกปญหา และทักษะกระบวนการกลุม การสนับสนุนและไววางใจ
ซึ่งกันและกัน  
  5. กระบวนการกลุม สมาชิกทุกคนไดรับการฝกแสดงความคิดเห็น และรูจักรวมมือกัน
ทํางานทําความเขาใจในเปาหมายการทํางาน มีการวางแผน ซึ่งเปนกระบวนการทํางานที่มีขั้นตอน  
ประเมินผลงานและปรับปรุงรวมกัน จากที่กลาวมาทั้งหมด สามารถสรุปไดวา ประโยชนของการจัด 
การเรียนรูแบบรวมมือนั้นจะทําให เขาใจในเนื้อหาวิชามากขึ้น เพราะการจัดการเรียนรูแบบรวมมือจะ
เรียนเปนกลุม นักเรียนที่เรียนเกงจะสามารถสอนใหคนที่ไมเขาใจได และนักเรียนที่เรียนรูดวยกันจะมี
คําอธิบายที่ดีกวาครูและที่สําคัญเปนการฝกทักษะทางสังคม เพราะการจัดการเรียนรูแบบรวมมือตอง
ทํางานอยูกับบุคคลทีมี่ความแตกตางกัน ซึ่งการอยูรวมกันเปนพ้ืนฐานที่จะทําใหเกิดการเรียนรู และ
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข 
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 1.4 ข้ันตอนในการจัดการเรียนรแบบรวมมือ  
  เปรมจิตต ขจรภัยลารเซน (2536: 8 – 9) ไดกลาวถงึลําดับขั้นตอนการจัดการเรียนรู 
โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยทั่วไปไว ดังนี้   
   1. ขั้นเตรียม ครูสอนทักษะในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ จัดกลุมนักเรียน บอก
วัตถุประสงคของบทเรียนและบอกวัตถุประสงคของการทํางานรวมกัน  
   2. ขั้นสอน ครูสอนเนื้อหา หรือบทเรียนใหมดวยวิธีการจดัการเรียนรูทีเ่หมาะสม
แลวใหงาน  
   3. ขั้นทํางานกลุม นักเรียนเรียนรูกันเปนกลุมยอย แตละคนมีบทบาทหนาที่ของตน  
ชวยกันแกปญหา อภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เพ่ือหาคําตอบที่ดีที่สุดมากกวาดูคําเฉลย
หรือรอคําเฉลยจากครู  
   4. ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ      
    4.1 ตรวจผลงาน (กลุมและ/หรือรายบุคคล) ถาเปนงานกลุมสมาชิกในกลุมเซ็นชื่อ 
ในผลงานทีส่ง ครูอาจประเมินดวยการหยิบผลงานของกลุมขึ้นมาแลว ถามสมาชิกกลุมคนใดคนหนึ่ง
เกี่ยวกับงานชิ้นนั้น ถาเปนงานเดี่ยว ครูอาจใหนักเรียนคนใดคนหนึ่งในกลุมอธิบายวิธีหาคําตอบของ
เขาที่ไดจากการเรียนรู รวมกันภายในกลุม  
    4.2 ครูทดสอบนักเรียนเปนรายบุคคล โดยไมมีการชวยเหลือกัน และเม่ือครู
ตรวจผลการสอบแลว จะคํานวณคะแนนเฉลี่ยของกลุมใหนักเรียนทราบและถือวา เปนคะแนนของนักเรียน
แตละคนในกลุมดวย  
   5. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุม ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรยีน 
และประเมินผลการทํางานกลุม โดยอภิปรายถึงผลงานของนักเรียน และวิธีการทํางานของนักเรียน รวมถึง
วิธีการปรบัปรุงการทํางานของกลุมดวย ซึ่งจะทําใหนักเรียนรูความกาวหนาของตนเอง ทั้งทางดาน
วิชาการและดานสังคม ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ มีดังน้ี (สุวิทย มูลคํา; และ อรทัย มูลคํา.  
2546: 158 – 160)   
    5.1 ขั้นเตรียม ประกอบดวย   
     5.1.1 แจงจุดประสงคการเรียนรู ใหนักเรียนทราบทั้งดานวิชาการและดาน
สังคม  
     5.1.2 จัดขนาดของกลุม ซึ่งขนาดของกลุมจะมีผลตอการเรียนรูของผูเรียน 
ดังนั้นการจัดขนาดของกลุม ผูสอนจะตองจัดใหเหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรยีนรูแบบตางกิจกรรม
การเรียนรู  สื่อการเรียนรูและเวลาที่ใช  
     5.1.3 จัดผูเรียนเขากลุม มีการจัดผูเรียนทีมี่ความแตกตางกัน เชน เพศ  
ความสามารถ วัฒนธรรม ฯลฯ อยูในกลุมเดียวกัน และควรมีการสับเปลี่ยนกลุมของผูเรียนอยูเสมอ ทั้งน้ี 
ตองรอใหการปฏิบัติงานของกลุมเดิมรวมกันจนบรรลุความสําเร็จกอน  
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     5.1.4 จัดชั้นเรียน ควรจัดสภาพชั้นเรียนทีจ่ะสงผลตอปฏิสัมพันธของผูเรียน
มากที่สุด  
     5.1.5 จัดเตรียมสื่อ และแหลงการเรียนรู ผูสอนจะตองเตรียมสื่อและแหลง
เรียนรูที่จําเปนไวใหพรอม  
    5.2 ขั้นเริ่มบทเรียน ประกอบดวย  
     5.2.1 จัดกิจกรรม ทีส่รางความสัมพันธกันในทางบวก ตลอดถึงความตระหนัก
ในการทํางานรวมกัน  
     5.2.2 อธิบายภาระงาน ผูสอนอธิบายภาระงานที่จะตองทําใหชดัเจน ซึ่งอาจ
เชื่อมโยงความสัมพันธของบทเรียนเดิมกับบทเรียนใหมจะเปนสิ่งที่ดีมาก  
     5.2.3 สรางและทําความเขาใจในการประเมินความสําเร็จของผลงาน เชน 
มีการกําหนดเกณฑ และวธิกีารตัดสินรวมกัน  
     5.2.4 เสริมสรางความรับผิดชอบใหสมาชิก เชน การกําหนด ตรวจสอบ
การทํางานของสมาชิกเปนชวงๆ หรืออาจใชวธิีการสุมตรวจ ตลอดจนการตรวจสอบกระบวนการทาํงาน
ในกลุมเปนตน  
     5.2.5 รวมกันกําหนดพฤติกรรมทางสังคมที่พึงปรารถนา เพ่ือสงเสริม และ
เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงพฤติกรรมเหลานั้นออกมา  
    5.3 ขั้นดูแลกํากับการเรียนรู ผูสอนมีหนาที่จะตองดูแลผูเรยีน ในขณะปฏิบัติ
กิจกรรม ดังนี้ 
     5.3.1 สังเกตพฤติกรรม ความกาวหนาของผูเรียน รวมทั้งเปนผูกระตุน และ
ชวยเหลือผูเรียน  
     5.3.2 มีสวนรวมในการเรียนรู พยายามคนหาทักษะ และความสามารถ
ดานตางๆ ของผูเรียน และกระตุนใหผูเรียนแสดงออกใหมากที่สุด รวมทั้งสอนทักษะตางๆ ที่จําเปน
ใหแกผูเรียน  
     5.3.3 รวมกันสรุปผลการเรียนรู  
    5.4 ขั้นการประเมินกระบวนการทํางานและผลงาน ผูสอนและผูเรียนรวมกันประเมิน 
กระบวนการทํางานและผลงานทั้ง 2 ดาน ดังนี้  
     5.4.1 การประเมินผลงานดานวิชาการ ไดแก ความกาวหนา ความสําเร็จ
ในการเรียน ซึ่งจะเกี่ยวของกับเน้ือหาสาระความรูที่ผูเรียนไดรับ อาจใชวิธีถามตอบ การอภิปราย หรือ
การทดสอบยอย เปนตน  
     5.4.2 การประเมินผลงานดานสังคม เปนการประเมินทักษะทางสงคมที่ผูเรียน
ไดปฏิบัติและมีความกาวหนา อาจใชวิธกีารทดสอบ เลาประสบการณ หรืออภิปรายรวมกัน เปนตน  
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 1.5 บทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรแบบรวมมือ  
  1.5.1 บทบาทของครูในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  
   มาลี นรสิงห (2538: 28) สรุปบทบาทของครูผูสอนในชั้นเรียนแบบรวมมือ ดังน้ี 
    บทบาททางตรง คือ การใหความรูแกนักเรียนในเร่ืองบทบาทหนาทีค่วามรับผิดชอบ
การฝกทกัษะทางสังคม เพ่ือใหงานกลุมมีประสทิธิภาพ ติดตามดูพฤตกิรรมของนักเรียนในแตละกลุมวา 
อยูในบทบาทที่ถูกตองเหมาะสมเพียงใด ตลอดจนใหความรู เพ่ิมเติมในสวนที่นักเรียนไมไดอภิปราย 
ซึ่งเปนเร่ืองหรือจุดมุงหมายที่กําหนดไวในการสอนแตละครั้ง รวมทั้งเก็บผลงานของนักเรียน มาศึกษา
ปญหาขอบกพรอง เพ่ือปรับปรุงแกไขในชั่วโมงถัดไป  
    บทบาททางออมคือ ครคูอยติดตามเฝาสังเกตการณทํางานในแตละกลุม คอยให  
คําแนะนําเม่ือเด็กมีปญหา และพยายามใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันทาํงาน หากมีปญหาการไมยอมรับ
สมาชิกคนใดคนหนึ่งของกลุม ครูตองพยายามชวยเหลือดวยวิธีการตางๆ เพ่ือใหเกิดการยอมรับใหได  
ครูตองคอยใหกําลังใจและใหคําชมเชยแกนักเรียน เม่ือนักเรียนสามารถทํางานไดประสบผลสําเร็จ 
  1.5.2 บทบาทของผูเรียน  
   บทบาทของผูเรียนในการปฏบิัติงาน อดัมส (เอมอร ภิรมยชุม.  2551: 18; อางอิงจาก 
Adams.  1990: 26) กําหนดบทบาทของผูเรียนไว ดังน้ี 
    1. ผูใหการสนับสนุน ทําหนาที่เปนองคกรในการทํางานกลุมและสรางความชัดเจน
ของนักเรียนตอความเขาใจในการทํางานของกลุม นําคําถามของกลุมและความเกี่ยวพันกับครูหลงัจาก
ที่กลุมพยายามหาทางเลือกในการแกไข  
    2. ผูตรวจสอบทําหนาที่ตรวจสมาชิกใหแนใจวาทุกคนเขาใจงานเหลานั้น โดย
ทุกคนเห็นดวยกับคําตอบของกลุมและสามารถอธิบายได   
    3. ผูอานทําหนาที่อานปญหา หรือกําหนดทิศทางของกลุม  
    4. ผูบันทึกทําหนาที่เขยีนคําตอบ หรือกําหนดทิศทางของกลุมในกระดาษ หรือ
บนกระดานดํา  
    5. ผูใหกําลังใจ ทําหนาที่แสดงการสนับสนนุ และการใหกําลังใจสมาชกิกลุม 
โดยรักษาความรูสึกที่ดีเกี่ยวกับการทํางานรวมกัน 
  1.5.3 ความแตกตาง ระหวางการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ และการจัดการเรียนรูแบบ
กลุมเดิม 
   พรรณรัศมี เงาธรรมสาร (2533: 35 – 36) ไดอธิบายถึงความแตกตางระหวางการจัด 
การเรียนรูแบบรวมมือกับการจัดการเรียนรูแบบกลุมเดิมไว ดังน้ี 
    1. การจัดการเรียนรูแบบรวมมือสมาชิกกลุมมีความรบัผิดชอบในการเรยีนรวมกัน 
สนใจในการทํางานของตนเองเทากับการทํางานของสมาชิกกลุม สวนการจัดการเรียนรู เปนกลุมแบบเดิม
สมาชิกกลุมไมมีความรับผิดชอบรวมกัน  
    2. สมาชิกกลุมแตละคนรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย มีการให คําแนะนํา  
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ชมเชย เสนอแนะการทํางานกลุมของสมาชิก ในการจัดการเรียนรู เปนกลุมแบบเดิมน้ันสมาชิกกลุม
แตละคนไมรบัผิดชอบการทํางานของตนเองเสมอไป บางครั้งขอใสชื่อของตนเองโดยที่ไมไดทํางาน  
    3. ในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือน้ัน สมาชิกมีความสามารถที่แตกตางกัน 
แตในการจัดการเรียนรู เปนกลุมแบบเดิมนั้น สมาชิกกลุมมีความสามารถใกลเคียงกัน  
    4. มีการแลกเปลี่ยนบทบาทของผูนําในกลุมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ใน 
ขณะที่ผูนําหรือหัวหนาจะไดรับการคัดเลือกจากสมาชิกกลุมแบบเดิม    
    5. สมาชิกกลุมในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ชวยเหลือสนับสนุน ใหกาํลังใจ 
ในการทํางานกลุม ชวยกันรับผิดชอบการเรียนของสมาชิกกลุม และแนใจวาสมาชิกทุกคนทํางานกลุม 
ในการเรียนเปนกลุมแบบเดิมน้ันสมาชิกรบัผิดชอบในงานของตนเองเทานั้น อาจแบงงานกันไปทํา และ
เอาผลงานมารวมกัน 
    6. จุดมุงหมายของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือน้ัน คือ การใหสมาชิกทุกคนใช  
ความสามารถอยางเต็มที่ในการทํางานกลุม โดยยังคงรักษาสัมพันธภาพที่ดีตอสมาชิกกลุม ในการจัด 
การเรียนรู เปนกลุมแบบเดิมน้ัน จุดมุงหมายอยูที่การทํางานใหสําเร็จเทานั้น  
    7. นักเรียนจะไดทักษะทางสังคม (Social Skills) ที่จําเปนตองใชในขณะทํางานกลุม 
แตทักษะเหลานี้ จะถูกละเลยสําหรับการจัดการเรียนรู เปนกลุมแบบเดิม  
    8. บทบาทของครใูนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ จะเปนผูใหคําแนะนําชวยเหลือ 
สังเกตการณทํางานของสมาชิกในกลุม ในขณะที่ครูในการจัดการเรียนรู เปนกลุมแบบเดิม ไมสนใจ
นักเรียนในขณะทํางานกลุม  
    9. ในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ครูเปนผูกําหนดวิธีการในการทํางานกลุม   
เพ่ือใหกลุมดําเนินงานไปไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนในการจัดการเรียนรู เปนกลุมแบบเดิมน้ัน ครู
ไมสนใจวิธีการในการดําเนินงานภายในกลุม ใหสมาชิกทุกคนจัดการกันเอง  
   จอหนสัน และ จอหนสัน (Johnson; & Johnson.  1994: 78) ไดกลาวถึงความ
แตกตางระหวางการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและการจัดการเรียนรู เปนกลุมแบบเดิม ดังนี้ 
    1. การจัดการเรียนรูแบบรวมมือนั้น สมาชิกกลุมมีความรับผิดชอบรวมกัน สนใจ
ในการทํางานของตัวเองเทาๆ กับการทํางานของกลุม สวนการทํางานแบบกลุมเดิม สมาชิกจะมีความ
รับผิดชอบต่ํา  
    2. สมาชิกแตละคนรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย มีการใหคําแนะนํา  
คําชมเชยแกกันเพ่ือใหไดงาน สวนการทํางานกลุมแบบเดิมน้ัน สมาชิกแตละคนรับผิดชอบงานของตนเอง 
และบางครั้งก็ใสชื่อของตนเองโดยไมทํางาน  
    3. ในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือนั้น สมาชิกกลุมมีความสามารถที่แตกตางกัน 
แตในการจัดการเรียนรูแบบกลุมเดิมสมาชิกมีความสามารถใกลเคียงกัน  
    4. มีการแลกเปลี่ยนบทบาทผูนํากลุมในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ในขณะ
ที่การจัดการเรียนรูแบบกลุมเดิม ผูนํากลุมหรือหัวหนาจะไดรับการคัดเลือกจากสมาชิก  
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    5. สมาชิกกลุมในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ จะพ่ึงพา ชวยเหลือสนับสนุน  
ใหกําลังใจ ชวยกันรับผิดชอบในการทํางาน และไดรับการสอนทักษะสังคม สวนการทํางานในกลุม
แบบเดิม สมาชิกแบงงาน และรับผิดชอบเฉพาะงานของตนเองเทานั้น  
    6. ในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือน้ัน จะมีการประเมินกระบวนการทํางานกลุม
ทั้งกอนและหลังการจัดการเรียนรู เพ่ือปรับปรุงแกไขในครั้งตอไป สวนการจัดการเรียนรูแบบกลุมเดิม
จะประเมินผลรายบุคคลเพื่อใหรางวัล ไมมีการประเมินคุณภาพของการทํางานกลุม 
   วรรณทิพา รอดแรงคา (สิริพร ทิพยคง.  2545: 154 – 155; อางอิงจาก วรรณทิพา           
รอดแรงคา.  2540) ไดเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือกบัการจัดการเรยีนรู 
เปนกลุมแบบเดิม  
 นอกจากนี้ การจัดการเรียนรูแบบรวมมือทําให เกิดผลกับผูเรียน ดังน้ี 
  1. ผลดานพุทธิพิสัย  
   1.1 มีความคงทนในการเรียนรู   
   1.2 สามารถนําสิ่งที่เรียนรูแลวไปใชทําให เกิดการถายโอนขอเท็จจริงมโนมติ และ
หลักการ  
   1.3 มีความสามารถทางภาษา  
   1.4 สามารถแกปญหาได  
   1.5 มีทักษะความรวมมือในการทํางาน  
   1.6 มีความคิดสรางสรรค 
   1.7 เกิดความตระหนักและรูจักใชความสามารถของตนเอง  
   1.8 มีความสามารถในการแสดงบทบาทที่ไดรับมอบหมาย  
  2. ผลดานจิตพิสัย  
   2.1 มีความสนุกสนานและเกิดความพอใจในการเรียนรู   
   2.2 มีเจตคติที่ดีตอโรงเรียน  
   2.3 มีความสามารถในการควบคุมอารมณ  
   2.4 ลดความอคติและความลําเอียง  
   2.5 รูจักตนเองและตระหนักในคุณคาของตนเอง  
   2.6 ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล  
   2.7 ยอมรับการพัฒนาทักษะระหวางบุคคล  
 

  1.5.4 ประโยชนของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  
   1. สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่ดีขึ้น และความรูนั้นคงทนกวา  
   2. รูจักใช เหตุผลมากขึ้น มีความเขาใจในเรื่องลึกซึ้ง และมีความคิดสรางสรรค มากกวา  
   3. มีแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอกในการเรียนรูมากขึ้น  
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   4. สนใจทํางานและลดความไมเปนระเบยีบของหองเรียนได เพราะทุกคนทํางาน
รวมกัน  
   5. ไดแนวคิดและความสามารถจากเพื่อนมากขึ้น  
   6. ยอมรับความแตกตางระหวางเพ่ือนในดานตาง  ๆเชน ลักษณะนิสัย เพศ ความสามารถ 
ระดับของสังคม และความแตกตางอ่ืนๆ ซึ่งวิธีนี้ ชวยให เขาใจกันดีขึ้น 
   7. มีการชวยเหลือสนับสนุนในดานตางๆ   
   8. มีสุขภาพจิต การปรับตัว และการทํางานในสภาพที่เปนธรรมชาติดี  
   9. ใชความสามารถของตนเองใหกับเพื่อนอยางเต็มที่  
   10. มีทักษะดานสังคมเพิ่มขึ้น  
 จากที่กลาวมาทั้งหมดสรุปไดวา ความแตกตางระหวางการจัดการเรียนรูแบบกลุมเดิมกับการจัด 
การเรียนรูแบบรวมมือน้ันมีลักษณะแตกตางกันอยางเห็นไดชัดเจน เชน วิธกีารจัดแบงกลุม การกาํหนด
หนาที่ของสมาชิกแตละคนอยางชัดเจน และไดพัฒนาทักษะทางสังคม เปนตน 
 1.6 การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
  มีนักการศึกษาทั้งตางประเทศและในประเทศกลาวถึงลักษณะของการเรียนแบบรวมมือ
ไว ดังนี้ 
  จอหนสัน และ จอหนสัน (บัญญัติ ชํานาญกิจ. 2550: 3; อางอิงจาก Johnson; &  Johnson. 
1991: 10 – 15) กลาวถึง ลกัษณะสําคัญของการเรียนแบบรวมมือ ไว 5 ประการ ดังนี้ 
   1. การสรางความรูสึกพึ่งพากันทางบวกใหเกิดขึ้นในกลุมนักเรียน (Positive 
interdependence) วิธีการที่ทําใหนักเรียนเกิดความรูสึกพึ่งพากันจะตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหมีการพึ่งพากันในดานการไดรับประโยชนจากความสําเร็จของกลุมรวมกัน เชน รางวัลหรือคะแนน และ
พ่ึงพากันในดานกระบวนการทํางาน เพ่ือใหงานกลุมสามารถบรรลุไดตามเปาหมาย โดยมีการกําหนด
บทบาทของแตละคนที่เทาเทียมกันและสมัพันธตอกันจึงจะทําใหงานสําเร็จ และการแบงงานใหนักเรียน
แตละคนในกลุมใหมีลักษณะที่ตอเนื่องกัน ถาขาดสมาชิกคนใดจะทําใหงานดําเนินตอไปไมได 
   2. การมีปฏิสัมพันธที่สงเสริมกนัระหวางนักเรยีน (Face-to-face Promotive interaction) 
คือ นักเรียนในแตละกลุมจะมีการอภิปราย อธิบาย ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน    
เพ่ือใหสมาชิกแตละคนในกลุมเกิดการเรียนรู และการเรียนรูเหตุผลซึ่งกันและกัน ใหขอมูลยอนกลับ
เกี่ยวกบัการทาํงานของตน สมาชกิในกลุมมีการชวยเหลือ สนบัสนุน กระตุน สงเสรมิและใหกําลังใจกัน  
และกันในการทํางานและการเรียนเพื่อใหประสบผลสําเร็จบรรลุเปาหมายของกลุม 
   3. ความรับผิดชอบของสมาชิกแตละบุคคล (Individual Accountability) คือ ความ
รับผิดชอบในการเรียนรูของสมาชิกแตละคนโดยตองทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ  
ตองรับผิดชอบในผลการเรียนของตนเองและของเพื่อนสมาชิกในกลุม ทุกคนในกลุมจะรูวาใครตองการ 
ความชวยเหลอื สงเสริมสนบัสนุนในเรื่องใด มีการกระตุนกันและกันใหทาํงานทีไ่ดรับมอบหมายใหสมบูรณ  
มีการตรวจสอบ เพ่ือใหแนใจวานักเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคลหรือไมโดยสมาชิกทุกคนในกลุม



 30

ตองมีความมั่นใจ และพรอมที่จะไดรับการทดสอบเปนรายบุคคลเพื่อเปนการประกันวา สมาชิกทุกคน
ในกลุมมีความรับผิดชอบรวมกันกับกลุม 
   4. ทักษะระหวางบุคคลและทักษะการทํางานกลุมยอย (Interpersonal and small 
group skills) การทํางานกลุมยอยจะตองไดรับการฝกฝนทักษะทางสังคมและทักษะในการทํางานกลุม 
เพ่ือใหสามารถทํางานรวมกบัผูอ่ืนไดอยางมีความสขุ ดังนั้นนักเรยีนควรจะตองทําความรูจักกัน เรียนรู
ลักษณะนิสัยและสรางความไววางใจตอกนัและกัน รับฟงและยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน อยางมีเหตุผล 
รูจักติดตอสื่อสาร และสามารถตัดสินใจแกปญหา ขอขัดแยงในการทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   5. กระบวนการกลุม (Group process) เปนกระบวนการทํางานที่มีขั้นตอน หรือ
วิธีการที่จะชวยใหการดําเนินงานของกลุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายได โดยสมาชิก
กลุมตองทําความเขาใจในเปาหมายการทํางาน วางแผนปฏิบัติงาน และดําเนินงานตามแผนรวมกัน  
และที่สาํคัญจะตองมีการประเมินผลงานของกลุม ประเมินกระบวนการทํางานกลุม ประเมินบทบาทของ
สมาชกิวา สมาชิกแตละคนในกลุมสามารถปรับปรุงการทาํงานของตนใหดีขึ้นไดอยางไร สมาชิกทกุคน
ในกลุมชวยกนัแสดงความคดิเห็น และตัดสินใจวาควรมกีารปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงอะไร และอยางไร
ดังนั้นกระบวนการกลุมจะเปนเครื่องมือที่สําคัญที่นําไปสูความสําเร็จของกลุม 
  คาแกน (บัญญัติ ชํานาญกิจ. 2550: 5; อางอิงจาก Kagan.  1994: 1 – 11) ไดกลาวถึง
ลักษณะสําคัญของการเรียนแบบรวมมือวา ตองมีโครงสรางที่ชัดเจนโดยมีแนวคิดสําคญั 6 ประการ สรุป
ได ดังนี้ 
   1. เปนกลุม (Team) ซึ่งเปนกลุมขนาดเล็ก ประมาณ 2 – 6 คน เปดโอกาสใหทุกคน
รวมมืออยางเทาเทียมกัน ภายในกลุมประกอบดวยสมาชิกที่แตกตางกัน 
   2. มีความตั้งใจ (Willing) เปนความตั้งใจที่รวมมือในการเรียน และทํางาน โดย
ชวยเหลือกันและกัน มีการยอมรับซึ่งกันและกัน 
   3. มีการจัดการ (Management) การจัดการเพือ่ใหการทํางานกลุมเปนไปอยางราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ 
   4. มีทักษะ (Skills) เปนทักษะทางสังคมรวมทัง้ทักษะการสื่อความหมาย การชวยสอน
และการแกปญหาความขัดแยง ซึ่งทักษะเหลานี้จะชวยใหสามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
   5. มีหลักการสําคัญ 4 ประการ (Basic principles) เปนตัวบงชี้วาเปนการเรียน
เปนกลุมหรือการเรียนแบบรวมมือ การเรียนแบบรวมมือตองมีหลักการ 4 ประการ ดังนี้ 
    5.1 การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเชิงบวก (Positive interdependence) การ
ชวยเหลือพ่ึงพาซึ่งกันและกัน เพ่ือสูความสําเร็จและตระหนักวาความสําเร็จของแตละคนคือความสําเร็จ 
ของกลุม 
    5.2 ความรับผิดชอบรายบุคคล (Individual accountability) ทุกคนในกลุมมี
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในการคนควาทํางาน สมาชิกทุกคนตองเรียนรูในสิ่งที่เรียนเหมือนกัน
จึงถือวาเปนความสําเร็จของกลุม 
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    5.3 ความเทาเทยีมกันในการมีสวนรวม (Equal participation) ทุกคนตองมีสวนรวม
ในการทํางาน ซึ่งทําไดโดยกําหนดบทบาทของแตละคน 
    5.4 การมีปฏสิัมพันธไปพรอมๆ กัน (Simultaneous interaction) สมาชกิทุกคน
จะทํางาน  คิด อาน ฟง ฯลฯ  ไปพรอมๆ กัน 
   6. มีเทคนิคหรือรูปแบบการจัดกิจกรรม (Structures) รูปแบบการจัดกิจกรรมหรือ
เทคนิคการเรียนแบบรวมมือเปนสิ่งที่ใชเปนคําสั่งใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกัน เทคนิคตางๆ จะตองเลือก 
ใชใหตรงกบัเปาหมายที่ตองการแตละเทคนิคนั้นออกแบบไดเหมาะกบัเปาหมายทีต่างกัน 
  คลีย (วรรณทิพา รอดแรงคา.  2540: 101; อางอิงจาก Kley.  1991) นอกจากองคประกอบ
นี้แลว ยังมีลักษณะอื่นที่สามารถบงบอกใหเห็นความแตกตางที่ชัดเจนระหวางการเรียนแบบรวมมือกับ
การเรียนเปนกลุมแบบเดิม ซึ่งเสนอไว 
  สลาวิน (Slavin.  1995: 12 – 111) ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของการเรียนแบบรวมมือ
ไว 6 ประการ ดังนี้ 
   1. เปาหมายของกลุม (Group Goals) หมายถึง กลุมมีเปาหมายรวมกันคอื การยอมรับ
ผลงานของกลุม 
   2. การรับผิดชอบเปนบคุคล (Individual Accountability) หมายถึง ความสําเร็จ
ของกลุม ซึ่งขึ้นกับผลการเรียนรูรายบุคคลของสมาชิกในกลุม และงานพิเศษที่ไดรับผิดชอบเปนรายบุคคล
ผลของการประเมินรายบุคคล  จะมีผลตอคะแนนความสําเร็จของกลุม 
   3. โอกาสในความสําเร็จเทาเทียมกัน (Equal Opportunities for Success) หมายถึง  
การที่นักเรียนไดรับโอกาสที่จะทําคะแนนใหกับกลุมของตนไดเทาเทียมกัน 
   4. การแขงขันเปนทีม (Team Competition) การเรียนแบบรวมมือจะมีการแขงขัน
ระหวางทีม ซึ่งหมายถึงการสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นภายในทีม 
   5. งานพิเศษ (Task Specialization) หมายถึง การออกแบบงานยอยๆ ของแตละ
กลุมใหนักเรียนแตละคนรับผิดชอบ ซึ่งนักเรียนแตละคนจะเกิดความภูมิใจที่ไดชวยเหลือกลุมของคน 
ใหประสบผลสําเร็จลักษณะงานจะเปนการพึ่งพาซึ่งกันและกันมีการตรวจสอบความถูกตอง 
   6. การดัดแปลงความตองการของแตละบุคคลใหเหมาะสม (Adaptation to Individual  
Needs) หมายถึง การเรียนแบบรวมมือแตละประเภท จะมีบางประเภทไดดัดแปลงการสอนใหเหมาะ
กับความตองการของแตละบุคคล 
  พิมพพันธ เดชะคุปต (2544: 6) กลาวถึงลกัษณะสําคัญของการเรียนแบบรวมมือไว 6 ขอ
ดังนี้ 
   1. องคประกอบของกลุมประกอบดวยผูนํา สมาชิก และกระบวนการกลุม 
   2. สมาชิกมีตั้งแต 2 คนขึ้นไป 
   3. กลุมประกอบดวยสมาชิกทีมี่ความสามารถทางการเรียนคละกัน เพศคละกัน และ 
เชื้อชาติคละกนั 
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   4. สมาชิกทุกคน ตองมีบทบาทหนาที่ชัดเจน และทํางานไปพรอมๆ กัน รวมทั้ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคละกัน 
   5. สมาชิกทุกๆ คนตองมีความรับผิดชอบรวมกัน 
   6. คะแนนของกลุมคือคะแนนที่ไดจากคะแนนสมาชิกแตละคนรวมกัน 
 จากการศึกษาลักษณะของการเรียนแบบรวมมือที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา ลักษณะสําคัญของ
การเรียนแบบรวมมือเปนการเรียนที่แบงเปนกลุมเล็กๆ ประกอบดวยสมาชิกที่มีความสามารถแตกตางกัน
ไมวาจะเปนเพศ ความสามารถดานการเรียน ที่ไดมาทํางานรวมกันโดยมีเปาหมายที่จะประสบความสําเร็จ
รวมกันมีการแลกเปลีย่นความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการชวยเหลือกัน มีความรับผิดชอบตอตนเอง และ
กลุมที่มีกระบวนการทํางานกลุมเปนลําดบัขั้นตอน เพ่ือชวยใหการทํางานประสบความสําเร็จ อยางมี
ประสิทธิภาพ 
 1.7 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
  งานวิจัยในประเทศ 
   ศิริพร ทุเครือ (เอมอร ภิรมยชุม.  2550: 18; อางอิงจาก ศิรพิร ทุเครือ.  2544: บทคัดยอ) 
ไดศึกษาผลของการเรียนแบบรวมมือโดยใชแผนผังมโนทัศนที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทน
ในการเรียนรูกลุมสรางเสริมประสบการณชีวติของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียนเทศบาล 1  
โดยการสุมอยางงาย เปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 30 คน ผลการศึกษา พบวา นักเรียนที่
ไดรับการเรียนแบบรวมมือโดยใชแผนผังมโนทัศนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียน 
สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
   เฉลยีว รชัวัฒน (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิข์องการสอนคณิตศาสตรดวย
การสอนแบบรวมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดทองยอย (วุฒิกรประชานุกูล) ผล
การศึกษา พบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนและเจตคตติอการเรียนกลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร ของ
นักเรียนเรียนโดยวิธีการสอนแบบรวมมือสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p< .05)   
   มาลีวรรณ ศรใีหม (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการสอนโดยใชชดุการสอนแบบ 
ศูนยการเรียนที่เนนกระบวนการเรียนแบบรวมมือที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และพฤตกิรรม
การทาํงานกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวิทยาศาสตร 
และพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิต ิ
  งานวิจัยตางประเทศ 
   แบรนดท (เอมอร ภิรมยชุม.  2550: 18; อางอิงจาก Brand.  1995) ไดศึกษาผลของ
การเรียนรูแบบรวมมือที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเห็นคุณคาในตนเอง ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
จากโรงเรียนในเมือง จํานวน 74 โรงเรียน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 9 ถึงเกรด 12 ที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรูดวยตนเอง วิชาคณิตศาสตรภาษาอังกฤษ 1 ภาษาอังกฤษ 2 ภาษาสเปน และวิทยาศาสตร 
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กลุมทดลองใชวิธีการเรยีนแบบรวมมือ 6 หองเรียน พบวา คะแนนทดสอบหลังการเรียนของทุกวิชา และ
การเห็นคุณคาตนเองไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคญั แตคะแนนมาตรฐานในการเรียนแบบรวมมือ และ
เกณฑที่ใชอางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคญั สรุปไดวา การเรียนแบบรวมมือ
เปนวิธีที่เหมาะกับนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีความบกพรองทางการเรียน 
 
2. เอกสารที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
 2.1 ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
  ซันต และ โทรบริคจ (ขนิษฐา กรกําแหง.  2551: 43; Sund; & Trowbridge.  1976: 53 – 55) 
ไดใหความหมายของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ไววา เปนการจัดการเรียนรู ซึ่งแตละบุคคล
ใชกระบวนการคิดทางสมอง ไดแก การสังเกตการณจัดประเภท การวดั การอธบิาย การอางอิง รวมทั้ง
คุณลักษณะตางๆ อยางผูใหญ ไดแก การกําหนดปญหา การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง 
การสังเคราะหความรู และเจตคติทางวิทยาศาสตร เชน เปนคนมีความคิดแบบวัตถุนยิม อยากรูอยากเห็น 
ใจกวาง 
  สมจิต สวธนไพบูลย (ขนิษฐา กรกําแหง.  2551: 44; อางอิงจาก สมจิต สวธนไพบูลย. 
2535: 138) ไดใหความหมายการสอนแบบสืบเสาะหาความรู วาเปนการสอนทีใ่หผูเรียนแสวงหาความรู
ดวยตนเอง โดยใชกระบวนการตางๆ ทางวิทยาศาสตร 
  จิรพันธุ ทัศนศรี (ขนิษฐา กรกําแหง. 2551: 44; อางอิงจาก สมจิต สวธนไพบูลย. 2548: 24) 
สรุปไววา การสอนแบบสืบเสาะหาความรู เปนวิธีการหนึ่งที่มุงสงเสริมใหผูเรียนรูจักศึกษาคนควาหา
ความรู คิด และแกปญหาไดดวยตนเองอยางมีระบบของการคิด ใชกระบวนการของการคนควาหาความรู  
ซึ่งประกอบดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และจิตวิทยาศาสตร ครู
มีหนาที่จัดบรรยากาศการสอนใหเอ้ือตอการเรียนรู คิดแกปญหาโดยใชการทดลอง และอภิปรายซกัถาม
เปนกิจกรรมหลักในการสอน 
  สุวัฒก นยิมคา (ขนษิฐา กรกําแหง.  2551: 44; อางอิงจาก สุวัฒก นยิมคา.  2531: 502) 
กลาวไววา การจัดการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรูนัน้ เปนการจัดการเรียนรูทีส่งเสริมใหนักเรียนเปน
ผูคนหา หรือสืบเสาะหาความรู เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่นักเรียนไมเคยมีความรูสิง่น้ันมากอน โดยใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตรตางๆ 
  ภพ เลาหไพบลูย (ขนิษฐา กรกําแหง.  2551: 44; อางอิงจาก ภพ เลาหไพบลูย.  2542: 123) 
ไดกลาววา การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เปนการจัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการแสวงหา
ความรู ที่จะชวยใหนักเรียนไดคนพบความจริงตางๆ ดวยตนเอง ใหนักเรียนไดมีประสบการณตรงใน
การเรียนเนื้อหาวิชา 
  คุสแลน และ สโตน (ขนิษฐา กรกําแหง.  2551: 45; Kusland; & Stone.  1972: 138 – 140) 
ไดกลาววา การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เปนการจัดการเรียนรูทีค่รูและนักเรียนไดศึกษา
ปรากฏการณทางวิทยาศาสตร ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร หรืออาจใหนิยามเชิง 
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ปฏิบัติการของการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรวา เปนการจัดการเรียนรูที่มีลักษณะ ดังนี้ 
   1. ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร เชน การสังเกต การวัด การประมาณคา การทํานาย 
การเปรียบเทยีบ การจําแนกประเภท การทดลอง การสื่อความหมายขอมูล การลงความคิดเห็นจาก
ขอมูล การวิเคราะห การตีความหมายขอมูล และลงขอสรุป นักเรียนและครูมีความเคยชินในการใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตรจนเปนนิสยั  
   2. เวลาไมใชสิ่งสําคัญ ไมตองรีบรอนสอนใหจบตามหัวขอใหทันตามกําหนด ตอง
เรงรัดเวลา  
   3. นักเรียนจะตองไมทราบคําตอบลวงหนา ควรเลือกหนังสือเรียนและคูมือที่ถาม
คําถามเปนปญหา และเสนอแนะแนวทางในการหาคําตอบแตไมบอกคําตอบ  
   4. นักเรียนมีความสนใจที่จะหาคําตอบ  
   5. เน้ือหาในการสืบเสาะหาความรู ไมจําเปนตองตอเน่ือง หรือสัมพันธกับเนื้อหา
ที่นักเรียนไดเรียนแลว หรือกําลังจะเรียนตอไป   
   6. การจัดการเรียนรู เนนคําถามคําวา “ทําไม” ตัวอยางคําถาม เชน “เราทราบได
อยางไร” “เราพอใจกับขอสันนิษฐานไหม” และ “เราพอใจกับขอสรุปน้ีไหม” เปนลักษณะของการสบืเสาะ 
หาความรู   
   7. ปญหาบางอยางจําเปนตองระบุใหชัดเจน และตั้งปญหาใหแคบเขามาจนพอที่
ใหนักเรียนแกปญหาในชั้นเรียนได   
   8. ใหนักเรียนในชั้นเรียนชวยกันตั้งสมมติฐาน เพ่ือเปนแนวทางในการสืบเสาะหา
ความรู   
   9. นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเสนอแนวทางในการเกบ็ขอมูลจากการทดลอง 
การสังเกต การอาน และแหลงขอมูลที่เชื่อถือไดอ่ืนๆ  
   10. มีการรวมมือกันในการประเมินแนวทางในการปฏิบตัิการ ระบุขอสนันิษฐาน ขอ 
จํากัด และความยากใหชัดเจนทุกครั้ง 
   11. นักเรียนทําการสํารวจ เก็บขอมูล โดยชวยกันทําเปนกลุมเล็กๆ ทําทั้งชั้น และ
ทําเปนรายบุคคลในการเก็บขอมูล เพ่ือทดสอบสมมติฐาน  
   12. นักเรียนสรุปขอมูลทีไ่ด และนําไปสูการสรปุขอสมมตฐิาน และใชความพยายาม
ที่จะใหมีคําอธิบายทางวิทยาศาสตรใหได  
   13. ขอสรุปและคําอธิบายตางๆ เปนประโยชนในการนําไปสูหัวขอ เน้ือหาวิชา
วิทยาศาสตร   
 จากที่กลาวมาทั้งหมด สรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูนั้น เปนการจัด 
การเรียนรูทีค่รูใหผูเรียนศึกษาหาความรูดวยตนเอง โดยครูเปนผูกระตุนใหผูเรียนอยากที่จะเรียนรู หรือ
อยากที่จะคนหาคําตอบเหลานั้น โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนตัวชวยในการหาคําตอบ 
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 2.2 หลักจิตวิทยาพื้นฐานในการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
  การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีรากฐานมาจากจิตวิทยาในเรื่อง การเนนพัฒนา
ทางสมองของ เพียเจท (ลัดดา สุขปรีดี.  2537: 57; อางอิงจาก Piaget.  n.d.) นักจิตวิทยาที่พบวา
มนุษยมีขบวนการคิดเปนสองประการคือ มีโครงสรางความคิดเดิม จึงสามารถนําความคิดเดิมมาเปน
แนวคิดใหเกิดความรูใหมได แตถาสิง่ที่รับใหมไมสัมพันธกบัโครงสรางความคิดเดมิก็สามารถปรบัปรุง
โครงสรางนั้น เพ่ือรับความรูใหมได ดังนั้นโครงสรางของขบวนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
จึงมี 2 ขั้น คือ 
   ข้ันที่ 1 แบบลอกเลียนแบบ คือ ขั้นเราใหเด็กนําความรูเดิมมาใชเปนแนวทางในการคิด    
   ข้ันที่ 2 แบบพลิกแพลง ในกรณีที่ความรูเดิม ซึ่งเปนแนวทางใหเกิดความรูใหมนั้น
ไมตรงกับความรูเดิม ก็จะตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสราง เพ่ือใหเขาใจความรู ใหม  
  สุวัฒก นิยมคา (2531: 125 – 126) ไดระบุถึงหลักจิตวทิยาของการเรียนรูที่เปนพื้นฐาน
ในการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ไววา  
   1. ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรนักเรียนจะเรียนรูไดดีที่สุด ก็ตอเม่ือนักเรียนไดเกี่ยวของ
โดยตรงกับการคนควาหาความรูนั้นๆ มากกวาที่จะบอกใหนักเรียนฟง  
   2. การเรียนจะเกิดไดดีที่สุด เม่ือสถานการณแวดลอมในการเรียนยั่วยุ ใหนักเรียน
อยากเรียนไมใชบังคบั และผูสอนจะตองจัดกิจกรรมที่นําไปสูความสําเร็จในการคนควา แทนที่จะให
นักเรียนเกิดความลมเหลว 
   3. วิธีการจัดการเรียนรูของครูจะตองสงเสริมความคิดใหนักเรียนคิดเปน มีความคิด
สรางสรรค ใหโอกาสนักเรียนไดใชความคิดเห็นของตนเองใหมากที่สุด  
 จากหลักจิตวิทยาพื้นฐานดังกลาวสรุปไดวา ในการเรียนวิทยาศาสตรตองใหนักเรียนคนควา
หาความรูมากกวาการบอกใหนักเรียนเพียงอยางเดียว และตองจัดสถานการณยั่วยุจะทําใหนักเรียน
เรียนไดดี และที่สําคัญ ครูตองสงเสริมใหนักเรียนคิดเปน และใหนักเรียนใชความคิดเห็นของตนเองให
มากที่สุด   
 2.3 ข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
  เอเซป (อรางคลักษณ อยูสุข.  2535: 21; อางอิงจาก ASEP Australian Science 
Education Project.  1974: 81: A Guide to Asep) ไดกําหนดขั้นตอนของการจัดการเรียนรูแบบสบืเสาะ 
หาความรู ไว ดังนี้ 
   1. สรางสถานการณที่เราให เกิดการสืบเสาะหาความรู    
   2. คนควาแกปญหาที่ตองการสืบเสาะหาความรู   
   3. สรุปผลการสืบเสาะหาความรู   
  ในขั้นตอนทั้ง 3 ตองอาศัยการกําหนดและนิยามปญหา และการคนควา เพ่ือแกปญหา 
แทรกอยูระหวางขั้นตอนทั้ง 3 ดวย การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูของ สสวท. (2535: 3 – 8) 
ไดแบงเปน 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
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   1. การอภิปรายกอนการทดลอง เปนขั้นที่ผูสอนใชคําถามกระตุนใหผูเรียนอยากรู  
อยากเห็น คิดสงสัย แนะแนวทางใหผู เรียนหาคําตอบตลอดจนใหคําแนะนําในการทําการทดลอง  
   2. ขั้นปฏิบตัิการทดลองเปนขั้นที่ผูเรียนลงมือปฏิบัติการทดลอง ผูสอนคอยควบคุม  
ดูแลใหคําแนะนําอยางใกลชิด กระตุน สนับสนุน ใหคําปรึกษาแกผูเรียน    
   3. ขั้นอภิปรายหลังการทดลอง เปนขั้นที่ผูสอนใชคําถามกระตุนใหผูเรียนสามารถ
ใชขอมูล หรือผลการทดลองสรุปเปนกฎเกณฑ ทฤษฎีหรือหลักการตางๆ คําถามจะชวยกระตุนใหผูเรียน
อยากรูอยากเห็น มีแนวคิดที่กวางขวางขึ้น และมีการอภิปรายขอผิดพลาดที่เกิดจากการทดลองดวย  
  ประวิตร ชูศิลป (2524: 5 – 6) ไดสรุปขั้นตอนของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
ตามแนวของ สสวท. ซึ่งประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ  
   1. การอภิปรายกอนการทดลอง (Pre-Lab Discussion) เปนขั้นที่ผูสอนใชคําถาม 
กระตุนใหผูเรียนอยากรูอยากเห็น คิดสงสัย หรือเปนการแนะแนวทางการทดลอง ออกแบบการทดลอง 
เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไวตอบปญหา  
   2. ปฏิบัติการทดลอง (Experiment Period) เปนขั้นทีผู่เรียนลงมือปฏิบัตกิารทดลอง  
ผูสอนคอยควบคุมดูแล ใหคําแนะนําอยางใกลชิด คอยกระตุน สนับสนุน เปนที่ปรึกษาอยูดวย  
   3. อภิปรายหลังการทดลอง (Post-Lab Discussion) เปนขั้นที่ผูสอนใชคําถามเพือ่ 
ชวยใหผูเรียนสามารถใชขอมูล หรือผลการทดลองสรุปเปนความรู รวมทั้งการอภิปรายถึงขอผิดพลาด 
ที่เกิดจากการทดลองดวย  
  การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูตามขั้นตอนของ สสวท. มุงใหผูเรียน
สืบเสาะหาความรูดวยตนเอง จะมีกิจกรรมที่สําคัญ คือ การอภิปรายและการทดลอง การอภิปรายจะ
เกิดจากกิจกรรมที่สําคัญอยางหนึ่ง ที่จะฝกและปลูกฝงใหผูเรียนรูจักใชความคิดของตนเอง กลาแสดง
ความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็น มีเหตุผล สวนการทดลองเปนหัวใจสําคัญของการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู เพราะเปนการฝกฝน หรือทําใหผูเรียนไดใชทกัษะกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร ซึ่งจะนําไปสูการคนพบกฎเกณฑทฤษฎีทางวิทยาศาสตรตอไป เพ่ือใหเกิดความเขาใจ
ในโครงสรางของการจัดการเรียนรูแบบสบืเสาะหาความรูอาจเขียนแผนภูมิแสดงไดดังนี้ (ทบวงมหาวทิยาลัย.  
2525: 117) 
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ภาพประกอบ 2 แผนภูมิของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
 
 ที่มา :  ทบวงมหาลยั.  (2525).  ชุดสงเสริมประสบการณสําหรับครูวทิยาศาสตร.  หนา 117. 
 
 
  ในการจัดการเรียนรูแบบสบืเสาะหาความรู ตามลักษณะที่แสดงภาพประกอบ สามารถ
แบงเปนขั้นตอน ไดดังนี้   
   1. สรางสถานการณหรือปญหาจากเนื้อหา ใหสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
ที่จะสอนเปนการนําเขาสูบทเรียนในเชิงเนื้อหา เพ่ือกระตุนใหผูเรียนคิดและแกปญหานั้น สถานการณ
หรือปญหานั้น ควรจะอยูใกลตวั ดึงดูดความสนใจของผูเรียนเปนสิง่ที่พบเห็นในชีวติประจําวัน และ
สามารถไปสูการออกแบบการทดลองได   
   2. ใชคําถามในการอภิปราย เพ่ือนําไปสูแนวทางการหาคําตอบของปญหาขางตน 
การใชคาํถามในตอนนี ้จะตองอาศัยสถานการณ หรือปญหาทีส่รางขึน้เปนหลัก ชุดคําถามตองสามารถ
นํานักเรยีนไปสูการคาดคะเนคําตอบทีเ่ปนไปได (สมมตฐิาน) คําตอบทีเ่ปนไปได ควรเปนแนวทางของ
การออกแบบการทดลองที่กําหนดไวในบทเรียน  
   3. ใชคําถามไปสูการออกแบบการทดลอง เทคนิคการทดลองและความปลอดภัย
ในการใชอุปกรณ คําถามในชวงน้ี จะออกมาในรูปของการออกแบบการทดลอง เพ่ือทดสอบสมมติฐาน
ที่นักเรียนตั้งไว แนะนําอุปกรณ เทคนิคและขั้นตอนการทดลอง ตลอดจนความปลอดภัยในการใชอุปกรณ 
   4. ดําเนินการทดลองและบันทึกผล ในขั้นนี้ นักเรียนจะตองดําเนินการทดลองและ
บนัทึกผล โดยแบงออกเปนกลุมตามความเหมาะสม  ครูมีบทบาทในการใหความชวยเหลือ  
   5. ใชคาํถามในการอภิปราย เพ่ือสรุปผลการทดลอง การใชคําถามในตอนนี้ จะตอง
อาศัยขอมูลจากการทดลองเปนหลัก เพ่ือนําไปสูการสรุปหาคําตอบในการแกสถานการณ หรือปญหา
ขางตนและควรจะมีคําถามที่ฝกใหนักเรียนนําความรูที่ได ไปใชในสถานการณที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน 
หรือเรื่องที่จะเรียนตอไป  

สถานการณหรือปญหาที่สรางขึ้น   

การทดลอง 

สรุปผลการทดลอง นําความรูไปใชกับเรื่องที่จะเรียนตอไป
หรือพบเห็นในชีวิตประจําวัน 

อภิปรายโดยใชคําถามจากขอมูลที่ไดจาก
การทดลอง 

อภิปรายโดยใชคําถามเกี่ยวของกับปญหา 



 38

  จอยซ และ เวล (ขนษิฐา กรกําแหง.  2551: 49; Joyce; & Weil.  1986: 50 – 62) ไดแบง
ขั้นตอนของการเรียนรู ดังน้ี 
   ข้ันที่ 1 การสรางสถานการณ ใหนักเรียนตั้งปญหาโดยใชคําถามงายๆ ไมซับซอน  
   ข้ันที่ 2 การซักถามนักเรียน เพ่ืออภิปรายปญหาตามลําดับสถานการณ  
   ข้ันที่ 3 การตั้งสมมติฐาน เพ่ือกําหนดแนวทางในการแกปญหา  
   ข้ันที่ 4 การสรุปและจัดระบบขอมูล เพ่ือสรางเปนความรู ใหม  
   ข้ันที่ 5 การวิเคราะหและนําไปใชประโยชน เพ่ือนําไปใชแกปญหาในสถานการณใหม   
 จากทีก่ลาวมาทั้งหมด สรุปขั้นตอนการจดัการเรียนรูแบบสบืเสาะหาความรู ไดวา การจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูมีกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนรู เปนแนวทางเดียวกันคือ การนํา 
เขาสูปญหาโดยการสรางสถานการณทีเ่ราให เกิดการสบืเสาะหาความรู การอภิปรายปญหา การตั้งคาํถาม 
เพ่ือกระตุนใหนักเรียนคิดอยางมีเหตุผล การตั้งสมมติฐานหรือจุดประสงคในการทํากจิกรรม การทดลอง
หรือการทํากิจกรรม และการสรุปผลการทดลองหรือการสรุปผลการทํากิจกรรม โดยครูเปนผูกระตุน
หรือใหแนวทางในการคิดคนเทานั้น นักเรยีนจะเปนผูรวบรวมขอมูล การลงมือทํากิจกรรม หาทางแกไข
ปญหาเอง  
 2.4 บทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
  2.4.1 บทบาทของครูในการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู   
   ชุติมา วัฒนะคีรี (2540: 162) ไดกลาวถึงบทบาทของครูในการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู ไว ดังนี้ 
    1. แนะนํานักเรียนและกระตุนความสนใจของนักเรียน  
    2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณที่จําเปน  
    3. คอยชวยเหลือใหคําแนะนําขณะทีน่ักเรียนลงมือปฏิบตัิงาน เชน ถามคาํถาม   
อธิบายขอของใจบางอยาง  
    4. แนะนําศัพทใหมๆ ที่พบขณะทําการทดลอง เชน ละลาย ขยายตวั แรงดัน   
อุณหภูมิ   
    5. กระตุนใหนักเรียนบนัทึกขอมูล และอภิปรายผลที่ไดจากการทดลอง  
   ลัดดาวัลย กณัหสุวรรณ (2546: 9 – 10) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบสบื
เสาะหาความรู ครูมีบทบาท ดังนี้ 
    1. ตองรูจักใชคําถาม  
    2. อดทนที่จะไมบอกคําตอบ แตตองกระตุน และเสริมพลังใหนักเรียนคนหา
คําตอบเอง 
    3. ตองใหกําลังใจ ใหนักเรียนมีความพยายาม  
    4. ธรรมชาติของนักเรียนแตละคนอาจแตกตางกัน ดังนั้น การถามนําใหนักเรียน 
อาจคิดไมเหมือนกันบางครั้งอาจตองบอกใหบาง  
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    5. เขาใจและรูความหมายของพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก  
    6. มีเทคนิคในการจัดการใหนักเรียนแกปญหา  
    7. อดทนทีจ่ะฟงคําถามและคาํตอบของนักเรยีน แมวาคําถาม คําตอบเหลานั้น 
อาจไมชัดเจน 
    8. รูวิธบีริหารจัดการชั้นเรียน ใหนักเรียนมีอิสระในการคิด การศึกษาคนควา
โดยไมเสียระเบียบของชั้นเรียน  
    9. รูจักนําขอผิดพลาดมาใช เปนโอกาสในการสรางสรรคแนวคิดในการคนควา 
ทดลองใหม 
 จากบทบาทหนาที่ของครู ในการจัดการเรียนรูแบบสบืเสาะหาความรูสรุปไดวา ครูจะเปน
ผูสรางสถานการณหรือปญหาใหกบันักเรียน เพ่ือกระตุนใหนักเรยีนเกดิความสนใจในเรื่องทีศ่ึกษา และ
ใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง ครูเปนผูจัดหาวัสดุอุปกรณในการทดลอง หรือการทํา
กิจกรรม เพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักเรียน และคอยชี้ แนะชวยเหลือในขณะที่นักเรียนลงมือปฏิบัติงาน 
และใหนักเรียนสามารถสรุปผลจากการทดลอง หรือการทํากิจกรรมไดดวยตนเอง 
  2.4.2 บทบาทของนักเรียนในการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู   
   อรอุมา กาญจนี (2549: 18) ในกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบสบืเสาะหาความรู  
นักเรียนควรมีบทบาท คือ    
    1. พยายามคนพบสิ่งที่เรียนรูดวยตนเอง  
    2. ใชหลักการตางๆ ใชทักษะการสังเกต การใช เครื่องมือ การดําเนินการทดลอง  
การบันทึกขอมูล การอภิปรายและการลงสรุป อันนําไปสูความคิดและหลักเกณฑที่สําคัญของบทเรียน  
    3. แสดงความรูสึกหรือความคิดเห็นอยางมีอิสระมีเหตุผล  
    4. พูด ซักถามหรือโตแยงในสิ่งที่นักเรียนเชื่อม่ันและมีเหตุผล  
   บทบาทของนักเรียนในการสืบเสาะหาความรูนี้ สสวท. พูดไวชัดเจนวา ในบทเรียน
ตองการใหนักเรียนคนพบคาํตอบและสรุปไดดวยตนเอง หมายความวา นักเรียนมีสวนรวมในการคนหา
ความรูอยางมาก ความรูมิใชมาจากครูทั้งหมด ที่มาจากครูมีเพียงสวนนอย เปนแตเพียงสวนประกอบ
เทานั้น นักเรียนเปนผูทดลอง สังเกต บันทึกขอมูล และในที่สุดก็เปนผูสรุปองคความรู นักเรียนไดคนพบ
ความรู โดยผานทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ครจูะทําหนาทีเ่ปนผูชวยหรือผูใหคําแนะนําเทานั้น 
แตไมใชผูใหคาํตอบ เม่ือนักเรียนมีขอขัดของตอนใด ครจูะหาวธิีตอบคาํถามนักเรยีนในแนวที่จะกระตุน
ใหคิด และพยายามแนะนาํนกัเรียนไปสูขอสรุปทีถู่กตอง  (สวุัฒก นยิมคา.  2531: 560 – 563) ในเรือ่ง
บทบาทของนักเรียนถาดูแผนภูมิของ สสวท. จะเห็นวา นักเรียน คือ ผูคนหาคําตอบ  
 
 
 
 
 



 40

                                                                       
  
                                                                                 
  
 
                                                           
 
              ภาพประกอบ 3 แผนภูมิการสืบเสาะหาความรูของ สสวท. 

 
 
 ที่มา: สุวัฒก นิยมคา.  (2531).  ทฤษฎีและทางปฏิบัตใินการสอนวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะ  
หาความรู.  หนา 560 – 563.  
 
 
 2.5 ขอดีและขอจํากัดของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู         
  ภพ เลาหไพบูลย (2537: 26) ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับประโยชนและขอจํากัดของการจัด 
การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ไวดังน้ี ขอดีของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ดังนี้คือ   
   1. นักเรียนไดมีโอกาสพัฒนาความคิดอยางเต็มที่ไดศึกษาคนควาดวยตนเอง จึงมี
ความอยากรูอยูตลอดเวลา  
   2. นักเรียนไดมีโอกาสพัฒนาความคิดและฝกการกระทํา ทําใหไดเรียนรูวธิีจัดระบบ
ความคิดและวิธีเสาะแสวงหาความรูดวยตนเอง ทําใหความรูคงทนและถายโยงการเรียนรูได กลาวคือ 
ทําใหสามารถจดจําไดนาน และนําไปใชในสถานการณใหมไดอีกดวย  
   3. นักเรียนเปนศูนยกลางของการจัดการเรียนรู   
   4. นักเรียนสามารถเรียนรูมโนมติและหลักการทางวิทยาศาสตรเร็วขึ้น  
   5. นักเรียนจะเปนผูมีเจตคติที่ดีตอการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร   
  ขอจํากัดของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูมีดังน้ี คือ  
   1. ใชเวลามากในการเสนอแตละครั้ง   
   2. ถาสถานการณที่ครูสรางขึน้ไมนาสงสัยแปลกใจ จะทําใหนักเรียนเบือ่หนาย และ 
ถาครูไมเขาใจบทบาทหนาทีใ่นการจัดการเรียนรูวิธีนี ้มุงควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนมากเกินไป จะทําให
นักเรียนไมมีโอกาสสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง  
   3. นักเรียนทีมี่ระดับสติปญญาต่ําและเน้ือหาวชิาคอนขางยาก นักเรียนอาจไมสามารถ
หาความรูดวยตนเองได  
   4. นักเรียนบางคนที่ยังไมเปนผูใหญพอ ทําใหขาดแรงจูงใจที่จะศึกษาปญหา และ 

ทักษะ 

การทดลอง 

นักเรียน 

แนวความคิดหรือทฤษฏี  
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นักเรียนที่ตองการแรงกระตุน เพ่ือให เกิดความกระตือรือรนในการเรียนมากๆ อาจจะตอบคําถามได  
แตนักเรียนไมสามารถประสบความสําเร็จดวยวิธีนี้ เทาที่ควร  
   5. ถาใชกระบวนการแบบนี้อยูเสมอ อาจทําใหความสนใจในการศึกษาคนควาลดลง  
  จอยซ และ เวล (ขนิษฐา กรกําแหง.  2551: 49; Joyce; & Weil.  1986: 67) กลาววา 
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูมีขอดี ดังนี้ 
   1. เปนวิธีทยีั่วยุใหนักเรียนตองการเรียนรูดวยตนเอง  
   2. เปนวิธีการจัดการเรียนรูที่ฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และสงเสริม
ประสบการณทางวิทยาศาสตรที่มีคุณคาใหกับนักเรียน  
   3. เปนวธิีการจัดการเรียนรูที่สงเสริมปฏิสัมพันธระหวางนักเรยีน ฝกใหรูจักการทํางาน
เปนกลุมตามระบบประชาธิปไตย  
 จากทีก่ลาวมาทั้งหมดสรปุไดวา การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เปนวิธีการทีเ่หมาะสม
กับการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร แตสิง่ที่สําคัญของการเริ่มตนการจัดการเรียนรูดวยวธิีนี้ คือคร ูซึ่ง
ครูตองรูจักใชคําถามสรางสถานการณกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจ หากนักเรยีนไมเกิดความสนใจ
แลววธิีการจัดการเรียนรูนี้ คงใชไมไดผล ดังนั้นครูผูสอนตองทําใหนักเรียนเกดิความสนใจในบทเรียนกอน 
สําหรับนักเรียนน้ันจะไดฝกกระบวนการตางๆ เชน กระบวนการแสวงหาความรูดวยตนเองและไดฝก
กระบวนการคิด การทํางานเปนกลุม เปนตน สิ่งที่พึงระวังคือ การจัดการเรียนรู วิธีการนี้ ใช เวลามาก
ดังนั้นครูผูสอนควรจัดกระบวนการเรียนรูไว เปนอยางดี และจัดระดับเนื้อหาให เหมาะสมกับนักเรียน
ดวย  
 2.6 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
  งานวิจัยในประเทศ 
   อนันต เลขวรรณวิจิตร (2538: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
โดยใชวีดีทศันวิชาวทิยาศาสตรคหกรรม และศลิปะ หัตถกรรมสําหรับนักศึกษาระดบัชั้นประกาศนยีบัตร
วิชาชีพ ผลการศึกษาพบวา กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาวทิยาศาสตรสูงกวากลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 กลุมทดลองและกลุมควบคุม มีความสามารถในการแกปญหา
ใกลเคยีงกัน   
   พรทิพา ซิเดนทรีย (2538: บทคัดยอ) ไดทําการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสังคมศึกษา และความสามารถในการวางแผนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอน
ตามรูปแบบการสืบเสาะหาความรูที่ใชกระบวนการกลุมกับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา นักเรียน
ที่ไดรับการสอนตามรูปแบบการเรียนสืบเสาะหาความรูทีใ่ชกระบวนการกลุมกับนักเรยีนที่ไดรับการสอน
ตามคูมือครู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 และมีความสามารถ
ในการวางแผนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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  งานวิจัยตางประเทศ  
   โอลาลินอย (ขนิษฐา กรกําแหง. 2551: 55; อางอิงจาก Olarinoye.  1979: 4848 – A.)  
ไดทําการวิจัยเพ่ือเปรียบเทยีบผลการสอน 3 แบบ คือ การสอนแบบสบืเสาะหาความรูที่มีการชี้แนวทาง
การสอนปกติ และแบบสืบเสาะหาความรูทีมี่นักเรียนเปนผูดําเนินการเองในวชิาฟสิกส โดยกลุมควบคุม
ไดรับการสอนปกติ กลุมทดลองที่ 1 ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูที่มีการชี้แนะแนวทาง กลุม
ทดลองที่ 2 ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูที่มีนักเรียนเปนผูดําเนินการเอง พบวา ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนทั้ง 3 กลุมไมแตกตางกัน  
   คอลลินส (ขนษิฐา กรกําแหง.  2551: 55; อางอิงจาก Collins.  1990: 2783 – A) ได
ศึกษารูปแบบการสอนโดยใชการสบืเสาะหาความรูกบันักเรียนไฮสคลูปที ่1 จํานวน 30 คน โดยใชไอควิ
และเกรดคณิตศาสตรเปนเกณฑในการแบงกลุม แตละกลุมรวมกันอภิปราย 4 ครั้งๆ ละ 5 นาที เน้ือหา
ที่ใชในการอภิปรายนั้นเปนเนื้อหาทางตรรกวิทยา และทฤษฎีเซต ทั้งสองกลุมใชการสืบเสาะตลอดจัด
เวลาประสบการณดานตางๆ เชน จัดภาพยนตรและตั้งปญหาทางตรรกวิทยา 8 ขอ ผลปรากฏวา กลุม
ทดลองไดคะแนนเฉลีย่ 6 คะแนน กลุมควบคุมได 5 คะแนน ซึ่งแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 
3. เอกสารที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
 3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  มีนักการศึกษาหลายทานใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว ดังนี้ 
  ศุภพงค คลายคลึง (2548: 27) ไดกลาวไววา ผลสัมฤทธิท์างการเรียน หมายถึง ผลสาํเร็จ
ที่เกิดจากพฤตกิรรมการกระทาํกิจกรรมของแตละบุคคลทีต่องอาศัยความพยายามอยางมาก ทั้งองคประกอบ
ที่เกี่ยวของกับสติปญญา และองคประกอบที่ไมใชสติปญญา ซึ่งสามารถสังเกตและวัดไดดวยเครื่องมือ
ทางจิตวิทยา หรือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานตางๆ  
  ประกิจ รัตนสุวรรณ (2525: 200) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะ และ
ความสามารถของบุคคลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ
การเรียนรูจากการฝกฝนอบรมหรือการจัดการเรียนรู 
  บังอร ภัทรโกมล (2551: 31) ไดกลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง การวัดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สมรรถภาพทางสมองและสติปญญา เชน ความรู ความเขาใจในเรื่องตางๆ ที่
เรียนไปแลวมากนอยเพียงใด โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งวัดภายหลังการเรียนและจะตองวัด
ตามจุดประสงคของวิชาและเนื้อหาที่สอน ซึ่งวัดจากคะแนนที่นักเรียนตอบแบบทดสอบ 
  กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร เปนกระบวนการคิด และกระทําอยางมี
ระบบในการคนหาขอเท็จจริง หาความรูตางๆ จากปรากฏการณธรรมชาติ และจากสถานการณที่อยู
รอบตัวเราดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนดังตอไปน้ี (สมจิต สวธนไพบูลย.  2526: 9)  
   1. ระบุปญหา  
   2. ตั้งสมมติฐาน  
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   3. พิสูจนหรือทดลอง  
   4. สรุปผลและการนําไปใช   
  ในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรนั้น นอกจากจะใชวิธีการทางวิทยาศาสตร แลว 
ผลของการศึกษาคนควา จะมีประสิทธิภาพเพียงไร ขึ้นอยูกับคุณลักษณะนิสัยของบุคคลนั้นๆ เปน
องคประกอบดวยคุณลักษณะนิสัยที่กอใหเกิดประโยชนในการเสาะแสวงหาความรูนี้เรียกวา “จิตวิทยาศาสตร” 
ซึ่งประกอบดวยคุณลักษณะ ดังนี้   
   1. มีความละเอียดถี่ถวน อุตสาหะ  
   2. มีความอดทน  
   3. มีเหตุผล ไมเชื่อสิ่งใดงาย โดยปราศจากขอเท็จจริงสนับสนุนอยางเพียงพอ  
   4. มีใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ไมยึดม่ันในความคิดของตนเองเพียงฝายเดียว 
   5. สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได   
   6. มีความกระตือรือรนที่จะคนหาที่จะคนควาหาความรู 
   7. มีความซื่อสัตยสุจริต  
   8. ยอมรับความเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาใหมๆ  
 จากทีก่ลาวมาทั้งหมดสรุปไดวา ความหมายของผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร เปนความรู
ทางวิทยาศาสตรทีเ่กิดจากการสะสม และเชือ่มโยงสาระสําคัญทีค่นพบ และพิสูจนแลวตองไมใชองคประกอบ
ทางสติปญญาและองคประกอบที่ไมใชสติปญญา สามารถสังเกต และวัดไดดวยเครื่องมือทางจิตวิทยา 
หรือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานตางๆ แลวเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และประสบการณการเรียนรู
จากการฝกฝนอบรม  
 3.2 ความมุงหมายของการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร   
  สสวท. (อรอุมา กาญจนี.  2549: 26; อางอิงจาก สสวท.) ไดกําหนดเปาหมายของการจัด 
การเรียนรูวิทยาศาสตรในสถานศึกษา ดังน้ี 
   1. เพ่ือให เขาใจหลักการ ทฤษฎีที่เปนพื้นฐานในวิทยาศาสตร   
   2. เพ่ือใหเขาใจขอบเขตธรรมชาติ และขอจํากัดของวิทยาศาสตร   
   3. เพ่ือใหมีทักษะที่สําคัญในการศึกษาคนควาคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
   4. เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแกปญหา และ
การจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ  
   5. เพ่ือใหตระหนักถึงความสัมพันธระหวางวทิยาศาสตร เทคโนโลยี มวลมนุษย และ
สภาพแวดลอมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน  
   6. เพ่ือนําความรูความเขาใจเรือ่งวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชใหเกิดประโยชน 
ตอสังคมและการดํารงชีวิต  
   7. เพ่ือใหเปนคนมีจิตวิทยาศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในการใช 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค  
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 3.3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  ในการกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่พึงประสงคที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรยีน ไดมี 
นักวิชาการกลาวไว ดังนี้ 
  บลูม (Bloom.  1965: 201) ไดกลาวถึง ลําดับขั้นของที่ใชในการเขยีนวัตถุประสงคเชิง 
พฤติกรรมดานความรูความคิด ไว 6 ขั้นดังน้ี คือ  
   1. ความรู ความจํา หมายถึง การระลึกหรือทองจําความรูตางๆ ที่ไดเรียนมาแลว 
โดยตรงในขั้นนี้รวมถึงการระลึกถึงขอมูล ขอเท็จจริงตางๆ ไปจนถึงกฎเกณฑ ทฤษฎีจากตํารา ดังน้ัน 
ขั้นความรู ความจํา จึงจัดไดวาเปนขั้นต่ําสุด  
   2. ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถที่จะจับใจความสําคัญของเน้ือหาที่ไดเรียน 
หรืออาจแปลความจากตวัเลข การสรุป การยอความตางๆ การเรียนรูในขั้นน้ีถอืวา เปนขั้นทีสู่งกวา
การทองจําตามปกติอีกขั้นหนึ่ง  
   3. การนําไปใช หมายถึง ความสามารถที่จะนําความรูที่นักเรียนไดเรียนมาแลว ไปใช
ในสถานการณใหม ดังนั้น ในขั้นนี้ จึงรวมถึงความสามารถในการเอากฎ มโนทัศน หลักสําคัญ วิธีการ
นําไปใช การเรียนรู ในขั้นนี้ ถือวา นักเรียนจะตองมีความเขาใจในเนื้อหาเปนอยางดีเสียกอน จึงจะนํา
ความรู ไปใชได ดังน้ัน จึงจัดอันดับใหสูงกวาความเขาใจ  
   4. การวิเคราะห หมายถึง ความสามารถที่จะแยกแยะเนื้อหาวิชา ลงไปเปน องคประกอบ
ยอยๆ เหลานั้น เพ่ือที่จะไดมองเห็นหรือเขาใจความเกี่ยวโยงตางๆ ในขั้นนี้ จึงรวมถึงการแยกแยะหา
สวนประกอบยอยๆ หาความสัมพันธระหวางสวนยอยๆ เหลานั้นตลอดจนหลักสําคัญตางๆ ที่เขามา
เกี่ยวของ การเรียนรู ในขั้นน้ี ถือวา สูงกวาการนําเอาไปใช และตองเขาใจทั้งเนื้อหาและโครงสรางของ
บทเรียน  
   5. การสังเคราะห หมายถึง ความสามารถที่จะนําเอาสวนยอยๆ มาประกอบกัน เปน
สิ่งใหม การสังเคราะห จึงเกี่ยวกับการวางแผน การออกแบบการทดลอง การตั้งสมมติฐาน การแกปญหา
ที่ยากกวาการเรียนรูในระดับน้ี เปนการเนนพฤติกรรมที่สรางสรรค ในอันที่จะสรางแนวคิด หรือแบบ
แผนใหมๆ ขึ้นมา ดังน้ัน การสังเคราะหเปนสิ่งที่สูงกวาการวิเคราะหอีกขั้นหน่ึง 
   6. การประเมินคา หมายถึง ความสามารถทีจ่ะตัดสินใจเกีย่วกบัคุณคาตางๆ ไมวา
จะเปนคําพูด นวนยิาย บทกวี หรือรายงานการวิจัย การตัดสนิใจดังกลาว จะตองวางแผนอยูบนเกณฑ
ที่แนนอน เกณฑดังกลาวอาจจะเปนสิ่งที่นักเรียนคิดขึ้นมาเอง หรือนํามาจากที่อ่ืนก็ได การเรียนรูในขั้นน้ี 
ถือวา เปนการเรียนรูขั้นสูงสุดของความรู ความจํา 
 3.4 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   
  สมาคมอเมริกันเพื่อความกาวหนาทางวิทยาศาสตร  (American  Association  for  the    
Advancement of Science -AAAS) ไดพัฒนาโปรแกรมวิทยาศาสตร และตั้งชื่อโครงการนี้วาวิทยาศาสตร
กับการใชกระบวนการ (Science : A Process Approach) หรือเรียกชื่อยอวา โครงการ ซาปา (SAPA) 
โครงการนี้ แลวเสร็จในป ค.ศ. 1970 ไดกําหนดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไว 13 ทักษะ ประกอบดวย  
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ทักษะพืน้ฐาน 8 ทักษะ และทักษะขัน้พ้ืนฐานผสมผสาน 5 ทักษะ ดังนี้ (ภพ เลาหไพบลูย.  2542: 14 – 29)  
   ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน  
    1. ทักษะการสังเกต  
    2. ทักษะการวัด  
    3. ทักษะการคํานวณหรือการใชตัวเลข  
    4. ทักษะการจําแนกประเภท  
    5. ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา  
    6. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล  
    7. ทักษะการลงความคิดเห็นขอมูล  
    8. ทักษะการพยากรณ  
   ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ  
    9.  ทักษะการตั้งสมมติฐาน  
    10. ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  
    11. ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร  
    12. ทักษะการทดลอง  
    13. ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงสรุปขอมูล 
 

     1. ทักษะการสังเกต (Observation) การสังเกต หมายถึง การใชประสาทสัมผัสอยางใด
อยางหนึ่ง หรือหลายอยางรวมกัน ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกาย เขาไปสัมผัสวัตถุหรือเหตุการณ 
โดยไมใสความคิดเห็นของผูสังเกตลงไป 
   2. ทักษะการวัด (Measurement) การวัด หมายถึง การเลือก และการใช เครื่องมือ
วัดหาปริมาณสิ่งของตางๆ ออกมาเปนตัวเลขทีแ่นนอนไดอยางเหมาะสม และถูกตองโดยมีหนวยกํากับ
เสมอ 
   3. ทักษะการคํานวณ (Using Number) การคํานวณ หมายถึง การนับจํานวนของ
วัตถ ุและการนับตัวเลขแสดงจํานวนที่นับไดมาคิดคํานวณโดยการ บวก ลบ คูณ หาร หรือหาคาเฉลี่ย 
   4. ทักษะการจําแนกประเภท (Classification) การจําแนกประเภท หมายถงึ การแบง
พวกหรือเรียงลําดับวตัถ ุหรือสิ่งของที่อยูในปรากฏการณ โดยเกณฑดังกลาว อาจจะใชความเหมือน 
ความแตกตาง หรือความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่งก็ได   
   5. ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา (Space/space 
Relationship and Space/time Relationship) สเปสของวัตถุ หมายถึง ที่วางนั้นครอบครองอยู จะมี
ลักษณะเชนเดียวกับวัตถุนัน้ โดยทั่วไปแลวสเปสของวัตถุมี 3 มิติ คือ ความกวาง ความยาว ความสูง 
   6. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล (Organizing Data and Communication) 
ทักษะการจัดกระทาํและสื่อความหมายขอมูล หมายถึง การนําขอมูลทีไ่ดจากการสังเกต การวัด การทดลอง 
และจากแหลงอ่ืนๆ มาจัดกระทําเสียใหม เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจความหมายของขอมูลชุดนี้ ดีขึ้น โดยอาจ 
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เสนอในรูปของ ตาราง แผนภูมิ ไดอะแกรม วงจร กราฟ สมการ เขียนบรรยาย เปนตน 
   7. ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล (Inferring) การลงความคิดเห็นจากขอมูล 
หมายถงึ การเพิ่มเติมความคิดเห็นใหกับขอมูลทีไ่ดจากการสงัเกตอยางมีเหตุผล โดยอาศัยความรูหรือ
ประสบการณเดิมมาชวย 
   8. ทักษะการพยากรณ (Prediction) การพยากรณ หมายถึง การสรุปคําตอบลวงหนา
กอนที่จะทดลอง โดยอาศัยปรากฏการณที่เกิดขึ้นซํ้าๆ หลักการ กฎ ทฤษฎีที่มีอยูแลวในเรื่องน้ันๆ มาชวย
ในการสรุป 
   9. ทักษะการตั้งสมมติฐาน (Formulation Hypothesis) การตัง้สมมติฐาน คือ คําตอบ
ที่คิดไวลวงหนา มักกลาวเปนขอความทีบ่อกความสัมพันธระหวางตวัแปรตน (ตวัแปรอิสระ) กับตวัแปรตาม 
สมมติฐานทีต่ัง้ไวอาจถูกหรือผิดก็ได ซึ่งทราบไดภายหลังการทดลองหาคําตอบ เพ่ือสนับสนนุ หรือ
คัดคานสมมตฐิานทีต่ั้งไว   
   10. ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining Operationally) การกําหนด
นิยามเชิงปฏบิัติการ หมายถึง การกําหนดความหมายหรือขอบเขตของคําตางๆ (ทีอ่ยูในสมมติฐาน
ที่ตองการทดลอง) ใหเขาใจตรงกันและสามารถสังเกตหรือวัดได   
   11. ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร (Identifying and Controlling Variables)   
การกําหนดตัวแปร หมายถึง การบงชี้ตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ตองควบคุมในสมมติฐาน
หน่ึงๆ 
   12. ทักษะการทดลอง (Experimenting) การทดลอง หมายถึง กระบวนการปฏิบัติการ
เพ่ือหาคําตอบสมมตฐิานที่ตัง้ได การทดลองประกอบดวยกิจกรรม 3 ขั้นตอน คือ การออกแบบการทดลอง   
การปฏิบัติการทดลอง การบันทึกการทดลอง 
   13. ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป (Interpreting data and conclusion) 
การตคีวามหมายขอมูล หมายถึง การแปลความหมายหรอืบรรยายคุณลักษณะและคณุสมบัตขิองขอมูล
ที่มีอยู 
  ทักษะดังกลาวเปนทักษะที่ใชในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ในการศึกษาวิทยาศาสตร
จะตองใหนักเรียนไดทั้งความรูและมีทักษะในการแสวงหาความรู (สมจิต สวธนไพบูลย.  2526: 11) 
 3.5 งานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  งานวิจัยในประเทศ 
   นุศรา เอียมนวรัตน (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคติตอสิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอมแบบยั้งยืน
กับการสอนโดยครูเปนผูสอน ผลปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอมแบบ 
ยั้งยืนกับการสอน โดยครูเปนผูสอนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 และเจตคติตอ
สิ่งแวดลอมของนักเรียนที่ไดรับการสอน โดยใชชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอมแบบยั้งยืนกับการสอน โดยครู
เปนผูสอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01    
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   รัตนะ บัวรา (2540: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
และความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอน
โดยใชชุดการเรียนดวยตนเองกับการสอนตามคูมือคร ูจํานวน 76 คน ผลการวิจัยพบวา ความสามารถ
ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง กับการสอนตามคูมือ
ครูแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
  งานวิจัยตางประเทศ  
   โอลาลินอย (ขนิษฐา กรกําแหง.  2551: 55; อางอิงจาก Olalinoye.  1979: 434 – A) 
ไดทําการวิจัย เพ่ือเปรียบเทียบผลการสอน 3 แบบ คือ การสอนแบบสืบเสาะหาความรูที่มีการชี้แนวทาง 
(Guided Inquiry) การสอนปกติ (Traditional) และแบบสบืเสาะหาความรูที่นักเรยีนเปนผูดําเนินการเอง 
(Inquiry Role Appriach) ในวิชาฟสิกสโดยใหกลุมควบคุมไดรับการสอนปกติ กลุมทดลองที่ 1 ไดรับ
การสอนแบบสืบเสาะหาความรูที่มีการชี้แนะแนวทาง และกลุมทดลองที่ 2 ไดรับการสอนแบบสืบเสาะ 
หาความรูที่นักเรียนเปนผูดําเนินการเอง พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งสามกลุมไมแตกตางกัน  
   สมิท (ขนิษฐา กรกําแหง.  2551: 55; อางอิงจาก Smith.  1994: 2528 – A) ได
ศึกษาผลจากวิธีการสอนที่มีตอเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเกรด 7 โดยแบงเปนกลุมทดลอง 3 กลุม คือ กลุมแรกไดรับการสอนแบบ
บรรยาย กลุมที่สองไดรับการสอนแบบใหลงมือปฏิบตัิดวยตนเอง และกลุมทีส่ามไดรับการสอน ทั้ง
แบบบรรยายและใหลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เครื่องมือที่ใช เปนวิธีการทดสอบภาคสนาม ซึ่งเรียกวา
การประเมินผลวชิาวทิยาศาสตร โดยใชวธิีการปฏิบตัิกจิกรรมแบบบูรณาการ (IASA) ผลการวิจัยพบวา 
นักเรียนที่ไดรบัการสอนแบบใหลงมือปฏบิัติดวยตนเองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนทีไ่ดรับ
การสอนทั้งแบบบรรยาย และใหลงมือปฏิบัติดวยตนเองสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบบรรยาย 
 
4. เอกสารที่เก่ียวของกับเจตคติทางวิทยาศาสตร   
 4.1 ความหมายของเจตคติทางวิทยาศาสตร 
  คําวา “เจคติทางวิทยาศาสตร” เปนศัพทบัญญัติลาสุดที่แปลเทียบมาจาก “Scientific   
Attitude” มีที่ใช เปนครั้งแรกในหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 
กอนหนานั้นใชคําวา “ทัศนคติทางวิทยาศาสตร” โดยใช เปนครั้งแรกในหลักสูตร พุทธศักราช 2503 
และใชตอมาอีกในหลักสูตรฉบับตางๆ มาจนถึงหลักสูตรฉบับ พุทธศักราช 2524 (ณัฏฐพงษ เจริญทิพย.  
2543: 11) เจตคติทางวิทยาศาสตร มีความแตกตางจากเจตคติโดยทั่วไป ซึ่งเปนความรูสึกของบุคคล
ตอสิ่งเราในสังคม เจตคติทางวิทยาศาสตร เปนความพรอมที่เกิดจากประสบการณการเรียนรู ทีจ่ะแสดง
ออกเปนพฤติกรรมตอบสนองตอสิ่งตางๆ หรือสภาพการณตางๆ โดยมีองคประกอบที่สําคัญคือ ความคิด 
ความรูสึก และพฤติกรรมที่แสดงออกมาเนื่องจากผลของ ความคิดและความรูสึก บุคคลทีจ่ะศึกษาคนควา
หาความรูทางวิทยาศาสตรไดดีนั้น ควรมีคุณลักษณะที่เรียกวาเจตคติตอวิทยาศาสตร    
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  วรรณทิพา รอดแรงคา และ พิมพพันธ เดชะคุปต (2532: 8) กลาววา เจตคตทิางวทิยาศาสตร 
คือ ลักษณะหรอืทาที หรือพฤติกรรมทีบุ่คคลแสดงออกมา ซึ่งขึ้นอยูกับความรู ประสบการณ หรือความรูสึก
ของแตละบุคคล  
  กูด (Good.  1973: 49) กลาววา เจตคติ หมายถึง ความรูสึกของคนเราที่มีตอความคิดเห็น
ตอสิ่งตางๆ รอบตัวในดานความรูสึกชอบหรือไมชอบ เห็นดวยหรือไมเห็นดวยตอสิ่งตางๆ  
  ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2524: 45) ใหความหมายของเจตคตวิา หมายถึง สิ่งที่อยูในจิตใจ
ของบุคคลที่จะตอบสนองตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือบุคคลไปทางทิศใดทิศหนึ่ง ซึ่งเราไมสามารถสังเกตหรือ
วัดไดโดยตรง แตเราสามารถเขาใจได โดยดูจากพฤติกรรมของบคุคลวา จะตอบสนองตอสิ่งเราอยางไร 
เราก็จะทราบเจตคติได   
  ภพ เลาหไพบูลย (2537: 12) ไดใหความหมายเจตคติทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความรูสึก
นึกคิด การกระทําในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ซึ่งนักวิทยาศาสตรจะใชวิธกีารทางวิทยาศาสตร 
หรือวิธีแกปญหาทางอื่นๆ เพ่ือศึกษาหาความรูไดผลดี  
 จากที่กลาวมาทั้งหมดสรุปไดวา เจตคตทิางวิทยาศาสตร หมายถึง ความรูสึกนึกคดิของแตละ
บุคคล แลวแสดงเปนพฤติกรรมที่พึงประสงคในทางวทิยาศาสตร เชน การมีเหตุผล ความเพยีรพยายาม 
ความซื่อสัตย เปนตน  
  4.1.1 ที่มาของเจตคติทางวิทยาศาสตร   
   ฟอสเตอร  (ขนิษฐา  กรกําแหง. 2551: 69; อางอิงจาก Foster. 1952: 789) ไดให
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดเจตคติวาขึ้นอยูกับสาเหตุ 2 ประการ  
    1. ประสบการณที่บุคคลกับสิง่ของ บุคคล หมูคณะ เร่ืองราวตาง  ๆหรือสถานการณ  
เจตคต ิ จึงเกิดขึ้นในตวับุคคลจากการไดพบเห็นคุนเคย ซึ่งถือไดวา เปนประสบการณโดยตรง และ
จากการไดยินไดฟง ไดเห็นรูปภาพ หรือไดอานขาวสารเกี่ยวกับเรื่องนั้น แตไมพบเห็น ไมไดทดลอง
กับของจริงดวยตนเอง ซึ่งถือวา เปนประสบการณโดยออม ดังน้ันบุคคลจะไมมีเจตคติตอสิง่ที่เขาไมมี
ประสบการณทางตรงและทางออมเลย  
    2. ระบบคานิยม และการตัดสินตามคานิยม เนื่องจากชนแตละกลุม มีคานิยม  
และการตัดสินตามคานิยมไมเหมือนกัน ดังน้ันกลุมชนแตละกลุม จึงอาจจะมีเจตคติตอสิ่งเดียวกัน
แตกตางกันได การที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะมีเจตคติที่ดีหรือไมดีตอสิ่งหนึ่ง หรือมีความรูวา สิ่งน้ันถูก
สิ่งนั้นผิด ยอมขึ้นอยูกบัวัฒนธรรม คานยิม หรือมาตรฐานของกลุมทีบุ่คคลนัน้ใชชวีติรวมกันอยู เพราะ 
เม่ือบุคคลแตละคนอยูในสังคมยอม ไดเห็นตัวอยางการกระทําตางๆ จากสังคม เชน สิ่งที่สัง่สอน อบรม  
ถายทอดกัน ทางวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ นอกจากจะเปนแนวปฏบิตัิใหแกคนในสังคมนั้นๆ แลว ยงัมี
ระบบการใหรางวัลและการลงโทษอยูดวย ดังนั้น เจตคติของบุคคลจึงเกิดจากการเรียนรูจากสภาพแวดลอม
ที่เขาอยู ความรูสึก และขาวสารตางๆ จากบคุคล และสิง่แวดลอมที่มีอิทธพิลตอการ สรางเจตคตเิฉพาะตวั 
และจากการทีบุ่คคลมีการตดิตอสัมพันธกับกลุมตางๆ ทางสังคม ความตองการที่จะเปนสวนหนึง่สวนใด
นั้น ทําใหบุคคลตองเรียนรูถึงการสรางเจตคตบิางอยางให เหมือนกลุมทีต่นอยู ซึ่งตอมาเจตคตทิี่ได
จากกลุมอาจกลายเปนเจตคติเฉพาะตัว  
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 4.2 ความสําคัญของเจตคติทางวิทยาศาสตร 
  อาภาพร สิงหราช (ขนิษฐา กรกําแหง.  2551: 69; อางอิงจาก อาภาพร สิงหราช.  2545: 38) 
กลาววา เจตคติทางวทิยาศาสตร มีความสาํคัญ คือ ชวยใหบคุคลเกิดการแสวงหาความรู ปรับตวัใหเขากับ
สภาพแวดลอม เปนคนมีเหตุผล ใจกวาง มีความซื่อสัตย ไมยอทอตอการแกปญหาและสามารถดํารงชีวิต
อยูในสังคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  กูลด (ขนิษฐา กรกําแหง.  2551: 69; อางอิงจาก Gauld.  1992: 111/121) ไดกลาววา 
เจตคติทางวิทยาศาสตรเปนสิ่งสําคัญสําหรับ การดํารงชีพเปนนักวิทยาศาสตร ซึ่งนักวิทยาศาสตร ควรมี
ความรู เกี่ยวกับพลังแรงขับที่นักวิทยาศาสตรใชในการทํางาน ดังน้ัน เจตคติทางวิทยาศาสตร จึงควร
พัฒนาให เกิดขึ้นกับนักเรียนดวยเหตุผล 2 ประการ คือ  
   1. ในการเรียนวิทยาศาสตร นักเรียนจะตองปฏิบัติกิจกรรมทางวิทยาศาสตรในลักษณะ
ที่คลายคลึงกบัการศึกษาของนักวิทยาศาสตร เพ่ือจะไดเกิดความเขาใจในงานทางวิทยาศาสตร และ
ลอกเลียนแบบการทํางานเยี่ยงนักวิทยาศาสตรมาใชในชีวติจริงดวย 
   2. นอกจากการลอกเลียนแบบ เจตคตทิางวทิยาศาสตรมาเปนของตนเอง ซึ่งจะชวย
ใหกิดความเขาใจในธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร และงานทีน่ักวิทยาศาสตรทําไวแลว เจตคติทางวทิยาศาสตร
ก็ยังเปนลักษณะของบุคคลที่ทุกคนจะตองมีและนําไปใชในการดํารงชีวิตดวย  
  สุวัฒก นยิมคา (ขนษิฐา กรกําแหง.  2551: 69; อางอิงจาก สวุัฒก นยิมคา.  2531: 257) 
กลาววา เจตคติทางวิทยาศาสตรเปนพฤตกิรรมของนักวทิยาศาสตรทกุคน ซึ่งมันจะมีอิทธิพลตอการคิด
การกระทําและการตัดสินใจตลอดเวลาทีมี่การปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร ทั้งน้ีเพราะคนเราเมื่อมีเจตคติ
ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางไรแลว ก็จะมีความโนมเอียงที่จะกระทําอยางนั้นออกมาโดยคิดวา มันจะเปนการยุงยาก
เสียเวลา หรือไมไดคาตอบแทนเทาทีค่วรก็ตาม เจตคติจึงเปนสิง่สําคัญอยางหนึ่ง ที่จะตองปลูกฝงให
เกิดขึ้นในจิตใจของนักเรียนและนักศึกษา เพราะมันมีลักษณะเปนลักษณะนิสัย ลักษณะจิตใจ ลักษณะ 
การคิดและจริยธรรมของนักวิทยาศาสตร จึงอาจกลาวไดวา เจตคติทางวิทยาศาสตรเปนสิ่งที่กํากับการคิด 
การกระทํา การตัดสินใจในการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตรของนักวิทยาศาสตร   
 4.3 องคประกอบของเจตคติทางวิทยาศาสตร   
  ฟรีแมน (ชัชฎา อัญญสิทธิ.  2544: 29; อางอิงจาก Freeman.  1970: 247) ไดเสนอ
ความคิดเห็นวา เจตคติเปนระบบที่มีลักษณะมั่นคงอันหน่ึง ซึ่งประกอบไปดวยองคประกอบ 3 ประการ  
คือ  
   1. องคประกอบดานความรู (Cognitive Component) เปนเร่ืองของการรูของบุคคล
ในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง อาจเปนการรบัรู เกีย่วกับวตัถุ สิ่งของของบคุคล หรือเหตกุารณตางๆ วารูสิง่ตางๆ 
ดังกลาวไดอยางไร รู ในทางที่ดีหรือไมดี ทางบวกหรือทางลบ ซึ่งอาจกอให เกิดเจตคติขึ้น ถาเรารูสิ่งใด
สิ่งหนึ่งในทางที่ดี และถารูสิง่ใดสิ่งหนึ่งในทางที่ไมดีเราก็จะมีเจตคติไมดีตอสิ่งน้ันดวย ถาเราไมรูจักสิ่งใด
เลย เจตคติก็จะไมเกิดขึ้น หรือไมมีสิ่งใดในโลกเราก็จะไมเกิดเจตคติตอสิ่งใดๆ เลย 
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   2. องคประกอบทางดานความรูสึก (Affective Component) เปนองคประกอบทาง 
ดานอารมณ ความรูสึก ซึ่งถูกเราขึ้นจากการรูนั้น เราเกิดการเรียนรูสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แลวจะทําใหเราเกิด
ความรูสึกในทางที่ดีหรือไมดี ถาเรารูสึกตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางทีไ่มดี เราก็จะไมชอบหรือไมพอใจใน
สิ่งน้ัน ซึ่งความรูสึกนี้จะทําใหเกิดเจตคตใินทางใดทางหนึ่ง คือ ชอบหรือไมชอบ ความรูสึกนี้ เม่ือเกิดขึ้น
แลวจะเปลี่ยนแปลงไดยากมาก ไมเหมือนกับความจริงตางๆ ซึ่งเปลีย่นแปลงไดงายถามีเหตุผลเพียงพอ  
   3. องคประกอบทางดานแนวโนมเชิงพฤติกรรมหรือการกระทาํ (Action Tendency  
Component or Behavioral Component) เปนความพรอมที่จะตอบสนองตอสิง่นั้นๆ ในทางใดทางหนึง่ 
คือ พรอมที่จะเสนอสงเสริมชวยเหลือ หรือทําในทางทําลายขัดขวางตอสู เปนตน  
  ทบวงมหาวทิยาลัย (2525: 15) ไดกําหนดองคประกอบของเจตคติตอวทิยาศาสตรไว   
7 ประการ ดวยกัน คือ  
   1. ความละเอียดถี่ถวน และความมานะบากบั่นในการสังเกตหรือการทดลอง  
   2. ไมตัดสินใจงายๆ โดยปราศจากขอเท็จจริงสนับสนุนอยางเพียงพอ  
   3. มีใจกวางทีจ่ะยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนดวยใจเปนธรรม โดยไมยึดม่ันใน
ความคิดของตนฝายเดียว  
   4. สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี  
   5. มีความกระตือรือรนที่คนควาหาความรู ใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น  
   6. มีความซื่อสัตยสุจริตทั้งในการคิดและการกระทํา  
   7. ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาใหมๆ ที่มีคุณคาตอการดํารงชีวิต  
 4.4 คุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลที่มีเจตคติทางวิทยาศาสตร   
  ลักษณะของบุคคลที่มีเจตคติทางวิทยาศาสตร จะเอ้ืออํานวยตอการแสวงหาความรู ได
เปนอยางดี ซึง่บุคคลทีจ่ะมีเจตคติทางวิทยาศาสตรมีลักษณะพอสรปุได ดังนี้ (ภพ เลาหไพบูลย.  2537: 
12 – 13)  
   1. ความอยากรูอยากเห็น นักวิทยาศาสตรตองเปนผูมีความอยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับ
ปรากฏการณธรรมชาติ เพ่ือแสวงหาคําตอบที่มีเหตุผลในเรื่องตางๆ และจะมีความยินดีมากที่จะไดพบ
ความรูใหม  
   2. ความเพียรพยายามไมทอถอย เม่ือมีอุปสรรคหรือมีความลมเหลวในการทดลอง   
มีความตั้งใจ แนวแนตอการเสาะแสวงหาความรู  เม่ือไดคําตอบทีไ่มถูกตองก็จะทราบวธิีการเดิมใชไมได
ตองหาแนวทางในการแกปญหาใหมและความลมเหลวที่เกิดขึ้นนั้นถือวาเปนขอมูลที่ตองบันทึกไว   
   3. ความมีเหตุผล นักวิทยาศาสตรตองเปนผูมีเหตุผล ยอมรับในคําอธิบาย เม่ือมี
หลักฐานหรือขอมูลมาสนับสนุนอยางเพียงพอ อธิบาย หรือแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล หาความสัมพันธ
ของเหตแุละผลทีเ่กิดขึ้น ตรวจสอบความถกูตองสมเหตุสมผลของแนวคิดตางๆ กบัแหลงขอมูลที่เชือ่ถือ
ได แสวงหาหลักฐานและขอมูลอยางเพียงพอเสมอกอนสรุปผล เห็นคุณคาในการสรุปผล เห็นคุณคา
ในการใช เหตุผล ยินดีใหมีการพิสูจนตามเหตุผลและขอเท็จจริง  
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   4. ความซือ่สัตย นักวิทยาศาสตร ตองมีความซื่อสัตย บันทึกผล หรือขอมูลตาม
ความเปนจริงดวยความละเอียดถูกตอง ผูอ่ืนสามารถตรวจสอบในภายหลงัได เห็นคุณคาของการเสนอ
ขอมูลดวยความเปนจริง 
   5. ความมีระเบียบรอบคอบ นักวิทยาศาสตรตองเปนผูเห็นคุณคาของความมีระเบียบ
รอบคอบ วามีประโยชนในการวางแผนการทํางาน และจัดระบบการทํางาน นําวิธกีารหลายๆ วิธีมา
ตรวจสอบผลการทดลองหรือวิธีการทดลอง ไตรตรอง พินิจพิเคราะห ละเอียดถี่ถวนในการทํางาน  
ทํางานอยางเปนระเบียบเรียบรอย มีความละเอียดรอบคอบกอนตัดสินใจ  
   6. ความใจกวาง นักวิทยาศาสตรตองเปนผูมีใจกวางที่จะรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
รับฟงคําวิพากษวิจารณขอโตแยง ขอคิดเห็นที่มีเหตุผลของผูอ่ืน โดยไมยึดม่ันในความคิดของตนเอง
ฝายเดียว ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ยอมรับพิจารณาขอมูลหรือความคิดเห็นที่ยังสรุปไมได พรอมที่จะ
หาขอมูลเพิ่มเติม  
  พัชราภรณ พสุวัตร (2530: 163 – 164) ไดรวบรวมและสรุปไววา บุคคลทีมี่เจตคติทาง 
วิทยาศาสตรนั้น หมายถึง บุคคลทีมี่คุณลักษณะและพฤติกรรมที่แสดงออกดังตอไปน้ี 
 
ตาราง 1 แสดงคุณลักษณะของเจตคติทางวิทยาศาสตรและพฤติกรรมที่แสดงออก   
 

คุณลักษณะของเจตคติทางวิทยาศาสตร พฤติกรรมที่แสดงออก 
  

1. ความมีเหตุผล 
 

  - เชื่อในความสําคัญของเหตุผล                                  
  - ไมเชื่อโชคลาง คําทํานายหรือสิ่งศักดิ์ตางๆ ที่ไมสามารถ
อธิบายตามวิถีการทางวิทยาศาสตร                               
  -  แสวงหาสาเหตุของเหตุการณตางๆ และหา
ความสัมพันธของสาเหตุนั้นกับผลที่เกิดขึ้น                      
  -  ตองการที่จะรูวาปรากฏการณตางๆ นั้น เปนอยางไร
และทําไมจึงเปนอยางนั้น                                     
  -  พยายามอธิบายสิ่งตางๆ ในแงของแตละเหตุผล 

2. มีความอยากรูอยากเห็น   - มีความพยายามที่จะเสาะแสวงหาความรูในสถานการณ
ใหมๆ ซึ่งไมสามารถอธิบายไดดวยความรูที่มีอยูเดิม 
  - ไมยอมใหความชอบหรือไมชอบสวนตัวมามี อิทธิพล
เหนือการตัดสินสิ่งใดๆ  
  - มีความมั่นคง หนักแนน ตอผลที่ไดจากการพิสูจน  
  - เปนผูซื่อตรง อดทน ยุติธรรม และละเอียด รอบคอบ 

 
 



 52

ตาราง 1 (ตอ)    
 

คุณลักษณะของเจตคติทางวิทยาศาสตร พฤติกรรมที่แสดงออก 
  

3.  มีใจกวาง 
 

  - ยอมรับการวิพากษวิจารณ และยินดีใหมีการพิสูจนตาม
เหตุผลและขอเท็จจริง  
  - เต็มใจที่จะรับรูความคิดเห็นใหมๆ  
  - เต็มใจที่จะเผยแพรความรู และความคิดเห็นแกผูอ่ืน  
  - ตระหนักและยอมรับขอจํากัดของความรูที่คนพบ ใน
ปจจุบัน 

4.  มีความซื่อสัตยและมีใจเปนกลาง   
 

  - สังเกตและบันทึกผลตางๆ โดยปราศจากความลําเอียง
หรืออคติ  
  - ไมนําสภาพทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองมาเกี่ยวของ
กับการตีความหมายผลงานตางๆ ทางวิทยาศาสตร   
  - ไมยอมใหความชอบหรือไมชอบสวนตัวมามี  
   อิทธิพลเหนือการตัดสินสิ่งใดๆ  
  - มีความมั่นคง หนักแนน ตอผลที่ไดจากการ พิสูจน  
  - เปนผูซื่อตรง อดทน ยุติธรรม และละเอียด รอบคอบ 

5.  มีความเพียรพยายาม 
 

  - ทํากิจการงานที่ไดรับมอบหมายอยางสมบูรณ  
  - ไมทอถอยเม่ือการทดลองมีอุปสรรค หรือลมเหลว  
  - มีความตั้งใจแนวแนตอการเสาะแสวงหาความรู   
  - มีความรับผิดชอบตองาน หรือกิจกรรมที่ตนเองทํา หรือ
ไดรับมอบหมายอยางมี คุณภาพ 

6.  มีความละเอียดรอบคอบกอน
ตัดสินใจ 
 

  - ใชวิจารณญาณกอนที่จะตัดสินใจใดๆ  
  - ไมยอมรับสิ่งหนึ่งสิ่งใดวาเปนความจริงทันที ถายังไมมี
การพิสูจนที่เชื่อถือได   
  - หลีกเลี่ยงการตัดสินใจ และการสรุปที่รวดเร็ว เกินไป 

7.  การใชความคิดเชิงวิพากษวิจารณ   -  มีความพยายามที่จะหาขอสนับสนุนหลักฐาน หรือขอ
อางอิงตางๆ กอนที่จะยอมรับความคิดเห็นใดๆ และรูจักที่จะ
โตแยงและหาหลักฐานสนับสนุนความคิดเห็นของตนเอง 

  

 
 ที่มา:  พัชราภรณ พสุวัตร.  (2530).  พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร. หนา 163 – 164. 
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  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2538: 28 – 30) ไดกําหนดคุณลักษณะ
ของผูที่มีเจตคติทางวิทยาศาสตรไว 6 ดาน ดังนี้ 
   1. มีความอยากรูอยากเห็น  
   2. มีความรับผิดชอบและเพียรพยายาม  
   3. มีเหตุผล  
   4. มีระเบียบและรอบคอบ  
   5. มีความซื่อสัตย  
   6. มีใจกวาง  
 จากที่กลาวมาทั้งหมดนั้น ผูวิจัยไดนําคุณลักษณะและพฤติกรรมที่แสดงออก 4 ดานมาทําการวิจัย 
ดังนี้ 
  1. ความรบัผิดชอบและความเพยีรพยายาม หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระทําของผูเรียน
ที่แสดงออกถึงการทํากิจการงานที่ไดรับมอบหมายดวยความเอาใจใส จนงานประสบความสําเร็จ และ
สมบูรณ ไมทอถอยเม่ือการทดลองมีอุปสรรคหรือลมเหลว มีความตั้งใจแนวแนตอการเสาะแสวงหาความรู  
และเปนคนตรงตอเวลา  
  2. ความซื่อสัตย หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระทําของผูเรียนที่แสดงออกถึงการชื่นชม  
ยกยองบุคคลที่เสนอความจริง ถึงแมจะเปนผลงานที่แตกตางจากผูอ่ืน เห็นคุณคาของการเสนอขอมูล
ตามความจริง บันทึกขอมูลตามความเปนจริง และไมเอาความคิดเห็นของตนไปเกี่ยวของ ไมแอบอาง
ผลงานผูอ่ืนวาเปนผลงานของตนเอง มีความมั่นคงหนักแนนตอผลทีไ่ดจากการพิสูจน เปนผูซื่อตรง  
อดทน ยุติธรรม และละเอียดรอบคอบ  
  3. การรวมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟงความคิดเห็น หมายถึง พฤติกรรม หรือ
การกระทําของผูเรียนที่แสดงออกถึงการแสดงความคิดเห็นรวมกัน และมีสวนรวมในการเรียนรูรวมกัน 
มีการแลกเปลีย่นความคิดเหน็แตละบุคคลภายในกลุม ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนดวยความเตม็ใจ
และตั้งใจ ไมเอาความคิดของตนเองเปนใหญ เต็มใจทีจ่ะเปลีย่นแนวความคิดการปฏิบัติ เม่ือมีขอมูล
ที่นาเชื่อถือไดมากกวา ปราศจากอคติ เตม็ใจที่จะเผยแพรความรูและความคิดเห็นแกผูอ่ืน  
  4. ความมีเหตุผล หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระทําของผูเรียนที่แสดงออกถึง ความเชื่อ
ในความสําคัญของเหตุ ไมเชื่อโชคลาง คําทํานาย หรือสิ่งศักด์ิสิทธิต์างๆ ที่ไมสามารถอธิบายตามวธิีการ
ทางวิทยาศาสตรได แสวงหาสาเหตขุองเหตกุารณตางๆ และหาความสัมพันธของสาเหตุนั้นกบัผลทีเ่กิดขึ้น 
ตองการที่จะรูวา ปรากฏการณตางๆ นั้นเปนอยางไร และทําไมจึงเปนอยางนั้น พยายามอธิบายสิ่งตางๆ 
ในแงของเหตุและผล    
 4.5 การวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร   
  มาตรการวัดเจตคติทางวิทยาศาสตรที่ไดรับความนิยมนํามาใชในการศึกษาและวิจัย คือ 
มาตราเจตคติทางวิทยาศาสตรของ ลิเคอรท ผูสรางคือ เรนิส ลิเคอรท (Renis Likert) มาตราวัดแบบนี้ 
ประกอบดวยขอความที่เปนความรูสึกเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงหลายๆ ขอความ มีทั้งขอความที่กลาวถึง
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สิ่งนั้นทั้งในทางที่ดี (ทางบวก) และทางที่ไมดี (ทางลบ) เม่ือผูตอบไดอานขอความนั้นแลวใหนึกวา ตนเอง
มีความรูสึกตอสิ่งน้ันหรือไม หลักในการสรางมาตราวัดเจตคติทางวิทยาศาสตรของลิเคอรท โดยสรุป 
คือ  
   1. จัดชวงความเห็นออกเปน 2 สวน คือ สวนที่เห็นดวยกับสวนทีไ่มเห็นดวย  
    1.1 สวนที่เห็นดวย แบงเปน  เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  
    1.2  สวนที่ไมเห็นดวย แบงเปน  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  
   2. เน่ืองจากบางเรื่องราว คนเราไมอาจตัดสินได หรือมีความไมแนใจวาเห็นดวย หรือ 
ไมเห็นดวย ดังน้ันจึงไดกําหนดชวงกลางระหวางเห็นดวยกับไมเห็นดวย อีกชวงหนึ่ง รวม เปน 5 ชวง 
ดังนี้ เห็นดวยอยางยิ่ง / เห็นดวย / ไมแนใจ / ไมเห็นดวย / ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  
   3. การออกความเห็น ใชวิธีการใหน้ําหนัก (Weight) ตามความเหมาะสม และกําหนด
คะแนนใหในแตละชวงเปน 5, 4, 3, 2 และ 1 หรือ 4, 3, 2, 1 และ 0 ตามลําดับ  (อรอุมา กาญจนี.  
2549: 39 – 40)  
  สมบูรณ ชติพงศ และคนอืน่ๆ (ขนิษฐา กรกําแหง.  2551: 69; อางอิงจาก สมบรูณ ชติพงศ.
2540: 107) กลาววา การสรางเครื่องมือวัดเจตคติมีหลายวิธี เชน แบบการจัดอันดับคุณภาพของลิเคอรท 
(Likert) แบบ Semantic ของ ออสกูด และแบบสถานการณ    
  สวน ชูชีพ ออนโคกสูง (ขนิษฐา กรกําแหง.  2551: 69; อางอิงจาก ชูชีพ ออนโคกสูง. 
2518: 117) กลาววา การวัดเจตคติของบุคคลใดบุคคลหนึ่งตอวัตถุ คน สังกัปป หรือสถานการณตางๆ 
เปนอยางไร ควรมีวิธีการตอไปน้ี 
   1. ใชแบบสอบถาม  
   2. สังเกต สัมภาษณ บันทึก  
   3. ใชสังคมมิติ  
   4. การใหสรางจินตนาการ  
  สุชา จันทรเอม (2524: 13/14) กลาววา แบบทดสอบเจตคติตามวิธขีอง ลิเคอรท (The 
Likert Technique) มีผูนิยมใชกันแพรหลายที่สุด มาตราสวนชนิดนี้ ประกอบดวยประโยคตางๆ มากมาย 
โดยใชแสดงความรูสึกของตนออกมาตามมาตราสวนแบบ Five Point Scale และมีการคิดคะแนนตาม
วิธีการโดยเฉพาะ ก็ทราบเจตคติของผูตอบได   
 4.6 แนวทางการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร   
  การปลูกฝงเจตคติทางวิทยาศาสตรให เกิดขึ้นในตัวนักเรียนนั้น เปนหนาที่โดยตรงของ 
ครูผูสอน แนวทางในการดําเนินการ และพัฒนาเจตคตทิางวิทยาศาสตรนั้นมีผู เสนอไวหลาย ทาน ดังนี้ 
  ฉววีรรณ กินาวงศ (ขนิษฐา กรกําแหง.  2551: 69; อางอิงจาก ฉววีรรณ กินาวงศ. 2527: 25) 
กลาววา เจตคติทางวทิยาศาสตรสวนมากจะเกิดจาก การที่เด็กนักเรียนไดเรียนรู เรื่องราวของวทิยาศาสตร  
และเกิดจากการทีเ่ขาไดมีสวนรวมใน กิจกรรมการเรียนอยางจริงจัง และประสบความสําเรจ็เปนอยางดี  
การดําเนินการเรียน หรือการแกปญหาดวยวิธวีิทยาศาสตรเปนการสรางใหนักเรียนมีเจตคติทางวทิยาศาสตร 
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มากขึ้น  
  คณะอนุกรรมการการพัฒนาการสอนและผลิตอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร ทบวงมหาวิทยาลัย 
(2525: 5 – 58) ไดกลาวถึงแนวทางในการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร ดังนี้         
   1. เปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกประสบการณ เพ่ือการเรียนรูอยางเต็มที่โดยเนนวิธี 
การเรียนรูจากการทดลอง ใหนักเรียนไดมีโอกาสใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งพัฒนาเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร   
   2. การมอบหมายใหทํากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร โดยเฉพาะการทดลอง
ควรใหนักเรียนทํางานเปนกลุม เพ่ือฝกการทํางานรวมกับผูอ่ืน ฟงความคิดเห็นของ ผูอ่ืน ฝกความรับผิดชอบ
ตองานที่มอบหมาย  
   3. การใชคําถามหรือการสรางสถานการณ เพ่ือเปนการชวยกระตุนใหนักเรยีนสามารถ
สรางเจตคติทางวิทยาศาสตรไดดี เชน ขณะที่เรียนการลําเลียงในสิ่งมีชีวิต ในหัวขอที่วา ทําไมจึงตอง
มีการยอยอาหาร  
   4. ในขณะทําการสอนควรนําหลักจิตวิทยาการศึกษามาใชในรูปแบบตางๆ เพ่ือให
นักเรียนไดฝกประสบการณหลาย  ๆดาน หรือฝกประสาทสัมผัสหลายๆทางไดแก กิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว 
สถานการณทีแ่ปลกใหม เพ่ีอเราใจใหนักเรียนอยากรูอยากเห็น การใหความเอาใจใสของครู เหลานี้ 
จะเปนพลังสําคัญสวนหนึ่งตอการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตรได   
   5. ในการทําการสอนแตละครั้ง พยายามสอดแทรกลักษณะเจตคติแตละลักษณะ
ตามความเหมาะสมของเนื้อหาบทเรียน และวยัของนักเรียนใหมีการพัฒนาเจตคตินั้น  ๆดวย จากขอเสนอแนะ
ในการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตรใหนักเรียน จะพบวา ครูผูสอนควรจัดสถานการณใหนักเรียนไดมี
โอกาสใชกระบวนการแกปญหา ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ซึ่งจําเปนตองใชทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร เปดโอกาสใหนกัเรียนไดทาํงานกลุมทั้งการปลูกฝงเจตคตทิางวิทยาศาสตรตามความเหมาะสม
ของเนื้อหาและวัย 
 4.7 งานวิจัยที่เก่ียวของกับเจตคติทางวิทยาศาสตร 
  งานวิจัยในประเทศ  
   คัมภีร สุขศรี (ขนิษฐา กรกําแหง.  2551: 69; อางอิงจาก คัมภีร สุขศรี.  2530: 102 – 103) 
ไดศึกษาเจตคติทางวทิยาศาสตรดานความซื่อสัตย และมีใจเปนกลางของนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 
ที่สอนโดยใชบทเรยีนโมดลูกบัการสอนตามคูมือครู พบวา นักเรียนทั้ง 2 กลุม มีพัฒนาการของเจตคติ
ทางวิทยาศาสตรดานความซื่อสัตย และมีใจเปนกลางสูงขึ้น และเจตคติทางวิทยาศาสตรดานความซื่อสัตย 
และมีใจเปนกลางของนักเรียนทั้ง 2 กลุม ไมแตกตางกัน  
   บุปผาชาต ิ เรอืงสุวรรณ (ขนิษฐา กรกําแหง.  2551: 69; อางอิงจาก บุปผาชาติ 
เรืองสวุรรณ.  2530: 100) ไดศึกษาและเปรียบเทียบเจตคตทิางวทิยาศาสตรโดยสวนรวม และแยกเปน
ดานตางๆ อีก 8 ดาน ของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตการศึกษา 10 ป การศึกษา 2529 
เฉพาะในเรื่องระดับชั้น พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 มีเจตคติทางบวกมากกวาระดับชั้นมัธยมศกึษา
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ปที ่5 และปที ่6 อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 ยกเวนดานความเชื่อม่ันในการเรียนวิทยาศาสตร 
ที่นักเรียนระดบัชั้นมัธยมศกึษาปที ่4 มีเจตคติทางบวกตอวทิยาศาสตรมากกวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที ่6 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติในเกือบทุกดาน ยกเวนความสําเร็จในการเรียนวิทยาศาสตร   
   สุวิทย ศรีพล (ขนิษฐา  กรกําแหง.  2551: 69; อางอิงจาก สุวิทย  ศรีพล.  2540: 
บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบเจตคติตอวิทยาศาสตร และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ พบวา ไมมี
ปฏิสัมพันธระหวาง เพศ และประสบการณในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เจตคติตอวิทยาศาสตร และ
เจตคติเชิงวิทยาศาสตร   
  งานวิจัยตางประเทศ  
   เดวิส (ขนิษฐา กรกําแหง.  2551: 69; อางอิงจาก Davis.  1979: 4164 – A) ไดศึกษา
เปรยีบเทยีบผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยชี้ แนะแนวทางในการคนพบ (Guided Inquiry Discovery 
Approach) กับการสอนแบบครบูอกใหรูตามตํารา (Expository -Text Approach) ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และทัศนคติตอวิชาวิทยาศาสตร ผลการทดลองพบวา นักเรียนกลุมทดลองมีทัศนคติตอ
วิชาวิทยาศาสตรสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   วิคเตอร และ จอรจ  (ขนษิฐา กรกาํแหง.  2551: 69; อางอิงจาก Victor; & George.  
1975: 156 – 161) ไดศึกษาเปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร ระหวางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษากับ
นักศึกษามหาวิทยาลัย และครูวิทยาศาสตรศึกษาความสัมพันธระหวางเจตคติทางวิทยาศาสตร และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรของนกัเรียนชั้นมัธยมศกึษา ผูวิจัยไดสรางแบบวัดเจตคตทิางวทิยาศาสตร
ตามวิธขีองเทอรสโตน โดยสรางขอความเชงินิเสธและเชิงนิมาน จํานวน 36 ขอ ไปใชทดสอบ ผลปรากฏวา 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษากบันักศกึษามหาวิทยาลัย มีเจตคติทางวทิยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ และเจตคติทางวิทยาศาสตรมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
   รากูบีร (ขนิษฐา กรกําแหง.  2551: 69; อางอิงจาก Raghubir.  1979: 13 – 17) ได
ทดลองเปรียบเทียบผลการสอนที่ปฏิบัติการแบบสืบสวนกับการสอนปฏิบัติการแบบฝกหัด กลุมตวัอยาง
เปนนักเรียนเกรด 12 ที่เรียนวิชาชวีวิทยา จํานวน 54 คน พบวา กลุมที่ปฏิบัตกิารแบบสืบสวน มี
คุณลักษณะของผูมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตรสูงกวากลุมที่มีปฏิบัติการแบบฝกหัด อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิต ิ



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตวัอยาง  
  2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
  3. การเก็บรวบรวมขอมูล  
  4. การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล  
 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง  
 ประชากร  
  ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวรราชา- 
ทินัดดามาตุวิทยา จังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 มีจํานวน 7 หองเรียน นักเรียน
ทั้งหมด 385 คน 
 กลุมตวัอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวรราชาทินัดดา- 
มาตุวิทยา จังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวนนักเรียน 80 คน โดยวิธีการสุม
แบบกลุม (Cluster Random Sampling) จํานวน 2 หองเรียน และสุมอยางงายอีกครั้งหนึ่ง โดยใชวิธี
จับฉลากออกเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม ดังน้ี 
  กลุมทดลอง ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 40 คน 
  กลุมควบคุม ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 40 คน 
 เน้ือหาที่ใช                                                                                                                     
  เน้ือหาที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 สาระที ่1 : สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต หนวยการเรียนรูที่ 5 เรื่อง ลักษณะและรปูราง
ของเซลลสิ่งมีชีวติ 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย        
  ระยะเวลาที่ใชดําเนินการวิจัย ทําการทดลองภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ใช ระยะเวลา
ทดลอง 12 คาบ คาบละ 50 นาที โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการจัดการเรียนรูทั้งสองกลุม 
 แบบแผนการทดลอง 
  การศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งดําเนินการทดลองโดยใชแบบแผน 
การทดลอง แบบ Randomized Control Group Pretest - Posttest Design (ชูศรี วงศรตันะ.  
2550: 377) ซึ่งมีรูปแบบวิจัย ดังนี้ 
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ตาราง 2 แบบแผนการทดลอง  
 

กลุม สอบกอน การทดลอง สอบหลัง 
    

(R) E T1E X T2E 
(R) C T1C - T2C 

    

 
สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการวิจัย 
 (R)E แทน กลุมทดลอง ซึ่งไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
 (R)C แทน กลุมควบคุม ซึ่งไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
 T1E    แทน  การสอบกอนการทดลองของกลุมทดลอง 
 T1C   แทน การสอบกอนการทดลองของกลุมควบคมุ 
 T2E   แทน การสอบหลังการทดลองของกลุมทดลอง 
 T2C  แทน การสอบหลังการทดลองของกลุมควบคมุ 
 X   แทน การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
 -   แทน การจัดการเรียนรูแบบสบืเสาะหาความรู 

 
การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ประกอบดวย  
 1. แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง ลักษณะและรปูรางของเซลลสิ่งมีชีวติ 
 2. แผนการจัดการเรียนรูแบบสบืเสาะหาความรู เร่ือง ลักษณะและรูปรางของเซลลสิ่งมีชีวติ 
 3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร 
 4. แบบสอบถามวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร 
 ข้ันตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
  1. ศึกษาสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
คําอธิบายรายวิชา และหนวยการเรียนรูจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  
  2. ศึกษาสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
คําอธิบายรายวิชา และหนวยการเรียนรูจากหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวทิยา  
จังหวัดปทุมธานี  
  3. วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และหนวยการเรียนรู  
สาระที่ 1 : สิ่งมีชีวิตกบักระบวนการดํารงชีวิต หนวยการเรียนรูที ่ 5 เรื่อง ลักษณะและรปูรางของ
เซลลสิ่งมีชวีิต 
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   3.1 สิ่งมีชีวิต 
   3.2 เซลล : หนวยของสิ่งมีชีวิต  
   3.3 กลองจุลทรรศน 
   3.4 เซลลพืชและเซลลสตัว 
   3.5 สิ่งมีชีวิตเซลลเดียวและหลายเซลล  
  4. กําหนดจุดประสงคเชิงพฤตกิรรมของแตละเน้ือหา  
  5. สรางแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 12 คาบ ซึ่งประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้  
   5.1 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
   5.2 จุดประสงคการเรียนรู   
   5.3 สาระการเรียนรู  
   5.4 กิจกรรมการจัดการเรียนรู    
   5.5 สื่อการจัดการเรียนรู   
   5.6 การวัดผลประเมินผล   
 วิธีการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  
  1. นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ และเอกสาร
ประกอบการเรียน ไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจเกี่ยวกับความเที่ยงตรงของเนื้อหา ภาษา
และกิจกรรมตางๆ ในเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เพ่ือ
วิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูกับจุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา และขัน้ตอน
การดําเนินกิจกรรม โดยพิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ≥ .50 ขึ้นไป พบวา คาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) = 1.00             
  2. นําแผนการจัดการเรียนรู โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือที่ผูเชี่ยวชาญตรวจ และ 
ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 ที่ไมใชกลุมตวัอยาง เพ่ือทดสอบ
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูตามเกณฑที่คาดหวัง 80/80/ 21

=EE  พบวา ประสิทธิภาพ
ของแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ มีคา 15.82/25.8021 =EE  
  3. นําแผนการจัดการเรียนรูทีไ่ดปรับปรุงแกไขไปใชกับกลุมตัวอยางจริง  
 ข้ันตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
  1. ศึกษาสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
คําอธิบายรายวิชา และหนวยการเรียนรูจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  
  2. ศึกษาสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
คําอธิบายรายวชิา และหนวยการเรียนรูจากหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวทิยา  
จังหวัดปทุมธานี  
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  3. วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และหนวยการ เรียนรู  
สาระที่ 1 : สิ่งมีชีวิตกบักระบวนการดํารงชีวติ หนวยการเรียนรูที่ 5 เรื่อง ลักษณะและรูปรางของเซลล
สิ่งมีชีวิต โดยมีหัวขอดังตอไปน้ี 
   3.1 สิ่งมีชีวิต 
   3.2 เซลล : หนวยของสิ่งมีชีวิต  
   3.3 กลองจุลทรรศน 
   3.4 เซลลพืชและเซลลสตัว 
   3.5 สิ่งมีชีวิตเซลลเดียวและหลายเซลล  
  4. กําหนดจุดประสงคเชิงพฤตกิรรมของแตละเน้ือหา  
  5. สรางแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 12 คาบ ซึ่งประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้  
   5.1 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  
   5.2 จุดประสงคการเรียนรู   
   5.3 สาระการเรียนรู   
   5.4 กิจกรรมการจัดการเรียนรู    
   5.5 สื่อการจัดการเรียนรู   
   5.6 การวัดผลประเมินผล  
 วิธีการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
  1. นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู และ
เอกสารประกอบการเรียน ไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจเก่ียวกับความเที่ยงตรงของเน้ือหา 
ภาษาและกิจกรรมตางๆ ในเอกสารประกอบการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู เพ่ือวิเคราะหคาดัชนคีวามสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู กับจุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา 
และขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม โดยพิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ≥ .50  ขึ้นไป พบวา คา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) = 1.00             
  2. นําแผนการจัดการเรียนรู โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูที่ผู เชี่ยวชาญ
ตรวจและปรับปรุงแกไข แลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือ
ทดสอบประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูตามเกณฑที่คาดหวัง 80/80/ 21 =EE พบวา ประสิทธิภาพ
ของแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีคา 46.81/05.8021 =EE  
  3. นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดปรับปรุงแกไขไปใชกับกลุมตัวอยางจริง
 ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการวดัผลประเมินผล การเขียนขอสอบและการสรางขอสอบ
วิชาวทิยาศาสตร   
  2. ศึกษาสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรสาระที่ 1 : สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต    
หนวยการเรยีนรูที่ 5 เรื่อง ลักษณะและรปูรางของเซลลสิ่งมีชีวติ จากหนังสือเรยีนสาระการเรยีนรูพ้ืนฐาน 
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กลุมสาระการเรียนรู วทิยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพ่ือสรางตารางวเิคราะหขอสอบ
วิชาวทิยาศาสตร แบงพฤติกรรมดานตางๆ 4 ดาน คือ ดานความรู ความจํา ความเขาใจ การ
นําไปใช และดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
  3. สรางตารางวิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู ที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร   
เร่ือง ลักษณะและรูปรางของเซลลสิ่งมีชวีิต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
  4. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ   
5 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ ตามตารางวิเคราะหขอทดสอบในขอ 2  
 วิธีการหาคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร 
  1. นําแบบทดสอบใหผู เชี่ยวชาญทางดานการสอนวิทยาศาสตร จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ
ลักษณะการใชคําถาม ตัวเลือก ความสอดคลอง กับพฤติกรรมที่ตองการวัด ความถูกตองดานภาษา 
เพ่ือปรับปรุงแกไข โดยการคัดเลือกขอสอบที่มีดัชนีความสอดคลอง (IOC) ≥ .50 พบวา คาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) มีคาระหวาง  0.67 – 1.00  
  2. นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียน 
วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ที่เรียนเรื่องนี้แลว จํานวน 80 คน  
  3. นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบแลวมาตรวจใหคะแนน โดยขอที่ถูกให 1 คะแนน  
ขอที่ผิด หรือตอบเกิน 1 ตัวเลือกให 0 คะแนน เม่ือตรวจรวมคะแนนเรียบรอยแลว นํามาวิเคราะห
ดังตอไปน้ี  
   3.1 หาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบที่สรางเปน
รายขอ 
   3.2 คัดเลือกขอสอบที่มีความยากงาย (p) ระหวาง 0.20 – 0.80 และมีคาอํานาจ
จําแนก (r) ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป พบวา คาความยากงาย (p) ระหวาง 0.21 – 0.80 และมีคาอํานาจ
จําแนก (r) มีคา 0.22 – 0.64  
  4. นําแบบทดสอบที่คัดเลือกไวแลวจํานวน 30 ขอ ไปทดสอบกบันักเรยีนชั้นมัธยมศกึษา
ปที่ 2  โรงเรียนวรราชาทนิัดดามาตุวิทยา จํานวน 80 คน เพ่ือหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
โดยใชสูตร KR-20 ของ คูเดอร-ริชารดสัน (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 197 – 198)   
  5. นําแบบทดสอบไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 
 ข้ันตอนการสรางแบบสอบถามวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร 
  1. ศึกษาเอกสาร ตํารา เกี่ยวกับเจตคติทางวิทยาศาสตร   
  2. ศึกษาเอกสาร ตํารางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสอบถาม วัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร   
  3. กําหนดนิยามเจตคติทางวิทยาศาสตร   
  4. ศึกษาหลักการสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา  
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  5. สรางแบบสอบถามวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร จํานวน 35 ขอ ซึ่ง ขอความ ใน
แบบสอบถาม จะถามในดานความเพียรพยายามและความรับผิดชอบ ความ ซื่อสัตย การรวมแสดง
ความคิดเห็นและยอมรับฟงความคิดเห็นและดานความมีเหตุผล หรือแนวทางในการปฏิบัตทิีต่รงกับ
การปฏิบตัิของผูเรียนมากทีสุ่ด โดยลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) ของ ลิเคอรท (Likert) มีตัวเลือก 5 ระดับ คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย และนอยที่สุด 
พรอมทั้งกําหนดคะแนนในการตอบตัวเลือกของแตละขอความ ดังตอไปนี้ 
   5.1 การกําหนดน้ําหนักในการใหคะแนน ในการตอบตวัเลือกของแตละขอความไว 
    ถาขอความนัน้แสดงความรูสึก หรือการกระทาํทางบวก (Positive) จะใหคะแนน 
ดังนี้ 
     มากที่สุด  5  คะแนน  
     มาก   4  คะแนน  
     ปานกลาง  3  คะแนน  
     นอย   2  คะแนน 
     นอยที่สุด  1  คะแนน  
    ถาขอความนั้นแสดงความรูสึกหรือการกระทําทางลบ (Negative) จะใหคะแนน  
ดังนี้ 
     มากที่สุด  1  คะแนน  
     มาก   2  คะแนน  
     ปานกลาง  3  คะแนน  
     นอย   4  คะแนน  
     นอยที่สุด  5  คะแนน  
   5.2 เกณฑการประเมินระดับคะแนนเจตคตทิางวิทยาศาสตร มีดังนี้  
    คะแนนระหวาง 24.00 – 55.99 มีเจตคตทิางวทิยาศาสตรต่าํ  
    คะแนนระหวาง 56.00 – 87.99 มีเจตคตทิางวทิยาศาสตรปานกลาง  
    คะแนนระหวาง 88.00 – 120.00 มีเจตคตทิางวิทยาศาสตรดี 
 วิธีการหาคุณภาพของแบบสอบถามเจตคติทางวทิยาศาสตร 
   1. นําแบบสอบถามวัดเจตคติทางวิทยาศาสตรไปใหผูเชีย่วชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ
คุณภาพความเที่ยงตรงของเนื้อหา พิจารณาความเหมาะสมของการใชภาษา ลักษณะของขอความแสดง
ความรูสึก หรือการปฏิบัติในทางบวกและทางลบ และพิจารณาวา ขอความนั้น มีความสอดคลองกับ
การวัดเจตคติทางวิทยาศาสตรหรือไม โดยมีเกณฑในการกําหนดการใหคะแนนความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญแตละทาน ดังนี้  
   1 แนใจวา ขอความนั้นมีความสอดคลองกับการวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร  
   0 ขอความนั้นไมมีความสอดคลองกับการวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร นํามาหาคา 
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ดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางขอคําถามกับลักษณะพฤติกรรม คัดเลือกขอที่มีคา IOC  ≥ .50  
ขึ้นไป พบวา คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาระหวาง 0.67 – 1.00  
  2. นําแบบสอบถามวัดเจตคติทางวิทยาศาสตรไปหาคุณภาพ โดยนําไปทดลองกับนักเรียน 
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวทิยาชั้นมัธยมที่ 2 ที่เรียนเร่ือง ลักษณะและรูปรางของเซลลสิ่งมีชวีติ แลว 
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 80 คน เพ่ือหาคุณภาพของแบบสอบถาม  
  3. นําผลคะแนนการตรวจแบบสอบถาม มาหาคาอํานาจจําแนก (t) ของขอความเปน
รายขอ โดยตรวจและรวบรวมคะแนนทุกขอของผู เรียนแตละคนเขาดวยกัน แลวนํามาเรียงลําดับคะแนน
ของผูที่ตอบไดคะแนนสูงสุดถึงต่ําสุดและแบงเปนกลุมสูง-กลุมต่ํา โดยใช เทคนิค 25% แลวนําคะแนน
แตละขอไปทดสอบหาคาอํานาจจําแนก (t) โดยวิธีแจกแจงแบบที (t-distribution) เพ่ือคัดขอคําถามขอ
ที่มีคาอํานาจจําแนก (t) ทีมี่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แลวทําการคัดเลือกไว จํานวน 24 ขอ โดย
มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 2.21 – 11.47   
  4. หาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามวัดเจตคติทางวิทยาศาสตรโดยการนําแบบสอบถาม
ทางวิทยาศาสตรที่คัดเลือกไวแลวไปทดสอบกับนักเรียน จํานวน 80 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง หาคา
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของ ครอนบัค 
(Cronbach) (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 200) ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.81 
 

ตัวอยาง 
 

แบบสอบถามวัดเจตคตทิางวทิยาศาสตร 
ชื่อ ............................................................................................................................................... 
ชั้น ………………........................................ เลขที่ ....................................................................... 
 
 คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับน้ีถามเกี่ยวกับความรูสึกหรือการปฏิบัติของนักเรียนที่เกี่ยวกับ
เจตคติทางวิทยาศาสตร  นักเรียนพิจารณาขอความที่กําหนดใหแลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองวาง
ของแตละขอความของแบบสอบถาม ใหตรงกับความรูสึกหรือการกระทําที่เปนจริงของตัวเองมากที่สุด
และไมควรตอบมากกวา 1 ขอ คําตอบของนักเรียนไมมีขอถูกหรือผิด และไมมีผลตอการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร 
  มากที่สุด  หมายถึง   นักเรียนมีความรูสึกหรือมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด  
  มาก          หมายถึง   นักเรียนมีความรูสึกหรือมีการปฏิบัติในระดับมาก  
  ปานกลาง หมายถึง   นักเรียนมีความรูสึกหรือมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
  นอย       หมายถึง   นักเรียนมีความรูสึกหรือมีการปฏิบัติในระดับนอย  
  นอยที่สุด หมายถึง   นักเรียนมีความรูสึกหรือมีการปฏิบัติในระดับนอยที่สุด  
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ตัวอยาง 
 
ขอ ขอความ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
(0) ดานความเพียรพยายามและความรับผิดชอบ  

นักเรียนจะหงุดหงิดเมื่อเครื่องมือในการทดลองใชไมได   
  

 
   

(00) ดานความซื่อสัตย 
นักเรียนนําเสนอขอมูลท่ีไดจากผลการวิเคราะหจริง 

   
 

  

(000) ดานการรวมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟงความคิดเหน็  
นักเรียนพรอมที่จะเปล่ียนความคิดถาเพ่ือนมีเหตุผลที่ดีกวา 

  
 

   

(0000) ดานความมีเหตุผล  
ในการทดลองนักเรียนจะพยายามหาสาเหตุของการทดลองที่
ผิดพลาด 

 
 

 

    

 
วิธีดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งนี ้มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้  
 1. สุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา จังหวัดปทุมธานี
จํานวน 2 หองเรียน  จาก  7 หองเรียนและจับฉลากเปนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม   
 2. ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและแบบสอบถามวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร แลวนําผลการสอบมา
ตรวจใหคะแนน  
 3. ดําเนินการทดลอง โดยผูวิจัยดําเนินการสอนเอง โดยใชเน้ือหาเดียวกันทั้งกลุมทดลอง 
และกลุมควบคุมและใชระยะเวลาในการทดลองเทากัน ซึ่งใชเวลาในการทดลองกลุมละ 12 คาบ คาบละ 
50 นาที ดังน้ี  
  3.1 กลุมทดลอง ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ 
  3.2 กลุมควบคุม ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู   
 4. เม่ือสิ้นสุดการสอนตามกําหนด ทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test) ทั้งกลุมทดลอง และ
กลุมควบคุม โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และแบบสอบถามวัดเจตคติ
ทางวิทยาศาสตรชุดเดิม  
 5. ทําการตรวจใหคะแนนการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และ
แบบสอบถามเจตคตทิางวิทยาศาสตรทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม แลวนําผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะห 
โดยวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานตอไป  
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การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู 
แบบรวมมือกับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู โดยใช t-test Independent 
Samples ในรูป Difference Score  
 2. เปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียน ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
กับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู โดยใช t-test Independent Samples ใน
รูป Difference Score  
 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกอนเรียนและหลังเรียน โดย ใช t-test Dependent Samples ใน
รูป Difference Score 
 4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูกอนเรียนและหลังเรียน โดย ใช t-test Dependent 
Samples ในรูป Difference Score 
 5. เปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่ไดรับการจัด 
การเรียนรูแบบรวมมือกอนเรียนและหลังเรียน โดยใช t-test Independent Samples ในรปู Difference 
Score  
 6. เปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่ไดรับการจัด 
การเรียนรูแบบเสาะหาความรูกอนเรียนและหลังเรียน 
 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพื้นฐาน 
  1.1 หาคาเฉลี่ยของคะแนน (Mean) โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ, และ อังคณา  
สายยศ.  2538: 73) 
 

   
n
∑Χ

=Χ  

                                               
   

   เม่ือ  Χ    แทน คะแนนเฉลี่ย                                                              
     ∑Χ  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     n  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 

 

  1.2 หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนน โดยคํานวณ
จากสูตร (ลวน สายยศ, และ อังคณา สายยศ.  2538: 79) 
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   เม่ือ   S  แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

     ∑Χ  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     ∑Χ 2  แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
     n  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
 

 2. สถิติที่ใชทดสอบคุณภาพของเครื่องมอื 
  2.1 หาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบสอบถามวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับพฤตกิรรมที่
ตองการจะวัดของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรยีน (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2539: 
248 – 249) 
 

   
N

R
IOC ∑=                                        

             
   เม่ือ       IOC แทน ดัชนีความสอดคลอง 
      ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
          ทั้งหมด 
      N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ  

 
  2.2 หาคาความยากงาย (p) และหาคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยวิเคราะหขอสอบเปนรายขอดวยสตูรเทคนคิ 27% ของจุง เตห ฟาน เปดตาราง
สําเร็จรูปของ จุง เตห ฟาน (Fan.  1952: 6 – 32) 
  2.3 หาคาอํานาจจําแนก (t) เปนรายขอของแบบทดสอบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร ระหวาง
คะแนนเฉลี่ยกลุมสูงและกลุมต่ํา (สุชีรา ภัทรายุตวรรตน.  2545: 158) 
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   เม่ือ     t   แทน คาที่ใชพิจารณาการแจกแจงแบบท ี
      HΧ  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมสูง 
      LΧ  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมต่ํา 
      2

HS   แทน คะแนนแปรปรวนของกลุมสูง 
      2

LS   แทน คะแนนแปรปรวนของกลุมต่ํา 
      Hn   แทน จํานวนคนในกลุมสูง 
      Ln   แทน จํานวนคนในกลุมต่ํา 
  2.4 หาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และแบบ 
ทดสอบวัดความสามารถในการสืบเสาะหาความรูทางวทิยาศาสตร โดยคํานวณจากสูตร KR-20 ของ 
Kuder-Richardson (พวงรตัน ทวีรตัน.  2540: 123) ดวยสูตรตอไปนี้ 
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   เม่ือ   rtt แทน ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
      n  แทน จํานวนขอทดสอบของแบบทดสอบ 

      p แทน สัดสวนของผูที่ทําไดในขอหน่ึงๆ นั่นคือ 
งหมดจํานวนคนทั้
ทําถูกจํานวนคนที่  

      q แทน สัดสวนของผูทําผิดในขอหนึ่งๆ หรือคือ 1- p 
      2

iS  แทน คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือฉบับนั้น 
 
 3. สถิติที่ใชทดสอบสมมตฐิาน 
  3.1 สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานขอ  1 และขอ  2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวทิยาศาสตรและเจตคตทิางวิทยาศาสตรระหวางกลุมทดองและกลุมควบคุม โดยใช t-test for 
Dependent Samples  ในรูป Difference Score (Scott, 1967: 264) 
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   เม่ือ  t    แทน คาที่ใชในการพิจารณาใน t-distribution 
     MD1   แทน คาเฉลี่ยของผลตางระหวางการทดสอบหลังการเรียน 
           กับกอนการเรียนของกลุมทดลอง 
     MD2   แทน คาเฉลี่ยของผลตางระหวางการทดสอบหลังการเรียน 
           กับกอนการเรียนของกลุมควบคุม 
     D1    แทน ผลตางระหวางการทดสอบหลงัการเรียนกับกอนการเรียน 
           ของกลุมทดลอง 
     D2    แทน ผลตางระหวางการทดสอบหลังการเรียนกับกอนการเรียน 
           ของกลุมควบคุม 
     2

DS    แทน คาความแปรปรวนของผลตางระหวางคะแนนการทดสอบ 
           หลังเรียนและกอนการเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
     n1    แทน จํานวนนักเรียนในกลุมทดลอง 
     n2    แทน จํานวนนักเรียนในกลุมควบคุม 
     

21 MDMDS −  แทน คาความคาดเคลื่อนมาตรฐานของผลตางระหวางการ 
           ทดสอบกอนการเรียนกบัหลงัการเรียนของกลุมทดลอง 
           และกลุมควบคุม 
  3.2 สถิติที่ใชทดสอบสมมตฐิาน ขอ 3,  4,  5,  6 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
วิทยาศาสตรและเจตคตทิางวิทยาศาสตร ภายในกลุมทดลองและกลุมควบคุม ระหวางกอนและหลงัเรียน  
โดยใชสูตร t – test for Dependent Samples (พวงรัตน ทวีรัตน.  2540: 165 – 167) ซึ่งมีสูตร ดังน้ี 
(พวงรัตน ทวรีัตน.  2540)     

   สูตร 
( )
1

22

−

=
∑∑

∑

n
DDn

D
t   ; df = n - 1 

   
   เม่ือ   t   แทน  คาที่ใชในการพิจารณาใน t-distribution 
     ∑D   แทน  ผลรวมของความแตกตางระหวาคะแนนการทดสอบกอน 
         เรียนกับหลังเรียน 
     ∑ 2D  แทน ผลรวมกําลังสองของความแตกตางระหวางคะแนน 
         การ ทดสอบกอนเรียนกับหลังเรยีน 

     n  แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง  
  

 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนด
สัญลักษณตาง ๆ ที่ใชแทนความหมาย ดังตอไปน้ี 
 n   แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
 Χ         แทน  คาคะแนนเฉลีย่ 
 1Χ    แทน  คาคะแนนเฉลีย่กอนเรียน 
 2Χ    แทน  คาคะแนนเฉลีย่หลังเรียน 
 MD1  แทน  คาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนระหวางการทดสอบหลังเรียนกับการ 

                 ทดสอบกอนเรียนของกลุมทดลอง 
 MD2  แทน  คาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนระหวางการทดสอบหลังเรียนกับการ 

       ทดสอบกอนเรียนของกลุมควบคุม 
 D1   แทน  ผลตางของคะแนนระหวางการทดสอบหลงัเรียนกับการทดสอบกอน                       

                    เรียนของกลุมทดลอง 
 D2   แทน  ผลตางของคะแนนระหวางการทดสอบหลงัเรียนกับการทดสอบกอน                       

                    เรียนของกลุมควบคุม 
 2

DS    แทน คาความแปรปรวนของผลตางระหวางคะแนนการทดสอบหลังเรียน 
      และกอนการเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 

21 MDMDS −  แทน  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลตางระหวางคะแนนการทดสอบ 
      หลังเรียนและการทดสอบกอนเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 S   แทน  คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 ∑D    แทน  ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนการทดสอบกอนเรียนกับ 
      หลังเรียน 
 ∑ 2D   แทน  ผลรวมกําลังสองของความแตกตางระหวางคะแนนการทดสอบ  
      กอนเรียนกับหลังเรียน 
 t    แทน  คาสถิตทิี่ใชในการพิจารณา t-Distribution 
 df   แทน  ชั้นแหงความเปนอิสระ (degrees of freedom) 
 **    แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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การวิเคราะหขอมูล 
 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปลผลขอมูล ผูวิจัยไดเสนอความตามลําดับ ดังนี้ 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือกบัการจัดการเรียนรูแบบสบืเสาะหาความรู 
 2. เปรียบเทียบเจตคตทิางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรบัการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
กับการจัดการเรียนรูแบบสบืเสาะหาความรู 
 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือสงูกวากอนเรียน 
 4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรูสูงกวากอนเรียน 
 5. เปรียบเทียบเจตคตทิางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรบัการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
สูงกวากอนเรียน 
 6. เปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ 
หาความรูสูงกวากอนเรียน 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองกับกลุมควบคุม 
โดยใชสถิติ t – test แบบ Independent Sample  ในรูป Difference Score ไดผลดังแสดงใน ตาราง 3 
 
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองและกลุม 
     ควบคุม 
 

กลุมตัวอยาง n 1Χ  2Χ  MD 
21MDMDS  t 

       

กลุมทดลอง 40 15.83 22.75 6.93 0.12 0.81 
กลุมควบคุม 40 16.30 23.08 6.78   
       

 

 t(.01, 78) = 2.6403 
 

 จากตาราง 3 แสดงวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลอง และ
กลุมควบคุมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคญัทางสถิติ ซึง่แสดงวา นักเรียนที่ไดรบัการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือและนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
ไมแตกตางกนั ผลการวิเคราะหในตาราง ไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอ 1 
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 2. เปรียบเทียบเจตคตทิางวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใช
สถิติ t – test แบบ Independent Sample  ในรูป Difference Score ไดผลดังแสดงใน ตาราง 4 
 
ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบเจตคติทางวทิยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 

กลุมตัวอยาง n 1Χ  2Χ  MD 
21MDMDS  t 

       

กลุมทดลอง 40 77.95 88.65 10.70 0.63 4.58* 
กลุมควบคุม 40 88.70 94.50 5.80   
       

 

t(.01, 78) = 2.6403 
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 4 แสดงวา เจตคตทิางวทิยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งแสดงวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือและนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีเจตคติทางวิทยาศาสตรแตกตางกัน 
ผลการวิเคราะหในตาราง สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอ 2 
 

 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือ กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชสถติิ t – test for Dependent Samples ไดผลดังแสดง
ในตาราง 5 
 
ตาราง 5 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการ 
     เรียนรูแบบรวมมือหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 

การทดสอบ n k Χ  S MD t 
       

กอนเรียน 40 30 15.83 2.00   
     6.93 12.079** 
หลังเรียน 40 30 22.75 3.17   
       

 

t(.01, 40) = 2.4233 
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
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 จากตาราง 5 แสดงวาผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งแสดงวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอน ผลการวิเคราะหในตาราง 
สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอ 3  
 

 4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรูกอนเรียนและหลงัเรียน โดยใชสถิติ t – test for Dependent Samples ไดผล
ดังแสดงในตาราง 6 
 
ตาราง 6 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการ 
     เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 

การทดสอบ n k Χ  S MD t 
       

กอนเรียน 40 30 16.30 2.08   
     6.78 11.442** 
หลังเรียน 40 30 23.08 2.73   
       

 

t(.01, 40) = 2.4233 
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 6 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 ซึ่งแสดงวานักเรียนที่ไดรบัการ
จัดการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
ผลการวิเคราะหในตารางสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอ 4 
 

 5. เปรียบเทียบเจตคตทิางวทิยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยใชสถิติ t – test for Dependent Samples ไดผลดังแสดงใน ตาราง 7 
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ตาราง 7 แสดงการเปรยีบเทยีบเจตคติทางวทิยาศาสตรของนักเรยีนทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
     หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 

กลุมตัวอยาง n k Χ  ∑D  ∑ 2D  t 
       

กอนเรียน 40 24 77.95 428 5594 13.269** 
หลังเรียน 40 24 88.65    
       

 

t(.01, 40) = 2.4233 
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 7 แสดงวา เจตคตทิางวทิยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งแสดงวา นักเรียนทีไ่ดรับ
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ มีเจตคติทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนการเรียน ผลการวิเคราะห
ในตาราง สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอ 5  
 

 6. เปรียบเทียบเจตคตทิางวทิยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรูหลังเรยีนสูงกวากอนเรียน โดยใชสถิติ t – test for Dependent Samples ไดผลดังแสดงใน 
ตาราง 8 
 
ตาราง 8 แสดงการเปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ 
     หาความรูหลังเรยีนสงูกวากอนเรียน 
 

กลุมตัวอยาง n k 1Χ  ∑D  ∑ 2D  t 
       

กอนเรียน 40 24 88.70 232 2126 8.200** 
หลังเรียน 40 24 94.50    
       

 

t(.01, 40) = 2.4233 
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 8 แสดงวาเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 ซึ่งแสดงวานักเรียน
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีเจตคติทางวิทยาศาสตรหลังเรยีนสูงกวากอนเรียน  
ผลการวิเคราะหในตารางสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอ 6 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนงานวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิทยาศาสตรและเจตคตทิางวิทยาศาสตรที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกับสืบเสาะหาความรู 
 
ความมุงหมายของการวิจัย                                                                                                               
 1. เพ่ือเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1   
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  
 2. เพ่ือเปรียบเทยีบเจตคติทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการ
จัด การเรียนรูแบบรวมมือและการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  
 3.  เพ่ือเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกอนเรียนและหลังเรียน 
 4. เพ่ือเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1   
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูกอนเรียนและหลังเรียน 
 5. เพ่ือเปรียบเทยีบเจตคติทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการ
จัดการเรยีนรูแบบรวมมือกอนเรียนและหลังเรียน 
 6. เพ่ือเปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูกอนเรียนและหลังเรียน  
 
สมมติฐานในการวิจัย  
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
และการจัดการเรียนรูแบบสบืเสาะหาความรูแตกตางกนั                                   
 2. เจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกับการจัดการ
เรียนรูแบบสบืเสาะหาความรูแตกตางกนั 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ 
หาความรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 5. เจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือสูงขึ้นกวาการทดลอง 
 6. เจตคติทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร  
  ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวรราชา 
ทินัดดามาตุวทิยา จังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 มีจํานวน 7 หองเรียน นักเรียน
ทั้งหมด 385 คน 
 กลุมตวัอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวรราชา 
ทินัดดามาตุวทิยา  จังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวนนักเรียน 80 คน โดย
วิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) จํานวน 2 หองเรียน และสุมอยางงายอีกครั้งหนึ่ง โดย
ใชวิธีจับฉลากออกเปนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม ดังน้ี 
  1. กลุมทดลอง ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 40 คน 
  2. กลุมควบคุม ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 40 คน 
 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
 1. แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง ลักษณะและรูปรางของเซลลสิ่งมีชีวิตมีคาสัมประสิทธิ์
ของแผนการจัดการเรียนรู = 80.25/82.15 
 2. แผนการจัดการเรียนรูแบบสบืเสาะหาความรู เร่ือง ลักษณะและรูปรางของเซลลสิ่งมีชีวติ 
มีคาสัมประสิทธิ์ของแผนการจัดการเรียนรู = 80.05/81.46 
 3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 
มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.84 
 4. แบบสอบถามวดัเจตคตทิางวทิยาศาสตร ตามวิธขีอง ลเิคอรท (Likert) แบบตวัเลือก 5 ระดับ 
จํานวน 24 ขอ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.81 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
 1. สุมนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวรราชาทินดัดามาตุวิทยา  จังหวัดปทุมธานี 
จํานวน 2 หองเรียน จาก  7 หองเรียนและจับฉลากเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 2. ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร และแบบสอบถามวดัเจตคตทิางวทิยาศาสตรแลว นําผลการสอบ
มาตรวจใหคะแนน 
 3. ดําเนินการทดลองโดยผูวิจัยดําเนินการสอนเอง โดยใชเนื้อหาเดียวกันทั้งกลุมทดลอง และ
กลุมควบคุมใชระยะเวลาในการทดลองเทากัน ซึ่งใชเวลาในการทดลองกลุมละ 12 คาบ คาบละ 50 นาท ี 
ดังนี้ 
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  3.1 กลุมทดลอง ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
  3.2 กลุมควบคุม ไดรับการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู 
 4. เม่ือสิ้นสุดการสอนตามกําหนด ทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test) ทัง้กลุมทดลอง และ
กลุมควบคุม โดยใชแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรและแบบสอบถามวัดเจตคติ
ทางวิทยาศาสตรชุดเดิม 
 5. ทําการตรวจใหคะแนนการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และ
แบบสอบถามวดัเจตคตทิางวทิยาศาสตรทัง้กลุมทดลองและกลุมควบคุม  และนาํผลคะแนนที่ไดมาวเิคราะห 
โดยวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานตอไป 
 
สรุปผล  
 การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรและเจตคติทางวทิยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 ที่ไดรบัการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  
สรุปผลได ดังน้ี 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
กับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 2. เจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกับการจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 4. ผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรู
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
 5. เจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ หลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
 6. เจตคติทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 
อภิปรายผล 
 จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และเจตคติทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ 
หาความรู สามารถอภิปรายผลได ดังนี้ 
  จากสมมตฐิานขอที่ 1 ผลการวิจัยพบวานกัเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือกับ
นักเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรยีนรูแบบสบืเสาะหาความรู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรแตกตางกัน   
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว 
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  จากสมมติฐานขอที่ 3 และ 4 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
ของนักเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู หลังเรียน
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว 
  เหตุผลที่ผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรของกลุมทดลอง ที่เรียนดวยการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือ และกลุมควบคุมที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู และผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ 
หาความรู หลงัเรียนสูงกวากอนเรียน ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจาก 
   การสอนแบบรวมมือกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู เปนการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยกระบวนการทั้ง 2 รูปแบบมุงเนนใหผูเรียนไดเกิดความรูความคิด และ
การตัดสินใจอยางเปนระบบสามารถสรางความรู คนพบความรูไดดวยตนเอง คิด และแกปญหาไดดวย
ตนเอง อยางมีระบบของการคิด ซึ่งในกระบวนการสอนทั้ง 2 รูปแบบ ตางมีวธิกีารแสวงหาขอมูล
ความรูใหมที่ไดจากแหลงขอมูลหรือแหลงความรูตางๆ ซึ่งผูวิจัยไดใชกิจกรรมที่หลากหลายชวยใหนักเรียน
ไดมีสวนรวมในการปฏบิัติกจิกรรมอยางทัว่ถึงและมากทีสุ่ดและเปนไปตามขั้นตอนของรูปแบบการสอน
ทั้ง 2 รูปแบบ ซึ่งสามารถทาํใหผูเรียนศึกษาและทาํความเขาใจกบัขอมูล/ความรูที่หามาได และสามารถ
สรางความหมายของขอมูล โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรตางๆ ดวยตนเอง เชน การคิด และ
กระบวนการกลุมในการอภิปรายและสรุปความเขาใจเกี่ยวกับความรูที่ไดรับทั้งหมด และจัดสิ่งที่เรียนรู
เปนไปตามความเขาใจเพื่อใหผูเรียนไดจดจําสิ่งที่เรียนรูไดงาย ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ 2542 มาตรา 22 เนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นกัเรียนทุกคนมีความสามารถเรยีนรู
และพัฒนาตนเองไดและผูเรียนเปนสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศกึษาสงเสริมผูเรียนสามารถพฒันา
ตามธรรมชาติและตามศักยภาพ 
   ซึ่งจากการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนทั้ง 2 รูปแบบ ทาํใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรของนักเรียนหลังไดรับการสอนสูงกวากอนไดรับการสอน เน่ืองจากการสอนทั้ง 2 รูปแบบ
มุงเนนใหผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงเสริมใหมีกระบวนการกลุม การเรียนรูแบบมีสวนรวม การจดบันทึก  
การนําเสนอในชั้นเรียน ฝกการฟง การคิด การซักถาม การอภิปราย รูจักศึกษาคนควาหาความรู คิด  
และแกปญหาไดดวยตนเอง อยางมีระบบของการคิด ใชกระบวนการของการคนควาหาความรู ซึ่ง
ประกอบดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และจิตวิทยาศาสตร จาก
เหตุผลดังกลาวที่กลาวมามสีวนกระตุนใหผูเรียนเกิดความรู ความจาํความเขาใจ การนําความรูไปใช  
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งผลการวิจัยพบวา ผูเรียนที่ไดรับการสอนทั้ง 2 รูปแบบน้ัน  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ดานความรู ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ไดมีประสิทธิภาพไมแตกตางกันและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 จากเหตุผลดังกลาว สนับสนนุไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ดานความรู ความจํา  
ความเขาใจ การนําไปใช และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
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ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรไมแตกตางกันและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
  จากสมมติฐานขอที่ 2 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
และการจัดการเรียนรูแบบสบืเสาะหาความรู มีเจตคตทิางวิทยาศาสตรแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานทีก่ําหนดไว 
  จากสมมติฐานขอที่ 5 และ 6 ผลการวิจัยพบวา เจตคติทางวทิยาศาสตรของนักเรียนที่
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู หลังไดรับการสอนสูงกวา
การกอนไดรับการสอน อยางมีนัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดบั .01 ซึ่งเปนไปตามสมมตฐิานที่กําหนดไว 
  เหตุผลที่เจตคติทางวิทยาศาสตรของกลุมทดลอง ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
และการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูไดผลไมแตกตางกัน และเจตคติทางวิทยาศาสตรที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือและการสอนแบบสืบเสาะหาความรูหลังเรียนสูงกวาการกอนเรียน ทั้งน้ี
อาจเนื่องมาจาก 
   การสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและการสอน โดยการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู ไดมุงเนนใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง มีการปฏิบัติ นําเสนอและสรุปผล  
โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่ง ทบวงมหาลัย (2525: 54 – 58) ไดกลาววา การเปด
โอกาสใหนักเรียนไดฝกประสบการณเพ่ือการเรียนรู เชน ไดเรียนรูจากการทดลอง เพ่ือใหนักเรียน มี
โอกาสใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จะชวยพัฒนาเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตรได ซึ่งการสอน
ทั้ง 2 รูปแบบ ชวยกระตุนใหผูเรียนมีความรูสึกตอการคิด การกระทําและการตัดสินใจในการแสวงหา
ความรูทางวิทยาศาสตรที่แสดงเปนพฤติกรรม เชน ความมีเหตผุล คือ การที่นักเรียนแสดงถึงการตรวจสอบ
ความคิดของตนเองจากแหลงที่นาเชื่อถือ ยอมรับในคําอธบิายเม่ือมีหลกัฐานสนบัสนนุ ความเพียรพยายาม  
คือ การที่นักเรียนมีลักษณะไมทอถอยเม่ือมีอุปสรรคหรือมีความลมเหลวในระหวางการดําเนินการแกปญหา  
ความอยากรูอยากเห็น คือ การที่นักเรียนแสดงถึงการชางซักถาม ชางอาน ริเร่ิมสิ่งใหมๆ ตื่นเตนเม่ือ
ไดรับขอมูลหรือความคิดใหมเพ่ิมเติม และความใจกวางเต็มใจรับฟงความคิดใหมๆ คือ การที่นักเรียน
แสดงถึงการเปนผูมีใจกวางรับฟงความคิดเห็นหรือขอโตแยงที่มีเหตุผลของผูอ่ืน ไมยึดม่ันในความคิด
ของตนฝายเดียว ยอมรับพิจารณาขอมูลหรือความคิดเห็นที่ยังสรุปไมได และพรอมที่จะหาขอมูลเพ่ิมเติม  
จากพฤติกรรมที่กลาวมาเนื่องจากการสอนของทั้ง 2 รูปแบบ มีสวนชวยใหผูเรียนมีสวนรวมทางสตปิญญา  
ทําใหเกิดการทาทายความรู ความคิดของผูเรียน สามารถกระตุนสมองของผูเรียนเกิดการเคลื่อนไหว  
สนุกที่จะคิด และทําใหผูเรียนมีสวนรวมทางสังคมกับบุคคลหรือสิ่งแวดลอมรอบตัว 
   ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นดังกลาว จะสามรถสงผลตออารมณความรูสึกของผูเรียน ซึ่งจะ
ชวยใหการเรยีนรูนั้น เกิดความหมายตอตนเอง โดยผูเรียนที่ไดรับการสอนจากรูปแบบทั้งสอง ไดมี
การทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืน ฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ฝกและรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย ซึ่ง
ครูใชคําถามเปนการชวยกระตุนใหผูเรียนสามารถสรางเจตคตทิี่ดีตอวชิาวิทยาศาสตรไดทั้งดานความมี
เหตุผล ความเพียรพยายาม ความอยากรูอยากเห็น ความใจกวางและเต็มใจรับฟงความคิดเห็นใหมๆ  
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ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วีรเดช เกิดบานตะเคียน (2524: บทคัดยอ) พบวา วิธีเรียนที่ตางกันกับ
ระดับผลการเรียนของนักเรียนที่ตางกัน ไมมีอิทธิพลตอเจตคตติอการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน 
 จากเหตผุลดังกลาว สนับสนนุไดวาเจตคตติอวทิยาศาสตร ในดานความมีเหตุผล ความเพียร
พยายาม ความอยากรูอยากเห็น และความใจกวางเต็มใจรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนแบบรวมมือกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูมีเจตคติตอวิทยาศาสตร
ไมแตกตางกนั และเจตคติตอวทิยาศาสตรของนักเรยีนที่ไดรับการสอนแบบรวมมือกับการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู หลังไดรับการสอนสูงกวากอนไดรับการสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะทีจ่ะเปนประโยชนตอการเรยีนการสอน และการศกึษา
คนควาตอไป 
 1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ควรมีการอภิปรายระหวางผูเรียน
กับผูเรียน ผูเรียนกับผูสอนใหมากขึ้น เพ่ือเปนการฝกใหนักเรียนรูจักแสดงความคิดเห็น และการกระตุน
โดยใชคําถามใหผูเรียนรูจักคิดมากขึ้น  จะทําใหผูเรียนเกิดองคความรูไดดีขึ้น 
  1.2 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ใหแกผูเรียน
เกิดทักษะกระบวรการวิทยาศาสตรใหมากขึ้น เชน การสงัเกต การวัด การจําแนกประเภท การจัดกระทํา
และสื่อความหมายขอมูล การลงความคิดเห็นจากขอมูล  เปนตน 
  1.3 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอนควรตรวจแบบฝกหัดในใบงานทุกใบงาน
เพ่ือตรวจสอบการเรียนรู โดยดูการตอบคําถามของนักเรียนในการใชทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ตางๆ และแจงใหนักเรียนทราบผลการตรวจในชัว่โมงตอไป เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเกิด
ความเพียรพยายามในการเรียนรูจากกิจกรรมถัดไป 
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 ควรมีการปรึกษาเปรียบเทียบผลการสอนแบบรวมมือ ที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียน
และเจตคตทิางวิทยาศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 และ 3 หรือใชกับบทเรียนอ่ืนๆ เชน กลไก
มนุษย อาหาร เปนตน 
  2.2 ควรมีการศกึษาเปรยีบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวทิยาศาสตร แบบรวมมือ
กับรูปแบบการสอนแบบอื่นๆ ที่มีผลตอตวัแปรอ่ืนๆ เชน ความสามารถดานการคิด ความสามารถใน
การแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 
  2.3 ควรมีการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของผูเรียน โดยมีการจดบันทึกและเก็บขอมูล
ระหวางการเรยีน และนาํขอมูลน้ันมาเปนประโยชนในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียน ระหวาง
กอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียน 
  2.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถนําไปประยกุตใชในวชิาตางๆ เพ่ือชวย
พัฒนาใหผูเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก ก 
 

รายนามผูเชีย่วชาญตรวจเครื่องมือทีใ่ชในการวิจยั 
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รายนามผูเชี่ยวชาญ 
 
รายนามผูเชี่ยวชาญในการนะนํา ตรวจสอบแกไขเครื่องมือ เพ่ือทําปริญญานิพนธดานตางๆ ดังนี้ 
 - แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ 
 - แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสบืเสาะหาความรู 
 - แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร เรื่อง ลักษณะและรูปรางของ 
  เซลลสิ่งมีชวีิต 
 - แบบสอบถามวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร 
 
ผูชวยศาสตราจารย สนธยา ศรีบางพล ี         ผูชวยศาสตราจารย  
           ขาราชการบํานาญ   
           โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ  
           ประสานมิตร (ฝายมัธยม)  
           เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
 
อาจารยจันทรา เชาววทิยา                         รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
           โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวทิยา 
           จังหวัดปทุมธานี 
 
อาจารย วาที่ รต. หญิงสายสมร ภักภิรม       หัวหนาฝายวชิาการ 
           โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวทิยา 
           จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ข 
 
 - คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและแผนการจัด  
   การเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
 - คาดัชนีความสอดคลอง ( IOC )ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร   
   เร่ือง ลักษณะและรูปรางของเซลลสิ่งมีชีวติ และแบบสอบถามวัดเจตคตทิาง 
   วิทยาศาสตร 
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ตาราง 9 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง ลักษณะและ 
     รูปรางของเซลลสิ่งมีชวีติ 
 

ผูเชี่ยวชาญ แผนการจัดการเรียนรู 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

IOC 

     

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 

     

 
 
ตาราง 10 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เร่ือง ลักษณะ 
     และรูปรางของเซลลสิ่งมีชีวิต 
 

ผูเชี่ยวชาญ แผนการจัดการเรียนรู 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

IOC 

     

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 
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ตาราง 11 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร  
     เรื่อง ลักษณะและรปูรางของเซลลสิง่มีชีวิต 
 

ผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญ  
ขอที่ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

 
IOC 

 
ขอที่ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

 
IOC 

          

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.67 
1.00 
1.00 
0.67 
1.00 
1.00 
1.00 
0.67 
1.00 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 

0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 

0.67 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.67 
1.00 
1.00 
0.67 
1.00 
0.67 
1.00 
1.00 
1.00 
0.67 
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ตาราง 12 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร เร่ือง ลักษณะ 
     และรูปรางของเซลลสิ่งมีชีวิต 
 

ผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญ 
ขอที่ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 IOC ขอที่ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 IOC 

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

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1.00 
0.67 
1.00 
1.00 
0.67 
1.00 
0.67 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 

1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 

0.67 
0.67 
1.00 
1.00 
1.00 
0.67 
1.00 
0.67 
0.67 
1.00 
0.67 
1.00 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

94

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 
 - ตารางผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนก (r) และคาความยากงาย (p) ของแบบทดสอบ 
   วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตร เร่ือง ลกัษณะและรปูรางของเซลลสิง่ 
   มีชีวติ 
 - คาความเชื่อม่ัน ( ttr ) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร  
   เร่ือง ลักษณะและรูปรางของเซลลสิ่งมีชีวติ 
 - ตารางผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนก (t) รายขอของแบบสอบถามวัดเจตคต ิ
   ทางวทิยาศาสตร เร่ือง ลกัษณะและรปูรางของเซลลสิง่มีชวีิต 
 - ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามวัดเจตคตทิางวิทยาศาสตร 
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ตาราง 13 ผลการวเิคราะหคาอํานาจจําแนก (r) และคาความยากงาย (p) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
      ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง ลักษณะและรปูรางของเซลลสิง่มีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 
     จํานวน 30 ขอ  
 

ขอที่ r p ขอที่ r p 
      

1 0.31 0.36 16 0.24 0.24 
2 0.22 0.72 17 0.34 0.50 
3 0.48 0.54 18 0.41 0.46 
4 0.41 0.74 19 0.32 0.33 
5 0.30 0.52 20 0.40 0.63 
6 0.25 0.67 21 0.26 0.71 
7 0.27 0.43 22 0.43 0.80 
8 0.29 0.69 23 0.55 0.46 
9 0.39 0.40 24 0.56 0.65 
10 0.50 0.38 25 0.30 0.44 
11 0.41 0.74 26 0.45 0.66 
12 0.48 0.70 27 0.29 0.65 
13 0.39 0.60 28 0.23 0.41 
14 0.64 0.59 29 0.24 0.37 
15 0.38 0.75 30 0.57 0.21 

      
 

มีคาความเชื่อม่ัน  0.84 
 
 
 การหาคาความเชื่อม่ัน ttr   ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร  โดย
ใชสูตร KR – 20 (Kuder-Richardson) ซึ่งสูตร มีดังนี้ 
 

  
⎥
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⎢
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= ∑
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   เม่ือ  rtt แทน ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
    n  แทน จํานวนขอของเครื่องมือวัด 

    p แทน สัดสวนของผูที่ทําไดในขอหน่ึงๆ นั่นคือ 
งหมดจํานวนคนทั้
ทําถูกจํานวนคนที่  

    q แทน สัดสวนของผูทําผิดในขอหนึ่งๆ หรือคือ 1- p 
    2

iS  แทน คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือฉบับนั้น 
 

 การคํานวณคาความแปรปรวน   2s   =   ( )
( )1

22

−

−∑ ∑
nn

xxn  

                  2s   =   ( ) ( )
( )18080

15183301080 2

−
−×  

                  2s   =    53.23 
 แทนคาในสตูรเพ่ือหาความเชื่อม่ัน 
     

         
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

−
= ∑

21
1 i

tt S
pq

n
nr     

         

         ttr    =  ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

− 30.35
66.61

130
30  

 
         ttr    =   1.03 x 0.81 
 
         ttr    =   0.84 
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ตาราง 14 คาอํานาจจําแนก (t) เปนรายขอของแบบสอบถามวัดเจตคตทิางวทิยาศาสตรของนักเรียน 
     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 24 ขอ 
 

ขอที่ HΧ  LΧ  2
HS  2

LS  t  
      

1 4.04 2.92 0.37 0.41 6.34* 
2 3.60 3.00 0.42 0.66 3.34* 
3 4.16 3.12 0.47 0.61 5.00* 
4 4.44 3.28 0.51 0.96 4.62* 
5 4.40 3.36 0.50 0.86 4.97* 
6 4.48 3.12 0.26 0.61 7.29* 
7 4.00 3.40 0.92 0.92 2.21* 
8 3.44 2.84 -0.41 0.56 7.75* 
9 4.20 3.04 0.50 0.79 5.12* 
10 4.32 3.12 0.31 0.61 6.26* 
11 4.64 3.44 0.32 0.51 6.59* 
12 4.48 3.48 0.43 -0.24 11.47* 
13 3.84 3.20 0.72 0.67 2.71* 
14 4.12 3.16 0.36 0.81 4.44* 
15 4.68 3.40 0.23 0.42 7.94* 
16 4.00 2.80 0.58 0.50 5.77* 
17 3.48 2.88 1.01 0.61 2.36* 
18 4.12 3.16 0. 36 0.89 4.29* 
19 3.64 2.80 0.41 0.75 3.90* 
20 4.12 3.20 1.44 1.33 2.76* 
21 4.52 3.52 1.26 1.76 2.88* 
22 3.60 2.84 1.08 1.35 2.44* 
23 3.68 2.88 1.14 0.86 2.83* 
24 4.28 3.36 0.09 0.74 5.06* 
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 การหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร โดยคํานวณคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา โดยใชสูตรของ ครอนบัค ซึ่งสูตร มีดังนี้ 
 

  
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧
−

−
= ∑

2

2

1
1 t

i

s
s

n
nα  

 
   เม่ือ   α   แทน คาสัมประสิทธิ์ของความเชือ่ม่ัน 
     n   แทน จํานวนขอของเครื่องมือวัด 
     2

is   แทน คะแนนความแปรปรวนเปนรายขอ 
     2

ts   แทน คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือน้ันทั้งฉบับ 
    

 แทนคาในสตูรเพ่ือหาคาความเชื่อม่ัน      
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧
−

−
= ∑

2

2

1
1 t

i

s
s

n
nα  

     =α
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −

− 55.86
74.181

124
24  

 

     =α 1.04 x (1 – 0.22) 
     =α 1.04 x 0.78 
     =α 0.81 
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ภาคผนวก  ง 
 
 - ตารางคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง ลักษณะและรูปรางของ 
   เซลลสิ่งมชีีวติ กอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลองที่ไดรับการจัดการเรียนรู 
   แบบรวมมือ 
 - ตารางคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง ลักษณะและรูปรางของ 
   เซลลสิ่งมชีีวติ  กอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลองที่ไดรับการจัดการเรียนรู 
   แบบสืบเสาะหาความรู 
 - ตารางคะแนนวัดเจตคติทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลอง 
   ที่ไดรับการจดัการเรียนรูแบบรวมมือ 
 - ตารางคะแนนวัดเจตคติทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลอง 
   ที่ไดรับการจดัการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
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ตาราง 15 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  เร่ือง ลักษณะและรูปรางของเซลลสิ่งมีชีวติ      
     กอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลองที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
 

คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน 
      

1 17 20 21 16 25 
2 15 17 22 19 27 
3 16 19 23 13 25 
4 11 18 24 17 21 
5 15 25 25 15 25 
6 13 25 26 15 25 
7 16 18 27 19 23 
8 19 23 28 16 27 
9 17 20 29 19 22 
10 16 18 30 19 25 
11 15 19 31 15 21 
12 16 25 32 15 27 
13 17 25 33 17 20 
14 15 25 34 13 24 
15 15 19 35 15 28 
16 16 26 36 18 25 
17 20 24 37 16 19 
18 15 27 38 14 24 
19 15 20 39 17 19 
20 13 25 40 13 20 

      

   ∑  633 910 
      

   Χ  15.83 22.75 
      

   s  2.00 3.17 
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ตาราง 16 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  เร่ือง ลักษณะและรูปรางของเซลลสิ่งมีชีวติ 
     กอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลองที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
 

คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน 
      

1 17 20 21 16 25 
2 18 20 22 19 27 
3 16 19 23 13 25 
4 11 18 24 18 22 
5 15 25 25 15 25 
6 13 25 26 15 25 
7 18 20 27 19 23 
8 19 23 28 16 27 
9 17 20 29 19 22 
10 19 21 30 19 25 
11 18 19 31 15 21 
12 16 25 32 15 27 
13 17 25 33 18 21 
14 15 25 34 13 24 
15 18 22 35 15 28 
16 16 26 36 18 25 
17 16 20 37 19 22 
18 15 27 38 14 24 
19 15 20 39 19 21 
20 13 25 40 18 21 

      

   ∑  652 923 
      

         Χ  16.30       23.08 
      

         s  2.08        2.73 
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ตาราง 17 คะแนนแบบวัดเจตคติทางวทิยาศาสตร เรื่อง ลักษณะและรปูรางของเซลลสิ่งมีชีวติกอนเรียน 
     และหลังเรียนของกลุมทดลองที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
 

คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน 
      

1 77 81 21 83 101 
2 80 86 22 73 85 
3 75 87 23 78 85 
4 74 84 24 87 103 
5 68 80 25 85 100 
6 87 96 26 77 86 
7 78 85 27 77 84 
8 82 88 28 76 85 
9 84 88 29 71 82 
10 84 87 30 81 89 
11 75 83 31 83 86 
12 84 98 32 73 96 
13 81 90 33 72 90 
14 107 114 34 75 83 
15 77 87 35 68 85 
16 80 92 36 67 74 
17 86 102 37 72 90 
18 79 86 38 67 74 
19 82 96 39 66 77 
20 72 82 40 75 99 

      

   ∑  3118 3546 
      

         Χ  77.95       88.65 
      

         s  7.49        8.29 
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ตาราง 18 คะแนนแบบวัดเจตคติทางวทิยาศาสตร เรื่อง ลักษณะและรปูรางของเซลลสิ่งมีชีวติกอนเรียน 
     และหลังเรียนของกลุมทดลองที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสบืเสาะหาความรู 
 

คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน 
      

1 82 96 21 103 105 
2 78 84 22 100 108 
3 83 85 23 90 91 
4 77 82 24 98 99 
5 88 89 25 86 97 
6 81 86 26 94 103 
7 90 102 27 84 81 
8 85 90 28 97 104 
9 97 106 29 96 103 
10 69 74 30 107 107 
11 87 103 31 88 90 
12 85 100 32 90 96 
13 81 83 33 89 90 
14 88 98 34 83 90 
15 76 85 35 82 83 
16 98 102 36 108 114 
17 85 89 37 86 99 
18 107 114 38 97 99 
19 66 76 39 88 91 
20 96 98 40 83 88 

      

   ∑  3548       3780 
      

   Χ  88.70       94.50 
      

   s  9.60        9.90 
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ภาคผนวก จ 
 
 - ตารางผลการวิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่องลักษณะ 
   และรูปรางของเซลลสิง่มีชีวติ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 1 ระหวางกลุม 
   ทดลองและกลุมควบคุม  โดยใชสถิติ t-test  for dependent Samples ในรูป  
   Difference Score 
 - ตารางวิเคราะหขอมูลเจตคติทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
   ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม  โดยใชสถติิ t-test  for dependent Samples  
   ในรูป Difference Score 
 - ตารางผลการวิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง ลักษณะ 
   และรูปรางของเซลลสิง่มชีีวติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางกลุม 
   ทดลองและกลุมควบคุม  โดยใชสถิติ t-test  for dependent Samples 
 - ตารางวิเคราะหขอมูลเจตคติทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
   ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม  โดยใชสถติิ t-test  for dependent Samples  
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ตาราง 19 ผลการวิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตร เรื่อง  ลักษณะและรปูรางของ 
     เซลลสิ่งมีชีวติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม  โดยใชสถิติ  
     t-test  แบบ Independent Samples ในรูป Difference  Score   
 

กลุมทดลอง         กลุมควบคุม คนที ่
Pre Post 1D     Pre Post 1D      

( )211 MDD −  ( )222 MDD −  
         

1 17 20 3 17 20 3 15.444 14.288 
2 15 17 2 18 20 2 24.304 22.848 
3 16 19 3 16 19 3 15.444 14.288 
4 11 18 7 11 18 7 0.004 0.048 
5 15 25 10 15 25 10 9.424 10.368 
6 13 25 12 13 25 12 25.704 27.248 
7 16 18 2 18 20 2 24.304 22.848 
8 19 23 4 19 23 4 8.584 7.728 
9 17 20 3 17 20 3 15.444 14.288 
10 16 18 2 19 21 2 24.304 22.848 
11 15 19 4 18 19 1 8.584 33.408 
12 16 25 9 16 25 9 4.284 4.928 
13 17 25 8 17 25 8 1.144 1.488 
14 15 25 10 15 25 10 9.424 10.368 
15 15 19 4 18 22 4 8.584 7.728 
16 16 26 10 16 26 10 9.424 10.368 
17 20 24 4 16 20 4 8.584 7.728 
18 15 27 12 15 27 12 25.704 27.248 
19 15 20 5 15 20 5 3.724 3.168 
20 13 25 12 13 25 12 25.704 27.248 
21 16 25 9 16 25 9 4.284 4.928 
22 19 27 8 19 27 8 1.144 1.488 
23 13 25 12 13 25 12 25.704 27.248 
24 17 21 4 18 22 4 8.584 7.728 
25 15 25 10 15 25 10 9.424 10.368 
26 15 25 10 15 25 10 9.424 10.368 
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ตาราง 19 (ตอ) 
 

กลุมทดลอง         กลุมควบคุม คนที ่
Pre Post 1D     Pre Post 1D      

( )211 MDD −  ( )222 MDD −  
         

27 19 23 4 19 23 4 8.584 7.728 
28 16 27 11 16 27 11 16.564 17.808 
29 19 22 3 16 20 4 15.444 7.728 
30 19 25 6 19 25 6 0.864 0.608 
31 15 21 6 15 21 6 0.864 0.608 
32 15 27 12 15 27 12 25.704 27.248 
33 17 20 3 18 21 3 15.444 14.288 
34 13 24 11 13 24 11 16.564 17.808 
35 15 28 13 15 28 13 36.844 38.688 
36 18 25 7 18 25 7 0.004 0.048 
37 16 19 3 19 22 3 15.444 24.288 
38 14 24 10 14 24 10 9.424 10.368 
39 17 19 2 19 21 2 24.304 22.848 
40 13 20 7 18 21 3 0.004 24.288 

         

∑  633 910 277 652 923 271 512.74 566.96 
         

Χ  15.83 22.75 6.93 16.30 23.08 6.78   
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ตาราง 20 ผลการวิเคราะหแบบเจตคติทางวิทยาศาสตร เร่ือง  ลักษณะและรูปรางของเซลลสิ่งมีชีวิต  ของ 
     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชสถิติ t-test for dependent  
     Samples ในรูป Difference Score 
 

กลุมทดลอง         กลุมควบคุม คนที ่
Pre Post 1D     Pre Post 1D      

( )211 MDD −  ( )222 MDD −  
         

1 77 81 4 82 96 14 44.890 67.240 
2 80 86 6 78 84 6 22.090 0.040 
3 75 87 12 83 85 2 1.690 14.440 
4 74 84 10 77 82 5 0.490 0.640 
5 68 80 12 88 89 1 1.690 23.040 
6 87 96 9 81 86 5 2.890 0.640 
7 78 85 7 90 102 12 13.690 38.440 
8 82 88 6 85 90 5 22.090 0.640 
9 84 88 4 97 106 9 44.890 10.240 
10 84 87 3 69 74 5 59.290 0.640 
11 75 83 8 87 103 16 7.290 104.040 
12 84 98 14 85 100 15 10.890 84.640 
13 81 90 9 81 83 2 2.890 14.440 
14 107 114 7 88 98 10 13.690 17.640 
15 77 87 10 76 85 9 0.490 10.240 
16 80 92 12 98 102 4 1.690 3.240 
17 86 102 16 85 89 4 28.090 3.240 
18 79 86 4 107 114 7 44.890 1.440 
19 82 96 6 66 76 10 22.090 17.640 
20 72 82 12 96 98 2 1.690 14.440 
21 83 101 18 103 105 2 53.290 14.440 
22 73 85 12 100 108 8 1.690 4.840 
23 78 85 7 90 91 1 13.690 23.040 
24 87 103 16 98 99 1 28.090 23.040 
25 85 100 15 86 97 11 18.490 27.040 
26 77 86 9 94 103 9 2.890 10.240 
27 77 84 7 84 81 -3 13.690 7.840 
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ตาราง 20 (ตอ) 
 

กลุมทดลอง         กลุมควบคุม คนที ่
Pre Post 1D     Pre Post 1D      

( )211 MDD −  ( )222 MDD −  
         

28 76 85 9 97 104 7 2.890 1.440 
29 71 82 11 96 103 7 0.090 1.440 
30 81 89 8 107 107 0 7.290 33.640 
31 83 86 3 88 90 2 59.290 14.440 
32 73 96 23 90 96 6 151.290 0.040 
33 72 90 18 89 90 1 53.290 23.040 
34 75 83 8 83 90 7 7.290 1.440 
35 68 85 17 82 83 1 39.690 23.040 
36 67 74 7 108 114 6 13.690 0.040 
37 72 90 18 86 99 13 53.290 51.840 
38 67 74 7 97 99 2 13.690 14.440 
39 66 77 11 88 91 3 0.090 7.840 
40 75 99 24 83 88 5 176.89 0.640 

         

∑  3118 3546 428 3548 3780 232 1060.7 710.8 
         

Χ  77.95 88.65 10.70 88.70 94.50 5.80   
         

 

 ผลการวิเคราะหขอมูลผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง ลักษณะและรปูรางของ
เซลลสิ่งมีชวีิต ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชสถติิ t-test  for Dependent Samples ใน
รูป  Difference Score   ซึ่งมีสูตร ดังนี้  
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 และ     ( ) ( ) 2

21

22
2

112

2−+

−+−
= ∑ ∑

nn
MDDMDD

SD  

 จะได     ( ) 24040
96.56674.5122

−+
+

=DS  

 
       84.132 =DS  
 

 และ    
40

84.13
40

84.13
21

+=−MDMDS  
 
      83.0

21
=−MDMDS  

 

 แทนคาในสตูร   
21

_
21

MDMDS
MDMD

t
−

=          ;  221 −+= nndf  

 

       
83.0

78.693.6 −
=t           ;  7824040 =−+=df  

       18.0=t  
 
    คา  t  ตาราง   =   t (.01, 78) 
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 ผลการวิเคราะหขอมูลเจตคติทางวิทยาศาสตร ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดย
ใชสถติิ t-test  for Dependent Samples ในรูป  Difference Score   ซึ่งมีสูตร ดังนี้  
 

       
21
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 และ     ( ) ( ) 2

21
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2
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2−+

−+−
= ∑ ∑

nn
MDDMDD

SD  

 
 จะได     ( ) 24040

8.7107.10602

−+
+

=DS  

 
       71.222 =DS  
 

 และ    
40

71.22
40

71.22
21

+=−MDMDS  
 
      07.1

21
=−MDMDS  

 

 แทนคาในสตูร    
21

_
21

MDMDS
MDMDt −

=          ;  221 −+= nndf  

 

        
07.1

80.570.10 −
=t       ;  7924040 =−+=df  

        58.4=t  
 
     คา  t  ตาราง   =   t (.01, 79) 
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ตาราง 21 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร กอนและหลังไดรับการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
     กลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชสถิติ t-test for Dependent Samples  
    

กลุมทดลอง กลุมควบคุม คนที ่
Pre Post 1D  2

1D  Pre Post 2D  2
2D  

         

  1 17 20   3     9 17 20   3    9 
  2 15 17   2     4 18 20   2    4 
  3 16 19   3     9 16 19   3    9 
  4 11 18   7   49 11 18   7   49 
  5 15 25 10 100 15 25 10 100 
  6 13 25 12 144 13 25 12 144 
  7 16 18   2    4 18 20   2    4 
  8 19 23   4   16 19 23   4   16 
  9 17 20   3    9 17 20   3    9 
10 16 18   2    4 19 21   2    4 
11 15 19   4   16 18 19   1    1 
12 16 25   9   81 16 25   9   81 
13 17 25   8   64 17 25   8   64 
14 15 25 10 100 15 25 10 100 
15 15 19   4   16 18 22   4   16 
16 16 26 10 100 16 26 10 100 
17 20 24   4   16 16 20   4   16 
18 15 27 12 144 15 27 12 144 
19 15 20   5   25 15 20   5   25 
20 13 25 12 144 13 25 12 144 
21 16 25   9   81 16 25   9   81 
22 19 27   8   64 19 27   8   64 
23 13 25 12 144 13 25 12 144 
24 17 21   4   16 18 22   4   16 
25 15 25 10 100 15 25 10 100 
26 15 25 10 100 15 25 10 100 
27 19 23   4   16 19 23   4   16 
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ตาราง 21 (ตอ) 

กลุมทดลอง กลุมควบคุม คนที ่
Pre Post 1D  2

1D  Pre Post 2D  2
2D  

         

28 16 27 11 121 16 27 11 121 
29 19 22   3    9 16 20   4   16 
30 19 25   6   36 19 25   6   36 
31 15 21   6   36 15 21   6   36 
32 15 27 12 144 15 27 12 144 
33 17 20   3    9 18 21   3    9 
34 13 24 11 121 13 24 11 121 
35 15 28 13 169 15 28 13 169 
36 18 25   7   49 18 25   7   49 
37 16 19   3    9 19 22   3    9 
38 14 24 10 100 14 24 10 100 
39 17 19   2    4 19 21   2    4 
40 13 20   7   49 18 21   3    9 

         

∑  633 910 277 2431 652 923     271 2383 
         

Χ  15.83 22.75 6.93 60.77 16.30 23.08 6.78 59.57 
         

SD   3.62 52.53   3.74 53.34 
         

 

 สถิติทีใ่ชในการตรวจสอบสมมติฐานทดสอบความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร  กลุมทดลองหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ           
เรื่อง ลักษณะและรูปรางของเซลลสิ่งมีชวีติโดยใชสถติิ t-test  for dependent Samples     

    t = 

1n
2D)(2Dn

D

−
∑−∑

∑
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 เม่ือ    t   แทน  คาที่ใชในการพิจารณาใน t-distribution 
   ∑D    แทน  ผลรวมของความแตกตางระหวาคะแนนการทดสอบกอน 
        เรียนกับหลังเรียน  
   ∑ 2D   แทน ผลรวมกําลังสองของความแตกตางระหวางคะแนนการ 
        ทดสอบกอนเรียนกับหลังเรยีน 
    n  แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง  
 

  จะได 
( ) ( )

140
277243140

277
2

−
−

=t  

 
    079.12=t   
 
 สถิติทีใ่ชในการตรวจสอบสมมติฐานทดสอบความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร  กลุมควบคุมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  
เรื่อง ลักษณะและรูปรางของเซลลสิ่งมีชวีติโดยใชสถติิ t-test  for dependent Samples   
 

  t = 

1n
2D)(2Dn

D

−
∑−∑

∑

 
 
  เม่ือ   t   แทน  คาที่ใชในการพิจารณาใน t-distribution 
    ∑D   แทน  ผลรวมของความแตกตางระหวาคะแนนการทดสอบกอนเรียน 
        กับหลังเรียน 
    ∑ 2D  แทน ผลรวมกําลังสองของความแตกตางระหวางคะแนนการทดสอบ 
        กอนเรียนกับหลังเรียน 

   n  แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
  
  จะได 

    
( ) ( )

140
271238340

271
2

−
−

=t  

     
    442.11=t  
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ตาราง 22 ผลการวิเคราะหขอมูลเจตคตทิางวิทยาศาสตร ของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 ระหวาง 
     กลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชสถิติ t-test for Dependent Samples                  
    

กลุมทดลอง กลุมควบคุม คนที ่
Pre Post 1D  2

1D  Pre Post 2D  2
2D  

         

  1 77 81   4   16   82   96 14 196 
  2 80 86   6   36   78   84   6   36 
  3 75 87 12 144   83   85   2    4 
  4 74 84 10 100   77   82   5 25 
  5 68 80 12 144   88   89   1    1 
  6 87 96   9   81   81   86   5   25 
  7 78 85   7   49   90 102 12 144 
  8 82 88   6   36   85   90   5   25 
  9 84 88   4   16   97 106   9   81 
10 84 87   3    9   69   74   5   25 
11 75 83   8   64   87 103 16 256 
12 84 98 14 196   85 100 15 225 
13 81 90   9   81   81   83   2    4 
14 107 114   7   49   88   98 10 100 
15 77 87 10 100   76   85   9   81 
16 80 92 12 144   98 102   4   16 
17 86 102 16 256   85   89   4   16 
18 79 86   4   49 107 114   7   49 
19 82 96   6 196   66   76 10 100 
20 72 82 12 100   96   98   2    4 
21 83 101 18 324 103 105   2    4 
22 73 85 12 144 100 108   8   64 
23 78 85   7   49   90   91   1    1 
24 87 103 16 256   98   99   1    1 
25 85 100 15 225   86   97 11 121 
26 77 86   9   81   94 103   9   81 
27 77 84   7   49   84   81  -3    9 
28 76 85   9   81   97 104   7   49 



 

 

115

ตาราง 22 (ตอ) 

กลุมทดลอง กลุมควบคุม คนที ่
Pre Post 1D  2

1D  Pre Post 2D  2
2D  

         

29 71 82 11 121  96 103   7   49 
30 81 89   8   64 107 107   0    0 
31 83 86   3    9   88   90   2    4 
32 73 96 23 529   90   96   6   36 
33 72 90 18 324   89   90   1    1 
34 75 83   8   64   83   90   7   49 
35 68 85 17 289   82   83   1    1 
36 67 74   7   49 108 114   6   36 
37 72 90 18 324   86   99 13 169 
38 67 74   7   49   97   99   2    4 
39 66 77 11 121   88   91   3    9 
40 75 99 24 576   83   88   5   25 

         

∑  3118 3546 428 5594 3548 3780 232 2126 
         

Χ  77.95 88.65 10.70 139.85 88.70 94.50 5.80 53.15 
         

SD   5.10 132.73   4.47 65.38 
         

 

สถิติทีใ่ชในการตรวจสอบสมมติฐานทดสอบความแตกตางของคะแนนเจตคตทิางวิทยาศาสตร  
กลุมทดลองหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เร่ือง ลักษณะและรูปรางของ
เซลลสิ่งมีชวีิตโดยใชสถิติ t-test  for Dependent Samples     
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  เม่ือ   t   แทน  คาที่ใชในการพิจารณาใน t-distribution 
    ∑D   แทน  ผลรวมของความแตกตางระหวาคะแนนการทดสอบกอนเรียน 
        กับหลังเรียน 
    ∑ 2D  แทน ผลรวมกําลงัสองของความแตกตางระหวางคะแนนการทดสอบ 
        กอนเรียนกับหลังเรียน 
    n  แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
  จะได 

   
( ) ( )

140
428559440

428
2

−
−

=t  

    
   269.13=t  
    
 
 สถิติทีใ่ชในการตรวจสอบสมมติฐานทดสอบความแตกตางของคะแนนเจตคตทิางวิทยาศาสตร  
กลุมควบคุมหลังไดรับการสอนสูงขึ้นกวากอนการทดลอง โดยการสอนแบบรวมมือและแบบสืบเสาะหา
ความรู เรื่อง ลักษณะและรปูรางของเซลลสิ่งมีชีวติโดยใชสถติิ t-test  for Dependent Samples     
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  เม่ือ   t   แทน  คาที่ใชในการพิจารณาใน t-distribution 
    ∑D   แทน  ผลรวมของความแตกตางระหวาคะแนนการทดสอบกอนเรียน 
        กับหลังเรียน 
    ∑ 2D  แทน ผลรวมกําลงัสองของความแตกตางระหวางคะแนนการทดสอบ 
        กอนเรียนกับหลังเรียน 
    n  แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
 

  จะได 

   
( ) ( )

140
232212640

232
2

−
−

=t  

    
   200.8=t  
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ภาคผนวก  ฉ 
 
    - ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
    - ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูแบบสบืเสาะหาความรู 
    - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตร 
    - แบบสอบถามวัดเจตคตทิางวทิยาศาสตร 
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แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวติกับกระบวนการดํารงชวีิต                           ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
เร่ือง ลักษณะและรูปรางของเซลลสิ่งมีชีวติ                        เวลา 3 คาบ  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     
สาระพื้นฐาน  
 สาระที่ 1 : สิ่งมีชีวิตกบักระบวนการดํารงชีวติ 
 มาตรฐานการเรียนรู : มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวติ ความสัมพันธของ
โครงสราง และหนาทีข่องระบบตางๆ ของสิ่งมีชีวติที่ทํางานสัมพันธกนั มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู
และจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 มาตรฐานชวงชั้น : สํารวจตรวจสอบ อธบิายลักษณะและรูปรางของเซลลตางๆ ของสิ่งมีชีวิต
เซลลเดียวและสิ่งมีชีวิตหลายเซลล หนาที่ของสวนประกอบของเซลลพืชและเซลลสัตวรวมทั้งกระบวนการ
ที่สารผานเซลล 
 ผลการเรียนรูที่คาดหวงั : เตรยีมสไลดสดเพื่อศึกษาลกัษณะและรูปรางของเซลลตางๆ ของ
สิ่งมีชีวิตเซลลเดียวและสิ่งมีชีวติหลายเซลลภายใตกลองจุลทรรศน 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของเซลล และสามารถเขียนแผนภาพแสดงรูปรางลักษณะ
ของเซลลตางๆ ของสิ่งมีชีวติเซลลเดียวและสิ่งมีชีวติหลายเซลล 
 
เนื้อหาสาระ 
 เซลล (Cell) หมายถึง หนวยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตซ่ึงมีรูปรางหลายแบบเพื่อใหเหมาะสม
กับการทําหนาที่ที่แตกตางกัน 
  สิ่งมีชีวิตมีทั้งสิ่งมีชีวิตเซลลเดียวและสิ่งมีชีวิตหลายเซลล มีลักษณะและรูปรางแตกตางกัน 
   1. เซลลของส่ิงมีชีวติเซลลเดียว เชน 
    1.1 อะมีบา   รูปรางไมแนนอน   เคลื่อนที่โดยใชขาเทียม 
    1.2 พารามีเซียม รูปรางเรียวยาว คลายรองเทาแตะ มีขนรอบๆ ตัว 
   2. เซลลของส่ิงมีชีวิตหลายเซลล มีลักษณะและรูปรางตางกัน เพ่ือใหเหมาะสม
ที่จะทําหนาทีอ่ยางเฉพาะเจาะจง  เชน 
    2.1 เซลลสตัว 
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     2.1.1 เซลลประสาทของคน มีลักษณะเปนเสนยาว และมีเสนใยประสาทเปน
กิ่งแขนงมากมายทั้งยาวและสั้น เพ่ือรับสงกระแสประสาท 
     2.1.2 เซลลอสุจิของคน ประกอบดวย 3 สวน คือ สวนหัว ลาํตัว และหาง  
โดยหางเปนโครงสรางที่ใชในการเคลื่อนที่ 
    2.2 เซลลพืช เชน เซลลตางๆ ในใบไม ไดแก 
     เซลลผวิใบ อยูนอกสุดของใบ มีรูปรางเปนรองสี่เหลี่ยม มีสารคลายขีผ้ึ้งขาว  
ปกคลุม ชวยกันการระเหยของน้ํา 
 
     การจัดระบบของเซลลในสิ่งมีชวีิตหลายเซลล   ดังแผนภาพตอไปน้ี 

 
 
 
 
 
กิจกรรมการจัดเรียนการสอน 
 ใชเทคนิคการสอนแบบ การเรียนรูแบบรวมมือ ซึ่งมีทั้งหมด 5 ขั้น ตามแนวทางของ Constructivism 
หลักธรรมที่นาํมาใช คือ อิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา 
 1. ข้ันนํา 
  1.1 ผูสอนซักถามเกี่ยวกับเซลลของสิ่งมีชีวิตทั้งพืช และเซลลสตัว รวมทัง้การใชกลอง
จุลทรรศน 
  1.2 ผูสอนชี้แจงขอตกลงในการเรียนและขอปฏิบัตใินการทาํการทดลองทั่วๆ ไป 
  1.3 ใหนักเรียนแบงเปนกลุม กลุมละ 6 คน  
 2. ข้ันสํารวจ 
  2.1 ผูเรียนใหความหมายของเซลลตามความเขาใจ 
  2.2 ผูเรียนศึกษารปูภาพแสดงเซลลตางๆ ในใบความรู แลวสนทนาวิเคราะหวา เซลล
แตละชนิด มีอะไรบางที่แตกตางกันหรือเหมือนกัน และคิดวาหนาที่ของแตละเซลลจะเหมือน หรือตางกัน 
 3. ข้ันอธิบาย 
  3.1 ผูสอนอธิบายความหมายของเซลล และอธิบายเพิ่มเตมิวา สิ่งมีชีวติมีทั้งสิ่งมีชีวิต
เซลลเดียวและหลายเซลล และแตละเซลลก็จะทําหนาที่แตกตางกัน 
 4. ข้ันขยายมโนมติและการประยุกตใช 
  ผูสอนขยายความรูเกี่ยวกบัการจัดระบบของเซลลในสิ่งมีชีวิตหลายเซลล โดยใชแผนภาพ
แลวอภิปรายรวมกัน 
 5. ข้ันแลกเปลีย่นเรียนรู 

อวัยวะ ระบบอวัยวะ เน้ือเยื่อ เซลล รางกาย 
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  ผูเรียนทําแบบฝกหัดเพื่อทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับลกัษณะและรูปรางของเซลล
ของสิ่งมีชีวิต 
สื่อการเรียนการสอน 
 1. หนังสือแบบเรียน สํานักพิมพ แม็ค.        
 2. บทปฏบิัติการวิทยาศาสตร 
 3. สื่อ PowerPoint  
 4. ใบงานที ่5 
 5. ใบความรูที่ 5 
 6. แบบฝกหัดที่ 5 
 7. ภาพเซลล 
 
การวัดและประเมินผล 
 1. ดานความรู 
  1.1 จากการตอบคําถามที่ครูไดตั้งขึ้น 
  1.2 จากการบันทกึและสรุปผลการทดลอง 
 2. ดานทักษะกระบวนการ 
  - จากการทําการทดลอง 
 3. ดานจิตวิทยาศาสตรหรือเจตคติทางวทิยาศาสตร 
  - จากการทํางานเปนกลุม 
 
บันทึกหลังการสอน 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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         ลงชื่อ ........................................................... ผูสอน 
               (ศรารัตน  มุลอามาตย) 

แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
สาระที่  1  สิ่งมีชีวติกับกระบวนการดาํรงชีวติ                                  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 
เร่ือง  ลักษณะและรูปรางของเซลลสิ่งมีชีวติ                         เวลา 3 คาบ  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     
สาระพื้นฐาน     
 สาระที่ 1 : สิ่งมีชีวิตกบักระบวนการดํารงชีวติ 
 มาตรฐานการเรียนรู :  มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ
ของโครงสรางและหนาที่ของระบบตางๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 
 มาตรฐานชวงชั้น : สํารวจตรวจสอบ อธบิายลักษณะและรูปรางของเซลลตางๆ ของสิ่งมีชีวิต
เซลลเดียวและสิ่งมีชีวิตหลายเซลล หนาที่ของสวนประกอบของเซลลพืชและเซลลสัตวรวมทั้งกระบวนการ
ที่สารผานเซลล 
 ผลการเรียนรูที่คาดหวงั : เตรียมสไลดสดเพื่อศึกษาลักษณะและรปูรางของเซลลตางๆ ของ
สิ่งมีชีวิตเซลลเดียวและสิ่งมีชีวิตหลายเซลลภายใตกลองจุลทรรศน 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของเซลล และสามารถเขียนแผนภาพแสดงรูปรางลักษณะ
ของเซลลตางๆ ของสิ่งมีชีวิตเซลลเดียวและสิ่งมีชีวิตหลายเซลล 
 
เนื้อหาสาระ 
 เซลล (ฉell) หมายถึง หนวยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตซ่ึงมีรูปรางหลายแบบเพื่อใหเหมาะสม
กับการทําหนาที่ที่แตกตางกันสิ่งมีชีวติมีทั้งสิ่งมีชีวติเซลลเดียวและสิง่มีชีวติหลายเซลล มีลักษณะ และ
รูปรางแตกตางกัน 
  1. เซลลของส่ิงมีชีวิตเซลลเดียว เชน 
   1.1 อะมีบา รูปรางไมแนนอน เคลื่อนที่โดยใชขาเทียม 
   1.2 พารามีเซียม รูปรางเรียวยาว คลายรองเทาแตะ มีขนรอบๆ ตัว 
  2. เซลลของส่ิงมีชีวิตหลายเซลล มีลักษณะและรูปรางตางกัน เพ่ือใหเหมาะสมที่จะ
ทําหนาที่อยางเฉพาะเจาะจง เชน 
   2.1 เซลลสัตว 



 

 

122

    2.1.1 เซลลประสาทของคน มีลักษณะเปนเสนยาว และมีเสนใยประสาท เปน
กิ่งแขนงมากมายทั้งยาวและสั้น เพ่ือรับสงกระแสประสาท 
    2.1.2 เซลลอสุจิของคน ประกอบดวย 3 สวน คือ สวนหัว ลําตัว และหาง โดย
หางเปนโครงสรางที่ใชในการเคลื่อนที่ 
   2.2 เซลลพืช เชน เซลลตางๆ ในใบไม ไดแก 
    2.2.1 เซลลผิวใบ อยูนอกสุดของใบ มีรูปรางเปนรองสี่เหลี่ยม มีสารคลายขี้ผึ้งขาว 
ปกคลุม ชวยกันการระเหยของน้ํา 
 
     การจัดระบบของเซลลในสิ่งมีชีวิตหลายเซลล ดังแผนภาพตอไปน้ี 
 
 

 
   

 
กิจกรรมการจัดเรียนการสอน 
 ใชเทคนิคการสอนแบบ การเรียนรูดวยการสืบเสาะหาความรู (Inquiry)    
 1. ข้ันกอนทํากิจกรรม 
  1.1 ครูและนกัเรยีนรวมกนัซักถามเกี่ยวกบั เซลลของสิ่งมีชีวติทั้งพืชและ เซลลสตัว รวมทั้ง
การใชกลองจุลทรรศน 
  1.2 ครูและนักเรียนรวมกันศึกษาภาพเซลลพืชและเซลลสัตวจากกลองจุลทรรศน 
  1.3 ครูชี้แจงขอตกลงในการเรียนและขอปฏิบัติในการทําการทดลองทั่วๆ ไป 
 2. ข้ันทํากิจกรรม 
  2.1 ครูใหนักเรยีนสงตัวแทนออกมารับใบความรูที่ 5 และใบงานที่ 5 เรื่องกลองจุลทรรศน 
ผูเรียนใหความหมายของเซลลตามความเขาใจ 
  2.2 ใหนักเรียนศึกษาใบความรู รูปภาพแสดงเซลลตางๆ ในใบความรู แลวสนทนาวิเคราะห 
วา เซลลและทํากิจกรรมในใบงาน 
  2.3 ครูสุมตัวแทนนักเรียนในชั้นเรียนใหเฉลยใบงาน และใหนักเรียนแกไขขอที่ผิดให
เรียบรอย 
 3. ข้ันสรุปผลการทํากิจกรรม 
  3.1 ใหนักเรียนสงตัวแทนสรุปสาระสําคัญ และครูอธิบายความหมายของเซลลเพ่ิมเติมวา
สิ่งมีชีวิตมีทั้งสิ่งมีชีวิตเซลลเดียวและหลายเซลล และแตละเซลลก็จะทําหนาที่แตกตางกัน   
  3.2 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปสาระสําคัญเร่ืองกลองจุลทรรศน เซลลพืชและเซลลสัตว 
 

อวัยวะ ระบบอวัยวะ เน้ือเยื่อ เซลล รางกาย 
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สื่อการเรียนการสอน 
 1. หนังสือแบบเรียน สํานักพิมพ แม็ค     
 2. บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร 
 3. สื่อ PowerPoint  
 4. ใบงานที่ 5 
 5. ใบความรูที่ 5 
 6. แบบฝกหัดที่ 5 
 7. ภาพเซลล 
 
การวัดและประเมินผล 
 1. ดานความรู 
  1.1 จากการตอบคําถามที่ครูไดตั้งขึ้น 
  1.2 จากการบันทึกและสรุปผลการทดลอง 
 2. ดานทักษะกระบวนการ 
  - จากการทําการทดลอง 
 3. ดานจิตวิทยาศาสตรและเจตคติทางวทิยาศาสตร 
  - จากการทํางานเปนกลุม 
บันทึกหลังการสอน 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
         ลงชื่อ ........................................................... ผูสอน 
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ใบงานที่ 5 
เร่ือง การใชกลองจุลทรรศน 

               (ศรารัตน  มุลอามาตย) 
 
 
 
 
 
 
จุดประสงค 
 1. บอกหนาที่และสวนประกอบของกลองจุลทรรศนได 
 2. ใชและเก็บรักษากลองจุลทรรศนไดถูกตอง 
 3. ระบุขนาดของวัตถ ุและบันทึกภาพของวัตถุที่เห็นจากกลองจุลทรรศนได 
 
อุปกรณ 
 1. กลองจุลทรรศน    1  กลอง  
 2. สไลดและกระจกปดสไลด 1  ชุด 
 3. หลอดหยด     1  อัน 
 4. น้ํา       1  ลบ.ซม. 
 
วิธีการทดลอง 
 1. ใชมือที่ถนัดจับที่แขนของกลองจุลทรรศน อีกมือรองรับน้ําหนักที่ฐานกลอง วางกลอง
ลงบนโตะพ้ืนเรียบ 
 2. หมุนเลนสใกลวัตถุกําลังขยายต่ํามาไวตรงตําแหนงวัตถุที่จะดู 
 3. ปรับกระจกใตกลองเพ่ือรับแสงสวางที่พอเหมาะใหผานเขาสูชองรับแสงวางสไลดลงบนแผน
วางสไลดใหตรงกับชองรับแสง 
 4. มองดานขางของแทนวางวัตถุในแนวระนาบ หมุนปุมปรับภาพหยาบเพื่อเลื่อนเลนสใกล
วัตถุใหลงไปอยูในตําแหนงต่ําสุด 
 5. มองผานเลนสใกลตาโดยลืมตาทั้ง 2 ขาง หมุนปุมปรับภาพหยาบในเลนสเลื่อนหางจาก
สไลด จนกระทั่งมองเห็นภาพของวัตถุ 
 6. หมุนปุมปรับภาพละเอียดเพ่ือใหเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น 
 7. ขยายภาพใหมีขนาดใหญขึ้น โดยหมุนเลนสใกลวตัถุกําลังขยายปานกลาง และกําลังขยายสูง
เขามาไวตรงตําแหนงวัตถทุี่จะดูตามลําดับ ปรับภาพใหชัดเจนขึ้นดวยปุมปรับภาพละเอียด (หามใช
ปุมปรับภาพหยาบกับเลนสวัตถุที่มีกําลงัขยายสูง) 
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 8. บันทึกกําลังขยายของภาพวัตถุจากกําลังขยายของเลนสใกลตาคูณดวยกําลังขยายของ
เลนสใกลวัตถ ุ
 9. บันทึกภาพที่ปรากฏจากกลองจุลทรรศน 

แบบบันทึกใบงานที่ 5 
เรื่อง การใชกลองจุลทรรศน 

 
กลุมที่ ......................... สมาชิก  1. ..............................................  2. ........................................... 
       3. .............................................. 4. ............................................. 
       5. .............................................. 6. ............................................. 
วัตถุประสงค ...................................................................................................................................... 
ปญหา ............................................................................................................................................... 
สมมติฐาน  ........................................................................................................................................ 
 
บันทึกผลการทดลอง 
 1. ลักษณะภาพที่ปรากฏจากกลองจุลทรรศน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. กําลังขยายของภาพ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
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.......................................................................................................................................................... 

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

ใบความรูที่ 5 
เรื่อง กลองจุลทรรศน 

 
 ในปจจุบันกลองจุลทรรศนใชแสง ไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นกวาในอดีต กลอง
จุลทรรศนใชแสงที่ดีในปจจุบัน มีกําลังขยายประมาณ 2,000 เทา เปนกลองจุลทรรศนใชแสงแบบเชิง
ประกอบ ในที่นี้จะกลาวถึงกลองจุลทรรศนใชแสงเพียง 2 ชนิด คือ 
  1. กลองจุลทรรศนใชแสงแบบเชิงประกอบ (Compound light microscope) เปนกลอง
จุลทรรศนชนิดที่ใชเลนสหลายอันและมีกําลังขยายตางๆ กัน จะเห็นภาพวัตถุไดโดยมีการสะทอนแสง
จากวัตถุเขาสูเลนส ประกอบดวย เลนส 2 ชุด คือ เลนสใกลวัตถ ุ(Objective lens) และเลนสใกล
ตา (Ocular lens หรือ Eyepiece) กําลังขยายของภาพคือ ผลคูณของกําลังขยายของเลนสใกลวัตถุ
กับกําลังขยายของเลนสใกลตา ความสามารถในการแจกแจงรายละเอียดของภาพของกลองจุลทรรศน
ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของเลนส และแสงตนกําเนิด 
 

 
 

ภาพกลองจุลทรรศนใชแสงแบบเชิงประกอบชนิดตางๆ  
 

 ที่มา : http://www.ponpe.com/index 
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  2. กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนเปนกลองจุลทรรศนที่มีกําลังขยายสูงมาก เพราะใชลําแสง
อิเล็กตรอนแทนแสงปกต ิและใชสนามแมเหล็กไฟฟาแทนเลนสแกว เปนกลองที่ใชศึกษาโครงสราง และ
สวนประกอบของเซลลไดอยางละเอียด แบงออกเปน 2 ประเภท 
   2.1 กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผาน (Transmission Electron Microscope  
 หรือ TEM) กลองจุลทรรศนชนิดนี้มีราคาแพงมาก และการใชงานจะซับซอนมากกวากลองจุลทรรศน
ที่กลาวมาขางตน โดยใชอิเลก็ตรอนเปนแหลงกําเนิดแสง และใหผานตัวอยางที่มีขนาดบางมากๆ ใช
แผนแมเหล็กแทนเลนสแกว สามารถขยายภาพได 200,000 ถึง 500,000 เปนภาพ 2 มิติ (Two Dimensional 
Image) สามารถดูรายละเอียดภายในไดเชนเดียวกับกลองจุลทรรศนใชแสงแบบเชิงประกอบ 
 

 
 

ภาพกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผาน (Transmission Electron Microscope) 
 
 
   2.2 กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning Electron Microscope หรือ 
SEM) กลองจุลทรรศนชนิดนี้ ลําแสงอิเล็กตรอนจะตกกระทบเฉพาะผิวดานนอกของวัตถุ ภาพที่เห็น 
จะเห็นไดเฉพาะผิวนอก เปน 3 มิติ กลองชนิดนี้แมวา จะมีความสามารถในการเห็นภาพต่ํากวากลอง
จุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผาน และสามารถเห็นเฉพาะผิวนอกของวัตถุก็ตาม แตภาพที่เห็นจะได
รายละเอียดมากกวาและชัดเจน ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับนักชีววิทยาที่จะศึกษาโครงสรางของ
สิ่งมีชีวิตไดดียิ่งขึ้น 
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ภาพกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning Electron Microscope) 
 
 
สวนประกอบของกลองจุลทรรศน 
 สวนที่เปนตวักลอง ประกอบดวย 
 1. ลํากลอง (Body Tube) เปนสวนที่เชื่อมตอระหวางเลนสใกลตากบัเลนสใกลวตัถ ุมีหนาที ่
ปองกันไมใหแสงจากภายนอกรบกวน 
 2. แขน (Arm) เปนสวนที่ทําหนาที่ยึดระหวางลํากลอง และฐานกลองเปนตําแหนงที่ใชจับ
กลองในขณะเคลื่อนยายกลองจุลทรรศน 
 3. แทนวางสไลด (Stage) เปนแทนที่ใชวางสไลด (Slide) ตัวอยางที่ตองการศึกษาที่ตรงกลาง
แทนวางสไลดจะมีชองใหแสงสองทะลุจากเลนสรวมแสงไปยังเลนสใกลวัตถุและเลนสใกลตา 
 4. ที่หนีบสไลด (Stage Clips) เปนแผนโลหะใชจับหรือหนีบสไลดใหติดอยูกับแทนวางสไลด 
ปองกันไมใหแผนสไลดเลื่อนหลุดจากแทนวางสไลด แตกลองรุนใหมมักมีที่ยึดสไลดชนิดใชมือหมุนเลื่อน
แผนสไลด (Mechanical Stage) แทนที่หนีบสไลด เพ่ือควบคุมการเลื่อนสไลดไปทางดานบน ดานลาง 
ดานขวา หรือดานซาย 
 5. ฐาน (Base) เปนสวนลางสุดของกลองจุลทรรศน ทําหนาที่รับนํ้าหนักตัวกลองทั้งหมด 
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 6. แปนหมุนเลนส (Revolving Nosepiece) เปนแปนกลมหมุนไดซึ่งมีเลนสใกลวัตถตุิดอยู
ทําหนาที่หมุนเปลี่ยนกําลังขยายของเลนสใกลวัตถตุามที่ตองการ 
 

 
 
           สไลด (Slide) สไลดทั่วไป มีขนาด 7.5 cm X 2.5cm. หนาประมาณ 1 – 2 mm. สไลดทํา 
 ดวยแกว เพ่ือที่เราจะสามารถใชแสงจากทั้งดานลางและดานบนในการศึกษาไดอยางสะดวก 

 
ภาพสไลดแบบตางๆ 

 
 
วิธีการใชกลองจุลทรรศนใชแสงแบบเชิงประกอบ  
 1. การเคลื่อนยายกลองจุลทรรศน  
  การเคลื่อนยายกลองจุลทรรศน ทําไดโดยใชมือขางหนึ่งจับที่แขนกลอง มืออีกขางหนึ่ง
รองใตฐานกลอง รักษาระดับใหกลองอยูในสภาพตั้งตรงตลอดการเคลื่อนยาย เพ่ือปองกันการลื่นหลุด
ของเลนสใกลตา ไมเคลื่อนยายกลองจุลทรรศน โดยการลากไปบนพื้นโตะ แรงกระเทือนอาจมีผลตอ
ระบบเลนสไดวางกลองจุลทรรศนใหหางจากขอบโตะปฏิบัติการพอสมควรที่จะทํางานไดสะดวก 
 2. กอนเร่ิมใชกลองจุลทรรศน ใหตรวจสอบกลองจุลทรรศนดังตอไปน้ี  
  2.1 สายไฟถูกพับเก็บหรือพันอยูกับฐานของกลอง  
  2.2 สวิตชเปดปดหลอดไฟที่ฐานกลองอยูในตําแหนง “ปด” 
  2.3 สวติชเพ่ิมความเขมของแสงอยูตําแหนงต่าํสุด ในกรณีทีเ่ปนกลองจุลทรรศนแบบใช 
กระจกเงา กระจกตองปรับอยูในแนวตั้งฉากเพื่อลดการเกาะของฝุนในอากาศ  
  2.4 แทนวางสไลดถูกเลื่อนอยูในตําแหนงต่ําสุด ในกรณีที่แทนวางสไลดมีตัวเลื่อนสไลด
ตองปรับตําแหนงใหแกนของตัวเลื่อนสไลดยื่นออกมาจากแทนวางสไลดใหนอยที่สุด  
  2.5 เลนสรวมแสงถูกเลื่อนอยูในตําแหนงต่ําสุด  
  2.6 เลนสใกลวัตถทุี่มีกําลังขยายต่ําสุดอยูในแนวเดียวกับเลนสรวมแสง 
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  2.7 หากเปนกลองจุลทรรศนที่สามารถปรับระยะหางระหวางตาและปรับแกสายตาเอียงได 
 ตองเลื่อนเลนสใกลตาใหเขามาใกลกันมากที่สุดและหมุนใหตัวปรับแกสายตาเอียงอยูในตําแหนง “0” 

 
แบบฝกหัดที่ 5 

ชื่อ ........................................................................ ชั้น .................................. เลขที่ ……………….. 
กลุมที่ ..............................................วันที่ .......... เดือน ...........................................พ.ศ. ................. 
 
คําชี้แจง 
 1. จงพิจารณาวาสิ่งที่กําหนดใหเปนสิ่งมีชวีติเซลลเดียวหรือสิ่งมีชีวติหลายเซลลดวยการเขียน  
เครื่องหมาย   ในตาราง  
 

ชนิดของสิ่งมีชีวิต 
ตัวอยางของเซลลสิ่งมีชีวิต 

สิ่งมีชีวิตเซลลเดียว สิ่งมีชีวิตหลายเซลล 
อะมีบา   
ยูกลีนา   
พารามีเซียม    
เซลลประสาท   
เซลลกลามเนื้อ   
เซลลผิวหนัง   
เซลลเม็ดเลือดแดง     
เซลลเม็ดเลือดขาว       
 
 2. จงเติมคําหรือขอความลงในแผนภาพการจัดระบบเซลลในสิ่งมีชีวิตหลายเซลล (4 คะแนน)  
 
 
 
เกณฑการใหคะแนน   
 ตอบถูก  ได  1  คะแนน    
 ตอบผิด  ได  0  คะแนน 
 
 
 
 

เซลล (ก) (ข) (ง) (ค) 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
คร้ังที่ ……................................ 

 
พฤติกรรมที่สังเกต 

กลุมที่ 
ความซื่อสัตย (5 คะแนน) ความรับผิดชอบ (5 คะแนน) ตรงตอเวลา (5 คะแนน) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
รวม    
 
เกณฑการประเมิน 
 0 – 5     คะแนน  หมายถึง   ตองปรับปรุง 
 6 – 10  คะแนน   หมายถึง   ปานกลาง 
 11 – 15 คะแนน   หมายถึง   ดี 
 
ขอเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาวิทยาศาสตร 
หนวยที่  5 เร่ือง ลักษณะและรูปรางของเซลลสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1   
ภาคเรียนที่  2   ปการศึกษา  2553 
 
    
คําชี้แจง 
 1. ใหนักเรียนเลอืกคําตอบที่ถกูที่สุดเพียงคาํตอบเดียว แลวทําเครื่องหมาย × ลงใน
กระดาษคําตอบ 
 2. แบบทดสอบฉบับน้ีเปนแบบทดสอบชนิด 5 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ใชเวลาในการทํา           
แบบทดสอบ 30 นาที 
 3. หามนักเรียนทําเครื่องหมายหรือขีดเขียนสิ่งใดๆ ลงในแบบทดสอบ 
 
1. ขอใดกลาวถึงรูปราง ลักษณะของเซลลสิ่งมีชีวิตไดถูกตอง 
 ก. มีรูปรางลักษณะแตกตางกัน 
 ข. มีรูปรางลักษณะแบบเดียวกัน 
 ค. มีรูปรางไมแนนอนแลวแตขนาดของเซล 
  ง. มีรูปรางเหมือนกันแตมีขนาดเซลลแตกตางกัน                                                                  
2. สวนประกอบของเซลล สวนใดที่ทําหนาที่เปนแหลงสรางพลังงานใหแกเซลล 
 ก. นิวเคลียส 
 ข. ออรแกเนลล 
 ค. คลอโรพลาสต 
 ง. ไมโทคอนเดรีย 
3. ออรแกเนลลใดที่พบเฉพาะในเซลลพืช 
 ก. กอลจิบอดี,  แวคิวโอล 
 ข. คลอโรพลาสต, นิวเคลียส 
 ค. คลอโรพลาสต,  ผนังเซลล 
 ง. ไมโทคอนเดรีย,  นิวเคลียส 
4. ขอใดคือรงควัตถุสีเขียวที่สามารถพบอยูภายในคลอโรพลาสต 
 ก. เซลลูโลส 
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 ข. โครโมโซม 
 ค. คลอโรฟลล 
 ง. แคโรทีนอยด 
5. สวนประกอบใดที่ทําหนาที่ปองกันอันตรายสวนตางๆ ของเซลลพืช 
 ก. ผนังเซลล 
 ข. เซนทริโอล 
 ค. กอลจิบอดี 
 ง. คลอโรพลาสต   
6. เซลลพืชมีลักษณะแตกตางจากเซลลของสิ่งมีชีวิตอ่ืนอยางไร 
 ก. มีนิวเคลียสทุกชนิด 
 ข. เซลลพืชตองมีสีเขียว 
 ค. เซลลพืชมีผนังเซลล 
 ง. เซลลตองมีรูปรางเปนสี่เหลี่ยม 
7. โครงสรางใดของพืชที่มีหนาที่ควบคุมการผานเขาออกของสารภายในเซลล 
 ก. ผนังเซลล 
 ข. เย่ือหุมเซลล 
 ค. นิวเคลียส 
 ง. คลอโรพลาสต       
8. เซลลคุมพบมากที่สวนใดของพืช 
 ก. ใบ                      
 ข. ราก 
 ค. ยอด                   
 ง. ลําตน 
9. โครงสรางใดที่พบในเซลลสัตวเทานั้น 
 ก. นิวเคลียส 
 ข. แวคิวโอล 
 ค. เย่ือหุมเซลล 
 ง. เซนทริโอล 
10. สวนที่อยูนอกสุดของเซลลพืชและเซลลสัตวเหมือนกันหรือแตกตางกันอยางไร 
 ก. เหมือนกัน  เพราะมีผนังเซลล 
 ข. เหมือนกัน เพราะมีเย่ือหุมเซลล 
 ค. ตางกัน เพราะสวนนอกสุดของเซลลพืชคือผนังเซลล แตเซลลสัตวไมมีนิวเคลียส 
 ง. ตางกัน  เพราะสวนนอกสุดของเซลลพืชมีนิวเคลียส  แตของเซลลสัตวไมมี 
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11. โครงสรางใดที่ชวยใหเซลลพืชมีความแข็งแรงและคงรูปรางอยูได 
 ก. เซลลูโลส                  
 ข. ผนังเซลล 
 ค. เย่ือหุมเซลล              
 ง. แคโรทีนอยด 
12. ความแตกตางระหวางสิ่งมีชีวิตเซลลเดียวกับสิ่งมีชีวิตหลายเซลล  คือขอใด 
 ก. จํานวนของเซลล 
 ข. โครงสรางของเซลล 
 ค. ลักษณะนิวเคลียส 
 ง. สวนประกอบพื้นฐาน 
13. เซลลของพืชบริเวณใดนาจะมีคลอโรพลาสตมากที่สุด และบริเวณใดไมพบคลอโรพลาสต 
 ก. ใบ   ราก 
 ข. ราก  กิ่ง 
 ค. ใบ  ลําตน 
 ง. ราก   ลําตน 
14. เย่ือหุมเซลลมีสมบัติเปนเยื่อเลือกผานหมายความวาอยางไร 
 ก. ใหน้ําผานได 
 ข. ใหสารทุกชนิดผานได 
 ค. ไมยอมใหสารใดๆ ผานเขาออก 
 ง. ยอมใหโมเลกุลของสารบางชนิดผาน                                                
15. ผนังเซลล มีความสัมพันธกับสิ่งใด 
 ก. ไขมัน 
 ข. โปรตีน 
 ค. กลูโคส 
 ง. เซลลูโลส 
16. เซลลเม็ดเลือดขาวทําหนาที่กําจัดสิ่งแปลกปลอมที่เขามาในรางกาย มีลักษณะโครงสรางเปนอยางไร 
 ก. นิวเคลียสขนาดเล็ก 
 ข. แวคิวโอลขนาดใหญ 
 ค. ไลโซโซมจํานวนมาก 
 ง. มีคลอโรพลาสตมาก 
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17. เซลลสัตวเก็บสะสมสารตางๆ ไวในโครงสรางใดภายในเซลล 
 ก. ไรโบโซม 
 ข. กอลจิบอดี 
 ค. เซนทริโอล 
 ง. รางแหเอนโดพลาซึม 
18. ในเซลลพืชและเซลลสัตวมีโครงสรางใดที่แตกตางกันอยางชัดเจน 
 ก. แวคิวโอล 
 ข. นิวเคลียส 
 ค. โครโมโซม 
 ง. เย่ือหุมเซลล 
19. ขอใดอธิบายคําจํากัดความของ เซลล ไดถูกตอง 
 ก. เซลลทุกเซลลมีนิวเคลียส 
 ข. ไมมีการเปลี่ยนแปลงรูปราง 
 ค. มีรูปรางเหมือนกันทุกเซลล 
 ง. เซลลเปนหนวยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต                           
 20. แกสออกซิเจนผานเขาออกเซลลขนรากโดยผานเนื้อเยื่อสวนใด 
 ก. เย่ือผิว                      
 ข. เย่ือบุผิว 
 ค. เย่ือเลือกผาน                                                                                     
 ง. เย่ือเฉพาะสาร                                                                        
21. เซลลจํานวนมากมีนิวเคลียสที่ภายในนวิเคลียสมีโครโมโซม โครโมโซมเหลานี้มียีนที่ประกอบดวย
อะไร 
 ก. ฮอรโมน 
 ข. แรธาตุและน้ํา 
 ค. โมเลกุลของ  DNA 
 ง. โมเลกุลของอาหารที่ไมถูกยอย                                            
22. โครงสรางใดมีขอมูลทางพันธุกรรม 
 ก. ผนังเซลล 
 ข. แวคิวโอล 
 ค. นิวเคลียส 
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 ง. ไซโทพลาสซึม 
 
 
23. สวนประกอบสวนใหญของเซลลประกอบดวยอะไร 
 ก. แวคิวโอล 
 ข. นิวเคลียส 
 ค. โพรโทพลาซึม 
 ง. ไซโทพลาซึม 
24. ไซโทพลาซึมในเซลลทําหนาที่ใด 
 ก. เก็บนํ้า 
 ข. เก็บสารที่มีสี 
 ค. มีสารพันธุกรรม 
 ง. เปนปฏิกิริยาเคมี 
25. ขอใดกลาวถึงโพรโทพลาซึมไดถูกตอง 
 ก. พบเฉพาะในเซลลสัตว 
 ข. พบในสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว 
 ค. พบในสิ่งมีชีวิตหลายเซลล 
 ง. ประกอบดวยนิวเคลียสและไซโทพลาซึม 
26. เซลลใดมีผนังเซลล 
 ก. อะมีบา 
 ข. กระดูก 
 ค. มนุษย 
 ง. กลวยไม 
27. เซลลพืชมีผนังเซลล  ผนังเซลลประกอบดวยสารใด 
 ก. โปรตีน 
 ข. คารโบไฮเดรต     
 ค. แปง 
 ง. เซลลูโลส 
28. วัตถุขนาดเล็กสามารถเห็นจากกลองแบบธรรมดามีขนาดเทาใด 
 ก. 0.05  ไมครอน 
 ข. 0.1  ไมครอน 
 ค. 0.2  ไมครอน 
 ง. 0.1  มม. 
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29. โครงสรางใดในเซลลสามารถเห็นไดดีที่สุด 
 ก. ไลโซโซมและยีน 
 ข. ผนังเซลลและคลอโรพลาสต                                                  
 ค. นิวคลีโอไทดและไมโทคอนเดรีย 
 ง. ไรโบโซมและเอนโดพลาสมิกเรติคิวลัม 
30. ขอใดเปนคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว 
 ก. ไมมีนิวเคลียส 
 ข. ไมมีเย่ือหุมเซลล 
 ค. อาศัยอยูรวมกันเปนกลุม 
 ง. รางการประกอบดวยเซลลเพียงเซลลเดียว 
            
 
 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
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ตัวอยาง 
แบบสอบถามวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร 

ชื่อ ..................................................................................................................................................... 
ชั้น ………………................................................................. เลขที่ .................................................. 
 
คําชี้แจง   
 แบบสอบถามฉบับน้ีถามเกี่ยวกับความรูสึกหรือการปฏิบัติของนักเรียนที่เกีย่วกับจิตวทิยาศาสตร
หรือเจตคติทางวิทยาศาสตร  ใหนักเรียนพิจารณาขอความที่กําหนดใหแลวทําเครื่องหมาย   ลงใน
ชองวางของแตละขอความของแบบสอบถาม ใหตรงกับความรูสึกหรือการกระทําที่เปนจริงของตัวเอง
มากที่สุดและไมควรตอบมากกวา  1 ขอ คําตอบของนกัเรียนไมมีขอถูกหรือผิด และไมมีผลตอการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร 
 

  มากที่สุด    หมายถึง   นักเรียนมีความรูสึกหรือมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด  
  มาก          หมายถึง   นักเรียนมีความรูสึกหรือมีการปฏิบัติในระดับมาก  
  ปานกลาง หมายถึง   นักเรียนมีความรูสึกหรือมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
  นอย          หมายถึง   นักเรียนมีความรูสึกหรือมีการปฏิบัติในระดับนอย  
  นอยที่สุด    หมายถึง   นักเรียนมีความรูสกึหรือมีการปฏิบัติในระดับนอยที่สุด 
 
ตัวอยาง          
 

ขอ ขอความ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
(0) ดานความเพียรพยายามและความรับผิดชอบ  

นักเรียนจะหงุดหงิดเม่ือเครื่องมือในการทดลองใช
ไมได   

  
 

 

   

(00) ดานความซื่อสัตย 
นักเรียนนําเสนอขอมูลที่ไดจากผลการวิเคราะหจริง 

   
 

  

(000) ดานการรวมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟง
ความคิดเห็น  
นักเรียนพรอมที่จะเปลี่ยนความคิดถาเพื่อนมี
เหตุผลที่ดีกวา 

  
 
 

 

   

(0000) ดานความมีเหตุผล  
ในการทดลองนักเรียนจะพยายามหาสาเหตุของการ
ทดลองที่ผิดพลาด 
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ขอ ขอความ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
 ดานความเพียรพยายามและความรับผิดชอบ      
1 นักเรียนมีความกระตือรือรนตอการทํากิจกรรมและ 

การแสวงหาความรู   
     

2 เม่ือนักเรียนเกิดขอสงสัยในวิชาวิทยาศาสตรนักเรียน
จะพยายามหาคําตอบทันที 

     

3 นักเรียนทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสมบูรณตาม
กําหนดและตรงตอเวลา 

     

4 เม่ือถึงเวลาเรียนวิชาวิทยาศาสตรนักเรียนมักจะเขา
เรียนสาย 

     

5 เม่ือทํางานกลุมรวมกับเพ่ือนนักเรียนมักจะนั่งคุย
เกี่ยวกับเรื่องที่ไมใชบทเรียนเสมอ 

     

 ดานความซื่อสัตย      
6 นักเรียนนําเสนอขอมูลจริงที่ไดจากผลการวิเคราะห      
7 นักเรียนรูสึกไมพอใจเพ่ือนที่นําเสนอขอมูลตาม 

ความจริงแมจะแตกตางจากผูอ่ืน 
     

8 เม่ือทําการทดลองเสร็จแลวนักเรียนจะตรวจสอบ
ขอมูลที่ไดอยางละเอียดรอบคอบ 

     

9 การเสนอขอมูลตามความจริงทําใหนักเรียนรูสึกสบายใจ      
 ดานการรวมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟง

ความคิดเห็น  
     

10 นักเรียนจะรับฟงและแกไขการสรุปผลการทดลองใน
กลุมถึงแมจะไมตรงกับผลสรุปของนักเรียน 

     

11 ในการอภิปรายของกลุมนักเรียนจะรับฟงเหตุผลของ
เพ่ือนทุกคน 

     

12 เม่ือเกิดขอขัดแยงนักเรียนจะรับฟงแลวหันหนามา
ปรึกษากัน 

     

13 นักเรียนมักจะวิจารณผลงานของผูอ่ืนโดยยึด 
ความคิดของตนเองเปนหลัก 

     

14 นักเรียนจะนําความคิดเห็นของเพื่อนมาปฏิบัติโดย 
ไมไตรตรอง 

     

15 เม่ือผลการทดลองของกลุมนักเรียนถูกตองนักเรียน
ยินดีที่จะอธิบายให เพ่ือนกลุมอ่ืนเขาใจ 
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ขอ ขอความ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
 ดานความมีเหตุผล      

16 ในการทดลองนักเรียนจะพยายามหาสาเหตุของการ
ทดลองที่ผิดพลาด 

     

17 ถาผลการทดลองไมตรงกับเพ่ือนนักเรียนจะสรุปผล
ตามสิ่งที่ทําไดโดยไมหาสาเหตุของผลที่เกิดขึ้น 

     

18 นักเรียนจะรวบรวมขอมูลหรือหลักฐานตางๆจนแนใจ
จึงดําเนินการสรุป 

     

19 เม่ือทําการทดลองเสร็จนักเรียนจะสรุปผลทันทีโดยไม
จําเปนตองพิจารณาหลักฐานอื่นประกอบ 

     

20 เม่ือเกิดปรากฏการณจันทรุปราคา  นักเรียนจะจุด
ประทัด หรือสงเสียงดัง 

     

21 นักเรียนจะรีบอธิษฐานของสิ่งที่ตองการเมื่อนักเรียน
เห็นดาวตก 

     

22 ถาตองการพิสูจนหรือคนควาขอเท็จจริงนักเรียนจะใช
วิธีการทางวิทยาศาสตร 

     

23 นักเรียนชอบดูดาวตกเพราะเปนปรากฏการณทาง
ธรรมชาติที่สวยงาม 

     

24 การรับประทานที่อาหารไมสะอาดนั้นมักจะทําให
อาเจียนและทองเสีย 
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