
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สวัสดีท่านผู้อ่านวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 วารสารฉบับนี้เป็นวารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (  กันยายน - ธันวาคม 2564 ) วารสารศึกษาศาสตร์สาร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางมาถึงฉบับสิ้นปีพุทธศักราช 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณผู้สนใจ         
ทุกท่าน ที่ร่วมกันน าเสนอองค์ความรู้ นวัตกรรม เพ่ือเผยแพร่ศาสตร์ด้านการศึกษาเป็นจ านวนมาก และ
ขอขอบคุณความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ที่เสียสละเวลาในการพิจารณา
กลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขบทความ และคณะท างานวารสารฯ ซึ่งช่วยให้วารสารมีคุณภาพและ
มาตรฐานทางวิชาการ รวมถึงสามารถพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งทางวิชาการด้านการศึกษา กองบรรณาธิการ
วารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และยังคงเปิดรับบทความจากผู้สนใจ
เข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
วารสารให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นต่อไป  
 วารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดพ้ืนที่ซึ่งเป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่อันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ในยุคสมัยแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้ของนักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาอย่างกว้างขวางและมีมาตรฐานในระดับชาติ   
 ในวาระดิถีขึ้นปี ใหม่  ปี พุทธศักราช 2565 นี้  กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ สาร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่
ความสุข ความเจริญ ปราศจากทุกข์โศก โรคภัยทั้งหลายทั้งปวง 

 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรีฑา  แก้วคง 
        บรรณาธิการวารสาร 

 
 
 
 
 
 



 
เจ้าของ   คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
บรรณาธิการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรฑีา  แก้วคง 
 

รองศาสตราจารย์ วิไลพร ธนสุวรรณ   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤตินันท์ สมทุร์ทัย มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร  เลาหจรสัแสง มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ ์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เขียนงาม  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรพจน์ ด ารงค์พานิช  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค ์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนทรี คนเทีย่ง   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จ ารัส   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนสมุทร แสงพันธ์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์นภสั มโนการณ์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ าผึ้ง อินทะเนตร  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิเทพ ปิตุภูมินาค  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนันท์ โสวรรณี  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษรี เพ่งเล็งด ี   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิกญัจน ์ทิพยเกษร  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์นภสั แสงฮอง  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลฎาภา ลดาชาติ  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชชุกาญจน์  ทองถาวร  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด โชติวชิรา  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา กมล   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารณ์ ทองงอก   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล แจง้อักษร  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบัน พรเวียง   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
อาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ด ี    มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
อาจารย์ ดร.พรทิพย์ โรจน์ศิรพิศาล   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
อาจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง    มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่



อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ไข่เกต ุ    มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
อาจารย์ ดร.วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
อาจารย์ ดร.สุนันชัย ออนตะไคร ้   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
อาจารย์ ดร.ออมสิน จตุพร    มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
อาจารย์ ดร.สริะ สมนาม    มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
อาจารย์ ดร.พิมพ์พธู สุตานันท์   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
อาจารย์ ดร.พรสุดา อินทร์สาน   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
อาจารย์ ดร.วิชญา ผิวค า    มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
อาจารย์ ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดษิฐ์   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธดิา นกุูลธรรม  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศริ ิ  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน 
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ รัตนโรจนานุกุล  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศกัดิ์ พุ่มอินทร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ประทุมทอง  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกลรัชต์ แก้วดี   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายรุ้ง ซาวสุภา   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อาจารย์ ดร.สริตา เจือศรีกุล    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร สีแล   สถาบันการพลศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลือชา ลดาชาติ   มหาวิทยาลยัพะเยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ   มหาวิทยาลยัพะเยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์  มหาวิทยาลยัพะเยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พรมภักดิ ์  มหาวิทยาลยัพะเยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ วัฒนาธร  มหาวิทยาลยัพะเยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา กองสอน   มหาวิทยาลยัพะเยา 
อาจารย์ ดร.ธารารัตน์ มาลัยเถาว์   มหาวิทยาลยัพะเยา 
อาจารย์ ดร.วัชราวุฒิ กฤตินธรรม   มหาวิทยาลยัพะเยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุะ วุฒิพรหม   มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ สีบตุร   มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
อาจารย์ ดร.โชคศลิป์ ธนเฮือง    มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
อาจารย์ ดร.ศักดิด์า น้อยนาง    มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
รองศาสตราจารย์ ดร.จีระวรรณ เกษสิงห ์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิเทพ ปิตพิรเทพิน  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ฝา่ยค าตา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร มหาวิจิตร  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา  ปัญญา  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 



 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็ 

เจ้าพระยา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ  มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี

อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ   โรงเรียนวัฒโนทัย พายัพ 
อาจารย์ ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร มหาวิทยาลยัมหิดล 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน์  พุกเจริญ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วรชัยยุทธ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย วชัิยดิษฐ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
อาจารย์ ดร.แสงกฤช กลั่นบุศย ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย พะวงษ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา รักกะเปา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธ์ิพงษ์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยนืยง มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
อาจารย์ ดร.ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร วัจนะ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิติมา วรรณศร ี มหาวิทยาลยันเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกญัญา แช่มช้อย มหาวิทยาลยันเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา กอนพ่วง มหาวิทยาลยันเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทักษ์ อุดมรัตน ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สริินภา กจิเกื้อกูล มหาวิทยาลยันเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร ทองทา มหาวิทยาลยันเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนินทร พูนไพบูลย์พิพัฒน์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิระภรณ์ ไหมทอง มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาโรช สอาดเอี่ยม มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับภาวะหมดไฟทางการเรียนของนิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี 4 และศึกษาความแตกต่าง
ของระดับภาวะหมดไฟ ระหว่างนิสิตแพทย์โครงการ New track และนิสิตแพทย์โครงการปกติ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ นิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2562 จ านวน 170 คน เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัยคือ แบบสอบถามออนไลน์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลและแบบสอบถามระดับภาวะหมดไฟ            
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์ ด้านการลดความเป็นบุคคล และด้านความส าเร็จส่วนบุคคลลดลง สถิติ
ที่ใช้ คือ Chi-Square Test of Homogeneity วิเคราะห์ข้อมูลด้วยจ านวนและร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า นิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี 
4 มีระดับภาวะหมดไฟ ดังนี้ (1) ด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ า (2) ด้านการลดความเป็นบุคคล                
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง และ (3) ความส าเร็จส่วนบุคคลลดลง ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ า เมื่อทดสอบความแตกต่างของ
ระดับภาวะหมดไฟ ระหว่างนิสิตแพทย์โครงการ New track และนิสิตแพทย์โครงการปกติพบว่า ระดับภาวะหมดไฟ                     
ด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์ และด้านการลดความเป็นบุคคลของนิสิตทั้งสองกลุ่ม มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ค าส าคัญ:   ภาวะหมดไฟ  นิสิตแพทย์  แพทยศาสตรศึกษา   
 

ABSTRACT 

 The purpose of this study was to the burnout level of the 4th year medical students and the 

difference in the burnout level between new track medical student and the normal medical student, 

Naresuan University. The research was descriptive research. Out of the 170 students, academic year 2019. 

Instrument was online questionnaire divided into 2  parts include: (1 )  personal data and (2 )  the burnout 

level survey, divided into 3 characteristics: emotion exhaustion, depersonalization and personal 
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accomplishment. Statistic was Chi-square Test of Homogeneity and data analyzed by number and 

percentage. The results of research showed that the burnout level of 4th year medical students was as 

follows: (1) the most emotional exhaustion score was mild level, (2) depersonalization score was moderate 

level and (3 )  reduce personal accomplishment score was mild level. The difference between new track 

medical student and the normal medical student: emotional exhaustion score and depersonalization score 

have statistically siginificant different. 
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บทน า  

 ภาวะหมดไฟในการท างาน (Burnout) เกิดจากการตอบสนองต่อความเครียดเรื้อรังจากการท างาน ซึ่งก่อให้เกิด

ความรู้สึกอ่อนล้าทั้งร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ มักพบในอาชีพบริการหรืออาชีพที่ต้องท างานเกี่ยวข้องกับผู้คนเป็นเวลานาน 

(Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001) บุคคลที่มีภาวะหมดไฟในการท างานอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งทางร่างกายและ

พฤติกรรม ตลอดจนส่งผลเสีย เช่น เกิดปัญหากับเพื่อนร่วมงาน แยกตัวจากเพื่อนร่วมงาน ขาดความกระตือรือร้น ขาดงาน

บ่อยและอาจรุนแรงถึงขั้นลาออกจากงานได้ (Lerthattasilp, 2011) อย่างไรก็ตาม ในงานบริการทางการแพทย์ ผลเสีย        

ที่ส าคัญของภาวะหมดไฟในการท างาน คือ ท าให้คุณภาพในการให้บริการลดลงหรือต่ ากว่ามาตรฐาน (Wood & Killion, 

2007) เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดความผิดพลาดทางการแพทย์และเป็นผลเสียต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยได้ ( Ishak et al., 

2009)   อีกทั้ง แพทย์ยังเป็นอาชีพที่มีภาระการท างานท่ีหนักหน่วงต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ท าให้ขาดการพักผ่อนที่

เพียงพอและยังท างานบนความกดดัน ซึ่งบางครั้งต้องตัดสินใจในเรื่องส าคัญ นอกจากนี้  ต้องแบกรับความคาดหวังของผู้ป่วย

และญาติ ประกอบกับการท างานในปัจจุบันอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง เช่น ด้านเทคโนโลยีและด้านระบบบริการ

ทางสุขภาพ ส่งผลให้แพทย์ต้องท างานด้วยความกดดันและเหน็ดเหนื่อยมากยิ่งขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความเครียดในการท างาน

สะสมจนเกิดภาวะหมดไฟในการท างาน (Srikam, Jiamjarasrangsi & Lalitanantpong, 2014) 

 จากหลายการศึกษาพบว่า ภาวะหมดไฟ สามารถพบได้ตั้งแต่ในนักศึกษาแพทย์ ( Ishak et al., 2013) แพทย์ประจ า

บ้านและแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ซึ่งภาวะหมดไฟนี้ ก่อให้เกิดความเครียด น าไปสู่ความคิดฆ่าตัวตายได้ (Dyrbye et al., 2014) 

นอกจากนั้น ภาวะหมดไฟ ยังส่งผลกระทบต่อความสนใจในการเรียน ท าให้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ลดลงได้ (Pholchan          

& Chuangchum, 2018) การที่ทราบว่านิสิตแพทย์มีภาวะหมดไฟในการเรียนมากน้อยเพียงใด จะช่วยให้ผู้สอนมีการจัด           

กลยุทธ์การจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมแก่นิสิตแพทย์ยิ่งขึ้น เช่น การฝึกทักษะในการค้นพบความหมายและเป้าหมายในชีวิตอย่าง

เป็นระบบ การจัดตารางหมุนเวียนในการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยอย่างเหมาะสม เพื่อให้นิสิตแพทย์มีระยะเวลาในการ

พักผ่อนที่เพียงพอ ซึ่งจะช่วยลดภาวะหมดไฟในการเรียนได้ (West, Dyrbye, Erwin & Shanafelt, 2016) 

 ส าหรับนิสิตแพทย์ช้ันปีที่ 4 อาจกล่าวได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่การศึกษาเปลี่ยนรูปแบบจากช้ัน Pre-clinic มาเป็นช้ัน 

Clinic ซึ่งต้องมีการปรับตัวด้านการเรียน การใช้ชีวิตและเริ่มมีการดูแลผู้ป่วยจริงบนหอผู้ป่วย อาจท าให้เกิดภาวะเครียดและ

เหนื่อยล้า จนน าไปสู่ภาวะหมดไฟทางการเรียน (Burnout) ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการรับนิสิตเข้า



CMU Journal of Education, Vol. 5 No. 3 2021 

ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปทีี่ 5 ฉบบัที ่3  2564 

 

3 
 

ศึกษาหลายรูปแบบ ได้แก่ โครงการผลิตแพทย์แนวใหม่เพื่อชาวชนบท (New track) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 

(CPIRD) โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน (ODOD) และโครงการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 

(กสพท.) เป็นต้น ซึ่งนิสิตแพทย์โครงการ New track มีความแตกต่างจากโครงการอื่น ๆ คือ เป็นนิสิตแพทย์ที่จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรีในสายสุขภาพและมีประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 2 ปี แตกต่างจากโครงการอื่นที่รับนิสิตเข้าศึกษาโดย          

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงท าให้นิสิตแพทย์โครงการ New track นั้น มีความแตกต่างในด้านความรู้และ

ประสบการณ์การท างาน และจากการศึกษาพบว่า บุคคลที่มีอายุน้อยจะมีคะแนนภาวะหมดไฟในการท างาน ด้านความเหนื่อย

ล้าทางอารมณ์และด้านการลดค่าความเป็นบุคคล สูงกว่าผู้ที่มีอายุมาก แต่ผู้ที่มีอายุมากจะมีคะแนนภาวะหมดไฟ ด้านการรู้สึก

ว่าตนไม่ประสบความส าเร็จสูงกว่าผู้ที่มีอายุน้อย (Sereesitthipitak, 2007)  

 ดังนั้น ผู้ท าวิจัยจึงสนใจระดับภาวะหมดไฟทางการเรียนของนิสิตแพทย์ช้ันปีที่ 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งประกอบ          

ไปด้วยนิสิตแพทย์ที่รับเข้าศึกษาในโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลสนับสนุนในการวางแผนการศึกษาให้แก่นิสิตแพทย์อย่าง

เหมาะสมในโอกาสต่อไป 

 วัตถุประสงค์  

 1. เพื่อศึกษาระดับภาวะหมดไฟทางการเรียนของนิสติแพทย์ชั้นปีท่ี 4 

 2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของระดับภาวะหมดไฟ ระหว่างนิสิตแพทย์โครงการ New track และนิสิตแพทย์โครงการปกติ 

 นิยามศัพท์เฉพาะ  

 1. ภาวะหมดไฟ (Burnout) หมายถึง กลุ่มอาการของความรู้สึกท้อแท้ใจที่แสดงอาการร่วมกันท้ังทางร่างกาย อารมณ์ 

และพฤติกรรมของนิสิตแพทย์ ซึ่งเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อภาวะความเครียดที่เกิดขึ้นอย่างเรื้อรัง ในการเรียนที่ต้องมีการ

ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลมี 3 ด้าน คือ ด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์ (Emotion exhaustion) ด้านการลดความเป็นบุคคล 

(Depersonalization) และด้านความส าเร็จส่วนบุคคลลดลง (Reduced personal accomplishment)  

 2. นิสิตแพทย์ (Medical Students) หมายถึง บุคคลซึ่งศึกษาในหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ช้ันปีท่ี 4 มหาวิทยาลัย

นเรศวร 

 ประโยชน์ที่ได้รับ  

 1. ได้ข้อมูลสนับสนุนในการวางแผนการศึกษาให้แก่นิสิตแพทย์ช้ันปีที่ 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร อย่างเหมาะสมและ

สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

 2. โรงเรียนแพทย์ สามารถน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่นิสิตแพทย์ เตรียมความพร้อม

ส าหรับการศึกษาในช้ันถัดไป  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยนี้ได้แนวคิดการวิเคราะห์มาจากแบบสอบถามภาวะหมดไฟ Maslach Burnout Inventory - General 
Survey พัฒนามาจากชัยยุทธ กลีบบัว (2552) เป็นฐานในการวิจัย ได้อธิบายถึงการวิเคราะห์ภาวะหมดไฟภายใต้กลุ่มอาการ
ของความรู้สึกท้อแท้ใจที่แสดงอาการร่วมกันทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และพฤติกรรมของนิสิตแพทย ์ซึ่งเป็นปฏิกิริยาตอบสนอง
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ต่อภาวะความเครียดที่เกิดขึ้นอย่างเรื้อรังในการท างานที่ต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับบุคคล โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้าน
ความอ่อนล้าทางอารมณ์ ด้านการลดความเป็นส่วนบุคคล ด้านความส าเร็จส่วนบุคคล  

 

 

 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

 การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับภาวะหมดไฟทางการเรียนของนิสิตแพทย์ช้ันปีที่ 4 

และศึกษาความแตกต่างของระดับภาวะหมดไฟ ระหว่างนิสิตแพทย์โครงการ New track และนิสิตแพทย์โครงการปกติ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีระเบียบการวิจัยดังนี ้

 ประชากร และตัวอย่างวิจัย  

 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ นิสิตแพทย์ชั้นปีท่ี 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2562 จ านวน 170 คน 

 เครื่องมือวิจัย  

 การศึกษาครั้งน้ีใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่ 

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา วิธี การรับเข้าศึกษา                 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก ผลการเรียนเฉลี่ยรวม และรายวิชาที่เรียนในปัจจุบัน 

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามระดับภาวะหมดไฟ “Maslach Burnout Inventory - General Survey” พัฒนามาจาก           

ชัยยุทธ กลีบบัว (2552) โดยมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่าแบบ 7 ช่วงคะแนน ได้แก่ ไม่เคยรู้สึกเช่นนี้เลย (0 คะแนน) ,             

รู้สึกบ้างนาน ๆ ครั้ง (1 คะแนน), รู้สึกบ้างแต่ไม่บ่อย (2 คะแนน), รู้สึกค่อนข้างบ่อย (3 คะแนน), รู้สึกบ่อย (4 คะแนน),            

รู้สึกบ่อยมาก (5 คะแนน) และรู้สึกเช่นนี้ทุกวัน (6 คะแนน) โดยแบบสอบถามระดับภาวะหมดไฟ มีค าถามทั้งหมด 22 หัวข้อ 

แบ่งออก เป็น 3 ด้าน คือ 

 1. ด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์ (Emotion Exhaustion)    9 ข้อ 

 2. ด้านการลดความเป็นบุคคล (Depersonalization)    5 ข้อ 

 3. ด้านความส าเร็จส่วนบุคคลลดลง (Reduced Personal Accomplishment)   8 ข้อ 

 โดยเกณฑ์การแปลผลคะแนน แบบสอบถามระดับภาวะหมดไฟน้ี มีจ านวน 3 ด้าน คือ ด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์, 

ด้านการลดความเป็นบุคคลและด้านความส าเร็จส่วนบุคคลลดลง ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของ แมสเลชและแจคสัน 

ระดับภาวะหมดไฟ 

 ด้านความอ่อนล้าทางอารมณ ์

 ด้านการลดความเป็นส่วนบุคคล 

 ด้านความส าเร็จส่วนบุคคล 
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(Maslach & Jackson, 1981 อ้างถึงใน ชัยยุทธ กลีบบัว, 2552) โดยคิดตามสัดส่วนจากเกณฑ์เดิมของแมสเลชและแจคสัน          

มีเกณฑ์การแปลผลคะแนนดังน้ี 

ตาราง 1  เกณฑ์การแปลผลคะแนน 

ภาวะหมดไฟทางการเรียน 
ระดับภาวะหมดไฟ 

ต่ า ปานกลาง สูง 

ด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์  0-16 17-26 27-54 

ด้านการลดความเป็นบุคคล  0-6 7-12 13-30 

ด้านความส าเร็จส่วนบุคคลลดลง  0-31 32-38 39-48 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามระดับภาวะหมดไฟให้แก่นิสิตแพทย์ช้ันปีที่ 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านช่องทางการติดต่อ

ออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 ผลการวิจัยจะน าเสนอในภาพรวม ทั้งนี้ งานวิจัยนี้ได้ผ่านการรับรองของ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หมายเลขโครงการที่ 8/2562 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาแสดงผลเป็นจ านวนและร้อยละ และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ไคสแควร์                 

(Chi-Square Test of Homogeneity) ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับ             

ภาวะหมดไฟ ระหว่างนิสิตแพทย์โครงการ New track และนิสิตแพทย์โครงการปกติ 

ผลการวิจัย  

การศึกษาระดับภาวะหมดไฟทางการเรียนของนิสิตแพทย์ช้ันปีที่ 4 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 170 คน ได้
อาสาสมัครร่วมตอบแบบสอบถาม จ านวน 138 คน ปรากฏดังตารางต่อไปนี้   

ตาราง 2  ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง       (n=138)  

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ        

 ชาย 59 42.8 

 หญิง 79 57.2 

2. อายุ        

 20-25 ปี 90 65.2 

 26-30 ปี 33 23.9 

 31-35 ปี 15 10.9 
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ตาราง 2  ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)      (n=138)  

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

3. ระดับการศึกษาก่อนเข้าเรียน       

มัธยมศึกษาตอนปลาย 87 63.0 

 ปริญญาตรี      49 35.5 

 สูงกว่าปริญญาตรี      2 1.5 

4. ก าลังศึกษาอยู่  

 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 

 โรงพยาบาลแพร่ 

 โรงพยาบาลพิจิตร 

 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 

 

27 

27 

17 

13 

13 

41 

 

19.6 

19.6 

12.3 

9.4 

9.4 

29.7 

5. ผลการเรียนเฉลี่ยรวม    

 เกรดเฉลี่ย 2.00 – 2.50 

 เกรดเฉลี่ย 2.51 – 3.00 

 เกรดเฉลี่ย 3.01 – 3.50 

 เกรดเฉลี่ย 3.51 – 4.00 

 

5 

18 

47 

68 

 

3.6 

13.0 

34.1 

49.3 

6. รายวิชาท่ีเรียนในปัจจุบัน   

สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 9 6.5  

 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 37 26.8 

 สุขภาพและโรคของสตรี 23 16.7 

 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 10 7.2  

 จิตเวชศาสตร์ 17 12.3 

 วิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน 12 8.7 

           เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตรค์รอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ 30 21.8 

7. วิธีการรับเข้าศึกษา   

 นิสิตแพทย์โครงการ New track 45 32.6 

 นิสิตแพทย์โครงการ CPIRD 41 29.7 

 นิสิตแพทย์โครงการ ODOD 27 19.6 

 นิสิตแพทย์โครงการ กสพท. 25 18.1 
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 จากตาราง 2 จากแบบสอบถามออนไลน์ มีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามทั้งหมด 138 คน เป็นเพศหญิง 79 คน ร้อยละ 

57.2 เป็นเพศชาย 59 คน ร้อยละ 42.8 มีอายุ 20-25 ปี 90 คน ร้อยละ 65.2 พบน้อยที่สุดอยู่ในช่วง 31-35 ปี 15 คน ร้อยละ 

10.5 จบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 87 คน ร้อยละ 63.0 รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 49 คน            

ร้อยละ 35.9 ก าลังศึกษาอยู่ที่ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาช้ันคลินิกโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 27 คน ร้อยละ 19.6 

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 27 คน ร้อยละ 19.6 โรงพยาบาลแพร่ 17 คน ร้อยละ 12.3 โรงพยาบาลพิจิตร 13 คน ร้อยละ 9.4 

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 13 คน ร้อยละ 9.4 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 41 คน ร้อยละ 29.7 ผล

การเรียนเฉลี่ยรวมส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 3.51 – 4.00 จ านวน 68 คน ร้อยละ 49.3 และอยู่ในช่วง 2.00 – 2.50 จ านวน 5 คน 

ร้อยละ 3.6 รายวิชาที่เรียนในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นรายวิชาการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 37 คน ร้อยละ 26.8 รองลงมาเป็นเวชศาสตร์

ชุมชนเวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ 30 คน ร้อยละ 21.8 สุขภาพและโรคของสตรี 23 คน ร้อยละ 16.7 เป็นต้น 

ส่วนวิธีรับเข้าศึกษา พบว่า เป็นนิสิตแพทย์โครงการ New track 45 คน ร้อยละ 32.6 

ตาราง 3  ระดับภาวะหมดไฟทางการเรยีน 

ระดับภาวะหมดไฟทางการเรียน จ านวน ร้อยละ 

1. ด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์       

 ต่ า  

 

96 

 

69.6 

 ปานกลาง 38 27.5 

 สูง 4 2.9 

2. ด้านการลดความเป็นบุคคล         

ต่ า 

 

39 

 

28.3 

  ปานกลาง 52 37.7 

   สูง 47 34.0 

3. ด้านความส าเร็จส่วนบุคคลลดลง 

  ต่ า 

 

127 

 

92.0 

  ปานกลาง 9 6.5 

   สูง 2 1.5 

จากตาราง 3 ระดับภาวะหมดไฟ ด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์อยู่ในระดับต่ า จ านวน 96 คน ร้อยละ 69.6                 

ระดับปานกลาง 38 คน ร้อยละ 27.5 ระดับสูง จ านวน 4 คน ร้อยละ 2.9 ระดับความเหนื่อยล้าด้านการลดความเป็นบุคคล 

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางจ านวน 52 คน ร้อยละ 37.7 ระดับสูงจ านวน 47 คน ร้อยละ 34.0 ระดับต่ าจ านวน 39 คน 

ร้อยละ 28.3 ระดับความเหนื่อยล้าด้านความส าเร็จส่วนบุคคลลดลง ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ า จ านวน 127 คน ร้อยละ 92.0 

ระดับปานกลางจ านวน 9 คน ร้อยละ 6.5 ระดับสูงจ านวน 2 คน ร้อยละ 1.5 
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ตาราง 4  ความแตกต่างของระดับภาวะหมดไฟทางการเรียนระหวา่งนิสิตแพทย์โครงการ New track และโครงการปกต ิ

 *หมายถึงมีนัยส าคัญ 

จากตาราง 4 เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับภาวะหมดไฟ ระหว่างนิสิตแพทย์โครงการ New track และ              

นิสิตแพทย์โครงการปกติ พบว่าระดับภาวะหมดไฟ ด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์ และด้านการลดความเป็นบุคคลของนิสิต

แพทย์ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนระดับภาวะหมดไฟ ด้านความส าเร็จส่วนบุคคลลดลง มีความแตกต่าง

อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

อภิปราย และข้อเสนอแนะ  

 นิสิตแพทย์ช้ันปีที่ 4 เป็นช่วงเวลาที่มีการศึกษาที่เปลี่ยนรูปแบบจากช้ัน Pre-clinic มาเป็นช้ัน Clinic ซึ่งต้องมี               

การปรับตัวด้านการเรียน การใช้ชีวิตและเริ่มมีการดูแลผู้ป่วยจริงบนหอผู้ป่วย ท าให้เกิดภาวะเครียดและเหนื่อยล้า น าไปสู่

ภาวะหมดไฟทางการเรียน (Burnout) จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่าในภาพรวมของนิสิตแพทย์มีระดับภาวะหมดไฟในระดับ             

ต่ า – ปานกลาง ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ Colby et al. (2018) ที่พบว่า นิสิตแพทย์ส่วนใหญ่มีระดับภาวะหมดไฟ           

ในระดับปานกลาง – สูง โดยเฉพาะด้านความส าเร็จส่วนบุคคลลดลง ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากความแตกต่างของระบบการศึกษา

ในแต่ละประเทศ ท าให้ระดับภาวะหมดไฟทางการเรียนมีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบของภาวะหมดไฟ           

จะพบว่า ระดับภาวะหมดไฟ ด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์ และด้านการลดความเป็นบุคคลของนิสิตแพทย์ โครงการ             

New track และนิสิตแพทย์โครงการปกติ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ซึ่งการที่นิสิตแพทย์โครงการ               

New track มีระดับภาวะหมดไฟทางการเรียนต่ ากว่านิสิตแพทย์โครงการปกติ อาจเนื่องมาจากอายุ ประสบการณ์ การศึกษา  

ที่จบในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีส่วนช่วยให้นิสิตปรับตัวต่อการศึกษาในช้ัน Clinic อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท างาน

ภายใต้แรงกดดันและบริหารจัดการเวลาได้อย่างเป็นระบบมากกว่านิสิตแพทย์โครงการปกติ ในขณะเดียวกันการศึกษาของ 

Altannir et al. (2019) พบว่า อายุไม่มีผลต่อความแตกต่างของระดับภาวะหมดไฟ โดยนิสิตแพทย์ส่วนใหญ่มีระดับภาวะหมด

ไฟสูงในด้านการลดความเป็นบุคคล และด้านความส าเร็จส่วนบุคคลลดลง ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาของ 

ระดับภาวะหมดไฟทางการเรียน 
โครงการ New track โครงการปกติ 

p-value 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์

  

ต่ า 38 84.4 58 62.4 0.008* 

     ปานกลาง-สูง 7 15.6 35 37.6 

ด้านการลดความเป็นบุคคล  ต่ า 18 40.0 21 22.6 0.033* 

     ปานกลาง-สูง 27 60.0 72 77.4 

ด้านความส าเร็จส่วนบุคคลลดลง

  

ต่ า 41 91.1 86 92.5 0.782 

 

     ปานกลาง-สูง 4 8.9 7 7.5 
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Altannir et al. (2019)  มีจ านวนนิสิตแพทย์ช้ัน Clinic น้อย ท าให้ไม่เห็นถึงความแตกต่างของระดับภาวะหมดไฟเมือ่พิจารณา

อายุในการเปรียบเทียบ นอกจากนี้ หลายการศึกษา พบว่า ภาวะหมดไฟส่งผลต่อประสิทธิภาพในการศึกษาของนิสิตแพทย์ 

(Mahfouz et al., 2020) ซึ่งภาวะหมดไฟนี้ ก่อให้เกิดความเครียด น าไปสู่ความคิดฆ่าตัวตายได้ นอกจากนั้น  ภาวะหมดไฟ  

ยังส่งผลกระทบต่อความสนใจในการเรียน ท าให้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ลดลงได้ (West, Dyrbye, Erwin & Shanafelt, 

2016) 

 อย่างไรก็ตาม การรับรู้ว่านิสิตแพทย์มีภาวะหมดไฟในการเรียนมากน้อยเพียงใด จะช่วยให้มีการจัดกลยุทธ์การ            

จัดการศึกษาที่เหมาะสมแก่นิสิตแพทย์ เช่น การฝึกทักษะในการค้นพบความหมายและเป้าหมายในชีวิตอย่างเป็นระบบ          

การจัดตารางหมุนเวียนในการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยอย่างเหมาะสม ระยะเวลาในการพักผ่อนที่เพียงพอ จะช่วยลดภาวะ

หมดไฟในการเรียนได้ (West et al., 2016) ดังนั้น ผู้บริหารและโรงเรียนแพทย์ต้องมีการจัดรูปแบบการเรียนการสอน            

การขึ้นเวรและภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบของนิสิตแพทย์ ช่วยลดระดับความเหนื่อยล้าลงเพื่อให้นิสิตได้เรียนอย่าง                       

มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เมื่อนิสิตแพทย์สามารถปรับตัวในการเรียนในช้ัน Clinic ได้แล้ว จะสามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เมื่อจบเป็นแพทย์จะเช่ือมั่นว่านิสิตจะสามารถท างานที่หนักหน่วง ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ภายใต้ความกดดันและ

ขาดการพักผ่อนท่ีเพียงพอได้ดียิ่งขึ้น 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

 1. จากผลการวิจัย พบว่า นิสิตแพทย์ช้ันปีที่ 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร มีภาพรวมภาวะหมดไฟทางการเรียนอยู่ในระดับ                
ต่ า – ปานกลาง ซึ่งอาจเพิ่มเป็นระดับสูงได้หากไม่มีการจัดการปัญหาอย่างตรงจุด และอาจส่งผลให้การเรียนของนิสิตแพทย์
ไม่ได้ประสิทธิภาพ ดังนั้น ควรจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน ไม่กระทบต่อการพักผ่อนของนิสิตแพทย์             
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างยั่งยืน 

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  

 1. ควรมีการศึกษาวิจัยแบบ mixed method เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินภาวะหมดไฟทางการเรียนได้ดี
ยิ่งข้ึน ซึ่งจะน าไปสู่การจัดกลยุทธ์ทางการศึกษาท่ีเหมาะสมต่อไป 

กิตติกรรมประกาศ  
งานวิจัยนี้ ส าเร็จลุล่วงด้วยดีเพราะความกรุณาของ ดร.กิตติพัทธ์ เอี่ยมรอด นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ              

คุณนิตยา ปริญญาปริวัฒน์ คุณกรุณา ศรีปวนใจ และ คุณขวัญจิตร สังข์ทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ที่กรุณาให้ค าปรึกษา 
แนะน า ตลอดจนตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขอันเป็นประโยชน์ต่อการท าวิจัยนี้ ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญที่กรุณาเสียสละเวลาใน
การตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งด้านภาษา และเนื้อหา ซึ่งช่วยแนะน าแก้ไขให้สมบูรณ์ และส าเร็จได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณ
วารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มอบพ้ืนท่ีในการเผยแพร่บทความวิจัยไปสู่สาธารณะ 
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บทคัดยอ่  
 

 การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และ
2) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ท านายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
สาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561 จ านวน 485 คน โดยสุ่มแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถามปัจจัยด้านนักเรียน ด้านโรงเรียน และด้านครอบครัว และแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน  วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้การการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ   ผลการวิจัยพบว่า                       
1) ปัจจัยทั้ง 3 ด้าน  มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ตัวแปรที่
พยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้แก่ การรับรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของตนเอง (X2) เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (X3) 
เจตคติต่อครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ (X4) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ (X5) การจัดการเรียนการสอนของครู 
(X7) และการสนับสนุนทางการเรียนของผู้ปกครอง (X9) โดยร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 45.9  เขียนสมการพยากรณ์                
ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดังนี ้   

  = 3.22 + 1.32(X2) + -.24(X3) + .10(X4) + .23(X 5) + -.07(X7) + -.45(X9)  

  =  .45(X2) + -.08(X3) + .08(X4) + .08(X 5) + -.03(X7) + -.13(X9) 
 
ค าส าคัญ : ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ์ ปัจจัยด้านนักเรยีน  ปัจจัยด้านโรงเรียน  ปัจจยัด้านครอบครัว 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1)  to study of factors’ Influence toward Mathematic 
Learning Achievement and 2) to construct the equation for predicting  factors’ Influence toward 
Mathematic Learning Achievement.The samples consisted of 485 students from  the lower Secondary of  
Piboonbumpen Demonstration School ,selected by Stratified Random Sampling. The instruments were 
Questionnaires asking and Mathematics Aptitudes Test. The data were  analyzed by using multiple 
correlation and multiple regression.The results  were  1) Students’ factors, School’ factors and Families’ 
factors had related to the Mathematic Learning Achievement which were statistical significance at .01 
level  2)The predictable factors  were self efficacy on mathematics (X2), attitude  towards mathematics 
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(X3), attitude towards teachers (X4) achievement motivation (X5) learning and teaching in school (X7) and the 
parents support in mathematics learning (X9) could predict approximately 45.9%. The predictable equation in 
raw scores and standard score were. 

 = 3.22 + 1.32(X2) + -.24(X3) + .10(X4) + .23(X 5) + -.07(X7) + -.45(X9)  

  =  .45(X2) + -.08(X3) + .08(X4) + .08(X 5) + -.03(X7) + -.13(X9) 
 
KEYWORDS :  Mathematic Learning Achievement, Students’ factors, School’ factors, Families’ factors 
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บทน า  
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และมีวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง        
มีความสุข (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542, และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24, อ้างถึง
ใน ฉันทนา รัตนพลแสน, 2553) กล่าวถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการฝึก
ทักษะ กระบวน การคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาและการจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง   
 วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์  เพราะท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ การคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจและ
แก้ปัญหา เป็นพื้นฐานของการศึกษาในศาสตร์อื่น ๆ ซึ่งถูกบรรจุเข้าเป็นรายวิชาที่สถานศึกษาต้องจัดให้เรียนในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ที่แตกต่างกันและเพิ่มระดับการ
เรียนรู้สูงขึ้น ส าหรับระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ถือเป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ จะเน้นให้ผู้เรียนได้ส ารวจความ
ถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ  การคิดสร้างสรรค์ และ
คิดแก้ปัญหา มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสั งคม  
มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ใช้เป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ
หรือการศึกษาต่อ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นโรงเรียนที่สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม  จัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา  โดยระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น แบ่งเป็น 3 แผนการเรียน คือแผนการเรียนทั่วไป แผนการเรียนเน้นความสามารถทางภาษา (LIP) และแผนการเรียน
เน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SAM) โดยทุกแผนการเรียนก าหนดให้เรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์
พื้นฐาน ภาคเรียนละ 1.5 หน่วยกิต ส่วนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมไม่ได้เรียนต่อเนื่องทุกภาคเรียน ท าให้ครูผู้สอนต้องปรับ
รูปแบบการสอน น าเนื้อหารายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมบางส่วนมาสอนแทรกในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  เพื่อให้นักเรียน
ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ แต่เนื่องจากเวลาเรียนที่มีจ ากัดและโรงเรียนมีกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรนอกเหนือจากกิจกรรม          
ที่เกี่ยวกับวิชาเรียนให้นักเรียนเข้าร่วมตลอด จึงอาจจะท าให้นักเรียนไม่สามารถเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างเต็มที่
เท่าที่ควร และถ้านักเรียนขาดแรงจูงใจที่จะเรียนรู้  ไม่เอาใจใส่ทบทวน ไม่ใช้เวลาในการเรียนเสริม ผู้ปกครองดูและนักเรียน  
ไม่ต่อเนื่อง อาจจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนได้  
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 จากการศึกษาของแอนาสตาซี (Anastasi, 1956, อ้างถึงใน ปริยทิพย์ บุญคง, 2546) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์สัมพันธ์กับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญา (Intellective factor) และองค์ประกอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
สติปัญญา (Non intellective factor) ซึ่งได้แก่ การจัดการศึกษาในโรงเรียน องค์ประกอบด้านตัวนักเรียน ด้านครอบครัว 
เศรษฐกิจและสังคม และจากการศึกษาของ เด่นชัย มากมนต์ (2542)  ท่ีได้กล่าวถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประสบความส าเร็จใน
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์พอสรุปได้ว่า ความรับผิดชอบต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นความร่วมมือกันของนักเรียน  
ครูผู้สอน และผู้ปกครอง ในส่วนของนักเรียนจะต้องรับผิดชอบต่อการเรียนตั้งแต่เริ่มต้นเปิดภาคเรียนจนสิ้นสุดภาคเรียน เช่น 
การเข้าเรียน การท าแบบฝึกหัด การท ากิจกรรมต่าง ๆ ในส่วนของครูผู้สอน มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการสอนให้นักเรียนมีความรู้ 
พัฒนาความสามารถทางการเรียน วัดและประเมินผลอย่างเป็นธรรม ในส่วนของผู้ปกครองมีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุน
ให้ก าลังใจต่อตัวนักเรียน จัดหาอุปกรณ์การเรียน ตรวจสอบการท าการบ้าน ให้ค าปรึกษาเมื่อนักเรียนมีปัญหาที่จะส่งผลต่อ     
การเรียน  สอดคล้องกับงานวิจัยของประเสริฐ เตชะนาราเกียรติ (2552) พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนมี 3 ปัจจัยเช่นกัน คือ  ปัจจัยด้านนักเรียน  ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านโรงเรียน  และ พรชัย 
ทุมพัง (2558) ได้ศึกษา เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยแบ่งเป็นปัจจัย 3 
ด้าน คือ ปัจจัยด้านตัวนักเรียน  ปัจจัยด้านโรงเรียน และปัจจัยด้านครอบครัว  พบว่า ปัจจัยด้านตัวนักเรียน ด้านโรงเรียน และ
ด้านครอบครัวมีความสัมพันธ์ และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  เช่นกัน 
 ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นอาจารย์สอนคณติศาสตรใ์นโรงเรยีนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า นักเรียน
ส่วนใหญ่เห็นคุณค่าและความส าคัญของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แต่เมื่อพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จะมีนักเรียน
สอบประเมินผลไม่ผ่านเกณฑ์ในแต่ละระดับช้ันเสมอ ถึงแม้ว่าในการประเมินระดับชาติ คะแนนของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียน
สาธิตจะยังมีคะแนนสูง แต่ก็เป็นเพียงกลุ่มตัวอย่างจากนักเรียนที่ถูกสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่างในจ านวนไม่กี่คน ซึ่งอาจจะไม่สามารถ
น ามาอ้างอิงถึงผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยส่วนมากได้  ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน ตลอดจน 
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้น ามาใช้เป็นแนวทาง การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น 
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น           
ในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา โดยแบ่งเป็นปัจจัย 3 ด้าน คือ ด้านตัวนักเรียน ด้านโรงเรียน และ            
ด้านครอบครัว โดยมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องแสดงได้ดังกรอบแนวคิด ดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
    ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปัจจัยดา้นตัวนักเรียน 

-ความถนัดทางการเรียนคณิตศาสตร์ (x1) 

-การรับรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของตนเอง(x2) 

-เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์(x3) 

-เจตคติต่อครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์(x4) 

-แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์(x5) 

ปัจจัยดา้นโรงเรียน 

-บริบทโรงเรียน(x6) 

-การจัดการเรียนการสอนของคร(ูx7) 

ปัจจัยดา้นครอบครัว 

-ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง(x8) 

-การสนับสนุนทางการเรียนของผู้ปกครอง(x9) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ 
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 วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนในช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  
 2.  เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ท านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนในช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

 นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความสามารถของนักเรียนในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งในที่นี้           

วัดจากคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ที่ได้จากการประเมินในภาคเรียนที่ 1      
ปีการศึกษา 2561 

2.  นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

3.  โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ”  มหาวิทยาลัยบูรพา หมายถึง โรงเรียนสาธิต เทียบเท่าภาควิชาใน                         
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีการสอนเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

4.  วิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นรายวิชาที่นักเรียน            
ทุกคนต้องเรียน 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ (1.5 หน่วยกิต)  

5.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของพฤติกรรม การ
กระท า ที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
  5.1  ปัจจัยด้านนักเรียน หมายถึง สิ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของนักเรียน ประกอบด้วยตัวแปร        
5  ตัว  ดังนี ้  
                           5.1.1 ความถนัดทางการเรียนคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถทางสมองที่เกิดขึ้นจากการเรียนหรือ
การฝึกประสบการณ์ที่เหมาะสมของตนเอง จนเกิดเป็นทักษะที่เด่นชัดในตัวนักเรียน ซึ่งคาดว่าจะมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน ในการวิจัยนี้จะใช้แบบทดสอบวัดความถนัดด้านตัวเลข ด้านเหตุผล และด้านภาษา ดังนี้ 
            5.1.1.1  ความถนัดทางการเรียนด้านตัวเลข เป็นการวัดความสามารถของนักเรียนในการหา
ความสัมพันธ์ กฎเกณฑ์ หรือการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขท่ีก าหนดให้ในแต่ละชุด 
            5.1.1.2  ความถนัดทางการเรียนด้านเหตุผล เป็นการวัดความสามารถของนักเรียนในการตอบค าถาม 
ความเข้าใจในหลักการ เหตุผล วิธีการ สรุปผล การแปลความหมาย การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล 
            5.1.1.3  ความถนัดทางการเรียนด้านภาษา เป็นการวัดความสามารถของนักเรียนในการเข้าใจ
ความหมายของภาษา สามารถอ่านจับใจความส าคัญ การแปลความ วิเคราะห์ข้อความต่าง ๆ 
          5.1.2  การรับรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของตนเอง หมายถึง การรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ในด้านความรู ้ความจ า การคิดค านวณ ความเข้าใจ การน าไปใช้ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ว่าอยู่ในระดับ
ใด และการตัดสินความสามารถของตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
ตนเอง 
          5.1.3  เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ หลังจากท่ีนักเรียนได้มีประสบการณ์ในการเรียนคณิตศาสตร์แล้ว 
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       5.1.4.  เจตคติต่อครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดหรือความคิดเห็นที่นักเรียนมีต่อ
พฤติกรรมของครูคณิตศาสตร์ที่ปฏิบัติต่อนักเรียนในด้านเนื้อหาการเรียนการสอน การอบรมสั่งสอน การให้ค าแนะน าปรึกษา
แก่นักเรียน 
        5.1.5  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หมายถึง ความต้องการหรือความปรารถนาของ
นักเรียนท่ีจะกระท าสิ่งต่าง ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จตามที่ตั้งใจไว้ การมองเห็นคุณค่าของการเรียนคณิตศาสตร์ ท าให้มีความมุ่งมั่น 
มุมานะ พยายามที่จะเรียนหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว ้
     5.2  ปัจจัยด้านโรงเรียน  หมายถึง ลักษณะภูมิหลังของโรงเรียนท่ีนักเรียนศกึษาอยู่ ประกอบด้วยตัวแปร 2 ตัว 
ดงันี ้
      5.2.1  บริบทโรงเรียน หมายถึง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนตามการรับรู้ของนักเรียน การมี
ห้องสมุด แหล่งสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ที่ทันสมัย การมีห้องกิจกรรมหรือห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ที่มีอุปกรณ์และสื่อ  
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ บรรยากาศที่จูงใจต่อการมาเรียน การสนับสนุนกิจกรรมนอกเวลาเรียนที่เกี่ยวข้องกับวิชา
คณิตศาสตร์ 
   5.2.2  การจัดการเรียนการสอนของครู หมายถึง สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูที่ปฏิบัติต่อ
นักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ตามการรับรู้ของนักเรียน เทคนิควิธีการจัดสอนที่มีประสิทธิภาพ การวัด ผลการเรียนที่
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด บรรยากาศในช้ันเรียนที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ความกระตือรือร้นในการสอน การใช้สื่อและอุปกรณ์
ในการสอน การให้การบ้าน การมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน การสอนซ่อมเสริมให้นักเรียน 
 5.3 ปัจจัยด้านครอบครัว หมายถึง ลักษณะภูมิหลังของครอบครัวของนักเรียนประกอบด้วยตัวแปร 2 ตัว ดังนี้ 
     5.3.1 ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง หมายถึง ระดับการศึกษาข้ันสูงสุดของผู้ปกครองนักเรียน 
   5.3.2  การสนับสนุนทางการเรียนของผู้ปกครอง หมายถึง การที่ผู้ปกครองส่งเสริม สนับสนุน และ           
ให้ความช่วยเหลือด้านการเรียนแก่นักเรียน 

วิธีด าเนินการวิจัย  

 ประชากร และตัวอย่างวิจัย 
 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561  
จ านวน 590 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 485 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified random sampling) โดยใช้แผนการเรียนในแต่ละระดับช้ัน
เป็นตัวแบ่ง และใช้ตารางส าเร็จรูปของ เครซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ดังนี ้
 

ตาราง 1  แสดงจ านวนประชากรและกลุม่ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 

ระดับชั้น 
ประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง (คน) 

แผนทั่วไป LIP SAM แผนทั่วไป LIP SAM 
ม.1 138 29 49 104 28 44 
ม.2 112 20 47 86 19 44 
ม.3 123 24 48 92 24 44 
รวม 373 73 144 282 71 132 
รวม 590 485 
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 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แบ่งเป็น 3 ปัจจัย คือ 1)  ปัจจัย
ด้านตัวนักเรียน ได้แก่  ความถนัดทางการเรียนคณิตศาสตร์   การรับรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของตนเอง  เจตคติต่อ
วิชาคณิตศาสตร์ เจตคติต่อครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 2)  ปัจจัยด้านโรงเรียน 
ได้แก่   บริบทโรงเรียน และ การจัดการเรียนการสอนของครู 3) ปัจจัยด้านครอบครัว ได้แก่ ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง 
และการสนับสนุนทางการเรียนของผู้ปกครอง 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

 เครื่องมือวิจัย 
 1.  แบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบับ สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของนักเรียน เพศ ระดับช้ันที่ก าลังศึกษา 
ระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง เป็นแบบส ารวจรายการ (Check list)  และสอบถาม
เกี่ยวกับ ปัจจัยด้านตัวนักเรียน 4 ด้าน ด้านละ 20 ข้อ ปัจจัยด้านโรงเรียน 35 ข้อ และปัจจัยด้านครอบครัว 15 ข้อ เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ระดับ โดยจากการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามรายดา้นและรายฉบับ 
พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง .85 - .97 รายละเอียด ดังนี ้
 

ตาราง 2  แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลคณุภาพแบบสอบถาม  
แบบสอบถาม ค่าความเที่ยง 

ภาพรวมทั้งฉบับ 
1. ปัจจัยด้านตัวนักเรียน  
 1.1  การรับรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของตนเอง 
 1.2  เจตคติต่อวิชาคณติศาสตร ์
 1.3  เจตคติต่อครผููส้อนวิชาคณิตศาสตร์ 
 1.4  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร ์
2. ปัจจัยด้านโรงเรยีน 
 2.1  บริบทโรงเรียน 
 2.2  การจัดการเรียนการสอนของคร ู
3. ปัจจัยด้านครอบครัว 
 3.1  การสนับสนุนทางการเรียนของผู้ปกครอง 

.97 

.96 

.85 

.87 

.93 

.92 

.94 

.94 

.94 

.89 

.89 
 2.  แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคณิตศาสตร์ จ านวน 1 ฉบับ รวม 45 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 
5 ตัวเลือก โดยแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนด้านตัวเลข 15 ข้อ มีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง .47 - .74 ค่าอ านาจ
จ าแนก อยู่ระหว่าง .58 - .90 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .90  แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนด้านเหตุผล  15 
ข้อ มีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง .24 - .79 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .35 - .88 มีค่าความเช่ือมั่น ทั้งฉบับเท่ากับ .85 และ
แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนด้านภาษา 15 ข้อ มีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง .27 - .75 ค่าอ านาจจ าแนก          
อยู่ระหว่าง .49 - .93 มีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ .88 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอนดังน้ี 
 1.  ท าหนังสือถึงผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
 2.  ผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถามและแบบทดสอบให้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 485 ชุดและเก็บรวบรวมด้วยตนเอง   
จ านวน 485 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
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 3.  น าแบบสอบถามและแบบทดสอบมาตรวจให้คะแนนตามที่ระบุมาข้างต้น เพื่อเตรียมข้อมูลใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้และการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป โดยการหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X )  ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
 2.  วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรี ยน โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และ             
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งภาพรวม รายด้าน และรายข้อ 
 3.  หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรปัจจัยด้วยกัน และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ
ระหว่างตัวแปรปัจจัยในแต่ละด้านกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์    
 4.  ทดสอบความมีนัยส าคัญของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพื่อคัดเลือกตัวแปรเข้าสู่สมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 5.   สร้างสมการท านายผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนโดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
 

ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมลู  ผู้วิจัยไดส้รุปผลการวิจัยได้ดังนี ้
 1.  ข้อมูลเบื้องต้น จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า  นักเรียน
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 58.35 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 41.65 
ศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 36.08 รองลงมาเป็น ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 
160 คน คิดเป็นร้อยละ 32.99  มีบิดาเป็นผู้ที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของนักเรียน จ านวน 261 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 53.81 รองลงมา มารดาเป็นผู้ที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของนักเรียน จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.54  ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน เท่ากับ 3.13 โดยพบว่า นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชา
คณิตศาสตร์สูงกว่าค่าเฉลี่ย จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 51.34 และนักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์ต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ย จ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 48.66   
 2.  การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน ภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับ
ปานกลาง  โดยพบว่า ปัจจัยด้านครอบครัว เป็นอันดับ 1 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านโรงเรียน และปัจจัยด้านตัวนักเรียน 
ตามล าดับ  โดยปัจจัยด้านครอบครัว พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านระดับ
การศึกษาของผู้ปกครอง เป็นอันดับ 1 รองลงมา คือ ด้านการสนับสนุนทางการเรียนของผู้ปกครอง ตามล าดับ  ปัจจัยด้าน
โรงเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริบทโรงเรียน เป็นอันดับ 1 
รองลงมา คือ ด้านการจัดการเรียนการสอนของครู  และปัจจัยด้านตัวนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง              
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเจตคติต่อครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นอันดับ 1 รองลงมา คือ ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ด้านการรับรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ และด้านเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ตามล าดับ  
 3.  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยแต่ละด้าน พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรรวม 9 ตัวแปร 
มีค่าอยู่ระหว่าง -.02 ถึง .84 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละตัวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียน พบว่า ปัจจัยด้านความถนัดทางการเรียนคณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียน ในทางลบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของตนเอง ด้านเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ด้านเจตคติต่อครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ด้านบริบทโรงเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอนของครู ด้านระดับการศึกษาของผู้ปกครอง และ
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ด้านการสนับสนุนทางการเรียนของผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนในทางบวก
อย่างมีนัย ส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 4.  ตัวแปรทีพ่ยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนพยากรณ์ มีจ านวน 6 ตัวแปร คือ การรับรู้
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของตนเอง (X2) เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (X3)   เจตคติต่อครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ (X4) 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ (X5) การจัดการเรียนการสอนของครู (X7) และการสนับสนุนทางการเรียนของ
ผู้ปกครอง (X9) โดยสามารถพยากรณ์ร่วมกันได้ร้อยละ 45.90 และสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและแบบคะแนน
มาตรฐาน ดังนี ้
  = 3.22 + 1.32(X2) + -.24(X3) + .10(X4) + .23(X 5) + -.07(X7) + -.45(X9)   

  =  .45(X2) + -.08(X3) + .08(X4) + .08(X 5) + -.03(X7) + -.13(X9) 
 

อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 1.  จากการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนใน            
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า 
  1.1  ความถนัดทางการเรียนคณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ในทางลบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งไม่เป็นไปตามทฤษฎีของ แคร์โรล (Carroll, 1963)  ที่อธิบายความถนัด
ทางการเรียนว่า เป็นเวลาที่นักเรียนต้องการใช้ เพื่อให้บรรลุเกณฑ์ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ นักเรียนคนใดใช้เวลาน้อยก็ถือว่า
เป็นผู้มีความถนัดสูง ถ้าใช้เวลามากก็ถือว่ามีความถนัดต่ า นักเรียนที่มีความถนัดทางคณิตศาสตร์สูง  ก็จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงด้วยและขัดแย้งกับผลการศึกษาของ นิพนธ์  สินพูน (2545) ที่พบว่า ความถนัดทางการเรียน              
ด้านภาษา ความถนัดด้านจ านวน ความถนัดด้านเหตุผล  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากการคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
กลุ่มตัวอย่างอาจจะเกิดจากปัจจัยส่วนอื่นที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์มากกว่าความถนัดทางการเรียนด้านตัวเลข ด้านภาษา และ            
ด้านเหตุผล อีกท้ังกลุ่มตัวอย่างที่ท าแบบทดสอบเป็นนักเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ซึ่งมีความแตกต่างทั้งระดับการรับรู้ 
พื้นฐานความรู้เดิม ประสบการณ์ในการท าแบบ ทดสอบ และความถนัดทางที่แตกต่างกันท้ังด้านตัวเลข ภาษา และด้านเหตุผล 
และอาจเกิดจากกลุ่มตัวอย่างไม่ค่อยให้ความสนใจและตั้งใจท าแบบทดสอบ ซึ่งในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนท า           
ทั้งแบบสอบถามและแบบทดสอบวัดความถนัด  จึงเกิดความเมื่อยล้า ประกอบกับคะแนนจากการท าแบบทดสอบน้ันมิได้มีผล
ต่อผลการเรียนของนักเรียน เลยอาจจะไม่รอบคอบและไม่ได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ จึงท าให้ผลการวิเคราะห์ที่ได้ส่งผล
ทางลบกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  
 1.2  การรับรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของตนเอง มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณติศาสตร์
ในทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องมาจากการรับรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของตนเอง เป็นการ
รับรู้ว่านักเรียนมีด้านความรู้ ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับใด  และสามารถ
ตัดสินความสามารถของตนเองได้ นักเรียนที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูง จะมีความมั่นใจในการเรียน มีความ
พยายามในการจัดการแก้ปัญหาเพื่อสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนเองได้   สอดคล้องงานวิจัยของ ปริยทิพย์  
บุญคง (2546) พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สาลินี จงใจสุรธรรม (2559) ที่พบว่า ในระดับ
นักเรียน การรับรู้ความสามารถของตนทางการเรียนและแรงบันดาลใจในการเรียนมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยได้รับอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกจากการก ากับตนเองในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์อย่างมีนัยส าคัญ
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ทางสถิติ และสอดคล้องกับการศึกษาของ แบนดูรา (Bandura, 1986  อ้างถึงใน ฉันทนา รัตนพลแสน, 2553) ที่พบว่า            
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  1.3  เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในทางบวก อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจาก เจตคติต่อการเรียนเป็นความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์            
ถ้านักเรียนคิดว่า วิชาคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานส าคัญของการเรียนวิชาต่าง  ๆ  มีโจทย์ปัญหาที่ท้าทายความสามารถ            
เมื่อนักเรียนสามารถแก้ปัญหาหรือท าแบบฝึกหัดด้วยตนเองได้ จะเกิดความภาคภูมิใจ และนักเรียนที่มีเจตคติ ที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ ก็จะมีความสนใจใฝ่รู้ เห็นคุณค่าและประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์ จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์สูงขึ้น  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉันทนา รัตนพลแสน (2553)  และ พรชัย ทุมพัง (2558) ที่พบว่า เจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประเสริฐ เตชะนาราเกียรติ (2552)  พบว่า เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาของ             
อิเทลเบิร์ท ออนวูดีวี อิเคโอชา (Ethelbert Onwudiwe  Ekeocha, 1986, อ้างถึงใน ประเสริฐ เตชะนาราเกียรติ, 2552) ที่
พบว่า เจตคติของนักเรียนเป็นสาเหตุโดยตรงทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์   
  1.4  เจตคติต่อครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ใน
ทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจาก เจตคติต่อครูผู้สอนเป็นความรู้สึกนึกคิดหรือความคิดเห็นที่
นักเรียนมีต่อพฤติกรรมของครูคณิตศาสตร์ที่ปฏิบัติต่อนักเรียน ซึ่ง สุชา จันทร์เอม (2518, อ้างถึงใน เด่นชัย  มากมนต์, 2542) 
กล่าวว่า เจตคติหรือทัศนคติมีความส าคัญต่อการเรียนมาก ถ้าเด็กเกิดเจตคติที่ดีต่อครูผู้สอนหรือวิชาใดๆ เด็กจะสามารถเรียน
วิชานั้นได้ดี แต่ถ้าเด็กมีเจตคติที่ไม่ดีต่อครูผู้สอนหรือวิชาใด ๆ แล้วจะท าให้เด็กเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากเรียนวิชานั้น  
จากการวิจัยนีพ้บว่า นักเรียนจะชื่นชอบครูที่การปฏิบัติตัวต่อนักเรียนด้วยความสุภาพ อ่อนโยน ให้ความรู้ทางเนื้อหาที่ถูกต้อง 
สอนเทคนิคการท าโจทย์ มีกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ให้ฝึกคิดแก้ปัญหา สามารถแนะน าวิธีลัดในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ได้ เปิดโอกาสให้ซักถาม โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นจะค่อนข้างใกล้ชิดกับครูผู้สอน ยืดถือครูเป็น
แบบอย่าง ซึ่งถ้ามีเจตคติที่ดีต่อครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ก็จะส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นด้วย 
สอดคล้องผลการวิจัยของ กุลธร เสน่หา (2549) พบว่า เจตคติต่อครูผู้สอนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ผลการวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ มณีญา สุราช (2547)  
และทิพสุคนธ์ วะจีประศรี (2553) ที่พบว่า เจตคติต่อผู้สอนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ด้วย 
  1.5  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ในทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจาก แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นความต้องการที่จะกระท าสิ่งต่าง ๆ ให้
บรรลุผลส าเร็จตามที่ตั้งใจไว้ มองเห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนคณิตศาสตร์ว่าสามารถน าไปใช้ในการศึกษาต่อใน
ระดับช้ันที่สูงขึ้นได้ ท าให้มีความมุ่งมั่น มุมานะ พยายามที่จะเรียนหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์ 
เพื่อให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ นักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง จะมีความมุ่งมั่น อดทน มีความ
พยายามที่จะเรียนหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์ให้ส าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นด้วย สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ฉันทนา รัตนพลแสน (2553) ที่พบว่า แรงจูงใจ           
ใฝ่สัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ในทางบวก  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุวัฒน์ อินทร์ตา (2555) และ เสน่หา  ชมพูวง (2554) ทีพ่บว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และเป็นไปในแนวเดียวกันกับงานวิจัยของ   
เทปเปอร์ (Tepper, 1984, อ้างถึงใน ฉันทนา รัตนพลแสน, 2553) ที่พบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นตัวแปรที่ท านายผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาพีชคณิตได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
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  1.6  บริบทโรงเรียน มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในทางบวก อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนได้มีนโยบายจัดสภาพ แวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนตามการรับรู้ของนักเรียน 
มีห้องสมุดภายในของโรงเรียน และมีส านักหอสมุดของมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีห้องท า
กิจกรรมคณิตศาสตร์ที่ให้นักเรียนสามารถเข้ามาใช้ในช่วงเวลาพักกลางวันหรือช่วงที่มีเวลาว่าง มีกิจกรรม เช่น ค่าย
คณิตศาสตร์ การสอบแข่งขันทางวิชาการภายในและภายนอกโรงเรียน กิจกรรมคณิตคิดเร็ว กิจกรรมชุมนุมเกี่ยวกับวิชา
คณิตศาสตร์ให้นักเรียนที่สนใจได้เข้าร่วม จึงท าให้เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้ต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น ตามแนวคิดของ แอสติน (Astin, 1971, อ้างถึงในจันทร์เพ็ญ  ลออรัตนาวงศ์, 2558)  ที่กล่าว
ว่า สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นมีอิทธิพลต่อบุคคลที่อยู่ในภาพแวดล้อมนั้น  ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชาญชัย อาจินสมาจาร (2544 อ้างถึงใน ทรรศนีย์  วราห์ค า, 2554) ที่พบว่า การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
ด้านการจัดการเรียนรู้ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉรา  ไพจิตต์ (2542, อ้างถึงใน 
ประเสริฐ  เตชะนาราเกียรติ, 2552) ที่พบว่าสภาพแวดล้อมในโรงเรียน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
  1.7  การจัดการเรียนการสอนของครู มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในทางบวก 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจาก ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกคนจบวิชาเอกคณิตศาสตร์โดยตรง  
มีประสบการณ์ในการสอน  ผ่านการอบรมการสอนต่างๆ จึงมีเทคนิควิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ เอกสารการสอนมีความ
หลากหลาย การวัดผลสอดคล้องกับตัวช้ีวัด สามารถตรวจสอบได้  มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับนักเรียน ความกระตือรือร้นในการสอน 
การให้การบ้านหรือมอบหมายงานที่เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ที่เหมาะสม มีการสอนซ่อมเสริมนอกเหนือจากเวลาเรียนให้
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ            
พรชัย  ทุมพัง (2558) พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพการสอนของครู มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ใน
ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องการวิจัยของกับ ชนิดา เพ็ชรโรจน์ (2555) ที่พบว่า พฤติกรรม
การสอนของครู ส่งอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
นอกจากน้ีจากการวิจัยของ มณิภา  เรืองสินชัยวาณิช (2551) พบว่า คุณภาพการสอนของครูเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเป็นไปในทิศทางเดียวกับ 
อิเคโอชา (Ekeocha, 1986, อ้างถึงใน นิพนธ์  สินพูน, 2545) ที่พบว่า วิธีการสอนของครูและพฤติกรรมของครูมีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  1.8  ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในทางบวก 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากการศึกษา พบว่าผู้ปกครองของนักเรียน ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป ซึ่งถือได้ว่ามีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความส าคัญของการนักเรียนค่อนข้างมาก ผู้ปกครองมีความพร้อมและต้องการ
ในการสนบัสนุนให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่สูงสุดตามศักยภาพ ประกอบกับนักเรียนในช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นยังคงใกล้ชิดกับ
ผู้ปกครองอยู่ และเนื้อหาของวิชาคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ยังไม่ยากเกินไป ผู้ปกครองจึงสามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือได้               
ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้อง กับ เด่นชัย มากมนต์ (2542) ที่พบว่า ระดับการศึกษาของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และสิริวรรณ พรหมโชติ (2542) พบว่า วุฒิการศึกษาของ
ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปในทิศทาง
เดียวกับ ซาร์ (Chah, 1971, อ้างถึงใน เด่นชัย  มากมนต์, 2542) ที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์กับระดับ
การศึกษาของผู้ปกครอง  
  1.9  การสนับสนุนทางการเรียนของผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ใน
ทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจาก ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ 
เห็นความส าคัญของการศึกษา พร้อมที่จะสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่ทั้งในโรงเรียนและเรียนพิเศษเพิ่มเติม 
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สามารถให้ค าแนะน าหรือจัดหาแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ เมื่อผู้ปกครองให้ความเอาใจใส่ แนะน าให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  สอบถามปัญหาและคอยให้ความช่วยเหลือ คอยติดตามผลการเรียนของนักเรียน 
จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับการวิจัยของ สิริวรรณ  พรหมโชติ 
(2542) และ ฉันทนา รัตนพลแสน (2553) ที่พบว่า การส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และจากการศึกษาของ ศิลปชัย ซื่อตรง (2556) และ 
ทิพสุคนธ์ วะจีประศรี (2553) ที่พบว่า ความเอาใจใส่ของผู้ปกครองเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  
 2.  จากการวิจัย พบว่าตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนมีจ านวน 6 ตัวแปร 
คือ การรับรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของตนเอง  เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์  เจตคติต่อครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์  
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  การจัดการเรียนการสอนของครู และการสนับสนุนทางการเรียนของผู้ปกครอง  
โดยสามารถพยากรณ์ร่วมกันได้ร้อยละ 45.90  ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นประกอบไป
ด้วย 3 ส่วนส าคัญ ได้แก่ ปัจจัยด้านตัวนักเรียน ด้านโรงเรียน และด้านครอบครัว  โดยถ้านักเรียนรับรู้ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของตนเองสูง   มี เจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง มีความรู้สึกว่าวิชาคณิตศาสตร์มี
ความส าคัญ ท าให้มีความพร้อมที่จะสนใจในการศึกษาค้นคว้า มีความมั่นใจ เพียรพยายาม เอาใจใส่ในการเรียน  ส าหรับ
นักเรียนในมัธยมศึกษาตอนต้น  ครูเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงเจตคติของ ซึ่งถ้านักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อครู
คณิตศาสตร์ ก็จะเกิดความรู้สึกรักในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ครูจึงควรมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  
บุคลิกภาพยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่เคร่งเครียด  สามารถให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาแก่นักเรียน นอกจากนี้ถ้าผู้ปกครองให้ความ           
เอาใจใส่และเห็นความส าคัญของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
สม่ าเสมอ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น จากผลการวิจัยที่ได้สอดคล้องกับการวิจัยของ          
จิราภรณ์ กุณสิทธิ์ (2541) ที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน  สามารถท านายได้จากการก ากับ
ตนเองในการเรียน การรับรู้ความสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร์และทัศนคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งตัวท านายที่ดีที่สุด คือ 
การรับรู้ความสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร์ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จันทร์ชลี  มาพุทธ (2545) พบว่า ตัวแปร
ที่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้แก่ ความคาดหวังและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ กับ             
เจตคติต่อตนเองในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และ ประเสริฐ  เตชะ-นาราเกียรติ (2552) ที่พบว่า ตัวท านายที่ดีในการท านาย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน  คือ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์และความวิตกกังวลต่อการสอบวิชา
คณิตศาสตร์นอกจากนี้ ผลการวิจัยของ ฉันทนา  รัตนพลแสน (2553) ท่ีพบว่า ตัวแปรที่สามารถร่วมกันพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ได้แก่ ตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  อัตมโนทัศน์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และการ
ใช้สื่อการเรียนการสอน  และเป็นไปในแนวเดียวกับผลการวิจัยของ พรชัย  ทุมพัง (2558) ที่พบว่า ตัวแปรทีส่ามารถพยากรณ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ได้แก่ ตัวแปรด้านเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์  ความคาดหวังใน            
การศึกษาต่อและการศึกษาของผู้ปกครอง  

 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1.  ผลจากการวิจัยพบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เป็นตัวแปรที่มีความส าคัญมากท่ีสุดที่ส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ รองลงมาเป็นเจตคติต่อครูผู้สอนคณิตศาสตร์และการจัดการเรียนการสอนของครู ซึ่ง
จะพบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวกับครูผู้สอน ถือว่าเป็นความส าคัญในล าดับต้น ๆ ที่จะสามารถส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนได้ ดังนั้น ครูจึงควรมีความตระหนักและให้ความส าคัญกับการสร้างแรงจูงใจท่ีดีต่อการเรียน ครูควรใช้วิธีการเรียนการ
สอนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมีความกระฉับกระเฉงและกระตือรือร้นเตรียมตัวในการสอนทุกครั้ง มีรูปแบบการสอนที่เป็นขั้นตอน
ควรมีการจัดล าดับเนื้อหากิจกรรมให้ต่อเนื่องโดยค านึงถึงวิธีการสอน  การจัดกิจกรรมจากง่ายไปหายาก ไม่ออกข้อสอบที่



CMU Journal of Education, Vol. 5 No. 3 2021 
ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปทีี่ 5 ฉบับที ่3  2564 

22 
 

นอกเหนือจากเนื้อหาที่สอนในห้องเรียน มีกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนคณิตศาสตร์ให้สนุกสนาน  ครูเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ดูแลศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนอย่างใกล้ชิด           
ไม่ควรเข้มงวดเกินไปหรือปล่อยปละละเลยเกินไป ซึ่งอาจจะส่งผลให้นักเรียนขาดแรงจูงใจในการตั้งใจเรียน มีเจตคติที่ไม่ดี            
ต่อครูผู้สอน ซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนได้  
 2.  จากผลการวิจัยพบว่า ความถนัดทางการเรียนคณิตศาสตร์เป็นตัวแปรที่มีความส าคัญต่อผลสัมฤทธิ์ในทางลบ 
แต่ในฐานะของครูผู้สอนยังคงต้องตระหนักและให้ความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ใช้ความถนัด
ของตนเองมาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ได้เต็มที่ เนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์ยังคงเกี่ยวกันกับการคิดค านวณ 
การใช้ทักษะทางภาษา ตีความโจทย์ปัญหา และการใช้หลักการเหตุและผลส าหรับการตัดสินใจหาค าตอบที่สมเหตุ สมผล ซึ่ง
จะช่วยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ให้ดีขึ้นได้ 
 3.  ผลการวิจัยพบว่า ด้านบริบทโรงเรียน และด้านการจัดการสอนของครูมีความส าคัญตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
ในระดับสูง ดังนั้น โรงเรียนควรให้ความส าคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายใน และภายนอกห้องเรียน การมี
อุปกรณ์ที่พร้อมสนับสนุนการเรียนการสอน มีแหล่งสืบค้นที่ทันสมัย ในห้องเรียน การมีโต๊ะ เก้าอี้ที่เพียงพอ สามารถ
เคลื่อนย้าย จัดเป็นรูปแบบต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน  โรงเรียนควรให้ความส าคัญและสนับสนุนกับการมีกิจกรรมที่
สร้างเสริมประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ มีวิชาเลือกเสรีที่เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ให้นักเรียนเลือกตามความสนใจ  การมี
ห้องปฏิบัติการหรือห้องกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนได้เข้ามาใช้ในเวลาว่าง  การยกย่องชมเชยนักเรียนที่สร้าง
ผลงานทางด้านคณิตศาสตร์  การมีมาตรการดูแลนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาทางการเรียนคณิตศาสตร์ การจัดซ่อมเสริมนอกเวลา  
การมีคลินิกให้การปรึกษาเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียน เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ ากว่า
เกณฑ์ให้มีโอกาสได้ปรับปรุงพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้ดีขึ้น ซึ่งล้วนสร้างแรงจูงใจและส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทั้งสิ้น   
 4.  ถึงแม้จะพบว่าระดับการศึกษาของผู้ปกครองส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนใน
ระดับค่อนข้างต่ า แต่การที่ผู้ปกครองมีการศึกษาที่สูงย่อมสามารถให้การแนะน า มีความพร้อมในการสนับสนุนทางการศึกษา 
สามารถช้ีแนะให้นักเรียนเห็นความ ส าคัญของการศึกษาได้ ในขณะเดียวกัน การได้รับการสนับสนุนทางการเรียนจาก
ผู้ปกครอง มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับค่อนข้างสูง แสดงว่าถ้านักเรียนได้รับการสนับสนุนทางการเรียนจาก
ผู้ปกครองอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง ผู้ปกครองให้ความส าคัญกับการแบง่เวลาเพื่อให้ค าปรกึษาด้านการเรยีนหรอืชีวิตส่วนตัวของ
นักเรียน และดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด  ติดตามผลการเรียนสม่ าเสมอ กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เอาใจใส่ต่องานที่
ได้รับมอบหมาย จะช่วยท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น 
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 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. จากการวิจัยพบว่าตัวแปรปัจจัยด้านตัวนักเรียนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ทั้งในด้านการรับรู้

ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของตนเอง  เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ เจตคติต่อครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจ             
ใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ จึงควรศึกษาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้ดีขึ้น 

2. จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยไม่ได้น าแผนการเรียนของนักเรียนมาร่วมพิจารณาด้วย ซึ่งในกลุ่มตัวอย่างนั้น              
มีนักเรียนในแผนการเรียนทั่วไป นักเรียนที่เน้นความสามารถทางภาษา (LIP)  และนักเรียนที่เน้นความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SAM) ซึ่งถึงแม้ว่าทุกคนได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน แต่ความถนัด ความสนใจ ความตั้งใจ
ของนักเรียนที่เรียนต่างแผนการเรียนกัน อาจจะมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์แตกต่างกันได้ จึงควรศึกษา
ความถนัดทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับแผนการเรียนของนักเรียนกับ หรือความสัมพันธ์ระหว่างแผนการเรียนของนักเรียน
ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 

3. ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เช่น เพศ  ระดับช้ันของนักเรียน  
ความถนัดทางการเรียนด้านอื่นๆ  รูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียน วุฒิการศึกษาของครู  ประสบการณ์การสอนของครู จ านวน
เวลาที่นักเรียนใช้ในการเสริมความรู้นอกเหนือจากการเรียนในห้อง  ความวิตกกังวลต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ความวิตก
กังวลต่อการสอบวิชาคณิตศาสตร์ เป็นต้น  
 4.  ควรมีศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์กับนักเรียนในระดับช้ันต่างๆ เช่น  ระดับ
ประถมศึกษา หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือแยกศึกษาเป็นระดับช้ัน   เพื่อที่จะได้น าผลที่ได้มาเป็นข้อมูลเบื้องต้น             
ในการหาวิธีการปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่อไป 
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บทคัดยอ่ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเข้าใจเรื่องกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน ของนักเรียนที่ได้รับ 
การจัดการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบาย กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  
จ านวน 69 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบาย ชุดสาธิต และแบบทดสอบ
วัดความเข้าใจ วิเคราะห์ผลความเข้าใจโดยการเปรียบเทียบก่อนและหลงัได้รับการจัดการเรียนรู ้ผลการวิจัยพบว่า ความเข้าใจ
ที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนกรณีวัตถุมวลมากมีแรงกระท ามากกว่าวัตถุมวลน้อยขณะวัตถุทั้ งสองหยุดนิ่งลดลงจาก 
ร้อยละ 100.0 เป็น 13.0 กรณีวัตถุทั้งสองมีอัตราเร็วขณะชนเท่ากันท าให้แรงที่กระท ากันเท่ากันลดลงจากร้อยละ 94.2 เป็น 
15.9 และกรณีวัตถุที่มีอัตราเร็วขณะชนมากกว่าท าให้เกิดแรงกระท ามากกว่าลดลงจากร้อยละ 100.0 เป็น 7.2 นอกจากนี้             
ยังพบว่าหลังเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า 
การจัดการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบายสามารถพัฒนาความเข้าใจของนักเรียนได้ 
 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบาย  กฎการเคลื่อนที่ข้อท่ี 3 ของนิวตัน  แรงคู่กิรยิา-ปฏิกิริยา 
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ABSTRACT 

This study aimed to develop students’ understanding of Newton’s third law of motion through the 
Predict-Observe-Explain teaching method. The target group was 69 Satri Sisuriyothai students: grade 11. The 
research instruments included a lesson-plan, a demonstration kit, a test. The data were analyzed by 
comparing understanding pre-test with post-test. The analyzed data showed that student’s 
misunderstanding in case of the massive object had more action force than the light object while resting, 
reduced from 100.0% to 13.0%, in case that both objects had the same speed crashing equal action force 
when they were crashing, reduced from 94.2% to 15.9%, and in case of the object which had more speed 
while crashing produced more action force, reduced from 100.0% to 7.2%. Moreover, the students who 
studied through Predict-Observe-Explain got a higher mean score at statistical significance .05 level. 
According to the results, the Predict-Observe-Explain teaching method and the demonstration kit can 
develop students’ understanding. 
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บทน า  
 การศึกษาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความส าคัญอย่างยิ่งกับการด ารงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันเนื่องจากความรู้ในเรื่องนี้
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชีวิตของมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ยังมี
ส่วนช่วยพัฒนาการคิดวิเคราะห์ให้เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ แต่ในปัจจุบันกลับพบว่าผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์มีแนวโน้มต่ าลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาในสาระฟิสิกส์มีผลสัมฤทธิ์ต่ าลงทุกปี (ประภารัตน์ สิงหเสนา, 2552) 
ส าหรับวิชาฟิสิกส์เป็นแขนงหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์ที่ใช้หลักการทฤษฎีมาอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือ            
สิ่งที่พบได้ในชีวิตประจ าวัน (อัจฉราพร กันหากาจ, 2554) และยังเป็นวิชาพื้นฐานท่ีสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในรายวิชา
อื่นได้ ปัจจุบันการสอนฟิสิกส์เป็นการสอนที่เน้นครูเป็นศูนย์กลาง ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหา
มากกว่าการที่ท าให้นักเรียนเข้าใจในแนวคิดหลักหรือความเข้าใจทางฟิสิกส์ (ปทุม ช่องคันปอน , 2558) ส่งผลให้นักเรียนเกิด
ความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อน และมีแนวคิดต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ที่ไม่ดีโดยคิดว่าวิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่ยากต่อความเข้าใจและเป็น
นามธรรมสูง (รสสุคนธ์ ศรีสันดา, 2554) เพื่อให้นักเรียนลดความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนลง ครูจึงจ าเป็นต้องหาเทคนิคการสอนที่
สามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ได้มากข้ึน 
 การจัดการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบายเป็นการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
(Constructivism) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน เริ่มจากการ
ท านายค าตอบจากปัญหาที่ผู้สอนเป็นผู้ก าหนดขึ้น จากนั้นศึกษาหาค าตอบของปัญหาโดยการสังเกตผลจากการลงมือปฏิบัติ
ผ่านกระบวนการการใช้ทักษะด้านต่างๆ จนได้ข้อสรุปตามหลักวิทยาศาสตร์ แล้วน าผลที่ได้มาอธิบายลงข้อสรุปเช่ือมโยงกับ
องค์ความรู้เดิมจากการท านายเพื่อสร้างความรู้ใหม่ที่เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องของตนเอง (สุเทพ อ่วมเจริญ, 2557) วิธีการ
จัดการเรียนรู้นี้สามารถท าให้นักเรียนสร้างความเข้าใจทางฟิสิกส์ที่ถูกต้องได้สอดคล้องกับวิจัยของน้ าค้าง จันเสริม (2551)  
ที่กล่าวว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบายสามารถพัฒนาความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนไปสู่
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ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ได้ ส าหรับเนื้อหาในเรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันเป็นหัวข้อหนึ่งในวิชาฟิสิกส์ที่เป็นความรู้
พื้นฐานเพื่อใช้ในการเรียนในหัวข้ออื่นโดยกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันที่นักเรียนมักเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้แก่  
กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตันซึ่งเป็นกฎที่กล่าวเกี่ยวกับลักษณะของแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยา โดยนักเรียนส่วนใหญ่มีความ
เข้าใจว่าเมื่อรถยนต์และรถบรรทุกเคลื่อนที่ชนกันแรงที่รถบรรทุกกระท ากับรถยนต์มากกว่าแรงที่รถยนต์กระท ากับรถบรรทุก
เนื่องจากรถบรรทุกมีมวลมากกว่า ซึ่งสาเหตุที่นักเรียนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้เนื่องจากนักเรียนเข้าใจใน
นิยามของแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตันและไม่สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยลักษณะ
ของแรงดังกล่าวขัดต่อความรู้สึกและสภาพความเป็นจรงิในชีวิตประจ าวัน (สุรศักดิ์ อินสองใจ, 2558) อีกทั้ง ยังไม่มีการทดลอง
ที่สามารถท าให้นักเรียนสังเกตลักษณะของแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาได้ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีผลการส ารวจเกี่ยวกับความเข้าใจท่ี
คลาดเคลื่อนเรื่องกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตันที่พบว่านักเรียนยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับขนาดและทิศทาง
ของแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาที่เกิดจากวัตถุสองวัตถุออกแรงกระท ากันในกรณีที่วัตถุท้ังสองมีมวลและอัตราเร็วขณะชนแตกต่างกัน
โดยนักเรียนเข้าใจว่าขนาดของมวลและอัตราเร็วขณะชนมีผลต่อแรงคู่กิริยา -ปฏิกิริยาซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่สอดคล้องกับ 
กฎการเคลื่อนที่ข้อท่ี 3 ของนิวตัน (ปิยนุช มาลีหวล และเดชา ศุภพิทยาภรณ์, 2560) 
 จากที่ได้ศึกษาปัญหา หลักการ และแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาความเข้าใจของนักเรียนเรื่อง 
กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตันด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบาย โดยน าไปใช้กับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยที่ก าลังศึกษาเรื่องดังกล่าวในรายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
และเปรียบเทียบความเข้าใจของนักเรียนก่อนและหลังไดร้ับการจัดการเรียนรูจ้ากการท าแบบทดสอบวัดความเข้าใจ เพื่อน าผล
ที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้องมากยิ่งข้ึน 

 วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อสร้างชุดสาธิตที่ช่วยพัฒนาความเข้าใจของนักเรียนเรื่องกฎการเคลื่อนที่ข้อท่ี 3 ของนิวตัน  
 2. เพื่อพัฒนาความเข้าใจเรื่องกฎการเคลื่อนที่ข้อที่  3 ของนิวตัน ของนักเรียนที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้ 
แบบท านาย-สังเกต-อธิบาย 

 นิยามศัพท์เฉพาะ  
 1. ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์  หมายถึง ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ เกิดจากความคิด ความเข้าใจของ 
กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่สรุปสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  
 2. ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน หมายถึง แนวความคิด ความเข้าใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผู้เรียนสร้างขึ้นเองจากการเรียนรู้ 
การสังเกต การทดลอง โดยแนวคิดที่ผู้เรียนสร้างขึ้นนั้นมีความแตกต่างจากแนวคิดที่เป็นที่ยอมรับทางวิทยาศาสตร์ และต้อง
ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง 
 3. การจัดการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบาย  หมายถึง การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัควิสต์  
(Constructivism) ที่ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้จนท าให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ขึ้นมาด้วยตนเองผ่าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ท านาย (Predict) ผลของปัญหาจากองค์ความรู้ที่นักเรียนมีอยู่เดิม แล้วหาค าตอบ
จากการสังเกต (Observe) ด้วยการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และอธิบาย (Explain) ผลการสังเกตเปรียบเทียบกับสิ่งที่
ท านายไว้ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการคิด การวางแผน และประเมินความคิดอย่างเป็นระบบ 

         ประโยชน์ที่ได้รับ  
          1. ได้ชุดสาธิตและแผนการจัดการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบาย เพื่อพัฒนาความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง
ของนักเรียนให้มากขึ้น 
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          2. ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบายมีความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องมากขึ้น 
          3. สามารถน าผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรู้ในหัวข้ออื่น และเป็นแนวทาง
ส าหรับค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเข้าใจได้ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre-experimental design) โดยมีกลุ่มทดลองกลุ่มเดียวและท าการ
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One groups pretest-posttest design) โดยมีการเลือกกลุ่มทดลองแบบเจาะจง 
(Purposive selection) ซึ่งผ่านการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ใบรับรองเลขที่ KMUTT-IRB-COA 2020-036 
รายละเอียดแบบแผนการวิจัยมีดังนี้ 

 ประชากร และตัวอย่างวิจัย  
 การวิจัยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
จ านวนนักเรียน 2 ห้อง รวมจ านวนนักเรียน 69 คน  

 เครื่องมือวิจัย  
การออกแบบและสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ได้แบ่งเครื่องมือ

ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
1. ชุดสาธิตเรื่องกฎการเคลื่อนที่ข้อท่ี 3 ของนิวตัน 
ชุดสาธิตนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองเรื่องกฎการแคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน ท าการทดลองโดยใช้รถทดลองติด

สปริงสองคันออกแรงกระท าซึ่งกันและกันในเง่ือนไขของอัตราเร็วของรถทดลองทั้งสองคันที่แตกต่างกัน ได้แก่ (1) กรณี
อัตราเร็วเป็นศูนย์ (2) อัตราเร็วขณะชนเท่ากัน และ (3) อัตราเร็วขณะชนต่างกัน โดยรถทดลองทั้งสองคันสามารถเคลื่อนที่ได้
ด้วยเชือกที่ผูกติดกับมวลถ่วงน้ าหนักเมื่อปล่อยมวลถ่วงน้ าหนักจะท าให้เชือกที่ผูกติดไว้ดึงรถทดลองให้เคลื่อนที่ ซึ่งชุดสาธิตนี้
สามารถเปลี่ยนมวลของรถทดลองโดยเพิ่มมวลโลหะไว้ท่ีด้านบนของรถทดลอง และสามารถปรับขนาดอัตราเร็วของรถทดลอง
ทั้งสองคันจากการเพิ่มมวลถ่วงน้ าหนักได้ตามหลักการกฎการเคลื่อนที่ข้อท่ี 2 ของนิวตัน ลักษณะของชุดสาธิตเป็นดังภาพ 1  

                   
ภาพ 1 ตัวอย่างชุดสาธิตประกอบการจัดการเรยีนรู้เรื่องกฎการเคลือ่นที่ข้อท่ี 3 ของนิวตัน 

จากภาพ 1 เมื่อปล่อยมวลถ่วงน้ าหนักจะท าให้รถทดลองที่ติดสปริงไว้ด้านหน้าทั้งสองคันเคลื่อนที่ชนกันท าให้รถ
ทดลองทั้งสองออกแรงกระท าซึ่งกันและกันเกิดเป็นแรงคู่กิริยา -ปฏิกิริยาที่มีขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงกันข้ามตาม 
กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน ในขณะเดียวกันสปริงหน้ารถทดลองทั้งสองคันจะหดสั้นลงเนื่องจากแรงดังกล่าว โดย
ลักษณะการหดสั้นลงของสปริงจะขึ้นกับแรงที่มากระท าให้ระยะหดของสปริงหดสั้นลงเป็นไปตามกฎของฮุค (Hooke’s law) 
จากนิยามความสัมพันธ์ของแรงกับระยะหดของสปริงดังที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่าถ้าระยะหดของสปริงหน้ารถทดลองแต่ละ
คันหดสั้นลงเท่ากันนั้นหมายความว่าแรงท่ีกระท ากับสปริงหน้ารถทดลองทั้งสองคันจะมีค่าเท่ากัน  

 

รถทดลอง 

m1 m2 

M1 M2 

มวลถ่วงน้ าหนัก 
รอก 

มวลโลหะ 

รางรถทดลอง 
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ภาพ 2 แผนภาพต าแหน่งการวัดความยาวสปริง 

การใช้ชุดสาธิตในการทดลองเปรียบเทียบขนาดของแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาของรถทดลองขณะออกแรงกระท ากันนั้น 
เมื่อทดลองหาระยะหดของสปริงของรถทดลองทั้งสองคันขณะหยุดนิ่งสามารถใช้ไม้บรรทัดวัดระยะหดของสปริงได้ชัดเจน           
แต่เมื่อทดลองในกรณีที่รถทดลองเคลื่อนท่ีชนกันด้วยอัตราเร็วไม่สามารถใช้ไม้บรรทัดวัดค่าระยะหดของสปริงได้ ดังนั้นผู้วิจัย
จึงใช้วิธีบันทึกวีดิทัศน์ขณะรถทดลองทั้งสองคันเคลื่อนที่ชนกัน แล้วน ามาวิเคราะห์หาระยะหดของสปริงด้วยการวัดความยาว
ของสปริงก่อนและหลังการชนจากภาพด้วยโปรแกรม Image j ซึ่งเป็นโปรแกรมส าหรับวัดระยะหรอืพ้ืนท่ีของวัตถุบนภาพ โดย
ท าการวัดความยาวของสปริง 3 บริเวณดังแสดงในภาพ 2 แล้วจึงน าค่าที่วัดได้มาหาค่าเฉลี่ยและค านวณหาระยะหดของสปริง  

2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบายเรื่องกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน จ านวน 1 แผน เป็น
เวลา 2 คาบ คาบละ 50 นาที โดยภายในแผนการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยได้แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่  

กิจกรรมที่ 1 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา เป็นการบรรยายประกอบการสาธิตโดยท ากิจกรรมให้นักเรียนสังเกต 
การเกิดแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาจากการทดลองดึงเครื่องช่ังสปริง  

กิจกรรมที่ 2 ขนาดและทิศทางของแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยา เป็นการบรรยายประกอบการสาธิตโดยให้นักเรียนท า 
การทดลองเพื่อสังเกตขนาดของแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาจากการหาระยะหดของสปริงที่ติดกับรถทดลองสองคันขณะวางสัมผัสกัน
บนพ้ืนเอียง และสังเกตทิศทางของแรงจากทิศของแรงท่ีท าให้สปริงหดสั้นลง  

กิจกรรมที่ 3 การชนกับกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน เป็นลักษณะกิจกรรมแบบท านาย-สังเกต-อธิบาย มุ่งเน้น
ให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการชนกันของวัตถุกับกฎการเคลื่อนที่ข้อท่ี 3 ของนิวตัน ประกอบด้วย 3 ข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

ขั้นที่ 1 ท านาย (Predict: P) เป็นขั้นที่ให้นักเรียนคาดเดาขนาดและทิศทางของแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาจากการสังเกต
ระยะหดสปริงหน้ารถทดลองทั้งสองคันขณะเคลื่อนที่ชนกัน 

ขั้นที่ 2 สังเกต (Observe: O) เป็นขั้นที่ให้นักเรียนสังเกตระยะหดของสปริงหน้ารถทดลองทั้งสองคันเพื่อ
เปรียบเทียบขนาดของแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาขณะรถทดลองเคลื่อนที่เข้าชนกันโดยการถ่ายวิดีทัศน์และใช้โปรแกรม  
Image j ส าหรับหาระยะหดของสปริงตามเง่ือนไขเกี่ยวกับมวลและอัตราเร็วขณะชนที่แตกต่างกันตามตารางที่ 1 โดยใช้ชุด
สาธิตดังภาพ 1  
ตาราง 1 สถานการณ์การทดลองการชนกันตามเง่ือนไขต่างๆ 

สถาน 
การณ์ 

มวลรถ
ทดลอง 

ทิศทางการ
เคลื่อนที ่

อัตราเร็ว 

1 เท่ากัน ทิศทางตรงข้ามกัน อัตราเร็วของรถทดลองคันท่ี 1 เท่ากับอัตราเร็วของรถทดลองคันท่ี 2 (v1=v2) 
2 เท่ากัน ทิศทางตรงข้ามกัน อัตราเร็วของรถทดลองคันท่ี 1 มากกว่าอัตราเร็วของรถทดลองคันท่ี 2 (v1>v2) 
3 เท่ากัน ทิศทางเดียวกัน อัตราเร็วของรถทดลองคันท่ี 1 น้อยกว่าอัตราเร็วของรถทดลองคันท่ี 2 (v1<v2) 
4 ต่างกัน ทิศทางตรงข้ามกัน อัตราเร็วของรถทดลองคันท่ี 1 เท่ากับอัตราเร็วของรถทดลองคันท่ี 2 (v1=v2) 
5 ต่างกัน ทิศทางตรงข้ามกัน อัตราเร็วของรถทดลองคันท่ี 1 มากกว่าอัตราเร็วของรถทดลองคันท่ี 2 (v1>v2) 
6 ต่างกัน ทิศทางตรงข้ามกัน อัตราเร็วของรถทดลองคันท่ี 1 น้อยกว่าอัตราเร็วของรถทดลองคันท่ี 2 (v1<v2) 
7 ต่างกัน ทิศทางเดียวกัน อัตราเร็วของรถทดลองคันท่ี 1 มากกว่าอัตราเร็วของรถทดลองคันท่ี 2 (v1>v2) 
8 ต่างกัน ทิศทางเดียวกัน อัตราเร็วของรถทดลองคันท่ี 1 น้อยกว่าอัตราเร็วของรถทดลองคันท่ี 2 (v1<v2) 
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ขั้นที่ 3 อธิบาย (Explain: E) เป็นขั้นท่ีให้นักเรียนได้แสดงมุมมองและแนวคิดของตนเองผ่านการพูดคุยหรืออภิปราย
สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจนได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาจากการสังเกตระยะหดของสปริง  

 

จงระบุขนาดของระยะหดของสปริงหน้ารถทดลองทั้งสองคันและวาดทิศทางของแรงขณะรถทดลองทั้งสอง 
เคลื่อนทีช่นกัน 

เหตุการณ์ 
ท านาย สังเกต 

อธิบาย 
ขนาด ทิศทาง ขนาด ทิศทาง 

อัตราเร็วเร็วของรถทดลองคันที่  1 
เท่ากับอัตราเร็วของรถทดลองคันที่ 2 
(v1=v2) ระยะหดของสปริงทั้ งสอง
เท่ากันหรือไม่ 

 

 

 

 

 

      
 

ภาพ 3 ตัวอย่างข้อค าถามจากกิจกรรมแบบท านาย-สังเกต-อธิบาย 

จากภาพ 3 แสดงตัวอย่างข้อค าถามจากกิจกรรมที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบาย โดยการให้ผู้เรียน
ระบุขนาดระยะหดของสปริงหน้ารถทดลองทั้งสองคันและวาดทิศทางของแรงที่เกิดขึ้นขณะรถทดลองทั้งสองออกแรงกระท า
กันเพื่อเปรียบเทียบขนาดและทิศทางของแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาทั้งในข้ันตอนการท านายและสังเกต จากนั้นเปรียบเทียบผลจาก
ทั้งสองขั้นตอนในข้ันตอนการอธิบาย 

3. แบบทดสอบวัดความเข้าใจเรื่องกฎการเคลื่อนที่ข้อท่ี 3 ของนิวตัน  
แบบทดสอบวัดความเข้าใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีลักษณะเป็นแบบทดสอบแบบเติมค าตอบโดยแบ่งการเติมค าตอบเป็น 3 

ส่วน ได้แก่ (1) การระบุขนาดของแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยา (2) การระบุเวกเตอร์แสดงทิศทางของแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยา และ  
(3) การอธิบายเหตุผลประกอบการระบุขนาดของแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยา แบบทดสอบนี้มีจ านวน 11 ข้อค าถามที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นดังตารางที่ 2 ซึ่งแบบทดสอบนี้ได้ผ่านการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
Item Objective Congruence: IOC) จากผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาและการสอนฟิสิกส์จ านวน 3 ท่าน ซึ่งมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ 1.0 และได้ตรวจสอบหาค่าความยากง่ายรายข้ออยู่ระหว่าง 0.3-0.8 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.2-0.6 ซึ่ง
เป็นค่าที่ยอมรับได้ (พิชิตชัย ฤทธิ์จรูญ, 2552)  

ตาราง 2 จุดประสงค์การเรียนรู้กฎการเคลื่อนที่ข้อท่ี 3 ของนิวตันท่ีสอดคล้องกับแบบทดสอบวัดความเข้าใจ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ ข้อค าถามที ่

1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาของวัตถุที่มีมวลขนาดต่างๆที่ออก
แรงกระท ากันขณะหยุดนิ่ง 

(1.1) (1.2) (1.3) 

2. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาของวัตถุมีมวลขนาดต่างๆขณะชน
กันด้วยอัตราเร็วเท่ากัน 

(2.1) (2.3) 

3. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาของวัตถุมีมวลขนาดต่างๆขณะชน
กันด้วยอัตราเร็วต่างกัน 

(2.2) (2.4) (2.5) (3.1) 
(3.2) (3.3) 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
1. ช้ีแจงกิจกรรม จากนั้นให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายและผู้ปกครองลงนามยินยอมในหนังสือแสดงเจตนายินยอม 

เข้าร่วมการวิจัย  
2. น าแบบทดสอบวัดความเข้าใจเรื่องกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตันที่ผ่านการตรวจสอบและแก้ไขจาก

ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 11 ข้อค าถาม ไปทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มเป้าหมายเป็นเวลา 30 นาที 
3. ท าการทดลองโดยการด าเนินการท ากิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบท านาย -สังเกต-อธิบาย 

ที่ผู้วิจัยสร้าง โดยใช้เวลา 2 คาบ คาบละ 50 นาที 
4. หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบายเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ผู้วิจัย

น าแบบทดสอบวัดความเข้าใจหลังเรียนซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบวัดความเข้าใจก่อนเรียนไปทดสอบกับ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อวัดความเข้าใจเรื่องกฎการเคลื่อนที่ข้อท่ี 3 ของนิวตันของนักเรียน เป็นเวลา 30 นาที 

5. ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ค าตอบและการให้เหตุผลประกอบจากแบบทดสอบวัดความเข้าใจเรื่องกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 
ของนิวตัน และจัดกลุ่มค าตอบของนักเรียนตามเกณฑ์ที่ประยุกต์จากการจัดระดับความเข้าใจความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ของ  
Haidar (1997) ดังแสดงในตารางที่ 3 

6) ผู้วิจัยวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยวิเคราะห์ทั้งชุด
แบบทดสอบ เพื่อทราบจ านวนร้อยละของนักเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์เรื่องกฎการเคลื่อนที่  
ข้อที่ 3 ของนิวตัน ก่อนและหลังเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบาย 

ตาราง 3 การจัดระดับความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์โดยประยุกต์จากงานวิจัยของ Haidar (1997)   

ระดับความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับขั้นของค าตอบ 

ขนาด ทิศทาง อธิบาย 
กลุ่มความเข้าใจท่ีสมบรูณ ์

(Scientific Understanding: SU) 
ถูกต้อง ถูกต้อง อธิบายเหตผุลถูกต้องตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร ์

กลุ่มความเข้าใจท่ีไมส่มบรูณ ์
(Partial Understanding: PU) 

ถูกต้อง ถูกต้อง 
อธิบายเหตผุลถูกต้องบางส่วนตามแนวคิด

วิทยาศาสตร์แตไ่ม่มสี่วนใดผิด 
กลุ่มความเข้าใจถูกต้องบางส่วนและ

คลาดเคลื่อนบางส่วน 
(Partial Understanding with 
Scientific Misunderstanding: 

PUSM) 

ถูกต้อง ถูกต้อง 
อธิบายเหตผุลไมส่อดคล้องหรือไมถู่กต้องตาม
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์หรือไม่อธบิายเหตผุล 

ถูกต้อง ผิด/ไมต่อบ อธิบายเหตผุลถูกต้องหรือถูกต้องบางส่วนหรือไม่
ถูกต้องตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร ์ผิด/ไมต่อบ ถูกต้อง 

กลุ่มความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อน 
(Scientific Misunderstanding: SM) 

ผิด ผิด/ไมต่อบ 
อธิบายเหตผุลไมส่อดคล้องหรือไมถู่กต้องตาม

แนวคิดทางวิทยาศาสตร ์

กลุ่มไม่เข้าใจ 
(No Understanding: NU) 

ผิด/ไมต่อบ ผิด/ไมต่อบ 
ไม่อธิบายเหตุผลหรือทวนค าถามหรือให้เหตผุลไม่

สอดคล้องกับค าตอบขนาดและทศิทาง 
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การวิเคราะห์ข้อมูล  
  ในการวิเคราะห์ผลความเข้าใจของนักเรียนโดยการเปรียบเทียบความเข้าใจก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ 
แบบท านาย-สังเกต-อธิบาย มีการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
  1 . สถิติพื้นฐานในการวิ เคราะห์ เพื่อจัดกลุ่มค าตอบของนักเรียนจากการท าแบบทดสอบวัดความเข้าใจ  

เรื่องกฎการเคลื่อนที่ข้อท่ี 3 ของนิวตัน คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (x̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  
  2. ค่าที (T-Test for dependent Sample) ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของจ านวนนักเรียนที่มีความเข้าใจ
ถูกต้องที่นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
  3. ค่าร้อยละของจ านวนนักเรียนในแต่ละระดับความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ 
 แบบทดสอบวัดความเข้าใจเรื่องกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตันได้น ามาทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายและน าผลที่
ได้มาจัดกลุ่มค าตอบของนักเรียนตามระดับความเข้าใจโดยใช้เกณฑ์ที่ประยุกต์จากงานวิจัยของ Haidar (1997) จากนั้นท า 
การวิเคราะห์ใน 3 ลักษณะดังนี้ 

 3.1 การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังได้รบัการจดัการเรียนรู้ 
 การวิเคราะห์ความเข้าใจของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังได้รับการจัดการ

เรียนรู้ท าได้โดยการตรวจค าตอบจากการตอบค าถามในแต่ละข้อย่อยโดยพิจารณาค าตอบ 2 ส่วนได้แก่การเขียนระบุขนาดและ
การระบุทิศทางของแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยา ถ้าตอบถูกต้องทั้ง 2 ส่วนจึงได้ 1 คะแนน แต่ถ้าตอบผิดส่วนใดส่วนหนึ่งหรือผิดทั้ง
สองส่วนได้ 0 คะแนน รวมคะแนนทั้งหมด 11 คะแนน จากนั้นน าคะแนนที่ได้มาหาคะแนนเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แล้วเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบายที่นัยส าคัญ
ทางสถิติระดับ .05  

 3.2 การวิเคราะห์ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนรวมทุกจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  น าค าตอบที่ได้จากการด าเนินการทดสอบความเข้าใจเรื่องกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตันของนักเรียน 
กลุ่มเป้าหมายก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบายมาจัดกลุ่มความเข้าใจโดยใช้แนวทางตามเกณฑ์
การจัดระดับความเข้าใจที่ประยุกต์จากงานวิจัยของ Haidar (1997) ดังแสดงในตารางที่ 3 โดยพิจารณาค าตอบทั้ง 3 ส่วน 
ได้แก่การเขียนระบุขนาด การระบุทิศทางของแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยา และการอธิบายเหตุผล น าเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิแท่ง
แสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้เปรียบเทียบระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้  

 3.3 การวิเคราะห์ความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนของนักเรียนจ าแนกตามลักษณะค าตอบ 
 เมื่อได้ผลการจัดระดับความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์ที่ประยุกต์จากงานวิจัยของ Haidar (1997) 

ตามหัวข้อที่ 3.2 แล้ว น าผลที่ได้มาพิจารณาเฉพาะค าตอบที่อยู่ในระดับความเข้าใจถูกต้องบางส่วนและคลาดเคลื่อนบางส่วน 
(PUSM) ระดับความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน (SM) และระดับไม่เข้าใจ (NU) ทั้งก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยน ามาจัด
กลุ่มลักษณะค าตอบในส่วนของการอธิบายเหตุผลเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ (1) แรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาขึ้นกับกับมวลของวัตถุ  
(2) แรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาขึ้นกับอัตราเร็วของวัตถุ (3) แรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาขึ้นกับมวลและอัตราเร็วของวัตถุ และ  
(4) การให้เหตุผลลักษณะอื่นๆ น าเสนอข้อมูลในรูปตารางร้อยละของจ านวนนักเรียนเปรียบเทียบก่อนและหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้แยกตามลักษณะการอธิบายเหตุผลในแต่ละจุดประสงค์ 
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ผลการวิจัย  
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบทดสอบวัดความเข้าใจเรื่องกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตันของนักเรียน

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบาย ได้ผลจากการวิเคราะห์ค าตอบของนักเรียนดังต่อไปนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู ้
จากการวิเคราะห์ค าตอบของนักเรียนเป็นรายบุคคลและพิจารณาให้คะแนนเฉพาะข้อที่นักเรียนระบุขนาดและ

ทิศทางได้ถูกต้อง จากนั้นน ามาค านวณคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย และทดสอบ
ค่าเฉลี่ยที่ไม่เป็นอิสระต่อกันโดยใช้การสอบที (T–test dependent sample) ผลการวิจัยแสดงดังตารางท่ี 4  

ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ 
Test N x̅ S.D. df t 

Pre-test 69 1.4 0.3 
68 51.3 

Post-test 69 10.9 1.5 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05, t68, .05 = 1.6676 

จากตารางผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้  พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีจ านวน 69 คน 
โดยก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.4 และ 0.3 ตามล าดับ ส่วนหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.9 และ 1.5 ตามล าดับ ผลการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระ
ต่อกัน พบว่า ค่าทีมีค่าเท่ากับ 51.3 >1.6676 (t68, .05) แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีคะแนนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อน
ได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2. ผลการวิเคราะห์ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนรวมทุกจุดประสงค์ 
 ในการวิเคราะห์ค าตอบของนักเรียนได้มีการน าค าตอบมาจัดระดับความเข้าใจเพื่อแสดงถึงระดับความเข้าใจใน
ภาพรวมของทั้ง 3 จุดประสงค์การเรียนรู้ได้แก่นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาของวัตถุที่มีมวลขนาด
ต่างๆที่ออกแรงกระท ากัน (1) ขณะหยุดนิ่ง (2) ขณะชนกันด้วยอัตราเร็วเท่ากัน (3) ขณะชนกันด้วยอัตราเร็วต่างกัน โดยผู้วิจัย
วิเคราะห์ผลด้วยการแจกแจงความถี่และลักษณะของค าตอบของนักเรียนที่และใช้เกณฑ์ในการจัดกลุ่มระดับความเข้าใจที่
ประยุกต์จากงานวิจัยของ Haidar (1997) แบ่งเป็น 5 ระดับดังตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์แสดงดังภาพ 4 
 

 
ภาพ 4 แผนภูมิเปรียบเทียบร้อยละจ านวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ ในแต่ละ 

ระดับความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนรวมทุกจุดประสงค์ 

0.0 3.4

60
.9

32
.9

2.9

82
.1

6.3 11
.6

0.0 0.00.0 0.7

94
.2

5.1 0.0

76
.1

12
.3

11
.6

0.0 0.00.0 0.0

38
.2

61
.4

0.5

79
.7

12
.8

7.5 0.0 0.00.0

50.0

100.0

SU PU PUSM SM NU SU PU PUSM SM NU

ก่อนเรียน หลังเรียน

ร้อ
ยล

ะข
อง

จ า
นว

นน
ักเ

รีย
น

จุดประสงค์ที่ 1
จุดประสงค์ที่ 2
จุดประสงค์ที่ 3



CMU Journal of Education, Vol.5 No. 3 2021  
ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปทีี่ 5 ฉบับที ่3 2564 

 

35 
 

จากภาพ 4 แสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ในแต่ละระดับความเข้าใจทั้ง 5 
ระดับ พบว่า ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ในจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 1 และ 2 นักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจในระดับความ
เข้าใจถูกต้องบางส่วนและคลาดเคลื่อนบางส่วน (PUSM) คิดเป็นร้อยละ 60.9 และ 94.2 ตามล าดับ ล าดับถัดมานักเรียนมี
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน (SM) คิดเป็นร้อยละ 32.9 และ 5.1 ตามล าดับ แต่จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 3 นักเรียนส่วนใหญ่มี
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน (SM) สูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 61.4 และระดับความเข้าใจถัดมาคือมีความเข้าใจในระดับความเข้าใจ
ถู ก ต้ อ งบ า ง ส่ ว น แ ล ะ ค ล า ด เ ค ลื่ อ น บ า ง ส่ ว น  (PUSM) คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  38.2 ห ลั ง ไ ด้ รั บ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ 
แบบท านาย-สังเกต-อธิบายพบว่านักเรียนมีความเข้าใจที่สมบูรณ์ (SU) สูงขึ้นในทุกจุดประสงค์การเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 82.1 
76.1 และ 82.1 ตามล าดับ โดยไม่มีนักเรียนที่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน (SM) และระดับไม่เข้าใจ (NU) ซึ่งลักษณะค าตอบ
ของนักเรียนส่วนใหญ่ทั้งสองระดับความเข้าใจที่มีความคาดเคลื่อนมีการอธิบายเหตุผลเช่นเดียวกันแต่การระบุขนาดและ
ทิศทางแตกต่างกัน คือ ระดับความเข้าใจ PUSM นักเรียนส่วนใหญ่ระบุทิศทางถูกต้องแต่ระบุขนาดและอธิบายเหตุผลผิด ส่วน
ระดับความเข้าใจ SM นักเรียนส่วนใหญ่ระบุทั้งขนาด ทิศทาง และอธิบายเหตุผลผิด โดยการให้เหตุผลในจุดประสงค ์
การเรียนรู้ที่ 1 นักเรียนทุกคนอธิบายเหตุผลผิดว่ามวลของวัตถุส่งผลต่อขนาดของแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาและไม่มีใครกล่าว
เกี่ยวกับอัตราเร็วขณะชน เนื่องจากข้อค าถามถามเกี่ยวกับกล่องสองกล่องที่มีมวลขนาดต่าง ๆ ออกแรงกระท ากันบนพ้ืนเอียง
โดยกล่องทั้งสองไม่มีอัตราเร็ว ส่วนจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 2 และ 3 ที่มีข้อค าถามเกี่ยวกับรถสองคันที่มีมวลและอัตราเร็ว
ขนาดต่าง ๆ เคลื่อนที่ชนกัน นักเรียนมีการอธิบายเหตุผลทั้งเกี่ยวกับมวลและอัตราเร็วขณะชนของวัตถุส่งผลต่อขนาดของ 
แรงคูก่ิริยา-ปฏิกิริยา แต่มีการกล่าวเกี่ยวกับเรื่องอัตราเร็วขณะชนมากกว่า  

3. ผลการวิเคราะห์ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนจ าแนกตามลักษณะค าตอบ 
จากผลการวิเคราะห์ค าตอบของนักเรียนผูว้ิจัยได้น าค าตอบของนักเรียนท่ีอยู่ในระดับความเข้าใจถูกต้องบางส่วนและ

คลาดเคลื่อนบางส่วน (PUSM) ระดับความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน (SM) และระดับไม่เข้าใจ (NU) ในแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้
มาวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนนักเรียนจ าแนกตามการอธิบายเหตุผลแบ่งเป็นการให้เหตุผลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
แรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาได้แก่ มวลของวัตถุ อัตราเร็วของวัตถุ มวลและอัตราเร็วของวัตถุ และเหตุผลอื่น ๆ ผลการวิเคราะห์เป็น
ดังตารางที่ 5 

ตาราง 5 ร้อยละของจ านวนนักเรียนแยกตามการอธิบายเหตุผลเปรียบเทียบก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ในแต่ละ
จุดประสงค์ 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ท่ี 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียนแยกตามการอธิบายเหตุผล 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

มวล อัตราเร็ว 
มวลและ
อัตราเร็ว 

อื่นๆ มวล อัตราเร็ว 
มวลและ
อัตราเร็ว 

อื่นๆ 

1 100.0 0.0 0.0 1.4 13.0 0.0 0.0 0.0 
2 15.9 94.2 13.0 5.8 1.4 15.9 0.0 0.0 
3 21.7 100.0 27.5 5.8 1.4 7.2 0.0 0.0 

 
จากตารางที่ 5 ในจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 1 พบว่า ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้นักเรียนส่วนใหญ่มีการให้เหตุผล

เกี่ยวกับมวลของวัตถุสูงถึงร้อยละ 100 แสดงให้เห็นว่านักเรียนทุกคนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับขนาดของ 
แรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาขึ้นกับมวลของวัตถุโดยตัวอย่างค าตอบของนักเรียนในลักษณะนี้แสดงดังภาพ 5 (ก) ส่วนการอธิบาย
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เหตุผลเกี่ยวกับอัตราเร็วของวัตถุทั้งก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ ไม่พบนักเรียนที่ตอบเหตุผลนี้ แต่ความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับมวลของวัตถลุดลงหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบายคิดเป็นร้อยละ 13.0  

ส าหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 2 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่อธิบายเหตุผลว่าขนาดของแรงคู่กิริยา -ปฏิกิริยาขึ้นกับ
อัตราเร็วขณะชนมากกว่าขึ้นกับมวลของรถทั้งก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ ดังแสดงตัวอย่างการตอบค าถามใน 
ภาพ 5 (ข) โดยก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้มีนักเรียนที่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องนี้สูงถึงร้อยละ 94.2 แต่หลังได้รับ
การการจัดการเรียนรู้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องนี้ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 15.9 ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในล าดับถัด
มาคือความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับมวลที่ส่งผลต่อแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาทั้งก่อนและหลังได้รับการจัดการเรยีนรู้คิดเป็นรอ้ย
ละ 15.9 และ 1.4 ตามล าดับ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 3 พบว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้นักเรียนส่วนใหญ่ มีการอธิบายเหตุผลเกี่ยวกับ 
แรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาขึ้นกับอัตราเร็วขณะชนสูงถึงร้อยละ 100 และมีนักเรียนบางส่วนที่อธิบายเหตุผลเกี่ยวกับมวลของรถทั้ง
สองคันคิดเป็นร้อยละ 21.7 แต่หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในทั้งสองเรื่องลดลงเหลือร้อยละ 7.2 
และ 1.4 ตามล าดับ โดยตัวอย่างค าตอบส่วนใหญ่ของนักเรียนท่ีคลาดเคลื่อนในจุดประสงค์นี้แสดงดังภาพ 5 (ค) 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

ภาพ 5 ตัวอย่างค าตอบของนักเรียนใน (ก) จุดประสงค์การเรยีนรู้ที ่1 (ข) จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 2  
(ค) จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 3 

อภิปราย และข้อเสนอแนะ  
จากการศึกษาผลการพัฒนาความเข้าใจของนักเรียนเรื่องกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน โดยการใช้การจัด  

การเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบาย ได้ผลการวิจัยดังนี้ 
1. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ แบบท านาย-สังเกต-อธิบาย พบว่า             

หลังได้รับการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.3 และหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.9 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.5 
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2. ผลการวิเคราะห์ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเปรียบเทียบก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ 
แบบท านาย-สังเกต-อธิบาย พบว่า หลังได้รับการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง (SU) สูงกว่าก่อนได้รับการ
จัดการเรียนรู้ในทุกจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้นักเรียนส่วนใหญ่มีระดับความเข้าใจถูกต้องบางส่วน
และคลาดเคลื่อนบางส่วน (PUSM) ในจุดประสงค์การเรียนรู้ที่  1 และ 2 คิดเป็นร้อยละ 60.9 และ 94.2 ตามล าดับ                    
ส่วนจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 3 นักเรียนส่วนใหญ่มีระดับความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน (SM) คิดเป็นร้อยละ 61.4 แต่หลังจาก
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบายนักเรียนส่วนใหญ่มีระดับความเข้าใจที่สมบูรณ์ (SU) ทุกจุดประสงค์           
การเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 82.1 76.1 และ 82.1 ตามล าดับ 

3. ผลการวิเคราะห์ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนจ าแนกตามลักษณะค าตอบเปรียบเทียบก่อนและหลัง
ได้รับการจัดการเรยีนรู้ดว้ยวิธีการแบบท านาย-สงัเกต-อธิบาย พบวา่ จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 1 นักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจ
ที่คลาดเคลื่อนเรื่องมวลของวัตถุส่งผลต่อแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาขณะวัตถุทั้งสองหยุดนิ่งลดลงจากร้อยละ 100.0 เป็น 13.0 ส่วน
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 2 และ 3 นักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเรื่องอัตราเร็วของวัตถุขณะชนส่งผลต่อ 
แรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาขณะวัตถุชนด้วยอัตราเร็วที่เท่ากันและต่างกันลดลงจากร้อยละ 94.2 เป็น 15.9 และร้อยละ 100.0 เป็น 
7.2 ตามล าดับ 

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีเปลี่ยนแปลงความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องลักษณะของแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาตาม
กฎการเคลื่อนที่ข้อท่ี 3 ของนิวตันที่เกิดจากวัตถทุีม่ีมวลและอัตราเร็วขณะชนต่างกัน จากความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนไปสู่ความ
เข้าใจท่ีสมบูรณ์ส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบายสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ 
ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบายเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้สร้างความรู้
ด้วยตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติจริง (ไผ่ พันงาม, 2560) ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 3 ขั้นตอนโดยเริ่มจากขั้นท านาย (Predict) 
เป็นขั้นที่นักเรียนคาดเดาค าตอบพร้อมให้เหตุผลประกอบจากค าถามที่ผู้สอนได้ถาม ซึ่งขั้นตอนนี้ช่วยสนับสนุนให้นักเรียนได้
น าพื้นฐานความรู้เดิมของตนเองมาประกอบการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการคาดเดาค าตอบ
จากค าถามหรือสถานการณ์ที่ผู้สอนสร้างขึ้น (ยศธร บันเทิง, 2556) ต่อมาขั้นสังเกต (Observe) เป็นขั้นที่นักเรียนด าเนินการ
ทดลองเพื่อใช้ส าหรับพิสูจน์หาค าตอบจากสิ่งที่ได้ท านายไว้ผ่านการใช้ทักษะกระบวนการในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ในการวัด การสังเกต การทดลอง และการบันทึกผลการทดลอง (นัชชา แดงงาม และสุระ วุฒิพรหม, 2557) ซึ่งจะ
ช่วยให้นักเรียนสามารถหาค าตอบของปัญหาได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผลหรือหลักการรองรับ นอกจากนี้ ขั้นตอนนี้ยังเป็น
ขั้นตอนที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับการจัดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงจึงท าให้นักเรียนเกิดความรู้ ความสนใจ และรู้สึก
สนุกกับการท ากิจกรรม อีกทั้งยังช่วยสร้างประสบการณ์ทางการเรียนและบรรยากาศที่ดีในช้ันเรียนให้กับนักเรียนได้อีกด้วยซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของจรรยารักษ์ กุลพ่วง (2559) ที่กล่าวไว้ว่าการเรียนการสอนจากการปฏิบัติจริงเป็นการเรียนท่ีนักเรียน
สามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองท าให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง มีความสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ และเกิดบรรยากาศ 
การเรียนรู้ที่ดีจึงส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น และขั้นสุดท้ายคือขั้นอธิบาย (Explain) 
นักเรียนจะได้ใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการจัดระบบข้อมูล และลงข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลในการหาผลของ
ค าตอบ โดยเริ่มจากสรุปความรู้ด้วยตนเองผ่านเขียนผลการวิเคราะห์จากข้อมูลทีร่วบรวมและบันทึกไว้ในขั้นตอนการสังเกตมา
เปรียบเทียบกับสิ่งท่ีท านายจากความรู้เดิมซึ่งผลที่ได้อาจมีความขัดแย้งกัน แล้วจึงมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนในช้ัน
เรียนร่วมกันคิด วิเคราะห์ และอภิปรายจนสามารถลงข้อสรปุเป็นความเข้าใจท่ีถูกต้องได ้จากผลการจัดการเรียนรูด้ังท่ีกล่าวมา
เห็นได้ชัดว่าการจัดการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบายสามารถช่วยให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ผ่านการใช้ทักษะ
กระบวนการด้านต่าง ๆ จนสามารถพัฒนาความเข้าใจของตนเองให้สูงขึ้นได้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนิศารัตน์ ทองแดง 
(2555) ที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์เรื่องสารชีวโมเลกุลของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบาย พบว่า หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความ
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เข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีการเปลี่ยนแปลงจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
เป็นความเข้าใจท่ีสมบูรณ์สูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 60.72 

ส าหรับผลการเปรียบเทียบความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจ าแนกจากการอธิบายเหตุผลที่พบว่า นักเรียนมีความเข้าใจท่ี
คลาดเคลื่อนในเรื่องวัตถุมวลมากมีแรงกระท ามากกว่าวัตถุมวลน้อยขณะวัตถุท้ังสองออกแรงกระท ากันตอนหยุดนิ่ง และความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อนกรณีทีว่ัตถุทั้งสองชนกันด้วยอัตราเร็วต่างกันส่งผลให้แรงที่กระท าขณะชนต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นผล
มาจากการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนเคยเรียนมาไม่มีการทดลองที่สามารถแสดงให้นักเรียนเห็นชัดเจนว่าขนาดมวลและอัตราเร็ว
ขณะชนของวัตถุไม่ส่งผลต่อแรงขณะวัตถุทั้งสองกระท ากัน หรืออาจเป็นเพราะสถานการณ์ในข้อค าถามตรงกับเหตุการณ์ที่
นักเรียนพบเจอในชีวิตจริงที่รถคันใหญ่ชนกับรถคันเล็กแล้วรถคันเล็กเกิดความเสียหายมากกว่าจึงท าให้นักเรียนคิดว่า                  
รถคันใหญ่มีแรงมากระท ามากกว่าซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดกับความรู้ที่นักเรียนเคยเรียน แสดงให้เห็นว่านักเรียนยังไม่สามารถเช่ือมโยง
ความรู้จากสิ่งที่เรียนกับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันได้ (David, E Brown, 1989) จึงท าให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนขึ้น      
แต่จากผลการวิจัยที่มีแนวโน้มการลดลงของความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-
อธิบายแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจถูกต้องได้โดยเฉพาะในขั้นตอนการสังเกตและ
อธิบายที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจากการทดลองโดยใช้ชุดสาธิตท าให้นักเรียนมองเห็นภาพชัดเจนเกี่ยวกับแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยา
กับการชนกันของรถ โดยเปรียบเทียบระยะหดของสปริงหน้ารถทดลองกับขนาดของแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยา และทิศทางของแรง
ที่ท าใหส้ปริงหดสั้นลงกับทิศทางของแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาจนน าไปสู่การลงข้อสรุปที่เป็นความเข้าใจท่ีถูกต้องได้ ซึ่งความเข้าใจ
ที่เกิดขึ้นจากการทดลองโดยใช้ชุดสาธิตในขั้นตอนนีต้รงกับงานวิจัยของสุรศักดิ์ อินสองใจ (2558) ทีก่ล่าวว่าการใช้ชุดสาธิตโดย
ใหส้ังเกตการหดตัวของสปริงเป็นการมองสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมท าให้นักเรียนสามารถสังเกตขนาดและทิศทางของ
แรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและช่วยท าให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น รวมถึงสถานการณ์ที่ผู้สอนเป็น            
ผู้ก าหนดนั้นสอดคล้องกับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันจึงช่วยให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้จากสิ่งที่เรียนในช้ันเรียนสู่การ
อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอ านาจ วิชาพล (2556) ที่กล่าวว่าการจัดกิจกรรมที่มี
สถานการณ์หรือโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใกล้ตัวและอยู่ในชีวิตประจ าวันของนักเรียนจะช่วยให้นักเรียนสามารถน าความรู้         
ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบายเป็นการจัดกิจกรรมที่ต้องใช้เวลาในการจัดกิจกรรมมาก 
ดังนั้นครูผู้สอนจึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนล าดับขั้นตอนและจัดเตรียมสื่อให้พร้อมก่อนท าการสอน เพื่อที่จะใช้เวลาในการท า
กิจกรรมได้อย่างคุม้ค่า 

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
ในการจัดการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบายเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรยีนสรา้งความรู้ใหม่ขึ้นเองจากการลงมือปฏบิตัิ

โดยใช้ทักษะกระบวนการต่าง ๆ ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปอาจศึกษาตัวแปรด้านอื่น ๆ เช่น ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 
ทักษะด้านการสื่อสาร เป็นต้น 
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ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน เร่ือง การย่อยอาหารและ 
การสลายสารอาหารระดับเซลล์ที่มตี่อแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และกรอบความคิดของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
The Effects of Model - Based Learning Management in The Topic of Digestion 
and Cellular Respiration on Scientific Conception and Mindset of Mathayom 

Suksa IV Students at Sakaeo School in Sakaeo Province 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เรื่อง การย่อยอาหารและการสลายสารอาหาร
ระดับเซลล์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน  และ              
2) เปรียบเทียบกรอบความคิดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็น
ฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในงานวิจัยนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จ านวน 40 คน 
ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน
และหลังเรียน แบบประเมินกรอบความคิด แบบบันทึกหลังสอน แบบบันทึกการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า 1) คะแนนเฉลี่ยแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เรื่องการย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบจ าลองเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ             
ที่ระดับ .05 และ 2) ค่าเฉลี่ยกรอบความคิดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนโดยใช้การเรียนรู้
แบบจ าลองเป็นฐานสูงกว่ากอ่นเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
ค าส าคัญ: แนวคิดทางวิทยาศาสตร์  การจัดการเรยีนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน  กรอบความคดิเติบโต 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to 1)  compare scientific conception in the topic of digestion 

and cellular respiration of Mathayom Suksa IV students between before and after learning by using model 
- based learning management, and 2)  compare the mindset of the students before and after learning by 
using model - based learning management.  

Research sample was 40 students in Mathayom Suksa IV at Sakaeo school in Sakaeo province, 
obtained from cluster random sampling. The research instruments were lesson plans, the scientific 
conception tests, the mindset assessment scale, teacher diaries and student’s diaries. Statistics used for 
data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and t-test. 

The results showed that 1)  scientific conception mean score in the topic of digestion and cellular 
respiration of Mathayom Suksa IV students after learning to use model - based learning management was 
significantly higher than that of before at .05 level, and 2) mindset mean score of the students after learning 
to use model - based learning management was significantly higher than that of before at .05 level.                   
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บทน า 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาประเทศเพื่อให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างยั่งยืน 
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเรียนการสอนเพื่ อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ               
จากโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ของประเทศไทย พบว่า ผลการประเมินของประเทศไทยมีแนวโน้ม
โดยรวมลดต่ าลง โดยเฉพาะการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (สสวท.) ดังนั้นการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์จึงเป็นเป้าหมายส าคัญของการจัด
การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย เนื่องจากวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่แสดงถึงศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ของ
มนุษย์ ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงควรมุ่งเน้นให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อเช่ือมโยง
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ไปอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติได้ แต่เนื้อหาวิทยาศาสตร์มีความยากง่ายแตกต่าง
กัน บางเนื้อหาเป็นนามธรรมสูงยากต่อการท าความเข้าใจ ส่งผลให้นักเรียนบางคนสร้างความรู้ความเข้าใจไม่ถูกต้องหรือมี
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่คลาดเคลื่อน การต่อยอดความรู้ใหม่จึงมีความคลาดเคลื่อนไปด้วย (นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์, 2557) 
ซึ่งอาจมาจากประสบการณ์ที่ได้รับ ความเช่ือที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ การรับข้อมูลที่ผิดพลาด และการใช้ภาษาสื่อสาร ดังนั้น 
ผู้สอนจึงต้องตรวจสอบแนวคิดที่คลาดเคลื่อนทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า นักเรียนมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อนทั้งในวิชาเคมี วิชาฟิสิกส์ และวิชา
ชีววิทยา (เลิศบุษยา ไทยเจริญ, 2558) เกิดจากนักเรียนไม่สามารถเขียนอธิบาย ระบุสิ่งที่เป็นนามธรรม ระบุความส าคัญไม่ได้ 
หรือนักเรียนไม่เคยเรียนเนื้อหาเหล่านี้มาก่อนจึงขาดความเข้าใจ ส่งผลให้ไม่สามารถเช่ือมโยงความรู้กับชีวิตประจ าวัน จึงไม่
สามารถสร้างความรู้ที่คงทนถาวรได้ (ธนารัตน์ สังฆะมณี และไพโรจน์ เติมเตชาพงศ์, 2559; วนิดา พูลพันธ์ชู, ติยะภรณ์ 
เหลืองพิพัฒน์ และศุภชัย ทวี, 2561)  
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  ในการประเมินผลการเรียนของนักเรียน ผู้สอนส่วนใหญ่จะเน้นการตัดสินที่คะแนนสอบมากกว่ากระบวนการเรียนรู้
ของนักเรียนโดยไม่ได้ค านึงถึงพัฒนาการทางสมอง ดังนั้น เมื่อนักเรียนกลุ่มที่ท าคะแนนสอบได้ดี ครูและเพื่อนร่วมชั้นจะชื่นชม
นักเรียนกลุ่มนั้น ส่วนนักเรียนกลุ่มที่ได้คะแนนสอบน้อยจะไม่ได้รับการช่ืนชม ส่งผลให้นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีกรอบความคิด  
(mindset) แตกต่างกันท้ังต่อวิชาหรือครูผู้สอน ซึ่งอาจมีทั้งกรอบความคิดจ ากัดหรือกรอบความคิดเติบโต แต่ในขณะเดียวกัน
อาจมีนักเรียนบางคนที่แม้จะสอบได้คะแนนน้อย แต่จะเพิ่มความพยายามในการเรียนรู้ใหม้ากขึ้นเพื่อให้ตนเองสอบได้คะแนน
ดี ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนจึงควรมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสนใจ ความตั้งใจ ความคิดสร้างสรรค์ ท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ส่งผลต่อพัฒนาการ
สมอง อารมณ์และสังคมของผู้เรียน ซึ่งจะท าให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ (Blackwell, Trzesniewski 
and Dweck, 2007; ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ, 2561; ชนิตา รุ่งเรือง และเสรี ชัดแช้ม, 2559; วิชัย วงษ์ใหญ่ 
และมารุต พัฒผล, 2562; ธนะดี สุริยะจันทร์หอม และอารยา ปิยะกุล , 2561) จากการศึกษางานวิจัยของ ชาตรี ฝ่ายค าตา 
และภรทิพย์ สุภัทรชัยวงศ์ (2557)  ลัทธวรรณ ศรีวิค า, คเชนทร์ แดงอุดม และธิติยา บงกชเพชร (2558) พบว่า เนื้อหาสาระ
วิทยาศาสตร์มีความยากง่ายแตกต่างกัน ส่งผลให้นักเรียนบางคนมีความรู้ความเข้าใจที่ ไม่สอดคล้องกับแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนไม่สามารถเขียน อธิบาย และระบุสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ เนื่องจากนักเรียนอาจมีแนวคิด หรือ
ประสบการณ์เดิมที่คลาดเคลือ่นไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนารัตน์ สังฆะมณี และไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ (2559) ที่พบว่า 
ภายหลังการได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน โดยการให้ความส าคัญกับการตั้งค าถามเพื่อให้นักเรียน เกิด
ความสงสัยน าไปสู่ความสนใจ ลงมือปฏิบัติ เพื่อหาความรู้ในการตอบค าถามทางวิทยาศาสตร์ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ธณัฏฐา คงทน, บุญนาค สุขุมเมฆ และชาตรี ฝ่ายค าตา (2559) แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบจ าลองเปน็
ฐานมีส่วนช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์มากขึ้นและมีความเข้าใจ           
มโนมติคลาดเคลื่อนลดลง  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานสามารถแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อน
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ ดังนั้น วิธีการจัดการเรียนการรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน (Model – Based Learning) เป็น
การจัดการเรียนรู้โดยการน าเสนอแบบจ าลอง ซึ่งแบบจ าลองอาจอยู่ในรูปแบบของรูปภาพ ค าอธิบาย หรือภาพเคลื่อนไหวก็ได้ 
เพื่อใช้อธิบายแนวคิด หลักการ หรือกฎ เพื่อเป็นตัวแทนแนวคิดหรือกระบวนการคิดของนักเรียน เพื่อเช่ือมโยงหรือแก้ไขข้อมูล
เดิมกับข้อมูลใหม่ให้สอดคล้องกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องมากขึ้น อีกทั้งการเช่ือมโยงทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์กับ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์มากขึ้นและมีแนวคิดคลาดเคลื่อนลดลง ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานสามารถ
แก้ไขแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้ โดยใช้สถานการณ์ในชีวิตประจ าวันเพื่อตรวจสอบความรู้เดิม
และมีการประเมินโดยใช้การเปรียบเทียบ อภิปรายความถูกต้องและความคลาดเคลื่อนของแบบจ าลอง และแก้ไขแบบจ าลอง
ทางความคิดของตนเองให้สอดคล้องกับแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์  
  จากการศึกษางานวิจัยและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนวิชาชีววิทยา มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนมี
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ เพื่อเช่ือมโยงแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ไปอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ จากการศึกษางานวิจัย เลิศบุษยา ไทยเจริญ (2558) พบว่า 
นิสิตฝึกสอนชีววิทยามีแนวคิดคลาดเคลื่อนเนื่องจากความเข้าใจผิดของตัวผู้เรียนอันเกิดจากการได้รับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่
ไม่สอดคล้องกับความรู้เดิม หรือความเข้าใจผิดทางภาษา หรือการตีความของข้อมูลจนก่อให้เกิดความสับสน ไม่มั่นใจในข้อมูล
ที่มี และจากประสบการณ์การสอนและบันทึกหลังการสอนของผู้วิจัย พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีแนวคิดคลาดเคลื่อนสูงเรื่อง
การย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ ซึ่งมีเนื้อหาที่เป็นนามธรรมสูง ยากต่อการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจได้
ด้วยตนเอง นักเรียนไม่สามารถจดจ าเนื้อหาสาระได้จึงไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ได้ ผู้วิจัยจึงสนใจรูปแบบ
การเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถน าเสนอความรู้ตนเองในรูปแบบจ าลองใน
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แบบต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูเ้ดิมให้สอดคล้องกับแนวคิดทางวิทยาศาสตรท์ี่ถูกต้องได้ และมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนเช่ือมั่นในความรู้ของตนเองจนสามารถปรับเปลี่ยนกรอบความคิด เพื่อพัฒนาความเช่ือของนักเรียนจนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงกรอบความคิดเดิมไปสู่ความเช่ือท่ีว่าสติปัญญาสามารถพัฒนาได้ ดังนั้น หากนักเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงกรอบ
ความคิดของตนเองได้ จะส่งผลให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มขึ้น และส่งผลให้นักเรียนประสบความส าเร็จทั้งด้านการ
เรียนและการท างานอ่ืนๆ ในอนาคต  

 วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อเปรียบเทียบแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เรื่อง การย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 
  2. เพื่อเปรียบเทียบกรอบความคิดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบจ าลองเป็นฐาน 

 สมมติฐานการวจิัย 

   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เรื่องการ
ย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ และกรอบความคิดเติบโตหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 นิยามศัพท์เฉพาะ 
  1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน (Model – Based Learning) หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ สามารถสร้างแบบจ าลองเพื่อใช้อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติได้ เพื่อให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้และ
สามารถน าความรู้ไปเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน โดยมีครูเป็นผู้จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
  2. แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Conception) หมายถึง ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับการย่อย
อาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ หรือปรากกฎการณ์ทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และมี
แนวคิดสอดคล้องกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 
  3. กรอบความคิด (Mindset) หมายถึง กรอบความคิดของบุคคลที่มีพ้ืนฐานมาจากความคิด ความเชื่อ ค่านิยม และ
ประสบการณ์ที่ได้รับ ส่งผลให้บุคคลนั้นมีแนวคิดหรือทัศนคติต่างกัน ซึ่งแนวคิดหรือทัศนคตินั้นมีอิทธิพลต่อการแสดงออกทาง
พฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสถานการณ์เดียวกันต่างกัน   

 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. เป็นข้อมูลพื้นฐานและแนวทางในการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานของครูผู้สอนน าไปประยุกต์เพื่อ
พัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เรื่องการย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ 
  2. เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานเพื่อพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนและ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
  3. เป็นข้อมูลพื้นฐานและแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากรอบความคิดของผู้เรียน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
  ประชากร และตัวอย่างวิจัย  
  ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสระแก้ว อ าเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน 8 ห้อง จ านวน 451 คน  

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสระแก้ว อ าเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ จ านวน 8 ห้องเรียน ครูผู้สอน 2 คน ผู้วิจัยท าการสอน 
จ านวน 4 ห้องเรียน โดยการใช้การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 40 คน   

  เครื่องมือวิจัย  
  เครื่องมือท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี ้
   1.แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ จ านวน 5 แผน จ านวน 18 ช่ัวโมง 
ผู้วิจัยด าเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้  
  1) ศึกษาเอกสาร หลักสูตร และวิเคราะห์ผลการเรียนรู้เรื่องการย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับ
เซลล์ และศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน  
  2) ก าหนดจุดประสงค์ กรอบเนื้อหา เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และน าเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ให้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ เวลาในการจัดกิจกรรม 
และการจัดกิจกรรมในเนื้อหา  
  3) น าแผนการเรียนรู้น าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจพิจารณาลงคะแนนและให้ข้อเสนอแนะใน
ด้านความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบวัดมาตรส่วน 3 ระดับ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.39 และจัดท าต้นฉบับ
เพื่อน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 2.แบบบันทึกหลังสอน ใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน โดยใช้ข้อมูลจากแบบบันทึกหลัง
สอนมาปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของแผนการสอนในคาบเรียนต่อไป  ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบบันทึกหลังสอน ดังนี้  
  1) ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบบันทึกหลังสอน โดยก าหนดกรอบแนวคิดและ
ประเด็นในการบันทึกหลังสอน สร้างแบบบันทึกหลังสอน  และน าเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมของแบบการบันทึกหลังสอน  
   2) น าข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจสอบมาแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง และจัดท าต้นฉบับเพื่อน าไปใช้บันทึก
หลังสอน 
 3.แบบบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน ใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยน าข้อมูลไปปรับปรุงและ
พัฒนารูปแบบของแผนการสอนในคาบเรียนต่อไป   โดยครอบคลุมด้านเนื้อหา การจัดกิจกรรม การประเมินผล ซึ่งสอดคล้อง
กับแบบบันทึกหลังสอน 
   เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี ้
  1. แบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เรื่องการย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ ผู้วิจยัด าเนินการสร้าง
และตรวจสอบคณุภาพ ดังนี้  
  1) ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ผลการเรียนรู้
เรื่องการย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ ก าหนดจุดประสงค์ กรอบแนวคิด จัดท าตารางวิเคราะห์แนวคิด 
น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม แล้วสร้างแบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยเลือกใช้แบบวัดแนวคิดแบบเขียนตอบและกรอบแนวคิดค าตอบ ซึ่งเป็นข้อสอบแบบคู่ขนาน 
จ านวน 20 ข้อ จ านวน 2 ฉบับ แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบอีกครั้ง  
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  2) น าแบบวัดแนวคิดเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ในแต่ละองค์ประกอบ
ของแบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน ได้ค่าระหว่าง 0.67-1.00 และแบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์หลังเรียน ได้ค่า
ระหว่าง 0.67-1.00  
   3) น าแบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ไปทดลองใช้ (Try Out) โดยแบบวัดแนวคิดก่อนเรียนได้ค่าความ
ยากระหว่าง 0.35-70 และค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.25-1.00 แบบวัดแนวคิดหลังเรียนได้ค่าความยากระหว่าง 0.38-0.70 
และค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.25-0.88 และหาค่าความเที่ยงด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค โดยความเที่ยงของ
แบบวัดแนวคิดก่อนเรียนเท่ากับ 0.86 และแบบวัดแนวคิดหลังเรียนเท่ากับ 0.90 และจัดท าต้นฉบับเพื่อน าไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 2. แบบประเมินกรอบความคิดเรื่องการย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ ผู้วิจัยด าเนินการสร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้  
  1) ศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมินกรอบความคิด ผู้วิจัยได้แปลและเรียบเรียง
แบบประเมินกรอบความคิดด้วยการประยุกต์แบบสอบถามฉบับภาษาอังกฤษ Mindset Quiz ของ Dweck (2007) และ
ประยุกต์แบบประเมินกรอบความคิดของ ชัชวาล ศิลปกิจ ,อรวรรณ ศิลปกิจ และรสสุคนธ์ ชมช่ืน (2558) จ านวน 20 ข้อ ซึ่ง
เป็นแบบประเมินค่าระหว่าง 1-4 น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องของการใช้
ภาษา 
  2) น าแบบประเมินกรอบความคิดเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่า
ระหว่าง 0.67-1.00  
  3) น าแบบประเมินชุดความคิดไปทดลองใช้ (Try Out) และหาค่าความสอดคล้องภายในด้วยวิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s alpha) ได้ค่าเท่ากับ 0.69 และหาค่าความสัมพันธ์รายข้อกับข้อค าถามรวม (Corrected 
item total correlation: CITC) ในแต่ละองค์ประกอบของแบบประเมินกรอบความคิด ข้อ 9 และข้อ 13 มีค่าสูงสุดคือ 0.64 
และ 0.52 ตามล าดับ ส่วนข้อ 5 และข้อ 16 มีค่าต่ าสุดคือ 0.09 และ 0.07 ตามล าดับ และจัดท าต้นฉบับเพื่อน าไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง 

  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และแบบประเมินกรอบความคิด  ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน 
จากนั้นตรวจแบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และน ามาจัดกลุ่มแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และประเมิน
กรอบความคิดของนักเรียนเพื่อจ าแนกประเภทกรอบความคิดของนักเรียน  

   การวิเคราะห์ข้อมูล  
1. การวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เรื่องการย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ และการประเมินกรอบ

ความคิดของนักเรียน ดังนี ้
 1.1 วิเคราะห์แนวคิดของนักเรียนจากแบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องการ

ย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ เพื่อน าข้อมูลมาเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพในการลงข้อสรุปเกี่ยวกับกลุ่มแนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์ โดยจัดกลุ่มแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้เกณฑ์ในการจ าแนกกลุ่มแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ ออกเป็น 5 กลุ่มโดยประยุกต์มาจากแนวคิดของ Haidar (1997) คือ 1) แนวคิดถูกต้อง (Scientific Conception 
: SC) 2) แนวคิดถูกต้องบางส่วน (Partial Understanding : PU) 3) แนวคิดคลาดเคลื่อน (Partial Understanding with 
Complete Misunderstanding : PU&CM) 4) แนวคิดไม่ถูกต้อง (Complete Misunderstanding : CM) 5) ไม่มีแนวคิด 
(No Conception : NC) และจ าแนกประเภทกรอบความคิดของนักเรียนตามแนวคิดของ Carol Dweck (2012) ออกเป็น 4 
ประเภท คือ 1) กรอบความคิดยึดติดแท้จริง (Strong Fixed Mindset: SFM) 2) กรอบความคิดเติบโตและกรอบความคิดยึด
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ติดบางส่วน (Growth Mindset with some Fixed ideas: GMF) 3) กรอบความคิดยึดติดและกรอบความคิดเติบโตบางส่วน 
(Fixed Mindset with some Growth ideas: FMG) 4) กรอบความคิดเติบโตแท้จริง (Strong Growth mindset: SGM)  
   1.2 น าเสนอการจัดกลุ่มแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และประเภทกรอบความคิดของนักเรียน ให้อาจารย์ที่
ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อให้ได้ข้อสรุป ประเด็น หรือการแบ่งกลุ่มมีความสอดคล้องกัน 
และน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 1.3 เปรียบเทียบกลุ่มแนวคิดของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติทดสอบที (t-test for 
dependent sample)  

 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน (classroom action research) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์เรื่องการย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ และเพื่อเปรียบเทียบกรอบความคิดของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสระแก้ว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนจ านวน 40 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
(cluster random sampling) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล มี 2 ประเภท คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน แบบบันทึกหลังสอน แบบบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน 2) เครื่องมือท่ี
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องการย่อยอาหารและการสลาย
สารอาหารระดับเซลล์ ซึ่งเป็นข้อสอบแบบคู่ขนาน จ านวน 2 ฉบับ จ านวน 20 ข้อ และแบบประเมินกรอบความคิด  
  จากการวิจัย สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี ้
 1. คะแนนเฉลี่ยแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เรื่องการย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 รายละเอียดดังตาราง 1 ตาราง 2 และตาราง 3 
 
ตาราง 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เรื่องการย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ระหว่างก่อนและหลังการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 

แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ n Mean Std. Deviation t Sig. 
ก่อนเรียน 40 16.45 9.32 

12.259 .000* 
หลังเรียน 40 44.08 15.64 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เรื่องการย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนโดยใช้จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 44.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 15.64 และค่า t เท่ากับ 12.259 
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ตาราง 2 เปรียบเทียบกลุ่มแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเรื่องการย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์  
ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน  

ข้อที ่
ร้อยละของกลุม่แนวคิดทางวิทยาศาสตร ์

ก่อนเรียน 
ร้อยละของกลุม่แนวคิดทางวิทยาศาสตร ์

หลังเรียน 
SC PU PU&CM CM NC SC PU PU&CM CM NC 

1 0.00 10.00 12.50 15.00 62.50 25.00 62.50 7.50 2.50 2.50 
2 0.00 0.00 5.00 5.00 90.00 22.50 47.50 7.50 12.50 10.00 
3 17.50 5.00 25.00 15.00 60.00 22.50 52.50 5.00 7.50 12.50 
4 0.00 7.50 5.00 10.00 77.50 2.50 57.50 10.00 10.00 20.00 
5 0.00 2.50 17.50 12.50 67.50 2.50 65.00 12.50 10.00 10.00 
6 0.00 0.00 22.50 32.50 45.00 2.50 32.50 47.50 7.50 10.00 
7 0.00 7.50 45.00 22.50 25.00 12.50 72.50 7.50 5.00 2.50 
8 0.00 0.00 35.00 22.50 42.50 10.00 32.50 15.00 15.00 27.50 
9 0.00 0.00 30.00 22.50 47.50 5.00 32.50 27.50 7.50 27.50 
10 0.00 5.00 10.00 20.00 65.00 2.50 47.50 20.00 10.00 20.00 
11 0.00 0.00 22.50 15.00 62.50 15.00 22.50 15.00 20.00 27.50 
12 0.00 0.00 22.50 15.00 62.50 15.00 15.00 12.50 25.00 32.50 
13 0.00 2.50 17.50 22.50 57.50 12.50 22.50 2.50 20.00 42.50 
14 0.00 2.50 47.50 10.00 40.00 32.50 35.00 15.00 7.50 10.00 
15 0.00 0.00 20.00 30.00 50.00 42.50 25.00 7.50 10.00 15.00 
16 0.00 32.50 42.50 15.00 10.00 20.00 40.00 12.50 20.00 7.50 
17 0.00 10.00 12.50 17.50 60.00 15.00 25.00 10.00 12.50 37.50 
18 0.00 12.50 30.00 10.00 47.50 32.50 10.00 12.50 17.50 27.50 
19 0.00 2.50 67.50 12.50 17.50 45.00 30.00 2.50 7.50 15.00 
20 0.00 0.00 22.50 10.00 67.50 20.00 12.50 10.00 10.00 47.50 

เฉลี่ย 0.88 5.00 25.63 16.75 52.88 17.88 37.00 13.00 11.88 20.25 

หมายเหตุ : SC หมายถึง แนวคิดถูกต้อง PU หมายถึง แนวคิดถูกต้องบางส่วน PU&CM หมายถึง แนวคิดคลาดเคลื่อน CM 
หมายถึง แนวคิดไม่ถูกต้อง NC หมายถึง ไม่มีแนวคิด  
 

จากตาราง 2 พบว่า ก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานนักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 
ร้อยละ 52.88 รองลงมาคือ มีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อน ร้อยละ 25.63 และมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ถูกต้องน้อย
ที่สุด ร้อยละ 0.88 ภายหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานนักเรียนส่วนใหญ่มีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ถูกต้อง
บางส่วน ร้อยละ 37.00 รองลงมาคือ ไม่มีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 20.25 และมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ไม่ถูกต้อง
น้อยที่สุด ร้อยละ 11.88 
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ตาราง 3 เปรียบเทียบแนวคิดย่อยเรื่องการย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ของกลุ่มแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียน ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน  

ข้อที ่
ร้อยละของนักเรียนท่ีมีกลุม่แนวคดิ 

ทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน 
ร้อยละของนักเรียนท่ีมีกลุม่แนวคดิ 

ทางวิทยาศาสตรห์ลังเรียน 
SC PU PU&CM CM NC SC PU PU&CM CM NC 

1-4 
แนวคิดย่อยเรื่อง การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดยีว 

0 4.38 11.88 11.25 72.50 18.13 55.00 7.50 8.13 11.25 

5-7 
แนวคิดย่อยเรื่อง การย่อยอาหารของสัตว์ 
0.00 3.33 28.33 22.50 45.83 5.83 56.67 22.50 7.50 7.50 

8-14 
แนวคิดย่อยเรื่อง การย่อยอาหารของคน 
0.00 1.43 26.43 18.21 53.93 13.21 29.64 15.36 15.00 26.79 

15-17 
แนวคิดย่อยเรื่อง การสลายสารอาหารระดับเซลล์ในภาวะที่มีออกซิเจน 
0.00 14.17 25.00 20.83 40.00 25.83 30.00 10.00 14.17 20.00 

18-20 
แนวคิดย่อยเรื่อง การสลายสารอาหารระดับเซลล์ในภาวะทีไ่ม่มีออกซิเจน 
0.00 5.00 40.00 10.83 44.17 32.50 17.50 8.33 11.67 30.00 

เฉลี่ย 0.00 5.66 26.33 16.72 51.29 19.10 37.76 12.74 11.29 19.11 

 
 จากตาราง 3 พบว่า ก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน นักเรียนไม่มีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง 
ร้อยละ 0.00 ภายหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน นักเรียนมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ถูกต้องสูงขึ้นในแนวคิด
ย่อยเรื่องการสลายสารอาหารระดับเซลล์ในภาวะที่ไม่มอีอกซิเจน ร้อยละ 32.50 รองลงมาคือ การสลายสารอาหารระดับเซลล์
ในภาวะที่มีออกซิเจน ร้อยละ 30.00 และมีแนวคิดย่อยทางวิทยาศาสตร์ถูกต้องน้อยที่สุดเรื่องการย่อยอาหารของสัตว์ ร้อยละ 
5.83 
 

2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เรื่องการย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ 
โดยใช้การเรียนรู้แบบจ าลองเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยของกรอบความคิดเติบโตหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 รายละเอียดดังตาราง 4 ตาราง 5  

 
ตาราง 4 เปรียบเทียบกรอบความคิดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เรื่องการย่อยอาหารและการสลาย 
  สารอาหารระดับเซลล์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การเรยีนรู้แบบจ าลองเป็นฐาน 

กรอบความคิด n Mean Std. Deviation t Sig. 
ก่อนเรียน 40 37.98 4.36 

4.721 .000* 
หลังเรียน 40 40.75 5.10 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  จากตาราง 4 พบว่า ค่าเฉลีย่กรอบความคิดของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 4 หลังเรยีนโดยใช้การจัดการเรยีนรู้โดย
ใช้แบบจ าลองเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคา่เฉลีย่เท่ากับ 40.75 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 5.10 และค่า t เท่ากับ 4.721  
 
ตาราง 5 เปรียบเทียบกรอบความคิดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เรื่องการย่อยอาหารและการสลายสารอาหาร 
  ระดับเซลล์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 

ประเภทกรอบความคิด 
ร้อยละของกรอบความคิดของนกัเรียน 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
กรอบความคิดเติบโตที่แท้จริง 5.00 22.50 
กรอบความคิดเติบโตและมีกรอบความคิดยดึติดบางส่วน 82.50 70.00 
กรอบความคิดยึดตดิและมีกรอบความคิดเติบโตบางส่วน 12.50 7.50 
กรอบความคิดยึดตดิที่แท้จริง 0.00 0.00 

 
จากตารางที่ 5 พบว่า ก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน นักเรียนส่วนใหญ่มีกรอบความคิดกรอบ

ความคิดเติบโตและมีกรอบความคิดยึดติดบางส่วนสูงสุด ร้อยละ 82.50 ภายหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 
พบว่า นักเรียนมีกรอบความคิดเติบโตและมีกรอบความคิดยึดติดบางส่วน ร้อยละ 70.00 รองลงมาคือ กรอบความคิดเติบโตที่
แท้จริง ร้อยละ 22.50 และ กรอบความคิดยึดติดและมีกรอบความคิดเติบโตบางส่วน ร้อยละ 7.50  

 
อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
  1. ผลการเปรียบเทียบแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เรื่องการย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ ระหว่าง
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 
  จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสระแก้วที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลอง
เป็นฐานเรื่องการย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์มีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยก่อนการจัดการเรียนรู้นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เรื่องการ
ย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ อาจเกิดจากนักเรียนไม่เคยเรียนเนื้อหาเหล่านี้มาก่อน ท าให้นักเรียนไม่
สามารถวาดภาพหรือระบุสิ่งที่เป็นนามธรรม หรือเขียนอธิบายการย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ได้ ท าให้
นักเรียนไม่มีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์หรือแนวคิดคลาดเคลื่อนไป (โชติภรณ์ ลีเวียง และไพโรจน์ เติมเตชาพงศ์, 2560;                 
ธนารัตน์ สังฆะมณี และไพโรจน์ เติมเตชาพงศ์, 2559)  
  ถึงอย่างไรก็ตาม ภายหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน นักเรียนส่วนใหญ่สามารถพัฒนาแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นในทุกๆ แนวคิดย่อย โดยนักเรียนมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ถูกต้องมากขึ้นในเรื่อง การสลายสารอาหาร
ระดับเซลล์ในภาวะที่ไม่มีออกซิเจน การสลายสารอาหารระดับเซลล์ในภาวะที่มีออกซิเจน และมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
ถูกต้องน้อยที่สุดเรื่องการย่อยอาหารของสัตว์ แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานสามารถส่งเสริมให้
นักเรียนปรับเปลี่ยนแนวคิดให้สอดคล้องกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้นได้ โดยครูใช้สื่อที่กระตุ้นความสนใจของนักเรียน 
ช้ีแนะหรือตั้งค าถามที่ท้าทายพฤติกรรมหรือการสร้างสถานการณ์ที่น่าสนใจ ซึ่งช่วยให้นักเรียนเกิดความอยากรู้และลงมือสร้าง
แบบจ าลองจนสามารถเปลี่ยนแนวคิดของตนเองให้สอดคล้องกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ได้  (ภรทิพย์ สุภัทรชัยวงศ์, ชาตรี 
ฝ่ายค าตา และพจนารถ สุวรรณรุจิ, 2558) เนื่องจากนักเรียนมีโอกาสตรวจสอบแบบจ าลองของตนเองว่าสอดคล้องกับแนวคิด
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ทางวิทยาศาสตร์หรือไม่ เพื่อจะได้ทราบข้อบกพร่องของแบบจ าลองจนน าไปสู่การแก้ไขแบบจ าลองให้มีความสอดคล้องกับ
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น แต่ก็มีนักเรียนบางคนไม่สามารถท าความเข้าใจเนื้อหาเรื่องการย่อยอาหารและการสลาย
สารอาหารระดับเซลล์ได้ เนื่องจากธรรมชาติของเนื้อหามีความเป็นนามธรรมสูง ส่งผลให้นักเรียนบางส่วนมีแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อนไป (วนิดา พูลพันธ์ชู และคณะ, 2561) ถึงอย่างไรก็ตามยังมีนักเรียนบางส่วนที่มีแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ถูกต้องสูงขึ้น ในแนวคิดย่อยเรื่องการสลายสารอาหารระดับเซลลใ์นภาวะที่ไม่มีออกซิเจน เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่
มุ่งเน้นให้นักเรียนการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยท าการทดลองการหมักของยีสต์และการท าข้าวหมาก ซึ่งการท างานกลุ่มจะ
ท าให้นักเรียนได้วิเคราะห์ปัญหาเพื่อออกแบบการทดลองและสร้างแบบจ าลองเพื่อคาดคะเนผลการทดลองที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
(นิภาภรณ์ จันทะโยธาและสุวัตร นานันท์, 2558) ส่งผลให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างอิสระ มีการ
เปรียบเทียบข้อมูลหรือแนวคิดกับเพื่อน ซึ่งน าไปสู่การแก้ไขข้อมูลหรือแนวคิดของตนเองให้มีความสอดคล้องกับแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์มากข้ึน สอดคล้องกับ ธณัฏฐา คงทน, บุญนาค สุขุมเมฆ และชาตรี ฝ่ายค าตา (2559) ที่พบว่า การจัดกิจกรรมที่
ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนได้สังเกตผลที่เกิดขึ้น นักเรียนจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ส่งผลให้
นักเรียนประเมินแบบจ าลองและปรับเปลี่ยนแนวคิดของตนเองให้สอดคล้องกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ได้มากขึ้น อีกทั้งการ
น าความรู้ไปใช้และให้เหตุผลในสถานการณ์ที่สอดคล้องกับแนวคิดของนักเรียนจะท าให้นักเรียนเกิดความเข้าในแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์อย่างสมบูรณ์ (อารยา ควัฒน์กุล, จันทร์พร พรหมมาศ และภัทรภร ชัยประเสริฐ, 2559) ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจคงทนถาวรมากข้ึน 
  2. ผลการเปรียบเทียบกรอบความคิดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้แบบจ าลองเป็นฐาน   

จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสระแก้วที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลอง
เป็นฐาน มีกรอบความคิดเติบโตสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยก่อนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานเพื่อปรับเปลี่ยนกรอบความคิด นักเรียนส่วนใหญ่มีกรอบความคิดเติบโตและกรอบ
ความคิดยึดติดบางส่วน และไม่มีนักเรียนคนใดที่มีกรอบความคิดยึดตดิที่แท้จริง แสดงให้เห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความเชื่อวา่
ศักยภาพหรือคุณลักษณะของตนเองสามารถพัฒนาได้ ภายหลังการจัดการเรียนรู้  นักเรียนส่วนใหญ่มีกรอบความคิดไม่
เปลี่ยนแปลง ถึงแม้นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติมากขึ้นก็ตาม แต่ก็มีนักเรียนที่มีกรอบความคิด
เติบโตสูงขึ้น อาจเกิดจากการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ระยะเวลาที่น้อยเกินไปส่งผลให้นักเรียนไม่มีแรงจูงใจมากเพียงพอเพื่อให้เกิด
การปรับเปลี่ยนกรอบความคิด สอดคล้องกับ ธนะดี สุริยะจันทร์หอม และอารยา ปิยะกุล (2561) ที่พบว่า ความคิด ความเชื่อ
ของแต่ละบุคคลเกิดจากการสะสมประสบการณ์ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิด อาจต้องอาศัยระยะเวลาที่เพียงพอให้
เกิดการปรับเปลี่ยนกรอบความคิด  

ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล พบว่า มีนักเรียนที่เปลี่ยนเป็นบุคคลที่มีกรอบความคิดเติบโตอย่าง
แท้จริงสูงขึ้น และมีนักเรียนเปลี่ยนเป็นบุคคลที่มีกรอบความคิดยึดติดและมีกรอบความคิดเติบโตบางส่วน แสดงให้เห็นว่าการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานช่วยปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของนักเรียนได้ ซึ่งอาจเกิดจากการแสดงพฤติกรรมของ
ครูที่มีอิทธิพลและส่งผลต่อนักเรียนไม่ว่าจะเป็นคุณลักษณะทางบวกหรือทางลบก็ตาม หรืออาจเกิดจากการอบรมเลี้ยงดูของ
บุคคลในครอบครัว รูปแบบการด ารงชีวิต ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่  หรือประสบการณ์เดิมที่มีอยู่แล้ว 
ตรงกับ Dweck (2007) ที่อธิบายว่า การเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดไม่ได้เป็นเรื่องง่ายหรือยาก แต่เป็นการเปลี่ยนแปลง
ความคิดของบุคคลให้พร้อมกับความท้ายทายและการใช้ความพยายามเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง ซึ่งกรอบ
ความคิดของบุคคลจะส่งผลแตกต่างกันต่อรูปแบบในการเรียนรู้ เป้าหมายในชีวิต และพฤติกรรมที่แสดงออกเมื่อเผชิญกับ
ปัญหาอุปสรรคหรือสถานการณ์ที่ท้าทาย ดังนั้น นักเรียนที่มีกรอบความคิดเติบโตจะส่งผลให้นักเรียนมีมุมมองเกี่ยวกับตนเอง
ในด้านบวก มีความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง มุ่งมั่นในการเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ แลกเปลี่ยนความรู้กับบุคคลอื่น ใช้
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กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและยืดหยุ่น สะท้อนความคิดเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและการพัฒนาตนเอง (วิชัย วงษ์ใหญ่ 
และมารุต พัฒผล, 2562) เมื่อนักเรียนมีปัญหาอุปสรรคหรือสถานการณ์ที่ท้าทายจะมีมุมมองต่อปัญหานั้นว่าเป็นโอกาสในการ
เรียนรู้เพื่อให้ตนเองเกิดการพัฒนา (พวงชมพู โจนส์, 2559) ส่วนนักเรียนที่มีกรอบความคิดยึดติดจะส่งผลต่อความเช่ือว่า
ความสามารถของตนเองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จึงไม่มีความพยายามในการเรียนรู้ เมื่อเผชิญปัญหาอุปสรรคหรือ
สถานการณ์ที่ท้าทาย จะหลีกเลี่ยง อุปสรรค หลีกหนีจากสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความผิ ดพลาด และมีแนวโน้มการ
แสวงหาสิ่งที่ง่าย ดังนั้น การจัดการเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของนักเรียนควรจัดกิจกรรมที่นักเรียนสนใจ ลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง มีการวางแผนและเลือกรูปแบบการเรียนรู้และวางเป้าหมายในการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้ระยะเวลาใน
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน  

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ในระหว่างการจัดการเรียนการสอน ครูควรเพิ่มค าถามที่กระตุ้นความรู้สึกท้าทายและให้ก าลังใจ เพื่อให้นักเรียน
กล้าคิด กล้าตอบค าถาม เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้  เปรียบเทียบข้อมูลของนักเรียนในสิ่งที่ท าได้ดีและสิ่งที่ควรปรับปรุงของ
ข้อมูลที่นักเรียนมีอยู่  
 2. ผลจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่ามีนักเรียนบางส่วนที่มีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อนเรื่องการย่อยอาหาร
และการสลายสารอาหารระดับเซลล์ ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน ดังนั้น ผู้สอนควรสัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อหา
สาเหตุที่นักเรียนมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อน 

  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

  1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกรอบความคิดเติบโตของผู้เรียน ควรใช้ระยะเวลามากกว่า 1 ปี และมีการ
ติดตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ โดยครูมีบทบาทเป็นผู้น าทางความคิด สร้างความเช่ือมั่นให้นักเรียน
เชื่อในศักยภาพของตนเอง โดยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความสามารถของนักเรียน เน้นการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นมากกว่าการแข่งขัน ตั้งเป้าหมายการท างานและรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง เมื่อนักเรียนท าผิดพลาดครูควรให้
ค าช้ีแนะหรือให้ข้อมูลสะท้อนแก่นักเรียน โดยระบุพฤติกรรมที่ท าแล้วควรแก้ไขความผิดพลาดนั้นอย่างไร  
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ในการปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของงานวิจัย ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณย์ิ่งข้ึน และขอขอบพระคุณผู้บรหิาร
โรงเรียน คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนสระแก้ว ที่ได้อ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
ขอขอบคุณนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสระแก้ว ท่ีให้ความร่วมมือในการวิจัยเป็นอย่างดี 
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ส ารวจความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวน 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดยอ่  
ความรู้เรื่องกระแสไฟฟ้าไหลวนมีการน าไปใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีที่หลากหลายมากขึ้น ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้

สร้างแบบทดสอบเพื่อส ารวจความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จ านวน 124 

คน เกี่ยวกับการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนและการใช้กฎมือขวาระบุทิศทางของกระแสไฟฟ้าไหลวนบนแผ่นโลหะ ผลการส ารวจ

พบว่ามีจ านวนนักเรียนทีม่ีระดับความเข้าใจท่ีถูกต้องสมบูรณ์ (SU) คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 13.44 และพบนักเรียนจ านวนมากทีม่ี

ระดับความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน (SAC) คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 67.81 ยังพบว่ามีนักเรียนเพียง 2-4 คนเท่านั้นที่สามารถระบุ

ทิศทางของกระแสไฟฟ้าไหลวนบนแผ่นโลหะได้ถูกต้อง แสดงให้เห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวน 

จากผลการศึกษานี้สามารถน าไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ไขความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปสู่การเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

ทางวิทยาศาสตร์และเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ในอนาคตได้ 

ค าส าคัญ:  กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวน า  กระแสไฟฟ้าไหลวน  ความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อน  

ABSTRACT  
 Knowledge of Eddy currents is being used increasingly in the development of various technologies. 
The researcher then created a test to survey the understanding of 124 grade 12 Bangkok Christian College 
students about Eddy currents and the use of the right-hand rule to determine the direction of Eddy currents 
on metal sheets. The results of the survey, there was the average number of students with a sound 
understanding (SU) was 13.44 % and found a large number of students with a specific alternative conception 
(SAC), average 67.81 %. Only 2-4 students were able to correctly determine the direction of the Eddy 
currents on metal sheets. It shows that most students do not understand Eddy currents. The results of this 
study can be used to develop learning management to change the level of students' alternative 
conceptions to the correct scientific understanding and have a good attitude towards studying physics in 
the future. 
KEYWORDS:  Eddy currents, Electromagnetic induction, Students’ alternative conceptions 
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บทน า  
เทคโนโลยีห้ามล้อ (เบรก) นั้นมีมานานตั้งแต่มนุษย์รู้จักค าว่า  “ยานพาหนะทางกล”  มีการพัฒนาระบบเบรกอย่างง่าย 

อันประกอบไปด้วยคานมือที่ ใ ช้ดันแผ่น ไม้ เพื่ อ ไปห้ ามล้อที่ ท าด้ วยโลหะไม่ ให้ เ คลื่ อนที่ หรือการดึ ง เบรกมือ 
(Emergency  brake)  ของรถยนต์ที่ใช้การดึงรั้งเพื่อห้ามล้อ มีความแตกต่างจากระบบที่มีการส่งแรงเหยียบเบรกเพื่อให้               
ห้ามล้อ เช่น ระบบดิสก์เบรก  (Disc  brake)  หรือ ดรัมเบรก (Drum  brake)  นั้นเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อาศัย
เทคโนโลยีเซ็นเซอร์และวาล์วปั๊มเข้ามาควบคุมการเบรกทั้งสองระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ท าให้ผู้ขับขี่สามารถหยุดรถได้
รวดเร็วทันใจและยังสามารถบังคับทิศทางของรถได้ การพัฒนาระบบเบรกของขบวนรถไฟที่ประกอบด้วยรถหลายคันพ่วงต่อ
กันและมีน้ าหนักมากกว่า มีความจ าเป็นต้องมีระบบเบรกพร้อมกันเพื่อไม่ให้เกิดการกระตุกกระชากซึ่งท าให้ผู้โดยสารรู้สึกไม่
สบายและไม่ปลอดภัย ระบบเบรกแบบดั้งเดิมจะเกิดแรงเสียดทานและความร้อนสูง ท าให้สิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ในการ
ประกอบค่อนข้างมาก ปัจจุบันมีความพยายามในการประดิษฐ์เบรกรางไฟฟ้า (Electric Rail Brake) ขึ้น หัวเบรกของรางไฟฟ้า
มีขั้วแม่เหล็กไฟฟ้าติดอยู่ เมื่อต้องการใช้เบรกก็สร้างขั้วบวกและลบขึ้นที่หัวเบรกแล้วเลื่อนเข้าไปใกล้ราง ขั้วแม่เหล็กจะ
เหนี่ยวน าให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนในราง ระบบเบรกนี้จึงมีอีกช่ือหนึ่งว่าเบรกด้วยกระแสไฟฟ้าไหลวน (Eddy Current 
Brake) ระบบเบรกนี้จะลดการสึกหรอของอุปกรณ์และลดต้นทุนในการติดตั้งระบบเบรกมากขึ้น (ธวัชชัย สายสนิท และ วิริยะ 
คชพงษ์, 2556) กระแสไฟฟ้าไหลวนนี้คือกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวน าที่เกิดขึ้นในช้ินโลหะที่เคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็ก หรือการน า
สนามแม่เหล็กให้เคลื่อนที่ผ่านช้ินโลหะ การสาธิตปรากฏการณ์ดังกล่าวท าได้ง่าย ๆ โดยติดแผ่นทองแดงหรือแผ่นอะลูมิเนียม
แบนไว้ท่ีปลายของแท่งวัตถ ุแล้วแกว่งไปมาผ่านสนามแม่เหล็ก ขณะที่แผ่นโลหะนี้เคลื่อนที่ผ่านเข้าไปในสนามแม่เหล็ก เป็นผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์แม่เหล็กแล้วเหนี่ยวน าให้อิเล็กตรอนอิสระในแผ่นโลหะเคลื่อนที่และสร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นมาซึ่งมี
ทิศทางไหลวนตามกฎมือขวา นอกจากนี้ปัจจุบันได้มีการน าความรู้เรื่องกระแสไฟฟ้าไหลวนมาประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย 
เช่น การตรวจหาอาวุธของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ใช้ในการตรวจจับโลหะต่าง ๆ รวมไปถึงเครื่องเล่นที่ท้าทายเด็ก ๆ 
ในสวนสนุกที่ช่ือว่ายักษ์ตกตึก (Giant Drop) ปฏิเสธไม่ได้ว่าในอนาคตอาจจะมีการน าความรู้เรื่องกระแสไฟฟ้าไหลวนไปใช้ใน
การพัฒนาเทคโนโลยีที่หลากหลายมากขึ้น และเยาวชนในวันนี้คือผู้สร้างนวัตกรรมในอนาคต แนวทางการจัดการศึกษาที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์ ไปใ ช้ ในการเ ช่ือมโยงและแก้ปัญหาใ นชีวิตจริ งรวมทั้ งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) ที่เรียกว่าสะเต็มศึกษา เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนหนึ่งที่ส าคัญในโลกยุคปัจจุบันและ
อนาคต การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นกระบวนการออกแบบเชิงวิศกรรมโดยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้ าใจเรื่อง
กระแสไฟฟ้าไหลวนจึงเป็นหัวข้อหนึ่งในวิชาฟิสิกส์ที่มีความส าคัญ ส าหรับความรู้เรื่องกระแสไฟฟ้าไหลวนเป็นเนื้อหาในวิชา
ฟิสิกส์อยู่ในหัวข้อแม่เหล็กไฟฟ้าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นหัวข้อที่ต้องใช้กฎและหลักการเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็กในการ
อธิบายปรากฎการณ์ไปพร้อม ๆ กัน จึงเป็นหัวข้อหนึ่งในวิชาฟิสิกส์ที่มีความซับซ้อนและยากต่อการท าความเข้าใจส าหรับ
ผู้เรียน ดังนั้นการส ารวจความเข้าใจเรื่องกระแสไฟฟ้าไหลวนส าหรับนักเรียนเป็นวิธีการหนึ่งที่ครูผู้สอนสามารถได้รับข้อมูล
พื้นฐานเพื่อน าไปใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตลอดจนพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจที่
ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ท าให้ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว จึง
ได้ออกแบบแบบทดสอบวัดความเข้าใจ เรื่อง การเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวน โดยผ่านการกลั่นกรองและประเมนิความถูกต้องจาก
ผู้เช่ียวชาญ แล้วน าไปส ารวจความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 124 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่ได้ผ่านการจัดการเรียนรู้เรื่องแม่เหล็กและไฟฟ้ามาแล้วขณะที่ศึกษาใน
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  เพื่อที่จะได้น าผลการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถส่งเสริมให้นักเรียนรุ่นใหม่ที่จะได้รับการศึกษาในเรื่องดังกล่าวได้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ได้ 

 วัตถุประสงค์  

 เพื่อส ารวจความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนบนแผ่นโลหะ (อะลูมิเนียม) และการระบุทิศทางของ

กระแสไฟฟ้าไหลวนบนแผ่นโลหะตามกฎมือขวาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1.กระแสไฟฟ้าไหลวน หมายถึง กระแสไฟฟ้าที่ถูกเหนี่ยวน าให้เกิดขึ้นในช้ินโลหะที่เคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็ก แล้ว

เกิดการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์แม่เหล็กซึ่งเป็นสาเหตุให้อิเล็กตรอนอิสระในแผ่นโลหะเคลื่อนที่และสร้างกระแสไฟฟ้าไหลวนข้ึนมา 

 2.ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความเข้าใจแนวคิดหลักเกี่ยวกับ กฎ หลักการ และทฤษฎีต่าง ๆ ทาง

วิทยาศาสตร์  

3.ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน หมายถึง มีแนวความคิดความเช่ือในปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้น  และอธิบาย

ปรากฏการณ์เหล่านั้นตามความรู้สึกของตนเอง โดยค าอธิบายนั้นแตกต่างจากแนวความคิดที่นักวิทยาศาสตร์จะยอมรับได้ 

วิธีด าเนินการวิจัย  

รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) เพื่อส ารวจความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดกระแสไฟฟ้า

ไหลวนบนแผ่นโลหะ โดยผ่านการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ใบรับรองเลขที่ KMUTT-IRB-COE-2020-035 ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

ประชากร และตัวอย่างวิจัย 

ประชากรที่ศึกษา คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน 124 คน จาก

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562  

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน 124 คน จาก

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ใช้การเลือกแบบเจาะจง  

ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนบนแผน่โลหะ โดยศึกษาใน 5 

ประเด็น ดังนี้ การเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนบนแผ่นโลหะที่อยู่นิ่งภายในสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มสนามแม่เหล็กกระจาย

สม่ าเสมอ การเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนบนแผ่นโลหะที่เคลื่อนที่ภายในสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มสนามแม่เหล็กกระจายไม่

สม่ าเสมอ การเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนบนแผ่นโลหะที่ก าลังเคลื่อนที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็ก การใช้กฎมือขวาระบุทิศทางของ

แรงท่ีกระท าต่อเส้นลวดเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน และการระบุทิศทางของกระแสไฟฟ้าไหลวนตามกฎมือขวา 
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 เครื่องมือวิจัย  

 ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นที่ต้องการศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวน จ านวน 5 ข้อ แล้วออกแบบ

แบบทดสอบวัดความเข้าใจเรื่องการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนบนแผ่นโลหะ ทั้งหมด 3 ข้อ โดยแบบทดสอบแต่ละข้อมีบริบทท่ี

แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษา แสดงดังตารางที่ 1 แบบทดสอบนี้ได้ถูกดัดแปลงมาจากงานวิจัยของ 

Saglam, M. และ Millar (2014) และได้ผ่านการตรวจสอบค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: 

IOC) จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.0 ได้ตรวจสอบหาความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.3-0.8 

และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.2-0.6 ซึ่งเป็นค่าท่ียอมรับได้   

ตาราง 1   ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นท่ีต้องการวัดและแบบทดสอบวัดความเข้าใจ เรื่อง การเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนบน  
แผ่นโลหะ 

 
 
 
 
 
 

ประเด็น ข้อค าถามที ่
1. การเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนบนแผ่นโลหะที่อยู่นิ่งภายในสนามแม่เหลก็ท่ีมีความเข้มสนามแมเ่หลก็

กระจายสม่ าเสมอ 
3 (2) 

2. การเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนบนแผ่นโลหะที่ เคลื่อนที่ภายในสนามแม่เหล็กที่มีความเข้ม 
สนามแม่เหล็กกระจายไม่สม่ าเสมอ 

2 (1), (2) 

3 (4) 

3. การเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนบนแผ่นโลหะที่ก าลังเคลื่อนที่ตดัผ่านสนามแมเ่หล็ก 3 (1), (3) 

4. การใช้กฎมือขวาระบุทิศทางของแรงท่ีกระท าต่อเส้นลวดเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 1 

5. การระบุทิศทางของกระแสไฟฟ้าไหลวนบนแผ่นโลหะตามกฎมือขวา 3 (1), (3), (4) 

         ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดระดับความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวน าจาก
แนวคิดของ Guisasola และคณะ (2013) และ Jelicic และคณะ (2017) ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีมีการวิเคราะห์การจัดกลุ่มการให้
เหตุผลตามความความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวน าและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดระดับความเข้าใจทาง
วิทยาศาสตร์จากแนวคิดของ Çalik และคณะ (2008) แสดงดังตารางที่ 2 ซึ่งเหมาะสมกับแบบทดสอบวัดความเข้าใจที่เป็น
อัตนัยที่มีการวิเคราะห์ระดับความเข้าใจจากการตอบค าถามและการแสดงเหตุผลตามความเข้าใจของนักเรียน ผู้วิจัยจึงใช้
แนวคิดดังกล่าวเป็นแนวทางในการจัดระดับความเข้าใจของนักเรียนและประยุกต์ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของงานวิจยั
มากยิ่งข้ึน   
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ตาราง 2  เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดระดับความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์จากแนวคิดของ Çalik และคณะ (2008) 

 
ผลการวิจัย  

ผลการส ารวจความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เรื่อง การเกิด

กระแสไฟฟ้าไหลวนบนแผ่นโลหะ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

1. ผลการส ารวจวัดความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนบนแผ่นโลหะ 

1.1 ผลการวิเคราะห์จ านวนนักเรียนในการตอบการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนบนแผ่นโลหะเปรียบเทียบเป็นรายข้อ 

ผู้วิจัยได้สรุปค าตอบของนักเรียนในการตอบการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนบนแผ่นโลหะจากข้อค าถามที่  2 และ 3  โดย

ยังไม่พิจารณาการให้เหตุผลของค าตอบ แล้วท าการค านวณร้อยละของจ านวนนักเรียนเปรียบเทียบผลเป็นรายข้อสามารถสรุป

ได้ดังตารางที่ 3   

ตาราง 3  ร้อยละของจ านวนนักเรียนในการตอบการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนบนแผ่นโลหะ ข้อค าถามที่ 2 และ 3 

ค าตอบ 
ร้อยละของจ านวนนกัเรียน 

ข้อ 2 (1) ข้อ 2 (2) ข้อ 3 (1) ข้อ 3 (2) ข้อ 3 (3) ข้อ 3 (4) 

เกิด 44.35 () 49.19 () 79.03 () 12.90 () 70.16 () 66.94 () 

ไม่เกดิ 55.65 () 50.81 () 20.97 () 87.10 () 29.84 () 33.06 () 

 จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาจ านวนนักเรียนในการตอบการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนบนแผ่นโลหะได้ถูกต้องในแต่ละข้อ

ค าถามโดยยังไม่น าการให้เหตุผลของค าตอบมาพิจารณา พบว่าในข้อค าถามที่ 2 มีจ านวนนักเรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 ที่

สามารถพิจารณาการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนได้ถูกต้อง โดยในข้อค าถามที่ 2 (1) และ 2 (2) มีจ านวนนักเรียนที่พิจารณาการ

เกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนได้ถูกต้องมีค่าใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 44.35 และร้อยละ 49.19 ตามล าดับ ในส่วนของข้อค าถาม

ที่ 3 พบว่ามีจ านวนนักเรียนท่ีสามารถพิจารณาการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนไดถู้กต้องมากกว่าร้อยละ 50 และมีจ านวนมากกว่า

ระดับความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ การเขียนอธิบายเหตุผลของค าตอบ 

ความเข้าใจท่ีถูกต้องสมบรูณ ์
(Sound Understanding: SU) 

ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ ์
ตามหลักการทางวิทยาศาสตร ์

ความเข้าใจท่ีถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ ์
(Partial Understanding: PU) 

ถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร ์
แต่ไมส่มบรูณ์และไม่มสี่วนผดิ 

ความเข้าใจท่ีถูกต้องบางส่วนและคลาดเคลื่อนบางส่วน 
(Partial Understanding with Specific Alternative Conception: PUSAC) 

ถูกต้องบางส่วนและผิดบางส่วน 

ความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อน 
(Specific Alternative Conception: SAC) 

ไม่ถูกต้อง แต่ยังเกี่ยวข้องกับโจทย ์

ไม่มีความเข้าใจ 
(No Understanding: NU) 

ไม่อธิบายเหตุผล ตอบไม่เกีย่วข้อง 
กับโจทย ์หรือมีการทวนค าถาม 
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ในข้อค าถามที่ 2 โดยมีจ านวนนักเรียนที่สามารถพิจารณาการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนได้ถูกต้องมากท่ีสุดในข้อค าถามที่ 3 (2) 

คิดเป็นร้อยละ 87.10 และน้อยที่สุดในข้อค าถามที่ 3 (4) คิดเป็นร้อยละ 66.94  

1.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์จาการอธิบายการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนบนแผ่นโลหะ 
จ าแนกตามประเด็นท่ี 1 2 และ 3 

 

ภาพ 1  ร้อยละของจ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับความเข้าใจทางวิทยาศาสตรจ์ากการอธิบายการเกิด 

กระแสไฟฟ้าไหลวนแยกเป็นรายขอ้ 

 

ภาพ 2  ร้อยละของจ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับความเข้าใจทางวิทยาศาสตรเ์ปรยีบเทียบระหว่างประเด็นที่ 1 2 และ 3 

เพื่อให้ทราบถึงประเด็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนได้มากขึ้น ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ผลค าตอบของ

นักเรียนและจัดระดับความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์จากการอธิบายการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนบนแผ่นโลหะอย่างละเอียด

จ าแนกตามประเด็นท่ี 1 2 และ 3 ได้ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 นักเรียนสามารถอธิบายการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนบนแผ่นโลหะที่อยู่นิ่งภายในสนามแม่เหล็กที่มีความ
เข้มสนามแม่เหล็กกระจายสม่ าเสมอได้  

ผลการวิเคราะหร์้อยละของจ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับความเข้าใจทางวิทยาศาสตร ์4 ระดับ ในการพิจารณาการ

เกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนบนแผ่นโลหะที่อยู่นิ่งภายในสนามแม่เหล็กท่ีมีความเข้มสนามแม่เหล็กกระจายสม่ าเสมอ จากข้อค าถาม
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ประเด็นที่ต้องการศึกษา 
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ที่ 3 (2) แสดงดังภาพที่ 1 ซึ่งตรงตามประเด็นท่ีต้องการศึกษาในประเด็นท่ี 1 แสดงดังภาพท่ี 2 พบว่ามีนักเรียนท่ีสามารถอธิบาย

ได้ว่าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์แม่เหล็กบนแผ่นโลหะหรือมสีนามแม่เหล็กท่ีกระท าบนแผ่นโลหะมีค่าคงท่ี แสดงให้เห็นว่า

นักเรียนมรีะดบัความเข้าใจท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์เกี่ยวกับการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวน (SU) คิดเป็นร้อยละ 15.32 และพบนักเรียน

จ านวนมากที่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเกดิกระแสไฟฟ้าไหลวน (SAC) คิดเป็นร้อยละ 78.23 นอกจากน้ียังพบว่า

มีนักเรียนตอบทวนค าถาม ตอบไม่เกี่ยวข้องกับโจทย์ และไม่อธิบายเหตผุล คดิเป็นร้อยละ 6.45 

 
ภาพ 3  ร้อยละของจ านวนนักเรียนจ าแนกตามตัวอย่างลักษณะค าตอบที่ใช้อธิบายการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวน 

ในกลุ่มระดับความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อน (SAC) ของประเด็นที่ 1 

เมื่อวิเคราะห์ลักษณะค าตอบของนักเรียนในกลุ่มที่มีระดับความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน (SAC) ของประเด็นท่ี 1 ดังภาพที่ 

3 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจว่าไม่เกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนขึ้นบนแผ่นโลหะโดยให้เหตุผลเพียงเพราะว่าแผ่นโลหะมีความเร็ว

เท่ากับศูนย์หรือแผ่นโลหะวางนิ่ง (Velocity) คิดเป็นร้อยละ 62.90 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องสมบูรณ์

หรือมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนจากการอธิบายโดยใช้กฎของแรงลอเรนซ์ (Lorentz AC) 

และพบนักเรียนบางส่วนมีความเข้าใจทีค่ลาดเคลื่อนจากการอธิบายโดยใช้กฎของฟาราเดย์ (FAC) ตัวอย่างลักษณะค าตอบใน

กลุ่มนี้พบว่านักเรียนพิจารณาการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนจากการพิจารณาเพียงลักษณะของแผ่นโลหะกับสนามแม่เหล็ก (Al 

and �⃑� ) คิดเป็นร้อยละ 5.65 โดยให้เหตุผลว่าเมื่อแผ่นโลหะไม่มีการเคลื่อนที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็กจะไม่เกิดกระแสไฟฟ้า

ไหลวน แสดงให้เห็นว่านักเรียนเข้าใจการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนจากการจดจ าหลักการการทดลองของฟาราเดย์ แต่ไม่

สามารถอธิบายหลักการที่สมบูรณ์ได้ และพบนักเรียนที่ตอบว่าเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนบนแผ่นโลหะจากการพิจารณาเพียง

เรื่องสนามแม่เหล็กหรือมีสนามแม่เหล็กคงที่ (Magnet or �⃑� )  

ประเด็นที่ 2 นักเรียนสามารถอธิบายการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนบนแผ่นโลหะที่เคลื่อนที่ภายในสนามแม่เหล็กที่มี
ความเข้มสนามแม่เหล็กกระจายไม่สม่ าเสมอได้         

ผลการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนนักเรยีนจ าแนกตามระดับความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ 4 ระดับ ในการพิจารณาการ
เกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนบนแผ่นโลหะที่เคลื่อนที่ภายในสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มสนามแม่เหล็กกระจายไม่สม่ าเสมอจากข้อ
ค าถามที่ 2 และ 3 (4) แสดงดังภาพที่ 1 ซึ่งตรงตามประเด็นที่ต้องการศึกษาในประเด็นที่ 2 แสดงดังภาพที่ 2 โดยร้อยละของ
จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ของข้อค าถามที่ 2 เกิดจากผลรวมของค าตอบจากข้อค าถามที่ 2 
(1) และ 2 (2) แล้วหาค่าเฉลี่ย เนื่องจากค าตอบของทั้งสองข้อน้ีมีลักษณะคล้ายกัน พบว่ามนีักเรียนจ านวนน้อยมากทีส่ามารถ
อธิบายการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนจากการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์แม่เหล็กหรือมีสนามแม่เหล็กไม่คงที่มากระท าบนแผ่นโลหะ 

แสดงถึงความเข้าใจที่ถูกต้องสมบูรณ์ (SU) คิดเป็นร้อยละ 8.06 ยังพบว่ามีนักเรียนจ านวนเล็กน้อยที่อธิบายการเกิด
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Magnet or �⃑�  Al and �⃑�  ข้อค าถามที่ 3 (2) 
 

ตัวอย่างลักษณะค าตอบ  
 
 

(�⃑�  พุ่งเข้า) 

(แผ่นอะลูมิเนียม) 
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กระแสไฟฟ้าไหลวนบนแผ่นโลหะโดยใช้กฎของแรงลอเรนซ์  (Lorentz force’s law) และกฎของเลนซ์ (Lenz’s law) ได้
ถูกต้องบางส่วนแต่ไม่มีส่วนผิด และไม่ได้อธิบายการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์แม่เหล็กบนแผ่นโลหะ แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีระดับ
ความเข้าใจการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนบนแผ่นโลหะได้ถูกต้องบางส่วน (PU) คิดเป็นร้อยละ 2.22 และพบว่ามีนักเรียนจ านวน
มากมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน (SAC)  คิดเป็นร้อยละ 55.85 นอกจากนี้ยังพบนักเรียนที่มีความเข้าใจที่สับสนในข้อค าถามที่ 
3 (4) ซึ่งเข้าใจว่าไม่เกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนเพราะแผ่นโลหะอยู่ในสนามแม่เหล็กไม่สม่ าเสมอ จากการวิเคราะห์ผลค าตอบใน
ข้อค าถามที่ 3 (4) พบว่ามีค าตอบเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหลก็จ านวนมาก แต่ไม่มีการใช้ค าว่าการเปลี่ยนแปลงของ 
ฟลักซ์แม่เหล็ก เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค าตอบของนักเรียนจากข้อย่อยอื่นที่อยู่ในข้อค าถามที่ 3 ที่มีภาพแสดงให้เห็น
ชัดเจนของสนามแม่เหล็กที่กระท าบนแผ่นโลหะ กลับพบนักเรียนที่ให้เหตุผลเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กในการ
อธิบายการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนมีจ านวนน้อยมาก ผู้วิจัยจึงได้จัดนักเรียนที่ให้เหตุผลดังกล่าวในค าตอบของข้อค าถามที่ 3 
(4)  อยู่ในกลุ่มที่มีการใช้ค าที่ปรากฏในข้อค าถาม ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีการตอบแบบทวนค าถามหรือไมม่ีการแสดงความ
เข้าใจออกมาหรือความจริงแล้วนักเรียนอาจจะไม่มีความเข้าใจเลย (NU) จึงส่งผลให้จ านวนนักเรียนที่มีระดับความเข้าใจใน
กลุ่มดังกล่าวมีจ านวนมากท่ีสุดในประเด็นนี้ คิดเป็นร้อยละ 33.87   

 
 

 
ภาพ 4  ร้อยละของจ านวนนักเรียนจ าแนกตามตัวอย่างลักษณะค าตอบที่ใช้อธิบายการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวน 

ในกลุ่มระดับความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อน (SAC) ของประเด็นท่ี 2 

เมื่อวิเคราะห์ลักษณะค าตอบของนักเรียนในกลุ่มที่มีระดับความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อน (SAC) ของประเด็นท่ี 2 ดังภาพที่ 
4 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนจากการพิจารณาเรื่องขั้วแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็ก (Magnet or 
�⃑� ) คิดเป็นร้อยละ 32.06 ซึ่งพบลักษณะค าตอบนี้จ านวนมากในข้อค าถามที่ 2 โดยนักเรียนเข้าใจว่าไม่เกิดกระแสไฟฟ้าไหลวน
บนแผ่นโลหะเพราะไม่มีสนามแม่เหล็กมากระท าหรือบริเวณแผ่นโลหะเป็นต าแหน่งที่มีการหักล้างของสนามแม่เหล็กหรือเป็น
จุดสะเทิน และพบนักเรียนท่ีมีความเข้าใจการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนโดยพิจารณาเพียงต าแหน่งของแผ่นโลหะกับขั้วแม่เหล็ก 
และบางส่วนเข้าใจว่าแผ่นโลหะถูกแม่เหล็กออกแรงดึงดูดและผลักให้เคลื่อนที่ ยังพบว่ามีนักเรียนจ านวนเล็กน้อยที่มีความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากการอธิบายโดยใช้กฎของแรงลอเรนซ์ (Lorentz AC) คิดเป็นร้อยละ 6.65 ซึ่งนักเรียนเข้าใจเการเกิด
กระแสไฟฟ้าไหลวนโดยพิจารณาเพียงเรื่องความเร็วของแผ่นโลหะหรือมีองค์ประกอบครบท้ังเรื่องความเร็วและสนามแม่เหล็ก 
แต่ไม่สามารถอธิบายการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนตามหลักการที่สมบูรณ์ได้  
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ตัวอย่างลักษณะค าตอบ 
 

ข้อค าถามที่ 3 (4)  
 

(แผ่นอะลูมิเนียม) 

(�⃑�  ไม่สม่ าเสมอ พุ่งเข้า) 

 
ข้อค าถามที่ 2 (1) และ 2 (2) 
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ประเด็นท่ี 3 นักเรียนสามารถอธิบายการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนบนแผ่นโลหะทีก่ าลังเคลือ่นที่ตัดผา่นสนามแม่เหล็กได้       
ผลการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนนักเรยีนจ าแนกตามระดับความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ 4 ระดับ ในการพิจารณาการ

เกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนบนแผ่นโลหะที่ก าลังเคลื่อนที่ตัดผา่นสนามแม่เหล็กไดจ้ากข้อค าถามที่ 3 (1) และ 3 (3) แสดงดังภาพที ่

1 ซึ่งตรงตามประเด็นที่ต้องการศึกษาในประเด็นที่ 3 แสดงดังภาพที่ 2 พบว่ามีนักเรียนที่สามารถให้เหตุผลเรื่องการ

เปลี่ยนแปลงฟลักซ์แม่เหล็กหรือมีสนามแม่เหล็กไม่คงที่กระท าบนแผ่นโลหะอธิบายการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนบนแผ่นโลหะที่

ก าลังเคลื่อนที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็กซึ่งเป็นกลุ่มที่มีระดับความเข้าใจที่ถูกต้องสมบูรณ์ (SU) คิดเป็นร้อยละ 16.94 พบว่ามี

นักเรียนจ านวนเล็กน้อยที่เข้าใจการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนบนแผ่นโลหะโดยอธิบายตามกฎของแรงลอเรนซ์ และกฎของเลนซ์

ได้ถูกต้องบางส่วนแต่ไม่มีส่วนผิด แต่ไม่ได้อธิบายการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์แม่เหล็กบนแผ่นโลหะ แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีระดับ

ความเข้าใจทีถู่กต้องบางส่วน (PU) คิดเป็นร้อยละ 4.03 และพบว่ามีนักเรียนจ านวนมากท่ีมคีวามเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ

การเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวน (SAC) คิดเป็นร้อยละ 69.35 ยังพบนักเรียนที่ไม่มีการแสดงความเข้าใจออกมาหรือไม่มีความ

เข้าใจเลย (NU) อยูใ่นประเด็นนี้ คิดเป็นร้อยละ 9.68       
 

 
ตัวอย่างลักษณะค าตอบ 

ภาพ 5  ร้อยละของจ านวนนักเรียนจ าแนกตามตัวอย่างลักษณะค าตอบที่ใช้อธิบายการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวน 

ในกลุ่มระดับความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อน (SAC) ของประเด็นท่ี 3 

เมื่อวิเคราะห์ลักษณะค าตอบของนักเรียนในกลุ่มที่มีระดับความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน (SAC) ของประเด็นท่ี 3 ดังภาพที่ 

5 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนจากการพิจารณาเรื่องของการมีสนามแม่เหล็กมากระท ากับแผ่น

โลหะ (Magnet or �⃑� ) คิดเป็นร้อยละ 21.37 บางส่วนอธิบายเรื่องลักษณะของแผ่นอะลูมิเนียมที่ก าลังเคลื่อนที่ตัดผ่าน

สนามแม่เหล็กหรือพื้นที่หน้าตัดของแผ่นโลหะที่ผ่านสนามแม่เหล็กไม่คงที่ (Al and �⃑� ) คิดเป็นร้อยละ 17.34 แสดงให้เห็นว่า

นักเรียนเข้าใจการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนจากการจดจ าตามหลักการการทดลองของฟาราเดย์ แต่ไม่สามารถอธิบายการ

เปลี่ยนแปลงฟลักซ์แม่เหล็กตามหลักการที่สมบูรณ์ได้ตามกฎของฟาราเดย์ (FAC) และยังพบนักเรียนที่มีความเข้าใจที่

คลาดเคลื่อนจากการอธิบายโดยใช้กฎของแรงลอเรนซ์ (Lorentz AC) ซึ่งมีความเข้าใจการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนจากการ

พิจารณาเพียงองค์ประกอบตามสูตรค านวณกฎของแรงลอเรนซ์ท่ีเกิดจากการท่องจ ามาเท่าน้ัน 

 

 

17.34 21.37 16.13
6.05

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

Al and B Magnet and B Velocity ไม่ชัดเจน

FAC Lorentz AC 

จ า
นว

นน
ักเ

รีย
น 

Magnet or �⃑�  Al and �⃑�  

ข้อค าถามที่ 3 (1)     

 

(�⃑�  พุ่งเข้า) 
(แผ่น 

อะลูมิเนียม) 

  ข้อค าถามที่ 3 (3)  

 



CMU Journal of Education, Vol. 5 No. 3 2021 
ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปทีี่ 5 ฉบับที ่3  2564 

 

64 
 

2. ผลการวิเคราะห์จ านวนนักเรียนตามระดับความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการระบุทิศทางของกระแสไฟฟ้า 

ไหลวนบนแผ่นโลหะ 

เพื่อศึกษาในประเด็น 4 เรื่องการใช้กฎมือขวาระบุทิศทางของแรงที่กระท าต่อเส้นลวดเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ 

ผู้วิจัยได้สรุปค าตอบของนักเรียนจากข้อค าถามที่ 1 ดังภาพที่ 6 เพื่อความมั่นใจว่านักเรียนไม่ได้มปีัญหาการใช้กฎมือขวา ผู้วิจัย

จึงได้ท าการคัดเลือกเฉพาะค าตอบของนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มจากประเด็นที่ 4 แล้วน ามาวิเคราะห์การระบุทิศทางของ

กระแสไฟฟ้าไหลวนบนแผ่นโลหะของนักเรียนในประเด็นที่ 5 โดยละเอียด แล้วท าการจัดระดับความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์

โดยใช้เกณฑ์การจัดระดับความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ที่ประยุกต์มาจากแนวคิดของ Çalik และคณะ (2008) พร้อมท้ังค านวณ

ร้อยละของจ านวนนักเรียนเพื่อเปรียบเทียบค าตอบเป็นรายข้อ ปรากฏผลดังต่อไปนี้ 

ประเด็นท่ี 4 นักเรียนสามารถใช้กฎมือขวาระบุทิศทางของแรงท่ีกระท าต่อเส้นลวดเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ 

ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนในข้อค าถามที่ 1 (1) 1 (2) และ 1 (3) คิดเป็นคะแนนข้อละ 1 คะแนน ดังนั้น

คะแนนเต็มรวมในประเด็นที่ 4 เท่ากับ 3 คะแนน จากภาพที่ 6 พบว่ามีนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 3 คะแนน จากการใช้กฎมือ

ขวาอธิบายทิศทางของแรงที่กระท าต่อเส้นลวดเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน คิดเป็นร้อยละ 45.17 หรือคิดเป็นจ านวนนักเรียน 

56 คน จากจ านวนนักเรียนท้ังหมด 124 คน 

 

ประเด็นที่ 5 การระบุทิศทางของกระแสไฟฟ้าไหลวนบนแผ่นโลหะตามกฎมือขวา 
ผู้วิจัยได้ท าการคดัเลือกเฉพาะค าตอบของนักเรียนท่ีไดค้ะแนนเต็ม 3 คะแนน จากประเด็นที่ 4 จ านวน 56 คน น ามา

วิเคราะห์การระบุทิศทางของกระแสไฟฟ้าไหลวนของนักเรียนในประเด็นที่ 5 ซึ่งจะพิจารณาเฉพาะค าตอบจากแผ่นโลหะที่เกิด

กระแสไฟฟ้าไหลวนจากข้อค าถามที ่3 (1) 3 (3) และ 3 (4) สามารถสรุปค าตอบของนักเรียนท่ีพิจารณาการเกิดกระแสไฟฟ้า

ไหลวนบนแผ่นโลหะได้ถูกต้อง ดังตารางที่ 4 

ตาราง 4  จ านวนนักเรียนทีไ่ด้คะแนนเต็มจากประเด็นที่ 4 และตอบการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนในขอ้ค าถามที่ 3 (1) 3 (3) 

และ 3 (4) ได้ถูกต้อง 

ค าถาม ข้อ 3 (1) ข้อ 3 (3) ข้อ 3 (4) 

จ านวนนักเรียน 44/56 43/56 44/56 
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ภาพ 6  ร้อยละของจ านวนนักเรียนเปรียบเทยีบตามระดับคะแนนในประเด็นที ่4 ข้อค าถามที่ 1 
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           จากตารางที่ 4 พบว่ามีนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในการใช้กฎมือขวาตอบค าถามจากประเด็นที่ 4 และพิจารณาการ

เกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนบนแผ่นโลหะได้ถูกต้องในข้อ 3 (1) 3 (3) และ 3 (4) มีจ านวน 44 คน 43 คน และ 44 คน ตามล าดับ 

จากนั้นผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกเฉพาะค าตอบของนักเรียนที่ตอบถูกต้องมาวิเคราะห์การระบุทิศทางของกระแสไฟฟ้าไหลวน

ตามกฎมือขวา สามารถสรุปค าตอบจ าแนกตามระดับความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์โดยใช้เกณฑ์การจัดระดับความเข้าใจทาง

วิทยาศาสตร์ที่ประยุกต์มาจากแนวคิดของ Çalik และคณะ (2008) ได้ดังภาพที่ 7 พบว่ามีนักเรียนจ านวนน้อยมากท่ีสามารถ

ระบุทิศทางของกระแสไฟฟ้าไหลวนบนแผ่นโลหะตามกฎมือขวาได้ถูกต้อง (SU)  โดยพบในข้อค าถามที่ 3 (3) มีจ านวนมาก

ที่สุด 4 คน รองลงมาคือข้อค าถาม ที่ 3 (1) มีจ านวน 3 คน และพบจ านวนน้อยที่สุดในข้อค าถามที่ 3 (4) มีจ านวนเพียง 2 คน 

และพบว่ามีนักเรียนจ านวนมากที่ไม่สามารถระบุทิศทางของกระแสไฟฟ้าไหลวนบนแผ่นโลหะตามกฎมือขวาได้ถูกต้องโดยจัด

อยู่ในกลุ่มที่มีระดับความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน (SAC) ซึ่งพบอยู่ในทั้ง 3 ข้อค าถามและมีจ านวนใกล้เคียงกันดังนี้  ในข้อค าถาม 

ที่ 3 (1) มีจ านวน 38 คน ในข้อค าถาม ท่ี 3 (3) มีจ านวน 36 คน และในข้อค าถามที่ 3 (4) มีจ านวน 35 คน นอกจากน้ีในทั้ง 3 

ข้อค าถามยังพบว่ามีนักเรียนท่ีไม่แสดงค าตอบหรือไม่แสดงความเข้าใจออกมาหรืออาจจะไม่มีความเข้าใจเลย (NU) ซึ่งพบมาก

ที่สุดในข้อค าถามที่ 3 (4) จ านวน 7 คน และในข้อค าถามที่ 3 (1)  และ 3 (3) มีจ านวน 3 คนเท่ากัน 

 
ภาพ 7  จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดบัความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบระหว่างข้อค าถามในประเด็นที่ 5 

 

 
ภาพ 8  ตัวอย่างลักษณะค าตอบการระบุทิศทางของกระแสไฟฟ้าไหลวนบนแผ่นโลหะในระดับความเขา้ใจ SU   

จากนั้นน าลักษณะค าตอบการระบุทิศทางของกระแสไฟฟ้าไหลวนบนแผ่นโลหะจากกลุ่มที่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 

(SAC) มาวิเคราะห์และจัดกลุม่ลักษณะค าตอบได้ทั้งหมด 13 กลุ่ม ดังตารางที่ 5 พบว่าลักษณะค าตอบจากการระบุทิศทางของ

กระแสไหลวนบนแผ่นโลหะในกลุ่มที่มีระดับความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ที่คลาดเคลื่อน (SAC) ส่วนใหญ่มีลักษณะทิศทางพุ่ง

ขึ้น รองลงมาคือรูปแบบวิถีโค้ง 
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ตาราง 5  การจัดกลุ่มลักษณะค าตอบการระบุทิศทางของกระแสไฟฟ้าไหลวนบนแผ่นโลหะในกลุ่มที่มีระดับความเข้าใจท่ี
คลาดเคลื่อน (SAC) 

ลักษณะค าตอบ 
จ านวนนักเรียน (คน) 

 ข้อ 3 (1)  ข้อ 3 (3) ข้อ 3 (4) 
1. ไหลวน 

 

 

1/38 

 

1/36 

 

2/35 

 
2. พุ่งขึ้น 

 

 

19/38 

 

17/36 

 

13/35 

 

3. พุ่งขึ้นมากกว่า 1 เวกเตอร ์

 
 

 

2/38 

 

1/36 

 

4/35 

 

4. พุ่งลง 

 
 

2/38 4/36 5/35 

5. พุ่งลงมากกว่า 1 เวกเตอร ์

 

 

- 1/36 - 

6. พุ่งขึ้นและพุ่งลง 
 

1/38 

 

1/36 

 

- 

7. แรงพุ่งขึ้น 

 

 

1/38 

 

3/36 

 

3/35 

 
8. แรงตั้งฉากกับกระแสไฟฟ้า 

 
 

1/38 

 

1/36 

 

- 

9. ขวา 

 

 

 

1/38 

 

- 1/35 
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10. ซ้าย 

 

 

- - 1/35 

 
11. พุ่งออก 

 
 

3/38 

 

1/36 

 

2/35 

 
12. พุ่งเข้า 

 

- 1/36 

            

- 

13. วิถีโค้ง 7/38 
 
 

5/36 
            

4/35 
 

อภิปราย และข้อเสนอแนะ  

1. ผลการส ารวจวัดความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนบนแผ่นโลหะ 

 จากผลการวิเคราะห์ค าตอบในการพิจารณาการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนบนแผ่นโลหะของนักเรียน แต่ยังไม่น าเหตุผล

ของค าตอบมาวิเคราะห์ ดังตารางที่ 3 พบว่านักเรียนสามารถพิจารณาการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนบนแผ่นโลหะในบริบทของ

ข้อค าถามที่ 3 ได้ดีกว่าแผ่นโลหะในบริบทของข้อค าถามที่ 2 เนื่องมาจากลักษณะรูปภาพที่แสดงในข้อค าถาม 3 มีการก าหนด

องค์ประกอบเรื่องของลักษณะการพุ่งผ่านของสนามแม่เหล็กบนแผ่นโลหะและทิศทางการเคลื่อนที่มาให้ชัดเจนและเป็น

รูปภาพที่นักเรียนคุ้นเคยจากหนังสือเรียน ท าให้นักเรียนส่วนใหญ่ทราบได้ว่าแผ่นโลหะนั้นมีสนามแม่เหล็กมากระท า แล้ว

สามารถน าไปประกอบกับความรู้เดิมได้ดีกว่ารูปภาพที่แสดงบริบทของในข้อค าถามที่ 2 ซึ่งไม่มีการแสดงทิศทางของ

สนามแม่เหล็กมาให้ นักเรียนส่วนใหญ่จึงไม่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นบนแผ่นโลหะที่ก าลัง

เคลื่อนที่ผ่านบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กได้ ท าให้ผู้วิจัยได้ทราบว่านักเรียนมีปัญหาในประเด็นเรื่องลักษณะทิศทางของ

สนามแม่เหล็กหรือฟลักซ์แม่เหล็ก ถึงแม้ว่านักเรียนจะตอบถูกจ านวนมากแต่เมื่อน าการให้เหตุผลของค าตอบมาวิเคราะห์อย่าง

ละเอียด พบว่ามีนักเรียนที่มีระดับความเข้าใจที่ถูกต้องสมบูรณ์ (SU) อยู่ในประเด็นที่ 1 2 และ 3 รวมกันแล้วคิดเป็นร้อยละ

เฉลี่ย 13.44 เท่านั้น แสดงให้เห็นว่ามีนักเรียนจ านวนน้อยมากที่เข้าใจการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนจากการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์

แม่เหล็กบนแผ่นโลหะ และพบนักเรียนจ านวนน้อยมากที่มีระดับความเข้าใจที่ถูกต้องบางส่วน (PU) จากผลการวิเคราะห์

ค าตอบของจ านวนนักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มดังกล่าวจากประเด็นท่ี 1 2 และ 3 รวมกันแล้วคิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 2.08 เท่านั้น แสดง

ให้เห็นว่ามีนักเรียนเพียงเล็กน้อยที่เข้าใจการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนจากการอธิบายตามกฎของแรงลอเรนซ์ (Lorentz 

force’s law) และมีความเข้าใจตามกฎของเลนซ์ (Lenz’s law) ที่ถูกต้องสมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Jelicic และ

คณะ (2017) ที่พบว่ามีนักเรียนจ านวนน้อยมากที่ใช้ค าว่า “การเปลี่ยนแปลงฟลักซ์แม่เหล็ก” อธิบายการเกิดกระแสไฟฟ้า

เหนี่ยวน าและพบว่านักเรียนมีปัญหาในการน ากฎของเลนซ์มาใช้อธิบาย จากผลส ารวจพบว่ามีนักเรียนจ านวนมากที่มีระดับ

ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวน (SAC) ในทุกประเด็น เมื่อวิเคราะห์ลักษณะค าตอบพบว่า

นักเรียนจ านวนมากอธิบายการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนจากการพิจารณาเรื่องความเร็วของแผ่นโลหะ หรือมีองค์ประกอบครบ
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ทั้งเรื่องความเร็วและสนามแม่เหล็ก แสดงให้เห็นว่านักเรียนพิจารณาแผ่นโลหะเปรียบเสมือนอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าก าลัง

เคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กหรือมีความเร็วผ่านสนามแม่เหล็กและมีความเข้าใจจากการพิจารณาองค์ประกอบตามสูตรค านวณ

กฎของแรงลอเรนซ์ที่เกิดจากการท่องจ ามาเท่านั้น แต่ไม่สามารถอธิบายตามหลักการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนได้อย่างถูกต้อง

สมบูรณ์หรือมีความเข้าใจจากการอธิบายตามกฎของแรงลอเรนซ์ (Lorentz AC) ซึ่งพบอยู่ในประเด็นที่ 1 มากที่สุด และพบ

นักเรียนที่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากการพิจารณาแผ่นโลหะก าลังเคลื่อนที่ผ่านหรือตัดผ่านสนามแม่เหล็กหรือลักษณะ

การวางของแผ่นโลหะกับสนามแม่เหล็ก แต่ไม่ได้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์แม่เหล็กหรือการเปลี่ยนแปลงของ

สนามแม่เหล็กบนแผ่นโลหะ (Al and �⃑� ) ซึ่งพบเป็นจ านวนมากในประเด็นที่ 3 แสดงให้เห็นว่านักเรียนรู้จักหลักการท าให้เกิด

กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวน าตามการทดลองของฟาราเดย์ (Faraday’s experiment) แต่อาจไม่เข้าใจหรือไม่ได้จดจ าหลักการที่

ถูกต้อง ท าให้ผู้วิจัยทราบถึงประเด็นท่ีครอบง าจิตใจของนักเรียนว่านักเรียนอาจจะเข้าใจการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนได้จากการ

ทดลองที่เคยพบเจอหรือจากรูปแบบการสอนที่ผ่านการทดลองหรือครูเคยสาธิตให้เห็น แต่ไม่ได้มุ่งเน้นการอธิบายตามหลักการ

ที่ถูกต้องสมบูรณ์ของการเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวน า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Guisasola และคณะ (2013) ที่พบว่า

นักเรียนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจหลักการการเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวน าที่ถูกต้อง (EMI model) โดยจะหลีกเลี่ยงการอธิบายเรื่องการ

เปลี่ยนแปลงของฟลักซ์แม่เหล็ก (Macroscopic level) และแรงกระท าของสนามแม่เหล็กกับอิเล็กตรอน (Microscopic 

level) จากงานวิจัยดังกล่าวยังพบการอธิบายการเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวน าจากการท่องจ าสูตรค านวณที่ไม่ดีและที่แย่ไปกว่า

นั้นคือ มีการสร้างสูตรใหม่ขึ้นมาเอง นอกจากนี้ยังพบการให้เหตุผลว่าไม่เกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนบนแผ่นโลหะเพราะว่าไม่มี

สนามแม่เหล็กมากระท าหรือบริเวณแผ่นโลหะเป็นต าแหน่งที่มีการหักล้างของสนามแม่เหล็ก หรือเป็นจุดสะเทิน และพบ

นักเรียนท่ีมีความเข้าใจการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนโดยพิจารณาเพียงต าแหน่งของแผ่นโลหะกับขั้วแม่เหล็ก และบางส่วนเข้าใจ

ว่าแผ่นโลหะถูกแม่เหล็กออกแรงดึงดูดและผลักให้เคลื่อนที่ พบจ านวนมากในประเด็นที่ 2 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความ

เข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนจากการพิจารณาเรื่องขั้วแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็ก (Magnet or �⃑� ) 

ท าให้ทราบว่านักเรียนมีปัญหาในประเด็นเรื่องสนามแม่เหล็ก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค าตอบตามตารางที่ 3 ที่พบว่ามี

นักเรียนตอบถูกในข้อค าถามที่ 2 มีจ านวนน้อยกว่าข้อค าถามที่ 3 นอกจากน้ียังพบนักเรียนที่ไม่มีการแสดงความเข้าใจออกมา

หรือไม่มีความเข้าใจเลย (NU) อยูใ่นทุกประเด็น คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 16.67   

2. ผลการวิเคราะห์จ านวนนักเรียนตามระดับความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการระบุทิศทางของกระแสไฟฟ้า 

ไหลวนบนแผ่นโลหะ  
 จากผลการวิจัยยังท าให้ทราบว่านักเรียนยังมีปัญหาในประเด็นเรื่องการใช้กฎมือขวา โดยผลการวิเคราะห์ค าตอบที่พบ

นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ 50 ที่ได้คะแนนเต็มในประเด็นที่ 4 การใช้กฎมือขวาระบุทิศทางของแรงที่กระท าต่อเส้นลวดเมื่อมี

กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน โดยในจ านวนนี้มีเพียง 2-4 คนเท่านั้นที่ระบุทิศทางของกระแสไฟฟ้าไหลวนบนแผ่นโลหะที่มีลักษณะ

หมุนวนตามทิศทางของสนามแม่เหล็กท่ีต่อต้านการเปลี่ยนฟลักซ์แม่เหล็กตามกฎของเลนซ์ได้ถูกต้อง ซึ่งเป็นการย้ าใหท้ราบว่า

นักเรียนส่วนใหญ่ยังมีปัญหาในการประยุกต์ใช้กฎของเลนซ์ (Lenz’s law) 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
1. การเกิดความเข้าใจทีค่ลาดเคลื่อนเหล่านี้จะส่งผลต่อการศึกษาในระดับสูงต่อไป ดังนั้นผลการส ารวจความเข้าใจนี ้

สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตลอดจนพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิด
ความเข้าใจท่ีถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์  
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  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
 เนื่องจากงานวิจัยนี้พบว่ามีนักเรียนที่มีระดับความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเรื่องการระบุทิศทางของกระแสไฟฟ้าไหลวน
จ านวนมาก งานวิจัยนี้จึงควรได้รับการต่อยอดในการพัฒนาเครื่องมือวิจัยที่สามารถท าให้ผู้เรียนได้ศึกษาทิศทางของ
กระแสไฟฟ้าไหลวนแบบเชิงประจักษ ์
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บทคัดยอ่  
 งานวิจัยครั้งนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนชีววิทยาและความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเกี่ยวกับ
การเรียนชีววิทยา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ จ านวน 204 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ ได้แก่ แบบสอบถามแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนชีววิทยา ซึ่งประกอบไปด้วยแนวคิดทั้ง 6 แนวคิด ได้แก่ การจดจ า 
การสอบ การค านวณและฝึกปฏิบัติ การเพิ่มพูนความรู้ การประยุกต์ใช้ และการเข้าใจและเห็นมุมมองใหม่ ท าการวิเคราะห์ 
ค่าความเช่ือมั่นและความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนชีววิทยาด้านการ

จดจ าสูงที่สุด ( = 4.162, S.D. = 0.971) รองลงมาคือการเพิ่มพูนความรู้ ( = 4.123, S.D. = 0.874) การเข้าใจและเห็น

มุมมองใหม่ ( = 4.021, S.D. = 0.857) การประยุกต์ใช้ ( = 3.790, S.D. = 0.874) การสอบ ( = 3.167, S.D. = 1.267) 

และการค านวณและฝึกปฏิบัติ ( = 3.099, S.D. = 1.188) ตามล าดับ ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการสอบและการจดจ ามีค่า             
มากที่สุด  (r = 0.628) ในขณะเดียวกันค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการจดจ าและการเข้าใจและเห็นมุมมองใหม่มีค่าน้อยที่สุด                  
(r = -0.188) เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์พบว่า การเพิ่มพูนความรู้ส่งผลทางบวกต่อแนวคิดการเข้าใจและเห็นมุมมองใหม่อย่าง            
มีนัยส าคัญทางสถิติ (p <0 .0 5) จากผลการศึกษาจะเห็นว่านักเรียนมแีนวคิดเกี่ยวกับการเรยีนชีววิทยาในด้านการจดจ าสูง และ
มีความสัมพันธ์กันอย่างมากกับการสอบ นอกจากนี้ยังพบว่าแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนชีววิทยาในระดับต่ า เช่น การสอบ          
การจดจ า มีความสัมพันธ์กัน ท านองเดียวกันกับแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนชีววิทยาในระดับสูงเช่น การเพิ่มพูนความรู้            
การเข้าใจและเห็นมุมมองใหม่ มีความสัมพันธ์กันเช่นกัน ดังนั้นในกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาครูผู้สอนควรจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมแนวคิดการเรียนชีววิทยาในระดับสูงและลดกิจกรรมที่ท าให้เกิดแนวคิดการเรียนชีววิทยาในระดับต่ า 

 
ค าส าคัญ:  ความเชื่อทางญาณวิทยา แนวคิดเกี่ยวกับการเรียน  แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนวิทยาศาสตร์  แนวคิดเกี่ยวกับการ
เรียนชีววิทยา 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to 1) study the Conceptions of Learning Biology (COLB) of 
high school students, and 2) study the relationship among its dimensions. The participants were 204 high 
school students of science-oriented program. The instrument used was a 5 Likert-scale translated and 
modified of the original Conceptions of Learning Science (COLS). The questionnaire consists of 6 
dimensions: ‘Memorization’, ‘Testing’, ‘Calculating and Practice’, ‘Increasing One’s Knowledge’, 
‘Applying’ and ‘Understanding and Seeing in a New Way’. The validity of the questionnaire was 
evaluated. Mean and correlations of COLB were analyzed and reported. The results were found 

‘Memorizing’ ( = 4.162, S.D. = 0.971) higher than ‘Increasing One’s Knowledge’ ( = 4.123, S.D. = 0.874), 

‘Understanding and Seeing in a New Way’ ( = 4.021, S.D. = 0.857), ‘Applying’ ( = 3.790, S.D. = 0.874) , 

‘Testing’ ( = 3.167, S.D. = 1.267) , and ‘Calculating and Practice’ ( = 3.099, S.D. = 1.188) , respectively. 
The correlation between ‘Testing’ and ‘Memorizing’ were found the most (r = 0.628), while that of 
‘Memorizing’ and ‘Understanding and Seeing a New Way’ was found the least correlated (r = -0.188 ). It 
was found ‘Increasing One’s Knowledge’ has significantly positive correlated with ‘Understanding and 
Seeing in a New Way’ (p <0.05). In can be concluded that high school students of science-oriented 
program have high conceptions of learning biology as ‘Memorization’, which also highly correlated to 
‘Testing’. The results indicate the relationship among lower-level COLB and those among higher-level 
COLB. It suggests for teaching and learning activities of biology in promoting higher-level conceptions of 
leaning and minimizing lower-level conceptions of learning.   

KEYWORDS :  Epistemological Beliefs, Conceptions of learning, Conceptions of Learning Science,  
           Conceptions of Learning Biology  
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บทน า 
 Perry (1970) ให้ความหมายแนวคิดเกี่ยวกับการเรียน (Conceptions of Learning: COL) ไว้ว่าเป็นมุมมองและ
ความเข้าใจของบุคคลที่มีต่อประสบการณ์ในการเรียนรู้ ซึ่งประสบการณ์ในการเรียนรู้นั้นแสดงให้เห็นถึงกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการในการเรียน โดยสามารถอธิบายผ่านมุมมองหรือความเช่ือของบุคคลที่มีต่อความรู้เกี่ยวกับกา ร
ได้มาซึ่งความรู้ ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นความรู้ทางด้านญาณวิทยา (Epistemological knowledge) หรือความเชื่อทางด้านญาณ
วิทยา (Epistemological beliefs) ซึ่งเป็นความเช่ือเกี่ยวกับความรู้ (Knowledge) และการเรียนรู้ (Knowing) ของบุคคล
หนึ่ง ๆ (Hofer & Pintrich, 1997) ในงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนมีความสัมพันธ์กับวิธีการเรียนรู้ของ
นักเรียน (learning approach/learning strategies) (Lee et al., 2016) ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ (Learning 
performance) ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้  (Learning achievement) (Tsai et al., 2011) และผลการเรียนรู้ (Learning 
outcomes) (Lee et al., 2016) ของนักเรียน เป็นต้น 
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ในอดีตมีนักการศึกษาหลายท่านได้ท าการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเรียน ซึ่งเป็นการศึกษาความเช่ือทางด้านญาณ
วิทยาเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียน (Saljo, 1979; Marton et al., 1993; Eklund-Myrskog, 1998; Marshal et al., 
1999) ในบริบทที่แตกต่างกัน ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะร่วมของแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียน เช่น 
แนวคิ ดการจดจ า  (Remembering/Memorizing) แนวคิดการใช้สมการและวิธีการ  (Applying Equations and 
Procedures) แนวคิดความเข้าใจ (Understanding) แนวคิดในการประยุกต์ใช้ความรู้ (Applying Knowledge) แนวคิดการ
เห็นบางสิ่งบางอย่างในมุมมองที่แตกต่างออกไป (See Something in a Different Way) แนวคิดในการสร้างความเข้าใจของตนเอง 
(Forming a Conception of One’s Own) เป็นต้น ซึ่งเมื่อน าแนวคิดดังกล่าวมาจัดกลุ่มแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนเพื่อเป็นข้อมูล
ในการใช้พัฒนาผู้เรียน พบว่ามีการจัดกลุ่มแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนที่เป็นเชิงปริมาณ (Quantitative) และเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) (Marton & Saljo , 1976) หรือแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของการศึกษา (Non-
Aligned Conceptions of Learning) และแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนที่สอดคล้องกับเป้าหมายของการศึกษา (Aligned 
Conceptions of Learning) (Trigwell & Ashwin, 2006) ห รื อ แน วคิ ด เกี่ ย วกั บ ก ารเรี ย น ระดั บ ต่ า  (Lower-level 
Conceptions of Learning) และแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนระดับสูง (Higher-level Conceptions of Learning) (Lee et 
al., 2008) เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามในการจัดกลุ่มดังกล่าวมีลักษณะร่วมกันคือ แนวคิดที่มองว่าการเรียนรู้เป็นไปเพื่อรู้ให้ได้มากท่ีสุด และ
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนที่มองว่าการเรียนรู้เป็นไปเพื่อน าองค์ความรู้ไปสร้างความหมาย เมื่อพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับการ
เรียนวิทยาศาสตร์ (Conceptions of Learning Science: COLS) พบว่า แนวคิดแรกเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนที่เป็นการ
ท าซ้ า (Reproduce) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้  จัดเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนระดับต่ า (Lower-level COLS) ซึ่งประกอบไป
ด้วย การจดจ า (Memorizing) การสอบ (Testing) การค านวณและการฝึกปฏิบัติ (Calculating and Practice) ส่วนแนวคิด
หลัง ประกอบไปด้วย การเพิ่มพูนความรู้ (Increasing One’s Knowledge) การประยุกต์ใช้ (Applying) และการเข้าใจและ
เห็นมุมมองใหม่ (Understanding and Seeing in a New Way) ซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนที่เน้นการสร้างองค์ความรู้
อย่างมีความหมาย (Constructive) หรือ แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนระดับสูง (Higher-level COLS) (Tsai, 2004; Lee et al., 
2008) นอกจากนี้ นักการศึกษาหลายท่านได้ส ารวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเรียนที่อาจได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรม (Purdies 
& Hattie, 1996; Boulton-Lewis et al. 2004) บ ริ บ ท  ห รื อ  เนื้ อ ห า ร าย วิ ช า  (Marshall et al., 1999; Buehl & 
Alexander, 2001; Sadi, 2015) ซึ่งท าให้แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนเป็นโดเมนที่มีความจ าเพาะเจาะจง (Domain specific) 
(Kampa et al., 2016) 

ส าหรับรายวิชาชีววิทยาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ถือเป็นวิชาบังคับที่นักเรียนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์
จ าเป็นต้องเรียน โดยนักเรียนที่เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์มักจะเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับดีและมีแนวโน้มที่จะได้รับ
การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพราะเช่ือว่าเป็นรายวิชาส าหรับนักเรียนเก่ง (Faikhamta & Ladachart, 2016)  
เป็นที่น่าสังเกตว่านักเรียนที่มีผลการเรียนในรายวิชาชีววิทยาในระดับสูงมักจะมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ อย่างไรก็ตามนักเรียนส่วนใหญ่มักมีแนวคิดว่าวิชาชีววิทยาเป็น
รายวิชาที่มีปริมาณเนื้อหามาก ซึ่งค่อนข้างยากและต้องอาศัยการท่องจ าเป็นส่วนใหญ่ (Cimer, 2012) ซึ่งจะเห็นได้ว่าแนวคิด
เกี่ยวกับการเรียนชีววิทยาของนักเรียนยังไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนการสอนรายวิชาทางวิทยาศาสตร์ ที่เป็นไปเพื่อน าความรู้
ไปใช้อธิบายปรากฏการณ์หรือให้เป็นผู้รู้วิทยาศาสตร์ (Scientific literate person)  ด้วยเหตุนี้การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเรียน
ของนักเรียนนับเป็นสิ่งส าคัญที่เราจะได้ท าความเข้าใจว่า  นักเรียนมีความเข้าใจและแสดงออกทางการเรียนรู้อย่างไร            
ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนักเรียนในแต่ละบริบทได้ (Marton & Säaljö, 1976) ซึ่งอาจ
กล่าวได้ว่าแนวคิดเกี่ยวกับการเรียน เป็นความรู้และประสบการณ์ เดิมของผู้ เรียน (Prior-knowledge) แบบหนึ่ ง
นอกเหนือไปจากความรู้ทางด้านเนื้อหาวิชา แต่ประเด็นการศึกษาดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นยังได้รับความสนใจน้อยในประเทศ  
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ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนชีววิทยาเพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับนักการศึกษาและครูผู้สอน
น าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป  

 

 วัตถุประสงค์ 
 ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี ้

1) ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเรยีนชีววิทยาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์  
2) ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างแนวคดิเกี่ยวกับการเรียนชีววิทยาของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการ

เรียนวิทยาศาสตร ์  
 

 นิยามศัพท์เฉพาะ 
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนชีววิทยา หมายถึง สิ่งที่แสดงถึงความเข้าใจ มุมมองหรือการตีความเกี่ยวกับความรู้และ

วิธีการเรียนรู้ในรายวิชาชีววิทยา ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนชีววิทยา 6 แนวคิด ตามกรอบ
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนวิทยาศาสตร์ของ Tsai (2004) และ Lee et al. (2008) ซึ่งมีการปรับแบบสอบถามเป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนชีววิทยา (The Conceptions of Learning Biology [COLB] questionnaire) โดย            
มีแนวคิด ดังนี้  

1) การจดจ า แนวคิดนี้มองว่าการเรียนชีววิทยาคือการเรียนเพื่อจดจ าค าจ ากัดความ กฎ และนิยามศัพท์ต่าง ๆ  
2) การสอบ แนวคิดนี้มองว่าการเรียนชีววิทยาคือการเรียนเพื่อท าข้อสอบให้ได้คะแนนสูง ๆ หรือเพื่อให้ผ่านการ

ทดสอบ 
3) การค านวณและการฝึกปฏิบัติ แนวคิดนี้มองว่าการเรียนชีววิทยาคือการเรียนเกี่ยวกับค านวณและการฝึกแก้โจทย์

ปัญหา รวมไปถึงการจัดการตัวเลขและสูตรต่าง ๆ  
4) การเพิ่มพูนความรู้ แนวคิดนี้มองว่าการเรียนชีววิทยาคือการเรียนเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้และการสั่งสมองค์ความรู้

ทางชีววิทยา 
5) การประยุกต์ใช้ แนวคิดนี้มองว่าการเรียนชีววิทยาคือการเรียนเพื่อน าองคค์วามรู้ไปประยุกต์ใช้ในบริบทต่าง ๆ 
6) การเข้าใจและเห็นมุมมองใหม่ แนวคิดนี้มองว่าการเรียนชีววิทยาคือการเรียนเพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับองค์

ความรู้ทางชีววิทยาที่สอดคล้องและบูรณาการกันตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ และช้ีให้เห็นถึงวิธีการใหม่ ๆ ในการตีความ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่อยู่รอบตัว 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนีผู้้วิจัยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey study) 

ประชากร และตัวอย่างวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 จ านวน 204 คน เป็นนักเรียนชาย 37 

คน (18.14%) และนักเรียนหญิง 177 คน (86.76%) โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling ) เพื่อ
ความสะดวกในการเก็บแบบสอบถาม นักเรียนทั้งหมดเป็นนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาประจ าจังหวัดแห่งหนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ล้วนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับ           
ปานกลาง-สูง และมีเป้าหมายที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
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เครื่องมือวิจัย 
1) แบบสอบถามแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนชีววิทยา ซึ่งประกอบด้วย 2 ตอน ได้แก่ 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)             

มีข้อสอบถามเกี่ยวกับเพศ และระดับชั้น  
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดของ Tsai (2004) และ Lee et al. 

(2008) โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert scale)  5 ระดับ  ได้แก่ ระดับ 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ระดับ 2            
ไม่เห็นด้วย ระดับ 3 ไม่แน่ใจ ระดับ 4 เห็นด้วย  และระดับ  5  เห็นด้วยอย่างยิ่ง ซึ่งแบบสอบถามดังกล่าวประกอบด้วยแนวคิด
การเรียนรู้ 6 แนวคิด 31 ข้อ ได้แก่ การจดจ า 5 ข้อ การสอบ 6 ข้อ การค านวณและการฝึกปฏิบัติ 5 ข้อ การเพิ่มพูนความรู้  
5 ข้อ การประยุกต์ใช้ 4 ข้อ และการเข้าใจและเห็นมุมมองใหม่ 6 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยได้แปลแบบสอบถามจากงานวิจัยดังกล่าวจาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และปรับภาษาในข้อค าถามให้สอดคล้องกับการเรียนชีววิทยา หลังจากนั้นผู้วิจัยน าแบบสอบถาม
เสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของการใช้ภาษา  การสะกดค า (spelling) และ
ด้านอื่น ๆ ที่ผู้เช่ียวชาญเห็นสมควรเสนอแนะแก้ไข รวมถึงสอบถามนักเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับความชัดเจนของภาษา และความ
เข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้แต่ละข้อ ตัวอย่างข้อค าถามแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนชีววิทยาแต่ละด้านแสดง ดังในตารางที่ 1  

 
ตาราง 1  แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนชีววิทยาท้ัง 6 แนวคิด ตัวอย่างค าถามแปลและแกไ้ขจากต้นฉบับ (Lee et al., 2008) 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียน

ชีววิทยา 
ตัวอย่างค าถาม จ านวน (ข้อ) 

การจดจ า 
(Memorizing) 

การเรียนชีววิทยาเป็นการจดจ าสิ่งที่ครูได้บรรยายในห้องเรียน  5 

การสอบ 
(Testing) 

จุดประสงค์หลักของการเรียนชีววิทยาคือเพื่อให้มีความคุ้นเคยกับการ
ท าข้อสอบ 

6 

การค านวณและ                      
การฝึกปฏิบัต ิ
(Calculating & 
Practice) 

วิธีการเรียนชีววิทยาที่ดีคือการฝึกการค านวณและการแก้โจทย์ปัญหา
อย่างสม่ าเสมอ 

5 

การเพิ่มพูนความรู ้
(Increasing One’s 
Knowledge) 

การเรียนชีววิทยาเป็นการได้มาซึ่งความรู้ที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติและเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติเพิ่มมากข้ึน 

5 

การประยุกต์ใช้ 
(Applying) 

เป้าหมายของการเรียนชีววิทยาคือการประยุกต์วิธีการที่ได้เรียนมาไป
ปรับใช้กับปัญหาที่ไม่เคยรู้มาก่อน 

4 

การเข้าใจและ                        
เห็นมุมมองใหม ่
(Understanding & 
Seeing a New Way) 

การเรียนชีววิทยาช่วยให้ฉันมองปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและ
เรื่องราวอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติในมุมมองที่แตกต่างออกไป 

6 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยนักเรียนท าแบบสอบถามโดยใช้เวลา 30 นาทีหลังจากนั้นท าการเก็บรวบรวม

ข้อมูลเพื่อน าไปวเิคราะห์ต่อไป นักเรียนท าแบบทดสอบและแบบสอบถามโดยไมร่ะบุผู้ท า (Anonymous)  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยท าการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory factor analysis: EFA) เพื่ อส ารวจและระบุ
องค์ประกอบร่วมที่สามารรถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ ซึ่งตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันก็จะถูกจัดไว้ในกลุ่ม
เดียวกัน พิจารณาความเหมาะสมด้วยค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) และทดสอบ
นัยส าคัญด้วยค่า Bartlett’s Test of Sphericity จากนั้นเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยหลัก (Principle component) 
ร่วมกับการหมุนแกนปัจจัยด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax rotation) โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาการจัดองค์ประกอบคือ          
ค่าความร่วมกัน (Communality) ขององค์ประกอบซึ่งต้องมีค่ามากกว่า 0.5 ค่าไอเกิน (Eigenvalue) มีค่ามากกว่า 1              
(Hair et. al., 2010) และพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของตัวแปร โดยตัวแปรใดมีค่าสูงใน
องค์ประกอบใดก็จัดได้ว่าเป็นตัวแปรในองค์ประกอบนั้น ซึ่งควรมีค่า ไม่ต่ ากว่า 0.3 (Stevens, 1996) หลังจากวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจแล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและค่าสหสัมพันธ์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนชีววิทยาโดยใช้ โดยใช้โปรแกรม SPSS Statistics v. 23  

 
ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจและค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
 ผู้วิจัยได้วิ เคราะห์จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจทดสอบค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy (KMO) ซึ่งใช้วัดความเหมาะสม (Adequacy) ของชุดข้อมูลในการวิเคราะห์องค์ประกอบหรือปัจจัย          
มีค่าเท่ากับ 0.831 ซึ่งควรมีค่า ≥0.5 (Field, 2000) แสดงว่าข้อมูลชุดนี้มีความเหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์
องค์ประกอบหรือปัจจัยส าหรับการทดสอบได้  นอกจากนี้จากการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติด้วย Bartlett’s Test of 
Sphericity ซึ่งได้ตั้งสมมติฐาน ดังนี้ 
  H0: ตัวแปร 31 ตัวแปร (Item1, Item2,…, Item31) ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
  H1: ตัวแปร 31 ตัวแปร (Item1, Item2,…, Item31) มีความสมัพันธ์กัน 

 พบว่าค่าสถิติทดสอบ Chi-square (χ²) เท่ากับ 3155.283 และค่า p-value เท่ากับ .000 ตารางที่ 2 แสดงว่าตัว
แปรที่สังเกตได้ทั้ง 31 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติจึงมีความเหมาะสมในการใช้เทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบหรือปัจจยัได ้
ตาราง 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ โดยวิเคราะห์ค่า KMO และค่า Bartlett's Test of Sphericity 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ค่าที่วิเคราะห์ได้ 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) 0.831 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 3155.283 

df 465 
Sig. .000 

  
 นอกจากน้ีจากการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักพบว่า ค่าความร่วมกัน (Communality) มีค่ามากกว่า 0.5 ทุกตัวแปร                
ค่าความร่วมกันสูงที่สุดเท่ากับ .816 และต่ าที่สุดเท่ากับ .517 แสดงว่า ตัวแปรที่สังเกตได้สามารถจัดอยู่ในองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่งได้อย่างชัดเจน โดยองค์ประกอบร่วมนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรได้ร้อยละ 51.7-81.6 และ              
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.798 

จากการหมุนแกนพบว่า ตัวแปรที่สังเกตได้ที่ใช้ในการศึกษาจ านวน 31 ตัวแปร สามารถจัดเข้ากลุ่มตัวแปรแฝงได้ 6 ตัวแปร                          
โดยทั้ง 6 ตัวแปรมีค่า Eigenvalue สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 61.631 ดังตารางที่ 3 อย่างไรก็ตาม จากการ                   
จัดตัวแปรเข้าองค์ประกอบโดยพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบ พบว่าตัวแปรที่สังเกตได้ตัวแปรที่ 8 ( Item8) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบต่ ากว่า 0.3 จึงตัดออก เหลือตัวแปรที่สังเกต 30 ตัวแปร ดังตารางที่ 4 
 
ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบแนวคิดเกี่ยวกับการเรยีนชีววิทยาท้ัง 6 แนวคิด  

Factor No. of var. Eigenvalue % Variance % Cumulative 

การจดจ า 5 6.847 22.086 22.086 

การสอบ 6 5.432 17.521 39.607 

การค านวณและการฝึกปฏิบัต ิ 5 2.335 7.531 47.138 

การเพิ่มพูนความรู ้ 5 1.813 5.847 52.985 

การประยุกต์ใช้ 4 1.480 4.774 57.759 

การเข้าใจและเห็นมุมมองใหม ่ 6 1.200 3.872 61.631 

 
ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ค่า Rotated factor loadings และ Cronbach’s alpha ของแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนชีววิทยา 
(N=204)  
 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 

Factor 1: การจดจ า α = 0.803  
Item1 .713      
Item2 .766      
Item3 .785      
Item4 .701      
Item5 .633      

Factor 2: การสอบ α = 0.810  
Item6  .675     
Item7  .457     
Item9  .562     
Item10  .837     
Item11                                   
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              Factor 1            Factor2             Factor 3        Factor4          Factor5         Factor6 

Factor 3: การค านวณและการฝึกปฏิบัติ α = 0.883 
Item12                                                    .742 
Item13                                                      .783 
Item14                                                      .848 
Item15                                                      .853 
Item16                                                      .755 
 

Factor 4: การเพ่ิมพูนความรู ้α = 0.815  
Item17    .779   
Item18    .796   
Item19    .611   
Item20    .470   
Item21    .400   

Factor 5: การประยุกต์ใช้ α = 0.788  
Item22     .774  
Item23     .775  
Item24     .609  
Item25     .371  

Factor 6: การเข้าใจและเห็นมมุมองใหม่ α = 0.819  
Item26      .629 
Item27      .657 
Item28      .604 
Item29      .710 
Item30      .725 
Item31      .709 
 
ผลการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนชีววิทยาของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์  
 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของนักเรียนโดยภาพรวมที่มีต่อ 6 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนชีววิทยา ได้แก่                
การจดจ า การสอบ การค านวณและการฝึกปฏิบัติ การเพิ่มพูนความรู้ การประยุกต์ใช้ และการเข้าใจและเห็นมุมมองใหม่ โดย
พิจารณาจากค่าเฉลี่ย เพื่อวิเคราะห์ว่านักเรียนมีระดับความคิดเห็นต่อแต่ละแนวคิดในระดับใด จากตารางที่ 5 จะพบว่า

นักเรียนมีมุมมองต่อแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนชีววิทยาเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ การจดจ า (  = 4.162) การเพิ่มพูนความรู้ 

(  = 4.123)  การเข้าใจและเห็นมุมมองใหม่ (  = 4.021) การประยุกต์ใช้ (  = 3.790) การสอบ (  =3.167) และ              

การค านวณและ ฝึกปฏิบัติ (  = 3.099) ตามล าดับ ดังปรากฏในตารางที่ 5 
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ตาราง 5 แสดงแนวคิดเกี่ยวกับการเรยีนชีววิทยาของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาตอนปลายในองค์ประกอบต่าง ๆ  
(N=204) 

องค์ประกอบแนวคิดเกี่ยวกับ
การเรียนชีววิทยา 

ค่าเฉลี่ย  

( ) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(S.D.) 

การจดจ า 4.162 0.971 
การสอบ 3.167 1.267 
การค านวณและการฝึกปฏิบัต ิ 3.099 1.188 
การเพิ่มพูนความรู ้ 4.123 0.836 
การประยุกต์ใช้ 3.790 0.874 
การเข้าใจและเห็นมุมมองใหม ่ 4.021 0.857 

 
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนชีววิทยา  
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนชีววิทยาทั้ง 6 แนวคิด ได้แก่ การจดจ า การสอบ                        
การค านวณและการฝึกปฏิบัติ การเพิ่มพูนความรู้ การประยุกต์ใช้ และการเข้าใจและเห็นมุมมองใหม่ เมื่อพิจารณา                     
ค่าสหสัมพันธ์พบว่าการจดจ าและการสอบมีค่าสหสัมพันธ์ทางบวกสูงที่สุด (0.628) รองลงมาคือการเพิ่มพูนความรู้และ               
การเข้าใจและเห็นมุมมองใหม่ (0.618) การประยุกต์ใช้และการเข้าใจและเห็นมุมมองใหม่ (0.607) ตามล าดับ ส่วนแนวคิดที่มี
ค่าสหสัมพันธ์ทางลบสูงที่สุดคือ การเข้าใจและเห็นมุมมองใหม่และการจดจ า (-0.188) การสอบและการเข้าใจและเห็นมุมมอง
ใหม่ (-0.167) การประยุกต์ใช้และการสอบ (-0.121) การเพิ่มพูนความรู้และการสอบ (-0.047) และการเข้าใจและเห็นมุมมอง
ใหม่และการค านวณและการฝึกปฏิบัติ (-0.017) ตามล าดับ ดังปรากฏในตารางที่ 6 
 
ตาราง 6 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlations coefficient; r) ระหว่างแนวคิดเกีย่วกับการเรียนชีววิทยา 
(N=204) 

 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนชีววิทยา 

ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด (r) 

  ก
าร

จด
จ า

 

  ก
าร

สอ
บ 

  ก
าร

ค า
นว

ณ
แล

ะก
าร

ฝึก
ปฏ

ิบัต
 ิ

  ก
าร

เพิ่
มพ

ูนค
วา

มร
ู ้

  ก
าร

ปร
ะย

ุกต
ใ์ช

 ้

  ก
าร

เข
้าใ

จแ
ละ

เห็
นม

มุม
อง

ให
ม ่

การจดจ า 1.000      

การสอบ 0.628* 1.000     

การค านวณและการฝึกปฏิบัต ิ 0.284 0.456* 1.000    

การเพิ่มพูนความรู ้ 0.239 -0.047 0.195* 1.000   

การประยุกต์ใช้ 0.149* -0.121 0.013* 0.329* 1.000  
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แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนชีววิทยา 

ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด (r) 

  ก
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จด
จ า

 

  ก
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  ก
าร

ค า
นว
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าร

เพิ่
มพ

ูนค
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  ก
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  ก
าร
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้าใ

จแ
ละ

เห็
นม

มุม
อง

ให
ม ่

การเข้าใจและเห็นมุมมองใหม ่ -0.188* -0.167* -0.017 0.618* 0.607* 1.000 

 
              หมายเหตุ : * (p<.05)  
 

อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 
 จากการส ารวจแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนชีววิทยาโดยการใช้แบบสอบถามที่ปรับจากแบบสอบถามแนวคิดเกี่ยวกับ
การเรียนวิทยาศาสตร์ของ Tsai (2004) และ Lee et al. (2008) เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนชีววิทยา
ของนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์พบว่า จากการหาค่าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจทดสอบค่า Kaiser-Meyer-
Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) ซึ่งใช้วัดความเหมาะสม (Adequacy) ของชุดข้อมูลในการวิเคราะห์
องค์ประกอบหรือปัจจัยมีค่าเท่ากับ 0.831 ซึ่งแสดงว่าข้อมูลชุดนี้มีความเหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
หรือปัจจัยส าหรับการทดสอบได ้(Field, 2000) โดยตัวแปรสังเกตทั้ง 31 ตวัแปรมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิตจิงึ
มีความเหมาะสมในการใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบหรือปัจจัย ได้ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาจ านวน 31 ตัวแปร และ
สามารถจัดเข้ากลุ่มได้ทั้ง 6 แนวคิด ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยอ้างอิง (Lee et al., 2008) อย่างไรก็ตาม จาก
การจัดตัวแปรเข้าแนวคิดโดยพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบ พบว่าตัวแปร Item8 ซึ่งอยู่ในแนวคิดการสอบมีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบต่ ากว่า 0.3 จึงตัดออก เหลือตัวแปรที่สังเกต 30 ตัวแปร คือ การจดจ า 5 ตัวแปร การสอบ 5 ตัวแปร การ
ค านวณและการฝึกปฏิบัติ 5 ตัวแปร การเพิ่มพูนความรู้ 5 ตัวแปร การประยุกต์ใช้ 4 ตัวแปร และการเข้าใจและเห็นมุมมอง
ใหม่ 6 ตัวแปร ตามล าดับ ซึ่งมีค่าความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑ์ทุกตัวแปร จึงน าผลจากข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อ
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนชีววิทยาและความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนชีววิทยาของนักเรียนแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์  
 จากผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมที่มีต่อ 6 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนชีววิทยา ได้แก่ การจดจ า 
การสอบ การค านวณและการฝึกปฏบิัติ การเพิ่มพูนความรู้ การประยุกต์ใช้ และการเข้าใจและเห็นมุมมองใหม่ พบว่า นักเรียน

มีความคิดเห็นต่อแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนชีววิทยาเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ การจดจ า (  = 4.162) การเพิ่มพูนความรู้ (  

= 4.123) การเข้าใจและเห็นมุมมองใหม่ (  = 4.021) การประยุกต์ใช้ (  = 3.790) การสอบ (  =3.167) และการค านวณ

และฝึกปฏิบัติ (  = 3.099) ตามล าดับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนชีววิทยาของนักเรียนว่าแนวคิดการ 
จดจ าเป็นแนวคิดที่นักเรียนมีต่อการเรียนชีววิทยาสูงที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา (Sadi & Lee, 2018) ซึ่งการจดจ า
จัดเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนระดับต่ า แต่อาจจะมีสาเหตุเนื่องมาจากลักษณะธรรมชาติของรายวิชาที่ต้องอาศัยการจดจ า 
(Lin et al., 2015) เมื่อเทียบกับศาสตร์อื่น ๆ ทางวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี (Koballa et al., 2000; Sadi, 2015) วิทยาศาสตร์
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โลก (Shen et al., 2016) และฟิสิกส์ (Chiou et al., 2012; Sadi, 2015)  เป็นต้น อย่างไรก็ตามพบว่าแนวคิดการเพิ่มพูน
ความรู้ การเข้าใจและเห็นมุมมองใหม่ และการประยุกต์ใช้ มีค่าน้ าหนักรองลงมา ซึ่งทั้ง 3 แนวคิดดังกล่าวจัดเป็นแนวคิด
เกี่ยวกับการเรียนระดับสูง ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการสร้างความหมายจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ สิ่งเหล่านี้ช้ีให้เห็นว่าถึงแม้ว่าวิชา
ชีววิทยาเป็นรายวิชาที่อาศัยการท่องจ าแต่นักเรียนยังเห็นว่าสามารถน าองค์ความรู้มาใช้ในการสร้างความหมายเกี่ยวกับ               
ปรากฎการณ์หรือสิ่งท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวันได้ (Sadi & Lee, 2018)  
 อย่างไรก็ตามแนวคิดการสอบ และการค านวณและการฝึกปฏิบัติ เป็นแนวคิดที่นักเรียนส่วนใหญ่มีความเห็นเป็น
กลางมากที่สุด จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าแม้นโยบายระดับชาติ หรือการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อจะมุ่งเน้นไปท่ีการสอบ
คัดเลือก หรือสอบแข่งขัน แต่นักเรียนกลับมีความเห็นต่อแนวคิดดังกล่าวในระดับไม่เห็นด้วย ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าการแสดง
ความเห็นว่าการเรียนเป็นไปเพื่อการสอบไม่ส่งผลทางบวก (Unthinkable) ต่อผู้ที่ให้ความเห็นเช่นนั้น (Tetlock, 2003) ใน
ส่วนของการค านวณและการฝึกปฏิบัติจะพบว่า ธรรมชาติของวิชาชีววิทยามีการค านวณน้อยกว่าสาขาอ่ืนในวิทยาศาสตร์ ด้วย
เหตุนี ้การให้ความเห็นท่ีเกี่ยวข้องกับการค านวณจึงมีค่าน้ าหนักน้อยที่สุด ส่งผลให้ความเห็นต่อแนวคิดดังกล่าวน้อยลงตามไป
ด้วย อย่างไรก็ตามแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนชีววิทยาของนักเรียนมัธยมศึกษาดังกล่าว แตกต่างจากแนวคิดเกี่ยวกับการเรียน
ชีววิทยาที่พบในนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (Chiou et al., 2012) ซึ่งพบว่านักศึกษามีแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนชีววิทยาใน
ระดับสูงเพิ่มขึ้นท้ัง 3 แนวคิด และมีแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนชีววิทยาในระดับต่ าน้อยลง ซึ่ง Marton et al. (1993) ได้อธิบาย
ว่าแนวความคิดเกี่ยวกับการเรียนของมนุษย์จะค่อย ๆ พัฒนาไปสู่ความซับซ้อนมากข้ึนตามประสบการณ์การเรียนรู้ที่สะสมมา
ของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวคิดการเรียนของผู้เรียนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
 จะเห็นได้ว่าแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนนอกจากสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อหรือมุมมองที่มีต่อการเรียนรู้ตามธรรมชาติ
ของศาสตร์นั้น ๆ แล้วยังสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย เช่น ปัจจัยทางวัฒนธรรมของครอบครัว
หรือชุมชน (Purdies & Hattie, 1996; Boulton-Lewis et al., 2004) บริบท (Marshall et al., 1999) เป็นต้น ซึ่งปัจจัย
ดังกล่าวมีแนวโน้มที่ส่งผลต่อแนวคิดเกี่ยวกับการเรียน เช่น วัฒนธรรมของชาวจีนหรือไต้หวันที่ได้รับอิทธิพลการรียนรู้จาก
วัฒนธรรมขงจื่อ (Confucian learning traditions) ซึ่งเน้นการเรียนรู้แบบท่องจ าจากครูผู้สอน (Huang & Asghar, 2018)  
โดยเช่ือว่านักเรียนที่สามารถจดจ าเนื้อหาได้แม่นย าถึงจะเป็นนักเรียนที่สมองดี (Good brain student) (Marton et al., 
1997) ในขณะที่การจัดการศึกษาของประเทศไทยก็ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากวัฒนธรรมที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยมักอาศัย
การท่องจ าจากต าราหรือครูผู้ที่มีความรู้ความสามารถ (Hallinger & Kantamara, 2001) ดังนั้นในรายวิชาที่อาศัยการท่องจ า
จึงอาจจะเป็นรายวิชาที่สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นนักเรียนเก่งหรือเรียนดีนั่นเอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่เรียนในแผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์ (Faikhamta & Ladachart, 2016) นอกจากนี้แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนยังได้รับอิทธิพลจากครอบครั ว             
มีงานวิจัยรายงานถึงนักเรียนเอเชียส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะได้รับความคาดหวังสูงจากผู้ปกครองเกี่ยวกับผลการเรียน  
(Schneider & Lee, 1990) ซึ่งแนวคิดดังกล่าวจากผู้ปกครอง อาจจะส่งผลต่อแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียนได้ด้วย
เช่นกัน  
 อย่างไรก็ตามถึงแม้นักเรียนจะได้รับอิทธิพลของแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนดังกล่าวมาจากครอบครัว แต่ส่งผลต่อ
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนได้ไม่มากเท่าเมื่อเปรียบเทียบกับอิทธิพลจากวัฒนธรรมในช้ันเรียนท่ีพบว่า แนวคิดเกี่ยวกับการสอน
วิทยาศาสตร์ของครูส่งผลโดยตรงต่อแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนของผู้เรียน โดยหากครูมีแนวคิดในการสอนวิทยาศาสตร์             
อย่างไรก็มักจะจัดรูปแบบการเรียนการสอนหรือกิจกรรมการเรียนรู้เช่นนั้น (Koballa et al., 2000) ซึ่งหากครูชีววิทยาเชื่อว่า
เนื้อหาวิชาหรือค าศัพท์เฉพาะทาง (Technical terms) เป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่งต่อการเรียนรู้ชีววิทยา ครูเหล่านั้นก็มักจะจัด
กิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้หรือท่องจ าเนื้อหาและค าศัพท์ทางชีววิทยาเหล่านั้น ดังนั้นหากครูเน้นการ “จดจ า” เพียงอย่างเดียว
ก็อาจจะส่งผลในอีกทางส าหรับนักเรียนที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนระดับสูงที่คิดว่าวิชาชีววิทยาสามารถน าไปอธิบาย
ปรากฏการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติได้ ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวขาดแรงจูงใจและ             
ความเชื่อมั่นในการเรียนชีววิทยาในภายหลังได้ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนชีววิทยา  
 จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเรียนชีววิทยาพบว่า การจดจ าและการสอบ มีค่าสหสัมพันธ์ทางบวก
สูงที่สุด (r = 0.628) รองลงมาคือการเพิ่มพูนความรู้ และการเข้าใจและเห็นมุมมองใหม่ (r = 0.618) การประยุกต์ใช้และ             
การเข้าใจและเห็นมุมมองใหม่ (r = 0.607) ส่วนแนวคิดที่มีค่าสหสัมพันธ์ทางลบสูงที่สุดคือ การเข้าใจและเห็นมุมมองใหม่และ
การจดจ า (r = -0.188) การสอบและการเข้าใจและเห็นมุมมองใหม่ (r = -0.167) การประยุกต์ใช้และการสอบ (r = -0.121) 
การเพิ่มพูนความรู้และการสอบ (r = -0.047) และการเข้าใจและเห็นมุมมองใหม่และการค านวณและการฝึกปฏิบัติ ( r =           
-0.017) ตามล าดับ ซึ่งผลวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียนจากงานวิจัยที่ผ่านมา            
โดยพบว่าแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนในระดับสูง (Higher-level COLS) เช่น การประยุกต์ใช้ การเพิ่มพูนความรู้ การเข้าใจและ
เห็นมุมมองใหม่ มักจะมีแนวโน้มที่สัมพันธ์กัน ท านองเดียวกันกับแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนระดับต่ า (Lower-level COLS) 
เช่น การจดจ า การสอบ การค านวณและการฝึกปฏิบัติ ที่มักจะมีแนวโน้มที่สัมพันธ์กันเช่นกัน (Lee et al., 2008) ยกเว้น
องค์ประกอบด้านการจดจ ามีความสัมพันธ์กันทางบวกสูงกับการสอบ และมีค่าสูงกว่าความสัมพันธ์อื่นด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
แม้นักเรียนจะมีความเห็นเป็นกลางในแนวคิดการสอบดังที่ ได้กล่าวไปข้างต้น แต่กลับพบว่าองค์ประกอบดังกล่าว                           
มีความสัมพันธ์กันอย่างมากกับการจดจ า ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่นักเรียนมีความเห็นมากที่สุด ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึง
มุมมองหรือความเห็นของนักเรียนว่า การให้ความเห็นว่าการเรียนเพื่อสอบไมส่่งผลทางบวกต่อผูท้ี่ให้ความเห็นเช่นนั้น ถึงแม้จะ
ว่าตนจะท าเช่นนั้นก็ตาม ดังท่ีได้อภิปรายไปข้างต้น 
 จากผลการวิจัยยังพบว่า แนวคิดการจดจ ามีความสัมพันธ์ทางลบสูงกับการเข้าใจและเห็นมุมมองใหม่  (r= -0.188) 
เช่นเดียวกับการสอบที่มีความสัมพันธ์ทางลบกับการเข้าใจและเห็นมุมมองใหม่ (r= -0.167) การประยุกต์ใช้ (r= -0.121) และ
การเพิ่มพูนความรู้ (r= -0.047) ตามล าดับ แสดงให้เห็นถึงแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนในระดับต่ า มีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์
เชิงลบกับแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนระดับสูง ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยที่ผ่านมา (Sadi & Lee, 2018) 
อย่างไรก็ตามถึงแม้แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนชีววิทยาระดับต่ าจะมีความสัมพันธ์ทางลบกับแนวคิดเรียนเรียนชีววิทยาระดับสูง 
แต่งานวิจัยนี้ยังพบว่าการจดจ ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเพิ่มพูนความรู้  (r= 0.239) และการประยุกต์ใช้ (r= 0.149)             
ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนอาจจะใช้การจดจ า ซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนในระดับต่ า เป็นกลยุทธ์ในการเรียน (Learning 
strategies) เพื่อให้มีแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนชีววิทยาในระดับที่สูงขึ้น (Lin et al., 2015)  
 จากผลจากการวิจัยข้างต้นสรุปได้ว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์มีแนวคิดเกี่ยวกับการเรียน
ชีววิทยาด้านการจดจ ามากที่สุด รองลงมาคือ การเพิ่มพูนความรู้ การเข้าใจและเห็นมุมมองใหม่ การประยุกต์ใช้ การสอบ และ
การค านวณและฝึกปฏิบัติ ตามล าดับ และจากการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนชีววิทยาพบว่า  
การจดจ ามีความสัมพันธ์กันอย่างมากกับการสอบ และสูงกว่าด้านอื่น นอกจากน้ี ผลการวิจัยยังพบว่าแนวคิดเกี่ยวกับการเรียน
ในระดับต่ า เช่น การสอบ การจดจ า เป็นต้น มีแนวโน้มที่สัมพันธ์กัน เช่นเดียวกับแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนในระดับสูง เช่น 
การเพิม่พูนความรู้ การเข้าใจและเห็นมุมมองใหม่ เป็นต้น มีแนวโน้มที่สัมพันธ์กันเช่นกัน และแนวคิดแนวคิดการเรียนในระดับ
ต่ ามีความสัมพันธ์ทางลบกับแนวคิดการเรียนในระดับสูง ยกเว้นการจดจ าที่ส่งผลทางบวกต่อการเพิ่มพูนความรู้และแนวคิด
การประยุกต์ใช้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนอาจจะใช้การจดจ าซึ่งเป็นแนวคิดการเรียนในระดับต่ า เป็นกลยุทธ์ในการเรียน
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย เป็นต้น  
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 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  

1. ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของรายวิชาชีววิทยา แม้นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
มีแนวโน้มที่จะมีแนวคิดการจดจ า แต่ครูผู้สอนสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้นักเรียนน าสิ่งที่จดจ า เช่น ค าศัพท์ ไปใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน 
เพื่อเป็นการส่งเสริมแนวคิดการเรียนระดับสูง และเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการเรียนวิทยาศาสตร์
ต่อไป  

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนชีววิทยาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจาก                

กลุ่มตัวอย่างที่มาจากบริบทเพียงบริบทเดียว ควรมีการศึกษาความเข้าใจหรือมุมมองทางชีววิทยาจากนักเรียน
ในบริบทอื่น ๆ ท่ีแตกต่างกัน เช่น นักเรียนจากโรงเรียนประจ าอ าเภอและต าบล เป็นต้น เพื่อที่จะได้เข้าใจถึง
บริบทท่ีส่งผลต่อความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนชีววิทยา 

2. งานวิจัยนี้ศึกษาแนวคิดการเรียนชีววิทยาทั้ง 6 แนวคิด ซึ่งเป็นแนวคิดการเรียนรู้ที่ค้นพบจากบริบทที่แตกต่าง
ไปจากบริบทของประเทศไทย ดังนั้นควรมีการศึกษาความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนชีววิทยาด้วยวิธีการ
การศึกษาปรากฏการณ์ภาพ (Phenomenographic study) เพื่อศึกษาความเข้าใจเชิงลึกต่อแนวคิดเกี่ยวกับ
การเรียนชีววิทยาของนักเรียนที่อาจจะได้รับอิทธิพลจากสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกับงานวิจัยที่ได้ศึกษา
มาก่อนหน้า    
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บทคัดย่อ   
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลส าหรับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทจังหวัด

ราชบุรี 2) สังเคราะห์แนวทางการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทจังหวัดราชบุรี กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในงานวิจัย 
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน ศึกษานิเทศก์จ านวน 2 คน ครูผู้สอนคณิตศาสตร์จ านวน 1 คน ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
จ านวน 1 คน และเทคโนโลยีจ านวน 1 คน อาจารย์คณะครุศาสตร์จ านวน 2 คน และอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จ านวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 11 คน โดยมีกระบวนการที่ใช้ในการวิจัย 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในจังหวัดราชบุรี  และขั้นตอนที่ 2 สังเคราะห์แนวทางการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาที่สอดคล้องกับพื้นที่ราชบุรี ผลการศึกษาได้แนวทางการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาตามบริบทจังหวัด
ราชบุรี ซึ่งมี 12 ขั้นตอนได้แก่ 1. ขับเคลื่อนนโยบายแนวทางในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา 2. ประสานความร่วมมือผู้เช่ียวชาญ ในการร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้ค าปรึกษาในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาใน
สถานศึกษา 3. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาส าหรับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา              
4. ออกแบบจัดท ารายวิชา ก าหนดการสอนสะเต็มศึกษา ในแต่ละระดับช้ัน 5. ครูผู้สอน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีร่วมกันออกแบบการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาแต่ละรายวิชาในแต่ละช้ันปี 6. ออกแบบการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของของสถานศึกษาโดยน าเอาประเด็นที่ใกล้ตัวผู้เรียนมาเป็นประเด็นปัญหาในการเรียนรู้เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 7. ประสานผู้เช่ียวชาญหรือปราชญ์ชาวบ้านเพื่อร่วมให้ความรู้ใน
ประเด็นที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 8. จัดหาสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ที่ประกอบการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาตามที่ร่วมกันออกแบบ 9. ออกแบบการวัดและประเมินผลที่หลากหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะด้านต่าง  ๆ ที่ส าคัญและ
จ าเป็นตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร 10. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนตามที่ได้ด าเนินการออกแบบไว้               
เก็บรวบรวมข้อมูล ข้อดีข้อจ ากัดต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการด าเนินการครั้งต่อไป 11. น าผลการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุง              
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในครั้งต่อไป 12. จัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อส่งเสริมวิชาการและแนวทางในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น อภิปรายผลการจัดการเรียนรู้สะเต็มที่ผ่านมาเน้นการศึกษาเนื้อหาวิชามากกว่าการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
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สามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิต ขาดการเช่ือมโยงไปสู่การน าไปใช้ การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาควรเน้นการเรียนรู้จากสิ่งที่อยู่
รอบตัวของผู้เรียนเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง 

 
ค าส าคัญ:  สะเต็มศึกษา แนวทางการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  

 
ABSTRACT 

 This study aims to:  1)  explore the information needed for STEM Education Learning Management 
that is consistent with the Ratchaburi provincial context, and 2) synthesize the research findings and develop 
the context- relevant STEM Education Learning Management guidelines.  The data were collected from 11 
participants:  2 institute executives, 2 educational supervisors, 1 mathematics teacher, 1 science teacher, 1 
technology teacher, 2 lecturers of the faculty of education and 2 lecturers of the faculty of science and 
technology.  The finding revealed that there were 12 steps of STEM Education Learning Management that 
are consistent with the Ratchaburi provincial context:  1)  drive STEM Education Learning Management 
policies and guidelines into action in educational institutions, 2) collaborate with the experts as educational 
institution mentors, giving guidance on STEM Education Learning Management, 3)  organize workshops on 
educational curriculum improvement for STEM Education Learning Management, 4) develop school STEM-
related courses for each study level, 5)  require the cooperation among mathematics, science and 
technology teachers to develop STEM Education Learning Management for each study level and subject, 
6)  develop STEM Education Learning Management that is consistent with the educational institutional 
context with the help of learner- related teaching topics as a part of learning so that knowledge can be 
applied in their daily lives, 7) coordinate local experts or wisdom members to share the knowledge related 
to the issues used for STEM Education Learning Management, 8) provide teaching aids and resources needed 
for STEM Education Learning Management as mutually planned, 9) design proper assessment and evaluation 
techniques for various types of knowledge including important and necessary skills in accordance with the 
standards and indicators as mentioned in curriculum, 10) manage classes as planned including collect the 
data of advantages and limitations for further improvement, 11)  use the results of learning management 
for further STEM Education Learning Management improvements, 12)  conduct classroom research to 
promote academic practices and ways to improve learning management. 
 

KEYWORDS:  STEM Education, Learning management 
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บทน า 

สะเต็มศึกษาเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรยีนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมซึ่งเป็นการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ ในการ
เช่ือมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 การที่จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความคิดสร้างสรรค์สามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจทางสังคม การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้วิธี STEM เป็นหนึ่งในกุญแจสู่ประสิทธิภาพในการเรียนรู้และ
ความเข้าใจในเชิงลึกที่สามารถเช่ือมโยงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ในนักเรียนได้ แต่ในปัจจุบัน
พบว่าการจัดการศึกษาสะเต็มในประเทศไทยยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจากผลของการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติที่ช้ีให้เห็นว่าการจัดการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
ไทยยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้เพื่อให้ประเทศได้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง โดยประเทศไทยต้อง
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และทักษะในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของเยาวชนไทยที่ต้องได้รับการพัฒนา อีกทั้ง ความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังด้อยกว่านานาชาติ
อยู่มาก ซึ่งการเรียนรู้เป็นกระบวนการปรับรูปแบบความคิด และสร้างความหมายให้กับประสบการณ์ใหม่ การสร้าง
ความหมายเป็นเรื่องส่วนตัวไม่มีใครสามารถสร้างความหมายของสิ่งใดให้ใครได้เรียนรู้ ต้องสร้างเองแสวงหาความรู้ด้วยการน า
ความรู้เดิมมาเช่ือมโยงให้เกิดความรู้เรื่องใหม่ การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษามีความส าคัญต่อประเทศเป็นอย่างมากเพื่อ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกับนานาชาติ โดยรัฐบาลได้มีนโยบายการศึกษาที่จะส่งเสริมการเรียน             
การสอนให้เป็นแบบบูรณาการทั้งสี่วิชาเข้าด้วยกัน โดยแต่ละวิชามีความส าคัญเหมือนกันและจะมีแนวความคิดหลักของตนเอง            
การจัดการเรียนรู้ต้องให้ผู้เรียนน าความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหา การค้นคว้าสิ่งต่าง ๆ การสร้างหรือพัฒนาสิ่งต่าง ๆ  
ในสถานการณ์โลกปัจจุบัน โดยอาศัยการจัดการเรียนรู้ด้วยครูหลายสาขาร่วมมือกันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่มีการ
พัฒนาอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสาร การขนส่ง การค้า และอื่น ๆ มีการเข้าถึงกันท่ัวโลกได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น             
การเตรียมคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ด ารงชีวิตในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึง           
มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ผู้สอนต้องเตรียมการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาด้วยตนเองก่อน เพื่อให้
เกิดความมั่นใจว่าผลการทดลองเกิดขึ้นจริงก่อนท่ีจะจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ในช้ันเรียนแนวทางในการจัดการเรยีนรู้สะเตม็ศึกษา
ควรต้องจัดให้สอดคล้องกับสภาพบริบท วัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่และหลักสูตรของสถานศึกษาเพราะเป็นสิ่งส าคัญที่จะเป็น
แรงกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในวิชาสะเต็มศึกษาได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และตรงตามความต้องการทั้งของผู้เรียน
และผู้สอนซึ่งจังหวัดราชบุรีตั้งอยู่ในภาคกลางทางทิศตะวันตกของประเทศไทย ลักษณะพื้นที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มได้แก่บริเวณ
พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ าแม่กลองมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการเพาะปลูกหรือประกอบอาชีพเกษตรกรรม  จึงมีแนวทาง           
ในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาให้เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในจังหวัดราชบุรีเนื่องจากผู้เรียนจะได้เรียนรู้
สะเต็มศึกษาเกีย่วกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน 
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อสังเคราะห์แนวทางการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทจังหวัดราชบุรี 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
แนวทางการจัดการเรียนรู้สะเตม็ศกึษาที่สอดคล้องกับบริบทจังหวัดราชบุรี หมายถึง แนวทางส าหรับสถานศึกษาใน

จังหวัดราชบุรสี าหรับการด าเนินการจัดการเรยีนรูส้ะเต็มศึกษาทีส่อดคล้องกับบริบทของตนเองประกอบไปด้วยขั้นตอนของ
การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูส้ะเต็มศึกษาทั้งหมด 12 ขั้นตอน   
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1 สถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นท่ีจังหวัดราชบุรีและพื้นที่ที่มีบริบทใกล้เคียงกับจังหวัดราชบุรีได้แนวทางในการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทในจังหวัดราชบุรี 

2 เขตพื้นท่ีการศึกษาได้ข้อมูลเพื่อประกอบการขับเคลื่อนในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาลงสู่การปฏิบัติจริง                
 3 สถาบันผลิตและพัฒนาครูได้แนวทางในการร่วมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาร่วมกับเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากร และตัวอย่างวิจัย 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลส าหรับการจัดศึกษาแนวทางทางการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่สอดคล้อง

กับบริบทจังหวัดราชบุรี ได้จากการเลือกแบบเจาะจงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้สะเตม็ศึกษาซึ่งมีความรูใ้นด้านวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีกับการจัดการศึกษาตามแนวทางสะเต็มศึกษาในจังหวัดราชบุรี แบ่งเป็น อาจารย์คณะ 
ครุศาสตร์ 5 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 คน ผู้บริหารสถานศึกษา 10  คน ครูผู้สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
30  คน และนักเรียน 30 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อวิพากษ์แนวทางการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่สอดคล้องกับ
บริบทจังหวัดราชบุรี คือ ผู้บริหาร 2 คน ศึกษานิเทศก์ 2 คน ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 1 คน ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2 คน อาจารย์คณะครุศาสตร์ 2 คน และอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 คน รวมทั้งสิ้น 11 คน เป็นกลุ่มเดียวกับ
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลส าหรับการจัดศึกษาแนวทางทางการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท
จังหวัดราชบุรี 

เครื่องมือวิจัย  
1.แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานในรูปแบบของการเลือกข้อค าถามในประเด็นที่ก าหนดให้เพื่อเป็นข้อมูลในการ

จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในจังหวัดราชบุรี 
2. แบบบันทึกการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสังเคราะห์แนวทางการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท

จังหวัดราชบุรี 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาโดยรวบรวมข้อมูลจากต ารา บทความ
วิจัย งานวิจัย เว็บไซต์ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

2 ศึกษาข้อมูลส าหรับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน                
การจัดการศึกษาสะเต็มศึกษาในจังหวัดราชบุรีที่ ได้จากกลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น อาจารย์คณะครุศาสตร์ 5 คน                     
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 คน ผู้บริหารสถานศึกษา 10  คน ครูผู้สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 30  คน และ
นักเรียน 30 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน 

3. สังเคราะห์แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาจากข้อมูลการสอบถาม  
4. จัดประชุมกลุ่ม focus Group โดยเชิญกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่

สอดคล้องกับพื้นที่ราชบุรีจ านวน 16 ท่าน เพื่อร่วมกันวิพากษ์แนวทางการเรียนรู้แนวทางสะเต็มศึกษาที่สอดคล้องกับพื้นที่
ราชบุรี และสรุปเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่สอดคล้องกับพ้ืนท่ีราชบุรี  
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ผลการวิจัย 
ผลการสังเคราะห์แนวทางการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี สามารถน าเสนอตามขั้นตอนการ

ด าเนินการ ได้ดังนี้  
ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทจังหวัดราชบุรี ดังตารางที่ 1 
 

ตาราง 1  ผลการศึกษาข้อมูลส าหรับแนวทางการจัดการศึกษาสะเต็มศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทจังหวัดราชบุรี (n=80) 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1. มีการก าหนดนโยบาย แนวทาง หลักการในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกา

เรียนรูส้ะเต็มศึกษา 
3.92 0.27 เห็นด้วยมาก 

2. มีการก าหนดรายวิชาสะเต็มศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษาและน าไปสู่การ
ปฏิบัติการสอนในช้ันเรียน 

2.23 0.31 เห็นด้วยน้อย 

3. สถานศึกษามีความเช่ียวชาญในการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการ 2.11 0.62 เห็นด้วยน้อย 
4. มีการจัดอบรมสะเต็มศึกษาให้กับบุคลากรทางการศึกษาและน าไปสูก่าร

ปฏิบัติในสถานศึกษา 
2.41 0.33 เห็นด้วยน้อย 

5. มีความต้องการใหผู้้ที่มีความรู้ความสามารถด้านสะเต็มศึกษาเป็นพี่เลี้ยงใน
การด าเนินการ 

3.72 0.42 เห็นด้วยมาก 

6. สถานศึกษาต้องการสื่อและสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมในการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา 

3.84 0.51 เห็นด้วยมาก 

7. สถานศึกษามีความพร้อมในการจดัการศึกษาแบบบรูณาการ 2.40 0.34 เห็นด้วยน้อย 
8. มีการร่วมกันออกแบบโดยเอาประเด็นปัญหาใกล้ตัวของนักเรียนมาตัง้แล้วน า

ความรู้ในระดับของนักเรียนท่ีระบไุว้ในหลักสตูรแกนกลางมาช่วยแกป้ัญหา
ที่ตั้งไว ้

1.96 0.27 เห็นด้วยน้อย 

9. ทุกภาคส่วนเห็นความส าคัญของการจัดการเรยีนรูส้ะเต็มศึกษาให้กับนักเรียน 4.31 0.23 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
10. มีการออกแบบการจัดการเรยีนรู้สะเต็มใหส้อดคล้องกับบริบทของนักเรียนท่ี

สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริง 
2.00 0.25 เห็นด้วยน้อย 

11. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ สสวท. ก าหนดให ้มีข้อจ ากัดหลายประการในการน ามา
สู่การจดัการเรียนรู้ในระดับห้องเรยีน 

3.83 0.31 เห็นด้วยมาก 

12. การจัดการเรียนรูส้ะเต็มศึกษาจะน าไปสู่การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการ
ประกอบอาชีพได้ในอนาคต 

2.03 0.23 เห็นด้วยน้อย 

13. ครูผู้สอนมีความเข้าใจสามารถการจัดการเรยีนรู้สะเต็มศึกษาและสามารถการ
วัดและประเมินผลที่ส่งเสริมการเรยีนรู้สะเตม็ศึกษาในช้ันเรียน 

3.82 0.54 เห็นด้วยมาก 

14. วัดและประเมินผลยังไม่หลากหลายเน้นการวัดความรูม้ากกว่าทักษะ
กระบวนการและการท างานของนักเรียน 

3.59 0.33 เห็นด้วยมาก 
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อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อด าเนินการปรับปรุงหลักสตูรสถานศึกษาส าหรับการจดัการเรียนรู้สะเตม็ศึกษา 

ออกแบบจัดท ารายวิชา ก าหนดการสอนสะเต็มศึกษา ในแตล่ะระดบัช้ัน 

ครูผูส้อน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ร่วมกันออกแบบการจดัการเรียนรูส้ะเต็มศึกษาแตล่ะรายวิชาในแตล่ะชั้นปี 

ออกแบบการจัดการเรียนรู้สะเตม็ศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของของสถานศึกษาโดยน าเอาประเด็นที่ใกล้ตัว
ผู้เรยีนมาเป็นประเด็นปัญหาในการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 

ประสานผู้เช่ียวชาญหรือปราชญ์ชาวบ้านเพื่อร่วมให้ความรู้ในประเดน็ท่ีใช้ในการจัดการเรยีนรูส้ะเต็มศกึษา 

จัดหาสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ที่ประกอบการจดัการเรียนรูส้ะเต็มศึกษาตามที่ร่วมกันออกแบบ 

ประสานความร่วมมือผูเ้ชี่ยวชาญ ในการร่วมเป็นพีเ่ลี้ยงให้ค าปรึกษาในการจัดการเรียนรู้สะเตม็ศึกษาในสถานศึกษา 

ขับเคลื่อนนโยบายแนวทางในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศกึษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

ออกแบบการวัดและประเมินผลทีห่ลากหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะด้านต่าง ๆ ที่ส าคญัและ
จ าเป็นตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร 

จากตารางที่ 1 ความคิดเห็นข้อมูลส าหรับแนวทางการจัดการศึกษาสะเต็มศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทจังหวัดราชบุรี 
พบว่ากลุ่มเป้าหมายเห็นด้วยมากที่สุดในประเด็นทุกภาคส่วนเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาให้กับนักเรียน 
ล าดับที่ 2 คือ มีการก าหนดนโยบาย แนวทาง หลักการในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกาเรียนรู้สะเต็มศึกษา และล าดับที่ 3 
คือ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ สสวท. ก าหนดให้ มีข้อจ ากัดหลายประการในการน ามาสู่การจัดการเรียนรู้ในระดับห้องเรียน และ
เห็นด้วยน้อยที่สุดในประเด็นคือ ครูผู้สอนมีการร่วมกันออกแบบโดยเอาประเด็นปัญหาใกล้ตัวของนักเรียนมาตั้งแล้วน าความรู้
ในระดับของนักเรียนที่ระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลางมาช่วยแก้ปัญหาที่ตั้งไว้  ล าดับที่ 2 คือ การออกแบบการจัดการเรียนรู้สะ
เต็มให้สอดคล้องกับบริบทของนักเรียนที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริง  และล าดับที่ 3 คือ การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาจะ
น าไปสู่การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพได้ในอนาคต  

 
ผลการสังเคราะห์แนวทางการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทจังหวัดราชบุรี ได้จากการสังเคราะห์

ประเด็นจากข้อมูลส าหรับแนวทางการจัดการศึกษาสะเต็มศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทจังหวัดราชบุรี  เพื่อน ามาร่วมกัน
พิจารณาจากการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งสามารถสรุปเป็นแนวทางทางการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเป็นขั้นตอนตาม 
ภาพประกอบท่ี 1 
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ด าเนินการจัดการเรียนรู้ในห้องเรยีนตามที่ได้ด าเนินการออกแบบไว้ เก็บรวบรวม
ข้อมูล ข้อดีข้อจ ากัดต่าง ๆ เพื่อเปน็ข้อมูลในการด าเนินการครั้งต่อไป 

น าผลการจัดการเรียนรูม้าปรับปรงุการจัดการเรียนรู้สะเตม็ศึกษาในครั้งต่อไป 

จัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อส่งเสริมวชิาการและแนวทางในการปรับปรงุการจัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น 

 

 
 
 
 
 

ภาพ 1  แนวทางการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทจังหวัดราชบุรี 

 
สรุปผลการวิจัย 

การสังเคราะห์แนวทางการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี  จากการประชุมกลุ่มย่อย                   
ซึ่งสามารถสรุปเป็นแนวทางทางการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาทั้งหมด 12 ขั้นตอน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาข้อมูลส าหรับการจัดการศึกษาสะเต็มศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทจังหวัดราชบุรี โดยใช้แบบสอบถาม
ข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษาสะเต็มศึกษาในจังหวัดราชบุรี  ทุกภาคส่วนเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ให้กับนักเรียน (ค่าเฉลี่ย=4.31, S.D.=0.23) ควรมีการก าหนดนโยบาย แนวทาง หลักการในการส่งเสริมสนับสนุนการจัด           
การเรียนรู้สะเต็มศึกษา (ค่าเฉลี่ย=3.92, S.D.=0.27) สถานศึกษาต้องการสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมในการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา (ค่าเฉลี่ย=3.84, S.D.=0.51)  กิจกรรมการเรียนรู้ที่ สสวท. ก าหนดให้ มีข้อจ ากัดหลายประการในการ
น ามาสู่การจัดการเรียนรู้ในระดับห้องเรียน(ค่าเฉลี่ย=3.83, S.D.=0.31) ครูผู้สอนมีความเข้าใจสามารถจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาและมีสามารถในการวัดและประเมินผลที่ส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในช้ันเรียน  (ค่าเฉลี่ย=3.82, S.D.=0.54) 
สถานศึกษามีความต้องการให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านสะเต็มศึกษาเป็นพี่เลี้ยงในการด าเนินการ  (ค่าเฉลี่ย=3.72, 
S.D.=0.42) การวัดและประเมินผลยังไม่หลากหลายเน้นการวัดความรู้มากกว่าทักษะกระบวนการและการท างานของนักเรียน 
(ค่าเฉลี่ย=3.59, S.D.=0.33) สถานศึกษายังขาดการจัดอบรมสะเต็มศึกษาให้กับบุคลากรทางการศึกษาเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ
ในสถานศึกษา (ค่าเฉลี่ย=2.41, S.D.=0.33) สถานศึกษาขาดความพร้อมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ (ค่าเฉลี่ย=2.40, 
S.D.=0.34) ควรเพิ่มการก าหนดรายวิชาสะเต็มศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษาและน าไปสู่การปฏิบัติการสอนในช้ันเรียน
(ค่าเฉลี่ย=2.23, S.D.=0.31) ทั้งนี้สถานศึกษายังขาดความเช่ียวชาญในการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการ (ค่าเฉลี่ย=2.11, 
S.D.=0.62) การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษายังไม่น าไปสู่การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพได้ในอนาคต (ค่าเฉลี่ย=
2.03, S.D.=0.23) สถานศึกษาขาดการออกแบบการจัดการเรียนรู้สะเต็มให้สอดคล้องกับบริบทของนักเรียนท่ีสามารถน าไปใช้
ในชีวิตจริง (ค่าเฉลี่ย=2.00, S.D.=0.25) สถานศึกษาขาดการออกแบบร่วมกันโดยที่เอาประเด็นปัญหาใกล้ตัวของนักเรียนมา
ตั้งแล้วน าความรู้ในระดับของนักเรียนท่ีระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลางมาช่วยแก้ปัญหาที่ตั้งไว้ (ค่าเฉลี่ย=1.96, S.D.=0.27)    
 2. ผลการสังเคราะห์แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่สอดคล้องกับพื้นที่ราชบุรี ใน มี 12 
ขั้นตอน ได้แก่ 1.ขับเคลื่อนนโยบายแนวทางในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา              
2.ประสานความร่วมมือผู้เช่ียวชาญ ในการร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้ค าปรึกษาในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในสถานศึกษา                   
3.อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาส าหรับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 4.ออกแบบจัดท า
รายวิชา ก าหนดการสอนสะเต็มศึกษา ในแต่ละระดับช้ัน 5.ครูผู้สอน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีร่วมกัน
ออกแบบการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาแต่ละรายวิชาในแต่ละชั้นปี 6.ออกแบบการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่สอดคล้องกับ
บริบทของของสถานศึกษาโดยน าเอาประเด็นที่ใกล้ตัวผู้เรียนมาเป็นประเด็นปัญหาในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน า               
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องค์ความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 7.ประสานผู้เช่ียวชาญหรือปราชญ์ชาวบ้านเพื่อร่วมให้ความรู้ในประเด็นที่ใช้ใน             
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 8.จัดหาสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ที่ประกอบการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาตามที่
ร่วมกันออกแบบ 9.ออกแบบการวัดและประเมินผลที่หลากหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะด้านต่าง ๆ ที่ส าคัญและจ าเป็นตาม
มาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร 10.ด าเนินการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนตามที่ได้ด าเนินการออกแบบไว้ เก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้อดี ข้อจ ากัดต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการด าเนินการครั้งต่อไป 11.น าผลการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรูส้ะเตม็
ศึกษาในครั้งต่อไป และ 12.จัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อส่งเสริมวิชาการและแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น 
โดยใช้แบบบันทึกการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสังเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาสะเต็มศึกษาที่ สอดคล้องกับบริบท                
จังหวัดราชบุรี จึงได้แนวทางการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทจังหวัดราชบุรี 

 
อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

การจัดการเรียนรู้สะเต็มที่ผ่านมาเน้นการศึกษาเนื้อหาวิชามากกว่าการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิต 
ขาดการเช่ือมโยงไปสู่การน าไปใช้ การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาควรเน้นการเรียนรู้จากสิ่งที่อยู่รอบตัวของผู้เรียนเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตจริง สอดคล้องกับ วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ (2562) ที่กล่าวการเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้รับประสบการณ์จาก
การหาความรู้และความหมายด้วยตนเอง มีการวิเคราะห์การประเมิน และการแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิด
ความอยากรู้และเป็นผู้ช้ีแนะในระหว่างเรียน การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผู้เรียนเรียนรู้ 
โลกแห่งความจริงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจสภาพปัญหาและความต้องการ หรือลักษณะของชุมชนนั้น ๆ เพื่อสร้างความรู้ผ่านการ
เรียนรู้ที่บูรณาการกลยุทธ์การสอนอย่างหลากหลายวิธีร่วมกับการท าโครงงานที่ผู้เรียน ได้สัมผัสชุมชนอย่างแท้จริง ช่วยให้เกิด
ความเข้าใจถึงความหลากหลายและความเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นส่วน หนึ่งของการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสู่การท างานใน
อนาคต และยังสอดคล้องกับ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2556) ได้กล่าวไว้ว่าการจัดการเรียนรู้ต้องการใช้หรือเน้นการเรียนรู้ทฤษฎี 
หลักการหรือแนวคิดใด ๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถผู้เรียนในการเรียนรู้จากบริบทท่ีอยู่รอบตัว สอดคล้องกับ โชคชัย ยืนยง 
(2562) ที่กล่าวว่า แนวคิดของสะเต็มศึกษาในโรงเรียนส่วนใหญ่ยังให้ความส าคัญต่อการพัฒนานักเรียนไม่เพียงพอ ผู้เรียน             
ได้เรียนรู้เพียงแค่เนื้อหาของวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ขาดการฝึกฝนผู้เรียนในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการคิดและ
กระบวนการตามแนวทางสะเต็มศึกษา สอดคล้องกับ H. El-Deghaidy (2015) ที่กล่าวว่า ความเข้าใจของครูมีผลต่อการ
จดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาซึ่งจะเป็นตวัก าหนดแนวทางในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาไปสู่การพัฒนาด้านอาชีพและครูผูส้อน
ต้องเข้าใจในหลักการของสะเต็มศึกษาเพื่อสามารถออกแบบการเรียนรู้ในช้ันเรียน และสอดคล้องกับ Kelly C. Margot & 
Todd Kettler (2019) ที่กล่าวว่า ครูส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในสะเต็มศึกษาทั้งด้านการออกแบบหลักสูตรโครงสร้างและ             
การประเมินแต่ยังขาดการสนับสนุนในบางส่วนจึงพยายามออกแบบการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่เสริมประสบการณ์ในด้าน
อาชีพ อีกประเด็นคือ สถานศึกษาขาดการออกแบบร่วมกันโดยที่น าประเด็นปัญหาใกล้ตัวของนักเรียนมาตั้งแล้วน าความรู้ใน
ระดับของนักเรียนที่ระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลางมาช่วยแก้ปัญหาที่ตั้งไว้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการต้องร่วมมือกัน
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  

จากการสังเคราะห์แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี พบว่า ขั้นตอนที่
ส าคัญของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ ขั้นตอนของการออกแบบการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่สอดคล้อง
กับบริบทของของสถานศึกษาโดยน าเอาประเด็นที่ใกล้ตัวผู้เรียนมาเป็นประเด็นปัญหาในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน า
องค์ความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน ซึ่งการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาต้องจัดกิจกรรมให้สอดคล้องสัมพันธ์กับบริบทของ
ชุมชน สอดคล้องกับ Kelly C. Margot & Todd Kettler (2019) ที่กล่าวว่า ครูส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับสะเต็มศึกษาใน 
ด้านการออกแบบเนื้อหาการเรียนรู้และการประเมินผลแต่ยังขาดการออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างเสริมประสบการณ์ในด้านการ
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ประกอบอาชีพของผู้เรียน สอดคล้องกับ H. El-Deghaidy, N. Mansour (2015) ที่กล่าวว่าการก าหนดนโยบายในการเรียนรู้
สะเต็มศึกษาเป็นหัวใจส าคัญที่จะน าไปสู้การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพ 
 สภาพแวดล้อมของจังหวัดราชบุรีีมีพื้นที่ท าการเกษตร จ านวน 1,298,530 ไร่คิดเป็นร้อยละ 46 ของพื้นที่ถือครอง
ทั้งหมด ในพื้นที่ท าการเกษตรดังกล่าวมีพื้นที่ปลูกพืชไร่ และท านา ประมาณร้อยละ 17 และ 11 ตามล าดับ มีสินค้าเกษตร
หลักที่ส าคัญ ประชาชนส่วนใหญ่ในราชบุรีประกอบอาชีพเกษตรกรรม การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่
สถานศึกษาจัดท า ขึ้นตามวตัถุประสงค์ที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาใน ชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ก าหนดให้ผู้เรียนในระดบั
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ ท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งเเวดล้อม ประเพณี
วัฒนธรรม ตลอดจนอาชีพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านทฤษฎีการปฏิบัติทัง้ในและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ เห็นคุณค่า
ของท้องถิ่นตนเองรู้จักรักและหวงแหนความเป็นไทยในท้องถิ่นตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
มาตราที2่7 ที่มุ่งเน้นความเป็นไทยความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษา
ต่อในระดับสูงต่อไป ในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาจึงมีแนวทางในการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับเกษตรกรรมเพื่อให้
ผู้เรียนได้มีทักษะในการน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในบริบทของจังหวัดตนเอง  

 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสะเต็มศึกษาควรศึกษาบริบทใกล้เคียงของโรงเรียน 

และจัดท าหลักสูตรสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแบบบูรณาการท้องถิ่นเพื่อให้การจัด
การศึกษาสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู่ 
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ความต้องการจ าเป็นและแนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถ 
ด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัด 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการจ าเป็นและแนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่าน การเขียนของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและ ครูผู้สอนที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 
ให้ด าเนินการสอนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 หรือ ครูผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ด าเนินการสอนรายวิชาภาษาไทยระดับช้ัน
ประถมศึกษา หรือ ครูที่ได้รับการแต่งตั้งให้รับผิดชอบในงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 310 คน ได้มาโดยการสุ่ม
แบบแบ่งช้ัน และ สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ได้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
ได้แก่ แบบสอบถามความต้องการจ าเป็นและแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาคา่ดัชนีความตอ้งการจ าเป็น   (PNI modified ) และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจยั
พบว่า 1) ความต้องการจ าเป็นของการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในภาพรวมเท่ากับ 0.261 โดย
ด้านการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ มีดัชนีความต้องการจ าเป็นมากที่สุด (PNI modified = 0.293) 2) แนวทางการบริหารงาน
วิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประกอบด้วย 6 ด้าน 29 แนวทาง  
 
ค าส าคัญ: การบริหารงานวิชาการ  ความสามารถด้านการอ่านการเขียน  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to study the needs assessment and the guidelines of academic 

administration for developing reading and writing ability of primary 1 students of schools under the 

Phitsanulok Primary Educational Service Area 3. The sample group consisted of 310 administrators and 

teachers who teach in primary 1 or teach in Thai subject primary level or teacher who take care of academic 

work of schools under the Phitsanulok Primary Educational Service Area Office 3 acquired by stratified 

random sampling method. And interviewed 5 experts acquired by purposive sampling. The tools used for 

data collection were needs assessment questionnaire and interview about the guidelines of academic 

administration for developing reading and writing ability of primary 1 students of schools under the 

Phitsanulok Primary Educational Service Area 3. The collected data were analyzed and arrange priority by 

Modified Priority Needs Index (PNI modified ) and content analysis. The results found that 1) The needs index 

( PNI modified )  of academic administration for developing reading and writing ability of primary 1 students of 

schools under the Phitsanulok Primary Educational Service Area 3, in the overall was at 0.261. The highest 

needs index was Media and learning resources development ( PNI modified = 0. 293)  2)  The guidelines of 

academic administration for developing reading and writing ability of primary 1 students of schools under 

the Phitsanulok Primary Educational Service Area 3 consisting of 6 aspects 29 guidelines. 

KEYWORDS: Academic Administration, Reading and Writing Ability, Primary 1 
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บทน า  

กระทรวงศึกษาธิการก าหนดกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบก าหนดไว้  
โดยก าหนดจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนคือ คุณภาพในตัวผู้เรียนท่ีครอบคลุมด้านความสามารถและทักษะ รวมไปถึงคุณลักษณะ 
ที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร เน้นทักษะพื้นฐานคือ ความสามารถในการอ่าน  
การเขียน (ศิริรัตน์ แย้มอ่อน , 2559) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์  
ในการปฏิบัติงาน โดยก าหนดจุดเน้นส าคัญ คือ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนต้องอ่านออกเขียนได้  
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2561) การอ่านจึงมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการเรียนการสอน  
การอ่านจึงเป็นพื้นฐานส าคัญในการศึกษาหาความรู้และน าความรู้ที่ถูกต้องไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการสื่อสารกับผู้อื่น 
และใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันอีกด้วย (สาวิตรี เกษณี, 2560) 

การบริหารงานวิชาการถือเป็นหน้าที่ส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาในการด าเนินกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
การวัดผลและประเมินผล การใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
ตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาที่ตั้งไว้ (จิติมา วรรณศรี, 2557) คือการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียน 
ของผู้ เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1 โดยผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการบริหารงานที่ส่งผลต่อการแก้ปัญหา 
การอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนใน 5 ด้านคือ ด้านการวางแผน  ด้านการจัดสรรทรัพยากร ด้านการใช้แรงกระตุ้น  
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ด้านการประสานงาน และ ด้านการประเมินผล (ล าพูล พานทอง, 2558) แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการบริหาร 
งานวิชาการที่จะต้องด าเนินการควบคู่ไปเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

จากรายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
ปีการศึกษา 2561 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จากส านักทดสอบทางการศึกษา พบว่า   
ผลการประเมินการอ่านการเขียนของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 66.79 โดยคะแนนเฉลี่ยร้อยละของสมรรถนะการอ่านระดับประเทศ
เท่ากับ 68.72 แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละในการประเมินการอ่านในระดับประเทศ สะท้อนให้เห็น
ถึงความจ าเป็นในการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3  

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ ผู้วิจัยในฐานะครูและนักการศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาถึงความต้องการจ าเป็น 
และแนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารและครูเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการอ่านการเขียนต่อไป 

 วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อศึกษาความต้องการจ าเป็นในการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียนของผู้เรียนระดับ              
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 

การบริหารงานวิชาการ  

ประกอบด้วย 6 ด้าน  

1. ด้านการบริหารและพัฒนาหลักสูตร 

2. ด้านการจัดและพัฒนาการเรยีนรู้ 

3. ด้านการพัฒนาสื่อและแหล่งเรยีนรู ้

4. ด้านการวัดและประเมินผล 

5. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

6. ด้านการนิเทศการศึกษา 

ความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 ตามตัวช้ีวัดหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 ที่ใช้วัดในการทดสอบการ

อ่านระดับชาต ิ(Reading Test  RT) 

1.ท 1.1 ป.1/1  2.ท 1.1 ป.1/2   3.ท 1.1 ป.1/3   

4.ท 1.1 ป.1/4   5.ท 1.1 ป.1/5   6.ท 1.1 ป.1/7   

7.ท 2.1 ป.1/2  8.ท 4.1 ป.1/3  9. ท 5.1 ป.1/1  

ความต้องการจ าเป็นในการบรหิารงานวิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผูเ้รยีนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พิษณโุลก เขต 3 

แนวทางการบริหารงานวิชาการเพือ่พัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 
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 นิยามศัพท์เฉพาะ  

 1. การบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียน  หมายถึง การด าเนินงานด้านวิชาการ 

โดยด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และพัฒนา

ความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 1 เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาจนบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด

ไว ้ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่  

  1.1 การบริหารและพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การวางแผนการและส่งเสริมให้มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  

ซึ่งมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ วิธีการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน

การเขียนของผู้เรียน โดยมีการวางแผนการใช้หลักสูตร การตรวจสอบหลักสูตรก่อนน าไปใช้ การวัดและประเมินผล  

การใช้หลักสูตร และน าผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 

  1.2 การจัดและพัฒนาการเรียนรู้ หมายถึง การส่งเสริม ก าหนดแนวทางและพัฒนาครูผู้สอน ในการจัดท าแผน 

การจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ผู้เรียนเรียนรู้

ผ่านประสบการณ์จริง ฝึกทักษะโดยมีการประสานความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการ

อ่านการเขียนของผู้เรียน รวมไปถึง การติดตามและประเมินผลการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

  1.3 การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ หมายถึง การส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดหา ผลิต พัฒนา 

ใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียน โดยมีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

ในการผลิตสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา การส่งเสริมให้ครูจัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนและส่งเสริมให้  

ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ และติดตามประเมินผล  

การใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้  

  1.4 การวัดและประเมินผล หมายถึง การส่งเสริมให้มี การวัดและ ประเมินผลความสามารถด้านการอ่านการเขียน

ของผู้เรียน โดยมีการวางแผน และพัฒนาครูให้มีความรู้ ในการก าหนดวิธีการ เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล และ การสร้าง

และพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการวัดผลและประเมินผลความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียน 

  1.5 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ หมายถึง การส่งเสริมการจัดท าวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน และพัฒนาความรู้ 

ในการจัดท าวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนทุกขั้นตอน และน าผลที่ได้จากการวิจัยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุงพัฒนา  

การจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียน รวมไปถึงการติดตามและประเมินผลการท าวิจัย

ปฏิบัติการในช้ันเรียน   

  1.6 การนิเทศการศึกษา หมายถึง การก าหนดแนวทางในการนิเทศ การส่งเสริมให้มีการนิเทศการศึกษา  

การให้ความช่วยเหลือ แนะน าการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้ของครู การน าผลการนิเทศมาพัฒนาการปฏิบัติงาน 

และการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของสถานศึกษาโดยมีการติดตามผลการนิเทศและน าไปปรับปรุงพัฒนาครู  

 2.  ความต้องการจ าเป็นในการบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียน  หมายถึง ค่า

ความแตกต่างของสภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกับสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถ  

ด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษา ปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พิษณุโลกเขต 3 
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วิธีด าเนินการวิจัย  

 ผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการวิจัย แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน โดยมีวิธีการด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 

 1. ศึกษาความต้องการจ าเป็นในการบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 
 เนื้อหา  

 การศึกษาความต้องการจ าเป็นในการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียน  
ของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3  
มีขอบเขตเนื้อหา คือ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสาร และ ความสามารถด้านการอ่าน
การเขียนของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 ประชากร และกลุ่มตัวอย่างวิจัย   

 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 

3 จ านวน 1,504 คน จาก 163 โรงเรียน ตามข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก

เขต 3 จ านวน 310 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้ตารางของ Krejcie & Morgan ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน 

(Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนของผู้บริหารสถานศึกษาและครูแต่ละอ าเภอในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 

 เครื่องมือวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารงาน

วิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 แบ่งออกเป็น 2 ตอนดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 ถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

 ตอนที่ 2 ถามระดับของสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถ 

ด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พิษณุ โลก เขต 3 จ านวน 6 ด้ าน รวมทั้ งสิ้น  41 ข้อ  มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  

ชนิดตอบสนองรายคู่  (Dual Response) โดย ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามฉบับนี้ ไปตรวจสอบความตรงเ ชิงเนื้ อหา  

จากผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน และตัดเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ปรากฏว่าได้ค่า IOC ระหว่าง 0.67-1.00 

และน าแบบสอบถามไปหาค่าความเชื่อมั่นได้ (Reliability) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ติดต่อขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ถึงผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสังกัด
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 ด้วยตนเอง จ านวน 310 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามคืน  

จ านวน 310 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

 การวิเคราะห์ข้อมูล   

 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ  

 2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X )  

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 3. วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการจ าเป็น โดยวิธี Priority Needs Index (PNI) แบบปรับปรุง (สุวิมล ว่องวาณิช, 2558) 

ซึ่งเป็นการหาผลต่างระหว่างสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์และจัดล าดับความต้องการจ าเป็น 

2. ศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 

 เนื้อหา  
 การศึกษาแนวทางการบริหารวิชาการเพื่ อพัฒนาความสามารถด้ านการอ่าน การ เขียน ของผู้ เ รี ยน 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 มีขอบเขตเนื้อหา 

คือ น าข้อมูลจากการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียน  

ของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3  

ในแต่ละด้าน มาใช้ในการศึกษาแนวทาง โดยเลือกข้อรายการ ที่มีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นสูงสุด 3 ล าดับแรกในแต่ละด้าน

มาก าหนดเป็นข้อค าถามในเครื่องมือ เพื่อหาแนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียน

ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  

 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  

 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ ทางด้าน

การบริหารงานวิชาการ โดย มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านการบริหารการศึกษาขึ้นไป มีประสบการณ์ในการบริหาร

สถานศึกษา การบริหารวิชาการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการ

อ่านอยู่ในระดับดีมาก และสูงกว่าระดับประเทศ จ านวน 3 คน และ กลุ่มครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับ

ประถมศึกษา โดย มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการท างาน

ด้านวิชาการ และการสอนวิชาภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 10 ปีจ านวน 2 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) 

 การจัดท าเครื่องมือวิจัย 

 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน

การเขียนของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 

ในแต่ละด้าน มาใช้ในการศึกษาแนวทาง โดย เลือกข้อรายการที่มีความจ าเป็นสูงสุด 3 ล าดับแรกในแต่ละด้าน มาก าหนดเป็น

ข้อค าถามในแบบสัมภาษณ์แนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียนระดับช้ัน
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ประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โดยน าองค์ประกอบ 6 ด้าน 

มาสร้างแบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นลักษณะแบบเติมค าตอบ 

 ตอนที่ 2 แนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 1 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์ 

แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) จ านวน 6 ด้าน 18 ข้อ  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล และติดต่อนัดหมายวันเวลากับผู้ให้สัมภาษณ์ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 น าข้อมูลที่ได้จาการสัมภาษณ์ในแต่ละด้านมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และสังเคราะห์ เป็นประเด็น 

แนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  

ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 

ผลการวิจัย  

1. ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียน  

ของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พบว่า  

ในภาพรวมเท่ากับ 0.261 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ มีดัชนีความต้องการจ าเป็น 

สู งสุ ด เป็นอันดับ  1 (PNI modified = 0.293) และด้ านการวัดและประ เมินผลมีดัชนีความต้ องการจ า เป็นต่ า สุด  

(PNI modified = 0.241) เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า  

ด้านการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ พบว่า ความต้องการจ าเป็น (PNI modified)  ในภาพรวมสูงสุดเป็นอันดับ 1 

เท่ากับ 0.293 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริหารจัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตและพัฒนา สื่อ เทคโนโลยีทางการ

ศึกษาให้กับครูอย่างเพียงพอ มีดัชนีความต้องการจ าเป็นสูงสุด (PNI modified =0.331) และ ผู้บริหารจัดให้มีการพัฒนาความรู้

ความสามารถในการผลิตสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนให้กับครูผู้สอนอย่าง

เหมาะสม มีดัชนีความต้องการจ าเป็นต่ าสุด (PNI modified = 0.259 ) 

ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  พบว่า ความต้องการจ าเป็น (PNI modified) ในภาพรวมสูงเป็นอันดับ 2  

เท่ากับ 0.274 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนา

ความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียน มีดัชนีความต้องการจ าเป็นสูงสุด (PNI modified = 0.292) และ ผู้บริหารพัฒนา

ครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดท าวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน  มีดัชนีความต้องการจ าเป็นต่ าสุด (PNI modified = 0.250)  

ด้านการบริหารและพัฒนาหลักสูตร พบว่า ความต้องการจ าเป็น (PNI modified) ในภาพรวมสูงเป็นอันดับ 3  

เท่ากับ 0.262 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริหารมีการวางแผนการใช้หลักสูตรโดยตรวจสอบหลักสูตรก่อนน าไปใช้ มี

ดัชนีความต้องการจ าเป็นสูงสุด (PNI modified =0.314) และ ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการจัดท าหลักสูตรที่มี เนื้อหาสาระเพื่อพัฒนา

ความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียน มีดัชนีความต้องการจ าเป็นต่ าสุด (PNI modified = 0.233 )  
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ด้านการจัดและพัฒนาการเรียนรู้  พบว่า ความต้องการจ าเป็น (PNI modified) ในภาพรวม สูงเป็นอันดับ 4  

เท่ากับ 0.254 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อ

พัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียน มีดัชนีความต้องการจ าเป็นสูงสุด (PNI modified =0.276) และ ผู้บริหาร

ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียน 

มีดัชนีความต้องการจ าเป็นต่ าสุด (PNI modified = 0.228) 

ด้านการนิเทศการศึกษา พบว่า ความต้องการจ าเป็น (PNI modified) ในภาพรวมสูงเป็นอันดับ 5 เท่ากับ 0.244  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริหารน าผลที่ได้จากการนิเทศมาพัฒนาครูในด้านการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้เพื่อ

พัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียน มีดัชนีความต้องการจ าเป็นสูงสุด (PNI modified = 0.259) และ ผู้บริหาร 

มีการติดตามและประเมินผลการนิเทศการศึกษาสม่ าเสมอ  มีดัชนีความต้องการจ าเป็นต่ าสุด (PNI modified = 0.236 ) 

ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า ความต้องการจ าเป็น (PNI modified) ในภาพรวมต่ าสุด เท่ากับ 0.241 เมื่อพิจารณา 

เป็นรายข้อพบว่า ผู้บริหารวางแผน การวัดและประเมินผล ความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียนร่วมกับครู  

มีดัชนีความต้องการจ าเป็นสูงสุด (PNI modified = 0.257) และ ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการวัดและประเมินผลความสามารถ 

ด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียนตามสภาพจริง มีดัชนีความต้องการจ าเป็นต่ าสุด (PNI modified = 0.221 ) 

2. ผลการศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประกอบด้วย 6 ด้าน 29 

แนวทาง ปรากฏดังตาราง 1  
 

ตาราง 1 แสดงแนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียนระดับช้ั น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 

การบริหาร 
งานวิชาการ 

แนวทางการบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียน
ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 
ด้านการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตร 
(PNI modified = 0.262) 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าและพัฒนาหลักสูตร ประชุมครูเพื่อ
ช้ีแจง และ ศึกษา มาตรฐาน ตัวช้ีวัดจากหลักสูตรแกนกลางเพื่อก าหนดจุดมุ่งหมาย เนื้อหา
สาระและแนวทางของหลักสูตร เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียน 
2. ควรจัดอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถให้คณะกรรมการจัดท าและพัฒนาหลักสูตร 
3. ควรประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมี จดุมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ          
เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียน  
4. ควรประเมินผลการใช้หลักสูตร โดย ผู้บริหาร  ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ด้วยการนิเทศ 
สังเกตการสอน อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ 
5. ผู้บริหาร คณะกรรมการจดัท าและพัฒนาหลักสูตร และครู ควรประชุมร่วมกัน                 
เพื่อน าผลการประเมินหลักสตูรมาปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหเ้หมาะสมโดยการ
ปรับโครงสร้าง และเนื้อหา 
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การบริหาร 
งานวิชาการ 

แนวทางการบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียน
ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 
ด้านการจัดและ
พัฒนาการเรียนรู้   
(PNI modified = 0.254) 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรก าหนดภาระงานของครูชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยเน้นภาระงานไป
ที่การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียน 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสรมิให้ครูจัดการเรียนรู้แบบ Active learning โดยเน้นผูเ้รียน
เป็นส าคญั  
3. ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
4. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูควรประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดแนวทางในการประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เชน่ก าหนดการเยี่ยมบา้น  เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการ
อ่านการเขียนของผู้เรียน  
5. ผู้บริหารสถานศึกษาควรนิเทศการจัดการเรยีนรู้ของครู แบบกลัยาณมติรสม่ าเสมอ โดยการ
ทดสอบและ สังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียนโดยตรงอย่างต่อเนื่อง 
6. ครูผู้สอนควรแลกเปลี่ยนเรียนรูผ้ลการปฏิบตัิงานผ่านกระบวนการ PLC เพื่อส่งเสริมชุมชน
การเรยีนรู้ทางวิชาชีพ 

ด้านการพัฒนาสื่อและ
แหล่งเรียนรู ้
(PNI modified = 0.293) 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนงบประมาณ และจัดซื้อวัสดุ อปุกรณ์ เทคโนโลยี ที่จ าเป็น
ในการผลติและพัฒนาสื่อเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียน 
2. ควรจัดอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถในการผลติและพัฒนาสือ่ให้กับครู  
3. ควรอ านวยความสะดวก จัดเตรียมอาคารสถานท่ี ห้องที่สะดวกในการผลิต พัฒนา และ
จัดเก็บสื่อ อย่างเป็นระบบ โดยก าหนดครผูู้รับผิดชอบดูแล 
4. ผู้บริหารสถานศึกษาควรติดตามและประเมินผลการใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งรู้จากการ
ตรวจสอบรายงานการประเมินโครงการการผลิตและพัฒนาสื่อ และโครงการทัศนศึกษาของ
โรงเรียน  

ด้านการวัดและ
ประเมินผล  
(PNI modified = 0.241)  

1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรประชุมชี้แจง วางแผนและก าหนดแนวทางในการวัดและประเมินผล  
2. ควรจัดอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวดัและประเมินผลให้คณะครูและกรรมการวดั
และประเมินผลความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผูเ้รียน 
3. ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสรมิครูในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล
ความสามารถดา้นการอ่านการเขยีน โดยสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น  
4. ผู้บริหารสถานศึกษาควรตรวจสอบการวัดและประเมินผล จากรายงานการวัดและ
ประเมินผลของครู  

ด้านการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้   
(PNI modified = 0.274) 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรประชุมชี้แจงให้ครูจัดท าวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนโดยเน้นการแกไ้ข
ปัญหาผูเ้รียนทีม่ีปัญหาด้านการอ่านการเขียนผ่านการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในกระบวนการ PLC  
2. ควรจัดอบรมให้ครูมีความรู้ความสามารถในการท าวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนเพื่อพัฒนา
ความสามารถดา้นการอ่านการเขยีน  
3. ครูควรจัดท าวิจยัปฏิบตัิการในช้ันเรียนพร้อมรายงานให้ผู้บริหารทราบ  
4. ผู้บริหารสถานศึกษาควรติดตามจากผลการทดสอบของผู้เรียนและการสังเกตพฤติกรรม
ผู้เรยีนท้ังก่อนและหลังการท าวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนของครู 
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การบริหาร 
งานวิชาการ 

แนวทางการบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียน
ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 
5. ผู้บริหารและคณะครูควรร่วมกนั น าผลที่ได้จากการวิจัยมาศึกษาต่อยอดและพัฒนาเป็น
นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนของผู้เรียนต่อไป  

ด้านการนิเทศ
การศึกษา   
(PNI modified = 0.244) 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูควรประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดแนวทางในการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 
2. คณะกรรมการการนิเทศภายในสถานศึกษาควรท าการนิเทศโดยการสังเกตการสอนของครู 
และบันทึกผล พร้อมน าเสนอผูบ้รหิาร  
3. ผู้บริหารสถานศึกษาควรท าการนิเทศผ่านกระบวนการ PLC เพื่อแนะน าและช่วยเหลือครู
อย่างเหมาะสม  
4. ผู้บริหารสถานศึกษาควรติดตามจากการเข้าร่วมกระบวนการ PLC และติดตามรายงาน
กระบวนการ PLC อย่างสม่ าเสมอ 
5. ผู้บริหารสถานศึกษาควรน าผลที่ได้จากการติดตามการนิเทศมาวเิคราะห์ และน ามาเป็น
ข้อมูลในการจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครูในดา้นการปฏิบัติงานและจัดการเรียนรูเ้พื่อ
พัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียนสถานศึกษาตอ่ไป 

อภิปราย และข้อเสนอแนะ  
จากผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นและแนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน  

การเขียนของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1.ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นของการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของ
ผู้เรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีประเด็นการ
อภิปราย ดังนี้ 
 1.1 ด้านการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ มีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นสูงสุด เป็นอันดับ 1 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีข้อจ ากัดด้านการจัดสรรงบประมาณและการน างบประมาณมาใช้ในการผลิตพัฒนาสื่อ  
และแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียน เนื่องจากต้องน าเงินงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดไป
บริหารงานในส่วนต่างๆที่เร่งด่วนหรือมีความจ าเป็นมากกว่า จึงท าให้ความต้องการจ าเป็นด้านงบประมาณในการผลิตและ
พัฒนาสื่อเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนมีอยู่มาก รวมไปถึงภาระงานด้านอื่นๆ ของครูผู้สอนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งส่งผลให้ครูผู้สอนไม่มีเวลาสามารถจัดท าและพัฒนาสื่อเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียน
ของผู้เรียนได้อย่างเพียงพอ และยังขาดระบบการจัดเก็บรักษาสื่อที่ดี โดยการจัดการเรียนรู้ที่มีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม
เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ จะส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียน 
ได้ เป็นอย่ า งดี  ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ กุ ลิ ส รา  จิตรชญาวณิช  (2562)  กล่ าวว่ า  สื่ อและแหล่ ง เ รี ยนรู้ 
เป็นตัวกลางเครื่องมือส าคัญส าหรับผู้สอน ที่สามารถใช้ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ระหว่างผู้สอน  
ไปยังผู้เรียนได้อย่างดี สื่อจึงมีความส าคัญหรือประโยชน์หลายประการ เช่น ช่วยให้ผู้เรียนจ าบทเรียนได้เร็วและนาน  
กระตุ้นความสนใจหรือสร้างความสนใจในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้สอนและช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และท าให้ผู้ เรียน 
เกิดการเรียนรู้จากการได้คิดเองและลงมือปฏิบัติเอง 
 1.2 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นสูงเป็นอันดับ 2 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  
การวิจัยโดยเฉพาะการท าวิจัยในช้ันเรียน ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาแนวทางในการจัดการเรียนรู้และช่วย
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล จนสามารถพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาทางการเรียนรู้
ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม แต่เนื่องจากครูผู้สอนนั้นมีภาระงานมากจึงท าให้ไม่สามารถท าการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2559) กล่าวว่า ความส าคัญของการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ คือ ช่วยขจัดปัญหาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่วางไว้  
ได้สื่อและนวัตกรรมทางการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น, มีฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
วางแผนพัฒนาโรงเรียน, ช่วยเพิ่มพูนความรู้ทางงวิชาชีพของครู และ ช่วยยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู  
 1.3 ด้านการบริหารและพัฒนาหลักสูตร มีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นสูงเป็นอันดับ 3 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
หลักสูตรที่น ามาใช้ในการจัดการศึกษาในปัจจุบันนั้น มีจ ากัดเพราะสถานศึกษาในสังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น
จะต้องยึดหลักสูตรแกนกลางจากแผนการศึกษาชาติเป็นหลัก ซึ่งโดยส่วนใหญ่หลักสูตรแกนกลางท่ีน ามาใช้ จะใช้เป็นเวลานาน
ก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับยุคสมัยหรือการเรียนการสอนในขณะนั้นซึ่งอาจส่งผลให้
หลักสูตรไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พัชราภรณ์ กุณแสงค า และ สถิรพร เชาวน์ชัย 
(2563)  ได้ท าการศึ กษา  แนวทางการบริหารหลักสูตรและการจั ดประสบการณ์ของครูปฐมวั ยในโรงเรี ยน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต  1 พบว่า ในด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตรนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษา ชุมชน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เครือข่ายโรงเรียน ตลอดจนผู้เช่ียวชาญ ควรร่วมกันวิเคราะห์สภาพบริบทและร่วมกัน
จัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษาควรช่วยสร้างความเข้าใจ  
ให้ครูเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรกระตุ้นให้ครูตระหนักและเห็นความส าคัญของการประเมินหลักสูตร และครูควรมีการ
ประเมินผลหลักสูตรทั้งก่อนน าไปใช้และหลังการน าไปใช้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรครั้งต่อไป 
 1.4 ด้านการจัดและพัฒนาการเรียนรู้ มีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นสูงเป็นอันดับ 4 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
การจัดการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนั้นเป็นหน้าที่หลักของครูผู้สอนโดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ แต่ด้วยอุปสรรคด้านภาระงานอื่นๆที่ครูผู้สอนได้รับมอบหมายส่งผลให้บทบาทของครูผู้สอนมีการเปลี่ยนแปลงไป  
รวมไปถึงการสนับสนุนในการจัดและพัฒนาการเรียนรู้ด้านของการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียน 
จากฝ่ายบริหารและหน่วยงานต้นสังกัดยังไม่เพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศศิธร เวียงวะลัย (2556) กล่าวว่า 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ มศักยภาพ ผู้สอนทุกคนจึงจ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากการเป็นผู้บอกความรู้เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยจัดกิจกรรม  
ให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 1.5 ด้านการนิเทศการศึกษา มีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นสูงเป็นอันดับ 5 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ในปัจจุบันการ
จัดการศึกษาในประเทศไทยนั้นมีแนวทางในการนิเทศการจัดการเรียนการเรียนรู้ที่ชัดเจน ทั้งการนิเทศภายในสถานศึกษาและ
การนิเทศภายนอกสถานศึกษา จากศึกษานิเทศก์ของหน่วยงานต้นสังกัด รวมไปถึงแนวทางในการนิเทศที่หลากหลายเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูให้ดียิ่งขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นฤมล อุตมะโชค  (2559)  
ได้ท าการศึกษา การจัดท าแนวทางการนิเทศการสอนของ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง จังหวัดล าพูน พบว่า สภาพการ
ด าเนินงานนิเทศการสอนของครู ในโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง จังหวัดล าพูน ทั้ง 4 ด้าน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ 
มาก และสอดคล้องกับแนวคิดของ อาสยา พรหมศร (2555) ได้ท าการศึกษา ความต้องการการนิเทศของครูสังคมศึกษา  
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โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ครูสังคมศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ มีความต้องการ 
การนิเทศโดยรวม อยูในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.79 ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความต้องการการนิเทศมากทุกด้าน 
 1.6 ด้านการวัดและประเมินผล มีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นต่ าสดุ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การวัดและประเมนิผล
ความสามารถด้ านการอ่ านการเขี ยนของผู้ เ รี ยน  เป็นบทบาทหน้ าที่ ของครู ผู้ สอนที่ ต้ องออกแบบแนวทาง 
และเครื่องมือในการวัดและประเมินผลความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนเรียน  
ระหว่างเรียน และ หลังเรียน รวมไปถึงกระทรวงศึกษาธิการมีการก าหนดนโยบายด้านการวัดและประเมินผลด้านการอ่าน  
การเขียนของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 การสอบ RT เป็นประจ าทุกปี ซึ่งเป็นแนวทางในการวัดและประเมินผล
ความสามารถด้านการอ่านการเขียนอย่างชัดเจน จึงส่งผลให้ความต้องการจ าเป็นในด้านการวัดและประเมินผลมีค่าน้อยสุด  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  ชวลิต  ชูก าแพง (2551) กล่าวว่า การวัดและประเมินเป็นสิ่งส าคัญในระบบการจัด 
การเรียนการสอนเพราะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงข้อบกพร่อง จุดเด่น จุดด้อย ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
จึงเป็นกิจกรรมที่จ าเป็น ผลการวัดจะถูกใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ซึ่งส่งผลต่อผู้เรียนทั้งในปัจจุบันและอนาคต ครูผู้สอนควร
มีการวัดและประเมินอย่างเป็นระบบแบบแผน และสอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักทดสอบทางการศึกษา (2561) กล่าวถึง
เหตุผลและความส าคัญในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ว่า รัฐบาลได้
ก าหนดการแก้ไขปัญหาการอ่านและการเขียนให้เป็นนโยบายในระยะเร่งด่วน โดยก าหนดเป้าหมาย คุณภาพผู้เรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ส านักทดสอบทางการศึกษา จึงได้จัดท าคู่มือ ประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการประเมินผลเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
และผลที่ได้จากการประเมินจะเป็นข้อมูลส าคัญที่จะสะท้อนคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
และของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งเป็นเครื่องบ่งช้ีคุณภาพผู้เรียนและน าไปเป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนา  
การจัดการเรียนรู้ต่อไป 

2. ผลการศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีประเด็นการอภิปราย ดังน้ี  

 2.1 ด้านการบริหารและพัฒนาหลักสูตร พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดท า 
และพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา และอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดท าหลักสูตรให้กับคณะกรรมการ  
จากนั้นให้คณะครูจัดท าและพัฒนาหลักสูตร โดยตรวจสอบหลักสูตรก่อนน าไปใช้ น าหลักสูตรไปทดลองใช้ พร้อมติดตาม 
และประเมินผลการใช้หลักสูตร ตลอดจนน าผลการประเมนิหลักสตูรมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับการพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สิทธิพล อาจอินทร์ (2561) กล่าวว่า หลักสูตรมี
ค ว ามส า คัญอย่ า ง ยิ่ ง  เ ป รี ยบ เสมื อน เข็ มทิ ศที่ ใ ช้ ในก ารจั ดก า รศึ กษา เพื่ อ ให้ บร รลุ ต าม เป้ า หมายที่ ตั้ ง ไ ว้   
โดยการพัฒนาหลักสูตร คือ การจัดท าหลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือเป็นการจัดท าหลักสูตรใหม่โดยไม่มีหลักสูตรเดิมอยู่
ก่อน  

 2.2 ด้านการจัดและพัฒนาการเรียนรู้ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
Active Learning โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียน โดยก าหนดภาระงาน
ของครูระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 และก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ รวมไปถึงการประชุมร่วมกับครู 
เพื่อก าหนดแนวทางในการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียน  
ของผู้เรียน อีกทั้งส่งเสริมให้มีการนิเทศการจัดการเรียนรู้อย่างกัลยาณมิตร และส่งเสริมให้ครูผู้สอนแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ผ่านกระบวนการ PLC ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ณิรดา  เวชญาลักษณ์ (2561) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ 
ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ เป็นการส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเองเป็นหลัก ให้เกิดทักษะการคิดขั้นสูง  
การแก้ไขปัญหา เป็นการมุ่งเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งผู้สอนต้องมีวิธีการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้ เรียน 
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เกิดการเรียนรู้ จนถึงผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งหมด โดยค านึงถึงปัจจัยความแตกต่างระหว่างบุคคล  
ของผู้เรียนเพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน  

 2.3 ด้านการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูควรร่วมกันก าหนดโครงการพัฒนาสื่อ 
และแหล่งเรียนรู้และแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ จัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตและพัฒนา สื่อ เทคโนโลยี 
ทางการศึกษาให้กับครูอย่างเพียงพอ รวมไปถึงอาคารสถานที่  ที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้   
แนวทางในการจัดเก็บดูแลรักษา ติดตามและประเมินผลการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ เทศ แกล้วกศิกรรม (2544) กล่าวว่า  การใช้สื่อการสอนในโรงเรียน นับว่าเป็นบริหารวิชาการด้านหนึ่ง เพราะสัมพันธ์กับ
การเรียนการสอนอย่างใกล้ชิด ดังนั้น สื่อการสอนจึงมีประโยชน์ส าหรับครู และเป็นสิ่งที่ครูต้องให้ความส าคัญและรู้จักเลือกใช้
สื่อให้เหมาะสม เพื่อจะช่วยท าให้ครูสอนได้ดีขึ้น และสามารถสอนได้บรรลุเป้าหมายและได้ผลดี 

 2.4 ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรวางแผนการวัดและประเมินผล ความสามารถ
ด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียนโดยผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษาตัวช้ีวัดที่ใช้การประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียน
ระดับชาติ RT และก าหนดปฏิทิน ระยะเวลา และแนวทางในการวัดและประเมินผลความสามารถด้านการอ่านการเขียน  
ของผู้เรียนร่วมกับครู ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถด้านการวัดและประเมินผลความรู้ความสามารถด้านการอ่านการ
เขียนของผู้เรียนและตรวจสอบการวัดและประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วัชรพล วิบูลยศริน (2561) 
กล่าวว่า การประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย คือ การประเมินผลการเรียนรู้เน้นการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยเฉพาะการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทยนั้นควรเป็นการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) โดยการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยควรเน้นการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ทักษะการ
คิดที่ก าหนดอยู่ในตัวช้ีวัดหลักสูตร ซึ่งจะน าไปสู่การสรุปผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ต่อไป 

 2.5 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียน โดยส่งเสริมให้ครูรวมกลุ่มผ่านกระบวนการ 
PLC เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท างานวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน โดยน าผลที่ได้จาการท าวิจัยมาพัฒนาต่อยอดเป็น
นวัตกรรมแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนร่วมกับครู ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชวลิต ชูก าแพง (2553) กล่าวว่า การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในช้ันเรียน (Classroom action research) เป็นการวิจัยที่ผู้สอนเป็นผู้ด าเนินการ โดยการศึกษาวิเคราะห์ แสวงหา
ข้อมูล และดึงปัญหาในการเรียนการสอนออกมาและแสวงหาวิธีการเพื่อแก้ปัญหาด้วยกระบวนการที่เช่ือถือได้ แล้วน าผลที่ได้
ไปแก้ปัญหาหรือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ในช้ันเรียนที่ก าลังด าเนินการอยู่ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับแนวคิดของ อุมาพร ปานโท้ (2562) ได้ศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
ความสามารถด้ านการวิ จั ย ใน ช้ัน เ รี ยน  และการสร้ า ง ชุมชนการ เ รี ยนรู้ ท า งวิ ช า ชีพของครู ผู้ ส อน  พบว่ า  
ความต้องการจ าเป็นโดยภาพรวมของครูมีค่าเท่ากับ 0.247 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความส าคัญมากที่สุด  
คือ ด้านการพัฒนานวตักรรมและเครื่องมือการวิจัย 

 2.6 ด้านการนิเทศการศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูควรประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดแนวทาง 
ในการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการการนิเทศภายในสถานศึกษา ผู้บริหารติดตามจากการเข้าร่วม
กระบวนการ PLC และติดตามรายงานกระบวนการ PLC ตลอดจน น าผลการนิเทศ ที่ได้มาวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการจัดท า
โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียนต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  
ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2556) กล่าวว่า การนิเทศภายในเป็นหลักการนิเทศการศึกษาที่มีลักษณะเป็นวิท ยาศาสตร์   
คือ มีการท างานเป็นระบบขั้นตอน และ  มีการท างานโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน โดยการนิเทศ  
ภายในโรงเรียนมีเป้าหมายส าคัญคือ การส่งเสริม การสนับสนุน และช่วยเหลือครูให้ประสบความส าเร็จในภาระงาน  
มีความก้าวหน้าด้านวิชาชีพและการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  
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ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรน าผลที่ได้จากการศึกษามาก าหนดเป็นแนวทางในการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนา

ความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ร่วมกับบุคลากรในสถานศึกษาอย่างเหมาะสม โดยมีข้อเสนอแนะแต่ละด้าน ดังนี้ 

 1.1 ด้านการบริหารและพัฒนาหลักสูตร ผู้บริหารสถานศึกษา ควร แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหลักสูตร

สถานศึกษาโดยคณะกรรมการท าการศึกษาโครงสร้าง มาตรฐาน และตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

และออกแบบกระบวนการทดลองใช้และประเมินผลการใช้หลักสูตรเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตรก่อนน าไปใช้ 

 1.2 ด้านการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ ผู้บริหารสถานศึกษา ควรบรรจุโครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ 

ไว้ในแผนปฏิบัติการพร้อมกับสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสื่อ  

 1.3 ด้านการจัดและพัฒนาการเรียนรู้  ผู้บริหารสถานศึกษา ควร ลดภาระงานครูโดยลดภาระงานอื่น 

ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ก าหนดแนวทางในการจัดส่งเอกสารผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อลดภาระงานเอกสาร

จากครู รวมไปถึงจัดท าก าหนดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านเพื่อให้ครูได้ศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลและน ามาก าหนดเป็นกิจกรรม

สอนซ่อมเสริมที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียน 

 1.4 ด้านการวัดและประเมินผล ผู้บริหารสถานศึกษา ควรจัดประชุมช้ีแจงให้ครูได้ศึกษาเกณฑ์ ตัวช้ีวัด  

จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ Test Blueprint ที่ใช้ในการทดสอบการอ่านระดับชาติ RT เพื่อน ามาก าหนด

เป็นแนวทางในการวัดและประเมินผลความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียน  

 1.5 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ผู้บริหารสถานศึกษา ควรส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่ม PLC เพื่อแก้ไข 

และพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียนและจัดให้มีเวทีในการน าเสนองานวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 

 1.6 ด้านการนิเทศการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ควรสื่อสารท าความเข้าใจกับครูในประเด็นที่ต้องการนิเทศ  

ผลการนิเทศที่ได้มาก าหนดเป็นหัวข้อในกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของ

ผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  

2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการบริหารวิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของ

ผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  
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บทคัดยอ่ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเข้าใจของนักเรียนเรื่องแรงกระท าต่อลวดตัวน าในสนามแม่เหล็กผ่านการ
จัดการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบายร่วมกับชุดการเรียนรู้ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความเข้าใจ 
และชุดทดลอง ซึ่งติดตั้งโดยให้ลวดตัวน าอยู่ระหว่างกลางของแท่งแม่เหล็กสองแท่ง ต่อลวดกับแหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
แล้วสังเกตการขยับของลวดตัวน าที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเปลี่ยนระยะห่างของแท่งแม่เหล็ก และมุมของลวดตัวน า แล้วน าไปใช้
กับกลุ่มทดลอง จ านวน 30 คน เปรียบเทียบกับนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 33 คน ผลที่ได้
พบว่า ความเข้าใจที่ถูกต้องของนักเรียนกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระท าต่อลวดตัวน ากับ
ระยะห่างแท่งแม่เหล็กคิดเป็นร้อยละ 6.1 และ 76.7 ตามล าดับ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระท าต่อลวดตัวน ากับความยาว
ลวด และมุมลวดตัวน ากับสนามแม่เหล็กคิดเป็นร้อยละ 6.1 และ 80.0 ตามล าดับ ซึ่งพบว่านักเรียนกลุ่มทดลองมีร้อยละความ
เข้าใจที่ถูกต้องมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้    
แบบท านาย-สังเกต-อธิบายร่วมกับการใช้ชุดการเรียนรู้สามารถพัฒนาความเข้าใจที่ถูกต้องของนักเรียนเกี่ยวกับแรงกระท า            
ต่อลวดตัวน าในสนามแม่เหล็กได้ 

ค าส าคัญ: การสอนแบบท านาย-สงัเกต-อธิบาย  แรงเนื่องจากสนามแม่เหล็ก  สนามแมเ่หล็ก 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to develop students’  understanding of the force on a straight 

wire in the magnetic field through the Predict- Observe- Explain ( POE)  teaching method, which included a 
lesson plan, conceptual test, and demonstration set was designed. The demonstration set was installed by 
a straight wire connected with a DC power source between the middle of two bar magnets.  Then, the 
movement of straight wire was observed when it was adjusted by the distance of bar magnets and angle 
of straight wire.  After that, it was tested on the experimental group which consisted of 30 students. 
Compared with the control group that was studied in normal learning about 33 students.  The correct 
conceptual understanding from the control group and experimental group the relationship between the 
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force on a straight wire and bar magnets’  distance was 6. 1% and 76. 7% respectively, the relationship 
between the force on a straight wire and angle of a straight wire with the magnetic field were 6. 1% and 
80. 0% respectively. The students’ experimental group got a higher correct conceptual understanding of 
statistical significance .05 level.  The research indicated that using Predict-Observe-Explain (POE)  teaching 
method incorporated with a learning kit can develop the students’ understanding of the force on a straight 
wire in the magnetic field. 

KEYWORDS:  Predict–Observe–Explain Method, Magnetic Force, Magnetic Field 
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บทน า  
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญเนื่องจากเกี่ยวข้องกับทุกคนในการด ารงชีวิตประจ าวัน อีกทั้งองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ยังช่วยให้เกิดการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี และผลิตสิ่งอ านวยความสะดวกในชีวิต ดังนั้นการจัดการศึกษา
วิทยาศาสตร์จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถ แต่สภาพปัญหาการพัฒนาเยาวชนทางด้าน
วิทยาศาสตร์ในปัจจุบันพบว่า นักเรียนขาดทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้ ซึ่งจะสามารถน าทักษะ
กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ไปใช้อย่างมีเหตุผล และแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ (สมสมัย จิรพัทธ์พงศกร, 2554) 
โดยเฉพาะในส่วนของวิชาฟิสิกส์ ซึ่งเป็นรากฐานของความรู้ และมีความส าคัญต่อการส่งเสริมสมรรถภาพทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน สภาพปัญหาการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ในปัจจุบันครูจะเน้นที่ผลสุดท้ายของการท าแบบฝึกหัดมากกว่าการท าให้
นักเรียนเข้าใจในแนวคิดหลักทางฟิสิกส์ (ปทุม ช่องคันปอน, 2558)  การเรียนการสอนส่วนใหญ่จะใช้การบรรยาย ท าให้
นักเรียนไม่เกิดกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นครูผู้สอนจึงจ าเป็นต้องหาเทคนิคการสอนหรือกิจกรรมที่สามารถช่วยให้
นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ได้มากข้ึน 
 การจัดการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบายเป็นการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism)    
ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่สนับสนุนให้นักเรียนได้สร้างความรู้ใหม่จากความรู้หรือความเข้าใจเดิมที่มีอยู่ โดยผ่านการะบวนการลงมือ
ปฏิบัติ และเรียนรู้จากการสังเกตเพื่อเชื่อมโยงความรู้ชุดเดิมกับความรู้ชุดใหม่เข้ากับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ โดยเป็นการสอน
ที่มีประสิทธิภาพช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นขั้นตอน 
เน้นให้นักเรียนได้คิดท านาย สังเกตและใช้ภาษาอธิบายข้อค้นพบที่เกิดขึ้น ท าให้นักเรียนคิดเป็น โดยสร้างองค์ความรู้ใหม่บน
พื้นฐานของความรู้ประสบการณ์และบริบททางสังคม สิ่งแวดล้อม และประสบการณ์ที่ได้รับ (พนิตานันท์ วิเศษแก้ว, 2553) 
วิธีการจัดการเรียนรู้นี้จะท าให้นักเรียนเปลี่ยนความเข้าใจเดิมเป็นความเข้าใ จที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น             
(น้ าค้าง จันเสริม, 2551) ส าหรับเนื้อหาสาระในเรื่องแรงแม่เหล็กเป็นหัวข้อหนึ่งในวิชาฟิสิกส์ที่เป็นความรู้พื้นฐานในการเรียน
หัวข้ออ่ืน โดยเรื่องแรงแม่เหล็กนักเรยีนมักเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลือ่นในส่วนของแรงท่ีกระท าต่อลวดตวัน าในสนามแมเ่หลก็ 
ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับแรงที่จะกระท าต่อลวดตัวน าที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเมื่ออยู่ในสนามแม่เหล็กที่สามารถใช้ในการอธิบาย
หลักการท างานของมอเตอร์ที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวันได้ และความรู้ส่วนหนึ่งยังช่วยให้รู้จักการ
ใช้งานที่เหมาะสมของมอเตอร์ซึ่งสามารถป้องกันอันตรายที่เกิดจากการท างานของมอเตอร์ในเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ โดยสาเหตุที่
นักเรียนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเพราะสาระการเรียนรู้ ค่อนข้างยากและไม่เป็นรูปธรรม            
(เกรียงไกร ทานะเวช, 2557) อีกทั้ง ยังไม่มีสื่อหรือการทดลองที่สามารถท าให้นักเรียนสังเกตลักษณะของแรงแม่เหล็กท่ีเกิดขึ้น
ได้ชัดเจน 
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบาย โดยการออกแบบ และ
สร้างชุดทดลองเรื่องแรงที่กระท าต่อลวดตัวน าในสนามแม่เหล็ก โดยพิจารณาจากสภาพปัญหาการเรียนการสอน และ             
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ในวิชาฟิสิกส์เป็นหลัก และต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยให้ผู้เรียนเข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่เกี่ยวกับแรงกระท าต่อลวดตัวน าในสนามแม่เหล็ก ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ  
ทฤษฎี ของสนามและแรงแม่เหล็ก เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องแรงที่กระท าต่อลวดตัวน าในสนามแม่เหล็ก
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ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 และปรับปรุงการเรียนการสอนแบบท านาย-สังเกต-อธิบาย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้  
ความเข้าใจท่ีถูกต้อง 
 

 วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อสร้างชุดการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาความเข้าใจของผู้เรียน เรื่อง แรงกระท าต่อลวดตัวน าในสนามแม่เหล็ก 
 2. เพื่อพัฒนาความเข้าใจของผู้เรียน เรื่อง แรงกระท าต่อลวดตัวน าในสนามแม่เหล็ก ที่ผ่านการจัดการเรียนรู้           
แบบท านาย-สังเกต-อธิบาย ร่วมกับชุดการเรียนรู้  
 

 นิยามศัพท์เฉพาะ  
 1. ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจของบุคคลในการตีความและลงข้อสรุปเกี่ ยวกับ
เหตุการณ์หรือปรากฏการณต์่าง ๆ โดยอาศัยหลักการ ทฤษฎี หรือข้อเท็จจริงในการลงข้อสรุป และต้องมีความสอดคล้องกับ
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง 
 2. ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน หมายถึง ความเข้าใจที่ได้มาจากแนวความคิดหรือความรู้ที่ไม่ถูกต้อง ความรู้ที่          
ไม่สมบูรณ์ คลุมเครือ ความคิดส าคัญหรือความคิดรวบยอดที่แตกต่างไปจากความเป็นจริง และเป็นความคิดที่ต่างไปจาก
แนวคิดที่ได้รับการยอมรับทางวิทยาศาสตร์ อาจได้มาจากประสบการณ์ที่ไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ของแต่ละบุคคล 
 3. การจัดการเรียนรู้แบบปกติ หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนตามหลักสตูรแกนกลางโดยใช้การสอน
แบบบรรยาย 
 4. การจัดการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบาย หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัควิสต์ 
โดยการน าความรู้เดิมมาเป็นฐานในการ สร้างความรู้ใหม่ด้วยตัวผู้เรียนเอง ผ่านกระบวนการท านาย เสาะหา สังเกตด้วยการใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และอธิบายเพื่อสรุปองค์ความรู้เป็นของตนเอง  
 
 ประโยชน์ที่ได้รับ  

1. สามารถท าให้นักเรียนมีความเข้าใจท่ีถูกต้องเพิ่มขึ้นได้จากการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบาย 
ร่วมกับชุดการเรียนรู้  

2. สามารถน าไปอ้างอิงในการพัฒนาความเข้าใจของนักเรียนในเนื้อหาอื่นๆโดยใช้ผลการวิเคราะห์หลังการ          
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบาย เรื่องแรงกระท าต่อลวดตัวน าในสนามแม่เหล็ก  

 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre-experimental design) โดยมีกลุ่มทดลองกลุ่มเดียวและ    
ท าการทดสอบเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม โดยมีการเลือกกลุ่มทดลองแบบเจาะจง (purposive selection) ซึ่งผ่านการ
ประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ใบรับรองเลขที่ KMUTT-IRB-COA 2020-032 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรีรายละเอียดแบบแผนการวิจัยมีดังนี้ 
 ประชากร และตัวอย่างวิจัย  

 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน        
6 ห้อง รวมจ านวนนักเรียน 240 คน 
 กลุ่มตัวอย่างวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
โดยมีการเลือกแบบเจาะจงกลุ่มทดลอง 1 ห้องรวมจ านวนนักเรียน 30 คน และกลุ่มควบคุม 1 ห้องรวมจ านวนนักเรียน 33 คน 

 เครื่องมือวิจัย  

การออกแบบและสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยแบ่งเครื่องมือออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
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1. ชุดการเรียนรู้ ประกอบด้วยชุดทดลองและแผนการจัดการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบาย เรื่อง แรงกระท าต่อ
ลวดตัวน าในสนามแม่เหล็ก มีลักษณะดังนี้ 

   1.1 ชุดทดลอง  ชุดทดลองเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองเรื่องแรงกระท าต่อลวดตัวน าในสนามแม่เหล็ก ซึ่งติดตั้ง
โดยให้ลวดตัวน าทองแดงท่ีมีเส้นผ่านศนูย์กลาง 0.35 มิลลิเมตรที่ตอ่กับแหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 6 โวลต์ อยู่ระหว่าง
กลางของแท่งแม่เหล็กสองแท่งที่มีขั้วเหนือและขั้วใต้หันเข้าหากันตามแนวยาว แล้วสังเกตการขยับของลวดตัวน าที่
เปลี่ยนแปลงไปจากการบันทึกวีดีทัศน์ แล้วน ามาวิเคราะห์ขนาดแรงด้วยโปรแกรม Image j เมื่อเปลี่ยนปัจจัยต่างๆ ได้แก่     
1) ระยะห่างแท่งแม่เหล็ก  2) ความยาวของลวดตัวน า และ 3) มุมของลวดตัวน ากับสนามแม่เหล็ก โดยลักษณะของชุดทดลอง
เป็นดังภาพ 1, 2 และ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพ 1 ตัวอย่างด้านบนชุดทดลองประกอบการจดัการเรียนรู้ เรื่อง แรงกระท าต่อลวดตัวน าในสนามแม่เหล็ก   
      
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพ 2 ตัวอย่างด้านหน้าชุดทดลองประกอบการจัดการเรียนรู ้เรื่อง แรงกระท าต่อลวดตัวน าในสนามแม่เหล็ก 

 
 

 

 

 
 

ภาพ 3 ชุดทดลองประกอบการจดัการเรียนรูเ้รื่องแรงกระท าต่อลวดตัวน าในสนามแม่เหล็ก 
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   จากภาพ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดตัวน าที่วางตัวอยูร่ะหว่างแท่งแม่เหล็กซึ่งมีสนามแม่เหล็กวางตัวตามแนว
จากขั้วเหนือไปยังขั้วใต้ ลวดตัวน าจะขยับเนื่องจากแรงแม่เหล็กมีขนาดของแรงเป็นไปตามสมการ F= ILBsinθ และมีทิศตาม
กฎมือขวาจากการครอสเวกเตอร์ของความยาวลวดกับสนามแม่เหล็ก ซึ่งขนาดของแรงที่กระท าจะขึ้นอยู่กับ 1) ระยะห่างของ
แท่งแม่เหล็กสามารถปรับได้จากรางเลื่อนปรับระยะห่างแท่งแม่เหล็ก 2) ความยาวของลวดตัวน าสามารถปรับได้จากรางเลื่อน
ปรับระยะห่างลวดตัวน า และ 3) มุมของลวดตัวน ากับสนามแม่เหล็กสามารถปรับได้จากลูกปืนปรับทิศทางจากมุมของลวด
ตัวน ากับสนามแม่เหล็กจาก 90 องศาให้มุมลดลงแรงกระท าจะลดลงจนกระทั้งลวดตัวน าขนานกับสนามแมเ่หลก็แรงกระท าตอ่
ลวดตัวน าจะเป็นศูนย ์

   การใช้ชุดทดลองเปรียบเทียบขนาดและทิศทางของแรงที่กระท าต่อลวดตัวน าในสนามแม่เหล็ก โดยทิศทาง
สามารถสังเกตเห็นได้จากการขยับของลวดตัวน าซึ่งสามารถวางชุดทดลองตามแนวนอนเพื่อสังเกตการขยับขึ้นของลวดตัวน า 
และวางชุดทดลองตามแนวตั้งเพื่อสังเกตการขยับทางซ้ายหรือขวาของลวดตัวน า  และเนื่องจากการทดลองนี้ใช้ไฟฟ้า
กระแสตรงโวลต์ต่ า และความเข้มของสนามแม่เหล็กน้อย เพื่อให้สังเกตขนาดของแรงได้ชัดเจน ขนาดของแรงจะใช้วิธีบันทึก  
วีดีทัศน์ขณะที่เส้นลวดขยับมากท่ีสุด แล้วน ามาวิเคราะห์ขนาดของแรงจากการยกตัวของเส้นลวดด้วยโปรแกรม Image j  

   1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ 
   แผนการจัดการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบายจ านวน 2 แผน เป็นเวลา 3 คาบ คาบละ 50 นาที ได้แก่  
   แผนที่ 1 ใช้เวลา 100 นาที แบ่งเป็น 2 กิจกรรมคือการหาขนาดและทิศทางของสนามแม่เหลก็ และการหาทิศทาง

ของแรงกระท าต่อลวดตัวน าในสนามแม่เหล็ก ดังนี ้
   กิจกรรมที่ 1 คือ การหาขนาดและทิศทางของสนามแม่เหลก็ เป็นการบรรยายประกอบการทดลองโดยท ากิจกรรม

ให้นักเรียนสังเกตการเกิดเส้นแรงแม่เหล็กและทิศทางของสนามแม่เหล็กจากแท่งแม่เหล็กจากการโรยผงตะไบเหล็กในการ
สังเกตเส้นแรงแม่เหล็กและเข็มทิศในการสังเกตทิศของสนามแม่เหล็กโดยใช้เวลา 50 นาที  

   กิจกรรมที่ 2 คือ การหาทิศทางของแรงท่ีกระท าต่อลวดตัวน าในสนามแมเ่หลก็เป็นกิจกรรม                          แบบ
ท านาย-สังเกต-อธิบาย โดยให้นักเรียนท าการทดลองมีขั้นตอนดังนี ้

   ขั้นที่ 1 ท านาย เป็นขั้นตอนที่ให้นักเรียนคาดเดาทิศทางของแรงแม่เหล็กจากการสังเกตการขยับทางซ้ายหรือ
ทางขวาของลวดตัวน า เมื่อมีการเปลี่ยนทิศทางของสนามแม่เหล็ก และทิศทางของกระแสไฟฟ้า 

   ขั้นที่ 2 สังเกต เป็นขั้นตอนท่ีให้นักเรียนท าการทดลองจากชุดทดลองดังภาพ 1 และ 2 โดยนักเรียนสังเกตทิศการ
ขยับของลวดตัวน าว่ามีทิศไปทางซ้ายหรือมีทิศไปทางขวาเมื่อวางชุดทดลองตามแนวตั้ง และบันทึกผลการทดลองเพื่อเช่ือมโยง
กับการใช้กฎมือขวาในการหาทิศทางของแรงแม่เหล็กซึ่งทิศของแรงแม่เหล็ก 

   ขั้นที่ 3 อธิบาย เป็นขั้นที่นักเรียนได้แสดงแนวคิดของตัวเองผ่านการพูดคุยหรืออภิปรายสนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นจนได้ข้อสรุปเกี่ยวกับทิศทางของแรงกระท าต่อลวดตัวน าในสนามแม่เหล็กจากการสังเกตการขยับของลวดตัวน า 

   แผนที่ 2 ใช้เวลา 50 นาที มี 1 กิจกรรม คือ การหาขนาดของแรงที่กระท าต่อลวดตัวน าในสนามแม่เหล็กดังนี ้
   กิจกรรมที่ 3 คือ การหาขนาดของแรงกระท าต่อลวดตัวน าในสนามแม่เหล็ก เป็นกิจกรรม                               แบบ

ท านาย-สังเกต-อธิบาย โดยให้นักเรียนท าการทดลองผ่านชุดทดลองโดยใช้เวลา 50 นาที ประกอบด้วย 3 ข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
   ขั้นที่ 1 ท านาย เป็นขั้นตอนที่ให้นักเรียนคาดเดาขนาดของแรงแม่เหล็กจากการสังเกตลักษณะการเปลี่ยนแปลง

ของลวดตัวน าว่าจะมีการขยับมากขึ้นหรือน้อยลง เมื่อมีการเปลี่ยนระยะห่างแท่งแม่เหล็ก ความยาวลวดตัวน า และมุมของลวด
ตัวน ากับสนามแม่เหล็ก 

   ขั้นที่ 2 สังเกต เป็นขั้นตอนที่ให้นักเรียนท าการทดลองจากชุดทดลอง เรื่อง แรงกระท าต่อลวดตัวน าใน
สนามแม่เหล็กดังภาพ 1 และ 2 โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ซึ่งนักเรียนจะท าการทดลองเปลี่ยนปัจจัย
ต่างๆ คือ ระยะห่างของแท่งแม่เหล็ก เปลี่ยนความยาวลวดตัวน า และเปลี่ยนมุมลวดตัวน ากับสนามแม่เหล็กและสังเกตระยะ
การขยับของลวดตัวน าขณะที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านจากการถ่ายวิดีทัศน์และวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม Image j จากการน า
ภาพการขยับของลวดตัวน ามาวิเคราะห์ระยะการขยับขึ้นลงและเปรียบเทียบขนาดของแรงจากระยะที่ได้ ซึ่งจะมีเง่ือนไขของ
การเปลี่ยนแปลงตามตารางที่ 1  
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ตาราง 1 การทดลองแรงกระท าต่อลวดตัวน าในสนามแม่เหล็กเมื่อเปลี่ยนปัจจัยต่างๆ 
ปัจจัย ลักษณะการเปลี่ยนแปลง 

ระยะห่างแท่งแม่เหล็ก 
แท่งแม่เหล็กท้ังสองห่างกัน 5 เซนติเมตร 
แท่งแม่เหล็กท้ังสองห่างกัน 15 เซนติเมตร 

ความยาวลวดตัวน า 
ลวดตัวน ายาว 5 เซนติเมตร 
ลวดตัวน ายาว 10 เซนติเมตร 

มุมลวดตัวน ากับสนามแมเ่หล็ก 
0 องศา 
45 องศา 
90 องศา 

ขั้นที่ 3 อธิบาย เป็นขั้นที่นักเรียนได้แสดงแนวคิดของตัวเองผ่านการพูดคุยหรืออภิปรายสนทนาแลกเปลี่ยน              
ความคิดเห็นจนได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแรงกระท าต่อลวดตัวน าในสนามแม่เหล็กจากการสังเกตการขยับของลวดตัวน า 

2. แบบทดสอบวัดความเข้าใจ เรื่อง แรงกระท าต่อลวดตัวน าในสนามแม่เหล็ก 
แบบทดสอบวัดความเข้าใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีลักษณะเป็นแบบทดสอบแบบเติมค าตอบและอธิบายเหตุผล จ านวน    

5 ข้อ โดยแบบทดสอบนี้ได้ผา่นการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC)    จาก
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.0 และได้ตรวจสอบหาค่าความยากง่ายรายข้ออยู่ระหว่าง 
0.3-0.8 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.2-0.6 ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้ (พิชิตชัย ฤทธิ์จรูญ , 2552) มีจุดประสงค์การเรียนรู้ที่
ต้องการวัดความเข้าใจ ดังแสดงตารางที ่2  

ตาราง 2 จุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง แรงกระท าต่อลวดตัวน าในสนามแม่เหล็กท่ีสอดคล้องกับแบบทดสอบวัดความเข้าใจ 

จุดประสงค์การเรียนรู ้
ข้อค าถาม

ที ่
1. นักเรียนสามารถอธิบายขนาดและทิศทางของสนามแม่เหล็กท่ีเกิดจากแท่งแม่เหล็กข้ัวเหนือและขั้วใต้ได้ (2.1) (2.2) 
2. นักเรียนสามารถอธิบายความแตกต่างของขนาดของแรงที่กระท าต่อเส้นลวดตัวน าเมื่อขนาดของ
สนามแม่เหล็กไม่เท่ากันได้ 

(2.3) 

3. นักเรียนสามารถอธิบายความแตกต่างของขนาดของแรงที่กระท าต่อเส้นลวดตัวน าเมื่ออยู่ใน
สนามแม่เหล็กขนาดคงท่ีแต่ ความยาว และมุมของเส้นลวดเปลี่ยนไปได้ 

(3) (4) 

4. นักเรียนสามารถบอกทิศทางของแรงท่ีกระท าต่อประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็กได้ (1) 
5. นักเรียนสามารถบอกทิศทางของแรงท่ีกระท าต่อเส้นลวดในสนามแม่เหล็กได้ (5) 

จากตารางที่ 2 แบบทดสอบวัดความเข้าใจในจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 1 – 3 แบบทดสอบมีลักษณะเติมค าตอบและ
อธิบายเหตุผลโดยผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ค าตอบของนักเรียนแล้วน ามาจัดระดับความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบ
วัดความเข้าใจในจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 4 – 5 แบบทดสอบมีลักษณะเติมค าตอบเท่านั้น ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ค าตอบของ
นักเรียนแล้วน ามาจัดกลุ่มค าตอบในจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 4 และจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 5 ซึ่งมีข้อค าถามดังตัวอย่าง     
ภาพ 4 และ ภาพ 5 
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ภาพ 4 ตัวอย่างข้อค าถามที่ 1 จุดประสงค์การเรียนที่ 4       ภาพ 5 ตัวอย่างขอ้ค าถามที่ 5 จุดประสงค์การเรียนที่ 3 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
1. ช้ีแจงกิจกรรม จากนั้นให้นักเรียนกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง และผู้ปกครองลงนามยินยอมในหนังสือแสดงเจตนา

ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย  
2. ท าการทดลองโดยการด าเนินการท ากิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบาย 

และชุดทดลองที่ผู้วิจัยสร้าง โดยใช้เวลา 3 คาบกับกลุ่มทดลอง และท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติกับกลุ่มควบคุม 
3. น าแบบทดสอบวัดความเข้าใจ เรื่อง แรงที่กระท าต่อลวดตัวน าในสนามแม่เหล็ก ที่ผ่านการตรวจสอบและแก้ไข

จากผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 
4. ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ค าตอบและการให้เหตุผลประกอบจากแบบทดสอบวัดความเข้าใจโดยเก็บรวบรวมร้อยละและ

ความถี่จากการท าแบบทดสอบของนักเรียนกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง และน ากลุ่มค าตอบของนักเรียนมาจัดระดับ       
ความเข้าใจตามเกณฑ์ที่ประยุกต์จากการจัดระดับความเข้าใจความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ของ Haidar (1997) ดังแสดงใน      
ตารางที ่3 

ตาราง 3 การจัดระดับความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์โดยประยุกต์จากงานวิจัยของ Haidar 

ระดับความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับขั้นของค าตอบ 

ค าตอบ อธิบาย 
กลุ่มความเข้าใจท่ีสมบรูณ ์

(Sound Understanding: SU) 
ถูกต้อง อธิบายเหตผุลถูกต้องครบถ้วนตามหลักการทางวิทยาศาสตร ์

กลุ่มความเข้าใจท่ีไมส่มบรูณ ์
(Partial Understanding: PU) 

ถูกต้อง อธิบายเหตผุลได้ถูกต้องแตไ่ม่ครบถ้วน 

กลุ่มความเข้าใจถูกบางส่วน 
(Partial Understanding with 

Specific Misconception: PUSM) 
ถูกต้อง อธิบายเหตผุลได้ถูกต้องบางส่วนและมีบางส่วนท่ีไม่ถูกต้อง 

กลุ่มความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อน 
(Specific Misconception: SM) 

ผิด อธิบายเหตผุลไมส่อดคล้องและไมถู่กต้อง 

กลุ่มไม่เข้าใจ 
(No Understanding: NU) 

ผิด/ไมต่อบ 
ไม่อธิบายเหตุผลหรือทวนค าถามหรือให้เหตผุลไมส่อดคล้องกับ

ค าตอบขนาดและทิศทาง 
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5. ผู้วิจัยวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยวิเคราะห์              
ทั้งชุดแบบทดสอบ เพื่อทราบจ านวนร้อยละของนักเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์เรื่องแรงกระท า     
ต่อลวดตัวน าในสนามแม่เหล็ก กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
  ในการวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความเข้าใจของนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติและ   
กลุ่มทดลองทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบาย มีการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่
  1. สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ เพื่อจัดกลุ่มค าตอบของนักเรียนจากการท าแบบทดสอบวัดความเข้าใจ               
เรื่อง แรงกระท าต่อลวดตัวน าในสนามแม่เหล็ก คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (x̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
  2. ค่าที (T-Test for dependent Sample) ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของจ านวนนักเรียนที่มีความเข้าใจ
ถูกต้องที่นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
  3. ค่าร้อยละของจ านวนนักเรียนในแต่ละระดับความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ 

ผลการวิจัย  
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบทดสอบวัดความเข้าใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

พบว่าได้ผลจากการวิเคราะห์ค าตอบของนักเรียนดังต่อไปนี้ 
1. ผลการวิเคราะห์จ านวนนักเรียนกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองที่มีความเข้าใจถูกต้องโดยใช้ค่าท ี

ผู้วิจัยน าข้อมูลจากการวิเคราะห์ระดับความเข้าใจของนักเรียนเป็นรายบุคคลแยกตามแบบทดสอบแต่ละข้อ จากนั้น
พิจารณาเฉพาะนักเรียนที่มีความเข้าใจถูกต้อง (SU) ในแต่ละข้อของแบบทดสอบ โดย 1 ข้อจะให้ 1 คะแนน หลังจากนั้น           
น าคะแนนที่ได้มาพิจารณาในแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้  โดยกรณีที่จุดประสงค์ใดมีหลายข้อย่อยจะเฉลี่ยคะแนนของ
จุดประสงค์นั้นรวมเป็น 1 คะแนน โดยรวมคะแนนเต็ม 5 จุดประสงค์ มี 5 คะแนน และทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างสอง
กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกันโดยใช้ค่าท ี(T – test independent sample) ผลการวิจัยแสดงดังตารางที ่4  

ตาราง 4 ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีความเข้าใจถูกต้องของนักเรียนกลุ่มควบคุมและทดลอง 
Test N คะแนนเฉลี่ย S.D. t df sig 

กลุ่มควบคุม 33 1.3 0.8 
16.1 61 0.0* 

กลุ่มทดลอง 30 4.3 0.6 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่มีความเข้าใจถูกต้อง พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยรวม 5 
จุดประสงค์ของนักเรียนกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองเท่ากับ 1.3 และ 4.3 ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบนักเรียนกลุ่มควบคุมที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ กับนักเรียนกลุ่มทดลองทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบาย เรื่องแรงกระท า
ต่อลวดตัวน าในสนามแม่เหล็กควบคู่กับการใช้ชุดกิจกรรมพบว่าคะแนนเฉลี่ยนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมมี
ความต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2. ผลการวิเคราะห์ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนรวมจุดประสงค์การเรียนรูท้ี่ 1- 3 
 ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ค าตอบและเหตุผลของนักเรียนแล้วน ามาจัดกลุ่มระดับความเข้าใจในจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 
1 - 3 เพื่อแสดงถึงระดับความเข้าใจของนักเรียนในภาพรวม โดยผู้วิจัยวิเคราะห์ผลแสดงดังภาพ 6 
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ภาพ 6 แผนภูมิเปรียบเทียบร้อยละจ านวนนักเรียนกลุ่มควบคุมและทดลองในแต่ละระดับความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ของ 
         นักเรียนรวมจุดประสงค์ที่ 1 - 3 

เมื่อพิจารณาร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ถูกจัดอยู่ในระดับความเข้าใจ PU PUSM SM และ NU ซึ่งเป็นระดับ   
ความเข้าใจที่ผู้วิจัยต้องการพัฒนาความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนพบว่าร้อยละของจ านวนนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบปกติมีระดับความเข้าใจในกลุ่มที่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน SM ในทุกจุดประสงค์การเรียนรู้มีค่าสูง
กว่าทุกกลุ่มระดับความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์อื่น โดยในจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 1 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความเข้าใจ
ที่คลาดเคลื่อน SM  เท่ากับ 40.9 ถัดมาคือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 2 และ 3 ซึ่งมีนักเรียนที่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน SM 
เท่ากับ 45.5 และ 40.9 ตามล าดับ แต่เมื่อพิจารณานักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบาย
แล้วผลปรากฏว่า ร้อยละของจ านวนนักเรียนในกลุ่มที่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน SM มีค่าเหลือ 0.0 ทุกจุดประสงค์การ
เรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีร้อยละของจ านวนนักเรียนกลุ่มทดลองในระดับความเข้าใจ NU มีค่าเหลือ 0.0 ทุกจุดประสงค์จากร้อย
ละของจ านวนนักเรียนกลุ่มควบคุมในระดับความเข้าใจ NU ในจุดประสงค์ที่ 1 2 และ 3 ร้อยละ 9.1 ร้อยละ 6.1 และ ร้อยละ 
4.5 ตามล าดับ  ในขณะที่มีร้อยละของจ านวนนักเรียนในกลุ่มนักเรียนที่ถูกจัดระดับความเข้าใจ PU เมื่อพิจารณาจากการ
อธิบายค าตอบของนักเรียนกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองในภาพรวมพบว่านักเรียนกลุ่มควบคุมมีร้อยละของจ านวนนักเรียนใน
ระดับความเข้าใจนี้มากกว่ากลุ่มทดลองโดยกลุ่มควบคุมมีนักเรียนท่ีถูกจัดกลุ่มระดับความเข้าใจ PU ในจุดประสงค์ที่ 1 2 และ 
3 ร้อยละ 7.6 ร้อยละ 6.1 และ ร้อยละ 18.2 ตามล าดับ ในขณะที่กลุ่มทดลองมีนักเรียนที่ถูกจัดกลุ่มระดับความเข้าใจ PU ใน
จุดประสงค์ที่ 1 2 และ 3 ร้อยละ 11.7 ร้อยละ 16.7 และ ร้อยละ 13.3 ตามล าดับ  

 
3. ผลการวิเคราะห์ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนรวมจุดประสงค์การเรียนรูท้ี่ 4 - 5 
 ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ค าตอบของนักเรียนแล้วน ามาจัดกลุ่มค าตอบในจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 4 และจุดประสงค์การ
เรียนรู้ที่ 5 โดยผู้วิจัยได้เลือกนักเรียนท่ีตอบค าถามในจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการหาทิศแรงกระท าต่อประจุที่เคลื่อนที่
ในสนามแม่เหล็กโดยใช้กฎมือขวาได้ถูกต้องครบทุกข้อ มาวิเคราะห์ค าตอบต่อในจุดประสงค์ที่ 5 เรื่องการหาทิศแรงกระท าต่อ
ลวดตัวน าที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านโดยค าถามคือให้นักเรียนบอกทิศทางของแรงท่ีกระท าต่อขดลวดดังตารางที่ 5  

ตาราง 5 การเปรียบเทียบค าตอบของนักเรียนระหว่างจุดประสงค์ที่ 4 และจุดประสงค์ที่  5 ที่ต้องการศึกษาของนักเรียน   
กลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง 

กลุ่มนักเรียน  ตอบค าถามจุดประสงค์ที่ 4 ถูกครบทุกข้อ (คน) 
ตอบค าถามจุดประสงค์ที่ 4 ถูกครบทุกข้อ และ
ตอบค าถามจุดประสงค์ที่ 5 ถูกครบทุกข้อ (คน) 

กลุ่มควบคุม 
(n = 33 คน) 

24 12 

กลุ่มทดลอง 
(n = 30 คน) 

30 28 
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จากตารางที่ 5 จะพิจารณาความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนที่ตอบค าถามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 4 ถูกครบ
ทุกข้อ และตอบค าถามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 5 ถกูครบทุกข้อ ซึ่งข้อค าถามของจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 5 จะเป็นการให้ระบุ
ทิศทางของแรงที่กระท าต่อขดลวดรูปสี่เหลี่ยมที่อยู่ในสนามแม่เหล็กซึ่งขดลวดประกอบด้วยด้านซ้าย ด้านขวา ด้านบน และ
ด้านล่างโดยจะพิจารณานักเรียนกลุ่มควบคุมจ านวน 12 คน และนักเรียนกลุ่มทดลองจ านวน 28 คน ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่ม
นักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม ซึ่งเป็นประเด็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทั้งหมด โดยนักเรียนที่ตอบค าถามทั้ง 4 กลุ่มนี้ยังมีความ
เข้าใจคลาดเคลื่อน เรื่อง การเคลื่อนที่ของขดลวดในสนามแม่เหล็กด้วยเช่นกันมีรายละเอียดดังตารางที่ 6 

ตาราง 6 ลักษณะเหตุผลของค าตอบท่ีมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนในจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 5 

จากตารางที่ 6 แสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนแยกตามเหตุผลของค าตอบที่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนใน
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 5 พบว่าเมื่อพิจารณาเหตุผลของค าตอบของนักเรียนกลุ่มทดลอง มีนักเรียนอยู่ในกลุ่มลักษณะค าตอบ
ผิด 2 ด้านของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง คือ ตอบทิศทางของแรงเมื่อลวดขนานกับสนามแม่เหลก็แค่เสน้เดียวถูก           แต่
ประยุกต์กฎมือขวาในขดลวดไม่ได้ร้อยละ 9.1 และร้อยละ 3.3 ตามล าดับ และตอบทิศทางของแรงเมื่อลวดขนานกับ
สนามแม่เหล็กแค่เส้นเดียวผิด ท าให้แรงในขดลวดผิดไปด้วยร้อยละ 12.1 และร้อยละ 3.3 ตามล าดับ มีนักเรียนอยู่ในกลุ่ม
ลักษณะค าตอบผิด 4 ด้านของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง คือ ตอบทิศทางของสนามแม่เหล็กถูก แต่ประยุกต์กฎมือขวาใน
ขดลวดไม่ได้ร้อยละ 6.1 และร้อยละ 0.0 ตามล าดับ และนักเรียนยังไม่เข้าใจสนามแม่เหล็กและการประยุกต์กฎมือขวาร้อยละ 
9.1 และร้อยละ 0.0 ตามล าดับ 
4. ผลการวิเคราะห์ความเข้าใจในเนื้อหาของนักเรียนรวมทุกจุดประสงค์การเรียนรู ้

จากผลการวิเคราะห์ค าตอบของนักเรียนผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์สรุปเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากค าตอบของ
นักเรียน 3 ประเภท คือ 1) ขนาดและทิศทางของสนามแม่เหล็ก 2) ขนาดของแรงแม่เหล็ก และ 3) ทิศทางของแรงแม่เหล็ก 
ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังตารางที ่7 

ตาราง 7 สรุปความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนในทุกจุดประสงค์ 

เร่ืองท่ีนักเรียนเข้าใจ
คลาดเคลื่อน 

กลุ่ม
ค าตอบ 

สิ่งที่นักเรียนเข้าใจคลาดเคลื่อน 

ร้อยละของจ านวน
นักเรียน 

กลุ่ม
ควบคุม 

กลุ่ม
ทดลอง 

ขนาดและทิศทางของ
สนามแมเ่หล็ก 

A1 
นักเรียนเข้าใจว่าสนามแม่เหล็กมีทิศจาก S ไป N หรือมีทิศ
ไม่แน่นอนออกจากแท่งแม่เหล็ก 

45.4 10.0 

A2 
นักเรียนเข้าใจว่าสนามแม่เหล็ก เปลี่ยนเมื่อระยะแท่ง
แม่ เ หล็ ก เปลี่ ยน  แต่ ไ ม่ เ ข้ า ใจการวาด เส้นแรง เมื่ อ
สนามแม่เหล็กเปลี่ยน 

18.1 3.3 

ลักษณะค าตอบ ค าตอบ สิ่งที่นักเรียนเข้าใจ 
ร้อยละของจ านวนนกัเรียน 

กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง 

ผิด 4 ด้าน 

ตอบทิศทางของแรงที่
กระท าต่อขดลวดด้านซ้าย 
ด้ านขวา ด้ านบน และ
ด้านล่างผิด 

ตอบทิศทางของสนามแม่ เหล็กถูก แต่
ประยุกต์กฎมือขวาในขดลวดไม่ได้ 

6.1 0.0 

นักเรียนยังไม่เข้าใจสนามแม่เหล็กและการ
ประยุกต์กฎมือขวา 

9.1 0.0 

ผิด 2 ด้าน 

ตอบทิศทางของแรงที่
กระท าต่อขดลวดด้านซ้าย 
แ ล ะ ด้ า น ข ว า ถู ก  แ ต่
ทิศทางของแรงที่กระท า
ต่อขดลวดด้ านด้ านบน 
และด้านล่างผิด 

ตอบทิศทางของแรงเมื่ อลวดขนานกับ
สนามแม่เหล็กแค่เส้นเดียวถูก แต่ประยุกต์
กฎมือขวาในขดลวดไม่ได้ 

9.1 3.3 

ตอบทิศทางของแรงเมื่ อลวดขนานกับ
สนามแม่เหล็กแค่เส้นเดียวผิด ท าให้แรงใน
ขดลวดผิดไปด้วย 

12.1 3.3 
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เร่ืองท่ีนักเรียนเข้าใจ
คลาดเคลื่อน 

กลุ่ม
ค าตอบ 

สิ่งที่นักเรียนเข้าใจคลาดเคลื่อน 

ร้อยละของจ านวน
นักเรียน 

กลุ่ม
ควบคุม 

กลุ่ม
ทดลอง 

ขนาดและทิศทางของ
สนามแมเ่หล็ก 

A3 นักเรียนไม่เข้าใจว่าสนามแม่เหล็กเปลี่ยน เมื่อระยะเปลี่ยน 51.5 13.3 

ขนาดของแรงแม่เหล็ก 

B1 นักเรียนเข้าใจว่าอยู่ใกล้แม่เหล็กดูดเส้นลวดท าให้ขยับยาก 6.1 0.0 

B2 นักเรียนไม่เข้าใจว่าสนามแม่เหล็กส่งผลให้เกิดแรงแม่เหล็ก 51.5 6.7 

B3 นักเรียนเข้าใจว่าลวดยาวหนักท าให้ขยับยาก 15.1 0.0 

B4 
นักเรียนเข้าใจว่าลวดยาวท าให้กระแสไฟฟ้าน้อยส่งผลให้แรง
มาก 

3.0 0.0 

B5 นักเรียนไม่เข้าใจว่าความยาวลวดส่งผลต่อแรงแม่เหล็ก 39.3 6.7 

B6 
นักเรียนเข้าใจว่าลวดทิศขนานกับสนามแม่เหล็กมีแรงมาก
ที่สุด 

9.1 0.0 

B7 นักเรียนเข้าใจว่าแรงท่ีมีทิศเดียวกันขนาดจะเท่ากัน 9.1 0.0 

B8 นักเรียนเข้าใจว่ามุมของเส้นลวดไม่มีผลต่อแรงแม่เหล็ก 15.1 0.0 

B9 อื่นๆ 21.2 3.3 

ทิศทางของแรง
แม่เหล็ก 

 

C1 
ตอบทิศทางของสนามแม่เหล็กถูก แต่ประยุกต์กฎมือขวาใน
ขดลวดไม่ได้ 

6.1 0.0 

C2 
ตอบทิศทางของสนามแม่เหล็กผิด นักเรียนยังไม่เข้าใจ 
สนามแม่เหล็กและการประยุกต์กฎมือขวา 

9.1 0.0 

C3 
ตอบทิศทางของแรงเมื่อลวดขนานกับสนามแม่เหล็กแค่เส้น
เดียวถูก แต่ประยุกต์กฎมือขวาในขดลวดไม่ได้ 

12.1 0.0 

C4 
ตอบทิศทางของแรงเมื่อลวดขนานกับสนามแม่เหล็กแค่เส้น
เดียวผิด ท าให้แรงในขดลวดผิดไปด้วย 

15.1 3.3 

 จากตารางที่ 7 พบว่านักเรียนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องของขนาดและทิศทางของสนามแม่เหล็กของกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลองคือ นักเรียนเข้าใจว่าสนามแม่เหล็กมีทิศจากขั้วใต้ไปขั้วเหนือ หรือมีทิศออกจากแท่งแม่เหล็กแบบไม่มี
ทิศทางที่แน่นอนอยู่ทีร่้อยละ 45.4 และร้อยละ 10.0 ตามล าดับ นักเรียนไม่เข้าใจว่าสนามแม่เหล็กเปลี่ยนเมื่อระยะเปลี่ยนอยู่
ที่ร้อยละ 51.5 และร้อยละ 13.3 ตามล าดับ ประเภทถัดมาเรื่องขนาดของแรงแม่เหล็กของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองคือ 
นักเรียนไม่เข้าใจว่าสนามแม่เหล็กส่งผลให้เกิดแรงแม่เหล็กอยู่ที่ร้อยละ 51.5 และร้อยละ 6.7 ตามล าดับ นักเรียนไม่เข้าใจว่า
ความยาวลวดส่งผลต่อแรงแม่เหล็กอยู่ที่ร้อยละ 39.3 และร้อยละ 6.7 ตามล าดับ นักเรียนเข้าใจว่ามุมไม่มีผลต่อแรงแม่เหล็ก
อยู่ที่ร้อยละ 15.1 และร้อยละ 0.0 ตามล าดับ และประเภทสุดท้ายเรื่องทิศทางของแรงแม่เหล็กของกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลองคือ นักเรียนตอบทิศทางของแรงเมื่อลวดขนานกับสนามแม่เหล็กแค่เส้นเดียวผิด ท าให้แรงในขดลวดผิดไปด้วยอยู่ท่ีร้อย
ละ 15.1 และร้อยละ 3.3 ตามล าดับ  นักเรียนตอบทิศทางของแรงเมื่อลวดขนานกับสนามแม่เหล็กแค่เส้นเดยีวถูก แต่ประยุกต์
กฎมือขวาในขดลวดไม่ได้ร้อยละ 12.1 และ 0.0 ตามล าดับ นักเรียนตอบทิศทางของสนามแม่เหล็กผิด นักเรียนยังไม่เข้าใจ 
สนามแม่เหล็กและการประยุกต์กฎมือขวาร้อยละ 9.1 และร้อยละ 0.0 ตามล าดับ 
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อภิปราย และข้อเสนอแนะ  
การวิจัยนี้จัดท าข้ึนเพื่อพัฒนาความเข้าใจของผู้เรียนเรื่องแรงกระท าต่อลวดตัวน าในสนามแม่เหล็ก โดยผู้วิจัยได้สรา้ง

เครื่องมือเพื่อพัฒนาความเข้าใจได้แก่ 1) ชุดการเรียนรู้ ประกอบด้วยชุดทดลองและแผนการจัดการเรียนรู้                       แบบ
ท านาย-สังเกต-อธิบายเรื่องแรงกระท าต่อลวดตัวน าในสนามแม่เหล็ก 2) แบบทดสอบวัดความเข้าใจเรื่องแรงกระท าต่อลวด
ตัวน าในสนามแม่เหล็กโดยแบบทดสอบแบ่งตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 4 ข้อคือนักเรียนสามารถอธิบายขนาดและทิศทางของ
สนามแม่เหล็กท่ีเกิดจากแท่งแม่เหลก็ข้ัวเหนือและขั้วใต้ได้ นักเรียนสามารถอธิบายความแตกต่างของขนาดของแรงท่ีกระท าตอ่
เส้นลวดตัวน าเมื่อขนาดของสนามแม่เหล็กไม่เท่ากันได้ นักเรียนสามารถอธิบายความแตกต่างของขนาดของแรงที่กระท าต่อ
เส้นลวดตัวน าเมื่ออยู่ในสนามแม่เหล็กขนาดคงที่แต่ขนาดกระแสไฟฟ้า ความยาว และมุมของเส้นลวดเปลี่ยนไปได้ นักเรียน
สามารถบอกทิศทางของแรงที่กระท าต่อประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็กได้ และนักเรียนสามารถบอกทิศทางของแรงที่กระท าต่อ
เส้นลวดในสนามแม่เหลก็ได ้เพื่อเปรียบเทียบวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนกลุม่ควบคมุที่ไดร้ับการจัดการเรยีนรู้ แบบปกติ และ
กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบาย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 63 คน ผลการวิจัยมีดังนี ้

1. ผลการเปรียบเทียบพบว่านักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีท านาย-สังเกต-อธิบายนักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยของจ านวนนักเรียนที่มีความเข้าใจถูกต้องสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.3 คะแนน และนักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.3 คะแนน เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นผลเนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบายเป็นวิธีการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัควิสต์ โดยการน าความรู้เดิมมาเป็นฐานในการ สร้างความรู้ใหม่ด้วยตัวผู้เรียนเอง      
ผ่านกระบวนการท านาย เสาะหา สังเกตด้วยการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และอธิบายเพื่อสรุปองค์ความรู้เป็นของ
ตนเอง ควบคู่กับการใช้ชุดทดลองเรื่องแรงแม่เหล็กในลวดตัวน าที่มีกระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถพัฒนาความเข้าใจของนักเรียนใน
เรื่องแรงกระท าต่อลวดตัวน าในสนามแม่เหล็กได้ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของธีรวัฒน์ ดวงสิน (2559) ได้จัดการเรียนรู้แบบ
ท านาย–สังเกต–อธิบาย ร่วมกับชุดกิจกรรมเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็ก พบว่าหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรี ยนสู งกว่ าก่ อนเรี ยนอย่ า งมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ ระดับ .05 ซึ่ งแสดงให้ เห็นว่ าการจั ดการ เรี ยนรู้                                                                                  
แบบท านาย–สังเกต–อธิบาย สามารถใช้ในการพัฒนาความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ และแสดงให้เห็นว่าการ
จัดการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบาย สามารถใช้ในการพัฒนาความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ในจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 1 – 3 ของนักเรียนกลุ่มควบคุม
ที่ได้รับการจัดการเรียนรูแ้บบปกติและกลุ่มทดลองที่ได้รบัการจัดการเรยีนรู้ดว้ยวิธีการแบบท านาย-สังเกต-อธิบายพบว่า พบว่า
นักเรียนกลุ่มทดลองมีความเข้าใจอยู่ในระดับความเข้าใจถูกต้องบางส่วนและความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนน้อยกว่ากลุ่มควบคุมใน
ทุกจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยเมื่อพิจารณาค าตอบแยกตามจุดประสงค์พบว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 1 จุดประสงค์การเรียนรู้
ที่ 2 และจุดประสงค์ที่ 3 พบว่านักเรียนกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่มีระดับความเข้าใจถูกต้องบางส่วน (PUSM) โดยจุดประสงค์การ
เรียนรู้ที่ 1 ซึ่งนักเรียนสามารถระบุทิศทางของสนามแม่เหล็กจากขั้วเหนือไปยังขั้วใต้ได้แต่ไม่สามารถอธิบายความเข้มของ
สนามแม่เหล็กเมื่อแท่งแม่เหล็กอยู่ใกล้และไกลได้ จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 2 พบว่านักเรียนมีการระบุขนาดของแรงที่กระท า
ต่อลวดตัวน าในสนามแม่เหล็กเมื่อเปลี่ยนความเข้มของสนามแม่เหล็กโดยการขยับแท่งแม่เหล็กว่ามีความแตกต่างกันได้ แต่ไม่
สามารถระบุได้ว่าสนามแม่เหล็กมากขนาดของแรงจะมาก และสนามแม่เหล็กน้อยขนาดของแรงจะน้อย ส่วนจุดประสงค์ที่ 3 
พบว่านักเรียนมีการระบุขนาดของแรงที่กระท าต่อลวดตัวน าในสนามแม่เหล็กเมื่อมีการเปลี่ยนความยาวลวด และเปลี่ยนมุม
ของลวดตัวน ากับสนามแม่เหล็กได้ แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเมื่อลวดตัวน ายาวจะมีขนาดของแรงมาก และที่มุมของลวดตัวน า
กับสนามแม่เหล็กมีค่า 90 องศาจะมีขนาดของแรงมากที่สุด ความเข้าใจในล าดับถัดมาของสามจุดประสงค์นี้คือนักเรียนระบุ
ขนาดละทิศทางของแรงแม่เหล็กและอธิบายเหตุผลผิด ซึ่งอยู่ในระดับความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน (SM) คือการตอบขนาดของ
แรงแม่เหล็กเท่ากันไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนปัจจยัต่างๆแลว้ก็ตาม จากท่ีกล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าในจุดประสงค์การเรยีนรู้ที่ 1 กรณีที่
แท่งแม่เหล็กวางใกล้กันและวางไกลกัน นักเรียนไม่สามารถบอกได้ว่ามีความเข้มของสนามแม่เหล็กต่างกันและทิศทางของเส้น
แรงแม่เหล็กมีทิศทางขั้วเหนือไปยังขั้วใต้ น้ันเป็นเพราะการเรียนแบบปกติจะยกตัวอย่างแค่แรงผลักและแรงดูดของแท่ง
แม่เหล็กเท่านั้น ท าให้นักเรียนไม่สามารถบอกได้ว่าเมื่อสนามแม่เหล็กไม่เท่ากันจะส่งผลให้แรงแม่เหล็กต่างกันในจุดประสงค์
การเรียนรู้ที่ 2 ส่วนในจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 3 เป็นกรณีที่มีการเปลี่ยนปัจจัยระยะห่างแท่งแม่เหล็ก ความยาวลวดและมุม
ของลวดตัวน ากับสนามแม่เหล็ก ซึ่งนักเรียนคิดว่าปัจจัยทั้งสองไม่มีผลต่อแรงแม่เหล็ก เนื่องจากอยู่ในสนามแม่เหล็กเดิม  จาก



CMU Journal of Education, Vol. 5 No. 3 2021 
ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปทีี่ 5 ฉบบัที ่3  2564 

 

122 
 

ลักษณะค าตอบของนักเรียนก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ทุกจุดประสงค์สามารถสรุปได้ว่านักเรียนจะมีความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับขนาดและทิศทางของสนามแม่เหล็ก   แต่ในเรื่องแรงกระท าต่อลวดตัวน าในสนามแม่เหล็กนักเรียนจะมี
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าความยาวของลวดตัวน าและมุมของลวดตัวน ากับสนามแม่เหล็กไม่มีผลต่อแรงแม่เหล็กลักษณะ
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนดังกล่าวนี้ตรงกับงานวิจัยของพรรณรัตน์ อาภรณ์พิศาล (2548) ที่พบว่านักเรียนบางส่วนมีความ
เข้าใจว่าแรงแม่เหล็กไม่ขึ้นกับความยาวลวดตัวน า และปริมาณกระแสไฟฟ้า ส่วนนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบท านาย-สังเกต-อธิบาย พบว่านักเรียนกลุ่มทดลองมีความเข้าใจที่สมบูรณ์ (SU) มากกว่าในทุกจุดประสงค์แสดงให้เห็นว่า
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีท านาย-สังเกต-อธิบายตามแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องแรงกระท าต่อลวดตัวน าในสนามแม่เหล็กจะท า
ให้นักเรียนที่อยู่ในระดับความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนน้อยซึ่ง สอดคล้องกับกับงานวิจัยของ ธีรวัฒน์ ดวงสิน (2559) ที่ได้ท าการ
ทดลองเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็ก ด้วยกิจกรรมการทดลองร่วมกับการจัดการเรียนรูแ้บบท านาย-สังเกต-อธิบาย พบว่าหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบท านาย-สังเกต-อธิบายนักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจสมบูรณ์ (SU) มากกว่ากลุ่มควบคุม 

3. ผลการเปรียบเทียบระดับความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ในจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 4 – 5 ของนักเรียนกลุ่มควบคุม
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติและกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบท านาย-สังเกต-อธิบายพบว่าถ้า
หากนักเรียนสามารถตอบค าถามในจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 4 ถูกทั้ง 3 ข้อย่อย และตอบค าถามในจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 5 
ถูกทั้งหมดแสดงว่านักเรียนมีความเข้าใจเรื่องการบอกทิศทางของแรงที่กระท าต่อประจุไฟฟ้าและทิศทางของแรงที่กระท าต่อ
เส้นลวดในสนามแม่เหล็กเมื่อใช้กฎมือขวาได้ และถ้าหากนักเรียนตอบค าถามในจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 4 ถูกทั้ง 3 ข้อย่อย 
แต่ตอบค าถามในจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 5 ผิดแสดงว่านักเรียนมีความเข้าใจเรื่องการบอกทิศทางของแรงที่กระท าต่อประจุ
ไฟฟ้าในสนามแม่เหล็กโดยใช้กฎมือขวาได้แต่ไม่สามารถประยุกต์การบอกทิศทางของแรงท่ีกระท าต่อเส้นลวดในสนามแม่เหล็ก
โดยใช้กฎมือขวา จึงสรุปได้ว่าถ้าหากนักเรียนไม่เข้าใจในเรื่องทิศทางและขนาดของสนามแม่เหล็กจะส่งผลให้นักเรียน
ประยุกต์ใช้กฎมือขวาของขดลวดตัวน าในสนามแม่เหล็กไม่ได้ และถ้านักเรียนไม่สามารถบอกทิศทางของแรงแม่เหล็กที่กระท า
ต่อลวดตัวน า 1 เส้นเมื่อขนานกับสนามแม่เหล็กจะส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถบอกทิศทางของแรงแม่เหล็กท่ีกระท าต่อขดลวด
ตัวน าในสนามแม่เหล็กได้เช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะ เกียนประโคน (2555) ที่มีการทดลองให้นักเรียนหา
โมเมนต์แม่เหล็กคู่ควบของชุดทดลองแกลแวนอมิเตอร์อย่างง่ายที่สามารถอธิบายทิศทางของแรงจากกฎมือขวาได้ 

4. ผลการวิเคราะห์ความเข้าใจในเนื้อหาที่คลาดเคลื่อน จากร้อยละค าตอบของนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติและกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบท านาย-สังเกต-อธิบายพบว่านักเรียนมีความ
เข้าใจในเนื้อหาท่ีคลาดเคลื่อน 3 เรื่องดังต่อไปนี้ 

   4.1 นักเรียนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องของขนาดและทิศทางของสนามแม่เหล็ก  ซึ่งจ านวนนักเรียนที่
เข้าใจว่าสนามแม่เหล็กมีทิศจากขั้วใต้ไปยังข้ัวเหนือหรือมีทิศไม่แน่นอนออกจากแท่งแม่เหล็กอยู่ท่ีร้อยละ 45.4 โดยที่เป็นเช่นนี้
อาจเป็นผลมาจากนักเรียนเคยเรียนรู้เพียงแค่แรงดูดและแรงผลักของแท่งแม่เหล็ก โดยไม่ได้มีการทดลองที่สามารถแสดงให้
นักเรียนเห็นทิศทางของสนามแม่เหล็กที่ชัดเจนว่าสนามแม่เหล็กจะมีทิศออกจากข้ัวเหนือของแท่งแม่เหล็กไปยังขั้วใต้ของแท่ง
แม่เหล็กเสมอและขนาดของสนามแม่เหล็กจะเปลี่ยนไปเมื่อระยะห่างของแท่งแม่เหล็กเปลี่ยนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                  
เกรียงไกร ทานะเวช (2557) ที่มีการทดลองให้นักเรียนได้เห็นลักษณะของขนาดและทิศทางของสนามแม่เหล็ก 

   4.2 นักเรียนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องของขนาดของแรงแม่เหล็ก ซึ่งจ านวนนักเรียนที่ไม่เข้าใจว่าเมื่อ
สนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงไปจะไม่ส่งผลให้แรงแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ร้อยละ 51.5 ความยาวลวดเปลี่ยนไม่ส่งผลให้แรง
แม่เหล็กเปลี่ยนแปลงร้อยละ 39.3 และมุมของลวดตัวน ากับสนามแม่เหล็กเปลี่ยนไม่ส่งผลให้แรงแม่เหลก็เปลี่ยนเช่นกันร้อยละ 
15.1 โดยที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นผลมาจากนักเรียนไม่มีประสบการณ์ในการเช่ือมโยงความรู้ในเรื่องแรงแม่เหล็กเมื่อเปลี่ยนปัจจัย
ต่างๆและไม่ได้มีการทดลองที่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของแรงแม่เหล็ก  หรืออาจเกิดจากอีกเหตุผลหนึ่งคือ
นักเรียนไม่เข้าใจว่าสนามแม่เหล็กจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อระยะห่างของแท่งแม่เหล็กไม่เท่ากัน และเมื่อลวดตัวน าอยู่ใน
สนามแม่เหล็กที่เกิดจากแท่งแม่เหล็กแท่งเดิมเมื่อเปลี่ยนความยาวลวดตัวน าหรือเปลี่ยนมุมลวดตัวน ากับสนามแม่เหล็กจะไม่
ส่งผลต่อแรงแม่เหล็กซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาญชัย ท าสะอาด (2553) ที่ได้พัฒนาอุปกรณ์สาธิตอย่างง่ายส าหรบัปรากฎ
การแม่เหล็กไฟฟ้าพบว่าเมื่อนักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กจะสามารถอธิบายขนาดของแรง
แม่เหล็กเมื่อสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงไปได้ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้น 

   4.3 นักเรียนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องของทิศทางของแรงแม่เหล็กคือนักเรียนยังไม่เข้าใจในทิศทางของ
แรงแม่เหล็กและนักเรียนประยุกต์กฎมือขวาในขดลวดไม่ได้มีจ านวนร้อยละ 9.1 โดยที่เป็นเช่นนี้เพราะจากช้ันเรียนส่วนใหญ่
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จะมีการสอนแบบท่องจ ามากกว่าน าไปใช้จริง โดยเรื่องทิศทางของแรงจะต้องอาศัยความรู้ในเรื่องการครอสเวกเตอร์และ
ประสบการณ์การทดลองให้เห็นถึงทิศทางของแรงจริงประกอบจึงท าให้นักเรียนไม่สามารถบอกทิศทางได้ถูกต้องซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ปิยะ เกียนประโคน (2554) ที่มีการทดลองทิศทางของแรงแม่เหล็กจากแกลแวนอมิเตอร์อย่างง่ายท าให้
นักเรียนเข้าใจเรื่องทิศทางของแรงแม่เหล็กเพิ่มขึ้น 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
การจัดระดับความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ตามลักษณะการให้เหตผุลของนักเรียนในบางครั้งนักเรียนอาจมีความเข้าใจ

ที่คลาดเคลื่อนเป็นลักษณะเฉพาะตัวท าให้เกิดลักษณะค าตอบที่หลากหลาย จึงท าให้ต้องหาจุดที่นักเรียนมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในประเด็นเดียวกันในการจัดกลุ่มก่อนแล้วจึงจัดระดับตามความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ จะช่วยให้ระดับความ
เข้าใจของนักเรียนถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งข้ึนได้ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
ผู้วิจัยสามารถเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้แบบท านาย-สงัเกต-อธิบายกับการจัดการเรยีนรู้ในรูปแบบอื่นๆ เพื่อเป็น

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น 
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มโนมตทิี่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเหนี่ยวน าไฟฟ้า 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
Grade 12 Students’ Misconception about Electric Induction 
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บทคัดย่อ 

การเรียนการสอนเรื่องการเหนี่ยวน าไฟฟ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานท่ีน าไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและการสร้างสายดิน แต่อย่างไรก็ตามเนื้อหาในเรื่องนี้มี
ความซับซ้อนและค่อนข้างที่เป็นนามธรรม ท าให้นักเรียนเกิดมโนมติที่คลาดเคลื่อน ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้ออกแบบทดสอบ
วัดมโนมติที่เกี่ยวกับเรื่องการเหนี่ยวน าไฟฟ้าบนตัวท าทรงกลมและอิเล็กโทรสโคป ซึ่งแบบทดสอบวัดมโนมติที่ออกแบบขึ้น    
มีจ านวน 3 ข้อ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา 4 ประเด็นคือ การเคลื่อนท่ีของประจุไฟฟ้าเมื่อเกิดการเหนี่ยวน า การเคลื่อนที่ของประจุ
ไฟฟ้าเมื่อเกิดการเหนี่ยวน าในอิเล็กโทรสโคป ผลของการต่อสายดินในอิเล็กโทรสโคปที่ถูกเหนี่ยวน า และผลของการถอดสาย
ดินและวัตถุเหนี่ยวน าออกจากอิเล็กโทรสโคปที่ถูกเหนี่ยวน า จากนั้นน าไปใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 44 คน 
ที่ผ่านการเรียนเรื่องการเหนี่ยวน าไฟฟ้ามาแล้ว จากนั้นวิเคราะห์ผลโดยการจัดกลุ่มค าตอบตามระดับมโนมติทางวิทยาศาสตร์
ซึ่งประยุกต์มาจาก Haidar (1997) พบว่ามีนักเรียนที่มีความเข้าใจถูกต้องสมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 24.3 โดยเฉลี่ย และ            
มีนักเรียนที่มีระดับมโนมติที่คลาดเคลื่อน คิดเป็นร้อยละ 42.9 โดยส่วนใหญ่นักเรียนมีมโนมติที่คลาดเคลื่อนใน 2 เรื่อง คือ 
ประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ในอิเล็กโทรสโคป คือ ประจุบวก คิดเป็นร้อยละ 86.4 และหลังจากต่อสายดินอิเล็กโทรสโคปจะเป็น
กลางทางไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 84.1 จากผลการศึกษานี้สามารถน าไปพัฒนาการจดัการเรียนรูเ้พื่อพัฒนามโนมตทิี่คลาดเคลือ่น
ของนักเรียนให้เกิดมโนมติที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์และเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนฟิสิกส์ในอนาคตได้ 

 
ค าส าคัญ:  การเหนี่ยวน าไฟฟ้า  ประจุไฟฟ้า  มโนมติที่คลาดเคลื่อน  อิเล็กโทรสโคป   

mailto:chakrapong.90@mail.kmutt.ac.th
mailto:nakarin.pat@mail.kmutt.ac.th


CMU Journal of Education, Vol. 5 No. 3 2021 
ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ปีที่ 5 ฉบับท่ี 3  2564 

 126 

ABSTRACT 

The knowledge of electric induction was to apply in daily life. It is basic knowledge that is used   
to describe electricity generation and grounding. However, these contents are difficult to understand         
due to the complication of the main point which leads to misconceptions. Therefore, the researcher       
then created a conceptual test to survey the understanding of 44 grade 12 students about electric 
induction. It contains three questions, which cover 4 topics: 1) the motion of the electric charge when 
induced 2) the motion of the electric charge when induction occurs in the electroscope 3) the effect of 
earthing in an induced electroscope and 4) the effect of removing the ground wire and the induced object 
from the induced electroscope. The results were analyzed by group student responses according to the 
level of scientific understanding applied by Haidar. The results of the survey, there was an average number 
of students with a sound understanding of 24.3 % and found a large number of students with a 
misunderstanding of 49.2 %. Most of the students have mistaken ideas in 2 issues. First, the electric charges 
for 86.4%. Second, after grounding, the electroscope is neutral for 84.1%. This study can develop learning 
management to scientific concepts and well attitude in studying physics in the future. 
 
KEYWORDS:  Electric Induction, Electric Charges, Misconception, Electroscope 
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บทน า 

ฟิสิกส์เป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ที่เกิดจากความพยายามของมนุษย์ที่จะศึกษาธรรมชาติและความสัมพันธ์ของ
สสารและพลังงาน น าไปสู่การสร้างแบบจ าลอง ทฤษฎี และกฎที่สามารถอธิบายปรากฎการณ์ธรรมชาติได้ตั้งแต่ระดับอะตอม
จนถึงจักรวาล (Moynihan, 1998) ความรู้ทางด้านฟิสิกส์จึงเป็นรากฐานในการศึกษาด้านต่าง ๆ เช่น ด้านวิศวกรรม 
สถาปัตยกรรม การแพทย์ ท าให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันน ามาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชาติ 
(ปริณดา ลิมปานนท์, 2547) กระทรวงศึกษาธิการจึงมอบหมายให้สถาบันสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สสวท.) 
ให้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียนได้ศึกษาฟิสิกส์ เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนเข้าใจ ปรากฏการณ์
ธรรมชาติบนพื้นฐานของความมีเหตุผล (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546)             และมีพื้นฐาน
ในการศึกษาฟิสิกส์ในระดับสูงหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (ไอนิง เจ๊ะเหลาะ อนุมัติ เดชนะ และสธน เสนาสวัสดิ, 2555) แต่
อย่างไรก็ตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนไทยค่อนข้างต่ า (มนต์ชัย สิทธิจันทร์, 2547) เนื่องจากการเกิดมโน
มติที่คลาดเคลื่อนไปจากแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางด้านสติปัญญาของนักเรียน                   
(ฉันทนา เชาว์ปรีชา, 2553) และวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ขาดการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการคิด วิเคราะห์ เพื่อให้เกิดมโนมติที่
ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ (ภัสสร สอนพิมพ์พ่อ และโชคชัย ธนเฮือง, 2557) อีกทั้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในวิชาฟิสิกส์ค่อนข้างเป็น
นามธรรม  ท าให้ยากต่อการท าความเข้าใจ (French, 1998) โดยเฉพาะเนื้อหา เรื่อง การเหนี่ยวน าไฟฟ้า ซึ่งอธิบายด้วย
หลักการทางฟิสิกส์ในระดับอะตอมที่ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส จึงเป็นค่อนข้างยากต่อการท าความเข้าใจมากกว่า
เนื้อหาอ่ืน  (Ndelini, 2017; Stefaniou, et al., 2018) และเกิดมโนมติที่คลาดเคลื่อนในหลายประเด็น อีกทั้ง ยังส่งผลให้เกิด
มโนมติที่คลาดเคลื่อนในเนื้อหาอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
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 (Calilot & Xuan, 1993) การขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวันหรือเกิด
อันตรายแก่ชีวิตได้ ดังที่มีข่าวอุบัติเหตุให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง เช่น การเกิดฟ้าผ่าอาคารสูงเนื่องจากไม่ติดตั้งสายล่อฟ้า การเกิดไฟ
ลุกไหม้ในสถานีจ่ายน้ ามันในต่างประเทศ และการเกิดไฟฟ้ารั่วไหลในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ติดตั้ง  สายดิน เป็นต้น (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560) ด้วยเหตุผลข้างต้นท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น
จึงสนใจที่จะศึกษามโนมติที่คลาดเคลื่อนในเรื่องดังกล่าวและได้ออกแบบแบบทดสอบวัดมโนมติ เรื่อง การเหนี่ยวน าไฟฟ้า โดย
ผ่านการประเมินและกลั่นกรองความถูกต้องจากผู้เช่ียวชาญ จากนั้นน าไปส ารวจ  มโนมติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี
การศึกษา 2562 โรงเรียนบางสะพานวิทยา จ านวน 44 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่ศึกษาเรื่องดังกล่าวมาแล้วในขณะที่ศึกษาใน
ระดับช้ันมัธยมศึกปีที่ 5 เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดมโนมติ ที่
ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ให้ประสบความส าเร็จได้อย่าง
ยั่งยืน 

 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อส ารวจมโนมติของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เรื่อง การเหนี่ยวน าไฟฟ้า 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. มโนมติทางวิทยาศาสตร์ คือ ความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลที่ได้มาจาก
การศึกษาปรากฏการณ์หรือหาความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต วัตถุหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกัน 

2. มโนมติที่คลาดเคลื่อน คือ ความรู้ ความเข้าใจ หรือประสบการณ์ของบุคคลที่ได้รับมาอย่างไม่สมบูรณ์เกี่ยวกับ
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือไม่สอดคล้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับ (ไอนิง เจ๊ะเหลาะ และคณะ, 2555) 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. เพื่อน าผลการส ารวจมโนมติที่คลาดเคลื่อนของนักเรียน เรื่อง การเหนี่ยวน าไฟฟ้า ไปออกแบบวิธีการ          
จัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนานักเรียนให้มีมโนมติทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องมากขึ้น 

2. ผลของการศึกษามโนมติที่คลาดเคลื่อนสามารถน าไปเป็นแนวทางในการวิจัยเพื่อพัฒนาการระดับมโนมติ        
ของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เพื่อศึกษามโนมติที่คลาดเคลื่อน เรื่อง การเหนี่ยวน าไฟฟ้า ซึ่งผ่านการประเมิน
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ใบรับรองเลขที่ KMUTT-IRB-COE-2020-031 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี     
มีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 

 ประชากร และตัวอย่างวิจัย 

1. ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบางสะพานวิทยา จ านวน 44 คน  ใช้

วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
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2. ขอบเขตด้านเนื้อหา  
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย คือ การเหนี่ยวน าไฟฟ้า โดยประเด็นที่ศึกษามโนมติที่คลาดเคลื่อนมี 4 ประเด็น คือการ

เคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าเมื่อเกิดการเหนี่ยวน า การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าเมื่อเกิดการเหนี่ยวน าในอิเล็กโทรสโคป ผลของการ
ต่อสายดินในอิเล็กโทรสโคปที่ถูกเหนี่ยวน า ผลของการถอดสายดินและวัตถุเหนี่ยวน าออกจากอิเล็กโทรสโคปที่ถูกเหนี่ยวน า 
 

เครื่องมือวิจัย 

ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ 4 (ว33201) จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ        
ปีการศึกษาที่ผ่านมาแล้วพิจารณาประเด็นที่นักเรียนมีมโนมติที่คลาดเคลื่อนมากที่สุดเพื่อก าหนดขอบเขตของเนื้อหาที่ใช้ใน
การวิจัยจากนั้นศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ต้องการศึกษามโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน หลังจาก
ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นที่ต้องการวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร์จ านวน 4 ประเด็นและ
ได้สร้างแบบทดสอบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเหนี่ยวน าไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วยแบบทดสอบอัตนัยจ านวน 3 ข้อ   
โดยในแต่ละข้อแบ่งออกเป็น 3 ข้อย่อยแสดงดังตารางที่ 1 โดยแบบทดสอบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเหนี่ยวน า
ไฟฟ้าถูกดัดแปลงมาจากหนังสือเรียนรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560) 
แ ล ะ ห นั ง สื อ  Physics for scientists and engineers : a strategic approach with modern physics (2015)                    
โดยแบบทดสอบที่ได้มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแบบทดสอบได้ผ่านการตรวจสอบค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) จากผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ซึ่งมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ 1.0 จากสมการ (1) ได้ตรวจสอบหาความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.3-0.6 จากสมการ (2) และค่าอ านาจจ าแนก
ตั้งแต่ 0.5-0.8 จากสมการ (3) ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้ หลังจากนั้นน าแบบทดสอบวัดมโนมติไปใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่                  
กลุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยของข้อสอบ 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence Index: IOC)      IOC = ∑ R
Ni

          (1)                         

       ค่าความยากง่าย (p)        p = R
Np

          (2) 

ค่าอ านาจจ าแนก (D)         D = RH - RL
ND
2

           (3) 

ตาราง 1  ประเด็นที่ตอ้งการวัดมโนมติเรื่องการเหนี่ยวน าไฟฟ้า 

ประเด็นที่ต้องการวัดมโนมติ แบบทดสอบข้อที ่
1. การเคลื่อนที่ของประจไุฟฟ้าเมือ่เกิดการเหนี่ยวน า 1.1, 1.2, 1.3 
2. การเคลื่อนที่ของประจไุฟฟ้าเมือ่เกิดการเหนี่ยวน าในอิเล็กโทรสโคป 2.1, 3.1 
3. ระบุประจุไฟฟ้าและอธิบายการเคลื่อนที่ของประจไุฟฟ้าบนอิเล็กโทรสโคปที่ถูกเหนี่ยวน าและ
ต่อสายดิน 

2.2, 3.2 

4. ระบุประจุไฟฟ้าและอธิบายการเคลื่อนที่ของประจไุฟฟ้าบนอิเล็กโทรสโคปเมื่อถอดสายดินและ
วัตถุท่ีน ามาเหนี่ยวน าออก 

2.3, 3.3 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างลงนามยินยอมในหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย 
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยหลังจากนั้นท าแบบทดสอบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง           
การเหนี่ยวน าไฟฟ้า เป็นเวลา 50 นาที 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ในการจัดระดับมโนมติทางวิทยาศาสตร์ซึ่งประยุกต์มาจากแนวคิดในการจัดระดับมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ของ Haidar (1997) แสดงดังตารางที่ 2 ซึ่งเป็นแนวคิดที่เหมาะสมกับแบบทดสอบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร์    
ที่เป็นอัตนัยวิเคราะห์ระดับมโนมติทางวิทยาศาสตร์จากการตอบค าถามและอธิบายเหตุผลตามความเข้าใจของนักเรียน อีกทั้ง
ยังมีการจัดให้นักเรียนที่ไม่ตอบค าถามและอธิบายเหตุผลไม่ตรงกับสิ่งท่ีถามให้อยู่แยกจากระดับที่มีมโนมติทีค่ลาดเคลื่อน 

 
ตาราง 2  เกณฑ์ในการจัดระดับมโนมติที่ประยุกต์มาจากแนวคิดในการจัดระดับมโนมติของHaidar (1997) 

กลุ่มระดับความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ 
การพิจารณาค าตอบ 

ตัวเลือก การเขียนอธิบายเหตุผลของต าตอบ 
กลุ่มความเข้าใจท่ีถูกต้องสมบรูณ ์
(Sound Understanding: SU) 

ถูกต้อง 
อธิบายเหตผุลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ สมบรูณ ์   

ซึ่งตรงตามแนวคดิทางวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มความเข้าใจท่ีถูกต้องบางส่วน 
(Partial Understanding: PU) 

ถูกต้อง 
อธิบายเหตผุลได้ถูกต้องแตย่ังไมส่มบูรณ ์

และไม่มสี่วนท่ีอธิบายผดิ 
กลุ่มความเข้าใจท่ีถูกต้องบางส่วนและ

คลาดเคลื่อนบางส่วน 
(Partial Understanding with Specific 

Misconception: PUSM) 

ถูกต้อง 
อธิบายเหตผุลผิดทั้งหมด / อธิบายเหตุถูก 

และผดิปนกัน 

กลุ่มความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อน 
(Specific Misconception: SM) 

ผิด 
อธิบายเหตผุลไมส่อดคล้อง / อธิบายเหตผุลผิด /  อธิบาย

เหตุถูกและผดิปนกัน 
กลุ่มที่ไม่เข้าใจ 

(No Understanding: NU) 
ผิด ไม่ตอบค าถาม / ไม่อธิบายเหตุผล  

 
จากนั้นผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ระดับมโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเหนี่ยวน าไฟฟ้า โดยมี

ขั้นตอนดังน้ีวิเคราะห์ค าตอบและการให้เหตุผลประกอบของนักเรียนในแต่ละข้อค าถาม จัดกลุ่มค าตอบของนักเรียนตามระดับ
มโนมติทางวิทยาศาสตร์โดยประยุกต์มาจากแนวคิดในการจัดระดับมโนมติของ Haidar (1997) และน าข้อมูลที่ได้จากการจัด
กลุ่มระดับโนมติทางวิทยาศาสตร์ไปน าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาจ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์          
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อหาข้อสรุปของค าตอบเพื่อจัดกลุ่มระดับมโนมติ
ทางวิทยาศาสตร์  
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ผลการวิจัย  

 จากการวิเคราะห์ระดับมโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางสะพานวิทยา      
เรื่อง การเหนี่ยวน าไฟฟ้า จากการตอบค าถามและการให้เหตุผลประกอบ โดยใช้เกณฑ์ในการจัดระดับมโนมติทางวิทยาศาสตร์
ที่ประยุกต์จากแนวคิดของ Haidar (1997) ดังแสดงในตารางที่ 2 สามารถจ าแนกนักเรียนออกเป็นกลุ่มตามระดับมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ดังแสดงในตารางที่ 3 และภาพที่ 1 

ตาราง 3  ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีมโนมติทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละระดับ 

ประเด็นที่ต้องการวัดมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ 

แบบทดสอบ
ข้อที ่

จ านวนนักเรียน (ร้อยละ) 
SU PU PUSM SM NU 

1.  การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าเมื่อเกิด      
การเหนี่ยวน า 

1.1 25.0 18.2 40.9 11.4 4.5 
1.2 36.4 2.3 54.5 6.8 0.0 
1.3 43.2 0.0 25.0 29.5 2.3 

เฉลี่ย 34.9 6.8 40.1 15.9 2.3 
2. 
 

การเคลื่อนที่ของประจุไฟ้ฟ้าเมื่อเกิด     
การเหนี่ยวน าในอิเล็กโทรสโคป 

2.1 45.5 0.0 50.0 2.3 2.3 
3.1 36.4 15.9 36.4 4.5 6.8 

เฉลี่ย 40.9 8.0 43.2 3.4 4.5 
3.  ผลของการต่อสายดินในอิเล็กโทรสโคป

ที่ถูกเหนี่ยวน า 
2.2 6.8 6.8 22.7 63.6 0.0 
3.2 9.1 6.8 15.9 65.9 2.3 

เฉลี่ย 7.9 6.8 19.3 64.8 1.2 
4.  ผลของการถอดสายดินและวั ตถุ

เหนี่ยวน าออกจากอิเล็กโทรสโคปที่ถูก
เหนี่ยวน า 

2.3 11.4 11.4 29.5 38.6 9.1 
3.3 15.9 6.8 25.0 47.7 4.5 

เฉลี่ย 13.6 9.1 27.3 43.2 6.8 

 

 
 

ภาพ 1  ร้อยละของนักเรียนโดยเฉลี่ยที่มีมโนมติทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละระดบั 
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จากตารางที่ 3 และภาพที ่1 สามารถวิเคราะห์มโนมติของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างได้ดังนี้ 
 ประเด็นท่ี 1 การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าเมื่อเกิดการเหนี่ยวน า 
 จากการศึกษามโนมติของนักเรียนเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าเมื่อเกิดการเหนี่ยวน า พบว่านักเรียนร้อยละ 
34.9 โดยเฉลี่ยมีความเข้าใจถูกต้องสมบูรณ์ (SU) ที่สามารถตอบค าถามและอธิบายเหตุผลได้ถูกต้อง นักเรียนร้อยละ 6.8    
โดยเฉลี่ยมีความเข้าใจถูกต้องบางส่วน (PU) ที่อธิบายการเหนี่ยวน าได้ถูกต้องว่าการน าวัตถุที่มีประจุเข้าใกล้ตัวน าไฟฟ้า       
จะท าให้เกิดประจุชนิดตรงข้ามบนด้านใกล้ของตัวน าและเกิดประจุชนิดเดียวกันบนด้านไกลของตัวน าโดยที่ไม่สามารถอธิบาย
การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าได้ มีนักเรียนที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนบางส่วน (PUSM) มีมากถึงร้อยละ 40.1 โดยเฉลี่ย       
โดยมีลักษณะค าตอบที่นักเรียนสามารถบอกชนิดของประจุบนตัวน าได้ถูกต้องแต่อธิบายเหตุผลของการเกิดประจุไม่ถูกต้ อง 
โดยได้ให้เหตุผลว่าประจุบวกจะเคลื่อนที่เมื่อเกิดการเหนี่ยวน าไฟฟ้าแบ่งเป็นนักเรียนที่เข้าใจว่าทั้งประจุบวกและประจุลบ
เคลื่อนที่ร้อยละ 30.5 และนักเรียนท่ีเข้าใจว่าประจุบวกเคลื่อนที่ร้อยละ 9.6 นักเรียนท่ีมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนทั้งหมด (SM) 
ร้อยละ 15.9 โดยเฉลี่ย ที่ระบุชนิดของประจุบนตัวน าไม่ถูกต้องและให้เหตุผลว่าประจุบวกเคลื่อนที่ และมีนักเรียนที่ไม่ตอบ
ค าถาม (NU) ร้อยละ 2.3 โดยเฉลี่ย 
 
ตาราง 4 ลักษณะค าตอบของนักเรียนที่มีมโนมติที่คลาดเคลื่อนในประเด็นท่ี 1 

ลักษณะค าตอบของนักเรียน จ านวนนักเรียน (ร้อยละ) ตัวอย่างค าตอบของนักเรียน 

ประจุบวกมีการเคลื่อนที ่ 75.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประจลุบจากวัตถุท่ีถูกเหนีย่วน า
เคลื่อนที่ไปยังตัวเหนี่ยวน า 

43.2 

ประจุเหมือนกันออกแรงดูดกันหรอื
ประจุตา่งชนิดกันออกแรงผลักกัน 

18.2 

จ านวนประจุที่น ามาเหนี่ยวน าไมม่ี
ผลต่อการเกดิประจุไฟฟ้าบนวัตถ ุ

45.6 

  
 จากตารางที่ 4 แสดงถึงลักษณะค าตอบของนักเรียนที่มีมโนมติที่คลาดเคลื่อนในประเด็นท่ี 1 เมื่อน าลักษณะค าตอบ
ของนักเรียนท่ีมีมโนมติที่คลาดเคลื่อนในข้อค าถามที่ 1.1, 1.2 และ 1.3 น าค าตอบของนักเรียนท้ัง 3 ข้อมาจัดกลุ่มค าตอบ โดย
นักเรียนส่วนใหญ่ที่ตอบค าถามมีกลุ่มค าตอบที่คลาดเคลื่อนตั้งแต่ 2 กลุ่มค าตอบขึ้นไป จากนั้นหาร้อยละของนักเรียนที่มีมโน
มติที่คลาดเคลื่อนตามกลุ่มค าตอบของนักเรียนในแต่ละกลุ่มค าตอบเทียบกับจ านวนนักเรียนทั้งหมด  พบว่ากลุ่มค าตอบที่
นักเรียนมีมโนมติที่คลาดเคลื่อนมากที่สุดคือประจุบวกจะเกิดการเคลื่อนที่เมื่อเกิดการเหนี่ยวน าไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 75.0 
รองลงมาคือนักเรียนมีความเข้าใจว่าจ านวนของประจุไฟฟ้าที่น ามาเหนี่ยวน าไม่มีผลต่อการเกิดประจุไฟฟ้าเหนี่ยวน าบนวัตถุ
คิดเป็นร้อยละ 45.6 นอกจากนี้ยังมีนักเรียนร้อยละ 43.2 เข้าใจว่าเมื่อเกิดการเหนี่ยวน าจะท าให้ประจุไฟฟ้าที่วัตถุที่ถูก
เหนี่ยวน าเคลื่อนที่ไปยังตัวเหนี่ยวน า และนักเรียนร้อยละ 18.2 เข้าใจว่าประจุเหมือนกันจะออกแรงดูดกันหรือประจุต่างชนิด
กันออกแรงผลักกัน 

PUSM 

PUSM 

SM 
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 ประเด็นท่ี 2 การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าเมื่อเกิดการเหนี่ยวน าในอิเล็กโทรสโคป 
 จากการศึกษาพบว่ามีนักเรียนร้อยละ 40.9 โดยเฉลี่ยสามารถอธิบายการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าเมื่อเกิดการ
เหนี่ยวน าในอิเล็กโทรสโคปได้ถูกต้อง (SU) มีนักเรียนที่มีความเข้าใจถูกต้องบางส่วน (PU) ร้อยละ 8.0 โดยเฉลี่ย ซึ่งนักเรียน
สามารถระบุประจุบนอิเล็กโทรสโคปได้ถูกต้องเพราะอ้างอิงถึงประจุบนวัตถุที่มาเหนี่ยวน าโดยไม่อธิบายถึงการเคลื่อนที่       
ของประจุไฟฟ้า นักเรียนร้อยละ 43.2 โดยเฉลี่ยที่สามารถระบุประจุบนอิเลก็โทรสโคปแตล่ะต าแหน่งได้แต่เข้าใจว่าประจุบวกมี
การเคลื่อนที่ (PUSM) มีนักเรียนที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนทั้งหมด (SM) ที่ไม่สามารถระบุประจุบนอิเล็กโทรสโคป           
แต่ละต าแหน่งได้ถูกต้อง และให้เหตุผลไม่ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 3.4 โดยเฉลี่ย และมีนักเรียนไม่ตอบหรือตอบโดยไม่มีหลักการ 
(NU) รวมเป็นร้อยละ 4.5 โดยเฉลี่ย 
 
ตาราง 5 ลักษณะค าตอบของนักเรียนท่ีมีมโนมติที่คลาดเคลื่อนในประเด็นท่ี 2 

ลักษณะค าตอบของนักเรียน จ านวนนักเรียน (ร้อยละ) ตัวอย่างค าตอบของนักเรียน 

ประจุบวกมีการเคลื่อนที ่ 86.4 

 

ประจลุบจากวัตถุท่ีถูกเหนีย่วน า
เคลื่อนที่ไปยังตัวเหนี่ยวน า 

27.3 

 
จากตารางที่ 5 แสดงถึงลักษณะค าตอบของนักเรียนที่มีมโนมติที่คลาดเคลื่อนในประเด็นท่ี 2 เมื่อน าลักษณะค าตอบ

ของนักเรียนท่ีมีมโนมติที่คลาดเคลือ่นมาจดักลุ่มค าตอบในข้อค าถามข้อที่ 2.1 และ 3.1 จากนั้นหาจ านวนร้อยละของนักเรียนที่
มีมโนมติที่คลาดเคลื่อนตามกลุ่มค าตอบของนักเรียนเทียบกับจ านวนนักเรียนทั้งหมด พบว่ากลุ่มค าตอบที่นักเรียนมีมโนมติที่
คลาดเคลื่อนมากที่สุดคือประจุบวกจะเกิดการเคลื่อนที่เมื่อเกิดการเหนี่ยวน าไฟฟ้าบนอิเล็กโทรสโคปคิดเป็นร้อยละ 86.4 และ
มีนักเรียนที่เข้าใจว่าเมื่อเกิดการเหนี่ยวน าจะท าให้ประจุไฟฟ้าที่วัตถุที่ถูกเหนี่ยวน าเคลื่อนที่ไปยังตัวเหนี่ยวน าคิดเป็นร้อยละ 
27.3  

 
ประเด็นท่ี 3 ผลของการต่อสายดินในอิเล็กโทรสโคปที่ถูกเหนี่ยวน า 

 จากการศึกษาพบว่ามีนักเรียนที่สามารถอธิบายผลของการต่อสายดินในอิเล็กโทรสโคปได้ถูกต้อง (SU) คิดเป็น     
ร้อยละ 7.9 โดยเฉลี่ย นักเรียนร้อยละ 6.8 โดยเฉลี่ยมีความเข้าใจถูกต้องบางส่วน (PU) ที่สามารถระบุชนิดของประจุบน 
อิเล็กโทรสโคปได้ถูกต้องแต่ยังไม่สามารถอธิบายลักษณะการเคลื่อนที่ของประจุผ่านสายดินได้ชัดเจน มีนักเรียนที่มีมโนมติ
คลาดเคลื่อนบางส่วน (PUSM)  คิดเป็นร้อยละ 19.3 โดยเฉลี่ย มีความเข้าใจว่าเมื่อมีการต่อสายดินจะท าให้ทั้งประจุลบและ
ประจุบวกเกิดการเคลื่อนที่เพื่อท าให้วัตถุเป็นกลาง นักเรียนที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนทั้งหมด (SM) มีมากถึงร้อยละ 64.8 
โดยเฉลี่ย ที่มีความเข้าใจว่าเมื่อมีการต่อสายดินจะท าให้ประจุไฟฟ้าบนอิเล็กโทรสโคปในทุกต าแหน่งมีประจุไฟฟ้าเป็นกลาง
ทั้งหมด และไม่มีนักเรียนท่ีไม่ตอบค าถามหรือตอบค าถามโดยไม่มีหลักการ (NU) ในประเด็นนี้คิดเป็นร้อยละ 1.2 โดยเฉลี่ย 

PUSM 

PUSM 
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ตาราง 6 ลักษณะค าตอบของนักเรียนท่ีมีมโนมติที่คลาดเคลื่อนในประเด็นท่ี 3 

ลักษณะค าตอบของนักเรียน จ านวนนักเรียน (ร้อยละ) ตัวอย่างค าตอบของนักเรียน 

ประจุบวกมีการเคลื่อนที ่ 81.8 
 

บอกทิศทางการเคลื่อนที่ของประจุ
ไฟฟ้าผ่านสายดินผิด 

61.4 

เมื่อต่อสายดินทุกต าแหน่งบนอิเลก็
โทรสโคปจะมีสภาพเป็นกลาง 

36.4 

การไหลของประจลุบผา่นสายดินไม่
สัมพันธ์กับประจุส่วนเกินทีเ่กิดขึ้น
บนอิเล็กโทรสโคป 

18.2 

  
 จากตารางที่ 6 แสดงถึงลักษณะค าตอบของนักเรียนที่มีมโนมติที่คลาดเคลื่อนในประเด็นท่ี 3 เมื่อน าลักษณะค าตอบ
ของนักเรียนที่มีมโนมติที่คลาดเคลื่อนมาจัดกลุ่มค าตอบในข้อค าถามข้อที่ 2.2 และ 3.2 โดยนักเรียนส่วนใหญ่ที่ตอบค าถามมี
กลุ่มค าตอบท่ีคลาดเคลื่อนตั้งแต่ 2 กลุ่มค าตอบขึ้นไป จากนั้นหาจ านวนร้อยละของนักเรียนที่มีมโนมติที่คลาดเคลื่อนตามกลุ่ม
ค าตอบของนักเรียนเทียบกับจ านวนนักเรียนทั้งหมด พบว่ากลุ่มค าตอบที่นักเรียนมีมโนมติที่คลาดเคลื่อนมากที่สุดคือประจุ
บวกจะเกิดการเคลื่อนที่เมื่อเกิดการเหนี่ยวน าไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 81.8 มีนักเรียนร้อยละ 61.4 ที่บอกทิศทางการเคลื่อนที่ของ
ประจุไฟฟ้าผ่านสายดินผิด มีนักเรียนที่มีความเข้าใจว่าเมื่อต่อสายดินกับอิเล็กโทรสโคปจะส่งผลให้ทุกต าแหน่งบนอิเล็ก       
โทรสโคปมีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 36.4 และนักเรียนร้อยละ 18.2 ทีอ่ธิบายการไหลของประจุลบผ่านสายดิน
ไม่สัมพันธ์กับประจุส่วนเกินที่เกิดขึ้นบนอิเล็กโทรสโคป 
 
 ประเด็นท่ี 4 ผลของการถอดสายดินและวัตถุเหนี่ยวน าออกจากอิเล็กโทรสโคปที่ถูกเหนี่ยวน า 
 จากการศึกษาพบว่ามีนักเรียนร้อยละ 13.6 โดยเฉลี่ยสามารถอธิบายผลของการถอดสายดินและวัตถุเหนี่ยวน าออก
จากอิเล็กโทรสโคปที่ถูกเหนี่ยวน าได้อย่างถูกต้อง (SU) มีนักเรียนที่มีความเข้าใจถูกต้องบางส่วน (PU) ร้อยละ 9.1 ทีร่ะบุประจุ
บนอิเล็กโทรสโคปได้ถูกต้องแต่ไม่ได้อ้างถึงลักษณะการเคลื่อนท่ีของประจุไฟฟ้า นักเรียนร้อยละ 27.3 โดยเฉลี่ย มีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนบางส่วน (PUSM) โดยสามารถระบุประจุบนอิเลก็โทรสโคปไดถู้กต้อง แต่อธิบายลักษณะการเคลื่อนที่ของประจุไฟ้
ฟ้าในอิเล็กโทรสโคปไม่ถูกต้อง นักเรียนร้อยละ 43.2 โดยเฉลี่ยมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนทั้งหมด (SM) โดยที่ไม่สามารถระบุ
ประจุบนอิเล็กโทรสโคปในแต่ละต าแหน่งและให้เหตุผลได้ถูกต้อง แบ่งเป็นนักเรียนร้อยละ 33.1 ให้เหตุผลว่าประจุบนอิเล็ก  
โทรสโคปจะมีสภาพเป็นกลางทั้งหมดเนื่องจากผ่านการต่อสายดิน และมีนักเรียนร้อยละ 10.1 ให้เหตุผลว่าเนื่องจากน าวัตถุ   
ที่น ามาเหนี่ยวน าออกจึงท าให้วัตถุมีสภาพเป็นกลาง และมีนักเรียนที่ไม่ตอบค าถามหรือตอบไม่มีหลักการ (NU) รวมเป็น    
ร้อยละ 6.8 โดยเฉลี่ย 
 
 
 

SM 

SM 
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ตาราง 7 ลกัษณะค าตอบของนักเรียนท่ีมีมโนมติที่คลาดเคลื่อนในประเด็นท่ี 4 

ลักษณะค าตอบของนักเรียน จ านวนนักเรียน (ร้อยละ) ตัวอย่างค าตอบของนักเรียน 

เมื่อต่อสายดินทุกต าแหน่งบนอิเลก็
โทรสโคปจะมีสภาพเป็นกลาง 

84.1 

 

ประจุบวกมีการเคลื่อนที ่ 72.7 

  
 จากตารางที่ 7 แสดงถึงลักษณะค าตอบของนักเรียนที่มีมโนมติที่คลาดเคลื่อนในประเด็นท่ี 4 เมื่อน าลักษณะค าตอบ
ของนักเรียนที่มีมโนมติที่คลาดเคลื่อนมาจัดกลุ่มค าตอบในข้อค าถามข้อที่ 2.3 และ 3.3 โดยนักเรียนส่วนใหญ่ที่ตอบค าถามมี
กลุ่มค าตอบท่ีคลาดเคลื่อนตั้งแต่ 2 กลุ่มค าตอบขึ้นไป จากนั้นหาจ านวนร้อยละของนักเรียนที่มีมโนมติที่คลาดเคลื่อนตามกลุ่ม
ค าตอบของนักเรียนเทียบกับจ านวนนักเรียนทั้งหมด พบว่ากลุ่มค าตอบที่นักเรียนมีมโนมติที่คลาดเคลื่อนมากที่สุดคือเมื่อต่อ
สายดินทุกต าแหน่งบนอิเล็กโทรสโคปจะมีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 84.1 และมีนักเรียนที่เข้าใจว่าประจุบวก
เกิดการเคลื่อนทีค่ิดเป็นร้อยละ 72.7  
 

ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาแบบทดสอบวัดมโนมติ เรื่อง การเหนี่ยวน าไฟฟ้า จ านวน 3 ข้อ เพื่อน าไปศึกษามโนมติ
ที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางสะพานวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จากการศึกษา
พบว่านักเรียนส่วนใหญ่สามารถระบุประจุไฟฟ้าได้แต่ไม่สามารถอธิบายการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าเมื่อเกิดการเหนี่ยวน าบน
ตัวน าใด ๆ และบนอิเล็กโทรสโคป คิดเป็นร้อยละ 40.1 และ 43.2 โดยเฉลี่ยตามล าดับ นอกจากนี้นักเรียนยังมีความเข้าใจว่า
ทุกต าแหน่งบนอิเล็กโทรสโคปที่ผ่านการเหนี่ยวน าไฟฟ้าจะมีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้าเมื่อต่อสายดินและถอดสายดินกับอิเล็ก
โทรสโคปคิดเป็นร้อยละ 64.8 และ 43.2 โดยเฉลี่ยตามล าดับ ซึ่งการเกิดมโนมติที่คลาดเคลื่อนเหล่านี้จะส่งผลต่อการศึกษาใน
ระดับสูงต่อไป ดังนั้นแบบทดสอบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร์จึงถือเป็นเครื่องมือชุดหนึ่งที่ช่วยตรวจสอบถึงความเข้าใจใน
เนื้อหาอย่างถ่องแท้ในตัวนักเรียน จากข้อมูลที่ส ารวจได้นี้ครูผู้สอนสามารถน าไปออกแบบการจัดการเรียนรู้และชุดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้นั้น 
 

อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

จากการวิเคราะห์ลักษณะค าตอบในประเด็นที่ 1 และประเด็นท่ี 2 ที่วัดมโนมติเกี่ยวกับการเคลื่อนท่ีของประจุไฟฟ้า
เมื่อเกิดการเหนี่ยวน าทั้งในตัวน าใด ๆ และในอิเล็กโทรสโคป ตามล าดับ พบว่ามีค าตอบที่แสดงถึงการมีมโนมติที่ไม่สมบูรณ์  
ไปในทิศทางเดียวกันคือนักเรียนสามารถระบุประจุไฟฟ้าบนตัวน าเมื่อเกิดการเหนี่ยวน าได้ถูกต้องแต่ไม่สามารถอธิบาย       
การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าได้อย่างสมบูรณ์ (PU) และมีนักเรียนส่วนใหญ่สามารถระบุประจุไฟฟ้าได้ถูกต้องแต่อธิบาย      
การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าไม่ถูกต้อง (PUSM) เนื่องจากความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าเป็นสิ่งที่นามธรรมซึ่งยาก
ต่อการท าความเข้าใจ จึงเกิดความสับสนเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า ท าให้นักเรียนเข้าใจเพียงผลสุดท้ายที่เกิ ดขึ้น 

SM 

SM 
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(Guruswamy, Somers & Hussey,1997) นอกจากน้ีมีนักเรียนที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนทั้งหมด (SM) โดยไม่สามารถระบุ
ประจุไฟฟ้าบนตัวน าเมื่อเกิดการเหนี่ยวน าได้ถูกต้อง และมีความเข้าใจว่าประจุบวกเคลื่อนที่ มโนมติที่ไม่สมบูรณท์ี่เกิดขึ้นน้ีเกดิ
จากการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม (Stefaniou, et al., 2018) อย่างไรก็ตามมโนมติที่ไม่สมบูรณ์
ดังกล่าวสามารถแก้ไขและพัฒนาให้เกิดมโนมติที่ถูกต้องได้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ดังที่ Mustafa (2007) ได้
ออกแบบวิธีการพัฒนาความเข้าใจเรื่องโครงสร้างอะตอมโดยใช้กิจกรรมการสร้างแบบจ าลองโครงสร้างอะตอมที่ท ามาจาก
ลูกปัด (modelling atomic structure activity (MAS)) หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวท าให้นักเรียนมีมโนมติที่
ถูกต้องมากกว่าก่อนเรียนที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.5 
 

จากการวิเคราะห์ลักษณะค าตอบในประเด็นที่ 3 และประเด็นที่ 4 ที่วัดมโนมติเกี่ยวกับการผลของการต่อสายดิน
และการถอดสายดินที่ต่ออยู่กับอิเล็กโทรสโคปท่ีถูกเหนี่ยวน า พบว่านักเรียนส่วนใหญ่สามารถระบุประจุไฟฟ้าแต่ละต าแหน่ง
บนอิเล็กโทรสโคปได้ถูกต้องแต่ไม่อธิบายการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าเมื่อมีการต่อสายดินได้อย่างสมบูรณ์ (PU) และอธิบาย
การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าไม่ถูกต้อง (PUSM) นอกจากน้ียังมีนักเรียนเข้าใจว่าเมื่อมีต่อสายดินและน าสายดินออกจะท าให้ทกุ
ต าแหน่งบนอิเล็กโทรสโคปมีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้า (SM) เนื่องจากนักเรียนมีความเข้าใจว่าการต่อสายดินท าให้อิเล็ก       
โทรสโคปสูญเสียประจุไฟฟ้าบวกหรือลบให้แก่ดิน เพราะนักเรียนยังไม่สามารถเช่ือมโยงความรู้ในเรื่องการเหนี่ยวน าไฟฟ้า   
กับการต่อสายดินได้ (Bilal & Erol, 2009) เนื่องจากมีนักเรียนที่มีมโนมติที่ไม่สมบูรณ์ในประเด็นท่ี 1 และประเด็นท่ี 2 ซึ่งเป็น
ประเด็นพื้นฐานจ านวนมากท าให้ไม่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการอธิบายผลของการต่อสายดินและถอดสายดินที่ต่ออยู่กับ  
อิเล็กโทรสโคปที่ถูกเหนี่ยวน าได้ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดมโนมติที่ถูกต้องในประเด็นพ้ืนฐานจึงมีความส าคัญ
ต่อการเกิดมโนมติที่ถูกต้องในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ (Magnusson & Palincsar, 1995) อย่างไรก็ตามมโนมติที่ไม่
สมบูรณ์เกี่ยวกับการต่อและถอดสายดินกับอิเล็กโทรสโคปที่ถูกเหนี่ยวน าสามารถแก้ไขได้โดยการใช้การจัดการเรียนรู้ควบคู่กับ
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Phet Colorado เป็นต้น (Stefaniou, et al., 2018) 
 

จากการส ารวจมโนมติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางสะพานวิทยา จ านวน 44 คนเกี่ยวกับการ
เหนี่ยวน าไฟฟ้าพบว่า นักเรียนมีมโนมติที่คลาดเคลื่อนเป็นจ านวนมากใน 2 เรื่อง คือมโนมติเกี่ยวกับชนิดของประจุที่เคลื่อนที่
เมื่อเกิดการเหนี่ยวน า โดยมีความเข้าใจว่า ประจุบวกเคลื่อนที่คิดเป็นร้อยละ 86.4 และมโนมติเกี่ยวกับประจุไฟฟ้าบนอิเล็ก  
โทรสโคปขณะต่อสายดิน โดยมีความเข้าใจว่าทุกต าแหน่งบนอิเล็กโทรสโคปเป็นกลางทางไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 84.1 การเกิด
มโนมติที่คลาดเคลื่อนดงักล่าวถือว่าเป็นปัญหาและเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้การจดัการเรียนรู้เรื่องการเหนี่ยวน าไฟฟ้า         ไม่
ประสบความส าเร็จ ดังนั้นครูผู้สอนควรให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดมโนมติที่ถูกต้อง โดยใช้วิธีการ
จดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญซึ่งก่อให้เกิดความคงทนของความรู้มากกว่าการจัดการเรียนรู้ที่มีครูเป็นศูนย์กลาง 

 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

 ครูผู้สอนสามารถน าผลการวิจัยในครั้งนี้ไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดมโนมติทางวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 ในการเก็บข้อมูลการวิจัย ผู้วิจัยควรค านึงถึงปัจจัยอื่นที่อาจส่งผลต่อการวิจัย เช่น ความพร้อมของผู้เรียนทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ ผู้วิจัยควรด าเนินการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาที่ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ และเพิ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ี
ใช้ในการส ารวจ 
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