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The purpose of this research was to study on the achievement in science and
analytical thinking students by using using problem-based learning and 4 MAT.
The samples used in this research were 90 Matthayomsuksa I students in the first
semester of the 2011 academic year. They were divided into 2 group; the experimental group
and control group with 30 students each. The experimental group was taught through
problem-based learning; whereas the control group was taught 4 MAT. The instruments used
in this study were science achievement test and the analytical thinking test. The Randomized
Control Group Pretest-Posttest Design was used in this research. The data were analyzed by
t-test for independent Difference Score and t-test for Dependent
The results of this study indicated that :
1. The science learning achievement between the students taught through
Problem-based learning and 4 MAT was not significantly difference at the .01 level.
2. Pretest and posttest science learning achievement score of experimental
group 1 that using Problem-based learning was significantly difference at the .01 level.
3. Pretest and posttest science learning achievement score of experimental
group 2 that using 4 MAT was significantly difference at the .01 level.
4. The analytical thinking learning between the students taught through
Problem-based learning and 4 MAT was not significantly difference at the .01 level.
5. Pretest and posttest science learning analytical thinking score of experimental
group 1 that using Problem-based learning was significantly difference at the .01 level.
6. Pretest and posttest science learning analytical thinking score of experimental
group 2 that using 4 MAT was significantly difference at the .01 level.
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
ในสังคมโลกปจจุบันและอนาคตวิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่ง เพราะวิทยาศาสตรเกี่ยวของกับ
ทุกคนทัง้ ในชีวติ ประจําวันและการงานอาชีพตางๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใชและผลผลิตตางๆ
ที่มนุษยไดใชเพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน เหลานี้ลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตร
ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอื่นๆ วิทยาศาสตรชว ยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิด ทัง้ ความคิด
เปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ มีทกั ษะสําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถ
ในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจ โดยใชขอมูลที่หลากหลาย และมีประจักษพยานที่
ตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม เปนสังคมแหงการเรียนรู ดังนัน้ ทุกคนจึง
จําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพื่อที่จะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติ และเทคโนโลยีที่
มนุษยสรางสรรคขึ้น สามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม (กรมวิชาการ.
2551: 5 – 6)
การพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี มีจุดเริ่มตนตั้งแต การจัดการศึกษา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสถานศึกษา (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2546: 1)
การจัดการศึกษาจึงมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปมาก รูปแบบการจัดการเรียนการสอน จึงตองมีการพัฒนา
ปรับเปลี่ยน เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพของพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน อีกทั้งตองสงเสริมใหนักเรียน
รูจักการแสวงหาความรูใหมๆ อยูเสมอ ความรูทางวิทยาศาสตรไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
เกิดความรูใหมๆ ทางวิทยาศาสตรเพิม่ เติมอยูเสมอ ทั้งความรูดานทฤษฎีและหลักการตางๆ ทางวิทยาศาสตร
ก็มิใชความจริงที่ตายตัว แตมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ดวยเหตุนี้การศึกษาทางวิทยาศาสตรที่มุง
จะถายทอดความรูตางๆ ใหนักเรียนไดจดจําแตเพียงอยางเดียวยอมเปนไปไดยาก ทัง้ ยังไมสอดคลองกับ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรที่เปนการคนหาความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติ โดยอาศัย กระบวนการแสวงหา
ความรู ดังนัน้ การเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่ดี จึงควรใหนักเรียนไดรับทั้งตัวความรูและกระบวนการ
แสวงหาความรูไปดวยในเวลาเดียวกัน (นิดา สะเพียรชัย. 2521: 7 – 8) การศึกษาเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนพื้นฐานอันสําคัญของการพัฒนาและเปนเครื่องชี้นําสังคม ผูที่ไดรับการศึกษา
จึงเปนบุคลากรที่มีคุณภาพ และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ (กรมวิชาการ. 2542: บทนํา)
ดังนั้น การที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพนั้น ควรจัดการศึกษาใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
ความสามารถ ความตองการของมนุษย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเพื่อใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ถือ
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ไดวา เปนแมบทในการจัดการศึกษาของประเทศที่มุงเนนใหมีการปฏิรูปการจัดการศึกษานั้น ในสวนของ
หมวด 4 วาดวยแนวการจัดการศึกษาในมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรูตองจัดเนื้อหาสาระ และ
กิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของนักเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ การประยุกตความรูมาปองกัน และแกไข
ปญหา จัดกิจกรรมใหนกั เรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทาํ ได คิดเปน ทําเปน รัก
การอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค ผูสอนจัดบรรยากาศ
สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู การสอนใหเกิดขึ้นทุกเวลา ทุกสถานที่มีการประสานรวมมือทุกๆ ฝาย เพื่อรวมกันพัฒนานักเรียน
ตามศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 2544: 21 – 26)
การจัดการศึกษาทุกระดับมุงฝกใหนักเรียนรูจักคิดวิเคราะห รูจักตัดสินใจอยางมีเหตุมีผล โดย
อาศัยหลักฐานที่มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได การพัฒนาการคิดวิเคราะหจะตองฝกฝนใหนักเรียนมีทักษะ
ในการอภิปรายโตแยง ฝกกระบวนการคิด ฝกการใชเหตุผล และทบทวนการใชเหตุผล เพื่อชวยตัดสินใจ
วาควรเชื่อหรือไมเชื่อ ทั้งนี้เนื่องจาก โลกยุคปจจุบันเปนยุคขอมูลขาวสาร ทั้งสื่อ สิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส
ดังนั้น จําเปนที่จะตองใหนักเรียน รูจักเรียนรูวิธีคิดวิเคราะห กลาวคือ รูจักแยกแยะวิเคราะห ประเมิน
และสรุปขอมูล เพื่อใหสามารถเลือก และใชขอมูลขาวสารที่ฉับไวไดอยางถูกตอง อยางไรก็ตาม ทักษะ
การคิดวิเคราะห ยังไมพบเห็นมากนักในตัวนักเรียน จากการศึกษาผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา
พบวา มาตรฐานที่โรงเรียนสวนใหญควรไดรับการปรับปรุงคือ มาตรฐานที่เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห การ
มีวิจารณญาณ และการคิดสรางสรรค ครูจึงมีความจําเปนจะตองใหความสนใจในการฝกฝนใหนักเรียน
รูจักคิดวิเคราะห (เสงี่ยม โตรัตน. 2546: 26) การศึกษา จึงเปนกลไกสําคัญในการเตรียมเยาวชน ใหคิดเปน
ทําเปน และแกปญหาเปน เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข สูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ไดกําหนดสมรรถของนักเรียนที่กลาวถึงการคิดไว ในขอ 2 ดังนี้ ความสามารถใน
การคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมี
วิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรู หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกีย่ วกับ
ตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม (กรมวิชาการ. 2551: 5 – 6)
การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน เปนทั้งวิธีการพัฒนาหลักสูตรและวิธีการสอน ในดานการพัฒนา
หลักสูตร เปนวิธีการจัดหลักสูตรใหมกี ิจกรรมการเรียนรู โดยอาศัยปญหาทีเ่ ปนจริงในการปฏิบัติของวิชาชีพ
นั้นเปนตัวแกน สวนวิธีการสอนเปนการใชปญหาเปนสถานการณที่นาํ ไปสูการแสวงหาความรูและทักษะ
ดวยตนเอง โดยผานขั้นตอนการแกปญหาที่จัดไวให โดยอาศัยทรัพยากรการเรียนรูและการอํานวยความ
สะดวกจากผูสอน เปนการเรียนรูที่ใหนกั เรียนฝกกระบวนการคิด ชวยสรางศักยภาพใหแกนกั เรียนทีส่ นใจ
ใฝรูเรื่องนั้นไดเปนอยางดี ทําใหนักเรียนเขาใจเรื่องที่ตนเองศึกษาอยางถองแท ลึกซึ้ง และจดจําไดนาน
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การสอนแบบเทคนิค 4 MAT เปนวิธีการสอนที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในการเรียนรู
โดยแบงนักเรียนออกเปน 4 แบบ ครูและนักเรียนจะดําเนินกิจกรรมรวมกันจนครบ 8 ขั้นตอนของกิจกรรม
โดยคํานึงถึงความคิดเกี่ยวกับการทํางานของการใชสมองทั้งสองซีกอยางสมดุล มีการจัดกิจกรรมอยาง
หลากหลายและยืดหยุน เหมาะสมกับนักเรียนทุกแบบ ทําใหการเรียนรูเปนไปอยางมีความสุข โดยไดเรียนรู
จากประสบการณจริงมีการคิดวิเคราะห ไดลงมือปฏิบัติจริง คนพบความรูดวยตนเอง และประยุกตเปน
แนวคิดที่สัมพันธเชื่อมโยงกับชีวิตจริง นําไปสูทักษะทางสังคมอันดีงามในตัวนักเรียน
ดวยเหตุนี้ผวู ิจยั จึงสนใจศึกษาวา นักเรียนทีไ่ ดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐานกับนักเรียนที่ไดรับ
การสอนแบบเทคนิค 4 MAT มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดวิเคราะห
ของนักเรียนแตกตางกันหรือไม

ความมุงหมายของการวิจัย
ในการวิจัยผูวิจัยไดตั้งจุดมุงหมายไวดังนี้
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ที่ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐานกับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ที่ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน กอนเรียนและหลังเรียน
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ที่ไดรับการการสอนแบบเทคนิค 4 MAT กอนเรียนและหลังเรียน
4. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐานกับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT
5. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน กอนเรียนและหลังเรียน
6. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
ไดรับการการสอนแบบเทคนิค 4 MAT กอนเรียนและหลังเรียน

ความสําคัญของการวิจัย
1. ผลการวิจยั ครั้งนี้ ทําใหทราบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิด
วิเคราะหของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐานและการสอนแบบเทคนิค 4 MAT
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2. ผลการวิจัยครั้งนี้ครูผูสอนในรายวิชาวิทยาศาสตรสามารถนําวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐานและการการสอนแบบเทคนิค 4 MAT ไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนใน
หนวยการเรียนรูอื่นๆ ได และสามารถประยุกตใชกับสาระการเรียนรูอื่นๆ ได
3. ผลการวิจัยครั้งนี้ครูผูสอนสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการเรียน
วิทยาศาสตรของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมังกร
กมลาวาสวิทยาลัย เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน
3 หองเรียน โดยแตละหองมีการจัดนักเรียนแบบคละกัน รวม 90 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางทีใ่ ชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมังกรกมลาวาส
วิทยาลัย เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 2 หองเรียน รวม
60 คน โดยวิธกี ารสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) แลวสุมอยางงายอีกครั้งโดยจับฉลากเปน
กลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 กลุมละ 30 คน ดังนี้
กลุมทดลองที่ 1 ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน จํานวน 30 คน
กลุมทดลองที่ 2 ไดรับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT จํานวน 30 คน
ระยะเวลาในการทดลอง
ระยะเวลาในดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 ใชเวลาทดลองกลุมละ
16 คาบๆ ละ 50 นาที โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนเองทั้งสองกลุม
เนื้อหาที่ใชในการวิจัย
เนื้อหาที่ใชในการวิจยั ครั้งนี้ เปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวทิ ยาศาสตร และเทคโนโลยี
สาระที่ 3 : สารและสมบัติของสารหนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่องสารและการจําแนกสาร
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ ไดแก
1. การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน
2. การสอนแบบเทคนิค 4 MAT
ตัวแปรตาม ไดแก
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห
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นิยามศัพทเฉพาะ
1. การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน เปนการเรียนการสอนที่เนนใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรู
ดวยตนเอง โดยใชปญหาหรือการจําลองสถานการณเปนเครื่องกระตุนใหนกั เรียนเกิดการเรียนรู เปดโอกาส
ใหนกั เรียนไดแสวงหาความรูด วยตนเอง และพัฒนาทักษะการแกปญหา และทักษะกระบวนการคิดอยาง
หลากหลายและเปนแบบแผน ขั้นตอนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานรายละเอียดแตละขั้นตอนมี ดังนี้
ขั้นที่ 1 กําหนดปญหา เปนขั้นที่ครูจัดสถานการณตางๆ กระตุนใหนกั เรียนเกิดความสนใจ
และมองเห็นปญหา สามารถกําหนดสิ่งที่เปนปญหาที่อยากรูอยากเรียนไดและเกิดความสนใจที่จะคนหาคําตอบ
ขั้นที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา นักเรียนจะตองทําความเขาใจปญหา ที่ตองการเรียนรู
นักเรียนจะตองสามารถอธิบายสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับปญหาได
ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา นักเรียนกําหนดสิ่งทีต่ องเรียน ดําเนินการศึกษาคนควา
ดวยตนเองดวยวิธีการหลากหลาย
ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู เปนขัน้ ทีน่ กั เรียนนําความรูที่ไดคนความาแลกเปลีย่ นเรียนรูรว มกัน
อภิปรายผลและสังเคราะหความรูที่ไดมาวามีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด
ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ นักเรียนแตละกลุม สรุปผลงานของกลุมตนเอง และ
ประเมินผลงานวาขอมูลที่ศกึ ษาคนความีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด โดยพยายามตรวจสอบแนวคิด
ภายในกลุมของตนเองอยางอิสระ ทุกกลุมชวยกันสรุปองคความรูในภาพรวมของปญหาอีกครั้ง
ขั้นที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน นักเรียนนําขอมูลที่ไดมาจัดระบบองคความรูและนําเสนอ
เปนผลงานในรูปแบบทีห่ ลากหลาย นักเรียนทุกกลุมรวมทัง้ ผูท ี่เกี่ยวของกับปญหารวมกันประเมินผลงาน
2. การสอนแบบเทคนิค 4 MAT เปนการจัดการเรียนสอนที่เชื่อวามนุษยทุกคนสามารถเรียน
และพัฒนาตนเองได โดยการจัดกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมตองพยายามใหนักเรียนไดรับการพัฒนา
สมองทั้งซีกซายและซีกขวาของตนเอง ใหเต็มศักยภาพขั้นตอนการสอนแบงเปนวงลอกระบวนการเรียนรู
ออกเปน 8 ขั้นตอน ดังนี้ (ศักดิ์ชัย นิรัญทวี. 2542: 11 – 16)
2.1 ขั้นสรางประสบการณของสิ่งที่เรียน (สมองซีกขวา)
ผูสอนเริ่มตนจากการจัดประสบการณใหนกั เรียนเห็นคุณคาของเรื่องที่เรียนดวยตนเอง
ซึ่งจะชวยใหนกั เรียนสามารถตอบคําถามไดวาทําไมตนตองจึงตองเรียนเรื่องนี้
2.2 ขั้นวิเคราะหประสบการณ หรือสะทอนความคิดจากประสบการณ (สมองซีกซาย)
ผูสอนชวยใหนักเรียนตระหนักรู และยอมรับความสําคัญของเรื่องที่เรียน
2.3 ขั้นการพัฒนาประสบการณเปนความคิดเปนความคิดรวบยอด (สมองซีกขวา)
ผูสอนควรเนนนักเรียนเห็นคุณคาของเรื่องที่เรียนแลว ผูสอน จึงจัดกิจกรรมการเรียนรู
ที่ชวยใหนักเรียนสามารถสรางความคิดรวบยอดขึ้นดวยตนเอง
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2.4 ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด (สมองซีกซาย)
เมื่อนักเรียนมีประสบการณและเกิดความคิดรวบยอดหรือแนวคิดพอสมควรแลว ผูส อน
จึงกระตุนใหนกั เรียนพัฒนาความรูความคิดของตนเองใหกวางขวางและลึกซึ้งขึ้น โดยการใหนักเรียนศึกษา
คนควาเพิ่มเติมจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย การเรียนรูขั้นที่ 3 และ 4 นี้ คือการตอบคําถามวา สิ่งที่
เรียนรู คือ อะไร
2.5 ขั้นการปฏิบัติตามแนวคิดที่ไดเรียนรู (สมองซีกซาย)
ผูสอนเปดโอกาสใหนักเรียนนําความรู ความคิดที่ไดจากการเรียนรูในขั้นที่ 3 และ 4
มาทดลองปฏิบัติจริง และศึกษาผลที่เกิดขึ้น
2.6 ขั้นสรางชิ้นงานของตนเอง (สมองซีกขวา)
จากการปฏิบัติตามแนวคิดที่ไดเรียนรูในขั้นที่ 5 นักเรียนจะเกิดการเรียนรูถงึ จุดเดนจุดดอย
ของแนวคิด ความเขาใจแนวคิดนั้นจะกระจางขึ้น ในขั้นนีค้ รูผูสอนควรกระตุนใหนักเรียนพัฒนาความสามารถ
ของตนเอง โดยการนําความรูความเขาใจนัน้ ไปใชและปรับประยุกต สรางชิน้ งานที่เปนความคิดสรางสรรค
ของตนเอง ดังนั้นคําถามหลักที่ใชในขั้นที่ 5 – 6 ก็คือจะทําอยางไร
2.7 ขั้นวิเคราะหผลงานของตนเองและแนวทางการนําไปประยุกตใช (สมองซีกซาย)
เมื่อนักเรียนไดสรางสรรคชนิ้ งานของตนเองตามความถนัดแลว ผูสอนควรเปดโอกาสให
นักเรียนไดแสดงผลงานของตน ชืน่ ชมกับความสําเร็จ และเรียนรูที่จะวิพากษวิจารณอยางสรางสรรค รวมทัง้
รับฟงขอวิพากษวิจารณ เพื่อปรับปรุงผลงานของตนเองใหดีขึ้น และการนําไปประยุกตใชตอไป
2.8 ขั้นการแลกเปลี่ยนความรูความคิด (สมองซีกขวา)
ขั้นนีเ้ ปนขัน้ ขยายขอบขายของความรูโ ดยการแลกเปลีย่ นความรูความคิดแกกนั และกัน
และรวมกันอภิปรายเพื่อการนําการเรียนรูไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและอนาคต คําถามหลักในการอภิปราย
ก็คือ ถา...? อาจนําไปสูก ารเปดประเด็นใหมสําหรับนักเรียนในการเริ่มตน วัฏจักรของการเรียนรูในเรือ่ งใหม
ตอไป
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการเรียนรูวทิ ยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่องสารและการจําแนกสารโดยพิจารณาจากคะแนนที่ไดจากการตอบแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร แบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น
สามารถวัดความสามารถได 4 ดาน ดังนี้
3.1 ความรูความจํา หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่เคยเรียนมาเกี่ยวกับขอเท็จจริง
ความคิดรวบยอด หลักการ กฎและทฤษฏี
3.2 ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการจําแนกความรูไดเมื่อปรากฏการณอยูใ น
รูปแบบใหม และความสามารถในการแปลความรูจากสัญลักษณหนึ่งไปยังสัญลักษณหนึ่ง
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3.3 การนําความรูไปใช หมายถึง ความสามารถในการนําความรูและวิธีการทางวิทยาศาสตร
ไปใชในสถานการณใหม หรือจากที่แตกตางไปจากที่เคยเรียนรูมาโดยเฉพาะอยางยิง่ ในชีวิตประจําวัน
3.4 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการสืบเสาะหาความรู
ทางวิทยาศาสตร โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดานการสังเกต การจําแนกประเภท การคํานวณ การจัด
กระทําสื่อความหมายขอมูล และการทดลอง
4. ความสามารถในการคิดวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการคิดพิจารณาอยางรอบคอบ
สมเหตุสมผลเกี่ยวกับการจําแนก แยกแยะองคประกอบตางๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจจะเปนวัตถุ สิ่งของ
เรื่องราว หรือเหตุการณ และหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลานั้นเพื่อการตัดสินใจ
หรือสรุปอยางสมเหตุสมผล โดยวัดจากคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบที่ผูวิจยั สรางขึ้นโดยครอบคลุม
ความสามารถการคิดวิเคราะหเปน 5 (Marzano. 2001: 60 ) ดานดังนี้
4.1 การจําแนก เปนความสามารถในการแยกแยะสวนยอยตางๆ ทั้งเหตุการณ เรื่องราว
สิ่งของออกเปนสวนยอยๆ ใหเขาใจงายอยางมีหลักเกณฑ สามารถบอกรายละเอียดของสิ่งตางๆ ได
4.2 การจัดหมวดหมู เปนความสามารถในการจัดประเภท ลําดับและกลุม ของสิง่ ทีม่ ีลักษณะ
คลายคลึงเขาดวยกัน โดยยึดโครงสรางลักษณะหรือคุณสมบัติที่เปนประเภทเดียวกัน
4.3 การเชื่อมโยง เปนความสามารถในการสรุปเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลเกา และ
ขอมูลใหมสูการสรุปอยางมีเหตุผลเปนประเด็นตางๆ
4.4 การสรุปความ หมายถึงความสามารถในการจับประเด็นและสรุปผลจากสิ่งที่กาํ หนดใหได
4.5 การประยุกต เปนความสามารถในการนําความรู หลักการ ทฤษฎี มาใชในสถานการณ
ตางๆ สามารถคาดการณ กะประมาณ พยากรณ ขยายความ คาดเดา สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตได

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ
1. การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน
2. การสอนแบบเทคนิค 4 MAT

1. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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สมมติฐานของการวิจัย
1. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐานกับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรแตกตางกัน
2. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน
3. นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน
4. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐานกับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหแตกตางกัน
5. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน มีความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน
6. นักเรียนที่ไดรบั การสอนแบบเทคนิค4 MAT มีความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยในครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับจัดการเรียนรู โดยใชปญหา
เปนฐานและการสอนแบบเทคนิค 4 MAT ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจยั ตางๆ เพื่อเปนแนวทางใน
การวิจัย ดังนี้
1. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของกับการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน
1.1 ประวัติและความเปนมาของการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน
1.2 ความหมายของการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน
1.3 แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน
1.4 ลักษณะของการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน
1.5 กลไกพืน้ ฐานของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
1.6 ขั้นตอนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน
1.7 การประเมินผลการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
1.8 ขอดีและขอเสียของการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน
1.9 งานวิจยั ที่เกี่ยวของกับการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของกับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT
2.1 ประวัติและความเปนมาของการการสอนแบบเทคนิค 4 MAT
2.2 ความหมายของการสอนแบบเทคนิค 4 MAT
2.3 แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับของการสอนแบบเทคนิค 4 MAT
2.4 ขั้นตอนการสอนแบบเทคนิค 4 MAT
2.5 ขอดีและขอจํากัดของการสอนแบบเทคนิค 4 MAT
2.6 งานที่เกี่ยวของกับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของกับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร
3.1 เปาหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
3.2 ความหมายของผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
3.3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
3.4 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
3.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
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4. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของกับการคิดวิเคราะห
4.1 ความหมายของการคิดวิเคราะห
4.2 ความสําคัญของการคิดวิเคราะห
4.3 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห
4.4 การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห
4.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวของกับการคิดวิเคราะห

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน
1. ประวัติและความเปนมาของการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน
การจัดการสอนโดยใชปญหาเปนฐานเปนวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบหนึ่งที่เริ่มตนใช
ในครั้งแรก เมื่อ ค.ศ. 1969 ที่โรงเรียนแพทย ที่มหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร (McMaster University
Medical School) ประเทศแคนาดา (อานุภาพ เลขะกุล; นภา หลิมรัตน; วัลลี สัตยาสัย; และ มาโนช
โชคแจมใส. ม.ป.ป.) โดยคาดหวังใหนักเรียนมีบทบาททีก่ ระตือรือรนตอการเรียน ตลอดจนการบวนการเรียน
การสอน ทําใหลดภาวะเครียดจากการเรียนของนักเรียน (Basanti, Majumdar; และ พวงรัตน บุญญานุรักษ,
2544: 47) และในชวงเวลา 25 ปที่ผานมา มหาวิทยาลัยแมคมาสเตอรไดเผยแพรแนวคิดนี้ไปยังนานา
ประเทศทัว่ โลก จนกระทั่งไดมกี ารกลาวถึงอยางมาก และมีการนํามาใชมากขึ้นในสถาบันการศึกษาหลายแหง
ทั้งในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป และ ออสเตรเลีย และในปจจุบันมีการนํามาใชอยางแพรหลายทั่วโลก
(โครงการปฏิรูปการเรียนรู. 2545; Basanti, Majumdar; และ พวงรัตน บุญญานุรักษ. 2544: 42, 48)
โดยในตางประเทศ ไดมีการนํารูปแบบการสอนโดยใชปญหาเปนฐานมาใชในระบบการศึกษาเปน ทั้งใน
คณะแพทยศาสตร (Donner; & Bickley. 1993; Boudie & Smits. 2002) พยาบาลศาสตร (Baker. 2000;
Haith-Cooper. 2000; Cooke; & Moyle. 2002) เภสัชศาสตร (Fisher. 1994; Pungente. 2002;
Cisneros. 2002) และทันตแพทยศาสตร (Doran. 2000) ปจจุบันวิธกี ารสอนโดยใชปญหาเปนฐานเริ่ม
แพรหลายออกไปในหลากหลายสาขาวิชา เชน วิศวกรรมศาสตร กฎหมาย สถาปตยกรรม งานดานสังคม
ตลอดจนงานบริหารการศึกษา (สมวงษ แปลงประสพโชค. 2546; อางอิงจาก Boud, Felletti. 1998;
Bridges; & Hallinger. 1995; Clarke; et al. 1998;) และในตนป 1990 จึงไดเริ่มนําการสอนโดยใช
ปญหาเปนฐานไปใชในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ทิพาพร ตันฆศิริ. ม.ป.ป.) นอกจากนี้ สุปรียา
วงษตระหงาน (พัชรากราณต อินทะนาค. 2546: 20 – 21; อางอิงจาก ปรียา วงษตระหงาน. 2536) ยัง
ไดกลาววา เหตุผลที่มกี ารจัดการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน ไดแก 1) เนื่องจากความกาวหนาทางวิชาการ
มีมากขึน้ เนื้อหาวิชาการที่ตอ งการใหนักเรียนไดเรียนรูมมี ากเพิ่มขึ้นในทุกสาขา ทําใหเกิดความขัดของ
ในการบริหารการจัดการเรียนการสอน เพราะระยะเวลามีจํากัด จึงตองมีการเลือกเนือ้ หาเฉพาะที่คดิ วา
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จําเปนตอนักเรียนมากที่สุด 2) เมื่อสําเร็จการศึกษานักเรียนจะตองเผชิญกับปญหาที่แทจริง การเรียนรู
โดยใชปญหาเปนหลักจะเนนใหนักเรียนไดฝก ใชกระบวนการคิดอยางเปนระบบ เพื่อใชเมื่อเผชิญกับปญหา
จริงได และ 3) การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน เปนการฝกใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง เลือกสิ่งที่ตน
สนใจ อยากรูอยากเห็นดวยตนเอง
2. ความหมายของการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน
การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน มาจากภาษาอังกฤษวา Problem-Based Learning (PBL)
มีนักการศึกษาเรียกชื่อแตกตางกันในการวิจัยครั้งนี้ ผูวจิ ัยใชคําวา การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน และ
นักการศึกษาไดใหความหมายดังนี้
สุปรียา วงษตระหงาน (2545: 1) กลาววาการจัดการเรียนการสอนที ใชปญหาเปนหลัก
คือ ขบวนการที่แสวงหาความรู ความเขาใจ ทักษะ และเจตคติ จากสถานการณ (ปญหา) ที่ไมคุนเคยมากอน
เปนการรวบรวมขอมูลการเรียนรูมาประยุกตใชกับสถานการณนนั ๆ เปนกระบวนการทางการศึกษาที่ออกแบบ
อยางเหมาะสม และกระตุนเราใหเกิดการเรียนรู แตควรใหโอกาสนักเรียนในการฝกหัดประยุกตในสิ่งที่
ไดเรียนมาและไดรับผลลัพธที ทันเวลา ควรจะทําใหเกิดการฝกวิเคราะหใชเหตุผลอยางตอเนื่อง และ
สรางโครงความคิดของนักเรียนอยางมีแบบแผน
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2548: 77) ทีก่ ลาววา การเรียนรูแบบเนนปญหาเปนฐานเปนการสอน
ที่เชื่อวามโนทัศน ความรูและทักษะไดมาจากการเขาใจปญหา และไดแกปญหาของผูเรียน โดยปญหาที่
เรียนรูนั้นเปนตัวกระตุนใหเกิดการประสมประสานความรูเดิมกับความรูใหมอยางเปนระบบ ซึ่งเปนทาง
นําไปสูการสรางองคความรูใ หมอยางเปนระบบ นําไปสูการสรางองคความรูเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่เรียน
ดวยตนเอง และสามารถนําความรูไปประยุกตไดอยางตอเนื่อง
รัชนีกร หงสพนัส (2547: 46) กลาววา การเรียนแบบใชปญ
 หาเปนหลักเปนวิธีการเรียน
การสอนรูปแบบหนึ่ง ที่ใหนกั เรียนไดเรียนรูเนื้อหาที่เปนการบูรณาการ ทั้งนี้เปนการเรียนการสอนที่เริ่ม
ดวยปญหา เพื่อกระตุนใหเกิดความอยากรู และแสวงหาความรูเพิ่มเติม และพัฒนาการคิดดวยทักษะ
การแกปญหา การเรียนรูดวยตนเองและการทํางานเปนกลุม
ทิศนา แขมมณี (2548: 137) กลาววา การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน เปนการจัด
สภาพการณของการเรียนการสอนที่ใชปญหาเปนเครื่องมือในการชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมาย
โดยผูส อนอาจนํานักเรียนไปเผชิญสถานการณปญหาจริง หรือผูสอนอาจจัดสภาพการณใหนกั เรียนเผชิญ
ปญหา และฝกกระบวนการคิดวิเคราะหปญ
 หา แกปญหารวมกันเปนกลุม ชวยใหนกั เรียนเกิดความเขาใจ
ในปญหานัน้ อยางชัดเจน ไดเห็นทางเลือก และวิธีการทีห่ ลากหลายในการแกปญหานั้น รวมทัง้ ชวยให
นักเรียนเกิดความใฝรู เกิดทักษะกระบวนการคิด และกระบวนการแกปญหาตางๆ
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ทองจันทร หงศลดารมภ (2538: 5) กลาววา การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน หมายถึง
วิธีการเรียนการสอนที่ใชปญหา เปนเครื่องกระตุนใหนักเรียนเกิดความตองการที่จะใฝ หาความรู เพื่อ
แกปญหา โดยเนนใหนกั เรียนเปนผูตัดสินใจในการแสวงหา และรูจักการทํางานรวมกันเปนทีมภายในกลุม
นักเรียน โดยผูสอนมีสวนรวมเกี่ยวของนอยที่สุด
มัณฑรา ธรรมบุศย (2545: 13) ไดใหความหมายวา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนรูปแบบ
การเรียนรูท ี่เกิดจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคนยิ ม โดยใหนกั เรียนสรางความรูใหม จากการ
ใชปญหาที่เกิดขึ้น ในโลกแหงความเปนจริง เปนบริบทของการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะในการ
คิดวิเคราะหและคิดแกปญหา รวมทังไดความรูตามศาสตรในสาขาวิชาที่ตนศึกษาดวย การสอนโดยใช
ปญหาเปนฐาน จึงเปนผลมาจากกระบวนการทํางานที่ตองอาศัยความเขาใจและการแกไขปญหาเปนหลัก
แกลเลเกอร (Gallagher. 1997: 332 – 362) ไดใหความหมายวา การเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนหลัก เปนการเรียนรูที่นักเรียนเรียนรูจากการเรียน (learn to learn) โดยนักเรียนจะทํางาน
รวมกันเปนกลุม เพื่อคนหาวิธกี ารแกปญหา โดยจะบูรณาการความรูที่ตอ งการใหนักเรียนไดรับ กับการ
แกปญหาเขาดวยกัน ปญหาที่ใชมีลักษณะเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน และมีความสัมพันธกับนักเรียน การ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก จะมุงเนนพัฒนานักเรียนในดานทักษะการเรียนรูมากกวาความรูที่นักเรียน
จะไดมา และพัฒนานักเรียนสูการเปนผูทสี่ ามารถเรียนรูโดยการชี้นําตนเองได
บาเรลล (Barell. 1998: 7) กลาววา การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน เปนกระบวนการ
ของการสํารวจเพื่อจะตอบคําถามสิง่ ที่อยากรูอยากเห็น ขอสงสัยและความมัน่ ใจใจเกีย่ วกับปรากฏการณ
ธรรมชาติ ในชีวิตจริงทีม่ ีความซับซอน ปญหาทีใ่ ชในกระบวนการเรียนรูจะเปนปญหาที่ไมชัดเจน มีความยาก
หรือมีขอสงสัยมาก สามารถหาคําตอบไดหลายคําตอบ
ทอรพ และ แซก (Torp; & Sage. 1998: 14 – 16) กลาววา การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน
เนนการจัดประสบการณการเรียนรูที่ไดจากการสํารวจ คนควา และการแกปญหาที่มีความสัมพันธเกี่ยวกับ
ชีวิตประจําวัน ซึ่งนักเรียนอาจพบการสอนโดยใชปญหาเปนฐานนั้น เปนทั้งยุทธวิธีการเรียนการสอนและใช
เปนแนวทางในการจัดหลักสูตร มีลักษณะดึงดูดนักเรียนใหเขาไปมีสวนรวมในการแกปญหา ครูจะเปน
ผูที่คอยใหคําแนะนําและออกแบบสภาพแวดลอมการเรียนรู สงเสริมใหนักเรียนไดคิดและสํารวจ หลักสูตร
ที่สรางขึ้นจะมีปญหาเปนแกนกลาง มีบทบาทในการเตรียมประสบการณจริง ที่สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู
สนับสนุนใหสรางความรูดวยตนเอง และบูรณาการสิ่งตางๆ ที่เรียนรูในโรงเรียนกับชีวิตจริงเขาดวยกัน
ในขณะที่เรียนรู นักเรียนจะถูกทําใหเปนนักแกปญหา และพัฒนาไปสูการเปนผูที่สามารถเรียนรูโดยการชี้นํา
ตนเองไดในกระบวนการเรียนรูดวยวิธีนี้ ครูจะเปนผูรวมในการแกปญหา ที่มีหนาที่สรางความสนใจ สราง
ความกระตือรือรนในการเรียนรูใหกับนักเรียน เปนผูแนะนําและอํานวยความสะดวก เพื่อใหนักเรียนเกิด
การเรียนรูอยางสมบูรณ
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ฟนเคิล และ ทอรป (รัชนีกร หงสพนัส. 2547: 46; อางอิงจาก Finkle; & Torp. 2003: 1)
กลาววา การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน หมายถึง การพัฒนาหลักสูตรและวิธีการสอน ทั้งการแกปญหา
ความรูพนื้ ฐานของกลุมสาระการเรียนรูตางๆ และทักษะการแกปญหาไปพรอมๆ กัน โดยนักเรียนมีบทบาท
ในการแกปญหาที่เกิดขึ้นจริง
จากความหมายที่นักการศึกษาไดใหไวดังกลาว สามารถสรุปไดวา การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน
เปนการเรียนการสอนที่เนนใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูดวยตนเอง โดยใชปญหาหรือการจําลองสถานการณ
เปนเครื่องกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง และพัฒนา
ทักษะการแกปญหา และทักษะกระบวนการคิดอยางหลากหลายและเปนแบบแผน
3. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการสอนโดยใชปญ
 หาเปนฐาน
นักการศึกษาใหแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ดังนี้
โนวลส (อาภรณ แสงรัศมี. 2543: 17; อางอิงจาก Knowles. 1975) มีแนวคิดสนับสนุน
วาการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเกี่ยวของกับทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ (Andragogy) ที่เชื่อวาการเรียนรู
จะเรียนไดมากที่สุด เมื่อผูเรียนมีสวนเกี่ยวของในการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งทฤษฎี การเรียนรูของผูใหญ
ตั้งอยูบนขอสมมติฐานการเรียนรู 4 ประการ สามารถสรุปได ดังนี้
1. อัตมโนทัศน เมื่อบุคคลเจริญเติบโตและมีวุฒิภาวะมากขึ้น ความรูสึกรับผิดชอบ
ตอตนเองก็มมี ากขึ้นตามลําดับ และถาหากบุคคลรูสึกวาตนเองเจริญวัยและมีวุฒิภาวะถึงขัน้ ทีจ่ ะควบคุม
และนําตนเองได บุคคลก็จะเกิดความตองการทางจิตใจ เพื่อที่จะไดควบคุมและนําตนเอง
2. ประสบการณ บุคคลเมื่อมีอายุมากขึ้นก็ยิ่งมีประสบการณเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ
ประสบการณตางๆ ที่แตละคนไดรับจะเสมือนแหลงทรัพยากรมหาศาลของการเรียนรู และก็จะสามารถ
รองรับการเรียนรูสิ่งใหมๆ เพิ่มขึ้นอยางกวางขวาง
3. ความพรอม ผูใหญพรอมที่จะเรียนเมื่อเห็นวาสิ่งที่เรียนไปนั้นมีความหมาย และมี
ความจําเปนตอบทบาทและมีสถานภาพทางสังคม ผูใหญเปนผูที่มีหนาที่การงาน มีบทบาทในสังคมและ
พรอมที่จะเรียนเสมอ ถาหากสิ่งนั้นมีประโยชนตอตนเอง
4. แนวโนมตอการเรียนรู ผูใหญเปนผูท ี่มีบทบาทและสถานภาพทางสังคม การเรียนรู
ของผูใหญจึงเปนการเรียนรูเพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวัน ยึดปญหาเปนศูนยกลางในการเรียนรู
เดลลีส (Delisle. 1997: 1 – 2) ไดกลาวถึงการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานวามีรากฐาน
มาจากทฤษฎีทางการศึกษาของจอหน บี ดิวอี้ (John, B.Dewey) ซึ่งมีชื่อวา การศึกษาแบบพิพัฒนาการ
(Progressive Education) ที่เนนการเตรียมประสบการณเพื่อพัฒนาผูเรียนในทุกๆ ดาน โดยคํานึงถึง
ความสนใจความถนัดและความตองการทางดานอารมณและสังคมของผูเรียน เนนใหผูเรียนเห็นความสําคัญ
ของกิจกรรมและประสบการณ ผูเรียนตองลงมือกระทําดวยตนเอง ผูสอนเปนเพียงผูชแี้ นะทางเทานัน้
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มิโลและเอฟเวนเซน (Hmelo; & Evensen. 2000: 4) ไดกลาวสนับสนุนวาการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐานเกี่ยวของกับทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม (Constructivism) ซึ่งมีรากฐาน
มาจากทฤษฎีการเรียนรูของเพียเจท (Piajet) และไวก็อทสกี (Vygotsky) เชื่อวาการเรียนรูเปนกระบวน
การพัฒนาทางสติปญญาที่ผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง กระบวนการสรางความรูเกิดจากการที่
ผูเรียนรูมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม และเกิดการซึมซับหรือดูดซึมประสบการณใหม และปรับโครงสราง
สติปญญาใหเขากับประสบการณใหม นอกจากนั้นยังมีทฤษฎีการเรียนรูดวยการคนพบของบรูเนอร ซึ่ง
เชื่อวาการเรียนรูที่แทจริงมาจากการคนพบของแตละบุคคล โดยผานกระบวนการสืบเสาะหาความรูใน
กระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เมื่อผูเรียนเผชิญกับปญหาที่ไมรูทําใหผูเรียนเกิดความขัดแยงทาง
ปญญาและผลักดันใหผูเรียนไปแสวงหาความรู และนําความรูใหมมาเชื่อมโยงกับความรูเดิมเพื่อแกปญ
 หา
จากแนวคิดและทฤษฎีที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวาการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มี
แนวคิดพื้นฐานมาจากกระบวนการสรางความรู และพัฒนาการทางสติปญญาจากดวยตนเอง เกิดจากการเรียน
บนพืน้ ฐานของความรูเดิม การปฏิสัมพันธกับกลุมผูเรียนและสิ่งแวดลอมเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน รวมทั้งการลงมือปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาจากสถานการณที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน
4. ลักษณะของการเรียนการสอนโดยใชปญ
 หาเปนฐาน
ลักษณะของการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน ไดมีผูกลาวไว ดังนี้
แบรโรว (Barrows. 1996: 5 – 6) กลาวถึงลักษณะการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานไว
ดังนี้
1. เปนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางภายใตการแนะนําของผูสอนประจํากลุม
ผูเรียนตองรับผิดชอบการเรียนของตนเอง ระบุสิ่งที่ตนตองการรู เพื่อความเขาใจที่ดีขึ้น โดยแสวงหาความรู
จากแหลงทีจ่ ะใหขอมูลขาวสารตางๆ ซึ่งอาจมาจากหนังสือ วารสาร คณาจารย ขอมูลออนไลน หรือ
แหลงขอมูลอื่น ๆ
2. จัดกลุมผูเรียนเปนกลุมยอย กลุมละประมาณ 5 – 8 คน พรอมกับผูสอนประจํากลุม
เพื่อใหผูเรียนทํางานอยางมีประสิทธิภาพดวยความหลากหลายของบุคคลตางๆ
3. ผูสอนเปนผูอาํ นวยความสะดวกหรือผูแ นะแนวทาง โดยมีบทบาทที่ไมใชผูบรรยาย
ไมใชผูบอกขอมูล ไมบอกผูเรียนวาคิดถูกหรือผิด แตมีบทบาทในการกระตุนใหผูเรียนตั้งคําถามตนเอง
เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ดีขึ้นและจัดการแกปญหาดวยตนเอง
4. รูปแบบของปญหามุงเนนใหมีการรวบรวมขอมูลและกระตุนการเรียนรู ปญหา
ที่นําเสนอเปนสิ่งที่ทา ทายผูเรียน ที่จะตองเผชิญในการปฏิบัติจริง ตรงประเด็นและกระตุนการเรียนรูให
หาทางแกปญหา เปนสิ่งทีท่ าํ ใหผูเรียนตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองเรียนรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร และ
รวบรวมขอมูลจากศาสตรวิชาตาง ๆ
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5. ปญหาเปนเครื่องมือสําหรับการพัฒนาทักษะการแกปญหาทางคลินิก
6. ความรูใหมไดมาโดยผานการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู
อยางแทจริงในระหวางการเรียนรูดว ยตนเอง มีการทํางานรวมกันกับบุคคลอืน่ พรอมทัง้ ไดมกี ารอภิปราย
เปรียบเทียบ ทบทวน และโตแยงในสิ่งที่เรียนดวย
สถาบันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรแหงอิลินอยส (Illinois Mathematics and Science
Academy. 2006: Online) ไดกลาวถึงลักษณะของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานไวดังนี้
1. ในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จะนําเสนอปญหาที่มีแนวทางในการแกปญหา
อยางหลากหลายเปนอันดับแรก และเปนจุดศูนยกลางของเนื้อหาสาระและบริบทของการเรียนรู
2. ปญหาที่เปนศูนยกลางของการเรียนรูจะมีแนวทางในการแกปญหาไดหลากหลาย
มีความซับซอนไมตายตัว มีรูปแบบการแกปญหาไมแนนอน การหาคําตอบมีไดหลายแนวทางซึ่งอาจไมได
คําตอบที่รวดเร็วนัก
3. ในชั้นเรียนผูเรียนมีบทบาทเปนนักแกปญหา ผูสอนจะมีบทบาทเปนผูใหคาํ แนะนํา
และชวยเหลือ
4. ในกระบวนการเรียนการสอนนั้นจะมีการแลกเปลี่ยนขอมูลตางๆ แตความรูนั้น
ผูเรียนจะตองสรางขึ้นดวยตนเอง การคิดตองชัดเจนและมีความหมาย
ทิศนา แขมมณี (2545: 136 - 137) ไดเสนอตัวบงชี้การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ไว 10 ประการ
1. ผูสอนและผูเรียนมีการรวมกันเลือกปญหาที่ตรงกับความสนใจหรือความตองการ
ของผูเรียน
2. ผูสอนและผูเรียนมีการออกไปเผชิญกับสถานการณปญหาจริง หรือผูสอนมีการจัด
สภาพการณใหผูเรียนเผชิญปญหา
3. ผูสอนและผูเรียน มีการรวมกันวิเคราะหปญ
 หาและหาสาเหตุของปญหา
4. ผูเรียนมีการวางแผน การแกปญหารวมกัน
5. ผูสอนมีการใหคําปรึกษา แนะนําและชวยอํานวยความสะดวกแกผูเรียนในการ
แสวงหาแหลงขอมูล การศึกษาขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
6. ผูเรียนมีการศึกษา คนควา และแสวงหาความรูดวยตนเอง
7. ผูสอนมีการกระตุนใหผูเรียนแสวงหาทางเลือกในการแกปญหาที่หลากหลาย และ
พิจารณาเลือกวิธีที่เหมาะสม
8. ผูเรียนมีการลงมือแกปญหา รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุป และประเมินผล
9. ผูสอนมีการติดตามการปฏิบัติงานของผูเรียนและใหคําปรึกษา
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นภา หลิมรัตน (2546) ไดเสนอคุณภาพของการสอนโดยใชปญหาเปนฐานจะขึน้ กับ
อยูปจจัยตางๆ ดังตอไปนี้
1. คุณภาพของโจทยปญหา ตองชัดเจน และกระตุนความอยากรูอยากเห็น ของ
นักเรียนไดเปนอยางดี
2. การทํางานในกลุมยอย นักเรียนตองรูหนาที่และเปาหมายในการทํากลุม ยอย
3. บทบาทของครูในกลุมยอยครูตองตระหนักถึงบทบาทหนาที่ทเี่ ปลี่ยนไป
4. สื่อ หนังสือ หรือทรัพยากรการเรียนรูอื่นๆ ใหมีมากพอตอการคนควาของนักเรียน
5. กลไกพื้นฐานของการเรียนรูโดยใชปญ
 หาเปนฐาน
จากความหมายแนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จะพบกลไก
พื้นฐานที่สาํ คัญในการจัดกระบวนการเรียนรู ซึ่งมีองคประกอบ 3 ประการตอไปนี้ (รังสรรค ทองสุขนอก.
2547: 15)
1. การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning)
2. การเรียนรูโดยการชี้นาํ ตนเอง (Self-Directed Learning)
3. การเรียนรูโดยใชกลุมเล็ก (Small Group Learning)
กลไกทัง้ สามนี้ มีความสัมพันธกนั อยางใกลชิดและเกิดขึ้นทุกขณะที่ผูเรียนดําเนินการเรียนรู
ดัง ภาพประกอบ 2

ภาพประกอบ 2 แสดงความสัมพันธของกลไกการเรียนรูโ ดยใชปญหาเปนฐาน
ที่มา: รังสรรค ทองสุขนอก. 2547: 16; อางอิงจาก พิชากร แปลงประสพโชค. ม.ป.ป.

17
การเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง
เปนกระบวนการแสวงหาความรูดวยตนเองของผูเรียนที่ผูเรียนมีเสรีภาพ ในการใชความ
สามารถในการแสวงหาความรูดวยตนเอง ซึง่ แรงจูงใจเกิดจากความอยากรูจากภายในตัวผูเรียนเอง ผูเรียน
จะตองบริหารเวลา และกําหนดการดําเนินงานดวยตนเอง พรอมทัง้ คัดเลือกประสบการณการเรียนรูที่
เหมาะสมดวยตนเอง แสวงหาความรูจากแหลงทรัพยากรการเรียนตางๆ และทําการประเมินผลดวยตนเอง
ตลอดจนการวิพากษวิจารณงานของตนเองดวย ผูสอน คือ ผูสนับสนุน สงเสริม ชวยเหลือมากกวาเปน
ผูนําขอมูลความรูมาใหผูเรียน และเปนทรัพยากรการเรียนรูหนึ่งของผูเรียน ถึงแมวา ผูสอนจะเปนผูออกแบบ
การเรียนรูก็ตาม แตผูเรียนก็สามารถเลือกแนวทางการเรียนรูที่เหมาะสมไดดวยตนเอง ตลอดจนสามารถ
กําหนดแหลงเรียนรูไดเอง เชน ที่บา น หองสมุดหรือที่อนื่ ๆ ตามสะดวกทําใหการเรียนรูเกิดขึ้นไดทกุ ที่ทกุ เวลา
(เฉลิม วราวิทย. 2531: ฆ–ง; พวงรัตน บุญญา-นุรักษ; และ Majumdar. 2544: 66 – 70; นิรมล ศตวุฒิ.
2547: 86 – 88) การเรียนรูโดยการชี้นาํ ตนเอง (Self-Directed Learning) การเรียนรูโดยใชกลุมเล็ก
(Small Group Learning) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning)
การเรียนรูโดยใชกลุมเล็ก
เปนวิธีการเรียนรูที่อาศัยการทํางานเปนทีมหรือกลุม โดยในแตละกลุมจะมีสมาชิกประมาณ
3 – 9 คน ขึ้นอยูกับทรัพยากรการเรียนรู ในแตกลุมประกอบดวย ประธาน รองประธาน เลขานุการ และ
สมาชิกในกลุม คนอื่นก็จะมีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน การเรียนรูโดยใชกลุมเล็ก จะ
ทําใหผูเรียนพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง การจัดระบบตนเอง พัฒนาความสามารถในการทํางานรวมกัน
กับผูอื่น ทักษะการให และการรับขอมูลปอนกลับ ยอมรับความแตกตางทางดานความคิด และเรียนรู
ความแตกตางระหวางบุคคล อีกทัง้ ยังพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน และการประเมินผลงานอยางมีเหตุผล
เพื่อใหการเรียนรูโดยใชกลุมเล็กในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีประสิทธิผลนัน้ ผูสอนจะตองมีความเขาใจ
ในกระบวนการเรียนรูโดยใชกลุมเล็ก และสามารถสรางประสบการณการเรียนรูไดอยางเหมาะสม โดยผูสอน
จะตองอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูโดยใชกลุมเล็ก ความคิดรวบยอด บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ
ของแตละบุคคลในกลุมใหผูเรียนเขาใจอยางถูกตองเสียกอน (พวงรัตน บุญญานุรักษ; และ Majumdar.
2544: 77 – 90)
 หาเปนฐาน
6. ขั้นตอนการสอนโดยใชปญ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 6 – 8) ไดสรุป ขั้นตอนการสอนแบบใชปญหา
เปนฐานสรุปรายละเอียดแตละขั้นตอนมี ดังนี้
ขั้นที่ 1 กําหนดปญหา เปนขั้นที่ครูจัดสถานการณตางๆ กระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจ
และมองเห็นปญหา สามารถกําหนดสิ่งที่เปนปญหาที่อยากรูอยากเรียนไดและเกิดความสนใจที่จะคนหา
คําตอบ
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ขั้นที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา นักเรียนจะตองทําความเขาใจปญหาที่ตองการเรียนรู
นักเรียนจะตองสามารถอธิบายสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับปญหาได
ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา นักเรียนกําหนดสิ่งที่ตองเรียน ดําเนินการศึกษาคนควา
ดวยตนเองดวยวิธีการหลากหลาย
ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู เปนขัน้ ทีน่ กั เรียนนําความรูที่ไดคนความาแลกเปลีย่ นเรียนรู
รวมกัน อภิปรายผลและสังเคราะหความรูที่ไดมาวามีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด
ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ นักเรียนแตละกลุมสรุปผลงานของกลุมตนเอง
และประเมินผลงานวาขอมูลที่ศึกษาคนความีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด โดยพยายามตรวจสอบแนวคิด
ภายในกลุมของตนเองอยางอิสระ ทุกกลุมชวยกันสรุปองคความรูในภาพรวมของปญหาอีกครั้ง
ขั้นที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน นักเรียนนําขอมูลที่ไดมาจัดระบบองคความรูและ
นําเสนอเปนผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย นักเรียนทุกกลุมรวมทั้ง ผูที่เกีย่ วของกับปญหารวมกันประเมิน
ผลงาน
7. การประเมินผลการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ในชั้นเรียนที่ใชการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานจะมีการประเมินผลเพื่อพัฒนาหรือแกปญหา
การเรียนรูของผูเรียน และผูเรียนจะตองรับผิดชอบในการประเมินผลการเรียนรูของตนเอง และของกลุมดวย
ซึ่งแตกตางจากการเรียนรูแบบเดิมๆ ทีท่ ําการประเมินเพียงเพื่อวัดความสามารถ และแบงระดับความสามารถ
ของผูเรียน และผูสอนจะเปนผูประเมินแตเพียงผูเดียว ผูเรียนเปนเพียงผูถ ูกประเมินเทานั้น การประเมินผล
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มีผูเสนอวิธีในการประเมินไวดังนี้
เดลลีส (Delisle. 1997: 37 – 47) ไดกลาววา การประเมินผลจะตองบูรณาการตั้งแต
ขั้นตอนการสรางปญหา ขั้นตอนการเรียนรู ความสามารถและผลงานที่ผูเรียนแสดงออกเขาดวยกัน โดย
ในแตละการประเมินผลผูเรียนจะมีสว นรวมดวย และการประเมินผลจะดําเนินไปตลอดเวลาของการเรียนรู
คือตั้งแตสรางปญหาจนถึงรายงานการแกปญหานั้น มีรายละเอียด ดังนี้
1. การประเมินผลผูเรียน การประเมินผลความสามารถผูเรียน จะเริ่มตัง้ แตวันแรก
ของการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน จนกระทั่งวันสุดทายที่ไดเสนอผลงานออกมา ผูสอนจะใชขั้นตอน
การเรียนรูเปนเครื่องมือในการติดตามความสามารถผูเรียน ซึ่งพิจารณาทั้งในดานความรู ทักษะและการ
ทํางานกลุม ตัวอยางรูปแบบ และคําถามทีใ่ ชเปนแนวทางในการประเมินผลผูเรียน โดยเดลลีส สรางขัน้ ตอน
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
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ตาราง 1 รูปแบบและตัวอยางคําถามที่ใชเปนแนวทางในการประเมินผลผูเรียนทําโดยผูสอน
การประเมินผลผูเรียนของผูสอน
ขั้นตอนการเรียนรู
การจัดสภาพแวดลอมการเรียนรู
• ปฏิกิริยาอะไรที่ผูเรียนแสดงออกมาใหเห็น
• ผูเรียนตอบสนองตอเงื่อนไขหรือสิ่งที่จัดใหอยางไร
การเชื่อมโยงปญหา
• ผูเรียนสนองตอบตอปญหาหรือไมและสนองตอบตอปญหาอยางไร
• ผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณหรือไมอยางไร
• ผูเรียนไดเชื่อมโยงแหลงขอมูลและประสบการณเดิมกับปญหาหรือไม อยางไร
• ผูเรียนไดจัดรวบรวมแนวคิดตอปญหาเขาดวยกันหรือไมอยางไร
การกําหนดกรอบปญหา
• ผูเรียนมีการจัดองคกรกลุมอยางไร ผูเรียนอาสาสมัครเปนผูบันทึก ผูรายงาน
หนาชั้นหรือไม หรือวาแคนั่งฟงเพื่อนในกลุม
การศึกษาปญหา
• ผูเรียนมีการเสนอแนวคิดและวิเคราะหหรือไมอยางไร
• ผูเรียนไดพิจารณาขอเท็จจริงจากปญหาหรือไมอยางไร
• ผูเรียนไดสรางจุดประสงคการเรียนรูจากแนวคิดและขอเท็จหรือไม
• ผูเรียนไดกําหนดแหลงขอมูลอยางหลากหลายหรือไมอยางไร
การรวบรวมความรู ตัดสินใจเลือกแนวทางแกปญหา
• ผูเรียนเชื่อมโยงขอมูลที่หามาไดกับปญหาหรือไมอยางไร
• ผูเรียนไดทําการตรวจสอบแนวคิดหรือสมมุติฐานที่สรางขึ้นหรือไม อยางไร
• ผูเรียนไดประมวลสิ่งที่เรียนรูมาหรือไมอยางไร
การสรางผลงาน หรือปฏิบัติผลงานตามทางเลือก
• ผูเรียนทุกคนในกลุมมีสวนรวมหรือไม
• ผูเรียนใชขอมูลในการตอบปญหาเหมาะสมหรือไม
• ผูเรียนไดแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไมอยางไร
การประเมินผลการเรียนรูและปญหา
• ผูเรียนมีการประเมินผลในกลุมและประเมินผลตนเองหรือไมอยางไร

การประเมินผล
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8. ขอดีและขอเสียของการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน
ขอดีของการสอนโดยใชปญ
 หาเปนฐาน
ขอดีของการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน มีหลายประการ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ คือ
(นภา หลิมรัตน. 2546)
1. สนับสนุนใหมกี ารเรียนรูอยางลุมลึกสงผลใหนกั เรียนเรียนอยางเขาใจและสามารถ
จดจําไดนานเกิดเปนการเรียนรูอยางแทจริง
2. สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง อันเปนคุณสมบัติจําเปนที่ทกุ คนควรมี
เพราะสามารถพัฒนาไปเปนผูที่มีการเรียนรูตลอดชีวิต
3. โจทยปญหาทีใ่ ชในการเรียนรู จะสงผลใหนักเรียนเห็นความสําคัญของสิ่งที่เรียน
กับการปฏิบัติงานในอนาคต ทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนรูสามารถจดจําไดดีขึ้น
4. ทั้งครูและนักเรียนสนุกกับการเรียน ในสวนนักเรียนรูสกึ สนุกกับการเรียนเพราะ
ไดมีบทบาทในการเรียนรูเอง เชน การอภิปรายถกเถียงในระหวางการทํากลุมยอย ฝายครูเห็นพัฒนาการ
ทางดานความคิดและทักษะตางๆ ที่เกิดขึ้นในตัวนักเรียน นอกจากนี้ครู ยังไดมีโอกาสเรียนรูขามสาขาที่
ตนชํานาญ เนื่องจากโจทยเปนแบบบูรณาการ โดยเรียนรูไปกับนักเรียน สามารถเห็นความเชื่อมโยงของ
ศาสตรตางๆ ไดชัดเจนขึ้น ทําใหเกิดความคิดกวางไกล
5. สงเสริมสนับสนุนการทํางานเปนทีม ซึ่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกวา
การทํางานเดีย่ ว
6. สงเสริมสนับสนุนใหมีโอกาสฝกทักษะการสือ่ สาร การแกปญหา การคิดอยางมี
วิจารณญาณ การหาขอสรุปเมื่อมีความขัดแยงเปนตน
ขอเสียของการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน
ขอเสียของการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน มีรายละเอียดดังตอไปนี้คือ (นภา หลิมรัตน.
2546)
1. นักเรียนอาจไมมั่นใจในความรูที่ตนคนความา เพราะไมสามารถ กําหนดวัตถุ
ประสงค อาจมีผลกระทบในทางลบเกี่ยวกับการเรียนได
2. ตองใชเวลาเพิม่ ขึ้นทัง้ ฝาย นักเรียนและผูสอน ฝายนักเรียน เนื่องจากตองคนควา
และศึกษาดวยตนเองจึงตองการเวลามากขึ้นเมือ่ เทียบกับการเรียนโดยการฟงบรรยาย ฝายผูส อนจะตอง
ใชเวลาคอนขางมากในชวงเตรียมการ ชวงทําหนาที่เปนครูในกลุมยอย เปนตน
3. เนื้อหาในสวนวิทยาศาสตรพื้นฐานถูกตัดทอนลง ขอความดังกลาว เปนความจริง
แตสิ่งที่ถูกตัดทอนออกไปอาจไมมีความจําเปน ในการเรียนการสอนในสาขาวิชาแพทยศาสตร หรืออาจ
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ไมจําเปนในการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ดังนัน้ เนื้อหาที่คงไวจะเปนเนื้อหาที่มีความเกี่ยวของ
กับวิชาชีพ หรือการเรียนรูในชั้นปที่สงู ขึ้นตอไป ดังนั้นจึงเปนการเพิ่ม ซึ่งนาจะเปนผลดีตอนักเรียนมากกวา
4. การสอนโดยใชปญหาเปนฐานนี้ อาจไมเหมาะกับนักเรียนที่ไมชอบการอภิปราย
ถกเถียง ชอบฟงมากกวา
5. ในกรณีที่จํานวนนักเรียนมาก ตองการ การลงทุนมาก ทั้งวัสดุเวลา และยาก
ในการบริหารจัดการ แตสามารถเปนไปไดในสวนที่เปนขอเสีย จะเห็นไดวาจะตองมีการติดตามและเฝาระวัง
การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง และทําการปรับเปลี่ยนแกไขตามเห็นสมควร เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสูดแกนักเรียน นอกจากนี้จะตองมีการเตรียมนักเรียนใหรับรูและตระหนักถึงหนาที่รับผิดชอบในการ
เรียนรูดวยตนเอง ใหคําปรึกษาในระยะแรกของการเรียนที่อาจยังปรับตัวไมได และตองเตรียมครูใหตระหนัก
ถึงบทบาทที่เปลี่ยนไป ไมวาจะเปนการสอนในกลุมยอย การเตรียมบทเรียน การวัดและการประเมินผล
เปนตน ทั้งนีห้ ากไดดําเนินการอยางครบถวนจะสามารถลดทอนปญหาหรือขอเสียของการเรียนแบบนี้ลงไดบาง
9. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวของกับการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน
งานวิจัยตางประเทศ
เอลเชฟเฟ (Elshafei. 1998: Online) ไดทําการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู
ของนักเรียนดวยวิธีการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักกับการเรียนแบบปกติในวิชาพีชคณิต 2 โดยไดทําการ
วิจัยกึ่งทดลองกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเมืองแอตแลนตา จํานวน 15 หองเรียน 342 คน
แบงเปนหองเรียนแบบปกติ 8 หอง และเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก 7 หอง ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่
เรียนดวยวิธกี ารสอนโดยใชปญ
 หาเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธกี ารเรียน
แบบปกติอยางมีนัยสําคัญ เปนผลมาจากการที่นักเรียน เรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก สามารถสรางองค
ความรูไดดวยตนเอง มีการรวมกลุมกันแกปญหาและสามารถคิดคน วิธีการแกปญหาไดดีกวานักเรียนที่
เรียนแบบปกติ
ปเดอรเซน (Pedersen. 2000) ไดศึกษาผลของเครื่องมือชวยใหคําแนะนํา ในการสอน
โดยใชปญหาเปนฐานพบวาเครื่องมือชวยใหคําแนะนํา โดยตัวแบบพุทธิปญญา มีประสิทธิภาพกวาแบบอืน่ ๆ
และยังพบวาการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักสรางแรงจูงใจในการเรียนมากกวาการเรียนแบบอื่น
แม็คคาธี (McCarthy. 2001: Online) ไดทําการทดลองสอนดวยวิธีการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนหลักในวิชาคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดเรื่องทศนิยม โดยทํา
การทดลองกับนักเรียนเกรด 2 กลุมเล็กๆ ในเวลา 8 คาบ คาบละ 45 นาที โดยจุดมุงหมาย เพื่อสํารวจ
ความรูทมี่ ีอยูกอ นแลว ใหตัวนักเรียน และมีการวิเคราะหวาการสอนโดยใชปญหาเปนฐานสามารถพัฒนา
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรไดอยางไร จากหลักฐานการบันทึกเทปวิดีโอไดชี้ใหเห็นวา นักเรียนมี
การพัฒนาความเขาใจในคณิตศาสตรตลอดเวลาที่ไดพยายามหาวิธีแกปญหา โดยนักเรียนใชภาษาพูด
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เปนตัวบงชี้ถึงความรูเกี่ยวกับทศนิยมที่ตัวนักเรียนมีอยูกอ นแลว และความเขาใจความคิดรวบยอดใหม
ที่เกิดขึ้นกับทศนิยมอยางถูกตอง
ชอร และคนอืน่ ๆ (Shore, M.; Shore, J.; & Boggs. 2004: 183 – 189) ไดศึกษาปจจัย
ภายนอกที่สนับสนุนการพัฒนาการเรียนโดยใชปญหาเปนหลักในวิชาคณิตศาสตร โดยการพัฒนาหนังสือ
คณิตศาสตร จํานวน 450 หนา เนื้อหาประกอบดวยปญหาที่หลากหลายสาขา แบบทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชหนังสือดังกลาว มีคะแนนสูงกวา
กลุมควบคุมที่สอนโดยครูคนเดียวกันอยาง
แคนเตอรก และ เบเซอร (Canturk; & Baser. 2009a: 134 – 155; 2009b: 45 1 – 4 82)
ไดศึกษาเจตคติของนักเรียน ครู และคณาจารยในมหาวิทยาลัยทีม่ ีตอการสอนโดยใชปญหาเปนฐานเก็บขอมูล
โดยการสัมภาษณนักเรียน 7 ระดับชั้น จํานวน 20 คน ครูสอนวิชาคณิตศาสตร จํานวน 7 คน และ
คณาจารย 6 คน จาก 2 คณะ ในมหาวิทยาลัยที่ใชวิธีการนี้ ในปการศึกษา 2005 – 2006 ผลการศึกษา
พบวา นักเรียน ครู และคณาจารยในมหาวิทยาลัยมีเจตคติที่ดี และไดศึกษาผลของการสอนโดยใชปญหา
เปนหลัก ที่มีตอ ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน ใชแบบแผนการทดลองแบบ One Group
Pretest-Posttest Design กลุมทดลองไดรับการจัดการสอนโดยใชปญ
 หาเปนฐาน กลุมควบคุมไดรับ
การสอนแบบปกติ ผลการศึกษาพบวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยปญหาเปนหลัก มีทักษะการคิดอยาง
มีวิจารณญาณสูงกวานักเรียนที่เรียนรูจากแบบปกติ
โคติก และ ซูลเจน (Cotic; & Zuljan. 2009: 297 – 31 0) ไดศึกษาเกี่ยวกับการสอนโดยใช
ปญหาเปนฐานและผลของการสอนที่มีตอความรูของนักเรียน กลุม ตัวอยางเปนนักเรียนอายุ 9 ป จํานวน
179 คน ที่ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน ผลการศึกษาพบวาผลการสอนของครูที่ยังไมจบการศึกษา
ครูฝกหัด และครู มีคาเทากัน
งานวิจัยในประเทศ
ยุรวัฒน คลายมงคล (2545: 87 – 89) ไดทําการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดย
การประยุกตแนวคิดการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักในการเรียนรู เพื่อสงเสริมสรรถภาพทางคณิตศาสตร
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร กลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน
การดําเนินการวิจัยแบงเปน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นแรกเปนการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดย
การประยุกตแนวคิดการใชปญ
 หาเปนหลักในการเรียนรู เพือ่ สรางเสริมสรรถภาพทางคณิตศาสตรของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร ขั้นทีส่ องเปนการวิจยั ทดลองเพื่อทดสอบ
กระบวนการเรียนการสอนทีพ่ ัฒนาขึน้ ผลการวิจยั ในขัน้ แรกสรุปไดวา กระบวนการเรียนการสอนโดยการ
ประยุกตแนวคิดการใชปญหาเปนหลักในการเรียนรูเพื่อสรางเสริมสมรรถภาพทางคณิตศาสตรประกอบดวย
ขั้นตอน 7 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมปญหา 2) การสรางความเชื่อมโยงสูปญหา 3) การสรางกรอบ
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การศึกษา 4) ศึกษาคนควาโดยกลุมยอย 5) ตัดสินใจหาทางแกปญหา 6) การสรางผลงาน 7) ประเมินผล
การเรียนรู และผลการวิจยั ในขัน้ ทีส่ องพบวา คะแนนเฉลี่ยสมรรถภาพทางคณิตศาสตร ในสวนทักษะการ
แกปญหาและทักษะการเชื่อมโยงของนักเรียนหลังการเรียนดวยกระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นสูงกวา
เกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
รังสรรค ทองสุขนอก (2547: 82 – 86) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องชุดการเรียนการสอน
ที่ใชปญหาเปนหลักในการเรียนรู เรื่องทฤษฎีจํานวนเบื้องตน ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมตัวอยาง จํานวน
15 คน ที่ไดจากการอาสาสมัคร ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนเรื่องทฤษฎีจาํ นวน
เบื้องตนโดยใชชุดการเรียนการสอนที่ใชปญหาเปนหลัก มีผลการเรียนผานเกณฑตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป
ของคะแนนเต็ม เปนจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดที่ระดับนัยสําคัญ .01
สายใจ จาปาหวาย (2549: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง ผลการเรียนดวยการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและรูปแบบของ สสวท. เรื่องบทประยุกต ที่มตี อผลการเรียนรูของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา แผนการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง บท
ประยุกต ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชปญหาเปนฐาน มีประสิทธิภาพ 81.41/79.44 สูงกวาเกณฑที่
กําหนด และดัชนีประสิทธิผล 0.7104 หรือมีคะแนนเพิ่มขึ้นคิดเปน รอยละ 71.04 นักเรียนที่เรียนดวย
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญ
 หาเปนฐาน มีความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร เจตคติตอ
วิชาคณิตศาสตร และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกวานักเรียนที่เรียนรูตามรูปแบบของ สสวท. อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนที่เรียนคณิตศาสตร เรื่อง บทประยุกต ดวยกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน และนักเรียนที่เรียนรูตาม
เบญจมาศ เทพบุตรดี (2550: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการวิเคราะห และความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) และการสอนแบบปกติ
เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารทศนิยม ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมที่จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญ
 หา
เปนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห สูงกวากลุมทีจ่ ดั กิจกรรมการเรียนรู
แบบปกติอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตมีความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรหลังเรียน
ไมแตกตางกัน
เพ็ญศรี พิลาสันต (2551: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเกีย่ วกับ เรื่อง การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องเศษสวน
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูตามวิธีการปกติ ผลการวิจัยพบวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เศษสวน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) และที่จัดกิจกรรมการเรียนรู
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ตามวิธีปกติมีประสิทธิภาพเทากับ 81.99/79.76 และ 80.90/74.66ตามลาดับ ซึ่งสูงกวาเกณฑทกี่ าํ หนด
มีดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.6374 และ 0.5450 ตามลาดับ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดกิจกรรม
การเรียนรูโ ดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงกวา
นักเรียนที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูตามวิธีปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนความคงทน
ในการเรียนรูไมแตกตางกัน
บุญนํา อินทนนท (2551) การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถ
ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโยธินบํารุง ที่ไดรับการสอน
โดยใชปญหาเปนฐานและการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดย
ใชปญหาเปนฐานกับนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู มีความสามรถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรแตกตางกันที่ระดับ .01

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT
1. ประวัติและความเปนมาของการสอนแบบเทคนิค 4 MAT
ศักดิ์ชัย นิรัญทวี (2543: 1 – 2) กลาวถึง ความเปนมาของการสอนแบบเทคนิค 4 MAT วา
ไดพัฒนาคนควาวิจัยของเบอรนิส แมคคารธี (Bernice, McCarthy) นักศึกษา นักแนะแนวการศึกษา เชื่อใน
ศักยภาพของนักเรียนในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล โดยคํานึงถึงรูปแบบ หรือวิธกี ารเรียนรูของนักเรียน
แตละประเภท ป 1979 เบอรนิส แมคคารธี (Bernice, McCarthy) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู
บทบาทของสมองที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูโดยเขาไดศึกษา และแลกเปลี่ยนความคิดกับผูเชี่ยวชาญเรื่อง
การเรียนรูตา งๆ มากมายและหลากหลาย แนวคิดทีม่ ีอทิ ธิพลกับเขามากที่สุด คือแนวคิดในทฤษฏีการเรียนรู
ของ เดวิด คอลป (David, Kolb) เปนผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย Case Westem Research University
แนวคิด เดวิด คอลป (David, Kolb) วัฏจักรเรียนรู 4 MAT : 1 – 2 เสนอความคิดเรื่องรูปแบบการเรียนรูไว
เมื่อป ค.ศ. 1970 โดยอธิบายวาการเรียนรูเกิดจากความสัมพันธ 2 มิติ คือการรับรู และการจัดกระบวนการ
ขอมูล โดยกระบวนการเรียนรูเปนผลมาจากวิธีการ หรือชองทางที่บุคคลรับรูแลวจัดกระบวนการสิง่ ที่ไดรับรูนั้น
วิธีการที่บุคคลรับรูมี 2 ประเภท คือ 1) ประสบการณตรง หรือผานประสบการณรูปธรรม 2) ผาน
ความคิดรวบยอด หรือประสบการณนามธรรม
แนวความคิดนีส้ อดคลองกับความคิดของ เบเกน (Bagan. 1977) ทีเ่ ชื่อวา ปญญาของมนุษย
แบงออกเปน 2 ลักษณะ ตามซีกของสมอง นักเรียนแตละคนจะมีลักษณะของการเรียนรูแตกตางกันตาม
ความถนัดของการใชสมองแตละซีก และเด็กจะเกิดความคับของใจ ถากิจกรรมการเรียนที่ครูจัดใหไมเหมาะ
กับความถนัดในการใชสมองของคน เบเกน (Bagan. 1977) จึงไดแบงกิจกรรมทางปญญาของสมองซีกซาย
และซีกขวาออกเปนคูๆ แสดงใหเห็นบทบาทของสมองมนุษย
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แนวการจัดกิจกรรมแบบวัฏจักรการเรียนรู 4 MAT จึงเปนอีกแนวคิดหนึง่ ที่มหี ลักการความคิด
เชื่อมโยงเกีย่ วของกับแนวความคิดของดิวอี้ (John, Dewey) และปรัชญากลุมกาวหนานิยม หรือพิพฒ
ั นา
การนิยมที่ใหความสําคัญในการเรียนดวยการกระทํา จึงเปนแนวคิดที่ใหนักเรียนที่เรียนรูแตกตางกันเปน
ศูนยกลางของกระบวนการเรียนรูแทนการถือวานักเรียนเปนเพียงภาชนะรองรับความรูจากการสอนของครู
เธียร พานิช (2542: 22 – 23) กลาววา รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบวัฏจักรการเรียนรู 4 MAT
ที่มาจากเดวิด คอลบ (David, Kolb. 1976) เชื่อวาการเรียนรูประกอบดวย 2 มิติ คือ การรับรู และการจัด
กระบวนการ โดยเมื่อนําแกนการรับรู และแกนกระบวนการตัดกัน จะทําใหเกิดพื้นที่ใหม 4 สวน ดัง
ภาพประกอบ 3

ประสบการณตรง
(Concrete Experience)

กระบวนการ
ปฏิบัติการ
(Active Experimentation)

ประสบการณเดิม
การสังเกต
(Reflective Observation)

การรับรู

ความคิดรวบยอด

ความคิดรวบยอด
(Abstract Conceptualization

ภาพประกอบ 3 รูปแบบการเรียนรูของเดวิค คอลบ
ที่มา : David Kolb: 38.
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ตอมาในป 1980 เบอรนิส แมคคารธี (Bernice Mccarthy) ไดประยุกตแนวคิดของเดวิด คอลบ
(David Kolb) โดยกําหนดใหพื้นทีท่ ั้ง 4 สวน ที่เกิดจาการตัดของแกนการรับรู กับแกนกระบวนการแทน
นักเรียน 4 แบบ มีความสัมพันธโดยตรงกับธรรมชาติการเรียนรูของมนุษยและระบบการทํางานของสมอง
ซีกซายและซีกขวา
2. ความหมายของการสอนแบบเทคนิค 4 MAT
วัชรา เลาเรียนดี (2547: 87) กลาววา การสอนแบบเทคนิค 4 MATเปนการจัดการเรียนการสอน
ที่ยึดหลักความเชื่อทีว่ า มนุษยทกุ คนสามารถเรียนรูได และมนุษยแตละคนมีรูปแบบหรือวิธีการเรียนรู
(Learning style) ที่แตกตางกัน การจัดกิจกรรมการสอนแบบเทคนิค 4 MAT เปนการจัดการเรียนการสอนที่
มุงใหนักเรียนไดใชสมองทั้งซีกซายและซีกขวาอยางเทาเทียมกัน
กิตติชัย สุธาสิโนบล (2543: 154) ไดใหความหมายการจัดการเรียนรูแบบแบบวัฎจักรการ
เรียนรูแบบ 4 MAT ในตอนหนึ่งวาเปนการจัดการเรียนรูที่คํานึงถึงรูปแบบการเรียนรูของกลุมผูเรียน 4
คุณลักษณะกับพัฒนาการสมองซีกซายและซีกขวาอยางสมดุล เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามแบบและ
ความตองการของตนเองอยางเหมาะสม และสามารถพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ ซึ่งไดแก
ผูเรียนแบบที่ 1 (Why) ผูเรียนที่มีจนิ ตนาการณเปนหลัก
ผูเรียนแบบที่ 2 (What) ผูเรียนที่เรียนรูดว ยการวิเคราะหและการเก็บรายละเอียดเปนหลัก
ผูเรียนแบบที่ 3 (How) ผูเรียนที่เรียนรูดวยสามัญสํานึกหรือประสาทสัมผัส
ผูเรียนแบบที่ 4 (If) ผูเรียนที่เรียนรูดวยการรับรูจากประสบการณรูปธรรมไปสูการลงมือ
ปฏิบัติ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเทคนิค 4 MAT เปนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ ชือ่ วามนุษย
ทุกคนสามารถเรียนและพัฒนาตนเองได โดยการจัดกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมตองพยายามใหผเู รียน
ไดรับการพัฒนาสมองทั้งซีกซายและซีกขวาของตนเองใหเต็มศักยภาพ
3. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับของการสอนแบบเทคนิค 4 MAT
เบอรนิส แมคคารธี (ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และไพเราะ พุม มั่น; อางอิงจาก Bernice McCarthy.1990)
การสอนที่ใชแนวคิดเรื่องการศึกษาแผนใหม เปนการจัดการศึกษาแบบกาวหนาที่ ใหนักเรียนไดเรียนรู
โดยการกระทํานัน้ เปนแนวคิดที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล สนับสนุนปรัชญากลุมพิพฒ
ั นา
การนิยมหรือปรัชญากลุม กาวหนา โดยคํานึงถึงนักเรียนทีม่ ีวิธกี ารเรียนรูท ี่แตกตางกัน ถาผูส อนจัดกระบวน
การเรียนรูท ี่เหมาะสมกับนักเรียนแตละประเภท นักเรียนก็สามารถประสบความสําเร็จในการเรียนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
รูปแบบการเรียนรูแบบ 4 MAT พัฒนาขึน้ จากการเรียนรูวิจยั ของ เบอรนิส แมคคารธี (Bernice,
McCarthy) นักศึกษา นักแนะแนวการศึกษา เชื่อในศักยภาพของนักเรียนในเรื่องความแตกตางระหวาง
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บุคคล โดยคํานึงถึงรูปแบบหรือวิธีการเรียนรูของนักเรียนแตละประเภท
เบอรนิส แมคคารธี (Bernice, McCarthy) ไดประยุกตแนวคิดของ เดวิดคอลป (David,
Kolb) โดยใหพื้นที่ 4 สวนที่เกิดจากการตัดกันของแกนการรับรูและแกนกระบวนการแทนลักษณะการ
เรียนรูของนักเรียน 4 ประเภท ซึ่งคํานึงถึงความคิดเกี่ยวกับระบบการทํางานของสมองซีกซายและสมอง
ซีกขวากับธรรมชาติของการเรียนรู ซึ่งอธิบายโดยใชแผนภาพและคําอธิบายประกอบได ดังภาพประกอบ 2
(ศักดิ์ชัย หิรัญทวี; และ ไพเราะ พุมมั่น. 2534: 9)
ทั้งนี้ เพื่อเปนการเสริมสรางศักยภาพการเรียนรูของนักเรียน กับพัฒนาการทางสมองซีกซาย และ
ซีกขวาอยางเทาเทียมกัน ใหผูสอนสามารถจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับความถนัดของนักเรียนแตละเภท
และในขณะเดียวกันนักเรียนไดมีโอกาสประสบความสําเร็จในการเรียนตออยางมีประสิทธิภาพ และผูสอน
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญและสงเสริมใหนักเรียนมีคุณลักษณะดี มีปญญา
และมีความสุขในการเรียนรู
การจัดกิจกรรมการเรียนรูของวัฏจักรการเรียนรู 4 MAT
สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2545: 156 - 159) วัฏจักรแหงการเรียนรู 4 MAT สราง
ขึ้นโดยใชวงกลมเปนสัญญาลักษณแทนการ เคลื่อนไหวของกิจกรรมการเรียนรู พื้นฐานของวงกลมถูกแบง
ออกโดยเสนแหงการเรียนรู และเสนแหงกระบวนการจัดขอมูลรับรูเปน 4 สวน โดยใหแตละสวนใชแทน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4 ลักษณะ ดังแสดงในภาพประกอบ ดังนี้
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แผนภาพแสดงวัฏจักรของการเรียนรู 4 MAT
ผูเรียนแบบที่ 4

ผูเรียนแบบที่ 1

If

สวนที่ 4
ผูเรียนที่ถนัด
การเรียนรู (Dynamic
Learners)

ผูเรียนแบบที่ 3
How

สวนที่ 3
ผูเรียนที่ถนัด
การใชสามัญสํานึก
( Commonsense
Learners)

สวนที่ 1
ผูเรียนที่ถนัด
การจินตนาการ
(Imaginative

ผูเรียน
Learners

Why

Learners)

สวนที่ 2
ผูเรียนที่ถนัด
การวิเคราะห(Analytic
Learners)

ผูเรียนแบบที่ 2
What

ภาพประกอบ 4 แผนภูมิแสดงรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 4 MAT
ที่มา: สุคนธ สินธพานนท. (2551). นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของเยาวชน.

จากภาพประกอบ การรับรูและกระบวนการเรียนรูระบบ 4 MAT ผูเรียนทั้ง 4 แบบ จะมีการรับรู
และกระบวนการเรียนรูที่แตกตางกัน ดังนี้
สวนที่ 1 แทนผูเ รียนแบบที่ 1 นักเรียนที่ถนัดจินตนาการเปนนักเรียนที่เรียนรูจากประสบการณ
รูปธรรม ผานกระบวนการจัดการขอมูลดวยการเฝาสังเกตอยางไตรตรอง นักเรียนในกลุมนี้จะสงสัยและ
ตั้งคําถามตรงกันวา “ทําไม” (Why) ทําไมตองเรียนเรื่องนี้
สวนที่ 2 แทนผูเ รียนแบบที่ 2 นักเรียนที่ถนัดการวิเคราะหเปนนักเรียนที่เรียนรูความคิดรวบยอด
เปนนามธรรม เรียนรูโดยรับรูจากการสังเกตอยางไตรตรองไปสูการสรางประสบการณนามธรรมหรือความคิด
รวบยอด นักเรียนในกลุมนี้จะตั้งคําถามวา“อะไร” (What) เราจะเรียนอะไรกัน
สวนที่ 3 แทนผูเรียนแบบที่ 3 นักเรียนที่ถนัดใชสามัญสํานึก เปนนักเรียนที่ชอบเรียนรูจาก
การรับรูความคิดรวบยอดไปสูการลงมือปฏิบัติที่สะทอนระดับความเขาใจของตนเอง นักเรียนในกลุมนี้จะตั้ง
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คําถามวา “อยางไร” (How) เราจะเรียนเรื่องนี้ อยางไร
สวนที่ 4 แทนผูเรียนแบบที่ 4 นักเรียนที่ถนัดการรับรูจากประสบการณรูปธรรมไปสูการลง
มือปฏิบัติ เปนนักเรียนที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง นักเรียนเรียนรูและสนุกกับการไดคน พบดวยตนเอง โดยการ
ลงมือปฏิบัติ นักเรียนในกลุมนี้จะตั้งคําถามวา “ถา..” (IF..) ถา......แลวจะนําไปใชอยางไร
จากพื้นที่ภายใตวงลอแหงการเรียนรู ตามเสนแบงของการรับรูและเสนแบงกระบวนการรับรูที่
แบงผูเรียนเปน 4 ประเภทนั้น ไดมีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อตอบสนองการใชสมองของนักเรียน
ตามบทบาทของสมองของซีกซายและซีกขวา เพื่อตอบสนองการพัฒนาศักยภาพทุกดานของนักเรียน ใน
ลักษณะตางๆ ที่แตกตางกัน จึงแบงวงลอแหงการเรียนรูเปน 8 สวนยอยๆ เพื่อสะดวกในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่ตอบสนองบทบาทและความตองการของสมองทั้งสองซีกอยางสมดุลโดยมีลักษณะ ขัน้ ตอน
การเคลื่อนไหวอยางเปนลําดับตามศักยภาพทางสมองดังนี้
ประสบการณตรง

Why

If
ผูเรียนแบบที่ 4

ผูเรียนแบบที่ 1

R
การปฏิบัติ

L
R

How

R
L

L

ผูเรียนแบบที่ 3

L

การสังเกต

R

ผูเรียนแบบที่ 2

What

ความคิดรวบยอด
ภาพประกอบ 5 แผนภูมิแสดงขั้นการสอนแบบเทคนิค 4 MAT ตามแบบการเรียนรูและเทคนิคการพัฒนาสมอง
ซีกซายและซีกขวา
ที่มา: สุวิทย คํามูล. 2545:158
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หมายเหตุ : R = Right (กิจกรรมที่พัฒนาสมองซีกขวา)
L = Left (กิจกรรมที่พัฒนาสมองซีกซาย)
จากการแบงวงลอแหงการเรียนรู 8 สวน ตามบทบาทของสมองสองซีก ผูสอนไดกําหนดขั้นตอน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู จากพืน้ ที่ทงั้ 8 สวน เปนกิจกรรมการเรียนรู 8 ขั้นตอน โดยกําหนดขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ดังนี้
ประสบการณ

R
8. ขั้นแลกเปลี่ยน
ประสบการณ
เรียนรูกับผูอื่น

L
การปฏิบัติ

R

R
1. ขั้นสรางคุณคา
และประสบการณ
ของสิ่งที่เรียน

7. ขั้นวิเคราะห
คุณคาและ
การประยุกตใช

2. ขั้นวิเคราะห
ประสบการณ

L

3. ขั้นปรับประสบการณ
6. ขั้นสรางชิ้นงานเพื่อ
เปนความคิดรวบยอด
สะทอนความ
เปนตนเอง
5. ขั้นลงมือปฏิบัติ
4. ขั้นพัฒนา
จากกรอบ
ความคิดรวบยอด
ความคิด
ที่กําหนด

R

L

การสังเกต

L

ความคิดรวบยอด
ภาพประกอบ 6 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 8 ขั้นตอน
ที่มา : สุวิทย คํามูล .2545:159
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หมายเหตุ : R = Right (กิจกรรมที่พฒ
ั นาสมองซีกขวา)
L = Left (กิจกรรมที่พัฒนาสมองซีกซาย)
4. ขั้นตอนการสอนแบบเทคนิค 4 MAT
กิตติชัย สุธาสิโนบล (2545: 159 – 163) ไดอธิบายถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรูไว ดังนี้
การจัดการเรียนรูที่คํานึงถึงรูปแบบการเรียนรูของกลุมผูเรียน 4 กลุม กับพัฒนาการสมอง
ซีกซายและซีกขวาอยางสมดุล ไดแก ผูเรียนแบบที่ 1 (Why) มีจินตนาการณเปนหลักผูเ รียนแบบที่ 2 (What)
มีการเรียนรูดวยการวิเคราะหและการเก็บรายละเอียดเปนหลัก ผูเรียนแบบที่ 3 (How) มีการเรียนรูดวย
สามัญสํานึกหรือ ผูเรียนแบบที่ 4 (If) มีการเรียนรูดวยการรับรูจากประสบการณรูปธรรมไปสูการลงมือปฏิบัติ
โดยเบอรนิส แมคคารธี (Bernice McCarthy) ไดกําหนดลําดับขั้นตอนของการเรียนรู 4 MAT โดยแบงวงลอ
กระบวนการเรียนรูออกเปน 8 ขั้นตอน ดังรายละเอียดของการจัดกิจกรรมการเรียนรู 4 MAT ดังนี้
สวนที่ 1 ผูเรียนแบบที่ 1 เรียนรูจากประสบการณและการเฝาสังเกตอยางไตรตรอง
(Imaginative Learners)
เปนชวงที่ผูเรียนรูจากประสบการณและการบวนการเฝาสังเกตอยางไตรตรอง มักใชคําถาม
วา “ทําไม” (Why)
บทบาทของผูสอน:ผูคอยกระตุนใหผูใหผูเรียนคิดวิเคราะหสิ่งที่สงั เกตไดอยางไตรตรอง
วิธีการจัดกิจกรรม: ใชคําถามถามขอมูลเพือ่ ใหผูเรียนสังเกตการรวมกันอภิปราย การให
ผูเรียนไดพบของจริงและใหผูเรียนทํากิจกรรม
ในสวนที่ 1 สามารถแบงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปน 2 ขั้นตอนที่คํานึงถึงการ
ทํางานของสมองซีกขวา และซีกซายของผูเรียน ไดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นสรางคุณคา และประสบการณของสิ่งที่เรียน (สมองซีกขวา) ผูสอน
ควรกระตุนความสนใจ และแรงจูงใจใหผูเรียนคิด โดยใชคําถามทีก่ ระตุนใหผูเรียนสังเกต การออกไปปฏิสัมพันธ
กับสภาพแวดลอมของสิ่งที่เรียน เปนขั้นที่เนนการจัดกิจกรรมที่พัฒนาสมองซีกขวา
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ประสบการณตรง

การสังเกตอยางไตรตรอง
ภาพประกอบ 7 ขั้นที่ 1 การสรางประสบการณ (พัฒนาสมองซีกขวา)
ที่มา: Mc Carthy. 1990: 8.

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นวิเคราะหประสบการณ (สมองซีกซาย) จากขั้นตอนที่ 1 ที่ผูสอน
กระตุนใหผูเรียนอยากเรียนรูและสนใจในสิ่งที่เรียน ตอจากนั้นในขั้นที่ 2 นี้ ผูสอนควรใหผูเรียนวิเคราะห
หาเหตุผล ฝกทํากิจการรมกลุมอยางหลากหลาย เชน ฝกเขียน แผนผังมโนมติ (Concept Mapping)
ชวยกันระดมสมองซีกซาย
ประสบการณตรง

การสังเกตอยางไตรตรอง
ภาพประกอบ 8 ขั้นที่ 2 การวิเคราะหประสบการณ (พัฒนาสมองซีกซาย)
ที่มา : Mc Carthy.1990: p. 9.
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สวนที่ 2 ผูเรียนแบบที่ 2 เรียนจากการสังเกตอยางไตรตรองไปสูการสรางความคิดรวบยอด
(Analytic Learners) เปนชวงที่ผูเรียนไดเรียนรูจากการสังเกตอยางไตรตรองไปสูการสรางความคิดรวบยอด
มักใชคําถามวา “อะไร” (What) เชน เราจะเรียนอะไรกันดี
บทบาทของผูสอน: เตรียมขอมูลที่ผูเรียนควรทราบและสาธิต
วิธีการจัดกิจกรรม: ใหผูเรียนไดคนควาเนื้อหาที่จะเรียนจากแหลงตางๆ เชน ใบความรู
วีดีทัศน เลนเกม ผูสอนเปนผูใหขอมูล เลนเกม เปนตน
ในสวนที่ 2 สามารถบงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปน 2 ขั้นตอน ที่คํานึงการ
ทํางานของสมองซีกขวา และซีกซายของผูเรียน ไดดังนี้
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด (สมองซีกขวา) ผูสอนควร
เนนใหผูเรียนไดวิเคราะหอยางไตรตรอง นําความรูที่ไดมาเชื่อมโยงกับขอมูลที่ไดศึกษาคนควา โดยจัด
ระบบการวิเคราะหเปรียบเทียบการจัดลําดับความสัมพันธของสิ่งที่เรียน เปนขั้นที่เนนการจัดกิจกรรมที่
พัฒนาสมองซีกขวา
การสังเกตอยางไตรตรอง

การสรางความคิดรวบยอด
ภาพประกอบ 9 ขั้นที่ 3 การสรางประสบการณเปนความคิดรวบยอด (พัฒนาสมองซีกขวา)
ที่มา: Mc Carthy.1990: p. 11.

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด (สมองซีกซาย)ผูสอนควรใหทฤษฎี หลักการ
ที่ลึกซึ้ง โดยเฉพาะรายละเอียดของขอมูลตางๆ เพื่อใหผูเรียนเขาใจ และพัฒนาความคิดรวบยอดของ
ตนเองในเรื่องที่เรียนกิจกรรม ควรเปนกิจกรรมที่ใหผูเรียนคนควาจากใบความรู แหลงวิทยาการทองถิ่น
การสาธิต การทดลองการใชหองสมุด วีดีทัศน สื่อประสมตางๆ เปนขั้นที่เนนการจัดกิจกรรมที่พัฒนา
สมองซีกซาย
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การสังเกตอยางไตรตรอง

การสรางความคิดรวบยอด
ภาพประกอบ 10 ขั้นที่ 4 การพัฒนาความคิดรวบยอด (พัฒนาสมองซีกซาย)
ที่มา: Mc Carthy.1990: p. 12.

สวนที่ 3 ผูเรียนแบบที่ 3 สรางความคิดรวบยอดไปสูการลงมือปฏิบัติและสรางชิ้นงาน
ในลักษณะเฉพาะตัว (Commonsense Learners) เปนชวงที่ผูเรียนสามารถสรางความคิดรวบยอด (มโนมติ)
ไปสูการลงมือปฏิบัติกิจกรรม การทดลอง ความตามคิดของตนเองและสรางชิ้นงานที่เปนลักษณะเฉพาะตัว
บทบาทของผูสอน: เปนผูคอยแนะนําชี้แนะ (Coach) และผูอาํ นวยความสะดวก
(Facilitator) แกผูเรียน
วิธีการจัดกิจกรรม: ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบตั ิการทดลองสรุปผลการทดลองทําแบบฝกหัด
ตามความเหมาะสมของเนื้อเรื่องที่เรียน
ในสวนที่ 3 สามารถแบงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปน 2 ขั้นตอนที่คํานึงถึงการ
ทํางานของสมองซีกขวาและซีกซายของผูเรียน ไดดังนี้
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นลงมือปฏิบัติตามกรอบความคิดที่กําหนด (สมองซีกซาย) ผูสอน
ควรใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมการทดลองจากใบงาน การทดลองทําแบบฝกหัด การสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม
สรุปผลการทดลองที่ถูกตองชัดเจน โดยเปดโอกาสใหผูเรียนซักถามขอสงสัยกอนปฏิบัติกิจกรรม ฝกเลือกใช
อุปกรณบันทึกผลการทดลอง โดยผูสอนจะเปนพี่เลี้ยงเปนขั้นที่เนนการจัดกิจกรรมที่พฒ
ั นาสมองซีกซาย
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การลงมือปฏิบัติ

การสรางความคิดรวบยอด
ภาพประกอบ 11 ขั้นที่ 5 การลงมือปฏิบัติจากกรอบความคิดที่กําหนด (พัฒนาสมองซีกซาย)
ที่มา: Mc Carthy. 1990: p. 15.

ขั้นตอนที่ 6 ขั้นสรางชิ้นงานเพื่อสะทอนความเปนตนเอง (สมองซีกขวา) ผูสอนตอง
เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความสามารถของตนเองตามความถนัดความสนใจเพือ่ สรางสรรคชิ้นงาน
ตามจินตนาการของตนเองที่แสดงถึงความเขาใจในเนือ้ หาวิชาทีเ่ รียน ใหเห็นเปนรูปธรรมในรูปแบบตางๆ
โดยเลือกวิธีการนําเสนอผลงานในลักษณะเฉพาะตัว ชิ้นงานที่สรางอาจเปนภาพวาดนิทานสมุดรวบรวม
สิ่งที่เรียน สิ่งประดิษฐ แผนพับ เปนตน เปนขั้นที่เนนการจัดกิจกรรมที่พฒ
ั นาสมองซีกขวา
การลงมือปฏิบัติ

การสรางความคิดรวบยอด
ภาพประกอบ 12 ขั้นที่ 6 การสรางชิ้นงานเพื่อสะทอนความเปนตนเอง (พัฒนาสมองซีกขวา)
ที่มา: ศุภณี ธรรมปติ. 2546: 29; อางอิงจาก Mc Carthy. 1990.
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สวนที่ 4 ผูเรียนแบบที่ 4 เรียนรูจากประสบการณรูปธรรมไปสูการลงมือปฏิบัติในชีวิตจริง
(Dynamic Learners) เปนชวงที่ผูเรียนไดนาํ เสนอผลงานของตนเอง โดยสอดแทรกการอภิปรายถึงปญหา
ปสรรคในการปฏิบัติกิจกรรม วิธีการแกไขปญหา เพื่อปรับปรุงชิ้นงานจนสําเร็จและเปนประโยชนตอตนเอง
ซึ่งสามารถบูรณาการ การประยุกตใช เชื่อมโยงกับชีวิตจริง/อนาคต
บทบาทของผูสอน: ใหคําแนะนํา รวมประเมินผลงาน แนะนําวิธีการปรับปรุงผลงาน
และการรวบรวมผลงาน
วิธีการจัดกิจกรรม: ผูเรียนนําเสนอชิ้นงานที่ปรับปรุง อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผูอื่นและนําผูอื่น ในสวนที่ 4 สามารถแบงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปน 2 ขั้นตอนที่คํานึงถึง
การทํางานของสมองซีกขวาและซีกซายของผูเรียน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 7 ขั้นวิเคราะหคุณคา และการประยุกตใช (สมองซีกซาย) ผูสอนควรให
ผูเรียนไดวิเคราะหชิ้นงานของตนเองโดยอธิบายขั้นตอนการทํางาน ปญหาอุปสรรคในการทํางาน และวิธีการ
แกไข โดยบูรณาการการประยุกตใชเพื่อเชื่อมโยงกับ ชีวิตจริง/อนาคต ซึ่งอาจจะวิเคราะหชิ้นงานในรูป
กลุมยอยหรือ กลุมใหญก็ไดตามความเหมาะสม เปนขั้นที่เนนการจัดกิจกรรมที่พัฒนาสมองซีกซาย
ประสบการณตรง

การลงมือปฏิบัติ
ภาพประกอบ 13 ขั้นที่ 7 ขั้นวิเคราะหคณ
ุ คาและประยุกตใช (สมองซีกซาย)
ที่มา: Mc Carthy.1990: p. 20
ขั้นตอนที่ 8 ขั้นแรกเปลี่ยนประสบการณเรียนรูกับผูอนื่ (สมองซีกขวา) เปนขัน้ สุดทาย
ซึ่งผูสอนควรใหผูเรียนไดนําผลงานของตนเองมานําเสนอ หรือจัดแสดงในรูปแบบตางๆ เชนการจัดนิทรรศการ
ปายนิเทศ เพื่อใหเพื่อนๆ ไดชื่นชมซึ่งถือเปนการแบงปนโอกาสทางดานความรูและประสบการณใหผูอื่น
ไดซาบซึ้ง ในขั้นนี้ ผูเรียนควรรับฟงการวิพากษวิจารณอยางสรางสรรคยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
เปนขั้นที่เนนการจัดกิจกรมที่พัฒนาสมองซีกขวา
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ประสบการณตรง

การลงมือปฏิบัติ
ภาพประกอบ 14 ขั้นที่ 8 ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูกับผูอื่น (สมองซีกขวา)
ที่มา: Mc Carthy. 1990: 21

5. ขอดีและขอจํากัดของการสอนแบบเทคนิค 4 MAT
ขอดี
1. นักเรียนทุกคนมีโอกาสประสบความสําเร็จในการเรียนรูอยางเทาเทียมกัน ตามความ
ถนัดของตนเอง
2. ชวยพัฒนาสมองของนักเรียนทั้งซีกซายและซีกขวาอยางสมดุล
3. เปนการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ เนนความแตกตางระหวางบุคคล
4. นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู จากการคนพบสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง
5. นักเรียนสามารถนําความรู และประสบการณไปใชไดจริง
6. สงเสริมทักษะทางสังคมอันดีงามในตัวนักเรียน
ขอจํากัด
1. ตองใชเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมากพอสมควร ดังนั้น ผูสอนยังจัดตารางสอน
เปนรายคาบ ควรวางแผนการสอนใหเหมาะสม
2. ถานักเรียนขาดความรับผิดชอบในการเรียนรูจะไมสามารถประสบความสําเร็จใน
การเรียน
3. ผูสอนควรจัดกิจกรรมทีห่ ลากหลาย เปดโอกาสใหนักเรียนเลือกวิธกี ารคนควาหา
ความรูตามความสนใจ
4. ไมมีรูปแบบการเรียนรูใดที่ดีที่สุด เพราะแตละรูปแบบการเรียนรูแตกตางกัน
5. ถาผูส อนไมศึกษาและไมทาํ ความเขาใจเกี่ยวกับความถนัดของนักเรียนที่ตนรับผิดชอบ
อยางเพียงพอ อาจทําใหนักเรียนบางคนไมประสบความสําเร็จในการเรียน
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6. งานวิจัยที่เกีย่ วของกับของการสอนแบบเทคนิค 4 MAT
งานวิจัยตางประเทศ
แมคคารธี (McCarthy. 1997: 46 - 51) ไดศึกษานักเรียน 4 แบบ กับรูปแบบการสอน 4
MAT มีลักษณะพิเศษ คือ นักเรียนแตละคนสามารถนําไปใชในหองเรียน ขณะเดียวกันจะชวยใหนักเรียน
ทั้งหมดพัฒนาขึ้นโดยเมื่อเขาสูวัฏจักรการเรียนรู นักเรียนสามารถเรียนไดอยางมีความหมายและเปนไป
ตามธรรมชาติ จากความรูสึกไปถึงการคิดไตรตรอง และสุดทายสูการกระทํา ครูไมตองการนักเรียนเปน
แบบตางๆ แตชวยใหพวกเขาทํางานอยางสมบูรณและสมบูรณ
เคลลี (Kelly. 1990: 40 - 41) ไดศึกษาระบบ 4 MAT ในโรงเรียนกฎหมายศาสตราจารย
แหงสมาคมกฎหมายไดระบุถึงการลงรอยกันของศาสตราจารย เกี่ยวกับวิธกี ารการสอนวิเคราะหดวยรูปแบบ
การประยุกตของเขาดวยการเรียนโดยกระบวนการ 4 MAT เขาเลือกใชกระบวนการนี้ เพื่อชวยนักเรียน
กฎหมายดึงประสบการณมาสูการเรียนรูดวยกระบวนการคิด ดวยการฝกใชทฤษฏี และดวยการพัฒนา
ทฤษฏีใหม โดยอาศัยพื้นฐานจากประสบการณจริงของตนเอง
โปรสกี (Proske. 1989: 280) ไดศึกษาผลการประยุกตใชการจัดกิจกรรมการสอนแบบ
4 MAT ในการศึกษาวิชาชีพแนะแนว ผลวิจัยพบวา การจัดกิจกรรมการสอนแบบเทคนิค 4 MAT สามารถ
ใชในการเตรียมความพรอมแกนักเรียนในการฝกฝนเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาและตอบปญหาตาง ๆ
โบเวอร (Bower. 1987: Abstract) ศึกษาผลการใชระบบ 4 MAT ในการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และเจตคติทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร จากกลุมตัวอยางจํานวน 54 คน จาก 3 โรงเรียน
จากรัฐแคโรไลนาเหนือ แบงเปน 2 กลุม คือกลุมใชระบบ 4 MAT และกลุมที่จํากัดใหนักเรียนไดใชสมอง
ซีกซายเทานั้น ทั้งสองกลุมไดรับการสอนเรื่องการคนพบกฎแรงโนมถวงของนิวตัน ใชเวลา 3 ชั่วโมง จาก
การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา มีคาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และจากการตอบ
คําถามโดยใชการคิดวิเคราะห มีคาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทางดานเจตคติแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ สวนความรูไมแตกตางกัน
งานวิจัยในประเทศ
พรพรรณ ศรีโปฏก (2548: 94) เปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษาไทย และ
เจตคติในการการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอน โดยใชกจิ กรรมการจัด
การเรียนการสอนแบบ 4 MAT กับการกิจกรรมการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผลการวิจัย พบวา มี
ความสามารถในการเรียนภาษาไทย แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สุดาภรณ อรุณดี (2546: 41 – 43) ศึกษาผลของการใชการเรียนรูแบบเทคนิค 4 MAT
ที่มีผลตอพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดราชผาติกา
รามเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรดีขึ้น หลังจากไดรับ
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การเรียนรูแบบ 4 MAT อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และดีกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตาม
คูมือครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อรวรรณ พลายละหาร (2545: 60 - 62) ศึกษาเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความ
สนใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยการจัดกิจกรรม
การสอนแบบ 4 MAT กับการสอนแบบปกติ พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการสอน
แบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสูงกวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 และมีความสนใจสูงกวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01
เสมอใจ จงเจริญคุณวุฒิ (2545: 66 – 67) ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอน
โดยการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT กับการสอนแบบปกติ พบวา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรสูงกวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 และมีความสนใจ
สูงกวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01
ดวงหทัย แสงวิริยะ (2543: 74 – 76) ศึกษาเรื่องผลของการใชแผนการสอนแบบ 4 MAT
ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความรับผิดชอบและเจตคติตอการเรียน ในหนวยการเรียนเรื่องประชากร
ศึกษา และการทํามาหากิน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตางกัน แตมี
คะแนนความรับผิดชอบตอการเรียน และคะแนนเจตคติ สูงกวานักเรียนที่ไดรับแผนการสอน ตามแนว
การสอนของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
ศุภณี ธรรมปติ (2546: บทคัดยอ) ศึกษาผลของการใชแผนการสอนแบบ 4 MAT หนวย
การเรียนเรื่องตัวเรา ที่มีตอพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดชนะสงคราม
จํานวน 52 คน กลุมละ 60 คาบ คาบละ 20 นาที พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอน โดยใชแผนการสอน
แบบ 4 MAT มีพฤติกรรมสุขภาพดานความรูและการปฏิบัติ สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแผน
การสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
1. เปาหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
เปาหมายของการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรูวทิ ยาศาสตรตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สถาบันสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดกําหนดไว ดังนี้ (สสวท. 2546: 2)
1.1 เพื่อใหเกิดความเขาใจในหลักการและทฤษฎีพื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตร
1.2 เพื่อใหเกิดความเขาใจในลักษณะ ขอบเขต และวงจํากัดของวิชาวิทยาศาสตร
1.3 เพื่อใหเกิดทักษะที่สําคัญในการศึกษาคนควาและคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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1.4 เพื่อใหเกิดเจตคติทางวิทยาศาสตร
1.5 เพื่อใหเกิดความเขาใจในความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และอิทธิพล
ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอมวลมนุษยและสภาพแวดลอม
1,6 เพื่อใหสามารถนําความรู ความเขาใจในเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไปใชประโยชน
ตอสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.7 เพื่อเปนคนมีจิตวิทยาศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในการใชวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีอยางสรางสรรค
2. ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จํานง พรายแยมแข (2531: 9) กลาวไววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงผลสําเร็จใน
เชิงวิชาการที่เด็กสามารถจดจําเนื้อหาเรื่องราวตางๆ ไดมากนอยเพียงใด นําความรูไปใชไดถูกตองหรือไม
และรวมถึงสมรรถภาพทางสติปญญาตามจุดมุงหมายของหลักสูตรที่กําหนดไว
ไพศาล หวังพานิช (2532: 127) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ไววา หมายถึงคุณลักษณะ
และประสบการณการเรียนรูที่เกิดขึ้นจากการฝกอบรม หรือจากการสอน จึงเปนการตรวจสอบความสามารถ
หรือความสัมฤทธิ์ผลของบุคคลวาเรียนรูแลวเทาไร มีความสามารถชนิดใด
เกตุแกว ลาวัณยวุฒิ (2534: 46) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ไววา หมายถึงคุณลักษณะ
และความสามารถของบุคคลอันเกิดจาก การเรียน การสอน เปนการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม และประสบการณ
การเรียนรูที่เกิดจากการฝกอบรม หรือจากการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จึงเปนการตรวจสอบความสามารถ
หรือความสัมฤทธิ์ผล ของบุคคลวาเรียนรูแลวเทาไร มีความสามารถชนิดใด ซึ่งสามารถวัดได 2 แบบ
ตามจุดมุงหมายและลักษณะวิชาการสอน คือ
1. การวัดดานปฏิบัติ เปนการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติ หรือลักษณะ
ของนักเรียน โดยมุง เนนใหนกั เรียนไดแสดงความสามารถดังกลาวในรูปการกระทําจริงใหออกเปนผลงาน
เชน วิชาศิลปศึกษาพลศึกษา การชาง เปนตน การวัดแบบนี้จึงตองใชขอสอบภาคปฏิบัติ (Performance
Test)
2. การวัดดานเนือ้ หา เปนการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา ซึ่งเปน
ประสบการณการเรียนรูของนักเรียน รวมทั้ง พฤติกรรมความสามารถในดานตางๆ สามารถวัดไดโดยใช
“ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ”์ (Achievement Test)
พวงรัตน ทวีรตั น (2540: 19) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาเปนการ
ตรวจสอบความรู ทักษะ และสมรรถภาพของสมองดานตางๆ ของนักเรียนวาหลังการเรียนรูเรื่องนัน้ ๆ แลว
นักเรียนมีความรูความสามารถในวิชาที่เรียนมากนอยเพียงใด มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตาม
ความมุงหมายของหลักสูตรในวิชานั้นๆ เพียงใด
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ภพ เลาหไพบูลย (2542: 295) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ พฤติกรรม
ที่แสดงออกถึงความสามารถในการกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดไดจากที่ไมเคยกระทําไดหรือกระทําไดนอยกอนที่
จะมีการเรียนรูเปนพฤติกรรมที่สามารถวัดได
นภาพร วงศเจริญ (2550: 40) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร หมายถึง
ความรู ความสามารถในการเรียนรูดานวิทยาศาสตรที่ไดเรียนมาแลว และวัดไดจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
กูด (Good. 1973: 103) ใหความหมายของผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
หมายถึง ความรูที่ไดรับ หรือทักษะที่พัฒนามาจากการเรียนในสถานศึกษา โดยปกติวัดจากคะแนนที่ครู
เปนผูใหหรือจากแบบทดสอบ หรืออาจรวมทั้งคะแนนทีค่ รูเปนผูใหและคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบ
จากความหมายของนักการศึกษาดังที่กลาวมาแลวขางตน สรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการรับรู เขาใจ และมีทักษะทีส่ ามารถทําสิ่งตางๆ หลังจากการ
เรียนรู และไดมีการใชกระบวนการแสวงหาความรูดําเนินการคนควาสืบเสาะตรวจสอบความรู โดยสามารถ
วัดไดจากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับผูเรียนหลังจากการเรียนรู โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น
3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
การวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร เพื่อใหนักเรียนไดรับทั้งเนื้อหา ความรูทาง
วิทยาศาสตร และกระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรจะตองวัดผลทั้งสองสวน และเพื่อความ
สะดวกในการประเมิน ผูวิจัยจึงไดทาํ การจําแนกพฤติกรรมในการวัดผลสัมฤทธิ์วทิ ยาศาสตรโดยการสราง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรสําหรับเปนเกณฑวัดผลวานักเรียนไดเรียนรูไปมากนอย
หรือลึกซึ้งเพียงใด 4 พฤติกรรม ดังนี้ (สสวท. 2546: 11)
1. ความรูความจํา หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่เคยเรียนมาเกี่ยวกับ
ขอเท็จจริง ความคิดรวบยอด หลักการ กฎและทฤษฏี
2. ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการจําแนกความรูไดเมื่อปรากฏการณอยู
ในรูปแบบใหม และความสามารถในการแปลความรูจากสัญลักษณหนึ่งไปยังสัญลักษณหนึ่ง
3. การนําความรูไปใช หมายถึง ความสามารถในการนําความรูแ ละวิธีการทางวิทยาศาสตร
ไปใชในสถานการณใหม หรือจากที่แตกตางไปจากที่เคยเรียนรูมาโดยเฉพาะอยางยิง่ ในชีวิตประจําวัน
4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการสืบเสาะหาความรู
ทางวิทยาศาสตร โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดานการสังเกต การจําแนกประเภท การคํานวณ
การจัดกระทําสื่อความหมายขอมูล และการทดลอง
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4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สมาคมอเมริกันเพื่อความกาวหนาทางวิทยาศาสตร หรือ AAAS (American Association
for the Advancement of Science. 1970: 33 – 176 ) ไดพัฒนาโปรแกรมวิทยาศาสตรและตั้งชื่อโครงการ
นี้วา วิทยาศาสตรกับการใชกระบวนการ (Science : Process Approach) ไดกําหนดกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 13 ทักษะ ประกอบดวยทักษะขั้นพื้นฐาน (Basic science process skills) 8 ทักษะ และ
ทักษะขั้นผสมหรือบูรณาการ (Integrate science process skills) 5 ทักษะ ดังนี้ (ภพ เลาหไพบูลย.
2542: 14 – 29)
ทักษะพืน้ ฐาน (Basic science process skills)
1. ทักษะการสังเกต
2. ทักษะการวัด
3. ทักษะการคํานวณ
4. ทักษะการจําแนกประเภท
5. ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา
6. ทักษะการกระทําและสื่อความหมายขอมูล
7. ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล
8. ทักษะการพยากรณ
9. ทักษะการตัง้ สมมติฐาน
ทักษะขั้นผสมหรือบูรณาการ (Integrate science process skills)
10. ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
11. ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร
12. ทักษะการทดลอง
13. ทักษะการตีความหมายขอมูล และลงขอสรุป
1. ทักษะการสังเกต
การสังเกต หมายถึง กระบวนการใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึง่ เชน หู ตา จมูก
ลิ้น หรือผิวกาย เขาไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือเหตุการณ โดยมีวัตถุประสงคทจี่ ะหาขอมูลเปนรายละเอียด
ของสิ่งนั้นๆ โดยไมใสความคิดเห็นของผูสังเกตลงไป
ความสามารถที่จะแสดงวาเกิดทักษะ คือ
1. ชี้บงและบรรยายสมบัติของวัตถุไดโดยการใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง
2. บรรยายสมบัติเชิงปริมาณของวัตถุโดยการกะประมาณ
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3. บรรยายการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่สังเกตได
2. ทักษะการวัด
การวัด หมายถึงทักษะการเลือกใชเครื่องมือทําการวัดปริมาณของสิง่ ตางๆ ออกมาเปน
ตัวเลขที่แนนอนไดอยางเหมาะสมและถูกตองโดยมีหนวยกํากับเสมอ
ความสามารถที่จะแสดงวาเกิดทักษะ คือ
1. เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับสิ่งที่จะวัด
2. บอกเหตุผลในการเลือกเครื่องมือวัดได
3. บอกวิธวี ัดและใชเครื่องมือวัดไดถูกตอง
4. ทําการวัดปริมาณตางๆ ไดถูกตอง
5. ระบุหนวยของตัวเลขที่ไดจากการวัดได
3. ทักษะการคํานวณ
การคํานวณ หมายถึงความสามารถในการบวก ลบ คูณ และ/หรือหาร ตังเลขที่แสดงคํา
หรือปริมาณของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไดจากการสังเกต การวัด การทดลองโดยตรง หรือจากแหลงอีกทอดหนึ่ง
ทั้งนี้ตัวเลขทีน่ าํ มาบวก ลบ คูณ และ/หรือหาร หาร นั้นจะตองแสดงคา ปริมาณในหนวยเดียวกันตัวเลขใหม
ที่จะไดจาการคํานวณจะชวยใหสามารถสื่อความหมายขอมูลไดตรงตามที่ตองการและชัดเจนยิ่งขึ้น
ความสามารถที่จะแสดงวาเกิดทักษะ คือ
1. การนับ คือ นับจํานวนของสิ่งตางๆ ไดถูกตอง ใชตัวเลขแสดงจํานวนทีน่ ับได
2. การคํานวณ คือบอกวิธกี ารคํานวณได คิดคํานวณไดถกู ตอง แสดงวิธีคํานวณได
4. ทักษะการจําแนกประเภท
การจําแนกประเภท หมายถึง การแบงพวกหรือเรียงลําดับวัตถุหรือสิง่ ที่อยูใ นปรากฏการณ
โดยมีเกณฑ เกณฑดังกลาวอาจจะใชความเหมือน ความแตกตางความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่งก็ได
ความสามารถที่จะแสดงวาเกิดทักษะ คือ
1. เรียงลําดับหรือแบงพวกของสิ่งตางๆ จากเกณฑที่ผูอื่นกําหนดใหได
2. เรียงลําดับหรือแบงพวกของสิ่งตางๆ จากเกณฑที่ของตนเองได
3. บอกเกณฑที่ผูอื่นใชเรียงลําดับหรือแบงพวกของสิ่งตางๆ ได
5. ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา
สเปสของวัตถุ หมายถึง ที่วา งที่วัตถุนั้นครองที่อยูมีรูปรางลักษณะเดียวกันกับวัตถุนนั้
โดยทั่วไปแลวสเปสวัตถุจะมีสามมิติ คือความกวาง ความยาว ความสูง
การความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา เปนการหาความสัมพันธ
สเปสกับสเปสของวัตถุนั้น ไดแกความสัมพันธระหวาง 3 มิติ กับ 2 มิติ ความสัมพันธระหวางตําแหนงที่
อยูของวัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุหนึ่ง
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ความสามารถที่จะแสดงวาเกิดทักษะคือ
1. การหาความสัมพันธสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา คือ ชี้บงรูป 2 มิติ กับ 3 มิติ
2. บอกชื่อรูปทรง รูปเรขาคณิตได
3. บอกตําแหนงหรือทิศของวัตถุหนึ่งได
4. บอกไดวาวัตถุหนึ่งอยูในตําแหนงหรือทิศใดของอีกวัตถุหนึ่ง
5. บอกความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงตําแหนงที่อยูข องวัตถุกับเวลาได
6. บอกความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงขนาดหรือปริมาณของสิ่งตางๆ กับ
เวลาได
6. ทักษะการจัดกระทําและสือ่ ความหมายขอมูล
การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล หมายถึง การนําขอมูลที่ไดจากการสังเกต การวัด
การทดลองและจากแหลงอืน่ ๆ มาจัดกระทําเสียใหมโดยการคํานวณความถี่ เรียงลําดับ จัดแยกประเภท
หรือคํานวณคาใหม เพื่อใหผูอื่นเขาใจความหมายของขอมูลชุดนั้นไดดีขึ้น โดยอาจเสนอในรูปของตาราง
แผนภูมิ แผนภาพ แผนผัง วงจร กราฟ สมการ เขียนและบรรยายเปนตน
ความสามารถที่จะแสดงวาเกิดทักษะคือ
1. การหาความสัมพันธสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา คือ ชี้บงรูป 2 มิติ
2. บอกความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงขนาดหรือปริมาณของสิ่งตางๆ กับ
เวลาได
3. ออกแบบเสนอขอมูลตามรูปแบบที่เลือกไวได
4. เปลี่ยนแปลงขอมูลใหอยูในรูปใหมที่เขาใจดีขึ้นได
5. บรรยายลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดวยขอความที่เหมาะสมและกะทัดรัด จน
สื่อความหมายใหผูอื่นเขาใจได
6. บรรยายหรือวาดแผนผังตําแหนงสถานที่จนสื่อความหมายใหผูอื่นเขาใจได
7. ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล
การลงความคิดเห็นจากขอมูล หมายถึง การเพิม่ ความคิดเห็นใหกบั ขอมูลที่ไดจาก
การสังเกตอยางมีเหตุผล โดยอาศัยความรูหรือประสบการณเดิมมาชวย
ความสามารถที่จะแสดงวาเกิดทักษะ คือ อธิบายหรือสรุปโดยเพิ่มความคิดเห็นใหกบั
ขอมูลที่ไดจากการสังเกตโดยใชความรูหรือประสบการณเดิมมาชวย
8. ทักษะการพยากรณ
การพยากรณ หมายถึง การสรุปคําตอบลวงหนากอนจะทดลองโดยอาศัยปรากฏการณที่
เกิดซ้ําๆ หลักการ กฎหรือทฤษฏีที่มีอยูแลวในเรื่องนัน้ ๆ มาชวยในการสรุป การพยากรณขอมูลเกี่ยวกับ
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ตัวเลข ไดแก ขอมูลที่เปนตารางหรือกราฟ ทําได 2 แบบ คือ การพยากรณภายในขอบเขตของขอมูลที่มี
อยูกับการพยากรณภายนอกขอบเขตของขอมูลที่มีอยู
ความสามารถที่จะแสดงวาเกิดทักษะ คือ
1. การพยากรณทั่วไป ไดแก การทํานายผลทีเ่ กิดจากขอมูลที่เปนหลักการ กฎหรือ
ทฤษฏีที่มีอยูได
2. การพยากรณจากขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก ทํานายผลที่เกิดขึ้นภายในขอบเขต
ของขอมูลเชิงปริมาณที่มีอยูได ทํานายผลที่เกิดขึ้นภายนอกขอบเขตของขอมูลเชิงปริมาณที่มีอยูได
9. ทักษะการตั้งสมมติฐาน
การตั้งสมมติฐาน หมายถึง การคิดหาคําตอบลวงหนากอนการทดลอง โดยอาศัยการ
สังเกต ความรู ประสบการณเดิมเปนพื้นฐานคําตอบที่คิดหาลวงหนานี้เปนสิ่งทีย่ ังไมทราบหรือเปนหลักการ
กฎหรือทฤษฏีมากอน สมมติฐานหรือคําตอบที่คิดไวลวงหนามักกลาวไวเปนขอความทีบ่ อกความ สัมพันธ
ระหวางตัวแปรตน (ตัวแปรอิสระ) กับตัวแปรตาม สมมติฐานที่ตั้งไวอาจถูกหรือผิดก็ได จะทราบภายหลัง
การทดลองหาคําตอบเพื่อสนับสนุนหรือคัดคานสมมติฐานที่ตั้งไว
ความสามารถที่จะแสดงวาเกิดทักษะ คือ หาคําตอบลวงหนากอนการทดลองโดยอาศัย
การสังเกต ความรู ประสบการณเดิม
10. ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัตกิ าร
การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การกําหนดความหมายและขอบเขตของคํา
ตางๆ (ที่มีอยูในสมมติฐานที่ตองการทดลอง) ใหเขาใจตรงกันและสามารถสังเกตและวัดได
ความสามารถที่จะแสดงวาเกิดทักษะ คือ การกําหนดความหมายและขอบเขตของคํา
ตางๆ ใหสังเกตและวัดได
11. ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร
การกําหนดตัวแปร หมายถึง การกําหนดตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ตองการ
ควบคุมในสมมติฐานหนึ่งๆ
ตัวแปรตน คือ สิ่งที่เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดผลตางๆ หรือสิ่งที่เราตองการทดลองดูวา ที่
กอใหเกิดผลเชนนั้นจริงหรือไม
ตัวแปรตาม คือ สิ่งทีเ่ ปนผลมาจากตัวแปรตน เมื่อตัวแปรตน หรือสิ่งที่เปนสาเหตุ
เปลี่ยนไป ตัวแปรตามหรือสิ่งที่เปนผลจะเปลี่ยนตามไปดวย
ตัวแปรที่ตองการควบคุม คือ สิ่งอืน่ ๆ ที่นอกเหนือจากตัวแปรตนทีม่ ีผลตอการทดลองดวย
ความสามารถที่จะแสดงวาเกิดทักษะ คือ ชี้บงและกําหนดตัวแปรตน ตัวแปรตาม และ
ตัวแปรที่ตองการควบคุมได
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12. ทักษะการทดลอง
การทดลอง หมายถึง กระบวนการเพื่อหาคําตอบ หรือตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไว ใน
การทดลองจะประกอบดวยกิจกรรมหลัก 3 ขั้นตอน
1. การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองกอนลงมือทดลองจริง
เพื่อกําหนด
1.1 วิธีการทดลอง
1.2 อุปกรณ หรือ/และสารเคมีที่ตองการทดลอง
2. การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การลงมือปฏิบัติการทดลองจริงๆ
3. การบันทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกขอมูลที่ไดจากการทดลอง
อาจเปนผลการสังเกต การวัด และอื่นๆ
ความสามารถที่จะแสดงวาเกิดทักษะ คือ
1. การออกแบบการทดลอง โดย
1.1 กําหนดวิธีการทดลองใหถูกตอง และเหมาะสม โดยคํานึงถึงตัวแปรตน
ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ตอ งการควบคุม
1.2 ระบุอุปกรณ หรือ/และสารเคมีที่จะตองใชในการทดลองได
2. ปฏิบัติการทดลองและใชอุปกรณไดถูกตองและเหมาะสม
3. บันทึกผลการทดลองไดคลองแคลวและถูกตอง
13. ทักษะการตีความหมาย ขอสรุปและลงขอสรุป
การตีความหมายขอมูล หมายถึง การแปลความหมาย หรือการบรรยายลักษณะ และ
สมบัติของขอมูลที่มีอยู การตีความหมายขอมูลบางครั้งตองอาศัยทักษะใชทักษะฯ อืน่ ๆ ดวย เชน การสังเกต
ทักษะการคํานวณ เปนตน
การลงขอสรุป หมายถึง การสรุปความสัมพันธของขอมูลทั้งหมด
ความสามารถที่จะแสดงวาเกิดทักษะ คือ
1. แปลความหมาย หรือบรรยายลักษณะ และสมบัติของขอมูลที่มีอยูได
2. บอกความสัมพันธของขอมูลที่มีอยู
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5. งานวิจัยที่เกีย่ วของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
งานวิจัยตางประเทศ
สตริกแลนด (Strickland. 1971: Abstract) ไดศึกษาผลการใชบทเรียนสําเร็จรูปที่มีผล
ตอผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกับการสอนตามปกติ ผลการศึกษา พบวา นักเรียนทีไ่ ดรับการสอนโดยใช
บทเรียนสําเร็จรูปมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงวาการสอนตามปกติ
เดวิส (Davis. 1979: 4164 – A) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรูโดยชี้แนะแนวทางในการคนพบกับการสอนตามคูมือครูที่สงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทัศนคติ
ตอวิชาวิทยาศาสตร ผลการศึกษาทดลองพบวา นักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์สูงกวากลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ลัมพคิน (Lumpkin. 1991: 3694 – A) ไดศึกษาผลการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความคงทนในเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนระดับ 5 และ 6 ผลการวิจัย พบวา กลุมควบคุมและ
กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในเนื้อหาวิชาสังคมไมแตกตางกัน สําหรับกลุม
ระดับ 6 ที่เปนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในเนือ้ หาวิชาสังคมสูงกวากลุมควบคุม
สมิท (Smith. 1994: 2528 – A) ไดศึกษาผลจากวิธีการสอนที่มีตอเจตคติ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเกรด 7 โดยแบงเปน
กลุมทดลอง 3 กลุม คือ กลุมแรกไดรับการสอนแบบบรรยาย กลุมที่สองไดรับการสอนแบบใหลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเอง และกลุมที่สามไดรับการสอนแบบทั้งบรรยาย และใหลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ผลการวิจัย
พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบใหลงมือปฏิบัติดวยตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่
ไดรับการสอนแบบทั้งบรรยาย และใหลงมือปฏิบัติดวยตนเอง และนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบทั้งบรรยาย
และใหลงมือปฏิบัติดวยตนเองสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบบรรยาย
งานวิจัยในประเทศ
มณีรัตน เกตุไสว (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการทดลองที่มีผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส ดานมโนมติทางวิทยาศาสตร และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขั้นบูรณาการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส
ดานมโนมติทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยกิจกรรมการทดลอง ที่นักเรียนออกแบบ
การทดลอง และปฏิบัติการทดลองตามที่ไดออกแบบไวพรอม ทั้งเลือกรูปแบบการบันทึกขอมูล จากการทดลอง
แตกตางจากกลุมที่ไดรับการสอนดวยการจัดกิจกรรมตามคูมือครูของ สสวท. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
สุมาลี โชติชุม (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและ
เชาวอารมณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนโดยใชชุดการเรียนวิทยาศาสตรที่สงเสริมเชาวอารมณ
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กับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจยั พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนวิทยาศาสตร ที่
สงเสริมเชาวอารมณกับการสอนตามคูมือครู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อรอุมา กาญจนี (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
จิตวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทาง PDCA
และแบบสืบเสาะหาความรู ผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน ที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทาง PDCA กับแบบสืบเสาะหาความรู แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
จุฬารัตน ตอหิรัญพฤกษ (2551) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทีไ่ ดรับการสอนแบบบูรณาการและ
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู ผลการวิจัย พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบบูรณาการ และนักเรียน
ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการคิดวิเคราะห
1. ความหมายของการคิดวิเคราะห
การคิดวิเคราะห ตามความหมายของนักการศึกษา และนักจิตวิทยาไดศึกษาและใหนิยาม
ไวดังนี้
สมจิต สวธนไพบูลย (2541: 94) ไดใหความหมาย การคิดวิเคราะหวา เปนความสามารถ
ในการคิดพิจารณาอยางรอบคอบ โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
ชาติ แจมนุช (2545: 54) ไดใหความหมายการคิดวิเคราะหเปนการคิดที่สามารถแยก
สิ่งสําเร็จรูป ไดแก วัตถุสิ่งของตางๆ ที่อยูร อบตัวหรือบรรดาเรื่องราวหรือเหตุการณตา งๆ ออกเปนสวน
ยอยๆ ตามหลักการหรือเกณฑทกี่ ําหนดให เพื่อคนหาความจริงหรือความสําคัญที่แฝงอยูภายใน
ทิศนา แขมณี (2545: 6) กลาววา ทักษะการคิดวิเคราะห หมายถึง การแยกขอมูลหรือ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเปนสวนยอยๆ แลวใชเกณฑจัดขอมูลออกเปนหมวดหมูเ พื่อใหเขาใจและเห็นความสัมพันธ
ของขอมูลในสวนตางๆ
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2546: 25) ไดกลาวไววา การคิดวิเคราะห หมายถึง ความ
สามารถในการสืบคนขอเท็จจริง เพื่อตอบคําถามเกี่ยวกับบางสิ่งบางอยาง โดยการตีความ การจําแนก
แยกแยะและการทําความเขาใจกับองคประกอบของสิง่ นัน้ และองคประกอบอื่นๆ ที่สัมพันธกนั รวมทัง้ เชือ่ มโยง
ความสัมพันธอยางมีเหตุผล และผลที่ไมขัดแยงกัน
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สุวิทย มูลคํา (2547: 9) ไดกลาวา การคิดวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการ
จําแนกแยกแยะองคประกอบตางๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะเปนวัตถุ สิ่งของ เรื่องราวหรือเหตุการณและ
หาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลานั้น เพื่อคนหาสภาพความเปนจริงหรือสิ่งสําคัญที่
กําหนดให
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549: 5) การคิดวิเคราะห หมายถึง
การระบุเรื่องหรือปญหา จําแนกแยกแยะเปรียบเทียบขอมูล เพื่อจัดกลุมอยางเปนระบบ ระบุเหตุผล หรือ
เชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูล และตรวจสอบขอมูล หรือหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใหเพียงพอในการตัดสินใจ
แกปญหา คิดสรางสรรค
ประพันธสิริ สุเสารัจ (2551: 48) การคิดวิเคราะห หมายถึง ความคิดในการจําแนกแยกแยะ
ขอมูล องคประกอบของสิ่งตางๆ ไมวาจะเปนวัตถุ เรื่องราว เหตุการณตางๆ ออกเปนสวนยอยๆ เพือ่ คนหา
ความจริง ความสําคัญ แกนแท องคประกอบหรือหลักการของเรื่องนั้นๆ ซึ่งอาจแฝงหรือซอนอยูภายใน
สิ่งตางๆ วาเกี่ยวพันกันอยางไร อาศัยหลักการ จนไดความคิดเพื่อนําไปสูการสรุปการประยุกตใช การทํานาย
หรือคาดการณสิ่งตางๆ ไดอยางถูกตอง
ชัยวัฒน สุทธิรัตน (2553: 69) การคิดวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะ
เพื่อสืบคนขอเท็จจริงของเหตุการณ เรื่องราวหรือเนื้อหาตางๆ โดยการจําแนกแยกแยะ เปรียบเทียบขอมูล
จัดกลุมอยางเปนระบบ ตีความ และทําความเขาใจกับองคประกอบของสิ่งนัน้ โดยมีหลักฐานอางอิง
เพื่อหาขอสรุปที่นา จะเปนไปได และใชกระบวนการตรรกวิทยาในการสรุปตัดสินใจไดอยางถูกตองและ
สมเหตุสมผล
ดิวอี้ (ชํานาญ เอี่ยมสําอาง. 2539: 51 อางอิงจาก Dewey. 1933: 30) ใหความหมาย
การคิดวิเคราะห หมายถึง การคิดอยางใครครวญ ไตรตรอง โดยอธิบายขอบเขตการคิดวิเคราะหวา เปน
การคิดที่เริ่มตนจากสถานการณที่มีความยุงยาก และสิ้นสุดลงดวยสถานการณที่มีความชัดเจน
รัชเชลล (วิไลวรรณ ปยปกรณ. 2535: 20; อางอิงจาก Russel. 1956: 281 – 282) ให
ความหมาย การคิดวิเคราะหเปนการคิดเพื่อแกปญหาชนิดหนึ่ง โดยผูคิดจะตองใชการพิจารณาตัดสิน
ในเรื่องราวตางๆ วาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย การคิดวิเคราะหจงึ เปนกระบวนการประเมินหรือการจัดหมวดหมู
โดยอาศัยเกณฑที่เคยยอมรับกันมาแตกอนๆ แลวสรุปหรือพิจารณาตัดสิน
บลูม (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2539: 41 – 44; Bloom. 1956) ใหความหมาย
ของการคิดวิเคราะหวา หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเพื่อหาสวนยอยของเหตุการณ เรื่องราวหรือ
เนื้อหาตางๆ วาประกอบดวยอะไร มีความสําคัญอยางไร อะไรเปนเหตุ อะไรเปนผลและที่เปนอยางนัน้
อาศัยหลักการอะไร
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วัตสัน และ เกลเซอร (1964: 11) ใหความหมายของ การคิดวิเคราะหวา เปนสิ่งที่เกิด
จากสวนประกอบของทัศนคติ ความรู และทักษะ โดยทัศนคติ เปนการแสดงออกทางจิตใจตองการสืบคน
ปญหาที่มีอยู ความรูจะเกี่ยวของกับการใชเหตุผลในการประเมินสถานการณ การสรุปความอยางเทีย่ งตรง
และการเขาใจในความเปนนามธรรม สวนทักษะจะประยุกตรวมอยูใน
กูด (Good. 1973: 680) ใหความหมายของ การคิดวิเคราะหวาหมายถึง เปนการคิด
อยางรอบคอบตามหลักการประเมินและมีหลักฐานอางอิงเพื่อหาขอสรุปที่นาจะเปนไปได ตลอดจนพิจารณา
องคประกอบที่เกี่ยวของทั้งหมด และใชกระบวนการตรรกวิทยา ไดอยางถูกตองและสมเหตุสมผล
จากความหมายของนักการศึกษาดังที่กลาวมาแลวขางตน สรุปไดวา ความสามารถในการคิด
วิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการคิดพิจารณาเรื่องราว เหตุการณ หรือสถานการณอยางรอบคอบ
สมเหตุสมผลเกี่ยวกับการจําแนก แยกแยะองคประกอบตางๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อสรุปหาขอเท็จจริงใน
การตัดสินใจหรือสรุปอยางสมเหตุสมผล
2. ความสําคัญของการคิดวิเคราะห
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
(2547: 13 – 15) หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษา และ
หนวยงานที่เกีย่ วของดําเนินการที่เนนการคิด ดังนี้
มาตรา 24 (2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกต
ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา
มาตรา 24 (3) จัดกิจกรรมใหนกั เรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงฝกการปฏิบัติให
ทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 (กรมวิชาการ. 2545: 4) ไดกําหนดจุดหมายของ
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหตองเกิดกับนักเรียนมีอยู 9 ประการ ไดกลาวถึง
การคิดไว ดังนี้
1. เห็นคุณคาของตนเอง มีวินยั ในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค
2. มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน และรักการคนควา
3. มีความรูอันเปนสากลรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ
4. มีทักษะ และศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีคิด
วิธีการทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ
5. มีทักษะและกระบวนการโดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการคิด
การสรางปญญา และทักษะในการดําเนินชีวิต
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6. รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
7. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปนผูบริโภค
เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดียึดมั่นในวิถชี ีวิตและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
8. มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญ
 ญาไทย
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม
9. รักประเทศชาติและทองถิ่น มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 (กรมวิชาการ. 2551: 5 – 6) ไดกําหนด
จุดมุงหมาย และสมรรถนะของนักเรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานทีไ่ ดกลาวถึง การคิด
ไว ดังนี้
จุดมุงหมาย
มุงพัฒนานักเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และ
ประกอบอาชีพ จึงกําหนดเปนจุดหมายเพื่อใหเกิดกับนักเรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีพ่ ึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินยั
และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญ
 หา การใชเทคโนโลยี
และมีทักษะชีวิต
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชวี ิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมปิ ญญาไทย การอนุรักษ และพัฒนา
สิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะที่มุงทําประโยชน และสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยาง
มีความสุข
สมรรถนะสําคัญของนักเรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุง ใหนักเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ
ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรม
ในการใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรอง
เพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตางๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผล และความ
ถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มตี อตนเองและสังคม
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2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห
การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรู
หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม
3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรค
ตางๆ ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ
ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใช
ในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเอง
สังคมและสิ่งแวดลอม
4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตางๆ
ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน และการอยู
รวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยง
ตางๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยี
ดานตางๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู
การสื่อสาร การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม
3. แนวคิดทฤษฏีเกีย่ วกับการคิดวิเคราะห
องคประกอบของการคิดวิเคราะห
เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ (2530: 45) ไดเสนอแนวทางในการฝกสมรรถภาพสมองเพื่อพัฒนา
คุณภาพในการคิดไววา การพัฒนาใหคนมีความสามารถในการแกปญ
 หา ทั้งปญหาเชิงวิชาการ และ
ปญหาทั่วไป ไดดีนั้น ตองฝกสมรรถภาพสมองตามความสามารถหรือองคประกอบการคิด 4 ดาน ไดแก
1. องคประกอบการคิดดานการสังเกต เปนการฝกทักษะในการรับรูและสังเกตสิ่ง
ตางๆ เพือ่ หาขอมูลหรือขอเท็จจริงที่ตองการเพื่อเปนประโยชนในการคิดคนปญหา หรือประกอบการแกปญหา
และชวยสงเสริมความสามารถดานความจําอีกดวย
2. องคประกอบการคิดดานการประยุกต เปนการฝกฝนทักษะการคิดดานเหตุผล
พื้นฐานในการขยายโครงสรางความคิด หรือความรูเดิมที่มีอยูไปใชในสถานการณใหม จะชวยสงเสริม
ความสามารถในการรูจักนํากฎเกณฑตางๆ ไปใช
3. องคประกอบการคิดดานการวิเคราะห เปนการฝกฝนทักษะการคิดดานเหตุผล
แบบนิรนัย เปนการสงเสริมการปรับขยายโครงสรางการคิดในแงมุมตางๆ ที่กวางไกลกวาการประยุกต
อันจะเปนประโยชนตอการนําความรูทางวิชาการมาใชในการแกปญหาชีวิตประจําวันได
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4. องคประกอบการคิดดานการสังเคราะห เปนการฝกทักษะการคิด ดานเหตุผล
แบบอุปนัย เปนการสงเสริมการปรับขยายโครงสรางการคิดและความรูจากขอเท็จจริงหรือขอมูลตางๆ ที่
สังเกตไดมาบูรณาการเปนความรูใหม
เกรียงศักดิ์ เจริญวงคศักดิ์ (2546: 26 – 30) ไดกลาวถึง องคประกอบของการคิดวิเคราะห
แบงออกเปน 4 ประการ
1. ความสามารถในการตีความ เราไมสามารถวิเคราะหสิ่งตางๆ ไดหากไมเริ่มตน
ดวยการทําความเขาใจขอมูลที่ปรากฏเริ่มแรกเราจึงตองพิจารณาขอมูลที่ไดรับวาอะไรเปนอะไรดวยการ
ตีความ หมายถึง การพยายามทําความเขาใจและเหตุผลแกสิ่งที่เราตองการจะวิเคราะห เพื่อแปรความหมาย
ที่ปรากฏโดยตรงของสิ่งนัน้ เปนการสรางความเขาใจตอสิ่งที่ตองการวิเคราะห โดยสิ่งนั้นไมไดปรากฏ
โดยตรง คือ ตัวขอมูลไมไดบอกโดยตรงแตเปนการสรางความเขาใจที่เกินกวาสิง่ ทีป่ รากฏอันเปนการสราง
ความเขาใจบนพื้นฐานของสิ่งที่ปรากฏและขอมูลที่นํามาวิเคราะห เกณฑที่แตละคนใชเปนมาตรฐานใน
การตัดสิน หรือเปนไมเม็ดที่แตละคนสรางขึ้นในการตีความนั้น ยอยแตกตางกันไปตามความรู ประสบการณ
และคานิยมของแตละบุคคล เชน การตีความจากความรู การตีความจากประสบการณ การตีความที่แตละคน
สรางขึ้นในการตีความนัน้ ยอยแตกตางกันไปตามความรู ประสบการณ และคานิยมของแตละบุคคล
เชน การตีความจากความรู การตีความจากประสบการณ การตีความจากขอเขียน
2. ความรูความเขาใจในเรื่องที่จะวิเคราะห เราจะคิดวิเคราะหไดดีนั้นจําเปนตอง
มีความรูความเขาใจพื้นฐานในเรื่องนั้น เพราะความรูจะชวยในการกําหนดขอบเขตของการคิดวิเคราะห
แจกแจง และจําแนกไดวา เรือ่ งนัน้ เกีย่ วของกับอะไร มีองคประกอบยอยๆ อะไรบางมีกหี่ มวดหมู จัดลําดับ
ความสําคัญอยางไร และรูวา อะไรเปนสาเหตุกอใหเกิดอะไร การวิเคราะหของเรา ในเรื่องนัน้ จะไมสมเหตุ
สมผลเลย หากเราไมมีความรูความเขาใจในเรื่องนั้น เราจําเปนตองใชความรูที่เกี่ยวของเขามาเปนองคประกอบ
ในการคิด หากเราขาดความรู เราอาจไมสามารถวิเคราะหหาเหตุผลไดวาเหตุใดจึงเปนเชนนั้น
3. ความชางสังเกต ชางสงสัย และชางถาม นักคิดเชิงวิเคราะหจะตองมีองคประกอบ
ทั้งสามนี้รวมดวย คือ ตองเปนคนที่ชางสังเกต สามารถคนพบความผิดปกติทามกลางสิ่งที่ดูอยางผิวเผิน
แลวเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น ตองเปนคนที่ชา งสงสัย เมื่อเห็นความปกติไมละเลยไปจะหยุดพิจารณาขบคิด
ไตรตรอง และตองเปนคนชางถาม ชอบตั้งคําถามกับตัวเองและคนรอบๆ ขางเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อ
นําไปสูการคิดตอเกี่ยวกับเรื่องนั้น การตั้งคําถามจะนําไปสูการสืบคนความจริง และเกิดความชัดเจน ใน
ประเด็นที่ตองการวิเคราะหขอบเขตคําถามที่เกี่ยวของกับการคิดวิเคราะห จะยึดหลักการตั้งคําถาม โดย
ใชหลัก 5W 1H คือ ใคร (Who) ทําอะไร (What) ที่ไหน(Where) เมื่อไร (When) ทําไม (Why) อยางไร
(how) คําถามเหลานี้อาจไมจําเปนตองใชทุกขอ เพราะการตั้งคําถาม มีจุดมุงหมาย เพื่อใหเกิดความ
ชัดเจนครอบคลุมและตรงประเด็นที่เราตองการสืบคน
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4. ความสามารถในการหาความสัมพันธเชิงเหตุผล นักคิดเชิงวิเคราะห จะตองมี
ความสามารถในการหาความสัมพันธเชิงเหตุผล สามารถคนหาคําตอบไดวา อะไรเปนสาเหตุใหเกิดสิ่งนี้
เรื่องนั้นเชื่อมโยงกับเรื่องนี้ไดอยางไร เรื่องนี้มีใครเกี่ยวของบาง เกี่ยวของกันอยางไร เมื่อเกิดเรื่องนี้ จะ
สงผลกระทบอยางไรบาง สาเหตุที่กอใหเกิดเหตุการณนี้ องคประกอบใดบางที่นําไปสูสิ่งนั้น วิธีการ ขั้นตอน
การทําใหเกิดสิ่งนั้น สิ่งนี้ประกอบดวยอะไรบาง แนวทางแกปญหามีอะไรบาง ถาทําเชนนี้ จะเกิดอะไรขึ้น
ในอนาคต และคําถามอื่นๆ ที่มุงหมายการออกแรงทางสมองใหตองขบคิดอยางมีเหตุมีผลเชื่อมโยงกับเรื่องที่
เกิดขึ้น นักคิดวิเคราะห จึงตองเปนผูที่มีความสามารถในการใชเหตุผล จําแนกแยกแยะไดวา สิ่งใดเปน
ความจริง สิ่งใดเปนความเท็จ สิ่งใดมีองคประกอบ ในรายละเอียดเชื่อมโยงสัมพันธกนั อยางไร เปนเหมือน
ที่ใสแวนเพื่อดูภาพยนตร 3 มิติ ขณะที่คนทั่วไปไมไดใสแวนจะดูไมรูเรื่องเพราะจะเห็นเพียง 2 มิติ ที่เปน
ภาพระนาบ แตเมื่อใสแวนแลวเราจะเห็นภาพในแนวลึก มองเห็นความซับซอนที่อยูภายใน รูวาแตละสิ่ง
จัดเรียงลําดับกอนอยางไร รูเหตุผลที่อยูเ บือ้ งหลังการกระทํา รูอารมณ ความรูสึกที่ซอนอยูเบื้องหลังสีหนา
และการแสดงออก
สุวิทย คํามูล (2548: 17) ไดกลาวถึงองคประกอบสําคัญของการคิดวิเคราะหไว 3 ดังนี้
1. สิ่งที่กําหนดให เปนสิ่งสําเร็จรูปที่กําหนดใหวิเคราะห เชนวัตถุ สิ่งของ เรื่องราว
เหตุการณหรือปรากฎการณตางๆ เปนตน
2. หลักการหรือกฎเกณฑ เปนขอกําหนดสําหรับใชแยกสวนประกอบของสิง่ ที่กาํ หนด
ให เชน เกณฑการจําแนกสิง่ ทีม่ ีความเหมือนกันหรือแตกตางกัน หลักเกณฑในการหาลักษณะความสัมพันธ
เชิงเหตุผลอาจเปนลักษณะความสัมพันธทมี่ ีความคลายคลึงกันหรือขัดแยงกัน
3. การคนหาความจริงหรือความสําคัญ เปนการพิจารณาสวนประกอบของสิ่งที่
กําหนดใหตามหลักการหรือกฎเกณฑ แลวทําการรวบรวมประเด็นที่สําคัญเพื่อหาขอสรุป
สคริเวนและพอล (เสงี่ยม โตรัตน. 2546: 28; อางอิงจาก Scriven; & Paul. 2003) ได
อธิบายวาการคิดวิเคราะหประกอบดวยองคประกอบหลัก 2 องคประกอบ คือ
1. ทักษะในการจัดระบบขอมูล ความเชื่อถือไดของขอมูล
2. การใชทักษะเหลานั้นอยางมีปญญาเพื่อการชี้นําพฤติกรรม
วัตสัน และ เกลเซอร (Watson; & Glaser. 1964: 10) กลาวถึง องคประกอบของการคิด
แบบวิเคราะหวา ประกอบดวยทัศนคติ ความรูและทักษะในเรื่องตางๆ ดังนี้
1. ทัศนคติในการสืบเสาะ ประกอบดวย ความสามารถในการเห็นปญหา และ
ความตองการที่จะสืบเสาะ คนหาขอมูล หลักฐานมาพิสจู นเพื่อหาขอเท็จจริง
2. ความรูในการหาแหลงขอมูลอางอิงและการใชขอมูลอางอิงอยางมีเหตุผล
3. ทักษะในการใชความรูและทัศนคติดังที่กลาวมาขางตน
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ลักษณะของการคิดวิเคราะห
บุญชม ศรีสะอาด (2537) กลาววา ลักษณะของการคิดวิเคราะหแบงเปน 3 ลักษณะ
คือ
1. การวิเคราะหความสําคัญ เปนความสามารถในการหาสวนประกอบที่สําคัญของ
เรื่องราว เนื้อหา หรือปรากฏการณตางๆ เรียกไดวา เปนการแยกแยะหาหัวใจของเรื่อง
2. การวิเคราะหความสัมพันธ เปนความสามารถในการหาความสัมพันธของสวน
ตางๆ
3. การวิเคราะหหลักการเปนความสามารถในการหาหลักการของความสัมพันธของ
สวนสําคัญในเรื่องราวหรือหรือปรากฏการณนั้นๆ วา สัมพันธกันอยูโดยอาศัยหลักการใด
ทิศนา แขมมณี และคนอื่นๆ (2544) กลาววา ลักษณะของการคิดวิเคราะหประกอบ
ดวยลักษณะ 3 ลักษณะ ดังนี้
1. การวิเคราะหหลักการ คือ ความสามารถในการกําหนดเกณฑในการจําแนกขอมูล
2. การวิเคราะหเนือ้ หา คือ ความสามารถในการแยกขอมูล เนื้อเรื่องไดตามหลัก เกณฑ
3. การวิเคราะหความสัมพันธ ระหวางองคประกอบและความสัมพันธของขอมูล
ในแตละองคประกอบ
สุวิทย มูลคํา (2548: 23 – 24) กลาววา ลักษณะการคิดวิเคราะหประกอบดวย ลักษณะ
3 ลักษณะ คือ
1. การวิเคราะหองคประกอบ เปนความสามารถในการหาสวนประกอบที่สําคัญ
ของสิ่งของ หรือเรื่องราวตางๆ
2. การวิเคราะหความสัมพันธ เปนความสามารถในการหาความสัมพันธของสวน
สําคัญตางๆ โดยระบุความสัมพันธระหวางความคิด ความสัมพันธในเชิงเหตุผลหรือความแตกตางระหวาง
ขอโตแยงที่เกีย่ วของและไมเกี่ยวของ ซึ่งในทีน่ ี้หมายถึงการหาความสัมพันธเชิงเหตุผล 14 ประเภท คือ
ความคลายคลึง ความขัดแยงหรือตรงกันขาม การทํานาย การเปนลําดับยอย การเปนสมาชิกของประเภท
เดียวกัน การเปนลําดับที่สูงกวา การเติมใหสมบูรณ สวนยอย สวนรวม สวนรวม สวนยอย ความเทาเทียมกัน
การปฏิเสธ การใชคํา ดานคุณสมบัติ แบบสรุปความ
3. การวิเคราะหหลักการ เปนความสามารถ ในการหาหลักความสัมพันธ สวนสําคัญ
ในเรื่องนั้นๆ วา สัมพันธกันอยูโดยอาศัยหลักการใด เชน การใหนักเรียนคนหาหลักการของเรื่อง การระบุ
จุดประสงคของนักเรียน ประเด็นสําคัญของเรื่อง เปนตน
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บลูม (Bloom. 1956: 201 – 207) ไดแบงลักษณะของการคิดวิเคราะหเปน 3 สวน ดังนี้
1. การคิดวิเคราะหความสําคัญหรือเนื้อหาขอมูลตางๆ (Analysis of Element)
เปนความสามารถในการแยกแยะไดวา สิ่งใดจําเปน สิ่งใดสําคัญ หรือมีบทบาทมากที่สุด สิ่งไหนเปนเหตุ
สิ่งไหนเปนผล ประกอบดวย
1.1 วิเคราะหชนิด เปนการใหนักเรียนวินิจฉัยวา สิ่งนั้น เหตุการณนั้นๆ จัดเปน
ชนิดใด ลักษณะใด เพราะเหตุใด เชน ขอความนี้ (ทําดีไดดี ทําชัว่ ไดชั่ว) เปนขอความชนิดใด ผักชี เปน
พืชชนิดใด
1.2 วิเคราะหสิ่งสําคัญ เปนการวินิจฉัยวาสิ่งใดสําคัญสิ่งใดไมสําคัญ เปนการ
คนหาสาระสําคัญ ขอความหลัก ขอสรุป จุดเดน จุดดอย ของสิ่งตางๆ เชน
1.2.1 สาระสําคัญของเรื่องนี้คืออะไร
1.2.2 ควรตั้งชื่อเรื่องวาอะไร
1.2.3 การปฏิบัติเชนนั้น เพื่ออะไร
1.2.4 สิ่งใดสําคัญที่สุด สิ่งใดมีบทบาทมากที่สุดจากสถานการณนี้
1.3 วิเคราะหเลศนัย เปนการมุงคนหาสิ่งที่แอบแฝงซอนเรนหรืออยูเบื้องหลัง
จากสิ่งที่เห็น มิไดบงบอกตรงๆ แตมีรองรอยของความจริงซอนเรนอยู เชน
1.3.1 ภาพนี้หมายถึงใคร
1.3.2 ขอความนี้หมายถึงใครหรือสถานการณใด
1.3.3 เรื่องนี้ควรยกยองหรือตําหนิใคร
1.3.4 เรื่องนี้ใหขอคิดอะไร ผูเขียนมีความเชื่ออยางไร
2. การคิดวิเคราะหความสัมพันธ (Analysis of Relationship) เปนการคนหา
ความสัมพันธของสิ่งตางๆ วา มีอะไรสัมพันธกัน สัมพันธกนั อยางไร สัมพันธกันมากนอยเพียงใด สอดคลอง
หรือขัดแยงกัน ไดแก
2.1 วิเคราะหชนิดของความสัมพันธ
2.1.1 มุงใหคิดวา เปนความสัมพันธแบบใด มีสิ่งใดสอดคลองกัน หรือไม
สอดคลองกัน มีสิ่งใดเกี่ยวของกับเรื่องนี้ และมีสิ่งใดไมเกี่ยวของกับเรื่องนี้
2.1.2 มีขอความใด มีสิ่งใดไมสมเหตุสมผล เพราะอะไร
2.1.3 คํากลาวใดสรุปผิด การตัดสินใจการกระทําอะไรไมถูกตอง
2.1.4 สองสิ่งนี้เหมือนกันอยางไร หรือแตกตางกันอยางไร
2.2 วิเคราะหขนาดของความสัมพันธ
2.2.1 สิ่งใดเกี่ยวของมากที่สุด สิ่งใดเกี่ยวของนอยที่สุด
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2.2.2 สิ่งใดสัมพันธกับสถานการณ หรือเรื่องราวมากที่สุด
2.2.3 การเรียงลําดับ มากนอยของสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน เรียงลําดับ
ความรุนแรง
2.3 วิเคราะหขั้นตอนของความสัมพันธ
2.3.1 เมื่อเกิดสิ่งนี้แลว เกิดผลลัพธอะไรตามมาบางตามลําดับ
2.3.2 การเรียงลําดับขั้นตอนเหตุการณ วงจรของสิ่งของตางๆ สิ่งทีจ่ ะเกิดขึ้น
ตามมาตามลําดับขั้นตอน
2.4 วิเคราะหจุดประสงคและวิธีการ
2.4.1 การกระทําแบบนี้เพื่ออะไร
2.4.2 เมื่อทําอยางนีแ้ ลวจะเกิดสัมฤทธิ์ผลอะไร
2.4.3 ทําอยางนี้มีเปาหมายอะไร มีจุดมุงหมายอะไร
2.5 วิเคราะหสาเหตุและผล
2.5.1 สิ่งใดเปนสาเหตุของเรื่องนี้
2.5.2 หากไมทําอยางนี้ ผลจะเปนอยางไร
2.5.3 หากทําอยางนี้ ผลจะเปนอยางไร
2.5.4 ขอความใดเปนเหตุผลแกกัน หรือขัดแยงกัน
2.6 วิเคราะหแบบความสัมพันธในรูปอุปมาอุปมัย
2.6.1 บินเร็วเหมือนนก
2.6.2 ระบบประชาธิปไตยเหมือนการทํางานของอวัยวะในรางกาย
3. การวิเคราะหหลักการ (Analysis of Organizational Principles) คือ การ
คนหาโครงสรางหรือระบบของวัตถุ สิ่งของ เรื่องราวและการกระทําตางๆ วาสิ่งเหลานั้นรวมกันจนดํารง
สภาพนั้นไดเนื่องจากอะไร โดยยึดอะไรเปนหลักเปนแกนกลางผลจากการวิเคราะหจะทําใหสามารถสรุป
เปนหลักการไดประกอบดวย
3.1 วิเคราะหโครงสราง เปนการคนหาโครงสรางของสิ่งตางๆ เชน
3.1.1 การทําวิจัยมีกระบวนการทํางานอยางไร
3.1.2 สิ่งนี้บงบอกความคิดหรือเจตนาอะไร
3.1.3 คํากลาวนี้มีลกั ษณะอยางไร (เชิญชวน โฆษณาชวนเชื่อ)
3.1.4 โครงสรางของสังคมไทยเปนอยางไร
3.2 วิเคราะหหลักการ เปนการแยกแยะเพื่อคนหาความจริงของสิ่งตางๆ แลว
สรุปเปนคําตอบหลักได
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3.2.1 หลักการของเรื่องนี้มีวาอะไร
3.2.2 เหตุใดความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตจึงไมมีทาทีจะยุติลงได
3.2.3 หลักการในการสอนของครูควรเปนอยางไร
ลักษณะของสิง่ ตางๆ ที่นา จะนําไปใชในการวิเคราะห เชน วิเคราะหวัตถุ วิเคราะหสถานการณ
วิเคราะหบุคคล วิเคราะหขอความ วิเคราะหขาว วิเคราะหสารเคมี เปนตน
มารซาโน (Marzano. 2001: 60 ) ไดแบงความสามารถการคิดวิเคราะหเปน 5 ดาน
ดังนี้
1. การจําแนก เปนความสามารถในการแยกแยะสวนยอยตางๆ ทัง้ เหตุการณ เรื่องราว
สิ่งของออกเปนสวนยอยๆใหเขาใจงายอยางมีหลักเกณฑ สามารถบอกรายละเอียดของสิ่งตางๆ ได
2. การจัดหมวดหมู เปนความสามารถในการจัดประเภท ลําดับและกลุมของสิ่งที่
มีลักษณะคลายคลึงเขาดวยกัน โดยยึดโครงสรางลักษณะหรือคุณสมบัติที่เปนประเภทเดียวกัน
3. การเชื่อมโยง เปนความสามารถในการสรุปเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลเกา
และขอมูลใหมสูการสรุปอยางมีเหตุผลเปนประเด็นตางๆ
4. การสรุปความ หมายถึง ความสามารถในการจับประเด็นและสรุปผลจากสิ่งที่
กําหนดใหได
5. การประยุกต เปนความสามารถในการนําความรู หลักการ ทฤษฎี มาใชใน
สถานการณตา งๆ สามารถคาดการณ กะประมาณ พยากรณ ขยายความ คาดเดา สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตได
จากประมวลประสบการณแนวคิดของบลูมและมาซารโน จะเห็นไดวา ทั้งสองแนวคิด มีความ
คลายคลึงกัน สรุปเปนตารางได ดังนี้
ตาราง 2 กรอบแนวคิดการคิดวิเคราะห
แนวคิดการคิดวิเคราะห
แนวคิดของบลูม (Bloom’s Taxonomy)
แนวคิดของมารซาโน(Marzano’s Taxonomy)
1. การวิเคราะหเนื้อหา
2. การวิเคราะหความสัมพันธ
3. การวิเคราะหหลักการ

1. การจําแนก
2. การจัดหมวดหมู
3. การเชื่อมโยง
4. การสรุปความ
5. การประยุกต
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กระบวนการคิดวิเคราะห
สุวิทย คํามูล (2548: 17) กลาววา กระบวนการคิดวิเคราะห ประกอบดวย 5 ขั้นตอน
ดังนี้
ขั้นที่ 1 กําหนดสิ่งที่ตองการวิเคราะห
เปนการกําหนดวัตถุสิ่งของ เรื่องราว หรือเหตุการณตางๆ ขึ้นมา เพื่อเปนตนเรื่อง
ที่จะใชวิเคราะห เชน พืช สัตว หิน ดิน รูปภาพ บทความ เรื่องราว เหคุการณหรือสถานการณจากขาว
ของจริงเทคโนโลยีตางๆ เปนตน
ขั้นที่ 2 กําหนดปญหาหรือวัตถุประสงค
เปนการกําหนดประเด็น ขอสงสัยจากปญหาของสิ่งที่ตองการวิเคราะหอาจจะ
กําหนดเปนคําถาม หรือเปนการกําหนดวัตถุประสงคของการวิเคราะห เพื่อคนหาความจริง สาเหตุ หรือ
ความสําคัญ เชนภาพนี้ บทความนี้ ตองการสื่อหรือบอกอะไรที่สําคัญที่สุด
ขั้นที่ 3 กําหนดหลักการหรือกฎเกณฑ
เปนการกําหนดขอกําหนดสําหรับใชแยกสวนประกอบของสิ่งที่กาํ หนดให เชน
เกณฑการจําแนกสิ่งที่มีความเหมือนหรือแตกตางกัน หลักเกณฑในการหาลักษณะความสัมพันธเชิงเหตุผล
อาจเปนลักษณะความสัมพันธที่มีความคลายคลึงกันหรือขัดแยงกัน
ขั้นที่ 4 พิจารณาแยกแยะ
เปนการพินจิ พิเคราะหการแยกแยะ กระจายสิ่งที่กาํ หนดใหออกเปนสวนยอยๆ
โดยอาจใชเทคนิคคําถาม 5 W 1 H ประกอบดวย What (อะไร) Where (ที่ไหน) When (เมื่อไร) Why
(ทําไม) Who (ใคร) How (อยางไร)
ขั้นที่ 5 สรุปคําตอบ
เปนการรวบรวมประเด็นที่สําคัญเพื่อหาขอสรุปเปนคําตอบหรือตอบปญหาของ
สิ่งที่กําหนด
ประโยชนของการคิดวิเคราะห
สุวิทย คํามูล (2548: 17) กลาวถึงประโยชนของการคิดวิเคราะหไวดังตอนี้
1. ชวยใหเรารูจักขอเท็จจริง รูเหตุผลเบื้องหลังของสิ่งที่เกิดขึ้น เขาใจความเปนมา
เปนไปของเหตุการณตางๆ รูวาเรื่องนั้นมีองคประกอบอะไรบางทําใหเราไดขอเท็จจริงที่เปนฐานความรู
ในการนําไปใชในการตัดสินใจเรื่องตางๆไดอยางถูกตอง
2. ชวยใหเราสํารวจความสมเหตุสมสมผลของขอมูลที่ปรากฏ และไมดวนสรุปตาม
อารมณ ความรูสึกหรืออคติ แตสืบคนตามหลักเหตุผลและขอมูลที่เปนจริง
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3. ชวยใหเราไมดว นสรุปสิ่งใดงายๆ แตสื่อสารตามความเปนจริง ขณะเดียวกัน
จะชวยใหเราไมหลงเชื่อขออางทีเ่ กิดจากตัวอยางเพียงอยางเดียว แตพิจารณาเหตุผลและปจจัยเฉพาะใน
แตละกรณีได
4. ชวยในการพิจารณาสาระสําคัญอื่นๆ ที่บิดเบือนไปจากความประทับใจในครั้งแรก
ทําใหเรามองอยางครบถวนในแงมุมอื่นๆทีม่ ีอยู
5. ชวยพัฒนาความเปนคนชางสังเกต การหาความแตกตางของสิ่งปรากฏพิจารณา
ตามความสมเหตุสมผลของสิ่งที่เกิดขึ้นกอนที่จะตัดสินใจสรุปสิ่งใดลงไป
6. ชวยหาเหตุผลที่สมเหตุสมผลใหกับเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง ณ เวลานั้น โดยไม
พึ่งพิง อคติ ที่กอตัวอยูในความทรงจํา ทําใหเราประเมินสิ่งตางๆ ไดสมจริง
7. ชวยประมาณความนาจะเปน โดยสามารถใชมูลพื้นฐานที่เรามีรวมกับปจจัยอื่นๆ
ของสถานการณ ณ เวลานั้น อันจะชวยเราคาดการณความนาจะเปนไดสมเหตุสมผลมากกวา
4. การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห
ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2543: 149 – 154) กลาววา การวัดความสามารถ
ทางการคิดวิเคราะห เปนคําถามที่สามารถแยกแยะสวนยอยๆ ของเหตุการณ เรื่องราวหรือเนื้อหาตางๆ วา
ประกอบดวยสิ่งใดบาง มีจุดมุงหมายหรือประสงคสิ่งใด นอกจากนัน้ ก็ยังมีสว นยอยๆ ทีสําคัญในแตละ
เหตุการณเกี่ยวกันพันกันอยางไรบาง และเกี่ยวพันกันโดยหลักการใด จะเห็นวาสมรรถภาพดานการคิด
วิเคราะหจะเต็มไปดวยการหาเหตุและผลมาเกี่ยวของกันเสมอ การคิดวิเคราะห จึงตองอาศัยพฤติกรรม
ดานความจํา ความเขาใจ และดานการนําไปใชมาประกอบการพิจารณาการวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะหแบงแยกยอยออกเปน 3 ประเภท คือ
1. การวิเคราะหความสําคัญ เปนการวิเคราะหวาสิง่ ที่มีอยูนนั้ อะไรสําคัญ หรือจําเปน
หรือมีบทบาทที่สุด ตัวไหนเปนเหตุ ตัวไหนเปนผล เหตุผลใดถูกตองและเหมาะสมที่สุด ตัวอยางคําถาม เชน
ศีลหาขอขอใดสําคัญที่สุด
2. วิเคราะหความสัมพันธ เปนการหาความสัมพันธ หรือความเกี่ยวของสวนยอยใน
ปรากฏการณหรือเนื้อหานั้น เพื่อนํามาอุปมาอุปไมย หรือคนหาวาแตละเหตุการณนั้น มีความสําคัญอะไรที่
ไปเกี่ยวพันกัน ตัวอยางคําถาม เชนเหตุใด แสงสวางจึงเร็วกวาแสง
3. วิเคราะหหลักการ เปนความสามารถที่จะจับเคาเงื่อนของเรื่องราวนัน้ วายึดหลักการใด
มีเทคนิคหรือยึดหลักปรัชญาใด อาศัยหลักการใด เปนสื่อสารสัมพันธเพื่อใหเกิดความเขาใจตัวอยางคําถาม
เชน รถยนตวิ่งไดโดยอาศัยหลักการใด
วัตสัน และ เกลเซอร (Watson; & Glaser. 1964: 11) กลาววา การวัดความสามารถ ใน
การคิดวิเคราะห คือ การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหวิจารณ โดยมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร

61
มาเปนเหตุผล ในการพิจารณา ในการตัดสินใจเรื่องราวตางๆ หรือสถานการณตางๆ นอกจากนั้น ที่สาํ คัญ
ในเหตุการณหรือสถานการณก็จะมีความเกี่ยวของ เปนเหตุเปนผลกันจะเห็นวา การคิดวิเคราะหจะตอง
มีการหาสาเหตุและผลมาเพื่อพิจารณาอยูเสมอ การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหจึงมี 5 ขั้นตอน
คือ
1. การระบุปญหา จะเปนการระบุปญหา และทําความเขาใจกับปญหา พิจารณาขอมูล
หรือกําหนดปญหา ขอโตแยงหรือขอมูลที่คลุมเครือ รวมทั้งนิยามความหมายของคําและขอความการะบุ
ปญหาเปนกระบวนการเริ่มตนของการคิดวิเคราะห หรือการคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนการกระตุนให
บุคคลเริ่มตนคิด เมื่อตระหนักวา มีปญหาหรือขอโตแยง หรือไดรับขอมูลขาวสารที่คลุมเครือ จะพยายาม
หาคําตอบที่สมเหตุสมผล เพื่อทําความเขาใจกับปญหานั้น ปญหาจึงเปนสิ่งเราเปนจุดเริ่มตนของการคิด
วิเคราะห หรือคิดอยางมีวิจารณญาณ
2. การตั้งสมมติฐาน เปนการพิจารณาแนวทาง การสรุปอางอิงของปญหาขอโตแยง
หรือขอมูลที่คลุมเครือ โดยนําขอมูลที่มกี ารจัดระบบแลว มาพิจารณาเชือ่ มโยงหาความสัมพันธ เพื่อกําหนด
แนวทางการสรุปที่นาเปนไปไดวา จากขอมูลที่ปรากฏสามารถเปนไปในทิศทางใดบาง เพื่อที่จะไดพิจารณา
เลือกแนวทางที่เปนไปไดมากที่สุด หรือการตัดสินใจอยางสมเหตุสมผลในการสรุปอางอิงตอไป
3. การตรวจสอบสมมติฐาน เปนการรวบรวมขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับปญหาขอโตแยงหรือ
ขอมูลที่คลุมเครือจากแหลงตางๆ รวมทั้งการดึงขอมูลหรือความรูจากประสบการณเดิมที่มีอยูมาใชเพื่อ
ออกแบบการทดลอง หรือวิธีการแกปญหา เปนการตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไว เพื่อเปนแนวทางในการ
ตัดสินใจอยางสมเหตุสมผล ในการสรุปอางอิงตอไป
4. การสรุปอางอิงโดยใชหลักตรรกศาสตร เปนการพิจารณาเลือกแนวทางที่สมเหตุสมผล
ที่สุด จากขอมูลหรือหลักฐานที่มีอยู หลังจากกําหนดแนวทางเลือกที่อาจเปนไปได ก็จะพยายามเลือกวิธีการ
หรือแนวทางทีเ่ ปนไปไดมากที่สุด ที่จะนําไปสูการสรุปที่สมเหตุสมผล การใชเหตุผลหรือทักษะการคิดที่
จําเปนตอการสรุปปญหา และเปนทักษะการคิดที่สําคัญของการคิดวิเคราะห หรือคิดอยางมีวิจารณญาณ
เพราะการคิดที่ดีนั้น ขึ้นอยูกับการใชเหตุผลที่ดีและขอสรุปที่ดที ี่สุดจะตองไดรับการสนับสนุนจากเหตุผล
ที่ดีที่สุดดวย นอริส และ เอนนิส (Noris; & Ennis. 1985) ดังนั้น การคิดวิเคราะห หรือการคิดอยางมี
วิจารณญาณ จึงจําเปนตองใชเหตุผลที่ดี เพื่อนําไปสูขอสรุปอยางสมเหตุสมผล และคุณลักษณะการคิด
วิเคราะห หรือการคิดอยางมีวิจารณญาณ มีความสัมพันธกับการใชเหตุผลแบบตรรกศาสตร หรือใชเหตุผล
แบบอุปมานและอนุมาน เพราะฉะนั้นกระบวนการที่สําคัญที่จะชวยใหการสรุปอางอิงเปนไปอยางสมเหตุ
สมผล คือ การใชเหตุผลแบบอุปมาน และอนุมาน หรือการสรุปอางอิงโดยหลักตรรกศาสตร
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5. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวกับการคิดวิเคราะห
งานวิจัยตางประเทศ
ฮอรตัน (Horton. 2002: Abstract) ไดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห ในหลักสูตรนักเรียน
พยาบาล เปนการนําทักษะการคิดวิเคราะหมาปรับใชกับหลักสูตรของพยาบาล โดยนําไปทดสอบกับโรงเรียน
3 แหง ผลคือ มีความสัมพันธกนั ในหลักสูตรดังกลาวโดย มีความแตกตางกันอยางไมมีนยั สําคัญทางสถิติ
วิลสัน (Wilson. 1989: 416) ไดทําเรื่องการวิจัยเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห ผลการใชชุด
กิจกรรมการสอนของครู เพือ่ แกปญหาในการเรียนของเด็กเรียนชาดานคณิตศาสตร ดานการบวก การลบ
ผลการวิจยั พบวา ครูผูสอนยอมรับวาการใชชดุ การสอนมีผลดีมากกวาการสอนปกติ ซึ่งจะชวยใหครูแกปญหา
การสอนได
บาสมาเจียน (Bassmajian. 1978: 210 – A) ศึกษาความสัมพันธของระดับวุฒิภาวะ
ตามทฤษฏีของเพียเจทของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 ในรัฐแคลิฟอรเนียกับความสามารถในการเรียนรู
วิชาชีววิทยา และพัฒนาการคิดแบบวิเคราะหวิจารณกบั กลุมนักศึกษา 83 คน ที่เรียนวิชา Biology 1
โดยใชแบบทดสอบวัดการคิดเหตุผลเชิงตรรกศาสตรของเบอรนี่ (Berne) ปรากฏวา นักศึกษาระดับที่คิด
ดวยนามธรรม มีผลสัมฤทธิ์วชิ าชีววิทยาสูงกวาพวกที่ยังไมถึงระดับการคิดนามธรรม
งานวิจัยในประเทศ
นิภาภรณ แสงดี (2538: 56) ไดทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยการสอนแบบอริยสัจกับ
การสอนตามคูมือการสอนของหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา ผลการวิจัย พบวา นักเรียนที่เรียน
วิชาสังคมศึกษา โดยการสอนแบบอริยสัจกับนักเรียนทีเ่ รียนโดยการสอนตามคูมือครู มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะหแตกตางกันอยางไมมีนยั สําคัญทางสถิติ แตคะแนนของกลุมทดลองมีแนวโนมของคะแนน
สูงกวากลุมควบคุม
มนมนัส สุดสิน (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิท์ างวิทยาศาสตรและความสามารถ
ดานการคิดวิเคราะหวจิ ารณของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู
ประกอบการเขียนแผนผังมโนมติ ผลการวิจยั พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูประกอบ
การเขียนแผนผังมโนมติกับการสอนตามคูมือครูมีความสามารถในการคิดวิเคราะหวิจารณแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ณาตยา อุทยารัตน (2549) พัฒนาการความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน
ชวงชั้นที่ 2 ที่มรี ะดับการรับรูความสามารถของตนเองดานการเรียนตางกัน ผลการวิจยั พบวา พัฒนาการ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนเพิ่มขึ้นจากชั้นประถมศึกษาปที่ 4 สูชั้นประถมศึกษาปที่ 5
และ 6 ตามลําดับ และยังพบดวยวานักเรียนชายและนักเรียนหญิงตางก็มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นตามลําดับ
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ชั้นที่สูงขึ้น เชนเดียวกับที่ พบวา นักเรียนที่มีระดับการรับรูความสามารถของตนเองทั้งระดับปานกลาง
และระดับสูงจะมีพัฒนาการความสามารถในการคิดวิเคราะหเพิ่มสูงขึ้นตามลําดับชั้นที่สูงขึ้นดวย
รัชชานนท เทพอาจ (2552: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
และความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรม
พัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ผลการวิจัย พบวา ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาที่ 4 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การศึกษาคนควานี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การดําเนินการทดลอง
4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจยั
ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมังกรกมลาวาส
วิทยาลัย เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 3 หองเรียน
โดยแตละหองมีการจัดนักเรียนแบบคละกัน รวม 90 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางทีใ่ ชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมังกรกมลาวาส
วิทยาลัย เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 2 หองเรียน
รวม 60 คน โดยวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) แลวสุมอยางงายอีกครั้งโดยจับฉลาก
เปนกลุมทดลองที่ 1 และกลุม ทดลองที่ 2 กลุมละ 30 คน ดังนี้
กลุมทดลองที่ 1 ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน จํานวน 30 คน
กลุมทดลองที่ 2 ไดรับการสอนแบบเทคนิค 4 MATจํานวน 30 คน
ระยะเวลาในการทดลอง
ระยะเวลาในดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 ใชเวลาทดลองกลุมละ
16 คาบๆ ละ 60 นาที โดยผูว ิจัยเปนผูดําเนินการสอนเองทัง้ สองกลุม
เนื้อหาที่ใชในการวิจัย
เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาระที่ 3: สารและสมบัติของสาร หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่องสารและการจําแนกสาร
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แบบแผนการทดลอง
การศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง ดําเนินการทดลอง โดยใชแบบแผนการทดลอง
แบบ Randomized Control Group Pretest- Posttest Design (ชูศรี วงศรัตนะ. 2550: 377) โดยมี
รูปแบบการวิจยั ดังนี้
ตาราง 3 แบบแผนการทดลอง
การกําหนดเขากลุม

สอบกอน

ตัวแปรอิสระ

สอบหลัง

(R) E
(R) C

T1E
T1C

X
-

T2E
T2C

สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการวิจัย
(R) E
(R) C
T1E
T1C
T2E
T2C
X
-

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

กลุมทดลองที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชปญ
 หาเปนฐาน
กลุมทดลองที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT
การสอบกอนการทดลองของกลุมทดลองที่ 1
การสอบกอนการทดลองของกลุมทดลองที่ 2
การสอบหลังการทดลองของกลุมทดลองที่ 1
การสอบหลังการทดลองของกลุมทดลองที่ 2
การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน
การสอนแบบเทคนิค 4 MAT

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง สารและการจําแนกสาร
2. แผนการจัดการเรียนรูแบบเทคนิค 4 MATเรื่อง สารและการจําแนกสาร
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร
4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห
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ขั้นตอนในการสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญ
 หาเปนฐาน
1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คูมือการจัดการเรียนรู กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาของสถาบันสงเสริมการสอบวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 3 และตัวชี้วัด สําหรับสาระที่ 3 : สารและ
สมบัติของสาร
3. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการ และวิธกี ารเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบใชปญหา
เปนฐานเพื่อเปนแนวทางในการสรางแผนการจัดการเรียนรู และเอกสารประกอบการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน
4. วิเคราะหสาระการเรียนรูก ลุม สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระที่ 3 : สารและสมบัติ
ของสารหนวยการเรียนรูท ี่ 2 เรื่องสารและการจําแนก สารตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมังกร
กมลาวาสวิทยาลัย เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร เพื่อกําหนดจุดประสงคการเรียนรูและสาระ
การเรียนรู
5. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู และเอกสารประกอบการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน ให
สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู โดยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ประกอบดวย
5.1 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
5.2 สาระสําคัญ
5.3 จุดประสงคการเรียนรู
5.4 สาระการเรียนรู
5.5 กระบวนการจัดการเรียนรู ตามขั้นตอนการสอนโดยปญหาเปนฐาน
5.6 สื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู
5.7 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
วิธีการหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และเอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู
ไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจเกี่ยวกับความเที่ยงตรงของเนื้อหา ภาษาและกิจกรรมตางๆ ใน
เอกสารประกอบการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน เพื่อวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู
กับจุดประสงคการเรียนรู เนือ้ หา และขัน้ ตอนการทํากิจกรรม โดยพิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
ที่มีคาตั้งแต .50 ขึ้นไป พบวา คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.66 – 1.00
2. การนําแผนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน ที่ผูเชี่ยวชาญตรวจ และปรับปรุงแกไขแลว
ไปทดลองใชกบั นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปท ี่ 1 ที่ไมใชกลุม ตัวอยาง เพือ่ ทดสอบประสิทธิภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู ตามเกณฑที่คาดหวัง E1/ E2 = 80/80 พบวา ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน มีคา 80.39/82.53
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3. นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับกลุมตัวอยางจริง
ขั้นตอนในการสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบเทคนิค 4 MAT
1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คูมือการจัดการเรียนรู กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาของสถาบันสงเสริมการสอบวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 3 และตัวชี้วัด สําหรับสาระที่ 3 : สารและ
สมบัติของสาร
3. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบเทคนิค
4 MAT เพื่อเปนแนวทางในการสรางแผนการจัดการเรียนรู และเอกสารประกอบการสอนแบบเทคนิค 4 MAT
4. วิเคราะหสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระที่ 3 : สารและสมบัติ
ของสารหนวยการเรียนรูที่ 2 เรือ่ งสารและการจําแนกสารตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมังกรกมลาวาส
วิทยาลัย เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร เพื่อกําหนดจุดประสงคการเรียนรูและสาระการเรียนรู
5. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู และเอกสารประกอบการจัดการเรียนรูโดยใชการสอนแบบ
เทคนิค 4 MAT ใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู โดยแผนการจัดการเรียนรูแบบเทคนิค 4 MAT
ประกอบดวย
5.1 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
5.2 สาระสําคัญ
5.3 จุดประสงคการเรียนรู
5.4 สาระการเรียนรู
5.5 กระบวนการจัดการเรียนรู ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรูแ บบเทคนิค 4 MAT
5.6 สื่อการเรียนรูแ ละแหลงการเรียนรู
5.7 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
วิธีการหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูแบบเทคนิค 4 MAT
1. นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเทคนิค 4 MATและเอกสารประกอบการเรียนไป
ใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจเกี่ยวกับความเที่ยงตรงของเนื้อหา ภาษาและกิจกรรมตางๆ ในเอกสาร
ประกอบการสอนแบบเทคนิค 4 MAT เพื่อวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูกับ
จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา และขั้นตอนการทํากิจกรรม โดยพิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
ที่มีคาตั้งแต .50 ขึ้นไป พบวา คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.66 – 1.00
2. การนําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการสอนแบบเทคนิค 4 MAT ที่ผูเชี่ยวชาญ
ตรวจและปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อทดสอบ
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ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู ตามเกณฑที่คาดหวัง E1/ E2 = 80/80 พบวา ประสิทธิภาพของ
แผนการจัดการเรียนรูแบบเทคนิค 4 MAT มีคา 81.12/83.89
3. นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับกลุมตัวอยางจริง
ตาราง 4 เปรียบเทียบการสอนโดยใชปญหาเปนฐานกับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT
การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน

การสอนแบบเทคนิค 4 MAT

1. ขั้นกําหนดปญหา เปนขั้นที่ครูจัดสถานการณ
ตางๆ กระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจและมอง เห็น
ปญหาสามารถกําหนดสิ่งที่เปนปญหาที่อยากรู
อยากเรียนไดและเกิดความสนใจที่จะคนหาคําตอบ
2. ขั้นทําความเขาใจกับปญหา นักเรียนจะตองทํา
ความเขาใจปญหาที่ตองการเรียนรูนกั เรียนจะตอง
สามารถอธิบายสิ่งตางๆ ที่เกีย่ วของกับปญหาได
3. ขั้นดําเนินการศึกษาคนควา นักเรียนกําหนด
สิ่งที่ตองเรียนดําเนินการศึกษาคนควาดวย
ตนเองดวยวิธีการหลากหลาย
4.ขั้นสังเคราะหความรู เปนขั้นที่นักเรียนนําความรู
ที่ไดคนความาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอภิปรายผล
และสังเคราะหความรูที่ไดมาวามีความเหมาะสม
หรือไมเพียงใด
5. ขั้น สรุปและประเมินคาของคําตอบ นักเรียนแต
ละกลุมสรุปผลงานของกลุมตนเอง และประเมิน
ผลงานวาขอมูลที่ศึกษาคนความีความเหมาะสม
หรือไมเพียงใด โดยพยายามตรวจสอบแนวคิด
ภายในกลุมของตนเองอยางอิสระทุกกลุมชวยกัน
สรุปองคความรูในภาพรวมของปญหาอีกครั้ง
6. ขั้นนําเสนอและประเมินผลงาน นักเรียนนําขอมูล
ที่ไดมาจัดระบบองคความรูและนําเสนอเปนผลงาน

1. ขั้นสรางคุณคาและประสบการณของสิ่งที่เรียน
(สมองซีกขวา) ผูสอนควรกระตุนความสนใจและ
แรงจูงใจใหนักเรียนคิดโดยใชคําถามที่กระตุนให
นักเรียนสังเกตการออกปฏิสัมพันธกับสภาพ
แวดลอมของสิ่งที่เรียน
2. ขั้นวิเคราะหประสบการณ (สมองซีกซาย) ผูสอน
ควรใหนักเรียนวิเคราะหหาเหตุผล ฝกทํากิจกรรม
กลุมอยางหลากหลาย เชนฝกเขียนแผนผังมโนทัศน
ชวยระดมสมองอธิบายรวมกัน
3. ขั้นปรับประสบการณเปนความคิดเปนความคิด
รวบยอด (สมองซีกขวา) ผูสอนควรเนนนักเรียน
วิเคราะหอยางไตรตรองนําความรูมาเชื่อมโยงกับ
ขอมูลที่ไดศึกษาคนควา โดยจัดระบบการวิเคราะห
เปรียบเทียบการจัดลําดับความสัมพันธของสิง่ ที่เรียน
4. ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด (สมองซีกซาย)
ผูสอนควรใหทฤษฏี หลักการที่ลึกซึ้ง โดยเฉพาะ
รายละเอียดของขอมูลตางๆ เพื่อใหนักเรียนเขาใจ
และพัฒนาความคิดรวบยอดของตนเองในเรื่อง
ที่เรียน กิจกรรมควรเปนกิจกรรมที่นักเรียนคนควา
จากใบความรู แหลงวิทยาการทองถิ่น การสาธิต
การทดลอง การใชหองสมุด วีดิทัศน สื่อประสมตางๆ
5. ขั้นลงมือปฏิบัติจากกรอบความคิดที่กําหนด

69
ตาราง 4 (ตอ)
การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน

การสอนแบบเทคนิค 4 MAT

ในรูปแบบที่หลากหลาย นักเรียนทุกกลุมรวมทั้ง
ผูที่เกี่ยวของกับปญหารวมกันประเมินผลงาน

(สมองซีกซาย) ผูสอนควรใหนักเรียนปฏิบัติจาก
กิจกรรมการทดลองจากใบงานการทดลองทําแบบ
ฝกหัด สรุปผลจากการทํากิจกรรมสรุปผลการ
ทดลองที่ถูกตองชัดเจน โดยเปดโอกาสใหนักเรียน
ซักถามขอสงสัยกอนปฏิบัติกิจกรรมฝกใหเลือกใช
อุปกรณบันทึกผลการทดลองโดยผูสอนเปนพี่เลี้ยง
ในชั้น
6. ขั้นสรางชิ้นงานเพื่อสะทอนความเปนตนเอง
(สมองซีกขวา) ผูสอนเปดโอกาสใหนักเรียนได
แสดงความสามารถของตนเองตามความถนัด
ความสนใจเพื่อสรางสรรคชิ้นงานตามจินตนาการ
ของตนเองที่แสดงถึงความเขาใจในเนื้อหาวิชา
ที่เรียนใหเห็นเปนรูปธรรมในรูปแบบตางๆ โดย
เลือกวิธีการนําวิธีการเสนอผลงานในลักษณะ
เฉพาะตัวชิ้นงานที่สรางอาจเปนภาพวาดนิทาน
สมุดรวบรวมสิง่ ทีเ่ รียนสิง่ ประดิษฐ แผนพับ เปนตน
7. ขั้นวิเคราะหคุณคาและประยุกตใช (สมองซีกซาย)
ผูสอนใหนักเรียนวิเคราะหชิ้นงานดวยตนเอง โดย
อธิบายขั้นตอนการทํางานปญหาอุปสรรคในการ
ทํางานและวิธแี กไข โดยบูรณาการ การประยุกตใช
เพื่อเชื่อมโยงกับชีวิตจริง/อนาคตอาจวิเคราะหชิ้น
งานในเชิงกลุม ยอยหรือกลุมใหญก็ไดตามความ
เหมาะสม
8. ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูกับผูอื่น
(สมองซีกขวา) เปนขั้นสุดทายผูสอนควรให
นักเรียนไดนําผลงานของตนเองมานําเสนอหรือ

70
ตาราง 4 (ตอ)
การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน

การสอนแบบเทคนิค 4 MAT
จัดแสดงในรูปแบบตางๆ เชน การจัดนิทรรศการ
ปายนิเทศ เพือ่ ใหเพื่อนๆ ไดชื่นชมถือเปนการ
แบงปนโอกาสทางดานความรูและประสบการณ
ใหผูอื่นไดซาบซึ้งในขั้นนี้นักเรียนควรไดรับการ
วิพากษวิจารณอยางสรางสรรค ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น

ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
1. ศึกษาเกีย่ วกับเอกสารวัดประเมินผล วิธีการสรางแบบทดสอบ และการเขียนขอสอบ
วิทยาศาสตร
2. ศึกษามาตรฐาน/ตัวชี้วัดและเนื้อหาวิทยาศาสตร จากคูมือกลุมสาระการเรียนรูวทิ ยาศาสตร
และหนังสือเรียน หรือเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู
3. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร สาระที่ 3 : สารและสมบัติของ
สาร หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่องสารและการจําแนกสาร แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ โดยสรางขอสอบ
ใหควบคลุมมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
วิธีการหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
1. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรไปใหผูเชียวชาญทางการสอน
วิทยาศาสตร จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมชัดเจนของคําถาม แลวหา
คาดัชนีความสอดคลอง ระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียน รู (IOC) โดยพิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง
ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป พบวา คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.66 – 1.00
2. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร ทีไ่ ดปรับปรุงแลวเสนอตอประธาน
และกรรมการควบคุมปริญญานิพนธตรวจพิจารณาอีกครั้ง แลวนํามาปรับแกไขตามขอเสนอแนะใหเรียบรอย
3. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรทปี่ รับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช
กับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 60 คน เพื่อหาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบ
ทดสอบรายขอ
4. นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบแลวมาตรวจใหคะแนน แลววิเคราะหหาความยากงาย
และคาอํานาจจําแนก โดยวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ ใชเทคนิค 27%ของ จุง เตห ฟาน โดยพิจารณา
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ความยากงาย (p) มีคาระหวาง .20 – .80 และคาอํานาจจําแนก (r) ที่มีคา .20 ขึ้นไป จํานวน 30 ขอ
พบวา คาความยากงาย เทากับ .43 – .60 และคาอํานาจจําแนก เทากับ .26 – .56
5. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร ที่คดั เลือกไว ไปทดสอบกับนักเรียน
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 60 คน เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยคํานวณจากสูตร
KR - 20 ของคูเดอรริชารดสัน พบวา คาความเชื่อมั่น เทากับ 0.73
6. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรไปใชกับกลุมตัวอยาง สําหรับ
การวิจยั ตอไป
ตัวอยางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
0. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับการจําแนกสารโดยใชเนื้อสารเปนเกณฑ (ความรู-ความจํา)
ก. ธาตุเปนสารบริสุทธิ์
ข. สารละลายเปนสารเนื้อเดียว
ค. สารประกอบเปนสารบริสุทธิ์
ง. สารเนื้อเดียวเปนสารบริสุทธิ์
00. ขอใดใชพิจารณาตัวทําละลายในสารละลาย (ความเขาใจ)
ก. สารที่มีปริมาณมากและมีสถานะเดียวกับสารละลาย
ข. สารที่มีปริมาณมากและมีสถานะตางจากสารละลาย
ค. สารที่มีปริมาณนอย และมีสถานะเดียวกับสารละลาย
ง. สารที่มีปริมาณนอย และมีสถานะตางจากสารละลาย
000. กิจกรรมการทดลองหนึ่ง ตองเตรียมสารละลาย A มีความเขมขนรอยละ 10 โดยปริมาตร โดยนํา
สาร A มา 50 ลูกบาศกเซนติเมตรผสมกับน้าํ นักเรียนตองใชน้ํากี่ลกู บาศกเซนติเมตร (การนําไปใช)
ก. 50 ลูกบาศกเซนติเมตร
ข. 100 ลูกบาศกเซนติเมตร
ค. 250 ลูกบาศกเซนติเมตร
ง. 500 ลูกบาศกเซนติเมตร
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0000. สารใดจัดเปนสารเนื้อเดียว (ทักษะกระบวนการ)
ก. น้ํากะทิ น้ําแปง
ข. นาก พริกปน
ค. ทองคํา น้ําเชือ่
ง. คอนกรีต ทราย
ขั้นตอนในการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกี่ยวของกับความสามารถในการคิดวิเคราะห
2. สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ประกอบดวย สถานการณที่
เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร และสถานที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน จํานวน 60 ขอ โดยแตละสถานการณจะ
ตั้งคําถาม แบบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยครอบคลุม ความสามารถของนักเรียน 5 ดาน ดังนี้
2.1 การจําแนก
2.2 การจัดหมวดหมู
2.3 การเชื่อมโยง
2.4 การสรุปความ
2.5 การประยุกต
วิธีการหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
1. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ไปใหผูเชี่ยวชาญทางการสอน
วิทยาศาสตร และการวัดผล จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบลักษณะการใชคําถาม ตัวเลือก ภาษาที่ใช และ
คัดเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะพฤติกรรม (IOC) โดยพิจารณา
คา IOC ≥ 0.50 แลวนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข
2. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหที่ไดมาปรับปรุงแลวเสนอตอประธาน
และกรรมการควบคุมปริญญานิพนธตรวจพิจารณาอีกครั้ง แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะให
เรียบรอย
3. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชกบั
นักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 60 คน เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ
4. นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบแลวมาตรวจใหคะแนนแลววิเคราะหหา ความยากงาย
และคาอํานาจจําแนก โดยวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ ใชเทคนิค 27% ของ จุง เตห ฟาน โดยความยากงาย
มีคาระหวาง .20 – .80 และคาอํานาจจําแนกมีคา .20 ขึ้นไป จํานวน 30 ขอ พบวา คาความยากงาย
เทากับ .35 – .58 และคาอํานาจจําแนก เทากับ .27 – .67
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5. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหที่คัดเลือกไวไปทดสอบกับนักเรียน
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 60 คน เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยคํานวณ จากสูตร
KR - 20 ของ คูเดอร ริชารดสัน (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 197 – 198) พบวา คาความเชือ่ มั่น
เทากับ 0.76
6. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ไปใชกับกลุมตัวอยาง สําหรับการ
วิจยั ตอไป
ตัวอยางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห
ครูสมเอกนําสารหลายชนิดมาใหนักเรียนสังเกต ประกอบดวย สังกะสี แทงไม ผาขนหนู
ทองเหลือง พลาสติก ไฮโดรเจน อะลูมเิ นียม เหล็ก น้ําปูนใส แกว ซึ่งนักเรียนชวยกันจัดกลุมสาร
ออกเปน 2 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 ประกอบดวย สังกะสี เกลือแกง ทองเหลือง อะลูมิเนียม เหล็ก น้ําปูนใส
กลุมที่ 2 ประกอบดวย แทงไม พลาสติก แกว น้ําเชื่อม ไฮโดรเจน
การจําแนก
นักเรียนคิดวาครูสมเอกใชทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตรขอใด
ก. ทักษะการสังเกต
ข. ทักษะการจําแนกประเภท
ค. ทักษะการกระทําและสื่อความหมายขอมูล
ง. ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล
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เอกชัยเปนพอคาขายขนมปงทาแยม ทุกวันจะนําแยมทาลงไปในขนมปง เขาสังเกตวา เนื้อแยม
มีลักษณะเหนียวหนืด ยืดหยุนได เขาจําไดวา แยมมีสมบัติเปนคอลลอยดชนิดหนึง่ เนื่องจากอนุภาค
เชื่อมดวยพันธะที่มีลกั ษณะคลายตาขาย
การสรุปความ
จากขอมูลเอกชัยเปนคนที่มลี ักษณะอยางไร
ก. อยากรูอยากเห็น
ข. มีความสนใจ
ค. มีเหตุผล
ง. ใฝเรียนรู
การเชื่อมโยง
ขอใดเปนปญหาของสถานการณนี้
ก. สถานะของสาร
ข. ขนาดของสาร
ค. ลักษณะเนื้อสาร
ง. การละลายน้ํา
การจําแนก
จากขอมูลจัดเปนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามขอใด
ก. ทักษะการสังเกต และทักษะการพยากรณ
ข. ทักษะการสังเกต และทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล
ค. ทักษะการทดลอง และทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล
ง. ทักษะการตั้งสมมติฐาน และทักษะการกระทําและสื่อความหมายขอมูล
การจัดหมวดหมู
นักเรียนคิดวาสารชนิดใดมีลักษณะเดียวกับแยม
ก. สีทาบาน
ข. แปงเปยก
ค. น้ํากะทิ
ง. ควันไฟ
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การดําเนินการทดลอง
วิธีการดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังนี้
1. สุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย เขตปอมปราบศัตรูพาย
กรุงเทพมหานคร 2 หองเรียน จากนักเรียน 3 หองเรียน และจับฉลากเปนกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2
2. ทดสอบกอนเรียน (Pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร
และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห
3. ดําเนินการสอน โดยผูวิจยั เปนผูสอนเองทัง้ สองกลุมในเนือ้ หาเดียวกัน ใชเวลาสอนเทากัน
กลุมละ 16 คาบๆ ละ 50 นาที ดังนี้
3.1 กลุมทดลองที่ 1 การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน
3.2 กลุมทดลองที่ 2 การสอนแบบเทคนิค 4 MAT
4. เมื่อสิ้นสุดการสอนตามกําหนดแลว จึงทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับนักเรียน
ทั้งสองกลุม โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร และแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหชุดเดิม
5. นําผลคะแนนจากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหที่ไดนํามาวิเคราะห โดยใชวิธีการทางสถิติ เพื่อทดสอบ
สมมติฐานตอไป
การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐานกับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT โดยใช t-test for Independent
Sample ในรูป Difference Score
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน กอนเรียนและหลังเรียน โดยใช t-test for Dependent Sample
3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
ไดรับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT กอนเรียนและหลังเรียน โดยใช t-test for Dependent Sample
4. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับ
การสอนโดยใชปญหาเปนฐานกับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT โดยใช t-test for Independent Sample
ในรูป Difference Score
5. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับ
การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน กอนเรียนและหลังเรียน โดยใช t-test for Dependent Sample
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6. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับ
การสอนแบบเทคนิค 4 MAT กอนเรียนและหลังเรียน โดยใช t-test for Dependent Sample

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติพื้นฐาน
1.1 คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) คํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 73)
Χ

เมื่อ

=

∑Χ
n

แทน คาคะแนนเฉลี่ย

X

∑ X แทน ผลรวมคะแนนทั้งหมด
แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง
1.2 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนน คํานวณจากสูตร
(ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 79)
n

n ∑ X 2 − (∑ X ) 2
n(n − 1)

S.D. =
เมื่อ

∑ X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
∑ X แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง
2

แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง
2. สถิติที่ใชตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
2.1 คาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยพิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดย
ใชสูตร (พวงรัตน ทวีรัตน. 2540: 117)
n

IOC

=

∑R
n
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เมื่อ

IOC แทน ดัชนีความสอดคลอง

∑ R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ
2.2 คาความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ ใช
เทคนิค 27% ของ จุง เตห ฟาน ( Fan. 1952: 6 – 32)
n

2.3 คาความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยใชสูตร KR - 20 (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538:
197 - 198)
r tt

=

เมื่อ

n ⎡ ∑ pq ⎤
⎥
⎢1 −
n − 1 ⎣⎢
S t2 ⎦⎥

r tt
n

แทน คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
แทน จํานวนขอของเครื่องมือวัด

P

แทน สัดสวนของผูทําไดในขอหนึ่งๆ นั่นคือ =

q

แทน สัดสวนของผูทําผิดในขอหนึ่งๆ หรือคือ 1- P

จํานวนคนทําถูก
จํานวนคนทังหมด
้

2
t

แทน คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือฉบับนั้น
2.4 คาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู (สุธรรม สอนเถื่อน. 2548: 13)
S

∑Χ

E1 =

เมื่อ

n
×100
A
E1

แทน คาประสิทธิภาพของกระบวนการ

∑ Χ แทน คะแนนของแบบฝกหัดหรืองาน
A
n

แทน คะแนนของแบบฝกหัดหรืองานทุกชิน้ รวมกัน
แทน จํานวนนักเรียน
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∑Χ

E2 =

เมื่อ

n
×100
B

E2

แทน คาประสิทธิภาพของผลลัพธ

∑ Χ แทน คะแนนรวมของผลลัพธหลังเรียน
B

แทน คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน
n แทน จํานวนนักเรียน
3. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน
3.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดวิเคราะห
ของนักเรียนระหวางกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 ตามสมมติฐานขอที่ 1 และ 4 โดยใช t-test for
Independent Sample ในรูป Difference Score (Scott. 1967: 264)
MD1 − MD2
S MD1 − MD2

t

=

ซึ่ง

S MD1 − MD2 =

และ S

=

2
D

เมื่อ

t
MD1

MD2

D1

, df = n1 + n2 − 2

S D2 S D2
+
n1 n2

∑ (D

1

− MD1 ) + ∑ (D2 − MD2 )
2

2

n1 + n2 − 2

แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณาการแจกแจงแบบที
(t-distribution)
แทน คาเฉลี่ยของผลตางระหวางการทดสอบหลังเรียนกับ
กอนเรียนของกลุมทดลองที่ 1
แทน คาเฉลี่ยของผลตางระหวางการทดสอบหลังเรียนกับ
กอนเรียนของกลุมทดลองที่ 2
แทน ผลตางระหวางการทดสอบหลังเรียนกับกอนเรียนของกลุม
ทดลองที่ 1
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แทน ผลตางระหวางการทดสอบหลังเรียนกับกอนเรียนของกลุม
ทดลองที่ 2
แทน คาความแปรปรวนของผลตางระหวางคะแนนการทดสอบ
หลังเรียนและกอนเรียนของกลุมทดลองที่ 1 และกลุม
ทดลองที่ 2
แทน จํานวนนักเรียนในกลุมทดลองที่ 1
แทน จํานวนนักเรียนในกลุมทดลองที่ 2

D2

S D2

n1
n2

S MD − MD 2

แทน คาความคาดเคลื่อนมาตรฐานของผลตางระหวางการทดสอบ
กอนเรียนกับหลังเรียนของกลุมทดลองที่ 1 และ
กลุมทดลองที่ 2

1

3.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดวิเคราะหของ
นักเรียนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและทดสอบหลังเรียน คํานวณจากสูตร ตามสมมติฐานขอที่ 2, 3, 5
และ 6 โดยใช t-test for Dependent Sample (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2536: 87)
t =

n∑ D 2

∑D
− (∑ D )

n −1

เมื่อ

t
D
n

2

; df = n − 1

แทน คาที่ใชพิจารณาแจกแจงแบบ t
แทน ผลตางของคะแนนในแตละคู
แทน จํานวนคูข องคะแนน

∑ D แทน ผลรวมของความแตกตางจากการเปรียบเทียบกันเปน
รายบุคคลระหวางคะแนนที่ไดรับจากการทดสอบกอนเรียนกับ
ทดสอบหลังเรียน

∑ D แทน ผลรวมกําลังสองของความแตกตางจากการเปรียบเทียบกัน
2

เปนรายบุคคลระหวางคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียน
กับทดสอบหลังเรียน

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิด
วิเคราะหของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐานกับการสอนแบบเทคนิค
4 MAT ในการวิเคราะหขอมูลจากผลการทดลอง และแปลผลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อให
เขาใจตรงกัน ผูวิจัยไดใชสัญลักษณ ดังตอไปนี้
Χ1
แทน คาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน
Χ2
แทน คาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
S
แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
n
แทน จํานวนนักเรียน
MD
แทน คาเฉลี่ยของผลตางระหวางการทดสอบหลังเรียนกับกอนเรียน
S MD − MD แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลตางระหวางการทดสอบกอนเรียน
กับหลังเรียนของกลุมทดลองที่ 1 และกลุม ทดลองที่ 2
1

2

∑D
∑D
t
*
**

แทน ผลรวมของความแตกตางจากการเปรียบเทียบกันเปนรายบุคคลระหวาง
คะแนนที่ไดรับจากการทดสอบกอนเรียนกับทดสอบหลังเรียน
2

แทน ผลรวมกําลังสองของความแตกตางจากการเปรียบเทียบกันเปนรายบุคคล
ระหวางคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนกับทดสอบหลังเรียน
แทน คาสถิติที่ใชในการทดสอบ t – distribution
แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล และการแปลผลการวิเคราะหขอมูล นําเสนอ ดังตารางตอไปนี้
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ที่ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐานกับการการสอนแบบเทคนิค 4 MAT โดยใชสถิติ t-test for Independent
Sample ในรูป Difference Score
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ที่ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชสถิติ t-test for dependent Sample
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3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ที่ไดรับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชสถิติ t-test for dependent Sample
4. การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐานกับการการสอนแบบเทคนิค 4 MAT โดยใชสถิติ t-test for Independent
Sample ในรูป Difference Score
5. การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชสถิติ t-test for dependent Sample
6. การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
ไดรับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชสถิติ t-test for dependent Sample

ผลการวิเคราะหขอมูล
1. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐานกับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT โดยใชสถิติ
t-test for Independent Sample ในรูป Difference Score ดังแสดงใน ตาราง 5
ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1 และกลุม
ทดลองที่ 2
กลุมตัวอยาง

N

กลุมทดลองที่ 1
กลุมทดลองที่ 2

30
30

S1

1

10.83
11.30

2.79
3.68

2

19. 00
19.53

S2

MD

S MD1 − MD2

t

3.89
4. 21

8.17
8.23

0.69

.09

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 5 พบวา ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1 คือ
กลุมที่ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน มีคาเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน เทากับ 10.83 และ 19.00
ตามลําดับ และความเบี่ยงเบนมาตรฐานกอนเรียนและหลังเรียน เทากับ 2.79 และ 3.89 ตามลําดับ สวน
นักเรียนกลุมทดลองที่ 2 คือ กลุมที่ไดรับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT มีคาเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน
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เทากับ 11.30 และ 19.53 ตามลําดับ และความเบี่ยงเบนมาตรฐานกอนเรียนและหลังเรียน เทากับ 3.68
และ 4. 21 ตามลําดับ
เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน พบวา นักเรียนกลุมทดลองที่ 1
คือ กลุมที่ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน และนักเรียนกลุมทดลองที่ 2 คือ กลุมที่ไดรับการสอนแบบ
เทคนิค 4 MAT มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางไมมีนยั สําคัญทางสถิติ ไมเปนไปตาม
สมมติฐานขอที่ 1
2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐานกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชสถิติ t-test for Dependent
Sample ดังแสดงใน ตาราง 6
ตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1 กอนเรียน
และหลังเรียน
กลุมตัวอยาง

N

กลุมทดลองที่ 1

30

1

S1

2

S2

10.83 2.79 19. 00 3.89

MD

∑D ∑D

8.17

245

2

t

2169 18.58**

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตาราง 6 พบวา ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1 คือ กลุม
ที่ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน มีคาเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน เทากับ 10.83 และ 19.00
ตามลําดับ และความเบี่ยงเบนมาตรฐานกอนเรียนและหลังเรียน เทากับ 2.79 และ 3.89 ตามลําดับ
เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน พบวามีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 เปนไปตามสมมติฐาน
ขอที่ 2
3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนเทคนิค 4 MAT กอนเรียนและหลังการเรียน โดยใช t-test for
Dependent Sample ดังแสดงใน ตาราง 7

83
ตาราง 7 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองที่ 2 กอนเรียน
และหลังเรียน
กลุมตัวอยาง

N

กลุมทดลองที่ 2

30

S1

1

11.30 3.68

MD

∑D ∑D

8.23

247

S2

2

19.53 4. 21

2

t

2275 15.89**

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตาราง 7 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1 คือ
กลุมที่ไดรับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT มีคาเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน เทากับ 11.30 และ 19.53
ตามลําดับ และความเบี่ยงเบนมาตรฐานกอนเรียนและหลังเรียน เทากับ 3.68 และ 4. 21 ตามลําดับ
เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1 ที่ไดรบั การสอนแบบเทคนิค 4 MAT พบวา มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 เปนไปตามสมมติฐาน
ขอที่ 3
4. ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐานกับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT โดยใชสถิติ t-test for
Independent Sample ในรูป Difference Score ดังแสดงใน ตาราง 8
ตาราง 8 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1 และกลุม
ทดลองที่ 2
กลุมตัวอยาง

N

กลุมทดลองที่ 1
กลุมทดลองที่ 2

30
30

1

S1

10.67 3.01
11.30 2.88

2

18.57
19.13

S2

MD

S MD1 − MD2

t

3.51
3.96

7.90
7.83

0.52

.129

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตาราง 8 พบวา ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนกลุม ทดลองที่ 1 คือ กลุมที่
ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน มีคาเฉลีย่ กอนเรียนและหลังเรียน เทากับ 10.67 และ 18.57 ตามลําดับ
และความเบี่ยงเบนมาตรฐานกอนเรียนและหลังเรียน เทากับ 3.01 และ 3.51 ตามลําดับ สวนนักเรียน
กลุมทดลองที่ 2 คือ กลุมที่ไดรับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT มีคาเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนเทากับ
11.30 และ 19.13 ตามลําดับ และความเบี่ยงเบนมาตรฐานกอนเรียนและหลังเรียน เทากับ 2.88 และ
3.96 ตามลําดับ
เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห พบวา นักเรียนกลุมทดลองที่ 1 คือ กลุมที่
ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน และนักเรียนกลุม ทดลองที่ 2 คือ กลุม ที่ไดรับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT
มีความสามารถในการคิดวิเคราะหแตกตางกันอยางไมมนี ยั สําคัญทางสถิติไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 4
5. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐานกอนเรียนและหลังเรียนโดยใช t-test for Dependent Sample
ดังแสดงใน ตาราง 9
ตาราง 9 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1 กอนเรียน
และหลังเรียน
กลุมตัวอยาง

N

กลุมทดลองที่ 1

30

1

S1

2

S2

MD ∑ D ∑ D 2

10.67 3.01 18.57 3.51 7.90

237

t

1969 23.69 **

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตาราง 9 พบวา ความสามารถในการคิดวิเคราะหของกลุมทดลองที่ 1 คือ กลุมที่ไดรับการสอน
โดยใชปญหาเปนฐาน มีคาเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน เทากับ 10.67และ 18.57 ตามลําดับ และความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานกอนเรียนและหลังเรียน เทากับ 3.01 และ 3.51 ตามลําดับ
เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนกลุม ทดลองที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน พบวา มีความ สามารถใน
การคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 5
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6. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่ไดรับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT กอนเรียนและหลังเรียนโดยใช t-test for Dependent Sample
ดังแสดงใน ตาราง 10
ตาราง 10 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนกลุมทดลองที่ 2 กอนเรียน และ
หลังเรียน
กลุมตัวอยาง
กลุมทดลองที่ 2

N

1

S1

30 11.30 2.88

2

19.13

S2

MD

∑D ∑D

3.96

7.83

235

2

1975

t
19.95**

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตาราง 10 พบวา ความสามารถในการคิดวิเคราะหกลุมทดลองที่ 2 คือ กลุมที่ไดรับการสอน
แบบเทคนิค 4 MAT มีคาเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน เทากับ 11.30 และ 19.13 ตามลําดับ และความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานกอนเรียนและหลังเรียน เทากับ 2.88 และ 3.96 ตามลําดับ
เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของผลตางของคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนกลุม ทดลองที่ 2 ที่ไดรับการสอนเทคนิค 4 MAT พบวา มีความสามารถในการคิด
วิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 6

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิด
วิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐานกับการการสอนแบบ
เทคนิค 4 MAT เปนการวิจัยเชิงทดลองโดยมีขั้นตอนการศึกษาและสรุปผล ดังนี้

ความมุงหมายของการวิจัย
ในการวิจัยผูวจิ ัยไดตั้งจุดมุงหมายไว ดังนี้
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐานกับการการสอนแบบเทคนิค 4 MAT
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน กอนเรียนและหลังเรียน
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
ไดรับการการสอนแบบเทคนิค 4 MAT กอนเรียนและหลังเรียน
4. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทีไ่ ดรับ
การสอนโดยใชปญหาเปนฐานกับการการสอนแบบเทคนิค 4 MAT
5. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทีไ่ ดรับ
การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน กอนเรียนและหลังเรียน
6. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทีไ่ ดรับ
การการสอนแบบเทคนิค 4 MAT กอนเรียนและหลังเรียน

ความสําคัญของการวิจัย
1. ผลการวิจัยครั้งนี้ทําใหทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิด
วิเคราะหของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐานและการสอนแบบเทคนิค 4 MAT
2. ผลการวิจัยครั้งนี้ครูผูสอนในรายวิชาวิทยาศาสตรสามารถนําวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐานและการการสอนแบบเทคนิค 4 MAT ไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนใน
หนวยการเรียนรูอื่นๆได และสามารถประยุกตใชกับสาระการเรียนรูอื่นๆ ได
3. ผลการวิจัยครั้งนี้ ครูผูสอนสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการเรียน
วิทยาศาสตรของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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สมมติฐานของการวิจัย
1. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐานกับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรแตกตางกัน
2. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน
3. นักเรียนที่ไดรบั การสอนแบบเทคนิค 4 MAT มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน
4. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชปญ
 หาเปนฐานกับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหแตกตางกัน
5. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน มีความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน
6. นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT มีความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมังกรกมลาวาส
วิทยาลัย เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 3 หองเรียน
โดยแตละหองมีการจัดนักเรียนแบบคละกัน รวม 90 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางทีใ่ ชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมังกรกมลาวาส
วิทยาลัย เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 2 หองเรียน
รวม 60 คน โดยวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) แลวสุมอยางงายอีกครั้งโดยจับฉลาก
เปนกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 กลุมละ 30 คน ดังนี้
กลุมทดลองที่ 1 ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน จํานวน 30 คน
กลุมทดลองที่ 2 ไดรับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT จํานวน 30 คน
ระยะเวลาในการทดลอง
ระยะเวลาในดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 ใชเวลาทดลองกลุมละ
16 คาบๆ ละ 50 นาที โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนเองทั้งสองกลุม
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การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง สารและการจําแนกสาร
2. แผนการจัดการเรียนรูแบบเทคนิค 4 MATเรื่อง สารและการจําแนกสาร
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห

การดําเนินการทดลอง
วิธีการดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังนี้
1. สุมนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย เขตปอมปราบศัตรูพา ย
กรุงเทพมหานคร 2 หองเรียน จากนักเรียน 3 หองเรียน และจับฉลากเปนกลุมทดลองที่ 1 และ กลุมทดลองที่ 2
2. ทดสอบกอนเรียน (Pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร
และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห
3. ดําเนินการสอน โดยผูวิจยั เปนผูสอนเองทั้งสองกลุมในเนื้อหาเดียวกัน ใชเวลาสอน
เทากัน กลุมละ 16 คาบๆ ละ 50 นาที ดังนี้
3.1 กลุมทดลองที่ 1 การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน
3.2 กลุมทดลองที่ 2 การสอนแบบเทคนิค 4 MAT
4. เมื่อสิน้ สุดการสอนตามกําหนดแลว จึงทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับนักเรียน ทัง้
สองกลุมโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และแบบทดสอบวัดวัดความสามารถใน
การคิดวิเคราะหชุดเดิม
5. นําผลคะแนนจากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหที่ไดนํามาวิเคราะห โดยใชวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบ
สมมติฐานตอไป
การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐานกับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT โดยใช t-test for Independent
Sample ในรูป Difference Score
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน กอนเรียนและหลังเรียน โดยใช t-test for Dependent Sample
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3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
ไดรับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT กอนเรียนและหลังเรียน โดยใช t-test for Dependent Sample
4. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ ไดรับ
การสอนโดยใชปญหาเปนฐานกับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT โดยใช t-test for Independent Sample
ในรูป Difference Score
5. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับ
การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน กอนเรียนและหลังเรียน โดยใช t-test for Dependent Sample
6. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับ
การสอนแบบเทคนิค 4 MAT กอนเรียนและหลังเรียน โดยใช t-test for Dependent Sample

สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐานกับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางไมมนี ัยสําคัญทางสถิติ
2. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐานกับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
5. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน มีความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
6. นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT มีความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐานกับการการสอนแบบเทคนิค 4 MAT
จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ที่ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐานกับการการสอนแบบเทคนิค 4 MAT พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอน
โดยใชปญหาเปนฐานกับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตรแตกตางกัน
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อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ การสอนโดย
ใชปญหาเปนฐานเปนการเรียนการสอนที่เนนใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูดวยตนเอง โดยใชปญหาหรือ
การจําลองสถานการณเปนเครื่องกระตุนใหนกั เรียนเกิดการเรียนรู เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสวงหาความรู
ดวยตนเอง และพัฒนาทักษะการแกปญหา และทักษะกระบวนการคิดอยางหลากหลายและเปนแบบแผน
โดยใชกระบวนการทํางานเปนทีม ดังที่กาลเลเกอร (Gallagher. 1997: 332 – 362) ไดใหความหมายวา
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเปนการเรียนรูที่นักเรียนตองเรียนรูจากการเรียน (Learn to Learn) โดย
นักเรียนจะทํางานรวมกันเปนกลุม เพื่อคนหาวิธีการแกปญหา โดยการบูรณาการความรูท ี่ตองใหนักเรียน
ไดรับกับการแกปญหาเขาดวยกัน ปญหาที่ใชมีลักษณะเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน และมีความสัมพันธกับ
นักเรียน การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มุง เนนพัฒนานักเรียนในดานทักษะการเรียนรู มากกวาการเรียนรู
ที่นักเรียนจะไดรับมาและพัฒนานักเรียนสูการเปนผูที่สามารถเรียนรูโดยการชี้นําตนเองได สอดคลองกับ
แนวคิดหลักของ กุลยา ตันติผลาชีว (2548: 77) ที่กลาววา การเรียนรูแบบเนนปญหาเปนฐานเปนการสอน
ที่เชื่อวามโนทัศน ความรูและทักษะไดมาจากการเขาใจปญหา และไดแกปญหาของผูเรียน โดยปญหา
ที่เรียนรู นั้นเปนตัวกระตุน ใหเกิดการประสมประสานความรูเ ดิมกับความรูใหมอยางเปนระบบซึ่งเปนทาง
นําไปสูการสรางองคความรูใหมอยางเปนระบบ นําไปสูการสรางองคความรูเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่เรียนดวย
ตนเอง และสามารถนําความรูไปประยุกตไดอยางตอเนื่อง ชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรู วิธีการแกปญหา
ไดรับความรูใหมจากการศึกษาคนควา และแกปญหาจากสิ่งที่เรียนรูจากการตัดสินใจ การลงความคิดเห็น
การพัฒนาความคิดใหมๆ และมีความกระตือรือรนตอการเรียน เกิดการเรียนรูอยางบูรณาการ นอกจากนี้
ยังเนนการเรียนรูแบบมีสว นรวมจากกลุม การใชพลวัตกลุมทําใหไดพฒ
ั นาบุคลิกภาพที่มีความเปนตัวเอง
มีความคิดริเริ่ม คิดเปน ความมั่นใจ กลาเชิญปญหา และใชหลักการแกปญหาอยางมีเหตุผล สวนการสอน
แบบเทคนิค 4 MAT เปนการจัดการเรียนรูที่เชื่อวามนุษยทุกคนสามารถเรียนและพัฒนาตนเองได โดย
การจัดกระบวนการเรียนรูท ี่เหมาะสม องพยายามใหนกั เรียนไดรับการพัฒนาสมองทัง้ ซีกซายและซีกขวา
ของตนเองใหเต็มศักยภาพ ดังที่ เบอรนิส แมคคารธี ไดแบงลักษณะการเรียนรูของนักเรียนออกเปน 4
ประเภท โดยคํานึงถึงความคิดเกี่ยวกับระบบการทํางานของสมองซีกซายและสมองซีกขวากับธรรมชาติ
ของการเรียนรู พื่อเปนการเสริมสรางศักยภาพการเรียนรูของนักเรียน กับพัฒนาการทางสมองซีกซาย
และซีกขวาอยางเทาเทียมกัน ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับความถนัดของนักเรียนแตละ
ประเภท และในขณะเดียวกันนักเรียนไดมีโอกาสประสบความสําเร็จในการเรียนตออยางมีประสิทธิภาพ
และครูผูสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ ละสงเสริมใหนักเรียนมีคุณลักษณะดี
มีปญญาและมีความสุขในการเรียนรู สอดคลองแนวคิดของ กิตติคม คาวีรัตน (2543: 31 – 34 ) ไดกลาววา
การสอนแบบเทคนิค 4 MAT เปนการจัดการเรียนรูเนนใหนักเรียนเปนศูนยกลางที่ใหนักเรียนเรียนรูดวย
ตนเอง ทําใหนกั เรียนที่มีลกั ษณะทีแ่ ตกตางกัน เพื่อใหนกั เรียนเกิดการเรียนรูอยางรวดเร็วนักเรียนกับครูผูสอน
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สามารถแลกเปลี่ยนความรูสึกซึ่งกันและกัน มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เกิดการเรียนรูแ ละมีการประเมินผล
ตามสภาพจริง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว คือนักเรียนมีคุณลักษณะเกง ดี และมีความสุข
จากเหตุผลดังกลาวสนับสนุนไดวาการสอนโดยใชปญหาเปนฐานและการสอนแบบเทคนิค
4 MAT มีรูปแบบการสอนที่แตกตางกัน แตการสอนเนนใหนักเรียนเกิดการเรียนดวยตนเอง โดยการแสวงหา
ความรูจ ากแหลงเรียนรู และวิธีการทีห่ ลากหลายแลวนํามาเชือ่ มโยงกับความรูเ ดิมและประสบการณตางๆ
นําไปสูการพัฒนาการเรียนรูอยางเปนระบบ สงผลใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนแบบ
การสอนโดยใชปญหาเปนฐานและการสอนแบบเทคนิค 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
แตกตางกันอยางไมมีนยั สําคัญทางสถิติ
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐานกับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT กอนเรียนและหลังเรียน
จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ที่ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน กอนเรียนและหลังเรียน พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชปญหา
เปนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ การสอนโดยใชปญหาเปนฐานเปนวิธีการเรียน
การสอนวิธหี นึง่ ที่มีจุดมุงหมายที่จะสอนนักเรียนใหฝกกระบวนการคิดแกปญหา และฝกทํางานเปนกลุม
โดยที่นักเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรูและใชปญหา หรือสถานการณในการเรียนรู และคนควาดวย
ตนเอง การเรียนจะอยูในรูปของกลุมยอย นักเรียนจะเปนผูกระทาดวยตนเอง โดยมีครูเปนเพียงผูช ี้แนะ
และใหขอมูลที่เปนประโยชน เพื่อเสริมสรางสมรรถนะที่จําเปนใหนักเรียน ซึ่งไดแก การเรียนรูดวยตนเอง
การแกปญหา การชี้นาํ ตนเองในการเรียนรู และการทํางานเปนทีม การสอนโดยใชปญหาเปนฐานมี 6 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 กําหนดปญหา เปนขั้นที่ครูจัดสถานการณตางๆ กระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจ และมองเห็น
ปญหา สามารถกําหนดสิ่งที่เปนปญหาที่อยากรูอยากเรียนไดและเกิดความสนใจที่จะคนหาคําตอบ ขั้นที่ 2
ทําความเขาใจกับปญหา นักเรียนจะตองทําความเขาใจปญหาที่ตองการเรียนรู นักเรียนจะตองสามารถ
อธิบายสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับปญหาได ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา นักเรียนกําหนดสิ่งที่ตองเรียน
ดําเนินการศึกษาคนควาดวยตนเองดวยวิธีการหลากหลาย ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู เปนขั้นทีน่ ักเรียนนํา
ความรูที่ไดคนความาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน อภิปรายผล และสังเคราะหความรูที่ไดมาวามีความเหมาะสม
หรือไมเพียงใด ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ นักเรียนแตละกลุมสรุปผลงานของกลุมตนเอง
และประเมินผลงานวาขอมูลที่ศึกษาคนความีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด โดยพยายามตรวจสอบแนวคิด
ภายในกลุม ของตนเองอยางอิสระ ทุกกลุม ชวยกันสรุปองคความรูในภาพรวมของปญหาอีกครั้ง ขั้นที่ 6
นําเสนอและประเมินผลงาน นักเรียนนําขอมูลที่ไดมาจัดระบบองคความรูและนําเสนอเปนผลงานในรูปแบบ
ที่หลากหลาย นักเรียนทุกกลุม รวมทัง้ ผูทเี่ กีย่ วของกับปญหารวมกันประเมินผลงาน (นภา หลิมรัตน. 2546)
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เปนการสนับสนุนใหมีการเรียนรูอยางลุมลึกสงผลใหนักเรียนเรียนอยางเขาใจและสามารถจดจําไดนาน
เกิดเปนการเรียนรูอยางแทจริง เกิดการเรียนรูดวยตนเอง อันเปนคุณสมบัติจําเปนทีท่ ุกคนควรมี เพราะ
สามารถพัฒนาไปเปนผูที่มีการเรียนรูตลอดชีวิต มีโจทยปญหาที่ใชในการเรียนรู จะสงผลใหนักเรียนเห็น
ความสําคัญของสิ่งที่เรียนกับการปฏิบัติงานในอนาคต ทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนรูสามารถจดจําไดดีขึ้น
ทั้งครูและนักเรียนสนุกกับการเรียน ในสวนนักเรียนรูสึกสนุกกับการเรียน เพราะไดมีบทบาทในการเรียนรูเอง
เชน การอภิปรายถกเถียงในระหวางการทํากลุมยอย ฝายครูเห็นพัฒนาการทางดานความคิดและทักษะ
ตางๆ ที่เกิดขึ้นในตัวนักเรียน นอกจากนี้ครู ยังไดมีโอกาสเรียนรูขามสาขาที่ตนชํานาญ เนื่องจากโจทยเปน
แบบบูรณาการ โดยเรียนรูไปกับนักเรียน สามารถเห็นความเชื่อมโยงของศาสตรตางๆ ไดชัดเจนขึ้น ทําใหเกิด
ความคิดกวางไกลสงเสริมสนับสนุนการทํางานเปนทีม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกวาการทํางานเดี่ยว
สงเสริมสนับสนุนใหมีโอกาสฝกทักษะการสื่อสาร การแกปญหาการคิดอยางมีวิจารณญาณ การหาขอสรุป
เมื่อมีความขัดแยงเปนตน และสอดคลองกับการศึกษาคนควาของ เอลเชฟเฟ (Elshafei. 1998: Online)
ไดทําการศึกษา เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูของนักเรียนดวยวิธี การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักกับ
การเรียนแบบปกติในวิชาพีชคณิต 2 โดยไดทําการวิจัยกึง่ ทดลองกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในเมืองแอตแลนตา จํานวน 15 หองเรียน 342 คน แบงเปนหองเรียนแบบปกติ 8 หอง และเรียนรูโดยใชปญหา
เปนหลัก 7 หอง ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีการสอนโดยใชปญหาเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธกี ารเรียนแบบปกติอยางมีนัย สําคัญ เปนผลมาจากการที่นกั เรียนเรียนรู
โดยใชปญหาเปนหลัก สามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง มีการรวมกลุมกันแกปญหา และสามารถ
คิดคนวิธีการแกปญหาไดดีกวานักเรียนที่เรียนแบบปกติ สอดคลองกับวิจยั ของ เบญจมาศ เทพบุตรดี (2550:
บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการวิเคราะห
และความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางการสอน
โดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) และการสอนแบบปกติ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารทศนิยม ผลการวิจัย พบวา
นักเรียนกลุมทีจ่ ัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชปญ
 หาเปนฐาน มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ความสามารถในการคิด
วิเคราะห สูงกวากลุมที่จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตมีความสามารถ
ในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรหลังเรียนไมแตกตางกัน
จากเหตุผลดังกลาว สนับสนุนไดวานักเรียนทีไ่ ดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
ไดรับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT กอนเรียนและหลังเรียน
จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ที่ไดรับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT กอนเรียนและหลังเรียน พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบเทคนิค
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4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3 สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ การสอนแบบ 4 MAT เปนวิธีการสอนที่คํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคลในการเรียนรู โดยแบงนักเรียนออกเปน 4 แบบ ครูและนักเรียนจะดําเนิน
กิจกรรมรวมกันจนครบ 8 ขั้นตอนของขัน้ สรางประสบการณของสิ่งทีเ่ รียน (สมองซีกขวา) ขั้นวิเคราะห
ประสบการณ หรือสะทอนความคิดจากประสบการณ (สมองซีกซาย) ผูสอนชวยใหผูเรียนตระหนักรู และ
ยอมรับความสําคัญของเรื่องที่เรียน ขั้นการพัฒนาประสบการณเปนความคิดรวบยอด (สมองซีกขวา) ผูสอน
ควรเนนนักเรียนใหเห็นคุณคาของเรื่องที่เรียน แลวผูสอน จึงจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่ชวยใหนักเรียนสามารถ
สรางความคิดรวบยอดขึ้นดวยตนเอง ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด (สมองซีกซาย) ขั้นการปฏิบัติตามแนวคิด
ที่ไดเรียนรู (สมองซีกซาย) ขั้นสรางชิ้นงานของตนเอง (สมองซีกขวา) ขั้นวิเคราะหผลงานของตนเอง และ
แนวทางการนําไปประยุกตใช (สมองซีกซาย) เปนกิจกรรมที่เนนการใชสมองทั้งสองซีกอยางสมดุล มีการจัด
กิจกรรมอยางหลากหลายและยืดหยุน เหมาะสมกับนักเรียนทุกแบบ ทําใหการเรียนรูเปนไปอยางมีความสุข
โดยไดเรียนรูจากประสบการณจริง มีการคิดวิเคราะห ไดลงมือปฏิบัติจริง คนพบความรูดวยตนเอง และ
ประยุกตเปนแนวคิดที่สัมพันธเชื่อมโยงกับชีวิตจริง นําไปสูทักษะทางสังคมอันดีงามในตัวนักเรียน และ
สอดคลองกับการศึกษาคนควาของโบเวอร (Bower. 1987: Abstract) ศึกษาผลการใชระบบ 4 MAT ใน
การวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน และเจตคติทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร จากกลุมตัวอยางจํานวน 54 คน
จาก 3 โรงเรียน จากรัฐแคโรไลนาเหนือ แบงเปน 2 กลุม คือกลุมใชระบบ 4 MAT และกลุมที่จํากัดให
นักเรียนไดใชสมองซีกซายเทานัน้ ทั้งสองกลุมไดรับการสอนเรื่องการคนพบกฎแรงโนมถวงของนิวตัน ใช
เวลา 3 ชั่วโมง จากการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา มีคาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
และจากการตอบคําถามโดยใชการคิดวิเคราะห มีคาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทางดานเจตคติ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติสว นความรูไมแตกตางกัน สอดคลองกับวิจยั ของอรวรรณ พลายละหาร
(2545: 60 – 62) ศึกษาเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสนใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT กับการสอน
แบบปกติ พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรสูงกวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 และมีความสนใจ
สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01
จากเหตุผลดังกลาวสนับสนุนไดวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ทีไ่ ดรับ
การสอนโดยใชปญหาเปนฐานกับการการสอนแบบเทคนิค 4 MAT
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จากการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐานกับการการสอนแบบเทคนิค 4 MAT พบวา นักเรียนทีไ่ ดรับการสอนโดย
ใชปญหาเปนฐานกับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT มีความสามารถในการคิดวิเคราะหแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 4 เนื่องจากการสอนโดยใชปญหาเปนฐานเปนวิธี
การเรียนการสอนที่ใชปญหาเปนตัวกระตุนใหนักเรียนเกิดความรูสึกอยากเรียนรู และตองการแสวงหาความรู
 หา หาเหตุผลมา
มาแกปญหา โดยนักเรียนจะมีการฝกทักษะการทํางานเปนกลุม มีการคิดวิเคราะหปญ
เชื่อมโยงความคิด เพื่อหาขอมูลมาพิสูจนสมมติฐานเพื่อแกปญหา ดังที่ ทิศนา แขมมณี (2548: 137) ไดกลาว
ไววาการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน เปนการจัดการเรียนการสอนที่ใชปญหาเปนเครื่องมือในการชวยให
นักเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมาย โดยครูผูสอนนํานักเรียนไปเผชิญสถานการณปญหาจริง และฝก
กระบวนการคิดวิเคราะหปญหา แกปญหารวมกันเปนกลุม ชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจในปญหานั้น
อยางชัดเจน ไดเห็นทางเลือก และวิธกี ารที่หลากหลายในการแกปญหานั้น รวมทัง้ ชวยใหนักเรียนเกิด
ความใฝรู เกิดทักษะกระบวนการคิด และกระบวนการแกปญหาตางๆ กับแนวความคิดหลักของ นมสรณ
วิฑูรเมธา (2544: 67) ไดกลาถึงขอดีของการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน ดังนี้ 1) นักเรียนไดเรียนรูการ
แกปญหาโดยตรง 2) พัฒนาทักษะการศึกษาคาควาดวยตนเอง 3) พัฒนาทักษะการเรียนรุ การติดตอ
สื่อสารและการทํางานกับผูอนื่ 4) พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะหและการสังเคราะห สวนการสอน
แบบเทคนิค 4 MAT เปนการสอนที่ชวยพัฒนาสมองซีกซายและซีกขวา เนนใหนักเรียนเกิดกระบวน
การคิดวิเคราะห จากการสังเกตอยางไตรองนําไปสูความคิดรวบยอด สอดคลองงานวิจัยของ ตรูเนตร
อัชชสวัสดิ์ (ม.ป.ป.: 66 – 72) ที่กลาววาการสอนแบบเทคนิค 4 MAT มีลักษณะการจัดการเรียนรูที่เนน
นักเรียนเปนสําคัญ เปนรูปแบบที่ตอบสนองความแตกตางในการเรียนรูของนักเรียน ในเรื่องรูปแบบการ
เรียนรู การจัดสถานการณที่ทําใหนักเรียนสามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน โดยมีการคิดไตรตรอง
อยางรอบคอบ รูจักวิเคราะห โดยอาศัยขอมูล หรือเหตุการณที่เกิดขึ้น เพื่อใชในการตัดสินใจไดอยาง
ชาญฉลาด สามารถมองเห็นทิศทางที่จะเลือกปฏิบัติไดอยางเหมาะสม โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใชเทคนิค 4 MAT นั้น จึงเปนรูปแบบที่ตอบสนองความแตกตางในการเรียนรูของนักเรียน
ใหรูจักการคิดอยางมีเหตุผลใชเทคนิคการพัฒนาสมองซีกซายและสมองซีกขวาไดอยางสมดุล ดวยการจัด
ลําดับขัน้ การเรียนการสอนทีพ่ ฒ
ั นาสมองทัง้ ซีกซายและซีกขวาอยางตอเนื่อง ทําใหรูจักคนควาหาความรูดวย
ตนเอง รูจักคิดไตรตรอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอื่น ตัดสินใจที่จะกระทําหรือไมกระทําในสถานการณ
ตางๆ ไดอยางมีเหตุผล
จากเหตุผลดังกลาวสนับสนุนไดวาการสอนโดยใชปญหาเปนฐานและการสอนแบบเทคนิค
4 MAT มีรูปแบบการสอนที่แตกตางกัน แตการสอนเนนใหนักเรียนเปนสําคัญ คิดเปน ทําเปน แกปญหา
เปน สงผลใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนแบบการสอนโดยใชปญหาเปนฐานและการสอน
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แบบเทคนิค 4 MAT มีความสามารถในการคิดวิเคราะหแตกตางกันอยางไมมีนยั สําคัญทางสถิติแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
5. การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ทีไ่ ดรับ
การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน กอนเรียนและหลังเรียน
จากการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
 หา
ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน กอนเรียนและหลังเรียน พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชปญ
เปนฐาน กอนเรียนและหลังเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 5 อภิปรายผลไดดังนี้ การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน
เปนการสอนทีช่ วยพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน สอดคลอง กับแนวคิดของ มัณฑรา ธรรมบุศย (2545: 13)
ไดใหความหมายวา การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน เปนรูปแบบการเรียนรู นักเรียนเกิดทักษะในการคิด
วิเคราะหและคิดแกปญหา รวมทั้งไดความรูตามศาสตรในสาขาวิชาที่ตนศึกษาดวย การสอนโดยใชปญหา
เปนฐาน จึงเปนผลมาจากกระบวนการทํางานที่ตองอาศัยความเขาใจ และการแกไขปญหาเปนหลัก และ
มีความสอดคลองกับงานวิจยั ของเบญจมาศ เทพบุตรดี (2550: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการวิเคราะห และความสามารถในการใหเหตุผล
ทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) และ
การสอนแบบปกติ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารทศนิยม ผลการวิจัย พบวา นักเรียนกลุมที่จัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห สูงกวากลุมที่
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 รวมทั้งแนวคิดของ กุลยา ตันติผลาชีวะ
(2548: 79 – 80) กลาววา การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน จะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูวิธีการแกปญหา
ไดรับความรูใหม จากการศึกษาดวยการวิเคราะห และแกปญหาที่เรียนรูจักตัดสินใจ การใหความเห็น
การพัฒนาความคิดใหมๆ และความกระตือรือรนตอการเรียน และที่สําคัญยังเนนใหนักเรียนไดพฒ
ั นา
บุคลิกภาพที่มีความเปนตัวเอง มีความคิดริเริ่ม คิดเปน มีความมั่นใจ กลาที่จะเผชิญปญหา และใช
หลักการแกปญหาอยางมีเหตุผล
จากเหตุผลดังกลาว สนับสนุนไดวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน มีความ
สามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
6. การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ทีไ่ ดรับ
การสอนแบบเทคนิค 4 MAT กอนเรียนและหลังเรียน
จากการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
ไดรับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT กอนเรียนและหลังเรียน พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบเทคนิค
4 MAT กอนเรียนและหลังเรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยั สําคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ .01 เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 6 สามารถอภิปรายผลได ดังนี้ การสอนแบบเทคนิค 4 MAT
เปนวิธกี ารสอนที่เนนการใชสมองทัง้ สองซีกอยางสมดุล โดยไดเรียนรูจากประสบการณจริง ดังที่ เบอรนิส
แมคคารธี ไดแบงวงกลมออกเปน 4 สวน แทนลักษณะของนักเรียน 4 แบบ ดังนี้ สวนที่ 1 แทนนักเรียน
แบบที่ 1 นักเรียนที่ถนัดจินตนาการเปนนักเรียนที่เรียนรูจากประสบการณรูปธรรม ผานกระบวนการจัดการ
ขอมูลดวยการเฝาสังเกตอยางไตรตรอง สวนที่ 2 แทนนักเรียนแบบที่ 2 นักเรียนที่ถนัดการวิเคราะหเปน
นักเรียนที่เรียนรูความคิดรวบยอด เปนนามธรรม เรียนรูโดยรับรูจากการสังเกตอยางไตรตรองไปสูการสราง
ประสบการณนามธรรม หรือความคิดรวบยอด สวนที่ 3 แทนนักเรียนแบบที่ 3 นักเรียนที่ถนัดใชสามัญ
สํานึก เปนนักเรียนที่ชอบเรียนรูจากการรับรู ความคิดรวบยอดไปสูการลงมือปฏิบัติที่สะทอนระดับความ
เขาใจของตนเอง สวนที่ 4 แทนผูเรียนแบบที่ 4 นักเรียนทีถ่ นัดการรับรูจากประสบการณรูปธรรมไปสูการ
ลงมือปฏิบัติ เปนนักเรียนทีย่ อมรับการเปลี่ยนแปลง นักเรียนเรียนรูและสนุกกับการไดคนพบดวยตนเอง
โดยการลงมือปฏิบัติ มีความสอดคลองกับแนวความคิดหลักของ เกรียงศักดิ์ เจริญวงคศักดิ์ (2546: 26-30)
ที่ไดกลาวถึงองคประกอบของการคิดวิเคราะหวา นักคิดเชิงวิเคราะหจะตองมีองคประกอบ 3 อยาง คือ
ชางสังเกต ชางสงสัย และชางถาม คนที่ชา งสังเกต สามารถคนพบความผิดปกติทามกลางสิ่งที่ดอู ยาง
ผิวเผิน แลวเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น ตองเปนคนที่ชางสงสัย เมื่อเห็นความปกติไมละเลยไปจะหยุดพิจารณา
ขบคิดไตรตรอง และตองเปนคนชางถาม ชอบตั้งคําถาม การตั้งคําถามจะนําไปสูการสืบคนความจริง และ
เกิดความชัดเจน ในประเด็นที่ตองการวิเคราะหขอบเขตคําถามที่เกี่ยวของกับการคิดวิเคราะห
จากเหตุผลดังกลาวสนับสนุนไดวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ 4 MAT มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1 ผูสอนควรแนะนําใหนกั เรียนรูจักวิธีการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน และการสอน
เทคนิค 4 MAT กอนเริ่มทํากิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหนกั เรียนทราบและเกิดความเขาใจเกี่ยวกับความ
ถนัดของตนเอง
1.2 ผูสอนตองสอนใหนักเรียนยอมรับซึ่งกันและกัน เกี่ยวกับความถนัดของนักเรียน
แตละคน ใหนกั เรียนรูจักยกยองในคุณงามความดีและผลงานของผูอื่น
1.3 ในการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน และการสอนแบบเทคนิค 4 MAT ตองใชเวลา
มากพอสมควรผูสอนตองวางแผนในการสอนใหเหมาะสม และจัดสรรเวลาใหสอดคลองกับกิจกรรม
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2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาผลการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน และการสอนแบบเทคนิค 4 MAT
กับวิชาอื่นๆ เชน สังคมศึกษา ภาษาไทย
2.2 ควรมีการวิจยั เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห
กับรูปแบบการสอนแบบตางๆ เชน การสอนแบบพหุปญ
 ญา การสอนแบบการเขียนผังมโนมิติ
2.3 ควรมีการศึกษาผลการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน และการสอนเทคนิค 4 MAT กับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมอื่นตอไป
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รายนามผูเชีย่ วชาญตรวจเครื่องมือที่ใชในการวิจยั
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ภาคผนวก ข
- ตารางคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
สาระที่ 3 : สารและสมบัติของสาร หนวยการเรียนรูเ รื่อง สารและการจําแนกสาร
- ตารางคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูแบบเทคนิค 4 MAT สาระที่ 3:
สารและสมบัติของสาร หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง สารและการจําแนกสาร
- ตารางคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
สาระที่ 3 : สารและสมบัติของสาร หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง สารและการจําแนกสาร
- ตารางคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห
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ตาราง 11 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สาระที่ 3 : สาร
และสมบัตขิ องสาร หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง สารและการจําแนกสาร
แผนการจัดการเรียนรู
1
2
3
4
5
6

ทานที่ 1

ผูเชี่ยวชาญ
ทานที่ 2

ทานที่ 3

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

IOC
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ตาราง 12 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูแบบเทคนิค 4 MAT สาระที่ 3 : สาร
และสมบัติของสาร หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง สารและการจําแนกสาร
แผนการจัดการเรียนรู
1
2
3
4
5
6

ทานที่ 1

ผูเชี่ยวชาญ
ทานที่ 2

ทานที่ 3

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

IOC
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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ตาราง 13 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรสาระ
ที่ 3 : สารและสมบัติของสาร หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง สารและการจําแนกสาร
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ผูเชี่ยวชาญ
IOC
ทานที่ 1 ทานที่ 2 ทานที่ 3
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1

0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0

1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

0.66
1.00
0.66
1.00
0.66
0.66
0.66
1.00
1.00
1.00
0.66
1.00
0.66
0.66
0.66

ขอที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ผูเชี่ยวชาญ
ทานที่ 1 ทานที่ 2 ทานที่ 3
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1

1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1

IOC
0.66
1.00
1.00
0.66
1.00
0.66
1.00
0.66
1.00
1.00
0.66
0.66
1.00
0.66
1.00
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ตาราง 14 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ผูเชี่ยวชาญ
IOC
ทานที่ 1 ทานที่ 2 ทานที่ 3
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1

1.00
0.66
0.66
1.00
0.66
1.00
1.00
1.00
1.00
0.66
0.66
1.00
1.00
1.00
1.00

ขอที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ผูเชี่ยวชาญ
ทานที่ 1 ทานที่ 2 ทานที่ 3
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1

1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

IOC
1.00
0.66
0.66
1.00
1.00
1.00
1.00
0.66
0.66
1.00
0.66
1.00
1.00
1.00
0.66
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ภาคผนวก ค
- ตารางผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) และคาจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง สารและการจําแนกสาร จํานวน 30 ขอ
- ตารางผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) และคาจําแนก (r) ของแบบทดสอบความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห จํานวน 30 ขอ

111
ตาราง 15 ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) และคาจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง สารและการจําแนกสาร จํานวน 30 ขอ
ขอที่

P

r

ขอที่

P

r

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

.53
.52
.47
.45
.53
.43
.55
.43
.58
.57
.45
.52
.45
.50
.55

.43
.33
.33
.56
.33
.50
.50
.33
.40
.33
.33
.44
.33
.44
.30

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

.50
.58
.55
.53
.58
.48
.55
.60
.60
.52
.55
.52
.52
.47
.57

.33
.47
.33
.44
.33
.47
.37
.43
.26
.37
.37
.40
.37
.41
.30

ในการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการวิทยาศาสตร หนวยการ
เรียนรูที่ 2 เรื่อง สารและการจําแนกสาร เทากับ 0.73
คาความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร โดยใชสูตร KR - 20
(ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 197 – 198)

rtt

=

n ⎡ ∑ pq ⎤
⎢1 −
⎥
n − 1 ⎣⎢
S t2 ⎦⎥
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เมื่อ

r tt

แทน คาความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ
แทน จํานวนขอของเครื่องมือวัด
แทน สัดสวนของผูท ําไดในขอหนึง่ ๆนัน่ คือสัดสวนของคน ทําถูก
กับทัง้ หมด
แทน สัดสวนของผูท ําผิดในขอหนึ่งๆหรือคือ 1- p
แทน คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือฉบับนั้น

n
p

q

S

แทนคา

2
t

rtt

=

30 ⎡
7.41 ⎤
⎢1 −
⎥
30 − 1 ⎣⎢ 5.05 2 ⎦⎥

= 1.03 (1-0.29)
= 0.73
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ตาราง 16 ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (P) และคาจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การคิดวิเคราะห จํานวน 30 ขอ
ขอที่

P

r

ขอที่

P

r

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

.52
.43
.57
.53
.58
.45
.53
.43
.55
.53
.48
.48
.52
.47
.50

.43
.60
.33
.53
.30
.54
.40
.38
.43
.27
.33
.60
.41
.43
.47

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

.47
.50
.57
.53
.57
.47
.48
.58
.45
.37
.45
.42
.35
.35
.37

.44
.47
.44
.44
.40
.33
.37
.43
.41
.38
.50
.67
.47
.45
.43

ในการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ไดคาความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.76
คาความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยใชสูตร KR - 20
(ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 197 – 198)

rtt

=

n ⎡ ∑ pq ⎤
⎢1 −
⎥
n − 1 ⎢⎣
S t2 ⎥⎦
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เมื่อ

r tt
n

แทน คาความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ
แทน จํานวนขอของเครื่องมือวัด

p

แทน สัดสวนของผูท ําไดในขอหนึง่ ๆ นั่นคือ

จํานวนคนทําถูก
จํานวนคนทังหมด
้
สัดสวนของผูท ําผิดในขอหนึ่งๆ หรือคือ 1- p

q

S

2
t

แทน
แทน คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือฉบับนั้น

แทนคา

rtt

=

=

30 ⎡
7.36 ⎤
⎢1 −
⎥
30 − 1 ⎣⎢ 5.25 2 ⎦⎥

= 1.03(1-0.27)
= 0.76
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ภาคผนวก ง
- ตารางคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง สารและการ
จําแนกสาร กอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลองที่ 1 ที่ไดรบั การสอนโดยการใช
ปญหาเปนฐาน
- ตารางคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง สารและการ
จําแนกสาร กอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลองที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT
- ตารางคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลอง
ที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยการใชปญหาเปนฐาน
- ตาราง คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลองที่ 2
ที่ไดรับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT
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ตาราง 17 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง สารและการจําแนก
สาร กอนเรียนและหลังเรียนของกลุม ทดลองที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยการใชปญหาเปนฐาน
คนที่

กอนเรียน

หลังเรียน

ขอที่

กอนเรียน

หลังเรียน

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

11
9
16
14
7
6
11
12
9
7
8
15
12
11
11

18
16
25
23
22
13
18
19
22
15
14
24
19
17
19

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

10
12
14
7
9
8
16
12
10
7
14
13
10
11
13

21
20
24
13
19
13
25
21
18
12
23
25
18
17
17

∑

325

570

10.83

19. 00

2.79

3.89

S
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ตาราง 18 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง สารและการจําแนก
สาร กอนเรียนและหลังเรียนของกลุม ทดลองที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT
คนที่

กอนเรียน

หลังเรียน

ขอที่

กอนเรียน

หลังเรียน

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

10
14
4
11
15
6
13
16
13
11
15
12
12
9
13

19
26
13
18
26
12
21
24
25
17
26
23
17
19
18

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

7
6
8
15
7
16
8
13
9
14
16
13
15
14
4

17
20
12
22
15
24
19
22
17
18
17
24
23
19
13

∑

339

586

11.30

19.53

3.68

4. 21

S

118
ตาราง 19 คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนของกลุม ทดลองที่ 1 ที่
ไดรับการสอนโดยการใชปญหาเปนฐาน
คนที่

กอนเรียน

หลังเรียน

ขอที่

กอนเรียน

หลังเรียน

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

12
11
15
14
10
5
11
13
13
4
7
14
12
11
10

17
16
24
23
21
15
20
18
19
12
13
23
19
19
18

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

9
12
15
6
8
7
14
12
12
6
13
13
11
9
11

20
20
22
14
18
14
23
22
17
11
23
22
19
17
18

∑

320
10.67
3.01

557
18.57
3.51

S
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ตาราง 20 คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห กอนเรียนและหลังเรียนของกลุม ทดลองที่ 2 ที่
ไดรับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT
คนที่

กอนเรียน

หลังเรียน

ขอที่

กอนเรียน

หลังเรียน

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

9
13
7
11
14
7
11
14
16
9
15
14
11
10
12

13
21
15
19
24
13
21
23
22
12
23
24
19
18
18

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

9
8
7
16
8
14
10
13
10
12
11
16
14
11
7

20
17
15
22
15
25
19
24
18
17
17
23
26
18
13

∑

339

574

11.30

19.13

2.88

3.96

S
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ภาคผนวก จ
- ตารางวิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง
สารและการจําแนกสาร กอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลองที่ 1 ที่ไดรบั
การสอนโดยการใชปญหาเปนฐานโดยใช t-test for Dependent Sample
- ตารางวิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธิ์ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตรหนวยการเรียนรูที่ 2
เรื่อง สารและการจําแนกสาร กอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลองที่ 2 ที่ไดรับ
การสอนแบบเทคนิค 4 MAT โดยใช t-test for Dependent Sample
- ตารางวิเคราะหขอมูลความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนของกลุม
ทดลองที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยการใชปญ
 หาเปนฐาน โดยใช t-test for Dependent Sample
- ตารางวิเคราะหขอมูลความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนของกลุม
ทดลองที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT โดยใช t-test for Dependent Sample
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ตาราง 21 วิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร หนวยหนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง สาร
และการจําแนกสาร กอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลองที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยการใชปญหา
เปนฐานโดยใช t-test for Dependent Sample
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

กลุมทดลองที่ 1
Pre

Post

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

18
16
25
23
22
13
18
19
22
15
14
24
19
17
19
21
20
24
13
19
13
25
21
18

D

D2

7
7
9
9
15
7
7
7
13
8
6
9
7
6
8
11
8
10
6
10
5
9
9
8

49
49
81
81
225
49
49
49
169
64
36
81
49
36
64
121
64
100
36
100
25
81
81
64
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ตาราง 21 (ตอ)
กลุมทดลองที่ 1

คนที่

D

D2

Pre

Post

7
14
13
10
11
13

12
23
25
18
17
17

5
9
12
8
6
4

25
81
144
64
36
16

325

570

245

2169

25
26
27
28
29
30

∑

(∑D )

60025

2

(∑D )

-

2

2169

ผลการวิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร หนวยหนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง
สารและการจําแนกสาร กอนเรียนและหลังเรียนของกลุม ทดลองที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยการใชปญ
 หา
เปนฐาน โดยใช t-test for Dependent Sample
สูตร

t=

∑D
n∑ D − (∑ D )

2

2

จะได

t=
t=

n −1
245

30(2169 ) − (60025)
30 − 1
245

(65070) − (60025)
29

t=

245
173.97

t = 18.58

; df

= n −1
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ตาราง 22 วิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธิ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง
สารและการจําแนกสาร กอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลองที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบเทคนิค
4 MAT โดยใช t-test for Dependent Sample
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

กลุมทดลองที่ 2
Pre

Post

10
14
4
11
15
6
13
16
13
11
15
12
12
9
13
7
6
8
15
7
16
8
13
9

19
26
13
18
26
12
21
24
25
17
26
23
17
19
18
17
20
12
22
15
24
19
22
17

D

D2

9
12
9
7
11
6
8
8
12
6
11
11
5
10
5
10
14
4
7
8
8
11
9
8

81
144
81
49
121
36
64
64
144
36
121
121
25
100
25
100
196
16
49
64
64
121
81
64
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ตาราง 22 (ตอ)
คนที่

กลุมทดลองที่ 2
Post

14
16
13
15
14
4

18
17
24
23
19
13

4
1
11
8
5
9

16
1
121
64
25
81

339

586

247

2275

61009

-

-

2275

∑

(∑D )

2

(∑D )
2

t=

∑D
n∑ D − (∑ D )
2

2

n −1

จะได

D2

Pre

25
26
27
28
29
30

สูตร

D

t=

t=

t=

247

30(2275) − (61009 )
30 − 1
247

30(2275) − (61009 )
29

247
241.37

t = 15.89

; df

= n −1
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ตาราง 23 วิเคราะหขอมูลความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลองที่ 1
ที่ไดรับการสอนโดยการใชปญหาเปนฐาน โดยใช t-test for Dependent Sample
คนที่
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

กลุมทดลองที่ 1
Pre

Post

12
11
15
14
10
5
11
13
13
4
7
14
12
11
10
9
12
15
6
8
7
14
12
12
6

17
16
24
23
21
15
20
18
19
12
13
23
19
19
18
20
20
22
14
18
14
23
22
17
11

D

D2

5
5
9
9
11
10
9
5
6
8
6
9
7
8
8
11
8
7
8
10
7
9
10
5
5

25
25
81
81
121
100
81
25
36
64
36
81
49
64
64
121
64
49
64
100
49
81
100
25
25
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ตาราง 23 (ตอ)
กลุมทดลองที่ 1

คนที่

D

D2

Pre

Post

13
13
11
9
11

23
22
19
17
18

10
9
8
8
7

100
81
64
64
49

320

557

237

1969

26
27
28
29
30

∑

(∑D )

56169

2

(∑D )

-

2

1969

ผลการวิเคราะหขอมูลความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลองที่ 1
ที่ไดรับการสอนโดยการใชปญ
 หาเปนฐาน โดยใช t-test for Dependent Sample
สูตร

∑D
n∑ D − (∑ D )

t=

2

2

; df

= n −1

n −1

จะได

t=

237

30(1969 ) − (59070 )
30 − 1
237

t=

t=

30(1969) − (59070)
29
237

100.03

t = 23.69
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ตาราง 24 วิเคราะหขอมูลความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลองที่ 2
ที่ไดรับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT โดยใช t-test for Dependent Sample
คนที่
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

กลุมทดลองที่ 2
Pre

Post

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

13
21
15
19
24
13
21
23
22
12
23
24
19
18
18
20
17
15
22
15
25
19
24
18
17

D

D2

4
8
8
8
10
6
10
9
6
3
8
10
8
8
6
11
9
8
6
7
11
9
11
8
5

16
64
64
64
100
36
100
81
36
9
64
100
64
64
36
121
81
64
36
49
121
81
121
64
25
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ตาราง 23 (ตอ)
กลุมทดลองที่ 2

คนที่
26
27
28
29
30

∑

D

D2

Pre

Post

11
16
14
11
7

17
23
26
18
13

6
7
12
7
6

36
49
144
49
36

339

574

235

1975

(∑D )

55225

2

(∑D )

-

2

1975

ผลการวิเคราะหขอมูลความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนของกลุม ทดลองที่ 2
ที่ไดรับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT โดยใช t-test for Dependent Sample
สูตร

t=

∑D
n∑ D − (∑ D )
2

2

n −1

จะได

t=

t=

t=

235

30(1975) − (55225)
30 − 1
235

59250 − (55225)
29

235
138.79

t = 19.95

; df

= n −1
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ตาราง 25 วิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูท ี่ 2 เรื่อง สารและการ
จําแนกสาร ของนักเรียนระหวางกลุมกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 ตามสมมติฐานขอที่ 1
และ 4 โดยใช t-test for Independent Sample ในรูป Difference Score
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

กลุมทดลองที่ 1
Pre
Post
11
9
16
14
7
6
11
12
9
7
8
15
12
11
11
10
12
14
7
9
8
16
12

18
16
25
23
22
13
18
19
22
15
14
24
19
17
19
21
20
24
13
19
13
25
21

D1
7
7
9
9
15
7
7
7
13
8
6
9
7
6
8
11
8
10
6
10
5
9
9

กลุมทดลองที่ 2
Pre
Post
10
14
4
11
15
6
13
16
13
11
15
12
12
9
13
7
6
8
15
7
16
8
13

19
26
13
18
26
12
21
24
25
17
26
23
17
19
18
17
20
12
22
15
24
19
22

D1
9
12
9
7
11
6
8
8
12
6
11
11
5
10
5
10
14
4
7
8
8
11
9

(D1-MD1)2 (D2-MD2)2
1.37
1.37
0.69
0.69
46.65
1.37
1.37
1.37
23.33
0.03
4.71
0.69
1.37
4.71
0.03
8.01
0.03
3.35
4.71
3.35
10.05
0.69
0.69

0.59
14.21
0.59
1.51
7.67
4.97
0.05
0.05
14.21
4.97
7.67
7.67
10.43
3.13
10.43
3.13
33.29
17.89
1.51
0.05
0.05
7.67
0.59
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ตาราง 25 (ตอ)
คนที่

กลุมทดลองที่ 1
Pre
Post

24
25
26
27
28
29
30

∑

กลุมทดลองที่ 2
Pre
Post

D1

D1

(D1-MD1)2 (D2-MD2)2

10
7
14
13
10
11
13

18
12
23
25
18
17
17

8
5
9
12
8
6
4

9
14
16
13
15
14
4

17
18
17
24
23
19
13

8
4
1
11
8
5
9

0.03
10.05
0.69
14.67
0.03
4.71
17.39

0.05
17.89
52.27
7.67
0.05
10.43
0.59

325
10.83

570
19.00

245
8.17

339
11.30

586
19.53

247
8.23

168.17
5.61

241.37
8.05

ผลการวิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง สารและ
การจําแนกสาร ของนักเรียนระหวางกลุมกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 ตามสมมติฐานขอที่ 1
และ 4 โดยใช t-test for Independent Sample ในรูป Difference Score
t =

MD1 − MD2
S MD1 − MD

; df

= n1 + n 2 − 2

2

ซึ่ง

S

=

MD − MD
1

2

(D
และ S = ∑

1

2
D

จะได S 2D =
=

2

2

D

D

1

2

S +S
n n

− MD1 ) 2 + ∑ ( D2 − MD2 ) 2
n1 + n 2 − 2

168.17 + 241.37
30 + 30 − 2
409.53
58

131
= 7.06
S

2

1

S

=

MD − MD

=

MD − MD
2

1

=

2

2

D

D

1

2

S +S
n n
7.06

+

7.06

30 30
7.06

+

7.06

30 30

= 0.69
t

=

8,17 − 8.23
0.69

= 0.087
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ตาราง 26 วิเคราะหขอมูลความสามารถในการคิดวิเคราะห หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง สารและการ
จําแนกสาร ของนักเรียนระหวางกลุมกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 ตามสมมติฐานขอที่ 1
และ 4 โดยใช t-test for Independent Sample ในรูป Difference Score
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

กลุมทดลองที่ 1
Pre Post
12
11
15
14
10
5
11
13
13
4
7
14
12
11
10
9
12
15
6
8
7
14
12
12

17
16
24
23
21
15
20
18
19
12
13
23
19
19
18
20
20
22
14
18
14
23
22
17

D1
5
5
9
9
11
10
9
5
6
8
6
9
7
8
8
11
8
7
8
10
7
9
10
5

กลุมทดลองที่ 2
Pre Post
9
13
7
11
14
7
11
14
16
9
15
14
11
10
12
9
8
7
16
8
14
10
13
10

13
21
15
19
24
13
21
23
22
12
23
24
19
18
18
20
17
15
22
15
25
19
24
18

D2 (D1-MD1)2
4
8
8
8
10
6
10
9
6
3
8
10
8
8
6
11
9
8
6
7
11
9
11
8

8.41
8.41
1.21
1.21
9.61
4.41
1.21
8.41
3.61
0.01
3.61
1.21
0.81
0.01
0.01
9.61
0.01
0.81
0.01
4.41
0.81
1.21
4.41
8.41

(D2-MD2)2
14.67
0.03
0.03
0.03
4.71
3.35
4.71
1.37
3.35
23.33
0.03
4.71
0.03
0.03
3.35
10.05
1.37
0.03
3.35
0.69
10.05
1.37
10.05
0.03
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ตาราง 26 (ตอ)
คนที่
25
26
27
28
29
30

∑

กลุมทดลองที่ 1
Pre post

D1

กลุมทดลองที่ 2
Pre Post

D2 (D1-MD1)2

(D2-MD2)2

6
13
13
11
9
11

11
23
22
19
17
18

5
10
9
8
8
7

12
11
16
14
11
7

17
17
23
26
18
13

5
6
7
12
7
6

8.41
4.41
1.21
0.01
0.01
0.81

8.01
3.35
0.69
17.39
0.69
3.35

320

557

237

339

574

235

96.70

134.17

10.67

18.57

7.90

11.30

19.13

7.83

3.22

4.47

∑

ผลการวิเคราะหขอมูลความสามารถในการคิดวิเคราะห หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง สารและ
การจําแนกสาร ของนักเรียนระหวางกลุมกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 ตามสมมติฐานขอที่ 1
และ 4 โดยใช t-test for Independent Sample ในรูป Difference Score
t =

MD1 − MD2
S MD1 − MD

; df

= n1 + n 2 − 2

2

ซึ่ง

S

=

MD − MD
1

2

(D
และ S = ∑

1

2
D

จะได S 2D =
=

2

2

D

D

1

2

S +S
n n

− MD1 ) 2 + ∑ ( D2 − MD2 ) 2
n1 + n 2 − 2

96.70 + 134.17
30 + 30 − 2

230.87
58

= 3.98
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S

2

1

S

=

MD − MD

=

MD − MD
2

1

2

2

D

D

1

2

S +S
n n
3.98

+

3.98

30 30

= 0.52
t

=

7,90 − 7.83
0.52

= 0.129
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ภาคผนวก ฉ
-

ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญ
 หาเปนฐาน
ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูแบบเทคนิค 4 MAT
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห
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แผนการจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรูโดยใชปญ
 หาเปนฐาน
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1
หนวยการเรียนรูที่ 2 สารเคมีในชีวิตประจําวัน
เรื่องที่ 1 สารและการจําแนกของสาร
เวลา 3 คาบ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
มาตรฐานและตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 3.1 เขาใจสมบัติของสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสรางและแรง
ยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและจิตวิทยาศาสตร
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู นําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด
ขอที่ 2 อธิบายสมบัติและการเปลีย่ นสถานะของสาร โดยใชแบบจําลองการจัดเรียง
อนุภาคของสาร
จุดประสงคการเรียนรู
1. ดานความรู (K) นักเรียนสามารถ
1) อธิบายสมบัตขิ องสารในแตละกลุม
2) บอกความแตกตางของสารในสถานะตางๆ ได
3) จําแนกประเภทของสารตามสมบัติและลักษณะเนื้อสารได
2. ดานทักษะกระบวนการ (P) นักเรียนสามารถ
1) ทดลองจําแนกสารแตละประเภทได
2) เขียนแผนผังสรุปการจําแนกสารตามเกณฑตางได
3. ดานจิตพิสยั (A)
1) มีความใฝใจเปนคนชางสังเกต ชางคิด และชางสงสัย
2) เปนผูทมี่ ีความกระตือรือรนในการเสาะแสวงหาความรู
สาระสําคัญ
สาร หมายถึง สิ่งทีม่ ีตัวตน มีมวลหรือน้าํ หนัก ตองการที่อยูและสามารถสัมผัสได เชน ดิน
หิน น้าํ อากาศ พืช และสัตว ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบๆ ตัวเราจัดเปนสารทั้งสิน้ สารแตละชนิดมีสมบัติ
แตกตางกัน สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะไดและถือวาเปนลักษณะเฉพาะของสารแตละชนิดดังนั้น จึง
มีการใชเกณฑการพิจารณาและอธิบายสมบัติของสารมาจัดจําแนกสาร และมีการทดสอบสมบัติของ
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สารในการพิสจู นวา สารนั้นเปนสารชนิดใด การจําแนกสาร อาจใชสถานะเปนเกณฑ แบงเปน จําแนกโดย
ใชสมบัติการนําไฟฟาเปนเกณฑ และจําแนกโดยใชเนือ้ สารเปนเกณฑ
สาระการเรียนรู
1) การจําแนกสารตามสถานะ
การจัดกระบวนการเรียนรู
ขั้นที่ 1 กําหนดปญหา
1. ครูนําเขาสูบทเรียนโดยใชคาํ ถาม
1.1 ครูใหนักเรียนสังเกตสาร 3 ชนิด หนาชัน้ เรียน สารแตละชนิดมีสถานะแตกตางกัน
แลวถามคําถามนักเรียน ดังนี้
1.1.1 สารที่นกั เรียนรูจักชนิดใดบางมีลักษณะเดียวกันกับสารชนิดที่ 1, 2 และ 3
1.1.2 นักเรียนทราบหรือไมวาทําไมครูตองจําแนกสารในลักษณะแบบนี้
2. นักเรียนแตละกลุมสังเกตสารแตละชนิด รวมกันอภิปรายปญหา เพื่อนําไปสูการศึกษาคนควา
เรื่องจําแนกสาร (โดยแบงกลุมนักเรียนออกเปนกลุม ละ 4 - 5 คน คละเพศ และระดับความสามารถให
นักเรียน)
ขั้นที่ 2 ทําความเขาใจปญหา
1. ครูใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันระดมสมองกัน หาคําตอบของปญหา โดยใชวิธีการทีห่ ลากหลาย
ตามความสามารถและตามความถนัดของแตละบุคคลเพื่อหาคําใหไดมากที่สุด แลวสงตัวแทนออกมา
นําเสนอผลงานของกลุมบนกระดาน
2. นักเรียนรวมกันอภิปรายและรวมกันสรุปผลงานของนักเรียนแตละกลุม เพื่อทําความเขาใจ
และเปนแนวทางในการศึกษาคนควาตอไป อาจสรุปในรูปแบบของแผนผังความคิด
ขั้นที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา
1. ครูแจกใบความรูที่1 จําแนกสารตามสถานะของสาร
2. นักเรียนแตละกลุมรวมกันสืบคนขอมูลเพื่อตอบปญหาของกลุม โดยใหนักเรียนแตละกลุม
ดําเนินการดังตอไปนี้
2.1 วางแผนการศึกษาคนควา โดยคํานึงถึงความสามารถและความถนัดของแตละบุคคล
2.2 ลงมือดําเนินการศึกษาคนควา
2.3 บันทึกผลการศึกษา
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ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู
1. สมาชิกแตละคนในกลุม นําขอมูลที่ไดศึกษาคนความาอภิปรายรวมกัน เพื่อตรวจสอบความรู
ที่ไดมานัน้ มีความถูกตอง มีความเหมาะสมหรือไม และเปนคําตอบของปญหาทีก่ ําหนดไวหรือไม
2. ครูใหคําแนะนําเพิ่มเติมในแตละกลุม
ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ
1. สมาชิกแตละกลุมชวยกันสรุปผลการศึกษาคนควาในแบบบันทึกการศึกษาคนควาและการ
แกปญหา
2. นักเรียนแตละทํากิจกรรมทดลองที่ 1 เรื่องการจําแนกสารตามเกณฑสถานะของสาร
3. สมาชิกในกลุม รวมกันประเมินผลงานของกลุม
ขั้นที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน
1. นักเรียนแตละกลุม นําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน ครูและเพื่อนๆ รวมกันประเมินผลงาน
และเสนอแนะความรูเพิม่ เติม
2. ทําใบงานที่ 1 การจําแนกสารและสมบัติของสารเพื่อประเมินความรูของตนเอง
สื่อการเรียนรู
1. ใบความรูที่1 เรื่องการจําแนกสารตามสถานะของสาร
2. กิจกรรมทดลองที่ 1 เรื่องการจําแนกสารตามเกณฑสถานะของสาร
3. ใบงานที่ 1 การจําแนกสารและสมบัติของสาร
4. วัสดุอุปกรณในการทดลอง
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู
1. การประเมินตามสภาพจริงการปฏิบัติการทดลอง
2. การประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการจัดกระทําและนําเสนอชิ้นงาน
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แผนการจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรูแบบเทคนิค 4 MAT
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
หนวยการเรียนรูที่ 2 สารเคมีในชีวิตประจําวัน
เรื่องที่ 1 สารและการจําแนกของสาร

ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1
เวลา 3 คาบ



สาระที่ 3:
สารและสมบัติของสาร

มาตรฐานและตัวชี้วัด
มาตรฐาน ว 3.1 เขาใจสมบัติของสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสาร กับโครงสราง
และแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู นําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด ขอที่ 2 อธิบายสมบัติและการเปลีย่ นสถานะของสาร โดยใชแบบจําลองการจัดเรียง
อนุภาคของสาร

จุดประสงคการเรียนรู
1. ดานความรู (K) นักเรียนสามารถ
1.1 อธิบายสมบัตขิ องสารในแตละกลุม
1.2 บอกความแตกตางของสารในสถานะตางๆ ได
1.3 จําแนกประเภทของสารตามสมบัติและลักษณะเนื้อสารได
2. ดานทักษะกระบวนการ (P) นักเรียนสามารถ
2.1 ทดลองจําแนกสารแตละประเภทได
2.2 เขียนแผนผังสรุปการจําแนกสารตามเกณฑตางได
3. ดานจิตพิสยั (A)
3.1 มีความใฝใจเปนคนชางสังเกต ชางคิด และชางสงสัย
3.2 เปนผูทมี่ ีความกระตือรือรนในการเสาะแสวงหาความรู
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สาระสําคัญ
สาร หมายถึง สิ่งทีม่ ีตัวตน มีมวลหรือน้าํ หนัก ตองการที่อยูและสามารถสัมผัสได เชน ดิน
หิน น้าํ อากาศ พืช และสัตว ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบๆ ตัวเราจัดเปนสารทั้งสิน้ สารแตละชนิดมีสมบัติ
แตกตางกัน สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะไดและถือวาเปนลักษณะเฉพาะของสารแตละชนิดดังนั้นจึง
มีการใชเกณฑการพิจารณาและอธิบายสมบัติของสารมาจัดจําแนกสาร และมีการทดสอบสมบัติของ
สารในการพิสูจนวาสารนั้นเปนสารชนิดใด
การจําแนกสาร อาจใชสถานะเปนเกณฑ แบงเปน จําแนกโดยใชสมบัติการนําไฟฟาเปน
เกณฑ และจําแนกโดยใชเนือ้ สารเปนเกณฑ

สาระการเรียนรู
การจําแนกสารตามสถานะ

การจัดกระบวนการเรียนรู
ขั้นสรางคุณคาและประสบการณของสิ่งที่เรียน
ครูสนทนาทักทายและซักถามนักเรียนสาร 3 ชนิดหนาชั้นเรียน สารแตละชนิดมีสถานะ
แตกตางกัน แลวตั้งประเด็นคําถาม
1. สารที่นกั เรียนสังเกตมีลักษณะตางกันอยางไร
2. สารอื่นทีน่ ักเรียนรูจักสารใดบางมีสถานะเชนเดียวกับสารทั้ง 3 ชนิด
ขั้นวิเคราะหประสบการณ
ครูตั้งคําถามเพื่อกระตุนใหแตละกลุมรวมกันนักเรียนคิดหาคําและอภิปรายหาเหตุผลดังนี้
1. ทําไมครูตองใหนกั เรียนสังเกตลักษณะของสาร ทั้ง 3 ชนิด
2. สารทั้ง 3 ชนิด ใชเกณฑใดในการจําแนก
ขั้นปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด
นักเรียนแตละกลุมและครูรวมกันอภิอปรายเกณฑการจําแนกสารตามสถานะ ครูใหนักเรียน
แขงเกมการจําแนกสารในชีวิตประจําวันเพื่อเปนการกระตุนใหนักเรียนคิด โดยใหนักเรียนระดมสมองกัน
หาคําตอบใหมากที่สุด แลวสงตัวแทนมาเขียนบนกระดานดํา กลุมใดเขียนไดเร็วที่สุด และถูกตองมากที่สุด
เปนผูชนะ
ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด
นักเรียนศึกษาใบความรูเรื่องที่ 1 เรื่องการจําแนกสารตามสถานะของสาร หลังจากนัน้ ครู
ใหปฏิบัติกิจกรรมทดลองที่ 1 เรื่องการจําแนกสารตามสถานะของสาร ครูใหนักเรียนศึกษาและออกแบบ
กิจกรรมการทดลองจากสิง่ ทีค่ รูเตรียมมาให
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ขั้นลงมือปฏิบัติจากกรอบความคิดทีก่ ําหนด
นักเรียนแตละกลุมรวมกันลงมือปฏิบัติกิจกรรม บันทึกผลและสรุปผลการทดลอง หลังจากนั้น
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเรื่องสถานะของสาร
ขั้นสรางชิน้ งานเพื่อความเปนตนเอง
นักเรียนทําใบงานที่ 1 สมบัติของสารและการจําแนกสาร
ขั้นวิเคราะหคุณคาและการประยุกตใช
นักเรียนแตละกลุมรวมกันระดมสมองเขียนแผนผังความคิดสรุปเรื่องการจําแนกสารตาม
เกณฑตาง ๆ
ขั้นแลกเปลีย่ นประสบการณเรียนรูก บั ผูอื่น
นําผลงานที่ไดจากการแลกเปลี่ยนกับกลุมอื่น ตัวแทนกลุมมาเสนอหนาชัน้ เรียน แลวครู
นําผลงานดีทสี่ ุดติดโชวหนาชั้นเรียน เปนผลงานตัวอยาง

สื่อการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.

ใบความรูที่1 เรื่องการจําแนกสารตามสถานะของสาร
ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่องใชเกณฑใดจําแนกสาร
กิจกรรมทดลองที่ 1 เรื่องการจําแนกสารตามเกณฑสถานะของสาร
ใบงานที่ 1 การจําแนกสารและสมบัติของสาร
วัสดุอุปกรณในการทดลอง

การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู
1. การประเมินตามสภาพจริงการปฏิบัติการทดลอง
2. การประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการจัดกระทําและนําเสนอชิ้นงาน
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ใบความรูที่ 1
เรื่อง การจําแนกสารตามสถานะของ
สสาร (Matter) คือ สิ่งที่มีตวั ตน มีมวล และตองการที่อยู สามารถสัมผัสไดโดย ประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 แตยังไมทราบสมบัติที่แนนอน เชน ดิน น้ํา อากาศ ฯลฯ ภายในสสารหรือ เนื้อของสสาร เรียกวา
สาร (Substance) สสารทีอ่ ยูในโลกอาจอยูในสถานะตางๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ อุณหภูมิ ความดัน และ
สมบัตภิ ายในของสาร
สาร คือ สสารที่ทราบสมบัติแนนอน เชน เงิน ทอง เหล็ก ฯลฯ ดังนัน้ จึงเปนสสารที่ เฉพาะ
เจาะจง โดยมีสมบัติของสาร 2 ประเภท คือ สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมี

สมบัติของสาร แบงออกเปนสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมี
1. สมบัติทางเคมี หมายถึง สมบัติของสสารที่เกีย่ วของกับปฏิกิริยาเคมีโดยตรง ไดแก
ความวองไวในการเกิดปฏิกริ ิยาเคมีกับน้ํา กรด เบส อากาศ ดังเชน ไฮโดรเจน สามารถติดไฟในอากาศ
ได โซเดียมทําปฏิกิริยากับน้าํ อยางรุนแรงและรวดเร็ว การเกิดสนิม ของเหล็ก การเกิดไฮโดรไลซิส
2. สมบัติทางกายภาพ หมายถึง สมบัติของสสารที่เราสังเกตได โดยไมตองใช ปฏิกิริยาเคมี
ไดแก สี กลิ่น รส สถานะ ความหนาแนน ความแข็ง ความเหนียว รูปผลึก การนําความรอนและไฟฟา
จุดเดือด จุดหลอมเหลว การละลายในน้ําและในตัวทําละลาย อื่นๆ
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การจําแนกสาร
1. การจําแนกสารโดยใชเนื้อสารเปนเกณฑ
2. การจําแนกสารโดยใชสถานะของสารเปนเกณฑ

1. การจําแนกสารโดยใชสถานะของสารเปนเกณฑ
สถานะของสารจัดเปนสมบัติทางกายภาพของสารที่สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา สามารถ
ใชประสาทสัมผัสในการจําแนก และยังเปนวิธที ี่นิยมใชกันมาก เพราะจัดจําแนกไดงายกวาการใชเกณฑ
อื่น โดยจะสามารถจําแนกสารออกไดดังแผนภาพ
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กิจกรรมทดลองที่ 1 อุณหภูมิกับการเปลี่ยนสถานะของสาร
จุดประสงคของกิจกรรม
1. …………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………….
ปญหา
………………………………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………………………………
สมมติฐาน
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
วัสดุอุปกรณ
1. นํ้าแข็งทุบละเอียด
2. บีกเกอรขนาด 100 cm3
3. หลอดทดลองขนาดใหญ
4. จุกยางเบอร 4 เจาะรู 2 รู
5. หลอดนํา แกสรูปตัว V
6. เทอรมอมิเตอร
7. แทงแกวคนสาร
8. ชุดตะเกียงแอลกอฮอลพรอมที่กนั้ ลม
9. ขาตั้งและทีจ่ ับหลอดทดลอง
10. เศษกระเบื้องชิ้นเล็ก ๆ

20 g
1 ใบ
1 หลอด
1 อัน
1 อัน
1 อัน
1 อัน
1 ชุด
1 ชุด
3 ชิ้น

คําสั่ง: ใหนักเรียนวางแผนดําเนินการทดลอง บันทึกผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง
วิธีการทดลอง
ตอนที่ 1
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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ตอนที่ 2
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ผลการทดลอง
ตอนที่ 1 อุณหภูมิของน้าํ ทีเ่ ปลี่ยนไปเมื่อไดรับความรอนทุกๆ 1 นาที
นาทีที่ 1
2 3
4
5
6
7

8

9

10

ตอนที่ 2 อุณหภูมิของน้าํ แข็งที่เปลีย่ นไปเมื่อไดรับความรอนทุกๆ 1 นาที
นาทีที่ 1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
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กราฟ

สรุปผลการทดลอง

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
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ใบงานที่ 1 การจําแนกสารและสมบัติของสาร
คําสั่ง: จงเติมขอมูลลงในชองวางใหถูกตองและสมบูรณที่สุด
1. ใหนักเรียนสังเกตสารทัง้ 3 ชนิดในภาพ แลวตอบปญหา

ก

ข

ค

1.1 อนุภาคของสารใดจะเคลื่อนที่ไดมากที่สดุ ……………………………………………
1.2 สารใดจะเปลีย่ นรูปรางไปไดหลายแบบ เมื่อถูกแรงบีบหรืออัด ……………………....
1.3 อนุภาคของสารใด เมื่อวางบนพืน้ ราบจะยังคงรูปเดิมไมแบนราบไปตามพืน้ ………..
....................................................................................................................................................
1.4 สารใดมีความหนาแนนมากที่สุด ……………………………………………………...
2. จงบอกชื่อสารที่อยูตัวนักเรียนและทีพ่ บเห็นในชีวิตประจําวันใหมากทีส่ ุด
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3. จงนําขอมูลจากขอ 2 มาตอบคําถามดังตอไปนี้
3.1 สมบัติของสารที่เปนของแข็ง คืออะไร ....................................................................
3.2 สมบัติของสารที่เปนของเหลว คืออะไร ..................................................................
3.3 สมบัติของสารที่เปนแกส คืออะไร .........................................................................
4. นักเรียนสามารถจําแนกสารโดยเกณฑอนื่ ไดหรือไม อยางไร .........................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางเรียน
หนวยการเรียนรูที่ 2 สารเคมีในชีวิตประจําวัน
ระดับมัธยมศึกษาปที่
1 ภาคเรียนที่ 1

เรื่อง สารและการจําแนกสาร
ปการศึกษา 2554



คําชี้แจง:
1. แบบทดสอบฉบับนี้เปนปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ใชเวลาในการทํา 50 นาที
2. เลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว แลวทําเครื่องหมายกากบาท (¯) ลงใน
กระดาษคําตอบ
3. หามขีดเขียน หรือทําเครื่องหมายใดๆ ลงในขอสอบ
1. ขอใดจัดเปนสารเนื้อเดียว (ความรู- ความจํา)
ก. น้ํากะทิ น้าํ แปง
ข. นาก พริกปน
ค. ทองคํา น้าํ เชือ่
ง. คอนกรีต ทราย
2. สารกลุมใดเปนสารคอลลอยดทั้งหมด (ความรู- ความจํา)
ก. ยาสีฟน นม เยลลี่
ข. น้ําฝน แปงมัน น้าํ ตาล
ค. น้ําคลอง น้ําตาล น้ําเชื่อม
ง. น้ํามะนาว น้ําคลอง น้ําสมสายชู
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นักเรียนพิจารณาขอมูล ดังตอไปนี้
ขอ สารชนิดตางๆ
1 น้ําเชื่อม ทองเหลือง ดินน้าํ มัน
2 ไนโตรเจน ออกซิเจน ไฮโดรเจน
3 ถาน แมเหล็ก คอนกรีต
4 อากาศ ฟวส ปรอท
3. จากขอมูลขอใดสามารถจําแนกสารโดยใชสถานะได (ความเขาใจ)
ขอ 1
ข. ขอ 2
ค. ขอ 3
ง. ขอ 4
4. ขอใดจัดเปนสารละลายทัง้ หมด (ความเขาใจ)
ก. ขอ 1และ4
ข. ขอ 1และ2
ค. ขอ 3และ4
ง. ขอ 1 เทานัน้
พิจารณาเกณฑที่ใชจาํ แนกสารแลวตอบคําถามขอ 5 – 6
สมบัติของสาร
สาร
สถานะ
ขนาดเสนผาศูนยกลางของอนุภาค (cm)
A
ของเหลว
สั้นกวา 10-7
B
ของเหลว
ระหวาง 10-4-10-7
C
ของเหลว
ยาวกวา 10-7
5. ขอที่เปนสารชนิดเดียวกับน้าํ สมคั้น (ความเขาใจ)
ก. สาร A
ข. สาร B
ค. สาร C
ง. ทั้ง A และ B

การนําไฟฟา
นําไฟฟา
นําไฟฟา
ไมนําไฟฟา
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6. ขอใดจัดเปนสารคอลลอยด (ความเขาใจ)
ก. สาร A
ข. สาร B
ค. สาร C
ง. สาร B และ C
7. นักเรียนควรใชเกณฑใดจัดน้ําอัดลมและน้ําเชื่อม (การนําไปใช)
ก. สารละลาย
ข. สารเนื้อผสม
ค. สารบริสุทธิ์
ง. สารประกอบ
8. ขอที่ใชพิจารณาตัวทําละลายในสารละลาย (ความเขาใจ)
ก. สารที่มีปริมาณมากและมีสถานะเดียวกับสารละลาย
ข. สารที่มีปริมาณมากและมีสถานะตางจากสารละลาย
ค. สารที่มีปริมาณนอย และมีสถานะเดียวกับสารละลาย
ง. สารที่มีปริมาณนอย และมีสถานะตางจากสารละลาย
9. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับการจําแนกสารโดยใชเนื้อสารเปนเกณฑ (ความรู-ความจํา)
ก. ธาตุเปนสารบริสุทธิ์
ข. สารละลายเปนสารเนื้อเดียว
ค. สารประกอบเปนสารบริสุทธิ์
ง. สารเนื้อเดียวเปนสารบริสุทธิ์
10. การทดลอง นําสาร A ผสมกับ สารB แลวคนใหเขากัน แลวตั้งทิ้งไว 3 นาที สังเกตสารทั้งสองแยก
ชั้นกันและตกตะกอน นักเรียนคิดวาสารดังกลาวคือสารในขอใด (ความเขาใจ)
ก. คอลลอยด
ข. สารละลาย
ค. สารบริสุทธิ์
ง. สารแขวนลอย
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11. ขอใดคือความแตกตางที่สงั เกตไดอยางชัดเจนของสารแขวนลอยกับคอลลอยด (ความรู-ความจํา)
ก. การตกตะกอน
ข. ขนาดของอนุภาค
ค. การหักเหของแสง
ง. การกระเจิงของแสง
12. ขอใดไมเกี่ยวของกับการละลายของสาร (ความเขาใจ)
ก. อุณหภูมิ
ข. ความดัน
ค. ความหนาแนน
ง. ชนิดของสารละลาย
13. ขอใดตองใชตัวทําละลายตางจากพวก (ความเขาใจ)
ก. น้ําตาล
ข. เชลแล็ก
ค. เกลือแกง
ง. สีผสมอาหาร
14. ขอใดที่ตัวทําละลายมีสถานะเปนของแข็ง(ความรู- ความจํา)
ก. น้ําเชื่อม
ข. เกลือในน้ํา
ค. ปรอทในสังกะสี
ง. ไอโอดีนในอากาศ
15. สารในขอใดทีม่ ีตัวถูกละลายหลายชนิด (ความรู- ความจํา)
ก. นาก
ข. ฟวสไฟฟา
ค. ทองเหลือง
ง. เหรียญบาท
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16. ขอใดเปนสถานะของตัวถูกละลายในน้าํ อัดลม (ความเขาใจ)
ก. แกส
ข. ของเหลว
ค. แกสและของเหลว
ง. แกส ของเหลว และของแข็ง
17. ขอใดสารมารถอธิบายวาอากาศเปนสารละลายไดถูกตอง(ความรู- ความจํา)
ก. อากาศมีปริมาตร มีนา้ํ หนัก
ข. อากาศมีตวั ตน ตองการที่อยู
ค. อากาศมีแกสหลายชนิดปนกันอยู
ง. อากาสมีสว นผสมคงที่ ตองการที่อยู
18. ขอใดเปนตัวทําละลายในอากาศ (ความรู- ความจํา)
ก. ไอน้ํา
ข. กาซออกซิเจน
ค. กาซไนโตรเจน
ง. กาซคารบอนไดออกไซด
19. กิจกรรมการทดลองหนึ่ง ตองเตรียมสารละลาย A มีความเขมขนรอยละ 10 โดยปริมาตร โดยนํา
สาร A มา 50 ลูกบาศกเซนติเมตรผสมกับน้ํา นักเรียนตองใชน้ํากี่ลูกบาศกเซนติเมตร (การนําไปใช)
ก. 50 ลูกบาศกเซนติเมตร
ข. 100 ลูกบาศกเซนติเมตร
ค. 250 ลูกบาศกเซนติเมตร
ง. 500 ลูกบาศกเซนติเมตร
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20. ถาตองการเตรียมสารละลายกลูโคสเขมขนรอยละ 15 โดยมวลตอปริมาตรจํานวน 500 ลูกบาศก
เซนติเมตรนักเรียนตองเตรียมกลูโคสกี่กรัม (การนําไปใช)
ก. 15 กรัม
ข. 30 กรัม
ค. 50 กรัม
ง. 75 กรัม
พิจารณาขอมูลตอไปนี้ ใชตอบขอ 21 – 22
สารละลาย X เปนโลหะผสมชนิดหนึง่ ประกอบดวยทองคํา 80 กรัม และทองแดง 400 กรัม
21. สารละลาย X มีความเขมขนรอยละเทาใด (ความเขาใจ)
ก. 4
ข. 20
ค. 24
ง. 48
22. สารละลาย X คือสารชนิดใด (ความรู- ความจํา)
ก. นาก
ข. ริด
ค. ทองเหลือง
ง. เหรียญบาท
23. การใชสีทาบานควรใชอยางระมัดระวังเพราะอาจไดรับสารพิษที่เปนอันตรายตอรางกายซึง่ เปน
สวนผสมของสีทาบานสิง่ นัน้ คืออะไร (การนําไปใช)
ก. ปรอท
ข. ตะกั่ว
ค. แคดเมียม
ง. แมงกานีส
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24. สารในขอใดเมื่อละลายน้ําแลวจะเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากน้ําเงินเปนแดง (ความรู-ความจํา)
ก. สารสม ผงซักฟอก
ข. น้ําขี้เถา น้าํ ตาล
ค. ดีเกลือ น้าํ ยาลางหองน้าํ
ง. น้ํามะนาว แกสซัลเฟอรไดออกไซด
ใชตอบขอ 25 – 26
ก. สังเกตดวยตาเปลา
ข. ฉายไฟสังเกตการกระเจิงของแสง
ค. ใชถุงเซลโลเฟนสังเกตวาสารผานออกมาหรือไม
ง. ใชกระดาษกรองวามีสารผานออกมาหรือไม
25. ขอใดเปนวิธที ดี่ ีที่สุดในการทดสอบของผสมที่เปนคอลลอยด (ทักษะกระบวนการ)
26. ขอใดเปนวิธที ดี่ ีที่สุดในการทดสอบของผสมที่เปนสารละลาย (ทักษะกระบวนการ
27. แมคาขายไกทอด ทอดไกหมดแลว นํากระทะไปลางดวยนํายาลางจาน น้าํ ที่ลา งมีลกั ษณะอยางไร
ลักษณะดังกลาวเรียกวาอะไร (การนําไปใช)
ก. ใส ตกตะกอนอยูดานลาง เรียกวา คอลลอยด
ข. ใส ตกตะกอนอยูดานลาง เรียกวา อีมัลชัน
ค. ขุนขาว เรียกวา คอลลอยด
ง. ขุนขาว เรียกวา อีมัลชัน
28. ขอใดตอไปนี้ไมใชสมบัติของสารละลายกรด(ความรู-ความจํา)
ก. มีรสเปรี้ยว
ข. มีคา pH > 7
ค. นําไฟฟาได
ง. เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ําเงินเปนสีแดง
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29. ขอใดตอไปนี้กลาวไดถูกตองเกี่ยวกับสารละลายเบส(ความรู-ความจํา)
ก. มีรสฝาดหรือเฝอน
ข. แตกตัวใหไฮโดรเจนไอออน
ค. เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ําเงินเปนสีแดง
ง. เบสทําปฏิกิรยิ ากับสารละลายแอมโมเนียมไนเตรตไดเกลือโซเดียมคลอไรด
30. ขอใดไมใช สมบัติของสารจําพวกกรด(ความรู-ความจํา)
ก. ทําปฏิกิริยากับหินปูน
ข. ไมทําปฏิกิริยากับโลหะ
ค. กัดกรอนสารจําพวกพลาสติกได
ง. เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ําเงินเปนสีแดง

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหทางการเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554
คําชี้แจง:
1. แบบทดสอบฉบับนี้เปนปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ใชเวลาในการทํา 50 นาที
2. เลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว แลวทําเครื่องหมายกากบาท (¯) ลงใน
กระดาษคําตอบ
3. หามขีดเขียน หรือทําเครื่องหมายใด ๆ ลงในขอสอบ


ครูสมเอกนําสารหลายชนิดมาใหนักเรียนสังเกต ประกอบดวย สังกะสี แทงไม ผาขนหนู
ทองเหลือง พลาสติก ไฮโดรเจน อะลูมิเนียม เหล็ก น้าํ ปูนใส แกว ซึ่งนักเรียนชวยกันจัดกลุมสาร
ออกเปน 2 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 ประกอบดวย สังกะสี เกลือแกง ทองเหลือง อะลูมิเนียม เหล็ก น้ําปูนใส
กลุมที่ 2 ประกอบดวย แทงไม พลาสติก แกว น้ําเชื่อม ไฮโดรเจน

จากสถานการณที่กําหนดใหจงตอบคําถาม ขอ 1 – 3
1. ขอใดเปนปญหาของสถานการณนี้
ก. สารทุกชนิดเปนสารเนื้อเดียว
ข. สารทุกชนิดเปนสารละลาย
ค. สารทุกชนิดละลายน้ําได
ง. สารทุกชนิดนําไฟฟาได
2. นักเรียนคิดวาควรออกแบบการทดลองแบบใดจึงเหมาะสมที่สุด
ก. นําสารทุกชนิดมาละลายน้าํ
ข. นําสารทุกชนิดไปทดสอบการนําไฟฟา
ค. นําสารทุกชนิดทดสอบกับกระดาษลิตมัส
ง. นําสารทุกชนิดมาสังเกตลักษณะเนื้อสาร
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3. นักเรียนคิดวาครูสมเอกใชทกั ษะกระบวนทางวิทยาศาสตรขอใด
ก. ทักษะการสังเกต
ข. ทักษะการจําแนกประเภท
ค. ทักษะการกระทําและสื่อความหมายขอมูล
ง. ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล
4. นักเรียนสามารถอภิปรายผลไดวาอยางไร
ก. การจําแนกสารทั้ง 2 กลุม โดยใชเนื้อสาร
ข. การจําแนกสารทั้ง 2 กลุม โดยใชการละลายน้าํ
ค. การจําแนกสารทั้ง 2 กลุม โดยใชสารละลาย
ง. การจําแนกสารทั้ง 2 กลุม โดยใชการนําไฟฟา
5. จากขอมูลนักเรียนคิดวาสารชนิดใดเปนสารประกอบทั้งหมด
ก. พลาสติก แกว
ข. เกลือแกง สังกะสี
ค. น้ําเชื่อม ไฮโดรเจน
ง. อะลูมิเนียม ทองเหลือง
ครูสมพร ไดนาํ ตัวอยางสารมา 5 ชนิด ซึ่งมีสถานะแตกตางกัน นักเรียนในหองชวยกันศึกษา
คนควา และทดลองสมบัติของสารแตละชนิด จากการศึกษาและทดลองสมบัติของสารพบวา สารทั้ง
5 ชนิด ไมนําไฟฟา ชนิดที่ 1 เปนของแข็ง ไมละลายน้าํ ชนิดที่ 2 เปนของเหลว สังเกตดวยตาเห็นเปลา
เปนของผสมสองชนิด สามารถกรองได ชนิดที่ 3 และ 4 มีสถานะตางกัน ไมสามารถกรองไดดวย
กระดาษกรองและกระดาษเซลโลเฟน เมื่อฉายแสงผานเกิดปรากฎการณทินดอลล ชนิดที่ 5 เปนของเหลว
มองเห็นเปนเนื้อเดียวกรองไดดวยกระดาษเซลโลเฟน
จากสถานการณที่กําหนดใหจงตอบคําถาม ขอ 6 – 10
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6. ปญหาของการทดลองนี้คือ
ก. สถานะของสาร
ข. ขนาดของสาร
ค. ลักษณะเนื้อสาร
ง. การละลายน้าํ
7. ขอใดนักเรียนคิดวาเปนสาเหตุของปญหา
ก. การจําแนกสาร
ข. การแยกสาร
ค. ขนาดอนุภาคของสาร
ง. การละลายของสาร
8. ขอใดเปนตัวแปรตนของการทดลองนี้
ก. ชนิดของสาร
ข. ขนาดของสาร
ค. สมบัติของสาร
ง. เนื้อสาร
9. จากผลการทดลองนักเรียนสามารถสรุปไดวา
ก. สามารถจําแนกสารโดยใชสถานะเปนเกณฑได
ข. สามารถจําแนกสารโดยใชเนือ้ สารเปนเกณฑได
ค. สามารถจําแนกสารโดยใชขนาดอนุภาคเปนเกณฑได
ง. สามารถจําแนกสารโดยใชการละลายของสารเปนเกณฑได
10. นักเรียนคิดวาสารชนิดที่ 3 และ 4 เปนสารชนิดใด
ก. นมสด อากาศ
ข. น้ําโคลน ขนมปง
ค. เยลลี่ สีผสมอาหาร
ง. น้ําปูนใส ลอดชอง
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เอกชัยเปนพอคาขายขนมปงทาแยม ทุกวันจะนําแยมทาลงไปในขนมปง เขาสังเกตวาเนื้อแยม
มีลักษณะเหนียวหนืด ยืดหยุนได เขาจําไดวาแยมมีสมบัติเปนคอลลอยดชนิดหนึ่ง เนื่องจากอนุภาค
เชื่อมดวยพันธะที่มีลักษณะคลายตาขาย

จากสถานการณที่กําหนดใหจงตอบคําถาม ขอ 11 –14
11. จากขอมูลเอกชัยเปนคนทีม่ ลี ักษณะอยางไร
ก. อยากรูอยากเห็น
ข. มีความสนใจ
ค. มีเหตุผล
ง. ใฝเรียนรู
12.

ขอใดเปนปญหาของสถานการณนี้
ก. สถานะของสาร
ข. ขนาดของสาร
ค. ลักษณะเนื้อสาร
ง. การละลายน้าํ

13. จากขอมูลจัดเปนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามขอใด
ก. ทักษะการสังเกต และทักษะการพยากรณ
ข. ทักษะการสังเกต และทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล
ค. ทักษะการทดลอง และทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล
ง. ทักษะการตัง้ สมมติฐาน และทักษะการกระทําและสื่อความหมายขอมูล
14. นักเรียนคิดวาสารชนิดใดมีลกั ษณะเดียวกับแยม
ก. สีทาบาน
ข. แปงเปยก
ค. น้ํากะทิ
ง. ควันไฟ
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ด.ช.เพชร และ ด.ญ.พลอย สังเกตการผลิตนาก จากโรงงานแหงหนึ่ง ในกระบวนการผลิต
ประกอบดวย ทองแดง 600 กรัม ทองคํา 350 กรัม และเงิน 50 กรัม จากการสังเกต ด.ช.เพชร สรุปวา
ทองคํา 350 กรัม เปนตัวถูกละลาย และเงิน 50 กรัม ด.ญ.พลอย สรุปวา ทองคําเปนตัวทําลาย
จากสถานการณที่กําหนดใหจงตอบคําถาม ขอ 15 – 16
15. จากขอมูลนักเรียนคิดวานากอยูในกลุมใด
ก. สารละลาย
ข. สารบริสุทธิ์
ค. สารคอลลอยด
ง. สารแขวนลอย
16. จากขอมูลความเขมขนของนากขึน้ อยูกบั สิ่งใด
ก. ทองแดง
ข. ทองคํา
ค. เงิน
ง. ทั้ง ก และข
17. จากขอมูลนักเรียนคิดวาใครสรุปไดถูกตอง
ก. ด.ช.เพชร
ข. ด.ญ.พลอย
ค. ทั้งสองคน
ง. ไมถูกทัง้ สองคน
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ครูใหนักเรียนศึกษาสภาพของดิน เพื่อนําดินที่มีคา pH ทีเ่ หมาะสมมาปลูกพืช ซึง่ พืช Y
ชอบดินเปรี้ยว
ผลการสํารวจดิน 3 แหง ของนักเรียนมี ดังนี้
แหลงที่ 1 พบวา ดินมีคา pH ระหวาง 6.8
แหลงที่ 2 พบวา ดินมีคา pH ระหวาง 5.5
แหลงที่ 3 พบวา ดินมีคา pH ระหวาง 7.9
จากสถานการณที่กําหนดใหจงตอบคําถาม ขอ
18. ขอใดคือปญหาของการ
ก. ดินที่เปนกลางเหมาะที่ปลูกพืชทุกชนิด
ข. ดินทุกแหงเหมาะสมกับการเจริญเติบของพืช
ค. ดินที่มีสมบัติเปนเบสมีความเหมาะสมกับการการเจริญเติบโตพืชชนิดอื่น
ง. ดินที่มีสมบัติเปนกรดมีความเหมาะสมกับการการเจริญเติบโตของพืช Y
19. สาเหตุของปญหานี้คือ
ก. การเจริญเติบโตของพืช Y
ข. สภาพของดินที่เหมาะกับการปลูกพืช Y
ค. สมบัติของกรด-เบสมีผลตอการปลูกพืช Y
ง. ชวง pH ที่เหมาะสมในการปลูกพืช Y
20. สมมติฐานการทดลองนี้ คือ
ก. พืช Y สามารถเจริญเติบโตไดในดินสภาพดินทุกชนิด
ข. พืช Y สามารถเจริญเติบโตไดดีในดินที่มสี ภาพเปนกรด
ค. พืช Y ไมสามารถเจริญเติบโตในดินทีม่ ีสภาพเปนเบส
ง. พืช Y สามารถเจริญเติบโตไดดีที่สุดในดินที่มีสภาพเปนกรดแก
21. นักเรียนอภิปรายการทดลองนี้ไดวาอยางไร
ก. ดินที่เปนกรด เหมาะแกการปลูกพืช
ข. พืช Y เจริญเติบโตไดดีในดินแหลงที่ 2
ค. พืชทุกชนิดชอบดินแหลงที่ 2 เหมือนพืช Y
ง. สภาพของดินแหลงที่ 1 ทําใหพืชมีการเจริญเติบโตไดดี
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“ ชาวนานําวัวไปกินหญาทุกวัน วันหนึ่งชาวนาเปลีย่ นสถานที่เลีย้ งวัวใหม เปนบริเวณหญา
ใกลกับสวนผักของชาวสวนคนหนึ่ง ปรากฏวา วัวเกิดอาการปวยซึมเศรา เบื่ออาหาร และทองเสีย”

จากสถานการณที่กําหนดใหจงตอบคําถาม ขอ
22. ปญหาในสถานการณนี้คืออะไร
ก. วัวเปนโรคอะไร
ข. หญาชนิดไหนทําใหววั ปวย
ค. อะไรเปนสาเหตุทําใหวัวอาการปวย
ง. ในบริเวณสวนผักอาจมีสารอะไรที่เปนพิษ
23.

ขอใดเปนสมมติฐานของปญหาในสถานการณนี้
ก. หญาบางชนิดมีพิษ
ข. วัวเกิดโรคระบาด
ค. หญาอาจมีเชือ้ โรคปะปนอยู
ง. หญาอาจไดรับสารพิษเจือปน

24. นักเรียนมีวิธที ดสอบสมมติฐานนี้ไดอยางไร
ก. ยายอาหารใหมใหววั
ข. ฉีดวัคซีนปองกันโรคใหวัว
ค. นําหญาไปตรวจสอบหาสารพิษ
ง. ทดลองนําวัวฝูงอื่นมาเลี้ยงบริเวณดังกลาว
25. ถาผลการทดลองเปนไปตามสมมติฐานทีต่ ั้งไวจะนําความรูไปใชไดอยางไร
ก. ควรนําสัตวเลีย้ งไปฉีดวัคซีนปองกันโรค
ข. ควรมีแหลงอาหารทีห่ ลากหลายเพื่อสรางภุมิคุมกันโรค
ค. หามนําสัตวอนื่ ผานบริเวณเลี้ยงบริเวณดังกลาว
ง. กอนใหอาหารสัตวแตละครั้งควรแนใจวาปลอดสารพิษ
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“นักวิทยาศาสตรเริ่มวิตกกังวลวาชีวิตสัตวทขี่ ั้วโลกกําลังตกอยูในความเสี่ยงอันตรายเพราะ
น้ําแข็งละลายไมมีที่อยูอาศัย และแหลงหาอาหาร แกสคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศเปนสาเหตุที่
นําไปสูภาวะโลกรอนทําใหขวั้ โลกเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึง่ อาจจะมีผลกระทบตอระบบนิเวศอืน่ อีกดวย”

26. ปญหาสําคัญที่สุดคืออะไร
ก. ความรอนบนผิวโลก
ข. การละลายของน้าํ แข็ง
ค. แหลงอาหารและที่อยูของสัตว
ง. ปริมาณแกสคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศ
27. จากขอมูลที่กาํ หนดให ขอความใดกลาวไมถูกตอง
ก. ขั้วโลกกําลังเอียงเขาหาดวงอาทิตย
ข. ชีวิตสัตวขั้วโลกกําลังตกอยูในความเสี่ยงอันตราย
ค. ปริมาณแกสคารบอนไดออกไซดมีผลตออุณหภูมิของโลก
ง. มนุษยเปนตนเหตุของแกสคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศ
28. จากขอมูลที่กาํ หนดใหนักเรียนจะมีวิธกี ารปองกันอยางไร
ก. ไมกอมลพิษทางอากาศ
ข. ไมปลอยน้ําเสียลงในทะเล
ค. เขารวมชมรมอนุรักษสิ่งแวดลอม
ง. ไมลาสัตวที่เปนอาหารของชีวิตสัตวที่ขั้วโลก
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“โรงงานอุตสาหกรรมที่แหลมฉะบังไดปลอยแกสพิษตางๆ ออกมานั้น ไดกอใหเกิดผลราย
ตอชีวิต สุขภาพ และอนามัยของประชาชน ซึ่งนับวาเปนอาชญากรรมอยางหนึ่ง และเปนอาชญากรรม
ที่รายแรงยิ่งกวาอาชญากรรมอื่นใด เพราะผูที่เจ็บปวยหรือผูที่เสียชีวิตโดยเปนผลมาจากอากาศเปนพิษ
นี้ เปนผูเสียหายที่เรียกรองคาเสียหายจากใครไมได และไมสามารถเปนเจาทุกขแจงความเอาผิดกับ
ผูกระทําผิดได เรายังไมมีกฎหมายสิ่งแวดลอมคุมครองประชาชนเหมือนอยางประเทศที่เจริญแลว”

29. สาระสําคัญของขอความขางตนนี้คืออะไร
ก. แกสพิษเปนอันตรายมากในประเทศไทย
ข. แกสพิษเปนอันตรายแตหาผูรับผิดชอบไมได
ค. แกสพิษเปนอันตรายยิง่ กวาการประกอบอาชญากรรม
ง. แกสพิษเปนอันตรายและประเทศไทยยังไมมีกฎหมายคุม ครองประชาชน
30. ขอสนับสนุนทีว่ า “อันตรายจากแกสพิษ เปนภัยรายแรงในประเทศไทย” มาจากขอสรุปใด
ก. คนที่เจ็บปวยเพราะแกสพิษอาจเสียชีวิตได
ข. บานเมืองของเรายังไมมกี ฎหมายวาดวยเรื่องสิ่งแวดลอม
ค. คนที่เจ็บปวยเพราะแกสพิษนั้นไมมีผูใดรับผิดชอบ
ง. แกสพิษไดกอใหเกิดผลรายตอชีวิต สุขภาพ และอนามัยของประชาชน

A

ประวัติยอผูวิจัย
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