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การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น, เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม
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มีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
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The purposes of this research aimed to study learning achievement on the topic of
atomic structure and matter properties and attitudes of tenth grade students after learning by using
Inquiry-based learning (7Es) with Augmented Reality. The sample were 43 tenth grade students
studied in the first semester of acedemic year 2020 at Sriracha school selected by cluster random
sampling. The research instruments were consisted of 1) 7 lesson plans of Inquiry-based learning
(7Es) with Augmented Reality 2) learning achievement test and 3) questionnaires on attitude
toward Inquiry base learning (7Es) with Augmented Reality.
The results of the research were as follow:
1. The learning achievement of students after learning with Inquiry-based learning
(7Es) with Augmented Reality had higher than those before learning and higher than 70%
criterion at the .05 level of significant.
2. Students attitude toward Inquiry base learning (7Es) with Augmented
Reality was at the high level (Mean = 4.07, Standard deviation = 0.70)
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาเป็ นกระบวนการที่สาคัญอย่างยิง่ ในการพัฒนาให้มนุษย์มีคุณภาพ เพราะ
การศึกษาจะช่วยพัฒนาให้มีกระบวนการคิด ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์
และมีความสามารถในการสื่ อสาร รวมทั้งมีจิตสาธารณะ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็ นพื้นฐานสาหรับ
การดารงชีวิต ดังนั้น ทักษะกระบวนการต่าง ๆ ช่วยให้มนุษย์มีความรู ้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ในสังคมโลก โดยการจัดการศึกษาจะใช้แนวทางที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ
การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยซึ่งจะสร้างสรรค์ความเจริ ญก้าวหน้าให้แก่
สังคมไทยและสร้างความสมดุลในทุก ๆ ด้านเพื่อพัฒนาการศึกษาให้เจริ ญและทันสมัยมากยิง่ ขึ้น
(กรมวิชาการ, 2543, หน้า 1)
การศึกษาและการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 จะต้องสะท้อนถึงวิธีการเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยนที่จะต้องนาไปใช้ในโลกอนาคตซึ่งเป็ นโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว อีกทั้งเป็ น
สังคมแห่งการเรี ยนรู ้มีการเชื่อมโยง การปรับเปลี่ยนและมีพฒั นาการทาให้รูปแบบและวิธีการสอน
ต้องเน้นการเรี ยนรู ้นกั เรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ตลอดเวลาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการศึกษา
ในปัจจุบนั จึงต้องปรับเปลี่ยนโดยมุ่งเน้นการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้นกั เรี ยนมีทกั ษะ
ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ได้ท้ งั ความรู ้และทักษะที่จาเป็ นต้องใช้ในการดารงชีวิตและประกอบอาชีพ
ท่ามกลางกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวตั น์ ทักษะที่จาเป็ นสาหรับนักเรี ยนในศตวรรษที่ 21
(3Rs 8Cs) ได้แก่ อ่านออก (Reading) เขียนได้ (Writing) คิดเลขเป็ น (Arithmetics) รวมทั้ง
ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem
Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจ
ต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – Cultural Understanding) ทักษะด้านความร่ วมมือ
การทางานเป็ นทีม และภาวะผูน้ า (Collaboration Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่ อสาร
สารสนเทศ และรู ้เท่าทันสื่ อ (Communications, Information and Media Literacy)
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (Computing and ICT Literacy)
ทักษะอาชีพ และทักษะการเรี ยนรู ้ (Career and Learning Skills) และ ความมีเมตตา กรุ ณา วินยั
คุณธรรม จริ ยธรรม (Compassion) (แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งทักษะดังกล่าว
ครู ผสู ้ อนควรพัฒนาให้นกั เรี ยนเพื่อได้รับทั้งความรู ้และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จะช่วยให้
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สามารถเรี ยนรู ้ได้ตลอดชีวิตและนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันเพื่อให้ตอบสนองต่อการพัฒนา
เยาวชนที่มีคุณภาพสาหรับเป็ นทรัพยากรบุคคลที่ช่วยพัฒนาสังคมและประเทศในทุก ๆ ด้าน
วิชาเคมีเป็ นวิชาวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจาก
วิชาเคมีศึกษาเกี่ยวข้องกับอะตอม แบบจาลองอะตอม โครงสร้างและองค์ประกอบของสสาร
ทั้งสมบัติและการเกิดปฏิกิริยาของสสาร (กฤษณา ชุติมา, 2544, หน้า 1) ซึ่ งสสารนั้นมีความเชื่อมโยงกับ
ทุกสิ่ งบนโลกและมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับมนุษย์ ความรู ้ในวิชาเคมีจึงมีสาระที่เป็ นประโยชน์
สามารถนาไปประยุกต์เข้ากับการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ แขนงอื่น ๆ ได้ ดังนั้น การจัดการเรี ยนรู ้
วิชาเคมีตอ้ งเน้นให้นกั เรี ยนแสวงหาความรู ้และสามารถพัฒนาความรู ้ไปเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันได้ดว้ ยตนเอง ด้วยการจัดกิจกรรมและกระบวนการให้นกั เรี ยนได้คิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ประเมินค่า และสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ นอกจากนี้ตอ้ งส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนสามารถพัฒนา
ตนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (ศศิธร เวียงวะลัย, 2556, หน้า 4) แต่จาก ผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (Ordinary National Education Test หรื อ O-NET) ซึ่งเป็ นการวัดผลระดับประเทศ
โดยทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สาหรับปี การศึกษา 2558-2561 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยสาระวิชาฟิ สิ กส์ เคมี และชีววิทยา พบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 33.40, 31.62 และ 29.37 และ 30.50 ตามลาดับ (สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 2562, หน้า 2-3) จะเห็นได้วา่ ผลคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์น้ นั ยังอยูใ่ น
ระดับที่ต่ากว่าร้อยละ 50 และยังมีแนวโน้มที่ลดลงอีกด้วย สะท้อนให้เห็นว่าการศึกษาวิทยาศาสตร์
ยังขาดประสิ ทธิภาพอยูม่ ากสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 กาหนดไว้วา่
ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพนักเรี ยนต้องมีคะแนน O-NET ผ่านร้อยละ 50 ขึ้นไป (สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2560, หน้า ช) ประกอบกับการจัดการเรี ยนรู ้วิชาวิทยาศาสตร์ยงั พบปัญหาอยูห่ ลาย
ประการ ได้แก่ ครู ผสู ้ อนขาดเทคนิ คและแรงจูงใจในการเรี ยนของนักเรี ยนส่ งผลให้นกั เรี ยนเกิด
ความเบื่อหน่าย และปัญหาการขาดแคลนสื่ อการเรี ยนรู ้และแหล่งค้นคว้าที่เหมาะสมซึ่งส่งผลต่อ
กระบวนการสร้างความรู ้และขาดเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย (สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั , 2541)
จากการที่ผวู ้ ิจยั ทาการสอนในรายวิชาเคมีเพิ่มเติม 1 นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
โรงเรี ยนศรี ราชา พบว่าปัญหาในการเรี ยนวิชาเคมี เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ มีเนื้อหา
ในลักษณะเป็ นนามธรรมเนื่องจากอะตอมมีขนาดเล็กมากมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า จับต้องไม่ได้
และที่สาคัญคือ ขาดสื่ อการเรี ยนรู ้ที่ช่วยให้นกั เรี ยนมองเห็นภาพเสมือนจริ งของอะตอมที่ทาให้
สามารถเรี ยนรู ้ได้ดียงิ่ ขึ้น ประกอบกับการที่ผวู ้ ิจยั ได้สัมภาษณ์นกั เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
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ที่ผา่ นการเรี ยน เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ พบว่า เนื้ อหาในเรื่ องดังกล่าวเป็ นนามธรรมที่ตอ้ ง
ใช้จินตนาการสูงในการเรี ยนรู ้ ทาให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน มีความรู ้สึกเบื่อหน่าย
ไม่อยากเรี ยน และไม่สามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้กบั เรื่ องอื่น ๆ ในวิชาเคมีได้ ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาเคมีต่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 (ฝ่ ายทะเบียนและวัดผลโรงเรี ยน ศรี ราชา, 2562)
ดังนั้นผูว้ ิจยั ในฐานะครู ผสู ้ อนจึงจาเป็ นต้องพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้และพัฒนาสื่ อการเรี ยน
การสอน เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุเพื่อกระตุน้ ให้นกั เรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ดียงิ่ ขึ้น
ในปัจจุบนั สื่ อการสอนเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรี ยนการสอนมากยิง่ ขึ้นและ
เป็ นที่ยอมรับว่าสื่ อการสอนเป็ นรากฐานของการเรี ยนรู ้ที่ดี ที่ทาให้การเรี ยนการสอนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ สื่ อการสอนเป็ นสื่ อกลางในการถ่ายทอดเนื้ อหาจากครู ผสู ้ อนไปสู่นกั เรี ยน เพื่อเป็ น
การกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจ ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน มีผลทาให้นกั เรี ยนเกิดความรู ้ ความเข้าใจและเกิดความคิดรวบยอดได้รวดเร็ วยิง่ ขึ้น
สื่ อการสอนจึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะใช้เป็ นตัวกลางในกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ (กิดานันท์ มลิทอง, 2543)
เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้เข้ามามีบทบาทต่อการศึกษามากขึ้น
เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality : AR) เกิดจากการนาเทคโนโลยีความเป็ นจริ ง
เสมือนผสมเข้ากับเทคโนโลยีภาพผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์
หรื ออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งภาพเสมือนจริ งนั้นจะแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ หน้าจอ
โทรศัพท์มือถือ บนเครื่ องฉายภาพ หรื อบนอุปกรณ์แสดงผลอื่น ๆ โดยภาพเสมือนจริ งที่ปรากฏขึ้น
จะมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้ได้ทนั ที (Real Time) ทั้งในลักษณะที่เป็ นภาพนิ่งสามมิติ ภาพเคลื่อนไหว
หรื ออาจจะเป็ นสื่ อที่มีเสี ยงประกอบขึ้นกับการออกแบบสื่ อแต่ละรู ปแบบว่าให้ออกมาแบบใด
ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริ งเสริ มจะใช้เพียงกล้องที่ติดกับอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น
กล้องวิดีโอเว็บแคมและวัตถุสัญลักษณ์ (Marker board) ทาให้สามารถพัฒนาส่วนของการแสดง
การปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมได้ง่ายกว่าและประหยัดต้นทุนในการพัฒนาได้มากกว่า ภายใต้
สิ่ งแวดล้อมเสมือนที่คล้ายกัน (พนิดา ตันศิริ, 2553, หน้า 170) ซึ่งเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม
(Augmented Reality) เป็ นสื่ อเทคโนโลยีในด้านการศึกษาที่น่าสนใจและมีประโยชน์แก่ครู ผสู ้ อน
และตัวนักเรี ยน คือ ครู ผสู ้ อนสามารถนาสื่ อดังกล่าวมาเป็ นสื่ อการสอนควบคู่กบั วิธีการสอนใน
รายวิชาของตนเองทาให้รายวิชานั้น ๆ มีความน่าสนใจ สร้างเสริ มประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้แก่
นักเรี ยน ช่วยอธิบายเนื้อหาที่เข้าใจยากให้เห็นภาพได้มากขึ้น นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยน
การสอน แล้วยังสามารถจัดกิจกรรมที่พฒั นาทักษะได้ในหลายด้านโดยเฉพาะทักษะในศตวรรษที่ 21
ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีความสนใจและให้ความสาคัญกับวิชาเรี ยนได้มากขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก็
จะสู งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของจริ ยา สุภากิจ (2562) ได้ทาการวิจยั การพัฒนาสื่ อการสอนด้วย
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เทคโนโลยีเสมือนจริ งในการนาเสนอ ภาพประกอบแบบสามมิติ เรื่ องรู ปร่ างโมเลกุลโคเวเลนต์
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ สื่ อการสอนเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรี ยลริ ต้ ี
โลกเสมือนจริ ง ในการนาเสนอภาพประกอบแบบสามมิติ เรื่ องรู ปร่ างโมเลกุลโคเวเลนต์ สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ได้ค่าประสิ ทธิภาพ 80.56/81.39 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยสื่ อการสอนเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรี ยลริ ต้ ีโลกเสมือนจริ ง มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .05 และ นักเรี ยนมีความพึงพอใจ
ต่อสื่ อการสอนด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรี ยลริ ต้ ีโลกเสมือนจริ งในระดับมากที่สุด จะเห็นได้วา่
การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ มช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยนให้เพิ่ม
สู งขึ้นและยังพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการคิด ทักษะการเรี ยนรู ้ ทักษะด้าน
การสื่ อสาร สารสนเทศ และรู ้เท่าทันสื่ อ และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร
การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นเป็ นหนึ่งในรู ปแบบการสอนวิทยาศาสตร์
ซึ่งเป็ นกระบวนการที่นกั เรี ยนได้ลงมือสื บเสาะ ค้นหาความรู ้ดว้ ยตนเอง ที่ตอ้ งอาศัยทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นพบความรู ้ เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้นาสิ่ งที่ได้เรี ยนไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นตามแนวคิดของ
ไอน์เซนคราฟต์ (Eisenkraft) ประกอบด้วย 1) ขั้นตรวจสอบความรู ้เดิม 2) ขั้นเร้าความสนใจ
3) ขั้นสารวจและค้นหา 4) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุ ป 5) ขั้นขยายความคิด 6) ขั้นประเมินผล และ
7) ขั้นนาความรู ้ไปใช้ ซึ่งใช้ในการเรี ยนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น ช่วยให้
นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งขึ้น (ศิวพร ศรี จรัญ, 2559, หน้า 3) จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ สื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้
แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งขึ้น มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้น
มีคะแนนพัฒนาการอยูใ่ นระดับกลางถึงสูง และมีการคิดวิเคราะห์หลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้สูงกว่า
ก่อนเรี ยน สอดคล้องกับงานวิจยั พรพัฒน์ ภูษิตธนานันท์ (2561) ได้ทาการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 7E ร่ วมกับแผนผังมโนทัศน์กบั
การเรี ยนปกติ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ใช้การจัดการเรี ยนรู ้
แบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 7E ร่ วมกับแผนผังมโนทัศน์สูงกว่าเมื่อเทียบกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ และ
พัทธมน วิริยะธรรม (2559) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
เรื่ อง ปริ มาณสารสัมพันธ์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักร
การเรี ยนรู ้ 7E ร่ วมกับเทคนิค KWDL พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง ปริ มาณสารสัมพันธ์
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หลังเรี ยนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 7E ร่ วมกับเทคนิค KWDL มีพฒั นาการที่
สู งขึ้นมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 53.93 ซึ่งอยูใ่ นระดับสูง จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุ ปได้วา่ การ
จัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนให้สูงขึ้น
จากความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหาที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ในการวิจยั ครั้งนี้
ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลของการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหา
ความรู ้ 7 ขั้นด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนศรี ราชา เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง
อะตอมและสมบัติของธาตุ และเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้
7 ขั้นด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ

วัตถุประสงค์ของงานวิจยั
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนโดยใช้
การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality)
เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 70
โดยใช้ก ารจัดการเรี ย นรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น ด้วยเทคโนโลยีเสมื อนจริ ง เสริ ม
(Augmented Reality) เรื่ องอะตอมและสมบัติของธาตุ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
3. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นด้วย
เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

สมมติฐานการวิจัย
1. คะแนนสอบจากการทาแบบทดสอบของนักเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนโดยใช้
การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality)
เรื่ องอะตอมและสมบัติของธาตุ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
2. คะแนนสอบจากการทาแบบทดสอบของนักเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม
(Augmented Reality) เรื่ องอะตอมและสมบัติของธาตุ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
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ประโยชน์ ที่ได้ รับ
1. ได้กระบวนการการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นด้วย
เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ที่จะช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและเจตคติ
2. ได้สื่อการสอนที่ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์
3. เป็ นแนวทางสาหรับครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์และ กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้อื่น ๆ ในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม
4. นักเรี ยนได้พฒั นาทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรตที่ 21 ได้แก่ ทักษะการคิด ทักษะการ
เรี ยนรู ้ ทักษะด้านการสื่ อสาร สารสนเทศ และรู ้เท่าทันสื่ อ และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร

ขอบเขตการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขอบเขตการวิจยั ไว้ดงั นี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนแผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1- 4/3 โรงเรี ยนศรี ราชา ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2563
จานวน 3 ห้อง จานวน 133 คน โดยนักเรี ยนแต่ละห้องจัดแบบคละความสามารถ
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1
โรงเรี ยนศรี ราชา ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 จานวน 1 ห้อง จานวน 43 คน จัดนักเรี ยนแบบ
คละความสามารถโดยวิธีการสุ่มห้องเรี ยนแบบวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling)
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นด้วยเทคโนโลยี
เสมือนจริ งเสริ ม เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ
2.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และ เจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู ้
แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม
3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ วิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) แบ่งเป็ น 5 เรื่ องดังนี้
1. แบบจาลองอะตอมของดอลตัน
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2. แบบจาลองอะตอมของทอมสัน
3. แบบจาลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด
4. แบบจาลองอะตอมของโบร์
5. แบบจาลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกและธาตุต่าง ๆ
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจยั
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ดาเนิ นการในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 ใช้เวลาใน
การทดลอง 15 ชัว่ โมง โดยแบ่งเป็ นทดสอบก่อนเรี ยน 1 ชัว่ โมง ทดลองวิจยั 13 ชัว่ โมง
และทดสอบหลังเรี ยน 1 ชัว่ โมง โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูด้ าเนินการวิจยั เอง

กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะ
หาความรู ้ 7 ขั้นด้วยเทคโนโลยี
เสมือนจริ งเสริ ม (Augmented
Reality) เรื่ องอะตอมและสมบัติของธาตุ
ซึ่งมี 7 ขั้นดังนี้
ขั้นตรวจสอบความรู ้เดิม
ขั้นเร้าความสนใจ
ขั้นสารวจและค้นหา
ขั้นอธิบายและลงข้อสรุ ป
ขั้นขยายความรู ้
ขั้นประเมินผล
ขั้นนาความรู ้ไปใช้

ภาพที่ 1-1 กรอบแนวคิดงานวิจยั

ตัวแปรตาม
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
2. เจตคติต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหา
ความรู ้ 7 ขั้นด้วยเทคโนโลยี
เสมือนจริ งเสริ ม
(Augmented Reality)
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เรื่ อง อะตอมและสมบัติ
ของธาตุ หมายถึง การจัดการเรี ยนรู ้โดยการประยุกต์ใช้สื่อประสมชนิดต่าง ๆ ในรู ปแบบของ
ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง แอนิเมชัน เว็บและเสี ยง เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้แก่นกั เรี ยน โดยผ่าน
แอปพลิเคชันที่ติดตั้งบนสมาร์ทโฟน ซึ่งแอปพลิเคชันทาหน้าที่สร้างสื่ อในโลกเสมือนจริ งเสริ ม
ที่พฒั นาขึ้นเพื่อใช้กบั อุปกรณ์ประเภท ไอโฟน ไอแพด รวมถึงคอมพิวเตอร์พกพาต่างๆ ที่ใช้
ระบบปฏิบตั ิการไอโอเอส และแอนดรอยด์ โดยแอปพลิเคชันจะเป็ นตัวกลางสาหรับเชื่อมโยง
ความจริ งและความจริ งเสมือนเข้าด้วยกัน จะแสดงออกมาในรู ปแบบสื่ อการเรี ยนรู ้สามมิติ
แบบมีปฏิสัมพันธ์ ที่มองเห็น ควบคุมและสัมผัสได้ผา่ นหน้าจออุปกรณ์ที่ใช้ ซึ่งในสื่ อการสอน
ที่ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ มประกอบด้วย ภาพสามมิติ ภาพ 2 มิติ ภาพเคลื่อนไหว
พร้อมเสี ยงบรรยาย ใบความรู ้ ใบงาน ของอะตอมและธาตุ มีท้ งั หมด 5 เรื่ อง ดังนี้
1. แบบจาลองอะตอมของดอลตัน
2. แบบจาลองอะตอมของทอมสัน
3. แบบจาลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด
4. แบบจาลองอะตอมของโบร์
5. แบบจาลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกและธาตุต่าง ๆ
2. การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น หมายถึง การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นให้
นักเรี ยนสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ซ่ ึงครู ผูส้ อนจะมีบทบาท
เป็ นผูท้ ี่คอยช่วยเหลือ สนับสนุนชี้แนะตลอดจนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดการเรี ยนการ
สอนตามแนวคิดของ Eisenkraft มี 7 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นทบทวนความรู ้เดิม 2) ขั้นเร้าความสนใจ
3) ขั้นสารวจและค้นหา 4) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุ ป 5) ขั้นขยายความรู ้ 6) ขั้นประเมินผล
7) ขั้นนาความรู ้ไปใช้
3. การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม
(Augmented Reality) เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ หมายถึง การเรี ยนการสอนที่เน้นการใช้
กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับการใช้สื่อการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริ ง เสริ ม
(Augmented Reality) เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ ซึ่งมีท้ งั หมด 7 ขั้นตอนดังนี้
3.1 ขั้นทบทวนความรู ้เดิม (Elicitation) ในขั้นนี้จะเป็ นขั้นที่ครู จะตั้งคาถามเพื่อ
กระตุน้ ให้นกั เรี ยนได้แสดงความรู ้เดิมออกมาเพื่อครู จะได้รับรู ้วา่ นักเรี ยนแต่ละคนมีพ้นื ฐานความรู ้
เดิมที่แตกต่างกันอย่างไร
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3.2 ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement) เป็ นการนาเข้าสู่บทเรี ยนโดยครู เป็ นผูต้ ้ งั คาถาม
ให้นกั เรี ยนเกิดความอยากรู ้อยากเห็นซึ่งอาจเริ่ มจากความสนใจที่เกิดจากกิจกรรมที่ครู ยกตัวอย่าง
หรื อจัดสถานการณ์ให้ หรื อเรื่ องที่น่าสนใจ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันหรื อเป็ นเรื่ องที่
เชื่อมโยงกับความรู ้เดิมที่เรี ยนรู ้มาแล้ว โดยครู เป็ นผูก้ ระตุน้ ให้นกั เรี ยนสร้างคาถาม ตอบคาถาม
และกาหนดประเด็นที่จะศึกษา
3.3 ขั้นสารวจและค้นหา (Exploration) ครู ให้นกั เรี ยนวางแผนกาหนดแนวทางการ
สารวจตรวจสอบ ลงมือปฏิบตั ิ เก็บรวบรวมข้อมูล โดยครู จะเป็ นผูค้ อยให้คาแนะนา และในขั้นนี้
นักเรี ยนจะได้ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ ในการสารวจ
ตรวจสอบและค้นหาคาตอบ
3.4 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุ ป (Explanation) เมื่อนักเรี ยนได้ขอ้ มูลมาอย่างเพียงพอ
จากการสารวจตรวจสอบแล้ว จึงนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุ ปผล และนาเสนอผลที่ได้ใน
รู ปต่าง ๆ เช่น บรรยายสรุ ป วาดภาพของแบบจาลองอะตอม
3.5 ขั้นขยายความรู ้ (Elaboration) เป็ นการนาความรู ้ที่สร้างขึ้นไปใช้อธิบาย
สถานการณ์หรื อเหตุการณ์อื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้เชื่อมโยงกับเรื่ องราวต่าง ๆ และทาให้เกิดความรู ้สึก
กว้างขวาง ลึกซึ้งขึ้น ในขั้นนี้นกั เรี ยนจะได้ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ
ขยายความรู ้เกี่ยวแบบจาลองอะตอมและธาตุต่าง ๆ
3.6 ขั้นประเมินผล (Evaluation) เป็ นการประเมินการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการต่าง ๆ
ว่านักเรี ยนมีความรู ้อะไรบ้าง อย่างไร และมากน้อยเพียงใด
3.7 ขั้นนาความรู ้ไปใช้ (Extension) เป็ นขั้นที่ครู จะต้องมีการจัดกิจกรรมให้นกั เรี ยน
ได้นาสิ่ งที่เรี ยนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันและกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดปัญหา
ใหม่ข้ นึ
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หมายถึง คะแนนที่ได้จากความรู ้ ความสามารถ และทักษะ
ของนักเรี ยนที่เป็ นผลมาจากการจัดเรี ยนรู ้โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น
ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ โดยวัดพฤติกรรมด้านสติปัญญา
ตามแนวคิดของบลูมใน 6 ระดับ คือ 1) ความรู ้ความจา 2) ความเข้าใจ 3) การนาไปใช้
4) การวิเคราะห์ 5) การสังเคราะห์ 6) ประเมินค่า
5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หมายถึง เครื่ องมือที่ใช้วดั ความสามารถ
และพฤติกรรมทั้ง 6 ด้าน เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ เป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
(Multiple choice test) จานวน 30 ข้อ
6. เจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม
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หมายถึง ความรู ้สึกของนักเรี ยนหลังจากได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นด้วย
เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ
7. แบบวัดเจตคติ หมายถึง เครื่ องมือที่ใช้ถามความรู ้สึกและความคิดเห็นของนักเรี ยนต่อ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม แบบ Rating scale
5 ระดับจานวน 20 ข้อโดยมีขอ้ คาถามทั้งด้านบวกและด้านลบ ได้แก่ 1) ความคิดเห็นทัว่ ไป
2) การเห็นความสาคัญ 3) ความสนใจ 4) การนิยมชมชอบ
8. เกณฑ์ร้อยละ 70 หมายถึง เป้าหมายคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนโดยกาหนดเกณฑ์
ให้นกั เรี ยนร้อยละ 70 ของจานวนนักเรี ยนทั้งหมด มีคะแนนผ่านเกณฑ์หลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาหาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องตามลาดับ
ดังนี้
1. สาระการเรี ยนรู ้วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนศรี ราชา ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)
2. การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น
3. เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ มและแอปพลิเคชัน Aurasma
4. สื่ อการเรี ยนการสอน
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
6. เจตคติของนักเรี ยน
7. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
8. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาเคมีเพิม่ เติม เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนศรีราชา ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ฝ่ ายวิชาการโรงเรี ยนศรี ราชา (2562) กล่าวว่า หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรี ยนศรี ราชา ได้
กาหนดกรอบสาระการเรี ยนรู ้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยอ้างอิงตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2560) ดังนี้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
สาระที่ 4 เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
สาระที่ 1 สาระชีววิทยา
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สาระที่ 2 สาระเคมี
สาระที่ 3 สาระฟิ สิ กส์
สาระที่ 4 สาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
งานวิจยั นี้ผวู ้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและเจตคติของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้
7 ขั้นด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ
ซึ่ง เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุถูกบรรจุอยูใ่ นรายวิชาเคมีเพิ่มเติม 1 ในหลักสู ตรสถานศึกษา
โรงเรี ยนศรี ราชา ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงขอนาเสนอคาอธิบายรายวิชาโครงสร้างรายวิชาเคมี 1 ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คาอธิบายรายวิชาเคมี 1
ศึกษา สังเกต ระบุ วิเคราะห์ อธิบาย คานวณและนาเสนอ แบบจาลองอะตอมของดอลตัน
แบบจาลองอะตอมของทอมสัน แบบจาลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด สัญลักษณ์นิวเคลียร์ และ
ไอโซโทป การศึกษาสเปกตรัม การเปล่งแสงของอะตอมแก๊ส การจัดเรี ยงอิเล็กตรอนในระดับ
พลังงานหลักและระดับพลังงานย่อย การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม วิวฒั นาการของการสร้าง
ตารางธาตุ สมบัติของธาตุตามหมู่และตามคาบ ขนาดอะตอม รัศมีไอออน พลังงานไอออไนเซซัน
อิเล็กโทเนกาติวิตี สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน จุดหลอมเหลวและจุดเดือด เลขออกซิเดชัน
ธาตุแทรนสิ ชนั สารประกอบของธาตุแทรนสิ ชนั ธาตุกมั มันตรังสี การสลายตัวของธาตุ
กัมมันตรังสี ครึ่ งชีวิตของธาตุกมั มันตรังสี สมบัติบางประการของธาตุแต่ละชนิด ตระหนักถึง
ผลกระทบที่มีต่อสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม พันธะเคมี พันธะไอออนิก การเกิดพันธะไอออนิก
โครงสร้างของสารประกอบไอออนิก การเขียนสูตรและเรี ยกชื่อสารประกอบไอออนิก พลังงานกับ
การเกิดสารประกอบไอออนิก สมบัติสารประกอบไอออนิก ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก
พันธะโคเวเลนต์ การเกิดพันธะโคเวเลนต์ ชนิดของพันธะโคเวเลนต์ โมเลกุลที่ไม่เป็ นไปตาม
กฎออกเตต การเขียนสูตรและเรี ยกชื่อสารโคเวเลนต์ ความยาวพันธะ และพลังงานพันธะ แนวคิด
เกี่ยวกับเรโซแนนซ์ รู ปร่ างโมเลกุล สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล
โคเวเลนต์ สารโครงผลึกร่ างตาข่าย พันธะโลหะ สมบัติของโลหะ โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการสื บค้นข้อมูล การคิด เปรี ยบเทียบ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ อภิปราย การแก้ปัญหา
การใช้ทกั ษะชีวิต กระบวนการสารวจ ตรวจสอบ และทดลอง การใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เกิด
จิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร์ มีความสามารถ
ในการตัดสิ นใจ ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
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ผลการเรี ยนรู ้
1. สื บค้นข้อมูลสมมติฐาน การทดลอง หรื อผลการทดลองที่เป็ นประจักษ์พยานใน
การเสนอแบบจาลองอะตอมของนักวิทยาศาสตร์และอธิบายวิวฒั นาการของแบบจาลองอะตอม
2. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ และระบุจานวนโปรตอน นิวตรอน และ
อิเล็กตรอนของอะตอมจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ รวมทั้งบอกความหมายของไอโซโทป
3. อธิบายและเขียนการจัดเรี ยงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานย่อย
เมื่อทราบเลขอะตอมของธาตุ
4. ระบุหมู่ คาบ ความเป็ นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ของธาตุเรพรี เซนเททีฟ และ
ธาตุแทรนสิ ชนั ในตารางธาตุ
5. วิเคราะห์และบอกแนวโน้มสมบัติของธาตุเรพรี เซนเททีฟตามหมู่และตามคาบ
6. บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนสิ ชนั และเปรี ยบเทียบสมบัติกบั ธาตุโลหะในกลุ่ม
ธาตุเรพรี เซนเททีฟ
7. อธิบายสมบัติและคานวณครึ่ งชีวิตของธาตุไอโซโทปกัมมันตรังสี
8.สื บค้นข้อมูลและยกตัวอย่างการนาธาตุมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลกระทบต่อ
สิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
9.อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะไอออนิก โดยใช้แผนภาพ หรื อสัญลักษณ์
แบบจุดของลิวอิส
10.เขียนสูตรและเรี ยกชื่อสารประกอบไอออนิก
11. คานวณพลังงานที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอออนิกจาก
วัฏจักรบอร์น – ฮาเบอร์
12. อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก
13. เขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก
14. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์แบบพันธะเดี่ยว พันธะคู่ และพันธะสาม
ด้วยโครงสร้างลิวอิส
15. เขียนสูตรและเรี ยกชื่อสารโคเวเลนต์
16. วิเคราะห์และเปรี ยบเทียบความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต์
รวมทั้งคานวณพลังงานที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนต์จากพลังงานพันธะ
17. คาดคะเนรู ปร่ างโมเลกุลโคเวเลนต์โดยใช้ทฤษฎีการผลักระหว่างคู่อิเล็กตรอนใน
วงเวเลนซ์และระบุสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์
18. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ และเปรี ยบเทียบ

28
จุดหลอมเหลว จุดเดือด และการละลายน้ าของสารโคเวเลนต์
19. สื บค้นข้อมูลและอธิบายสมบัติของสารโคเวเลนต์โครงร่ างตาข่ายชนิดต่าง ๆ
20. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ
21. เปรี ยบเทียบสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์
และโลหะ สื บค้นข้อมูลและการนาเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของสารประกอบไอออนิก
สารโคเวเลนต์ และโลหะได้อย่างเหมาะสม
รวม 21 ผลการเรี ยนรู ้
2. โครงสร้างรายวิชา เคมี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
จากหลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนศรี ราชา ได้มีการกาหนดโครงสร้างรายวิชาเคมีเพิม่ เติม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ดังตารางที่ 2-1
ตารางที่ 2-1โครงสร้างรายวิชา เคมี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
หน่ วยการเรียนรู้
1. อะตอมและ
สมบัติของธาตุ

ผลการเรียนรู้
1. สืบค้นข้อมูลสมมติฐาน การทดลอง หรื อผลการทดลองที่
เป็ นประจักษ์พยานในการเสนอแบบจาลองอะตอมของ
นักวิทยาศาสตร์และอธิบายวิวฒั นาการของแบบจาลองอะตอม
2. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ และระบุจานวน
โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอมจาก
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ รวมทั้งบอกความหมายของไอโซโทป
3. อธิบายและเขียนการจัดเรี ยงอิเล็กตรอนในระดับพลังงาน
หลักและระดับพลังงานย่อย เมื่อทราบเลขอะตอมของธาตุ
4. ระบุหมู่ คาบ ความเป็ นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ
ของธาตุเรพรี เซนเททีฟ และธาตุ แทรนสิ ชนั ในตารางธาตุ
5. วิเคราะห์และบอกแนวโน้มสมบัติของธาตุเรพรี เซนเททีฟ
ตามหมู่และตามคาบ
6. บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนสิ ชนั และเปรี ยบเทียบ
สมบัติกบั ธาตุโลหะในกลุ่มธาตุเรพรี เซนเททีฟ
7. อธิบายสมบัติและคานวณครึ่ งชีวิตของธาตุไอโซโทป
กัมมันตรังสี

ชั่วโมง
30

29
ตารางที่ 2-1 (ต่อ)
หน่ วยการเรียนรู้

2. พันธะเคมี

ผลการเรียนรู้
8.สื บค้นข้อมูลและยกตัวอย่างการนาธาตุมาใช้ประโยชน์
รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
9.อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะไอออนิก โดยใช้
แผนภาพ หรื อสัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิส
10.เขียนสูตรและเรี ยกชื่อสารประกอบไอออนิก
11. คานวณพลังงานที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาการเกิด
สารประกอบไอออนิกจากวัฏจักรบอร์น – ฮาเบอร์
12. อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก
13. เขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิของ
ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก
14. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์แบบพันธะเดี่ยว พันธะ
คู่ และพันธะสาม ด้วยโครงสร้างลิวอิส
15. เขียนสูตรและเรี ยกชื่อสารโคเวเลนต์
16. วิเคราะห์และเปรี ยบเทียบความยาวพันธะและพลังงาน
พันธะในสารโคเวเลนต์ รวมทั้งคานวณพลังงานที่เกี่ยวข้อง
กับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนต์จากพลังงานพันธะ
17. คาดคะเนรู ปร่ างโมเลกุลโคเวเลนต์โดยใช้ทฤษฎีการผลัก
ระหว่างคู่อิเล็กตรอนในวงเวเลนซ์และระบุสภาพขั้วของ
โมเลกุลโคเวเลนต์
18. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์
และเปรี ยบเทียบจุดหลอมเหลว จุดเดือด และการละลายน้ า
ของสารโคเวเลนต์
19. สื บค้นข้อมูลและอธิบายสมบัติของสารโคเวเลนต์โครง
ร่ างตาข่ายชนิดต่าง ๆ
20. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ
21. เปรี ยบเทียบสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก
สารโคเวเลนต์ และโลหะ สื บค้นข้อมูลและการนาเสนอ

ชั่วโมง

30

30
ตารางที่ 2-1 (ต่อ)
หน่ วยการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้
ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของสารประกอบไอออนิก
สารโคเวเลนต์ และโลหะได้อย่างเหมาะสม
รวม

ชั่วโมง

60

สาระสาคัญของวิชาเคมีเพิม่ เติม 1 เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ มีดงั นี้
แบบจาลองสร้างขึ้นจากผลการทดลองและองค์ความรู ้ที่มีอยูข่ ณะนั้น ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้
เมื่อมีขอ้ มูลหรื อผลการทดลองใหม่ นักวิทยาศาสตร์ใช้วิธีสร้างแบบจาลองเพื่อศึกษาสิ่ งที่มองไม่
เห็นรวมถึงเรื่ องของอะตอม โดยจะใช้ผลการทดลองและความรู ้ที่คน้ พบแล้วเป็ นพื้นฐานใน
การศึกษาสิ่ งที่สนใจต่อไป เพื่อให้ได้องค์ความรู ้ใหม่ ๆ แนวคิดหรื อแบบจาลองเกี่ยวกับอะตอม
เริ่ มจากดอลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์ และแบบกลุ่มหมอก ซึ่งทาให้ได้รายละเอียดของ
อะตอมและโอกาสที่จะพบอนุภาคในอะตอม จานวนอนุภาคดังกล่าวนี้อาจทราบได้จากการแปล
ความหมายสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ
การที่นกั วิทยาศาสตร์พบธาตุเป็ นจานวนมาก จาเป็ นต้องหาความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ
ต่าง ๆ ของธาตุแล้วนามาจัดกลุ่มเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา ทั้งนี้ตารางธาตุที่ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั แบ่งธาตุ
เป็ น 7 คาบ 18 หมู่ โดยหมู่ธาตุยงั แยกเป็ นหมู่ยอ่ ย A ซึ่งเรี ยกว่ากลุ่มธาตุเรพรี เซนเททีฟหรื อกลุ่ม
ธาตุหมู่หลัก และ B ซึ่งเรี ยกว่ากลุ่มธาตุแทรนสิ ชนั กลุ่มธาตุหมู่หลักมีแนวโน้มสมบัติบางประการ
เช่น ขนาดอะตอม ขนาดไอออน พลังงานไอออไนเซชัน สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน และ
อิเล็กโทรเนกาติวิตี ตามหมู่และคาบ ส่ วนกลุ่มธาตุแทรนซิชนั มีสมบัติคล้ายกันตามคาบมากกว่าตามหมู่

การจัดการเรียนรู้แบบสื บเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
ความเป็ นมาและแนวความคิดเกีย่ วข้องกับการจัดการเรียนรู้ สืบเสาะ 7 ขั้น
การจัดการเรี ยนรู ้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ค.ศ. 1977 คาร์พลัสและคณะ
(1977 อ้างถึงใน จันทร์พร พรหมมาศ, 2541, หน้า 16-19) ได้พฒั นาแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
แนวทางวงจรการเรี ยนรู ้ (The learning cycle) สาหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์(Science Curriculum
Improvement Study หรื อ SCIS) โดยเน้นการเรี ยนรู ้ที่ใช้การสังเกต และประสบการณ์ของนักเรี ยน
เป็ นพื้นฐานโดยแบ่งเป็ น 3 ขั้น คือ ขั้นการศึกษาสารวจ (Exploration) ขั้นการสร้างความรู ้
(Invention) ขั้นการค้นพบ (Discovery) ต่อมาคาร์พลัสได้ปรับชื่อขั้นการสร้างความรู ้
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(Invention) เป็ นขั้นการสร้างมโนทัศน์ (Concept introduction) และขั้นการค้นพบ
(Discovery) เป็ นขั้นการนามโนทัศน์ไปใช้ (Concept application) ซึ่งแต่ละขั้นมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. ขั้นการศึกษาสารวจ (Exploration) เป็ นขั้นที่นกั เรี ยนเป็ นผูป้ ฏิบตั กิจกรรมโดย
การสังเกต ตั้งคาถาม และคิดวิเคราะห์ สารวจหรื อทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูล จดบันทึก
ครู มีบทบาทเป็ นผูอ้ านวยความสะดวก คือ สังเกต ตั้งคาถามเพื่อกระตุน้ และชี้แนะการเรี ยนรู ้
ของนักเรี ยน
2. ขั้นการสร้างมโนทัศน์ (Concept introduction) เป็ นขั้นที่ครู ต้ งั คาถามกระตุน้ และ
ชี้แนะนักเรี ยนให้นกั เรี ยนคิดเชื่อมโยงสิ่ งที่ปฏิบตั ิในขั้นการศึกษาสารวจขั้นนี้ครู มีบทบาทช่วย
แนะนาและอธิบายศัพท์หรื อหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่สาคัญต่อมโนทัศน์น้ นั ๆ เพื่อให้นกั เรี ยน
จัดเรี ยบเรี ยงความคิดใหม่
3. ขั้นการนามโนทัศน์ไปใช้ (Concept application) เป็ นขั้นที่ครู กระตุน้ ให้นกั เรี ยนนา
มโนทัศน์ที่คน้ พบหรื อเกิดการเรี ยนรู ้แล้วมามาประยุกต์ในสถานการณ์ใหม่หรื อปัญหาใหม่ ทาให้
นักเรี ยนขยายความเข้าใจมโนทัศน์ได้มากยิง่ ขึ้น
มาร์ติน และคณะ (1994 อ้างถึงใน จันทร์พร พรหมมาศ, 2541, หน้า 21-22)
ได้เสนอขั้นตอนตามวงจรการเรี ยนรู ้ ในการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
ซึ่งสามารถสรุ ปได้ ดังต่อไปนี้
1. ขั้นการสารวจ (Exploration) เป็ นขั้นที่เน้นนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง ครู เป็ นผูแ้ นะนา
เตรี ยมกิจกรรมและจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับมโนทัศน์ที่ตอ้ งการสอน ครู อาจตอบคาถามหรื อ
ซักถามเพื่อแนะนาการสังเกต ให้นกั เรี ยนใช้ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรื อทักษะการคิด
และเป็ นผูล้ งมือทากิจกรรมด้วยตนเอง
2. ขั้นการอธิบาย (Explanation) เป็ นขั้นที่นกั เรี ยนมีโอกาสปรับโครงสร้างทางความคิด
นักเรี ยนสามารถสร้างคาอธิบายเพื่อสร้างมโนทัศน์ดว้ ยตนเอง โดยครู เป็ นผูค้ อยชี้แนะและ
จัดสิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนให้เหมาะสมแก่นกั เรี ยน
3. ขั้นการขยายมโนทัศน์ (Expansion) เป็ นขั้นที่นกั เรี ยนจัดและรวบรวมประสบการณ์
ใหม่ที่ได้รับแล้วมาเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมที่มีอยูเ่ พื่อนามโนทัศน์ที่เรี ยนรู ้ไปใช้ ครู อาจเสนอ
ตัวอย่างหรื อจัดประสบการณ์สาหรับศึกษาสารวจเพิ่มเติมให้แก่นกั เรี ยน
4. ขั้นการประเมินผล (Evaluation) เป็ นขั้นที่สามารถทาได้ทุกขั้นตอนของการเรี ยน
การสอนวิทยาศาสตร์
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ไบบีและคณะ (1990 cited in Lawson, 1995, pp. 164-165) ได้จดั ทาหลักสูตรชีววิทยา
(Biological Science Curriculum Study หรื อ BSCS) ของประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยเสนอการเรี ยน
การสอนวิทยาศาสตร์ตามแนววงจรการเรี ยนรู ้ ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้น (5E)
ในการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบสื บเสาะ 5 ขั้น ซึ่งมีท้ งั หมด 5 ขั้นตอน มีรายละเอียดของ
แต่ละขั้นตอน ดังต่อไปนี้ (สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546, หน้า
219-220 อ้างถึงใน สมบัติ การจนารักพงค์, 2549, หน้า 4-5)
1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) เป็ นการนาเข้าสู่บทเรี ยนหรื อเรื่ องที่สนใจ
ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองจากความสงสัยหรื ออาจเริ่ มจากความสนใจของตัวนักเรี ยนเอง หรื อเกิดจาก
การอภิปรายในกลุ่ม เรื่ องที่น่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ที่กาลังเกิดขั้นอยูใ่ นช่วงเวลานั้นหรื อเป็ น
เรื่ องที่เชื่อมโยงกับความรู ้เดิมที่เพิ่งเรี ยนรู ้มาแล้วเป็ นตัวกระตุน้ ให้นกั เรี ยนสร้างคาถาม กาหนด
ประเด็นที่จะศึกษา
2. ขั้นสารวจและค้นหา (Exploration) เมื่อทาความเข้าใจในประเด็นหรื อคาถามที่สนใจ
จะศึกษาอย่างถ่องแท้และก็มีการวางแผนกาหนดแนวทางการสารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน
กาหนดทางเลือกที่เป็ นไปได้ ลงมือปฏิบตั ิเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศ หรื อปรากฏการณ์
ต่าง ๆ วิธีการตรวจสอบอาจทาได้หลายวิธี เช่น ทาการทดลอง ทากิจกรรมภาคสนาม การใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยสร้างสถานการณ์จาลอง (Simulation) การศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิง
หรื อจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เพียงพอที่จะใช้ข้นั ต่อไป
3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุ ป (Explanation) เมื่อได้ขอ้ มูลอย่างเพียงพอจากการสารวจ
ตรวจสอบแล้ว จึงนาข้อมูล ข้อสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุ ปผล และนาเสนอผลที่ได้ในรู ป
ต่าง ๆ เช่น บรรยายสรุ ป สร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ หรื อวาดรู ป สร้างตาราง ฯลฯ การค้นพบ
ในขั้นนี้อาจเป็ นไปได้หลายทาง เช่น สนับสนุนสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ โต้แย้งกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
หรื อไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ได้กาหนดไว้ แต่ผลที่ได้จะอยูใ่ นรู ปใดก็สามารถสร้างความรู ้และช่วย
ให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้
4. ขั้นขยายความรู ้ (Elaboration) เป็ นการนาความรู ้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู ้เดิม
หรื อแนวคิดที่ได้คน้ คว้าเพิ่มเติมหรื อนาแบบจาลองหรื อข้อสรุ ปที่ได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์หรื อ
เหตุการณ์อื่น ๆ ถ้าใช้อธิบายเรื่ องต่าง ๆ ได้มากก็แสดงว่าข้อจากัดน้อยซึ่งก็จะช่วยให้เชื่อมโยงกับ
เรื่ องต่าง ๆ และทาให้เกิดความรู ้กว้างขวางขึ้น
5. ขั้นประเมิน (Evaluation) เป็ นการประเมินการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการต่าง ๆ ว่า
นักเรี ยนมีความรู ้อะไรบ้าง อย่างไรและมากน้อยเพียงใดจากขั้นนี้จะนาไปสู่ การนาความรู ้ ไป
ประยุกต์ใช้ในเรื่ องอื่น ๆ การนาความรู ้หรื อแบบจาลองไปใช้อธิบายหรื อประยุกต์ใช้กบั เหตุการณ์
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หรื อเรื่ องอื่น ๆ จะนาไปสู่ขอ้ โต้แย้ง หรื อข้อจากัดซึ่งก่อให้เป็ นประเด็นหรื อคาถาม หรื อปัญหาที่
จะต้องสารวจตรวจสอบต่อไป ทาให้เกิดเป็ นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันไปเรื่ อย ๆ จึงเรี ยกว่า inquiry
cycle กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้จึงช่วยให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ท้ งั เนื้ อหาและหลักการทฤษฎี
ตลอดจนการลงมือปฏิบตั ิเพื่อให้ได้ความรู ้ซ่ ึงเป็ นพื้นฐานในการเรี ยนรู ้ต่อไป
ต่อมาอาเธอร์ ไอซ์เซนคราฟต์ (Arthur Eisenkraft, 2003, pp. 57-59) ได้พฒั นาการจัด
การเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง 7 ขั้น โดยปรับขยายจากการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบ 5 ขั้น
การจัดการเรียนรู้ แบบสื บเสาะ 7 ขั้น
Eisenkraft (2003, pp. 57-59) กล่าวว่า รู ปแบบการสื บเสาะ 7 ขั้นเป็ นรู ปแบบการสอนที่
เน้นการถ่ายโอนการเรี ยนรู ้และให้ความสาคัญกับการตรวจสอบความรู ้เดิมของนักเรี ยนซึ่งเป็ นสิ่ งที่
ครู ไม่ควรละเลยหรื อละทิ้งเนื่ องจากการตรวจสอบพื้นความรู ้เดิมของนักเรี ยนจะทาให้ครู ได้คน้ พบ
ว่านักเรี ยนจะต้องเรี ยนรู ้อะไรก่อนที่จะเรี ยนในเนื้ อหานั้น ๆ นักเรี ยนจะสร้างความรู ้จากพื้นความรู ้
เดิมที่มีทาให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมายและไม่มีแนวความคิดที่ผิดพลาด การละเลย
หรื อเพิกเฉยในขั้นนี้จะทาให้ยากแก่การพัฒนาแนวความคิดของนักเรี ยนซึ่งจะไม่เป็ นไปตาม
จุดมุ่งหมายที่ครู วางไว้ นอกจากนี้ยงั เน้นให้นกั เรี ยนสามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้
Renner and Stafford (1973 อ้างถึงใน รติพร ศรี ลาดเลา) กล่าวว่า วัฏจักรการเรี ยนรู ้
หมายถึง รู ปแบบการทางานที่บุคคลใช้เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ซ่ ึงบุคคลจะใช้
กระบวนการสังเกต การวัด ตีความหมายของข้อมูล ทดลอง ทานายผล และสร้างรู ปแบบทาง
วิทยาศาสตรเพื่อทางานดังกล่าว
จากการศึกษา สรุ ปได้ว่า การจัดการเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะ 7 ขั้น เป็ นรู ปแบบการสอนที่
เน้นการตรวจสอบความรู ้เดิมของนักเรี ยน และจัดกิจกรรมให้นักเรี ยนได้ลงมือกระทาด้วยตนเอง
ตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ และสามารถนาไปประยุกต์ในชี วิตประจาวันได้ โดยมีครู เป็ นผูใ้ ห้
ความช่วยเหลือและคอยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดการเรี ยนการสอน
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ แบบสื บเสาะ 7 ขั้น
ธรรมชาติของการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์เน้นกระบวนการสื บเสาะแสวงหาความรู ้โดยที่
นักเรี ยนค้นพบความรู ้และตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยตนเอง ซึ่ง Eisenkraft (2003) ได้
เสนอรู ปแบบวัฎจักรการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์จาก 5 ขั้นตอน เป็ น 7 ขั้นตอน โดยมีเป้าหมายเพื่อ
กระตุน้ ให้นกั เรี ยนมีความสนใจ สนุกกับการเรี ยน และยังสามารถประยุกต์สิ่งที่ได้เรี ยนรู ้ไปสู่ การ
สร้างประสบการณ์ของตนเอง (ประสาท เนืองเฉลิม, 2550, หน้า 25-29)
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ภาพที่ 2-1 การเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น
(ที่มา : https://drkiadtisak.com/social/content-article-2.php)
1. ขั้นตรวจสอบความรู ้เดิม (Elicitation phase) ครู จะต้องทาหน้าที่ต้ งั คาถาม
เพื่อกระตุน้ ให้นกั เรี ยนได้แสดงความรู ้เดิม คาถามอาจจะเป็ นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นตามสภาพ
สังคมท้องถิ่นหรื อประเด็นข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์ การนาวิทยาศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจาวัน
และนักเรี ยนสามารถเชื่ อมโยงการเรี ยนรู ้ไ ปยังประสบการณ์ที่ ตนมี ทาให้ครู ได้ทราบว่า
นัก เรี ยนแต่ละคนมี ค วามรู ้ พ้ื น ฐานเป็ นอย่ า งไร ครู ค วรเติ ม เต็ม ส่ ว นใดให้นัก เรี ย นและ
ครู ย งั สามารถวางแผนการจัด การเรี ย นรู ้ ไ ด้อ ย่า งเหมาะสมสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการ
ของนัก เรี ย น
2. ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement phase) เป็ นการนาเข้าสู่ เนื้อหาในบทเรี ยนหรื อเรื่ องที่
น่าสนใจ ซึ่งอาจเกิดความสนใจของนักเรี ยนหรื อเกิดจากการอภิปรายภายในกลุ่ม เรื่ องที่น่าสนใจ
อาจมาจากเหตุการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น หรื อเป็ นเรื่ องที่เชื่อมโยงกับความรู ้เดิมที่นกั เรี ยน
เพิ่งเรี ยนรู ้มาแล้ว ครู ทาหน้าที่กระตุน้ ให้นกั เรี ยน สร้างคาถามให้นกั เรี ยนเกิดความอยากรู ้อยากเห็น
และกาหนดประเด็นที่จะศึกษาแก่นกั เรี ยน ในกรณีที่ยงั ไม่มีประเด็นที่น่าสนใจ ครู อาจให้ศึกษาจาก
สื่ อต่าง ๆ เช่น หนังสื อพิมพ์ วารสาร อินเตอร์เน็ต เป็ นต้น ซึ่งทาให้นกั เรี ยนเกิดความคิดขัดแย้งจาก
สิ่ งที่นักเรี ยนเคยเรี ยนรู ้ มาก่อน ครู คอยกระตุน้ ให้นักเรี ยนคิด ในประเด็นที่สาคัญขึ้นมาก่ อนแต่
ไม่ควรบังคับ ให้นกั เรี ยนยอมรับประเด็นหรื อคาถามที่ครู กาลังสนใจเพื่อนาไปสู่การสารวจ
ตรวจสอบในขั้นตอนต่อไป
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3. ขั้นสารวจค้นหา (Exploration phase) เมื่อนักเรี ยนทาความเข้าใจประเด็นหรื อคาถามที่
สนใจจะศึกษาอย่างถ่องแท้แล้ว ก็มีการวางแผนกาหนดแนวทางการสารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน
กาหนดทางเลือกที่เป็ นไปได้ ลงมือปฏิบตั ิเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศหรื อปรากฏการณ์ต่าง ๆ
วิธีการตรวจสอบ อาจทาได้หลายวิธี เช่น สื บค้นข้อมูล สารวจ ทดลองกิจกรรมภาคสนาม เป็ นต้น
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลอย่างพอเพียง ครู ทาหน้าที่กระตุน้ ให้นกั เรี ยนตรวจสอบปัญหาและดาเนินการ
สารวจตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
4. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุ ป (Explanation phase) เมื่อนักเรี ยนได้ขอ้ มูลมาแล้ว นักเรี ยน
จะนาข้อมูลเหล่านั้นมาทาการวิเคราะห์ แปลผล สรุ ปผล และนาเสนอผลที่ได้ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น
บรรยายสรุ ป สร้างแบบจาลอง รู ปวาด ตาราง กราฟ ฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้นกั เรี ยนเห็นแนวโน้มหรื อ
ความสัมพันธ์ของข้อมูล สรุ ปและอภิปรายผลการทดลองโดยอ้างอิงประจักษ์พยานอย่างชัดเจนเพื่อ
นาเสนอแนวคิดต่อไป ขั้นนี้จะทาให้นกั เรี ยนได้สร้างองค์ความรู ้ใหม่ การค้นพบในขั้นนี้ อาจเป็ นไป
ได้หลายทาง เช่น สนับสนุน สมมติฐาน แต่ผลที่ได้จะอยูใ่ นรู ปแบบใดก็สามารถสร้างความรู ้และ
ช่วยนักเรี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้
5. ขั้นขยายความรู ้ (Elaboration phase) เป็ นการนาความรู ้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับ
ความรู ้เดิม แนวคิดเดิมที่คน้ คว้าเพิ่มเติม แบบจาลองหรื อข้อสรุ ปที่ได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์หรื อ
เหตุการณ์อื่น ๆ ถ้าใช้อธิบายเรื่ องราวต่าง ๆ ได้มากก็แสดงว่ามีขอ้ จากัดน้อย ซึ่งก็จะช่วยให้เชื่อมโยง
กับเรื่ องราวต่าง ๆ และทาให้เกิดความรู ้กว้างขวางขึ้น ครู ควรจัดกิจกรรมหรื อสถานการณ์ให้นกั เรี ยน
มีความรู ้มากขึ้นและขยายแนวกรอบความคิดของตนเองและต่อเติมให้สอดคล้องกับประสบการณ์เดิม
ครู ควรส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนตั้งประเด็นเพื่ออภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมให้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น
6.ขั้นประเมินผล (Evaluation phase) เป็ นการประเมินการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการต่าง ๆ ว่า
นักเรี ยนรู ้อะไรบ้าง อย่างไร และมากน้อยเพียงใด ขั้นนี้จะช่วยให้นกั เรี ยนสามารถนาความรู ้ที่ได้มา
ประมวลและประยุกต์ใช้ในเรื่ องอื่น ๆ ได้ ครู ควรส่งเสริ มให้นกั เรี ยนนาความรู ้ใหม่ที่ได้ไป
เชื่อมโยงกับความรู ้เดิมและสร้างเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ นอกจากนี้ครู ควรเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน
7.ขั้นนาความรู ้ไปใช้ (Extension phase) ครู จะต้องมีการจัดเตรี ยมโอกาสให้นักเรี ยนนา
ความรู ้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจาวัน ครู เป็ นผูท้ าหน้าที่
กระตุน้ ให้นกั เรี ยนนาความรู ้ไปสร้างความรู ้ใหม่ซ่ ึงจะช่วยให้นกั เรี ยนถ่ายโอนการเรี ยนรู ้ได้
รู ปแบบการจัดการสอนตามแนวคิดของ Eisenkraft เป็ นรู ปแบบที่ครู สามารถนาไปปรับ
ประยุกต์ให้เหมาะสมตามวิชา โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ซ่ ึ งเน้นกระบวนการ
สื บเสาะหาความรู ้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีความสุข การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 7E ควรระลึกเสมอว่า
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ครู เป็ นเพียงผูท้ าหน้าที่คอยช่วยเหลือและแบ่งปันประสบการณ์ จัดสถานการณ์เร้าให้นกั เรี ยนได้คิด
ตั้งคาถามและลงมือตรวจสอบ
บทบาทของครู และนักเรียนในการเรียนรู้ แบบสื บเสาะ 7 ขั้น
ประสาท เนืองเฉลิม (2550, หน้า 25-30) ได้กล่าวถึง บทบาทของครู และนักเรี ยนในการ
เรี ยนรู ้แบบสื บเสาะ 7 ขั้น โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ 2-2
ตารางที่ 2-2 บทบาทของครู และนักเรี ยนในการเรี ยนรู ้แบบแบบสื บเสาะ 7 ขั้น
ขั้นการเรียนรู้
1. ขั้นตรวจสอบความรู ้เดิม
(Elicitation Phase)

2. ขั้นเร้าความสนใจ
(Engagement Phase)

บทบาทของครู
- ตั้งคาถาม/กาหนดประเด็น
ปัญหา
- กระตุน้ ให้นกั เรี ยนแสดง
ความรู ้เดิม
- ตรวจสอบความรู ้เดิมของ
นักเรี ยน
- เติมเต็มประสบการณ์เดิม
- วางแผนการจัดการเรี ยนรู ้
- สร้างความสนใจ
- ตั้งคาถามกระตุน้ ให้ร่วมกัน
คิด
- สร้างความกระหายใคร่ รู้
- ยกตัวอย่างประเด็นที่
น่าสนใจ
- จัดสถานการณ์ให้นกั เรี ยน
สนใจ
- ดึงคาตอบที่ยงั ไม่ชัดเจนนัก
มาคิดและอภิปรายร่ วมกัน

บทบาทของนักเรียน
- ตอบคาถามตามความเข้าใจ
- แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
- อภิ ปรายร่ วมกันระหว่างครู
กับ นัก เรี ย นและนัก เรี ย นกับ
นักเรี ยน

- ถามคาถามตามประเด็น
- แสดงความสนใจเหตุการณ์
- กระหายอยากรู ้คาตอบ
- แสดงความคิดเห็น
- นาเสนอประเด็น/
สถานการณ์ที่สนใจ
- อภิปรายประเด็นที่ตอ้ งทราบ
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ตารางที่ 2-2 (ต่อ)
ขั้นการเรียนรู้
3. ขั้นสารวจและ
ค้นหา
(Exploration
Phase)

บทบาทของครู
- ส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมทาง
วิทยาศาสตร์
- ส่งเสริ มและพัฒนาเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์แก่นกั เรี ยน

บทบาทของนักเรียน
- บันทึกการสังเกตและให้
ข้อคิดเห็น
- ลงข้อสรุ ปบนพื้นฐานของ
ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือได้
- ใช้ทกั ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการสารวจ
ตรวจสอบ
- เสริ มสร้างเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์
- มีจรรยาบรรณของ
นักวิทยาศาสตร์
4. ขั้นอธิบาย และ - ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้คิดและแสดง
- อธิบายการแก้ปัญหาหรื อ
ลงข้อสรุ ป
ความคิดเห็นอย่างอิสระ
คาตอบที่เป็ นไปได้
(Explanation
- ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนอธิบายความคิดรวบ - รับฟังคาอธิบายของคนอื่น
Phase)
ยอดตามความเข้าใจของตนเอง
อย่างสร้างสรรค์
- ให้นกั เรี ยนแสดงหลักฐานให้เหตุผล
- คิดวิเคราะห์วิจารณ์ใน
อย่างเหมาะสม
ประเด็นที่เพื่อนนาเสนอ
- ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนอธิบายสิ่ งที่ตน
- ถามคาถามอย่างสร้างสรรค์
สังเกต
เกี่ยวกับสิ่ งที่คนอื่นได้อธิบาย
- นักเรี ยนอธิบายและให้คาจากัดความและ - รับฟังและพยายามทา
บ่งชี้ประเด็นที่สาคัญจากปรากฏการณ์ได้ ความเข้าใจในสิ่ งที่ครู อธิบาย
- ให้นกั เรี ยนใช้ประสบการณ์เดิมของ
- อ้างอิงกิจกรรมที่ได้ปฏิบตั ิ
ตนเองเป็ นพื้นฐานในการอธิ บายความคิด มาแล้ว
รวบยอด
- ใช้ขอ้ มูลที่ได้จากการบันทึก
การสังเกตประกอบการอธิบาย
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ตารางที่ 2-2 (ต่อ)
ขั้นการเรียนรู้
5. ขั้นขยาย
ความคิด
(Expansion /
Elaboration
Phase)

บทบาทของครู
- ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนนาความรู ้ที่ได้เรี ยน
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
- ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนนาสิ่ งที่นกั เรี ยนได้
เรี ยนรู ้ไปประยุกต์ใช้หรื อขยายความรู ้ใน
สถานการณ์ใหม่
- ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ใช้ทกั ษะและ
กระบวนการที่เรี ยนรู ้มาปรับใช้ตามบริ บท
- เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้อธิบายความรู ้
ความเข้าใจอย่างหลากหลาย
- ให้นกั เรี ยนอ้างอิงข้อมูลที่มีอยูพ่ ร้อม
แสดงหลักฐานและคาถามเกี่ยวกับสิ่ งที่
นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้

6.ขั้นประเมินผล
(Evaluation
Phase)

- สังเกตนักเรี ยนในการนาความคิดรวบ
ยอดและทักษะใหม่ไปปรับใช้
- ประเมินความรู ้และทักษะของนักเรี ยน
- หาหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่านักเรี ยน
เปลี่ยนความคิดหรื อพฤติกรรม
- ให้นกั เรี ยนประเมินตนเองเกี่ยวกับการ
เรี ยนรู ้และทักษะกระบวนการกลุ่ม
- ถามคาถามปลายเปิ ดในประเด็นต่าง ๆ
หรื อสถานการณ์ที่กาหนดให้

บทบาทของนักเรียน
- นาข้อมูลที่ได้จากการ
สารวจตรวจสอบไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ใหม่ที่คล้ายกับสถานการณ์
เดิม
- ใช้ขอ้ มูลเดิมในการถามตาม
ความมุ่งหมายของการ
ทดลอง
- บันทึกการสังเกตและข้อ
อธิบาย
- ตรวจสอบความเข้าใจ
ตัวเองด้วยการอธิบายข้อ
ค้นพบกับเพื่อน ๆ
- ตอบคาถามโดยอาศัย
ประจักษ์พยานหลักฐานและ
คาอธิบายที่รับได้
- แสดงความรู ้ความเข้าใจ
ของตนเองจากกิจกรรม
สารวจตรวจสอบ
- ประเมินผลตนเองว่าได้
เรี ยนรู ้อะไรบ้าง
- เสนอแนะข้อคาถามหรื อ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ส่งเสริ มให้มีการนา
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ในการ
สารวจตรวจสอบต่อไป
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ตารางที่ 2-2 (ต่อ)
ขั้นการเรียนรู้
7. ขั้นนาความรู ้ไปใช้
(Extension Phase)

บทบาทของครู
- กระตุน้ ให้นกั เรี ยนตั้งข้อ
คาถามประเด็นที่สอดคล้อง
กับบริ บท
- กระตุน้ ให้นกั เรี ยนนาสิ่ งที่
ได้เรี ยนรู ้ไปปรับใช้
- แนะนาแนวทางในการนา
องค์ความรู ้เดิมไปสร้างองค์
ความรู ้ใหม่
- ปรับปรุ งวิธีการจัดการเรี ยน
การสอน

บทบาทของนักเรียน
- นาความรู ้ที่ได้ไปใช้อย่าง
เหมาะสม
- ใช้ทกั ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการเชื่อมโยง
เนื้อหาสาระไปสู่ การแก้ไข
ปัญหา
- มีคุณธรรมจริ ยธรรมในการ
นาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

จากตารางที่ 2-2 สรุ ปได้วา่ บทบาทของครู คือผูส้ ร้างสถานการณ์ให้นกั เรี ยนได้เป็ นผูศ้ ึกษา
คอยเสริ มนักเรี ยนโดยกระตุน้ ให้คิดด้วยคาถามให้นาไปสู่ วตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ และนักเรี ยนมี
บทบาทหน้าที่คน้ หาความรู ้ดว้ ยตนเอง ทาความเข้าใจในเนื้อหา สร้างความรู ้ร่วมกัน
ข้ อดีและข้ อจากัดของการเรียนรู้ แบบสื บเสาะ 7 ขั้น
จากการศึกษาข้อดีและข้อจากัดการเรี ยนแบบสื บเสาะหาความรู ้ของ ภพ เลาหไพบูลย์
(2542, หน้า 127) มีดงั นี้
ข้อดี
1. นักเรี ยนมีโอกาสได้พฒั นาความคิดอย่างเต็มที่ ได้ศึกษาด้วยตนเองจึงมีความอยากรู ้
อยูต่ ลอดเวลา
2. นักเรี ยนมีโอกาสได้ฝึกความคิดและฝึ กการกระทา ทาให้ได้เรี ยนรู ้วิธีจดั ระบบ
ความคิดและวิธีสืบเสาะแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง ทาให้ความรู ้คงทนและถ่ายโยงการเรี ยนรู ้ได้
กล่าวคือทาให้สามารถจดจาได้นานและนาไปใช้ในสถานการณ์ใหม่อีกด้วย
3. นักเรี ยนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนการสอน
4. นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้มโนทัศน์และหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้เร็ วขึ้น
5. นักเรี ยนจะเป็ นผูม้ ีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์
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ข้อจากัด
1. ในการสอนแต่ละครั้งต้องใช้เวลาในการสอนมาก
2. ถ้าสถานการณ์ที่ครู สร้างขึ้นไม่ทาให้น่าสงสัยแปลกใจ จะทาให้นกั เรี ยนเบื่อหน่าย
ถ้าครู ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการสอนวิธีน้ ีมุ่งควบคุมพฤติกรรมของนักเรี ยนมากเกินไปจะทาให้
นักเรี ยนไม่มีโอกาสได้สืบเสาะหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
3.ในกรณี ที่นกั เรี ยนมีระดับสติปัญญาต่าและเนื้อหาค่อนข้างยาก นักเรี ยนอาจจะไม่
สามารถศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเองได้
4. นักเรี ยนบางคนที่ยงั ไม่เป็ นผูใ้ หญ่พอ ทาให้ขาดแรงจูงใจที่จะศึกษาปัญหาและ
นักเรี ยนที่ตอ้ งการแรงกระตุน้ เพื่อให้เกิดความกระตือรื อร้นในการเรี ยนมาก ๆ อาจจะพอตอบ
คาถามได้ แต่นกั เรี ยนไม่ประสบความสาเร็ จในการเรี ยนด้วยวิธีน้ ีเท่าที่ควร
5. การใช้สอนแบบนี้อยู่เสมอ อาจทาให้ความสนใจของนักเรี ยนในการศึกษาค้นคว้าลดลง
จากการศึกษา ข้อดีและข้อจากัดของการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น
สรุ ปได้วา่ ข้อดีของการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะ 7 ขั้น ได้แก่ 1) นักเรี ยนเกิดกระบวนการคิด
เชื่อมโยงความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่ 2) นักเรี ยนได้ลงมือกระทา ค้นหาความรู ้ดว้ ยตนเอง ทาให้
ความรู ้คงทนและสามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ 3) นักเรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์ 4) นักเรี ยนสามารถฝึ กกระบวนการคิดและนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ ส่วน
ข้อจากัดของการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น ได้แก่ 1) ใช้เวลามากในการสอนแต่ละ
ครั้ง 2) ในกรณี ที่นกั เรี ยนมีระดับสติปัญญาต่า ไม่สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีสอนแบบนี้ได้ 3) การเรี ยนที่
เน้นให้คน้ คว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเองมากเกินไปและบ่อยครั้ง อาจทาให้นกั เรี ยนเบื่อหน่ายในการ
ค้นคว้า ทาให้ความสนใจเรี ยนลดลง

เทคโนโลยีเสมือนจริงเสริม และ Aurasma
ประวัติความเป็ นมาของเทคโนโลยีเสมือนจริงเสริม
เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) ได้ถูกค้นพบในปี ค.ศ. 1950 โดย
Heilig ในขณะที่ถ่ายทาภาพยนต์ โดยเขามีความคิดที่จะให้ผชู ้ มได้มีความรู ้สึกถึงความมีส่วนร่ วม
โดยเพิม่ ศักยภาพของภาพยนต์เข้าไป ต่อมาในปี ค.ศ. 1962 Heilig ได้สร้างภาพต้นแบบที่แสดงถึง
วิสัยทัศน์ของเขาขึ้นมาจนกระทั้งปี ค.ศ. 1965 เขาได้อธิบายไว้ในภาพยนต์ของอนาคตตชื่อ
Sensorama ต่อมาในปี ค.ศ. 1966 Ivan Sutherland ได้คิดค้นเครื่ องสวมหัวขึ้นและ ในปี ค.ศ. 1968
Suth เป็ นคนแรกที่ได้สร้างระบบความเป็ นจริ งเสมือน โดยการใช้เครื่ องครอบหัวขึ้น ต่อมาในปี
ค.ศ. 1975 Myron Krueger สร้าง video place ที่ช่วยให้ผใู ้ ช้สามารถโต้ตอบกับวัตถุเสมือนจริ งได้
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เป็ นครั้งแรกและต่อมา Tom Caudell และ David Mizell ได้ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม ช่วย
คนงานประกอบสายไฟและสายเคเบิลสาหรับเครื่ องบินได้สาเร็จ
ในปี ค.ศ. 1997 เริ่ มมีการนา Concept ของ Augmented Reality มาใช้ในภาพยนต์เรื่ อง
Star War ภาคแรก โดยในเรื่ องมีการออกแบบหมวกของนักบินให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิม่ เติม
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลดิจิตอล
ความหมายเทคโนโลยีเสมือนจริงเสริม
ความหมายของเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Augmented
Reality (AR) มีนกั วิชาการกล่าวถึงความหมายไว้ ดังนี้
เทคโนโลยี AR ย่อมาจากคาว่า Augmented Reality สาหรับประเทศไทยพจนานุกรม
ราชบัณฑิตยสถาน ได้บญั ญัติศพั ท์คาว่า Augmented Reality เป็ นภาษาไทยว่า “ความเป็ นจริ งเสริ ม”
(สานักงานราชบัณฑิตยสถาน, 2544) นอกจากนี้ยงั มีนกั วิชาการได้เรี ยกชื่อไว้แตกต่างกัน ดังนี้
พูลศรี เวศย์อุฬาร (2554) กล่าวว่า Augmented Reality คือการแสดงและควบคุมวัตถุสาม
มิติหรื อ มัลติมีเดีย เช่น ภาพนิ่ง ตัวอักษร เสี ยง ภาพเคลื่อนไหวที่ปรากฎเพิ่มขึ้นมาในขณะเดียวกับที่
ความจริ งบนจอคอมพิวเตอร์ ปรากฎอยู่ เมื่อกล้องของอุปกรณ์ที่ติดตั้งซอฟต์แวร์แล้วอ่านข้อมูลบน
มาร์คเกอร์ที่กาหนดไว้ดว้ ยคลื่นวิทยุ (Radio Frequency Identification, RFID)
ศิริรัตน์ พริ กสี (2556) กล่าวว่า AR ย่อมาจาก Augmented Reality เป็ นเทคโนโลยี
เสมือนจริ งอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่มีการผสมผสานระหว่างโลกแห่งความเป็ นจริ งและโลกเสมือน โดย
ใช้การซ้อนภาพสามมิติที่สร้างขึ้นให้ไปแสดงผลปรากฎในโลกแห่งความจริ งในลักษณะภาพสาม
มิติ (3D) หรื ออาจจะเป็ นภาพ 2 มิติ (2D) ภาพเคลื่อนไหว (animation) หรื ออาจะเป็ นสื่ อวีดิทศั น์ที่มี
เสี ยงประกอบขึ้นกับการออกแบบสื่ อแต่ละรู ปแบบว่าต้องการให้ออกมาแบบใด โดยสามารถ
โต้ตอบแบบสนองทันที ผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ ที่มีกล้อง เช่น กล้องจาก
คอมพิวเตอร์ กล้องจากโทรศัพท์มือถือ และกล้องจากแท็บเล็ต
พนิดา ตันศิริ (2553) กล่าวว่า AR Code เป็ นเทคโนโลยีความจริ งเสมือนที่มีการนาระบบ
ความจริ งเสมือนมาผนวกกับเทคโนโลยีภาพเพื่อสร้างสิ่ งที่เสมือนจริ งให้กบั ผูใ้ ช้และเป็ นนวัตกรรม
หรื อ เทคโนโลยี ว่าด้วยการเพิ่มภาพเสมือนของโมเดลสามมิติที่สร้างจากคอมพิวเตอร์ ลงไปในภาพ
ที่ถ่ายมา จากกล้องวิดีโอ หรื อกล้องในโทรศัพท์มือถือ แบบเฟรมต่อเฟรม ด้วยเทคนิคทางด้าน
คอมพิวเตอร์กราฟิ ก
ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (2554) ที่กล่าวว่า AR Code ก็คือเทคโนโลยีการผสมผสานโลก
เสมือนเข้าไปในโลกจริ ง เพื่อทาให้เห็นภาพสามมิติในหน้าจอโดยที่มีองค์ประกอบของสิ่ งแวดล้อมจริ ง
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โรนัลด์ ที อซูมา (1997 อ้างถึงใน ประหยัด จิระวรพงศ์, 2553, หน้า 190) กล่าวว่า AR เป็ น
การรวมเอาความจริ งและความเสมือนเข้าด้วยกัน เป็ นการปฏิสัมพันธ์ในเวลาจริ ง (Real Time) และ
เป็ นการทางานด้วยระบบ 3D
มิลแกรม และ คสิ โน (1994) ได้อธิบายว่า AR เป็ นความต่อเนื่องของการขยายสภาพ
ความจริ งไปสู่สภาพเสมือนหรื อเป็ นความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างสภาพแวดล้อมที่เป็ นจริ ง
และสภาพแวดล้อมที่เสมือน
Hamilton (2011 อ้างถึงใน ณัฏฐา ผิวมา และ ปริ ศนา มัชฌิมา, 2560) กล่าวว่า เทคโนโลยี
AR หรื อ Augmented Reality เป็ นการนาเอาสภาพแวดล้อมที่ผสมผสานกันระหว่างโลกแห่งความ
เป็ นจริ งและโลกเสมือน ซึ่งปัจจุบนั AR กาลังได้รับความนิยมอย่างสูงโดยการนาไปใช้กบั หลาย
แขนง เช่น ธุรกิจด้านโฆษณาการท่องเที่ยว การแพทย์ งานด้านอุตสาหกรรม รวมถึงใช้ทา
สื่ อการศึกษาและการอบรม ซึ่งช่วยดึงดูดความสนใจของนักเรี ยนได้เป็ นอย่างดี
จากการศึกษาความหมายของ Augmented Reality หรื อ AR สรุ ปได้วา่ เป็ นเทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหว่างโลกความเสมือนจริ งเข้าไว้ดว้ ยกันเป็ นการนาภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรื อ
ภาพสามมิติมาซ้อนทับกับภาพที่ตอ้ งการทารหัส AR ซึ่งมีการทางานโดยผ่านกล้องแท็บเล็ต
สมาร์ทโฟนหรื อเว็บแคม ส่ องไปยังภาพที่มีรหัส AR ไว้แล้ว จอภาพก็จะประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
ต่าง ๆ ตามที่ผพู ้ ฒั นาได้สร้างไว้ และสามารถนาไปประยุกต์ได้หลายด้านเช่น ธุรกิจด้านโฆษณาการ
ท่องเที่ยว การแพทย์ งานด้านอุตสาหกรรม รวมถึงใช้ทาสื่ อการศึกษาและการอบรม
แนวคิดหลักของออคเมนเต็ดเรียลลิตี้ (Augmented Reality)
นิพนธ์ บริ เวธานันท์ (2558) กล่าวว่า แนวคิดหลักของออคเมนเต็ดเรี ยลลิต้ ี หรื อ
เทคโนโลยีเสมือนจริ ง คือการพัฒนาเทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็ นจริ งและความเสมือนจริ ง
เข้าด้วยกันผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ เช่น เว็บแคม คอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์อื่น
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภาพเสมือนจริ งนั้นจะแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอโทรศัพท์มือถือ
บนเครื่ องฉายภาพ หรื อบนอุปกรณ์แสดงผลอื่น ๆ โดยภาพเสมือนจริ งที่ปรากฏขึ้นจะมีปฏิสัมพันธ์
กับผูใ้ ช้ได้ทนั ที ทั้งในลักษณะที่เป็ นภาพนิ่งสามมิติ ภาพเคลื่อนไหว หรื ออาจจะเป็ นสื่ อที่มีเสี ยง
ประกอบขึ้นกับการออกแบบสื่ อแต่ละรู ปแบบว่าให้ออกมาแบบใด โดยกระบวนการภายในของ
เทคโนโลยีเสมือนจริ งประกอบด้วย 3 กระบวนการ ได้แก่
1. การวิเคราะห์ภาพ (Image analysis) เป็ นขั้นตอนการค้นหา Marker จากภาพที่ได้จาก
กล้องแล้วสื บค้นจากฐานข้อมูล (Marker database) ที่มีการเก็บข้อมูลขนาดและรู ปแบบของ Marker
เพื่อนามาวิเคราะห์รูปแบบของ Marker
2. การคานวณค่าตาแหน่งเชิง 3 มิติ (Pose estimation) ของ Marker เทียบกับกล้อ’
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3. กระบวนการสร้างภาพสองมิติ จากโมเดลสามมิติ (3D Rendering) เป็ นการเพิ่มข้อมูล
เข้าไปในภาพ โดยใช้ค่าตาแหน่งเชิง 3 มิติ ที่คานวณได้จนได้ภาพเสมือนจริ ง

วิเคราะห์ภาพ
Image Analysis

คานวณตาแหน่งเชิงสามมิติ
Pose Estimation
ฐานข้อมูล
Marker Database
สร้างภาพจากโมเดลสามมิติ
3D Rendering

ฐานข้อมูลสามมิติ
3D Model

ภาพที่ 2-2 กระบวนการทางานของเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม
ประเภทของ AR
พนิดา ตันศิริ (2553) กล่าวว่า ประเภทของ AR ตามการวิเคราะห์ภาพ (Image analysis)
ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท ดังนี้ คือ การวิเคราะห์ภาพโดยอาศัยมาร์คเกอร์เป็ นหลักในการ
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ทางาน (Marker Based Augmented Reality) และ การวิเคราะห์ภาพโดยใช้ลกั ษณะต่าง ๆ ที่อยูใ่ น
ภาพมาวิเคราะห์ (Marker-less Based Augmented Reality)
สุพรรณพงศ์ วงษ์ศรี เพ็ง (2554) กล่าวว่า ประเภทของเทคโนโลยี AR ตามรู ปแบบการ
แสดงผลภาพโดยแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทดังนี้ คือ
1. แบบแสดงผลโดยการมองผ่านกล้องวิดีโอ คือ ภาพของสภาพแวดล้อมจริ งในมุมมอง
ของผูใ้ ช้ จะถูกบันทึกภาพด้วยกล้องวิดีโอจากนั้นจะถูกนามารวมกับภาพกราฟิ กที่แสดงผลด้วย
คอมพิวเตอร์ แล้วนาผลที่ได้ส่งไปยังจอแสดงผลที่อยูต่ รงสายตาของผูใ้ ช้ในอุปกรณ์ Head-Mounted
Display (HMD) เพื่อแสดงผลให้ผใู ้ ช้มองเห็น
2. แบบแสดงผลโดยจอภาพ มีลกั ษณะการทางานคือ การใช้กล้องวิดีโอทาหน้าที่รับภาพ
จริ งเข้ามา โดยตาแหน่งของกล้องจะถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการสร้าง
ภาพกราฟิ ก กราฟิ กที่ได้จะถูกนาไปรวมกับภาพจริ งที่ได้จากกล้องวิดีโอ และผลที่ได้จะถูกนาไป
แสดงผลยังหน้าจอ
3. แบบแสดงผลโดยการมองผ่านเลนส์ โดยจะมีอุปกรณ์ที่หน้าทาที่รวมแสงอยูด่ า้ นหน้า
ของตาผูใ้ ช้โดยทาหน้าที่ลดแสงที่ผใู ้ ช้มองเห็นจากสภาพแวดล้อมจริ ง และสะท้อนแสงที่ได้มาจาก
จอภาพกราฟิ ก เข้าไปยังตาของผูใ้ ช้ ผลรวมของแสงทั้งสองจะทาให้เกิดภาพเสมือน
จากการศึกษาประเภทของ Augmented Reality หรื อ AR สรุ ปได้วา่ AR สามารถแบ่ง
ประเภทโดยการวิเคราะห์ภาพ ซึ่งมี 2 ประเภท คือ การวิเคราะห์ภาพโดยใช้มาร์คเกอร์เป็ นหลักใน
การทางานและการวิเคราะห์ภาพโดยใช้ลกั ษณะต่าง ๆ ของภาพ อีกทั้งยังสามารถแบ่งตามรู ปแบบ
ในการประมวลผลได้ 3 รู ปแบบ คือ 1) แบบแสดงผลโดยการมองผ่านกล้องวีดีโอ 2) แบบแสดงผล
ผ่านจอภาพ และ 3) แบบแสดงผลโดยผ่านการมองผ่านเลนส์
องค์ประกอบหลักของเทคโนโลยีเสมือนจริงเสริม Augmented Reality
พนิดา ตันศิริ (2553) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบหลักของเทคโนโลยี AR ที่อาศัย
มาร์คเกอร์ในการทางาน ประกอบด้วย มาร์คเกอร์ (Marker) หรื อ เออาร์โค้ด ส่วนต่อมาคือ ตัวจับ
สัญญาณภาพ เช่น กล้องวิดีโอ กล้องเว็บแคม กล้องสมาร์ทโฟน กล้องแท็บเล็ตหรื อตัวจับสัญญาณ
(Sensor) อื่น ๆ อีกส่วนคือ ส่ วนแสดงผล เช่น จอภาพคอมพิวเตอร์ จอสมาร์ทโฟนหรื อจอแท็บเล็ต
แล้วอีกองค์ประกอบสาคัญที่ขาดไม่ได้เลย คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผลเพื่อสร้างภาพ
บทบาทของเทคโนโลยีเสมือนจริงเสริม Augmented Reality
นิพนธ์ บริ เวธานันท์ (2558) กล่าวว่า ปัจจุบนั ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม
เข้ามาใช้ในชีวิตประจาวันแทบทุกสายงาน ขอนาเสนอบทบาทของเทคโนโลยีออคเมนเต็ดเรี ยลลิต้ ี
ดังนี้
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1. การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสร้างเครื่ องบิน อุตสาหกรรมสร้าง
รถยนต์โดยบริ ษทั BMW ได้ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม มาช่วยในการผลิต โดยให้ผใู ้ ช้ได้เรี ยนรู ้
การทางานด้วยการใส่ แว่นตาที่จะมีคาแนะนาและจาลองการทางาน แสดงให้เห็นแต่ละขั้นตอนก่อน
ปฏิบตั ิจริ งแบบ 3 มิติ
2. การประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์ เช่น การเรี ยบเรี ยงหลักการประยุกต์ภาพเสมือนจริ ง
ทางการแพทย์ โดยการเพิ่มตัวต่อประสานระบบสัมผัสภาพ 3 มิติ เพื่อเพิ่มความสมจริ งในการรักษา
และให้นกั ศึกษาแพทย์ได้ใช้เครื่ องมือแพทย์รักษาหรื อผ่าตัด ผูป้ ่ วยแบบไม่ตอ้ งสัมผัสกับ ผูป้ ่ วยจริ ง
3. การประยุกต์ใช้ทางด้านธุรกิจ เช่น การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริ งกับการซื้อขายทาง
การเงินด้วยเทคโนโลยี CYBERII โดย ระบบสามารถให้ผใู ้ ช้งานกาหนดบทบาทของตัวแทน
จาหน่าย (Finance dealer) ในสภาพแวดล้อมเสมือนที่สามารถเสนอราคา ในการซื้ อขาย โดยใช้
ลูกบอลสี เหลืองแสดงราคาซื้ อและลูกบอลสี แดงแสดงราคาขาย ทาให้ผใู ้ ช้สามารถจาลอง
การซื้อขายทางการเงินได้เสมือนจริ ง
4. การประยุกต์ใช้ทางด้านการโฆษณา เช่น โทรศัพท์มือถือซัมซุงนาเทคโนโลยี Mobile
AR มาสร้างการรับรู ้เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงระบบปฏิบตั ิการใหม่บนมือถือ Samsung Wave และ
ให้วูดดี้เป็ นผูน้ าเสนอวิธีการใช้งานผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริ งในรู ปแบบสามมิติ โดยลูกค้าสามารถ
ใช้เว็บแคมและเครื่ องพิมพ์ประกอบกับซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่มีภายใต้ระบบปฏิบตั ิการ BADA ของ
Samsung เรี ยกใช้โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ เพื่อใช้งานตามต้องการ เราเคยพูดถึง Blippar แอปฯ
สแกนฉลากสิ นค้า โลโก้สินค้าและปรากฏเป็ นภาพ 3 มิติลอยขึ้นมาด้วยระบบเสมือนจริ ง
(Augmented Reality)
5. การประยุกต์ใช้กบั การท่องเที่ยว เช่น การนาเทคโนโลยีเสมือนจริ งไปใช้เพื่อแนะนา
ประเทศไทยในงาน “The World Exposition Shanghai China 2010” ภายใต้แนวคิด “Thainess :
Sustainable Ways of Life” และได้นาเสนอนิทรรศการภายในอาคารศาลาไทยแยกเป็ น 3 ส่วน คือ
ห้องจัดแสดงนิทรรศการที่ 1 เรื่ อง “จากต้นสายแหล่งกาเนิด: A Journey of Harmony” ห้องจัดแสดง
นิทรรศการที่ 2 เรื่ อง “เกิดร้อยพันพลายวิถี : A Harmony of Different Tones” และห้องจัดแสดง
นิทรรศการที่ 3 เรื่ อง “หลอมรวมชีวีสู่วิถีความเป็ นไทย: A Harmony of Thais” ในแต่ละห้อง
นิทรรศการจะนาเสนอเอกลักษณ์ของความเป็ นไทยที่เกิดจากการพัฒนาด้านต่าง ๆ ผ่านเทคโนโลยี
เสมือนจริ ง เช่น ในห้องนิทรรศการที่ 2 เป็ นห้องที่มีการฉายวิดีโอ เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
พี่ น้องของชาวไทยกับจีนโดยมียกั ษ์วดั โพธิ์ขยับตัวและพูดคุยกับตัวละครจีน
6. การประยุกต์กบั การศึกษา เช่น การนาเทคโนโลยีเสมือนจริ งไปใช้ในการจัดการเรี ยน
การสอนโดยการนาเนื้ อหาบทเรี ยนแหล่งข้อมูลเชื่อมโยงข้อสอบออนไลน์และหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
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ผนวกเข้ากับโปรแกรมเพื่อให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ที่สนุกสนาน
จากการศึกษาบทบาทของ AR สรุ ปได้วา่ AR สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย
ไม่วา่ จะเป็ นด้านธุรกิจ ด้านการแพทย์ ด้านการโฆษณา ด้านการท่องเที่ยว และด้านการศึกษา ซึ่งใน
ปัจจุบนั ได้มีการใช้อย่างแพร่ หลายเป็ นอย่างมากและได้มีการวิจยั ต่าง ๆ เกี่ยวกับ AR ที่แสดงว่า
สามารถนาไปใช้จดั การเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนได้

Aurasma
ความหมายของ Aurasma
ไพฑูรย์ ศรี ฟ้า (2556) ได้กล่าวว่า Aurasma เป็ น Application สาหรับสร้างสื่ อในโลกแห่ง
ความจริ งเสมือน (Augmented Reality) เหมาะสมสาหรับการพัฒนาที่ใช้อุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟน
รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาต่าง ๆ ที่ใช้ระบบปฏิบตั ิการไอโอเอส และแอนดรอยด์ คุณสมบัติ
พิเศษคือจะเป็ นตัวกลางสาหรับเชื่อมโยงโลกของจริ งและโลกของความจริ งเสมือนเข้า ด้วยกันโดย
แสดงผลออกมาในรู ปแบบสื่ อปฏิสัมพันธ์ที่มองเห็นควบคุมและสัมผัสได้ทางหน้าจอ ทั้งที่เป็ น
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสี ยง การเชื่อมโยงเว็บไซต์ตามที่กาหนด
วิวฒั น์ มีสุวรรณ์ (2556) กล่าวว่า Aurasma เป็ นแพลตฟอร์มหรื อโปรแกรมออนไลน์ที่
ช่วยให้ภาคธุรกิจ องค์กรและบุคคลที่สนใจจะสร้างงานในลักษณะของเทคโนโลยี AR (Augmented Reality)
ด้วยตนเองได้ ซึ่งเรี ยกว่า Auras การทางานมีลกั ษณะการจัดการเนื้ อหาที่เป็ นระบบ
สหพร ขวัญวิชา (2557) กล่าวว่า Aurasma เป็ นแอปพลิเคชันสาหรับการสร้างสื่ อใน
โลก แห่งความจริ งเสมือนจะเป็ นตัวกลางสาหรับการเชื่อมโยงโลกของความจริ งและโลกของความจริ ง
เสมือนเข้าด้วยกัน โดยแสดงออกมาในรู ปแบบสื่ อปฏิสัมพันธ์ที่มองเห็น ควบคุมและสัมผัสได้ผา่ น
ทางหน้าจอทั้งที่เป็ นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสี ยง และการเชื่อมโยงไปยังเว็ปไซต์ตามที่กาหนดไว้
จะมีท้ งั ระบบไอโอเอส และแอนดรอยด์
จากการศึกษา สรุ ปได้วา่ Aurasma คือ แอปพลิเคชันใช้สาหรับสร้างสื่ อแบบเสมือนจริ ง
(Augmented Reality) และโต้ตอบได้ เช่น ภาพเคลื่อนไหว เหมาะสาหรับการสร้างสื่ อที่เชื่อมกับ
ไอโฟน ไอแพด รวมถึงอุปกรณ์พกพาที่ใช้ระบบปฏิบตั ิการไอโอเอส และแอนดรอยด์
ความเป็ นมาของ Aurasma
ไพฑูรย์ ศรี ฟ้า (2556) ได้อธิบาย ความเป็ นมาของ Aurasma ว่า แอปพลิเคชันออรัสมา
ได้นาไปประยุกต์ใช้ในการเรี ยนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาเบื้องต้นกับนิสิตระดับ
ปริ ญญาตรี ปี การศึกษา 2555 ผลการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันออรัสมาเพื่อการผลิตสื่ อการเรี ยน
การสอนปรากฏว่า นิสิตมีความสนใจต่อแอปพลิเคชันออรัสมาอยูใ่ นระดับมากที่สุดและสามารถ

47
ประยุกต์สร้างเป็ นสื่ อการสอนเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการออกไปฝึ กประสบการณ์วิชาชีพได้เป็ น
อย่างดี และ การใช้แอปพลิเคชันออรัสมาผสมผสานเข้ากับเอกสารที่พิมพ์ในรู ปแบบกระดาษแต่
สามารถชมผ่านโทรศัพท์มือถือ หรื อแท็บเล็ตปรากฎเห็นเป็ นสื่ อมัลติมีเดีย ประกอบด้วย
ภาพเคลื่อนไหว คาบรรยาย โมเดล 3 มิติ รวมถึงการทา Touch Screen เพื่อขยายภาพ แบบเต็มจอ
และเชื่อมโยงกับเว็ปไซต์ตามที่กาหนดได้
จากการศึกษาประวัติความเป็ นมาของ Arasma สรุ ปได้วา่ Arasma เป็ นแอปพลิเคชันที่
สามารถสร้างสื่ อการเรี ยนการสอนเมื่อทดลองใช้ปรากฎว่านักเรี ยนมีความสนใจต่อ Arasma
ในระดับมากที่สุด
คุณสมบัติของ Aurasma
ไพฑูรย์ ศรี ฟ้า (2556) กล่าวว่า Aurasma เป็ นเทคโนโลยีที่ผสานโลกแห่งความจริ งกับ
โลกของความเสมือนจริ งที่สร้างขึ้น ทาให้มนุษย์โลกสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสด้วยออรัสมา
(มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น) ให้ปรากฎเห็นภาพผ่านหน้าจออุปกรณ์ประเภท Smart Devices เช่น
โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต (ที่มีกล้องหลัง) ได้โดยไม่ตอ้ งใช้มาร์คเกอร์ (Marker) ไม่ตอ้ งเขียน
โปรแกรมควบคุมใด ๆ ใช้งานง่าย สร้างสื่ อได้ท้ งั ระบบออนไลน์และออฟไลน์ผลผลิตที่สร้างด้วย
ออรัสมาจะมีได้ท้ งั ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพ 3 มิติ เสี ยง สามารถประยุกต์ใช้ออรัสมาสร้างเป็ น
สื่ อได้หลากหลาย
จากการศึกษาคุณสมบัติของ Aurasma สามารถสรุ ปได้วา่ Aurasma เป็ นเทคโนโลยีที่
ผสมผสานโลกแห่งความเป็ นจริ งกับโลกเสมือนจริ ง โดยใช้ตวั กลาง ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ
แท็บแล็ต ปรากฎเป็ นข้อมูลและเนื้อหาตามที่กาหนด ในการสร้างสื่ อ สร้างได้ท้ งั ระบบออนไลน์
และออฟไลน์โดยสื่ อที่ได้จะเป็ นภาพนิ่ง ภาพ 3 มิติ ภาพเคลื่อนไหว หรื อเสี ยง
ขั้นตอนการสร้ างสื่ อ Aurasma
Aurasma Inc. (2012 อ้างอิงใน พรทิพย์ ปริ ยวาทิต, 2558) ได้แนะนาวิธีการผลิตและ
พัฒนาผ่านบนเว็บไซต์ ที่ http://studio.aurasma.com ซึ่งขั้นตอนหลักที่ผพู ้ ฒั นาแอปพลิเคชันได้ระบุ
ไว้ใน คู่มือแนะนาการใช้งาน มี 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
1. การอัพโหลดรู ปภาพตัวนา (Trigger Image) ขั้นตอนนี้สามารถอัพโหลดภาพ หรื อวัตถุ
ต่าง ๆ ที่จะให้เป็ นตัวนาในการเปิ ด AR โดยสามารถอัพโหลดไฟล์นามสกุล PNG หรื อ JPEG โดยที่
มีขนาดไม่เกิน 50,000 พิกเซล
2. การอัพโหลดสิ่ งซ้อนทับ (Overlay) สิ่ งซ้อนทับสามารถมีได้หลายรู ปแบบ ได้แก่
รู ปภาพ ไฟล์วิดีโอ ฉากสามมิติ หรื อวัตถุสามมิติได้ โดยสนับสนุนไฟล์ในรู ปแบบ MP4, FLV,
PNG, JPEG และ TAR (3D)
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3. การสร้างช่อง (Channel) ช่องเปรี ยบเสมือน โฟลเดอร์ที่จดั เก็บรวบรวมสื่ อ Aura
โดยสามารถกาหนดชื่อของช่อง คาอธิบาย และใส่รูปภาพประกอบ
4. การสร้าง Auras สามารถทาได้โดยนาสิ่ งซ้อนทับ (Overlay) ลงไปบนภาพตัวนา
(Trigger Image) และเลือกตั้งค่าคาสัง่ เพื่อให้แสดงผลต่าง ๆ นา Auras ไปใส่ไว้ยงั ช่องทางที่เปิ ดไว้
และแนบจุดเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ ต่อไป
วิวฒั น์ มีสุวรรณ์ (2556) กล่าวถึง การใช้งานแอปพลิเคชัน Aurasma เพื่อสร้างเทคโนโลยี
เสมือนจริ งเสริ มนั้น มีกระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินการ ดังนี้
1. เริ่ มต้นใช้งานด้วยการสมัครเข้าใช้งานในการเริ่ มต้นใช้งานจะต้องทาการสมัคร
สมาชิกก่อนโดยเข้าไปที่ https://studio.aurasma.com/register เพื่อกรอกข้อมูลสมัคร เมื่อกรอก
ข้อมูลเสร็จสมบูรณ์และยืนยันการสมัครภายใน 24 ชัว่ โมง ทาง Aurasma จะตรวจสอบทบทวนและ
ประมวลผลบัญชีรายชื่อที่สมัครจากนั้นจะส่ งอีเมลล์ตอบกลับมาที่มีรายละเอียดการเข้าสู่ ระบบ
2. เข้าสู่ระบบ ในการเข้าสู่ ระบบให้ไปที่ https://studio.aurasma.com เพื่อเข้าสู่บญั ชีที่ได้
สมัครเมื่อเข้าสู่ ระบบครั้งแรกจะทาการรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ สาหรับการใช้งาน เมื่อได้เข้า
สู่ระบบจะปรากฎหน้าจอเป็ นเหมือนแผงควบคุม จัดการสร้างชิ้นงาน Aurasma สังเกตเห็นไอคอน
ด้านขวามือซึ่งเป็ นเครื่ องมือสาหรับสร้างชิ้นงานได้แก่ Trigger Images Overlays Auras และการตั้ง
ค่าบัญชีและส่วนของการช่วยเหลือ
3. เริ่ มต้นด้วยการสร้าง Trigger Images ในการทางานหรื อสร้างชิ้นงาน Trigger ซึ่ง
Aurasma ใช้ภาพและเทคโนโลยีจดจาวัตถุ เรี ยกว่า Trigger ภาพ Trigger จะต้องเบน ไฟล์ JPEG
หรื อ PNG
4. การทา Overlays เป็ นขั้นตอนต่อมา เป็ นเหมือนที่เก็บทรัพยากรต่าง ๆ ที่ตอ้ งการ
แสดงผล เป็ นการเพิ่มเนื้ อหาสื่ อมาทับซ้อนบน Trigger นัน่ เองเหมือนกับที่ทาสื่ อ AR ด้วยโปรแกรม
อื่น ๆ โดยสามารถนาภาพวีดิโอ ภาพนิ่ง โมเดล 3 มิติ หรื อหน้าเว็บมาใช้งาน Overlays ยังสามารถ
นามาใช้งานใหม่ได้หลายครั้งกับ Trigger อื่น ๆ ได้
5. การสร้าง Channels, Channels เป็ นเสมือนโฟลเดอร์ที่เก็บ Auras หลาย ๆ อันไว้
ด้วยกัน สามารถเปิ ดดูหรื อค้นหาได้ หากตั้งค่าเป็ น public Channels จะมีเครื่ องมือติดตาม หรื อที่
เรี ยกว่า follows เพื่อปลดล็อคและเข้าชม Auras เราควรใส่ ขอ้ มูลและรายละเอียดลงไปใน Channels
ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้เพื่อให้ผอู ้ ื่นค้นหาง่าย ตั้งชื่อ Channels อย่างเหมาะสมใช้ส่วนของการ
กรอกรายละเอียดเพื่ออธิบายเนื้อหาด้านในและอัพโหลดรู ปประจา Channels ให้มีความสัมพันธ์กบั เนื้อหา
6. การสร้าง Auras เมื่ออัพโหลด Trigger Images, Overlays และสร้าง Channels ขั้นตอน
สุดท้ายคือการส้ราง Auras
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จากการศึกษาขั้นตอนการสร้าง Aurasma สรุ ปได้วา่ มีข้ นั ตอน คือ อัพโหลดรู ปภาพ
Trigger Images ต่อมาสร้าง Overlays เพื่อที่จะซ้อนทับบน Trigger Images แล้วสร้าง Channels
สาหรับสะสมสื่ อ และขั้นตอนต่อมา คือ การสร้าง Auras โดยนา Overlayลงไปบน Trigger Image
แล้วกาหนดคาสัง่ แสดงผลต่าง ๆ
ณัฏฐ์ ดิษเจริ ญ (2557) กล่าวถึงการสร้างออกแบบและพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ ซึ่งแบ่งการ
พัฒนาออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่
1. การออกแบบและพัฒนาโมเดลสามมิติ ซึ่งเป็ นแบบจาลองแสดง ลักษณะโครงสร้างทางเคมี
2. การออกแบบและพัฒนามาร์กเกอร์สาหรับระบุตาแหน่งที่จะให้ แอปพลิเคชันแสดงผล
3. การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้สามารถแสดงผลโมเดลที่พฒั นาขึ้นบนคอมพิวเตอร์
และสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
ในงานวิจยั นี้ได้นาเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ มมาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนเรื่ อง
อะตอมและสมบัติของธาตุ โดยใช้แอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า V-player ซึ่งมีการสร้างและพัฒนา
สื่ อการสอน ดังนี้
1. การเริ่ มต้นใช้งานจะต้องทาการสมัครสมาชิกโดยสามารถเข้าไปสมัครได้ที่
https://www.vidinoti.com/en/home/
2. เข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานได้ที่ https://armanager.vidinoti.com/apinew/login เมื่อได้เข้าสู่
ระบบจะปรากฎหน้าจอเป็ นเหมือนแผงควบคุมด้านซ้ายมือสาหรับการสร้างชิ้นงาน
3. สร้าง marker โดยการเลือกรู ปภาพที่ตอ้ งการซึ่งรู ปภาพดังกล่าวจะใช้เป็ นตัวสแกนเข้า
สู่ เนื้อหา รู ปภาพที่ใช้จะต้องใช้ไฟล์ JPG. เมื่อเลือกรู ปภาพแล้วให้นา QR Code ในระบบมาวางบน
รู ปภาพแล้วกดบันทึกเก็บไว้เพื่อส่งให้นกั เรี ยนสแกนเข้าไปศึกษาบทเรี ยน
3.การสร้างเนื้ อหาของสื่ อ จากหน้าแรกที่เข้าสู่ ระบบให้กดเลือก “Create new content”
แล้วสร้างเนื้ อหาโดยเพิ่ม ภาพวีดิโอ ภาพนิ่ง โมเดล 3 มิติ เกี่ยวกับอะตอมและสมบัติของธาตุ
ใบความรู ้ แบบทดสอบ ลงในระบบ
4. เมื่อสร้างเนื้อหาเสร็ จ กดบันทึกเนื้อหา ระบบก็จะมาโฟกัสที่ Content list แล้วกดเปิ ด
ความเป็ นสาธารณะของเนื้ อหา ขั้นสุ ดท้ายทดสอบการใช้สื่อโดยการนา แอปพลิเคชัน V-Player ที่
ติดตั้งในสมาร์ทโฟน หรื อ แท็ปเล็ต สแกนมาร์คเกอร์ที่สร้างก็สามารถเรี ยนรู ้เนื้อหาเรื่ องอะตอม
และสมบัติของธาตุได้
สรุ ปได้วา่ ในงาน วิจยั เรื่ องผลของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บ
เสาะหาความรู ้ 7 ขั้น (7Es) ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เรื่ อง อะตอม
และสมบัติของธาตุ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จะนาเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม
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(Augmented Reality) เข้าไปใช้ในขั้นสารวจและค้นหา และขั้นขยายความรู ้ ของการจัดการเรี ยนรู ้
แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น

สื่ อการเรียนการสอน
สื่ อ คือ ตัวกลางที่ใช่ถ่ายทอดหรื อนาความรู ้ ในลักษณะต่าง ๆ จากผูส้ ่งไปยังผูร้ ับให้
เข้าใจความหมายได้ตรงกันในการเรี ยนการสอน สื่ อที่ใช้เป็ นตัวกลางนาความรู ้ในกระบวนการสื่ อ
ความหมายระหว่างครู ผสู ้ อนกับนักเรี ยนเรี ยกว่าสื่ อการสอน (Instruction Media)
ความหมายของสื่ อการสอน
ในทางการศึกษามีคาที่มีความหมายแนวเดียวกันกับสื่ อการเรี ยนการสอน เช่น สื่ อการสอน
(Instructional Media or Teaching Media) สื่ อการสอน (Educational media) อุปกรณ์ช่วยสอน
(Teaching Aids) เป็ นต้น ในปัจจุบนั นักการศึกษามักจะเรี ยกการนาสื่ อการเรี ยนการสอนชนิดต่าง ๆ
มารวมกันว่า เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational) ซึ่งหมายถึงการนาเอาวัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
มาใช้ร่วมกันอย่างมีระบบในการเรี ยนการสอน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการสอน
กิดานันท์ มลิทอง (2548) กล่าวว่า สื่ อการสอน หมายถึง สื่ อใดก็ตามไม่วา่ จะเป็ นเทป
บันทึกเสี ยง สไลด์ วิทยุ โทรทัศน์ วีดิทศั น์ แผนภูมิ รู ปภาพ เป็ นต้น ซึ่งเป็ นวัสดุบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับ
การเรี ยนการสอนหรื ออุปกรณ์เพื่อถ่ายทอดเนื้ อหาจากวัสดุสิ่งเหล่านี้เป็ นวัสดุอุปกรณ์ทางกายภาพที่
นามาใช้ในเทคโนโลยีการศึกษา เป็ นสิ่ งที่ใช้เป็ นเครื่ องมือหรื อช่องทางสาหรับทาให้การสอนของ
ครู ผสู ้ อนส่งไปถึงนักเรี ยน ทาให้นกั เรี ยนสามารถเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์หรื อจุดมุ่งหมายที่
ครู ผสู ้ อนวางไว้ได้เป็ นอย่างดี
วรวิทย์ นิเทศศิลป์ (2552) กล่าวว่า สื่ อการสอน หมายถึง วัสดุและอุปกรณ์ หรื ออาจจะ
เป็ นวิธีการที่เป็ นตัวกลางการถ่ายทอดในการสื่ อความหมายเพื่อให้รับรู ้ท้ งั ผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารมี
ความเข้าใจที่ตรงกัน
จินตวีร์ คล้ายสังข์ (2560) กล่าวว่า สื่ อการสอน หมายถึง วัสดุอุปกรณ์เพื่อเสริ มสร้างการ
เรี ยนรู ้ให้กบั นักเรี ยน โดยนักเรี ยนสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้สะดวกและรวดเร็ ว สื่ อดังกล่าวสามารถ
แบ่งเป็ นประเภทใหญ่ ๆ ตามคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ได้แก่ สื่ อสิ่ งพิมพ์ (ประกอบด้วยข้อความ
ภาพ) สื่ อเสี ยง สื่ อวิดีโอหรื อโทรทัศน์ ตลอดจนสื่ อในรู ปแบบของสิ่ งของทั้งของจริ งและของ
เลียนแบบ
จากการศึกษาความหมายของสื่ อการเรี ยนการสอน สามารถสรุ ปได้วา่ สื่ อการสอน
หมายถึง วัสดุและอุปกรณ์ หรื ออาจจะเป็ นวิธีการที่เป็ นตัวกลางการถ่ายทอดให้นกั เรี ยนเข้าใจ
ความรู ้และเป็ นผูช้ ่วยครู สอนนักเรี ยน นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้กว้างขึ้น มีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ กระตุน้ ให้
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นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยนก็มีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้น
สอดคล้องกับการวิจยั ของจริ ยา สุภากิจ (2562) ที่ใช้สื่อการสอนเทคโนโลยีเสมือนจริ งมาช่วยสอน
ในวิชาเคมี ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน และ
มีความพึงพอใจในการใช้สื่อการสอนในระดับมากที่สุด
หลักการใช้ สื่อการเรียนการสอน
การใช้สื่อการเรี ยนการสอนนั้นอาจจะใช้เฉพาะขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการสอน
หรื อจะใช้ในทุกขั้นตอนก็ได้ ดังนี้
1. ขั้นนาเข้าสู่ บทเรี ยน เพื่อกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจในเนื้ อหาที่กาลังจะเรี ยน
หรื อเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนในครั้งก่อน แต่มิใช่สื่อที่เน้นเนื้อหาเจาะลึกอย่างแท้จริ ง เป็ นสื่ อที่
ง่ายในการนาเสนอในระยะเวลาอันสั้น
2. ขั้นดาเนิ นการสอนหรื อประกอบกิจกรรมการเรี ยน เป็ นขั้นสาคัญในการเรี ยนเพราะ
เป็ นขั้นที่จะให้ความรู ้เนื้อหาอย่างละเอียดเพื่อสนองวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ต้องมีการจัดลาดับขั้นตอน
การใช้สื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยน
3. ขั้นวิเคราะห์และฝึ กปฏิบตั ิ สื่ อในขั้นนี้จึงเป็ นสื่ อที่เป็ นประเด็นปั ญหาให้นกั เรี ยนได้
ขบคิดโดยนักเรี ยนเป็ นผูใ้ ช้สื่อเองมากที่สุด
4. ขั้นสรุ ปบทเรี ยน เป็ นขั้นของการเรี ยนการสอนเพื่อการย้าเนื้อหาบทเรี ยนให้นกั เรี ยนมี
ความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ควรใช้เพียงระยะเวลาสั้น ๆ
5. ขั้นประเมินนักเรี ยน เป็ นการทดสอบความสามารถของนักเรี ยนว่านักเรี ยนเข้าใจในสิ่ ง
ที่เรี ยนถูกต้องมากน้อยเพียงใด ส่ วนใหญ่แล้วจะเป็ นการประเมินจากคาถามจากเนื้อหาบทเรี ยนโดย
อาจจะมีภาพประกอบด้วยก็ได้
ประเภทของสื่ อการเรียนการสอน
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556) ได้แบ่งประเภทของสื่ อไว้ 3 ประเภทดังนี้
1. สื่ อวัสดุ (Software) คือ ตัวอุม้ ความรู ้ เช่น แผ่นภาพโปร่ งใส ฟิ ล์มถ่ายภาพ บัตรคา
แผนที่ ชาร์ต ภาพโปสเตอร์
2. สื่ ออุปกรณ์ (Hardware) คือ ช่องทางผ่านของตัวอุม้ ความรู ้ เช่น เครื่ องฉาย เครื่ องเสี ยง
คอมพิวเตอร์ ดาวเทียม
3. วิธีการ (Technique) คือ ขั้นตอนในกระบวนการของการนาเสนอเนื้อหาโดยอาศัย
กิจกรรมหลากหลาย เช่น สถานการณ์จาลอง การเรี ยนรู ้นอกสถานที่ การสาธิต การจัดป้ายนิเทศ
และนิทรรศการ
เอดการ์ เดล (อ้างอิงใน ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556) กล่าวว่า การแบ่งสื่ อการสอนเป็ น
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แนวทางในการอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสื่ อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ในขณะเดียวกันก็เป็ นการ
แสดงขั้นตอนประสบการณ์การเรี ยนรู ้และการใช้สื่อแต่ละประเภทในกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ย โดย
พัฒนาความคิดของบรุ นเนอร์ซ่ ึงเป็ นนักจิตวิทยานามาสร้างเป็ นกรวยประสบการณ์ (Cone of
Experience) ได้ดงั นี้
1. ประสบการณ์ตรง เป็ นประสบการณ์ข้นั ที่เป็ นรู ปธรรมมากที่สุด โดยการให้นกั เรี ยน
ได้รับประสบกาณ์ตรงจากของจริ ง สถานการณ์จริ ง หรื อด้วยการกระทาของตนเอง เช่น การจับต้อง
และการเห็น
2. ประสบการณ์รอง เป็ นการเรี ยนรู ้โดยให้นกั เรี ยนเรี ยนจากสิ่ งที่ใกล้เคียงความเป็ นจริ ง
ที่สุด ซึ่งอาจเป็ นของจาลอง
3. ประสบการณ์นาฏกรรมหรื อการแสดง เป็ นบทบาทสมมติหรื อการแสดงละคร
เพื่อเป็ นการจัดประสบการณ์ให้แก่นกั เรี ยนในเรื่ องที่มีขอ้ จากัดด้วยยุคสมัยเวลาและสถานที่ เช่น
เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์หรื อเรื่ องราวที่เป็ นนามธรรม
4. การสาธิต เป็ นการแสดงหรื อลงมือกระทาประกอบคาอธิบายเพื่อให้เห็นลาดับขั้นตอน
ของการปฏิบตั ิน้ นั ๆ
5. การศึกษานอกสถานที่ เป็ นการให้นกั เรี ยนได้รับและเรี ยนรู ้ประสบการณ์ต่าง ๆ
ภายนอกสถานที่เรี ยน อาจเป็ นการเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ การสัมภาษณ์บุคคลเพื่อให้ความรู ้
6. นิทรรศการ เป็ นการจัดแสดงสิ่ งต่าง ๆ การจัดป้ายนิ เทศ เพื่อให้สาระประโยชน์และ
ความรู ้แก่ผชู ้ ม เป็ นการให้ประสบการณ์แก่ผชู ้ ม โดยการนาประสบการณ์หลายอย่างมาผสมผสาน
กันมากที่สุด
7. โทรทัศน์ โดยใช้ท้ งั โทรทัศน์การศึกษาและโทรทัศน์การสอนเพื่อให้ขอ้ มูลความรู ้แก่
นักเรี ยนหรื อผูช้ มที่อยูใ่ นห้องเรี ยนหรื ออยูท่ างบ้าน และใช้ส่งได้ท้ งั ในระบบวงจรเปิ ดและวงจรปิ ด
การสอนอาจจะเป็ นการสอนหรื อบันทึกลงวีดิทศั น์ก็เป็ นได้
8. ภาพยนตร์ เป็ นภาพที่บนั ทึกเรื่ องราวเหตุการณ์ลงบนแผ่นฟิ ล์มเพื่อให้นกั เรี ยนได้รับ
ประสบการณ์ท้ งั ภาพและเสี ยงโดยประสาทตาและหู
9. การบันทึกเสี ยง วิทยุ ภาพนิ่ง การบันทึกเสี ยงอาจเป็ นทั้งในรู ปแผ่นเสี ยงหรื อเทป
บันทึกเสี ยงวิทยุเป็ นสื่ อที่ใช้เฉพาะเสี ยง ส่ วนภาพนิ่งอาจเป็ นรู ปภาพ โดยเป็ นภาพวาด สไลด์
ภาพล้อ หรื อภาพเสมือนจริ งก็ได้ ข้อมูลที่อยูใ่ นสื่ อขั้นนี้จะให้ประสบการณ์แก่นกั เรี ยนที่ถึงแม้จะ
อ่านหนังสื อไม่ออกแต่สามารถเข้าใจถึงเนื้ อหาเรื่ องราวที่สอนได้ เนื่ องจากเป็ นการฟังหรื อดูภาพ
ไม่จาเป็ นต้องอ่าน
10. ทัศนสัญลักษณ์ เช่น แผนที่ แผนภูมิ แผนสถิติ หรื อเครื่ องหมายต่าง ๆ ซึ่งเป็ นสิ่ ง
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ที่เป็ นสัญลักษณ์แทนความจริ งของสิ่ งต่าง ๆ หรื อข้อมูลที่ตอ้ งการให้เรี ยนรู ้
11. วจนสัญลักษณ์ เป็ นประสบการณ์ข้นั ที่เป็ นนามธรรมมากที่สุด ได้แก่ ตัวหนังสื อใน
ภาษาเขียนและเสี ยงคาพูดในภาษาพูด
จากกรวยประสบการณ์น้ ี เอดการ์ เดล ได้แบ่งประเภทของสื่ ออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. สื่ อประเภทวัสดุ (Software) หมายถึง สื่ อที่เก็บความรู ้อยู่ในตัวเอง ซึ่งจาแนกย่อย
ออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1.1 วัสดุประเภทที่สามารถถ่ายทอดความรู ้ได้ดว้ ยตัวเอง โดยไม่ตอ้ งอาศัยอุปกรณ์
อื่น ๆ ช่วย เช่น แผนที่ ลูกโลก หุ่นจาลอง
1.2 วัสดุประเภทที่ไม่สามารถถ่ายทอดความรู ้ได้ได้ดว้ ยตัวเอง จาเป็ นต้องอาศัย
อุปกรณ์อื่นช่วย เช่น แผ่นเสี ยง ฟิ ล์มภาพยนตร์ สไลด์
2. สื่ อประเภทอุปกรณ์ (Hardware) หมายถึง สื่ อที่เป็ นตัวผ่านที่ทาให้ขอ้ มูลหรื อความรู ้ที่
อยูภ่ ายในวัสดุสามารถถ่ายทอดออกมาใช้หรื อเรี ยนรู ้ได้ เช่น เครื่ องฉายภาพยนตร์ เครื่ องเล่น
แผ่นเสี ยง เครื่ องฉายสไลด์
3. สื่ อประเภทเทคนิคและวิธีการ (Techniques and methods) หมายถึงสื่ อที่มีลกั ษณะเป็ น
แนวความคิดหรื อรู ปแบบขั้นตอนในการเรี ยนการสอนซึ่งไม่มีลกั ษณะเป็ นวัสดุหรื ออุปกรณ์ แต่
สามารถใช้สื่อวัสดุและอุปกรณ์เหล่านั้นมาช่วยในการดาเนินงานได้ เช่น การจัดระบบ การสอน
แบบจุลภาค การสาธิต
การแบ่งประเภทสื่ อการศึกษาตามลักษณะสื่ อในกระแสความคิดของคน (นักเรี ยน)
การแบ่งประเภทของสื่ อการศึกษาตามลักษณะสื่ อในกระแสความคิดของนักเรี ยนนี้ แบ่งตามทฤษฎี
โครงสร้างของความคิด (Cognitive structure) ของบรู เนอร์ (Bruner, 1966) ซึ่งอธิบายไว้วา่ คนเรา
จะเกิดความรู ้ความเข้าใจสิ่ งแวดล้อมได้โดยสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นวัตถุ ปรากฏการณ์หรื อสถานการณ์
เร้าให้เกิดสื่ อหรื อสิ่ งแทนในการะแสความคิดด้านใดด้านหนึ่งหรื อทั้งสามด้าน ได้แก่ ด้านกระทา
ด้านภาพ หรื อด้านสัญลักษณ์ ดังนั้น สื่ อในที่นี่จึงหมายถึงสื่ อที่เป็ นวัตถุหรื อสถานการณ์กบั สื่ อที่
เป็ นลักษณะของความคิด ซึ่งอาจเทียบกับสื่ อที่แบ่งประเภทตามแบบของ เอดการ์ เดล ได้ดงั นี้
1.สื่ อประเภทที่ก่อให้เกิดการกระทาการเคลื่อนที่หรื อเคลื่อนไหวกล้ามเนื้ อ ทาให้เกิด
ความรู ้ความเข้าใจได้ ได้แก่ สื่ อของจริ ง สถานการณ์จาลอง หุ่นจาลอง การทดลองสาธิต และ
การศึกษานอกสถานที่
2.สื่ อประเภทที่ก่อให้เกิดภาพนึก ได้แก่ สื่ อนิทรรศการ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ ภาพนิ่ง วิทยุ
และแผ่นเสี ยง
3.สื่ อประเภทที่ก่อให้เกิดการคิดนึกเป็ นสัญลักษณ์ ได้แก่ สื่ อทัศนสัญลักษณ์และภาษา
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ประเภทของสื่ อการศึกษาตามลักษณะโครงสร้ างของสื่ อ
ประเภทของสื่ อการศึกษาตามลักษณะโครงสร้างของสื่ อ แบ่งออกได้เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ
คือ กลุ่มเครื่ องมือ-อุปกรณ์ (Hardware) และ กลุ่มโปรแกรม (Software)
จากการได้ศึกษาประเภทของสื่อการเรี ยนการสอนสามารถสรุ ปได้วา่ เทคโนโลยีเสมือนจริ ง
เสริ ม เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ เป็ นสื่ อประสมที่ผสมผสานระหว่าง สื่ อวัสดุ (Hardware) คือ
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและสมาร์ทโฟนหรื อ แท็บเล็ต ที่มีปฏิบตั ิการ ไอโอเอส และ เ อนดรอยด์ ส่วน
สื่ ออุปกรณ์ (Software) คือ โปรแกรมสาเร็จรู ปที่มีชื่อว่า V-director ที่ถูกผลิตมาเพื่อใช้สร้าง
เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ มและแอปพลิเคชัน V-player ที่ใช้เป็ นอุปกรณ์ในการเข้าถึงสื่ อเข้าไว้
ด้วยกันเพราะขั้นตอนในการสร้างสื่ อการสอนเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ มจะสร้างตัวอุปกรณ์ที่ไว้
ใช้สแกนเปรี ยบเสมือนฮาร์ดแวร์และเมื่อใช้โทรศัพท์มือถือหรื อแท็บเล็ตมาส่องก็จะประมวลผลเป็ น
ภาพออกมาผ่านอุปกรณ์ดงั กล่าวเปรี ยบเสมือนซอฟต์แวร์

ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Good (1973, หน้า 7) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หมายถึง การบรรลุถึงความรู ้หรื อ
การพัฒนาการเรี ยนการสอน โดยพิจารณาจากคะแนนที่กาหนดให้หรื อคะแนนที่ได้จากงานที่ได้รับ
มอบหมายหรื อจากทั้งสองส่ วน
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543, หน้า 15) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
หมายถึง สิ่ งที่ตอ้ งการให้เกิดกับตัวนักเรี ยนหลังจากที่กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ที่สามารถวัดได้จาก
พัฒนาการทางสติปัญญา
ภพ เลาหไพบูลย์ (2542, หน้า 295) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หมายถึง พฤติกรรม
ที่แสดงออกถึงความสามารถในการกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งจากที่ไม่เคยกระทาได้ หรื อกระทาได้นอ้ ย
ก่อนที่จะมีการเรี ยนการสอนซึ่งเป็ นพฤติกรรมที่สามารถวัดได้
กระทรวงศึกษาธิการ (2545, หน้า 11) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หมายถึง
ความสาเร็จหรื อความสามารถในการกระทาใด ๆ ที่จะต้องอาศัยทักษะหรื อต้องอาศัยความรอบรู ้ใน
วิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2548, หน้า 125) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน หมายถึง ขนาดของความสาเร็จที่ได้จากกระบวนการเรี ยนการสอน
บุญชม ศรี สะอาด (2545, หน้า 122) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หมายถึง ความรู ้
ความเข้าใจ ทักษะ และสมรรถภาพทางสมองของนักเรี ยนที่ได้จากการเรี ยนรู ้ การศึกษา ค้นคว้า
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อบรม การสั่งสอน หรื อได้จากประสบการณ์ที่ได้รับจากทางโรงเรี ยน บ้าน และแหล่งอื่น ๆ
จากการศึกษาความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสามารถ สรุ ปได้วา่ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนคือ ผลของความสาเร็จจากการเรี ยนรู ้ และความสามารถที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ ซึ่งได้รับ
จากการศึกษา ค้นคว้า และประสบการณ์ท้ งั ในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน ซึ่งสามารถวัดตาม
พฤติกรรมด้านสติปัญญาตามแนวคิดของบลูมใน 6 ระดับ คือ ความรู ้-ความจา ความเข้าใจ
การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า สามารถวัดได้จากแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน คือ เครื่ องมือที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นเพื่อวัดความรู ้ และความสามารถทาง
วิชาการ ที่นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้มาแล้วว่าสาเร็จตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้ สาหรับงานวิจยั นี้ผวู ้ ิจยั
ได้สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ในวิชาเคมี 1 เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ
จานวน 30 ข้อ เป็ นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
แนวคิด ทฤษฎีของ Bloom
Benjamin S. Bloom (อ้างอิงใน ชวาล แพรัตกุล, 2525, หน้า 7) ได้จาแนกพฤติกรรม
ทางการศึกษาออกเป็ น 3 ด้าน คือ พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย โดย
พฤติกรรมที่ตอ้ งการศึกษาคือพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย แบ่งออกเป็ น 6 ด้านคือ ด้านความรู ้ความจา
ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า
ชวลิต ศรี คา (2552, หน้า 1-4) กล่าวว่า บลูม และคณะจัดพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของ
Benjamin Bloom ซึ่งได้พฒั นาขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 6 ของศตวรรษที่ 20 (1950 – 1959) โดยใช้
หลักจาแนกอันดับ (Taxonomy) ซึ่งแยกพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ออกได้เป็ น 3 ด้าน คือ
1. พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย (Cognitive domain) ได้แก่ ความรู ้ความจา (Knowledge)
ความเข้าใจ (Comprehension) การนาไปใช้ (Application) การวิเคราะห์ (Analysis) การสังเคราะห์
(Synthesis) และการประเมินค่า (Evaluation)
2. พฤติกรรมด้านจิตพิสัย (Affective domain) ได้แก่ การรับรู ้ (Receiving)
การตอบสนอง (Responding) การเห็นคุณค่า (Valuing) การจัดระบบและการสร้างกรอบความคิด
(Organization and Conceptualising) และการสร้างลักษณะนิสัย (Characterization by value or
Value Concept)
3. พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย (Psychomotor domain) ได้แก่ การเลียนแบบ (Imitation)
การทาตามแบบ (Manipulation) การทาอย่างถูกต้อง (Precision) ความชัดเจนในการปฏิบตั ิ
(Articulation) การทาอย่างเป็ นธรรมชาติ หรื ออัตโนมัติ (Naturalization)
พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที่แสดงถึงความสามารถในการคิดหรื อกระบวนการทางปัญญา คือ
พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิพิสัย เนื่ องจากพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิพิสัย (Cognitive
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domain) เป็ นสมรรถภาพทางสติปัญญาหรื อทางสมองของผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ ที่ผเู ้ รี ยน
จะต้องอาศัยความสามารถทางสมองเป็ นที่ต้ งั ของการคิดในระดับต่าง ๆ รวมทั้งจดจา เช่น การเรี ยน
วิชาคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การเขียนเรี ยงความ การทาความเข้าใจใน การอ่าน
การคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ ซึ่งในปี ค.ศ. 1956 บลูม (Benjamin Bloom) และคณะ ได้เสนอแนวคิด
เกี่ยวกับการรับรู ้หรื อพุทธิพิสัย (Cognitive domain) ว่ามีลกั ษณะเป็ นกระบวนการทางปัญญาที่
เป็ นลาดับขั้น (Benjamin Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives) และจะค่อย ๆ เพิ่มความ
ซับซ้อนขึ้นเรื่ อย ๆ จนกระทัง่ ถึงขั้นสุ ดท้ายทั้งหมด 6 ขั้น ดังภาพที่ 2-3
การเรี ยนรู ้ดา้ นพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) แบ่งเป็ น 6 ระดับ
การ
ประเมินค่า

การสั งเคราะห์
การวิเคราะห์
การประยุกต์
ความเข้ าใจ
ความรู้ ทเี่ กิดจากความจา
ภาพที่ 2-3 ภาพการเรี ยนรู ้พุทธิพิสัย 6 ด้าน
อารี ย ์ วชิรวราการ (2542, หน้า 36-40) ได้กล่าวถึง พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย ซึ่งเป็ น
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต่างๆ ทางด้านสติปัญญา และสมอง เช่น การจดจาข้อเท็จจริ ง
ความเข้าใจ การสร้างสมมติฐานและการแก้ปัญหา บลูมและคณะได้จาแนกวัตถุประสงค์ทางการ
ศึกษาด้านพุทธพิสัยออกเป็ น 6 ระดับ ดังนี้
1. ความรู ้ความจา (Knowledge) เป็ นความสามารถในการจาหรื อระลึกถึงข้อเท็จจริ งตาม
เนื้อหาที่ได้เรี ยนหรื อได้มีประสบการณ์แล้ว จาแนกย่อยเป็ น
1.1 ความรู ้เฉพาะอย่าง เป็ นความรู ้เกี่ยวกับคาศัพท์หรื อนิยามของคาเฉพาะ หรื อ
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คาเทคนิคของวิชานั้น ๆ และความรู ้เกี่ยวกับกฎและความจริ ง
1.2 ความรู ้เกี่ยวกับวิธีและการดาเนินการ เป็ นความรู ้เกี่ยวกับระเบียบแบบแผน ลาดับ
ขั้นตอนและแนวโน้ม การจัดประเภทสิ่ งของต่าง ๆ เกณฑ์หรื อคุณสมบัติของสิ่ งต่าง ๆ
1.3 ความรู ้สรุ ปรวบยอด เป็ นความรู ้เกี่ยวกับหลักการข้อสรุ ปทฤษฎีหรื อโครงสร้างที่
สกัดได้จากเรื่ องราวหรื อข้อเท็จจริ งทั้งหลาย
2. ความเข้าใจ (Comprehension) เป็ นความสามารถในการสื่ อสาร ข้อความรู ้ต่าง ๆ ที่มี
อยูโ่ ดยใช้ถอ้ ยคาภาษาอย่างใหม่และได้ใจความที่ถูกต้อง จาแนกย่อยเป็ น
2.1 การแปลความ เป็ นความสามารถในการแปลความหมายของเรื่ องราวหรื อสิ่ งต่าง ๆ ที่
ปรากฎโดยใช้ถอ้ ยคาภาษาของตนเองได้อย่างถูกต้อง โดยการแปลความแบ่งเป็ น 3 ลักษณะ คือ
2.1.1 แปลความหมายจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่ง
2.1.2 การแปลสัญลักษณ์ ได้แก่ การแปลความหมายจากรู ปภาพ ตาราง
เครื่ องหมาย และสัญลักษณ์ต่าง ๆ
2.1.3 การถอดความ เป็ นการถามให้แปลความหมายของคติพจน์ คาคม คาพังเพย
สุภาษิต ให้เป็ นภาษาสามัญหรื อแปลภาษาสามัญให้เป็ นสุ ภาษิต
2.2 การตีความ เป็ นความสามารถที่จะค้นหาเปรี ยบเทียบทั้งความสาคัญและ
ความสัมพันธ์ของส่วนย่อย ๆ ภายในเป็ นเรื่ องหรื อเป็ นความสามารถในการจับความหมายสาคัญ
ของเรื่ องนั้นได้หรื อไม่
2.3 การขยายความ เป็ นความสามารถในการขยายความคิดออกมาโดยอาศัยข้อเท็จจริ ง
ที่ปรากฎอยู่
3. การนาไปใช้ (Application) เป็ นความสามารถในการนาข้อความรู ้ต่าง ๆ ที่มีอยูไ่ ปใช้
ในสถานการณ์ใหม่ ๆ แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ และสามารถยกตัวอย่างและสาธิตสิ่ งที่เรี ยนรู ้
มาแล้วได้ในรู ปแบบใหม่
4. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็ นความสามารถในการแยกแยะข้อความรู ้ที่ได้เรี ยนไปแล้ว
ออกเป็ นส่วน ๆ ได้อย่างชัดเจน ซึ่งอาจจะเป็ นการแยกแยะเพื่อหารายละเอียด ประเด็นสาคัญ สาระหลัก
หรื อความเกี่ยวโยงของรายละเอียดที่ประกอบกันเป็ นข้อความรู ้ การวิเคราะห์จาแนกย่อยเป็ น
4.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบ เป็ นความสามารถในการแยกแยะข้อความรู ้ที่ได้เรี ยน
ไปแล้ว ว่ารายละเอียดมีส่วนประกอบสาคัญอะไรบ้าง มีประเด็นที่เป็ นส่วนสาคัญอย่างไรบ้าง
4.2 การวิเคราะห์สัมพันธ์ เป็ นความสามารถในการแยกแยะให้เห็นถึงความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กนั ระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ประกอบกันเป็ นข้อความรู ้
4.3 การวิเคราะห์หลักดาเนินการ เป็ นความสามารถในการแยกแยะให้เห็นถึง
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ข้อความรู ้น้ นั มีหลักการ ระเบียบวิธี โครงสร้างอย่างไรบ้าง
5. การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็ นความสามารถในการรวบรวมผสมผสาน หรื อ สรุ ป
ข้อความรู ้ในเรื่ องต่าง ๆ ที่ได้เรี ยนมาแล้วให้เป็ นเรื่ องราวที่ได้สาระเพิ่มขึ้นจากเดิม จาแนกย่อยเป็ น
5.1 การสังเคราะห์ขอ้ ความ เป็ นความสามารถในการผลิตผลงานเพื่อสื่ อความเฉพาะ
อย่างโดยใช้ขอ้ ความรู ้ที่มีอยู่
5.2 การสังเคราะห์แผนงาน เป็ นความสามารถในการสร้างแผนงานหรื อกิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างเป็ นขั้นเป็ นตอนเพื่อการนาไปปฏิบตั ิ
5.3 การสังเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็ นความสามารถในการสรุ ปสร้างแนวคิด หรื อ
ทฤษฎีใหม่ที่ระบุถึงความสัมพันธ์ของข้อความรู ้ต่าง ๆ
6. การประเมินค่า (Evaluation) เป็ นความสามารถในการตัดสิ นคุณค่าของเนื้ อหาวิชา
ความคิดวิธีการต่าง ๆ โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินจาแนกย่อยเป็ น
6.1 การประเมินค่าโดยใช้เกณฑ์ภายใน เป็ นความสามารถในการตัดสิ นคุณค่าโดย
อาศัยหลักฐาน ข้อเท็จจริ งที่ปรากฏภายในเรื่ องราวนั้น ๆ เป็ นเกณฑ์
6.2 การประเมินค่าโดยใช้เกณฑ์ภายนอก เป็ นความสามารถในการตัดสิ นคุณค่าโดย
ใช้เกณฑ์ที่ไม่ได้อยูใ่ นเรื่ องราวที่กาหนดให้ ซึ่งอาจจะเป็ นประเพณี แบบแผนทางสังคม ค่านิยม
คุณธรรมต่าง ๆ ที่เป็ นพื้นฐานของสังคม
ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อารี ย ์ วชิรวราการ (2542, หน้า 143) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
หมายถึง ชุดของคาถามที่วดั พฤติกรรมทางสมองของนักเรี ยนในด้าน ความรู ้ ทักษะ ที่นกั เรี ยนได้รับ
ประสบการณ์จากภายในโรงเรี ยนและนอกโรงเรี ยน
พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2533, หน้า 102) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้วดั ความรู ้ ทักษะ และสมรรถภาพทางสมองด้านต่าง ๆ ที่นกั เรี ยนได้รับ
จากประสบการณ์ท้ งั ปวงทั้งจากทางบ้านและสถาบันการศึกษา
สมนึก ภัททิยธนี (2541, หน้า 73) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
หมายถึง แบบทดสอบที่วดั สมรรถภาพของสมองด้านต่าง ๆ ที่นกั เรี ยนได้รับการเรี ยนรู ้ผา่ นมาแล้ว
บุญชม ศรี สะอาด (2543, หน้า 53) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้วดั ความรู ้ ความสามารถของบุคคลในด้านวิชาการซึ่งเป็ นผลจากการ
เรี ยนรู ้ในเนื่อหาสาระและจุดประสงค์ของวิชาหรื อเนื้ อหาที่สอบนั้นโดยทัว่ ไปจะวัดผลสัมฤทธิ์
ในวิชาต่าง ๆ ที่เรี ยนในโรงเรี ยน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรื อสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
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จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุ ปได้วา่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้วดั ความรู ้ ความจา ความเข้าใจ ความสามารถในด้าน
วิชาการของนักเรี ยนที่ได้รับการฝึ กฝนทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา โดยวัดตามพฤติกรรม
ด้านพุทธิพิสัย 6 ด้าน คือ ความรู ้ความจา ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ
การประเมินค่า
ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
โดยทัว่ ไปแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ
1. แบบทดสอบที่ครู สร้างขึ้นเอง หมายถึงแบบทดสอบที่มุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยน
เฉพาะกลุ่มที่ครู สอน เป็ นแบบทดสอบที่ครู สร้างขึ้นใช้กนั โดยทัว่ ไปในสถานศึกษามีลกั ษณะเป็ น
แบบทดสอบข้อเขียน (Paper and pencil test) ซึ่งแบ่งได้ 2 ชนิด คือ
1.1 แบบทดสอบอัตนัย (Subjective or essay test) เป็ นข้อสอบที่กาหนดข้อคาถาม
หรื อปัญหาแล้วให้ผตู ้ อบเขียนโดยแสดงความรู ้ ความคิด เจตคติ ได้อย่างเต็มที่
1.2 แบบทดสอบปรนัย หรื อให้ตอบสั้น ๆ (Objective test or short answer) เป็ น
แบบทดสอบที่กาหนดให้ผสู ้ อบเขียนตอบสั้น ๆ หรื อมีคาตอบให้เลือกแบบจากัดคาตอบ ผูต้ อบ
ไม่มีโอกาสแสดงความรู ้ ความคิดได้อย่างกว้างขวางเหมือนแบบทดสอบอัตนัย แบบทดสอบชนิดนี้
แบ่งออกเป็ น 4 แบบ คือ แบบทดสอบถูกผิด แบบทดสอบเติมคา แบบทดสอบจับคู่ และ
แบบทดสอบเลือกตอบ
2. แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบที่มุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยนโดยทัว่ ๆ ไป ซึ่งสร้างโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ มีการวิเคราะห์และปรับปรุ งอย่างดีจนมีคุณภาพ มี
มาตรฐาน กล่าวคือ มีมาตรฐานในการดาเนินการสอบ วิธีการให้คะแนนและการแปลความหมาย
ของคะแนน (พิชิต ฤทธิ์จารู ญ, 2545, หน้า 96)
ขั้นตอนการสร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มีข้นั ตอนในการดาเนินการดังนี้
1. วิเคราะห์หลักสูตรและสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร
การสร้างแบบทดสอบควรเริ่ มต้นด้วยการวิเคราะห์หลักสู ตรและสร้างตารางวิเคราะห์
หลักสู ตรเพื่อวิเคราะห์เนื้ อหาสาระและพฤติกรรมที่ตอ้ งการจะวัด ตารางวิเคราะห์หลักสูตรจะใช้
เป็ นกรอบในการออกข้อสอบโดยระบุจานวนข้อสอบในแต่ละเรื่ องและพฤติกรรมที่ตอ้ งการจะวัดได้
2. กาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้เป็ นพฤติกรรมที่เป็ นผลการเรี ยนรู ้ที่ครู ผสู ้ อนมุ่งหวังจะให้เกิด
ขึ้นกับนักเรี ยนซึ่งครู ผสู ้ อนจะต้องกาหนดไว้ล่วงหน้าสาหรับเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยน
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การสอน และการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์
3. กาหนดชนิดของข้อสอบและศึกษาวิธีการสร้าง
โดยการศึกษาตารางวิเคราะห์หลักสูตรและจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ผูอ้ อกข้อสอบต้อง
พิจารณาและตัดสิ นใจเลือกใช้ชนิดของข้อสอบที่จะใช้วดั ว่าจะเป็ นแบบใด โดยต้องเลือกให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้และเหมาะกับวัยของนักเรี ยน แล้วศึกษาวิธีการเขียนข้อสอบ
ชนิดนั้นให้มีความรู ้ความเข้าใจในหลักวิธีและวิธีการเขียนคาตอบ
4. เขียนข้อสอบ
ผูอ้ อกข้อสอบลงมือเขียนข้อสอบตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในตารางวิเคราะห์หลักสูตร
และให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
5. ตรวจทานข้อสอบ
เพื่อให้ขอ้ สอบที่เขียนไว้มีความถูกต้องตามหลักวิชา มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ตาม
รายละเอียดที่กาหนดไว้ในตารางวิเคราะห์หลักสูตร ผูอ้ อกข้อสอบต้องพิจารณาทบทวนตรวจทาน
ข้อสอบอีกครั้งก่อนที่จะจัดพิมพ์และนาไปใช้ต่อไป
6. จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับทดลอง
เมื่อตรวจทานข้อสอบเสร็ จแล้วให้พิมพ์ขอ้ สอบทั้งหมด จัดทาเป็ นแบบทดสอบฉบับ
ทดลองโดยมีคาชี้แจงหรื ออธิบายวิธีตอบแบบทดสอบ และจัดวางรู ปแบบการพิมพ์ให้เหมาะสม
7. ทดลองสอบและวิเคราะห์ขอ้ สอบ
การทดลองสอบและวิเคราะห์ขอ้ สอบเป็ นวิธีการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ
ก่อนนาไปใช้จริ ง โดยนาแบบทดสอบไปทดสอบกับกลุ่มที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันกับกลุ่มที่ตอ้ งการ
สอบจริ ง แล้วนาผลมมาวิเคราะห์และปรับปรุ งข้อสอบให้มีคุณภาพ
8. จัดทาแบบทดสอบฉบับจริ ง
จากการวิเคราะห์ขอ้ สอบ หากข้อสอบข้อใดไม่มีคุณภาพหรื อไม่ดีพอ อาจจะต้องตัดทิ้ง
หรื อปรับปรุ งแก้ไขข้อสอบให้มีคุณภาพที่ดีข้ นึ แล้วจึงจัดทาเป็ นแบบทดสอบฉบับจริ งที่จะนาไป
ทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป (พิชิต ฤทธิ์จารู ญ, 2545, หน้า 96)
สาหรับงานวิจยั นี้ใช้แบบทดสอบที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นเองตามโครงสร้างเนื้ อหาเรื่ อง อะตอม
และสมบัติของธาตุ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในรายวิชาเคมีเพิ่มเติม 1 จากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการวัดความรู ้ ความสามารถใน
กระบวนการเรี ยนรู ้วิชาเคมี เรื่ องอะตอมและสมบัติของธาตุ ที่วดั ได้ใช้โดยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นตามเนื้อหาเรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ
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ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ซึ่งวัดตามพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 6 ด้านตามแนวคิดของบลูม คือ
ความรู ้ความจา ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หมายถึง เครื่ องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นเป็ นข้อคาถาม
ปรนัย 4 ตัวเลือกจานวน 30 ข้อ ซึ่งนามาทดสอบทั้งก่อนและหลังเรี ยน โดยวัดตามพฤติกรรม
ด้านพุทธิพิสัย 6 ด้าน คือ ความรู ้ความจา ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ
การประเมินค่า

เจตคติ
ความหมายของเจตคติ
นักการศึกษาได้ให้ความหมายของคาว่า “เจตคติ” ไว้ ดังนี้
Good (1973, p. 46) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง ความโน้มเอียงหรื อแนวโน้มของบุคคลที่
จะตอบสนองต่อสิ่ งของ สถานการณ์หรื อค่านิยมโดยปกติจะแสดงออกมาพร้อมกับ ความรู ้สึกและ
อารมณ์ เจตคติไม่อาจสังเกตได้โดยตรงแต่จะสังเกตได้จากพฤติกรรมที่แสดงออก
กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์ (2527, หน้า 168) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง ความรู ้สึกของบุคคลที่
ได้จากการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองต่อบุคคลหรื อสิ่ งต่าง ๆ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง กล่าวคือแสดง
ความพร้อมที่จะเข้าไปหาเมื่อเกิดความรู ้สึกชอบ เรี ยกว่า เจตคติที่ดีหรื อทางบวก แสดงความพร้อมที่
จะถอยหนีเมื่อเกิดความรู ้สึกไม่ชอบ เรี ยกว่า เจตคติที่ไม่ดีหรื อทางลบ
สงบ ลักษณะ (2529, หน้า 42) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง ความรู ้สึกพอใจ ชอบ ไม่พอใจ
หรื อไม่ชอบสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง
สุ วิมล เขี้ยวแก้ว (2540, หน้า 8) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง ความพร้อมของบุคคลในการ
ตอบสนองต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งทั้งในด้านบวกและในด้านลบ เช่น พอใจ ไม่พอใจ สนับสนุนหรื อคัดค้าน
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543, หน้า 52) กล่าวว่า เจตคติเป็ นความรู ้สึกของคน
คนเราจะรู ้สึกได้ก็ต่อเมื่อประสาทได้สัมผัสกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งก่อน เกิดความรู ้สึกตั้งแต่ข้ นั ต้นจนถึง
ขั้นสู ง คือเกิดความสนใจ ความซาบซึ้งพอใจ เจตคติจึงตามมา
บุญเรื อน ปรี ชาธรรมรัตน์ (2535, หน้า 13) ได้ให้ความหมายของเจตคติ ดังนี้ เจตคติเป็ น
ความคิดเห็น ซึ่งประกอบด้วยความรู ้ ความรู ้สึก และแนวโน้มของบุคคลที่จะปฏิบตั ิต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง
ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซึ่งความคิดเห็นเหล่านี้ เป็ นผลเนื่ องมาจากสิ่ งแวดล้อม ประสบการณ์
การเรี ยนรู ้ของแต่ละบุคคล
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อัมพา ซองทุมริ นทร์ (2542, หน้า 11) ได้ให้ความหมายว่า เจตคติเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับ
ความรู ้สึกนึกคิดที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งอาจเป็ นบุคคลหรื อสิ่ งของ และเป็ นตัวที่จะชี้แนวทางในการ
แสดงพฤติกรรมถ้ามีเจตคติไม่ดีจะถอยหนี หรื อต่อต้าน ถ้ามีเจตคติที่ดีจะแสดงออกโดยการเข้าร่ วม
เจตคติจึงเป็ นพื้นฐานของพฤติกรรมของมนุษย์
วนิดา แก้วกุลบุตร (2547, หน้า 24) ได้ให้ความหมายว่า เจตคติ หมายถึง ท่าที และ
ความรู ้สึกของบุคคลที่เกิดจากความคิด ประสบการณ์ที่จะตอบสนองต่อสิ่ งเร้าที่เป็ นบุคคล วัตถุ
สิ่ งของ และสถานการณ์ อาจมีทิศทางในทางบวก หรื อทางลบ
ดังนั้นสรุ ปได้วา่ เจตคติ หมายถึง การแสดงความรู ้สึกของบุคคลที่ได้จากการเรี ยนรู ้และ
ประสบการณ์ในการที่ตอบสนองต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ไม่วา่ จะเป็ นบุคคลหรื อสภาพการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
ด้านบวกและด้านลบ
การเกิดเจตคติ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดเจตคติ ออสแคมพ์ (Oskamp. 1977) ได้แบ่งปัจจัยของการที่บุคคล
เกิดเจตคติต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งนั้นเป็ นผลมาจากสิ่ งต่าง ๆ ดังนี้
1. การเรี ยนรู ้ จากการอบรมเลี้ยงดูในวัยเด็ก การอบรมเลี้ยงดูที่ได้รับจะฝังใจและ
กลายมาเป็ นเจตคติในโอกาสต่อมา
2. ประสบการณ์เดิมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะประสบการณ์ครั้งแรกจะมี
ผลให้บุคคลเกิดเจตคติต่อสิ่ งนั้น ๆ อย่างฝังใจ
3. การถ่ายทอด บุคคลจะได้รับการถ่ายทอดเจตคติจากบุคคลที่อยูแ่ วดล้อม และ
รับมาเป็ นเจตคติของตนได้
4. บุคลิกภาพของบุคคล บุคลิกภาพของคนจะมีผลต่อการเกิดเจตคติต่อสิ่ งต่าง ๆ เช่น ผูท้ ี่มี
บุคลิกภาพแบบยึดมัน่ ในหลักเกณฑ์ที่สังคมวางไว้ จะมีเจตคติในทางลบต่อผูไ้ ม่ปฏิบตั ิ ตามกฎเกณฑ์
ของสังคม
5. สื่ อมวลชน สื่ อต่าง ๆ จะให้ขอ้ มูลต่าง ๆ กับบุคคล ทาให้บุคคลเกิดเจตคติต่อสิ่ งเร้านั้น
6. ความต้องการของบุคคล บุคคลจะมีเจตคติที่ดีต่อสถานการณ์หรื อบุคคลที่จะช่วย
ให้ตนได้รับในสิ่ งที่ตอ้ งการ และมีเจตคติไม่ดีต่อสิ่ งที่ขดั ขวางหรื อไม่เอื้อประโยชน์ต่อแนวทางที่จะ
ไปสู่ความต้องการนั้น ๆ
7. ระบบค่านิยมกลุ่มชนแต่ละกลุ่มจะมีค่านิยมแตกต่างกันซึ่งมีผลต่อเจตคติของ บุคคล
ด้วย ดังนั้นคนแต่ละกลุ่มจึงมีเจตคติต่อสิ่ งเดียวกันแตกต่างกันได้ การมีเจตคติดีหรื อไม่ดีตอ่ สิ่ งเร้า
หนึ่ง ๆ นั้น จึงขึ้นกับวัฒนธรรม ค่านิยม หรื อบรรทัดฐานของกลุ่มที่บุคคลนั้นใช้ชีวิตอยู่

63
องค์ประกอบของเจตคติ
กัลยา นาคเพ็ชร์ และวรรณเพ็ญ อินทร์ แก้ว (2544, หน้า 18) กล่าวว่า องค์ประกอบของ
เจตคติแบ่งออกเป็ น 3 อย่าง คือ
1. องค์ประกอบทางด้านพุทธิ ปัญญา ได้แก่ ความเชื่ อหรื อแนวคิดหรื อความรู ้ต่อสิ่ งใด
สิ่ งหนึ่ งซึ่งอาจเป็ นไปได้ท้ งั ในแง่ดีและแง่ไม่ดี
2. องค์ป ระกอบทางด้านปฏิบ ตั ิ เป็ นองค์ป ระกอบที่มีแนวโน้ม ที่จ ะกระทาอย่างใด
อย่างหนึ่ งต่อสิ่ งของ บุคคล หรื อสถานการณ์ ถ้ามีสิ่งเร้าที่เหมาะสมก็จะเกิดการปฏิบตั ิหรื อปฏิกิริยา
อย่างใดอย่างหนึ่งตอบสนอง
3. องค์ประกอบทางด้านความรู ้สึก เป็ นส่ วนประกอบด้านอารมณ์ ความรู ้สึกที่จะเป็ น
สิ่ ง เร้า ความคิดอีกต่อหนึ่ งและความรู ้สึกนี้ อาจแสดงออกโดยทางสี หน้า ท่าทางที่เขาคิดถึงสิ่ งนั้น
เช่น โกรธ เกลียด รัก ชอบ
องค์ประกอบของเจตคติท้ งั 3 องค์ประกอบ มีความสัมพันธ์กนั ระหว่างเจตคติกบั
พฤติกรรม โดยที่เจตคติมีความสาคัญอยูท่ ี่องค์ประกอบด้านจิตพิสัย ดังภาพที่ 2-4

สิ่ งเร้า
บุคคล
สถานการณ์
ปัญหาสังคม

ความรู ้สึก
อารมณ์
เจตคติ

ความรู ้
ความคิด
พฤติกรรม

คาพูดที่แสดงถึงความรู ้สึก
การรับรู ้คาพูดที่แสดงถึง
ความเชื่อ
ปฏิกิริยาที่แสดงออกถึง
คาพูดที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิ

ภาพที่ 2-4 แสดงองค์ประกอบของเจตคติ
จากการศึกษาองค์ประกอบของเจตคติ สรุ ปได้วา่ งานวิจยั นี้ใช้องค์ประกอบเจตคติ
ทางด้านความรู ้สึกที่ใชในการวัดเจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้สืบเสาะหา
ความรู ้ 7 ขั้นด้วย เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เรื่ องอะตอมและสมบัติของธาตุ
การวัดเจตคติ
สุชาติ ประสิ ทธิ์รัฐสิ นธุ์ (2534, หน้า 108) ได้กล่าวถึงการวัดเจตคติวา่ ทาได้หลายวิธี คือ
บางวิธีเน้นความเป็ นมิติเดียวกันมากกว่าวิธีอื่น บางวิธีเน้นทางด้านการกาหนดช่วงคะแนนเท่ากัน
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บางวิธีเน้นในการสร้างทฤษฎีผูว้ ิจยั สามารถที่จะเลือกตัดสิ นใจใช้วิธีวดั แบบใดแบบหนึ่ งหรื อ
หลายแบบก็ได้ แต่ที่นิยมกันได้แก่การวัดของ Likert เพราะมาตรการวัดเจตคติแบบวัดโดยใช้
ข้อความเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งสอบถามความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อเรื่ องนั้นแล้วให้บุคคลนั้น
แสดงความรู ้สึกต่อข้อความดังกล่าว การตอบสนองข้อความนั้นอาจเป็ นไปได้ท้ งั เห็ นด้วยและ
ไม่เห็นด้วยกับข้อความนั้นหรื อแสดงความไม่แน่ใจกับข้อความนั้น มีวิธีการสร้างข้อความโดยเขียน
ข้อความเกี่ยวกับคุณลักษณะของเรื่ องที่จะสอบถามให้ครอบคลุมลักษณะที่สาคัญให้ครบถ้วนทุกแง่มุม
โดยให้มีขอ้ ความที่แสดงคุณค่าทั้งทางด้านบวกและด้านลบ กาหนดระดับ (Scale) ของการตอบสนอง
ในแต่ละข้อความที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยโดยแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ คือ
1. เห็นด้วยอย่างยิง่ (Strongly agree)
2. เห็นด้วย (Agree)
3. ไม่แน่ใจ (Uncertain)
4. ไม่เห็นด้วย(Disagree)
5. ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ (Strongly disagree)
ให้ผตู ้ อบอ่านข้อความที่กาหนดขึ้นในแต่ละข้อแล้วแสดงความรู ้สึกว่าเห็นด้วยกับ
ข้อความนั้นมากน้อยพียงใดหรื อระดับใดหรื ออีกในแง่หนึ่งให้พิจารณาแต่ละข้อความนั้นกล่าวถึง
เรื่ องต่าง ๆ ตรงกับความรู ้สึกของผูต้ อบในระดับใด ในระดับการให้น้ าหนักคะแนนเพื่อแทนระดับ
เจตคติตามวิธีการของ Likert สามารถให้ได้ 3 วิธี คือ วิธีใช้หลักของคะแนนมาตรฐาน วิธีการ
กาหนดค่าน้ าหนัก และวิธีหาผลรวมของน้ าหนัก ความเบี่ยงเบนทั้งสามวิธีจะได้น้ าหนักความคิดเห็น
ของบุคคลได้สอดคล้องสัมพันธ์กนั ในเชิงปฏิบตั ินิยมกาหนดค่าน้ าหนักเป็ นค่าประจาระดับของแต่ละ
ระดับความเห็น คือ กาหนด 5-4-3-2-1 หรื อแบบ 4-3-2-1-0 แต่ถา้ ข้อความใดกล่าวในลักษณะลบ
การให้น้ าหนักความเห็นของข้อความนั้นจะให้กลับเป็ น 1-2-3-4-5 หรื อ 0-1-2-3-4 เมื่อแต่ละระดับ
ความเห็นของแต่ละข้อความวัดเจตคติมีค่าประจาตายตัว การที่จะหาว่าบุคลใดมีเจตคติเป็ นอย่างไรก็ใช้
วิธีรวมน้ าหนักหรื อคะแนนการตอบทุกข้อความของแต่ละคน ถ้าน้ าหนักรวมจากการตอบข้อความ
ทั้งหมดมีค่าสู งแสดงว่าระดับเจตคติของบุคลนั้นต่อสิ่ งนั้นเป็ นไปในลักษณะพอใจหรื อคล้อยตาม
แต่ถา้ ได้คะแนนหรื อน้ าหนักรวมต่าแสดงว่าบุคคลนั้นมี เจตคติไม่ดีต่อสิ่ งนั้นหรื อมีความรู ้ สึก
ไม่พอใจคัดค้านสิ่ งนั้น
บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์ (2534, หน้า 7-8) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการวัดเจตคติไว้
ดังนี้
1. การศึกษาเจตคติเป็ นการศึกษาความคิดเห็นความรู ้สึกของบุคคลที่มีลกั ษณะคงเส้น
คงวาหรื ออย่างน้อยเป็ นความคิดหรื อความรู ้สึกที่จะไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาหนึ่ง ดังนั้น
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เนื้อหาหรื อสิ่ งเร้าให้แสดงกิริยาท่าทีออกมาต้องมีโครงสร้างแน่นอน
2. เจตคติเป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถวัดได้หรื อสังเกตได้โดยตรง ดังนั้นการวัดเจตคติจึงเป็ น
การวัดทางอ้อมจากแนวโน้มที่บุคคลจะแสดงออกหรื อประพฤติปฏิบตั ิอย่างมีระเบียบแบบแผนคงที่
ไม่ใช่พฤติกรรมโดยตรงของมนุษย์
3. การศึกษาเจตคติของบุคคลนั้นไม่ใช่เป็ นการศึกษาแต่เฉพาะทิศทางเจตคติของบุคคล
เท่านั้นแต่ตอ้ งศึกษาถึงระดับความมากน้อยหรื อความเข้มของเจตคติน้ นั ด้วย โดยทัว่ ไปกาหนดให้
เจตคติมีทิศทางเป็ นเส้นตรงและต่อเนื่อง
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้ดาเนินการวัดเจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะ 7 ขั้น
ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุโดยใช้
แบบวัดเจตคติของ Likert ซึ่งใช้ขอ้ ความเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งสอบถามความคิดเห็นของบุคคล
ที่มีต่อเรื่ องนั้นแล้วให้บุคคลนั้นแสดงความรู ้สึกต่อข้อความดังกล่าว การตอบสนองต่อข้อความ
อาจเป็ นไปได้ท้ งั เห็น ด้วยและไม่เห็นด้วยกับข้อความนั้น ๆ หรื อแสดงความไม่แน่ใจกับข้อความ
นั้น กาหนดระดับ (Scale) ของการตอบสนองในแต่ละข้อความเป็ น 5 ระดับ
การสร้ างแบบสอบถามวัดเจตคติแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
แบบสอบถามวัดเจตคติเป็ นแบบสอบถามที่ให้ความสาคัญต่อข้อความคาถามที่ตอ้ งมี
ความคลอบคลุมในช่วงของเจตคติท้ งั หมด ในการตอบแต่ละข้อความจะบ่งบอกถึงเจตคติที่มีอยู่
จุดที่ตอบ กาหนดจากจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เคยตอบข้อนั้นมาก่อน และเจตคติของแต่ละ
คนกาหนดได้จากการรวมค่าคะแนนของคาตอบทั้งหมดในแบบสอบถามของแต่ละคนโดยมีวิธีการสร้าง
แบบสอบถามวัดเจตคติ ดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2556)
1. กาหนดเป้าหมายเจตคติวา่ คืออะไร มีโครงสร้างลักษณะใด
2. รวบรวมข้อความคาถามที่จะวัดเจตคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเป้าหมาย หลีกเลี่ยง
ข้อความกากวมและข้อความที่เป็ นข้อเท็จจริ ง ตรวจสอบความเหมาะสม และแยกประเภทเป็ น
เชิงบวกและเชิงลบ ตัดข้อความที่เป็ นกลางๆ ออก จานวนพอๆ กัน ไม่นอ้ ยกว่า 20 ข้อความคาถาม
3. นาข้อความคาถามที่ได้ไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของข้อความคาถาม
หากมีความคลุมเครื อ ไม่ชดั เจนจะได้แก้ไขก่อนสร้างเป็ นแบบสอบถาม โดยทดลองใช้กบั จานวน
ผูต้ อบ 10 เท่าของจานวนข้อ
4. กาหนดน้ าหนักในการตอบแต่ละตัวเลือก โดยกาหนดน้ าหนักคะแนนเป็ น 5, 4, 3, 2, 1
สาหรับข้อความคาถามเชิงบวก และ 1, 2, 3, 4, 5 สาหรับข้อความคาถามเชิงลบ
5. คัดเลือกข้อคาถามโดยหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม
หากได้ค่าสหสัมพันธ์เป็ นบวกแสดงว่าข้อความคาถามมีอานาจจาแนกผูต้ อบที่มีเจตคติที่ดีมี
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แนวโน้ม ที่เห็นด้วยกับข้อความคาถาม และมีแนวโน้มน้อยลงที่จะตอบเห็นด้วยกับข้อความคาถาม
ที่แสดงเจตคติที่ไม่ดี หากได้ค่าสหสัมพันธ์เป็ นลบแสดงถึงการกาหนดทิศทางน้ าหนักคะแนนมี
ความคลาดเคลื่อน หากได้ค่า สหสัมพันธ์ต่ามากหรื อเป็ นศูนย์แสดงว่าไม่สามารถวัดเจตคติได้
หรื อไม่มีค่าอานาจจาแนก จาเป็ นต้องตัดข้อความคาถามนี้ ออกไปในการคัดเลือกข้อคาถามอีกวิธี
หนึ่งเป็ นการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มผูต้ อบที่ได้คะแนนรวมสูงกับกลุ่มผูไ้ ด้คะแนนรวมต่า
หรื อกลุ่มสูงและกลุ่มต่าเป็ นรายข้อจานวน ร้อยละ 25 ของผูต้ อบแต่ละกลุ่ม นาค่าเฉลี่ยของคะแนน
ของสองกลุ่มมาเปรี ยบเทียบกันโดยทดสอบ ค่าสถิติทีหากมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติแสดงว่ามีอานาจจาแนกสามารถนาไปใช้ได้หากไม่มีอานาจจาแนกให้ตดั ข้อความคาถาม
ออกไปเช่นกัน
6. จัดพิมพ์แบบสอบถามวัดเจตคติหลังจากคัดเลือกข้อความคาถามที่มีค่าอานาจจาแนก
สูงสุด ประมาณ 20 – 25 ข้อ
การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามวัดเจตคติ
1. การตรวจสอบคุณภาพรายข้อด้วยค่าอานาจจาแนก โดยวิธีการหาค่าสหสัมพันธ์รายข้อ
กับคะแนนรวม หรื อวิธีการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มผูต้ อบที่ได้คะแนนรวมของกลุ่มสูงและ
กลุ่มต่าด้วยการทดสอบด้วยค่าสถิติที หากมีผลการทดสอบมีนยั สาคัญทางสถิติแสดงว่ามีค่าอานาจ
จาแนกสามารถนาไปใช้ได้
2. การตรวจสอบแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยตรวจสอบความตรงและความเที่ยงของ
แบบสอบถาม ดังนี้
2.1 การตรวจสอบความตรงของแบบสอบถาม มีการตรวจสอบ 2 ลักษณะ ดังนี้
1) การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of
Congruence = IOC) ที่ได้จากการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญเป็ นรายข้อจานวน 5 – 7 คน แบบทดสอบ
ทั้งฉบับต้องมีค่าความตรงเชิงเนื้อหาที่ค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.5 ขึ้นไป
2) การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโดยนาแบบสอบถามเจตคติไปทดลองใช้
ในกลุ่มที่ทราบลักษณะอยูแ่ ล้ว หากผลการทดลองใช้มีนยั สาคัญทางสถิติแสดงว่ามีความตรง
เชิงโครงสร้าง
2.2 การตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม มีการตรวจสอบ 2 ลักษณะ ดังนี้
1) การตรวจสอบความเที่ยงด้วยการทดสอบซ้ าโดยนาแบบสอบถามไป ทดลองใช้
กับกลุ่มเป้าหมาย 2 ครั้ง ห่างกัน 1 – 2 สัปดาห์ นาผลการทดลองใช้มาหาค่าสหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป จึงจะเป็ นแบบสอบถามที่มีความเที่ยงที่มีความเที่ยงที่สามารถ
นาไปใช้ได้
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2) การตรวจสอบความเที่ยงด้วยวิธีของครอนบาค โดยนาแบบสอบถามไป ทดลอง
ใช้กบั กลุ่มเป้าหมาย 1 ครั้ง นาผลการทดลองใช้มาหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป
จึงจะเป็ นแบบสอบถามที่มีความเที่ยงที่สามารถนาไปใช้ได้
การให้ ระดับเจตคติและการแปลความหมาย
ระดับของเจตคติที่วดั โดยใช้แบบสอบถามวัดเจตคติมีวตั ถุประสงค์เพื่อบ่งชี้ระดับเจตคติ
ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม
(Augmented Reality) โดยมีเกณฑ์ในการกาหนดน้ าหนักคะแนนของเจตคติดงั นี้
1. คาถามเชิงบวก กาหนดน้ าหนักคะแนนของเจตคติดงั นี้
ระดับคะแนน 5 คือ เห็นด้วยอย่างยิง่ (strongly agree)
ระดับคะแนน 4 คือ เห็นด้วย (agree)
ระดับคะแนน 3 คือ ไม่แน่ใจ (uncertain)
ระดับคะแนน 2 คือ ไม่เห็นด้วย(disagree)
ระดับคะแนน 1 คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ (strongly disagree)
2. คาถามเชิงลบ กาหนดน้ าหนักคะแนนของเจตคติดงั นี้
ระดับคะแนน 1 คือ เห็นด้วยอย่างยิง่ (strongly agree)
ระดับคะแนน 2 คือ เห็นด้วย (agree)
ระดับคะแนน 3 คือ ไม่แน่ใจ (uncertain)
ระดับคะแนน 4 คือ ไม่เห็นด้วย(disagree)
ระดับคะแนน 5 คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ (strongly disagree)
ให้ผตู ้ อบอ่านข้อความที่กาหนดขึ้นในแต่ละข้อ แล้วแสดงความรู ้สึกว่าเห็นด้วยกับ
ข้อความนั้นมากน้อยเพียงใดหรื อระดับใด โดยกาหนดค่าน้ าหนักเป็ นค่าประจาระดับของแต่ละ
ระดับความเห็น คือ กาหนด 5-4-3-2-1 แต่ถา้ ข้อความใดกล่าวในลักษณะลบ การให้น้ าหนัก
ความเห็นของข้อความนั้นจะให้กลับเป็ น 1-2-3-4-5 แล้วมีเกณฑ์ในการแปลความหมายของ
น้ าหนักดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2545)
ค่าเฉลี่ย
การแปลความหมาย
4.51-5.00
หมายถึง
มากที่สุด
3.51-4.50
หมายถึง
มาก
2.51-3.50
หมายถึง
ปานกลาง
1.51-2.50
หมายถึง
น้อย
1.00-1.50
หมายถึง
น้อยที่สุด
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ประโยชน์ ของเจตคติ
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520, หน้า 4) ได้กล่าวประโยชน์ของเจตคติไว้ ดังนี้
1. ช่วยทาให้เข้าใจสิ่ งแวดล้อมรอบตัว โดยการจัดรู ปหรื อจัดระบบสิ่ งของต่าง ๆ ที่อยู่
รอบตัวเรา
2. ช่วยให้มีการเข้าข้างตนเอง (Self-Esteem) โดยช่วยให้บุคคลหลีกเลี่ยงสิ่ งที่ไม่ดีหรื อ
ปกปิ ดความจริ งบางอย่างซึ่งนาความไม่พอใจมาสู่ตวั เขา
3. ช่วยในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อมที่สลับซับซ้อน ซึ่งมีปฏิกิริยาโต้ตอบหรื อการ
กระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งลงไปมากทาให้ความพอใจมาก หรื อบาเหน็จรางวัลจากสิ่ งแวดล้อม
4. ช่วยทาให้บุคคลแสดงออกถึงค่านิยมของตนเอง ซึ่งแสดงว่าเจตคติน้ นั นาความพอใจ
มาให้บุคคลนั้น
5. เตรี ยมบุคคลให้พร้อมต่อการปฏิบตั ิการ
6. ช่วยให้บุคคลได้คาดคะเนล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้น
7. ทาให้บุคคลได้รับความสาเร็จตามหลักชัยที่วางเอาไว้

แผนการจัดการเรียนรู้
ความหมายของแผนการจัดเรียนรู้
รัชนี ภาเข็ม (2543, หน้า 40) กล่าวว่า แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คือ การเตรี ยมการสอน
อย่างมีระเบียบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า และเป็ นเครื่ องมืออันสาคัญที่จะช่วยให้นกั เรี ยนไปสู่
จุดมุ่งหมายปลายทางที่หลักสู ตรกาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
รุ จิร์ ภู่สาระ (2545, หน้า 159) กล่าวว่า แผนจัดการเรี ยนรู ้เป็ นเครื่ องมือแนวทางในการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรในส่วนที่เป็ นกิจกรรมการเรี ยนการสอน
วิมลรัตน์ สุ นทรโรจน์ (2545, หน้า 1) กล่าวว่า แผนจัดการเรี ยนรู ้ หมายถึง แบบแผนที่
กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับแนวการดาเนิ นการและวิธีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ผูเ้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้มีส่วนสาคัญประกอบด้วยจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เนื้ อหา วิธีการจัดกิจกรรม สื่ อการเรี ยน
และการวัดผลประเมินผล
สาลี รักสุทธี (2546, หน้า 16) กล่าวว่า แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คือการนาวิชาหรื อกลุ่ม
ประสบการณ์ที่จะต้องทาการสอนตลอดภาคเรี ยนมาสร้างเป็ นแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
การใช้สื่ออุปกรณ์การสอนและการวัดและประเมินผลสาหรับเนื้อหาสาระและจุดประสงค์การเรี ยน
ย่อย ๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรื อจุดเน้นของหลักสูตร สภาพผูเ้ รี ยน ความพร้อมของ
โรงเรี ยนในด้านวัสดุอุปกรณ์และตรงกับชีวิตจริ งในท้องถิ่น
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สุวิทย์ มูลคา และคณะ (2549, หน้า 58) กล่าวว่า แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คือ แผนการเตรี ยม
การสอนหรื อการกาหนดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ไว้ล่วงหน้าอย่างเป็ นระบบและจัดทาไว้เป็ นลายลักษณ์
อักษร โดยมีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ มากาหนดกิจกรรมการเรี ยนการสอน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนบรรลุ
จุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ โดยเริ่ มจากวัตถุประสงค์วา่ จะให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านใด
(สติปัญญา/เจตคติ/ทักษะ) จะจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนวิธีใด ใช้สื่อการสอนหรื อแหล่งเรี ยนรู ้ใด
และจะประเมินผลอย่างไร
ศศิธร เวียงวะลัย (2556, หน้า 51) กล่าวว่า แผนการจัดการเรี ยนรู ้วา่ หมายถึง แผนในการ
จัดการเรี ยนการสอนที่ครู หรื อผูส้ อนเป็ นผูจ้ ดั ทาขึ้นจากแนวการจัดการเรี ยนการสอนของคู่มือครู
หรื อกรมวิชาการภายใต้กรอบเนื้อหาสาระที่ผสู ้ อนต้องการให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ โดยกาหนด
วัตถุประสงค์ วิธีการดาเนินการหรื อกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์ สื่ อการเรี ยนรู ้ และวิธี
วัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้น้ นั
ฤดี เชยเดช (2557, หน้า 20) กล่าวว่า แผนจัดการเรี ยนรู ้ คือการวางแผนจัดกิจกรรมเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรไว้ล่วงหน้าอย่างละเอียดเพื่อเป็ นแนวทางในการจัดประสบการณ์ให้แก่ผเู ้ รี ยนโดย
มีการวางแผนใช้สื่อการสอน การวัดผลประเมินผล ให้สอดคล้องกับเนื้ อหาและวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ในหลักสูตรปัจจุบนั
สรุ ปได้วา่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ หมายถึง แผนในการเตรี ยมการสอนที่ครู ผสู ้ อนจัดทา
ขึ้นเพื่อกาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ วิธีการจัดการเรี ยนการสอน สื่ อและอุปกรณ์ วิธีการวัดผลและ
ประเมินผลให้กบั นักเรี ยนตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร เพื่อให้นกั เรี ยนมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน
ความรู ้ ทักษะและเจตคติให้มีประสิ ทธิภาพตามที่หลักสูตรได้กาหนดไว้
ความสาคัญของแผนการจัดการเรียนรู้
กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ (2540, หน้า 125) ได้ให้ความสาคัญของแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ไว้ ดังนี้
1. ช่วยให้ผสู ้ อนได้มีโอกาสในการพิจารณาส่วนประกอบต่าง ๆ ของบทเรี ยนดังกล่าว
มาแล้วอย่างรอบคอบ อันส่งผลถึงประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
2. แผนการเรี ยนรู ้ที่ครู ผสู ้ อนทาขึ้นเอง เป็ นการสร้างครู ที่ดี เพราะครู ผสู ้ อนมีโอกาส
คาดการณ์ล่วงหน้าในกระบวนการเรี ยนการสอนซึ่งเป็ นการเร้าให้ผสู ้ อนมีความคิดสร้างสรรค์
3. ทาหน้าที่เปรี ยบเสมือนผูเ้ ตือนความจาให้แก่ผสู ้ อน ช่วยไม่ให้สับสน สามารถสอนได้
ตรงตามจุดประสงค์ จัดกิจกรรมได้ตามขั้นตอน ใช้สื่อได้เหมาะสมและมีการวัดและประเมินผลเป็ น
ระยะ ๆ
4. ป้องกันการใช้เวลาว่างอย่างไร้ประโยชน์ การทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ช่วยให้ผสู ้ อน
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คานึงถึงเวลาที่ตอ้ งใช้การเตรี ยมบทเรี ยนมากเกินไปจนเป็ นการยัดความรู ้ให้แก่นกั เรี ยนไม่ส่งผลดี
ต่อการเรี ยนรู ้และเตรี ยมบทเรี ยนน้อยไปอาจทาให้ผูส้ อนต้องสอนทบทวนซ้ าซากจนหมดเวลา
5. ช่วยให้เกิดความมัน่ ใจในการสอน
6. ช่วยให้การบริ หารงานเป็ นไปด้วยดี เพราะครู ใหญ่และศึกษานิเทศก์ก็มีส่วนในการใช้
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ของผูส้ อนเป็ นข้อมูลในการวางแผนและการนิเทศศึกษา
7. ประโยชน์ของครู ผสู ้ อนที่เข้ามาสอนแทนในกรณีที่ครู ประจาไม่สามารถทาการสอน
ได้แต่ได้เตรี ยมการสอนไว้ล่วงหน้าและเก็บไว้ในที่ ๆ เพื่อครู สามารถหยิบไปใช้ได้
8. เป็ นหลักสูตรที่นกั เรี ยนได้เรี ยน
วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542, หน้า 2) ได้ให้ความสาคัญของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไว้ ดังนี้
1. ก่อให้เกิดการวางแผนและเตรี ยมการล่วงหน้า เป็ นการนาเทคนิ ควิธีการสอนการเรี ยนรู ้
สื่ อเทคโนโลยีและจิตวิทยาการเรี ยนการสอนมาผสมผสานประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ
2. ส่ งเสริ มให้ครู ผูส้ อนค้นคว้าหาความรู ้เกี่ยวกับหลักสู ตร เทคนิ คการเรี ยนการสอน
การเลือกสื่ อ การวัดผลและการประเมินผลตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวข้อง
3. เป็ นคู่มือการสอนสาหรับครู ผสู ้ อนและครู ผสู ้ อนแทน
4. เป็ นหลักฐานแสดงข้อมูลด้านการเรี ยนการสอนและการวัดผลประเมินผลที่เป็ นประโยชน์
ต่อการจัดการเรี ยน
5. เป็ นหลักฐานแสดงความเชี่ยวชาญของครู ผสู ้ อน ซึ่งสามารถนาไปเสนอเป็ นผลงาน
ทางวิชาการได้
ประภาพร สุขพูล (2544, หน้า 49) ได้ให้ความสาคัญของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไว้ ดังนี้
1. ส่ งเสริ มให้ครู ใฝ่ ศึกษาหาความรู ้ท้ งั หลักสู ตรและการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนได้
เหมาะสม
2. ครู ได้เตรี ยมการสอนไว้ล่วงหน้า
3. อานวยความสะดวกแก่ครู ที่ไม่มีประสบการณ์ดา้ นการสอน
4. ให้เป็ นคู่มือสาหรับครู ที่มาสอนแทนเมื่อติดธุระหรื อลา
5. ทาให้การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเป็ นไปตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้
6. เพื่อเป็ นแนวทางในการแนะนาหรื อนิเทศการเรี ยนการสอน
ณัฐวุฒิ กิจรุ่ งเรื อง (2545, หน้า 52-53) ได้ให้ความสาคัญของการทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไว้
ดังนี้
1. เพื่อให้เห็นความต่อเนื่องของการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักสูตร
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2. เพื่อให้การจัดการเรี ยนรู ้ได้สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจและความต้องการ
ของผูเ้ รี ยน
3. เพื่อให้สามารถเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ และแหล่งการเรี ยนรู ้ให้พร้อมก่อนทาการสอน
4. เพื่อให้ผสู ้ อนมีความมัน่ ใจและเชื่อมัน่ ในการจัดการเรี ยนรู ้
5. เพื่อให้เกิดการปรับปรุ งวิธีการจัดการเรี ยนรู ้จากข้อจากัดที่พบ
6. เพื่อให้ผอู ้ ื่นสอนแทนได้ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ น
7. เพื่อให้เป็ นหลักฐานสาหรับการพิจารณาผลงาน และหาคุณภาพในการปฏิบตั ิการสอน
8. เพื่อเป็ นเครื่ องบ่งชี้ความเป็ นวิชาชีพของครู ผสู ้ อน (แผนการจัดการเรี ยนรู ้เป็ น
ลักษณะเฉพาะของวิชาชีพครู )
สุวิทย์ มูลคา และคณะ (2549, หน้า 58) ได้ให้ความสาคัญของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไว้
ดังนี้
1. ทาให้เกิดการวางแผนวิธีสอนที่ดีวิธีเรี ยนที่ดีที่เกิดจากการผสมผสานความรู ้และ
จิตวิทยาการศึกษา
2. ช่วยให้ครู ผสู ้ อนมีคู่มือการจัดกิจกรรมการเรี ยนการรู ้ที่ทาไว้ล่วงหน้าด้วยตนเองและ
ทาให้ครู มีความมัน่ ใจในการจัดการเรี ยนรู ้ได้ตามเป้าหมาย
3. ช่วยให้ครู ผสู ้ อนทราบว่าการสอนของตนได้เดินไปในทิศทางใดหรื อทราบว่าจะสอน
อะไรด้วยวิธีใด สอนทาไม สอนอย่างไร จะใช้สื่อและแหล่งเรี ยนรู ้อะไรและจะวัดผลและ
ประเมินผลอย่างไร
4. ส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนใฝ่ ศึกษาหาความรู ้ท้ งั เรื่ องหลักสู ตร วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ จัดหา
และใช้สื่อแหล่งเรี ยนรู ้ ตลอดจนการวัดผลประเมินผล
5. ใช้เป็ นคู่มือสาหรับครู ที่มาสอน (จัดการเรี ยนรู ้) แทนได้
6. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่นาไปใช้และพัฒนาแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษา
7. เป็ นผลงานทางวิชาการที่แสดงถึงความชานาญและความเชี่ยวชาญของครู ผสู ้ อน
สาหรับประกอบการประเมินเพื่อขอเลื่อนตาแหน่งและวิทยฐานะครู ให้สูงขึ้น
จากการศึกษาสรุ ปได้วา่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้หรื อแผนการสอนมีความสาคัญ ดังนี้
1. ช่วยให้ครู ผสู ้ อนมีคู่มือการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2. สร้างกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยนได้บรรลุวตั ถุประสงค์ และช่วยในการวัดและ
ประเมินผล
3. ช่วยครู ผสู ้ อนทราบว่าต้องสอนอะไรบ้าง สอนอย่างไร ใช้สื่อและแหล่งเรี ยนรู ้ใด
4. ให้ครู ที่เข้าสอนแทนสามารถจัดการเรี ยนรู ้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่นกั เรี ยนควรได้รับ
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5. ใช้ในการนิเทศการสอนและเป็ นผลงานทางวิชาการได้
ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ดี
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ดีจะต้องมีรายละเอียดชัดเจนถึงกิจกรรมนักเรี ยน บทบาทของครู
การใช้สื่อ การวัดผลจนผูอ้ ่านสามารถมองเห็นภาพพฤติกรรมจริ ง ๆ ในห้องเรี ยนได้ จึงถือว่าเป็ น
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ดีและควรมีกิจกรรมการเรี ยนรู ้พฒั นานักเรี ยนทักษะความรู ้ ทักษะ
กระบวนการและเจตคติ
รุ จิร์ ภู่สาระ (2545, หน้า 159) กล่าวว่า แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ดีควรมีลกั ษณะ ดังนี้
1. จะให้นกั เรี ยนมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์อะไรบ้าง
2. จะเสริ มสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนอะไรบ้าง จึงจะทาให้นกั เรี ยนบรรลุผลตาม
จุดประสงค์
3. ครู จะต้องมีบทบาทอย่างไรในการจัดกิจกรรม ตั้งแต่ครู เป็ นศูนย์กลางจนถึงนักเรี ยน
เป็ นผูจ้ ดั ทาเอง
4. จะใช้สื่อ/อุปกรณ์อะไรจึงช่วยให้นกั เรี ยนบรรลุจุดประสงค์
5. จะรู ้ได้อย่างไรว่านักเรี ยนเกิดคุณสมบัติตามที่คาดหวังไว้
สมนึก ภัททิยธนี (2546, หน้า 5) กล่าวว่า แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ดีควรมีลกั ษณะ ดังนี้
1. เนื้ อหาต้องเขียนเป็ นรายคาบหรื อรายชัว่ โมงตารางสอน โดยเขียนให้สอดคล้องกับชื่อเรื่ อง
ให้อยูใ่ นโครงการสอนและเขียนเฉพาะเนื้อหาสาระสาคัญพอสังเขป (ไม่ควรบันทึกแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้อย่างละเอียดมาก ๆ เพราะจะทาให้เกิดความเบื่อหน่าย)
2. ความคิดรวบยอด (Concept) หรื อหลักการสาคัญ ต้องเขียนให้ตรงกับเนื้อหาที่จะสอน
ส่ วนนี้ถือว่าเป็ นหัวใจของเรื่ อง ครู ตอ้ งทาความเข้าใจในเนื้อหาที่จะสอนจนสามารถเขียนความคิด
รวบยอดได้อย่างมีคุณภาพ
3. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมต้องเขียนให้สอดคล้องกลมกลืนกับความคิดรวบยอด ไม่เขียน
ตามอาเภอใจ ไม่เขียนสอดคล้องเฉพาะเนื้ อหาที่จะสอนเท่านั้น เพราะจะได้เฉพาะพฤติกรรมที่
เกี่ยวกับความรู ้ความจา สมองหรื อการพัฒนาของนักเรี ยนจะไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร
4. กิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยยึดเทคนิคการสอนต่าง ๆ ที่ช่วยให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
5. สื่ อที่ใช้ควรเลือกให้สอดคล้องกับเนื้ อหา สื่ อดังกล่าวต้องช่วยให้นกั เรี ยนเกิดความเข้าใจ
ในหลักการได้ง่าย
6. วัดผลโดยคานึงถึงเนื้อหา ความคิดรวบยอด จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและช่วงที่ทาการวัด
(ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน หลังเรี ยน)เพื่อตรวจสอบว่าการสอนของครู บรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้ งั ไว้หรื อไม่
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สาลี รักสุทธี (2546, หน้า 16) กล่าวว่า แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ดีตดั สิ นโดยการนา
แผนการจัดการเรี ยนรู ้น้ นั ไปใช้จริ งในการจัดการเรี ยนการสอนว่าสามารถดาเนินการให้นกั เรี ยนได้
มีส่วนร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ดีเพียงใดและสามารถให้นกั เรี ยนได้เกิดทักษะกระบวนการและ
เกิดการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ครบถ้วนตามจุดประสงค์เพียงใด ถ้าครู มีบทบาทมากในการเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้
โดยตรงและนักเรี ยนไม่มีโอกาสแสดงพฤติกรรมที่สะท้อนการฝึ กปฏิบตั ิให้เกิดทักษะกระบวนการ
ก็จะเป็ นเครื่ องแสดงความด้อยคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
สุวิทย์ มูลคา และคณะ (2549, หน้า 59) กล่าวว่า แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ดีควรมีลกั ษณะ
ดังนี้
1. กาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ไว้ชดั เจน (ในการสอนเรื่ องนั้น ๆ ต้องการให้ผเู ้ รี ยนเกิด
คุณสมบัติอะไรหรื อด้านใด)
2. กาหนดกิจกรรมการเรี ยนการสอนไว้ชดั เจนและนาไปสู่ผลการเรี ยนรู ้ตามจุดประสงค์
ได้จริ ง (ระบุบทบาทของครู ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องทาอะไรจึงจะทาให้การเรี ยน
การสอนบรรลุผล)
3. กาหนดสื่ ออุปกรณ์หรื อแหล่งเรี ยนรู ้ไว้ชดั เจน (จะใช้สื่อ อุปกรณ์หรื อแหล่งเรี ยนรู ้
อะไรช่วยบ้างและจะใช้อย่างไร)
4. กาหนดวิธีการวัดและประเมินผลไว้ชดั เจน (จะใช้วิธีการและเครื่ องมือในการวัดและ
ประเมินผลใดเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์การเรี ยนรู ้น้ นั )
5. ยืดหยุน่ และปรับเปลี่ยนได้ (ในกรณีที่มีปัญหาเมื่อมีการนาไปใช้หรื อไม่สามารถ
กาหนดการจัดการเรี ยนรู ้ ตามแผนนั้นได้ก็สามารถปรั บเปลี่ยนเป็ นอย่างอื่ นได้โดยไม่กระทบต่อ
การเรี ยนการสอนและผลการเรี ยนรู ้)
6. มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ และสอดคล้องกับสภาพที่
เป็ นจริ งที่ผเู ้ รี ยนดาเนินชีวิตอยู่
7. แปลความได้ตรงกัน แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่เขียนขึ้นจะต้องสื่ อความหมายได้ตรงกัน
เขียนให้อ่านได้เข้าใจง่ายกรณีมีการสอนแทนหรื อเผยแพร่ ผูน้ าไปใช้สามารถเข้าใจและใช้ได้ตรง
ตามจุดประสงค์ของผูเ้ ขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้
8. มีการบูรณาการ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ดีจะสะท้อนให้เห็นการบูรณาการแบบองค์รวม
ของเนื้ อหาสาระความรู ้และวิธีการจัดการเรี ยนรู ้เข้าด้วยกัน
9. มีการเชื่อมโยงความรู ้ไปใช้อย่างต่อเนื่อง เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้นาความรู ้และ
ประสบการณ์เดิมมาเชื่อมโยงกับความรู ้และประสบการณ์ใหม่ และนาไปใช้ในชีวิตจริ งกับการเรี ยน
ในเรื่ องต่อไป
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จากการศึกษาเอกสารข้างต้น สรุ ปได้วา่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ดีควรมีลกั ษณะ ดังนี้
1. นักเรี ยนต้องบรรลุจุดประสงค์ท้ งั ทางด้านความรู ้และทักษะ
2. นักเรี ยนต้องลงมือปฏิบตั ิ ค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง สามารถเชื่อมโยงความรู ้เก่ากับ
ความรู ้ใหม่ได้โดยมีครู ผสู ้ อนคอยสนับสนุน
3. สื่ อที่ใช้ควรมีความทันสมัย หาง่าย และสอดคล้องกับเนื้อหาที่นกั เรี ยนได้รับ
4. มีเทคนิคการสอนที่หลากหลายบูรณาการ
5. มีการวัดและประเมินผลผูเ้ รี ยนหลังจากได้รับการจัดการเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้วา่ นักเรี ยนบรรลุตามจุดประสงค์หรื อไม่
6. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ควรชัดเจน เข้าใจง่าย สาหรับผูท้ ี่เข้ามาอ่านหรื อสอนแทน
ส่ วนประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
ณัฐวุฒิ กิจรุ่ งเรื อง (2545, หน้า 54) กล่าวว่า แผนการเรี ยนรู ้ควรมีส่วนประกอบสาคัญ
ดังนี้
1. หัวเรื่ อง (Heading)
2. สาระสาคัญ (Concept)
3. จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ (Objective)
4. เนื้อหาสาระ (Content)
5. กิจกรรมการเรี ยนรู ้ (Activities)
6. สื่ อการเรี ยนรู ้ (Material & Media)
7. การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ (Assessment)
สาลี รักสุทธี (2546, หน้า 21) กล่าวว่า แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย 9 หัวข้อโดย
การบูรณาการของหน่วยศึกษานิเทศก์ สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 7 หัวข้อ
เพิ่มเติมของคณะกรรมการข้าราชการครู 9 หัวข้อ ดังนี้
1. สาระสาคัญ (Concept) เป็ นความคิดรวบยอดหรื อหลักการของเรื่ องหนึ่งที่ตอ้ งการ
ให้เกิดกับนักเรี ยนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้น้ ีแล้ว
2. จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ (Learning Objective) เป็ นการกาหนดจุดประสงค์ที่ตอ้ งการ
ให้เกิดกับผูเ้ รี ยนเมื่อเรี ยนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้น้ ีแล้ว
3. เนื้อหา (Content) เป็ นเนื้ อหาที่จดั กิจกรรมและต้องการให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
4. กิจกรรมการเรี ยนการสอน (Instructional Activities) เป็ นการเสนอขั้นตอนหรื อ
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนซึ่งจะนาไปสู่จุดประสงค์ที่กาหนดไว้
5. สื่ อและอุปกรณ์ (Instructional Media) เป็ นสื่ อและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน

75
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้
6. การวัดผลประเมินผล (Measurement and Evaluation) เป็ นการกาหนดขั้นตอนหรื อ
วิธีการวัดผลประเมินผลว่านักเรี ยนบรรลุจุดประสงค์ตามกาหนดในกิจกรรมการเรี ยนการสอน
แยกประเมินผลเป็ นประเมินผลก่อนสอน ขณะสอน และหลังการสอน
7. กิจกรรมเสนอแนะ เป็ นกิจกรรมการบันทึกการสอนก่อนนาไปใช้สอน
8. ข้อเสนอแนะของผูบ้ งั คับบัญชา เป็ นการบันทึกการตรวจแผนการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อ
เสนอแนะหลังจากได้ตรวจสอบความถูกต้อง การกาหนดรายละเอียดในหัวข้อต่าง ๆ ใน
แผนการเรี ยนรู ้ มีความสมบูรณ์ เช่น กาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เนื้ อหากิจกรรมการเรี ยนการสอน
การใช้สื่อและการวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องส่งเสริ มการเรี ยนรู ้กิจกรรมการเรี ยนการสอน
9. บันทึกการสอน เป็ นการบันทึกของผูส้ อนที่บนั ทึกหลังจากนาแผนการใช้ส่ื อและ
การวัดผลประเมินผลไปใช้แล้วเพื่อนาแผนไปปรับปรุ งและใช้สอนในคราวต่อไป
อาภรณ์ ใจเที่ยง (2546, หน้า 213-216) กล่าวว่า แผนการเรี ยนรู ้ควรมีส่วนประกอบสาคัญ
ดังนี้
1. จุดประสงค์การเรี ยนรู ้/ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง
2. สาระการเรี ยนรู ้
3. กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
4. การวัดผล/ประเมินผลการเรี ยนรู ้
5. แหล่งเรี ยนรู ้
6. บันทึกผลการจัดการเรี ยนรู ้
สุวิทย์ มูลคา และคณะ (2549, หน้า 63) กล่าวว่า แผนการเรี ยนรู ้ควรมีส่วนประกอบสาคัญ
ดังนี้
1. ส่วนนาหรื อหัวแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นส่วนประกอบที่แสดงให้เห็นภาพรวมของ
แผนฯ ว่าเป็ นแผนฯ ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ใด ใช้กบั ผูเ้ รี ยนระดับชั้นใด เรื่ ออะไร ใช้เวลาใน
การจัดกิจกรรมนานเท่าใด
2. ตัวแผนการจัดการเรี ยนรู ้ มีองค์ประกอบที่สาคัญ ดังนี้
2.1 สาระ
2.2 มาตรฐานการเรี ยนรู ้
2.3 มาตรฐานการเรี ยนรู ้ช่วงชั้น
2.4 ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง
2.5 สาระสาคัญ
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2.6 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย จุดประสงค์ปลายทางและจุดประสงค์นาทาง
2.7 สาระการเรี ยนรู ้/เนื้ อหา
2.8 กิจกรรม/กระบวนการเรี ยนรู ้
2.9 สื่ อ/นวัตกรรม/แหล่งเรี ยนรู ้
2.10 การวัดและประเมินผลประกอบด้วย วิธีการประเมิน เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน
และเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
2.11 เอกสารประกอบการจัดการเรี ยนรู ้
2.12 บันทึกผลหลังการจัดการเรี ยนรู ้
3. ท้ายแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วยบันทึกผลการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ซ่ ึงเป็ น
ส่วนที่ผสู ้ อนบันทึกข้อสังเกตที่พบจากการนาแผนไปใช้ เช่น ปัญหาและแนวทางแก้ไขกิจกรรม
เสนอแนะและข้อมูลอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุ งแผนฯ ในการนาไปใช้ต่อไป อีกส่วนหนึ่ง
ของท้ายแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน ใบงาน แบบทดสอบที่ใช้ในการ
จัดการเรี ยนรู ้ตามแผนนั้น ๆ เป็ นต้น
จากการศึกษา สรุ ปได้วา่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ประกอบด้วย ส่วนนา รายละเอียดใน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่งประกอบด้วย สาระสาคัญ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เนื้ อหา กิจกรรมการเรี ยน
การสอน สื่ อและอุปกรณ์การเรี ยนรู ้ การวัดผลประเมินผล และส่วนท้ายซึ่งประกอบด้วยบันทึกผล
หลังการสอน
ขั้นตอนการสร้ างแผนการจัดการเรียนรู้
1. ศึกษามาตรฐานการเรี ยนรู ้และมาตรฐานการเรี ยนรู ้ช่วงชั้นของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่
จะจัดทาหลักสูตรเพื่อให้เข้าใจเป้าหมายและทิศทางของการจัดการเรี ยนรู ้
2. วิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู ้ช่วงชั้น เพื่อกาหนดสาระการเรี ยนรู ้ช่วงชั้นและกาหนด
ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังรายปี /รายภาค สาระการเรี ยนรู ้ช่วงชั้น เป็ นการกาหนดเนื้อหาที่จะต้องเรี ยน
โดยคานึงถึงจุดเน้นของหลักสู ตร ความต้องการของผูเ้ รี ยน ความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน
จานวนเวลาที่สอนในแต่ละสัปดาห์ วัยและระดับชั้น ส่ วนการกาหนดผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง
รายปี /รายภาคนั้นเป็ นการระบุถึงความรู ้ ทักษะ และคุณลักษณะของผูเ้ รี ยน ซึ่งจะเกิดหลังจาก
การเรี ยนรู ้ในแต่ละปี /ภาค
3. วิเคราะห์สาระการเรี ยนรู ้ช่วงชั้นและผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังรายปี /รายภาค เพื่อ
กาหนดเป็ นสาระการเรี ยนรู ้รายปี /รายภาค กล่าวคือ เป็ นเนื้ อหาที่จะต้องเรี ยนให้สอดคล้องกับสาระ
และมาตรฐานการเรี ยนรู ้ตามกลุ่มสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ช่วงชั้น รวมทั้งสอดคล้องกับสภาพ
และความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน
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4. นาผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังรายปี /รายภาค และสาระการเรี ยนรู ้รายปี /รายภาค
มาพิจารณาเพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
5. นาคาอธิ บ ายรายวิชามากาหนดเป็ นหน่ วยการเรี ย นรู ้ ซึ่ งอาจอธิ บายได้ว่าหน่ วย
การเรี ย นรู ้ เปรี ยบเหมือนบทเรี ยนบทหนึ่ง ๆ ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหาหลายเรื่ องที่มีความสัมพันธ์กนั
นอกจากนี้การจัดทาหน่วยอาจใช้หลักการบูรณาการหลายกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้เข้าด้วยกัน โดยใช้
วิชาใดวิชาหนึ่งเป็ นแกน เช่น สังคมศึกษาแล้วนาลักษณะเนื้อหาของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่นที่มี
ความสัมพันธ์กนั มาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน
6. นาหน่วยการเรี ยนรู ้แต่ละหน่วยมาจัดทาแผนจัดการเรี ยนรู ้เป็ นรายหน่วย
7. นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้รายหน่วยมาจัดทาเป็ นแผนจัดการเรี ยนรู ้รายชัว่ โมง
สาลี รักสุทธี (2546, หน้า 18) กล่าวว่า ขั้นตอนการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้มีดงั นี้
1. ศึกษาหลักสูตร ต้องศึกษาหลักสูตรอย่างกว้างขวางและอย่างลึกในวิชาและรายวิชาที่สอน
เช่น ศึกษาโครงสร้างของวิชา จุดประสงค์ของวิชา สื่ อการเรี ยนการสอนที่กาหนดในรายวิชา
คาอธิบายรายวิชาและธรรมชาติของวิชา เป็ นต้น
2. วิเคราะห์จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เนื้ อหา เวลาและกิจกรรม วิเคราะห์ได้จากคาอธิบาย
รายวิชาโดยให้สัมพันธ์กบั จุดประสงค์ของวิชาและจุดประสงค์ของหลักสูตร
3. หากลวิธีสอน กลวิธีสอนจะต้องสอดคล้องกับหลักสูตรโดยใช้ทกั ษะกระบวนการและ
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ตลอดทั้งประสมประสานระหว่างประสบการณ์และจินตนาการของผูส้ อน
เอง คงจะไม่มีวิธีสอนใดวิเศษสุดในโลกแต่วิธีการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับทฤษฎีการ
เรี ยนรู ้ มากที่สุ ดจะต้องยึดหลักให้ผูเ้ รี ย นเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ ให้ค้นพบคาตอบด้วยตนเองให้รู้จกั การ
วางแผนและฝึ กทักษะเป็ นกลุ่มและรายบุคคล เพื่อให้นกั เรี ยนได้เป็ นผูค้ ิดเป็ น ทาเป็ นและเห็น
ช่องทางในการทางานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
4. จัดทาสื่ อการเรี ยนการสอน สื่ อการเรี ย นการสอนจะต้องสอดคล้องกับกิจกรรม
การเรี ย นการสอน ซึ่งอาจจะเป็ นสื่ อที่ใช้อยูแ่ ล้วหรื อสื่ อที่คิดขึ้นใหม่ก็ได้แต่ตอ้ งให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับเนื้ อหาด้วย
5. จัดทาเครื่ องมือวัดผลและประเมินผล เครื่ องมือวัดผลและประเมินผลให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร โดยเครื่ องมือนั้นจะต้องวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนในด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย
และทักษะพิสยั ตลอดทั้งครอบคลุมถึงกระบวนการวางแผนของนักเรี ยนทั้งจากสถานการณ์จริ ง
และสถานการณ์จาลองด้วย
6. กาหนดโครงสร้างสาหรับ 1 รายวิชา การกาหนดโครงสร้างสาหรับหนึ่งรายวิชา
สามารถปฏิบตั ิได้ 2 ลักษณะ กล่าวคือ โครงสร้างอย่างสังเขปและโครงสร้างอย่างละเอียดเป็ น
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การวางโครงสร้างโดยสัมพันธ์กบั จุดประสงค์การเรี ยนรู ้และเนื้อหาเวลา กระบวนการ สื่ อการเรี ยน
การสอน การวัดผลและประเมินผลให้เห็นภาพรวมตลอดใน 1 รายวิชา ส่วนโครงสร้างอย่างสังเขป
เป็ นการวางโครงสร้างโดยสัมพันธ์กบั จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เนื้อหาและเวลาเพื่อให้เห็นภาพรวม
ทั้งหมดใน 1 รายวิชา
7. เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ขยายจากโครงสร้าง เป็ นการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่
จะนาไปใช้ในแต่ละคาบ/ชัว่ โมงอย่างละเอียดและปฏิบตั ิได้จริ ง ทั้งนี้โดยมีส่วนประกอบใน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่จะช่วยให้การดาเนิ นการสอนบรรลุเป้ าหมาย ตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
ซึ่ งมีมากมายหลากหลายข้อแตกต่างกันไปแต่ส่วนสาคัญที่ขาดไม่ได้จะต้องมีในแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ คือ
7.1 สาระสาคัญ
7.2 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
7.3 กิจกรรมการเรี ยนการสอน
7.4 สื่ อการเรี ยนการสอน
7.5 การวัดผลและประเมินผล
อาภรณ์ ใจเที่ยง (2546, หน้า 217-218) กล่าวว่า ขั้นตอนการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้มีดงั นี้
1. วิเคราะห์คาอธิบายรายวิชา รายปี หรื อรายภาค และหน่วยการเรี ยนรู ้ที่สถานศึกษาจัดทา
ขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเขียนรายละเอียดของแต่ละหัวข้อของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
2. วิเคราะห์ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังเพื่อนามาเขียนเป็ นจุดประสงค์การเรี ยนรู ้โดยให้
ครอบคลุมพฤติกรรมทั้งด้านความรู ้ ทักษะ/กระบวนการ เจตคติ และค่านิยม
3. วิเคราะห์สาระการเรี ยนรู ้ โดยเลือกและขยายสาระที่เรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับผูเ้ รี ยน
ชุมชนและท้องถิ่น
4. วิเคราะห์กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยเลือกรู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ
5. วิเคราะห์กระบวนการประเมินผล โดยเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้
6. วิเคราะห์แหล่งการเรี ยนรู ้ โดยคัดเลือกสื่ อการเรี ยนรู ้และแหล่งการเรี ยนรู ้ท้ งั ในและ
นอกห้องเรี ยนให้เหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนการเรี ยนรู ้
จากการศึกษานักวิชาการ สรุ ปได้วา่ ขั้นตอนการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้มีดงั นี้
1. ศึกษาหลักสู ตรต่าง ๆ ทั้งหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสู ตร
สถานศึกษาเป็ นต้น
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2. วิเคราะห์จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เนื้ อหา เวลาและกิจกรรม
3. หาวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา จัดทาสื่ อการเรี ยนการสอน หาวิธีการวัดและ
ประเมินผล
4. เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้
สรุ ปได้วา่ การศึกษาเกี่ยวกับแผนการจัดการเรี ยนรู ้และการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ผูว้ ิจยั มี ข้ นั ตอนการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้
1. ศึกษาหลักสู ตรต่าง ๆ ทั้งหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)
2. วิเคราะห์จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ท้ งั ด้านความรู ้ (K) ด้านกระบวนการ (P) และ ด้าน
คุณธรรมจริ ยธรรม (A) เนื้อหา เวลาและกิจกรรม กาหนดชิ้นงานและผลงานที่ตรงตามจุดประสงค์
3. จัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม
(Augmented Reality) เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ จัดทาสื่ อการเรี ยนการสอน หาวิธีการวัดและ
ประเมินผล
4. เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย
4.1 มาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชี้วดั
4.2 สาระสาคัญ
4.3 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
4.4 สาระการเรี ยนรู ้
4.5 ผลงาน/ชิ้นงานที่ตอ้ งการตามวัตถุประสงค์
4.6 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น ด้วย
เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ ดังนี้
1) ขั้นตรวจสอบความรู ้เดิม 2) ขั้นเร้าความสนใจ 3) ขั้นสารวจค้นหา (เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม)
4) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุ ป 5) ขั้นขยายความรู ้ (เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม) 6) ขั้นประเมินผล
7) ขั้นนาความรู ้ไปใช้
4.7 การวัดและประเมินผล
4.8 สื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้
การหาประสิ ทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้ ร่วมกับสื่ อการสอน
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556, หน้า 9-11) ได้กาหนดเกณฑ์ประสิ ทธิภาพกระทาได้โดยการ
ประเมินผลพฤติกรรมของนักเรี ยน 2 ประเภท คือ พฤติกรรมต่อเนื่อง (กระบวนการ) กาหนดค่า
ประสิ ทธิภาพเป็ น E1 = Efficiency of process (ประสิ ทธิภาพของกระบวนการ) และพฤติกรรม
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สุดท้าย (ผลลัพธ์) กาหนดค่าประสิ ทธิภาพเป็ น E2 = Efficiency of product (ประสิ ทธิภาพ
ของผลลัพธ์)
ประเมินพฤติกรรมต่อเนื่อง (Transitional behavior) คือประเมินผลต่อเนื่อง
ซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมย่อยของนักเรี ยน เรี ยกว่า “กระบวนการ” (Process) ที่เกิดจากการ
ประกอบกิจกรรมกลุ่ม ได้แก่ การทาโครงการ หรื อทารายงานเป็ นกลุ่ม และรายงานบุคคล ได้แก่
งานที่มอบหมายและกิจกรรมอื่นใดที่ครู ผสู ้ อนกาหนดไว้
ประเมินพฤติกรรมสุดท้าย (Terminal behavior) คือประเมินผลลัพธ์ (Product)
ของนักเรี ยนโดยพิจารณาจากการสอบหลังเรี ยนและการสอบไล่
ประสิ ทธิภาพของสื่ อหรื อชุดการสอนจะกาหนดเป็ นเกณฑ์ที่ครู ผสู ้ อนคาดหมายว่า
นักเรี ยนจะเปลี่ยนพฤติกรรมเป็ นที่พึงพอใจ โดยกาหนดให้ของผลเฉลี่ยของคะแนนการทางานและ
การประกอบกิจกรรมของนักเรี ยนทั้งหมดต่อร้อยละของผลการประเมินหลังเรี ยนทั้งหมด นั้น คือ
E1/ E2 = ประสิ ทธิภาพของกระบวนการ/ ประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์
การที่จะกาหนดเกณฑ์ E1/ E2 ให้มีค่าเท่าใดนั้นให้ครู ผสู ้ อนเป็ นผูพ้ ิจารณาตามความพอใจ
โดยพิจารณาพิสัยการเรี ยนที่จาแนกเป็ นพุทธิพิสัย (Cognitive domain) จิตพิสัย (Affective domain)
และทักษพิสัย (Skill domain)
ในขอบข่ายพุทธพิสัยเนื้อหาที่เป็ นความรู ้ความจามักจะตั้งไว้สูงสุดแล้วลดต่าลงมาคือ
90/ 90 85/ 85 80/ 80 ส่ วนเนื้ อหาสาระที่เป็ นจิตพิสัยจะต้องใช้เวลาไปฝึ กฝนและพัฒนาไม่สามารถ
ทาให้ถึงเกณฑ์ระดับสูงได้ในห้องเรี ยนหรื อในขณะที่เรี ยน จึงอนุโลมให้ต้ งั ไว้ต่าลง นัน่ คือ 80/80
75/75 แต่ไม่ต่ากวา 75/75 เพราะเป็ นระดับความพอใจต่าสุด จึงไม่ควรตั้งเกณฑ์ไว้ต่ากว่านี้ หากตั้ง
เกณฑ์ไว้เท่าใดก็มกั จะได้ผลเท่านั้น
วิธีการคานวณหาประสิ ทธิภาพ ทาได้ 2 วิธี คือ โดยใช้สูตรและโดยการคานวณธรรมดา
ก. โดยใช้สูตร
ประสิ ทธิภาพของกระบวนการ (E1)

E1 =
เมื่อ E1
∑X
N
A

∑X
N

A

×100

แทน ประสิ ทธิภาพของกระบวนการ
แทน ผลรวมคะแนนระหว่างใช้สื่อ AR
แทน จานวนนักเรี ยนทั้งหมด
แทน คะแนนเต็มของแบบฝึ กหัดหรื องานทั้งหมดรวมกัน
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4.2 ประสิ ทธิภาพของกระบวนการ (E2)

E2 =

∑F
N

B

×100

เมื่อ E2
แทน ประสิ ทธิภาพของผลผลิต
∑f
แทน ผลรวมคะแนนหลังใช้สื่อ AR
N
แทน จานวนนักเรี ยนทั้งหมด
A
แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรี ยน
ข. โดยวิธีการคานวณโดยไม่ใช้สูตร
สาหรับ E1 คือค่าประสิ ทธิภาพของงานและแบบฝึ กปฏิบตั ิ กระทาได้โดยการนาคะแนน
งานทุกชิ้นของนักเรี ยนในแต่ละกิจกรรม แต่ละคนมารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ยและเทียบส่วนโดยเป็ น
ร้อยละ
สาหรับค่า E2 คือประสิ ทธิภาพผลลัพธ์ของการประเมินหลังเรี ยนแต่ละสื่ อหรื อชุด
การสอน กระทาได้โดยการเอาคะแนนจากการสอบหลังเรี ยนและคะแนนจากงานสุดท้าย
ของนักเรี ยนทั้งหมดรวมกันหาค่าเฉลี่ยแล้วเทียบส่วนร้อย เพื่อหาค่าร้อยละ
เกณฑ์ในการหาประสิ ทธิภาพของสื่ อการเรี ยนการสอนจะตั้งตามความพอใจของ
ครู ผสู ้ อนทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ธรรมชาติของวิชาและเนื้อหาที่นามาสร้าง
ในงานวิจยั นี้ผวู ้ ิจยั ใช้เกณฑ์ 80/ 80 ในความหมาย ตัวเลข 80 ตัวแรก (E1) คือ นักเรี ยน
ทั้งหมดทาแบบฝึ กหัดหรื อแบบทดสอบย่อยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 คือ เป็ นประสิ ทธิผลของ
กระบวนการ ส่วนตัวเลข 80 ตัวหลัง (E2) คือ นักเรี ยนทั้งหมดที่ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน (Posttest)
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 คือ เป็ นประสิ ทธิผลของผลลัพธ์เพราะสามารถประเมินได้ท้ งั
กระบวนการและผลลัพธ์

งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศ
สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์ (2559) ได้ทาการพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนด้วยเทคโนโลยี
ความจริ งเสริ ม วิชาเคมี เรื่ อง แบบจาลองอะตอมสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนหนองบัวพิทยาคาร จานวน 40 คน พบว่า
ประสิ ทธิภาพของสื่ อการเรี ยนการสอนด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสริ ม เรื่ อง แบบจาลอง อะตอม
มีค่า 87.55/80.19 นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
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ก่อนเรี ยนอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนด้วย
สื่ อการเรี ยนการสอนอยูใ่ นระดับมาก
ราตรี ภูชิน (2559) ได้การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยเทคนิคเสมือนจริ ง
เสริ มสามมิติในรายวิชา วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 กรณีศึกษาโรงเรี ยน
อนุบาลนครปฐม พบว่า ประสิ ทธิภาพของการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยเทคนิค
เสมือนจริ งเสริ ม สามมิติในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 มี ค่าเท่ากับ 83.77/82.43 และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยนหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนวิทยาศาสตร์โดยใช้สื่อเสริ มการเรี ยนรู ้ โลกเสมือนผสมโลกจริ ง
(Augmented Reality) สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
มานพ สว่างจิต (2557) วิจยั เรื่ อง การพัฒนาสื่ อความจริ งเสมือนวิชาวิทยาศาสตร์โรงเรี ยน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
โดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มจานวน 30 คน พบว่า สื่ อความจริ งเสมือนวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรี ยนที่
มีผลสัมฤทธิ์ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
มีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีมาก และมีประสิ ทธิภาพ 88.33/87.17 และ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยสื่ อความจริ งเสมือนหลังเรี ยนสู งกว่า คะแนนก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และ นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนด้วยสื่ อความจริ งเสมือนอยู่ ในระดับมากที่สุด
ปัญจรัตน์ ทับเปี ย (2555) ได้ทาการวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาชุดสื่ อประสม แบบโลก
เสมือนผสานโลกจริ งเรื่ อง โครงสร้างและการทางานของหัวใจ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ผลการวิจยั พบว่า ประสิ ทธิภาพของชุดสื่ อประสม แบบโลกเสมือนผสานโลกจริ ง เรื่ องโครงสร้าง
และการทางานของหัวใจ มีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 81.33/81.11 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ
80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่เรี ยนด้วย
ชุดสื่ อประสม แบบโลกเสมือนผสานโลกจริ ง พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ การประเมินความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มี
ต่อชุดสื่ อประสมแบบโลกเสมือนผสานโลกจริ ง พบว่า ความสนใจของนักเรี ยนที่มีต่อ เนื้อหา
รู ปแบบการนาเสนอ และการใช้งานชุดสื่ อประสมมีความคิดเห็นโดยรวมในระดับมากที่สุด
พัทธมน วิริยะธรรม (2559) ได้ศึกษาพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาเรื่ อง ปริ มาณสารสัมพันธ์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4โดย
ใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 7E ร่ วมกับเทคนิค KWDL พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนเรื่ อง ปริ มาณสารสัมพันธ์ หลังเรี ยนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 7E ร่ วมกับ
เทคนิค KWDL มีพฒั นาการที่สูงขึ้นมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 53.93 ซึ่งอยูใ่ นระดับสูง สามารถสรุ ปได้วา่
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งานวิจยั การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนให้
สู งขึ้นในระดับดี
จริ ยา สุ ภากิจ (2562) การทาการวิจยั การพัฒนาสื่ อการสอนด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริ ง
ในการนาเสนอ ภาพประกอบแบบสามมิติ เรื่ องรู ปร่ างโมเลกุลโคเวเลนต์ สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ผลการวิจยั พบว่า 1) สื่ อการสอนเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรี ยลริ ต้ ีโลกเสมือนจริ ง
ในการนาเสนอภาพประกอบแบบสามมิติ เรื่ องรู ปร่ างโมเลกุลโคเวเลนต์ สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ได้ค่าประสิ ทธิภาพ 30.56/81.39 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ที่เรี ยน ด้วยสื่ อการสอนเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรี ยลริ ต้ ี โลกเสมือนจริ ง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .05 3) นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อสื่ อการสอน
ด้วย เทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรี ยลริ ต้ ีโลกเสมือนจริ ง ในระดับมากที่สุด
พรพัฒน์ ภูษิตธนานันท์ (2561) ได้ทาการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 7E ร่ วมกับแผนผังมโนทัศน์กบั การเรี ยนปกติ พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้
7E ร่ วมกับแผนผังมโนทัศน์สูงกว่าเมื่อเทียบกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างประเทศ
โกเนน (Gonen, 2006) ได้ศึกษาผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับรู ปแบบการเรี ยน
การสอน 7E ตามแนวการเรี ยนการสอนคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและเจตคติ
ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ในวิชาฟิ สิ กส์ เรื่ องไฟฟ้าสถิต ผลการศึกษาพบว่านักเรี ยนที่
เรี ยนโดยรู ปแบบการเรี ยนการสอน 7E ตามแนวการเรี ยนการสอนคอนสตรัคติวิสต์มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ก่อนและหลังเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
นักเรี ยนที่เรี ยนโดยรู ปแบบการเรี ยนการสอน 7E ตามแนวการเรี ยนการสอนคอนสตรัคติวิสต์
มีเจตคติต่อวชิาฟิ สิ กส์เพิ่มขึ้น
Rees (2008 อ้างอิงใน พรทิพย์ ปริ ยวาทิต, 2557) ทาการวิจยั โดยใช้เกมความจริ งเสมือน
ชื่อ “The Heat Game” เพื่อพัฒนาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ โดยการสร้างสถานการณ์จาลองให้
นักเรี ยนเป็ นนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ เพื่อออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน ในการศึกษาขั้นต้น แสดง
ให้เห็นว่า หลังนักเรี ยนได้เล่นเกม นักเรี ยนมีการพัฒนาความเข้าใจและเจตคติ เกี่ยวกับกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์, การสร้างความรู ้, การนาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยี
และกระบวนการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
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Enyedy (2012 อ้าอิงใน พรทิพย์ ปริ ยวาทิต, 2557) ทาการวิจยั เกี่ยวกับการเรี ยนการสอน
ฟิ สิ กส์ โดยการเล่น ผ่านสภาพแวดล้อมความจริ งเสมือน กับนักเรี ยนอายุ 6 – 8 ปี ผลการศึกษาจาก
การทดสอบก่อนเรี ยน –หลังเรี ยน พบว่า นักเรี ยนมีความเข้าใจและสามารถพัฒนาความคิดรวบยอด
ของแรง, แรงลัพธ์, แรงเสี ยดทาน และการเคลื่อนที่สองมิติ หลังจากทาการเรี ยนด้วยหลักสูตรการ
เรี ยนรู ้ฟิสิ กส์ผา่ นการเล่นผูว้ ิจยั ยังได้เสนอกรณีศึกษา 2 กรณีที่แสดงให้เห็นถึงการใช้หลักการนี้
ในทางปฏิบตั ิ โดยจากกรณีศึกษา แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยง ระหว่างการใช้ความจริ งเสมือน
กับการเล่นอย่างมีความหมาย และรู ้แบบของนิเวศเชิงสัญลักษณ์ของการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการสื บเสาะ
ทางวิทยาศาสตร์ในตัวนักเรี ยนอีกด้วย
Yoon (2012 อ้างอิงใน พรทิพย์ ปริ ยวาทิต, 2557) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ความ
จริ งเสมือนและกระบวนการเสริ มต่อความรู ้ เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ซึ่งได้
ทาการศึกษาเปรี ยบเทียบการเรี ยนรู ้ 4 รู ปแบบของการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
โดยใช้ความจริ งเสมือนและกระบวนการเสริ มต่อความรู ้ ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนแสดงให้เห็น
ถึงกระบวนการเรี ยนรู ้เพิ่มขึ้น เมื่อใช้กระบวนการเสริ มต่อความรู ้ การศึกษาต่อเนื่องชี้ให้เห็นว่า
สื่ อความจริ งเสมือนมีผลต่อการเรี ยนรู ้ในสภาพแวดล้อมเสมือนด้วย
Nuri Balta (2016, อ้างอิงใน พรพัฒน์ ภูษิตธนานันท์, 2561) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ผลของ
การเรี ยนรู ้แบบ 7E ต่อการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การศึกษาระบบในร่ างกาย ใช้นกั เรี ยนทั้งหมด
2,918 คน แบ่งเป็ นกลุ่มควบคุม 1,488 คน และกลุ่มทดลอง 1,430 คน โดยกลุ่มควบคุมให้นกั เรี ยน
เรี ยนแบบปกติและกลุ่มทดลองเรี ยนแบบการเรี ยนรู ้ 7E พบว่า การเรี ยนรู ้แบบ 7E ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนสูงกว่ากลุ่มควบคุม
Naese et al. (2019 อ้างอิงใน จริ ยา สุภากิจ, 2562) ทาการวิจยั เรื่ องการใช้ ความจริ ง
เสมือนในการออกแบบการสอนวิชาเคมีวิเคราะห์ โดยผูว้ ิจยั ได้ใช้แอปพลิเคชัน HP Reveal
บนสมาร์ทโฟน เพื่อสร้างภาพซ้อนทับคาศัพท์ต่างๆ เกี่ยวกับเครื่ องมือวิเคราะห์ที่ใช้ในการเรี ยน
วิชาเคมีวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนมีความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่ องวิเคราะห์ได้ดียิ่งขึ้น
มีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะสาคัญของเครื่ องมือ ส่ วนประกอบแต่ละชิ้นของเครื่ องมืออย่างละเอียดยิง่ ขึ้น
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องภายในประเทศและต่างประเทศพบว่า การจัดการเรี ยนรู ้
แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ มส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และ
นักเรี ยนได้มีบทบาทในการเรี ยนรู ้ส่งผลให้นกั เรี ยนเกิดเจตคติที่ดี ดังนั้นในงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั จึงมี
ความสนใจศึกษาการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น และ เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม
เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรี ยนและเจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น
ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง ผลของการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นด้วยเทคโนโลยี
เสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ สาหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. แบบแผนการวิจยั
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
4. การสร้างและตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
5. วิธีดาเนินการวิจยั
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนแผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์และ
คณิ ตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1- 4/3 โรงเรี ยนศรี ราชา ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2563
จานวน 3 ห้อง จานวน 133 คน โดยนักเรี ยนแต่ละห้องจัดแบบคละความสามารถ
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1 แผนการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ - คณิ ตศาสตร์ โรงเรี ยนศรี ราชา ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 จานวน 1 ห้อง จานวน
43 คน จัดนักเรี ยนแบบคละความสามารถ โดยวิธีการสุ่มห้องเรี ยนแบบวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม
(Cluster random sampling)

แบบแผนการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั ในกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) ได้ดาเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการวิจยั แบบ One Group Pretest-Posttest Design (สมโภชน์ อเนกสุข, 2559)
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ตารางที่ 3-1 แบบแผนการวิจยั แบบ One Group Pretest-Posttest Design
กลุ่ม

สอบก่อน

ทดลอง

สอบหลัง

E

O1

X

O2

สัญลักษณ์ที่ใช้ในรู ปแบบการวิจยั
E
แทน กลุ่มทดลอง
O1
แทน การทดสอบก่อนเรี ยน
O2
แทน การทดสอบหลังเรี ยน
X
แทน การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม
(Augmented Reality) เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ

เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
1. เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่
- แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นด้วย
เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาเคมีที่ทาการสอนใช้รูปแบบการสอน
แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เรื่ อง อะตอม
และสมบัติของธาตุ
- แบบวัดเจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น ด้วยเทคโนโลยี
เสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ

การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นด้วย
เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 7 แผน จานวน 13 ชัว่ โมง มีหลักการสร้างดังนี้
1.1 ศึกษา หลักสูตร เอกสาร ตารา ขอบข่าย สาระกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และ กาหนด
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จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ โดยให้สอดคล้องกับอธิบายรายวิชาและจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ในหลักสูตร
ตารางที่ 3-2 การวิเคราะห์ผลการเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ และจานวนชัว่ โมง
เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ
ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์ การเรียนรู้

1. สื บค้นข้อมูล
สมมติฐาน การทดลอง
หรื อผลการทดลองที่
เป็ นประจักษ์พยานใน
การเสนอแบบจาลอง
อะตอมของ
นักวิทยาศาสตร์และ
อธิบายวิวฒั นาการของ
แบบจาลองอะตอม

- แบบจาลองของอะตอม
ดอลตัน
- แบบจาลองอะตอมทอมสัน
-แบบจาลองอะตอม
รัทเทอร์ฟอร์ด
- แบบจาลองอะตอมของ
โบร์
- แบบจาลองอะตอม
แบบกลุ่มหมอก

1. นักเรี ยนสามารถอธิบาย
ความหมายของแบบจาลอง
อะตอมได้ถูกต้องพร้อมบอก
สาเหตุที่ทาให้แบบจาลอง
อะตอมมีการเปลี่ยนแปลง
2. นักเรี ยนสามารถอธิบาย
ลักษณะของแบบจาลอง
อะตอม ของดอลตันได้
3. นักเรี ยนสามารถอธิบาย
ลักษณะของแบบจาลอง
อะตอมของทอมสันได้
4. นักเรี ยนสื บค้นข้อมูลการ
ทดลองของทอมสันได้ถูกต้อง
5. นักเรี ยนสื บค้นข้อมูล
แบบจาลองอะตอม
ของดอลตันและทอมสัน
6. นักเรี ยนสามารถอธิบาย
ลักษณะของแบบจาลอง
อะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ดได้
7. นักเรี ยนสามารถอธิบายการ
ทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ดได้
8. นักเรี ยนสื บค้นข้อมูลการ
ค้นพบของรัทเทอร์ฟอร์ดที่

เวลา
(ชั่วโมง)
4
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ตารางที่ 3-2 (ต่อ)
ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์ การเรียนรู้

1. สื บค้นข้อมูล
สมมติฐาน การทดลอง
หรื อผลการทดลองที่
เป็ นประจักษ์พยานใน
การเสนอแบบจาลอง
อะตอมของ
นักวิทยาศาสตร์และ
อธิบายวิวฒั นาการของ
แบบจาลองอะตอม

- แบบจาลองของอะตอม
ดอลตัน
- แบบจาลองอะตอมทอมสัน
-แบบจาลองอะตอม
รัทเทอร์ฟอร์ด
- แบบจาลองอะตอมของ
โบร์
- แบบจาลองอะตอม
แบบกลุ่มหมอก

แสดงให้เห็นถึง ข้อขัดแย้ง
หรื อข้อสนับสนุนตามแนวคิด
ของทอมสัน
9.นักเรี ยนสามารถอธิบาย
ลักษณะของแบบจาลอง
อะตอมของโบร์ได้ถูกต้อง
10. นักเรี ยนสามารถอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงพลังงานของ
อิเล็กตรอนในแบบจาลอง
อะตอมของโบร์
11. นักเรี ยนทาการทดลอง
บันทึกผลและอภิปรายผลของ
การทดลองเรื่ องสเปกตรัมที่
สามารถอธิบายถึงการ
เปลี่ยนแปลงระดับพลังงาน
เป็ นการนาไปสู่การสร้าง
แบบจาลองอะตอมของ นีล
โบร์
12. นักเรี ยนสามารถคานวนหา
ค่าพลังงานของเส้นสเปกตรัมได้
13.นักเรี ยนสามารถอธิบาย
ลักษณะแบบจาลองอะตอม
แบบกลุ่มหมอกได้
14.นักเรี ยนสามารถอธิบาย
สาเหตุของการเกิดแบบจาลอง
อะตอมแบบกลุ่มหมอกได้

เวลา
(ชั่วโมง)
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ตารางที่ 3-2 (ต่อ)
ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์ การเรียนรู้

1. สื บค้นข้อมูล
สมมติฐาน การทดลอง
หรื อผลการทดลองที่
เป็ นประจักษ์พยานใน
การเสนอแบบจาลอง
อะตอมของ
นักวิทยาศาสตร์และ
อธิบายวิวฒั นาการของ
แบบจาลองอะตอม

- แบบจาลองของอะตอม
ดอลตัน
- แบบจาลองอะตอมทอมสัน
-แบบจาลองอะตอม
รัทเทอร์ฟอร์ด
- แบบจาลองอะตอมของ
โบร์
- แบบจาลองอะตอม
แบบกลุ่มหมอก

15. นักเรี ยนสื บค้นข้อมูลและ
อภิปรายผลสาเหตุของการเกิด
อะตอมแบบกลุ่มหมอกได้
ถูกต้อง

2. เขียนสัญลักษณ์
นิวเคลียร์ของธาตุ
และระบุจานวน
โปรตอน นิวตรอน
และอิเล็กตรอนของ
อะตอมจากสัญลักษณ์
นิวเคลียร์ รวมทั้งบอก
ความหมายของ
ไอโซโทป

- สัญลักษณ์นิวเคลียร์
- อนุภาคมูลฐาน
- ไอโซโทป ไอโซโทน
ไอโซบาร์

16. นักเรี ยนสามารถบอก
ความหมายและ
อธิบายคุณสมบัติของอนุภาค
แต่ละชนิดในอะตอมได้
17. นักเรี ยนสื บค้นข้อมูลเรื่ อง
ความแตกต่างระหว่างอนุภาค
แต่ละชนิดในอะตอมได้
และเขียนแสดงประจุไฟฟ้า
มวล ของอนุภาคแต่ละชนิดใน
อะตอมได้
18. นักเรี ยนบอกจานวน
โปรตอน นิวตรอนและ
อิเล็กตรอน จากสัญลักษณ์
และบอกความหมายของ
ไอโซโทป ไอโซโทนและ
ไอโซบาร์ได้
19.นักเรี ยนเขียนสัญลักษณ์

เวลา
(ชั่วโมง)

3
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ตารางที่ 3-2 (ต่อ)
ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

2. เขียนสัญลักษณ์
นิวเคลียร์ของธาตุ
และระบุจานวน
โปรตอน นิวตรอน
และอิเล็กตรอนของ
อะตอมจากสัญลักษณ์
นิวเคลียร์ รวมทั้งบอก
ความหมายของ
ไอโซโทป
3. อธิบายและเขียนการ
จัดเรี ยงอิเล็กตรอนใน
ระดับพลังงานหลัก
และระดับพลังงานย่อย
เมื่อทราบเลขอะตอม
ของธาตุ
4. ระบุหมู่ คาบ ความ
เป็ นโลหะ อโลหะ
และกึ่งโลหะ ของธาตุ
เรพรี เซนเททีฟ และ
ธาตุแทรนสิ ชนั ใน
ตารางธาตุ

- สัญลักษณ์นิวเคลียร์
- อนุภาคมูลฐาน
- ไอโซโทป ไอโซโทน
ไอโซบาร์

- การจัดเรี ยงอิเล็กตรอน
ในระดับพลังงานหลัก
- การจัดเรี ยงอิเล็กตรอน
ในระดับพลังงานย่อย

จุดประสงค์ การเรียนรู้
นิวเคลียร์ของธาตุและระบุ
จานวนโปรตอน นิวตรอน
และอิเล็กตรอน

20. นักเรี ยนบอกความหมาย
ของระดับพลังงานหลัก
พลังงานย่อย และออร์บิทอลได้
นักเรี ยนอธิบายการจัดเรี ยง
อิเล็กตรอนในอะตอมเมื่อ
ทราบเลขอะตอมได้
- ระบุหมู่และคาบ ของ 21. นักเรี ยนจัดเรี ยงอิเล็กตรอน
ธาตุเรพพรี เซนเททีพและ ในอะตอมเมื่อทราบเลข
ธาตุแทรนสิ ชนั
อะตอมได้พร้อมกับระบุหมู่
และคาบของธาตุจากการ
จัดเรี ยงอิเล็กตรอนได้
รวม

เวลา
(ชั่วโมง)

2

4
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1.2 ศึกษาการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สอนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะ
หาความรู ้ 7 ขั้นด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม
1.3 สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สอนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้
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7 ขั้น ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม แล้วนาไปปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อปรับปรุ งแก้ไข
1.4 นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ปรับปรุ งแก้ไขเรี ยบร้อยแล้วเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ
5 ท่าน เพื่อประเมินค่าความเหมาะสมขององค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ได้แก่
สาระสาคัญ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เนื้ อหา กิจกรรมการเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนรู ้ และการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ โดยมีรายละเอียดและเกณฑ์ในการประเมินตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ โดยนาคาตอบของผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละท่านให้ค่าน้ าหนักเป็ นคะแนน ดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง เหมาะสมมาก
คะแนน 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง เหมาะสมน้อย
คะแนน 1 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
การแปลความหมาย ค่าเฉลี่ยคะแนนโดยนามาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ซ่ ึงใช้แนวคิดของ
พื้นที่ใต้โค้งปกติ บุญชม ศรี สะอาด (2545, หน้า 66-67) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง เหมาะสมน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
การกาหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของความเหมาะสม โดยประยุกต์ใช้การหาคุณภาพของข้อคาถาม
ถ้าค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญ ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) จะถือว่าแผนการจัดการเรี ยนรู ้มีคุณภาพเหมาะสม ซึ่งแผนการจัดการเรี ยนรู ้
แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เรื่ อง อะตอม
และสมบัติของธาตุมีค่าความเหมาะสมเฉลี่ยตั้งแต่ 4.52 – 4.61 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.51-0.53 ซึ่งหมายความว่าแผนการจัดการเรี ยนรู ้มีคุณภาพเหมาะสมมากที่สุด (ภาคผนวก ค หน้า 186)
1.5 ดาเนินการปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญโดย
แก้ไขในการใช้คาให้ถูกต้องชัดเจน เพิ่มเติมความน่าสนใจของสื่ อในกิจกรรม และเพิ่มเติมตาราง
การใช้สื่อในแต่ละขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1.6 แผนการจัดการเรี ยนรู ้เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ผา่ นการประเมินคุณภาพจากผูเ้ ชี่ยวชาญแล้วนาไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/2 จานวน 42 คน โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูด้ าเนินการสอน
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ด้วยตัวเองเพื่อตรวจสอบความเป็ นไปได้ ความถูกต้องความเหมาะสม และบันทึกปัญหาและ
ข้อบกพร่ องต่าง ๆ ที่พบนามาแก้ไขปรับปรุ งก่อนนาไปใช้จริ ง
1.7 นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ผา่ นการทดลองใช้และปรับปรุ งแล้ว จัดพิมพ์เป็ นฉบับ
สมบูรณ์ เพื่อนาไปทดลองใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1 โรงเรี ยนศรี ราชา
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 จานวน 43 คน ต่อไป
1.8 นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น
ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เรื่ องอะตอมและสมบัติของธาตุ ไปทดสอบ
เพื่อหาประสิ ทธิภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่งมีค่าประสิ ทธิภาพด้านกระบวนการ (E1)
เท่ากับ 82.94 และมีค่าประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 82.09 ดังนั้นค่าประสิ ทธิภาพ
ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น ด้วย
เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ (E1/E2)
เท่ากับ 82.09/82.94 (ภาคผนวก ค หน้า 200)
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ทาการสอนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบ
สื บเสาะ 7 ขั้นด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เรื่ องอะตอมและสมบัติของ
ธาตุ มีข้นั ตอนการสร้างดังนี้
2.1 ศึกษาทฤษฎีวิธีการสร้าง เทคนิคการเขียนข้อสอบแบบเลือกตอบ คู่มือ
การจัดการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ คู่มือการวัดผล
ประเมินผลวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งวิธีการ
การสร้างแบบทดสอบ
2.2 ศึกษาจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ และสาระการเรี ยนรู ้วิชา เคมีเพิ่มเติม 1 สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ เพื่อสร้างตารางวิเคราะห์ขอ้ สอบ
ซึ่งแบ่งเป็ นพฤติกรรมด้านต่าง ๆ 6 ด้าน คือ ด้านความรู ้ ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์
การสังเคราะห์ การประเมินค่า
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ตารางที่ 3-3 ตารางวิเคราะห์จานวนแบบทดสอบ ให้สอดคล้องระหว่างสาระการเรี ยนรู ้กบั
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ และพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด

การสังเคราะห์

การประเมินค่า

-

-

2

-

-

2

1

2
(1)

-

-

-

-

2

1

2
(1)

-

-

-

-

4

2

-

2
(1)

2
(1)

-

-

4 2

-

-

-

2
(1)

2 4 2
(1)

รวม
ต้องการจริง

การวิเคราะห์

1.แบบจาลอง 1. นักเรี ยนสามารถ
2
อะตอมดอลตัน อธิบายความหมายของ
(1)
แบบจาลองอะตอมได้
ถูกต้องพร้อมบอกสาเหตุ
ที่ทาให้แบบจาลอง
อะตอมมีการเปลี่ยนแปลง
2. นักเรี ยนสามารถ
อธิบายลักษณะของ
แบบจาลองอะตอม
ของดอลตันได้
2.แบบจาลอง 3. นักเรี ยนสามารถ
2
อะตอมทอมสัน อธิบายลักษณะของ
(1)
แบบจาลองอะตอมของ
ทอมสันได้
4. นักเรี ยนสื บค้นข้อมูล การทดลองของทอมสัน
ได้ถูกต้อง
5. นักเรี ยนสื บค้นข้อมูล แบบจาลองอะตอม
ของดอลตันและทอมสัน

การนาไปใช้

จุดประสงค์ การเรียนรู้

ความเข้าใจ

สาระการเรียนรู้

ความรู้ -ความจา

จานวนข้อสอบ (ข้อ)
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ตางรางที่ 3-3 (ต่อ)

การสังเคราะห์

การประเมินค่า

-

-

-

-

2

2
(1)

2
(1)

-

-

6 2

-

-

2
(1)

2
(1)

4 2

-

-

-

-

4

2
(1)

2
(1)

-

-

4 2

รวม
ต้องการจริง

การวิเคราะห์

4. แบบจาลอง
อะตอมโบร์

6. นักเรี ยนสามารถ
2
อธิบายลักษณะของ
(1)
แบบจาลองอะตอมของ
รัทเทอร์ฟอร์ดได้
7. นักเรี ยนสามารถ
อธิบายการทดลองของ
รัทเทอร์ฟอร์ดได้
8. นักเรี ยนสื บค้นข้อมูล การค้นพบของ
รัทเทอร์ฟอร์ดที่แสดงให้
เห็นถึง ข้อขัดแย้งหรื อ
ข้อสนับสนุนตาม
แนวคิดของทอมสัน
9.นักเรี ยนสามารถ
2
2
อธิบายลักษณะของ
(1) (1)
แบบจาลองอะตอมของ
โบร์ได้ถูกต้อง
10. นักเรี ยนสามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลง
พลังงานของอิเล็กตรอน
ในแบบจาลองอะตอม
ของโบร์

การนาไปใช้

3. แบบจาลอง
อะตอม
รัทเทอร์ฟอร์ด

จุดประสงค์ การเรียนรู้

ความเข้าใจ

สาระการเรียนรู้

ความรู้ -ความจา

จานวนข้อสอบ (ข้อ)

1

2
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ตารางที่ 3-3 (ต่อ)

การวิเคราะห์

การสังเคราะห์

การประเมินค่า

รวม
ต้องการจริง

11. นักเรี ยนทาการ
ทดลอง บันทึกผลและ
อภิปรายผลของการ
ทดลองเรื่ องสเปกตรัมที่
สามารถอธิบายถึงการ
เปลี่ยนแปลงระดับ
พลังงานเป็ นการนาไปสู่
การสร้างแบบจาลอง
อะตอมของ นีล โบร์
12. นักเรี ยนสามารถ
คานวณค่าพลังงานของ
เส้นสเปกตรัมได้
13.นักเรี ยนสามารถ
อธิบายลักษณะ
แบบจาลองอะตอมแบบ
กลุ่มหมอกได้
14.นักเรี ยนสามารถ
อธิบายสาเหตุของการ
เกิดแบบจาลองอะตอม
แบบกลุ่มหมอกได้

การนาไปใช้

5. แบบจาลอง
อะตอมของ
กลุ่มหมอก

จุดประสงค์ การเรียนรู้

ความเข้าใจ

สาระการเรียนรู้

ความรู้ -ความจา

จานวนข้อสอบ (ข้อ)

-

-

-

-

2
(1)

2
(1)

4 2

-

-

-

-

-

2
(1)

2 1

-

2 (1)

-

-

-

-

2

-

2 (1)

-

-

-

-

2 1

1
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ตารางที่ 3-3 (ต่อ)

การนาไปใช้

การวิเคราะห์

การสังเคราะห์

การประเมินค่า

รวม
ต้องการจริง

6.อนุภาค
มูลฐาน
สัญลักษณ์
นิวเคลียร์
ไอโซโทป

15. นักเรี ยนสื บค้นข้อมูล
และอภิปรายผลสาเหตุ
ของการเกิดอะตอมแบบ
กลุ่มหมอกได้ถูกต้อง
16. นักเรี ยนสามารถ
บอกความหมายและ
อธิบาย
คุณสมบัติของอนุภาคแต่
ละชนิดในอะตอมได้
17. นักเรี ยนสื บค้นข้อมูล
เรื่ องความแตกต่าง
ระหว่างอนุภาคแต่ละ
ชนิดในอะตอมได้
และเขียนแสดงประจุ
ไฟฟ้า มวล ของอนุภาค
แต่ละชนิดในอะตอมได้
18. นักเรี ยนบอกจานวน
โปรตอน นิวตรอนและ
อิเล็กตรอน จาก
สัญลักษณ์และบอก
ความหมายของ
ไอโซโทป ไอโซโทน
และไอโซบาร์ได้

ความเข้าใจ

สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์ การเรียนรู้

ความรู้ -ความจา

จานวนข้อสอบ (ข้อ)

-

2 (1)

-

-

-

-

2 1

-

2 (1)

-

-

-

-

2 1

-

-

-

-

2 (1)

-

2 1

-

2 (1)

-

-

-

-

2 1
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ตารางที่ 3-3 (ต่อ)

รวม

การประเมินค่า

รวม
ต้องการจริง

-

การสังเคราะห์

-

การวิเคราะห์

-

การนาไปใช้

19.นักเรี ยนเขียน
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของ
ธาตุและระบุจานวน
โปรตอน นิวตรอน และ
อิเล็กตรอน
7. การจัดเรียง 20. นักเรี ยนบอก
อิเล็กตรอนใน ความหมายของระดับ
ระดับพลังงาน พลังงานหลัก พลังงาน
หลักและ การ ย่อย และออร์บิทอลได้
นักเรี ยนอธิบายการ
จัดเรียง
อิเล็กตรอนใน จัดเรี ยงอิเล็กตรอนใน
ระดับพลังงาน อะตอมเมื่อทราบเลข
อะตอมได้
ย่อย
21. นักเรี ยนจัดเรี ยง
อิเล็กตรอนในอะตอม
เมื่อทราบเลขอะตอมได้
พร้อมกับระบุหมู่และ
คาบของธาตุจากการ
จัดเรี ยงอิเล็กตรอนได้

ความเข้าใจ

สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์ การเรียนรู้

ความรู้ -ความจา

จานวนข้อสอบ (ข้อ)

-

2 (1)

-

2 1

-

-

-

2 (1)

-

-

2 1

-

-

-

2 (1)

-

2 (1)

4 2

10

12

8

16 6

10 60 30
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2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่ อง อะตอมและ
สมบัติของธาตุ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple choice) 4 ตัวเลือก จานวน 60 ข้อ ต้องการ
ใช้จริ ง จานวน 30 ข้อให้ครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ .
2.4 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ
ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อขอคาแนะนาแล้วทาการปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึ กษา
2.5 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ
ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน โดยประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของ
แบบทดสอบแต่ละข้อกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ โดยใช้แบบประเมินที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น ซึ่งมีเกณฑ์การ
ให้คะแนน ดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2545, หน้า 82-83)
1 เมื่อแน่ใจว่าแบบทดสอบตรงกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการวัด
0 เมื่อไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบตรงกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการวัด
-1 เมื่อแน่ใจว่าแบบทดสอบไม่ตรงกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการวัด
2.6 นาผลการประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย แล้วพิจารณาเลือก
แบบทดสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543)
ซึ่งถือว่าเป็ นแบบทดสอบที่มีความสอดคล้อง ซึ่งพบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เฉลี่ยของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาเคมี เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุอยูท่ ี่ 1.0
(ภาคผนวก ค หน้า 191)
2.7 จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน แล้วนาไปทดลองใช้กบั นักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/10 ที่ผา่ นการเรี ยน เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 35 คน
2.8 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนมาตรวจสอบให้คะแนน โดยให้คะแนน
สาหรับข้อที่ตอบถูก 1 คะแนน และให้ 0 คะแนน สาหรับข้อที่ตอบผิดหรื อไม่ตอบหรื อตอบเกิน 1
คาตอบในข้อเดียวกัน แล้วนามาวิเคราะห์คะแนนรายข้อเพื่อหาค่าความยากง่ายรายข้อ (p) และ
ค่าอานาจจาแนกรายข้อแบบอิงเกณฑ์ของเบรนแนน (B) แล้วคัดเลือกแบบทดสอบที่มีค่าความยากง่าย (p)
ตั้งแต่ 0.20 - 0.80 และค่าอานาจจาแนก (B) ตั้งแต่ 0.20 – 1.00 (บุญชม ศรี สะอาด, 2545, หน้า 84-89)
จานวน 30 ข้อ ซึ่งพบว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาเคมี เรื่ อง อะตอมและสมบัติ
ของธาตุที่เลือกไว้มีค่าความยากง่าย (p) อยูร่ ะหว่าง 0.53-0.80 และมีค่าอานาจจาแนก (B)
อยูร่ ะหว่าง 0.22-0.44 (ภาคผนวก ค หน้า 193)
2.9 นาแบบทดสอบที่คดั เลือกไว้ มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับของ
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แบบทดสอบโดยใช้สูตรของคูเตอร์ -ริ ชาร์ดสัน (KR-20) เกณฑ์หาความเชื่อมัน่ ของข้อสอบ
กาหนดไว้ที่ 0.70 ขึ้นไป (ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ, 2539) ซึ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาเคมี เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.78
(ภาคผนวก ค หน้า 193)
2.10 จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ
จานวน 30 ข้อ เพื่อนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
3. แบบวัดเจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นด้วยเทคโนโลยีเสมือน
จริ งเสริ ม (Augmented Reality) เรื่ องอะตอมและสมบัติของธาตุ มีข้นั ตอนการสร้างดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู ้
3.2 สร้างแบบวัดเจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นด้วย
เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เรื่ องอะตอมและสมบัติของธาตุ ที่มีลกั ษณะแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของ Likert (บุญชม ศรี สะอาด, 2545, หน้า 73)
ซึ่งประกอบด้วยข้อความเชิงบวก (Positive) และข้อความเชิงลบ (Negative) จานวน 20 ข้อ
โดยแบ่งออกเป็ นด้านต่าง ๆ ดังนี้
ตารางที่ 3-4 แบบวัดเจตคติจาแนกตามด้านการประเมิน
ด้านการประเมินของแบบวัดเจตคติ
1. ด้านความคิดเห็นทัว่ ไป
2. ด้านการเห็นความสาคัญ
3. ด้านความสนใจ
4. ด้านการนิยมชมชอบ
รวม

จานวนข้อ (ข้อ)
5
5
5
5
20

ข้อความที่สร้างขึ้นจะถามเกี่ยวกับความรู ้สึก ความคิดเห็น และพฤติกรรมที่แสดงออก
ของนักเรี ยนจากคาตอบของนักเรี ยนแต่ละคนจะบอกให้ทราบถึงความรู ้สึก ความคิดเห็น ทั้ง 4 ด้าน
ว่ามีมากน้อยเพียงใด โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ข้อความชิงบวก (Positive) ให้
1 คะแนน เมื่อตอบว่า ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
2 คะแนน เมื่อตอบว่า ไม่เห็นด้วย
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3 คะแนน เมื่อตอบว่า ไม่แน่ใจ
4 คะแนน เมื่อตอบว่า เห็นด้วย
5 คะแนน เมื่อตอบว่า เห็นด้วยอย่างยิง่
ข้อความเชิงลบ (Negative) ให้
1 คะแนน เมื่อตอบว่า เห็นด้วยอย่างยิง่
2 คะแนน เมื่อตอบว่า เห็นด้วย
3 คะแนน เมื่อตอบว่า ไม่แน่ใจ
4 คะแนน เมื่อตอบว่า ไม่เห็นด้วย
5 คะแนน เมื่อตอบว่า ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
3.3 นาแบบวัดเจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นด้วยเทคโนโลยี
เสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เรื่ องอะตอมและสมบัติของธาตุที่ ผวู ้ ิจยั เป็ นผูส้ ร้างขึ้นเองไป
ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาและผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหา (IOC) ในแต่ละประเด็น ซึ่งมีเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้
+1 เมื่อแน่ใจว่าแบบทดสอบตรงกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการวัด
0 เมื่อไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบตรงกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการวัด
-1 เมื่อแน่ใจว่าแบบทดสอบไม่ตรงกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการวัด
นาข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญมาคานวณหาค่า IOC โดยใช้ดชั นี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) ของผูเ้ ชี่ยวชาญมาคานวณค่าดัชนีความ
สอดคล้อง แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ซึ่งพบว่าแบบวัดเจตคติมีค่า 0.80 -1.00
(ภาคผนวก ค หน้า 201)
3.4 เกณฑ์ในการแปลความหมายของน้ าหนักดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2545)
ค่าเฉลี่ย
การแปลความหมาย
4.51-5.00
หมายถึง
มีเจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู ้มากที่สุด
3.51-4.50
หมายถึง
มีเจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู ้มาก
2.51-3.50
หมายถึง
มีเจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู ้ปานกลาง
1.51-2.50
หมายถึง
มีเจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู ้นอ้ ย
1.00-1.50
หมายถึง
มีเจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู ้นอ้ ยที่สุด
3.5 นาแบบวัดเจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นด้วยเทคโนโลยี
เสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วมาใช้
กับนักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบคุณภาพจากการหาค่าอานาจจาแนกรายข้อ (B)
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(บุญชม ศรี สะอาด, 2545, หน้า 84-89) และหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดเจตคติโดยใช้วิธีหา
สัมประสิ ทธิ์แอลฟา (Alpha-coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรี สะอาด, 2545, หน้า 99)
ซึ่งแบบวัดเจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม
(Augmented Reality) เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุมีค่าอานาจจาแนกรายข้อ 0.23-0.56
และมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.80 (ภาคผนวก ค หน้า 202)
3.6 จัดพิมพ์แบบวัดเจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นด้วย
เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ แล้วนาไปใช้กบั
กลุ่มตัวอย่างต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ครู ช้ ีแจงวัตถุประสงค์เพื่อทาความเข้าใจกับนักเรี ยนเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนแก่
นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
2. ทดสอบก่อนเรี ยนนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ เป็ นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก เพื่อวัดความรู ้พ้ืนฐานของ
นักเรี ยน โดยบันทึกผลไว้เพื่อเปรี ยบเทียบการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนกับการทดสอบหลังเรี ยน
3. ดาเนินการจัดการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ใช้
การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื อบเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality)
เรื่ องอะตอมและสมบัติของธาตุ แก่นกั เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี 4 โรงเรี ยนศรี ราชา ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2563 จานวน 1 ห้อง จานวน 43 คน
4. ทดสอบหลังเรี ยนนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ เป็ นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ซึ่งเป็ นแบบทดสอบชุดเดียวกัน
กับก่อนเรี ยน และแบบวัดเจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นด้วยเทคโนโลยี
เสมือนจริ งเสริ ม จานวน 1 ฉบับ
5. นาคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์และสรุ ปผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรู ป

การวิเคราะห์ ข้อมูล
1.วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องอะตอมและสมบัติของธาตุของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) แบบสองกลุ่ม
สัมพันธ์กนั (Paired t-test) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543)
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2. วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องอะตอมและสมบัติของธาตุของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test)
แบบสองกลุ่มสัมพันธ์กนั (Paired t-test)
3. แบบวัดเจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นด้วยเทคโนโลยีเสมือน
จริ งเสริ ม (Augmented Reality) เรื่ องอะตอมและสมบัติของธาตุ ใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน

สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติพื้นฐาน
1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) โดยคานวณจากสูตร (บุญชม ศรี สะอาด, 2545, หน้า 105)
X̅ =
̅
เมื่อ X
∑X

N

∑X
N

แทน คะแนนเฉลี่ย
แทน ผลรวมคะแนนทั้งหมด
แทน จานวนตัวอย่าง

2. การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)โดยคานวณจากสูตร
(บุญชม ศรี สะอาด, 2545, หน้า 106)
N ∑ x2 - (∑ x)2
S= √
N(N-1)
เมื่อ S
∑ X2
(∑ X)2

N

แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวมกาลังสองของคะแนนทุกจานวนในกลุ่ม
ผลรวมของจานวนทุกจานวนยกกาลังสอง
จานวนตัวอย่าง
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สถิติที่ใช้ ในการหาคุณภาพเครื่ องมือ
1. การหาค่าดัชนีความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนโดยใช้
ค่าดัชนีสอดคล้องระหว่างคาถามกับพฤติกรรมที่ตอ้ งการจะวัด (บุญชม ศรี สะอาด, 2545, 82-83)
∑R
IOC=
N
เมื่อ IOC
แทน
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบวัดผลสัมฤทธิ์และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์กบั วัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม
∑ R แทน
ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด
N
แทน
จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
2. การหาค่าความยากง่าย (p) และอานาจจาแนก (B) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน คานวณได้จากสู ตรดังนี้
2.1 การหาค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนใช้สูตร
(บุญชม ศรี สะอาด, 2545, หน้า 84-89)
R
P=
N
เมื่อ P
แทน ค่าความยากของข้อสอบ
R
แทน จานวนผูต้ อบถูกในแต่ละข้อ
N
แทน จานวนผูเ้ ข้าสอบทั้งหมด
2.2 การหาค่าอานาจจาแนกของเบรนแนน (B) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน โดยใช้สูตร (บุญชม ศรี สะอาด, 2545, หน้า 84-89)
U L
B= N1 N2
เมื่อ B
แทน ค่าอานาจจาแนกรายข้อ
U
แทน จานวนนักเรี ยนที่ตอบถูกในกลุ่มเก่ง
L
แทน จานวนนักเรี ยนที่ตอบถูกในกลุ่มอ่อน
N1
แทน จานวนผูส้ อบผ่านเกณฑ์
N2 แทน จานวนผูส้ อบไม่ผา่ นเกณฑ์
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3. การหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนโดยคานวณจาก
สูตรของคูเตอร์ -ริ ชาร์ดสัน (KR-20) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539)

rtt
rtt
n
X
σ2

แทน
แทน
แทน
แทน

=

n

[1n-1

X(n-x̄)
n σ2

]

ค่าความเชื่อมัน่
จานวนข้อสอบในแบบทดสอบ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนทั้งฉบับ
ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ

4. การหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดเจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้
7 ขั้น (7 Es) ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) ทั้งฉบับ โดยใช้
สัมประสิ ทธิ์แอลฟา (Alpha-coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรี สะอาด, 2545, หน้า 99)
k

เมื่อ α
k
∑ s2i
∑ s2t

แทน
แทน
แทน
แทน

α= k-1 (1-

∑ S2i
S2t

)

สัมประสิ ทธิ์ความเชื่อมัน่
จานวนของข้อสอบ
ผลรวมของความแปรปรวนแต่ละข้อ
ความแปรปรวนของคะแนนรวม

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาประสิ ทธิภาพของแผนจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้การจัดการเรี ยนรู ้
แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) และเพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและเจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นด้วยเทคโนโลยี
เสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เรื่ องอะตอมและสมบัติของธาตุ สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะ
หาความรู ้ 7 ขั้น (7Es) ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เรื่ อง อะตอมและ
สมบัติของธาตุ และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน แบบวัดเจตคติ
ของนักเรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม
(Augmented Reality) เรื่ องอะตอมและสมบัติของธาตุ แล้วนาผลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติและการทดสอบค่าที (t-test)

สั ญลักษณ์ ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
n
X̅
SD
t
p
*

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

จานวนนักเรี ยนในกลุ่มตัวอย่าง
ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าสถิติในการแจกแจงแบบ t
ค่าความน่าจะเป็ นของความคลาดเคลื่อน
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลาดับ ดังนี้
1. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนโดยใช้การจัดการ
เรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เรื่ อง
อะตอมและสมบัติของธาตุ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
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2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 70
โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented
Reality) เรื่ องอะตอมและสมบัติของธาตุ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
3. ผลการศึกษาเจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น ด้วยเทคโนโลยี
เสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เรื่ องอะตอมและสมบัติของธาตุ สาหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนโดยใช้การจัดการ
เรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เรื่ องอะตอม
และสมบัติของธาตุ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 แสดงผลดัง ตารางที่ 4-1
ตารางที่ 4-1 คะแนนสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้รับการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality)
เรื่ องอะตอมและสมบัติของธาตุ
พฤติกรรมการ
เรียนรู้

n คะแนน
เต็ม

ความรู ้
ความจา
ความเข้าใจ

43

5

1.05

0.44 25.11

4.30

0.40

86.00

42

13.66* .000

43

6

1.51

0.42 25.19

5.12

0.29

85.27

42

17.54* .000

การนาไปใช้

43

4

1.07

0.44 26.74

3.42

0.28

85.46

42

13.13* .000

การวิเคราะห์

43

5

1.49

0.46 29.76

4.47

0.26

89.30

42

15.94* .000

การสังเคราะห์ 43

5

1.44

0.45 28.83

4.05

0.33

81.00

42

12.84* .000

การประเมินค่า 43

5

1.21

0.42 24.19

3.79

0.30

75.81

42

14.11* .000

รวม

30

7.77

0.49 26.64

25.15 0.34

82.23

42

34.46* .000

43

ก่อนเรียน
X̅ SD ร้ อยละ

หลังเรียน
X̅ SD ร้ อยละ

df

t

p
(onetailed)

*p < .05
จากตารางที่ 4-1 คะแนนสอบของนักเรี ยนหลังเรี ยน ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหา
ความรู ้ 7 ขั้นด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เรื่ องอะตอมและสมบัติของธาตุ
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สูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนสอบของนักเรี ยน
หลังเรี ยน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.15 ( X̅ =25.15, SD = 0.34) ซึ่งสู งกว่าก่อนเรี ยนซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
7.77 ( X̅ =7.77, SD = 0.49) จึงสรุ ปได้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นด้วย
เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุทาให้นกั เรี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ในข้อที่ 1
เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ในแต่ละด้าน (ความรู ้ความจา ความเข้าใจ การนาไปใช้
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า) พบว่านักเรี ยนมีคะแนนสอบในทุกพฤติกรรม
การเรี ยนรู ้หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้วยเช่นกัน
โดยพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที่สูงสุด คือ ด้านความเข้าใจมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน 5.12
ส่วนพฤติกรรมการเรี ยนรู ้หลังเรี ยนต่าที่สุด คือด้านการนาไปใช้มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน 3.42
2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 70
โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality)
เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 แสดงดังตาราง 4-2
ตารางที่ 4-2 คะแนนสอบหลังเรี ยนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่
ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality)
เรื่ องอะตอมและสมบัติของธาตุ
พฤติกรรมการ
เรียนรู้
ความรู ้ ความจา
ความเข้าใจ
การนาไปใช้
การวิเคราะห์
การสังเคราะห์
การประเมินค่า
รวม

n

คะแนนเต็ม

เกณฑ์

X̅

ร้ อยละ

SD

t

p
(one-tailed)

43
43
43
43
43
43
43

5
6
4
5
5
5
30

3.50
4.20
2.80
3.50
3.50
3.50
21.00

4.30
5.12
3.42
4.47
4.05
3.79
25.15

86.00
85.27
85.46
89.30
81.00
75.81
82.26

0.40
0.29
0.28
0.26
0.33
0.30
0.34

2.54
7.88
6.12
10.70
4.11
2.21
78.88

.015
.000
.000
.000
.000
.003
.000

*p < .05
จากตารางที่ 4-2 คะแนนสอบหลังเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้รับการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality)
เรื่ องอะตอมและสมบัติของธาตุมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.15 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 82.26 เมื่อเทียบกับ
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เกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ในข้อที่ 2
เมื่อพิจารณาพฤติกรรมทางการเรี ยนรู ้ท้ งั 6 พฤติกรรม พบว่า พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ท้ งั
6 ด้าน มีคะแนนสอบสูงกว่าร้อยละ 70 ด้วยเช่นกัน โดยมีคะแนนเฉลี่ยนของพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
แต่ละด้านดังนี้ 1) ความรู ้ความจา ร้อยละ 86.00 2) ความเข้าใจ ร้อยละ85.27 3) การนาไปใช้ ร้อยละ 85.46
4) การวิเคราะห์ ร้อยละ 89.30 5) การสังเคราะห์ ร้อยละ 81.00 และ 6) การประเมินค่า
ร้อยละ 75.81
3. ผลการศึกษาค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหา
ความรู ้ 7 ขั้นด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เรื่ องอะตอมและสมบัติของธาตุ
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 แสดงดังตารางที่ 4-3
ตารางที่ 4-3 ผลเจตคติของนักเรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นด้วย
เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ
ข้อที่

รายการ

ด้านความคิดเห็นทั่วไป
1.
เนื้อหาวิชาเรื่ องอะตอมและสมบัติของธาตุ มี
ความสนุกและน่าสนใจเมื่อจัดการเรี ยนรู ้ 7Es
ร่ วมกับ AR
2.
เนื้ อหาวิชาเรื่ องอะตอมและสมบัติของธาตุ
น่าสนใจ เมื่อจัดการเรี ยนรู ้ 7Es ร่ วมกับ AR
3.
เนื้อหาวิชาเรื่ องอะตอมและสมบัติของธาตุ
มีความจาเป็ นต้องใช้การจัดการเรี ยนรู ้ 7Es
ร่ วมกับ AR
4.
จัดการเรี ยนรู ้ 7Es ร่ วมกับ AR ทาให้เข้าใจ
เนื้อหาได้มากยิง่ ขึ้น
การจัดการเรี ยนรู ้ 7Es ร่ วมกับ AR ทาให้
5.
สามารถสร้างองค์ความรู ้ได้ดว้ ยตัวเอง และยัง
เกิดทักษะต่าง ๆ

X̅

SD ระดับความ
คิดเห็น

4.47 0.59

เห็นด้วย

3.67 0.87

เห็นด้วย

3.74 0.82

เห็นด้วย

4.23 0.57

เห็นด้วย

4.60 0.54

เห็นด้วย
อย่างยิง่
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ตารางที่ 4-3 (ต่อ)
ข้อที่

รายการ

ด้านการเห็นความสาคัญ
การจัดการเรี ยนรู ้ 7Es ร่ วมกับ ARพัฒนาให้
6.
เกิดองค์ความรู ้
การจัดการเรี ยนรู ้ 7Es ร่ วมกับ AR ทาให้
7.
นักเรี ยนเป็ นคนช่างสังเกต วิเคราะห์และ
สรุ ปความ
การจัดการเรี ยนรู ้ 7Es ร่ วมกับ AR ช่วยพัฒนา
8.
ด้านการคิดให้นกั เรี ยนเข้าใจเนื้อหาเรื่ อง
อะตอมที่มีความซับซ้อนได้
การจัดการเรี ยนรู ้ 7Es ร่ วมกับ AR พัฒนา
9.
ทักษะด้านต่าง ๆ ได้แก่ ทักษะด้านการใช้สื่อ
การจัดการเรี ยนรู ้ 7Es ร่ วมกับ AR สามารถ
10.
สร้างความรู ้ที่นาไปต่อยอดได้
ด้านความสนใจ
นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้นที่จะเรี ยนรู ้โดย
11.
ใช้ การจัดการเรี ยนรู ้ 7Es ร่ วมกับ AR
นักเรี ยนอยากให้ใช้วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ 7E
12.
ร่ วมกับAR ในเนื้อหาเรื่ อง อื่น ๆ ด้วย
การจัดการเรี ยนรู ้ 7Es ร่ วมกับ AR เหมาะ
13.
สาหรับการจัดการเรี ยนรู ้ในวิชาเคมี
นักเรี ยนมีความตั้งใจทากิจกรรมต่าง ๆ
14.
การจัดการเรี ยนรู ้ 7Es ร่ วมกับ AR น่าสนใจ
15.
ทาให้นกั เรี ยนอยากเพิ่มเวลาในการจัดการ
เรี ยนรู ้

X̅

SD ระดับความ
คิดเห็น

4.44 0.50

เห็นด้วย

4.51 0.63

เห็นด้วย
อย่างยิง่

3.72 0.73

เห็นด้วย

3.65 0.92

เห็นด้วย

4.23 0.57

เห็นด้วย

4.26 0.73

เห็นด้วย

4.26 0.76

เห็นด้วย

3.49 1.01 ปานกลาง
4.16 0.61
3.84 0.74

เห็นด้วย
เห็นด้วย

110
ตารางที่ 4-3 (ต่อ)
ข้อที่

รายการ

ด้านการนิยมชมชอบ
16.
นักเรี ยนคิดว่าการจัดการเรี ยนรู ้ 7Es ร่ วมกับ
AR จาเป็ นที่ต่อการเรี ยนรู ้ เรื่ อง อะตอมและ
สมบัติของธาตุ
17.
นักเรี ยนชอบเรี ยนเรื่ องอะตอมและสมบัติของ
ธาตุโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้ 7Es ร่ วมกับ AR
เพราะสามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตได้
18.
นักเรี ยนรอคอยที่จะเรี ยนเรื่ องอะตอมและ
สมบัติของธาตุโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้ 7Es
ร่ วมกับ AR
19.
นักเรี ยนชักจูงเพื่อน ๆ ให้เรี ยนเรื่ องอะตอมและ
สมบัติของธาตุโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้ 7Es
ร่ วมกับ AR
20.
นักเรี ยนจะรู ้สึกกังวลเมื่อต้องเรี ยนเรื่ องอะตอม
และสมบัติของธาตุโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้ 7Es
ร่ วมกับ AR
รวม

X̅

SD ระดับความ
คิดเห็น

4.02 0.60

เห็นด้วย

4.19 0.59

เห็นด้วย

4.14 0.56

เห็นด้วย

4.28 0.55

เห็นด้วย

3.58 1.16

เห็นด้วย

4.07 0.70

มาก

จากตารางที่ 4-3 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะ
หาความรู ้ 7 ขั้นด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เรื่ อง อะตอมและสมบัติของ
ธาตุ จากการทดสอบหลังเรี ยนในภาพรวมพบว่านักเรี ยนมีเจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู ้ในระดับมาก
(X̅ = 4.07, SD = 0.70) ซึ่งทั้ง 4 ด้านมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยูใ่ นระดับเห็นด้วย โดยในด้านความคิดเห็น
ทัว่ ไปมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ด้านการเห็นความสาคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ด้านความสนใจ
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.00 และด้านการนิยมชมชอบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04
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บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผล
การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน และหลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 และศึกษาเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้
แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เรื่ องอะตอม
และสมบัติของธาตุ รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 1 ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 การวิจยั ใช้รูปแบบ
การทดสอบแบบ One group pretest-posttest design กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1
จานวน 43 คน ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 โรงเรี ยนศรี ราชา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) เครื่ องมือที่ใช้
ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นด้วยเทคโนโลยี
เสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เรื่ องอะตอมและสมบัติของธาตุ สาหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเป็ นแบบทดสอบแบบปรนัย จานวน
30 ข้อ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.53-0.80 มีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.22-0.44 และมีค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.78 และ 3) แบบวัดเจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น ด้วยเทคโนโลยี
เสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เรื่ องอะตอมและสมบัติของธาตุ มีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่
0.23-0.5 6 และมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.80

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่ องผลของการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น (7Es) ด้วย
เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ สามารถสรุ ป
ผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7
ขั้นด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เรื่ องอะตอมและสมบัติของธาตุ หลังเรี ยน
มีค่าสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7
ขั้นด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เรื่ องอะตอมและสมบัติของธาตุ หลังเรี ยน
มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3. การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม
(Augmented Reality) เรื่ องอะตอมและสมบัติของธาตุ นักเรี ยนมีเจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู ้ใน
ระดับมาก (X̅ = 4.07, SD = 0.70)

อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนโดยโดยใช้
การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality)
เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 หลังเรี ยนมีค่าสู งกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนมีค่า
สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
การที่นกั เรี ยนมีคะแนนสอบจากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยน
สู งกว่าก่อนเรี ยน และหลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 หลังจากได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
สื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม ทั้งนี้เนื่ องจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
สื บเสาะ หาความรู ้ 7 ขั้นด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม เป็ นการเรี ยนรู ้โดยอยูบ่ นพื้นฐานที่ให้
นักเรี ยนสามารถสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง จากเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ มที่นกั เรี ยนให้ความสนใจ
ในการเรี ยนรู ้จนเกิดความรู ้ความเข้าใจในบทเรี ยน ส่งผลให้นกั เรี ยนนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ และเชื่อมโยงเข้ากับเนื้ อหาในบทเรี ยน ด้วยเหตุผลดังกล่าวคะแนนสอบจากการ
ทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนสู งขึ้น
การใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นตามแนวคิดของ Eisenkraft (2003)
มีข้นั ตอนการจัดการเรี ยนรู ้ 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนการตรวจสอบความรู ้เดิม (Elicitation Phase) ครู จะต้องทาหน้าที่ในการตั้ง
คาถามเพื่อกระตุน้ ให้นกั เรี ยนได้แสดงความรู ้เดิม คาถามอาจจะเป็ นประเด็นปั ญหาที่เกิดขึ้นตาม
สภาพสังคมท้องถิ่นหรื อประเด็นข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์ การนาวิทยาศาสตร์มาใช้ใน
ชีวิตประจาวัน ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ ครู ยกตัวอย่างข้อค้นพบทางวิชาชีววิทยา คือ เซลล์เป็ นหน่วย
ย่อยที่เล็กที่สุดของสิ่ งมีชีวิต และตั้งคาถามต่อนักเรี ยนในทางเคมี หน่วยที่เล็กที่สุดคืออะไร และมี
แนวคาตอบคือ อะตอม ซึ่งเป็ นการช่วยตรวจสอบความรู ้เดิมของนักเรี ยนและสามารถเชื่อมโยงการ
เรี ยนรู ้ไปยังประสบการณ์ที่ตนมี ทาให้ครู ได้ทราบว่านักเรี ยนแต่ละคนมีความรู ้พ้ืนฐานเป็ นอย่างไร
ครู ควรเติมเต็มส่วนใดให้กบั นักเรี ยนและครู ยงั สามารถวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักเรี ยน
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2. ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement Phase) เป็ นการนาเข้าสู่ เนื้อหาในบทเรี ยนหรื อเรื่ องที่
น่าสนใจ ซึ่งอาจจะเกิดจากความสนใจของนักเรี ยนหรื อเกิดจากการอภิปรายภายในกลุ่ม เรื่ องที่
น่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ที่กาลังจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นหรื อเป็ นเรื่ องที่เชื่อมโยงกับความรู ้
เดิมที่เด็กเพิง่ เรี ยนรู ้มาแล้ว ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายเรื่ องลักษณะของ
แสงขาวจากดวงอาทิตย์และหลอดฟลูออเรสเซนส์ ซึ่งครู ให้นกั เรี ยนหาคาตอบโดยแจกแผ่นเกรตติง
ให้นกั เรี ยนกลุ่มละ 2 แผ่น เพื่อให้นกั เรี ยนส่องดูแล้วเปรี ยบเทียบความแตกต่างของลักษณะแสงขาว
จากทั้ง 2 แหล่งที่มา โดยครู ทาหน้าที่กระตุน้ ให้นกั เรี ยนสร้างคาถาม ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดความ
อยากรู ้อยากเห็น และกาหนดประเด็นที่จะศึกษาให้กบั นักเรี ยนในกรณีที่ยงั ไม่มีประเด็นที่น่าสนใจ
ครู อาจให้ศึกษาจากสื่ อต่าง ๆ เช่น หนังสื อพิมพ์ วารสาร อินเทอร์เน็ต เป็ นต้น ซึ่งทาให้นกั เรี ยนเกิด
ความคิดขัดแย้งจากสิ่ งที่นกั เรี ยนเคยรู ้มาก่อน ครู เป็ นผูท้ ี่ทาหน้าที่กระตุน้ ให้นกั เรี ยนคิดโดยเสนอ
ประเด็นขึ้นมาก่อน แต่ไม่ควรให้นกั เรี ยนยอมรับประเด็นหรื อคาถามที่ครู กาลังสนใจเป็ นเรื่ องที่ให้
นักเรี ยนศึกษา เพื่อนาไปสู่ การสารวจตรวจสอบในขั้นตอนต่อไป
3. ขั้นสารวจและค้นหา (Exploration Phase) เมื่อนักเรี ยนทาความเข้าใจในประเด็นหรื อ
คาถามที่สนใจจะศึกษาอย่างถ่องแท้แล้ว ก็มีการวางแผนกาหนดแนวทางสารวจตรวจสอบ
ตั้งสมมติฐาน กาหนดทางเลือกที่เป็ นไปได้ ลงมือปฏิบตั ิ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศหรื อ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ วิธีการตรวจสอบอาจทาได้หลายวิธี เช่น การสื บค้นข้อมูล สารวจ ทดลอง
กิจกรรมภาคสนาม โดยนักเรี ยนจะได้ทากิจกรรมต่าง ๆ และเรี ยนรู ้เนื้อหาของบทเรี ยนผ่าน
เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม ด้วยตนเอง ซึ่งภายในสื่ อจะประกอบไปด้วยรู ปสามมิติ รู ปภาพ
เคลื่อนไหวพร้อมเสี ยงของโครงสร้างอะตอมต่าง ๆ รู ปภาพของการจัดเรี ยงอิเล็กตรอนของธาตุ
ต่าง ๆ และใบความรู ้พร้อมทั้งแบบฝึ กหัดเรื่ องโครงสร้างอะตอม การจัดเรี ยงอิเล็กตรอน ทาให้
นักเรี ยนได้ฝึกการค้นหาและสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเองจากแหล่งเรี ยนรู ้เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม ที่มี
ความแปลกใหม่ ทันสมัย สามารถใช้งานบนสมาร์ทโฟนได้ จึงเป็ นการสร้างความสนใจ กระตุน้ ให้
นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้ เนื่องจากเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ มช่วยสนับสนุนการ
เรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ทาให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้โครงสร้างอะตอมโดยไม่ตอ้ งผ่านการจินตนาการ ซึ่ง
เข้าใจง่ายรวดเร็ วขึ้น
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ภาพที่ 5-1 ตัวอย่างภาพสามมิติของแบบจาลองอะตอม

ภาพที่ 5-2 ตัวอย่างภาพสามมิติของแบบจาลองอะตอม
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ภาพที่ 5-3 ตัวอย่างภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสี ยงประกอบ

ภาพที่ 5-4 ตัวอย่างภาพตารางธาตุที่นกั เรี ยนสามารถกดเข้าไปดูสัญลักษณ์นิวเคลียร์
4. ขั้นอธิบาย (Explanation Phase) เมื่อได้ขอ้ มูลมาแล้วนักเรี ยนก็นาข้อมูลเหล่านั้นมาทา
การวิเคราะห์ แปลผล สรุ ปผล และนาเสนอผลที่ได้ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น บรรยายข้อสรุ ป สร้าง
แบบจาลอง รู ปวาด ตาราง กราฟ เป็ นต้น ซึ่งจะช่วยให้นกั เรี ยนเห็นแนวโน้มหรื อความสัมพันธ์ของ
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ข้อมูล สรุ ปและอภิปรายผลการทดลองโดยอ้างอิงประจักษ์พยานอย่างชัดเจนเพื่อนาไปเสนอแนวคิด
ต่อไป ขั้นนี้จะทาให้นกั เรี ยนได้สร้างองค์ความรู ้ใหม่ การค้นพบในขั้นนี้ อาจเป็ นไปได้หลายทาง
เช่น สนับสนุนสมมติฐาน แต่ผลที่ได้จะอยูใ่ นรู ปแบบใดก็สามารถสร้างความรู ้และช่วยนักเรี ยนได้
เกิดการเรี ยนรู ้ หากมีความคลาดเคลื่อนครู จะช่วยให้นกั เรี ยนได้ปรับข้อมูลให้ถูกต้อง
5. ขั้นขยายความรู ้ (Elaboration Phase) เป็ นการนาความรู ้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับ
ความรู ้เดิมหรื อแนวคิดเดิมที่คน้ คว้าเพิ่มเติม หรื อนาแบบจาลองหรื อข้อสรุ ปที่ได้ไปใช้อธิบาย
สถานการณ์หรื อเหตุการณ์อื่น ๆ ถ้าใช้อธิบายเรื่ องราวต่าง ๆ และทาให้เกิดความรู ้กว้างขวางขึ้น
ครู ควรจัดกิจกรรมหรื อสถานการณ์ให้นกั เรี ยนมีความรู ้มากขึ้น และขยายกรอบแนวคิดของตนเอง
และต่อเติมให้สอดคล้องกับประสบการณ์เดิม ครู ควรส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนตั้งประเด็นเพื่ออภิปราย
และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมให้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ ครู อธิบายเกี่ยวกับการ
คานวณหาค่าพลังงาน ความถี่ หรื อความยาวคลื่น จากความสัมพันธ์ท้ งั 3 ตัวแปร และให้นกั เรี ยน
เข้าไปศึกษาความรู ้เพิ่มเติมพร้อมทาโจทย์จากเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality)
เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุท้ งั หมดจานวน 3 ข้อ ครู สุ่มตัวแทนนักเรี ยนจานวน 3 คนออกมา
หน้าชั้นเรี ยนเพื่อเฉลยการหาค่าพลังงาน ความถี่และความยาวคลื่น เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้นกั เรี ยน
ทุกคนได้ใช้กระบวนการคิดและเกิดความเข้าใจในบทเรี ยนยิง่ ขึ้น
6. ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) เป็ นการประเมินการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการต่าง ๆ
ว่านักเรี ยนรู ้อะไรบ้าง อย่างไร และมากน้อยเพียงใด ขั้นนี้ จะช่วยให้นกั เรี ยนสามารถนาความรู ้ที่
ได้มาประมวลและปรับประยุกต์ใช้ในเรื่ องอื่น ๆ ได้ ครู ควรส่งเสริ มให้นกั เรี ยนนาความรู ้ใหม่ที่ได้
ไปเชื่อมโยงกับความรู ้เดิมและสร้างองค์ความรู ้ใหม่ ตัวอย่างกิจกรรม คือ ครู สร้างแบบสอบถาม
เกี่ยวกับแบบจาลองอะตอมโดยลักษณะข้อคาถามจะเป็ นการใช้พ้นื ฐานความรู ้เดิมและนาความรู ้
ใหม่มาเป็ นส่วนอธิบายประกอบ ตัวอย่างคาถามคือ นักเรี ยนเคยทราบว่าอะตอมมีขนาดเล็กและ
รู ปร่ างเป็ นทรงกลมตัน แต่ในปัจจุบนั รู ปร่ างของอะตอมไม่ได้เป็ นดังกล่าวเพราะสาเหตุใด
แนวคาตอบ คือ เพราะมีการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ทาให้คน้ พบอนุภาคที่อยูใ่ นอะตอม คือ
โปรตอน นิวตรอน และ อิเล็กตรอน นอกจากนี้ครู ควรเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ตรวจสอบซึ่งกัน
และกัน
7. ขั้นนาความรู ้ไปใช้ นักเรี ยนจะได้ตอบคาถามโดยประยุกต์ความรู ้ที่สัมพันธ์กบั
ประสบการณ์ในชีวิตประจาวัน ตัวอย่างเช่น ครู ให้นกั เรี ยนประยุกต์การจัดเรี ยงอิเล็กตรอนของแก๊ส
ที่นกั เรี ยนพบในชีวิตประจาวันซึ่งมีหลากหลายธาตุ เพราะบ้านเรื อนของนักเรี ยนอยูใ่ กล้โรงงาน
อุตสาหกรรม และทาให้นกั เรี ยนได้รับความรู ้ท้ งั เรื่ องของแก๊สและมลพิษในชุมชนของตนเอง
พร้อมกับเรี ยนรู ้เรื่ องการจัดเรี ยงอิเล็กตรอนไปพร้อมกัน หรื อ ครู ยกตัวอย่างธาตุไฮโดรเจนซึ่งเป็ น
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ธาตุที่นกั เรี ยนพบเจอได้ในชีวิตประจาวัน พร้อมทั้งบอกเลขมวล เลขอะตอมของธาตุไฮโดรเจนบน
กระดาน ครู ให้นกั เรี ยนร่ วมกันคิดว่าเลขมวลและเลขอะตอมของไฮโดรเจนบอกจานวนของอนุภาค
ใดได้บา้ ง ครู สุ่มถามพร้อมเฉลยคาตอบที่ถูกต้อง และมอบหมายงานให้นกั เรี ยนหาธาตุที่นกั เรี ยน
พบเจอในชีวิตประจาวัน เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ ระบุจานวนอนุภาคต่าง ๆ และอธิบาย
ประโยชน์และโทษของธาตุน้ นั ๆ จะเห็นได้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น
ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ ง สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนให้สูงขึ้นได้ เพราะ
นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ตามลาดับขั้นตอนโดยเริ่ มต้นจากการทบทวนความรู ้เดิมจนกระทั้งสามารถสร้าง
องค์ความรู ้และนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีเสมือน
จริ งเสริ ม นักเรี ยนสามารถมองเห็นภาพได้จริ งจากโครงสร้างอะตอมที่มีลกั ษณะเป็ นนามธรรมให้
อยูใ่ นรู ปธรรมได้ นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ผา่ นสมาร์ทโฟน หรื อ แท็บเล็ตได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และ
มีความแปลกใหม่ที่กระตุน้ ให้นกั เรี ยนสนใจเรี ยนรู ้ เกิดความเข้าใจบทเรี ยน สร้างองค์ความรู ้ได้ดว้ ย
ตนเอง จนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ได้สูงขึ้น และสู งกว่าร้อยละ 70 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ณัฐฐาน์ นิธิภทั ร์มณี โชค (2559) ได้พฒั นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ องระบบหมุนเวียน
โลหิ ตด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ ง พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .5 และมีความพึงพอใจต่อบทเรี ยนของผูเ้ รี ยนอยูใ่ นระดับดีมาก
2. ผลการศึกษาเจตคติที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น ด้วย
เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เรื่ องอะตอมและสมบัติของธาตุอยูใ่ นระดับมาก
(X̅ = 4.07, SD = 0.70) ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ เนื่องจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหา
ความรู ้ 7 ขั้น ด้วยเทคโนโลยีเมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ
มีข้นั ตอนทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ตรวจสอบความรู ้เดิมครู จะสร้างคาถาม เป็ นกระตุน้ ให้นกั เรี ยนสารวจความรู ้เดิม
ของตนเองที่มีอยูเ่ พื่อเชื่อมโยงกับความรู ้ใหม่ที่นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ ซึ่งนักเรี ยนตอบคาถามและให้
ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีในการจัดกิจกรรม
ขั้นที่ 2 เร้าความสนใจ ในขั้นนี้ครู ก็จะมีเกม กิจกรรม หรื อแม้แต่คาถามเพื่อจัดกิจกรรม
ให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ซ่ ึงจะสร้างความสนใจแก่นกั เรี ยนเป็ นอย่างมากส่ งผลให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่มี
ความหมาย
ขั้นที่ 3 สารวจและค้นหา ขั้นนี้นกั เรี ยนจะได้เป็ นผูล้ งมือเรี ยนรู ้และสร้างองค์ความรู ้ดว้ ย
ตนเองโดยผ่านการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม โดยภายนักเรี ยนจะได้เรี ยนรู ้ภาพสามมิติของ
แบบจาลองอะตอม ภาพเคลื่อนไหวของวิวฒั นาการแบบจาลองอะตอมต่าง ๆ ภาพสัญลักษณ์
นิวเคลียร์ และการจัดเรี ยงอิเล็กตรอนระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานย่อยของ
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ธาตุเรพพรี เซนเททีพ พร้อมทั้งแบบฝึ กหัดต่าง ๆ หลังจากนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้จากเทคโนโลยีเสมือน
จริ งเสริ ม นักเรี ยนมีความรู ้สึกตื่นเต้น มีความกระตือรื อร้นมากยิง่ ขึ้น สนใจในกิจกรรมที่ครู จดั ขึ้น
เป็ นอย่างมาก นักเรี ยนกล่าวว่า “เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่สนุกสนาน ไม่ตอ้ งจินตนาการเพราะมีภาพ
สามมิติให้เรี ยนรู ้ เรื่ องสัญลักษณ์นิวเคลียร์และการจัดเรี ยงอิเล็กตรอนของธาตุ ก็สามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้จากสื่ อ มีความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย และสามารถเรี ยนรู ้ที่บา้ นได้ กรณีที่ไม่
ได้มาโรงเรี ยน และในช่วงโควิด-19 ที่ตอ้ งเรี ยนด้วยระบบออนไลน์มีสื่อดังกล่าวที่ทาให้เข้าใจ
ขั้นที่ 4 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุ ป ขั้นนี้นกั เรี ยนจะได้นาเสนอข้อสรุ ปองค์ความรู ้ที่ตนเอง
ได้จากการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั เพื่อนและมีครู เป็ นผูช้ ่วยอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นกั เรี ยน
ได้รับองค์ความรู ้ที่ถูกต้อง
ขั้นที่ 5 ขั้นขยายความรู ้ ขั้นนี้ นกั เรี ยนจะใช้เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ มในการศึกษา
ความรู ้เพิ่มเติมและสรุ ปเป็ นองค์ความรู ้ของตนเอง หลังจากการศึกษาแล้วในบางแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้นกั เรี ยนจะได้เล่นเกมเพื่อเป็ นการนาความรู ้ที่นกั เรี ยนได้รับมาประยุกต์ใช้ ส่งผลให้นกั เรี ยนมี
ความรู ้สึกด้านบวกต่อเนื้อหาวิชา และการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นด้วยเทคโนโลยี
เสมือนจริ งเสริ ม
ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผล ขั้นนี้ ครู จะตรวจสอบว่านักเรี ยนเข้าใจในเนื้ อหามากน้อยเพียงใด
โดยตรวจสอบจากใบงานที่นกั เรี ยนทา หรื อดูจากแบบทดสอบออนไลน์ของนักเรี ยน ซึ่งส่วนใหญ่
นักเรี ยนจะตอบคาถามได้ถูกต้องร้อยละ 80
ขั้นที่ 7 ขั้นการนาไปใช้ นักเรี ยนจะนาความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ซึ่งจะ
ได้เกิดเป็ นการเรี ยนรู ้ที่มีความหมายและเกิดความรู ้ในระยะยาว นอกจากการจัดกิจกรรมทั้ง
7 ขั้นตอนแล้ว ในระหว่างการจัดกิจกรรมครู มีการกล่าวชมเชย และให้กาลังใจนักเรี ยน ซึ่งเป็ นสิ่ งที่
สามารถกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรี ยน สอดคล้องกับคากล่าวของปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์
(2548) การใช้เสริ มแรงแก่นกั เรี ยนเมื่อนักเรี ยนได้มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยน ครู ได้ให้ความสนใจและ
ให้กาลังใจ คาชมเชยจะสามารถทาให้นกั เรี ยนมีเจตคติต่อการเรี ยนได้เพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ สุประวีณ์ อุทปา (2558) ได้ทาการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้เรื่ อง กรด-เบส โดยใช้
วัฏจักรการสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น พบว่า นักเรี ยนมีจิตวิทยาศาสตร์โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
(X̅ = 4.67, SD = 0.47) และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปัญจรัตน์ ทับเปี ย (2555) ทาการพัฒนาชุดสื่ อ
ประสมแบบโลกเสมือนผสานโลกจริ ง เรื่ องโครงสร้างและการทางานของหัวใจ สาหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 พบว่า นักเรี ยนมีความสนใจต่อชุดสื่ อประสมแบบโลกเสมือนผสานโลกจริ ง
เรื่ องโครงสร้างและการทางานของหัวใจ ในระดับมากที่สุด และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของอเลน
(Allen,1998) ที่พบว่านักเรี ยนมีเจตคติในเชิงบวกต่อการเรี ยนด้วยชุดสื่ อประสม

119
ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น จึงสรุ ปได้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น
ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม เรื่ องอะตอมและสมบัติของธาตุสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นโดยดาเนินการอย่างเป็ นระบบ มีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นให้นกั เรี ยน
ได้สืบเสาะหาความรู ้ดว้ ยตนเองผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม ทาให้นกั เรี ยนเกิดการสร้างองค์
ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่นกั เรี ยนพึงมีคือ ทักษะด้านการสื่ อสาร
สารสนเทศ และรู ้เท่าทันสื่ อ และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร นักเรี ยนเกิดเจตคติที่ดีในการเรี ยนรู ้ ส่งผลให้นกั เรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนการสอนด้วย
แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented
Reality) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถติที่ระดับ .05
และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถติที่ระดับ .05
และมีเจตคติต่อการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ ง
เสริ ม (Augmented Reality) หลังเรี ยนอยูใ่ นระดับมาก (X̅ = 4.07, SD = 0.70)

ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
ในการใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม
(Augmented Reality) เรื่ องอะตอมและสมบัติของธาตุ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ผูว้ ิจยั มี
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นด้วย
เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ มไปใช้
1.1 การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ มจะ
มีข้นั ตอนการสอน 7 ขั้นตอนที่นาเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ มไปแทรกในขั้นสารวจและค้นหา และ
ขั้นขยายความรู ้ ที่ช่วยให้นกั เรี ยนสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเองพร้อมนาไปประยุกต์ใช้ได้ดี
1.2 การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ครู ควรจะมีการเตรี ยมความพร้อมในด้านความรู ้
ความเข้าใจรู ปแบบการสอน เนื้อหาบทเรี ยนที่จะใช้ในการเรี ยนการสอน ครู เป็ นผูอ้ านวยความ
สะดวกในการเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์และให้คาแนะนาตลอดการดาเนินกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อให้เวลา
ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เป็ นไปตามกาหนด
1.3 เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ มจะต้องใช้เว็บไซต์ในการจัดทา ซึ่งทางเว็บไซต์มี
ข้อจากัดในความปลอดภัยของสื่ อ คือจะปิ ดความเป็ นสาธารณะในการสแกนของ marker ในแต่ละ
วัน เพราะฉะนั้นเมื่อจะใช้สื่อในวันถัดไปจาเป็ นต้องเข้าไปเปิ ดสาธารณะในทุกวัน
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1.4 การใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ ง
เสริ ม นักเรี ยนมีความจาเป็ นต้องใช้สมาร์ทโฟนในการเรี ยนรู ้ ดังนั้นครู จาเป็ นต้องตรวจสอบความ
พร้อมในการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรี ยน
1.5 นักเรี ยนใช้สมาร์ทโฟนในการเรี ยนรู ้ ในบางครั้งมีนกั เรี ยนใช้ สมาร์ทโฟนนอก
เหนือจากการเรี ยนรู ้ ดังนั้น ครู ควรมีขอ้ ตกลงในการใช้ smart phone แก่นกั เรี ยน เพื่อให้การจัดการ
เรี ยนรู ้บบรรลุตามจุดประสงค์
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ต่อไป
2.1 จากการวิจยั พบว่า เนื้อหาเรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุตอ้ งเรี ยนรู ้ผา่ น
นามธรรม ดังนั้นการประยุกต์ความรู ้เกิดได้ยาก นักเรี ยนยังนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในขั้นที่ 7 ไม่
ตรงประเด็น แต่หากว่าครู ได้แนะแนวทางโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ มในขั้นนาความรู ้ไปใช้
นักเรี ยนจะเกิดการประยุกต์และนาความรู ้ไปใช้ได้ดียงิ่ ขึ้น นาไปสู่ การวิจยั ครั้งต่อไปในประเด็นที่วา่
ควรมีการศึกษาการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม โดย
นาเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ มไปใช้ในขั้นการนาความรู ้ไปใช้ดว้ ย
2.2 จากการวิจยั พบว่า คะแนนของนักเรี ยนหลังทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนที่แบ่งตามพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของบลูม มีคะแนนสู งกว่าก่อนเรี ยนในทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะ
พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นการวิเคราะห์ที่มีค่าร้อยละ 89.30 และ ด้านความรู ้ ความจา ที่มีค่าร้อยละ
86.00 นาไปสู่ การวิจยั ครั้งต่อไปในประเด็นที่วา่ ปัจจัยใดที่เป็ นสาเหตุส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมี
พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ในด้านการวิเคราะห์ และ การสังเคราะห์ โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บ
เสาะหาความรู ้ 7 ขั้น ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality)
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รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่ องมือการวิจัย
1. ผศ.ดร. ปริ ญญา ทองสอน
2. ผศ. น.ต. ดร. พงษ์เทพ จิระโร
3. นางสาวภาริ นี วงษ์จินดามณี
4. นางทิพรัตน์ ศิริพรม
5. ว่าที่ร้อยตรี หญิงวิมลวรรณ พันธุ์อยู่

อาจารย์ประจาภาควิชาการจัดการเรี ยนรู ้
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ประจาภาควิชาวิจยั และจิตวิทยาประยุกต์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ครู คศ. 3 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี โรงเรี ยนศรี ราชา
ครู คศ. 3 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี โรงเรี ยนศรี ราชา
ครู คศ. 1 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี โรงเรี ยนศรี ราชา
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- ใบรับรองจริ ยธรรมเครื่ องมือ
- แผนการจัดการเรี ยนรู ้
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
- แบบวัดเจตคติ
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
รหัสวิชา ว 30221
รายวิชา เคมี 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1
(ชื่ อหน่ วย) อะตอมและสมบัติของธาตุ
เรื่ อง แบบจาลองอะตอมดอลตันและทอมสัน

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 2 ชั่วโมง

1. ผลการเรียนรู้
สื บค้นข้อมูลสมมติฐาน การทดลอง หรื อผลการทดลองที่เป็ นประจักษ์พยานในการเสนอ
แบบจาลองอะตอมของนักวิทยาศาสตร์ และอธิบายวิวฒั นาการของแบบจาลองอะตอม
2. จุดประสงค์ การเรียนรู้
ด้ านความรู้
1. นักเรี ยนสามารถอธิบายความหมายของแบบจาลองอะตอมได้ถูกต้องพร้อมบอก
สาเหตุที่ทาให้แบบจาลองอะตอมมีการเปลี่ยนแปลง
2. นักเรี ยนสามารถอธิบายลักษณะของแบบจาลองอะตอมของดอลตันได้
3. นักเรี ยนสามารถอธิบายลักษณะของแบบจาลองอะตอมของทอมสันได้
ด้านทักษะกระบวนการ
1. นักเรี ยนสื บค้นข้อมูลการทดลองของทอมสัน
2. นักเรี ยนสื บค้นข้อมูลแบบจาลองอะตอมของดอลตันและทอมสัน
ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1. มีการใช้วิจารณญาณในการในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. มีความเชื่อและค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
3. สาระสาคัญ
ดอลตันเสนอมโนภาพของแบบจาลองอะตอมว่า อะตอมมีลกั ษณะทรงกลมตัน มีขนาด
เล็กมาก และไม่สามารถแบ่งแยกได้อีก
ทอมสันได้เสนอแบบจาลองอะตอม คือ อะตอมมีลกั ษณะเป็ นทรงกลมประกอบด้วย
อนุภาคโปรตอนซึ่งมีประจุไฟฟ้าเป็ นบวกและอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุไฟฟ้าเป็ นลบแต่เนื่องจาก
อะตอมของธาตุเป็ นกลางทางไฟฟ้านัน่ คือ มีจานวนโปรตอนเท่ากับจานวนอิเล็กตรอน
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4. สาระการเรียนรู้
จอห์น ดอลตัน (John Dalton) นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้เสนอทฤษฎีอะตอมเพื่อใช้
อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสารก่อนและหลังทาปฏิกิริยา รวมทั้งอัตราส่ วนโดยมวลของ
ธาตุที่รวมกันเป็ นสารประกอบ ซึ่งสรุ ปได้ดงั นี้
1. ธาตุประกอบด้วยอนุภาคเล็ก ๆหลายอนุภาคเรี ยกอนุภาคเหล่านี้วา่ “อะตอม” ซึ่งแบ่งแยกและทา
ให้สูญหายไม่ได้
2. อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมีสมบัติเหมือนกัน แต่จะมีสมบัติ แตกต่างจากอะตอมของธาตุอื่น
3. สารประกอบเกิดจากอะตอมของธาตุมากกว่าหนึ่งชนิดทาปฏิกิริยา เคมีกนั ในอัตราส่ วนที่เป็ นเลข
ลงตัวน้อย ๆ
ทอมสันได้เสนอแบบจาลองอะตอมที่ศึกษาจากการทดลองการนาไฟฟ้าของแก๊สใน
หลอดรังสี แคโทดทาให้ทราบว่า รังสี แคโทดเคลื่อนที่จากขั้วแคโทดไปยังขั้วแอโนดและเคลื่อนที่
เข้าหาประจุบวกแสดงว่ารังสี ชนิดนี้มีประจุลบ (อิเล็กตรอน) และออยเกนส์ทาการทดลองคล้ายกับ
ทอมสันทาให้เจอรังสี ที่มีประจุบวก (โปรตอน) ดังนั้นทอมสันสรุ ปแบบจาลองของทอมสันได้ดงั นี้
อะตอมมีลกั ษณะเป็ นทรงกลมประกอบด้วยอนุภาคโปรตอนที่มีประจุไฟฟ้าเป็ นบวกและอนุภาค
อิเล็กตรอนที่มีประจุไฟฟ้าเป็ นลบ กระจัดกระจายอย่างสม่าเสมอในอะตอมอะตอมที่มีสภาพเป็ น
กลางทางไฟฟ้าจะมีจานวนประจุบวกเท่ากับจานวนประจุลบ
5. ชิ้นงานตามวัตถุประสงค์
1. ใบงานที่ 1 แบบจาลองอะตอมดอลตันและทอมสัน
2. แผนผังความคิดแบบจาลองอะตอมดอลตันและทอมสัน
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6. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นตอนการ
เรียนรู้
1.ขั้น
ตรวจสอบ
ความรู้ เดิม
(Elicitation
phase)

กิจกรรมการเรียนการสอน

1.1 ครู ใช้คาถามกระตุน้ นักเรี ยนเกี่ยวกับ
อะตอมโดยยกตัวอย่างข้อคาถามคือ “ถ้า
ในทางชีววิทยาเรามักจะทราบกันบ้างหรื อเคย
ได้ยนิ กันมาบ้างว่า เซลล์คือโครงสร้างที่เล็ก
ที่สุดของสิ่ งมีชีวิต ส่วนในวิชาเคมีเมื่อมีการ
เกิดสาร หรื อสสารต่าง ๆ นักเรี ยนคิดว่ามี
โครงสร้างใดเป็ นพื้นฐาน” แนวคาตอบ :
อะตอม
1.2 ครู ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดว่าตาม
คาถามของครู แล้วส่งตัวแทนออกมาอธิบาย
หน้าชั้นเรี ยน
2.1 ครู นาวิดีโอ เรื่ อง วิวฒั นาการของ
2.ขั้นสร้ าง
ความสนใจ แบบจาลองอะตอม มาให้นกั เรี ยนดู พร้อม
(Engagement บอกว่าทุกสิ่ งประกอบขึ้นมาจากอะตอมเป็ น
จานวนมาก แต่เนื่องจากอะตอมมีขนาดเล็กไม่
phase)
สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า
นักวิทยาศาสตร์จึงสร้างแบบจาลองอะตอมขึ้น
และตั้งคาถามกระตุน้ นักเรี ยนคือ
นักวิทยาศาสตร์คนที่ 1 และคนที่ 2 ที่เสนอ
แบบจาลองอะตอมคือใครและมีรูปของ
แบบจาลองอะตอมเป็ นเช่นไร
2.2 ครู เฉลยชื่อนักวิทยาศาตร์คนที่ 1 และคนที่
2 ที่เสนอแบบจาลองอะตอมแล้วพร้อมทั้งวาดรู ป
แบบจาลองอะตอมทั้ง 2 แบบและนาเข้าสู่ บทเรี ยน
เรื่ อง แบบจาลองอะตอมของดอลตันและทอมสัน

เวลา
(นาที)
15

สื่ อ วัสดุ อุปกรณ์

15

- วิดีโอเรื่ อง
วิวฒั นาการของ
แบบจาลองอะตอม
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ขั้นตอนการ
เรียนรู้
3.ขั้นสารวจ
และค้นหา
(Exploration
phase)

กิจกรรมการเรียนการสอน

เวลา
(นาที)
3.1 ครู ให้นกั เรี ยนศึกษา สื บเสาะหาความรู ้เรื่ อง 30
แบบจาลองอะตอมของดอลตันและทอมสัน
โดยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented
Reality) เรื่ องอะตอมและสมบัติของธาตุ
พร้อมทั้งแจกใบงานที่ 1 แบบจาลองอะตอม
ดอลตันและทอมสัน ให้นกั เรี ยนบันทึกข้อมูล
และทาใบงานควบคู่ไปกับการศึกษาจากสื่ อ
3.2 ครู สุ่มเลขที่นกั เรี ยนเพื่อให้ตอบแบบฝึ กหัด
ที่ทาพร้อมกับครู เฉลยคาตอบที่ถูกต้อง
20
4. ขั้นอธิบาย 4.1 ครู ให้นกั เรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นว่า
มีธาตุหรื อสารใดหรื อไม่ที่สอดคล้องกับทฤษฎี
และลง
แบบจาลองอะตอมของดอลตัน
ข้ อสรุป
(Explanation 4.2 ครู ต้ งั คาถามให้นกั เรี ยนร่ วมกันอภิปรายเรื่ อง
แบบจาลองอะตอม ของดอลตันและทอมสัน เช่น
Phase)
1) แบบจาลองอะตอมของดอลตันมี
ลักษณะเช่นไร
แนวคาตอบ : มีลกั ษณะทรงกลมตันไม่สามารถ
แบ่งแยกได้
2) เพราะเหตุใดแบบจาลองของดอล
ตันจึงได้รับความเชื่อถือลดลง และไม่ได้รับการ
ยอมรับในที่สุด
แนวคาตอบ : เนื่องจากนักวิทยาศาสตร์คน้ พบ
ข้อมูลบางประการที่ไม่สอดคล้องกับแนวคิด
ของดอลตัน เช่น อะตอมสามารถแบ่งแยกได้
เพราะอะตอมประกอบด้วยอนุภาคโปรตอน
นิวตรอน และอิเล็กตรอน
3) การทดลองของทอมสันใช้อุปกรณ์ใด

สื่ อ วัสดุ อุปกรณ์
- เทคโนโลยีเสมือน

จริ งเสริ ม
(Augmented
Reality) เรื่ อง
อะตอมและสมบัติ
ของธาตุ
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ขั้นตอนการ
เรียนรู้
4. ขั้นอธิบาย
และลง
ข้ อสรุป
(Explanation
Phase)

กิจกรรมการเรียนการสอน

แนวคาตอบ : หลอดรังสี แคโทด
4) แบบจาลองอะตอมของทอมสันสรุ ป
ได้วา่ อย่างไร
แนวคาตอบ : อะตอมมีลกั ษณะเป็ นทรงกลม
ประกอบด้วยอนุภาคโปรตอนซึ่งมีประจุไฟฟ้า
เป็ นบวกและอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุไฟฟ้าเป็ น
ลบ อะตอมของธาตุเป็ นกลางทางไฟฟ้านัน่ คือ
มีจานวนโปรตอนเท่ากับจานวนอิเล็กตรอน
5. ขั้นขยาย 5.1 ให้นกั เรี ยนสื บค้นหาความรู ้จากเทคโนโลยี
เสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เรื่ อง
ความคิด
(Elaboration อะตอมและสมบัติของธาตุ เพื่อหาสาเหตุและ
ข้อมูลของคิดค้นและการสร้างแบบจาลอง
Phase)
อะตอมพร้อมทั้งคาดคะเนรู ปร่ างของ
แบบจาลองอะตอมของนักวิทยาศาสตร์คน
ต่อไป
6.1 นักเรี ยนทาใบงานที่ 1 เรื่ องมหัศจรรย์
6. ขั้น
ประเมินผล แบบจาลองอะตอมของดอลตันและทอมสัน
(Evaluation 6.2 ครู ทาการตรวจใบงานที่ 1 เรื่ องมหัศจรรย์
แบบจาลองอะตอมของดอลตันและทอมสัน
Phase)
7.1 ให้นกั เรี ยนเขียนแผนผังความคิดแสดง
7. ขั้นนา
ความรู้ ไปใช้ ข้อมูลตังต่อไปนี้
(Extension 1) รู ปร่ างแบบจาลองอะตอมของดอลตันและทอมสัน
2) สาเหตุของการสร้างแบบจาลองอะตอมของ
Phase)
นักวิทยาศาสตร์คนต่อไป
3) รู ปร่ างแบบจาลองอะตอมของ

เวลา
(นาที)

สื่ อ วัสดุ อุปกรณ์

15

- เทคโนโลยีเสมือน
จริ งเสริ ม
(Augmented
Reality) เรื่ อง
อะตอมและสมบัติ
ของธาตุ

15

- ใบงานที่ 1 เรื่ อง

มหัศจรรย์แบบจาลอง
อะตอมของดอลตัน
และทอมสัน
10

- แผนผังความคิด

แบบจาลองอะตอม
ของดอลตันและ
ทอมสัน
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ขั้นตอนการ
กิจกรรมการเรียนการสอน
เรียนรู้
นักวิทยาศาสตร์คนต่อไป
7. ขั้นนา
ความรู้ ไปใช้ 7.2 ครู สุ่มตัวแทนนักเรี ยนจานวน 6 กลุ่มออกมา
(Extension นาเสนอ และสรุ ปความรู ้รวบยอดพร้อมกัน
Phase)

เวลา สื่ อ วัสดุ อุปกรณ์
(นาที)

7. สื่ อการเรียนรู้ /แหล่ งเรียนรู้
7.1 หนังสื อเรี ยนรายวิชา เคมี 1 ของ สสวท.
7.2 เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เรื่ องอะตอมและสมบัติของธาตุ
7.3 วิดีโอเรื่ อง โครงสร้างของอะตอม
8. การวัดและประเมินผล
รายการ
1.ด้ านความรู้ (K)
1. อธิบาย
ความหมายของ
แบบจาลองอะตอม
ได้ถูกต้อง 2. อธิบาย
ลักษณะของ
แบบจาลองอะตอม
ของดอลตันได้
3. อธิบายลักษณะของ
แบบจาลองอะตอม
ของทอมสันได้
4. บอกวิวฒั นาการ
ของแบบจาลอง
อะตอม

วิธีการวัด
- ตรวจใบงานที่ 1 เรื่ อง
มหัศจรรย์แบบจาลอง
อะตอม ของดอลตันและ
ทอมสัน
- การตอบคาถามใน
ห้องเรี ยน

เครื่ องมือวัด
ใบงานที่ 1 เรื่ อง
มหัศจรรย์แบบจาลอง
อะตอมของดอลตัน
และทอมสัน
- ข้อคาถาม

เกณฑ์ การให้
คะแนน
คะแนนผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ
70

- ตอบข้อ
คาถามถูก 7/10
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รายการ
2. ด้านทักษะ
กระบวนการ (P)
1. สังเกตแบบจาลอง
อะตอมของดอลตัน
และทอมสัน
2. วิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่าง
แบบจาลองอะตอม
ของดอลตันและ
แบบจาลองทอมสัน
3. ด้านจิต
วิทยาศาสตร์ (A)
1. มีการใช้
วิจารณญาณในการ
ในการวิเคราะห์
ข้อมูล
2. มีความเชื่อและ
ค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์

วิธีการวัด

เครื่ องมือวัด

- ตรวจจากการทากิจกรรม - แบบสังเกต
โดยสังเกตนักเรี ยนระหว่าง พฤติกรรมการเรี ยน
ทา กิจกรรม
ของนักเรี ยน

- สังเกตพฤติกรรมการ
เรี ยนรู ้และการปฏิบตั ิ

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรี ยนรู ้
และการปฏิบตั ิ (แบบ
ประเมินจิต
วิทยาศาสตร์)

เกณฑ์ การให้
คะแนน
- คะแนนผ่าน
เกณฑ์ระดับดี
ขึ้นไป

- คะแนนผ่าน
เกณฑ์ระดับดี
ขึ้นไป
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บันทึกผลหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน

ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ ..............................................................ผูส้ อน
( นางสาวณัฐญา เจริ ญพันธ์ )
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แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน

การตอบ
คาถาม

เลขที่

3

2 1 3

การทา
กิจกรรม

2

พฤติกรรมการเรียน
การแสดง
ความ
ความ
ความ
เรียบร้ อยของ กระตือรื อร้ น
คิดเห็น
ภาระงาน
ในการเรียน

1 3 2 1 3 2 1

3 2 1

การรับฟัง
ความเห็นของ
ผู้อื่น

3

2

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
เกณฑ์ การให้ คะแนน
3 หมายถึง ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมนั้นบ่ อยครั้ง
2 หมายถึง ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมนั้นเป็ นครั้งคราว
1 หมายถึง ผู้เรียนไม่ แสดงพฤติกรรมนั้นบางครั้ง

ลงชื่อ ..........................................ผูส้ อน
(นางสาวณัฐญา เจริ ญพันธ์ )
........./..................../......
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แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์
คาชี้แจง ให้ครู ผสู ้ อนทาเครื่ องหมาย ( / ) ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
จิตวิทยาศาสตร์

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ
3

มีการใช้วิจารณญาณ
ในการในการ
วิเคราะห์

วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการเรี ยนรู ้ ได้ถูกต้อง

สรุ ปข้อมูลได้ถูกต้องโดยการใช้วิจารณญาณ
ไม่ยอมรับสิ่ งใดว่าเป็ นความจริ งทันที ถ้ายังไม่มี
การพิสูจน์ที่เชื่อถือได้
มีความเชื่อและ
แสวงหาสาเหตุของเหตุการณ์ต่าง ๆ และหา
ค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับ ความสัมพันธ์ของสาเหตุน้ นั กับผลที่เกิดขึ้นได้
วิทยาศาสตร์
ต้องการที่จะรู ้ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในวิชา
วิทยาศาสตร์
ชื่อในความสาคัญของเหตุผล
รวม (18)
เกณฑ์ การให้ คะแนน
3
หมายถึงผูเ้ รี ยนแสดงพฤติกรรมนั้นบ่อยครั้ง
2
หมายถึงผูเ้ รี ยนแสดงพฤติกรรมนั้นเป็ นครั้งคราว
1
หมายถึงผูเ้ รี ยนไม่แสดงพฤติกรรมนั้นบางครั้ง
0
หมายถึง
ผูเ้ รี ยนไม่แสดงพฤติกรรมนั้นเลย
ผลการประเมิน มีระดับคะแนนและเกณฑ์ ดังนี้
ระดับคะแนน
15 – 18 คะแนน
11 – 14 คะแนน
7 – 10 คะแนน
ต่ากว่า 6 คะแนน

เกณฑ์ คะแนน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง

2

1

0
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ใบงานที่ 1
เรื่ องมหัศจรรย์แบบจาลองอะตอมของดอลตันและทอมสัน
คาสั่ง จงเติมคาตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. จงวาดรู ปและเขียนคาอธิบายของแบบจาลองอะตอมต่อไปนี้
ชื่ อแบบจาลอง
รู ปร่ าง
อธิบายลักษณะ

2. จงเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างแบบจาลองอะตอมดอลตันและแบบจาลองอะตอมทอมสัน
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3. จงเติมเครื่ องหมาย ✓ หน้าข้อที่มีความหมายถูกต้อง และเครื่ องหมาย  หน้าข้อที่ผิด
1. อะตอม คือ สิ่ งที่มีขนาดเล็กไม่สามารถแบ่งแยกได้อีก
2. แบบจาลองแรกที่ถูกเสนอขึ้น คือ แบบจาลองอะตอมของทอมสัน
3. ทฤษฎีอะตอมของดอลตัน ที่เสนอขึ้นมีท้ งั หมด 3 ข้อ คือ
1. ธาตุประกอบด้วยอนุภาคเล็ก ๆ อนุภาคเหล่านี้เรี ยกว่า อะตอม ซึ่งแบ่งแยกและ
ทาให้สูญหายไม่ได้
2. อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมีสมบัติเหมือนกัน เช่น มีมวลเหมือนกัน แต่จะมี
สมบัติแตกต่างจากอะตอมของธาตุอื่น
3. สารประกอบเกิดจากอะตอมของธาตุมากกว่า 1 ชนิดทาปฏิกิริยาเคมีกนั ใน
อัตราส่วนที่เป็ นเลขลงตัวน้อย ๆ
4. ในช่วงหลังมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะตอม ค้นพบว่ามีสมบัติบางประการไม่
สอดคล้องกับแนวคิดของดอลตัน แนวคิดทฤษฎีอะตอมของดอลตันจึงไม่ถูกต้อง
5. แบบจาลองอะตอมของดอลตันมีลกั ษณะเป็ นทรงกลมมีข้วั บวกและขั้วลบอย่าง
สม่าเสมอ
6.การศึกษาการนาไฟฟ้าของแก๊ส โดยการผ่านไฟฟ้ากระแสตรงเข้าไปในหลอดแก้ว
บรรจุแก๊สความดัน ทาให้จานวนอะตอมของแก๊สไม่หนาแน่นมาก ประจุไฟฟ้าสามารถเดินทาง
ได้ และจะมีรังสี เคลื่อนที่จากแคโทดไปยังแอโนด เรี ยกว่า รังสี แคโทด
7. รังสี แคโทดเคลื่อนที่เข้าหาเข้าหาขั้วบวก แสดงว่ารังสี แคโทดมีประจุเป็ นไฟฟ้าบวก
8. อนุภาครังสี แคโทดที่ออกจากโลหะต่างชนิดเป็ นอนุภาคชนิดเดียวกัน ซึ่งเรี ยกว่า
อิเล็กตรอน
9. แบบจาลองอะตอมของทอมสัน มีรูปร่ างเป็ นทรงกลมประกอบด้วยเนื้ออะตอมซึ่ง
ประจุบวกและอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลบกระจายอยูท่ วั่
10. แบบจาลองอะตอมของดอลตันเป็ นทรงกลมตันที่แตกต่างจากแบบจาลอง
อะตอมของทอมสันตรงที่แบบจาลองอะตอมของทอมสันมีประจุบวกและประจุลบการจาย อย่าง
สม่าเสมอ
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4. จงเลือกคาตอบข้อที่ถูกต้องที่สุด
1. แบบจาลองอะตอมของดอลตันมีลกั ษณะอย่างไร
ก. เป็ นทรงกลมตัน
ข. เป็ นวงกลม
ค. เป็ นวงรี
ง. เป็ นทรงกลมและมีประจุบวกและประจุลบ
2. อะตอมประกอบด้วยโปรตอนและอิเล็กตรอนในจานวนที่เท่ากันคือแบบจาลองอะตอมของใคร
ก. ดอลตัน
ข. ทอมสัน
ค. กลุ่มหมอก
ง. โบร์
3. ข้อใดไมใช่ทฤษฎีอะตอมของดอลตัน
ก. สสารทุกชนิดประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กที่สุดซึ่งไม่สามารถแบ่งแยกได้
ข. อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันย่อมมีสมบัติเหมือนกัน และมีสมบัติแตกต่างจากธาตุอื่น
ค. สารประกอบเกิดจากอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมาทาปฏิกิริยาเคมีในอัตราส่วนเลขที่ลงตัว
ง. อะตอมมาสามารถทาให้สูญหายได้
4. การทดลองของทอมสันค้นพบอนุภาคอะไรบ้าง
ก. โปรตอน
ข. อิเล็กตรอน
ค. นิวตรอน
ง. ทั้ง ข้อ ก และ ข้อ ข
5. รังสี แคโทดเกิดจากส่ วนใด
ก. ขั้วแคโทด
ข. แก๊สที่บรรจุภายใน
ค. ขั้วแคโทด และแก๊สที่บรรจุภายใน
ง. ขั้วแคโทด ขั้วแอโนดและแก๊ส
6. ทอมสันเรี ยกอนุภาคที่มีประจุลบว่าอะไร
ก. อิเล็กตรอน
ข. โปรตอน
ค. นิวตรอน
ง. ไอโซโทป
7. ออยแกน โกลด์สไตน์ พบอะไร
ก. อิเล็กตรอน
ข. โปรตอน
ค. นิวตรอน
ง. ไอโซโทป
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8. อนุภาคที่มีประจุบวกเรี ยกว่าอะไร
ก. อิเล็กตรอน
ข. โปรตอน
ค. นิวตรอน
ง. ไอโซโทป
9. เราทราบมวลอิเล็กตรอนจาการทดลองของใคร
ก. ทอมสัน
ข. มิลลิแกน
ค. รัทเทอร์ฟอร์ด
ง. ทอมสันและมิลลิแกน
10. ข้อใดสนับสนุนว่าอะตอมไม่ใช่อนุภาคที่เล็กที่สุด
ก. การค้นพบไอโซโทป
ข. การค้นพบธาตุกมั มันตรังสี
ค. การค้นพบสารประกอบต่าง ๆ
ง. การค้นพบอิเล็กตรอน โปรตอน และนิวตรอน

THE END
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เฉลยใบงานที่ 1
เรื่ องมหัศจรรย์แบบจาลองอะตอมของดอลตันและทอมสัน
คาสั่ง จงเติมคาตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. จงวาดรู ปและเขียนคาอธิบายของแบบจาลองอะตอมต่อไปนี้
ชื่ อแบบจาลอง
รู ปร่ าง
อธิบายลักษณะ
ทรงกลมตันมีขนาดเล็กที่สุดซึ้ง
แบบจาลองอะตอม
แบ่ งแยกอีกไม่ได้
ดอลตัน

แบบจาลองอะตอม
ทอมสัน

อะตอมมีลกั ษณะเป็ นทรงกลม
ประกอบด้ วยอนุภาคโปรตอนที่มี
ประจุไฟฟ้ าเป็ นบวกและอนุภาค
อิเล็กตรอนที่มีประจุไฟฟ้ าเป็ นลบ
กระจัดกระจายอย่างสม่าเสมอใน
อะตอมอะตอมที่มีสภาพเป็ นกลาง
ทางไฟฟ้ าจะมีจานวนประจุบวก
เท่ ากับจานวนประจุลบ

2. จงเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างแบบจาลองอะตอมดอลตันและแบบจาลองอะตอมทอมสัน
อะตอมของดอลตันมีลกั ษณะเป็ นทรงกลมตันไม่มีอะไรอยูภ่ ายข้างใน ส่วนแบบจาลอง
อะตอมของ ทอมสันเป็ นทรงกลมแต่มีประจุบวกและประจุลบอยูภ่ ายใน
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3. จงเติมเครื่ องหมาย ✓ หน้าข้อที่มีความหมายถูกต้อง และเครื่ องหมาย  หน้าข้อที่ผิด
✓ 1. อะตอม คือ สิ่ งที่มีขนาดเล็กไม่สามารถแบ่งแยกได้อีก
 2. แบบจาลองแรกที่ถูกเสนอขึ้น คือ แบบจาลองอะตอมของทอมสัน
✓ 3. ทฤษฎีอะตอมของดอลตัน ที่เสนอขึ้นมีท้ งั หมด 3 ข้อ คือ
1. ธาตุประกอบด้วยอนุภาคเล็ก ๆ อนุภาคเหล่านี้เรี ยกว่า อะตอม ซึ่งแบ่งแยกและทา
ให้สูญหายไม่ได้
2. อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมีสมบัติเหมือนกัน เช่น มีมวลเหมือนกัน แต่จะมี
สมบัติแตกต่างจากอะตอมของธาตุอื่น
3. สารประกอบเกิดจากอะตอมของธาตุมากกว่า 1 ชนิดทาปฏิกิริยาเคมีกนั ใน
อัตราส่วนที่เป็ นเลขลงตัวน้อย ๆ
✓ 4. ในช่วงหลังมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะตอม ค้นพบว่ามีสมบัติบางประการไม่
สอดคล้องกับแนวคิดของดอลตัน แนวคิดทฤษฎีอะตอมของดอลตันจึงไม่ถูกต้อง
 5. แบบจาลองอะตอมของดอลตันมีลกั ษณะเป็ นทรงกลมมีข้วั บวกและขั้วลบอย่าง
สม่าเสมอ
✓ 6. การศึกษาการนาไฟฟ้าของแก๊ส โดยการผ่านไฟฟ้ากระแสตรงเข้าไปในหลอดแก้วบรรจุ
แก๊สความดัน ทาให้จานวนอะตอมของแก๊สไม่หนาแน่นมาก ประจุไฟฟ้าสามารถเดินทาง
ได้ และจะมีรังสี เคลื่อนที่จากแคโทดไปยังแอโนด เรี ยกว่า รังสี แคโทด
 7. รังสี แคโทดเคลื่อนที่เข้าหาเข้าหาขั้วบวก แสดงว่ารังสี แคโทดมีประจุเป็ นไฟฟ้าบวก
✓ 8. อนุภาครังสี แคโทดที่ออกจากโลหะต่างชนิดเป็ นอนุภาคชนิดเดียวกัน ซึ่งเรี ยกว่า
อิเล็กตรอน
✓ 9. แบบจาลองอะตอมของทอมสัน มีรูปร่ างเป็ นทรงกลมประกอบด้วยเนื้ ออะตอมซึ่งประจุ
บวกและอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลบกระจายอยูท่ วั่
✓ 10. แบบจาลองอะตอมของดอลตันเป็ นทรงกลมตันที่แตกต่างจากแบบจาลองอะตอมของ
ทอมสันตรงที่แบบจาลองอะตอมของทอมสันมีประจุบวกและประจุลบการจายอย่างสม่าเสมอ
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4. จงเลือกคาตอบข้อที่ถูกต้องที่สุด
1. แบบจาลองอะตอมของดอลตันมีลกั ษณะอย่างไร
ก. เป็ นทรงกลมตัน
ข. เป็ นวงกลม
ค. เป็ นวงรี
ง. เป็ นทรงกลมและมีประจุบวกและประจุลบ
2. อะตอมประกอบด้วยโปรตอนและอิเล็กตรอนในจานวนที่เท่ากันคือแบบจาลองอะตอมของใคร
ก. ดอลตัน
ข. ทอมสัน
ค. กลุ่มหมอก
ง. โบร์
3. ข้อใดไมใช่ทฤษฎีอะตอมของดอลตัน
ก. สสารทุกชนิดประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กที่สุดซึ่งไม่สามารถแบ่งแยกได้
ข. อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันย่อมมีสมบัติเหมือนกัน และมีสมบัติแตกต่างจากธาตุอื่น
ค. สารประกอบเกิดจากอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมาทาปฏิกิริยาเคมีในอัตราส่วนเลขที่ลงตัว
ง. อะตอมมาสามารถทาให้สูญหายได้
4. การทดลองของทอมสันค้นพบอนุภาคอะไรบ้าง
ก. โปรตอน
ข. อิเล็กตรอน ค. นิวตรอน ง. ทั้ง ข้อ ก และ ข้อ ข
5. รังสี แคโทดเกิดจากส่วนใด
ก. ขั้วแคโทด
ข. แก๊สที่บรรจุภายใน
ค. ขั้วแคโทด และแก๊สที่บรรจุภายใน
ง. ขั้วแคโทด ขั้วแอโนดและแก๊ส
6. ทอมสันเรี ยกอนุภาคที่มีประจุลบว่าอะไร
ก. อิเล็กตรอน
ข. โปรตอน
ค. นิวตรอน ง. ไอโซโทป
7. ออยแกน โกลด์สไตน์ พบอะไร
ก. อิเล็กตรอน
ข. โปรตอน ค. นิวตรอน
ง. ไอโซโทป
8. อนุภาคที่มีประจุบวกเรี ยกว่าอะไร
ก. อิเล็กตรอน
ข. โปรตอน ค. นิวตรอน ง. ไอโซโทป
9. เราทราบมวลอิเล็กตรอนจาการทดลองของใคร
ก. ทอมสัน
ข. มิลลิแกน ค. รัทเทอร์ฟอร์ด ง. ทอมสันและมิลลิแกน
10. ข้อใดสนับสนุนว่าอะตอมไม่ใช่อนุภาคที่เล็กที่สุด
ก. การค้นพบไอโซโทป
ข. การค้นพบธาตุกมั มันตรังสี
ค. การค้นพบสารประกอบต่าง ๆ ง. การค้นพบอิเล็กตรอน โปรตอน และนิวตรอน
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
รหัสวิชา ว 30221
รายวิชา เคมี 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1
(ชื่ อหน่ วย) อะตอมและสมบัติของธาตุ
เรื่ อง แบบจาลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 2 ชั่วโมง

1. ผลการเรียนรู้
สื บค้นข้อมูล สมมติฐาน การทดลองหรื อผลการทดลองที่เป็ นประจักษ์พยานในการเสนอ
แบบจาลองอะตอมของนักวิทยาศาสตร์ และวิวฒั นาการของแบบจาลองอะตอม
2. จุดประสงค์ การเรียนรู้
ด้ านความรู้
1.นักเรี ยนสามารถอธิบายลักษณะแบบจาลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกได้
2.นักเรี ยนสามารถอธิบายสาเหตุของการเกิดแบบจาลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกได้
ด้านทักษะกระบวนการ
1. นักเรี ยนสื บค้นข้อมูลและอภิปรายผลสาเหตุของการเกิดอะตอมแบบกลุ่มหมอกได้ถูกต้อง
ด้านจิตวิทยาศาสตร์
1. มีการใช้วิจารณญาณในการในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. มีความเชื่อและค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
3. สาระสาคัญ
จากการศึกษาแบบจาลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกพบว่า อิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบ
นิวเคลียสอย่างรวดเร็ ว ด้วยรัศมีไม่แน่นอนจึงไม่สามารถบอกตาแหน่งที่แน่นอนของอิ เล็กตรอนได้
บอกได้แต่เพียงโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนในบริ เวณต่าง ๆ ปรากฏการณ์แบบนี้ เรี ยกว่ากลุ่มหมอก
ของอิเล็กตรอน บริ เวณที่มีกลุ่มหมอกอิเล็กตรอนหนาแน่นจะมีโอกาสพบอิเล็กตรอนมากกว่า
บริ เวณที่เป็ นหมอกจาง
4. สาระการเรียนรู้
แบบจาลองสร้างขึ้นจากผลการทดลองและองค์ความรู ้ที่มีอยูข่ ณะนั้น ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้
เมื่อมีขอ้ มูลหรื อผลการทดลองใหม่ นักวิทยาศาสตร์ใช้วิธีสร้างแบบจาลองเพื่อศึกษาสิ่ งที่มองไม่
เห็นรวมถึงเรื่ องของอะตอม โดยจะใช้ผลการทดลองและความรู ้ที่คน้ พบแล้วเป็ นพื้นฐานใน
การศึกษาสิ่ งที่สนใจต่อไป เพื่อให้ได้องค์ความรู ้ใหม่ ๆ แนวคิดหรื อแบบจาลองเกี่ยวกับอะตอมเริ่ ม
จากดอลตัน ทอมสันรัทเทอร์ฟอร์ด โบร์ และแบบกลุม่ หมอก ซึ่งทาให้ได้รายละเอียดของอะตอมและ
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โอกาสที่จะพบ อนุภาค ในอะตอม จานวนอนุภาคดังกล่าวนี้อาจทราบได้จากการแปลความหมายสัญลักษณ์
นิวเคลียร์ของธาตุ
5. ชิ้นงานตามวัตถุประสงค์
1.ใบงานที่ 4 เรื่ องแบบจาลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก
2.ใบงานทดสอบก่อนเรี ยน เรื่ องการหาค่าพลังงานของอิเล็กตรอน
6. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นตอนการ
เรียนรู้
1.ขั้น
ตรวจสอบ
ความรู้ เดิม
(Elicitation
phase)

กิจกรรมการเรียนการสอน

เวลา สื่ อ วัสดุ อุปกรณ์
(นาที)
15
- ใบงานทดสอบ
ก่อนเรี ยน เรื่ องการ
หาค่าพลังงานของ
อิเล็กตรอน

1.1 ครู แจกใบงานทดสอบก่อนเรี ยน เรื่ องการ
หาค่าพลังงานของอิเล็กตรอนโดยนักเรี ยน
เลขที่คี่จะได้รับใบงานข้อที่ 1 ส่วนนักเรี ยน
เลขที่คู่จะได้รับใบงานข้อที่ 2
1.2 นักเรี ยนลงมือทาใบงานทดสอบก่อนเรี ยน
ของตนเองภายในเวลา 5 นาที
1.3 เมื่อเวลาครบ 5 นาทีครู บอกให้นกั เรี ยนทุก
คนหยุดทาใบงานแล้วนาใบงานของตนเอง
แลกกับเพื่อนเพื่อรับการตรวจ
1.4 ครู เฉลยคาตอบทั้ง 2 ข้อแล้วให้นกั เรี ยน
ตรวจคาตอบใบงานของเพื่อนเมื่อตรวจเสร็จส่ง
ใบคาตอบกลับคืนแก่เจ้าของ
2.1 ครู ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมา 15
2.ขั้นสร้ าง
ความสนใจ กลุ่มละ 1 คน เพื่อเล่นเกมแบบจาลองหลังเต๋ า
(Engagement ซึ่งการเล่นจะเล่นเป็ นทีม ทีมละ 4 คน โดยครู
อธิบายการเล่นเกมดังนี้
phase)
1. ครู จะแจกลูกเต๋ าแก่นกั เรี ยนทั้ง 4 คน ซึ่งบน
ลูกเต๋ าทั้ง 6 หน้าจะมีคาที่นามารวมกันแล้ว
กลายเป็ นชื่อของแบบจาลองอะตอมของ
ดอลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด นีลโบร์ และ
แบบกลุ่มหมอก

- เกมแบบจาลอง
หลังเต๋ า
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ขั้นตอนการ
เรียนรู้

กิจกรรมการเรียนการสอน

2. ครู จะอ่านคาใบ้ของแต่ละแบบจาลอง
อะตอม แล้วให้ทุกคนในทีมเรี ยงคาที่อยูบ่ น
ลูกเต๋ าให้ครบตามชื่อของคาใบ้ของแบบจาลอง
อะตอมนั้น ๆ
3. ครู จะให้เวลาทีมละ 90 วินาที
4. ทีมใดที่สามารถเรี ยงคาครบทุก
แบบจาลองอะตอมสมาชิกทุกกลุ่มในทีมจะ
ได้รับคะแนนกลุ่มละ 5 คะแนน
3.ขั้นสารวจ 3.1 ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาข้อมูลของแบบจาลอง
อะตอมแบบกลุ่มหมอกและสาเหตุของการ
และค้นหา
(Exploration สร้างแบบจาลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกจาก
เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented
phase)
Reality) เรื่ องอะตอมและสมบัติของธาตุแล้ว
บันทึกข้อมูลพร้อมทั้งทาใบงานที่ 4 เรื่ อง
แบบจาลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก
3.2 ครู เฉลยใบงานที่ 4 เรื่ องแบบจาลองอะตอม
แบบกลุ่มหมอก
4. ขั้นอธิบาย 4.1 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอธิปรายเรื่ อง
แบบจาลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกซึ่งควรได้
และลง
ข้อสรุ ปดังต่อไปนี้
ข้ อสรุป
1. เนื่องจากแบบจาลองอะตอมของโบร์
(Explanation
สามารถอธิบายได้เพียงธาตุที่มีอิเล็กตรอนเพียง
Phase)
1 ตัวเท่านั้นนักวิทยาศาสตร์จึงคิดค้น
แบบจาลองอะตอมแบบใหม่เพื่ออธิบายธาตุที่มี
อะตอมมากกว่า 1
2. อิเล็กตรอนมีสมบัติเป็ นทั้งอนุภาคและ
คลื่น ทาให้ไม่สามารถระบุตาแหน่งที่แน่นอน

เวลา
(นาที)

30

สื่ อ วัสดุ อุปกรณ์

เทคโนโลยีเสมือน
จริ งเสริ ม
(Augmented
Reality) เรื่ อง
อะตอมและสมบัติ
ของธาตุ
- ใบงานที่ 4 เรื่ อง
แบบจาลองอะตอม
แบบกลุ่มหมอก
-
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ขั้นตอนการ
เรียนรู้

กิจกรรมการเรียนการสอน

เวลา
(นาที)
15

ของอิเล็กตรอนได้แต่สามารถระบุได้วา่
บริ เวณใดที่มีโอกาสพบอิเล็กตรอนซึ่ง
อิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยูร่ อบ ๆ นิวเคลียสใน
ลักษณะของกลุ่มหมอกที่มีประจุเป็ นลบ ยิง่ เข้า
ใกล้นิวเคลียสโอกาสที่พบอิเล็กตรอนยิง่ สู งขึ้น
4. ขั้นอธิบาย โดยกลุ่มหมอกหรื อบริ เวณที่มีโอกาสพบ
อิเล็กตรอน เรี ยกว่า ออร์บิทลั ออร์บิทลั มีหลาย
และลง
รู ปแบบ เช่น s, p, d และ f
ข้ อสรุป
3. ปัจจุบนั ใช้กลุ่มหมอกอิเล็กตรอนในการ
(Explanation
อธิบายเกี่ยวกับอะตอม แต่ในอนาคตหากมี
Phase)
นักวิทยาศาสตร์สามารถคิดค้นข้อมูลที่มีขอ้
ขัดแย้งกับแนวคิดของแบบจาลองอะตอมแบบ
กลุ่มหมอกก็สามารถเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับ
การอธิบายอะตอมได้อีกเช่นกัน
10
5. ขั้นขยาย 5.1 ครู อธิบายความรู ้เรื่ องออร์บิทลั เพื่อเป็ น
การขยายความรู ้และเป็ น พื้นฐานความรู ้
ความคิด
(Elaboration สาหรับการเรี ยนเรื่ องการจัดเรี ยงอิเล็กตรอน
ในระดับพลังงานย่อยต่อไป
Phase)
5.2 ครู ให้นกั เรี ยนใช้เทคโนโลยีเสมือนจริ ง
เสริ ม (Augmented Reality) เรื่ องอะตอมและ
สมบัติของธาตุในการศึกษาความรู ้และบันทึก
ข้อมูลลงในสมุดบันทึกของตนเอง
6.1 นักเรี ยนตอบใบงานที่ 4 เรื่ องแบบจาลอง 20
6. ขั้น
ประเมินผล อะตอมแบบกลุ่มหมอก
(Evaluation 6.2 ครู ทาการตรวจใบงานที่ 4 เรื่ อง
แบบจาลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก
Phase)
6.3 นักเรี ยนตอบใบงานทดสอบก่อนเรี ยน
เรื่ อง

สื่ อ วัสดุ อุปกรณ์

- เทคโนโลยีเสมือน
จริ งเสริ ม
(Augmented
Reality) เรื่ องอะตอม
และสมบัติของธาตุ

- ใบงานที่ 4 เรื่ อง

แบบจาลองอะตอม
แบบกลุ่มหมอก
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ขั้นตอนการ
เรียนรู้

กิจกรรมการเรียนการสอน

เวลา
(นาที)

การหาค่าพลังงานของอิเล็กตรอน
6.4 ครู ทาการตรวจใบงานทดสอบก่อนเรี ยน
เรื่ องการหาค่าพลังงานของอิเล็กตรอน
7. ขั้นนา
ความรู้ ไปใช้
(Extension
Phase)

7.1 ให้นกั เรี ยนทากิจกรรมความสาคัญของ
แบบจาลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกโดยให้
นักเรี ยนในกลุ่มร่ วมกันอภิปรายถึง
ความสาคัญของแบบจาลองอะตอมแบบกลุ่ม
หมอก ในประเด็นที่วา่ ถ้าไม่มีแบบจาลอง
อะตอมแบบกลุ่มหมอกเกิดผลอย่างไร เขียน
สรุ ปลงสมุดบันทึกของตนเอง
7.2 ให้นกั เรี ยนส่งตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอ
หน้าชั้น

สื่ อ วัสดุ อุปกรณ์
- ใบงานทดสอบ
ก่อนเรี ยน เรื่ องการ
หาค่า พลังงานของ
อิเล็กตรอน

15

7. สื่ อการเรียนรู้ /แหล่ งเรียนรู้
7.1 หนังสื อเรี ยนรายวิชา เคมี 1 ของ สสวท.
7.2 เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เรื่ องอะตอมและสมบัติของธาตุ
7.3 เกมแบบจาลองอะตอมหลังเต๋ า
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8. การวัดและประเมินผล
รายการ
1.ด้ านความรู้ (K)
1.อธิบายลักษณะ
แบบจาลองอะตอม
แบบกลุ่มหมอก
2. อธิบายสาเหตุ
ของการเกิด
แบบจาลองอะตอม
แบบกลุ่มหมอก
2. ด้านทักษะ
กระบวนการ (P)
1. สังเกต
แบบจาลองอะตอม
แบบกลุ่มหมอก
2. อภิปรายผล
สาเหตุของการเกิด
อะตอมแบบกลุ่ม
หมอก
3. ด้านจิต
วิทยาศาสตร์ (A)
1. มีการใช้
วิจารณญาณใน
การในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
2. มีความเชื่อและ
ค่านิยมที่เกี่ยวข้อง
กับวิทยาศาสตร์

วิธีการวัด

เครื่ องมือวัด

- ตรวจใบงานที่ 4 เรื่ อง
- ใบงานที่ 4 เรื่ อง
แบบจาลองอะตอมแบบกลุ่ม แบบจาลองอะตอม
หมอก
แบบกลุ่มหมอก

เกณฑ์ การให้
คะแนน
-คะแนนผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 70

- การตอบคาถามใน
ห้องเรี ยน

- ข้อคาถาม

- ตอบข้อคาถาม
ถูก 7/10

- ตรวจจากการทากิจกรรม
โดยสังเกตนักเรี ยนระหว่าง
ทา กิจกรรม

- แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรี ยน
ของนักเรี ยน

- คะแนนผ่าน
เกณฑ์ระดับดีข้ ึน
ไป

- สังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ - แบบประเมิน
และการปฏิบตั ิ
พฤติกรรมการเรี ยนรู ้
และการปฏิบตั ิ (แบบ
ประเมินจิต
วิทยาศาสตร์)

- คะแนนผ่าน
เกณฑ์ระดับดีข้ ึน
ไป
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บันทึกผลหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน

ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ ..............................................................ผูส้ อน
( นางสาวณัฐญา เจริ ญพันธ์ )
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แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์
คาชี้แจง ให้ครู ผสู ้ อนทาเครื่ องหมาย ( / ) ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
จิตวิทยาศาสตร์

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ
3

มีการใช้วิจารณญาณ
ในการในการ
วิเคราะห์

วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการเรี ยนรู ้ ได้ถูกต้อง

สรุ ปข้อมูลได้ถูกต้องโดยการใช้วิจารณญาณ
ไม่ยอมรับสิ่ งใดว่าเป็ นความจริ งทันที ถ้ายังไม่มี
การพิสูจน์ที่เชื่อถือได้
มีความเชื่อและ
แสวงหาสาเหตุของเหตุการณ์ต่าง ๆ และหา
ค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับ ความสัมพันธ์ของสาเหตุน้ นั กับผลที่เกิดขึ้นได้
วิทยาศาสตร์
ต้องการที่จะรู ้ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในวิชา
วิทยาศาสตร์
ชื่อในความสาคัญของเหตุผล
รวม (18)
เกณฑ์ การให้ คะแนน
3
หมายถึง
ผูเ้ รี ยนแสดงพฤติกรรมนั้นบ่อยครั้ง
2
หมายถึง
ผูเ้ รี ยนแสดงพฤติกรรมนั้นเป็ นครั้งคราว
1
หมายถึง
ผูเ้ รี ยนไม่แสดงพฤติกรรมนั้นบางครั้ง
0
หมายถึง
ผูเ้ รี ยนไม่แสดงพฤติกรรมนั้นเลย
ผลการประเมิน มีระดับคะแนนและเกณฑ์ ดังนี้
ระดับคะแนน
15 – 18 คะแนน
11 – 14 คะแนน
7 – 10 คะแนน
ต่ากว่า 6 คะแนน

เกณฑ์ คะแนน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง

2

1

0
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แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
การตอบ
คาถาม

เลขที่

3

2 1 3

การทา
กิจกรรม

2

พฤติกรรมการเรียน
การแสดง
ความ
ความ
ความ
เรียบร้ อยของ กระตือรื อร้ น
คิดเห็น
ภาระงาน
ในการเรียน

1 3 2 1 3 2 1

3 2 1

การรับฟัง
ความเห็นของ
ผู้อื่น

3

2

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
เกณฑ์ การให้ คะแนน
3 หมายถึง ผูเ้ รี ยนแสดงพฤติกรรมนั้นบ่อยครั้ง
2 หมายถึง ผูเ้ รี ยนแสดงพฤติกรรมนั้นเป็ นครั้งคราว
1 หมายถึง ผูเ้ รี ยนไม่แสดงพฤติกรรมนั้นบางครั้ง

ลงชื่อ ..........................................ผูส้ อน
(นางสาวณัฐญา เจริ ญพันธ์ )
........../..................../......
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ใบงานที่ 4 เรื่ องแบบจาลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก
หมอก
คาสั่ง ให้นกั เรี ยนตอบคาถามลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. เหตุใดนักวิทยาศาสตร์จึงได้คิดค้นแบบจาลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก

2. จากการทาการทดลองนักวิทยาศาสตร์มีโอกาสพบอิเล็กตรอนบริ เวณใดของ
แบบจาลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก

3. บริ เวณที่กลุ่มหมอกจางกับบริ เวณที่กลุ่มหมอกหนาต่างกันอย่างไร

4. แบบจาลองอะตอมของกลุ่มหมอกมีลกั ษณะอย่างไร (วาดรู ปและอธิบาย)

5. นักเรี ยนคิดว่าต่อไปในอนาคตจะมีแบบจาลองอะตอมได้อีกหรื อไม่เพราะเหตุใด
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เฉลยใบงานที่ 4 เรื่ องแบบจาลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก
1. เหตุใดนักวิทยาศาสตร์จึงได้คิดค้นแบบจาลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก
เพราะแบบจาลองอะตอมของโบร์มีขอ้ จากัดคือไม่สามารถอธิบายใช้อธิบายสเปกตรัม
ของอะตอมที่มีหลายอิเล็กตรอนได้ นักวิทยาศาสตร์จึงได้ศึกข้อมูลเพิ่มเติมและสร้างแบบจาลอง
อะตอมแบบกลุ่มหมอกขึ้นมา
2. จากการทาการทดลองนักวิทยาศาสตร์มีโอกาสพบอิเล็กตรอนบริ เวณใดของแบบจาลองอะตอม
แบบกลุ่มหมอก
มีโอกาสพบอิเล็กตรอนรอบ ๆ นิวเคลียสบางบริ เวณเท่านั้น
3. บริ เวณที่กลุ่มหมอกทึบกับบริ เวณที่กลุ่มหมอกจางต่างกันอย่างไร
บริ เวณที่กลุ่มหมอกทึบ แสดงว่ามีโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนได้มาก
บริ เวณที่กลุ่มหมอกอิเล็กตรอนจางมีโอกาสจะพบอิเล็กตรอนน้อย
4. แบบจาลองอะตอมของกลุ่มหมอกมีลกั ษณะอย่างไร (วาดรู ปและอธิบาย)

แบบจาลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกจะมีนิวเคลียสอยูต่ รงกลางและมีกลุ่มอิเล็กตรอนอยู่
รอบ ๆ นิวเคลียส
5. นักเรี ยนคิดว่าต่อไปในอนาคตจะมีแบบจาลองอะตอมได้อีกหรื อไม่เพราะเหตุใด
เนื่องจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มีการพัฒนาอยูเ่ รื่ อย ๆ เพราะฉะนั้นแบบจาลองอะตอม
จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นอย่างแน่นอน
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ใบงานทดสอบก่อนเรียน เรื่ องการหาค่าพลังงานของอิเล็กตรอน

เลขที่คี่

คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนแสดงวิธีทาและเขียนคาตอบให้ถูกต้อง
จงหาความถี่ของแสงที่มีความยาวคลื่นเท่ากับ 456 nm

ใบงานทดสอบก่อนเรียน เรื่ องการหาค่าพลังงานของอิเล็กตรอน

เลขที่คู่

คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนแสดงวิธีทาและเขียนคาตอบให้ถูกต้อง
ธาตุชนิดหนึ่งมีความยาวคลื่น 624 นาโนเมตร ให้คานวณหาพลังงานของธาตุชนิ ดนี้ในหน่วย J
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แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
คาสั่ง ให้นกั เรี ยนกากบาท ( X ) ข้อที่ถูกต้องที่สุดลงในกระดาษคาตอบเพียงข้อเดียว
1. อะตอมที่มาจากภาษากรี ก แปลว่าอย่างไร
ก. ส่วนที่เล็ก ๆ
ข. ส่วนหนึ่งของสาร
ค. แบ่งแยกอีกได้
ง. แบ่งแยกไม่ได้
2. ข้อใด ไม่ใช่ ทฤษฎีอะตอมตามแบบจาลองอะตอมของดอลตัน
ก. อะตอมเป็ นอนุภาคที่มีขนาดเล็กที่สุด
ข. อะตอมไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้
ค. อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมีสมบัติเหมือนกัน
ง. อะตอมประกอบด้วยอิเล็กตรอนและโปรตอน
3. การทดลองแบบจาลองอะตอมของทอมสันด้วยหลอดรังสี แคโทด ข้อใดถูกต้อง
ก. รังสี ที่ออกจากขั้วแคโทดไปยังขั้วแอโนดมีประจุไฟฟ้าเป็ นบวก
ข. รังสี ที่ออกจากขั้วแคโทดไปยังขั้วแอโนดมีประจุไฟฟ้าเป็ นลบ
ค. รังสี ที่ออกจากขั้วแอโนดไปยังขั้วแคโทดมีประจุไฟฟ้าเป็ นลบ
ง. รังสี ที่ออกจากขั้วแอโนดไปยังขั้วแคแนลมีประจุไฟฟ้าเป็ นลบ
4. จากการทดลองของทอมสันแก๊สจะนาไฟฟ้าเมื่อใด
ก. จุดเดือด จุดหลอมเหลวสูง

ข. จุดเดือดสูง จุดหลอมเหลวต่า

ค. ความต่างศักย์สูง ความดันต่า

ง. ความต่างศักย์ต่า ความดันสูง

5. ข้อใดคือแบบจาลองของทอมสัน
ก.

ค.

ข.

ง.

6. ข้อแตกต่างระหว่างแบบจาลองอะตอมของดอลตันและทอมสัน คือข้อใด
ก. จานวนโปรตอน
ข. จานวนอิเล็กตรอน
ค. ตาแหน่งของอนุภาค
ง. อนุภาคที่อยูภ่ ายในอะตอม
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7. จากการทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ดพบว่า “อะตอมเป็ นรู ปทรงกลมประกอบด้วยนิวเคลียสซึ่งมี
ประจุบวกอยูด่ า้ นในและมีอิเล็กตรอนอยูร่ อบ ๆ นิวเคลียส” จากข้อความดังกล่าวตรงกับรู ปในข้อใด
ก.
ข.

ค.

ง.

8. แผนภาพใดต่อไปนี้แสดงการเคลื่อนที่ของอนุภาคตามการทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด ได้ถูกต้องที่สุด
ก.
ข.

ค.

ง.

9. จากการทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ดได้ขอ้ สรุ ปอย่างไร
ก. อนุภาคบวกมีมวลมาก อยู่บริ เวณรอบ ๆ
ข. อนุภาคลบมีมวลมาก อยู่ตรงกลาง
ค. อนุภาคบวกมีมวลมาก อยู่ตรงกลาง
ง. อะตอมไม่มีพ้นื ที่วา่ ง
10. ผลการทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด ยกเว้นข้อใด
ก. เมื่อยิงรังสี แอลฟาไปยังอะตอมของทองคาพบว่ารังสี ส่วนใหญ่เบี่ยงเบนออก
ข. เมื่อยิงรังสี แอลฟาไปยังอะตอมของทองคาพบว่ารังสี ส่วนใหญ่ผา่ นอะตอมไปได้
ค. เมื่อยิงรังสี แอลฟาไปยังอะตอมของทองคาพบว่ารังสี ส่วนน้อยเบี่ยงเบนออก
ง. เมื่อยิงรังสี แอลฟาไปยังอะตอมของทองคาพบว่ารังสี ส่วนน้อยย้อนกลับ
11. เมื่อยิงรังสี แอลฟาไปยังอะตอมของทองคาแล้วรังสี ส่วนน้อยสะท้อนกลับเพราะอะไร
ก. เพราะพื้นที่ในอะตอมส่ วนใหญ่เป็ นที่วา่ ง
ข. เพราะภายในอะตอมมีมวลน้อย
ค. เพราะภายในอะตอมมีนิวเคลียสที่มีมวลมาก ง. ถูกทุกข้อ
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12.

จากรู ปสามารถสรุ ปได้วา่ อย่างไร
ก. ภายในอะตอมของทองคามีพ้นื ที่วา่ งมาก และมีนิวเคลียสที่มีมวล
มากอยูต่ รงกลาง
ข. ภายในอะตอมของทองคามีนิวเคลียสอยูต่ รงกลาง รังสี แอลฟา
ส่วนน้อยที่จะชนแล้วสะท้อนกลับ
ค. ภายในอะตอมของทองคามีนิวเคลียสอยูต่ รงกลางแล้วรังสี ส่วน
น้อยที่จะเข้าใกล้แล้วเบี่ยงเบนออก
ง. ถูกทุกข้อ
13. ข้อแตกต่างระหว่างแบบจาลองอะตอมของทอมสันและรัทเทอร์ฟอร์ด คือข้อใด
ก. จานวนโปรตอน
ข. จานวนอิเล็กตรอน
ค. ตาแหน่งของอนุภาค
ง. จานวนนิวตรอน
14. การเกิดสเปกตรัมของสี ต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานอย่างไร
ก. คายพลังงานเนื่องจากเกิดการสร้างพันธะใหม่
ข. รับพลังงานเพื่อย้ายอิเล็กตรอนไปสู่ ระดับพลังงานที่สูงกว่า
ค. รับพลังงานเพื่อทาให้อิเล็กตรอนตัวแรกหลุดออกจากอะตอม
ง. คายพลังงานเนื่องจากอิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากระดับพลังงานสู งลงสู่ระดับพลังงานต่า
15. จากการทดลองส่องเส้นสเปกตรัมของแก๊สไฮโดรเจนมีลกั ษณะแตกต่างจากแสงขาวอย่างไร
ก. สเปกตรัมไฮโดรเจนเป็ นเส้นสเปกตรัมไม่ต่อเนื่อง
ข. สเปกตรัมไฮโดรเจนเป็ นแถบสเปกตรัมที่ต่อเนื่อง
ค. เป็ นเส้นสเปกตรัมที่มี 4 สี คือ ม่วง เขียว แดง น้ าเงิน
ง. ทั้ง ก และ ค ถูกต้อง
16.การทาพลุประกอบด้วยสารประกอบของธาตุหลายชนิด เช่น สารประกอบของโซเดียมให้เส้น
สเปกตรัมสี เหลืองที่มีความยาวคลื่น 5.90 X 102 nm. เส้นสเปกตรัมนี้มีพลังงานกี่กิโลจูล (กาหนด
Plank’s constant = 6.6×10-34 J.s และความเร็ วแสง = 3.0×108 m.s-1 )
ก. 1.2 X 10-19 kJ
ข. 1.17 X 10-19 kJ
ค. 1.12 X 10-19 kJ ง. 3.30 X 10-19 kJ
17. ข้อความใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ธาตุชนิดเดียวกันจะมีสเปกตรัมสี เดียวกันเสมอ
ข. การเปลี่ยนระดับพลังงานของอิเล็กตรอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้ามระดับชั้นพลังงานได้
ค. ระดับพลังงานต่า ๆ จะอยู่ใกล้ชิดกัน ระดับพลังงานสู งขึ้นจะอยูห่ ่างกันมากขึ้น
ง. อิเล็กตรอนรับพลังงานขึ้นไปอยูใ่ นระดับพลังงานที่สูงขึ้นและคายออกมากเท่ากับที่รับเข้าไป
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18. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแบบจาลองอะตอมของโบร์
ก. แบบจาลองอะตอมของโบร์ใช้อธิบายการเกิดเส้นสเปกตรัมของอะตอมหรื อไอออนที่มี
1 อิเล็กตรอน
ข. แบบจาลองอะตอมของโบร์จะมีโอกาสเจออิเล็กตรอนที่กาลังเคลื่อนที่ รอบ ๆ นิวเคลียส
ค. แบบจาลองอะตอมของโบร์สามารถอธิบายการเกิดเส้นสเปกตรัมของอะตอมของ
ไฮโดรเจน
ง. แบบจาลองอะตอมของโบร์มีลกั ษะเป็ นทรงกลมและมีอิเล็กตรอนอยูต่ ามระดับชั้น
พลังงาน
19. จากการทดลองของนีล โบร์ พบว่า “อะตอมเป็ นรู ปทรงกลมประกอบด้วยประจุบวกอยูภ่ ายใน
นิวเคลียสและอิเล็กตรอนกระจายอยูร่ อบ ๆ นิวเคลียสตามระดับชั้นพลังงาน” จากข้อความดังกล่าว
ตรงกับรู ปในข้อใด
ก.
ข.
ค.

ง.

20. จากแบบจาลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกไม่สามารถบอกตาแหน่งของอิเล็กตรอนที่แน่นอนได้
บอกได้แค่โอกาสที่พบเจอซึ่งบริ เวณที่กลุ่มหมอกทึบสามารถอธิบายได้วา่ อย่างไร
ก. บริ เวณนั้นมีโอกาสเจออิเล็กตรอนได้มากที่สุด ข. บริ เวณนั้นมีพลังงานเยอะที่สุด
ค. บริ เวณนั้นไม่มีโอกาสพบอิเล็กตรอน
ง. บริ เวณนั้นมีความถี่สูงที่สุด
21. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแบบจาลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก
ก. อิเล็กตรอนจะเปลี่ยนระดับพลังงานเมื่อมีการดูดหรื อคายพลังงาน
ข. ไม่สามารถบอกตาแหน่งที่แน่นอนของอิเล็กตรอนได้
ค. ใช้สมการทางคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คานวณหาโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนใน
ระดับพลังงานต่าง ๆ
ง. บริ เวณที่พบอิเล็กตรอนจะพบได้หลายลักษณะเป็ นรู ปทรงกลม
22. แบบจาลองอะตอมแบบใดที่สามารถนาไปใช้อธิบายสมบัติของอะตอมได้ดีที่สุด
ก. แบบจาลองอะตอมของโบร์
ข. แบบจาลองอะตอมของทอมสัน
ค. แบบจาลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด ง. แบบจาลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก
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A
ZX

จากรู ปที่กาหนดให้ใช้ตอบคาถามข้อ 23
23. จากรู ปสัญลักษณ์ X, A และ Z คืออะไร
ก. X คือ เลขมวล, A คือ เลขอะตอม, Z คือ สัญลักษณ์ธาตุ
ข. X คือ เลขอะตอม, A คือ เลขมวล, Z คือ สัญลักษณ์ธาตุ
ค. X คือ สัญลักษณ์ธาตุ, A คือ เลขอะตอม, Z คือ เลขมวล
ง. X คือ สัญลักษณ์ธาตุ, A คือ เลขมวล, Z คือ เลขอะตอม
24. สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของ A คือ 40
20A มีจานวนนิวตรอนและอิเล็กตรอนเท่าใดตามลาดับ
ก. 20 และ 20
ข. 20 และ 40
ค. 20 และ 19
ง. 20 และ 60
25. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง
ก. จานวนโปรตอนเรี ยกว่าเลขอะตอม
ข. ธาตุที่มีอะตอมเป็ นกลางทางไฟฟ้ามีจานวนอิเล็กตรอนมากกว่าจานวนโปรตอน
ค. ผลรวมของโปรตอนและนิวตรอนเรี ยกว่าเลขมวล
ง. อะตอมของธาตุชนิ ดหนึ่งจะมีโปรตอนเฉพาะตัวไม่ซ้ ากับธาตุอื่น ๆ
26. จากตารางจงเติมข้อมูลให้ถูกต้องตามลาดับ
อนุภาค สัญลักษณ์ ชนิดประจุไฟฟ้า
มวล (กรัม)
อิเล็กตรอน
9.11 x 10-28
โปรตอน
p
1.67 x 10-24
นิวตรอน
n
0
ก. e-, +, 9.11 x 10-28
ข. p, +, 1.66 x 10-24
ค. n, +, 1.66 x 10-24
ง. e-, +, 9.11 x 10-24
27. ธาตุที่มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ 1 และมีเลขอะตอมเท่ากับ 37 มีการจัดเรี ยงอิเล็กตรอนอย่างไร
ก. 2, 8, 8, 18, 1
ข. 2, 8, 18, 8, 1
ค. 2, 8, 18, 8, 2
ง. 2, 18, 8, 8, 1
28. ธาตุ 22X มีการจัดเรี ยงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักอย่างไร
ก. 2, 8, 8, 1
ข. 2, 8, 8, 2
ค. 2, 8, 8, 3
ง. 2, 8, 8, 4
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29. ธาตุ 36X อยูใ่ นหมู่ใด คาบใด ตามลาดับ
ก. หมู่ 8 คาบ 4
ข. หมู่ 7 คาบ 4
ค. หมู่ 6 คาบ 4
ง. หมู่ 5 คาบ 4
30. ธาตุ A มีการจัดเรี ยงอิเล็กตรอนดังนี้ [18Ar] 3d10 4s2 4p4 ธาตุน้ ีอยูห่ มู่ใดคาบใด
ก. หมู่ 4 คาบ 6
ข. หมู่ 4 คาบ 4
ค. หมู่ 6 คาบ 4
ง. หมู่ 6 คาบ 6
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กระดาษคาตอบรายวิชาเคมี รหัสวิชา ว30221
ชื่อ-สกุล ......................................................................................ชั้น.....................เลขที่............
คาชี้แจง ให้ นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้ องที่สุด (จานวน 30 ข้ อ)
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แบบวัดเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้แบบสื บเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ด้ วยเทคโนโลยี
เสมือนจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ
คาชี้แจง 1. แบบวัดเจตคติมีท้ งั หมด 20 ข้อ ใส่ เครื่ องหมายถูก (✓) ลงในช่องที่ตรงกับความ
คิดเห็นของนักเรี ยน โดยกาหนดให้
5 คะแนน เมื่อตอบว่า เห็นด้วยอย่างยิง่
4 คะแนน เมื่อตอบว่า เห็นด้วย
3 คะแนน เมื่อตอบว่า ไม่แน่ใจ
2 คะแนน เมื่อตอบว่า ไม่เห็นด้วย
1 คะแนน เมื่อตอบว่า ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
2. แบบวัดเจตคติไม่มีคาตอบที่ถูกหรื อผิด ความคิดเห็นของนักเรี ยนจากแบบวัดเจตคติน้ ี
เป็ นสิ่ งที่นกั เรี ยนปฏิบตั ิอยูป่ ระจา จึงขอให้ตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริ ง
ข้อ
ที่

รายการประเมิน

ด้านความคิดเห็นทั่วไป
1 เนื้อหาวิชาเรื่ องอะตอมและ
สมบัติของธาตุ มีความสนุก
และน่าสนใจเมื่อจัดการเรี ยนรู ้
7Es ร่ วมกับ AR
2 เนื้อหาวิชาเรื่ องอะตอมและ
สมบัติของธาตุ น่าเบื่อ เมื่อ
จัดการเรี ยนรู ้ 7Es ร่ วมกับ AR
3 เนื้อหาวิชาเรื่ องอะตอมและ
สมบัติของธาตุ ไม่จาเป็ นต้อง
ใช้การจัดการเรี ยนรู ้ 7Es
ร่ วมกับ AR
4 จัดการเรี ยนรู ้ 7Es ร่ วมกับ AR
ทาให้เข้าใจเนื้ อหาได้มาก
ยิง่ ขึ้น

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย
ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ
อย่างยิง่
ด้วย
อย่างยิง่
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ข้อ
ที่
5

รายการประเมิน

การจัดการเรี ยนรู ้ 7Es ร่ วมกับ
AR ทาให้สามารถสร้างองค์
ความรู ้ได้ดว้ ยตัวเอง และยัง
เกิดทักษะ ต่าง ๆ
ด้านการเห็นความสาคัญ
6 การจัดการเรี ยนรู ้ 7Es ร่ วมกับ
AR พัฒนาให้เกิดองค์ความรู ้
7 การจัดการเรี ยนรู ้ 7Es ร่ วมกับ
AR ทาให้นกั เรี ยนเป็ นคนช่าง
สังเกต วิเคราะห์และสรุ ปความ
8 การจัดการเรี ยนรู ้ 7Es ร่ วมกับ
AR ไม่พฒั นาด้านการคิด
เพราะเนื้ อหาในเรื่ องนี้ยากและ
มีข้นั ตอนการเรี ยนรู ้ที่ซบั ซ้อน
9 การจัดการเรี ยนรู ้ 7Es ร่ วมกับ
AR ไม่พฒั นาทักษะด้านต่าง ๆ
เพราะสื่ อการสอนจะต้องใช้
โทรศัพท์มือถือควบคู่ไปด้วย
ซึ่งจะส่งผลให้นกั เรี ยน ใช้
โทรศัพท์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
เรี ยนรู ้มากกว่า
10 การจัดการเรี ยนรู ้ 7Es ร่ วมกับ
AR สามารถสร้างความรู ้ที่
นาไปต่อยอดได้

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย
ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย ไม่แน่ ใจ
อย่างยิ่ง
ด้วย
อย่างยิ่ง
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ข้อ
ที่

รายการประเมิน

ด้านความสนใจ
11 นักเรี ยนมีความ
กระตือรื อร้นที่จะเรี ยนรู ้
โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้
7Es ร่ วมกับ AR
12 นักเรี ยนอยากให้ใช้วิธีการ
จัดการเรี ยนการรู ้โดยวิธีอื่น
13 การจัดการเรี ยนรู ้ 7Es
ร่ วมกับ AR เหมาะ
สาหรับการจัดการเรี ยนรู ้
ในวิชาอื่น
14 นักเรี ยนมีความตั้งใจทา
กิจกรรมต่าง ๆ
15 การจัดการเรี ยนรู ้ 7Es
ร่ วมกับ AR น่าเบื่อ ทาให้
เวลาเรี ยนนักเรี ยนอยาก
ให้เวลาหมดเร็ว ๆ
ด้านการนิยมชมชอบ
16 นักเรี ยนคิดว่าการจัดการ
เรี ยนรู ้ 7Es ร่ วมกับ AR
จาเป็ นที่ต่อการเรี ยนรู ้
เรื่ องอะตอมและสมบัติ
ของธาตุ
17 นักเรี ยนชอบเรี ยนเรื่ อง
อะตอมและสมบัติของธาตุ
โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้ 7Es

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ระดับความคิดเห็น
ไม่เห็น
เห็นด้วย ไม่แน่ ใจ
ด้วย

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
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ข้อ
ที่

18

19

20

รายการประเมิน
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
ร่ วมกับ AR เพราะสามารถ
นาไปปรับใช้ในชีวิตได้
นักเรี ยนรอคอยที่จะเรี ยน
เรื่ องอะตอมและสมบัติ
ของธาตุโดยใช้การจัดการ
เรี ยนรู ้ 7Es ร่ วมกับ AR
นักเรี ยนชักจูงเพื่อน ๆ ให้
เรี ยนเรื่ องอะตอมและ
สมบัติของธาตุโดยใช้การ
จัดการเรี ยนรู ้ 7Es ร่ วมกับ
AR
นักเรี ยนจะรู ้สึกกังวลเมื่อ
ต้องเรี ยนเรื่ องอะตอมและ
สมบัติของธาตุโดยใช้การ
จัดการเรี ยนรู ้ 7Es ร่ วมกับ
AR

ระดับความคิดเห็น
ไม่เห็น
เห็นด้วย ไม่แน่ ใจ
ด้วย

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
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ภาคผนวก ค
- ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
- ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
- ผลการวิเคราะห์แบบประเมินเจตคติ
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ตารางที่ ค-1 การวิเคราะห์ความเหมาะสมระหว่างรายการประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บ
เสาะหาความรู ้ 7 ขั้น (7Es) ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) แผนที่ 1
เรื่ อง แบบจาลองอะตอมและทอมสัน
รายการประเมิน
แผนการจัดการ
เรียนรู้
1.สาระสาคัญ
2.ผลการเรี ยนรู ้
3.สาระการเรี ยนรู ้
4. จุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้
5.กระบวนการเรี ยนรู ้
- การจัดการเรี ยนรู ้
แบบสื บเสาะหา
ความรู ้ 7 ขั้น (7Es)
ด้วยเทคโนโลยี
เสมือนจริ งเสริ ม
6.สื่ อ/แหล่งการ
เรี ยนรู ้
7.การวัดและการ
ประเมินผล
รวม

ความคิดของผู้เชี่ยวชาญ
ค่าเฉลีย่ S.D.
แปลผล
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
5
5
5
4
4
4.60 0.55 เหมาะสม
มากที่สุด
5
5
5
4
4
4.60 0.55 เหมาะสม
มากที่สุด
5
5
5
4
4
4.60 0.55 เหมาะสม
มากที่สุด
5
5
5
4
4
4.60 0.55 เหมาะสม
มากที่สุด
4.9 4.7 4.7
4
4
4.46 0.43 เหมาะสม
มากที่สุด

5

5

5

4

4

4.60

4

4

5

4

4

4.20

33.9

33.7

34.7

28

28

4.52

0.55 เหมาะสม
มากที่สุด
0.45 เหมาะสม
มาก
0.52 เหมาะสม
มากที่สุด
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ตารางที่ ค-2 การวิเคราะห์ความเหมาะสมระหว่างรายการประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บ
เสาะหาความรู ้ 7 ขั้น (7Es) ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) แผนที่ 2
เรื่ อง แบบจาลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด
รายการประเมิน
แผนการจัดการ
เรียนรู้
1.สาระสาคัญ

ความคิดของผู้เชี่ยวชาญ
ค่าเฉลีย่ S.D. แปลผล
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
5
5
5
4
4
4.60 0.55 เหมาะสม
มากที่สุด
2.ผลการเรี ยนรู ้
5
5
5
4
4
4.60 0.55 เหมาะสม
มากที่สุด
3.สาระการเรี ยนรู ้
5
5
5
4
4
4.60 0.55 เหมาะสม
มากที่สุด
4. จุดประสงค์การ
5
5
5
4
4
4.60 0.55 เหมาะสม
เรี ยนรู ้
มากที่สุด
5.กระบวนการเรี ยนรู ้ 4.6 4.7 4.4
4
4
4.34 0.33 เหมาะสม
- การจัดการเรี ยนรู ้
มากที่สุด
แบบสื บเสาะหา
ความรู ้ 7 ขั้น (7Es)
ด้วยเทคโนโลยี
เสมือนจริ งเสริ ม
6.สื่ อ/แหล่งการ
5
5
5
4
4
4.60 0.55 เหมาะสม
เรี ยนรู ้
มากที่สุด
7.การวัดและการ
5
5
5
4
4
4.60 0.55 เหมาะสม
ประเมินผล
มากสุด
รวม
34.6 34.7 34.4 28
28
4.56 0.52 เหมาะสม
มากที่สุด

181
ตารางที่ ค-3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมระหว่างรายการประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บ
เสาะหาความรู ้ 7 ขั้น (7Es) ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) แผนที่ 3 เรื่ อง
แบบจาลองอะตอมของโบร์
รายการประเมิน
แผนการจัดการ
เรียนรู้
1.สาระสาคัญ

ความคิดของผู้เชี่ยวชาญ
ค่าเฉลีย่ S.D. แปลผล
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
4
5
5
4
4
4.40 0.55 เหมาะสม
มากที่สุด
2.ผลการเรี ยนรู ้
5
5
5
5
4
4.80 0.45 เหมาะสม
มากที่สุด
3.สาระการเรี ยนรู ้
4
5
5
5
4
4.60 0.55 เหมาะสม
มากที่สุด
4. จุดประสงค์การ
4
5
5
4
4
4.40 0.55 เหมาะสม
เรี ยนรู ้
มากที่สุด
5.กระบวนการเรี ยนรู ้ 5
4.7 4.9
4
4
4.50 0.49 เหมาะสม
- การจัดการเรี ยนรู ้
มากที่สุด
แบบสื บเสาะหา
ความรู ้ 7 ขั้น (7Es)
ด้วยเทคโนโลยี
เสมือนจริ งเสริ ม
6.สื่ อ/แหล่งการ
5
5
5
4
4
4.60 0.55 เหมาะสม
เรี ยนรู ้
มากที่สุด
7.การวัดและการ
4
5
5
4
4
4.40 0.55 เหมาะสม
ประเมินผล
มากสุด
รวม
31 34.7 34.9 30
28
4.53 0.52 เหมาะสม
มากที่สุด
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ตารางที่ ค-4 การวิเคราะห์ความเหมาะสมระหว่างรายการประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บ
เสาะหาความรู ้ 7 ขั้น (7Es) ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) แผนที่ 4
เรื่ อง แบบจาลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก
รายการประเมิน
แผนการจัดการ
เรียนรู้
1.สาระสาคัญ
2.ผลการเรี ยนรู ้
3.สาระการเรี ยนรู ้
4. จุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้
5.กระบวนการ
เรี ยนรู ้
- การจัดการเรี ยนรู ้
แบบสื บเสาะหา
ความรู ้ 7 ขั้น (7Es)
ด้วยเทคโนโลยี
เสมือนจริ งเสริ ม
6.สื่ อ/แหล่งการ
เรี ยนรู ้
7.การวัดและการ
ประเมินผล
รวม

ความคิดของผู้เชี่ยวชาญ
ค่าเฉลีย่ S.D. แปลผล
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
5
5
5
5
4
4.80 0.45 เหมาะสม
มากที่สุด
5
5
5
4
4
4.60 0.55 เหมาะสม
มากที่สุด
5
5
5
4
4
4.60 0.55 เหมาะสม
มากที่สุด
5
5
5
5
4
4.80 0.45 เหมาะสม
มากที่สุด
5
4.7 4.7
4
4
4.48 0.45 เหมาะสม
มากที่สุด

5

5

5

4

4

4.60

5

4

5

4

4

4.40

35

33.7

34.7

30

28

4.61

0.55 เหมาะสม
มากที่สุด
0.55 เหมาะสม
มากสุด
0.51 เหมาะสม
มากที่สุด

183
ตารางที่ ค-5 การวิเคราะห์ความเหมาะสมระหว่างรายการประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บ
เสาะหาความรู ้ 7 ขั้น (7Es) ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) แผนที่ 5
เรื่ อง อนุภาคในอะตอม
รายการประเมิน
แผนการจัดการ
เรียนรู้
1.สาระสาคัญ

ความคิดของผู้เชี่ยวชาญ
ค่าเฉลีย่ S.D. แปลผล
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
5
5
5
4
4
4.60 0.55 เหมาะสม
มากที่สุด
2.ผลการเรี ยนรู ้
5
5
5
4
4
4.60 0.55 เหมาะสม
มากที่สุด
3.สาระการเรี ยนรู ้
4
5
5
5
4
4.60 0.55 เหมาะสม
มากที่สุด
4. จุดประสงค์การ
5
5
5
4
4
4.60 0.55 เหมาะสม
เรี ยนรู ้
มากที่สุด
5.กระบวนการเรี ยนรู ้ 4.9
4.7 4.7
4
4
4.46 0.43 เหมาะสม
- การจัดการเรี ยนรู ้
มากที่สุด
แบบสื บเสาะหา
ความรู ้ 7 ขั้น (7Es)
ด้วยเทคโนโลยี
เสมือนจริ งเสริ ม
6.สื่ อ/แหล่งการ
5
5
5
4
4
4.60 0.55 เหมาะสม
เรี ยนรู ้
มากที่สุด
7.การวัดและการ
5
4
5
4
4
4.40 0.55 เหมาะสม
ประเมินผล
มากสุด
รวม
33.9 33.7 34.7 29
28
4.55 0.53 เหมาะสม
มากที่สุด
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ตารางที่ ค-6 การวิเคราะห์ความเหมาะสมระหว่างรายการประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บ
เสาะหาความรู ้ 7 ขั้น (7Es) ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) แผนที่ 6
เรื่ อง สัญลักษณ์นิวเคลียร์ ไอโซโทป ไอโซโทน ไอโซบาร์
รายการประเมิน
แผนการจัดการ
เรียนรู้
1.สาระสาคัญ

ความคิดของผู้เชี่ยวชาญ
ค่าเฉลีย่ S.D. แปลผล
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
5
5
5
4
4
4.60 0.55 เหมาะสม
มากที่สุด
2.ผลการเรี ยนรู ้
5
5
5
4
4
4.60 0.55 เหมาะสม
มากที่สุด
3.สาระการเรี ยนรู ้
5
5
5
5
4
4.80 0.45 เหมาะสม
มากที่สุด
4. จุดประสงค์การ
5
5
5
4
4
4.60 0.55 เหมาะสม
เรี ยนรู ้
มากที่สุด
5.กระบวนการเรี ยนรู ้ 4.9
4.9 4.9
4
4
4.54 0.49 เหมาะสม
- การจัดการเรี ยนรู ้
มากที่สุด
แบบสื บเสาะหา
ความรู ้ 7 ขั้น (7Es)
ด้วยเทคโนโลยี
เสมือนจริ งเสริ ม
6.สื่ อ/แหล่งการ
5
4
5
4
4
4.40 0.55 เหมาะสม
เรี ยนรู ้
มากที่สุด
7.การวัดและการ
4
5
5
4
4
4.40 0.55 เหมาะสม
ประเมินผล
มากสุด
รวม
33.9 33.9 34.9 29
28
4.56 0.53 เหมาะสม
มากที่สุด

185
ตารางที่ ค-7 การวิเคราะห์ความเหมาะสมระหว่างรายการประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บ
เสาะหาความรู ้ 7 ขั้น (7Es) ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) แผนที่ 7
เรื่ อง การจัดเรี ยงอิเล็กตรอน
รายการประเมิน
แผนการจัดการ
เรียนรู้
1.สาระสาคัญ

ความคิดของผู้เชี่ยวชาญ
ค่าเฉลีย่ S.D. แปลผล
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
4
5
5
4
4
4.40 0.55 เหมาะสม
มากที่สุด
2.ผลการเรี ยนรู ้
5
5
5
4
4
4.60 0.55 เหมาะสม
มากที่สุด
3.สาระการเรี ยนรู ้
5
5
5
5
4
4.80 0.45 เหมาะสม
มากที่สุด
4. จุดประสงค์การ
4
5
5
5
4
4.60 0.55 เหมาะสม
เรี ยนรู ้
มากที่สุด
5.กระบวนการเรี ยนรู ้ 4.7 4.9 4.7
4
4
4.50 0.43 เหมาะสม
- การจัดการเรี ยนรู ้
มากที่สุด
แบบสื บเสาะหา
ความรู ้ 7 ขั้น (7Es)
ด้วยเทคโนโลยี
เสมือนจริ งเสริ ม
6.สื่ อ/แหล่งการ
5
4
5
4
4
4.40 0.55 เหมาะสม
เรี ยนรู ้
มากที่สุด
7.การวัดและการ
4
5
5
4
4
4.40 0.55 เหมาะสม
ประเมินผล
มากสุด
รวม
31.7 33.9 34.7 30
28
4.52 0.52 เหมาะสม
มากที่สุด

186
จากตาราง ผลค่าเฉลี่ยการประเมินความเหมาะสมแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง
5 ท่าน สรุ ปได้ดงั นี้
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 7 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52

187
ตารางที่ ค-8 การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยน เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุกบั จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
จุดประสงค์ การเรียนรู้

ข้อที่

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
1
1
1
1
1

IOC

1. นักเรี ยนสามารถอธิบาย
ความหมายของแบบจาลอง
อะตอมได้ถูกต้องพร้อมบอก
สาเหตุที่ทาให้แบบจาลอง
อะตอมมีการเปลี่ยนแปลง

1

4

-1

1

1

1

1

1

2. นักเรี ยนสามารถอธิบาย
ลักษณะของแบบจาลอง
อะตอมของดอลตันได้
3. นักเรี ยนสามารถอธิบาย
ลักษณะของแบบจาลอง
อะตอมของทอมสันได้

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

5
6
11
15
7
8
9
10
12
13
14
16

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

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

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

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

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

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

4. นักเรี ยนสื บค้นข้อมูลการ
ทดลองของทอมสันได้กูกต้อง

5. นักเรี ยนสื บค้นข้อมูล
แบบจาลองอะตอมของดอล
ตันและทอมสัน

1

188
ตารางที่ ค-8 (ต่อ)
จุดประสงค์ การเรียนรู้

ข้อที่

6. นักเรี ยนสามารถอธิบาย
ลักษณะของแบบจาลอง
อะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ดได้

19
24

1

1

1

1

1

1

7. นักเรี ยนสามารถอธิบาย
การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด
ได้

17

1

1

1

1

1

1

18
20
21
22
23
25
26
27
28

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

37
38
39
40
29
32
35
36

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

8. นักเรี ยนสื บค้นข้อมูลการ
ค้นพบของรัทเทอร์ฟอร์ดที่
แสดงให้เห็นถึง ข้อขัดแย้ง
หรื อข้อสนับสนุนตามแนวคิด
ของทอมสัน
9.นักเรี ยนสามารถอธิบาย
ลักษณะของแบบจาลอง
อะตอมของโบร์ได้ถูกต้อง
10. นักเรี ยนสามารถอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงพลังงานของ
อิเล็กตรอนในแบบจาลอง
อะตอมของโบร์

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
1
1
1
1
1

IOC

1

189
ตารางที่ ค-8 (ต่อ)
จุดประสงค์ การเรียนรู้

ข้อที่

11. นักเรี ยนทาการทดลอง
บันทึกผลและอภิปรายผลของ
การทดลองเรื่ องสเปกตรัมที่
สามารถอธิบายถึงการ
เปลี่ยนแปลงระดับพลังงานเป็ น
การนาไปสู่การสร้าง
แบบจาลองอะตอมของ นีล
โบร์
12. นักเรี ยนสามารถคานวน
หาค่าพลังงานของเส้น
สเปกตรัมได้
13.นักเรี ยนสามารถอธิบาย
ลักษณะแบบจาลองอะตอม
แบบกลุ่มหมอกได้
14.นักเรี ยนสามารถอธิบาย
สาเหตุของการเกิดแบบจาลอง
อะตอมแบบกลุ่มหมอกได้
15. นักเรี ยนสื บค้นข้อมูลและ
อภิปรายผลสาเหตุของการเกิด
อะตอมแบบกลุ่มหมอกได้
ถูกต้อง
16. นักเรี ยนสามารถบอก
ความหมายและอธิบาย
คุณสมบัติของอนุภาคแต่ละ
ชนิดในอะตอมได้

30

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
1
1
1
1
1

IOC

1

31

1

1

1

1

1

1

33

1

1

1

1

1

1

34
42

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

43

1

1

1

1

1

1

41

1

1

1

1

1

1

44

1

1

1

1

1

1

45

1

1

1

1

1

1

46

1

1

1

1

1

1

52
53

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

190
ตารางที่ ค-8 (ต่อ)
จุดประสงค์ การเรียนรู้

ข้อที่

17. นักเรี ยนสื บค้นข้อมูลเรื่ อง
ความแตกต่างระหว่างอนุภาค
แต่ละชนิดในอะตอมและ
เขียนแสดงประจุไฟฟ้า มวล
ของอนุภาคแต่ละชนิดใน
อะตอมได้
18. นักเรี ยนบอกจานวน
โปรตอน นิวตรอนและ
อิเล็กตรอน จากสัญลักษณ์
และบอกความหมายของ
ไอโซโทป ไอโซโทนและไอ
โซบาร์ได้
19.นักเรี ยนเขียนสัญลักษณ์
นิวเคลียร์ของธาตุและระบุ
จานวนโปรตอน นิวตรอน
และอิเล็กตรอน
20. นักเรี ยนบอกความหมาย
ของระดับพลังงานหลัก
พลังงานย่อย และออร์บิทอล
และนักเรี ยนอธิบายการ
จัดเรี ยงอิเล็กตรอนในอะตอม
เมื่อทราบเลขอะตอมได้

47

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
1
1
1
1
1

IOC

1

51

1

1

1

1

1

1

48

1

1

1

1

1

1

60

1

1

1

1

1

1

49

1

1

1

1

1

1

50

1

1

1

1

1

1

54

1

1

1

1

1

1

57

1

1

1

1

1

1

191
ตารางที่ ค-8 (ต่อ)
จุดประสงค์ การเรียนรู้

ข้อที่

21. นักเรี ยนจัดเรี ยง
อิเล็กตรอนในอะตอมเมื่อ
ทราบเลขอะตอมได้พร้อมกับ
ระบุหมู่และคาบของธาตุจาก
การจัดเรี ยงอิเล็กตรอนได้
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คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
1
1
1
1
1

IOC

1

56
58

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

59

1

1

1

1

1

1

จากตาราง เมื่อวิเคราะห์ผลคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านแล้ว ได้ขอ้ สอบที่
มีค่าความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้คือ 1.00
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ตารางที่ ค-9 การวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และอานาจจาแนกรายข้อ (B) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุกบั จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
ข้อ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ค่า p

ค่า B

แปลผล ข้อที่เลือก ข้อที่

0.72
0.78
0.72
0.72
0.80
0.83
0.72
0.80
0.80
0.52
0.75
0.53
0.78
0.78
0.80
0.86
0.67
0.69
0.80
0.67
0.75
0.64
0.69
0.80

0.22
0.33
0.22
0.33
0.28
0.00
0.22
0.28
0.05
0.05
0.28
0.05
0.33
0.00
0.28
0.17
0.44
0.28
0.05
0.22
0.28
0.17
0.39
0.39

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ใช้ได้

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ค่า p

ค่า B

0.61
0.86
0.78
0.72
0.67
0.80
0.72
0.86
0.72
0.67
0.92
0.67
0.80
0.78
0.64
0.67
0.72
0.83
0.67
0.78
0.78
0.67
0.69
0.80

0.22
0.17
0.33
0.22
0.22
0.05
0.22
0.05
0.00
0.22
0.05
0.22
0.17
0.22
0.28
0.22
0.22
0.22
0.22
0.11
0.33
0.44
0.39
0.28

แปล
ผล
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ตัดทิง้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ข้อที่
เลือก
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

193
ตารางที่ ค-9 (ต่อ)
ข้อที่
ค่า p
49
0.53
50
0.83
51
0.78
52
0.72
53
0.78
54
0.61
55
0.72
56
0.56
57
0.75
58
0.72
59
0.67
60
0.78
ค่าความเชื่ อมั่น = 0.78

ค่า B
0.39
0.33
0.22
0.33
0.22
0.44
0.33
0.00
0.05
0.22
0.33
0.33

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

ข้อที่เลือก
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-

หมายเหตุ ✓ คือ ข้อที่เลือกเป็ นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสาหรับนักเรี ยนกลุ่ม
ตัวอย่างโดยพิจารณาจากค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก ค่า IOC และให้สอดคล้องกับตาราง
วิเคราะห์ขอ้ สอบเพื่อให้ครอบคลุมจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
จากตาราง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีค่าความยากง่ายอยูร่ ะหว่าง 0.52-0.92 และมีค่าอานาจจาแนก
อยูร่ ะหว่าง 0.00 - 0.44 โดยข้อที่เลือกเป็ นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน มีค่า IOC คือ
1.00 ค่าความยากง่ายอยูร่ ะหว่าง 0.53 – 0.80 และมีค่าอานาจจาแนกอยูร่ ะหว่าง 0.22 – 0.44 และมีค่า
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.78
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ตารางที่ ค-10 ผลคะแนนของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ
คนที่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน คนที่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน
1
12
23
22
8
25
2
10
26
23
4
22
3
4
24
24
9
28
4
11
25
25
6
26
5
16
28
26
11
24
6
6
26
27
8
21
7
13
26
28
7
21
8
7
27
29
7
23
9
9
26
30
13
28
10
9
24
31
7
26
11
9
26
32
10
26
12
7
26
33
6
26
13
5
22
34
10
21
14
11
23
35
7
25
15
12
22
36
8
23
16
7
25
37
6
24
17
4
26
38
6
26
18
6
25
39
3
22
19
8
27
40
6
25
20
3
26
41
8
24
21
9
21
42
4
22
43
11
27
รวม
1059
เฉลีย่
24.67
จากตาราง นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนเท่ากับ 7.98 คะแนน
และมีค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนเท่ากับ 24.67
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ตารางที่ ค-11 คะแนนการหาประสิ ทธิภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบ
สื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น (7Es) ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
(แบบเดี่ยว)
นักเรียนคนที่
1
2
3
รวม
เฉลี่ย

คะแนนจากแบบทดสอบย่อย
ประจาหน่ วย (15 คะแนน)
9
8
11
28
9.33

จากตารางจะได้
∑x
E1 = N ×100
A
=

9.33
×100
15

= 62.22
∑F
E2 = N ×100
B
=

17.67
×100
30

= 58.90

คะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน
(30 คะแนน)
18
15
20
53
17.67
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ตารางที่ ค-12 คะแนนการหาประสิ ทธิภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบ
สื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น (7Es) ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
(แบบกลุ่ม)
นักเรียนคนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม
เฉลีย่

คะแนนจากแบบทดสอบย่อย
ประจาหน่ วย (15 คะแนน)
13
13
14
11
13
10
11
12
11
13
121
12.1

จากตารางจะได้
∑x
E1 = N ×100
A
=

12.1
×100
15

= 80.67

คะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน
(30 คะแนน)
25
24
26
20
22
19
18
20
22
24
220
22
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∑F
E2 = N ×100
B
=

22
×100
30

= 73.33

198
ตารางที่ ค-13 คะแนนการหาประสิ ทธิภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบ
สื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น (7Es) ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
(ภาคสนาม)
นักเรียนคนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

คะแนนจากแบบทดสอบย่อย
ประจาหน่ วย (15 คะแนน)
11
11
10
12
12
11
13
13
14
13
12
13
10
14
14
13
12
10
12
13
13
13

คะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน
(30 คะแนน)
23
26
24
25
28
26
26
27
26
24
26
26
22
23
22
25
26
25
27
26
21
25
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ตารางที่ ค-13 (ต่อ)
นักเรียนคนที่
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
รวม
เฉลีย่

คะแนนจากแบบทดสอบย่อย
ประจาหน่ วย (15 คะแนน)
12
10
13
13
14
12
13
14
14
12
10
12
13
14
13
12
14
13
13
12
13
535
12.12

คะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน
(30 คะแนน)
22
28
26
24
21
21
23
28
26
26
26
21
25
23
24
26
22
25
24
22
27
1059
24.63
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จากตารางจะได้
∑x
E1 = N ×100
A
=

12.44
×100
15

= 82.94
∑F
E2 = N ×100
B
=

24.63
×100
30

= 82.09
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ตารางที่ ค-14 การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของเจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บ
เสาะหาความรู ้ 7 ขั้น (7Es) ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เรื่ อง อะตอมและ
สมบัติของธาตุ
หัวข้อรายการประเมิน

รายการ
ประเมิน
ข้อที่
ด้านความคิดเห็นทัว่ ไปต่อการ
1
จัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหา
2
ความรู ้ 7 ขั้น (7Es) ด้วย
3
เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม
4
(Augmented Reality)
5
ด้านการเห็นความสาคัญต่อ
6
การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บ
7
เสาะหาความรู ้ 7 ขั้น (7Es) ด้วย
8
เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม
9
(Augmented Reality)
10
ด้านความสนใจต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้
7 ขั้น (7Es) ด้วยเทคโนโลยี
เสมือนจริ งเสริ ม (Augmented
Reality)
ด้านการนิยมชมชอบต่อการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหา
ความรู ้ 7 ขั้น (7Es) ด้วย
เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม
(Augmented Reality)

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
-1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
0

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

จากตารางแบบวัดเจตคติมีค่าความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.80 – 1.00

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

IOC

1
0.80
1
1
1
1
1
1
0.80
1
1
1
1
1
0.80
1
1
1
1
0.80
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ตารางที่ ค-15 วิเคราะห์ค่าอาจาจจาแนกของแบบวัดเจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหา
ความรู ้ 7 ขั้น (7Es) ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม (Augmented Reality) เรื่ อง อะตอมและสมบัติ
ของธาตุ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ข้อคาถามข้อที่
ค่าอานาจจาแนกรายข้อ
1
0.34
2
0.45
3
0.56
4
0.32
5
0.41
6
0.23
7
0.47
8
0.47
9
0.34
10
0.42
11
0.25
12
0.32
13
0.37
14
0.34
15
0.39
16
0.53
17
0.64
18
0.53
19
0.40
20
0.43
ค่าความเชื่ อมั่น สัมประสิทธิ์อลั ฟา (α-Coefficient) = 0.80
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ภาคผนวก ง
- ตัวอย่างสื่ อการสอนเทคโนโลยีเสมือนจริ ง เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ
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ภาพที่ ง-1 การสร้างรู ปเพื่อใช้เป็ นมาร์คเกอร์สแกนเข้าใช้งาน

ภาพที่ ง-2 มาร์คเกอร์สแกนเข้าใช้งาน
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ภาพที่ ง-3 ขั้นตอนการสร้างเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ
(การเพิ่มภาพ 3 มิติของแบบจาลองอะตอม)

ภาพที่ ง-4 ขั้นตอนการสร้างเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ
(การเพิ่มภาพ 2 มิติ)

206

ภาพที่ ง-5 ขั้นตอนการสร้าวเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ
(การเพิ่มใบความรู ้)

ภาพที่ ง-6 ขั้นตอนการสร้างเทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ (การเพิ่ม
แบบฝึ กหัดออนไลน์)

207

ภาพที่ ง-7 การสแกนมาร์ คเกอร์ครั้งแรกของการใช้งาน ซึ่งจะเจอเครื่ องหมายสาหรับเข้าเรี ยนใน
แต่ละแบบจาลองอะตอม

ภาพที่ ง-8 เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ (แถบเครื่ องมือเข้าเรี ยนรู ้ต่าง ๆ)

208

ภาพที่ ง-9 เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ (ภาพ 3 มิติแบบจาลอง)

ภาพที่ ง-10 เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ (ภาพพร้อมเสี ยงประกอบ)

209

ภาพที่ ง-11 เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ (ใบความรู ้)

ภาพที่ ง-12 เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ (ภาพพร้อมเสี ยงประกอบ)
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ภาพที่ ง-13 เทคโนโลยีเสมือนจริ งเสริ ม เรื่ อง อะตอมและสมบัติของธาตุ (แบบฝึ กหัดออนไลน์)

ประวัติย ่อของผู้วิจัย

ประวัติย่อของผู้วิจัย
ชื่ อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยู่ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา

นางสาวณัฐญา เจริ ญพันธ์
22 พฤศจิกายน 2537
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
148 หมู่ 5 ตาบลลานสกา อาเภอลานสกา จังหวัดนครศรี ธรรมราช
พ.ศ. 2561 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2564 การศึกษามหาบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์ ) มหาวิทยาลัย
บูรพา

