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เรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่ อง
ทรัพยากรธรณี ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4. (THE STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT AND
ANALYTICAL THINKING BY USING THE 5 STEPS LEARNING PROCESS WITH THE
COOPERRATIVE LEARNING METHOD STAD TECHNIQUE ON GEOLOGICAL RESOURCES OF 10th
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การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการคิดวิเคราะห์ ของ
นักเรี ยนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้
แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน และเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการคิด
วิเคราะห์ของนักเรี ยนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD หลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 60 โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4/1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 โรงเรี ยนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จานวน 39 คน เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั ประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่ องทรัพยากรธรณี แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และ
แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบค่าที (t-test) กรณี กลุ่มตัวอย่างไม่อิสระจากกัน และการทดสอบค่าทีกรณี กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ย
กระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่ องทรัพยากร
ธรณี หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ย
กระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่ องทรัพยากร
ธรณี หลังเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 60 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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PHEERAWUT YINGNOK : THE STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT AND
ANALYTICAL THINKING BY USING THE 5 STEPS LEARNING PROCESS WITH THE
COOPERRATIVE LEARNING METHOD STAD TECHNIQUE ON GEOLOGICAL RESOURCES OF 10TH
GRADE STUDENTS. ADVISORY COMMITTEE: SOMSIRI SINGLOP, Ed.D., THANAWUTH
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The purposes of this research were 1) to compare the posttest scores of students' learning
achievement and analytical thinking by using the 5 STEPs learning process with the cooperative learning
method STAD technique with the pretest scores, and 2) to compare the posttest scores of students' learning
achievement and analytical thinking by using the 5 STEPs learning process with the cooperative learning
method STAD technique with the 60 percent criteria. The participants of this research were 39 tenth grade
students from Mabtaputpanpittayakarn School in the second semester of the academic year 2019. The
instruments of the research were 5 STEPs learning process with the cooperative learning method STAD
technique lesson plans, learning achievement test, and analytical thinking test. The data was analyzed by
percentage, Mean, Standard Deviation, Paired sample t-test, and One sample t-test.
The results of this research indicated that:
1. The posttest scores of students' learning achievement and analytical thinking by using the 5
STEPs learning process with the cooperative learning method STAD technique on Geological resources were
statistically significant higher than the pretest scores of those at the .05 level.
2. The posttest scores of students' learning achievement and analytical thinking by using the 5
STEPs learning process with the cooperative learning method STAD technique on Geological resources were
statistically significant higher than the 60 percent criteria at the .05 level.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กาหนดหลักการจัดการศึกษาไว้
ว่า การจัด การศึ ก ษาต้อ งเป็ นไปเพื่ อ พัฒ นาคนไทยให้ เป็ นมนุ ษ ย์ที่ ส มบู ร ณ์ ท้ ัง ร่ า งกาย จิ ต ใจ
สติปัญญา ความรู ้ และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
ได้อย่างมีความสุ ข โดยกระบวนการเรี ยนรู ้ตอ้ งมุ่งปลูกฝังจิตสานึ กที่ถูกต้องให้แก่ผเู ้ รี ยน ตลอดจน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู ้จกั พึ่งพาตนเอง
มี ค วามริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ ใฝ่ รู ้ แ ละเรี ย นรู ้ ด้ ว ยตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และถื อ ว่ า ผู ้เรี ยนทุ ก คนมี
ความส าคัญ ที่ สุ ด สามารถเรี ย นรู ้ แ ละพัฒ นาตนเองได้ ดัง นั้น กระบวนการจัดการศึ ก ษาจึ งต้อ ง
ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศัก ยภาพ (ราชกิจจานุ เบกษา, 2542)
นอกจากนี้ หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ยังมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคน ซึ่ ง
เป็ นกาลังของชาติให้เป็ นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งร่ างกาย ความรู ้ คุณธรรม มีจิตสานึ กในความเป็ น
พลเมืองไทยและเป็ นพลโลก ยึดมัน่ ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข มีความรู ้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จาเป็ นต่อการศึกษา และการประกอบ
อาชี พ โดยมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญบนพื้นฐานของความเชื่อที่ว่าทุกคนสามารถเรี ยนรู ้แ ละพัฒนา
ตนเองได้เต็มศักยภาพ ด้วยการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ซึ่งจะเป็ นสิ่ งที่ทา
ให้ ผู ้เรี ยนเกิ ด สมรรถนะส าคั ญ คื อ ความสามารถในการสื่ อสาร ความสามารถในการคิ ด
ความสามารถในการแก้ปั ญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชี วิต และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี นอกจากนั้นมาตรฐานการเรี ยนรู ้ยงั เป็ นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้ง
ระบบ เพราะมาตรฐานการเรี ย นรู ้จะสะท้อนให้ท ราบว่า ต้องการอะไร ต้องสอนอะไร จะสอน
อย่า งไร และประเมิ น อย่ างไร รวมทั้ง เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการตรวจสอบเพื่ อ การประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาอีกด้วย (กระทรวงศึ กษาธิการ, 2551, หน้า 4-7) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์มุ่งหวัง
ให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู ้กับกระบวนการ มีทกั ษะสาคัญในการ
ค้น คว้า และสร้ า งองค์ค วามรู ้ โดยใช้ ก ระบวนการในการสื บ เสาะหาความรู ้ แ ละแก้ปั ญ หาที่
หลากหลาย ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ทุกขั้นตอน มีการทากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบตั ิจริ ง
หลากหลาย และเหมาะสมกับระดับชั้น

2
สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 มีความแตกต่างจากในอดีตมาก มีการเคลื่ อนย้ายผูค้ น สื่ อ
เทคโนโลยี และทรัพยากรต่าง ๆ จากทัว่ ทุกมุมโลกอย่างรวดเร็ วและสะดวก มีความเชื่ อมโยงทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองระหว่างภูมิภาค ประเทศ สังคม และชุมชน มีความซับซ้อน
และเปลี่ยนแปลงของความรู ้และข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาอย่างเป็ นพลวัต มีการเปิ ดกว้าง ยอมรับ
และให้ความสาคัญกับข้อมูล ความรู ้ และข่าวสารที่หลากหลาย (สุ วิธิดา จรุ งเกียรติกุล , 2561) ซึ่ ง
นักเรี ยนในปั จจุบนั ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมากเช่นกัน ไม่เฉพาะในเรื่ องภาษา เสื้ อผ้า สิ่ ง
ประดับตกแต่ง หรื อสไตล์การแสดงออกที่ถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานเท่านั้น แต่ยงั รวมถึงการ
เรี ยนรู ้ และการดารงชีวิตอีกด้วย ซึ่ ง ไม่อาจหวนกลับไปเหมือนเดิมได้อีกโดยสิ้ นเชิ ง อันเนื่ องจาก
การเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยีดิจิตอลในช่วงท้ายศตวรรษที่ 20 นักเรี ยนในปั จจุบนั ตั้งแต่
ระดับ อนุ บ าลไปจนถึ ง มหาวิท ยาลัย แสดงให้ เห็ น ถึ งการเป็ นคนรุ่ น ใหม่ ที่ เติ บ โตมาพร้ อ มกับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ใช้เวลาส่ วนใหญ่กบั สภาพแวดล้อมที่ เ ป็ นคอมพิวเตอร์ วิดีโอเกมส์ เครื่ องเล่น
เพลงดิ จิต อล กล้อ ง ถ่ า ยภาพโทรทัศ น์ โทรศัพ ท์มื อ ถื อ และวัส ดุ อุ ป กรณ์ ต่ าง ๆ ในยุค ดิ จิต อล
(วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556, หน้า 2) ดังนั้นการจัดการศึกษาและการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ครู ตอ้ งลด
บทบาทในการสอนของตนเองให้น้อยลง และส่ งเสริ ม ให้ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเพิ่มมาก
ขึ้น ดังในแนวทางในการจัดการศึกษาของประเทศสิ งคโปร์ ที่ว่า สอนน้อย เรี ยนมาก (Teach Less,
Learn More) ไม่ได้หมายความว่าครู ทางานน้อยลง แต่ความจริ งกลับต้องทางานหนักขึ้น เพราะต้อง
คิดหาวิธีให้นักเรี ยนเรี ยนรู ้ ได้มากขึ้น คือครู ส อนน้อยลง แต่หันไปทาหน้าที่ออกแบบการเรี ยนรู ้
ชักชวนนักเรี ยนทบทวนว่าในแต่ละกิจกรรมของการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้อะไร และอยากเรี ยนรู ้
อะไรเพิ่มขึ้นอีก เพราะสิ่ งสาคัญการสอนในศตวรรษที่ 21 คือคาถามกับปัญหาการเรี ยนรู ้แบบใช้การ
ตั้งคาถามเป็ นหลัก เรี ยกว่า Inquiry-based Learning หรื อ IBL ในการจัด การเรี ยนรู ้ แบบนี้ ครู ตอ้ ง
ฝึ กฝนตนเองให้เป็ นโค้ช โดยต้องเลิกเป็ นผูส้ อน แต่เป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการเรี ยน (วิจารณ์
พานิ ช, 2555, หน้า 64-68) ดังนั้นการสอนในศตวรรษที่ 21 ต้องยึดนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง คานึ งถึง
บริ บ ทที่เป็ นจริ ง นักเรี ยนมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการประเมิ นผลตั้งแต่ตน้ จนจบ มี การสร้าง
บรรยากาศความปลอดภัยให้กบั นักเรี ยน ใช้กระบวนการเรี ยนรู ้แบบยึดโครงงานเป็ นฐานและแบบ
ร่ วมมือ รวมทั้งใช้เครื่ องมือและเทคโนโลยีเพื่อให้บรรลุผลต่อการพัฒนา ทักษะการคิดขั้นสู ง และ
จะต้องใช้หลากหลายสไตล์การเรี ยนรู ้ที่แตกต่างกันตามความแตกต่างของผูเ้ รี ยน
การสอนวิทยาศาสตร์ มีเป้ าหมายสาคัญในการทาให้มนุ ษย์ได้พฒ
ั นาวิธีคิด การคิดเป็ น
เหตุเป็ นผล การคิ ด สร้ างสรรค์ และการคิ ดวิเคราะห์ มี ทัก ษะส าคัญ ในการค้น คว้าหาความรู ้ มี
ความสามารถในการแก้ปั ญ หาอย่างเป็ นระบบ สามารถตัดสิ นใจโดยใช้ข้อมูล หลากหลายและ
ตรวจสอบได้ มีความรู ้ความเข้าใจธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ข้ นึ วิทยาศาสตร์เป็ น
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สังคมแห่ งความรู ้ ทุกคนจึ งจาเป็ นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่ จะมี ความรู ้ความ
เข้า ใจธรรมชาติ แ ละเทคโนโลยี ที่ ม นุ ษ ย์ส ร้ า งสรรค์ ข้ ึ น และน าความรู ้ ไ ปใช้ อ ย่ า งมี เหตุ ผ ล
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม ความรู ้วิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่นามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แต่
ยังช่วยให้คนมีความรู ้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ การดูแลรักษา ตลอดจนการ
พัฒ นาสิ่ ง แวดล้อ มและทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่า งสมดุ ล และยัง่ ยื น (สถาบัน ส่ ง เสริ ม การสอน
วิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี , 2554) ในปั จ จุ บ ัน ประเทศไทยนั้ น ได้มี จัด การเรี ย นการสอนให้
สอดคล้อ งกับ พระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พุ ท ธศัก ราช 2542 โดยมี ห ลัก สู ต รแกนกลาง
การศึ กษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2560) เป็ นกรอบและทิศทางสาหรับ
สถานศึกษาในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อพัฒนานักเรี ยนให้มี
ความรู ้และทักษะที่จาเป็ นในการดารงชีวิต โดยหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนด
สาระการเรี ยนรู ้แกนกลางไว้ 4 สาระ คือ วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ กายภาพ วิทยาศาสตร์
โลกและอวกาศ และเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยงั กาหนดสาระการเรี ยนรู ้เพิ่มเติมขึ้นสาหรับผูเ้ รี ยนใน
ระดับชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลายแผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ไว้ดงั นี้ สาระชี ววิทยา สาระเคมี สาระ
ฟิ สิ กส์ และสาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ซึ่ งกลุ่ม สาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ มุ่งหวังให้
นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู ้กระบวนการ มีทกั ษะสาคัญในการค้นคว้า
และสร้างองค์ค วามรู ้ โดยใช้ก ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการแก้ปั ญ หาที่ หลากหลาย ให้
นักเรี ยนมี ส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้และเหมาะสมกับระดับชั้นของแต่ละบุคคลด้วยรู ปแบบของการ
จัดการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมและมีรูปแบบของการจัดการเรี ยนรู ้ไปสู่ ยุคของความรู ้ในศตวรรษที่ 21
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
จังหวัดระยองถูกกาหนดให้เป็ นเมืองหลักของโครงการพัฒนาพื้นที่บริ เวณชายฝั่ งทะเล
ตะวันออก โดยจะพัฒนาให้เป็ นศูนย์กลางความเจริ ญแห่ งใหม่ และเป็ นศูนย์บริ การมาตรฐานการ
ศึกษาวิจยั ด้านเทคโนโลยี ซึ่งจะต้องมีการระดมพัฒนาในสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรม
และขณะนี้ จงั หวัดระยองถือเป็ นเมืองอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุดมี เนื้ อที่ ท้ งั หมด 10,000 ไร่ เป็ นพื้นที่ สาหรั บอุตสาหกรรม 8,000 ไร่ นิ คมอุตสาหกรรม
มาบตาพุดเป็ นที่ต้ งั ของอุตสาหกรรมสาคัญ ๆ คือ โรงแยกก๊าชธรรมชาติ กลุ่มอุตสาหกรรม ปิ โตร
เคมี อุตสาหกรรมปุ๋ ยเคมี อุตสาหกรรมเหล็ก จากการที่มีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็ นผลให้
อุตสาหกรรมขั้นต่อเนื่องเกิดขึ้นตามมา (สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง, 2550)
พื้ น ที่ เขตเศรษฐกิ จพิ เศษภาคตะวัน ออกได้แก่ จัง หวัดฉะเชิ งเทรา จังหวัดชลบุ รี และ
จังหวัดระยอง มีส ภาพปั ญหาเกี่ยวกับสถาบันการศึ กษาในพื้นที่ ยงั ไม่สามารถผลิ ตบุ คลากรให้มี
ความรู ้ ความสามารถ ทัก ษะ และคุ ณ ลัก ษณะได้ต รงตามความต้อ งการของตลาดแรงงานใน
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อุตสาหกรรม เนื่ องจากยังไม่มีหลักสู ตรการจัดการเรี ยนการสอนเฉพาะทางที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของอุตสาหกรรมเป้ าหมาย อีกทั้งแรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบนั ก็ยงั ขาดสมรรถนะที่พึงประสงค์
ตามความต้องการจ้างงานและการพัฒนาในพื้นที่ โดยปั จจัยที่มีผลต่อรู ปแบบการพัฒนาบุคลากร
มากที่ สุ ดคื อ ปั จจัยด้านความรู ้ ปั จจัย ด้านทัก ษะ และปั จจัยด้านคุณ ลัก ษณะ จึงควรมี ก ารพัฒนา
บุคลากรในด้านการจัดหลักสู ตรการเรี ยนการสอนเป็ นปัจจัยเร่ งด่ วน ซึ่งจะต้องให้ความสาคัญตั้งแต่
กระบวนการจัดทาหลักสู ตรการเรี ยนการสอนในสถาบันการศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัด (ณัฐพล
บัวเปลี่ยนสี , 2561, หน้า 303-315)
ในปัจจุบนั พบว่าการศึกษาของประเทศไทย ได้ให้ความสนใจในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน และเน้ น ให้ ผู ้เรี ยนพั ฒ นาตนเองได้ อ ย่ า งมี ศั ก ยภาพ ตามความมุ่ ง หวัง ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่กล่าวไว้
ว่า การจัด การศึ ก ษาต้อ งยึ ด หลัก ว่ า ผู เ้ รี ย นทุ ก คนมี ค วามสามารถและพัฒ นาตนเองได้ ดัง นั้ น
กระบวนการจัดการศึ กษาจึงต้องส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒ นาตนเองตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพของตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) แต่ยงั พบว่าคุณภาพของการศึกษาที่ผา่ นมา ยังเป็ น
ผลที่ ไม่ น่าพอใจนัก เนื่ องจากผลการทดสอบทางการศึ กษาระดับ ชาติ ข้ นั พื้ นฐาน (O-NET) ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2561 ทัว่ ประเทศ ยังมีค่าเฉลี่ยนที่ต่า โดยเฉพาะในรายวิชา
วิท ยาศาสตร์ ที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ยระดับประเทศเพี ยง 30.51 คะแนน และหากจาแนกตามสาระการ
เรี ยนรู ้พบว่า สาระกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก มีคะแนนเฉลี่ ยเพียง 36.66 เท่านั้น และเมื่อ
พิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ของนักเรี ยนโรงเรี ยนมาบตา
พุดพันพิทยาคาร พบว่าในรายวิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 30.33 คะแนน และหากจาแนกตาม
สาระการเรี ย นรู ้ พ บว่า สาระกระบวนการเปลี่ ย นแปลงของโลก มี ค ะแนนเฉลี่ ย 39.07 (สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2562) รวมถึงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโครงการ
ประเมิ น ผลนัก เรี ย นร่ วมกับ นานาชาติ (PISA) ซึ่ งเป็ นการสอบเพื่ อ ใช้ว ดั ระดับ การเรี ย นรู ้ ข อง
นักเรี ยนอายุ 15 ปี ทัว่ โลก โดยเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ พบว่าผลการสอบ PISA ของนักเรี ยนไทย
มีผลคะแนนเฉลี่ ยด้านวิท ยาศาสตร์ 421 คะแนน ซึ่ งคะแนนเฉลี่ ย กลางเท่ากับ 493 คะแนน เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกันแล้วถือว่าคะแนนด้านวิทยาศาสตร์ ของประเทศไทยค่อ นข้างต่า (สถาบันส่ งเสริ ม
การสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี , 2559) เนื่ องจากข้อสอบ PISA ส่ วนใหญ่จะเน้นทักษะด้าน
การคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ แต่ในด้านการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ส่วนใหญ่ใน
ปั จจุบนั ยังคงเน้นการให้ความรู ้แบบบรรยายหรื อท่องจา มีครู ผูส้ อนเป็ นศูนย์กลางมากกว่าเน้น
ผูเ้ รี ยน จึงส่ งผลให้นักเรี ยนมีการคิดวิเคราะห์ ที่ต่า และจากงานวิจยั เรื่ องการศึกษาความสามารถ
ด้านการคิดวิเคราะห์และการมีจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็ นคนดีคนเก่งของนักเรี ยนไทย
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พบว่าในการวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ผ่านวิชาการอ่าน คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
หากใช้เกณฑ์คะแนนร้อยละ 60 เป็ นเกณฑ์ผ่าน มีนกั เรี ยนเพียงส่ วนน้อยเท่านั้นที่ผ่านเกณฑ์ โดยมี
เด็ก ป.6 ร้อยละ 1.07 เท่านั้นที่สอบผ่าน ส่ วนเด็ก ม.4 ก็มีเพียงร้อยละ 4.16 ที่สอบผ่าน และสาหรับ
เด็ ก อาชี วะมี แ ค่ ร้อยละ 0.29 ที่ ส อบผ่าน สะท้อ นให้ เห็ น ว่านัก เรี ยนไทยมี ค วามสามารถการคิ ด
วิเคราะห์ที่ต่าจริ ง สอดคล้องกับผลคะแนน PISA ของนักเรี ยนไทย (ดวงจันทร์ วรคามิน, 2559)
จากประสบการณ์ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
ของผูว้ ิจยั พบว่านักเรี ยนขาดความสนใจในการศึกษาเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และขาดทักษะในการคิด
วิเคราะห์ การแยกแยะ และการเชื่อมโยงข้อมูล สังเกตได้จากการสอบเก็บคะแนนท้ายบท หรื อการ
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่มีค่าเฉลี่ยที่ต่า และจากการสอบถามครู ที่สอนในโรงเรี ยนมาบตาพุ ด พัน พิ ท ยาคาร พบว่านอกจากนัก เรี ย นขาดทัก ษะในการคิ ด วิเคราะห์ การแยกแยะ และการ
เชื่อมโยงข้อมูลแล้ว นักเรี ยนยังขาดทักษะในกระบวนการทางานเป็ นกลุ่มอีกด้วย โดยนักเรี ยนที่
อ่อนจะไม่ให้ความร่ วมมื อในการทางานเท่าที่ ควร และมี ผูเ้ รี ยนเพียงบางคนเท่านั้นที่ เป็ นผูล้ งมื อ
ปฏิบตั ิงาน ดังนั้นเพื่อเป็ นการแก้ไขหรื อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและการคิดวิเคราะห์ ผูว้ ิจยั
จึงได้ศึกษาแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนที่จะนามาแก้ปัญหาได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) และการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) เป็ นรู ปแบบการ
เรี ยนรู ้ที่ได้พฒั นามาจากวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5E) โดยมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การระบุคาถาม
2) การแสวงหาสารสนเทศ 3) การสร้างความรู ้ 4) การสื่ อสาร 5) การตอบแทนสังคม ซึ่ งเป็ นแนว
ทางการจัดการเรี ยนรู ้ที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นส าคัญ ให้ผูเ้ รี ยนได้มี ส่ วนร่ วมในการดาเนิ นกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ เปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้เสริ มสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ทักษะการอ่าน การพูด
การเขี ย น การสื่ อ สาร จนสามารถศึ ก ษาหาความรู ้ ไ ด้ด้วยตนเอง สื่ อความหมายของข้อ มูล หรื อ
นาเสนอข้อมูล ในรู ปแบบต่าง ๆ และสามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ ได้ ซึ่ ง
ส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจอย่างคงทน มีทกั ษะกระบวนการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างเต็มความสามารถ เรี ยนรู ้ได้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และยังช่วยให้ผเู ้ รี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่สูงขึ้น การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน
(5 STEPs) ยังช่วยให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกการระบุเรื่ องหรื อปั ญหา การจาแนกแยกแยะ เปรี ยบเทียบข้อมูล
รวบรวมเป็ นหมวดหมู่ จับ ประเด็น ต่าง ๆ เหตุ ผล หรื อ เชื่ อ มโยงความสั ม พัน ธ์ข องข้อมู ล และ
ตรวจสอบข้อมูลหรื อหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอในการตัดสิ นใจ/แก้ปัญหา/คิดสร้างสรรค์ ซึ่ ง
เป็ นการส่ งเสริ ม กระบวนการคิดวิเคราะห์ ของผูเ้ รี ยนให้สูงยิ่งขึ้น และการคิดวิเคราะห์ยงั ช่วยให้
สามารถแยกข้อเท็จจริ งออกจากข้อมูล หรื อจากความคิดเห็น มีความกระจ่าง ชัดเจน ทาให้มองเห็น
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แนวทางในการตัดสิ นใจ เป็ นรากฐานสาคัญของการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ การแสวงหาความรู ้ ทา
ให้รู้จกั คิด จาแนกแยกแยะสิ่ งที่เรี ยนรู ้ จัดประเภทสิ่ งต่าง ๆ อย่างมีหลักเกณฑ์ ทาให้เป็ นคนมีเหตุผล
มีหลักการ ไม่กระทาการใด ๆ ตามใจตนเองอย่างเลื่อนลอย ไร้ทิศทาง ทาให้เป็ นผูท้ ี่น่าเชื่อถือ ได้รับ
การยอมรับจากผูอ้ ื่นในด้านการแสดงความคิดเห็น สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผล ทาให้
ได้ขอ้ มูลที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันมาเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ (สุ คนธ์
สิ น ธพานนท์ , 2552, หน้ า 31) นอกจากนี้ การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ด้ว ยกระบวนการเรี ย นรู ้
5 ขั้นตอน (5 STEPs) ยังช่วยเสริ มสร้างสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยน 5 ข้อ ได้แก่ ความสามารถใน
การสื่ อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะ
ชีวิต และความสมารถในการใช้เทคโนโลยี โดยสมรรถนะเหล่านี้ จะส่ งผลให้เด็กก้าวไปสู่ นักคิด
สามารถแก้ปั ญหา สร้ างสรรค์ชิ้ นงาน สร้ างสรรค์ค วามรู ้ ใหม่ กลายเป็ นเด็ กนักเรี ยนที่ อยู่อย่างมี
คุณธรรม (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2558) สอดคล้องกับงานวิจยั ของพิชญะ กันธิยะ
(2559) ที่ ศึกษาการพัฒนาทักษะการคิ ดวิเคราะห์ โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบบันได 5 ขั้น วิช า
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการเรี ยนรู ้แบบ
บันได 5 ขั้น มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรี ยนรู ้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังได้รับการเรี ยนรู ้ สู งกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รวมทั้งงานวิจยั ของธัญญารัตน์ สุขเกษม (2561) ที่ศึกษาผลการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการใช้คาถามเชิงวิเคราะห์ เรื่ อง
วิวฒั นาการ ที่มีต่อการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีค่าเฉลี่ย
คะแนนการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้
ยังพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การจัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ ด้วยเทคนิ ค STAD เป็ นการจัด กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่ ใ ห้
ผูเ้ รี ยนมีการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม ในลักษณะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกัน แต่มีความแตกต่าง
จากรู ป แบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมื ออื่ น คือสมาชิ กภายในกลุ่มต้องประกอบด้วย
ผูเ้ รี ยนที่ มีความสามารถที่ แตกต่างกัน โดยแบ่งเป็ นเก่ง กลาง อ่อน ในอัตราส่ วน 1:2:1 และมีการ
มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนภายในกลุ่มทุกคนมีการรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของตน โดยมีคะแนนเฉลี่ยของ
กลุ่มที่มาจากคะแนนของสมาชิกแต่ละคน เป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมการทางานของผูเ้ รี ยน และให้
การเสริ ม แรง โดยกลุ่ ม ใดมี ค ะแนนเฉลี่ ย ของกลุ่ ม ถึ งเกณฑ์ ที่ ก าหนด ก็ จ ะมี รางวัล ให้ (ทิ ศ นา
แขมมณี , 2548) ซึ่ งการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ ด้วยเทคนิ ค STAD เป็ นการเสริ มสร้างทักษะทาง
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สังคมแก่ผเู ้ รี ยนทุกคนให้ได้พฒั นาศักยภาพของตนเองให้เพิ่มมากขึ้น มีสัมพันธภาพที่ดีต่อคนรอบ
ข้าง และยังส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมีความเอาใจใส่ รับผิดชอบตัวเองและกลุ่มร่ วมกับสมาชิกอื่น ได้ฝึก
และเรี ย นรู ้ ท ัก ษะทางสั ง คมโดยตรง ท าให้ เกิ ด ความตื่ น เต้น สนุ ก สนานกับ การเรี ย นรู ้ ยิ่ ง ขึ้ น
นอกจากนี้ ยงั ช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนอีกด้วย เนื่องจากเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นให้ผเู ้ รี ยน
ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยผูเ้ รี ยนที่เก่งจะเป็ นผูช้ ่วยให้ความรู ้แก่สมาชิกคนอื่น ๆในกลุ่ม และยัง
เป็ นการได้ทบทวนความรู ้ของตนเอง ซึ่งทาให้เข้าใจเนื้ อหาที่กาลังศึกษาได้ดียงิ่ ขึ้น(สมจิตร หงส์สา,
2551, หน้า 27) สอดคล้องกับ งานวิจัยของหั ทยา โรจน์วิรัตน์ (2559) ที่ ศึ ก ษาผลของการจัดการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 7 ขั้น (7E) ร่ วมกับเทคนิ ค STAD ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน การ
คิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อวิชาเคมี ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 7 ขั้น (7E) ร่ วมกับเทคนิ ค STAD
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อวิชาเคมี หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รวมทั้งงานวิจยั ของเบญจรัตน์ มงคลสาร (2555) ที่ศึกษาการพัฒนา
สื่ อการสอนแบบการ์ ตูนมัลติมีเดีย 2 มิติ โดยการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD เรื่ องโลก
ดาราศาสตร์และอวกาศ ของหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 (ระบบสุ ริยะ กาแล็กซีและเอกภพ) ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD มีประสิ ทธิ ภาพ
ของบทเรี ยน 82.00/80.83 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ต้ งั ไว้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่าผูเ้ รี ยนมีความพอใจอยูใ่ นระดับมาก
จากสภาพปั ญ หา และการศึ ก ษางานวิจัย ที่ ก ล่ าวมาข้างต้น ผูว้ ิจัย จึ งสนใจที่ จ ะศึ ก ษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และการคิดวิเคราะห์ โดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้
5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD เรื่ องทรัพยากรธรณี
ของนั ก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ย นมาบตาพุ ด พัน พิ ท ยาคาร ตามหลัก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุ ง 2560) โดยคาดหวังว่าการเรี ยนการสอนดังกล่าวสามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ และการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนได้ เพื่อนาผลการวิจยั ที่ได้ไปใช้เป็ นแนวทางใน
การพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนให้มีประสิ ทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่ องทรัพยากรธรณี ก่อนและหลังเรี ยน
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2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่ องทรัพยากรธรณี หลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 60
3. เพื่อเปรี ยบเทียบการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วย
เทคนิค STAD เรื่ องทรัพยากรธรณี ก่อนและหลังเรี ยน
4. เพื่อเปรี ยบเทียบการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วย
เทคนิค STAD เรื่ องทรัพยากรธรณี หลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 60
สมมติฐานการวิจัย
1. ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนัก เรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 โดยการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ ด้วยกระบวนการเรี ย นรู ้ 5 ขั้น ตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ย นรู ้แบบร่ วมมื อด้วย
เทคนิค STAD เรื่ องทรัพยากรธรณี หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
2. ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนัก เรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 โดยการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ ด้วยกระบวนการเรี ย นรู ้ 5 ขั้น ตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ย นรู ้แบบร่ วมมื อด้วย
เทคนิค STAD เรื่ องทรัพยากรธรณี หลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60
3. การคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ย
กระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD
เรื่ องทรัพยากรธรณี หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
4. การคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ย
กระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD
เรื่ องทรัพยากรธรณี หลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60
ประโยชน์ ที่ได้รับจากการวิจัย
1. เป็ นแนวทางสาหรับครู ผสู ้ อนในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการ
เรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD ในเนื้ อหาอื่น ๆ
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน
2. ได้แผนการเรี ยนรู ้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน
(5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่ องทรัพยากรธรณี
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3. นักเรี ยนเห็นความสาคัญในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
4. นักเรี ยนสามารถนาความรู ้ ประสบการณ์ หลักการการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการ
กลุ่มที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD ไปประยุกต์ใช้กบั เนื้ อหาอื่น ๆ หรื อใช้ในการดาเนิ น
ชีวิตประจาวันได้
ขอบเขตการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขอบเขตการวิจยั ไว้ดงั นี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ครั้ งนี้ ได้แ ก่ นัก เรี ย นแผนการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึ ก ษา 2562 ประกอบไปด้ว ยชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4/1, 4/2 และ 4/3 จ านวน 3 ห้ อ งเรี ย น
มีนกั เรี ยนจานวน 111 คน โดยมีการจัดห้องเรี ยนแบบคละความสามารถ
1.2 กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่ นัก เรี ยนแผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ ในระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ย นมาบตาพุ ด พัน พิ ท ยาคาร ภาคเรี ย นที่ 2 ปี
การศึ ก ษา 2562 ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4/1 จ านวน 39 คน จากการสุ่ ม แบบกลุ่ม (Cluster Random
Sampling) โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยการสุ่ม
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรอิสระ
- การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD
2.2 ตัวแปรตาม
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
- การคิดวิเคราะห์
3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ ได้ใช้เนื้ อหาในรายวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เรื่ องทรัพยากรธรณี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ฉบับ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2560) กลุ่ม สาระการเรี ย นรู ้ วิท ยาศาสตร์ โรงเรี ย นมาบตาพุ ดพันพิ ทยาคาร
แบ่งย่อยเป็ น 4 เนื้อหา ดังต่อไปนี้
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- แร่
ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 3 ชัว่ โมง
- หิน
ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 3 ชัว่ โมง
- ปิ โตรเลียม ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 3 ชัว่ โมง
- ถ่านหิน
ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 3 ชัว่ โมง
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ดาเนิ นการในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 โดยใช้เวลาในการทดสอบ
ก่ อนเรี ยน (pre-test) จานวน 1 ชั่วโมง การจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 12 ชั่วโมง และการทดสอบหลัง
เรี ยน (post-test) จานวน 1 ชัว่ โมง รวมทั้งสิ้ น 14 ชัว่ โมง โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูด้ าเนิ นการจัดการเรี ยนการ
สอนและเก็บข้อมูล
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องผูว้ ิจยั เลือกใช้การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ ด้วยกระบวนการเรี ย นรู ้ 5 ขั้น ตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ย นรู ้แบบร่ วมมื อด้วย
เทคนิค STAD สามารถนาเสนอกรอบความคิดในการวิจยั ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการ
เรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
2. การคิดวิเคราะห์

ภาพที่ 1-1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. กระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ เปิ ด
โอกาสให้นัก เรี ยนได้ฝึกกระบวนการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง และกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่ อเป็ น
แนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และการคิดวิเคราะห์ให้สูงขึ้น ซึ่ งการจัดกิจกรรมมี
ขั้นตอนในการดาเนินการ 5 ขั้น ดังนี้
1.1 การเรี ย นรู ้ ต้ ั ง ค าถาม (learning to question) เป็ นการใช้ สื่ อ หรื อวิ ธี ก ารใด ๆ
กระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดความสงสัย เกิดปั ญหา หรื อเกิดความไม่สมดุลในการคิด โดยให้นกั เรี ยนได้

11
ตั้งสมมติฐาน หรื อคาถามที่ตอ้ งการหาคาตอบ เพื่อเป็ นแนวทางในการแสวงหาความรู ้ สื บค้นข้อมูล
นั้น
1.2 การเรี ยนรู ้ แสวงหาสารสนเทศ (learning to search) เป็ นขั้น ที่ นัก เรี ย นน าเสนอ
เนื้ อหาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อให้นกั เรี ยนได้เตรี ยมตัวหรื อวางแผนร่ วมกันในการกาหนด
เป้าหมายของกลุ่ม การแบ่งหน้าที่ รวมถึงการแสวงหาความรู ้ ค้นพบความรู ้ หรื อพิสูจน์สมมติฐานที่
กาหนดด้วยตนเอง เพื่อวิเคราะห์ผล และสื่ อความหมายข้อมูลนั้น ๆ
1.3 การเรี ยนรู ้เพื่อสร้างความรู ้ (learning to construct) เป็ นขั้นที่นกั เรี ยนในแต่ละกลุ่ม
ร่ วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ และอภิปรายภายในกลุ่มเพื่อเปรี ยบเทียบ หาข้อสรุ ป ความสาคัญ
ความสัมพันธ์ หรื อกระทาการใด ๆ ในข้อมูลนั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู ้แก่ตนเอง โดยนักเรี ยน
มีการแลกเปลี่ยนความรู ้ซ่ ึงกันละกัน ซึ่งมีครู เป็ นผูด้ ูแลอย่างใกล้ชิด
1.4 การเรี ยนรู ้เพื่ อสื่ อสาร (learning to communicate) เป็ นขั้นที่ ครู ตรวจสอบความรู ้
ความเข้าใจของนัก เรี ยนแต่ ล ะกลุ่ ม ก่ อนมี ก ารน าเสนอหน้าชั้นเรี ยน โดยการใช้ค าถาม หรื อให้
นักเรี ยนอธิบาย แล้วนาความรู ้ ข้อค้นพบ หรื อข้อสรุ ปที่ได้จากการศึกษามานาเสนอต่อหน้าชั้นเรี ยน
ในรู ปแบบต่าง ๆ ตามความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน
1.5 การเรี ย นรู ้ เพื่ อตอบแทนสั งคม (learning to service) เป็ นขั้น ที่ นัก เรี ยนน าเสนอ
ความรู ้ ข้อค้นพบ หรื อข้อสรุ ปที่ได้จากการศึกษา ในรู ปของผลงาน ชิ้นงาน รายงาน แผ่นพับ
ป้ ายนิ เทศ หรื อวิธีการใด ๆ ในระดับห้องเรี ยน ระดับชั้น และระดับโรงเรี ยน โดยนักเรี ยนมีการทา
แบบประเมินตนเอง รวมถึงให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทาการประเมินการดาเนินงานของนักเรี ยนด้วย
2. การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยแบ่ง
นักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4-5 คน ประกอบด้วยนักเรี ยนที่มีความสามารถทางการเรี ยนวิชา
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศที่ต่างกัน คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน ในอัตราส่ วน 1:2:1 หรื อ 1:3:1
เมื่อเรี ยนจบแต่ละเนื้ อหาจะมีการทดสอบย่อยเป็ นรายบุคคล โดยคะแนนที่ได้จากการทดสอบย่อย
ของแต่ละคนจะถูกนามาคานวณเป็ นคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม เพื่อให้นักเรี ยนได้ศึกษาและทาความ
เข้าใจบทเรี ยนร่ วมกัน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อนักเรี ยนกลุ่มใดที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ครู
ได้ต้ งั ไว้ จะได้รับการเสริ มแรงหรื อรางวัล ซึ่ งการจัดการเรี ยนรู ้ มีข้ นั ตอนในการดาเนิ นการ 5 ขั้น
ดังนี้
2.1 การนาเสนอสิ่ งที่ ต้องเรี ยน (Class presentation) ครู น าเสนอข้อมูลเกี่ ยวกับ สิ่ งที่
นักเรี ยนต้องเรี ยน โดยใช้เอกสาร หรื อวิธีการสอนบรรยาย สาธิต อธิบาย ใช้คาถาม ทดลอง เป็ นต้น
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2.2 การท างานเป็ นกลุ่ม (Team) ครู แบ่ งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่ม ย่อย กลุ่มละ 4-5 คน
โดยนักเรี ยนแต่ละคนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและเพศคละกัน เพื่อให้นกั เรี ยนได้ช่วยเหลือกันใน
การเรี ยนรู ้ ทากิจกรรมกลุ่ม และเตรี ยมสมาชิกเพื่อการทดสอบหลังจากครู สอนเนื้อหาจบ
2.3 การทดสอบย่อย (Quizzes) หลังจากที่ นักเรี ยนแต่ล ะกลุ่มทางานเสร็ จเรี ยบร้อย
ครู ให้นัก เรี ยนทดสอบย่อยเป็ นรายบุคคล เพื่ อเป็ นการประเมิ นความรู ้ที่ ได้เรี ยนมา และเป็ นการ
กระตุน้ ให้นกั เรี ยนรับผิดชอบต่อตนเอง
2.4 คะแนนสะสมของนัก เรี ย นแต่ ล ะคน (Accumulated score) ตรวจแบบทดสอบ
รวมคะแนน แล้วนาคะแนนของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มรวมกัน แล้วเฉลี่ยเป็ นคะแนนของกลุ่ม
2.5 การรับรองผลงานของกลุ่ม (Team recognition) เป็ นการประกาศคะแนนกลุ่มให้
แต่ละกลุ่มทราบ พร้อมกับให้การเสริ มแรง หรื อรางวัลกับกลุ่มที่มีคะแนนสูงสุด
3. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD หมายถึง การจัดการเรี ยนรู ้ ที่มุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึก
กระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการทางานเป็ นกลุ่ม ซึ่งถือว่า
เป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญกับการเรี ยนรู ้และการใช้ชีวิตประจาวันในศตวรรษที่ 21 เป็ นอย่างยิง่ ช่วยให้
ผูเ้ รี ยนเข้าถึงความรู ้ ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนเป็ นบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ผล
และสามารถนาเอาองค์ความรู ้ไปประยุกต์ใช้ได้ โดยจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้
5 ขั้นตอน (5 STEPs) เป็ นสาคัญ และมีการสอดแทรกกระบวนการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค
STAD ดังนี้
3.1 การเรี ยนรู ้ ต้ ั ง ค าถาม (learning to question) เป็ นการใช้ สื่ อ หรื อ วิ ธี ก ารใด ๆ
กระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดความสงสัย เกิดปั ญหา หรื อเกิดความไม่สมดุลในการคิด โดยให้นกั เรี ยนได้
ตั้งตั้งสมมติ ฐาน หรื อคาถามที่ตอ้ งการหาคาตอบ เพื่อเป็ นแนวทางในการแสวงหาความรู ้ สื บค้น
ข้อมูลนั้น
3.2 การเรี ยนรู ้แสวงหาสารสนเทศ (learning to search) เป็ นการแบ่งนักเรี ยนออกเป็ น
กลุ่มย่อย กลุ่มละ 4-5 คน ประกอบด้วยนักเรี ยนที่มีความสามารถต่างกัน คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน
ในอัตราส่ วน 1:2:1 หรื อ 1:3:1 โดยใช้คะแนนเดิมจากรายวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 1 ใน
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 เป็ นเกณฑ์ และมีการคละเพศ เพื่อให้นักเรี ยนได้ช่วยเหลือกันใน
การเรี ยนรู ้ ทากิจกรรมกลุ่ม และเตรี ยมสมาชิกเพื่อการทดสอบหลังจากครู สอนเนื้ อหาจบ จากนั้นครู
นาเสนอเนื้ อหาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อให้นักเรี ยนได้เตรี ยมตัวหรื อวางแผนร่ วมกัน ใน
การกาหนดเป้าหมายของกลุ่ม การแบ่งหน้าที่ รวมถึงการแสวงหาความรู ้ ค้นพบความรู ้ หรื อพิสูจน์
สมมติฐานที่กาหนดด้วยตนเอง เพื่อวิเคราะห์ผลและสื่ อความหมายข้อมูลนั้น ๆ
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3.3 การเรี ยนรู ้เพื่ อสร้างความรู ้ (learning to construct) เป็ นการให้นักเรี ยนในแต่ล ะ
กลุ่มร่ วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ และอภิปรายภายในกลุ่มเพื่อเปรี ยบเทียบ หาข้อสรุ ป ความสาคัญ
ความสัมพันธ์ หรื อกระทาการใด ๆ ในข้อมูลนั้น เพื่อให้ได้มาซึ่ งองค์ความรู ้แก่ตนเอง โดยมีครู เป็ น
ผูด้ ูแลอย่างใกล้ชิด แล้วให้นกั เรี ยนแลกเปลี่ยนความรู ้ซ่ ึงกันละกัน มีการเกื้อหนุนสมาชิกภายในกลุ่ม
ให้ทุกคนมีความรู ้ในระดับเดียวกัน เพื่อเป็ นเตรี ยมตัวในการทดสอบย่อย และมีการใช้คาถามถาม
นัก เรี ย นเพื่ อ เป็ นการตรวจสอบความรู ้ ค วามเข้าใจของนัก เรี ย นแต่ ล ะคน และเป็ นการกระตุ้น
กระบวนการภายในกลุ่มให้นกั เรี ยนมีการตื่นตัว
3.4 การเรี ยนรู ้เพื่อสื่ อสาร (learning to communicate) เป็ นการตรวจสอบความรู ้ความ
เข้าใจของนักเรี ยนแต่ละกลุ่มก่อนมีการนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน โดยการใช้คาถาม หรื อให้อธิบาย แล้ว
ให้นักเรี ยนนาความรู ้ ข้อค้นพบ หรื อข้อสรุ ป ที่ ได้จากการศึ ก ษามานาเสนอต่ อหน้าชั้นเรี ยน ใน
รู ปแบบต่าง ๆ ตามความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยนในแต่ละกลุ่ม โดยผูเ้ รี ยนแต่ละคนต้องมีส่วนร่ วม
ในการน าเสนอ และมี ก ารทดสอบย่อยเพื่ อวัดความรู ้ความเข้าใจของนัก เรี ยนแต่ล ะคนที่ ไ ด้รับ
ประสบการณ์จากกลุ่มที่นาเสนอ และเป็ นการกระตุน้ ความสนใจของนักเรี ยน โดยคะแนนที่ได้ของ
นักเรี ยนแต่ละคนภายในกลุ่มจะถูกเฉลี่ยเป็ นคะแนนกลุ่ม เพื่อสะสมไว้จนถึงกระบวนการเรี ยนรู ้
ขั้นตอนสุ ดท้าย
3.5 การเรี ยนรู ้เพื่อตอบแทนสังคม (learning to service) เป็ นการให้นักเรี ยนนาเสนอ
ความรู ้ ข้อค้นพบ หรื อข้อสรุ ป ที่ได้จากการศึกษา ในรู ปของผลงาน ชิ้นงาน รายงาน แผ่นพับ ป้ าย
นิเทศ หรื อวิธีการใด ๆ ในระดับห้องเรี ยน ระดับชั้น และระดับโรงเรี ยน ในเวลาเรี ยนหรื อนอกเวลา
เรี ยนตามความเหมาะสม แล้วให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มทาแบบประเมินตนเอง และประเมินกลุ่มอื่น ๆ
โดยนาคะแนนที่ได้มารวมกับคะแนนสอบย่อย เพื่อให้การเสริ มแรงหรื อรางวัลกับกลุ่มที่มีคะแนน
ตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
4. ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น หมายถึ ง ผลจากการได้รับ มวลประสบการณ์ จากการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ องทรัพยากรธรณี ที่ตอ้ งอาศัยความพยายามของแต่ละบุคคล ทั้งด้านร่ างกาย
จิตใจ และทางสติปัญญา เพื่อบ่งบอกความรู ้ ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของแต่ละบุคคล โดยวัดได้
จากคะแนนในการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หมายถึง ข้อคาถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นเพื่อใช้วดั
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยมี
เนื้ อหาครอบคลุมเฉพาะเรื่ องทรัพยากรธรณี ซึ่งข้อคาถามเป็ นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
เมื่อตอบถูกได้ 1 คะแนน หรื อตอบผิดได้ 0 คะแนน มีจานวน 40 ข้อ โดยทาการวัดพฤติกรรมการ
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เรี ยนรู ้ด้านพุ ทธิ พิ สัย ตามแนวคิดของบลูม (Bloom’s Taxonomy - Revised) ทั้งหมด 6 พฤติกรรม
โดยมีรายละเอียดพฤติกรรมในแต่ละระดับ ดังนี้
5.1 การจา (remembering) เป็ นความสามารถในการจดจาสาระต่าง ๆ ที่ได้จากการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้มาไว้ในสมอง ซึ่งเป็ นความจาระยะยาว แล้วสามารถดึงเอาความรู ้หรื อความจาที่
มีอยูน่ ้ นั ออกมาได้ เพื่อกาหนดการเรี ยนรู ้ให้พฒั นาต่อไปในระดับที่สูงขึ้น
5.2 การเข้าใจ (understanding) เป็ นความสามารถในการแปลหรื อกาหนดความหมาย
ของข้อมูลจากเอกสาร คาพูด กิจกรรมการสอน หรื อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจแจ่มแจ้งในข้อมูลนั้น และสามารถสื่ อสารให้ผอู ้ ื่นสามารถเข้าใจได้
5.3 การประยุกต์ใช้ (applying) เป็ นความสามารถในการนาความรู ้ความเข้าใจหรื อ
มวลประสบการณ์ที่ตนได้เรี ยนรู ้มา ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาหรื อแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
กาลังเผชิญอย่างเป็ นระบบ
5.4 การวิเคราะห์ (analyzing) เป็ นความสามารถในการจาแนก แยกแยะหมวดหมู่หรื อ
องค์ประกอบ ซึ่งอาจเป็ นเหตุการณ์ เรื่ องราว หรื อเนื้ อเรื่ องต่าง ๆ รวมทั้งพิจารณาความเป็ นเหตุเป็ น
ผล และการหาความสัมพันธ์ของข้อมูล
5.5 การประเมินผล (evaluating) เป็ นความสามารถในการตรวจสอบ วิจารณ์ เลือก
ตัดสิ น ใจที่ เกี่ ย วข้องกับ คุ ณ ค่ า ในสิ่ ง ที่ ไ ด้จากการเรี ย นสู่ บ ริ บ ทของตนเอง โดยสามารถวัด และ
ตรวจสอบได้บนพื้นฐานของเหตุผล
5.6 การสร้างสรรค์ (creating) เป็ นความสามารถในการคิด ออกแบบ วางแผน พัฒนา
จัดกระทาสิ่ งใหม่ ๆ หรื อรวมส่ วนประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกันในรู ปแบบใหม่ ๆ ที่มีความเชื่อมโยง
กันอย่างมีเหตุผล โดยผลงานดังกล่าวนั้นเกิดจากความคิดของตัวผูส้ ร้างเอง โดยมิได้ลอกเลียนงาน
ของบุคคลใด ๆ
6. การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถของนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ในการจาแนก
แยกแยะหมวดหมู่หรื อองค์ประกอบ ซึ่ งอาจเป็ นเหตุการณ์ เรื่ องราว หรื อเนื้ อเรื่ องต่าง ๆ รวมทั้งการ
หาความสัมพันธ์ และการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้องค์ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนจนสามารถตัดสิ นใจหรื อสรุ ปเนื้ อความได้อย่างถูกต้อง
7. แบบทดสอบวัด การคิ ดวิเคราะห์ หมายถึ ง ข้อ ค าถามที่ ผู ว้ ิ จัย สร้ างขึ้ น ตามแนวคิ ด
ของบลูม เพื่อใช้วดั การคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีเนื้ อหาครอบคลุมเฉพาะเรื่ อง
ทรัพยากรธรณี โดยข้อคาถามเป็ นแบบปรนัย ชนิ ดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก เมื่อตอบถูกได้ 1 คะแนน
หรื อตอบผิดได้ 0 คะแนน มี จานวน 15 ข้อ ครอบคลุ ม การคิ ดวิ เคราะห์ ท้ ัง 3 องค์ป ระกอบตาม
แนวคิดของบลูม (Bloom, 1956 อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2553) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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7.1 ด้านการคิดวิเคราะห์ความสาคัญ คือ ความสามารถในการแยกแยะได้วา่ สิ่ งใด
จาเป็ น สิ่ งใดสาคัญ หรื อมีบทบาทมากที่สุด
7.2 ด้านการคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ คือ การค้นหาความสัมพันธ์ของสิ่ งต่าง ๆ ว่า
สัมพันธ์กนั อย่างไร สัมพันธ์กนั มากน้อยเพียงใด สอดคล้องหรื อขัดแย้งกัน สิ่ งไหนเป็ นเหตุ สิ่ งไหน
เป็ นผล
7.3 ด้า นการคิ ด วิเคราะห์ ห ลัก การ คื อ เป็ นความสามารถในการจับ เค้าโครงของ
เรื่ องราวนั้นว่ายึดหลักการใด อาศัยหลักการใดเป็ นสารสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
8. เกณฑ์ ร้ อ ยละ 60 หมายถึ ง คะแนนการวัด และประเมิ น ผลกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์ของโรงเรี ยนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ที่ได้กาหนดขึ้นเพื่อใช้วดั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
และการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนในโรงเรี ยน ซึ่ งนักเรี ยนจะต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป (ฝ่ าย
วิชาการ โรงเรี ยนมาบตาพุดพันพิทยาคาร)
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และการคิดวิเคราะห์ โดยการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วย
เทคนิ ค STAD เรื่ องทรัพยากรธรณี ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องตามหัวข้อดังต่อไปนี้
1. หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2560)
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ โรงเรี ยนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
2. ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ และรู ปแบบการสอนวิทยาศาสตร์
3. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs)
4. การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD
5. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
7. การคิดวิเคราะห์
8. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ วิท ยาศาสตร์ มุ่ งหวังให้ ผูเ้ รี ย นได้เรี ย นรู ้ วิท ยาศาสตร์ ที่ เน้น การ
เชื่ อ มโยงความรู ้ กับ กระบวนการมี ทัก ษะส าคัญ ในการค้น คว้า และสร้ า งองค์ค วามรู ้ โดยใช้
กระบวนการในการสื บ เสาะหาความรู ้ และแก้ปั ญ หาที่ หลากหลาย ให้ผูเ้ รี ยนมี ส่ วนร่ วมในการ
เรี ย นรู ้ ทุ ก ขั้น ตอน มี ก ารท ากิ จกรรมด้วยการลงมื อ ปฏิ บัติ จ ริ ง อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับ
ระดับชั้น โดยกาหนดสาระการเรี ยนรู ้แกนกลางไว้ 4 สาระ คือ วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ วิทยาศาสตร์
กายภาพ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ และเทคโนโลยี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.1 เข้า ใจความหลากหลายของระบบนิ เวศ ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า ง
สิ่ งไม่มีชีวิตกับสิ่ งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตกับสิ่ งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ
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การถ่ายทอด พลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและ
ผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และการแก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่ งมีชีวิต หน่ วยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวิต การลาเลี ยง
สารเข้าและออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และ
มนุ ษย์ที่ทางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ ของอวัยวะต่าง ๆ ของพื ชที่
ทางานสัมพันธ์กนั รวมทั้งนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความส าคัญ ของการถ่ายทอดลัก ษณะทาง
พันธุกรรม สารพันธุ กรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่ งมีชีวิต ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและวิวฒั นาการของสิ่ งมีชีวิต รวมทั้งนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์ กายภาพ
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่าง
สมบัติข องสสารกับ โครงสร้ างและแรงยึด เหนี่ ยวระหว่างอนุ ภาค หลัก และธรรมชาติ ข องการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี
มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชี วิตประจาวัน ผลของแรงที่กระทาต่อ
วัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ ยนแปลงและการถ่ายโอน
พลังงาน ปฏิสัม พันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชี วิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่ น
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสี ยง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ
มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวฒั นาการของ
เอกภพ กาแล็ก ซี ดาวฤกษ์ และระบบสุ ริย ะ รวมทั้ง ปฏิ สั ม พัน ธ์ ภ ายในระบบสุ ริย ะที่ ส่ งผลต่ อ
สิ่ งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงภายในโลก และบนผิวโลก ธรณี พิบตั ิภยั กระบวนการเปลี่ยนแปลงลม ฟ้า อากาศ และ
ภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
สาระที่ 4 เทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดารงชีวิตในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ใช้ความรู ้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ
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เพื่อแก้ปัญหาหรื อพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ดว้ ยกระบวนการออกแบบเชิง วิศวกรรม
เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่ งแวดล้อม
มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิ งคานวณในการแก้ปัญ หาที่ พบในชี วิตจริ ง
อย่างเป็ นขั้นตอนและเป็ นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในการเรี ยนรู ้ การทางาน
และการ แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ รู ้เท่าทัน และมีจริ ยธรรม
นอกจากนี้ยงั กาหนดสาระการเรี ยนรู ้เพิ่มเติมขึ้นสาหรับผูเ้ รี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายแผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ไว้ดงั นี้ สาระชีววิทยา สาระเคมี สาระฟิ สิ กส์ และสาระโลก ดารา
ศาสตร์ และอวกาศ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
สาระชีววิทยา
1. เข้าใจธรรมชาติของสิ่ งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สารที่
เป็ นองค์ประกอบของสิ่ งมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่ งมีชีวิต กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและ
หน้าที่ของเซลล์ การลาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ การแบ่งเซลล์และการหายใจระดับเซลล์
2. เข้าใจการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรม การถ่ายทอดยืนบนโครโมโซม สมบัติ
และหน้าที่ของสารพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ หลักฐาน ข้อมูลและ แนวคิด
เกี่ ย วกับ วิ วฒ
ั นาการของสิ่ ง มี ชี วิ ต ภาวะสมดุ ล ของฮาร์ ดี -ไวน์ เบิ ร์ก การเกิ ด สปี ชี ส์ ใ หม่ ความ
หลากหลายทางชี วภาพ ก าเนิ ดของสิ่ งมี ชี วิต ความหลากหลายของสิ่ ง มี ชี วิต และอนุ ก รมวิ ธ าน
รวมทั้งนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
3. เข้าใจส่ วนประกอบของพืช การแลกเปลี่ยนแก๊สและคายน้ าของพืช การลาเลียงของ
พืชการสังเคราะห์ดว้ ยแสง การสื บพันธุ์ของพืชดอกและการเจริ ญเติบโต และการตอบสนองของพืช
รวมทั้งนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
4. เข้าใจการย่อยอาหารของสัตว์และมนุ ษ ย์ รวมทั้งการหายใจและการแลกเปลี่ ยน
แก๊ส การลาเลียงสารและการหมุนเวียนเลือด ภูมิคุม้ กันของร่ างกาย การขับถ่าย การรับรู ้ และการ
ตอบสนอง การเคลื่อนที่ การสื บ พันธุ์และการเจริ ญ เติ บโต ฮอร์ โมนกับการรัก ษาดุ ล ยภาพ และ
พฤติกรรมของสัตว์ รวมทั้งนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
5. เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศ กระบวนการถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียน
สารในระบบนิ เวศ ความหลากหลายของไบโอม การเปลี่ ยนแปลงแทนที่ ของสิ่ งมี ชีวิตใน ระบบ
นิ เวศ ประชากรและรู ปแบบการเพิ่มของประชากร ทรั พยากรธรรมชาติ และ สิ่ งแวดล้อม ปั ญหา
และผลกระทบที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ และแนวทางการแก้ไขปัญหา
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สาระเคมี
1. เข้าใจโครงสร้างอะตอม การจัดเรี ยงธาตุในตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมี
และสมบัติของสาร แก๊สและสมบัติของแก๊ส ประเภทและสมบัติของสารประกอบอินทรี ย ์
และพอลิเมอร์ รวมทั้งการนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
2. เข้าใจการเขียนและการดุลสมการเคมี ปริ มาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลในปฏิกิริยาเคมี สมบัติและปฏิกิริยาของกรด-เบส ปฏิกิริยารี ดอกซ์และเซลล์
เคมีไฟฟ้า รวมทั้งการนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
3. เข้าใจหลักการทาปฏิบตั ิการเคมี การวัดปริ มาณสาร หน่วยวัดและการเปลี่ยนหน่วย
การคานวณปริ มาณของสาร ความเข้มข้นของสารละลาย รวมทั้งการบูรณาการความรู ้ และทักษะใน
การอธิบายปรากฏการณ์ในชีวิตประจาวันและการแก้ปัญหาทางเคมี
สาระฟิ สิกส์
1. เข้าใจธรรมชาติทางฟิ สิ กส์ ปริ มาณและกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรง แรง
และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสี ยดทาน สมดุลกลของวัตถุ งาน และ
กฎการอนุรักษ์พลังงานกล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโค้ง รวมทั้งนา
ความรู ้ไปใช้ประโยชน์
2. เข้าใจการเคลื่อนที่แบบฮาร์ มอนิ กส์อย่างง่าย ธรรมชาติของคลื่น เสี ยงและการได้
ยิน ปรากฏการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเสี ยง แสงและการเห็น ปรากฏการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับแสง รวมทั้งนา
ความรู ้ไปใช้ประโยชน์
3. เข้า ใจแรงไฟฟ้ า และกฎของคู ล อมบ์ สนามไฟฟ้ า ศัก ย์ไ ฟฟ้ า ความจุ ไ ฟฟ้ า
กระแสไฟฟ้า และกฎของโอห์ม วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้าและกาลังไฟฟ้ า การเปลี่ยน
พลังงานทดแทนเป็ นพลัง งานไฟฟ้ า สนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็ก ที่ ก ระท ากับประจุ ไฟฟ้ า และ
กระแสไฟฟ้ า การเหนี่ ย วน าแม่ เหล็ ก ไฟฟ้ า และกฎของฟาราเดย์ ไฟฟ้ า กระแสสลับ คลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้าและการสื่ อสาร รวมทั้งนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
4. เข้าใจความสัมพันธ์ของความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิ และสถานะของสสาร
สภาพยืดหยุ่นของวัสดุ และมอดุลสั ของยัง ความดันในของไหล แรงพยุง และหลักของอาร์คิ มีดีส
ความตึงผิวและแรงหนื ดของของเหลว ของไหลอุดมคติ และสมการแบร์นูลลี กฎ ของแก๊ส ทฤษฎี
จลน์ของแก๊สอุดมคติและพลังงานในระบบ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริ ก
ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค กัมมันตภาพรังสี แรงนิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์
ฟิ สิ กส์อนุภาค รวมทั้งนาความรู ้ไปใช้ ประโยชน์
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สาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
1. เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก ธรณี พิบตั ิภยั และผลต่อสิ่ งมีชีวิตและ
สิ่ งแวดล้อม การศึกษาลาดับชั้นหิ น ทรัพยากรธรณี แผนที่ และการนาไปใช้ประโยชน์
2. เข้าใจสมดุลพลังงานของโลก การหมุนเวียนของอากาศบนโลก การหมุนเวียนของ
น้ าในมหาสมุทร การเกิดเมฆ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและผลต่อสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
รวมทั้งการพยากรณ์อากาศ
3. เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวฒั นาการของเอกภพ กาแล็กซี
ดาวฤกษ์ และระบบสุ ริยะ ความสัมพันธ์ของดาราศาสตร์กบั มนุษย์จากการศึกษาตาแหน่งดาวบน
ทรงกลมฟ้าและปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุ ริยะ รวมทั้งการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีอวกาศ
หลักสู ตรสถานศึกษา โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
งานวิจยั นี้ได้จดั ทาโดยใช้หลักสู ตรสถานศึกษาของโรงเรี ยนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
จังหวัดระยอง กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปี ที่ 4-6)
วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ โดยมีคาอธิบายรายวิชาและผลการเรี ยนรู ้ ดังนี้
คาอธิบายรายวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 2 รหัสวิชา ว30262
ศึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบ การระบุชนิดของแร่ และสมบัติของแร่ การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรแร่ อย่างเหมาะสม การตรวจสอบและจาแนกประเภทของหิ น การระบุชื่อหิ น วิเคราะห์
สมบัติของหิ น การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรหิ นอย่าง เหมาะสม กระบวนการเกิดและการสารวจ
แหล่ ง ปิ โตรเลี ย มและถ่ า นหิ น ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ไ ด้จ ากปิ โตรเลี ย มและถ่ านหิ น การอ่ านและ แปล
ความหมายจากแผนที่ ภู มิ ป ระเทศและแผนที่ ธ รณี วิ ท ยา กาประยุก ต์ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ แผนที่ ใ น
ชีวิตประจาวัน
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ การสื บค้นข้อมูล
การสังเกต การวิเคราะห์ การ อภิปราย การอธิ บายและการสรุ ปผลเพื่อให้เกิดความรู ้ ความคิด และ
ความเข้าใจ มี ความสามารถในการตัดสิ นใจ สื่ อสารสิ่ งที่ เรี ยนรู ้ และนาความรู ้ ไปใช้ในชี วิตของ
ตนเอง ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม
ผลการเรียนรู้
1. ตรวจสอบ และระบุชนิ ดแร่ รวมทั้งวิเคราะห์สมบัติและนาเสนอการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรแร่ ที่เหมาะสม
2. ตรวจสอบ จาแนกประเภท และระบุชื่อหิ น รวมทั้งวิเคราะห์สมบัติและนาเสนอการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรหินที่เหมาะสม
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3. อธิ บายกระบวนการเกิด และการสารวจแหล่งปิ โตรเลียมและถ่านหิ น โดยใช้ขอ้ มูล
ทางธรณีวิทยา
4. อธิ บ ายสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิ โตรเลียมและถ่านหิ น พร้อมนาเสนอการใช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสม
5. อ่ า นและแปลความหมายจากแผนที่ ภู มิ ป ระเทศและแผนที่ ธ รณี วิ ท ยาของพื้ น ที่
ที่กาหนด พร้อมทั้งอธิบายและยกตัวอย่างการนาไปใช้ประโยชน์
สาระสาคัญ
1. แร่ คื อธาตุ ห รื อสารประกอบอนิ น ทรี ยท์ ี่ เกิ ดขึ้ น เองตามธรรมชาติ มี โครงสร้ า ง
ภายในที่ เป็ นระเบี ย บ มี ส มบัติ ที่ แน่ น อน หรื ออาจเปลี่ ย นแปลงไปได้บ้างในขอบเขตจ ากัด จึ ง
สามารถนามาใช้ตรวจสอบชนิดของแร่ ได้
2. หิ น เป็ นมวลของแข็งที่ ประกอบด้วยแร่ ต้ งั แต่ 1 ชนิ ดขึ้นไป สามารถจาแนกตาม
ลักษณะการเกิดและ เนื้อหิ นได้ 3 ประเภท ได้แก่ หิ นอัคนี หิ นตะกอน และหิ นแปร
3. ทรัพยากรปิ โตรเลียมและถ่านหิ นเป็ นทรัพยากรสิ้ นเปลืองที่มีอยู่อย่างจากัด ใช้แล้ว
หมดไปไม่ ส ามารถเกิ ดขึ้ น ทดแทนได้ใ นเวลาอัน รวดเร็ ว ทรั พ ยากรปิ โตรเลี ย มและถ่ านหิ น ถู ก
น ามาใช้ใ นอุ ต สาหกรรมที่ ส าคัญ ของประเทศ เช่ น การคมนาคม การผลิ ต ไฟฟ้ า เชื้ อ เพลิ ง ใน
อุตสาหกรรม
4. แผนที่ภูมิประเทศ เป็ นแผนที่ที่สร้างเพื่อจาลองลักษณะของผิวโลกหรื อบางส่ วน
ของพื้ นที่ บ นผิวโลก โดยมี ทิศทางที่ ชัดเจน และมาตราส่ วนขนาดต่าง ๆ ตามความเหมาะสมกับ
การใช้แผนที่ภูมิประเทศมักแสดงเส้นชั้นความสู งและคาอธิบายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในแผนที่
5. แผนที่ธรณี วิทยา เป็ นแผนที่ แสดงการกระจายตัวของหิ นกลุ่มต่าง ๆ ที่โผล่ให้เห็น
บนพื้นผิวโลก ทาให้ทราบถึงขอบเขตของหิ นในพื้นที่ นอกจากนี้ ยงั แสดงลักษณะการวางตัวของ
ชั้นหิ น ซากดึกดาบรรพ์ และธรณี โครงสร้าง
จากการศึ ก ษามาตรฐานการเรี ย นรู ้ ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ ข องหลัก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับแก้ไข 2560) และคาอธิ บายในรายวิชาโลก
ดาราศาสตร์ และอวกาศ ของโรงเรี ยนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ผูว้ ิจยั นาเนื้ อหาเรื่ อง ทรัพยากรธรณี
มาใช้ป ระกอบการวิจยั โดยมีก ารจัดผลการเรี ยนรู ้ สาระส าคัญตามตาราง เพื่ อนาข้อมูลที่ ได้จาก
การศึก ษาไปใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบแผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน และแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ต่อไป
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ตารางที่ 2-1 หน่วยการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ทรัพยากรธรณี
ผลการเรี ยนรู ้
1. ตรวจสอบ และระบุชนิ ดแร่ รวมทั้งวิเคราะห์
สมบัติและนาเสนอการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรแร่ ที่เหมาะสม
2. ตรวจสอบ จาแนกประเภท และระบุชื่อหิน
รวมทั้งวิเคราะห์สมบัติและนาเสนอการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรหินที่เหมาะสม
3. อธิบายกระบวนการเกิด และการสารวจ
แหล่งปิ โตรเลียมและถ่านหิน โดยใช้ขอ้ มูลทาง
ธรณีวิทยา
4. อธิบายสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
ปิ โตรเลียมและถ่านหิน พร้อมนาเสนอการใช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสม

สาระสาคัญ
1. แร่ คือธาตุหรื อสารประกอบอนินทรี ยท์ ี่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีโครงสร้างภายในที่
เป็ นระเบียบ มีสมบัติที่แน่นอน หรื ออาจ
เปลี่ยนแปลงไปได้บา้ งในขอบเขตจากัด จึง
สามารถนามาใช้ตรวจสอบชนิดของแร่ ได้
2. หิน เป็ นมวลของแข็งที่ประกอบด้วยแร่
ตั้งแต่ 1 ชนิดขึ้นไป สามารถจาแนกตาม
ลักษณะการเกิดและ เนื้อหิ นได้ 3 ประเภท
ได้แก่ หิ นอัคนี หิ นตะกอน และหิ นแปร
3. ทรัพยากรปิ โตรเลียมและถ่านหินเป็ น
ทรัพยากรสิ้ นเปลืองที่มีอยูอ่ ย่างจากัด ใช้แล้ว
หมดไปไม่สามารถเกิดขึ้นทดแทนได้ในเวลา
อันรวดเร็ว ทรัพยากรปิ โตรเลียมและถ่านหิน
ถูกนามาใช้ในอุตสาหกรรมที่สาคัญของ
ประเทศ เช่น การคมนาคม การผลิตไฟฟ้า
เชื้อเพลิงในอุตสาหกรรม
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ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรียนรู้ และรู ปแบบการสอนวิทยาศาสตร์
ทฤษฎีการเรียนรู้
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Theory)
ทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิส ต์ หรื อ การเรี ย นรู ้แ บบสร้างสรรค์ความรู ้ โดยเน้น การเรี ย นรู ้ ที่
ผูเ้ รี ยนต้องแสวงหาความรู ้และสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง เกิดจากกระบวนการและวิธีการของผูเ้ รี ยน
ในการสร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจจากประสบการณ์ เชื่ อ ว่ า การเรี ยนรู ้ เ ป็ นเรื่ องเฉพาะตั ว
การตีความหมายของสิ่ งที่เรี ยนรู ้เป็ นไปตามประสบการณ์เดิม ความเชื่อ ความสนใจ ภูมิหลัง ฯลฯ
การสร้างความรู ้เป็ นกระบวนการทั้งทางด้านสติปัญญา และสังคม โดยถือว่าความรู ้คือโครงสร้าง
ความรู ้ใหม่ทางปัญญา (Cognitive restructuring) ที่สร้างจากประสบการณ์และโครงสร้างเดิมที่มีอยู่
โครงสร้างทางปั ญญาที่สร้างขึ้นใหม่น้ ี จะเป็ นเครื่ องมือสาหรับการสร้างทางปั ญญาใหม่ๆ ต่อไปได้
อีก การเรี ยนรู ้แบบนี้ จึงเป็ นกระบวนการสร้างสรรค์ความรู ้ที่เน้นความรู ้เดิมให้เป็ นพื้นฐานความรู ้
ใหม่ ตามปรัชญาคอนสตรัคติวิส ต์ ที่ เชื่ อว่า “การเรี ยนรู ้ เป็ นกระบวนการที่ เกิ ดขึ้นภายในตัวของ
ผูเ้ รี ยนและผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างขึ้นเอง (วรรณทิพา รอดแรงค้า, 2540)
ทฤษฎีคอนสตัคชันนิซึม (Constructionism Theory)
ทฤษฎี คอนสตัค ชันนิ ซึ ม หรื อทฤษฎี ก ารสร้างความรู ้ ด้วยตนเอง โดยการสร้างสรรค์
ชิ้นงาน การเรี ยนรู ้ที่เกิดจากการสร้างพลังความรู ้ในตนเองและด้วยตนเองของผูเ้ รี ยน หากผูเ้ รี ยนมี
โอกาสได้ส ร้ า งความคิ ด และน าความคิ ด ของตนเองไปสร้ า งสรรค์ ชิ้ น งานโดยอาศัย สื่ อ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม จะทาให้เห็นความคิดนั้นออกเป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจน เมื่อผูเ้ รี ยนสร้างสิ่ งหนึ่ ง
สิ่ งใดขึ้นมาก็หมายถึงการสร้าง ความรู ้ข้ ึนในตนเองนัน่ เอง ความรู ้ที่ผเู ้ รี ยนสร้างขึ้นในตนเองนี้ จะมี
ความหมายต่อผูเ้ รี ยน จะอยู่คงทนไม่ลืมได้ง่าย สามารถถ่ายทอดให้ผอู ้ ื่นเข้าใจความคิดของตนได้ดี
และเป็ นฐานให้สามารถสร้างสรรค์ความรู ้ใหม่ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด ทฤษฎีน้ ี มีจุดเน้นที่การใช้สื่อ
เทคโนโลยีวสั ดุ อุป กรณ์ ที่ เหมาะสมช่ วยให้ผูเ้ รี ยนสร้ างสาระการเรี ยนรู ้ และชิ้ นงานต่าง ๆ ด้วย
ตนเองในบรรยากาศที่มีทางเลือกที่หลากหลายตามความถนัด ความสนใจ ให้ผูเ้ รี ยนที่มีวยั ความ
ถนัด ความสามารถ และประสบการณ์ที่แตกต่างกันได้ช่วยเหลือซึ่ งกัน และกันสร้างสรรค์ความรู ้
และชิ้ น งาน และพัฒ นา ทัก ษะทางสั ง คมภายใต้บ รรยากาศที่ อ บอุ่ น เป็ นมิ ต ร และมี ค วามสุ ข
(วรรณทิพา รอดแรงค้า, 2540)
ทฤษฎีการเสริมแรง (Operant Conditioning)
ทฤษฎี ก ารเสริ ม แรงเชื่ อว่า “การเรี ยนรู ้เกิ ดจากผูเ้ รี ยนเป็ นผูล้ งมื อกระท าเอง และการ
กระทาใด ๆ ถ้าได้รับการเสริ มแรง ย่อมมี แนวโน้มที่จะทาให้มีพฤติกรรมที่ดีข้ ึน” ทฤษฎีน้ ี ได้เน้น
การแบ่งจุดประสงค์ในการเรี ยนรู ้ ออกเป็ นส่ วนย่อย ๆ เป็ นจานวนมาก ซึ่ งแต่ละส่ วนจะได้รับการ
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เสริ มแรงด้วยวิธีการต่าง ๆ เป็ นส่ วนๆ แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องกาหนดจังหวะ หรื อระยะเวลาในการ
เสริ ม แรงนั้น ให้ เหมาะสมด้วย ทั้งนี้ เพื่ อจุ ดมุ่ งหมายที่ ส าคัญ ในการพัฒ นาแนวคิ ด หรื อ มโนมติ
ทักษะ และพฤติกรรมทางสังคม (ทิศนา แขมณี , 2548)
ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences)
ทฤษฎีพ หุ ปั ญ ญาตระหนักถึ ง ปั ญ ญาด้านต่าง ๆ ในภาพรวมจานวน 9 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ภาษา ตรรกศาสตร์ มิ ติ สั ม พัน ธ์ การเคลื่ อ นไหวร่ า งกาย ดนตรี มนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ เข้าใจตนเอง
ธรรมชาติวิทยา และการคิดใคร่ ครวญ สติปัญญาเหล่านี้ มกั มีการเชื่อมโยงและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ
กันอยู่เสมอ ทฤษฎีพหุ ปัญญาเชื่อว่า “สติปัญญาทั้งหลายจะช่วยทาให้บุคคลประสบความสาเร็ จใน
การดาเนิ นชี วิต ทั้งทางด้านส่ วนตัวและส่ วนรวม ซึ่ งจะมี ผลให้เห็นได้ท้ งั ในปั จจุบนั และอนาคต”
เพราะตามธรรมชาติคนเราย่อมต้องใช้สติปัญญาหลายๆ ด้าน หรื อทุกด้านในการคิด ศึกษา ค้นคว้า
และแก้ปั ญ หาต่าง ๆ อยู่เสมอ ทฤษฎี น้ ี ไ ด้ถู ก นาไปประยุก ต์ใช้อย่างแพร่ ห ลายในกระบวนการ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เพื่อให้มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด โดยเน้นความสาคัญที่ว่าแต่ละคนควรได้รับ
การส่ ง เสริ ม ให้ใช้ปั ญ ญาด้านที่ ถ นัดเป็ นเครื่ องมื อส าคัญ ในการเรี ย นรู ้ และในการจัด กิ จกรรม
ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ (ทิศนา แขมณี , 2548)
ทฤษฎีการเรียนรู้ ทางสั งคมเชิงพุทธิปัญญา (Social Cognitive Learning)
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ทางสังคมเชิ งพุทธิ ปัญญา เชื่ อว่าการเรี ยนรู ้ของมนุ ษย์ส่วนมากเป็ นการ
เรี ยนรู ้โดยการสังเกตหรื อการเลียนแบบ เกิดจากการที่บุคคลสังเกตการกระทาของผูอ้ ื่นแล้วพยายาม
เลียนแบบพฤติกรรมนั้น ซึ่ งเป็ นการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมทางสังคมเราสามารถพบได้
ในชี วิต ประจาวัน เช่ น การออกเสี ย ง การขับ รถยนต์ การเล่ น กี ฬ าประเภทต่ าง ๆ เป็ นต้น และ
เนื่ องจากมนุ ษ ย์มี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ กับ สิ่ ง แวดล้อ มที่ อ ยู่รอบ ๆ ตัวอยู่เสมอ ดังนั้ น การเรี ย นรู ้ เกิ ด จาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนและสิ่ งแวดล้อมในสังคม ซึ่ งทั้งผูเ้ รี ยนและสิ่ งแวดล้อมมีอิทธิ พลต่อกัน
และกัน ดังนั้นการจัดการเรี ยนการสอนต้องให้นกั เรี ยนมีโอกาสที่จะแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ
เพื่อจะได้ดูว่านักเรี ยนสามารถที่จะกระทาโดยการเลียนแบบหรื อไม่ ถ้านักเรี ยนทาได้ไม่ถูกต้อง
อาจจะต้องแก้ไขวิธีการสอนหรื ออาจจะแก้ไขที่ตวั ผูเ้ รี ยนเอง (ทิศนา แขมณี , 2548)
จากการศึก ษาเอกสารดังกล่าว ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปได้ว่า ทฤษฎีก ารเรี ยนรู ้เป็ นแนวคิด
เกี่ ย วกับ การศึ ก ษา ใช้เป็ นแนวทางในการจัด และด าเนิ น กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เพื่ อ พัฒ นาหรื อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนไปในทางที่ดี ในการทาวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิสต์ ที่เน้นการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนต้องแสวงหาความรู ้และสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง และทฤษฎีคอนสตัค
ชัน นิ ซึ ม ที่ เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ย นได้ ส ร้ างความรู ้ ด้วยตนเอง โดยการสร้ างสรรค์ชิ้ น งาน ซึ่ งเป็ น
รากฐานของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEP) นอกจากนี้ผวู ้ ิจยั
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ยังศึกษาทฤษฎีการเสริ มแรง ทฤษฎีพหุ ปัญญา และทฤษฎีการเรี ยนรู ้ทางสังคมเชิงพุทธิ ปัญญาอีก
ด้วย เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนมีความสมบูรณ์และประสิ ทธิภาพมากที่สุด
รู ปแบบการสอนวิทยาศาสตร์
วรรณทิพ า รอดแรงค้า (2540) กล่าวว่า ความสาคัญในการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์
วิท ยาศาสตร์ มิได้มุ่ งเฉพาะตัวเนื้ อหาความรู ้ ที่ได้จากการค้นคว้าแล้วเรี ยบเรี ยงไว้อย่างมี ระเบี ยบ
เท่านั้น แต่ยงั มีความหมายครอบคลุมไปถึงกระบวนการแสวงหาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย การ
สอนวิทยาศาสตร์ จึงควรให้ผเู ้ รี ยนได้รับทั้งผลผลิตทางวิทยาศาสตร์ คือตัวเนื้ อหาความรู ้ และควร
ปลู ก ฝั ง กระบวนการแสวงหาความรู ้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ใ ห้ แ ก่ ผู ้เรี ย นไปด้ ว ยในเวลาเดี ย วกั น
จุดมุ่งหมายของการศึกษาควรเน้นการสอนผูเ้ รี ยนให้รู้จกั และใช้ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในการแสวงหาความรู ้ต่าง ๆ การได้มาซึ่งทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ที่นอกเหนือไปจาก
การได้ขอ้ เท็จจริ งทางเนื้ อหาวิช านั้น ถื อว่าเป็ นคุณ ค่าสู งสุ ดของการเรี ยนวิท ยาศาสตร์ เพราะไม่
เพียงแต่ผูเ้ รี ยนจะใช้ทกั ษะเหล่านี้ เพื่อให้ได้มาซึ่ งความรู ้ ความเข้าใจ ทางเนื้ อหาวิชาที่เรี ยนเท่านั้น
ผูเ้ รี ยนยังใช้ทกั ษะดังกล่าวเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกห้องเรี ยนอีกด้วย
ภพ เลาหไพบูลย์ (2542, หน้า 123) กล่าวว่า รู ปแบบการสอน วิธีสอนหรื อกิจกรรมใน
การจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ที่นิยมใช้มีหลายวิธี แต่ไม่มีขอ้ มูลยืนยันว่ามีวิธีสอนหรื อกิจกรรมใดที่
ดีที่สุด เหมาะสม กับทุกสถานการณ์ ดังนั้นผูส้ อนวิทยาศาสตร์จึงต้องใช้ดุลยพินิจในการเลือกใช้วิธี
สอนที่เหมาะสมกับความสามารถของผูเ้ รี ยน เนื้อหาวิชา ตลอดจนอุปกรณ์การสอนที่มีอยู่
รู ปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ที่สาคัญสามารถนาไปใช้จดั การเรี ยนรู ้เพื่อสร้างความเข้าใจ
และผูเ้ รี ยนสามารถสร้ างชิ้ นงานซึ่ งเป็ นหลักฐานของความเข้าใจ (evidences of understanding) มี
ดังต่อไปนี้ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ, 2552, หน้า 30)
1. วิธีสอนแบบสื บสอบ คือ การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ค้นพบปั ญหาที่สงสัยด้วย
การสร้างสดมภ์ใหม่ดว้ ยตนเอง โดยมีครู เป็ นที่ปรึ กษา ความรู ้ที่ได้น้ นั เป็ นความรู ้ใหม่ของผูเ้ รี ยน แต่
เป็ นสิ่ งที่ครู รู้มาแล้ว (unknown by some) ซึ่งมีกระบวนการสอน 5 ขั้น ดังนี้
1.1 ขั้นสร้างความสนใจ
1.2 ขั้นสารวจและค้นหา
1.3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุ ป
1.4 ขั้นขยายความรู ้
1.5 ขั้นประเมิน
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2. วิธีสอนแบบโครงงาน คือ การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ค้นหาคาถามหรื อปัญหาที่
สงสัยด้วยการสร้างความรู ้และสร้างสิ่ งประดิษฐ์ใหม่ดว้ ยตนเอง โดยมีครู เป็ นที่ปรึ กษา ความรู ้ใหม่
และสิ่ งประดิ ษ ฐ์ ใ หม่ น้ ั นเป็ นความใหม่ ข องผู ้เรี ยนและของครู ด้ ว ย (unknown by all) ซึ่ งมี
กระบวนการสอน 6 ขั้น ดังนี้ (ดุษฎี โยเหลา และคณะ, 2557)
2.1 ขั้นให้ความรู ้พ้ืนฐาน
2.2 ขั้นกระตุน้ ความสนใจ
2.3 ขั้นจัดกลุ่มร่ วมมือ
2.4 ขั้นแสวงหาความรู ้
2.5 ขั้นสรุ ปสิ่ งที่เรี ยนรู ้
2.6 ขั้นนาเสนอผลงาน
นอกจากนี้ วิธีสอนหรื อแนวการจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ที่นิยมใช้ ในปั จจุบนั ยังมี อีก
หลายวิธี เช่น (ภพ เลาหไพบูลย์, 2542, หน้า 123)
3. การสอนแบบสื บเสาะหาความรู้ เป็ นการสอนที่เน้นกระบวนการแสวงหาความรู ้ที่
จะช่วยให้ผูเ้ รี ยนได้คน้ พบความจริ งต่าง ๆ ด้วยตนเอง ให้ผูเ้ รี ยนมีประสบการณ์ตรงในการเรี ยนรู ้
เนื้อหาวิชา ได้กล่าวถึงกระบวนการในการสื บเสาะหาความรู ้วา่ แบ่งออกเป็ น 5 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 สร้างสถานการณ์หรื อปัญหา
3.2 ตั้งสมมติฐาน
3.3 ออกแบบการทดลอง
3.4 ทดสอบสมมติฐานโดยการทดลอง
3.5 ได้ขอ้ สรุ ปหรื อกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
4. การสอนแบบค้ นพบ การค้นพบและการสื บเสาะหาความรู ้ ว่านักการศึกษาจานวน
มากใช้คาสองคานี้ ในความหมายเดียวกัน คาริ นและซันด์ ได้ให้ความหมาย ของการค้นพบว่า การ
ค้นพบจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลได้ใช้กระบวนการคิด ซึ่ งกระบวนการคิด จะเกิดขึ้นได้จะต้องผ่าน
การค้นพบ เช่น การสังเกต การจาแนกประเภท การวัด การพยากรณ์ การอธิบาย การลงความคิดเห็น
เป็ นต้น ในการสอนแบบค้น พบเป็ นการสอนที่ เน้ น กระบวนการ ตอบสนองของผู ้เรี ย นต่ อ
สถานการณ์ ต่ าง ๆ ด้วยตนเอง บทบาทของผูส้ อนเป็ นผูช้ ่ วยเหลือ และเป็ นที่ ปรึ ก ษาของผูเ้ รี ย น
ทักษะและความชานาญในการจัดกิจกรรมการสอนของผูส้ อน เป็ นสิ่ งที่ช่วยให้การสอนแบบค้นพบ
ประสบความสาเร็จ ซึ่งแบ่งขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ตามลาดับขั้น ดังนี้ (ทิศนา แขมมณี , 2555)
4.1 ให้ผเู ้ รี ยนเผชิญปัญหา ทาความเข้าใจ และมีความต้องการจะแก้ไข
4.2 ระบุปัญหาที่เผชิญให้ชดั เจน
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4.3 คิดตั้งสมมติฐานเพื่อคาดคะเนคาตอบของปั ญหา
4.4 เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้พิสูจน์สมมติฐานที่กาหนด
4.5 สรุ ปผลการค้นพบ
5. การสอนแบบอภิปราย เป็ นการสอนแบบอภิปราย เป็ นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่ งกันและกัน เกี่ ยวกับเนื้ อหาวิชาความรู ้จากความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนอาจเป็ นการ
อภิปรายระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน หรื อการอภิปรายระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนทุกคนมีอิสระที่จะ
แสดงความคิดเห็ นของตน ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะต้องมี ความรู ้พ้ื นฐานเกี่ ยวกับเรื่ องนั้นก่ อน โดยผูส้ อนท า
หน้าที่ เป็ นผูน้ าอภิ ปราย ต้องไม่สั่งหรื อครอบงาความคิดเห็ นของผูเ้ รี ยน การอภิปรายต้องมี ความ
ชัดเจน เข้าใจง่าย เน้นหรื อขยายความรู ้ที่ได้เรี ยนมาแล้ว ให้กว้างขวางออกไป ดังนั้นการอภิปรายจึง
เป็ นสิ่ งจาเป็ นในการสอนวิท ยาศาสตร์ เป็ นการกระตุ ้นให้ผูเ้ รี ยนต้องคิดแก้ปั ญหาหรื อหาข้อยุติ
การอภิป รายอาจสอดแทรกอยู่ในวิธีการสอนอื่น ๆ ได้ เช่น การสอนแบบบรรยายการสอนแบบ
สาธิ ต การสอนแบบทดลอง การสอนแบบสื บ เสาะหาความรู ้ และการสอนแบบค้น พบ ซึ่ งมี
กระบวนการสอน 5 ขั้น ดังนี้ (สุวิทย์ มูลคา และอรทัย มูลคา, 2546)
1. ขั้นเตรี ยมการอภิปราย
2. ขั้นดาเนินการอภิปราย
3. ขั้นสรุ ป
4. ขั้นสรุ ปบทเรี ยน
5. ขั้นประเมินผลการเรี ยน
6. การสอนแบบถามตอบ เป็ นการสอนที่ใช้คาถามคาตอบ โดยผูส้ อนเป็ นผูถ้ ามคาถาม
และผูเ้ รี ยนเป็ นผูต้ อบคาถามตามพื้นฐานความรู ้ที่ผเู ้ รี ยนได้อ่านจากหนังสื อเรี ยน หรื อหนังสื ออื่นที่
ได้รับมอบหมายให้อ่าน หรื อสิ่ งที่ผสู ้ อนได้นาเสนอในระหว่างการบรรยาย การสาธิต หรื อกิจกรรม
อื่นในการสอนแบบพูดถาม ตอบ ผูส้ อนควรอธิ บายให้ผูเ้ รี ย นทราบถึงวัตถุประสงค์ของการสอน
แบบนี้ วา่ เป็ นการให้ขอ้ มูลป้อนกลับแก่ผสู ้ อน ซึ่ งผูส้ อนจะได้ใช้ขอ้ มูลเหล่านี้ ในการขยายความและ
อธิ บายเพิ่มเติมแก่ผเู ้ รี ยน สิ่ งที่สาคัญที่สุดในการสอนแบบพูดถามตอบเพื่อให้ได้ผลดีที่ควรคานึงถึง
คื อ ชนิ ด ของค าถาม โครงสร้ า งของค าถาม และขั้น ตอนที่ จ ะถามในระหว่ า งการสอน ซึ่ งมี
กระบวนการสอน 4 ขั้น ดังนี้
6.1 ขั้นวางแผนการใช้คาถาม
6.2 ขั้นเตรี ยมคาถาม
6.3 ขั้นการใช้คาถาม
6.4 ขั้นสรุ ปและประเมินผล
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7. การสอนแบบสื บ เสาะหาความรู้ 5 ขั้ น (5E) เป็ นกระบวนการเรี ย นรู ้ ที่ เน้น การ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการฝึ กให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้โดยผูส้ อน
ตั้งคาถามกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนใช้กระบวนการทางความคิด หาเหตุผล จนค้นพบความรู ้หรื อแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเอง สรุ ปเป็ นหลักการ กฎเกณฑ์หรื อ วิธีการในการแก้ปัญหาและ
สามารถน าไปประยุ ก ต์ใ ช้ป ระโยชน์ ใ นการควบคุ ม ปรั บ ปรุ งเปลี่ ย นแปลง หรื อ สร้ างสรรค์
สิ่ งแวดล้อมในสภาพการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวางจากการศึกษา ซึ่ งมีกระบวนการสอน 5 ขั้น
ได้แก่ (สุวิทย์ มูลคา, 2547, หน้า 136)
7.1 ขั้นการสร้างความสนใจ
7.2 ขั้นสารวจและค้นหา
7.3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุ ป
7.4 ขั้นขยายความรู ้
7.5 ขั้นประเมิน
8. การสอนด้ วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ได้นาเอาระเบียบ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ มาใช้แสวงหาความรู ้ ความจริ ง หรื อใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ดังนั้นการ
แสวงหาความรู ้ ความเข้า ใจที่ ถู ก ต้อ งและน่ าเชื่ อ ถื อ ในทุ ก ๆ ศาสตร์ จะต้อ งอาศัย วิ ธี ก ารทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อตอบคาถาม และเพื่อแก้ปัญหาโดยให้ผเู ้ รี ยนคิดค้นหาวิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ เป็ นการ
เน้นให้ผเู ้ รี ยนพยายามแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ งมีลาดับขั้นตอน
5 ขั้น คือ การตั้งปั ญหา การสังเกต การทดลอง การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการสรุ ปผลข้อมูล (สุ วิทย์
มูลคา, 2547, หน้า 52) ซึ่งมีกระบวนการสอน 5 ขั้น ดังนี้
8.1 ขั้นกาหนดปัญหา
8.2 ขั้นตั้งสมมติฐาน
8.3 ขั้นตรวจสอบสมมติฐาน
8.4 ขั้นวิเคราะห์ขอ้ มูล
8.5 ขั้นสรุ ปผล
จากการศึกษาเอกสารดังกล่าว ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปได้ว่า วิธีสอนวิทยาศาสตร์มีอยูห่ ลายวิธี
และแต่ละวิธีการสอนมีความเหมาะสมกับรู ปแบบการสอนที่แตกต่างกัน จึงควรเลือกวิธีสอนหรื อ
กิจกรรมที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน เนื้ อหาและสภาพการณ์โดยทัว่ ไปในชั้นเรี ยนมากที่สุด อาจเลือกใช้
วิธี ส อนใดวิธี ห นึ่ ง หรื อน าหลายวิธี มาผสมผสานกัน ดังนั้น ผูส้ อนจาเป็ นต้องศึ ก ษาทฤษฎี ห รื อ
แนวคิดทางการศึกษา เพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจในรู ปแบบ หรื อแนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ที่หลากหลาย เพราะแต่ละรู ปแบบนั้นเหมาะกับสถานการณ์หรื อให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน และ
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ต้อ งสอนความรู ้ ท างวิท ยาศาสตร์ ใ ห้ ค รอบคลุ ม และถู ก ต้อ ง ตลอดจนต้อ งสร้ างความสั ม พัน ธ์
ระหว่างความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เข้าใจในเนื้อหาของวิทยาศาสตร์มากยิง่ ขึ้น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs)
การจัดการเรี ย นรู ้ ในศตวรรษที่ 21 มุ่ งหวังในการพัฒ นาเด็ ก ไทยหรื อคนไทยให้ เป็ น
ผูเ้ รี ยนรู ้ตลอดชี วิตและอย่างมีคุณค่า ดังนั้นครู ผูส้ อนต้องยึดนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลางและเป็ นสาคัญ
โดยมี ก ารใช้ก ระบวนการเรี ย นรู ้ เครื่ อ งมื อ และเทคโนโลยีที่ ห ลากหลายในการจัด การเรี ย นรู ้
ส่ งเสริ มให้นักเรี ยนมีการเรี ยนรู ้ ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด้วยตนเอง ดังนั้นจึงเป็ นที่มาของการนา
กระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) มาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ในปัจจุบนั ซึ่งจากการศึกษาของ
ผูว้ ิจัยพบว่า กระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) มี ก ารใช้ชื่ อเรี ยกอื่ น เช่ น การเรี ย นรู ้แบบ
บันได 5 ขั้น QSCCS หรื อ Big five learning เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นแนวการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้
วิธีการสื บสอบหรื อวิธีสอนแบบโครงงาน ซึ่ งประกอบด้วยขั้นตอนการจัดกิจกรรม 5 ขั้น คือ การ
ระบุคาถาม การแสวงหาสารสนเทศ การสร้างความรู ้ การสื่ อสาร และการตอบแทนสังคม ทั้งหมดนี้
จะเป็ นตัวช่วยพัฒนาครู ให้มีประสิ ทธิภาพ และสามารถทาให้เด็กไทยสามารถเรี ยนรู ้ได้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพอีกด้วย (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2558)
ความหมายของกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs)
พิมพันธ์ เดชะคุปต์และพเยาว์ ยินดีสุข และพเยาว์ ยินดีสุข (2558) กล่าวว่า กระบวนการ
เรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน หมายถึง แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยใช้วิธีการสอนแบบ
โครงงาน หรื อวิธีการสื บสอบ ซึ่ งได้พฒั นามาจากวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5E) กระบวนการ
เรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอนประกอบด้วย 1) การระบุคาถาม 2) การแสวงหาสารสนเทศ 3) การสร้างความรู ้ 4)
การสื่ อสาร 5) การตอบแทนสังคม ซึ่ งจะช่วยให้ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างเต็มความสามารถ
สามารถเรี ยนรู ้ได้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และยังช่วยพัฒนาครู ให้มีคุณภาพอีกด้วย
กระทรวงศึกษาธิ การ (2555) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู ้แบบบันได 5 ขั้น (QSCCS) ว่า
เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้นักเรี ยนมีคุณลักษณะและศักยภาพความเป็ นสากล คือ เป็ น
บุคคลที่ มีคุณภาพ มี ทกั ษะในการค้นคว้า แสวงหาความรู ้ และมี ความรู ้พ้ืนฐานที่ จาเป็ น สามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ผล มีทกั ษะชีวิต ร่ วมมือ ในการ
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี จะต้องมีกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง มีลาดับขั้นตอนที่
เหมาะสม และสอดคล้องกับการพัฒนานักเรี ยนในแต่ละระดับชั้น
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จากการศึกษาเอกสารดังกล่าว ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปได้วา่ กระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน
(5 STEPs) คื อ การจัด กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ที่ เน้น ผูเ้ รี ย นเป็ นส าคัญ และมี ส่ ว นร่ ามในการดาเนิ น
กิจกรรม ซึ่ งเป็ นการเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้ฝึกกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และการคิดวิเคราะห์ให้
สู งขึ้น
ขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs)
กระบวนการเรี ยนรู ้แบบบันได 5 ขั้น (QSCCS) ประกอบด้วยขั้นตอนและกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ดงั ต่อไปนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555)
1. การตั้งคาถาม/สมมติฐาน (Hypothesis formulation) เป็ นการฝึ กให้นักเรี ยนรู ้จกั คิด
สังเกตตั้งคาถามอย่างมี เหตุผลและสร้ างสรรค์ ซึ่ งจะส่ งเสริ ม ให้นักเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ในการตั้ง
คาถาม (Learning to question)
2. การสื บค้นความรู ้และสารสนเทศ (Searching to information) เป็ นการฝึ กแสวงหา
ความรู ้ ข้อมูล และสารสนเทศ จากแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย เช่น ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต หรื อจาก
การฝึ ก ปฏิบตั ิ ทดลอง เป็ นต้น ซึ่ งจะส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ในการแสวงหาความรู ้ (Learning to
search)
3. การสร้างองค์ความรู ้ (Knowledge formation) เป็ นการฝึ กให้นกั เรี ยนนาความรู ้ และ
สารสนเทศที่ได้จากการแสวงหาความรู ้มาถกแถลง อภิปราย เพื่อนาไปสู่ การสรุ ปและสร้างองค์
ความรู ้ (Learning to construct)
4. การสื่ อสารและนาเสนออย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (Effective communication) เป็ นการ
ฝึ กให้นกั เรี ยนนาความรู ้ที่ได้มาสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ่งจะส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
และมีทกั ษะในการสื่ อสาร (Learning to communicate)
5. การบริ การสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) เป็ นการนาความรู ้สู่การปฏิบตั ิ
ซึ่ งนัก เรี ยนจะต้องเชื่ อมโยงความรู ้ไปสู่ การทาประโยชน์ให้กับสังคมและชุ มชนรอบตัวตามวุฒิ
ภาวะของนักเรี ยน และจะส่งผลให้นกั เรี ยนมีจิตสาธารณะและบริ การสังคม (Learning to serve)
กระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน ประกอบด้วยขั้นตอนและกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดงั ต่อไปนี้
(พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2558, หน้า 81)
ขั้น 1 การเรี ยนรู ้ระบุคาถาม (learning to question) เป็ นขั้นตอนที่ให้นกั เรี ยนสังเกตสิ่ ง
ต่าง ๆ เพื่อกระตุน้ ให้เกิดความสงสัย แล้วฝึ กให้ต้ งั คาถาม เพื่อให้นกั เรี ยนตั้งสมมติฐานของคาถามที่
ต้องการหาคาตอบ ซึ่งเป็ นแนวทางการออกแบบเก็บรวบรวมข้อมูล
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ขั้น 2 การเรี ยนรู ้แสวงหาสารสนเทศ (learning to search) เป็ นขั้นตอนที่ ให้นักเรี ยน
วางแผนเพื่ อ รวบรวมข้อ มู ล พิ สู จน์ ส มมติ ฐานที่ ก าหนด แล้ว รวบรวม/ทดลองเก็ บ ข้อ มู ล เพื่ อ
วิเคราะห์ผล สื่ อความหมายข้อมูลต่าง ๆ และสรุ ปผล
ขั้น 3 การเรี ย นรู ้ เพื่ อสร้ างความรู ้ (learning to construct) เป็ นขั้น ตอนที่ ใ ห้ นัก เรี ย น
สร้างคาอธิบายจากผลการทาโครงงานตามความสนใจ ซึ่งเป็ นความรู ้ใหม่ท้ งั ของนักเรี ยน
ขั้น 4 การเรี ย นรู ้ เพื่ อ สื่ อ สาร (learning to communicate) เป็ นขั้น ตอนที่ ใ ห้ นั ก เรี ย น
นาเสนอผลงานต่อหน้ าชั้นเรี ยนและต่ออาจารย์ที่ป รึ กษา และปรั บปรุ งแก้ไข เพื่ อสรุ ปคาอธิ บาย
หรื อความรู ้ใหม่ที่คน้ พบ
ขั้น 5 การเรี ยนรู ้เพื่อตอบแทนสังคม (learning to service) เป็ นขั้นตอนที่ให้นกั เรี ยนนา
โครงงานที่ได้ไปเผยแพร่ ภายในโรงเรี ยน กลุ่มโรงเรี ยน โดยการจัดแผงโครงงาน และมีการสะท้อน
ความคิด
ตารางที่ 2-2 ขั้นตอนของกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 steps) (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์
ยินดีสุข, 2558, หน้า 54)
ขั้นตอน 5 steps
1. ระบุคาถาม

2. แสวงหาสารสนเทศ

3. สร้างความรู ้
4. สื่ อสาร
5. ตอบแทนสังคม

ขั้นตอนย่อยของแต่ละขั้นตอน
1.1 สังเกตสิ่ งเร้าเพื่อเกิดความสงสัย
1.2 ตั้งคาถามสาคัญ/คาถามหลัก
1.3 คาดคะเนคาตอบ/ตั้งสมมติฐาน
2.1 วางแผนเพื่อรวบรวมข้อมูล
2.2 รวบรวมข้อมูลทั้งหมดด้วยการทดลองหรื อวิธีเก็บข้อมูลต่างๆ
2.3 วิเคราะห์และสื่ อความหมายข้อมูล
3.1 อภิปรายเพื่อสร้างคาอธิบายด้วยตัวนักเรี ยนเอง
3.2 เชื่อมโยงความรู ้สู่คาอธิบายที่ถูกต้องโดยครู
4.1 เขียนเพื่อเสนอความรู ้ที่ได้จากการสร้างด้วยตนเอง
4.2 นาเสนอด้วยวาจาหน้าชั้นเรี ยนหรื อในสถานที่ต่าง ๆ
5.1 นาความรู ้ไปใช้หรื อประยุกต์ความรู ้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่
5.2 สร้างผลงานหรื อภาระงานเพื่อบริ การสังคม
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เมื่อได้วิเคราะห์กระบวนการขั้น 1, 2 และ 3 จากการระบุคาถาม จนถึงสร้างความรู ้ หรื อ
สรุ ป ผล ขั้ น ทั้ ง 3 ดั ง กล่ า ว คื อ ขั้ น ตอนของวิ ธี ท างวิ ท ยาศาสตร์ (Scientific method) ซึ่ งเป็ น
กระบวนการคิด ประกอบด้วย ขั้นตอนย่อย ดังนี้
1. ระบุคาถาม
2. ตั้งสมมติฐาน
3. ออกแบบรวบรวมข้อมูล
4. ปฏิบตั ิการรวบรวมข้อมูล
5. วิเคราะห์และสื่ อความหมายข้อมูล
6. แปลความหมายและสรุ ปผล
ส่ วนขั้น 4 เป็ นขั้น ตอนสื่ อสาร ซึ่ งเป็ นขั้นเสริ ม สร้ างทัก ษะการอ่าน พู ด เขีย น และเป็ น
ขั้นตอนสาคัญที่เน้นการนาความรู ้ที่นกั เรี ยนสร้างได้เองในขั้น 3 ไปเผยแพร่ ดว้ ยการเขียนความเรี ยง
เขียนสื่ อความหมายข้อมูล หรื อนาเสนอข้อมูลด้วยยังกราฟิ ก เขียนรายงานวิชาการ รายงานโครงงาน
รวมทั้งเขียนบทความ ตลอดจนการนาเสนอผลงานด้วยวาจาทั้งในชั้นเรี ยน โรงเรี ยน ชุ มชน และ
สังคม
สาหรับขั้น 5 เป็ นขั้นตอบแทนสังคม ซึ่ งเป็ นขั้นให้ผเู ้ รี ยน นาความรู ้ไปใช้ ประยุกต์ความรู ้
ในสถานการณ์ใหม่จนได้ชิ้นงาน หรื อภาระงานอันเป็ นหลักฐานที่แสดงว่าผูเ้ รี ยนเข้าใจ (evidences
of understanding) และมี การนาผลงานไปเผยแพร่ หรื อใช้ในชี วิตจริ ง เรี ยกว่า เป็ นการตอบแทน
สังคม อันเป็ นการสร้างจิตสาธารณะ และจิตอาสา (พิมพันธ์ เดชะคุปต์และพเยาว์ ยินดีสุข , 2558,
หน้า 52)
จากการศึกษาเอกสารดังกล่าว ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปได้วา่ กระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน
(5 STEPs) มีข้นั ตอนในการดาเนินการ 5 ขั้น ดังนี้
2.1 การเรี ย นรู ้ ต้ ั ง ค าถาม (learning to question) เป็ นการใช้ สื่ อ หรื อวิ ธี ก ารใด ๆ
กระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดความสงสัย เกิดปั ญหา หรื อเกิดความไม่สมดุลในการคิด โดยให้นกั เรี ยนได้
ตั้งตั้งสมมติ ฐานหรื อคาถามที่ ตอ้ งการหาคาตอบ เพื่อเป็ นแนวทางในการแสวงหาความรู ้ สื บค้น
ข้อมูลนั้น
2.2 การเรี ยนรู ้ แสวงหาสารสนเทศ (learning to search) เป็ นขั้น ที่ นัก เรี ย นน าเสนอ
เนื้ อหาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อให้นกั เรี ยนได้เตรี ยมตัวหรื อวางแผนร่ วมกันในการกาหนด
เป้าหมายของกลุ่ม การแบ่งหน้าที่ รวมถึงการแสวงหาความรู ้ ค้นพบความรู ้ หรื อพิสูจน์สมมติฐานที่
กาหนดด้วยตนเอง เพื่อวิเคราะห์ผล และสื่ อความหมายข้อมูลนั้น ๆ
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2.3 การเรี ยนรู ้เพื่อสร้างความรู ้ (learning to construct) เป็ นขั้นที่นกั เรี ยนในแต่ละกลุ่ม
ร่ วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ และอภิ ปรายภายในกลุ่มเพื่ อเปรี ย บเที ย บ หาข้อสรุ ป ความส าคัญ
ความสัมพันธ์ หรื อกระทาการใด ๆ ในข้อมูลนั้น เพื่อให้ได้มาซึ่ งองค์ความรู ้แก่ตนเอง โดยนักเรี ยน
มีการแลกเปลี่ยนความรู ้ซ่ ึงกันละกัน ซึ่งมีครู เป็ นผูด้ ูแลอย่างใกล้ชิด
2.4 การเรี ยนรู ้เพื่ อสื่ อสาร (learning to communicate) เป็ นขั้นที่ ครู ตรวจสอบความรู ้
ความเข้าใจของนัก เรี ยนแต่ ล ะกลุ่ ม ก่ อนมี ก ารน าเสนอหน้าชั้นเรี ยน โดยการใช้ค าถาม หรื อให้
นักเรี ยนอธิบาย แล้วนาความรู ้ ข้อค้นพบ หรื อข้อสรุ ปที่ได้จากการศึกษามานาเสนอต่อหน้าชั้นเรี ยน
ในรู ปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดของผูเ้ รี ยน
2.5 การเรี ยนรู ้เพื่ อตอบแทนสังคม (learning to service) หมายถึ ง เป็ นขั้นที่ นักเรี ยน
น าเสนอความรู ้ ข้อ ค้น พบ หรื อข้อ สรุ ป ที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษา ในรู ป ของผลงาน ชิ้ น งาน รายงาน
แผ่นพับ ป้ายนิเทศ หรื อวิธีการใด ๆ ในระดับห้องเรี ยน ระดับชั้น และระดับโรงเรี ยน โดยนักเรี ยนมี
การทาแบบประเมินตนเอง และผูอ้ ื่น ๆ
ทักษะการคิดที่เสริมสร้ างได้ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs)
กระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอนจึงเป็ นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกับทักษะการสื่ อสาร
และทัก ษะการประยุก ต์ค วามรู ้ ได้ผ ลงานไปตอบแทนสั งคม เป็ นการสร้ างคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง
ประสงค์ ผูเ้ รี ยนใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอนในการเรี ยนจึ งเป็ นการเสริ มสร้างทักษะการคิด
ซึ่ งทักษะการคิด หรื อทักษะทางปั ญ ญาสามารถนามาจัดกลุ่มได้ 2 ประเภท คือ ทักษะการคิดขั้น
พื้นฐาน และทักษะการคิดขั้นสู ง ทักษะแต่ละประเภทนั้นยังประกอบด้วยทักษะย่อย ดังแผนภาพ
ต่อไปนี้ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2558, หน้า 55)
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ทักษะการแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์
ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการสังเคราะห์ ทักษะการประยุกต์ความรู ้
ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการประเมิน
ทักษะการสรุ ปลงความเห็น
ทักษะการสรุ ปอ้างอิงทักษะการนาความรู ้ไปใช้
ทักษะการแปลความหมาย
ทักษะการตั้งคาถาม ทักษะการใช้เหตุผล
ทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการเชื่อมโยง
ทักษะการเปรี ยบเทียบ ทักษะการจาแนกประเภท
ทักษะการสังเกต ทักษะการจัดกลุ่ม

ทักษะการคิดพื้นฐาน
ทักษะการคิดขั้นสู ง

ภาพที่ 2-1 ทักษะการคิดที่เสริ มสร้างได้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs)
(พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2558, หน้า 55)
จากการศึกษาเอกสารดังกล่าว ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปได้วา่ กระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน
(5 STEPs) สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และทักษะต่าง ๆ ที่จาเป็ น ให้เกิดแก่ผูเ้ รี ยนได้
อีกทั้งยังสามารถพัฒนาทักษะการคิด ทั้งในระดับการคิดขั้นพื้นฐาน และระดับการคิดขั้นสู งอีกด้วย
ซึ่งถือว่าเป็ นทักษะที่มีความสาคัญและจาเป็ น ในการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
พฤติกรรมของครู และนักเรียน ในแต่ ละขั้นของกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน(5 STEPs)
ในการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอนนั้น พบว่าพฤติ กรรม
การสอนและพฤติ ก รรมการเรี ยนรู ้ มี ค วามส าคัญ ยิ่ง ในแต่ ล ะขั้นตอนของกระบวนการเรี ยนรู ้ 5
ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2558, หน้า 63)
1. ขั้นระบุคาถาม (Learning to Question)
1.1 เป็ นขั้นตอนที่ทาให้นกั เรี ยนสงสัย สมองเกิดภาวะอสมดุล (disequilibrium)
1.2 มีการทบทวนประสบการณ์ เดิมของนักเรี ยน (elicit the prior knowledge) คือ
การคาดคะเนคาตอบหรื อตั้งสมมติฐานหรื อจินตนาการ คาตอบ คาตอบอาจไม่ถูกต้อง หรื อผิด หรื อ
เป็ นมโนทัศน์คลาดเคลื่อน ก็เป็ นได้ ซึ่งครู ไม่มีการเฉลยคาตอบ
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1.3 ให้ตอบคาถามเป็ นรายบุคคล ครู ให้แบบสอบถาม แบบปรนัย หรื อแบบอัตนัย
เมื่อนักเรี ยนคาดคะเนคาตอบ ครู ควรถามนักเรี ยนว่าตอบอย่างไร เพื่อได้รู้ภาพรวม การตอบของ
นักเรี ยน เพื่อการตัดสิ นใจว่าควรจะสอนต่อไปหรื อไม่
ตารางที่ 2-3 การเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการสอนของครู และพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน
(พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2558, หน้า 63)
พฤติกรรมการสอนของครู
1. ครู นาเสนอสิ่ งเร้าหลากหลายให้ นักเรี ยน
สังเกต เช่น แหล่งเรี ยนรู ้จริ ง วิดิทศั น์ ของจริ ง
ภาพ หรื อการสนทนา เป็ นต้น
2. ครู อาจถามคาถามเองหรื อเปิ ด โอกาสให้
นักเรี ยนตั้งคาถามได้ท้ งั คาถามง่าย และคาถาม
ยาก
3. ครู นาปรับ/เลือกคาถามของนักเรี ยน ให้
สอดคล้องกับสาระที่ครู เตรี ยมสอน
4. ครู ให้นกั เรี ยนคาดคะเนคาตอบ อาจเป็ น
รายบุคคล หรื อทีมด้วยการ ใช้วิธีต่างๆ ให้ตรง
กับคาถามที่เตรี ยม เป็ นการสร้างเสริ มทักษะ
อุปนัย
5. ครู ตอ้ งไม่เฉลยคาตอบ จากนั้น ดาเนินการ
จัดการเรี ยนรู ้ต่อไป

พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน
1. นักเรี ยนสังเกตสิ่ งเร้า ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง
ห้า ถ้าทาได้ พร้อมจดบันทึก (ใช้หลัก 3 จ
ที่ควรจา : รู ้จกั - จดจา - จารึ ก)
2. นักเรี ยนตั้งคาถามเอง โดยเป็ นคาถาม
ระดับพื้นฐาน (คาถามปลายปิ ด) หรื อคาถามง่าย
และคาถามระดับสูง (คาถามปลายเปิ ด) หรื อ
คาถามยาก
3. นักเรี ยนร่ วมเลือกคาถามสาคัญ (Key
Question) เพื่อนาไปสู่การหา ความคิดหลัก (Big
idea) หรื อสาระที่จะสอน
4. นักเรี ยนต่างคาดคะเนคาตอบ โดยไม่ตอ้ ง
กังวลว่าเป็ นคาตอบที่ถูกหรื อผิด ซึ่งไม่มีผลต่อ
คะแนน เป็ นแนวทางให้ ครู รู้วา่ นักเรี ยนทั้งห้องรู ้
หรื อไม่รู้เท่านั้น เพื่อดาเนินการเรี ยนรู ้ต่อไป
5. นักเรี ยนสนใจใคร่ รู้คาตอบ จึงต้อง
ดาเนินการเรี ยนรู ้ในขั้นต่อไป

2. ขั้นแสวงหาสารสนเทศ (Learning to Search)
2.1 เป็ นขั้นสาคัญเพื่อพิสูจน์สมมติฐาน เพื่อหาคาตอบของคาถาม สาคัญ โดยครู
อาจออกแบบให้ หรื อครู กบั นักเรี ยนร่ วมกันวางแผน หรื อนักเรี ยนวางแผนเอง
2.2 ครู ออกแบบการเก็บข้อมูลและสารสนเทศให้เองด้วยการสร้าง สื่ อการเรี ยนรู ้
เช่น ใบกิจกรรม ใบงาน ใบทดลอง รวมทั้งใบความรู ้ และอาจใช้ใบสรุ ปความรู ้แจกให้นกั เรี ยน
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ตารางที่ 2-4 การเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการสอนของครู และพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน
(พิมพันธ์ เดชะคุปต์และพเยาว์ ยินดีสุข, 2558, หน้า 65)
พฤติกรรมการสอนของครู
1. ครู ให้นกั เรี ยนทากิจกรรมตามใบงาน ใบ
กิจกรรม ใบทดลอง หรื อครู ให้ นักเรี ยน
ออกแบบวางแผนเอง
2. ครู ให้นกั เรี ยนดาเนินการพิจารณาข้อมูล
กลัน่ กรองข้อมูลแล้วสรุ ปผล
3. ครู ให้นกั เรี ยนวิเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศ
พร้อมออกแบบการนาเสนอผลการวิเคราะห์
โดยใช้แบบต่าง ๆ ซึ่งเรี ยก ผังกราฟิ ก

พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน
1. นักเรี ยนทากิจกรรมตามสื่ อการเรี ยนรู ้ที่ครู
เตรี ยมในเวลาที่กาหนด พร้อมบ่มเพาะนิสัยไป
ด้วย
2. นักเรี ยนดาเนิ นพิจารณากลัน่ กรอง แล้ว
สรุ ปผลการวิเคราะห์สารสนเทศ ที่จะนามาใช้
ซึ่งเป็ นการใช้หลักอุปนัย
3. นักเรี ยนดาเนินการวิเคราะห์ และ อาจมีการ
ใช้ตวั เลขและค่าสถิติ พร้อม ออกแบบการ
นาเสนอโดยใช้ผงั กราฟิ ก ให้เหมาะสมกับข้อมูล
ที่ได้จากการวิเคราะห์

3. ขั้นสร้ างความรู้ (Learning to Construct)
3.1 เป็ นขันสื่ อความหมายข้อมูลหลังจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยนักเรี ยนมีโอกาส
นาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
3.2 เป็ นขั้นที่นกั เรี ยนมีการแปลความหมายข้อมูลเพื่อการสรุ ปผล/สร้างความรู ้ดว้ ย
ตัวนักเรี ยนเอง
3.3 เป็ นขั้นที่นกั เรี ยนมีการสะท้อนความคิดกัน และแต่ละกลุ่มปรับแก้ไขความรู ้ที่
สร้างขึ้นเอง
3.4 เป็ นขั้นที่ครู เชื่อมโยงความรู ้ที่นกั เรี ยนสร้างไปยังความรู ้ที่ถูกต้อง
3.5 เป็ นขั้นที่ครู อาจให้ทาแบบฝึ กหัดเพื่อเสริ มสร้างความเข้าใจ และทักษะต่าง ๆ

37
ตารางที่ 2-5 การเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการสอนของครู และพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน
(พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2558, หน้า 66)
พฤติกรรมการสอนของครู
1. ครู ให้นกั เรี ยนนาเสนอผลการสื่ อความหมาย
2. ครู นาอภิปรายหลังการทากิจกรรม เพื่อให้
นักเรี ยนสรุ ปผลได้เอง

3. ครู นาเชื่อมโยงความรู ้ และเสริ มความรู ้ให้
นักเรี ยนมีความรู ้ที่ถูกต้องและชัดเจน

พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน
1. นักเรี ยนนาเสนอผลระหว่างกลุ่ม/หน้าชั้น
เรี ยน และมีการสะท้อนความคิด
2. นักเรี ยนร่ วมอภิปราย
2.1 ภายในกลุ่ม (intragroup)
2.2 ระหว่างกลุ่ม (intergroup)
2.3 หน้าชั้นเรี ยน (inclass) จากนั้น
นักเรี ยนแต่ละกลุ่มปรับผลการ สร้างความรู ้
3. นักเรี ยนรับรู ้และกลับไปปรับความรู ้ที่ตน
สร้างให้ถูกต้องตามมโนทัศน์ที่ตอ้ งเป็ น

4. ขั้นสื่ อสาร (Learning to Communicate)
4.1 เป็ นขั้นนักเรี ยนนาเสนอความรู ้ และการเรี ยนรู ้ที่ได้จากการสร้างความรู ้ดว้ ย
ความเข้าใจหน้าชั้นเรี ยน รวมทั้งผลงาน ตลอดกระบวนการ สร้างความรู ้ ติดที่ผนัง หรื อกระดาน
หน้าชั้นเรี ยน
4.2 เป็ นขั้นที่นกั เรี ยนต้องได้รับการฝึ กการนาเสนอหน้าชั้นเรี ยนด้วยหลัก 3P ดังนี้
- Planning คือ วางแผนการพูด
- Preparation คือ ซ้อม/เตรี ยม
- Presentation คือ นาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
พร้อมฝึ กการสร้างบุคลิกภาพภายในและบุคลิกภายนอก ขณะนาเสนอ อย่างมัน่ ใจ
และมีคุณภาพ
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ตารางที่ 2-6 การเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการสอนของครู และพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน
(พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2558, หน้า 67)
พฤติกรรมการสอนของครู
1. ครู ให้นกั เรี ยนเตรี ยมวางแผนการนาเสนอด้วย
แบบและลีลาต่าง ๆ หน้าชั้นเรี ยน อาจเสนอเดี่ยว
หรื อทีม
2. ขณะนักเรี ยนนาเสนอ ครู ประเมิน ผลการ
นาเสนอของนักเรี ยนด้วยแบบ ประเมินต่าง ๆ
รวมทั้งการใช้เกณฑ์ ระดับมิติคุณภาพ

พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน
1. นักเรี ยนเตรี ยมนาเสนอผลงานความรู ้ที่ได้ดว้ ย
หลากหลายวิธีหลากหลายลีลา เช่น บทบาท
สมมติ สัมมนา สนทนา เป็ นต้น ด้วยหลัก 3P
2. นักเรี ยนนาเสนอผลงาน ด้วยความ ตั้งใจ พูด
และมีทีท่าอย่างมัน่ ใจ เพื่อนนักเรี ยนอาจ
ประเมินผลเพื่อนด้วยกัน (Peer evaluation)

5. ขั้นตอบแทนสังคม (Learning to Service)
5.1 เป็ นขั้นที่นกั เรี ยนประยุกต์ความรู ้หรื อนาความรู ้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ เช่น
ในชีวิตการเรี ยนในสาระอื่น ๆ ในครอบครัว ในชุมชน ทาให้ได้ความรู ้ใหม่ ชิ้นงานใหม่ ภาระงาน
ใหม่
ตารางที่ 2-7 การเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการสอนของครู และพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน
(พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2558, หน้า 69)
พฤติกรรมการสอนของครู
1. ครู ใช้บตั รคาสั่งในกิจกรรม ใบงาน ให้
นักเรี ยนนาความรู ้ หรื อประยุกต์ความรู ้ใน
สถานการณ์ใหม่ เป็ นผลงานที่เกิดขึ้นหลัง
นักเรี ยนเข้าใจแล้ว

พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน
1. นักเรี ยนทากิจกรรมสร้างชิ้นงาน ด้วยระดับ
การคิดตั้งแต่พ้นื ฐาน ถึงระดับสู ง
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ตารางที่ 2-7 (ต่อ)
พฤติกรรมการสอนของครู
2. ครู อาจให้ประยุกต์ความรู ้ เวลาต่างกัน
2.1 ในชัว่ โมงที่สอน
2.2 ให้เป็ นการบ้าน
2.3 เวลานักเรี ยนเรี ยนจบหน่วยการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยการ บูรณาการ ความเป็ น พลเมือง
อาเซียน บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง

พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนพยายามใช้การบูรณาการความเป็ น
พลเมือง หลักปรัชญาของโรงเรี ยน และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คุณค่ าของการใช้ กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs)
นักเรี ยนในปั จจุ บ ันและอนาคตจะต้องเผชิ ญ กับปั ญ หา และความท้าทายในอัตราการ
เปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้น โลกมีการติดต่อสื่ อสาร และความเป็ นพลวัตสู งขึ้นในขณะที่ปัญหาด้านสังคม
และสิ่ งแวดล้อมเพิ่มขึ้นเป็ นเงาตามตัวกับสังคมมนุษย์ ฉะนั้นการกาหนดลักษณะผูเ้ รี ยนจะต้องเพิ่ม
ลักษณะอย่างน้อย 3 ประการ คือ ความสามารถในการคิดเพื่อสร้าง องค์ความรู ้ ความสามารถในการ
สื่ อสาร และความสามารถในการสร้างชิ้นงานบริ การสังคม พร้อมเจตคติในการช่วยแก้ไขปั ญหา
สังคม ดังนั้นกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจอย่างคงทน มีทกั ษะ/
กระบวนการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และก่อให้เกิดทักษะ 3 ตัวเน้น คือ การรู ้หนังสื อ การรู ้
เรื่ อ งจ านวน และความสามารถในการใช้เหตุ ผ ล (Reasoning) นอกจากนี้ กระบวนการเรี ย นรู ้
5 ขั้นตอน ยังช่วยเสริ มสร้างสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยน 5 ข้อ ได้แก่ ความสามารถในการสื่ อสาร
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปั ญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต และ
ความสมารถในการใช้เทคโนโลยี โดยสมรรถนะเหล่านี้ จะส่ งผลให้เด็กก้าวไปสู่ นักคิดสามารถ
แก้ปั ญ หา สร้างสรรค์ชิ้ น งาน สร้ างสรรค์ค วามรู ้ ใหม่ กลายเป็ นเด็ ก นัก เรี ย นอยู่อย่างมี คุ ณ ธรรม
(พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2558)
จากการศึ ก ษาเอกสารดั ง กล่ า ว ผู ้วิ จัย จึ ง ได้ ส รุ ป ว่ า การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ด้ว ย
กระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) เป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้
ฝึ กกระบวนการเรี ยนรู ้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ดว้ ยตนเอง เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้าง
องค์ความรู ้ ความสามารถในการสื่ อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี โดยสิ่ งเหล่านี้ จะส่ งผล
ให้ผูเ้ รี ยนก้าวไปสู่ นัก คิด สามารถแก้ปั ญ หา สร้ างสรรค์ชิ้ นงาน สร้ างสรรค์ค วามรู ้ ใหม่ และยัง
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สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและการคิดวิเคราะห์ให้สูงขึ้น ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ที่ผูว้ ิจยั ได้ใช้ดาเนิ นการในครั้งนี้ เป็ นการประยุกต์
จากกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ตามแบบที่ ดร.พิ มพันธ์ เดชะคุปต์ และ ดร.พเยาว์
ยินดีสุข ได้กล่าวไว้ โดยมีข้ นั ตอนในการดาเนิ นการ 5 ขั้น คือ 1) การเรี ยนรู ้ต้ งั คาถาม 2) การเรี ยนรู ้
แสวงหาสารสนเทศ 3) การเรี ยนรู ้เพื่อสร้างความรู ้ 4) การเรี ยนรู ้เพื่อสื่ อสาร 5) การเรี ยนรู ้เพื่อตอบ
แทนสังคม มีรายละเอียดดังตารางที่ 2-8
ตารางที่ 2-8 สรุ ปการประมวลการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 steps)
กระบวนการเรี ยนรู ้แบบบันได กระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน
5 ขั้น (QSCCS)
(5 STEPs)
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) (พิมพันธ์ เดชะคุปต์และพเยาว์
ยินดีสุข, 2558)
1. การตั้ งค าถาม/สมมติ ฐ าน 1. ก า ร เรี ย น รู ้ ร ะ บุ ค า ถ า ม
(Hypothesis formulation) เป็ น (learning to question) เ ป็ น
การฝึ ก ให้ นั กเรี ยน รู ้ จั ก คิ ด ขั้นตอนที่ให้นักเรี ยนสังเกตสิ่ ง
สังเกตตั้งคาถามอย่างมี เหตุผล ต่าง ๆ เพื่อกระตุน้ ให้เกิดความ
และสร้ างสรรค์ ซึ่ งจะส่ งเสริ ม สงสั ย แล้ ว ฝึ กให้ ต้ ั งค าถาม
ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ ใ น เพื่ อ ให้ นั ก เรี ยนตั้ง สมมติ ฐ าน
ก ารตั้ ง ค าถ าม (Learning to ของคาถามที่ตอ้ งการหาคาตอบ
question)
ซึ่ งเป็ นแนวทางการออกแบบ
เก็บรวบรวมข้อมูล

กระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน
(5 STEPs)
(ที่ผวู ้ ิจยั ได้ประยุกต์ใช้
ในการดาเนินวิจยั ครั้งนี้)
1. การเรี ยนรู ้ต้ งั คาถาม (learning
to question) เป็ นการใช้สื่อ หรื อ
วิธีการใด ๆ กระตุ้นให้นักเรี ยน
เกิดความสงสัย เกิดปั ญหา หรื อ
เกิ ด ความไม่ ส มดุ ล ในการคิ ด
โ ด ย ใ ห้ นั ก เรี ย น ไ ด้ ตั้ ง
ตั้ งสมมติ ฐ าน หรื อค าถามที่
ต้ อ งการหาค าตอบ เพื่ อเป็ น
แนวทางในการแสวงหาความรู ้
สื บค้นข้อมูลนั้น
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ตารางที่ 2-8 (ต่อ)
กระบวนการเรี ยนรู ้แบบบันได กระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน
5 ขั้น (QSCCS)
(5 STEPs)
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์
ยินดีสุข, 2558)
2. การสื บค้นความรู ้และ
2. การเรี ยนรู ้แสวงหา
สารสนเทศ (Searching to
สารสนเทศ (learning to
information) เป็ นการฝึ ก
search) เป็ นขั้นตอนที่ให้
แสวงหาความรู ้ ข้อมูล และ
นักเรี ยนวางแผนเพื่อรวบรวม
สารสนเทศ จากแหล่งเรี ยนรู ้ที่ ข้อมูล พิสูจน์สมมติฐานที่
หลากหลาย เช่น ห้องสมุด
กาหนด แล้วรวบรวม/ทดลอง
อินเทอร์เน็ต หรื อจากการฝึ ก เก็บข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ผล
ปฏิบตั ิ ทดลอง เป็ นต้น ซึ่งจะ สื่ อความหมายข้อมูลต่าง ๆ
ส่งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ใน
และสรุ ปผล
การแสวงหาความรู ้ (Learning
to search)
3. การสร้างองค์ความรู ้
(Knowledge formation) เป็ น
การฝึ กให้นกั เรี ยนนาความรู ้
และ สารสนเทศที่ได้จากการ
แสวงหาความรู ้มาถกแถลง
อภิปราย เพื่อนาไปสู่ การสรุ ป
และสร้างองค์ ความรู ้
(Learning to construct)

กระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน
(5 STEPs)
(ที่ผวู ้ ิจยั ได้ประยุกต์ใช้
ในการดาเนินวิจยั ครั้งนี้)
2. การเรี ยนรู ้แสวงหา
สารสนเทศ (learning to search)
เป็ นขั้นที่นกั เรี ยนนาเสนอ
เนื้อหาในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ เพื่อให้นกั เรี ยนได้เตรี ยม
ตัวหรื อวางแผนร่ วมกัน ในการ
กาหนดเป้าหมายของกลุ่ม
การแบ่งหน้าที่ รวมถึงการ
แสวงหาความรู ้ ค้นพบความรู ้
หรื อพิสูจน์สมมติฐานที่กาหนด
ด้วยตนเอง เพื่อวิเคราะห์ผล
และสื่ อความหมายข้อมูลนั้น ๆ
3. การเรี ยนรู ้เพื่อสร้างความรู ้ 3. การเรี ยนรู ้เพื่อสร้างความรู ้
(learning to construct) เป็ น
(learning to construct) เป็ นขั้นที่
ขั้นตอนที่ให้นกั เรี ยนสร้าง
นักเรี ยนในแต่ละกลุ่มร่ วมกัน
คาอธิบายจากผลการทา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
โครงงานตามความสนใจ ซึ่ง อภิปรายภายในกลุ่มเพื่อ
เป็ นความรู ้ใหม่ท้ งั ของนักเรี ยน เปรี ยบเทียบ หาข้อสรุ ป
ความสาคัญ ความสัมพันธ์ หรื อ
กระทาการใด ๆ ในข้อมูลนั้น ๆ
เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู ้แก่
ตนเอง โดยมีครู ดูแลอย่าง
ใกล้ชิดและให้นกั เรี ยนได้มีการ
แลกเปลี่ยนความรู ้ซ่ ึงกันและกัน
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ตารางที่ 2-8 (ต่อ)
กระบวนการเรี ยนรู ้แบบบันได กระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน
5 ขั้น (QSCCS)
(5 STEPs)
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) (พิมพันธ์ เดชะคุปต์และพเยาว์
ยินดีสุข, 2558)
4. การสื่ อสารและนาเสนอ
4. การเรี ยนรู ้เพื่อสื่ อสาร
อย่างมีประสิ ทธิภาพ (Effective (learning to communicate)
communication) เป็ นการฝึ กให้ เป็ นขั้นตอนที่ให้นกั เรี ยน
นักเรี ยนนาความรู ้ที่ได้มา
นาเสนอผลงานต่อหน้าชั้น
สื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพ
เรี ยนและต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
ซึ่งจะส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิด และปรับปรุ งแก้ไข เพื่อสรุ ป
การเรี ยนรู ้ และมี ทักษะในการ คาอธิบาย หรื อความรู ้ใหม่ที่
สื่ อสาร (Learning to
ค้นพบ
communicate)

5. การบริ การสังคมและจิต
สาธารณะ (Public Service)
เป็ นการนาความรู ้สู่การปฏิบตั ิ
ซึ่ง นักเรี ยนจะต้องเชื่อมโยง
ความรู ้ไปสู่ การทาประโยชน์
ให้กบั สังคมและชุมชนรอบตัว
ตามวุฒิภาวะ ของนักเรี ยนและ
จะส่งผลให้นกั เรี ยนมีจิต
สาธารณะและบริ การสังคม
(Learning to serve)

5 การเรี ยนรู ้เพื่อตอบแทน
สังคม (learning to service)
เป็ นขั้นตอนที่ให้นกั เรี ยนนา
โครงงานที่ได้ไปเผยแพร่
ภายในโรงเรี ยน กลุ่มโรงเรี ยน
โดยการจัดแผงโครงงาน และ
มีการสะท้อนความคิด

กระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน
(5 STEPs)
(ที่ผวู ้ ิจยั ได้ประยุกต์ใช้
ในการดาเนินวิจยั ครั้งนี้)
4. การเรี ยนรู ้เพื่อสื่ อสาร
(learning to communicate)
เป็ นขั้นที่ครู ตรวจสอบความรู ้
ความเข้าใจของนักเรี ยนแต่ละ
กลุ่มก่อนมีการนาเสนอหน้าชั้น
เรี ยน โดยการใช้คาถาม หรื อให้
นักเรี ยนอธิบาย แล้วนาความรู ้
ข้อค้นพบ หรื อข้อสรุ ปที่ได้จาก
การศึกษามานาเสนอต่อหน้า
ชั้นเรี ยนในรู ปแบบต่าง ๆ ตาม
ความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน
5 การเรี ยนรู ้เพื่อตอบแทนสังคม
(learning to service) เป็ นขั้นที่
นักเรี ยนนาเสนอความรู ้
ข้อค้นพบ หรื อข้อสรุ ปที่ได้จาก
การศึกษา ในรู ปของผลงาน
ชิ้นงาน รายงาน แผ่นพับ
ป้ายนิเทศ หรื อวิธีการใด ๆ ใน
ระดับห้องเรี ยน ระดับชั้น และ
ระดับโรงเรี ยน โดยนักเรี ยนมี
การทาแบบประเมินตนเอง และ
ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทาการ
ประเมินนักเรี ยนด้วย

43
การจัดการเรียนรู้ แบบร่ วมมือ
ความหมายของการเรียนรู้ แบบร่ วมมือ
มีนกั การศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือไว้ ดังนี้
สลาวิน (Slavin, 1997 อ้างถึงใน พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2544, หน้า 14) กล่าวว่า การเรี ยน
แบบร่ วมมื อ หมายถึง วิธี การสอนอี กแบบหนึ่ ง ซึ่ งก าหนดให้นัก เรี ย นที่ มี ความสามารถต่างกัน
ทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มเด็ก โดยปกติจะมีสมาชิก 4 คน ที่มีความสามารถแตกต่างกันเป็ น นักเรี ยน
เก่ ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน การทดสอบผลการเรี ยนของนักเรี ยนจะแบ่ ง ออกเป็ น
2 ตอน ตอนแรกจะพิ จ ารณาค่ า เฉลี่ ย ของทั้ง กลุ่ ม ตอนที่ ส องจะพิ จ ารณาคะแนนทดสอบเป็ น
รายบุคคล ในการทดสอบนักเรี ยนต่างคนต่างทา แต่เวลาเรี ยนต้องร่ วมมือกัน การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
เป็ นการเรี ยนรู ้ที่นักเรี ยนต้องเรี ยนร่ วมกัน รับผิดชอบงานของกลุ่มร่ วมกัน โดยที่ กลุ่มจะประสบ
ความสาเร็ จได้ เมื่อสมาชิ กทุกคนได้เรี ยนรู ้บรรลุตามจุดมุ่งหมายเดียวกัน นั่นคือการเรี ยนเป็ นกลุ่ม
หรื อเป็ นทีมอย่างมีประสิ ทธิภาพนัน่ เอง
กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช และคณะ (2550, หน้า 83) กล่าวว่า วิธีสอนแบบร่ วมมือ หมายถึง
การจัด การเรี ย นรู ้ ที่ เน้ น ผู ้เรี ย นเป็ นส าคัญ โดยผูเ้ รี ย นมี ก ารท างานร่ ว มกัน มี เป้ าหมายร่ ว มกัน
มี บ ทบาทและหน้า ที่ ร่ว มกัน มี ก ารแลกเปลี่ ย นความคิ ด ซึ่ งกัน และกัน สมาชิ ก ในกลุ่ ม มี ค วาม
รั บ ผิดชอบร่ วมกันมี การท างานอย่างเป็ นกระบวนการ นอกจากนี้ ผูเ้ รี ยนยังได้ฝึกทักษะระหว่าง
บุคคลและทักษะการทางานเป็ นกลุ่ม ผูส้ อนสามารถนาเอาวิธีการสอน โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือไปใช้ในการเรี ยนการสอนได้ตามเทคนิควิธีต่าง ๆ ซึ่งมีหลายเทคนิควิธี โดยแต่ละวิธีมีความ
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2554, หน้า 3) กล่าวว่า การเรี ยนแบบร่ วมมือ หมายถึง วิธีการ
เรี ยนที่มีการจัดกลุ่มการทางานเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และเพิ่มพูนแรงจูงใจทางการเรี ยน การเรี ยน
แบบร่ วมมื อ ไม่ ใช่ วิธี ก ารจัด นัก เรี ย นเข้ากลุ่ ม รวมกัน แบบธรรมดา แต่ เป็ นการรวมกลุ่ ม อย่างมี
โครงสร้างที่ชดั เจน กล่าวคือสมาชิกแต่ละคนในทีมจะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในการเรี ยนรู ้ และสมาชิก
ทุกคนจะได้รับการกระตุน้ ให้เกิดแรงจูงใจเพื่อที่จะช่วยเหลือและเพิ่มพูนการเรี ยนรู ้ของสมาชิกใน
ที ม ดังนั้นการจัดผูเ้ รี ยนเข้ากลุ่มทางานโดยทัว่ ๆ ไปจึงอาจไม่ใช่การเรี ยนแบบร่ วมมือ เพราะมัก
พบว่านักเรี ยนที่เก่งเท่านั้นจะเป็ นผูจ้ ดั การให้เกิดผลงานในทีม สมาชิกอื่น ๆ อาจไม่มีโอกาสในการ
แสดงออกซึ่งการเรี ยนรู ้
ดวงกมล สิ นเพ็ง (2553, หน้า 185) กล่าวว่า การเรี ยนแบบร่ วมมือ หมายถึง การจัดการ
เรี ย นการสอนที่ เน้น ผูเ้ รี ย นเป็ นศู น ย์ก ลาง ที่ มุ่ งพัฒ นาผูเ้ รี ย นให้ มี ส่ ว นร่ วมในการเรี ย นโดยใช้
กิจกรรม กลุ่มเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่มอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยอาศัยหลักพึ่งพากัน เพื่อความสาเร็ จ
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ร่ วมกันในการทางาน มีปฏิสัมพันธ์กนั เพื่อแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ข้อมูล และการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ซึ่ง
เป็ นการพัฒนาทักษะทางสังคม รวมทั้งทักษะการแสวงหาความรู ้ ทักษะการทางาน ทักษะการคิด
และการแก้ปัญหา
จากการศึกษาเอกสารดังกล่าว ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปได้วา่ การเรี ยนแบบร่ วมมือ เป็ นการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่มีการแบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มย่อย เพื่อเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้ศึกษา
เรี ยนรู ้ร่วมกัน โดยอาศัยหลักพึ่งพากันเพื่อความสาเร็ จร่ วมกันในการทางาน มีปฏิสัมพันธ์กนั เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล และการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละกลุ่มประกอบไปด้วยนักเรี ยนที่มี
ความสามารถที่แตกต่างกันและมีการคละเพศ และผูส้ อนสามารถนาเทคนิ คการเรี ยนแบบร่ วมมือ
ไปประยุก ต์ใ ช้ร่ ว มกัน เทคนิ ค อื่ น ๆ ได้ เพื่ อ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
มากยิง่ ขึ้น เช่น นาใช้ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5 STEPs)
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ แบบร่ วมมือ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือมีหลายเทคนิ ค การที่ ผูส้ อนจะพิจารณาใช้รูปแบบใดนั้น
ขึ้นอยู่กบั จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เนื้ อหา การวัดและการประเมินผล และเวลาที่ใช้ในการทากิจกรรม
หากนาเทคนิ คการเรี ยนแบบร่ วมมือมาใช้โดยตลอดคาบการเรี ยน เรี ยกการเรี ยนแบบร่ วมมือนี้ ว่า
การเรี ย นแบบร่ ว มมื อ อย่า งเป็ นทางการ ตัว อย่างเทคนิ ค กล่ า วได้แ ก่ (กุ ณ ฑรี เพ็ ช รทวี พ รเดช
และคณะ, 2550, หน้า 86-104)
1. เทคนิ ค กลุ่ ม สื บ ค้น (GI : Group Investigation) เป็ นเทคนิ ค การสื บ ค้น (GI) เป็ น
เทคนิ คที่เหมาะสาหรับนามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบโครงงานการข้อมูลเพื่อ
นาไปสู่การแก้ปัญหาหรื อการหาคาตอบในหัวข้อที่สนใจ
2. เทคนิคการต่อเรื่ องราว (Jigsaw) เป็ นเทคนิคการต่อเรื่ องราว (Jigsaw) เป็ นเทคนิคที่
นามาใช้ในกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มให้สมาชิกภายในกลุ่มมีการร่ วมมือกันในการทางาน
การถ่ายทอดความรู ้ เทคนิคนี้เหมาะกับ เนื้อหาที่ไม่ยากและผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาได้ดว้ ยตนเอง
3. เทคนิ ค แบ่ งปั นความส าเร็ จ (STAD : Student Teams Achievement Division) เป็ น
เทคนิ คนี้ ใช้ในการเรี ยนการสอนที่ผสู ้ อนต้องการให้ความรู ้ใหม่แก่ผเู ้ รี ยน ซึ่ งอาจเป็ นการให้ความรู ้
ในเรื่ องกฏ ทฤษฎี หรื ออธิบายระบบต่าง ๆ ในร่ างกายกระบวนการเกิดปฏิกิริยาเคมี การให้แนวคิด
การคานวณทางฟิ สิ กส์ เป็ นต้น สาหรับผูเ้ รี ยนเมื่อได้รับความรู ้แล้วจะร่ วมกัน ทบทวนความรู ้ให้แก่
กันและกัน และมีการทดสอบรายบุคคล คะแนนที่ได้จะร่ วมกันเป็ นคะแนนกลุ่ม
4. เทคนิ คการเรี ยนร่ วมกั น (Learning Together) เป็ นเทคนิ คการเรี ยนร่ วมกั น
ใช้สาหรับการจัดกิจกรรมการเรี ยน ที่ให้ผเู ้ รี ยนมีบทบาทที่ชดั เจน มีการแบ่งหน้าที่การทางาน และ
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ช่วยเหลือกันจนงานของกลุ่มสาเร็ จ และสมาชิกในกลุ่มยอมรับผลงานนั้น การตรวจผลงาน หรื อ
คาตอบ ผูส้ อนอาจจะตรวจเอง หรื อให้สมาชิ กในแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนกันตรวจก็ได้ โดยผูส้ อน
เตรี ยมแนวเฉลยให้สมาชิกของกลุ่มที่ตรวจเทคนิคการเรี ยนร่ วมกันใช้กบั กิจกรรมการเรี ยนที่มีการ
ทดลองที่ผูเ้ รี ยนสามารถทาได้ดว้ ยตนเอง และไม่เป็ นอันตราย หรื อกิจกรรมที่มีโจทย์ หรื อปั ญหา
เพื่อให้ผูเ้ รี ยนศึกษาจากใบความรู ้ ลงมือทาใบงาน หรื อทาการทดลองและได้ขอ้ สรุ ปหรื อคาตอบ
ร่ วมกัน เพื่อส่งผูส้ อนหลังจากตรวจผลงานหรื อ คาตอบของแต่ละกลุ่มแล้ว ผูส้ อนประกาศผลกลุ่มที่
ได้คะแนนสูงสุด
5. เทคนิ คการจัดทีมแข่งขัน (TGT : Team Games Tournament) เป็ นการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนที่ใช้เทคนิ ค TGT เหมาะสาหรับการเรี ยนการสอนที่ต้องการให้ก ลุ่มผูเ้ รี ยนได้
ศึ ก ษาประเด็ น หรื อ ปั ญ หาที่ มี ค าตอบที่ ถู ก ต้อ งเพี ย งค าตอบเดี ย ว ซึ่ งเป็ นค าตอบที่ ชัด เจน เช่ น
คณิ ตศาสตร์ การใช้ภาษา ภูมิศาสตร์ แผนที่ ความคิดรวบยอดทาง ภูมิศาสตร์ ผูเ้ รี ยนมีโอกาสได้
ช่วยกันศึกษาหาคาตอบ เป็ นการแบ่งปันความรู ้ร่วมกัน
จากการศึกษาเอกสารดังกล่าว ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปได้ว่า การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือมี
หลายเทคนิค ซึ่งแต่ละเทคนิคจะมีความคล้ายคลึงกัน คือให้ผเู ้ รี ยนได้มีการทางานหรื อเรี ยนรู ้ร่วมกัน
แต่ก็มีรายละเอียดอื่น ๆ ที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการเลือกใช้เทคนิ คใด จึงต้องศึกษาทฤษฎี หลักการ
และความเหมาะสมกับ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เนื้ อหา การวัดและการประเมินผล และเวลาที่ใช้ใน
การทากิจกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแกตัวผูเ้ รี ยน โดยผูว้ ิจยั ได้นาเทคนิคแบ่งปันความสาเร็ จ
(STAD : Student Teams Achievement Division) มาใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้
การจัดการเรียนรู้ แบบร่ วมมือด้ วยเทคนิค STAD
นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD ไว้
ดังนี้
สลาวิน (slavin อ้างอิงใน ชัยวัฒน์ สุ ทธิ รัตน์ , 2553, หน้า 198) ได้กล่าวว่า การเรี ยนด้วย
เทคนิ ค STAD นี้ เป็ นวิธีการที่เน้นความสาคัญของการเรี ยนเป็ นกลุ่มการช่วยเหลือในกลุ่ม เป็ นการ
ฝึ กทัก ษะทางสั ง คมให้ กั บ ผู ้เรี ย นและท าให้ ม องเป็ นคุ ณ ค่ า ของการร่ ว มมื อ ที่ ง่ า ยที่ สุ ด ซึ่ งมี
องค์ประกอบสาคัญของเทคนิค STAD มีดงั นี้
1. รางวัลของกลุ่ม โดยกลุ่มจะได้รับรางวัลเมื่อกลุ่มทาคะแนนได้ถึงเกณฑ์ที่กาหนดไว้
2. ผลความรับผิดชอบรายบุคคล หมายถึง ความสาเร็ จของกลุ่มนั้นจะขึ้นอยู่กบั การที่
สมาชิ กทุกคนเข้าใจเนื้ อหานั้น ๆ ดังนั้นสมาชิ กทุกคนจะต้องช่วยกันอธิ บายให้เข้าใจ เพราะเมื่อมี
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การทดสอบสมาชิก จะต้องทาด้วยตนเองเป็ นรายบุคคลโดยไม่มีผชู ้ ่วยเหลือ แต่คะแนนที่ได้จากการ
สอบจะนามาเฉลี่ยเป็ นคะแนนของกลุ่ม
3. โอกาสความสาเร็ จที่เท่าเทียมกัน หมายถึง สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีโอกาสที่จะทาได้
ดีที่สุด และประสบความสาเร็ จอย่างเท่าเทียมกัน เพราะฉะนั้นการมีประสบการณ์ทางานร่ วมกันมา
จะช่วย พัฒนาสมาชิกให้มีความก้าวหน้าการเรี ยนรู ้
ทิ ศ นา แขมมณี (2548) ได้ก ล่ าวว่าการจัด การเรี ย นรู ้ แ บบร่ วมมื อ เทคนิ ค STAD เป็ น
รู ปแบบหนึ่งของการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือที่ Robert E. Slavin ได้พฒั นาขึ้น เพื่อขจัดปั ญหาทาง
การศึ ก ษา มุ่ ง เน้ น ทัก ษะการคิ ด การเรี ยนที่ เป็ นระบบส าหรั บ การเรี ยนเป็ นกลุ่ ม และสร้ า ง
สัมพันธภาพระหว่างนักเรี ยน การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิ ค STAD จะทาการแบ่งนักเรี ยน
ออกเป็ นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน โดยเน้นให้มีการแบ่งงานกันทา ช่วยเหลือกัน ร่ วมกันทางานที่ได้รับ
มอบหมาย ในกลุ่มหนึ่ง ๆ จะประกอบด้วยนักเรี ยนที่มีความสามารถทางการเรี ยนแตกต่างกัน ซึ่งใน
การแบ่งกลุ่มจะพิจารณาจากผลการเรี ยนหรื อคะแนนการสอบในภาคเรี ยนที่ผ่านมา ในขณะเรี ยน
สมาชิกในกลุ่มสามารถช่วยเหลือกันในการทางาน แต่ในการทดสอบจะเป็ นการทดสอบรายบุคคล
ช่วยเหลือกันไม่ได้ คะแนนการสอบของสมาชิกในกลุ่มจะนามาเฉลี่ยเป็ นคะแนนของกลุ่ม และถ้า
กลุ่มใดมีคะแนนเฉลี่ยถึงเกณฑ์ที่กาหนดก็จะมีรางวัลให้ดว้ ย
ภาไฉน เข็มเพ็ชร (2547, หน้า 10) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิ ค STAD
หมายถึง การเรี ยนแบบนักเรี ยนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน โดยมีความหมายจากคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ที่วา่
S - Student หมายถึง กลุ่มผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถทางการเรี ยนที่แตกต่างกัน ซึ่ งอยู่
รวมกันในห้องเรี ยนที่มีสภาพแวดล้อมเดียวกัน
T - Team หมายถึ ง กลุ่ม ผูเ้ รี ย นที่ มี ส มาชิ ก ที่ คละความสามารถทางการเรี ย น ผูท้ ี่ มี
ความรู ้จะต้องอธิบายให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกที่ยงั ไม่เข้าใจ
A - Achievement หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของกลุ่ม จะดูได้จากการประเมิน
ตาม สภาพของสมาชิกในกลุ่ม และแบบทดสอบที่ผสู ้ อนสร้างขึ้น
D - Division หมายถึง การแบ่งผูเ้ รี ยนออกเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ กลุ่มละ 4 - 5 คน
โดยมีอตั ราส่ วนระหว่างนักเรี ยนเก่ง ปานกลาง และอ่อน เป็ น 1: 2:1
กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช และคณะ (2550, หน้า 95) กล่าวว่า การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วย
เทคนิ ค STAD (Student Teams Achievement Division) เป็ นเทคนิ ค นี้ ใช้ ใ นการเรี ย นการสอนที่
ผูส้ อนต้องการให้ความรู ้ ใหม่ แก่ ผูเ้ รี ยน ซึ่ งอาจเป็ นการให้ค วามรู ้ ในเรื่ องกฏ ทฤษฎี หรื ออธิ บาย
ระบบต่าง ๆ ในร่ างกายกระบวนการเกิดปฏิกิริยาเคมี การให้แนวคิดการคานวณทางฟิ สิ กส์ เป็ นต้น
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สาหรับผูเ้ รี ยนเมื่อได้รับความรู ้แล้วจะร่ วมกันทบทวนความรู ้ให้แก่กนั และกัน และมีการทดสอบ
รายบุคคล คะแนนที่ได้จะรวมกันเป็ นคะแนนกลุ่ม
ชัยวัฒน์ สุ ท ธิ รัตน์ (2552, หน้า 197) กล่ าวว่า การสอนแบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD
เป็ นเทคนิ คการสอนที่ครบวงจร ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ได้โดยการลงมือปฏิบตั ิสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยแบ่ง
ผูเ้ รี ยนออกเป็ นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน เน้นให้มีการแบ่งงานกันทาช่วยเหลือกันร่ วมกันทางานที่ได้รับ
มอบหมาย ในกลุ่มหนึ่ง ๆ ประกอบด้วย ผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถทางการเรี ยนที่แตกต่างกัน ในขณะ
เรี ย นสมาชิ ก ในกลุ่ ม สามารถช่ วยเหลื อกัน ในการท างานในเนื้ อหานั้น ๆ แต่เมื่ อจบบทเรี ยนจะ
ทดสอบเป็ นรายบุคคล แล้วนาคะแนนมาเฉลี่ยเป็ นคะแนนของกลุ่ม มีการประกาศคะแนนของกลุ่ม
กลุ่มใดมีคะแนนเฉลี่ยถึงเกณฑ์ที่กาหนดไว้จะได้รับรางวัลและเมื่อเรี ยนครบ 5-6 สัปดาห์แล้วผูเ้ รี ยน
สามารถเปลี่ยนกลุ่มได้
จากการศึกษาเอกสารดังกล่าว ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปได้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วย
เทคนิ ค STAD เป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยแบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4-5 คน
ประกอบด้วยนักเรี ยนที่มีความสามารถทางการเรี ยนวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศที่ต่างกัน คือ
เก่ ง ปานกลาง และอ่อน ในอัตราส่ วน 1:2:1 กรณี สมาชิ กกลุ่มมีจานวน 4 คน หรื อในอัตรา 1:3:1
กรณี ที่ มี ส มาชิ ก ในกลุ่ ม 5 คน เมื่ อ เรี ย นจบแต่ ล ะเนื้ อ หาจะมี ก ารทดสอบย่ อ ยเป็ นรายบุ ค คล
โดยคะแนนที่ได้จากการทดสอบย่อยของแต่ละคนจะถูกนามาคานวณเป็ นคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม
เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ศึ ก ษาและท าความเข้า ใจบทเรี ย นร่ ว มกัน มี ก ารช่ ว ยเหลื อ ซึ่ งกัน และกั น
เมื่อนักเรี ยนกลุ่มใดที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ครู ที่ต้ งั ไว้ จะได้รับการเสริ มแรงหรื อรางวัล
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่ วมมือด้ วยเทคนิค STAD
การเรี ยนการสอนของรู ปแบบ STAD มี กระบวนการดาเนิ นการ มี ดงั นี้ ทิศนา แขมมณี
(2548, หน้า 266-267)
1. จัดผูเ้ รี ยนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คน และเรี ยกกลุ่ม
นี้วา่ กลุ่มบ้านของเรา (Home Group)
2. สมาชิ กในกลุ่มบ้านของเรา ได้รับเนื้ อหาสาระ และศึกษาเนื้ อหาสาระนั้นร่ วมกัน
เนื้ อหาสาระนั้นอาจมีหลายตอน ซึ่ งผูเ้ รี ยนอาจต้องทาแบบทดสอบในแต่ละตอน และเก็บคะแนน
ของตนไว้
3. ผู ้เรี ย นทุ ก คนท าแบบทดสอบครั้ งสุ ด ท้ า ย ซึ่ งเป็ นการทดสอบ รวบยอดและ
นาคะแนนของตนไปหาคะแนนพัฒนาการ (improvement Score) ซึ่งหาได้ดงั นี้
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- คะแนนพื้นฐาน : ได้จากค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบย่อยหลายๆ ครั้งที่ ผูเ้ รี ยน
แต่ละคนทาได้
- คะแนนที่ได้ : ได้จากการนาคะแนนทดสอบครั้งสุ ดท้ายลบคะแนนพื้นฐาน
- คะแนนพัฒนาการ : ถ้าคะแนนที่ได้คือ
- 11 ขึ้นไป
คะแนนพัฒนาการ
=
0
-1 ถึง -10
คะแนนพัฒนาการ
=
10
+1 ถึง 10
คะแนนพัฒนาการ
=
20
+11 ขึ้นไป
คะแนนพัฒนาการ
=
30
4. สมาชิกในกลุ่มบ้านของเรานาคะแนนพัฒนาการของแต่ละคนในกลุ่มมารวมกัน
เป็ นคะแนนของกลุ่ม กลุ่มใดได้คะแนนพัฒนาการของกลุ่มสู งสุ ด กลุ่มนั้นได้รางวัล
การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิค STAD มีลาดับขั้นตอนดังนี้ (วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2547)
1. ขั้นนาหรื อขั้นเตรี ยมความพร้อมให้ผเู ้ รี ยน
1.1 บอกจุดประสงค์การเรี ยนรู ้และความสาคัญของการเรี ยนในเรื่ องนั้น
1.2 เร้าความสนใจด้วยการตั้งคาถามหรื อการสาธิต
1.3 ทบทวนความรู ้เพิ่มหรื อทักษะเดิมที่เรี ยนไปแล้ว
2. ขั้นสอน
2.1 ใช้เทคนิ ค วิธีสอนแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในแต่ละ
สาระ
2.2 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ควรเน้นความเข้าใจมากกว่าการจา
2.3 สาธิ ตทักษะกระบวนการอธิ บายสาระความรู ้ให้กระจ่าง พร้อมทั้งยกตัวอย่าง
ให้ชดั เจน
2.4 ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรี ยนทุกคนอย่างทัว่ ถึง
2.5 อธิบายคาตอบ บอกสาเหตุที่ทาผิด และทบทวนวิธีทา
2.6 สอนเพิ่มเติมในเนื้อหาอื่นเมื่อนักเรี ยนเข้าใจเรื่ องที่สอนไปแล้ว
2.7 ถามคาถามหลาย ๆ ระดับและถามให้ทวั่ ถึงทุกคน
3. ให้ฝึกปฏิบตั ิโดยครู คอยแนะนา
3.1 ฝึ กจากใบงานหรื อใบกิจกรรมที่มอบหมาย
3.2 ฝึ กจากแบบฝึ กหัดที่กาหนด
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4. กิจกรรมกลุ่ม (ใช้เวลา 1-2 คาบ)
4.1 มอบหมายใบงาน ใบกิ จกรรม ใบประเมิ นผลการปฏิ บัติงานกลุ่ม (2 ชุ ด ต่อ
1 กลุ่ม) ทบทวนวิธีการเรี ยนรู ้ การประเมินผลการเรี ยนรู ้ และการประเมินผลงานกลุ่ม
4.2 ทบทวนบทบาทหน้าที่และการปฏิบตั ิตนในการทางานกลุ่มของสมาชิกในกลุ่ม
4.3 ติ ด ตามดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านกลุ่ ม และปรั บ แก้ พ ฤติ ก รรมที่ ไ ม่ เหมาะสม
ให้สมาชิก ทุกคนร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
4.4 ทาข้อสอบย่อยเป็ นรายบุคคล (ใช้เวลา 15-20 นาที)
4.5 ประเมินผลงานกลุ่มและการปฏิบตั ิงานกลุ่ม
4.6 ครู ต้องคอยเน้ น ย้ าเสมอว่า นัก เรี ยนหรื อ สมาชิ ก ทุ ก คนต้องแน่ ใจว่าสมาชิ ก
ทุกคนรู ้ และเข้าใจอย่างที่ตนเองรู ้และเข้าใจ งานที่ทายังส่ งไม่ได้ถา้ ทุกคนยังทาไม่เสร็ จ สมาชิ ก
ในกลุ่ม ควรถามเพื่ อนในกลุ่มถ้าไม่เข้าใจ และให้สมาชิ กในกลุ่มคอยเอาใจใส่ ช่วยเหลือแนะนา
เพื่อนด้วยความเต็มใจ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD มีข้นั ตอนดังต่อไปนี้
(กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช และคณะ, 2550, หน้า 95)
1. ผูส้ อนนาเสนอเนื้ อหาใหม่แก่ผเู ้ รี ยน โดยอาจจะใช้สื่อประกอบการสอนที่น่าสนใจ
เช่น วีดีทศั น์ แผ่นโปร่ งใส สไลด์ประกอบคาบรรยาย สื่ ออุปกรณ์การทดลอง เป็ นต้น
2. ผูส้ อนตั้งประเด็นให้ผเู ้ รี ยนร่ วมกันอภิปราย
3. จัดผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน คละเพศ คละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และ
อ่อน
4. ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันทบทวนความรู ้ มีการช่วยเหลือกันโดยคนเก่งอธิ บายให้
คนอ่อน นอกจากนี้ ผูส้ อนควรเตรี ยมใบความรู ้ ใบงาน หรื อแบบฝึ กหัด เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาตาม
เนื้อหาที่ผสู ้ อนได้นาเสนอไปแล้ว
5. ผูเ้ รี ยนแต่ละคนท าแบบทดสอบ คะแนนของแต่ล ะคนรวมกันเป็ นคะแนนกลุ่ม
ในกรณีที่สมาชิกในแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันให้ใช้คะแนนค่าเฉลี่ย
6. ผูส้ อนประกาศชมเชย กลุ่มที่ได้คะแนนสู งสุ ด หรื อติดประกาศคะแนนที่ห้องเรี ยน
เพื่อให้กาลังใจแก่ผเู ้ รี ยน
ขั้นตอนการสอนแบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD การสอนแบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลักดังนี้ (Slavin, 1995 อ้างอิงใน ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2553, หน้า 199)
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1. การนาเสนอข้อมูล (class presentation) ครู เป็ นผูน้ าเสนอข้อมูลโดยใช้วิธีการสอน
ตรง เป็ นการใช้เอกสารหรื อการบรรยาย เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความสนใจที่จะเรี ยน ผูเ้ รี ยนจะต้องมีความ
ตั้งใจ ผูเ้ รี ยนต้องลงมือปฏิบตั ิเอง และมีการทดสอบหลังจากจบบทเรี ยนหนึ่ง ๆ
2. การทางานร่ วมกัน (teams) ผูเ้ รี ยนจะทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม กลุ่มหนึ่งมี 4-5 คน ซึ่ง
ผลสัมฤทธิ์ และเพศคละกัน หน้าที่สาคัญของกลุ่มคือ การช่วยเหลือกันเรี ยนร่ วมกันเตรี ยมสมาชิก
เพื่ อการทดสอบหลังจากครู ส อนเนื้ อหาจบแล้วสมาชิ ก จะเข้ากลุ่มเรี ย นรู ้และท างานจากใบงาน
อภิปราย ปั ญหาร่ วมกันรวมทั้งการตรวจสอบการแก้ไขคาตอบ หัวใจสาคัญอยู่ที่สมาชิ กแต่ละคน
ทุกคนจึงต้องทาหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด และเรี ยนรู ้เพื่อให้กาลังใจและเข้าใจร่ วมกัน
3. การทดสอบ (quizzes) เมื่ อ ครู ส อนไปประมาณ 1-2 ครั้ ง ผู ้เรี ย นจะเข้า ท าการ
ทดสอบในสาระที่เรี ยน ต่างคนต่างสอบจะช่วยเหลือกันไม่ได้
4. การปรับปรุ งคะแนน (individual improvement scores) จะเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้
พัฒนาความสามารถของตนอย่างเต็มที่ ผูเ้ รี ยนสามารถปรับปรุ งคะแนนของตนเองให้สูงขึ้น
5. การตัดสิ นผลงานของกลุ่ม (team recognition) จะพิจารณาผลรวมของการปรับปรุ ง
คะแนนของสมาชิ ก ในกลุ่ม ก าหนดระดับ ผลความส าเร็ จตามคะแนนที่ ไ ด้ของกลุ่ม อาจเป็ นคา
ชมเชย ใบประกาศนียบัตร รางวัล เป็ นต้น
ขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิค STAD (ศศิธร เวียงวะลัย, 2556)
1. การนาเสนอสิ่ งที่ตอ้ งเรี ยน (Class presentation) ครู นาเสนอสิ่ งที่นักเรี ยนต้องเรี ยน
อาจใช้วิธีบรรยาย สาธิต อธิบาย ใช้คาถาม หรื อทดลอง เป็ นต้น
2. การท างานเป็ นกลุ่ ม (Team) ครู แบ่ ง นั ก เรี ยนออกเป็ นกลุ่ ม แต่ ล ะกลุ่ ม จะ
ประกอบด้วย นักเรี ยนประมาณ 4-5 คน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและเพศคละกัน เพื่อช่วยเหลือ
กันในการเรี ยนรู ้ และทากิจกรรมกลุ่ม
3. การทดสอบย่อ ย (Quizzes) หลังจากที่ นัก เรี ย นแต่ล ะกลุ่ม ท างานเสร็ จเรี ย บร้ อ ย
ครู ให้นกั เรี ยนทดสอบย่อย โดยนักเรี ยนต่างคนต่างทาแบบทดสอบเพื่อเป็ นการประเมินความรู ้ที่ได้
เรี ยนมา และเป็ นการกระตุน้ ให้รับผิดชอบต่อตนเอง
4. คะแนนพัฒ นาการของนัก เรี ย นแต่ล ะคน (Individual improvement score) ตรวจ
แบบทดสอบ แล้วรวมคะแนน นาคะแนนของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มรวมกันแล้วเฉลี่ยเป็ นคะแนน
ของกลุ่ม
5. การรับรองผลงานของกลุ่ม (Team recognition) เป็ นการประกาศคะแนนกลุ่มให้
แต่ละกลุ่มทราบ พร้อมกับ ให้คาชมเชย หรื อให้ประกาศนี ยบัตร หรื อรางวัล กับกลุ่มที่ มีคะแนน
สูงสุด
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จากการศึกษาขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD ผูว้ ิจยั
จึงได้เรี ยบเรี ยงเป็ นขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบของผูว้ ิจยั เอง ซึ่ งมีข้ นั ตอนในการ
ดาเนินการ 5 ขั้น ดังนี้
3.1 การนาเสนอสิ่ งที่ ต้องเรี ยน (Class presentation) ครู น าเสนอข้อมู ลเกี่ ยวกับ สิ่ งที่
นักเรี ยนต้องเรี ยน โดยใช้เอกสาร หรื อวิธีการสอนบรรยาย สาธิต อธิบาย ใช้คาถาม ทดลอง เป็ นต้น
3.2 การท างานเป็ นกลุ่ม (Team) ครู แบ่ งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4-5 คน
โดยนักเรี ยนแต่ละคนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและเพศคละกัน เพื่อให้นกั เรี ยนได้ช่วยเหลือกันใน
การเรี ยนรู ้ ทากิจกรรมกลุ่ม และเตรี ยมสมาชิกเพื่อการทดสอบหลังจากครู สอนเนื้อหาจบ
3.3 การทดสอบย่อย (Quizzes) หลังจากที่ นักเรี ยนแต่ล ะกลุ่มทางานเสร็ จเรี ยบร้อย
ครู ให้นัก เรี ยนทดสอบย่อยเป็ นรายบุคคล เพื่ อเป็ นการประเมิ นความรู ้ที่ ได้เรี ยนมา และเป็ นการ
กระตุน้ ให้นกั เรี ยนรับผิดชอบต่อตนเอง
3.4 คะแนนสะสมของนัก เรี ย นแต่ ล ะคน (Accumulated score) ตรวจแบบทดสอบ
รวมคะแนน แล้วนาคะแนนของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มรวมกัน แล้วเฉลี่ยเป็ นคะแนนของกลุ่ม
3.5 การรับรองผลงานของกลุ่ม (Team recognition) เป็ นการประกาศคะแนนกลุ่มให้
แต่ละกลุ่มทราบ พร้อมกับให้การเสริ มแรง หรื อรางวัลกับกลุ่มที่มีคะแนนสูงสุด
ประโยชน์ ของการจัดการเรียนรู้ แบบร่ วมมือเทคนิค STAD
มีนกั การศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิ ค
STAD ไว้ดงั นี้
สุ รศักดิ์ หลาบมาลา (2531, หน้า 3 - 5) กล่าวถึงข้อดีของการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
เทคนิค STAD ไว้ดงั นี้
1. นักเรี ยนที่เก่งได้รับผลดีหรื อมีความรู ้เพิ่มขึ้นจากวิธีการเรี ยนแบบร่ วมมือ เพราะเขา
มีโอกาสอภิปรายและสาธิ ตให้เพื่อนดูจึงมีโอกาสปฏิบตั ิมาก จาได้มาก ได้ความคิดตามเพื่อนมาก
จึงทาให้เกิดความคิดคล่องในเนื้อหาที่เรี ยนมากขึ้น
2. การเรี ยนแบบร่ วมมือ ไม่ทาให้ความคิด วิเคราะห์ และการให้เหตุผลระดับสู งของ
นักเรี ยนที่เก่งลดลง เพราะวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ไม่เน้นการฝึ กซ้ าอีก เขามีเวลาในการเรี ยนหลักการ
คิดวิเคราะห์ และการให้เหตุผลมากขึ้น การวิจยั พบว่านักเรี ยนที่เก่งมักจะใช้กลยุทธ์ วิธีการแก้ปัญหา
ระดับสูง เมื่อเรี ยนแบบร่ วมมือ
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3. นักเรี ยนที่เก่งจะเก่งทางวิชาการเมื่อเรี ยนแบบร่ วมมือ เพราะเขาทราบว่าต้องอธิบาย
บทเรี ยนให้เพื่อนฟั งจึงศึกษาอย่างถ่องแท้ การที่ได้อธิ บายเนื้ อหาที่เรี ยนหลาย ๆ ครั้ง และได้ตรวจ
งานของเพื่อนทาให้เข้าใจเนื้อหาในบทเรี ยนได้ดีกว่าเดิม
4. นักเรี ยนที่อ่อนไม่ถ่วงเวลาการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนที่เก่ง เพราะนักเรี ยนที่อ่อนทราบ
ว่าตนต้องรับฟังคาอธิบายจากเพื่อนที่เก่งจึงตั้งใจฟัง
5. ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนที่ เก่งจะมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น หากเรี ยนแบบ
ร่ วมมือ เพราะการเรี ยนแบบร่ วมมือจะต้องอธิ บายเนื้อหาในบทเรี ยนให้เพื่อนในกลุ่มฟัง ซึ่งการเรี ยน
เพื่ออธิบายทาให้คนอื่นฟัง จะมีความละเอียดลึกซึ้งมากกว่าการเรี ยนเพื่อตอบข้อสอบ
6. การเรี ยนแบบร่ วมมือนั้นคนอื่น ๆ ในกลุ่มต้องพึ่งพาและยอมรับความช่วยเหลือจาก
นัก เรี ย นที่ เก่ ง เพราะผลการสอบคิ ด เป็ นคะแนนกลุ่ ม จึ ง ท าให้ ค นอื่ น เห็ น ว่ านั ก เรี ย นที่ เก่ ง เป็ น
ความหวัง ต่างกับการเรี ยนแบบอื่นที่ทาให้คนอื่นคิดว่านักเรี ยนที่เก่งไม่ได้ช่วยเหลือพวกเขา ทาให้
นักเรี ยนที่เก่งมีปัญหาทางสังคม
7. การเรี ยนแบบร่ วมมือจะช่วยส่ งเสริ มทักษะทางสังคมให้แก่นกั เรี ยน เพราะนักเรี ยน
ทุกคนรู ้สึกว่าตนมีกลุ่ม มีเพื่อนที่คอยช่วยเหลือกัน จึงทาให้นกั เรี ยนมีความรักใคร่ ซ่ ึงกันและกัน
สมจิ ต ร หงส์ ส า (2551, หน้า 27) ได้ก ล่ าวถึ งข้อ ดี ข องการจัด การเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ
เทคนิค STAD ไว้ดงั นี้
1. ผูเ้ รี ยนมีความเอาใจใส่รับผิดชอบตัวเองและกลุ่มร่ วมกับสมาชิกอื่น
2. ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนที่มีความสามารถต่างกันได้เรี ยนรู ้ร่วมกัน
3. ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนผลัดเปลี่ยนการเป็ นผูน้ า
4. ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกและเรี ยนรู ้ทกั ษะทางสังคมโดยตรง
5. ผูเ้ รี ยนมีความตื่นเต้น สนุกสนานกับการเรี ยนรู ้
ข้อดีและข้อจากัดการจัดการเรี ยนรู ้จากเทคนิ ค STAD (สุ วิทย์ มูลคา และอรทัย มูลคา,
2546, หน้า 175) กล่าวไว้ดงั นี้
ข้อดี มีดังนี้
1) ผูเ้ รี ยนมีความเอาใจใส่รับผิดชอบตัวเอง และกลุ่มร่ วมกับสมาชิกอื่น
2) ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนที่มีความสามารถต่างกันได้เรี ยนร่ วมกัน
3) ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนผลัดเปลี่ยนกันเป็ นผูน้ า
4) ผูเ้ รี ยนมีความตื่นเต้น สนุกสนานกับการเรี ยนรู ้
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จากการศึกษาเอกสารดังกล่าว ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปได้ว่า ในการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
ด้วยเทคนิค STAD นั้นเป็ นการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ทักษะทางสังคมแก่ผเู ้ รี ยนทุกคนให้ได้
พัฒนาศักยภาพของตนเองให้เพิ่มมากขึ้น และยังส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความเอาใจใส่ รับผิดชอบตัวเอง
และกลุ่มร่ วมกับสมาชิกอื่น ได้ฝึกและเรี ยนรู ้ทกั ษะทางสังคมโดยตรง มีความตื่นเต้น สนุกสนานกับ
การเรี ยนรู ้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรียนรู้
แบบร่ วมมือด้ วยเทคนิค STAD
จากการศึ กษาการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs)
และการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD ผูว้ ิจยั จึงได้เรี ยบเรี ยงเป็ นรู ปแบบการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในแบบของผูว้ ิจยั เอง คือการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้
5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD ซึ่ งหมายถึง การจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง กระบวนการคิดวิเคราะห์
และกระบวนการทางานเป็ นกลุ่ม ซึ่ งถือว่าสิ่ งที่มีความสาคัญกับการเรี ยนรู ้และการใช้ชีวิตประจาวัน
ในศตวรรษที่ 21 เป็ นอย่างยิ่ง ช่วยให้ผูเ้ รี ยนเข้าถึงความรู ้ ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเป็ นบุคคลที่มีคุณภาพ
สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิผล และสามารถนาเอาองค์ความรู ้ไปประยุกต์ใช้ได้ โดยจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ ด้ ว ยกระบวนการเรี ย นรู ้ 5 ขั้ น ตอน (5 STEPs) เป็ นส าคัญ และมี ก ารสอดแทรก
กระบวนการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD เข้ามาในบางขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเรี ยนรู ้ ต้ งั ค าถาม (learning to question) เป็ นการใช้สื่ อ หรื อวิธี ก าร
ใด ๆ กระตุ้น ให้นัก เรี ย นเกิ ดความสงสั ย เกิ ดปั ญ หา หรื อ เกิ ด ความไม่ ส มดุ ล ในการคิด โดยให้
นักเรี ยนได้ต้ งั ตั้งสมมติฐาน หรื อคาถามที่ตอ้ งการหาคาตอบ เพื่อเป็ นแนวทางในการแสวงหาความรู ้
สื บค้นข้อมูลนั้น
ขั้นตอนที่ 2 การเรี ยนรู ้แสวงหาสารสนเทศ (learning to search) เป็ นการแบ่งนักเรี ยน
ออกเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4-5 คน ประกอบด้วยนักเรี ยนที่มีความสามารถต่างกัน คือ เก่ง ปานกลาง
และอ่อน ในอัตราส่ วน 1:2:1 หรื อ 1:3:1 โดยใช้คะแนนเดิมเป็ นเกณฑ์ และมีการคละเพศ เพื่อให้
นักเรี ยนได้ช่วยเหลือกันในการเรี ยนรู ้ ทากิจกรรมกลุ่ม และเตรี ยมสมาชิกเพื่อการทดสอบหลังจาก
ครู สอนเนื้ อหาจบ จากนั้นครู นาเสนอเนื้ อหาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อให้นักเรี ยนได้เตรี ยม
ตัวหรื อวางแผนร่ วมกัน ในการกาหนดเป้าหมายของกลุ่ม การแบ่งหน้าที่ รวมถึงการแสวงหาความรู ้
ค้นพบความรู ้ หรื อพิสูจน์สมมติฐานที่กาหนดด้วยตนเอง เพื่อวิเคราะห์ผลและสื่ อความหมายข้อมูล
นั้น ๆ
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ขั้นตอนที่ 3 การเรี ยนรู ้เพื่อสร้างความรู ้ (learning to construct) เป็ นการให้นกั เรี ยนใน
แต่ ล ะกลุ่ ม ร่ ว มกัน วิเคราะห์ สั ง เคราะห์ และอภิ ป รายภายในกลุ่ ม เพื่ อ เปรี ย บเที ย บ หาข้อ สรุ ป
ความสาคัญ ความสัมพันธ์ หรื อกระทาการใด ๆ ในข้อมูลนั้น เพื่อให้ได้มาซึ่ งองค์ความรู ้แก่ตนเอง
โดยมี ครู เป็ นผูด้ ู แลอย่างใกล้ชิด แล้วให้ นัก เรี ย นแลกเปลี่ ยนความรู ้ ซ่ ึ งกันละกัน มี ก ารเกื้ อหนุ น
สมาชิกภายในกลุ่มให้ทุกคนมีความรู ้ในระดับเดียวกัน เพื่อเป็ นเตรี ยมตัวในการทดสอบย่อย และมี
การใช้คาถามถามนักเรี ยนเพื่ อเป็ นการตรวจสอบความรู ้ความเข้าใจของนักเรี ยนแต่ละคน และเป็ น
การกระตุน้ กระบวนการภายในกลุ่มให้นกั เรี ยนมีการตื่นตัว
ขั้น ตอนที่ 4 การเรี ย นรู ้ เพื่ อ สื่ อ สาร (learning to communicate) เป็ นการตรวจสอบ
ความรู ้ความเข้าใจของนักเรี ยนแต่ละกลุ่มก่อนมีการนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน โดยการใช้คาถาม หรื อ
ให้อธิบาย แล้วให้นักเรี ยนนาความรู ้ ข้อค้นพบ หรื อข้อสรุ ป ที่ได้จากการศึกษามานาเสนอต่อหน้า
ชั้นเรี ยน ในรู ปแบบต่าง ๆ ตามความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยนในแต่ละกลุ่ม โดยผูเ้ รี ยนแต่ละคน
ต้องมีส่วนร่ วมในการนาเสนอ และมีการทดสอบย่อยเพื่อเป็ นวัดความรู ้ ความเข้าใจของนักเรี ยน
แต่ละคนที่ ได้รับประสบการณ์ จากกลุ่มที่นาเสนอ และเป็ นการกระตุ้นความสนใจของนัก เรี ยน
โดยคะแนนที่ได้ของนักเรี ยนแต่ละคนภายในกลุ่มจะถูกเฉลี่ยเป็ นคะแนนกลุ่ม เพื่อสะสมไว้จนถึง
กระบวนการเรี ยนรู ้ข้นั ตอนสุ ดท้าย
ขั้นตอนที่ 5 การเรี ยนรู ้เพื่อตอบแทนสังคม (learning to service) เป็ นการให้นักเรี ยน
น าเสนอความรู ้ ข้อ ค้น พบ หรื อข้อ สรุ ป ที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษา ในรู ป ของผลงาน ชิ้ น งาน รายงาน
แผ่นพับ ป้ ายนิ เทศ หรื อวิธีการใด ๆ ในระดับห้องเรี ยน ระดับชั้น และระดับโรงเรี ยน ในเวลาเรี ยน
หรื อนอกเวลาเรี ยนตามความเหมาะสม แล้วให้นักเรี ยนแต่ล ะกลุ่มทาแบบประเมิ นตนเอง และ
ประเมินกลุ่มอื่น ๆ โดยนาคะแนนที่ได้มารวมกับคะแนนสอบย่ อย เพื่อให้การเสริ มแรงหรื อรางวัล
กับกลุ่มที่มีคะแนนตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
ในการดาเนิ นการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้
5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD โดยได้เปรี ยบเทียบ
ขั้นตอนของกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมื อด้วยเทคนิ ค STAD
และการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD ไว้ดงั ตารางที่ 2-9
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ตารางที่ 2-9 แสดงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs)
ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD

กระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน
(5 STEPs)
1. การเรี ยนรู ้ต้ งั คาถาม
(learning to question)
เป็ นการใช้สื่อ หรื อวิธีการใด
ๆ กระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดความ
สงสัย เกิดปัญหา หรื อเกิด
ความไม่สมดุลในการคิด โดย
ให้นกั เรี ยนได้ต้ งั ตั้งสมมติฐาน
หรื อคาถามที่ตอ้ งการหา
คาตอบ เพื่อเป็ นแนวทางใน
การแสวงหาความรู ้ สื บค้น
ข้อมูลนั้น
2. การเรี ยนรู ้แสวงหา
สารสนเทศ (learning to
search)
เป็ นขั้นที่นกั เรี ยนนาเสนอ
เนื้อหาในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ เพื่อให้นกั เรี ยนได้
เตรี ยมตัวหรื อวางแผนร่ วมกัน
ในการกาหนดเป้าหมายของ
กลุ่ม การแบ่งหน้าที่ รวมถึง
การแสวงหาความรู ้ ค้นพบ
ความรู ้ หรื อพิสูจน์สมมติฐาน

การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วย
เทคนิค STAD

- แบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่ม
ย่อย กลุ่มละ 4-5 คน โดย
นักเรี ยนแต่ละคนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและ
เพศคละกัน เพื่อให้นกั เรี ยนได้
ช่วยเหลือกันในการเรี ยนรู ้ ทา
กิจกรรมกลุ่ม และเตรี ยม
สมาชิกเพื่อการทดสอบ
หลังจากครู สอนเนื้ อหาจบ
- นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสิ่ งที่
นักเรี ยนต้องเรี ยน โดยใช้
เอกสาร หรื อวิธีการสอน

การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ย
กระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5
STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้
แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD
1. การเรี ยนรู ้ต้ งั คาถาม (learning
to question)
เป็ นการใช้สื่อ หรื อวิธีการใด ๆ
กระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดความ
สงสัย เกิดปัญหา หรื อเกิดความ
ไม่สมดุลในการคิด โดยให้
นักเรี ยนได้ต้ งั ตั้งสมมติฐาน หรื อ
คาถามที่ตอ้ งการหาคาตอบ เพื่อ
เป็ นแนวทางในการแสวงหา
ความรู ้ สื บค้นข้อมูลนั้น
2. การเรี ยนรู้แสวงหาสารสนเทศ
(learning to search)
เป็ นการแบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่ม
ย่อย กลุ่มละ 4-5 คน ประกอบด้วย
นักเรี ยนที่มีความสามารถต่างกัน คือ
เก่ง ปานกลาง และอ่อน ใน
อัตราส่วน 1:2:1 หรื อ 1:3:1 โดยใช้
คะแนนเดิมเป็ นเกณฑ์ และมีการคละ
เพศ เพื่อให้นกั เรี ยนได้ช่วยเหลือกัน
ในการเรี ยนรู้ ทากิจกรรมกลุ่ม และ
เตรี ยมสมาชิกเพื่อการทดสอบ
หลังจากครู สอนเนื้อหาจบ
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ตารางที่ 2-9 (ต่อ)

กระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน
(5 STEPs)
ที่กาหนดด้วยตนเอง เพื่อ
วิเคราะห์ผล และสื่ อ
ความหมายข้อมูลนั้น ๆ

3. การเรี ยนรู ้เพื่อสร้างความรู ้
(learning to construct)
เป็ นขั้นที่นกั เรี ยนในแต่ละ
กลุ่มร่ วมกันวิเคราะห์
สังเคราะห์ และอภิปราย
ภายในกลุ่มเพื่อเปรี ยบเทียบ
หาข้อสรุ ป ความสาคัญ
ความสัมพันธ์ หรื อกระทาการ
ใด ๆ ในข้อมูลนั้น ๆ เพื่อให้
ได้มาซึ่งองค์ความรู ้แก่ตนเอง
โดยนักเรี ยนมีการแลกเปลี่ยน
ความรู ้ซ่ ึงกันละกัน ซึ่งมีครู
เป็ นผูด้ ูแลอย่างใกล้ชิด

การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วย
เทคนิค STAD
บรรยาย สาธิต อธิบาย ใช้
คาถาม ทดลอง เป็ นต้น

การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ย
กระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5
STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้
แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD
จากนั้นครู นาเสนอเนื้ อหาในการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อให้
นักเรี ยนได้เตรี ยมตัวหรื อวางแผน
ร่ วมกัน ในการกาหนดเป้าหมาย
ของกลุ่ม การแบ่งหน้าที่ รวมถึง
การแสวงหาความรู ้ ค้นพบ
ความรู ้ หรื อพิสูจน์สมมติฐานที่
กาหนดด้วยตนเอง เพื่อวิเคราะห์
ผลและสื่ อความหมายข้อมูล นั้น ๆ
3. การเรี ยนรู ้เพื่อสร้างความรู ้
(learning to construct)
เป็ นการให้นกั เรี ยนในแต่ละกลุ่ม
ร่ วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
อภิปรายภายในกลุ่มเพื่อ
เปรี ยบเทียบ หาข้อสรุ ป
ความสาคัญ ความสัมพันธ์ หรื อ
กระทาการใด ๆ ในข้อมูลนั้น
เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู ้แก่
ตนเอง โดยมีครู เป็ นผูด้ ูแลอย่าง
ใกล้ชิด แล้วให้นกั เรี ยน
แลกเปลี่ยนความรู ้ซ่ ึงกันละกัน มี
การเกื้อหนุนสมาชิกภายในกลุ่ม
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ตารางที่ 2-9 (ต่อ)
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ย
กระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วย กระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5
(5 STEPs)
เทคนิค STAD
STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้
แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD
ให้ทุกคนมีความรู ้ในระดับ
เดียวกัน เพื่อเป็ นเตรี ยมตัวในการ
ทดสอบย่อย และมีการใช้คาถาม
ถามนักเรี ยนเพื่อเป็ นการ
ตรวจสอบความรู ้ความเข้าใจของ
นักเรี ยนแต่ละคน และเป็ นการ
กระตุน้ กระบวนการภายในกลุ่ม
ให้นกั เรี ยนมีการตื่นตัว
4. การเรี ยนรู ้เพื่อสื่ อสาร
- หลังจากที่นกั เรี ยนแต่ละกลุ่ม 4. การเรี ยนรู ้เพื่อสื่ อสาร
(learning to communicate)
ทางานเสร็จเรี ยบร้อย ครู ให้ (learning to communicate)
เป็ นขั้นที่ครู ตรวจสอบความรู ้ นักเรี ยนทดสอบย่อยเป็ น
เป็ นการตรวจสอบความรู ้ความ
ความเข้าใจของนักเรี ยน
รายบุคคล เพื่อเป็ นการ
เข้าใจของนักเรี ยนแต่ละกลุ่ม
แต่ละกลุ่มก่อนมีการนาเสนอ ประเมินความรู ้ที่ได้เรี ยนมา ก่อนมีการนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
หน้าชั้นเรี ยน โดยการใช้
และเป็ นการกระตุน้ ให้
โดยการใช้คาถาม หรื อให้อธิบาย
คาถาม หรื อให้นกั เรี ยนอธิบาย นักเรี ยนรับผิดชอบต่อตนเอง แล้วให้นกั เรี ยนนาความรู ้ ข้อ
แล้วนาความรู ้ ข้อค้นพบ หรื อ - ตรวจแบบทดสอบ
ค้นพบ หรื อข้อสรุ ปที่ได้จาก
ข้อสรุ ปที่ได้จากการศึกษา
รวมคะแนน แล้วนาคะแนน การศึกษามานาเสนอต่อหน้าชั้น
มานาเสนอต่อหน้าชั้นเรี ยน
ของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม เรี ยน ในรู ปแบบต่าง ๆ ตามความ
ในรู ปแบบต่าง ๆ ตามความ รวมกัน แล้วเฉลี่ยเป็ นคะแนน ความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยนใน
ถนัดของผูเ้ รี ยน
ของกลุ่ม
แต่ละกลุ่ม โดยผูเ้ รี ยนแต่ละคน
ต้องมีส่วนร่ วมในการนาเสนอ
และมีการทดสอบย่อยเพื่อเป็ นวัด
ความรู ้ความเข้าใจของนักเรี ยน
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ตารางที่ 2-9 (ต่อ)

กระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน
(5 STEPs)

5. การเรี ยนรู ้เพื่อตอบแทน
สังคม (learning to service)
เป็ นขั้นที่นกั เรี ยนนาเสนอ
ความรู ้ ข้อค้นพบ หรื อข้อสรุ ป
ที่ได้จากการศึกษา ในรู ปของ
ผลงาน ชิ้นงาน รายงาน
แผ่นพับ ป้ายนิเทศ หรื อ
วิธีการใด ๆ ในระดับ
ห้องเรี ยน ระดับชั้น และระดับ
โรงเรี ยน โดยนักเรี ยนมีการทา
แบบประเมินตนเองและ
ผูอ้ ื่น ๆ

การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ย
การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วย กระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5
เทคนิค STAD
STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้
แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD
แต่ละคนที่ได้รับประสบการณ์
จากกลุ่มที่นาเสนอ และเป็ นการ
กระตุน้ ความสนใจของนักเรี ยน
โดยคะแนนที่ได้ของนักเรี ยนแต่
ละคนภายในกลุ่มจะถูกเฉลี่ยเป็ น
คะแนนกลุ่ม เพื่อสะสมไว้จนถึง
กระบวนการเรี ยนรู ้ข้นั ตอน
สุดท้าย
- ประกาศคะแนนกลุ่มให้
5. การเรี ยนรู ้เพื่อตอบแทนสังคม
แต่ละกลุ่มทราบ พร้อมกับให้ (learning to service)
การเสริ มแรง หรื อรางวัลกับ เป็ นการให้นกั เรี ยนนาเสนอ
กลุ่มที่มีคะแนนสูงสุด
ความรู ้ ข้อค้นพบ หรื อข้อสรุ ป
ที่ได้จากการศึกษา ในรู ปของ
ผลงาน ชิ้นงาน รายงาน แผ่นพับ
ป้ายนิเทศ หรื อวิธีการใด ๆ
ในระดับห้องเรี ยน ระดับชั้น และ
ระดับโรงเรี ยน ในเวลาเรี ยนหรื อ
นอกเวลาเรี ยนตามความ
เหมาะสม แล้วให้นกั เรี ยน
แต่ละกลุ่มทาแบบประเมินตนเอง
และประเมินกลุ่มอื่น ๆ โดยนา
คะแนนที่ได้มารวมกับคะแนน
สอบย่อย
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ตารางที่ 2-9 (ต่อ)

กระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน
(5 STEPs)

การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วย
เทคนิค STAD

การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ย
กระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน
(5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค
STAD
เพื่อให้การเสริ มแรงหรื อรางวัล
กับกลุ่มที่มีคะแนนตามเกณฑ์
ที่ต้ งั ไว้

จากการศึก ษาเอกสารต่าง ๆ พบว่า การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้
5 ขั้นตอน (5 STEPs) และจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD สามารถส่ งเสริ มพฤติกรรม
การเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิพิสัย และทักษะการคิดวิเคราะห์ได้ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสรุ ปความสัมพันธ์ระหว่าง
ขั้นของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD ที่ผวู ้ ิจยั ได้สร้างขึ้น กับการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของบลูม
ไว้ในตารางที่ 2-10 และความสัมพันธ์ระหว่างขั้นของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการ
เรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD ที่ ผูว้ ิจยั ได้
สร้างขึ้น กับพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิพิสัย ไว้ในตารางที่ 2-11
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ตารางที่ 2-10 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD ที่ส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของบลูม
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ย
การคิดวิเคราะห์
กระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับ ความสาคัญ ความสัมพันธ์ หลักการ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD
1. การเรี ยนรู ้ต้ งั คาถาม
2. การเรี ยนรู ้แสวงหาสารสนเทศ
3. การเรี ยนรู ้เพื่อสร้างความรู ้
4. การเรี ยนรู ้เพื่อสื่ อสาร
5. การเรี ยนรู ้เพื่อตอบแทนสังคม

ตารางที่ 2-11 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD ที่ส่ งเสริ มพฤติก รรมการเรี ยนรู ้ด้านพุ ทธิ พิ สัย ตาม
แนวคิดของบลูม (Bloom’s Taxonomy - Revised)
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน การจา
(5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้
แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD
1. การเรี ยนรู ้ต้ งั คาถาม
2. การเรี ยนรู ้แสวงหาสารสนเทศ
3. การเรี ยนรู ้เพื่อสร้างความรู ้
4. การเรี ยนรู ้เพื่อสื่ อสาร
5. การเรี ยนรู ้เพื่อตอบแทนสังคม

พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิพิสัย
การ
การ
การ
การ
การ
เข้าใจ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ ประเมินค่า สร้างสรรค์
-

-

-

-
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเป็ นสิ่ งที่บ่งบอกถึงความสามารถของผูเ้ รี ยน ซึ่ งมีนักการศึกษา
หลายท่านได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไว้ ดังนี้
กู๊ด (Good,1973) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง ผลของการสะสมความรู ้
ความสามารถในการเรี ยนทุกด้านเข้าไว้ดว้ ยกัน
ไอแซงค์ อาโนลด์ และไมลี (อ้า งถึ ง ใน ปริ ยทิ พ ย์ บุ ญ คง, 2556 หน้ า 7) กล่ า วว่ า
ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ขนาดของความสาเร็ จที่ได้จากการทางานที่ตอ้ งอาศัยความพยายามอย่างมาก
ซึ่ งเป็ นผลมาจากการกระทาที่ ตอ้ งอาศัยทั้งความสามารถทั้งทางร่ างกายและทางสติปัญญา ดังนั้น
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจึงเป็ นขนาดของความส าเร็ จที่ ได้จากการเรี ยนโดยอาศัยความสามารถ
เฉพาะตัวบุคคล ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอาจได้จากกระบวนการที่ไม่ตอ้ งอาศัยการทดสอบ เช่น
การสั ง เกต หรื อการตรวจการบ้ า น หรื อ อาจได้ ใ นรู ป ของเกรดจากโรงเรี ยน ซึ่ งต้อ งอาศัย
กระบวนการที่ซับซ้อน และระยะเวลานานพอสมควร หรื ออาจได้จากการวัดแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนทัว่ ไป
ล้วน สายยศ และอัง คณา สายยศ (2539, หน้า 20) กล่ าวว่า ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
หมายถึง ความรู ้ความสามารถของผูเ้ รี ยนเป็ นผลจากการเรี ยนรู ้ วัดโดยใช้เครื่ องมือวัดผลสัมฤทธิ์
ทัว่ ไป
เยาวดี วิบูลย์ศรี (2549, หน้า 16) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง ผลจากการ
เรี ยนรู ้ที่แต่ละคนได้ศึกษาเรี ยนรู ้มาแล้วในอดีตหรื อในปัจจุบนั โดยเป็ นผลจากการประเมินความรู ้
ทางด้านเนื้ อหาวิชาการเป็ นหลัก เน้นความตรงเชิ งเนื้ อหาที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาเป็ นสาคัญ
จากการศึกษาเอกสารดังกล่าว ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เป็ นผล
จากการได้รับมวลประสบการณ์จากการเรี ยนรู ้ การฝึ กอบรม หรื อการทากิจกรรมต่าง ๆ ที่ตอ้ งอาศัย
ความพยายามของแต่ ล ะบุ ค คล ทั้ง ด้า นร่ า งกาย จิ ต ใจ และทางสติ ปั ญ ญา เพื่ อ บ่ ง บอกความรู ้
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของแต่ละบุคคล โดยสามารถวัดได้จากการสังเกตและแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
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พฤติกรรมด้ านพุทธิพสิ ั ย
มีนกั การศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยไว้ดงั นี้
บลูม (Bloom, 1956 อ้างถึงใน อาภรณ์ ใจเที่ยง, 2546) กล่าวว่า พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย
หมายถึง ความสามารถทางสมองหรื อสติปัญญา สามารถแบ่งได้เป็ น 6 ระดับ ได้แก่
1. ด้านความรู ้ (knowledge)
2. ความเข้าใจ (comprehension)
3. การนาไปใช้ (application)
4. การวิเคราะห์ (analysis)
5. การสังเคราะห์ (synthesis)
6. การประเมินค่า (evaluation)
Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). ได้มี ก ารปรั บปรุ งจุดมุ่ งหมายการศึ ก ษา
ด้านพุท ธิ พิ สัยของบลูม โดยมีการปรับรู ปแบบคาที่ ใช้จากคานามเป็ นคากริ ยา และมีการกาหนด
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น ซึ่งมีพฤติกรรม 6 ระดับ ดังนี้
1. การจา (remembering) เป็ นระดับพื้นฐานของการเรี ยนรู ้ที่เน้นกระบวนการนาเอา
หรื อดึงเอาความรู ้ การสื บค้น การเตือนความจา จากความจาระยะยาวของคนออกมาเพื่อกาหนดการ
เรี ยนรู ้ ให้พฒั นาต่อไปในระดับที่สูงขึ้น
2. การเข้าใจ (understanding) เป็ นกระบวนการสร้างความรู ้อย่างมีความหมาย จากสื่ อ
จากการอธิ บาย การพูด การเขียน การแยกแยะ การเปรี ยบเทียบ การจัดหมวดหมู่ หรื อการอธิ บาย
ที่จะนาไปสู่ ความเข้าใจในสิ่ งที่ กาลังเรี ยนรู ้ เข้าใจ กาหนดความหมายของสิ่ งที่เรี ยนจากการเขียน
หรื อจากสื่ อ
3. การประยุก ต์ใ ช้ (applying) เป็ นการน าความรู ้ ค วามเข้าใจไปประยุก ต์ใ ช้ หรื อ
นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยกระบวนการหรื อวิธีการดาเนินการอย่างเป็ นขั้นเป็ นตอน
4. การวิ เคราะห์ (analyzing) เป็ นกระบวนการน าส่ ว นต่ า ง ๆ ของการเรี ย นรู ้ ม า
ประกอบเป็ นโครงสร้างใหม่ ด้วยการการพิจารณาว่ามีส่วนใดสัมพันธ์กบั ส่ วนอื่นอย่างไร พิจารณา
โครงสร้างโดยรวมของสิ่ งที่เรี ยนรู ้ แยกแยะวัตถุประสงค์ที่แตกต่างผ่านการกระบวนการอย่างเป็ น
ระบบ
5. การประเมินผล (evaluating) เป็ นกระบวนการตัดสิ น เลือก การตรวจสอบ สิ่ งที่ได้
จากการเรี ยน สู่ บริ บทของตนเอง ที่สามารถวัดได้ และตัดสิ นได้วา่ อะไรถูกหรื อผิด บนเงื่อนไขและ
มาตรฐานที่สามารถตรวจสอบได้ บนพื้นฐานของเหตุผลและเกณฑ์ที่แน่ชดั
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6. การสร้างสรรค์ (creating) เป็ นกระบวนการเพื่อให้ได้องค์ประกอบของสิ่ งที่เรี ยนรู ้
ร่ วมกัน ด้วยการสังเคราะห์ เพื่อเชื่อมโยง ให้รูป แบบใหม่ของสิ่ งที่เรี ยนรู ้หรื อโครงสร้างของความรู ้
ที่ผา่ นการวางแผน และการสร้างหรื อการผลิตอย่างเหมาะสม
พิมพ์พนั ธ์ เดชะคุปต์ (2545, หน้า 31) ได้กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์
ด้านพุทธิพิสัย ตามหลักของคลอฟเฟอร์ วัดได้จากพฤติกรรม 4 ด้าน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. พฤติกรรมด้านความรู ้ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงว่านักเรี ยนมีความจาเรื่ องต่าง ๆ
ที่ ไ ด้รับ รู ้ จากการค้น คว้าด้วยกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ จากการอ่านหนังสื อและการฟั งค า
บรรยาย เป็ นต้น ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็ น 9 ประเภท
1.1 ความรู ้เกี่ยวกับความจริ ง ความจริ งซึ่งมีอยูแ่ ล้วในธรรมชาติ สามารถสังเกต ได้
โดยตรงและทดลอง แล้วได้ผ ลเหมื อนเดิ ม ทุ ก ครั้ งเช่ น กรดมี รสเปรี้ ยว ดวงอาทิ ต ย์ข้ ึ น ทางทิ ศ
ตะวันออก เป็ นต้น
1.2 ความรู ้เกี่ยวกับมโนมติหรื อมโนทัศน์ มโนมติหรื อมโนทัศน์ คือ การนาความรู ้
เกี่ ยวกับ ความจริ ง หลาย ๆ ส่ วนที่ มี ค วามเกี่ ยวข้องกัน มาผสมผสานเป็ นความรู ้ ใหม่ ซึ่ งเรี ย กว่า
ความคิดรวบยอด เช่น มโนมติเกี่ยวกับการเจริ ญเติบโต เป็ นต้น
1.3 ความรู ้เกี่ยวกับหลักการ และกฏวิทยาศาสตร์ หลักการเป็ นความจริ งที่ใช้เป็ น
หลักอ้างอิงได้ จากการนามโนมติที่มีความเกี่ยวข้องกันมาผสมผสานอธิ บายเป็ นความรู ้ใหม่ ส่ วน
กฏวิทยาศาสตร์ คือ หลักการที่เน้นเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกบั บุคคล เช่น กฎของนิวตัน กฎ
ของเมนเดล เป็ นต้น
1.4 ความรู ้เกี่ยวกับข้อตกลง ข้อตกลง เป็ นการตกลงร่ วมกันของนักวิทยาศาสตร์
ในการใช้อกั ษรย่อและเครื่ องหมายต่าง ๆ แทนพูดเฉพาะ เช่น Ag แทนธาตุโลหะเงิน
1.5 ความรู ้ เกี่ ย วกั บ ขั้น ตอนของปรากฏการณ์ ต่ า ง ๆ ปรากฏการณ์ ธ รรมชาติ
บางอย่างมีการหมุนเวียนเป็ นวัฏจักรเป็ นวงชีวิต ซึ่งสามารถบอกลาดับขั้นตอนของปรากฏการณ์ต่าง ๆ
ได้ถูกต้อง เช่น วัฏจักรของน้ าวัฏจักรของก๊าซไนโตรเจน วงจรชีวิตของแมลง เป็ นต้น
1.6 ความรู ้ เกี่ยวกับเกณฑ์ในการแบ่งประเภทของสิ่ งต่าง ๆ ในการแบ่งสิ่ งต่าง ๆ
ออกเป็ นประเภทนั้น ต้องมีเกณฑ์เป็ นมาตรฐานในการแบ่ง ดังนั้นผูเ้ รี ยนจะต้องรู ้เกณฑ์เพื่อใช้จดั
จาพวกสิ่ งต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การแบ่งประเภทของสิ่ งมีชีวิตออกเป็ นพืชและสัตว์เป็ นต้น
1.7 ความรู ้เกี่ยวกับเทคนิ คและกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ เทคนิคและกรรมวิธีทาง
วิทยาศาสตร์ มีหลายวิธีที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ เช่น วิธีศึกษาการเจริ ญเติบโตของเซลล์ และการแบ่ง
เซลล์ กรรมวิธีท างวิทยาศาสตร์ น้ ี เน้นเฉพาะความสามารถที่ จะบอกถึ งสิ่ งที่ ผูเ้ รี ยนรู ้เท่านั้น และ
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ความรู ้ที่ได้มาจากการอ่านหนังสื อหรื อการบอกเล่าของครู ไม่ใช่ความรู ้ที่ได้มาจากกระบวนการ
แสวงหาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์
1.8 ความรู ้เกี่ยวกับศัพท์วิทยาศาสตร์ ศัพท์วิทยาศาสตร์เป็ นคานิยามต่าง ๆ และการ
ใช้ศพั ท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์ เช่น หิ นปูนเป็ นแร่ ธาตุชนิดหนึ่ง น้ าเป็ นสารประกอบ ชนิดหนึ่ง
1.9 ความรู ้เกี่ยวกับทฤษฎี เป็ นข้อความที่ใช้อธิบายและพยากรณ์ปรากฏการณ์ ต่าง ๆ
เช่น ทฤษฎีสัมพันธภาพ ทฤษฎีวิวฒั นาการ ทฤษฎีอะตอม ทฤษฎีเซลล์
2. พฤติ ก รรมด้านความเข้าใจ หมายถึ ง พฤติ ก รรมที่ นัก เรี ย นใช้ค วามคิด ที่ สู งกว่า
ความรู ้ ความจา แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
2.1 ความเข้าใจข้อเท็จจริ ง วิธีการ กฎเกณฑ์ หลักการและทฤษฎีต่าง ๆ เป็ นการ
บรรยายในรู ปแบบใหม่ที่แตกต่างจากที่เคยเรี ยนมา กล่าวคือ ผูเ้ รี ยนเคยเรี ยนรู ้มโนมติ ของวัฏจักร
ในวัฏ จัก รหนึ่ งมา และเมื่ อได้รับ ข้อมู ล ของอี ก สิ่ งหนึ่ งที่ มี ล ัก ษณะคล้ายคลึ งกับ รู ป แบบวัฏ จัก ร
ก็สามารถใช้มโนมติของวัฏจักรมาอธิ บายสิ่ งนั้นได้ เช่น ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้วฏั จักรของน้ า เมื่อได้รับ
ข้อมูลของการเจริ ญเติบโตของพืช ผูเ้ รี ยนสามารถนาความรู ้เกี่ยวกับวัฏจักร มาอธิ บายเป็ นวัฏจักร
ของการเจริ ญเติบโตของพืชได้
2.2 ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ การแปลความหมายของข้อ เท็ จ จริ ง ค าศัพ ท์ มโนมติ
หลักการและทฤษฎีที่อยูใ่ นรู ปของสัญลักษณ์หนึ่งไปเป็ นรู ปของสัญลักษณ์อื่นได้ เช่น ในการศึกษา
เรื่ อง แรง ถ้าผูส้ อนก าหนดโจทย์ว่า ม้าตัวหนึ่ งลากรถไปตามถนนที่ขรุ ขระ ผูเ้ รี ยนสามารถแปล
ความหมายเป็ นรู ปเวกเตอร์ของแรงได้
3. พฤติกรรมด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็ นพฤติกรรมที่ นัก เรี ยนแสวงหา
ความรู ้ และแก้ปั ญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ งการดาเนิ นการต้องอาศัยวิธี การทาง
วิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์
4. พฤติ ก รรมด้า นการน าความรู ้ แ ละกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ไ ปใช้ เป็ น
พฤติกรรมที่นักเรี ยนนาความรู ้ มโนทัศน์ หลักการ กฎ ทฤษฎี ตลอดจนวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไป
ใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ได้ โดยสามารถแก้ปัญหา 3 ประเภท คือ
4.1 ปั ญหาที่เป็ นเรื่ องของวิทยาศาสตร์ในสาขาเดียวกัน ส่ วนมากเป็ นสถานการณ์
ทัว่ ไปในชั้นเรี ยนที่ผูเ้ รี ยนต้องนาความรู ้หรื อทักษะที่ได้จากการเรี ยนไปแก้ปัญหาเรื่ องอื่นที่อยู่ใน
วิชาเดียวกัน เช่น การตอบคาถาม ทาไมหลอดไฟฟ้ าจึงสว่างขึ้นเมื่อเราเปิ ดสวิตซ์ ปั ญหานี้ เกี่ยวกับ
วิชาไฟฟ้า
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4.2 ปัญหาที่เป็ นเรื่ องของวิทยาศาสตร์สาขาอื่น ซึ่งเป็ นปัญหาเดียวแต่เกี่ยวข้องกับ
วิชาวิท ยาศาสตร์ ส องสาขาขึ้นไป เช่ น ถามว่า ถ้ าหิ นปู นเกิ ดขึ้ นได้อย่างไร ปั ญ หานี้ เกี่ ยวกับ วิช า
ฟิ สิ กส์และเคมี
4.3 ปั ญ หาที่ เป็ นเรื่ อ งของการน าวิ ท ยาศาสตร์ ไ ปประยุก ต์ใ ช้ ซึ่ งเกี่ ย วข้อ งกับ
เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ทาอย่างไรจึงจะเพิ่มผลผลิตข้าวโพดจากฟาร์มได้
พิศิษฐ์ ตัณฑวณิ ช (2558, หน้า 13-25) ได้อธิ บายรายละเอียดของพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
ด้านพุทธิพิสัยไว้ 6 พฤติกรรม ดังนี้
1. การจา (remembering) หมายถึงการที่ผเู ้ รี ยนสามารถจดจาสาระต่าง ๆ ที่ได้เรี ยนรู ้มา
ไว้ในสมอง พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ในส่ วนนี้ มุ่งวัดความสามารถในการจัดเก็บข้อความรู ้ (retention)
ไว้ในตัวผูเ้ รี ยน สามารถแยกย่อยได้เป็ น 2 ส่วนคือ
1.1 การจาได้ (recognizing) หมายถึ งการที่ ผูเ้ รี ย นสามารถจดจาสาระต่ าง ๆ ใน
ลักษณะของการระบุ แยกได้วา่ สิ่ งเร้าที่เข้ามากระตุน้ ตนนั้น หมายถึงหรื อมีความหมายว่าอย่างไร
1.2 การระลึกได้ (recaling) หมายถึงการที่บุคคลสามารถย้อนระลึกนึ กไปถึงสาระ
ต่าง ๆ ที่ตนเคยประสบมา โดยไม่มีสิ่งเร้าใด ๆ มาเป็ นตัวช่วยกระตุน้ ความจาทันทีในขณะนั้น เป็ น
ส่วนความจาระยะยาวในสมองของนักเรี ยน
2. ความเข้า ใจ (understanding) หมายถึ ง ความสามารถของบุ ค คลในการสื่ อ สาร
ข้อความรู ้ ที่ ตนได้รับรู ้ มาให้บุค คลอื่ นได้รับ ทราบถึ งข้อความรู ้ น้ ัน ด้วยวิธีการสื่ อสารที่ เป็ นของ
ตนเอง โดยอาจนาเสนอเป็ นถ้อยคา ภาษาเขียน ท่าทาง สัญลักษณ์ รู ปภาพหรื อวิธีการอื่นใดด้วย
วิธีการที่เป็ นของตนเอง ความเข้าใจถือได้ว่าเป็ นจุดตั้งต้นของพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิ พิสัยที่
กระบวนการจัดการศึกษาคาดหวังว่าควรเกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน พฤติกรรมของความเข้าใจเน้นตรงการที่
ผูเ้ รี ยนต้องสามารถสื่ อความหมายของสาระบทเรี ยนที่ตนได้รับรู ้มา ให้ปรากฏออกในลักษณะของ
การสื่ อสารในลักษณะต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดสาระที่ตนรับรู ้ได้ไปยังบุคคลซึ่งเป็ นผูร้ ับ ให้สามารถรับ
สาระดังกล่าวได้อย่างถูกต้องตรงตามความหมายของสิ่ งที่ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ พฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงความเข้าใจ แบ่งออกได้เป็ น 7 ส่วนย่อยคือ
2.1 การตี ค วาม (interpreting) หมายถึ ง ความสามารถของบุ ค คลในการสื่ อ
ความหมายเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งในรู ปแบบใหม่ที่ต่างออกไปจากเดิมแต่ความหมายเท่าเดิม เช่น อาจ
เปลี่ยนแปลงจากถ้อยคาเป็ นถ้อยคาใหม่ ถ้อยคาเป็ นสัญลักษณ์ สัญลักษณ์เป็ นถ้อยคา ถ้อยคาเป็ น
ภาพ หรื อภาพเป็ นถ้อยคา เป็ นต้น
2.2 การยกตัวอย่าง (exemplifying) หมายถึงความสามารถที่บุคคลยกตัวอย่างหรื อ
กรณี เฉพาะที่ สอดคล้องกับสิ่ งที่เรี ยนรู ้มาเพื่อให้บุคคลอื่นรับรู ้ได้
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2.3 การจัดประเภท (classifying) หมายถึงการที่ผเู ้ รี ยนสามารถจัดประเภทสิ่ งของ
ปรากฏการณ์ใด ๆ ตามเกณฑ์การจัดประเภทที่กาหนดได้อย่างถูกต้อง
2.4 การสรุ ปความ (summarizing) หมายถึงการที่ผูเ้ รี ยนสามารถจัดหาข้อความสั้น ๆ
เพื่อแทนถ้อยคาหรื อสาระเรื่ องราวใด ๆ ที่มีเป็ นจานวนมาก ๆ โดยองเนื้อความเดิมที่สาคัญไว้ได้
2.5 การอ้างพาดพิง (inferring) หมายถึงการที่ผเู ้ รี ยนสามารถจับรู ปแบบ หรื อแบบ
แผนการเปลี่ ยนแปลงของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งได้และใช้รูป แบบหรื อแบบแผนดังกล่ าวในการอธิ บ าย
ปรากฏการณ์ดงั กล่าวเป็ นการเพิ่มเติม
2.6 การเปรี ยบเที ย บ (comparing) หมายถึ ง การที่ บุ ค คลสามารถจับ ประเด็ น
เทียบเคียงความเหมือน และความแตกต่างของ วัตถุ เหตุการณ์ปรากฏการณ์ หรื อพฤติกรรมใด ๆ
จากส่วนหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งอยูใ่ นภาวะสามารถเทียบเคียงกันได้
2.7 การอธิ บ าย (explaining) หมายถึ ง ความสามารถของบุ ค คลที่ จ ะถ่ า ยทอด
เรื่ องราว ปรากกฎการณ์ เหตุการณ์ หรื อความเห็นใด ๆ ให้บุคคลอื่นได้รับรู ้ โดยวิธีการสื่ อสารทาง
ใดทางหนึ่ ง เช่น การพู ด การเขียน การใช้ท่าทาง หรื อภาษาสัญลักษณ์ โดยการนาเสนอถ่ายทอด
ดังกล่าวนั้น โดยผูน้ าเสนอใช้วิธีการถ่ายทอดที่เป็ นของตนเอง
3. การปรับใช้ (applying) หมายถึงความสามารถของผูเ้ รี ยนในการนาความรู ้ที่ตนได้
เรี ยนรู ้ไปใช้ แก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ตนต้องเผชิญ หรื อในชีวิตจริ ง ทั้งนี้ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น
จะต้องเป็ นสถานการณ์ที่มีความใหม่หรื อต่างไปจากเดิม (หากสถานการณ์ที่กาหนดหรื อเกิดขึ้นเป็ น
สถานการณ์ที่บุคคลคุน้ เคยแล้วเป็ นอย่างมาก ก็จะเป็ นลักษณะของพฤติกรรมการจาและความรู ้ที่
เป็ นขั้นตอนการดาเนินการ การปรับใช้แบ่งออกได้ เป็ น 2 ส่ วนย่อยดังนี้
3.1 การลงมือกระทาการตามขั้นตอน (executing) หมายถึงการกระทาที่บุคคลลง
มือปฏิบตั ิ แก้ปัญหาใด ๆ ไปตามขั้นตอนการดาเนิ นการที่ตนเรี ยนรู ้มา โดยมีลกั ษณะบางส่ วนของ
ปั ญหาที่ผูเ้ รี ยนคุน้ เคย (familiar task) มาก่ อน ลักษณะการดาเนิ นการมุ่งเน้นไปในทางด้านทักษะ
และโครงสร้างขั้นตอนการดาเนินการ (skills and algorithms) เป็ นสาคัญ
3.2 การประยุ ก ต์ (implementing) หมายถึ ง ความสามารถของบุ ค คลที่ คิ ด
ดาเนิ นการแก้ปัญหาที่ ตนต้องประสบ โดยปั ญหานั้นเป็ นปั ญหาที่ ตนไม่คุน้ เคย (unfamiliar tasks)
หรื อมีลกั ษณะบางส่ วนแตกต่างไปจากสภาพบทเรี ยนที่ตนเคยเรี ยนรู ้มา และสภาพการแก้ปัญหา
ดังกล่าวไม่มีแบบแผนของคาตอบที่แน่นอนตายตัวหรื อ อาจมีแบบแผนการแก้ปัญหามากกว่าหนึ่ ง
แบบ แต่วิธีการที่เลือกนาเสนอนั้นควรจะต้องเป็ นวิธีการที่มีประสิ ทธิผล ประสิ ทธิภาพ และสามารถ
ดาเนินการได้จริ ง (effectiveness, efficiency and affordability)
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4. การวิเคราะห์ (analyzing) เป็ นความสามารถของบุคคลในการที่จะพิจารณาแยกแยะ
เรื่ อ งราว หรื อปรากฏการณ์ ใ ด ๆ แล้ ว สามารถหยั่ง ถึ ง เบื้ อ งหลั ง ความเป็ นมาเป็ นไป หรื อ
ส่ วนประกอบที่เป็ นรายละเอียดที่ประกอบด้วยกันเข้าเป็ นสิ่ งนั้น โดยการพิจารณาดังกล่าวเกิดจาก
บุคคลใช้ปัญญาของตนคิดหาเหตุผลหรื อคาตอบด้วยตนเอง โดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานที่ตนสามารถ
รับรู ้ได้ การวิเคราะห์เป็ นความสามารถด้านสมองที่มีความจาเป็ นมากในกรณี ที่ตอ้ งการสอนให้คน
รู ้จกั คิด รู ้จกั หาเหตุผลมาอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น การวิเคราะห์สามารถแยกย่อยได้เป็ น
3 ลักษณะ คือ
4.1 การชี้ ระบุล ักษณะส าคัญ (differentiating) หมายถึงการที่ บุคคลสามารถระบุ
เรื่ องราวหรื อ ปรากฏการณ์ใด ๆ ที่มุ่งศึกษานั้นว่า มีสาระใดบ้างเป็ นส่ วนสาคัญ หรื อการชี้ระบุบ่ง
ประเด็นที่สาคัญของสิ่ งนั้น ให้เห็นได้ชดั เจน
4.2 การชี้ ร ะบุ ระบบความสั ม พัน ธ์ (organizing) หมายถึ งการที่ บุ ค คลสามารถ
มองเห็ นความเชื่ อมโยงความต่อเนื่ องของเรื่ อ งราว ปรากฏการณ์ ห รื อการใช้เหตุผลใด ๆ ว่าสิ่ ง
ดังกล่าวนั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไร
4.3 การชี้ระบุคุณสมบัติภายใน (attributing) หมายถึงการที่บุคคลสามารถหยัง่ เห็น
ถึงแนวคิด ข้ออคติ เจตนา หรื อความตั้งใจที่ซ่อนอยูภ่ ายในของปรากฏการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้น
5. การประเมิน (evaluating) หมายถึงการลงข้อตัดสิ นใจที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าให้กับ
กิจกรรมสิ่ งของการกระทา หรื อปรากฏการณ์ใด ๆ ไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กาหนด ทั้งนี้ การ
ประเมินจะเกิดขึ้นนั้นต้องเป็ นการตัดสิ นใจที่เกี่ยวข้องกับคุณค่า การประเมินสามารถแบ่งออกได้
เป็ น 2 ส่วนย่อย คือ
5.1 การตรวจสอบ (checking) หมายถึงการพิจารณาว่าขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
ใด ๆ กับ ผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ หรื อขั้นตอนการดาเนิ น งานนั้น ๆ มี ค วามสอดคล้องคงที่ ภ ายในหรื อไม่
รวมทั้งมีคุณสมบัติหรื อเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดหรื อไม่
5.2 การลงข้อ ตัด สิ น (critiquing or judging) หมายถึ ง การลงข้อ ประเมิ น ให้ กับ
ผลผลิ ตหรื อกระบวนการใด ๆ ว่าเป็ นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานภายนอกที่ ได้รับ การก าหนด
ล่วงหน้าหรื อไม่อย่างไร
6. การสร้ า งสรรค์ (creating) เป็ นความสามารถของบุ ค คลในการที่ จ ะคิ ด พัฒ นา
ประดิษฐ์สร้างหรื อจัดกระทาสิ่ งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น โดยผลงานดังกล่าวนั้น เกิดจากความคิดของตัว
ผูส้ ร้างเอง โดยมิได้ลอกเลียนงานของบุคคลใด ๆ มาในลักษณะของการลอกทั้งชิ้ นงาน หรื อการ
สร้างสรรค์หมายถึงการนาเอาสิ่ งต่าง ๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นส่ วนย่อยมาผูกพันประสานให้เกิดขึ้นเป็ น
ผลงานชิ้ นใหม่ ที่ แตกต่ างไปจากเดิ ม การสร้ างสรรค์เป็ นความคาดหวังของการจัดการศึ ก ษาใน
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ประเด็นที่มุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนแต่ละคนมีความเป็ นตัวของตัวเอง มีความสามารถในการคิด ประดิษฐ์
สร้าง หรื อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อคนในสังคม โดยปรากฏผลงานในรู ปต่าง ๆ เช่น
ข้อเขียนหรื อบทความ ชิ้นงาน ผลงานประดิษฐ์ โครงการ ภาพวาด ตารา หรื อทฤษฎี ฯลฯ เป็ นต้น
โดยมี ข้ นั ตอน ในการสร้ างสรรค์ดังนี้ ก. พบหรื อเผชิ ญกับ ภาวะที่ มี ปั ญหา ข. วางแผน นาเสนอ
แนวทางการพัฒนา ค. สร้างสรรค์ผลที่วางหรื อคิดไว้ให้เกิดเป็ นชิ้นงาน การสร้างสรรค์สามารถแยก
ย่อยออกได้เป็ น 3 ส่วนย่อยคือ
6.1 การจัดกระทาใหม่ (generating or hypothesizing) หมายถึงการที่บุคคลสามารถ
ให้ ข ้อเสนอ แนะชี้ แนะในแนวทางการพัฒ นา สร้ างสรรค์ห รื อเห็ น แนวทาง ขั้น ตอนในการจัด
กระทาใหม่ให้กบั ปั ญหาหรื อ ขั้นตอนการดาเนินการใด ๆ ที่มีอยู่ โดยอาศัยแนวทางพื้นฐานวิธีการ
เดิมที่มีอยูเ่ ป็ นฐานและแนวคิดในการแก้ไข พัฒนาต่อยอดเพื่อให้ได้สิ่งใหม่ที่ต่างออกไปจากเดิม
6.2 การวางแผน (planning) หมายถึ งความสามารถของบุ ค คลในการจัด ล าดับ
ขั้นตอนหรื อสามารถกาหนดสิ่ งที่จะต้องดาเนินการ เพื่อแก้ปัญหาหรื อกระทาการบางอย่างให้ลุล่วง
ไป เพื่อให้เกิดผลตามที่ตอ้ งการในกาลข้างหน้า
6.3 การสร้างและพัฒนา (producing) หมายถึงความสามารถของบุคคลในการที่ใช้
ความสามารถทางสมองของตนในการคิดค้น เขียน สร้าง วาด หรื อพัฒนาสิ่ งใหม่ให้เกิดขึ้น โดยการ
กระทาดังกล่าว ผูส้ ร้างใช้ความสามารถความคิดของตนเองเป็ นสาคัญ มิได้เกิดจากการลอก หรื อ
เลียนแบบผลงานของบุคคลอื่นมาทั้งหมด หรื อลอกมาแทบทุกส่ วน
จากการศึกษาเอกสารดังกล่าว ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปได้ว่า พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิ
พิสัยมี 6 ระดับ ดังนี้
1. การจา (remembering) เป็ นความสามารถในการจดจาสาระต่ าง ๆ ที่ ไ ด้จากการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้มาไว้ในสมอง ซึ่งเป็ นความจาระยะยาว แล้วสามารถดึงเอาความรู ้หรื อความจาที่
มีอยูน่ ้ นั ออกมาได้ เพื่อกาหนดการเรี ยนรู ้ให้พฒั นาต่อไปในระดับที่สูงขึ้น
2. การเข้าใจ (understanding) เป็ นความสามารถในการแปลหรื อกาหนดความหมายของ
ข้อมูลจากเอกสาร คาพูด กิจกรรมการสอน หรื อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
แจ่มแจ้งในข้อมูลนั้น และสามารถสื่ อสารให้ผอู ้ ื่นสามารถเข้าใจได้
3. การประยุกต์ใช้ (applying) เป็ นความสามารถในการนาความรู ้ความเข้าใจหรื อมวล
ประสบการณ์ที่ตนได้เรี ยนรู ้มา ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาหรื อแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ที่กาลัง
เผชิญอย่างเป็ นระบบ
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4. การวิเคราะห์ (analyzing) เป็ นความสามารถในการจาแนก แยกแยะหมวดหมู่ หรื อ
องค์ประกอบ ซึ่ งอาจเป็ นเหตุการณ์ เรื่ องราว หรื อเนื้ อเรื่ องต่าง ๆ รวมทั้งพิจารณาความเป็ นเหตุเป็ น
ผล และการหาความสัมพันธ์ของข้อมูล
5. การประเมิ น ผล (evaluating) เป็ นความสามารถในการตรวจสอบ วิ จ ารณ์ เลื อ ก
ตัดสิ น ใจที่ เกี่ ย วข้องกับ คุ ณ ค่ า ในสิ่ ง ที่ ไ ด้จากการเรี ย นสู่ บ ริ บ ทของตนเอง โดยสามารถวัด และ
ตรวจสอบได้บนพื้นฐานของเหตุผล
6. การสร้างสรรค์ (creating) เป็ นความสามารถในการคิด ออกแบบ วางแผน พัฒนา จัด
กระทาสิ่ งใหม่ๆ หรื อรวมส่ วนประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกันในรู ปแบบใหม่ ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกัน
อย่างมีเหตุผล โดยผลงานดังกล่าวนั้นเกิดจากความคิดของตัวผูส้ ร้างเอง โดยมิได้ลอกเลียนงานของ
บุคคลใด ๆ
ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการวัดผลสั มฤทธิ์ทางการ
เรี ยน ซึ่งมีนกั การศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไว้
ดังนี้
ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ (2553, หน้า 209) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย น หมายถึ งแบบทดสอบที่ วดั ความรู ้ของนัก เรี ย นที่ ได้เรี ย นไปแล้ว ซึ่ งมัก จะเป็ นข้อ
คาถามให้นกั เรี ยนตอบด้วยกระดาษและดินสอ (paper and pencil test) กับให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิจริ ง
สมบู รณ์ ตัน ยะ (2555, หน้า 143) กล่ าวว่า แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้สาหรับวัดพฤติกรรมทางสมองของผูเ้ รี ยนว่ามีความรู ้ ความสามารถใน
เรื่ องที่เรี ยนรู ้มาแล้ว หรื อได้รับการฝึ กฝนอบรมมาแล้วมากน้อยเพียงใด
สมนึ ก ภัทธิ ยธนี (2556, หน้า 63-72) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
หมายถึง แบบทดสอบวัดสมรรถภาพของสมองด้านต่าง ๆ ที่นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้มาแล้ว
พิ ชิ ต ฤทธิ์ จรู ญ (2547, หน้ า 96) กล่ าวว่า แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
หมายถึง การทาให้ทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนว่ามีการพัฒนาตรงตามจุดประสงค์ของ
การเรี ยนรู ้หรื อไม่ มากน้อยเพียงใด ต้องใช้วิธีการทดสอบที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง มีคุณภาพการ
สร้างอย่างถูกต้องตามหลักวิชาที่เรี ยกว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
จากการศึ ก ษาเอกสารดังกล่าว ผูว้ ิจัย สามารถสรุ ป ได้ว่า แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ยน เป็ นข้อคาถามที่ใช้ในการตรวจสอบในด้านความรู ้ ความสามารถ และทักษะด้าน
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ต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนแต่ละบุคคลที่ผา่ นกระบวนการเรี ยน การอบรม หรื อการทากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้
ทราบถึงผลจากการทากิจกรรมนั้น ๆ ว่าผูเ้ รี ยนมีความสามารถมากน้อยเพียงใด โดยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต้องมีความเที่ยงตรงในสิ่ งที่จะวัด มีความถูกต้อง และมีคุณภาพตามหลัก
ของการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เป็ นเครื่ องมือสาคัญที่ครู ผสู ้ อนใช้วดั พฤติกรรม
การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนด้านความรู ้ ทักษะและกระบวนการ รวมไปถึงสมรรถภาพทางสมองด้าน
ต่าง ๆ ซึ่งมีนกั การศึกษาได้กล่าวถึงประเภทแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ดังนี้
สถาบั น ส่ งเสริ มการสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (2555, หน้ า 28) กล่ า วว่ า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ครู สร้างขึ้น จาแนกออกเป็ น 3 ประเภท โดยสามารถสรุ ป
แต่ละประเภท ได้ ดังนี้
1. แบบทดสอบแบบเลือกตอบ ใช้วดั ผลได้ท้ งั ด้านความรู ้ความคิด ทฤษฎี หลักการ
การตัดสิ นใจ ตลอดจนความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
2. แบบทดสอบแบบถูกผิด โดยมีการนาเสนอข้อความเกี่ยวกับความรู ้ความเข้าใจใน
หลักการ ทฤษฎี การแปลความหมายหรื อการกาหนดตัวแปร
3. แบบทดสอบแบบจับคู่ เป็ นแบบทดสอบที่มีลกั ษณะการนาเสนอข้อความ 2 ส่ วน
ให้เลือกเพื่อจับคู่กนั ซึ่งโดยทัว่ ไปจานวนข้อของคาตอบจะมีมากกว่าคาถาม
4. แบบทดสอบแบบเปรี ยบเทียบ เป็ นแบบทดสอบที่ประกอบด้วยข้อความที่ตอ้ งการ
ให้ผเู ้ รี ยนพิจารณาในรู ปของมากกว่า เท่ากับ น้อยกว่า หรื อสรุ ปไม่ได้
5. แบบทดสอบแบบเติมคา โดยผูต้ อบต้องแสดงความรู ้ความสามารถด้วยการเขียน
ตอบที่เป็ นผลลัพธ์ของปัญหา ซึ่งแบบทดสอบแบบเติมคายังใช้ในการคิดเลขในใจได้
6. แบบทดสอบแบบเขียนตอบ โดยให้ผสู ้ อบแสดงความรู ้ ความสามารถด้วยการเขียน
ตอบ แสดงวิธีทา หรื อสรุ ปผลจากวิธีทาโดยแสดงเหตุผลประกอบ
7. แบบทดสอบแบบต่อเนื่อง เป็ นการผสมผสานแบบทดสอบหลายรู ปแบบไว้ดว้ ยกัน
เช่น แบบทดสอบแบบเลือกตอบกับแบบถูกผิด แบบทดสอบแบบเลือกตอบกับแบบเขียนตอบ
8. แบบทดสอบแบบแสดงวิธีทา เป็ นแบบทดสอบที่ให้ผูเ้ รี ยนแสดงวิธีการแก้ปัญหา
ให้ประเมินได้ครอบคลุมทั้งมโนทัศน์และวิธีการคิด การวางแผน รวมทั้งความสามารถของทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในด้านต่าง ๆ จากประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยน ที่มีนกั การศึกษาได้จาแนก แต่ละประเภทไว้ดงั กล่าวข้างต้น
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สิ ริพ ร ทิ พ ย์ค ง (2545, หน้า 193) กล่ าวว่า แบบทดสอบวัดผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นมี
2 ประเภท สามารถสรุ ปแบบทดสอบแต่ละประเภทได้ดงั นี้
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ มาตรฐาน มีการดาเนิ นการสอบและการแปลคะแนน
แบบมาตรฐาน สร้างโดยผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา และยอมรับในคุณภาพที่สามารถขยายอิงสู่
ประชากรได้ การดาเนินการในการใช้แบบทดสอบมาตรฐานต้องทาตามคู่มือทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็ น
การแจก การอธิบาย การใช้เวลา การตรวจและการแปลคะแนนของข้อสอบ
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ที่ครู สร้างขึ้น โดยสร้างตามจุดประสงค์ของครู ผูส้ อน
เป็ นคาถามที่เกี่ยวกับความรู ้ที่นักเรี ยนได้เรี ยนในห้ องเรี ยน ซึ่ งเป็ นการทดสอบว่านักเรี ยนมีความรู ้
มาก แค่ ไ หน บกพร่ องในส่ วนใด เพื่ อจะได้ส อนซ่ อมเสริ ม หรื อเป็ นการวัดเพื่ อดู ความพร้ อมที่
จะเรี ยนในเนื้ อหาใหม่ ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ความต้องการของครู ผสู ้ อนบางฉบับอาจจะไม่ได้ทดลองสอบ
มาก่อน กลุ่มตัวอย่างไม่คลุมประชากร สามารถแก้ไขได้ทุกระยะ และครู ผสู ้ อนไม่จาเป็ นต้องเป็ น
ผู เ้ ชี่ ย วชาญในการสร้ า งข้อ สอบ แบบทดสอบที่ ค รู ส ร้ า งนี้ จึ ง เชื่ อ ถื อ ได้น้ อ ยกว่ า แบบทดสอบ
มาตรฐาน
จากการศึกษาเอกสารดังกล่าว ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปได้ว่า แบบทดสอบสามารถแบ่งออกได้
หลายประเภท แต่ละประเภทมีลกั ษณะเฉพาะที่สามารถนาไปใช้เพื่อประเมินความรู ้ความสามารถ
ของผูเ้ รี ยนในรู ป แบบที่ แตกต่ างกัน ดังนั้น การเลื อกใช้แบบทดสอบ ครู ผูส้ อนจาเป็ นต้องศึ กษา
วิธีการ รายละเอียดของวิธีน้ นั ๆ จนเกิดความเข้าใจ และสร้างแบบทดสอบที่ มีความสอดคล้องกับ
ข้อคาถาม สาระ เนื้ อหาที่ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ และตระหนักถึงจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการประเมิน
และรวมทั้งเลื อกใช้แบบทดสอบที่ ได้มาตรฐาน เพื่อนาผลการประเมิ นไปใช้เป็ นแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุ งการจัดการเรี ยนรู ้ต่อไป
คุณลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน จาเป็ นต้องคานึงถึงคุณลักษณะของ
แบบทดสอบที่ ดี ซึ่ งมี นัก การศึ กษาได้ก ล่าวถึ ง คุณ ลัก ษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทาง
การเรี ยน ดังนี้
สถาบันส่ งเสริ ม การสอนวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2555, หน้า 162-163) กล่าวว่า
การเลื อ กใช้แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ครู ผูส้ อนควรพิ จารณา
คุณลักษณะ ที่ สาคัญในด้านความเที่ ยงตรงในการวัดเนื้ อหาหรื อประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ การวัด
พฤติกรรม การวัดสภาพที่ แท้จริ ง คุณลักษณะหรื อความสามารถของนักเรี ยน นอกจากนี้ ขอ้ ทดสอบ
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ในแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน ควรมีอัตราส่ วนของความยากอยู่ในช่ วง 0.20 - 0.80
ถ้าข้อทดสอบใดอยูน่ อกขอบเขตนี้ถือว่ายากหรื อง่ายเกินไป ครู ผสู ้ อนไม่ควรนามาใช้
สิ ริ พ ร ทิ พ ย์ค ง (2545, หน้ า 194-195) กล่ าวว่ า คุ ณ ลัก ษณะของแบบทดสอบวัด ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ดีพิจารณาได้ดงั นี้
1. ความตรง แบบทดสอบที่มีความตรง เป็ นแบบทดสอบที่สามารถนาไปวัดในสิ่ งที่
ต้องการวัดได้อย่างถูกต้อง ตรงตามจุดประสงค์ที่ตอ้ งการวัด ครอบคลุมเนื้อหาที่มีในหลักสู ตร
2. ความเชื่ อมัน่ แบบทดสอบที่มีความเชื่ อมัน่ เป็ นแบบทดสอบที่สามารถให้ผลการ
วัดได้คงที่ ไม่วา่ จะนาแบบทดสอบนั้นไปวัดกี่ครั้ง
3. ความเป็ นปรนัย แบบทดสอบที่ มี ความเป็ นปรนัย เป็ นแบบทดสอบที่ มี ค าถาม
ชัดเจน สามารถตรวจให้คะแนนและแปลความหมายของคะแนนได้ตรงกัน
4. การถามลึก หมายถึ ง ถามให้ครอบคลุมพฤติกรรมขั้นความรู ้ ความจา ความเข้าใจ
การ นาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินค่า
5. ความยุติธรรม ค าถามของแบบทดสอบต้องไม่ มีช่องทางชี้ แนะให้เดาได้ถูกต้อง
และต้องเป็ นข้อสอบที่ไม่มีความลาเอียงต่อกลุ่มนักเรี ยนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ
6. อ านาจจ าแนก แบบทดสอบนี้ สามารถแยกนั ก เรี ย นได้ว่ าใครเก่ ง ใครอ่ อ นโดย
สามารถ จาแนกนักเรี ยนออกเป็ นประเภทๆ ได้ทุกระดับอย่างละเอียด ตั้งแต่อ่อนสุ ดจนถึงเก่งสุ ด
7. ความยากง่ายพอเหมาะ แบบทดสอบนี้จะต้องไม่ยากเกินไปและไม่ง่ายเกินไป
8. ความยัว่ ยุ หมายถึ ง แบบทดสอบที่นักเรี ยนทาด้วยความสนุ กเพลิดเพลิน โดยไม่
รู ้สึกเบื่อหน่ายในการทาแบบทดสอบ
9. ประสิ ทธิภาพ เป็ นแบบทดสอบที่มีจานวนข้อสอบพอประมาณ จัดทาแบบทดสอบ
ด้วยความประณี ต ตรวจให้คะแนนได้รวดเร็ ว รวมถึงสิ่ งแวดล้อมในการสอบที่ดี
จากการศึกษาเอกสารดังกล่าว ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปได้ว่า คุณลัก ษณะของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพ ต้องสามารถวัดความรู ้ความสามารถของนักเรี ยนได้
ตรงตามสภาพจริ งมากที่สุด มีความผิดพลาดน้อย โดยใช้คาถามที่ชดั เจน ครอบคลุมเนื้ อหา สามารถ
แยกความสามารถของนักเรี ยนได้ และเป็ นข้อสอบที่ไม่ง่ายหรื อยากจนเกินไป
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การสร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การสร้างแบบทดสอบให้มีคุณภาพ สามารถปรับปรุ งได้โดยฝึ กเขียนข้อสอบได้รับความ
วิจารณ์และข้อเสนอแนะ ผูส้ อนต้องเข้าใจทั้งจุดประสงค์และเนื้อหาที่จะวัดต้องรู ้ถึงกระบวนการคิด
ในการปฏิ บ ัติง านของผูเ้ รี ย น รู ้ ระดับ ความสามารถในการอ่านและการใช้ศัพ ท์ของผูส้ อบ รู ้ จัก
ลักษณะเด่นและข้อพกพร่ องของข้อสอบแต่ละชนิดเพื่อจะนาไปใช้ให้เหมาะสม
พิชิต ฤทธิ์จรู ญ (2547, หน้า 97-100) ให้แนวการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
1. วิเคราะห์หลักสูตรและสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร
2. กาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
3. กาหนดชนิดของข้อสอบและศึกษาวิธีสร้าง
4. เขียนข้อสอบ
5. ตรวจทานข้อสอบ
6. จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับทดลอง
7. ทดลองสอบและวิเคราะห์ขอ้ สอบนั้น ๆ ที่เหมาะสม
8. จัดทาแบบทดสอบฉบับจริ ง
สุมาลี จันทร์ชะลอ (2557, หน้า 50) เสนอวิธีการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
1. ข้อสอบควรใช้ประเมินจุดประสงค์ที่สาคัญของการสอนที่สามารถสอบ
วัดได้โดยใช้แบบทดสอบที่เป็ นข้อเขียน
2. ข้อ สอบควรสะท้อ นให้ เห็ น ทั้ง จุ ดประสงค์ที่ เป็ นเนื้ อ หาและจุ ดประสงค์ที่ เป็ น
กระบวนการสาคัญที่เน้นในหลักสูตร
3. ข้อ สอบควรจะสะท้อนให้ เห็ น ทั้ง จุ ด ประสงค์ใ นการวัด เช่ น วัด ประเมิ น ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลหรื อวัดเพื่อแยกผูท้ ี่ได้เรี ยนรู ้
4. ข้อสอบควรมีความเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูอ้ ่านและมีความยาวที่
พอเหมาะ
จากการศึกษาเอกสารดังกล่าว ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปได้ว่า แบบทดสอบต้องสะท้อนให้เห็น
ถึงจุ ดประสงค์ของกระบวนการหรื อเนื้ อหาสาระที่ตอ้ งการจะวัด โดยมีความเหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของผูอ้ ่านและมี ค วามยาวที่ พ อเหมาะ หลังจากนั้น ท าการเขี ย นข้อสอบพร้ อมทั้ง
ตรวจทานข้อสอบ แล้วนาไปจัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับทดลอง ทาการทดลองสอบและวิเคราะห์
ข้อสอบ สุดท้ายจัดทาแบบทดสอบฉบับจริ ง
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ประโยชน์ ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึง ประโยชน์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน ไว้ดงั นี้
พวงรั ต น์ ทวี รัต น์ (2553, หน้า 19) กล่ าวถึ ง ประโยชน์ ข องแบบทดสอบผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ยน ไว้ดงั นี้
1. ใช้ส ารวจทัว่ ไปเกี่ ยวกับตาแหน่ งการเรี ยนในโรงเรี ยนเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ เกณฑ์
ปกติให้เข้าใจนักเรี ยนได้ดีข้ นึ
2. ใช้แนะแนวและประเมินค่าเกี่ยวกับการสอบได้สอบตกของแต่ละบุคคลจุดอ่อน
และจุดเด่นของแต่ละบุคคล การสอนซ่ อมเสริ มให้กบั นักเรี ยนฉลาด และนักเรี ยนที่ตอ้ งการความ
ช่วยเหลือ การปรับปรุ งการสอน
3. ใช้จดั กลุ่มนักเรี ยนเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรี ยนการสอน
4. ช่วยในการวิจยั ทางการศึกษาเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนในวิชาที่สอบ
แตกต่างกันโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานเป็ นเครื่ องมือวัด
พรพิศ เถื่อนมณเฑียร (อ้างถึงใน อมรรัตน์ หรัดดี, 2552, หน้า 32) ได้กล่าวถึงประโยชน์
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไว้ใช้สาหรับ
1. วัดผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยนเป็ นรายบุคคลและเป็ นกลุ่ม
2. ปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น
3. ให้แยกประเภทนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มย่อย ๆ ตามความสามารถ
4. การวินิจฉัยสมรรถภาพเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือได้ตรงจุด
5. เปรี ยบเทียบความงอกงาม
6. ตรวจสอบประสิ ทธิภาพของการเรี ยน
7. พยากรณ์ความสาเร็จในการศึกษา
8. การแนะแนว
9. การประเมินผลการศึกษา
10. การศึกษาค้นคว้าวิจยั
จากการศึ ก ษาเอกสารดังกล่าว ผูว้ ิจัย สามารถสรุ ป ได้ว่า แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนมีประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน คือ สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนเป็ นรายบุคคลและเป็ น
กลุ่ม เพื่อนาผลที่ได้ไปวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล ในการวินิจฉัยสมรรถภาพเพื่อให้ได้รับความ
ช่วยเหลือได้ตรงจุด ปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้ มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ตรวจสอบประสิ ทธิภาพ
ของการเรี ยน พยากรณ์ความสาเร็จในการศึกษา หรื อการประเมินผลการศึกษา เป็ นต้น
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การคิดวิเคราะห์
ความหมายของการคิดวิเคราะห์
มีนกั การศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงความหมายของการคิดวิเคราะห์ทางการเรี ยน ไว้ดงั นี้
พจนานุ ก รมฉบับ ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2542 (2546) ได้ให้ค วามหมายค าว่า “คิด ”
หมายความว่า ท าให้ ป รากฏเป็ นรู ป หรื อประกอบให้เป็ นรู ป หรื อเป็ นเรื่ องขึ้ นในใจ ใคร่ ค รวญ
ไตร่ ตรอง คานวณ มุ่ง ตั้งใจ ส่ วนคาว่า “วิเคราะห์” มีความหมายว่า ใคร่ ครวญ แยกออกเป็ นส่ วน ๆ
เพื่ อศึ ก ษาให้ถ่องแท้ ดังค าว่า คิ ดวิเคราะห์จึงมี ความหมายว่าเป็ นการใคร่ ครวญ ตรึ กตรองอย่าง
ละเอียด รอบคอบ แยกเป็ นส่ วนๆ ในเรื่ องราวต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลโดยหาจุดเด่น จุดด้อยของเรื่ อง
นั้น ๆ และเสนอแนะสิ่ งที่ เหมาะสมอย่างมี ค วามเป็ นธรรมและเป็ นไปได้ ส่ วนการคิดวิเคราะห์
ตามความหมายของนักการศึกษาและนักจิตวิทยาที่ได้ศึกษาและให้คานิยามไว้ดงั นี้
บลูม (Bloom, 1956, pp. 201-207) ให้ความหมายทักษะการคิดวิเคราะห์วา่ ความสามารถ
ในการแยกแยะได้ ว่ า สิ่ ง ใด จ าเป็ น สิ่ ง ใดส าคัญ หรื อ มี บ ทบาทมากที่ สุ ด สามารถการค้น หา
ความสัมพันธ์ของสิ่ งต่าง ๆ ว่าความสัมพันธ์กนั อย่างไร สัมพันธ์กนั มากน้อยเพียงใด สอดคล้องหรื อ
ขัดแย้งกัน สิ่ งไหนเป็ นเหตุ สิ่ งไหนเป็ นผล และสามารถในที่จะจับเค้าโครงของเรื่ องราวนั้นว่ายึด
หลักการใด อาศัยหลักการใดเป็ นสารสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจ โดยทักษะการคิดวิเคราะห์
ประกอบด้วย ทักษะ 3 ประการ ประกอบด้วย
1) วิเคราะห์ความสาคัญ (Analysis of element)
2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis of relationship) และ
3) การวิเคราะห์เชิงหลักการ (Analysis of organization principle)
กู๊ด (Good, 1973, p. 680) ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์วา่ เป็ นการคิดอย่างรอบคอบ
ตามหลักของการประเมินและมีหลักฐานอ้างอิง เพื่อหาข้อสรุ ปที่น่าเป็ นไปได้ ตลอดจนพิจารณา
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และใช้กระบวนการตรรกวิทยาได้อย่างอย่างถูกต้องสมเหตุสมผล
ดิวอี้ (Dewey, 1933) ให้ความหมายการคิดวิเคราะห์ว่า หมายถึง การคิดอย่างใคร่ ครวญ
ไตร่ ตรอง โดยอธิ บายขอบเขตของการคิดวิเคราะห์ว่าเป็ นการคิดที่เริ่ มต้นจากสถานการณ์ที่มีความ
ยุง่ ยาก และสิ้ นสุ ดด้วนสถานการณ์ที่มีความชัดเจน
สุคนธ์ สิ นทพานนท์ และคณะ (2554, หน้า 31) ได้ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ไว้
ว่า เป็ นการคิ ดที่ ส ามารถจาแนกแยกแยะข้อมู ล หรื อวัตถุ สิ่ งของต่ า ง ๆ หรื อเรื่ อ งราว เหตุ ก ารณ์
ออกเป็ นส่ วนย่อยตามหลักการหรื อเกณฑ์ที่กาหนด เพื่อค้นหาความจริ ง หรื อความสาคัญที่แฝงอยู่
หรื อปรากฏอยูจ่ นได้ความคิดที่จะนาไปสู่ขอ้ สรุ ปและการนาไปประยุกต์ใช้
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เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2549, หน้า 24) ได้ให้ความหมายของการคิดเชิงวิเคราะห์ไว้ว่า
เป็ นความสามารถในการจาแนกแจกแจงองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่ งต่าง ๆ ของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งหรื อ
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อค้นหาสาเหตุ
ที่แท้จริ งของสิ่ งที่เกิดขึ้น
จากการศึ ก ษาเอกสารดังกล่ าว ผู ้วิ จัย สามารถสรุ ป ได้ว่ า การคิ ด วิ เคราะห์ หมายถึ ง
ความสามารถของนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ในการจาแนก แยกแยะหมวดหมู่หรื อองค์ประกอบ
ซึ่ งอาจเป็ นเหตุการณ์ เรื่ องราว หรื อเนื้ อเรื่ องต่าง ๆ รวมทั้งการหาความสัมพันธ์ และการเชื่อมโยง
ข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้องค์ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนจนสามารถตัดสิ นใจหรื อ
สรุ ปเนื้อความได้อย่างถูกต้อง
องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
จากความหมายของการคิ ด วิ เคราะห์ ดั ง ได้ ก ล่ า วมานั้ น ท าให้ เกิ ด การพิ จ ารณาถึ ง
องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ ซึ่งมีผใู ้ ห้แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ไว้ใน
ลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
ส านัก งานคณะกรรมการการศึ กษาแห่ งชาติ (2545) กล่ าวว่า ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ประกอบด้วยทักษะต่อไปนี้
1. การรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาจัดระบบหรื อเรี ยบเรี ยงให้ง่ายแก่การทาความเข้าใจ
2. การกาหนดหมวดหมู่ หรื อแง่มุมที่จะวิเคราะห์โดยอาศัยองค์ประกอบอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรื อทั้งสองอย่าง ได้แก่
2.1 ความรู ้หรื อประสบการณ์เดิม
2.2 การค้นพบลักษณะหรื อคุณสมบัติร่วมของกลุ่มข้อมูลบางกลุ่ม
3. การกาหนดหมวดหมู่ในมิติหรื อแง่มุมที่จะวิเคราะห์
4. การแจกแจงข้อ มู ล ที่ มี อ ยู่ล งในแต่ ล ะหมวดหมู่ โดยค านึ งถึ งความเป็ นตัวอย่าง
เหตุการณ์ การเป็ นสมาชิก หรื อความสัมพันธ์เกี่ยวข้องโดยตรง
5. การนาข้อมูลที่แจกแจงเสร็ จแล้วในแต่ละหมวดหมู่มาจัดลาดับ หรื อจัดระบบให้
ง่าย แก่การทาความเข้าใจ
6. การเปรี ยบเทียบข้อมูลระหว่างหรื อแต่ละหมวดหมู่ ในแง่ของความมาก-น้อย ความ
สอดคล้อง-ความขัดแย้ง ผลทางบวก-ทางลบ ความเป็ นเหตุเป็ นผล ลาดับความต่อเนื่อง
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เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2546) กล่าวว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ประกอบด้วย
1. การสั ง เกต เป็ นการรั บ รู ้ สิ่ ง หรื อ ปรากฏการณ์ ต่ า ง ๆ และสามารถบอกได้ถึ ง
คุณสมบัติ องค์ประกอบ ความละเอียด ความแตกต่างและจุดที่น่าสนใจของสิ่ งที่ตอ้ งการวิเคราะห์
2. การตีความ หมายถึง การพยายามทาความเข้าใจและให้เหตุผลแก่สิ่งที่เราต้องการ
วิเคราะห์ เพื่อแปลความสิ่ งที่ไม่ได้บอกโดยตรง เพื่อหาความหมายที่แท้จริ ง และสร้างความรู ้ใหม่
3. การพยายามทาความเข้าใจโดยอาศัยความรู ้เดิม เป็ นสิ่ งที่กาหนดขอบเขตของการ
วิเคราะห์แจกแจง และจาแนกองค์ประกอบย่อย หมวดหมู่ และจัดลาดับความสาคัญเพื่อหาผลของ
สิ่ งที่จะวิเคราะห์
4. การเชื่ อมโยงความสัมพัน ธ์เชิ งเหตุผล เป็ นการพิ จารณาเชื่ อมโยงความสัมพัน ธ์
ระหว่างรายละเอียด เพื่อหามิติหรื อแง่มุม หรื อบอกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งทั้งสองในมิติ
สุ วิทย์ มูลคา (2547) การคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วยทักษะ ดังต่อไปนี้
1. ความรู ้ค วามเข้าใจโดยใช้ความรู ้เดิ ม เป็ นพื้ นฐานในเรื่ องที่ จะวิเคราะห์ เพราะจะ
กาหนดขอบเขตการวิเคราะห์ การจาแนกแจกแจงองค์ประกอบ จัดหมวดหมู่ลาดับความสาคัญหรื อ
หาสาเหตุเรื่ องราวเหตุการณ์ให้ชดั เจน
2. ความสามารถในการตีความ เป็ นการรับรู ้ขอ้ มูลทางประสาทสัมผัส สมองจะตีความ
ข้อมูลโดยวิเคราะห์เทียบเคียงกับความทรงจา หรื อความรู ้เดิมที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องนั้น
3. ความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล เป็ นการค้นหาคาตอบหรื อความ
น่ าจะเป็ น ว่ามี ค วามเป็ นมาอย่างไร เหตุ ใดจึ งเป็ นเช่ นนั้น จะส่ งผลกระทบอย่างไร ซึ่ งสมองจะ
พยายามคิดเพื่อหาข้อสรุ ปความรู ้ความเข้าใจอย่างสมเหตุสมผล
จากการศึกษาเอกสารดังกล่าว ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปได้ว่า องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
ประกอบด้วย 4 ทักษะ คือ
1. การสั ง เกต เป็ นการรั บ รู ้ สิ่ งที่ ก าลั ง สนใจ โดยการมองเห็ น หรื อการสั ม ผัส
จนสามารถบอกถึงรายละเอียดของสิ่ งนั้น ๆ ได้
2. การตี ค วาม เป็ นการท าความเข้า ใจข้อ มู ล ที่ ส นใจ เพื่ อ บอกถึ ง ความชั ด เจน
รายละเอียด หรื อสิ่ งที่แฝงไว้
3. การพยายามท าความเข้าใจ เป็ นกาหนดขอบเขตของการวิเคราะห์ แจกแจง และ
จาแนกองค์ประกอบย่อย หมวดหมู่ และจัดลาดับความสาคัญเพื่อหาผลของสิ่ งที่จะวิเคราะห์
4. การเชื่ อมโยงความสัมพันธ์เชิ งเหตุผล เป็ นการค้นหาคาตอบหรื อความน่ าจะเป็ น
ของข้อมูล เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์หรื อบอกเหตุผล
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ลักษณะของการคิดวิเคราะห์
มีนกั การศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงลักษณะของการคิดวิเคราะห์ทางการเรี ยน ไว้ดงั นี้
บลูม (Bloom, 1956 อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ สุ ทธิ รัตน์ , 2553, หน้า 70-72) ได้อธิ บายลักษณะ
ของการคิดวิเคราะห์ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ด้าน ดังนี้
1. การวิเคราะห์ความสาคัญ หมายถึ ง การแยกแยะสิ่ งที่ กาหนดมาให้ว่าอะไรสาคัญ
หรื อจาเป็ น หรื อมีบทบาทมากที่สุด สิ่ งไหนเป็ นเหตุ สิ่ งไหนเป็ นผล ประกอบด้วย
1.1 วิเคราะห์ ช นิ ด เป็ นการให้นักเรี ยนวินิจฉัยว่าสิ่ งนั้น เหตุการณ์ น้ ัน ๆ จัดเป็ น
ชนิดใด ลักษณะใด เพราะเหตุใด
1.2 วิเคราะห์สิ่งสาคัญ เป็ นการวินิจฉัยว่าสิ่ งใดสาคัญสิ่ งใดไม่สาคัญ เป็ นการค้นหา
สาระสาคัญ ข้อความหลัก ข้อสรุ ป จุดเด่น จุดด้อย ของสิ่ งต่าง ๆ
1.3 วิเคราะห์เลศนัย เป็ นการมุ่งค้นหาสิ่ งที่แอบแฝงซ่ อนเร้น หรื ออยู่เบื้องหลังจาก
สิ่ งที่เห็น ซึ่งมิได้บ่งบอกตรง ๆ แต่มีร่องรอยของความจริ งซ่อนเร้นอยู่
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ หมายถึง การค้นหาว่าความสัมพันธ์ยอ่ ย ๆ ของเรื่ องราว
หรื อเหตุการณ์น้ นั เกี่ยวพันกันอย่างไร สอดคล้องหรื อขัดแย้งกันอย่างไร ได้แก่
2.1 วิเคราะห์ชนิดของความสัมพันธ์
2.2 วิเคราะห์ขนาดของความสัมพันธ์
2.3 วิเคราะห์ข้นั ตอนความสัมพันธ์
2.4 วิเคราะห์จุดประสงค์และวิธีการ
2.5 วิเคราะห์สาเหตุและผล
2.6 วิเคราะห์แบบความสัมพันธ์ในรู ปอุปมาอุปไมย
3. การวิ เคราะห์ ห ลัก การ หมายถึ ง การค้น หาโครงสร้ า งของระบบและสิ่ ง ของ
เรื่ องราว และการกระทาต่าง ๆ ว่าสิ่ งเหล่านั้น รวมกันจนดารงสภาพเช่นนั้น อยู่ได้เนื่ องด้วยอะไร
โดยยึด อะไรเป็ นหลักแกนกลาง การวิเคราะห์หลักการเป็ นการวิเคราะห์ที่ถือว่ามีความสาคัญมาก
ที่ สุ ด การที่ จะวิเคราะห์ ได้ดีจะต้องมี ความรู ้ ความสามารถในการวิเคราะห์องค์ประกอบและ
วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ได้ดีเสี ยก่อน เพราะผลจากความสามารถในการวิเคราะห์องค์ประกอบและ
วิเคราะห์ ความสัมพันธ์จะทาให้สามารถสรุ ปเป็ นหลักการได้ ประกอบด้วย
3.1 วิเคราะห์โครงสร้าง เป็ นการค้นหาโครงสร้างของสิ่ งต่าง ๆ
3.2 วิเคราะห์หลักการ เป็ นการแยกแยะ เพื่อค้นหาความจริ งของสิ่ งต่าง ๆ แล้วสรุ ป
เป็ นคาตอบหลักได้
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มาร์ ซ าโน (Marzano, 2001 อ้างถึ งใน ประพัน ธ์ศิริ สุ เสารัจ , 2553, หน้า 59) ได้อธิ บาย
ลักษณะของการคิดวิเคราะห์ โดยแบ่งออกเป็ น 5 ด้าน ดังนี้
1. การจาแนก หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะส่ วนย่อยต่าง ๆ และเหตุการณ์ที่
เหมือนกันและแตกต่างกัน ออกเป็ นแต่ละส่ วนให้เข้าใจง่ายอย่างมีหลักเกณฑ์ สามารถระบุตวั อย่าง
หลักฐาน และลักษณะความเหมือน ความแตกต่างได้
2. การจัดหมวดหมู่ หมายถึง ความสามารถในการจัดประเภท จัดลาดับ จัดกลุ่มของสิ่ ง
ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน โดยยึดโครงสร้างลักษณะหรื อคุณสมบัติที่เป็ นประเภทเดียวกัน
3. การเชื่อมโยง หมายถึง ความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง
ๆ ว่าสัมพันธ์กนั อย่างไร
4. การสรุ ป ความ หมายถึ ง ความสามารถในการจับ ประเด็ น และสรุ ป ผลจากสิ่ ง ที่
กาหนดให้ได้
5. การประยุกต์ หมายถึง ความสามารถในการนาความรู ้หลักการและทฤษฎีมาใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ สามารถคาดการณ์ กะประมาณ พยากรณ์ ขยายความ คาดเดาสิ่ งที่ จะเกิดขึ้นใน
อนาคตได้
สุวิทย์ มูลคา (2547) ได้จาแนกลักษณะการคิดวิเคราะห์ออกเป็ น 3 ลักษณะ ดังนี้
1. การวิเคราะห์องค์ประกอบ เป็ นความสามารถในการหาส่ วนประกอบที่สาคัญของ
สิ่ งของ หรื อเรื่ องราวต่าง ๆ
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็ นความสามารถในการหาความสัมพันธ์ของส่ วน
สาคัญต่าง ๆ โดยการระบุความสัมพันธ์ระหว่างความคิด ความสัมพันธ์ในเชิ งเหตุผล หรื อความ
แตกต่างระหว่างข้อโต้แย้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง
3. การวิเคราะห์หลักการ เป็ นความสามารถในการหาหลักความสัมพันธ์ของส่ วน
สาคัญในเรื่ องนั้น ๆ ว่าสัมพันธ์กนั อยูโ่ ดยอาศัยหลักการใด
จากการศึ ก ษาเอกสารดั ง กล่ า ว ผู ้วิ จัย ได้ น าลัก ษณะการคิ ด วิ เคราะห์ ต ามแนวคิ ด
ของบลูมมาสร้างเครื่ องมือ เพื่อวัดการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนในเรื่ องทรัพยากรธรณี ซึ่งครอบคลุม
การคิดวิเคราะห์ท้ งั 3 องค์ประกอบ มีรายละเอียด ดังนี้
1. ด้านการคิ ด วิเคราะห์ ค วามส าคัญ คื อ ความสามารถในการแยกแยะได้ว่าสิ่ ง ใด
จาเป็ น สิ่ งใดสาคัญ หรื อมีบทบาทมากที่สุด
2. ด้านการคิดวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ คือ การค้นหาความสัมพันธ์ของสิ่ งต่าง ๆ ว่า
สัมพันธ์กนั อย่างไร สัมพันธ์กนั มากน้อยเพียงใด สอดคล้องหรื อขัดแย้งกัน สิ่ งไหนเป็ นเหตุ สิ่ งไหน
เป็ นผล
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3. ด้านการคิดวิเคราะห์หลักการ คือ เป็ นความสามารถในการจับเค้าโครงของเรื่ องราว
นั้นว่ายึดหลักการใด อาศัยหลักการใดเป็ นสารสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
กระบวนการคิดวิเคราะห์
มีนกั การศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงกระบวนการคิดวิเคราะห์ ไว้ดงั นี้
ทิศนา แขมมณี , ศิริชัย กาญจนวาสี , พิ มพ์พ นั ธ์ เตชะคุปต์, และศริ นธร วิทยะสิ รินันท์
(2544) ได้กล่าวถึงขั้นตอนย่อยของการคิดวิเคราะห์ไว้ ดังนี้
1. การรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาจัดระบบหรื อเรี ยบเรี ยงให้ง่ายแก่การทาความเข้าใจ
2. การก าหนดมิ ติห รื อแง่มุ มที่ จะวิเคราะห์ โดยอาศัย ความรู ้ห รื อประสบการณ์ เดิ ม
และ/หรื อ อาศัยการค้นพบลักษณะหรื อคุณสมบัติร่วมของกลุ่มข้อมูลบางกลุ่ม
3. การกาหนดหมวดหมู่หรื อแง่มุมที่จะวิเคราะห์
4. การแจกแจงข้อมูลที่มีอยู่ลงในแต่ละหมวดหมู่มาจัดลาดับ หรื อจัดระบบให้ง่ายแก่
การทาความเข้าใจ
5. การเปรี ยบเที ย บข้อมู ล ระหว่างแต่ ล ะหมวดหมู่ ในแง่ของความมากน้อ ย ความ
สอดคล้อง/ความขัดแย้ง ผลทางบวก/ผลทางลบ ความเป็ นเหตุความเป็ นผล ลาดับความต่อเนื่อง
สุวิทย์ มูลคา (2553, หน้า 19) สรุ ปกระบวนการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้
1. กาหนดสิ่ งที่ ตอ้ งการคิ ดวิเคราะห์ เป็ นการกาหนดสิ่ งของเรื่ องราวหรื อเหตุการณ์
ต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อเป็ นต้นเรื่ องในการวิเคราะห์
2. กาหนดปั ญหาหรื อวัตถุป ระสงค์เป็ นการกาหนดประเด็นที่ สงสัยจากปั ญหาสิ่ งที่
ต้องการวิเคราะห์อาจเป็ นคาถามหรื อเป็ นการกาหนดวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์เพื่อค้นหาความ
จริ งสาเหตุหรื อข้อความสาคัญ
3. เป็ นการก าหนดข้อ ความส าหรั บ ใช้ แ ยกส่ ว นประกอบของสิ่ ง ที่ ก าหนดให้ ใ น
การจาแนกแยกแยะสิ่ งที่เหมือนหรื อต่างกันความสัมพันธ์ของเหตุผล
4. พิ จารณาแยกแยะเป็ นการวิ เคราะห์ ก ระจายสิ่ งที่ ก าหนดให้ ออกเป็ นส่ วนย่อย ๆ
โดยใช้เทคนิ ค 5 W 1 H ประกอบด้วย What (อะไร) Where (ที่ ไหน) When (เมื่อไร) why (ทาไม)
Who (ใคร) How (อย่างไร)
5. สรุ ป เป็ นคาตอบเป็ นการรวบรวมประเด็นส าคัญ เพื่ อหาข้อสรุ ปเป็ นคาตอบหรื อ
ตอบปัญหาของสิ่ งของที่กาหนดให้
ประพัน ธ์ ศิ ริ สุ เสารั จ (2553, หน้า 55) กล่ าวว่าการคิ ด วิ เคราะห์ เป็ นการคิ ด ระดับ สู ง
ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
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1. กาหนดสิ่ งที่จะวิเคราะห์วา่ จะวิเคราะห์อะไร กาหนดขอบเขตและนิ ยามของสิ่ งที่
จะคิดให้ชดั เจน
2. กาหนดจุดมุ่งหมายของการคิดวิเคราะห์วา่ ต้องการวิเคราะห์เพื่ออะไร
3. พิจารณาข้อมูลความรู ้ ทฤษฎี หลักการ เกณฑ์ที่ใช้ในการคิดวิเคราะห์ว่าจะใช้
หลักการใดเป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์และจะใช้ความรู ้น้ นั ควรใช้การวิเคราะห์อย่างไร
4. สรุ ปและรายงานผลการคิดวิเคราะห์ได้เป็ นระบบระเบียบชัดเจน
จากการศึกษาเอกสารดังกล่าว ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปได้วา่ กระบวนการคิดวิเคราะห์ มีลาดับ
ขั้น ตอนตั้งแต่ ก ารก าหนดเป้ าหมายของสิ่ งที่ ต้องการจะวิเคราะห์ รวมไปถึ งการศึ ก ษาหาข้อมู ล
การเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ก าหนดปั ญ หาวัตถุประสงค์ หรื อแง่มุมที่ ต้องการวิเคราะห์ การก าหนด
หมวดหมู่สิ่งที่ตอ้ งการแยกแยะ แล้วแยกแยะข้อมูลแต่ละหมวดหมู่ และสุ ดท้ายเป็ นการสรุ ปคาตอบ
ของสิ่ งที่ตอ้ งการวิเคราะห์
แนวการสอนเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์
มีนกั การศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงแนวการสอนเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ไว้ดงั นี้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549, หน้า 15-17) ได้นาแนวทางการฝึ ก
กระบวนการทางปั ญญาของศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ที่ เป็ นการฝึ กคิดวิเคราะห์ เช่น
การสังเกต การบันทึ ก การฟั ง การตั้งสมมติ ฐานและการตั้งคาถาม ฯลฯ มาเป็ นแนวทางที่ ท าให้
ผูเ้ รี ยนพัฒนาการคิดวิเคราะห์ มีดงั นี้
1. ฝึ กสั ง เกต สั ง เกตในสิ่ ง ที่ เราเห็ น หรื อสิ่ งแวดล้อม เช่ น ไปดู น ก ดู ผี เสื้ อ หรื อใน
การทางาน การฝึ กทักษะการสังเกตจะทาให้เกิดปัญญามาก โลกทรรศน์ และวิธีคิด สติ สมาธิ จะเข้า
ไปมีผลต่อการสังเกตและสิ่ งที่สังเกต
2. ฝึ กบัน ทึ ก เมื่ อ สั ง เกตอะไรแล้ว ควรบัน ทึ ก โดยจะวาดรู ป หรื อ บัน ทึ ก ข้อ ความ
ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ ละเอียดมากน้อยตามวัยและสถานการณ์ การบันทึกเป็ นการพัฒนาปัญญา
3. ฝึ กการนาเสนอต่อที่ประชุมกลุ่ม เมื่อมีการทางานกลุ่มเราไปเรี ยนรู ้อะไรมาบันทึก
อะไรมา จะนาเสนอให้เพื่อนหรื อครู รู้เรื่ องได้อย่างไร ก็ตอ้ งฝึ กการนาเสนอ การนาเสนอได้ดีจึงเป็ น
การพัฒนาปัญญา ทั้งของผูน้ าเสนอและของกลุ่ม
4. ฝึ กการฟั ง ถ้ารู ้จกั ฟั งคนอื่นก็จะทาให้ฉลาดขึ้น โบราณเรี ยนกว่าเป็ นพหู สูต บางคน
ไม่ได้ยินคนอื่นพูด เพราะหมกมุ่นอยู่ในความคิดของตัวเองหรื อมีความตั้งใจในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง
จนเรื่ องอื่นเข้าไม่ได้ ฉันทะ สติ สมาธิ จะช่วยให้ฟังได้ดีข้ นึ

82
5. ฝึ กปุจฉา-วิสัชนา เมื่อมีการนาเสนอและการฟั งแล้ว ฝึ กปุจฉา-วิสัชนาหรื อถาม-ตอบ
ซึ่ งเป็ นการฝึ กใช้เหตุผลวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทาให้เกิดความแจ่มแจ้งในเรื่ องนั้น ๆ ถ้าเราฟั งครู โดย
ไม่ถาม-ตอบ ก็จะไม่แจ่มแจ้ง
6. ฝึ กตั้งสมมติฐานและตั้งคาถามเวลาเรี ยนอะไรไปแล้วเราต้องสามารถตั้งคาถามได้
ว่า สิ่ งนี้ คืออะไร สิ่ งนั้นเกิดจากอะไร อะไรมีประโยชน์ ทาอย่างไรจะสาเร็ จประโยชน์อนั นั้น และมี
การฝึ กตั้งคาถาม ถ้ากลุ่มช่วยกันคิดคาถามที่มีคุณค่าและมีความสาคัญก็อยากได้คาตอบ
7. ฝึ กการค้นหาคาตอบ เมื่อมีคาถามแล้วก็ควรไปค้นหาคาตอบจากหนังสื อ จากตารา
จากอิ นเตอร์ เน็ ต หรื อไปคุ ยกับ คนเฒ่ าคนแก่ แล้วแต่ธรรมชาติ ข องคาถาม การค้นหาค าตอบต่ อ
คาถามที่สาคัญจะสนุกและทาให้ได้ความรู ้มาก ต่างจากการท่องหนังสื อโดยไม่มีคาถาม บางคาถาม
เมื่อค้นหาคาตอบทุกวิถีทางจนหมดแล้ว ก็ไ ม่พบแต่คาถามยังอยู่และมีความสาคัญต้องหาคาตอบ
ต่อไปด้วยการวิจยั
8. การวิจยั การวิจยั เพื่อหาคาตอบเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการเรี ยนรู ้ทุกระดับการ
วิจยั จะทาให้คน้ พบ
9. เชื่ อมโยงบูรณาการ ให้เห็นความเป็ นทั้งหมดและเห็นตัวเอง ธรรมชาติของสรรพ
สิ่ งแล้วเชื่ อมโยง เมื่อเรี ยนรู ้อะไรมาอย่าให้ความรู ้น้ นั แยกเป็ นส่ วนๆ แต่ควรจะเชื่ อมโยงเป็ นบูรณา
การให้เห็นความเป็ นทั้งหมด ในความเป็ นทั้งหมดจะมีความงาม และมีมิติอื่นผุดบังเกิดออกมาเหนื อ
ความเป็ นทั้งหมดนั้นเอง เกิดการรู ้ตวั เองตามความเป็ นจริ งว่าสัมพันธ์กบั ความเป็ นทั้งหมดอย่างไร
จริ ยธรรมอยู่ที่ตรงนี้ คือการเรี ยนรู ้ตวั เองตามความเป็ นจริ งว่าสัมพันธ์กบั ความเป็ นทั้งหมดอย่างไร
ดังนั้นไม่วา่ การเรี ยนรู ้อะไรๆ ก็มีมิติทางจริ ยธรรมอยู่ในนั้นเสมอ มิติทางจริ ยธรรมอยู่ใน ความเป็ น
ทั้งหมดนัน่ เอง ต่างจากการเอาจริ ยธรรมไปเป็ นวิชาๆ หนึ่งแบบแยกส่วนแล้วก็ไม่ค่อยได้ผล
10. ฝึ กการเขียนเรี ยบเรี ยนทางวิชาการ ถึงกระบวนการเรี ยนรู ้และความรู ้ใหม่ที่ได้มา
การเรี ยบเรี ยงทางวิช าการเป็ นการเรี ยบเรี ยงความคิดให้ป ระณี ตขึ้ น ท าให้คน้ คว้าหลัก ฐานที่ มี ที่
อ้างอิงของความรู ้ให้ถี่ถว้ นแม่นยาขึ้น การเรี ยบเรี ยงทางวิชาการจึงเป็ นการพัฒนาปัญญาของตนเอง
อย่างสาคัญและเป็ นประโยชน์ในการเรี ยนรู ้ของผูอ้ ื่นในวงกว้างออกไป
ดิ ล ก ดิ ล กานนท์ (2525 อ้างถึ งใน ประพัน ธ์ ศิ ริ สุ เสารั จ , 2556, หน้า 82-83) กล่ าวว่า
แนวทางในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของผูส้ อน คือ สอนให้ผูเ้ รี ยนคิดเป็ นเสี ยก่ อน ผูส้ อนต้อง
พัฒนาระดับความคิดของผูเ้ รี ยนให้เขามีความคิดดี คิดชอบ เพื่อประโยชน์ของสังคมส่ วนรวม ด้วย
การสร้างเจตคติ ค่านิ ยมที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นเสี ยก่อน แนวทางที่จะปฏิบตั ิ ได้แก่ การฝึ ก ให้รู้จกั คิด
และตัดสิ นได้อย่างมีระบบ ด้วยวิธีการทาค่านิ ยมให้กระจ่า ง โดยผูส้ อนยกเรื่ องราว หรื อเหตุการณ์
ต่าง ๆ ขึ้นมา ทั้งจริ งและสมมุติข้ นึ ฝึ กให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสคิดวิเคราะห์ สรุ ปได้ดงั นี้
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1. กาหนดขอบเขตและนิยามของสิ่ งที่จะคิดวิเคราะห์ให้ชดั เจน
2. ก าหนดจุดมุ่ งหมายของการวิเคราะห์ว่าต้องการวิเคราะห์เพื่ ออะไร เช่ น เพื่ อ หา
สาเหตุ เพื่อหาข้อสรุ ป เป็ นต้น
3. พิ จารณาข้อมู ล ความรู ้ ทฤษฎี หลัก การ กฎเกณฑ์ที่ ใ ช้ในการวิเคราะห์ ว่าจะใช้
หลักการ ใดเป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์และจะให้หลักความรู ้น้ นั ควรใช้ในการวิเคราะห์อย่างไร
4. สรุ ปและรายงานผลการวิเคราะห์ให้เป็ นระบบและชัดเจน ทักษะการคิดวิเคราะห์
เป็ นทักษะที่สามารถพัฒนาได้จากประสบการณ์อนั หลากหลายและบรรยากาศการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ของผูเ้ รี ยน กิจกรรมที่ผูส้ อนควรจัดให้ผูเ้ รี ยนจะอยู่ในรู ปแบบการตั้งคาถาม การสังเกต การสื บค้น
การท านาย และเนื่ องจากการคิดวิเคราะห์เป็ นทักษะการคิดระดับสู ง จึงจาเป็ นที่ ผูเ้ รี ยนจะต้องมี
ทักษะพื้นฐานอื่นมาช่วย เช่น ทักษะการอ่าน การเขียน การฟั ง นอกจากนี้ผสู ้ อนจะต้องอาศัย เทคนิ ค
ต่ า ง ๆ ในการพัฒ นาการคิ ด อี ก ด้ว ย อาทิ เทคนิ ค การสั ง เกต การตั้ง ค าถาม การใช้ผ งั มโนทัศ น์
(ยังกราฟฟิ ก) เทคนิคหมวก 6 ใบ การใช้แบบฝึ ก เป็ นต้น
จากการศึ ก ษาเอกสารดั ง กล่ า ว ผู ้วิ จัย สามารถสรุ ป ได้ว่ า การสอนเพื่ อ พัฒ นาการ
คิดวิเคราะห์ ต้องเริ่ มต้นด้วยการพัฒนาทักษะพื้นฐานก่อน เช่น การพูด การฟั ง การอ่าน และการ
เขียน รวมถึงทักษะการสังเกต การตั้งคาถาม การจดบันทึก การตั้งสมมติฐาน และการค้นหาคาตอบ
เนื่ อ งจากการคิ ด วิ เคราะห์ เป็ นทัก ษะการคิ ด ระดับ สู ง นอกจากนี้ ผู ส้ อนต้อ งพัฒ นาให้ ผูเ้ รี ย นมี
ความคิดดี คิดชอบ เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม ด้วยการสร้างเจตคติ ค่านิยมที่ถูกต้อง โดยการ
ยกเรื่ องราว หรื อ เหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ แล้ว ให้ ผู ้เรี ย นได้ ก าหนดขอบเขตและนิ ย ามของสิ่ งที่ จ ะ
คิดวิเคราะห์ กาหนดจุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์ พิจารณาข้อมูลความรู ้ ทฤษฎี หลักการ กฎเกณฑ์
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ แล้วสรุ ปและรายงานผลการวิเคราะห์ให้เป็ นระบบและชัดเจน
การวัดและประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์
มีนกั การศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงการวัดและประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ไว้ดงั นี้
วัตสัน และเกลเซอร์ (Watson and Glaser, 1964, p. 11) กล่าวว่า การวัดความสามารถใน
การคิ ด วิ เคราะห์ คื อ การวัด ความสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ วิ จ ารณ์ โดยมี ก ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ มาเป็ นเหตุผลในการพิจารณาในการตัดสิ นใจเรื่ องราวต่าง ๆ หรื อสถานการณ์ต่าง ๆ
นอกจากนั้นที่สาคัญในเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ก็จะมีความเกี่ยวข้องเป็ นเหตุเป็ นผลกัน จะเห็นว่า
การคิ ดวิเคราะห์จะต้องมีก ารหาสาเหตุและผลมาเพื่ อพิ จารณาอยู่เสมอ การวัดความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
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1. การระบุปัญหา จะเป็ นการระบุปัญหา และทาความเข้าใจกับปัญหา พิจารณาข้อมูล
หรื อกาหนดปั ญหา ข้อโต้แย้งหรื อข้อมูลที่คลุมเครื อ รวมทั้งนิ ยามความหมายของคาและข้อความ
การระบุปัญหาเป็ นกระบวนการเริ่ มตนของการคิดวิเคราะห์ หรื อการคิดอย่างมี วิจารณญาณ เป็ น
การกระตุน้ ให้บุคคลเริ่ มต้นคิด เมื่อตระหนักว่ามีปัญหาหรื อข้อโต้แย้ง หรื อได้รับข้อมูลข่าวสารที่
คลุมเครื อ จะพยายามหาคาตอบที่สมเหตุสมผล เพื่อทาความเข้าใจกับปั ญหานั้น ปัญหาจึงเป็ นสิ่ งเร้า
เป็ นจุดเริ่ มตนของการคิดวิเคราะห์ หรื อคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2. การตั้งสมมติ ฐาน เป็ นการพิจารณาแนวทางการสรุ ปอ้างอิ งของปั ญหาข้อโต้แย้ง
หรื อ ข้อมูลที่คลุมเครื อ โดยนาข้อมูลที่มีการจัดระบบแล้ว มาพิจารณาเชื่อมโยงความสัมพันธ์ เพื่อ
กาหนด แนวทางการสรุ ปที่น่ าเป็ นไปได้ว่า จากข้อมูลที่ปรากฏสามารถเป็ นไปในทิ ศทางใดบ้าง
เพื่อที่จะได้ พิจารณาเลือกแนวทางที่เป็ นไปได้มากที่สุด หรื อการตัดสิ นใจอย่างสมเหตุสมผลใน
การสรุ ปอ้างอิงต่อไป
3. การตรวจสอบสมมติฐาน เป็ นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาข้อโต้แย้ง
หรื อ ข้อมูลที่คลุมเครื อจากแหล่งต่าง ๆ รวมทั้งการตรวจสอบสมมติฐานที่ต้ งั ไว้เพื่อเป็ นแนวทางใน
การตัดสิ นใจอย่างสมเหตุสมผล ในการสรุ ปอ้างอิงต่อไป
4. การสรุ ป อ้า งอิ ง โดยใช้ ห ลัก ตรรกศาสตร์ เป็ นการพิ จ ารณาเลื อ กแนวทางที่
สมเหตุสมผลที่สุด จากข้อมูลหรื อหลักฐานที่มีอยู่ หลังจากกาหนดแนวทางเลือกที่อาจเป็ นได้ก็จะ
พยายามเลือกวิธีการหรื อแนวทางที่เป็ นไปได้มากที่สุด ที่นาไปสู่การสรุ ปที่สมเหตุสมผล
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543, หน้า 149-154) ได้กล่าวว่า การวัดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ เป็ นการวัดความสามารถในการแยกแยะส่ วนย่อยของเหตุการณ์ เรื่ องราวหรื อ
เนื้ อหาต่าง ๆ ว่าประกอบด้วยอะไรมีจุดมุ่งหมายหรื อประสงค์สิ่งใดนอกจากนั้นยังมีส่วนย่อย ๆ ที่
สาคัญนั้น แต่ ล ะเหตุก ารณ์ เกี่ ยวพันกัน อย่างไรบ้างและเกี่ ยวพันโดยอาศัยหลัก การใด จะเห็ นว่า
สมรรถภาพด้านการคิ ดวิเคราะห์ จะเต็ม ไปด้วยการหาเหตุ และผลมาเกี่ ย วข้องกัน เสมอ การคิ ด
วิ เคราะห์ จึ ง ต้อ งอาศัย พฤติ ก รรมด้านความจ า ความเข้า ใจและด้านการน าไปใช้ม าประกอบ
การพิจารณา การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์แบ่งแยกย่อยออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็ นการหาความสัมพันธ์ หรื อความเกี่ยวข้องส่ วนย่อยใน
ปรากฏการณ์หรื อเนื้ อหานั้น เพื่อนามาอุปมาอุปไมย หรื อค้นหาว่าแต่ละเหตุการณ์น้ นั มีความสาคัญ
อะไรที่ไปเกี่ยวพันกัน ตัวอย่างคาถาม เช่น เหตุใดแสงจึงเร็วกว่าเสี ยง
2. วิเคราะห์ความสาคัญ เป็ นการวิเคราะห์วา่ สิ่ งที่มีอยู่น้ นั อะไรสาคัญ หรื อจาเป็ นหรื อ
มีบทบาทที่สุด ตัวไหนเป็ นเหตุ ตัวไหนเป็ นผล เหตุผลใดถูกต้องและเหมาะสมที่สุด ตัวอย่างคาถาม
เช่น ศีลหาข้อใดสาคัญที่สุด
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3. วิเคราะห์หลักการ เป็ นความสามารถที่จะจับเค้าเงื่อนของเรื่ องราวนั้นว่ายึดหลักการ
ใด มีเทคนิคหรื อยึดปรัชญาใด อาศัยหลักการใดเป็ นสื่ อสารสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจตัวอย่าง
คาถาม เช่น รถยนต์วิ่งได้โดยอาศัยหลักการใด นักเรี ยนจะเข้าใจเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างชัดเจน ผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการคิดวิเคราะห์หลักการ โดยนักเรี ยน
สามารถวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ จากส่ วนย่อยสู่ ส่วนใหญ่และเชื่อมความสัมพันธ์ของประเด็นต่าง ๆ
เข้าด้วยกันจนสามารถสรุ ปอย่างเป็ นหลักการโดยมีเหตุผลรองรับ
จากการศึกษาเอกสารดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงสรุ ปได้ว่า การวัดและประเมินความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ ต้องอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่ สามารถอธิ บายหลักการ เหตุผล เช่น
การระบุ ปัญ หา การตั้งสมมติ ฐาน การตรวจสอบ สมมติ ฐาน และการสรุ ปอ้างอิง เพื่ อใช้ในการ
พิจารณาตัดสิ นใจเรื่ องราวต่าง ๆ สถานการณ์ต่าง ๆ หรื อข้อมูลที่ตอ้ งการศึกษา โดยมีการพิจารณา
3 ด้าน คือ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ วิเคราะห์ความสาคัญ และวิเคราะห์หลักการ
แบบวัดการคิดวิเคราะห์
มีนกั การศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงแบบวัดการคิดวิเคราะห์ ไว้ดงั นี้
Norris and Ennis (1989) ได้กล่าวว่า แบบสอบมาตรฐานที่ใช้วดั ความสามารถในการคิด
สามารถจัดกลุ่มได้เป็ น 2 ประเภท
1. แบบทดสอบการคิดทัว่ ไป
แบบทดสอบการคิดทัว่ ไปนี้ เป็ นแบบทดสอบที่มุ่งวัดให้ครอบคลุมความสามารถใน
การคิด โดยเป็ นความคิดที่อยู่บนพื้นฐานของการใช้ความรู ้ทวั่ ไป แบบทดสอบลักษณะนี้ ส่วนใหญ่
เป็ นข้อสอบแบบเลือกตอบ แบบทดสอบมาตรฐานที่ใช้สาหรับวัดความสามารถในการคิดทัว่ ไปที่
สาคัญมีดงั นี้
1. Watson Glaser Critical Thinking Appraisal
2. Comell Critical Thinking Test, Level X and Level Z
3. Ross Test of Higher Cognitive processes
4. New Jersey Test of Reasoning skills
5. Judgment : Deductive Logic and Assumption Recognition
6. Test of Enquiry Skills 7. The Ennis Weir Critical Thinking Essay Test
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2. แบบทดสอบความสามารถในการคิดลักษณะเฉพาะ
แบบทดสอบการคิดประเภทนี้เป็ นแบบทดสอบที่มุ่งวัดความสามารถในการคิดเฉพาะ
แบบที่แสดงถึงลักษณะของการคิด เช่น การคิดแบบนิ รนัย (Deductive) ความสามารถประเมินข้อมูล
ที่ได้จากการสังเกต เป็ นต้น แบบทดสอบมาตรฐานที่ใช้สาหรับวัดความสามารถในการคิดลักษณะ
เฉพาะที่สาคัญมีดงั นี้
1. Cornell Class Reasoning Test, Form X
2. Cornell Conditional Reasoning Test, From X
3. Logical Reasoning
4. Test of Appraising Obser
ทิศนา แขมมณี และคณะ (2544) ได้กล่าวว่า ในการวัดการคิดวิเคราะห์สามารถเลือกใช้
เทคนิ คการวัดได้อย่างหลากหลาย เช่น การวัดโดยใช้แบบทดสอบ การสังเกตพฤติกรรมโดยตรง
การสัมภาษณ์เป็ นรายบุคคล การบันทึกข้อมูลส่ วนบุคคล ตลอดจนการตรวจผลงานจากแฟ้มสะสม
งานหรื อ พัฒ นางาน ส าหรั บ การใช้ แ บบทดสอบ สามารถจ าแนกได้เป็ น 2 ประเภท ได้ แ ก่
แบบทดสอบข้อ เขี ย น (Paper-pencil test) และแบบทดสอบปฏิ บัติ ก าร (Performance test) แต่ ที่
ได้รับความนิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายคือ แบบทดสอบข้อเขียน เนื่องด้วยใช้ง่ายและสะดวกสาหรับ
ครู โดยสามารถสร้างแบบทดสอบได้ 2 ลักษณะ คือ
1. ข้อสอบแบบอัตนัย (subjective) เป็ นข้อสอบที่เน้นให้ผูส้ อบเขียนคาตอบออกมา
เป็ นความเรี ยงโดยเสรี ตามทักษะภาษาและความคิดเห็นของแต่ละคน
2. ข้อ สอบแบบปรนัย (objective) เป็ นลัก ษณะของข้อ สอบแบบถามตอบที่ มี ก าร
กาหนดตัวเลื อกค าตอบไว้ล่วงหน้าแล้ว ผูส้ อบมี หน้าที่ ในการเลื อกค าตอบที่ ถูก ต้อง ซึ่ งมี หลาย
ลักษณะ ตามแนวทางในการทาข้อสอบ คือ
2.1 แบบถูก-ผิด (true- false) คือลักษณะข้อสอบปรนัยที่มีแค่สองตัวเลือก โดยเน้น
ให้ผสู ้ อบพิจารณ์ขอ้ คาถามแล้วให้คาตอบว่า ถูกหรื อผิด ใช่หรื อไม่
2.2 แบบเติมคา (completion) คือลักษณะข้อสอบปรนัยที่เน้นให้ผสู ้ อบเขียนตอบ
สั้นๆ ในส่ วนที่เว้นว่างไว้ในข้อสอบ
2.3 แบบจับคู่ (matching) คือลักษณะของข้อสอบปรนัยที่ให้เลือกคาตอบจากชุด
คาตอบที่กาหนด ไปใส่ในข้อคาถามที่ถูกต้อง
2.4 แบบเลือกตอบ (multiple choice) คือลักษณะของข้อสอบปรนัยที่มีคาถามและ
ตัวเลือกคาตอบให้ 3-5 ข้อ แล้วให้ผสู ้ อบเลือกคาตอบที่ถูกต้องจากตัวเลือกที่กาหนด
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โดยการสร้างและพัฒนาแบบวัดความสามารถทางการคิด มีข้ นั ตอน ดังนี้ (ทิศนา แขมณี ,
2555, หน้า 171)
1. กาหนดจุดมุ่งหมายของการวัด
2. กาหนดกรอบของการวัดและนิยามเชิงปฏิบตั ิการ
3. สร้างผังข้อสอบ
4. เขียนข้อสอบ
5. นาแบบวัดไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจริ งหรื อกลุ่มใกล้เคียง
6. นาแบบวัดไปใช้จริ ง
ศิ ริชัย กาญจนวาสี (2547 อ้างถึ งใน ทิ ศนา แขมมณี , 2555, หน้า 169) ได้ใ ห้แ นวทาง
ในการวัดและประเมินความสามารถในการคิดไว้เป็ น 2 แนวทาง ดังนี้
1. วัด โดยใช้ แ บบวัด มาตรฐาน เป็ นการวัด ความสามารถของสมองสู่ การวัด
ผลสัมฤทธิ์ บุคลิกภาพ ความถนัด และความสามารถต่าง ๆ รวมถึงความสามารถในการคิดจากการ
สังเกต การเปรี ยบเทียบ การคิดคล่อง เป็ นต้น แบบวัดมาตรฐานที่ใช้สาหรับวัดความสามารถใน
การคิดแบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1.1 แบบวัด การคิ ด ทั่ว ไป มุ่ ง วัด ให้ ค รอบคลุ ม ความสามารถในการคิ ด อยู่ บ น
พื้นฐานของการใช้ความรู ้ทวั่ ไป ส่ วนใหญ่เป็ นแบบเลือกตอบ
1.2 แบบวัดความสามารถในการคิดลักษณะเฉพาะ มุ่งวัดความสามารถในการคิด
เฉพาะแบบที่แสดงถึงลักษณะของการคิด เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห์
2. วัดจากการปฏิ บ ัติจริ ง เป็ นการวัดทักษะการคิดซับซ้อนในการปฏิบัติงาน ความ
ร่ วมมือ ในการแก้ปัญหาและการประเมินตนเอง สาหรับเทคนิคการวัด อาจใช้การสังเกตสภาพงาน
ที่ปฏิบตั ิ เช่น การเขียนรายงาน การแก้ปัญหาในสถานการณ์ การรวบรวมงานในแฟ้มสะสมผลงาน
เป็ นต้น
จากการศึกษาเอกสารดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงสรุ ปได้ว่า แบบวัดการคิดวิเคราะห์ สามารถแบบ
ออกได้เป็ น 2 แนวทาง คือ แบบวัดมาตรฐาน เป็ นการวัดความสามารถของสมอง ความถนัด และ
ความสามารถต่ า ง ๆ และแบบวัด การปฏิ บัติ จ ริ ง เป็ นการวัด ทัก ษะการคิ ด ที่ ซั บ ซ้ อ น ในการ
ปฏิบตั ิงาน การแก้ปัญหา และการประเมินตนเอง โดยมีข้ นั ตอนการสร้างและพัฒนา 6 ขั้น ได้แก่
กาหนดจุดมุ่งหมายของการวัด กาหนดกรอบของการวัดและนิ ยามเชิงปฏิบตั ิการ สร้างผังข้อสอบ
เขียนข้อสอบ นาแบบวัดไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจริ งหรื อกลุ่มใกล้เคียง และนาแบบวัดไปใช้
จริ ง ในการท าวิจัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิ จยั ได้เลื อกใช้ก ารวัด การคิ ดแบบวัดมาตรฐาน ที่ ครอบคลุ มการคิ ด
วิ เคราะห์ ท้ ัง 3 พฤติ ก รรมตามแนวคิ ด ของบลู ม คื อ การวิ เคราะห์ ค วามส าคัญ การวิ เคราะห์
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ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์หลักการ ซึ่งเป็ นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
เมื่อตอบถูก ได้ 1 คะแนน หรื อตอบผิดได้ 0 คะแนน มีจานวน 15 ข้อ ครอบคลุม เนื้ อหาวิชาโลก
ดาราศาสตร์ และอวกาศ เรื่ องทรัพยากรธรณี
ประโยชน์ ของการคิดวิเคราะห์
มีนกั การศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ ไว้ดงั นี้
สุวิทย์ มูลคา (2549, หน้า 39) ได้อธิบายถึงประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ไว้ ดังนี้
1. ช่วยให้เรารู ้ขอ้ เท็จจริ ง รู ้เหตุผลเบื้องหลังของสิ่ งที่เกิดขึ้น เข้าใจความเป็ นมาเป็ นไป
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ รู ้ว่าเรื่ องนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้างทาให้เราได้ขอ้ เท็จจริ งที่เป็ นฐานความรู ้
ในการนาไปใช้ในการตัดสิ นใจเรื่ องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
2. ช่ วยให้เราส ารวจความสมเหตุ ส มผลของข้อมู ล ที่ ป รากฏและไม่ ด่ วนสรุ ป ตาม
อารมณ์ ความรู ้สึกหรื ออคติ แต่สืบค้นตามหลักเหตุผลและข้อมูลที่เป็ นจริ ง
3. ช่วยให้เราไม่ด่วนสรุ ปสิ่ งใดง่ายๆ แต่สื่อสารตามความเป็ นจริ ง ขณะเดียวกันจะช่วย
ให้เราไม่หลงเชื่อข้ออ้างที่เกิดจากตัวอย่างเพียงอย่างเดียว แต่พิจารณาเหตุผลและปัจจัยเฉพาะในแต่
ละกรณีได้
4. ช่วยในการพิจารณาสาระสาคัญอื่น ๆ ที่ถูกบิดเบือนไปจากความประทับใจในครั้ง
แรก ทาให้เรามองอย่างครบถ้วนในแง่มุมอื่น ๆ ที่มีอยู่
5. ช่วยพัฒนาความเป็ นคนช่างสังเกตการหาความแตกต่างของสิ่ งที่ปรากฏ พิจารณา
ตามความสมเหตุสมผลของสิ่ งที่เกิดขึ้นก่อนที่จะตัดสิ นสรุ ปสิ่ งใดลงไป
6. ช่วยให้เราหาเหตุผลที่สมเหตุสมผลให้กบั สิ่ งที่เกิดขึ้นจริ ง ณ เวลานั้น โดยไม่พ่ งึ พิง
อคติ ที่ก่อตัวอยูใ่ นความทรงจาทาให้เราสามารถประเมินสิ่ งต่าง ๆ ได้อย่างสมจริ งสมจัง
7. ช่ วยประมาณการความน่ าจะเป็ น โดยสามารถใช้ข ้อมูลพื้ นฐานที่ เรามี วิเคราะห์
ร่ ว มกับ ปั จ จัย อื่ น ๆ ของสถานการณ์ ณ เวลานั้ น อัน จะช่ ว ยเราคาดการณ์ ค วามน่ า จะเป็ นได้
สมเหตุสมผล มากกว่า
สุ คนธ์ สิ นธพานนท์ (2552, หน้า 31) ได้อธิบายถึงประโยชน์ของทักษะการคิดวิเคราะห์
ไว้ดงั นี้
1. ทาให้สามารถแยกข้อเท็จจริ งออกจากข้อมูล หรื อจากความคิดเห็น มีความกระจ่าง
ชัดเจน ท าให้มองเห็นแนวทางในการตัดสิ นใจที่จะดาเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพ
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2. เป็ นรากฐานสาคัญของการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ การแสวงหาความรู ้ ทาให้รู้จกั
คิด จาแนกแยกแยะสิ่ งที่เรี ยนรู ้ จัดประเภทสิ่ งต่าง ๆ อย่างมีหลักเกณฑ์ หรื อคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นได้
ใกล้เคียงความเป็ นจริ ง นาไปสู่การตัดสิ นใจได้อย่างเหมาะสม
3. ทาให้เป็ นคนมีเหตุผล มีหลักการ ไม่กระทาการใด ๆ ตามใจตนเองอย่างเลื่อนลอย
ไร้ทิศทาง ไม่สรุ ปเรื่ องราวต่าง ๆ ตามอารมณ์หรื อความรู ้สึกของตนเอง
4. ทาให้เป็ นผูท้ ี่น่าเชื่อถือ ได้รับการยอมรับจากผูอ้ ื่นในด้านการแสดงความคิดเห็ น
หรื อการให้ขอ้ เสนอแนะอย่างมีเหตุผล
5. สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผล ตามขั้นตอน ถูกต้อง และสามารถปรับ
ตนเองให้เข้ากับสถานการณ์ เหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคมโลกยุคปัจจุบนั ได้
6. ทาให้เป็ นผูม้ ีทกั ษะในการลาดับเหตุการณ์ เรื่ องราวต่าง ๆ หลอมรวมได้ใจความ
เพื่อนาเสนอความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลไปยังบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ได้
7. ทาให้สามารถประมวลข้อคิดหรื อความคิดเห็นของบุคคลที่หลากหลายมาสัมพันธ์
กัน เพื่อนามาสรุ ปเป็ นแนวคิดใหม่ นาไปใช้ในการพัฒนาหรื อปรับปรุ งคุณภาพของงาน
8. ทาให้ได้ขอ้ มูลที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันมาเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหา
อย่างเป็ นระบบ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้ตรงประเด็น
จากการศึกษาเอกสารดังกล่าว ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปได้วา่ การคิดวิเคราะห์เป็ นทักษะการคิด
ที่สามารถพัฒนาให้เกิดกับผูเ้ รี ยนได้ เพื่อให้นักเรี ยนสามารถคิดได้ดว้ ยตัวเอง เกิดความสาเร็ จใน
การเรี ยนรู ้ เพราะการเรี ยนรู ้ที่ดีตอ้ งเป็ นเรื่ องของการรู ้จกั คิด ผูว้ ิจยั จึงสนใจพัฒนารู ปแบบการสอนที่
ส่ ง เสริ ม การคิ ดวิเคราะห์ เพื่ อกระตุ้น ให้นัก เรี ยนคิด เป็ น เรี ย นรู ้เป็ น สามารถจาแนก ให้เหตุผ ล
จับ ประเด็นเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ ตัดสิ นใจและแก้ปั ญหาต่าง ๆ ได้จากข้อมูล ที่ได้รับการพิ นิจ
พิจารณา นอกจากนี้ การคิดวิเคราะห์ยงั ช่วยให้สามารถแยกข้อเท็จจริ งออกจากข้อมูล หรื อจากความ
คิดเห็น มีความกระจ่าง ชัดเจน ทาให้มองเห็นแนวทางในการตัดสิ นใจ เป็ นรากฐานสาคัญของการ
พัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ การแสวงหาความรู ้ ทาให้รู้จกั คิด จาแนกแยกแยะสิ่ งที่เรี ยนรู ้ จัดประเภทสิ่ ง
ต่าง ๆ อย่างมีหลักเกณฑ์ ทาให้เป็ นคนมีเหตุผล มีหลักการ ไม่กระทาการใด ๆ ตามใจตนเองอย่าง
เลื่ อนลอย ไร้ทิ ศ ทาง ท าให้เป็ นผูท้ ี่ น่ าเชื่ อถื อ ได้รับการยอมรับ จากผูอ้ ื่ นในด้านการแสดงความ
คิดเห็น สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผล ทาให้ได้ขอ้ มูลที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน
มาเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs)
เนื่ องจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) เป็ น
รู ปแบบการสอนใหม่ จึงไม่พบข้อมูลและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องอย่างแพร่ หลาย ทาให้ไม่พบงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาเฉพาะงานวิจยั ในประเทศดังนี้
พิ ช ญะ กันธิ ย ะ (2559) ได้ศึ ก ษาการพัฒ นาทัก ษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ก ารจัดการ
เรี ยนรู ้แบบบันได 5 ขั้น วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิ จัย ครั้ งนี้ คื อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนห้ อ งสอนศึ ก ษาในพระอุ ป ถัม ภ์ ฯ
อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด แม่ ฮ่ อ งสอน ได้ม าจากการสุ่ ม กลุ่ ม ตัว อย่ า งแบบกลุ่ ม (Cluster Random
Sampling) จานวน 37 คน ผลวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการเรี ยนรู ้แบบบันได 5 ขั้น มีทกั ษะการคิด
วิเคราะห์สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรี ยนรู ้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังได้รับการเรี ยนรู ้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
ธัญ ญารัตน์ สุ ข เกษม (2561) ได้ศึ กษาผลการจัดการเรี ยนรู ้แบบกระบวนการเรี ยนรู ้ 5
ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการใช้คาถามเชิงวิเคราะห์ เรื่ อง วิวฒั นาการ ที่มีต่อการคิดวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ โรงเรี ยน
แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จานวน 1 ห้องเรี ยน จานวน 40 คน
ผลวิจยั พบว่า นัก เรี ยนชั้นมัธยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบกระบวนการเรี ยนรู ้ 5
ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการใช้คาถามเชิ งวิเคราะห์ เรื่ อง วิวฒั นาการ มีค่ าเฉลี่ยคะแนนการคิด
วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และมี
ค่ าเฉลี่ ย คะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นหลังเรี ย นสู งกว่าก่ อนเรี ย นอย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05 นอกจากนี้ ยัง พบว่าผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นหลังเรี ย นสู งกว่าเกณฑ์ร้อ ยละ 70 อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกด้วย
เพ็ญพักตร์ ช่วยพันธ์ (2558) ได้ศึกษาผลของการใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอนที่มีต่อ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้น
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3โรงเรี ย นแหลมราษฎร์ บ ารุ ง อ าเภอหั ว ไทร จังหวัด นครศรี ธ รรมราช สั งกัด
สานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 12 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2558 จานวน 63 คน
ผลวิจยั พบว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยน
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ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน หลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความคิด
สร้ า งสรรค์ท างวิ ท ยาศาสตร์ ของนั ก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 โดยใช้ การจัด การเรี ย นรู ้ ด้ว ย
กระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน สู งกว่าการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีสอนปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ขจรศักดิ์ วังศรี (2561) ได้ศึกษาการพัฒนาความเข้าใจและความคงทนของความรู ้ โดยใช้
การจัด การเรี ย นรู ้ ด้ ว ยกระบวนการเรี ย นรู ้ 5 ขั้น ตอน (5 STEPs) เรื่ อ ง แรงและการเคลื่ อ นที่
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยน
มัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 40 จานวน 34 คน ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 ผลวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยน เรื่ อง แรง
และการเคลื่ อนที่ โดยใช้ก ารจัด การเรี ย นรู ้ ด้วยกระบวนการเรี ย นรู ้ 5 ขั้น ตอน (5 STEPs) มี ก าร
พัฒนาความเข้าใจที่ เพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ .05 และมีความคงทนของ
ความรู ้ที่ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ นอกจากนี้ ยงั ช่วยพัฒนาให้นกั เรี ยนมีความรู ้และความ
เข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ ในระดับ ที่ เพิ่ มขึ้นและมี แนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อนลดลง
ทิ พ รั ตน์ สิ ท ธิ วงศ์ (2561) ได้ศึ ก ษาการพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด
การศึกษาอิงสถานที่ร่วมกับกระบวนการ QSCCS สาหรับหลักสู ตรสถานศึกษา เพื่อส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ ในศตวรรษที่ 21ของนัก เรี ยนในระดับมัธ ยมศึ ก ษา กลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิ จยั ครั้ งนี้ คื อ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนสู งเม่นชนู ปถัมภ์ จังหวัดแพร่ จานวน 21 คน ผลวิจยั พบว่า
นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการศึกษาอิงสถานที่ร่วมกับกระบวนการ
QSCCS มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และมีความพึงพอใจต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ แบบร่ วมมือด้ วยเทคนิค STAD
การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD เป็ นรู ปแบบการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนา
กระบวนการกลุ่ ม และทัก ษะทางสั งคมของผูเ้ รี ย น ซึ่ งเป็ นเป็ นหนึ่ งในรู ป แบบการสอนที่ นิ ย ม
นามาใช้ในปัจจุบนั ผูว้ ิจยั จึงทาการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศดังนี้
เบญจรัตน์ มงคลสาร (2555) ได้ศึกษาการพัฒนาสื่ อการสอนแบบการ์ตูนมัลติมีเดีย 2 มิติ
โดยการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมื อด้วยเทคนิ ค STAD เรื่ องโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ของหน่ วยการ
เรี ยนรู ้ที่ 3 (ระบบสุ ริยะ กาแล็กซี และเอกภพ) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
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คือนัก เรี ยนชั้นมัธ ยมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบางปลาม้าสู งสุ ม ารผดุ งวิ ท ย์ โดยวิธี การสุ่ ม อย่างง่าย
จานวน 30 คน ภาคเรี ยนที่ 2/2555 ผลวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค
STAD เรื่ องโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ของหน่ วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 (ระบบสุ ริย ะ กาแล็กซี และเอก
ภพ) ที่มีประสิ ทธิภาพของบทเรี ยน 82.00/80.83 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ต้ งั ไว้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่าผูเ้ รี ยนมีความพอใจ
อยูใ่ นระดับมาก
จานงค์ กรุ พิมาย (2559) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาฟิ สิ กส์ เรื่ องงานและพลังงาน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
โดยกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิค STAD กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5/1 ที่กาลังศึ กษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2557 โรงเรี ยนทุ่งกุลาประชานุสรณ์
อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้มาจากการสุ่ มแบบ
กลุ่ ม (Cluster Random Sampling) จ านวน 26 คน ผลวิ จัย พบว่ า นั ก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5
ที่ ได้รับ การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมื อเทคนิ ค STAD วิชาฟิ สิ ก ส์ เรื่ องงานและพลังงาน
มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ (E1/E2 ) เท่ ากับ 78.40/77.31 ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ ต้ งั ไว้ คื อ 75/75 มี ค่าดัช นี
ประสิ ทธิผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนเท่ากับ 0.6969 แสดงว่านักเรี ยนมีความก้าวหน้าทางการเรี ยนคิด
เป็ นร้อยละ 69.69 มีคะแนนความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยูใ่ นระดับพึงพอใจมากที่สุด
ทับทิม ชื่นชม (2558) ได้ศึกษาการพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ เรื่ องคลื่นกล กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิท ยาศาสตร์ ชั้น มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 5 โดยใช้วฏั จักรการสื บ เสาะหาความรู ้ 5 ขั้น ประกอบเทคนิ ค
STAD กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/1 ที่กาลังศึกษาในภาค
เรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 โรงเรี ยนโพธิ์ แก้วประชาสรรค์ ที่ได้มาจากการสุ่ มแบบกลุ่ม (Cluster
Random Sampling) จ านวน 20 คน ผลวิ จัย พบว่า นั ก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 ที่ ไ ด้รับ การจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้วฏั จักรการสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น ประกอบเทคนิ ค STAD วิชาฟิ สิ กส์
เรื่ องคลื่นกล มีประสิ ทธิ ภาพ (E1/E2) เท่ากับ 78.06/78.66 ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ คือ 75/75
มีค่าดัชนี ป ระสิ ทธิ ผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนเท่ากับ 0.68317 คิดเป็ นร้อยละ 68.32 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความพึงพอใจ
ต่อการเรี ยนโดยใช้วฏั จักรการสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น ประกอบเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก
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วุฒิชยั จารุ ภทั รกูล (2559) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เจตคติต่อวิชาชีววิทยา และ
พฤติกรรมการทางานร่ วมกันของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 ที่ ได้รับการจัดการเรี ยนการสอน
แบบสื บ เสาะหาความรู ้ 7 ขั้น (7E) ร่ ว มกับ การเรี ย นการสอนแบบร่ วมมื อ เทคนิ ค STAD กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือนักเรี ยนแผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ช้ นั มัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยน
ชลกัน ยานุ กู ล จัง หวัด ชลบุ รี ภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2558 จ านวน 1 ห้ อ งเรี ย น โดยการสุ่ ม
ห้องเรี ยนด้วยวิธีการสุ่ มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) จานวน 34 คน ผลวิจยั พบว่า นักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น (7E) ร่ วมกับการ
เรี ยนการสอนแบบร่ วมมือเทคนิ ค STAD มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาชีววิทยาหลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
หัทยา โรจน์วิรัตน์ (2559) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 7 ขั้น
(7E) ร่ วมกับเทคนิ ค STAD ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อวิชาเคมี
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
4 โรงเรี ยนชลบุรี “สุ ขบท” ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จานวน 39 คน ผลวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อวิชาเคมีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้รับการ
จัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 7 ขั้น (7E) ร่ วมกับเทคนิ ค STAD หลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
4 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 7 ขั้น (7E) ร่ วมกับเทคนิค STAD หลังเรี ยนสู งกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
Slavin (1978 อ้างถึงใน วัลยา บุญอากาศ, 2556) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับสัมพันธภาพของเชื้ อ
ชาติสีผิว ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือนักเรี ยนระดับ
ประถมศึกษาเกรด 7 และ 8 จานวน 424 คน แบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 12 ห้องเรี ยน เป็ นนักเรี ยนผิวดา
38.7 % มาจากแถบเอเชียตอนใต้ (Oriental) และที่เหลือเป็ นนักเรี ยนผิวขาว มีครู ผสู ้ อนจานวน 6 คน
โดยครู 1 คน ต่อห้องเรี ยน 2 ห้อง โดยห้องที่ 1 เป็ นกลุ่มทดลอง สอนโดยวิธีเรี ยนแบบกลุ่มแข่งขัน
แบ่ งตามผลสัมฤทธิ์ (STAD) และห้องที่ 2 เป็ นกลุ่มควบคุม สอนโดยใช้ตารางการสอนกิจกรรม
แบบเข้มข้น ซึ่ งวิธีการคล้ายกับวิธีสอนแบบกลุ่มแข่งขันแบ่งตามผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดยศึกษาใน
เรื่ องเดียวกัน แต่ต่างกันที่อีกกลุ่มไม่ได้ทางานกลุ่ม เวลาที่ใช้ในการทดลอง 10 สัปดาห์ ผลการวิจยั
พบว่า นักเรี ยนทั้งสองกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนไม่แตกต่างกัน และพบว่ากลุ่มที่เรี ยนด้วยวิธี
เรี ยนแบบกลุ่มแข่งขันแบ่งตามผลสัมฤทธิ์ (STAD) มีสัมพันธภาพที่ดีกบั เพื่อนต่างเชื้อชาติสีผิว ซึ่ ง
เชื้อชาติและสี ผิวไม่มีผลต่อการเรี ยนแต่อย่างใด
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Nicols (1994 อ้างถึงใน พันทิพา ทับเที่ยง, 2550) ได้ศึกษาประสิ ทธิ ภาพโครงสร้างของ
การเรี ยนแบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับการจัดการ
เรี ยนรู ้เรื่ องเรขาคณิ ต จานวน 81 คน ซึ่ งแบ่งเป็ นนักเรี ยนเป็ น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่สอนด้วยการเรี ยน
แบบร่ ว มมื อ และกลุ่ ม ที่ ส อนด้ ว ยวิ ธี ป กติ โ ดยการบรรยาย โดยมี ก ารศึ ก ษา 5 ตั ว แปร คื อ
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน 2) การมุ่งเป้าหมาย 3) ประสิ ทธิภาพในตนเอง 4) การเห็นคุณค่าของการ
เรี ยนรู ้จากงาน 5) การใช้ยุท ธวิธีท างการคิดผล ผลวิจยั พบว่ากลุ่มที่ ใช้ก ารเรี ยนแบบร่ วมมือด้วย
เทคนิ ค STAD มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งกว่ากลุ่มที่ สอนตามปกติโดยการบรรยาย และตัวแปร
อื่น ๆ มีผลดีกว่ากลุ่มที่สอนด้วยวิธีปกติโดยการบรรยายเช่นกัน โดยเฉพาะการใช้ยทุ ธวิธีทางการคิด
สามารถใช้กระบวนการคิดที่ลึกซึ้งกว่าการสอนตามปกติ
Suyanto (1999 อ้างถึงใน สุ รเดช ม่วงนิกร, 2551) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3, 4 และ 5 รวม 664 คน จาก
ห้ อ งเรี ย นทั้ง หมด 30 ห้ อ ง ใน 10 โรงเรี ย น ในโรงเรี ย นระดับ ประถม เขตชนบทยอกยากาตา
(Yogyakata) ของอินโดนีเซีย โดยที่ห้าโรงเรี ยนแรกจะคัดเลือกเป็ นกลุ่มทดลอง และอีกห้าโรงเรี ยน
หลังจะถูกกาหนดให้ เป็ นกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองจะดาเนิ นกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยครู ที่
ผ่านการฝึ กอบรมวิธี ก ารสอนแบบร่ วมมื อ ด้วยเทคนิ ค STAD กลุ่ ม ควบคุม ใช้วิธี ก ารสอนแบบ
บรรยาย ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนในชั้นที่ใช้วิธีการสอนแบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD มีคะแนน
สอบคณิ ตศาสตร์ สูงกว่านักเรี ยนในชั้นที่ใช้วิธีการสอนแบบปกติ เมื่อจาแนกตามระดับชั้นการศึกษา
แล้ว ปรากฏว่านักเรี ยนชั้นประถมปี ที่ 3 และ 5 ในกลุ่มทดลอง STAD มีคะแนนสู งกว่านักเรี ยนใน
กลุ่มควบคุม และไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญระหว่างคะแนนสอบของนักเรี ยนชั้นประถม
ปี ที่ 4 ในกลุ่มแบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD และกลุ่มควบคุมนักเรี ยนในกลุ่มทดลองแบบร่ วมมือ
ด้วย STAD มีเจตคติที่ดีต่อบรรยากาศในชั้นเรี ยนสู งกว่าในกลุ่มควบคุม
Williams (1989 อ้างถึงใน หัทยา โรจน์ วิรัตน์ , 2559) ได้ศึ ก ษาเกี่ยวกับผลในการเรี ย น
แบบร่ วมมือโดยใช้การผสมผสานระหว่างการเรี ยนแบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD กับการเรี ยน
แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค TGT ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และเจตคติต่อรายวิชาพีชคณิ ต
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย ครั้ งนี้ คื อ นั ก เรี ย นระดั บ มัธ ยมศึ ก ษา ในรั ฐ อลาบามา ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้การผสมผสาน
ระหว่างเทคนิ ค STAD กับการเรี ยนแบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค TGT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งกว่า
นักเรี ยนที่เรี ยนตามปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่า การ
จัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) และการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วย
เทคนิ ค STAD สามารถช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนให้
สู งขึ้นได้ ซึ่ งในงานวิจยั นี้ผวู ้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และการคิดวิเคราะห์ในวิชา
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เรื่ อ งทรั พ ยากรธรณี ของนั ก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 โดยการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมื อ ด้วยเทคนิ ค STAD ซึ่ งเป็ นวิธี ก ารจัด กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ที่ เปิ ดโอกาสให้ นัก เรี ย นได้ฝึ ก
กระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง กระบวนการทางานเป็ นกลุ่ม รวมถึงกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อ
เป็ นแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน การคิดวิเคราะห์ รวมถึงกระบวนการทางานเป็ น
กลุ่ม และยังสามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้หรื อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจาวันให้ดีข้ นึ ได้
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บทที่ 3
วิธีดาเนินวิจัย
การวิจยั เรื่ องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และการคิดวิเคราะห์ โดยการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วย
เทคนิค STAD เรื่ องทรัพยากรธรณี ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้แบ่งหัวข้อในการนาเสนอ ดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. รู ปแบบการวิจยั
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
4. วิธีดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนแผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ - คณิ ตศาสตร์
ในระดับ ชั้นมัธยมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนมาบตาพุดพันพิท ยาคาร ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2562
ประกอบไปด้วยชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1, 4/2 และ 4/3 จานวน 3 ห้องเรี ยน มีนกั เรี ยนจานวน 111 คน
โดยมีการจัดห้องเรี ยนแบบคละความสามารถ
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย ครั้ งนี้ ได้ แ ก่ นั ก เรี ยนแผนการเรี ยนวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ ในระดั บ ชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ย นมาบตาพุ ด พัน พิ ท ยาคาร ภาคเรี ย นที่ 2
ปี การศึ ก ษา 2562 ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4/1 จานวน 39 คน จากการสุ่ มแบบกลุ่ม (Cluster Random
Sampling) โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยการสุ่ม
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รู ปแบบการวิจัย
การวิ จัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จัย กึ่ งทดลอง (Quasi-experimental research) โดยกลุ่ ม ตัว อย่าง
ได้รับการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบร่ วมมื อด้วยเทคนิ ค STAD มี การเก็ บ ข้อมู ลก่ อนและหลังการทดลอง โดยดาเนิ นการ
ทดลองตามแบบแผนการวิ จยั แบบ One Group Pretest-Posttest Design (ล้วน สายยศ และ อังคณา
สายยศ, 2539, หน้า 249) ซึ่งมีแบบแผนการทดลอง ดังนี้
ตารางที่ 3-1 แบบแผนการวิจยั แบบ One Group Pretest-Posttest Design
กลุ่ม
E

สอบก่อน
T1

ทดลอง
X

สอบหลัง
T2

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง
E แทน กลุ่ม ตัวอย่างที่ ไ ด้รับ การจัดการเรี ย นการสอนด้วยกระบวนการเรี ย นรู ้
5 ขั้นตอน ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD
T1 แทน การทดสอบก่อนเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง (Pretest)
T2 แทน การทดสอบหลังเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง (Posttest)
X แทน การจัดการเรี ยนการสอนด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน ร่ วมกับการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
1. เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่
- แผนการจัด กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ด้วยกระบวนการเรี ย นรู ้ 5 ขั้น ตอน (5 STEPs)
ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
- แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์
โดยเครื่ องมือแต่ละประเภทมีข้นั ตอนในการสร้าง และการหาคุณภาพ ดังนี้
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลอง
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ร่ วมกับการจัดการ
เรียนรู้ แบบร่ วมมือด้ วยเทคนิค STAD มีข้นั ตอนดังนี้
1.1 ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ในหลักสูตร
แกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2560) และหลักสู ตรสถานศึกษา
โรงเรี ยนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สาระการเรี ยนรู ้เพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ มาตรฐาน
ข้อที่ 1 เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก ธรณี พิบตั ิภยั และผลต่อสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
การศึกษาลาดับชั้นหิ น ทรัพยากรธรณี แผนที่ และการนาไปใช้ประโยชน์
1.2 ศึ ก ษาและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี เกี่ย วกับ การจัดการเรี ยนรู ้ด้วยกระบวนการ
เรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) และแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD จาก
เอกสารและงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ ง แล้ว สั ง เคราะห์ เป็ นขั้น ตอนการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ด้ ว ย
กระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD
1.3 วิเคราะห์เนื้ อหา และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ จาก
หลักสู ตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ของโรงเรี ยนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โดยกาหนดเนื้ อหาการเรี ยนรู ้ในสาระการเรี ยนรู ้เพิ่มเติ ม โลก ดาราศาสตร์ และ
อวกาศ เรื่ องทรัพยากรธรณี ซึ่ ง มี 4 แผนการจัด กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดย 1 แผนใช้เวลาในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ 3 ชัว่ โมง ดังรายละเอียดในตารางที่ 3-2
ตารางที่ 3-2 การกาหนดขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs)
ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD
แผนการจัด
กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ที่
แผนการจัด
กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ที่ 1
เรื่ อง แร่

ผลการเรี ยนรู ้

จุดประสงค์การเรี ยนรู ้

สาระการ
เรี ยนรู ้

1. ตรวจสอบ และระบุ
ชนิดของแร่ รวมทั้ง
วิเคราะห์สมบัติ และ
นาเสนอการใช้
ประโยชน์จาก
ทรัพยากรแร่ ที่
เหมาะสม

1. สื บค้นข้อมูล ตรวจสอบ
สรุ ป ระบุ และวิเคราะห์
สมบัติหรื อชนิดของแร่ (k)
2. ออกแบบ ตรวจสอบ
สมบัติของแร่ และ
นาเสนอการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรแร่ อย่าง
สร้างสรรค์ (k)

1.ความ
หมายแร่
2. สมบัติทาง
กายภาพของ
แร่

เวลา น้ าหนัก
(ชัว่ โมง)
3

25
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ตารางที่ 3-2 (ต่อ)
แผนการจัด
กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ที่

ผลการเรี ยนรู ้

จุดประสงค์การเรี ยนรู ้

สาระการ
เรี ยนรู ้

3. มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
เกี่ยวกับเรื่ องแร่ (P)
4. ซื่อสัตย์ สุ จริ ต มีวินยั ใฝ่
เรี ยนรู ้ และมีจิตสาธารณะ
(A)

แผนการจัด
กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ที่ 2
เรื่ อง หิน

แผนการจัด
กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ที่ 3
เรื่ อง
ปิ โตรเลียม

3. การตรวจ
สอบทางเคมี
ของแร่
4. ประโยชน์
ของ
ทรัพยากรแร่
2. ตรวจสอบ จาแนก 1. สื บค้นข้อมูล ตรวจสอบ 1. ความหมาย
ประเภท และระบุชื่อ สรุ ป ระบุ และวิเคราะห์
หิน
หินรวมทั้งวิเคราะห์
สมบัติหรื อชนิดของหิน
2. หินอัคนี
สมบัติและนาเสนอ
(k)
3. หินตะกอน
การใช้ประโยชน์จาก 2. ออกแบบ ตรวจสอบ
4. หินแปร
ทรัพยากรหินที่
สมบัติของหิน และ
เหมาะสม
นาเสนอการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรหิ นอย่าง
สร้างสรรค์ (k)
3. มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
เกี่ยวกับเรื่ องหิน (P)
4. ซื่อสัตย์ สุ จริ ต มีวินยั ใฝ่
เรี ยนรู ้ และมีจิตสาธารณะ
(A)
3. อธิบายกระบวนการ 1. สื บค้นข้อมูล อธิบาย
1. ความหมาย
เกิด และการสารวจ
สรุ ป และวิเคราะห์เกี่ยวกับ ปิ โตรเลียม
แหล่งปิ โตรเลียมและ กระบวนการเกิด
2. การสารวจ
ถ่านหิน โดยใช้ขอ้ มูล แหล่งกาเนิด และ
และการขุด
ทางธรณี วิทยา
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
เจาะ
ปิ โตรเลียม (k)
ปิ โตรเลียม

เวลา น้ าหนัก
(ชัว่ โมง)

3

25

3

25
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ตารางที่ 3-2 (ต่อ)
แผนการจัด
กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ที่

ผลการเรี ยนรู ้

4. อธิบายสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์ที่
ได้จากปิ โตรเลียม
และถ่านหิน
พร้อมนาเสนอ
การใช้ประโยชน์
อย่างเหมาะสม

แผนการจัด
กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ที่ 4
เรื่ อง ถ่านหิน

จุดประสงค์การเรี ยนรู ้

2. วิเคราะห์ ตรวจสอบสมบัติ
ปิ โตรเลียม ออกแบบการสารวจ
แหล่งปิ โตรเลียม และนาเสนอ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ปิ โตรเลียมอย่างสร้างสรรค์ (k)
3. มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
เกี่ยวกับเรื่ องปิ โตรเลียม (P)
4. ซื่อสัตย์ สุ จริ ต มีวินยั ใฝ่
เรี ยนรู ้ และมีจิตสาธารณะ (A)
5. อธิบาย
1. สื บค้นข้อมูล อธิบาย สรุ ป
กระบวนการเกิด และวิเคราะห์เกี่ยวกับ
และการสารวจ
กระบวนการเกิด แหล่งกาเนิด
แหล่งปิ โตรเลียม ชนิด ผลิตภัณฑ์ที่ได้ ผลกระทบ
และถ่านหิน โดย รวมถึงการป้องกันอันตรายจาก
ใช้ขอ้ มูลทาง
ถ่านหิน (k)
ธรณี วิทยา
2. วิเคราะห์ ตรวจสอบสมบัติ
6. อธิบายสมบัติ ถ่านหิน ออกแบบการสารวจ
ของผลิตภัณฑ์ที่ แหล่งกาเนิด และนาเสนอการ
ได้จากปิ โตรเลียม ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรถ่าน
และถ่านหิน
หิน อย่างสร้างสรรค์ (k)
3. มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
เกี่ยวกับเรื่ องถ่านหิน (P)
4. ซื่อสัตย์ สุ จริ ต มีวินยั ใฝ่
เรี ยนรู ้ และมีจิตสาธารณะ (A)
รวม

สาระการ
เรี ยนรู ้

เวลา น้ าหนัก
(ชัว่ โมง)

3. ทรัพยากร
ปิ โตรเลียมใน
ประเทศไทย
4. การใช้
ประโยชน์
จาก
ปิ โตรเลียม

1. ความหมาย
ถ่านหิน
2. ชนิดและ
คุณภาพของ
ถ่านหิน
3. การสารวจ
และการทา
เหมืองถ่าน
หิน
4. การใช้
ประโยชน์
จากถ่านหิน

3

25

12

100
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1.4 ดาเนินการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน
(5 STEPs) ร่ วมกับ การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมื อด้วยเทคนิ ค STAD เรื่ องทรัพ ยากรธรณี ส าหรับ
นัก เรี ยนชั้นมัธ ยมศึ กษาปี ที่ 4 ให้ครอบคลุม จุ ดประสงค์การเรี ยนรู ้ และสาระการเรี ยนรู ้ จานวน
4 แผน ซึ่งโครงสร้างของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย
1.4.1 มาตรฐานการเรี ยนรู ้
1.4.2 ผลการเรี ยนรู ้
1.4.3 สาระสาคัญ
1.4.4 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
1.4.5 สาระการเรี ยนรู ้
1.4.6 กระบวนการเรี ย นรู ้ 5 ขั้น ตอน (5 STEPs) ร่ ว มกับ การจัด การเรี ย นรู ้ แบบ
ร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD ซึ่งเป็ นไปตามลาดับขั้นตอน 5 ขั้น ดังนี้
1) ขั้นการระบุคาถาม
2) ขั้นการแสวงหาสารสนเทศ
3) ขั้นการสร้างความรู ้
4) ขั้นการสื่ อสาร
5) ขั้นการตอบแทนสังคม
1.4.6 ภาระงาน ชิ้นงาน
1.4.7 สื่ อ แหล่งการเรี ยนรู ้
1.4.8 การวัดและประเมินผล
1.5 นาแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs)
ร่ วมกับ การจัด การเรี ย นรู ้ แ บบร่ วมมื อ ด้ว ยเทคนิ ค STAD เรื่ อ งทรั พ ยากรธรณี ที่ ผูว้ ิจัย ได้ส ร้ าง
เรี ยบร้อยแล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ ปรึ ก ษา เพื่ อพิ จารณาตรวจสอบส่ วนประกอบต่ าง ๆ ของแผน
ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรี ยนรู ้ สาระสาคัญ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เวลาในการเรี ยนรู ้ การจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ เครื่ องมือในการประเมิน แล้วนาไปปรับปรุ งแก้ไข
1.6 นาแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs)
ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่ องทรัพยากรธรณี ที่ปรับปรุ งแก้ไขตาม
คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา แล้วเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 1) ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านการสอนวิ ช าโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 2) ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้านเนื้ อหา เรื่ อ งทรั พ ยากรธรณี
3) ผู ้เชี่ ย วชาญด้า นหลัก สู ต รและการสอน 4) ผู ้ เชี่ ย วชาญด้า นการเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร์
5) ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการวัดผลและประเมินผล เพื่อหาค่าความเหมาะสมขององค์ประกอบแผนการ
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จัด การเรี ยนรู ้ ได้แก่ ผลการเรี ย นรู ้ สาระส าคัญ จุ ดประสงค์ก ารเรี ย นรู ้ สาระการเรี ย นรู ้ เนื้ อหา
กระบวนการเรี ยนรู ้ ภาระงาน ชิ้นงาน สื่ อ แหล่งการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผลของแผนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ซึ่งมีรายละเอียดและเกณฑ์ในการประเมินดังนี้
การประเมินความเหมาะสม ใช้เปรี ยบเทียบกับมาตราในแบบประเมิน โดยนาคาตอบ
ของผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละท่านให้ค่าน้ าหนักเป็ นคะแนน ดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง เหมาะสมมาก
คะแนน 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง เหมาะสมน้อย
คะแนน 1 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
การแปลความหมายค่าเฉลี่ยคะแนนนามาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ซ่ ึงใช้แนวคิดของพื้นที่ได้
โค้งปกติ (ไชยยศ เรื่ องสุวรรณ, 2533, หน้า 138) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง เหมาะสมน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-149 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
โดยกาหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของความเหมาะสม คือค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ , 2543, หน้า 117)
ซึ่งพบว่า มีค่าความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ระหว่าง 4.20 – 5.00 ซึ่งหมายความ
ว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้มีความเหมาะสมมากถึงมากที่สุด และมีความเบี่ยงเบนมาจรฐาน
0.00 – 0.80 (ภาคผนวก ค หน้า 165)
1.7 ดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้
5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD เรื่ องทรัพยากรธรณี
ตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ ในประเด็นที่แก้ไข โดยปรับคาในแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้มี
ความเหมาะสมมากขึ้น ปรับกระบวนการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ และแก้ไข
เนื้อหาที่อาจทาให้เกิดการเข้าใจคลาดเคลื่อนให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
1.8 นาแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs)
ร่ วมกับ การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD เรื่ องทรัพยากรธรณี ที่ ผ่านการประเมิ น
คุณภาพ และจากการปรับแก้ไขตามคาแนะนาเพิ่มเติมของผูเ้ ชี่ ยวชาญแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out)
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กับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 38 คน จานวน 4 แผน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม และสภาพปัญหาหรื อข้อบกพร่ อง ซึ่งพบว่ามีการใช้เวลาใน
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ในแต่ละขั้น เกินระยะเวลาที่ กาหนดขึ้น จึงได้ทาการแก้ไขโดยการกระตุน้ ให้
นักเรี ยนรักษาเวลาในการทากิจกรรมอยู่เสมอ แล้วจึงนามาปรับปรุ งแก้ไขอีกครั้งก่อนนาไปใช้จริ ง
กับกลุ่มตัวอย่าง โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูด้ าเนินการด้วยตนเอง
1.9 นาแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs)
ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD เรื่ องทรัพยากรธรณี ที่ผ่านการทดลองใช้
(Try out) แล้วมาปรับปรุ งแก้ไข และจัดพิมพ์เป็ นฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปทดลองใช้จริ งกับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1 จานวน 39 คน ต่อไป
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน มีข้นั ตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้
1.1 ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุ ง 2560) และหลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยน
มาบตาพุดพันพิ ทยาคาร สาระการเรี ยนรู ้ เพิ่มเติ ม โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ มาตรฐานข้อที่ 1
เข้าใจกระบวนการเปลี่ ย นแปลงภายในโลก ธรณี พิ บ ัติ ภัย และผลต่ อ สิ่ ง มี ชี วิต และสิ่ งแวดล้อ ม
การศึกษาลาดับชั้นหิ น ทรัพยากรธรณี แผนที่ และการนาไปใช้ประโยชน์
1.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล และ
แนวทางในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
ที่เป็ นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
1.3 วิเคราะห์เนื้ อหาสาระการเรี ยนรู ้ ผลการเรี ยนรู ้ และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เพื่อเป็ น
หลักในการสร้างแบบทดสอบ เรื่ องทรัพยากรธรณี ในรายวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โดยทาการวัดพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
ด้านพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม (Bloom’s Taxonomy - Revised) ทั้งหมด 6 ระดับ ได้แก่ การจา
การเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การประเมินผล และการสร้างสรรค์ (Anderson, L. W., &
Krathwohl, D. R., 2001)
1.4 สร้ า งแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นให้ ค รอบคลุ ม กับ เนื้ อ หาตาม
จุ ด ประสงค์ก ารเรี ย นรู ้ เรื่ อ งทรั พ ยากรธรณี โดยเป็ นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิ ด เลื อ กตอบ
4 ตัวเลือก (Multiple choice) จานวน 60 ข้อ แต่ตอ้ งการใช้จริ ง 40 ข้อ โดยให้มีสัดส่ วนจานวนข้อใน
แต่ละจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3-3

104
ตารางที่ 3-3 จานวนข้อสอบ ที่สอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรี ยนรู ้และพฤติกรรมด้านพุธิพิสัย

การจา

การเข้าใจ

การประยุกต์ใช้

การวิเคราะห์

การประเมินผล

การสร้างสรรค์

รวม

นาไปใช้จริ ง

จานวนข้อสอบ

2
(1)

2
(2)

1
(1)

2
(1)

-

-

7

5

2
(1)

2
(1)

-

2
(1)

1
(1)

1
(1)

8

5

1
(1)

3
(1)

1
(1)

1
(1)

1
(1)

-

7

5

1
(1)

1
(-)

1
(1)

2
(1)

1
(1)

2
(1)

8

5

2
(1)

1
(1)

2
(1)

1
(1)

1
(1)

-

7

5

1
(-)

3
(2)

-

1
(1)

1
(1)

2
(1)

8

5

จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
1. สื บค้นข้อมูล ตรวจสอบ สรุ ป
ระบุ และวิเคราะห์สมบัติหรื อ
ชนิดของแร่
2. ออกแบบ ตรวจสอบสมบัติของ
แร่ และนาเสนอการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรแร่ อย่างสร้างสรรค์
3. สื บค้นข้อมูล ตรวจสอบ สรุ ป
ระบุ และวิเคราะห์สมบัติหรื อ
ชนิดของหิน
4. ออกแบบ ตรวจสอบสมบัติของ
หิน และนาเสนอการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรหินอย่างสร้างสรรค์
5. สื บค้นข้อมูล อธิบาย สรุ ป และ
วิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการเกิด
แหล่งกาเนิด และผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากปิ โตรเลียม
6. วิเคราะห์ ตรวจสอบสมบัติ
ปิ โตรเลียม ออกแบบการสารวจ
แหล่งปิ โตรเลียม และนาเสนอ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ปิ โตรเลียมอย่างสร้างสรรค์
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ตารางที่ 3-3 (ต่อ)

การวิเคราะห์

การประเมินผล

การสร้างสรรค์

รวม

นาไปใช้จริ ง

7. สื บค้นข้อมูล อธิบาย สรุ ป
และวิเคราะห์เกี่ยวกับ
กระบวนการเกิด แหล่งกาเนิด
ชนิด ผลิตภัณฑ์ที่ได้ ผลกระทบ
รวมถึงการป้องกันอันตรายจาก
ถ่านหินอย่างสร้างสรรค์
8. วิเคราะห์ ตรวจสอบสมบัติ
ถ่านหิน ออกแบบการสารวจ
แหล่งกาเนิด และนาเสนอการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรถ่านหิน

2
(2)

-

1
(-)

1
(1)

2
(1)

1
(1)

7

5

2
(1)

2
(1)

1
(1)

2
(1)

1
(1)

-

8

5

รวม

13

14

7

12

8

6

60

40

การจา

จุดประสงค์การเรี ยนรู ้

การเข้าใจ

การประยุกต์ใช้

จานวนข้อสอบ

1.5 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องทรัพยากรธรณี ที่สร้างขึ้น เสนอ
ต่ อ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษา เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้อ ง ความเหมาะสม และความสอดคล้อ งของ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้กบั พฤติกรรมที่ตอ้ งการวัดของแต่ละข้อคาถาม รวมทั้งความเหมาะสมของ
ภาษาที่ใช้ แล้วจึงนาไปปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
1.6 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องทรัพยากรธรณี ที่ปรับปรุ งแก้ไข
แล้ว เสนอต่ อ ผู ้เชี่ ย วชาญจ านวน 5 ท่ า น ประกอบด้ว ย 1) ผู ้เชี่ ย วชาญด้า นการสอนวิ ช าโลก
ดาราศาสตร์ และอวกาศ 2) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้ อหา เรื่ องทรัพยากรธรณี 3) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสู ตร
และการสอน 4) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ 5) ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการวัดผลและ
ประเมินผล เพื่อประเมินค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบแต่ละข้อกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้ โดยใช้แบบประเมินที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
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เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นตรงกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการวัด
เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นตรงกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการวัด
เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นไม่ตรงกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการวัด

1.7 น าผลการประเมิ น ของผูเ้ ชี่ ย วชาญมาวิเคราะห์ ห าค่ าเฉลี่ ย แล้ว พิ จารณาเลื อ ก
แบบทดสอบที่ มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.5 ขึ้นไป ถื อว่าใช้ได้ (พวง
รัต น์ ทวี รัต น์ , 2543, หน้า 117) ซึ่ งถื อ ว่าเป็ นแบบทดสอบที่ มี ค วามสอดคล้องและเที่ ย งตรงเชิ ง
เนื้อหา แต่หากมีค่าต่ากว่า ผูว้ ิจยั ต้องดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อให้
ได้ขอ้ สอบที่มีคุณภาพ ซึ่งพบว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 (ภาคผนวก ค, หน้า 169) และได้มีการปรับแก้ตามคาแนะนาของ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ โดยปรับปรุ งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนให้มีขอ้ ความที่กระชับ และให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิ พิสัย ทั้ง 6 พฤติกรรม ตามแนวคิดของบลูม ได้แก่ การ
จา การเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การประเมินผล และการสร้างสรรค์ ให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
1.8 จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องทรัพยากรธรณี แล้วนาไป
ทดลองใช้ (Try out) กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/1 โรงเรี ยนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ที่ผ่านการ
เรี ยน เรื่ องทรัพยากรธรณี โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์
มาแล้ว จานวน 40 คน
1.9 น าแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นจากการทดลองใช้ (Try out) กับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/1 ที่ผ่านการเรี ยน เรื่ องทรัพยากรธรณี มาแล้ว มาตรวจสอบให้คะแนน
แล้วนามาวิเคราะห์คะแนนรายข้อเพื่ อหาค่าความยากง่าย (P) และค่าอานาจจาแนก (B) (ไพศาล
วรคา, 2555, หน้า 300 - 301) แล้วคัด เลื อกแบบทดสอบที่ มี ค่าความยากง่าย (P) ตั้ง แต่ 0.20-0.80
ค่ า อ านาจจ าแนก (B) ตั้ง แต่ 0.20-1.00 จ านวน 40 ข้อ โดยค านึ ง ถึ ง การครอบคลุ ม จุ ด ประสงค์
การเรี ยนรู ้ และโครงสร้างของข้อสอบตามที่กาหนด ซึ่ งพบว่า ข้อสอบที่คดั เลือกไว้มีค่าความยาก
ง่าย (P) อยูร่ ะหว่าง 0.22 – 0.80 และค่าอานาจจาแนก (B) อยูร่ ะหว่าง 0.20-0.56 (ภาคผนวก ค, หน้า 174)
1.10 น าแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น เรื่ อ งทรั พ ยากรธรณี ที่ ผ่านการ
คัดเลือกค่าความยากง่าย และค่าอานาจจาแนก ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่
ของแบบทดสอบทั้งฉบับ แบบอิ งเกณฑ์ ตามวิ ธี ข อง โลเวทท์ (Lovetts method) (ไพศาล วรคา,
2555, หน้า 285-287) ซึ่งพบว่า มีความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.78
1.11 จัดพิ มพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องทรัพ ยากรธรณี จานวน
40 ข้อ เพื่อนาไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างต่อไป
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2. แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ มีข้นั ตอนการสร้างและการหาคุณภาพ ดังนี้
2.1 ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุ ง 2560) และหลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยน
มาบตาพุดพันพิ ทยาคาร สาระการเรี ยนรู ้ เพิ่มเติ ม โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ มาตรฐานข้อที่ 1
เข้าใจกระบวนการเปลี่ ย นแปลงภายในโลก ธรณี พิ บ ัติ ภัย และผลต่ อ สิ่ ง มี ชี วิต และสิ่ งแวดล้อ ม
การศึกษาลาดับชั้นหิ น ทรัพยากรธรณี แผนที่ และการนาไปใช้ประโยชน์
2.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ ที่เป็ น
ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก เพื่อยึดเป็ นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวัดการคิด
วิเคราะห์
2.3 สร้างแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ในวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เรื่ อง
ทรั พ ยากรธรณี โดยให้ ค รอบคลุ ม การคิ ด วิ เคราะห์ ต ามแนวคิ ด ของบลู ม ทั้ง 3 ด้า น ได้แ ก่ 1)
วิเคราะห์ความสาคัญ 2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ 3) วิเคราะห์หลักการ ซึ่ งเป็ นข้อสอบปรนัยแบบ
เลือกตอบ
4 ตัวเลือก ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน โดยสร้างตารางวิเคราะห์เนื้ อหาองค์ประกอบ
ของการคิดวิเคราะห์ ดังตารางที่ 3-4
ตารางที่ 3-4 การวิเคราะห์เนื้อหาองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
1. ด้านการวิเคราะห์ความสาคัญ
2. ด้านการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
3. ด้านการวิเคราะห์หลักการ
รวม

จานวนข้อสอบที่ออก/ข้อ
10
10
10
30

จานวนข้อสอบที่ใช้จริ ง/ข้อ
5
5
5
15

2.4 นาแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ เรื่ องทรัพยากรธรณี เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสมของการใช้ภาษา เพื่อนาคาแนะนาจากอาจารย์ที่
ปรึ กษาไปปรับปรุ งแก้ไขแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ
2.5 นาแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ที่ปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่
ปรึ กษาแล้ว ไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 1) ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการสอนวิชาโลก
ดาราศาสตร์ และอวกาศ 2) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้ อหา เรื่ องทรัพยากรธรณี 3) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสู ตร
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และการสอน 4) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ 5) ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการวัดผลและ
ประเมินผล เพื่อประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC) ของข้อคาถามกับลักษณะของการคิดวิเคราะห์
โดยใช้แบบประเมินที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
+1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามมีความสอดคล้องกับลักษณะของการคิดวิเคราะห์
0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคาถามมีความสอดคล้องกับลักษณะของการคิดวิเคราะห์
-1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามไม่มีความสอดคล้องกับลักษณะของการคิดวิเคราะห์
2.6 น าผลการประเมิ น ของผูเ้ ชี่ ย วชาญมาวิเคราะห์ ห าค่ าเฉลี่ ย แล้ว พิ จารณาเลื อ ก
แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ที่มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.5 ขึ้นไป
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543, หน้า 117) ซึ่งถือว่าเป็ นแบบทดสอบที่มีความสอดคล้องและเที่ยงตรงเชิง
เนื้ อหา ถ้าหากมีค่าต่ากว่าค่าที่กาหนดไว้ ให้ผูว้ ิจยั จะดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้ขอ้ สอบที่มีคุณภาพ ซึ่ งพบว่า แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อ ง (IOC) อยู่ร ะหว่า ง 0.60 – 1.00 (ภาคผนวก ค, หน้า 172) และได้มี ก ารปรั บ แก้ต าม
คาแนะนาของผูเ้ ชียวชาญ โดยปรับปรุ งแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ ให้มีขอ้ ความที่กระชับ และ
ให้ ส อดคล้อ งกับ องค์ ป ระกอบ ทั้ง 3 ด้า น ตามแนวคิ ด ของบลู ม ได้แ ก่ ด้านการคิ ด วิ เคราะห์
ความสาคัญ ด้านการคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และด้านการคิดวิเคราะห์หลักการ ให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
2.7 จัด พิ ม พ์แ บบทดสอบวัด การคิ ด วิ เคราะห์ แล้ว น าไปทดลองใช้ (Try out) กับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/1 โรงเรี ยนมาบตาพุดพันพิ ทยาคาร ที่ผ่านการเรี ยน เรื่ องทรัพยากร
ธรณี โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์มาแล้ว จานวน 40 คน
2.8 นาแบบทดสอบวัด การคิดวิเคราะห์ จากการทดลองใช้ (Try out) กับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5/1 ที่ผ่านการเรี ยนเรื่ อง ทรัพยากรธรณี มาแล้ว มาตรวจสอบให้คะแนน แล้ วนามา
วิเคราะห์ ค ะแนนรายข้อ เพื่ อหาค่ าความยากง่าย (P) ค่ าอานาจจาแนก (B) (ไพศาล วรค า, 2555,
หน้า 300-301) แล้วคัดเลือกแบบทดสอบที่มีค่าความยากง่าย (P) ตั้งแต่ 0.20-0.80 ค่าอานาจจาแนก
(B) ตั้งแต่ 0.20-1.00 จานวน 15 ข้อ ซึ่งพบว่า ข้อสอบที่คดั เลือกไว้มีค่าความยากง่าย (P) อยูร่ ะหว่าง
0.35 – 0.80 และค่าอานาจจาแนก (B) อยูร่ ะหว่าง 0.21 - 0.38 (ภาคผนวก ค, หน้า 177)
2.9 น าแบบทดสอบวัด การคิ ด วิเคราะห์ ที่ ผ่ านการคัด เลื อ กค่ าความยากง่ าย และ
ค่าอานาจจาแนก ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับ
แบบอิงเกณฑ์ ตามวิธีของ โลเวทท์ (Lovetts method) (ไพศาล วรคา, 2555, หน้า 285-287) ซึ่งพบว่า
มีความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.74
2.10 จัด พิ ม พ์ แ บบทดสอบวัด การคิ ด วิ เคราะห์ จ านวน 15 ข้อ เพื่ อ น าไปใช้ เป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างต่อไป
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วิธีดาเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ชี้ แจงขั้นตอนการดาเนิ น กิ จกรรมและบทบาทของนักเรี ยน ในการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ ด้วยกระบวนการเรี ย นรู ้ 5 ขั้น ตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ย นรู ้แบบร่ วมมื อด้วย
เทคนิค STAD เพื่อให้นกั เรี ยนได้ทราบแนวทางในการปฏิบตั ิตน
2. วัดผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อนเรี ย น (Pre – Test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนแบบปรนัย มีจานวน 40 ข้อ และวัดการคิดวิเคราะห์ก่อนเรี ยน (Pre – Test) ด้วยแบบวัด
การคิดวิเคราะห์ แบบปรนัย มีจานวน 15 ข้อ เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง
3. ดาเนินสอนตามการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน
(5 STEPs) ร่ วมกับ การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD เรื่ องทรัพยากรธรณี จานวน
4 แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง และการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
และการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยน (Post – Test) 1 ชัว่ โมง โดยชุดเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรี ยน (Pre Test) แต่มีการสลับข้อคาถาม เพื่อป้องกันการจดจาได้ของนักเรี ยน
4. นาผลคะแนนที่ได้จากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และแบบวัด
ทัก ษะการคิ ด วิ เคราะห์ มาวิ เคราะห์ โ ดยวิ ธี ก ารทางสถิ ติ ด้ว ยโปรแกรมส าเร็ จ รู ป เพื่ อ ทดสอบ
สมมติฐานต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน โดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ด้วยกระบวนการเรี ย นรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ย นรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค
STAD เรื่ องทรัพ ยากรธรณี ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ก่ อนและหลังการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ โดยใช้การทดสอบ Paired sample t-test (ทดสอบสมมติฐานข้อ 1)
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน โดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ด้วยกระบวนการเรี ย นรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ย นรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค
STAD เรื่ องทรัพยากรธรณี ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 หลังเรี ยนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 60
โดยใช้การทดสอบ One sample t-test (ทดสอบสมมติฐานข้อ 2)
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเปรี ยบเทียบการคิดวิเคราะห์ โดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ด้วย
กระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD
เรื่ องทรัพยากรธรณี ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดย
ใช้การทดสอบ Paired sample t-test (ทดสอบสมมติฐานข้อ 3)
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4. วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเปรี ยบเทียบการคิดวิเคราะห์ โดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ด้วย
กระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD
เรื่ องทรัพยากรธรณี ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 หลังเรี ยนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 60 โดยใช้
การทดสอบ One sample t-test (ทดสอบสมมติฐานข้อ 4)
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน
1.1 หาค่าเฉลี่ยของคะแนน (𝑋̅) โดยใช้สูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543,
หน้า 306) คือ
∑𝑋
𝑋̅ =
𝑛
̅
เมื่อ 𝑋
แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนน
∑𝑋
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
𝑛
แทน จานวนนักเรี ยนในกลุ่มตัวอย่าง
1.2 หาค่ าความเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (𝑆𝐷) โดยใช้สู ต ร (ล้วน สายยศ และอังคณา
สายยศ, 2543, หน้า 307) คือ
2

𝑁 ∑ 𝑋 2 − (∑ 𝑋 )
√
𝑆𝐷 =
𝑁(𝑁 − 1)
เมื่อ 𝑆𝐷
แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
∑ 𝑋2
แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละด้านยกกาลังสอง
2
(∑ 𝑋) แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกาลังสอง
𝑁
แทน จานวนนักเรี ยนในกลุ่มตัวอย่าง
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2. สถิติที่ใช้ ในการหาคุณภาพเครื่ องมือ
2.1 หาความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหาของแบบทดสอบวัดผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน และ
แบบทดสอบวัด การคิ ดวิเคราะห์ โดยใช้ดัชนี ค วามสอดคล้องระหว่าง ข้อสอบกับ จุ ดประสงค์
เชิงพฤติกรรม (IOC) (สมโภชน์ อเนกสุข, 2554, หน้า 102)
∑R
IOC =
N
เมื่อ IOC
∑R
N

แทน ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์
แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
แทน จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ

2.2 หาค่ า ความยากง่ า ย (P) ของแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น และ
แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ (สมโภชน์ อเนกสุข, 2554, หน้า 113-118)
𝑅
𝑃=
𝑁
เมื่อ 𝑃 แทน ค่าความยากง่าย
𝑅 แทน จานวนคนที่ตอบข้อนั้นถูก
𝑁 แทน จานวนคนที่ทาข้อนั้นทั้งหมด
2.3 หาค่าอานาจจาแนก (B) ของแบบทดสอบรายข้อแบบอิงเกณฑ์ โดยใช้เทคนิคของ
แบรนแนน (Brennan, s index: B-index) (ไพศาล วรคา, 2555, หน้า 300 - 301)
𝑓𝑝 𝑓𝐹
𝐵=
−
𝑛𝑝 𝑛𝐹
เมื่อ 𝐵
𝑓𝑝
𝑓𝐹
𝑛𝑝
𝑛𝐹

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ดัชนีอานาจจาแนกของแบรนแนน
จานวนผูต้ อบข้อนั้นถูกในกลุ่มผ่านเกณฑ์ (pass)
จานวนผูต้ อบข้อนั้นถูกในกลุ่มไม่ผา่ นเกณฑ์ (fail)
จานวนคนในกลุ่มผ่านเกณฑ์
จานวนคนในกลุ่มไม่ผา่ นเกณฑ์
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2.4 หาค่าความเชื่อมัน่ แบบอิงเกณฑ์ของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้วิธีการของ
โลเวทท์ (Lovetts method) (ไพศาล วรคา, 2555, หน้า 285-287)
𝑘 ∑ 𝑥 − ∑ 𝑥2
𝑟𝑒𝑒 = 1 −
(k − 1) ∑(𝑥 − 𝑐)2
เมื่อ 𝑟𝑒𝑒
𝑘
𝑐
𝑥

แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าประมาณความเชื่อมัน่ แบบอิงเกณฑ์
จานวนข้อสอบของแบบทดสอบ
คะแนนเกณฑ์หรื อคะแนนจุดตัด
คะแนนรวมของผูส้ อบแต่ละคน

3. สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมุติฐาน
3.1 ใช้สถิติการทดสอบค่าที (t-test) แบบ Paired sample t-test เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน และการคิดวิเคราะห์ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน (สมโภชน์ อเนกสุ ข, 2553, หน้า 111)
เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 และ 3 (df = 38)
𝑡=

∑𝐷
2

√𝑛 ∑ 𝐷 − (∑ 𝐷)
𝑛−1
เมื่อ 𝑡
𝐷
∑𝐷
∑ 𝐷2
𝑛

2

แทน ค่าที่ใช้พิจารณาแจกแจงแบบ t
แทน ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่
แทน ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนการสอบก่อนหลังเรี ยน
แทน ผลรวมยกกาลังสองของความแตกต่างระหว่างคะแนน
การสอบก่อนหลังเรี ยน
แทน จานวนกลุ่มตัวอย่างหรื อจานวนคู่คะแนน
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3.2 ใช้สถิติการทดสอบค่าที (t-test) แบบ One sample เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนและการคิดวิเคราะห์กบั เกณฑ์ร้อยละ 60 (สมโภชน์ อเนกสุ ข , 2553, หน้า 111) เพื่อทดสอบ
สมมติฐานข้อที่ 2 และ 4 (df = 38)
𝑋̅ − µ
𝑡=
𝑆
√𝑛
เมื่อ 𝑡
𝑛
𝑋̅
µ
𝑆

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าที่ใช้พิจารณาแจกแจงแบบ t
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ค่าเฉลี่ยที่หาได้จากกลุ่มตัวอย่าง
ค่าเฉลี่ยหรื อค่าคงที่ของประชากร
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและการคิดวิเคราะห์ โดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ด้วยกระบวนการเรี ย นรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ย นรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค
STAD เรื่ องทรัพยากรธรณี ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีการนาเสนอผลการวิจยั ดังนี้
สัญลักษณ์ ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การเสนอผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ในการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ก าหนดสั ญลักษณ์ และ
อักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อสื่ อความหมายในการเสนอผลการวิจยั ให้เข้าใจตรงกัน ดังนี้
n แทน จานวนคนในกลุ่มทดลอง
𝑋̅
แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย
SD แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t แทน ค่าสถิติในการแจกแจงแบบ t
df แทน ระดับแห่งความเป็ นอิสระ
p แทน ค่าความน่าจะเป็ นของความคลาดเคลื่อน
* แทน มีนยั สาคัญทางสถิติ .05
การเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่ องทรัพยากรธรณี ก่อนและหลังเรี ยน
2. ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่ องทรัพยากรธรณี หลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 60
3. ผลการเปรี ย บเที ย บการคิ ด วิ เคราะห์ ข องนั ก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 โดยการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่ องทรัพยากรธรณี ก่อนและหลังเรี ยน
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4. ผลการเปรี ย บเที ย บการคิ ด วิ เคราะห์ ข องนั ก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 โดยการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่ องทรัพยากรธรณี หลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 60
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่ องทรัพยากรธรณี ก่อนและหลังเรี ยน ได้ผลดังตารางที่ 4-1
ตารางที่ 4-1 การเปรี ยบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดย
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่ องทรัพยากรธรณี ก่อนและหลังเรี ยน
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
พฤติกรรมการ
เรียนรู้
การจา
การเข้าใจ
การประยุกต์ใช้
การวิเคราะห์
การประเมินผล
การสร้างสรรค์
รวม
*p < .05

n
39
39
39
39
39
39
39

คะแนน
̅
เต็ม
𝑿
8
3.38
8
3.18
5
1.72
8
2.54
7
2.03
4
1.10
40
13.95

ก่อนเรียน
̅ ร้อยละ
SD 𝑿
1.50 42.31
1.35 39.74
0.86 34.36
0.88 31.73
0.93 28.94
0.72 27.56
4.07 34.87

̅
𝑿

6.44
6.15
3.54
5.87
4.49
2.54
29.03

หลังเรียน
̅ ร้อยละ
SD 𝑿
0.91 80.45
1.04 76.92
0.91 70.77
1.34 73.40
1.41 64.10
0.76 63.46
3.67 72.56

df

t

38
38
38
38
38
38
38

14.70*
11.40*
10.85*
15.96*
10.89*
12.49*
30.06*

p
(one-tailed)

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

จากตารางที่ 4-1 พบว่านักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ด้วยกระบวนการเรี ย นรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ย นรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค
STAD เรื่ อง ทรัพยากรธรณี มี ค่าเฉลี่ ยคะแนนผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อนเรี ยน 13.95 และหลัง
เรี ยน 29.03 และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ก่อนเรี ยนเท่ากับ 4.07 และหลังเรี ยนมีค่าเท่ากับ
3.67 เมื่อเปรี ยบเทียบพบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1
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เมื่อพิจารณาแต่ละพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ (การจา การเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์
การประเมินผล และการสร้างสรรค์) พบว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนทุกพฤติกรรมการ
เรี ยนรู ้หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้วยเช่นกัน โดยพฤติกรรม
การเรี ยนรู ้ ที่สูงสุ ด คือด้านการจามีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน 6.44 คะแนน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 80.45
ส่ วนพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ หลังเรี ยนที่ ต่าสุ ด คือด้านการสร้างสรรค์ มีคะแนนเฉลี่ย 2.54 คะแนน
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 63.46
2. ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่ องทรัพยากรธรณี หลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 60 ได้ผลดังตารางที่ 4-2
ตารางที่ 4-2 การเปรี ยบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดย
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่ องทรัพยากรธรณี หลังเรี ยนกับเกณฑ์
ร้อยละ 60 (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
พฤติกรรมการ
เรียนรู้
การจา
การเข้าใจ
การประยุกต์ใช้
การวิเคราะห์
การประเมินผล
การสร้างสรรค์
รวม
*p < .05

n
39
39
39
39
39
39
39

คะแนน
เต็ม
8
8
5
8
7
4
40

เกณฑ์

̅
𝑿

ร้ อยละ

SD

t

4.80
4.80
3.00
4.80
4.20
2.40
24.00

6.44
6.15
3.54
5.87
4.49
2.54
29.03

80.45
76.92
70.77
73.40
64.10
63.46
72.56

0.91
1.04
0.91
1.34
1.41
0.76
3.67

11.20*
8.13*
3.68*
4.99*
1.27
1.14
8.54*

p
(one-tailed)

.000
.000
.000
.000
.106
.130
.000

จากตารางที่ 4-2 พบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ย
กระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD
เรื่ อง ทรัพยากรธรณี มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเท่ากับ 29.03 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ
72.56 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 3.67 เมื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 60 พบว่า
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 2
เมื่อพิจารณาแต่ละพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ท้ งั 6 พฤติกรรม พบว่าพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ น
การจา การเข้าใจ การประยุก ต์ใช้ และการวิเคราะห์ มี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้วยเช่นกัน โดยพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ที่สูงสุ ด
คือด้านการจา ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนที่คิดเป็ นร้อยละ 80.45 และมีพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที่ต่ากว่า
เกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นการประเมินผล
และการสร้างสรรค์ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนที่คิดเป็ นร้อยละ 64.10 และ 63.46 ตามลาดับ
3. การเปรี ยบเทียบการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วย
เทคนิค STAD เรื่ องทรัพยากรธรณี ก่อนและหลังเรี ยน ได้ผลดังตารางที่ 4-3
ตารางที่ 4-3 การเปรี ยบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่ องทรัพยากรธรณี ก่อนและหลังเรี ยน (คะแนน
เต็ม 15 คะแนน)
องค์ประกอบ
ของการคิด
วิเคราะห์
การวิเคราะห์
ความสาคัญ
การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
การวิเคราะห์
หลักการ
รวม
*p < .05

n

คะแนน
เต็ม

39

5

39

ก่อนเรียน

df

t

p

̅
𝑿

̅ ร้อยละ
SD 𝑿

1.82 0.97 36.41

3.90

1.02 77.95

38 13.56*

.000

5

1.36 0.63 27.18

3.49

1.10 69.74

38 13.98*

.000

39

5

1.69 0.92 33.85

3.59

1.25 71.79

38 12.24*

.000

39

15

4.87 1.72 32.48

10.97 2.53 73.16

38 22.65*

.000

̅
𝑿

̅ ร้อยละ
SD 𝑿

หลังเรียน

(one-tailed)
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จากตารางที่ 4-3 พบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ด้วยกระบวนการเรี ย นรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ย นรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค
STAD เรื่ อง ทรัพยากรธรณี มีค่าเฉลี่ยคะแนนการคิดวิเคราะห์ ก่อนเรี ยน 4.87 และหลังเรี ยน 10.97
และมีค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (SD) ก่อนเรี ยนเท่ากับ 1.72 และหลังเรี ยนมีค่าเท่ากับ 2.53 เมื่อ
เปรี ยบเทียบพบว่า การคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3
เมื่ อพิ จารณาแต่ล ะองค์ป ระกอบของการคิดวิเคราะห์ (การวิเคราะห์ความส าคัญ การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์หลักการ) พบว่านักเรี ยนมี การคิดวิเคราะห์ หลังเรี ยนทุก
องค์ประกอบสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้วยเช่นกัน โดยองค์ประกอบ
ของการคิดวิเคราะห์ที่ สูงสุ ด คือ ด้านการวิเคราะห์ความสาคัญ ซึ่ งมี เฉลี่ยหลังเรี ยน 3.90 คะแนน
หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 77.95 ส่ วนองค์ป ระกอบของการคิดวิเคราะห์ที่ ต่ าสุ ด คือด้านการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ ซึ่งมีเฉลี่ยหลังเรี ยน 3.49 คะแนน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 69.74
4. การเปรี ยบเทียบการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วย
เทคนิค STAD เรื่ องทรัพยากรธรณี หลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 60 ได้ผลดังตารางที่ 4-4
ตารางที่ 4-4 การเปรี ยบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่ องทรัพยากรธรณี หลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ
60 (คะแนนเต็ม 15 คะแนน)
องค์ประกอบ
ของการคิด
วิเคราะห์
การวิเคราะห์
ความสาคัญ
การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
การวิเคราะห์
หลักการ
รวม
*p < .05

n

คะแนน
เต็ม

เกณฑ์

̅
𝑿

ร้ อยละ

SD

t

p
(one-tailed)

39

5

3

3.90

77.95

1.02

5.49*

.000

39

5

3

3.49

69.74

1.10

2.77*

.004

39

5

3

3.59

71.79

1.25

2.94*

.002

39

15

9

10.97

73.16

2.53

4.88*

.000
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จากตารางที่ 4-4 พบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ย
กระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD
เรื่ อง ทรัพยากรธรณี มีคะแนนเฉลี่ยของการคิดวิเคราะห์เท่ากับ 10.97 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 73.16
และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 2.53 เมื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 60 พบว่า การ
คิดวิเคราะห์หลังเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน
ข้อที่ 4
เมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ท้ งั 3 ด้าน ซึ่ งได้แก่ การวิเคราะห์
ความสาคัญ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์หลักการ พบว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้วยเช่นกัน
โดยองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ที่สูงสุ ด คือด้านการวิเคราะห์ความสาคัญ ซึ่งมีเฉลี่ยหลังเรี ยน
ที่ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 77.95 ส่ ว นองค์ป ระกอบของการคิ ด วิ เคราะห์ ที่ ต่ า สุ ด คื อ ด้านการวิ เคราะห์
ความสัมพันธ์ ซึ่งมีเฉลี่ยหลังเรี ยนที่คิดเป็ นร้อยละ 69.74
ข้อเสนอแนะจากการดาเนินการวิจัย
ตารางที่ 4-5 ข้อเสนอแนะจากการดาเนินการวิจยั
รายการ
ผลสังเกต
1. ผลสัมฤทธิ์ - พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นการจา มี
ทางการเรี ยน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่สูงสุด
- พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นการ
สร้างสรรค์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ที่ต่าสุด

2. การคิด
วิเคราะห์

หมายเหตุ
ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ข้นั การ
เรี ยนรู ้เพื่อสร้างความรู ้ (learning to
construct) ควรเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึก
กระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานให้
มากยิง่ ขึ้น เช่น การให้นกั เรี ยนได้
ออกแบบรู ปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู ้
ให้แก่สมาชิกในกลุ่ม
- องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ข้นั การ
ด้านการวิเคราะห์ความสาคัญ มี
เรี ยนรู ้แสวงหาสารสนเทศ (learning to
ผลสัมฤทธิ์ในการคิดวิเคราะห์ที่สูงสุ ด search) ควรแนะนาแหล่งความรู ้ หรื อให้
- องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
แบบฝึ กหัดที่เน้นในการพัฒนาการ
ด้านการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ มี
วิเคราะห์ดา้ นความสัมพันธ์ เพื่อให้
ผลสัมฤทธิ์ในการคิดวิเคราะห์ที่ต่าสุด นักเรี ยนได้ฝึกการค้นหาความรู ้จาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัว
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ตารางที่ 4-5 (ต่อ)
รายการ

ผลสังเกต

3. กระบวนการ - สมาชิกในแต่ละกลุ่มให้ความ
กลุ่ม
ร่ วมมือในการทางาน มีการ
ช่วยเหลือกัน แต่มีนกั เรี ยนบางคนที่
ไม่ให้ความร่ วมมือในการทางาน
และกระบวนการสร้างเสริ มความรู ้
เท่าที่ควร เป็ นเหตุให้กระบวนการ
กลุ่มที่เกิดขึ้นไม่มีประสิ ทธิภาพ
เท่าที่ควร และมีคะแนนสะสมเฉลี่ย
ของกลุ่มที่ต่า
4. เวลาในการ - นักเรี ยนใช้เวลาในการทากิจกรรม
จัดกิจกรรมการ การเรี ยนรู ้ที่มากกว่าระยะเวลาที่ได้
เรี ยนรู ้
กาหนดไว้ เนื่องจากเป็ นการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนได้ศึกษาค้นคว้าความรู ้ และ
สร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง

หมายเหตุ
จนสามารถหาความสัมพันธ์ของข้อมูล
นั้น ๆ เช่น การให้นกั เรี ยนหาสื บค้นองค์
ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ครู กาหนด
ขึ้น แล้วบอกถึงความสัมพันธ์ของข้อมูล
นั้น
ในทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ ควรมีการกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิด
กระบวนการกลุ่มอยูเ่ สมอ เช่น การ
สอบถามถึงภาระหน้าที่ของผูเ้ รี ยนแต่ละ
คนที่ได้รับผิดชอบ หรื อการทดสอบ
ความรู ้ โดยให้อธิบายเนื้ อหาที่ได้ไป
ศึกษามา เพื่อเป็ นการตรวจสอบการ
ทางานและองค์ความรู ้ของนักเรี ยนใน
ขณะนั้นด้วย
ควรมีการกระชับเวลาในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ในแต่ละขั้น โดยเฉพาะขั้นการ
เรี ยนรู ้แสวงหาสารสนเทศ (learning to
search) และขั้นการเรี ยนรู ้เพื่อสร้าง
ความรู ้ (learning to construct) โดยการ
กระตุน้ ให้นกั เรี ยนสนใจทางานที่ได้รับ
หมอบหมายอย่างสม่าเสมอ หรื อให้
นักเรี ยนได้มีการจัดเตรี ยมข้อมูลจาก
ระบบสาระสนเทศที่ครู มอบหมายให้
นอกเหนือเวลาเรี ยนตามปกติ เช่น ให้
นักเรี ยนไปศึกษาหัวข้อหรื อวิธีการที่จะ
เรี ยนมาก่อน
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ตารางที่ 4-5 (ต่อ)
รายการ
ผลสังเกต
5. พัฒนาการ
- นักเรี ยนที่ผา่ นการจัดกิจกรรมการ
ของนักเรี ยน
เรี ยนรู ้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลัง
เรี ยนที่สูงกว่าก่อนเรี ยน
- นักเรี ยนที่ผา่ นการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้มีการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนที่สูง
กว่าก่อนเรี ยน
- นักเรี ยนที่ผา่ นการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ มีทกั ษะทางสังคม กระบวนการ
ทางานเป็ นกลุ่ม รู ้จกั การอาสา
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

หมายเหตุ
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นและการคิ ด
วิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 ที่ ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ด้วยกระบวนการ
เรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD ก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน และเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD หลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 60 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจยั ในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1 โรงเรี ยนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึ ก ษา 2562 ได้ม าด้ว ยการสุ่ ม แบบกลุ่ ม (Cluster sampling) 1 ห้ อ งเรี ย น จ านวน 39 คน
เครื่ องมื อ ที่ ใช้ใ นการวิจัย ประกอบด้ว ยแผนการจัด กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ด้วยกระบวนการเรี ย นรู ้
5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD จานวน 4 แผน มีค่า
ความเหมาะสมอยู่ระหว่าง 4.20-5.00 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน มีลกั ษณะเป็ นแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.22-0.80 ค่าอานาจจาแนก
(B) ตั้งแต่ 0.20-0.56 มี ค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.78 และแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ มีลกั ษณะ
แบบทดสอบเป็ นแบบเลื อ กตอบ 4 ตัว เลื อ ก จ านวน 15 ข้อ มี ค่ าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง
0.35-0.80 ค่าอานาจจาแนก (B) ตั้งแต่ 0.21 - 0.38 มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.74
การวิจยั ในครั้งนี้มีแบบแผนการทดลองที่ใช้ คือแบบกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว ทดสอบก่อน
เรี ย นและหลัง เรี ย น (One group pretest-posttest design) วิ เคราะห์ ข้อ มู ล โดยเปรี ย บเที ย บความ
แตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและการคิดวิเคราะห์ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้
การทดสอบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระจากกัน (Paired sample t-test) และเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 60 โดยใช้การทดสอบค่าที กรณีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว (One sample t-test)
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ ก ษาปี ที่ 4 โดยการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ ด้วยกระบวนการเรี ย นรู ้ 5 ขั้น ตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ย นรู ้แบบร่ วมมื อด้วย
เทคนิ ค STAD เรื่ องทรัพยากรธรณี หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ ก ษาปี ที่ 4 โดยการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ด้วยกระบวนการเรี ย นรู ้ 5 ขั้น ตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ย นรู ้แบบร่ วมมื อด้วย
เทคนิ ค STAD เรื่ องทรัพยากรธรณี หลังเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2
3. การคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ย
กระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD
เรื่ องทรัพยากรธรณี หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 3
4. การคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ย
กระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD
เรื่ องทรัพ ยากรธรณี หลังเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 ซึ่ ง
เป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 4
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการคิดวิเคราะห์ โดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ด้วยกระบวนการเรี ย นรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ย นรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค
STAD เรื่ องทรัพยากรธรณี สามารถสรุ ปผลการวิจยั และมีประเด็นการอภิปราย ดังนี้
1. ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนั ก เรี ยนที่ ไ ด้ รั บ การจัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ด้ ว ย
กระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD
เรื่ องทรัพยากรธรณี หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 1 และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ย
กระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD
เรื่ องทรัพ ยากรธรณี หลังเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ซึ่ ง
เป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ทั้งนี้ เป็ นผลเนื่ องมาจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการ
เรี ย นรู ้ 5 ขั้น ตอน (5 STEPs) ร่ วมกับ การจัด การเรี ย นรู ้ แบบร่ วมมื อ ด้วยเทคนิ ค STAD เป็ นการ

124
จัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ที่ มุ่ งเน้น ให้ผูเ้ รี ย นได้ฝึ กกระบวนการเรี ยนรู ้ด้วยตนเอง กระบวนการคิ ด
วิเคราะห์ และกระบวนการท างานเป็ นกลุ่ ม ซึ่ งถื อ ว่า เป็ นสิ่ งที่ มี ค วามส าคัญ กับ การเรี ย นรู ้ และ
การดาเนิ น ชี วิตประจาวัน ในศตวรรษที่ 21 เป็ นอย่างยิ่ง ซึ่ งช่ วยให้ผูเ้ รี ย นสามารถเข้าถึ งความรู ้
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลได้ดว้ ยตนเอง ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเป็ นบุคคลที่มีคุณภาพ สื่ อสารได้
อย่างมีประสิ ทธิ ผล สามารถนาเอาองค์ความรู ้ไปประยุกต์ใช้หรื อแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผล
ตามขั้น ตอน ถู ก ต้อ ง และสามารถปรั บ ตนเองให้ เข้า กับ สถานการณ์ เหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ (สุ ค นธ์
สิ นธพานนท์, 2552, หน้า 31) นอกจากนี้ ยงั ช่วยให้สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี เนื่ องจากการ
เรี ยนแบบร่ วมมือจะช่วยส่ งเสริ มทักษะทางสังคมให้แก่นกั เรี ยน เพราะนักเรี ยน ทุกคนรู ้สึกว่าตนมี
กลุ่ม มีเพื่อนที่คอยช่วยเหลือกัน จึงทาให้นกั เรี ยนมีความรักใคร่ ซ่ ึงกันและกัน (สุ รศักดิ์ หลาบมาลา,
2531, หน้า 3 - 5) นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs)
ยัง ช่ ว ยเสริ มสร้ า งสมรรถนะส าคั ญ ของผู ้เรี ยน 5 ข้ อ ได้ แ ก่ ความสามารถในการสื่ อสาร
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปั ญหา ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต และ
ความสมารถในการใช้เทคโนโลยี โดยสมรรถนะเหล่านี้ จะส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนก้าวไปสู่ นกั คิด สามารถ
แก้ปัญหา สร้างสรรค์ชิ้นงาน สร้างสรรค์ความรู ้ใหม่ กลายเป็ นเด็กที่มีความรู ้ มีคุณธรรม และช่วย
พัฒ นาครู ใ ห้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถท าให้ ผูเ้ รี ย นเรี ย นรู ้ ไ ด้ต ลอดชี วิต อย่างมี คุ ณ ภาพอี ก ด้ว ย
(พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2558)
ซึ่ งในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่ องทรัพยากรธรณี ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเรี ยนรู ้ต้ งั คาถาม (learning to question) เป็ นการใช้สื่อ หรื อวิธีการใด ๆ
กระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดความสงสัย เกิดปั ญหา หรื อเกิดความไม่สมดุลในการคิด โดยให้นกั เรี ยนได้
ตั้งตั้งสมมติ ฐาน หรื อคาถามที่ตอ้ งการหาคาตอบ เพื่อเป็ นแนวทางในการแสวงหาความรู ้ สื บค้น
ข้อมู ล นั้น ขั้น ตอนที่ 2 การเรี ยนรู ้ แสวงหาสารสนเทศ (learning to search) เป็ นการแบ่ งนัก เรี ย น
ออกเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4-5 คน ประกอบด้วยนักเรี ยนที่มีความสามารถต่างกัน คือ เก่ง ปานกลาง
และอ่อ น ในอัต ราส่ วน 1:2:1 หรื อ 1:3:1 โดยใช้ค ะแนนเดิ ม จากรายวิช าโลก ดาราศาสตร์ และ
อวกาศ 1 เป็ นเกณฑ์ และมีการคละเพศ เพื่อให้นักเรี ยนได้ช่วยเหลือกันในการเรี ยนรู ้ ทากิจกรรม
กลุ่ม และเตรี ยมสมาชิกเพื่อการทดสอบหลังจากครู สอนเนื้อหาจบ จากนั้นครู นาเสนอเนื้ อหาในการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อให้นกั เรี ยนได้เตรี ยมตัวหรื อวางแผนร่ วมกัน ในการกาหนดเป้าหมายของ
กลุ่ม การแบ่งหน้าที่ รวมถึงการแสวงหาความรู ้ ค้นพบความรู ้ หรื อพิสูจน์สมมติฐ านที่กาหนดด้วย
ตนเอง เพื่ อวิเคราะห์ผลและสื่ อความหมายข้อมูล นั้น ๆ ขั้นตอนที่ 3 การเรี ยนรู ้ เพื่ อสร้ างความรู ้
(learning to construct) เป็ นการให้นักเรี ยนในแต่ละกลุ่มร่ วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ และอภิปราย
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ภายในกลุ่มเพื่อเปรี ยบเทียบ หาข้อสรุ ป ความสาคัญ ความสัมพันธ์ หรื อกระทาการใด ๆ ในข้อมูล
นั้ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ งองค์ ค วามรู ้ แ ก่ ต นเอง โดยมี ค รู เป็ นผู ้ดู แ ลอย่ า งใกล้ ชิ ด แล้ว ให้ นั ก เรี ย น
แลกเปลี่ ย นความรู ้ ซ่ ึ ง กัน ละกัน มี ก ารเกื้ อหนุ น สมาชิ ก ภายในกลุ่ ม ให้ ทุ ก คนมี ค วามรู ้ ในระดับ
เดี ย วกัน เพื่ อ เป็ นเตรี ย มตัว ในการทดสอบย่อ ย และมี ก ารใช้ค าถามถามนั ก เรี ย นเพื่ อ เป็ นการ
ตรวจสอบความรู ้ความเข้าใจของนักเรี ยนแต่ละคน และเป็ นการกระตุน้ กระบวนการภายในกลุ่มให้
นั ก เรี ย นมี ก ารตื่ น ตัว ขั้น ตอนที่ 4 การเรี ยนรู ้ เพื่ อ สื่ อสาร (learning to communicate) เป็ นการ
ตรวจสอบความรู ้ความเข้าใจของนักเรี ยนแต่ละกลุ่ มก่ อนมี การนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน โดยการใช้
คาถาม หรื อให้อ ธิ บ าย แล้วให้นัก เรี ยนน าความรู ้ ข้อค้นพบ หรื อข้อสรุ ป ที่ ไ ด้จากการศึ ก ษามา
นาเสนอต่อหน้าชั้นเรี ยน ในรู ปแบบต่าง ๆ ตามความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยนในแต่ละกลุ่ม โดย
ผูเ้ รี ยนแต่ละคนต้องมีส่วนร่ วมในการนาเสนอ และมีการทดสอบย่อยเพื่อเป็ นวัดความรู ้ความเข้าใจ
ของนักเรี ยนแต่ละคนที่ได้รับประสบการณ์จากกลุ่มที่นาเสนอ และเป็ นการกระตุน้ ความสนใจของ
นักเรี ยน โดยคะแนนที่ได้ของนักเรี ยนแต่ละคนภายในกลุ่มจะถูกเฉลี่ยเป็ นคะแนนกลุ่ม เพื่อสะสม
ไว้จ นถึ ง กระบวนการเรี ย นรู ้ ข้ ัน ตอนสุ ด ท้า ย และขั้น ตอนที่ 5 การเรี ย นรู ้ เพื่ อ ตอบแทนสั ง คม
(learning to service) เป็ นการให้นกั เรี ยนนาเสนอความรู ้ ข้อค้นพบ หรื อข้อสรุ ป ที่ได้จากการศึกษา
ในรู ปของผลงาน ชิ้นงาน รายงาน แผ่นพับ ป้ายนิ เทศ หรื อวิธีการใด ๆ ในระดับห้องเรี ยน ระดับชั้น
และระดับโรงเรี ยน ในเวลาเรี ยนหรื อนอกเวลาเรี ยนตามความเหมาะสม แล้วให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่ม
ทาแบบประเมิ นตนเอง และประเมิ นกลุ่มอื่ น ๆ โดยนาคะแนนที่ ได้มารวมกับคะแนนสอบย่อย
เพื่อให้การเสริ มแรงหรื อรางวัลกับกลุ่มที่มีคะแนนตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ จะเห็นได้ว่าใน 3 ขั้นตอนแรก
เป็ นกระบวนการที่ ใช้ในการฝึ กให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดกระบวนการคิด ให้ ส ามารถระบุ คาถาม พร้ อมทั้ง
ตั้งสมมติ ฐาน นามาสู่ การออกแบบเพื่ อค้นคว้า รวบรวมข้อมูล สามารถปฏิบัติการเพื่อหาคาตอบ
วิเคราะห์ผลที่ได้ และแปลความหมายสรุ ปผล สามารถพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ดา้ นการจา การ
เข้าใจ การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ของผูเ้ รี ยนให้สูงขึ้นได้ ส่ วนในขั้นตอนที่ 4-5 นั้น เป็ นขั้น
การฝึ กการสื่ อสารและการตอบแทนสังคม ที่ส่งเสริ มทักษะการอ่าน พูด เขียน จนสามารถนาความรู ้
ที่ผเู ้ รี ยนสร้างได้เองในขั้นที่ 3 ไปใช้ในชีวิตจริ งหรื อนาไปเผยแพร่ ต่อสังคมได้ เรี ยกว่าเป็ นการตอบ
แทนสังคม อัน เป็ นการสร้างจิ ตสาธารณะ และจิ ตอาสาให้ แก่ ผูเ้ รี ยน (พิม พัน ธ์ เคชะคุ ปต์ และพเยาว์
ยินดีสุข, 2558, หน้า 52) ซึ่งสามารถพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ดา้ นการประยุกต์ใช้ การประเมินผล
และการสร้างสรรค์ให้มีประสิ ทธิภาพได้ จากผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 และคะแนนเฉลี่ ย
ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ ระดับ .05
สอดคล้องกับงานวิจยั ของทิพรัตน์ สิ ทธิ วงศ์ (2561) ที่ศึกษาการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
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ตามแนวคิดการศึกษาอิงสถานที่ร่วมกับกระบวนการ QSCCS ส าหรับหลักสู ตรสถานศึกษาเพื่ อ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรี ยนในระดับมัธยมศึกษา พบว่านักเรี ยนที่เรี ยนด้วย
รู ป แบบการเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด การศึ ก ษาอิ ง สถานที่ ร่ ว มกับ กระบวนการ QSCCS มี
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นหลัง เรี ย นสู ง กว่ าก่ อ นเรี ย นอย่ างมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05 และ
งานวิจยั ของธัญญารัตน์ สุ ขเกษม (2561) ที่ ศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้แบบกระบวนการเรี ยนรู ้ 5
ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการใช้คาถามเชิงวิเคราะห์ เรื่ องวิวฒั นาการ ที่มีต่อการคิดวิเคราะห์ทาง
วิท ยาศาสตร์ และผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า
นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการใช้
คาถามเชิ งวิเคราะห์ มี ค่าเฉลี่ ยคะแนนผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รวมทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้อง
กับ การเรี ย นการสอนแบบร่ ว มมื อ เทคนิ ค STAD ของ พัช ริ น ทร์ ศรี พ ล (2556) ที่ ไ ด้ศึ ก ษา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและเจตคติต่อวิชาเคมี ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้รับการสอน
โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น (5E) ร่ วมกับการเรี ยนแบบร่ วมมือเทคนิค STAD
ผลการวิจัย พบว่า นัก เรี ย นที่ ไ ด้รับ การสอนโดยใช้รูป แบบวัฏ จัก รการสื บ เสาะหาความรู ้ 5 ขั้น
ร่ วมกับการเรี ยนแบบร่ วมมือเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 และมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 นอกจากนี้ การจัด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับ การจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD ผูว้ ิจยั ยังพบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนทุกพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน โดยพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นการจามีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด คือร้อยละ 80.45
อาจเป็ นเพราะการจาเป็ นพฤติ กรรมการเรี ยนรู ้ที่ เป็ นพื้ นฐาน สามารถเรี ยนรู ้ได้ง่ายที่สุ ด โดยการ
จดจาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้มาไว้ในสมอง ซึ่ งเป็ นความจาระยะยาว แล้ว
สามารถดึงเอาความรู ้หรื อความจาที่มีอยูน่ ้ นั ออกมาได้ ส่ วนพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นการสร้างสรรค์
และการประเมินผลมีค่าเฉลี่ยนใกล้เคียงกันและมีค่าต่าที่สุด คือร้อยละ 63.46 และ 64.10 ตามลาดับ
อาจเป็ นเพราะการทาข้อสอบทั้งในพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นการสร้างสรรค์และการประเมินผลล้วน
จาเป็ นต้อ งใช้ค วามสามารถในการคิ ด ตรวจสอบ ตัดสิ น ใจ เชื่ อ มโยงข้อ มู ล อย่างมี เหตุ ผล จน
สามารถประเมิ น คุ ณ ค่ าหรื อออกแบบพัฒ นาท าสิ่ งใหม่ ๆ ได้ และการท าข้อสอบในด้านเหล่ า นี้
จาเป็ นต้องมีความรู ้ความสามารถในด้านการจา การเข้าใจ
การประยุกต์ใช้ และการ
วิเคราะห์ดว้ ย จึงเป็ นสาเหตุให้ผูเ้ รี ยนมีการตัดสิ นใจที่ คลาดเคลื่อนและผิดไป จึงส่ งผลต่อ คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
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2. เปรี ยบเทียบการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วย
เทคนิค STAD เรื่ องทรัพยากรธรณี หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 และการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ด้วยกระบวนการเรี ย นรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ย นรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค
STAD เรื่ องทรัพยากรธรณี หลังเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 4 ทั้งนี้ เป็ นผลเนื่ องจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการ
เรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกการระบุเรื่ องหรื อปั ญหา
การจาแนกแยกแยะ เปรี ยบเที ยบข้อมูล รวบรวมเป็ นหมวดหมู่ จับประเด็นต่าง ๆ หรื อเชื่ อมโยง
ความสัมพันธ์ของข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลหรื อหาข้อมูลเพิ่ มเติมเพื่อให้เพี ยงพอในการตัดสิ นใจ/
แก้ ปั ญ หา/คิ ด สร้ า งสรรค์ และยัง ช่ ว ยเสริ มสร้ า งสมรรถนะส าคั ญ ของผู ้เรี ยน 5 ข้ อ ได้ แ ก่
ความสามารถในการสื่ อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถ
ในการใช้ท ัก ษะชี วิต รวมถึ งความสมารถในการใช้เทคโนโลยี (พิ มพัน ธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์
ยินดีสุข, 2558) ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ เป็ นการส่ งเสริ มกระบวนการคิดวิเคราะห์ของผูเ้ รี ยนให้สูงขึ้น และการ
คิ ด วิเคราะห์ ย งั ช่ วยให้ส ามารถแยกข้อ เท็จจริ งออกจากข้อ มู ล หรื อ จากความคิ ด เห็ น ให้ มี ความ
กระจ่าง ชัดเจน ทาให้มองเห็นแนวทางในการตัดสิ นใจ เป็ นรากฐานสาคัญของการพัฒนาทักษะการ
เรี ยนรู ้ การแสวงหาความรู ้ ทาให้รู้จกั คิด จาแนกแยกแยะสิ่ งที่ เรี ยนรู ้ จัดประเภทสิ่ งต่าง ๆ อย่างมี
หลักเกณฑ์ เป็ นคนมีเหตุผล มีหลักการ ไม่กระทาการใด ๆ ตามใจตนเองอย่างเลื่อนลอย ไร้ทิศทาง
เป็ นผูท้ ี่น่าเชื่อถือ ได้รับการยอมรับจากผูอ้ ื่นในด้านการแสดงความคิดเห็น สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ
ได้อย่างมีเหตุผล และยังช่วยให้ประมาณการความน่าจะเป็ น โดยสามารถใช้ขอ้ มู ลพื้นฐานที่เรามี
วิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ ของสถานการณ์ ณ เวลานั้น อันจะช่วยเราคาดการณ์ความน่าจะเป็ นได้
สมเหตุ ส มผลมากกว่า (สุ วิ ท ย์ มู ล ค า, 2549, หน้า 39) โดยองค์ป ระกอบของการคิ ด วิเคราะห์ มี
3 องค์ประกอบ คือ 1. ด้านการคิดวิเคราะห์ความสาคัญ คือ ความสามารถในการแยกแยะได้วา่ สิ่ งใด
จาเป็ น สิ่ งใดสาคัญ หรื อมีบทบาทมากที่สุด 2. ด้านการคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ คือ การค้นหา
ความสั มพันธ์ของสิ่ งต่ าง ๆ ว่าสั มพันธ์ กันอย่างไร สั ม พันธ์กันมากน้อยเพี ยงใด สอดคล้องหรื อ
ขัด แย้ง กัน สิ่ ง ไหนเป็ นเหตุ สิ่ งไหนเป็ นผล และ 3. ด้ า นการคิ ด วิ เคราะห์ ห ลัก การ คื อ เป็ น
ความสามารถในการจับเค้าโครงของเรื่ องราวนั้นว่ายึดหลักการใด อาศัยหลักการใดเป็ นสารสัมพันธ์
เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเข้า ใจ (ล้ว น สายยศ และอัง คณา สายยศ, 2543, หน้ า 149-154) ซึ่ งในการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD เรื่ องทรัพยากรธรณี ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังที่ได้กล่าวไว้ในข้อที่ 1
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โดยทั้ง 5 ขั้นตอนนี้ สามารถเสริ มสร้างทักษะการคิด ที่ สามารถนามาจัดกลุ่มได้ 2 ประเภท คือ 1.
ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน เช่น ทักษะการสังเกต ทักษะการจัดกลุ่ม ทักษะการเปรี ยบเทียบ ทักษะการ
เชื่อมโยง ทักษะการตั้งคาถาม ทักษะการใช้เหตุผล ทักษะการแปลความหมาย ทักษะการนาความรู ้
ไปใช้ เป็ นต้น 2. ทักษะการคิดขั้น สู ง เช่ น ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการสังเคราะห์ ทัก ษะการ
ประยุกต์ความรู ้ ทักษะการสรุ ปลงความเห็น ทักษะการคิดสร้างสรรค์ เป็ นต้น (พิมพันธ์ เดชะคุปต์
และพเยาว์ ยินดีสุข, 2558, หน้า 55) เพื่อกระตุน้ ให้นักเรี ยนคิดเป็ น เรี ยนรู ้เป็ น สามารถจาแนก ให้
เหตุผล จับประเด็นเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ตัดสิ นใจและแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้จากข้อมูลที่ได้รับการ
พินิจพิ จารณา นอกจากนี้ ยงั ทาให้ส ามารถแยกข้อเท็จจริ งออกจากข้อมูล แยกแยะสิ่ งที่ เรี ยนรู ้ จัด
ประเภทสิ่ งต่ าง ๆ อย่า งมี ห ลัก เกณฑ์ ท าให้ไ ด้ข้อมู ล ที่ มี ความสั ม พัน ธ์ และเชื่ อมโยงกัน มาเป็ น
แนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ (สุ คนธ์ สิ นธพานนท์, 2552, หน้า 31) ซึ่ งช่วยให้ผูเ้ รี ยน
พัฒนาการคิดไปสู่ ระดับสู งขึ้นได้ จากผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีค่าเฉลี่ยคะแนนการคิดวิเคราะห์
หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์
หลังเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของพิชญะ กันธิ ยะ (2559) ที่ศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบ
บันได 5 ขั้น วิชาวิท ยาศาสตร์ ของนัก เรี ยนชั้นมัธยมศึ ก ษาตอนต้น ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่
ได้รับการเรี ยนรู ้แบบบันได 5 ขั้น มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรี ยนรู ้อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจยั ของธัญญารัตน์ สุ ขเกษม (2561) ที่ศึกษาผลการจัดการ
เรี ย นรู ้ แ บบกระบวนการเรี ย นรู ้ 5 ขั้น ตอน (5 STEPs) ร่ ว มกับ การใช้ค าถามเชิ งวิ เคราะห์ เรื่ อ ง
วิวฒั นาการ ที่มีต่อการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบกระบวนการเรี ยนรู ้ 5
ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการใช้คาถามเชิงวิเคราะห์ มี ค่าเฉลี่ยคะแนนการคิดวิเคราะห์ หลังเรี ยน
สู งก่ อนเรี ยนอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ยังพบว่านักเรี ยนได้รับการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD มี การคิดวิเคราะห์ทุกองค์ประกอบหลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยนโดยการ
วิเคราะห์ความสาคัญมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสู งที่สุด อาจเป็ นเพราะการวิเคราะห์ความสาคัญนั้น
เป็ นเพียงการหาความสาคัญหรื อประเด็นหลักของข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้เอาไปเปรี ยบเทียบกับข้อมูล
อื่น ๆ หรื อหลักการใด ๆ อีกทั้งข้อสอบในด้านการวิเคราะห์ ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยระดับความยาก
ง่ายที่น้อยที่สุด ส่ วนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนต่าที่สุด อาจเป็ นเพราะใน
การวิเคราะห์ความสั ม พันธ์น้ ัน ต้องอาศัยความเข้าใจในเนื้ อหาของมูล อย่างน้อย 2 ข้อมูล จึ งจะ
สามารถเปรี ยบเทียบหรื อหาความสัมพันธ์ของข้อมูลนั้นได้ อีกทั้งข้อสอบในด้านนี้ มีลกั ษณะที่ยาว
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กว่า ด้า นอื่ น ๆ จึ ง เป็ นสาเหตุ ใ ห้ นัก เรี ย นวิ เคราะห์ ค ลาดเคลื่ อ นและผิ ด ไป จึ ง ส่ งผลต่ อ การคิ ด
วิเคราะห์และคะแนนของนักเรี ยน
โดยจุดเด่นของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs)
ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD คือ ผูเ้ รี ยนสามารถสร้างองค์ความรู ้ใหม่ได้
ด้วยตนเอง โดยอาศัยกระบวนการการเรี ยนรู ้และกระบวนการทางปั ญญาของตน ซึ่ งความรู ้ที่สร้าง
ได้น้ ี จะถูกจัดเก็บไว้ในความจาระยะยาว (Long-term memory) สามารถทาให้จาได้อย่างถาวร (พิม
พัน ธ์ เดชะคุ ป ต์, 2545) และยัง ช่ วยเสริ ม สร้ างทัก ษะการสื่ อสาร การประยุก ต์ใช้ค วามรู ้ การน า
ความรู ้หรื อผลงานที่สร้างขึ้นไปเผยแพร่ ต่อสังคมเพื่อเป็ นการตอบแทนสังคม นอกจากนี้ ยงั สามารถ
พัฒนาทักษะกระบวนการทางานเป็ นกลุ่ม เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกความรับผิดชอบของตัวเองและของ
กลุ่ม ร่ วมกับ สมาชิ ก อื่ น การช่ วยเหลื อเกื้ อกู ล ซึ่ งกัน และกัน ซึ่ งเป็ นการสร้ างคุณ ลัก ษณะอัน พึ ง
ประสงค์ให้กบั ผูเ้ รี ยนสาหรับการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจยั เรื่ องการศึ ก ษาผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย นและการคิดวิเคราะห์ โดยการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ ว มมื อ ด้ ว ยเทคนิ ค STAD เรื่ องทรั พ ยากรธรณี ของนั ก เรี ยนชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ผู ้วิ จัย มี
ข้อเสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการทาวิจัย
1. การจัดกิจกรรมขั้นการเรี ยนรู ้ต้ งั คาถาม ในขั้นนี้ หากนารู ปภาพ วีดีโอ หรื อเรื่ องเล่า
จากสถานการณ์ ที่นักเรี ยนพบเจออยู่ประจาหรื อ เกิดใกล้ตวั มาตั้งเป็ นคาถาม จะสามารถกระตุน้ ให้
นักเรี ยนเกิดความสงสัย และกระตุน้ ความสนใจของนักเรี ยนได้มากขึ้น
2. การจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ควรมี ก ารวางแผนการจัด สรรเวลาให้ส อดคล้อ งกับ
กิจกรรมตามความเหมาะสม เนื่ องจากขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้
5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ ค STAD นั้นมีหลายขั้นตอน
ซึ่งต้องให้เวลานักเรี ยนร่ วมกันในการค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย และนาเสนอความรู ้ ข้อ
ค้นพบ หรื อข้อสรุ ปที่ได้จากการศึกษา โดยอย่าให้แต่ละขั้นตอนยืดเยื้อจนเกินไป เพราะจะทาให้การ
สอนไม่เป็ นไปตามแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
3. การจัดกิ จกรรมในขั้น การเรี ยนรู ้เพื่ อสร้ างความรู ้ (learning to construct) ครู ควร
แนะนาเพิ่มเติมให้ถูกต้องตามหลักการ เพื่อป้ องกันนักเรี ยนสรุ ปความรู ้ที่ตนเองค้นคว้ามาใช้ตาม
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ความเข้าใจตนเอง ควรมี การแนะนาเกี่ยวกับข้อมูลและแหล่งที่ มาของข้อมูล เพื่ อเป็ นการยืนยัน
ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
4. ควรให้โอกาสนักเรี ยนในแต่ละกลุ่มได้ศึกษาเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่มก่อน เพื่อให้
นักเรี ยนแต่ละคนได้แสดงขีดความสามารถของตน โดยครู ผสู ้ อนมีบทบาทในการให้คาปรึ กษาและ
อธิบายเพิ่มเติมเมื่อนักเรี ยนเกิดความสงสัย
5. ในกระบวนการทางานกลุ่มของนักเรี ยน ควรดูแลให้คาปรึ กษานักเรี ยนอย่างใกล้ชิด
เพื่ อให้ก ารท างานของนัก เรี ย นในแต่ล ะกลุ่ม ได้เกิ ดกระบวนการกลุ่ มที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ทุ ก คน
สามารถมีส่วนร่ วมในการทางาน
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นในการพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นการ
ประเมิ นผล และการสร้างสรรค์ม ากขึ้ น เนื่ องจากผูว้ ิจยั พบว่านักเรี ยนที่ ผ่านการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ ด้วยกระบวนการเรี ย นรู ้ 5 ขั้น ตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ย นรู ้แบบร่ วมมื อด้วย
เทคนิ ค STAD มีผลสัมฤทธิ์ ของพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นการประเมินผล และการสร้างสรรค์ที่ต่า
กว่าพฤติกรรมด้านอื่น ๆ
2. ควรมี ก ารจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที่ เน้น ในการพัฒ นาองค์ป ระกอบของการคิ ด
วิเคราะห์ดา้ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์มากขึ้น เนื่องจากผูว้ ิจยั พบว่านักเรี ยนที่ผ่านการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วย
เทคนิ ค STAD มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ของการคิ ด วิ เคราะห์ ด้ า นการวิ เคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ต่ า กว่ า
องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ดา้ นอื่น ๆ
3. การแบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มย่อยในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ข้ นั การเรี ยนรู ้เพื่อ
แสวงหาสารสนเทศ นอกจากจะมีก ารแบ่งที่ คละความสามารถและเพศแล้ว ควรมี การพิ จารณา
นักเรี ยนที่คาดว่าจะมีปัญหากับสมาชิกในกลุ่มคนอื่น ๆ เพื่อป้ องกันการเกิดปั ญหาภายในกลุ่มใน
ภายหลัง โดยการพิจารณาว่านักเรี ยนคนใดที่คาดว่าจะมีปั ญหาในการทางานร่ วมกับนักเรี ยนคนใด
คนหนึ่ ง แล้วไม่ให้นักเรี ยนทั้งสองอยู่กลุ่มเดียวกัน โดยไม่ให้อตั ราในการคละความสามารถ เก่ ง
กลาง อ่อน ต่างจากที่ได้กาหนดไว้
4. เนื่ องจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs)
ร่ วมกับ การจัดการเรี ย นรู ้ แบบร่ วมมื อด้วยเทคนิ ค STAD เป็ นการจัดการเรี ย นรู ้ ที่ เปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนได้เสริ มสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ทักษะการอ่าน การพูด การเขียน การสื่ อสาร
จนสามารถศึ ก ษาหาความรู ้ ไ ด้ด้วยตนเอง สามารถพัฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นและการคิ ด
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วิเคราะห์ในเนื้ อหาทรัพยากรธรณี ให้สูงขึ้น นอกจากนั้นยังช่วยพัฒนากระบวนการทางานเป็ นกลุ่ม
ให้มีป ระสิ ท ธิ ภาพด้วย ดังนั้นควรมี การศึ กษาการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้
5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับ การจัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อด้วยเทคนิ ค STAD ในเนื้ อหาอื่ นที่ มี
ความใกล้เคียง
5. ควรมีการศึกษาตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเรี ยนของนักเรี ยนหลังจากที่ได้รับ
การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
1. รายนามผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่ องมือเพื่อการวิจยั
2. สาเนาหนังสื อขอความอนุเคราะห์ในการตรวจความเที่ยงตรงของเครื่ องมือเพื่อการวิจยั
3. สาเนาหนังสื อขอความอนุเคราะห์ในการตรวจความเที่ยงตรงของเครื่ องมือในการทาวิจยั
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รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่ องมือเพื่อการวิจัย
1. ดร.สรพงษ์ เจริ ญกฤตยาวุฒิ

2. ดร.ศรัณย์ ภิบาลชนม์

3. นายบุญส่ง เห็นงาม

4. นางสาวกนก คาแดง

5. นางสาวสุปราณี ศรี วิชา

อาจารย์ประจาภาควิชาวิจยั และจิตวิทยาประยุกต์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัด
และประเมินผล)
อาจารย์ประจาภาควิชาการจัดการเรี ยนรู ้ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
หลักสูตรและการสอน)
อาจารย์ผสู ้ อน รายวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
โรงเรี ยนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี (ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้ อหา เรื่ องทรัพยากร
ธรณี )
ครู ชานาญการพิเศษ รายวิชาโลก ดาราศาสตร์ และ
อวกาศ โรงเรี ยนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง
(ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาโลก ดาราศาสตร์ และ
อวกาศ)
ครู ชานาญการพิเศษ รายวิชาโลก ดาราศาสตร์ และ
อวกาศ โรงเรี ยนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง
(ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์)
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ภาคผนวก ข
1. ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน
(5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD
2. ตัวอย่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
3. ตัวอย่างแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์
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แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
รหัสวิชา ว30262 รายวิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 ทรัพยากรธรณี
เรื่ อง แร่
จานวนเวลาที่สอน 3 คาบ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2562
ครู ผ้ สู อน นายพีรวุฒิ ยิง่ นอก
1. มาตรฐานการเรียนรู้
เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก ธรณี พิบตั ิภยั และผลต่อสิ่ งมีชีวิต และ
สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งการศึกษาลาดับชั้นหิ น ทรัพยากรธรณี แผนที่ การนาไปใช้ประโยชน์
2. ผลการเรียนรู้
ตรวจสอบ และระบุชนิดแร่ รวมทั้งวิเคราะห์สมบัติและนาเสนอการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรแร่ ที่เหมาะสม
3. สาระสาคัญ
แร่ คือ ธาตุหรื อสารประกอบอนินทรี ยท์ ี่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีโครงสร้างภายในที่
เป็ นระเบียบ มีสมบัติทางเคมีและทางกายภาพที่แน่นอน ซึ่ งอาจแปรผันไปได้บา้ งในขอบเขตจากัด
สามารถตรวจวินิจฉัยแร่ ได้โดยใช้สมบัติทางกายภาพ เช่น สี สี ผง ความวาว ความโปร่ งแสง แนว
แตกเรี ยบ ผลึก และใช้การตรวจสอบทางเคมี เช่น ปฏิกิริยากับกรด การละลายในกรด การทดสอบ
เปลวไฟ เป็ นต้น อีกทั้งยังสามารถจาแนกแร่ ตามธาตุหรื อสารประกอบที่อยูใ่ นแร่ ได้ออกเป็ นวงศ์แร่
4. จุดประสงค์ การเรียนรู้
4.1 ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ (K)
4.1.1 สื บค้นข้อมูล ตรวจสอบ สรุ ป ระบุ และวิเคราะห์สมบัติหรื อชนิดของแร่
4.1.2 ออกแบบ ตรวจสอบสมบัติของแร่ และนาเสนอการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่
4.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)
4.2.1 มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่ องแร่
4.3 ด้ านคุณลักษณะ (A)
4.3.1 ซื่อสัตย์ สุจริ ต มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ และมีจิตสาธารณะ
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5. สาระการเรียนรู้
เรื่ อง แร่
แร่ คือธาตุหรื อสารประกอบอนินทรี ยท์ ี่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีโครงสร้างที่เป็ น
ระเบียบ มีสูตรเคมีและสมบัติอื่นๆ ที่แน่นอนหรื อเปลี่ยนแปลงได้ในวงจากัด
สมบัติทางกายภาพของแร่ เป็ นรู ปผลึกเป็ นรู ปร่ างภายนอกของแร่ ชนิดต่างๆ ที่
มองเห็นได้ มักจะเกิดเป็ นผลึกและมีการเติบโตขยายออกเป็ นรู ปร่ างเห็นเด่นชัดเฉพาะตัว
การตรวจสอบทางเคมีของแร่ เป็ นการตรวจสอบลักษณะที่ซ่อนเร้นไว้ของแร่ แต่ละ
ชนิด สามารถทาได้หลายวิธี เช่น การทาปฏิกิริยากับกรด สี ของเปลวไฟ
ประโยชน์ของทรัพยากรแร่ เป็ นการนาเอาทรัพยากรแร่ ไปใช้เป็ นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเครื่ องประดับ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
6. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
 ความสามารถในการสื่ อสาร
 ความสามารถในการแก้ปัญหา
 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

 ความสามารถในการคิด
 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนการสอน
วิธีดาเนินการสอน
1. ขั้นเรี ยนรู ้ต้ งั
1. ครู ต้ งั คาถามนักเรี ยนว่า
คาถาม (learning to
- เมื่อกล่าวถึงทรัพยากรธรณี นักเรี ยน
question)
นึกถึงสิ่ งใดบ้าง (แนวคาตอบ : แร่ หิน
ปิ โตรเลียม ถ่านหิน)
- ทรัพยากรธรณี นามาใช้ประโยชน์ใน
ด้านใดบ้าง (แนวคาตอบ : เป็ นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรม เป็ นแหล่งเชื้อเพลิง เป็ น
วัตถุดิบในการเกษตร และเป็ นเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวในการพักผ่อนหย่อนใจ)

สื่ อการสอน
- ภาพตัวอย่าง
ทรัพยากรแร่

เวลา (นาที)
10 นาที
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ขั้นตอนการสอน

วิธีดาเนินการสอน
2. แสดงรู ปภาพตัวอย่างทรัพยากรแร่ จาก
แหล่งความรู ้ power point ให้นกั เรี ยนดูดงั นี้

3. ครู ถามนักเรี ยนว่า ภาพที่นกั เรี ยนเห็นคือ
อะไร เพราะเหตุใดจึงมีลกั ษณะที่แตกต่าง
กัน (ในขั้นนี้ครู จะยังไม่เฉลยคาตอบ)
4. ครู สุ่มถามนักเรี ยนแต่ละคน โดยให้
นักเรี ยนตอบคาถามตามที่ตวั เองได้
คาดคะเนคาตอบเอาไว้ ให้เพื่อนในห้อง
ได้รับฟัง (ในขั้นนี้ครู จะยังไม่เฉลยคาตอบ)
2. ขั้นเรี ยนรู ้
5. ให้นกั เรี ยนแบ่งเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4-5 คน
แสวงหาสารสนเทศ ประกอบด้วยนักเรี ยนที่มีความสามารถต่างกัน
(learning to search) คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน ในอัตราส่ วน 1:2:1
โดยใช้คะแนนเดิมในรายวิชาโลก ดาราศาสตร์
และอวกาศ 1 เป็ นเกณฑ์ และมีการคละเพศ
6. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษาเกี่ยวกับ
ทรัพยากรแร่ ตามที่ครู กาหนด จากแหล่งเรี ยนรู้
เช่น หนังสื อเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติม โลก ดารา
ศาสตร์ และอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เล่ม 2
วีดีทศั น์ เรื่ องแร่ ที่ครู เปิ ดผ่านเครื่ องฉาย
(โปรเจคเตอร์) รวมทั้งสามารถสื บค้นหาความรู ้
เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ผ่านทางสมาร์ท
โฟน โดยแต่ละกลุ่มจะศึกษาในหัวข้อ ดังนี้

สื่ อการสอน

เวลา (นาที)

- หนังสื อเรี ยน
รายวิชาเพิ่มเติม
โลก ดารา
ศาสตร์ และ
อวกาศ ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่
4 เล่ม 2
- วีดีทศั น์ เรื่ อง
แร่

40 นาที
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ขั้นตอนการสอน

3. ขั้นเรี ยนรู ้เพื่อ
สร้างองค์ความรู ้
(learning to
construct)

วิธีดาเนินการสอน
สื่ อการสอน
- กลุ่มที่ 1,2 ศึกษา ความหมาย และ
โครงสร้างทางเคมีของแร่
- กลุ่มที่ 3,4 ศึกษา สมบัติทาง
กายภาพของแร่
- กลุ่มที่ 5,6 ศึกษา การตรวจสอบทาง
เคมีของแร่
- กลุ่มที่ 7,8 ศึกษา ประโยชน์ของ
ทรัพยากรแร่
7. ให้นกั เรี ยนวางแผนการการทางาน และ
การแสวงหาความรู ้ร่วมกัน โดยครู ให้
คาแนะนาและเป็ นที่ปรึ กษากับนักเรี ยน
อย่างใกล้ชิด
8. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาความรู ้ที่ได้จาก
- ใบกิจกรรมที่
การศึกษาหนังสื อเรี ยนรายวิชาเพิม่ เติม โลก 1 เรื่ อง แร่
ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
4 เล่ม 2 วีดีทศั น์ เรื่ องแร่ ที่ครู เปิ ดผ่านเครื่ อง
ฉาย (โปรเจคเตอร์) รวมทั้งจากการสื บ
ค้นหาความรู ้เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ต่าง ๆ
มาร่ วมกันวิเคราะห์ อภิปรายภายในกลุ่ม
เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ แล้วสังเคราะห์
ความรู ้ที่ได้มา เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์
ความรู ้ดว้ ยตนเอง และมีการเกื้อหนุน
สมาชิกภายในกลุ่มให้ทุกคนมีความรู ้ใน
ระดับเดียวกัน โดยนักเรี ยนแต่ละคนภายใน
กลุ่ม ต้องมีบทบาทร่ วมกัน แล้วเขียน
ข้อสรุ ปลงในใบกิจกรรมที่ครู แจกให้
9. ครู คอยแนะนา ช่วยเหลือนักเรี ยนในการ
เชื่อมโยงความรู ้ที่นกั เรี ยนสร้างไปสู่ความรู ้
ที่ถูกต้อง

เวลา (นาที)

50 นาที
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10. ตรวจสอบความรู ้ความเข้าใจของ
นักเรี ยนแต่ละกลุ่ม ก่อนมีการนาเสนอหน้า
ชั้นเรี ยน โดยการให้นกั เรี ยนอธิบายเนื้อหาที่
จะนาเสนอให้ฟังอย่างคร่ าว ๆ และใช้
คาถาม ดังนี้
- แร่ คืออะไร (ธาตุหรื อ
สารประกอบอนินทรี ยท์ ี่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ ส่วนใหญ่มีสถานะเป็ นของแข็ง
มีโครงสร้างเป็ นผลึก มีสมบัติทางเคมีหรื อ
ทางกายภาพที่แน่นอน) (กลุ่มที่ 1, 2)
- เพราะเหตุใด แร่ แต่ละชนิดจึงมี
โครงสร้างทางเคมีที่แตกต่างกัน
(เพราะแร่ แต่ละชนิดมีพนั ธะเคมีที่แตกต่าง
กัน ทาให้มีโครงสร้างที่แตกต่างกันด้วย)
(กลุ่มที่ 1, 2)
- สมบัติทางกายภาพของแร่ มี
อะไรบ้าง (สี สี ผง ความวาว ความโปร่ ง
แนวแตกเรี ยบ ผลึก ลักษณะผลึก รอยแตก
ความแข็ง ความเหนียว การเปล่งแสง ความ
ถ่วงจาเพาะ ปฏิกิริยาต่อแม่เหล็ก รส กลิ่น
สมบัติทางไฟฟ้า การหลอมละลาย) (กลุ่มที่
3, 4)
- เพราะเหตุใดจึงนิยมใช้สมบัติทาง
กายภาพจาแนกชนิดของแร่ (เพราะสามารถ
สังเกตได้ง่าย และไม่จาเป็ นต้องใช้เครื่ องมือ
ในการทดสอบมาก) (กลุ่มที่ 3, 4)

สื่ อการสอน

เวลา (นาที)

154
ขั้นตอนการสอน

วิธีดาเนินการสอน
สื่ อการสอน
- การตรวจสอบสมบัติทางเคมีของแร่
สามารถทาได้โดยวิธีใดบ้าง (การทา
ปฏิกิริยากับกรด การละลายในกรด การ
ทดสอบเปลวไฟ) (กลุ่มที่ 5, 6)
- ถ้าเปลวไฟจากการเผาแร่ มีสีแดง แร่
ชนิดนั้นสามารถเป็ นแร่ ใดได้บา้ ง (ลิเทียม
สตรอนเซียม) (กลุ่มที่ 5, 6)
- เราสามารถนาแร่ ไปใช้ประโยชน์
อะไรได้บา้ ง (ใช้ในอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่ องประดับ อุตสาหกรรมอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์) (กลุ่มที่ 7, 8)
- แร่ ทองแดง นิยมนาไปใช้ประโยชน์
ในด้านใด (เป็ นโลหะที่นิยมใช้ในการผลิต
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และยัง
เป็ นส่วนประกอบสาคัญของโลหะหลาย
ชนิด เช่นทองเหลือ บรอนซ์) (กลุ่มที่ 7, 8)
4. ขั้นเรี ยนรู ้เพื่อการ 11. นักเรี ยนนาความรู ้ ข้อค้นพบ หรื อ
- power point
สื่ อสาร (learning to ข้อสรุ ปที่ได้จากการศึกษามานาเสนอต่อ
เรื่ อง แร่
communicate)
หน้าชั้นเรี ยน ในรู ปแบบต่าง ๆ ตาม
ความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่ม
12. ครู จดั บรรยากาศให้มีความตื่นเต้น
น่าสนใจ ทั้งผูน้ าเสนอและผูร้ ับฟัง พร้อม
ทั้งเป็ นผูช้ ้ ีแนะ และให้ความรู ้เพิ่มเติมใน
ส่วนที่นกั เรี ยนยังขาดหายไป หรื อเข้าใจผิด
13. นักเรี ยนแลกเปลี่ยนความรู ้ซ่ ึงกันและ
กันภายในห้อง เพื่อเป็ นการเตรี ยมตัวในการ
ทดสอบย่อย

เวลา (นาที)

50 นาที
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สื่ อการสอน
14. ทดสอบย่อย เพื่อเป็ นวัดความรู ้ความ
เข้าใจของนักเรี ยนแต่ละคนที่ได้ไปศึกษาหา
ความรู ้มา และจากการรับประสบการณ์จาก
กลุ่มที่นาเสนอ โดยคะแนนที่ได้ของ
นักเรี ยนแต่ละคนภายในกลุ่มจะถูกเฉลี่ย
เป็ นคะแนนกลุ่ม
5. ขั้นเรี ยนรู ้เพื่อ
15. นักเรี ยนนาเสนอความรู ้ หรื อข้อสรุ ปที่ - แบบประเมิน
ตอบแทนสังคม
ได้จากการศึกษา ไปเผยแพร่ ในรู ปของ
พฤติกรรมการ
(learning to service) ผลงาน ชิ้นงาน รายงาน แผ่นพับ ป้ายนิเทศ เรี ยนรู ้
หรื อวิธีการใด ๆ
ในระดับห้องเรี ยน ระดับชั้น ระดับโรงเรี ยน
หรื อสื่ ออินเทอเน็ต เช่น YouTube
16. นักเรี ยนทาแบบประเมินตนเอง และ
ประเมินกลุ่มอื่น ๆ
17. ประกาศคะแนนรวมของแต่ละกลุ่ม เพื่อ
เป็ นการเสริ มแรงกลุ่มนักเรี ยนที่ได้คะแนน
รวมสูงสุด และกลุ่มที่มีคะแนนตามที่ได้ตก
ลงกัน โดยกล่าวชมเชย หรื อวิธีการอื่นๆ
เช่น อุปกรณ์เกี่ยวกับการเรี ยน

เวลา (นาที)

นอกเวลา
เรี ยน

8. สื่ อการเรียนการสอน / แหล่ งความรู้
- หนังสื อเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เล่ม 2
หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
- วีดีทศั น์ เรื่ อง แร่ (จาก https://www.youtube.com/watch?v=1MDLlqOtEY4)
- ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่ อง แร่
- แบบประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
- power point เรื่ อง แร่
- ห้องเรี ยนรู ้ทางโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
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9. ประเมินการเรียนรู้
จุดประสงค์ การเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
- สื บค้นข้อมูล ตรวจสอบ
สรุ ป ระบุ และวิเคราะห์
สมบัติหรื อชนิดของแร่
- ออกแบบ ตรวจสอบ
สมบัติของแร่ และ
นาเสนอการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรแร่
ด้านทักษะ/ กระบวนการ (P)
- มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
เกี่ยวกับเรื่ องแร่

วิธีการวัด

เครื่ องมือวัด

แหล่ งข้ อมูล

- การถาม ตอบ
- ใบกิจกรรม
ที่ 1

- ข้อคาถาม
- ใบกิจกรรม
ที่ 1

- นักเรี ยน

- นักเรี ยนร้อย
ละ 60 สามารถ
ตอบคาถามได้
อย่างถูกต้อง
ผ่านเกณฑ์

- การถาม –
ตอบ
- ใบกิจกรรม
ที่ 1

- ข้อคาถาม
- ใบกิจกรรม
ที่ 1

- นักเรี ยน

- นักเรี ยนร้อย
ละ 60 สามารถ
ตอบคาถามได้
อย่างถูกต้อง
ผ่านเกณฑ์
- นักเรี ยนได้
คะแนนจาก
แบบประเมิน
18 คะแนน ขึ้น
ไป ผ่านเกณฑ์

- แบบสังเกต - นักเรี ยน
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม (A) - สังเกตจาก
- ซื่อสัตย์ สุจริ ต มีวินยั ใฝ่ พฤติกรรมการ พฤติกรรมการ
เรี ยนรู ้
เรี ยนรู ้ และมีจิตสาธารณะ เรี ยนรู ้ใน
ห้องเรี ยน

เกณฑ์
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บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดกิจกรรม
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แบบทดสอบ
จงตอบคาถามเกี่ยวกับแร่
1. จงอธิบายความหมายของคาว่า “แร่ ” และยกตัวอย่างแร่ ที่นกั เรี ยนรู ้จกั มาอย่างน้อย 3 ชนิด
(แนวคาตอบ : ธาตุหรื อสารประกอบอนิ นทรี ยท์ ี่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ส่ วนใหญ่มีสถานะ
เป็ นของแข็ง มีโครงสร้างเป็ นผลึก มีสมบัติทางเคมีหรื อทางกายภาพที่แน่นอน เช่น ทองแดง เงิน ปรอท
2. นักเรี ยนคิดว่าลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างทางเคมีของแร่ มีความสัมพันธ์กนั อย่างไร
(แนวคาตอบ : สัมพันธ์กนั คือลักษณะทางกายภาพของแร่ ได้รับอิทธิพลมาจากสมบัติทาง
เคมี เช่น ทองคามีความเป็ นมันวาวคล้ายโลหะ เนื่องจากเป็ นแร่ ที่เกิดจากพันธะโลหะ)
3. นักเรี ยนคิดว่า ลักษณะทางกายภาพของแร่ แต่ละชนิดที่มีความแตกต่างกัน มีสาเหตุมาจากสิ่ งใด
(แนวคาตอบ : เพราะแร่ แต่ละชนิดมีโครงสร้างทางเคมีที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็ นสิ่ งที่กาหนด
สมบัติทางกายภาพของแร่ )
4. การตรวจสอบสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของแร่ มีขอ้ ดีและข้อเสี ยอย่างไร
(แนวคาตอบ : การตรวจสอบทางกายภาพสามารถทาได้อย่างรวดเร็ ว ง่าย และไม่ตอ้ งใช้
เครื่ องมือมากนัก ส่ วนการตรวจสอบสมบัติทางเคมีจะทาได้ยากและต้องใช้อุปกรณ์ที่เฉพาะ แต่จะทา
ให้ได้ผลที่แม่นยามากกว่า)
5. หากต้องการทดสอบแร่ 2 ชนิดที่มีสีเหมือนกัน ว่าเป็ นแร่ ชนิดเดียวกันหรื อไม่ นักเรี ยนควรเลือก
ทดสอบด้วยวิธีใด
(แนวคาตอบ : ใช้วิธีดูสีผงละเอียดของแร่ เนื่องจากเป็ นวิธีที่สามารถทาได้ง่าย โดยนาแร่ แต่
ละชนิดไปบดหรื อขูดกับแผ่นกระเบื้องสี ขาวที่ไม่ได้เคลือบ ซึ่งสี ผงละเอียดที่ปรากฎจะบอกว่าเป็ นแร่
ชนิดเดียวกันหรื อต่างชนิดกัน)
6. นักเรี ยนคิดว่า แร่ ชนิดใดมีความสาคัญและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็ นอย่างมาก เพราะเหตุใด
(แนวคาตอบ : ทองคา เนื่องจากทองคามีมูลค่าสู ง จึงใช้เป็ นสื่ อการในการแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ รวมทั้งใช้เป็ นหลักประกันทางการคลังของประเทศต่างๆ)
7. นักเรี ยนมีแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ อย่างไร
(แนวคาตอบ : มีสารวจ การป้ องกันการรุ กล้ า การลดอัตราการเสื่ อมสู ญ การปรับแต่ง
คุณภาพให้ดีข้ นึ และการใช้สิ่งอื่นทดแทน)
8. จากรู ป นักเรี ยนคิดว่าเป็ นแร่ ชนิดใด

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

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

.............................................
..
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แบบสั งเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ เพื่อการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชี้แจง แบบประเมินฉบับนี้ เป็ นการประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยน โดยผู ้
สอน/นักเรี ยน เป็ นผูพ้ ิจารณาว่านักเรี ยนแต่ละกลุ่มมีการปฏิบตั ิหรื อไม่ ถ้ามีการปฏิบตั ิสม่าเสมอ ให้
คะแนน 3 คะแนน ปฏิบตั ิบ่อยครั้งให้คะแนน 2 คะแนน และปฏิบตั ิบางครั้งให้คะแนน 1 คะแนน
คุณลักษณะ
รายการประเมิน
ระดับคะแนน
อันพึงประสงค์ด้าน
3
2 1
ความซื่อสัตย์ สุจริ ต ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและเป็ นจริ ง
ไม่ถือเอาสิ่ งของหรื อผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตนเอง
ใฝ่ เรี ยนรู ้
มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
มีความอดทนและไม่ทอ้ แท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งาน
สาเร็จ
ความมุ่งมัน่ ในการ ตั้งใจเรี ยน
ทางาน
เอาใจใส่ในการเรี ยน และมีความเพียรพยายามในการ
เรี ยน
เข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
มีจิตสาธารณะ
รู ้จกั ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครู ทางาน
อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่ งของให้ผอู ้ ื่น
รู ้จกั การดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่ งแวดล้อมของ
ห้องเรี ยน โรงเรี ยน ชุมชน
เกณฑ์ การประเมินในการสั งเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ มีดังนี้
คะแนน 26-30 ดีมาก
คะแนน 21-25 ดี
คะแนน 16-20 พอใช้
คะแนน 10-15 ควรปรับปรุ ง
ลงชื่อ.....................................................ครู ผสู ้ อน
(นายพีรวุฒิ ยิง่ นอก)

ตัวอย่างแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน เรื่ อง ทรัพยากรธรณี
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สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
คาชี้แจง
1. ข้อสอบมีท้ งั หมด 4 หน้า เป็ นข้อสอบแบบปรนัยจานวน 40 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที
2. ให้นกั เรี ยนเขียนชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ ลงในกระดาษคาตอบให้เรี ยบร้อย
3. ในการตอบ ให้นกั เรี ยน  ลงบนกระดาษคาตอบที่ตรงกับข้อที่ถูกต้องที่สุด
4. ห้ามนาข้อสอบและกระดาษคาตอบออกจากห้องสอบ
จุดประสงค์ การเรียนรู้ : สื บค้ นข้ อมูล ตรวจสอบ สรุ ป ระบุ และวิเคราะห์ สมบัติหรื อชนิดของแร่
1. แร่ ใดที่ได้ฉายาว่า ทองคนโง่ (การจา)
ก. ทังสเตน
ข. ไพไรต์
ค. ทองเหลือง
ง. ทองแดง
2. หากไม่มีเครื่ องมือเฉพาะทางในเปรี ยบเทียบความวาวของแร่ เราสามารถเปรี ยบเทียบกับความ
วาวของสิ่ งใด (การประยุกต์ใช้)
ก. มุก, เทียนไข
ข. แก้ว, เพชร
ค. โลหะ, ดิน
ง. ถูกหมดทุกข้อ
3. ข้อใดกล่าวถึงแร่ ไมกา ไม่ถูกต้อง (การเข้าใจ)
ก. มีลกั ษณะเป็ นแผ่นบางๆ ซ้อนกันจนหนา เป็ นรู ปหกเหลี่ยม บางทีก็มีลกั ษณะกลมๆ
และเป็ นเกล็ดขนนก
ข. ใช้ทาเป็ นฉนวนไฟฟ้า
ค. มีลกั ษณะโปร่ งใสและไม่มีสีเมื่อเป็ นแผ่นบางๆ สาหรับแร่ ที่ซอ้ นกันหนาๆ จะโปร่ ง
แสงและมีสี
ง. มักพบในหินตะกอนที่มีอายุมากกว่ า 1,000 ปี
จุดประสงค์ การเรียนรู้ : ออกแบบ ตรวจสอบสมบัติของแร่ และนาเสนอการใช้ ประโยชน์ จาก
ทรัพยากรแร่
4. การกระทาในข้อใด ถือว่าเป็ นการสร้างประโยชน์จากทรัพยากรแร่ ได้เหมาะสมที่สุด (การ
ประเมินผล)
ก. ขุดแร่ ส่งขายต่างประเทศเพื่อจะได้เงินตราเข้าประเทศมาก
ข. การนาเศษเหล็กที่ใช้ แล้วมาหลอมทาเป็ นเหล็กเส้ น
ค. รถเก่าเมื่อเลิกใช้แล้วถอดเก็บชิ้นส่ วนเอาไว้
ง. มีเงินซื้อทองเก็บไว้ที่บา้ นมากๆ
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5. การพิสูจน์วา่ แร่ รัตนชาติใดเป็ นของแท้หรื อเป็ นของปลอมนั้นจะมีวิธีทดสอบโดยการอาศัยค่า
ต่อไปนี้ (การวิเคราะห์)
1. ความแข็ง
2. ความหนาแน่นสัมพัทธ์
3. ดัชนีหกั เหของแสง
4. ความสว่างของแสง
ข้อใดเป็ นข้อที่ถูกต้อง
ก. ข้อ 1,2 และ 3
ข. ข้อ 2, 3 และ 4
ค. ข้อ 2 และ 3
ง. ข้อ 1 และ 4
6. ถ้าเราพบแร่ ที่มีสีเหมือนกัน แล้วต้องการพิสูจน์วา่ แร่ ท้ งั สองชนิดเป็ นแร่ ชนิดเดียวกันหรื อไม่ วิธี
ในข้อใดสามารถตรวจสอบได้ง่ายและให้ผลทดสอบเร็วที่สุด (การสร้างสรรค์)
ก. ทดสอบในห้องปฏิบตั ิการทางเคมี
ข. ทดสอบได้ในสนาม เช่ น ความแข็ง สีผงแร่
ค. ตรวจสอบโครงสร้างของแร่ โดยการส่องกล้อง
ง. ตรวจสอบองค์ประกอบของแร่ ท้ งั สองชนิ ด
จุดประสงค์ การเรียนรู้ : สื บค้ นข้ อมูล ตรวจสอบ สรุ ป ระบุ และวิเคราะห์ สมบัติหรื อชนิดของหิน
7. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการเกิดของหินอัคนี (การเข้าใจ)
ก. เกิดจากการทับถมของเปลือกหอยในทะเล
ข. เกิดจากการแข็งตัวของแมกมาที่อยู่ภายใต้ เปลือกโลก
ค. เกิดจากการแข็งตัวของลาวาที่ไหลออกมาจากปล่องภูเขาไฟ
ง. เกิดจากการแข็งตัวของหิ นหลอมเหลวที่อยูใ่ ต้เปลือกโลกและที่พุ่งขึ้นสู่ ผิว
8. “เกิดจากการเย็นตัวของลาวาบนผิวโลก มีเนื้อละเอียด สี เข้ม เนื่องจากประกอบด้วยแร่ ไพรอกซีน
เป็ นส่วนมาก” ลักษณะดังกล่าวจาแนกเป็ นลักษณะของหิ นชนิดใด (การวิเคราะห์)
ก. หิ นแกบโบร
ข. หินดูไนต์
ค. หินแกรนิต
ง. หินบะซอลต์
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ตัวอย่างแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง ทรัพยากรธรณี
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
คาชี้แจง
1. ข้อสอบมีท้ งั หมด 4 หน้า เป็ นข้อสอบแบบปรนัยจานวน 30 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที
2. ให้นกั เรี ยนเขียนชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ ลงในกระดาษคาตอบให้เรี ยบร้อย
3. ในการตอบ ให้นกั เรี ยน  ลงบนกระดาษคาตอบที่ตรงกับข้อที่ถูกต้องที่สุด
4. ห้ามนาข้อสอบและกระดาษคาตอบออกจากห้องสอบ
องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ ด้านที่ 1 ด้านการคิดวิเคราะห์ ความสาคัญ คือ ความสามารถใน
การแยกแยะได้ ว่าสิ่ งใด จาเป็ น สิ่ งใดสาคัญ หรื อมีบทบาทมากที่สุด
1. นักเรี ยนคิดว่า แร่ ชนิดใดมีความสาคัญและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ มากที่สุด เพราะเหตุใด
ก. ทองคา เพราะทองคามีมูลค่ าสู ง สามารถใช้ เป็ นหลักประกันทางการคลังของประเทศ
ต่างๆ ได้
ข. เหล็ก เพราะเหล็กเป็ นวัตถุดิบสาคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์
ค. ทองแดง เพราะทองแดงเป็ นวัตถุดิบสาคัญในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ง. รัตนชาติ เพราะเป็ นแร่ ที่มีราคาที่สูง หาได้ยาก และมีความงดงาม
2. ข้อใดนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลัน่ น้ ามันดิบมาใช้ประโยชน์ได้ถูกต้อง
ก. นาแนฟทาเบามาใช้ทาเครื่ องสาอาง
ข. นาน้ามันหล่อลื่นมาใช้ ทาน้ามันเครื่ อง
ค. นาแก๊สปิ โตรเลียมมาใช้เป็ นเชื้อเพลิงในตะเกียง
ง. นาน้ ามันก๊าดมาใช้เป็ นเชื้อเพลิงในเครื่ องยนต์เบนซิน
3. การนาถ่านหิ นมาใช้เป็ นเชื้อเพลิงมีขอ้ ดีอย่างไร
ก. สามารถนาไปใช้ได้กบั เครื่ องยนต์ทุกชนิด
ข. ถ่ านหินยังมีปริมาณสารองอยู่เป็ นจานวนมาก จึงสามารถนามาใช้ เป็ นเชื้อเพลิงได้ ใน
ระยะเวลานาน
ค. เป็ นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ
ง. ถ่านหินให้พลังงานที่สูงและสามารถใช้ได้นาน เนื่องจากอยูใ่ นสถานะของแข็ง

163
องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ ด้านที่ 2 ด้านการคิดวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ คือ การค้ นหา
ความสัมพันธ์ ของสิ่งต่าง ๆ ว่ าสัมพันธ์ กนั อย่างไร สัมพันธ์ กนั มากน้ อยเพียงใด สอดคล้องหรื อ
ขัดแย้ งกัน สิ่ งไหนเป็ นเหตุ สิ่ งไหนเป็ นผล
4. นักเรี ยนคิดว่าลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างทางเคมีของแร่ มีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่
เพราะเหตุใด
ก. สัมพันธ์ กนั เพราะลักษณะทางกายภาพของแร่ ได้รับอิทธิพลมาจากสมบัติทางเคมี
ข. สัมพันธ์กนั เพราะลักษณะทางกายภาพของแร่ ส่งผลให้โครงสร้างทางเคมีของแร่ เกิด
การเปลี่ยนแปลง
ค. ไม่สัมพันธ์กนั เพราะโครงสร้างทางเคมีไม่มีผลใดๆ ต่อลักษณะทางกายภาพของแร่
ง. ไม่สัมพันธ์กนั เพราะลักษณะทางกายภาพของแร่ ข้ นึ อยู่กบั สภาพแวดล้อมเท่านั้น
5. เชื้อเพลิงที่ใช้หุงต้มตามบ้านเรื อนแตกต่างจากเชื้อเพลิงที่ใช้ในรถยนต์อย่างไร
ก. เชื้อเพลิงที่ใช้ หุงต้ มตามบ้ านเรื อน มีองค์ ประกอบหลักเป็ นแก๊ สโพรเพนและบิวเทน มี
สถานะเป็ นของเหลวเมื่ออยู่ในถังกักเก็บ และหนักกว่ าอากาศ ส่ วนเชื้อเพลิงที่ใช้ ในรถยนต์ มี
องค์ประกอบหลักเป็ นแก๊สมีเทน เป็ นแก๊สที่เบากว่าอากาศ
ข. เชื้อเพลิงที่ใช้หุงต้มตามบ้านเรื อน มีองค์ประกอบหลักเป็ นแก๊สมีเทน เป็ นแก๊สที่เบา
กว่าอากาศ ส่ วนเชื้อเพลิงที่ใช้ในรถยนต์ มีองค์ประกอบหลักเป็ นแก๊สโพรเพนและบิวเทน มีสถานะ
เป็ นของเหลว และหนักกว่าอากาศ
ค. เชื้อเพลิงที่ใช้หุงต้มตามบ้านเรื อน เป็ นแก๊สธรรมชาติอดั หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า NGV
ส่ วนเชื้อเพลิงที่ใช้ในรถยนต์ คือ แก๊สปิ โตรเลียมเหลว หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า LPG
ง. เชื้อเพลิงทั้ง 2 ชนิ ด ไม่มีความแตกต่างกัน สามารถใช้ทดแทนกันได้เลย
6. ปริ มาณคาร์บอนในถ่านหิ นกับค่าการให้ความร้อนมีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่
ก. สัมพันธ์ กนั เพราะค่าการให้ ความร้ อนจะแปรผันตรงกับปริมาณคาร์ บอนในถ่านหิน
ข. สัมพันธ์กนั เพราะค่าการให้ความร้อนจะแปรผกผันกับปริ มาณคาร์บอนในถ่านหิน
ค. ไม่สัมพันธ์กนั เพราะค่าการให้ความร้อนไม่มีความเกี่ยวข้องกับปริ มาณคาร์บอนใน
ถ่านหิน
ง. ไม่สัมพันธ์กนั เพราะค่าการให้ความร้อน ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะการเผาไหม้
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องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ ด้านที่ 3 ด้านการคิดวิเคราะห์ หลักการ คือ เป็ นความสามารถใน
การจับเค้าโครงของเรื่ องราวนั้นว่ายึดหลักการใด อาศัยหลักการใดเป็ นสารสัมพันธ์ เพื่อให้ เกิดความ
เข้าใจ
7. พิจารณาข้อมูลที่กาหนดให้
ข้อมูลแสดงผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพของแร่ 3 ชนิด ดังนี้
แร่ ชนิดที่ 1 สังเกตพบว่าผิวมีลกั ษณะคล้ายแก้ว
แร่ ชนิดที่ 2 นาแร่ ไปขุดกับกระเบื้องสี ขาวที่ไม่ได้เคลือบ พบว่ามีสีน้ าตาล
แร่ ชนิดที่ 3 สามารถขูดกระจกเป็ นรอยได้
การทดสอบแร่ ท้ งั 3 ชนิดจากข้อมูลที่กาหนดให้ เป็ นการทดสอบสมบัติทางกายภาพใดของแร่ โดย
เรี ยงตามลาดับ
ก. รู ปผลึก สี ความแข็ง
ข. ความวาว สีผง ความแข็ง
ค. แนวแตกเรี ยบ ความแข็ง สี
ง. ความโปร่ งแสง ความแข็ง สี ผง
8. เกณฑ์ใดที่ใช้ในการจาแนกหินอัคนี หินตะกอน และหิ นแปร ออกจากกัน
ก. สี ของหิน
ข. อายุของหิ น
ค. ความหนาแน่นของหิน
ง. รู ปแบบการเกิดของหิน
9. “เกิดจากการเย็นตัวของลาวาบนผิวโลก มีเนื้อละเอียดสี เข้ม เนื่ องจากประกอบด้วยแร่ ไพรอกซีน
เป็ นส่วนมาก” ลักษณะดังกล่าว เป็ นลักษณะของหินชนิ ดใด
ก. หินดูในต์
ข. หินแกรนิต
ค. หินบะซอลต์
ง. หินไรโอไลต์
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ภาคผนวก ค
1. การวิเคราะห์ความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้
5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิค STAD
2. การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง ทรัพยากรธรณี เพื่อหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
3. การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง ทรัพยากรธรณี เพื่อหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
4. การวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) และค่าอานาจจาแนก (B) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง ทรัพยากรธรณี
5. การวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) และค่าอานาจจาแนก (B) ของแบบทดสอบวัดการคิด
วิเคราะห์ เรื่ อง ทรัพยากรธรณี
6. ผลการคานวณหาค่า t-test
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การวิเคราะห์ ความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการเรียนรู้
5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่ วมกับการจัดการเรียนรู้ แบบร่ วมมือด้ วยเทคนิค STAD
ตารางภาคผนวก ค - 1 ผลการประเมินระดับความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ 1

รายการประเมิน
1. สาระสาคัญ
2. ผลการเรี ยนรู ้
3. จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
4. สาระการเรี ยนรู ้
5. กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
5.1 การนาเสนอ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
5.2 การมอบหมายงาน
หรื อนาเสนอบทเรี ยน
5.3 การเสริ มโครงสร้าง
ทางพุทธิพิสัย
6. การวัดและประเมินผล
7. สื่ อ/แหล่งเรี ยนรู ้

คะแนนความคิดเห็นผู้เชียวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4

4

4

5

ค่าเฉลี่ย

SD

ระดับความ
เหมาะสม

4.80
5.00
5.00
4.80

0.40
0.00
0.00
0.40

เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด

5

เหมาะสมมาก
4.40

4

5

5

5

5

เหมาะสมมากที่สุด
4.80

5
5
5

5
5
4

5
5
3

5
5
5

0.49
0.40

5
5
4

เหมาะสมมากที่สุด
5.00
5.00
4.20

0.00
0.00
0.75

เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมาก
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ตารางภาคผนวก ค - 2 ผลการประเมินระดับความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ 2

รายการประเมิน
1. สาระสาคัญ
2. ผลการเรี ยนรู ้
3. จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
4. สาระการเรี ยนรู ้
5. กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
5.1 การนาเสนอ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
5.2 การมอบหมายงาน
หรื อนาเสนอบทเรี ยน
5.3 การเสริ มโครงสร้าง
ทางพุทธิพิสัย
6. การวัดและประเมินผล
7. สื่ อ/แหล่งเรี ยนรู ้

คะแนนความคิดเห็นผู้เชียวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
4
5

5

4

5

ค่าเฉลี่ย

SD

ระดับความเหมาะสม

4.80
5.00
5.00
4.40

0.40
0.00
0.00
0.49

เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมาก

5

เหมาะสมมากที่สุด
4.80

5

5

5

5

4

เหมาะสมมากที่สุด
4.80

5
5
5

5
5
5

5
5
3

5
5
5

0.40
0.40

5
4
4

เหมาะสมมากที่สุด
5.00
4.80
4.40

0.00
0.40
0.80

เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมาก

168
ตารางภาคผนวก ค - 3 ผลการประเมินระดับความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ 3

รายการประเมิน
1. สาระสาคัญ
2. ผลการเรี ยนรู ้
3. จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
4. สาระการเรี ยนรู ้
5. กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
5.1 การนาเสนอ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
5.2 การมอบหมายงาน
หรื อนาเสนอบทเรี ยน
5.3 การเสริ มโครงสร้าง
ทางพุทธิพิสัย
6. การวัดและประเมินผล
7. สื่ อ/แหล่งเรี ยนรู ้

คะแนนความคิดเห็นผู้เชียวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5

5

4

5

ค่าเฉลี่ย

SD

ระดับความเหมาะสม

4.80
5.00
5.00
4.80

0.40
0.00
0.00
0.40

เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด

4

เหมาะสมมากที่สุด
4.60

5

5

5

5

5

เหมาะสมมากที่สุด
5.00

5
5
5

5
5
5

5
5
4

5
5
5

0.49
0.00

5
5
5

เหมาะสมมากที่สุด
5.00
5.00
4.80

0.00
0.00
0.40

เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
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ตารางภาคผนวก ค - 4 ผลการประเมินระดับความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ 4

รายการประเมิน
1. สาระสาคัญ
2. ผลการเรี ยนรู ้
3. จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
4. สาระการเรี ยนรู ้
5. กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
5.1 การนาเสนอ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
5.2 การมอบหมายงาน
หรื อนาเสนอบทเรี ยน
5.3 การเสริ มโครงสร้าง
ทางพุทธิพิสัย
6. การวัดและประเมินผล
7. สื่ อ/แหล่งเรี ยนรู ้

คะแนนความคิดเห็นผู้เชียวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
5
4
5

5

4

5

ค่าเฉลี่ย

SD

ระดับความเหมาะสม

4.80
5.00
4.80
4.60

0.40
0.00
0.40
0.49

เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด

5

เหมาะสมมากที่สุด
4.80

5

5

5

5

5

เหมาะสมมากที่สุด
5.00

5
5
5

5
5
4

5
5
3

5
5
5

0.40
0.00

5
5
5

เหมาะสมมากที่สุด
5.00
5.00
4.40

0.00
0.00
0.80

เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมาก
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การวิเคราะห์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่ องทรัพยากรธรณี เพื่อหาค่าดัชนีความ
สอดคล้ องระหว่ างข้ อคาถามกับจุดประสงค์ การเรียนรู้
ตารางภาคผนวก ค - 5 ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้

จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. สื บค้นข้อมูล ตรวจสอบ
สรุ ป ระบุ และวิเคราะห์
สมบัติหรื อชนิดของแร่

2. ออกแบบ ตรวจสอบ
สมบัติของแร่ และนาเสนอ
การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรแร่ อย่าง
สร้างสรรค์

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

R

IOC

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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ตารางภาคผนวก ค - 5 (ต่อ)
คะแนนความคิดเห็นผู้เชียวชาญ
ข้อที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
3. สื บค้นข้อมูล ตรวจสอบ
16
1
1
0
1
1
สรุ ป ระบุ และวิเคราะห์
17
1
1
1
1
1
สมบัติหรื อชนิดของหิน
18
1
1
1
1
1
19
1
1
1
1
1
20
1
1
1
1
1
21
1
1
1
1
1
22
1
1
1
1
1
4. ออกแบบ ตรวจสอบ
23
1
1
1
1
1
สมบัติของหิน และนาเสนอ 24
1
1
1
1
1
การใช้ประโยชน์จาก
25
1
1
1
1
1
ทรัพยากรหินอย่าง
26
1
1
1
1
1
สร้างสรรค์
27
1
1
1
1
1
28
1
1
1
1
1
29
1
1
1
1
1
30
1
1
1
1
1
5. สื บค้นข้อมูล อธิบาย สรุ ป 31
1
1
1
1
1
และวิเคราะห์เกี่ยวกับ
32
1
1
1
1
1
กระบวนการเกิด
33
1
1
1
1
1
แหล่งกาเนิด และผลิตภัณฑ์ 34
1
1
1
1
1
ที่ได้จากปิ โตรเลียม
35
1
1
1
1
1
36
1
1
1
1
1
37
1
1
1
1
1
องค์ประกอบของ
การคิดวิเคราะห์

R

IOC

4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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ตารางภาคผนวก ค - 5 (ต่อ)
องค์ประกอบของ
การคิดวิเคราะห์
6. วิเคราะห์ ตรวจสอบ
สมบัติปิโตรเลียม ออกแบบ
การสารวจแหล่งปิ โตรเลียม
และนาเสนอการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร
ปิ โตรเลียมอย่างสร้างสรรค์

7. สื บค้นข้อมูล อธิบาย สรุ ป
และวิเคราะห์เกี่ยวกับ
กระบวนการเกิด
แหล่งกาเนิด ชนิด
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ ผลกระทบ
รวมถึงการป้องกันอันตราย
จากถ่านหิน
8. วิเคราะห์ ตรวจสอบ
สมบัติถ่านหิน ออกแบบการ
สารวจแหล่งกาเนิด และ
นาเสนอการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรถ่านหินอย่าง
สร้างสรรค์

คะแนนความคิดเห็นผู้เชียวชาญ
ข้อที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
38
1
1
1
1
1
39
1
1
1
1
1
40
1
1
1
1
1
41
1
1
1
1
1
42
1
1
1
1
1
43
1
1
1
1
1
44
1
1
1
1
1
45
1
1
1
1
1
46
1
1
1
1
1
47
1
1
1
1
1
48
1
1
1
1
1
49
1
1
1
1
1
50
1
1
1
1
1
51
1
1
1
1
1
52
1
1
1
1
1
53
1
1
1
1
1
54
1
1
1
1
1
55
1
1
1
1
1
56
1
1
1
1
1
57
1
1
1
1
1
59
1
1
1
1
1
59
1
1
1
1
1
60
1
1
1
1
-1

R

IOC

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.60
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การวิเคราะห์ แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามกับองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
ตารางภาคผนวก ค - 6 ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับองค์ประกอบของการ
คิดวิเคราะห์

องค์ประกอบของ
การคิดวิเคราะห์
วิเคราะห์ความสาคัญ
วิเคราะห์ความสาคัญ
วิเคราะห์ความสาคัญ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์
วิเคราะห์ความสัมพันธ์
วิเคราะห์หลักการ
วิเคราะห์หลักการ
วิเคราะห์หลักการ
วิเคราะห์ความสาคัญ
วิเคราะห์ความสาคัญ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์
วิเคราะห์ความสัมพันธ์
วิเคราะห์ความสัมพันธ์
วิเคราะห์หลักการ
วิเคราะห์หลักการ
วิเคราะห์หลักการ
วิเคราะห์ความสาคัญ
วิเคราะห์ความสาคัญ

คะแนนความคิดเห็นผู้เชียวชาญ
ข้อที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
10
1
1
-1
1
1
11
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
13
1
1
1
1
1
14
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
16
1
1
1
1
1
17
1
1
1
1
1
18
1
1
1
1
1

R

IOC

5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
5
5
5
5
5
5
5

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.60
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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ตารางภาคผนวก ค - 6 (ต่อ)
องค์ประกอบของ
การคิดวิเคราะห์
วิเคราะห์ความสาคัญ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์
วิเคราะห์ความสัมพันธ์
วิเคราะห์หลักการ
วิเคราะห์หลักการ
วิเคราะห์ความสาคัญ
วิเคราะห์ความสาคัญ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์
วิเคราะห์ความสัมพันธ์
วิเคราะห์ความสัมพันธ์
วิเคราะห์หลักการ
วิเคราะห์หลักการ

คะแนนความคิดเห็นผู้เชียวชาญ
ข้อที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
19
1
1
1
1
1
20
1
1
1
1
1
21
1
1
1
1
1
22
1
1
1
1
1
23
1
1
1
1
1
24
1
1
1
1
1
25
1
1
1
1
1
26
1
1
1
1
1
27
1
1
1
1
1
28
1
1
1
1
1
29
1
1
1
1
1
30
1
1
1
1
1

R

IOC

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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การวิเคราะห์ ค่าความยากง่าย (P) และค่าอานาจจาแนก (B) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ค่าความเชื่ อมั่นแบบโลเวท (Lovett Reliability) = 0.78
ตารางภาคผนวก ค - 7 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) และค่าอานาจจาแนก (B) ของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
จุดประสงค์ การเรียนรู้

ข้อที่

1. สื บค้นข้อมูล ตรวจสอบ สรุ ป
ระบุ และวิเคราะห์สมบัติหรื อ
ชนิดของแร่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

2. ออกแบบ ตรวจสอบสมบัติ
ของแร่ และนาเสนอการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรแร่ อย่าง
สร้างสรรค์

3. สื บค้นข้อมูล ตรวจสอบ สรุ ป
ระบุ และวิเคราะห์สมบัติหรื อ
ชนิดของหิน

ความ
ยากง่าย (P)
0.70
0.77
0.68
0.52
0.35
0.52
0.82
0.50
0.48
0.75
0.58
0.72
0.35
0.78
0.48
0.72
0.22
0.92
0.80
0.45
0.72
0.65

อานาจจาแนก
(B)
0.26
0.20
0.22
0.25
0.23
0.25
0.09
0.30
-0.15
0.15
0.44
0.21
0.23
0.20
0.56
0.21
0.21
0.17
0.24
0.21
0.31
0.17

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิง้
ใช้ได้
ตัดทิง้
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิ้ง

นาไปใช้ เป็ น
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
-
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ตารางภาคผนวก ค - 7 (ต่อ)
จุดประสงค์ การเรียนรู้
4. ออกแบบ ตรวจสอบสมบัติ
ของหิน และนาเสนอการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรหิน
อย่างสร้างสรรค์

5. สื บค้นข้อมูล อธิบาย สรุ ป
และวิเคราะห์เกี่ยวกับ
กระบวนการเกิด แหล่งกาเนิด
และผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
ปิ โตรเลียม

6. วิเคราะห์ ตรวจสอบสมบัติ
ปิ โตรเลียม ออกแบบการสารวจ
แหล่งปิ โตรเลียม และนาเสนอ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ปิ โตรเลียมอย่างสร้างสรรค์

ข้อที่
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ความยาก
ง่าย (P)
0.62
0.72
0.50
0.58
0.35
0.92
0.65
0.62
0.35
0.38
0.58
0.32
0.75
0.35
0.72
0.48
0.40
0.55
0.50
0.80
0.30
0.50
0.35

อานาจจาแนก
(B)
0.43
0.20
0.20
0.24
0.23
0.07
-0.03
0.23
0.33
0.08
0.14
0.29
0.25
0.23
0.31
0.16
0.12
0.39
0.20
-0.16
0.34
0.20
0.23

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ตัดทิง้
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

นาไปใช้ เป็ น
ข้อที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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ตารางภาคผนวก ค - 7 (ต่อ)
จุดประสงค์ การเรียนรู้

ข้อที่

7. สื บค้นข้อมูล อธิบาย สรุ ป
และวิเคราะห์เกี่ยวกับ
กระบวนการเกิด แหล่งกาเนิด
ชนิดผลิตภัณฑ์ที่ได้ ผลกระทบ
รวมถึงการป้องกันอันตรายจาก
ถ่านหิน

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

8. วิเคราะห์ ตรวจสอบสมบัติ
ถ่านหิน ออกแบบการสารวจ
แหล่งกาเนิด และนาเสนอการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรถ่านหิน
อย่างสร้างสรรค์

ความยาก
ง่าย (P)
0.45
0.80
0.22
0.22
0.58
0.80
0.62
0.50
0.30
0.82
0.42
0.82
0.75
0.68
0.80

อานาจจาแนก
(B)
0.21
0.24
0.21
0.21
0.24
0.14
0.43
0.20
0.24
0.19
-0.04
0.19
0.25
0.42
0.24

แปลผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ตัดทิ้ง
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

นาไปใช้ เป็ น
ข้อที่
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

หมายเหตุ
เกณฑ์ในการเลือกข้อคาถามสาหรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน มีดงั นี้
1. พิจารณาค่าอานาจจาแนก (B) ของข้อคาถามแต่ละข้อ ให้มีค่าระหว่าง 0.20-1.00
2. พิจารณาค่าความยากง่าย (P) ของข้อคาถามแต่ละข้อ ให้มีค่าระหว่าง 0.20-0.80
3. พิจารณาข้อคาถามให้ครอบคลุมจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
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การวิเคราะห์ ค่าความยากง่าย (P) และค่าอานาจจาแนก (B) ของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์
ค่าความเชื่ อมั่นแบบโลเวท (Lovett Reliability) = 0.74
ตารางภาคผนวก ค - 8 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) และค่าอานาจจาแนก (B) ของ
แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์
องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
1. การคิดวิเคราะห์ความสาคัญ

2. การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ข้อที่

ความยาก
ง่าย (P)

อานาจจาแนก
(B)

แปลผล

นาไปใช้ เป็ น
ข้อที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0.8
0.68
0.62
0.35
0.65
0.18
0.35
0.75
0.15
0.78
0.68
0.98
0.68
0.20
0.78
0.52
0.30
0.48
0.58
0.40

0.38
0.32
0.21
0.14
0.27
0.17
0.14
0.28
0.12
0.23
0.02
0.05
0.32
0.12
0.33
0.30
0.23
0.30
0.21
0.14

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิง้
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ตัดทิง้
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิ้ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
-
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ตารางภาคผนวก ค - 8 (ต่อ)
องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ ข้อที่
3. การคิดวิเคราะห์หลักการ

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ความยากง่าย อานาจจาแนก
(P)
(B)
0.38
0.50
0.80
0.78
0.48
0.72
0.62
0.62
0.42
0.35

0.09
0.35
0.28
0.23
0.10
0.21
0.31
0.21
0.09
0.24

แปลผล

นาไปใช้ เป็ น
ข้อที่

ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิง้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิง้
ใช้ได้

10
11
12
13
14
15

หมายเหตุ
เกณฑ์ในการเลือกข้อคาถามสาหรับแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ มีดงั นี้
1. พิจารณาค่าอานาจจาแนก (B) ของข้อคาถามแต่ละข้อ ให้มีค่าระหว่าง 0.20-1.00
2. พิจารณาค่าความยากง่าย (P) ของข้อคาถามแต่ละข้อ ให้มีค่าระหว่าง 0.20-0.80
3. พิจารณาข้อคาถามให้ครอบคลุมองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
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ผลการคานวณหาค่า t - test
ตารางภาคผนวก ค-9 การคานวณหาค่า t-test สาหรับเปรี ยบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ทั้ง 6 พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ (การจา การเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์
การประเมินผล การสร้างสรรค์) ของนักเรี ยน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน

Pair
Pair 1 การจา
Pair 2 การเข้าใจ
Pair 3 การประยุกต์ใช้
Pair 4 การวิเคราะห์
Pair 5 การประเมินผล
Pair 6 การสร้างสรรค์

Pair
Pair 1 การจา
Pair 2 การเข้าใจ
Pair 3 การประยุกต์ใช้
Pair 4 การวิเคราะห์
Pair 5 การประเมินผล
Pair 6 การสร้างสรรค์

Paired Samples Statistics
Test
N
Mean
Pretest
39
3.38
Posttest
39
6.44
Pretest
39
3.18
Posttest
39
6.15
Pretest
39
1.72
Posttest
39
3.54
Pretest
39
2.54
Posttest
39
5.87
Pretest
39
2.03
Posttest
39
4.49
Pretest
39
1.10
Posttest
39
2.54
Paired Samples Statistics
Test
Pretest and Posttest
Pretest and Posttest
Pretest and Posttest
Pretest and Posttest
Pretest and Posttest
Pretest and Posttest

SD
1.498
0.912
1.355
1.040
0.857
0.913
0.884
1.341
0.932
1.412
0.718
0.756

N
39
39
39
39
39
39

Std. Error Mean
0.240
0.146
0.217
0.166
0.137
0.146
0.142
0.215
0.149
0.226
0.115
0.121

Correlation
0.510
0.092
0.300
0.371
0.330
0.526

Sig.
0.001
0.578
0.063
0.020
0.040
0.001
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ตารางภาคผนวก ค-9 (ต่อ)

Pair
(Pretest and
Mean
Posttest)
1
2
3
4
5
6

3.051
2.974
1.821
3.333
2.462
1.436

SD
1.297
1.630
1.048
1.305
1.411
0.718

Paired Samples Statistics
Pair Difference
95% Confidence
Interval of the
Std. Error
Difference
Mean
Lower
Upper
0.208
2.631
3.472
0.261
2.446
3.503
0.168
1.481
2.160
0.209
2.910
3.756
0.226
2.004
2.919
0.115
1.203
1.669

t

df

Sig.
(two-tailed)

14.695
11.395
10.847
15.957
10.892
12.489

38
38
38
38
38
38

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

ตารางภาคผนวก ค-10 สรุ ปผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน

Pair 1

Pair 1

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

Paired Samples Statistics
N
Mean
39
13.95
39
29.03

Paired Samples Statistics
N
ก่อนเรี ยนกับหลังเรี ยน
39

SD
4.071
3.674

Correlation
0.677

Std. Error Mean
0.652
0.588

Sig.
0.000
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ตารางภาคผนวก ค-10 (ต่อ)

Pair
(Pretest and
Posttest)
ก่อนเรี ยนกับ
หลังเรี ยน

Mean

SD

15.077

3.132

Paired Samples Statistics
Pair Difference
95% Confidence
Interval of the
Std. Error
Difference
Mean
Lower Upper
0.502

14.062

16.092

t

df

Sig.
(two-tailed)

30.062

38

0.000

ตารางภาคผนวก ค-11 การคานวณหาค่า t-test สาหรับการเปรี ยบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 60
One - Sample Statistics (เกณฑ์ 24.00 คะแนน)
N
Mean
Std. Deviation
39
29.03
3.674

Std. Error Mean
0.588

Posttest
ด้านการจา
ด้านการเข้าใจ
ด้านการวิเคราะห์

One - Sample Statistics (เกณฑ์ 4.80 คะแนน)
N
Mean
Std. Deviation
39
6.44
0.912
39
6.15
1.040
39
5.87
1.341

Std. Error Mean
0.146
0.166
0.215

Posttest
ด้านการประยุกต์ใช้

One - Sample Statistics (เกณฑ์ 3.00 คะแนน)
N
Mean
Std. Deviation
39
3.54
0.913

Std. Error Mean
0.146

Posttest
ด้านการประเมินผล

One - Sample Statistics (เกณฑ์ 4.20 คะแนน)
N
Mean
Std. Deviation
39
4.49
1.412

Std. Error Mean
0.226

Posttest
Posttest
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ตารางภาคผนวก ค-11 (ต่อ)
One - Sample Statistics (เกณฑ์ 2.40 คะแนน)
N
Mean
Std. Deviation
39
2.54
0.756

Posttest
ด้านการสร้างสรรค์

Std. Error Mean
0.121

One - Sample Statistics
Test Value = 24.00
Posttest
Posttest

t

df

Sig. (twotailed)

8.542

38

0.000

Mean
Difference
5.026

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
Upper
3.83
6.22

One - Sample Statistics
Test Value = 4.80
Posttest
ด้านการจา
ด้านการเข้าใจ
ด้านการวิเคราะห์

t

df

Sig. (twotailed)

11.205
8.132
4.990

38
38
38

0.000
0.000
0.000

Mean
Difference
1.636
1.354
1.072

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
Upper
1.34
1.93
1.02
1.69
0.64
1.51

One - Sample Statistics
Test Value = 3.00
Posttest
ด้านการประยุกต์ใช้

t

df

Sig. (twotailed)

3.682

38

0.001

Mean
Difference
0.538

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
Upper
0.24
0.83
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ตารางภาคผนวก ค-11 (ต่อ)
One - Sample Statistics
Test Value = 4.20
Posttest
ด้านประเมินผล

t

df

Sig. (twotailed)

1.270

38

0.106

Mean
Difference
0.287

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
Upper
-0.17
0.74

One - Sample Statistics
Test Value = 2.40
Posttest
ด้านการสร้างสรรค์

t

df

Sig. (twotailed)

1.144

38

0.130

Mean
Difference
0.138

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
Upper
-0.11
0.38

ตารางภาคผนวก ค-12 การคานวณหาค่า t-test สาหรับเปรี ยบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะห์ท้ งั 3
ด้าน (ด้านความสาคัญ ด้านความสัมพันธ์ ด้านหลักการ) ของนักเรี ยน ก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยน
Paired Samples Statistics
Pair
Test
N Mean
Pretest
39 1.82
Pair 1 การวิเคราะห์ความสาคัญ
Posttest
39 3.90
Pretest
39 1.36
Pair 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
Posttest
39 3.49
Pretest
39 1.69
Pair 3 การวิเคราะห์หลักการ
Posttest
39 3.59

SD Std. Error Mean
0.970
0.155
1.021
0.163
0.628
0.101
1.097
0.176
0.922
0.148
1.251
0.200

185
ตารางภาคผนวก ค-12 (ต่อ)
Paired Samples Statistics
Pair
Test
Pair 1 การวิเคราะห์ความสาคัญ
Pretest & Posttest
Pair 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
Pretest & Posttest
Pair 3 การวิเคราะห์หลักการ
Pretest & Posttest

Pair
(Pretest and
Mean
Posttest)
1
2
3

2.077
2.128
1.897

SD
0.957
0.951
0.968

N
39
39
39

Paired Samples Statistics
Pair Difference
95% Confidence
Interval of the
Std. Error
Difference
Mean
Lower
Upper
0.153
1.767
2.387
0.152
1.820
2.436
0.155
1.584
2.211

Correlation
0.539
0.504
0.641

Sig.
0.000
0.001
0.000

t

df

Sig.
(two-tailed)

13.560
13.977
12.244

38
38
38

0.000
0.000
0.000

ตารางภาคผนวก ค-13 สรุ ปผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน

Pair 1

Pair 1

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

Paired Samples Statistics
N
Mean
39
4.87
39
10.97

SD
1.720
2.529

Paired Samples Statistics
N
Correlation
ก่อนเรี ยนกับหลังเรี ยน
39
0.750

Std. Error Mean
0.275
0.405

Sig.
0.000

186
ตารางภาคผนวก ค-13 (ต่อ)

Pair
(Pretest and
Mean
Posttest)
ก่อนเรี ยนกับ
6.103
หลังเรี ยน

Paired Samples Statistics
Pair Difference
95% Confidence
Interval of the
Std. Error
Difference
Mean
Lower
Upper

SD

1.683

0.269

5.557

6.648

t

df

Sig.
(two-tailed)

22.649

38

0.000

ตารางภาคผนวก ค-14 การคานวณหาค่า t-test สาหรับการเปรี ยบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรี ยนหลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 60

Posttest
Posttest

One - Sample Statistics (เกณฑ์ 9.00 คะแนน)
N
Mean
Std. Deviation
39
10.97
2.529

Std. Error Mean
0.405

Posttest
ด้านความสาคัญ
ด้านความสัมพันธ์
ด้านหลักการ

One - Sample Statistics (เกณฑ์ 3.00 คะแนน)
N
Mean
Std. Deviation
39
3.90
1.021
39
3.49
1.097
39
3.59
1.251

Std. Error Mean
0.163
0.176
0.200

One - Sample Statistics
Test Value = 9.00
Posttest
Posttest

t

df

Sig. (twotailed)

4.876

38

0.000

Mean
Difference
1.974

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
Upper
1.15
2.79

187
ตารางภาคผนวก ค-14 (ต่อ)
One - Sample Statistics
Test Value = 3.00
Posttest
ด้านความสาคัญ
ด้านความสัมพันธ์
ด้านหลักการ

t

df

Sig. (towtailed)

5.491
2.773
2.945

38
38
38

0.000
0.009
0.005

Mean
Difference
0.897
0.487
0.590

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
Upper
0.57
1.23
0.13
0.84
0.18
1.00

ประวัติย ่อของผู้วิจัย

ประวัติย่อของผู้วิจัย
ชื่ อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
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