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The purposes of this research were 1) to compare learning achievement in
Biology for 10th Grade Student before and after Taught by Research-Based Learning with
Flipped Classroom. 2) to study the Research Skills for 10th Grade Student between Taught by
Research-Based Learning with Flipped Classroom. 3) to study the opinion for 10

th

Grade

Student after Taught by Research-Based Learning with Flipped Classroom.
The sample of this study was 10th Grade students of Sampran Wittaya School.
The research instruments were 1) the lesson plans by Research-Based Learning with Flipped
Classroom. 2) learning achievement tests. 3) evaluation form of research skills.
4) questionnaire. The Data were analyzed by mean ( ), standard deviation (S.D.) and t-test
dependent.
The results of study were as follow 1) the learning achievement for 10th Grade
Student after taught by Research-Based Learning with Flipped Classroom was higher than
before difference at the .05 level statistically significant. 2) the Research Skills for 10th Grade
Student between taught by Research-Based Learning with Flipped Classroom were at high
level whereas the skills to operational defining of the variables was at a high average score
and skills of collecting data was at a low average score. 3) the opinion for 10th Grade Student
after taught by Research-Based Learning with Flipped Classroom were at a high agreement
level; whereas the Measurement and Evaluation was at a high average score and
Instructional Climate was at a low average score.
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บทที่ 1
บทนํา
ความสํ าคัญของปัญหา
วิท ยาศาสตร์ มี บ ทบาทสํา คัญ ยิ่ง ในสัง คมโลกปั จ จุ บ ัน และนับ วัน จะมี บ ทบาทมากขึ้ น
ในอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคนทั้งในชี วิตประจําวันและในงานอาชี พ
ต่างๆ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็ นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ซ่ ึ งเป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้
(Knowledge Based Society) ทุกคนจึงจําเป็ นต้อ งได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ (Scientific
Literacy for All) เพือ่ ที่จะมีความรู ้ความเข้าใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุ ษย์สร้างสรรค์ข้ ึน
เนื่ อ งจากความรู ้วิทยาศาสตร์ เ ป็ นพื้นฐานที่ สําคัญต่อ การพัฒนาเทคโนโลยี เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้
ตลอดจนกระบวนการและผลผลิตต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบอาชี พและการดํารงชีวิตประจําวัน
ล้วนเป็ นผลมาจากความรู ้วิทยาศาสตร์ ร่ว มกับศาสตร์ อื่ นๆ ความรู ้ท างวิท ยาศาสตร์ ไ ม่ เพียงแต่
นํามาใช้ในการพัฒนาคุ ณภาพชีวิตที่ดี แต่ยงั ช่ วยให้คนพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็ นเหตุเป็ นผล
คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ มีทกั ษะที่สาํ คัญในการสื บเสาะและค้นคว้าหาความรู ้
มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ สามารถตัดสิ นใจโดยใช้ประจักษ์พยานและข้อมู ล
ที่หลากหลายที่ตรวจสอบได้ (สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2555ข: 2)
ซึ่ งสอดคล้อ งกับแนวทางการจัดการศึกษาในหมวดที่ 4 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พุทธศักราช 2542 ที่ได้กาํ หนดแนวทางการจัดการศึกษาในมาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลัก
ว่า นัก เรี ย นทุ ก คนมี ค วามสามารถและพัฒ นาตนเองได้ และถื อ ว่า นัก เรี ย นมี ค วามสํา คัญ ที่ สุ ด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้นักเรี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
และมาตรา 24 กล่ า วถึ ง การจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ ให้สถานศึ ก ษาและหน่ ว ยงานที่เ กี่ ยวข้อ ง
ดําเนิ นการดังนี้ 1. จัดเนื้ อหาสาระและกิ จกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
นัก เรี ย นโดยคํา นึ ง ถึ ง ความแตกต่ างระหว่า งบุ ค คล 2. ฝึ กทัก ษะกระบวนการคิ ด การเผชิ ญ
สถานการณ์และประยุกต์ความรู ้มาใช้เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหา 3. จัดกิจกรรมให้นักเรี ยนได้
เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิให้ทาํ ได้ คิดเป็ นทําเป็ น รักการอ่านและเกิดการใฝ่ เรี ยนรู ้
อย่างต่อเนื่ อง 4. จัดการเรี ยนรู ้โดยผสมผสานสาระความรู ้ต่างๆ อย่างได้สัดส่ วนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 5. ส่ งเสริ มสนับสนุ น
ให้ผสู ้ อนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม ใช้สื่อการเรี ยนเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรี ยนรู ้
1
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ทั้งนี้ ผูส้ อนและนัก เรี ยนอาจเรี ยนรู ้ไ ปพร้อ มกัน จากสื่ อ การเรี ยนการสอนและแหล่ ง วิท ยาการ
ประเภทต่างๆ 6. จัดการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่ วมมือกับบิดา
มารดา ผู ้ป กครอง และบุ ค คลในชุ ม ชนทุ ก ฝ่ าย เพื่ อ ร่ วมกัน พัฒ นานั ก เรี ยนตามศัก ยภาพ
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542: 7-8)
จากสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ ที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่าการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพนั้นต้องเน้นนักเรี ยนเป็ นสําคัญโดยให้นักเรี ยนได้คิด ได้ทาํ จากสถานการณ์
ต่างๆ ใช้สื่อ การเรี ยนการสอนที่หลากหลาย สามารถใช้การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการ
เรี ยนรู ้ จัดแหล่ งวิทยาการต่างๆ ที่อ ยู่รอบตัวนักเรี ยน และจัดการเรี ยนรู ้ให้เกิ ดขึ้นได้ตลอดเวลา
ทุกสถานที่ ท้ งั ในและนอกห้อ งเรี ย น รวมทั้ง ได้เรี ย นรู ้ จากแหล่ ง เรี ยนรู ้ในชุ ม ชน เพื่อ ฝึ กทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ รวมทั้งประยุกต์องค์ความรู ้ไปใช้ในการป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหาในชี วิตจริ งให้ไ ด้ ซึ่ งสอดคล้อ งกับวิจารณ์ พานิ ช (2555: คํานํา) ที่กล่ าวไว้ว่า
การเรี ยนรู ้ยคุ ใหม่ตอ้ งเรี ยนให้เกิดทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 หน้าที่ของครู เพื่อศิษย์
จึงต้องเปลี่ยนจากเน้น “สอน” หรื อสัง่ สอนไปทําหน้าที่จุดประกายความสนใจใฝ่ รู ้ (Inspire) แก่ศิษย์
ให้ศิษย์ได้เรี ยนจากการลงมือปฏิบตั ิ (Learning by Doing) และให้ศิษย์ฝึกทักษะเพือ่ การดํารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 นี้ จากการลงมือปฏิบตั ิของตนเป็ นทีมร่ วมกับเพื่อนนักเรี ยน เน้นการงอกงามของ
ทักษะในการเรี ยนรู ้ และค้นคว้าหาความรู ้มากกว่าตัวความรู ้ สิ่ งที่ดีที่สุดที่นักเรี ยนควรได้จาก
ชั้นเรี ยนในปั จจุบนั ไม่ใช่เนื้อหาวิชาเพราะสิ่งนั้นนักเรี ยนเรี ยนรู ้เองได้ กระบวนการเรี ยนรู ้ที่นักเรี ยน
ต้องพึ่งครู คือการตีความจากวิชาเข้าสู่ชีวติ จริ ง หรื อการประยุกต์ใช้ความรู ้ในกระบวนนี้นกั เรี ยนต้อง
ฝึ กฝนลงมื อ ปฏิ บ ัติ ด้ว ยตนเอง โดยส่ ว นใหญ่ ท ํา เป็ นที ม ร่ ว มกับ เพื่อ นและต้อ งการครู ฝึ กคอย
ช่วยเหลือแนะนําและให้กาํ ลังใจ วิจารณ์ พานิ ช (2555: 6-7) กล่าวว่าในศตวรรษที่ 21 นั้นการศึกษา
ไทยต้องปรับเปลี่ยนความเชื่อเรื่ องการถ่ายทอดความรู ้ไปสู่ นักเรี ยน จากที่เคยป้ อนความรู ้ให้ศิษย์
เพียงอย่างเดียว ซึ่ งทํากันมาตลอดไปสู่ การส่ งเสริ มให้นักเรี ยนรู ้จกั คิดและใฝ่ หาวิธีที่จะออกไปหา
คําตอบ การเรี ยนเพื่อให้ประสบผลสําเร็ จ จะต้องมีการแลกเปลี่ ยนพูดคุยกัน (Discussion) มีการ
ทดลองปฏิบตั ิ (Practice Doing) และสอนผูอ้ ื่นได้ ดังในทฤษฎีปิระมิดแห่ งการเรี ยนรู ้ (Learning
Pyramid) แต่ที่ผ่านมาการศึกษาของไทยยังไม่ประสบความสําเร็ จ ยังยึดติดอยูก่ ับยอดปิ ระมิ ด คือ
การถ่ายทอดความรู ้สู่นกั เรี ยนซึ่งไม่ใช่เรื่ องผิดแต่ไม่เหมาะสมกับการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่ไม่ได้
เน้นที่ความรู ้ แต่เน้นที่ทกั ษะ (Skill) การเรี ยนจึงต้องทําให้เด็กรู ้สึกท้าทายมีกิจกรรมให้ทาํ เรี ยกว่า
เป็ นการเรี ยนแบบ Action คือ วิง่ ออกไปหาความรู ้ ซึ่งจะทําให้เด็กไม่เบื่อหน่ าย แต่เวลานี้ การศึกษา
ของไทยยังไปไม่ ถึงจุดนั้น การเรี ยนการสอนในศตวรรษที่ 21 ครู จะมีบทบาทสําคัญมากกว่าเดิ ม
ไม่ ใช่ฐานะผูส้ อน แต่จะอยู่ในฐานะผูฝ้ ึ กให้เด็กเกิ ดทักษะที่จาํ เป็ นครู ตอ้ งเปลี่ ยนความคิดละทิ้ง
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ความยึดมัน่ ถือมัน่ ในเนื้อหาวิชา เปลี่ยนมาสู่ การเป็ นผูอ้ อกแบบการเรี ยนรู ้ ตั้งคําถาม เพื่อกระตุน้
ให้นักเรี ยนได้คิดและลงมื อปฏิบตั ิ การลงมื อทําจะช่ วยสนับสนุ นให้เด็กได้เกิดทักษะการเรี ยนรู ้
(Learning Skill) ครู ตอ้ งไม่ตอบคําถามเด็กทันที แต่ใช้วธิ ีต้งั คําถามไปเรื่ อย เพือ่ นําไปสู่การลงมือทํา
จนออกมาเป็ นความคิดภายในตัวของเด็กเอง
ดัง นั้น การสอนให้นัก เรี ยนเกิ ด ทัก ษะการเรี ย นรู ้จึ ง เป็ นเรื่ อ งสํา คัญ ยิ่ง ต่อ การเรี ย นรู ้ ใ น
ยุคปั จจุบนั ซึ่ งสอดคล้อ งกับแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนวิชาชี ววิทยาของสถาบันส่ งเสริ ม
การสอนวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (2556: 1) ที่ กล่ าวไว้ว่า การเรี ย นการสอนวิชาชี ว วิท ยา
ควรมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้คน้ พบความรู ้ดว้ ยตนเองมากที่สุดเพื่อให้ได้ท้ งั กระบวนการและความรู ้จาก
วิธีการสังเกต สํารวจตรวจสอบ การทดลอง แล้วนําข้อ มูล ที่ไ ด้ม าจัดระบบเป็ นหลักการ แนวคิด
และองค์ความรู ้ อีกทั้งสํานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551: 102-104) ยังได้กาํ หนด
ตัวชี้วดั ในช่วงชั้นที่ 4-6 มาตรฐานที่ 8.1 ซึ่ งเกี่ยวข้องกับทักษะและกระบวนการวิจยั ที่ควรส่ งเสริ ม
ให้ เ กิ ด กับ ผู ้เ รี ย นซึ่ งประกอบด้ว ย ตั้ง คํา ถามที่ อ ยู่บ นพื้ น ฐานของความรู ้ แ ละความเข้า ใจ
ทางวิทยาศาสตร์หรื อ ความสนใจ หรื อจากประเด็นที่เกิ ดขึ้นในขณะนั้น ที่สามารถทําการสํารวจ
ตรวจสอบหรื อ ศึกษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลุ มและเชื่ อถื อ ได้ สร้างสมมติฐานที่มีทฤษฎี รองรับ
หรื อคาดการณ์สิ่งที่จะพบหรื อสร้างแบบจําลอง หรื อสร้างรู ปแบบ เพือ่ นําไปสู่ การสํารวจตรวจสอบ
ค้นคว้ารวบรวมข้อ มู ล ที่ตอ้ งพิจารณาปั จจัยหรื อตัวแปรสําคัญ ปั จจัยที่มีผลต่อ ปั จจัยอื่ น ปั จจัยที่
ควบคุมไม่ได้ และจํานวนครั้งของการสํารวจตรวจสอบ เพือ่ ให้ได้ผลที่มีความเชื่อมัน่ อย่างเพียงพอ
เลื อ กวัส ดุ เทคนิ ค วิธี อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ใ นการสัง เกต การวัด การสํา รวจตรวจสอบอย่า งถู ก ต้อ ง
ทั้งทางกว้างและลึกในเชิงปริ มาณและคุณภาพ รวบรวมข้อมูลและบันทึกผลการสํารวจตรวจสอบ
อย่างเป็ นระบบถูกต้อง ครอบคลุมทั้งในเชิ งปริ มาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบความเป็ นไปได้
ความเหมาะสมหรื อ ความผิ ด พลาดของข้อ มู ล จัด กระทํา ข้อ มู ล โดยคํา นึ ง ถึ ง การรายงานผล
เชิ งตัวเลขที่มีระดับความถู ก ต้อ งและนําเสนอข้อ มู ล ด้วยเทคนิ ควิธี ที่เหมาะสม วิเคราะห์ขอ้ มู ล
แปลความหมายข้อมูล และประเมินความสอดคล้องของข้อสรุ ป หรื อสาระสําคัญ เพื่อตรวจสอบกับ
สมมติฐานที่ต้งั ไว้ พิจารณาความน่าเชื่อถือของวิธีการและผลการสํารวจตรวจสอบ โดยใช้หลักความ
คลาดเคลื่อนของการวัดและการสังเกต เสนอแนะการปรับปรุ งวิธีการสํารวจตรวจสอบ นําผลของ
การสํารวจตรวจสอบที่ได้ ทั้งวิธีการและองค์ความรู ้ที่ได้ไปสร้างคําถามใหม่ นําไปใช้แก้ปัญหาใน
สถานการณ์ ใหม่ และในชี วิตจริ ง ตระหนักถึ งความสําคัญในการที่จะต้อ งมี ส่ วนร่ วมรับผิดชอบ
การอธิ บาย การลงความเห็น และการสรุ ปผลการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ที่นําเสนอต่อ สาธารณชน
ด้วยความถูกต้อง บันทึกและอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบอย่างมีเหตุผล ใช้พยานหลักฐานอ้างอิง
หรื อค้น คว้า เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ หาหลั ก ฐานอ้ า งอิ ง ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ และยอมรั บ ว่ า ความรู ้ เ ดิ ม อาจมี
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การเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีขอ้ มูลและประจักษ์พยานใหม่เพิ่มเติมหรื อโต้แย้งจากเดิม ซึ่ งท้าทายให้มี
การตรวจสอบอย่า งระมัด ระวัง อัน จะนํา มาสู่ ก ารยอมรั บ เป็ นความรู ้ ใ หม่ จัด แสดงผลงาน
เขียนรายงาน หรื ออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรื อ ชิ้นงานให้ผอู ้ ื่ น
เข้าใจ
ด้วยเหตุน้ ี จึงเป็ นหน้าที่ของครู ผูส้ อนที่ จะออกแบบและจัด การเรี ยนรู ้ให้นักเรี ยนบรรลุ
ตัวชี้วดั ที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร ซึ่ งทิศนา แขมมณี (2548: 3) ได้กล่าวไว้ว่าการจัดการเรี ยนรู ้โดย
เน้นกระบวนการวิจยั หรื อใช้การวิจยั เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรี ยนรู ้ เป็ นการจัดให้นักเรี ยนได้
เรี ยนรู ้และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรื อกระบวนการสื บสอบในศาสตร์ ที่เกี่ยวกับเรื่ องที่
ศึกษาวิจยั ในการแสวงหาความรู ้ใหม่หรื อคําตอบที่เชื่อถือได้ การจัดการเรี ยนการสอนที่มีการวิจยั
เป็ นฐานนักเรี ยนจะได้รับการพัฒนาการเกิ ดทักษะการใช้การวิจยั ในการแสวงหาความรู ้ เรี ยนรู ้
ทฤษฎีแนวคิด หลักการและข้อค้นพบที่มีความหมายมีความเที่ยงตรงรู ้จกั วิเคราะห์ปัญหาการวาง
แผนการแก้ปั ญ หาหรื อ การพัฒ นา เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล สรุ ป ผลนํา ผลการวิจ ัย ไปประยุก ต์ใ ช้
นอกจากนี้ นักเรี ยนมีโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะการคิด (Thinking Skills) ทักษะการแก้ปัญหา
และการตัดสิ นใจเลือกวิธีแก้ปัญหา (Problem Solving and Resolution Skills) ทักษะการบริ หาร
จัดการเวลา (Time Management Skills) ทักษะการสื่ อ สาร (Communication Skills) ทักษะ
ประมวลผล (Computer Skills) และทักษะการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต (Life Long Learning Skills)
(อํา รุ ง จัน ทวานิ ช , 2548: 8-10) สอดคล้อ งกับชัย วัฒ น์ สุ ท ธิ รั ต น์ (2553: 116) ที่ ก ล่ า วไว้ว่า
การจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้วิจ ัย จะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้นัก เรี ย นเรี ย นรู ้จ ากการกระทํา มี ค วามรู ้ เ ชิ ง ลึ ก
นอกเหนื อ จากตําราเรี ยน มี ผลการเรี ยนสู ง เกิ ดการเรี ยนรู ้กระบวนการวิจยั มี ทกั ษะทางการวิจ ัย
เห็ น คุ ณ ค่า ของการสอนแบบวิจยั มี ท ัศนคติ ที่ดี ต่อ การวิจ ัย เกิ ด การเรี ยนรู ้ การทํางานร่ ว มกัน
มีทกั ษะทางสังคมหรื อเรี ยนรู ้คุณค่าทางสังคม เกิดการเรี ยนรู ้คุณของการเรี ยนรู ้และศรัทธาในตนเอง
มี ท ัก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ การคิ ด สร้ า งสรรค์ การคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณ มี ค วามสามารถใน
การแก้ปัญหา มี ความอดทนในการทํางานที่ไ ด้รับมอบหมายให้สําเร็ จ ภาคภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง มี ความกล้าแสดงออก มี ความใฝ่ เรี ยนรู ้ มีวินัย ในตนเอง มีความซื่ อ สัตย์และมี ความขยัน
ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ควรส่ งเสริ ม ให้เกิ ดกับนักเรี ยนในศตวรรษที่ 21 เพื่อ ใช้เป็ นเครื่ องมื อในการเรี ยนรู ้
ไม่เน้นการสอนแบบเดิมที่ครู เป็ นผูถ้ ่ายทอดเนื้ อหาให้กบั นักเรี ยนเพียงฝ่ ายเดียว เนื่ องจากนักเรี ยน
สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองได้ซ่ ึงสอดคล้องกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยนของครู ชาวสหรัฐอเมริ กา
2 คน คือ Jonathan Bergmen และ Aaron Sams ที่ใช้ในการแก้ปัญหานักเรี ยนที่ตามชั้นเรี ยนไม่ทนั
เพราะต้อ งขาดเรี ยนไปเล่ นกีฬาหรื อไปทํากิจกรรมอื่นหรื อ นักเรี ยนที่เรี ยนรู ้ไ ด้ช้า โดยการสร้าง
วิดีโอบทเรี ยนแล้วเอาไปอับโหลด (upload)ไว้ บนอินเทอร์เน็ตให้นกั เรี ยนที่ขาดเรี ยนเข้าไปเรี ยนได้
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หรื อ ให้นักเรี ยนที่เรี ยนช้าเข้าไปทบทวนบทเรี ยน จากวิดีโอบทเรี ยนที่อยู่บนอิ นเตอร์ เน็ ต ทําให้
นักเรี ยนไม่จาํ เป็ นต้องใช้เวลาที่โรงเรี ยนในการเรี ยนเนื้ อหาวิชา แต่ใช้เวลาให้เกิดคุณค่ากับตนเอง
มากกว่านั้น คือ ใช้สาํ หรับแปลงความรู ้ไปเป็ นสาระหรื อความเข้าใจที่เชื่อมโยงกับโลกหรื อกับชีวิต
จริ ง ซึ่ งช่วงเวลาฝึ กหัดนี้ ตอ้ งการความช่วยเหลือจากครู (วิจารณ์ พานิ ช, 2556: 9-10) วิธีการเรี ยน
ดัง กล่ า วนี้ จะทํา ให้นัก เรี ย นเรี ย นรู ้ จ ริ ง ช่ ว ยกระตุ ้น ให้เ กิ ด การเรี ย นรู ้ ด้ว ยตนเองด้ว ยวิธี ก าร
ที่หลากหลาย ยืดหยุน่ ตามความถนัด ความสนใจ และอัตราการเรี ยนรู ้ของแต่ล ะคน เป็ นวิธีการ
หนึ่งที่ช่วยเพิม่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนให้สูงขึ้นได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ นิ ชาภา บุรีกาญจน์
(2557: 258) ที่ทาํ การศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้ วิชาสุ ขศึ กษาโดยใช้ห้อ งเรี ยนกลับ ด้านที่มีต่ อ
ความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจยั พบว่า
การจัด การเรี ยนรู ้ วิช าสุ ข ศึก ษาโดยใช้แ นวคิ ดห้อ งเรี ย นกลับ ด้า นมี ผ ลต่ อ ความรั บผิดชอบและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาสุ ขศึกษาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คือค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มทดลองหลังการทดลองสู งกว่าก่อน
ทดลองอย่างมี นัยสํา คัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 และค่ าเฉลี่ ยของคะแนนความรับผิดชอบและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาสุ ขศึกษาของนักเรี ยนกลุ่มทดลองสู งกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งการเรี ยนรู ้แบบห้อ งเรี ยนกลับด้านได้กระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้และเน้น
การเรี ยนรู ้โดยเกิดจากนักเรี ยนเป็ นสําคัญ
จากการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ผ ลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ข้ ั นพื้ น ฐาน
(O-NET) ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสามพรานวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม ในปี การศึก ษา 2556-2557 ในวิชาวิท ยาศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ ย 29.18 และ 31.56
ตามลําดับ ซึ่งยังตํ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คือ 30.48 และ 32.54 ตามลําดับ (สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ, 2557) เมื่อวิเคราะห์แยกเป็ น 8 สาระการเรี ยนรู ้ ดังนี้ สาระที่ 1 สิ่ งมีชีวิตกับ
กระบวนการดํารงชีวติ สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่ งแวดล้อม สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร สาระที่ 4
แรงและการเคลื่ อนที่ สาระที่ 5 พลังงานสาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ ยนแปลงของโลก สาระที่ 7
ดาราศาสตร์และอวกาศ และสาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พบว่าสาระ
การเรี ย นรู ้ ที่ โ รงเรี ย นควรเร่ ง พัฒ นาเนื่ อ งจากคะแนนเฉลี่ ย ของโรงเรี ย นตํ่า กว่า คะแนนเฉลี่ ย
ระดับประเทศในปี การศึกษา 2556 ได้แก่ สาระที่ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และในปี การศึกษา 2557 ได้แก่
สาระที่ 1, 3, 4, 5, 8 ซึ่งสาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต เป็ นสาระการเรี ยนรู ้ที่มีเนื้ อหา
อยูใ่ นวิชาชีววิทยา และสาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็ นสาระที่เกี่ยวข้องกับ
ทักษะการวิจยั จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ทําให้สามารถ
สรุ ปว่าสาเหตุหนึ่ งที่ทาํ ให้คะแนนเฉลี่ยตํ่าอาจเป็ นเพราะนักเรี ยนยังขาดทักษะการแสวงหาความรู ้
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โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขาดทักษะการวิจยั ซึ่งเป็ นเครื่ องมือสําคัญที่จะใช้ในการเรี ยนรู ้
จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในสาระอื่นๆ ตํ่าตามไปด้วย และพบว่าการจัดการเรี ยนการสอน
ของครู โดยส่วนมากจะเน้นการสอนโดยการบรรยาย ไม่ค่อยได้ให้นกั เรี ยนทําการทดลองเพื่อค้นหา
คําตอบด้วยตนเองจึ งทําให้ขาดทัก ษะในการคิด การสื บเสาะหาความรู ้และทักษะการแสวงหา
ความรู ้ ซ่ ึ งเป็ นทัก ษะที่ สํา คัญในการเรี ย นรู ้ ใ นศตวรรษที่ 21 เนื่ อ งจากการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้
การวิจ ัย เป็ นฐานเป็ นการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ เ น้น ให้นัก เรี ย นรู ้ จ ัก แสวงหาความรู ้ ต นเองโดยอาศัย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ม ากกว่าการเรี ยนแค่ตวั ความรู ้ ทั้งนี้ เนื่ องจากความรู ้มีมากมายและ
เกิ ด ขึ้ น อยู่ต ลอดเวลา อี ก ทั้ง มี สื่ อ เทคโนโลยีที่ ท ัน สมัย สามารถเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ได้อ ย่า งรวดเร็ ว
ไม่จาํ เป็ นต้องมานัง่ เรี ยนเฉพาะในห้องเรี ยนเท่านั้น แต่เวลาที่อยูใ่ นห้องเรี ยนให้ฝึกทักษะต่างๆ ที่ต่อ
ยอดจากความรู ้ที่ไปค้นคว้าโดยอาศัยกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ แล้วนํามาวิเคราะห์ร่วมกันกับ
เพื่อนในกลุ่ม ฝึ กปฏิบตั ิลงมือทําด้วยตนเอง ตรวจสอบและสร้างเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้
นัก เรี ย นเกิ ด ทัก ษะในการเรี ย นรู ้ คิ ด เป็ น ทํา เป็ น และแก้ปั ญ หาได้ ดัง นั้น ผูว้ ิจ ัย ในฐานะของ
ครู ผสู ้ อนวิชาชีววิทยา จึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิชาชี ววิทยาและ
ทักษะการวิจยั ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนสามพรานวิทยา โดยดําเนิ นการวิจยั แบบ
ทดลองและใช้วิธีการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
เพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและทักษะการวิจยั ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4
กรอบแนวคิดการวิจัย
การเรี ย นรู ้ แ บบใช้วิ จ ัย เป็ นฐาน (Research-Based Learning หรื อ RBL) เป็ นการจัด
การเรี ยนรู ้แบบเน้นกระบวนการวิจยั ที่มุ่งเน้นให้นักเรี ยนมีเครื่ องมือ ในการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตรู ้จกั
สร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างมีความหมาย ตั้งข้อคําถามหรื อมองเห็นปั ญหา พร้อมทั้ง
หาคําตอบได้ดว้ ยตนเอง จากการแสวงหาข้อมูลที่หลากหลาย วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าว
จนได้คาํ ตอบที่มีเหตุผล เชื่อถือได้ ซึ่งผูส้ อนต้องฝึ กทักษะวิจยั ที่จาํ เป็ น หรื อเกี่ยวข้องกับสิ่ งที่เรี ยน
ให้นกั เรี ยนตามความเหมาะสม (ทิศนา แขมมณี , 2547: 144) ผลที่ได้เป็ นผลงานเชิงวิจยั น้อยๆ ที่ได้
จากการฝึ กทําบ่อยๆ ในชั้นเรี ยน เกิดทักษะรู ้ทนั โลก และเรี ยนรู ้ชาํ นาญเชี่ยวชาญปฏิบตั ิ จากการ
ตั้งคําถามและการแสวงหาคําตอบจากแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย ได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลจน
ได้คาํ ตอบที่เป็ นความรู ้ใหม่ เป็ นการสร้ างความรู ้ด้วยตนเอง แม้จะเป็ นความรู ้ ที่อ าจมี อ ยู่แล้ว
แต่คาํ ตอบดังกล่าวก็เกิดจากการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้ มูลจนได้เป็ นคําตอบ ที่มาของปั ญหา
ที่ต นเองประสบ สร้ อ ยสน สกลรั ก ษ์ (2549: 67) กล่ า วถึ ง รู ปแบบการจัดการเรี ย นการรู ้ โดยใช้
การวิจยั เป็ นฐานว่าพัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดในการจัดการศึกษาหลายแนวคิด เน้นการจัดการเรี ยนรู ้
ที่นําไปสู่ การพัฒนาคุ ณลักษณะของนั กเรี ยนให้เป็ นผูร้ ู ้ทนั โลก สามารถนําความรู ้ สู่ ภาคปฏิบ ัติ
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จนเกิ ด ความชํานาญ และสามารถรวมพลัง กับ ผูอ้ ื่ น สร้ างสรรค์ผ ลผลิ ต จากการทําวิจ ัยชิ้ นเล็ก ๆ
ในห้องเรี ยนให้เกิดประโยชน์กบั สังคม แนวคิดที่เป็ นพื้นฐานของรู ปแบบ คือ
1. ทฤษฎีการสร้างความรู ้ (Constructivist theory) เป็ นทฤษฎีที่มีความเชื่อว่า นักเรี ยนสร้าง
ความจริ ง ด้ว ยตนเอง หรื อ อย่างน้อ ยตี ค วามหมาย ความจริ ง หรื อ ข้อ มู ล เหล่ านั้น จากการรั บ รู ้
ประสบการณ์ ดังนั้นความรู ้หรื อการเรี ยนรู ้เรื่ องใหม่จึงเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งของประสบการณ์เดิม
โครงสร้างของสมองและการทํางานของสมองและความเชื่อที่นาํ มาใช้ในการตีความหมายสิ่ งต่างๆ
และเหตุการณ์ มนุ ษย์แต่ละคนจึงมองความจริ งต่างกัน เนื่ อ งจากรับรู ้และจัดการกับสิ่ งที่เรี ยนรู ้
แตกต่างกัน นักเรี ยนจะสร้างแนวคิดใหม่และความคิดรวบยอดใหม่ ข้ ึนโดยมีความรู ้ปัจจุบนั และ
ความรู ้ในอดีตเป็ นฐานการเรี ยนรู ้ใหม่ นักเรี ยนจะเป็ นผูเ้ ลือกและปรับเปลี่ยนข้อมูล ตั้งสมมติฐาน
และตัดสิ นใจ ทฤษฎีการสร้างความรู ้ไม่ใช่ วิธีสอน แต่เป็ นความเชื่อหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ
ความรู ้ แ ละวิธี ไ ด้ม าซึ่ ง ความรู ้ ความเข้า ใจด้ว ยตนเองจากการปฏิ สัม พัน ธ์ก ับ บุ ค คลอื่ น และ
สิ่งแวดล้อมอย่างกระตือรื อร้น (วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2556: 70)
2. การเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (Inquiry teaching method) เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู ้ เน้นการส่ งเสริ มให้นักเรี ยนสื บหาความรู ้ ความจริ งต่างๆ ด้วยตนเองเป็ น
รายบุคคลหรื อ เป็ นกลุ่ม ซึ่ งองค์ประกอบที่สําคัญมากที่สุดของการสื บเสาะหาความรู ้คือ คําถาม
คําถามจะเป็ นตัวกระตุน้ การเรี ยนรู ้ แสวงหาความรู ้ดว้ ยวิธีต่างๆ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังนั้นคําถาม
สํา หรั บ การสื บ เสาะหาความรู ้ จึ ง ต้อ งเป็ นคํา ถามที่ นํา ไปสู่ ก ารใคร่ รู้ และสื บ เสาะหาคํา ตอบ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ ความรู ้ที่ได้รับอาจจะได้มาจากการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ จากอินเตอร์เน็ต จากแหล่งความรู ้จริ ง จากการสัมภาษณ์ผรู ้ ู ้ จากการทดลอง
หรื อ การฝึ กปฏิบ ัติในสถานที่จ ริ ง จึงกล่ าวได้ว่า การจัด การเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะ เป็ นวิธีห นึ่ ง ที่
ส่ ง เสริ ม ความรู ้ วิธี ก ารเรี ย นรู ้ ทัก ษะการคิ ด การอภิ ป รายและการนํา เสนอผลงานหรื อ ชิ้ น งาน
(วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2556: 106)
3. การเรี ยนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-Based Learning หรื อ PBL) เป็ นการจัด
การเรี ยนรู ้แบบเน้นปั ญหา ที่เน้นให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้วิธีการเรี ยน (Learn to learn) เพื่อแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นในโลกแห่ งการเรี ยนรู ้และโลกแห่ งความเป็ นจริ ง การให้นักเรี ยนได้เผชิญปั ญหาจริ งหรื อ
สถานการณ์ปัญหาต่างๆ และร่ วมกันคิดหาทางแก้ปัญหานั้นๆ จะช่วยให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่าง
มีความหมาย และสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการต่างๆ อันเป็ นทักษะที่จาํ เป็ นต่อการดํารงชีวิต
และการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ (ทิศนา แขมมณี , 2547: 137)
4. แนวคิดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน (Collaborative Learning) เป็ นแนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้
ที่มุ่งเน้นให้นัก เรี ยนได้ฝึกการพึ่ง พาและเกื้ อ กู ลกันได้ปรึ กษาหารื อ กันอย่า งใกล้ชิด ตรวจสอบ
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ผลงานที่เกิดจากความรับผิดชอบของเพือ่ นร่ วมงานได้ มีปฏิสมั พันธ์ในการสร้างสรรค์กบั ผูท้ ี่ทาํ งาน
ร่ วมกัน และสามารถวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ มเพื่อปรับปรุ งการทํางานร่ วมกันให้ดีข้ ึน (ทิศนา
แขมมณี , 2547: 98)
5. แนวคิดการเรี ยนรู ้แบบนําตนเอง (Self-Directed Learning) เป็ นแนวคิดที่มุ่ งให้ผูเ้ รี ยน
มี ความคิดริ เริ่ ม ในการเรี ยน มี การกําหนดจุดประสงค์การเรี ยน สื่ อ การเรี ยน แหล่ งเรี ยนรู ้ เลื อ ก
ยุทธวิธีการเรี ยน วางแผนการเรี ยน ตลอดจนประเมินผลการเรี ยนของตนเองด้วยความช่วยเหลือของ
ผูอ้ ื่นหรื อด้วยตนเอง (Knowles, 1975)
จากแนวคิดในการจัดการเรี ยนรู ้ที่กล่าวมาจะเห็นได้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ น
ฐานได้นําจุ ด เด่ นของแต่ล ะแนวคิด มาใช้ใ นการจัดการเรี ย นรู ้ เพื่อ พัฒ นานัก เรี ยนในด้านต่า งๆ
โดยสรุ ปได้ดังนี้ ในการจัดการเรี ยนรู ้ควรออกแบบให้นักเรี ยนได้มีโอกาสเผชิ ญกับปั ญหาหรื อ
สถานการณ์ จริ ง ได้ลงมือปฏิบตั ิ ได้ทาํ การทดลอง ส่ งเสริ มให้มีการสื บหาความรู ้ดว้ ยตนเองหรื อ
ร่ วมกันกับเพื่อนเป็ นกลุ่ ม มีคาํ ถามกระตุน้ ให้เกิ ดการแสวงหาความรู ้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมโดย
นักเรี ยนจะมีอิ สระในการเรี ยนรู ้ไ ด้เรี ยนตามความต้อ งการ มี โอกาสเลื อกแหล่ งเรี ยนรู ้ วางแผน
การเรี ยนหรื อแก้ปัญหาด้วยตนเองและช่วยเหลือพึ่งพากันในการเรี ยนรู ้ร่วมกับเพื่อน มีแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น คิดวิเคราะห์ร่วมกันเพือ่ แก้ปัญหาซึ่งนําไปสู่การสร้างองค์ความรู ้ใหม่ข้ ึนมาได้
ซึ่ งการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานนี้ นักเรี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ ทําให้นักเรี ยนได้รับการพัฒนาและเกิดทักษะการใช้การวิจยั ในการแสวงหาความรู ้
เรี ย นรู ้ ท ฤษฎี แนวคิด หลัก การ และข้อ ค้น พบที่มี ค วามหมาย มี ค วามเที่ ย งตรง รู ้ จ ักวิเ คราะห์
แก้ปั ญหา วางแผนแก้ปัญหาหรื อ พัฒ นา รายงานผลการเรี ย นรู ้ และนําผลการวิจ ัยไปประยุก ต์
ใช้นกั เรี ยนมีโอกาสพัฒนาทักษะการคิด (Thinking skill) ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจเลือก
วิธี แ ก้ปั ญ หา (Problem solving and resolution skill) ทัก ษะการบริ ห ารจัด การเวลา (Time
management skill) ทักษะการสื่ อ สาร (Communication skill) ทักษะการค้นหาและใช้ขอ้ มู ล
(Information skill) ทักษะการประมวลผล (Compute skill) และทักษะการเรี ย นรู ้ต ลอดชี วิต
(Life long learning skill) (อํารุ ง จันทวานิช, 2548: 34)
นอกจากนี้ยงั พบว่านักเรี ยนในยุคปั จจุบนั ประสบกับปั ญหาเวลาเรี ยน ไม่เพียงพอเนื่ องจาก
มีกิจกรรมอื่ นๆ ที่ตอ้ งทําระหว่างเรี ยนอี กมาก โจนาธาน เบอร์แมน และแอรอน แซม (Jonathan
Bergmann and Aron Sams, แปลโดย รุ่ งนภา นุ ตราวงศ์, 2556: 9) กล่าวว่าการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ย
การกลับด้านชั้นเรี ยน (Flipped classroom) เหมาะสําหรับนักเรี ยนยุคปั จจุบนั เนื่ องจากนักเรี ยน
ในยุคนี้ เติบโตขึ้นมาพร้อมกับอินเทอร์เน็ต Youtube facebook และแหล่งข้อมู ลอิเล็กทรอนิ กส์
มากมาย การจัดการเรี ยนรู ้ในปั จจุบนั มี ความจําเป็ นต้อ งนํา สื่ อ ดิ จิตอลมาช่ วยในการเรี ยนรู ้เป็ น
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การเรี ยนรู ้ที่มีความยืดหยุ่น พวกเขาสามารถเรี ยนรู ้เนื้ อ หาหลักๆ ผ่านวีดิโอออนไลน์ได้ล่ วงหน้า
ถึงแม้จะขาดเรี ยนหรื อต้อ งไปร่ วมกิจกรรมอื่นๆ ช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้ตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคลอย่างแท้จริ ง นําไปสู่การเรี ยนรู ้เพื่อรู ้จริ ง สอดคล้องกับคํากล่าวของวิจารณ์ พาณิ ช (2556: 9)
ที่กล่ าวว่าวิธีการเรี ยนรู ้แบบกลับทาง คือเรี ยนวิชาที่บา้ นทําการบ้านที่โรงเรี ยนหรื อ รับถ่ ายทอด
ความรู ้ที่บา้ น แล้วมาสร้างความรู ้ต่อยอดจากวิชาที่รับถ่ายทอดมาที่โรงเรี ยนนั้นเป็ นการให้ความรู ้
ที่สอดคล้องกับชีวติ ทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่มีพลังเกิดทักษะที่เรี ยกว่า ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
จากข้อ มู ล ข้างต้นผูว้ ิจยั สนใจที่จะศึกษารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ดังกล่ าว จึงศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลพบว่าแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานมีนักการศึกษาหลายท่าน
ได้นาํ เสนอขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ไ ว้หลายแนวทาง ผูว้ ิจยั จึงทําการสังเคราะห์ข้ นั ตอนการจัด
การเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานจากนักการศึกษาดังต่อไปนี้ ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์ (2547), มานิ ต
กี รตินิตยา (2552), นิ ล วรรณ เกษมโศธน์ (2552), สราวุธ ชัยยอง (2552), กี รตาพันธุ์ ฝาชัยภู มิ
(2554) และรุ จิ ร าพร รามศิ ริ (2556) ซึ่ งขั้น ตอนการจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ ก ารวิ จ ัย เป็ นฐาน
ที่สังเคราะห์ได้มี 6 ขั้น ประกอบด้วย 1. ขั้นเตรี ยม 2. ขั้นตีความและกําหนดปั ญหา 3. ขั้นวางแผน
4. ขั้นดําเนินการตามแผน 5. ขั้นสรุ ปและนําเสนอผล 6. ขั้นประเมินผล มาใช้ในจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานมาใช้เป็ นหลักและใช้แนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยนของโจนาธาน เบอร์แมน
และแอรอน แซม (Jonathan Bergmann and Aron Sams, แปลโดย รุ่ งนภา นุ ตราวงศ์) มาบูรณาการ
ในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยจัดการเรี ยนรู ้ครอบคลุมรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน
ทั้ง 4 แนวทางตามแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2548: 6) ซึ่ งเป็ นแนวทางที่สอดคล้องกับบริ บทของ
งานวิจยั คือ 1. ครู ใช้ผลวิจยั ในการจัดการเรี ยนรู ้ 2. นักเรี ยนใช้ผลวิจยั ในการเรี ยนรู ้ 3. ครู ใช้
กระบวนการวิจยั ในจัดการเรี ยนรู ้ และ 4. นักเรี ยนใช้กระบวนการวิจยั ในการเรี ยนรู ้
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบใช้การวิจยั เป็ นฐาน
และแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน พบว่ารู ปแบบและแนวคิดดังกล่าวสามารถพัฒนานักเรี ยนได้ท้ งั
ในด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ทักษะกระบวนการต่างๆ รวมทั้งเจตคติที่มีต่อการเรี ยน ดังเช่นที่
สราวุธ ชัยยอง (2551: 96-98) ได้ศึกษาการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานเพื่อพัฒนาความคิด
เชิงวิทยาศาสตร์ ในรายวิชาชีววิทยาพื้นฐานสําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 พบว่านักเรี ยน
มีพฤติกรรมดีข้ ึนในด้านการเรี ยน ด้านความสนใจและด้านการทํากิจกรรมกลุ่ม มีเจตคติทางบวก
ในระดั บ สู ง ต่ อ การจัด การเรี ยนรู ้ โ ดยใช้ก ารวิ จ ัย เป็ นฐาน มี ร ะดับ ความสามารถในการคิ ด
เชิงวิทยาศาสตร์อยูใ่ นระดับดีทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับสถาพร ภูผาใจ (2552: 168) ที่ได้ทาํ การศึกษา
ผลการจัดการเรี ยนรู ้ รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่จดั การเรี ยนรู ้
โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน ผลการศึกษาพบว่านักเรี ยน ร้อยละ 85.18 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนร้อยละ 80
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ขึ้ นไป และนั ก เรี ย นร้ อ ยละ 81.48 มี ร ะดั บ คุ ณ ภาพของทัก ษะพื้ น ฐานการวิ จ ัย ในทุ ก ทัก ษะ
อยูใ่ นระดับดีมาก แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน ในรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม
ของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ กษาปี ที่ 4 ส่ ง ผลให้ผ ลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนัก เรี ย นสู ง ขึ้ น และ
มี การพัฒนาทักษะการวิจยั ซึ่ งสอดคล้อ งกับกี รตาพันธุ์ ฝาชัย ภูมิ (2554: 121)ได้ทาํ การศึ กษา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนโดยใช้การวิจยั เป็ นฐานเปรี ยบเทียบกับการเรี ยนรู ้แบบปกติ
พบว่านักเรี ยนที่เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิจยั เป็ นฐานมี ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งกว่า
นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นอกจากนี้แนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยนก็สามารถพัฒนานักเรี ยนในมีผลสัมฤทธิ์ สู งขึ้นได้
เช่ นกันดังการศึกษาของนิ ชาภา บุรีกาญจน์ (2557: 258) ที่ได้ทาํ การศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้
วิชาสุ ข ศึก ษาโดยใช้แ นวคิด แบบห้อ งเรี ยนกลับด้านที่มี ผลต่อ ความรับ ผิด ชอบและผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น และพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนความรับผิดชอบและ
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิช าสุ ข ศึ ก ษาของนั ก เรี ย นกลุ่ ม ทดลองหลัง การทดลองสู ง กว่า ก่ อ น
การทดลองอย่างมี นัย สํา คัญทางสถิ ติ ที่ร ะดับ .05 ค่ าเฉลี่ ย ของคะแนนความรั บ ผิดชอบและ
ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสุ ขศึกษาของนักเรี ยนกลุ่ มทดลองสู งกว่านักเรี ยนกลุ่ มควบคุ มอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของพรรณวิภา รัชตธนกุล (2558: 310-311)
ที่พบว่าหลังเรี ยนด้วยชุดการสอนสื่ อประสมเรื่ อง ปฏิกิริยาเคมี ที่พฒั นาขึ้นด้วยการจัดการเรี ยนรู ้
แบบสืบเสาะหาความรู ้ร่วมกับเทคนิ ค KWLH Plus โดยใช้แนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้แบบกลับด้าน
ชั้น เรี ย น ผลการเรี ย นรู ้ เ รื่ อ งปฏิ กิ ริย าเคมี ของนัก เรี ย นมี ค่ า เฉลี่ ยสู ง กว่า ผลการเรี ย นรู ้ก่ อ นเรี ย น
อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความสามารถในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ หลังการใช้
ชุดการสอนสื่ อประสมอยูใ่ นระดับดี และจิตวิทยาศาสตร์หลังการใช้ชุดการสอนสื่ อประสมอยูใ่ น
ระดับมาก และสอดคล้องกับการศึกษาของนภาภรณ์ เพียงดวงใจ (2558 : 184) ที่ทาํ การพัฒนา
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่ วมกับเทคนิ คการสื บเสาะหาความรู ้ตาม
แนวคิดห้องเรี ยนกลับด้าน เพือ่ เสริ มสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์
ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องโลกดาราศาสตร์และอวกาศ
มีค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการ
ประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรมหลังการใช้รูปแบบอยูใ่ นระดับสูง และผลการประเมิน
จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนหลังการใช้รูปแบบอยูใ่ นระดับมากที่สุด
จากผลการศึกษาที่จดั การเรี ยนรู ้ ด้วยการใช้การวิจยั เป็ นฐานและการจัดการเรี ยนรู ้ ตาม
แนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยนจะเห็นได้ว่าการจัดการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวสามารถพัฒนานักเรี ยนได้จริ ง
ทั้งในด้านของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ทักษะกระบวนการ และเจตคติที่มีต่อการเรี ยน ในการวิจยั
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ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาผลสัม ฤทธิ์ทางการเรี ยน ทักษะการวิจยั ซึ่ งสังเคราะห์มา 7 ทักษะ
ได้แก่ 1. การกําหนดปั ญหา 2. การตั้งสมมติฐาน 3. การกําหนดตัวแปร 4. การรวบรวมข้อมูล
5. การพิสู จน์ต รวจสอบ 6. การวิเ คราะห์แ ละสรุ ปผลการวิจยั 7. การนําเสนอผลการวิจ ัย
และความความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้าน
ชั้นเรี ยน
จากกรอบแนวคิด การวิจ ัยเรื่ อ งการพัฒ นาทักษะการวิจยั และผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
รายวิช าชี ว วิทยา ที่จ ัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้การวิจ ัย เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิ ด การกลับ ด้านชั้นเรี ย น
ผูว้ จิ ยั นํามาเสนอรายละเอียด ดังแผนภาพที่ 1
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แนวคิด ทฤษฎี การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ การวิจัยเป็ นฐาน

- ทฤษฎีการสร้างความรู ้
(Constructivism Learning Theory)
- การเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้
(Inquiry base learning)
- การสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
(Problem base learning)
- การเรี ยนรู ้ร่วมกัน
(Collaborative learning)
- การเรี ยนรู ้แบบนําตนเอง
แผนภาพที
กรอบแนวคิ
(Self่ 1directed
learningด) ในการวิจยั

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ การวิจัยเป็ นฐาน

(ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์ (2547), มานิ ต กีรตินิตยา (2552),
นิ ลวรรณ เกษมโศธน์ (2552), สราวุธ ชัยยอง (2552),
กีรตาพันธุ ์ ฝาชัยภูมิ (2554), รุ จิราพร รามศิริ (2552))
1. ขั้นเตรี ยม
2. ขั้นตีความและกําหนดปัญหา
3. ขั้นรวบรวมข้อมูล
4. ขั้นดําเนิ นการตามแผน
5. ขั้นสรุ ปและนําเสนอ
6. ขั้นประเมินผล

แนวคิดการกลับด้ านชั้นเรียน

(Jonathan Bergmann and Aron Sams; 2012

แปลโดย รุ่ งนภา นุตราวงศ์, 2556)
เรี ยนวิชาหรื อรับการถ่ายทอดวิชาที่บา้ นแล้วมา
สร้างความรู ้ต่อยอดจากวิชาที่รับมาที่โรงเรี ยน
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบกลับด้ านชั้นเรียน
1. ศึกษาเนื้อหาวิชาในวิดีทศั น์จากที่บา้ น
2. ทบทวน ถาม-ตอบ เรื่ องจากวีดิโอ
3. ทํากิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ครู มอบหมาย
หรื อนักเรี ยนคิดและออกแบบเอง

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ การวิจัยเป็ นฐาน
ร่ วมกับแนวคิด
การกลับด้ านชั้นเรียน
1. ขั้นเตรี ยม
2. ขั้นตีความและ
กําหนดปั ญหา
3. วางแผนงาน
4. ขั้นดําเนิ นการตามแผน
5. ขั้นสรุ ปและนําเสนอ
6. ขั้นประเมินผล

1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
2. ทักษะการวิจยั
3. ความคิดเห็น

13

คําถามการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชาชี ววิทยาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 หลังจัด
การเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยนสูงกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้
หรื อไม่
2. ทักษะการวิจยั ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ระหว่างจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั
เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยนอยูใ่ นระดับใด
3. นักเรี ยนมี ความคิดเห็ นต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิด
การกลับด้านชั้นเรี ยนอยูใ่ นระดับใด
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อ เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิชาชีววิทยาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 ก่อนและหลังจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
2. เพือ่ ศึกษาทักษะการวิจยั ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ระหว่างจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
3. เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
สมมติฐานการวิจัย
1. หลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 มี ผ ลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นรายวิช าชี ว วิท ยาสู ง กว่า ก่ อ นการจัด
การเรี ยนรู ้
2. ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีทกั ษะการวิจยั อยูใ่ นระดับมาก
3. นักเรี ยนมี ความคิดเห็ นต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิด
การกลับด้านชั้นเรี ยนอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากร
1.1 ประชากร นัก เรี ย นชั้น มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 4 แผนการเรี ยนวิท ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ โรงเรี ยนสามพรานวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 จํานวน 57 คน
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1.2 กลุ่มตัวอย่ างในการวิจัย ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1 แผนการเรี ยน
วิ ท ยาศาสตร์ -คณิ ต ศาสตร์ โรงเรี ยนสามพรานวิ ท ยา อํา เภอสามพราน จัง หวัด นครปฐม
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 จํานวน 27 คน
ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยการสุ่ม
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรต้ น การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับ
ด้านชั้นเรี ยน
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
2.2.2 ทักษะการวิจยั
2.2.3 ความคิดเห็นของนักเรี ยน
3. ขอบข่ ายของเนื้ อหาวิชา เนื้ อ หาจากหลักสู ตรสถานศึกษา โรงเรี ยนสามพรานวิทยา
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ รายวิชา ว30242 ชีววิทยา 2 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 หน่ วยการเรี ยนรู ้เรื่ อ ง
การสังเคราะห์ดว้ ยแสงและการตอบสนองของพืช
4. ระยะเวลาในการทดลอง
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ทําการทดลองในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 จํานวน 9 สัปดาห์
สัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง รวม 27 ชัว่ โมง และใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้จาํ นวน 5 แผน
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ การวิจัยเป็ นฐาน หมายถึง กระบวนการเรี ยนการสอนที่เน้นให้
นัก เรี ย นสามารถสร้ า งองค์ค วามรู ้ ไ ด้ด้ว ยตนเอง โดยใช้กระบวนการวิจยั หรื อ ผลการวิจ ัย เป็ น
เครื่ องมือในการแสวงหาความรู ้ รวมทั้งฝึ กทักษะต่างๆ ผ่านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2. การจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดการกลับด้ านชั้ นเรี ยน หมายถึง วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที่ครู
ใช้วดิ ีทศั น์หรื อเทคโนโลยีซ่ ึ งครู อาจผลิตขึ้นเองหรื อเลือกจากสื่ อที่มีผผู ้ ลิตไว้แล้วมาใช้ให้นักเรี ยน
ได้ศึ ก ษาในส่ ว นที่ เป็ นสาระความรู ้ ห ลัก ที่ บ ้าน ส่ วนเวลาในชั้นเรี ย นนัก เรี ย นมาทํา กิ จกรรมที่
หลากหลายโดยนําความรู ้น้ นั มาต่อยอด โดยมีครู คอยให้ความช่วยเหลือ
3. การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ การวิจัยเป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้ านชั้ นเรี ยน หมายถึง
กระบวนการที่ให้นกั เรี ยนศึกษาเนื้ อหาสาระด้วยตนเองที่บา้ นผ่านเทคโนโลยีที่ครู จดั หาให้ก่อนเข้า
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ชั้นเรี ยน แล้วมาฝึ กปฏิบตั ิหรื อทํากิจกรรมโดยใช้ผลการวิจยั และกระบวนการวิจยั มาเป็ นเครื่ องมือ
ในการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้ตามบทเรี ยน มี 6 ขั้นตอน ซึ่ งได้มาจากการสังเคราะห์
ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรี ยม ขั้นที่ 2 ขั้นตีความและกําหนดปั ญหา ขั้นที่ 3 ขั้นรวบรวมข้อมูล ขั้นที่ 4
ขั้นดําเนินการตามแผน ขั้นที่ 5 ขั้นสรุ ปและนําเสนอ ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผล
4. ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทดสอบก่ อนและหลังเรี ยน
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานรายวิชาชีววิทยา หน่ วยการเรี ยนรู ้เรื่ องการสังเคราะห์ดว้ ย
แสงและการตอบสนองของพืช
5. ทักษะการวิจัย หมายถึง ความสามารถที่เกิดขึ้นกับนักเรี ยนหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้ก ารวิจ ัย เป็ นฐานร่ ว มกับ แนวคิ ด การกลับ ด้า นชั้น เรี ย น ประกอบด้ว ย 7 ทัก ษะ ดัง นี้
1. ทักษะการระบุปัญหา 2. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 3. ทักษะการกําหนดตัวแปร 4. ทักษะ
การรวบรวมข้อมูล 5. ทักษะการพิสูจน์ตรวจสอบ 6. ทักษะการวิเคราะห์และสรุ ปผลการวิจยั และ
7. ทักษะการนําเสนอผลการวิจยั ทักษะการวิจยั ประเมินโดยใช้แบบประเมินทักษะการวิจยั
6. ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง ความรู ้สึกของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดย
ใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยนโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น โดยมี
ลัก ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ ว นประเมิ น ค่ า (Rating Scale) ของลิ เ คิ ร์ ท (Likert)
โดยประเมินความคิดเห็น 3 ด้าน คือ ด้านบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
และด้านการวัดและการประเมิน และมีคาํ ถามปลายเปิ ด 3 ประเด็น คือ ปั ญหาที่พบ ประโยชน์ที่
ได้รับ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้
7. นักเรียน หมายถึง ผูท้ ี่กาํ ลังเรี ยนอยูใ่ นชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์คณิ ตศาสตร์ โรงเรี ยนสามพรานวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559
ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการวิจัย
1. ทําให้ได้แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและทักษะการวิจยั
ด้วยวิธีการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
2. ทําให้นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่จดั การเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับ
แนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิชาชีววิทยาที่สูงขึ้น เกิดทักษะการวิจยั
และมีความคิดเห็นที่ดีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้น
เรี ยน
3. เป็ นแนวทางสํา หรับ ครู ผูส้ อนที่ส นใจนําไปพัฒ นาการจัดการเรี ย นรู ้ใ นกลุ่ ม สาระ
การเรี ยนรู ้อื่นๆ โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดห้องเรี ยนกลับด้าน

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อ งในเรื่ อ งต่างๆ ไว้
ดังต่อไปนี้
1. หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสู ตรสถานศึกษา
โรงเรี ยนสามพรานวิทยา กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
2. แนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา
วิทยาศาสตร์
3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน
4. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
5. การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
1. หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสู ตรสถานศึกษา โรงเรี ยน
สามพรานวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
1.1 วิสัยทัศน์
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนานักเรี ยนทุกคน ซึ่ งเป็ นกําลังของชาติให้
เป็ นมนุ ษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่ างกาย ความรู ้ คุณธรรม มีจิตสํานึ กในความเป็ นพลเมืองไทยและ
เป็ นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมี พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุ ข
มีความรู ้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จาํ เป็ นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวติ โดยมุ่งเน้นนักเรี ยนเป็ นสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนา
ตนเอง ได้เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 3)
1.2 หลักการ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่สาํ คัญ ดังนี้
1. เป็ นหลัก สู ตรการศึกษาเพื่อ ความเป็ นเอกภาพของชาติ มี จุ ดหมายและมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้เป็ นเป้ าหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู ้ ทักษะ เจตคติ และคุ ณธรรม
บนพื้นฐานของความเป็ นไทยควบคู่กบั ความเป็ นสากล
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2. เป็ นหลักสู ตรการศึ กษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมี โอกาสได้รับการศึกษาอย่าง
เสมอภาค และมีคุณภาพ
3. เป็ นหลัก สู ตรการศึก ษาที่สนองการกระจายอํานาจ ให้สังคมมี ส่วนร่ ว มในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น
4. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุน่ ทั้งด้านสาระการเรี ยนรู ้ เวลาและการจัด
การเรี ยนรู ้
5. เป็ นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นนักเรี ยนเป็ นสําคัญ
6. เป็ นหลัก สู ต รการศึ ก ษาสํ า หรั บ การศึ ก ษาในระบบ นอกระบบและตามอัธ ยาศัย
ครอบคลุ ม ทุ ก ก ลุ่ ม เป้ า หม า ย สา ม า รถ เที ยบ โอ น ผล ก า รเรี ยน รู ้ แล ะ ป ระ สบ ก า ร ณ์
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 3)
1.3 จุดหมาย
หลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน มุ่ ง พัฒ นานั ก เรี ย นให้ เ ป็ นคนดี มี ปั ญ ญา
มีความสุข มีศกั ยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเป็ นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับ
นักเรี ยน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้
1. มี คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ย มที่พึงประสงค์ เห็ น คุ ณค่า ของตนเอง มี วินัยและ
ปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรื อศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. มีความรู ้ ความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และ
มีทกั ษะชีวติ
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสยั และรักการออกกําลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึ กในความเป็ นพลเมือ งไทยและพลโลก ยึดมัน่ ในวิถีชีวิตและ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
5. มี จิ ต สํา นึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ว ัฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาไทย การอนุ รั ก ษ์แ ละพัฒ นา
สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทําประโยชน์และสร้างสิ่ งที่ดีงามในสังคม และอยูร่ ่ วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 3)
1.4 สมรรถนะสํ าคัญของนักเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในการพัฒนานักเรี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนานักเรี ยน
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาํ หนด ซึ่ งจะช่ วยให้นักเรี ยนเกิ ดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ดังนี้
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ดังนี้

สมรรถนะสํ าคัญของนักเรียน
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้นักเรี ยนเกิ ดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ

1. ความสามารถในการสื่ อสาร เป็ นความสามารถในการรับและส่ งสาร มี วฒั นธรรมใน
การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู ้ความเข้าใจ ความรู ้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อ มู ล ข่ า วสารและประสบการณ์ อ ัน จะเป็ นประโยชน์ ต่อ การพัฒ นาตนเองและสังคม รวมทั้ง
การเจรจาต่อรองเพือ่ ขจัดและลดปั ญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรื อไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วย
หลักเหตุผลและความถู กต้อง ตลอดจนการเลือ กใช้วิธีการสื่ อ สาร ที่มีประสิ ทธิ ภาพโดยคํานึ งถึ ง
ผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด เป็ นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และการคิดเป็ นระบบ เพื่อนําไปสู่ การสร้างองค์ความรู ้
หรื อสารสนเทศเพือ่ การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ ปัญหา เป็ นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ้ ประยุกต์ความรู ้
มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปั ญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิ ทธิภาพโดยคํานึ งถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ ทักษะชีวิต เป็ นความสามารถในการนํากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้
ในการดําเนินชีวติ ประจําวัน การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง การทํางาน และการอยู่
ร่ วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริ มความสัมพันธ์อ ันดี ระหว่างบุคคล การจัดการปั ญหาและความ
ขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม
และการรู ้จกั หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
5. ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี เป็ นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีดา้ น
ต่างๆ และมีทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรี ยนรู ้
การสื่ อ สาร การทํา งาน การแก้ปั ญ หาอย่า งสร้ า งสรรค์ ถู ก ต้อ ง เหมาะสม และมี คุ ณ ธรรม
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 4)
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนานักเรี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 5) เพือ่ ให้สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างมีความสุ ข ในฐานะ
เป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทํางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
1.5 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
สํา นัก วิช าการและมาตรฐานการศึ ก ษา (2551: 3-5) ได้ก ํา หนดสาระและมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ไว้ดงั นี้
สาระที่ 1 สิ่ งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่ วยพื้นฐานของสิ่ งมี ชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของ
ระบบต่างๆ ของสิ่ งมี ชีวิตที่ทาํ งานสัมพันธ์ก ัน มี กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้
สื่ อ สารสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู ้ แ ละนํา ความรู ้ ไ ปใช้ใ นการดํา รงชี วิต ของตนเองและดู แ ล
สิ่งมีชีวติ
มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสําคัญของการถ่ า ยทอดลัก ษณะทางพันธุ กรรม
วิวฒั นาการของสิ่งมีชีวติ ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่
มี ผ ลกระทบต่ อ มนุ ษ ย์และสิ่ ง แวดล้อ ม มี ก ระบวนการสื บ เสาะหาความรู ้ แ ละ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสาร สิ่งที่เรี ยนรู ้ และนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่ งแวดล้ อม
มาตรฐาน ว 2.1 เข้า ใจสิ่ ง แวดล้อ มในท้อ งถิ่ น ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งสิ่ ง แวดล้อ มกับ สิ่ ง มี ชี วิต
ความสัม พันธ์ร ะหว่า งสิ่ ง มี ชีวิต ต่ าง ๆ ในระบบนิ เวศ มี ก ระบวนการสื บเสาะ
หาความรู ้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู ้และนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์
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มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับ
ท้องถิ่น ประเทศ และโลกนําความรู ้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรง
ยึดเหนี่ ยวระหว่างอนุ ภาค มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้และจิตวิทยาศาสตร์
สื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู ้ นําความรู ้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจหลัก การและธรรมชาติ ข องการเปลี่ ย นแปลงสถานะของสาร การเกิ ด
สารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้และจิตวิทยาศาสตร์
สื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู ้ และนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่
มาตรฐาน ว 4.1 เข้า ใจธรรมชาติ ข องแรงแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า แรงโน้ ม ถ่ ว ง และแรงนิ ว เคลี ย ร์
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ สื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู ้และนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์
อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม
มาตรฐาน ว 4.2 เข้า ใจลัก ษณะการเคลื่ อ นที่ แ บบต่ า งๆ ของวัต ถุ ใ นธรรมชาติ มี ก ระบวนการ
สื บเสาะหาความรู ้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่ อ สารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนําความรู ้ไ ปใช้
ประโยชน์
สาระที่ 5 พลังงาน
มาตรฐาน ว 5.1 เข้า ใจความสัม พันธ์ระหว่า งพลังงานกับการดํา รงชี วิต การเปลี่ ย นรู ป พลัง งาน
ปฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งสารและพลัง งาน ผลของการใช้พ ลัง งานต่ อ ชี วิ ต และ
สิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนําความรู ้
ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของ
กระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐาน
ของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้
และนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์
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สาระที่ 7 ดาราศาสตร์ และอวกาศ
มาตรฐาน ว 7.1 เข้าใจวิวฒั นาการของระบบสุ ริย ะ กาแล็กซี และเอกภพการปฏิสัม พันธ์ภายใน
ระบบสุ ริย ะและผลต่ อ สิ่ งมี ชีวิต บนโลก มี กระบวนการสื บ เสาะหาความรู ้และ
จิตวิทยาศาสตร์ การสื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู ้และนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 7.2 เข้า ใจความสํา คัญ ของเทคโนโลยีอ วกาศที่ นํา มาใช้ใ นการสํา รวจอวกาศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรและการสื่ อ สาร มี กระบวนการสื บเสาะหา
ความรู ้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์อย่าง
มีคุณธรรมต่อชีวติ และสิ่งแวดล้อม
สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสื บเสาะ หาความรู ้
การแก้ปั ญหา รู ้ว่า ปรากฏการณ์ ท างธรรมชาติ ที่เ กิ ด ขึ้น ส่ วนใหญ่ มี รูป แบบที่
แน่ นอน สามารถอธิ บายและตรวจสอบได้ ภายใต้ขอ้ มูล และเครื่ องมือ ที่มีอยู่ใน
ช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่ งแวดล้อมมีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั
1.6 หลักสู ตรสถานศึกษา โรงเรี ยนสามพรานวิทยา กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์
รายวิชาชีววิทยา 2
1.6.1 คําอธิบายรายวิชาชีววิทยา 2
รหัสวิชา ว30242 รายวิชา ชีววิทยา 2
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 2
จํานวน 1.5 หน่วยกิต
เวลา 60 ชัว่ โมง
ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก โครงสร้างและหน้าที่ของราก ลําต้น ใบ
การคายนํ้า ของพืช การลํา เลี ยงนํ้า การลํา เลี ย งธาตุ อ าหารและสารอาหารของพืช กระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง การค้นคว้าที่เกี่ ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง โฟโตเรสไพเรชัน
กลไกการเพิ่ม ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ C4 และพืชซี เอเอ็ม (CAM) ปั จจัยที่มีผลต่อ
อัตราการสังเคราะห์ดว้ ยแสง การปรับตัวของพืชเพื่อรับแสง การสื บพันธุ์ของพืชดอก การสื บพันธุ์
แบบอาศัยเพศของพืชดอก การสืบพันธุแ์ บบไม่อาศัยเพศของพืชดอกและการขยายพันธุ์พืช การวัด
การเจริ ญเติบโตของพืช การตอบสนองของพืช สารควบคุมการเจริ ญเติบโตของพืช การตอบสนอง
ของพืชต่อสิ่งแวดล้อม
โดยใช้ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ การสื บ เสาะหาความรู ้ การสํา รวจตรวจสอบ
การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย
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เพื่อ ให้เกิ ดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่ อ สารสิ่ ง ที่เรี ยนรู ้ มี ความสามารถใน
การตัดสินใจนําความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรม และค่านิ ยมที่
เหมาะสม บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการเรียนรู้
1. ความเข้า ใจในวิธี ก ารสํารวจตรวจสอบ สื บ ค้นข้อ มู ล ออกแบบและทํา การทดลอง
เพือ่ ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ กระบวนการลําเลียงและการคายนํ้าของพืชดอก
2. ความเข้า ใจในวิธี ก ารสํารวจตรวจสอบ สื บ ค้นข้อ มู ล ออกแบบและทํา การทดลอง
เกี่ ย วกับกระบวนการสังเคราะห์ ด้วยแสง ความสามารถในการวิเคราะห์ปั จจัยต่ างๆ ที่ มีผ ลต่ อ
การสังเคราะห์ดว้ ยแสง และการนําไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นๆ ที่มีลกั ษณะเดียวกันได้
3. ความเข้าใจในกระบวนการสื บค้นข้อมูล อภิปรายและสรุ ปเกี่ ยวกับสารที่พืชสร้างขึ้น
มีผลต่อสรี ระและการตอบสนองของพืชดอก
4. ความเข้าใจในวิธีการสํารวจ ตรวจสอบ สื บค้นข้อมูล ทําการทดลอง อภิปรายและสรุ ป
เกี่ยวกับการเจริ ญเติบโต และกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุข์ องพืชดอก
5. ความเข้า ใจกระบวนการสื บค้น ข้อ มู ล และความสามารถในการวิเ คราะห์ เ กี่ ย วกับ
การดํา รงชี วิ ต ของพืช เพื่ อ มาใช้เ ป็ นพื้ น ฐานในการศึ ก ษาหาความรู ้ เ พิ่ ม เติ ม และนํา มาใช้ใ น
ชีวติ ประจําวัน
1.6.2 โครงสร้ างรายวิชา ว30242 ชีววิทยา 2
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 2
เวลา 60 ชัว่ โมง

คะแนน 100 คะแนน

ตารางที่ 1 โครงสร้างรายวิชา ว30242 ชีววิทยา 2
ลําดับที่

ชื่อหน่วยการเรี ยนรู ้

ผลการเรี ยนรู ้

1
2
3
4

โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
การตอบสนองของพืช
การสืบพันธุข์ องพืชดอก
รวม

ข้อที่ 1, 5
ข้อที่ 2, 5
ข้อที่ 3, 5
ข้อที่ 4, 5

เวลา
(ชัว่ โมง)
15
15
12
18
60

นํ้าหนัก
คะแนน
25
25
20
30
100
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จากหลักสู ต รสถานศึก ษา กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ โรงเรี ยนสามพรานวิทยา
จังหวัดนครปฐม ผูว้ ิจยั ได้เลื อกหน่ วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 และ 3 เรื่ องการสังเคราะห์ด้วยแสง และ
การตอบสนองของพืช รวมเป็ นเวลา 27 ชัว่ โมง ในการทําการวิจยั เพื่อพัฒนาทักษะการวิจยั และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิชาชีววิทยาโดยจัดการเรี ยนรู ้แบบการใช้วิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิด
การกลับด้านชั้นเรี ยน เนื่องจากมีเนื้อหาที่เหมาะสมในการจัดการเรี ยนรู ้ สามารถออกแบบกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานได้ครบทั้ง 4 แนวทาง คือ ครู ใช้ผลการวิจยั
ในการจัดการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนใช้ผลการวิจยั ในการเรี ยนรู ้ ครู ใช้กระบวนการวิจยั ในการจัดการเรี ยนรู ้
และนักเรี ยนใช้กระบวนการวิจยั ในการเรี ยนรู ้
2. แนวคิดการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (2556: 2-3) กล่าวถึงแนวทางการจัด
การเรี ยนรู ้และการวัดประเมินผลวิทยาศาสตร์ ไว้ดงั นี้
2.1 แนวทางการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
การจัด การเรี ย นรู ้ วิท ยาศาสตร์ เ ป็ นการเรี ย นรู ้ ที่ เ น้น การเรี ย นรู ้ ผ่ า นกระบวนการคิ ด
กระบวนการปฏิบตั ิ เพือ่ สร้างการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง สามารถนําความรู ้ไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้มีกระบวนการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายรู ปแบบ เชื่อมโยงกับชีวิตจริ ง
และสิ่ งแวดล้อม ครู ตอ้ งปรับบทบาทจากผูป้ ้ อนข้อมูล (Instructor) เป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนํา (Coaching)
และผูอ้ าํ นวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ (Facilitator) เนื่องจากมีวิธีการที่นักเรี ยนสามารถหาความรู ้
ซึ่ งมี อ ยู่มากมายได้ด้วยตนเอง โดยไม่ จาํ กัดอยู่แค่เพียงความรู ้ที่ครู ถ่ ายทอดให้เท่านั้น ครู ควรใช้
วิธีการจัดกิจกรรม หรื อใช้สื่อประกอบ ให้นกั เรี ยนเกิดความอยากรู ้ในการแสวงหาความรู ้จากแหล่ง
เรี ยนรู ้ต่างๆ อย่างกว้างขวาง ฝึ กให้คิดตั้งคําถามและแสวงหาคําตอบอย่างมีเหตุผล การจัดการเรี ยนรู ้
ดังกล่ าวต้อ งผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระบวนการสื บเสาะหา
ความรู ้ (Inquiry process) ซึ่ งเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ให้นักเรี ยนได้คน้ หาความรู ้ใหม่ดว้ ยตนเอง
โดยผ่านกระบวนการคิด และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็ นเครื่ องมือ
กิ จกรรมที่ จะให้นักเรี ยนทํา การสํา รวจตรวจสอบ จะต้อ งเชื่ อ มโยงกับ ความรู ้ เดิ ม และ
นักเรี ยนมีความรู ้และทักษะเพียงพอที่จะแสวงหาความรู ้ใหม่ โดยกิจกรรมที่จดั ควรเป็ นกิจกรรมที่
นําไปสู่การสํารวจตรวจสอบ หรื อแสวงหาความรู ้ใหม่
การเรี ยนรู ้แบบสืบเสาะหาความรู ้ ครู มีหน้าที่จดั กิจกรรมเพื่อสร้างความสนใจ กระตุน้ ยัว่ ยุ
ให้นักเรี ยนเกิดความอยากรู ้อ ยากเห็น กิจกรรมอาจเป็ นการทดลอง การสาธิต การนําเสนอข้อมู ล
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ข่าว หรื อสถานการณ์ เหตุการณ์ ฯลฯ ซึ่ งก่อให้เกิดความขัดแย้งจากสิ่ งที่นักเรี ยนเคยรู ้ กระตุน้ ให้
นักเรี ยนตั้งคําถาม กําหนดประเด็นปั ญหาที่จะศึกษา ซึ่งนําไปสู่การสํารวจตรวจสอบ
เมื่อนักเรี ยนกําหนดปั ญหาที่จะตรวจสอบ ครู จะต้องกระตุน้ ให้นักเรี ยนตรวจสอบปั ญหา
โดยให้นกั เรี ยนดําเนินการสํารวจตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูล โดยการวางแผนการสํารวจ
ตรวจสอบ ลงมือปฏิบตั ิ เช่น สังเกต วัด ทดลอง รวบรวมข้อมูลสนเทศ
เมื่ อ ได้ข ้อ มู ลจากการสํา รวจตรวจสอบ สื บ ค้น ข้อ มู ล ขั้น ตอนนี้ ครู มี หน้าที่ ส่ง เสริ ม ให้
นักเรี ยนนําข้อมูลมาวิเคราะห์ จัดกระทําข้อมูลในรู ปตาราง กราฟ แผนภาพ ฯลฯ ให้เห็นแนวโน้ม
หรื อความสัมพันธ์ของข้อมูล สรุ ปผลและอภิปรายผลการทดลอง โดยอ้างอิงหลักการและวิชาการ
ประกอบอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล มี การอ้างอิ งหลักฐานชัดเจน แล้วนําเสนอผลงาน ขั้นตอนนี้ เป็ น
ขั้น ตอนที่ นัก เรี ยนได้สร้ างความรู ้ใ หม่ ครู ต ้อ งส่ ง เสริ ม ให้นัก เรี ยนอธิ บายความคิ ดด้วยตัว ของ
นักเรี ยนเอง ให้นกั เรี ยนแสดงหลักฐานเหตุผลประกอบการอธิบาย และให้นกั เรี ยนตรวจสอบผลการ
ทดลองว่าสอดคล้องกับสมมติฐานหรื อไม่อย่างไร
เพื่อให้ความรู ้ที่นักเรี ยนสร้างขึ้นเองจากการสํารวจตรวจสอบด้วยตนเองสมบูรณ์ ชัดเจน
และยากยิง่ ขึ้น ครู อาจจัดกิจกรรมหรื อสถานการณ์ให้นกั เรี ยนรู ้ลึกยิง่ ขึ้น หรื อขยายกรอบความคิดให้
กว้างยิง่ ขึ้น เชื่อมโยงความรู ้เดิมสู่ความรู ้ใหม่ นําไปสู่การศึกษาค้นคว้าทดลองเพิ่มเติมขึ้น อาจจะทํา
ได้โดยตั้งประเด็นเพือ่ ให้นกั เรี ยนชี้แจง หรื อร่ วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
หรื อซักถามนักเรี ยนให้นกั เรี ยนเกิดความชัดเจนหรื อกระจ่างในความรู ้ หรื อเชื่อมโยงความรู ้ที่ได้กบั
ความรู ้เดิม หรื อให้คน้ คว้าเพิม่ เติมในประเด็นที่นกั เรี ยนสนใจ
ขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการเรี ยนรู ้ที่จาํ เป็ น คือ การส่งเสริ มให้นักเรี ยนนําความรู ้ใหม่ที่ได้
ไปเชื่ อ มโยงกับ ความรู ้ เ ดิ ม ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ สร้ า งเป็ นองค์ค วามรู ้ ใ หม่ ห รื อ นํา ไปประยุก ต์ใ ช้
นอกจากนี้ ควรเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนประเมิ นจุดเด่ นและจุดด้อ ยในกระบวนการเสาะแสวงหา
ความรู ้ เพื่อจะปรับปรุ งในโอกาสต่อไป แล้วควรเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนมีโอกาสตรวจสอบซึ่ งกัน
และกัน โดยการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ได้จากการวิเคราะห์ผลการสํารวจตรวจสอบ
จากแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ขา้ งต้นสามารถสรุ ปได้ว่า ในการจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
ครู ควรเปลี่ ยนบทบาทเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ ออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ที่ มี
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ หลากหลาย มีสื่อการเรี ยน ให้นักเรี ยนได้ฝึกกระบวนการคิด การปฏิบตั ิจริ ง
ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู ้
เพื่อ ให้ไ ด้ค วามรู ้ ห รื อ สามารถแก้ปั ญ หาได้ และควรส่ ง เสริ ม ให้นัก เรี ย นได้นํา ความรู ้ ใ หม่ ไ ป
เชื่อมโยงกับความรู ้เดิม เพือ่ สร้างเป็ นองค์ความรู ้ใหม่
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2.2 การวัดและการประเมินผลวิทยาศาสตร์
2.2.1 หลักการวัดและประเมินผลวิทยาศาสตร์
การวัด และการประเมิ นผลการเรี ยนรู ้เป็ นสิ่ งที่ควบคู่กัน เป็ นกระบวนการที่จะได้
ข้อมูลสารสนเทศที่จะแสดงถึงพัฒนาการความก้าวหน้าและความสําเร็ จของนักเรี ยน รวมทั้งข้อมูล
ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการส่งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดการพัฒนาและเรี ยนรู ้ตามศักยภาพ
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ระบุถึงวิธีการประเมินผล
การเรี ยนรู ้ไ ว้ว่า ให้สถานศึกษาจัดประเมิ นผลนักเรี ยน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของนักเรี ยน
ความประพฤติ การสังเกต พฤติกรรมการเรี ย น การร่ วมกิ จกรรมและการทดสอบควบคู่ไ ปใน
กระบวนการเรี ยนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรู ปแบบการศึกษา
จากพระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ดัง กล่ า วทํา ให้ท ราบแนวทางการวัด และ
ประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. การวัด ผลและประเมิ น ผลเป็ นส่ ว นหนึ่ งของกระบวนการเรี ย นรู ้ จ ะต้อ ง
ดําเนินการควบคู่กนั ไปอย่างสอดคล้องและต่อเนื่อง
2. ในการจัด การเรี ย นรู ้ มุ่ ง พัฒ นานัก เรี ย นทั้ง ด้า นความรู ้ ความคิ ด ทัก ษะ
กระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ การประเมิ นพัฒนาการของนักเรี ยนจึงต้อ งประเมิ นให้
ครอบคลุมทุกด้าน
3. เพื่อ ให้การประเมิ นครอบคลุมทุกด้านและได้ขอ้ มู ลเพียงพอที่จะประเมิ น
พัฒนาการความก้าวหน้าและความสําเร็จของนักเรี ยน จะต้องใช้กระบวนการและวิธีการประเมินผล
ที่หลากหลาย
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (2555ก: 1-2) กล่าวถึ งหลักการ
วัด ผลประเมิ น ผลวิท ยาศาสตร์ ข องสถานศึ ก ษาและในชั้น เรี ย นจะต้อ งกํา หนดจุ ด หมายของ
การประเมิ น ให้ ส อดคล้ อ งกับ แนวทางการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ ป ระกอบด้ ว ยการประเมิ น ด้ า น
กระบวนการคิด การจัดการ การประยุกต์ความรู ้ การมีคุณธรรม ค่านิ ยมที่ดี และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ รวมทั้งต้องประเมิ นให้ครอบคลุมตามเป้ าหมายการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ 7
ประการ ดังต่อไปนี้
1. เพือ่ ให้เข้าใจหลักการ ทฤษฎีที่เป็ นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
2. เพือ่ ให้เข้าใจขอบเขต ธรรมชาติ และข้อจํากัดของวิทยาศาสตร์
3. เพื่อให้มีทกั ษะที่สําคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
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4. เพือ่ พัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและ
การจัดการ ทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ
5. เพื่อให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนุ ษย์
และสภาพแวดล้อมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน
6. เพื่อ นําความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไ ปใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์ต่อสังคมและการดํารงชีวติ
7. เพื่อให้เป็ นคนมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมจริ ยธรรม และค่านิ ยมในการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
2.2.2 แนวทางการวัดและประเมินผลวิทยาศาสตร์
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ วิท ยาศาสตร์ (2555ก: 4-5) กล่ า วถึ งการจัด
การเรี ยนรู ้ในปั จจุบนั ไว้วา่ ควรให้ความสําคัญกับการประเมินผลการแสดงออกหรื อจากผลงานของ
นัก เรี ย น ซึ่ ง ได้นํา มาใช้เ ป็ นแนวทางในการประเมิ น ผลวิท ยาศาสตร์ ด้ว ยเช่ น กัน เนื่ อ งจากผล
การประเมินที่ได้จะตรงกับความเป็ นจริ งและสอดคล้องกับกระบวนการคิด การจัดการ การประยุกต์
ความรู ้ การมีคุณธรรม ค่านิยมที่ดี และคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ แนวทางเช่นนี้เป็ นการประเมินตาม
สภาพจริ งและต้องการประเมินสมรรถภาพของนักเรี ยนให้ได้มากที่สุด การประเมินสมรรถภาพของ
นักเรี ยนจะต้องประเมินนักเรี ยนในหลายด้านด้วยวิธีการหลากหลายรู ปแบบ การประเมินทางเลือก
ใหม่ในปั จจุบนั นี้จึงให้ความสําคัญกับการใช้เครื่ องมือในการประเมินที่หลากหลายและสอดคล้อง
กับสมรรถภาพที่ตอ้ งการประเมิน
การวัด ผลประเมิ น ผลเกี่ ย วข้อ งโดยตรงกับผูส้ อนและนัก เรี ย น ดัง นั้นจึ ง นําเสนอ
แนวทางในการวัดผลประเมินผล 3 แนวทาง รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การวั ด ผลประเมิ น ผลโดยผู้ ส อน เป็ นวิธี ก ารที่ ผูส้ อนต้อ งรั บ ผิ ด ชอบงานวัด
ประเมินผลด้วยตนเองทั้งหมด ตั้งแต่การกําหนดจุดประสงค์ในการประเมินการสร้างหรื อเลือกใช้
เครื่ องมือ การกําหนดเกณฑ์การประเมิน การให้คะแนน รวมทั้งการตัดสินผลและสรุ ปผลการเรี ยนรู ้
ของนักเรี ยน
2. การวัดผลประเมินผลโดยนักเรี ยน เป็ นวิธีการที่นักเรี ยนรับผิดชอบการวัดผลและ
ประเมินผลตนเอง โดยนักเรี ยนมีอิ สระในการเลือกกิจกรรมและผลงานที่จะนํามาประเมินผลใน
ระหว่างที่นกั เรี ยนทํากิจกรรมก็จะมีการประเมินตนเองควบคู่กนั ไป ผลงานที่ได้จากการทํากิจกรรม
ซึ่งผ่านการปรับปรุ งจนเป็ นชิ้นงานที่ดีที่สุดแล้วจะถูกนํามาจัดเก็บอย่างเป็ นระเบียบในแฟ้มสะสม
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งาน ดังนั้นแฟ้มสะสมงานจึงเป็ นผลงานที่นกั เรี ยนต้องให้ความสําคัญ เนื่ องจากใช้เป็ นแหล่งข้อมูล
หลักฐาน ร่ องรอย หรื อเป็ นเครื่ องมืออย่างหนึ่งที่ใช้ในการประเมินสมรรถภาพของนักเรี ยนได้
3. การวั ดผลประเมินผลโดยผู้ ส อนและนั กเรี ย น เป็ นวิธี การที่ผูส้ อนและนักเรี ย น
ร่ วมกันกําหนดจุดประสงค์ในการประเมิน สร้างหรื อเลือกใช้เครื่ องมือ กําหนดเกณฑ์การประเมิน
การให้คะแนนและการตัดสิ นผลการประเมิ น ในกรณี ที่นักเรี ยนประเมินตนเอง ผูส้ อนจะต้องทํา
หน้าที่ในการให้คาํ ปรึ กษาและอํานวยความสะดวกในการประเมินตนเองของนักเรี ยน ในการตัดสิ น
ผลการประเมินจะต้องใช้ขอ้ มูลที่ได้จากการประเมินที่สอดคล้องกันระหว่างผูส้ อนและนักเรี ยนมา
ประกอบกันด้วย
2.2.3 การนําการประเมินผลไปใช้ ประโยชน์
สถาบันส่ งเสริ ม การสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2555ข: 163) ได้กล่ าวถึ ง
การนําการประเมินผลไปใช้ประโยชน์ไว้ 3 ด้าน ดังนี้
1. เพื่อ วินิจฉัยนักเรี ยนด้านความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการเรี ย นรู ้ และ
ความสามารถที่เป็ นทักษะสําคัญ ของชี วิต และนําผลที่ไ ด้จากการวินิจฉัยไปใช้เป็ นแนวทางใน
การจัดการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับนักเรี ยนต่อไป
2. เพื่อ ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนตามสาระการเรี ยนรู ้และ
ตัวชี้วดั หรื อผลการเรี ยนรู ้ และนําผลที่ได้จากการตรวจสอบนี้ ไปใช้ในการพัฒนาให้นักเรี ยนมีผล
การเรี ยนรู ้ที่ดียงิ่ ขึ้น
3. เพื่อ รวบรวมข้อมู ลและจัดทําข้อ มูลสารสนเทศในด้านการจัดการเรี ยนรู ้ของ
ผูส้ อนหรื อสถานศึกษา และใช้ขอ้ มูลตัดสิ นคุณภาพนักเรี ยน ตลอดจนนําเสนอผลการประเมินต่อ
นักเรี ยน ผูป้ กครอง หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาได้มีขอ้ มูลสารสนเทศ
ด้านการจัดการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ไปวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป
จะเห็ น ว่า การวัดและประเมิ น ผลมี ค วามสําคัญ ต่ อ กระบวนการเรี ย นการสอน
ดังนั้นจะต้อ งมีการวัดและประเมิ นผลควบคู่และสอดคล้อ งกับการเรี ยนการสอน ต้อ งออกแบบ
การประเมินให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งกระบวนการคิด การประยุกต์ใช้ความรู ้ คุณธรรม ค่านิ ยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และใช้กระบวนการและวิธีการประเมินที่หลากหลาย ประเมินตามสภาพ
จริ ง และใช้เครื่ องมือในการประเมินที่หลากหลายสอดคล้องกับสมรรถภาพที่ตอ้ งการประเมินโดยมี
ครู เป็ นผูป้ ระเมิน และมีการเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนเป็ นผูป้ ระเมินด้วย
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2.3 ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
2.3.1 ความหมายของผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
มีนกั การศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไว้ดงั นี้
ภพ เลาหไพบูลย์ (2542: 295) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไว้ว่าเป็ น
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถในการกระทําสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดได้ จากที่ไม่เคยกระทําได้หรื อ
ทําได้นอ้ ยก่อนที่จะมีการเรี ยนรู ้ซ่ ึงเป็ นพฤติกรรมที่สามารถวัดได้
ศิริชยั กาญจนวาสี (2544: 125) ได้กล่าวถึงความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไว้
ว่าเป็ นผลการเรี ยนรู ้ตามแผนที่กาํ หนดไว้ล่ วงหน้าอันเกิดจากกระบวนการเรี ยนการสอนในช่ วง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งที่ผา่ นมา
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2548: 125) กล่าวถึ งผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนว่าหมายถึงขนาด
ของความสําเร็จที่ได้จากกระบวนการเรี ยนการสอน
สิริพชั ร์ เจษฎาวิโรจน์ (2548: 96) กล่าวถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไว้ว่าเป็ นผลมาจาก
การเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับความเป็ นจริ งและสามารถประยุกต์ใช้ได้จริ งในชีวติ ประจําวัน
จากความหมายของผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น สามารถสรุ ป ได้ว่า ผลสัม ฤทธิ์ ทาง
การเรี ยนหมายถึงความรู ้ความสามารถหรื อพฤติกรรมของนักเรี ยนที่เกิดจากกระบวนการเรี ยนการ
สอน ซึ่งเป็ นพฤติกรรมที่สามารถวัดได้
2.3.2 ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
Bloom (1965: 201, อ้างถึ งในวิภาณี ย ์ จิรธรภักดี, 2554: 61) ได้จาํ แนกพฤติกรรม
ทางการศึกษาออกเป็ น 3 ด้าน ประกอบด้วย 1. พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)
2. พฤติกรรมด้านจิตพิสัย (Affective Domain) และ 3. พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย (Psychomotor
Domain) ซึ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นจัด เป็ นพฤติ ก รรมในด้า นพุท ธิ พิสั ย ซึ่ งเป็ นสมรรถภาพ
ทางด้านสมองหรื อสติปัญญาของบุคคลในการเรี ยนรู ้ โดยบลูมและคณะได้จดั ไว้ 6 ขั้น ดังนี้ คือ
1. ความรู้ ความจํา หมายถึ ง การระลึกหรื อท่อ งจําความรู ้ต่างๆ ที่ไ ด้เรี ยนมาแล้ว
โดยตรง ในขั้นนี้ รวมถึ งการระลึ กถึ งข้อ มู ล ข้อเท็จจริ งต่างๆ ไปจนถึ งกฎเกณฑ์ ทฤษฎี จากตํารา
ดังนั้นขั้นความรู ้ความจําจึงจัดได้วา่ เป็ นขั้นตํ่าสุด
2. ความเข้ าใจ หมายถึง ความสามารถจับใจความสําคัญของเนื้ อหาที่ได้เรี ยนหรื อ
อาจแปลความหมายจากตัวเลข การสรุ ป การย่อความต่างๆ การเรี ยนรู ้ในขั้นนี้ ถือว่าเป็ นขั้นที่สูงกว่า
การท่องจําตามปกติอีกหนึ่งขั้น
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3. การนําไปใช้ หมายถึง ความสามารถที่จะนําความรู ้ที่นักเรี ยนได้เรี ยนมาแล้วไป
ใช้ในสถานการณ์ใหม่ ดังนั้นในขั้นนี้จึงรวมถึงความสามารถในการเอากฎมโนทัศน์ หลักการสําคัญ
วิธีการนําไปใช้ การเรี ยนรู ้ในขั้นนี้ ถื อ ว่านักเรี ยนจะต้อ งมีความเข้าใจเนื้ อ หาเป็ นอย่างดี เสี ยก่ อ น
จึงนําความรู ้ไปใช้ได้ ดังนั้นจึงจัดอันดับให้สูงกว่าความเข้าใจ
4. การวิเ คราะห์ หมายถึ ง ความสามารถในการแยกแยะเนื้ อ หาวิชาลงไปเป็ น
องค์ประกอบย่อยๆ เหล่านั้น เพื่อที่จะได้มองเห็นหรื อเข้าใจความเกี่ยวโยงต่างๆ ในขั้นนี้ จึงรวมถึง
การแยกแยะส่วนประกอบย่อยๆ หาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยๆ เหล่านั้น ตลอดจนหลักสําคัญ
ต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง การเรี ยนรู ้ในขั้นนี้ถือว่าสูงกว่าการนําเอาไปใช้ และต้องเข้าใจทั้งเนื้ อหาและ
โครงสร้างของบทเรี ยน
5. การสั งเคราะห์ หมายถึ ง ความสามารถที่จะนําเอาส่ วนย่อ ยๆ มาประกอบกัน
เป็ นสิ่ งใหม่ การสังเคราะห์จึงเกี่ ยวกับการวางแผน การออกแบบการทดลอง การตั้งสมมติฐาน
การแก้ปัญหาที่ยาก การเรี ยนรู ้ในระดับนี้ เป็ นพฤติกรรมที่เน้นสร้างสรรค์ ที่จะสร้างแนวคิดหรื อ
แบบแผนใหม่ๆขึ้นมา ดังนั้นการสังเคราะห์เป็ นสิ่งที่สูงกว่าการวิเคราะห์อีกขั้นหนึ่ง
6. การประเมินค่า หมายถึง ความสามารถที่จะตัดสิ นใจเกี่ยวกับคุณค่าต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็ นคํา พูด นวนิ ย าย บทกวี หรื อ รายงานการวิจ ัย การตัด สิ น ใจดัง กล่ า วจะต้อ งวางแผนอยู่
บนเกณฑ์ที่แน่ นอน เกณฑ์ดงั กล่ าวอาจจะเป็ นสิ่ งที่นักเรี ยนคิดขึ้นมาเองหรื อนํามาจากที่อื่นก็ไ ด้
การเรี ยนรู ้ในขั้นนี้ถือว่าเป็ นการเรี ยนรู ้ข้นั สูงสุดของพฤติกรรมด้านพุทธิพสิ ยั
นอกจากนี้ ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม (2556: 17) ได้สรุ ปการปรับปรุ งการจําแนก
พฤติกรรมด้านพุทธิพสิ ยั ของบลูม โดยแบ่งออกเป็ น 6 ขั้น ได้แก่ การจํา (Remembering) การเข้าใจ
(Understanding) การประยุ ก ต์ ใ ช้ (Applying) การวิ เ คราะห์ (Analyzing) การประเมิ น ผล
(Evaluating) และการสร้างสรรค์ (Creating) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การจํา (Remembering) หมายถึง ความสามารถในการระลึกได้ แสดงรายการ
ได้ บอกได้ ระบุ บอกชื่อได้ เช่น สามารถอธิบายความหมายของคําได้
2. การเข้ าใจ (Understanding) หมายถึ ง ความสามารถในการแปลความหมาย
ยกตัวอย่าง สรุ ปอ้างอิง เช่น สามารถอธิบายแนวคิดของเรื่ องได้
3. การประยุกต์ ใช้ (Applying) หมายถึง ความสามารถในการนําไปใช้ ประยุกต์ใช้
แก้ไขปั ญหา เช่น สามารถใช้ความรู ้ในการแก้ปัญหาได้
4. การวิเคราะห์ (Analyzing) หมายถึง ความสามารถในการเปรี ยบเทียบ อธิบาย
ลักษณะ การจัดการ เช่น สามารถบอกความแตกต่างระหว่าง 2 ทฤษฎีได้
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5. การประเมินผล (Evaluating) หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบ วิจารณ์
ตัดสิน เช่น สามารถตัดสินคุณค่าของทฤษฎีได้
6. การสร้ างสรรค์ (Creating) หมายถึง ความสามารถในการออกแบบ วางแผน
ผลิต เช่น สามารถทําทฤษฎีใหม่ที่แตกต่างจากทฤษฎีเดิมได้
จากการศึกษาสามารถสรุ ปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่จดั เป็ นพฤติกรรมใน
ด้านพุทธิ พิสัย ซึ่ งสามารถแบ่งได้เ ป็ น 6 ขั้นตามพฤติกรรมด้านพุทธิ พิสัย (Cognitive Domain)
ที่ปรับปรุ งใหม่ ดังนี้ 1. การจํา 2. การเข้าใจ 3. การประยุกต์ใช้ 4. การวิเคราะห์ 5. ประเมินค่า
และ 6) คิดสร้างสรรค์
2.3.3 การวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ศิริชยั กาญจนวาสี (2548: 124-126) ได้กล่าวไว้ว่านักเรี ยนจะเกิ ดการเรี ยนรู ้เมื่อได้มี
การเปลี่ ยนแปลงปริ ม าณหรื อ คุ ณ ภาพของความรู ้ ความสามารถ หรื อ ลัก ษณะทางจิ ตใจ ถ้า มี
การเปลี่ ย นแปลงไปในทิ ศ ทางที่ พึง ประสงค์ต ามจุ ด มุ่ ง หมายของหลัก สู ต ร อัน เป็ นผลมาจาก
ประสบการณ์การเรี ยนการสอนที่ผสู ้ อนจัดขึ้น แสดงว่านักเรี ยนเกิ ดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตาม
หลักสู ตร ซึ่ งสามารถวัดได้โดยใช้แบบทดสอบสําหรับวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู ้
ของนักเรี ยน ซึ่งจะทําให้ผสู ้ อนทราบว่านักเรี ยนได้พฒั นาความรู ้ ความสามารถถึงระดับมาตรฐานที่
ผูส้ อนกํา หนดไว้หรื อ ยัง หรื อ มี ค วามรู ้ค วามสามารถถึ ง ระดับใด หรื อ มี ความรู ้ ความสามารถดี
เพียงไร เมื่อเปรี ยบเทียบกับเพือ่ นๆ ที่เรี ยนด้วยกัน
2.3.4 ขั้นตอนการวัดและการประเมินผลผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม (2556: 6-7) กล่าวไว้วา่ ขั้นตอนการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนนั้นสามารถแบ่งออกเป็ น 7 ขั้นตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การกําหนดจุดมุ่งหมายของการวัดและการประเมินผล เป็ นการกําหนดว่า
จะทํา การวัด และประเมิ น ผลเพื่อ จัด วางตํา แหน่ ง (Placement) หรื อ เพื่อ ตรวจสอบพัฒ นาการ
ดูความก้าวหน้าของนักเรี ยน (Formative) หรื อเพื่อ วินิจฉัยนักเรี ยน (Diagnostic) หรื อ เพื่อตัดสิ น
นักเรี ยน (Summative)
2. วิเคราะห์ เป้ าหมายของการเรี ยนรู้ ที่ต้องการให้ เกิดขึ้น เป็ นการวิเคราะห์ถึง
ความสามารถของนักเรี ยนที่ครู ผสู ้ อนต้องการให้เกิดขึ้นตามพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ อาทิเช่น ความรู ้
ทักษะ การปฏิบตั ิ การแก้ปัญหา เป็ นต้น
3. การสร้ างเครื่ องมือ ในขั้นตอนนี้ครู ผสู ้ อนต้องกําหนดเครื่ องมือที่จะใช้ในการวัด
และประเมินนักเรี ยน ซึ่ งเครื่ องมือที่ใช้มีหลายประเภท เช่น แบบสอบ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต
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แบบสอบถาม แบบประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง าน แฟ้ ม สะสมงาน เป็ นต้น ซึ่ งครู ผูส้ อนจะต้อ ง
ดําเนินการออกแบบให้เหมาะสมกับพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด จากนั้นดําเนิ นการสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพเครื่ องมือ
4. เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ครู ผูส้ อนจะต้อ งกํา หนดระยะเวลาในการเก็ บ ข้อ มู ล
พฤติกรรมของนักเรี ยนให้เหมาะสม
5. วิเคราะห์ ข้อมูล ครู ผสู ้ อนดําเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่ งอาจใช้ค่าสถิตพื้นฐาน
เช่น ร้อยละ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย หรื อแผนภูมิต่างๆ
6. ตัดสิ นคุณค่าของผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน ครู ผสู ้ อนดําเนินการตัดสินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนโดยใช้เกณฑ์การตัดสินแบบอิงกลุ่มหรื ออิงเกณฑ์
7. รายงานและนําผลไปใช้ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งการเรี ยนรู้ ครู ผสู ้ อนรายงานผล
การประเมินให้นกั เรี ยนและผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ ทราบ ไม่ว่าจะเป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อผูป้ กครอง ตลอดจน
ให้ผลสะท้อนกลับเพือ่ ปรับปรุ งนักเรี ยน
2.3.5 ประเภทของแบบทดสอบ
ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม (2556: 50) ได้กล่ าวถึ งการวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนไว้ว่าครู ผูส้ อนสามารถเลือกใช้เครื่ องมือที่หลากหลาย แต่เครื่ องมือที่เป็ นที่นิยมและ
เหมาะสมในการวัด พฤติ ก รรมด้ า นพุ ท ธพิ สั ย คื อ แบบทดสอบ ซึ่ งผู ้ส อนสามารถเลื อ กใช้
แบบทดสอบได้ห ลายประเภทโดยขึ้ น อยู่กับพฤติ ก รรมที่ ต ้อ งการวัด และเนื้ อ หา โดยสามารถ
แบ่งแบบทดสอบได้เป็ น 2 ประเภท คือ แบบเสนอคําตอบ และแบบเลือกคําตอบ โดยมีรายละเอียด
ในแต่ละประเภทดังนี้
1. แบบทดสอบแบบเสนอคําตอบ (Supply Type) เป็ นแบบทดสอบที่นักเรี ยนหรื อ
ผูส้ อบอ่านคําถาม กําหนดแนวทางคําตอบ และป้อนคําตอบด้วยตนเอง แล้วครู ผสู ้ อนเป็ นผูต้ รวจให้
คะแนน สามารถจําแนกได้เป็ น 3 ประเภท ได้แก่ แบบความเรี ยง (Essay Quesion) แบบตอบสั้น
(Short Answer) และแบบเติมคําตอบ (Completion) โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเภทดังนี้
1.1 แบบความเรี ย ง (Essay Quesion) เป็ นข้อ สอบที่ ใ ห้ อิ ส ระแก่ ผู ้ต อบใน
การประมวลความรู ้ความสามารถที่มีเพื่อนํามาสรุ ป เรี ยบเรี ยง และเขียนเป็ นคําตอบ ทั้งนี้ ขอ้ สอบ
ความเรี ยงแบ่งได้ออกเป็ นข้อสอบความเรี ยงแบบจํากัดคําตอบและแบบไม่จาํ กัดคําตอบโดยข้อสอบ
แบบจํากัดคําตอบผูส้ อนจะกําหนดขอบเขตในการตอบให้แก่ผสู ้ อบ แต่หากเป็ นข้อสอบความเรี ยง
แบบไม่จาํ กัดข้อสอบนั้น จะเป็ นการให้โอกาสแก่ผตู ้ อบแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยไม่จาํ กัด
ขอบเขตของคําตอบ
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1.2 แบบตอบสั้ น (Short Answer) และข้อ สอบแบบเติ ม คํา (Completion)
เป็ นข้อสอบที่ผสู ้ อบต้องคิดคําตอบขึ้นมาเอง แต่เป็ นการตอบสั้นๆ หรื อการเติมคําตอบ แบบสอบ
ประเภทนี้ เหมาะสําหรับวัดพฤติกรรมขั้นต้น ได้แก่ ความรู ้ความจําเกี่ ยวกับคําศัพท์ ข้อ เท็จจริ ง
หลักการ และกฎเกณฑ์ต่างๆ
2. แบบสอบประเภทเลือกตอบ (Selection Type)
แบบสอบแบบเลือกคําตอบเป็ นแบบสอบที่กาํ หนดคําตอบไว้ให้ผสู ้ อบเพือ่ ให้เลือก
คําตอบที่ถูก การตรวจข้อสอบจึงง่าย สะดวก มีความเป็ นปรนัย สามารถจําแนกออกเป็ น 3 ประเภท
ย่อ ย ได้แ ก่ แบบถู ก ผิด (True-Fasle) แบบจับ คู่ (Matching) และแบบหลายตัว เลื อ ก (MultipleChoice) ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
2.1 แบบถู ก ผิด (True-Fasle) เป็ นข้อ สอบที่ให้ผูต้ อบเลื อ กคําตอบที่เ ป็ นไปได้
2 อย่าง เช่น ข้อความที่กาํ หนดนั้นถูกหรื อผิด ใช่หรื อไม่ใช่ จริ งหรื อเท็จ สามารถใช้วดั พฤติกรรม
ขั้นต้น ได้แก่ ความรู ้ความจํา ความเข้าใจ และการนําไปใช้ ข้อสอบแบบถูกผิดมีขอ้ จํากัดคือ ผูส้ อบ
มีโอกาสเดาคําตอบได้ถูก จึงไม่เหมาะที่จะนํามาใช้เป็ นข้อสอบเชิงวินิจฉัย
2.2 แบบจับคู่ (Matching) เป็ นข้อ สอบที่ให้ผตู ้ อบเลือ กจับคู่ระหว่างคํา/ข้อความ
2 คอลัมภ์ ซึ่งมีความสอดคล้อง/ สัมพันธ์กนั โดยทัว่ ไปคอลัมภ์ทางซ้ายจะเป็ นคําถาม ส่ วนคอลัมภ์
ทางขวาจะเป็ นคําตอบ โดยปกตินิยมใช้จาํ นวนรายการ 5-12 รายการ/ ข้อ ในส่ วนคําตอบควรมี
ตัวลวงแทรกประมาณร้อยละ 30 ข้อสอบจับคู่น้ ี เหมาะกับการวัดพฤติกรรมขั้นต้น ได้แก่ ความรู ้/
ความจําเกี่ยวกับข้อเท็จจริ ง คําศัพท์ หลักการ ความสัมพันธ์ และการตีความหมาย
2.3 แบบหลายตัวเลือก (Multiple Choice) เป็ นข้อสอบที่ให้ผสู ้ อบเลื อกคําตอบจาก
ตัวเลื อกที่ก าํ หนดให้ ข้อสอบแบบหลายตัวเลื อกประกอบด้วย 2 ส่ วน ได้แก่ คําถาม (Stem) และ
ตัวเลือก (Alternative or Option) นิ ยมใช้ 3-6 ตัวเลือกขึ้นอยูก่ บั วัยของผูส้ อบ ในส่ วนของตัวเลือก
ประกอบด้วยตัวเลือกที่เป็ นคําตอบถูก เรี ยกว่า ตัวคําตอบ (Answer or Key) 1 ตัว ส่ วนที่เหลือเป็ น
ตัวเลื อ กที่ผิด เรี ยกว่า ตัวลวง (Distracters) แบบสอบหลายตัวเลื อ กนี้ สามารถวัดพฤติกรรมของ
นักเรี ยนได้ทุกระดับ ตั้งแต่พฤติกรรมขั้นต้น จนกระทัง่ พฤติกรรมที่ซบั ซ้อน
จากการศึกษาสามารถสรุ ปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนสามารถวัดได้โดย
เครื่ องมือที่หลากหลาย แต่เครื่ องมือที่เป็ นที่นิยมและเหมาะสมในการวัดพฤติกรรมด้านพุทธพิสัย
คือแบบทดสอบ ซึ่ งแบบทดสอบมีหลายประเภทครู ผสู ้ อนต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับพฤติกรรม
ที่ตอ้ งการวัดและเนื้อหา
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2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
กุณ ฑรี เพ็ช ทวีพ รเดช (2552: 626) ทํา การศึ ก ษาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิช า
ชีววิทยาและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอน PPSDE MODEL และการประเมินตามหลักธรรมเพื่อส่ งเสริ มการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ดําเนิ นการสอนโดยใช้เวลา 18 คาบ (คาบละ 50 นาที) ผลการศึกษาพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาชีววิทยา และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยน
ชั้นมัธ ยมศึก ษาปี ที่ 5 โดยใช้รูปแบบการเรี ย นการสอน PPSDE MODEL และการประเมิ น
ตามหลักธรรม เพื่อส่ งเสริ มการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
วิภาณี ย ์ จิรธรภักดี (2554: 95-101) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิช า
ชีววิทยาและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้รับการเรี ยนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานและการจัดการเรี ยนรู ้แบบหมวกหกใบ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่
แบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิช าชี ววิทยา และแบบวัดความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่านักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหา
เป็ นฐานและได้รับ การจัด การเรี ยนรู ้ แบบหมวกหกใบมี ผ ลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาชี ว วิทยาที่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหา
เป็ นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาชีววิทยาสู งกว่านักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบหมวก
หกใบ ส่ วนความสามารถในการคิดวิเคราะห์พบว่านักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้รับการจัด
การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานและได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบหมวกหกใบมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่านักเรี ยนที่
ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบหมวกหกใบ
กนกรัตน์ วุฒิวิชาภรณ์ (2555: 675) ได้ทาํ การศึกษาสื่ อมัลติมีเดียร่ วมกับวิธีเรี ยน
แบบสื บ เสาะหาความรู ้ ที่ มี ผ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช าชี ว วิ ท ยา สํ า หรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นมัธ ยมศึ กษาปี ที่ 5 โรงเรี ย นทวารวดี จัง หวัดนครปฐม เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ใ นการในการวิจ ัย คื อ
แผนการจัด การเรี ย นรู ้ แ บบสื บ เสาะหาความรู ้ แผนการจัด การเรี ย นรู ้ ด้ว ยวิ ธี ส อนแบบปกติ
สื่ อ มัล ติ มี เ ดี ย แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ แบบสอบถามความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ การเรี ย นด้ว ย
สื่อมัลติมีเดียร่ วมกับการเรี ยนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้ และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มี
ต่อการวิธีสอนแบบปกติ จากการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์หลังเรี ยนด้วยสื่ อมัลติมีเดียร่ วมกับวิธีเรี ยน
แบบสืบเสาะหาความรู ้และด้วยวิธีสอน แบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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โดยนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยสื่ อ มัลติมีเดี ยร่ วมกับวิธีเรี ยนแบบสื บเสาะหาความรู ้มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่า
นัก เรี ย นที่ เ รี ย นด้ว ยวิ ธี ส อนแบบปกติ ในด้า นของความพึ ง พอใจพบว่ า นัก เรี ย นที่ เ รี ย นด้ว ย
สื่ อ มัล ติ มี เ ดี ย ร่ ว มกับ วิธี เรี ยนแบบสื บเสาะหาความรู ้แ ละนักเรี ย นที่ เรี ยนด้วยวิธี สอนแบบปกติ
มีความพึงพอใจต่อการเรี ยนอยูใ่ นระดับมาก
อุ เทน ทัก คุ ม้ (2555: 46) ได้ทาํ การเปรี ยบเที ยบผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนและ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ระหว่างการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบกระตือรื อร้นกับการสอน
โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบปกติ หน่ วยการเรี ยนรู ้ยอ่ ยเรื่ องระบบขับถ่ายกับการรักษาดุลยภาพ
ของร่ า งกาย วิชาชี ววิท ยาของนักเรี ยนชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 4 เครื่ อ งมื อ ที่ใช้ในการวิจยั ได้แ ก่
แผนการจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ก ารจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ แ บบกระตื อ รื อ ร้ น และแบบปกติ
แบบทดสอบ วัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น และแบบทดสอบวัด กระบวนการคิ ด วิ เ คราะห์
ผลการศึ ก ษาพบว่า นัก เรี ย นที่ เ รี ย นโดยใช้กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ แ บบกระตื อ รื อ ร้ น มี ผ ลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ย นและมี ก ระบวนการคิ ด วิเ คราะห์ ห ลัง เรี ย นสู งกว่า นักเรี ย นที่เ รี ย นโดยใช้กิ จ กรรม
การเรี ยนรู ้แบบปกติ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
วันวิสา กองเสน (2558: 386) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ความคงทนใน
การเรี ยนรู ้ และเจตคติต่อการเรี ยนวิชาชีววิทยา เรื่ อง อาณาจักรของสิ่ งมีชีวิต ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้
แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น ร่ วมกับเทคนิ คการใช้ผงั ความคิดของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 6 เครื่ องมื อที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบวัฏจักรสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น
ร่ วมกับเทคนิคการทําผังความคิด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาชีววิทยา และแบบวัด
เจตคติ ต่ อ วิช าชี ว วิทยา จากการศึ ก ษาพบว่า นัก เรี ย นที่ เ รี ย นด้ว ยการจัด การเรี ย นรู ้ แ บบวัฏ จัก ร
สื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้น ร่ วมกับเทคนิ คการทําผังความคิด มี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน
สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยน
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 มีคะแนนความคงทนในการเรี ยนรู ้
หลังเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ ร้อ ยละ 70 อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมี เจตคติต่อ วิชา
ชีววิทยาหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพบว่าการจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ดว้ ยรู ปแบบ
และเทคนิ คที่เหมาะสมหลากหลาย เน้นนักเรี ยนเป็ นสําคัญให้นักเรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
รวมทั้งการเลื อ กใช้สื่อ ที่เหมาะสม ส่ งผลให้นักเรี ยนมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่สูงขึ้ นอี กทั้งยัง
ส่งเสริ มพฤติกรรม หรื อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ตอ้ งการให้เกิดกับนักเรี ยนอีกด้วย
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3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ การวิจัยเป็ นฐาน
แนวคิด ทฤษฎี ที่เ กี่ ยวข้อ งกับการเรี ยนการรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน มี แ นวคิ ด ทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้องประกอบด้วย ทฤษฎีการสร้างความรู ้ การเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ การเรี ยนรู ้โดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน การเรี ยนรู ้ร่วมกัน และการเรี ยนรู ้แบบนําตนเอง มีรายละเอียดดังนี้
3.1 ทฤษฎีการสร้ างความรู้ (Constructivist Theory)
ชนาธิ ป พรกุล (2554: 72-80) ได้สรุ ปเกี่ยวกับทฤษฎีการสร้างความรู ้ว่ามี รากฐานมาจาก
ทฤษฎีพฒั นาการทางเชาวน์ปัญญาของ Piaget และ Vygotsky เป็ นทฤษฎีที่กล่าวถึงการเรี ยนรู ้ว่า
เกิดขึ้นในบริ บทที่นกั เรี ยนสร้างความรู ้ในขณะที่ได้รับประสบการณ์ในสถานการณ์ต่างๆ ทฤษฎีน้ ี มี
ความเชื่ อ ว่า นักเรี ยนจะเข้าใจอย่างถ่ อ งแท้ เมื่อ เขารู ้จกั สิ่ งนั้นด้วยตนเองอย่างตื่นตัว เขาจะจัด
กระทําข้อมู ลใหม่ด้วยความรู ้ที่มีอยู่ และถ้าข้อมู ลใหม่ไ ม่มีอ ะไรเกี่ ยวข้อ งกับความรู ้เดิ ม จะเกิ ด
ความขัดแย้งขึ้นในใจ และจะพยายามหาทางแก้ไข
3.1.1 แนวคิดสํ าคัญ
Steffe และ Gale (1995) ได้กล่ าวว่า ทฤษฎี การสร้างความรู ้ มีแนวคิดที่สําคัญและ
แตกต่างกัน 3 แนวคิด ดังนี้
1. Exogenous Constructivism มีแนวคิดว่า การสร้างความรู ้เป็ นการสร้างสิ่ งที่มีอยู่
ในโลกแล้วอีกครั้งโดยการสอน การให้ประสบการณ์ ความรู ้ที่ถูกต้องต้องตรงกับความจริ งที่มีอยู่
บนโลก
2. Endogenous Constructivism มีแนวคิดว่า การสร้างความรู ้ไม่ได้เกิดการสอน
ประสบการณ์ หรื อการปฏิสัมพันธ์กบั ข้อมูลในสิ่ งแวดล้อมโดยตรง แต่ความรู ้พฒั นาผ่านกิจกรรม
ทางปั ญญาที่เป็ นนามธรรม
3. Dialectical Constructivism มีแนวคิดต่างจาก 2 แนวคิดแรกที่คิดต่างจากกัน
แนวคิดนี้ ความรู ้ไ ด้ม าจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่ งแวดล้อ มรอบตัวเขาไม่ ว่าจะเป็ น
แนวคิดแบบใดก็สามารถนํามาจัดการเรี ยนการสอนได้ท้งั สิ้น
Exogenous เหมาะกับการสอนที่ครู ตอ้ งการให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ตามศาสตร์ที่ถูกต้อง
Endogenous เหมาะกับการสอนที่ตอ้ งการให้นักเรี ยนพัฒนาความสามารถไปตามลําดับที่
สูงขึ้น
Dialectical เหมาะกับการสอนที่ทา้ ทายความคิดของนักเรี ยน และใช้กระบวนการกลุ่ม
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3.1.2 องค์ประกอบของการสร้ างความรู้
Steffe และ Gale (1995) กล่ า วถึ ง องค์ประกอบของการสร้ า งความรู ้ ที่สํา คัญ ไว้
3 ประการ คือ
1. โครงสร้างทางปั ญญา (Schema) หรื อความรู ้เดิม
2. กระบวนการทางปั ญญา (Cognitive Process)
3. ข้อมูลใหม่ หรื อประสบการณ์ใหม่
องค์ประกอบที่ 1 โครงสร้ างทางปัญญา (schema) หรื อความรู้ เดิม
โครงสร้างทางปั ญญาเป็ นที่เก็บข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกัน เกิดจากการนําข้อมูล
ที่มีจาํ นวนมากมาจัดลําดับใหม่ ให้เป็ นระบบที่มีความหมาย โครงสร้างทางปั ญญาอาจหมายถึ ง
ลําดับขั้นตอนที่ถูกจัดระเบียบมาเป็ นอย่างดีของมโนทัศน์ ทักษะ หรื อเหตุการณ์ ในการเรี ยนรู ้ เรา
จะใช้โครงสร้างทางปั ญญาในขณะที่เรามีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อ ม นอกจากนี้ โครงสร้างทาง
ปั ญญายังช่วยในการเรี ยนรู ้เรื่ องใหม่ เมื่อนักเรี ยนได้รับข้อมูล เขาจะพยายามนําข้อมู ลใหม่เข้าไป
อยูใ่ นโครงสร้างทางปั ญญาที่มีอยูก่ ่อน
โครงสร้ างทางปัญญากับการสอน
เมื่ อ นักเรี ยนเรี ยนรู ้เรื่ อ งใหม่ ครู ค วรนําโครงสร้ างทางปั ญญาเดิ มมาใช้ให้เป็ น
ประโยชน์ เช่น ครู ภูมิศาสตร์เคยสอนโครงสร้างทางปั ญญาของภูเขา ภูเขาไฟ ลําธาร ธารนํ้าแข็ง
ซึ่งประกอบด้วยลักษณะ ความสูง และองค์ประกอบ เมื่อนักเรี ยนมาพบข้อมูลสภาพทางภูมิศาสตร์
ใหม่จะเกิ ดการถ่ายโอน (Transfer) ความรู ้นาํ ไปแยกแยะประเภท จัดหมวดหมู่ใหม่ ทําให้เกิ ด
โครงสร้างทางปั ญญาอีกหลายแบบ
องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการทางปัญญา (Cognitive process)
Piaget ได้อธิบายว่า กระบวนการทางปั ญญาเป็ นกระบวนการจัดกระทํากับข้อมูล
ในสมองของนักเรี ยน เมื่อข้อมู ลจากสิ่ งแวดล้อมเข้าสู่ สมองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบภายใน
เพื่ อ ทํา ความเข้า ใจหรื อ ทํา ให้ เ ข้า ใจกับ สิ่ ง แวดล้อ ม การเปลี่ ย นแปลงนี้ เรี ย กว่ า การปรั บ ตัว
(Adaptation) ประกอบด้ ว ย 2 กระบวนการ คื อ กระบวนการดู ด ซึ ม (Assimilation) และ
กระบวนการปรั บ สภาวะ (Accommodation) การปรั บ ตัว เป็ นการสร้ า งความสมดุ ล ระหว่ า ง
กระบวนการดูดซึม และกระบวนการปรับสภาวะ
กระบวนการดูดซึ ม (Assimilation) เป็ นการคัดกรองข้อมูลใหม่ หรื อความรู ้ใหม่เข้า
ไปเก็บรวมกับความรู ้เดิมที่มีอยูใ่ นโครงสร้างทางปั ญญา นักเรี ยนใช้กระบวนการนี้ เมื่อความรู ้ใหม่
มีความแตกต่างจากความรู ้เดิมไม่มากนัก หรื อไม่ยากที่จะเข้าใจ
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กระบวนการปรับสภาวะ (Accommodation) เป็ นการปรับหรื อการเปลี่ยนแปลงความ
เข้าใจที่เคยมีอยูแ่ ล้วให้เข้าใจข้อมูลใหม่ นักเรี ยนใช้กระบวนการนี้ เมื่อไม่สามารถใช้กระบวนการ
ดูดซึม เนื่องจากข้อมูลใหม่ไม่มีความใกล้เคียงหรื อสัมพันธ์กบั ความรู ้เดิม จําเป็ นต้องปรับความรู ้
ความเข้าใจเรื่ องเดิมให้เข้ากับความรู ้ใหม่ แล้วจัดเก็บในโครงสร้างทางปั ญญา
ในการเรี ยนนักเรี ยนใช้กระบวนการทั้งสองในลักษณะที่ต่างกัน เมื่อนักเรี ยนพบสิ่ งที่
เคยรู ้จกั หรื อมีความรู ้ นักเรี ยนจะใช้กระบวนการดูดซึ ม คือ นําโครงสร้างทางปั ญญาที่มีมาใช้ทาํ
ความเข้าใจสิ่ งที่พบ แล้วนําสิ่ งที่พบนั้นเข้าไปเพิ่มในโครงสร้างทางปั ญญา ทําให้โครงสร้างทาง
ปั ญญาขยายใหญ่ข้ นึ
แต่ ถ้า นัก เรี ย นพบสิ่ ง ที่ ไ ม่ เ คยรู ้ จ ัก จะเกิ ด ความงุ น งงสงสัย เรี ย กว่า เกิ ด สภาวะ
ไม่สมดุล (Disequilibrium) นักเรี ยนจะใช้กระบวนการปรับสภาวะ ปรับโครงสร้างทางปั ญญาที่มี
ให้เข้ากับสิ่ งใหม่ที่พบ ทําให้เกิดสภาวะสมดุล (Equilibrium) นักเรี ยนมีความเข้าใจสิ่ งที่พบใหม่
นํา สิ่ ง ที่ พ บไปเก็ บ ไว้ใ นโครงสร้ า งทางปั ญ ญาที่ ถู ก ปรั บ แล้ว กระบวนการที่ มี ค วามต่ อ เนื่ อ ง
ของสภาวะไม่สมดุลและสภาวะสมดุลทําให้สติปัญญามีการเจริ ญเติบโตสู่ระดับที่สูงขึ้น
การปรับตัวกับการสอน
โครงสร้ างทางปั ญญาของเราจะถู กสร้างขึ้ นขณะมี ปฏิ สัม พันธ์ก ับสิ่ ง แวดล้อ ม
การเรี ยนรู ้ สิ่ งใหม่ๆ ทําให้สติปัญญาได้รับการพัฒนาเพราะสมองใช้กระบวนการปรับสภาวะใน
การสอนที่ครู ไ ม่ ไ ด้นําเสนอเนื้ อ หาใหม่ นักเรี ยนจึงใช้กระบวนการดู ดซึ มซํ้า (Overassimilation)
และเช่ นเดี ยวกันกับการสอนเนื้ อหาใหม่ ที่นักเรี ยนไม่ เข้าใจก็จะเกิ ดกระบวนการปรับสภาวะซํ้า
(Overaccommodation) ซึ่งทั้งสองสถานการณ์น้ ี ไม่ได้ช่วยในการพัฒนาสติปัญญา
เมื่ อ ใดที่ ค รู ส อนสร้ า งสถานการณ์ ใ ห้นัก เรี ย นเกิ ด สภาวะไม่ ส มดุ ล โดยตั้ง ใจ
หรื อไม่ก็ตามนักเรี ยนจะพยายามแก้ไขสภาวะนั้นโดยการสร้างบางสิ่ งขึ้นมา ซึ่ งทําให้ได้คาํ ตอบที่
อาจไม่ ถูกต้อ ง ครู ต ้อ งให้ค วามสนใจยอมรับฟั งทั้งคําตอบที่ผิดและที่ถูก สําหรับคําตอบที่ผิด
จะต้องหาทางให้นกั เรี ยนคิดใหม่
การสอน คื อ การสร้ า งสถานการณ์ ใ ห้ นั ก เรี ย นค้น พบโครงสร้ า ง (โดยใช้
กระบวนการปรับสภาวะ) ไม่ ใช่ การส่ ง ต่อ โครงสร้าง (โดยให้นัก เรี ยนใช้กระบวนการดู ดซึ ม )
เป้าหมายของการสอนไม่ได้อยูท่ ี่การเพิ่มจํานวนความรู ้ แต่อยูท่ ี่การสร้างโอกาสให้นักเรี ยนสร้าง
(Invert) และค้นพบ (Discover) ความรู ้ ผูส้ อนต้องให้เวลานักเรี ยนสําหรับการสร้าง และค้นพบด้วย
ตนเอง
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องค์ประกอบที่ 3 ข้ อมูลใหม่ หรื อประสบการณ์ใหม่
ข้อมูลใหม่หรื อประสบการณ์ใหม่ เป็ นข้อมูลที่อยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมรอบตัว ในทาง
การศึกษา หมายถึง หลักสู ตรหรื อเนื้ อ หาที่ครู นาํ มาสอนเพื่อให้นักเรี ยนมีพฒั นาการทางร่ างกาย
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยมี เป้ าหมายให้นักเรี ยนเข้าใจโลกรอบตัว เป็ นบุคคลที่มีความ
รับผิดชอบ และมีทกั ษะการแก้ปัญหา การตัดสิ นใจเลือกเนื้ อหาใดมาสอน มักจะดูเป้ าหมายเป็ น
สําคัญแล้วเลือ กเนื้ อ หาที่เกี่ยวข้องกับเป้ าหมาย รวมถึงการพิจารณาความสามารถ ความรู ้ และ
ความสนใจของนักเรี ยน
ในปั จจุบนั มีความคิดที่โต้แย้งกันในเรื่ องสิ่งที่จะนํามาสอนว่าควรเป็ นเนื้ อหา หรื อ
กระบวนการ ถ้ามองในภาพของการจัดการเรี ยนการสอน จะเห็ นความสัมพันธ์ร ะหว่า งสาระ
การเรี ยนรู ้ (เนื้อหา) กระบวนการเรี ยนรู ้และผลการเรี ยนรู ้ ดังแผนภาพที่ 2
กระบวนการเรี ยนรู ้
สาระการเรี ยนรู ้

ผลการเรี ยนรู ้

แผนภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรี ยนรู ้ กระบวนการ และผลการเรี ยนรู ้
ในอดี ตเราอยากให้นักเรี ยนรู ้อ ะไร ทําอะไรได้ เราต้องนําสิ่ งนั้นมาเป็ นเนื้ อ หา
สาระสอนให้นกั เรี ยนรู ้และเป็ น โดยคาดหวังว่าสิ่งที่เราสอนจะเกิดขึ้นกับนักเรี ยนเป็ นผลการเรี ยนรู ้
ครั้นมาถึงยุคที่สนใจกระบวนการประมวลข้อมูล (Information processing) และการสร้างความรู ้
(Construction of knowledge) ทําให้เราทราบว่าความรู ้จะเกิดขึ้น เมื่อ สิ่ งนั้นมี ความหมายแก่
นักเรี ยน ซึ่งนักเรี ยนต้องอาศัยกระบวนการเรี ยนรู ้ ทําความเข้าใจสิ่งนั้น ดังนั้นการสอนในปั จจุบนั
จึงเป็ นการสอนสาระการเรี ยนรู ้ โดยใช้ก ระบวนการเรี ย นรู ้ จัดกิ จ กรรมให้นักเรี ย นทําจนเกิ ด
การเรี ยนรู ้ นักเรี ยนได้เรี ยนทั้งสาระการเรี ยนรู ้และกระบวนการเรี ยนรู ้ กระบวนการเรี ยนรู ้จะมี
นํ้าหนักมากกว่า เพราะถ้านักเรี ยนรู ้กระบวนการเรี ยนรู ้ หรื อวิธีเรี ยนรู ้ก็สามารถเรี ยนรู ้สาระใดๆ
โดยไม่มีขีดจํากัด เราอาจสอนสาระการเรี ยนรู ้ โดยไม่ใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ แต่เราไม่สามารถสอน
กระบวนการเรี ยนรู ้โดยไม่อาศัยสาระการเรี ยนรู ้
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3.1.3 การประยุกต์ ใช้ ทฤษฎีการสร้ างความรู้ ในการเรียนการสอน
ทิศนา แขมมณี (2547: 94-96) กล่าวไว้วา่ การนําทฤษฎีการสร้างความรู ้ไปในการเรี ยน
การสอน สามารถทําได้หลายประการ ดังนี้
1. ตามทฤษฎี การสร้างความรู ้ ผลการเรี ยนรู ้จะมุ่ งเน้นไปที่กระบวนการสร้าง
ความรู ้ (Process of knowledge construction) และการตระหนักรู ้ในกระบวนการนั้น (Reflexive
awareness of that process) เป้ าหมายการเรี ยนรู ้จะต้องมาจากการปฏิบตั ิงานจริ ง (Authentic tasks)
ครู จะต้องเป็ นตัวอย่างและฝึ กฝนกระบวนการเรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยนเห็น นักเรี ยนจะต้องฝึ กฝนการสร้าง
ความรู ้ดว้ ยตนเอง
2. เป้าหมายของการสอนจะเปลี่ยนจากการถ่ายทอดให้นักเรี ยนได้รับสาระความรู ้
ที่แน่ นอนตายตัว ไปสู่ การสาธิตกระบวนการแปลและสร้างความหมายที่หลากหลาย การเรี ยนรู ้
ทักษะต่างๆ จะต้องให้มีประสิทธิภาพถึงขั้นทําได้และแก้ปัญหาได้จริ ง
3. ในการเรี ยนการสอน นักเรี ยนจะมีบทบาทในการเรี ยนรู ้อ ย่างตื่นตัว (Active)
นักเรี ยนจะต้องเป็ นผูจ้ ดั กระทํากับข้อมูลหรื อประสบการณ์ต่างๆ และจะต้องสร้างความหมายให้กบั
สิ่งนั้นด้วยตนเอง โดยการให้นกั เรี ยนอยูใ่ นบริ บทจริ ง ซึ่งไม่ได้หมายความว่านักเรี ยนต้องออกไปยัง
สถานที่จริ งเสมอไป แต่อาจจัดกิจกรรมที่เรี ยกว่า “Physical knowledge activities” ซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่
เปิ ดโอกาสให้กบั นักเรี ยนมีปฏิสมั พันธ์กบั สื่อ วัสดุอุปกรณ์ สิ่ งของ หรื อข้อมูลต่างๆ ที่เป็ นของจริ ง
และมี ความสอดคล้อ งกับความสนใจของนักเรี ยนโดยนักเรี ยนสามารถจัดกระทํา ศึกษา สํารวจ
วิเคราะห์ ทดลอง ลองผิดลองถูกกับสิ่งนั้นๆ จนเกิดเป็ นความรู ้ความเข้าใจขึ้น ดังนั้นความเข้าใจเป็ น
สิ่ งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการคิดการจัดกระทํากับข้อมูล มิใช่เกิดขึ้นง่ายๆ จากการรับรู ้ขอ้ มูลเพียง
เท่านั้น
4. ในการจัด การเรี ย นการสอนครู จ ะต้อ งพยายามสร้ างบรรยากาศทางสัง คม
จริ ยธรรม (Sociomoral) ให้เกิดขึ้น กล่าวคือ นักเรี ยนจะต้องมีโอกาสเรี ยนรู ้ในบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การปฏิสัม พันธ์ทางสังคม ซึ่ งถือ ว่าเป็ นปั จจัยสําคัญของการสร้างความรู ้เพราะกิ จกรรมและวัสดุ
อุปกรณ์ท้งั หลายที่ครู จดั ให้หรื อนักเรี ยนแสวงหามาเพื่อการเรี ยนรู ้ไม่เป็ นการเพียงพอ ปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม การร่ วมมือ และการแลกเปลี่ยนความรู ้ ความคิดและประสบการณ์ระหว่างนักเรี ยนกับ
นักเรี ยน และบุคคลอื่นๆ จะช่วยให้การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนกว้างขึ้น ซับซ้อนขึ้น และหลากหลายขึ้น
5. ในการเรี ยนการสอน นักเรี ยนมีบทบาทในการเรี ยนรู ้อย่างเต็มที่ (Devries, 1992:
1-2) โดยนักเรี ยนจะนําตนเองและควบคุมตนเองในการเรี ยนรู ้ เช่น นักเรี ยนเป็ นผูเ้ ลือกสิ่ งที่ตอ้ งการ
เรี ยนเอง ตั้งกฎระเบียบเอง แก้ปัญหาที่เกิ ดขึ้นเอง ตกลงกันเองเมื่ อ เกิ ดความขัดแย้งหรื อ มี ความ
คิดเห็นแตกต่างกัน เลือกผูร้ ่ วมงานได้เอง และรับผิดชอบในการดูแลรักษาห้องเรี ยนร่ วมกัน
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6. ในการเรี ยนการสอนแบบสร้างความรู ้ ครู จะมี บ ทบาทแตกต่างไปจากเดิ ม
(Devries, 1992: 3-6) คือจากการเป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู ้และควบคุมการเรี ยนรู ้ เปลี่ยนไปเป็ นการให้
ความร่ วมมือ อํานวยความสะดวก และช่วยเหลือนักเรี ยนในการเรี ยนรู ้ คือการเรี ยนการสอนจะต้อง
เปลี่ยนจาก “Instruction” ไปเป็ น “Construction” คือ เปลี่ยนจาก “การให้ความรู ้” ไปเป็ น “การให้
นักเรี ยนสร้างความรู ้” บทบาทของครู ก็คือ จะต้อ งทําหน้าที่ช่วยสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดแก่
นักเรี ยน จัดเตรี ยมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ตรงกับความสนใจของนักเรี ยน ดําเนินกิจกรรมให้เป็ นไปใน
แนวทางที่ส่งเสริ มพัฒนาการของนักเรี ยน ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําทั้งทางด้านวิชาการและด้านสังคม
แก่ นั ก เรี ย น ดู แ ลให้ค วามช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย นที่ มี ปั ญ หา และประเมิ น การเรี ย นรู ้ ข องนั ก เรี ย น
นอกจากนั้นครู ยงั ต้องมีความเป็ นประชาธิปไตยและมีเหตุผลในการสัมพันธ์กบั นักเรี ยนด้วย
7. ในด้านการประเมินผลการเรี ยนการสอน (Jonassen, 1992: 137-147) เนื่ องจาก
การเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการความรู ้น้ ี ขึ้นอยูก่ บั ความสนใจและการสร้างความหมายที่แตกต่างกันของ
บุคคล ผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นจะมีลกั ษณะหลากหลาย ดังนั้นการประเมินผลจึงจําเป็ นต้องมีลกั ษณะ
เป็ น “Goal Free Evaluation” ซึ่ งก็หมายถึงการประเมินตามจุดมุ่งหมายในลักษณะที่ยดื หยุน่ กันไป
ในแต่ละบุคคล หรื ออาจใช้วิธีการที่เรี ยกว่า “Socially Negotiated Goal” และการประเมินควรใช้
วิธีการหลากหลาย ซึ่ งอาจเป็ นการประเมินจากเพื่อน แฟ้มผลงาน (Portfolio) รวมทั้งการประเมิ น
ตนเองด้วย นอกจากนั้นการวัดผลจําเป็ นต้องอาศัยบริ บทจริ งที่มีความซับซ้อนเช่นเดียวกับการเรี ยน
การสอนที่ตอ้ งอาศัยบริ บท กิจกรรม และงานที่เป็ นจริ ง การวัดผลจะต้อ งใช้กิจกรรมหรื องานใน
บริ บทจริ งด้วย ซึ่ งในกรณี ที่จาํ เป็ นต้องจําลองของจริ งมา ก็สามารถทําได้ แต่เกณฑ์ที่ใช้ควรเป็ น
เกณฑ์ที่ใช้ในโลกของความเป็ นจริ ง (Real World Criteria) ด้วย
3.1.4 สิ่ งที่ครู จะต้ องคํานึงถึงในการนําทฤษฎีการสร้ างความรู้ ไปใช้ ในชั้นเรียน
ชนาธิป พรกุล (2554: 89) ได้กล่าวถึงสิ่ งที่ครู ควรคํานึ งถึงในการนําทฤษฎีการสร้าง
ความรู ้ไปใช้ในชั้นเรี ยนไว้ดงั นี้
1. การเห็นคุณค่าของความคิดเห็นของนักเรี ยน เมื่อครู ส่งเสริ มให้นักเรี ยนคิด ครู
ต้องยอมรับในสิ่ งที่นักเรี ยนคิด ถ้าความคิดนั้นไม่เหมาะสม หรื อมีเหตุผลเป็ นหน้าที่ของครู ที่ตอ้ ง
สอนวิธีคิด การยอมรับและเห็นคุณค่าของครู เป็ นการส่งเสริ มให้นกั เรี ยนกล้าคิด
2. การใช้คาํ ถามการคิดระดับสู งเพื่อ ดึงความคิดของนักเรี ยนออกมา โดยปกติ
นักเรี ยนมีความคิดเป็ นของตนอยูแ่ ล้ว การใช้คาํ ถามในระดับต่างๆ ของครู เป็ นการล้วงความคิดใน
สมองของนักเรี ยนออกมา นักเรี ยนต้องใช้ทกั ษะการคิดในระดับต่างๆ ในการเรี ยบเรี ยงคําตอบ
3. การเห็ นคุ ณค่า ของกระบวนการคิดมากกว่าคําตอบ หลัง จากนักเรี ยนตอบ
คําถามและได้รับการยอมรับจากครู นักเรี ยนจะกล้าแสดงกระบวนการคิดของตน ซึ่ งเป็ นการขยาย
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ประสบการณ์ และการมี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการเรี ย นรู ้ คํา ถามที่ ค รู ใช้ใ ห้ นั ก เรี ย นแสดง
กระบวนการคิด ได้แก่
อะไรทําให้นกั เรี ยนคิดว่า.........
ทําไมนักเรี ยนจึงคิดว่า............
คํา อธิ บ ายของนักเรี ย นเปิ ดโอกาสให้ค รู ม องเห็ น บางสิ่ ง บางอย่า งที่ อ ยู่ภ ายใน
ความคิดของนักเรี ยน ซึ่งเป็ นข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวกับตัวนักเรี ยน
ตารางที่ 2 หลักการสําคัญและแนวปฏิบตั ิที่ครู จะต้องคํานึงถึงในการนําทฤษฎีการสร้างความรู ้ไปใช้
ในชั้นเรี ยน
หลักการสํ าคัญ
การเรียนการสอน
1. นักเรี ยนเป็ นผูค้ ิด (Active Thinker) 1. ครู จดั ให้นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในกระบวนการ
ที่สามารถทําความเข้าใจสิ่งรอบๆ ตัวได้ เรี ยนรู ้อย่างตื่นตัว (Active Participant)
2. ความรู ้สร้างขึ้นด้วยระบบการคิดที่ 2. ความซับซ้อนของเนื้ อหาต้องเหมาะสมกับขั้น
เป็ นไปตามขั้น ตอนของพัฒนาการทาง พัฒนาการทางสติปัญญาของนักเรี ยน ครู จึงควร
ก. ประเมินระดับสติปัญญาของนักเรี ยน
ปั ญญา
ข. พิจารณาความสามารถที่นกั เรี ยน
จําเป็ นต้องมีในการทําความเข้าใจเนื้ อหานั้น
3. องค์ป ระกอบสํา คัญของการสร้า ง 3. ครู จดั บทเรี ยนให้นักเรี ยนทํากิจกรรมให้ครบ
ความรู ้
ทุกองค์ประกอบ
ก. โครงสร้างทางปั ญญา/ความรู ้เดิม
ข. กระบวนการทางปั ญญา
ค. ข้อมูลใหม่/ประสบการณ์ใหม่
3.1.5 ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทฤษฎีการสร้างความรู ้ให้ความสําคัญกับการสร้างความรู ้ (Making) มากกว่าการพบ
ความรู ้ (Finding) และกระบวนการที่ ส ร้ า งสรรค์ จึ ง ควรจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ใ ห้มี ล ัก ษณะ
ดังต่อไปนี้
1. นักเรี ยนมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมกับครู เพือ่ น พ่อแม่ และคนอื่น
2. นักเรี ยนได้อยูใ่ นบริ บทที่เกิดการเรี ยนรู ้
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3. ใช้กิจกรรมกลุ่มสร้างทักษะทางสังคม และความร่ วมมือในการสร้างความรู ้
4. ให้สถานการณ์ที่นักเรี ยนต้องทดลองด้วยตนเอง ได้เห็นสิ่ งที่เกิดขึ้น ได้ศึกษา
จัดการกับข้อมูลชนิดต่างๆ สงสัยตั้งคําถาม ค้นหาคําตอบด้วยตนเอง ตรวจสอบสิ่ งที่พบในครั้งแรก
กับครั้งต่อไป และนําสิ่งที่พบไปเปรี ยบเทียบกับของเพือ่ น
5. มีความท้าทายในการสํารวจค้นหา และใช้ความคิดระดับสู ง รวมทั้งให้นักเรี ยน
จัดระบบความรู ้ความเชื่อของตน
6. นักเรี ยนมีบทบาทสําคัญในการเรี ยนรู ้ โดยมีครู เป็ นผูก้ ระตุน้ ให้นักเรี ยนเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
จากที่ กล่ า วมาข้า งต้นสรุ ป ได้ว่าการนําทฤษฎี การสร้ างความรู ้ มาใช้ใ นการจัด
การเรี ยนการสอนจะเน้นไปที่กระบวนการสร้างความรู ้ ได้ปฏิบตั ิงานด้วยตนเอง เรี ยนรู ้ทกั ษะต่างๆ
จนเกิ ดความชํานาญและสามารถนํามาแก้ปัญหาได้ เน้นกระบวนการคิด ทั้งนี้ ครู ผสู ้ อนต้อ งคอย
อํา นวยความสะดวก ช่ ว ยเหลื อ และสร้ า งแรงจู ง ใจ ไม่ ใ ช่ เ ป็ นผูถ้ ่ า ยทอดความรู ้ ครู ต ้อ งสร้ า ง
บรรยากาศในการเรี ยนรู ้ที่เอื้อต่อการปฏิสัมพันธ์ มีการร่ วมมือและการแลกเปลี่ยนความรู ้ความคิด
และประสบการณ์ ระหว่างนักเรี ยน ส่ วนในเรื่ องการวัดและประเมินผลควรมีวิธีการที่หลากหลาย
ยืดหยุน่ วัดจากกิจกรรมหรื องานในบริ บทจริ ง
3.2 การเรียนรู้ แบบสื บเสาะหาความรู้ (Inquiry Based Lerning)
ชัย วัฒ น์ สุ ท ธิ รั ต น์ (2555: 331-334) กล่ า วถึ ง การสอนแบบสื บ เสาะหาความรู ้ ว่า เป็ น
การสอนที่ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นแสวงหาความรู ้ ด้ว ยตนเองโดยใช้วิ ธี ก ารและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เป็ นเครื่ องมือ ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ที่นักเรี ยนยังไม่ เคยมี ความรู ้น้ ันมา
ก่อน จนสามารถออกแบบการทดลองและทดสอบสมมติฐานได้
การเรี ย นการสอนในปั จ จุ บ ัน ส่ ง เสริ ม ให้นั ก เรี ย นศึ ก ษาหาความรู ้ ด้ว ยตนเอง โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้นับว่าเป็ นวิธีสอนหนึ่ ง ซึ่ งเน้นให้
นักเรี ยนเรี ยนรู ้และค้นพบความจริ งต่างๆ ด้วยตนเอง
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3.2.1 รู ปแบบทั่วไปในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
พบปรากฏการณ์
ธรรมชาติ

ใช้ทกั ษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์สืบเสาะหาความรู ้

ได้ความรู ้
วิทยาศาสตร์

เกิดปัญหา
ตั้งคําถาม (เพิ่ม)
อะไร.....?
อย่างไร....?
ทําไม.....?

การสังเกต
การวัด
การคํานวณ
การจําแนกประเภท
การหาความสัมพันธ์
การจัดกระทําข้อมูลและการสื่อความหมาย
การตั้งสมมติฐาน
การลงความเห็น
การพยากรณ์
การทดลอง
การควบคุมตัวแปร
การกําหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการ
การตีความหมายข้อมูล

ข้อเท็จจริ ง
มโนมติ
หลักการ
กฎ
ทฤษฎี

แผนภาพที่ 3 การได้มาซึ่งความรู ้ทางวิทยาศาสตร์
3.2.2 ข้ อดีของการสื บเสาะหาความรู้
1. นักเรี ยนได้มีโอกาสพัฒนาความคิดอย่างเต็มที่ ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จึงมี
ความอยากเรี ยนรู ้อยูต่ ลอดเวลา
2. นักเรี ยนมีโอกาสได้ฝึกความคิดและฝึ กการกระทํา ทําให้ได้เรี ยนรู ้วิธีจดั ระบบ
ความคิด และวิธีเ สาะแสวงหาความรู ้ด้วยตนเอง ทําให้ค วามรู ้ คงทนและถ่ า ยโยงการเรี ย นรู ้ ไ ด้
กล่าวคือ ทําให้สามารถจดจําได้นานและนําไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้อีก
3. นักเรี ยนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนการสอน
4. นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้มโนมติ และหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้เร็วขึ้น
5. นักเรี ยนจะเป็ นผูม้ ีเจตคติที่ดีต่อการสอนวิทยาศาสตร์
3.2.3 แนวทางการจัดการเรียนรู้
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้ มีข้นั ตอนของกิจกรรมที่สาํ คัญในการสอนตามแนวการ
สอนของสถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 ขั้นตอนดังนี้ (ภพ เลาหไพบูลย์,
2542: 119-200)
1. การอภิปรายเพือ่ นําเข้าสู่การทดลอง ขั้นนี้เป็ นขั้นเริ่ มต้นเพือ่ นําไปสู่การกําหนด
ปั ญหาเป็ นการช่วยฝึ กและปลูกฝังให้นกั เรี ยนรู ้จกั ใช้ความคิดของตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็นและ
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ยอมรับความคิดเห็นที่มีเหตุผลของผูอ้ ื่น เป็ นการแนะแนวทางให้นักเรี ยนคิดออกแบบการทดลอง
หรื อตั้งสมมติฐานและหาวิธีทดลองเพือ่ ทดสอบสมมติฐาน
2. การทดลอง ขั้นนี้ เป็ นส่ วนสําคัญของการสอนวิทยาศาสตร์ แบบสื บเสาะหา
ความรู ้เป็ นการนําไปสู่ การฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ฝึ กให้นักเรี ยนรู ้จกั การทํางาน
ร่ วมมือกับผูอ้ ื่น
3. การอภิปรายเพื่อ สรุ ปผลการทดลอง ขั้นการอภิปรายข้าสู่ การทดลองและ
อภิปราย เพือ่ สรุ ปผลการทดลองนี้ ผูส้ อนจะต้องใช้คาํ ถามเพื่อนํานักเรี ยนให้รู้จกั หาความสัมพันธ์
ระหว่างสถานการณ์ ที่สร้างขึ้นกับเรื่ องที่จะทดลอง และข้อมู ลที่ไ ด้จากการทดลองกับผลสรุ ปใน
การอภิปรายซักถามนั้น นักเรี ยนอาจใช้คาํ ถาม ถามครู หรื อนักเรี ยนด้วยกันเองได้ ซึ่ งผลการสอน
ในลักษณะนี้เขียนได้ดงั แผนภาพที่ 4
สถานการณ์หรื อปัญหาที่สร้างขึ้น
ทดลอง
สรุ ปผลการทดลอง

อภิปรายโดยใช้คาํ ถามเกี่ยวกับปัญหา
อภิปรายโดยการตั้งคําถามจากข้อมูลที่ได้จากการทดลอง
นําความรู ้ไปใช้กบั เรื่ องที่จะเรี ยนต่อไป
หรื อที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน

แผนภาพที่ 4 ขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้
3.2.4 บทบาทของครู และนักเรียนในการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้
ภพ เลาหไพบูล ย์ (2542: 125-126) กล่าวไว้ว่าครู คือ ผูส้ ร้างสถานการณ์ที่เปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนได้มีส่วนร่ วมในกิ จกรรมต่างๆ ด้วยตัวนักเรี ยนเอง เป็ นผูจ้ ดั หาวัสดุ อุ ปกรณ์ เพื่อ อํานวย
ความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า เป็ นผูถ้ ามคําถามต่างๆ ที่จะช่ วยแนะนําแนวทางให้นักเรี ย น
ค้นคว้าหาความรู ้ต่างๆ ส่ วนบทบาทหน้าที่ของนักเรี ยน ต้อ งเป็ นผูส้ ื บเสาะหาความรู ้ด้วยตนเอง
ใช้ความคิดหาความสัมพันธ์ของสิ่งที่พบได้เป็ นมโนมติ หลักการต่างๆ เป็ นผูต้ อบคําถาม
จากที่ กล่ าวมาสรุ ปได้ว่าการเรี ย นรู ้แบบสื บ เสาะหาความรู ้เ ป็ นการส่ ง เสริ ม ให้นัก เรี ย น
แสวงหาความรู ้ ด้ว ยตนเองด้ว ยกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ โดยครู เ ป็ นผูส้ ร้ า งสถานการณ์
ช่วยแนะนําและอํานวยความสะดวกให้นักเรี ยนค้นคว้าหาความรู ้และค้นพบความจริ งด้วยตนเอง
นักเรี ยนจะได้ฝึกคิดฝึ กทํา จัดระบบความคิดและถ่ายโยงความรู ้เพื่อนําไปใช้ในสถานการณ์ ใหม่
ซึ่งจะช่วยให้นกั เรี ยนได้ฝึกการคิด ฝึ กทํา ได้เรี ยนรู ้วธิ ีเสาะแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองทําให้มีความรู ้
ที่คงทน จดจําได้นานและสามารถนําใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้
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3.3 การสอนโดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-based Learning)
3.3.1 ความหมายของการสอนโดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
ชัยวัฒน์ สุ ทธิ รัตน์ (2555: 335-338) กล่าวถึงการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐานว่าเป็ น
การสอนที่มุ่งสร้างความเข้าใจและหาทางแก้ปัญหาโดยใช้ปัญหาจะเป็ นจุดตั้งต้นของกระบวนการ
เรี ยนรู ้ และนับเป็ นตัวกระตุน้ ต่อไปในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผล และการสื บค้น
ข้อ มู ล ที่ ต ้อ งการเพื่ อ สร้ า งความเข้า ใจกลไกของตัว ปั ญ หา รวมทั้ง วิ ธี แ ก้ ปั ญ หา ซึ่ ง lllinois
Mathematics and Science Academy (IMSA) (2001) ให้ความหมายการเรี ยนการสอนที่ใช้ปัญหา
เป็ นฐานว่าเป็ นกระบวนการเรี ยนที่พฒั นากลวิธีการแก้ปัญหา พัฒนาความรู ้ พัฒนาทักษะต่างๆ
โดยให้นักเรี ยนเผชิญกับปั ญหาในสภาพชีวิตจริ ง ซึ่ งไม่มีการจัดโครงสร้างที่ชดั เจน และยุรวัฒน์
คล้ายมงคล (2545: 55) สรุ ปความหมายการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐานว่าเป็ นการเรี ยน
การสอนที่เ น้น ให้นักเรี ย นได้เกิ ดการเรี ย นรู ้ ด้ว ยตนเอง โดยใช้ปั ญ หาเป็ นเครื่ อ งมื อ กระตุน้ ให้
นักเรี ยนเกิดความต้องการที่จะศึกษาค้นคว้าหาความรู ้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาได้ดว้ ยตนเอง
เพือ่ ให้นกั เรี ยนได้สมรรถภาพที่ตอ้ งการ โดยมีครู เป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใน
การเรี ยนรู ้
การเรี ยนโดยที่ใช้ปั ญหาเป็ นฐาน เป็ นวิธีการเรี ย นการสอนวิธีหนึ่ งที่มี จุดมุ่ งหมาย
ที่จ ะสอนนัก เรี ย นให้ฝึ กกระบวนการคิ ด แก้ปั ญ หาและฝึ กการทํา งานกลุ่ ม โดยที่ นักเรี ย นเป็ น
ศู น ย์ก ลางของการเรี ย นรู ้ แ ละใช้ปั ญ หาหรื อ สถานการณ์ ใ นการเรี ย นรู ้ แ ละค้น คว้า ด้ว ยตนเอง
การเรี ยนจะอยูใ่ นรู ปของกลุ่มย่อยนักเรี ยนจะเป็ นผูก้ ระทําด้วยตนเอง โดยมีครู เป็ นเพียงผูช้ ้ ี แนะและ
ให้ขอ้ มู ลที่เป็ นประโยชน์เพื่อ เสริ ม สร้างสมรรถนะที่จาํ เป็ นให้นักเรี ยน ซึ่ งได้แก่ การเรี ยนรู ้ด้วย
ตนเอง การแก้ปัญหา การชี้นาํ ตนเองในการเรี ยนรู ้ และการทํางานเป็ นทีม
3.3.2 แนวคิดพื้นฐานของการเรียน
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2555: 339) ได้สรุ ปถึงแนวคิดพื้นฐานของการเรี ยนโดยใช้ปัญหา
เป็ นฐานไว้ว่ามี 2 แนวคิด คือ แนวคิดเรื่ องการเรี ยนรู ้ที่มีนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง (Student-centered
learning) กับแนวคิดเรื่ องการเรี ยนรู ้แบบเอกัตภาพ (Individualized learning) โดยกลวิธีการเรี ยน
การสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน คือ กระบวนการเรี ยนรู ้ที่นักเรี ยนใช้ปัญหาหรื อสถานการณ์ที่ตอ้ ง
ปรับปรุ งเป็ นหลักในการแสวงหาความรู ้ ได้แก่ กระบวนการแก้ปัญหาตามหลักวิทยาศาสตร์และ
กระบวนการค้นคว้าหาความรู ้ (Inquiry) เพือ่ พิสูจน์สมมติฐานอันเป็ นการแก้ปัญหานั้น โดยนักเรี ยน
จะต้องนําปั ญหามาเชื่ อมโยงกับความรู ้เดิ ม หรื อ ความคิดที่มีเหตุผล ซึ่ งการแสวงหาความรู ้ใหม่ น้ ี
สามารถเกิดขึ้นได้ท้ งั การเรี ยนรายบุคคลหรื อการเรี ยนกลุ่มย่อยได้ แต่การเรี ยนกลุ่มย่อยจะช่วยให้
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รวบรวมแนวคิ ด ในการแก้ ปั ญ หาได้ก ว้า งขวางมากกว่ า จึ ง ทํา ให้ ก ารเรี ย นจากปั ญหาเป็ น
องค์ประกอบหลักองค์ประกอบหนึ่งของการเรี ยนด้วยปั ญหาเป็ นฐาน และเนื่ องจากนักเรี ยนจะเป็ น
ผูเ้ ลื อ กสิ่ ง ที่ จ ะเรี ย นรู ้ และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ด้ว ยตนเอง การแสวงหาความรู ้ ด้ว ยตนเอง
เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ให้นกั เรี ยนมีเสรี ภาพในการใช้ความรู ้ความสามารถในการแสวงหาความรู ้
ด้วยตนเอง ทั้งนี้ นักเรี ยนต้อ งรับผิดชอบในด้านการกําหนด การดําเนิ นงานของตนเอง ยอมรับ
ความรับผิดชอบตนเองที่มีต่อกลุ่ม คัดแยกประสบการณ์การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและประเมินตนเอง
จึงทําให้การเรี ยนโดยการนําตนเองเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของการเรี ยนด้วยปั ญหาเป็ นฐาน
3.3.3 แนวทางการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2556: 111) ได้สรุ ปแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ไว้ดั ง นี้ จัด กิ จ กรรมให้ นั ก เรี ยนได้ เ ผชิ ญ กั บ ปั ญหา ได้ แ สวงหาค้ น พบปั ญหาด้ ว ยตนเอง
(จัดสถานการณ์ บทบาทสมมติ เรื่ องสั้น หรื อใช้วดี ิทศั น์ เป็ นต้น)
1. จัดกลุ่มนักเรี ยนร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ (3-5 คน) ให้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็ น
เพือ่ ทําความเข้าใจกับปั ญหาให้ชดั เจน
2. ให้นกั เรี ยนถามคําถามในเรื่ องที่สงสัย ไม่รู้ ไม่เข้าใจในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา
(ครู คอยกระตุน้ ให้นกั เรี ยนถามคําถาม)
3. นักเรี ยนร่ วมกันคิดหาวิธีแก้ปัญหา วางแผนแก้ปัญหา และระบุสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่
ต้องใช้
4. นักเรี ยนร่ วมกันแสวงหาความรู ้และเก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ แก้ปัญหา
5. นั ก เรี ย นร่ ว มกั น แก้ปั ญ หา หาคํา ตอบของปั ญหาที่ เ ลื อ ก และนํา เสนอผล
การเรี ยนรู ้หรื อผลการแก้ปัญหา อาจจะนําเสนอในรู ปโครงงาน การแสดงนิ ทรรศการ แสดงผลงาน
และผลการหาคําตอบของปั ญหา
6. ร่ วมกันประเมิ นผลการทํางานกลุ่ มและผลงานกลุ่ ม นําเสนอข้อ เสนอแนะใน
การพัฒนาการเรี ยนรู ้ต่อไป
3.3.4 แนวทางการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2556: 112) ได้เสนอแนวทางการวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานไว้ดงั นี้
1. ให้เสนอรายงานการดําเนินการแก้ปัญหา ทั้งที่เป็ นงานเดี่ยวและงานกลุ่ม
2. ตรวจการเขียนบันทึกผลการเรี ยนรู ้ของตนเอง ของนักเรี ยนแต่ละคน
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3. ใช้แ บบประเมิ น โดยให้ เ พื่ อ นประเมิ น กัน และกั น ซึ่ งต้อ งกํา หนดเกณฑ์
การประเมินที่ชดั เจน
4. ใช้แบบสังเกตประเมินผลการเรี ยนรู ้
5. ทดสอบด้ ว ยการให้ วิ เ คราะห์ ปั ญหา คิ ด หาแนวทางการแก้ปั ญหา และ
ดําเนินการแก้ปัญหา เป็ นรายบุคคลโดยกําหนดปั ญหาให้ปฏิบตั ิตามขั้นตอน
6. สัมภาษณ์เป็ นรายบุคคล
7. ใช้ขอ้ สอบแบบกําหนดสถานการณ์หรื อประเด็นปั ญหา
จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุ ปได้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเป็ นการมุ่ง
สร้ า งความเข้า ใจและหาทางแก้ปั ญหาโดยใช้ ปั ญ หาเป็ นตัว กระตุ ้น ให้ มี ก ารพัฒ นาทัก ษะ
การแก้ปัญหาด้วยเหตุผล สืบค้นข้อมูลเพือ่ สร้างความเข้าใจ รวมทั้งหาวิธีแก้ปัญหา ฝึ กกระบวนการ
คิดที่มีเหตุผล ฝึ กการทํางานกลุ่ ม เพื่อ ช่ วยให้รวบรวมแนวคิดในการแก้ปัญหาได้กว้างขวางขึ้น
ส่ วนการวัดและการประเมิ นผลจะประเมิ น ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งรายบุคคลและเป็ นกลุ่ ม
โดยจะมีการประเมินการแก้ปัญหาที่กาํ หนดสถานการณ์ข้ ึนมา
3.4 การเรียนรู้ ร่วมกัน (Collaborative Learning)
3.4.1 ความหมายของการเรียนรู้ ร่วมกัน (Collaborative Learning)
การเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นในขณะที่นกั เรี ยนและคณะได้ทาํ งานร่ วมกัน
เพื่อสร้างความรู ้ เป็ นศาสตร์การสอน (Pedagogy) ที่มีศูนย์กลางอยูท่ ี่การสร้างความหมายร่ วมกัน
และ เป็ นกระบวนการที่อุดมไปด้วยความรู ้และขยายมากขึ้น (Matthews,1996) นอกจากนั้น Buffee
(1993) กล่าวว่า ความรู ้ความจริ ง มีอยูใ่ นทุกหนทุกแห่ง รอเพียงการถูกค้นพบโดยความพยายามของ
มนุ ษย์ ด้วยวิธีการทางสังคม โดยการช่วยเหลือพึ่งพาในการเรี ยนรู ้ร่วมกัน (Collaborative) ความรู ้
คือ สิ่งที่คนสร้างขึ้นมาด้วยการพูดคุยและการมีความเห็นพ้องกัน ทั้งยังมีความเห็นว่า Collaborative
Learning ต้องการความเป็ นอิสระไม่ข้ นึ กับเนื้อหาวิชาหรื อกระบวนการกลุ่ม ครู จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
เป็ นสมาชิกเช่นเดียวกับนักเรี ยนในกลุ่มที่มีการค้นหาความรู ้ Collaborative Learning เป็ นการเรี ยนรู ้
ที่มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดในกลุ่มเล็ก สนับสนุ นการคิดวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ระหว่างนักเรี ยน เปิ ดโอกาสให้มีการอภิปรายระหว่างกัน มี ความรับผิดชอบกับการเรี ยนรู ้ของ
ตนเอง (Johnson and Johnson, 1986)
สรุ ปได้วา่ Collaborative Learning เป็ นการเรี ยนรู ้ที่อาศัยรู ปแบบของวิธีการทางสังคม
ที่มีการพูดคุยเรี ยนรู ้ระหว่างกลุ่มคน เพือ่ สร้างความรู ้ข้ ึนมาด้วยตนเองจากการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
กัน โดยสนับสนุนการเรี ยนรู ้ซ่ ึงเกิดจากความร่ วมมือ การพึ่งพา และการช่วยเหลือกันให้มากที่สุด
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3.4.2 ทฤษฎีการเรียนรู้
ทิศนา แขมมณี (2547: 98-99) ได้ก ล่ าวถึ งการเรี ยนรู ้ ร่วมกันไว้ว่าเป็ นการเรี ยนรู ้
กลุ่มย่อยโดยมีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถแตกต่างกันประมาณ 3-6 คน ช่วยกันเรี ยนรู ้เพื่อไปสู่
เป้าหมายของกลุ่ม นักการศึกษาที่เผยแพร่ แนวคิดของการเรี ยนรู ้น้ ี คือ สลาวิน (Slavin) เดวิด จอห์น
สัน (David Johnson) และรอเจอร์ จอห์นสัน (Roger Johnson) เขากล่ าวว่า ในการจัดการสอน
โดยทัว่ ไป เรามักจะไม่ ให้ความสนใจเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างครู กับนักเรี ยน หรื อระหว่าง
นัก เรี ยนกับ บทเรี ย น ความสัม พันธ์ร ะหว่า งนัก เรี ยนมัก จะถู กละเลยหรื อ มองข้ามไป ทั้ง ๆ ที่ มี
ผลการวิจยั ชัดเจนว่า ความรู ้สึกของนักเรี ยนเรี ยนต่อตนเอง โรงเรี ยน ครู และเพื่อนร่ วมชั้น มีผลต่อ
การเรี ยนรู ้มาก จอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson and Johnson, 1994: 31-32) กล่าวว่าปฏิสัมพันธ์
ระหว่างนักเรี ยนมี 3 ลักษณะ คือ
1. ลักษณะแข่งขันกันในการศึกษาเรี ยนรู ้ นักเรี ยนแต่ละคนจะพยายามเรี ยนให้ไ ด้
ดีกว่าคนอื่น เพือ่ ให้ได้คะแนนดี ได้รับการยกย่อง หรื อได้รับการตอบแทนในลักษณะต่างๆ
2. ลักษณะต่างคนต่างเรี ยน คือ แต่ล ะคนต่างก็รับผิดชอบดู แ ลตนเองให้เกิ ดการ
เรี ยนรู ้ไม่ยงุ่ เกี่ยวกับผูอ้ ื่น
3. ลักษณะร่ วมกันหรื อช่วยกันในการเรี ยนรู ้ คือแต่ละคนรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้
ของตน และในขณะเดียวกันก็ตอ้ งช่วยให้สมาชิกคนอื่นเรี ยนรู ้ดว้ ย จอห์นสันและจอห์นสันชี้ให้เห็น
ว่าการจัดการศึกษาปั จจุบนั มักส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้แบบแข่งขัน ซึ่ งอาจมีผลทําให้นักเรี ยนเคยชินต่อ
การแข่ง ขัน เพื่อ แย่ง ชิ ง ผลประโยชน์ม ากกว่าการร่ ว มมื อ กันแก้ปั ญหา อย่างไรก็ต าม เขาแสดง
ความเห็ นว่าควรให้โอกาสนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ท้ งั 3 ลักษณะโดยรู ้จกั ใช้ล ักษณะการเรี ยนรู ้อ ย่า ง
เหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งนี้ เพราะในชี วิตประจําวัน นักเรี ยนจะต้องเผชิ ญสถานการณ์ ที่มีท้ งั
3 ลักษณะ แต่เนื่องจากการศึกษาปั จจุบนั มีการส่งเสริ มการเรี ยนรู ้แบบแข่งขันและแบบรายบุคคลอยู่
แล้ว เราจึงจําเป็ นต้องส่งเสริ มการเรี ยนรู ้แบบร่ วมกัน ซึ่ งสามารถช่วยให้นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดี
รวมทั้งทักษะทางสังคมและการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ซึ่งเป็ นทักษะที่จาํ เป็ นอย่างยิง่ ในการดํารงชีวติ
3.4.3 ลักษณะของการเรียนรู้ ร่วมกัน
เขมณั ฏฐ์ มิ่ งศิริ ธรรม (2554: 439) ได้ส รุ ปถึ ง รู ปแบบการเรี ยนรู ้ร่ วมกันไว้ว่าเป็ น
การเรี ยนรู ้ของกลุ่มขนาดเล็กประมาณ 4-6 คน โดยจะเน้นผลลัพธ์หรื อผลงานมากกว่ากระบวนการ
ทั้งนี้กลุ่มนักเรี ยนจะศึกษาค้นคว้าและอาศัยประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ่มในการถ่ายทอดเนื้ อหา
และสร้างความรู ้จากสังคมโดยการผสมผสานความรู ้ใหม่กบั ความรู ้เดิม ด้วยการค้นพบคําตอบด้วย
ตนเองหรื อผ่านกระบวนการกลุ่ม โดยสมาชิกในกลุ่มร่ วมกันตรวจสอบผลงานหรื อประเมินสมาชิก
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ในกลุ่มเพื่อให้แน่ ใจว่าสมาชิกแต่ละคนมีการเรี ยนรู ้และมีการเชื่ อมโยงความคิดผ่านนักเรี ยนกลุ่ ม
ต่างๆ ร่ วมกับกิจกรรมการเรี ยนในสภาพจริ ง การร่ วมมือกันเรี ยนรู ้และการวิเคราะห์ทางเลือกจาก
มุ ม มองที่ ห ลากหลาย โดยอาศัย สถานการณ์ ที่ เป็ นปั ญ หาเพื่อ ให้นัก เรี ย นเกิ ด ความขัด แย้ง ทาง
ความคิดและร่ วมกันค้นหาคําตอบเพื่อให้เกิดทักษะการแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งด้วยเหตุผล
อี ก ทั้ง การนํา เสนอและสรุ ป ผลงานเป็ นทัก ษะที่ สํา คัญ เนื่ อ งจากเป็ นการแบ่ ง ปั น ความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ในการเรี ยนให้แก่สมาชิกในกลุ่มและนอกกลุ่มให้ผอู ้ ื่นทราบ และผูส้ อนเป็ นที่ปรึ กษา
หรื อผูอ้ าํ นวยความสะดวก
3.4.4 ขั้นตอนการเรียนรู้ ร่วมกัน
เขมณัฏฐ์ มิ่ งศิริธรรม (2554: 439-440) ได้สรุ ปถึ งขั้นตอนในการเรี ยนรู ้ร่วมกันไว้
5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การนําเสนอสถานการณ์ ผูส้ อนเสนอหัวเรื่ องที่ตอ้ งการให้นักเรี ยน
ศึกษาจากบทเรี ยน นักเรี ยนเลือกศึกษาหัวข้อเรื่ องตามความสนใจซึ่ งในการเลือกหัวข้อเรื่ องต้องให้
อิสระแก่นกั เรี ยน นักเรี ยนที่สนใจเลือกหัวข้อเรื่ องเดียวกันอยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน กลุ่มละ 4-6 คน ซึ่ งแต่
ละกลุ่มอาจมีจาํ นวนสมาชิกที่แตกต่างกัน แต่ถา้ หากมีหวั ข้อใดมีจาํ นวนนักเรี ยนเกินกําหนด ผูส้ อน
อาจจะให้นักเรี ยนจับสลากหรื อวิธีอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อ ให้นักเรี ยนคนที่เลือ กในหัวข้อเรื่ อ งอื่ น
ที่สนใจในระดับรองลงไป
ขั้นตอนที่ 2 การประชุ มวางแผนสร้ างข้ อตกลงร่ วมกัน นักเรี ยนประชุมวางแผน
สร้างข้อตกลงร่ วมกัน กําหนดเวลาในการศึกษาค้นคว้า กําหนดจุดมุ่งหมาย ขอบเขตของเนื้ อหาของ
หัวข้อเรื่ อ ง กําหนดวิธีการดําเนิ นงาน การแบ่งความรับผิดชอบให้สมาชิ ก โดยนักเรี ยนแต่ล ะคน
ต้องร่ วมแสดงความคิด ปรึ กษาหารื ออภิปราย ซักถาม โต้แย้ง เสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ ง
กัน และกัน ในการกํา หนดหรื อ ระบุว่า จะนําเสนอหัวข้อ เรื่ อ งในประเด็ นที่ ส นใจ แล้วเสนอผล
การปฏิบตั ิงานของกลุ่ม ให้ผสู ้ อนตรวจสอบขอบเขตของเนื้ อหา เพื่อจะได้ตดั ส่ วนที่ไม่สอดคล้อง
หรื อไม่จาํ เป็ นออกไป หรื อเพิม่ เติมในส่วนที่ขาดหายหรื อบกพร่ องไปและให้เพือ่ นเสนอสิ่งที่อยากรู ้
เพิม่ เติมเกี่ยวกับหัวข้อเรื่ องนั้นๆ ด้วย
ขั้นตอนที่ 3 การร่ วมมือกันระดมสมอง สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบการเรี ยนรู ้และ
ภาระงานที่ไ ด้รับมอบหมายจากกลุ่ ม นักเรี ยนเรี ยนรู ้ไปพร้อมกับการมีปฏิสัมพันธ์กบั สมาชิ กใน
กลุ่ ม มี การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ขอ้ มู ลที่ นัก เรี ยนค้นคว้าข้อ มู ลจากแหล่ งต่างๆ โดยมี การวิเคราะห์
สังเคราะห์ความรู ้ที่ได้จากนั้นสมาชิกในกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปราย และสกัดเป็ นความรู ้
ของกลุ่ม โดยกลุ่มจะเป็ นผูค้ วบคุมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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ขั้นตอนที่ 4 การนําเสนอผลงาน สมาชิ กแต่ละกลุ่มร่ วมกันจัดเตรี ยมเนื้ อ หาและ
นําเสนอสิ่งที่เรี ยนรู ้ตามแผนปฏิบตั ิงานที่กลุ่มกําหนดไว้โดยให้แต่ละกลุ่มประเมินการนําเสนอของ
กลุ่มอื่นๆ และกลุ่มตนเองด้วย หรื อผูส้ อนอาจร่ วมกับนักเรี ยนทั้งชั้นให้ช่วยออกแบบแบบประเมิน
การนําเสนองานก็ได้เพือ่ ใช้ในการประเมิน
ขั้นตอนที่ 5 อภิปรายและสรุ ปผล เพื่อซักถามข้อสงสัยระหว่างผูส้ อนกับนักเรี ยน
หรื อระหว่างนักเรี ยนด้วยกันเอง ผูส้ อนและนักเรี ยนช่วยกันสรุ ปบทเรี ยนและร่ วมกันประเมินผล
การเรี ยนรู ้ของกลุ่มเพื่อพิจารณาข้อบกพร่ องและข้อควรปรับปรุ งแก้ไขในการปฏิบตั ิงานกลุ่มให้ดี
ยิง่ ขึ้น
3.4.5 ข้ อดีของการเรียนรู้ ร่วมกัน
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2556: 81)ได้กล่าวถึงข้อดีของการเรี ยนรู ้ร่วมกันดังนี้
1. การเรี ยนรู ้ร่วมกันของนักเรี ยนหลายคน ซึ่ งทําให้บรรลุเป้ าหมายหลายอย่าง
เนื่องจากมีการร่ วมกันคิดร่ วมกันปฏิบตั ิสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
2. การเรี ยนรู ้ร่วมกัน ช่วยเสริ มสร้างความคิดริ เริ่ ม การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เนื่ องจาก
มีการแลกเปลี่ยนความรู ้ ความคิด ความเชื่อ และสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
3. การเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู ้สติปัญญาของแต่ล ะคน
ซึ่งมีความแตกต่างกัน
4. การเรี ยนรู ้ร่วมกันช่วยให้นกั เรี ยนพัฒนาทักษะ และแลกเปลี่ยนความรับผิดชอบ
ทํางานร่ วมกัน เพื่อ เป้ าหมายเดียวกัน ผลสําเร็ จของงานย่อ มมาจากการทํางานร่ วมคิดร่ วมปฏิบตั ิ
มากกว่าการรับผิดชอบแต่เพียงคนเดียว
5. การเรี ยนรู ้ร่วมกันทําให้มีวิสัยทัศน์ และเกิดความเข้าใจในความคิดเห็ นของ
บุคคลอื่นๆ ที่อยูใ่ นสังคมที่กว้างขวางแตกต่างกัน
6. การเรี ยนรู ้ร่วมกันทําให้สามารถพัฒนาตนเองให้เข้ากับผูอ้ ื่นและสิ่ งแวดล้อ ม
อื่นได้ อย่างไรก็ดีการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้มีหลายแบบ รวมทั้งเป็ นวิธีสอนที่ประกอบด้วยเทคนิ คย่อย
ซึ่ ง ครู ส ามารถนํา หลัก การและวิธี ก ารเรี ย นรู ้ ร่ วมกัน การจัด กลุ่ มของนัก เรี ย นมาบู รณาการใช้
ในการจัดการเรี ยนรู ้แบบสร้างองค์ความรู ้ได้
จากที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ การเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นขณะนักเรี ยนทํางาน
ร่ วมกับสมาชิกกลุ่ม เพือ่ สร้างความรู ้โดยอาศัยการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน การร่ วมมือช่วยเหลือกัน
ศึกษาค้นคว้าและอาศัยประสบการณ์ของสมาชิกกลุ่มถ่ายทอดและสร้างความรู ้ใหม่ดว้ ยการค้นพบ
ผ่านกระบวนการกลุ่ม ซึ่ งจะช่วยส่ งเสริ มให้งานบรรลุเป้ าหมายได้เป็ นอย่างดี อีกทั้งยังส่ งเสริ มให้
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นักเรี ยนได้พฒั นาทักษะ มีความรับผิดชอบ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์และเข้าใจความ
คิดเห็นของผูอ้ ื่น
3.5 การเรียนรู้ แบบนําตนเอง (Self-Directed Learning )
ชัยวัฒ น์ สุ ทธิ รั ตน์ (2555: 126-130) ได้สรุ ปถึ งการเรี ย นแบบนําตนเองว่าเป็ นแนวคิ ด
ที่มุ่ ง ให้นัก เรี ย นมี ค วามคิด ริ เ ริ่ ม ในการเรี ย น มี ก ารกําหนดจุ ด ประสงค์ก ารเรี ยน สื่ อ การเรี ย น
แหล่งความรู ้ เลือกยุทธวิธีการเรี ยน วางแผนการเรี ยน ตลอดจนประเมินผลการเรี ยนของตนเองด้วย
ความช่วยเหลือของผูอ้ ื่นหรื อตนเอง (Knowles, 1975)
จุดเริ่ ม ต้นของการเรี ยนแบบนําตนเองมี พ้ืนฐานมาจากการศึกษาผูใ้ หญ่ ซึ่ ง John Dewey
กล่ า วว่ า มนุ ษ ย์เ กิ ด ขึ้ น มาพร้ อ มกับ พลัง ที่ ไ ม่ จ ํา กั ด สํ า หรั บ การเจริ ญ เติ บ โตและการพัฒ นา
โดยการศึกษาเป็ นสิ่งที่ช่วยให้เกิดการเจริ ญและการพัฒนา
3.5.1 การเรียนแบบนําตนเองมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง 2 ทฤษฎี ดังนี้
1. ทฤษฎีการเรียนรู้ กลุ่มมนุษยนิยม
Hiemstra and Brockett (1994) ได้กล่าวเกี่ยวกับความเป็ นมนุ ษย์ไว้ว่า มนุ ษย์มี
ความเป็ นอิ สระ เป็ นตัวของตัวเอง มีศกั ยภาพ และพัฒนาศักยภาพของตนได้อ ย่างไม่ มีขีดจํากัด
มี ค วามรั บ ผิด ชอบต่ อ ตนเองและต่ อ ผู ้อื่ น แตกต่ า งกัน ในการจัด การเรี ย นการสอนตามแนว
มนุ ษยนิ ยมจึงเน้นความเป็ นอิสระของนักเรี ยน ให้นักเรี ยนได้เรี ยนตามความต้องการ ซึ่ งเชื่อว่าจะ
ทําให้ได้ผลการเรี ยนดีที่สุด และ Knowles (1975) ได้กล่าวถึงธรรมชาติของมนุษย์กบั การเรี ยนรู ้ตาม
แนวทฤษฎีมนุ ษยนิ ยมไว้ว่า มนุ ษย์เติบโตมาด้วยความสามารถและมีความต้อ งการที่จะนําตนเอง
ประสบการณ์ของนักเรี ยนเป็ นแหล่งความรู ้สาํ หรับการเรี ยน บุคคลจะเรี ยนรู ้ในสิ่ งที่ตอ้ งการของ
แต่ละคน ธรรมชาติของนักเรี ยนที่เป็ นผูใ้ หญ่มีการเรี ยนรู ้ที่ใช้ปัญหาเป็ นศูนย์กลางและการเรี ยนรู ้
แบบนํา ตนเองเกิ ด ได้จ ากการได้รั บ แรงจูง ใจหลายๆ อย่า ง เช่ น ความอยากรู ้ อ ยากเห็ น ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่ง Knowles (1975) ได้เสนอกระบวนการเรี ยนแบบนําตนเองควรมีสิ่งต่อไปนี้
1.1 สร้างบรรยากาศของความอิสระ ไว้วางใจ ให้เกียรติกนั เคารพในกฎเกณฑ์
ร่ วมกัน เคารพในความเป็ นมนุ ษย์ร่วมกัน รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางการเรี ยนที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
เป็ นการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้
1.2 มีการวางแผนกิจกรรมการเรี ยนรู ้ร่วมกันอย่างเป็ นระบบระหว่างนักเรี ยนและ
ผูส้ อน
1.3 ต้องทราบความต้องการของทั้งนักเรี ยนและผูส้ อน
1.4 กําหนดวัตถุประสงค์หรื อทิศทางการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
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1.5 ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างนักเรี ยนและผูส้ อน
1.6 ดําเนินกิจกรรมตามแผนที่กาํ หนดไว้
1.7 มีการประเมินผลกิจกรรมการเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างนักเรี ยนและผูส้ อน
สุรางค์ โค้วตระกูล (2545: 334) ได้สรุ ปหลักของการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดมนุษยนิยม ไว้ดงั นี้
1. โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ทุกคนมีศกั ยภาพที่จะเรี ยนรู ้
2. การเรี ยนรู ้จะเกิ ดขึ้นก็ต่อ เมื่ อ นักเรี ยนรู ้ว่า สิ่ งที่จะเรี ยนมีความหมายและมี
ความสัมพันธ์ต่อจุดมุ่งหมายในชีวติ ของนักเรี ยน
3. นักเรี ยนจะต่อต้านการเรี ยนที่รู้สึกว่า กระทบกระเทือน ขู่ขวัญจากความรู ้สึก
ของนักเรี ยน
4. ในกรณี ที่การขู่เข็ญจากสิ่ งภายนอกลดลง นักเรี ยนอาจจะค่อยๆ ยอมรับการ
เรี ยนรู ้ที่นกั เรี ยนรู ้สึกว่าเป็ นการกระทบกระเทือนต่อตนได้บา้ ง
5. นักเรี ยนอาจจะยอมรับรู ้ประสบการณ์ใหม่ๆ และเริ่ มเรี ยนรู ้ถา้ หากการขู่เข็ญ
จากสิ่งภายนอกต่อตนตํ่า
6. การเรี ยนรู ้ที่สาํ คัญมักเกิดจากการลงมือกระทําของนักเรี ยนเอง
7. ถ้านักเรี ยนมีส่วนร่ วมและมีความรับผิดชอบในกระบวนการเรี ยนรู ้ จะช่วยใน
การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนมากขึ้น
8. ถ้านักเรี ยนเป็ นผูร้ ิ เริ่ มการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง โดยทุ่มเททั้งด้านความรู ้สึกและ
สติปัญญา จะเป็ นผลให้นกั เรี ยนอยากเรี ยนรู ้มากขึ้นอยูต่ ลอดเวลา
9. การส่ งเสริ มให้นักเรี ยนประเมิ น ผลสิ่ งที่เรี ยนรู ้ด้วยตนเองจะช่ วยให้นักเรี ยน
มีความคิดอิสระ เป็ นตัวของตัวเอง มีความเชื่อมัน่ ในตนเองและมีความคิดสร้างสรรค์
10. การเรี ยนรู ้ที่เป็ นประโยชน์ที่สุดต่อการมีชีวติ อยูใ่ นสมัยปั จจุบนั ก็คือ การเรี ยนรู ้
เกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนรู ้ หรื อเรี ยนรู ้อย่างไร และนักเรี ยนจะต้องกล้าที่จะเปิ ดโอกาสให้ตนเอง
มีประสบการณ์ใหม่ และพยายามที่จะรับการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในชีวติ เป็ นส่วนหนึ่งของชีวติ
จากที่ไ ด้กล่ าวมาเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ตามแนวกลุ่ มมนุ ษยนิ ยม สรุ ปได้ว่า ในการ
จัดการเรี ยนแบบนําตนเอง ให้นักเรี ยนมี อิ สระในการเรี ยน ซึ่ ง จะช่ วยให้นักเรี ยนเกิ ดความรู ้สึ ก
ที่อยากจะเรี ยนได้ดีกว่าการบังคับขู่เข็ญ
2. ทฤษฎีปัญญาสั งคม
Bandura (1977) ได้ก ล่ า วถึ ง การรั บรู ้ค วามสามารถของตนเองว่า เป็ นการ
ตัดสินใจของบุคคลว่าควรทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งระดับใด โดยการรับรู ้ความสามารถของตนเองในระดับ
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ที่ ใ กล้ค วามจริ ง จะช่ ว ยให้ บุ ค คลกระทํา สิ่ ง นั้น ได้เ ต็ ม ความสามารถ อิ ท ธิ พ ลที่ มี ต่ อ การรั บ รู ้
ความสามารถของตน คือ การกระทําที่ประสบความสําเร็ จ การได้เห็นประสบการณ์จากผูอ้ ื่นหรื อ
เห็นตัวแบบที่ประสบความสําเร็จ การได้รับการยกย่องชมเชยด้วยวาจาซึ่งต้องตรงกับความจริ ง และ
การได้รับการกระตุน้ ทางกายภาพและอารมณ์ จากผลการวิจยั พบว่า บุคคลที่รับรู ้ความสามารถของ
ตนเองสู งจะตั้งเป้ าหมายไว้สูง ดังนั้น การประเมิ นตนเองจึงมี ผ ลต่อ การตั้ง เป้ า หมาย ในการจัด
การเรี ยนการสอนจึงต้องให้นกั เรี ยนได้ประเมินความสามารถของตนเอง เพือ่ รับรู ้ความสามารถของ
ตนเอง เพือ่ ให้สามารถตั้งเป้าหมายการเรี ยนได้อย่างเหมาะสม
3.5.2 แนวทางการจัดการเรียนรู้ แบบนําตนเอง
Treffinger (1995) กล่าวถึง การจัดการเรี ยนการสอนแบบนําตนเองตามระดับการนํา
ตนเองในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนว่า ผูส้ อนควรฝึ กให้นกั เรี ยนมีทกั ษะพื้นฐานในการเรี ยนรู ้ที่เพียงพอ
ก่อนที่จะให้นักเรี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง โดยได้เสนอองค์ประกอบของการจัดการเรี ยนการสอนได้
4 ประการ ดังนี้
1. การกําหนดเป้ าหมายและจุดประสงค์การเรียน
1.1 การนําตนเองระดับที่ผสู ้ อนเป็ นผูน้ าํ ผูส้ อนเป็ นผูก้ าํ หนดให้นกั เรี ยนทําตาม
1.2 การนําตนเองระดับต้น ผูส้ อนเป็ นผูเ้ สนอเป้าหมายและจุดประสงค์ให้นักเรี ยน
เป็ นผูเ้ ลือกเอง
1.3 การนํา ตนเองระดับ กลาง ผูส้ อนและนัก เรี ย นร่ ว มมื อ กัน ในการกํา หนด
เป้าหมายและจุดประสงค์การเรี ยน เพือ่ กําหนดทางเลือกที่หลากหลาย
1.4 การนําตนเองระดับสู ง นักเรี ยนวินิจฉันตนเอง และควบคุ ม ทางเลื อ กของ
ตนเอง ผูส้ อนเป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาจัดหาสื่อการเรี ยนและแหล่งความรู ้
2. การประเมินพฤติกรรมก่ อนการเรียน
2.1 การนําตนเองระดับที่ผูส้ อนเป็ นผูน้ ํา ผูส้ อนเป็ นผูก้ าํ หนดการประเมิ นโดย
การทดสอบนักเรี ยน
2.2 การนําตนเองระดับต้น ผูส้ อนเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยและนําเสนอ นักเรี ยนเป็ นผูเ้ ลือก
2.3 การนําเสนอตนเองระดับกลาง ผูส้ อนและนักเรี ยนร่ วมกันในการประเมิน
2.4 การนําตนเองระดับสูง นักเรี ยนวินิจฉัยตนเอง ผูส้ อนเป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา
3. การกําหนดขั้นการเรียนการสอนและการนําไปใช้
3.1 การนําตนเองระดับที่ผสู ้ อนเป็ นผูน้ าํ ผูส้ อนเป็ นผูก้ าํ หนดกิจกรรมทั้งหมดใน
การเรี ยนการสอน
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3.2 การนําตนเองระดับต้น ผูส้ อนเสนอทางเลือก นักเรี ยนเลือกได้อย่างอิสระตาม
ความสามารถของแต่ละคน
3.3 การนําตนเองระดับกลาง ผูส้ อนและนักเรี ยนร่ วมมือกันในการกําหนดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน
3.4 การนําตนเองระดับสูง นักเรี ยนเป็ นผูก้ าํ หนดกิจกรรมการเรี ยนเอง ผูส้ อนเป็ น
ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาและอํานวยความสะดวก
4. การประเมินผลการปฏิบัติ
4.1 การนําตนเองระดับที่ผสู ้ อนเป็ นผูน้ าํ ผูส้ อนเป็ นผูก้ าํ หนดการประเมินผล
4.2 การนําตนเองระดับต้น ผูส้ อนเป็ นผูป้ ระเมินโดยให้นกั เรี ยนได้แสดงออก
4.3 การนําตนเองระดับกลาง ผูส้ อนและนักเรี ยนร่ วมมือกันในการประเมิน
4.4 การนําตนเองระดับสูง นักเรี ยนประเมินตนเอง
3.5.3 บทบาทนักเรียน
Knowles (1975) กล่าวว่า นักเรี ยนต้องมีบทบาทในการนําตนเองในด้านต่อไปนี้
1. การวินิจฉัยการเรี ยนรู ้ (Diagnosing Learning)
2. การวินิจฉัยความต้องการ (Diagnosing Needs)
3. การกําหนดเป้าหมาย (Formulating Goals)
4. การกําหนดบุคลากรและสื่ อ การเรี ยน (Identifying Human and Material
Resources for Learning)
5. การเลื อกใช้ยุทธศาสตร์ การเรี ยนที่เหมาะสม (Choosing and Implementing
Appropriate Learning Strategies)
6. การประเมินผลการเรี ยนรู ้ (Evaluating Learn Outcomes)
3.5.4 บทบาทผู้สอน
Cole and Chan (1994) ได้เสนอแนะบทบาทของผูส้ อนในการจัดการเรี ยนการสอน
แบบนําตนเอง ดังนี้
1. จูงใจให้นักเรี ยนกําหนดโครงร่ างของเป้ าหมายได้ตรงกับเนื้ อหา และกําหนด
กรอบเวลาเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
2. ให้นักเรี ยนวางแผนกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของตนเอง นักเรี ยนจะตอบสนองใน
ระดับสู งถ้าได้มีส่วนร่ วมในการวางแผนกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง โดยผูส้ อนทําหน้าที่เป็ น
ผูส้ ่งเสริ มและกระตุน้ ให้นกั เรี ยนวางแผนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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3. สอนยุทธวิธีการจัดการส่ วนบุคคล เพื่อให้นักเรี ยนมีความสามารถในการจัด
การเรี ยนรู ้ของตนเอง และสามารถจัดการเรี ยนรู ้ของตนเองได้อย่างอิสระในครั้งต่อไป
4. กระตุน้ นักเรี ยนให้เชื่อมต่อกระบวนการต่างๆ เพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมาย ซึ่ งช่วยให้
นักเรี ยนเกิดความตระหนักในกระบวนการเรี ยนรู ้ของตนเองจากการที่ไ ด้วางแผนการเรี ยนของ
ตนเอง
5. กระตุน้ ให้นกั เรี ยนคิดทางเลือกที่หลากหลายเพือ่ บรรลุเป้าหมายที่ต้งั ไว้ นักเรี ยน
ที่ได้รับการพัฒนายุทธวิธีการเรี ยนที่หลากหลายจะเป็ นนักเรี ยนที่เรี ยนได้ดี เนื่ องจากสามารถใช้
ยุทธวิธีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพได้
6. จู งใจนักเรี ย นให้มีโอกาสเลื อ กเนื้ อ หาการเรี ยนเอง เพื่อ ให้นัก เรี ย นมี ค วาม
กระตือรื อร้นในการเรี ยน
7. กําหนดให้มีโครงการส่ วนบุคคลในขอบเขตของเนื้ อหาที่ได้เลือกไว้ โครงการ
ที่จดั ทําขึ้นทําให้นกั เรี ยนต้องค้นคว้าและทํากิจกรรมการเรี ยนรู ้ การวางแผนการทํางานและยังทําให้
นักเรี ยนได้งานที่มีคุณภาพ
จากที่กล่ าวมาข้างต้นสรุ ปได้ว่าการเรี ยนแบบนําตนเองมุ่งให้นักเรี ยนเป็ นผูท้ ี่มีความคิด
ริ เริ่ มในการเรี ยนโดยนักเรี ยนจะมีอิสระในการเรี ยน เลือกและวางแผนการเรี ยนรวมทั้งประเมินผล
ด้วยตนเอง ทั้ง นี้ รูปแบบในการจัดการเรี ยนรู ้จ ะขึ้ นอยู่กับระดับ การนําตนเองในการเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยน
3.6 การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ การวิจัยเป็ นฐาน
3.6.1 ความหมายการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ การวิจัยเป็ นฐาน
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน มี ผเู ้ รี ยกแตกต่างกันไป เช่น การสอนแบบ
เน้นวิจยั การเรี ยนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจยั การสอนแบบวิจยั การเรี ยนการสอนที่มีวิจยั
เป็ นฐาน และการจัดการเรี ยนรู ้แบบใช้วิจยั เป็ นฐาน ในที่น้ ี ผวู ้ ิจยั ขอเรี ยกว่าการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
การวิจยั เป็ นฐาน
ทิศนา แขมมณี (2547: 4) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ น
ฐานหรื อใช้การวิจยั เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรี ยนรู ้ไว้ว่าเป็ นการจัดให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้และ
ใช้ก ระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ใ นการแสวงหาความรู ้ ใ หม่ ห รื อ คํา ตอบที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้โ ดยใช้
กระบวนการสื บสอบในศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้อ งกับเรื่ อ งที่ศึกษาวิจยั ในการดําเนิ นการสื บค้น พิสูจ น์
ทดสอบ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล
จริ ยา สมาคม (2552: 12) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ น
ฐานไว้ว่าเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้การวิจยั เป็ นกระบวนการเรี ยนการสอน ที่ทาํ ให้นักเรี ยนเกิ ด
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การเรี ยนรู ้ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการวิจยั 2 ลักษณะ คือ การใช้ผลการวิจยั เป็ นเนื้ อหาที่สอนและการให้
นักเรี ยนได้ใช้กระบวนการวิจยั เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ของตนเอง เพื่อสร้างองค์ความรู ้ในเรื่ องที่
สนใจศึกษา
กีรติพนั ธุ์ ฝาชัยภูมิ (2554: 19) ได้กล่าวถึ งความหมายของวิธีการจัดการเรี ยนการรู ้
โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานว่าเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนเพือ่ ค้นหาคําตอบ หรื อค้นหาองค์ความรู ้ใหม่
โดยใช้ก ระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ และกระบวนการสื บ ค้น เพื่อ หาคํา ตอบภายใต้ศ าสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ศึกษาวิจยั เพือ่ สืบค้น พิสูจน์ ทดสอบ เก็บข้อมูลไปวิเคราะห์ ซึ่ งเป็ นการเรี ยนรู ้
อย่างเฉพาะเจาะจงและอยูบ่ นพื้นฐานของปั ญหาที่เกิดขึ้นจริ งบนโลก
สิ นธะวา คามดิษฐ์ (2557) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ น
ฐานไว้ว่า เป็ นการจัดสภาพการณ์ ของการเรี ย นการสอนที่ให้นักเรี ยนใช้กระบวนการวิจยั หรื อ
ผลการวิจยั เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเรี ยนรู ้เนื้ อ หาสาระต่างๆ โดยอาจใช้การประมวลผลการวิจยั มา
ประกอบการสอนเนื้อหาสาระ ใช้ผลการวิจยั มาเป็ นเนื้ อหาสาระในการเรี ยนรู ้ ใช้กระบวนการวิจยั
ในการศึกษาเนื้อหาสาระ หรื อลงมือทําวิจยั โดยตรง หรื อช่วยฝึ กฝนทักษะการวิจยั ต่างๆ แก่นกั เรี ยน
จากความหมายดังกล่ าวสรุ ปได้ว่า การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน หมายถึ ง
กระบวนการเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ให้นัก เรี ย นสามารถสร้ า งองค์ค วามรู ้ ไ ด้ด้ว ยตนเอง โดยใช้
กระบวนการวิจยั หรื อผลการวิจยั เป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาความรู ้ หรื อฝึ กทักษะต่างๆ รวมทั้ง
ทักษะการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตให้กบั นักเรี ยน ซึ่ งครู ผูส้ อนจะใช้กิจกรรมอันหลากหลายอันนําไปสู่
การสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยน
3.6.2 หลักการของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ การวิจัยเป็ นฐาน
ทิศ นา แขมมณี (2547: 144) กล่ าวว่า กระบวนการวิจ ัยเป็ นกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ที่ใ ช้ก ารแสวงหาความรู ้ เพื่อ ให้ไ ด้ขอ้ มู ล ความรู ้ ที่เ ชื่ อ ถื อ ได้ การให้นัก เรี ย นได้ใ ช้
กระบวนการวิจยั ในการศึกษาหาความรู ้ต่างๆ จะช่วยให้นกั เรี ยนมีเครื่ องมือในการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การให้นักเรี ยนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้กระบวนการวิจยั จะช่วยให้
นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ที่ลึกซึ้ งและมีความหมายต่อตนเอง
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3.6.3 รู ปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ การวิจัยเป็ นฐาน
สมหวัง พิธิยานุ วฒั น์ และทัศนี ย ์ บุญเติม (2546: 12, อ้างถึ งใน ชัยวัฒน์ สุ ทธิ รัตน์,
2553: 103) ได้เสนอรู ปแบบการสอนแบบ Research based Learning ไว้ดงั ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 รู ปแบบการสอนแบบ RBL
1. หลักการ
ก. ทฤษฎีการเรี ยนรู ้
นักเรี ยนจะเรี ยนรู ้ได้ดีถา้ มี
ประสบการณ์ตรงกับสิ่ งนั้น
(Learning by doing)
ข. หลักการสอน
การให้นกั เรี ยนได้ฝึกหัดทักษะ
ย่อยๆ ทีละน้อยอย่างเป็ นลําดับ
ขั้นตอนจะทําให้นกั เรี ยนมี
ความสามารถและมีความ
ชํานาญในงานนั้นๆ

3. เนื้อหา
สาระของศาสตร์แต่ละศาสตร์

การฝึ กให้นกั เรี ยนคุน้ เคยกับ
กระบวนการวิจยั หรื อ
กระบวนการแสวงหาความรู ้ที
ละน้อยอย่างเป็ นลําดับขั้นตอน

5. กระบวนการเรี ยนการสอน

2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถ
แสวงหาความรู ้ในศาสตร์ของ
ตนได้ดว้ ยตนเอง เพื่อให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

4. ขั้นตอนการสอน
ก. กําหนดวัตถุประสงค์
ข. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ค. ประเมินผล

ระดับ
ของการสอน
ระดับที่ 7

กลวิธี
การสอน
กลุ่มที่ 1

ระดับที่ 6

กลุ่มที่ 2

ระดับที่ 5
ระดับที่ 4
ระดับที่ 3

กลุ่มที่ 3

6. การประเมินผล
ก. ประเมินสาระใน
ศาสตร์
ข. ประเมินความสามารถ
ในกระบวนการ
แสวงหาความรู ้
ค. ประเมินเจตคติ
7. ระบบปฏิสัมพันธ์

8. ผลที่เกิดกับนักเรี ยน
ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ก. ความรู ้ใหม่
ข. ทักษะการแสวงหา
ความรู ้ดว้ ยตนเอง
ค. ความใฝ่ รู้ ความมี
เหตุผล
ง. การมีปฏิสัมพันธ์กบั
บุคคลอื่น

ระดับที่ 2
ระดับที่ 1

กลุ่มที่ 4

จากตารางที่ 3 อธิบายในส่วนของกลวิธีสอน และระดับการสอนได้ดงั นี้ กลวิธีการสอนที่
ผูส้ อนที่ สามารถใช้ใ นการทํา ให้ก ารวิจ ัยมาเกี่ ยวข้อ งกับการสอนได้ให้แนวทางรู ปแบบการจัด
การเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานไว้ 4 รู ปแบบ ได้แก่
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1. การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการวิจยั คือการให้นักเรี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิทาํ วิจยั ในระดับ
ต่างๆ เช่นการทําการทดลองในห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ การศึกษารายกรณี (Case Study) การทํา
โครงงาน การทําวิจยั เอกสาร การทําวิจยั ฉบับจิ๋ว (Baby Research) การทําวิทยานิพนธ์ เป็ นต้น
2. การสอนโดยให้นักเรี ยนรวมทําโครงการวิจยั กับอาจารย์หรื อเป็ นผูช้ ่ วยในโครงการวิจยั
(Under Study Concept)
3. การสอนโดยให้นักเรี ยนศึกษางานวิจยั เพื่อเรี ยนรู ้องค์ความรู ้ หลักการและทฤษฎี ที่ใช้
ในการวิจยั เรื่ องนั้นๆ วิธีการตั้งโจทย์ปัญหา วิธีการแก้ปัญหา ผลการวิจยั และการนําผลการวิจยั ไป ใช้
และศึกษาต่อไป
4. การสอนโดยใช้ผลการวิจ ัยประกอบการสอน เป็ นการให้ นักเรี ยนได้รั บรู ้ ว่า ทฤษฎี
ข้อความรู ้ใหม่ๆ ในศาสตร์ของตนในปั จจุบนั เป็ นอย่างไร และเป็ นการสร้างศรัทธาต่อผูส้ อน รวมทั้ง
ทําให้ผสู ้ อนไม่เกิดความเบื่อหน่ายที่ตอ้ งสอนเนื้อหาเดิมๆ ทุกปี
ระดับการสอน เป็ นการเรี ยงลําดับความเข้มของนักเรี ยนในการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การเรี ยนการสอนแบบ RBL ตั้งแต่ระดับตํ่าสุดไปสูงสุด ดังแผนภาพที่ 5
ทําวิทยานิ พนธ์
ทําวิจยั ภายใต้การนิ เทศ/เป็ นผูช้ ่วยวิจยั
ทํา Baby Research
ทํารายงานเชิงวิจยั
เรี ยนรู ้โดยศึกษาจากงานวิจยั

7
6
5
4
3

เรี ยนรู ้ผลวิจยั จากการศึกษาด้วยตนเอง/คําบอกเล่า

2

ศึกษาหลักการ ความรู ้ จากตํารา เอกสาร สื่ อต่างๆ คําบอกเล่า

1

แผนภาพที่ 5 ระดับของการสอนแบบ RBL
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3.6.4 ระดับของการเรียนการสอนโดยใช้ กระบวนการวิจัย
สมหวัง พิธิยานุ วฒั น์ และทัศนี ย ์ บุญเติม (2546: 13 อ้างถึ งใน ชัยวัฒน์ สุ ทธิ รัตน์ ,
2553: 108) อธิบายระดับของการสอนแบบโดยใช้กระบวนการวิจยั ได้ดงั นี้
ระดั บ ที่ 1 นัก เรี ย นศึ ก ษาหลัก การ ความรู ้ จากตํา รา เอกสาร สื่ อ ต่ า ง ๆ หรื อ จาก
คําบรรยายของอาจารย์ โดยมีการถกแถลง พูดคุย สนทนากันอย่างนักวิชาการ อ่านแล้วคิดอย่างไร
เห็นอย่างไร เพราะเหตุใด ในชั้นนี้ตอ้ งมีตาํ ราพื้นฐาน (Basic text) ในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้นักเรี ยนได้
ศึกษาด้วยตนเอง แล้วมาพูดคุยกันในเชิงวิชาการในชั้นเรี ยนต่อไป
ระดั บที่ 2 เป็ นการเรี ย นรู ้ผ ลวิจ ยั จากการศึก ษาด้ว ยตนเองหรื อ คํา บอกเล่ า ของ
อาจารย์การเรี ยนการสอนเริ่ มเกี่ยวข้องกับตัวงานวิจยั กล่าวคือ ศึกษาข้อมูลความรู ้จากผลงานวิจยั
ผูอ้ ื่น เป็ นระดับทักษะพื้นฐานของกระบวนการวิจยั คือ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองแล้วคิดวิเคราะห์
วิจารณ์ จากเอกสารตําราหลัก ในระดับที่ 2 นี้ จะเป็ นการศึก ษาจากผลงานวิจยั แล้ว คิดวิเคราะห์
วิจารณ์ ถกแถลง พูดคุย สนทนาอย่างนักวิชาการอีกเช่นเดียวกัน
ระดับ ที ่ 3 เป็ นการเรี ย นรู ้โ ดยศึก ษาจากงานวิจ ยั โดยตรงเป็ นการเรี ย นที ่ท าํ ให้
เนื้ อหาวิชาและกระบวนการวิจยั ผสมผสานไปด้วยกัน นักเรี ยนจะได้ศึกษาว่าในศาสตร์ของตนนั้น
เขาทํา วิ จ ัย หรื อ มี วิ ธี ก ารหาความรู ้ ก ั น อย่า งไร วิ จ ัย เรื่ องอะไรกั น บ้า ง ความรู ้ ใ นศาสตร์ น้ ั น
อยูท่ ี่ไหน นักเรี ยนจะได้ศึกษางานวิจยั ชั้นเยีย่ มที่อาจารย์คดั สรรทั้งในด้านเนื้ อหาสาระและระเบียบ
วิธีวจิ ยั ที่ถูกต้อง
ระดับที่ 4 เป็ นการทํารายงานเชิ งวิจยั เมื่ อเรี ยนรู ้กระบวนการวิจยั ในศาสตร์ ของตน
โดยศึกษาจากตัวอย่างงานวิจยั ต่างๆ ในระดับที่ 3 แล้ว นักเรี ยนควรสามารถทํารายงานเชิงวิจยั ด้วย
ตนเองได้ อาจเป็ นการทํา กรณี ศึกษา การสํารวจหรื อ อย่า งน้อ ยก็ เป็ นงานวิจ ัยเอกสาร ซึ่ งน่ าจะ
มีคุณค่ามากกว่า รายงานประเภทคัดลอก ตัด แปะ ที่เคยทํากันมา
ระดับที่ 5 เป็ นการทําวิจยั เล็ก ๆ หรื อทําวิจยั ฉบับจิ๋ว (Baby research) เพื่อให้นักเรี ยน
ได้คุน้ เคยกับกระบวนการวิจยั ในลักษณะของการได้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง ซึ่งถือเป็ นแบบฝึ กหัดการทํา
วิจยั ที่ยงั ไม่เน้นความใหม่หรื อความเป็ นประโยชน์ของข้อความรู ้จากผลงานวิจยั เท่าใดนัก
ระดั บ ที ่ 6 เป็ นการทํา วิจ ยั ภายใต้ก ารนิ เ ทศและ/ หรื อ การเป็ นผู ช้ ่ว ยวิจ ยั ใน
โครงการวิจ ัย ของอาจารย์ นักเรี ยนจะมีโอกาสสัมผัสกับการทําวิจยั จริ ง ๆ ภายใต้การนิ เทศของอาจารย์
เจ้าของโครงการ นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู ้ข้นั ตอนการทําวิจยั ด้วยการลงมือปฏิบตั ิ และยังศึกษากระบวนการ
จัดการโครงการวิจยั อีกด้วย
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ระดับที่ 7 เป็ นการทําวิทยานิ พนธ์ หรื อทําวิจยั ด้วยตนเอง เมื่อนักเรี ยนมีประสบการณ์
เกี่ ยวข้อ งกับ การทํา วิจ ัย ถึ ง ระดับ หนึ่ งก็ ค วรที่ จ ะสามารถทํา งานวิจ ัย ได้ด้ว ยตนเอง ซึ่ ง ถื อ เป็ น
เป้าหมายสูงสุดของการเรี ยนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจยั
ทิ ศ นา แขมมณี (2548: 6) ได้ก ล่ า วถึ ง แนวทางการจัด การเรี ย นการสอนโดย
เน้นกระบวนการวิจยั ว่า กระบวนการวิจยั คือวิธีวิจยั เพื่อให้ได้มาซึ่ งผลการวิจยั และผลการวิจยั ก็คือ
ผลที่ ไ ด้จ ากการดํา เนิ น งานดั ง นั้ นแนวทางในการใช้ก ารวิ จ ัย ในการเรี ยนการสอนจึ ง ควร
ประกอบด้ว ย การใช้ผ ลการวิ จ ัย และใช้ก ระบวนการวิจ ัย ในการเรี ย นการสอน ดัง แสดงใน
แผนภาพที่ 6
แนวทางการใช้กระบวนการวิจยั ในการเรี ยนการสอน
การวิจยั

ครู

1. ผลการวิจยั
แนว 1
2. กระบวนการวิจยั แนว 3

ผูว้ ิจยั

แนว 2
แนว 4

แผนภาพที่ 6 แนวทางการใช้กระบวนการวิจยั ในการเรี ยนการสอน
ทิ ศ นา แขมมณี (2548: 6)ได้ก ล่ า วถึ ง แนวทางการใช้ก ระบวนการวิจ ัย ในการจัด
การเรี ยนรู ้ไว้ 4 แนวทาง คือ
แนวที่ 1 ครู ใช้ ผลการวิจัยในการจัดการเรี ยนรู้ เช่น นําเนื้ อหาที่เป็ นผลการวิจยั มาให้
นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ หรื อมาเล่าให้นกั เรี ยนฟัง เป็ นการเรี ยนรู ้เพิม่ เติมนอกจากบทเรี ยน
แนวที่ 2 นักเรียนใช้ ผลการวิจัยในการเรียนรู้ คือ นักเรี ยนเป็ นคนไปอ่านงานวิจยั ศึกษา
งานวิจยั ทําให้นักเรี ยนได้ฝึกฝนทักษะการเป็ นผูบ้ ริ โภคงานวิจยั ซึ่ งครู ตอ้ งทําหน้าที่เลือกงานวิจยั
ที่ เ หมาะสมกับ ระดับ ชั้น และวัย ของนั ก เรี ย น หรื อ ครู อ าจจํา เป็ นต้อ งทํา หน้า ที่ ย่อ ยงานให้ มี
ความเหมาะสมกับระดับของนักเรี ยน
แนวที่ 3 ครู ใช้ กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ คือ ครู ออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้กระบวนการวิจยั เข้าไปช่ วยทําให้นักเรี ยนเกิ ดความเข้าใจในเนื้ อหาสาระที่ตอ้ งการ ซึ่ งครู
สามารถใช้กระบวนการวิจยั ครบทุกขั้นตอน หรื อใช้บางขั้นตอนตามความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
การเรี ยนรู ้ วัตถุประสงค์และข้อจํากัดที่มี
แนวที่ 4 นักเรียนใช้ กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้ คือ นักเรี ยนลงมือการวิจยั เอง โดย
ครู ช่วยให้นกั เรี ยนดําเนินการตามขั้นตอนการวิจยั ต่างๆ อย่างมีคุณภาพมากที่สุดเท่าที่จะทําได้
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จากข้อมู ลข้างต้นจะเห็นว่าการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน สามารถจัดได้
หลายรู ป แบบ และมี ห ลายแนวทาง ในการนี้ ผูว้ ิจ ัยได้จดั การเรี ยนรู ้ ที่ส อดคล้อ งกับบริ บทของ
งานวิจยั โดยใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานตามแนวของทิศนา แขมมณี
(2548 : 6) ซึ่งมีการจัดการเรี ยนรู ้ประกอบด้วย 4 แนวทาง คือ ครู ใช้ผลการวิจยั ในการจัดการเรี ยนรู ้
นัก เรี ย นใช้ผ ลวิจ ัย ในการเรี ย นรู ้ ครู ใ ช้ก ระบวนการวิจ ัย ในการจัด การเรี ย นรู ้ และนัก เรี ย นใช้
กระบวนการวิจยั ในการเรี ยนรู ้
3.6.5 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ การวิจัยเป็ นฐาน
ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์ (2547, อ้างถึงใน สราวุธ ชัยยอง, 2552 : 15-16) กล่าวว่ารู ปแบบ
การเรี ยนการสอนด้วยการวิจยั ที่เน้นการเรี ยนรู ้ด้วยการหาคําตอบ แก้ปัญหา แสวงหาความรู ้ และ
คิดค้นสิ่งใหม่โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีข้นั ตอนการเรี ยนการสอนดังแสดงรายละเอียด
ตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ขั้นตอนการเรี ยนการสอนโดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน
ขั้นที่ 1 ตีความปัญหา/การกําหนดปัญหา : การเรี ยนรู ้ร่วมกัน/การเรี ยนแบบแก้ปัญหา
สํารวจปัญหา
1.1 นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายเพื่อสํารวจปัญหา
จัดลําดับความสําคัญของปัญหา
1.2 นักเรี ยนร่ วมกันจัดลําดับความสําคัญของปัญหา
เลือกปัญหา
1.3 นักเรี ยนร่ วมกันเลือกปัญหาที่จะศึกษา
กําหนดคําถามการวิจยั
1.4 นักเรี ยนร่ วมกันกําหนดคําถามการวิจยั
กําหนดตัวแปร
1.5 นักเรี ยนร่ วมกันกําหนดตัวแปร
ขั้นที่ 2 วางแผน : การเรี ยนรู ้ร่วมกัน
กําหนดสมมติฐาน
2.1 นักเรี ยนร่ ว มกันกําหนดสมมติฐาน โดยมีผูส้ อนชี้แนะ
แนวทาง
2.2 นัก เรี ยนร่ ว มกันออกแบบการวิจ ัย โดยมีผูส้ อนชี้ แนะ
ออกแบบการวิจยั
แนวทาง
ขั้นที่ 3 ดําเนินการตามแผน : การเรี ยนรู ้ร่วมกัน
รวบรวม
3.1 นักเรี ยนร่ วมกันเก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์
3.2 นักเรี ยนช่วยกันวิเคราะห์ขอ้ มูล
สรุ ป
3.3 นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปผล
ขั้นที่ 4 การนําผลการวิจยั ไปใช้แก้ปัญหาเพื่อการพัฒนา : การเรี ยนรู ้ร่วมกัน/การเรี ยนจากสถานการณ์จริ ง
ทดลองใช้
4.1 นักเรี ยนร่ วมกันนําผลการวิจยั ไปทดลองปฏิบตั ิ
พัฒนา
4.2 นักเรี ยนร่ วมกันนําข้อมูลย้อนกลับที่ได้มา
พัฒนาการทํางาน
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นิลวรรณ เกษมโศธน์ (2552: 84) ได้สรุ ปขั้นตอนการเรี ยนการสอนโดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน
ออกเป็ น 6 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม เป็ นขั้นที่ครู วเิ คราะห์องค์ประกอบและปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรี ยนรู ้ วิเคราะห์นักเรี ยนเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อนํามาเป็ นข้อมูลมากําหนด
เป็ นเป้าหมายในการออกแบบกิจกรรม
ขั้นที่ 2 ขั้นนํา ขั้นที่ 3 ขั้นสอน และ ขั้นที่ 4 ขั้นสรุป เป็ นขั้นที่ครู นาํ กิจกรรมต่างๆ
ที่กาํ หนดไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิ โดยเน้นนักเรี ยนเป็ นสําคัญเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้
และมีคุณลักษณะตามเป้าหมายที่ตอ้ งการ โดยใช้กระบวนการวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่ งในการเรี ยนรู ้ และ
ขณะเดียวกันมี การประเมิ นผลการเรี ยนรู ้และรวบรวมข้อ มูล ต่างๆ ที่เกี่ ยวกับนักเรี ยนในระหว่าง
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการและแบบวัดต่างๆ
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมิน เป็ นขั้นที่มีการตรวจสอบว่านักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้ ทักษะ
พฤติกรรม คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมหรื อคุณลักษณะอื่นๆ ตามที่คาดหวังไว้มากน้อยเพียงใด
ขั้นที่ 6 ขั้นปรับปรุง เป็ นขั้นที่ครู ให้ความช่วยเหลือนักเรี ยนที่ยงั ไม่เกิดการเรี ยนรู ้
หรื อ มี พฤติ ก รรมที่ ไ ม่ พึง ประสงค์ โดยอาจเป็ นการช่ วยเหลื อ โดยทัน ที ห รื อ อาจใช้ก ารวิจ ัย ใน
การแก้ปัญหา
มานิ ต กีรตินิตยา (2552) ได้กล่ าวถึ ง การเรี ยนโดยใช้วิจยั เป็ นฐาน (Research Based
Learning หรื อ RBL) ว่าเป็ นกระบวนการค้นหาความรู ้โดยใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ และให้ขอ้ มูลที่
ถูกต้อง โดยมีข้นั ตอนแบ่งเป็ น 5 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นที่ 1 ขั้นการตั้งโจทย์ ปัญหาและตั้งสมมติฐาน เป็ นขั้นที่ครู ผสู ้ อนจัดกิจกรรม
หรื อเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ มาให้นักเรี ยนศึกษา กระตุน้ ให้เกิดคําถามเพื่อนําไปสู่ การตั้งโจทย์ปัญหา
และการตั้งสมมติฐาน
ขั้นที่ 2 ขั้นการสร้ างเครื่ องมือ เป็ นขั้นที่มีศึกษาค้นคว้าและสังเกตอย่างอิสระจาก
แหล่งเรี ยนรู ้อื่นๆ เพือ่ นําไปสร้างเครื่ องมือ และวางแผนการทํางาน
ขั้นที่ 3 ขั้นการรวบรวมข้ อมูล นําข้อมูลจากการบันทึกความรู ้ที่ได้จากการศึกษา
ค้นคว้า มาดําเนินการภายในกลุ่ม
ขั้นที่ 4 ขั้นวิเคราะห์ ข้อมูล เป็ นขั้นที่นาํ ข้อมูลที่ได้จากการดําเนิ นการมาอภิปราย
ในกลุ่ม พร้อมทั้งบันทึกการนําเสนอของสมาชิกแต่ละคน และสรุ ปผลการอภิปรายในแบบบันทึก
ในแต่ละกลุ่ม
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ขั้นที่ 5 ขั้นอภิปรายผล เป็ นขั้นที่ให้นักเรี ยนเขียนความรู ้ที่ได้จากการศึกษาและ
ทดลอง เพือ่ นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวติ ประจําวัน พร้อมทั้งบันทึกข้อสงสัยหรื อไม่เข้าใจลงใน
แบบบันทึก
สราวุธ ชัยยอง (2552) ได้แบ่งการจัดการเรี ยนรู ้โดยการวิจยั เป็ นฐาน เป็ น 3 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นที่ 1: วางแผนการจัดการเรี ยนรู้ เป็ นขั้นตอนที่ครู ศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบ
และปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ ได้แก่ การวิเคราะห์เชื่ อมโยงมาตรฐานหลักสู ตร
มาตรฐานและขอบข่ายสาระการเรี ยนรู ้กลุ่มวิชา มาตรฐานการเรี ยนรู ้ช่วงชั้น เพื่อกําหนดสาระและ
มาตรฐานการเรี ย นรู ้ ตลอดจนการวิเ คราะห์ นักเรี ย นเป็ นรายบุค คลและรายกลุ่ ม โดยคํา นึ ง ถึ ง
องค์ประกอบต่อไปนี้ คือ ธรรมชาติของนักเรี ยน ประสบการณ์และพื้นฐานความรู ้เดิม วิธีการเรี ยนรู ้
ของนักเรี ยน เพื่อเป็ นข้อมูลที่นาํ ไปใช้ในการกําหนดเป้ าหมายของการวางแผนออกแบบกิจกรรม
เพือ่ นําไปจัดการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจและวิธีการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
ขั้นที่ 2: จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็ นขั้นตอนที่ครู นาํ กิจกรรมต่างๆ ที่กาํ หนดไว้ใน
แผนการเรี ยนรู ้มาสู่การปฏิบตั ิจริ ง โดยเน้นนักเรี ยนเป็ นสําคัญ เพื่อให้นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และมี
คุณลักษณะตามเป้าหมายที่ตอ้ งการรวมทั้งสามารถใช้การวิจยั เป็ นส่วนหนึ่ งของกระบวนการเรี ยนรู ้
โดยครู และนักเรี ยนจะเกิ ดการเรี ยนรู ้ไ ปพร้อ มกัน ขณะเดี ยวกันครู ก็ประเมิ นผลการเรี ยนรู ้และ
รวบรวมข้อ มู ล ต่างๆ เกี่ ยวกับคุ ณลักษณะของนักเรี ยนที่เกิ ดขึ้นระหว่างกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ด้ว ย
วิธีและแบบวัดต่างๆ
ขั้นที่ 3: ประเมินผลการเรียนรู้ เป็ นการตรวจสอบว่านักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้ ทักษะ
และพฤติกรรม คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม หรื อคุณลักษณะอื่นๆ ตามที่คาดหวังหรื อไม่ มากน้อย
เพียงใด ผลที่ได้จากการประเมินนี้ส่วนหนึ่งจะได้มาจากการประเมินไปพร้อมๆ กับการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ โดยวิธีการสังเกตการปฏิบตั ิงาน สัมภาษณ์และตรวจผลงานการจัดทําแฟ้มสะสมงานของ
นักเรี ยนซึ่ งเป็ นการประเมินตามสภาพจริ งและส่ วนหนึ่ งเป็ นการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ของนักเรี ยน
กี ร ตาพัน ธุ์ ฝาชัย ภู มิ (2554) ได้ก ล่ า วถึ ง การจัด การเรี ย นรู ้ โดยวิจ ัย เป็ นฐาน แบ่ง เป็ น
7 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นที่ 1 การระบุปัญหา หมายถึง ศึกษาวิธีการแก้ปัญหา ตั้งสมมติฐาน รวบรวม
ข้อมูล หรื อทําการทดลอง สรุ ปผลการทดลองหรื อผลการศึกษา
ขั้นที่ 2 ขั้นสอนตามหน่ วยการเรียนรู้ หมายถึง ขั้นที่ครู นาํ สอนเนื้ อหาสาระตาม
จุดประสงค์ จัดสถานการณ์ การเรี ยนรู ้ ตั้งคําถามที่กระตุน้ เพื่อ ให้นักเรี ยนเกิ ดความสนใจอยากรู ้
ตั้งคําถามหรื อข้อสงสัยเกี่ยวกับสาระการเรี ยนรู ้เรื่ องที่เรี ยน
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ขั้ น ที่ 3 ขั้ น ให้ ค วามรู้ เรื่ อ งการวิ จั ย หมายถึ ง ขั้น ที่ ค รู ฝึ กทัก ษะที่ จ าํ เป็ นต่ อ
การดํา เนิ น การตามกระบวนการวิจยั ให้แ ก่ นัก เรี ย น วิธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล และวิธี ส ร้ า ง
เครื่ องมื อที่เหมาะสมกับเรื่ องที่นักเรี ยนต้อ งการจะสื บค้น วิเคราะห์ขอ้ มูล การใช้สถิ ติต่างๆการ
กําหนดเกณฑ์การประเมินและการนําเสนอข้อมูล
ขั้นที่ 4 ขั้นนักเรี ยนเลือกหัวข้ อและฝึ กสร้ างเครื่ องมือวิจัย หมายถึง ขั้นที่เลือ ก
หัวข้อตามที่นกั เรี ยนสนใจ ตั้งคําถามและตั้งสมมติฐานที่ตอ้ งการจะศึกษานักเรี ยนฝึ กทักษะที่จาํ เป็ น
ต่อ การดําเนิ นการตามกระบวนการวิจยั วิธีการเก็บรวบรวมข้อ มูล และวิธีที่สร้างเครื่ อ งมื อ ที่ใช้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นที่ 5 ขั้นนักเรี ยนเก็บข้ อมูลภาคสนาม หมายถึง ขั้นที่นักเรี ยนออกไปปฏิบตั ิ
ดําเนินการตามกระบวนการวิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลตามหัวข้อของแต่ละกลุ่ม
ขั้นที่ 6 ขั้นวิเคราะห์ และรายงานผล หมายถึ ง ขั้นที่นักเรี ยนนํา ข้อ มู ล ที่เก็ บ
รวบรวมได้ มาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติต่างๆ
ขั้นที่ 7 การสรุปผลการวิจัย หมายถึง ขั้นที่นักเรี ยนสรุ ปผลข้อมูลและรายงานผล
เป็ นการฝึ กให้นัก เรี ยนรู ้จกั วิธีการเขียนสรุ ปโดยการจัดกิ จกรรมสร้างสถานการณ์ที่ใกล้เคียงหรื อ
คล้ายคลึง
รุ จิราพร รามศิริ (2556: 27-28) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้การวิจยั
เป็ นฐาน 6 ขั้นคือ
ขั้นที่ 1 ตระหนักในปัญหา (Raising Awareness of Problems : R) เป็ นขั้นที่นักเรี ยน
ร่ วมกันอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นปั ญหาและสาเหตุของปั ญหา
ขั้ นที่ 2 ค้ นพบปั ญหา (Problem Finding : P) เป็ นขั้นที่ นักเรี ยนตั้งคําถามจาก
สถานการณ์ปัญหา และร่ วมกันจัดกลุ่มคําถามเพือ่ การสืบค้นข้อมูล
ขั้นที่ 3 ค้ นคว้ าหาคําตอบ (Searching How to Solve Problems : S) เป็ นขั้นที่มีการตั้ง
คําถามเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ อภิปราย เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปจากนั้นใช้ขอ้ สรุ ปในการแก้ปัญหาใน
ลักษณะต่างๆ
ขั้นที่ 4 รวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูล (Collecting and Analyzing Data : C) เป็ นขั้นที่
นักเรี ยนเก็บรวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อให้ได้ผลการวิจยั และนําผลการวิจยั และกระบวนการวิจยั มา
นําเสนอแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ขั้นที่ 5 สรุ ปและนําเสนอผลการวิจัย (Summarizing and Research Finding : S) เป็ น

ขั้นที่นกั เรี ยนสรุ ปและนําเสนอผลการวิจยั
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ขั้นที่ 6 ประเมินผล (Assessing : A) เป็ นขั้นที่ ครู สังเกตพฤติก รรมการวางแผน
การทํางานร่ วมกันของนักเรี ยนโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม
ในการวิจ ัยครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้สัง เคราะห์ข้ ันตอนการจัด การเรี ยนรู ้โ ดยใช้การวิจ ัยเป็ นฐาน
จากนักการศึก ษาหลายๆ ท่ าน เพื่อ นําไปใช้เ ป็ นขั้นตอนในการจัดการเรี ยนรู ้ ดังรายละเอี ยดใน
ตารางที่ 5

การนําผลการวิจยั ไป
ใช้แก้ปัญหา (ทดลอง
จริ ง ทดลองใช้)

การดําเนิ นงาน
ตามแผน

ขั้นอภิปรายผล

ขั้นการรวบรวม
ข้อมูล
ขั้นการวิเคราะห์
ข้อมูล

ขั้นการตั้งโจทย์
ปั ญหาและ
ตั้งสมมติฐาน
ขั้นการสร้าง
เครื่ องมือ

ตีความปั ญหา/การ
กําหนดปั ญหา

วางแผน
(กําหนดสมมติฐาน
ออกแบบการวิจยั )

มานิ ต
กีรตินิตยา
(2552)

ไพฑูรย์
สิ นลารัตน์
(2547)

ประเมิน

สรุ ป

ขั้นสอน

ขั้นนํา

นิ ลวรรณ
เกษมโศธน์
(2552)
ขั้นเตรี ยม

การประเมินผล
การเรี ยนรู ้

สราวุธ
ชัยยอง
(2552)
การวางแผน
การจัดการเรี ยนรู ้
การจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้

นักเรี ยนเลือกหัวข้อและ
ฝึ กสร้างเครื่ องมือวิจยั
นักเรี ยนเก็บข้อมูล
ภาคสนาม
วิเคราะห์และรายงานผล
การสรุ ปผลการวิจยั

การระบุปัญหา
สอนตามหน่ วย
การเรี ยนรู ้
ให้ความรู ้เรื่ องการวิจยั

กีรตาพันธุ์
ฝาชัยภูมิ
(2554)

ประเมินผล

สรุ ปและนําเสนอ
ผลการวิจยั

ค้นคว้าหาคําตอบ
รวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล

ค้นพบปั ญหา

ตระหนักในปั ญหา

รุ จิราพร
รามศิริ
(2556)

ตารางที่ 5 ผลการสังเคราะห์ข้นั ตอนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน (Research-Based Learning : RBL)

ขั้นที่ 6 ประเมินผล

ขั้นที่ 5 สรุ ปและ
นําเสนอผล

ขั้นที่ 4 ดําเนิ นการ
ตามแผน

ขั้นที่ 3 วางแผน

ขั้นที่ 2 ตีความและกําหนด
ปั ญหา

ผลการสังเคราะห์
ขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน (2559)
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรี ยม
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จากตารางที่ 5 ผูว้ ิจยั สัง เคราะห์ ข้ นั ตอนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ก ารวิจยั เป็ นฐานได้
6 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นเตรี ยม 2. ขั้นตีความและกําหนดปั ญหา 3. ขั้นวางแผน 4. ขั้นดําเนิ นการตมแผน
5. ขั้นสรุ ปและนําเสนอผล 6. ขั้นประเมินผล โดยแต่ละขั้นมีรายละเอียดดังนี้
1. ขั้นเตรียม
เป็ นขั้นที่ครู วเิ คราะห์องค์ประกอบและปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้
เพื่อ เป็ นข้อ มู ล ที่ จ ะนํา ไปกํา หนดเป้ า หมายของการวางแผนออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ใ ห้
สอดคล้องกับหลักสูตร ความถนัด ความสนใจ และวิธีการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
2. ขั้นตีความและกําหนดปัญหา
เป็ นขั้น ที่ นัก เรี ย นร่ ว มกัน สํา รวจปั ญ หา จัด ลํา ดับ ความสํา คัญ ของปั ญ หาจาก
กิจกรรมหรื อสถานการณ์ที่กาํ หนด จากนั้นร่ วมกันอภิปรายประเด็นปั ญหา สาเหตุของปั ญหา และ
กําหนดตัวแปร
3. ขั้นรวบรวมข้ อมูล
เป็ นขั้นที่นักเรี ยนร่ วมกันศึกษาค้นคว้าและสังเกตอย่างอิ สระรวบรวมข้อมู ลจาก
แหล่งเรี ยนรู ้อื่นๆ เพือ่ กําหนดสมมติฐานและวางแผนการทํางาน โดยมีครู เป็ นผูช้ ้ ีแนะแนวทางและ
ฝึ กทักษะที่จาํ เป็ นในการดําเนินการวิจยั ให้แก่นกั เรี ยน
4. ขั้นดําเนินการตามแผน
เป็ นขั้น ที่ นั ก เรี ย นปฏิ บ ัติ ต ามแผนการตามแผนที่ ก ํา หนดไว้ ดํา เนิ น การตาม
กระบวนการวิจยั เก็บรวบรวมข้อมูล พิสูจน์ตรวจสอบประเด็นปั ญหาและวิเคราะห์ขอ้ มูลตามหัวข้อ
ของแต่ละกลุ่ม
5. ขั้นสรุปและนําเสนอ
เป็ นขั้นที่นกั เรี ยนสรุ ปผลการศึกษาหรื อผลการวิจยั เพื่อตอบปั ญหา/คําถามการวิจยั
และนําเสนอผลการวิจยั ที่แต่ละกลุ่มศึกษา เพือ่ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกันกับเพือ่ นในชั้นเรี ยน
6. ขั้นประเมินผล
เป็ นขั้นการตรวจสอบว่านักเรี ย นมี ผลการเรี ย นรู ้ ทักษะและพฤติก รรม ตามที่
คาดหวังไว้หรื อ ไม่ มากน้อ ยเพียงใด โดยผลที่ ไ ด้จากการประเมิ นส่ วนหนึ่ งมาจากการประเมิ น
ระหว่างการทํากิจกรรมโดยการสังเกต การตรวจผลงาน และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
โดยผูว้ ิจ ัยได้นําขั้นตอนการจัด การเรี ย นรู ้ที่ สังเคราะห์ไ ด้น้ ี ไปเป็ นขั้นตอนใน
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน เพือ่ พัฒนาทักษะการวิจยั และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ต่อไป

68

3.6.6 บทบาทของครู และนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ การวิจัยเป็ นฐาน
ทิศนา แขมมณี (2548: 7-12) ได้ระบุถึงบทบาทของครู และนักเรี ยนในการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน ไว้ดงั นี้
แนวที่ 1 ครู ใช้ ผลการวิจัยในการจัดการเรียนรู้
ครู ใ ช้ผ ลการวิจ ัย ประกอบการเรี ย นการสอนเนื้ อ หาสาระต่ า งๆ ช่ ว ยให้นัก เรี ย นขยาย
ขอบเขตของความรู ้ได้ความรู ้ที่ทนั สมัยและคุน้ เคยกับแนวคิดการวิจยั
ตารางที่ 6 บทบาทครู แ ละนักเรี ย นในการจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ก ารวิจ ัย เป็ นฐานตามแนวที่ 1
ครู ใช้ผลการวิจยั ในการจัดการเรี ยนรู ้
บทบาทครู
บทบาทนักเรียน
1. ครู สืบค้นแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาระที่สอน
1. เรี ยนเนื้อหาสาระโดยมี
2. ครู ศึกษางานวิจยั ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้อง
ผลการวิจยั ประกอบ ทําให้
กับเนื้อหาสาระ
นักเรี ยนคุน้ เคยกับเรื่ องของ
3. ครู เลือกผลงานวิจยั ที่เหมาะกับสาระที่สอนและวัยของ
การวิจยั การแสวงหาความรู ้
นักเรี ยน
การใช้เหตุผล
4. ครู นาํ ผลการวิจยั มาใช้
2. อภิปรายประเด็นต่างๆ ที่
5. ประกอบเนื้อหาสาระที่สอนเสริ มให้นกั เรี ยนได้รับ
เกี่ยวข้องกับผลการวิจยั
ความรู ้เพิม่ เติม เช่น ครู นาํ ผลการวิจยั เกี่ยวกับเรื่ องพืช
กระบวนการวิจยั
หรื อสุขภาพมาเสริ มสาระการเรี ยนรู ้ดงั กล่าว
ความสําคัญของการวิจยั
6. ประยุกต์ใช้ในการสอน เช่น ครู อ่านผลการวิจยั เกี่ยว
ทฤษฎีความคาดหวังและนํามาใช้กบั นักเรี ยนเป็ นต้น
7. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายเกี่ยวกับผลการวิจยั
กระบวนการวิจยั ความสําคัญของกระบวนการวิจยั
8. ครู วดั ผลและประเมินผลการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับผลการวิจยั
กระบวนการวิจยั ควบคู่กบั การเรี ยนรู ้ปกติ
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แนวที่ 2 นักเรียนใช้ ผลการวิจัยในการเรียนรู้
การให้นกั เรี ยนสืบค้นและศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรี ยนรู ้ของตนเอง
ตารางที่ 7 บทบาทครู แ ละนักเรี ย นในการจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ก ารวิจ ัย เป็ นฐานตามแนวที่ 2
นักเรี ยนใช้ผลการวิจยั ในการจัดการเรี ยนรู ้
บทบาทครู
บทบาทนักเรียน
1. ครู สืบค้นแหล่งข้อมูลและศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ 1. แสวงหา สืบค้นข้อมูล
สาระที่สอน
เกี่ยวกับการวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. ครู กระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจใฝ่ รู ้ เกิดข้อสงสัย
กับสาระที่เรี ยนรู ้ตามความ
อยากรู ้ อยากแสวงหาคําตอบของข้อสงสัย
สนใจของตน
2. ศึกษารายงานวิจยั ต่างๆ โดย
3. ครู ให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล และงานวิจยั ที่
ฝึ กทักษะการเรี ยนรู ้ที่จาํ เป็ น
นักเรี ยนจะต้องสืบค้นเพือ่ การศึกษาหาความรู ้ รวมทั้ง
เช่น ทักษะการอ่านงานวิจยั
คัดเลือกงานวิจยั ที่เหมาะสมกับวัยนักเรี ยน
4. ครู อ าจจํา เป็ นต้อ งสรุ ป งานวิ จ ัย ให้ เ หมาะสมกับ วัย
การสรุ ปงานวิจยั การนําเสนอ
นักเรี ยน
ผลการวิจยั การอภิปราย
5. ครู แนะนําวิธีการอ่าน/ศึกษาวิเคราะห์รายงานวิจยั ตาม
ผลการวิจยั
ความเหมาะสมกับระดับนักเรี ยน ได้แก่ องค์ประกอบ 3. นําเสนอสาระของงานวิจยั
ต่างๆ ของงานวิจยั วัตถุประสงค์ วิธีการดําเนินการวิจยั
อย่างเชื่อมโยงกับสาระที่
กําลังเรี ยนรู ้
ขอบเขต ข้อจํากัดของผลการวิจยั อภิปรายผลการวิจยั
การอ้างอิง ฯลฯ
4. อภิปรายประเด็นต่างๆ ที่
6. ครู เชื่อมโยงสาระของงานวิจยั กับสาระการเรี ยนรู ้
เกี่ยวกับผลการวิจยั
7. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายเกี่ยวกับผลการวิจยั
กระบวนการวิจยั ความสําคัญ
กระบวนการวิจยั ความสําคัญของกระบวนการวิจยั
ของการวิจยั
8. ครู วดั ผลและประเมินผลทักษะการอ่านรายงานวิจยั
5. ประเมินตนเองเกี่ยวกับทักษะ
และการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับผลการวิจยั กระบวนการวิจยั
การอ่านรายงาน และการ
ควบคู่กบั การเรี ยนรู ้สาระตามปกติ
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับผลการวิจยั
กระบวนการวิจยั
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แนวที่ 3 ครู ใช้ กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู้
ครู ใช้กระบวนการวิจยั อาจจะเป็ นบางขั้นตอน ในการจัดการเรี ยนการสอนโดยพิจารณาตาม
ความเหมาะสมของการเรี ยนการสอนและวัยของนักเรี ยน
ตารางที่ 8 บทบาทครู แ ละนักเรี ย นในการจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ก ารวิจ ัย เป็ นฐานตามแนวที่ 3
ครู ใช้กระบวนการวิจยั ในการจัดการเรี ยนรู ้
บทบาทครู
บทบาทนักเรียน
1. ครู พจิ ารณาวัตถุประสงค์และสาระที่จะให้แก่นกั เรี ยน
1. เรี ยนรู ้ตามขั้นตอน
และวิเคราะห์วา่ สามารถใช้ข้นั ตอนใดได้บา้ งในการสอน
กระบวนการวิจยั ที่ครู
ซึ่งอาจจะใช้กระบวนการวิจยั บางขั้นตอนหรื อครบทุก
กําหนด
2. ฝึ กทักษะกระบวนการวิจยั
ขั้นตอน
2. ครู ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการวิจยั
ที่จาํ เป็ นต่อการดําเนินการ
ตามขั้นตอนการวิจยั ที่ครู
ขั้นตอนการวิจยั ที่กาํ หนด เพือ่ การเรี ยนรู ้สาระที่ตอ้ งการ
ตามแผน
กําหนด
3. ครู ดาํ เนินกิจกรรมโดยใช้กระบวนการวิจยั ขั้นตอนการ 3. อภิปรายประเด็นเกี่ยวกับ
วิจยั ที่กาํ หนด เพือ่ การเรี ยนรู ้สาระที่ตอ้ งการตามแผน
กระบวนการวิจยั ที่ตนเองมี
4. ครู ฝึกทักษะที่จาํ เป็ นต่อการดําเนินการตาม
ประสบการณ์และ
กระบวนการวิจยั ให้แก่นกั เรี ยน (ทักษะการระบุปัญหา ให้
ผลการวิจยั ที่เกิดขึ้น
คํานิยาม ตั้งสมมติฐาน คัดเลือกตัวแปร การสุ่มตัวอย่าง 4. ประเมินตนเองในด้าน
ทักษะกระบวนการวิจยั
ประชากร การสร้างเครื่ องมือ การพิสูจน์ตรวจสอบ
การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สงั เคราะห์ สรุ ปผลการวิจยั
และผลการวิจยั ที่ได้รับ
การอภิปรายผล และการให้ขอ้ เสนอแนะ)
5. ครู สงั เกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ทักษะกระบวนการวิจยั
ของนักเรี ยน และพิจารณาว่าควรเสริ มทักษะด้านใดให้กบั
นักเรี ยน
6. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการวิจยั
และผลการวิจยั ที่เกิดขึ้น
7. ครู วดั และประเมินทักษะกระบวนการวิจยั ควบคู่ไปกับ
การเรี ยนรู ้ตามสาระปกติ
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แนวที่ 4 นักเรียนใช้ กระบวนการวิจัยในการเรียนการรู้
ครู ให้นกั เรี ยนทําวิจยั โดยใช้กระบวนการวิจยั (ครบทุกขั้นตอน) ในการทําวิจยั เพือ่ แสวงหา
คําตอบหรื อความรู ้ใหม่ตามความสนใจของตนเอง
ตารางที่ 9 บทบาทครู แ ละนักเรี ย นในการจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ก ารวิจ ัย เป็ นฐานตามแนวที่ 4
นักเรี ยนใช้กระบวนการวิจยั ในการจัดการเรี ยนรู ้
บทบาทครู
บทบาทนักเรียน
1. ครู พจิ ารณาวัตถุประสงค์และสาระการเรี ยนรู ้วา่ มีส่วนใด 1. คิดประเด็นวิจยั ที่ตนสนใจ
ที่เอื้อให้นกั เรี ยนสามารถทําวิจยั ได้
2. ฝึ กทักษะกระบวนการวิจยั
2. ครู ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เปิ ดโอกาสให้นักเรี ยน
ที่จาํ เป็ นต่อการดําเนินการ
เช่น การระบุปัญหาการ
สามารถทําวิจยั ได้
3. ครู กระตุน้ ให้นกั เรี ยนสนใจใฝ่ รู ้
วิจยั ตั้งสมมติฐาน
ออกแบบการวิจยั สร้าง
4. ครู ฝึกทักษะกระบวนการวิจยั แก่นกั เรี ยน (การระบุ
ปั ญหาการวิจยั วัตถุประสงค์ ตั้งสมมติฐาน ออกแบบ
เครื่ องมือ ฯลฯ
การวิจยั สร้างเครื่ องมือ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
3. ปฏิบตั ิการวิจยั ตาม
กระบวนการที่เหมาะสม
ข้อมูล สรุ ปผล และการอภิปรายผลการวิจยั )
4. บันทึกความคิดและ
5. ครู ให้นกั เรี ยนทําวิจยั
6. ครู สงั เกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ทักษะกระบวนการวิจยั
ประสบการณ์ รวมทั้ง
ของนักเรี ยน
ข้อสังเกตต่างๆ ที่ตน
ประสบจากการดําเนินงาน
7. ครู และนักเรี ยนอภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการวิจยั และ
5. อภิปรายประเด็นที่
ผลการวิจยั ที่เกิดขึ้น
8. ครู วดั และประเมินทักษะกระบวนการวิจยั ควบคู่ไปกับ
เกี่ยวกับกระบวนการวิจยั
การเรี ยนรู ้ตามสาระปกติ
ที่ตนเองมีประสบการณ์
และผลการวิจยั ที่เกิดขึ้น
6. ประเมินตนเองในด้าน
ทักษะ กระบวนการวิจยั

72

3.6.7 บทบาทของครู ในการจัดการเรียนรู้ โดยเน้ นกระบวนการวิจัย
ทิศ นา แขมมณี (2548: 5) กล่ า วถึ งบทบาทของครู ที่ สํา คัญ ในการจัด การเรี ยนรู ้ ห รื อ
การจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นกระบวนการวิจยั จะอยูท่ ี่ช่วยให้นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และเกิ ด
ทัก ษะที่ จ าํ เป็ นต่ อ การใช้ก ระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ห รื อ กระบวนการสื บ สอบในศาสตร์
ที่เกี่ ย วข้อ งกับ เรื่ อ งที่วิจ ัย อันจะนําไปสู่ การได้คาํ ตอบ ข้อ ค้น พบ หรื อ ข้อ ความรู ้ ใหม่ ดัง แสดง
รายละเอียดในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 10 บทบาทครู ในการจัดการเรี ยนรู ้โดยเน้นกระบวนการวิจยั
กระบวนการวิจัย
1. ระบุปัญหา
การวิจยั

บทบาทในการจัดการเรียนรู้ โดยเน้ นกระบวนการวิจัย

ครู จะทําอย่างไร นักเรี ยนจึงจะระบุปัญหาการวิจยั ได้ชดั เจน
: ครู ควรสอนและฝึ กทักษะการสังเกตปั ญหา ตั้งคําถาม รวบรวมข้อ มู ล
วิเคราะห์ปัญหา และระบุปัญหาที่แท้จริ ง
2. ตั้งสมมติฐาน ครู จะทําอย่างไร นักเรี ยนจึงจะสามารถตั้งสมมติฐานได้
: ครู ควรสอนและฝึ กให้นัก เรี ยนรู ้จกั วิธีการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล หาสาเหตุ
คาดเดาคํา ตอบของปั ญ หาอย่า งมี ห ลัก การและมี ห ลัก ฐานรองรั บ และ
ตั้งสมมติฐานที่เหมาะสม
3. พิสูจน์
ครู จะทําอย่างไร นักเรี ยนจึงจะสามารถพิสูจน์ ตรวจสอบสมมติฐานได้
ทดสอบ
: ครู ค วรสอนและฝึ กให้ นัก เรี ย นได้เ รี ย นรู ้ ก ระบวนการและวิ ธี ก าร
สมมติฐาน ในการออกแบบ การพิสูจน์หรื อทดสอบสมมติฐานที่เหมาะสมกับศาสตร์
ของเรื่ องที่วจิ ยั
4. รวบรวม
ครู จะทําอย่างไร นักเรี ยนจึงจะสามารถรวบรวมข้อมูลได้
ข้อมูล
: ครู ควรสอนและฝึ กให้นกั เรี ยนรู ้จกั วิธีแสวงหาข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และวิธีการสร้างเครื่ องมือที่เหมาะสมกับเรื่ องที่วจิ ยั
5. วิเคราะห์
ครู ควรจะทําอย่างไร นักเรี ยนจึงจะสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลได้
ข้อมูล
: ครู ควรสอนและฝึ กให้นกั เรี ยนรู ้จกั วิธีการที่เหมาะสมกับศาสตร์ของเรื่ อง
ที่วิจยั ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล การใช้สถิติต่างๆ การกําหนดเกณฑ์ประเมิ น
และการนําเสนอข้อมูล
6. สรุ ปผล
ครู ควรจะทําอย่างไร นักเรี ยนจึงจะสามารถสรุ ปผลได้
: ครู ค วรสอนและฝึ กให้นัก เรี ย นรู ้ จ ัก วิธี ก ารสรุ ป ข้อ มู ล และการตอบ
สมมติฐาน
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จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุ ปได้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานจะช่วยให้นักเรี ยน
เกิ ดการเรี ยนรู ้และเกิ ดทักษะที่จาํ เป็ นโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรื อ กระบวนการ
สืบสอบ นําไปสู่การได้คาํ ตอบหรื อความรู ้ใหม่ ซึ่ งครู และนักเรี ยนจะมีบทบาทแตกต่างกันไปตาม
แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้
3.6.8 ประโยชน์ ของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ การวิจัยเป็ นฐาน
อํารุ ง จันทวานิ ช (2548: 34) กล่ าวถึ งประโยชน์ของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั
เป็ นฐานไว้ดงั นี้
1. ประโยชน์ ต่อ นักเรี ยน เนื่ อ งจากนักเรี ยนได้พฒั นาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
ทําให้นักเรี ยนได้รับการพัฒนาและเกิ ดทักษะการใช้การวิจยั ในการแสวงหาความรู ้ เรี ยนรู ้ทฤษฎี
แนวคิด หลักการ และข้อค้นพบที่มีความหมาย มีความเที่ยงตรง รู ้จกั วิเคราะห์แก้ปัญหา วางแผน
แก้ปัญหาหรื อ พัฒนา รายงานผลการเรี ยนรู ้ และนําผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ นักเรี ยนมี โอกาส
พัฒนาทักษะการคิด (Thinking skill) ทัก ษะการแก้ปั ญหาและการตัดสิ นใจเลื อ กวิธีแ ก้ปั ญหา
(Problem solving and resolution skill) ทักษะการบริ หารจัดการเวลา (Time management skill)
ทักษะการสื่อสาร (Communication skill) ทักษะการค้นหาและใช้ขอ้ มูล (Information skill) ทักษะ
การประมวลผล (Compute skill) และทักษะการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ (Life long learning skill)
2. ประโยชน์ ต่อครู ครู มีการวางแผนการทํางานในหน้าที่ของตนอย่างเป็ นระบบ ได้แก่
วางแผนการเรี ยนการสอน ออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนโดยนักเรี ยนใช้การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
กระบวนการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมต่อนักเรี ยน ประเมินผลการทํางานเป็ นระยะ โดยมีเป้ าหมาชัดเจนว่า
จะทําอะไร กับใคร เมื่อไร เพราะอะไร ทําให้ทราบผลการกระทําว่าบรรลุเป้าหมายเพียงใด
3. ประโยชน์ ต่อวงการศึกษา ผลการเรี ยนการสอนโดยนักเรี ยนใช้การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของกระบวนการเรี ยนรู ้สามารถนํามาเป็ นข้อ มู ลในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ของครู เกี่ยวกับวิธีการ
จัด การเรี ย นการสอนเพื่อ พัฒนานัก เรี ย นที่ ครู แ ต่ ละคนดําเนิ น การ ซึ่ ง ครู แ ต่ ล ะคนจะประยุก ต์
นําไปใช้พฒั นานักเรี ยนได้ เป็ นการสร้างสังคมทางการศึกษาและกระตุน้ ให้มีการพัฒนานวัตกรรม
การเรี ยนการสอนอันมีคุณค่าของครู อย่างต่อเนื่อง
ปรี ยนันท์ สิทธิจินดาร์ (2552) กล่าวการจัดการเรี ยนแบบใช้วิจยั เป็ นฐานไว้ว่าช่วยกระตุน้
ให้นักเรี ย นสนใจวิช าที่เ รี ย นมากขึ้ น ทํา ให้ผ ลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิชานั้น สู ง ขึ้ น เพราะเป็ น
การเรี ย นที่ ไ ม่ น่ า เบื่ อ ไม่ จ าํ เจ สนุ ก สนาน ได้เ ผยศัก ยภาพของตนเอง แต่ ที่ สํา คัญ กว่า นั้น คื อ
การเปลี่ ย นแปลงบุ คลิ กภาพ เปลี่ ยนมุ มมอง/ทัศ นะของบุ คคลให้คิด เป็ น มี คุ ณธรรมจริ ย ธรรม
ซึ่งแตกต่างจากการเรี ยนแบบอื่นๆ การเรี ยนแบบนี้ นาํ ไปสู่การเปลี่ยนแปลง สรุ ปได้ดงั นี้
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เปลี่ยนรู ปแบบจาก Teaching-Based เป็ น Learning-Based
เปลี่ยนลักษณะการเรี ยนจาก Passive เป็ น Active
เปลี่ยนจากวิชาเป็ นปั ญญา
นักศึกษาได้เรี ยนรู ้ (Leaning) มากกว่าการรู ้ (Knowing)
ได้เปลี่ยนแปลงตัวนักศึกษาโดยใช้งานวิจยั เป็ นวิถีของการเรี ยนรู ้
นงลักษณ์ วิรัชชัย (2551)ได้กล่าวถึงประโยชน์จากการเรี ยนการสอนโดยใช้วิจยั เป็ นฐานไว้
2 ประเด็นคือ
1. ประโยชน์ ต่อนักเรียน นักเรี ยนมีโอกาสได้พฒั นาทักษะทางปั ญญา ได้แก่ ทักษะการอ่าน
จากการค้นคว้า ทักษะการเขียน ทักษะการพูด ทักษะการอภิปราย ทักษะการคิดชั้นสู ง คิดไตร่ ตรอง
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ คิดใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา ทักษะทางสังคม ทักษะในการทํางานร่ วมกัน
การติดต่อประสานงาน การวางแผนการดําเนินการวิจยั การประเมินผลการดําเนินงาน การได้เรี ยนรู ้
องค์ความรู ้ใหม่ ได้เรี ยนรู ้วธิ ีการวิจยั หรื อวิธีการแสวงหาความรู ้และได้เรี ยนรู ้กระบวนการ/ขั้นตอน/
วิธีที่ตนเองเกิดการเรี ยนรู ้
2. ประโยชน์ ต่อผู้ สอน ผูส้ อนใช้เวลาเตรี ยมการสอนน้อ ยลงเพราะไม่ ตอ้ งเตรี ยมเนื้ อ หา
สาระความรู ้ เพียงแต่เตรี ยมเรื่ องวิธีการเรี ยนรู ้ ด้านการรู ้จกั และมีปฏิสัมพันธ์กบั นักเรี ยน ผูส้ อนมี
ปฏิสมั พันธ์กบั นักเรี ยนมากขึ้น รู ้จกั และเข้าใจนักเรี ยนมากขึ้น มีผลระยะยาวทําให้ปัญหาพฤติกรรม
เบี่ยงเบนในชั้นเรี ยนลดลง นักเรี ยนมีความก้าวหน้าในการเรี ยนและการพัฒนาตนเอง และผูส้ อนมี
ความรู ้เพิม่ มากขึ้น
จากการศึ ก ษาประโยชน์ข องการจัดการเรี ย นรู ้โ ดยใช้ก ารวิจ ัย เป็ นฐาน พอสรุ ปได้ว่า
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานช่ วยกระตุน้ ให้นักเรี ยนสนใจวิชาที่เรี ยนมากขึ้น ทําให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชานั้นสู งขึ้น ได้แสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ เกิดทักษะการ
แสวงหาความรู ้ วิเคราะห์แก้ปัญหา รู ้จกั วางแผนแก้ปัญหา และนําผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้โอกาส
พัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจเลือกวิธีแก้ปัญหา รู ้จกั การจัดการเวลา มีทกั ษะ
การสื่ อสาร ทักษะการค้นหาและใช้ขอ้ มูล ทักษะการประมวลผล และทักษะการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
อี กทั้งยังมี การเปลี่ ย นแปลงบุค ลิ ก ภาพ เปลี่ ยนมุ ม มอง/ทัศนะของบุคคลให้คิ ดเป็ น มี คุ ณธรรม
จริ ยธรรม ครู ผสู ้ อนใช้เวลาเตรี ยมการสอนน้อยลง มีการวางแผนการทํางานในหน้าที่ของตนอย่าง
เป็ นระบบ ปฏิสัมพันธ์ก ับนักเรี ยนมากขึ้น และนอกจากนี้ ยงั กระตุน้ ให้มีการพัฒนานวัตกรรม
การเรี ยนการสอนอันมีคุณค่าของครู อย่างต่อเนื่อง
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3.7 ทักษะการวิจัย
3.7.1 ความหมายของทักษะการวิจัย
สถาพร ภูผาใจ (2552: 167) ได้ให้ความหมายของทักษะพื้นฐานการวิจยั ไว้ว่าเป็ น
ทักษะที่เกิ ดขึ้นกับนักเรี ยนเมื่ อ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ก ารวิจยั เป็ นฐาน ทักษะการวิจยั นี้
ได้แก่ การตั้งคําถาม การศึกษา เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องการตั้งสมมติฐาน การออกแบบ
การวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการเขียนรายงานการวิจยั โดยประเมินจาก
แบบวัดทักษะพื้นฐานการวิจยั และการสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
รุ จิ ร าพร รามศิ ริ (2556: 29)ได้ใ ห้ค วามหมายของทัก ษะการวิจ ัย ไว้ว่า เป็ นระดับ
ความสามารถของนั ก เรี ย นในการแก้ ปั ญหา แสวงหาคํา ตอบ และคิ ด ค้น สิ่ ง ใหม่ โ ดยใช้
กระบวนการวิจ ัย และเน้นให้นัก เรี ย นทําวิจ ัยทางวิทยาศาสตร์ (ฟิ สิ ก ส์) โดยนัก เรี ย นต้อ งมี การ
ตกผลึกทางความรู ้เป็ นพื้นฐานมาก่อน ซึ่งทักษะการวิจยั ประกอบด้วย ทักษะการกําหนดปั ญหาวิจยั
ทักษะการกําหนดสมมติฐานและออกแบบการวิจยั ทักษะการเก็บรวบรวมข้อ มู ล และวิเคราะห์
ข้อ มู ล ทักษะการสรุ ปและอภิปรายผลการวิจยั ทักษะการนําเสนอผลการวิจยั และทักษะการนํา
ผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
William Badke (2012) ได้ให้ความหมายของทักษะการวิจยั ไว้ว่าเป็ นความสามารถใน
การระบุปัญหา รวบรวมข้อมูลที่จาํ เป็ นสําหรับแก้ปัญหาจากแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพ มาใช้ประเมิน
ค่าและหาความสัมพันธ์ในการแก้ปัญหา
จากความหมายของทัก ษะการวิ จ ัย ข้า งต้น สรุ ป ได้ว่ า ทัก ษะการวิ จ ัย เป็ นระดับ
ความสามารถในการแก้ปัญหา การระบุปัญหา การแสวงหาคําตอบ คิดค้นสิ่ งใหม่โดยผ่านการทํา
การวิจยั หรื อหลังจากได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน ซึ่ งในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้
ทํา การสั ง เคราะห์ ท ัก ษะการวิ จ ัย ที่ ต ้อ งการพัฒ นาให้ เ กิ ด กับ นั ก เรี ย นจากทัก ษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ร่ วมกับตัวชี้ ว ดั ในหลักสู ตรแกนกลางการศึก ษาขั้นพื้น ฐาน สาระการเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์ ในมาตรฐาน 8.1 และตัวบ่งชี้การมีทกั ษะการวิจยั ที่สมั พันธ์กบั กระบวนการวิจยั
3.7.2 ความสั มพันธ์ ของการวิจัยกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ จะต้องตระหนักถึงการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ที่เป็ นการ
เรี ยนรู ้เพื่อ ความเข้าใจ ซาบซึ้ งและเห็นความสําคัญของธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อ ม ซึ่ งจะส่ งผลให้
นักเรี ยนสามารถเชื่ อ มโยงองค์ความรู ้หลายๆ ด้าน เป็ นความรู ้แบบองค์รวม นักเรี ยนควรได้รับ
การพัฒนาทั้งด้านความรู ้ กระบวนการและเจตคติ นักเรี ยนควรได้รับการกระตุน้ ส่ งเสริ มให้สนใจ
และกระตื อ รื อ ร้ นที่จ ะเรี ย นรู ้ วิท ยาศาสตร์ มี ความสงสัย เกิ ดคําถามในสิ่ งต่ างๆ ที่ เกี่ ยวกับ โลก
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ธรรมชาติรอบตัว มี ความมุ่ งมั่นและมี ความสุ ขที่จะศึกษาสื บเสาะหาความรู ้ เพื่อ รวบรวมข้อ มู ล
วิเคราะห์ผล นําไปสู่ คาํ ตอบของคําถาม สามารถตัดสิ นใจด้วยการใช้ขอ้ มูลอย่างมีเหตุผล สามารถ
สื่อสารคําอธิบาย ข้อมูลและสิ่ งที่คน้ พบจากการเรี ยนรู ้ให้ผอู ้ ื่นเข้าใจได้ (สถาบันส่ งเสริ มการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555ข: 3) สอดคล้องกับคํากล่าวของ มาเรี ยม นิ ลพันธุ์ (2555: 1-2)
ที่กล่าวไว้ว่าการวิจยั เป็ นกระบวนการศึกษาค้นคว้าคําตอบ คําอธิบาย หรื อความรู ้ในเรื่ อ งใดเรื่ อ ง
หนึ่ งอย่างเป็ นระบบ น่ าเชื่ อ ถื อ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรื อ อาศัยหลักการของ
เหตุผล ปั จจุบนั การวิจยั กลายเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการแสวงหาความรู ้ คิดค้นผลิตองค์ความรู ้ ใหม่
ในทุ ก ศาสตร์ ทุ ก วงการ จากเดิ ม คนส่ วนใหญ่ รั บ รู ้ ว่ า การวิ จ ัย เป็ นเรื่ องของนั ก วิ ช าการ
นักวิทยาศาสตร์ที่ใช้การวิจยั เป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาความรู ้ ประดิษฐ์คิดค้นสิ่ งใหม่ๆ ที่อยูใ่ น
สถาบันที่เกี่ ยวกับศาสตร์ ช้ ัน สู ง ดู เป็ นเรื่ อ งที่ห่างไกลและเข้าใจยาก แต่ในบริ บ ทสังคมปั จจุบ ัน
การวิจ ัย เป็ นกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ชี วิต ประจํา วัน เกี่ ย วข้อ งกับ พฤติ ก รรมของผูค้ นในสัง คม
ตลอดเวลา การวิจยั เป็ นกิ จกรรมทางวิชาการที่นาํ ไปสู่ การแก้ไขปั ญหา การปรับปรุ ง การพัฒนา
การศึกษาค้นคว้า การหาคําตอบ การประดิ ษฐ์คิดค้นสิ่ งใหม่ การพัฒนาองค์ความรู ้อยู่อย่างเสมอ
ต่อเนื่องและตลอดเวลา สอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2548: 1) ที่กล่าวว่าหากจัดการเรี ยนการสอน
โดยนักเรี ยนใช้การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการเรี ยนรู ้จะเป็ นแนวทางหนึ่ งในการพัฒนา
นักเรี ยนให้มีทกั ษะการแสวงหาความรู ้และทักษะพื้นฐานในการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต สอดคล้อ งกับ
มาเรี ย ม นิ ล พัน ธุ์ (2555: 7) ที่ กล่ าวว่า การวิจยั เป็ นวิธีก ารแสวงหาความรู ้ ที่เ ป็ นระบบวิธี หนึ่ ง
เนื่ องจากอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การดําเนิ นการเป็ นระบบ และสอดคล้อ งกับมานิ ต
กี ร ติ นิ ต ยา (2552: 4) ที่ ก ล่ า วว่า ทัก ษะกระบวนการวิจ ัย เป็ นทัก ษะที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ก ับ ทัก ษะ
กระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ที่ เ ด็ กสามารถเรี ย น ฝึ กได้ต ามความสามารถของนัก เรี ย นและ
เป็ นการฝึ กเด็กให้มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ต่อตัวเอง
3.7.2.1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ (2556: 58-59) ได้สรุ ปเกี่ ยวกับทักษะกระบวนการ
ทางวิ ท ยาศาสตร์ ต ามแนวสมาคมอเมริ กัน เพื่ อ ความก้า วหน้ า ทางวิ ท ยาศาสตร์ (American
Association for the Advancement of Science : AAAS) ว่าแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน (Basic science process skills)
ประกอบด้วย 8 ทักษะ คือ
1.1 การสังเกต
1.2 การจําแนกประเภท
1.3 การวัด
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1.4 การใช้เลขจํานวน
1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา
1.6 การลงความเห็นจากข้อมูล
1.7 การจัดกระทําและการสื่อความหมายข้อมูล
1.8 การทํานาย
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ นั ผสมผสาน (Integrated science process
skills) ประกอบด้วย 5 ทักษะ คือ
2.1 การกําหนดและควบคุมตัวแปร
2.2 การตั้งสมมติฐาน
2.3 การกําหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการ
2.4 การทดลอง
2.5 การแปลข้อมูลและการลงข้อสรุ ป
3.7.2.2 ตัวชี้วัดในหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับทักษะการวิจัย
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551: 94-104)ได้มีการกําหนดเป็ นมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ที่มีตวั ชี้วดั ที่เกี่ยวข้องกับทักษะการวิจยั ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ไว้ใน
สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสื บ
เสาะหาความรู ้ การแก้ปัญหา รู ้วา่ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่ วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่ นอน
สามารถอธิ บาย และตรวจสอบได้ ภายใต้ข ้อ มู ล และเครื่ อ งมื อ ที่มีอ ยู่ในช่ ว งเวลานั้นๆ เข้าใจว่า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่ งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั โดยมีรายละเอียดของ
ตัวชี้วดั ตามตารางที่ 11

78

ตารางที่ 11 ตัวชี้วดั ในมาตรฐานที่ 8.1 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
ชั้น
ตัวชี้วดั
ม.4-6 1. ระบุ ปัญหา ตั้ง คํา ถามที่ จ ะสํา รวจตรวจสอบ โดยมี ก ารกํา หนดความสัม พันธ์ ร ะหว่า ง
ตัว แปรต่ า งๆ สื บ ค้น ข้อ มู ล จากหลายแหล่ ง ตั้ง สมมติ ฐ านที่ เ ป็ นไปได้ห ลายแนวทาง
ตัดสิ นใจเลือกตรวจสอบสมมติฐานที่เป็ นไปได้
2. วางแผนการสํ า รวจตรวจสอบเพื่ อ แก้ปั ญ หาหรื อตอบคํา ถาม วิ เ คราะห์ เชื่ อ มโยง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ โดยใช้สมการทางคณิ ตศาสตร์ หรื อสร้ างแบบจําลองจาก
ผลหรื อความรู้ที่ได้รับจากการสํารวจตรวจสอบ
3. สื่ อสารความคิด ความรู้ จากผลการสํารวจตรวจสอบโดยการพูด เขียน จัดแสดง หรื อใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการดํารงชีวิต การศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติม
ทําโครงงานหรื อสร้างชิ้นงานตามความสนใจ
5. แสดงถึง ความสนใจ มุ่งมัน่ รับผิดชอบ รอบคอบและซื่ อสัตย์ในการสื บเสาะหาความรู้
โดยใช้เครื่ องมือและวิธีการที่ให้ได้ผลถูกต้องเชื่อถือได้
6. ตระหนัก ในคุ ณ ค่ า ของความรู้ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ ใ ช้ใ นชี วิ ต ประจํา วัน
การประกอบอาชีพ แสดงถึงความชื่นชม ภูมิใจ ยกย่อง อ้างอิงผลงาน ชิ้นงานที่เป็ นผลจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
7. แสดงความซาบซึ้ ง ห่วงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้อ มอย่ า งรู้ คุ ณ ค่ า เสนอตัว เองร่ วมมื อ ปฏิ บ ัติ ก ับ ชุ ม ชนในการป้ อ งกัน ดู แ ล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของท้องถิ่น
8. แสดงถึงความพอใจและเห็นคุณค่าในการค้นพบความรู้ พบคําตอบ หรื อแก้ปัญหาได้
9. ทํางานร่ ว มกับผูอ้ ื่นอย่างสร้ างสรรค์ แสดงความคิ ดเห็ นโดยมี ข้อมูล อ้างอิ งและเหตุผล
ประกอบ เกี่ ย วกับ ผลของการพัฒ นาและการใช้วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี อ ย่า งมี
คุณธรรมต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น

จากตารางที่ 11 แสดงตัวชี้วดั ในมาตรฐาน 8.1 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ จะเห็นได้
ว่ามีตวั ชี้วดั ที่เกี่ยวข้องกับทักษะการวิจยั ได้แก่
1. ระบุปัญหา ตั้งคําถามที่จะสํารวจตรวจสอบ
2. การกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ
3. สืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่ง
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ที่เป็ นไปได้

4. ตั้ง สมมติ ฐานที่ เป็ นไปได้หลายแนวทาง ตัด สิ น ใจเลื อ กตรวจสอบสมมติ ฐ าน

5. วางแผนการสํารวจตรวจสอบเพือ่ แก้ปัญหาหรื อตอบคําถาม
6. วิเคราะห์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ
7. สื่ อ สารความคิด ความรู ้จากผลการสํารวจตรวจสอบโดยการพูด เขียน จัดแสดง
หรื อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
8. การสืบเสาะหาความรู ้ โดยใช้เครื่ องมือและวิธีการที่ให้ได้ผลถูกต้องเชื่อถือได้
9. แสดงความคิดเห็นโดยมีขอ้ มูลอ้างอิงและเหตุผลประกอบ
ผูว้ ิจยั นําตัวชี้ วดั ที่เกี่ ยวข้อ งกับทักษะการวิจยั ในมาตรฐาน 8.1 กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ ไปสังเคราะห์เพือ่ ให้ได้ทกั ษะการวิจยั ที่ตอ้ งการให้นกั เรี ยนพัฒนา
3.7.2.3 ตัวบ่ งชี้การมีทักษะการวิจัย
ชนาธิ ป พรกุล (2554: 269) กล่ าวถึ งตัวบ่งชี้ การมี ทกั ษะการวิจยั ที่สัม พันธ์ก ับ
กระบวนการวิจยั มีรายละเอียดตามตารางที่ 12
ตารางที่ 12 ตัวบ่งชี้การมีทกั ษะการวิจยั ที่สมั พันธ์กบั ขั้นตอนของกระบวนการวิจยั
ขั้นตอนการคิดตามกระบวนการวิจยั
1. ระบุปัญหา
1.1 สังเกต
1.2 ระบุปัญหาให้ชดั เจน
2. ตั้งสมมติฐาน เป็ นการหาคําตอบล่วงหน้า
3. ออกแบบเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ออกแบบเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็ น
แนวทางหาคําตอบของปัญหา (ทดสอบ
สมมติฐาน)
3.2 สร้างเครื่ องมือเพื่อรวบรวมข้อมูล
4. รวบรวมข้อมูลเป็ นขั้นตอนการปฏิบตั ิตาม
แบบการเก็บรวบรวมข้อมูล
5. วิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นการแยกแยะข้อมูล
6. สรุ ปองค์ความรู้ใหม่

ตัวบ่ งชี้การมีทักษะการวิจยั
1. สามารถระบุปัญหาที่สงสัยหรื อต้องการคําตอบได้

2. สามารถคาดคะเนคําตอบล่วงหน้าได้ดว้ ยเหตุผล
3. สามารถวางแผนในการรวบรวมข้อมูลเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน

4. สามารถรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่ องมือที่มีคุณภาพ
5. สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลและนําเสนอข้อมูลเป็ นที่
เข้าใจได้
6. สามารถสรุ ปผล หรื อได้คาํ ตอบของปัญหาหรื อได้
ความรู้ใหม่
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ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้เฉพาะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ ันผสมผสาน 5 ทักษะ (การกํา หนดและควบคุ มตัวแปร
การตั้งสมมติฐาน การกําหนดนิ ยามเชิงปฏิบตั ิการ การทดลอง การแปลข้อมูลและการลงข้อสรุ ป)
ร่ ว มกับ ตัว ชี้ วัด ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ ทัก ษะการวิ จ ัย ในหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ในมาตรฐาน 8.1 และตัวบ่งชี้การมีทกั ษะการวิจยั ที่สัมพันธ์ก ับ
กระบวนการวิจยั เพือ่ ให้ได้ทกั ษะการวิจยั ที่นกั เรี ยนควรพัฒนาแสดงรายละเอียดไว้ในตารางที่ 13
ตารางที่ 12 การสังเคราะห์ทกั ษะการวิจยั ที่ตอ้ งการให้นกั เรี ยนพัฒนา
ตัวชี้วดั ในมาตรฐานที่ 8.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
ขั้นผสมผสาน

ระบุปัญหา ตั้งคําถามที่จะสํารวจ
ตรวจสอบ
ตั้งสมมติฐานที่เป็ นไปได้หลาย
แนวทาง ตัดสิ นใจเลือกตรวจสอบ
สมมติฐานที่เป็ นไปได้
การกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรต่างๆ

ทักษะการตั้งสมมติฐาน

ตัวบ่ งชี้
ผลการสังเคราะห์
การมีทกั ษะการวิจัย ทักษะการวิจัย
สามารถระบุปัญหาที่
สงสัยหรื อต้องการ
คําตอบได้
สามารถคาดคะเน
คําตอบล่วงหน้าได้ดว้ ย
เหตุผล

ทักษะการกําหนดและ
ควบคุมตัวแปร
ทักษะการกําหนดนิ ยาม
เชิงปฏิบตั ิการของตัวแปร

การวางแผนการสํารวจตรวจสอบเพื่อ
แก้ปัญหาหรื อตอบคําถาม
สื บค้นข้อมูลจากหลายแหล่ง
การสื บเสาะหาความรู ้ โดยใช้เครื่ องมือ
และวิธีการที่ให้ได้ผลถูกต้องเชื่อถือได้
วิเคราะห์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ของ ทักษะการทดลอง
ตัวแปรต่างๆ
แสดงความคิดเห็ นโดยมีขอ้ มูลอ้างอิง ทักษะการแปลผลข้อมูล
และเหตุผลประกอบ
และการลงข้อสรุ ป
สื่ อ สารความคิ ด ความรู ้ จ ากผลการ
สํา รวจตรวจสอบโดยการพู ด เขี ย น
จั ด แ ส ด ง ห รื อ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ

ทักษะการระบุ
ปั ญหา
ทักษะการ
ตั้งสมมติฐาน
ทักษะการกําหนด
ตัวแปร

สามารถวางแผนในการ ทักษะการรวบรวม
รวบรวมข้อมูลเพื่อ
ข้อมูล
ทดสอบสมมติฐาน
สามารถรวบรวมข้อมูล
ด้วยเครื่ องมือที่มี
คุณภาพ
สามารถวิเคราะห์และ
สรุ ปผล หรื อได้คาํ ตอบ
ของปั ญหาหรื อได้
ความรู ้ใหม่
นําเสนอข้อมูลเป็ นที่
เข้าใจได้

ทักษะการพิสูจน์
ตรวจสอบ
ทักษะการวิเคราะห์
และสรุ ปผลการวิจยั
ทักษะการนําเสนอ
ผลการวิจยั

81

การสังเคราะห์ทกั ษะการวิจยั ที่ตอ้ งการให้นักเรี ยนพัฒนา ผูว้ ิจยั สังเคราะห์ได้ 7 ทักษะ
ได้แก่ 1. ทักษะการระบุปัญหา 2. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 3. ทักษะการกําหนดตัวแปร 4. ทักษะ
การรวบรวมข้อมูล 5. ทักษะการพิสูจน์ตรวจสอบ 6. ทักษะการวิเคราะห์และสรุ ปผลการวิจยั
7. ทักษะการนําเสนอผลการวิจยั
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั สังเคราะห์ทกั ษะการวิจยั ที่ตอ้ งการให้นักเรี ยนได้พฒั นาได้ 7 ทักษะ
ประกอบด้วย
1. ทักษะการระบุปั ญหา หมายถึง ความสามารถในการระบุปัญหาที่สงสัยหรื อ
ต้องการคําตอบ ผ่านกระบวนการสังเกต ตั้งคําถาม รวบรวม และวิเคราะห์ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล
2. ทักษะการตั้งสมมติฐาน หมายถึง ความสามารถในการเสนอคําอธิบาย ถึงผลที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นที่สามารถตรวจสอบได้ ซึ่ งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เกี่ยวข้อง นําไปสู่
การออกแบบ การสํารวจตรวจสอบ
3. ทั กษะการกํา หนดตั วแปร หมายถึ ง ความสามารถในการกํา หนดตัวแปร
ที่เกี่ ยวข้อ ง หรื อ ที่ ส่งผลกระทบต่อ ผลที่เกิ ดขึ้น ซึ่ งสอดคล้อ งกับคําถาม สถานการณ์ ที่ตอ้ งการ
สํารวจตรวจสอบ การกําหนดตัวแปรต้อ งมี ความรัดกุมเพื่อ ให้การออกแบบการทดลองมี ความ
ยุติธรรม
4. ทักษะการรวบรวมข้ อมู ล หมายถึ ง ความสามารถในการวางแผนการเก็ บ
รวบรวมข้อ มู ลเพื่อ ทดสอบสมมติฐานและสามารถรวบรวมข้อมู ลด้วยเครื่ องมือ ที่เหมาะสมและ
มีคุณภาพ
5. ทักษะการพิสูจน์ ตรวจสอบ หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบสมมติฐาน
โดยการปฏิบตั ิการ การปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่ออกแบบ เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ต้ งั ขึ้น ตลอดจนใช้
วัสดุอุปกรณ์ได้ถูกต้อง
6. ทักษะการวิเคราะห์ และสรุปผลการวิจัย หมายถึง นําข้อมูลมาวิเคราะห์ หรื อจัด
กระทําอย่างเป็ นระบบ ถูกต้องตามหลักวิชา และสรุ ปผลตรงได้ตามวัตถุประสงค์ ครอบคลุมปั ญหา
ได้คาํ ตอบของปั ญ หา ได้ค วามรู ้ ใหม่ และมี การแสดงเหตุ ผลอย่างสมเหตุส มผลสอดคล้อ งกับ
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี หรื อผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
7. ทักษะการนําเสนอผลการวิจัย หมายถึง ความสามารถในการนําเสนอข้อมูล/
ผลการวิจยั ใช้ภาษาได้กระชับ ชัดเจน มี สาระสําคัญครบถ้วนและเลื อ กวิธีการนํา เสนอได้อ ย่า ง
เหมาะสม
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3.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ การวิจัยเป็ นฐาน
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน
มีนักการศึกษาหลายท่านได้นํารู ปแบบการจัดการสอนนี้ ไ ปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและ
ทักษะต่างๆ มากมาย ดังปรากฎต่อไปนี้
สราวุธ ชัยยอง (2551) ศึกษาการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานเพื่อพัฒนาความคิด
เชิ งวิทยาศาสตร์ ในรายวิชาชี ววิทยาพื้นฐานสําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้รูปแบบ
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน เครื่ องมื อ ที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู ้
รายวิชาชี ววิทยาพื้น ฐาน 3 แบบทดสอบความรู ้ พ้ืนฐาน แบบทดสอบเมื่ อ จบหน่ ว ยการเรี ยนรู ้
แบบสอบถามเมื่อจบ บทเรี ยน แบบบันทึกการซ่ อ มเสริ มนักเรี ยน แบบวัด เจตคติเกี่ยวกับการจัด
การเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน และแบบทดสอบความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ จากการศึกษาพบว่า
นักเรี ยนมีพฤติกรรมดีข้ ึนในด้านการเรี ยน ด้านความสนใจ และด้านการทํากิจกรรมกลุ่ม มีเจตคติ
ทางบวกในระดับสู งต่อ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน มี ระดับความสามารถในการคิด
เชิ งวิทยาศาสตร์ จากมากไปหาน้อ ยเรี ยงตามลําดับ คือ การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิพากษ์วิจารณ์
การคิดเชิงตรวจสอบและการคิดเชิงประเมิน การคิดอย่างมีเหตุผล และการคิดวิเคราะห์ ซึ่ งอยูใ่ น
ระดับดี ทุกด้าน และความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนชิ้นงานกับคะแนนความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของ
นักเรี ยนอยูใ่ นระดับสูง (R= 0.71)
จริ ย า สมาคม (2552) ได้ทาํ การศึก ษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ วิชาเคมีของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนจากจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิจยั
เป็ นฐาน เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลองคือแผนที่จดั การเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน แบบทดสอบ
วัดผลสัม ฤทธิ์ทางการเรี ยน และแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาเคมี เรื่ อง ของแข็งของเหลวและแก๊ส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.20 คะแนน
คิดเป็ นร้อยละ 70.5 ของคะแนนเต็ม นักเรี ยนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป มีจาํ นวน
เท่ากับ 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 75 ของนักเรี ยนทั้งหมด ซึ่ งผ่านเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ นักเรี ยนมีคะแนน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เฉลี่ ยเท่ากับ 51.50 คิดเป็ นร้อ ยละ 74.63 ของคะแนนเต็ม
นักเรี ยนที่ผ่านเกณฑ์ร้อ ยละ 70 ขึ้นไป จํานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 82.5 ของจํานวนนักเรี ยน
ทั้งหมด ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้
สถาพร ภูผาใจ (2552) ได้ทาํ การศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติมของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึก ษาปี ที่ 4 ที่จดั การเรี ยนรู ้โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน เรื่ อ งธรรมชาติข องสิ่ งมี ชีวิต
ใช้รูปแบบการวิจยั ก่ อนการทดลอง (Pre-experimental design) เครื่ อ งมื อที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
ประกอบด้ว ย แผนการจัด การเรี ย นรู ้ จ าํ นวน 7 แผน แบบบัน ทึ ก พฤติ ก รรมการสอนของครู
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แบบบันทึกประสบการณ์ การสอนของครู ใบกิ จกรรมแบบทดสอบท้ายแผนการสอน และแบบ
สะท้อ นตนเองของนักเรี ยน แบบวัดผลสัม ฤทธิ์ทางการเรี ยน และแบบประเมิ นทักษะพื้นฐาน
การวิจยั ผลการศึกษาพบว่าหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิจยั เป็ นฐานนักเรี ยนจํานวน 23 คน
(ร้อยละ 85.18) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนร้อยละ 80 ขึ้นไป และนักเรี ยนจํานวน 22 คน (ร้อยละ
81.48) มี ระดับคุณภาพของทักษะพื้นฐานการวิจยั ในทุกทักษะอยูใ่ นระดับดีมาก แสดงให้เห็นว่า
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน ในรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติมของนักเรี ยน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนสูงขึ้นและมีการพัฒนาทักษะการวิจยั
วรางค์ภ ัท ร์ สุ ข เรื อ น (2554) ได้ท ํา การศึ ก ษาการเปรี ย บเที ย บผลการจัด การเรี ย นรู ้
เรื่ องการพัฒนาดินและแหล่งนํ้า กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ที่จดั การเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการวิจยั กับจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวของ สสวท. ประชากร คือ นักเรี ยน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โรงเรี ย นสงวนหญิ ง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ประกอบด้ ว ยแผน
การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการวิจยั แผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวของ สสวท. แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบเลือกตอบชนิ ด
4 ตัวเลือ ก แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ใช้ม าตราวัดเจตคติแบบลิเคอร์ท จากคุณลักษณะของ
นักเรี ยนแสดงออกโดยจําแนกระดับพฤติกรรมการแสดงออกเป็ น 5 ระดับ ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยน
ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ที่ จ ัด การเรี ย นรู ้ ด้ว ยกระบวนการวิจ ัย มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ทัก ษะ
กระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ และเจตคติ ท างวิ ท ยาศาสตร์ สู ง กว่านัก เรี ย นที่ เ รี ย นด้ว ยการจัด
การเรี ยนรู ้ตามแนวของ สสวท. อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
รุ จิราพร รามศิริ (2556) ได้ทาํ การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้
การวิ จ ัย เป็ นฐาน เพื่ อ เสริ ม สร้ า งทัก ษะการวิ จ ัย ทัก ษะการแก้ปั ญ หาอย่า งสร้ า งสรรค์ และ
จิ ต วิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ยนระดั บ มัธ ยมศึ ก ษา กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย เป็ นนั ก เรี ย น
ชั้น มัธ ยมศึ กษาปี ที่ 5/1 โรงเรี ยนสาธิ ตแห่ งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกํา แพงแสน
เครื่ องมื อที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย รู ปแบบการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้การวิจยั เป็ น
ฐาน คู่มือการใช้รูปแบบ หน่วยและแผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบประเมินทักษะการวิจยั แบบทดสอบ
ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่ารู ปแบบการเรี ยน
การสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน เพื่อ เสริ มสร้างทักษะการวิจยั ทักษะการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา มีชื่อว่า “RPSCSA Model”
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กับ 81.36/76.86 ประสิ ท ธิ ผ ลของรู ป แบบพบว่ า มี ป ฏิ สัม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
ความสามารถพื้ น ฐาน และแบบการเรี ย นรู ้ ข องนั ก เรี ย น ที่ ส่ ง ผลร่ ว มกัน ต่ อ ทัก ษะการวิ จ ัย
อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 แต่ ไ ม่ มีป ฏิสัม พันธ์ระหว่า งความสามารถพื้น ฐาน และ
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แบบการเรี ยนรู ้ ข องนั ก เรี ยนที่ ร่ วมกั น ส่ งผลต่ อ ทั ก ษะการแก้ ปั ญหาอย่ า งสร้ า งสรรค์
และจิ ต วิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย น หลั ง เรี ยนตามรู ป แบบนั ก เรี ย นมี ท ัก ษะการแก้ ปั ญ หา
อย่างสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีพฒั นาการด้านทักษะ
การวิจ ัย สู ง ขึ้ น จากระดับ ปานกลางเป็ นระดับ มาก ส่ ว นทัก ษะการแก้ปั ญ หาอย่า งสร้ า งสรรค์
มี พ ฒ
ั นาการสู ง ขึ้ นจากระดับ น้อ ยเป็ นระดับ มาก และมี จิ ต วิท ยาศาสตร์ อ ยู่ใ นระดับ มากและ
มีจิตวิทยาศาสตร์อยูใ่ นระดับมาก
4. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ แนวคิดการกลับด้ านชั้นเรียน
4.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ แนวคิดการกลับด้ านชั้นเรียน
การจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้แ นวคิ ด การกลับ ด้า นชั้น เรี ย น มี ผูเ้ รี ย กแตกต่ า งกัน ไป เช่ น
การเรี ยนรู ้แบบกลับทาง การกลับด้านชั้นเรี ยน ห้องเรี ยนกลับด้าน ซึ่ งในที่น้ ี ผูว้ ิจยั เรี ยกว่าการจัด
การเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
โจนาธาน เบอร์แมน และแอรอน แซม (Jonathan Bergmann and Aron Sams, แปลโดย
รุ่ งนภา นุ ตราวงศ์, 2559: 9) ได้กล่าวถึงการกลับด้านชั้นเรี ยนไว้ว่า เป็ นการนําสิ่ งที่แต่เดิมทําใน
ชั้นเรี ยนไปทําที่บา้ น และสิ่งที่แต่เดิมถูกมอบให้ทาํ เป็ นการบ้านก็นาํ มาทําในชั้นเรี ยน
วิจ ารณ์ พานิ ช (2556: 9) ได้ใ ห้ค วามหมายของวิธี ก ารเรี ย นรู ้แ บบกลับ ทางไว้ว่า เป็ น
การเรี ยนวิชาที่บา้ นทําการบ้านที่โรงเรี ยนหรื อรับการถ่ายทอดความรู ้ที่บา้ น แล้วมาสร้างความรู ้ต่อ
ยอดจากวิชาที่รับถ่ายทอดมา ให้เป็ นความรู ้ที่สอดคล้องกับชีวติ ทําให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีพลังเกิด
ทักษะที่เรี ยกว่า ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
สุรศักดิ์ ปาเฮ (2556: 2) ได้ให้ความหมายการจัดการเรี ยนรู ้แบบกลับด้านชั้นเรี ยนไว้ว่าเป็ น
รู ปแบบหนึ่งของการสอนโดยที่นักเรี ยนจะ ได้เรี ยนรู ้จากการบ้านที่ได้รับผ่านการเรี ยนด้วยตนเอง
จากสื่อวิดีทศั น์ (Video) นอกชั้นเรี ยนหรื อที่บา้ น ส่ วนการเรี ยนในชั้นเรี ยนปกติน้ ันจะเป็ นการเรี ยน
แบบสืบค้นหาความรู ้ที่ได้รับร่ วมกันกับเพือ่ นร่ วมชั้น โดยมีครู เป็ นผูค้ อยให้ความช่วยเหลือชี้แนะ
Bill Tucker (2012, อ้างถึงใน ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี , 2558: 46) ได้กล่าวว่าห้องเรี ยนกลับ
ด้าน หมายถึ ง รู ปแบบการจัดการชั้นเรี ยนที่ค รู นํา วิดีท ัศน์มาช่ วยในการสอน ในวิดีท ัศน์น้ ันจะ
ประกอบด้วยเนื้อหา ภาพ เสียงและประเด็นคําถาม ครู จะเป็ นผูส้ ร้างวิดีทศั น์ให้นักเรี ยนนําไปเปิ ดที่
บ้า นหรื อ อัพ โหลดบนเครื อ ข่า ยอิ นเตอร์ เ น็ ต และให้นัก เรี ยนได้เข้าไปดู วิดี ทศั น์ช่ วยสอนจาก
เว็บไซต์ อีกทั้งพยายาม ทําให้นกั เรี ยนได้เกิดการค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาจากประเด็นที่ระบุไว้
ในวิดีทศั น์ เมื่อนักเรี ยนเข้าสู่หอ้ งเรี ยนจะนํางานที่ได้รับมอบหมายมาทําในชั้นเรี ยน
Jeremy Overmyer (2014, อ้างถึ งใน ทิช านนท์ ชุ มแวงวาปี , 2558: 47) ได้กล่ าวถึ ง
ความหมายห้อ งเรี ยนกลับด้านไว้ว่า ห้องเรี ยนกลับด้าน เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที่ให้นักเรี ยนได้
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เรี ยนเนื้ อ หาวิชานอกชั้นเรี ยนครอบคลุ มไปถึ งการนําเทคโนโลยี เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ มาใช้ใน
การจัดการชั้นเรี ยน ที่มุ่งเน้นไปที่การมีปฏิสัมพันธ์ก ับนักเรี ยนบนเครื อข่าย แทนการบรรยายใน
ชั้นเรี ยน ครู จะเป็ นผูจ้ ดั ทําวิดีทศั น์ให้นกั เรี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้นอกชั้นเรี ยน เมื่อถึง เวลากิจกรรมใน
ชั้นเรี ยนก็จะมีการทํางานที่ครู ได้มอบหมาย
จากความหมายดังกล่าวสรุ ปได้ว่า การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้แนวคิดการกลับด้าน
ชั้นเรี ยน หมายถึง การจัดการเรี ยนรู ้ที่ครู ใช้วิดีทศั น์หรื อเทคโนโลยีซ่ ึ งครู อาจผลิตขึ้นเองหรื อเลือก
จากสื่อที่มีผผู ้ ลิตไว้แล้วมาใช้ให้นกั เรี ยนได้ศึกษาในส่วนที่เป็ นสาระความรู ้หลักที่บา้ น ส่ วนเวลาใน
ชั้น เรี ย นนั ก เรี ย นมาทํา กิ จ กรรมที่ ห ลากหลายโดยนํา ความรู ้ น้ ั นมาต่ อ ยอด โดยมี ค รู ค อยให้
ความช่วยเหลือ
4.2 แนวคิดที่มาของการจัดการเรียนรู้ ด้วยแนวคิดการกลับด้ านชั้นเรียน
โจนาธาน เบอร์แมน และแอรอน แซม (Jonathan Bergmann and Aron Sams, แปลโดย
รุ่ งนภา นุ ตราวงศ์, 2556: 4) การกลับด้านชั้นเรี ยนนั้นมีที่มาจากครู ในอเมริ กา 2 คน คือ Jonathan
Bergmann and Aron Sams ที่ตอ้ งการช่วยเหลือนักเรี ยนที่มีปัญหาตามชั้นเรี ยนไม่ทนั เพราะต้องขาด
เรี ยนไปเล่นกีฬาหรื อไปทํากิจกรรมหรื อเพราะเขาเรี ยนรู ้ได้ชา้ จึงได้บนั ทึกเทปการสอน แล้วนําไป
โหลดไว้อ อนไลน์ เ พื่ อ ให้นั ก เรี ย นเข้า ไปดู ไ ด้ อี ก ทั้ง พวกเขาเคยหงุ ด หงิ ด กับ การที่ นัก เรี ย น
ไม่สามารถนําสิ่งที่บรรยายในชั้นเรี ยนไปใช้ในการทําการบ้านที่ได้รับมอบหมาย จนวันหนึ่งแอรอน
ได้คน้ พบสิ่งที่เปลี่ยนโลกความเป็ นครู ของเรา มันได้เกิดขึ้นจากข้อสังเกตเล็กๆ ที่วา่ “เวลาที่นกั เรี ยน
ต้องการพบครู จริ งๆ คือเวลาที่เขาติดขัดและต้องการความช่วยเหลือเป็ นรายบุคคล แต่เขาไม่ตอ้ งการ
ครู อยู่ในชั้นเรี ยนกับเขาเพื่อ พูดคุยเรื่ อ ยเปื่ อย หรื อบอกเนื้ อหาแก่เขา เพราะเนื้ อหานั้นเขาสามารถ
ค้นหาด้วยตนเองได้” จากข้อสังเกตนี้แอรอนเลยมีคาํ ถามว่า “แล้วถ้าเราบันทึกการสอนทั้งหมดของ
เรา และให้นักเรี ยนดูวิดีทศั น์เหล่านั้นเป็ นการบ้าน แล้วเราใช้เวลาในชั้นเรี ยนสําหรับช่วยเหลือให้
เข้าใจแก่ นความรู ้ที่สําคัญที่เขาอาจจะยังไม่ เข้าใจชัดเจนนัก จะดีกว่าหรื อ ไม่” นั่นเป็ นที่มาของ
วิธีการจัดการเรี ยนรู ้แบบกลับด้านชั้นเรี ยน
4.3 แนวทางการจัดการเรียนรู้ แบบกลับด้ านชั้นเรียน
โจนาธาน เบอร์แมน และแอรอน แซม (Jonathan Bergmann and Aron Sams, แปลโดย
รุ่ งนภา นุตราวงศ์, 2556: 9) กล่าวถึงหลักของการกลับด้านชั้นเรี ยนไว้ว่า เป็ นการนําสิ่ งที่แต่เดิมทํา
ในชั้นเรี ยนไปทําที่บา้ น และสิ่งที่แต่เดิมถูกมอบให้ทาํ เป็ นการบ้านก็นาํ มาทําในชั้นเรี ยน
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4.3.1 ขั้นตอนการดําเนินการจัดการเรียนรู้ แบบกลับด้ านชั้นเรียน
1. ครู ฝึกให้วิธีดูวิดีทศั น์ที่บา้ นให้ได้ผลดีให้แก่นักเรี ยน เริ่ มตั้งแต่แนะนําในขจัด
สิ่ งรบกวนสมาธิ ได้แก่ ปิ ดโทรศัพท์ ไอพ็อ ด ทีวี และตัว รบกวนอื่ น ๆ แนะนําให้เด็ กรู ้ จกั หยุด
วิดีทศั น์ หรื อดูบางตอนซํ้า หรื อกดปุ่ มหยุดเพื่อจดบันทึกประเด็นสําคัญหรื อคําถาม จดโน้ตอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพโดยให้เขี ยนคํา ถามที่ สงสัย และย่อ สรุ ป สิ่ ง ที่ไ ด้เ รี ย นรู ้ การจดโน้ตที่ ดีจ ะช่ วยให้
นักเรี ยนมาเรี ยนด้วยคําถามที่เหมาะสม ทําให้ครู รู้วา่ นักเรี ยนยังไม่เข้าใจเรื่ องอะไร และยังใช้คาํ ถาม
เหล่านั้นเพือ่ พัฒนาปรับปรุ งการบรรยายในวิดีทศั น์ได้ดว้ ย
2. ตอนกลางคืนที่บา้ นนักเรี ยนดูวิดีทศั น์สาระที่จะเรี ยนในวันรุ่ งขึ้นพร้อมทั้งจด
ประเด็นสําคัญ จดคําถาม หรื อส่วนที่ไม่เข้าใจ
3. ชั้นเรี ยนในโรงเรี ยนนี้ ให้เวลาคาบละ 95 นาที เริ่ มด้วยการใช้เวลาสั้นๆ ทบทวน
วิดีทศั น์ และตอบคําถามสิ่ งที่ไม่เข้าใจหลังดูวิดีทศั น์ ซึ่ งจะช่วยให้ครู ได้แก้ไขความเข้าใจผิดของ
นักเรี ยนบางคนหรื อถ้าเด็กทั้งชั้นเข้าใจผิดก็แสดงว่าวิดีทศั น์มีขอ้ บกพร่ องครู จะได้แก้ไข
4. ครู ม อบงานให้ทาํ โดยอาจเป็ น Lab หรื อเป็ นกิ จกรรมค้นคว้า โครงงานหรื อ
กิจกรรมแก้ปัญหา หรื อการทดสอบ ตามปกติจะมีเวลาทําหลายกิจกรรมข้างต้น โดยนักเรี ยนเป็ น
ผูล้ งมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง ส่วนครู เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกในการเรี ยน ช่วยเหลือลูกศิษย์ที่มีปัญหา
ครู จะเน้นช่วยให้เด็กเข้าใจหลักการ ไม่ใช่ท่องจํา หัวใจคือครู เน้นทําหน้าที่ช่วยแนะนําการเรี ยนของ
เด็ ก ไม่ ใ ช่ ห น้ า ที่ ถ่ า ยทอดความรู ้ ครู เ ปลี่ ย นจากบทบาทปฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ นั ก เรี ย นทั้ง ชั้น เป็ น
ปฏิสมั พันธ์กบั นักเรี ยนเป็ นรายคน
4.3.2 เปรียบเทียบกิจกรรมและเวลาที่ใช้ ในชั้นเรียน
ตารางที่ 14 เปรี ยบเทียบกิจกรรมและเวลาที่ใช้ในชั้นเรี ยนระหว่างชั้นเรี ยนแบบเดิมและชั้นเรี ยน
กลับด้าน
ชั้นเรียนแบบเดิม
กิจกรรม Warm-up
ทบทวนการบ้านของคืนก่อน
บรรยายเนื้อวิชาใหม่
กิจกรรมเรี ยนรู ้ที่ครู มอบหมาย
หรื อ นักเรี ยนคิดเอง หรื อ Lab

ชั้นเรียนกลับด้ าน
5 นาที กิจกรรม Warm-up
20 นาที ถาม-ตอบ เรื่ องวิดีทศั น์
30-45 นาที กิจกรรมเรี ยนรู ้ที่ครู มอบหมาย
หรื อนักเรี ยนคิดเอง หรื อ Lab
20-35 นาที

5 นาที
10 นาที
75 นาที
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เวลาในการเรียนการสอน
การกลับ ด้า นชั้น เรี ย นแม้ว่ า วิ ดี ท ัศ น์ จ ะเป็ นจุ ด สํ า คัญ ที่ ต ้อ งให้ ค วามสนใจมาก
แต่ประโยชน์สูงสุ ดของการกลับด้านชั้นเรี ยนไม่ ไ ด้อ ยู่ที่วิดีทศั น์ แต่เป็ นช่ วงเวลาที่ครู พบปะกับ
นัก เรี ย นโดยบทบาทครู ก ับ นัก เรี ย นได้ถู ก ออกแบบใหม่ ให้แ ตกต่ า งจากการเรี ย นการสอนรู ป
แบบเดิมด้วยเหตุผลที่วา่ บทบาทหน้าที่ของครู ในการบรรยายและสอนเนื้ อหาต่างๆ ได้ถูกนําไปไว้
นอกเวลา (นักเรี ยนดูวดิ ีทศั น์ที่ครู บรรยายที่บา้ น) เวลาในชั้นเรี ยนจึงเป็ นเวลาสําหรับการทํากิจกรรม
ต่างๆ ที่ช่วยให้เรี ยนรู ้มากขึ้น ลึกซึ้งขึ้น
4.4 บทบาทของครู และนักเรียน
วิจารณ์ พานิ ช (2556: 10) ได้กล่าวถึงบทบาทของครู และนักเรี ยนในการจัดการเรี ยน
การสอนตามแนวคิดกลับด้านชั้นเรี ยน (Flipped Classroom) ดังนี้
4.4.1 บทบาทของครู
ครู มีการทํางานที่กลับทาง คื อ แทนที่จะสอนวิชาหน้าชั้นเรี ยนกลับสอนหน้ากล้อ ง
วิดีทศั น์ ส่ วนเวลาเรี ยนที่โรงเรี ยนของศิษย์ ทําหน้าที่ครู ฝึก (Coach) ให้นักเรี ยนแปลงวิชา หรื อ
ประยุก ต์ใ ช้วิ ช า เป็ นผู ้จุ ด ประกายโดยตั้ง คํา ถามยุแ หย่ใ ห้ นัก เรี ย นคิ ด สร้ า งความสนุ ก สนาน
ในการเรี ยน เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกในการเรี ยน
4.4.2 บทบาทของนักเรียน
นักเรี ยนมีวิธีการเรี ยนที่กลับทางคือ ใช้เวลาเรี ยนที่บา้ นโดยการดูวิดีโอที่ครู สร้างขึ้น
หรื อ จัดหา ระหว่างที่ดูวิดีทศั น์นักเรี ยนต้องขจัดสิ่ งรบกวนสมาธิ ได้แก่ ปิ ดโทรศัพท์ ไอพ็อด ทีวี
และตัวรบกวนอื่นๆ และต้องรู ้จกั หยุดวิดีทศั น์ หรื อดูซ้ าํ บางตอน เพื่อจดบันทึกประเด็นสําคัญหรื อ
คําถาม หรื อส่วนที่ไม่เข้าใจ เพือ่ นํามาถามครู ในวันรุ่ งขึ้น กิจกรรมการเรี ยนที่โรงเรี ยน จะเป็ นการทํา
การทดลอง กิจกรรมค้นคว้า โครงงานหรื อกิจกรรมแก้ปัญหา หรื อการทดสอบ โดยนักเรี ยนต้องให้
ความร่ วมมือในการทํากิจกรรม เรี ยนรู ้ร่วมกันกับเพื่อน และเมื่อมีปัญหาจะมีครู คอยให้คาํ แนะนํา
ปรึ กษา
จากแนวการจัดการเรี ยนรู ้แบบกลับด้านชั้นเรี ยน พบว่าเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่ทาํ ให้
มีเวลาในการทํากิจกรรมที่หลากหลายในชั้นเรี ยนมากขึ้นและลึกซึ้ งกว่าเดิม โดยนักเรี ยนจะเรี ยนรู ้
และทําความเข้าใจเรื่ องที่จะเรี ยนผ่านวิดีทศั น์ที่ครู ทาํ หรื อจัดหาให้ก่อนที่บา้ น ส่ วนเวลาในชั้นเรี ยน
ใช้สํา หรั บ ถามตอบข้อ สงสั ย ลงมื อ ทํา งาน ปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ และได้ศึ ก ษาทดลอง
อย่างลึกซึ้ง โดยมีครู เป็ นผูด้ ูแลให้คาํ แนะนําอย่างใกล้ชิดเป็ นรายบุคคล
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4.5 ประโยชน์ ของการจัดการเรียนรู้ ด้วยการกลับด้ านชั้นเรียน
โจนาธาน เบอร์แมน และแอรอน แซม (Jonathan Bergmann and Aron Sams, แปลโดย
รุ่ งนภา นุตราวงศ์, 2556: 13-23) กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการกลับด้านชั้นเรี ยน
ไว้ดงั นี้
1. การกลับด้ านชั้นเรียนเหมาะสํ าหรับนักเรียนยุคปัจจุบัน เนื่องจากนักเรี ยนในยุคนี้ เติบโต
ขึ้นมาพร้อมกับอินเทอร์เน็ต Youtube facebook และแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์มากมาย การจัด
การเรี ยนรู ้ในปั จจุบนั มีความจําเป็ นต้องนําสื่อดิจิตอลมาช่วยในการเรี ยนรู ้
2. การกลับด้ านชั้ นเรี ย นช่ วยนั กเรี ย นที่มีภารกิจมาก นักเรี ยนในปั จจุบนั มักจะมี ภาระ
วุ่นวายหลายอย่าง วิธีการกลับด้านชั้นเรี ยนมีความยืดหยุ่น พวกเขาสามารถเรี ยนรู ้เนื้ อ หาหลักๆ
ผ่านวิดีทศั น์ออนไลน์ได้ล่วงหน้า ถึงแม้จะขาดเรี ยนหรื อต้องไปร่ วมกิจกรรมอื่นๆ วิธีน้ ี ไม่เพียงแต่
สอนให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ การทํางานอย่างเป็ นระบบ ยังรู ้จกั การจัดการเวลาของตนเองได้
3. การกลับด้ านชั้ นเรี ยนช่ วยเด็กที่เรี ยนไม่ เก่ ง ในการเรี ยนการสอนแบบเดิม ครู มกั สนใจ
แต่เด็กเก่ งและฉลาด บรรยากาศในห้อ งเรี ยนเป็ นไปในลักษณะที่เด็กเก่ งตอบคําถามโต้ตอบครู
ส่วนเด็กที่เหลือก็นง่ั เฉยๆ แต่ถา้ ใช้เทคนิคห้องเรี ยนกลับด้าน บทบาทครู จะเปลี่ยนไป ครู จะใช้เวลา
ส่ ว นใหญ่ ใ นการเดิ น ไปรอบๆ ห้อ ง เพื่อ มุ่ งและให้ค วามสํา คัญ ไปยัง เด็ก อ่ อ นที่ต ้อ งการความ
ช่วยเหลือ แต่ก็มิได้ละทิ้งเด็กเก่ง
4. การกลับด้ านชั้ นเรี ยนช่ วยนักเรี ยนทุกระดับความสามารถให้ เรี ยนรู้ ได้ ดีขึ้น เนื่ องจาก
สิ่งที่ครู สอนถูกบันทึกไว้ในวิดีทศั น์ นักเรี ยนสามารถดูวิดีทศั น์น้ นั กี่รอบก็ได้แล้วแต่ความต้องการ
ในการทําความเข้าใจเรื่ องนั้นๆ
5. การกลับด้ านชั้นเรียนช่ วยให้ นักเรียนสามารถสามารถหยุด หรื อทบทวนสิ่ งที่ครู สอนได้
นักเรี ยนแต่ละคนมีความสามารถในการเรี ยนรู ้แตกต่างกัน นักเรี ยนที่เรี ยนรู ้ได้เร็ วสามารถเข้าใจ
สิ่ งที่ครู พูดได้ทนั และจะเริ่ มเบื่อ หากครู บรรยายช้าลง เพื่อให้นักเรี ยนที่เรี ยนช้าการทําความเข้าใจ
ดังนั้นการปล่ อ ยให้นักเรี ย นควบคุ มการหยุดหรื อ เล่ น วิดี ทศั น์ เองจึง เป็ นสิ่ ง ที่เ ป็ นประโยชน์ต่ อ
การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนอย่างยิง่ เพราะสามารถจะเร่ งหรื อให้ชา้ ได้ตามความต้องการ คนที่เรี ยนรู ้ชา้
สามารถย้อนดูซ้ าํ ได้ ในขณะที่นกั เรี ยนอีกกลุ่มดูวิดีทศั น์ดว้ ยการเร่ งความเร็ วเป็ นสองเท่า เนื่ องจาก
นักเรี ยนกลุ่มนี้ สามารถเรี ยนรู ้ได้เร็ วกว่าคนอื่น และเขาเห็นว่าการดู แบบนั้นช่วยให้เขาจัดการกับ
เวลาที่มีอยูไ่ ด้ดียงิ่ ขึ้น
6. การกลับด้ านชั้ นเรี ยนช่ วยให้ นักเรี ยนและครู มีปฏิสัมพันธ์ ต่อกันมากขึ้น การกลับด้าน
ชั้นเรี ยนเป็ นการนําเทคโนโลยีมาช่วยให้ครู และนักเรี ยนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมากขึ้น เป็ นการหลอม
รวมผสมผสานการสอนออนไลน์ ก ับ การสอนเรี ยนรู ้ ก ับ ครู ใ นชั้นเรี ยนอย่า งเหมาะสม ในการ
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บรรยายแก่นกั เรี ยนกลุ่มย่อยที่เรี ยนรู ้ชา้ ทําให้ครู สามารถสอนนักเรี ยนในจุดที่พวกเขาพร้อมจะฟั ง
ครู มีบทบาทสําคัญในชีวติ ของนักเรี ยน เป็ นทั้งผูแ้ นะนําช่วยเหลือ เป็ นเพื่อน เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ การได้
พบปะกับครู จึงเป็ นประสบการณ์ที่มีคุณค่ายิง่ สําหรับนักเรี ยน
7. การกลับด้ านชั้ นเรี ย นช่ วยให้ ครู รู้ จักนั กเรี ยนดีขึ้น หน้าที่ของครู ไ ม่ ใช่ เพียงสอนแต่
เนื้อหา แต่ยงั ต้องกระตุน้ ให้กาํ ลังใจและเป็ นผูร้ ับฟั งด้วย วิธีการกลับด้านชั้นเรี ยนช่วยให้นักเรี ยน
กล้าที่จะปรึ กษาปั ญหาส่ วนตัวนอกเหนื อ จากปั ญหาข้อ สงสัยเกี่ ยวกับการเรี ยนผ่านทางช่ อ งทาง
สื่อสารสมัยใหม่มากขึ้น และครู สามารถช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
8. การกลับด้ านชั้ นเรี ยนช่ วยให้ นักเรี ยนมีป ฏิสัมพันธ์ ระหว่ างกันมากขึ้น การที่บทบาท
หน้าที่ของครู เปลี่ยนจากผูบ้ อกเนื้ อหาเป็ นผูแ้ นะนําช่วยเหลือ ตอบคําถาม และนําทางการเรี ยนของ
นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล บทบาทของนักเรี ยนเองก็เปลี่ยนเช่นกันคือในการเรี ยนในชั้นเรี ยนนักเรี ยน
จะมีปฏิสมั พันธ์กบั เพือ่ นระหว่างการทํางานหรื อกิจกรรมต่างๆ รวมกลุ่มร่ วมมือกัน ช่วยเหลือกันใน
การเรี ยนมากขึ้น
9. การกลับด้ านชั้นเรียนช่ วยให้ เกิดการเรียนรู้ ตามความแตกต่ างระหว่ างบุคคลอย่ างแท้ จริ ง
การที่ในชั้นเรี ยนมี นักเรี ยนที่มีความหลากหลายทําให้เป็ นอุ ปสรรคต่อการจัดการเรี ยนการสอน
แต่การจัดการเรี ยนรู ้แบบกลับด้านชั้นเรี ยน ช่ ว ยให้ครู ช่วยเหลื อ นักเรี ยนได้สอดคล้อ งกับความ
ต้อ งการและความแตกต่างที่หลากหลายนั้น ด้วยการใช้เวลาส่ วนใหญ่ในชั้นเรี ยนในการเดิ นดู
นักเรี ยนรอบๆ ห้องเพือ่ ให้การช่วยเหลือนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
10. การกลับด้ านชั้นเรียนเปลี่ยนวิธีการจัดการชั้ นเรี ยน ปั ญหาที่พบบ่อยในชั้นเรี ยน ได้แก่
ปั ญหาเด็กเบื่อเรี ยน ก่อกวนชั้นเรี ยน หายไปจากชั้นเรี ยนเนื่องจากในห้องเรี ยนกลับทางนักเรี ยนเป็ น
ผูล้ งมื อ ปฏิบตั ิไม่ ใช่ เป็ นผูร้ ับการถ่ ายทอดในห้อ งเรี ยนอย่างแบบเดิ ม ทําให้เด็กไม่รู้สึกเบื่อ และ
เต็ม ใจที่จ ะเรี ย นรู ้ม ากกว่าเดิ ม แต่ ยงั คงมี เด็ กที่ข าดวินัยอยู่ในชั้น เพียงแต่ ปัญหาใหญ่ ในการจัด
การชั้นเรี ยนที่เนื่องมาจากเด็กพวกนี้ จะหายไป
11. การกลับด้ านชั้ นเรี ยนเปลี่ยนวิธีการที่เราจะคุยกับผู้ ปกครอง จากถามว่าเด็กอยู่ใน
โอวาทของครู หรื อไม่ เปลี่ยนไปเป็ นเด็กได้เรี ยนรู ้หรื อ ไม่ หากเด็กคนไหนไม่ ได้เรี ยนรู ้เท่าที่ควร
ผูป้ กครองและครู จะร่ วมกันช่วยให้เด็กเรี ยนรู ้ได้อย่างไร
12. การกลับด้ านชั้ นเรี ยนช่ วยให้ การศึกษาแก่ ผู้ปกครอง การกลับด้านชั้นเรี ยนเปิ ดโอกาส
ให้ผปู ้ กครองได้เรี ยนรู ้ในเรื่ องที่นกั เรี ยนต้องเรี ยนโดยการนัง่ ดูวดิ ีทศั น์ไปพร้อมกับลูก
13. การกลับด้ านชั้นเรียนทําให้ การเรียนการสอนมีความโปร่ งใส การเปิ ดให้สาธารณชนได้
เห็นการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นเรื่ องที่ดี การที่นาํ วิดีทศั น์ไปโหลดไว้ในเว็บไซต์ซ่ ึ งผูป้ กครองและ
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สาธารณชนสามารถเข้าไปดู ไ ด้แทนที่ จะปล่ อ ยให้พวกเขาสงสัยว่าบุตรหลานเขาได้เรี ยนอะไร
ในห้องเรี ยน เขาสามารถเข้าชมได้โดยง่าย
14. การกลับด้ านชั้ นเรี ยนเป็ นวิธีการที่ใช้ ได้ ดีเมื่อครู ขาดสอน หากครู มีภารกิจที่ตอ้ งทํา
หรื อไม่สามารถอยูส่ อนในช่วงใดช่ วงหนึ่ ง เพียงครู อ ัดวิดีทศั น์ไว้ล่วงหน้าสําหรับนักเรี ยน พอถึ ง
ชัว่ โมงเรี ยนเพียงแค่ให้ครู ที่เข้าแทนเปิ ดวิดีทศั น์ให้ นักเรี ยนก็จะได้เรี ยนบทเรี ยนอย่างต่อเนื่ องตาม
ตารางที่จดั ไว้ และทําให้มนั่ ใจได้ว่านักเรี ยนได้เรี ยนในสิ่ งที่ครู ผสู ้ อนต้องการ และไม่ตอ้ งกลับมา
สอนซํ้า
15. การกลับด้ านชั้นเรียนนําไปสู่ การเรี ยนรู้ เพื่อรู้ จริ ง นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้จากสื่ อต่างๆ
ได้ตามศักยภาพของตนเอง ไม่จาํ เป็ นที่นักเรี ยนทุกคนต้องดูวิดีทศั น์เรื่ องเดียวกันในเวลาที่ตรงกัน
สามารถดู และเรี ยนรู ้กลับไปกลับมา หรื อ ดูซ้ ําเพื่อให้ตนเองเข้าใจได้ ให้เรี ยนรู ้ตามศักยภาพของ
นักเรี ยนเพือ่ ให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างถ่องแท้
จากประโยชน์ของการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการกลับด้านชั้นเรี ยน สามารถสรุ ปได้ว่า เป็ นการ
จัดเรี ยนรู ้ที่เหมาะกับนักเรี ยนในยุคปั จจุบนั เนื่ องจากเป็ นการจัดการรู ้ที่เน้นนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง
เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล มี ความยืนหยุ่น ช่ ว ยนักเรี ยนที่มีภาระงานมาก สอดคล้อ งกับ
คํากล่าวของ วิจารณ์ พาณิ ช (2556: 9) ที่กล่าวว่าเป็ นการให้ความรู ้ที่สอดคล้องกับชีวิตทําให้เกิ ด
การเรี ยนรู ้ที่มีพลัง เกิดทักษะที่เรี ยกว่า ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
4.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ แนวคิดการกลับด้ านชั้นเรียน
จากการศึก ษาเอกสารและงานวิจ ัย ที่เ กี่ ย วข้อ งมี นัก การศึ ก ษาหลายท่ า นได้นํา แนวคิ ด
การกลับด้านชั้นมาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน ซึ่งปรากฏดังนี้
นิชาภา บุรีกาญจน์ (2557) ได้ทาํ การศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้วิชาสุ ขศึกษาโดยใช้แนวคิด
แบบห้อ งเรี ย นกลับ ด้า นที่ มี ผ ลต่ อ ความรั บ ผิด ชอบและผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนัก เรี ย น
มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น กลุ่ ม ตัว อย่า ง คื อ นัก เรี ย นระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ น
การทดลองคือแผนการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าสุขศึกษาโดยใช้แนวคิดแบบห้องเรี ยนกลับด้าน ใช้เวลาใน
การทดลองทั้งหมด 8 คาบ รวม 8 สัปดาห์ เครื่ องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบวัดการความรับผิดชอบ
และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ ยของคะแนนความรับผิดชอบและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาสุ ขศึกษาของนักเรี ยนที่จดั การเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดแบบห้องเรี ยนกลับ
ด้า นสู งกว่า ก่ อ นการทดลอง อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ ที่ร ะดับ .05 ค่า เฉลี่ ย ของคะแนนความ
รับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาสุ ข ศึกษาของนักเรี ยนกลุ่มทดลองสู งกว่านักเรี ยนกลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี (2558) ได้ทาํ การศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและทักษะ
การแก้ ปั ญ หาด้ ว ยวิ ธี ก ารเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ปั ญหาเป็ นฐานร่ ว มกั บ เทคนิ ค ห้ อ งเรี ยนกลั บ ด้ า น
ของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ในรายวิ ช าสัง คมศึ ก ษา การดํา เนิ น การวิ จ ัย เป็ นการวิจ ัย
เชิงปฏิบตั ิการ (Action Research) เครื่ องมือที่ใช้ประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหา
เป็ นฐานร่ ว มกับ เทคนิ ค ห้อ งเรี ย นกลับ ด้า น จํา นวน 9 แบบบัน ทึ ก การสอนประจํา วันของครู
แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู โดยผูช้ ่ ว ยวิจยั แบบสัมภาษณ์ นักเรี ยนและแบบทดสอบ
ย่อยท้ายวงจร แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและแบบวัดทักษะการแก้ปัญหา ผลการศึกษา
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนร้อยละ 82.86 ผ่านเกณฑ์โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.92
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด 70/70 และทักษะการแก้ปัญหาของนักเรี ยนร้อยละ 74.29 ผ่านเกณฑ์โดยมี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.45 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด 70/70
พรรณวิภา รัชตธนกุล (2558) ได้ทาํ การพัฒนาชุดการสอนสื่ อประสมเรื่ อง ปฏิกิริยาเคมี
ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับ เทคนิ ค KWLH Plus โดยใช้แนวคิดการจัด
การเรี ยนรู ้แบบกลับด้านชั้นเรี ยน เพื่อ พัฒนาความสามารถในการทํา โครงงานวิทยาศาสตร์ และ
จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนศรี วชิ ยั วิทยา เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ
ชุ ด การสอนสื่ อ ประสม เรื่ อ งปฏิ กิ ริ ย าเคมี แบบทดสอบวัด ผลการเรี ย นรู ้ เ รื่ อ ง ปฏิ กิ ริ ย าเคมี
แบบประเมิ น ความสามารถในการทํา โครงงานวิ ท ยาศาสตร์ แบบสอบถามจิ ต วิ ท ยาศาสตร์
ผลการวิจ ัย พบว่า ชุ ด การสอนสื่ อ ประสม เรื่ อ งปฏิ กิ ริ ย าเคมี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (E1/E2) เท่ า กับ
80.267/82.351 ผลการเรี ยนรู ้เรื่ อง ปฏิกิริยาเคมี ของนักเรี ยนหลังเรี ยนด้วยชุดการสอนสื่ อประสม
มีค่าเฉลี่ ยสู งกว่าผลการเรี ยนรู ้ก่อ นเรี ยน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความสามารถใน
การทําโครงงานวิทยาศาสตร์ หลังการใช้ชุดการสอนสื่ อ ประสม อยูใ่ นระดับดี เมื่ อ พิจารณาเป็ น
รายด้านพบว่า ด้านการกําหนดปั ญหา ตั้งสมมติฐาน และระบุความสัมพันธ์ของตัวแปรมีคะแนน
เฉลี่ ยสู งสุ ด ส่ วนด้านการสรุ ปผลมี คะแนนเฉลี่ ยตํ่า สุ ด จิตวิทยาศาสตร์ ห ลังการใช้ชุดการสอน
สื่ อประสม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านความรับผิดชอบ มีคะแนนเฉลี่ ย
สูงสุด ส่วนด้านความมีเหตุผล มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด
นภาภรณ์ เพียงดวงใจ (2558) ได้ทาํ การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์โดย
ใช้โครงงานร่ วมกับเทคนิ คการสื บเสาะหาความรู ้ ตามแนวคิดห้องเรี ยนกลับด้าน เพื่อ เสริ มสร้าง
ความสามารถในการสร้า งนวัต กรรมและจิ ตวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ย นระดับมัธยมศึ กษาปี ที่ 3
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ไ ด้แ ก่ รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ โ ดยใช้โ ครงงานร่ ว มกับ เทคนิ ค
การสื บเสาะหาความรู ้ ตามแนวคิดห้องเรี ยนกลับด้าน คู่มือ การใช้รูปแบบ แผนการจัดการเรี ยนรู ้
แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ เ รื่ อ ง โลกดาราศาสตร์ แ ละอวกาศ
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แบบประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม แบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ และแบบสอบถาม
ความคิดเห็นต่อ การใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่ วมกับเทคนิ คการ
สื บเสาะหาความรู ้ ตามแนวคิดห้อ งเรี ยนกลับด้าน พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ อ งโลกดารา
ศาสตร์และอวกาศมีค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรมหลังการใช้รูปแบบอยูใ่ นระดับสู ง
ผลการประเมิ น จิ ต วิท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นหลัง การใช้รู ป แบบอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด และ
ผลการศึก ษาความคิดเห็ นของนักเรี ยนที่ มีต่อ การใช้รูป แบบการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้โครงงาน
ร่ วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู ้ตามแนวคิดห้องเรี ยนกลับด้านพบว่าขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้
ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความรู ้ควบคู่กบั การพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์ 10 คุณลักษณะของนักเรี ยน
จากงานวิจยั ข้างต้นจะเห็นได้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวการกลับด้านชั้นเรี ยนสามารถ
นํามาใช้ในการพัฒนาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนสู งกว่าจัดการเรี ยนรู ้ และนอกจากนี้
ยังสามารถนํามาพัฒนาความสามารถในการคิด ทักษะการแก้ปัญหา และพัฒนาความรับผิดชอบ
ของนักเรี ยนให้สูงขึ้นกว่าก่อนเรี ยนได้ อีกทั้งนักเรี ยนที่ได้เรี ยนรู ้ดว้ ยแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยนมี
ความพึงพอใจต่อ การจัด การเรี ยนรู ้ ในระดับมากที่สุด และมี เจตคติ ที่ดีต่ อ การเรี ย นด้วย ดังนั้ น
แนวคิ ดการกลับ ด้านชั้นเรี ยนจึ งเหมาะที่จะนํามาใช้ใ นการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อ ให้เกิ ดการเรี ยนรู ้
ที่มีพลัง เกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
5. การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ การวิจัยเป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้ านชั้นเรียน
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน หมายถึ ง
การนํารู ปแบบการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน มาใช้เป็ นหลักในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และ
ใช้แนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน มาแทรกในกิจกรรมการเรี ยนรู ้
การจัด การเรี ยนรู ้โ ดยใช้ก ารวิจ ัยเป็ นฐานมี นักการศึ กษาหลายท่า นได้นําเสนอขั้นตอน
การจั ด การเรี ยนการรู ้ ไ ว้ห ลายแนวทาง ในการวิ จ ั ย ครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ั ย ได้ สั ง เคราะห์ ข้ ั นตอน
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานได้ 6 ขั้น คือ 1. ขั้นเตรี ยม 2. ขั้นตีความและกําหนดปั ญหา
3. ขั้นรวบรวมข้อมูล 4. ขั้นดําเนิ นการตามแผน 5. ขั้นสรุ ปและนําเสนอผล 6. ขั้นประเมินผล มาใช้จดั
กิจกรรมร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 15

ขั้นนํา

ขั้นตอน
การสอน

วิธีการสอน/ รูปแบบการสอน/แนวคิดการสอนในขั้นตอนการสอน
การจัดการเรียนรู้โดย
การกลับด้ าน
ลักษณะของกิจกรรม
ทักษะการวิจัยทีเ่ กิด
ใช้ การวิจัยเป็ นฐาน
ชั้นเรียน
1. ขั้นเตรี ยม
ครู เตรี ยม
ครู วิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบและปั จ จัย ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
วิดีทศั น์สาํ หรับ
การจัดการเรี ยนรู ้ การวางแผนออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เลือ ก
ให้นกั เรี ยนศึกษา และจัดเตรี ยมสื่ อวิดีทศั น์ สําหรับใช้เป็ นสื่ อให้นักเรี ยนได้ศึกษาด้วย
ที่บา้ น
ตนเองที่บา้ น
นักเรี ยนศึกษา
นักเรี ยนดูวีดิทศั น์เพื่อศึกษาเนื้ อหาสาระที่ครู อพั โหลดใส่ ไว้ใน
วิดีทศั น์ (ที่บา้ น) facebook กลุ่มที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ และสื่ อสารกับ
นักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง โดยให้นกั เรี ยนศึกษาด้วยตนเองที่บา้ น
2. ขั้นตีความและ
ถาม-ตอบ
ครู กระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจอยากรู ้ ตั้งคําถามหรื อ
ทักษะการระบุปัญหา
กําหนดปัญหา
เกี่ยวกับ
ข้อสงสัยเกี่ยวกับสาระการเรี ยนรู ้เรื่ องที่เรี ยนและงานวิจยั ที่ครู นาํ มา ทักษะการตั้งสมมติฐาน
วิดีทศั น์ (ที่ครู
ให้ศึกษา
ทักษะการกําหนดตัวแปร
มอบหมายให้
นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสาระการเรี ยนรู ้ และงานวิจยั
ศึกษาก่อนหน้าที่ (ที่ศึกษามาก่อนจากการดูวิดีทศั น์) ในประเด็นผลการวิจยั
บ้าน)
กระบวนการวิจยั ความสําคัญของกระบวนการวิจยั และร่ วมกัน
ระบุประเด็นที่สนใจศึกษา

ตารางที่ 15 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
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ขั้นสรุ ป

ขั้นจัด
กิจกรรม

ขั้นตอน
การสอน

6. ขั้นประเมินผล

ทักษะการพิสูจน์ตรวจสอบ

ทักษะการรวบรวมข้อมูล

ทักษะการวิจัยทีเ่ กิด

ทักษะการวิเคราะห์และ
สรุ ปผลการวิจยั
ทักษะการนําเสนอผลการวิจยั
ครู ตรวจสอบว่านัก เรี ยนมีทกั ษะการวิจยั ว่าเกิ ดมากน้อ ยเพียงใด
ประเมินโดยการสังเกต การตรวจผลงาน และการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน

วิธีการสอน/ รูปแบบการสอน/แนวคิดการสอนในขั้นตอนการสอน
การจัดการเรียนรู้โดย การกลับด้ าน
ลักษณะของกิจกรรม
ใช้ การวิจัยเป็ นฐาน
ชั้นเรียน
3. ขั้นรวบรวมข้อมูล ปฏิบตั ิกิจกรรม
ครู จดั กิจกรรม/การทดลองเพื่อเป็ นการฝึ กทักษะที่จาํ เป็ นต่อการ
การเรี ยนรู ้ที่ครู ดําเนินการวิจยั ให้แก่นกั เรี ยน
มอบหมาย หรื อ
นักเรี ยนฝึ กทักษะการวิจยั (ทักษะการกําหนดปัญหา ให้คาํ นิยาม
นักเรี ยนคิดเอง กําหนดสมมติฐาน คัดเลือกตัวแปร การพิสูจน์ตรวจสอบ การรวม
หรื อปฏิบตั ิการ รวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุ ปผลการวิจยั ) และร่ วมกันออกแบบ
ทดลอง
การวิจยั กําหนดตัวแปร วางแผนและรวบรวมข้อมูลที่จะนํามาใช้ใน
การศึกษาในประเด็นที่กลุ่มของตนสนใจ โดยมีครู ให้คาํ แนะนํา
4. ขั้นดําเนินการ
นักเรี ยนปฏิบตั ิตามแผนการ ดําเนินการตามกระบวนการวิจยั เก็บ
ตามแผน
รวบรวมข้อมูลตามหัวข้อของแต่ละกลุ่ม
5. ขั้นสรุ ปและ
นักเรี ยนสรุ ปผลการศึกษาหรื อผลการวิจยั เพื่อตอบปัญหา/คําถาม
นําเสนอ
การวิจยั และนําเสนอผลการวิจยั ที่แต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษา

ตารางที่ 15 (ต่อ) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
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จากตารางที่ 15 ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์ข้ นั ตอนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การใช้วิจยั เป็ นฐาน
ร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน โดยมีกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ 6 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรี ยม
ขั้นที่ 2 ขั้นตีความและกําหนดปั ญหา ขั้นที่ 3 ขั้นรวบรวมข้อมู ล ขั้นที่ 4 ขั้นดําเนิ นการตามแผน
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุ ปและนําเสนอ ขั้นที่ 6 ขั้นประเมิ นผล ร่ วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบการกลับด้าน
ชั้นเรี ยน ทําให้ได้ลกั ษณะของกิจกรรมเชิงบูรณาการของกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกัน และนักเรี ยน
เกิ ด ทัก ษะการวิจ ัย จากกิ จ กรรม ได้แ ก่ ทัก ษะการระบุ ปั ญ หา ทัก ษะการตั้ง สมมติ ฐ าน ทัก ษะ
การกําหนดตัวแปร ทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการพิสูจน์ตรวจสอบ ทักษะการวิเคราะห์และ
สรุ ปผลการวิจยั และทักษะการนําเสนอผลการวิจยั

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจ ัย เรื่ อ ง การพัฒ นาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นรายวิช าชี ว วิท ยาและทัก ษะ
การวิจ ัยของนัก เรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 ที่จ ัดการเรี ย นรู ้ โดยใช้วิจยั เป็ นฐานร่ วมกับ แนวคิ ด
การกลับด้านชั้นเรี ยน เป็ นการวิจ ัยเชิ งทดลองแบบก่ อ นทดลอง (Pre Experimental Research)
โดยดําเนิ นการทดลองตามแบบแผนการวิจยั แบบหนึ่ งกลุ่ มทดสอบก่อ นหลัง (The One Group
Pretest Posttest Design) โดยมีข้นั ตอนและรายละเอียดของวิธีการดําเนินการวิจยั ดังต่อไปนี้
การดําเนินการวิจัย
เพื่อ ให้การดําเนิ นการวิจยั เกิ ดประสิ ทธิ ภาพตรงตามวัตถุ ประสงค์ที่กาํ หนดไว้ ผูว้ ิจยั ได้
กําหนดรายละเอียดของการดําเนินการวิจยั ไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรี ยมโครงการวิจยั เป็ นการเตรี ยมโครงการวิจยั ดําเนิ นการตามโครงการ
เป็ นขั้น ตอน โดยศึ ก ษาเอกสาร ตํา รา ข้อ มู ลสารสนเทศ รวมถึ ง งานวิจยั ที่ เ กี่ ย วข้อ งและเสนอ
โครงการวิจยั ต่อบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร
ขั้นตอนที่ 2 การดํา เนิ น งานตามโครงการวิจยั ขั้น ตอนนี้ เป็ นขั้นตอนการทดลองจาก
เครื่ องมือที่ได้รับการพัฒนาจากขั้นตอนที่ 1 ไปทดลองจัดการเรี ยนรู ้กบั กลุ่มตัวอย่างที่กาํ หนดไว้
เพื่อ เก็บรวบรวมข้อ มู ล นํามาตรวจสอบความถู กต้อ ง วิเคราะห์ขอ้ มู ล ทางสถิ ติ และแปลผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจยั ขั้นตอนนี้เป็ นขั้นตอนการจัดทําร่ างรายงานผลการวิจยั
เพื่อเสนอคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ตรวจสอบความถูกต้องแล้วปรับปรุ งแก้ไ ข
ข้อ บกพร่ อ งตามประเด็ นที่คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์เสนอแนะ จัดพิมพ์และ
รายงานผลการวิจยั ฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย ครั้ งนี้ ได้แ ก่ นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 แผนการเรี ย น
วิทยาศาสตร์-คณิ ตศาสตร์ โรงเรี ยนสามพรานวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2559 จํานวน 57 คน
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กลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1 แผนการเรี ยน
วิทยาศาสตร์-คณิ ตศาสตร์ โรงเรี ยนสามพรานวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2559 จํานวน 27 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่ มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยใช้
ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยการสุ่ม
ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย
ตัวแปรต้ น ได้ แก่ การจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้าน
ชั้นเรี ยน
ตัวแปรตาม ได้ แก่
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
2. ทักษะการวิจยั
3. ความคิดเห็นของนักเรี ยน
ขอบข่ ายของเนื้อหาวิชา
เนื้ อหาจากหลักสู ตรสถานศึกษา โรงเรี ยนสามพรานวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม สังกัดนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
รายวิชา ว30242 ชีววิทยา 2 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 หน่วยการเรี ยนรู ้เรื่ องการสังเคราะห์ดว้ ยแสงและ
การตอบสนองของพืช
แบบแผนการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลองแบบก่อนทดลอง (Pre Experimental Research)
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการทดลองตามแบบแผนการวิจยั แบบหนึ่ งกลุ่มทดสอบก่อนหลัง (The One Group
Pretest Posttest Design) (มาเรี ยม นิลพันธุ,์ 2555: 144)
T1 X T2
เมื่อ T 1 คือ การทดสอบก่อนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับ
ด้านชั้นเรี ยน
X คือ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
T 2 คือ การทดสอบหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับ
ด้านชั้นเรี ยน
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้กาํ หนดเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
รายวิชา ว30242 ชีววิทยา 2 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 หน่ วยการเรี ยนรู ้เรื่ องการสังเคราะห์ดว้ ยแสงและ
การตอบสนองของพืช จํานวน 5 แผน ใช้เวลา 27 ชัว่ โมง (สัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิชา ว30242 ชีววิทยา 2 หน่ วยการเรี ยนรู ้
เรื่ องการสังเคราะห์ดว้ ยแสงและการตอบสนองของพืช
3. แบบประเมินทักษะการวิจยั
4. แบบสอบถามความคิดเห็ นของนักเรี ยนที่มีต่อ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน
ร่ วมกับแนวคิดการกลับด้า นชั้นเรี ย น จํานวน 1 ฉบับ จํานวน 15 ข้อ แบ่งเป็ น 3 ด้า น ได้แ ก่
ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ด้านบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ และด้านการวัดและการประเมินผล
การสร้ างและตรวจคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการสร้างเครื่ องมือโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
รายวิชา ว30242 ชีววิทยา 2 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 หน่ วยการเรี ยนรู ้เรื่ องการสังเคราะห์ดว้ ยแสงและ
การตอบสนองของพืช จํานวน 5 แผน ใช้เวลา 27 ชัว่ โมง ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1.1 ศึ ก ษาหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุท ธศักราช 2551 กลุ่ ม สาระ
การเรี ย นรู ้ วิท ยาศาสตร์ และหลักสู ตรสถานศึก ษา โรงเรี ย นสามพรานวิ ทยา อํา เภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม เอกสาร หนังสือและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้โดยการวิจยั เป็ นฐาน
และแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
1.2 สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
จํานวน 5 แผน โดยในแต่ละแผนการเรี ยนรู ้มีรายละเอียด ดังตารางต่อไปนี้

แผนการจัด
การเรี ยนรู้

1
การศึกษา
ค้นคว้า
เกี่ยวกับการ
สังเคราะห์
ด้วยแสง

หน่ วยการ
เรี ยนรู้

การ
สังเคราะห์
ด้วยแสง

ความเข้าใจในวิธีการ
สํารวจตรวจสอบ สื บค้น
ข้อมูล ออกแบบและทําการ
ทดลอง เกี่ยวกับ
กระบวนการสังเคราะห์ดว้ ย
แสงความ สามารถในการ
วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผล
ต่อการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
และการนําไปประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์อนื่ ๆ ที่มี
ลักษณะเดียวกันได้
ความเข้าใจกระบวนการ
สื บค้นข้อมูล และความ
สามารถในการวิเคราะห์
เกี่ยวกับการดํารงชีวติ ของ
พืช เพื่อมาใช้เป็ นพื้นฐาน
ในการศึกษาหาความรู ้
เพิ่มเติมและนํามาใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน

ผลการเรี ยนรู้

ทักษะการวิจัย
ทักษะการระบุปัญหา
ทักษะการตั้งสมมติฐาน
ทักษะการกําหนดตัวแปร
ทักษะการวิเคราะห์
และสรุ ปผลการวิจยั

กิจกรรมการเรี ยนรู้
1. ขั้นเตรี ยม
นักเรี ยนศึกษาเนื้ อหาเรื่ องการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืชจากวีดิทศั น์ที่ครู อบั โหลด
(upload) ไว้ในเฟซบุ๊ก (facebook) กลุ่ม และบันทึกสิ่ งที่เรี ยนรู ้ลงในใบกิจกรรม flipped
classroom
2. ขั้นตีความและกําหนดปัญหา
ครู และนักเรี ยนอภิปรายถามตอบเกี่ยวกับการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืชที่ศึกษามา
ก่อนล่วงหน้า และให้นักเรี ยนบอกข้อสงสัยที่ดูจากวีดิทศั น์ ครู ช้ ีแจงเพิ่มเติมว่า
นักวิทยาศาสตร์ ในอดีตก็มีขอ้ สงสัยเช่นเดียวกันและได้มีการศึกษาและเก็บข้อมูลอย่าง
เป็ นระบบต่อเนื่ องมาถึงปั จจุบนั ทําให้มีความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
มากขึ้น
3. ขั้นรวบรวมข้ อมูล
นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน จากนั้นศึกษาค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสงของนักวิทยาศาสตร์ ท่านต่างๆ ในอดีตจากเอกสารที่ครู เตรี ยมไว้ให้
พร้อมทั้งช่วยกันตอบคําถามในใบกิจกรรม
4. ขั้นดําเนินการตามแผน
หลังจากนักเรี ยนมีขอ้ มูลในเรื่ องการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ย
แสงแล้วให้นักเรี ยนใช้ ผลวิจัยในการเรี ยนรู้โดยให้นักเรี ยนแต่ละกลุ่มเลือกศึกษาและ
วิเคราะห์ การศึกษาค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของ
นักวิทยาศาสตร์ ในอดีตที่ครู เตรี ยมไว้ให้ กลุ่มละ 1 เรื่ อง แล้วร่ วมกันทําใบกิจกรรมการ
วิเคราะห์การศึกษาค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์

ตารางที่ 16 รายละเอียดของแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
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กิจกรรมการเรี ยนรู้

5. ขั้นสรุ ปและนําเสนอ
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปเกี่ยวกับการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับ
กระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง ขั้นตอนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
6. ขั้นประเมินผล
ครู ประเมินทักษะการวิจยั ของนักเรี ยนจากใบกิจกรรมที่นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มได้
ทําการศึกษาและวิเคราะห์การวิจยั ของนักวิทยาศาสตร์ ในอดีต
ความเข้าใจในวิธีการ
(ชั่วโมงที่ 1-4)
สํารวจตรวจสอบ สื บค้น
1. ขั้นเตรี ยม
ข้อมูล ออกแบบและทําการ
นักเรี ยนศึกษาเนื้ อหาเรื่ องโครงสร้างคลอโรพลาสต์จากวีดิทศั น์ที่ครู อบั โหลด (upload)
ทดลอง เกี่ยวกับ
ไว้ในเฟซบุ๊ก (facebook) กลุ่ม และบันทึกสิ่ งที่เรี ยนรู ้ลงในใบกิจกรรม flipped classroom
กระบวนการสังเคราะห์ดว้ ย 2. ขั้นตีความและกําหนดปัญหา
แสง ความสามารถในการ
2.1 ครู และนักเรี ยนอภิปรายถามตอบเกี่ยวกับโครงสร้างคลอโรพลาสต์ที่ศึกษามาก่อน
วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผล ล่วงหน้า จากนั้นให้นักเรี ยนเข้ากลุ่มเดิมที่แบ่งไว้ เพื่อร่ วมกันทําใบกิจกรรมเรื่ อง
ต่อการสังเคราะห์ดว้ ยแสง โครงสร้างของคลอโรพลาสต์ต่อยอดความรู ้ที่ได้ศึกษามาก่อนล่วงหน้า
และการนําไปประยุกต์ใช้
2.2 ครู ต้ งั คําถามเกี่ยวกับส่ วนประกอบและการทําหน้าที่ของคลอโรพลาสต์
ในสถานการณ์อนื่ ๆ ที่มี
เพื่อนําเข้าสู่ กิจกรรมเรื่ องความสามารถในการดูดกลืนแสงของสารสี และกระตุน้ ให้
ลักษณะเดียวกันได้
นักเรี ยนสามารถกําหนดปั ญหา และกําหนดตัวแปรได้

ผลการเรี ยนรู้

ตารางที่ 16 (ต่อ) รายละเอียดของแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน

ทักษะการระบุปัญหา
ทักษะการตั้งสมมติฐาน
ทักษะการกําหนดตัวแปร
ทักษะการพิสูจน์ตรวจสอบ
ทักษะการวิเคราะห์
และสรุ ปผลการวิจยั
ทักษะการนําเสนอผลการวิจยั

ทักษะการวิจัย
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การเรี ยนรู้
กิจกรรมการเรี ยนรู้
3. ขั้นรวบรวมข้ อมูล
3.1 ให้นักเรี ยนศึกษากิจกรรมการทดลอง เรื่ องความสามารถในการ
ดูดกลืนแสงของสารสี ต่างๆ จากหนังสื อเรี ยนและสื บค้นรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับสารสี และความสามารถในการดูดกลืนแสงของสารสี เพิ่มเติมจาก
แหล่งเรี ยนรู ้อื่นๆ เพิ่มเติม
3.2 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนําข้อมูลที่ศึกษาและสื บค้นมาเขียนแผงผัง
การทดลอง เพื่อวางแผนการดําเนิ นงาน โดยให้ระบุประเด็นปั ญหา
ตั้งวัตถุประสงค์ กําหนดสมมติฐาน กําหนดตัวแปรที่ศึกษา ออกแบบตาราง
บันทึกผลการทดลอง
4. ขั้นดําเนินงานตามแผน
นักเรี ยนใช้ กระบวนการวิจัยในการจัดการเรี ยนรู้โดยทําการทดลองเพื่อ
ตรวจสอบความสามารถในการดูดกลืนแสงของสารสี ชนิ ดต่างๆ ตามที่ได้
ศึกษาและวางแผนไว้ พร้อมทั้งเขียนรายงาน การทดลอง
5. ขั้นสรุ ปและนําเสนอ
นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลการศึกษาความสามารถในการดูดกลืนแสง
ของสารสี และร่ วมกันสรุ ปเกี่ยวกับชนิ ดของสารสี ที่พบและความสามารถใน
การดูดกลืนแสงของสารสี ชนิ ดต่างๆ

ผลการเรี ยนรู้

ความเข้าใจกระบวนการ
สื บค้นข้อมูล และความ
สามารถในการวิเคราะห์
เกี่ยวกับการดํารงชีวติ ของ
พืช เพื่อมาใช้เป็ นพื้นฐาน
ในการศึกษาหาความรู ้
เพิ่มเติมและนํามาใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน

ตารางที่ 16 (ต่อ) รายละเอียดของแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
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ผลการเรี ยนรู้
6. ขั้นประเมินผล
ครู ประเมินทักษะการวิจยั จากแผนผังการทดลอง รายงานการทดลอง และการนําเสนอผล
การศึกษาหน้าชั้นเรี ยน
(ชั่วโมงที่ 5-6)
1. ขั้นเตรี ยม
นักเรี ยนศึกษาเนื้ อหาเรื่ องปฏิกิริยาแสง และการตรึ งคาร์ บอนไดออกไซด์จากวีดิทศั น์
อับโหลด (upload) ไว้ในเฟซบุ๊ก (facebook) กลุ่ม และบันทึกสิ่ งทีเ่ รี ยนรู ้ลงในใบกิจกรรม
flipped classroom
2. ขั้นตีความและกําหนดปัญหา
2.1 ครู และนักเรี ยนอภิปรายถามตอบเกี่ยวกับปฏิกิริยาแสง และการตรึ ง
คาร์ บอนไดออกไซด์ ที่ศึกษามาก่อนล่วงหน้า และเข้ากลุ่มเดิมเพื่อร่ วมกันทําใบกิจกรรมเรื่ อง
กระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงต่อยอดความรู ้ที่ได้ศึกษามาก่อน
2.2 ครู ต้ งั คําถามกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดข้อสงสัยและกําหนดปัญหาได้ในประเด็นขั้นตอน
การสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืชแต่ละชนิ ดแตกต่างกันหรื อไม่อย่างไร
3. ขั้นรวบรวมข้ อมูล
3.1 ให้นักเรี ยนศึกษากระบวนการตรึ งคาร์ บอนไดออกไซด์ของพืช C4 และ CAM เพิ่มเติม
โดยให้ดูวดี ิทศั น์เพื่อให้เห็นความแตกต่างจากกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืช C3 ที่ได้
ศึกษามาก่อนแล้ว

กิจกรรมการเรี ยนรู้
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การเรี ยนรู้

ผลการเรี ยนรู้
3.2 จากนั้นให้นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันอภิปรายเกี่ยวกับขั้นตอนการตรึ ง
คาร์ บอนไดออกไซด์ของพืชทั้ง 3 ชนิ ด เพื่อนําความรู ้และข้อสรุ ปมาออกแบบและวางแผนการ
ทําแผนภาพแสดงขั้นตอนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
4. ขั้นดําเนินการตามแผน
นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันทําแผนภาพแสดงขั้นตอนของกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ตามที่ได้วางแผนไว้ลงในกระดาษชาร์ ท
5. ขั้นสรุ ปและนําเสนอ
นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนําเสนอแผนภาพแสดงขั้นตอนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงหน้าชั้นเรี ยน เพื่อ
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู ้กบั เพื่อน จากนั้นครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปขั้นตอนของกระบวนการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสง
6. ขั้นประเมินผล
ครู ตรวจสอบความรู ้ความเข้าใจของนักเรี ยนในเรื่ องขั้นตอนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง โดย
ประเมินจากใบกิจกรรม แผนภาพการสังเคราะห์ดว้ ยแสง และสังเกตจากการนําเสนอแผนภาพ
การสังเคราะห์ดว้ ยแสง

กิจกรรมการเรี ยนรู้

ตารางที่ 16 (ต่อ) รายละเอียดของแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
ทักษะการวิจัย
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ปั จจัยที่มีผล
ต่อการ
สังเคราะห์
ด้วยแสง

แผนการจัด
การเรี ยนรู้

- ความเข้าใจในวิธีการ
สํารวจตรวจสอบ สื บค้น
ข้อมูล ออกแบบและทําการ
ทดลอง เกี่ยวกับกระบวนการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสง
ความสามารถในการวิเคราะห์
ปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสง และการ
นําไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์อนื่ ๆ ที่มีลกั ษณะ
เดียวกันได้
- ความเข้าใจกระบวนการ
สื บค้นข้อมูล และ
ความสามารถในการวิเคราะห์
เกี่ยวกับการดํารงชีวติ ของพืช
เพื่อมาใช้เป็ นพื้นฐานใน
การศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติม
และนํามาใช้ในชีวติ ประจําวัน

ผลการเรี ยนรู้

ทักษะการวิจัย
ทักษะการระบุปัญหา
ทักษะการตั้งสมมติฐาน
ทักษะการกําหนดตัวแปร
ทักษะการรวบรวมข้อมูล
ทักษะการพิสูจน์ตรวจสอบ
ทักษะการวิเคราะห์
และสรุ ปผลการวิจยั
ทักษะการนําเสนอ
ผลการวิจยั

กิจกรรมการเรี ยนรู้
1. ขั้นเตรี ยม
นักเรี ยนศึกษาเนื้ อหาเรื่ องปั จจัยบางประการที่มีผลต่อการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
จากวีดิทศั น์ที่ครู อบั โหลด (upload) ไว้ในเฟซบุ๊ก (facebook) กลุม่ และบันทึกสิ่ งที่
เรี ยนรู ้ลงในใบกิจกรรม flipped classroom
2. ขั้นตีความและกําหนดปัญหา
2.1 ครู และนักเรี ยนอภิปรายถามตอบเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ที่ศึกษามาก่อนล่วงหน้า และเขียน mind mapping เพื่อสรุ ปเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อ
การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
2.2 ครู ใช้ ผลการวิจัยในการจัดการเรี ยนรู้โดยเตรี ยมงานวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อ
การสังเคราะห์ดว้ ยแสงให้นักเรี ยนเลือกศึกษากลุ่มละ 1 เรื่ อง พร้อมทั้งบันทึกความรู ้
ลงในแบบสรุ ปการศึกษางานวิจยั
2.3 ครู กระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจตรวจสอบว่าปั จจัยมีผลต่ออัตราการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืชอย่างไร
2.4 นักเรี ยนใช้ กระบวนการวิจัยในการเรี ยนรู้ โดยให้แต่ละกลุม่ เลือกปั จจัยที่
เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ดว้ ยแสงกลุ่มละ 1 ปั จจัย โดยให้กาํ หนดประเด็นปั ญหา
ตัวแปรที่ตอ้ งการตรวจสอบ
3. ขั้นรวบรวมข้ อมูล
3.1 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันออกแบบและวางแผนการวิจยั ออกแบบการรวบรวม
ข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยที่กลุ่มของตนเลือก จากนั้นเขียนโครงร่ าง
งานวิจยั เพื่อเป็ นกรอบและแนวทางในการทําวิจยั เพื่อตรวจสอบปั จจัยที่มีผลต่อการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืช
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เรี ยนรู้

แผนการจัด
การเรี ยนรู้

ผลการเรี ยนรู้
3.2 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มสื บค้นข้อมูลที่จาํ เป็ นที่ตอ้ งใช้ในการศึกษาของแต่ละกลุ่ม
โดยมีครู เป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาแนะนําในการสื บค้นและการเขียนอ้างอิง
4. ขั้นดําเนินการตามแผน
นักเรี ยนแต่ละกลุ่มดําเนิ นการตามที่ได้วางแผนไว้ โดยใช้กระบวนการวิจยั ใน
การเรี ยนรู ้ จัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ ทําการทดลอง เพื่อพิสูจน์ตรวจสอบปั จจัยที่มีผล
ต่อการสังเคราะห์ดว้ ยแสง พร้อมทั้งวิเคราะห์และสรุ ปผลการวิจยั เขียนรายงานการ
วิจยั
5. ขั้นสรุ ปและนําเสนอ
นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลการวิจยั เกี่ยวกับการปั จจัยที่มีผลต่ออัตราการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสงที่กลุ่มตนเองศึกษาหน้าชั้นเรี ยน พร้อมทั้งตอบคําถามข้อสงสัย
ของเพื่อนและครู จากนั้นครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสง
6. ขั้นประเมินผล
ครู ตรวจสอบว่านักเรี ยนมีทกั ษะการวิจยั โดยประเมินจากแบบสรุ ปการศึกษา
งานวิจยั รายงานการวิจยั และสังเกตจากการนําเสนอผลการศึกษาในชั้นเรี ยน

กิจกรรมการเรี ยนรู้
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การ
ตอบสนอง
ของพืช

หน่ วยการ
เรี ยนรู้

ผลการเรี ยนรู้

4
ความเข้าใจใน
การตอบสนอง กระบวนการสื บค้น
ต่อสารควบคุม ข้อมูล อภิปรายและ
การเจริ ญเติบโต สรุ ปเกี่ยวกับสารที่พืช
สร้างขึ้นมีผลต่อสรี ระ
และการตอบสนอง
ของพืชดอก
ความเข้าใจ
กระบวนการสื บค้น
ข้อมูล และ
ความสามารถในการ
วิเคราะห์เกี่ยวกับการ
ดํารงชีวติ ของพืช เพื่อ
มาใช้เป็ นพื้นฐานใน
การศึกษาหาความรู ้
เพิ่มเติมและนํามาใช้
ในชีวติ ประจําวัน

แผนการจัด
การเรี ยนรู้
ทักษะการวิจัย
ทักษะการระบุปัญหา
ทักษะการตั้งสมมติฐาน
ทักษะการกําหนดตัวแปร
ทักษะการรวบรวมข้อมูล
ทักษะการพิสูจน์ตรวจสอบ
ทักษะการวิเคราะห์
และสรุ ปผลการวิจยั
ทักษะการนําเสนอ
ผลการวิจยั

กิจกรรมการเรี ยนรู้
1. ขั้นเตรี ยม
นักเรี ยนศึกษาเนื้ อหาเรื่ องการตอบสนองของพืชที่มีต่อสารควบคุมการเจริ ญเติบโต
จากวีดิทศั น์ที่ครู อบั โหลด (upload) ไว้ในเฟซบุ๊ก (facebook) กลุม่ และบันทึกสิ่ งที่
เรี ยนรู ้ลงในใบกิจกรรม flipped classroom
2. ขั้นตีความและกําหนดปัญหา
2.1 ครู และนักเรี ยนอภิปรายถามตอบเกี่ยวกับการตอบสนองของพืชที่มีต่อสาร
ควบคุมการเจริ ญเติบโตที่ศึกษามาก่อนล่วงหน้า ตรวจสอบใบกิจกรรมที่ศึกษามาก่อน
ล่วงหน้าร่ วมกัน และแก้ไขเพิ่มเติมส่ วนที่ยงั บกพร่ อง
2.2 นักเรี ยนใช้ ผลการวิจัยในการเรี ยนรู้โดยให้นักเรี ยนทําใบกิจกรรมวิเคราะห์การ
ทดลองของนักวิทยาศาสตร์ ในอดีตเกี่ยวกับกลไกการโค้งงอเข้าหาแสงของปลายยอด
พืช เพื่อให้นักเรี ยนเข้าใจหลักในการตอบสนองต่อแสงของปลายยอดพืช
2.3 นักเรี ยนดูวดิ ีทศั น์ เกี่ยวกับการตอบสนองของพืชต่อสารควบคุมการเจริ ญเติบโต
ต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็ นข้อมูลกระตุน้ ให้นักเรี ยนเกิดความสงสัย อยากพิสูจน์
ตรวจสอบการตอบสนองของพืชที่เกิดจากสารควบคุมการเจริ ญเติบโตชนิ ดต่างๆ
3. ขั้นรวบรวมข้ อมูล
3.1 นักเรี ยนใช้ กระบวนการวิจัยในการเรี ยนรู้โดยให้นักเรี ยนแต่ละกลุ่มดําเนิ น
การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสารควบคุมการเจริ ญเติบโตของพืชชนิ ดต่างๆ เพิ่มเติมจาก
เอกสารที่ครู เตรี ยมไว้ให้ หรื อสื บค้นจากแหล่งเรี ยนรู ้อนื่ ๆ เพือ่ ออกแบบและวาง
แผนการตรวจสอบการตอบสนองของพืชต่อสารควบคุมการเจริ ญเติบโต
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หน่ วยการ
เรี ยนรู้

ผลการเรี ยนรู้

ความเข้าใจใน
กระบวนการสื บค้นข้อมูล
อภิปรายและสรุ ปเกี่ยวกับ
สารที่พืชสร้างขึ้นมีผลต่อ
สรี ระและการตอบสนอง
ของพืชดอก

แผนการจัด
การเรี ยนรู้

5
การ
ตอบสนอง
ต่อ
สิ่ งแวดล้อม

4. ขั้นดําเนินการตามแผน
นักเรี ยนแต่ละกลุ่มดําเนิ นการทําการทดลองเพือ่ ตรวจสอบการตอบสนองของพืช
ต่อสารควบคุมการเจริ ญเติบโตตามแผนการที่วางไว้ พร้อมทั้งวิเคราะห์ สรุ ปผล และ
นําเขียนรายงานการทดลอง
5. ขั้นสรุ ปและนําเสนอ
นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลการศึกษาการตอบสนองของพืชต่อสารควบคุม
การเจริ ญเติบโตของกลุ่มตนเอง จากนั้นครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายเพื่อสรุ ปองค์
ความรู ้เกี่ยวกับการตอบสนองของพืชต่อสารควบคุมการเจริ ญชนิดต่างๆ โดยให้เขียน
เป็ น mind mapping
6. ขั้นประเมินผล
ครู ตรวจสอบความรู ้ความเข้าใจ และทักษะการวิจยั ด้านต่างๆ โดยประเมินจาก
ใบกิจกรรม รายงานการทดลอง และสังเกตจากการนําเสนอหน้าชั้นเรี ยน
1. ขั้นเตรี ยม
นักเรี ยนศึกษาเนื้ อหาเรื่ องการเคลื่อนไหวของพืชจากวีดิทศั น์ที่ครู อบั โหลด
(upload) ไว้ในเฟซบุ๊ก (facebook) กลุ่ม และบันทึกสิ่ งที่เรี ยนรู ้ลงในใบกิจกรรม
flipped classroom
2. ขั้นตีความและกําหนดปัญหา
ครู และนักเรี ยนอภิปรายถามตอบเกี่ยวกับการเคลือ่ นไหวของพืช รวมถึงกลไก
การตอบสนองของพืชที่มีต่อสิ่ งแวดล้อมที่ศึกษามาก่อนล่วงหน้า พร้อมทั้งตรวจสอบ
ความถูกต้องของกิจกรรมจับคู่คาํ ศัพท์ที่ให้ทาํ มาก่อนล่วงหน้า

กิจกรรมการเรี ยนรู้

ทักษะการวิจัย

ทักษะการระบุปัญหา
ทักษะการตั้งสมมติฐาน
ทักษะการกําหนดตัวแปร
ทักษะการรวบรวมข้อมูล
ทักษะการพิสูจน์ตรวจสอบ
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3. ขั้นรวบรวมข้ อมูล
3.1 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันทํากิจกรรมศึกษาตัวอย่างการตอบสนองของพืช
สิ่ งแวดล้อมรู ปแบบต่างๆ ที่ครู มอบหมายให้แต่ละคนสื บค้นมาก่อน แลกเปลี่ยนกัน
ศึกษาระหว่างเพื่อนในกลุ่มจนครบทุกคน และช่วยกันจําแนกประเภทของตัวอย่าง
การตอบสนองของพืชที่ศึกษาว่าเป็ นการเคลื่อนไหวแบบ Tropic movement หรื อ
Nastic movement
3.2 ให้นักเรี ยนใช้ กระบวนการวิจัยในเรี ยนรู้ ดว้ ยการทํากิจกรรมตรวจสอบ
การตอบสนองของพืชต่อแรงโน้มถ่วง โดยร่ วมกันศึกษา ออกแบบ และวางแผน
การทดลอง เพื่อตรวจสอบการตอบสนองของพืชต่อสิ่ งเร้า
4. ขั้นดําเนินการตามแผน
นักเรี ยนแต่ละกลุ่มดําเนิ นการตามที่ได้วางแผนไว้ โดยจัดหาและเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์
ดําเนิ นการพิสูจน์ตรวจสอบ เก็บผลการทดลอง พร้อมทั้งวิเคราะห์และสรุ ปผลการวิจยั
และเขียนรายงานการทดลอง
5. ขั้นสรุ ปและนําเสนอ
นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลการศึกษาการตอบสนองของพืชที่มีต่อสิ่ งเร้าของ
ตนเอง จากนั้นครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปเกี่ยวกับการตอบสนองของพืชในประเด็น
ของประเภทของการตอบสนองและกลไกการตอบสนองของพืชในรู ปแบบต่างๆ
6. ขั้นประเมินผล
ครู ตรวจสอบความรู ้ความเข้าใจ และทักษะการวิจยั โดยประเมินจากใบกิจกรรม
รายงานการทดลอง และสังเกตจากการนําเสนอผลการศึกษาในชั้นเรี ยน

ผลการเรี ยนรู้

ความเข้าใจกระบวนการ
สื บค้นข้อมูล และ
ความสามารถในการ
วิเคราะห์เกี่ยวกับการ
ดํารงชีวติ ของพืช เพื่อมาใช้
เป็ นพื้นฐานในการศึกษาหา
ความรู ้เพิ่มเติมและนํามาใช้
ในชีวติ ประจําวัน
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1.3 นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและให้เสนอแนะ
1.4 ปรับปรุ งแก้ไ ขแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับ
ด้านชั้นเรี ยนตามที่อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์เสนอแนะ
1.5 เสนอแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
ที่ป รั บ ปรุ ง แล้ว ต่ อ ผูเ้ ชี่ ย วชาญ 3 ท่ า น คื อ 1. ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้านการสอนกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์ 1 ท่าน 2. ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคนิ ควิธีสอน 1 ท่าน 3. ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการวัดและ
ประเมินผล 1 ท่าน รวม 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content
Validity) และนํามาหาค่าดัชนี ความสอดคล้อ ง (Index of Item Objective Congruence: IOC)
โดยกําหนดคะแนนการพิจารณา ดังนี้ (มาเรี ยม นิลพันธุ,์ 2555: 177)
+1
0
-1

ถ้าแน่ใจว่าข้อความนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์
ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อความนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์
ถ้าแน่ใจว่าข้อความนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์
จากสูตร IOC =

เมื่อ

IOC
Σ𝑅

N

Σ𝑅
𝑁

แทน ดัชนีความสอดคล้องของข้อความกับจุดประสงค์
แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
แทน จํานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ

ถ้าค่า IOC มีค่า ≥ 0.50 ขึ้นไป แสดงว่าข้อความนั้นใช้ได้ มีความเหมาะสมหรื อ
มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ แต่ถา้ ค่า IOC < 0.50 ข้อความนั้นไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์
ควรตัดทิ้งหรื อนํามาปรับปรุ งแก้ไขใหม่
1.6 ปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญ และนําข้อมูลความ
คิดเห็นมาหาค่า IOC ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ได้ให้คาํ แนะนําและให้ปรับปรุ งในส่วนของกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้เป็ นรู ปธรรมมากขึ้น
โดยให้เพิ่ม กิ จกรรมที่สามารถทําให้นักเรี ยนเกิ ดทักษะการวิจยั ได้มากขึ้น จากนั้นให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญ
ตรวจสอบอีกครั้งและนําข้อมูลมาหาค่า IOC ซึ่ งค่า IOC ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้มีค่าเท่ากับ 1.00
ทุกแผน
1.7 นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้มาปรับปรุ งแล้วทําไปทดลองใช้ (Tryout) กับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/2 ซึ่ งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 5 แผน โดยในการจัดการเรี ยนรู ้แผนที่ 1 นักเรี ยน

110

ยังไม่ คุน้ เคยและไม่ค่อ ยเข้าใจวิธีในการเรี ยนรู ้ จึงต้อ งอธิบายวิธีการและขั้นตอนในการเรี ยนรู ้ให้
นักเรี ยนเข้าใจชัดเจน และในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3 มีการให้นักเรี ยนแต่ละกลุ่มเลือกประเด็นที่
สนใจศึกษามาออกแบบเพื่อ ทําการวิจยั โดยให้คิดประเด็นปั ญหาร่ วมกับสมาชิกกลุ่มในชั้นเรี ยน
แล้วเขียนเป็ นโครงร่ างงานวิจยั เพือ่ กําหนดขอบเขตและแนวทางการศึกษา พบว่านักเรี ยนแต่ละกลุ่ม
ทําไม่ ท ันเวลา ดังนั้นจึ งปรั บให้นักเรี ยนคิด ประเด็ นปั ญหาที่ต ้อ งการศึ กษามาก่ อ นเริ่ มเรี ย นใน
แผนการเรี ยนรู ้ที่ 3
1.8 นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
สามารถสรุ ป ขั้น ตอนการสร้ า งแผนการจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ก ารวิจ ัย เป็ นฐานร่ ว มกับ
การกลับด้านชั้นเรี ยนได้ดงั แผนภาพที่ 7
ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เอกสาร หนังสือและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรี ยนรู ้โดยการวิจยั เป็ นฐาน และการกลับด้านชั้นเรี ยน
สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและให้เสนอแนะ
ปรับปรุ งแก้ไขแผนการจัดการเรี ยนรู ้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์เสนอแนะ
เสนอแผนการจัดการเรี ยนรู ้ต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) และนํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญ และนําไปทดลองใช้ (Tryout)
กับนักเรี ยน ชั้น ม.4/2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ปรับปรุ งและนําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง

แผนภาพที่ 7 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้วิจยั เป็ นฐานร่ วมกับการกลับด้านชั้นเรี ยน
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2. แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิชาชี ววิทยา 2 หน่ วยการเรี ยนรู้ เรื่ อง
การสั งเคราะห์ ด้วยแสงและการตอบสนองของพื ช โดยใช้ทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนการจัด
การเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน ซึ่ งมีข้ นั ตอนในการสร้าง
ดังนี้
2.1 ศึ กษาข้อ มู ล เกี่ ย วกับ วิธี การสร้ างแบบทดสอบ หลัก การให้ค ะแนน หลัก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสู ตรสถานศึกษา เอกสาร หนังสื อ และ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพือ่ นํามาสร้างแบบทดสอบ ประเด็นที่ตอ้ งการวัด
2.2 วิเ คราะห์ ม าตรฐานการเรี ย นรู ้ ขอบเขตของเนื้ อ หา และผลการเรี ย นรู ้ เ พื่อ ให้
ครอบคลุ ม เนื้ อ หาที่ จ ะวัด ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นรายวิช าชี ว วิ ท ยา 2 หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ เ รื่ อ ง
การสังเคราะห์ดว้ ยแสงและการตอบสนองของพืช
2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิชาชีววิทยา 2 หน่ วยการเรี ยนรู ้
เรื่ อ งการสังเคราะห์ด้วยแสงและการตอบสนองของพืช โดยลักษณะของแบบทดสอบเป็ นแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก กําหนดการให้คะแนน คือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน แบบปรนัย
ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ
2.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิชาชีววิทยา 2 หน่ วยการเรี ยนรู ้เรื่ อง
การสังเคราะห์ดว้ ยแสงและการตอบสนองของพืช เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์เพื่อตรวจ
ความถูกต้องและนําไปปรับปรุ ง
2.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิชาชี ววิทยา 2 หน่ วยการเรี ยนรู ้
เรื่ อ งการสัง เคราะห์ ด้ว ยแสงและการตอบสนองของพืช เสนอต่อ ผูเ้ ชี่ ย วชาญ จํา นวน 3 ท่ า น
คือ 1. ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ 1 ท่าน 2. ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคนิ ค
วิธีสอน 1 ท่าน 3. ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล 1 ท่าน รวม 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความถู กต้อ งและความเที่ย งตรงเชิ งเนื้ อ หา (Content Validity) ของแบบทดสอบโดยวิเ คราะห์
ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ถ้าค่า IOC มีค่า ≥ 0.50 ขึ้น
ไป แสดงว่าข้อ ความนั้นใช้ไ ด้ มี ความเหมาะสมหรื อมี ความสอดคล้อ งกับจุดประสงค์ แต่ถา้ ค่า
IOC < 0.50 ข้อ ความนั้นไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ ควรตัดทิ้งหรื อนํามาปรับปรุ งแก้ไ ขใหม่
หลัง จากให้ผูเ้ ชี่ ย วชาญตรวจสอบความถู กต้อ ง พบว่าแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย น
มีค่าเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ และผูเ้ ชี่ยวชาญเสนอแนะให้ปรับภาษาในคําถามบางข้อให้มีความชัดเจนขึ้น
2.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิชาชี ววิทยา 2 หน่ วยการเรี ยนรู ้
เรื่ องการสังเคราะห์ดว้ ยแสงและการตอบสนองของพืช ที่ปรับปรุ งแล้วไปใช้ทดลองใช้ (Try out)
กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/1 ที่กาํ ลังเรี ยนอยูภ่ าคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จํานวน 30 คน
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ที่ไ ม่ ใ ช่ กลุ่ มตัว อย่างแล้ว นํา ผลการทดลองใช้ (Try out) มาวิเคราะห์ร ายข้อ (Item Analysis)
เพื่ อ หาคุ ณ ภาพของแบบทดสอบด้า นความยากง่ า ยและอํา นาจจํา แนกโดยค่ า ความยากง่ า ย
(Difficulty) ซึ่งเป็ นคุณสมบัติของเครื่ องมือ ประเภทแบบทดสอบที่วดั ความรู ้ (Knowledge) ที่ระบุ
ว่าข้อสอบนั้นยากง่ายเพียงใด โดยพิจารณาสัดส่ วนระหว่างจํานวนผูต้ อบแบบทดสอบถูกในแต่ละ
ข้อต่อจํานวนผูเ้ ข้าสอบทั้งหมด เกณฑ์กาํ หนดค่าความยากง่าย คือ 0.20-0.80 ถ้าความยากง่าย < 0.20
ถือว่าข้อสอบนั้นยากเกินไป และถ้าค่าความยากง่าย > 0.80 ถือว่าข้อสอบนั้นง่ายเกินไป (มาเรี ยม
นิ ลพันธุ์, 2555: 188) และตรวจสอบค่าอํานาจจําแนก (Discrimination) ซึ่ งเป็ นคุ ณลักษณะของ
เครื่ อ งมื อที่จาํ แนกเด็กเก่ ง และ เด็กอ่ อนได้ เกณฑ์การพิจารณาค่าอํานาจจําแนกควรมีค่าอํานาจ
จําแนก 0.20 ขึ้นไป สําหรับการแปลค่าอํานาจจําแนก แปลผลได้ดงั นี้ (มาเรี ยม นิลพันธุ,์ 2555: 186)
0.40 – 1.00
คือ จําแนกได้ดี เป็ นข้อสอบที่ดี
0.30 – 0.39
คือ จําแนกได้ดี เป็ นข้อสอบที่ดีพอสมควร อาจต้องปรับปรุ ง
0.20 – 0.29
คือ จําแนกได้พอใช้ แต่ตอ้ งปรับปรุ ง
-1.00 – 0.19
คือ ไม่สามารถจําแนกได้ ต้องปรับปรุ ง หรื อตัดทิ้ง
ซึ่ ง ผูว้ ิจ ัย ได้ค ัด เลื อ กข้อ สอบจํา นวน 20 ข้อ ที่ มี ค่ า ความยากง่ า ย (p) ระหว่า ง
0.25-0.70 และมีค่าอํานาจจําแนก (r) ระหว่าง 0.25-0.89 (รายละเอียดตามภาคผนวก ข หน้า 178)
โดยวัดพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นความจํา เข้าใจ นําไปใช้ วิเคราะห์ ประเมินค่า และสร้างสรรค์ มีผล
การวิเคราะห์ขอ้ สอบตามระดับพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที่คดั เลือกไว้ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 17

การศึกษา
ค้นคว้า
เกี่ยวกับการ
สังเคราะห์
ด้วยแสง

หน่ วย
การเรียนรู้ ที่ 2
เรื่ อง
การสังเคราะห์
ด้วยแสง

กระบวน
การ
สังเคราะห์
ด้วยแสง

เนื้อหาสาระ

หน่ วยการ
เรียนรู้

ข้ อที่ 2 ความเข้าใจในวิธีการสํารวจตรวจสอบ สื บค้นข้อมูล ออกแบบและ
ทําการทดลอง เกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง ความสามารถใน
การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการสังเคราะห์ดว้ ยแสง และการนําไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นๆ ที่มีลกั ษณะเดียวกันได้
ข้ อที่ 5 ความเข้าใจกระบวนการสื บค้นข้อมูล และความสามารถใน
การวิเคราะห์เกี่ยวกับการดํารงชีวิตของพืช เพื่อมาใช้เป็ นพื้นฐานใน
การศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมและนํามาใช้ในชีวิตประจําวัน
ข้ อที่ 2 ความเข้าใจในวิธีการสํารวจตรวจสอบ สื บค้นข้อมูล ออกแบบและ
ทําการทดลอง เกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง ความสามารถใน
การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการสังเคราะห์ดว้ ยแสง และการนําไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นๆ ที่มีลกั ษณะเดียวกันได้
ข้ อที่ 5 ความเข้าใจกระบวนการสื บค้นข้อมูล และความสามารถใน
การวิเคราะห์เกี่ยวกับการดํารงชีวิตของพืช เพื่อมาใช้เป็ นพื้นฐานใน
การศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมและนํามาใช้ในชีวิตประจําวัน

ผลการเรียนรู้

1

-

-

1

1

-

จํา
-

เข้ าใจ

-

ประยุกต์ใช้
-

-

-

1

วิเคราะห์
-

1

-

1

-

-

-

-

ประเมินค่า

ระดับพฤติกรรมการเรียนรู้

-

-

-

-

สร้ างสรรค์

1

2

1

รวม
จํานวน
ข้ อสอบ
(ข้ อ)
2

ตารางที่ 17 การวิเคราะห์ผลการเรี ยนรู ้วดั ระดับพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยนหน่วยการเรี ยนรู ้เรื่ องการสังเคราะห์ดว้ ยแสงและ
การตอบสนองของพืช ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
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ปัจจัยที่มีผล
ต่อการ
สังเคราะห์
ด้วยแสง

เนื้อหาสาระ

ผลการเรียนรู้

ข้ อที่ 2 ความเข้าใจในวิธีการสํารวจตรวจสอบ สื บค้นข้อมูล ออกแบบ
และทําการทดลอง เกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ความสามารถในการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการสังเคราะห์ดว้ ย
แสง และการนําไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นๆ ที่มีลกั ษณะเดียวกัน
ได้
ข้ อที่ 5 ความเข้าใจกระบวนการสื บค้นข้อมูลและความสามารถใน
การวิเคราะห์เกี่ยวกับการดํารงชีวิตของพืช เพื่อมาใช้เป็ นพื้นฐานใน
การศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมและนํามาใช้ในชีวิตประจําวัน
การ
หน่ วย
ข้ อที่ 3 ความเข้าใจในกระบวนการสื บค้นข้อมูล อภิปรายและสรุ ป
การเรียนรู้ ที่ 3 ตอบสนอง เกี่ยวกับสารที่พืชสร้างขึ้นมีผลต่อสรี ระและการตอบสนองของพืชดอก
ต่อ
เรื่ อง
ข้ อที่ 5 ความเข้าใจกระบวนการสื บค้นข้อมูล และความสามารถใน
การตอบสนอง สารควบคุม การวิเคราะห์เกี่ยวกับการดํารงชีวิตของพืช เพื่อมาใช้เป็ นพื้นฐานใน
การเจริ ญ
ของพืช
การศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมและนํามาใช้ในชีวิตประจําวัน
เติบโต

หน่ วย
การเรียนรู้ ที่ 2
เรื่ อง
การสังเคราะห์
ด้วยแสง

หน่ วยการ
เรียนรู้

1

1

-

1
1

จํา
-

เข้ าใจ

1

ประยุกต์ใช้
1

1

1

-

วิเคราะห์
-

-

-

1

-

-

-

-

ประเมินค่า

ระดับพฤติกรรมการเรียนรู้

-

-

-

-

สร้ างสรรค์

3

2

2

2

รวมจํานวน
ข้ อสอบ
(ข้ อ)

ตารางที่ 17 (ต่อ) การวิเคราะห์ผลการเรี ยนรู ้วดั ระดับพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้เรื่ องการสังเคราะห์ดว้ ยแสงและ
การตอบสนองของพืช ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
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หน่ วย
การเรียนรู้ ที่ 3
เรื่ อง
การตอบสนอง
ของพืช

หน่ วยการ
เรียนรู้

การ
ตอบสนอง
ต่อ
สิ่ งแวดล้อม

เนื้อหาสาระ

ข้ อ ที่ 3 ความเข้าใจในกระบวนการสื บค้นข้อ มูล อภิ ปรายและสรุ ป
เกี่ยวกับสารที่พืชสร้างขึ้นมีผลต่อสรี ระและการตอบสนองของพืชดอก
ข้ อที่ 5 ความเข้าใจกระบวนการสื บค้นข้อมูล และความสามารถใน
การวิเคราะห์เกี่ยวกับการดํารงชีวิตของพืช เพื่อมาใช้เป็ นพื้นฐานใน
การศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมและนํามาใช้ในชีวิตประจําวัน
รวม

ผลการเรียนรู้

-

6

-

5

จํา
2

เข้ าใจ

1

ประยุกต์ใช้
5

-

1

วิเคราะห์
4

1

-

-

-

-

ประเมินค่า

ระดับพฤติกรรมการเรียนรู้

-

-

-

สร้ างสรรค์

20

1

4

รวมจํานวน
ข้ อสอบ
(ข้ อ)

ตารางที่ 17 (ต่อ) การวิเคราะห์ผลการเรี ยนรู ้วดั ระดับพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้เรื่ องการสังเคราะห์ดว้ ยแสงและ
การตอบสนองของพืช ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
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2.7 ตรวจสอบค่า ความเชื่ อ มั่น (Reliability) โดยคัด เลื อ กข้อ สอบที่ มี ค่ าความ
ยากง่าย (Difficulty) และค่าอํานาจจําแนก (Discrimination) ตามเกณฑ์ จํานวน 20 ข้อ ซึ่งครอบคลุม
ผลการเรี ย นรู ้ ที่ ศึ ก ษาและระดั บ พฤติ ก รรมการเรี ยนรู ้ จากนั้ นนํ า ไปทดสอบกั บ นั ก เรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/1 ที่กาํ ลังเรี ยนอยูภ่ าคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จํานวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง เพือ่ หาค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้ของคูเดอร์ ริ ชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) จากสู ตร KR-20
ซึ่งค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนมีค่าเท่ากับ 0.75
2. 8 นําแบบทดสอบที่หาค่าความเชื่อมัน่ แล้วไปทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนกับกลุ่ มตัวอย่าง สามารถสรุ ปขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
รายวิชาชีววิทยา เรื่ องการสังเคราะห์ดว้ ยแสงและการตอบสนองของพืช ได้ดงั แผนภาพที่ 8
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบทดสอบ หลักการให้คะแนน หลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสู ตรสถานศึกษา เอกสาร หนังสื อและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาสร้างแบบทดสอบ ประเด็นที่ตอ้ งการวัด
วิเคราะห์เนื้ อหาและผลการเรี ยนรู ้ให้ครอบคลุมเนื้อหา
สร้างแบบทดสอบให้ครอบคลุมและตรงตามเนื้ อหาที่ตอ้ งการวัด
เสนอแบบทดสอบต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจความถูกต้องและปรับปรุ ง
นําแบบทดสอบ เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และปรับปรุ งแก้ไข
นําแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
นําแบบทดสอบมาตรวจสอบความยากง่าย ค่าอํานาจจําแนก และตรวจสอบความเชื่อมัน่
คัดเลือกข้อสอบจํานวน 20 ข้อ ให้ครอบคลุมผลการเรี ยนรู ้ และปรับปรุ ง
นําแบบทดสอบมาใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง

แผนภาพที่ 8 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิชาชีววิทยา
เรื่ องการสังเคราะห์ดว้ ยแสงและการตอบสนองของพืช
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3. แบบประเมินทักษะการวิจัย เป็ นการประเมินทักษะการวิจยั ระหว่างเรี ยน ประกอบด้วย
7 ทักษะ ได้แก่ 1. ทักษะการระบุปัญหา 2. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 3. ทักษะการกําหนดตัวแปร
4. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 5. ทักษะการพิสูจน์ตรวจสอบ 6. ทักษะการวิเคราะห์และสรุ ป
ผลการวิจยั 7. ทักษะการนําเสนอผลการวิจยั โดยขั้นตอนการจัดทําแบบประเมินทักษะการวิจยั มี
ดังนี้
เกี่ยวข้อง

3.1 ศึกษาวิธีสร้างแบบประเมินทักษะการวิจยั จากเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจยั ที่

3.2 กําหนดโครงสร้างและขอบเขตเนื้ อหาของแบบประเมินทักษะการวิจยั ของนักเรี ยน
และดําเนิ นการสร้างแบบประเมินทักษะการวิจยั โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนทักษะการวิจยั
เป็ นตัวเลข 5 ระดับ โดย 5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง
น้อย และ 1 หมายถึง น้อยที่สุด ดังรายละเอียดในตารางที่ 18

2. ทักษะ
การตั้งสมมติฐาน

1. ทักษะการระบุ
ปัญหา

ทักษะการวิจัย

ระดับคะแนน
5
4
(มากทีส่ ุ ด)
(มาก)
นักเรี ยนปฏิบตั ิได้ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดครบทุกประเด็น ดังนี้ นักเรี ยนปฏิบตั ิได้
1. ระบุปัญหาที่สงสัยหรื อสิ่ งที่ตอ้ งการคําตอบได้
ตามเกณฑ์แต่ขาด
2. ระบุปัญหาได้สมเหตุสมผล
ไป 1 ประเด็น
3. ปัญหาที่จาํ เป็ นต้องทําวิจยั
4. กําหนดขอบเขตของปัญหาได้ครอบคลุม
5. กําหนดปัญหาได้ชดั เจน
นักเรี ยนปฏิบตั ิได้ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดครบทุกประเด็น ดังนี้ นักเรี ยนปฏิบตั ิได้
1. ตั้งสมมติฐานได้ถูกต้อง
ตามเกณฑ์แต่ขาด
2. ตั้งสมมติฐานได้สอดคล้องกับปัญหา
ไป 1 ประเด็น
3. ตั้งสมมติฐานด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย
4. แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง
5. แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เกี่ยวข้องได้
ครบถ้วน

ตารางที่ 18 เกณฑ์ในการประเมินทักษะการวิจยั

นักเรี ยนปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์แต่ขาด
ไป 2 ประเด็น

3
(ปานกลาง)
นักเรี ยนปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์แต่ขาด
ไป 2 ประเด็น

นักเรี ยนปฏิบตั ิได้ นักเรี ยนปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์แต่ขาด ตามเกณฑ์แต่ขาด
ไป 3 ประเด็น
ไป 4 ประเด็น
ขึ้นไป

2
1
(น้ อย)
(น้ อยทีส่ ุ ด)
นักเรี ยนปฏิบตั ิได้ นักเรี ยนปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์แต่ขาด ตามเกณฑ์แต่ขาด
ไป 3 ประเด็น
ไป 4 ประเด็น
ขึ้นไป
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4. ทักษะการ
รวบรวมข้อมูล

3. ทักษะการ
กําหนด
ตัวแปร

ทักษะการวิจัย

ระดับคะแนน
5
4
(มากทีส่ ุ ด)
(มาก)
นักเรี ยนปฏิบตั ิได้ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดครบทุกประเด็น ดังนี้ นักเรี ยนปฏิบตั ิได้
1. กําหนดตัวแปรได้ถูกต้อง
ตามเกณฑ์แต่ขาด
2. กําหนดตัวแปรได้สอดคล้องกับคําถาม สถานการณ์ที่
ไป 1 ประเด็น
ต้องการสํารวจตรวจสอบ
3. กําหนดตัวแปรได้ครบถ้วน
4. กําหนดตัวแปรได้รัดกุม
5. กําหนดตัวแปรได้ดว้ ยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย
นักเรี ยนปฏิบตั ิได้ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดครบทุกประเด็น ดังนี้ นักเรี ยนปฏิบตั ิได้
1. มีการวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็ นระบบ
ตามเกณฑ์แต่ขาด
2. เก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนตามที่วางแผนไว้
ไป 1 ประเด็น
3. มีคน้ คว้าจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและเชื่อถือได้
4. มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วน
5. ออกแบบขั้นตอนการทดลองได้ถูกต้อง ชัดเจน

ตารางที่ 18 (ต่อ) เกณฑ์ในการประเมินทักษะการวิจยั

นักเรี ยนปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์แต่ขาด
ไป 2 ประเด็น

3
(ปานกลาง)
นักเรี ยนปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์แต่ขาด
ไป 2 ประเด็น

นักเรี ยนปฏิบตั ิได้ นักเรี ยนปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์แต่ขาด ตามเกณฑ์แต่ขาด
ไป 3 ประเด็น
ไป 4 ประเด็น
ขึ้นไป

2
1
(น้ อย)
(น้ อยทีส่ ุ ด)
นักเรี ยนปฏิบตั ิได้ นักเรี ยนปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์แต่ขาด ตามเกณฑ์แต่ขาด
ไป 3 ประเด็น
ไป 4 ประเด็น
ขึ้นไป
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6. ทักษะการ
วิเคราะห์และสรุ ป
ผลการวิจยั

5. ทักษะการพิสูจน์
ตรวจสอบ

ทักษะการวิจัย

ระดับคะแนน
5
4
(มากทีส่ ุ ด)
(มาก)
นักเรี ยนปฏิบตั ิได้ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดครบทุกประเด็น ดังนี้ นักเรี ยนปฏิบตั ิได้
1. ดําเนินการตรวจสอบสมมติฐานตามขั้นตอนที่ออกแบบ ตามเกณฑ์แต่ขาด
ได้อย่างถูกต้อง
ไป 1 ประเด็น
2. เลือกอุปกรณ์/เครื่ องมือต่างๆได้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน
3. ใช้อุปกรณ์/เครื่ องมือต่างๆ ได้ถูกต้องและคล่องแคล่ว
4. เก็บข้อมูลได้ครบตามที่ตอ้ งการศึกษา
5. บันทึกข้อมูลได้อย่างเป็ นระบบ
นักเรี ยนปฏิบตั ิได้ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดครบทุกประเด็น ดังนี้ นักเรี ยนปฏิบตั ิได้
1. วิเคราะห์และจัดกระทําข้อมูลอย่างเป็ นระบบ
ตามเกณฑ์แต่ขาด
2. จัดกระทําข้อมูลครบถ้วนถูกต้องตามหลักวิชา
ไป 1 ประเด็น
3. จัดกระทําข้อมูลได้สื่อความหมายชัดเจน
4. สรุ ปผลตรงได้ตามวัตถุประสงค์ ครอบคลุมปัญหาครบ
ทุกประเด็น
5. มีการแสดงเหตุผลอย่างสมเหตุสมผล

ตารางที่ 18 (ต่อ) เกณฑ์ในการประเมินทักษะการวิจยั

นักเรี ยนปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์แต่ขาด
ไป 2 ประเด็น

3
(ปานกลาง)
นักเรี ยนปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์แต่ขาด
ไป 2 ประเด็น

นักเรี ยนปฏิบตั ิได้ นักเรี ยนปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์แต่ขาด ตามเกณฑ์แต่ขาด
ไป 3 ประเด็น
ไป 4 ประเด็น
ขึ้นไป

2
1
(น้ อย)
(น้ อยทีส่ ุ ด)
นักเรี ยนปฏิบตั ิได้ นักเรี ยนปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์แต่ขาด ตามเกณฑ์แต่ขาด
ไป 3 ประเด็น
ไป 4 ประเด็น
ขึ้นไป
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ระดับคะแนน
ทักษะการวิจัย
5
4
(มากทีส่ ุ ด)
(มาก)
7. ทักษะการ
นักเรี ยนปฏิบตั ิได้ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดครบทุกประเด็น ดังนี้ นักเรี ยนปฏิบตั ิได้
นําเสนอผลการวิจยั 1. นําเสนอข้อมูลเป็ นขั้นตอน
ตามเกณฑ์แต่ขาด
2. ใช้ภาษากระชับสื่ อความหมาย
ไป 1 ประเด็น
3. มีการนําเหตุผลและความรู ้มาอ้างอิงประกอบ
4. วิธีการนําเสนอเหมาะสม
5. มีความมัน่ ใจในการนําเสนอ

ตารางที่ 18 (ต่อ) เกณฑ์ในการประเมินทักษะการวิจยั
3
(ปานกลาง)
นักเรี ยนปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์แต่ขาด
ไป 2 ประเด็น

2
1
(น้ อย)
(น้ อยทีส่ ุ ด)
นักเรี ยนปฏิบตั ิได้ นักเรี ยนปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์แต่ขาด ตามเกณฑ์แต่ขาด
ไป 3 ประเด็น
ไป 4 ประเด็น
ขึ้นไป
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โดยผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดเกณฑ์แปลความหมายจากแบบประเมิ นทักษะการวิจยั จากคะแนน
เฉลี่ยเป็ นระดับทักษะการวิจยั ตามเกณฑ์ของมาเรี ยม นิลพันธ์ (2556:196) ดังตารางที่ 19
ตารางที่ 19 การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยระดับทักษะการวิจยั
ค่าเฉลี่ย
4.50 - 5.00
3.50 - 4.49
2.50 - 3.49
1.50 - 2.49
1.00 - 1.49

ระดับทักษะการวิจัย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

3.4 นําแบบประเมินทักษะการวิจยั เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน คือ 1. ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ 1 ท่าน 2. ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคนิ ควิธีสอน 1 ท่าน
3. ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล 1 ท่าน รวม 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมกับความ
ถูกต้องของเนื้อหา โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญให้
ปรับเกณฑ์ให้เป็ นประเด็นที่ชดั เจนขึ้น
3.5 นําแบบประเมินทักษะการวิจยั ที่แก้ไขปรับปรุ งตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญแล้วไป
ทดลองใช้ (Tryout) กับกลุ่มนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจยั ครั้งนี้
เพื่อหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบประเมิ นทักษะการวิจยั โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา
(Alpha Coefficient) ของ Cronbach ซึ่งมีค่าเท่ากับ .85
3.6 นํา เครื่ อ งมื อ ที่ป รับ ปรุ ง แก้ไ ขไปให้อ าจารย์ที่ ปรึ กษาวิท ยานิ พ นธ์แ ละผูเ้ ชี่ ย วชาญ
ตรวจสอบอีกครั้ง และนําเครื่ องมือไปใช้ทดลอง
สามารถสรุ ปขั้นตอนการสร้างแบบประเมินทักษะการวิจยั ได้ดงั แผนภาพที่ 9
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ศึกษาวิธีสร้างแบบประเมินทักษะการวิจยั ของนักเรี ยนจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กําหนดโครงสร้างและขอบเขตเนื้อหาของแบบประเมินทักษะการวิจยั
และดําเนินการสร้างแบบประเมินทักษะการวิจยั
นําแบบประเมินทักษะการวิจยั เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและนําไปปรับปรุ ง
นําแบบประเมินทักษะการวิจยั เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเนื้อหา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และนํามาปรับปรุ งแก้ไข
นําแบบประเมินทักษะการวิจยั ที่แก้ไขปรับปรุ งไปทดลองใช้ (Tryout) กับกลุ่มนักเรี ยน
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบประเมินทักษะการวิจยั
โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach
นําแบบประเมินทักษะการวิจยั ที่ปรับปรุ งแก้ไขไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง และนําไปใช้กบั กลุ่มทดลอง

แผนภาพที่ 9 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินทักษะการวิจยั
4. แบบสอบถามความคิดเห็ นของนั กเรี ย นที่มีต่อการจัดการเรี ย นรู้ โดยใช้ วิจัยเป็ นฐานร่ วมกับ
แนวคิดการกลับด้ านชั้นเรียน จํานวน 1 ฉบับ โดยมีข้นั ตอนในการสร้างดังต่อไปนี้
4.1 ศึกษารู ปแบบและวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้
การใช้วจิ ยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
4.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้การใช้วิจยั เป็ นฐานร่ วมกับ
แนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน โดยประเมินความคิดเห็น 3 ด้าน คือ ด้านบรรยากาศในการเรี ยนรู ้
ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และด้านการวัดและการประเมิน โดยมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วน
ประเมินค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert) มีตวั เลือก 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วย
มาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด และมีคาํ ถามปลายเปิ ด 3 ประเด็น คือ
ปั ญหาที่พบ ประโยชน์ที่ได้รับ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้
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การให้ความหมายของค่าที่วดั ได้ ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมายของ
ค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ของมาเรี ยม นิลพันธ์ (2556:196) ดังตารางที่ 20
ตารางที่ 20 การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็น
คะแนนเฉลี่ย
4.50 - 5.00
3.50 - 4.49
2.50 - 3.49
1.50 - 2.49
1.00 - 1.49

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยที่สุด

4.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง และนําไปปรับปรุ งแก้ไข
4.4 นําแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน คือ 1. ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ 1 ท่าน 2. ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคนิ ควิธีสอน 1 ท่าน
3. ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล 1 ท่าน รวม 3 ท่าน ประเมินและหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของข้อคําถามและนําไปปรับปรุ งแก้ไข ซึ่ งค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) มีค่าเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญเสนอแนะให้เพิม่ ประเด็นของความคิดเห็นต่อวีดิทศั น์ที่นักเรี ยนศึกษาก่อนล่วงหน้า
ด้วย
4.5 นําแบบสอบถามความเห็ น ไปให้อ าจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์และผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ตรวจสอบอีกครั้ง และนําไปใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
สามารถสรุ ปขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็ นของนักเรี ยนที่มีต่อ การจัด
การเรี ยนรู ้โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน ได้ดงั แผนภาพที่ 10
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ศึกษารู ปแบบและวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับ
แนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
นําแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
เพื่อตรวจสอบและนํามาปรับปรุ งแก้ไข
นําแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของเนื้อหา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และนํามาปรับปรุ ง
นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ ชี่ยวชาญ
ตรวจสอบอีกครั้ง แล้วนําไปใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง

แผนภาพที่ 10 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
การดําเนินการวิจัย
วิธีการดําเนินการวิจยั ในการทดลอง ผูว้ จิ ยั แบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นก่ อนทดลอง เป็ นขั้นที่ผวู ้ จิ ยั เตรี ยมความพร้อมในด้านต่างๆ ดังนี้
1.1 สร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชาชีววิทยา เรื่ อง
การสังเคราะห์ดว้ ยแสงและการตอบสนองของพืช โดยใช้วิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้าน
ชั้นเรี ยน 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน 3. แบบประเมินทักษะ
การวิจยั 4. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิด
การกลับด้านชั้นเรี ยน
1.2 เตรี ยมสื่ อ วิดี ท ัศ น์เ กี่ ย วกับ การสัง เคราะห์ ด้ว ยแสงและการตอบสนองของพืช
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั เลือกใช้วดิ ีทศั น์จากโครงการจัดทําสื่ อการสอนวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
โดยความร่ วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการและ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ม หาวิทยาลัย โดยผูว้ ิจยั จะนําไปอับโหลด (upload) ไว้ใน facebook
กลุ่ม ที่สร้างขึ้นเพือ่ ใช้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ และสื่ อสารกับนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง โดยผูว้ ิจยั ได้ทาํ
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การสํารวจการเข้าถึ ง facebook ของกลุ่ มตัวอย่างแล้ว พบว่านักเรี ยนที่เป็ นกลุ่ มตัวอย่างสามารถ
เข้าถึง facebook ของกลุ่มได้ทุกคน
1.3 นัก เรี ยนกลุ่ ม ตัวอย่างทําแบบทดสอบก่ อ นเรี ยน (Pretest) แบบปรนัย 20 ข้อ
20 คะแนน
2. ขั้นทดลอง
2.1 ผูว้ ิจยั ทําหน้าที่เป็ นผูส้ อน รายวิชา ว30242 ชี ววิทยา 2 หน่ วยการเรี ย นรู ้เรื่ อ ง
การสังเคราะห์ดว้ ยแสงและการตอบสนองของพืช กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4/1 จํานวน 27 คน ที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559
2.2 ทําการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 27 ชัว่ โมง (สัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
2.3 การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยนผูว้ ิจยั
สังเคราะห์ข้นั ตอนในการจัดการเรี ยนรู ้ มีข้นั ตอนดังนี้
1. ขั้นเตรี ยม เป็ นขั้นที่ครู วิเคราะห์องค์ประกอบและปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อ งกับ
การจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อ เป็ นข้อ มูล ที่จะนําไปกําหนดเป้ าหมายของการวางแผนออกแบบกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ความถนัด ความสนใจ และวิธีการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
2. ขั้นตีความและกําหนดปั ญหา เป็ นขั้นที่นักเรี ยนร่ วมกันสํารวจปั ญหา จัดลําดับ
ความสําคัญของปั ญหาจากกิ จกรรมหรื อ สถานการณ์ ที่ก าํ หนด จากนั้นร่ วมกันอภิปรายประเด็น
ปั ญหา สาเหตุของปั ญหา และกําหนดตัวแปร
3. ขั้นรวบรวมข้อมูล เป็ นขั้นที่นกั เรี ยนร่ วมกันศึกษาค้นคว้าและสังเกตอย่างอิสระ
รวบรวมข้อ มูลจากแหล่งเรี ยนรู ้อื่ นๆ เพื่อกําหนดสมมติฐานและวางแผนการทํางาน โดยมีครู เป็ น
ผูช้ ้ ีแนะแนวทางและฝึ กทักษะที่จาํ เป็ นในการดําเนินการวิจยั ให้แก่ผเู ้ รี ยน
4. ขั้นดําเนินการตามแผน เป็ นขั้นที่นกั เรี ยนปฏิบตั ิตามแผนการตามแผนที่กาํ หนด
ไว้ ดําเนิ นการตามกระบวนการวิจยั เก็ บรวบรวมข้อ มู ล พิสู จ น์ต รวจสอบประเด็น ปั ญหาและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลตามหัวข้อของแต่ละกลุ่ม
5 ขั้น สรุ ป และนํา เสนอ เป็ นขั้น ที่ นัก เรี ยนสรุ ป ผลการศึ ก ษาหรื อ ผลการวิจ ัย
เพื่อตอบปั ญหา/คําถามการวิจยั และนําเสนอผลการวิจยั ที่แต่ละกลุ่ม ศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ระหว่างกันกับเพือ่ นในชั้นเรี ยน
6. ขั้นประเมิ นผล เป็ นขั้นการตรวจสอบว่านักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้ ทักษะและ
พฤติกรรม ตามที่คาดหวังไว้หรื อไม่ มากน้อยเพียงใด โดยผลที่ได้จากการประเมินส่ วนหนึ่ งมาจาก
การประเมินระหว่างการทํากิจกรรมโดยการสังเกต การตรวจผลงาน และการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน
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2.4 เมื่อจัดการเรี ยนการเรี ยนรู ้จบแต่ละแผนทําการประเมินทักษะการวิจยั ของนักเรี ยน
โดยใช้แบบประเมินทักษะการวิจยั
3. ขั้นหลังการทดลอง
3.1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
รายวิชา ว 30242 ชีววิทยา 2 หน่วยการเรี ยนรู ้เรื่ องการสังเคราะห์ดว้ ยแสงและการตอบสนองของพืช
3.2 สอบถามความคิด เห็ นของนักเรี ย นโดยใช้แบบสอบถามความคิด เห็ นที่ มีต่ อ
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
สามารถสรุ ปขั้นตอนการดําเนินการวิจยั ได้ดงั แผนภาพที่ 11
ให้นกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้น
เรี ยนกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 27 ชัว่ โมง (สัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง)
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 5

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
สอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การ
วิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน

แผนภาพที่ 11 ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั

ประเมิน
ทักษะการ
วิจยั
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือสํ าหรับการวิจัยครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ตรวจสอบคุ ณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิด
การกลับด้านชั้นเรี ยนด้วยการหาค่าดัชนี ความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ (Index of Item
Objective Congruence: IOC)
1.2 ตรวจสอบคุ ณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชา ว30242
ชีววิทยา 2 หน่วยการเรี ยนรู ้เรื่ องการสังเคราะห์ดว้ ยแสงและการตอบสนองของพืช ดําเนินการดังนี้
1.2.1 หาค่า ดัชนี ความสอดคล้อ งของแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย น
รายวิชา ว30242 ชีววิทยา 2 หน่วยการเรี ยนรู ้เรื่ องการสังเคราะห์ดว้ ยแสงและการตอบสนองของพืช
(Index of Item Objective Congruence: IOC)
1.2.2 หาค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิชา
ว30242 ชีววิทยา 2 หน่วยการเรี ยนรู ้เรื่ องการสังเคราะห์ดว้ ยแสงและการตอบสนองของพืช
1.2.3 หาค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิชา
ว30242 ชีววิทยา 2 หน่วยการเรี ยนรู ้เรื่ องการสังเคราะห์ดว้ ยแสงและการตอบสนองของพืช
1.2.4 หาค่า ความเชื่ อ มั่นของแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิช า
ว30242 ชีววิทยา 2 หน่ วยการเรี ยนรู ้เรื่ องการสังเคราะห์ดว้ ยแสงและการตอบสนองของพืชโดยใช้
แบบคูเดอร์ ริ ชาร์ดสัน (Kuder Richardson) จากสูตร KR-20
1.3 ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินทักษะการวิจยั ดําเนินการดังนี้
1.3.1 หาค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบประเมินทักษะการวิจยั (Index of Item
Objective Congruence : IOC)
1.3.2 หาค่าความเชื่ อ มัน่ (Reliability) ของแบบประเมิ นทักษะการวิจยั โดยหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach
1.4 ตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบสอบถามความคิด เห็ น โดยดํา เนิ น การหาค่ าดัช นี
ความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็น (Index of Item Objective Congruence: IOC)
2. การทดสอบสมมติฐาน
2.1 การวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล จากแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นรายวิช า ว30242
ชีววิทยา 2 หน่วยการเรี ยนรู ้เรื่ องการสังเคราะห์ดว้ ยแสงและการตอบสนองของพืช
2.1.1 ค่าเฉลี่ย (mean)
2.1.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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2.2 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั
เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยนโดยวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการทดสอบ t-test
แบบ dependent
2.3 การวิเคราะห์ทกั ษะการวิจยั ของนักเรี ยนหลังการจัดการเรี ยนรู ้ทุกแผนโดยใช้การวิจยั
เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน จากแบบประเมินทักษะการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากแบบประเมิ นทักษะการวิจ ัย เป็ นแบบประเมิ นค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ใช้ค่าเฉลี่ ย (𝑥̅ )
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายจากแบบประเมินทักษะการวิจยั จากคะแนนเฉลี่ย
เป็ นระดับทักษะการวิจยั
2.4 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน
ร่ วมกับ แนวคิ ดการกลับด้านชั้น เรี ยน จากแบบสอบถามความคิด เห็ น การวิเคราะห์ ขอ้ มู ล จาก
แบบสอบถามความคิดเห็นเป็ นแบบประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ใช้ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายจากแบบสอบถามความคิดเห็น จากคะแนนเฉลี่ยเป็ นระดับ
ความคิดเห็น
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ตารางที่ 21 สรุ ปวิธีดาํ เนินการวิจยั
วัตถุประสงค์การวิจัย

วิธีดําเนินการ

1. เพื่อเปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนรายวิชาชีววิทยา
ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
ก่อนและหลังจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั
เป็ นฐานร่ วมกับ
แนวคิดการกลับด้าน
ชั้นเรี ยน
2. เพื่อศึกษาทักษะ
การวิจยั ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ระหว่างการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั
เป็ นฐานร่ วมกับ
แนวคิดการกลับด้าน
ชั้นเรี ยน

ทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนก่อน
และหลังจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้วิจยั
เป็ นฐานร่ วมกับ
แนวคิดการกลับ
ด้านชั้นเรี ยน

3. เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ที่มีต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั
เป็ นฐานร่ วมกับ
แนวคิดการกลับด้าน
ชั้นเรี ยน

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4/1
โรงเรี ยน
สามพรานวิทยา
อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9
จํานวน 27 คน
ประเมินทักษะการ นักเรี ยนชั้น
วิจยั หลังจัดการ
มัธยมศึกษาปี ที่ 4/1
เรี ยนรู ้โดยใช้วิจยั
โรงเรี ยน
เป็ นฐานร่ วมกับ
สามพรานวิทยา
แนวคิดการกลับ
อําเภอสามพราน
ด้านชั้นเรี ยน
จังหวัดนครปฐม
สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9
จํานวน 27 คน
ประเมินความ
นักเรี ยนชั้น
คิดเห็นของนักเรี ยน มัธยมศึกษาปี ที่ 4/1
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ โรงเรี ยน
4 ที่จดั การเรี ยนรู ้
สามพรานวิทยา
โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน อําเภอสามพราน
ร่ วมกับแนวคิดการ จังหวัดนครปฐม
กลับด้านชั้นเรี ยน
สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9
จํานวน 27 คน

เครื่ องมือ

การวิเคราะห์
ข้ อมูล

แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน

ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ )
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
t-test แบบ
dependent

แบบประเมิน
ทักษะการวิจยั

ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ )
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

แบบสอบถาม
ความคิดเห็น

ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ )
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อ ง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชาชีววิทยาและทักษะการวิจยั ของ
นักเรี ย นชั้นมัธ ยมศึกษาปี ที่ 4 ที่จดั การเรี ยนรู ้โดยใช้วิจ ัยเป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้า น
ชั้นเรี ยน มีวตั ถุประสงค์คือ 1. เพือ่ เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิชาชีววิทยาของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนและหลังจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้าน
ชั้นเรี ยน 2. เพือ่ ศึกษาทักษะการวิจยั ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้โดย
ใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้าน
ชั้นเรี ยน ในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้วิธีดาํ เนิ นการวิจยั ในลักษณะของการวิจยั เชิงทดลองแบบก่อนทดลอง
(Pre Experimental Research) โดยดําเนิ นการทดลองตามแบบแผนการวิจยั แบบหนึ่ งกลุ่มทดสอบ
ก่อนหลัง (The One Group Pretest Posttest Design) ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลและนําเสนอการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยการแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการเปรี ย บเทีย บผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นรายวิช าชี ว วิท ยาของนัก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนและหลังจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับ
ด้านชั้นเรี ยน
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาทักษะการวิจยั ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ระหว่างการจัด
การเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็ นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อ การจัด
การเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชี ววิทยาของนักเรี ยนชั้ นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 ก่ อนและหลังจัดการเรียนรู้ โดยใช้ การวิจัยเป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้ านชั้นเรียน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ตอบคําถามการวิจยั ข้อที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิชาชีววิทยา
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 หลังจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับ
ด้านชั้นเรี ยนสูงกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้หรื อไม่ มีรายละเอียดดังตารางที่ 22
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ตารางที่ 22 การเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชาชี ววิทยาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4
ก่อนและหลังจัดการเรี ยนรู้โดยใช้การวิจัยเป็ นฐานร่ วมกับแนวคิ ดการกลับด้านชั้นเรี ยน
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

N
27
27

คะแนนเต็ม
20
20

�
𝒙
5.48
13.30

S.D.
1.34
1.30

df
26

t - test
22.58*

Sig.(2 tailed)
.000

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 22 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิชา
ชีววิทยาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 หลังจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิด
การกลับด้านชั้นเรี ยน (𝑥̅ = 13.30, S.D. = 1.30) มีค่าเฉลี่ยสู งกว่าก่อนเรี ยน (𝑥̅ = 5.48, S.D. = 1.34)
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ซึ่ งยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้อ ที่ 1 ที่กาํ หนดไว้ว่าหลัง
การจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ ก ารวิ จ ัย เป็ นฐานร่ วมกั บ แนวคิ ด การกลั บ ด้ า นชั้ นเรี ยนนั ก เรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิชาชีววิทยาสูงกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาทักษะการวิจัยของนั กเรี ยนชั้ นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 ระหว่ างการจัด
การเรียนรู้ โดยใช้ การวิจัยเป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้ านชั้นเรียน
การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เพื่ อ ตอบคํา ถามการวิ จ ัย ข้อ ที่ 2 ทัก ษะการวิ จ ัย ของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้าน
ชั้นเรี ยนอยูใ่ นระดับใด รายละเอียดดังตารางที่ 23
ตารางที่ 23 คะแนนทักษะการวิจยั ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
ทักษะการวิจัย

N

1. ทักษะการระบุปัญหา
2. ทักษะการตั้งสมมติฐาน
3. ทักษะการกําหนดตัวแปร
4. ทักษะการรวบรวมข้อมูล
5. ทักษะการพิสูจน์ตรวจสอบ
6. ทักษะการวิเคราะห์และสรุ ปผลการวิจยั
7. ทักษะการนําเสนอผลการวิจยั
รวม

7
7
7
7
7
7
7
7

คะแนน
เต็ม
5
5
5
5
5
5
5
35

(N= 7 กลุ่ม)

�
𝒙

3.76
3.98
4.50
1.81
3.36
3.05
4.06
3.53

S.D.
1.36
1.33
0.67
0.40
1.10
1.10
0.59
0.72

ระดับทักษะ ลําดับ
การวิจัย
ที่
มาก
4
มาก
3
มากที่สุด
1
น้อย
7
ปานกลาง
5
ปานกลาง
6
มาก
2
มาก
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จากตารางที่ 23 พบว่าโดยภาพรวมนักเรี ยนทั้ง 7 กลุ่ม มีทกั ษะการวิจยั อยูใ่ นระดับมาก
(𝑥̅ = 3.53, S.D. = 0.72) ซึ่ งยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 2 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
นักเรี ยนมี ทกั ษะการวิจยั เรี ยงลําดับจากมากไปน้อ ย ดังนี้ ทักษะการวิจยั ที่อ ยู่ในระดับมากที่สุด
ได้แก่ ทักษะการกําหนดตัวแปร (𝑥̅ = 4.50, S.D. = 0.67) ส่ วนทักษะการตั้งสมมติฐาน (𝑥̅ = 3.98,
S.D. = 1.33) ทักษะนําเสนอผลการวิจยั (𝑥̅ = 4.06, S.D. = 0.59) ทักษะการระบุปัญหา (𝑥̅ = 3.78,
S.D. = 1.36) นักเรี ยนมีความสามารถอยูใ่ นระดับมาก และทักษะการพิสูจน์ตรวจสอบ (𝑥̅ = 3.36,
S.D. = 1.10) ทักษะการวิเ คราะห์ และสรุ ป ผลการวิจ ัย (𝑥̅ = 3.05, S.D. = 0.59) นักเรี ย น
มีความสามารถอยู่ในระดับปานกลางและทักษะการรวบรวมข้อมู ล (𝑥̅ = 1.81, S.D. = 0.40)
นักเรี ยนมีความสามารถอยูใ่ นระดับน้อย ตามลําดับ
ตอนที่ 3 ผลการศึ กษาความคิดเห็ นของนั กเรี ย นชั้ นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 ที่มีต่อการจัด
การเรียนรู้ โดยใช้ การวิจัยเป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้ านชั้นเรียน
การวิเ คราะห์ข ้อ มู ล เพื่อ ตอบคํา ถามการวิจยั ข้อ ที่ 3 นักเรี ย นมี ความคิ ดเห็ น ต่อ การจัด
การเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยนอยูใ่ นระดับใด รายละเอียด
ดังตารางที่ 24
ตารางที่ 24 แสดงความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
รายการ
1. ด้านบรรยากาศในการเรี ยนรู ้
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
3. ด้านการวัดและการประเมินผล
โดยภาพรวม

𝑥̅
3.93
4.19
4.23
4.12

S.D.
0.50
0.52
0.58
0.48

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

ลําดับที่
3
2
1

จากตารางที่ 24 พบว่านักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก
( 𝑥̅ = 4.12, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการวัดและการประเมินผล มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด (𝑥̅ = 4.23, S.D. = 0.58) รองลงมาคือด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ (𝑥̅ =4.19, S.D. = 0.52)
และด้านบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ (𝑥̅ = 3.93, S.D. = 0.50) ตามลําดับ โดยทั้ง 3 ด้านนักเรี ยนมี
ความคิดเห็นระดับเห็นด้วยมาก
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ผลการวิเคราะห์เนื้ อหาจากแบบสอบถามปลายเปิ ด พบว่า การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั
เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยนนักเรี ยนส่ วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าการจัดการเรี ยน
การรู ้แบบนี้ช่วยให้เข้าใจมากขึ้น เนื่องจากได้เรี ยนรู ้มาก่อนล่วงหน้าและสามารถเรี ยนรู ้ได้หลายครั้ง
ทําให้สามารถทําความเข้าใจได้ง่ายขึ้น อีกทั้งวีดิทศั น์ที่ใช้เป็ นสื่ อทําให้เข้าใจได้มากกว่าการอ่าน
หนัง สื อ และหากไม่ เ ข้า ใจสามารถนํา มาถามครู ใ ห้อ ธิ บ ายในชั้น เรี ย นได้ ประเด็ น ถัด มาคื อ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบนี้ ทาํ ให้นักเรี ยนสนุ กเนื่ องจากได้ล งมือ ปฏิบตั ิทาํ การทดลองด้วยตนเองได้
ทํางานเป็ นกลุ่มแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นกัน ได้คน้ คว้า ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์มากขึ้น นอกจากนี้
การจัดการเรี ยนรู ้แบบนี้ ยังส่ งเสริ มให้นักเรี ยนกล้าแสดงออกในการนําเสนองาน และยังส่ งเสริ ม
ทักษะการบริ หารเวลาอีกด้วย แต่ยงั พบปั ญหาว่าในบางครั้งคําศัพท์ให้วีดิทศั น์ยากและมากเกินไป
และบางคนเห็ นว่าการที่ตอ้ งศึกษาวีดิทศั น์มาก่ อ นล่วงหน้าทําให้เวลาในการทําการบ้านวิชาอื่ น
ลดลง เนื่องจากต้องแบ่งเวลามาดูวดี ิทศั น์ โดยมีตวั อย่างข้อความ ดังนี้
1. นักเรี ยนพบปั ญหาใดบ้างในการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับ
ด้านชั้นเรี ยน
“บางครั้งคําศัพท์เข้าใจยากและมากเกินไป”
“ต้องแบ่งเวลาในการทําการบ้านวิชาอื่นมาดูวดี ิโอ”
2. นักเรี ยนได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างในการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับ
แนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
“ได้ขอ้ มูลก่อนมาเรี ยนในชั้นเรี ยนถ้าไม่เข้าใจได้ถามครู ให้อธิบาย”
“สามารถเรี ยนรู ้ได้หลายครั้ง และสามารถทําความเข้าใจได้มากขึ้นด้วยตนเอง”
“ดูวดี ิโอทําให้เข้าใจมากกว่าอ่านหนังสือ ไม่ตอ้ งอ่านหนังสือเยอะ”
“ได้คน้ คว้าในโลกที่กว้างขึ้น ไม่ได้จดจ่ออยูแ่ ค่หนังสืออย่างเดียว”
“รู ้สึกสนุกเมื่อได้ทดลองด้วยตนเอง”
“ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์มากขึ้น”
“ได้ฝึกการทํางานกับเพือ่ นเป็ นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน”
“ได้กล้าแสดงออกในการนําเสนองาน”
3. นักเรี ยนมีขอ้ เสนอแนะอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน
ร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
“อยากให้จดั การทดลองมากๆ และมีวสั ดุอุปกรณ์ให้ครบในการทดลองต่างๆ”
“อยากให้มีเวลาทํากิจกรรมมากกว่านี้”
“อยากให้มีวดี ิโอเพิม่ ขึ้น”

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจ ัย เรื่ อ ง การพัฒ นาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นรายวิช าชี ว วิท ยาและทัก ษะการวิจ ัย
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่จดั การเรี ยนรู ้โดยใช้วิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้าน
ชั้นเรี ยน เป็ นการวิจยั เชิ งทดลองแบบก่ อนทดลอง (Pre Experimental Research) โดยดําเนิ นการ
ทดลองตามแบบแผนการวิจยั แบบหนึ่ งกลุ่มทดสอบก่อนหลัง (The One Group Pretest Posttest
Design) มี ว ตั ถุ ป ระสงค์คื อ 1. เพื่อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นรายวิช าชี ว วิท ยา
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนและหลังจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิด
การกลับด้านชั้นเรี ยน 2. เพื่อ ศึกษาทักษะการวิจยั ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ระหว่าง
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน 3. เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับ
แนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1
โรงเรี ยนสามพรานวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 จํานวน 27 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
ได้แก่ 1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
รายวิชา ว30242 ชีววิทยา 2 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 หน่ วยการเรี ยนรู ้เรื่ องการสังเคราะห์ดว้ ยแสงและ
การตอบสนองของพืช จํานวน 5 แผน 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิชา ว30242
ชีววิทยา 2 หน่วยการเรี ยนรู ้เรื่ องการสังเคราะห์ดว้ ยแสงและการตอบสนองของพืช 3. แบบประเมิน
ทักษะการวิจ ัย 4. แบบสอบถามความคิด เห็ น ของนักเรี ย นที่มี ต่อ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิจ ัย
เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาทักษะการวิจยั และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิชาชีววิทยาของ
นักเรี ย นชั้นมัธ ยมศึกษาปี ที่ 4 ที่จดั การเรี ยนรู ้โดยใช้วิจ ัยเป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้า น
ชั้นเรี ยน ปรากฏดังรายละเอียดต่อไปนี้
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1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชาชี ววิทยาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 หลังจัด
การเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยนสู งกว่าก่อ นเรี ยน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ทักษะการวิจยั ของนัก เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณา
รายด้า นพบว่ า นัก เรี ย นมี ท ัก ษะการวิ จ ัย ในด้า นการกํา หนดตัว แปรมี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด มี ร ะดับ
ความสามารถอยู่ในระดับ มาก ส่ วนทักษะด้านการรวบรวมข้อ มู ลมี ค่าเฉลี่ ย ตํ่าสุ ดโดยมี ระดับ
ความสามารถอยูใ่ นระดับน้อย
3. นักเรี ยนมี ความคิดเห็ นต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิด
การกลับ ด้า นชั้น เรี ย นโดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ เห็ น ด้ว ยมาก เมื่ อ พิจ ารณาเป็ นรายด้า นพบว่ า
ด้านการวัดและการประเมินผล มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือด้านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และ
ด้านบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ ตามลําดับ โดยทั้ง 3 ด้านนักเรี ยนมีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยมาก
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจ ัย เรื่ อ ง การพัฒ นาทัก ษะการวิจ ัย และผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นรายวิช าชี ว วิท ยา
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่จดั การเรี ยนรู ้โดยใช้วิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้าน
ชั้นเรี ยน มีขอ้ ค้นพบและได้อภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการวิจยั พบว่า คะแนนเฉลี่ ยของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชาชี ววิทยาของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 หลังจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับ
ด้านชั้นเรี ยนสู งกว่าก่ อนการจัดการเรี ยนรู ้ อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่า
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับนักเรี ยน อี กทั้งมี วีดิท ัศน์ที่เป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้ อหาอับโหลด (Upload) ไว้ใน facebook ที่ครู สร้างขึ้นเพื่อเป็ นช่องทาง
ในการสื่ อสารกับนักเรี ยน ซึ่ งนักเรี ยนสามารถเข้าไปศึกษาทําความเข้าใจโดยจะดูซ้ ํากี่ รอบก็ได้ตาม
ความต้องการในการทําความเข้าใจในเนื้ อหานั้นๆ (โจนาธาน เบอร์แมน และแอรอน แซม (Jonathan
Bergmann and Aron Sams, แปลโดยรุ่ งนภา นุ ตราวงศ์, 2556: 16-17) ซึ่ งหากมีขอ้ สงสัยก็สามารถ
นํามาถามเพื่อให้ครู อธิ บายเพิ่มเติมได้ในชั้นเรี ยน อี กทั้งยังสามารถทบทวนเนื้ อหาได้ตลอดเวลาตาม
ต้องการ สอดคล้องกับวิจารณ์ พานิ ช (2556: 10) ที่ ได้กล่ าวถึ งบทบาทครู และนักเรี ยนในการจัด
การเรี ยนรู ้ตามแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยนโดยสรุ ปได้ดังนี้ ครู ทาํ หน้าที่เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก
ในการเรี ยน ทําหน้าที่เป็ นครู ฝึก (Coach) ส่วนนักเรี ยนมีวธิ ีการเรี ยนที่กลับทาง คือ ใช้เวลาที่บา้ นดูวิดีโอ
ที่ครู สร้างขึ้นหรื อจัดหา จดบันทึกประเด็นสําคัญหรื อส่ วนที่ไม่เข้าใจ เพื่อนํามาถามครู ในวันรุ่ งขึ้นแล้ว
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ทํากิ จกรรมหรื อเรี ยนรู ้ร่วมกับเพื่อนที่โรงเรี ยน โดยกิ จกรรมที่ทาํ อาจเป็ นการทําการทดลอง ค้นคว้า
โครงงาน กิ จกรรมแก้ปั ญหา หรื อการทดสอบ ซึ่ งสอดคล้องกับการวิจยั ของพรรณวิภา รั ชตธนกุ ล
(2558) ที่ ไ ด้ท ํา การพัฒ นาชุ ด การสอนสื่ อ ประสมเรื่ อ ง ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ด้ว ยการจัด การเรี ย นรู ้
แบบสืบเสาะหาความรู ้ร่วมกับเทคนิ ค KWLH Plus โดยใช้แนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้แบบกลับด้าน
ชั้นเรี ยน เพือ่ พัฒนาความสามารถในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยน
ชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ย นศรี วิชัย วิท ยา พบว่า ผลการเรี ย นรู ้ เรื่ อ งปฏิ กิ ริ ยาเคมี ข องนัก เรี ย น
หลังเรี ยนด้วยชุดสื่ อประสมสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการประเมิน
ความสามารถในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์หลังเรี ยนด้วยชุดการสอนสื่ อประสม มีความสามารถ
อยูใ่ นระดับดี ผลการประเมินจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนหลังการใช้ชุดสื่ อประสม โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ซึ่ งสอดคล้อ งกับผลการวิจยั ของนภาภรณ์ เพียงดวงใจ (2558) ที่ทาํ การพัฒนารู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่ วมกับเทคนิ คการสื บเสาะหาความรู ้ ตามแนวคิด
ห้องเรี ยนกลับด้าน เพื่อ เสริ มสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ผลการวิจยั พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู ้เรื่ องโลก ดาราศาสตร์
และอวกาศของนักเรี ยน หลังการจัดการเรี ยนรู ้ด้วยรู ปแบบสู งกว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นัก เรี ย นก่ อ นจัด การเรี ย นรู ้ ด้ว ยรู ป แบบอย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ต ที่ ร ะดับ .05 ผลการประเมิ น
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอยู่ในระดับสู ง ผลการประเมินจิตวิทยาศาสตร์โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด นอกจากนี้การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานซึ่ งมีการจัดการเรี ยนรู ้ท้ งั 4 รู ปแบบ
คือ ครู ใช้ผลการวิจยั ในการจัดการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนใช้ผลการวิจยั ในการเรี ยนรู ้ ครู ใช้กระบวนการวิจยั
ในการจัดการเรี ยนรู ้ และนักเรี ยนใช้กระบวนการวิจยั ในการเรี ยนรู ้ที่มีการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ที่ หลากหลาก มี กิ จกรรมให้นั กเรี ยนได้ล งมื อปฏิ บ ัติ จริ งร่ วมกับเพื่อ นในกลุ่ ม ทําให้ผลสั มฤทธิ์
ทางการเรี ยนสูงขึ้น เพราะเป็ นการกระตุน้ ให้นักเรี ยนสนใจเรี ยนมากขึ้น เพราะเป็ นการเรี ยนที่ไม่น่าเบื่อ
ไม่จาํ เจ สนุกสนาน (ปรี ยนันท์ สิ ทธิจินดาร์, 2552) สอดคล้องกับคํากล่าวของชัยวัฒน์ สุ ทธิรัตน์ (2553 :
116) ที่กล่าวว่าการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั จะช่วยส่ งเสริ มให้นักเรี ยนเรี ยนรู ้จากการกระทํา มีความรู ้
เชิ งลึ กนอกเหนื อจากตําราเรี ยน มี ผลการเรี ยนสู งขึ้ น ซึ่ งสอดคล้องกับการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี การสร้าง
ความรู ้ที่ทิศนา แขมมณี (2547: 96-97) ที่ได้สรุ ปไว้ว่านักเรี ยนจะมี บทบาทในการเรี ยนรู ้อย่างตื่นตัว
เป็ นผูจ้ ัดกระทํากับข้อ มู ลหรื อประสบการณ์ ต่ างๆ และสร้ างความหมายให้ก ับสิ่ งนั้ นด้วยตนเอง
โดยนักเรี ยนจะต้องมี ปฏิสัมพันธ์ก ับสื่ อ วัสดุ อุ ปกรณ์ สิ่ งของหรื อข้อมู ลที่เป็ นของจริ งและมี ความ
สอดคล้องกับความสนใจของนักเรี ยน และสามารถจัดกระทํา ศึกษา สํารวจ วิเคราะห์ ทดลอง ลองผิด
ลองถู กกับสิ่ งนั้นๆ จนเกิ ดเป็ นความรู ้ความเข้าใจที่เกิ ดขึ้นจากกระบวนการคิดและการจัดกระทํากับ
ข้อมู ล โดยครู เป็ นผูอ้ ํานวยความสะดวก ช่ วยเหลื อนักเรี ยนในการเรี ยนรู ้ สร้างบรรยากาศให้เอื้ อต่ อ
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การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การร่ วมมื อ และการแลกเปลี่ ยนความรู ้ ความคิดและประสบการณ์ระหว่าง
นักเรี ยนกับนักเรี ยน และผูอ้ ื่นจะช่วยให้การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนกว้างขึ้น ซับซ้อนขึ้น และหลากหลายขึ้น
สอดคล้องกับ Matthews (1996) ที่กล่าวว่าการเรี ยนรู ้เกิดขึ้นขณะที่นักเรี ยนได้ทาํ งานร่ วมกัน เพื่อสร้าง
ความรู ้ สร้ างความหมายร่ ว มกัน และเป็ นกระบวนการที่ อุ ด มไปด้วยความรู ้ และขยายมากขึ้ น
ซึ่ งสอดคล้องกับการวิจยั ของสถาพร ภูผาใจ (2552) ได้ทาํ การศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้รายวิช า
ชีววิทยาเพิม่ เติมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่จดั การเรี ยนรู ้โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน เรื่ องธรรมชาติ
ของสิ่ งมีชีวิต ผลการศึกษาพบว่าหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิจยั เป็ นฐานนักเรี ยนจํานวน
23 คน (ร้อยละ 85.18) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนร้อ ยละ 80 ขึ้นไป และนักเรี ยนจํานวน 22 คน
(ร้อ ยละ 81.48) ซึ่ งสอดคล้อ งกับการศึกษาของ จริ ยา สมาคม (2552) ได้ทาํ การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิชาเคมี ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ที่เรี ยนจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้วิจ ัยเป็ นฐาน พบว่าผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิชาเคมี เรื่ อ ง ของแข็ง
ของเหลวและแก๊ส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.20 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 70.5 ของคะแนนเต็ม นักเรี ยนที่มี
คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป มีจาํ นวนเท่ากับ 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 75 ของนักเรี ยนทั้งหมด
ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้
2. ทักษะการวิจยั ของนัก เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยนโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยนักเรี ยน
มีทกั ษะการวิจยั เรี ยงลําดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ทักษะการวิจยั ที่อยูใ่ นระดับมากที่สุด ได้แก่ ทักษะ
การกําหนดตัวแปร ส่ วนทักษะนําเสนอผลการวิจยั ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการระบุปัญหา
นักเรี ยนมีความสามารถอยูใ่ นระดับมาก และทักษะการพิสูจน์ตรวจสอบ ทักษะการวิเคราะห์และ
สรุ ปผลการวิจ ัย นักเรี ยนมี ความสามารถอยู่ในระดับปานกลาง และทักษะการรวบรวมข้อ มู ล
นักเรี ยนมี ความสามารถอยู่ในระดับน้อ ย ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่าการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั
เป็ นฐานร่ ว มกับ แนวคิ ด การกลับ ด้า นชั้น เรี ย นมี กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ที่ ส่ ง เสริ ม ให้นัก เรี ย นได้มี
การพัฒ นาทัก ษะการวิจยั ที่ ห ลากหลายแตกต่ า งกัน ไปซึ่ ง ครอบคลุ ม ทั้ง 4 รู ปแบบ คือ ครู ใ ช้
ผลการวิจ ัยในการจัดการเรี ย นรู ้ นักเรี ยนใช้ผลการวิจยั ในการเรี ย นรู ้ ครู ใช้กระบวนการวิจยั ใน
การจัดการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนใช้กระบวนการวิจยั ในการเรี ยนรู ้ ดังนั้นในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้แต่
ละแผนจะมีกิจกรรมที่ฝึกทักษะการวิจยั ได้แตกต่างกันไป บางกิจกรรมสามารถฝึ กทักษะการวิจยั ได้
ครบ ทุกทักษะ และบางกิจกรรมฝึ กได้บางทักษะเท่านั้น ในการวิจยั ครั้งนี้มีการจัดการเรี ยนรู ้ 5 แผน
ทักษะการวิจยั ที่นักเรี ยนได้ฝึกครบทุกแผนคือ ทักษะการกําหนดตัวแปร ทักษะการตั้งสมมติฐาน
ทักษะการระบุปัญหา และทักษะการวิเคราะห์และสรุ ปผลการวิจยั จึงส่ งผลให้นักเรี ยนมี ทกั ษะ
การกําหนดตัวแปรอยูใ่ นระดับมากที่สุด ทักษะการตั้งสมมติฐานและทักษะการระบุปัญหา อยูใ่ น

139
ระดับมาก ส่ วนทักษะการนําเสนอผลการวิจยั มีเพียงแผนการจัดการเรี ยนรู ้แรกเท่านั้นที่ไม่ ได้ฝึก
จึงทําให้ทกั ษะการนําเสนอผลการวิจยั อยูใ่ นระดับมากด้วยเช่นกัน ส่วนทักษะการวิเคราะห์และสรุ ป
ผลการวิจยั มีการฝึ กทุกแผนเช่นกันแต่นกั เรี ยนมีทกั ษะอยูใ่ นระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า
ทักษะนี้ตอ้ งอาศัยความสามารถในการคิด เพือ่ มาวิเคราะห์ผลที่ได้จากการทํากิจกรรมหรื อการศึกษา
แล้วสรุ ป ผลให้ตรงตามวัตถุ ประสงค์ ให้ไ ด้ค าํ ตอบของปั ญ หาหรื อ ได้ความรู ้ใ หม่ อีก ทั้ง ต้อ งมี
การแสดงเหตุผลประกอบอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งสอดคล้องกับวัชรา เล่าเรี ยนดี (2556: 11) ที่กล่าวถึง
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการคิดขั้นสู งว่าเกี่ ยวข้อ งกับการเรี ยนรู ้โดยตรง ต้อ งอาศัย
การเชื่อ มโยงความสัม พันธ์ของความคิดรวบยอดต่างๆ ดังนั้นจึงจําเป็ นต้อ งฝึ กฝนหรื อ ฝึ กปฏิบตั ิ
บ่อยๆ จึงจะสามารถพัฒนาได้ ส่วนทักษะการรวบรวมข้อมูล นักเรี ยนมีค่าเฉลี่ยตํ่าและอยูใ่ นระดับ
น้อย เนื่ องจากเริ่ มให้มีการฝึ กทักษะนี้ ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3 4 และ 5 ระยะเวลาในการฝึ ก
ทักษะนี้ อาจยังไม่เพียงพอที่จะพัฒนาทักษะนี้ ได้ ซึ่ งสอดคล้องกับสมหวัง พิธิยานุ วฒั น์และทัศนี ย ์
บุญเติม (2546: 12) ที่กล่าวไว้วา่ การให้นกั เรี ยนได้ฝึกทักษะย่อยๆ ทีละน้อยอย่างเป็ นลําดับขั้นตอน
จะทําให้นักเรี ยนมี ความสามารถและความชํานาญในงานนั้นๆ สอดคล้อ งกับอํา รุ ง จัน ทวานิ ช
(2548: 34) ที่กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานต่อนักเรี ยนไว้ว่าทําให้
นักเรี ยนได้รับการพัฒนาและเกิดทักษะการใช้การวิจยั ในการแสวงหาความรู ้ เรี ยนรู ้ทฤษฎี แนวคิด
หลักการ และข้อค้นพบที่มีความหมาย มีความเที่ยงตรง รู ้จกั วิเคราะห์แก้ปัญหา วางแผนแก้ปัญหา
หรื อพัฒนา รายงานผลการเรี ยนรู ้ และนําผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ นักเรี ยนมีโอกาสพัฒนาทักษะ
การคิด (Thinking skill) ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจเลือกวิธีแก้ปัญหา (Problem solving
and resolution skill) ทักษะการบริ หารจัดการเวลา (Time management skill) ทักษะการสื่ อสาร
(Communication skill) ทักษะการค้นหาและใช้ขอ้ มูล (Information skill) ทักษะการประมวลผล
(Compute skill) และทักษะการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ (Life long learning skill) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของสถาพร ภูผาใจ (2552) ได้ทาํ การศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติมของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่จดั การเรี ยนรู ้โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน เรื่ องธรรมชาติของสิ่ งมีชีวิต ผลการศึกษา
พบว่าหลัง ได้รับ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิจยั เป็ นฐานนัก เรี ยนจํา นวน 23 คน (ร้อ ยละ 85.18)
มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนร้อยละ 80 ขึ้นไป และนักเรี ยนจํานวน 22 คน (ร้อยละ 81.48) มีระดับ
คุณภาพของทักษะพื้นฐานการวิจยั ในทุกทักษะอยูใ่ นระดับดีมาก แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้วิจ ัยเป็ นฐาน ในรายวิชาชี ว วิท ยาเพิ่ม เติ ม ของนักเรี ย น ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ส่ งผลให้
ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนสู งขึ้ นและมี การพัฒนาทักษะการวิจยั สอดคล้อ งกับจริ ยา
สมาคม (2552) ได้ทาํ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์วิชา
เคมี ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน พบว่าผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรี ยนวิชาเคมี เรื่ อง ของแข็งของเหลวและแก๊ส มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 28.20 คะแนน คิดเป็ น
ร้อ ยละ 70.5 ของคะแนนเต็ม นักเรี ยนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อ ยละ 70 ขึ้นไป มี จาํ นวนเท่ากับ
30 คน คิดเป็ นร้อยละ 75 ของนักเรี ยนทั้งหมด ซึ่ งผ่านเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ นักเรี ยนมีคะแนนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เฉลี่ยเท่ากับ 51.50 คิดเป็ นร้อยละ 74.63 ของคะแนนเต็ม นักเรี ยนที่
ผ่านเกณฑ์ร้อ ยละ 70 ขึ้นไป จํานวน 33 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 82.5 ของจํานวนนักเรี ยนทั้งหมด
ซึ่ งผ่านเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ และสอดคล้อ งกับผลการศึกษาของวรางค์ภทั ร์ สุ ขเรื อ น (2554) ที่ไ ด้
ทําการศึกษาการเปรี ยบเทียบผลการจัดการเรี ยนรู ้เรื่ องการพัฒนาดิ นและแหล่งนํ้า กลุ่ มสาระการ
เรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่จดั การเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการวิจยั กับจัดการ
เรี ยนรู ้ตามแนวของ สสวท. พบว่านักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่จดั การเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการวิจยั
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์สูงกว่า
นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวของ สสวท. อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรี ยนมี ความคิดเห็ นต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิด
การกลับด้านชั้นเรี ยน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
ด้านการวัดและการประเมินผล มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือด้านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และ
ด้านบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ ตามลําดับ โดยทั้ง 3 ด้านนักเรี ยนมีความคิดเห็นระดับเห็นด้วยมาก
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
มี การออกแบบการวัดและการประเมิ นผลให้มี ความหลากหลาย มี ท้ งั การประเมิ นผลงานกลุ่ ม
รายงานการทดลอง รายงานผลการวิจยั และการนําเสนอ เป็ นต้น ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ที่อ อกแบบให้นัก เรี ยนได้มี ก ารศึ ก ษาเนื้ อ หาหลัก มาก่ อ นล่ ว งหน้า จากสื่ อ ที่ เ ป็ นวีดิท ัศ น์ ซ่ ึ ง ครู
จัด เตรี ย มและอับ โหลดไว้ใ ห้ใ น fackbook กลุ่ ม ซึ่ ง เป็ นการเรี ยนรู ้ ที่ เหมาะสมกับนักเรี ยนใน
ยุคปั จจุบนั เนื่ องจากการนักเรี ยนยุคนี้ เติบโตขึ้นมาพร้อมกับอินเทอร์ เน็ ต และข้อมู ลอิเล็กทรอนิ กส์
มากมาย (โจนาธาน เบอร์แมน และแอรอน แซม (Jonathan Bergmann and Aron Sams, แปลโดย
รุ่ งนภา นุ ตราวงศ์, 2556: 13) อีกทั้งการนําเอาวีดิทศั น์ที่นาํ มาเป็ นสื่ อช่วยส่ งเสริ มให้นักเรี ยนเข้าใจ
เนื้ อหาได้ง่าย มีความน่ าสนใจและสามารถทบทวนบทเรี ยนได้ตามต้อ งการ สอดคล้องกับคํากล่าว
ของ โจนาธาน เบอร์แมน และแอรอน แซม (Jonathan Bergmann and Aron Sams, แปลโดยรุ่ งนภา
นุ ตราวงศ์, 2556: 16-17) จากนั้น นําความรู ้ที่ไ ด้ศึ กษามาก่ อ นลงหน้ามาทํากิ จกรรมต่ อ ยอดใน
ชั้นเรี ยนร่ วมกับเพือ่ นเป็ นกลุ่ม โดยได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง ทําให้รู้สนุ กและอยากเรี ยนรู ้ ซึ่ งนักเรี ยนจะ
ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่ วมกันกับเพือ่ น ได้ฝึกการศึกษาค้นคว้าและนําความรู ้มาวิเคราะห์
ได้อย่างมีเหตุผล สอดคล้องกับผลการวิจยั ของสราวุธ ชัยยอง (2551) ศึกษาการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
การวิจยั เป็ นฐานเพื่อ พัฒนาความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ในรายวิชาชี ววิทยาพื้นฐานสําหรับนักเรี ยน
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ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้รูปแบบการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยน
มีพฤติกรรมดีข้ ึนในด้านการเรี ยน ด้านความสนใจ และด้านการทํากิจกรรมกลุ่ม มีเจตคติทางบวก
ในระดับ สู ง ต่ อ การจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ก ารวิจยั เป็ นฐาน มี ร ะดับ ความสามารถในการคิ ด เชิ ง
วิทยาศาสตร์จากมากไปหาน้อยเรี ยงตามลําดับ คือ การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิพากษ์วิจารณ์ การคิด
เชิงตรวจสอบและการคิดเชิงประเมิน การคิดอย่างมีเหตุผล และการคิดวิเคราะห์ ซึ่ งอยูใ่ นระดับดี
ทุกด้าน สอดคล้องกับคํากล่ าวของวัชรา เล่าเรี ยนดี (2556: 81) ซึ่ งได้กล่าวถึงข้อดีของการเรี ยนรู ้
ร่ วมกันไว้ว่าการเรี ยนรู ้ร่วมกันของนักเรี ยนหลายคน ทําให้บรรลุเป้ าหมายหลายอย่าง เนื่ องจากมี
การร่ วมกันคิดร่ วมกันปฏิบตั ิสนับสนุ นช่วยเหลือซึ่ งกันและกันช่วยให้นักเรี ยนพัฒนาทักษะและ
แลกเปลี่ยนความรับผิดชอบทํางานร่ วมกัน เพื่อเป้ าหมายเดียวกัน ผลสําเร็ จของงานย่อมมาจากการ
ทํางานร่ วมกันคิดร่ วมปฏิบตั ิมากกว่ารับผิดชอบเพียงคนเดียว และกล้าแสดงออกในการนําเสนองาน
จากการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปจุดเด่ นและจุดด้อยของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั
เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน ได้ดงั นี้
1. จุดเด่ น
1.1 การจัดการเรี ยนรู ้แบบนี้ มี สื่อการเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งเป็ นวีดิทศั น์ที่ สอดคล้องกับเนื้ อหาตาม
บทเรี ยนซึ่ งครู จดั เตรี ยมไว้ให้นักเรี ยนได้ศึกษาก่อนล่วงหน้า ซึ่ งช่วยให้นักเรี ยนเข้าใจเนื้ อหาได้ง่ายขึ้น
มากกว่าการอ่านหนังสื อ เนื่ องจากเห็นภาพชัดเจน สามารถศึกษาซํ้าได้หลายรอบ และศึกษาได้ในเวลา
ที่ตอ้ งการ
1.2 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่จดั ในชั้นเรี ยน มีกิจกรรมที่หลากหลาย ทําให้นักเรี ยนรู ้สึกสนุ ก
เนื่องจากนักเรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง โดยเรี ยนรู ้และทํางานร่ วมกันกับเพื่อนในกลุ่มที่ครู เปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนเลือกเอง ทําให้นกั เรี ยนมีความสุขในการเรี ยนและอยากเรี ยนรู ้
1.3 กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ แ บบนี้ ช่ ว ยส่ ง เสริ มทักษะในการเรี ย นรู ้ ข องนั ก เรี ยน เช่ น
การแสวงหาความรู ้ การคิดวิเคราะห์ และการบริ หารจัดการเวลา เป็ นต้น
2. จุดด้ อย
2.1 นักเรี ยนบางคนมีขอ้ จํากัดในเรื่ องของเวลาที่ให้ศึกษาเนื้ อหามาก่อนล่วงหน้า เนื่ องจาก
มีภาระความรับผิดชอบหลังเลิ กเรี ยนหรื อในช่ วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ซึ่ งนักเรี ยนบางคนต้องทํางาน
พิเศษเพื่อหารายได้มาเลี้ยงตนเองและครอบครัว จึงทําให้นักเรี ยนกลุ่มนี้ ไม่สามารถศึกษาเนื้ อหาที่ครู
มอบหมายให้ศึกษามาก่อนล่วงหน้าได้ จึงเป็ นเหตุให้คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนยังไม่สูง
มากเท่าที่ควร
2.2 เนื้ อหาที่ให้นักเรี ยนศึกษาล่ วงหน้าด้วยการดูวีดิ ทศั น์ มี คาํ ศัพท์เฉพาะค่อนข้างมาก
ทําให้นกั เรี ยนบางคนรู ้สึกว่ายากไป เพราะยังไม่คุน้ เคยกับคําศัพท์เฉพาะเหล่านั้น
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2.3 ระยะเวลาในการทําการวิจยั อาจยังไม่สอดคล้องที่จะพัฒนาทักษะการวิจยั บางทักษะ
ทําให้ระดับการวิจยั ของนักเรี ยนในบางทักษะอยูใ่ นระดับปานกลางและน้อย
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช้
1. การจัด การเรี ยนรู ้ โดยใช้การวิจ ัย เป็ นฐานร่ ว มกับ แนวคิ ด การกลับ ด้า นชั้น เรี ย นเป็ น
การจัดการเรี ยนรู ้ที่นักเรี ยนต้องศึกษาเนื้ อหาซึ่ งเป็ นวีดิทศั น์ที่ครู จดั เตรี ยมและอับโหลด (upload)
ลง fackbook กลุ่มไว้ให้ล่วงหน้าแล้วมาทํากิจกรรมต่อยอดความรู ้ที่ได้ศึกษามาที่โรงเรี ยน นักเรี ยน
ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการศึกษาเนื้อหามาก่อนล่วงหน้าด้วยการดูวีดิทศั น์ที่ครู จดั เตรี ยมไว้ให้ช่วย
ให้เรี ยนเข้าใจง่ายขึ้น วีดิทศั น์ที่ใช้เป็ นสื่ อทําให้เข้าใจได้มากกว่าการอ่านหนังสื อ สามารถศึกษาซํ้า
กี่รอบก็ได้ตามความต้องการ แต่พบว่ามีนักเรี ยนบางส่ วนไม่สามารถเข้าไปศึกษาก่อนล่วงหน้าได้
ดังนั้นในการจัดการเรี ยนรู ้ในส่ วนที่นักเรี ยนต้อ งศึกษาเนื้ อ หามาก่ อ นล่ วงหน้า ครู ควรมี วิธีการ
ที่หลากหลายให้นกั เรี ยนได้เลือกศึกษาตามความเหมาะสม เช่น อาจทําเป็ นเอกสารให้ศึกษาเพิ่มเติม
นอกเหนื อจากให้ศึกษาจากวีดิทศั น์ เพื่อที่นักเรี ยนทุกคนจะได้นําความรู ้ในส่ วนที่ศึกษามาก่ อ น
ล่วงหน้ามาทํากิจกรรมร่ วมกับเพือ่ นในชั้นเรี ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. จากการศึกษาทักษะการวิจยั ของนักเรี ยนระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ น
ฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยนพบว่าทักษะการวิจยั ของนักเรี ยนโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก แต่บางทักษะยังอยู่ในระดับปานกลาง และน้อ ย ดังนั้นครู ควรเพิ่มระยะเวลาในการพัฒนา
ทักษะที่ยงั อยูใ่ นระดับปานกลาง และน้อย หรื อจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อเป็ นการฝึ กทักษะการวิจยั
เหล่านั้นให้นกั เรี ยนเพิม่ เติม
3. จากการศึ กษาความคิด เห็ น ที่มีต่ อ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ก ารวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับ
แนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน พบว่ามีนกั เรี ยนบางคนแสดงความคิดเห็นในส่ วนของประเด็นปั ญหา
ที่พบในการเรี ยนรู ้วา่ วีดิทศั น์ที่ให้ศึกษาก่อนล่วงหน้ามีคาํ ศัพท์เฉพาะที่ยากเกินไป ดังนั้นครู จึงควร
เลือกวีดิทศั น์ให้มีความยากง่ายเหมาะสมกับนักเรี ยน หรื ออาจมีการแนะนําคําศัพท์เฉพาะเหล่านั้น
ให้กบั นักเรี ยนก่อนศึกษาจากวีดิทศั น์
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ข้ อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้าน
ชั้นเรี ยน เพือ่ พัฒนาความสามารถในการคิด และความสามารถในการแก้ปัญหา
2. ควรมีการศึกษาการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้าน
ชั้นเรี ยน เพือ่ พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น ความมีวินัย ความใฝ่ เรี ยนรู ้ และความมุ่งมัน่ ใน
การทํางาน
3. ควรมีการศึกษาการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยการทํา
โครงงาน เพือ่ พัฒนาทักษะการวิจยั

144

รายการอ้ างอิง

ภาษาไทย
กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.
พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุ มสหกรณ์ การเกษตรแห่ งประเทศไทย
จํากัด.
กนกรัตน์ วุฒิวชิ าภรณ์. (2555). “ผลการใช้สื่อมัลติมีเดียร่ วมกับวิธีเรี ยนแบบสืบเสาะหาความรู ้ที่มี
ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาชีววิทยา สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
โรงเรี ยนทวารวดี จังหวัดนครปฐม.” วารสารวิชาการ Veridian E-Journal 5, 1
(มกราคม- เมษายน 2555): 657
กีรติพนั ธุ์ ฝาชัยภูมิ. (2554). “การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง อาหารและโภชนาการ
การคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่เรี ยน
ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิจยั เป็ นฐานและการจัดการเรี ยนรู ้แบบปกติ.”
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาการศึกษามหาบัญฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
กุณฑรี เพ็ชทวีพรเดช. (2552). “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาชีววิทยา และความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้รูปแบบ
การเรี ยนการสอน PPSDE MODEL และการประเมินตามหลักธรรมเพือ่ ส่งเสริ มการ
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ.” รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ปี การศึกษา 2552.
เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม. (2554) “การบูรณาการวิธีการเรี ยนแบบร่ วมมือกับการเรี ยนร่ วมกัน.”
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal 4, 1 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2554): 439-440.
จริ ยา สมาคม. (2552). “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์วชิ าเคมี
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนจากการเรี ยนจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั
เป็ นฐาน.” รายงานการศึกษาอิสระปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
โจนาธาน เบอร์แมน และแอรอน แซม. กลับด้ านชั้นเรียน. แปลจาก Flip Your Classroom : Reach
Every Student in Every Class Every Day แปลโดย รุ่ งนภา นุตราวงศ์. (2556)
กรุ งเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ.
ชนาธิป พรกุล. (2554). การสอนกระบวนการคิด : ทฤษฎีและการนําไปใช้ . กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

145

ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. (2553). การจัดการเรียนรู้ แนวใหม่ . นนทบุรี: สหมิตรพริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง.
. (2555). 80 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ. พิมพ์ครั้งที่ 5.
กรุ งเทพฯ: แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชัน่ .
ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม. (2556). “การวัดและประเมินผลทางการศึกษา.” เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา 464230 ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.
ตะวัน เทวอักษร. (2555). School in focus: สร้ างทักษะให้ ผู้เรียนพร้ อมสู่ ศตวรรษที่ 21. กรุ งเทพฯ:
บริ ษทั คอมฟอร์ม จํากัด.
ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี . (2558). “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและทักษะการแก้ปัญหา
ด้วยวิธีการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานร่ วมกับเทคนิคห้องเรี ยนกลับด้าน ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ในรายวิชาสังคมศึกษา ส 21103.” วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ทิศนา แขมมณี. (2547). ศาสตร์ การสอน : องค์ความรู ้เพือ่ การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่มี
ประสิทธิภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
. (2548). การจัดการเรียนรู้ โดยผู้เรียนใช้ การวิจัย เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้ . กรุ งเทพฯ: สํานักวิจยั และพัฒนาการศึกษา.
นภาภรณ์ เพียงดวงใจ. (2558). “การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน
ร่ วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู ้ ตามแนวคิดห้องเรี ยนกลับด้าน เพือ่ เสริ มสร้าง
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาปี ที่ 3.” สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.
นิชาภา บุรีกาญจน์. (2557). “ผลการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าสุขศึกษาโดยใช้แนวคิดแบบห้องเรี ยนกลับ
ด้านที่มีผลต่อความรับผิดชอบและ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนมัธยมศึกษา
ตอนต้น.” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. เข้าถึงเมื่อ
3 เมษายน 2558. บทคัดย่อจาก วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา http://www.tcithaijo.org/index.php/OJED/article/viewFile/20734/18007
นิลวรรณ เกษมโศธน์. (2552). “การพัฒนาชุดการสอนแบบใช้การวิจยั เป็ นฐานวิชาวิทยาศาสตร์
เรื่ องสารและการเปลี่ยนแปลง สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนขยาย

146

โอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จังหวัด
กาญจนบุรี.” การค้นคว้าอิสระหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัญฑิต สาขาเทคโนโลยี
การศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2551). การพัฒนาชุดโครงการวิจยั ด้านการเรี ยนการสอน เน้น RBI และ IBR.
(เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมเชิงปฎิบตั ิการ เรื่ อง “การพัฒนา
โครงการวิจยั : จากการสอนสู่การวิจยั .” โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล).
9 เมษายน 2551
ปรี ยนันท์ สิทธิจินดาร์. (2552). “ปรับการเรี ยน เปลี่ยนการสอนด้วย...วิจยั นอกชั้นเรี ยน.” เข้าถึงเมื่อ
25 ธันวาคม 2557. เข้าถึงได้จาก http://www.node.rbru.ac.th/article/article31.pdf
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. (2542) . ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116, ตอนที่ 74 ก
(19 สิงหาคม): 7-8
พิม พัน ธ์ เตชะคุ ป ต์. (2548). การเรี ย นการสอนที่ เ น้ นผู้ เ รี ย นเป็ นศู น ย์ ก ลาง. กรุ ง เทพฯ:
เดอะมาสเตอร์กรุ๊ป แบเนจเม็นท์.
พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข และราเชน มีศรี . (2556). การสอนคิดด้ วยโครงงาน การเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ ทักษะในศตวรรษที่ 21. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2547). การเรี ยนการสอนที่มีการวิจยั เป็ นฐาน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุ งเทพฯ : คณะ
คุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. อ้างถึงใน สราวุธ ชัยยอง. (2552). “การจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานเพือ่ พัฒนาความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ในรายวิชาชีววิทยา
พื้นฐาน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4.” วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิจยั และสถิติทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
พรรณวิภา รัชตธนกุล. (2558) “การพัฒนาชุดการสอนสื่อประสมเรื่ อง ปฏิกิริยาเคมี ด้วยการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบสืบเสาะหาความรู ้ร่วมกับ เทคนิค KWLH Plus โดยใช้แนวคิดการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบกลับด้านชั้นเรี ยน เพือ่ พัฒนาความสามารถในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4.” วารสารวิชาการ Veridian EJournal 8, 1 (เดือนมกราคม – เมษายน 2558): 310
ภพ เลาหไพบูลย์. (2542). แนวการสอนวิทยาศาสตร์ . กรุ งเทพฯ: คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มานิต กีรตินิตยา. (2552). “การพัฒนาทักษะกระบวนการวิจยั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และเจตคติ
ต่อการเรี ยนวิทยาศาสตร์ เรื่ องวัสดุและสมบัติของวัสดุ สาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
0

0

147

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน.” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาการศึกษา
มหาบัญฑิต สาขาวิชาการวิจยั การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
มาเรี ยม นิ ลพันธุ์. (2555). วิธีวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 7. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.
ยุพา วีระไวทยะ และปรี ยา นพคุณ. (2544). สอนวิทยาศาสตร์ แบบมืออาชีพ. กรุ งเทพฯ: มูลนิธิ
สดศรี -สฤษดิ์วงศ์.
รุ จิราพร รามศิริ. (2556). “การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน
เพือ่ เสริ มสร้างทักษะการวิจยั ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และจิตวิทยาศาสตร์
ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา.” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
วรางค์ภทั ร์ สุขเรื อน. (2554). “การเปรี ยบเทียบผลการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การพัฒนาดินและ
แหล่งนํ้า กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่จดั การ
เรี ยนรู ้ ด้วยกระบวนการวิจยั กับการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวของ สสวท.” เอกสารการ
ประชุมวิชาการเสนอผลงานการวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2554.
วิจารณ์ พาณิ ช. (2555). วิถีการสร้ างการเรียนรู้ เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21. กรุ งเทพฯ: ตถาตา
พับลิเคชัน.
. (2556). ครู เพื่อศิษย์ : สร้ างห้ องเรียนกลับทาง. เอส.อาร์.พริ้ นติ้ง แมสโปรดักส์.
วิภาณี ย ์ จิรธรภักดี. (2554). “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาชีววิทยาและความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐานและการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิ คการคิดแบบหมวกหกใบ.”
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
วัชรา เล่าเรี ยนดี. (2556). รู ปแบบและกลยุทธ์ การจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด. พิมพ์ครั้งที่
10. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์.
วันวิสา กองเสน. (2558). “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ความคงทนในการเรี ยนรู ้ และเจตคติ
ต่อการเรี ยน วิชาชีววิทยา เรื่ อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวติ ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้
แบบวัฏจักรสืบเสาะ หาความรู ้ 7 ขั้น ร่ วมกับเทคนิคการใช้ผงั ความคิดของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6”. (รายงานการประชุมวิชาการและนําเสนอผลการวิจยั
ระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มระดับชาติ ด้านการศึกษา, 28-29 เมษายน 2558).

148

ศิริชยั กาญจนวาสี. (2548). ทฤษฎีทดสอบแบบดั้งเดิม. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุ งเทพฯ:โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ. (2557). รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6. เข้าถึงเมื่อ 17 เมษายน 2558 เข้าถึงได้จาก
http://www.newonetresult.niets.or.th/Individualweb/notice/frEnquireStudentGraphS
core.aspx
สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2555ก). การวัดประเมินผลวิทยาศาสตร์ .
กรุ งเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชัน่ .
. (2555ข). ครู วิทยาศาสตร์ มืออาชีพ แนวทางสู่ การเรียนการสอนที่มปี ระสิ ทธิผล.
กรุ งเทพฯ: อินเตอร์เอ็ดดูเคชัน่ ซัพพลายส์.
. (2556). คู่มือครู รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค.
สถาพร ภูผาใจ. (2552). “ผลการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชาชีววิทยาเพิม่ เติมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน.” วารสารศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่ น 32, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2552) : 165-169
สมหวัง พิธิยานุวฒั น์ และทัศนีย ์ บุญเติม. (2546). การสอนแบบ Research-based learning.
กรุ งเทพฯ: คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.
(2553). การจัดการเรียนรู้ แนวใหม่ . นนทบุรี: สหมิตรพริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง.
สราวุธ ชัยยอง. (2552). “การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานเพือ่ พัฒนาความคิดเชิง
วิทยาศาสตร์ในรายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4.”
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจยั และสถิติทางการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สิริพชั ร์ เจษฎาวิโรจน์. (2548). การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ. กรุ งเทพฯ: บุค๊ พอยท์.
สินธะวา คามดิษฐ์. (2557). “การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจยั ในระดับอุดมศึกษา.”
วารสารสุ ทธิปริทัศน์ 28, 85 (มกราคม-มีนาคม): 12
สุรศักดิ์ ปาเฮ. (2556). ห้องเรี ยนกลับทาง: ห้องเรี ยนมิติใหม่ในศตวรรษที่ 21. (เอกสารประกอบการ
ประชุมผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต
2 ณ ห้องประชุมเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 (ส่วน 2), 21 พฤษภาคม.
สุรางค์ โค้วตระกูล. (2545). จิตวิทยาการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 5. สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
สร้อยสน สกลรักษ์. (2549). “การพัฒนานักวิจยั น้อยในห้องเรี ยน.” ใน นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

149

ตามแนวปฏิรูปการศึกษา. 68-69. อลิศรา ชูชาติ, อมรา รอดดารา และ สร้อยสน
สกลรักษ์. บรรณาธิการ. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสาวภา วิชาดี. (2557). “การศึกษาในกระบวนทัศน์ใหม่: การเรี ยนโดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน.” เข้าถึง
เมื่อ 20 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก
http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/july_sep_11/pdf/aw4.pdf
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ แกนกลางกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ . กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ
ไทย.
อุเทน ทักคุม้ . (2555). “การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและกระบวนการคิดวิเคราะห์
ระหว่างการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบกระตือรื อร้นกับการสอนโดยใช้
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบปกติ หน่วยการเรี ยนรู ้ยอ่ ย เรื่ อง ระบบขับถ่ายกับการรักษา
ดุลยภาพของร่ างกายของร่ างกาย วิชาชีววิทยา ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4.”
วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.
อํารุ ง จันทวาณิ ช. (2548). “ปาฐกถาพิเศษ เรื่ องนโยบายส่งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอน โดย
ผูเ้ รี ยนใช้การวิจยั เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรี ยนรู ้.” กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา
ลาดพร้าว.
ภาษาต่ างประเทศ
Bandura, Albert. (1977). Social Learning Theory. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentic-Hall.
Bill Tucker. (2012). The Flipped Classroom. Winter, 12 (1) Retrieved April 7, 2014 from http://
educationnext.org/the-flipped-classroom/. อ้างถึงใน ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี . (2558).
“การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและทักษะการแก้ปัญหา
ด้วยวิธีการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานร่ วมกับเทคนิคห้องเรี ยนกลับด้าน ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ในรายวิชาสังคมศึกษา ส 21103.” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
Bloom, Benjamin S. (1965). “Taxonomy of Education Objectives Book 1 : Cognitive Domain.”
London: Longman Group. อ้างถึงใน วิภาณี ย ์ จิรธรภักดี. (2554). “การศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาชีววิทยาและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานและ
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ.” วิทยานิพนธ์ปริ ญญา

150

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ.
Buffee, K.A. (1993). Collaborative Learning: Higher education, interdependence, and the
authority of knowledge. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
Cole, P.G. And Chan, L. (1994). Teaching Principles and Practice. Sydney: Prentice Hall of
Australia Pty Ltd.
Devries, R. and Zan, B. (1992). Study compares teachers and classroom atmospheres. The
Constructivist, Spring.
Hiemstra, R. And Brockett R. G. (1994). “From behaviorism to humanism self-direction in
learning concepts into the instructional design process,” In Long, H. B. And
Assciates. New Ideas about Self-Directed Learning. Oklahoma Research Center
for Continuing Professional and Higher Education of the University of Oklahoma.
Jeremy Overmyer. (2014).The Flipped Classroom. Retrieved April 7, 2014 from
http://www.flippedclassroom.com/ อ้างถึงใน ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี . (2558).
“การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและทักษะการแก้ปัญหาด้วยวิธีการเรี ยนรู ้โดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐานร่ วมกับเทคนิคห้องเรี ยนกลับด้าน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ในรายวิชาสังคมศึกษา ส 21103.” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
Johnson, R.T.And Johnson, D.W. (1986). Action research: Cooperative learning in
the science classroom. Science and Children, 24, 31-32.
Jonassen, D.H. (1992). Evaluating constructivist learning. In T.M. Duffy (Ed.) Constructivism
and the technology of instruction. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates
Publishers.
Knowles, M.S. (1975). Self-directed Learning : Guide for Learners and Teachers. New York
: Association Press.
Matthews, R.S. (1996). Collaborative learning : Creating Knowledge with students.
In R.J.Menges,M. Weimer, & Associates (Eds.), Teaching on solid ground :
Using scholarship to improve practice (pp. 101-124). Sam Framcoscp :
Kpsseu-Bass.

151

Steffe, L., And Gale, J. (ed.). (1995). Constructivism in Education. Hillsdale, NJ: Lawrence
Erlbaum Associates.
Treffinger, D.J. (1995). “Self-directed learning.” In Maker, C. June and Nieison, Aleene B.
Teaching Models in Education of the Gifted. 2 nd ed. Texas: Pro-ED, Inc,.
William Badke. (2012). “Helping Adult Students Develop Research Skills for the Workplace.”
Accessed 16 Apil 2017. Available from https://evolllution.com/opinions/helpingadult-students-develop-research-skills-for-the-workplace/

ภาคผนวก

153

ภาคผนวก ก
1.
2.
3.
4.

รายนามผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจเครื่ องมือการวิจยั
หนังสือเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจเครื่ องมือการวิจยั
หนังสือขอทดลองเครื่ องมือ
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล

154

รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่ องมือการวิจัย
1. ผศ.ดร. ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม

อาจารย์ประจําภาควิชาภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล

2. ผศ.ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน

อาจารย์ประจําภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคนิควิธีสอน

3. อาจารย์สนม วันเพ็ญ

ครู ชาํ นาญการพิเศษ
โรงเรี ยนสามพรานวิทยา
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์

155

156

157

158

159

160

ภาคผนวก ข
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ตารางที่ 25 ค่าดัชนี ความสอดคล้อ ง (IOC) ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน
ร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1
รายการ
1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้มีความสอดคล้องกับ
เนื้อหาและกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1.2 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้มีความสอดคล้องกับ
พัฒนานักเรี ยนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และทักษะ
การวิจยั
2. สาระสํ าคัญ
2.1 สาระสําคัญถูกต้อง มีความชัดเจน ครอบคลุม
เนื้อหาสาระ และสะท้อนผลการเรี ยนรู ้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ ผลการเรี ยนรู ้ และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
3.2 กําหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับเวลาเรี ยน
3.3 สาระการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้
4. ภาระงาน/ชิ้นงาน
4.1 ภาระงาน/ชิ้นงานมีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ ผลการเรี ยนรู ้ และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
4.2 ภาระงาน/ชิ้นงานมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
สาระ
4.3 ภาระงาน/ชิ้นงานมีความสอดคล้องกับกิจกรรม
การเรี ยนรู ้
4.4 ภาระงาน/ชิ้นงานส่งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดทักษะ
การวิจยั ที่ตอ้ งการ

ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3

IOC ความหมาย

+1 +1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1
+1 +1

+1
+1

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1 +1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1

1.00

สอดคล้อง
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ตารางที่ 25 (ต่อ) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน
ร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
รายการ
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5.1 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้มีข้นั ตอนถูกต้องและ
สอดคล้องกับรู ปแบบการสอน
5.2 การจัดการเรี ยนรู ้ในขั้นเตรี ยม
มีการวิเคราะห์ปัจจัย วางแผนออกแบบกิจกรรม เลือก
และจัดเตรี ยมสื่อการสอนที่เหมาะสม
5.3 การจัดการเรี ยนรู ้ในขั้นตีความและ
การกําหนดปั ญหา มีการกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิด
ความสนใจอยากรู ้ ตั้งคําถามหรื อข้อสงสัยเกี่ยวกับ
เรื่ องที่เรี ยนได้อย่างเหมาะสม
5.4 การจัดการเรี ยนรู ้ในขั้นรวบรวมข้อมูล
มีกิจกรรมที่ช่วยให้นกั เรี ยนได้ร่วมกันศึกษาค้นคว้า
และสังเกตอย่างอิสระรวบรวมข้อมูล เพือ่ กําหนด
สมมติฐานและวางแผนการทํางานได้อย่างเหมาะสม
5.5 การจัดการเรี ยนรู ้ในขั้นดําเนินการตามแผน
มีกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิตามแผนการ
ตามแผนที่กาํ หนดไว้ และดําเนินการตาม
กระบวนการวิจยั ได้อย่างเหมาะสม
5.6 การจัดการเรี ยนรู ้ในขั้นสรุ ปและนําเสนอ
มีกิจกรรมที่ให้นกั เรี ยนได้สรุ ปผลการศึกษาหรื อ
ผลการวิจยั เพือ่ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกันกับเพือ่ น
ในชั้นเรี ยนได้อย่างเหมาะสม
5.7 การจัดการเรี ยนรู ้ในขั้นประเมินผลมีวธิ ีการ
ตรวจสอบว่านักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้ ทักษะและ
พฤติกรรม ตามที่คาดหวังไว้ได้อย่างเหมาะสม

ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3

IOC ความหมาย

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง
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ตารางที่ 25 (ต่อ) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน
ร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
รายการ
6. การวัดและประเมินผล
6.1 การวัดและการประเมินสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
6.2 วิธีการวัดและการประเมินมีความหลากหลาย
มีเหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมการการเรี ยนรู ้
7. สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
7.1 มีการใช้สื่อสอดคล้องและเหมาะสมกับสาระการ
เรี ยนรู ้
7.2 สื่อเหมาะสมกับวัยผูเ้ รี ยน
7.3 สื่อที่ใช้เหมาะสมและสอดคล้องการเรี ยนรู ้ตาม
แนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน

ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3

IOC ความหมาย

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1
+1 +1

+1 1.00
+1 1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ตารางที่ 26 ค่าดัชนี ความสอดคล้อ ง (IOC) ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน
ร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 2
รายการ
1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้มีความสอดคล้องกับ
เนื้อหาและกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1.2 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้มีความสอดคล้องกับ
พัฒนานักเรี ยนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และ
ทักษะการวิจยั
2. สาระสํ าคัญ
2.1 สาระสําคัญถูกต้อง มีความชัดเจน ครอบคลุม
เนื้อหาสาระ และสะท้อนผลการเรี ยนรู ้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ ผลการเรี ยนรู ้ และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
3.2 กําหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับเวลาเรี ยน
3.3 สาระการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้
4. ภาระงาน/ชิ้นงาน
4.1 ภาระงาน/ชิ้นงานมีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ ผลการเรี ยนรู ้ และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
4.2 ภาระงาน/ชิ้นงานมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
สาระ
4.3 ภาระงาน/ชิ้นงานมีความสอดคล้องกับกิจกรรม
การเรี ยนรู ้
4.4 ภาระงาน/ชิ้นงานส่งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดทักษะ
การวิจยั ที่ตอ้ งการ

ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3

IOC ความหมาย

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง
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ตารางที่ 26 (ต่อ) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน
ร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
รายการ
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5.1 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้มีข้นั ตอนถูกต้องและ
สอดคล้องกับรู ปแบบการสอน
5.2 การจัดการเรี ยนรู ้ในขั้นเตรี ยม
มีการวิเคราะห์ปัจจัย วางแผนออกแบบกิจกรรม เลือก
และจัดเตรี ยมสื่อการสอนที่เหมาะสม
5.3 การจัดการเรี ยนรู ้ในขั้นตีความและ
การกําหนดปั ญหา มีการกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิด
ความสนใจอยากรู ้ ตั้งคําถามหรื อข้อสงสัยเกี่ยวกับ
เรื่ องที่เรี ยนได้อย่างเหมาะสม
5.4 การจัดการเรี ยนรู ้ในขั้นรวบรวมข้อมูล
มีกิจกรรมที่ช่วยให้นกั เรี ยนได้ร่วมกันศึกษาค้นคว้า
และสังเกตอย่างอิสระรวบรวมข้อมูล เพือ่ กําหนด
สมมติฐานและวางแผนการทํางานได้อย่างเหมาะสม
5.5 การจัดการเรี ยนรู ้ในขั้นดําเนินการตามแผน
มีกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิตามแผนการ
ตามแผนที่กาํ หนดไว้ และดําเนินการตาม
กระบวนการวิจยั ได้อย่างเหมาะสม
5.6 การจัดการเรี ยนรู ้ในขั้นสรุ ปและนําเสนอ
มีกิจกรรมที่ให้นกั เรี ยนได้สรุ ปผลการศึกษาหรื อ
ผลการวิจยั เพือ่ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกันกับเพือ่ น
ในชั้นเรี ยนได้อย่างเหมาะสม
5.7 การจัดการเรี ยนรู ้ในขั้นประเมินผลมีวธิ ีการ
ตรวจสอบว่านักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้ ทักษะและ
พฤติกรรม ตามที่คาดหวังไว้ได้อย่างเหมาะสม

ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3

IOC ความหมาย

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง
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ตารางที่ 26 (ต่อ) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน
ร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
รายการ
6. การวัดและประเมินผล
6.1 การวัดและการประเมินสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
6.2 วิธีการวัดและการประเมินมีความหลากหลาย
มีเหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมการการเรี ยนรู ้
7. สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
7.1 มีการใช้สื่อสอดคล้องและเหมาะสมกับสาระ
การเรี ยนรู ้
7.2 สื่อเหมาะสมกับวัยผูเ้ รี ยน
7.3 สื่อที่ใช้เหมาะสมและสอดคล้องการเรี ยนรู ้ตาม
แนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน

ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3

IOC ความหมาย

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1
+1 +1

+1 1.00
+1 1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ตารางที่ 27 ค่าดัชนี ความสอดคล้อ ง (IOC) ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน
ร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 3
รายการ
1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้มีความสอดคล้องกับ
เนื้อหาและกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1.2 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้มีความสอดคล้องกับ
พัฒนานักเรี ยนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และ
ทักษะการวิจยั
2. สาระสํ าคัญ
2.1 สาระสําคัญถูกต้อง มีความชัดเจน ครอบคลุม
เนื้อหาสาระ และสะท้อนผลการเรี ยนรู ้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ ผลการเรี ยนรู ้ และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
3.2 กําหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับเวลาเรี ยน
3.3 สาระการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้
4. ภาระงาน/ชิ้นงาน
4.1 ภาระงาน/ชิ้นงานมีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ ผลการเรี ยนรู ้ และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
4.2 ภาระงาน/ชิ้นงานมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
สาระ
4.3 ภาระงาน/ชิ้นงานมีความสอดคล้องกับกิจกรรม
การเรี ยนรู ้
4.4 ภาระงาน/ชิ้นงานส่งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดทักษะ
การวิจยั ที่ตอ้ งการ

ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3

IOC ความหมาย

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง
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ตารางที่ 27 (ต่อ) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน
ร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
รายการ
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5.1 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้มีข้นั ตอนถูกต้องและ
สอดคล้องกับรู ปแบบการสอน
5.2 การจัดการเรี ยนรู ้ในขั้นเตรี ยม
มีการวิเคราะห์ปัจจัย วางแผนออกแบบกิจกรรม เลือก
และจัดเตรี ยมสื่อการสอนที่เหมาะสม
5.3 การจัดการเรี ยนรู ้ในขั้นตีความและ
การกําหนดปั ญหา มีการกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิด
ความสนใจอยากรู ้ ตั้งคําถามหรื อข้อสงสัยเกี่ยวกับ
เรื่ องที่เรี ยนได้อย่างเหมาะสม
5.4 การจัดการเรี ยนรู ้ในขั้นรวบรวมข้อมูล
มีกิจกรรมที่ช่วยให้นกั เรี ยนได้ร่วมกันศึกษาค้นคว้า
และสังเกตอย่างอิสระรวบรวมข้อมูล เพือ่ กําหนด
สมมติฐานและวางแผนการทํางานได้อย่างเหมาะสม
5.5 การจัดการเรี ยนรู ้ในขั้นดําเนินการตามแผน
มีกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิตามแผนการ
ตามแผนที่กาํ หนดไว้ และดําเนินการตาม
กระบวนการวิจยั ได้อย่างเหมาะสม
5.6 การจัดการเรี ยนรู ้ในขั้นสรุ ปและนําเสนอ
มีกิจกรรมที่ให้นกั เรี ยนได้สรุ ปผลการศึกษาหรื อ
ผลการวิจยั เพือ่ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกันกับเพือ่ น
ในชั้นเรี ยนได้อย่างเหมาะสม
5.7 การจัดการเรี ยนรู ้ในขั้นประเมินผลมีวธิ ีการ
ตรวจสอบว่านักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้ ทักษะและ
พฤติกรรม ตามที่คาดหวังไว้ได้อย่างเหมาะสม

ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3

IOC ความหมาย

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง
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ตารางที่ 27 (ต่อ) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน
ร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
รายการ
6. การวัดและประเมินผล
6.1 การวัดและการประเมินสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
6.2 วิธีการวัดและการประเมินมีความหลากหลาย
มีเหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมการการเรี ยนรู ้
7. สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
7.1 มีการใช้สื่อสอดคล้องและเหมาะสมกับสาระการ
เรี ยนรู ้
7.2 สื่อเหมาะสมกับวัยผูเ้ รี ยน
7.3 สื่อที่ใช้เหมาะสมและสอดคล้องการเรี ยนรู ้ตาม
แนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน

ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3

IOC ความหมาย

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1
+1 +1

+1 1.00
+1 1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ตารางที่ 28 ค่ าดัชนี ความสอดคล้อ ง (IOC) ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ก ารวิจยั เป็ นฐาน
ร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4
รายการ
1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้มีความสอดคล้องกับ
เนื้อหาและกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1.2 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้มีความสอดคล้องกับ
พัฒนานักเรี ยนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และ
ทักษะการวิจยั
2. สาระสํ าคัญ
2.1 สาระสําคัญถูกต้อง มีความชัดเจน ครอบคลุม
เนื้อหาสาระ และสะท้อนผลการเรี ยนรู ้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ ผลการเรี ยนรู ้ และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
3.2 กําหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับเวลาเรี ยน
3.3 สาระการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้
4. ภาระงาน/ชิ้นงาน
4.1 ภาระงาน/ชิ้นงานมีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ ผลการเรี ยนรู ้ และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
4.2 ภาระงาน/ชิ้นงานมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
สาระ
4.3 ภาระงาน/ชิ้นงานมีความสอดคล้องกับกิจกรรม
การเรี ยนรู ้
4.4 ภาระงาน/ชิ้นงานส่งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดทักษะ
การวิจยั ที่ตอ้ งการ

ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3

IOC ความหมาย

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง
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ตารางที่ 28 (ต่อ) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน
ร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
รายการ
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5.1 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้มีข้นั ตอนถูกต้องและ
สอดคล้องกับรู ปแบบการสอน
5.2 การจัดการเรี ยนรู ้ในขั้นเตรี ยม
มีการวิเคราะห์ปัจจัย วางแผนออกแบบกิจกรรม เลือก
และจัดเตรี ยมสื่อการสอนที่เหมาะสม
5.3 การจัดการเรี ยนรู ้ในขั้นตีความและ
การกําหนดปั ญหา มีการกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิด
ความสนใจอยากรู ้ ตั้งคําถามหรื อข้อสงสัยเกี่ยวกับ
เรื่ องที่เรี ยนได้อย่างเหมาะสม
5.4 การจัดการเรี ยนรู ้ในขั้นรวบรวมข้อมูล
มีกิจกรรมที่ช่วยให้นกั เรี ยนได้ร่วมกันศึกษาค้นคว้า
และสังเกตอย่างอิสระรวบรวมข้อมูล เพือ่ กําหนด
สมมติฐานและวางแผนการทํางานได้อย่างเหมาะสม
5.5 การจัดการเรี ยนรู ้ในขั้นดําเนินการตามแผน
มีกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิตามแผนการ
ตามแผนที่กาํ หนดไว้ และดําเนินการตาม
กระบวนการวิจยั ได้อย่างเหมาะสม
5.6 การจัดการเรี ยนรู ้ในขั้นสรุ ปและนําเสนอ
มีกิจกรรมที่ให้นกั เรี ยนได้สรุ ปผลการศึกษาหรื อ
ผลการวิจยั เพือ่ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกันกับเพือ่ น
ในชั้นเรี ยนได้อย่างเหมาะสม
5.7 การจัดการเรี ยนรู ้ในขั้นประเมินผลมีวธิ ีการ
ตรวจสอบว่านักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้ ทักษะและ
พฤติกรรม ตามที่คาดหวังไว้ได้อย่างเหมาะสม

ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3

IOC ความหมาย

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง
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ตารางที่ 28 (ต่อ) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน
ร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
รายการ
6. การวัดและประเมินผล
6.1 การวัดและการประเมินสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
6.2 วิธีการวัดและการประเมินมีความหลากหลาย
มีเหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมการการเรี ยนรู ้
7. สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
7.1 มีการใช้สื่อสอดคล้องและเหมาะสมกับสาระการ
เรี ยนรู ้
7.2 สื่อเหมาะสมกับวัยผูเ้ รี ยน
7.3 สื่อที่ใช้เหมาะสมและสอดคล้องการเรี ยนรู ้ตาม
แนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน

ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3

IOC ความหมาย

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1
+1 +1

+1 1.00
+1 1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ตารางที่ 29 ค่ าดัชนี ความสอดคล้อ ง (IOC) ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ก ารวิจยั เป็ นฐาน
ร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 5
รายการ
1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้มีความสอดคล้องกับ
เนื้อหาและกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1.2 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้มีความสอดคล้องกับ
พัฒนานักเรี ยนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และ
ทักษะการวิจยั
2. สาระสํ าคัญ
2.1 สาระสําคัญถูกต้อง มีความชัดเจน ครอบคลุม
เนื้อหาสาระ และสะท้อนผลการเรี ยนรู ้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ ผลการเรี ยนรู ้ และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
3.2 กําหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับเวลาเรี ยน
3.3 สาระการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้
4. ภาระงาน/ชิ้นงาน
4.1 ภาระงาน/ชิ้นงานมีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ ผลการเรี ยนรู ้ และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
4.2 ภาระงาน/ชิ้นงานมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
สาระ
4.3 ภาระงาน/ชิ้นงานมีความสอดคล้องกับกิจกรรม
การเรี ยนรู ้
4.4 ภาระงาน/ชิ้นงานส่งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดทักษะ
การวิจยั ที่ตอ้ งการ

ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3

IOC ความหมาย

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

174

ตารางที่ 29 (ต่อ) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน
ร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
รายการ
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5.1 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้มีข้นั ตอนถูกต้องและ
สอดคล้องกับรู ปแบบการสอน
5.2 การจัดการเรี ยนรู ้ในขั้นเตรี ยม
มีการวิเคราะห์ปัจจัย วางแผนออกแบบกิจกรรม เลือก
และจัดเตรี ยมสื่อการสอนที่เหมาะสม
5.3 การจัดการเรี ยนรู ้ในขั้นตีความและ
การกําหนดปั ญหา มีการกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิด
ความสนใจอยากรู ้ ตั้งคําถามหรื อข้อสงสัยเกี่ยวกับ
เรื่ องที่เรี ยนได้อย่างเหมาะสม
5.4 การจัดการเรี ยนรู ้ในขั้นรวบรวมข้อมูล
มีกิจกรรมที่ช่วยให้นกั เรี ยนได้ร่วมกันศึกษาค้นคว้า
และสังเกตอย่างอิสระรวบรวมข้อมูล เพือ่ กําหนด
สมมติฐานและวางแผนการทํางานได้อย่างเหมาะสม
5.5 การจัดการเรี ยนรู ้ในขั้นดําเนินการตามแผน
มีกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิตามแผนการ
ตามแผนที่กาํ หนดไว้ และดําเนินการตาม
กระบวนการวิจยั ได้อย่างเหมาะสม
5.6 การจัดการเรี ยนรู ้ในขั้นสรุ ปและนําเสนอ
มีกิจกรรมที่ให้นกั เรี ยนได้สรุ ปผลการศึกษาหรื อ
ผลการวิจยั เพือ่ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกันกับเพือ่ น
ในชั้นเรี ยนได้อย่างเหมาะสม
5.7 การจัดการเรี ยนรู ้ในขั้นประเมินผลมีวธิ ีการ
ตรวจสอบว่านักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้ ทักษะและ
พฤติกรรม ตามที่คาดหวังไว้ได้อย่างเหมาะสม

ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3

IOC ความหมาย

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง
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ตารางที่ 29 (ต่อ) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน
ร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
รายการ
6. การวัดและประเมินผล
6.1 การวัดและการประเมินสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
6.2 วิธีการวัดและการประเมินมีความหลากหลาย
มีเหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมการการเรี ยนรู ้
7. สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
7.1 มีการใช้สื่อสอดคล้องและเหมาะสมกับสาระการ
เรี ยนรู ้
7.2 สื่อเหมาะสมกับวัยผูเ้ รี ยน
7.3 สื่อที่ใช้เหมาะสมและสอดคล้องการเรี ยนรู ้ตาม
แนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน

ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3

IOC ความหมาย

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1

+1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1
+1 +1

+1 1.00
+1 1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ตารางที่ 30 ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิชา
ชีววิทยา หน่วยการเรี ยนรู ้เรื่ องการสังเคราะห์ดว้ ยแสง และการตอบสนองของพืช
ข้ อทดสอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

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

ผู้เชี่ยวชาญ
2
+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

3
+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

IOC

ความหมาย

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ตารางที่ 30 (ต่อ) ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
รายวิชาชีววิทยา หน่วยการเรี ยนรู้เรื่ องการสังเคราะห์ดว้ ยแสง และการตอบสนองของพืช
ข้ อทดสอบ
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

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

ผู้เชี่ยวชาญ
2
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

IOC

ความหมาย

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ตารางที่ 31 ค่าความยากง่าย (p) ค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
รายวิชาชีววิทยา หน่วยการเรี ยนรู้เรื่ องการสังเคราะห์ดว้ ยแสง และการตอบสนองของพืช
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

p
.37
.19
.44
.42
.06
.25
.51
.10
.06
.51
.15
.25
.06
.13
.25
.42
.58
.58
.30
.53

r
.27
.72
.12
.62
.45
.32
.25
.57
.45
.25
.6
.78
-.45
.00
.78
.62
.63
.63
.43
.89

สรุปผล ข้ อที่
ตัดทิ้ง
21
ตัดทิ้ง
22
ตัดทิ้ง
23
เลือกใช้ 24
ตัดทิ้ง
25
เลือกใช้ 26
เลือกใช้ 27
ตัดทิง้
28
ตัดทิ้ง
29
เลือกใช้ 30
เลือกใช้ 31
เลือกใช้ 32
ตัดทิ้ง
33
ตัดทิ้ง
34
ตัดทิ้ง
35
เลือกใช้ 36
ตัดทิ้ง
37
เลือกใช้ 38
เลือกใช้ 39
เลือกใช้ 40

p
.58
.19
.90
.15
.76
.36
.50
.63
.25
.53
.36
.57
.70
.25
.90
.38
.31
.50
.19
.25

r
.63
.18
.57
.66
-.33
.53
.50
.27
.78
.89
.53
.38
.82
.78
.57
.00
.15
.00
-.18
.78

สรุปผล
เลือกใช้
ตัดทิ้ง
ตัดทิ้ง
ตัดทิ้ง
ตัดทิ้ง
เลือกใช้
เลือกใช้
เลือกใช้
เลือกใช้
เลือกใช้
ตัดทิ้ง
เลือกใช้
เลือกใช้
เลือกใช้
ตัดทิ้ง
ตัดทิ้ง
ตัดทิ้ง
ตัดทิ้ง
ตัดทิ้ง
เลือกใช้

สรุปคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
ข้อสอบที่ดี ควรเก็บไว้ ได้แก่
1. ข้อที่ค่อนข้างง่าย อํานาจจําแนกดี มี 2 ข้อ คือ 28 33
2. ข้อที่ยากง่ายปานกลาง อํานาจจําแนกดี มี 12 ข้อ คือ 4 7 10 16 17 18 20 21 27 29 30 32
3. ข้อที่ค่อนข้างยาก อํานาจจําแนกดี มี 9 ข้อ คือ 1 6 12 15 19 26 31 34 40
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ข้ อสอบที่ควรปรับปรุง ได้แก่
1. ข้อที่ง่ายมาก อํานาจจําแนกดี มี 3 ข้อ คือ 23 35
2. ข้อที่ยากมาก อํานาจจําแนกดี มี 6 ข้อ คือ 2 5 8 9 11 24
3. ข้อที่ความยากปานกลาง อํานาจจําแนกไม่ดี มี 2 ข้อ คือ 3 37
ข้ อสอบที่ควรตัดทิง้ ได้แก่
1. ข้อที่ง่ายมากหรื อยากมาก อํานาจจําแนกไม่ดี 1 ข้อ คือ 22
2. ข้อที่อาํ นาจจําแนกเป็ น 0 มี 3 ข้อ คือ 14 36 38
3. ข้อที่อาํ นาจจําแนกเป็ นลบ มี 3 ข้อ คือ 13 25 39
หมายเหตุ การหาความเชื่ อ มั่น (Reliability) ของแบบทดสอบได้จากการคํา นวณแบบทดสอบ
ที่มีคุณภาพที่คดั เลือก จํานวน 20 ข้อ ซึ่งครอบคลุมผลการเรี ยนรู ้และระดับพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ คือ
แบบทดสอบข้อที่ 4 6 7 10 11 12 16 18 19 20 21 26 27 28 29 30 32 33 34 และ 40
ได้ ความเชื่ อมั่น (Reliability) เท่ ากับ 0.7535
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ตารางที่ 32 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินทักษะการวิจยั
รายการประเมิน
1. ด้านภาษา
1.1 ชัดเจน สื่อความหมายเข้าใจง่าย
1.2 ความเหมาะสมในการใช้ภาษา
2. รายการประเมิน
2.1 ครอบคลุมวัตถุประสงค์ในการวิจยั
2.2 คําถามชัดเจนและสื่อความหมายได้ตรง
2.3 ผูป้ ระเมินสามารถประเมินได้
ตามความเป็ นจริ ง
2.4 ความถูกต้องตามหลักการประเมิน
3. การออกแบบ
3.1 ความเหมาะสม
3.2 ความสะดวกในการประเมิน
3.3 ครอบคลุมตามจุดประสงค์และเนื้อหา
4. เกณฑ์การให้คะแนน
4.1 มีความเหมาะสม
4.2 มีความชัดเจนเป็ นปรนัย
4.3 สามารถประเมินได้จริ ง

ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3

IOC

แปลผล

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ตารางที่ 33 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรี ยน
การสอนโดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับการกลับด้านชั้นเรี ยน
รายการ
ตอนที่ 1
1. ด้ านบรรยากาศในการเรียนรู้
1.1 การจัดการเรี ยนรู ้แบบนี้ ช่วยให้นกั เรี ยน
เรี ยนอย่างมีความสุข
1.2 การจัดการเรี ยนรู ้แบบนี้ ช่วยให้นกั เรี ยน
อยากเข้าร่ วมกิจกรรม
1.3 การจัดการเรี ยนรู ้แบบนี้ ช่วยให้นกั เรี ยน
มีอิสระในการเรี ยน
1.4 การจัดการเรี ยนรู ้แบบนี้ ช่วยให้นกั เรี ยน
มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่ วมกับ
เพือ่ น
1.5 การจัดการเรี ยนรู ้แบบนี้ ช่วยให้นกั เรี ยน
คิดอย่างมีเหตุผล
1.6 การจัดการเรี ยนรู ้แบบนี้ ช่วยให้นกั เรี ยน
สามารถเรี ยนรู ้ได้ทุกเวลา
1.7 การจัดการเรี ยนรู ้แบบนนี้ ช่วยให้นกั เรี ยน
สามารถทบทวนบทเรี ยนได้ตามต้องการ
2. ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2.1 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบนี้
มีความท้าทาย ทําให้นกั เรี ยนอยากพิสูจน์
ค้นคว้า ทดลอง
2.2 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบนี้ ช่วยให้
นักเรี ยนได้ฝึกการศึกษาค้นคว้า และนําความรู ้
มาวิเคราะห์ และพัฒนาเป็ นองค์ความรู ้ใหม่
ด้วยตนเอง

ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3

IOC

แปลผล

+1 +1 +1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 1.00

สอดคล้อง
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ตารางที่ 33 (ต่อ ) ค่าดัชนี ความสอดคล้อ ง (IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็ นที่มีต่อ การจัด
การเรี ยนการสอนโดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับการกลับด้านชั้นเรี ยน
รายการ
2.3 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบนี้
มีกิจกรรมที่ฝึกการทํางานเป็ นกลุ่ม
2.4 วิดีทศั น์ที่นาํ มาเป็ นสื่อประกอบการสอน
ช่วยส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเข้าใจเนื้ อหาได้ง่าย
2.5 วิดีทศั น์ที่นาํ มาเป็ นสื่อประกอบการสอน
มีความน่าสนใจ เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา
2.6 นักเรี ยนชอบวิธีการศึกษาด้วยตนเองจาก
การดูวดิ ีทศั น์ก่อนด้วยตนเองแล้วมาทํา
กิจกรรมร่ วมกับเพือ่ นที่โรงเรี ยน
3. ด้ านการวัดและประเมิน
3.1 วิธีการวัดผลสอดคล้องและเหมาะสม
กับเนื้อหา
3.2 มีวธิ ีการวัดผลที่หลากหลาย
3.3 เกณฑ์การประเมินผลเที่ยงธรรม
และโปร่ งใส
ตอนที่ 2 ข้ อคําถามปลายเปิ ด
1. นักเรี ยนพบปั ญหาใดบ้างในการเรี ยนรู ้
โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการ
กลับด้านชั้นเรี ยน
2. นักเรี ยนได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างใน
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน
ร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
3. นักเรี ยนมีขอ้ เสนอแนะอย่างไรบ้าง
เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั
เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน

ผู้เชี่ยวชาญ IOC
1 2 3
+1 +1 +1 1.00

แปลผล
สอดคล้อง

+1 +1 +1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 1.00
+1 +1 +1 1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1 +1 +1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 1.00

สอดคล้อง

+1 +1 +1 1.00

สอดคล้อง
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ภาคผนวก ค
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
รายวิชา ว 30242 ชีววิทยา 2 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 หน่วยการเรี ยนรู ้เรื่ องการสังเคราะห์
ด้วยแสงและ การตอบสนองของพืช
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิชา ว 30242 ชีววิทยา 2 หน่วยการเรี ยนรู ้
เรื่ องการสังเคราะห์ดว้ ยแสงและการตอบสนองของพืช
3. แบบประเมินทักษะการวิจยั
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน
ร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
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ตัวอย่ างแผนการจัดการเรียนรู้
เรื่ อง กระบวนการสั งเคราะห์ ด้วยแสง
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
รายวิชา ว30242 ชีววิทยา 2
เวลาเรี ยน 6 ชัว่ โมง

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559

1. ผลการเรียนรู้
1.1 ความเข้าใจในวิธีการสํารวจตรวจสอบ สื บค้นข้อ มู ล ออกแบบและทําการทดลอง
เกี่ ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ความสามารถในการวิเคราะห์ปั จจัยต่า ง ๆ ที่ มีผลต่ อ
การสังเคราะห์ดว้ ยแสง และการนําไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นๆ ที่มีลกั ษณะเดียวกันได้
1.2 ความเข้าใจกระบวนการสื บค้นข้อ มู ล และความสามารถในการวิเคราะห์เกี่ ยวกับ
การดํา รงชี วิ ต ของพืช เพื่ อ มาใช้เ ป็ นพื้ น ฐานในการศึ ก ษาหาความรู ้ เ พิ่ ม เติ ม และนํา มาใช้ใ น
ชีวติ ประจําวัน
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ เพือ่ ให้นกั เรี ยนสามารถ
2.1 สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของคลอโรพลาสต์
2.2 อภิปรายและสรุ ปการดูดกลืนแสงของสารสีต่างๆ ในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
2.3 สืบค้นข้อมูลและสรุ ปขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
3. สาระสํ าคัญ
กระบวนการแสวงหาความรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยกระบวนการวิจยั และแนวคิดการกลับด้านชั้น
เรี ยนช่ วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดองค์ความรู ้เกี่ ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงว่าเป็ นการสร้างอาหารของพืช
เกิดขึ้นในคลอโรพลาสต์ แบ่งเป็ น 2 ขั้นตอน คือ ปฏิกิริยาแสง ซึ่ งเป็ นปฏิกิริยาที่เปลี่ยนพลังงาน
แสงเป็ นพลัง งานเคมี ใ นรู ป ของ ATP และ NADPH
เพื่อ นํา ไปใช้ใ นการปฏิ กิ ริ ย าตรึ ง
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็ นขั้นตอนการสร้างสารประกอบคาร์โบไฮเดรตต่อไป
4. สาระการเรียนรู้
4.1 ความรู้
คลอโรพลาสต์ เป็ นแหล่งสังเคราะห์ดว้ ยแสงภายในเซลล์พืช ภายในคลอโรพลาสต์ มีส่วน
สําคัญคือ ไทลาคอยด์และสโตรมา บริ เวณเยือ่ ไทลาคอยด์มีสารสีต่างๆ ฝังตัวอยูซ่ ่ ึงจะหน้าที่ดูดกลืน
พลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง ส่ วนบริ เวณสโตรมาเป็ นของเหลวที่อยูใ่ น
คลอโรพลาสต์จะมีเอนไซม์ที่จาํ เป็ นสําหรับการสังเคราะห์ดว้ ยแสง กระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
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ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ 1) ปฏิกิริยาแสง ซึ่ งเป็ นปฏิกิ ริยาที่เปลี่ ยนพลังงานแสงเป็ น
พลังงานเคมีในรู ปของ ATP และ NADPH โดยสารสี ที่แอนเทนนา (antenna) ที่ฝังตัวอยูท่ ี่เยือ่ ไทลา
คอยด์จะทําหน้าที่รับพลังงานแสงแล้วส่งต่อให้กบั คลอโรฟิ ลล์เอ ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางปฏิกิริยาแสงทํา
ให้อิเล็กตรอนของคลอโรฟิ ลล์เอเคลื่อนที่เกิดการถ่ายทอดอิเล็กตรอน 2 รู ปแบบ คือ การถ่ายทอด
อิเล็กตรอนแบบเป็ นวัฏจักรและการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็ นวัฏจักร ขณะที่มีการถ่ายทอด
อิเล็กตรอนจะมีการสร้างพลังงานเคมีในรู ปของ ATP และ NADPH ขึ้นด้วย จากนั้นพลังงานเคมีที่
ได้ในปฎิกิริยาแสงจะถูกนําไปใช้ในขั้นตอนที่ 2) คือ การตรึ งคาร์ บอนไดออกไซด์ ซึ่ งเป็ นขั้นตอน
การสร้างสารประกอบคาร์โบไฮเดรตของพืชต่อไป โดยพืชแต่ละชนิ ด เช่น พืช C3 C 4 และ พืช
CAM จะมี ก ลไกในการตรึ ง คาร์ บ อนไดออกไซด์แ ตกต่ า งกัน ไป โดยพืช C 3 จะมี ก ารตรึ ง
คาร์ บอนไดออกไซด์บริ เวณมี โซฟิ ลล์ (mesophyll) ส่ วนพืช C 4 ซึ่ งเป็ นพืชในเขตร้อน และพืช
CAM ซึ่ งเป็ นพืชอวบนํ้า จะมี การตรึ งคาร์ บอนไดออกไซด์บริ เวณมี โซฟิ ลล์ (mesophyll) และ
บันเดิลชีทเซลล์ (bundle sheath cell) แต่พืช C 4 จะตรึ งคาร์บอนไดออกไซด์ในตอนกลางวัน ส่ วน
พืช CAM จะตรึ งคาร์บอนไดออกไซด์ในช่วงกลางคืน เนื่ องจากปากใบของพืชชนิ ดนี้ จะเปิ ดตอน
กลางคืน
4.2 ทักษะการวิจัย
1. ทักษะการระบุปัญหา
2. ทักษะการตั้งสมมติฐาน
3. ทักษะการกําหนดตัวแปร
4. ทักษะการพิสูจน์ตรวจสอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์และสรุ ปผลการวิจยั
6. ทักษะการนําเสนอผลการวิจยั
5. สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการแก้ปัญหา
5.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มีวนิ ยั
6.2 ใฝ่ เรี ยนรู ้
6.3 มุ่งมัน่ ในการทํางาน
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7. คําถามสํ าคัญสํ าหรับการเรียนรู้
พืชมีกระบวนการนําปั จจัยต่างๆ ได้แก่ แสง แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และนํ้า มาใช้ใน
กระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงได้อย่างไร
8. ภาระงาน/ชิ้นงาน
8.1 ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่ อง โครงสร้างคลอโรพลาสต์
8.2 ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่ อง กระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
8.3 แผนผังการทดลองความสามารถในการดูดกลืนแสงของสารสีในใบไม้
8.4 รายงานการทดลอง
8.5 แผนภาพการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
9. การวัดและประเมินผล
ลําดับ
รายการประเมิน
วิธีการ
ที่
ประเมิน
1 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
1. สื บค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับ ตรวจใบ
โครงสร้างของ คลอโรพลาสต์
กิจกรรมที่ 1
2. อภิปรายและสรุ ปการดูดกลืนแสง
ของสารสี ต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสง

2

3. สื บค้นข้อมูลและสรุ ปขั้นตอน
1. ตรวจใบ
ต่างๆ ในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ย กิจกรรมที่ 2
แสง
2. ตรวจ
แผนภาพการ
สังเคราะห์
ด้วยแสง
ทักษะการวิจยั
1. ตรวจ
รายงานการ
ทดลอง

เครื่ องมือ
ประเมิน

เกณฑ์ การ
ประเมิน

ผู้ประเมิน

แบบประเมิน
ใบกิจกรรม

ได้คะแนน
อย่างน้อย
ร้อยละ 60

ครู

แบบประเมิน
ใบกิจกรรม

ได้คะแนน
อย่างน้อย
ร้อยละ 60
Rubrics

ครู

แบบประเมิน
แผนภาพ

แบบประเมิน
ทักษะการวิจยั

Rubrics

ครู และ
นักเรี ยน

ครู
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ลําดับ
รายการประเมิน
ที่
3 สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน

4

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

วิธีการ
ประเมิน
สังเกต
พฤติกรรมการ
เรี ยนและการ
ทํางานร่ วมกับ
เพื่อน
สังเกต
พฤติกรรมการ
เรี ยนและการ
ทํางานร่ วมกับ
เพื่อน

เครื่ องมือ
ประเมิน
แบบประเมิน
สมรรถนะ
สําคัญของ
ผูเ้ รี ยน

เกณฑ์ การ
ประเมิน
Rubrics

ผู้ประเมิน

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์

Rubrics

ครู

ครู
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แบบประเมินใบกิจกรรม
เรื่ อง.................................................................................................

เลขที่

ชื่อ - สกุล

คะแนนเต็ม ร้อยละ
สรุ ปผล
(10 คะแนน)
ผ่าน
ไม่ผา่ น

เกณฑ์ การผ่าน ได้คะแนนจากใบกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 60
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แบบประเมินทักษะการวิจัย
คําชี้แจง แบบประเมินทักษะการวิจยั เป็ นเครื่ องมือที่ครู ผสู ้ อนใช้ประเมินระดับของทักษะ
การวิจยั ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับ
ด้านชั้นเรี ยน ประกอบด้วย 7 ทักษะ ดังนี้ 1) การระบุปัญหา 2) การตั้งสมมติฐาน 3) การกําหนด
ตัวแปร 4) การรวบรวมข้อมูล 5) การพิสูจน์ตรวจสอบ 6) การวิเคราะห์และสรุ ปผลการวิจยั และ
7) การนําเสนอผลการวิจยั
ให้ผปู ้ ระเมิ นทําเครื่ องหมาย  ลงในช่ อ งที่มีคะแนนของระดับทักษะการวิจยั ตรงกับ
เกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ ซึ่งมี 5 ระดับ คือ 5 หมายถึง มีทกั ษะการวิจยั ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีทกั ษะการวิจยั ในระดับมาก
3 หมายถึง มีทกั ษะการวิจยั ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีทกั ษะการวิจยั ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีทกั ษะการวิจยั ในระดับน้อยที่สุด
ประเมินจาก............................................................
ผูร้ ับการประเมิน
1).................................................................2)..............................................................
3).................................................................4)..............................................................
วันที่ประเมิน..............................................................
ทักษะการวิจัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ทักษะการระบุปัญหา
ทักษะการตั้งสมมติฐาน
ทักษะการกําหนดตัวแปร
ทักษะการรวบรวมข้อมูล
ทักษะการพิสูจน์ตรวจสอบ
ทักษะการวิเคราะห์และสรุ ปผลการวิจยั
ทักษะการนําเสนอผลการวิจยั
รวม
ค่าเฉลีย่

5

ระดับคะแนน
4
3
2

1

หมายเหตุ
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ทักษะ
การวิจัย

เกณฑ์ การประเมินทักษะการวิจัย

5
(มากทีส่ ุ ด)
1. ทักษะ นักเรี ยนปฏิบตั ิได้ตามเกณฑ์ที่
การระบุ กําหนดครบทุกประเด็น ดังนี้
1. ระบุปัญหาที่สงสัยหรื อสิ่ งที่
ปัญหา
ต้องการคําตอบได้
2. ระบุปัญหาได้สมเหตุสมผล
3. ปัญหาที่จาํ เป็ นต้องทําวิจยั
4. กําหนดขอบเขตของปัญหา
ได้ครอบคลุม
5. กําหนดปัญหาได้ชดั เจน
2. ทักษะ นักเรี ยนปฏิบตั ิได้ตามเกณฑ์ที่
การตั้ง
กําหนดครบทุกประเด็น ดังนี้
สมมติฐาน 1. ตั้งสมมติฐานได้ถูกต้อง
2. ตั้งสมมติฐานได้สอดคล้อง
กับปัญหา
3.ตั้งสมมติฐานด้วยภาษาที่
กระชับ เข้าใจง่าย
4. แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง
5. แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วน
3. ทักษะ นักเรี ยนปฏิบตั ิได้ตามเกณฑ์ที่
การ
กําหนดครบทุกประเด็น ดังนี้
1. กําหนดตัวแปรได้ถูกต้อง
กําหนด
2. กําหนดตัวแปรได้สอดคล้อง
ตัวแปร
กับคําถาม สถานการณ์ที่
ต้องการสํารวจตรวจสอบ
3. กําหนดตัวแปรได้ครบถ้วน
4. กําหนดตัวแปรได้รัดกุม
5. กําหนดตัวแปรได้ดว้ ยภาษา
ที่กระชับ เข้าใจง่าย

ระดับคะแนน
4
3
(มาก)
(ปานกลาง)
นักเรี ยน
นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 1 แต่ขาดไป 2
ประเด็น
ประเด็น

2
(น้ อย)
นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 3
ประเด็น

1
(น้ อยทีส่ ุ ด)
นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 4
ประเด็น
ขึ้นไป

นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 1
ประเด็น

นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 2
ประเด็น

นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 3
ประเด็น

นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 4
ประเด็น
ขึ้นไป

นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 1
ประเด็น

นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 2
ประเด็น

นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 3
ประเด็น

นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป
4 ประเด็น
ขึ้นไป
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5
(มากทีส่ ุ ด)
4. ทักษะ นักเรี ยนปฏิบตั ิได้ตามเกณฑ์ที่
การ
กําหนดครบทุกประเด็น ดังนี้
รวบรวม 1. มีการวางแผนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลอย่างเป็ นระบบ
ข้อมูล
2. เก็บรวบรวมข้อมูลได้
ครบถ้วนตามที่วางแผนไว้
3. มีคน้ คว้าจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายและเชื่อถือได้
4. มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลได้
ถูกต้องครบถ้วน
5. ออกแบบขั้นตอนการทดลอง
ได้ถูกต้อง ชัดเจน
5. ทักษะ นักเรี ยนปฏิบตั ิได้ตามเกณฑ์ที่
การพิสูจน์ กําหนดครบทุกประเด็น ดังนี้
ตรวจสอบ 1. ดําเนินการตรวจสอบ
สมมติฐานตามขั้นตอนที่
ออกแบบได้อย่างถูกต้อง
2. เลือกอุปกรณ์/เครื่ องมือต่างๆ
ได้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน
3. ใช้อุปกรณ์/เครื่ องมือต่างๆ
ได้ถูกต้องและคล่องแคล่ว
4. เก็บข้อมูลได้ครบตามที่
ต้องการศึกษา
5. บันทึกข้อมูลได้อย่างเป็ น
ระบบ
6. ทักษะ นักเรี ยนปฏิบตั ิได้ตามเกณฑ์ที่
การ
กําหนดครบทุกประเด็น ดังนี้
วิเคราะห์ 1. วิเคราะห์และจัดกระทํา
และสรุ ป ข้อมูลอย่างเป็ นระบบ
ผลการวิจยั 2. จัดกระทําข้อมูลครบถ้วน
ถูกต้องตามหลักวิชา

ระดับคะแนน
4
3
(มาก)
(ปานกลาง)
นักเรี ยน
นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 1 แต่ขาดไป 2
ประเด็น
ประเด็น

2
(น้ อย)
นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 3
ประเด็น

1
(น้ อยทีส่ ุ ด)
นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป
4 ประเด็น
ขึ้นไป

นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 1
ประเด็น

นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 2
ประเด็น

นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 3
ประเด็น

นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 4
ประเด็น
ขึ้นไป

นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 1
ประเด็น

นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 2
ประเด็น

นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 3
ประเด็น

นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 4
ประเด็น
ขึ้นไป
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5
(มากทีส่ ุ ด)
3. จัดกระทําข้อมูลได้สื่อ
ความหมายชัดเจน
4. สรุ ปผลตรงได้ตาม
วัตถุประสงค์ ครอบคลุมปัญหา
ครบทุกประเด็น
5. มีการแสดงเหตุผลอย่าง
สมเหตุสมผล
7. ทักษะ นักเรี ยนปฏิบตั ิได้ตามเกณฑ์ที่
การ
กําหนดครบทุกประเด็น ดังนี้
นําเสนอ 1. นําเสนอข้อมูลเป็ นขั้นตอน
ผลการวิจยั 2.ใช้ภาษากระชับสื่ อ
ความหมาย
3. มีการนําเหตุผลและความรู ้
มาอ้างอิงประกอบ
4. วิธีการนําเสนอเหมาะสม
5. มีความมัน่ ใจในการนําเสนอ

ระดับคะแนน
4
3
(มาก)
(ปานกลาง)

นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 1
ประเด็น

นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 2
ประเด็น

เกณฑ์ การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนทักษะการวิจัย
ค่าเฉลี่ย
4.50 - 5.00
3.50 - 4.49
2.50 - 3.49
1.50 - 2.49
1.00 - 1.49

ระดับทักษะการวิจัย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

2
(น้ อย)

1
(น้ อยทีส่ ุ ด)

นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 3
ประเด็น

นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 4
ประเด็น
ขึ้นไป
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แบบประเมินแผนภาพ
คํา ชี้ แจง ให้ผูป้ ระเมิ นทํา เครื่ อ งหมาย  ลงในช่ อ งคะแนนที่ กาํ หนดไว้ ซึ่ งมี 3 ระดับ คื อ
3 หมายถึง ดี 2 พอใช้ และ 3 ปรับปรุ ง
สมาชิกกลุ่ม 1)……………………………………….2)……………………………………………
3)……………………………………….4)……………………………………………
รายการที่ประเมิน
1. เนื้อหา
2. รู ปแบบ
3. ความสวยงาม/ความสร้างสรรค์
รวม
ระดับคุณภาพ
สรุปผลการประเมิน

3 (ดี)

 ผ่าน

คะแนนที่ได้

2 (พอใช้ )

1 (ปรับปรุง)

 ไม่ผา่ น
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รายการ
ประเมิน
1. เนื้อหา

2. รูปแบบ

3. ความ
สวยงาม
/ความ
สร้ างสรรค์

ระดับคะแนน

3 (ดี)
นักเรี ยนปฏิบตั ิได้ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดครบทุก
ประเด็น ดังนี้
1. มีเนื้อหาครบถ้วน
(ปฏิกริ ิยาแสง : แสดงการถ่ายทอดอิเล็กตรอน
แบบเป็ นวัฏจักรและไม่เป็ นวัฏจักร
การตรึงคาร์ บอนไดออกไซด์ : มีข้ นั ตอนการตรึ ง
คาร์บอนไดออกไซด์ของพืช C 3 C 4 และ CAM
2. มีเนื้อหาถูกต้อง
นักเรี ยนปฏิบตั ิได้ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดครบทุก
ประเด็น ดังนี้
1. รู ปแบบชัดเจน เข้าใจง่าย
2. มีภาพประกอบที่สื่อความหมาย
3. มีคาํ อธิบายภาพ

2 (พอใช้ )
นักเรี ยนปฏิบตั ิ
ได้ตามเกณฑ์แต่
ขาดไป 1
ประเด็น

1 (ปรับปรุง)
นักเรี ยนปฏิบตั ิ
ได้ตามเกณฑ์แต่
ขาดไป 2
ประเด็น

นักเรี ยนปฏิบตั ิ
ได้ตามเกณฑ์แต่
ขาดไป 1
ประเด็น

นักเรี ยนปฏิบตั ิ
ได้ตามเกณฑ์แต่
ขาดไป 2
ประเด็น

นักเรี ยนปฏิบตั ิได้ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดครบทุก
ประเด็น ดังนี้
1. สี สันสวยงามเร้าความสนใจ
2. ลายมือเป็ นระเบียบ
3. มีความสร้างสรรค์

นักเรี ยนปฏิบตั ิ
ได้ตามเกณฑ์แต่
ขาดไป 1
ประเด็น

นักเรี ยนปฏิบตั ิ
ได้ตามเกณฑ์แต่
ขาดไป 2
ประเด็น

เกณฑ์ การประเมิน

เกณฑ์ การผ่ าน

ช่ วงคะแนน
7-9
5-6
3-4

ตั้งแต่ระดับคุณภาพพอใช้ข้ ึนไป

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง
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แบบประเมินสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน
คําชี้แจง ครู ประเมินพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แล้วให้ใส่คะแนนลงในช่องที่
ตรงกับประเด็นการประเมิน เกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ ซึ่ งมี 4 ระดับ คือ 3 หมายถึง ดีเยีย่ ม 2 หมายถึง
ดี 1 หมายถึง พอใช้ 0 หมายถึง ปรับปรุ ง

เลขที่

ชื่ อ - สกุล

ความสามารถใน
การสื่ อสาร
ความสามารถใน
การแก้ปัญหา
ความสามารถใน
การใช้ เทคโนโลยี

ประเด็นการประเมิน

สรุปผล
รวม

(9)

ระดับ ผ่าน ไม่
คุณภาพ
ผ่าน
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รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ
3
2
(ดีเยีย่ ม)
(ดี)
1. สมรรถนะด้ าน นักเรี ยนปฏิบตั ิได้ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ความสามารถใน ครบทุกประเด็น ดังนี้
ตามเกณฑ์
1. สามารถพูดถ่ายทอดความรู ้ ความ
การสื่ อสาร
แต่ขาดไป 1
เข้าใจ ความคิด ความรู ้สึกและทัศนะ
ของตนเองจากสารที่อ่าน ฟัง หรื อดูดว้ ย ประเด็น
ภาษาของตนเองพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบได้
2. สามารถเขียนถ่ายทอดความรู ้ ความ
เข้าใจ ความคิด ความรู ้สึกและทัศนะ
ของตนเอง จากสารที่อ่าน ฟังหรื อดูดว้ ย
ภาษาของตนเองพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบได้
3. สามารถรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารอย่างมี
วิจารณญาณ
4. สามารถตัดสิ นใจเลือกรับหรื อไม่รับ
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีเหตุผล
5. สามารถเลือกใช้วิธีการสื่ อสารที่มี
ประสิ ทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบ
ที่มีต่อตนเองและสังคม
2. สมรรถนะด้ าน นักเรี ยนปฏิบตั ิได้ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ความสามารถใน ครบทุกประเด็น ดังนี้
ตามเกณฑ์
1. สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรค
การแก้ปัญหา
แต่ขาดไป 1
ต่างๆ ที่เผชิญได้
ประเด็น
2.ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา
3. เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงในสังคม
4. แสวงหาความรู ้ ประยุกต์ความรู ้มา
ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

1
(พอใช้ )
นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 2
ประเด็น

0
(ปรับปรุง)
นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 3
ประเด็น

นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 2
ประเด็น

นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 3
ประเด็น
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ระดับคุณภาพ
3
2
(ดีเยีย่ ม)
(ดี)
3. สมรรถนะด้ าน นักเรี ยนปฏิบตั ิได้ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ความสามารถใน ครบทุกประเด็น ดังนี้
ตามเกณฑ์
การใช้ เทคโนโลยี 1. เลือกและใช้เทคโนโลยีได้
แต่ขาดไป 1
เหมาะสมตามวัย
2. มีทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี ประเด็น
3. สามารถนําเทคโนโลยีไปใช้พฒั นา
ตนเอง
4. ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
5. มีคุณธรรม จริ ยธรรมในการใช้
เทคโนโลยี

เกณฑ์ การประเมิน

ช่ วงคะแนน
7-9
5-6
3-4
0-2

เกณฑ์ การผ่ าน ตั้งแต่ระดับคุณภาพดีข้ ึนไป

ระดับคุณภาพ
ดีเยีย่ ม
ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง

1
(พอใช้ )
นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 2
ประเด็น

0
(ปรับปรุง)
นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 3
ประเด็น
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คําชี้แจง ครู ประเมินพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แล้วให้ใส่ คะแนนลงในช่อง
ที่ตรงกับประเด็นการประเมิน เกณฑ์ที่ก าํ หนดไว้ ซึ่ งมี 4 ระดับ คือ 3 หมายถึ ง ดี เยี่ยม 2
หมายถึง ดี 1 หมายถึง พอใช้ 0 หมายถึง ปรับปรุ ง

ใฝ่ เรียนรู้

ชื่ อ - สกุล
มีวนิ ัย

เลขที่

มุ่งมัน่
ในการทํางาน

ประเด็นการประเมิน

สรุปผล
รวม

(9)

ระดับ ผ่าน ไม่
คุณภาพ
ผ่าน
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เกณฑ์ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประเด็น
การ
ประเมิน

ระดับคะแนน
3
(ดีเยีย่ ม)

1. มีวินยั

นักเรี ยนปฏิบตั ิได้ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดครบทุก
ประเด็น ดังนี้
1. ปฏิบตั ิตามข้อตกลงตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับ
2. ตรงต่อเวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ
3. รับผิดชอบในการทํางานด้วยตนเอง
2. ใฝ่ เรี ยนรู ้ นักเรี ยนปฏิบตั ิได้ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดครบทุก
ประเด็น ดังนี้
1. ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรี ยน
2. มีการแสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ใน
ห้องเรี ยน
3. มีการแสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้นอก
ห้องเรี ยน
3. มุ่งมัน่ ใน นักเรี ยนปฏิบตั ิได้ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดครบทุก
การทํางาน ประเด็น ดังนี้
1. ตั้งใจทํางานด้วยความขยัน อดทน
2. งานสําเร็ จตามเป้าหมาย
3. งานที่ทาํ สามารถนําเอามาเป็ นแบบอย่างได้

2
(ดี)

1
(พอใช้ )

0
(ปรับปรุง)

นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 1
ประเด็น

นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 2
ประเด็น

นักเรี ยนไม่
สามารถ
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์

นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 1
ประเด็น

นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 2
ประเด็น

นักเรี ยนไม่
สามารถ
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์

นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 1
ประเด็น

นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 2
ประเด็น

นักเรี ยนไม่
สามารถ
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์

เกณฑ์ การประเมิน
ช่ วงคะแนน
7-9
5-6
3-4
0-2

เกณฑ์ การผ่ าน ตั้งแต่ระดับคุณภาพดีข้ ึนไป

ระดับคุณภาพ
ดีเยีย่ ม
ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง
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10. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1-4
1. ขั้นนํา
1.1 ขั้นเตรียม (ดําเนินการล่วงหน้านอกชั้นเรี ยน)
1.1.1 ครู วิเคราะห์เนื้ อ หาสาระการเรี ยนรู ้ วางแผนออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้
เลือกและจัดเตรี ยมสื่อวิดีทศั น์ ใบกิจกรรม แล้วอับโหลด (upload) ลงในเฟซบุ๊ก (facebook) กลุ่มที่
ครู สร้างขึ้นเพือ่ ใช้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้และสื่อสารกับนักเรี ยน ให้นกั เรี ยนได้ศึกษาด้วยตนเองที่บา้ น
1.1.2 นักเรี ยนศึกษาเนื้ อหาเรื่ องโครงสร้างของคลอโรพลาสต์ มาจากที่บา้ นโดย
ดูวดิ ีทศั น์ที่ครู อบั โหลด (upload) ลงในเฟซบุก๊ (facebook) กลุ่มที่ครู สร้างขึ้นเพือ่ ใช้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
และสื่อสารกับนักเรี ยน หลังจากที่นกั เรี ยนศึกษาแล้วให้เติมคําระบุองค์ประกอบของโครงสร้างของ
คลอโรพลาสต์ในใบกิจกรรม Flipped classroom ถูกต้อง และบันทึกเพิ่มเติม ว่านักเรี ยนมีความรู ้
อะไรบ้าง ได้เรี ยนรู ้อะไร และมีขอ้ สงสัยอะไรบ้างเกี่ยวกับโครงสร้างของคลอโรพลาสต์
1.2 ขั้นตีความและกําหนดปัญหา (15 นาที )
1.2.1 ให้นกั เรี ยนดูวดิ ีทศั น์กระบวนการไซโคลซิส (Cyclosis) ซึ่ งเป็ นการไหลของ
ไซโทพลาสซึ ม ภายในเซลล์ข องพืช นํ้า ทํา ให้เ ห็ น คลอโรพลาสต์เ คลื่ อ นที่ จากนั้ น ตั้ง คํา ถาม
ให้นกั เรี ยนอภิปรายโดยใช้ความรู ้ที่ได้ศึกษาล่วงหน้าที่บา้ นจากการดูวดิ ีทศั น์ ดังนี้
คลอโรพลาสต์มีบ ทบาทสําคัญอย่า งไรในการดํารงชี วิต ของพืช (แนวคําตอบ
คลอโรพลาสต์มีสารสี ที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ แล้วสร้างเป็ นนํ้าตาล เพื่อ นําไปใช้เป็ น
วัตถุดิบที่พชื นําไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ)
1.2.2 ให้ นัก เรี ย นแบ่ ง กลุ่ ม กลุ่ ม ละ 3-4 คน จากนั้น ให้นัก เรี ย นช่ ว ยกัน ทํา
ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่ องโครงสร้างของคลอโรพลาสต์เพือ่ ต่อยอดความรู ้ ที่ได้ศึกษาล่วงหน้าที่บา้ นจาก
การดูวดิ ีทศั น์
1.2.3 ครู ต้งั คําถามเพือ่ นําเข้าสู่ กิจกรรมเรื่ องความสามารถในการดูดกลืนแสงของ
สารสี ดังต่อไปนี้
สารสี อ ยู่ใ นส่ ว นใดของคลอโรพลาสต์ (แนวคํา ตอบ สารสี ต่ า งๆ ฝั ง ตัว อยู่ที่
เยือ่ ไทลาคอยด์)
สารสี ในพืชมี บทบาทอย่างไรในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง (แนวคําตอบ กลุ่มของ
สารสี ทาํ หน้า ที่รั บ และส่ ง พลังงานแสงไปยังศู น ย์กลางปฏิกิ ริ ย าของระบบแสง เพื่อ จะเปลี่ ย น
พลังงานแสงให้เป็ นพลังงานเคมี ซึ่งนําไปใช้ต่อในปฏิกิริยาตรึ งคาร์บอนไดออกไซด์ต่อไป)
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1.2.4 ครู กระตุน้ ให้นกั เรี ยนสามารถกําหนดปั ญหาในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องสารสี
เพือ่ ให้นกั เรี ยนได้ฝึกทักษะการวิจยั ดังนี้
ใบไม้แต่ละชนิดมีสารสีเหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร
สารสีแต่ละชนิดมีความสามารถในการดูดกลืนแสงเหมือนกันหรื อไม่ อย่างไร
1.2.5 ให้นัก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ช่ ว ยกัน กํา หนดตัว แปรที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การศึ ก ษา
ความสามารถในการดูดกลืนแสงของสารสีในใบไม้
2. ขั้นจัดกิจกรรม
2.1 ขั้นรวบรวมข้ อมูล (35 นาที)
2.1.1 ให้นกั เรี ยนศึกษากิจกรรมการทดลอง เรื่ องความสามารถในการดูดกลืนแสง
ของสารสีชนิดต่างๆ จากหนังสือเรี ยนชีววิทยา เล่ม 3 หน้า 76-77 และศึกษาสื บค้นข้อมูล รวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับสารสี และความสามารถในการดูดกลืนของสารสี ต่างๆ ของพืชเพิ่มเติมจากเว็ปไซต์
ต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต หรื อจากหนังสื อในห้องสมุด โดยครู แนะนําในเรื่ องการเขียนอ้างอิงเอกสาร
ให้กบั นักเรี ยน
2.1.2 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนําข้อมูลที่ศึกษาและสืบค้นมาเขียนแผงผังการทดลองลง
ไปในกระดาษชาร์ทที่ครู แจกให้ เพือ่ เป็ นการวางแผนการดําเนินงานของสมาชิกภายในกลุ่ม โดยให้
ระบุประเด็นปั ญหา ตั้งวัตถุ ประสงค์ กําหนดสมมติฐาน กําหนดตัวแปรที่ศึกษา ออกแบบตาราง
บันทึกผลการทดลอง
2.2 ขั้นดําเนินการตามแผน (100 นาที)
2.2.1 นักเรี ยนดําเนิ นการตามแผนที่ ไ ด้ว างไว้โดยใช้ก ระบวนการวิจยั ในการ
เรี ยนรู ้ ดังต่อไปนี้
1. นักเรี ยนจัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ สาํ หรับทําการทดลอง เพื่อตรวจสอบ
ความสามารถในการดู ด กลื น แสงของสารสี ต่ า งๆ ของใบไม้ต่ า งชนิ ด กัน โดยให้แ ต่ ล ะกลุ่ ม
ตรวจสอบความสามารถในการดูดกลื นแสงของใบไม้ 2 ชนิ ดโดยเป็ นใบไม้ที่มีสีเขียวล้วนทั้งใบ
1 ชนิ ด เช่ น ใบคะน้า ใบหู ก วาง ใบมะม่ วง เป็ นต้น และที่มีสีผสมในใบเดี ยวกัน 1 ชนิ ด เช่ น
ใบโกสน ใบว่านกาบหอย ใบลิ้นกระบือ เป็ นต้น
2. นักเรี ยนลงมือทําการทดลอง โดยเริ่ มสกัดสารสีในใบไม้ท้งั 2 ชนิ ดที่ได้
เตรี ยมไว้ตามขั้นตอนและทําอย่างระมัดระวัง เมื่อได้สารละลายสารสี ของใบไม้ท้ งั 2 ชนิ ดที่สกัดได้
แล้วนําไปตรวจสอบการดู ดกลื นแสง ด้วยชุ ดอุ ปกรณ์การดู ดกลืนแสงที่นักเรี ยนได้จดั เตรี ยมไว้
สังเกตผลการทดลอง และบันทึกผลลงในตารางบันทึกผลที่แต่ละกลุ่มได้สร้างไว้ล่วงหน้า ระหว่าง
ที่นกั เรี ยนทําการทดลองครู สงั เกตพฤติกรรมการทํางานและคอยให้ความช่วยเหลือ
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สรุ ปผล

3.

นักเรี ยนแต่ล ะกลุ่ มร่ วมกันวิเ คราะห์ผลที่ไ ด้จากการทดลองและ

2.2.2 นักเรี ยนบันทึกผลการวิเคราะห์แ ละสรุ ปผลการทดลองลงในกระดาษ
ชาร์ทแผนผังการทดลองของกลุ่มได้ให้เสร็จเรี ยบร้อยและเตรี ยมนําเสนอผลการศึกษาหน้าชั้นเรี ยน
เพือ่ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั เพือ่ นร่ วมชั้นเรี ยน
3. ขั้นสรุป
3.1 ขั้นสรุปและนําเสนอ (40 นาที)
3.1.1 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนําแผนผังการทดลองที่ได้ทาํ เสร็ จเรี ยบร้อ ยแสดงหน้า
ชั้นเรี ยนและนําเสนอผลการศึกษาการดูดกลืนแสงของสารสีในใบไม้ที่กลุ่มตนเองศึกษา
3.1.2 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปการดูดกลืนแสงของสารสีชนิดต่างๆ
3.2 ขั้นประเมินผล (10 นาที)
ครู ตรวจสอบว่านักเรี ยนมีทกั ษะการวิจยั ในด้านการระบุปัญหา การตั้งสมมติฐาน
การกําหนดตัวแปร การรวบรวมข้อมูล การพิสูจน์ตรวจสอบ การวิเคราะห์และสรุ ปผลการวิจยั และ
ทักษะการนําเสนอผลการวิจยั ว่าเกิดมากน้อ ยเพียงใด โดยประเมิ นจากแผนผัง การทดลอง และ
สังเกตจากการนําเสนอผลการศึกษาในชั้นเรี ยน
กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 5-6
1. ขั้นนํา
1.1 ขั้นเตรียม (ดําเนินการล่วงหน้านอกชั้นเรี ยน)
1.1.1 ครู วิเคราะห์องค์ประกอบและปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อ งกับการจัดการเรี ยนรู ้
วางแผนออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เลื อ กและจัดเตรี ยมสื่ อ วิดี ทศั น์ ใบกิ จกรรม แล้วอับโหลด
(upload) ลงในเฟซบุก๊ (facebook) กลุ่มที่ครู สร้างขึ้นเพือ่ ใช้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้และสื่ อสารกับนักเรี ยน
ให้นกั เรี ยนได้ศึกษาด้วยตนเองที่บา้ น
1.1.2 นักเรี ยนศึกษาเนื้ อหาเรื่ องปฎิกิริยาแสง และการตรึ งคาร์บอนไดออกไซด์ มา
จากที่บา้ นโดยดูวดิ ีทศั น์ที่ครู อบั โหลด (upload) ลงในเฟซบุ๊ก (facebook) กลุ่มที่ครู สร้างขึ้นเพื่อใช้
เป็ นแหล่ งเรี ยนรู ้และสื่ อ สารกับนักเรี ยน จากนั้นให้นักเรี ยนบันทึก สิ่ งที่ไ ด้ศึกษาในใบกิ จกรรม
Flipped classroom ที่ครู อ ับโหลด (upload) ไว้ให้ก่ อ นล่ วงหน้า โดยให้นักเรี ยนวาดภาพแสดง
ขั้นตอนในการสังเคราะห์ด้วยแสงที่ไ ด้ศึกษาจากวิดีทศั น์ และบัน ทึ กเพิ่ม เติม ในประเด็น ดัง นี้
นักเรี ยนมีความรู ้อะไรบ้าง มีขอ้ สงสัยอะไรบ้าง โดยระบุเป็ นข้อๆ
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1.2 ขั้นตีความและกําหนดปัญหา (15 นาที)
1.2.1 ครู ต้งั คําถามเพือ่ ให้นกั เรี ยนอภิปรายถึงกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงที่ได้
ศึกษามาก่อนล่วงหน้าจากที่บา้ น และเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับสิ่ งที่ได้ดูใน
วิดีทศั น์มา โดยครู ต้งั คําถามในประเด็นดังต่อไปนี้
ขั้น ตอนในการสัง เคราะห์ ด้ว ยแสงแบ่ ง เป็ นกี่ ข้ ัน และแต่ ล ะขั้น เป็ นอย่า งไร
(แนวคําตอบ กระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงแบ่งเป็ น 2 ขั้นใหญ่ๆ ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 ปฏิกิริยา
แสง เป็ นขั้น ที่ พืช นํา พลัง งานแสงมาเปลี่ ย นเป็ นพลัง งานเคมี ใ นรู ป ของ ATP และ NADPH
เพื่อ นําไปใช้ในขั้นที่ 2 คือ การตรึ งคาร์ บอนไดออกไซด์ ซึ่ งเป็ นขั้นในการสร้างสารประกอบ
คาร์โบไฮเดรต)
พืชจะนําพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็ นพลังงานเคมีได้อย่างไร
(แนวคํา ตอบ ที่ เยื่อ ไทลาคอยด์จะมี สารสี ช นิ ด ต่างๆ ทําหน้าที่ รับพลัง งานแสงและส่ ง ต่อ ไปยัง
คลอโรฟิ ลล์ เ อ ซึ่ งเป็ นศู น ย์ก ลางปฏิ กิ ริ ย าของระบบแสง ทํา ให้ อิ เ ล็ ก ตรอนในโมเลกุ ล ของ
คลอโรฟิ ลล์เอในระบบแสงหลุ ดออกไปและถู กถ่ายทอดไปยังตัวรับและตัวถ่ ายทอดอิ เล็กตรอน
ที่ฝังตัวอยูท่ ี่เยือ่ ไทลาคอยด์เช่นกัน ขณะที่มีการถ่ายทอดอิเล็กตรอนจะมีการปลดปล่อยพลังงานเคมี
ที่สะสมอยูใ่ นโมเลกุลของ ATP และ NADPH)
พืชมีกระบวนการอย่างไรในการนําพลังงานแสงที่เก็บไว้ใน ATP และ NADPH
มาใช้สร้างสารอินทรี ย ์
(แนวคําตอบ ATP และ NADPH จะถูกลําเลี ยงออกมายังบริ เวณสโตรมาซึ่ งเป็ นของเหลวภายใน
คลอโรพลาสต์ เพือ่ ใช้ในกระบวนการตรึ งคาร์บอนไดออกไซด์ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้
1 . ค า ร์ บ อ ก ซิ เ ล ชั น ( Carboxilation) เ ป็ น ขั้ น ต อ น ที่ RuBP
ร ว ม กั บ
คาร์บอนไดออกไซด์ เกิดเป็ นสาร PGA ซึ่งเป็ นที่เสถียรตัวแรก
2. รี ดกั ชัน (Reduction) เป็ นขั้นที่ PGA รับพลังงานจาก ATP และ NADPH แล้ว
เปลี่ยน PGAL ไปเป็ นนํ้าตาลที่มีคาร์บอน 3 อะตอม
3. รี เจเนอเรชัน (Regeneration) เป็ นกระบวนการสร้าง RuBP ขึ้นมาใหม่เพื่อไปรับ
คาร์บอนไดออกไซด์อีกครั้ง และ PGAL บางโมเลกุลถูกนําไปสร้างกลูโคสหรื อสารอินทรี ยอ์ ื่นๆ)
1.2.2 เพื่อ ความเข้า ใจที่ ชัด เจนขึ้น ครู ใ ห้นัก เรี ยนดู ภ าพแสดงขั้น ตอนการตรึ ง
คาร์บอนไดออกไซด์ท้ งั 3 ขั้นตอน และชี้แจงเพิ่มเติมว่า ขั้นตอนทั้ง 3 ขั้นนี้ จะเกิดขึ้นเป็ นวัฏจักร
เรี ยกว่า วัฏจักรคัลวิน (Calvin cycle) และเป็ นการตรึ งคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช C 3 เนื่ องจากได้
สารประกอบที่ ค งตัว ตัว แรกคื อ PGA ซึ่ งมี ค าร์ บ อน 3 อะตอม จึ ง เรี ย กพื ช ที่ มี ก ารตรึ ง
คาร์บอนไดออกไซด์แบบนี้วา่ พืช C 3
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1.2.3 ครู นาํ ภาพพืชชนิดต่างๆ มาให้นกั เรี ยนดูแล้วกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดข้อสงสัย
และกําหนดปั ญหาได้ในประเด็นที่วา่ ขั้นตอนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืชแต่ละชนิ ดเหมือนกัน
หรื อไม่อย่างไร
2. ขั้นจัดกิจกรรม
2.1 ขั้นรวบรวมข้ อมูล (30 นาที)
2.1.1 หลัง จากได้ป ระเด็นปั ญหาแล้ว ให้นักเรี ยนดู วิดีทศั น์ เรื่ อ งกลไกการเพิ่ม
ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช C 4 และ CAM เพื่อข้อมูลในการตอบคําถามประเด็น
ปั ญหาดังกล่าว จากนั้นให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันทําใบกิจกรรมที่ 2 เรื่ องกระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสง
2.1.2 ให้นักเรี ยนแต่ล ะกลุ่ มร่ วมกันอภิปรายเกี่ ยวกับความรู ้ที่ไ ด้ดูเพิ่มเติมจาก
วิดีทศั น์เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปว่า พืชแต่ละชนิ ดได้แก่ พืช C 3 C 4 และ CAM มีข้ นั ตอนในการตรึ ง
คาร์บอนไดออกไซด์ที่แตกต่างกัน เนื่องจากโครงสร้างภายในใบของพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่าง
กัน และมีข้ นั ตอนบางขั้นที่แตกต่างกันโดยพืช C 4 ซึ่ งเป็ นพืชเขตร้อนจะมี โครงสร้างภายในใบ
แตกต่างจากพืช C 3 คือ มีเซลล์บนั เดิลชีทล้อมรอบท่อลําเลียงซึ งภายในมีคลอโรพลาสต์ ดังนั้นพืช
C 4 จะมีการตรึ งคาร์บอนไดออกไซด์ 2 ครั้งด้วยกัน ครั้งแรกเกิดขึ้นที่เซลล์มีโซฟิ ลล์และครั้งที่ 2
เกิดขึ้นที่เซลล์บนั เดิลชีท ส่ วนพืช C 3 จะมีการตรึ งคาร์บอนไดออกไซด์เพียงครั้งเดียวที่เซลล์มีโซ
ฟิ ลล์ และสารประกอบตัวแรกที่คงตัวที่เกิดขึ้นเป็ น OAA ซึ่ งมีคาร์บอน 4 อะตอม ดังนั้นจึงเรี ยกพืช
ที่ มี
การตรึ ง คาร์ บ อนไดออกไซด์ล ัก ษณะนี้ ว่ า พื ช C 4
ส่ ว นพื ช CAM มี ก ารตรึ ง
คาร์บอนไดออกไซด์คล้ายคลึงกับพืช C 4 คือมีการตรึ งคาร์บอนไดออกไซด์ 2 ครั้ง แต่ต่างกันใน
ช่วงเวลาการตรึ งคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช C 4 เกิดในช่วงกลางวัน แต่ของพืช CAM จะเกิดช่วง
กลางคืนเนื่องจากตอนกลางวันปากใบจะปิ ดเพื่อปรับตัวอยูใ่ นสภาพที่แห้งแห้ง และจะเปิ ดในช่วง
กลางคืน ดังนั้นจึงตรึ งคาร์บอนไดออกไซด์ได้ตอนกลางคืน
2.1.3 ให้นักเรี ยนแต่ล ะกลุ่ มร่ วมกันนําความรู ้และข้อ สรุ ปในเรื่ อ งขั้นตอนการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสง มาออกแบบและวางแผนการทําแผนภาพเพื่อแสดงขั้นตอนของกระบวนการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสง
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2.2 ขั้นดําเนินการตามแผน (30 นาที)
นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันทําแผนภาพแสดงขั้นตอนของกระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสงตามที่ไ ด้วางแผนไว้ที่ไ ด้จากดู วิดีทศั น์และข้อ สรุ ปที่อ ภิปรายร่ วมกันในชั้นเรี ยน ลงใน
กระดาษชาร์ท
3. ขั้นสรุป
3.1 ขั้นสรุปและนําเสนอ (20 นาที)
3.1.1 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนําเสนอแผนภาพแสดงขั้นตอนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
หน้าชั้นเรี ยนเพือ่ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั เพือ่ น
3.1.2 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปขั้นตอนของกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
3.2 ขั้นประเมินผล (5 นาที)
ครู ตรวจสอบว่า นัก เรี ย นมี ค วามรู ้ ความเข้าใจในเรื่ อ งขั้น ตอนในกระบวนการ
สังเคราะห์ดว้ ยแสง โดยประเมินจากใบกิจกรรม แผนภาพการสังเคราะห์ดว้ ยแสง และสังเกตจาก
การนําเสนอแผนภาพการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
11. สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
11.1 วิดีทศั น์เรื่ อง โครงสร้างของคลอโรพลาสต์
11.2 วิดีทศั น์เรื่ อง กระบวนการไซโคลซิสของไซโทพลาสซึมในเซลล์พชื นํ้า
11.3 วิดีทศั น์เรื่ อง ปฏิกิริยาแสงและการตรึ งคาร์บอนไดออกไซด์
11.4 วิดีทศั น์เรื่ อง กลไกการเพิม่ ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C 4 และ CAM
11.5 แบบบันทึก Flipped Classroom เรื่ อง โครงสร้างของคลอโรพลาสต์
11.6 งานวิจยั เกี่ยวกับสารสีของพืช
11.7 หนังสือรายวิชาเพิม่ เติม ชีววิทยา เล่ม 3 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 ตามหลักสู ตรแกนกลาง
ขั้นพืน้ ฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ
11.8 เว็ปไซต์ต่างๆ
11.9 ห้องสมุด
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บันทึกผลการจัดกิจกรรม
ประเด็นการบันทึก

จุดเด่ น

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา

1. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้
1.1 ขั้นเตรี ยม
1.2 ขั้นตีความและกําหนดปัญหา
1.3 ขั้นรวบรวมข้อมูล
1.4 ขั้นดําเนิ นการตามแผน
1.5 ขั้นสรุ ปและนําเสนอ
1.6 ขั้นประเมินผล
2. ชิ้นงาน/ภาระงาน
3. สื่ อ/แหล่งเรี ยนรู้

บันทึกเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ ……………………………. ผูส้ อน
(นางสาวดวงพร เขียวพระอินทร์)
……/……../……
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แบบบันทึก Flipped Classroom
เรื่ อง โครงสร้ างของคลอโรพลาสต์
วันที่บนั ทึก....................................................................
ชื่อ................................................................................ชั้น..........................เลขที่......................
คําชี้แจง หลังจากนักเรี ยนดูวดิ ีทศั น์เรื่ องการสังเคราะห์ดว้ ยแสงแล้วเติมคําในช่องว่างให้ถูกต้อง
และตอบคําถามต่อไปนี้ โดยให้ระบุเป็ นข้อๆ
คําถามที่ 1 ให้นกั เรี ยนศึกษาโครงสร้างของคลอโรพลาสต์จากวิดีทศั น์แล้วเติมคําในช่องว่าง
ให้ถูกต้อง

คําถามที่ 2 นักเรี ยนมีความรู ้อะไรบ้างเกี่ยวกับโครงสร้างคลอโรพลาสต์
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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คําถามที่ 3 นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้อะไรบ้างเกี่ยวกับโครงสร้างคลอโรพลาสต์
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
คําถามที่ 4 นักเรี ยนมีขอ้ สงสัยอะไรบ้างเกี่ยวกับโครงสร้างคลอโรพลาสต์
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………
คําถามที่ 5 นักเรี ยนต้องการเรี ยนรู ้อะไรเพิม่ เติม
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
บันทึกเพิ่มเติม
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ใบกิจกรรมที่ 1
เรื่ องโครงสร้ างคลอโรพลาสต์
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบคําถามต่อไปนี้
1. ให้นกั เรี ยนระบุส่วนประกอบของคลอโรพลาสต์ให้ถูกต้อง

2. จากภาพในข้อ 1 บริ เวณใดที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ปฏิกิริ ยาแสง (light
คาร์บอนไดออกไซด์ (carbondioxide fixation) ตามลําดับ

reaction)

และการตรึ ง

……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
3. แอนเทนนา (antenna) คืออะไร มีความสําคัญอย่างไรในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
4. ใบไม้แต่ละชนิดมีเหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร
..............................................................................................................................................

210

5. คลอโรฟิ ลล์เอ คลอโรฟิ ลล์บี แคโรทีนอยด์ ดูดกลืนพลังงานแสงได้ดีที่ความยาวคลื่นประมาณ
เท่าใด
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
6. การที่พชื ชนิดหนึ่งมีสารสีที่ดูดกลืนแสงที่แตกต่างกันเป็ นประโยชน์ต่อพืชอย่างไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
7. นอกจากแอนเทนนา (antenna) แล้วบนเยือ่ ไทลาคอยด์ยงั พบองค์ประกอบใดอีก
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
8. ระบบแสง I (photosystem I) และระบบแสง II (photosystem II) ทํางานแตกต่างกันหรื อไม่
อย่างไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
9. ให้นกั เรี ยนวาดภาพการจัดเรี ยงตัวโครงสร้างบนเยือ่ ไทลาคอยด์ พร้อมระบุชื่อส่วนประกอบต่างๆ
ให้ถูกต้อง
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แบบบันทึก Flipped Classroom
เรื่ อง กระบวนการสั งเคราะห์ ด้วยแสง
(ปฏิกิริยาแสงและการตรึงคาร์ บอนไดออกไซด์ )
วันที่บนั ทึก....................................................................
ชื่อ................................................................................ชั้น..........................เลขที่
1. ให้นักเรี ยนศึกษากระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงจากวิดีทศั น์แล้ววาดภาพพร้อ มอธิ บายสั้นๆ
เพือ่ แสดงขั้นตอนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงให้เข้าใจ
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2. นักเรี ยนมีความรู ้อะไรบ้างเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3. นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้อะไรบ้างเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
4. นักเรี ยนมีขอ้ สงสัยอะไรบ้างเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………
บันทึกเพิ่มเติม
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ใบกิจกรรมที่ 2
เรื่ อง กระบวนการสั งเคราะห์ ด้วยแสง
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบคําถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชแบ่งเป็ นขั้นตอนใหญ่ๆ ได้กี่ข้ นั และแต่ล ะขั้น
มีความสําคัญอย่างไร
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
2. ปฏิกิริยาแสง (Light reaction) เกิดขึ้นที่ใด และเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็ นพลังงานเคมีได้
อย่างไร จงอธิบาย พร้อมทั้งวาดภาพประกอบ
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

วาดภาพประกอบแสดงการถ่ายทอดอิเล็กตรอน เพือ่ เปลี่ยนพลังงานแสงเป็ นพลังงานเคมีในรู ป ATP และ NADPH
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3. ในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็ นวัฏจักร สารใดเป็ นตัวให้อิเล็กตรอน และสารใดเป็ น
ตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้าย
……………………………………………………………………………………………..
4. นักเรี ยนคิดว่าแสง คลอโรฟิ ลล์ และนํ้า มีบทบาทอย่างไรในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
5. พลังงานที่ใช้ในการสังเคราะห์ ATP มาจากไหน
……………………………………………………………………………………………..
6. อิเล็กตรอนที่หลุดจากระบบแสง II จะเข้าสู่ระบบแสง I ได้ทนั ทีหรื อไม่
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
7. ถ้าไม่มีตวั ถ่ายทอดอิเล็กตรอน ปฏิกิริยาแสงจะเกิดขึ้นได้หรื อไม่ เพราะเหตุใด
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
8. ขณะที่ถ่ายทอดอิเล็กตรอนระดับพลังงานจะเปลี่ยนไปหรื อไม่ อย่างไร
……………………………………………………………………………………………..
9. การตรึ งคาร์บอนไดออกไซด์ของพืชเกิดขึ้นที่ใด และมีกระบวนการอย่างไรบ้าง จงอธิบาย
และเขียนแผนภาพประกอบ
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

215

แผนภาพการตรึงคาร์ บอนไดออกไซด์ ของพืช C3

10. การตรึ งคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช C 4 และ CAM แตกต่างจากพืช C 3 อย่างไร จงอธิบาย
และวาดแผนภาพประกอบ
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
การตรึ งคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช C4 และ CAM
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รายงานผลการทดลอง
การทดลองที่.............เรื่ อง.......................................................................................................
รายชื่ อสมาชิก
1) ............……………………………………….. 2) ............………………………………….……
3) ............……………………………………….. 4) ............………………………….……………
1. ปัญหาที่ศึกษา
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
2. จุดประสงค์การทดลอง
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
3. สมมติฐาน
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
4. ตัวแปร
4.1 ตัวแปรต้ น
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
4.2 ตัวแปรตาม
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
4.3 ตัวแปรควบคุม
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

217

5. วัสดุและอุปกรณ์
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
6. วิธีการทดลอง
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
7. ตารางบันทึกผลการทดลอง
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8. สรุปผลการทดลอง
..………………………………………………………………………….………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
9. อภิปรายผลการทดลอง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา 2
เรื่ อง การสังเคราะห์ ด้วยแสงและการตอบสนองของพืช

คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียวแล้วกากบาทลงในกระดาษคําตอบ
ที่แจกให้
1. ทําการทดลองโดยใช้ปริ ซึมแยกแสง
ออกเป็ นสเปกตรัมให้แก่สาหร่ าย สไปโรไจรา
ซึ่งเจริ ญอยูใ่ นนํ้าที่มีแบคทีเรี ย จากการทดลอง
พบว่าแบคทีเรี ยมารวมกลุ่มกันที่บริ เวณ
สาหร่ ายที่ได้รับแสงสีแดงและนํ้าเงิน

3. ภายในครอบแก้วที่ปิดสนิทมีตน้ ไม้และหนู
ซึ่งมีน้ าํ และอาหาร ตั้งไว้ให้ได้รับแสง และมี
อุณหภูมิเหมาะสม เมื่อทิ้งไว้ประมาณ 10 วัน
ทั้งหนูและต้นไม้ไม่ตาย จะสรุ ปผลการ
ทดลองนี้ตามข้อใด
เพราะเหตุใดจึงเป็ นเช่นนั ้น
ก. ทั้งต้นไม้และหนูพ่งึ พากัน
ก. บริ เวณนั้นมีอุณหภูมิที่เหมาะสม
ข. หนูได้ออกซิเจนจากต้นไม้
ข. บริ เวณนั้นออกซิเจนมากกว่าบริ เวณอื่น
ค. ต้นไม้ใช้ออกซิเจนน้อย จึงไม่แยงหนู
ค. บริ เวณนั้นมีอาหารของแบคทีเรี ยอยูม่ าก ง. มีอากาศเพียงพอในครอบแก้วสําหรับ 10 วัน
ง. แบคทีเรี ยชอบแสงสีแดงและนํ้าเงิน
4. จากการทดลองฉายแสงทีละช่วงความยาว
มากกว่าสีอื่น
คลื่นตั้งแต่ 400 -700 นาโนเมตร แก่สาหร่ าย
2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ
สีเขียวชนิดหนึ่ง พบว่าถ้าฉายแสงที่มี
การสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ความยาวคลื่นเกิน 680 นาโนเมตร มีอตั รา
ก. แก๊สออกซิเจนจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีแสง การสังเคราะห์ดว้ ยแสงลดลงโดยวัดจาก
เท่านั้น
ออกซิเจนที่ปล่อยออกมา เป็ นเพราะเหตุใด
ข. แบคทีเรี ยบางชนิดสามารถสังเคราะห์
ก. คลอโรฟิ ลล์ดูดพลังงานแสงที่มีความยาว
ด้วยแสงได้โดยใช้ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H 2 S)
คลื่นเกิน 650 นาโนเมตรไม่ได้
ค. พืชสี เขียวสามารถเปลี่ยนแก๊ส CO 2 เป็ น ข. มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นในรงควัตถุระบบ 1 เท่านั้น
ค. มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นในรงควัตถุระบบ 2 เท่านั้น
สารอาหารได้ไม่วา่ จะมีแสงหรื อไม่ก็ตาม
ง. เกิดการถ่ายทอดอิเล็กตรอน
ง. ออกซิเจนที่ได้จากกระบวนการ
แบบไม่เป็ นวัฏจักร
สังเคราะห์ดว้ ยแสง มาจากโมเลกุลของ
คาร์บอนไดออกไซด์
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5. ปริ มาณสารที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ดว้ ย 8. จากกราฟด้านล่าง ข้อใดเป็ นจริ งเกี่ยวกับ
แสงในข้อใดถูกต้อง เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างต้น การสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืช
พืชชนิดหนึ่งในระยะรับแสงช่วงเวลา
08.00
- 09.00 น. กับ 11.00 -12.00 น.
เป็ นเวลานานเท่ากัน

1
2
3
4

พืชรับแสงเวลา
08.00 - 09.00 น.
PGA และ RuBP น้อย
PGA และ RuBP มาก
กลูโคส และ O 2 น้อย
กลูโคส และ O 2 มาก

พืชรับแสงเวลา
11.00 - 12.00 น.
PGA และ RuBP มาก
PGA และ RuBP น้อย
กลูโคส และ O 2 มาก
กลูโคส และ O 2 น้อย

ก. 1
ข. 2
ค. 1 และ 3
ง. 2 และ 4
6. ในปฏิกิริยาที่ใช้แสงพลังงานแสงจะถูกนําไป
สร้างสารใด
ก. Phosphoglyceraldehyde
ข. RuBP และ PGAL
ค. ATP และ NADPH + H+
ง. ATP, NADPH + H+ และ PGAL
7. ในสภาพแวดล้อมเดียวกันปั จจัยในข้อใด มีผล
ทําให้ขา้ วและข้าวฟ่ างมีผลผลิต
จากการสังเคราะห์ดว้ ยแสงไม่เท่ากัน
1. ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์
2. กลไกการตรึ งคาร์บอนไดออกไซด์
3. การเรี ยงตัวของเนื้อเยือ่ บริ เวณใบ
ก. 1
ข. 2
ค. 1 และ 2
ง. 2 และ 3

ก. ตัวอย่างของพืช A, B, C ได้แก่
อ้อย, ข้าวโพด, เฟิ ร์น ตามลําดับ
ข. ใบของพืช A มีเอนไซม์ RuBP
carboxylase ในเซลล์บนั เดิลชีทเท่านั้น
ค. พืช A และ B มีความตรึ ง CO 2 2 ครั้ง
พืช C ตรึ งครั้งเดียว
ง. เซลล์บนั เดิลชีทของพืช A
มีความเข้มข้นของ CO 2 สูงกว่า
เซลล์มีโซฟิ ลล์ของพืช B
9. ลักษณะการจัดเรี ยงตัวของเนื้ อเยือ่ ชนิดใด
ของใบที่มีผลต่อการได้มาซึ่งวัตถุดิบที่ใช้
ในการสังเคราะห์ดว้ ยแสงมากที่สุด
ก. เอพิเดอร์มีสและปากใบ
ข. แพลิเซดมีโซฟิ ลล์และปากใบ
ค. เอพิเดอร์มีสและแพลิเซดมีโซฟิ ลล์
ง. สปองจีมีโซฟิ ลล์และเนื้ อเยือ่ ลําเลียง
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10. พฤติกรรมของเกษตรกรในข้อใดที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการเพิม่ อัตราการสังเคราะห์ดว้ ย
แสงมากที่สุด
ก. รดนํ้าในช่วงเช้าและเย็น
ข. ให้ปุ๋ยเคมีสลับกับปุ๋ ยอินทรี ย ์
ค. สุมไฟเผาหญ้ารอบสวนในเวลากลางวัน
ง. กําจัดวัชพืชไม่ให้แย่งนํ้าและธาตุ อาหาร
ของพืช
11. ข้อใดไม่ใช่การตอบสนองของพืชที่มีตอ่
ฮอร์โมนจิบเบอเรลลิน
ก. ลําต้นสูง
ข. ช่อดอกยาว
ค. ผลไม้สุกเร็วขึ้น ง. ผลมีขนาดใหญ่
12. กล้วยหอมในข้อใดจะสุกเร็วที่สุด
ก. วางรวมกับมะม่วงดิบ
ข. วางรวมกับแอปเปิ้ ลแดง
ค. วางไว้ในกล่องกระดาษเปิ ดฝา
ง. วางไว้ในห้องที่อากาศถ่ายเทสะดวก
13. ฮอร์โมนคู่ใดที่ถูกนํามาใช้ในการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยือ่ พืชเพือ่ ให้ได้ตน้ พืชที่สมบูรณ์
ก. ออกซินและไซโทไคลิน
ข. จิบเบอเรลลินและเอทิลีน
ค. ออกซินและจิบเบอเรลลิน
ง. จิบเบอเรลลินและไซโทไคนิน
14. เมื่อเราตัดปลายยอดของต้นไม้ออก
จะพบว่าตาที่อยูด่ า้ นข้างจะแตกกิ่งมากมาย
จนเป็ นพุม่ น่าจะเกี่ยวกับฮอร์โมนพืชชนิดใด
ก. เอธิลิน
ข. ออกซิน
ค. ไซโตไคนิน
ง. จิบเบอเรลลิน

15. การปั กชําของพืชบางชนิด มักใช้กิ่งที่มีใบ
และยอดที่ทาํ เช่นนี้เป็ นเพราะเหตุผลใด
ก. ใบช่วยดูดซับนํ้าเอาไว้ทาํ ให้กิ่งปั กชํา
แข็งแรงและออกรากได้เร็ว
ข. ส่วนของยอดมีการสร้างฮอร์โมน
ออกซินส่งลงมาเร่ งการงอกของราก
ค. ส่วนของยอดมีการสร้างฮอร์โมน
จิบเบอเรลลินส่งลงมาเร่ งการเกิดราก
ง. ส่วนของใบมีการสร้างอาหารและฮอร์โมน
ไซโทไคนินส่งลงมาเร่ งการเกิดราก
16. ข้อใดเป็ นการตอบสนองต่อแสงของพืช
ก. การหุบใบของไมยราบ
ข. การเลื้อยพันหลักของพลูด่าง
ค. การเปิ ดปิ ดใบของต้นกาบหอยแครง
ง. พืชที่ปลูกในห้องปลายยอดเอนไป
ทางหน้าต่าง
17. การหุบอย่างรวดเร็วของใบไมยราบ
เนื่องมาจากข้อใด
ก. กลุ่มเซลล์ Epinasty สูญเสียนํ้าอย่างรวดเร็ ว
ข. กลุ่มเซลล์ Pulvinus สูญเสียนํ้าอย่างรวดเร็ ว
ค. กลุ่มเซลล์ Pulvinus รับนํ้าจากเซลล์
ข้างเคียง
ง. กลุ่มเซลล์ Hyponasty สูญเสียนํ้าอย่าง
รวดเร็ ว
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18. การเคลื่อนไหวแบบ Positive gravitropism
คือข้อใด
ก. การเคลื่อนไหวของกิ่ง
ข. การเคลื่อนไหวของราก
ค. การเคลื่อนไหวของลําต้น
ง. การเคลื่อนไหวของปลายยอด
19. การบานของดอกไม้ สัมพันธ์กบั
กระบวนการในข้อใด
ก. Osmosis
ข. Diffusion
ค. Cyclosis
ง. Active transport

20. หากจัดการทดลองในลักษณะดังภาพ
ผลการทดลองเป็ นไปตามข้อใด เพราะเหตุใด
จึงเป็ นเช่นนั้น

ก. รากถัว่ งอกออกมาและชี้ไปทางด้านล่าง
ของกล่องทั้งหมด เพราะตอบสนองต่อ
แรงโน้มถ่วง
ข. รากถัว่ งอกออกมาและชี้เข้าหาด้านที่มี
กระดาษเยือ่ ชุบนํ้าทั้งหมดเพราะตอบสนองต่อ
ความชื้น
ค. รากถัว่ งอกออกมาแล้วชี้ไปคนละทางตาม
ลักษณะการวางเมล็ดเพราะช่องไมโครไพล์
ของแต่ละเมล็ดอยูค่ นละตําแหน่งกัน
ง. รากถัว่ ไม่งอกเพราะปั จจัยไม่เหมาะ
สําหรับการงอกของเมล็ด
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แบบประเมินทักษะการวิจัย
คําชี้แจง แบบประเมินทักษะการวิจยั เป็ นเครื่ องมือที่ครู ผสู ้ อนใช้ประเมินระดับของทักษะ
การวิจยั ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับ
ด้านชั้นเรี ยน ประกอบด้วย 7 ทักษะ ดังนี้ 1) การระบุปัญหา 2) การตั้งสมมติฐาน 3) การกําหนดตัว
แปร 4) การรวบรวมข้อมูล 5) การพิสูจน์ตรวจสอบ 6) การวิเคราะห์และสรุ ปผลการวิจยั และ
7) การนําเสนอผลการวิจยั
ให้ผปู ้ ระเมิ นทําเครื่ องหมาย  ลงในช่ อ งที่มีคะแนนของระดับทักษะการวิจยั ตรงกับ
เกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ ซึ่งมี 5 ระดับ คือ 5 หมายถึง มีทกั ษะการวิจยั ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีทกั ษะการวิจยั ในระดับมาก
3 หมายถึง มีทกั ษะการวิจยั ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีทกั ษะการวิจยั ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีทกั ษะการวิจยั ในระดับน้อยที่สุด
ประเมินจาก............................................................
ผูร้ ับการประเมิน1)...............................................................2)............................................................
3)..............................................................4)............................................................
วันที่ประเมิน..............................................................
ทักษะการวิจัย
ระดับคะแนน
หมายเหตุ
5 4 3 2 1
1. ทักษะการระบุปัญหา
2. ทักษะการตั้งสมมติฐาน
3. ทักษะการกําหนดตัวแปร
4. ทักษะการรวบรวมข้อมูล
5. ทักษะการพิสูจน์ตรวจสอบ
6. ทักษะการวิเคราะห์และสรุ ปผลการวิจยั
7. ทักษะการนําเสนอผลการวิจยั
รวม
ค่าเฉลี่ย
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เกณฑ์ การประเมินทักษะการวิจัย
ทักษะ
การวิจัย

5
(มากทีส่ ุ ด)
1. ทักษะ นักเรี ยนปฏิบตั ิได้ตามเกณฑ์ที่
การระบุ กําหนดครบทุกประเด็น ดังนี้
ปัญหา
1. ระบุปัญหาที่สงสัยหรื อสิ่ งที่
ต้องการคําตอบได้
2. ระบุปัญหาได้สมเหตุสมผล
3. ปัญหาที่จาํ เป็ นต้องทําวิจยั
4. กําหนดขอบเขตของปัญหา
ได้ครอบคลุม
5. กําหนดปัญหาได้ชดั เจน
2. ทักษะ นักเรี ยนปฏิบตั ิได้ตามเกณฑ์ที่
การตั้ง
กําหนดครบทุกประเด็น ดังนี้
สมมติฐาน 1. ตั้งสมมติฐานได้ถูกต้อง
2. ตั้งสมมติฐานได้สอดคล้อง
กับปัญหา
3.ตั้งสมมติฐานด้วยภาษาที่
กระชับ เข้าใจง่าย
4. แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง
5. แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วน
3. ทักษะ นักเรี ยนปฏิบตั ิได้ตามเกณฑ์ที่
การ
กําหนดครบทุกประเด็น ดังนี้
กําหนด
1. กําหนดตัวแปรได้ถูกต้อง
2. กําหนดตัวแปรได้สอดคล้อง
ตัวแปร
กับคําถาม สถานการณ์ที่
ต้องการสํารวจตรวจสอบ
3. กําหนดตัวแปรได้ครบถ้วน
4. กําหนดตัวแปรได้รัดกุม
5. กําหนดตัวแปรได้ดว้ ยภาษา
ที่กระชับ เข้าใจง่าย

ระดับคะแนน
4
3
(มาก)
(ปานกลาง)
นักเรี ยน
นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 1 แต่ขาดไป 2
ประเด็น
ประเด็น

2
(น้ อย)
นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 3
ประเด็น

1
(น้ อยทีส่ ุ ด)
นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป
4 ประเด็น
ขึ้นไป

นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 1
ประเด็น

นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 2
ประเด็น

นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 3
ประเด็น

นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป
4 ประเด็น
ขึ้นไป

นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 1
ประเด็น

นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 2
ประเด็น

นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 3
ประเด็น

นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป
4 ประเด็น
ขึ้นไป
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ทักษะ
การวิจัย

5
(มากทีส่ ุ ด)
4. ทักษะ นักเรี ยนปฏิบตั ิได้ตามเกณฑ์ที่
การ
กําหนดครบทุกประเด็น ดังนี้
รวบรวม 1. มีการวางแผนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลอย่างเป็ นระบบ
ข้อมูล
2. เก็บรวบรวมข้อมูลได้
ครบถ้วนตามที่วางแผนไว้
3. มีคน้ คว้าจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายและเชื่อถือได้
4. มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลได้
ถูกต้องครบถ้วน
5. ออกแบบขั้นตอนการทดลอง
ได้ถูกต้อง ชัดเจน
5. ทักษะ นักเรี ยนปฏิบตั ิได้ตามเกณฑ์ที่
การพิสูจน์ กําหนดครบทุกประเด็น ดังนี้
ตรวจสอบ 1. ดําเนินการตรวจสอบ
สมมติฐานตามขั้นตอนที่
ออกแบบได้อย่างถูกต้อง
2. เลือกอุปกรณ์/เครื่ องมือต่างๆ
ได้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน
3. ใช้อุปกรณ์/เครื่ องมือต่างๆ
ได้ถูกต้องและคล่องแคล่ว
4. เก็บข้อมูลได้ครบตามที่
ต้องการศึกษา
5. บันทึกข้อมูลได้อย่างเป็ น
ระบบ
6. ทักษะ นักเรี ยนปฏิบตั ิได้ตามเกณฑ์ที่
การ
กําหนดครบทุกประเด็น ดังนี้
วิเคราะห์ 1. วิเคราะห์และจัดกระทํา
และสรุ ป ข้อมูลอย่างเป็ นระบบ
ผลการวิจยั 2. จัดกระทําข้อมูลครบถ้วน
ถูกต้องตามหลักวิชา

ระดับคะแนน
4
3
(มาก)
(ปานกลาง)
นักเรี ยน
นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 1 แต่ขาดไป 2
ประเด็น
ประเด็น

2
(น้ อย)
นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 3
ประเด็น

1
(น้ อยทีส่ ุ ด)
นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป
4 ประเด็น
ขึ้นไป

นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 1
ประเด็น

นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 2
ประเด็น

นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 3
ประเด็น

นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป
4 ประเด็น
ขึ้นไป

นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 1
ประเด็น

นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 2
ประเด็น

นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 3
ประเด็น

นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป
4 ประเด็น
ขึ้นไป
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5
(มากทีส่ ุ ด)
3. จัดกระทําข้อมูลได้สื่อ
ความหมายชัดเจน
4. สรุ ปผลตรงได้ตาม
วัตถุประสงค์ ครอบคลุมปัญหา
ครบทุกประเด็น
5. มีการแสดงเหตุผลอย่าง
สมเหตุสมผล
7. ทักษะ นักเรี ยนปฏิบตั ิได้ตามเกณฑ์ที่
การ
กําหนดครบทุกประเด็น ดังนี้
นําเสนอ 1. นําเสนอข้อมูลเป็ นขั้นตอน
ผลการวิจยั 2.ใช้ภาษากระชับสื่ อ
ความหมาย
3. มีการนําเหตุผลและความรู ้
มาอ้างอิงประกอบ
4. วิธีการนําเสนอเหมาะสม
5. มีความมัน่ ใจในการนําเสนอ

ระดับคะแนน
4
3
(มาก)
(ปานกลาง)

นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 1
ประเด็น

นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 2
ประเด็น

เกณฑ์ การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนทักษะการวิจัย
ค่าเฉลี่ย
ระดับทักษะการวิจัย
4.50 - 5.00
มากที่สุด
3.50 - 4.49
มาก
2.50 – 3.49
ปานกลาง
1.50 - 2.49
น้อย
1.00 - 1.49
น้อยที่สุด

2
(น้ อย)

1
(น้ อยทีส่ ุ ด)

นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป 3
ประเด็น

นักเรี ยน
ปฏิบตั ิได้
ตามเกณฑ์
แต่ขาดไป
4 ประเด็น
ขึ้นไป
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แบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ การวิจัยเป็ นฐาน
ร่ วมกับแนวคิดการกลับด้ านชั้นเรียน
______________________________________________________________________________
คําชี้แจง แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้ แบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั
เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านบรรยากาศในการเรี ยนรู ้
จํานวน 7 ข้อ ด้านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ จํานวน 7 ข้อ และด้านการวัดและการประเมิ นผล
จํานวน 3 ข้อ มีเกณฑ์ใช้ในการพิจารณาข้อความ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง นักเรี ยนเห็นด้ วยมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง นักเรี ยนเห็นด้ วยมาก
ระดับ 3 หมายถึง นักเรี ยนเห็นด้ วยปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง นักเรี ยนเห็นด้ วยน้ อย
ระดับ 1 หมายถึง นักเรี ยนเห็นด้ วยน้ อยที่สุด
โดยให้นกั เรี ยนตอบตามความคิดเห็นหรื อสภาพที่เป็ นจริ ง โดยให้ทาํ เครื่ องหมาย  ลงใน
ช่องระดับคะแนนที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรี ยน
ตอนที่ 2 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ โดยให้นกั เรี ยนเขียนแสดงความคิดเห็นจากคําถามที่
กําหนดให้
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รายการ
1. ด้ านบรรยากาศในการเรียนรู้
1.1 การจัดการเรี ยนรู ้แบบนี้ช่วยให้นกั เรี ยนเรี ยนอย่างมี
ความสุ ข
1.2 การจัดการเรี ยนรู ้แบบนี้ช่วยให้นกั เรี ยนอยากเข้าร่ วม
กิจกรรม
1.3 การจัดการเรี ยนรู ้แบบนี้ช่วยให้นกั เรี ยนมีอิสระในการ
เรี ยน
1.4 การจัดการเรี ยนรู ้แบบนี้ช่วยให้นกั เรี ยนมีโอกาสได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่ วมกับเพื่อน
1.5 การจัดการเรี ยนรู ้แบบนี้ช่วยให้นกั เรี ยนคิดอย่างมี
เหตุผล
1.6 การจัดการเรี ยนรู ้แบบนี้ช่วยให้นกั เรี ยนสามารถเรี ยนรู ้
ได้ตามต้องการ
1.7 การจัดการเรี ยนรู ้แบบนนี้ช่วยให้นกั เรี ยนสามารถ
ทบทวนบทเรี ยนได้ตามต้องการ
2. ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2.1 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบนี้มีความท้าทาย
ทําให้นกั เรี ยนอยากพิสูจน์ ค้นคว้า ทดลอง
2.2 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบนี้ช่วยให้นกั เรี ยนได้ฝึก
การศึกษาค้นคว้า และนําความรู ้มาวิเคราะห์ และ
พัฒนาเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ดว้ ยตนเอง
2.3 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบนี้ช่วยให้นกั เรี ยนได้ฝึก
ทักษะการวิจยั ที่จาํ เป็ น
2.4 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบนี้มีกิจกรรมที่ฝึก
การทํางานเป็ นกลุ่ม
2.5 วิดีทศั น์ที่นาํ มาเป็ นสื่ อประกอบการสอนช่วยส่ งเสริ ม
ให้นกั เรี ยนเข้าใจเนื้ อหาได้ง่าย
2.6 วิดีทศั น์ที่นาํ มาเป็ นสื่ อประกอบการสอนมีความ
น่าสนใจ เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา
2.7 นักเรี ยนชอบวิธีการศึกษาด้วยตนเองจากการดูวิดีทศั น์
ก่อนด้วยตนเองแล้วมาทํากิจกรรมร่ วมกับเพื่อนที่
โรงเรี ยน

5

ระดับความคิดเห็น
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รายการ
3. ด้ านการวัดและการประเมินผล
3.1 มีวิธีการวัดผลที่หลากหลาย
3.2 วิธีการวัดผลสอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา
3.3 เกณฑ์การประเมินผลเที่ยงธรรม และโปร่ งใส

5
…..
…..
…..

ระดับความคิดเห็น
4
3
2
…..
…..
…..

…..
…..
…..

…..
…..
…..

1
…..
…..
…..

ตอนที่ 2 ให้นกั เรี ยนเขียนแสดงความคิดเห็นจากคําถามทีก่ าํ หนดให้
1. นักเรี ยนพบปั ญหาใดบ้างในการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้าน
ชั้นเรี ยน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. นักเรี ยนได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างในการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิด
การกลับด้านชั้นเรี ยน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. นักเรี ยนมีขอ้ เสนอแนะอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับ
แนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก ง
การตรวจสอบสมมติฐานการวิจยั

232

ตารางที่ 34 คะแนนทักษะการวิจยั ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
ทักษะการวิจัย กลุ่ม
1. ทักษะการ
ระบุปัญหา

1
2
3
4
5
6
7

1
1
4
3
1
1
1
2

2. ทักษะการ
ตั้งสมมติฐาน

1
2
3
4
5
6
7

1
1
1
3
1
2
3

3. ทักษะ
การกําหนด
ตัวแปร

1
2
3
4
5
6
7

3
5
5
4
3
4
3

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
2 3(1) 3(2) 4
2 4
5
5
3 5
4
5
3 5
5
5
4 3
5
3
3 3
5
5
4 2
5
5
3 3
3
3
รวม
2
5
4
5
2
5
5
5
4
4
5
4
3
5
5
5
5
3
5
5
4
5
4
4
4
5
4
5
รวม
4
3
5
4
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
4
5
4
5
5
4
4
4
4
รวม

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

�
𝒙

3.67
4.33
4.33
3.50
3.67
3.67
3.17
3.76
3.67
3.83
3.67
4.33
4.00
4.00
4.33
3.98
4.00
4.83
4.83
4.83
4.33
4.67
4.00
4.50

S.D. ระดับทักษะ
การวิจัย
1.75
มาก
0.82
มาก
1.03
มาก
1.52
มาก
1.63
มาก
1.75
มาก
0.98 ปานกลาง
1.36
มาก
1.75
มาก
1.83
มาก
1.37
มาก
1.03
มาก
1.67
มาก
1.10
มาก
0.82
มาก
1.33
มาก
0.89
มาก
0.41 มากที่สุด
0.41 มากที่สุด
0.41 มากที่สุด
0.82 มากที่สุด
0.52 มากที่สุด
0.63
มาก
0.67 มากที่สุด
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ตารางที่ 34 (ต่อ) คะแนนทักษะการวิจยั ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
ทักษะการ
วิจัย
4. ทักษะ
การรวบรวม
ข้อมูล

กลุ่ม
1
2
3
4
5
6
7

1
-

5. ทักษะ
การพิสูจน์
ตรวจสอบ

1
2
3
4
5
6
7

-

6. ทักษะ
การวิเคราะห์
และสรุ ป
ผลการวิจยั

1
2
3
4
5
6
7

1
4
1
1
1
3
1

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
2 3(1) 3(2) 4
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
2
รวม
1
3
3
4
5
4
3
3
3
1
4
4
3
4
3
3
4
4
1
2
4
รวม
2
1
3
3
4
4
5
3
3
3
4
4
3
3
5
3
3
2
3
3
3
3
4
3
3
2
4
3
รวม

5
2
2
2
2
2
2
2
4
5
3
4
3
5
4
4
4
3
5
4
4
3

�
𝒙

1.67
2.00
2.00
2.00
1.67
1.67
1.67
1.81
2.75
4.50
3.00
3.25
3.25
4.00
2.75
3.36
2.33
4.00
3.00
3.33
2.67
3.33
2.67
3.05

S.D.
0.58
0.00
0.00
0.00
0.58
0.58
0.58
0.40
1.09
0.50
0.00
1.30
0.43
0.71
1.30
1.10
1.21
0.63
1.10
1.51
1.03
0.52
1.03
1.10

ระดับทักษะ
การวิจัย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้ อย
ปานกลาง
มากที่สุด
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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ตารางที่ 34 (ต่อ) คะแนนทักษะการวิจยั ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
ทักษะการวิจัย กลุ่ม
7. ทักษะการ
นําเสนอ
ผลการวิจยั

1
2
3
4
5
6
7

1
-

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
2 3(1) 3(2) 4
3
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
5
5
5
4
4
5
5
4
3
4
3
4
4
4
4
รวม

5
4
4
4
5
5
4
4

�
𝒙

3.80
4.00
3.60
4.80
4.60
3.60
4.00
4.06

หมายเหตุ ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3 การประเมินทักษะการวิจยั 2 ครั้ง
โดยครั้งที่ 1 ประเมินจากใบกิจกรรมการสรุ ปผลการศึกษางานวิจยั
ครั้งที่ 2 ประเมินจากรายงานการวิจยั

S.D.
0.45
0.00
0.55
0.45
0.55
0.55
0.00
0.59

ระดับทักษะ
การวิจัย
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 35 แสดงความคิ ด เห็ น ของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ที่ มี ต่ อ การจัด การเรี ย นรู ้
โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
ระดับ
ลําดับ
รายการ
𝑥̅ S.D.
ความคิดเห็น ที่
1. ด้ านบรรยากาศในการเรียนรู้
1.1 การจัดการเรี ยนรู ้แบบนี้
3.74 0.59 เห็นด้วยมาก
7
ช่วยให้นกั เรี ยนเรี ยนอย่างมีความสุข
1.2 การจัดการเรี ยนรู ้แบบนี้
3.85 0.66 เห็นด้วยมาก
4
ช่วยให้นกั เรี ยนอยากเข้าร่ วมกิจกรรม
1.3 การจัดการเรี ยนรู ้แบบนี้
3.78 0.97 เห็นด้วยมาก
5
ช่วยให้นกั เรี ยนมีอิสระในการเรี ยน
1.4 การจัดการเรี ยนรู ้แบบนี้ช่วยให้นกั เรี ยนมีโอกาส
4.19 0.88 เห็นด้วยมาก
2
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่ วมกับเพือ่ น
1.5 การจัดการเรี ยนรู ้แบบนี้ช่วยให้
4.26 0.66 เห็นด้วยมาก
1
นักเรี ยนคิดอย่างมีเหตุผล
1.6 การจัดการเรี ยนรู ้แบบนี้ ช่วยให้
3.78 0.85 เห็นด้วยมาก
6
นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ตามต้องการ
1.7 การจัดการเรี ยนรู ้แบบนนี้ ช่วยให้
3.93 0.87 เห็นด้วยมาก
3
นักเรี ยนสามารถทบทวนบทเรี ยนได้ตามต้องการ
รวม
3.93 0.50 เห็นด้ วยมาก 3
2. ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
4.07 0.92 เห็นด้วยมาก
5
2.1 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบนี้ มีความท้าทาย
ทําให้นกั เรี ยนอยากพิสูจน์ ค้นคว้า ทดลอง
2.2 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบนี้ ช่วยให้นกั เรี ยน
ได้ฝึกการศึกษาค้นคว้า และนําความรู ้มาวิเคราะห์
4.22 0.75 เห็นด้วยมาก
3
และพัฒนาเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ดว้ ยตนเอง
2.3 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบนี้ ช่วยให้
4.04 0.76 เห็นด้วยมาก
6
นักเรี ยนได้ฝึกทักษะการวิจยั ที่จาํ เป็ น
2.4 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบนี้ มีกิจกรรม
4.44 0.51 เห็นด้วยมาก
1
ที่ฝึกการทํางานเป็ นกลุ่ม
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ตารางที่ 35 (ต่อ ) แสดงความคิดเห็ นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีต่อ การจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานร่ วมกับแนวคิดการกลับด้านชั้นเรี ยน
ระดับ
ลําดับ
รายการ
𝑥̅ S.D.
ความคิดเห็น ที่
2.5 วีดิทศั น์ที่นาํ มาเป็ นสื่อประกอบการสอน
4.22 0.75 เห็นด้วยมาก
3
ช่วยส่งเสริ มให้นกั เรี ยนเข้าใจเนื้ อหาได้ง่าย
2.6 วีดิทศั น์ที่นาํ มาเป็ นสื่อประกอบการสอนมี
4.33 0.68 เห็นด้วยมาก
2
ความน่าสนใจ เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา
2.7 นักเรี ยนชอบวิธีการศึกษาด้วยตนเอง
จากการดูวดี ิทศั น์ก่อนด้วยตนเอง
4.04 0.85 เห็นด้วยมาก
6
แล้วมาทํากิจกรรมร่ วมกับเพือ่ นที่โรงเรี ยน
รวม
4.19 0.52 เห็นด้ วยมาก 2
3. ด้ านการวัดและการประเมินผล
4.11 0.70 เห็นด้วยมาก
3
3.1 มีวธิ ีการวัดผลที่หลากหลาย
3.2 วิธีการวัดผลสอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา 4.22 0.64 เห็นด้วยมาก
2
3.3 เกณฑ์การประเมินผลเที่ยงธรรม และโปร่ งใส
4.37 0.74 เห็นด้วยมาก
1
รวม
4.23 0.58 เห็นด้ วยมาก 1
โดยภาพรวม
4.12 0.48 เห็นด้วยมาก
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ประวัตผิ ้วู ิจยั

ชื่ อ – สกุล

นางสาวดวงพร เขียวพระอินทร์

ที่อยู่

25/1 หมู่ 1 ตําบลแหลมบัว อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ที่ทํางาน

โรงเรี ยนสามพรานวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2550

สําเร็ จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2553

สําเร็ จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2556

ศึกษาต่อปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัตกิ ารทํางาน
พ.ศ. 2553

ครู จา้ งสอนวิทยาศาสตร์ โรงเรี ยนศรี วิชยั วิทยา อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั

รับราชการครู โรงเรี ยนสามพรานวิทยา อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม

