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 การวิจยัครัง้นี ้ มีจุดมุงหมายเพื่อศกึษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรและความสามารถ

ในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู

โดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4MAT และการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัครั้งนี ้ เปนนกัเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 1 โรงเรียนปรางคกู 

อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที ่ 2 ปการศกึษา 2553 จํานวน 80 คน ดําเนนิโดยใชแบบ

แผนการวจิัย Nonrandomized Control Group Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

เปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร มีคาความเชื่อมั่น .85 และแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตรมีคาความเชื่อมัน่ .86 การวิเคราะหขอมูลใชวธิทีาง
สถิติ t-test Independent Sample ในรูป Difference Score 

 ผลการศึกษาพบวา 

  1. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการ

จัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4MAT และการจัดการเรยีนรูโดยใชรูปแบบซปิปา มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวทิยาศาสตร แตกตางกนัอยางไมมนีัยสาํคัญทางสถิต ิ

  2. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการ

จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4MAT หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมนียัสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 

  3. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการ

จัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา หลังเรยีนสงูกวากอนเรียน อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  4. ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 

ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4MAT และการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา 

มีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร แตกตางกันอยางไมมีนัยสาํคัญทางสถิต ิ 

  5. ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 

ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4MAT หลงัเรียนสงูกวากอนเรียน อยางมนีัยสาํคัญ

ทางสถิติที่ระดบั .01 
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 The purpose of this research were to  study on science learning achievement and 

problem solving ability in science of Matthayomsuksa 1 students by using 4MAT teaching 

methods and CIPPA MODEL. 

 The subject was 80 vocational Matthayomsuksa 1 students of Prangku School 

Education College Prangku, Sisaket, in the first semester for thisresearch. The research was 

Randomized Control Group Pretest-Posttest Design. The data analysis was done by t – test 

Dependent Sample. 

  

 The results of this research reveals that : 

  1.  Science Achievement. Students have been learning by using 4MAT 

teaching and learning by using CIPPA Model. Achievement in science and social studies. 

Not significantly different. 

  2. Science Achievement. Students have been learning the techniques of 

teaching 4MAT after two weeks the school. Statistically significant at the .01 level. 

  3. Science Achievement. Students have been learning by using the CIPPA 

Model. After two weeks the school. Statistically significant at the .01 level. 

  4. The ability of solving scientific problems of the students are learning by 

using 4MAT teaching and learning by using CIPPA Model. The ability of solving scientific 

problems. Not significantly different. 

  5. The ability of solving scientific problems of the students are learning the 

techniques of teaching 4MAT after two weeks the school. Statistically significant at the .01 

level. 

  6. The ability of solving scientific problems of the students are learning by 

using CIPPA Model. After two weeks the school. Statistically significant at the .01 level. 
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สําเร็จลุลวงไดดวยดี 
 

 คุณคาประโยชนใดๆ ทีพ่ึงไดจากปริญญานพินธคร้ังนี ้ ผูวิจัยขอกราบบชูาพระคุณบิดา มารดา 

ครูอาจารย ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทาน 
 

 

                                                                                       สุวิชา วันสุดล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
 

บทที ่  หนา 

       1 บทนํา ................................................................................................................ 1 

    ภูมหิลัง ............................................................................................................ 1 

    ความมุงหมายของการวิจยั ............................................................................... 3 

    ความสาํคญัของการวิจยั ................................................................................... 4 

    ขอบเขตของการวิจัย ......................................................................................... 4 

    นิยามศัพทเฉพาะ ............................................................................................. 5 

    กรอบความคิดในการวิจยั .................................................................................. 9 

    สมมติฐานในการวิจัย ........................................................................................ 10 

   
       2 เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของ ....................................................................... 11 

    เอกสารที่เกีย่วของกับกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4MAT    11 

         ประวัติความเปนมาของการใชเทคนคิการสอนแบบ 4MAT ............................. 11 

         การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4MAT……….......   13 

         ทฤษฎีสมองซีกซายและซีกขวา ..................................................................... 21 

         การสอนเพื่อพัฒนาสมองทัง้สองซกี ............................................................... 24 

         ปจจัยทีม่ีผลตอการพฒันาสมองของมนษุย …................................................ 25 

    เอกสารที่เกีย่วของกับกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา ..................... 27 

         ความหมายของกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา ........................   27 

         หลักการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา .....................   28 

         กระบวนการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพโดยใชรูปแบบซิปปา ..............................   29 

         กระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา ............................................... 31 

         การวัดประเมินผลที่สอดคลองกับกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา  34 

         บทบาทของครูในกระบวนการจัดการเรียนรูตามรปูแบบซิปปา ........................ 36 

         บทบาทของผูเรียน ....................................................................................... 39 

    เอกสารที่เกีย่วของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร .................................. 40 

 
 



 

สารบัญ(ตอ) 
 

บทที ่  หนา 

       2(ตอ)         

         ความหมายของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร ..................................... 40 

         การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ..................................................................... 41 

         ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร .............................................................. 43 

    เอกสารที่เกีย่วของกับความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ............. 46 

         ความหมายของปญหาและการคิดแกปญหา .................................................. 46 

         แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการแกปญหา ....................................................... 46 

         ขัน้ตอนในการแกปญหา ............................................................................... 50 

         วิธกีารแกปญหาทางวทิยาศาสตร.................................................................. 53 

         ปจจัยทีม่ีอิทธพิลตอการแกปญหา ................................................................. 54 

         การเรียนการสอนเพื่อพฒันาความสามารถในการคดิแกปญหาทางวทิยาศาสตร 55 

         การพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ........................ 58 

         การวัดความสามารถในการคิดแกปญหา ....................................................... 58 

    งานวจิัยที่เกีย่วของกับการศึกษาคนควา ............................................................. 59 

         งานวิจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ   4MAT 59 

         งานวิจัยที่เกีย่วของกับกระบวนการจดัการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา ...............   62 

         งานวิจัยที่เกีย่วของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร ............................ 63 

         งานวิจัยที่เกีย่วของกับความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร ........  66 

   
       3 วิธีดําเนินการวิจัย ............................................................................................. 71 

    การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง .................................................. 71 

    เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย ........................................................................... 72 

    การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ............................................... 72 

    วิธีดําเนนิการวิจัย ............................................................................................. 76 

    การเก็บรวบรวมขอมูล ....................................................................................... 76 

    การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ........................................................ 77 

    สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ........................................................................... 78 



 

สารบัญ(ตอ) 
 

บทที ่  หนา 

       4 ผลการวิเคราะหขอมูล ...................................................................................... 82 

    สัญลกัษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ................................................................. 82 

    ผลการวเิคราะหขอมูล ....................................................................................... 82 

   
       5 สรุปผล อภปิราย และขอเสนอแนะ .................................................................. 89 

    ความมุงหมายของการวิจยั ................................................................................ 89 

    สมมติฐานในการวิจัย ........................................................................................ 89 

    วิธีดําเนนิการวิจัย ............................................................................................. 90 

    สรุปผลการศึกษาคนควา ................................................................................... 92 

    อภิปรายผลการวิจยั .......................................................................................... 93 

    ขอเสนอแนะ ..................................................................................................... 99 

  

บรรณานุกรม .................................................................................................................. 101 

   

ภาคผนวก ....................................................................................................................... 107 

       ภาคผนวก ก. .............................................................................................................. 108 

       ภาคผนวก ข. .............................................................................................................. 110 

       ภาคผนวก ค. .............................................................................................................. 119 

       ภาคผนวก ง. .............................................................................................................. 124 

       ภาคผนวก จ. .............................................................................................................. 137 

  

ประวัติยอผูวจิัย ............................................................................................................... 194 

 
 

   

 
 



 

บัญชีตาราง 
 

ตาราง  หนา 

      1 แบบแผนการทดลอง ............................................................................................ 76 

      2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ระหวางกลุมทดลองที่ 1 ที่ไดรับการ 
  จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4MAT กับกลุมทดลองที่ 2 ไดรับการจัด   
  การเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา โดยใชสถิติ t-test แบบ Independent Sample ใน 
  รูป Difference Score ........................................................................................ 

 

 

 

83 

      3 เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร กอนเรียนและหลงัเรยีนของกลุมทดลอง 
  ที ่1 ที่ไดรับ การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4MAT โดยใชสถิติ t-test  
  แบบ Dependent Sample ................................................................................. 

 

 

84 

      4 เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร กอนเรียนและหลังเรียนของกลุม 
  ทดลองที ่2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา โดยใชสถติิ t-test แบบ  
  Dependent Sample ......................................................................................... 

 

 

85 

      5 เปรียบเทยีบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร ระหวางกลุมทดลอง 
  ที ่1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT กับกลุมทดลองที่ 2  
  ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา โดยใชสถิติ t-test แบบ Independent  

  Sample ในรูป Difference Score ...................................................................... 

 

 

 

86 

      6 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร กอนเรียนและหลัง  
  เรียนของกลุมทดลองที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4MAT  

  โดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent Sample ....................................................... 

 

 

87 

      7 เปรียบเทยีบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร กอนเรียนและหลัง 
  เรียนของกลุมทดลองที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา โดยใชสถิติ 
  t-test แบบ Dependent   Sample ......................................................................... 

 

 

88 

      8 คาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนคิการสอนแบบ 4 MAT .......... 111 

      9 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนคิการสอนแบบ  

  4 MAT .............................................................................................................. 

 

113 

     10 คาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา ................................ 114 

     11 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา .......... 116 

 



 

บัญชีตาราง(ตอ) 
 

ตาราง  หนา 

     12 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร 117 

     13 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา 

  ทางวทิยาศาสตร ............................................................................................... 

 

118 

     14 การหาคาความยากงาย (p) คาอํานาจจาํแนก (r) และคาความเชื่อมัน่ของ 

  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร เร่ืองบรรยากาศ .................... 

 

120 

     15 การหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถ  

  ในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร .................................................................... 

 

122 

     16 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  

  กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT .................. 

 

125 

     17 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  

  กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา ....................................... 

 

127 

     18 คะแนนความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาป 

  ที่ 1 กอนและหลัง ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนคิการสอนแบบ 4 MAT .......... 

 

129 

     19 คะแนนความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร ของนักเรียนชัน้มัธยม ศึกษา    

  ปที่ 1 กอนและหลัง ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา ............................. 

 

131 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีภาพประกอบ 
 

ภาพประกอบ  หนา 

       1 กรอบแนวคิดในการวิจัย …................................................................................... 9 

       2 การตัดกันของแกนรับรูและแกนกระบวนการ .......................................................... 11 

       3 แผนภูมิแนวคดิของคอลบ ..................................................................................... 13 

       4 รูปแบบผูเรียน 4 แบบ .......................................................................................... 19 

       5 ตัวอยางกิจกรรมของคนถนดัสมองซีกซาย – ซีกขวา ............................................... 22 

       6 รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ CIPPA MODEL .......................................... 32 

       7 รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญัแบบ CIPPA MODEL ........ 33 

       8 การประเมนิตามสภาพจริง ................................................................................... 36 

   

   

 
 



บทที่ 1  
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 วิทยาศาสตรเปนวิชาทีมุ่งพฒันาวิธีการคดิ การใชเหตุผล การวิเคราะห วิจารณ และการริเร่ิม

สรางสรรค ซึ่งเปนทกัษะสาํคญัของนักเรียนสําหรับคนควาหาความรูตอไป และสามารถตัดสินใจแกปญหา 

โดยใชขอมูลความรูประกอบการวินิจฉัยอยางเปนระบบ วิทยาศาสตรจึงเปนกระบวนการศึกษาที่สําคัญ

ของสังคมปจจุบัน เปนสงัคมแหงความรู วทิยาศาสตรไดมาจากความพยายามของมนษุยในการใชกระบวนการ

สืบเสาะ สืบคนหาความรูจากการสังเกต สาํรวจ ตรวจสอบ ศึกษาคนควาอยางเปนระบบจึงเกิดองคความรู

ใหมๆ เพิ่มพนูตลอดเวลาซึ่งเปนผลกระทบตอการดําเนนิชีวิตของทกุคนในฐานะที่นกัเรียนเปนสวนหนึง่ของ

สังคม ซึง่ตองมีโอกาสสัมผัสกับวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีทัง้ทางตรงและทางออม จึงจาํเปนตองสงเสริม

ใหเปนผูใฝหาความรู มกีระบวนการในการเสาะแสวงหาความรูอยางเปนระบบ รูจักตัดสินใจเลือกใชความรู

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางสรางสรรคโดยการจัดการเรียนการสอน ควรใหเกิดความสนุกสนาน

เพลิดเพลนิ รวมทัง้ใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการทาํกิจกรรมตางๆ ดวย ดังนัน้ ครูผูสอนตองทําให

นักเรียนเกิดความเขาใจเสียกอนเพื่อใหนักเรียนสามารถสรางกระบวนการเรียนของตนเองโดยหาวิธีการสอน

และสื่อที่นาสนใจมีความแตกตางจากหนังสือเรียน มีลักษณะที่หลากหลายเมื่อนักเรียนไดฝกฝนหลังจาก

ที่มีความพรอมแลวจะทําใหนักเรียนเกิดทกัษะ และชวยเสริมกําลงัการเรียนรูส่ิงนัน้ใหคงอยูตลอดเวลา

ไปได (พรแกว เบ็ญจโชติ.  2547: บทนํา) 

 จากหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ทีมุ่งเนนการพฒันาผูเรียนทกุคน ซึ่งเปน

กําลงัของชาติใหเปนมนษุยทีม่ีความสมดุลดานรางกายและจิตใจ ประกอบดวย ความรูคูคุณธรรม มีจิตสํานึก

ในความเปนพลเมืองไทย และพลเมอืงโลก มคีวามรูตลอดจนทกัษะพืน้ฐานรวมทัง้เจตคติที่จําเปนตอการศึกษา 

โดยทุกคนสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเอง ไดเต็มศักยภาพและสามารถอยูรวมกนัในสงัคมไทย และ

สังคมโลก อยางสันติสุข เปนพลเมืองดี ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา เหน็คุณคาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

รักชาติ ภูมิใจในความเปนไทย โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มุงพัฒนาผูเรียน ใหมี

คุณภาพตามมาตรฐานที่กาํหนด และเกิดสมรรถนะ จากสมรรถนะทีห่ลักสูตรแกนกลาง การศึกษา ข้ัน

พื้นฐาน 2551 ความสามารถในการแกปญหาเปนสมรรถนะหนึ่งที่ครูผูสอนตองพัฒนานักเรียนใหเปนผูที่

มีศักยภาพในการแกปญหาได ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียน มีลกัษณะเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ 

สติปญญา มคีุณธรรมจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

การจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนศึกษาดวยการปฏิบัติจริง คนควาหาความรูดวยตนเอง ถือวาเปนการสอน

ที่ดี และการฝกใชพัฒนาสมองซกึซายและซีกขวาใหสมดุล ทาํใหนกัเรยีนมสีติปญญาเฉียบแหลม ถาหาก
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นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพดวยการพัฒนาสมองทั้งสองซีก นักเรียนก็จะดึงอัจฉริยภาพที่มีอยูในตัว 

มาใชพฒันาตนเอง ครอบครัวและสังคม (ดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา.  2538: 1) ในการพฒันาสมองทั้งสองซีก

พรอมกันนั้น ครูผูสอนควรเนนประสบการณตรงและประสาทสัมผัสหลายๆ ดานเพื่อชวยใหเกิดการเรียนรู

ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด หากครูผูสอนเขาใจการทํางานของสมองก็สามารถจัดกิจกรรมที่เอื้อตอการเรียนรู

ของนักเรียนได 

 การจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT เปนการออกแบบการเรียนการสอนที่ แมคคารธี (McCarthy) 

พัฒนาข้ึนเพื่อใหนกัเรียนไดพัฒนาสมองซกีซายและซกีขวาอยางสมดุล และเพือ่ตอบสนองความแตกตาง

ระหวางบุคคลของนักเรียน 4 แบบ ไดแก แบบที่ 1) นักเรียนที่เรียนรูจากประสบการณและจากการเฝา

สังเกต แบบที่ 2) เรียนรูจากการสังเกตแลวนําไปสูความคิด แบบที่ 3) เรียนรูจากความคิดรวบยอดไปสู

การปฏิบัติ แบบที ่4) เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติซึ่งเปนรูปแบบนําความรูที่ไดมาบูรณาการและประยกุตใช

ตอไป โดยใชเทคนิคพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวา เพื่อใหนักเรียนเกิดความสุข ในแตละชวงที่ตนชอบ

และถนัดเปนการกระตุนใหนักเรียนพัฒนาศักยภาพของตนในสวนที่ตนเองไมคอยถนัด ทําใหนักเรียนได

มีโอกาสเรียนรูประสบการณจากคนอื่นๆ ตามขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนรู และสามารถคนพบ

ส่ิงตางๆ ดวยตนเอง สามารถนําความรู และประสบการณไปใชไดจริง และชวยพัฒนาสมองของนักเรียน

ทั้งซกีซายและซีกขวาใหเกิดความสมดุลและมีความสุขในการเรียนรูอีกทัง้สงเสริมทักษะทางสังคมอันดีงาม

ในตัวนกัเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาที่เรียน ซึ่งกระบวนการเรยีนระบบ 4 MAT เร่ิมตนจากการใชความรูสึกรับรู

ประสบการณเกี่ยวกับส่ิงที่เรียนและสรางมโนภาพเกี่ยวกบัส่ิงที่เรียนรู ซึ่งเปนการใชสมองซีกขวาและใน

ขั้นสุดทายก็จบลงดวยความรูสึกอันเปนกิจกรรมของสมองซีกขวาเชนกนั แตเปนความรูสึกที่แตกตางกัน

มากเนื่องจากตั้งแตข้ันเริ่มตนจนถึงขั้นสุดทาย ผูเรียนไดผานกระบวนการแสวงหาความรูทักษะความคดิ

และการลงมือกระทาํเพื่อสรางผลงานแหงการเรียนรูของตนเอง อยางหลากหลาย วงกลมแหงการเรยีนรูนี้

จึงสามารถเคลื่อนตอไปไดอยางไมรูจบดวยตัวของผูเรียน 

 กระบวนการจดัการเรียนรูแบบซิปปา เปนรูปแบบของกระบวนการจัดการเรียนรูทีเ่นนนักเรียน

เปนสําคัญรูปแบบหนึง่ที่ไดรับความสนใจ และมีนักการศกึษาหลายทานไดใหคําจํากดัความของการเรียนรู

ที่เนนนักเรียนเปนสําคัญตามการจัดการเรียนรูแบบซิปปา (กรมวิชาการ.  2539: 1 – 4; สุรางค เจริญสุข. 

2541: 6; วัฒนาพร ระงับทุกข.  2542: 8; และ ทิศนา แขมมณี.  2542: 14 – 15) กระบวนการจัดการ

เรียนรูแบบซิปปา สามารถนาํมาใชในกระบวนการจัดการเรียนรูวชิาวทิยาศาสตรได เพราะลกัษณะสําคัญ

ของวิชาวิทยาศาสตรเปนวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและเปนกระบวนการแสวงหาความรู อยางมีเหตุผล 

นักเรียนสามารถนาํความรูในวชิาวทิยาศาสตรไปใชแกปญหาในชวีิตประจาํวนั กระบวนการจัดการเรียนรู

แบบซิปปา เปนกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนไดมีสวนรวมทั้งทางดานรางกาย สติปญญา สังคมและอารมณ  

ทั้งนี้เพื่อใหนกัเรียนมีโอกาสเขารวมในกระบวนการเรียนรูใหมากที่สุด การทีน่ักเรียนมบีทบาทเปนผูกระทํา 
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จะชวยใหนกัเรยีนเกิดความพรอมและกระตอืรือรนที่จะเรียนอยางมีชีวิตชวีา กิจกรรมที่จดัขึ้นควรเปนกจิกรรม

ที่มีลักษณะชวยใหนกัเรยีนไดเคลื่อนไหวในลกัษณะใด ลักษณะหนึง่เปนระยะเหมาะสมกบัวยัและความสนใจ

ของนักเรียน มปีระเด็นทาทายใหนักเรียนไดคิด เปนประเด็นที่ไมยากหรืองายเกนิไปเหมาะกับความสามารถ

ของนักเรียน เพื่อกระตุนใหนักเรียนคิดหรือลงมือทําเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ชวยใหนักเรียนไดเรียนรูจากบุคคล

หรือส่ิงแวดลอมรอบตัว สงผลตออารมณความรูสึกของนักเรียน เกี่ยวของกับชีวิต ประสบการณและความเปนจริง

ของนักเรียน กระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ สามารถสงเสริมใหนักเรียน มีความคิด

และการตัดสินใจอยางมีระบบ มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูทั้งทางรางกาย สติปญญา สังคม และอารมณ  

สามารถสรางความรูและคนพบความรูไดดวยตนเอง  นําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

 จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยมีความสนใจทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และ

ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร ของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู

โดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT และการจัดการเรยีนรูโดยใชรูปแบบซิปปา เพื่อเปนแนวทางที่เหมาะสม

ตอการพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวิชาวทิยาศาสตรและความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร 

เพื่อใหนักเรียนไดใชกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง เพือ่เปนแนวทางในการศึกษาหาความรูของนกัเรียน 

พรอมทัง้เปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของครผููสอนตอไป 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี ้ผูวิจยัไดตั้งความมุงหมายไว ดังนี ้

 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที ่ 1 

ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT และการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 

กอนและหลัง ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT 

 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที ่ 1 

กอนและหลัง ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา 

 4. เพื่อเปรียบเทยีบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา

ปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT และการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา 

 5. เพื่อเปรียบเทยีบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตรของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษา

ปที่ 1 กอนและหลัง ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT 

 6. เพื่อเปรียบเทยีบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตรของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษา

ปที่ 1 กอนและหลัง ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา 
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ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลการวิจยัครั้งนี้เปนแนวทางที่ทาํใหทราบถงึผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรและความสามารถ

ในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT และ

การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการเรยีนรูวิชาวทิยาศาสตร 

และเปนทางเลือกสําหรับครูผูสอนในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ เปนนักเรยีนระดับชัน้มธัยมศึกษาปที ่ 1 โรงเรียนปรางคกู 

อําเภอปรางคกู จงัหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ที่เรียนวชิาวทิยาศาสตร จาํนวน

ทั้งหมด 163 คน 4 หองเรียน 
 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย 
  กลุมตัวอยางเปนนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนปรางคกู อําเภอปรางคกู จังหวัด

ศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ที่เรียนวิชาวทิยาศาสตร จํานวนทั้งหมด 2 หองเรียน ซึง่ไดมา

จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แลวจับฉลากเพื่อเลือกกลุมวากลุมใดเปนกลุมทดลองที่ 1 

และกลุมทดลองที่ 2 

กลุมทดลองที่ 1 ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT จํานวน 40 คน 

กลุมทดลองที่ 2 ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา จํานวน 40 คน 
 3. ระยะเวลาทีใ่ชในการวิจยั 
  ผูวิจัยทําการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โดยการสอน 18 คาบ คาบละ 50 นาที 

โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการจัดการเรียนรูทั้งสองกลุม 
 4. เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
  เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ เร่ือง บรรยากาศ จากหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหัวขอดังตอไปนี้  

  1. องคประกอบและการแบงชั้นบรรยากาศ  

  2. อุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศ  

  3. ปรากฏการณทางลมฟาอากาศ  

  4. การพยากรณอากาศ  

  5. ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 
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 5. ตัวแปรที่ศึกษา 
  5.1 ตัวแปรตน ไดแก วิธีการจัดการเรียนรูแบงออก 2 วิธี คือ 

   5.1.1 การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT 

   5.1.2 การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา 

  5.2 ตัวแปรตาม ไดแก 

   5.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  

   5.2.2 ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. การจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT หมายถงึ การจดักิจกรรมการเรียน

การสอนที่สอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูของนักเรียน 4 แบบ กับการพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวา

ซึ่งกลุมนักเรียน 4 แบบ ไดแกแบบที่ 1) นักเรียนที่เรียนรูจากประสบการณและจากการเฝาสังเกต แบบที่ 

2) เรียนรูจากการสังเกตแลวนําไปสูความคิด แบบที่ 3) เรียนรูจากความคิดรวบยอดไปสูการปฏิบัติ แบบ

ที่ 4) เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ ซึ่งเปนรูปธรรมนําความรูที่ไดมาบูรณาการและประยุกตใชตอไป เพื่อให

มีการพัฒนาการสมองซีกซายและซีกขวาอยางสมดุล โดยผูวิจัยไดใชรูปแบบการสอนแบบ 4 MAT ของ

แมคคารธี (Mccarthy) ประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 

  สวนที่ 1 บูรณาการประสบการณเขากบัตนเอง ในสวนนี้เปนชวงที่ตองจัดกิจกรรมให

นักเรียนรับรูประสบการณอยางเปนรูปธรรมและใชกระบวนการสงัเกตอยางไตรตรอง นักเรียนที่มีความสุข  

คือ นักเรียนที่เรียนรูโดยการสรางมโนภาพ คาํถามที่ใชกับสวนที่ 1 คือ ทําไม (Why) ใชถาม เพื่อใหนักเรียน

คนพบเหตุผลของตัวเองวาทําไมตองเรียนเรื่องที่กําลังเรียน เปนขั้นกระตุนใหเกิดความสนใจเรื่องที่เรียน

และรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของเรื่องนั้นหรือเร่ืองที่เรียนนั้นมีความสําคัญตอชีวิตตนเอง 

   ขั้นที่ 1 สรางประสบการณ ขั้นตอนนี้เปนขั้นทีท่ําใหส่ิงทีเ่รียนมีความหมายโดยตรงกบั

ตัวนักเรียนเองโดยการใหนักเรียนไดสัมผัสไดเกิดความรูสึก ไดพูด ไดซักถาม หรือไดปฏิสัมพันธกับส่ิงที่

กําลงัเรียนเพื่อใหนกัเรียนสรางมโนภาพจากประสบการณเดิม เชน การสนทนาเกี่ยวกับประสบการณตางๆ 

รูปภาพที่จัดใหหรือสมมติตนเองใหเกี่ยวของกับเร่ืองที่เรียน เนนกิจกรรมที่พัฒนาสมองซีกขวา 

   ขั้นที่ 2 พัฒนา ไตรตรองประสบการณ ข้ันตอนนี้เปนขั้นที่เนนการหาเหตุผลที่เกี่ยวกับ

ประสบการณที่ไดรับประสบการณในขั้นที่ 1 ดวยการคิดวิเคราะห การอภิปรายและการอธิบายใหเหตุผล  

เกี่ยวกับเรื่องทีเ่รียนตามความคิดเห็นของนกัเรียนแตละคนเพื่อมุงหาเหตุผลและคําอธิบายอยางหลากหลาย

จากนักเรียนเนนกิจกรรมที่พัฒนาสมองซีกซาย 
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  สวนที่ 2 การสรางความคิดรวบยอด สวนนี้เปนการเรียนรูเชื่อมโยงจากการรับขอมูล

อยางไตรตรองมาสูการขยายขอบเขตความคิดรวบยอดนกัเรยีนรับรูจากประสบการณที่เปนนามธรรมและ

ใชกระบวนการสังเกตอยางไตรตรอง นักเรียนที่มีความสุขกับการเรียนชวงนี้ คือ นักเรียนที่ถนัดการวิเคราะห  

ทักษะที่ตองการพฒันา คือ การสรางรูปแบบ การจัดระบบ การวิเคราะห การมองเหน็ความสมัพนัธ การจัด 

ลําดับกอน-หลัง  การจัดลําดับความสัมพันธ  การจัดประสบการณและการเปรียบเทียบ  เปนตน 

   ขั้นที่ 3 ปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด ข้ันตอนนี้ ชวยใหนักเรียนปรับ

ประสบการณที่ไดจากการสงัเกตไปเปนความคิดรวบยอด มุงเนนใหนกัเรียนสามารถวิเคราะหและไตรตรอง

ความรูที่ไดจากขั้นแรกใหลึกซึ้งและตระหนักในความตองการของตนเองเพื่อการเรียนรูขั้นตอไป กิจกรรม

การเรียนในขั้นนี้ตองออกแบบเพื่อชวยใหนกัเรียนปฏิบัติและสรางความคิดรวบยอดของตนเองหรือเขาใจ

ความคิดรวบยอดได เชน การสาธิต การทําแผนภูม ิแผนที ่การสัมภาษณบุคคลในทองถิน่ และวธิีอ่ืนๆ 

ซึ่งเปนกิจกรรมที่เนนพัฒนาสมองซีกขวา 

   ขั้นที่ 4 พัฒนาทฤษฎีและความคิดรวบยอด ในขั้นนี้ เปนขั้นของการใหขอมูลรายละเอียด

เพื่อทาํใหนักเรยีนสามารถเขาใจจนสรางความคิดรวบยอดในเรื่องที่เรียนได การใหขอมูลความรูโดยการฟง

บรรยาย การคนควาเอกสาร ตาํราการทดลอง การสัมภาษณวิทยากรทองถิ่น เปนตน กิจกรรมเนนพัฒนา

สมองซีกซาย 

  สวนที่ 3 ปฏบิัติและเรียนรูตามลักษณะเฉพาะตัว กระบวนการเรียนที่เกิดในขั้นนี ้เปน

การเคลื่อนไหวและเชื่อมโยงจากขั้นของการสรางความคิดรวบยอดลงมือกระทาํหรือลงมือทดลองตามความคิด

ของนกัเรียนอยางกระตอืรือรน นกัเรยีนทีม่ีความสุขในข้ันนี้ คือ นักเรียนที่ชอบใชสามัญสํานกึในการเรยีน  

หมายถึง ผูทีส่นุกกับการลงมือทํางานและเรียนรูไดดีจากกิจกรรมที่ไดปฏิบัติหรือไดใชประสาทสัมผัสกับ

ของจริง ทักษะที่ตองพัฒนา คือ การจัดระบบ การเลือกใชวัสดุอุปกรณเพื่อการลงมือทํางาน การคนหา

ขอมูล การแกปญหา การลองผิดลองถูก การคาดการณลวงหนา การจดบันทึกและการลงมือทํางาน ใน

สวนที่ 3 แบงออกเปนซีกซายและซีกขวาเชนเดียวกัน แตเร่ิมที่ซกัซายกอนเพื่อใหเชื่อมโยงอยางตอเนื่อง

กับกิจกรรมในขั้นที่ 4 ซึ่งเปนขั้นของการใหขอมูลที่เปนรายละเอียดและถูกจัดระบบมาแลว 

   ขั้นที่ 5 ลงมือทําจากกรอบความคิดที่กําหนดไว ในขั้นที่ 5 กิจกรรมใหนักเรียนทํา

ตามใบงานหรือคูมือที่ไดมีการบอกขั้นตอนการทํางานไวแลว สวนขั้นตอนที่กําหนด อาจจะมาจากตํารา  

จากใบงาน หรือมาจากการที่ครูและนักเรยีนรวมกันหาขอสรุปในข้ันที่ 4 เพื่อเชื่อมโยงไปสูขั้นที่ 6 ตอไป  

กิจกรรมที่กาํหนดในงานตองเปดโอกาสใหนักเรียนไดทดสอบ หรือไดสงัเกตจากประสบการณจริงหรอืเปน

การวางแผนเพื่อปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กําหนดไวกิจกรรมเปนการพัฒนาสมองซีกซาย 

   ขั้นที่ 6 สรางสิ่งสะทอนความเปนตัวเอง ในขั้นนี้ถอืวาเปนขั้นของการบูรณาการ

และสรางสรรคอยางแทจริงเพราะเปนขัน้ทีม่โีอกาสที่จะแสดงความสนใจ ความถนัด ความเขาใจเนื้อหาวิชา  
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ความซาบซึ้งและจินตนาการของตนเองออกมาเปนบทละคร ฯลฯ กิจกรรมในขั้นที่ 6 เปนผลมาจากการลงมือ

ปฏิบัติกิจกรรมในขั้นที่ 5 ซึ่งนักเรียนมีโอกาสทํางานเพื่อใหเกิดความเขาใจจนนักเรียนสามารถพัฒนาขึ้น

เปนความคิดรวบยอดได ดังนัน้ครูตองตระหนักวา กจิกรรมทีเ่กิดขึน้ในขัน้ที่ 5 ตองมีลักษณะทีก่ระตุนหรือ

สงเสริมใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอดไมใชเกิดความจําไดเพียงอยางเดียว กิจกรรมในขั้นนี้เนนพฒันา

สมองซีกขวา 

  สวนที่ 4 ชื่นชมผลงานและการประยุกตใช กระบวนการเรียนรูในชวงที่ 4 เกิดจากกิจกรรม

ของการลงมือกระทาํ ซึง่เปนการรับรูประสบการณที่เปนรูปธรรม และกระบวนการกระทาํ คือ ผานจาก

การกระทําดวยตนเองไปสูการรับรูและรูสึก นักเรียนที่มคีวามสุขกับการเรียนในชวงนี้คือ นักเรียนที่ชอบ

เปลี่ยนแปลง ประยุกตใชความรูในชีวิตประจําวัน เกิดการเรียนรูจากการคนพบดวยตนเอง (Self-discovery) 

ทักษะตองพฒันาคือ การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน การแลกเปลี่ยนความรู ความคิดซึ่งกันและกัน  

การสรางสรรคสิ่งใหม จินตนาการเกี่ยวกับอนาคต ฯลฯ 

   ขั้นที่ 7 วิเคราะหผลดีและการประยุกตใช ทักษะทีต่องการพัฒนา การบูรณาการ  

การประเมนิ การตรวจสอบ การอธบิาย การยอความ การนาํเสนอ การกาํหนดเปาหมายใหมและการประยกุต 

ใชในขั้นนี้ นักเรียนจะมีโอกาสชื่นชมกับผลงานของตนเองที่ไดเกิดจากกระบวนการของการเลือก สํารวจ

และการลงมือกระทาํจนสําเร็จออกมาเปนสิ่งที่นาํมาแสดงใหผูอ่ืนดูได ที่เกิดขึ้นทกุขั้นตอนมาจากความสามารถ

และความสนใจของผูเรียน ในขั้นนี้ใหนักเรียนไดวิเคราะหวิจารณประเมินผลงานตนเองและผูอ่ืนกิจกรรม

ที่ใชเนนการพฒันาสมองซีกซาย 

   ขั้นที ่8 แลกเปลี่ยนประสบการณความรูกับผูอ่ืน ในขั้นสุดทายนี้เปนการเปดโอกาส

ใหนักเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณที่ไดรับจากการคนควา จากการลงมือกระทํา

กับคนอ่ืนๆ ในรูปแบบตางๆ เชน แสดงผลงานในหองเรียนจัดนิทรรศการที่หองสมุด หรือแสดงในโอกาส

อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม  กิจกรรมเนนการพัฒนาสมองซีกขวา 

 2. การจัดการเรยีนรูโดยใชรปูแบบซิปปา กระบวนการจัดการเรียนรูตามหลกั “CIPPA” 

ประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี ้

  ขั้นที่ 1 การทบทวนความรูเดิม เปนการดงึความรูเดิมของนกัเรียนในเรื่องที่เรียนเพื่อชวยให

นักเรียน มีความพรอมในการเชื่อมโยง ความรูใหมกับความรูเดิมของตน 

  ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรูใหม นกัเรียนคนควาจากแหลงขอมูลตางๆ ซึ่งครูเตรียมมาใหหรือ

ใหคําแนะนําเกี่ยวกับแหลงขอมูลตางๆ 

  ขั้นที่ 3  การศึกษาทําความเขาใจขอมูลและเชื่อมโยงความรูเดิม นักเรียนตองศึกษา และ

ทําความเขาใจกับขอมูล/ความรูทีห่ามาได โดยสรางความหมายของขอมูล/ประสบการณใหมๆ โดยใช

กระบวนการตางๆ ดวยตนเอง กระบวนการคิดและกระบวนการกลุมในการอภิราย และสรุปความเขาใจ 
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เกี่ยวกับขอมูลตางๆ ซึ่งจําเปนตองอาศัยการเชื่อมโยงกับความรูเดิม 

  ขั้นที่ 4 การแลกเปลี่ยนความรู ความเขาใจกับกลุม นักเรียนอาศัยกลุมเปนเครื่องมือใน

การตรวจสอบ ความรูความเขาใจของตน เขาใจของตนใหกวางขึ้น ซึ่งชวยใหนักเรียนไดแบงปนความรู

ความเขาใจของตน แกผูอ่ืนและไดรับประโยชนจากความรูความเขาใจของผูอ่ืนไปพรอมๆ กนั 

  ขั้นที่ 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู การสรุปความรูที่ไดรับทั้งหมด ทั้งความรูเดิม และ

ความรูใหม และจัดสิ่งทีเ่รียนรูใหเปนระบบระเบียบเพื่อชวยใหจดจําสิง่ที่เรียนรูไดงาย 

  ขั้นที ่ 6 การปฏิบัติและ/หรือการแสดงผลงาน เปนขั้นที่จะชวยใหนักเรยีนไดมีโอกาสแสดง 

ผลงานสรางความรูของตนใหผูอ่ืนรับรู เปนการชวยใหนกัเรียนไดตอกย้ําหรือตรวจสอบความเขาใจของตน

และชวยสงเสรมิใหนกัเรยีนใชความคิดสรางสรรค แตหากตองมกีารปฏบิัติตามขอความรูที่ได ขัน้นีจ้ะเปน

ขั้นปฏิบัติและมีการแสดงผลงานที่ไดรับปฏิบัติดวย 

  ขั้นที่ 7 การประยุกตใชความรู เปนขั้นของการสงเสริมใหนักเรียนไดฝกฝนการนาํความรู

ความเขาใจของตนไปใชในสถานการณตางๆ ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความชํานาญ ความเขาใจ ความสามารถ

ในการแกไขปญหาและความจําในเรื่องนั้น 

 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวทิยาศาสตร หมายถงึ ความรูความสามารถของนักเรียนในวิชา 

วิทยาศาสตร ซึ่งวัดไดจากการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

ตามเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรูทางการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ือง บรรยากาศ สามารถวัดได 4 ดาน 

ดังนี ้

  3.1 ดานความรู – ความจาํ หมายถงึ ความสามารถในการระลึกถึงสิง่ทีเ่รียนมาแลว เปน

เร่ืองที่เกีย่วของกับขอเทจ็จริง ความคิดรวบยอด ขอตกลง หลักการ และทฤษฎีทางวทิยาศาสตร 

  3.2 ดานความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายความหมาย การตีความ รวมไป

ถึงการขยายความจากความรูที่ไดเรียนมาโดยอาศัยขอเทจ็จริง ขอตกลง หลักการ และทฤษฎีทางวทิยาศาสตร 

  3.3 ดานการนาํไปใช หมายถงึ ความสามารถในการนาํความรูที่ไดเรียนมา และวิธกีารตางๆ 

ทางวทิยาศาสตรมาใชในการแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในสถานการณใหมทีย่ังไมเคยพบ หรือตางจากที่

เคยเรียนมาแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งการนาํไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 

  3.4 ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  หมายถึง  ความสามารถในการสืบเสาะหา

ความรูทางวิทยาศาสตร โดยใชทักษะการสงัเกต การวัด การจัดกระทําและการสื่อความหมายขอมูล การลง

ความคิดเหน็จากขอมูล การพยากรณ การตั้งสมมติฐาน การกาํหนดนิยามเชงิปฏิบัติการกําหนด และ

ควบคุมตัวแปร การทดลอง การลงขอสรุป และสามารถเลือกใชในกิจกรรมตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
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 4. ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร หมายถึง พฤติกรรม ดานความรู

ความคิดของบคุคล ที่ใชในการคิดแกปญหาที่พบ ซึ่งสามารถวัดไดจากคะแนนที่นกัเรียนทาํไดจากแบบทดสอบ

วัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยมีลักษณะคําถามจากสถานการณ 

ทั้งหมด 10 สถานการณ ในทกุสถานการณจะมีคาํถาม 4 ขอ และมีคําตอบ 5 ตัวเลือก ซึ่งลกัษณะคําถาม

เปนไปตามแนวทางการคิดแกปญหาโดยวธิกีารทางวทิยาศาสตร และเมื่อนักเรยีนตอบแบบทดสอบไดแลว 

นักเรียนจะมีความสามารถ ดังนี้คือ 

  4.1 ขั้นการระบุปญหา หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการตั้งปญหาที่เกี่ยวของกับ

สถานการณที่กําหนดใหมากที่สุด ภายในขอบเขตขอเท็จจริงที่กําหนดให โดยสามารถตอบไดวาอะไรคือ

ปญหาจากสถานการณนั้น 

  4.2 ขั้นการวเิคราะหปญหา คนหาสาเหตุ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการระบุ

สาเหตทุี่เปนไปไดของปญหาจากขอเท็จจริงของสถานการณที่กาํหนดให แยกแยะหาสาเหตุของปญหา

ได 

  4.3 ข้ันการเสนอวธิีคิดแกปญหา หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนในการวางแผน เพือ่

ตรวจสอบสาเหตุของปญหา หรือขอเท็จจริงเพื่อนําไปสูการแกปญหาทีร่ะบุไว 

  4.4 ข้ันตรวจสอบผลลัพธ หมายถงึ ความสามารถของนกัเรียนในการอธิบายผลที่เกิดข้ึนจาก

การกาํหนดวธิกีารแกปญหานัน้สอดคลองกับสาเหตุของปญหาที่ระบุไวหรือไม หรือผลที่ไดจะเปนอยางไร 

 

กรอบความคิดในการวิจัย 
 

     
     
 
 
 

 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 
 

1.  การจัดการเรียนรู 

     โดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT 

2.  การจัดการเรียนรู 

     โดยใชรูปแบบซิปปา 

1.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

      วิทยาศาสตร 

2.  ความสามารถในการคิดแกปญหา 

     ทางวทิยาศาสตร 

ตัวแปรตาม ตัวแปรตน 



 10 

สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการ

เรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4MAT และการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา แตกตางกนั 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการ

เรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4MAT กอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกัน 

 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการ

เรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา กอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกัน 

 4. ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทีไ่ดรับ

การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนคิการสอนแบบ 4 MAT และการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา แตกตางกนั 

 5. ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทีไ่ดรับ

การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT กอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกนั 

 6. ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทีไ่ดรับ

การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา กอนเรียนและหลงัเรียน แตกตางกนั 

 
 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและไดนําเสนอตามลําดับหัวขอตอไปนี้ 

  1. เอกสารที่เกี่ยวของกับกระบวนการจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT  

  2. เอกสารที่เกี่ยวของกับกระบวนการจัดการเรยีนรูโดยใชรูปแบบซิปปา 

  3. เอกสารที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร 

  4. เอกสารที่เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร 

  5. งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการศกึษาคนควา 
 

1. เอกสารที่เกี่ยวของกับกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT 
 1.1 ประวัติความเปนมาของการใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT 
  เดวิด คอลบ (David Kolb.  1976) เชื่อวา การเรียนรูประกอบดวย สองมิติ คือ การรับรู 

(Perception) และกระบวนการ (Process) นั่นคือ การรูเกิดจากการที่คนเรารับรูแลวนําขอมูลขาวสารมา

จัดกระบวนการเสียใหมตามความถนัดของตนเอง การรับรูเกิดไดสองวิธี คือ จากประสบการณตรงที่เปน

รูปธรรม (Cocrete Experience) และจากความคิดรวบยอดที่เปนนามธรรม (Abstract Conceptualization)  

ซึ่งจะแทนดวยแกนตั้ง (Y) กระบวนการเรียนรูเกิดได 2 วิธี คอื จากการปฏิบัติจริง (Active Experimentation) 

และจากการเฝาสังเกต (Reflective Observation) ซึ่งจะแทนดวยแกน (X) แกนรับรูและกระบวนการ ทั้ง

สองตัดกันทําใหเกิดพื้นที่ 4 สวน ดังภาพ 

 
                                                

 
 
 

                              
 

 
 

ภาพประกอบ 2 การตัดกันของแกนรับรูและแกนกระบวนการ 
  

 ที่มา: เธียร พานิช.  2544: 23; อางอิงจาก คอลบ.  1976. 

กระบวนการ 

กา
รร
ับรู

 

 

 

สังเกต ปฏิบัติ

ประสบการณตรง

ความคิดรวบยอด 
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  ในป 1980 เบอรนิส แมคคารธี (Bernice, MacCarthy) ไดประยุกตแนวคิดดังกลาวของ 

เดวิด คอลบ (Cavid, Kolb) โดยกาํหนดใหพืน้ที่ทัง้ 4 สวนที่เกิดจากการตัดกันของแกนรับรูกับแกนกระบวนการ

แทนผูเรียน 4 แบบ ซึ่งมีความสัมพันธโดยตรงกับธรรมชาติการเรียนรูของมนุษย และกระบวนการทํางาน

ของสมองซีกซายและซีกขวา 

  การจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT เปนรูปแบบการสอนที่ไดรับความสนใจ และนําไปใช

ในการเรียนการสอนมากขึ้น เพราะสะดวกและงายตอการเขาใจของครูมากกวาทฤษฎีใดที่สําคญัเปนวิธี

ที่ผสมผสานกับกลยุทธอยางอื่นไดเปนอยางดี ความไมยุงยากซับซอน และประสิทธิภาพของวิธีการสอน

เชนนี ้ ทาํใหเร่ิมมกีารศกึษาและวจิัยเพิม่ข้ึน (อุษณีย  โพธสิุข.  2537: 59 – 61) ไดกลาวถงึประวัติการจัด 

กิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT สรุปได ดังนี้ (แมคคารธี McCarthey.  1978: 53) เปนนักการศึกษาที่มี

ประสบการณการสอนหลายระดับและเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําเด็กๆ จึงทําใหเขาใจความแตกตางของ

เด็กแตละคนในดานสติปญญา การรับรูและการเรียนรู แมคคารธ ีไดทําการวิจัยเกีย่วกับบทบาทของสมอง

และรูปแบบการเรียนรู (Learning Styles)  ของเด็ก ซึ่งมีแนวคิดในการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อ

ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลใหชัดเจนและเปนภาคปฏิบัติ เมื่อไดศึกษาและแลกเปลี่ยนขอความรู

ความคิดกับผูเชี่ยวชาญเรื่องการเรียนรูอยางหลากหลาย จึงไดเลือกทฤษฎีการเรียนรูตามแนวคิดของคอลบ 

(Kolb, David) มาเปนแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่ง

ตามทฤษฎีของ คอลบ (Kolb.  1976) พิจารณามิติการเรียนรู  2 มิติ  คือ การรับรูและกระบวนการ โดย

สรุปวา การเรียนรูเกิดจากการที่คนรับรูแลว นําไปจัดกระบวนการในสิ่งที่ตนรับรูมา ซึ่งการรับรูของบุคคล

มี 2 ประเภท คือ การรับรูผานประสบการณตรง หรือรูปธรรมและการรับรูผานความคิดรวบยอด หรือนามธรรม

สวนกระบวนการนั้นบางคนมีกระบวนการเรียนรูผานการปฏิบัติจริง (Active Experimentation) ในขณะ

ที่บางคนเรียนรูผานกระบวนการสังเกตแลวนําขอมูลมาไตรตรอง (Reflective Observation) 

  แนวความคิดของคอลบ ทาํใหเห็นความแตกตางของการเรียนรู ระหวางบุคคลในแงของ

ความสามารถในการเรียนรู 4 ประการ คือ  1) ประสบการณเชิงรูปธรรม  2) การสังเกตอยางไตรตรอง  3) แนวคิด

นามธรรม  4) การทดลองปฏิบัติจริง  ส่ิงที่กลาวมาแสดงใหเห็นความแตกตางของแตละบุคคล ดังนัน้  

การจัดการเรียนการสอนตองจัดใหเหมาะสมกับผูเรียนทุกรูปแบบไมเนนเฉพาะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจนเกินไป

หากเนนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมากเกินไป อาจเปนสาเหตุใหนักเรียนอีกแบบหนึ่งขาดโอกาสที่จะพัฒนา

ศักยภาพไดอยางเต็มที่ ครูจึงตองมีหนาที่หาหนทางทีท่ําใหเกิดสภาวะสมดุลทางการเรียนรูอยางสรางสรรค 
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ภาพประกอบ 3  แผนภูมิแนวคิดของคอลบ 

 

 ที่มา: เดวิด คอลบ (David, Kolb.  1981:  39) 

 
 
 1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT 
  การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT ใชวงกลมเปนสัญลักษณแทน

การเคลื่อนไหวของกิจกรรมการเรียนรู พื้นที่ของวงกลมแบงออกเปน 4 สวน โดยกําหนดใหเสนในแนวตั้ง

แทนการรับรูและเสนในแนวนอนแทนกระบวนการเรียนรู แมคคารธี (McCarthy. 1990: 200) กําหนดให

แตละสวนใชแทนกิจกรรมการเรียนการสอน 4 ลักษณะ 

  เมื่อนําความคิดการจัดการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองการใชสมองซีกซายและซีกขวามา

ใชในการจัดกิจกรรม จึงแบงขั้นตอนของระบบออกเปนขั้นตอนยอย 8 ขั้นตอน ทําใหจัดกิจกรรมไดอยาง

หลากหลายและยืดหยุนตอบสนองการพัฒนาศักยภาพทุกดานของผูเรียน 

  ข้ันตอน 8 ข้ัน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีดังนี ้

   สวนที่ 1 บูรณาการประสบการณเขากบัตนเอง ในสวนนี้เปนชวงทีต่องจัดกิจกรรม

ใหนักเรียนรับรูประสบการณอยางเปนรูปธรรมและใชกระบวนการสังเกตอยางไตรตรอง ผูเรียนทีม่ีความสุข  

คือ นักเรียนทีเ่รียนรูโดยการสรางมโนภาพ  คําถามที่ใชกับสวนที่ 1 คือ ทําไม (Why) ใชถาม เพื่อให

นักเรียนคนพบเหตผุลของตวัเองวาทาํไมตองเรยีนเรื่องที่กาํลงัเรยีน เปนขั้นกระตุนใหเกิดความสนใจ เร่ือง

ที่เรียนและรูสึกวา ตนเองเปนสวนหนึ่งของเรื่องนั้นหรือเร่ืองที่เรียนนั้นมคีวามสําคัญตอชีวิตตนเอง 

กระบวนการ สังเกต 

Reflective Observation 

กระบวนการเรยีนรูปฏิบัติจริง 

Active Experimentation 

นามธรรม 

Abstract Conceptualization  

รูปธรรม 

Concrete Experience
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    ขั้นที่ 1 สรางประสบการณ ข้ันตอนนี้เปนขั้นที่ทําใหส่ิงทีเ่รียนมีความหมายโดยตรง

กับตัวผูเรียนเองโดยการใหนักเรียนไดสัมผัสไดเกิดความรูสึก ไดพูด ไดซักถามหรือไดปฏิสัมพันธกบัส่ิงที่

กําลงัเรียนเพื่อใหนกัเรียนสรางมโนภาพจากประสบการณเดิม เชน การสนทนาเกี่ยวกับประสบการณตางๆ 

รูปภาพที่จัดใหหรือสมมติตนเองใหเกี่ยวของกับเร่ืองที่เรียน  เนนกิจกรรมที่พัฒนาสมองซีกขวา 

    ขั้นที ่2 พัฒนา ไตรตรองประสบการณ ขั้นตอนนีเ้ปนขั้นที่เนนการหาเหตุผลที่

เกี่ยวกับประสบการณที่ไดรับประสบการณในขั้นที ่1 ดวยการคิดวิเคราะห การอภิปรายและการอธิบาย

ใหเหตุผล เกีย่วกับเรื่องที่เรียนตามความคิดเห็นของนักเรียนแตละคนเพื่อมุงหาเหตผุล และคําอธิบาย

อยางหลากหลายจากผูเรียนเนนกิจกรรมที่พัฒนาสมองซีกซาย 

   สวนที ่2 การสรางความคิดรวบยอด สวนนีเ้ปนการเรยีนรูเชื่อมโยงจากการรับขอมลู

อยางไตรตรองมาสูการขยายขอบเขตความคิดรวบยอดผูเรียนรับรูจากประสบการณที่เปนนามธรรม และ

ใชกระบวนการสังเกตอยางไตรตรอง ผูเรียนที่มีความสุขกบัการเรียนชวงนี ้คือ นักเรียนทีถ่นัดการวิเคราะห  

ทักษะที่ตองการพัฒนา คือ การสรางรูปแบบ การจัดระบบ การวิเคราะห การมองเห็นความสัมพันธ การจัด 

ลําดับกอน-หลัง  การจัดลําดับความสัมพันธ การจัดประสบการณและการเปรียบเทยีบ  เปนตน 

    ขั้นที่ 3 ปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด ขั้นตอนนี้ชวยใหผูเรียนปรับ

ประสบการณที่ไดจากการสงัเกตไปเปนความคิดรวบยอด มุงเนนใหผูเรียนสามารถวิเคราะห และไตรตรอง

ความรูที่ไดจากข้ันแรกใหลกึซึ้ง และตระหนักในความตองการของตนเองเพื่อการเรียนรูขั้นตอไป กิจกรรม

การเรียนในขั้นนี้ตองออกแบบเพื่อชวยใหนกัเรียนปฏิบัติและสรางความคิดรวบยอดของตนเองหรือเขาใจ

ความคิดรวบยอดได เชน การสาธิต การทําแผนภูม ิแผนที ่การสัมภาษณบุคคลในทองถิน่ และวธิีอ่ืนๆ 

ซึ่งเปนกิจกรรมที่เนนพัฒนาสมองซีกขวา 

    ขั้นที่ 4 พัฒนาทฤษฎีและความคิดรวบยอด ในขั้นนี้เปนขัน้ของการใหขอมูล

รายละเอียด เพื่อทําใหนักเรียนสามารถเขาใจ จนสรางความคิดรวบยอดในเรื่องที่เรียนได การใหขอมลู

ความรูโดยการฟงบรรยาย การคนควาเอกสาร ตํารา การทดลอง การสัมภาษณวิทยากรทองถิ่น เปนตน  

กิจกรรมเนนพฒันาสมองซกีซาย 

   สวนที่ 3 ปฏบิัติและเรียนรูตามลกัษณะเฉพาะตัว กระบวนการเรียนที่เกิดในข้ันนี้

เปนการเคลื่อนไหวและเชื่อมโยงจากขั้นของการสรางความคิดรวบยอดลงมือกระทาํ หรือลงมือทดลอง ตาม

ความคิดของนักเรียนอยางกระตือรือรน นักเรียนที่มีความสุขในข้ันนี้ คือ ผูเรียนที่ชอบใชสามัญสํานึกใน

การเรียน หมายถึง ผูที่สนุกกบัการลงมือทํางานและเรียนรูไดดีจากกิจกรรมที่ไดปฏิบัติหรือไดใชประสาท

สัมผัสกับของจริง ทักษะที่ตองพัฒนา คือ การจัดระบบ การเลือกใชวัสดุอุปกรณ เพื่อการลงมือทํางาน  

การคนหาขอมูล การแกปญหา การลองผิดลองถูก การคาดการณลวงหนา การจดบันทึกและการลงมือ

ทํางาน ในสวนที่ 3 แบงออกเปนซีกซายและซีกขวาเชนเดียวกัน แตเร่ิมที่ซักซายกอน เพื่อใหเชื่อมโยง 



 15 

อยางตอเนื่องกับกิจกรรมในขั้นที่ 4 ซึ่งเปนขั้นของการใหขอมูลที่เปนรายละเอียดและถูกจัดระบบมาแลว 

    ขั้นที่ 5 ลงมอืทําจากกรอบความคิดที่กําหนดไว ในขั้นที ่5 กิจกรรมใหนักเรียน

ทําตามใบงานหรือคูมือที่ไดมีการบอกขัน้ตอนการทํางานไวแลว สวนขั้นตอนที่กาํหนดอาจจะมาจากตํารา  

จากใบงาน หรือมาจากการที่ครูและนักเรียนรวมกันหาขอสรุปในข้ันที่ 4 เพื่อเชื่อมโยงไปสูขั้นที่ 6 ตอไป  

กิจกรรมที่กาํหนดในงานตองเปดโอกาสใหนักเรียนไดทดสอบ หรือไดสงัเกตจากประสบการณจริงหรอืเปน 

การวางแผนเพื่อปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กําหนดไวกิจกรรมเปนการพัฒนาสมองซีกซาย 

    ขั้นที่ 6 สรางสิ่งสะทอนความเปนตัวเอง ในขั้นนีถ้ือวา เปนขั้นของการบูรณาการ

และสรางสรรคอยางแทจริงเพราะเปนขั้นทีม่ีโอกาสที่จะแสดงความสนใจ ความถนัด ความเขาใจเนื้อหา 

วิชา ความซาบซึ้งและจินตนาการของตนเองออกมาเปนบทละคร ฯลฯ กิจกรรมในขั้นที่ 6 เปนผลมาจาก

การลงมือปฏิบตัิกิจกรรมในขั้นที่ 5 ซึ่งนักเรียนมีโอกาสทํางานเพื่อใหเกดิความเขาใจจนนักเรียนสามารถ

พัฒนาขึ้นเปนความคิดรวบยอดได ดังนั้นครูตองตระหนักวา กิจกรรมที่เกิดขึ้นในขั้นที่ 5 ตองมีลักษณะที่

กระตุนหรือสงเสริมใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอด ไมใชเกิดความจาํไดเพยีงอยางเดยีว กิจกรรมในขั้นนี้

เนนพัฒนาสมองซีกขวา 

   สวนที่ 4 ชื่นชมผลงานและการประยุกตใช กระบวนการเรียนรูในชวงที่ 4 เกิดจาก

กิจกรรมของการลงมอืกระทาํ ซึ่งเปนการรบัรูประสบการณที่เปนรูปธรรมและกระบวนการกระทํา คอื ผาน

จากการกระทําดวยตนเองไปสูการรับรูและรูสึก นักเรยีนทีม่ีความสุขกับการเรียนในชวงนี้คือ นกัเรียนที่ชอบ

เปลี่ยนแปลง ประยุกตใชความรูในชีวิตประจําวนั เกิดการเรียนรูจากการคนพบดวยตนเอง (Self-Discovery) 

ทักษะตองพฒันา คือ การยอมรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน การแลกเปลีย่นความรู ความคิดซึง่กนัและกนั  

การสรางสรรคส่ิงใหม จินตนาการเกี่ยวกับอนาคต ฯลฯ 

    ขั้นที่ 7 วิเคราะหผลดีและการประยุกตใช ทักษะที่ตองการพัฒนา การบูรณาการ  

การประเมิน การตรวจสอบ การอธิบาย การยอความ การนําเสนอ การกําหนดเปาหมายใหม และการ

ประยุกตใช ในขั้นนี้ผูเรียนจะมีโอกาสชื่นชมกับผลงานของตนเองที่ไดเกิดจากกระบวนการของการเลือก  

สํารวจและการลงมือกระทําจนสําเร็จออกมาเปนสิ่งทีน่ํามาแสดงใหผูอ่ืนดูได ที่เกิดขึ้นทุกขั้นตอนมาจาก

ความสามารถและความสนใจของผูเรียน ในขั้นนี ้ ใหนักเรียนไดวิเคราะหวิจารณประเมินผลงานตนเอง

และผูอ่ืนกิจกรรมที่ใชเนนการพัฒนาสมองซีกซาย 

    ขั้นที่ 8 แลกเปลี่ยนประสบการณความรูกับผูอ่ืน ในขั้นสุดทายนี ้เปนการเปด

โอกาสใหผูเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณที่ไดรับจากการคนควา จากการลงมือ

กระทาํกับคนอื่นๆ ในรูปแบบตางๆ เชน แสดงผลงานในหองเรียนจัดนทิรรศการทีห่องสมุดหรือแสดงใน

โอกาสอืน่ๆ ตามความเหมาะสม กิจกรรมเนนการพฒันาสมองซีกขวา 
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 จะเหน็วากระบวนการเรยีนระบบ 4 MAT เร่ิมตนจากการใชความรูสึกรับรูประสบการณเกี่ยวกับ

สิ่งทีจ่ะเรยีนและสรางมโนภาพเกีย่วกับส่ิงที่เรียนรู ซึ่งเปนการใชสมองซีกขวาและในขั้นสุดทายก็จบลงดวย

ความรูสึกอันเปนกิจกรรมของสมองซีกขวาเชนกัน แตเปนความรูสึกที่แตกตางกันมากเนื่องจากตั้งแตขั้น

เร่ิมตนจนถึงขั้นสุดทาย ผูเรียนไดผานกระบวนการแสวงหาความรูทักษะ ความคิดและการลงมือกระทํา

เพื่อสรางผลงานแหงการเรียนรูของตนเองอยางหลากหลาย วงกลมแหงการเรียนรูนี้ จึงสามารถเคลื่อนตอไป

ไดอยางไมรูจบดวยตัวของผูเรียน 

  1.2.1 รูปแบบของผูเรียน 4 แบบ การจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MATแมคคารธี ได

สรุปไววา แนวคิดนี้เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่ตอบสนองการเรียนรูของนักเรียน 4 แบบ (4 Types of 

Students) ซึ่งลักษณะการเรียนรูของนักเรียน มีความสัมพันธโดยตรงกับโครงสรางทางสมอง และระบบ

การทํางานของสมองซีกซายซีกขวาสงผลตอความแตกตางทั้งดานสติปญญาการรับรูและการเรียนรูโดย

เสนอรปูแบบการเรียนรูที่สําคัญๆ 4 รูปแบบ ดังนี้  

   ผูเรียนแบบที ่1 ผูเรียนที่ถนดัจินตนาการ (Imaginative Learners) เปนผูเรียนที่เรียนรู

จากประสบการณและกระบวนการเฝาสังเกต ผูเรียนในกลุมนี้จะสงสัยและตั้งคําถามตรงกันวา “ทําไม” 

(Why) ทําไมตองเรียนเรื่องนี้ ผูสอนต้ังคําถามหรือจัดกิจกรรมใหเกิดคําถามขึ้นในใจผูเรียน เพื่อใหผูเรียน

ไดตระหนกัและตรียมความพรอมทีจ่ะเรียนในขัน้ตอไป นักเรียนทีอ่ยูในรูปแบบนี้นยิมความจริงชอบขบคิด

ปญหาตางๆ ดวยตนเองแลวจงึไประดมความคิดกับผูอ่ืนเพื่อสรางปฏสิัมพนัธซึ่งกนัและกนั คนหาเหตผุล

ในเรื่องใดๆ เชื่อถือประสบการณของตนและสามารถมองเห็นภาพรวมตางๆ ไดชัดเจน ครูตองการพัฒนา

นักเรียนรูปแบบนี้ควรคํานึงถงึ 

    1. หลักสูตรที่สงเสริมความสามารถของนักเรียน 

    2. ความรูควรเปนการสงเสริมความสามารถและความแตกตางของนักเรียน 

    3. การสรางจิตสาํนึกในเรื่องเหตุผล 

    4. การทาํงานกลุม  การอภิปราย การแสดงความคิดเห็นของตนเอง 

    5. คําถามที่ใชในการเรียนรูของนักเรียนรูปแบบนี้ คือ เพราะเหตุใด ทาํไม 

   ผูเรียนแบบที่ 2 ผูเรียนที่ถนัดการวิเคราะห (Analytic Learners) เปนผูเรียนที่เรียนรู

โดยรับรูจากการสังเกตอยางไตรตรอง ไปสูการสรางประสบการณนามธรรมหรือความคิดรวบยอด ผูเรียน

ในกลุมนี้จะตั้งคําถามวา “อะไร” (What) เราจะเรียนอะไรกัน รูปแบบการเรียนรูแบบอะไร (What) เปน

การตอบคําถามหรือจัดกิจกรรมที่กระตุนใหผูเรียนไดสรางความคิดรวบยอดโดยผูสอน ใหขอมูล และความรู

บางสวนที่จําเปนแกผูเรียนและใหผูเรียนไดคนควาหาขอมูลเพิ่มเติม นักเรียนที่อยูในรูปแบบนี้เปนคนเกง

ในการเรียนรูแบบดั้งเดิม อาศัยขอเท็จจริง ขอมูล ขาวสาร แลวนํามาคิดไตรตรองและตัดสินใจ โดยใช

หลักเกณฑ เหตุผล ระเบียบการ ครูตองการพัฒนานักเรยีนรปูแบบนี้ควรคํานึงถึง 
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    1. หลักสูตรที่สงเสริมความรูความเขาใจของนักเรียน 

    2. ความรูทีเ่ปนขอเท็จจริงที่ถกูตอง 

    3. สงเสริมพฒันาดานสติปญญา 

    4. ปอนขอมูลและใหความรูแกนักเรียน 

    5. คําถามที่ใชในการเรียนรูของนักเรียนรูปแบบนี้คือ  อะไรบาง 

   ผูเรียนรูปแบบที่ 3 ผูเรียนทีถ่นัดการใชสามัญสํานกึ (Commonsense Learners) เปน

ผูเรียนที่เรียนรู จากการรับรูความคดิรวบยอดไปสูการลงมือปฏิบัติที่สะทอนระดับความเขาใจของตนเอง 

ผูเรียนในกลุมนี้จะตั้งคําถามวา “อยางไร” (How) เราจะเรียนเรื่องนี้อยางไรผูเรียนที่อยูในรูปแบบนี้ชอบ

ปฏิบัติจริงและทดสอบทฤษฎีโดยการแกปญหาตางๆ ดวยการวางแผนจากขอมูล ขาวสาร ความรูที่เปน

นามธรรมมาสรางเปนรูปธรรมเพื่อประโยชนในชวีิตประจาํวนั ครูตองการพัฒนานักเรยีนรูปแบบนี้ ควร

คํานึงถึง 

    1. ทักษะการคนพบความรูดวยตนเอง 

    2. หลักสูตรที่สอดคลองกับความถนัดและความสนใจของนักเรียน 

    3. สงเสริมการเรียนรูดวยการทดลองเพื่อสรางสรรคงานใหม 

    4. เนนการสรางสรรคงานใหม  เพื่ออนาคต 

    5. คําถามในการเรียนรูของนกัเรียนรูปแบบนี้  คือ ถาหาก...? 

   ผูเรียนรูปแบบที่ 4 ผูเรียนที่ถนัดการรับรูจากประสบการณรูปธรรมไปสูการลงมือปฏิบัติ 

(Dynamic Learners) เปนผูเรียนที่เรียนรู และสนุกกับการไดคนพบดวยตนเอง โดยการลงมอืปฏิบัติ 

ผูเรียนในกลุมนี้จะตั้งคําถามวา “ถา...” (lf)  ถา...แลวจะนาํไปใชอยางไร  นกัเรียนที่อยูในรูปแบบนี้ เปนผู

ที่ยอมรับฟงความคิดเห็นหรือคําแนะนําใหมๆ แลวนําขอมูลเหลานั้นมาประมวลเปนความรูใหมที่สรางสรรค

หรือคนควาความรูดวยตนเองเพื่อนํามาปฏิบัติและเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ครูตองการพัฒนานักเรียนรูปแบบนี้

ควรคํานึงถึง 

    1. ทักษะการคนพบความรูดวยตนเอง 

    2. หลักสูตรที่สอดคลองกับความถนัดและความสนใจของนักเรียน 

    3. สงเสริมการเรียนรูดวยการทดลองเพื่อสรางสรรคงานใหม 

    4. คําถามในการเรียนรูของนกัเรียนรูปแบบนีค้ือ  ถาหาก...? 

  แมคคารธี (McCarthy.  1990: 31 – 37) ไดสรุปหลักการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค

การสอนแบบ 4 MAT ดังนี ้

   1. วางแผน จัดลาํดับ (Plan-range)  เพื่อการพัฒนาในแนวทางเดียวกันดวยการวาง 

แผนการสอนรวมถึงโครงการพิเศษในการจัดหาครูที่มีความสามารถรวมกันจัดทําหลักสูตร และแผนการเรียน 
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การสอน 

   2. จัดการศึกษาโดยการบูรณาการสิ่งตาง ๆ ใหเหมาะสมกับชีวิตประจําวัน 

   3. ฝกการสรางความคิดรวบยอดที่ชัดเจน เปนการเสริมสรางความสามารถของผูสอน

ใหมีความเขาใจในโครงสรางความคิดรวบยอดของสิ่งที่กําลังสอนอยู 

   4. ใหผูเรียนสามารถเรียนรูเนื้อหา และนําเนือ้หาที่ได ไปผนวกเขากับชวีติประจําวนั  

การเรียนรูนั้นตองเปนการเรยีนรูอยางมีความหมายสามารถนาํไปใชไดจริง 

   5. ผูสอนตองเล็งเห็นความสําคญัของการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนไดนําความรูไปใช

ในชวีิตจริงและเตรยีมจดัหากลวิธีและเทคนิคตางๆ มาชวยในการสอนวางแผนการสอนใหบรรลุเปาหมาย 

   6. ตองมีความตั้งใจในการฝกจดักิจกรรมสงเสริมการใชสมองซกีซายและสมองซกีขวา  

รวมทั้งการใหขอมูลและฝกฝนทักษะ 

   7. การประเมินผล  ไมวาจะเปนการประเมินดานความคิด  ความรูสวนบุคคล  การนํา

ความรูไปใช  ความคิดสรางสรรค สิ่งเหลานี้ผูสอนตองพยายามหาวธิีประเมินเพื่อใหไดผลที่แทจริง 

 ส่ิงที่กลาวมาทัง้หมด คือ สิ่งที่ผูสอน ผูบริหารตองคํานึงถึงหลักการจดัการเรียนการสอนตาม

ระบบ 4 MAT ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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ภาพประกอบ 4 รูปแบบผูเรียน 4 แบบ 

 

 ที่มา: กรมวชิาการ.  2542: 67 – 68; อางองิจาก McCarthy.  1990.  Educational Leadership. 

 

 

  1.2.2 ลักษณะสําคัญในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับธรรมชาตกิารเรยีนรู

ของมนุษย (4 MAT) 

   1. ผูเรียนแตละคนตองผานวัฏจักรการเรียนรูทั้งสี่แบบ 

   2. ผูเรียนแตละคนมีความสามารถในการรับประสบการณ  ประมวล  และนําขอมูลไป

ใชดวยวิธีที่ตางกัน  ดังนั้นครูตองรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 

การสัมผัส / ความรูสึก 

การรับรู 

ผูเรียนแบบที ่1

ผูเรียนทีถ่นัด

จินตนาการ 

ผูเรียนแบบที ่4 

ผูเรียนทีถ่นัดการรับรู 

จากประสาทสมัผัส 

รูปธรรมไปสู 

การลงมือปฏิบัต ิ  การลงมือกระทํา

อยางไตรตรอง

ผูเรียนแบบที ่2 

ผูเรียนทีถ่นัด

การวิเคราะห 

ผูเรียนแบบที ่3  

ผูเรียนทีถ่นัดการ

ใชสามัญสํานกึ  

การสังเกต

กระบวนการ 
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   4. ผูเรียนที่ถนัดในการใชสมองซีกขวาจะเรียนสนุกในเวลาหนึ่งและตองใชความพยายาม

ในอีกเวลาหนึ่งทํากิจกรรมที่ตนเองไมคอยถนัดเชนเดียวกับผูที่ถนัดในการใชสมองซีกขวา 

   5. 4 MAT งายตอการเขาใจ  เปนวิธทีี่ผสมกับกลยุทธอยางอื่นไดดี เชน กับการเรียน

แบบสหรวมใจ (Cooperation  Learning) และ Story Line  เปนตน 

   6. วัฎจักรการเรียนรูสามารถเวียนซ้ําไดอีกในหัวขอเดียวกับประสบการณเดิม จะเปน

พื้นฐานในการศึกษาตอไป ทําใหมีความลึกซึ้งในเรื่องนี้มากขึ้น 

   7. กิจกรรมตางๆ จะเปนไปในรูปของบูรณาการวิชาตางๆ และทักษะหลายๆ ดานเขา

ดวยกัน ซึ่งสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในการดําเนินชีวิต 

   8. เปนแนวคิดอีกแนวทางหนึง่ทีย่ึดผูเรียนเปนสําคัญ 

   9. มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและใหผูเรียนได

มีโอกาสคนพบความสามารถของตนเอง 

   10. บทบาทและหนาทีท่ัง้ของครแูละนักเรียนจะเปลี่ยนไปตามกิจกรรมวัฎจกัรการรยีนรู

ครูจะทําหนาทีค่ลายกับพนักงานขาย เมื่อนําหัวขอใหมครูตองเขาใจถึงความคิดรวบยอดของหัวขอนั้น ทาํให

เร่ืองนัน้นาสนใจชวนติดตาม หากมีการเริม่ตนที่ดีแนใจไดวาบทเรียนนั้น จะประสบความสาํเร็จ ในทาง

ปฏิบัติสวนนี้ เปนสวนทีท่าทายครูผูสอนมากที่สุด จากนั้นเปนสวนของเนื้อหา สวนนี ้ครูเปนผูใหความรู

เปนผูประสานงานทางวิชาการ และนักเรียนจะทบทวนทาํแบบฝกหัด หรือใบงานโดยมีครูเปนที่ปรึกษา

คอยชวยเหลือเมื่อจําเปน  เปนรายบุคคลในสวนที่สาม 

 ในขั้นสุดทายครูจะเปนเพื่อนเรียนหรือกรรมการชวยกันหาแนวทางนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน

หรือเปนฐานประสบการณสําหรับการเรียนรูตอไป จะเห็นวาครูทําหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหาจริงๆ 

เพียงหนึ่งในสีข่องเวลาทั้งหมดเทานั้น เวลาที่เหลือสวนใหญเปนเรื่องของกระบวนการเรียนรูที่นักเรียนได

มีโอกาสลงมือปฏิบัติ 

  1.2.3 บทบาทของผูเรียน บทบาทของผูเรียน เมื่อเร่ิมประสบการณเรียนรูระบบ 4 MAT  

ในขั้นที่ 1, 2, 3 และ 4 ผูเรียนเปนผูรับความรู ประสบการณจากครู จากสื่อ จากประสบการณตางๆ ทั้งที่

เปนรูปธรรมและนามธรรมที่ไดจากการสังเกตไตรตรองในขั้นที ่ 5 – 8 เปนขั้นที่นกัเรียนเปนผูกระทําทดลอง

ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เมื่อผานประสบการณครบวงจร ผูเรียนไดเชือ่มโยงประสบการณเดิมและประสบการณ

ใหม จากความรูสึก การสังเกต สามัญสํานึกและการตอบสนองโดยการปฏิบัติเพื่อนําไปพัฒนาความคิดเห็น

คุณคาเกิดความคิดรวบยอดและประยุกตใชความรูใหเกิดประโยชน 

  1.2.4 บทบาทของครู ครูตองเตรียมตัวสรางสรรคประสบการณของตนเองกอนเขาสูการสอน

ในขั้นที ่1 บทบาทของครูในขั้นที ่1 – 2 เปนผูนาํอภิปราย ตั้งคาํถาม นําการสนทนาเกีย่วกับประสบการณ  

เปนการกระตุนใหนกัเรียนสนใจเรื่องที่จะเรียนและเกิดตระหนกัในคุณคาของการเรียน ข้ันที่  3 – 4 ครูเปน
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ผูใหความรูขอมูลตางๆ เกีย่วกับเร่ืองทีเ่รียนขั้นที่ 5 – 6 ครูเปลี่ยนบทบาทเปนผูแนะนําใหผูเรียนเปนผูฝกฝน

ดวยตนเอง ข้ันที ่  7 – 8 ครูเปนผูซอมเสริมและเปนแหลงขอมูลใหนกัเรียนเปนผูคนพบดวยตนเอง จาก

การเรียน (สิริวรรณ  ตะรุสานนท.  2542 : 24)  ดังนั้น  เพือ่ใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุตาม

จุดมุงหมายครคูวรปรับเปลี่ยนทัศนคติและการสรางสิง่แวดลอมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ (ตรูเนตร  

อัชชสวัสดิ์.  ม.ป.ป.: 11 – 12) 
 1.3 ทฤษฎีสมองซีกซายและซีกขวา 
  สมองเปนอวยัวะที่อยูบนสุดของรางกายอยูภายในกะโหลกศีรษะ คนสวนใหญมกัจะตอบวา

สมองมีไวสําหรับคิดจําและตัดสินใจซึ่งเปนเพียงหนาที่สวนหนึ่งของสมองสวนบน (Neocortex) แตยังมี

สมองสวนกลาง (Limbic System) และสมองสวนลาง (Brainstem) อีกสมองทัง้สามสวนนี ้แมจะมหีนาที่

แตกตางกัน แตก็ทํางานประสานกันอยางใกลชิด ทําหนาที่คลายศูนยคอยสั่งการกิจกรรมทุกๆ อยาง ใน

รางกายของเรา ทั้งการคิด การเคลื่อนไหว ความรูสึก การพูดหรือแมแตการเอาตัวรอดในภาวะฉุกเฉิน  

สมอง จึงเปนอวัยวะสําคัญทีท่ํางานตลอดเวลาชวยใหชีวติของคนเราดํารงอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  สมองมนุษยหนักประมาณสามปอนดหรือหนึ่งกิโลกรัมคร่ึง คิดเปนสองเปอรเซ็นตของน้ําหนัก

รางกาย ใชเลอืดประมาณยีส่ิบเปอรเซ็นตของปริมาณเลอืดในรางกาย ใชออกซิเจนถึงหนึง่ในสี่ของปริมาณ

ที่รางกายหายใจเขาไปและมีขนาดใหญกวาสมองของสัตวชนิดอื่นๆ ที่มีววิัฒนาการใกลเคียงกับมนุษยที่สุด  

ถึงสามเทามีลักษณะนิ่มๆ หยุนๆ คลายเยลลี่ มีเมือกหุมโดยรอบ (เธียร  พานิช.  2544: 11 – 12) 

  นอกจากสมองจะถูกแบงเปน 3 สวนแลวสมองยงัแบงเปน 2 ซีก คือ ดานซกีซายและซีกขวา  

โดยแตละซีกมีความรับผิดชอบการทํางานและความชํานาญในทักษะบางอยางไมเหมอืนกันแมบอยครั้ง

จะมีการทํางานที่สัมพันธกันและปฏิกิริยาบางอยางรวมกัน แตเมื่อไรที่เราใชสมองซีกซายมากเกินไป ความสมดุล

ก็จะเกิดขึ้น ซึ่งสงผลใหเกิดความเครียดและกระทบถึงสุขภาพจิตที่ไมปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

  อุษณีย โพธิสุข (2537: 69) ไดจําแนกการทํางานของสมองซีกซายและซีกขวาไว ดังนี ้

 

 

ภาพประกอบ 5  ตัวอยางกิจกรรมของคนถนัดสมองซกีซาย – ซีกขวา 

 

 ที่มา: อุษณีย  โพธิสุข.  2537: 69 

 

 

  อุษณีย โพธิสุข (2537: 69) ไดสรุปหนาที่การทํางานของสมองทั้งสองซีกไดวาสมองซีกซาย

จะมีหนาที่ในการจําแนกแยกยอย วิเคราะห พนิิจพิจารณา จากภาพรวมทั้งหมด สวนสมองซีกขวาทํา

หนาที่ศึกษาตางๆ เปนภาพรวม ภาพรวมทั้งหมดของสมองทั้งสองซีก จะทํางานสัมพันธกันอยางตอเนื่อง  

ดังนั้นในการเรียนการสอน จงึตองคํานึงถึงการทํางานของสมองสองซีกที่สัมพันธกัน เพราะเมื่อสมอง ทั้ง

สองซีกทํางานอยางสมดุลก็จะทําใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

สมองซีกซาย สมองซีกขวา 

-  การพูดการเลือกใชคํา 

-  คณิตศาสตร/การใชเหตุผล 

-  การใหรายละเอียดตาง ๆ 

-  การจัดลําดับข้ันตอน 

-  การออกคําสั่งบังคับบัญชา 

-  การกําหนดจุดเดน 

-  ความคลองแคลววองไว 

-  การวิเคราะห 

-  การอาน/การเขียน 

-  ภาษา 

-  มิติตาง ๆ 

-  การมองสิง่ตาง ๆ เปน

ภาพรวม 

-  ดนตร ี

-  การแสดงปฏิกิริยา

ตอบสนอง 

-  จินตนาการ 

-  ความเงยีบขรึมครุนคิด 

-  ความรูสึกนกึคิดที่

ละเอียดออน 

-  การสังเคราะห 

-  การจําหนาได 

-  การรับรูที่เปนนามธรรม 
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  โครงสรางสมอง 
   สําเริง บุญเรืองรัตน (2544: 37 – 39) ไดกลาวถึงการคนพบของ พอล แม็คคลีน  

นักวทิยาศาสตรกายวิภาค แหงสถาบันสาธารณสุขแหงชาติสหรัฐอเมริกาที่ไดเสนอวา สมองของมนษุย

ประกอบดวย สามสวน มีทอตอเชื่อมกัน ดังนี ้

    1. สมิง อาร คอมเพล็กซ (R-complex) หรือสมองสวนลาง (Brainstem) เปน

สมองชั้นในสดุ เปนแกนสมองเปนที่ตั้งของพฤติกรรมการแสวงหาอํานาจ  และการยอมรับอํานาจ การปฏิบัติ

ตามพิธกีรรมตามจารีตประเพณี ความกาวราว การทารุณกรรมทางเพศ ความกลวั ความโกรธ และ

ความหวงแหนที่อยูอาศัย 

    2. สมองลิมบิค (Limbic System) หรือสมองสวนกลางเปนสมองที่อยูถัดออกมา

จากสมองอารคอมเพล็กซเปนสมองสวนที่แสดงออกดานอารมณและความรูสึกเกี่ยวกับความรัก ความผูกพัน  

ความเศราโศกเสียใจ การทนุถนอมดูแลเอาใจใสผูเยาว แมไมใชลูกตน การยับยั้ง หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

    3. สมองนีโอคอรเท็กซ (Neocortex) หรือสมองเปนสวนทีอ่ยูนอกสุดมีลกัษณะเปน

กลีบปลีรองที่คดเคี้ยวเปนที่อยูของเซลลประสาทสวนมาก สติปญญา ความฉลาด อารมณและจินตนาการ

ของมนุษยขึ้นอยูกับขนาดและน้ําหนักของสมอง สมองนโีอคอรเท็กซ แบงเปนดานซายและขวาทั้งสองดาน  

มีขนาดและรูปรางเหมือนกันทุกประการ สมองดานซายทํางนเกี่ยวกับเร่ืองรูปธรรม ตัวเลขเหตุผล ความ

กาวราว สวนสมองซีกขวาทํางานเกี่ยวกับนามธรรม อารมณ ศิลปะดนตรี ความอดกลั้น ความอดทน 

   เธียร พานิช (2544: 13 – 14) ไดกลาวถึงพัฒนาการของสมองสวนตางๆ ของมนุษยไว

ดังนี ้

    สมองสวนลาง (Brainstem) เปนสมองสวนที่เกาแกที่สุดเชื่อวาอายุไมต่ํากวา 200 ลาน

ลอมกรอบสวนบนของไขสันหลังมีหนาที่ควบคุมกิจกรรมพื้นฐาน เชน การหายใจ การเคลื่อนไหว ตลอดจน

กระบวนการเผาผลาญพลงังาน (Metabolism) ของอวยัวะตางๆ หนาทีห่ลักของสมองสวนนี ้ไมไดมีไว

สําหรับคิดหรือเรียนรู แตเปนตัวควบคุมที่ถกูกาํหนด หรือถูกโปรแกรมไวกอนแลวเพื่อใหรางกายทาํงานได 

ตามปกติตามที่ควรจะเปนและตอบโตเพื่อการอยูรอดในยามฉุกเฉิน 

    ถัดขึ้นมาเปนศนูยควบคุมความรูสึก (Emotional Center) หรือสมองสวนกลางลอมรอบ

สมองสวนลาง ซึ่งเมื่อหลายปผานไป สมองสวนกลางไดสรางเครื่องมือสําหรับการเรียนรู และจําขึ้นมา

เปนสมองสวนที่ใชคิด (Thinking Brain)  หรือสมองสวนบน 

    จากความจริงทีว่าสมองสวนนีว้ิวฒันาการมาจากสมองสวนควบคมุอารมณ ความรูสึก

ทําใหเราเหน็ถงึความสมัพนัธระหวางการคดิกับความรูสกึ และสมองสวนควบคุมความรูสึกเกิดขึน้มากอน

สมองสวนที่ใชคิด ดังนั้นเมื่อเราโกรธ แสดงวา เรากําลังมีความขัดแยงภายในระหวางความคิดที่มีเหตุผล

กับความรูสึกและโอกาสที่อารมณจะอยูเหนือเหตุผลนั้นมีมากทีเดียว 
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    การเปลี่ยนแปลงของสมองนี้ ทาํใหสัตวฉลาดขึ้น มีความเปนอยูสอดคลองกับ

ความตองการของตนเองและสภาพแวดลอม มีทางเลือกในการอยูรอดมากขึ้น แทนที่จะเปนไปตามโปรแกรม

อัตโนมัติอยางเดียว เชน เมื่อรูวา กินพืชชนดินี้แลวจะไมสบายก็จะไมกินอีก  เปนตน 

    สมองสวนบนเปนสวนของปญญาสมองสวนนี้ของมนุษยจะใหญกวาของสัตวทุกชนิด  

เปนสวนที่ทาํใหมนษุยแตกตางจากสัตวอ่ืนๆ เปนสวนที่ใชคิดประกอบดวยศูนยรวบรวมและทําความเขาใจ

ตอขอมูลที่ไดรับ ซึ่งนอกจากรูสึกแลวยังคิดเกี่ยวกับความรูสึกไดดวย เชน คิดอยางไรเกี่ยวกับความรัก  

ทําใหมีความซาบซึ้งตองานศิลปะสัญลักษณและมีจินตนาการตางๆ เปนตน 

 สรุปแลวสมองของมนุษยมีสามสวนดวยกัน ซึ่งแตละสวนมีหนาที่ในการทาํงานแตกตางกันออกไป  

คือ สมองสวนกลาง และสมองสวนบน ซึ่งสมองทั้งสามสวนของมนุษยนี ้ ไดพัฒนาการมาเรื่อยๆ ตั้งแต  

200 ลานปกอนจนทําใหมนษุย มีความรูสึกนึกคิดและฉลาดกวาสัตวโลกดวยกนั และนอกจากนี ้สมอง

สวนบน ยังแบงออกเปน 2 ซีก คือ ซีกซายและซีกขวา ซึ่งสมองทั้งสองซีกนี้มีความสําคัญตอกระบวนการ

เรียนรูของมนุษยเปนอยางยิง่ 
 1.4 การสอนเพื่อพัฒนาสมองทั้งสองซีก 
  กิตติชัย สุธาสิโนบล (2545: 6 – 7)  ไดศึกษาการสอนเพื่อการพัฒนาสมอง ดังนี้ 

   1. เทคนิคที่ชวยพฒันาสมองซกีขวา 1) เทคนคิเปรียบเทียบเชิงอุปลักษณ (Metaphor)  

เนนการสอนโดยการเปรยีบเทียบเพื่อเชื่อมโยงความรูเกาใหเขากบัความรูใหม เปนการเรยีนทีใ่หประโยชน

ทั้งเด็กเกงและเด็กออนพรอมๆ กัน ครูควรใชเวลาในการรักษาและไตรตรอง เพื่อหาสิ่งเปรียบเทียบที่จะ

นํามาใชอยางเหมาะสมซึง่จะทําใหนกัเรียนเขาใจสิ่งเปรียบเทียบนั้นอยางกระจางชัดยิ่งขึ้น และ  2) เทคนิค

การสงเสริมการคิดโดยใชภาพเปนสื่อ (Visual Thinking)  เปนการคิดโดยใชภาพเปนสื่อเปนการมองเห็น

ภาพหรือแผนภูมิและการสรางภาพพจนในการคิด (Visualizing) 

   2.  การใชจินตนาการ (Fantasy) เพื่อพัฒนาสมองทั้งสองซีก เปนการพัฒนาสมองซีก

ซายและซีกขวาใหแกบุคคล สามารถสอนใหนกัเรียนเขาสูจินตนาการไดโดยนักเรียนเปนผูสังเกต (Observe 

Fantasy) โดยการใหนักเรียนเปนผูสมมติตนเองเปนสิ่งตาง ๆ ในจิตนาการ (Identification Fantasy)  

   3. การเรียนรูโดยใชประสาทสมัผัสหลายดาน (Multisensory Learning) ในการพฒันา

สมองทั้ง 2 ซีก พรอมกันนัน้ ครูควรเนนประสบการณตรงและประสาทสัมผัสหลายดานเพือ่ชวยใหการเรยีนรู

มีประสิทธิภาพสูงสุด 

   4. เทคนิคการพัฒนาอัจฉริยภาพที่ซอนเรน ตามแนวคิดของกลุมมนุษยนิยมใหม เปน

การศึกษาที่พฒันานักเรียนใหเต็มศักยภาพ  เนนการเตรียมนักเรียนใหพรอมที่จะเผชิญกับโลกในอนาคต

อันซับซอน แนวคิดของกลุมนี้ เชื่อเร่ืองการพัฒนารางกายและความคิดแลวยังเชื่อและสนใจไปถึงพัฒนา

มิติที่เรียกวา จิตเหนือสํานกึ (Superconscious Mind) ซึ่งเปนแหลงความ สรางสรรค การหยั่งรูและความรัก 
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ความเมตตา อันเปนความปติสุขที่ยิ่งใหญที่สุดของมนษุย 

 จากขอความขางตนสรุปไดวา การสอนเพื่อพัฒนาสมองนัน้ ควรพัฒนาสมองทัง้สองซกีใหสมดุล

โดยเลือกกิจกรรมที่มีความสอดคลองกับการเรียนรูของผูเรียนและใหผูเรียนไดใชประสาทสัมผัสหลายๆ ดาน

และพัฒนาการใชเทคนิคพัฒนาอัจฉริยภาพที่ซอนเรนของผูเรียน 
 1.5  ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาสมองของมนุษย 
  การพัฒนาสมองของมนุษยปจจัยที่ชวยสงเสริมพัฒนาการทางสมองนั้นมีอยูหลายประการ  

แตประการสําคัญสวนหนึง่ทีส่อดคลองกบัปรัชญาการจัดการศึกษาทีก่ลาววา “มนุษยสามารถพัฒนาไปสู

ความเจริญงอกงามทางความคิดได”  ก็นาจะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับอิทธิพลของสิ่งแวดลอม 

  สุมาลี โชติชุม (2544: บทคัดยอ) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาการพัฒนาสมองไว

ดังนี ้

   1. พันธุกรรม มีการศึกษาพบวาพันธุกรรมมีสวนเกีย่วของกับพัฒนาการของสมอง จาก

หลกัฐานตางๆ ทาํใหเชื่อวาพฒันาการของสมองเปนผลมาจากพันธุกรรม คือ พบวา ลกูบางคนทีเ่กิดจาก

พอแมที่มีพรสวรรค หรือมีความสามารถพิเศษ ลูกก็จะมีพรสวรรคเชนเดียวกับพอแม นอกจากนี ้ ยังมี

การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับคูแฝด พบวา คูแฝด ถูกเลีย้งในที่ตางกนั คูแฝดยงัมีนิสยัใจคอ

ทุกอยางเหมือนกันคอื ชอบส่ิงของเหมือนกัน ประกอบอาชีพและมีความถนัด มีความสามารถเหมือนกัน

แมแตผลการเรียนก็ใกลเคียงกัน ซึง่ทั้งคูไมเคยพบกันมากอนเลยเปนเวลา 40 ป การศึกษาฝาแฝดใน

ลักษณะเดียวกันนี้ ทําใหไดขอสรุปที่ยอมรับกันวา พนัธกุรรมมีอิทธิพลตอสมองมนุษยมาก 

   2. อาหารเปนสิ่งทีส่ําคัญตอการพัฒนาสมอง ซึ่งอาหารเปนสิ่งจําเปนทางกายภาพอยางหนึง่

ที่สําคัญโดยเฉพาะเด็กๆ ทีก่ําลังเจริญเติบโต เพราะมบีทบาทในการกระตุนพัฒนาการของสมองและมี

อิทธิพลตอพฤติกรรม สติปญญา และความเฉลียวฉลาดของเด็กเปนอยางมาก ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ

สมองเด็กที่เปนโรคขาดสารอาหารเซลลประสาทไมไดรับอาหาร ซึ่งสมองกําลังเจริญเติบโต ซึ่งการเจริญ 

เติบโตของสมองที่จะตองรับสารอาหารพวกโปรตีนเปนโครงสราง หากสมองไดรับสารอาหารไมเพียงพอ  

สมองก็จะไมสามารถเจริญเติบโต สมองก็จะหยุดเจริญเติบโตได ซึ่งอาจกลายเปนเด็กปญญาออน  สมองพิการ 

   3. ส่ิงแวดลอม นักวิจัยกลุมหนึง่ในมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียประกอบดวย มารก โรเซนไวท 

(Mark Rosenweiz) มานแอน ไดมอนด (Marian Diamond) และ เอดเวิรด เบนเนท (Edward Bennet)  

ไดทําการทดลองกับลูกหมีที่เกิดใหม ทําใหพิสูจนไดวาสิ่งแวดลอมมีผลตอการพัฒนาสมอง ทําใหสมอง

เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไดมีผลตอความเฉลียวฉลาด ประสิทธิภาพของพฤติกรรมและการสราง

เซลลประสาทในสมอง ซึ่งหมายความวาสิ่งแวดลอม ไมใชเร่ืองที่จะถูกปลอยปละละเลยตอไป นอกจากนี้

นกัวิทยาศาสตรชาวอังกฤษ ชื่อ คอลลิน เบลคมอร (Blakemore)ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาวา ส่ิงเราหรือ

ตัวกระตุนมีผลตอการกําหนด วงจรประสาทแคไหน อยางไร โดยทําการทดลองกับลูกแมวเกิดใหม เบลคมอร 
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(Blakemore) พบวา ในสมองของแมวที่เล้ียงในสิ่งแวดลอมแนวตั้ง จะมีเซลลประสาทที่ตอบสนองตอ

สัญญาณภาพในแนวตัง้เทานัน้ จะไมมเีซลลประสาทที่ตอบสนองตอภาพทีฉ่ายเขาไปในตาทีเ่ปนแนวนอนเลย 

  การทดลองของเบลคมอร ชวยยนืยนัใหเหน็วาสิง่แวดลอม มีผลตอการพฒันาการของสมอง 

และการเติบโตของเด็กอยางมาก ทนัทีทีเ่ดก็เกิดและมองเหน็ไดภาพที่เหน็จะกระตุนใหเกิดการเรียนรู รับรู

และตอบสนองแลวกําหนดพฤติกรรมออกไป 

  นอกจากนี้ ศันสนีย ฉัตรคุปต  กิจจา ฤดีขจร และ บริษัทแปลน  พับลิซซิ่ง (2542: 62 – 63)  

ไดรวมกนัทาํโครงการวิจยักบัการเจริญเตบิโต และพฒันาการของสมองปจจัยและอทิธพิลของสิง่แวดลอม

ที่มีตอการพัฒนาสมองการเรียนรูและการสื่อสารของเด็ก พบวา ครอบครัวและสถาบนัการศึกษา มีบทบาท

และมีระดับการรับผิดชอบอันสําคัญที่จะตอง มีความรูและเขาถึงปจจัยเสริม และปจจัยขวางที่สงผลตอ

การพัฒนาการทางสมอง ดังนี ้

   1. ปจจัยเสริม ไดแก 

    1.1 สัมผัสสรางสัมพันธพื้นฐานแรก สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีสวนสําคัญในการ

กระตุนการเรียนรู 

    1.2 ของเลนเปนสื่อการเรียนรูที่วิเศษสุดสําหรับเด็ก เพราะสนับสนุนพัฒนาการทาง

ภาษากลามเนื้อและการมองเห็น  เปนตน 

    1.3 นิทานสรางจนิตนาการ เมื่อเด็กๆ ฟงนิทานเด็กจะสรางสัญลักษณในสมองโดย

ใชความสัมพันธของสมองสวน ลิมบริกเบรน ที่ดูแลอารมณ และสมองสวนนีโอคอรเท็กซ ที่ดูแลความฝน  

จินตนาการ ถาไดฟงเรื่องซ้ําๆ เพิ่มข้ึน เด็กจะไดเกิดเสนใยประสาทที่มั่นคงเพิ่มขึ้น 

    1.4 อาหารกับการพฒันาสมอง ธาตุอาหารที่สําคญัตอการพัฒนาสมอง ไดแก ธาตุเหล็ก  

ไอโอดีน และไทรอยด ฮอรโมน กรดไขมัน กรดโซลิก และนมแม 

    1.5 เสียงดนตรี  ชวยกระตุนการเพิ่มใยสมอง เพิ่มความคิดอยางมีเหตุผล 

   2. ปจจัยขวาง ไดแก 

    2.1 ความเครียดหากเดก็เกิดภาวะเครียดบอย  ๆจะทําใหสมองเล็กกวาเด็กทั่วไปรอยละ 

  20 – 30 ฉะนั้นพอแมและครูควรศึกษาวาสิ่งแวดลอมใดมีการกระทําใดบางที่ทําใหเด็กเกิดความเครียด

และพยายามหลีกเลี่ยง 

    2.2 อิทธิพลโทรทัศนการดูโทรทัศนนานๆ จะเปนผลเสียกับเด็กเพราะทําใหเด็กขาด

จินตนาการและความสามารถในการสมมติทําใหเดก็ขาดโอกาสที่จะเรียนรูส่ิงตางๆ จากคนรอบขาง 

 สรุปไดวา ปจจัยสําคัญที่สงผลตอการพัฒนาการทางสมองของเด็ก ไดแก พนัธุกรรม อาหาร  

สิ่งแวดลอม  เด็กควรไดรับสารอาหารที่มีประโยชนตอการพัฒนาสมองไดรับอากาศบริสุทธิ์และมีสุขภาพ  

การมีสุขภาพจิตที่ดีและไดรับการกระตุนใหคิด และจินตนาการอยูเสมอสมองจึงจะพัฒนาอยางตอเนื่อง
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และมีประสิทธิภาพแตขอที่สําคัญที่ควรคํานึงถึงคือ ความเครียดมลภาวะและแบบอยางที่ไมดีผูปกครอง

ควรพยายามหลีกเลี่ยงใหเด็กไดรับนอยที่สุด เพราะสิ่งเหลานี้เปนตัวขัดขวางการพัฒนาสมองของเด็กให

ชาลง 

 

2. เอกสารที่เก่ียวของกับกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา  
 2.1 ความหมายของกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา  
  กระบวนการจัดการเรียนรูแบบ CIPPA MODEL เปนรูปแบบของกระบวนการจัดการเรียนรู

ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของการเรียนรูรูปแบบหนึ่ง  ที่ไดรับความสนใจ  และมีนักการศึกษาหลายทานได

ใหคําจํากัดความของการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสาํคัญแบบ CIPPA MODEL (กรมวชิาการ.  2539: 1 – 4; 

สุรางค เจริญสุข.  2541: 6; วัฒนาพร  ระงับทกุข.  2542: 8; และ ทิศนา แขมมณ.ี  2542: 14 – 15) มี

รายละเอียดของรูปแบบ ดังนี ้

   C มาจากคําวา Construct คือ การใหผูเรียนสรางความรูไดดวยตนเอง โดยกระบวนการ

แสวงหาขอมูล ทําความเขาใจ คิดวิเคราะห ตีความ แปลความ สังเคราะหขอมูล และสรุปเปนขอความรู 

   I มาจากคําวา Interaction คือ การใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอกัน เรียนรูจากกัน  แลกเปลี่ยน

ขอมูลความคิดและประสบการณแกกันและกัน 

   P มาจากคาํวา Participation คือ การใหผูเรียนมีสวนรวมทัง้ทางรางกาย อารมณ ปญญา 

และสังคม ในการเรียนรูใหไดมากที่สุด 

   P มาจากคําวา Process and Product คือ การใหผูเรียนไดเรียนรู กระบวนการ  และ

มีผลงานจากการเรียนรู 

   A มาจากคําวา Application คือ การใหผูเรียนนําความรูทีไ่ดไปใชใหเกิดประโยชนใน

ชีวิตประจําวัน 

  กระบวนการจดัการเรียนรูแบบ CIPPA MODEL คือ การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

แบบประสาน 5 แนวคิดหลัก คือ 

   1. แนวคิดการสรางสรรคความรู (Constructivism) 

   2. แนวคิดเรื่องกระบวนการกลุม และการเรยีนแบบรวมมอื (Group Process and 

Corporative Learning) 

   3. แนวคิดเกี่ยวกบัความพรอมในการเรียนรู (Learning Readiness) 

   4. แนวคิดเกี่ยวกบัการเรียนรูกระบวนการ (Process Learning) 

   5. แนวคิดเกี่ยวกบัการถายโอนการเรียนรู (Transfer of Learning) 

  การใชแนวคิดหลักทั้ง 5 ดังกลาวขางตน ใชบนพืน้ฐานของทฤษฎีสําคัญ 2 ทฤษฎี คือ 
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   1. ทฤษฎพีัฒนาการมนษุย (Human Development) 

   2. ทฤษฎีการเรียนรูจากประสบการณ (Experimental Learning) 
 2.2 หลักการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา 
  หลักการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ CIPPA MODEL(ทิศนา แขมมณี. 

2542: 2 – 5) 

  1. เปนกิจกรรมทีช่วยใหผูเรียนไดมีสวนรวมทัง้ทางดานรางกาย สติปญญา สังคมและอารมณ  

ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสเขารวมในกระบวนการเรียนรูใหมากที่สุด การที่ผูเรียนมบีทบาทเปนผูกระทํา

จะชวยใหผูเรียนเกิดความพรอมและกระตือรือรนที่จะเรียนอยางมีชีวิตชีวา กิจกรรมที่จัดขึ้นควรเปนกิจกรรม

ที่มีลักษณะ ดังนี ้

   1.1 ชวยใหผูเรียนไดเคลื่อนไหวในลักษณะใด ลกัษณะหนึง่เปนระยะเหมาะสมกับวยัและ

ความสนใจของผูเรียน 

   1.2 มีประเด็นทาทายใหผูเรียนไดคิด เปนประเด็นที่ไมยากหรืองายเกนิไป เหมาะกับ

ความสามารถของผูเรียน  เพื่อกระตุนใหผูเรียนคิดหรือลงมือทาํเรื่องใดเรื่องหนึง่ 

   1.3 ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูจากบุคคลหรือส่ิงแวดลอมรอบตัว 

   1.4 สงผลตออารมณความรูสึกของผูเรียน เกี่ยวของกับชีวิต ประสบการณและความเปนจริง

ของผูเรียน 

  2. ยึดกลุมเปนแหลงความรูที่สําคัญ โดยใหผูเรียนมีโอกาสไดปฏิสัมพนัธกนัในกลุม ไดพูดคุย

ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเหน็  และประสบการณซึ่งกันและกัน ขอมูลตางๆ เหลานี ้จะชวยให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเองและผูอ่ืน และจะปรับตัวใหสามารถอยูในสังคมรวมกับ

ผูอ่ืนได 

  3. ยึดการคนพบดวยตนเองเปนวธิีการสําคญั โดยครูผูสอนพยายามจัดการเรยีนรูที่สงเสริม

ใหผูเรียนไดคนควาหาคําตอบดวยตนเอง ทั้งนี้การคนพบความจริงใดๆ ดวยตนเองนั้นผูเรียนมักจะจดจํา

ไดดีและมีความหมายโดยตรงตอผูเรียน รวมทั้งเกิดการเรียนรูอยางยั่งยนื 

  4. เนนกระบวนการ (Process)  ควบคูไปกับผลงาน (Product) โดยการสงเสริมใหผูเรียน

คิดวิเคราะหถงึกระบวนการตางๆ ที่ทําใหเกิดผลงาน มิใชมุงพิจารณาถึงผลงานแตเพียงอยางเดียว ทั้งนี้

เพราะประสิทธิภาพของผลงานขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของกระบวนการ 

  5. เนนการนาํความรูไปประยกุตใชหรือใชในชีวิตประจาํวนั โดยใหผูเรียนไดมีโอกาสคิดหา

แนวทางที่จะนําความรู ความเขาใจไปใชในชีวิตประจําวัน พยายามสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติจริง และ

พยายามติดตามผลการปฏิบัติของผูเรียน 
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 2.3 กระบวนการจัดการเรยีนรูที่มีคุณภาพโดยใชรูปแบบซิปปา 
  ทิศนา แขมมณี (2544: 34) ไดกลาวถึงลักษณะของกิจกรรมการเรียนรูที่มีคุณภาพสําหรับ

การเรียนรู โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อชวยใหครูสามารถออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรูใหมีคณุภาพ

มากขึ้น ดังนี ้

   1. เพื่อชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมทางดานรางกายและอารมณ จิตใจ กระบวนการเรียนรู

ควรมีความหลากหลาย ใหผูเรียนไดเคลื่อนไหวรางกาย (Physical Movement) เปนระยะๆ ตามความ

เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะและความสนใจของผูเรียน การเคลื่อนไหวอาจเปนการเคลื่อนไหวอวัยวะ หรือ

กลามเนื้อตางๆ ไดแก 

    1.1 การเคลื่อนไหวอวัยวะ/กลามเนื้อมัดยอย (Fine Motor Movement) เชน กิจกรรม  

การเขียน การฟง การพูด การวาดภาพ การพับกระดาษ การเชิดหุน การรองเพลง 

    1.2 การเคลื่อนไหวอวัยวะ/กลามเนื้อมัดใหญ (Gross Motor Movement) เชน  กิจกรรม

การยายกลุม ยายเกาอี้ จดัโตะ การกระโดด การวิ่ง การเลนเกมตางๆ  

     การเปดโอกาสใหผูเรียนไดเคลื่อนไหวรางกาย ซึ่งหมายถึง การจัดกิจกรรมที่มี

ลักษณะหลากหลายเอื้ออํานวยใหผูเรียนเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกายจะชวยใหผูเรียนเกิดความพรอม

ในการเรียนรูมีความกระฉับกระเฉง ตื่นตัว ไวตอการรับรู ขอมูล ขาวสาร 

   2. เพื่อชวยใหผูเรียนมีสวนรวมทางสติปญญา อารมณและจิตใจ กระบวนการเรียนรู

ควรมีลักษณะที่กระตุนและทาทายความคิดของผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิดการจดจอ ผูกพันกับส่ิงทีค่ิด ซึ่ง

จะสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี การเรียนรูทางสติปญญานี้แบงไดเปน 2 ประเภท 

    2.1 การเรียนรูเนื้อหาความรูตางๆ (Contents of Knowledge) ซึ่งไดแก การเรียนรู

ขอมูล ขอเท็จจริงและความรูตางๆ ที่ผานมาในอดีต ครูมักจัดการเรียนรูแบบครู เปนสําคัญ คือ ครูเปนผู

มีความรู ทําหนาทีถ่ายทอดความรูใหผูเรียน ผูเรียนเปนผูรับความรู โดยครูหวังวา การถายทอดความรู

ของตนจะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจและนําความรูไปใชได ซึ่งในทางปฏิบัติผลที่เกิดขึ้น อาจไมเปนไป

ตามที่คาดหวงั ผูเรียนจํานวนมาก มกัเกิดการเรียนรูในระดับความรูความจําเทานัน้ บางสวนอาจขึ้นไป

ถึงระดับความเขาใจ และมีนอยมากที่ไปถึงขั้นการนําไปใชวเิคราะหและประเมินผล แสดงใหเห็นวา  การ

ถายทอดความรูของครูไมเพียงพอที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามที่ตองการได ดวยเหตุนี้ จึงมีผูได

แสวงหาแนวคิด แนวทางใหมๆ ที่จะนํามาอธิบายและใชแกปญหานี้ ซึ่งแนวคิดสําคัญนี้กําลังไดรับความ

สนใจอยางกวางขวาง ก็คือ แนวคิดการสรรคสรางความรู (Constructivism) ซึ่งเชื่อวา ความรูเปนสิ่งที่

มนุษยสรางขึ้นดวยตนเอง สามารถเปลี่ยนแปลงและพฒันาใหงอกงามขึ้นไปไดเร่ือยๆ โดยอาศัยกระบวนการ 

พัฒนาโครงสรางความรูภายในบุคคลและการรับรูสิ่งตางๆ รอบตัว เฮนเดอรสัน (Henderson.  1996: 6 – 7) 

ไดอธิบายวา การสรางสรรคความรูมกัจะตองมีองคประกอบ 3 สวนดวยกนัคือ จุดมุงหมายหรือความตองการ
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ของผูเรียน ความรูเดิม หรือส่ิงที่มีอยูเดิมของผูเรียนและสาระ หรือส่ิงใหมที่จะเรียนรู ดังนั้น จึงสามารถ

อธิบายในอีกนยัหนึ่งไดวา โครงสรางทางสติปญญาของผูเรียนประกอบไปดวยโครงสรางความรู ซึ่งสามารถ

ปรับเปลี่ยนและขยายออกไปได โดยอาศัยองคประกอบ 3 ประการ คือ ความรูเดิมหรือโครงสรางความรู

เดิมที่มีอยู ความรูใหม ไดแก ขอมูล ขอเท็จจริง ความรู ความรูสึก ประสบการณใหมๆ ที่บุคคลรับเขาไป  

กระบวนการทางสติปญญา ไดแก กระบวนการทางสมองที่ใชในการทําความเขาใจความรูที่รับมาและใช

ในการเชื่อมโยงและรับความรูเดิมและความรูใหมเขาดวยกัน 

     ตามแนวคิดขางตน การเรียนรูจะเกิดข้ึนไดดี ก็ตอเมื่อผูเรียนมีโอกาสไดรับขอมูล

และประสบการณใหมๆ เขามา และมีโอกาสไดใชกระบวนการทางสติปญญาของตนในการคิดกลั่นกรอง

ขอมูลทาํความเขาใจขอมูล เชื่อมโยงขอมลู ความรูใหมกับความรูเดมิ และสรางความหมายขอมูลความรู

ดวยตนเอง กระบวนการสรางสรรคความรูนี้ จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่มีความหมายตอตนเองอัน

จะสงผลถงึความเขาใจและการคงความรูนัน้ (Retention) การใหผูเรียนไดมโีอกาสสรรคสรางความรูดวย

ตนเอง ตามแนวคิดการสรางสรรคความรู (Constructivism) จึงเปนแนวคิดที่สามารถนํามาใชในกระบวนการ

จัดการเรียนรูโดยยึด ผูเรียนเปนสําคัญ โดยการใหผูเรียนไดคิด ไดสรางความรูดวยตนเอง โดยใชกระบวนการ

สําคัญ ดังนี้ 

      1. ใหผูเรียนทบทวนความรูเดิม 

      2. ใหผูเรียนไดรับ/แสวงหา/รวบรวม/ขอมูลประสบการณตางๆ ดวยตนเอง 

      3. ใหผูเรียนไดศึกษา คิด วเิคราะห และสรางความหมายขอมูล/ประสบการณ

ดวยตนเองโดยใชกระบวนการตางๆ  

      4. ใหผูเรียนไดสรุปและจัดระเบียบความรู/ขอมูลหรือโครงสรางความรูดวย

ตนเอง   

      5. ใหผูเรียนไดแสดงออกในสิ่งที่เรียนรูดวยวธิีการตางๆ อยางหลากหลาย 

กระบวนการดงักลาว หากเปนไปดวยการริเร่ิมของผูเรียน ริเร่ิมแสวงหา ศึกษา คิดวเิคราะห

สรางความหมายและจัดระเบยีบความรูดวยตนเอง การสรางสรรคความรูนั้นก็จะยิง่มีความหมายแกผูเรียน

มากขึ้น 

    2.2  การเรียนรูทักษะกระบวนการ (Process Skills) ไดแกการเรียนรูทักษะตางๆ 

ที่เปนเครื่องมือที่จําเปนในการเรียนรู 

   3. เพื่อชวยใหผูเรียนมีสวนรวมทางสังคมและอารมณ กระบวนการจัดการเรียนรู  

จึงควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธ (Interaction) กับส่ิงแวดลอมรอบตัว การปฏิสัมพันธ จะชวย

ใหผูเรียนไดรับขอมูลเขามามาก สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันได 
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 2.4 กระบวนการจัดการเรยีนรูโดยใชรูปแบบซิปปา 
  กระบวนการจดัการเรยีนรูตามหลกั “CIPPA” ประกอบดวยขัน้ตอนการดําเนนิการ 7 ขั้นตอน  

ดังนี ้

   ขั้นที่ 1 การทบทวนความรูเดิม เปนการดึงความรูเดิมของผูเรียนในเรื่องที่จะเรียนเพื่อ

ชวยใหผูเรียน มีความพรอมในการเชื่อมโยง ความรูใหมกับความรูเดิมของตน 

   ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรูใหม ของผูเรียนจากแหลงขอมูลหรือแหลงความรูตางๆ ซึ่ง

ครูอาจเตรียมมาใหหรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับแหลงขอมูลตางๆ เพื่อใหผูเรียนไดแสวงหา 

   ขั้นที ่3 การศกึษาทาํความเขาใจขอมลู/ความรูใหม และเชื่อมโยงความรูใหมกบัความรู

เดิม ผูเรียนจะตองศึกษาและทําความเขาใจกับขอมูล/ความรูที่หามาได ผูเรียนจะตองสรางความหมาย

ของขอมูล/ประสบการณใหมๆ โดยใชกระบวนการตางๆ ดวยตนเอง ใชกระบวนการคิดและกระบวนการ

กลุมในการอภิปรายและสรุปความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลตางๆ ซึ่งจําเปนตองอาศัยการเชื่อมโยงกับความรูเดิม 

   ขั้นที่ 4 การแลกเปลี่ยนความรู ความเขาใจกับกลุม เปนขั้นที่ผูเรียนอาศัยกลุม เปน

เครื่องมือในการตรวจสอบ ความรูความเขาใจของตน รวมทั้งขยายความรูความเขาใจของตนใหกวางขึ้น  

ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดแบงปนความรูความเขาใจของตน แกผูอ่ืนและไดรับประโยชนจากความรู ความเขาใจ

ของผูอ่ืนไปพรอมๆ กัน 

   ขั้นที่ 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู เปนขั้นของการสรุปความรูที่ไดรับทั้งหมด ทั้ง

ความรูเดิมและความรูใหม และจัดสิ่งที่เรียนรูใหเปนระบบระเบียบเพื่อชวยใหผูเรียนจดจํา สิ่งที่เรียนรูได

งาย 

   ขั้นที่ 6 การปฏิบัติและ/หรือการแสดงผลงาน เปนขั้นที่จะชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดง 

ผลงานสรางความรูของตนใหผูอ่ืนรับรู เปนการชวยใหผูเรียนไดตอกย้ําหรือตรวจสอบความเขาใจของตน

และชวยสงเสริมใหผูเรียนใชความคิดสรางสรรค แตหากตองมีการปฏิบัติตามขอความรูที่ได ข้ันนีจ้ะเปน

ข้ันปฏิบัติและมีการแสดงผลงานที่ไดรับปฏิบัติดวย 

   ขั้นที่ 7 การประยุกตใชความรู เปนขั้นของการสงเสริมใหผูเรียนไดฝกฝนการนําความรู

ความเขาใจของตนไปใชในสถานการณตางๆ ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความชํานาญ ความเขาใจ ความสามารถ

ในการแกไขปญหาและความจําในเรื่องนัน้  
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รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ CIPPA  MODEL 

 

ภาพประกอบ 6 รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ CIPPA MODEL 

 

 ที่มา: สุรางค เจริญสุข.  (2541).  แนวทางการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศนูยกลาง.  หนา 6. 

 
 
 
 
 

CIPPA  MODEL 

การสรางความรู 

กระบวนการเรยีนรู 

การแสวงหาขอมูล 

การศึกษาทาํความเขาใจ 

การคิดวิเคราะห 

การตีความ 

การแปลความ 

การสรางความหมาย แก

ตนเอง 

การสังเคราะหขอมูล 

การสรุปขอความรูไปใช 

การมีบทบาทสวนรวม 

(PARTICIPATION) 

การปฏิสัมพนัธชวยกันเรยีนรู 

(INTERACTION) 

 (PARTICIPATION) 

การมีบทบาทสวนรวม 

การปฏิสัมพนัธชวยกันเรยีนรู 

(INTERACTION) 
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รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญแบบ  CIPPA  MODEL 

 

ภาพประกอบ 7 รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญัแบบ CIPPA MODEL 

 

 ที่มา:  ทิศนา แขมมณี.  (2542).  การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง CIPPA  

MODEL.  หน 12. 

มีบทบาทสาํคัญในการเรียนรู ผูเรียนเปนสําคัญ

มีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูอยางตื่นตัว  ตื่นใจ (Active Participation) 

สังคม (Social) 
สติปญญา (Intellectual)กาย (Physical) 

อารมณ (Emotional) 
อารมณ (Emotional) 

อารมณ (Emotional) 

การปฏิสัมพนัธ (Interaction) 
การสรางสรรคความรู 

(Constructing of Knowledge)
การเคลื่อนไหวรางกาย 

(Physical Movement)

ความเขาใจ 

(Understanding) 

 การประยกุตใช 

(Application) 

การใชในชวีิตประจําวนั 

(Actual Practices) 

การเรียนรูทักษะกระบวนการ

(Process Skills Learning)       
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 จากเอกสารดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดสรุปความหมาย กระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ  สามารถสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูทั้งทางรางกาย  สติปญญา สังคม

และอารมณ จึงทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี ประกอบดวยขั้นตอนการจัดการเรียนรู ดังนี ้

  ขั้นนํา เปนขั้นที่สรางหรือกระตุนความสนใจของผูเรียน เพือ่นําเขาสูบทเรียนโดยการทบทวน

พ้ืนฐานความรูเดิมของผูเรียน 

  ขั้นสอน เปนขั้นจัดกจิกรรมเพื่อใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงค โดยกิจกรรมที่จดัมีคุณสมบัติ  

คือ 

   1. ผูเรียนมีการแสวงหาความรูใหม จากแหลงการเรียนรูตางๆ แลวศึกษาทาํความเขาใจ 

(Construction) 

   2. ผูเรียนมีปฏิสัมพันธ แลกเปลีย่นความรูทําความเขาใจกับกลุม มีบทบาท และมีสวนรวม

ในการสรางความรูดวยตนเอง แลวนําความรูที่ไดไปใช (Interaction) (Physical Participation) 

  ขั้นวิเคราะหและอภิปรายผลจากกิจกรรม ผูเรียนรวมกันวิเคราะห อภิปราย ความรู  

ความเขาใจกบักลุม  แลวนาํความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู  เพื่อสะทอนความคิด (Process Learning) 

  ขั้นสรุปและนําความรูไปประยุกตใช เปนขั้นสรุปความรูทั้งหมดที่ไดจากการทํากิจกรรม  

มีการแสดงผลงาน แลวมีการสงเสริมใหผูเรียนไดฝกฝน ความรูไปใชในสถานการณตางๆ เพื่อเพิ่มความ

ชํานาญ (Application) 
 2.5 การวัดประเมินผลที่สอดคลองกับกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา 
  วิธีการวัดและประเมินผลที่ยอมรับกันวา  สอดคลองกับแนวทางกระบวนการจัดการเรียนรู

แบบ CIPPA MODEL คือ การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เพราะเปนวิธีการที่

สามารถคนหาความสามารถและความกาวหนาในการเรียนรูที่แทจริงของผูเรียน และยังเปนขอมูลสําคัญ

ที่สามารถนํามาใชประกอบการตัดสินผลการเรียนของผูเรียนไดเปนอยางดี 

  การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)  เปนการประเมินเชิงคุณภาพ อยาง

ตอเนื่องในดานความรู ความคิด พฤติกรรม วิธีการปฏิบัติและผลการปฏิบัติของผูเรียน การประเมินลักษณะนี้

จะมีประสิทธิภาพเมื่อประเมินการปฏิบัติของผูเรียนในสภาพที่เปนจริง วธิกีารที่ใชประเมิน ไดแก การสังเกต 

การสัมภาษณ บนัทกึจากผูเกี่ยวของ แบบทดสอบวัดความสามารถจรงิ การรายงานตนเองและแฟมสะสม

ผลงาน (Portfolio) 
  ลักษณะที่สําคัญของการประเมินจากสภาพจริง 
   1. เปนการประเมินทีก่ระทาํไปพรอมๆ กับกระบวนการจัดการเรียนรู และการเรยีนรู

ของผูเรียน  ซึง่สามารถทาํไดตลอดเวลากบัทุกสถานการณ  ทัง้ที่โรงเรยีน  บานและชุมชน 

   2. เปนการประเมินทีเ่นนพฤตกิรรมการแสดงออกของผูเรียนที่แสดงออกมาจริง  
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   3. เนนการพัฒนาผูเรียนอยางเดนชัดและใหความสําคัญกับการพัฒนาจุดเดนของผูเรียน 

   4. เนนการประเมินตนเองของผูเรียน 

   5. ตั้งอยูบนพื้นฐานของสถานการณที่เปนชวีิตจริง 

   6. ใชขอมูลที่หลากหลาย มีการเก็บขอมูลระหวางการปฏิบัติในทุกดาน ทั้งที่โรงเรียน  

บานและชุมชนอยางตอเนื่อง 

   7. เนนคุณภาพของผลงานที่ผูเรียนสรางขึ้น ซึง่เปนผลจากการบูรณาการความรู ความ 

สามารถหลายๆ ดานของผูเรียน 

   8. เนนการวัดความสามารถในการคิดระดับสูง (ทักษะการคิดทีซ่ับซอน) เชน การวเิคราะห  

การสังเคราะห 

   9. สงเสริมการปฏิสัมพันธเชิงบวกมีการชื่นชม สงเสริมและอาํนวยความสะดวก ใน

การเรียนรูของผูเรียน และผูเรียนไดเรียนอยางมีความสุข 

   10. เนนการมีสวนรวมระหวางผูเรียน ครู ผูปกครอง 
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ภาพประกอบ  8  การประเมนิตามสภาพจริง 

 

 ที่มา: วัฒนาพร ระงับทกุข.  (2542).  การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง.  หนา 54. 

 

 
 2.6 บทบาทของครูในกระบวนการจัดการเรียนรูตามรปูแบบซิปปา 
  กระบวนการจดัการเรียนรูตาม CIPPA MODEL(ทิศนา แขมมณี.  2542: 3; แล วัฒนาพร  

ระงับทกุข.  2542: 12 – 14) ครูควรมีบทบาท ดังนี ้

   1. บทบาทดานการเตรียมการ ประกอบดวย 

    1.1 การเตรียมตนเอง ครูจะตองเตรียมตนเองใหพรอมสําหรับบทบาทของผูเปนแหลง

ความรู (Resource Person) ซึ่งจะตองใหคําอธิบายคําแนะนํา คําปรึกษา ใหขอมูลความรูที่ชัดเจน แก

อะไร 
- การแสดงออกถึง

ผลของความคิด

ความสามารถ  

ทักษะ  และจิต

วิทยาศาสตร 

- กระบวนการ 

เรียนรู  กระบวนการ

ทํางาน 

-  ผลผลิตของงาน 

เมื่อไร 
- อยางตอเนื่อง 

-  ตามสภาพจริง 

-  เปนธรรมชาติ 

จากสิ่งใด 
- ผลงาน โครงการ  

   รายงาน 

- การทดสอบ 

- แบบบันทึก 

- ความรูสึก 

- ความคิด 

- การสังเกต 

- การสัมภาษณ  

  ผูเรียน ครู เพื่อน  

  ผูปกครอง 

- แฟมผลงาน 

- หลักฐานรองรอย 

  อื่น ๆ 

อยางไร 
- สังเกต 

- สัมภาษณ 

- ตรวจงาน 

- ทดสอบ 

- บันทึกจาก

ผูเกี่ยวของ 

- การรายงาน

ตนเองของผูเรียน 

- แฟมสะสม

ผลงาน 

 

โดยใคร 
- ผูเรียนประเมิน  

   ตนเอง 

- ครู 

- เพื่อน 

- ผูปกครอง 

- ผูที่เกี่ยวของ 

การประเมิน

การประเมินตามสภาพจริง 
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ผูเรียน รวมทั้งแหลงความรูที่จะแนะนําใหผูเรียนไปศึกษาคนควาหาขอมูลไดดังนี้ ครูจะตองมีภาระหนัก

เตรียมตนเองดวยการอาน การคนควา การทดลองปฏิบัติมากๆ ในหัวขอเนื้อหาที่ตนรับผิดชอบ รวมทั้ง

ขอมูลและประสบการณอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของที่จะเปนประโยชนตอผูเรียน 

    1.2 การเตรียมแหลงขอมูล เมื่อบทบาทครูไมใชผูบอกเลามวลความรูอีกตอไป ครู

จึงตองเตรียมแหลงขอมูลความรูแกผูเรียน ทัง้ในรูปแบบของสื่อการเรียน ใบความรู และวัสดุอุปกรณตางๆ 

ที่จะใชประกอบกิจกรรมในหองเรียน หรือศูนยการเรียนรูดวยตนเองที่มีขอมูลความรูที่ผูเรียนสามารถเลือก

ศึกษาคนควาตามความตองการ หรือแหลงเรียนรูตางๆ เชน ศูนยบริการ ศูนยสื่อหองสมุด หองโสตศกึษา  

หองสมุดวิชา หองปฏิบัติการวิชาตางๆ และหองพพิิธภัณฑในโรงเรียน ทั้งนี้รวมไปถงึแหลงเรยีนรูภายนอก

โรงเรียนดวย ซึ่งครูสามารถสํารวจบัญชีรายชื่อหนงัสืออุปกรณ หรือส่ือตางๆ ไวสาํหรับผูเรียนไดศึกษา

คนควาตามที่กําหนดในกระบวนการเรียนรู หรือศึกษาคนควาเพิ่มเติม ทั้งในและนอกเวลาเรียน 

    1.3 การเตรียมกระบวนการเรียนรู บทบาทครูการเรียนรูทุกครั้งคือ การวางแผนกระบวนการ

จัดการเรียนรู ตามจุดประสงคการเรียนรูที่กาํหนด ครูจะตองวิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู เพือ่ใหได

สาระสําคัญ และเนื้อหาขอความรู อันจะนําไปสูการออกแบบกระบวนการจัดการเรยีนรูที่เนนผูเรียน มี

บทบาทในการเรียนรูตามที่กาํหนด โดยบทบาทในสวนนี้ครูจะทําหนาที่คลาย ผูจัดการ (Manager) กําหนด 

บทบาทการเรียน และเปนผูกําหนดบทบาทใหผูเรียนทุกคนไดมีสวนเขารวมกิจกรรมแบงกลุม หรือจับคู 

เปนผูมอบหมายงานหนาที่ความรับผิดชอบแกผูเรียนทุกคน จัดการใหทุกคนไดทาํงานที่เหมาะสมกับ

ความสามารถ  ความสนใจของตน 

    1.4 การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ เมื่อออกแบบหรือกําหนดกระบวนการจัดการเรียนรู

แลว ครูจะพจิารณาและกาํหนดวา จะใชส่ือวัสดุอุปกรณใด เพื่อใหกระบวนการเรียนรูดังกลาวบรรลุผล

แลวจัดเตรียมใหพรอม บทบาทของครูตรงนี้จึงเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) เพื่อใหการเรียนรู

บรรลุผล 

    1.5 การเตรยีมการวัดและประเมนิผล บทบาทในดานการเตรียมการอีกประการหนึง่  

คือ การเตรยีมการวัดและประเมนิผลการเรยีนรูที่เกิดขึน้ โดยการวัดใหตรงตามจุดประสงคการเรยีนรู และ

วัดใหครอบคลุมทั้งในสวนของกระบวนการ (Process) และผลงาน (Product) ที่เกิดขึ้นทั้งดานพุทธพิิสัย 

(Cognitive) จิตพิสัย (Affective) และทักษะ (Skill) โดยเตรียมวิธีการวัด และเครื่องมือวัดใหพรอมกอน

ทุกครั้ง 

   2. บทบาทดานการดําเนนิการ เปนบทบาทขณะผูเรียนดําเนนิกระบวนการจดัการเรียนรู  

ประกอบดวย 
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    2.1 การเปนผูชวยเหลือใหคําแนะนําปรึกษา (Helper and Advisors) คอยใหคําตอบ

เมื่อผูเรียนตองการความชวยเหลือ เชน ใหขอมูลหรือความรูในเวลาที่ผูเรียนตองการเพื่อใหการเรียนรูนั้น

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

    2.2 การเปนผูสนับสนุนและเสริมแรง (Supporter and Encourager) ชวยสนับสนนุ

หรือกระตุนใหผูเรียน สนใจเขารวมกิจกรรมหรือลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 

    2.3 การเปนผูรวมกิจกรรม (Active Participant) โดยเขารวมทํากิจกรรมในกลุม

ผูเรียนพรอมทั้งใหความคิด และความเห็นหรือชวยเชื่อมโยงประสบการณสวนตัวของผูเรียนขณะทํากิจกรรม 

    2.4 การเปนผูติดตามตรวจสอบ (Monitor) ตรวจสอบผลการทํางานตามกจิกรรม

ของผูเรียน เพื่อใหถูกตองชัดเจนและสมบูรณกอนใหผูเรียนสรุปขอความที่ไดจากการเรียนรู 

    2.5 การเปนผูสรางบรรยากาศที่อบอุนเปนมิตร โดยการสนับสนุนเสริมแรงและกระตุน

ใหผูเรียนไดเขารวมทาํงานกับกลุม แสดงความคิดเหน็อยางเปดเผยเตม็ทีย่อมรับฟงความคิดเหน็ซึ่งกันและกนั  

อภิปรายโตแยงแสดงความเห็นดวยทวงทนีุมนวล ใหเกยีรติและเปนมติรโดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหเปาหมาย

ของกลุมบรรลุความสําเร็จ 

   3. บทบาทดานการประเมินผล เปนบทบาทที่ครูผูสอนตองดําเนินการ เพื่อตรวจสอบ

วาสามารถจัดกระบวนการเรยีนรูใหบรรลุผลตามจุดประสงคการเรียนรู ที่กาํหนดไวหรือไม ทั้งนี้ครูควร

เตรียมเครื่องมือ และวิธีการใหพรอมกอนถึงข้ันตอน การวัดและประเมินผลทุกครั้ง และการวัดควรให

ครอบคลมุทกุดาน โดยเนนการวดัจากสภาพจรงิ (Authentic Measurement) จากการปฏิบัติ (Performance)  

และจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ซึ่งในการวัดและประเมินผลนีน้อกจากครูจะเปนผูวัด และประเมินผล

เองแลว ผูเรียนและสมาชิกของแตละกลุมควรจะมีบทบาทรวมวัดและประเมินตนเองและกลุมดวย 

 สรุป บทบาทของครูผูสอนในกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ CIPPA  MODEL 

  1. ผูจัดการ (Manager) เปนผูกําหนดบทบาทใหผูเรียนทุกคนไดมีสวนเขารวมในกระบวนการ

จัดการเรียนรู แบงกลุม หรือจับคู เปนผูมอบหมายงานหนาที่ความรับผิดชอบแกผูเรียนทุกคนจัดการให

ทุกคนไดทํางานที่เหมาะสมกบัความสามารถ ความสนใจของตน 

  2. ผูรวมในกระบวนการจัดการเรียนรู (An Active Participant) เขารวมกระบวนการจัด 

การเรียนรูจริงๆ พรอมทั้งใหความคิดและความเห็น หรือเชื่อมโยงประสบการณสวนตัว เพื่อชวยผูเรียน

ขณะรวมกระบวนการจัดการเรียนรู 

  3. ผูสนับสนุน (Supporter and Encourager) ชวยสนบัสนุนดานสื่อการเรียนรู หรือให

คําแนะนําที่ชวยกระตุนใหผูเรียนสนใจเขารวมกระบวนการจัดการเรียนรู หรือฝกปฏิบัติดวยตนเอง 

  4. ผูติดตามตรวจสอบ (Monitor) คอยตรวจสอบงานที่ผูเรียนผลิตขึ้นมากอนที่จะสงตอไป 

ใหผูเรียนคนอืน่ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานความถูกตองของนยิามคาํศัพท การแกคําผดิอาจจะทาํได ทัง้ 
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กอนหรือหลังกระบวนการจดัการเรียนรูก็ได 
 2.7 บทบาทของผูเรียน 
  เมื่อครูปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรยีนรูและพฤตกิรรมการรูของตนแลว ผูเรียนกจ็ําเปน 

ตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูของตนดวย การเรียนรูจึงจะบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไวโดยทั่วไป

แลว ผูเรียนจะมีบทบาทที่สําคัญๆ ดังนี้ 

   1. บทบาทการมีสวนรวมในการแสวงหาขอมูล ขอเทจ็จริง ความคิดเหน็ หรือประสบการณ

ตางๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย  เพื่อนํามาใชในการเรียนรู 

   2. บทบาทในการศึกษาหรือลงมอืกระทํากิจกรรมตางๆ เพื่อทําความเขาใจ ใชความคิด

ในการกลั่นกรอง แยกแยะ วิเคราะห สังเคราะหขอมูล ขอเท็จจริง ความคิดเห็น ความรูสึก หรือประสบการณ

ตางๆ ที่หามาได และสรางความหมายใหแกตนเอง 

   3. บทบาทในการจัดระบบระเบียบความรูที่ไดสรางสรรคขึ้น เพื่อชวยใหการเรียนรูเกิด

ความคงทนและสามารถนาํความรูนั้นไปใชไดสะดวกขึ้น 

   4. บทบาทในการนําความรูไปประยุกตใช เพื่อชวยใหการเรียนรูนั้น  เกิดประโยชนตอ

ชีวิต นอกจากนัน้การประยุกตใชจะชวยตอกย้าํความเขาใจและสรางความมัน่ใจใหแกผูเรียนในความรูนัน้  

และการนําความรูไปใชยังกอใหเกิดการเรียนรูอ่ืนๆ เพิ่มเติมไดดวย 

 ในการดําเนินการตามบทบาททั้ง 4 ขางตน ผูเรียนจําเปนตองแสดงพฤติกรรมตางๆ ที่จําเปน

ในการเรียนรูรวมกับผูอ่ืน ดังนี ้

  1. เขารวมกิจกรรมตาง ๆ อยางกระตือรือรน 

  2. ใหความรวมมือและรับผิดชอบในการดําเนินงาน/กิจกรรมตาง  ๆรวมกับกลุม เชน การแสวงหา

ขอมูล การศึกษาขอมูล และการสรุป 

  3. รับฟง พิจารณาและยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 

  4. ใชความคิดอยางเต็มที่ ปฏิสัมพันธ โตตอบ คัดคาน สนับสนุนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และความรูสกึของตนกับผูอ่ืน 

  5. แสดงความสามารถของตน  และยอมรับความสามารถของผูอ่ืน 

  6. ตัดสินใจ และแกปญหาตาง ๆ เรียนรูจากกลุม และชวยใหกลุมเกิดการเรียนรู 

 สรุป กระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปาสามารถนาํมาใชในกระบวนการจดัการเรียนรู

วิชาวิทยาศาสตรได เพราะลกัษณะสําคัญของวิชาวิทยาศาสตรเปนวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติ และ

เปนกระบวนการแสวงหาความรู มีเหตุผล เราสามารถนําความรูในวิชาวิทยาศาสตรไปใชแกปญหาใน

ชีวิตประจําวัน วิทยาศาสตรชวยใหคนเปนผูที่มีเหตุผล เปนคนใฝรูตลอดจนพยายามคิดสิ่งที่แปลกใหม

อยูเสมอ 
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3. เอกสารที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
 3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  มีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว  ดังนี ้

  บังอร  ภัทรโกมล (2541: 31) ไดใหความหมาย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถงึการวัด 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สมรรถภาพทางสมองและสติปญญา เชน ความรู ความเขาใจในเรื่องตางๆ 

ที่เรียนไปแลวมากนอยเพียงใด โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งวดัภายหลังการเรียนและจะตองวัด

ตามจุดประสงคของวิชาและเนื้อหาที่สอน  ซึ่งวัดจากคะแนนทีน่ักเรียนตอบแบบทดสอบ 

  ประหยัด แสงวิชัย (2544: 19) ไดใหความหมาย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร

สิ่งแวดลอม หมายถึง ความรูความสามารถในดานวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมวัดได 4 ดาน ประกอบดวย  

ดานความรู ความจํา ความเขาใจ การนําไปใชและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

  พวงรัตน ทวีรัตน (2540: 19) ไดใหความหมาย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง เปนการทดสอบ

ที่มุงทดสอบความรู ทกัษะ และสมรรถภาพของสมองในดานตางๆ ของผูเรียนวา หลังเรียนรูเร่ืองนั้นๆ 

แลวผูเรียนมีความรูความสามารถในวิชาที่เรียนมากนอยเพียงใด มีพฤตกิรรมเปลี่ยนแปลงไปจากพฤติกรรม

เดิมตามความมุงหมายของหลักสูตรในวิชานั้นเพียงใด 

  ไพรัตน คาํปา (2541: 34) ไดใหความหมาย ผลสัมฤทธิท์างการเรียน หมายถงึ ความสามารถ

ของบุคคลที่เกิดจากการเรียนการสอน ทั้งดานความรูและทักษะที่เกิดหลังการไดรับการฝกอบรมหรือการสอน 

  ศุภพงศ คลายคลึง (2548: 27) ไดกลาวไววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลสําเร็จที่

เกิดจากพฤติกรรมการกระทํากิจกรรมของแตละบุคคล ที่ตองอาศัยความพยายามอยางมาก ทั้งองคประกอบ

ที่เกี่ยวของกับสติปญญาและองคประกอบที่ไมใชสติปญญา ซึ่งสามารถสังเกต และวัดไดดวยเครื่องมือ

ทางจิตวทิยา หรือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานตางๆ ประเภทของความรูทางวิทยาศาสตรสถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดกําหนดความมุงหมายของการสอนวิทยาศาสตรไว ดังนี้ 

   1. เพื่อใหเกิดความเขาใจในหลักการและทฤษฎีขั้นพืน้ฐานของวิชาวิทยาศาสตร 

   2. เพื่อใหเกิดความเขาใจในลกัษณะ  ขอบเขต และวงจาํกัดของวิทยาศาสตร 

   3. เพื่อเกิดทักษะที่สําคัญในการศึกษาคนควา และคิดคนทางวิทยาศาสตร 

   4. เพื่อใหเกิดเจตคติทางวิทยาศาสตร 

   5. เพื่อใหเกิดความเขาใจในความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอิทธิพล

ของวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ที่มีตอมวลมนุษยและสภาพแวดลอม 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 

2527: 7) ใหนิยามคําวา ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) หมายถึง ผลสําเร็จที่เกิดจากการปฏิบัติงานอยาง

ใดอยางหนึง่ ที่ตองอาศัยความพยายามทางรางกาย ทางสมอง ซึง่ถอืไดวาเปนความสามารถเฉพาะตวั 
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ของแตละบุคคล 

  อัจฉรา สุขารมณ และ อรพิมทร ชูชม (2530: 10) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ หมายถึง  

ความสําเร็จที่ไดจากการทํางานที่ตองอาศัยความพยายามจํานวนหนึ่ง ซึ่งมีผลมาจากการกระทําที่อาศัย

ความสามารถทางรางกายหรือสมอง ดังนัน้ ผลสัมฤทธิท์างการเรียน จึงเปนขนาดของความสําเรจ็ที่ได

จากการเรียนที่อาศัยการทดสอบ เชน จากการสังเกตหรือการตรวจการบาน หรืออาจอยูในรูปของเกรดที่

ไดมาจากโรงเรียน ซึ่งอาศัยกรรมวิธีที่ซับซอนและชวงเวลาในการประเมินอันยาวนาน หรืออีกวิธีหนึ่งอาจ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป 

 จากความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังกลาว ผูวจิัยสามารถ สรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถของผูเรียนในการเรียนรูวิทยาศาสตร ซึ่งวัดไดจากการตอบ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ตามเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู

ทางการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ือง ระบบตางๆ ของรางกาย สามารถวัดได 4 ดาน ดังนี ้

  1. ดานความรู – ความจาํ หมายถงึ ความสามารถในการระลึกถึงสิง่ทีเ่คยเรียนมาแลว

เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับขอเท็จจริง ความคิดรวบยอด ขอตกลง หลักการ และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร 

  2. ดานความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายความหมาย การตีความรวมไป

จนถึงการขยายความจากความรูที่ไดเรียนมา โดยอาศัยขอเท็จจริง ขอตกลง หลักการ และทฤษฎีทาง

วิทยาศาสตร 

  3. ดานการนาํไปใช หมายถงึ ความสามารถในการนาํความรูที่ไดเรียนมา และวิธกีารตางๆ 

ทางวทิยาศาสตรมาใชในการแกปญหาตางๆ ทีเ่กิดขึ้นในสถานการณใหมทีย่ังไมเคยพบ หรือตางจากที่

เคยเรียนมาแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งการนาํไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 

  4. ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการสืบเสาะ 

หาความรูทางวิทยาศาสตรผานการปฏิบัติ การฝกฝนอยางมีระเบยีบ โดยใชกระบวนการทางวทิยาศาสตร

จนเกิดความคลองแคลว และสามารถเลือกใชในกิจกรรมตางๆ ไดอยางเหมาะสม ในการวิจัยครัง้นี้ มี

ทักษะกระบวนการที่สอดคลองกับเนื้อหาของบทเรียน ดังนี ้คือ ทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท  

ทักษะการลงความเห็น  ทักษะการตั้งสมมติฐานและทักษะการตีความหมายขอมูล  และการลงขอสรุป 
 3.2 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  การวัดพฤติกรรมดานความรูความจํา คือ การวัดความสามารถในการระลึกเกี่ยวกับความรู 

และประสบการณตางๆ ที่ไดรับจากการเรียนการสอนโดยตรง คําถามที่ใชวัดพฤตกิรรมดานความรูความจํา 

มีอยู 3 ชนิด คือ (พวงรัตน ทวีรัตน.  2530) 

   1. ถามความรูในเนื้อเร่ือง เปนการถามรายละเอียดในลักษณะที่เปนการบงถึงความหมาย  

และขอเท็จจริงตาง ๆ หรือเร่ืองราวที่เปนเนือ้เร่ืองทั้งหลาย มีแนวการถามได 2 แบบ คือ 
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    1.1 ถามคําศัพทและนิยาม ไดแก การถามเกี่ยวกับความหมายทั่ว  ๆไป ความหมายเฉพาะ  

นิยาม คําจํากดัความ และสัญลักษณที่มีอยูในเนื้อหา 

    1.2 ถามสูตร กฎ ความจริง ความสําคัญ ไดแก การถามสตูร กฎเกณฑ หลักการ  

ทฤษฎี ความจริงเกี่ยวกับเนือ้เร่ืองและใจความสาํคัญตางๆ 

   2. ถามความรูเกี่ยวกับวิธีดําเนนิการ เปนการถามเกี่ยวกับวิธีประพฤติปฏิบัติ และวิธี

ดําเนินงานตามขั้นตอน คําถามประเภทนี้จะยังไมคํานงึถงึผลการปฏิบัติ (Products) แตจะเนนถามเกีย่วกับ

วิธีการปฏิบัติ (Processes of Procedure) เทานัน้ มีแนวการถามได 5 แบบ คือ 

    2.1 ถามเกี่ยวกับระเบียบแบบแผน ไดแก การถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามระเบียบ

แบบแผนและธรรมเนียมประเพณีของเรื่องราวนั้นๆ 

    2.2 ถามเกี่ยวกับลําดับข้ันและแนวโนม เปนการถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามลําดับ

ขั้นตอน และการคาดคะเนเกี่ยวกับแนวโนมของเรื่องราวเหตุการณตางๆ ไดแก การถามลําดับข้ัน หรือ

ข้ันตอนในการปฏิบัติ ลําดับเวลาของเหตุการณหรือเร่ืองราวและการเปลีย่นแปลงของสิง่ตางๆ หรือเร่ืองราว

วาจะเปนไปในทางใด 

    2.3 ถามเกี่ยวกับการจัดประเภท ไดแก การวัดความสามารถในการจําแนกแจกแจง

สิ่งตางๆ หรือเร่ืองราวตางๆ ใหเปนหมวดหมู โดยมีเกณฑหรือวิธีการอยางใดอยางหนึง่เปนหลัก 

    2.4 ถามเกี่ยวกับเกณฑ ไดแก การถามเกี่ยวกบัเกณฑที่ใชในการพิจารณาวนิจิฉัย

ตรวจสอบสิ่งตางๆ ขอเท็จจริงตางๆ วา มีความสําคัญหรือไม  ตางกันหรือเหมือนกัน 

    2.5 ถามวิธีการหรอืการดําเนินการ ไดแก การถามเกีย่วกับวิธีปฏิบัติหรือกรรมวิธี

ตาง  ๆที่จะทําใหเกดิกิจกรรมนัน้  ๆหรือเรื่องราวนัน้ ดาํเนนิสําเร็จลุลวงไปไดตามหลกัการหรือตามกฎการเขียน

คําถามลกัษณะนี้มี 2 แบบคือ ถามวธิีการซึ่งเปนการถามถึงวิธีการ หรือเทคนิคที่ใชปฏิบัตแิละถามเปรียบเทียบ

วาวิธีใดดีกวา หรือมีประสิทธิภาพมากกวาวธิีอ่ืนตามที่ระบุไว 

   3. ถามความคิดรวบยอด  เปนการวัดความสามารถของผูเรียนวา  สามารถจดจําสิ่งที่

เรียนหลกัการหรือหลักวิชาของเรื่องราวเนือ้หาตางๆ ไดมากนอยเพียงใด รวมถงึสามารถขยายหลักการ

หรือหลักวิชานัน้ อางอิงไปสูสิ่งอ่ืน หรือสถานการณอ่ืนๆ ที่หลักการหรือหลักวิชานัน้ครอบคลุมถึงไดมาก

นอยเพียงใด ความคิดรวบยอดนี ้ เปนความรูความจาํประเภทสุดทายทีม่ีความสําคัญมาก มีแนวการถาม

อยู 2 แบบ คือ 

    3.1 การถามเกี่ยวกับหลักวิชาการและการขยายหลักวิชา การถามความจํา ในสิ่งที่

เปนคติ สาระสําคัญหรือหลักการ ซึ่งเปนขอสรุปของเร่ืองราวนั้นๆ เฉพาะเรื่องราวถึงความสามารถขยาย

คติ สาระสาํคญัหรือหลกัการซึ่งเปนขอสรุปของเรื่องราวนัน้  ๆไปสูเร่ืองราวอื่น  ๆที่มสีถานการณทาํนองเดียวกนั

ตามที่ไดเรียนรู 
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    3.2 การถามเกีย่วกบัทฤษฎีและโครงสราง ไดแก การถามในสิง่ที่เปนหลักการ ซึ่งเปน

ขอสรุปรวมจากหลายๆ หลักวิชาที่เปนเรื่องราวเดียวกันผสมผสานกันเปนทฤษฎี หรือโครงสรางขึ้นมาคําถาม

แบบนี้ตางกับแบบแรก ตรงที่คําถามแบบแรกจะถามเกี่ยวกับหลักการของเนื้อหาตางๆ ที่ไมสัมพันธกัน

หรือเปนชนิดเดียวกันโดยตรงแตอยูในสกุลเดียวกันสวนคําถามแบบที่สองนี้ จะถามเกี่ยวกับหลักการจาก

ของหลายสิ่ง หลายเนื้อหาทีสั่มพันธกนั จะอยูในสกุลเดียวกนัเพื่อคนหาทฤษฎ ีและโครงสรางที่เปนตัว

สวนของเนื้อหาเหลานัน้ 

 ดังนั้น การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เพื่อใหนกัเรียนไดรับทั้งความรูทางวิทยาศาสตร  

และกระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร จะตองวัดผลทั้งสองสวน และเพื่อความสะดวกในการ

ประเมินผล สามารถจําแนกพฤติกรรมในการวัดผลออกเปน 4 พฤติกรรม ดังนี้ (ประวัตร ชูศิลป.  2524: 

21 – 23) 

  1. ความรู – ความจาํ หมายถงึ ความสามารถในการระลกึถงึสิ่งทีเ่คยเรยีนรูไปแลวเกีย่วกบั

ขอเท็จจริง ความคิดรวบยอด หลักการ กฎ และทฤษฎี 

  2. ความเขาใจ หมายถงึ ความสามารถในการจําแนกความรูได เมื่อปรากฏอยูในรูปใหม

และความสามารถในการแปลความรูจากสัญลักษณหนึง่ไปยังอีกสัญลักษณหนึ่ง 

  3. การนาํความรูไปใช หมายถงึ ความสามารถในการนําความรู และวิธกีารตางๆ ทาง

วิทยาศาสตร ไปใชในสถานการณใหม หรือจากที่แตกตางไปจากทีเ่คยเรียนรูมา โดยเฉพาะอยางยิ่งคํา  

การนาํไปใชในชีวิตประจาํวนั 

  4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการสืบเสาะหาความรู

ทางวิทยาศาสตร โดยใชทักษะการสังเกต การวัด การจําแนกประเภทการหาความสัมพันธระหวางสเปส

กับสเปส และสเปสกับเวลา การคํานวณ การจัดกระทาํ และการสื่อความหมายขอมูล การลงความคดิเหน็

จากขอมูล การพยากรณ การตั้งสมมติฐาน การกาํหนดนิยามเชงิปฏิบัติการกําหนดและควบคุมตัวแรก  

การทดลอง การตีความหมายขอมูล และการลงขอสรุป 
 3.3 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  วรรณทิพา รอดแรงคา (2540: ก) กลาววา ทักษะกระบวนการ นั้น มีทีม่าจากแหลงแนวคิด  

2 แหลง คือ หนังสือชื่อ The Process of Education แตงโดย Jerome Bruner (1961)  กับหลักสูตรใหม

ในประเทศสหรัฐอเมริกามีชื่อวา Science – A process Approach (SAPA)  ไดแบงทักษะกระบวนการ

ทางการวิทยาศาสตรใชในการแกปญหา หลักสูตร SAPA ไดแบงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

ออกเปน 2 พวก ใหญๆ คือ ทกัษะกระบวนการขั้นพื้นฐาน และทักษะกระบวนการขั้นผสม หรือข้ันบูรณาการ

หรือข้ันสูง ทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐาน ไดแก การสังเกต การจําแนกประเภท การสื่อความหมายขอมูล  

การวัด การหาความสัมพันธระหวางสเปสกบัเวลา การใชตัวเลข การทดลองความคิดเห็น และการพยากรณ  
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ทักษะเหลานี้ เปนทักษะขั้นพืน้ฐานในการเรียนรูทักษะกระบวนการขั้นผสม ซึ่งทักษะกระบวนการขั้นผสม  

ไดแก การกําหนดและควบคมุตัวแปร การตั้งสมมุติฐาน การใชนยิามเชงิปฏิบัติการของตัวแปร การทดลอง  

และการตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุป วิทยาศาสตรไมไดหมายถึงตัวความรูเพียงอยางเดียว แต

ยังประเภทไปดวยกระบวนการทางวทิยาศาสตร ซึง่เปนกิจกรรมหรือวิธกีารที่นกัวทิยาศาสตรใชในการแสวงหา

ความรูหรือคนหาคําตอบของปญหาอกีดวย ดังนั้นในการสอนวิทยาศาสตร จึงตองใหนักเรียนไดมีโอกาส

ฝกทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรดวย และใหนักเรียนไดรับความรูความสามารถนําเอาวิธีการทาง

วิทยาศาสตรไปแกปญหาในการเรียนและใชในชีวิตประจําวันได 

  สถาบนัสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.  2526: 1 – 5) ไดกลาวถึงทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรวา มี 13 ทักษะ ดังตอไปนี้ 

   1. การสังเกต หมายถงึ การใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางรวมกนั  

ไดแก ตา หู จมูก ล้ิน และผิวกาย เขาไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุ หรือเหตุการณโดยมีจุดประสงคจะหา

ขอมูล ซึ่งเปนรายละเอียดของสิ่งนั้นๆ โดยไมใสความคิดเห็นของผูสังเกตลงไป 

   2. การวัด หมายถึง การเลือกและการใชเครื่องมือทําการวัดหาปริมาณของสิ่งตางๆ 

ออกมาเปนตัวเลขที่แนนอนไดอยางเหมาะสมและถูกตอง โดยมีหนวยกํากับเสมอ ความสามารถที่แสดง

วาเกิดทักษะแลว คือ 

    2.1 เลอืกเครื่องมอืไดอยางเหมาะสม 

    2.2 บอกเหตุผลในการเลือกเครื่องมือได 

    2.3 บอกวิธีใชเครือ่งมือไดอยางถูกตอง 

    2.4 ทําการวัดความกวาง ความยาว ความสูง อุณหภูมิ ปริมาตร น้ําหนัก และสิ่งอื่นๆ 

ไดถูกตอง 

    2.5 ระบุหนวยของตัวเลขที่วัดได 

   3. ทักษะการจําแนกประเภท หมายถึง การแบงพวกหรือเรียงลําดับวัตถุ หรือส่ิงที่อยู

ในปรากฏการณ โดยมีเกณฑดังกลาวอาจจะใชความเหมือน ความแตกตาง หรือความสัมพันธอยางใด

อยางหนึ่งก็ได 

   4. ทักษะการหาความสมัพนัธระหวางสเปสกับสเปสของวัตถุ ไดแก ความสมัพนัธระหวาง

ตําแหนงที่อยูของวัตถุหนึ่งกบัอีกวัตถุหนึ่ง 

   5. ทักษะการคาํนวณ หมายถึง การนบัจํานวนของวัตถุและการนําตวัเลขทีน่ับไดมาคิด

คํานวณโดยการบวก ลบ คูณ หาร หรือหาคาเฉลี่ย 

   6. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล หมายถึง การนําขอมูลที่ไดจากการ

สังเกต การวัด การทดลองและจากแหลงอ่ืนๆ มาจัดกระทําเสียใหม โดยการหาความถี่เรียงลําดับจัดแยก
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ประเภท หรือคํานวณหาคาใหม เพื่อใหผูอ่ืนเขาใจความหมายของขอมูลนั้นดีขึ้นโดยอาจเสนอในรูปของ

ตารางแผนภูมิ แผนภาพ ไดอะแกรม วงจร กราฟ สมการ เขียนบรรยาย เปนตน 

   7. ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล หมายถึง การเพิ่มความคิดเห็นใหกับขอมูลที่

ไดจาก การสังเกตอยางมีเหตุผล โดยอาศัยความรู หรือประสบการณเดิมมาชวย ความสามารถที่แสดง

วาเกิดทักษะแลว คือ ความสามารถในการอธิบาย หรือสรุปโดยเพิ่มความคิดเห็นใหกับขอมูลที่ไดจาก

การสังเกต  โดยใชความรูหรือประสบการณเดิมมาชวย 

   8. ทักษะการพยากรณ  หมายถึง  การสรุปคําตอบลวงหนากอนจะทดลอง  โดยอาศัย

ปรากฏการณที่เกิดซ้ําๆ หลักการ  กฎหรือทฤษฎีที่มีอยูแลวในเรื่องนั้นๆ มาชวยในการสรุปการพยากรณ

ที่เกี่ยวกับตัวเลข ไดแก ขอมูลที่เปนตาราง หรือกราฟทําได 2 อยาง คือ การพยากรณ ภายในขอบเขต

ของขอมูลที่มีอยูกับพยากรณภายนอกขอบเขตของขอมูลท่ีมีอยู 

   9. ทักษะการตั้งสมมุติฐาน หมายถึง การคิดหาคําตอบลวงหนากอนจะทาํการทดลอง

โดยอาศัยการสังเกต ความรู ประสบการณเดิมเปนพื้นฐาน คําตอบที่คิดหาลวงหนานี ้ ยังไมทราบหรือ

ปรากฏหลักการ กฎ หรือทฤษฎีมากอน 

   10. ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การกําหนดความหมาย และขอบเขต

ของคําตางๆ ใหเขาใจตรงกัน และสามารถสังเกต หรือวัดไดความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ  

การกําหนดความหมายและขอบเขตของคําหรือตัวแปรตางๆ ที่สังเกต และวัดได 

   11. ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร หมายถึง การชี้บงตัวแปรตน ตัวแปรตามและ

ตัวแปรที่ตองควบคุม 

    11.1 ตัวแปรตน คือ สิ่งทีเ่ปนสาเหตุทําใหเกิดผลตาง  ๆหรือส่ิงเราที่เราตองการทดลอง

ดูวา เปนสาเหตุที่กอใหเกิดผลเชนนั้นจริงหรือไม 

    11.2 ตัวแปรตาม คอื สิ่งทีเ่ปนผลเนื่องจากตัวแปรตน เมื่อตวัแปรนัน้ หรือสิง่ที่เปน

สาเหตุเปลี่ยนไป ตัวแปรตามหรือส่ิงที่เปนผลจะเปลี่ยนตามไปดวย 

    11.3 ตัวแปรที่ตองควบคมุ คือ สิง่อื่น  ๆนอกเหนอืจากตวัแปรตนที่มีผลตอการทดลอง

ดวย ซึง่จะตองควบคุมใหเหมือนกนั มิเชนนัน้ อาจทําใหผลการทดลองคลาดเคลื่อน ความสามารถที่

แสดงวาเกิดทกัษะแลว คือ ชี้บงและกาํหนดตัวแปรตน ตัวแปรตามและตัวแปรที่ตองควบคุม 

   12. ทักษะการทดลอง หมายถึง กระบวนการปฏบิัติเพื่อหาคําตอบหรือทดลองสมมุติฐาน

ที่ตั้งไวในการทดลอง 

   13. ทักษะการตีความหมายและลงขอสรุป หมายถึง การแปลความหมาย หรือการบรรยาย

ลักษณะและสมบัติของขอมูลที่มีอยู การตีความหมายขอมูลในบางครั้ง อาจตองใชทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรอ่ืนๆ ดวยเชน  ทักษะการสังเกต  ทักษะการคํานวณ  เปนตน 
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 จากเอกสารดังกลาวขางตน ผูวิจยัไดจําแนกพฤติกรรมในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตรทั้ง 4 ดาน คือ ดานความรู – ความจํา ดานความเขาใจ ดานการนําไปใช และดานทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร คือ ทักษะการสังเกต ทักษะการจาํแนกประเภท ทกัษะการลงความเห็น  

ทักษะการตัง้สมมติฐาน และทักษะการตีความหมายขอมลู และการลงขอสรุป โดยพิจารณาใหครอบคลุม

ผลการเรียนรูที่คาดหวังในหนวยการเรียนรู เร่ืองระบบตางๆ ของรางกาย 

 

4. เอกสารที่เก่ียวของกับความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 4.1 ความหมายของปญหาและการคิดแกปญหา 
  เมื่อสภาพการณที่เปนอยูของบุคคลเกิดอุปสรรคขัดขวาง จนไมสามารถปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย

ได บุคคลจะเกิดปญหาขึ้น ซึ่งไดมีนักการศึกษาหลายทาน เชน กิลลฮูลี และ กรีน (Smith; & Ragan.  1993: 

250; citing Gillhooly; & Green.  1989) ไช และ กลาเซอร (Schunk.  2000: 191; citing  Chi; & Glaser.  

1985: unpaged) เรย แลคณะ  (Reys; et al.  1992: 3) ซอเรนสัน และคณะ  (Sorenson; et al.  1996: 5) 

ไดใหนิยามของปญหาไวหลายลักษณะ สรุปไดวา ปญหา หมายถึง สถานการณที่กอใหเกิดอุปสรรค ทําให

บุคคลที่กาํลงัเผชิญอยูไมสามารถดาํเนนิการใหบรรลเุปาหมายได และในขณะนัน้ยงัไมมีวิธกีารหาคาํตอบ 

ซึ่งบุคคลนั้นตองการ และเต็มใจที่จะแสวงหาคําตอบ เพือ่ขจัดปญหาใหหมดสิ้นไป ดวยการศึกษาจากสาเหตุ  

ที่มาของปญหานั้นๆ และดําเนินการแกไขดวยกระบวนการที่เหมาะสม 

  เมื่อมีอุปสรรค หรือปญหาเกิดขึ้น มนษุยจะพยายามหาทางขจัดปญหานัน้ใหหมดสิน้ไป  เพื่อให

บรรลุจุดหมายที่ตองการ ซึง่เราเรียกวิธกีารนี้วา “การแกปญหา” มีนกัการศึกษาไดใหความหมายของ

การแกปญหาไวหลายทาน เชน เพยีเจท (Piaget.  1962: 120) กูด (Good.  1973: 518) สมธิ และ เรแกน 

(Smith; & Ragan.  1993: 249) สรุปไดวา การแกปญหา คือ กระบวนการหรือวิธีดําเนินการที่ซับซอน ซึ่ง

ผูแกปญหาตองหาวิธีการคิดแกปญหาในสถานการณที่ไมพึงประสงคโดยอาศัยสติปญญา ทักษะการคิด

แบบวิเคราะห ความรู และความเขาใจในสถานการณ ความพรอมที่จะแกปญหาใหมๆ โดยใชประสบการณ

เดิมจากการเรียนรูทั้งทางตรงและทางออม และตัดสินใจเลือกวิธีแกปญหาไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ

นั้นๆ เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตองการ 
 4.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัการแกปญหา 
  การแกปญหาเปนกระบวนการที่มหีลกัการ และขัน้ตอนอยางเปนระบบระเบียบ ตองใชความคิด

อยางซับซอน เพื่อมองปญหาไดหลายแงมุม หลายวิธี แลวเลือกวิธีการที่ดีที่สุด ที่ทกุคนยอมรับไปใชใน

การแกไขปญหา ทําใหผลทีเ่กิดขึ้นมีประสิทธิภาพอยางแทจริง ซึ่งแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความ 

สามารถในการแกปญหาที่สําคัญมีดังตอไปนี้ 
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  เพียรเจต (Piaget.  1992: 120) ไดอธิบายความสามารถในการแกปญหา ตามทฤษฎีทาง 

ดานพัฒนาการในแงที่วา ความสามารถดานนี้เร่ิมพัฒนามาตั้งแตขั้นที่ 3 คือ Stage of Concrete Operations  

เมื่อเด็กมีอายุประมาณ 7 – 10 ป จะเร่ิมแกปญหาแบบงายๆ ภายในขอบเขตจํากัด ตอมาถึงระดับพัฒนา 

ขั้นที่ 4 คือ Stage of Formal Operations เมื่อเด็กมีอายุประมาณ 11 – 14 ป จะมีความสามารถในการคิด

หาเหตุผลดีข้ึน และสามารถคิดแกปญหาแบบซับซอนได โดยเด็กสามารถเรยีนรูในสิง่ทีเ่ปนนามธรรมชนิด

สลับซับซอนได 

  แอนเดอรสัน (Anderson.  1980: 14 – 15)  เสนอแนะวา การจะประสบความสําเร็จในการ

แกปญหา ผูแกปญหาจะตองมีเจตคติที่ดีตอการแกปญหา และตองมีการคิดอยางเปนระบบ 3 ความคิด  

คือ 

   1. คิดเชิงบวกตอปญหา เปนนกัหาปญหา โดยเชือ่วา ปญหาเปนสวนหนึง่ในชวีิตปกติ

ของเรา 

   2. คิดเชิงบวกตอความสามารถในการแกปญหา เขาใจในความสามารถของตนเองใน

การแกปญหา รูถึงจุดเดนของตนเอง ตระหนักรูถึงสิ่งตางๆ ที่สามารถนํามาชวยในการแกปญหา รูจักใชเวลา

ในการแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ และแบงจุดมุงหมายของปญหาเปนจุดมุงหมายยอยๆ  

   3. คิดอยางเปนระบบ รูจักการหยุดคิด ไมรีบดวนสรุป มกีารวางแผนเปนขั้นๆ อยาง

ตอเนื่องเพื่อแกปญหา 

  กาเย (Smith; & Ragan.  1993: 250; citing Gagne.’ 1985: 199) กลาววา ในการแกปญหา

อยางมีประสิทธิภาพ ผูแกปญหาตองมีความสามารถประยกุตใชความรูสําคัญ 3 ดาน คือ กฎตางๆ ความรู

ที่เปนองครวม และยุทธวิธีการคิด โดยความสามารถในการประยุกตใชกฎตางๆ จะเปนองคประกอบสําคัญ

ในการแกปญหา แตอยางไรก็ตามหากปราศจากความรูที่มีการคนพบและยุทธวิธีการคิดแลว ผูแกปญหา

ก็ยากที่จะกําหนดปญหาและระบุขอบเขตของปญหาได 

  สมิธ และ เรแกน (Smith; & Ragan.  1993: 250 – 252) ไดอธิบายถึงความสามารถในการใช

ความรูทั้ง 3 ดานที่ กาเย (Gagne’) ระบุไว พอสรุปได ดังนี ้

   1. ความสามารถในการระลึกและประยุกตใชกฎตางๆ อยางเหมาะสม ในการเลือกและ

ประยุกตใชกฎตางๆ ผูแกปญหาตองรูจักกฎเหลานั้น และตองสามารถระบุสถานการณที่เหมาะสมกับการใช

กฎนั้น รวมทั้งตองมีความสามารถในการประยุกตใชกฎไดอยางถูกตองและมั่นใจ 

   2. ความสามารถในการระลึกถึงความรูที่เปนองครวม การที่ผูแกปญหามีความรูตางๆ 

ตามที่ไดมีการคนพบ จะชวยใหสามารถระบุขอบเขตของปญหา ซึ่งประกอบดวยจุดมุงหมาย จุดเริ่มตน  

และวิธีแกปญหาทีอ่าจเปนไปได ความรูดานนีอ้าจชวยใหมองเหน็ความสัมพนัธระหวางกฎตางๆ โดยยิง่มี

ความรูสึกซึ่งในเรื่องตาง ๆ มากเทาใดก็ยิ่งชวยใหการแกปญหาประสบความสําเร็จมากขึ้นเทานัน้ 
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   3. ความสามารถในการระลึกและประยุกตใชยทุธวธิีการคิด ในการแกปญหาตองอาศัย

ยุทธวิธกีารคิด ซึ่งเปนความรูอีกดานหนึง่ทีผู่แกปญหาตองมี นอกเหนือจากความรูในดานเนื้อหา ซึ่งไดแก 

กฎและความรูตางๆ ที่ไดมีการคนพบแลว ยุทธวิธีการคิดจะเปนสิ่งที่ชวยใหผูแกปญหาจัดกระทําปญหา

ดวยขั้นตอนตางๆ 5 ขั้นตอน ดังนี ้

    3.1 ทําความเขาใจและนําเสนอปญหา 

    3.2 แบงปญหาออกเปนจุดมุงหมายยอย 

    3.3 เสาะหา เลือก และเชื่อมโยงความรูที่สอดคลองกับปญหา 

    3.4 ใชความรูในการแกปญหาเรียงตามลาํดับ 

    3.5 ตรวจสอบผลการแกปญหาที่ได 

  วิมเบย และ ลอคเฮด (Whimbey; & Lochhead.  1986: 27) กลาววา ผูแกปญหาที่ดีควรมี

พฤติกรรมหรือคุณลักษณะ ดังนี ้

   1. เจตคติที่ดี 

    นักแกปญหาที่ดีมีความเชื่อวาปญหาตางๆ สามารถแกไดดวยการวิเคราะห อยาง

ละเอียดรอบคอบ  และมีความมานะเพียรพยายาม 

   2. มีความระมัดระวังเพื่อใหเกิดความถูกตองแนนอน 

    นักแกปญหาที่ดีใหความสําคัญตอการทําความเขาใจในขอเท็จจริง และความสัมพันธ

ตางๆ ในปญหาอยางเต็มทีแ่ละอยางถูกตองแนนอน โดยสนใจที่จะตรวจสอบวา มีความเขาใจปญหา

อยางถูกตองและสมบูรณหรือไม 

   3. แบงปญหาออกเปนสวนยอย 

    นักแกปญหาที่ดีเมื่อวิเคราะหปญหาแลวพบวาเปนปญหาที่มีความซบัซอน ประกอบดวย

แนวคิดมากมาย จะทําใหการแบงแนวคิดออกเปนขั้นตอนยอยๆ เพื่อแกปญหาโดยเริ่มจากจุดที่ทําใหมี

ความเขาใจในปญหานั้นกอนแลวจึงดําเนนิการขั้นอ่ืนๆ ตอไป 

   4. หลีกเลี่ยงการเดา 

    นักแกปญหาทีด่ีมักจะแกปญหาจากขั้นเริ่มตนไปสูขั้นสุดทายอยางระมัดระวังรอบคอบ 

   5. มีความคลองแคลว 

    นักแกปญหาทีด่ีจะมีความคลองแคลวในดานตางๆ ที่จะชวยใหมีความเขาใจปญหา   

และแนวคิดตางๆ ไดดียิง่ขึ้น เชน เขียนแผนภาพเพื่อชวยใหมองเหน็ปญหาและแนวคิดสําคัญชัดเจนขึ้น  

รูจักใชคําที่ส้ัน กะทัดรัด แคสื่อความหมายไดชัดเจน 

  วัตต (Watts.  1991: 41) ไดเสนอวา การแกปญหามีลักษณะเปนกระบวนการ ซึง่ในกระบวนการ

แกปญหายังมทีักษะตางๆ ทีเ่กี่ยวของ และสําคัญ ดังนี้ 
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   1. การคิดสรางสรรคเพื่อแกปญหา ไดแก การรูจักวินิจฉัยลักษณะของปญหา ตั้งสมมติฐาน  

ออกแบบการทดลอง ประเมนิผล และสามารถทีจ่ะสรางความสมัพันธระหวางความคิดกับการใชเครื่องมือ 

   2. ทักษะการสังเกต ไดแก การรูจักสังเกตอยางเที่ยงตรง ถกูตอง มีการจดบันทึก และ

ตีความจากการสังเกตได 

   3. ทักษะทางคณติศาสตร  ไดแก  รูจักประมาณ วัด การใชตัวเลข 

   4. ทักษะการจินตนาการ ไดแก ความสามารถที่จะสรางความคิดของตนไปสูสถานการณ  

เวลา สถานที่ หรือบุคคลอื่นๆ ที่เปนสิ่งใหม 

   5. ทักษะในการศึกษาและจัดระบบ ไดแก ความสามารถในการจัดสรรขอมูล คัดเลือก  

กําหนดขัน้ตอน จดัจาํพวก รูจักทีจ่ะตีความหลักฐานขอมูลตางๆ วางแผนและหาความสมัพันธ ตลอดจน

รูจักใชเวลาอยางดีที่สุด 

   6. ทักษะการฝกปฏิบัติในเชิงกายภาพ ไดแก การใชเครื่องมือ มีความคลองแคลวของ

รางกายเมื่อใชอุปกรณอยางเหมาะสม และรูจักใชเครื่องมืออยางมีประสิทธิภาพ 

   7. ทักษะทางสงัคม ไดแก ความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน รูจักการประชมุ

ตกลง แสดงความคิดทีห่ลากหลายในมุมมองตางๆ ใหความสนใจกบัการสื่อสารทีไ่มใชภาษา 

   8. ทักษะการสื่อความหมาย ไดแก ความสามารถในการอาน เขียน พูด รูจักที่จะรับฟง 

และพยายามสรางความเขาใจ 

  ครูลิค และ รูดนิค (Krulik; & Rudnick.  1993: 61) ไดกลาวถึงคุณสมบัติของผูมีความสามารถ

ในการแกปญหาที่ดีวา มี 8 ประการ ดังนี้ 

   1. มีความตองการและพอใจที่จะแกปญหา 

   2. มีความอยากรูอยากเห็น  สนกุกับการแกปญหาดวยการสรุปอยางมีเหตุผล 

   3. มีการใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูในสิ่งที่อยากรูคําตอบ 

   4. มีความมานะเพียรพยายามในการแกปญหา แมไมประสบความสําเร็จก็พยายาม

หาวิธีการใหมไมยอมหยุด 

   5. มคีวามกระตือรือรนทีห่าวิธกีารแกปญหาวธิีอ่ืนอกีแมจะพบคาํตอบของปญหาแลว 

   6. มีความคิดแบบอเนกนัย  หรือความคิดหลากหลายแนวทาง 

   7. เปนนกัเสี่ยงโชค  ไมกลวัที่จะเสี่ยง หรือคาดคะเน (การเดา) 

   8. มีความสามารถที่จะขามขั้นตอนบางขัน้ตอนของกระบวนการแกปญหา 

 จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วของกับการแกปญหาของนักการศึกษาทานตางๆ ที่กลาวมาขางตน  

พอสรุปไดวา การแกปญหาเปนความสามารถในการคิด ซึ่งแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมหรือวิธีการ

แกปญหาที่สลับซับซอน โดยตองอาศัยความรู ความเขาใจ การคิดวิเคราะห และทักษะสําคัญตางๆ รวมทัง้ 
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คุณลักษณะที่สงเสริมใหบุคคลนั้นประสบความสําเร็จในการแกปญหาเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตองการ 
 4.3 ขั้นตอนในการแกปญหา 
  ความสามารถในการคิดแกปญหาของแตละบุคคลยอมแตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับระดับ

สติปญญา ความคิด ความรู วิธีการ อารมณ ประสบการณ และขั้นตอนในการศึกษาปญหา ไดมีผูศึกษา

ขั้นตอนในการแกปญหาไวหลายทาน  ดังนี ้

  อัทคนิคอน (Atkincon.  1961: 624 – 265) ไดกลาวถึงวิธกีารในการแกปญหาวา เปนวธิีการ

ที่เกี่ยวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร ประกอบดวยขั้นตอน 9 ข้ันตอน ดังนี ้

   1. ขั้นตระหนกัในปญหา และนิยามปญหา 

   2. ขั้นพิจารณาตรวจสอบประสบการณเดิมทีใ่ชในการแกปญหา 

   3. คนหาความคิดใหมๆ หรือหาขอเท็จจริงมาสนับสนุนการแกปญหา 

   4. ศึกษาและประเมินผลของการคนควา 

   5. ตัดสินและเลือกวิธทีี่ดีที่สุดมาดําเนินงาน 

   6. ขั้นทดลอง 

   7. ขั้นสรุป 

   8. ข้ันสรุปไปใชในสถานการณใหม ๆ หรือการทดลองที่เหมอืนเดิม 

   9. นําขอมูลไปใชในการแกปญหาอืน่ที่คลายคลึง หรือปญหาใหม 

  ดิวอี้ (Guilford.  1976: 130; citing Dewey.  n.d.) กลาววา กระบวนการแกปญหานั้นควร

ประกอบดวย กระบวนการตางๆ 5  ข้ันตอน ดังนี ้

   1. ขั้นเตรียมการ หมายถึง ขั้นตอนในการตั้งปญหาหรือคนควาปญหาวา ปญหาที่

แทจริงของเหตุการณนั้นๆ คืออะไร 

   2. ขั้นในการวิเคราะหปญหา หมายถึง ขั้นในการพิจารณาดูวาสิ่งใดบางที่เปนสาเหตุ

ที่สําคัญของปญหา หรือส่ิงใดที่ไมใชสาเหตุที่สําคัญของปญหา 

   3. ขั้นในการเสนอแนวทางในการแกไขปญหา หมายถึง การหาวิธีการแกไขปญหาให

ตรงสาเหตุของปญหา แลวออกมาในรูปของวิธีการ ผลสุดทายจะไดผลลัพธออกมา 

   4. ขั้นตรวจสอบผล หมายถงึ ขัน้ในการเสนอเกณฑ เพื่อการตรวจสอบผลลัพธที่ไดจาก

การเสนอวิธีการแกปญหา ถาพบวา ผลลัพธนั้นยังไมไดผลที่ถูกตอง ก็ตองมีการเสนอวิธีการแกปญหานี้ใหม  

จนกวาจะไดวิธีการที่ดีที่สุด หรือถูกตองที่สุด 

   5. ขั้นการนาํไปประยุกตใหม หมายถงึ การนาํวิธกีารแกปญหาที่ถกูตองไปใชในโอกาส

ขางหนา เมื่อพบกับเหตุการณที่คลายคลึงกับปญหาที่เคยพบเห็นมาแลว 
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  เวียร (Weir.  1974: 18) ไดเสนอขั้นตอนในการแกปญหา 4 ขัน้ตอน คอื 

   1. การตั้งปญหา 

   2. การวิเคราะหปญหา 

   3. การเสนอวิธีการแกปญหา 

   4. การตรวจสอบผลลัพธ 

  บารบา (Barba.  1990: 32 – 35) กลาววา การแกปญหาประกอบดวยขั้นตอน 4 ขั้นตอน  

ดังนี ้

   1. เขาใจปญหา 

   2. คิดวางแผนในการแกปญหา 

   3. แกปญหาตามแผนใหสําเร็จ 

   4. หาแนวทางใหม ๆ ในการแกปญหา 

  สเตมเบอรก และ เฟรนซ (Feldman.  1996: 262; citing Stemberg; & Frensch.  1991)  

ไดแบงขั้นตอนของการแกปญหาเปน 3 ขั้นตอน ไดแก 

   1. ขั้นเตรียมการสําหรับแกปญหาอยางสรางสรรค 

   2. ขั้นหาวิธีการแกปญหาอยางหลากหลาย 

   3. ขั้นตัดสินใจเลือก และประเมินวิธีการแกปญหา 

   ขั้นตอนการแกปญหาของ สเตมเบอรก และ เฟรนซ (Stemberg; & Frensch) สอดคลอง

กับของ เฟลดแมน (Feldman.  1996 : 262 – 269)  ที่แบงการแกปญหาเปน  3  ข้ันคือ 

    1. ขั้นเตรียมการ เพื่อทําความเขาใจ และวินิจฉัยปญหา เชน ประเภทของปญหา  

ขอมูลจําเปนสําหรับการแกปญหา การจัดกระทําขอมูล และเสนอปญหาในรูปใหม 

    2. ข้ันการสราง เปนการคิดคนหาวธิีการแกปญหาวธิีตาง  ๆที่เปนไปได และเหมาะสม

กับปญหา เชน การใชวิธีลองผิดลองถูก การใชประสบการณ และความพยายาม โดยการทดสอบซ้ํา เพื่อ

หาความแตกตางของจุดมุงหมาย และสภาพที่เปนจริงในขณะนั้น และการแบงจุดมุงหมายใหมออกเปน

จุดมุงหมายยอย แลวจึงแกปญหาแตละขั้นยอยนั้น นอกจากนี้ยังอาจจะเปนการแกปญหาแบบการหยั่งรู  

ซึ่งเปนการตระหนักรูถงึความสัมพนัธขององคประกอบตางๆ ของปญหาขึ้นมาในตวัของผูแกปญหาอยาง

ทันทีทันใด 

  เอกเกน และ กัวซัค (Eggen; & Kauchak.  1997: 301 – 306) เสนอรูปแบบการแกปญหา

โดยทั่วไป โดยประกอบดวยขั้นตอนตางๆ 5  ข้ันตอน ดังนี้ 

   1. กําหนดปญหา 

   2. การนาํเสนอปญหาในลกัษณะตางๆ เชน กราฟรูปภาพ ภาพวาด และบนัทึกรายการ   
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เพื่อชวยใหมองเห็นกรอบของปญหาและพื้นฐานความรูของผูแกปญหา 

   3. เลือกวิธกีารแกปญหา ทีเ่หมาะสมกบัปญหา สําหรับปญหาที่เปนปญหาแบบนยิาม

หรืออธิบายชดัเจน ผูแกปญหาอาจใชวธิีการแกปญหาแบบกระบวนการแกปญหาอยางเปนขั้นตอน แต

วิธีการแกปญหาแบบนี้ ไมสามารถใชกับปญหาแบบนิยามหรืออธิบายไมชัดเจนและปญหาที่นิยาม หรือ

อธิบายชัดเจนหลายปญหาทีไ่มสามารถกําหนดขั้นตอนการแกปญหาเปนขั้นๆ ได จึงตองใชวิธีการแกปญหา

แบบไมเปนขั้นตอนโดยเนนการแกปญหาโดยใชประสบการณ และความพยายามของผูแกปญหา ไดแก  

การลองผิดลองถกู การแบงปญหาออกเปนสวนยอยแลวแกปญหาแตละสวน การแกปญหาแบบยอนหลงั  

และการแกปญหาโดยใชการเปรียบเทียบกับปญหาเดิมที่เคยไดแกปญหามาแลว 

   4. การนําวิธีการที่เลือกไปใช เปนการนําเอาวิธีการแกปญหาที่ผานมาเลือกวามีความ

เหมาะสมกับปญหาไปใชในการแกปญหา 

   5. การประเมินผล เปนการประเมินผลที่ไดจากการแกปญหาตามสภาพการที่เปนจริง  

โดยตองเปนการประเมินที่มปีระสิทธิภาพ เพราะการแกปญหาเปนกระบวนการที่ตองใชความคิด และ

เหตุผลทางปญญา 

  คัสซิน (Kasssin.  1998: 259 – 265) ไดกลาวถึงการแกปญหาวา เปนกระบวนการที่ประกอบดวย

ขั้นตอนสําคัญ 2 ขั้นตอน คือ 

   1. การนําเสนอปญหาในรูปแบบใหม 

    ในการนาํเสนอปญหาอาจใชรูปภาพสื่อใหเหน็แนวคิด หรือใชแบบจาํลองสื่อใหเหน็

แนวคิด  เพื่อใหสามารถมองเห็นปญหาไดชัดเจนขึ้น 

   2. ระบุวิธีแกปญหาหลากหลายวิธ ี

    เปนการพิจารณาและทดสอบวิธีการแกปญหาแบบตางๆ ที่อาจสามารถนาํมาใช

แกปญหา โดยมีกระบวนการแกปญหาทีเ่ปนพืน้ฐานทีสํ่าคัญ 4 แบบ ไดแก 

    1. แบบลองผิดลองถูก 

    2. แบบเปนขั้นๆ ตอเนื่องกัน 

    3. แบบใชประสบการณ และความพยายาม 

    4. แบบหยั่งรู 

 จากแนวคิดของนกัการศึกษาเกี่ยวกับขัน้ตอนการแกปญหาขางตนนั้น มกีระบวนการที่คลายคลึงกัน  

สรุปไดเปนขั้น ดังนี้คือ 

  1. ขั้นตระหนักและทําความเขาใจในปญหา 

  2. ขั้นคนหาสาเหตุและรวบรวมขอมูลที่จําเปนตอการจะแกปญหา 

  3. ขั้นสํารวจ  และแสวงหาแนวทางในการแกปญหา 
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  4. ขั้นตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะสมและสอดคลองกับปญหา 

  5. ขั้นดําเนินการแกปญหาตามแนวทาง หรือวธิีการที่สอดคลองกับปญหา 

  6. ขั้นสรุป ประเมินผลการแกปญหา 

 จะเหน็ไดวา วธิีการหรือข้ันตอนในการแกปญหามีระบบแบบแผน มีเหตผุล มีขั้นตอนที่เหมาะสม  

มีการใชความคิดอยางซับซอน รวมทั้งสติปญญา สมรรถภาพทางสมองประสบการณและความถนัด เพื่อ 

จะหาวิธกีารแกปญหาตามสาเหต ุ และสามารถวิเคราะหผลที่จะเกิดจากการใชวิธกีารแกปญหานัน้ได  

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรุปขั้นตอนในการแกปญหาที่นาํมาใชในการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถ

ในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรไว 4 ขั้นตอนตามแนวทางการคิดแกปญหา โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร 

ดังนี้ คือ 

  1. ขั้นการระบุปญหา หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการตั้งปญหาที่เกี่ยวของกับ

สถานการณที่กําหนดใหมากที่สุด ภายในขอบเขตขอเท็จจริงที่กําหนดให โดยสามารถตอบไดวาอะไรคือ

ปญหาจากสถานการณนั้น 

  2. ข้ันการวิเคราะหปญหา คนหาสาเหตุ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการระบุ

สาเหตุทีเ่ปนไปไดของปญหาจากขอเท็จจริงของสถานการณที่กําหนดให  แยกแยะหาสาเหตุของปญหาได 

  3. ข้ันการเสนอวธิีการคิดแกปญหา หมายถงึ ความสามารถของนักเรยีนในการวางแผน

เพื่อตรวจสอบสาเหตุของปญหา หรือขอเท็จจริงเพื่อนาํไปสูการแกปญหาที่ระบุไว 

  4. ข้ันตรวจสอบผลลัพธ หมายถงึ ความสามารถของนักเรียนในการอธิบายผลที่เกิดขึน้จาก

การกาํหนดวธิกีารแกปญหานัน้สอดคลองกับสาเหตุของปญหาที่ระบุไวหรือไม หรือผลที่ไดจะเปนอยางไร 
 4.4 วิธีการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  กมลรัตน หลาสุรวงษ (2523: 268) สมจิต สวธนไพบูลย (2527: 8) Schunk (2000: 192 – 295)  

ไดกลาวถงึวิธกีารในการแกปญหาขั้นการแสวงหาวธิีการ หรือแนวทางในการแกปญหาวา เปนกระบวนการ

ที่ตองใชความคิดที่ซับซอน อีกทั้งตองใชสติปญญา สมรรถภาพทางสมอง และประสบการณ เพื่อจะหา

วิธีแกปญหาไดอยางเหมาะสม และมีความสอดคลองกับปญหา โดยวิธีการแกปญหามีหลายวธิี แตที่

สําคัญ และผูแกปญหามักจะนํามาใชในการแกปญหา ไดแก การแกปญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร  

ซึ่งนับเปนการแกปญหาที่ถือวา เปนระดับสูงสุด และใชไดผลมากที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งการแกปญหา

ที่มีความยาก และสลบัซักซอน ขัน้ตอนของการคิดแกปญหาโดยวิธกีารทางวทิยาศาสตรโดยสังเขปมีดังนี ้

   1. การพิจารณาปญหาโดยการสังเกต คิด และจํา 

   2. การตั้งสมมติฐานจากประสบการณเดิมตางๆ  

   3. การทดสอบสมมติฐาน 

   4. คงสมมติฐานที่ถูกไว ถาผิดใหตัดสมมติฐานเดิมทิง้ไป แลวตั้งสมมติฐานใหมจากนัน้ 
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ก็ดําเนินการทดสอบสมมติฐานที่ตั้งขึ้นใหม 

   5. การนาํสมมติฐานที่ดีที่สุดไปใช อาจเปนการใชทั้งหมดหรือประยุกตไปใชเฉพาะบางสวน

ที่เหมาะสมกับปญหา 

  ทบวงมหาวทิยาลัย (2525: 232 – 234) ไดกลาววา ขั้นตอนในการแกปญหานั้น อาจแจก

แจงไดมากกวาหรือนอยกวา 4 ข้ันตอนก็ได แลวแตความละเอียดในการแบง และทบวงมหาวิทยาลัยได

แบงออกเปน 4 ขั้นตอน คือ 

   1. การระบุปญหา สิง่สําคัญในข้ันนี้คือ ความสนใจในสิ่งที่พบเหน็ ซึง่เกิดเนื่องจาก

ความอยากรูอยากเหน็ และทักษะในการสงัเกต 

   2. การตั้งสมมติฐาน เปนการคาดคะเนคําตอบที่อาจเปนไปได ซึ่งในทางวทิยาศาสตร

เรียกวา สมมติฐาน 

   3. การทดลอง เปนการกําหนดวิธีการแกปญหา โดยอาศัยทักษะการควบคุมตัวแปร  

การสังเกต และเจตคติทางวิทยาศาสตร 

   4. การสรุปผลการทดลอง เปนการแปลความ อธิบายความหมายของขอมูล เพื่อหา

ความสัมพันธระหวางขอมูลที่ไดกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 การแกปญหาทางวทิยาศาสตรเปนการใชความสามารถทางสติปญญาที่เกี่ยวของกับความสามารถ

ในการคิดอยางมีเหตุผล คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห และคิดสังเคราะห เพื่อที่จะ

หาทางแกสถานการณที่สงสยั เพื่อใหไดรับคําตอบ หรือคลายขอสงสัย โดยใชกระบวนการแกปญหา ที่

ดําเนนิการอยางมีแบบแผนเปนขั้นตอน ตามหลกัของวธิกีารทางวิทยาศาสตร 

 ดังนัน้ในการวจิัยครั้งนี ้ ผูวิจยัจึงใชรูปแบบการคิดแกปญหา โดยวิธีการทางวิทยาศาสตรของ

ทบวง มหาวทิยาลัย เปนพืน้ฐานในการสรางเครื่องมือ 
 4.5 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแกปญหา 
  ความสาํเร็จในการแกปญหา และประสทิธิภาพในการแกปญหาของแตละบุคคลจะแตกตางกนั

ไปข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ หลายประการที่มีอิทธิพลตอการแกปญหา โดยมีนกัการศึกษาหลายทานไดกลาวถึง

ปจจัยที่มีผลตอการแกปญหา ดังนี ้

  สโตลลเบอรก (Stollberg.  1956: 225 – 228) ไดใหความเห็นวา ปญหาที่เกิดขึ้น และ

วิธีการแกปญหานัน้ ผูแกปญหาแตละคนยอมมีลักษณะเฉพาะเปนเอกบุคคล การแกปญหาจึงไมเหมือนกัน  

การแกปญหาไมมีขั้นตอนที่แนนอน และไมเปนไปตามลําดับข้ัน อาจสลับกอนหลังหรือบางขั้นตอนไมมี  

นอกจากนั้น การแกปญหายังขึ้นอยูกับ 

   1. ประสบการณของแตละบุคคล 

   2. วฒุิภาวะของสมอง 
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   3. สภาพการณที่แตกตางกัน 

   4. กิจกรรมและความสนใจของแตละคนที่มีตอปญหานั้น 

  เอลลิส และ ฮนัท (Ellis; & Hunt.  1993: 273 – 283) กลาววา ปจจัยทีม่ีผลตอการแกปญหา

ที่มีประสิทธิภาพที่สําคัญ คือ การแกปญหาอยางสรางสรรค โดยแตละคนจะมีความคิดสรางสรรคแตกตางกนั  

จึงทําใหการแกปญหาของแตละคนตางกันไป ข้ึนอยูกับความคิดริเร่ิม วามีความเหมาะสมหรือสอดคลอง

กับการแกปญหาเพียงใด นอกจากนี ้เอลลิส และ ฮันท (Ellis; & Hunt.) ยังกลาวเพิ่มเติมวา หากผูใดไดรับ

การบอกวาผลงานของเขาจะตองถูกประเมินเมื่อทําเสร็จ จะมีผลไปยับยั้งความคิดสรางสรรคของผูนั้นได  

ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ แอมมาไบล (Ellis; & Hunt.  1993: 281; citing Amabile. 1983) ที่

พบวา นักเรยีนที่ถกูบอกลวงหนาวางานเขียนคําประพนัธจะถูกพิจารณาประเมนิในดานเนื้อหามีความคิด

สรางสรรคในการเขียนคําประพันธในระดับทีต่่ํากวานกัเรียนที่ไดรับการบอกวาจะไมมีการพิจารณาประเมิน

เนื้อหาอยางเหน็ไดชัด ไมวานักเรียนจะทํางานลําพงัคนเดียวหรือทํางานเปนกลุมก็ตาม ยิ่งไปกวานั้น ยัง

พบดวยวาการทํางานลาํพังคนเดียว จะมีความคิดสรางสรรคมากกวาการทํางานเปนกลุมอีกดวย นั่นคือ  

การระดมความคิด ไมชวยใหเกิดความคิดสรางสรรคในตัวบุคคล เพราะมีความคิดมากหลายหลากก็จริง  

แตเปนความคิดที่ไมมีคุณภาพ (Ellis; & Hunt.  1993: 282; citing Weisberg.  1986) 

  นอกจากนี้ เฟลดแมน (Feldman.  1996: 271 – 272) ยังไดเสนอเพิ่มเติมวา ความคิด

สรางสรรค เปนสิ่งที่มีความเกี่ยวของกับการแกปญหาเชิงสรางสรรค ซึ่งความคิดสรางสรรคเปนสิ่งที่เกิด

จากการเชื่อมตอการตอบสนองหรือความคดิหลายๆ อันเขาดวยกนัในแนวทางใหม (Glover; et al.  1989; 

อางถึงใน  Feldman.  1996: 271; citing lsaken; & Kurdock.  1993; & Smith; et al.  1995) โดยปจจัย

ที่มีผลตอความคิดสรางสรรคมีหลายปจจัย แตมีปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญ ไดแก การคิดแปลกใหม ซึ่ง

หมายถงึ ความสามารถในการแกปญหา หรือคําถามในลกัษณะที่ไมเหมือนปกตทิั่วไป แตมีความเหมาะสม

กับปญหานัน้ การคิดในลักษณะเชนนีจ้ะตรงกนัขามกับการคิดทั่วไปที่อยูบนพื้นฐานของความรูและตรรกะ 
 4.6 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  ความสามารถในการคิดแกปญหาของแตละบุคคลมีความแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัย

ตางๆ ตามที่ไดกลาวมาขางตน โดยการเรียนการสอนจะเปนสวนหนึ่งที่จะชวยพัฒนาปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพล

ตอความสามารถในการคิดแกปญหาได ความสามารถในการคิดแกปญหาเปนทักษะอยางหนึ่งที่จะตอง

มีการฝกฝนอยูเสมอ แมวา ครูไมอาจจะฝกฝนใหนักเรียนมทีักษะในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร

อยางเดียวกับที่เราฝกใหเด็กเลนดนตร ี แตการใหเด็กมีโอกาสฝกฝนอยูเสมอนัน้ ยอมเปนประโยชนแกเด็ก

อยางแนนอน ดังนัน้การเรยีนการสอนจงึเปนสวนหนึ่งทีจ่ะชวยพัฒนาปจจัยตางๆ ทีม่ีผลตอความสามารถ

ในการคิดแกปญหาของนักเรียนใหดีขึ้นได 
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  วิธีการแกปญหาที่เปนทีน่ิยม  และใชกนัอยางกวางขวางดังที่ มังกร ทองสุขดี (2522: 5 – 10)  

กลาวไว เรียกวา การแกปญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร หรือวิธีการใชปญญา วิธีการแกปญหานี ้ครู

ควรฝกใหนกัเรยีนใชอยูเสมอ เพราะสามารถจะนาํไปใชในอนาคตอีกดวย นอกจากนั้น ครูควรจะไดแนะนาํ

หรือหาทางชวยใหนักเรียนรูจักคิด หรือกระทําในเรื่องเหลานี้โดยฝกใหรูจักวิเคราะห – สังเคราะห ฝกให

รูจักออกความคิดเห็น ทัง้นี้การฝกหรือการกระตุนใหนักเรยีนแสดงความคิดเห็นอยูเสมอนั้น จะเปนการชวย

ใหนักเรียนไดฝกการใชความคิดเห็นของตัวเอง เพราะการคดิจะชวยใหการเรียนของนักเรียนดีขึ้นกวาการฝก

ใหนักเรียนใช แตความจําเพียงอยางเดียว ครูจะตองชวยเหลือนักเรียนอยูเสมอ เพราะนักเรียนอาจออก

ความเห็นในสิ่งที่ไมถูกตองมากนักก็ได 

  วรรณทพิา รอดแรงคา (2540: 36) กลาวถึง การเรียนการสอน การแกปญหาในวิชาวทิยาศาสตร  

วาจะตองใหนกัเรียนไดลงมือปฏิบัติในการแกปญหาดวยตนเอง โดยใหเหตุผลวาการลงมือปฏิบัติในการ

แกปญหาถือวา เปนกระบวนการเรียนรูทัง้หมดของนักเรียน การแกปญหาเปนการสรางความรู และทักษะ

ใหม โดยอาศัยทักษะเดิมทีม่ีอยูกอน ซึ่งความรูนี้เปนความรูในวิชาวิทยาศาสตร ซึ่งอาจไดแก ขอเท็จจริง  

แนวคิด หลักการ กฎ ทฤษฎี ขอความรูทั่วไป กระบวนการแกปญหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีความสําคัญ

มากกวาการรูในเรื่องนั้นๆ การแกปญหาเปนการใชและเพิ่มพูนความรูที่มีอยูเดิมใหมากขึ้น เชนเดียวกับ

การใช และเพิม่ทักษะกระบวนการและการลงมือปฏิบัติ การรูทกัษะและแนวคิดตางๆ อาจมีประโยชน  

แตไมเพียงพอที่จะรับประกนัวา นักเรียนจะเปนผูแกปญหาไดอยางมปีระสิทธิภาพ นอกจากเนือ้หาวิชา

วิทยาศาสตร และทักษะกระบวนการแลว นักเรียนจะตองมีเจตคติที่ดีดวย จึงจะทาํใหการแกปญหาประสบ

ความสําเร็จ นอกจากนั้น  วรรณทิพา  รอดแรงคา  ยังกลาวดวยวา  การแกปญหาประกอบดวยลําดับข้ัน

ของการกระทาํ แตถงึแมวาการแกปญหาจะมีลําดับข้ันตอนก็ตาม การแกปญหาก็สามารถเริม่ที่ขัน้ใดก็ได 

  ครูลิค และ รูดนิค (Krulik; & Rudnick.  1993: 62 – 105) กลาววา การแกปญหา เปน

ทักษะกระบวนการ จึงตองมีการเปลี่ยนสภาพสิ่งแวดลอมในหองเรียน ซึ่งหมายถงึสิ่งแวดลอมทางกายภาพ

ในหองเรียน บทบาทของครูและนักเรียน รวมทั้งปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน โดยชั้นเรียนที่ครู เปน

ศูนยกลาง จะไมประสบความสําเร็จในการพฒันาใหนักเรียนแตละคนเกิดความคิดได จงึตองจัดหองเรยีน

ใหมีสภาพที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมกลุมยอย ทําฐานการเรียน ศูนยเทคโนโลยี และศูนยวัสดุตางๆ ซึ่งใน

บรรยากาศของหองเรียนในลักษณะเชนนี ้ ครูจะเปนผูจดัการหรือวางแผนกิจกรรม และประสบการณที่

เกี่ยวของกับการมีปฏิสัมพนัธ และสนับสนุนการสื่อสารระหวางนักเรียนกับครู และนักเรียนกับนักเรียน  

โดยครูถามคําถามทีก่ระตุนใหนักเรียนไดแสดงความคิดเหน็ ในการจัดการเรียนการสอน ครูควรสรางบรรยากาศ

ในชัน้เรียนที่ชวยใหนกัเรยีนรูสึกเปนอิสระ ไมกดดนั มกีารทํางานเปนกลุมแบบรวมมือ ใชคําถามที่กระตุน  

หรือยั่วยุใหนักเรียนไดคิด โดยครูไมแนะแนวทางการหาคําตอบ กระตุนใหนักเรียนไดใชความคิด และ

จินตนาการอยางสรางสรรค ไมมีการบีบบังคับ ใหนักเรียนไดมีโอกาสสรางสรรคปญหาดวยตนเอง โดย
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นักเรยีนควรมคีวามรูเกีย่วกบัสวนประกอบตางๆ ของปญหาเพื่อจะไดสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ปญหากาํหนด

สนับสนนุนักเรียนใหเกิดความคิดสรางสรรค และรูจักการใชจินตนาการในการแกปญหา 

  คลาก และ สตาร (มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  ม.ป.ป.: 39; อางอิงจาก  Clark; & Starr.  

1981) กลาววา การสอนแบบแกปญหา เปนการสอนทีใ่หผูเรียนเกิดการเรียนรู ดวยการลองผิดลองถกู  

เรียนรูจากความสําเร็จ หรือความลมเหลวของเขาเอง นอกจากนี ้โคชชาร (มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช.  

ม.ป.ป.: 39; อางอิงจาก Kochhar.  1982: unpaged) ไดกลาวเพิม่เตมิวาการสอนแบบแกปญหาเกีย่วของ

กับกระบวนการคิดอันเนื่องมาจากความสงสัย ความฉงนสนเทห หรือปญหาที่เกิดขึ้น แลวนําไปสูการลง

ขอสรุปทีจ่ะเปนประโยชนตอการนาํไปใชแกปญหาในสถานการณอ่ืนในอนาคต วัตถปุระสงคของการสอน

แบบแกปญหาก็เพื่อฝกการคิด และการตัดสินใจในการแกปญหาอยางมีระเบียบแบบแผน และมีข้ันตอน

ของผูเรียน ซึ่งเขาจะนําไปใชในชีวิตประจําวันตอไป การสอนแบบนี้อาจใหผูเรียนฝกแกปญหาเปนรายบุคคล

หรือเปนกลุมก็ได 

  โซเรนสัน และคณะ (Sorenson; et al.  1996: 59 – 60) ไดใหขอเสนอแนะเกีย่วกับการเรียน

การสอน การแกปญหาภายในชั้นเรียนเพือ่ใหนักเรียนประสบความสาํเร็จในการแกปญหาวา ครูจะตอง

เตรียมความพรอมใหนักเรียนเปนนักแกปญหาที่ดี ซึ่งเปนสิ่งทีท่ําไดไมยาก แตมีความสําคัญมาก โดยครู

ควรใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบพัฒนากระบวนการคิด โดยใหนกัเรียนไดอภิปรายถงึกระบวนการคิด

ที่ใชในการแกปญหา ครูอาจแสดงหรือสาธิตใหนกัเรียนเห็นวิธกีารตางๆ ทีน่ํามาใชในการแกปญหานั้น  

ภายหลงัทีน่ักเรียนไดแกปญหาแลว ครูควรใหเวลานกัเรยีนไดอธิบายวธิีการทีใ่ชในการแกปญหามากกวา

ที่จะสนใจคําตอบที่ได  ควรใชปญหาเปนตัวกระตุนแรงจูงใจใหนักเรียนมีความพยายามในการแกปญหา

โดยเลือกปญหาทีน่กัเรยีนไมเคยพบเหน็ และไมทราบคําตอบมากอนลวงหนา สรางความมัน่ใจและความ 

กระตือรือรนในการแกปญหาใหกับนักเรียน 

 ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อทาํใหเกิดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร  

เปนการสอนที่มีรูปแบบ มีข้ันตอน และเปนการสอนที่ใหผูเรียนคิดเปน แกปญหาเปน เนนความสําคญัที่

ตัวผูเรียนมากกวาผูสอน พฒันาผูเรียนใหเปนที่มเีหตุผล ชวยใหผูเรียนรูจักคนควาหาความรูมาเปนขอมูล

กอนการตัดสินใจ ดังนั้นผูสอนจะตองจัดสภาพการณตางๆ เพื่อยั่วยุใหผูเรียนไดใชกระบวนการแกปญหา  

ซึ่งอาจเปนสถานการณใหมๆ และมีวิธีการแกปญหาไดหลายวิธ ีเพื่อใหผูเรียนฝกฝนการคิดแกปญหาใหมาก

ดวยตนเอง และผูสอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะชวยใหผูเรียนไดรูจักคิด รูจักพิสูจน เพื่อหา

ขอสรุป ใหผูเรียนมองเห็นคณุคาของการคิดแกปญหา โดยจะตองแนใจวาผูเรียนมีความรู และทักษะพื้นฐาน

เพียงพอที่จะนาํมาใชแกปญหาได ดังนัน้ภายหลังทีน่ักเรียนไดแกปญหาแลว ครูควรตองประเมนิการแกปญหา

ของนักเรียนดวย เพื่อจะไดทราบความสามารถของนักเรียน 
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 4.7 การพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร 
  ความสามารถในการแกปญหานั้นมีความสําคัญ และจําเปนสําหรับทุกคนเพราะจะตองนําไป 

ใชในเหตุการณตางๆ ที่ตองประสบในชีวิตประจําวัน ดังนั้นการพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหา  

จึงเปนสิ่งที่ชวยสงเสริมใหทกุคนไดใชวิธีการแกปญหาไดถูกตอง เหมาะสม รวดเร็วและชาญฉลาด การเรียน

การสอนเปนสวนหนึง่ที่จะชวยพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนใหดีขึ้น จงึมีผูสนใจ

ศึกษาการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนในรปูแบบตางๆ เพื่อพฒันาความสามารถในการคิดแกปญหาทาง 

วิทยาศาสตรของนักเรียน โดยใชวิธีการดังตอไปนี้ 

   1. การใชเทคนิคการสอนแบบตางๆ ไดแก การสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชเทคนิค

การอภิปรายระหวางนักเรียนกับนักเรียน (หอมนวล. 2529: สมศรี. 2531) การสอนสาธติแบบไมชี้แนวทาง 

(กาญจนา.  2532) การสอนแบบสืบเสาะหาความรูที่เนนการระบุแนวทางการแกปญหา (นนัทเดช.  2532)  

การสอนดวยการฝกแกปญหาทางวทิยาศาสตร (อภิรดี.  2532) การสอนดวยรูปแบบการสอนเพื่อการแกปญหา

เชิงวิทยาศาสตร (สุจิตรา.  2535)  การสอนดวยวธิีการแกปญหาดวยตนเอง (Johns.  1966)  และการสอน

โดยใหนักเรียนเปนศูนยกลาง (Strozak.  1972)   

   2. การใชสื่อการสอน  อาทิเชน  การสอนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง (อุทัย.  2529)  

จะเห็นไดวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร

ใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนนั้น ครูผูสอนจะตองเลือกกิจกรรมที่จะชวยใหนักเรียนไดรูจักคิด รูจักพิสูจนขอเท็จจริง  

รูจักวางแผน โดยจัดสถานการณยั่วยุใหนักเรียนไดใชความคิดวิพากษวจิารณ จัดบรรยากาศของหองเรียน

ใหเอ้ือตอการเรียนการสอน และฝกใหนักเรียนคิดและทํางานอยูเสมอเพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีประสบการณ

อันจะเปนประโยชนตอการนาํไปใชแกปญหาในชีวิตประจําวนัของนักเรียนได 
 4.8 การวัดความสามารถในการคิดแกปญหา 
  ความสามารถในการคิดแกปญหา เปนความสามารถทางสติปญญาของแตละบุคคล สามารถ

แสดงออกมาในลักษณะเปนพฤติกรรมที่สามารถวัดและประเมินผลได ซึ่ง พิศาล สรอยธุหรํ่า (2525: 15)  

และ วรรณทพิา รอดแรงคา (2532: 104) ไดอธิบายถงึพฤติกรรมที่บงบอกความสามารถในการแกปญหา

ทางวิทยาศาสตร สรุปได ดังนี ้

   1. การกําหนดปญหา ยอมรับและอธิบายไดวาอะไรคือปญหา 

   2. การตั้งสมมติฐานที่รัดกุม และกําหนดตัวแปรตางๆ ได 

   3. เสนอวิธีการทดลอง ปฏิบัติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

   4. เลือกวิธีการทดลองปฏิบัติที่เหมาะสม 

   5. นําวธิีที่เหมาะสมมาใชปฏิบัติจริง 
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  ทั้งนีก้ารวัดและประเมนิผลพฤติกรรมที่เกีย่วของกับการแกปญหาทางวทิยาศาสตร สามารถ 

กระทาํได โดยใชวิธีการบรรยายสถานการณในกระบวนการสืบเสาะหาความรู ซึง่เปนสถานการณทีก่ําหนด

ขึ้น อาจจะเปนจริงหรือสมมติขึ้นก็ได โดยสรางเปนแบบทดสอบประเภทเขยีน ตอบ กาํหนดใหผูเรียนเขยีนตอบ  

หรือสรางเปนตัวเลือกใหผูเรียนเลือกตอบ (พิศาล.  2525: 68 – 69; Sorenson; et al.  1996: 51 – 53)  

แมวา การใชแบบทดสอบแบบเขียนตอบจะไมสามารถวัดพฤติกรรมการแกปญหาไดอยางแทจริง แตสามารถ

วัดมโนทัศนที่เกี่ยวของกับการแกปญหาไดเกือบทั้งหมด (พิศาล.  2525: 68 – 69) ซึ่ง วัตต และ กิลเบิรต 

(Gott; & Duggan.  1995: 41; citing Watts; & Gilbert) กลาววา เปนการวัดความสามารถในการแกปญหา

ที่ใหความสําคัญกับการแกปญหาเปนรายบุคคล 

 ดังนั้นจึงสรุปไดวา การวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรสามารถวัดไดโดย

ใชแบบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตรซึ่งเปนแบบทดสอบแบบเขียนตอบ โดยกําหนด

สถานการณของปญหาที่เกี่ยวของกับความรูทางวิทยาศาสตร แลวใหผูเรียนแสดงพฤติกรรมการคิดแกปญหา  

โดยการอธิบายขั้นตอนการแกปญหา เชน ระบุปญหา ระบุสาเหตุของปญหา เสนอวธิีการแกปญหา อธิบาย

ผลที่ไดจากการแกปญหา 
 

5. งานวิจัยที่เก่ียวของกับการศึกษาคนควา 
 5.1 งานวจิัยที่เกีย่วของกับกระบวนการจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT 
  5.1.1 งานวิจัยในประเทศ 
   งานวิจัยที่เกี่ยวกับการใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT มีการศึกษาไวหลายทาน และ

ผูวิจัยไดคัดเลือกและนําเสนอ ดังตอไปนี้ 

   สิริวรรณ ตะรุสานนท (2542: บทคัดยอ) ไดศกึษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและความสามารถ

ในการคิดแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาโดยการจัดกิจกรรมการสอน 

แบบ 4 MAT กับการจัดกิจกรรมการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนวิชาสังคมศึกษาและความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียน ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรม

การสอนแบบ 4 MAT กับนักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตรแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   ตรูเนตร อัชชสวัสด์ิ (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการสอนโดยใชกิจกรรม 4 MAT และ

การสอนโดยใชชุดกิจกรรมตามวิธีการทางวิทยาศาสตรที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ

ในการคิดแกปญหาของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปที ่1 ที่เรียนวิชาสังคมศกึษา ผลการวจิัยพบวาผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนที่ไดรับการสอน โดยใชชุดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT สูงกวา

นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการสอนตามวิธีการทางวิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 



 60 

ที่ระดบั .01 และความสามารถในการคิดแกปญหาของนกัเรยีนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการสอน  

แบบ 4 MAT สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   ดวงหทยั แสงวิริยะ (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใชแผนการสอนแบบ 4 MAT ที่มี

ตอผลสัมฤทธิท์างการเรียน ความรับผิดชอบและเจตคติตอการเรียน ในหนวยการเรียนเรื่อง ประชากรศึกษา

และการทํามาหากิน ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ซึ่งผลการวิจัยพบวา 

    1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแผนการสอนแบบ 4 MAT 

กับนักเรียนที่ไดรับการสอน โดยใชแผนการสอนตามแนวการสอนของกรมวิชาการไมแตกตางกัน 

    2. ความรับผิดชอบตอการเรียนของนกัเรียนที่ไดรับการสอน โดยใชแผนการสอน

แบบ 4 MAT กบันักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแผนการสอนตามแนวการสอนของกรมวิชาการแตกตางกนั 

    3. เจตคติตอการเรียนของนกัเรยีนที่ไดรับการสอนโดยใชแผนการสอนแบบ 4 MAT  

กับนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแผนการสอนตามแนวการสอนของกรมวิชาการแตกตางกัน 

   พยงค จิระพงษ (2544: 82) ไดศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ความรับผิดชอบตอสังคม

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวชิาสังคมศึกษาโดยชุดกิจกรรมการเรียนระบบ 4 MAT กับกิจกรรม

กลุมสัมพันธ ผลการวิจัยพบวา 

    1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนที่เรียนวชิาสังคมศึกษาโดยชุดกิจกรรมระบบ 

4 MAT กับกิจกรรมกลุมสัมพันธแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญที่ระดับ .05 

    2. ความรับผิดชอบตอสังคมของนักเรียนที่เรียนวชิาสงัคมศึกษา โดยชุดกิจกรรม

ระบบ 4 MAT กับกิจกรรมกลุมสัมพันธแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญที่ระดับ .05 

   วรินทร  ลําพุทธา (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการเรียนรูในวิชาเคมีโดยใชกิจกรรม

การเรียนการสอนรูปแบบ 4 MAT การวจิัยครั้งนี ้เปนการศึกษาเฉพาะกรณี โดยทาํการทดลองหนึ่งครั้ง 

(One-shot Case Study) มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลการเรียนรูในวิชาเคมีของนักเรียน เร่ือง สารชีวโมเลกุล

และความสามารถในการแกปญหาวิชาเคมีโดยใชกจิกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ 4 MAT กลุมตัวอยาง

ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร โรงเรียน

นาหนองทุมวิทยา  อําเภอแกงครอ  จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 44 คน ที่กําลังศกึษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  

2544 สรุปผลการวิจัย พบวา 1) นักเรียนเขาใจในเนื้อหาที่เรียนวิชาเคมีไดงาย มีความกระตือรือรน สนใจ

และมีความสุข สนกุสนานในการเรยีน มีความมัน่ใจในการแสดงความคดิเห็นและกลาแสดงออก ไดพัฒนา

สมองทั้งซีกซายและซีกขวาและพัฒนาผลงานอยางสรางสรรค 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีสูงขึ้น

ผานเกณฑตามเปาหมายวิชาเคมีของโรงเรียน  3) นักเรียนสวนใหญมีความสามารถในการแกปญหา 
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  5.1.2 งานวิจัยตางประเทศ 
   โบเวอร (Bowers.  1987: 197) ไดศึกษาผลการใชระบบการสอนแบบ 4 MAT ที่มผีล

ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียนเกรด 6 จํานวน 54 คน จาก  

2 โรงเรียนในรัฐแรโรไลนาเหนือ โดยสุมเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ใชระบบการสอนแบบ 4 MAT กับกลุมที่ใช

การหนังสือเรียน เพื่อใหใชสมองซีกซายเทานั้น ในการสอนเรื่องกฎการเคลื่อนที่ขอแรกของนิวตัน จํานวน  

3 ชั่วโมงโดยวดัจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน และแบบวดัเจตคติ ผลการวิจัยพบวา มีคา

ความแตกตางอยางมนีัยสําคญัทางสถิต ิระหวาง 2 กลุม และกลุมที่ใชระบบการสอนแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์

และเจตคติตอการเรียนแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ 

   สกอต (Scott.  1994: 16) ไดศึกษารูปแบบของ 4 MAT อยางจริงจงัวา เปนรูปแบบการสอน

ที่มี 8 ขั้น ตอเนื่องกัน ตามพื้นฐาน 2 ทฤษฎี คือ รูปแบบผูเรียนที่มี 4 แบบ ของ คอลบ และแนวคิด

เกี่ยวกับการทาํงานของสมองทั้งสองซีก แมคคารธี (1987) ซึ่ง สกอต สรุปเปนวัฎจักรการเรียนรูและรวม  

8 กจิกรรมบรรจุเขากับผูเรียน 4 แบบ ดวยการใชสมองซกีซายและซีกขวาบทเรยีนแบบของผูเรียนการหมุนรอบ

ระหวางกิจกรรมสมองซีกซายและซีกขวา และมีการจัดเวลาปรับเขากับสภาพแวดลอมทั้งหมดของสมอง  

ผลการวิจัยเกี่ยวกับ 4 MAT สรุปไดวา สามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการออกแบบการสอนเพื่อพัฒนา

ผูที่เกีย่วของ ซึง่ทฤษฎีนีม้ีความเชื่อมัน่และถกูตองไมมกีารวจิารณตรง  ๆเกีย่วกับรูปแบบการสอนแบบ 4 MAT  

นักวชิาการไดวิจัยและไดชี้แนะเกีย่วกับรูปแบบการสอนแบบ 4 MAT วา การพัฒนาหนวยการสอนจะทําให  

ผูใชมากกวาและสามารถนาํไปใชฝกในชั้นมัธยมดีกวาในระดับประถมศึกษาและใชในโรงเรียนที่อยูในเมือง

ดีกวานอกเมือง 

   เออรซิน (Ursin.  1995: 143) ไดศกึษาผลจากการใชระบบ 4 MAT ที่มีผลสัมฤทธิท์าง 

การเรียนและเจตคติของนักเรียน เกรด 9 ในวิชาวทิยาศาสตรเกี่ยวกับโลก กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียน

ชั้นมัธยมในรัฐคอนเนกติคัด จํานวน 48 คน แบงออกเปนกลุมที่ไดรับการสอนดวยระบบ 4 MAT และ

กลุมที่สอนตามหนังสือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติแตในดานเจตคติ

พบวานักเรียนทั้ง 2 กลุม ไมมีความแตกตางกัน 

   แมคคารธี (Mccarthy.  1997: 46 – 51) ไดศึกษาผูเรียน 4 แบบ กับรูปแบบการเรียนรู

แบบ 4 MAT ซึ่งมีลักษณะพเิศษ คือ ผูเรียนแตละคนสามารถนําไปใชไดในหองเรียนขณะเดียวกันจะชวย

ใหผูเรียนทัง้หมดพฒันาข้ึนโดยเมื่อเขาสูวฎัจักรการเรียนรู ผูเรียนสามารถเรยีนรูไดอยางมีความหมายและ

เปนไปตามธรรมชาติจากความรูสึกไปถึงการไตรตรองและสุดทายสูการกระทํา ครูไมตองแบงผูเรียนเปน

แบบตางๆ แตชวยใหพวกเขาทํางานอยางสมดุลและสมบูรณ 

   วอน (Vaughn.  1991: Abstract) ศึกษาเปรยีบเทยีบผลของการสอนโดยใชระบบ 4 MAT  

และสอนเสริมตามแนวของ บลูม (Bloom) การทดลองใชผูเขารวมการทดลองเปนนักเรียนเกรด 3 จํานวน  
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99 คน ซึ่งพบวา กลุมที่เรียนโดยใชวธิีการ 4 MAT มีคะแนนสงูกวากลุมควบคุม เมือ่วัดผลตอนสดุทาย  

จากการสํารวจเกี่ยวกับความชอบวิธกีารสอนพบวาครูชอบการสอนแบบเกามากกวา แตยอมรับวา 4 MAT  

ชวยในการสอนของเขาสะดวกและสรางความคิดรวบยอดไดดี นักเรียนชอบวิธีการสอบแบบ 4 MAT ทั้ง

ในดานเนื้อหาและกิจกรมในหนวยการเรียน แมวา 4 MAT ไมมีผลตอสัมฤทธิ์และความทรงจํา แตมีผล

ตอความรูสึก ความคิดสรางสรรคอันเนื่องมาจากการใชหนวยการเรียน 

 สรุปแลว การจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบ 4 MAT สามารถพัฒนาใหผูเรียนมีผลตอสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร ผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีความหมายและเปนไปตาม

ธรรมชาติจากความรูสึกไปถึงการไตรตรองและสุดทายนําไปสูการกระทําและการจัดการเรียนการสอน  

ครูไมตองแบงผูเรียนเปนแบบตางๆ แตก็ชวยใหผูเรียนทกุคนไดเรียนรูอยางสมดุลและสมบูรณ นอกจากนี้

ยังสงเสริมความรบัผิดชอบในการเรียนและสามารถแกปญหาไดอีกดวย 
 5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกบักระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา 
  งานวิจัยในประเทศ 
   งานวิจยัที่เกีย่วของกบักระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา (สํานกังานคณะกรรมการ

การศึกษาแหงชาติ.  2542; และ ครูตนแบบ.  2542: 83 – 101) ไดอธิบายถึงครูตนแบบ : ตนแบบการเรยีนรู

ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

   ครูตนแบบ คอื ครูที่มีผลงานดีเดนดานการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสาํคญัและการเรยีนรู

อยางมีความสุข มีข้ันตอนการสอนที่สามารถเปนแบบอยาง และสามารถขยายผลแกเพื่อนครูได มีความ

ประพฤติดี ปฏิบัติตามจรรยาบรรณครูและมีบุคลิกภาพของความเปนครู 

   จากขอมลูครูแหงชาติ และครตูนแบบ 2541 – 2542 ผูไดรับการคัดเลอืกเปนครูแหงชาติ

และครูตนแบบ 

   นันททิรา โพธิเ์ทียนทอง โรงเรียนจนัทรหุนบําเพ็ญ สงักัดกรมสามญัศึกษา สอนระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาวิทยาศาสตรกายภาพใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ CIPPA MODEL 

เปนหลัก เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง มีปฏิสัมพันธระหวางกนัและกันกับครู ผูเรียนไดมีบทบาท 

และมีสวนรวมในการเรียนรูทั้งรายบุคคลและรายกลุม โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกการ

แกปญหาอยางเปนระบบเปนขั้นตอนโดยใชทักษะกระบวนการ 13 กระบวนการ คือ เตรียมความพรอม

ผูเรียน ทดสอบกอนเรียน ใชสื่อวัสดุอุปกรณในการศึกษา คนควา คิดวิเคราะห ใชเทคนิคการเรียนรูอยาง

หลากหลาย มีการบูรณาการเนื้อหา เปดโอกาสใหผูเรียนกลาคิดกลาทาํแสดงออกอยางเปดเผย สราง

บรรยากาศแหงความเปนกันเองวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ใหความชวยเหลือผูเรียนทีเ่รียนออน

และเสริมผูเรียนที่เรียนเกง และการทดลองใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ CIPPA MODEL แลวทําให 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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   เพ็ญประภา ยาไธสง โรงเรยีนธาตุพนม สังกัดกรมสามัญ สอนระดบัชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย วิชาชีววิทยา ใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ CIPPA MODEL ใชเทคนิคที่หลากหลายของ

การเรียนรูแบบรวมมือ มีการนําเสนอขาว/ขอความรูกอนเรียนเพื่อฝกนิสัยใฝรู และทักษะการสื่อสาร มี

การจัดทําโครงงานวทิยาศาสตรเพื่อสรางบรรยากาศการเรียนรูวิธีการเรียนรู (Learning How to Learn)  

ประเมินผล โดยใชแฟมสะสมงาน ผลการทดลองใชวิธีการจัดการสอนแบบ CIPPA MODEL แลวทําให

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

   อดิศร ศิริ (2543: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนากจิกรรมการเรียนการสอน

ที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางโดยใชโมเดลซปิปา สําหรับวชิาชีววิทยา ในระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 รูปแบบ

การวิจยัใชกระบวนการวิจยัเชงิปฏิบัติการ ผลการวิจยัคือผูวิจัยไดพัฒนากระบวนการเรยีนรู โดยดําเนนิการ

เขียนแผนการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับสภาพปญหาของนักเรียนและสอดคลองตามโมเดลซิปปา ซึ่ง

เนนกระบวนการเรียนรูทัง้ 7 ขั้นตอนของโมเดลซิปปา พบวา กระบวนการในแตละขัน้ตอนนั้น สามารถ

ดําเนนิการสําเร็จลุลวงไปดวยดี และสามารถปฏิบัติไดจริงแตในบางขั้นตอน อาจมีปญหาและอุปสรรค

แตกตางกันไป เชน ในขั้นการเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหมนักเรียนยังไมสามารถมองเห็นความสัมพันธ  

อยางเดนชัด  ผูวิจัยจึงแกปญหาโดยการใหนักเรียนมีการระดมความคดิภายในกลุม  แลวจึงออกมาอภิปราย  

ขอความรูที่ไดในขั้นของการแลกเปลี่ยนความรู ความเขาใจกับกลุมเพื่อนักเรียนจะไดสามารถสรุปและจัด 

ระเบียบความรูที่เรียนไดถูกตอง นอกจากนั้นแลวในการดําเนินกระบวนการเรียนรูในชวงชั้นแรกๆ พบวา  

นักเรียนสวนใหญยังไมเขาใจบทบาทของตนเอง ในการทํากิจกรรม ทาํใหการเรียนรูไมทันเวลา ครูผูวิจัย

จึงแกปญหาโดยการชี้แจง และทําความเขาใจกับนักเรียนเกีย่วกับบทบาทของเขาในการเรียนอีกครั้ง นักเรียน 

จึงเขาใจและปรับตัวใหเขากับการเรียนรูไดเปนอยางดี  ผลที่ไดจากการพัฒนากระบวนการเรียนรู  พบวา  

นักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาวิชาที่เรียน การมีสวนรวมในการเรียนทาํใหนักเรียนมีความสนใจ สนกุสนาน  

และนักเรียนไดพัฒนาทักษะกระบวนการในการเรยีนรู นอกจากนัน้แลวนกัเรียนไดนาํความรูเดิมมาผสมผสาน

กับความรูใหมเกิดการสรางองคความรูดวยตัวของนักเรียนเอง ทั้งจากการเรียนและการลงมือปฏิบัติจริง

และนักเรียนยงัสามารถนาํความรูที่เรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจาํวนั เมื่อศึกษาดานผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑมาตรฐานของโรงเรียน กลาวคือ 100% ของ

จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
 5.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  5.3.1 งานวิจัยในประเทศ 
   มณีรัตน เกตุไสว (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการทดลองที่มี่ผลสัมฤทธิ์  

ทางการเรียนวชิาฟสกิสดานมโนมตทิางวทิยาศาสตรและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ

ของนักเรียบชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาฟสิกสไดมโนมติทาง
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วิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยการจัดกิจกรรมการทดลองทีน่ักเรียนออกแบบการทดลอง

และปฏิบัติการทดลองตามที่ไดออกแบบไวพรอม ทัง้เลือกรูปแบบการบันทึกขอมูลจากการทดลองแตกตาง

จากกลุมที่ไดรับการสอนดวยการจัดกิจกรมทดลองตามคูมือครู 

   ชลสีต จนัทาส ี (2543: 69) ศึกษาเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาวทิยาศาสตร

และความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดย

ใชชุดกิจกรรมการตัดสินใจทางวิทยาศาสตรกับการสอนตามคูมือครู ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนวิชาวทิยาศาสตรและความสามารถในการตัดสนิใจอยางสรางสรรคแตกตางกนัอยางมีนยัสาํคัญ

ทางสถิติที่ระดับ  .05 

   ศิริภรณ แมนมั่น (2543: 112) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอน

ตามแนวทางทฤษฎีสรรคนยิมผลการศกึษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 และเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียน

กลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางไมมีนัยสาํคัญทางสถิติ 

   มนมนัส สุดสิ้น (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางวทิยาศาสตรและความสามารถ

ดานการคิดวิเคราะหของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูประกอบ 

การเขียนแผนผังมโนมติกลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2543  

โรงเรยีนมัธยมสาธิตสถาบันราชภัฏสวนสนุนัทา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จาํนวน 60 คน สรุปผลการวิจัย  

1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร ดานความรู-ความจําของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู

ประกอบการเขียนแผนผังมโนมติ กับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู แตกตางกันอยางมีนยัสาํคัญ

ทางสถิติ  ที่ระดับ .01  2) ผลสัมฤทธิ์ทางวทิยาศาสตรดานความเขาใจของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ

สืบเสาะหาความรูประกอบการเขียนแผนผังมโนมติกับนกัเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู แตกตางกัน

อยางมนีัยสาํคญัทางสถิติที่ระดับ .01  3) ผลสัมฤทธิท์างวทิยาศาสตรดานการนาํไปใชของนกัเรียนที่ไดรับ

การสอนแบบสืบเสาะหาความรูประกอบการเขียนแผนผังมโนมติกับนกัเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู  

แตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .01  4) ผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร  ดานทักษะกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ประกอบการเขยีนแผนผงัมโนมติกับ

นักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  5)  ผลสัมฤทธิ์

ทางวิทยาศาสตร ดานการคดิวิเคราะหวิจารณของนกัเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูประกอบ 

การเขียนแผนผังมโนมติกับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 
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   ธวชัชัย บุญสวสัด์ิกุลชัย (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพฒันาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน

และทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร ผลการวิจัยพบวา นักเรียนทุกคนที่ไดฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดวยตนเอง

อยางสม่ําเสมอและตอเนื่องทั้ง 30 กิจกรรมในแตละแผนการสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวาเกณฑ 

   จิรพรรณ ทะเขียว (2543: 82) ไดศึกษาเปรียบเทียบทักษะภาคปฏิบัติทางวิทยาศาสตร

ทางทะเลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนโดยใชชุดกิจกรรม

อุปกรณวิทยาศาสตรกับการสอนตามคูมือครู ผลการศึกษาพบวาทักษะภาคปฏิบัติทางวิทยาศาสตรและ

ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ  .01 และทักษะภาคปฏิบัติ

ทางวิทยาศาสตรและผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรหลังเรียนสงูกวากอนเรียนอยางมีนยัสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 
  5.3.2 งานวิจัยตางประเทศ 
   บารด (Bard.  1975: 5947 – A) ไดศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาวทิยาศาสตร

กายภาพของนกัศึกษาที ่Southern Colorado State College โดยใชบทเรียนสําเร็จรูปกับการสอนตามปกติ  

กลุมทดลองสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป กลุมควบคุมสอนแบบปกติปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของกลุมควบคุมและกลุมทดลองไมแตกตางกัน 

   ฮารตี และ อัล-ฟาเลห (Harty; & Al-Faleh.  1983: 861 – 866) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาเคมี และเจตคติที่ไดจากการสอนแบบสาธิตประกอบการบรรยาย และวิธีสอนแบบ 

แบงกลุมยอยทดลองของนักเรียนระดับ 11 จํานวน  74  คน  ผลการวิจยัพบวา  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของ

นักเรียนที่สอนแบบแบงกลุมทดลองสูงกวากลุมที่สอนแบบสาธิตประกอบการบรรยาย อยางมีนัยสาํคัญ

ทางสถิติ 

   สซีวซีค (สิริวรรณ ตะรุสานนท.  2542 29; อางอิงจาก Szewczyk.  1987: Abstract)  

การศึกษาผลของการสอบแบบ 4 MAT ที่มตีอผลสัมฤทธิ์และเจตคติของนักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย

ที่เลือกเรียนวิชาเรขาคณิต จากโรงเรียนมัธยมตอนปลายขนาดกลางใกลเมืองซิคา ใชสถิติ ANOVA Two Way  

เปรียบเทียบรายคูโดยวิธีของ เชฟเฟ (Scheffe’) ไมพบปฏิสัมพันธตอกัน แตมีนัยสาํคัญที่แสดงใหเห็น

สืบเนื่องมาจากกลุมทดลองมีการแสดงออกดานเนื้อหาสาระสูงกวากลุมควบคุมในการทดสอบปลายภาค 

วิชาเรขาคณิตมีความแตกตางกนัดานผลสมัฤทธิ ์สืบเนื่องมาจากรูปแบบการเรยีนรูทีต่างกนั กระบวนการ

ที่แตกตางกันในการสอน 

   เชอรเลย (Shirley.  1993: 4720 – A) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสนใจ และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับ 8 จํานวน 5,162 คน เคร่ืองมือ
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ที่ใชคือ แบบสอบถาม โดยแยกศึกษาเปนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผลการวิจยั พบวา ความสามารถ

ของนักเรียนวิธีการสอนของครู จิตวิทยาการสอนสิ่งแวดลอมมีผลตอความสนใจ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาวิทยาศาสตร 

   สมทิ (Smit.  1994: 2528 – A) ไดศึกษาผลการวธิีการสอนที่มเีจตคตติอผลสัมฤทธิท์าง 

การเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบบรรยายแบบลงมือปฏิบัติดวยตนเอง และทั้งแบบ

บรรยายและแบบลงมือปฏิบัติ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบลงมือปฏิบัติดวยตนเอง มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาทั้งสองแบบ 

 จากการศึกษางานวิจยั พบวา รูปแบบการเรียนและรูวิธกีารสอนของครู มีผลตอเจตคติ และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยเฉพาะวิธกีารที่ใหนกัเรียนไดลงมือปฏิบัติ 
 5.4 งานวจิัยที่เกีย่วของกับความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร 
  5.4.1 งานวจิัยภายในประเทศ 
   งานวิจยัที่เกี่ยวกับความสามารถในการคดิแกปญหาทางวทิยาศาสตรในประเทศไทย  

สวนใหญจะเปนการศึกษาความสัมพันธของความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรกับตัวแปร

ตางๆ เชน ความคิดวิจารณญาณ ทัศนคติ ความคิดสรางสรรค ความถนัดดานมิติสัมพันธ และผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร ในอีกกรณีหนึง่เปนการศกึษาเกี่ยวกับรูปแบบการสอนตางๆ ที่มีผลตอ

ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร เชน การสอนดวยการฝกการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  

การสอนโดยใชกระบวนการกลุมสัมพนัธ การใชรูปแบบการสอนเพื่อแกปญหาเชงิวทิยาศาสตร และการใช

ชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยมีรายละเอียดผลการวิจัย ดังนี ้

   อาชวนิี ไชยสุนทร (2535: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถ ในการแกปญหา ทาง

วิทยาศาสตร และความถนัดดานมิติสัมพันธของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา นกัเรียนชายและหญิง

มีความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตรไมแตกตางกนั นกัเรยีนที่มีระดับความถนัด ดานมิติสัมพนัธ

ต่ํา กลาง และสูง จะมีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรแตกตางกัน โดยนักเรียนที่มคีวาม

ถนัดดานมิติสัมพันธสูง จะสงูกวาระดับกลาง และต่ํา และระดับกลางสูงกวาระดับตํ่า 

   เรียม เทศสบาย (2538: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใชแบบฝกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรที่มีตอผลสัมฤทธิ์ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นผสมและความสามารถในการ

แกปญหาเชิงวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา จังหวัดสุรินทร  

กลุมตัวอยาง 70 คน แบงเปนกลุมทดลอง 35 คน และกลุมควบคุม 35 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

ไดแก แบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานทกัษะกระบวนการทาง 

วิทยาศาสตรขัน้ผสม และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาเชิงวิทยาศาสตร ผลการวิจัยพบวา  

ผลสัมฤทธิ์ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันผสม  และความสามารถในการแกปญหาเชงิวทิยาศาสตร 
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ของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   สุภาวรรณ ดานสกุล (2539) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหา  

และการพึง่ตนเองดานการเรยีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชัน้ปที ่ 1 ที่เรียนโดยการสอนกิจกรรม ตาม

วิธีการทางวิทยาศาสตรกับการสอนตามคูมือการจัดกิจกรรม กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1  

โรงเรียนวินติศึกษาในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี อําเภอเมอืง จังหวดั

ลพบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2539 จํานวน 60 คน แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ  

30 คน กลุมทดลองไดรับการสอนดวยชุดกิจกรรมตามวิธีการทางวิทยาศาสตร 4 ขั้นตอน คือ ขั้นนํา ขั้น

ปฏิบัติกิจกรรม ขั้นอภิปราย และขั้นวัดประเมินผล สวนกลุมควบคุมไดรับการสอนตามคูมือการจัดกิจกรรม

ของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ มีข้ันตอนดังนี้ ข้ันนําเขาสูบทเรียน ข้ันดําเนินการสอน ขั้นสรุป ขั้น

ประเมินผล ผลการศึกษาพบวา ความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุด

กิจกรรมตามวธิีการทางวทิยาศาสตรกับนกัเรียนที่ไดรับการสอน ตามคูมือการจัดกจิกรรม แตกตางกนั

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความสามารถในการพึ่งตนเอง ดานการเรียนของนักเรียนที่ไดรับ

การสอนโดยใชชุดกิจกรรมตามวิธีการทางวทิยาศาสตรกับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือการจัดกิจกรรม

แตกตางกนั อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

   ลัดดาวัลย  เอื้อสุวรรณ (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษารูปแบบการคิด ความชอบในการใช

แบบการคิด และความสามารถในการแกปญหาในวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่5 ในจงัหวัด

นครราชสีมา พบวา รูปแบบการคิดแบบจําแนกประเภทเชิงอางอิง มีความสัมพันธกับความสามารถใน

การแกปญหาในวิชาเคมีอยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ความชอบในการใชแบบการคิดดานความรู

ความจํา มีความสัมพันธทางบวก ดานการนําไปใช และดานการคิดคนตอไปมีความสัมพันธทางลบกับ

ความสามารถในการแกปญหาในวิชาเคมีอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05  นกัเรียนทีม่ีรูปแบบการคิด

แบบจําแนกประเภทเชิงอางองิ มีความสามารถในการแกปญหาในวิชาเคมีสูงกวานักเรยีนทีม่ีรูปแบบการคิด

แบบวิเคราะหเชิงบรรยายอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .05 นกัเรียนที่มีความชอบในการใชแบบการคิด

ดานความรูความจํา ดานการนําไปใช และดานการคิดคนตอไป มีความสามารถในการแกปญหาในวิชา

เคมีไมแตกตางกัน 

   สํานกังานทดสอบทางการศึกษา (2540) ไดประเมนิผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรยีน

ตามจุดมุงหมายของหลักสตูรในความสามารถทางภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร  

การงานและพืน้ฐานอาชพี สังคมศึกษา พลานามยั การคิดและแกปญหา และคณุลักษณะ (จติพิสัย)  

ทางคุณธรรมและคานิยม ของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปที่ 3 และชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2538  

ในเขตการศึกษาที่ 1 ถึง 12 รวมกับเขตการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยในเขตการศึกษา 1 ประกอบดวย

นักเรียนจากจังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ซึ่งพบวา นกัเรียนชั้นมัธยมศกึษา
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ปที ่ 3 ในจังหวัดนนทบุรีมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนดานความสามารถในการคิดและแกปญหาอยูในระดับดี

มีจํานวนรอยละ 5.156 ระดับพอใชมีจํานวนรอยละ 72.109 และระดับปรับปรุงมีจํานวนรอยละ 22.734  

และเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นในทุกเขตการศึกษาจะจัดอยูในกลุมต่าํ ในขณะเดียวกนันกัเรียนมีผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนดานความสามารถทางวิทยาศาสตรในระดับดีจํานวนรอยละ 3.190 ระดับพอใช มีจํานวน

รอยละ 75.019 และระดับปรับปรุงรอยละ 21.789 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืนในทุกเขตการศึกษา

จะอยูในกลุมตํ่า 

   สดดี ธรรมครูปตย (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถในการใชความรู ทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักเรียนทีม่ีความสามารถในการแกปญหาทาง

วิทยาศาสตรทีต่างกนัในจงัหวัดนนทบุรี พบวา นักเรียนทีม่ีความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร

ในระดับปานกลางมีจํานวนมากที่สุด นักเรียนที่มีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรในระดับสูง  

มีความสามารถในการใชความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสูงกวานกัเรียน

ที่มีความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร ในระดับปานกลาง และระดับต่ํา ในขณะเดียวกนั

นักเรียนที่มีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรในระดับปานกลาง มีความสามารถในการใช

ความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สูงกวานักเรียนทีม่ีความสามารถในการ

แกปญหาทางวิทยาศาสตรในระดับตํ่า 

   วรรณภา โพธิ์สะอาด (2542) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความคิดวิจารณญาณกับ

ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1, 3 และ 5 จังหวัดปทุมธานี  

ภาคเรยีนที ่1 ปการศึกษา 2542 จาํนวน 1,058 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบวัด

ความคิดวิจารณญาณที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิดของ วัตสัน กลาเซอร (Watson, Glaser) และแบบวัด

ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ

ทางเดียว และเปรียบเทียบความแตกตางของแตละคูโดยใชวิธีของ เชฟเฟ (Scheffe’) วเิคราะหความสัมพันธ

ของตัวแปรดวยสัมประสิทธิ์แบบ เพียรสัน ผลการวิจัยพบวา ความคิดวิจารณญาณ และความสามารถ

ในการแกปญหาทางวทิยาศาสตรของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาอยูในระดบัปานกลาง ความคิดวิจารณญาณ

ของนกัเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 สงูกวานกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที่ 1 อยางมนียัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01  

และความคิดวิจารณญาณมีความสัมพันธกับการแกปญหาทางวิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ  .01 

   พงษศักดิ์ แปนแกว (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาแบบจําลองการใชความรูวิทยาศาสตร

ในการแกปญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีแบบการเรียนและความถนัดทางการเรียนแตกตางกัน  

พบวา นักเรียนแตละกลุมมีความสามารถในการใชความรูวิทยาศาสตรในการแกปญหาแตละกิจกรรม

ในระดับตางกนั สาํหรับคาเฉลี่ยของระดับความสามารถในการใชความรูวิทยาศาสตรในการแกปญหา  
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พบวา  กลุมนกัเรียนที่มีแบบการเรียนและความถนัดทางการเรียนแตกตางกัน  สวนใหญมีความสามารถ

ในการใชความรูวิทยาศาสตรในการแกปญหาในระดับพอใช สวนพฤตกิรรมการแกปญหา พบวา สวนใหญ

มีพฤติกรรมคลายคลึงกัน และใชวิธีการแกปญหาแบบลองผิดลองถูกมากวาแบบอื่น 
  5.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 
   งานวิจัยเกีย่วของกับความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตรในตางประเทศเปน

การศึกษาความสัมพันธของตัวแปร เชน ความรูเดิม ระดับสติปญญา กับความสามารถในการแกปญหา

ทางวิทยาศาสตร อีกกรณีหนึ่ง ศึกษาผลการสอนโดยใชวิธีการแกปญหา การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

ดังผลการวิจัยตอไปนี้ 

   ลี และคณะ (Lee; et al.  1996)  ไดศึกษาตัวแปรดานความรูคิดของการแกปญหาเชิง

ปฏิบัติในวิชาเคมี  เร่ือง ปฏิกิริยาไฟฟาเคมี  ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเทศสิงคโปร  โดยใช

วิธีวเิคราะหการถดถอยพหุคณู พบวา มีตัวแปร 5 ตวัแปร สามารถใชพยากรณความสามารถในการแกปญหา

เชิงปฏิบัติในวิชาเคมี เร่ืองปฏิกิริยาไฟฟาเคมี คือ 1)  ความคิดที่ใชรวมแกปญหา  2)  ทักษะการแปร

ความของปญหา  3)  ประสบการณเดิมในการแกปญหา  4)  ความรูเฉพาะทาง  5)  ความรูที่ไมเฉพาะ

ทางแตมีความสัมพันธกับการแกปญหา ซึ่งความคิดที่ใชรวมแกปญหา  เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลมากทีสุ่ด 

   ชาง (Chang.  1996) ไดศึกษาผลของวิธีสอบแบบการแกปญหาที่มตีอผลสัมฤทธิ์ใน

วิชาปฐพีวิทยา ของนักเรียนเกรด 9 ในไตหวัน กลุมตัวอยางเปนนักเรียน 172 คน ที่เรียนวิชาปฐพีวทิยา  

แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละเทาๆ กนั โดยกลุมทดลองไดรับการสอนแบบแกปญหา  

สวนกลุมควบคุมไดรับการสอนแบบบรรยาย ซึง่ทัง้สองกลุมมีครูผูสอนคนเดียวกัน เครือ่งมือที่ใชในการวิจัย

ไดแก แบบวัดผลสัมฤทธิ์ในวิชาปฐพีวิทยาที่ผูวิจัยสรางขั้น และแบบสํารวจความคิดเห็นที่มีตอการสอน

ดานการแกปญหา ผลการวจิัยพบวา รูปแบบการสอนชวยใหสามารถพฒันาทกัษะการแกปญหา ตลอดจน

ชวยปรับปรุงทักษะการคิดตางๆ ไดตรงตามวัตถุประสงคของการสอนที่วางไว 

   กิลเลียโน (Giuliano.  1998) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรทางความคิด และ

วิธีการแกปญหาของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาในวิชาเคมี กลุมตัวอยางเปนนกัเรียน 12 คน ที่ถกูคดัเลือก

จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 3 แหงในนิวยอรค เครื่องมือที่ใช คือ แบบวัดความสามารถทางการคิด  

และเครื่องมือวัดวิธีแกปญหา 4 ลักษณะ คือ  1) การใชเหตุผลโดยการนิรนัยและการปฏิบัติตามขั้นตอน

ที่มีความแมนยํา  2) การทดลองและหาขอผิดพลาด ดวยกระบวนการหลากหลาย และการหาเหตผุลโดย

วิธีการอุปนัย  3)  การแกสมการ  อัลกอลิทึม  4)  การเปรียบเทียบและการใชรูปแบบการจํา  ผลการวิจัย

สรุปวา นักเรียนมีรูปแบบทางความคิดที่เหมือนกันจะใชวิธีการแกปญหาที่คลายกนั และการแกปญหา

แบบเปนกลุมจะชวยใหนักเรียนไดตรวจสอบการคิดของตนเอง 
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 จากผลการวิจยัที่เกี่ยวของกบัการแกปญหาทางวทิยาศาสตรทั้งในประเทศและตางประเทศ สรุป 

ไดวา มีตัวแปรหลายตวัแปรที่มีความสมัพันธกับความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร เชน  

ความคิดวิจารณญาณ การคิดแบบวิเคราะห การคิดแบบโยงความสัมพันธ ทัศนคติเชิงวิทยาศาสตร  

ความยึดหยุนในการคิด ความถนัดดานมิติสัมพันธ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร การจดักิจกรรม

การเรียนการสอนของครู เปนตน สําหรับในสวนของรูปแบบการสอน พบวา รูปแบบการสอนที่ใหนักเรียน

ฝกแกปญหาทางวทิยาศาสตร และชุดกจิกรรมการแกปญหาทางวทิยาศาสตรชวยสงเสริมผลสัมฤทธิด์าน 

การแกปญหาทางวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตรใหดีขึ้น ความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร มีความสมัพนัธกับประสบการณ

ความรูเดิม และระดับสติปญญาในขณะเดียวกัน ความสามารถในการคิด ทักษะการแปรความหมาย  

ความรู และประสบการณเดมิ สามารถใชพยากรณความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรได  

สวนการสอนที่ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรจะสงเสริมทักษะการแกปญหา การสอนโดยเนนการแกปญหา

มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวทิยาศาสตรใหสูงขึ้น และยุทธวิธีการแกปญหามีผลตอการจัดระบบ

ความรูไดดี 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจยัครัง้นี ้ผูวิจยัศกึษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร และความสามารถในการคิด

แกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอน

แบบ 4 MAT และการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา ผูวจิัยไดดําเนนิการศึกษาคนควาตามหัวขอตอไปนี้ 

 1. การกําหนดประชากรและเลอืกการกลุมตัวอยาง 

 2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวจิัย 

 3. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจยั 

 4. วิธีดําเนินการวิจัย 

 5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

1. การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 โรงเรียนปรางคกู อําเภอ

ปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2553 ที่เรียนวิชาวทิยาศาสตร มีจํานวน 163 คน 

4 หองเรยีน 
 กลุมตวัอยาง 
  กลุมตัวอยางเปนนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนปรางคกู อําเภอปรางคกู จังหวัด

ศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร จํานวนทั้งหมด 2 หองเรียน ซึ่งได 

มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แลวจับฉลากเพื่อเลือกกลุมวากลุมใดเปนกลุม

ทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที ่2 

  กลุมทดลองที ่1 การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT จํานวน 40 คน 

  กลุมทดลองที ่2 การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา จํานวน 40 คน 
 ระยะเวลาทีใ่ชในการวิจยั 
  ผูวิจัยทาํการทดลองในภาคเรยีนที ่2 ปการศึกษา 2553 โดยการสอน 18 คาบๆ ละ 50 นาท ี

โดยผูวิจัยเปนผูดําเนนิการจัดการเรียนรูทัง้สองกลุม 
 เนื้อหาในการทดลอง 
  เนื้อหาที่ใชในการวิจยัครั้งนีค้ือ เร่ือง บรรยากาศ จากหนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร ระดับ  

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 ของสถาบัน 
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สงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับกระทรวงศกึษาธิการ โดยมหีัวขอดังตอไปนี้  

  1. องคประกอบและการแบงชัน้บรรยากาศ  

  2. อุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศ  

  3. ปรากฏการณทางลมฟาอากาศ  

  4. การพยากรณอากาศ  

  5. ปจจัยทีม่ีผลตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 

2. เครื่องมือในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
  1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT  

  2. แผนการจัดการเรียนรูตามรปูแบบซิปปา 

  3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร 

  4. แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร 

 

3. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3.1 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4MAT   

  ในการสรางแผนการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ผูวิจัยดําเนินการสรางตามขั้นตอนดังนี ้

  1. ศึกษาหลักสูตร จุดมุงหมายของหลักสูตร ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรู เร่ืองบรรยากาศ 

  2. ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาวิชาวทิยาศาสตร  แลวนํามาสรางแผนการจัดการเรียนรู

โดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT   

  3. ศึกษาจุดประสงคการเรยีนรูที่ตองใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

และสื่อการเรียนการสอน รวมทัง้การวัดและประเมินผลโดยพิจารณาใหสอดคลองกบัเนื้อหาสาระ และ

การเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT   

  4. จัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT 18 คาบ รวมทัง้การสอบ

กอนเรียนและหลังเรียน 

  ในการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT ผูวิจัยดําเนนิการ

สรางตามขัน้ตอน ดังนี ้

   1. นําแผนการจัดการเรียนรูไปใหผูเชี่ยวชาญทางการสอนวิทยาศาสตร จํานวน 3 ทาน 

พิจารณาความเที่ยวตรง โดยพจิารณาหาคาดัชนีสอดคลอง (IOC) ทีค่ํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 0.50 
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ขึ้นไป (พวงรัตน ทวีรัตน.  2538: 117) คาดัชนีความสอดคลองที่ไดอยูระหวาง 0.67 – 1.00 พิจารณา

ความถกูตองของสาระการเรียนรู และกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนความสอดคลองระหวางขั้นตอน

ตางๆ ของแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู และนําขอบกพรองมาปรับปรุง แกไขผลการเรียนรู กิจกรรม

การเรียนรู และการใชภาษาตามคําแนะนาํของผูเชี่ยวชาญ หาประสทิธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู

โดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT จากสตูร E1/E2 (สุมาลี โชติชุม.  2544) คา E1/E2 ตองไมต่ํากวา 

80/80 คาประสิทธิ์ของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT ที่หาได E1/E2 เทากับ 

81.67/81.60 

   2. นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลว ไปทดลองใชกับนกัเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง  

เพื่อหาขอบกพรองในการสือ่ความหมาย  เพื่อปรับปรุงแกไข  จนเปนแผนการจัดการเรียนรูที่สมบรูณ 

3.  นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใชจริงกับกลุมตัวอยางตอไป 
 3.2 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา  
  ในการสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา ผูวิจัยดําเนนิการสรางตามขั้นตอน  

ดังนี ้

  1. ศึกษาหลกัสูตร  จุดมุงหมายของหลกัสูตร  ตวัชี้วดั  สาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยการเรียนรู บรรยากาศ 

  2. ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาวิชาวทิยาศาสตร  แลวนํามาสรางแผนการจัดการเรียนรู

ตามรูปแบบซิปปา 

  3. ศึกษาจุดประสงคการเรียนรูที่ตองใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูและสื่อการเรียนการสอน  รวมทัง้การวัดและประเมินผลโดยพิจารณาใหสอดคลองกับเนือ้หา

สาระ  และการเรียนรูตามรปูแบบการสอนแบบซิปปา 

  4. จัดทําแผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปา 18 คาบ รวมทัง้การสอบกอนเรียนและ

หลังเรียน 

  ในการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปา ผูวิจัยดําเนินการสรางตาม 

ข้ันตอน  ดงนี ้

   1. นําแผนการจัดการเรียนรู ไปใหผูเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร จํานวน 3 ทานพิจารณา

ความเที่ยวตรง โดยพิจารณาหาคาดัชนีสอดคลอง (IOC) ที่คํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 0.50 ข้ึนไป 

(พวงรัตน ทวีรัตน.  2538: 117) คาดัชนีความสอดคลองที่ไดอยูระหวาง 0.67 – 1.00 พิจารณาความถูกตอง

ของสาระการเรียนรู และกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนความสอดคลองระหวางขั้นตอนตางๆ ของ

แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู และนําขอบกพรองมาปรับปรุง แกไขผลการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู 

และการใชภาษาตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค
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การสอนแบบ 4 MAT จากสูตร E1/E2 (สุมาล ีโชติชุม.  2544) คา E1/E2 ตองไมต่าํกวา 80/80 คาประสิทธิ์ 

ของแผนการจดัการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT ที่หาได E1/E2 = 81.58/81.44 

   2. นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลว ไปทดลองใชกับนกัเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง  

เพื่อหาขอบกพรองในการสือ่ความหมาย เพื่อปรับปรุงแกไข จนเปนแผนการจัดการเรียนรูที่สมบูรณ 

   3. นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใชจริงกบักลุมตัวอยางตอไป 
 3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
  ในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรยีน ผูวิจยัดําเนนิการสรางตามขัน้ตอน ดังนี ้

  1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับวัดผลประเมินผล วิธีการสรางแบบทดสอบ การเขียนขอสอบ

กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร 

  2. ศึกษาผลการเรียนรูและสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร จากหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

พุทธศกัราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศกึษาปที ่ 1 เพือ่วิเคราะห และวัด

ความสามารถดานตางๆ 4 ดานคือ ดานความรู ดานความจาํ ดานความเขาใจ ดานการนําไปใช และ

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 

  3. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร แบบเลือกตอบ (Multiple 

Choice) ชนิด 5 ตัวเลือก โดยใหมีสัดสวนจํานวนขอในแตละจุดประสงคตรงตามตารางวเิคราะหหลกัสูตร

จํานวน 40 ขอ 

  4. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ใหผูเชีย่วชาญทางการสอน

วิทยาศาสตร จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยพิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง

ระหวางขอคําถามกบัลักษณะพฤติกรรมที่วัด ที่คํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 0.50 ข้ึนไป (พวงรัตน  

ทวีรัตน.  2538: 117) คาดัชนคีวามสอดคลองที่ไดอยูระหวาง 0.67 – 1.00 หาคาความเชือ่มั่นของแบบทดสอบ

โดยคํานวณจากสูตร KR – 20 ของคูเดอร – ริชารดสัน (พวงรัตน ทวีรัตน.  2540: 123 คาความเชือ่มั่น

ที่ไดคือ 0.85 วิเคราะหหาคาความยากงาย (p) และอํานาจการจําแนก (r) โดยใชเทคนิค 27% ของ จุง 

เตห ฟาน แลวคัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.02 – 0.08 คาความยากงายที่ได คือ 

(p) 0.35 – 0.76 และมีคาอาํนาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป คาอํานาจจําแนกที่ไดคือ (r) 0.33 – 0.78  

  5. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ที่คัดเลือกและปรับปรุงแกไข

แลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 

  6. ตรวจผลการทดสอบจากแบบทดสอบ จากนั้นนําคะแนนที่ไดจากการทดสอบมาวิเคราะห

ขอมูลตอไป 
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 3.4 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  การสรางแบบทดสอบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร ประกอบดวย

ขอความที่แสดงสถานการณที่เกี่ยวของกับปญหาทางวิทยาศาสตร แตละสถานการณจะตั้งคําถาม 4 ขอ 

แบบเลือกตอบ (Multiple Choice) ชนิด 5 ตัวเลือก เพื่อใหนักเรียนนําความรูทางวิทยาศาสตรมาใชใน

การคิดแกปญหาในสถานการณแตละสถานการณจาํนวน 40 ขอ 

  ผูวิจัยดําเนนิการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

ตามลําดับข้ันตอน ดงันี ้

   1. ศึกษาคนควาจากตาํรา เอกสาร วารสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของกับวิธีสรางแบบทดสอบ

วัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

   2. วิเคราะหความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 4 ขั้นตอน คือ ขั้น

การระบุปญหา ขั้นการวเิคราะหปญหา ขัน้คนหาสาเหตุ ข้ันการเสนอวิธีการแกปญหา 

   3. สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร เปนแบบ 

ปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก โดยสรางขอสอบใหครอบคลุมความสามารถในการคิดแกปญหาทั้ง 4 ข้ันตอน 

   4. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตรใหผูเชี่ยวชาญ

ทางการสอนวทิยาศาสตร จาํนวน 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยพิจารณาคาดัชนี

ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะพฤตกิรรมที่วัด ที่คํานวณไดมากกวา หรือเทากับ 0.50 

ข้ึนไป (พวงรัตน ทวีรัตน.  2538: 117) คาดัชนีความสอดคลองทีไ่ดอยูระหวาง 0.67 – 1.00 หาคา

ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบโดยคํานวณจากสูตร KR – 20 ของคูเดอร – ริชารดสัน (พวงรัตน ทวีรัตน. 

2540: 123 คาความเชื่อมัน่ที่ไดคือ 0.86 วิเคราะหหาคาความยากงาย (p) และอํานาจการจําแนก (r) 

โดยใชเทคนิค 27% ของ จุง เตห ฟาน แลวคัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.02 – 0.08 

คาความยากงายที่ไดคือ (p) 0.48 – 0.76 และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป คาอํานาจจาํแนก

ที่ไดคือ (r) 0.30 – 0.78 

   5. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิแกปญหาทางวทิยาศาสตร ที่คัดเลือก

และปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 

   6. ตรวจผลการทดสอบจากแบบทดสอบ จากนัน้นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบมา

วิเคราะหขอมลูตอไป 
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4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 แบบแผนการวิจัย 
  การวิจยัครั้งนีเ้ปนการวิจัยเชงิทดลอง โดยมีรูปแบบการทดลอง (Experimental Design) 

ซึ่งผูวิจยัดําเนนิการทดลองโดยประยุกตตามแบบแผนการวิจัยแบบ Nonrandomized Control Group 

Pretest-Posttest Design (ชูศรี วงศรัตนะ.  2550: 377) ซึ่งมีรูปแบบการวิจยั ดังนี ้

 

ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม สอบกอน การทดลอง สอบหลัง 
    

RE1 T1 X1 T1 

RE2 T2 X2 T2 
    

 
 สัญลกัษณทีใ่ชในแบบแผนการวจิัย 
   RE1 แทน กลุมทดลองที ่1 ที่เลือกมาแบบสุม 

   RE2 แทน กลุมทดลองที ่2 ที่เลือกมาแบบสุม 

   T1  แทน การทดสอบกอนการทดลอง (Pretest) 

   T2  แทน การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) 

   X1  แทน การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT   

   X2  แทน การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา         

 

การเก็บรวบรวมขอมลู 
 ในการวิจัยครัง้นี ้ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดบั ดังนี ้

 1. เลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 โรงเรียนปรางคกู อําเภอปรางคกู จงัหวัดศรีสะเกษ ที่

เรียนวิชาวทิยาศาสตร มาจาํนวน 2 หองเรียน จาก 4 หองเรียน และจบัฉลากเปนกลุมทดลองที่ 1 และ

กลุมทดลองที ่2 

 2. ทดสอบกอนเรยีน (Pretest) ทั้งกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 โดยใชแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิแกปญหาทาง

วิทยาศาสตรแลวนาํผลการสอบมาตรวจใหคะแนน 
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 3. ดําเนนิการทดลองโดยผูวิจยัดําเนนิการสอนเอง โดยใชเนื้อหาเดียวกันทั้งกลุมทดลองที ่ 1 

และกลุมทดลองที่ 2 โดยใชระยะเวลาในการทดลองเทากนั คือใชเวลาในการทดลองกลุมละ 18 คาบๆ ละ 

50 นาท ีดังนี ้ 

  3.1 กลุมทดลองที ่1 ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT   

  3.2 กลุมทดลองที ่2 ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา         

 4. เมื่อสิน้สุดการสอนตามกาํหนด ทําการทดสอบหลงัเรยีน (Posttest) ทั้งกลุมทดลองที ่1 และ

กลุมทดลองที ่2 โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และแบบทดสอบความสามารถ

ในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตรชุดเดิม 

 5. ทําการตรวจใหคะแนนการทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร และแบบ 

ทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรทั้งกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 แลว

นําผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะห โดยวธิีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานตอไป 

 

5. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 1. เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร ระหวางกลุมทดลองที่ 1 ที่ไดรับการจัด 

การเรียนรูโดยใชเทคนคิการสอนแบบ 4 MAT กับกลุมทดลองที ่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ

ซิปปา โดยใชสถิติ t-test แบบ Independent Sample ในรูป Difference Score 

 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร กอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลองที่ 1 

ที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT โดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent 

Sample 

 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร กอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลองที่ 2 

ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา โดยใชสถติิ t-test แบบ Dependent Sample 

 4. เปรียบเทยีบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร ระหวางกลุมทดลองที่ 1 

ที่ไดรับการจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT กับกลุมทดลองที ่ 2 ทีไ่ดรับการจัดการเรียนรู

โดยใชรูปแบบซิปปา โดยใชสถิติ t-test แบบ Independent Sample ในรูป Difference Score 

 5. เปรียบเทยีบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร กอนเรียนและหลงัเรียน

ของกลุมทดลองที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT โดยใชสถิติ t-test แบบ 

Dependent Sample 

 6. เปรียบเทยีบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร กอนเรียนและหลงัเรียน

ของกลุมทดลองที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา โดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent 

Sample  
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6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพื้นฐาน 
  1.1 หาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean)  โดยใชสูตรดังตอไปนี้  (พวงรัตน  ทวีรัตน. 2540 : 137 – 142) 
 

   
n
X

X ∑=  
 

   เมื่อ  X   แทน คะแนนเฉลีย่ 

     ∑X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

     n  แทน จํานวนผูเรียนในกลุมตัวอยาง 
 

  1.2 หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) ของคะแนนจากสูตร (พวงรัตน ทวีรัตน.  2540: 143)
  

   
( )

( )1

22

−

−
= ∑ ∑

nn
XXn

S  

 

เมื่อ  S  แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

      N  แทน จํานวนนักเรยีนในกลุมตัวอยาง 

      ∑X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

      2X∑  แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกาํลังสอง 
 

 2. สถิติใชตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  2.1 หาคาความเที่ยงตรงของแผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตร และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร  โดยพิจารณาหา

คาดัชนีสอดคลอง (IOC)  โดยใชสูตร (พวงรัตน ทวีรัตน.  2538: 117) 
 

   
N

R
IOC ∑=  

 

   เมื่อ     IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกบัลักษณะพฤติกรรม 

     ∑R  แทน ผลรวมของการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 

     N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 

  2.2 หาประสทิธิภาพของแผนการจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT และแผน 

การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา ใชสตูร E1/E2  ดังนี้ (สุมาลี โชตชิุม.  2544) 
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   1001 ×=

∑

A
N

F

E  

 

   เมื่อ  E1  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

     ∑F  แทน คะแนนรวมของแบบฝกหัด หรือ งาน 

     A  แทน คะแนนเต็มของแบบฝกหัด หรือ งาน 

     N  แทน จํานวนผูเรียน 

 

   1002 ×=

∑

B
N

F

E  

   เมื่อ  E2  แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ 

     ∑F  แทน คะแนนรวมของผลงานหลังเรียน 

     B  แทน คะแนนเต็มของการทดสอบหลังเรียน 

     N  แทน จํานวนผูเรียน 

 

  2.3 หาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนวิทยาศาสตร และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยวิเคราะห

เปนรายขอโดยแบงกลุม 27% กลุมสูงและกลุมต่ํา แลวเปดตารางสําเร็จรูปของ จุง เตห ฟาน (ลวน  สายยศ; 

และ อังคณา  สายยศ.  2538: 200) 

 

   
N
Rp =  

 

   เมื่อ  p แทน คาความยากงาย 

     R แทน จํานวนนักเรยีนทีท่ําขอนั้นถกู 

     N แทน จํานวนนักเรยีนทีท่ําขอนั้นทัง้หมด 

 

   

2
N

RR
r lu −=  
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   เมื่อ  r  แทน คาอํานาจจาํแนก 

     uR  แทน จํานวนนักเรยีนที่ตอบถกูในกลุมเกง 

     lR   แทน จํานวนนักเรยีนที่ตอบถกูในกลุมออน 

     N  แทน จํานวนนักเรยีนในกลุมเกงและออน 
 

  2.4 หาคาความเชือ่มั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และแบบ 

ทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร-ริชารดสัน  

โดยใชสูตร (พวงรัตน ทวีรัตน.  2538: 123) 
 

   
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧
−

−
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1

1
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   เมื่อ  Rtt แทน    ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

     n แทน    จํานวนขอสอบของแบบทดสอบ 

     p แทน    สัดสวนของผูทีท่าํไดในขอหนึง่ ๆ =
งหมดจํานวนคนทั้
ทําถูกจํานวนคนที่

 

     q แทน    จํานวนผูเขาสอบของกลุมเกงหรือกลุมออน 

     2
1S  แทน    คะแนนทีน่ักเรียนทําไดสูงสุด 

 

 3. สถิติที่ใชทดสอบสมมตฐิาน 
  3.1 สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 2, 3, 5 และ ขอที ่ 6 คํานวณจากสตูร t – test for 

Dependent Sample  โดยใชสูตร (พวงรตัน  ทวีรัตน.  2540: 166) 
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   เมื่อ  t  แทน     คาที่ใชพจิารณาการแจกแจงแบบท ี

     D  แทน     ความแตกตางของคะแนนแตละคู 

     n  แทน     จํานวนนักเรยีน 

     ∑D  แทน     ผลรวมของความแตกตางจากการเปรียบเทยีบกันเปนรายบุคคล 

         ระหวางคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรยีน 

     ∑ 2D  แทน     ผลรวมยกกาํลงัของความแตกตางจากการเปรียบเทยีบระหวาง 

         คะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนการเรียนกับหลังการเรียน 
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  3.2 สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 และขอที่ 4 คํานวณจากสูตร t-test Independent 

Sample ในรูป Difference Score เพือ่ทดสอบความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร 

และคะแนนความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ระหวางกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 

(Scott.  1962: 264)  
 

     จากสูตร  22n1ndf;                 
2MD1MDS
2MD1MD

   t   −+=
−

−
=     

    

     ซึ่ง     
2n

2
DS

1n

2
DS

      
2MD1MDS +=−  

    

     และ  
( ) ( )

22n1n

2
2MD2D2

1MD1D
     2

DS −+
∑ −∑ +−

=  

    

     เมื่อ  t    แทน คาที่ใชในการพิจารณา t – distribution 

       MD1   แทน คาเฉลี่ยของผลตางระหวางคะแนนการทดสอบ 

             หลังเรียนกับกอนเรียนของกลุมทดลองที่ 1 

       MD2   แทน คาเฉลี่ยของผลตางระหวางคะแนนการทดสอบ 

             หลังเรียนกับกอนเรียนของกลุมทดลองที่ 2 

       D1    แทน ผลตางระหวางคะแนนการทดสอบหลังเรียน 

             กับกอนเรยีนของกลุมทดลองที ่1 

       D2    แทน ผลตางระหวางคะแนนการทดสอบหลังเรียน 

             กับกอนเรยีนของกลุมทดลองที ่2 

       2
DS     แทน คาความแปรปรวนของผลตางระหวางคะแนน 

             การทดสอบหลังเรียนและกอนเรียนของกลุม 

             ทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที ่2 

       n1    แทน จํานวนนักเรยีนในกลุมทดลองที ่1 

       n2    แทน จํานวนนักเรยีนในกลุมทดลองที ่2 

         
2MD  -  1MDS

 
แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลตาง 

             ระหวางคะแนนการทดสอบหลังเรียนและกอนเรียน 

             ของกลุมทดลอง 1 และกลุมทดลอง 2 

 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจยัไดใชสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูล ดงันี ้

 n     แทน จํานวนนักเรยีนในกลุมทดลอง 

 k     แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 

 X      แทน  คะแนนเฉลีย่ 

 S      แทน ความเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 MD     แทน คาเฉลี่ยผลตางของคะแนนกอนเรียนกับหลงัเรียน 

 
21 MDMDS −   แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลตางระหวางคะแนน  

        การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลอง 

 t     แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณา t – distribution 

 df     แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ (Degrees  of  freedom) 

 **        แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 กลุมทดลองที ่1 แทน  กลุมทดลองทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 

         4 MAT 

 กลุมทดลองที ่2  แทน  กลุมทดลองทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปรผลขอมูล ผูวิจัยไดเสนอตามลาํดับ ดังนี ้

 1. เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร ระหวางกลุมทดลองที ่1 ที่ไดรับการจัด 

การเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4MAT กับกลุมทดลองที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ 

ซิปปา โดยใชสถิติ t-test แบบ Independent Sample ในรูป Difference Score 

 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร กอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลองที่ 1 

ที่ไดรับการจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4MAT โดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent Sample 

 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร กอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลองที่ 2 

ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา โดยใชสถติิ t-test แบบ Dependent Sample 
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 4. เปรียบเทยีบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร ระหวางกลุมทดลองที ่1 

ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4MAT กับกลุมทดลองที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู

โดยใชรูปแบบซิปปา โดยใชสถิติ t-test แบบ Independent Sample ในรูป Difference Score 

 5. เปรียบเทยีบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร กอนเรียนและหลังเรียน

ของกลุมทดลองที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4MAT โดยใชสถิติ t-test แบบ 

Dependent Sample 

 6. เปรียบเทยีบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร กอนเรียนและหลังเรียน

ของกลุมทดลองที ่2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา โดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent 

Sample  

 

 1. เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร ระหวางกลุมทดลองที ่1 ที่ไดรับการจัด 

การเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4MAT  กับกลุมทดลองที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ

ซิปปา โดยใชสถิติ t-test แบบ Independent Sample ในรูป Difference Score 

  

ตาราง 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ระหวางกลุมทดลองที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู 

      โดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4MAT กบักลุมทดลองที่ 2 ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา  

      โดยใชสถิติ t-test แบบ Independent Sample ในรูป Difference Score 
 

กอนเรียน หลังเรียน 
กลุมทดลอง n k 

X  S X  S 
MD 

21 MDMDS −  t 

          

กลุมทดลองที ่1 40 40 12.50 3.11 33.10 2.03 20.60   

        0.70 1.23 

กลุมทดลองที ่2 40 40 12.75 2.40 32.47 1.84 19.73   
          

 

 **t(.01 ; df 78)  =  2.6403 

 

 จากตาราง 2 พบวา คะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตร ของกลุมทดลองที ่1 คือ นักเรยีนที่ไดรับการจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT  

กอนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 12.50 และ 3.11 ตามลําดับ และหลังเรียน

มีคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 33.10 และ 2.03 ตามลําดับ สวนกลุมทดลองที่ 2 
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คือ นักเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบซิปปา กอนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 12.75 และ 2.40 ตามลาํดับ และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 32.47 และ 1.84 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลตางของคะแนนหลังเรียนกับกอนเรียน

ของกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 มีคาเทากับ 20.60 และ 19.73 ตามลําดับ 

 เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตร หลังเรียนกับ

กอนเรียนของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 พบวา กลุมทดลองที่ 1 คือ นักเรียนที่ไดรับ

การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนคิการสอนแบบ 4 MAT และกลุมทดลองที่ 2 คือ นกัเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู

โดยใชรูปแบบซิปปา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรไมแตกตางกัน และไมเปนไปตามสมมติฐาน

ขอที่ 1 

 

 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร กอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลองที่ 1 

ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT โดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent Sample 

 

ตาราง 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร กอนเรียนและหลงัเรยีนของกลุมทดลองที ่1 ที่ไดรับ 

      การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4MAT โดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent Sample 
 

การทดสอบ n K X  S MD t 

       

ทดสอบกอนเรยีน 40 40 12.50 3.11   

     20.60 37.57** 

ทดสอบหลงัเรียน 40 40 33.10 2.03   
       

                                                                                                                                                            

 ** t(.01 ; df 39)  =  2.7079 

 

 จากตาราง 3 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ของกลุมทดลองที่ 1 คือ นักเรียนที่ไดรับ

การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนคิการสอนแบบ 4MAT มีคะแนนเฉลีย่กอนเรียนและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เทากับ 12.50 และ 3.11 สวนคะแนนเฉลีย่หลังเรียนและความเบีย่งเบนมาตรฐาน เทากบั 33.10 และ 2.03 

ตามลําดับ  
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 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1 พบวา มีคาเฉลี่ย

ผลตางของคะแนนกอนเรียนกับหลังเรียน เทากับ 20.60 ซึ่งตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

และเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 

 

 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร กอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลอง

ที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา โดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent Sample 

 

ตาราง 4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร กอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลองที ่2  

      ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา โดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent Sample 
 

การทดสอบ n K X  S MD t 

       

ทดสอบกอนเรยีน 40 40 12.75 2.40   

     19.73 44.83** 

ทดสอบหลงัเรียน 40 40 32.47 1.84   
       

 

t(.01 ; df 39)  =  2.7079 

 

 จากตาราง 4 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ของกลุมทดลองที่ 2 คือนักเรียนที่ไดรับ

การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 12.75 

และ 2.40 สวนคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 32.47 และ 1.84 ตามลําดับ 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลองที่ 2 พบวา มีคาเฉลี่ย

ผลตางของคะแนนกอนเรียนกับหลังเรียน เทากับ 19.73 ซึ่งตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

และเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3 

 

 4. เปรียบเทยีบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร ระหวางกลุมทดลองที่ 1 ทีไ่ดรับ

การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4MAT กับกลุมทดลองที ่2 ที่ไดรับการจดัการเรียนรูโดยใช

รูปแบบซิปปา โดยใชสถิติ t-test แบบ Independent Sample ในรูป Difference Score 
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ตาราง 5 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร ระหวางกลุมทดลองที ่1 ที่ไดรับ 

      การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT กับกลุมทดลองที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดย 

      ใชรูปแบบซิปปา โดยใชสถิติ t-test แบบ Independent Sample ในรูป Difference Score 

 

กอนเรียน หลังเรียน 
กลุมทดลอง n k 

X  S X  S 
MD 

21 MDMDS −  t 

          

กลุมทดลองที ่1 40 40 22.55 4.15 32.20 2.28 9.65   

        0.67 1.82 

กลุมทดลองที ่2 40 40 21.27 3.89 32.15 2.40 10.87   
          

 

**t(.01 ; df 78)  =  2.6403 

 

 จากตาราง  5 พบวา คะแนนเฉลี่ยและความเบีย่งเบนมาตรฐานของความสามารถในการคิดแกปญหา

ทางวทิยาศาสตร ของกลุมทดลองที ่ 1 คือ นกัเรยีนที่ไดรับการจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT 

กอนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 22.55 และ 4.15 ตามลําดับ และหลังเรียน

มีคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 32.20 และ 2.28 ตามลําดับ สวนกลุมทดลองที่ 2 คือ

นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบซิปปา กอนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 21.27 และ 3.89 ตามลําดับ และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 32.15 

และ 2.40 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลตางของคะแนนหลังเรยีนกับกอนเรียนของกลุมทดลองที่ 1 

และกลุมทดลองที่ 2 มีคาเทากับ 9.65 และ 10.87 ตามลําดับ 

 เมื่อเปรียบเทยีบคาเฉลีย่ผลตางของคะแนนความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร 

หลังเรียนกับกอนเรียนของนกัเรียนกลุมทดลองที ่1 และกลุมทดลองที่ 2 พบวา กลุมทดลองที ่1 คือนักเรียน

ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT และกลุมทดลองที ่2 คือ นกัเรียนที่ไดรับการจัด 

การเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา มีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรไมแตกตางกัน และ

ไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 4 
 

 5. เปรียบเทยีบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร กอนเรียนและหลงัเรยีนของ

กลุมทดลองที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT โดยใชสถิติ t-test แบบ 

Dependent Sample 
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ตาราง 6 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร กอนเรียนและหลังเรียนของ 

      กลุมทดลองที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4MAT โดยใชสถิติ t-test แบบ  

      Dependent Sample 
 

การทดสอบ n K X  S MD t 

       

ทดสอบกอนเรยีน 40 40 22.55 4.15   

     9.65 17.79** 

ทดสอบหลงัเรียน 40 40 32.20 2.28   
       

 

** t(.01 ; df 39)  =  2.7079 

 

 จากตาราง 6 พบวา ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร ของกลุมทดลองที่ 1 คือ

นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT มีคะแนนเฉลีย่กอนเรยีนและความ

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 22.55 และ 4.15 สวนคะแนนเฉลี่ยหลังเรยีน และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เทากับ 32.20 และ 2.28 ตามลําดับ  

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1 พบวา มีคาเฉลี่ย

ผลตางของคะแนนกอนเรียนกับหลงัเรยีน เทากบั 9.65 ซึ่งตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

และเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 5 

 

 6. เปรียบเทยีบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร กอนเรียนและหลงัเรยีนของ

กลุมทดลองที ่2 ที่ไดรับการจดัการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา โดยใชสถิต ิt-test แบบ Dependent  Sample 
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ตาราง 7  เปรียบเทยีบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร กอนเรียนและหลงัเรียนของ 

      กลุมทดลองที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา โดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent  

      Sample 
 

การทดสอบ n K X  S MD t 

       

ทดสอบกอนเรยีน 40 40 21.27 3.89   

     10.87 27.47** 

ทดสอบหลงัเรียน 40 40 32.15 2.40   
       

 

** t(.01 ; df 39)  =  2.7079 

 

 จากตาราง 7 พบวา ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร ของกลุมทดลองที่ 2 คือ

นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เทากับ 21.27 และ 3.89 สวนคะแนนเฉลีย่หลังเรียนและความเบีย่งเบนมาตรฐาน เทากบั 32.15 และ 2.40 

ตามลําดับ  

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลองที่ 2 พบวา มีคาเฉลี่ย

ผลตางของคะแนนกอนเรียนกับหลังเรียน เทากับ 10.87 ซึ่งตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

และเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 6 

 

 

 

 

 

 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และความสามารถในการคิด

แกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอน

แบบ 4 MAT และการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา สรุปสาระสําคัญและผลการศึกษาได ดังนี ้ 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวจิัยไดตั้งความมุงหมายไว ดังนี ้

 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที ่ 1 

ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT และการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที ่ 1 

กอนและหลัง ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT 

 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 

กอนและหลัง ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา 

 4. เพื่อเปรียบเทยีบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา

ปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT และการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ

ซิปปา 

 5. เพื่อเปรียบเทยีบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา

ปที่ 1 กอนและหลัง ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนคิการสอนแบบ 4 MAT 

 6. เพื่อเปรียบเทยีบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา

ปที่ 1 กอนและหลัง ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู

โดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MATและการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา แตกตางกัน 

 2. ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู

โดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MATกอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกัน 

 3. ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู

โดยใชรูปแบบซิปปา กอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกัน 
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 4. ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทีไ่ดรับ

การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนคิการสอนแบบ 4 MATและการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา แตกตางกัน 

 5. ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 ที่ไดรับ

การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MATกอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกัน 

 6. ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทีไ่ดรับ

การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา กอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกัน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. การกาํหนดประชากรและกลุมตวัอยาง 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนปรางคกู อําเภอปรางคกู 

จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 2 หองเรียน รวมจํานวนนักเรียน 80 คน โดย

แบงเปนกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 ดวยวิธีจับสลาก ดังนี ้

  กลุมทดลองกลุม 1 ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT จํานวน 40 คน 

  กลุมทดลองกลุม 2  ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา  จํานวน 40 คน 
 2. เนื้อหาที่ใชในการทดลอง   
  เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ เร่ืองบรรยากาศ จากหลกัสูตรสถานศึกษาในกลุมสาระการ

เรียนรูวิทยาศาสตร ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของสถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหัวขอ ดังตอไปนี้ 

  1. องคประกอบและการแบงชั้นบรรยากาศ  

  2. อุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศ  

  3. ปรากฏการณทางลมฟาอากาศ  

  4. การพยากรณอากาศ  

  5. ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 3. ระยะเวลาทีใ่ชในการทดลอง 
  ผูวิจัยทําการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ใชเวลาในการทดลองกลุมละ 18 คาบ 

คาบละ 50 นาที โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการจัดการเรียนรูทั้งสองกลุม  
 4. เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
  4.1 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MATเร่ืองบรรยากาศ ที่ผูวิจัยสรางขึน้ 

แบงเปน 5 แผนการจัดการเรียนรู ใชเวลา 18 คาบ มีคาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู E1/E2 

เทากับ 81.67/81.60 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 
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  4.2 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา เร่ืองบรรยากาศ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น แบงเปน 5 

แผนการจัดการเรียนรู ใชเวลา 18 คาบ มีคาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู E1/E2 = 81.58/81.44 

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 

  4.3 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร ที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนแบบตัวเลือก 

5 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ มีคาความเชื่อมั่น 0.85 คาความยากงาย (p) 0.35 – 0.76 และมีคาอํานาจ

จําแนก (r) 0.33 – 0.78  

  4.4 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

เปนแบบตัวเลือก 5 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ มีคาความเชื่อมั่น 0.86 คาความยากงาย (p) 0.48 – 0.76 

และมีคาอํานาจจําแนก (r) 0.30 – 0.78  
 5. การดําเนินการทดลอง 
  ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจยัเชิงทดลอง โดยการทดลอง ดังนี ้

  5.1 ทดสอบกอนเรยีน (Pretest) โดยใชแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร 

และแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

  5.2 ทําการทดลองโดยการจัดการเรียนรูตามการจัดการเรียนรู ที่ผูวิจัยสรางขึ้นทั้งสองกลุม 

ใชเวลาในการสอนกลุมละ 18 คาบ คาบละ 50 นาที ดังนี ้

   กลุมทดลองที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT  

   กลุมทดลองที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา 

  5.3 เมื่อส้ินสุดการสอนตามกําหนด ทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) ทั้งสองกลุมดวย

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร และแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปญหา

ทางวิทยาศาสตร 

  5.4 ตรวจผลการสอบ แลวนาํผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะหโดยใชสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 
 6. การวิเคราะหขอมูล 
  6.1 ตรวจสอบสมมติฐานขอที่ 1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ของ

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MATและการจัด 

การเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา โดยใชสถิติ t-test แบบ Independent Sample ในรูป Difference Score 

  6.2 ตรวจสอบสมมติฐานขอที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MATกอนเรียนและ

หลังเรียนโดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent Sample 

  6.3 ตรวจสอบสมมติฐานขอที่ 3 เพื่อเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรของ 

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่1 ที่ไดรับการจดัการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา กอนเรียนและหลงัเรียนโดย 
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ใชสถิติ  t-test แบบ Dependent Sample 

  6.4 ตรวจสอบสมมติฐานขอที่ 4 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหา ทาง

วิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT

และการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา โดยใชสถิติ t-test แบบ Independent Sample ในรูป Difference 

Score 

  6.5 ตรวจสอบสมมติฐานขอที่ 5 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหา ทาง

วิทยาศาสตร ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT

กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent Sample 

  6.6 ตรวจสอบสมมติฐานขอที่ 6 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทาง

วิทยาศาสตร ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา กอนเรียน

และหลังเรียนโดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent Sample 

 

สรุปผลการศึกษาคนควา 
 1. ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู

โดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MATและการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตร แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 2. ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู

โดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 3. ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู

โดยใชรูปแบบซิปปา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 4. ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทีไ่ดรับ

การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนคิการสอนแบบ 4 MATและการจัดการเรยีนรูโดยใชรูปแบบซปิปา มีความสามารถ

ในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 5. ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทีไ่ดรับ

การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MATหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 

 6. ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทีไ่ดรับ

การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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อภิปรายผลการวิจัย  
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และความสามารถในการคิดแกปญหาทาง 

วิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT

และการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา ผลการศึกษาสามารถอภิปรายได ดังนี้ 

 1. ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู

โดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT และการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบซิปปา กอนเรียนและหลงัเรียน 

แตกตางกนัอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิต ิ

  จากการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MATและการจัดการเรยีนรู

โดยใชรูปแบบซิปปา ทั้งสองรูปแบบมีขอดีที่แตกตางกันออกไป กลาวคือ รูปแบบการจัดการเรียนรู ทั้ง

สองรูปแบบตางสนับสนุนความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตรของนักเรียน จากการจัดการเรียนรู

โดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MATเปนการจดัการเรียนรูที่แมคคารธี (McCarthy) พัฒนาขึ้นเพื่อใหนักเรียน

ไดพัฒนาสมองซีกซายและซกีขวาอยางสมดุล ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน 4 แบบ 

ไดแก แบบที่ 1) นักเรียนที่เรียนรูจากประสบการณ และจากการเฝาสังเกต  แบบที่ 2) นักเรียนที่เรียนรู

จากการสังเกตแลวนําไปสูความคิด แบบที่ 3) นักเรียนที่เรียนรูจากความคิดรวบยอด ไปสูการปฏิบัติ 

แบบที่ 4) นักเรียนที่เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติซึ่งเปนรูปแบบนําความรูที่ไดมาบูรณาการและประยุกตใช 

โดยใชเทคนคิพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวา เพื่อใหนักเรียนเกิดความสุขในแตละชวงที่ตนชอบและถนัด 

เปนการกระตุนใหนักเรียนพฒันาศักยภาพของตนในสวนที่ตนเองไมคอยถนัด ทําใหนักเรียนไดมีโอกาส

เรียนรูประสบการณจากคนอื่นๆ ตามขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนรู และสามารถคนพบสิ่งตางๆ 

ดวยตนเองสามารถนําความรู และประสบการณไปใชไดจริงชวยพัฒนาสมองของนักเรียนทั้งซีกซายและ

ซีกขวาใหเกิดความสมดุลและมีความสุขในการเรียนรู อีกทัง้สงเสริมทักษะทางสงัคมอันดีงามในตัวนกัเรยีน

มีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร สวนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา เปนรูปแบบของกระบวนการ

จัดการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญรูปแบบหนึ่ง กระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา ประกอบดวย

ขั้นตอนการดําเนินการ  7 ขั้นตอน  ดังนี้ 

   ขั้นที ่ 1 การทบทวนความรูเดิม เปนการดึงความรูเดิมของนักเรียน ในเรื่องที่จะเรียน

เพื่อชวยใหนักเรียน มีความพรอมในการเชื่อมโยง ความรูใหมกับความรูเดมิของตน ในหนวยการเรียนรู

เร่ืองบรรยากาศนั้น นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูเดิมในระดับประถมศึกษา ในเนื้อหาเรื่อง ลมฟาอากาศ

ได ซึ่งนักเรียนเคยเรียนผานมาแลว สงผลใหในการจัดการเรียนการสอนงายขึ้น 

   ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรูใหม ของนักเรียนจากแหลงขอมูลหรือแหลงความรูตางๆ 

ซึ่งครูเตรียมมาใหหรือใหคําแนะนําเกี่ยวกบัแหลงขอมูลตางๆ เพื่อใหนักเรียนไดแสวงหา ในขั้นนี้ครูไดให

นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมในหวัขอที่ครูกําหนดให เปนการศึกษาดวยตนเองนอกเวลาเรียน 
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   ขั้นที ่3 การศกึษาทาํความเขาใจขอมลู/ความรูใหม และเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม  

นักเรียนจะตองศึกษาและทาํความเขาใจกบัขอมูล/ความรูที่หามาได นกัเรยีนจะตองสรางความหมายของ

ขอมูล/ประสบการณใหมๆ โดยใชกระบวนการตางๆ ดวยตนเองใชกระบวนการคิด และกระบวนการกลุม

ในการอภิปรายและสรุปความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลตางๆ ซึ่งจําเปนตองอาศัยการเชื่อมโยงกับความรูเดิม 

ในขั้นตอนนี้นักเรียนตองสืบคนตามหัวขอที่ครูมอบหมาย 

   ขั้นที่ 4 การแลกเปลี่ยนความรู ความเขาใจกับกลุม เปนขั้นทีน่ักเรียนอาศัยกลุมเปน

เครื่องมือในการตรวจสอบ ความรูความเขาใจของตน รวมทั้งขยายความรูความเขาใจของตนใหกวางขึ้น  

ซึ่งจะชวยใหนักเรียนไดแบงปนความรูความเขาใจของตน แกผูอ่ืนและไดรับประโยชนจากความรู ความเขาใจ

ของผูอ่ืนไปพรอมๆ กนั นําความรูที่ไดศึกษามาแลกเปลีย่นความรูกับเพื่อนในชั้นเรยีน โดยการออกไป

นําเสนอหนาชัน้เรียน  

   ขั้นที่ 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู เปนขั้นของการสรุปความรูที่ไดรับทั้งหมด ทั้ง

ความรูเดิมและความรูใหม และจัดสิ่งที่เรียนรูใหเปนระบบระเบียบ เพื่อชวยใหนักเรียนจดจําสิง่ทีเ่รียนรู

ไดงาย นักเรียนไดมีการทําการทดลอง และออกแบบการทดลอง ตอบคําถาม สุดทายมีการนําเสนอผล

การทดลอง 

   ขั้นที่ 6 การปฏิบัติ และ/หรือการแสดงผลงาน เปนขั้นที่จะชวยใหนักเรียนไดมีโอกาส

แสดงผลงานสรางความรูของตนใหผูอ่ืนรับรู เปนการชวยใหนักเรียนไดตอกย้ําหรือตรวจสอบความเขาใจ

ของตนและชวยสงเสริมใหนกัเรียนใชความคิดสรางสรรค แตหากตองมีการปฏิบัติตามขอความรูที่ได  ขั้นนี้

จะเปนขัน้ปฏิบัติ และมีการแสดงผลงานที่ไดรับปฏิบัติดวย ซึ่งทุกกลุมมีการนําเสนอผลงานการสืบคน

ตามหัวขอของตนเองที่ไดรับมอบหมาย 

   ขั้นที่ 7 การประยุกตใชความรู เปนขั้นของการสงเสริมใหนักเรยีนไดฝกฝนการนําความรู

ความเขาใจของตนไปใชในสถานการณตางๆ ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความชํานาญ ความเขาใจ ความสามารถ

ในการแกไขปญหาและความจาํในเรื่องนัน้ ในขั้นตอนนีน้กัเรยีนสามารถนาํความรูที่ไดเรียนมา ไปเผยแพร

แกคนในครอบครัวได เชน นาํความรูเร่ืองการพยากรณอากาศเพื่อใหทราบลวงหนาในการวางแผนการเดนิทาง 

เปนตน 

   ที่ไดนํารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนคิการสอนแบบ 4 MATและการจัดการเรียนรู

โดยใชรูปแบบซิปปาไปใชในการจัดการเรียนรูในวิชาทางดานวิทยาศาสตรซึ่งสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนกัเรียนสงูขึ้น จากเหตุผลดังกลาว จงึสนับสนนุวารูปแบบการจัดการเรียนรูทัง้สองรูปแบบ ลวนสงผลให

ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนสูงขึน้ จงึแสดงใหเหน็วาผลสมัฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรของนกัเรยีน

ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MATและการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปากอนเรียน

และหลังเรียน ไมแตกตางกันทางสถิติ 
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 2. ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู

โดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MATหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT เปนเทคนิคหนึง่ในการจัดการเรียนรู 

เหน็ไดวา กระบวนการเรยีนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT เร่ิมตนจากการใชความรูสึกรับรูประสบการณ

เกี่ยวกับส่ิงที่จะเรียนและสรางมโนภาพเกีย่วกับส่ิงที่เรียนรู ซึ่งเปนการใชสมองซีกขวาและขั้นสุดทายจบลง

ดวยความรูสึกอันเปนกิจกรรมของสมองซีกขวา บทบาทและหนาทีท่ั้งของครูผูสอนและนักเรียนจะเปลีย่นไป

ตามกิจกรรม สวนวัฎจักรการเรียนรูครูผูสอนทาํหนาที่คลายกับพนกังานขาย เมื่อมหีัวขอใหม ครูผูสอน

ตองเขาใจถึงความคิดรวบยอดของหัวขอนั้น ทําใหหัวขอนาสนใจชวนติดตาม ในทางปฏิบัติสวนนี้ เปน

สวนทีท่าทายครูผูสอนมากที่สุด จากนัน้เปนสวนของเนื้อหา สวนนี้ครูผูสอนเปนผูใหความรูเปนผูประสานงาน

ทางวิชาการและนักเรียนจะทบทวนทาํแบบฝกหัด หรือใบงานโดยมีครูผูสอนเปนที่ปรึกษาคอยชวยเหลือ

เมื่อจําเปน ขัน้สุดทายครูผูสอนเปนกรรมการชวยหาแนวทางนาํความรูไปใชใหเกิดประโยชน หรือเปนฐาน

ประสบการณสําหรับการเรียนรูตอไป จะเหน็วาครูผูสอนทาํหนาที่รับผิดชอบเกีย่วกับเนื้อหาเพียงหนึง่ในสี่

ของเวลาทัง้หมดเทานัน้ เวลาที่เหลือเปนเรื่องของกระบวนการเรียนรูที่นกัเรียนไดมโีอกาส ลงมือปฏิบัติ

ดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ โบเวอร (Bowers.  1987: 197) ที่ไดศึกษาผลการใชระบบ

การสอนแบบ 4 MAT ที่มีผลตอผลสัมฤทธิท์างการเรียนและเจตคติตอการเรียนวทิยาศาสตร ของนกัเรียน

เกรด 6 จํานวน 54 คน จาก 2 โรงเรียนในรัฐแรโรไลนาเหนือ โดยสุมเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ใชระบบการสอน 

แบบ 4 MAT กับกลุมที่ใชการหนังสือเรียน เพื่อใหใชสมองซีกซายเทานั้น ในการสอนเรื่องกฎการเคลื่อนที่

ขอแรกของ นิวตัน จํานวน 3 ชั่วโมง โดยวัดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนและแบบวัดเจตคติ  

ผลการวิจัยพบวา มีคาความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ ระหวาง 2 กลุม และกลุมที่ใชระบบการสอน 

 แบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์และเจตคติตอการเรียนแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ 

 จากเหตผุลดังกลาว จงึสนับสนนุวานกัเรียนที่ไดรับการจดัการเรยีนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 

4 MATจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร หลังเรียนสูงขึ้นกวากอนเรียน 

 3. ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู

โดยใชรูปแบบซิปปา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  กระบวนการจดัการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา ประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินการ 7 ข้ันตอน  

ดังนี ้

   การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา เปนรูปแบบของกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนน

นักเรียนเปนสาํคัญของการเรียนรูรูปแบบหนึง่ที่ไดรับความสนใจ การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา

เปนการจัดกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนไดมีสวนรวมทั้งทางดานรางกาย สติปญญา สังคมและอารมณ และ

เพื่อใหนักเรียนมีโอกาสเขารวมในกระบวนการเรียนรูใหมากที่สุด ครูผูสอนจึงไดเนนใหนักเรียนมีบทบาท
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เปนผูกระทํา ซึ่งชวยใหนักเรยีนเกิดความพรอมและกระตือรือรนในการเรียน ทั้งยังสงผลใหนักเรียนเรียน

วิทยาศาสตรอยางมีชวีิตชีวาไมเบื่อ และสนใจในการเรียนวิทยาศาสตรมากขึ้น การเตรียมตนเองของครู 

ผูสอนตองเตรียมตนเองใหพรอมสําหรับบทบาทของผูเปนแหลงความรู (Resource Person) ซึ่งตองให

คําอธิบายคําแนะนํา คําปรึกษา ใหขอมูลความรูที่ชัดเจนแกนักเรียน รวมทั้งแหลงความรูที่จะแนะนําให

นักเรียนไปศึกษาคนควาหาขอมูล ครูผูสอนตองมีภาระหนกัเตรยีมตนเองดวยการอาน การคนควา การทดลอง

ปฏิบัติในหัวขอเนื้อหาที่ตนรับผิดชอบรวมทั้งขอมูลและประสบการณอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของที่เปนประโยชนตอ

นักเรียน กระบวนการจดัการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา สามารถนาํมาใชในกระบวนการจัดการเรยีนรูวิชา 

วิทยาศาสตรได เพราะลักษณะสําคัญของวิชาวิทยาศาสตรเปนวิชาที่ศกึษาเกี่ยวกับธรรมชาติ และเปน

กระบวนการแสวงหาความรู มีเหตุผล สามารถนําความรูในวิชาวิทยาศาสตรไปใชแกปญหาในชีวิตประจําวัน  

วิทยาศาสตร ชวยใหนักเรียนเปนผูที่มีเหตผุล เปนคนใฝรูตลอดจนพยายามคิดสิ่งทีแ่ปลกใหมอยูเสมอ 

ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจยัของ อดิศร ศิริ (2543: บทคัดยอ) ที่ไดทําการวิจยัเรือ่ง  การพัฒนากิจกรรม

การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางโดยใชโมเดลซิปปา สําหรับวชิาชีววทิยา ในระดับมัธยมศึกษาปที่ 5  

รูปแบบการวิจัยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผลการวิจัยคือผูวิจัยไดพัฒนากระบวนการเรียนรู โดย

ดําเนนิการเขียนแผนการจัดการเรยีนรูใหเหมาะสมกบัสภาพปญหาของนักเรียนและสอดคลองตามโมเดล 

ซิปปา ซึ่งเนนกระบวนการเรยีนรูทัง้ 7 ขั้นตอนของโมเดลซิปปา พบวา กระบวนการในแตละขั้นตอนนัน้  

สามารถดาํเนนิการสาํเร็จลลุวงไปดวยดีและสามารถปฏิบัติไดจริงแตในบางขั้นตอน อาจมีปญหา และ

อุปสรรคแตกตางกันไป เชน ในขั้นการเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหมนกัเรียนยงัไมสามารถมองเห็น

ความสัมพันธ อยางเดนชัด ผูวิจัย จึงแกปญหาโดยการใหนักเรียนมีการระดมความคิดภายในกลุม แลว

จึงออกมาอภิปราย ขอความรูที่ไดในขั้นของการแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุมเพื่อนักเรียน จะได

สามารถสรุป และจัดระเบียบความรูทีเ่รียนไดถูกตอง นอกจากนั้นแลวในการดําเนนิกระบวนการเรียนรู

ในชวงชัน้แรกๆ พบวา นักเรียนสวนใหญยงัไมเขาใจบทบาทของตนเอง ในการทาํกิจกรรม ทาํใหการเรียนรู

ไมทันเวลา ครูผูวิจัยจึงแกปญหาโดยการชี้แจงและทําความเขาใจกับนักเรียนเกี่ยวกบับทบาทของเขาใน

การเรียนอกีครั้ง นักเรียนจึงเขาใจและปรับตัวใหเขากับการเรียนรูไดเปนอยางดี ผลที่ไดจากการพัฒนา

กระบวนการเรยีนรู พบวา นกัเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาวิชาที่เรียน การมีสวนรวมในการเรียน ทาํให

นักเรียนมีความสนใจ สนุกสนาน และนักเรียนไดพัฒนาทักษะกระบวนการในการเรียนรู นอกจากนั้นแลว

นักเรียนไดนําความรูเดิมมาผสมผสานกับความรูใหมเกิดการสรางองคความรูดวยตัวของนักเรียนเอง ทั้ง

จากการเรียนและการลงมือปฏิบัติจริง และนักเรยีนยงัสามารถนําความรูทีเ่รียนไปประยกุตใชในชีวิตประจําวนั  

เมื่อศึกษาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบวา นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑมาตรฐานของ

โรงเรียน กลาวคือ 100% ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด 
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  จากเหตุผลดังกลาว จึงสนับสนุนวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบซิปปา 

ขั้นจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร หลังเรียนสงูขึ้นกวากอนเรียน 

 4. ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทีไ่ดรับ

การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนคิการสอนแบบ 4 MAT และการจัดการเรยีนรูโดยใชรูปแบบซิปปา กอนเรียน

และหลังเรียน แตกตางกันอยางไมมนีัยสําคัญทางสถิติ  

  จากการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT และการจัด 

การเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา ทั้งสองรูปแบบ ก็ตางสนับสนุนความสามารถในการคิดแกปญหา ทาง

วิทยาศาสตรของนักเรียน เนือ่งจากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนคิการสอนแบบ 4 MAT เปนการออกแบบ

การเรียนรูที่แมคคารธี (McCarthy) พัฒนาขึ้น เพื่อใหนักเรียนไดพฒันาสมองซกีซายและซกีขวา อยาง

สมดุล และเพือ่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 4 แบบ ไดแก แบบที่ 1) เรียนรูจาก

ประสบการณและจากการเฝาสังเกต แบบที่ 2) เรียนรูจากการสังเกตแลวนาํไปสูความคิด แบบที่ 3) เรียนรู

จากความคิดรวบยอดไปสูการปฏิบัติ แบบที่ 4) เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ ซึ่งเปนรูปแบบนําความรูที่ได 

มาบูรณาการและประยุกตใชตอไป โดยใชเทคนิคพัฒนาสมองซกีซายและซีกขวา เพื่อใหนักเรียนเกิด

ความสุขในแตละชวงที่ตนชอบและถนัด เปนการกระตุนใหนกัเรียนพัฒนาศกัยภาพของตนในสวนทีต่นเอง

ไมถนัด ทําใหนักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูประสบการณจากคนอื่นๆ ตามขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนรู

และสามารถคนพบสิง่ตางๆ ดวยตนเองสามารถนาํความรู และประสบการณไปใชไดจริงชวยพฒันาสมอง

ของนกัเรียนทัง้ซกีซายและซกีขวาใหเกิดความสมดุล และมีความสุขในการเรียนรูอีกทัง้สงเสริมทกัษะทาง

สังคม อันดีงามในตัวผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาที่เรียน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ตรูเนตร อัชชสวัสดิ์ 

(2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการสอนโดยใชกิจกรรม 4 MAT และการสอนโดยใชชุดกิจกรรมตามวิธีการ

ทางวทิยาศาสตรที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดแกปญหาของนกัเรียน ชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของ

นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกจิกรรมการสอนแบบ 4 MAT สงูกวานักเรียนที่ไดรับการสอน โดยใช

ชุดกิจกรรมการสอนตามวิธกีารทางวทิยาศาสตรอยางมีนยัสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .01 และความสามารถ

ในการคิดแกปญหาของนักเรยีนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT สูงกวานักเรยีน

ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกจิกรรมการสอนแบบวธิีการทางวทิยาศาสตร อยางมนียัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 

สวนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา เปนรูปแบบของกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

รูปแบบหนึ่ง กระบวนการจัดการเรียนรูแบบซิปปา สามารถนํามาใชในกระบวนการจัดการเรียนรูวิชาวทิยาศาสตร

ได เพราะลกัษณะสาํคัญของวิชาวทิยาศาสตรเปนวิชาที่ศกึษาเกีย่วกับธรรมชาติและเปนกระบวนการแสวงหา

ความรู มีเหตุผล นักเรียนสามารถนําความรูในวิชาวิทยาศาสตรไปใชแกปญหาในชีวิตประจําวัน วิทยาศาสตร

ชวยใหนักเรียนเปนผูที่มีเหตผุล เปนผูใฝรู ตลอดจนพยายามคิดสิ่งที่แปลกใหมอยูเสมอ 
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  ที่ไดนํารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT และการจัดการเรียนรู

โดยใชรูปแบบซิปปาไปใชในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร ซึ่งสงผลใหความสามารถในการคิดแกปญหา

ของนักเรียนหลังเรียนสงูขึ้นกวากอนเรยีน จากเหตุผลดงักลาว จึงสนบัสนุนวารูปแบบการจัดการเรียนรู

ทั้งสองรูปแบบ ลวนสงผลใหความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตรของนกัเรียนสงูขึน้ จึง

แสดงใหเห็นวา ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู

โดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT และการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา กอนเรียนและหลงัเรียน

ไมแตกตางกันทางสถิติ 

 5. ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทีไ่ดรับ

การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 

  การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนคิการสอนแบบ 4 MAT เปนการออกแบบการเรียนรูที ่แมคคารธี 

(McCarthy) พัฒนาขึ้นเพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวาอยางสมดุล และเพื่อตอบสนอง

ความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน 4 แบบ ไดแก แบบที่ 1) นักเรียนที่เรียนรูจากประสบการณและ

จากการเฝาสังเกต แบบที่ 2) เรียนรูจากการสังเกตแลวนําไปสูความคิด แบบที่ 3) เรียนรูจากความคิด

รวบยอดไปสูการปฏิบัติ แบบที่ 4) เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติซึ่งเปนรูปแบบนําความรูที่ไดมาบูรณาการ

และประยุกตใชตอไป โดยใชเทคนิคพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวา เพื่อใหนักเรียนเกิดความสุขในแตละชวง

ที่ตนชอบและถนัดเปนการกระตุนใหนักเรยีนพัฒนาศักยภาพของตนในสวนที่ตนไมถนัด ทาํใหนักเรียน

ไดมีโอกาสเรยีนรูประสบการณจากคนอืน่ๆ ตามขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรยีนรูและสามารถคนพบ

สิ่งตางๆ ดวยตนเองสามารถนําความรู และประสบการณไปใชไดจริงชวยพัฒนาสมองของนักเรียนทั้งซีกซาย

และซีกขวาใหเกิดความสมดุลและมีความสุขในการเรียนรูอีกทั้งสงเสริมทกัษะทางสังคมอันดีงาม ใหนกัเรียน

มีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร ซึ่งสอดคลองกับผลงานวจิัยของ สิริวรรณ ตะรุสานนท (2542: บทคัดยอ) 

ที่ไดศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและความสามารถในการคิดแกปญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที ่1  

ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาโดยการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT กับการจัดกิจกรรมการสอนแบบวิธีการทาง 

วิทยาศาสตร ผลการวิจยัพบวาผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาสังคมศึกษาและความสามารถในการคิดแกปญหา

ของนักเรียน ทีเ่รียนโดยการจดักิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT กับนกัเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการสอน

แบบวิธีการทางวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  .01 

  จากเหตุผลดังกลาว จึงสนับสนุนวาความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของ

นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT มีความสามารถในการคิดแกปญหา

ทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
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 6. ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทีไ่ดรับ

การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  จากที่กลาวมาแลว การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา เปนรูปแบบของกระบวนการจัด 

การเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสาํคัญรูปแบบหนึ่ง นักเรียนมีบทบาทในการแสวงหาขอมูล ขอเท็จจริง ความคดิเห็น  

หรือประสบการณตางๆ จากแหลงขอมูลทีห่ลากหลาย ทั้งที่ครูกําหนดใหและนักเรยีนไดศึกษาเอง เพื่อ

นํามาใชในการเรียนรู ในการศึกษาหรือลงมือกระทาํกิจกรรมตางๆ เพื่อทาํความเขาใจ ใชความคิดใน

การกลั่นกรอง แยกแยะ วิเคราะห สังเคราะหขอมูล ขอเท็จจริง ประสบการณตางๆ ที่หามาได บทบาทใน

การนําความรูไปประยกุตใช เพื่อชวยใหการเรียนรูเกิดประโยชนตอชีวิต การเรียนวทิยาศาสตรของนักเรียน

ในหนวยการเรียนรูเร่ืองบรรยากาศ นักเรียนไดฝกการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร ทั้งจากในเนื้อหา ใบงาน 

กิจกรรมการทดลอง สงเสริมใหนักเรียนมีสามารถในการคิดแกปญหาเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นการนําความรู

ไปประยุกตใชจะชวยตอกย้ําความเขาใจและสรางความมัน่ใจใหแกนักเรยีนในความรูนัน้ และการนําความรู

ไปใชยังกอใหเกิดการเรียนรูอ่ืนๆ เพิ่มเตมิไดดวย เพราะลักษณะสําคญัของวิชาวิทยาศาสตร เปนวิชาที่

ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและเปนกระบวนการแสวงหาความรู มีเหตุผล นักเรียนสามารถนําความรูในวิชา

วิทยาศาสตรไปใชแกปญหาในชวีิตประจาํวัน วทิยาศาสตรจึงชวยใหนกัเรยีนเปนผูทีม่ีเหตุผล เปนคนใฝรู

ตลอดจนพยายามคิดสิ่งที่แปลกใหมอยูเสมอ 

 จากเหตุผลดังกลาว จึงสนับสนุนวาความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน

ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 

ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน และ

การวิจยั ดังนี ้
 1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1.1 ครูผูสอนควรนํารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT และการจัด 

การเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา ไปใชในกจิกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร ทั้งนี้ เพราะรปูแบบ

การจัดการเรียนรูทั้งสองแบบชวยใหครูผูสอนสามารถพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนใหมีความคิดในการแกปญหา

ทางวิทยาศาสตรได 

  1.2 ครูผูสอนควรมีความรูความเขาใจในกระบวนการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคการสอน

แบบ 4 MAT และการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา ครูผูสอนมีการเตรียมความพรอม โดยการศึกษา

เนื้อหา กระบวนการทางวทิยาศาสตร และวธิกีารสรางกิจกรรมทีเ่หมาะกบันักเรียน โดยคาํนงึถงึความแตกตาง

ของแตละบุคคล จัดเตรียมอุปกรณ และเตรียมความพรอมเปนผูที่เอื้อตอการอํานวยความสะดวกใหกับ 
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นักเรียน เพื่อใหเกิดการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

  1.3 ครูผูสอนควรสรางบรรยากาศในการจัดการเรียนรูใหนักเรียน มีอิสระในดานการเรียนรู 

การคิด การปฏิบัติ เพื่อกระตุนกระบวนการคิด เพื่อเปนการเชื่อมโยงพัฒนาสองทัง้ซีกซาย ซีกขวาอยาง

มีสมดุล 

  1.4 ครูผูสอนควรมีเทคนิคในการเสริมแรงอยางเหมาะสมกับนกัเรียน แตละกลุม ในการปฏิบัติ

กิจกรรม ซึ่งการจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT และการจดัการเรยีนรูโดยใชรูปแบบซิปปา 

เปนกิจกรรมที่จะตองใหนกัเรียนมีความเขาใจในปญญาหลายดานในแตละบุคคล พรอมทีจ่ะตองมีการสงเสริม

การคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร ดวยจึงเปนสิ่งที่จะตองเสริมแรงที่ดี เพื่อนักเรียนจะไดมีการพัฒนาตนเอง

ตามศักยภาพ 
 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
  2.1 ควรศึกษาการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT และการจัดการเรียนรู

โดยใชรูปแบบซิปปากับตัวแปรอื่นๆ เชน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ความคิดอยางมีเหตุผล 

ความรับผิดชอบ ความสามารถในการคิดสรางสรรค และความสามารถในการคิดอยางมีวิจารญาณ เปนตน 

  2.2 ควรศึกษาการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT และการจัดการเรียนรู

โดยใชรูปแบบซิปปา ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรตอนักเรียนระดับชั้นอื่น 

  2.3 ควรศึกษาการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT และการจัดการเรียนรู

โดยใชรูปแบบซิปปาในเนื้อหาอื่นๆ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรูมากยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

รายนามผูเชีย่วชาญตรวจสอบเครื่องมอืที่ใชในการวิจัย 
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รายนามผูเชี่ยวชาญ 
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   อําเภอพุทไธสง  

   จังหวัดบุรีรัมย 
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ภาคผนวก ข 
 
 -  คาประสิทธภิาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4MAT 
 - คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอน 
  แบบ 4MAT 
 - คาประสิทธภิาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา 
 - คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา 
 - คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  วิทยาศาสตร 
 - คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด 
  แกปญหาทางวิทยาศาสตร 
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ตาราง 8 คาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT 
  

คนที ่ คะแนนระหวางเรียน 60 คะแนน คะแนนหลังเรยีน 40 คะแนน 

1 47 34 

2 49 31 

3 45 29 

4 43 35 

5 49 34 

6 44 35 

7 49 36 

8 50 31 

9 47 31 

10 51 30 

11 46 34 

12 48 33 

13 52 33 

14 48 34 

15 49 34 

16 52 35 

17 50 34 

18 51 35 

19 49 36 

20 52 34 

21 47 31 

22 54 33 

23 48 35 

24 47 34 

25 47 33 
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ตาราง 8 (ตอ)  
  

คนที ่ คะแนนระหวางเรียน 60 คะแนน คะแนนหลังเรยีน 40 คะแนน 

26 49 32 

27 53 30 

28 52 32 

29 48 30 

30 51 31 

31 49 29 

32 52 34 

33 47 34 

34 45 33 

35 52 30 

36 53 29 

37 51 31 

38 48 34 

39 47 30 

40 49 32 
   

รวม 1960 1305 
   

E1/E2 81.67 81.60 
   

 

 ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4MAT ใชสูตร E1/E2 ดังนี้ 

(สุมาลี โชติชุม.  2544) 

 

  จากสูตร 1001 ×=

∑

A
N

F

E  
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  จะได  100
60
40

1960

1 ×=E  

 

     6666.811 =E    
 

  จากสูตร 1002 ×=

∑

B
N

F

E  

 

  จะได  100
40
40

1305

2 ×=E   

 

     6025.812 =E  
      
 
ตาราง 9 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT 
 

ผูเชี่ยวชาญ  

แผนการจัดการเรียนรู 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

 

IOC 

     

1 1 1 1 1.00 

2 1 1 1 1.00 

3 0 1 1 0.67 

4 1 1 1 1.00 

5 1 1 1 1.00 
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ตาราง 10 คาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา 
  

คนที ่ คะแนนระหวางเรียน 60 คะแนน คะแนนหลังเรยีน 40 คะแนน 

   

1 50 31 

2 45 30 

3 47 31 

4 45 29 

5 50 34 

6 47 33 

7 49 35 

8 51 32 

9 49 31 

10 52 29 

11 47 34 

12 51 32 

13 50 34 

14 46 35 

15 49 31 

16 52 34 

17 50 32 

18 51 31 

19 49 34 

20 52 35 

21 46 32 

22 51 34 

23 45 33 

24 46 32 

25 45 33 
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ตาราง 10 (ตอ)  
  

คนที ่ คะแนนระหวางเรียน 60 คะแนน คะแนนหลังเรยีน 40 คะแนน 

   

26 50 35 

27 51 34 

28 53 33 

29 49 32 

30 50 31 

31 48 32 

32 52 33 

33 50 35 

34 46 34 

35 50 31 

36 51 30 

37 50 32 

38 46 33 

39 47 33 

40 50 34 
   

รวม 1958 1303 
   

E1/E2 81.58 81.44 
   

 

 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา ใชสูตร E1/E2 ดังนี้ (สุมาลี โชติชุม. 

2544) 

 

  จากสูตร 1001 ×=

∑

A
N

F

E  
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  จะได  100
60
40

1958

1 ×=E  

     5833.811 =E  
 

 จากสูตร 1002 ×=

∑

B
N

F

E  

 

  จะได  100
40
40

1303

2 ×=E  

 

     4375.812 =E  
 

 

ตาราง 11 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา 
 

ผูเชี่ยวชาญ  

แผนการจัดการเรียนรู 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

 

IOC 

     

1 1 1 1 1.00 

2 1 1 1 1.00 

3 0 1 1 0.67 

4 1 1 1 1.00 

5 1 1 1 1.00 
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ตาราง 12 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร 
 

ผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญ  

ขอที่ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

 

IOC 
 

ขอที่ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

 

IOC 

          

1 1 1 1 1.00 21 1 1 1 1.00 

2 1 1 1 1.00 22 0 1 1 0.67 

3 1 1 1 1.00 23 1 1 1 1.00 

4 1 1 1 1.00 24 1 1 1 1.00 

5 0 1 1 0.67 25 1 1 1 1.00 

6 1 1 1 1.00 26 1 1 1 1.00 

7 1 1 1 1.00 27 1 1 1 1.00 

8 1 1 1 1.00 28 1 1 1 1.00 

9 1 1 0 0.67 29 1 1 1 1.00 

10 1 1 1 1.00 30 1 1 1 1.00 

11 1 1 1 1.00 31 1 1 1 1.00 

12 1 1 1 1.00 32 1 1 1 1.00 

13 1 1 1 1.00 33 1 1 1 1.00 

14 1 1 1 1.00 34 1 1 1 1.00 

15 1 1 1 1.00 35 1 1 1 1.00 

16 1 0 1 0.67 36 1 1 1 1.00 

17 1 1 1 1.00 37 1 1 1 1.00 

18 1 1 1 1.00 38 0 1 1 0.67 

19 1 1 1 1.00 39 1 1 1 1.00 

20 1 1 1 1.00 40 1 0 1 0.67 
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ตาราง 13 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทาง 

      วิทยาศาสตร 
 

ผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญ  

ขอที่ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

 

IOC 
 

ขอที่ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

 

IOC 

          

1 1 1 1 1.00 21 1 1 1 1.00 

2 1 1 1 1.00 22 1 1 1 1.00 

3 1 1 1 1.00 23 1 1 1 1.00 

4 1 1 1 1.00 24 1 1 1 1.00 

5 1 1 1 1.00 25 1 1 1 1.00 

6 1 1 1 1.00 26 1 1 1 1.00 

7 1 1 1 1.00 27 1 1 1 1.00 

8 1 1 1 1.00 28 1 1 1 1.00 

9 1 1 1 1.00 29 1 1 1 1.00 

10 1 1 1 1.00 30 1 1 1 1.00 

11 1 1 1 1.00 31 1 1 1 1.00 

12 1 1 1 1.00 32 1 1 1 1.00 

13 1 1 1 1.00 33 1 1 1 1.00 

14 1 1 1 1.00 34 1 1 1 1.00 

15 1 1 1 1.00 35 1 1 1 1.00 

16 1 1 1 1.00 36 1 1 1 1.00 

17 1 1 1 1.00 37 1 1 1 1.00 

18 1 1 1 1.00 38 1 1 1 1.00 

19 1 1 1 1.00 39 1 1 1 1.00 

20 1 1 1 1.00 40 1 1 1 1.00 
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ภาคผนวก ค 
 
 - ผลการวิเคราะหความยากงาย อํานาจจาํแนกของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ ์
  ทางการเรียนวิทยาศาสตร  
 - ผลการวิเคราะหความยากงาย อํานาจจาํแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถ 
  ในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร  
 - ผลการวิเคราะหความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
  วิทยาศาสตร  
 - ผลการวิเคราะหความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด 
  แกปญหาทางวิทยาศาสตร 
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ตาราง 14 การหาคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 

      วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร เร่ืองบรรยากาศ 
 

ขอที่ p r หมายเหต ุ ขอที่ p r หมายเหต ุ

        

1 0.66 0.39 คัดไว 21 0.59 0.51 คัดไว 

2 0.35 0.75 คัดไว 22 0.76 0.77 คัดไว 

3 0.63 0.58 คัดไว 23 0.58 0.63 คัดไว 

4 0.64 0.71 คัดไว 24 0.59 0.51 คัดไว 

5 0.76 0.77 คัดไว 25 0.76 0.33 คัดไว 

6 0.59 0.51 คัดไว 26 0.65 0.54 คัดไว 

7 0.58 0.63 คัดไว 27 0.69 0.56 คัดไว 

8 0.57 0.38 คัดไว 28 0.63 0.58 คัดไว 

9 0.69 0.41 คัดไว 29 0.59 0.54 คัดไว 

10 0.42 0.62 คัดไว 30 0.76 0.77 คัดไว 

11 0.70 0.82 คัดไว 31 0.58 0.63 คัดไว 

12 0.70 0.37 คัดไว 32 0.48 0.61 คัดไว 

13 0.76 0.77 คัดไว 33 0.71 0.44 คัดไว 

14 0.65 0.48 คัดไว 34 0.51 0.78 คัดไว 

15 0.76 0.33 คดัไว 35 0.33 0.76 คัดไว 

16 0.35 0.75 คัดไว 36 0.68 0.44 คัดไว 

17 0.57 0.38 คัดไว 37 0.76 0.77 คัดไว 

18 0.65 0.54 คัดไว 38 0.58 0.63 คัดไว 

19 0.66 0.39 คัดไว 39 0.46 0.64 คัดไว 

20 0.67 0.61 คัดไว 40 0.64 0.71 คัดไว 
        

 
 คาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างวทิยาศาสตร เทากบั  0.85 
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 คาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร โดยใชสูตร KR-20 

ของคูเดอร-ริชารดสัน  โดยใชสูตร (พวงรัตน ทวีรัตน.  2538: 123) 

 

  
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧
−

−
= ∑

2
1

1
1 S

pq
n

nRtt  

 
  เมื่อ  Rtt แทน    ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

    n แทน    จํานวนขอสอบของแบบทดสอบ 

    p แทน    สัดสวนของผูทีท่าํไดในขอหนึง่ ๆ =
งหมดจํานวนคนทั้
ทําถูกจํานวนคนที่

 

    q แทน    จํานวนผูเขาสอบของกลุมเกงหรือกลุมออน 

    2
1S  แทน    คะแนนทีน่ักเรียนทําไดสูงสุด 

 

  จากสูตร 
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧
−

−
= ∑

2
1

1
1 S

pq
n

nRtt  

 

  จะได  
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −

−
=

35
9937.51

140
40

ttR  

 

          = 0.8500 
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ตาราง 15 การหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถ ในการคิด 

      แกปญหาทางวทิยาศาสตร 
 

ขอที่ p r หมายเหต ุ ขอที่ p r หมายเหต ุ

        

1 0.76 0.33 คัดไว 21 0.63 0.44 คัดไว 

2 0.61 0.41 คัดไว 22 0.54 0.41 คัดไว 

3 0.65 0.54 คัดไว 23 0.65 0.54 คัดไว 

4 0.63 0.44 คัดไว 24 0.63 0.44 คัดไว 

5 0.59 0.51 คัดไว 25 0.70 0.30 คัดไว 

6 0.65 0.54 คัดไว 26 0.61 0.41 คัดไว 

7 0.48 0.61 คัดไว 27 0.67 0.37 คัดไว 

8 0.66 0.39 คัดไว 28 0.70 0.30 คัดไว 

9 0.51 0.78 คัดไว 29 0.65 0.48 คัดไว 

10 0.70 0.30 คัดไว 30 0.69 0.33 คัดไว 

11 0.76 0.77 คัดไว 31 0.70 0.37 คัดไว 

12 0.54 0.41 คัดไว 32 0.65 0.54 คัดไว 

13 0.63 0.44 คัดไว 33 0.61 0.41 คัดไว 

14 0.51 0.78 คัดไว 34 0.63 0.44 คัดไว 

15 0.67 0.37 คดัไว 35 0.69 0.33 คัดไว 

16 0.69 0.44 คัดไว 36 0.66 0.39 คัดไว 

17 0.64 0.71 คัดไว 37 0.65 0.54 คัดไว 

18 0.65 0.54 คัดไว 38 0.63 0.30 คัดไว 

19 0.61 0.41 คัดไว 39 0.51 0.78 คัดไว 

20 0.68 0.44 คัดไว 40 0.64 0.71 คัดไว 
        

 

 คาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร เทากบั 0.86 
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 คาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร โดย

ใชสูตร KR-20 ของคูเดอร-ริชารดสัน โดยใชสูตร (พวงรัตน ทวีรัตน.  2538: 123) 
 

  
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧
−

−
= ∑

2
1

1
1 S

pq
n

nRtt  

 
  เมื่อ  Rtt แทน    ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

    n แทน    จํานวนขอสอบของแบบทดสอบ 

    p แทน    สัดสวนของผูทีท่าํไดในขอหนึง่ ๆ =
งหมดจํานวนคนทั้
ทําถูกจํานวนคนที่

 

    q แทน    จํานวนผูเขาสอบของกลุมเกงหรือกลุมออน 

    2
1S  แทน    คะแนนทีน่ักเรียนทําไดสูงสุด 

 

  จากสูตร 
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧
−

−
= ∑

2
1

1
1 S

pq
n

nRtt  

 

  จะได  
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −

−
=

36
8140.51

140
40

ttR  

 
         =  0.8600 
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ภาคผนวก ง 
 
 - คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรของนกัเรยีนระดับชั้นมธัยมศึกษาปที่ 1  
   กอนและหลงั ไดรับการจดัการเรยีนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT 
 - คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรของนกัเรยีนระดับชั้นมธัยมศึกษาปที่ 1  
   กอนและหลงั ไดรับการจดัการเรยีนรูโดยใชรูปแบบซิปปา 
 - คะแนนความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
   ปที่ 1 กอนและหลงั ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT 
 - คะแนนความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
   ปที่ 1 กอนและหลงั ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา 
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ตาราง 16 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและ 

      หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT 
 

คนที ่ กอนเรียน (X1) หลังเรียน (X2) ผลตาง (D1) D1 - MD1 (D1- MD1)
2 

      

1 12 32 20 -0.60 0.36 

2 9 31 22 1.40 1.96 

3 11 35 24 3.40 11.56 

4 7 34 27 6.40 40.96 

5 9 32 23 2.40 5.76 

6 13 36 23 2.40 5.76 

7 15 34 19 -1.60 2.56 

8 8 30 22 1.40 1.96 

9 16 33 17 -3.60 12.96 

10 10 35 25 4.40 19.36 

11 11 30 19 -1.60 2.56 

12 15 31 16 -4.60 21.16 

13 14 36 22 1.40 1.96 

14 14 33 19 -1.60 2.56 

15 16 34 18 -2.60 6.76 

16 15 36 21 0.40 0.16 

17 9 31 22 1.40 1.96 

18 13 34 21 0.40 0.16 

19 17 32 15 -5.60 31.36 

20 11 34 23 2.40 5.76 

21 14 35 21 0.40 0.16 

22 11 31 20 -0.60 0.36 

23 15 36 21 0.40 0.16 

24 8 37 29 8.40 70.56 

25 7 35 28 7.40 54.76 
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ตาราง 16 (ตอ)  
 

คนที ่ กอนเรียน (X1) หลังเรียน (X2) ผลตาง (D1) D1 - MD1 (D1- MD1)
2 

      

26 10 32 22 1.40 1.96 

27 16 36 20 -0.60 0.36 

28 18 31 13 -7.60 57.76 

29 15 31 16 -4.60 21.16 

30 17 32 15 -5.60 31.36 

31 12 34 22 1.40 1.96 

32 10 31 21 0.40 0.16 

33 14 36 22 1.40 1.96 

34 13 33 20 -0.60 0.36 

35 10 30 20 -0.60 0.36 

36 16 33 17 -3.60 12.96 

37 8 31 23 2.40 5.76 

38 11 31 20 -0.60 0.36 

39 17 32 15 -5.60 31.36 

40 13 34 21 0.40 0.16 
      

∑  500 1324 824  471.60 
      

 =1X 12.50 =2X 33.10 MD1 = 20.60   
      

 SD = 3.1050 SD = 2.0356    
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ตาราง 17 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและ 

      หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา 
 

คนที ่ กอนเรียน (X1) หลังเรียน (X2) ผลตาง (D2) D2 - MD2 (D2- MD2)
2 

1 11 35 24 4.27 18.23 

2 10 31 21 1.27 1.61 

3 14 32 18 -1.73 2.99 

4 12 36 24 4.27 18.23 

5 12 30 18 -1.73 2.99 

6 11 31 20 0.27 0.07 

7 17 35 18 -1.73 2.99 

8 15 31 16 -3.73 13.91 

9 15 30 15 -4.73 22.37 

10 11 33 22 2.27 5.15 

11 16 32 16 -3.73 13.91 

12 13 31 18 -1.73 2.99 

13 10 34 24 4.27 18.23 

14 12 31 19 -0.73 0.53 

15 15 33 18 -1.73 2.99 

16 9 33 24 4.27 18.23 

17 11 32 21 1.27 1.61 

18 17 35 18 -1.73 2.99 

19 12 31 19 -0.73 0.53 

20 11 34 23 3.27 10.69 

21 15 32 17 -2.73 7.45 

22 14 30 16 -3.73 13.91 

23 12 31 19 -0.73 0.53 

24 10 34 24 4.27 18.23 

25 13 35 22 2.27 5.15 
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ตาราง 17 (ตอ)  
 

คนที ่ กอนเรียน (X1) หลังเรียน (X2) ผลตาง (D2) D2 - MD2 (D2- MD2)
2 

      

26 13 31 18 -1.73 2.99 

27 9 30 21 1.27 1.61 

28 12 36 24 4.27 18.23 

29 17 31 14 -5.73 32.83 

30 15 32 17 -2.73 7.45 

31 11 32 21 1.27 1.61 

32 10 30 20 0.27 0.07 

33 14 33 19 -0.73 0.53 

34 13 31 18 -1.73 2.99 

35 17 35 18 -1.73 2.99 

36 12 32 20 0.27 0.07 

37 10 34 24 4.27 18.23 

38 9 31 22 2.27 5.15 

39 15 34 19 -0.73 0.53 

40 15 35 20 0.27 0.07 
      

∑  510 1299 789  301.98 
      

 =1X 12.75 =2X 32.47 MD2 = 19.73   
      

 SD = 2.4046 SD = 2.3037    
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ตาราง 18 คะแนนความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  

      กอนและหลัง ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4 MAT 
 

คนที ่ กอนเรียน (X1) หลังเรียน (X2) ผลตาง (D1) D1 - MD1  (D1- MD1)
2 

1 24 32 8 -1.65 2.72 

2 28 34 6 -3.65 13.32 

3 23 33 10 0.35 0.12 

4 20 31 11 1.35 1.82 

5 18 30 12 2.35 5.52 

6 23 33 10 0.35 0.12 

7 23 33 10 0.35 0.12 

8 17 32 15 5.35 28.62 

9 26 30 4 -5.65 31.92 

10 17 31 14 4.35 18.92 

11 23 33 10 0.35 0.12 

12 18 34 16 6.35 40.32 

13 24 32 8 -1.65 2.72 

14 28 30 2 -7.65 58.52 

15 26 30 4 -5.65 31.92 

16 22 29 7 -2.65 7.02 

17 19 32 13 3.35 11.22 

18 19 30 11 1.35 1.82 

19 22 32 10 0.35 0.12 

20 31 36 5 -4.65 21.62 

21 23 35 12 2.35 5.52 

22 26 36 10 0.35 0.12 

23 22 31 9 -0.65 0.42 

24 19 30 11 1.35 1.82 

25 21 29 8 -1.65 2.72 
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ตาราง 18 (ตอ)  
 

คนที ่ กอนเรียน (X1) หลังเรียน (X2) ผลตาง (D1) D1 - MD1 (D1- MD1)
2 

      

26 18 28 10 0.35 0.12 

27 21 32 11 1.35 1.82 

28 21 35 14 4.35 18.92 

29 17 31 14 4.35 18.92 

30 18 34 16 6.35 40.32 

31 18 29 11 1.35 1.82 

32 23 33 10 0.35 0.12 

33 33 36 3 -6.65 44.22 

34 24 34 10 0.35 0.12 

35 24 34 10 0.35 0.12 

36 34 38 4 -5.65 31.92 

37 21 33 12 2.35 5.52 

38 24 32 8 -1.65 2.72 

39 21 30 9 -0.65 0.42 

40 23 31 8 -1.65 2.72 
      

∑  902 1288 386  459 
      

 =1X 22.55 =2X 32.20 MD1 = 9.65   
      

 SD = 4.1507 SD = 2.2781    
      

 
 
 
 
 
 
 



 131 

ตาราง 19 คะแนนความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  

      กอนและหลัง ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา 
 

คนที ่ กอนเรียน (X1) หลังเรียน (X2) ผลตาง (D2) D2 - MD2 (D2 - MD2)
2 

      

1 17 27 10 -0.87 0.76 

2 21 31 10 -0.87 0.76 

3 11 27 16 5.13 26.32 

4 25 31 6 -4.87 23.72 

5 25 33 8 -2.87 8.24 

6 17 29 12 1.13 1.28 

7 21 32 11 0.13 0.02 

8 22 34 12 1.13 1.28 

9 20 33 13 2.13 4.54 

10 25 35 10 -0.87 0.76 

11 23 33 10 -0.87 0.76 

12 24 34 10 -0.87 0.76 

13 23 32 9 -1.87 3.50 

14 17 30 13 2.13 4.54 

15 28 36 8 -2.87 8.24 

16 17 31 14 3.13 9.80 

17 16 29 13 2.13 4.54 

18 22 34 12 1.13 1.28 

19 24 35 11 0.13 0.02 

20 21 34 13 2.13 4.54 

21 25 33 8 -2.87 8.24 

22 18 30 12 1.13 1.28 

23 15 29 14 3.13 9.80 

24 27 33 6 -4.87 23.72 

25 20 32 12 1.13 1.28 
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ตาราง 19 (ตอ)  
 

คนที ่ กอนเรียน (X1) หลังเรียน (X2) ผลตาง (D2) D2 - MD2 (D2 - MD2)
2 

      

26 20 32 12 1.13 1.28 

27 22 31 9 -1.87 3.50 

28 23 34 11 0.13 0.02 

29 25 36 11 0.13 0.02 

30 15 32 17 6.13 37.58 

31 20 34 14 3.13 9.80 

32 22 33 11 0.13 0.02 

33 23 35 12 1.13 1.28 

34 23 34 11 0.13 0.02 

35 24 31 7 -3.87 14.98 

36 30 36 6 -4.87 23.72 

37 19 29 10 -0.87 0.76 

38 23 33 10 -0.87 0.76 

39 17 28 11 0.13 0.02 

40 21 31 10 -0.87 0.76 
      

∑  851 1286 435  244.38 
      

 =1X 21.27 =2X 32.15 MD2 = 10.87   
      

 SD = 3.8960 SD = 2.4025    
      

 
 ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร กอนเรียนและหลงัเรียนของกลุม

ทดลองที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4MAT โดยใชสถิติ t-test แบบ 

Dependent Sample 
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     จะได  
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      5740.37=t  
  

 ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร กอนเรียนและหลงัเรียนของกลุม

ทดลองที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา โดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent Sample 
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 ผลการวิเคราะหความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร กอนเรียนและหลงัเรียน

ของกลุมทดลองที ่1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4MAT โดยใชสถิติ t-test 

แบบ Dependent Sample 
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   จะได  
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 ผลการวิเคราะหความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร กอนเรียนและหลงัเรียน

ของกลุมทดลองที ่2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา โดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent 

Sample 

 

   จากสูตร  
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 ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร ระหวางกลุมทดลองที ่1 ที่ไดรับการ

จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4MAT กับกลุมทดลองที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช

รูปแบบซิปปา โดยใชสถิติ t-test แบบ Independent Sample ในรูป Difference Score  
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 ผลการวิเคราะหความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร ระหวางกลุมทดลองที ่1 

ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4MAT กับกลุมทดลองที่ 2 ที่ไดรับการจัดการ

เรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา โดยใชสถิติ t-test แบบ Independent Sample ในรูป Difference Score
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ภาคผนวก จ 
 

   - แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4MAT 
   - แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา 
   - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง บรรยากาศ 
   - แบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
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แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 4MAT 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร     ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  
หนวยการเรียนรูเรื่อง บรรยากาศ   สาระที่ : 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลง 
เรื่อง ปรากฏการณทางลมฟาอากาศ   เวลา  5 คาบ 

 
 

สาระที่ 6 : กระบวนการเปลี่ยนแปลง 
 มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชีว้ัด มฐ. ว 6.1  ม.1/3  และ ว 6.1  ม.1/5   

  สังเกต วิเคราะห  และอภิปรายการเกิดปรากฏการณ ทางลมฟาอากาศที่มีผลตอมนุษย 

  สืบคน วิเคราะห และอธบิายผลของลมฟาอากาศตอการดํารงชวีติของสิ่งมีชีวิต และ

สิ่งแวดลอม 
 

สาระสําคัญ 
 ลมฟาอากาศ คือ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของอากาศรอบๆ ตัวเราซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลา อาจมีลักษณะสงบนิ่งหรือมีลมพัด อาจรอนหรือหนาว ชื้นหรือแหง ลมฟาอากาศตามที่ตางๆ 

ลักษณะลมฟาอากาศแตกตางกนัไปตามพื้นที่สวนตางๆ ของโลก  

 

จุดประสงคการเรียนรู 
 จุดประสงคดานเนื้อหา 
  1. สามารถสงัเกต วิเคราะห และอภิปรายการเกิดปรากฏการณทางลมฟาอากาศที่มผีล

ตอมนุษยได 

  2. สามารถสืบคน วิเคราะห และอธิบายผลของลมฟาอากาศตอการดํารงชีวติของสิ่งมีชีวิต 

และสิ่งแวดลอมได 
 จุดประสงคดานทักษะการคิดแกปญหา 
  1. สามารถระบุปญหาได   

  2. สามารถระบุสาเหตุของปญหาได   

  3. สามารถเสนอวิธีการแกปญหาได   

  4. สามารถอธิบายผลที่ไดจากการแกปญหาได 
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สาระการเรียนรู 
 1. ปรากฏการณทางลมฟาอากาศ ไดแก การเกิดเมฆ ฝน พายฟุาคะนอง พายหุมนุเขตรอน 

ลมมรสุม ฯลฯ 

 2. สภาพลมฟาอากาศที่เปลี่ยนแปลงบนโลกทําใหเกิดพาย ุ ปรากฏการณเอลนิโญ ลานีญา 

ซึ่งสงผลตอการดํารงชีวิตของมนษุย และสิง่แวดลอม   

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1.  มีเหตุผล 

 2. ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 

 3. ใฝรูใฝเรียน 

 4. มีความสามัคคี 

 5. มีความซื่อสัตย 

 

เนื้อหา 
 1. ปรากฏการณทางลมฟาอากาศ 

 2. ผลของปรากฏการณทางลมฟาอากาศ 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 
 ขั้นที่ 1 (R=สรางประสบการณ) 
  ครูใหนักเรียนฟงเสยีงฟารอง เสยีงฝน และเสียงลม แลวใหนักเรียนบอกถึงเสยีงที่ไดยินวา

คือ เสียงอะไร กอนที่ครูจะเฉลยวาเสียงที่ไดยินคือเสียงอะไร จากนั้นครูแจกใบงานที ่1 เร่ือง เมฆมีลักษณะอยางไร 

ใหนักเรียน แลวใหนักเรียนศึกษาลักษณะของเมฆนอกชั้นเรียน (ภายในบริเวณโรงเรียน เชน สนามหญา 

ใตตนไม และสนามเด็กเลน) 
 ขั้นที่ 2 (L=พัฒนา ไตรตรองประสบการณ)  
  1. ครูใหนักเรียนศึกษาใบความรูเร่ือง เมฆและชนิดของเมฆ 

  2. ครูและนักเรียนรวมกนัอธิบายและสรุปลักษณะของเมฆ พรอมทั้งสภาพอากาศ 
 ขั้นที่ 3 (R=การบูรณาการขอมูลที่ไดจากการสังเกตไปเปนความคดิรวบยอด) 
  ครูใหนักเรียนทําแผนผงัความคิด เร่ืองเมฆและชนิดของเมฆ จากการศกึษาใบความรู จากนั้น

ครูใหตัวแทนออกมานําเสนอผลงานหนาชัน้เรียน 
 ขั้นที่ 4 (L=พัฒนาทฤษฎีและความคิดรวบยอด) 
  หลังจากรวมกนัอภิปรายเกี่ยวกับแผนผังความคิดของนักเรียน ครูใหนักเรียนทําใบงานที่ 2  
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เร่ือง เมฆและชนิดของเมฆ 
 ขั้นที่ 5 (L=ลงมือทําจากกรอบความคดิที่กําหนดไว) 
  1. นักเรียนแบงกลุมๆ ละ 4-5 คน ทํากิจกรรมในใบงานที ่ 3 เร่ือง การรบัและคายความ

รอนของดินและน้ํา จากนัน้รวมกนัอภิปรายและสรุปผล 

  2. ครูอธิบายเพิม่เติม ในหัวขอเร่ือง พายฟุาคะนอง พายหุมนุเขตรอน ลมมรสุม  
 ขั้นที่ 6 (R=สรางสิง่สะทอนความเปนตนเอง) 
  1. ครูนําขาวเกี่ยวกับผลกระทบของปรากฏการณตาง ๆ เชน การเกิดพายุ ปรากฏการณ

เอลนิโญ ลานีญา ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติของโลก และกิจกรรมที่เกิดจากมนุษย มาใหนักเรียนศึกษา จากนั้น

ใหนักเรียนระดมความคิดภายในกลุมถงึผลกระทบของปรากฏการณตาง ๆ 

  2. นักเรียนเขียนแผนผังความคิดจากเรื่องทีส่นทนา  
 ขั้นที่ 7 (L=วิเคราะหผลดีและการประยกุตใช) 
  นักเรยีนนาํเสนอผลงานแผนผงัความคิดจากการศึกษาจากขาว พรอมอธบิายขัน้ตอนการทํางาน 

วิเคราะหปญหา อุปสรรคและวิธีการแกไข ใหนักเรียนชวยกันประเมินผลงานโดยใชแบบประเมินที่กําหนดให 

หลังจากนั้นนกัเรียนปรับปรุงผลงานของตนเอง 
 ขั้นที่ 8 (R=การแลกเปลีย่นประสบการณความรูกับผูอ่ืน) 
  นักเรียนจัดแสดงผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูอ่ืน  

 

กระบวนการวัดและประเมินผล 
 1. วิธีการวัด  ประเมินผล 

  1.1 สังเกตการรวมกิจกรรม 

  1.2 การตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น 

  1.3 การปฏิบัติกิจกรรม 

 2. เครื่องมือการวัด  ประเมินผล 

  แบบประเมินคุณภาพชิ้นงาน 

 3. เกณฑการวัด  ประเมนิผล 

  ระดับคุณภาพ 

   คะแนนรวม   17 – 20    หมายถงึ  มีชิ้นงานอยูในระดับดีมาก 

   คะแนนรวม   13 – 16   หมายถงึ  มีชิ้นงานอยูในระดับดี 

   คะแนนรวม   9 – 12    หมายถงึ  มีชิ้นงานอยูในระดับพอใช 

   คะแนนรวม   4 – 8     หมายถงึ  มีชิ้นงานอยูในระดับควรปรับปรุง 
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แหลงการเรียนรู 
 1. ใบความรู เร่ือง การเกิดเมฆและชนิดของเมฆ 

 2. ใบงานที ่1-3 

 3. ขาวจากหนังสอืพิมพ 

 4. หองสมุด สารานุกรม และอินเทอรเน็ต  

 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 
 1. ผลการจัดการเรียนรู 

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

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

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

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

 2. ปญหา/อุปสรรค 

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

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

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

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

 3. ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

 
ภาคผนวก 
 1. ใบความรู เร่ือง การเกิดเมฆและชนิดของเมฆ 

 2. ใบงานที ่1 เร่ือง เมฆมีลักษณะอยางไร 

 3. ใบงานที ่2 เร่ือง เมฆและชนิดของเมฆ 

 4. ใบงานที ่3 เร่ือง การรับและคายความรอนของดิน 

 5. แบบประเมินคุณภาพชิ้นงาน 
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ใบความรู 
เรื่อง การเกิดเมฆและชนิดของเมฆ 

 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร     ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 
หนวยการเรยีนรูเร่ือง บรรยากาศ    สาระที ่: 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลง 

 
 

การเกิดเมฆในธรรมชาติ 
 เมฆเกดิจากไอน้ําในบรรยากาศกลัน่ตัวเปนละอองน้าํเลก็ๆ เมื่ออุณหภมูิของอากาศอยูในระดับ

จุดน้ําคางหรือไอน้ําทีก่ลายเปนผลึกน้ําแขง็เมื่ออุณหภูมขิองอากาศต่าํกวาจุดเยือกแข็ง 

 

ชนิดของเมฆ 
 นักอุตุนยิมวทิยาไดแบงเมฆออกเปน 4 ประเภท ดงันี ้

 1. เมฆระดับสงู (High Altitude) เปนเมฆทีพ่บไดในระดับความสงูมากกวา 6,500 เมตร ขึ้นไป

ซึ่งประกอบดวยผลึกน้าํแข็งเปนสวนใหญ มี 3 ชนิดคือ 

  1.1 เซอรโรคิวมูลัส (Cirrocumulus) เมฆชนิดนี ้ มีรูปแบบเปนกอนกระจกุเล็กๆ แผเปน

แนวสีขาว ลักษณะคลายคลื่นหรือเกล็ดปลา ไมมีเงาเมฆ ประกอบดวยผลึกน้ําแข็ง หรือบางครั้งอาจเปน

หยดน้าํ ที่เยน็จัด 

 

 
  

  1.2  เซอรรัส (Cirrus) เมฆชนิดนี้มีลักษณะบางๆ มองดูคลายขนนกสขีาว มักเปนร้ิวโคงๆ 

ยาวพาดกลางทองฟา ประกอบดวยผลึกน้ําแข็ง เมฆชนิดนี้เปนสัญญาณแสดงวาอากาศกําลังจะเลวลง 
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  1.3 เซอรโรสเตรตัส (Cirrostratus) เมฆชนิดนี้มีลักษณะเปนแผนสีขาวบางๆ โปรงแสง

ประกอบดวยผลึกน้ําแข็ง มกัปกคลุมทัว่ทองฟาและสามารถทาํใหเกดิพระอาทิตยทรงกรดขึ้นได 

 

 
 

 2. เมฆระดับกลาง (Middle Altitude)  เปนเมฆที่มีความสูงระหวาง  2,500  ถึง  6,500  

เมตร  เมฆประเภทนี้สวนใหญประกอบดวยน้ํามี  2  ชนดิคือ 

  2.1  อัลโตสเตรตัส  ( Altostratus )  เมฆชนิดนี้คลายมานสฟีาหรือสีเทาปกคลุมทองฟา                  

เปนบริเวณกวาง  สามารถมองเหน็แสงอาทิตยลอดออกมาไดโดยไมทาํใหเกิดพระอาทิตยทรงกรด 
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  2.2 อัลโตคิวมูลัส (Altocumulus) มีรูปแบบคลายคลื่นในทะเล มีสีขาวหรือเทา และมีเงาเมฆ  

ประกอบดวยหยดน้าํเปนสวนใหญ และบางครั้งอาจมผีลึกน้ําแข็งอยูดวย 

 

 
 

 3. เมฆระดับตํ่า (Low Altitude) เปนเมฆที่พบในระดับที่ต่ํากวา 2,500 เมตร สวนใหญ

ประกอบดวยน้ํา แตอาจพบหิมะและผลกึน้ําแข็งอยูดวย มี 3 ชนิด คือ 

  3.1 สเตรตัส (Stratus) เมฆชนิดนี้มีสีเทาทอดตัวใกลกับพื้นผิวโลก มีลักษณะเปนแผน แต

บางครั้ง อาจพบเปนแบบหยอม เมฆชนิดนี้มักกอใหเกิดฝนปรอยๆ และฝนละออง 

 

 
 

  3.2 สเตรโตคิวมูลัส (Stratocumulus) เมฆชนิดนี้มีสีขาวหรือสีเทา สวนฐานของเมฆ จะ

คอนขางกลมมากกวาแบน และสามารถกอตัวขึ้นจากเมฆที่เปนสเตรตัสเดิมหรือจากการที่เมฆชนิดคิวมูลัส 

กระจายตวัออก สวนบนจะมลีักษณะคอนขางแบน 
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  3.3 นิมโบสเตรตัส (Nimbostratus) เมฆชนิดนี้มีรูปแบบเปนชั้นหนาทึบสีเทาดาํ มีฐานที่

ไมเรียบ สามารถบดบังดวงอาทิตยใหมืด และอาจทําใหมีฝนหรือหิมะตกตอเนื่องกันนานเปนชั่วโมงๆ จึงมัก

เรียกชื่อเมฆชนิดนีว้า เมฆฝน 
 

 
 
 4. เมฆซ่ึงกอตัวในแนวตั้ง เมฆชนิดนี้เปนเมฆซึ่งกอตัวในแนวตั้งสงูตั้งแต 500 ถึง 2,000 เมตร  

มี 2 ชนิด 

  4.1 คิวมูลัส (Cumulus) เมฆชนิดนี้มีสวนฐานแบน สวนบนนนูแนนขึ้นคลายดอกกะหล่ํา

ขนาดใหญ เมื่อมีแสงสองกระทบ จะเห็นเปนแสงสวางสีขาว สวนฐานมักมีสเีขม เมฆชนิดนีไ้มกอใหเกิดฝนและ

จะพบในวนัทีท่องฟาแจมใส แดดจัด เมฆควิมลูัส มีขนาดใหญอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเปนเมฆ คิวมโูลนิมบัส ได 
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  4.2 คิวมูโลนมิบัส (Cumulonimbus) เมฆชนิดนีม้ีขนาดใหญแนน และมีลักษณะคลายภูเขา

ขนาดใหญ หรือรูปทั่ง มักทาํใหเกิดฝนฟาคะนอง หรือพายุขึ้นได และบางครั้งอาจรุนแรงจนกลายเปน

พายทุอรนาโด ขึ้นได ซึ่งมักเรียกเมฆชนิดนี้อีกชื่อหนึง่วา เมฆฝนฟาคะนอง 
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ใบงานที่ 1 
เรื่อง เมฆมีลักษณะอยางไร 

 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร       ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1  
หนวยการเรยีนรูเร่ือง บรรยากาศ      สาระที ่6 : กระบวนการเปลี่ยนแปลง 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

ชื่อ ..................................................................... ชั้น ....................................เลขที ่....................... 
 
คําชี้แจง: ใหนักเรียนสงัเกตเมฆ และหาความสมัพนัธระหวางเมฆที่สังเกตไดกับสภาพอากาศแลวบันทึก

ผลการสังเกต 

 

 จงบรรยายลกัษณะของเมฆที่นกัเรียนสงัเกตเหน็  

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

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

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

 จงบรรยายลกัษณะสภาพอากาศทีน่ักเรยีนสังเกตเห็น 

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

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

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

 จงวาดภาพประกอบสิ่งที่นกัเรียนสังเกตเหน็ 
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ใบงานที่ 2 
เรื่อง เมฆและชนิดของเมฆ 

 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร       ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1  
หนวยการเรยีนรูเร่ือง บรรยากาศ      สาระที ่6 : กระบวนการเปลี่ยนแปลง 

 
 

ชื่อ ..................................................................... ชั้น ....................................เลขที ่....................... 
 
คําชี้แจง: จงเติมคําหรือขอความลงในชองวางใหถูกตอง 
 
 1. เมฆคือ ..................................................................................................................... 

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

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

 2. เมฆที่มกักอใหเกิดฝนฟาคะนอง ลูกเห็บ หรือเกิดพายทุอรนาโด ขึ้นได คือ 

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

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

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

 3. ปรากฏการณเกิดเมฆชนิดตาง ๆ ในทองฟาเกิดขึ้นที่บรรยากาศชั้นใด 

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

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

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

 4. เมฆในทองฟาจะอยูในระดับความสงูสุดเทาไรจากระดับน้ําทะเล 

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

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

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

 5. ยกตัวอยางสารที่เปนหยาดน้าํฟาไดแก ....................................................................... 

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

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

.................................................................................................................................................... 
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 6. กอนฝนตกอากาศจะรอนอบอาว แสดงวา อากาศมีความชื้นสมัพทัธเปนอยางไร 

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

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

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

  7.  หลังฝนตกอากาศมีความชื้นสัมพัทธเปนอยางไร ............................. อากาศจงึเย็นสบาย 

 8. ปริมาณน้าํฝนจะมากหรือนอยจะแสดงไดจาก ............................................................. 

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

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

 9. ชวงฤดูฝนที่ฝนตกชุกมากทีส่ดุของประเทศไทยชวงระหวางเดือน ..................................  

ถึงเดือน ....................................................................................................................................... 

 10. จงยกตวัอยางผลของปริมาณน้ําฝนที่มีผลกระทบตอมนุษยและสิง่แวดลอม 

  10.1 ........................................................................................................................ 

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

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

  10.2 ........................................................................................................................ 

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

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

  10.3 ........................................................................................................................ 

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

.................................................................................................................................................... 
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ใบงานที่ 3 
เรื่อง การรับและคายความรอนของดิน 

 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร       ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1  
หนวยการเรยีนรูเร่ือง บรรยากาศ      สาระที ่6 : กระบวนการเปลี่ยนแปลง 

 
ชื่อ ..................................................................... ชั้น ....................................เลขที ่....................... 
 

วัสดุและอุปกรณที่ใชในการทดลอง (กลุม) 

 1. กระปอง 2 กระปอง 

 2. ดิน   
4
3  กระปอง     

 3. น้ํา   
4
3  กระปอง  

 4. เทอรมอมิเตอร  2 อัน 

 5. ที่จับหลอดทดลองพรอมขาตั้ง 1 ชุด 
 

ขั้นตอนการทดลอง 
 1. ใชกระปองนมขนาดเดียวกัน 2 กระปอง ใสดินและน้าํ ปริมาณเทาๆ กนั ทัง้สองกระปอง   

 2. นําเทอรมอมิเตอรเสียบไวทัง้สองกระปอง ดังรูปบันทกึอณุหภูมิของเทอรมอมิเตอรทั้งสอง 

 3. นํากระปองทั้งสองที่มีเทอรมอมิเตอรเสียบอยูไปวางไวทีก่ลางแดด บันทกึเวลาที่ดนิ และ

น้ําใชในการเปลี่ยนอุณหภมูิไปทุกๆ  1 0C จนครบ 5 0C   

 4. นํากระปองทั้งสองเขามาไวในที่รมและบันทึกเวลาที่ดินและน้ําใชในการเปลี่ยนอุณหภูมิไป 

 ทุกๆ  10C จนอุณหภูมิลดลงเทาเดิม 
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คําถามกอนการทดลอง 
 1. ดินและน้าํมีความแตกตางกนัอยางไร 

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

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

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

 2. ปญหาในการทดลองนี้คืออะไร 

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

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

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

 3.  จากปญหาในการทดลอง 

  3.1 ตัวแปรตนคืออะไร 

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

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

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

  3.2 ตัวแปรตามคืออะไร  

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

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

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

  3.3 ตัวแปรควบคุมคืออะไร 

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

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

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

การมอบหมายงาน 
 1. นักเรียนศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานใหเขาใจ 

 2. ออกแบบตารางการทดลอง 

 3. ทําการทดลองตามขั้นตอน  บันทกึขอมูลลงในตารางการทดลอง 

 4. ตอบคําถามหลังการทดลอง 

 5. สรุปผลการทดลอง 
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คําถามหลังการทดลอง 
 1. เมื่ออุณหภูมิเพิ่มข้ึนเทากัน ดินและน้าํใชเวลาตางกนัหรอืไมอยางไร 

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

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

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

 2. เมื่ออุณหภูมิลดลงเทากนั  ดนิและน้าํใชเวลาตางกันหรือไมอยางไร 

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

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

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

 3. ในเวลากลางวนัอากาศเหนอืพื้นดนิและพืน้น้ํามีอุณหภูมิเทากนัหรือไมอยางไร 

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

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

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

 4. ในเวลากลางคืนอากาศเหนอืพื้นดนิและพืน้น้าํมีอุณหภมูิเทากันหรือไม ......................... 

เพราะเหตุใด ................................................................................................................................ 

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

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

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

การประเมินผล  
 1. การออกแบบตารางบนัทกึผล  

 2. การนาํเสนอผลการทดลอง  โดยใชแบบประเมินทักษะปฏิบัติ 

 3. การตอบคําถามหลังการทดลอง  โดยการตรวจใบงาน 
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แบบประเมินคุณภาพชิ้นงาน 
 

ชื่อ ..................................................................... ชั้น ....................................เลขที ่....................... 
 

คําชี้แจง: ใหผูประเมินทําการประเมินชิน้งานตามเกณฑทีก่ําหนด โดยเขียนคะแนนลงในชองวางตาม

รายการตอไปนี ้
 

ผูประเมิน ลําดับที ่ รายการ 

ตนเอง เพื่อน ครู 

1 รูปแบบสวยงามมีความคิดสรางสรรค    

2 ใชวิธีการรวบรวมขอมูลที่เหมาะสมหลากหลาย 

เชน การฟง การอาน การสังเกต การบันทกึ และ

การตั้งคําถาม 

   

3 ความสะอาด เรียบรอย และอานงาย    

4 บอกรายละเอยีดและจัดเรียงขอมูลไดถูกตอง 

ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหา 

   

5 ผลงานมีประโยชน นาสนใจ และสามารถเปน

แบบอยางได 

   

 

หมายเหต ุ เกณฑการใหคะแนน 

  1 หมายถงึ  ตองปรับปรุง     3 หมายถงึ ดี 

  2 หมายถงึ  พอใช      4 หมายถงึ ดีมาก 
 

เกณฑการประเมิน 
 คะแนนรวม   17-20   หมายถงึ  มีชิ้นงานอยูในระดับดีมาก 

 คะแนนรวม   13-16  หมายถงึ  มีชิ้นงานอยูในระดับดี 

 คะแนนรวม   9-12   หมายถงึ  มีชิ้นงานอยูในระดับพอใช 

 คะแนนรวม   4-8   หมายถงึ  มีชิ้นงานอยูในระดับควรปรับปรุง 
 

สรุปผลการประเมิน 
 คะแนนเฉลีย่ของผูประเมนิทัง้หมด ...................................................... คะแนน 

 อยูในระดับคุณภาพ ............ ดีมาก ................ ดี .............. พอใช ............... ควรปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปา 
 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร       ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 
หนวยการเรยีนรูเร่ือง บรรยากาศ      สาระที ่6 : กระบวนการเปลี่ยนแปลง 
เร่ือง ปรากฏการณทางลมฟาอากาศ      เวลา 5 คาบ 
☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯☯ 
 

สาระที่  6 : กระบวนการเปลี่ยนแปลง 
 มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชีว้ัด มฐ. ว 6.1  ม.1/3  และ ว 6.1  ม.1/5   

  สังเกต วิเคราะหและ อภิปรายการเกิดปรากฏการณทางลมฟาอากาศที่มีผลตอมนษุย 

  สืบคน วิเคราะห และอธิบายผลของลมฟาอากาศตอการดาํรงชีวิตของสิง่มชีีวิต และส่ิงแวดลอม 
 

สาระสําคัญ 
 ลมฟาอากาศ คือ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของอากาศรอบๆ ตัวเรา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลา อาจมีลักษณะสงบนิง่หรือมีลมพัด อาจรอนหรือหนาว ชืน้หรือแหง ลมฟาอากาศตามทีต่างๆ 

ลักษณะลมฟาอากาศแตกตางกนัไปตามพื้นที่สวนตางๆ ของโลก  

 

จุดประสงคการเรียนรู 
 จุดประสงคดานเนื้อหา 
  1. สามารถสงัเกต วิเคราะห และอภิปรายการเกิดปรากฏการณทางลมฟาอากาศที่มผีล

ตอมนุษยได 

  2. สามารถสบืคน วเิคราะห และอธิบายผลของลมฟาอากาศตอการดํารงชวีิตของสิง่มีชวีติ 

และสิ่งแวดลอมได 
 จุดประสงคดานทักษะการคิดแกปญหา 
  1. สามารถระบุปญหาได   

  2. สามารถระบุสาเหตุของปญหาได   

  3. สามารถเสนอวิธีการแกปญหาได   

  4. สามารถอธิบายผลที่ไดจากการแกปญหาได 
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สาระการเรียนรู 
 1. ปรากฏการณทางลมฟาอากาศ ไดแก การเกิดเมฆ ฝน พายฟุาคะนอง พายหุมนุเขตรอน 

ลมมรสุม ฯลฯ 

 2. สภาพลมฟาอากาศที่เปลี่ยนแปลงบนโลกทําใหเกิดพายุ ปรากฏการณเอลนิโญ ลานีญา ซึ่ง

สงผลตอการดาํรงชีวิตของมนุษย และสิ่งแวดลอม   

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 1.  มีเหตุผล 

 2. ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 

 3. ใฝรูใฝเรียน 

 4. มีความสามัคคี 

 5. มีความซื่อสัตย 

 

เนื้อหา 
 1. ปรากฏการณทางลมฟาอากาศ 

 2. ผลของปรากฏการณทางลมฟาอากาศ 
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กระบวนการจัดการเรียนรู 
 

ขั้นตอนตามรูปแบบซิปปา ขั้นตอนและกิจกรรมการจัดการเรียนรู ทักษะที่ไดจากรูปแบบซิปปา 

1. ขั้นการทบทวนความรู 1. ครูตั้งคําถามเพื่อทบทวนความรูเดิม เรื่อง เมฆ โดยให

นักเรียนบอกความหมายของคําวาเมฆ และการเกิดเมฆ 

2. ครูตรวจสอบนักเรียนวามีพื้นฐาน เรื่อง เมฆ มากนอย

เพียงใด โดยการสุมถามนักเรียน 

การเชื่อมโยงความรู 

2. ขั้นการแสวงหาความรู

ใหม 

3. นักเรียนศึกษาใบความรู  เรื่อง  การเกิดเมฆและชนิด

ของเมฆ   

4. นักเรียนทํากิจกรรมตามใบงาน  เรื่อง  เฝาดูเมฆ 

จากนั้นนําผลงานมาอภิปรายรวมกันภายในกลุม 

- การแสวงหาความรูใหม 

- การเรียนรูรวมกันเปนกลุม 

3. ขั้นการศึกษาทํา 

ความเขาใจและ 

สรางความรู 

5. ครูใหความรูเพิ่มเติม  เรื่อง  การเกิดฝน  ลูกเห็บ  และ

หิมะ 

6. จากนั้นครูใหนักเรียนทํากิจกรรมในใบงานที่ 3  เรื่อง  

การรับและคายความรอนของดินและน้ํา 

7. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปและอภิปรายผลการทํา

กิจกรรม 

8. นักเรียนศึกษาวีดีทัศน  เรื่อง  ลมฟาอากาศ  การ

เปล่ียนแปลงอุณหภูมิของโลก  และการเกิดปรากฏการณ

เรือนกระจก 

การศึกษาดวยตนเอง 

4. ขั้นการแลกเปลี่ยน

ความรูความเขาใจ 

9. นักเรียนรวมกันสนทนาและแสดงความคิดเห็นในหัวขอ

ตางๆ จากการศึกษาวีดีทัศน 

10. นักเรียนระดมความคิดภายในกลุมถึงผลกระทบของ

ปรากฏการณตาง ๆ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติของโลก  และ

กิจกรรมที่เกิดจากมนุษย    

- การพูดอธิบาย 

- การนําเสนอผลงาน 

5. ขั้นการสรุปและจัด

ระเบียบความรู 

11. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูที่ไดจากการศึกษาวี

ดีทัศน 

การสรุปและจัดระเบียบ

ความรู 

6. ขั้นการปฏิบัติ/แสดง

ความรูและผลงาน 

12. นักเรียนเขียนแผนผังความคิด 

13. ครูใหนักเรียนนําเสนอแผนผังความคิดโดยนํามาติด

บอรดหนาหองเรียน   

การพูดและการนําเสนอ

ผลงาน 

7. ขั้นการประยุกตใช

ความรู 

14. ครูใหนักเรียนศึกษาขอมูล และวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ

สภาพลมฟาอากาศที่เปล่ียนแปลงบนโลก การเกิดพายุ 

ปรากฏการณเอลนิโญ ลานีญา ซึ่งสงผลตอการดํารงชีวิต

ของมนุษย และส่ิงแวดลอม    

การศึกษาคนควาดวยตนเอง 
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กระบวนการวัดและประเมินผล 
 1. วิธีการวัด ประเมินผล 

  - สังเกตการรวมกิจกรรม 

  - การตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น 

  - การปฏิบัติกิจกรรม 

 2. เครื่องมือการวัด  ประเมินผล 

  - แบบประเมินคุณภาพชิ้นงาน 

 3. เกณฑการวัด  ประเมนิผล 

  - ระดับคุณภาพ 

  คะแนนรวม   17 – 20    หมายถงึ  มีชิ้นงานอยูในระดับดีมาก 

  คะแนนรวม   13 – 16   หมายถงึ  มีชิ้นงานอยูในระดับดี 

  คะแนนรวม   9 – 12    หมายถงึ  มีชิ้นงานอยูในระดับพอใช 

  คะแนนรวม   4 – 8     หมายถงึ  มีชิ้นงานอยูในระดับควรปรับปรุง 

 

แหลงการเรียนรู 
 1. ใบความรู เร่ือง การเกิดเมฆและชนิดของเมฆ 

 2. ใบงานที ่1 – 4    

 3. หองสมุด สารานุกรม และอินเทอรเน็ต 

 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 
 1. ผลการจัดการเรียนรู 

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

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

 2. ปญหา/อุปสรรค 

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

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

3. ขอเสนอแนะ 

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

.................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก 
 1. ใบความรู เร่ือง การเกิดเมฆและชนิดของเมฆ 

 2. ใบงานที ่1 เร่ือง เฝาดูเมฆ 

 3. ใบงานที ่2 เร่ือง เมฆและชนิดของเมฆ 

 4. ใบงานที ่3 เร่ือง การรับและคายความรอนของดิน 

 5. ใบงานที ่4 เร่ือง ลมและการเกิดลม 

 6. แบบประเมินคุณภาพชิ้นงาน 
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ใบความรู 
เรื่อง การเกิดเมฆและชนิดของเมฆ 

 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร        ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1  
หนวยการเรยีนรูเร่ือง บรรยากาศ       สาระที ่: 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลง 

 
 

การเกิดเมฆในธรรมชาติ 
 เมฆเกดิจากไอน้ําในบรรยากาศกลัน่ตัวเปนละอองน้าํเลก็ๆ เมื่ออุณหภมูิของอากาศอยูในระดับ

จุดน้ําคางหรือไอน้ําทีก่ลายเปนผลึกน้ําแขง็เมื่ออุณหภูมขิองอากาศต่าํกวาจุดเยือกแข็ง 
 ชนิดของเมฆ 
  นักอุตุนยิมวทิยาไดแบงเมฆออกเปน 4 ประเภท ดงันี ้

  1. เมฆระดับสงู (High Altitude) เปนเมฆทีพ่บไดในระดับความสงูมากกวา 6,500 เมตร      

ขึ้นไป ซึ่งประกอบดวยผลึกน้ําแข็งเปนสวนใหญ มี 3 ชนิด คือ 

   1.1 เซอรโรคิวมูลัส (Cirrocumulus) เมฆชนิดนี้มีรูปแบบเปนกอนกระจุกเล็กๆ แผเปน

แนวสีขาว ลักษณะคลายคลื่นหรือเกล็ดปลา ไมมีเงาเมฆ ประกอบดวยผลึกน้ําแข็งหรือบางครั้งอาจเปน

หยดน้าํที่เยน็จัด 

 

 
 

   1.2 เซอรรัส (Cirrus) เมฆชนิดนี้มีลักษณะบางๆ มองดูคลายขนนกสีขาว มกัเปนร้ิว

โคงๆ ยาวพาดกลางทองฟา ประกอบดวยผลึกน้ําแข็ง เมฆชนิดนี้เปนสัญญาณแสดงวาอากาศกําลังจะ

เลวลง 
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   1.3 เซอรโรสเตรตัส (Cirrostratus) เมฆชนิดนี้มีลักษณะเปนแผนสีขาวบางๆ โปรงแสง

ประกอบดวยผลึกน้ําแข็ง มกัปกคลุมทัว่ทองฟาและสามารถทาํใหเกดิพระอาทิตยทรงกรดขึ้นได 

 

 
 

  2. เมฆระดับกลาง (Middle Altitude) เปนเมฆที่มีความสงูระหวาง 2,500 ถึง 6,500 เมตร  

เมฆประเภทนีส้วนใหญประกอบดวยน้ําม ี2 ชนิด คือ 

   2.1 อัลโตสเตรตัส (Altostratus) เมฆชนิดนี้คลายมานสีฟาหรือสีเทาปกคลุมทองฟาเปน

บริเวณกวาง สามารถมองเห็นแสงอาทิตยลอดออกมาไดโดยไมทําใหเกิดพระอาทติยทรงกรด 
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   2.2 อัลโตคิวมูลัส (Altocumulus) มีรูปแบบคลายคลื่นในทะเล มีสีขาวหรือเทา และมี

เงาเมฆ ประกอบดวยหยดน้าํเปนสวนใหญ และบางครัง้อาจมีผลึกน้าํแข็งอยูดวย 

 

 
 

  3. เมฆระดับตํ่า (Low Altitude) เปนเมฆทีพ่บในระดับทีต่่ํากวา 2,500 เมตร สวนใหญ

ประกอบดวยน้ํา  แตอาจพบหิมะและผลกึน้ําแข็งอยูดวย มี 3 ชนิด คือ 

   3.1 สเตรตัส (Stratus) เมฆชนิดนี้มีสีเทาทอดตัวใกลกับพืน้ผิวโลก มีลักษณะเปนแผน  

แตบางครั้งอาจพบเปนแบบหยอม เมฆชนดินี้มักกอใหเกดิฝนปรอยๆ และฝนละออง 

 

 
 

   3.2 สเตรโตคิวมูลัส (Stratocumulus) เมฆชนิดนี้มีสีขาวหรือสีเทา สวนฐานของเมฆ  

จะคอนขางกลมมากกวาแบน และสามารถกอตัวขึ้นจากเมฆที่เปนสเตรตัสเดิม หรือจากการที่เมฆชนิด

คิวมูลัสกระจายตัวออก สวนบนจะมีลกัษณะคอนขางแบน 
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   3.3 นิมโบสเตรตัส (Nimbostratus) เมฆชนิดนี้มีรูปแบบเปนชั้นหนาทึบสีเทาดํา มีฐาน

ที่ไมเรียบ สามารถบดบังดวงอาทิตยใหมดื และอาจทาํใหมีฝนหรือหมิะตกตอเนื่องกันนานเปนชัว่โมงๆ  

จึงมักเรยีกชื่อเมฆชนิดนี้วา เมฆฝน 

 

 
 
  4. เมฆซ่ึงกอตัวในแนวตั้ง เมฆชนิดนี ้ เปนเมฆซึง่กอตัวในแนวตัง้ สูงตั้งแต 500 ถึง 

2,000  เมตร  มี 2 ชนิด 

   4.1 คิวมูลัส (Cumulus) เมฆชนิดนี้มีสวนฐานแบน สวนบนนนูแนนขึ้นคลายดอก

กะหล่ําขนาดใหญ เมื่อมีแสงสองกระทบ จะเห็นเปนแสงสวางสีขาว สวนฐานมักมีสีเขม เมฆชนิดนี้ไมกอ 

ใหเกิดฝนและจะพบในวนัทีท่องฟาแจมใส แดดจัด เมฆควิมูลัสมีขนาดใหญอาจจะเปลีย่นแปลงไปเปนเมฆ  

คิวมูโลนมิบัส ได 
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   4.2 คิวมูโลนมิบัส (Cumulonimbus) เมฆชนิดนี้มีขนาดใหญแนน และมีลักษณะคลาย

ภูเขาขนาดใหญหรือรูปทั่ง มักทําใหเกิดฝนฟาคะนองหรือพายุขึ้นได และบางครั้งอาจรุนแรงจนกลายเปน

พายทุอรนาโดขึ้นได ซึ่งมกัเรียกเมฆชนิดนีอี้กชื่อหนึ่งวา เมฆฝนฟาคะนอง 
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ใบงานที่ 1 
เรื่อง เฝาดูเมฆ 

 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร       ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1  
หนวยการเรยีนรูเร่ือง บรรยากาศ      สาระที ่ 6 : กระบวนการเปลี่ยนแปลง 
• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • •  
 

ชื่อ ..................................................................... ชั้น ....................................เลขที ่....................... 
 
คําชี้แจง:  ใหนักเรียนสังเกตเมฆเปนเวลา 3 วันๆ ละ 10 นาที และหาความสัมพันธระหวางเมฆที่สังเกต

ไดกับสภาพอากาศแลวบนัทึกผลการสังเกตลงในตารางตอไปนี ้

 

ผลการสังเกต 
วันที่ / เวลา 

ภาพลักษณะเมฆ ชนิดของเมฆ สภาพอากาศ 
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ใบงานที่ 2 
เรื่อง เมฆและชนิดของเมฆ 

 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร       ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1  
หนวยการเรยีนรูเร่ือง บรรยากาศ      สาระที ่ 6 : กระบวนการเปลี่ยนแปลง 

 
 

ชื่อ ..................................................................... ชั้น ....................................เลขที ่....................... 
 
คําชี้แจง: จงเติมคําหรือขอความลงในชองวางใหถูกตอง 
 
 1. เมฆ คือ …………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 2. เมฆที่มกักอใหเกิดฝนฟาคะนอง  ลกูเห็บ  หรือเกิดพายทุอรนาโดขึ้นได คือ 

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

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

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

 3. ปรากฏการณเกิดเมฆชนิดตาง ๆ ในทองฟาเกิดขึ้นที่บรรยากาศชั้นใด 

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

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

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

 4. เมฆในทองฟาจะอยูในระดับความสงูสุดเทาไรจากระดับน้ําทะเล 

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

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

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

 5. ยกตัวอยางสารที่เปนหยาดน้าํฟาไดแก ....................................................................... 

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

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

.................................................................................................................................................... 
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  6. กอนฝนตกอากาศจะรอนอบอาว แสดงวาอากาศมีความชืน้สัมพัทธเปนอยางไร 

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

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

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

 7. หลังฝนตกอากาศมีความชืน้สัมพทัธเปนอยางไร ............................ อากาศจงึเยน็สบาย 

 8. ปริมาณน้าํฝนจะมากหรือนอยจะแสดงไดจาก 

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

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

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

 9. ชวงฤดูฝนที่ฝนตกชุกมากทีสุ่ดของประเทศไทยชวงระหวางเดือน .................................. 

ถึงเดือน ...................................................................................................................................... 

 10. จงยกตวัอยางผลของปริมาณน้ําฝนที่มีผลกระทบตอมนุษยและสิง่แวดลอม 

   10.1 .................................................................................................................. 

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

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

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

   10.2 .................................................................................................................. 

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

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

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

   10.3 .................................................................................................................. 

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

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

.................................................................................................................................................... 
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ใบงานที่ 3 
เรื่อง การรับและคายความรอนของดิน 

 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร        ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1  
หนวยการเรยีนรูเร่ือง บรรยากาศ       สาระที ่ 6 : กระบวนการเปลี่ยนแปลง 

 
 

ชื่อ ..................................................................... ชั้น ....................................เลขที ่....................... 
 

วัสดุและอุปกรณที่ใชในการทดลอง  ( กลุม ) 
 1. กระปอง      2 กระปอง 

 2. ดิน        
4
3  กระปอง     

 3. น้ํา        
4
3  กระปอง  

 4. เทอรมอมิเตอร      2 อัน 

 5. ที่จับหลอดทดลองพรอมขาตั้ง 1 ชุด 
 

ขั้นตอนการทดลอง 
 1. ใชกระปองนมขนาดเดียวกัน 2 กระปอง  ใสดินและน้าํ ปริมาณเทาๆ กนั  ทัง้สองกระปอง   

 2. นําเทอรมอมิเตอรเสียบไวทัง้สองกระปอง ดังรูปบันทกึอณุหภูมิของเทอรมอมิเตอรทั้งสอง 

 3. นํากระปองทั้งสองที่มีเทอรมอมิเตอรเสียบอยูไปวางไวทีก่ลางแดด บนัทกึเวลาที่ดนิ และ

น้ําใชในการเปลี่ยนอุณหภมูิไปทุกๆ  1 0C  จนครบ 5 0C   

 4. นํากระปองทั้งสองเขามาไวในที่รมและบันทึกเวลาที่ดินและน้ําใชในการเปลี่ยนอุณหภูมิไป  

ทุก ๆ  10C  จนอุณหภูมิลดลงเทาเดิม 
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คําถามกอนการทดลอง 
 1. ดินและน้าํมีความแตกตางกนัอยางไร 

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

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

 2. ปญหาในการทดลองนี้คืออะไร 

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

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

 3. จากปญหาในการทดลอง 

  3.1 ตัวแปรตนคืออะไร . 

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

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

  3.2 ตัวแปรตามคืออะไร 

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

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

 3.3 ตัวแปรควบคุมคืออะไร 

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

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

การมอบหมายงาน 
 1. นกัเรียนศึกษาข้ันตอนการปฏิบัติงานใหเขาใจ 

 2. ออกแบบตารางการทดลอง 

 3. ทาํการทดลองตามขั้นตอน  บันทึกขอมลูลงในตารางการทดลอง 

 4.  ตอบคําถามหลังการทดลอง 

 5.  สรุปผลการทดลอง 
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คําถามหลังการทดลอง 
 1. เมื่ออุณหภูมิเพิ่มข้ึนเทากัน ดินและน้าํใชเวลาตางกนัหรอืไมอยางไร  

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

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

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

 2. เมื่ออุณหภูมิลดลงเทากนั  ดนิและน้าํใชเวลาตางกันหรือไมอยางไร 

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

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

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

 3. ในเวลากลางวนัอากาศเหนอืพื้นดนิและพืน้น้ํามีอุณหภูมิเทากนัหรือไมอยางไร 

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

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

 4. ในเวลากลางคืน อากาศเหนือพืน้ดินและพื้นน้ํามีอุณหภูมิเทากันหรือไม ………………... 

เพราะเหตุใด ................................................................................................................................ 

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

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

การประเมินผล  
 1. การออกแบบตารางบนัทกึผล  

 2. การนาํเสนอผลการทดลอง  โดยใชแบบประเมินทักษะปฏิบัติ 

 3. การตอบคําถามหลังการทดลอง  โดยการตรวจใบงาน 
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ใบงานที่ 4 
เรื่อง ลมและการเกิดลม 

 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร        ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1  
หนวยการเรยีนรูเร่ือง บรรยากาศ       สาระที ่ 6 : กระบวนการเปลี่ยนแปลง 

 
 

ชื่อ ..................................................................... ชั้น ....................................เลขที ่....................... 
 

คําชี้แจง:  จงกาเครื่องหมาย  (  ) หนาขอที่เหน็วาถูกและกาเครื่องหมาย  ( × ) หนาขอที่เห็นวาผิด 

............. 1. ดินรับและคายความรอนไดดีกวาน้ํา 

............. 2.  น้ํารับและคายความรอนไดชากวาดนิ 

............. 3.  เวลากลางวันอากาศเหนอืพื้นดนิและอากาศเหนือพืน้น้าํจะแตกตางกนั 

............. 4. เวลากลางคืนอากาศเหนือพื้นดินและอากาศเหนือพื้นน้ําอุณหภูมิจะเหมือนกัน เพราะไมไดรับ

ความรอนจากดวงอาทิตยเหมือนกนั 

............. 5. สาเหตุของการเกิดลมที่แทจริงคือพื้นที่  2  แหงมีความแตกตางกนัในเรื่องของอุณหภูมิ 

............. 6. ลมบกเปนลมที่พัดจากทะเลขึ้นสูบก 

............. 7. ศรลมคือเครื่องมือที่ใชวัดความเร็วลม 

............. 8. เครื่องมือที่ใชตรวจสอบความเร็วของลม คือ  แอนนิมอมเิตอร 

............. 9. ถาทองถิน่ของนักเรียนไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะทําใหฝนตกหนัก

ติดตอกันหลายวัน 

............. 10. ลมสินคาเปนลมประจาํเวลาที่จะชวยในการเดินเรือสินคาระหวางประเทศตามภูมิภาคตางๆ 

ของโลก 
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แบบประเมินคุณภาพชิ้นงาน 
 

ชื่อ ..................................................................... ชั้น ....................................เลขที ่....................... 
 

คําชี้แจง: ใหผูประเมินทําการประเมินชิน้งานตามเกณฑทีก่ําหนด โดยเขียนคะแนนลงในชองวางตาม

รายการตอไปนี ้
 

ผูประเมิน 
ลําดับที ่ รายการ 

ตนเอง เพื่อน ครู ผูปกครอง 

1 รูปแบบสวยงามมีความคิดสรางสรรค     

2 ใชวิธีการรวบรวมขอมูลที่เหมาะสมหลากหลาย 

เชน การฟง การอาน การสังเกต การบันทกึ และ

การตั้งคําถาม 

    

3 ความสะอาด เรียบรอย และอานงาย     

4 บอกรายละเอยีดและจัดเรียงขอมูลไดถูกตอง 

ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหา 

    

5 ผลงานมีประโยชน นาสนใจ และสามารถเปน

แบบอยางได 

    

 

หมายเหต ุ เกณฑการใหคะแนน 

  1 หมายถงึ  ตองปรับปรุง     3 หมายถงึ ดี 

  2 หมายถงึ  พอใช      4 หมายถงึ ดีมาก 
 

เกณฑการประเมิน 
 คะแนนรวม   17 – 20    หมายถงึ  มีชิ้นงานอยูในระดับดีมาก 

 คะแนนรวม   13 – 16   หมายถงึ  มีชิ้นงานอยูในระดับดี 

 คะแนนรวม   9 – 12    หมายถงึ  มีชิ้นงานอยูในระดับพอใช 

 คะแนนรวม   4 – 8     หมายถงึ  มีชิ้นงานอยูในระดับควรปรับปรุง 
 

สรุปผลการประเมิน 
 คะแนนเฉลีย่ของผูประเมนิทัง้หมด ...................................................... คะแนน 
 

 อยูในระดับคุณภาพ ............ ดีมาก ................ ดี .............. พอใช ............... ควรปรับปรุง 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
เรื่อง  บรรยากาศ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 

 

คําช้ีแจง 
 1. ใหนักเรียนเขยีนชื่อ – นามสกุล ชั้น หองและเลขที่ลงในกระดาษคําตอบใหชัดเจน 

 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร (ปรนัย) 5 ตัวเลอืก 40 ขอ ใชเวลา 

60 นาท ี

 3. คําถามในแบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบเลือกตอบทั้งสิน้ ใหนักเรียนเลอืกคําตอบที่ถกูที่สุด

เพียงคําตอบเดียวจากตัวเลอืก ก ข ค ง หรือ จ ที่ใหไวเมื่อเลือกคาํตอบที่คิดวาถกูแลวใหเขียน X ใน

กระดาษคําตอบ ดังตัวอยางการตอบตัวเลือก ก ดังนี้ 

 
 4. ถาพบขอยาก ควรเวนขามไปทําขออ่ืนกอน เมื่อมีเวลาเหลือจึงยอนกลับมาทาํใหมนักเรียน

อยาขีดเขียนหรือทําเครื่องหมายใดๆ ในแบบทดสอบฉบบันี ้ใหขีดตอบลงในกระดาษคําตอบเทานัน้ 

 5. หลังจากทําแบบทดสอบเรียบรอยแลว ใหนกัเรียนทบทวน ตรวจสอบอีกครั้งแลวนํากระดาษ  

คําตอบสงคืนกรรมการคุมสอบ 
 

 

1. ถาโลกของเราไมมีบรรยากาศแลว โลกจะมีลักษณะตามขอใด 

 ก. ไมมีแสงแดด   

 ข. โลกจะมืดตลอดเวลา  

 ค. ลมพัดแรงจัดตลอดเวลา  

 ง. ฝนตกหนักตลอดเวลา 

 จ. กลางวันรอนจดั กลางคืนหนาวจัด 

 

 

 

 

ขอ ก ข ค ง จ 

0 X     
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2. ขอใด ไมใช ประโยชนของบรรยากาศที่มีตอโลก 

 ก. ชวยกัน้รังสีคลืน่สั้น  

 ข. ชวยลดความรอนใหแกโลก 

 ค. ชวยกรองรังสอัีลตราไวโอเลต  

 ง. ดูดกลืนและทาํลายวัตถุตาง ๆ ทีพุ่งเขาหาโลก 

 จ. ชวยปกปองผวิมนษุยจากแสงแดด 

3.  ถารังสีอัลตราไวโอเลตสามารถผานบรรยากาศของโลกไดมากขึ้นแลวจะเปนอันตรายตอมนุษย โดย

ทําใหเกิดโรคตามขอใด 

  ก. โรคไขดํา           

  ข. โรคลูมาติซัม   

  ค. โรคโปลิโอ     

  ง. โรคเกรียมแดด    

  จ. โรคไขหวัดใหญ 

4. อากาศที่อยูรอบตัวเราอยูในสถานะใด 

 ก. แกส     

 ข. ของแข็ง    

 ค. ของเหลว 

 ง. สารแขวนลอย    

 จ. สารคอลลอยด 

5. สวนประกอบของอากาศมคีวามแตกตางกันขึ้นอยูกับขอใด 

 ก. เวลาและสถานที ่   

 ข. เวลาและปริมาตร   

 ค. เวลาและความดัน 

 ง. สถานที่และความดนั  

 จ. สถานที่และปริมาตร 
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6. สวนประกอบของอากาศที่เรียงจากนอยไปหามากถูกตอง คือขอใด 

 ก. O2 CO2  Ar  N2   

 ข. CO2  Ar  O2  N2    

 ค. Ar  N2  O2  CO2      

 ง. N2  O2  CO2  Ar   

 จ. O2   N2  CO2  Ar 

7. แกสชนิดใดเปนสวนประกอบของอากาศที่มีจํานวนนอยที่สุด 

 ก. อารกอน     

 ข. ออกซิเจน    

 ค. ไนโตรเจน 

 ง. คารบอนไดออกไซด   

 จ. ไฮโดรเจน 

8.  แกสที่ชวยใหไฟติดและทาํใหเหล็กเปนสนิมได คือขอใด 

 ก. ฮีเลียม     

 ข. ออกซิเจน    

 ค. ไนโตรเจน 

 ง. คารบอนไดออกไซด   

 จ. อารกอน 

9. แกสไนโตรเจนเปนแกสเฉื่อยที่มีประโยชนในเรื่องใด 

 ก. ชวยใหไฟติด 

 ข. ลดปริมาณคารบอนไดออกไซด 

 ค. เพิ่มปริมาณคารบอนไดออกไซด 

 ง. เปนฉากกัน้ความรอนจากดวงอาทิตย 

 จ.  ทาํใหอากาศเจือจางพอเหมาะสําหรับมนุษยและสัตว 

10.  บรรยากาศชั้นใดมีความสําคัญตอส่ิงมีชีวิต มากที่สดุ 

 ก. เอกโซสเฟยร   

 ข. โทรโพสเฟยร   

 ค. สตราโตสเฟยร         

 ง. ไอโอโนสเฟยร   

 จ. มีโซสเฟยร 
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11. บรรยากาศชัน้ใดของโลกที่เมื่อไดรับรังสีคอสมิกจากอากาศแลวจะทําใหอนุภาคของอากาศเปลีย่น

สภาวะเปนอิออนอิสระที่มีประจุไฟฟาบวกหรือลบ 

 ก. เอกโซสเฟยร    

 ข. โทรโพสเฟยร   

 ค. สตราโตสเฟยร 

 ง. ไอโอโนสเฟยร    

 จ. มีโซสเฟยร 

12. ชั้นบรรยากาศของโลกไมฟุงกระจายออกไปสูอวกาศเพราะเหตุใด 

 ก. ชั้นโอโซนกัน้ไว             

 ข. แรงดึงดูดของโลก 

 ค. แรงผลักจากดวงอาทิตย     

 ง. ชั้นคารบอนไดออกไซดกั้นไว 

 จ. แรงดึงดูดของดวงจนัทร 

13. บรรยากาศชัน้ที่มีการแปรปรวนและเปลีย่นแปลงตลอดเวลาคือขอใด 

 ก. เอกโซสเฟยร    

 ข. โทรโพสเฟยร   

 ค. สตราโตสเฟยร 

 ง. ไอโอโนสเฟยร    

 จ. มีโซสเฟยร 

14. บรรยากาศชัน้เอกโซสเฟยรมแีกสชนิดใดมากที่สุด 

 ก. ออกซิเจน     

 ข. ไนโตรเจน    

 ค. ไฮโดรเจน 

 ง. คารบอนไดออกไซด   

 จ. ฮเีลียม 
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15. ขอใดแสดงวาอากาศมีความหนาแนน 

 ก. อากาศสามารถสัมผัสได 

 ข. ใบไมไหวเมื่อใชมือโบกไปมา 

 ค. อากาศประกอบดวยแกสหลายชนิด 

 ง. ลูกโปงบรรจุแกสลอยข้ึนไปบนอากาศ 

 จ. อากาศอยูในสถานะแกส 

16. สถานที่ใดมีความหนาแนนของอากาศนอยที่สุด 

 ก. ในถ้ํา     

 ข. ในเหวลึก    

 ค. ชายทะเล           

 ง. บนยอดเขา     

 จ. บริเวณเชิงเขา 

17. ขอใดคือ ความหมายของความดนั 1 บรรยากาศ 

 ก. ความดันอากาศที่ดันปรอทใหอยูสูง 76 มิลลิเมตร 

 ข. ความดันอากาศที่ดันปรอทใหอยูสูง 76 เซนติเมตร 

 ค. ความดันอากาศที่ดันปรอทใหอยูสูง 76 เมตร     

 ง. ความดันอากาศที่ดันปรอทใหอยูสูง 760 เมตร 

 จ. ความดันอากาศที่ดันปรอทใหอยูสูง 760 เซนติเมตร 

18. ความกดอากาศกับความสงูจากระดับน้าํทะเลมีความสมัพันธกนัตามขอใด 

 ก. ความสงูลดลง ความกดอากาศคงที ่

 ข. ความสงูลดลง ความกดอากาศลดลง 

 ค. ความสงูเพิม่ข้ึน ความกดอากาศลดลง 

 ง. ความสงูเพิม่ข้ึน ความกดอากาศเพิม่ข้ึน 

 จ. ความสงูเพิม่ข้ึน ความกดอากาศคงที ่

19.  ในตอนกลางคนือากาศเหนือพื้นน้ําทะเลมอุีณหภูมิสูงกวาอากาศเหนือพื้นดนิเนื่องจากสาเหตุใด 

 ก. น้ําคายความรอนไดชากวาพืน้ดิน 

 ข. น้ําดูดความรอนไดดีกวาพืน้ดิน 

 ค. พื้นดนิเปนของแข็งรับความรอนไดเร็ว 

 ง. น้ําเปนของเหลวทาํใหอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไดงาย 

 จ. น้ํามีความหนาแนนนอยกวาดินมาก 
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20. ในชวงเวลากอนฝนจะตกอากาศรอนอบอาวและอุณหภูมิสูงกวาปกติเกิดจากสาเหตุใด 

 ก. พื้นดนิคายความรอน 

 ข. พื้นน้ําคายความรอน 

 ค. กอนเมฆคายความรอน 

 ง. อากาศคายความรอน 

 จ. ไอน้ําในอากาศคายความรอน 

21. ขอใดถูกตอง 

 ก. ความกดอากาศต่ํา  อุณหภมูิสูง 

 ข. ความกดอากาศต่ํา  อุณหภมูิต่ํา 

 ค. ความกดอากาศสูง  อุณหภูมิสูง 

 ง. ความกดอากาศสูง  อุณหภมูิสูง 

 จ. ความกดอากาศสูง  อุณหภมูิคงที ่

22. ลักษณะสําคญัของบรรยากาศที่ส่ิงมีชวีติอาศัยอยู คือขอใด 

 ก. อุณหภูมิคงทีต่ลอดเวลา 

 ข. อุณหภูมิเพิ่มเมื่อความสงูเพิม่ 

 ค. อุณหภูมิลดลงเมื่อความสูงลดลง 

 ง. อุณหภูมิลดลงเมื่อความสูงเพิ่มข้ึน 

 จ. อุณหภูมิคงที่เมื่อความสงูเพิม่ข้ึน 

23. คําวา “อากาศอิ่มตัวดวยไอน้ํา” หมายถงึขอใด 

 ก. ในอากาศมีแตน้ําไมมีสิง่อืน่เจือปน 

 ข. ในอากาศมีไอน้ํา 100 เปอรเซ็นต 

 ค. ไอน้ําไมสามารถระเหยไปในอากาศไดอีก 

 ง. ในอากาศมีไอน้ําอยู 100 กรัม ตอ ลูกบาศกเมตร 

 จ. ในอากาศตองการไอน้ําเพิ่มมากขึ้น 

24.  ความชืน้สัมพทัธเกิดจากการเปรียบเทียบปริมาณใดของไอน้ําที่มีอยูจริงกับไอน้ําอิม่ตัว 

 ก. มวล                     

 ข. น้ําหนกั            

 ค. ปริมาตร   

 ง. อุณหภูมิ     

 จ. ความหนาแนน 
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25. ถาอากาศมีไอน้ํามากแลวจะเกิดผลตามขอใด 

 ก. อากาศจะมีความกดต่ํา เพราะไอน้ําหนกักวาอากาศ 

 ข. อากาศจะมีความกดสูง เพราะไอน้ําเบากวาอากาศ 

 ค. อากาศจะมีความกดต่ํา เพราะไอน้ําเบากวาอากาศ 

 ง. อากาศจะมีความกดสูง เพราะไอน้ําหนักกวาอากาศ 

 จ. อากาศจะมีความกดคงที ่เพราะไอน้าํหนกักวาอากาศ 

26. ไฮโกรมิเตอรแบบเสนผมใชหลักการตามขอใด 

 ก. เสนผมแหงหดตัว  เวลาชืน้จะยืดตัว 

 ข. เสนผมแหงขยายตัว เวลาชื้นจะหดตัว 

 ค. เสนผมมีความคงที่เมื่อความชื้นเปลีย่นแปลง 

 ง. เสนผมมีความคงที่เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง 

 จ. เสนผมมีความคงที่เมื่ออากาศเปลี่ยนแปลง 

27.  ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิความหนาแนนของอากาศและความกดอากาศขอใดถูกตองที่สุด 

 ก. อุณหภูมิต่ํา  ความหนาแนนมาก  ความกดอากาศสงู 

 ข. อุณหภูมิต่ํา  ความหนาแนนนอย  ความกดอากาศสงู 

 ค. อุณหภูมิสูง  ความหนาแนนนอย  ความกดอากาศสูง 

 ง. อุณหภูมิสูง  ความหนาแนนมาก  ความกดอากาศต่ํา 

 จ. อุณหภูมิสูง  ความหนาแนนมาก  ความกดอากาศสูง 

28.  ถามวลของไอน้ําที่มอียูจริงในอากาศขณะนัน้เทากับมวลของไอน้าํในอากาศที่อ่ิมตัวความชืน้สมัพทัธ

ของอากาศมคีาเทาไร 

 ก. 50%     

 ข. 60%    

 ค. 70% 

 ง. 80%     

 จ. 100% 
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29. อะไรคือสาเหตุที่ทาํใหเกิดเมฆ 

 ก. ไอน้ําในอากาศอิ่มตัว 

 ข. ไอน้ําในอากาศมีอุณหภูมิลดลง 

 ค. ไอน้ําในอากาศเย็นตัวลงรวมตัวเปนกลุมละอองน้าํ 

 ง. อากาศเย็นลอยตัวสูงขึน้ไปกระทบความเยน็ 

 จ. อากาศเย็นลอยต่ําลงอากาศรอนลอยขึ้นไปกระทบความเย็น 

30. เมฆสวนใหญเกิดขึ้นในบรรยากาศชัน้ใด 

 ก. เอกโซสเฟยร    

 ข. โทรโพสเฟยร   

 ค. สตราโตสเฟยร 

 ง. ไอโอโนสเฟยร   

 จ. มีโซสเฟยร 

31. เมฆที่เกิดในระดับสูงมีลักษณะคลายขนนก คือเมฆชนิดใด 

 ก. คิวมูลัส      

 ข. เซอรรัส    

 ค. สเตรตัส 

 ง. นิมโบสเตรตัส    

 จ. คิวมูโลนมิบัส 

32. เมฆฝนมีลกัษณะเปนกอนหนาทึบคลายภเูขา มีสีดําหรือเทา เกิดในระดับตํ่าเปนเมฆชนิดใด 

 ก. คิวมูโลนมิบัส 

 ข. เซอรโรคิวมูลัส  

 ค.   นิมโบสเตรตัส  

 ง. อัลโตสเตรตัส 

 จ. สเตรตัส 

33. สารเคมีชนิดใดที่นิยมใชทาํฝนเทยีม 

 ก. โซเดียมคลอไรด           

 ข. คอปเปอรซัลเฟต   

 ค. แมงกานีสคลอไรด 

 ง. โซเดียมไฮดรอกไซด   

 จ. แคลเซียมคารบอเนต 
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34. อุณหภูมิที่ไอน้าํในอากาศกลัน่ตัวเปนหยดน้ํา เรียกวาอะไร 

 ก. จุดน้ําคาง     

 ข. จุดกลั่นตัว    

 ค. จุดเยือกแข็ง 

 ง. จุดหลอมเหลว    

 จ. จุดเดือด 

35. ถาวัดระดับน้ําฝนได 30 มิลลิเมตรใน 24 ชั่วโมงแลว ในประเทศไทยถอืวาเปนเกณฑตรงกับขอใด 

 ก. ตกเล็กนอย  

 ข. ตกปานกลาง 

 ค. ตกหนกั  

 ง. ตกหนกัมาก 

 จ. ตกรุนแรง 

36. การวัดปริมาณน้ําฝนที่เราไดยินวา “มิลลเิมตร” เราวัดตามขอใด 

 ก. ความสงูเปนมลิลิเมตร 

 ข. วัดเปนมิลลิเมตรปรอท 

 ค. ความยาวเปนมิลลิเมตร  

 ง. ปริมาตรเปนลกูบาศกมิลลิเมตร 

 จ. น้ําหนกัของน้าํฝนเปนมิลลิลิตร 

37. สาเหตทุี่ทาํใหเกิดลม คือขอใด 

  ก. ความแตกตางของปริมาณอากาศ  

  ข. ความแตกตางของปริมาตรอากาศ 

  ค. ความแตกตางของความกดอากาศ  

  ง. ความแตกตางของความหนาแนนของอากาศ 

  จ. ความแตกตางของสถานที่อยูของอากาศ 
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38.  การเคลื่อนที่ของอากาศอยางรุนแรงเนื่องจากความกดอากาศสองบริเวณที่มีความแตกตางกนัมาก 

เปนสาเหตุของการเกิดสิ่งใด 

  ก. ลม     

  ข. ฝนตก    

  ค. หิมะตก 

  ง. พาย ุ     

  จ. ฟาผา 

39. สาเหตุที่อุณหภูมิของบรรยากาศภายในโลกรอนขึน้ทกุปและมกัไมเปนไปตามฤดกูาลนัน้ นักวทิยาศาสตร

สันนษิฐานวาเกิดจากสาเหตใุด 

  ก. ปาไมมีปริมาณลดลง 

  ข. โลกหมุนรอบตัวเองเร็วขึน้ 

  ค. โลกเคลื่อนที่เขาใกลดวงอาทิตยมากขึ้น 

  ง. แหลงอุตสาหกรรมปลอยแกสพิษมากขึน้ 

  จ. น้ําแข็งขั้วโลกละลาย 

40. ปรากฏการณเรือนกระจกเปนปรากฏการณ ทีท่ําใหโลกมีอุณหภูมิสงูขึ้น เกิดจากการสะสมของแกสใด

ในบรรยากาศเหนือพืน้โลก 

 ก. โอโซน  

 ข. ไนโตรเจน 

 ค. คารบอนไดออกไซด 

 ง. คารบอนมอนอกไซด 

 จ. ออกซิเจน 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 

 
 

คําชี้แจง: 
 1. ใหนักเรียนเขยีนชื่อ – นามสกุล ชั้น หองและเลขที่ลงในกระดาษคําตอบใหชัดเจน 

 2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร (ปรนัย) 5 ตัวเลือก 40 ขอ 

ใชเวลา 60 นาท ี

 3. คําถามในแบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบเลือกตอบทั้งสิน้ ใหนักเรียนเลอืกคําตอบที่ถกูที่สุด

เพียงคําตอบเดียวจากตัวเลอืก ก ข ค ง หรือ จ ที่ใหไวเมื่อเลือกคาํตอบที่คิดวาถกูแลวใหเขียน X ใน

กระดาษคําตอบ ดังตัวอยางการตอบตัวเลือก ก ดังนี้ 
 

 4. ถาพบขอยาก ควรเวนขามไปทําขออ่ืนกอน เมื่อมีเวลาเหลือจึงยอนกลับมาทําใหมนักเรียน

อยาขีดเขียนหรือทําเครื่องหมายใดๆ ในแบบทดสอบฉบบันี ้ใหขีดตอบลงในกระดาษคําตอบเทานัน้ 

 5. หลังจากทําแบบทดสอบเรียบรอยแลว ใหนกัเรียนทบทวน ตรวจสอบอีกครั้งแลวนํากระดาษ 

คําตอบสงคืนกรรมการคุมสอบ 
 

 

สถานการณที่ 1 

 

1. นักเรียนคิดวาขอใดเปนปญหาที่สําคัญที่สดุในสถานการณนี ้

 ก. ฝกขาวโพดมีขนาดเล็ก 

 ข. ลําตนของตนขาวโพดแคระแกร็น 

 ค. การทาํไรขาวโพดใหผลผลิตตกต่ํา 

 ง. การปลูกขาวโพดซ้ําๆ กันหลายป 

 จ. ขาวโพดฝกเลก็ขายไดราคาต่ํา 

ขอ ก ข ค ง จ 

0 X     

ปาพิมพเปนชาวไรขาวโพด ในปแรกปาพิมพปลูกขาวโพด ฝกของขาวโพดมีขนาดใหญและ

ใหผลผลิตสูง ในปที่ 2 ปาพิมพปลูกขาวโพดพันธุเดิม ฝกของขาวโพดมีขนาดเล็กกวาปแรก และ

ใหผลผลิตต่ํากวาปแรก ตอมาในปที่ 3 ปรากฏวาขาวโพดพันธุเดิมท่ีปลูก ฝกของขาวโพดขนาดเล็ก

ลงกวาทุกปที่ผานมา ทั้งที่ไมมีแมลงรบกวนและน้ําอุดมสมบูรณด ี
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2. นักเรียนคิดวาสาเหตุของปญหา (สมมติฐาน) ในสถานการณนี้คืออะไร 

 ก. ขาวโพดขาดการใสปุยบํารุง  

 ข. ไมมีแมลงในการถายละอองเรณู 

 ค. การใชยาฆาแมลงในไรขาวโพดมากเกนิไป 

 ง. พันธุขาวโพดที่นาํมาปลูกเสื่อมคุณภาพ 

 จ. ดินในไรขาวโพดเสื่อมคุณภาพ 

3. นักเรียนคิดวาจากปญหาที่เกิดขึ้นควรใชวธิีแกไขอยางไร 

 ก. ปลูกขาวโพดพันธุเดมิในพืน้ที่เดิม แตเพิม่การฉีดพนยาฆาแมลงใหมากขึ้น 

 ข. ปลูกขาวโพดพันธุเดิมในพืน้ที่เดิม โดยใสปุยมากขึ้น 

 ค. ปลูกขาวโพดพันธุใหมในพืน้ที่เดิม โดยใหน้าํมากขึ้น 

 ง. ปลูกพืชไรชนดิอื่นในพืน้ที่เดิมสลับกันกบัขาวโพด โดยปลูกขาวโพดปเวนป 

 จ. ปลูกขาวโพดพันธุเดิม แตลดการฉีดพนยาฆาแมลงลง 

4. จากวธิีการแกปญหาดังกลาว นักเรียนคิดวาผลจากการแกปญหานาจะเปนอยางไร 

 ก. ไมมีแมลงรบกวนทําใหขาวโพดเจริญเติบโตไดเต็มที่ 

 ข. ขาวโพดใหผลผลิตดีขึ้นเนื่องจากดินไดมีการปรับสภาพ ธาตุอาหารในดนิใหสมดุล 

 ค. ขาวโพดใหผลผลิตดีขึ้นเนื่องจากไดรับปริมาณน้ําเพยีงพอ 

 ง. การใสปุยทาํใหขาวโพดไดผลผลิตมากขึ้น 

 จ. ไดผลผลิตมากขึ้นเนื่องจากมแีมลงชวยถายละอองเรณูทาํใหติดผลมาก 
 

สถานการณที่ 2  

 
5. นักเรียนคิดวาขอใดเปนปญหาที่สําคัญที่สดุในสถานการณนี ้

 ก. น้ําแข็งเกาะอยูตามหลังคาและกระจกรถยนต 

 ข. สมชายไปทํางานแตเชาตรู 

 ค. ตอนกลางคืนอุณหภูมิลดต่ําลงมาก 

 ง. สมชายจอดรถบริเวณที่ไมปลอดภัย 

 จ. สมชายจอดรถยนตทิ้งไวทัง้คืน 

สมชายจอดรถยนตไวหนาบานทั้งคืน วันตอมาสมชายออกไปทํางานตั้งแตเชาตรู สมชาย

สังเกตเห็นน้ําแข็งกอนเล็กๆ เกาะบนหลังคาและกระจกรถเปนจํานวนมาก ทั้งๆ ที่เมื่อคืนไมมีฝน

หรือลูกเห็บตกลงมาเลย แตทั้งคืนอุณหภูมิลดต่ําลงและอากาศเย็นจัดมาก 
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6. นักเรียนคิดวาสาเหตุของปญหา (สมมติฐาน) ในสถานการณนี้คืออะไร 

 ก. รูปแบบโครงสรางของหลังคารถยนตไมไดมาตรฐาน 

 ข. สมชายตองไปทํางานแตเชาตรู 

 ค. สมชายจอดรถไวนานเกินไป 

 ง. สมชายไมรอบคอบในการเลอืกสถานที่จอดรถ 

 จ. เมื่ออุณหภูมิลดต่ํามากสสารสามารถเปลี่ยนสถานะได 

7. นักเรียนคิดวาจากปญหาที่เกิดขึ้นควรใชวธิีแกไขอยางไร 

 ก. ออกแบบหลังคารถยนตใหมเพื่อไมใหสิง่ใดมาเกาะได 

 ข. สมชายควรออกจากบานไปทํางานชากวาเดิม 

 ค. ไมจอดรถในทีโ่ลงชวงอุณหภูมิลดต่ําลงมากๆ 

 ง. สมชายควรจอดรถในที่ปลอดภัย 

 จ. สมชายควรออกจากบานไปทํางานใหเร็วขึ้นกวาเดิม 

8. จากวธิีการแกปญหาดังกลาว นักเรียนคิดวาผลจากการแกปญหานาจะเปนอยางไร 

 ก. น้ําแข็งเกาะทีห่ลังคาและกระจกรถยนตนอยลง 

 ข. สมชายไมตองตื่นไปทํางานแตเชา 

 ค. รถยนตของสมชายไมมนี้ําแขง็เกาะตามหลังคาและกระจก 

 ง. สมชายไดสถานทีท่ี่เหมาะสมในการจอดรถยนต 

 จ. อุณหภูมิจะไมลดต่ําลงจนทาํใหน้ําคางกลายเปนน้าํแข็งได 
 
สถานการณที่ 3 

 

9. นักเรียนคิดวาขอใดเปนปญหาที่สําคัญที่สุดในสถานการณนี ้

 ก กวยเตีย๋วตมยาํที่เด็กชายแดงรับประทานไมสะอาด 

 ข. ความปลอดภยัของน้าํสมสายช ู

 ค. น้ําสมสายชูของทางรานปรงุแลวไมอรอย 

 ง. น้ําสมสายชูของทางรานเปนน้าํสมสายชปูลอม 

 จ. กวยเตีย๋วตมยาํที่เด็กชายแดงซื้อมาไมอรอย 

เด็กชายแดงซื้อกวยเตี๋ยวตมยํามารับประทาน เด็กชายแดงตองการปรุงรสโดยใส

น้ําสมสายชู แตไมแนใจวาน้ําสมสายชูที่ทางรานใหมานั้นเปนน้ําสมสายชูแทหรือเปนน้ําสมสายชู

ปลอม  
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10. นักเรียนจะคาดคะเนสาเหตขุองปญหา (สมมติฐาน) ในสถานการณนีว้าอยางไร 

 ก. กวยเตีย๋วตมยาํที่เด็กชายแดงรับประทานไมสะอาดเพราะมีสารปนเปอน 

 ข. น้ําสมสายชูของทางรานไมปลอดภัยเมื่อรับประทานจะสงผลตอสุขภาพของผูบริโภค 

 ค. น้ําสมสายชูปลอมเมื่อนาํมาปรุงอาหารจะทําใหอาหารไมอรอย 

 ง. รานกวยเตี๋ยวตมยําจะใสน้ําสมสายชูปลอมในการปรุงรส 

 จ. น้ําสมสายชูปลอมมีรสชาติเปร้ียวมากกวาน้ําสมสายชูแท 

11. นักเรียนจะชวยเด็กชายแดงแกปญหาในสถานการณนี้อยางไร 

 ก. ชิมดูถามีรสเปร้ียวแสดงวาเปนน้าํสมสายชูแท 

 ข. ทดสอบดวยสารละลายไอโอดีน ถาเปลี่ยนเปนสมีวงแสดงวาเปนน้ําสมสายชูแท 

 ค. ทดสอบดวยสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด ถาเปนสีขาวขุนแสดงวาเปนน้ําสมสายชูแท 

 ง. นําผักชีตนหอม แชไวในน้ําสมสายช ูถาผักชีตนหอมยังมสีีสดเหมือนเดิมแสดงวา เปนน้ําสม  

  สายชูแท 

 จ. ใชกระดาษลิตมัสทดสอบ ถากระดาษลิตมัสสีน้ําเงนิเปลี่ยนเปนสีแดงแสดงวา เปนน้ําสม  

  สายชูแท 

12. จากการทีน่ักเรียนไดเลือกวธิีการแกปญหาดังกลาวผลทีไ่ดจะเปนอยางไร 

 ก. เด็กชายแดงรบัประทานกวยเตี๋ยวตมยําทีเ่ปรี้ยวกวาเดมิ 

 ข. เด็กชายแดงรบัประทานกวยเตี๋ยวตมยําทีม่ีคุณคาทางอาหารมากกวาเดิม 

 ค. เด็กชายแดงรบัประทานกวยเตี๋ยวตมยําอยางปลอดภัย 

 ง. เด็กชายแดงรบัประทานกวยเตี๋ยวตมยําอรอยกวาเดิม 

 จ. เด็กชายแดงเหลือน้าํสมสายชูไวปรุงกวยเตี๋ยวในครั้งตอไป 
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สถานการณที่ 4  

 
13. นักเรียนคิดวาขอใดเปนปญหาที่สําคัญที่สดุในสถานการณนี ้

 ก. สมสายน้ําผึง้ติดผลนอย 

 ข. มีตัวเพลีย้มาทําลายตนสมสายน้าํผึ้ง 

 ค. การใชยาปราบศัตรูพืชกับตนสมสายน้าํผึง้ 

 ง. สมสายน้ําผึง้ออกดอกจํานวนมากเกินไป 

 จ. ผลสมมีขนาดเล็ก 

14. นักเรียนคดิวาสาเหตุของปญหา (สมมติฐาน) ในสถานการณนี้คืออะไร 

 ก. สมที่ปลูกสายพันธุไมดีจริง 

 ข. ยาปราบศัตรูพืชทาํลายแมลงที่มาผสมเกสร 

 ค. ไมมีการบํารุงโดยปุยทีท่ําใหเกิดผล 

 ง. คุณภาพของดินเสื่อมคุณภาพ 

 จ. สมสายน้ําผึง้ออกดอกจํานวนมากเกินไป 

15. นักเรียนคดิวาจะออกแบบการทดลองอยางไรเพื่อตรวจสอบสาเหตุของปญหา 

 ก. ปลูกสมสายน้ําผึ้ง 2 งาน งานหนึ่งไมปรับสภาพดิน อีกงานหนึง่ปรับสภาพดินใหเปนกลาง 

 ข. ปลูกสม 2 งาน งานหนึ่งพนัธุเดิม แตอีกงานหนึง่หาสมพันธุดกีวาเดิมมาปลูก 

 ค. ปลูกสมสายน้าํผึ้ง 2 งาน งานหนึ่งไมใสปุย ไมใสสารเรงดอกเรงผล อีกงานหนึง่ใสปุย ใสสาร 

  เรงดอกเรงผล 

 ง. ปลูกสมสายน้าํผึ้ง 2 งาน งานหนึ่งใชยาปราบศัตรูพืชชนดิเดิม อีกงานหนึ่งใชยาปราบศัตรูพืช 

  ที่มีฤทธิ์รายแรงกวาเดิม 

 จ. ปลูกสมสายน้าํผึง้ 2 งาน งานหนึ่งพนยาปราบศัตรูพืชเทาเดมิ อีกงานลดปริมาณการพนยา 

  ปราบศัตรูพืชลง 

 
 
 

สมปองมีไรสมซึ่งเปนสมพันธุดี มีชื่อวา “สมสายน้ําผึ้ง” ตนสมของสมปองมีเพลี้ยเปน
จํานวนมากทําใหตนสมเสียหาย สมปองจึงใชยาปราบศัตรูพืชฉีดพนเปนประจําเพื่อปองกันเพลี้ย
ไมใหมารบกวน พบวาตนสมไมมีเพลี้ยมารบกวน พอถึงชวงออกดอกตนสมออกดอกเปนจํานวน
มาก แตพอติดผลกลับติดผลนอยอยางผิดปกติ 



 187 

16. นักเรียนสรุปผลการทดลองนี้อยางไร 

 ก. งานทีป่ลูกสมสายน้ําผึง้ที่ปรับสภาพดนิใหเปนกลางจะติดผลมากกวา  

 ข. งานที่ปลูกสมพันธุดีกวาเดิมจะติดลูกมากกวา 

 ค. งานที่ปลูกสมสายน้ําผึง้ที่ใสปุย ใสสารเรงดอกเรงผลจะติดผลมากกวา 

 ง. งานที่ปลูกสมสายน้ําผึง้ที่ใชยาปราบศตัรูพืชชนิดรายแรงกวาเดิมจะติดผลมากกวา 

 จ. งานที่ปลูกสมสายน้ําผึง้ที่พนยาปราบศัตรูพืชนอยลงจะติดผลมากกวา 
สถานการณที่ 5 

 
17.  นักเรียนคิดวาขอใดเปนปญหาที่สําคัญที่สดุในสถานการณนี ้

 ก. จิ๋วชอบดูรายการโทรทัศนมากกวาการออกกําลังกาย 

 ข. จิ๋วมีอาการปวยเปนไขหวัดบอยครั้ง 

 ค. จิ๋วตัวโตกวาแจว 

 ง. รางกายของจิว๋ไมแข็งแรงเทากับแจว 

 จ. จิ๋วใชเวลาวางไมเปนประโยชน 

18. นักเรียนคดิวาสาเหตุของปญหา (สมมติฐาน) ในสถานการณนี้คืออะไร 

 ก. นิสัยชอบดูรายการโทรทัศนของจิ๋ว 

 ข. จิ๋วปวยบอยเพราะรางกายไมแข็งแรง 

 ค. จิ๋วปวยเปนไขหวัดเพราะเปนชวงฤดหูนาว 

 ง. จิ๋วไมคอยออกกําลังกาย 

 จ. จิ๋วติดไขหวัดจากเพื่อนที่โรงเรียน 

19. นักเรียนคิดวาจากปญหาที่เกิดขึ้นควรใชวธิีแกไขอยางไร 

 ก. รับประทานยาแกไขหวัดเมื่อมีอาการปวย 

 ข. ใสเสื้อผาหนาๆ ในชวงฤดหูนาว 

 ค. ออกกําลงักายเปนประจาํทกุวันแทนการดูโทรทัศน 

 ง. รับประทานอาหารใหครบ 5 หมู 

 จ. ไมดูโทรทัศนในฤดหูนาว 

จ๋ิวกับแจวเปนพ่ีนองกัน จ๋ิวตัวโตกวาแจวมาก แตแจวมีนิสัยชอบออกกําลังกายเปน
ประจําทุกวัน ซึ่งตางจากจิ๋วที่มีนิสัยชอบดูโทรทัศนเปนประจํา นานๆ จะออกกําลังกายสักครั้ง
หน่ึง พอในชวงฤดูหนาว จ๋ิวมักจะปวยเปนไขหวัดบอยครั้ง แตแจวไมปวยเลยทั้งที่ตัวเล็ก และดู
บอบบางกวาจ๋ิว 
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20. จากวธิีการแกปญหาดังกลาว นักเรียนคิดวาผลจากการแกปญหานาจะเปนอยางไร 

 ก. จิ๋วชอบออกกาํลังกาย 

 ข. จิ๋วมีอาการปวยนอยกวาแจว 

 ค. จิ๋วมีรางกายแข็งแรงมากขึน้ 

 ง. จิ๋วใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

 จ. แจวปวยเปนไขหวัดบอยกวาจิ๋ว 
 

สถานการณที่ 6  

 

21. นักเรียนคิดวาขอใดเปนปญหาที่สําคัญที่สดุในสถานการณนี ้

 ก. สีน้ําเงินดูดความรอน 

 ข. ภายในบานของชมพูรอนเกนิไป 

 ค. หลังคาทีท่ําดวยกระเบื้องทาํใหบานไมนาอยู 

 ง. ชมพูไมชอบอยูบาน 

 จ. ชมพูไมมีเงินตดิตั้งเครื่องปรับอากาศ 

22. นักเรียนคิดวาสาเหตุของปญหา (สมมติฐาน) ในสถานการณนี้คอือะไร 

 ก. ชมพูทาสีบานดวยสีเขมทาํใหดูดความรอนไดมาก 

 ข. บานของชมพูไมมีชองระบายอากาศ 

 ค. บานของชมพูสรางขวางทางทิศทางลม 

 ง. บานของชมพูไมมีตนไมไวเปนรมเงา 

 จ. บานของชมพูตั้งอยูในเขตชนบท 

23. นักเรียนคิดวาจากปญหาที่เกิดขึ้นควรใชวธิีแกไขอยางไร 

 ก. ชมพูควรทาสบีานใหมดวยสีขาวหรือสีออนๆ  

 ข. ชมพูควรรื้อและสรางบานใหม 

 ค. ชมพูควรเปลีย่นหลงัคาบานเปนสังกะสีแทนกระเบื้อง 

 ง. ชมพูควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบาน 

 จ. ชมพูควรยายบานไปอยูในเขตเมือง 

บานของชมพูเปนบานหลังเล็กๆ อยูในแถบชนบท สรางดวยปูน  จากความชอบสีน้ําเงิน 
ชมพูจึงมุงหลังคาดวยกระเบื้องสีน้ําเงินและทาสีตัวบานดวยสีน้ําเงิน แตชมพูไมชอบอยูในบาน
เลยเพราะในฤดูรอน ภายในบานของชมพูจะรอนมาก ซึ่งชมพูยังไมมีงบประมาณเพียงพอที่จะติด
เครื่องปรับอากาศภายในตัวบาน 
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24.  จากวธิีการแกปญหาดังกลาว นักเรียนคิดวาผลจากการแกปญหานาจะเปนอยางไร 

 ก. บานของชมพูจะสวยกวาเดมิ 

 ข. บานของชมพูจะมีแสงสวางมากขึ้นกวาเดมิ 

 ค. สังกะสีชวยสะทอนแสงแดดออกไปทําใหบานรอนนอยกวาเดิม 

 ง. บานของชมพูจะมีลมพัดเขามามากกวาเดมิ 

 จ. บานของชมพูจะเยน็สบายมากกวาเดิม 

 
สถานการณที่ 7  

 
25.  นักเรียนคิดวาขอใดเปนปญหาที่สําคัญที่สดุในสถานการณนี ้

 ก.  นองของธีรภัทรเปนเดก็ซนมาก 

 ข. ธีรภัทรไมไดไปตามนัดกับเพื่อน 

 ค. ลูกปงปองของธีรภัทรใชเลนไมได 

 ง. แมธีรภัทรไมอยูบาน 

 จ. ธีรภัทรไมมีเงนิซื้อลูกปงปองใหม 

26. นักเรียนคิดวาสาเหตุของปญหา (สมมติฐาน) ในสถานการณนี้คืออะไร 

 ก. ธีรภัทรไมดูแลนอง 

 ข. ลูกปงปองของธีรภัทรบุบไปดานหนึง่ 

 ค. แมของธีรภัทรไมเอานองไปดวย 

 ง. เพื่อนไมเขาใจปญหาของธีรภัทร 

 จ. ธีรภัทรใชเงินฟุมเฟอย ไมรูจักเก็บออม 

27. นักเรียนคิดวาจากปญหาที่เกิดขึ้นควรใชวธิีแกไขอยางไร 

  ก. ธีรภัทรควรหาเงินมาซื้อลูกปงปองใหม 

 ข. ธีรภัทรควรเอาลูกปงปองแชน้ําเย็น 

 ค. ธีรภัทรควรเอาลูกปงปองแชในน้าํรอน 

 ง. ธีรภัทรควรอธิบายใหเพื่อนเขาใจถึงเหตุผลที่ไมสามารถไปเลนปงปองได 

 จ. ธีรภัทรควรเอาลูกปงปองแชในน้าํเกลือ 

ธีรภัทรเปนเด็กที่ชอบเลนกีฬาปงปองมาก วันหนึ่งลูกปงปองของธีรภัทรถูกนองเหยียบ 
ทําใหลูกปงปองบุบดานหนึ่ง ธีรภัทรเสียใจมาก เย็นนี้ธีรภัทรนัดเพื่อนไววาจะไปเลนปงปอง
ดวยกัน แตแมไมอยูบาน ธีรภัทรจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อลูกปงปองลูกใหม 
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28. จากวธิีการแกปญหาดังกลาว นักเรียนคิดวาผลจากการแกปญหานาจะเปนอยางไร 

 ก. ธีรภัทรจะไดลูกปงปองใหม 

 ข. ธีรภัทรจะไดลูกปงปองเกาทีส่ามารถใชเลนไดเหมือนเดมิ 

 ค. ธีรภัทรไมถูกดเุร่ืองไมดูแลนอง 

 ง. เพื่อนจะเขาใจธีรภัทรมากขึน้ 

 จ. นองจะไมเหยยีบลูกปงปองอีก 

 
สถานการณที่ 8  

 
29. นักเรียนคดิวาขอใดเปนปญหาที่สําคญัที่สุดในสถานการณนี ้

 ก. ตนไมที่บวัปลกูใบหงกิงอและเกิดรูโหวเปนจํานวนมาก 

 ข. แหลงน้ําในชุมชนของบัวเนาเสียอยางมาก 

 ค. โรงงานผลิตกระแสไฟฟาผลิตกระแสไฟฟาไมเพียงพอกับความตองการของคนในชุมชน 

 ง. พืชผักในบริเวณชุมชนของบวัเกิดความเสยีหายเปนจํานวนมาก 

 จ. พืชผักมีราคาสูงขึ้น 

30. นักเรียนคิดวาสาเหตขุองปญหา (สมมติฐาน) ในสถานการณนี้คืออะไร 

 ก. ตนไมที่บวัปลกูขาดปุยและการดูแลเอาใจใส 

 ข. มีการกอต้ังโรงงานผลิตกระแสไฟฟาพลังงานถานหนิใกลกับชุมชนของบัว 

 ค. โรงงานผลิตกระแสไฟฟาตองใชตนทุนในการผลิตกระแสไฟฟาสงูมาก 

 ง. โรงงานผลิตกระแสไฟฟาพลังงานถานหนิปลอยสารเคมีออกมาสูชมุชน 

 จ. มีแมลงกัดกนิใบพืช 

 

 

 

 

 

เด็กหญิงบัวชอบปลูกตนไม ทั้งไมดอกและไมประดับ บริเวณรอบบานจํานวนมาก ซึ่ง
ชุมชนของบัวอยูใกลกับโรงงานผลิตกระแสไฟฟาพลังงานถานหิน ในอดีตตนไมของบัว
เจริญเติบโตดี แตเม่ือ 3 ปที่ผานมา บัวพบวาใบของตนพืชเกิดรูโหวและหงิกงอ พืชผักในชุมชนก็
เกิดความเสียหายเปนอยางมาก 
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31.  นักเรียนคิดวาจากปญหาที่เกิดขึ้นควรใชวธิีแกไขอยางไร 

 ก. บัวควรเอาใจใสตนไมมากกวานี้ใสปุยเยอะๆ และรดน้ําบอยๆ 

 ข. คนในชุมชนควรรวมตัวกนัเพื่อขับไลโรงงานผลิตกระแสไฟฟาใหไปตั้งที่อ่ืน 

 ค. ชวยกนัหาทุนในการผลิตกระแสไฟฟาเพื่อใหมีใชเพยีงพอกับความตองการ 

 ง. โรงงานผลิตกระแสไฟฟาควรควบคุมสารเคมีที่ปลอยออกมา 

 จ. ใชยาฆาแมลงพนเปนประจาํ 

 

32. จากวธิีการแกปญหาดังกลาว นักเรียนคิดวาผลจากการแกปญหานาจะเปนอยางไร 

 ก. ปุยและน้าํที่รดจะชวยใหตนไมของบัวกลบัมางอกงามดังเดิม 

 ข. โรงงานผลิตกระแสไฟฟายายไปตั้งที่ชุมชนอื่น 

 ค. คนในชุมชนมีไฟฟาใชเพียงพอตอความตองการ 

 ง. สารเคมีที่ปลอยออกมามีจํานวนลดนอยลงเปนผลดีตอคนในชุมชน 

 จ. ไมมีแมลงมารบกวนกัดกนิใบพืชอีก 
 
สถานการณที่ 9 

 

33. นักเรียนคิดวาขอใดเปนปญหาที่สําคัญที่สุดในสถานการณนี ้

 ก. อาชีพเผาอิฐของลุงแตงเริ่มมีปญหา 

 ข. ลุงแตงขายอิฐราคาแพงคนในชุมชนไมพอใจ 

 ค. ควันและเถาถานจากการเผาอิฐรบกวนผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

 ง. เกิดกรณีพิพาทระหวางลุงแตงกับผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

 จ. อิฐของลุงแตงมีแตรูปแบบเดิมๆ ไมสวยงาม ลาสมัย 

 

 

 

บานของลุงแตงมีอาชีพเผาอิฐขาย อิฐของลุงแตงที่ไดรับการยกยองวาสวยงามและมี
เอกลักษณ ซึ่งผานกรรมวิธีการผลิตจากภูมิปญญาที่สะสมมานาน แตอาชีพเผาอิฐของลุงแตงเริ่ม
มีปญหา เม่ือมีความเจริญเขามา มีการกอสรางอาคารและหอพักขยายเขามาใกลเตาเผาอิฐ จนใน
ที่สุดเตาเผาอิฐของลุงแตงก็ถูกรองเรียนจากผูอยูอาศัยบริเวณนั้น วาควันและเถาถานรบกวน 
เพราะการเผาอิฐมีกลิ่นและเถาถานปลิวไปตกยังหองพักจึงมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น  
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34. นักเรียนคิดวาสาเหตุของปญหา (สมมติฐาน) ในสถานการณนี้คืออะไร 

 ก. อิฐของลุงแตงแตกราวงายเมื่อเตาเผาอิฐอยูใกลอาคารและหอพกั 

 ข. ตนทนุในการเผาอิฐของลุงแตงราคาสูง 

 ค. ควันและเถาถานลอยไปตามลมไปตกตามอาคารและหอพักใกลเคียง 

 ง. ควันและเถาเมื่อรอนจะขยายตัวลอยตัวสงูขึ้นและไปตกตามสถานที่ใกลเคียง 

 จ.  งแตงไมมีการพัฒนา ออกแบบอิฐรูปแบบใหมๆ 

35. นักเรียนคิดวาจากปญหาที่เกิดขึ้นควรใชวธิีแกไขอยางไร 

 ก. ลุงแตงตองใชกรรมวิธีใหมๆ ในการเผาอิฐเพื่อใหไดอิฐทีม่ีคุณภาพสูง 

 ข. ลุงแตงควรลดตนทนุการผลิตลงและขายอฐิในราคาที่เหมาะสม 

 ค. ยายเตาเผาอฐิไปในบริเวณหางจากอาคารและหอพัก 

 ง. ลุงแตงยายบานและเตาเผาอิฐไปสรางที่อ่ืน 

 จ. ลุงแตงควรคิดคนอิฐรูปแบบใหมๆ 

36.  จากวธิีการแกปญหาดังกลาว นักเรียนคิดวาผลจากการแกปญหานาจะเปนอยางไร 

 ก. ลุงแตงเผาอิฐที่มีคุณภาพดดีังเดิมและมีเอกลักษณเฉพาะตัว 

 ข. ลุงแตงขายอิฐไดจํานวนมากขึ้น 

 ค. ลุงแตงเผาอิฐไดคุณภาพดี รูปแบบถูกใจคนในชุมชน 

 ง. กรณีพิพาทของลุงแตงกับคนในชุมชนยุติลง 

 จ. ปญหาเรื่องควนัและเถาถานลดลง ผูที่อาศยัในอาคารและหอพกัพอใจ 
 
สถานการณที่ 10 

 
37. นักเรียนคิดวาขอใดเปนปญหาที่สําคัญที่สดุในสถานการณนี ้

 ก. ความขรุขระของถนนคอนกรีต 

 ข. การแตกราวของถนนคอนกรีต 

 ค. ความคับแคบของถนนคอนกรีต 

 ง. การสรางถนนคอนกรีตที่ไมไดคุณภาพ 

 จ. ถนนคอนกรีตเปนหลมุงาย 

 

 หนาบานของเด็กชายดํามีการกอสรางถนนคอนกรีต ในการสรางถนนคอนกรีต 
เด็กชายดําสังเกตเห็นวาชางทําถนนจะเวนชองระหวางคอนกรีตแตละแผนเสมอ 
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38. นักเรียนคิดวาสาเหตุของปญหา (สมมติฐาน) ในสถานการณนี้คืออะไร 

 ก. ชางทําถนนลดปริมาณปูนใหนอยลง เพื่อประหยัดงบประมาณ 

 ข. การชะลางของน้าํฝนทําใหถนนชาํรุด 

 ค. รถบรรทุกที่แลนบนถนน บรรทุกน้ําหนกัเกนิมาตรฐานทีก่ําหนด 

 ง. การสรางถนนเดิมไมไดมาตรฐาน 

 จ. อุณหภูมิทําใหถนนเกิดความเสียหาย 

39. นักเรียนคดิวาจากปญหาที่เกิดขึ้นควรใชวิธีแกไขอยางไร 

 ก. ควรเวนชองวางตรงรอยตอระหวางคอนกรตีแตละแผน 

 ข. ทําชองระบายน้ําเพื่อไมใหน้าํขังในชวงฤดฝูน 

 ค. ติดปายหามรถบรรทุกแลนผานบริเวณถนนคอนกรีต 

 ง. ควรปรับปรุงคุณภาพในการทําถนนคอนกรีตใหไดมาตรฐาน 

 จ. ทําผวิถนนใหขรุขระ 

40. จากวธิีการแกปญหาดังกลาว นักเรียนคิดวาผลจากการแกปญหานาจะเปนอยางไร 

 ก. เพื่อใหถนนสามารถยืดหยุนได ไมทําใหถนนราวเมื่อแดดรอนจัด 

 ข. เพื่อใหถนนมชีองวางใหน้าํระบายไดสะดวก 

 ค. เพื่อไมใหเกิดความเสยีหายจากการแลนผานของรถบรรทุก 

 ง. เพื่อใหเกิดความแตกตางระหวางถนนคอนกรีตและถนนลาดยาง 

 จ. ทําใหรถเกาะพื้นถนนไดดีข้ึน 

 

 

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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