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The purposes of this research are as follows: (1) to compare the scientific 

competency of Mathayomsuksa One students who received crystal-based learning with 
authentic assessment when controlling scientific identity. The research sample 
consisted of 24 Mathayomsuksa One students of Kanoksinpittayakom School during the 
second semester of the 2020 academic year, which was obtained by Multi-stage 
Sampling. The research instruments consisted of a scientific identity assessment scale, 
crystal-based learning with authentic assessment management plan and tests of 
science competency. The statistics employed for data analysis were mean, standard 
deviation and One-Way Repeated Measures ANCOVA. The results of the research were 
as follows: scientific identity affecting science competency from all three repeated tests 
at a statistically significant level of .05. (F= 86.853, p =0.000) When comparing the 
scientific competency scores of the students, who learned with crystal-based learning 
with authentic assessment from all three repeated tests with scientific identity as a 
covariate variable. The results of comparing each pair were found that the Scientific 
Competency Mean Score, Unit 1 and Unit 2, had a statistically significant difference of 
.05 . Unit 2 and Unit 3, had a statistically significant difference of .05 . Unit 1 and Unit 3, 
had a statistically significant difference of .05 . 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

การพัฒนาการเรียนจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรข์องเยาวชน ไทย ท่ีผ่านมา 
ยงัไม่ประสบผลส าเร็จตามท่ีตัง้เปา้ไว ้พิจารณาจากดชันีส าคญัท่ีบง่บอกคณุภาพการจดัการเรียน 
การสอนวิทยาศาสตร ์คือ การประเมินการรูว้ิทยาศาสตรข์องเยาวชนไทยในโครงการประเมินผล
นกัเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment) หรือ PISA ว่านกัเรียน
มีสมรรถนะท่ีจะใช้ความรูแ้ละทักษะเพ่ือเผชิญกับโลกในชีวิตจริงได้ดีเพียงไร   ผลท่ีได้จาก 
การประเมินจะเป็นตัวบอกศักยภาพของการพัฒนาประเทศ โดยประเทศไทยมีการก าหนด
เป้าหมายไวใ้นแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ใหเ้ด็กไทยมีคะแนน PISA อยู่ในระดบั
มาตรฐานสากลหรือระดับค่าเฉล่ียของประเทศ OECD (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 
2560, น. 79) ซึ่งการประเมินผลการเรียนรู ้PISA ในปี2015 เป็นรอบการประเมินท่ีเนน้การประเมิน 
วิชาวิทยาศาสตร ์ภาพรวมนกัเรียนไทยมีคะแนนการรูว้ิทยาศาสตรเ์ฉล่ีย  421 คะแนน ซึ่งต  ่ากว่า
ค่าเฉล่ียของประเทศ OECD มากกว่าหนึ่งระดับ (ค่าเฉล่ีย OECD คือ 493 คะแนน) (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 2015 , น. 5) จึงถือว่าไม่บรรลุเป้าหมายของ 
แผนการศึกษาแห่งชาติตามท่ีตั้งเป้าไว้ ดังนั้นการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีสมรรถนะ 
ทางวิทยาศาสตร ์จึงเปรียบเสมือนเป้าหมายหลักของการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ของประเทศไทย ท่ีตอ้งพฒันาผูเ้รียน เพ่ือเตรียมใหเ้ป็นพลโลกท่ีมีคณุภาพในอนาคต 

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรใ์นปัจจุบันพบว่า มุ่งเน้นการท่องจ า และสอบ 
วดัความรูเ้ฉพาะในต าราเพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่เพียงพอท่ีจะพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร  ์
ให้พัฒนายิ่งขึน้ ทว่าการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีเน้นการพัฒนากระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร  ์
และการพฒันาทกัษะในการหาความรูน้ัน้ จะส่งผลใหเ้กิดการพฒันาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์ 
ซึ่งสอดคลอ้งกับ สม สจุิรา (สม สจีุรา, 2558, น. 15) กล่าวว่า “คนมีทกัษะจะขวนขวายหาความรู้
เพิ่ ม เติมโดยอัตโนมัติ  เป็นการหาท่ีตรงจุด ตรงประเด็น ใช้ได้จริง ในขณะท่ีคนมีความรู้ 
อาจไม่พยายามพฒันาทกัษะ และความรูท่ี้มีอยู่ก็กวา้ง เป็นนามธรรม ไม่สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง 
ดงันัน้ การมีความรูม้ากยงัไม่อาจสรุปไดว้่าจะน าความรูไ้ปใชไ้ด ้แต่หากเป็นผูมี้ทกัษะการเรียนรู ้
ความรูก็้สามารถหาใหม่ไดโ้ดยไม่สิน้สดุ” ซึ่งการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก เป็นการจดัการเรียนรู้ 
ท่ีมุ่งพัฒนาใหบุ้คคลเป็นผูก้า้วน าโลก โดยฝึกใหเ้ป็นผูมี้ความรู ้พรอ้มทัง้ฝึกทกัษะการน าความรู้ 
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ไป ใช้ให้ เกิดการเรียน รู้ท่ี จะท าให้ เกิ ดความช านาญ  สามารถพัฒ นาทั้ งองค์ความ รู ้ 
ทกัษะ และสมรรถนะไปพรอ้มกนั (บญุเลีย้ง ทมุทอง, 2559, น. 90) 

บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้แบบตกผลึก จึงเป็นเพียงผู้สนับสนุนการเรียนรู ้ 
อ านวยความสะดวก กระตุ้นให้ผู้ เรียนใช้กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ใช้ความ รู้ 
ทางวิทยาศาสตรเ์ป็นฐานในการหาค าตอบท่ีสงสัย ซึ่งการจัดการเรียนรู้ ท่ีดี จะต้องท าควบคู ่
กับการประเมิน ท่ี เหมาะสม  จะเห็นได้ว่าการเรียนรู้ดังกล่าว เป็นการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียน  
เป็นศูนยก์ลาง  โดยเน้นให้ผู้เรียนแสดงศักยภาพท่ีเกิดจากการลงมือปฏิบัติจริง  และเช่ือมโยง
ความรูก้ับชีวิตหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้จริง ซึ่งผู้เรียนไดแ้สดงออกถึงความรู ้ทักษะ สมรรถนะ 
ท่ีเกิดจากการเรียนรู ้ (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สสวท.), 2555, น. 8) 
ซึ่งคุณภาพและพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู ้ตอ้งอาศยักระบวนการท่ีเนน้กระบวนการสงัเกต
อยา่งตอ่เน่ือง และเครื่องมือการประเมินท่ีหลากหลาย 

การวดัผลและประเมินผลท่ีสะทอ้นพฒันาการของการเรียนรูข้องผูเ้รียน โดยมีการประเมิน
อย่างตอ่เน่ือง ตัง้แต่เริ่มตน้จากประเด็นท่ีสนใจ ไปจนถึงการสรา้งสรรคผ์ลงานหรืออธิบายความรู้
ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ การประเมินดังกล่าว เรียกว่า การประเมินสภาพจริง  ซึ่งเป็นกระบวนการท่ี
สะท้อนสิ่งท่ีเกิดจากการเรียนรูข้องนักเรียน ในสภาพท่ีสอดคล้องกับชีวิตจริง โดยใช้เรื่องราว 
เหตกุารณ ์สภาพจริงหรือคลา้ยจริงท่ีประสบในชีวิตประจ าวนั เป็นสิ่งเรา้ใหผู้เ้รียนตอบสนองโดย
การแสดงออก ลงมือกระท า หรือผลิต จากกระบวนการท างานตามท่ีคาดหวังและผลผลิตท่ีมี
คณุภาพ เพ่ือลงขอ้สรุปถึงความรู ้ความสามารถ  และสมรรถนะของผูเ้รียนว่ามีมากนอ้ยเพียงใด 
นา่พอใจหรือไม่ อยู่ในระดบัความส าเรจ็ใด และจะส่งเสรมิไดอ้ย่างไร (สวุิมล  ว่องวานิช, 2546, น. 
13) 

การจัดการเรียนรูรู้ปแบบดังกล่าว ท่ีมีจุดเริ่มต้นจากความสนใจของตัวนักเรียนเอง 
นัน้พบว่า นักเรียนท่ีมีเอกลักษณ์ทางวิทยาศาสตร ์ซึ่งจะมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความชอบ 
หลงใหล อยากรู ้และอยากหาค าตอบท่ีเป็นวิทยาศาสตร ์มกัจะประสบความส าเร็จในการเรียนรู้
มากกว่านักเรียนท่ีไม่มีความสนใจ  ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple 
Intelligences) ท่ีกลา่ววา่ มนษุยมี์ความถนดั ความสนใจท่ีแตกตา่งกนั ขึน้อยู่กบัว่าใครจะโดดเดน่
ในด้านไหนบ้าง แล้วแต่ละด้านผสมผสานกัน แสดงออกมาเป็นความสามารถในเรื่องใด  
เป็นลกัษณะเฉพาะตวัของแต่ละคน โดยหากรูว้่า “เราเป็นใคร และเราจะสามารถท าอะไรไดบ้า้ง 
เม่ือพัฒนาตรงตามความถนัด ก็จะเกิดการเรียนรูท่ี้มีประสิทธิภาพสูงสุด” (เยาวพา  เดชะคุปต ,์ 
2553, น. 10) ดงันัน้ นักเรียนท่ีมีความสนใจ เก่ียวกับวิทยาศาสตร ์ก็จะสามารถเรียนรูไ้ดร้วดเร็ว
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กว่านักเรียน ท่ีสนใจด้านอ่ืน นอกจากนั้นยังมีการศึกษาเก่ียวกับ การท านายการเรียนรู  ้
แบบนกัวิทยาศาสตร ์(อรพรรณ  พงศป์ระยรู, 2559, น. 154 - 157) พบว่า ปัจจยัท่ีมีอ านาจในการ
ท านายการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ คือ 1. การรับรู ้ของบุคคลเก่ียวกับสิ่งท่ีอยู่รอบตัว  
ตีความ และแสดงพฤติกรรมเพ่ือปฏิสมัพนัธก์บัสิ่งท่ีอยู่รอบตวั 2. จิตลกัษณะเดิมท่ีสะสมมาตัง้แต่
เด็กและติดตวับุคคลกระทั่งแสดงออกชัดในสถานการณ์หนึ่ง  ๆ 3.จิตลักษณะตามสถานการณ ์
ท่ีเป็นจิตลกัษณะท่ีมีความเป็นพลวตัมีการเปล่ียนแปลงได ้อนัเป็นผลมาจากสถานการณท่ี์เกิดจาก
การรับรู ้ ซึ่งทั้ง 3 ปัจจัยส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ซึ่งอธิบายได้สอดคล้อง 
ตามแนวคิดของแบนดูรา (Bandura A, 1986 , p. 391) ท่ีกล่าวว่า การรับรู ้ความสามารถ 
ของตนเอง เป็นการท่ีบคุคลตดัสินใจเก่ียวกบัความสามารถของตนเองท่ีจะจดัการ และด าเนินการ
กระท าใหบ้รรลเุปา้หมายท่ีก าหนดไว ้แบนดรูา เช่ือวา่ การรบัรูค้วามสามารถของตนมีความส าคญั  
และมีผลต่อการกระท าของบุคคล คนท่ีเช่ือว่าตนเองมีความสามารถ จะมีความอดทน อุตสาหะ  
ไม่ทอ้แทง้่าย และประสบความส าเร็จในท่ีสุด โดยการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการเรียนรู้
วิทยาศาสตรน์ั้น เป็นการท่ีนักเรียนตัดสินใจเก่ียวกับความสามารถของตนเอง ว่าสามารถ  
จดัการและด าเนินการใหบ้รรลุเปา้หมายท่ีก าหนดไวผ้่านการเรียนรู้ แบบวิทยาศาสตร ์ซึ่งการรบัรู ้
ความสามารถของตนเองขึน้อยู่กับการตดัสินใจว่าเขาสามารถท าอะไรไดด้ว้ยทักษะท่ีเขามีอยู ่  
อัน มีผลต่อการกระท าของบุคคล สอดคล้องกับ งานวิจัยของ ภิญญ าพันธ์ ร่วม ชาต ิ
 (ภิญญาพันธ์  ร่วมชาติ , 2553 , น. 234) กล่าวถึงเอกลักษณ์ของนักเรียนวิทยาศาสตร ์ 
โดยเอกลักษณ์ทางวิทยาศาสตรป์ระกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบความเด่น 
ของเอกลักษณ์ องคป์ระกอบความส าคัญของเอกลักษณ์ และองคป์ระกอบความภาคภูมิใจ  
ในบทบาท ซึ่งประยกุตจ์ากทฤษฎีเอกลกัษณแ์ละพฤติกรรมตามบทบาทของ (Stryker, 1987, pp. 
96-97) 

ดังนั้น  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน  
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 เม่ือไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก โดยควบคมุอิทธิพลของเอกลกัษณ ์
ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ งจะส่งผลให้งานวิจัยมีความแม่นย ามากยิ่ งขึ ้น  และข้อค้นพบจาก  
การวิจัยในครั้งนี ้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาแนวคิด พัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
การประเมิน เพ่ือพฒันาสมรรถนะทางวิทยาศาตรใ์หส้อดคลอ้งกับการจดัการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคัญ สอดคล้องกับบริบทการจัดการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 และเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ท่ีมีเปา้หมายใหเ้ด็กไทย
มีคะแนน PISA อยูใ่นระดบัมาตรฐานสากล 
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ค าถามการวิจัย 
สมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัด 

การเรียนรูแ้บบตกผลกึโดยประยกุตใ์ชก้ารประเมินสภาพจรงิ จากการวดัซ า้ เม่ือควบคมุเอกลกัษณ์
ทางวิทยาศาสตรเ์ป็นอยา่งไร 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ท่ีได้รับการจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก โดยประยุกต์ใช้การประเมินสภาพจริง จากการวัดซ ้า 
เม่ือควบคมุเอกลกัษณท์างวิทยาศาสตร ์

 
ความส าคัญของการวิจัย 

ผลของการวิจยัครัง้นี ้ท  าใหไ้ดก้ารจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึกโดยประยุกตใ์ชก้ารประเมิน 
สภาพจริง  ท่ี ส่ ง เส ริมสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ของนัก เรียนชั้นมั ธยมศึกษาปี ท่ี  1  
เม่ือควบคุมเอกลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ งผลการวิจัย จะเป็นข้อสนเทศให้ผู้เก่ียวข้อง  
ในดา้นการจัดการศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร ์สามารถน าไปใชว้างแผนจดัการเรียนการสอน  
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตรไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  ในดา้นผู้เรียนท าให้ไดฝึ้ก
กระบวนการคิดอย่างมีเหตผุล โดยใชค้วามรูพื้น้ฐานทางวิทยาศาสตร ์ฝึกทกัษะการท างานรว่มกบั
ผู้อ่ืน ซึ่ งเป็นการดึงเอาศักยภาพของผู้เรียนออกมาให้ได้มากท่ีสุด เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ 
ทางวิทยาศาสตรใ์หดี้ยิ่งขึน้ 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี ้ ได้แก่  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  

ปีการศึกษา 2563 ท่ีศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาบุรีรมัย ์
จ  านวนทัง้สิน้ 8,920 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี ้คือนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีก าลงัศกึษา 

ในปีการศึกษาท่ี  2563 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  
จ านวน 24 คน ไดม้าจากการสุม่ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage Sampling)  
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ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวิจัย 
ผูว้ิจัยทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ  านวน 12 คาบเรียน คาบเรียนละ 2 

ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง 
 

ขอบเขตด้านเนือ้หา 
การจัดการเรียนรู้แบบตกผลึกโดยประยุกต์ใช้การประเมินสภาพจริง เรื่อง ปัญหา

สิ่งแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 3 หนว่ย คือ 
หนว่ยท่ี 1 : เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดลอ้มในชมุชน 
หนว่ยท่ี 2 : เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดลอ้มในประเทศไทย 
หนว่ยท่ี 3 : เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดลอ้มของโลก 
 

ตัวแปรทีศ่ึกษา 
ตัวจัดกระท า 

การเรียนรูแ้บบตกผลกึโดยประยกุตใ์ชก้ารประเมินสภาพจรงิ 
ตัวแปรตาม 

สมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์แบง่เป็น 3 ดา้น คือ 
1. การระบปุระเดน็ทางวิทยาศาสตร ์
2. การอธิบายปรากฏการณใ์นเชิงวิทยาศาสตร ์
3. การใชป้ระจกัษพ์ยานทางวิทยาศาสตร ์

ตัวแปรร่วม 
เอกลกัษณท์างวิทยาศาสตร ์

 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1. สมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์หมายถึง ความรูแ้ละทกัษะท่ีผูเ้รียนน ามาใชใ้นการปฏิบตัิ 
งานใหเ้กิดผลส าเร็จตามท่ีตอ้งการ โดยการน าความรูแ้ละทกัษะทางวิทยาศาสตรม์าใช้ในการคิด 
วางแผน ตัดสินใจ และใช้ส่ือสารทางวิทยาศาสตร ์อันมีความรูท้างวิทยาศาสตรเ์ป็นพื ้นฐาน 
ซึ่งสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์แบง่เป็น 3 สมรรถนะยอ่ย ดงันี ้

1.1 การระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร ์(Identify Scientific Issues: ISI) หมายถึง 
ความสามารถในการแยกแยะประเดน็ หรือเรื่องราวทางวิทยาศาสตรอ์อกจากประเดน็ในเรื่องอ่ืน ๆ 
โดยประเด็นปัญหาทางวิทยาศาสตรคื์อ สิ่งท่ีตอบได้ด้วยประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร  ์
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ซึ่งในการท่ีจะรูว้่าค าถามใดตรวจสอบไดท้างวิทยาศาสตร ์นกัเรียนจะตอ้งสามารถบอกค าส าคญั
ส าหรบัคน้คว้า กระบวนการ/แผนการตรวจสอบว่าจะตอ้งใช้สาระข้อมูลใด ตอ้งคน้คว้าขอ้มูล 
เพ่ือเปรียบเทียบ ควบคมุ ทดสอบ หรืออธิบายปรากฏการณ ์

1.2 การอธิบายปรากฏการณ์ ใน เชิ งวิทยาศาสต ร์ (Explaining Phenomena 
Scientifically : EPS) หมายถึง ความสามารถในการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในการการ
บรรยาย การตีความปรากฏการณ์ และคาดการณห์รือพยากรณก์ารเปล่ียนแปลงเหตกุารณท่ี์จะ
เกิดขึน้ ฅการประเมินจะรวมถึงการให้นักเรียนระบุว่าค าบรรยาย ค าอธิบายใด สมเหตุสมผล
หรือไม่ อย่างไร ค าคาดการณ์จะเป็นไดห้รือไม่ดว้ยเหตผุลอะไรเป็นตน้ เช่น ในสถานการณท่ี์ท าให้
เกิดน า้ป่าไหลหลาก ใหน้กัเรียนใชค้วามรูว้ิทยาศาสตรม์าระบวุา่ค าบรรยายใด บรรยายหรืออธิบาย
ไดถู้กตอ้ง โดยใชค้วามรูท้างวิทยาศาสตร ์พรอ้มน าเสนอเหตุผลทางวิทยาศาสตรป์ระกอบการ
อธิบาย 

1.3 การใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์ (Using Scientific Evidence: USE) 
หมายถึง ความสามารถในการรู้ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการทางวิทยาศาสตร ์ 
โดยจะตอ้งเลือกใชข้อ้มลู หรือเหตผุลทางวิทยาศาสตร ์มาสนบัสนนุขอ้ค้นพบ หรือประเด็นคน้ควา้ 
ทางวิทยาศาสตร ์ซึ่งจะต้องมีพืน้ฐานของการคิด การลงข้อสรุป การบอกเล่า และการส่ือสาร  
และใชค้วามรูท้างวิทยาศาสตรท่ี์เป็นเหตเุป็นผล มาสนบัสนุนขอ้คน้พบ เพ่ือเป็นประจกัษ์พยาน 
สรา้งขอ้สรุปท่ีสมเหตสุมผล ตามหลกัการท่ีสามารถพิสจูนท์างวิทยาศาสตรไ์ด ้

2. การเรียนรูแ้บบตกผลึกโดยประยุกตใ์ช้การประเมินสภาพจริง หมายถึง การเรียนรู ้
ท่ีผู้เรียนได้สรา้งสรรค์ผลงาน ท่ีเกิดจากการตกผลึกความรูห้รือความคิดของตน โดยผู้เรียน  
มีบทบาทเชิงรุกในกระบวนการเรียนรู ้เริ่มตัง้แต่เลือกประเด็นท่ีสนใจ รวบรวมขอ้มูล ท าความ
เขา้ใจ ศกึษาขอ้มลูเพิ่มเติม สรุป วิเคราะห ์และสงัเคราะหค์วามรู ้จนกระทั่งสามารถถ่ายทอดการ
ตกผลึกความรู ้ออกมาในรูปผลงาน แนวคิด กลวิธี หรือชิน้งาน ฯลฯ ซึ่งจะตอ้งถ่ายทอดใหผู้อ่ื้น
เขา้ใจได ้โดยวิธีการเรียนรู ้ท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรูอ้นัเกิดจากการตกผลึกทางความคิด มีการประยกุตใ์ช ้
การป ระ เมิ น สภ าพ จริง  ระหว่ า งป ฏิ บัติ กิ จ กรรมทุ ก ขั้น ของการ เรียน รู้แบบตกผลึ ก  
เพ่ือสะท้อนพัฒนาการ ความก้าวหน้าของผู้เรียนท่ีเกิดจากการเรียนรู้แบบตกผลึก โดยมี 
การประเมินจาก ตนเอง เพ่ือน และครู และใช้เครื่องมือท่ีหลากหลายเหมาะกับลักษณะ 
ของกิจกรรมการเรียนรูต้ามสภาพจรงิ ซึ่งก าหนดไวใ้นแผนการเรียนรูแ้บบตกผลึก  ทัง้ 4 ขัน้  

2.1 ขัน้การวางแผนและเรียนรู ้หมายถึง การเรียนรูท่ี้ใหน้กัเรียนเลือกประเด็นท่ีสนใจ  
วางแผนการเรียนรู ้และการวางโครงร่างในประเด็นปัญหาท่ีต้องการศึกษา ซึ่งผู้เรียนจะต้อง
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น าเสนอประเด็นปัญหาท่ีสนใจ ค าส าคัญในการคน้คว้า และแผนการหรือโครงร่างประเด็นท่ี
ต้องการศึกษาในขั้นนี ้ โดยผู้เรียนจะต้องมีผลงานการระดมความคิด วางแผนการเรียนรู ้
ร่วม กิจกรรมกลุ่ม  โดยมีการประเมิน สภาพจริงโดยครู จากการ สังเกต สนทนาซักถาม  
บันทึกเหตุการณ์  และประเมินการวางแผนการเรียนรู้  เพ่ือสะท้อนพัฒนาการสมรรถนะ 
ทางวิทยาศาสตร์ ด้านการระบปุระเดน็ทางวิทยาศาสตร ์(Identify Scientific Issues : ISI) 

2.2 ขั้นการน าเสนอและการอภิปราย หมายถึง การเรียนรูท่ี้ให้นักเรียนน าเสนอ 
การวางแผนการเรียนรูท่ี้เกิดจากขัน้วางแผนการเรียนรู ้เพ่ือน าเสนอประเด็นปัญหาท่ีนกัเรียนสนใจ
หน้าชั้นเรียน โดยมีการอภิปรายร่วมกันระหว่างเพ่ือนต่างกลุ่ม และครู เพ่ือรับฟังข้อค าถาม 
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประมวลและปรับแก้ในขั้นต่อไป ซึ่งถือได้ว่า 
เป็นรูปแบบการเรียน ท่ีช่วยใหผู้เ้รียนพฒันาทกัษะการท างานใหห้ลายดา้นพรอ้มกนั คือ ทกัษะการ
น าเสนอและอภิปราย การตั้งค  าถามและตอบค าถาม การแก้ปัญหา  ในขั้นนี ้มีการประเมิน 
สภาพจริงโดยครูมีบทบาทในการ สังเกต สนทนาซักถาม บันทึกเหตุการณ์ และเพ่ือนต่างกลุ่ม 

มีบทบาทในการประเมินการน าเสนอการวางแผน  เพ่ือสะท้อนพัฒนาการสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์

ในดา้น การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร ์(Explaining Phenomena Scientifically : 
EPS) และการใชป้ระจกัษพ์ยานทางวิทยาศาสตร ์(Using Scientific Evidence: USE) 

2.3 ขัน้การประมวลและปรบัแก ้หมายถึง การเรียนรูท่ี้ผูเ้รียนจะตอ้งประมวลรวบรวม
ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และข้อสงสัย จากการน าเสนอในขั้นการน าเสนอและอภิปรายก่อนหน้า  
เพ่ือมาปรบัแก้และอธิบายปรากฏการณ์ ประเด็นปัญหาให้ชัดเจน โดยใช้ประจักษ์พยานทาง
วิทยาศาสตร์ และความรู้ทางวิทยาศาสตรม์าสนับสนุน ในขั้นนี ้มีการประเมินสภาพจริง  
โดยครูมีบทบาทในการสังเกตพฤติกรรม สนทนาซักถาม บันทึกเหตุการณ์ เพ่ือสะท้อนพัฒนาการ

สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ในด้าน การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร ์(Explaining 
Phenomena Scientifically : EPS) และการใชป้ระจกัษพ์ยานทางวิทยาศาสตร ์(Using Scientific 
Evidence: USE) 

2.4 ขั้นการตกผลึก หมายถึง การเรียนรูท่ี้ผู้เรียนน าเสนอผลงาน แนวคิด วิธีคิด 
นวัตกรรม ฯลฯ ท่ีเกิดจากการตกผลึกความรู ้หลังจากท่ีไดป้ระมวลและปรบัแก้ไข ในประเด็น
ปัญหาท่ีตนศกึษา ตลอดจนส่ือสารองคค์วามรูท่ี้เกิดขึน้ ในรูปแบบอิสระหนา้ชัน้เรียน เพ่ืออภิปราย
ร่วมกันกับเพ่ือนและครู พรอ้มทั้งสรุปผลการด าเนินการคน้คว้าตามแผนท่ีวางไว้ โดยในขั้นนี  ้
มีการประเมินสภาพจริง โดยเพ่ือนต่างกลุ่ม และครู มีบทบาทในการประเมินแบบประเมิน  
การน าเสนอ การตกผลึกความรู้ และนกัเรียนมีบทบาทในการประเมินการสะทอ้นผลการเรียนรู้
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ตนเอง เพ่ือสะท้อนพัฒนาการสมรรถนะทางวิทยาศาสตรใ์นด้าน การอธิบายปรากฏการณ์ 
ในเชิงวิทยาศาสตร ์(Explaining Phenomena Scientifically : EPS) และการใช้ประจักษ์พยาน
ทางวิทยาศาสตร ์(Using Scientific Evidence: USE) 

3. เอกลักษณท์างวิทยาศาสตร ์หมายถึง การรูค้ิดเก่ียวกับบทบาทและต าแหน่งของการ 
เป็นนักเรียนวิทยาศาสตร์ เพ่ือติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในสังคม ซึ่งบทบาทเอกลักษณ ์
ทางวิทยาศาสตรน์ั้น จะสะท้อนออกจากการเป็นคนช่างสังเกต มีเหตุผล อยากรู้อยากเห็น  
ชอบหาเหตุผลของสิ่งต่าง ๆ มีความคิดท่ีเป็นระบบหรือคิดอย่างวิทยาศาสตร์ ชอบติดตาม 
การเปล่ียนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ทั้งยังชอบติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลท่ีมีความถนัดในศาสตร์ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร ์โดยจ าแนกได ้3 องคป์ระกอบคือ  

3.1 ความเด่นของเอกลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การน า เอกลักษณ ์
ทางวิทยาศาสตร์ออกมาน าเสนอ หรือแสดงออกกับบุคคลอ่ืน ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
เช่น การแนะน าตนเองว่าเป็นผู้สนใจหรือช่ืนชอบวิทยาศาสตร์ และชอบพูดคุยเก่ียวกับ
วิทยาศาสตรก์ับบุคคลอ่ืน ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น พูดคุยกับเพ่ือน พ่อแม่ ครูอาจารย ์ฯลฯ  
หรือการแสดงออกถึงความถนดัทางวิทยาศาสตรใ์นดา้นตา่ง ๆ  

3.2 ความรู้สึกส าคัญของเอกลักษณ์ทางวิทยาศาสตร ์หมายถึง การตระหนัก 
ถึงความส าคญั หรือการเห็นคณุค่าของกิจกรรม ท่ีแสดงออกถึงการมีเอกลกัษณ์ทางวิทยาศาสตร ์
เช่น การรบัรูต้่อตนเองว่าเป็นผูช่ื้นชอบวิทยาศาสตร ์ ชอบศึกษาหาองคค์วามรูท้างวิทยาศาสตร์
ชอบท ากิจกรรมและหาประสบการณ์เก่ียวกับวิทยาศาสตร ์ไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนหรือนอก
หอ้งเรียน 

3.3 ความภูมิใจในบทบาทความเป็นนักวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรูส้ึกท่ีมีต่อ
ตนเอง การนบัถือตนเอง พอใจ เห็นคณุคา่ ในความเป็นนกัวิทยาศาสตร ์และมีความสามารถท่ีจะ
ท าประโยชนใ์หก้ับตนเองและผูอ่ื้นโดยใชค้วามรู ้ทกัษะ ทางวิทยาศาสตรเ์ป็นฐาน โดยสงัเกตได้
จากการมีความเช่ือมั่น และช่ืนชมในบทบาทของการเป็นนักวิทยาศาสตรข์องตนเอง  และชอบ
แสดงความถนดัทางดา้นวิทยาศาสตร ์เพ่ือสรา้งประโยชนท์ัง้ตอ่ตนเองและตอ่ผูอ่ื้น 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย  

การพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์คือการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทั้งความรู้ 
ทางวิทยาศาสตร ์และทกัษะทางวิทยาศาสตรไ์ปพรอ้มกนั ซึ่งสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) (2555 , น. 59)  ได้แบ่งสมรรถนะทางวิทยาศาสตรอ์อกเป็น 3 ด้าน  
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คือ 1) การระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร ์(Idenyify Scientific Issue หรือ ISI) 2) การอธิบาย
ปรากฎการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ (Explain Phenomena Scientifically หรือ EPS) 3) การใช้
ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์ (Using Scientific Evidence หรือ  USE) โดยในการจัด 
การเรียนรูแ้บบตกผลึกนั้น มีการประยุกตใ์ช้การประเมินสภาพจริงระหว่างกิจกรรมการเรียนรู ้ 
เพ่ือสะท้อนพัฒนาการสมรรถนะทางวิทยาศาสตรท์ั้ง 3 ด้านของนักเรียน โดยเนื ้อหาท่ีใช  ้
ในการวิจัยครัง้นี ้คือเรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการฝึกคิดจากเรื่องใกล้ตัว คือ ปัญหา
สิ่ งแวดล้อมในชุมชน และเรื่องท่ีพบเห็นได้บ่อย คือ ปัญหาสิ่ งแวดล้อมในประเทศไทย  
และขยายวงกว้างออกไปสู่เรื่องท่ีใหญ่ขึน้ คือ ปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก ซึ่งมีการประยุกตใ์ช้ 
การประเมินสภาพจริง มาช่วยสะท้อนพัฒนาการของผู้เรียน เน่ืองจากเป็นการจัดการเรียนรู้ 
ท่ีผู้สอนจัดสภาพการณ์ เพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึกการจัดระบบ
ความคิด ก าหนดโครงสรา้งทางความรู ้ประยุกตใ์ช้ความรู ้เพ่ือให้ไดค้วามรูท่ี้มีความกระจ่าง
ชัดเจน โดยมีขัน้ตอนการเรียนรู ้4 ขั้น คือ  ขัน้ท่ี 1 : วางแผนการเรียนรู ้, ขั้นท่ี 2 : น าเสนอและ
อภิปราย , ขัน้ท่ี 3 : ประมวลและปรบัแก ้และ ขัน้ท่ี 4 : ขัน้ตกผลกึ ซึ่งกระบวนการเรียนรู ้4 ขัน้ตอน
ดงักล่าว จะท าใหเ้กิดการคิดแบบตกผลึกทางปัญญา ซึ่งรูปแบบการเรียนรูแ้บบตกผลึกพฒันาขึน้ 
โดย ไพฑรูย ์สินลารตัน ์(ไพฑรูย ์สินลารตัน,์ 2550, น. 31)   

การประยุกตใ์ชก้ารประเมินสภาพจริง จะอยู่ระหว่างการจัดการเรียนรู ้โดยมีเครื่องมือ 
ท่ีใชใ้นการวดัประเมินท่ีหลากหลาย ซึ่งครูมีบทบาทในการสงัเกต ถามตอบระหว่างด าเนินกิจกรรม  
การเรียนรู ้สนทนากลุ่ม เขียนบนัทึกเหตกุารณ ์ประเมินการวางแผน , การน าเสนอ , การประมวล
และปรบัแก้ และการตกผลึก และเพ่ือนร่วมชั้นมีบทบาทในการตั้งค  าถามในประเด็นท่ีสงสัย 
ประเมินการน าเสนอ และนกัเรียนมีบทบาทในการประเมินการสะทอ้นการเรียนรูข้องตนเอง 

โดยผูว้ิจยัไดน้  าแนวคิดของ ภิญญาพนัธ ์รว่มชาต ิ(ภิญญาพนัธ ์ รว่มชาติ, 2553, น. 234)  
ซึ่งท าการศึกษาเก่ียวกับเอกลักษณ์ของนกัเรียนวิทยาศาสตร ์แรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร ์ 
และความคลมุเครือในบทบาทท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมตามบทบาทของนกัเรียน โดยพฒันาจากทฤษฎี
เอกลักษณ์ของสไตรเกอร์ (Stryker) ซึ่งกล่าวถึง นักเรียนท่ีมี เอกลักษณ์ทางวิทยาศาสตร ์
จะมีการรูค้ิดหรือความสามารถท่ีส่ือถึงบทบาทของการเป็นนักเรียนวิทยาศาสตร ์แสดงออก 
โดยเป็นคนช่างสังเกต มีเหตุผล อยากรูอ้ยากเห็น ชอบติดตามการเปล่ียนแปลงของสิ่งต่าง ๆ 
และมีวิธีคดิแบบวิทยาศาสตร ์ทัง้ยงัสนใจและชอบติดตอ่สมัพนัธก์บับคุคลท่ีมีความถนดัในศาสตร  ์
ท่ีเก่ียวขอ้งกับวิทยาศาสตร ์และสอดคลอ้งตามแนวคิดของแบนดรูา (Bandura A, 1986, p. 391)  
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ท่ีกล่าวว่า การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง เป็นการท่ีบุคคลตัดสินใจเก่ียวกับความสามารถ 
ของตนเองท่ีจะจดัการ และด าเนินการกระท าใหบ้รรลเุปา้หมายท่ีก าหนดไว ้

ในการวิจยัครัง้นีจ้ึงควบคมุอิทธิพลของเอกลกัษณท์างวิทยาศาสตร ์เพ่ือศึกษาสมรรถนะ
ทางวิทยาศาสตร์ท่ี เกิดจากการเรีย น รู้แบบตกผลึกป ระกอบการประ เมิ น สภาพจริง  
โดยการจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก ประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้น คือ 1. การวางแผนและเรียนรู ้
2. การน าเสนอและการอภิปราย 3. การประมวลและปรับแก้ 4. การตกผลึก ซึ่งการเรียนรู ้
ในรูปแบบดงักล่าวจะช่วยพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์ทัง้ 3 ดา้น คือ 1. การระบุประเด็น 
ทางวิทยาศาสตร ์2. การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ และ 3.การใชป้ระจักษ์พยาน 
ทางวิทยาศาสตร ์
 

จากแนวคดิในการวิจยัท่ีกลา่วมาขา้งตน้ สามารถแสดงดงัภาพประกอบ 1 ตอ่ไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
สมมตฐิานของการวิจัย 

สมรรถนะทางวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 หลงัไดร้บัการจดัการเรียนรู ้
แบบตกผลึกโดยประยุกตใ์ช้การประเมินสภาพจริงครัง้ท่ี 1 , 2 และ 3 แตกต่างกัน เม่ือควบคุม
เอกลกัษณท์างวิทยาศาสตร ์
  

การเรียนรูแ้บบตกผลึก 
โดยประยกุตใ์ชก้ารประเมิน    

ตามสภาพจรงิ 
ประกอบดว้ย 4 ขัน้การเรียนรู ้

ขัน้ท่ี 1 : วางแผนการเรียนรู ้
ขัน้ท่ี 2 : น าเสนอและอภิปราย 
ขัน้ท่ี 3 : ประมวลและปรบัแก ้
ขัน้ท่ี 4 : ตกผลึก 

สมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์
แบง่เป็น 3 ดา้น 
1. การระบปุระเดน็ทางวิทยาศาสตร ์
2. การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิง 
    วิทยาศาสตร ์
3.  ก า ร ใช้ ป ร ะ จั ก ษ์ พ ย า น ท า ง
วิทยาศาสตร ์

เอกลกัษณท์างวิทยาศาสตร ์
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการวิจัยครั้งนี ้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และได้น าเสนอ  

ตามหวัขอ้ตอ่ไปนี ้
1. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์

1.1 ความหมายของสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์
1.2 แนวคดิเก่ียวกบัสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์
1.3 การประเมินสมรรถนะทางวิทยาศาสตรข์องผูเ้รียน 

1.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรูแ้บบตกผลกึ 

2.1 ความหมายของการเรียนรูแ้บบตกผลึก 

2.2 ความส าคญัของรูปแบบการเรียนรูแ้บบตกผลึก 

2.3 แนวคดิ หลกัการ และรูปแบบการเรียนรูแ้บบตกผลึก 

2.4 ขัน้ตอนและวิธีด  าเนินการในการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก 

2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินตามสภาพจรงิ 

3.1 ความหมายของการประเมินตามสภาพจรงิ 
3.2 หลกัการ/วิธีการ ในการประเมินตามสภาพจรงิ 
3.3 ขัน้ตอนการประเมินตามสภาพจรงิ 
3.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอกลกัษณท์างวิทยาศาสตร ์
4.1 ความหมายของเอกลกัษณท์างวิทยาศาสตร ์
4.2 แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัเอกลกัษณ ์
4.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์

1.1 ความหมายของสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สสวท.) (2555 , น. 59); สุนีย ์  

คลา้ยนิล และ อมัพลิกา  ประโมจนีย ์(2551, น. 17) ใหค้วามหมายของสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์
ไว้ว่า  คือ การส ารวจ ตรวจสอบความสามารถของนักเรียนว่าท าสิ่ ง เหล่านี ้ได้ดี เพียงใด  
โดยครอบคลุมทั้งความสามารถทางเชาว์ปัญญาและทักษะปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ  
1) การระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร์ ( Idenyify Scientific Issue หรือ  ISI) 2) การอธิบาย
ปรากฎการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์(Explain Phenomena Scientifically หรือ  EPS) 3) การใช้
ประจกัษพ์ยานทางวิทยาศาสตร ์(Using Scientific Evidence หรือ USE) ซึ่งสอดคลอ้งกับ สมจิต  
สวธนไพบูลย ์(2546, น. 10-11); สุกญัญา  รศัมีธรรมโชติ (2547, น. 49) ไดก้ล่าวถึงความหมาย
ของสมรรถนะทางวิทยาศาสตรไ์วว้่า คือ ความสามารถท่ีแสดงออกมาในดา้นการคิด การปฏิบตั ิ
และคุณลักษณะท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้ในสาระวิทยาศาสตร ์ซึ่งความสามารถดังกล่ าว  
เป็นศักยภาพทางการเรียนท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล สามารถแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม จ าแนก  
เป็น 3 ดา้น คือ 1) ดา้นความรู ้หมายถึง ความสามารถในการคิด วิเคราะห ์สังเคราะห ์เก่ียวกับ
สาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์ซึ่งวัดได้จากแบบทดสอบปรนัยและอัตนัย 2) ด้านปฏิบัติการ 
หมายถึง ความสามารถในการปฏิบตัิการดว้ยกระบวนการคิด การจดัการ และด าเนินการต่าง  ๆ 
เก่ียวกับสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์และ 3) ด้านคุณลักษณะทางวิทยาศาสตร ์หมายถึง 
ความรูส้ึกนึกคิดเก่ียวกับการตระหนกัถึงความรูข้องตนเองและของผูอ่ื้น เพ่ือสรา้งแรงจงูใจในการ
เรียนรูแ้ละการแสวงหาความรูใ้นสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์

จากความหมายขา้งตน้ สรุปไดว้า่ สมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์หมายถึง ความสามารถใน
การแสดงออกทัง้ในดา้นองคค์วามรูแ้ละดา้นการปฏิบตัิการ ซึ่งเป็นศกัยภาพทางการเรียนท่ีมีอยูใ่น
ตวับคุคล โดยในงานวิจยันีจ้  าแนกตามความหมายของ สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี (สสวท.) (2555, น. 59); สนีุย ์ คลา้ยนิล และ อมัพลิกา  ประโมจนีย ์(2551, น. 17) ซึ่ง
จ  าแนกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร ์(Idenyify Scientific Issue หรือ 
ISI) 2) การอธิบายปรากฎการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร ์(Explain Phenomena Scientifically หรือ 
EPS) และ 3) การใชป้ระจกัษพ์ยานทางวิทยาศาสตร ์(Using Scientific Evidence หรือ USE) 
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1.2 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์
สมจิต  สวธนไพบูลย ์(2546, น. 10-11); สุนีย ์ คล้ายนิล และ อัมพลิกา  ประโมจนีย ์

(2551, น. 18-20) กล่าวว่าความส าคญัของสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์ถือว่ามีบทบาทในการท า
ใหบุ้คคลสามารถใชค้วามรูเ้พ่ือตดัสินใจ และส่ือสารสาระทางวิทยาศาสตร ์สมรรถนะเหล่านีจ้ะ
เกิดไดย้่อมตอ้งการความรูท้างวิทยาศาสตรเ์ป็นพืน้ฐาน ซึ่งไดแ้ก่ ความรูว้ิทยาศาสตรแ์ละความรู้
เก่ียวกับวิทยาศาสตร์ในรูปแบบของกระบวนการหาความรู้ โดยสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์
แบง่เป็น 3 สมรรถนะยอ่ย ดงันี ้

1. การระบปุระเดน็ทางวิทยาศาสตร ์

สิ่งส าคัญในการอยู่ในสังคมวิทยาศาสตร ์คือความสามารถในการแยกแยะ
ประเด็นหรือเรื่องราวทางวิทยาศาสตร ์ออกจากประเด็นในเรื่องอ่ืน ๆ ประเด็นปัญหาทาง
วิทยาศาสตรคื์อสิ่งท่ีตอบไดด้ว้ยประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร ์สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ 
ท่ียอมรบักันว่าส าคญัมากอย่างหนึ่งคือ การระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร ์ในท่ีนี ้ใชค้  าย่อว่า ISI 
(Identify Scientific Issues) ซึ่งมายรวมถึงความสามารถดงัตอ่ไปนี ้

1.1 รูว้่าประเด็นปัญหาหรือค าถามใดสามารถตรวจสอบได้ทางวิทยาศาสตร์
ค  าถามการประเมินสมรรถนะนีต้อ้งการใหน้ักเรียนแยกแยะปัญหา / ค  าถามท่ีเป็นประเด็นทาง
วิทยาศาสตรอ์อกจากปัญหาประเภทอ่ืน ๆ ท่ีไม่เป็นวิทยาศาสตร ์สมรรถนะนีต้อ้งการใหน้ักเรียน
ระบุ ว่าค าถามใดสามารถตอบ ได้ด้วยการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ห รือค าถามใด  
ท่ีส  ารวจตรวจสอบไม่ได้ด้วยการทดสอบทางวิทยาศาสตร ์นักเรียนอาจเสนอแนะวิธีการท่ีจะ  
ใชห้าค าตอบตอ่ปัญหาท่ีมีอยู่ 

1.2 บอกค าส าคัญส าหรับค้นคว้า ในการท่ีจะรูว้่าค าถามใดตรวจสอบไดท้าง
วิทยาศาสตร ์นักเรียนจะต้องสามารถบอกค าส าคัญ ส าหรบัคน้คว้า และหาเครื่องมือส าหรับ
ตรวจสอบได ้นั่นคือจะตอ้งระบุไดว้่าจะตอ้งใชส้าระขอ้มูล หลกัฐานประจกัษ์พยานหรือขอ้มูลใด 
ในการส ารวจตรวจสอบ สมรรถนะนีต้อ้งการใหน้กัเรียนตอบว่าในปัญหา / ค  าถามท่ีก าหนดใหน้ัน้ 
นักเรียนจ าเป็นต้องรู ้สาระใดบ้างใช้ข้อมูลใด หรือต้องหาประจักษ์พยานหรือหลักฐานใด  
เพ่ือท่ีจะไดอ้อกแบบวางแผนท่ีจะเก็บขอ้มลูไดถ้กูตอ้ง 

1.3 รู ้ลักษณะส าคัญของการส ารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ การแสดง
ความสามารถในการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนจะต้องรู ้ลักษณะท่ีส าคัญของ  
การตรวจสอบ เช่น รูว้่าการทดสอบท่ีเท่ียงตรงตอ้งท าอย่างไร จะตอ้งเปรียบเทียบอะไร ควบคุม 
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ตัวแปรและเปล่ียนแปลงตัวแปรใด จะตอ้งค้นควา้และข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีก  จะต้องท าอะไร 
และท าอยา่งไรจงึจะเก็บขอ้มลูท่ีตอ้งการได ้

2. การอธิบายปรากฏการณใ์นเชิงวิทยาศาสตร ์

สมรรถนะท่ีจ าเป็นของการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์ไดแ้ก่ การอธิบายปรากฏการณใ์น
เชิงวิทยาศาสตร ์หรือ EPS (Explaining Phenomena Scientifically) นักเรียนแสดงสมรรถนะนี้
โด ย ใช้ ค ว าม รู้วิ ท ย าศ าส ต ร์ ท่ี ส ม เห ตุ ส ม ผ ล กั บ ส ถ าน ก า รณ์ ห นึ่ ง  ๆ  ส ม ร รถ น ะ 
ฅนีร้วมถึงการบรรยาย การตีความปรากฏการณ์ และคาดการณ์หรือพยากรณ์การเปล่ียนแปลง 
ท่ีอาจจะเกิดขึ ้น  การประเมินจะรวมถึงการให้นักเรียนระบุว่าค าบรรยาย ค าอธิบายใด 
สมเหตุสมผลหรือไม่ อย่างไรค าคาดการณ์จะเป็นได้หรือไม่ด้วยเหตุผลอะไร เป็นต้น เช่น  
ในสถานการณท่ี์มีคดีฆาตกรรมและมีการตรวจ DNA ใหน้กัเรียนใชค้วามรูว้ิทยาศาสตรม์าระบวุ่า
ต าบรรยายเก่ียวกบั DNA ขอ้ใดบรรยายไดเ้หมาะสม เป็นตน้ 

3. การใชป้ระจกัษพ์ยานทางวิทยาศาสตร ์

สมรรถนะการใชป้ระจกัษ์พยานทางวิทยาศาสตรใ์นท่ีนีใ้ชค้  าย่อว่า USE (Using 
Scientific Evidence) สมรรถนะนีต้อ้งการใหน้ักเรียนรูค้วามหมายและความส าคญัของสิ่ งท่ีพบ
จากการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และน ามาใช้เป็นพื ้นฐานของการคิด  การลงข้อส รุป  
การบอกเล่า และการส่ือสาร ซึ่งต้องใช้ความรู้ทั้งความรู้เก่ียวกับวิทยาศาสตรห์รือความรู้
วิทยาศาสตร ์หรือทั้งสองอย่าง การใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร ์มีความหมายรวมถึง
ความสามารถตอ่ไปนี ้

3.1 รูว้่าต้องใช้ประจักษ์พยานใด แสดงว่ามีความเข้าใจว่าต้องมีข้อมูลหรือ
หลักฐานใด จากการคน้ควา้ การเก็บข้อมูล รองรับหรือเป็นพื ้นฐานส าคัญของการบอกกล่าว  
การกลา่วอา้งขอ้สรุป หรือการพยากรณ ์หรือคาดการณล์ว่งหนา้ การสรา้งขอ้โตแ้ยง้ 

3.2 สร้างข้อสรุปท่ีสมเหตุสมผลบนพื้นฐานของประจักษ์พยาน ข้อมูล หรือ
ประเมินข้อสรุปท่ีผู้อ่ืนสรา้งขึน้ว่าสอดคล้องกับประจักษ์พยานท่ีมีหรือไม่ ค  าถามประเภทนี้ 
อาจใหน้กัเรียนวิเคราะหว์ิจารณข์อ้สรุปท่ียกมาให้ โดยใหว้ิเคราะหว์่าการสรุปนัน้ได ้สรุปออกมา
จากขอ้มลูท่ีก าหนดใหห้รือไม่ หรืออาจจะใหข้อ้มลูหรือประจกัษ์พยานมาแลว้ ใหน้กัเรียนเป็นผูล้ง
ขอ้สรุปข้อมูลหรือประจักษ์พยานท่ีมี หรืออาจจะให้นักเรียนใชเ้หตุผลวิเคราะหว์ิจารณ์ขอ้สรุป  
ทัง้ในทางเห็นดว้ยและไมเ่ห็นดว้ย 
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3.3 ส่ือสารขอ้สรุป การส่ือสารขอ้มลูเฉพาะหรือขอ้สรุปจากประจกัษพ์ยาน และ
ข้อมูลจะเก่ียวข้องกับการสร้างค าอ ธิบาย และข้อโต้แย้งจากสถานการณ์ และข้อมูล  
ท่ีก าหนดใหโ้ดยส่ือสารออกมาอยา่งชดัเจนใหผู้ร้บัข่าวสารเขา้ใจได ้

3.4 การแสดงออกว่ามีความเข้าใจในแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ในข้อนี ้
จะวัดว่านักเรียนแสดงว่ามีความเขา้ใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร ์โดยการน าแนวคิด (Concept)  
นัน้ ๆ ไปใชไ้ดใ้นสถานการณท่ี์ก าหนดใหห้รือไม่ มีการอธิบายถึงความสมัพนัธห์รือสาเหตขุองการ
เปล่ียนแปลง หรืออาจจะใหน้กัเรียนคาดการณ์ว่าจะมีอะไรเกิดขึน้บา้ง ถ้ามีการเปล่ียนแปลงตวั
แปรบางอย่าง หรือให้ชีบ้อกว่าตัวแปรหรือปัจจัยใด มีส่วนส าคัญท่ีท าให้เกิดผลตามท่ีก าหนด 
ให ้โดยใหน้ าแนวคดิทางวิทยาศาสตร ์(ท่ีไมไ่ดก้ าหนดให)้ มาใชใ้นการบอกนัน้ ๆ 

นอกจากนีส้มรรถนะทางวิทยาศาสตร ์ยงัอาจรวมถึง 

- การเลือกขอ้สรุปจากหลาย ๆ ตวัเลือก 
- การใหเ้หตผุลสนบัสนนุหรือคดัคา้นขอ้สรุป ในเชิงท่ีอา้งอิงถึงวิธีการไดม้าถึง

ขอ้สรุปนัน้ ๆ 
- การระบขุอ้ตกลงเบือ้งตน้ท่ีน าไปสูข่อ้สรุป 
- การสะทอ้นถึงความส าคญัของการพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีต่อ

สงัคม 

จากแนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์พอสรุปไดว้่า สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์
มีบทบาทในการท าใหบ้คุคลสามารถใชค้วามรูเ้พ่ือตดัสินใจและส่ือสารทางวิทยาศาสตร ์สมรรถนะ
เหล่านีจ้ะเกิดไดย้่อมตอ้งการความรูท้างวิทยาศาสตรเ์ป็นพืน้ฐาน แบ่งเป็น 3 สมรรถนะย่อย คือ  
1. การระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร ์2. การอธิบายปรากฏการณใ์นเชิงวิทยาศาสตร ์และ 3. การ
ใชป้ระจกัษพ์ยานทางวิทยาศาสตร ์ภายใตก้ารวดัผลท่ีเนน้การมีสว่นรว่มระหวา่งนกัเรียนและครู 

1.3 การประเมินสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์
ปราณี  มีกุล (2545, น. 53-54); สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

(2554, น. 60-75) กล่าวว่า การประเมินสมรรถนะทางวิทยาศาสตรข์องผู้เรียนเกิดในระหว่าง  
ท่ีนกัเรียนไดล้งมือปฏิบตัิกิจกรรมการคิดและปฏิบตัิ (Hand On, Mind on Active) สามารถท าได ้ 
2 ลกัษณะคือ 1) การประเมินจากผลการตอบค าถามหรือปัญหาต่าง ๆ ดว้ยขอ้สอบแบบขอ้เขียน 
และ 2) การประเมินจากผลการปฏิบตังิานตา่ง ๆ ดว้ยแบบวดัภาคปฏิบตั ิดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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1. การประเมินสมรรถนะทางวิทยาศาสตรด์ว้ยขอ้สอบแบบเขียนตอบ 
ขอ้สอบเขียนตอบเป็นเครื่องมือท่ีใชว้ดัสมรรถภาพดา้นการคดิดว้ยการเขียนตอบ

เก่ียวกบัการวางแผนงาน วิธีการ ขัน้ตอนการปฏิบตัิ การตัง้สมมติฐาน การก าหนดและควบคมุตวั
แปร การวิเคราะห ์การค านวณคา่ การหาความสมัพนัธข์องขอ้มลู การแปลความหมายของขอ้มูล 
การแสดงความคิดเห็น และการให้ข้อเสนอแนะการลงมือปฏิบัติจริงท่ีผู้เรียนไม่สามารถท าได ้
เน่ืองจากเกินระดบัความสามารถของผูเ้รียนทัง้ดา้นความปลอดภัยและความไม่เหมาะสมของ
สถานการณข์อ้สอบขอ้เขียนท่ีใชว้ดัสมรรถนะมีลกัษณะเชน่เดียวกบัขอ้สอบเขียนตอบแบบอธิบาย
ซึ่ งครอบคลุมด้านความ รู้ ความคิด  ทักษะกระบวนการท่ี เป็นทักษะขั้น พื ้นฐานและ  
ขัน้ผสมผสาน แตล่กัษณะของขอ้สอบเขียนตอบวดัสมรรถนะนัน้จะเนน้ใหผู้เ้รียนใชก้ระบวนการคิด
ระดับสูงเพ่ือแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีซับซ้อนหรือเก่ียวข้องกับการปฏิบัติการ  และมีความ
เช่ือมโยงกับสาระการเรียนรูใ้นระดับชั้นของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนได้สะท้อนความคิดออกมา  
ดว้ยการเขียนแสดงกระบวนการคิดอย่างเป็นขัน้เป็นตอน และมีการใหค้ะแนนตามความถูกตอ้ง
ของค าตอบรว่มกบัส่วนของวิธีการท่ีผูเ้รียนเลือกใชเ้พ่ือแกปั้ญหาดว้ย สถานการณแ์ละค าถามของ
ขอ้สอบเขียนตอบมีลกัษณะ ดงันี ้

1.1 สถานการณ ์: สถานการณท่ี์ใชใ้นขอ้สอบเขียนตอบจะใชส้ถานการณจ์ริง ท่ี
เก่ียวกับปรากฏการณธ์รรมชาติ เหตกุารณข์องสงัคม หรือสถานการณจ์ าลองท่ีสมมติ เหตกุารณ์
เลียนแบบจากสถานการณ์ จริง  ห รือสมมติ เรื่ องราวขึ ้นอย่ าง มี เหตุ มี ผล  โดย เนื ้อหา  
ในสถานการณ์ต้องสอดคล้องกับความ รู้ในบทเรียนซึ่ งอาจเป็นข้อความ ตารางข้อมูล  
หรือ แผนภาพ 

1.2 ค าถาม  : มี ลักษณ ะเป็นค าถามประ เภทปลาย เปิ ด ห รือค าสั่ ง ให ้
ผูเ้รียนแสดงออกซึ่งความสามารถ การเขียนค าถามจึงตอ้งมีความชัดเจนในประเด็นส าคญัของ  
การเขียนตอบ เช่น การวิเคราะห ์การแก้ปัญหา การเปรียบเทียบ การอธิบายวิธีการและขัน้ตอน 
การทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน การสรา้งแบบจ าลอง และการลงข้อสรุปการก าหนด
สถานการณ์และค าถามมีผลต่อการแสดงสมรรถนะของผู้เรียนสถานการณ์  และค าถามของ
ขอ้สอบเขียนตอบ มีตวัอยา่งดงันี ้
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ตาราง 1 การก าหนดสถานการณแ์ละแนวค าถามท่ีมีผลตอ่การแสดงสมรรถนะของผูเ้รียน 
สถานการณแ์ละค าถามของขอ้สอบเขียนตอบ 
 

สถานการณท์ีใ่ห้ ตัวอย่างข้อค าถาม 

1. ก าหนดเหตกุารณ ์บทความ 
แนวความคิด หรือขอ้ความ 

  ใหแ้ปลความหมายเหตกุารณ ์หรือใหเ้หตผุลสนบัสนนุ
หรือโตแ้ยง้ หรือใหแ้นวทางในการแกปั้ญหา 

2. ก าหนดตารางขอ้มลูหรือกราฟ   ใหอ้ธิบายความหมายขอ้มลู หรือเพิ่มเตมิขอ้มลูท่ีมีความ
เป็นไปได ้
 

3. ก าหนดวสัดอุปุกรณแ์ละ
เครื่องมือ 

  ใหอ้อกแบบการทดลองเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 

4. ก าหนดภาพแสดงวิธีทดลองของ
ผูเ้รียนมากกวา่ 1 กลุม่ท่ีมีวิธีปฏิบตัิ
ท่ีแตกตา่งกนั 

  ใหเ้ปรียบเทียบและเลือกวิธีทดลอง ใหเ้หตกุารณเ์ลือก
วิธีการนัน้ ๆ 

5. ก าหนดแบบจ าลอง หรือ 
แผนภาพ 

  ใหส้รา้งแบบจ าลองท่ีตา่งจากท่ีก าหนดให ้และให ้            
เหตผุลได ้วา่แบบจ าลองท่ีสรา้งขึน้นัน้มีประโยชน  ์

6. ก าหนดขอ้มลูการทดลองท่ี
ประกอบดว้ยวิธีทดลอง บนัทึกผล
การทดลอง 

  ใหพ้ิจารณาความเป็นไปไดข้องขอ้มลู หรือใหท้  านายผล 

 
2. การประเมินสมรรถนะทางวิทยาศาสตรด์ว้ยแบบวดัภาคปฏิบตั ิ

ในขณะท่ีผู้เรียนไดล้งมือปฏิบัติจริงจะมีหลักฐานร่องรอยท่ีแสดงไว้ทั้งวิธีการ
ปฏิบตั ิและผลการปฏิบตั ิซึ่งหลกัฐานรอ่งรอยเหลา่นีใ้ชใ้นการประเมินความสามารถ ทกัษะการคิด 
และทกัษะปฏิบตัิจากการกระท าไดเ้ป็นอย่างดี โดยทั่วไปแบบวดัภาคปฏิบตัิ จ  าแนกไดเ้ป็น 2 ส่วน 
คือ 1) กิจกรรมการทดลอง 2) การเขียนรายงานการทดลอง แบบวัดภาคปฏิบัติจะมีลักษณะ
เช่นเดียวกับขอ้สอบทั่ว ๆ ไปท่ีมีสถานการณ์และค าถาม โดยสถานการณ์มักก าหนดเง่ือนไขให้
สามารถปฏิบตัิการทดลองไดอ้ย่างปลอดภัย ค าถามและสถานการณ์ท่ีก าหนดให ้เนน้ใหผู้เ้รียน
แสดงออกถึงสมรรถนะ ในดา้นทกัษะเชาวปั์ญญาและทกัษะปฏิบตั ิดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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สถานการณ์  : สถานการณ์ ในแบบวัดภาคปฏิบัติ มีลักษณะ เป็นข้อมูล  
หรือข้อความท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมท่ีกระท า หรือสถานการณ์จ าลองท่ีสามารถปฏิบัติได้จริง  
ทัง้นีต้อ้งค  านงึถึงความเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียนดว้ย 

ค าถาม : ค าถามในแบบวดัภาคปฏิบตัิประกอบดว้ยค าสั่ง ค  าชีแ้จง หรือเง่ือนไข 
เพ่ือใหผู้เ้รียนปฏิบตัิหรือท าการทดลองโดยเนน้ท่ีการแสดงความสามารถและทกัษะปฏิบตั ิค  าถาม
ในแบบวดัภาคปฏิบตัมิกัใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกในดา้นตา่ง ดงันี ้

ความสามารถและทักษะด้านการเลื อกใช้ เค รื่ อ ง มื อและอุปกรณ์ 
ท่ีสอดคล้องกับการออกแบบการทดลองการปฏิบัติการทดลองท่ีต้องอาศัยทักษะด้านต่าง ๆ  
เชน่ ทกัษะการวดั ทกัษะการสงัเกต ทกัษะการใชเ้ครื่องมือ 

ความสามารถและทกัษะดา้นการบนัทึกผลการทดลอง การบนัทึกขอ้มลูท่ีได้
จากการทดลองซึ่งอาจบนัทกึลงในตารางขอ้มลู 

นอกจากนีแ้บบวัดภาคปฏิบัติท่ีมีกิจกรรมให้เขียนรายงานผลการทดลอง  
ควรใหค้รอบคลมุในดา้นตอ่ไปนี ้

การวางแผน เป็นการแสดงออกในดา้นการก าหนดปัญหาการทดลอง การ
ก าหนดจุดป ระส งค์ขอ งการทดลอง  ก ารออกแบบวิ ธี การและขั้น ตอนการทดลอง  
การตัง้สมมตฐิาน การก าหนดตวัแปรในการทดลอง 

การวิเคราะหแ์ละการแปลผล เป็นการแสดงออกในดา้นการวิเคราะหข์อ้มูล
และผลการทดลอง การจดักระท าขอ้มลู การตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู การค านวณ การหา
ความสมัพนัธข์องขอ้มลู และการแปรความหมายขอ้มลู 

การน าความ รู้ไปใช้ เป็นการแสดงออกในด้านการลงข้อส รุปอย่าง 
มีเหตุผล การสรา้งแบบจ าลอง การถ่ายโอนความรู ้การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
การน าเสนอแนวคดิท่ีแตกตา่งจากเดมิหรือการคดิสรา้งสรรค ์

สถานการณ์ และค าถ ามของแบบวัดภ าคป ฏิ บัติ ต้อ งสอดคล้อ ง 
กับสมรรถนะท่ีตอ้งการประเมิน หรือสอดคลอ้งกับความสามารถและทักษะต่าง  ๆ ท่ีใชใ้นการ
ปฏิบตังิานนัน้ ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
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ตาราง 2 ตวัอยา่งสถานการณแ์ละค าถามของแบบวดัภาคปฏิบตัท่ีิสอดคลอ้งกบัสมรรถนะทาง 
วิทยาศาสตรท่ี์ตอ้งการประเมิน หรือสอดคล้องกับความสามารถและทักษะต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการ

ปฏิบตังิาน 
 

สถานการณ ์ ตัวอย่างค าถาม 
1. สถานการณท่ี์ประกอบดว้ย
ปัญหาและเง่ือนไขตา่ง ๆ 

  - ใหผู้เ้รียนออกแบบวิธีการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง โดยใช้
เง่ือนไขตามสถานการณท่ี์ก าหนดให ้
  - ใหผู้เ้รียนตัง้สมมตฐิานและออกแบบวิธีทดลอง รวมทัง้
เลือกใชว้สัดอุปุกรณใ์นการทดลองดว้ยตนเอง 

2. สถานการณท่ี์ผูเ้รียนสามารถ
ปฏิบตัิการทดลองได ้และก าหนด
วิธีการปฏิบตัใิห ้

  - ใหผู้เ้รียนปฏิบตัิตามวิธีการและขัน้ตอนท่ีก าหนดใหโ้ดย
เลือกใชว้สัดอุปุกรณ ์การทดลองดว้ยตนเองและแสดงการ
รวบรวมขอ้มลู 

3. สถานการณท่ี์ประกอบดว้ยวิธี
ปฏิบตัิ และวสัด ุอปุกรณก์ารทดลอง 

  - ใหผู้เ้รียนปฏิบตัิตามวิธีการและขัน้ตอนโดยใชว้สัดแุละ
อปุกรณก์ารทดลองท่ีก าหนดให ้และสรุปความสมัพนัธ์
ของขอ้มลูในรูปแบบตา่ง ๆ ดว้ยตนเอง 

 
ซึ่งสอดคล้องกับ สุนีย ์ คล้ายนิล และ อัมพลิกา  ประโมจนีย ์(2551 , น. 22) กล่าวถึง

ลกัษณะของเครื่องมือท่ีเคยใชใ้นการประเมินสมรรถนะทางวิทยาศาสตรใ์นการสอบ PISA 2006 
นัน้มีขอ้สอบหลายลักษณะ เช่น อาจใหน้ักเรียนเลือกขอ้สรุปท่ีสมเหตุสมผลกับประจักษ์พยาน  
หรือข้อมูลจากตัวเลือกท่ีมีให้ อาจให้นักเรียนบอกเหตุผลสนับสนุนหรือคัดค้านการลงข้อสรุป 
ท่ีไดม้าจากกระบวนการหนึ่ง ๆ อาจใหน้กัเรียนอธิบายหรือใหเ้หตผุลว่า กระบวนการนัน้ควรน ามา
สู่ข้อสรุปนั้นหรือไม่อย่างไร ให้คิดแบบวิพากษ์วิจารณ์ว่า ข้อตกลงเบื ้องต้น (Assumption) 
 ท่ีก าหนดไวส้  าหรบัการศกึษานัน้ แลว้น าไปสูข่อ้สรุปนัน้เหมาะสมหรือไมอ่ยา่งไร 
 
 
 
 
 
 
 



  20 

ตาราง 3 ลกัษณะของขอ้สอบท่ีเคยใชใ้นการสอบ PISA 2006 เพ่ือประเมินสมรรถนะทาง 
วิทยาศาสตร ์
 

สมรรถนะทาง
วิทยาศาสตร ์

ข้อสอบ
ท้ังหมด 
(ข้อ) 

เลือก 
ตอบ 
(ข้อ) 

เลือก 
ตอบเชิงซ้อน 

(ข้อ) 

ตอบแบบ
อิสระ 
(ข้อ) 

ตอบ
แบบปิด 
(ข้อ) 

การระบปุระเดน็ทาง
วิทยาศาสตร ์(ISI) 

24 9 10 5 - 

การอธิบายปรากฏการณ์
ในเชิงวิทยาศาสตร ์(EPS) 

53 22 11 16 4 

การใชป้ระจกัษพ์ยานทาง
วิทยาศาสตร ์(USE) 

31 7 8 15 1 

รวม 108 38 29 36 5 

 
การประเมินสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์สรุปไดว้่า การประเมินสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์

แบ่งได ้2 ลกัษณะคือ 1) การประเมินจากผลการตอบค าถามหรือปัญหาต่าง ๆ ดว้ยขอ้สอบแบบ
ข้อเขียน และ 2) การประเมินจากผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ด้วยแบบวัดภาคปฏิบัติซึ่งเน้น  
การประเมินทัง้ทกัษะการคิดและการปฏิบตัิควบคู่กนั โดยครูผูส้อนสามารถออกแบบการประเมิน
ได้หลากหลาย รูปแบบตามความ เหมาะสม  เช่น  แบบวัด ท่ี เป็ นสถานการณ์ จ าลอง  
แบบวดัภาคปฏิบตัท่ีิใหผู้เ้รียนไดแ้สดงการทดลองหรือสรา้งผลงานชิน้งาน 

1.4 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
เชาวนศ์ิริ  ธาระรตัน ์(2550, น. 42) ไดศ้ึกษาเรื่อง การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ 

ด้วยชุด กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี  1  
ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการเผยแพร่ความรูด้้วยหนังสือการต์ูน
วิทยาศาสตร ์ผลการศึกษาพบว่า นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมพฒันาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์ 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรห์ลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ .01 และมีความสามารถในการเผยแพร่ความรูด้ว้ยหนังสือการต์ูนวิทยาศาสตรอ์ยู่ใน  
ระดบัดี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 

รัชชานน์  เทพอาจ (2552 , น. 93) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตรแ์ละความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 ท่ีได้รับ 
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การสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตรแ์ละความสามารถในการคิดวิเคราะหข์องนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 4 ท่ีได้รับการสอนโดยการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์หลังเรียน 
สงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

รชัฎา  ศิลมั่น (2552, น. 134) ศึกษาเรื่อง การประยุกตใ์ช้กิจกรรมการเรียนรูแ้บบ 5E  
เพ่ือพฒันาสมรรถนะทางวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนไทยรฐัวิทยา 69 
(คลองหลวง) จงัหวดัปทุมธานี ผลการวิจยัพบว่า คะแนนสมรรถนะทางวิทยาศาสตรข์องนกัเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบ 5E มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ 
ในภาพรวมก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบ 5E ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบ 5E  
และหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบ 5E แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

พิชามญช ์ พันธุ์ยุลา (2554, น. 100) ไดศ้ึกษาเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตรแ์ละสมรรถนะทางวิทยาศาสตรด์า้นแรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตรข์องนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้ 
แบบวัฏจักรการเรียนรู ้7 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหา 
เป็นฐาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรแ์ละสมรรถนะทางวิทยาศาสตรด์า้นแรงจูงใจ 
ในการเรียนวิทยาศาสตร ์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

ภาณุมาศ  เสียระหัง (2558 , น. 91-93) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้ 
แบบโครงงานวิทยาศาสตร ์เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์เรื่อง วงจรไฟฟ้า ส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 การวิจยัมีวตัถปุระสงค ์เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนก่อนและหลักเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร ์ 
เรื่อง วงจรไฟฟ้า และเปรียบเทียบสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์หลังเรียนกับคะแนนจุดตัด  
เครื่องมือวิจยัประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรูแ้บบโครงงานวิทยาศาสตรเ์พ่ือพฒันาสมรรถนะ
ทางวิทยาศาสตร ์เรื่อง วงจรไฟฟ้า ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 และ แบบทดสอบ 
วดัสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนมีสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์หลกัการ  
จัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบโครงงานวิทยาศาสตรส์ูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ท่ีระดบั .05 
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สุริยาวดี  นึกรกัษ์ (2559, น. 1322)  ไดศ้ึกษาเรื่อง การพัฒนาการรู้เรื่องวิทยาศาสตร ์
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 โดยการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิดวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี สงัคม
และสิ่งแวดลอ้ม (STSE) เรื่อง สารประกอบไฮโดรคารบ์อน ผลการศกึษาพบวา่ 

1. นกัเรียนสามารถพฒันาการรูเ้รื่องวิทยาศาสตร ์เรื่อง สารประกอบไฮโดรคารบ์อน  
หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05   

2. นักเรียนแสดงออกถึงการพัฒนาการรูเ้รื่องวิทยาศาสตรท์ุกสมรรถนะ ได้แก่  
การระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร ์(ISE) การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร ์(EPS)  
และสมรรถนะการใชป้ระจกัษ์พยานทางวิทยาศาสตร ์(USE) โดย สมรรถนะการใชป้ระจกัษพ์ยาน 
ทางวิทยาศาสตร ์(USE) มีค่าเฉล่ียเพิ่มขึน้สูงท่ีสุด และการระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร ์(ISI) 
มีคา่เฉล่ียเพิ่มขึน้นอ้ยท่ีสดุ 

พิริยาภรณ์  พิลาชัย (2560, น. 112-113)  ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ 
ทางวิทยาศาสตรข์องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ การวิจัยมีจุดประสงคคื์อ 1. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตรข์อง
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โดยใชก้ารจดักิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์ใหผ้่าน
เกณฑ์รอ้ยละ 70 ของคะแนนเต็ม  2. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตรข์องนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาท่ี 4 อย่างนอ้ยรอ้ยละ 70 ของผูเ้รียน ใหผ้่านเกณฑร์อ้ยละ 70 ของคะแนนเต็ม และ 
3. เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีไดร้บัการจดักิจกรรมการเรียนรูโ้ดย
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลไดแ้ก่ 1. แผนการจัดการเรียนรูโ้ดย 
ใชห้ลักฐานเชิงประจกัษ์ 2. แบบทดสอบวดัสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์3. แบบสงัเกตพฤติกรรม  
4. แบบสมัภาษณ ์และ 5. แบบวดัความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู ้ผลการวิจยัพบว่า  
1. สมรรถนะทางวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนขัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 หลงัจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้หลักฐานเขิงประจักษ์ ในวงจรปฏิบัติการท่ี  1 มีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 60.12  
วงจรปฏิบตัิการท่ี 2 มีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นรอ้ยละ 71.46 วงจรปฏิบตัิการท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียคิด
เป็นรอ้ยละ 77.73 และ วงจรปฏิบตักิารท่ี 4 มีคะแนนเฉล่ียคดิเป็นรอ้ยละ 79.96 โดยพบวา่ในวงจร
ปฏิบตัิการท่ี 2 – 4 นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียผา่นเกณฑต์ามท่ีก าหนด 2. นกัเรียนมีคะแนนสมรรถนะ
ทางวิทยาศาสตรห์ลงัจากการจดักิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษผ์่านเกณฑร์อ้ยละ 
70 ของคะแนนเต็มในวงจรปฏิบตัิการท่ี 1 จ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.79 วงจรปฏิบตัิการท่ี 2 
จ านวน 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 63.16 วงจรปฏิบัติการท่ี 3 จ านวน 15 คน คิดเป็นรอ้ยละ 78.95 
และวงจรปฏิบัติท่ี  4 จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 84.21 โดยพบว่าในวงจรปฏิบัติการท่ี 3  
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มีจ  านวนนกัเรียนผ่านเกณฑต์ามท่ีก าหนด และ 3. ความพึงพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 
หลงัจากการจดักิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษอ์ยูใ่นระดบัมาก 

แซดเลอร ์(Sadler, 2009, p. 11) ไดศ้ึกษาเรื่อง การรูว้ิทยาศาสตร ์, PISA และวาทกรรม 
การประเมินความก้าวหน้าของการศึกษาวิทยาศาสตร ์โดยส ารวจโครงการเพ่ือการประเมิน
นกัศกึษานานาชาติ (PISA) เก่ียวกบัการเรียนรูม้มุมองในการรบัทราบการเคล่ือนไหวปัญหาสงัคม 
(SSI) โดยผู้วิจัยพิจารณาค าจ ากัดความตาม PISA ในดา้นความรูท้างวิทยาศาสตร ์สมรรถนะ 
ทางวิทยาศาสตรว์่าเป็นอย่างไร  โดยอภิปรายถกเถียงเก่ียวกับจุดมุ่งหมายของการศึกษา
วิทยาศาสตร ์และน าเสนอภาพรวมของ SSI เป็นกรอบท่ีปรากฏในชุมชนการศึกษาวิทยาศาสตร์
เป็นแนวทางส าหรับการวิจัยและการปฏิบัติ  จากนั้นใช้กรอบ SSI เป็นกรอบการท างาน 
เพ่ือสนับสนุนการวิ เคราะห์แนวทางการประเมิน  PISA ซึ่ ง PISA และการเรียนรู้มุมมอง 
ในการรับทราบการเคล่ือนไหวปัญหาสังคม (SSI) มี เป้าหมายเดียวกัน ซึ่งทั้งสองวิธีล้วน 
มีเป้าหมายคือการเตรียมนักเรียนเพ่ือเป็นพลเมืองท่ีดี โดยการฝึกการให้เหตุผล การส่ือสาร  
สิ่งท่ีนักเรียนเข้าใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยเช่ือมโยงกับสิ่งท่ีเกิดขึน้ในสังคม โดยสรุปว่า  
การจัดการเรียนรู้มุมมองในการรับทราบการเคล่ือนไหวปัญหาสังคม (SSI) เป็นทางเลือก 
ท่ี เหมาะสม เพ่ือใช้พัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์ และเหมาะสมท่ีจะใช้ร่วมกับการประเมิน  
ทางวิทยาศาสตร ์PISA ท่ีเนน้การแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตรท่ี์เกิดขึน้ในการด าเนินชีวิต 

แบริส (baris, 2014 , p. 402) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาแนวคิดทางชีววิทยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพบางประการในระดบัมธัยมศึกษา: ในดา้นการเรียนสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์
จากหนังสือเรียนของโรงเรียน การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการจัดการเรียนรู้ 
ตามแนวคิด เรื่อง เซลล์ โครโมโซม DNA ยีนจีเอ็มโอในหนังสือหลักสูตรวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีของระดับมัธยมศึกษา และหนังสือเรียนชีววิทยาระดับมัธยมปลาย  พร้อมกับ
ความสามารถสมรรถนะทางวิทยาศาสตรแ์ละระดบัความแม่นย าของแนวคิดเหล่านี ้ผลการศกึษา
พบว่ามีความไม่เพียงพอของการสอนแนวคิดดังกล่าวอยู่ในหนังสือหลักสูตรการศึกษาและ  
ท่ีเก่ียวขอ้ง ในแง่ความรู ้ความเมน่ย า และสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์

ก รีน ฮ าว  (Greenhow, 2015 , p. 5 93 )  ได้ศึ กษ า เรื่ อ ง  ค วาม คิ ด ใหม่ เ ก่ี ย วกั บ 
การรูว้ิทยาศาสตรใ์นบริบทนอกโรงเรียน: การพิจารณาประเด็นทางวิทยาศาสตรใ์นแอปพลิเคชนั 
Facebook โดยงานวิจยันีก้ล่าวถึงเว็บไซตเ์ครือข่ายสงัคม (SNSs) เช่น FACEBOOK เป็นกิจกรรม
สนัทนาการท่ีใชเ้ทคโนโลยีเป็นส่ือกลางในหมู่วยัรุน่ในประเทศต่าง ๆ ซึ่งท าใหน้กัวิจยัสนใจศึกษา
ความเหมาะสมในการเรียนรู ้เม่ือใช้แอปพลิเคชั่นเครือข่ายสงัคมใชง้านนอกบริบทของโรงเรียน  
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ในคนหนุ่มสาว (อายุ 16 -25 ปี ) การประเด็นเก่ียวกับการโต้วาทีประเด็นทางสังคมและ
วิทยาศาสตร ์วิธีการหลายมิติเพ่ือวิเคราะหก์ารสรา้งความรูเ้ชิงโตแ้ยง้ในแอปพลิเคชนั Facebook 
ความหมายของการคน้พบเหล่านีส้  าหรบัทฤษฎีการเรียนรูร้่วมกันท่ีสนับสนุนโดยคอมพิวเตอร ์
(CSCL) โดยผลการวิจยัคือ ได้การออกแบบแอพพลิเคชั่นท่ีคลา้ยกันซึ่งพยายามเสริมการเรียนรู้
อย่างเป็นทางการหรือเช่ือมแบบเป็นทางการ การสรา้งการวิทยาศาสตรใ์ห้เกิดขึน้บทเว็บไซต์
เครือขา่ยสงัคม 

กอง (Gong, 2018 , p. 498) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางในการปรับปรุงและปลูกฝัง 
การรู้วิทยาศาสตรข์องนักศึกษาชนกลุ่มน้อย โดยกล่าวถึง การปลูกฝังการรู ้วิทยาศาสตร ์
ของนกัเรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลกัของการศกึษาวิทยาศาสตร ์ซึ่งเป็นจดุเริ่มตน้และปลายทางของ
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาในปัจจุบัน งานวิจัยนีศ้ึกษาในกลุ่ม นักศึกษาวิทยาลัยชนกลุ่มนอ้ย 
ของ Nanchang Institute of Technology เครื่องมือคือ การสนทนาระหว่างครูกับนักเรียน  
แบบสอบถาม และแบบวัดสถานการณปั์จจุบนัของการรูว้ิทยาศาสตรข์องนกัศึกษาชนกลุ่มนอ้ย 
ในวิทยาลยั ผลของการวิเคราะหพ์บว่าการรูว้ิทยาศาสตรข์องกลุ่มท่ีศึกษาอยู่ในเกณฑค์อ่นขา้งต ่า 
ซึ่งชีใ้หเ้ห็นว่าการพัฒนาการรูว้ิทยาศาสตรค์วรเริ่มจากโรงเรียนทัง้สาม ทัง้แต่อนุบาล การศึกษา 
ในโรงเรียน และการศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการพัฒนาความรู ้
ทางวิทยาศาสตรโ์ดยรวมของชนกลุม่นอ้ยซึ่งเกิดจากการเรียนรูแ้บบไมต่อ่เน่ือง 

จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว ผูว้ิจยัเห็นว่า แนวทางการจดัการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์ครูควรจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้อง 
กับความต้องการของนักเรียน  ออกแบบการเรียนรู้เสริมการค้นคว้า หรือสร้างองค์ความรู ้  
และพัฒนาในดา้นพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย รวมทั้งพัฒนาทักษะกระบวนการและ  
มีการบูรณาการไปพรอ้มกัน ซึ่งจะตอ้งมีวิธีการสอนท่ีเขา้ใจง่าย หลากหลาย เหมาะกับลกัษณะ 
ของผูเ้รียน 

 
2. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบตกผลึก (Crystal-based Learning) 

2.1 ความหมายของการเรียนรู้แบบตกผลึก 
ไพฑูรย ์ สินรารตัน ์(2550, น. 30); นฤมล  จนัทรส์ุข, จีระภา  นะแส, สิริมาส  วงศใ์หญ่, 

และ ชวนนท์  จันทรส์ุข (2560 , น. 327-333); บุญเลี ้ยง ทุมทอง (2559 , น. 92) ได้กล่าวถึง
ความหมายของการเรียนรูแ้บบตกผลึกไวว้่า คือ การเรียนรูท่ี้เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดส้รา้งสรรค์
ผลงาน อันเกิดจากการตกผลึกความรู้และความคิดของตนเอง การเรียนรูรู้ปแบบดังกล่าว  
ผู้เรียนจะมีบทบาทเชิงรุกในกระบวนการเรียนรู ้เริ่มตั้งแต่ก ากับตนเอง ในการเลือกประเด็นท่ี 
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สนใจศึกษา ซึ่งผูเ้รียนจะต้องเป็นผูร้วบรวมขอ้มูล ท าความเขา้ใจ สรุป วิเคราะหแ์ละสงัเคราะห์
ความรู ้จนกระทั่ งสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นผลงาน งานเขียน ส่ือ หรือวิธีการ ท่ีสามารถ
ถ่ายทอดใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดด้ว้ยตนเอง ซึ่งจะท าใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรูร้ว่มกนักับเพ่ือนและครู
ในชัน้เรียน โดยครูจะท าหนา้ท่ีเป็นผูส้นับสนุนการเรียนรูข้องผูเ้รียน โดยเป็นผูน้  าเสนอประเด็น
ทั้งหมดในกรอบของรายวิชา เสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติม ให้ค  าปรึกษา และให้ข้อมูลป้อนกลับ   
โดยวิเคราะหจ์ากผลงานท่ีน าเสนอรว่มกบัเพ่ือนในชัน้ ทัง้ยงัคอยสอดแทรกทกัษะการคิด คา่นิยม
และคุณธรรมให้เกิดแก่ผู้เรียน นอกจากนัน้ ในกรณีท่ีมีการบริหารชั้นเรียนโดยท างานเป็นกลุ่ม 
ผูเ้รียนจะไดฝึ้กการอยูร่ว่มกบัผูอ่ื้นในสงัคม และฝึกการท างานเป็นทีมดว้ย 

ความหมายของการเรียนรูแ้บบตกผลึก สรุปได้ว่า การเรียนรูแ้บบตกผลึก คือ วิธีการเรียน
ท่ีผูเ้รียนไดส้รา้งสรรคผ์ลงานอนัเกิดจากการตกผลึกทางความคิด และมีบทบาทตัง้แตก่ารรวบรวม
ขอ้มลู ท าความเขา้ใจ สรุป วิเคราะห ์และสงัเคราะห ์รวมไปถึงการประเมินคา่ผลงาน สกดัออกมา
เป็นความรูท่ี้ผูศ้ึกษาถ่ายทอดออกมาให้เป็นงานเขียน แนวคิด ผลงานชิน้งาน หรือผลงานทาง
วิชาการได ้

2.2 ความส าคัญของรูปแบบการเรียนรู้แบบตกผลึก 
ไพฑูรย์  สินรารัตน์ (2550 , น. 30)  กล่าวถึง ความส าคัญของรูปแบบการเรียนรู  ้

แบบตกผลึกไว ้ดังนี ้เป็นการสอนท่ีสอดคลอ้งกับแนวการจัดการศึกษาในปัจจุบนัท่ีเนน้ผู้เรียน  
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบตกผลึกสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรม ชิน้งาน  
หรือผลงานแนวคิด ทฤษฎี ท่ีเกิดจากการตกผลึกทางความคิด ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
ความคิด ทักษะ และสามารถสรา้งองคค์วามรูใ้หม่จากการเรียนรูโ้ดยผู้เรียนไดมี้ส่วนวางแผน 
รวบรวมขอ้มูล ท าความเขา้ใจดว้ยตนเอง วิเคราะห ์สังเคราะห ์และประเมินค่าความรู้  ท่ีคน้พบ
ด้วยตนเอง แล้วสรุปออกมา ถ่ายทอดให้แก่ผู้อ่ืนผ่านบทความ ผลงานชิ ้นงาน ฯลฯ ซึ่งถือว่า 
เป็นเครื่องมืออย่างดีในการถ่ายทอดความคิด ความรูส้ึกและประสบการณ์ท่ีเกิดจากการเรียนรู ้
ซึ่งสอดคล้องกับ นฤมล  จันทร์สุข  และคนอ่ืน ๆ (2560 , น. 247) กล่าวถึงความส าคัญ 
ของการเรียนรูแ้บบตกผลกึไวด้งันี ้

1. ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนัน้  ๆ เกิดจินตนาการ และความคิด
สรา้งสรรคใ์นการหากระบวนการและวิธีการตา่ง ๆ เพ่ือหาความรู ้

2. การเรียนจากการปฏิบัติจริง ผู้เรียนจะเกิดความเขา้ใจอย่างถ่องแท้ ท าให้เกิด
ความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู ้
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3. บรรยากาศในชั้นเรียนจะเป็นแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนจะต้องแสดง 
ความคดิเห็นและรบัผิดชอบตอ่งานของตนเองและของกลุม่ 

4. การเรียนรูใ้นลกัษณะท่ีท าใหผู้เ้รียนไมเ่ครง่เครียด ผูเ้รียนมีเจตคตท่ีิดีตอ่การเรียนรู ้
5. เปิดโอกาสในการน าปัญหาต่าง ๆ มาให้ผู้เรียนคิด โดยอาศัยส่ือการเรียนรู ้

ท่ีหลากหลาย เป็นเครื่องช่วยให้เกิดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ หาเหตุผล และสรา้งสรรค์การ  
แกปั้ญหานัน้ 

6. ช่ วย เร้า ให้ผู้ เรียน เกิดความกระตือรือร้น ในการแก้ ปัญ หาด้วยตน เอง  
และกระบวนการกลุม่ 

ความส าคญัของรูปแบบการเรียนรูแ้บบตกผลึก สรุปไดว้่า รูปแบบการเรียนรูแ้บบตกผลึก 
มีความส าคัญ ในฐานะท่ีส่ งเสริม ให้ผู้ เรียนพัฒ นาความคิดและสร้างองค์ความ รู้ใหม ่  
ผ่านการวางแผน รวบรวมขอ้มูล ท าความเขา้ใจ วิเคราะห ์สงัเคราะห ์และประเมินค่า ซึ่งถือไดว้่า
เป็นรูปแบบการเรียนรูท่ี้เหมาะสมกบันกัเรียนในยคุศตวรรษท่ี 21 

2.3 แนวคิด หลักการ และรูปแบบการเรียนรู้แบบตกผลึก 
ไพฑูรย ์ สินรารตัน ์(2550, น. 35); ทิศนา  แขมมณี (2560, น. 26); บุญเลีย้ง ทุมทอง 

(2559, น. 91) รูปแบบการเรียนรูแ้บบตกผลึก พัฒนาขึน้โดยไพฑูรย ์ สินรารตัน ์(2550, น. 31) 
จากคณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท าการวิจัยพัฒนา โดยเป็นรูปแบบการเรียนรู ้
ท่ีมีการบรูณาการจากฐานแนวคดิทางการศกึษา 4 แนวคดิเขา้ดว้ยกนั คือ 

1. การเรียนรูแ้บบก ากบัตนเอง (Self-Regulated Learning) 
Bandura (1986) อ้างถึงใน สาลินี   จงใจสุรธรรม (2015 , น. 16) กล่าวว่า  

การเรียนรูแ้บบก ากบัตนเอง เป็นแนวคดิท่ีมีพืน้ฐานมากทฤษฎีการเรียนรูท้างปัญญาสงัคม (social 
cognitive theory) ซึ่ง ประกอบขึน้ดว้ยค าว่า การก ากับตนเอง (Self-regulation) และ การเรียนรู ้
(Learning) การก ากบัตนเอง คือ พฤติกรรมควบคมุความคดิ ความรูส้กึ และการกระท าของตนเอง
ดว้ยความตัง้ใจฝึกฝน ดังนั้นจุงเป็นการเรียนรูท่ี้มีจุดเริ่มตน้จากแรงจูงใจท่ีเกิดขึน้ในตัวผู้เรียน  
เป็นการเรียนรูท่ี้มุ่งจะศึกษาในสิ่งท่ีผูเ้รียนตอ้งการหรือมีความสนใจท่ีจะเรียนรู ้โดยมีการก าหนด
เป้าหมาย วางแผน ติดตามและประเมินผลการเรียนรู ้อย่างเป็นระบบดว้ยตนเองซึ่งจะส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น และรู้จักเรียนรู้ท่ีจะรับผิดชอบในการศึกษาหาความรู้ของตน  
ซึ่งการก ากบัตนเองประกอบดว้ย 3 กระบวนการยอ่ย คือ 

1. การสงัเกตตนเอง (self-observation) 
2. การตดัสินตนเอง (self-judgement) 
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3. การแสดงปฏิกิรยิาตอ่ตนเอง (self-reaction)  
การด าเนินการของกระบวนการย่อยดังกล่าวเป็นปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 

(Bandura. 1986) ซึ่งการก ากับตนเองในการเรียนรูเ้ป็นพฤติกรรมท่ีมีความส าคัญในการเรียนรู้ 
ของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 เช่นเดียวกนั เพราะจะช่วยฝึกวินยัในการเรียนรู ้ฝึกการก ากบั ควบคมุ
ตนเองใหเ้ป็นผูใ้ฝ่รู ้ศึกษาเรียนรูน้อกเวลาเรียน ไดพ้ฒันาความรู ้ความเขา้ใจ และทกัษะท่ีจ าเป็น
ตา่ง ๆ รวมทัง้พฒันาศกัยภาพและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของตนเองในยุคของการเขา้ถึงขอ้มูล
ขา่วสารไดส้ะดวกรวดเรว็และใชส่ื้อเทคโนโลยีไดไ้รข้อ้จ  ากดัของเวลาและสถานท่ี 

2. การเรียนรูแ้บบน าตนเอง (Self-Directed Learning) 
Hiemstra. R. (1994, p. 156); Taylor (1995, p. 88); บุญเลีย้ง ทุมทอง (2559, 

น. 20) เป็นการเรียนรูท่ี้ผูเ้รียนรูจ้ะตอ้งวางแผน เพ่ือตัง้เปา้หมายเลือกวิธีการเรียนรู ้แสวงหาขอ้มูล 
วิเคราะหข์อ้มลู และประเมินการเรียนรูข้องตนเอง ทัง้นีผู้ส้อนมีหนา้ท่ีใหค้  าปรกึษา และสนบัสนุน 
ท่ีเอือ้ใหเ้กิดประโยชนต์่อการเรียนรู้ เน่ืองจากผูเ้รียนมีความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงมีรูปแบบ 
การเรียนรู้ (learning style) ท่ีแตกต่างกัน การให้ผู้เรียนได้น าตนเอง และเลือกวิธีการเรียนรู้ 
ดว้ยตนเองจะชว่ยใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรูไ้ดดี้ โดยพืน้ฐานแนวคดิประกอบดว้ยตวับง่ชีด้งันี ้

1. ผูเ้รียนมีการวางแผนการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 
2. ผูเ้รียนมีการวินิจฉยัความตอ้งการในการเรียนรูข้องตนเอง (Learning needs) 
3. ผูเ้รียนมีการตัง้เปา้หมายในการเรียนรูด้ว้ยตนเอง (Learning Strategies) 
4. ผู้ เรี ย น มี กา รแสวงห าความ รู้ (Learning resources) รวบ รวมข้อมู ล  

และวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยตนเอง 
5. ผูเ้รียนมีการประเมินผลการเรียนรูด้ว้ยตนเอง (Learning evaluation) 
6. ผู้สอนมีการสนับสนุน ส่งเสริม ให้ค  าแนะน าและความช่วยเหลือแกผู้เรียน  

ในขัน้ตอนตา่ง ๆ ตามความเหมาะสม 
7. ผู้สอนมีการวัดและประเมินผลโดยใช้ผลการประเมินตนเองของผู้เรียน

ประกอบกนั 

3. การเรียนรูแ้บบรว่มมือ (Cooperative Learning) 
ทิศนา  แขมมณี (2560, น. 98); ลกัขณา  สริวฒัน ์(2557, น. 139-126) ทฤษฎี 

การเรียนรูแ้บบร่วมมือมาจากนักการศึกษาคนส าคญัท่ีเผยแพร่แนวคิดของการเรียนรูรู้ปแบบนี  ้
คือ สลาวิน (Slavin) , เดวิน จอหน์สนั (David Johnson) และ รอเจอร ์จอนหส์นั (Rojer Johnson)  
ซึ่งมีเป็นการเรียนรูท่ี้ผูเ้รียนรูต้ัง้แต ่4 คนขึน้ไป รว่มกนัท ากิจกรรมซึ่งแตล่ะคนจะมีบทบาทท่ีชดัเจน 
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และมีความมุ่งมั่ นตั้งใจในการท างานร่วมกัน  ช่วยกันเรียนรูเ้พ่ือน าไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม  
ทัง้นีส้มาชิกในกลุ่มอาจมีความสนใจ ระดบัสติปัญญา หรือเพศท่ีแตกต่างกัน  การจดัการเรียนรู ้
แบบร่วมมือนี ้เช่ือว่าจะฝึกการเรียนรูก้ารท างานร่วมกับผูอ่ื้น เรียนรูก้ารพัฒนาสัมพันธภาพท่ีดี
ระหว่างสมาชิกท าให้ผู้เรียนเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และพร้อมท่ีจะสนับสนุน  
และใหก้ าลงัใจแก่กัน นอกจากนี ้การท างานกลุ่มยงัเอือ้ ใหผู้เ้รียนเห็นความส าคญัซึ่งกันและกัน 
เพราะเช่ือว่าทุกคนคือส่วนหนึ่งของความส าเร็จ ซึ่งองคป์ระกอบของการเรียนรูแ้บบรว่มมือไม่ได้
หมายความเพียงว่า มีการจดัใหผู้เ้รียนเขา้กลุ่มแลว้บอกใหผู้เ้รียนชว่ยกนัท างานเท่านัน้ การเรียนรู้
จะเป็นแบบร่วมมือได้ ต้องมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 5 ประการ (Johnson Roger ; Johnson 
Holubec, 1993, pp. 31-37) 

1. การพึ่งพาเกือ้กลูกนั (Positive interdependence) 
2. การปรกึษาหารือกนัอยา่งใกลช้ิด (face-to-face promotion interaction) 
3. ความรบัผิดชอบในหน้าท่ีท่ีตรวจสอบได้ของสมาชิกแต่ละคน ( Individual 

accountability) 
4. การใชท้กัษะการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและทกัษะการท างานของกลุม่ย่อย 

(interpersonal and small-group skills) 
5. การวิเคราะหก์ระบวนการกลุม่ (Group prosessing) 

4. การเรียนรูแ้บบรว่มแรง รว่มพลงั (Collaborative Learning) 
ไพฑูรย ์ สินรารตัน ์(2550, น. 36); บุญเลีย้ง ทุมทอง (2559, น. 30) กล่าวว่า  

การเรียนรู้แบบร่วมแรง ร่วมพลัง เป็นการเรียนรู้ท่ีมีผู้เรียนตั้งแต่ 2 คนขึน้ไป ร่วมกันศึกษา 
ในประเด็นท่ีกลุ่มสนใจ เป็นการเรียนแบบช่วยเหลือซึ่งกนัและกัน โดยใชป้ระสบการณข์องผูเ้รียน  
รวมถึงแหล่งข้อมูลจากภายนอก เพ่ือร่วมกันหาค าตอบ หรือสร้างชิน้งาน และน าเสนอผล  
ของการศึกษาร่วมกัน มีการแสดงความคิดเห็น การอภิปราย การวิจารณ์ เนน้การมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มผู้เรียนในการแลกเปล่ียนเรียนรู ้แสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็น 
ซึ่งกันและกัน เหมาะส าหรับการเรียนรู้ท่ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห ์  
การแก้ปัญหา การสรา้งสรรคค์วามรูร้่วมกัน ซึ่งการเรียนรูแ้บบนีส้ามารถสรา้งความสัมพัน ธ ์
ภายในกลุ่ม  (Internal Relationship) ซึ่ ง เกิดขึ ้น เน่ืองจากผู้เรียนต้องมีปฏิสัมพันธ์กัน เอง 
ภายในกลุ่ม และ สรา้งความสัมพันธ์ภายนอกกลุ่ม (External Relationship) ซึ่งเกิดจากการ 
สร้างงานท่ีต้องอาศัยการช่วยเหลือจากบุคคลต่าง ๆ รอบข้าง เพ่ือท างานให้ส  าเร็จ ซึ่งการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกันและกนั เป็นจุดเดน่ท่ีเป็นพืน้ฐานของการท างานท่ีตอ้งรว่มกนักระท า
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และเข้าใจในงานของกันและกัน  และฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิ ธีการท างานของแต่ละคน  
ซึ่งจะมีวิธีการคิด การแกปั้ญหาท่ีแตกตา่งกนั ซึ่งในชีวิตจรงิวิธีในการแกปั้ญหาไมไ่ดมี้เพียงหนทาง  
หรือค าตอบท่ีถกูตอ้งเพียงค าตอบเดียว 

นฤมล  จันทรส์ุข และคนอ่ืน ๆ (2560, น. 249-250) กล่าวถึง พื ้นฐานแนวคิดของ 
การเรียนรูแ้บบตกผลึกทางปัญญานั้น นอกจากต้องใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
(Criticalization) เป็นหลัก เบื ้อ งต้นแล้ว  ยังต้องใช้ก ระบวนการสร้างความ รู้ (Creation)  
การประจักษ์คุณค่าในความรู ้(Valuation) ตลอดจนการเช่ือมโยงความรูเ้ข้ากับชีวิตประจ าวัน 
และสงัคมได ้(Integration) และในขัน้ตอนสุดทา้ย ซึ่งผูเ้รียนจะต้องน าเสนอผลงานอย่างชดัแจง้
ตรงตามท่ีคิดและสรา้งขึน้ (Communication) ดว้ยเหตุนี ้การสอนใหผู้้เรียนตกผลึกทางปัญญา 
จึงเป็นกระบวนการท่ีผูส้อนจัดสภาพการณ์ เพ่ือสนับสนุนให้ผูเ้รียนไดฝึ้กการเรียนรูด้ว้ยตนเอง  
ฝึกการจดัระบบความคิด ก าหนดโครงสรา้งทางความรู ้ประยุกตใ์ชค้วามรู ้เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งความรู้ 
ท่ีมีความกระจา่งชดัเจนซึ่งท าเกิดการคดิแบบตกผลกึทางปัญญา วงจรของการตกผลึกทางปัญญา 
จงึประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบดงัภาพประกอบท่ี 2 

ภาพประกอบ 2 วงจรของการตกผลกึทางปัญญา 
ท่ีมา:  ไพฑรูย ์ สินรารตัน ์(2550, น. 35) 

การคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ 
(Criticalization) 

การตกผลกึทาง
ปัญญา 

(Crystalization) 

การน าเสนอ 
(Communication) 

การสรา้งความรู ้
(Creation) 

การบรูณาการ
เช่ือมโยงความรู้
(Integration) 

การประจกัษ์
คณุคา่ในความรู ้
(Valuation) 
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ดังนั้น  การท่ีผู้เรียนจะมีความสามารถในการสร้างผลึกทางปัญญา จึงจะต้องมี 
ความเขา้ใจในประเดน็ตา่ง ๆ ดงันี ้

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Criticalization) หรือบางครัง้เรียกว่า การคิดวิเคราะห์
นั้น เป็นความสามารถท่ีส าคัญ ท่ีจะต้องสร้างให้เกิดแก่ผู้ เรียน  กล่าวคือ ผู้ เรียนจะต้อ ง 
มีความสามารถท่ีจะแยกแยะสิ่งท่ีไดอ้่าน ไดฟั้ง ไดเ้ห็น ว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง เช่ือมโยงกัน
อย่างไร มีท่ีมาท่ีไปอย่างไร ครบถ้วนทุกด้านหรือไม่ ดีไม่ดีอย่างไร เหมาะสมไม่เหมาะสม  
ใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด โดยไม่เช่ือหรือยอมรับไปทั้งหมด โดยไม่มีการกลั่ นกรอง  
ก่อนการรบัรูข้อ้มลู หรือตีความใดของผูเ้รียนจงึจ าเป็นท่ีจะตอ้งฝึกการกลั่นกรองก่อนเสมอ 

การสรา้งความรูใ้หม่ (Creation) เป็นกระบวนการท่ีจะแสวงหาความรู้ใหม่หลงัจาก 
ท่ีได้วิ เคราะห์ความรู้ท่ีได้รับมา การสร้างความรู้ใหม่จะประกอบไปด้วยการอ่านเพิ่มเติม  
การฟังเพิ่มเตมิ การเก็บรวบรวมขอ้มลูของตนเอง การคน้ควา้หรือการวิจยัใหมใ่หช้ดัเจนมากยิ่งขึน้ 

การประจักษ์คุณค่าในความรู้ (Valuation) คือการพัฒนาข้อความรู ้ท่ีไดจ้ากการ
วิเคราะห์ หรือสร้างใหม่ เพิ่มเติมโดยพิจารณาถึงคุณค่าความเหมาะสม การใช้ประโยชน์ 
ของความรูใ้หมน่ัน้ว่าเป็นลกัษณะใด การพิจารณาดงักลา่วจะตอ้งมองในเชิงประเมิน และการมอง
คณุคา่พรอ้มกนั ควบคูก่บัการเหมาะสมของความรูเ้หลา่นัน้ในเหตกุารณแ์ละสภาพแวดลอ้มตา่ง ๆ 
กนั 

การบรูณาการเช่ือมโยงความรู ้(Integration) เป็นการน าความรูด้า้นตา่ง ๆ เช่ือมโยง
เขา้ดว้ยกนั เพ่ือน าไปใชพ้ฒันาและตอ่ยอดองคค์วามรูอ่ื้น ๆ ตอ่ไป 

ส่วนประการสุดท้าย การส่ือสารการน าเสนอ (Communication) เม่ือบูรณาการ
ความรูเ้ขา้ดว้ยกันแลว้จะตอ้งสามารถส่ือสารใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดอ้ย่างชดัเจน ซึ่งผูเ้รียนจะต้องเขา้ใจ
หลักคิดต่าง ๆ เหล่านีม้าอย่างดีเสียก่อน เม่ือความรูต้กผลึกแลว้จึงจะสามารถส่ือสารไดอ้ย่าง
สมบรูณแ์บบ 

จากแนวคิด หลักการ และรูปแบบการเรียนรู้แบบตกผลึกทางปัญญา พอสรุปได้ว่า  
เป็นการบูรณาการแนวคิดทางการศึกษา 4 แนวคิดเขา้ดว้ยกัน ไดแ้ก่ 1. การเรียนรูแ้บบก ากับ
ตนเอง 2. การเรียนรูแ้บบน าตนเอง 3. การเรียนรูแ้บบร่วมมือ และ 4. การเรียนรูแ้บบร่วมแรง 
รว่มพลงั โดยการท่ีผูเ้รียนจะมีความสามารถในการสรา้งผลึกทางปัญญา จึงจะตอ้งมีความเขา้ใจ
ในประเด็นต่าง ๆ โดยใชแ้นวคิดพืน้ฐานทางการเรียนรูคื้อ การฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
การสรา้งความรูใ้หม ่การประจกัษค์ณุคา่ในความรู ้การบรูณาการเช่ือมโยงความรู ้และการส่ือสาร  
การน าเสนอ 
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2.4 ข้ันตอนและวิธีด าเนินการในการจัดการเรียนรู้แบบตกผลึก 

ไพฑูรย ์ สินรารตัน ์(2550, น. 39); นฤมล  จนัทรส์ุข และคนอ่ืน ๆ (2560, น. 250-252); 
บญุเลีย้ง ทมุทอง (2559, น. 93) ไดก้ล่าวถึงขัน้ตอนและวิธีการในการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึกไว้
วา่ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน คือ 

ข้ันที่  1 วางแผนการเรียนรู้ : การเรียนแบบก ากับตนเองและการเรียนแบบ 
น าตนเอง (Plan and Learn: Self-Regulated Learning/Self-Directed Learning) 

วางแผน (Plan) ซึ่งผู้เรียนจะต้องก าหนดประเด็นหลักของการเรียนในแต่ละ
หนว่ย เพ่ือวางแผนการเรียนรูต้ามความสนใจของตนเอง ภายใตค้  าแนะน าของครูผูส้อน 

เลือก (Choose) ผูเ้รียนเลือกประเด็นหรือหวัขอ้ท่ีตนเองสนใจ และวางโครงร่าง 
ของหวัขอ้ยอ่ยใหช้ดัเจน รว่มกบัการก าหนดระยะเวลาเพ่ือการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

ค้นคว้า (Search) ผู้เรียนค้นคว้าตามหัวข้อย่อยท่ีได้วางแผนไว้ โดยมีผู้สอน 
คอยอ านวยความสะดวกในดา้นตา่ง ๆ เชน่ ดา้นแหลง่เรียนรู ้และแนวทางในการสืบคน้ขอ้มลู 

เขียน (Write) ผู้เรียนเขียนรายงานการศึกษาคน้คว้าในประเด็นท่ีสืบคน้มาใน
รูปแบบงานเขียนเชิงวิชาการ แผนผงัความคดิ ฯลฯ 

ข้ันที่ 2 น าเสนอและอภปิราย : การเรียนรูแ้บบรว่มมือและเรียนรูร้ว่มกนั (Present 
and Discuss: Cooperative Learning / Collaborative Learning) 

น าเสนอ (Present) ผู้เรียนน าเสนอผลงานท่ีตนไปศึกษาค้นคว้าในรูปแบบ 
การเขียนเชิงวิชาการและการบรรยาย 

อภิปราย (Discuss) ผู้เรียนร่วมอภิปรายถึงสิ่งท่ีได้ไปศึกษาค้นคว้ากับเพ่ือน 
ในชัน้เรียน เพ่ือรบัฟังขอ้ค าถาม ขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขงาน
เขียนเชิงวิชาการตอ่ไป 

ข้ันที่ 3 ประมวลและปรับแก้ : การเรียนแบบก ากับตนเองและการเรียนแบบ 
น าตนเอง (Gather and Revise: Self-Regulated Learning / Self-Directed Learning) 

ประมวล (Gather) ผู้เรียนรวบรวมข้อมูลจากการอภิปรายในชัน้เรียน และหา
ขอ้มลูเพิ่มเตมิ เพ่ือสรา้งความสมบรูณข์องผลงาน 

ปรบัแก ้(Revise) ผูเ้รียนปรบัแกง้านผลงาน ชิน้งาน แนวคิด ฯลฯ การตามขอ้มูล 
ท่ีไดร้วบรวม ประมวล และสืบคน้ เพ่ือสรา้งสรรคผ์ลงานออกมาใหดี้ท่ีสดุ 

ข้ันที่  4 ตกผลึก : การเรียนแบบก ากับตนเองและการเรียนแบบน าตนเอง 
(Crystalize: Self Regulated Learning / Self-Directed Learning) 
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น าเสนอ (Present) ผู้เรียนน าเสนอผลงานท่ีผ่านการปรบัแก้แล้ว ต่อชั้นเรียน  
เพ่ือรบัฟังความคดิเห็นของเพ่ือน และอภิปรายรว่มกนั 

ประเมิน (Assess) ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง ตามโครงร่างท่ี
ก าหนดไว ้

สรุป (Conclude) ผู้เรียนสรุปผลการท างาน ในลักษณะของการน าเสนอต่อ
สาธารณะ 

การเรียนการสอนแบบตกผลึก ผูส้อนจะตอ้งก าหนดเป้าหมายและตอ้งท าความเขา้ใจ
ผู้เรียนอย่างละเอียดจึงจะก าหนดจุดมุ่งหมาย  และวัตถุประสงค์ได้ชัดเจน จากนั้นจึงชี  ้
แนวทางการสรา้งผลงานในรูปแบบหรือวิธีการตา่ง ๆ 

ในส่วนของผูเ้รียน การเรียนการสอนแบบตกผลึก ผูเ้รียนจะไดก้ ากับและน าตนเอง ดว้ย
การแสวงหา คิด และพัฒนาความคิดของตนครั้งแล้วครั้งเล่าจนเป็นภาพรวมของตนเอง  
แลว้จึงถ่ายทอดความคิดนัน้ออกมาใหช้ัดเจนพรอ้มท่ีจะน าเสนอและรบัฟังความคิดของคนอ่ืน  
เพ่ือรบัมาปรบัแก้ใหง้านมีความสมบูรณย์ิ่งขึน้ดว้ย ดงันัน้ บทบาทของผูเ้รียนและผูส้อนจึงแสดง
เป็นแผนภาพได ้ดงัภาพประกอบท่ี 3 
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ภาพประกอบ 3 บทบาทของผูส้อนและผูเ้รียนในการเรียนการสอนแบบตกผลกึ 

ท่ีมา: ไพฑรูย ์ สินรารตัน ์(2550, น. 39) 
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2.5 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
ศิธรา  จุฑารตัน ์(2549, น. 84) ไดศ้ึกษาเรื่อง ผลของการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 

แบบตกผลึกท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวรรณคดีไทย และความสามารถทางการอ่าน 
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผล  
ของการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนแบบตกผลึกท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวรรณคดีไทย 
และความสามารถทางการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี  2 โรงเรียนมัธยมวัดสิ ง ห ์
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2549 จ  านวน 2 ห้อง ห้องละ 47 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบตกผลึก และกลุ่มควบคุมใช้รูปแบบการเรียนการสอน  
แบบปกติ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย  
และแบบทดสอบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ผลการวิจยัพบวา่ การจดัการเรียน
การสอนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนแบบตกผลกึมีผลท าใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาสูงขึน้กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
และนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนแบบตกผลึกมีผลท าใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วรรณคดีไทยสงูกวา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการสอนแบบปกตอิย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

ไพฑูรย ์สินลารตัน ์(2550, น. 105)  ไดศ้ึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน 
การสอนแบบ CRP โดยน ารูปแบบการเรียนการสอน 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ รูปแบบการเรียนการสอน
แบบตกผลึกทางปัญญา รูปแบบการเรียนการสอนดว้ยวิธีการวิจยั และรูปแบบการเรียนการสอน
เชิงมุ่งผลิตภาพ ไปพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐาน 
ใน 5 จังหวัด ในภูมิภาคทั่ วประเทศ คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ ภาคกลาง  
ภาคตะวนัออก และภาคใตใ้หมี้คณุลกัษณะ 4ร คือ เป็นผูรู้ท้นั รูน้  าโลก เรียนรูช้  านาญ เช่ียวชาญ
ปฏิบตัิ รวมพลังสรา้งสรรคส์งัคม และรกัษ์วัฒนธรรมไทย ในส่วนของรูปแบบการเรียนการสอน
แบบตกผลึกทางปัญญา พบว่า เป็นรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมกับรายวิชาท่ีเน้นเนื ้อหาสาระ  
ใช้การบรรยายเป็นหลัก และให้งานเป็นการท ารายงานทางวิชาการ กระบวนการเรียนรู้ 
จึงเน้นการแสวงหาความรูท่ี้เก่ียวข้องเพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรูท่ี้หลากหลาย การมุ่งฝึก  
ใหน้ักเรียนเลือกประเด็นท่ีตนสนใจศึกษา รวมทัง้การวิเคราะห ์สังเคราะหแ์ละถ่ายทอดความรู้ 
ท่ีรวบรวมได ้ผ่านทักษะการใชภ้าษาพูดและภาษาเขียน รวมทั้งการฝึกการรบัฟังความคิดเห็น  
ของเพ่ือนและยอมรบัแกไ้ขผลงาน เพ่ือใหมี้ความสมบรูณเ์พิ่มขึน้จนท าใหน้กัเรียนเกิดการตกผลึก
ทางความรู ้
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วรนชุ  ธรรมมงคงเดช (2553, น. 104) ไดศ้กึษาเรื่อง ผลของการสอนการออกแบบผา้พิมพ์
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบตกผลึกท่ีมีต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ผลการวิจัยพบว่า ผลการเรียนรูใ้นวิชาการออกแบบผา้พิมพห์ลังเรียน  
ของนักศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนก ารสอน 
แบบตกผลึกมีคะแนนเฉล่ียทางด้านพุทธิพิสัยสูงขึน้กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ท่ีระดับ .05 ในดา้นทักษะพิสัยและดา้นจิตพิสัยมีผลการเรียนรูอ้ยู่ในระดับดีมาก ทั้งนีอ้าจสืบ
เน่ืองมาจากการท่ีนกัศกึษาไดมี้การพฒันาการเรียนรูใ้นดา้นกระบวนการทางความคิดท่ีเป็นระบบ
จนเกิดความรูแ้ละความสามารถในการปฏิบตังิานออกแบบผา้พิมพท่ี์มีประสิทธิภาพสงูสดุทัง้ดา้น
เทคนิคในการออกแบบลายผ้าพิมพ์ การจัดการ การวางแผนและการตัดสินใจในการท างาน  
และพฤตกิรรมในชัน้เรียนไดอ้ยา่งสมบรูณ ์

สุรสัวดี  นราพงศเ์กษม (2557, น. 61) ไดศ้ึกษาเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการ
เขียนบทความโดยใช้วิธีสอนแบบสรา้งผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา ส าหรบันักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาท่ีไดร้ับการสอนโดยวิธีสอนแบบสรา้ง
ผลงานจากการตกผลึกทางปัญญามีความสามารถในการเขียนบทความสูงกว่าก่อนเรียน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบ  
สรา้งผลงานจากการตกผลกึทางปัญญาในระดบัมาก 

อนุชา  เฟ่ืองศรี (2561, น. 77-79) ไดท้  าการศึกษาเรื่อง รูปแบบการเรียนรูแ้บบตกผลึก
ทางปัญญาบนระบบการเรียนรูแ้บบเปิดมหาชนดว้ยเทคโนโลยีความจริงเพ่ือสง่เสริมทกัษะการคิด
วิเคราะห ์การวิจยัมีจดุประสงค ์คือ 1. พฒันารูปแบบการเรียนรูแ้บบตกผลึกทางปัญญาบนระบบ
การเรียนรู้แบบเปิดมหาชนด้วยเทคโนโลยีความจริงเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห ์  
2. พัฒนาการเรียนรู้แบบเปิดมหาชนดว้ยเทคโนโลยีความจริงเสริมเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห ์3. ประเมินทกัษะการคดิวิเคราะหข์องนกัเรียนจากการเรียนรูแ้บบตกผลึกทางปัญญาบน
ระบบการเรียนรูแ้บบเปิดมหาชนดว้ยเทคโนโลยีความจริงเสริม และการเรียนการสอนแบบปกต ิ  
4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนท่ีเรียนรูแ้บบตกผลึกทาง
ปัญญาบนระบบการเรียนรูแ้บบเปิดมหาชนดว้ยเทคโนโลยีความจริงเสริม และการเรียนการสอน
แบบปกติ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธ์ิ”  
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 ผลการวิจยัพบวา่  

1. รูปแบบการเรียนรูแ้บบตกผลึกทางปัญญาบนระบบการเรียนรูแ้บบเปิดมหาชน  
ดว้ยเทคโนโลยีความจริงเสริมเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห ์ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ
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หลักดังนี ้1. ปัจจัยน าเข้า 2. กระบวนการเรียนรูแ้บบตกผลึกทางปัญญา ซึ่งประกอบด้วย 6 
ขัน้ตอน ไดแ้ก่  ขัน้การวางแผน ขัน้การสรา้งผลงาน ขัน้การน าเสนอ ขัน้การคดิวิเคราะห ์ขัน้การตก
ผลึก และขัน้การปรบัปรุง 3. ระบบการเรียนรูแ้บบเปิดมหาชนดว้ยเทคโนโลยีความจริงเสริมเพ่ือ
ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ 4. ผลผลิต 5. ข้อมูลป้อนกลับ ส าหรับการประเมินรูปแบบ 
การเรียนรูท่ี้พัฒนาขึน้โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน พบว่า ค่าความเหมาะสมของรูปแบบการ
เรียนท่ีพฒันาขึน้โดยภาพรวมอยูใ่นเกณฑร์ะดบัมากท่ีสดุ ( M =4.97, SD = 0.16)  

2. ผลการพัฒนาการเรียนรูแ้บบเปิดมหาชนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมเพ่ือ
ส่งเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห ์ประกอบดว้ยเนือ้หาในรายวิชาเขียนโปรแกรม ไดแ้ก่ 1. การเขียน
โปรแกรมรบัค่าและแสดงผล 2. การเขียนโปรแกรมการท างานแบบมีเง่ือนไข  และ 3. การเขียน
โปรแกรมการท างานแบบวนซ า้ โดยผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบการเรียนรูแ้บบเปิด
มหาชนดว้ยเทคโนโลยีความจริงเสรมิเพ่ือส่งเสรมิทกัษะการคิดวิเคราะห ์พบวา่ผลการประเมินของ
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีตอ่ระบบการเรียนรูท่ี้พฒันาขึน้ อยู่ในเกณฑเ์หมาะสมระดบัมากท่ีสดุ ( M  =4.93, 
SD = 0.24) 

3. ผลการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห ์ของนักเรียนจากการเรียนรูแ้บบตกผลึก  
ทางปัญญาบนระบบการเรียนรูแ้บบเปิดมหาชนดว้ยเทคโนโลยีความจริงเสริมเพ่ือส่งเสริมทกัษะ
การคิดวิเคราะห ์พบว่า นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียดา้นทกัษะการคิดวิเคราะห ์เท่ากับ รอ้ยละ 93.21  
ซึ่งนกัเรียนมีทกัษะการคดิวิเคราะหส์งูกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

4. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของกลุ่มนกัเรียนท่ีเรียนรูแ้บบตกผลึก 
ทางปัญญาบนระบบการเรียนรูแ้บบเปิดมหาชนดว้ยเทคโนโลยีความจริงเสริม เพ่ือส่งเสริมทกัษะ 
การคดิวิเคราะห ์หลงัเรียนสงูกวา่การเรียนแบบปกต ิอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

ลอยดเ์ยนด ์(Loyens, 2008, p. 411) ได้ท าการศึกษาเรื่อง  การเรียนรู้แบบน าตนเอง 
(SDL) รว่มกับการเรียนรูแ้บบปัญหาเป็นฐาน (PBL) และความสมัพันธข์องการเรียนรูแ้บบก ากับ
ตนเอง (SRL) โดยกล่าวถึง การตรวจสอบบทบาทของการเรียนรูแ้บบน าตนเอง (SDL) ร่วมกับ 
การจัดการเรียนรูแ้บบปัญหาเป็นฐาน (PBL) และตรวจสอบการเรียนรูแ้บบน าตนเองเก่ียวขอ้ง
สมัพนัธก์บัการเรียนรูแ้บบก ากบัตนเองอยา่งไร (SRL) ในขัน้แรกกลา่วถึง การอธิบายวิธีการน าการ
เรียนรูแ้บบน าตนเอง (SDL) ไปใชใ้นสภาพแวดลอ้มร่วมกับการเรียนรูแ้บบปัญหาเป็นฐาน (PBL)  
ความคล้ายคลึงกันระหว่างการเรียนรูแ้บบน าตนเอง  (SDL) และ การเรียนรูแ้บบก ากับตนเอง 
(SRL) อย่างไรก็ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบน าตนเอง (SDL) และการเรียนรูแ้บบก ากับ
ตนเอง (SRL) แตกต่างกันดงันีคื้อ การเรียนรูแ้บบน าตนเองนกัเรียนมีส่วนส าคญัในการเลือกสิ่งท่ี
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สนใจและการประเมินการเรียนรูด้ว้ยตนเอง การเรียนรูแ้บบน าตนเอง สามารถรวมกับการเรียนรู้
แบบก ากับตนเองได ้หลงัจากการศึกษาเชิงประจกัษ์เก่ียวกับ SDL และ SRL ใน PBL ผลการวิจยั
ชีใ้หเ้ห็นว่า SDL และ SRL เป็นกระบวนการพัฒนาท่ี "ตวัตน" และเป็นสิ่งส าคญัท่ีควรใชร้่วมกับ
การเรียนรูแ้บบ PBL ซึ่งจะส่งเสริมการเรียนรูแ้บบ SDL สรุปได้ว่ารูปแบบการเรียนรูด้ังกล่าว 
จะมีความชัดเจนขึน้เม่ือมีครูท าหน้าท่ีให้ค  าแนะน า ให้นักเรียนไดศ้ึกษาสิ่งท่ีสนใจ ซึ่งจะช่วย 
ให้นักเรียนสามารถศึกษาจากการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน PBL ท่ีจะสนับสนุนให้ผู้เรียน 
แสดงบทบาทการน าตนเองและก ากบัตนเองออกมา 

ดกัลาส (Douglass, 2014, น. 13-25) ไดท้  าการศึกษาเรื่อง มุมมองของนกัเรียนเก่ียวกับ
การเรียนรูแ้บบน าตนเอง โดยกล่าวถึง มมุมองของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรีเก่ียวกบัปัจจยัเฉพาะ 
เก่ียวกับการเรียน รู้แบบน าตน เองได้ถูก รวบรวมผ่ าน  จ านวน  80 คน  เป็นผู้ ให้ข้อมูล  
โดยมี 3 กลุ่มเป้าหมาย 1. ผูเ้รียน 2. ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีจัดการเรียนรู ้และ 3. ผู้อ  านวยการและผูดู้แล
ระบบควบคมุดแูลเพ่ือส่งเสริมการเรียนรูแ้บบน าตนเอง ซึ่งผลการศึกษาพบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่
ยอมรบัว่าอยู่ภายใตก้ารควบคุมในดา้นการจัดการเรียนรู ้อย่างไรก็ตามพวกเขาทราบว่าคณะ 
และผูบ้รหิารมีความส าคญั สง่ผลกระทบตอ่ความสนใจและความสามารถในการเรียนรูข้องผูเ้รียน 
ในความพยายามท่ีจะช่วยใหน้กัเรียน ควบคมุกระบวนการเรียนรูข้องตนเอง ซึ่งผลการศกึษาครัง้นี ้
ไดร้บัการน าไปบรูณาการเพ่ือพฒันาการเรียนรู ้และการน าการเรียนรูแ้บบน าตนเองเขา้สู่การริเริ่ม
การประเมินความสามารถของมหาวิทยาลยัในการพฒันานกัศกึษา และเพ่ือสนบัสนนุใหน้กัเรียน
แสดงความคดิเห็นและขอ้กงัวลเก่ียวกบักระบวนการเรียนรูแ้ละการประเมินการเรียนรูข้องพวกเขา 

อัลทัม (Altun, 2015, pp. 451-468) ไดท้  าการศึกษาเรื่อง ผลของการเรียนแบบร่วมมือ
รว่มพลงัท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนและมุมมองของนักเรียนท่ีมีต่อตอ่การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ เทคโน โล ยี  การวิจัยครั้ง นี ้ มี วัตถุป ระสงค์เ พ่ื อศึกษ าประสิ ท ธิภ าพ 
ของการน าแผนการเรียนรูไ้ปใชใ้นการเรียนรูแ้บบรว่มมือรว่มพลงั โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศกึษาผล
ของการเรียนรูแ้บบรว่มมือรว่มพลงัท่ีมีตอ่ความส าเรจ็ของนกัเรียนและมมุมองของพวกเขาเก่ียวกบั
การเรียนในหน่วย “ระบบในร่างกายของเรา” ซึ่งเป็นบทเรียนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 การศึกษานีด้  าเนินการในภาคเรียนท่ีสอง โดยแบ่งเป็นกลุ่มการศึกษา
ประกอบด้วยเด็กหญิง 7 คนและเด็กชาย 13 คน  โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบผสมผสาน  
มีการใชแ้บบวดัผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู ้ส  าหรบัขอ้มูลเชิงปริมาณและการสัมภาษณ์กลุ่มสนทนา 
เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยผลการวิจัยพบว่าวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมพลังมีอิทธิพล 
ต่อการเรียนรู ้โดยดา้นสภาพแวดลอ้มการเรียนการสอนมีส่วนส าคญัในการสนับสนุนการเรียนรู ้
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ให้เกิดโอกาสประสบความส าเร็จ  ทั้งในด้านผลสัมฤทธ์ิ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะ 
ทางสงัคมและบคุคล 

จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องดังกล่าว พบว่าการจัดการเรียนรู้แบบตกผลึก  
เป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมกับการเรียนรูท่ี้เนน้ใหผู้เ้รียนแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ 
ท่ีหลากหลาย ฝึกการคิดอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งผลการวิจัยสนับสนุนว่าการจัดการเ รียนรู ้
แบบตกผลึก ช่วยพฒันากระบวนการทางความคิดท่ีเป็นระบบ และความสามารถในการสรา้งงาน  
สร้างองค์ความรู้ หรือค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ซึ่ งเป็นการเรียนรู้ท่ีมาจาก ฐานแนวคิด  
ทางการศกึษา การเรียนรูแ้บบกบัตนเอง , น าตนเอง , รว่มมือ และรว่มแรงรว่มพลงั ซึ่งช่วยพฒันา
ความรู ้ทกัษะ และการท างานรว่มกบัผูอ่ื้นไปพรอ้มกนั 

 
3.เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการประเมินสภาพจริง 

3.1 ความหมายของการประเมินสภาพจริง 
ไพฑรูย ์ โพธิสาร (2549, น. 6); Meyer (1992) อา้งถึงใน บญุเลีย้ง ทมุทอง (2559); ศริิชยั  

ก าญ จน วา สี  (2 546 , น . 13 ) ; สุ วิ ม ล   ว่ อ งวานิ ช  (2 546 , น . 7 )  ได้ ให้ ค วามหม าย 
ของ การประเมินสภาพจริงไว้ว่า คือการประเมินโดยอาศัยกระบวนการสังเกต การบันทึก 
และรวบรวมข้อมูลของครู จากผลงานของผู้เรียน และกระบวนการท่ีผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม 
การเรียนรู้ตามท่ีครูจัดการเรียนรู้ในสภาพสถานการณ์ ท่ีคล้ายจริงหรือสถานการณ์จริง  
โดยการแสดงออกของผู้เรียนจะสะท้อนความสามารถหรือทักษะต่าง ๆ ว่าผู้เรียนมีมากน้อย
เพียงใด นา่พอใจหรือไม ่อยูใ่นความส าเรจ็ระดบัใด 

ความหมายของการประเมินสภาพจริง สรุปได้ว่า คือกระบวนการประเมินความรู ้
ความสามารถ ทกัษะของผูเ้รียน อนัเกิดจากการเรียนรูใ้นสถานการณจ์ริง โดยการประเมินอาศยั
กระบวนการสังเกต บันทึก และรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับผลงานชิน้งานหรือพฤติกรรมท่ีเกิดจาก  
การเรียนรูข้องผูเ้รียน 

3.2 หลักการ/วิธีการ ในการประเมินสภาพจริง 
ไพฑรูย ์ โพธิสาร (2549, น. 7-8); กรมวิชาการ (2544, น. 4-5); สมนกึ  นนทิจนัทร ์(2544, 

น. 4-5); สมศักดิ์ ภู่ วิภาดาวรรธน์ (2544, น. 98-99) ได้กล่าวถึงหลักการของการประเมิน 
สภาพจริงไวว้่า การประเมินสภาพจริง เนน้การเก็บขอ้มูลท่ีตอ้งการใหไ้ดข้อ้มูลครอบคลุมตาม
สภาพจริงของการจัดการเรียนการสอนส าหรบัผู้สอน เพ่ือขอ้มูลท่ีไดม้าประกอบการพิจารณา
ปรบัปรุงการเรียนการสอน และส าหรบัผู้เรียนก็จะสามารถน าไปปรบัปรุงการเรียนของตนเอง  
ตามศกัยภาพของตน ดงันัน้ การประเมินจะบรูณาการไปกบัการจดัการเรียนการสอน ดงันี ้
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1.1 ดา้นการเรียนการสอน 
1.1.1 เนือ้หาจัดใหส้อดคล้องกับสภาพการณ์จริงในชีวิต หรือเป็นเรื่องใกล้ตัว 

ของนกัเรียน 
1.1.2 ผู้ เรียน เป็นผู้ล ง มื อป ฏิบัติ การ แสวงหาความ รู้ ภ ายใต้การดูแล  

และสนบัสนนุจากคณุครู 
1.1.3 พัฒนาผูเ้รียนใหมี้คุณลักษณะให้ดา้นการคิดท่ีซับซอ้น การแสดงความ

คิดเห็น การคิดขั้นสูง มีวิธีการเรียนรูข้องตนเอง สรา้งความรูด้ว้ยตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง  
มีความรบัผิดชอบตอ่การเรียน ท างานรว่มกบัผูอ่ื้นได ้และประเมินคณุคา่ของสิ่งตา่ง ๆ ได ้

1.2 ดา้นการประเมิน 
1.2.1 ใชว้ิธีการหลากหลาย เพ่ือท่ีจะไดข้อ้มลูท่ีครอบคลมุกบัสภาพการเรียนการ

สอนท่ีแทจ้รงิ 
1.2.2 เป็นการกระท าท่ีตอ่เน่ืองในกระบวนการเรียนการสอน 

1.2.3 เป็นเปา้หมายเพ่ือการพฒันาผูเ้รียนมากกวา่ตดัสินถกูผิด 

1.2.4 มีการให้ข้อมูลย้อนกลับผลการประเมินสม ่าเสมอ เพ่ือน าผลไปใช้ใน 
การปรบัปรุงการเรียนการสอนของครูและเพ่ือพฒันาการเรียนของนกัเรียน 

1.2.5 ประเมินความสามารถของผูเ้รียนแตล่ะคน ตามศกัยภาพ 

1.2.6 ผูเ้รียนมีสว่นรว่มในการประเมิน 

โดยการประเมินสภาพจริงนั้น มีคุณลักษณะส าคัญของการประเมินสภาพจริง 
ท่ีเนน้การสง่เสริมผูเ้รียนใหพ้ฒันาเต็มตามศกัยภาพของผูเ้รียน เพ่ือใหส้ามารถน าความรู ้ทกัษะไป
ใชไ้ดใ้นชีวิตจรงิ โดยมีคณุลกัษณะส าคญั ดงันี ้

1. ใหผู้เ้รียนไดค้ดิรเิริ่มลงมือปฏิบตัผิลิตหรือท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
2. เก่ียวขอ้งกบัการใชก้ารคดิขัน้สงูและทกัษะการแกปั้ญหา 

3. ค  านงึถึงความสามารถ ความพอใจ และรูปแบบการเรียนรูข้องผูเ้รียน 

4. งานท่ีใหผู้เ้รียนปฏิบตันิัน้มีความหมายตอ่ผูเ้รียน 

5. จัดสภาพแวดล้อมของการเรียนหรือห้องเรียน  ให้ผู้ เรียน รู้สึกปลอดภัย  
และไมเ่ครียด 

6. จดัระบบการใหค้ะแนน โดยพิจารณาจากหลายองคป์ระกอบท่ีเกิดจากผูเ้รียน 

7. จดัระบบการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่ครูและผูเ้รียนเป็นระยะ ๆ 

8. ครูตอ้งวางแผน ทัง้แผนการสอนและแผนการประเมินก่อนท าการสอน 
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โดยเม่ือมองในมิตขิองงานประเมินสภาพจรงินัน้ ประกอบดว้ยมิตกิารประเมิน 4 มิต ิ

มิติท่ี 1 คือ : การปฏิบัติจริง เน้นประเมินการแสดงออกของผู้เรียนในภาคปฏิบัต ิ  
เชน่ การใหอ้า่นออกเสียง ทดลอง ประดษิฐ์ รอ้งเพลง เป็นตน้ 

มิติท่ี 2 คือ : กระบวนการเรียน เนน้ประเมินกระบวนการเรียนรูข้องผูเ้รียนโดยวิธีการ
หลากหลาย เชน่ การสงัเกตขัน้ตอนการท างาน สงัเกต/ตรวจสอบวิธีการแกปั้ญหาขณะท ากิจกรรม 
ท่ีผูเ้รียนไดร้บัมอบหมาย เป็นตน้ 

มิติท่ี 3 คือ : ผลผลิต/ผลงาน เนน้ประเมินผลผลิตท่ีผูเ้รียนจดัท าขัน้ เช่น ผลงานทาง
ศลิปะ รายงานการคน้ควา้ งานประดษิฐ์ บทความ เป็นตน้ 

มิตท่ีิ 4 คือ : แฟ้มสะสมผลงาน เนน้ประเมินความกา้วหนา้และพฒันาการของผูเ้รียน 
ในแตล่ะชว่งการเรียน จากการท่ีผูเ้รียนรวมรวบ หรือเก็บสะสมผลงานตา่ง ๆ ของตน และจดักระท า
เป็นแฟ้มสะสมผลงาน โดยมีองคป์ระกอบส าคญั 3 องคป์ระกอบ คือ 

1. เกณฑก์ารให้คะแนน มีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนซึ่งอาจเป็นการให้
คะแนนแบบภาพรวม หรือแยกสว่น 

2. มาตรฐานความสามารถ คือการก าหนดความสามารถท่ีคาดหวงัของผูเ้รียน  
ไว ้เพ่ือการเทียบเคียงจากผลการใหค้ะแนนตามเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีวางไว ้

3. การตัดสินระดับความสามารถ มีการลงสรุปความสามารถผู้เรียน และ  
สิ่งท่ีตอ้งปรบัปรุง/พฒันาโดยความเห็นรว่มกนั ระหวา่งเพื่อน ผูป้กครอง และครู 

จากหลักการ/วิ ธีการ ในการประเมินสภาพจริงข้างต้น พอสรุปได้ว่า การประเมิน 
สภาพจริง เน้นข้อมูลสภาพจริง ท่ี ได้จากการจัดการเรียน รู้เพ่ื อน าไปปรับปรุงการเรียน 
การสอน และเน้นการส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มตามศักยภาพเพ่ือให้สามารถน าความรู้ 
และทักษะไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยการประเมินจะต้องใช้มีการก าหนดเป้าหมาย 
เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนมากกว่าตัดสินถูกผิด โดยจะต้องใช้วิ ธีการประเมินท่ีหลากหลาย  
กระท าตอ่เน่ืองในกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถของผูเ้รียนแตล่ะคน 
ตามศกัยภาพ 

3.3 วิธีการ เคร่ืองมือในการประเมินสภาพจริง 
ไพฑูรย์  โพธิสาร (2549, น. 7-8); กรมวิชาการ (2544, น. 19-20); บุญเลีย้ง ทุมทอง 

(2553, น. 37) กล่างถึงวิธีการและเครื่องมือวัดต่าง ๆ ประกอบกันในการประเมินสภาพจริง  
มีรายละเอียดดงันี ้
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1. การสงัเกตโดยครู ซึ่งครูจะตอ้งสงัเกตผูเ้รียนเป็นระยะ ๆ ระหว่างการจดัการเรียน
การสอน โดยก าหนดเครื่องมือท่ีใชป้ระกอบการสงัเกตไวล้ว่งหนา้ ไดแ้ก่ 

1.1 แบบบันทึกเหตุการณ์ โดยครูบันทึกข้อมูลส าคัญ เหตุการณ์ต่าง  ๆ ท่ีเกิด
ขึน้กบัผูเ้รียน เพ่ือชีใ้หเ้ห็นความกา้วหนา้ของผูเ้รียน 

1.2 แบบตรวจสอบรายการ โดยครูมีรายการท่ีตอ้งส ารวจไวล้ว่งหนา้ในดา้นตา่งๆ  
เพ่ือชีใ้หเ้ห็นพฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้และความถ่ีของพฤตกิรรม 

1.3 แบบประเมินคา่ โดยครูมีแบบบนัทกึความสามารถท่ีคาดหวงัเป็นมาตราสว่น
ประมาณคา่ เพ่ือวดัระดบัพฤตกิรรมและความสามารถของผูเ้รียนในดา้นตา่ง ๆ 

2. การสัมภาษณ์ ซึ่งครูจะใช้การสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากผู้เรียนว่าได้รับรู ้
หรือเกิด การเรียนรูใ้นสิ่งท่ีเรียนไปหรือไม ่รวมถึงความกา้วหนา้ในการเรียนรู ้

3. การประเมินตนเองของผู้ เรียน  ซึ่ ง ค รูใช้เพ่ื อเปิดโอกาสให้ผู้ เรียน ได้รับ รู ้
ความก้าวหน้าของตนเองจากกระบวนการจัดการเรียนรูท่ี้เกิดขึน้กับผู้เรียน ซึ่งเป็นข้อมูลให้ครู
ปรบัปรุงกิจกรรมการเรียนรูใ้ห้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนมากท่ีสุดได ้โดยเครื่องมือประเมิน
ตนเองของผูเ้รียนอาจเป็นการจดบนัทึกประจ าวนัของผูเ้รียน การใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนน การสรุป
เรื่องท่ีอา่น และแสดงความเห็นจากการอา่น เป็นตน้ 

4. การประเมินโดยเพ่ือน เป็นการใหเ้พ่ือนท่ีไดเ้รียนรว่มกนั เป็นผูใ้หข้อ้มลูตามเกณฑ์
การใหค้ะแนนท่ีไดว้างเกณฑไ์วแ้ลว้ 

5. การประเมินภาคปฏิบตั ิโดยครูใหผู้เ้รียนไดก้ระท าจรงิ โดยสรา้งชิน้งานตา่ง ๆ เช่น  
การน าเสนอปากเปล่า การวาดภาพ การเล่าเรื่องหรือใหน้  าเสนอโดยการจดันิทรรศการ ซึ่งผลงาน 
ท่ีแสดงนีจ้ะถกูประเมินโดยครู เพ่ือน และตวัผูเ้รียนเอง โดยใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีก าหนดไว ้

6. การทดสอบด้วยเครื่องมือวัด โดยการใช้แบบทดสอบท่ีวัดได้ครอบคลุมผล  
การเรียนรูอ้าจเป็นแบบทดสอบอตันยัหรือแบบทดสอบปรนยั 

7. การประเมินแฟ้มสะสมผลงาน เป็นการใหผู้เ้รียนเก็บสะสมผลงานตา่ง ๆ ท่ีแสดง
ถึงความก้าวหน้าของการเรียนในช่วงเวลาหนึ่ง  ๆ ในแฟ้มสะสมผลงานอาจประกอบไปด้วย  
ตวัอย่างใบงาน ชิน้งาน หรือภาระงานท่ีก าหนดไว ้ภาพถ่าย หรือผลงานจากการเขา้ร่วมภารกิจ  
หรืองานใด ๆ ของผูเ้รียน โดยไดย้กตวัอย่างวิธีการวัดและตวัอย่างเครื่องมือท่ีใชใ้นการประเมิน
สภาพจรงิไว ้ดงัตารางท่ี 4 
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ตาราง 4 ตวัอยา่งวิธีการวดัและตวัอยา่งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวดั 
 

วิธีการวัด ตัวอย่างเคร่ืองมือ 

การทดสอบ (Testing) แบบสอบขอ้เขียน (Written Test) 
แบบสอบภาคปฏิบตั ิ(Performance Test) 
แบบวดั (Scale) 

การสมัภาษณ ์(Interview) แบบสมัภาษณ ์(Interview guide) 
การสอบถาม (Inquiry) แบบสอบถาม (Questionnaire) 
การสงัเกต (Observation) แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

แบบมาตรประเมินคา่ (Rating Scale) 
แบบบนัทกึ (Record) 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน 

แบบใชแ้ฟ้มสะสมงาน (Portfolio) แบบบนัทกึ (Record) 
แบบประเมินผลงาน 

แบบประเมินตนเอง 

 
วิธีการและเครื่องมือในการประเมินสภาพจริง สรุปไดว้่า การประเมินผลสภาพจริงในการ

เรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ ง หรือหน่วยใดหน่วยหนึ่ งนั้น  จ  าเป็นต้องใช้วิ ธีการหรือเครื่องมือ  
ท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับวัตถุประสงคห์รือสิ่งท่ีตอ้งการวัด เพ่ือจะท าให้การวัดประเมินผล  
ไดค้รอบคลมุจดุประสงคข์องการจดัการเรียนรูท่ี้ตอ้งการประเมิน 

3.4 ข้ันตอนในการประเมินสภาพจริง 

ไพฑูรย ์ โพธิสาร (2549, น. 7-8) กล่าวถึงขัน้ตอนการประเมินสภาพจริง แบ่งเป็น 4 ขัน้ 
ตามล าดบัดงันี ้

1. ก าหนดมาตรฐานของวิชา เป็นการก าหนดผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั หรือมาตรฐาน  
ของรายวิชา และรายการประเมินของผลการเรียนรูท่ี้คาดหวัง หรือดัชนีท่ีระบุให้ครอบคลุม 
ทัง้ดา้นเนือ้หาความรู ้ทกัษะและกระบวนการท่ีผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู ้

2. ก าหนดชิน้งาน/ผลงาน โดยครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดชิน้งานหรือผลงาน 
ท่ีผู้เรียนจะต้องปฏิบัติตลอดการเรียนในรายวิชานั้น  ๆ เพ่ือแสดงถึงความรู้ความสามารถ  
ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวข้องรายวิชา 
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3. ก าหนดเกณฑ์ประเมินผลงาน โดยครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ 
ในการประเมิน หรือครูใหผู้เ้รียนรบัทราบเกณฑก์ารประเมินผลงานแต่ละชิน้ เพ่ือใหผู้เ้รียนทราบ
ลว่งหนา้ จะไดค้ดิสรา้งสรรคผ์ลงานท่ีมีมาตรฐานตามเกณฑท่ี์วางไวไ้ด ้

4. สร้างหรือคัด เลือกเครื่องมือวัด เพ่ือใช้ประเมินผลงานของผู้เรียน ซึ่งอาจ  
เป็นการประเมินผลงานโดยครู เพ่ือน ผูเ้รียน หรือรว่มกนัประเมินก็ได ้

บุญเลีย้ง ทุมทอง (2559, น. 44); ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์ (2544, น. 36)  กล่าวถึง  
การประเมินสภาพจรงิ มีขัน้ตอนดงันี ้

1. ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการประเมิน  : ต้องสอดคล้องกับสาระ 
มาตรฐาน จดุประสงคก์ารเรียนรู ้และสะทอ้นพฒันาการดว้ย 

2. ก าหนดขอบเขตในการประเมิน : ต้องพิจารณาเป้าหมายท่ีตอ้งการให้เกิดกับ
ผูเ้รียน เชน่ ความรู ้ทกัษะและกระบวนการ ความรูส้กึ คณุลกัษณะ เป็นตน้ 

3. ก าหนดผู้ประเมิน : โดยพิจารณาผู้ประเมินว่าจะมีใครบา้ง เช่น เพ่ือนประเมิน 
นกัเรียนประเมินตนเอง ครูประจ าวิชา ผูป้กครอง ครูประจ าชัน้ เป็นตน้ 

4. เลือกใช้เทคนิคและเครื่องมือในการประเมิน : ควรมีความหลากหลายและ
เหมาะสมกับวัตถุประสงคท่ี์มุ่งวัด มีวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย เช่น การทดสอบ การสังเกต  
การสัมภาษณ์  การบันทึกพฤติกรรม  แบบส ารวจความคิด เห็น  บันทึกจากผู้ เก่ียวข้อง  
และแฟ้มสะสมงาน 

5. ก าหนดเวลาและสถานท่ีท่ีจะประเมิน : เช่น ประเมินระหว่างนกัเรียนท ากิจกรรม
ระหว่างท างานกลุ่ม/โครงการ วนัใดวันหนึ่งของสัปดาห ์เวลาว่าง/พักกลางวัน หรือระหว่างคาบ
เรียน ฯลฯ 

6. วิเคราะหผ์ลและวิธีการจดัการขอ้มูลการประเมิน : เป็นการน าขอ้มลูการประเมิน 
มาวิเคราะหโ์ดยก าหนดสิ่งท่ีจะวิเคราะห ์เชน่ เอกสารจากแฟ้มสะสมงาน ชิน้งาน หรือกระบวนการ
ท างาน เป็นตน้ 

7. ก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน : เป็นการก าหนดรายละเอียดในการให้คะแนน
ผลงานว่าผูเ้รียนท าอะไรไดส้  าเร็จหรือว่ามีระดบัความส าเร็จในระดบัใด คือ มีผลงานเป็นอย่างไร 
การให้คะแนนอาจจะให้เป็นภาพรวม หรือแยกเป็นรายด้าน ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับงานและ
จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

ขั้นตอนในการประเมินสภาพจริง สรุปได้ว่า จะตอ้งมีการก าหนดวัตถุประสงคใ์นการ
ประเมิน ก าหนดขอบเขตโดยพิจารณาจากเปา้หมายท่ีตอ้งการใหเ้กิดขึน้กบัผูเ้รียน เลือกใชเ้ทคนิค
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และเครื่องมือท่ีใชก้ารประเมินใหเ้หมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ก าหนดรูปแบบ 
เกณฑ ์ท่ีสอดคลอ้งกบังาน หรือจดุประสงคก์ารเรียนรู ้

3.5 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
กชรตัน์ วิกล (2550, น. 291)  ไดท้  าการศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู ้

แบบสืบเสาะควบคู่การประเมินสภาพจริง เรื่องการแยกสารและสารละลายกรด -เบส  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนท่ีได้รบัการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะควบคู่การประเมินสภาพจริง มีประสิทธิผลการเรียนรู้ดา้นพัฒนาการผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนและการมีสว่นรว่มในการเรียนสงูกวา่ นกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะควบคูก่าร
ป ระ เมิ น แบ บ เดิ ม  2 . นั ก เรี ย น ท่ี มี พื ้ น ฐ าน ท างก า ร เรี ย น  กลุ่ ม สู ง  ก ลุ่ ม ป าน กล า ง  
และกลุ่มต ่า มีประสิทธิผลการ เรียนรูด้า้นพัฒนาการผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการมีส่วนร่วม 
ในการเรียนไม่แตกต่างกัน 3. วิธีการจัดการเรียนรู้และพืน้ฐานทางการเรียนไม่ส่งผลรวมกันให้
เกิดผลปฏิสมัพนัธต์อ่ประสิทธิผลการเรียนรูด้า้นพฒันาการผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการมีส่วน
ร่วมในการเรียน นอกจากนั้นยังพบว่านักเรียนท่ีได้รบัการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะควบคู่กับ 
การประเมินสภาพจรงิมีพฒันาการการมีส่วนรว่มในการเรียนสงูขึน้ตามระยะเวลาจากช่วงตน้ ช่วง
กลาง และชว่งปลายของการทดลอง ตามล าดบั และสงูกวา่กลุม่ท่ีไดร้บัการประเมินแบบเดมิ 

สุปราณี  เพชรา (2553, น. 81)  ไดท้  าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการประเมินผล 
การเรียนรู้ตามสภาพจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาประสิทธิผล 3 ดา้น ไดแ้ก่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์
ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ์และความสนใจในการเรียนคณิตศาสตร ์พบวา่ 

1) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิตท่ีิระดบั .01 

2) นักเรียนมีพัฒนาการดา้นทักษะกระบวนทางคณิตศาสตรส์ูงขึน้ ประกอบดว้ย  
5 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการให้เหตุผล ทักษะการส่ือสารและการน าเสนอ  
ทกัษะการเช่ือมโยง และทกัษะความคดิสรา้งสรรค ์

3) นักเรียนมีความสนใจในการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

อบุล  หอมช ู(2554, น. 89) ไดท้  าการวิจยัเรื่อง การพฒันาแบบประเมินตามสภาพจริงใน
กลุ่ มสาระการเรียน รู้คณิ ตศาสตร์ของนัก เรียน  ชั้นประถมศึกษาปี ท่ี  6  จากการสอน  
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แบบโครงงาน กรุงเทพมหานคร หลงัจากการน าแบบประเมินตามสภาพจรงิในกลุม่สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตรข์องนกัเรียน ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 จากการสอนแบบโครงงานไปใช ้ผลปรากฏวา่ 

1) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากได้รับการสอนแบบโครงงาน  
อยูใ่นระดบัดี 

2) นกัเรียนมีความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร ์อยูใ่นระดบัดี 
3) นกัเรียนมีความมุง่มั่นในการท างานคณิตศาสตร ์อยูใ่นระดบัดี 
4) นกัเรียนมีพฤตกิรรมทางการเรียน พฒันาขึน้จากระดบัพอใช ้ไปอยูใ่นระดบัดี 
5) นกัเรียนมีผลการตรวจใบงาน พฒันาขึน้จากระดบัพอใช ้ไปอยูใ่นระดบัดี 

สุภาณี   ธรรมะ , กฤช  สิ นธนะกุล , และ จรัญ   แสนราช  (2561 , น. 235 -242)  
ไดท้  าการศึกษาเรื่อง การสังเคราะหรู์ปแบบการเรียนการสอนโดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน ร่วมกับ
กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนรว่ม และการประเมินตามสภาพจริง โดยมีวตัถปุระสงค์
ไดแ้ก่ 1. สงัเคราะหรู์ปแบบการเรียนการสอนโดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน รว่มกบักระบวนการวิจยัเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและการประเมินตามสภาพจริง และ 2. ประเมินรูปแบบการเรียน  
การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ร่วมกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
และการประเมินตามสภาพจริง วิธีด  าเนินการวิจยัแบง่เป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 1. การสงัเคราะหรู์ปแบบ  
การเรียนการสอนโดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน รว่มกับกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนรว่ม  
และการประเมินตามสภาพจริง 2. การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน  
โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน ร่วมกับกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนรว่ม และการประเมิน  
ตามสภาพจริง โดยใช้การสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินความเหมาะสม 
ของรูปแบบจากผู้เช่ียวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.52  
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.12 แสดงว่ารูปแบบการเรียนการสอนท่ีไดพ้ัฒนาขึน้
สามารถท่ีจะน าไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอนได ้

นจัรีภรณ ์ สิมมารุณ (2559, น. 237-239) ไดท้  าการศกึษาเรื่อง การพฒันาโปรแกรมสรา้ง
เสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการความสามารถในการคิดวิเคราะห ์  
และจิตวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยบรูณาการการประเมินตามสภาพจริง : 
การวิจยัผสานวิธี โดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือ 1. ศกึษาสภาพปัญหา สาเหต ุความตอ้งการจ าเป็นในการ
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข์ั้นบูรณาการ ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์  
และจิตวิทยาศาสตร ์2. พัฒนาโปรแกรม และ 3. ทดลองโปรแกรม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข์ั้นบูรณาการ แบบประเมินทักษะ
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กระบวนการทางวิทยาศาสตรข์ัน้บูรณาการ แบบวัดความสามารถในการวิเคราะห ์แบบวัดจิต
วิทยาศาสตร ์และ แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเขา้ร่วมโปรแกรม ผลวิจัย
พบวา่  

1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข์ั้นบูรณาการ และความสามารถในการ
วิเคราะหข์องนกัเรียนอยู่ในระดบัไม่ผ่านเกณฑ ์ส่วนจิตวิทยาศาสตรอ์ยู่ในระดบัดี สาเหตสุ  าคญัท่ี
ส่งผลต่อการพัฒนา ได้แก่ การขาดความตัง้ใจในการเรียนรู ้การขาดทักษะพืน้ฐานในการใช้
อุปกรณ์ การขาดการก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจนในการพัฒนา การจัดการเรียนรู้ท่ีไม่เน้น
กระบวนการทดลอง เครื่องมือวัดผลส่วนใหญ่ยังเป็นข้อสอบ และการขาดแคลนอุปกรณ์และ
สารเคมี ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสูงสุดคือ ดา้นการออกแบบการเรียนรูแ้ละการจดัการ
เรียนรู ้

2.โปรแกรมท่ีพฒันาขึน้เป็นโปรแกรมท่ีมุง่พฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ์
ขั้นบูรณาการ ความสามารถในการวิเคราะห์ และ จิตวิทยาศาสตรข์องนักเรียน โดยเรียนรู้ 
ผ่านกิจกรรมการทดลองโดยอาศัยเนื ้อหาและ ส่ือ ท่ี ใกล้ตัวนัก เรียน  การจัดการเรียน รู้ 
ในแต่ละกิจกรรมจะบูรณาการการประเมินตามสภาพจริง เข้ากับการจัดการเรียนรู้แบบ 
วัฏจักร 5 ขั้น เกิดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี เน้นให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ และมีบทบาทส าคัญ  
ในการประเมินผลเพ่ือพัฒนาตนเอง ประกอบดว้ย ขัน้ประเมินตนเองและก าหนดเป้าหมายการ
เรียนรู้ ขั้นวางแผน ปฏิบัติตามแผนและตรวจสอบ ขั้นวิเคราะห์ สังเคราะห์และต่อยอด
ประสบการณ ์ขัน้น าเสนอ อภิปราย ซกัถาม ขัน้สรุปและประเมินตนเอง และขัน้สรา้งชิน้งาน 

3. ผลการทดลองโปรแกรม พบว่า นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ขั้นบูรณาการ ความสามารถในการวิเคราะห์ และจิตวิทยาศาสตร ์หลังการเข้าร่วมโป รแกรม 
สูงกว่าก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และมีความพึงพอใจต่อการ 
เขา้รว่มโปรแกรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

บ าเพ็ญ  หนกูลบั (2560, น. 201)  ไดท้  าการวิจยัเรื่อง รูปแบบการพฒันาสมรรถนะครูดา้น
การวัดและประเมินตามสภาพจริงส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ผลการวิจัย 
พบว่า รูปแบบการพฒันาสมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินตามสภาพจรงิส าหรบัเด็กท่ีมีความ
บกพรอ่งทางการเรียนรูป้ระกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน คือ การศึกษาความตอ้งการจ าเป็น การฝึกอบรม 
การตรวจสอบนิเทศติดตามประเมินประสิทธิภาพความก้าวหน้าผลการปฏิบัติ งาน และการ
แลกเปล่ียนเรียนรูก้บัเพ่ือนครูอย่างกลัยาณมิตร โดยผูท้รงคณุวฒุิดา้นการจดัการศกึษาส าหรบัเด็ก
ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู ้มีความเห็นว่า รูปแบบดังกล่าวมีความเป็นประโยชน์ ความ
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เป็นไปได ้ความเหมาะสม และความถกูตอ้ง อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ ทัง้ในภาพรวมและรายดา้น และ
ผลการประเมินผลการใชรู้ปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูดา้นการวดัและประเมินตามสภาพจริง
ส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางการเรียนรูพ้บว่า ครูผูส้อนมีความรูค้วามเขา้ใจ  ดา้นการวดัและ 
ประเมินตามสภาพจริงส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางการเรียนรูห้ลงัการใชรู้ปแบบสูงกว่าก่อน
การใชรู้ปแบบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

Nulty (2009 , pp. 565-577) ได้ศึกษาเก่ียวกับหลักการในการออกแบบหลักสูตร 
การเรียนรูแ้ละการประเมินสภาพจริง 5 ประการ ในด้านวิธีการคิดของนักเรียน โดยประยุกต  ์
ในการออกแบบหลกัสูตร ในการเรียนการสอนของนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 3 หลกัสูตรสิ่งแวดลอ้มศึกษา 
ดว้ยการสรา้งบรรยากาศท่ีเหมาะสมแก่การเรียนรูใ้นสภาพแวดล้อมท่ีเกิดขึน้จริง โดยกิจกรรม  
มีโครงสรา้งและล าดบัขัน้ตอน 5 นัน้ของการประเมินแบบบูรณาการและการประเมินตามสภาพ
จรงิ ซึ่งสนบัสนนุใหผู้เ้รียนไดช้ัน้ทกัษะหลายดา้น และฝึกการใชค้วามคดิท่ีซบัซอ้นในการแกปั้ญหา 
ผลท่ีไดจ้ากการศกึษา พบวา่การประเมินชว่ยใหไ้ดเ้ห็นการพฒันาการเรียนรูข้องผูเ้รียนท่ีรอบดา้น 

Preus (2012 , pp. 59) ได้ศึกษาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีประยุกต์ใช้ 
การประเมินตามสภาพจริง ท่ีเหมาะกับการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 เพ่ือพฒันาความคิดระดบัสูง 
ในโรงเรียนเรียนรวม โดยผู้วิจัยศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีประสบความส าเร็จ  
ในการจัดการเรียนการสอนท่ีประยุกต์ใช้การประเมินสภาพจริง โดยเน้นการพัฒนาทักษะ  
การคิดระดับสูงของนักเรียน ท่ี มีความผิดปกติทางร่างกายและมีผิดปกติทางร่างกาย  
ในโรงเรียนเรียนรวม ท่ีก าลงัศกึษาในเกรด 7-9 โดยการใชก้ารสงัเกต การสมัภาษณ ์การประเมิน
ภาระงาน และตรวจสอบตวัอย่างชิน้งานจากการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรแ์ละภาษาองักฤษ 
โดยครูจะใชค้  าถามเพื่อวดัความคิดระดบัสงูอยา่งตอ่เน่ืองและเป็นระบบ โดยใชก้ลยกุตใ์หค้วามคิด
ยอ้นกลับ รวมทัง้การเช่ือมโยงความรูใ้หม่กับความรูเ้ดิมของผูเ้รียน โดยครูจะก าหนดภาระงาน  
การเขียนท่ีใหน้กัเรียนถ่ายทอดชีวิตจรงิท่ีเกิดขึน้นอกโรงเรียน ในการประเมินภาระงาน ครูใชเ้กณฑ์
การประเมินแบบรูบริค และผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีมีความผิดปกติทางกายสามารถท างาน 
ท่ีไดร้บัมอบหมายตามสภาพจริงไดอ้ย่างสมบูรณ์ได้เช่นเดียวกับนักเรียนท่ีไม่มีความผิดปกติ  
ทางดาย แต่ในบางรายกายพบว่าอาจจะมีคะแนนต ่ากว่าเพียงเล็กนอ้ย และพบว่าวิธีการจดัการ
เรียนการสอนท่ีประยุกตใ์ชก้ารประเมินตามสภาพจริงส่งเสริมการพัฒนาทักษะการคิดระดบัสูง 
ของผูเ้รียน 

Barber (2015, pp. 59-67)ศึกษาการเรียนรูด้้วยปัญหาเป็นฐานประยุกตก์ารประเมิน 
ตามสภาพจริงร่วมกับการเรียนรูด้้วยระบบดิจิตอล: แฝงบทบาทการเรียนรู้แบบร่วมมือกับ 
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ชมุชน งานวิจยัชิน้นีต้รวจสอบความสมัพันธร์ะหว่างการเรียนรูแ้บบปัญหาเป็นฐาน การประเมิน
สภาพจริง และการเรียนรู้แบบร่วมมือกับชุมชนในการเรียนรู้ด้วยระบบดิจิตอล จากนั้น
ผูว้ิจยัพฒันากลยทุธแ์ละเครื่องมือการประเมินสภาพจรงิโดยใชว้ิธีการเรียนรูแ้บบใชปั้ญหาเป็นฐาน 
เพ่ือแสดงถึงพฒันาการเรียนรูท่ี้เกิดขึน้กบัผูเ้รียนในการเรียนรูด้ว้ยระบบดิจิตอล 1. นกัเรียนจะตอ้ง 
ไดร้บัการอ านวยความสะดวกในการเรียนรูแ้บบปัญหาเป็นฐาน เพ่ือเลือกประเด็นท่ีสนใจในโลก 
แห่งความเป็นจริงเพ่ือแสดงความรู้ 2.นักเรียนได้รับอนุญาตให้เลือกรูปแบบเพ่ือแสดง 
ความรูน้ั้นและมีส่วนร่วมในการออกแบบเครื่องมือส าหรบัประเมินความรูข้องตนเอง 3.ผูเ้รียน 
แสดงการน าเสนอประเด็นท่ีสนใจในชุมชนออนไลนซ์ึ่งสรา้งขึน้ผ่านการแบ่งปันในระบบชุมชน
ดิจิทัลผลการศึกษาพบว่าการประเมินตามสภาพจริงช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างอิสระของ 
ผูเ้รียน ช่วงแสดงขอ้ปรบัปรุงของนกัเรียน และสรา้งแรงจงูใจจากการประเมินตนเอง นอกจากนัน้ 
ยงัช่วงใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความรูร้ว่มกนั นอกจากนีย้งัสรา้งรากฐานซึ่งการประเมินตามสภาพจริง
สามารถเกิดขึน้ไดอ้ยา่งตอ่เน่ืองในขณะท่ีผูเ้รียนท าใหก้ารเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการเรียนรู ้

จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง พบว่า การประเมินตามสภาพจริงช่วยสนับสนุน  
การเรียนรูใ้ห้ผู้เรียนได้ชั้นทักษะหลายด้าน และฝึกการใช้ความคิดท่ีซับซ้อนในการแก้ปัญหา  
ซึ่งผลการประเมิน ท่ี ได้จะสะท้อนสิ่ ง ท่ี เกิดขึ ้นจริง ซึ่ งผล ท่ีได้จากการประเมินจะช่วยให้ 
ได้เห็นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีรอบด้าน  ช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างอิสระของ 
ผูเ้รียน ชว่ยชีข้อ้ความปรบัปรุงแกไ้ขของนกัเรียน และสรา้งแรงจงูใจจากการประเมินตนเอง และยงั
เป็นการประเมินท่ีตอ่เน่ืองสะทอ้นผลการเปล่ียนแปลงในระยะยาวท่ีเกิดจากการเรียนรู ้  

 
4.เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับเอกลักษณท์างวิทยาศาสตร ์

4.1 ความหมายเอกลักษณท์างวิทยาศาสตร ์

พิภพ  จิรภิญโญ (2553, น. 100); ภิญญาพนัธ ์ ร่วมชาติ และ ขวญั  เพียซา้ย (2544, น. 
165); ระพินทร ์ ฉายวิมล (2545 , น. 58); สมศักดิ์   สีดากุลฤทธ์ิ (2545, น. 16) กล่าวถึง 
ความหมายของเอกลกัษณท์างวิทยาศาสตรไ์วว้่า คือ ตวัตน หรือลกัษณะเฉพาะตวัท่ีเป็นขอ้บ่งชี ้
หรือแสดงออกถึงความถนัด ภาพพจน์ของตนเองท่ีแสดงออกถึงความช่ืนชอบวิทยาศาสตร ์
โดยสงัเกตจากการรูค้ิดเก่ียวกบับทบาทและต าแหนง่ของการเป็นผูช่ื้นชอน สนใจ มีกระบวนการคิด
แบบวิทยาศาสตร ์ถนัดในวิทยาศาสตร ์หรือเป็นผู้ชอบแสดงออก หรือติดต่อสัมพันธ์กับบุคคล  
ในสังคมท่ีมีความช่ืนชอบวิทยาศาสตรเ์ช่นเดียวกัน โดยการวัดเอกลักษณ์ทางวิทยาศาสตร ์
จะวัดจาก 3 องค์ประกอบ คือ 1) องค์ประกอบความเด่นของเอกลักษณ์ทางวิทยาศาสตร ์ 
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2) องค์ประกอบของความรูส้ึกส าคัญของเอกลักษณ์ทางวิทยาศาสตร ์3) องค์ประกอบของ 
ความภมูิใจในบทบาทความเป็นนกัวิทยาศาสตร ์

จากความหมายของเอกลั กษณ์ ท างวิทยาศาสตร์ พอส รุป ได้ว่ า  เอกลักษณ ์
ทางวิทยาศาสตร ์หมายถึง การรูค้ิดหรือความสามารถท่ีส่ือถึงบทบาทและของการเป็นคนช่าง
สังเกต มีเหตุผล อยากรู้อยากเห็น ชอบติดตามการเปล่ียนแปลงของสิ่งต่าง ๆ มีใจรักและ 
มีวิ ธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ ทั้งยังสนใจและชอบติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลท่ี มีความถนัด 
ในศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกับวิทยาศาสตร ์โดยแบ่งได ้3 องคป์ระกอบคือ 1) องคป์ระกอบความเด่น 
ของเอกลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ 2) องค์ประกอบของความ รู้สึกส าคัญของเอกลักษณ์ 
ทางวิทยาศาสตร ์3) องคป์ระกอบของความภมูิใจในบทบาทความเป็นนกัวิทยาศาสตร ์

4.2 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับเอกลักษณท์างวิทยาศาสตร ์
ประสิทธ์ิ  ลีปรีชา (2547, น. 32-33) กล่าวถึงท่ีมาของค าว่า อัตลักษณ์ (Identity) ไวว้่า  

มีรากศัพทม์าจากภาษาลาติน คือ Identitas เดิมใช้ค  าว่า Idem ซึ่งมีความหมายว่า เหมือนกัน  
(The same) อย่างไรก็ตามโดยพื ้นฐานภาษาอังกฤษแล้ว อัตลักษณ์ (Identity) มีความหมาย 
สองนัยยะดว้ยกันคือ ความเหมือนและความเป็นลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกันออกไป นั่นคือ  
การตีความหมายบนพืน้ฐานของความสัมพันธ์ และอีกหนึ่งความหมายคือ การเปรียบเทียบ
ระหว่างคนหรือสิ่งของในสองแง่มุม คือความคลา้ยคลึงและความต่าง นอกจากนัน้แลว้ Richard 
Jenkins (1996) อา้งถึงในประสิทธ์ิ  ลีปรีชา (2547, น. 33) ยงัชีใ้หเ้ห็นวา่ อตัลกัษณม์ิใชเ่ป็นสิ่งท่ีมี
อยู่แลว้ในตัวของมันเอง หรือ ก าเนิดขึน้มาพรอ้มคนหรือสิ่งของ หากแต่เป็นสิ่งท่ีถูกสรา้งขึน้มา  
และมีลกัษณะเป็นพลวตัอยูต่ลอดเวลา โดยถกูสรา้งขึน้จากกระบวนการทางสงัคม ครัง้เม่ือตกผลึก
แลว้อาจมีความคงท่ี หรือปรบัเปล่ียนขึน้อยู่กับความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นหลัก โดยอีกนยัหนึ่ง  
อัตลักษณ์ เป็นเรื่องของความเขา้ใจและรบัรูว้่าเราเป็นใคร และคนอ่ืนเป็นใคร คือความเข้าใจ  
ในการด ารงอยู่ว่าเรารบัรูเ้ก่ียวกับตวัเราเองอย่างไร และรบัรูเ้ก่ียวกับผูอ่ื้นอย่างไร  Stryker (1992) 
อา้งถึงใน ภิญญาพนัธ ์ รว่มชาติ (2553, น. 72) ไดก้ลา่วถึงการพฒันาทฤษฎีเอกลกัษณข์องบคุคล 
(Personal Identity Theory) ห รือ ท่ี เรียกกันทั่ ว ไปว่า  ทฤษ ฎี เอกลักษณ์  ( Identity Theory)  
โดยได้พัฒนาขึน้มาจากมุมมองปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์เชิงโครงสรา้ง (Structural Symbolic 
Interactionist Perspective) ในการอธิบายพฤติกรรม การเลือกพฤติกรรมของบคุคล โดยกล่าวถึง
เอกลักษณ์ของนักเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งงานวิจัยเล่มนี ้ได้น  ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง  
โดยมีองคป์ระกอบของเอกลกัษณท์างวิทยาศาสตร ์3 องคป์ระกอบ คือ 
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1. ความเด่นของเอกลักษณ์ทางวิทยาศาสตร ์หมายถึง ความเป็นไปได้ท่ีจะน า
เอกลักษณ์ทางวิทยาศาสตรอ์อกมาน าเสนอ หรือแสดงออกกับบุคคลอ่ืน  ๆ ในสถานการณ ์
ท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ การแนะน าตนเองว่าเป็นผูส้นใจหรือช่ืนชอบวิทยาศาสตร ์และชอบพูดคุย
เก่ียวกบัวิทยาศาสตรก์บับคุคลอ่ืน ๆ ในสถานการณต์า่ง ๆ เช่น พดูคยุกบัเพ่ือน พ่อแม่ ครูอาจารย ์
ฯลฯ ส าหรบัการวดัความเดน่เอกลกัษณท์างวิทยาศาสตรน์ัน้ 

2. ความส าคัญของเอกลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การตระหนักถึง
ความส าคัญหรือการเห็นคุณค่าของกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีเอกลักษณ์ทางวิทยาศาสตร ์
ได้แก่ การแนะน าตนเองว่าเป็นผู้ช่ืนชอบวิทยาศาสตร์ การพูดคุย ท ากิจกรรม มีชอบหา
ประสบการณเ์ก่ียวกบัวิทยาศาสตร ์ไมว่า่จะเป็นในหอ้งเรียนหรือนอกหอ้งเรียน 

3. ความภาคภูมิใจในบทบาทของนกัวิทยาศาสตร ์หมายถึง ความรูส้ึกท่ีมีตอ่ตนเอง 
การนับถือตนเอง พอใจ เห็นคุณค่า ในความเป็นนักวิทยาศาสตร์ และมีความสามารถ  
ท่ีจะท าประโยชนใ์หก้บัตนเองและผูอ่ื้นโดยใชค้วามรู ้ทกัษะ ทางวิทยาศาสตรเ์ป็นฐาน โดยสงัเกต
ไดจ้ากการมีความเช่ือมั่น และช่ืนชมในบทบาทของการเป็นนกัวิทยาศาสตรข์องตนเอง 

จากแนวคิด เก่ียวกับ เอกลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ข้างต้น  ส รุปว่า  เอกลักษณ์ 
ทางวิทยาศาสตรน์ัน้คือการท่ีบุคคลแสดงออก ในเรื่องท่ีเก่ียวขอ้กับวิทยาศาสตร ์โดยเอกลักษณ์ 
นั้นต้องใช้เวลาหล่อหลอม ผ่านประสบการณ์มาพอสมควร โดยเบื ้องต้นสังเกตได้จาก 3  
ได้แก่  1) ความเด่นของเอกลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ 2) ความรู้สึกส าคัญของเอกลักษณ ์
ทางวิทยาศาสตร ์3) ความภมูิใจในบทบาทความเป็นนกัวิทยาศาสตร ์

4.3 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
ภิญญาพันธ์  ร่วมชาติ (2553, น.226-234) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุ 

ของความผูกพันต่อบทบาท เอกลักษณ์ของนักเรียนวิทยาศาสตร์ แรงจูงใจในการเรียน
วิทยาศาสตรแ์ละความคลุมเครือในบทบาทท่ีมีผลต่อพฤติกรรมตามบทบาทของนักเรียน
วิทยาศาสตรท่ี์มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ซึ่งผลการวิจยัพบวา่ โมเดล
ความสัมพันธโ์ครงสรา้งเชิงเสน้ของปัจจยัเชิงสาเหตุของความผูกพันต่อบทบาท เอกลักษณข์อง
นกัเรียนวิทยาศาสตร ์แรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร ์และความคลมุเครือในบทบาทท่ี มีผลต่อ
พฤติกรรมตามบทบาทของนกัเรียนวิทยาศาสตรท่ี์ มีความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษห์ลงัจาก
ปรบัโมเดล โดยพบว่า ในดา้นเอกลกัษณข์องนกัเรียนวิทยาศาสตรไ์ดร้บัอิทธิพลทางตรงจาก ความ
ผูกพนัต่อบทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร ์และไดร้บัอิทธิพลทางออ้มจาก 1. การถ่ายทอดทาง
สงัคมจากโรงเรียนผ่านความผูกพนัต่อบทบาทของนกัเรียนวิทยาศาสตร ์การถ่ายทอดทางสงัคม
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จากครอบครวั 2. การถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครวัผ่านความผูกพันต่อบทบาทของนกัเรียน
วิทยาศาสตร์ โดยตัวแปรเหล่านี ้ ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของเอกลักษณ์นักเรียน
วิทยาศาสตร ์ไดร้อ้ยละ 79 

อรพ รรณ   พ งศ์ป ระยู ร  (2559, น . 135-144) ได้ท าการศึกษาเรื่ อง  สถานการณ์ 
ในการเรียนและลกัษณะทางจิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรูแ้บบนกัวิทยาศาสตรรุ์น่เยาวข์องนกัเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนวิทยาศาสตรข์องรฐัและโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่ วไป  
โดยมีจุดประสงค์คือ 1.เพ่ือเปรียบเทียบการเรียนรูแ้บบนักวิทยาศาสตรรุ์่นเยาวข์องนักเรียน 
ท่ีมีลักษณะภูมิหลังแตกต่างกัน  2. เพ่ือศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวแปรสถานการณ์ 
ในโรงเรียน  และกลุ่มตัวแปรจิตลักษณะท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรูแ้บบนักวิทยาศาสตรรุ์่นเยาว์ 
ทั้งด้านรวมและด้านย่อย ในกลุ่มนักเรียนท่ีมีลักษณะภูมิหลังต่าง ๆ 3. เพ่ือค้นหาตัวท านาย 
ท่ีส  าคัญ และศึกษาอ านาจในการท านายการเรียนรูแ้บบนักวิทยาศาสตรรุ์่นเยาว ์ทั้งดา้นรวม  
และดา้นย่อย ดว้ยกลุ่มตวัแปรสถานการณ์ในการเรียน กลุ่มตวัแปรจิตลักษณะเดิม และกลุ่มตวั
แปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ ในกลุ่มนักเรียนท่ีมีลักษณะภูมิหลังต่าง ๆ โดยอาศยัรูปแบบ
ทฤษฎีปฏิสมัพนัธน์ิยมเป็นกรอบในการศกึษา โดยผลการศกึษาพบวา่  

1. นักเรียนท่ีศึกษาในโรงเรียนวิทยาศาสตรข์องรฐัมีการเรียนรูแ้บบนกัวิทยาศาสตร ์
รุน่เยาวม์ากกว่านักเรียนท่ีศึกษาในโรงเรียนทั่วไป 2. นักเรียนชายมีการเรียนรูแ้บบวิทยาศาสตร  ์
รุ่นเยาว์มากกว่านักเรียนหญิง 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 และ 4 มีการเรียนรู้แบบ
นกัวิทยาศาสตรรุ์น่เยาว ์มากกว่านกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางพบว่า 1. ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างความพรอ้ม 
ของโรงเรียนในการจดัการเรียนรูแ้บบนกัวิทยาศาสตร ์และความมีเหตผุล ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้
แบบวิทยาศาสตรรุ์น่เยาว ์ทัง้ในดา้นรวมและดา้นยอ่ย 3 ดา้น  

2. พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลรอบข้าง และความมีเหตุผล  
ท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตรรุ์่นเยาว์ ทั้งในด้านรวมและด้านย่อย 2 ด้าน  
ไดแ้ก่ ดา้นความสนใจใฝ่รู ้และดา้นการประยกุตใ์ชแ้ละพฒันาใหเ้กิดประโยชน ์  

3. พบปฏิสมัพนัธร์ะหว่างการสนบัสนนุทางสงัคมจากผูป้กครอง และความมีเหตมีุผล  
ท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตรรุ์่นเยาว์ ทั้งในด้านรวมและด้านย่อย 2 ด้าน  
ไดแ้ก่ ดา้นความสนใจใฝ่รู ้และดา้นการประยกุตใ์ชแ้ละการพฒันาใหเ้กิดประโยชน ์  

ส่วนผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบมาตรฐาน พบว่า ตวัแปรทัง้ 7 ตวัแปร  
ไดแ้ก่ การสนับสนุนทางสงัคมจากผูป้กครอง สมัพันธภาพท่ีดีระหว่างนกัเรียนกับบุคคลรอบขา้ง 
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ความพรอ้มของโรงเรียนในการจดัการเรียนรูแ้บบนกัวิทยาศาสตร ์การก ากับตนเอง ความมีเหตุ - 
มีผล การรับรู ้ความสามารถของตนเองในการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ และเจตคติ ท่ี ดี 
ต่อการเรียนรูแ้บบนักวิทยาศาสตรรุ์่นเยาว ์สามารถร่วมกันท านายการเรียนรูแ้บบวิทยาศาสตร์ 
รุน่เยาว ์ไดร้อ้ยละ 55  

ส่วนผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน พบว่า ตวัแปรส าคญัท่ีท านาย  
การเรียนรูแ้บบนักวิทยาศาสตรรุ์่นเยาว ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ได้แก่ การรับรู ้
ความสามารถของตนเองในการเรียนรูแ้บบนกัวิทยาศาสตร ์รองลงมาคือ การก ากบัตนเอง เจตคติ
ท่ี ดีต่อการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์รุ่น เยาว์ ความมี เหตุผล การสนับสนุนทางสังคม  
จากผูป้กครอง และความพรอ้มของโรงเรียนในการจัดการเรียนรูแ้บบนักวิทยาศาสตร ์สามารถ 
รว่มท านายการเรียนรูแ้บบนกัวิทยาศาสตรรุ์น่เยาว ์ไดร้อ้ยละ 55 

ชัชฐนันท์ วงศ์กาฬสินธุ์ (2558 , น. 67-69) ได้ศึกษาเรื่อง ผลของการให้การปรึกษา 
แบบกลุ่มเพ่ือพัฒนาเอกลักษณ์แห่งตนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมัธยมศึกษา
เทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" จงัหวดัสกลนคร มีจุดประสงคเ์พ่ือ 1. เปรียบเทียบระดบัเอกลักษณ์
แห่งตนของนักเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังไดร้บัการปรึกษาแบบกลุ่ม และ 2. เปรียบเทียบ
ระดบัเอกลกัษณแ์ห่งตนของนกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุหลงัการทดลอง เครื่องมือท่ีใช ้
ไดแ้ก่ 1. แบบวดัเอกลกัษณแ์ห่งตน  2. ขอ้สนเทศการแนะแนว 3. โปรแกรมการใหค้  าปรกึษาแบบ
กลุ่ม ผลการวิจยัพบว่า 1. นกัเรียนกลุ่มทดลองมีระดบัเอกลกัษณแ์ห่งตนสูงขึน้ภายหลงัจากการ  
ใหค้  าปรกึษาแบบกลุ่ม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 2. นกัเรียนกลุ่มทดลองมีระดบั
เอกลกัษณแ์หง่ตนสงูกวา่ของกลุม่ควบคมุหลงัการทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

ธิดารตัน ์ แยม้นิ่ม (2558, น. 112)  ไดท้  าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัทางชีวจิตสงัคมท่ีสมัพนัธ์
กับเอกลักษณ์แห่งตนของวัยรุ่นตอนปลายและวัยผูใ้หญ่ตอนตน้ โดยเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย  
คือ แบบสอบถาม 5 ดา้น ซึ่งผลการวิจยัสรุปไดด้งันี ้

1. ตัวแปรตน้ทั้ง 4 ตวั ไดแ้ก่ การท าหนา้ท่ีของครอบครวั การเห็นคุณค่าในตนเอง 
สมัพันธภาพกับเพ่ือนและลกัษณะมุ่งอนาคต มีความสัมพันธ์กับตวัแปรตามเอกลักษณ์แห่งตน  
ของกลุ่มวัยรุ่นตอนปลายและกลุ่มวัยผู้ใหญ่ตอนต้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มี
ทิศทางความสมัพนัธเ์ป็นบวก 

2. เพศชายและหญิงทัง้กลุ่มวยัรุน่ตอนปลายและวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ มีเอกลกัษณแ์ห่ง
ตนไมแ่ตกตา่งกนัในทางสถิต ิ
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3. ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณู พบว่า การเห็นคณุคา่ในตนเอง สมัพนัธภาพ  
กับเพ่ือนและลักษณะมุ่งอนาคต มีอิทธิพลต่อเอกลักษณ์แห่งตนของกลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย 
และวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ 

4. ผลการเปรียบเทียบคา่สมัประสิทธ์ิถดถอยระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรระหวา่ง 
กลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย และวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ด้วยการทดสอบค่า z-test พบว่าไม่แตกต่างกัน
ระหวา่งกลุม่ 

สุรัตยา  ค  าศรี (2558 , น. 341) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโมเดลคุณลักษณะ 
จิตวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มัธยมเขต 2 : การวิเคราะห์กลุ่มพหุ โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยเป็น แบบวัดคุณลักษณะ  
จิตวิทยาศาสตร ์ชนิดมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดบั (Rating Scale) ขอ้ค าถาม 42 ขอ้ วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ การวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  
และการวิเคราะห์กลุ่มพหุ ผลการวิจัยพบว่าโมเดลคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ประกอบ  
ด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่  ความใจกว้างมีเหตุผล การส ารวจสืบค้น ความคิดสร้างสรรค ์ 
ความมุ่งมั่นพยายาม ความซ่ือสตัย ์ความละเอียดรอบคอบ และความสนใจใฝ่รู ้โดยมีคา่น า้หนกั
องคป์ระกอบระหวา่ง 0.36-0.77 อธิบายความแปรปรวนในตวัแปรทัง้ 42 ตวั ไดร้อ้ยละ 58.25 

โคซอล ์(KOZOLL, 2004, pp. 157-181) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การค้นหาความหมาย 
ในเชิงวิทยาศาสตร:์ มุมมองต่อโลก , อัตลักษณ์ , และ ตัวตน ผู้วิจัยกล่าวว่า แมว้่านักเรียนจะ
ทุ่มเทเวลาในการเรียนวิทยาศาสตรว์ันละหลายชั่ วโมง แต่พบว่ามีเพียงไม่ชั่ วโมง ท่ีใช้ไปใน 
การเรียนรูจ้ะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมุมมองทางวิทยาศาสตรท่ี์ส าคญัของพวกเขา ซึ่งยกระดับ
การศึกษาทางวิทยาศาสตรข์องนักเรียนให้กว้างขึน้  ซึ่งสิ่ งหนึ่งท่ีผู้เรียนเช่ือมโยงกับหัวข้อ 
ท่ีสนใจ เพ่ือท่ีจะกลายเป็นแหล่งท่ีมาของแรงบนัดาลใจและบทบาทในการด าเนินชีวิต โดยผูว้ิจยั 
ใช้ค  าถามเก่ียวกับอัตลักษณ์ในการสอนและการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์ซึ่งค  าถามท่ีใช้ยังคงไวซ้ึ่ง
ตวัตนของผูเ้รียน และอตัลกัษณ์ท่ีผูเ้รียนเลือก เช่น เขาอยากเป็นอย่างไร เขาสามารถน าสิ่งท่ีได้
เรียนรูเ้ก่ียวกับวิทยาศาสตรไ์ปใชใ้นชีวิตอย่างไร มุมมองต่อตนเองเก่ียวกับการมองวิทยาศาสตร์ 
คืออะไร เป็นตน้  ซึ่งประชากร คือนกัเรียนนีอ้าศยัอยูใ่นวฒันธรรมท่ีแตกตา่ง และเป็นกลุ่มนกัเรียน
ท่ีเส่ียงแก่การลาออกกลางคนั เช่น กลุ่มทีต้อ้งยา้ยถ่ินฐานตามแหล่งท าการเกษตรของผูป้กครอง 
กลุ่มเรร่อน ท่ีก าหนดลกัษณะของสถานการณแ์ละความปรารถนาท่ีจะทิง้ชีวิตการยา้ยถ่ินของพวก
เขาไว้เบือ้งหลัง ผลของการศึกษาคือนักเรียนเหล่านีแ้สดงให้เห็นว่าการรบัรูท้างวิทยาศาสตร  ์
ของพวกเขาฝังอยู่ในประเด็นเฉพาะของโลกใบนีอ้ย่างไร อัตลักษณ์ทางวิทยาศาสตรแ์ละตวัตน  
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แสดงความสมัพนัธก์ัน หากเกิดประเด็นท่ีสนใจจะเรียนรู ้การยา้ยถ่ินไม่เป็นผลใหล้ดความสนใจ
ทางวิทยาศาสตร ์และการเรียนในปรมิาณชั่วโมงมาก ก็ไมส่ามารถชว่ยเพิ่มความสนใจใหม้ากขึน้ 

จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า เอกลกัษณข์องนกัเรียนวิทยาศาสตร ์เก่ียวขอ้ง
กับการมองวิทยาศาสตร ์และเช่ือมโยงกับการเรียนรูเ้ก่ียวกับวิทยาศาสตรใ์นประเด็นท่ีสนใจ  
และพบว่านักเรียนวิทยาศาสตรจ์ะมีจิตวิญญาณ เจตคติและคุณลักษณะของนักวิทยาศาสตร ์
นกัวิจัย นักประดิษฐ์คิดคน้ และมีความสามารถในการวิเคราะหส์ังเคราะห ์มีวิจารณญาณและ 
มีความรูค้วามสามารถท่ีจะประดิษฐ์คิดคน้ดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตรอ์ย่างเป็นระบบ  
และศกึษาคน้ควา้ ทดลอง สืบคน้หาความรูใ้หม่ๆ เพิ่มเตมิดว้ยตนเองอยูเ่สมอ 
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บทที ่3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
2. กระบวนการทดลอง 

2.1 แบบแผนการทดลอง 
2.2 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลอง 
2.3 เนือ้หาท่ีใชใ้นการทดลอง 
2.4 แผนการจดักระบวนการทดลอง 

3. เครื่องมือท่ีใชใ้นการทดลอง 
4. การสรา้งเครื่องมือและการหาคณุภาพ 
5. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
6. วิธีด  าเนินการทดลอง 
7. สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร 

ประชากรท่ี ใช้ในการศึกษาครั้ง นี ้  ได้แก่  นัก เรียนระดับชั้นมั ธยมศึกษาปี ท่ี  1  
ปีการศึกษา 2563 ท่ีศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาบุรีรมัย ์
จ  านวนทัง้สิน้ 8,920 คน 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้นี ้คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีก าลังศึกษา 

ในปีการศึกษาท่ี  2563 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  
จ านวน 24 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน  (Multi-stage Sampling) โดยมี
ขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 สุ่มสหวิทยาเขต โดยใชก้ารสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random sampling) 
จากโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตโรงเรียนมธัยม สงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา
บุรีรมัย ์ประกอบดว้ย 9 กลุ่มสหวิทยาเขต ไดแ้ก่ สหวิทยาเขตเมืองบุรีรมัย ์สหวิทยาเขตหนองก่ี  
สหวิทยาเขตนางรอง สหวิทยาเขตกระสงั สหวิทยาเขตสตกึ สหวิทยาเขตประโคนชยั สหวิทยาเขต  
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ล าปลายมาศ สหวิทยาเขตละหานทราย และ สหวิทยาเขตพุทไธสง โดยสุ่มได้กลุ่มโรงเรียน 
ในสหวิทยาเขตเมืองบรุีรมัย ์

ขัน้ตอนท่ี 2 สุ่มโรงเรียน โดยใชก้ารสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random sampling) จาก
โรงเรียนในสหวิทยาเขตเมืองบุรีรมัย ์ซึ่งประกอบไปดว้ย 10 โรงเรียน คือ  โรงเรียนบุรีรมัย-์พิทยา
คม   โรง เรียนภัท รบพิ ต ร  โรง เรียนบั วหลวงวิทยาคม   โรง เรียนกนกศิล ป์ พิ ทยาคม   
โรงเรียนสองห้องพิทยาคม  โรงเรียนพระครูพิทยาคม  โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม  โรงเรียน 
หนองตาดพิทยาคม  โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  โรงเรียนกลันทาพิทยาคม โดยสุ่มได้โรงเรียน 
กนกศลิป์พิทยาคม 

ขั้นตอนท่ี 3 สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น  (Stratified Random Sampling) โดยมี
กลุ่มเอกลักษณ์ทางวิทยาศาสตร ์กลุ่มมาก กลุ่มปานกลาง และกลุ่มนอ้ย เป็นตวัแบ่งชัน้ภูมิ ท า
การทดสอบเพ่ือแบ่งกลุ่มเอกลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ท่ีศึกษาในปีการศึกษา 2563 จ านวน 87 คน ไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ นักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มเอกลักษณ์ 
ทางวิทยาศาสตร์มาก 20 คน  กลุ่ม เอกลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ปานกลาง 34 คน และ 
กลุ่มเอกลักษณ์ทางวิทยาศาสตรน์้อย  33 คน โดยสุ่มนักเรียนจากแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 8 คน  
ได้เป็นนัก เรียนกลุ่ม เอกลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์มาก 8 คน นัก เรียนกลุ่ม เอกลักษณ ์
ทางวิทยาศาสตรป์านกลาง 8 คน และนักเรียนกลุ่มเอกลักษณ์ทางวิทยาศาสตรน์้อย 8 คน  
รวมนกัเรียนทัง้หมด 24 คน 
 
2. กระบวนการทดลอง 

2.1 แบบแผนการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี ้เป็นการวิจัยกึ่ งทดลอง แบบวิจัยกลุ่มเดียวท่ีมีการวัดซ ้าหลายครั้ง 

แบบ  One – Shot Repeated Measured Design ดัด แปลงมาจากแบบแผนการทดลอง  
One – Shot Case Study (วรรณี แกมเกตุ, 2551, น. 128) โดยทดสอบซ า้กับกลุ่มทดลองเดิม 
3 ครัง้ ภายใตส้ภาพแวดล้อมท่ีคล้ายเดิม ท าการวัดผลภายหลังจากท าการทดลองแต่ละครัง้  
แล้วจึงน าผลไปเปรียบเทียบกัน (ซึ่งแบบวัดท่ีท าการวัดทั้ง 3 ครั้ง เป็นแบบวัดท่ีมีคุณภาพ 
ของเครื่องมือใกลเ้คียงกัน)  เพ่ือศึกษาพัฒนาการของกลุ่มทดลอง พรอ้มทัง้ศึกษาความเช่ือมั่น 
ของการทดลอง ถ้าหากการวดัผลหลังการทดลองแต่ละครัง้ ดีกว่าครัง้ก่อนหนา้ อาจสรุปไดว้่า  
กลุม่ทดลองมีพฒันาการท่ีกา้วหนา้ เป็นผลมาจากการทดลองท่ีท าซ า้ ๆ กนั 
 
 

http://www.sjp.ac.th/
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ตาราง 5 แบบแผนการทดลองแบบกลุม่เดียวท่ีมีการวดัซ า้ 

 
โดย 

E แทน กลุม่ทดลอง 
X1 แทน การจัดการเรียนรู้แบบตกผลึกโดยประยุกต์ใช้การประเมินสภาพจริง  

หนว่ยท่ี 1 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดลอ้มในชมุชน 
X2 แทน การจัดการเรียนรู้แบบตกผลึกโดยประยุกต์ใช้การประเมินสภาพจริง  

หนว่ยท่ี 2 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดลอ้มในประเทศไทย 
X3 แทน การจัดการเรียนรู้แบบตกผลึกโดยประยุกต์ใช้การประเมินสภาพจริง  

หนว่ยท่ี 3 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดลอ้มของโลก 
O1 แทน การทดสอบสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์หนว่ยท่ี 1 
O2 แทน การทดสอบสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์หนว่ยท่ี 2 
O3 แทน การทดสอบสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์หนว่ยท่ี 3 

 
2.2 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการทดลอง 

ทดลองในภาคเรียน ท่ี  2 ปีการศึกษา 2563 ระยะเวลา 12 คาบเรียน  คาบเรียน 
ละ 2 ชั่วโมง รวม เวลา 24 ชั่วโมง ดงัตารางท่ี 6 

 
ตาราง 6 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลอง 

 

สัปดาหท์ี่ เวลาทีใ่ช้ กิจกรรม 
1 2 ชม. จดัการเรียนรูแ้บบตกผลกึโดยประยกุตใ์ชก้ารประเมินสภาพจรงิ 

หนว่ยท่ี 1 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดลอ้มในชมุชน 
ขัน้ท่ี 1 : วางแผนการเรียนรู ้

2 2 ชม. จดัการเรียนรูแ้บบตกผลกึโดยประยกุตใ์ชก้ารประเมินสภาพจรงิ 
หนว่ยท่ี 1 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดลอ้มในชมุชน 
ขัน้ท่ี 2 : น าเสนอและอภิปราย 

กลุม่ ทดลอง ทดสอบ ทดลอง ทดสอบ ทดลอง ทดสอบ 

E X1 O1 X2 O2 X3 O3 
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ตาราง 6 (ตอ่) 
 

สัปดาหท์ี่ เวลาทีใ่ช้ กิจกรรม 
3 2 ชม. จดัการเรียนรูแ้บบตกผลกึโดยประยกุตใ์ชก้ารประเมินสภาพจรงิ 

หนว่ยท่ี 1 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดลอ้มในชมุชน 
ขัน้ท่ี 3 : ประมวลและปรบัแก ้

4 2 ชม. จดัการเรียนรูแ้บบตกผลกึโดยประยกุตใ์ชก้ารประเมินสภาพจรงิ 
หนว่ยท่ี 1 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดลอ้มในชมุชน 
ขัน้ท่ี 4 : ตกผลึก 

ทดสอบสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์หน่วยท่ี 1 

5 2 ชม. จดัการเรียนรูแ้บบตกผลกึโดยประยกุตใ์ชก้ารประเมินสภาพจรงิ 
หนว่ยท่ี 2 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดลอ้มในประเทศไทย 
ขัน้ท่ี 1 : วางแผนการเรียนรู ้

6 2 ชม. จดัการเรียนรูแ้บบตกผลกึโดยประยกุตใ์ชก้ารประเมินสภาพจรงิ 
หนว่ยท่ี 2 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดลอ้มในประเทศไทย 
ขัน้ท่ี 2 : น าเสนอและอภิปราย 

7 2 ชม. จดัการเรียนรูแ้บบตกผลกึโดยประยกุตใ์ชก้ารประเมินสภาพจรงิ 
หนว่ยท่ี 2 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดลอ้มในประเทศไทย 
ขัน้ท่ี 3 : ประมวลและปรบัแก ้

8 2 ชม. จดัการเรียนรูแ้บบตกผลกึโดยประยกุตใ์ชก้ารประเมินสภาพจรงิ 
หนว่ยท่ี 2 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดลอ้มในประเทศไทย 
ขัน้ท่ี 4 : ตกผลึก 

  ทดสอบสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์หน่วยท่ี 2 

9 2 ชม. จดัการเรียนรูแ้บบตกผลกึโดยประยกุตใ์ชก้ารประเมินสภาพจรงิ 
หนว่ยท่ี 3 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดลอ้มของโลก 
ขัน้ท่ี 1 : วางแผนการเรียนรู ้

10 2 ชม. จดัการเรียนรูแ้บบตกผลกึโดยประยกุตใ์ชก้ารประเมินสภาพจรงิ 
หนว่ยท่ี 3 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดลอ้มของโลก 
ขัน้ท่ี 2 : น าเสนอและอภิปราย 
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ตาราง 6 (ตอ่) 
 

สัปดาหท์ี่ เวลาทีใ่ช้ กิจกรรม 
11 2 ชม. จดัการเรียนรูแ้บบตกผลกึโดยประยกุตใ์ชก้ารประเมินสภาพจรงิ 

หนว่ยท่ี 3 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดลอ้มของโลก 
ขัน้ท่ี 3 : ประมวลและปรบัแก ้

12 2 ชม. จดัการเรียนรูแ้บบตกผลกึโดยประยกุตใ์ชก้ารประเมินสภาพจรงิ 
หนว่ยท่ี 3 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดลอ้มของโลก 
ขัน้ท่ี 4 : ตกผลึก 

  ทดสอบสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์หน่วยท่ี 3 

 
2.3 เนือ้หาทีใ่ช้ในการทดลอง 

การจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึกโดยประยุกตใ์ชก้ารประเมินสภาพจริง ส่งเสริมให้ผูเ้รียน
พฒันาความคดิและสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ ผา่นขัน้ตอนการวางแผน น าเสนอและอภิปราย ประมวล
และปรับแก้  จนกระทั้ งสามารถตกผลึกความ รู้ได้  ซึ่ งกระบวนการดังกล่าว เกิดจาก 
การฝึกฝนลองผิดลองถกูโดยการใชค้วามคิดอย่างเป็นระบบ ฝึกการคน้ควา้ วิเคราะห ์สงัเคราะห์
และสรา้งสรรคข์้อมูลดว้ยตนเอง เนือ้หาท่ีใช้ในการทดลองครั้งนี ้คือเรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อม  
โดยฝึกการคิดจากเรื่องใกลต้วัคือปัญหาสิ่งแวดลอ้มในชุมชน และเรื่องท่ีพบเห็นไดบ้อ่ยคือปัญหา
สิ่งแวดลอ้มในประเทศไทย และขยายวงกวา้งออกไปสู่ปัญหาสิ่งแวดลอ้มของโลก เนือ้หาท่ีใชใ้น
การทดลองจงึ ประกอบดว้ย 3 หนว่ยการเรียนรู ้ไดแ้ก่ 

หนว่ยท่ี 1 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดลอ้มในชมุชน 
หนว่ยท่ี 2 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดลอ้มในประเทศไทย 
หนว่ยท่ี 3 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดลอ้มของโลก 
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3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง 
เค รื่ อ ง มื อ ท่ี ใช้ ใน การเก็ บ รวบ รวมข้อมู ล เพ่ื อการศึ กษ าครั้ง นี ้  ป ระกอบด้วย  

เครื่องมือ 3 ประเภท คือ 
1. เครื่องมือท่ีใชใ้นการแบ่งกลุ่มเอกลกัษณ์ เพ่ือใชใ้นการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่ง

ชัน้ (Stratified Random Sampling) 
-  แบบวดัเอกลกัษณท์างวิทยาศาสตร ์

2. เครื่องมือท่ีใชใ้นการทดลอง 
- แผนการจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึกประกอบการประเมินสภาพจริง 3 หน่วย 

การเรียนรู ้จ  านวน 12 แผน 
3. เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มลู 

- แบบทดสอบสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์
 

4. การสร้างเคร่ืองมือและการหาคุณภาพ 
4.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการแบ่งกลุ่มเอกลักษณ ์

แบบวัดเอกลักษณท์างวิทยาศาสตร ์
แบบวดัเอกลกัษณท์างวิทยาศาสตร ์มีการด าเนินการสรา้งเครื่องมือ ดงันี ้
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ภาพประกอบ 4 ขัน้ตอนการสรา้งแบบวดัเอกลกัษณท์างวิทยาศาสตร ์

 
ข้ันตอนการสร้างแบบวัดเอกลักษณท์างวิทยาศาสตร ์

1. ศกึษาทฤษฎีเอกลกัษณข์องบคุคล , เอกลกัษณท์างวิทยาศาสตร ์และงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ก าหนดนิยามปฏิบตักิารของเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. สรา้งตารางการก าหนดลกัษณะเฉพาะ โดยจ าแนกสดัสว่นของขอ้ค าถาม ตาม

นิยามปฏิบตักิาร แลว้จงึด าเนินการสรา้งขอ้ค าถาม 
4. น าแบบวัดเอกลักษณ์ทางวิทยาศาสตรท่ี์สรา้งเสร็จแล้ว เสนอต่ออาจารยผ์ู้

ควบคุมปริญญานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของนิยามปฏิบัติการ จากนั้นด าเนินการ
ปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยผ์ูค้วบคมุ 

ศกึษาทฤษฎี แนวคดิ เก่ียวกบัเอกลกัษณท์างวิทยาศาสตร ์

ก าหนดนิยามปฏิบตัิการ สรา้งตารางก าหนดสดัสว่นของขอ้ค าถาม 

สรา้งแบบวดัเอกลกัษณท์างวิทยาศาสตร ์

ตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ผา่น 

ทดลองใช ้(Try out)  
 

แบบวดัเอกลกัษณท์างวิทยาศาสตร ์

คดัเลือกขอ้ค าถามโดยพิจารณา 

โดยพิจารณาคา่อ านาจจ าแนก และคา่ความเช่ือมั่น 

ผา่นเกณฑ ์
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5. น าแบบวัดเอกลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไป
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาจ านวน 5 คน  
ซึ่งเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนวิทยาศาสตร ์จ  านวน 2 คน และเป็นผู้เช่ียวชาญดา้นการวดัผล
จ านวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบในเรื่องของการใช้ภาษา และความครอบคลุมของข้อค าถาม  
วา่สามารถวดัไดถ้กูตอ้งตามจดุประสงคท่ี์ตอ้งการวดัไดเ้พียงไร โดยการหาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง 
(IOC) ตอ้งมีคา่มากกวา่หรือเทา่กบั 0.5 ส าหรบัน ามาใชใ้นแบบวดัเอกลกัษณท์างวิทยาศาสตร ์ 

6. คัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ซึ่ง
แสดงว่าขอ้ค าถามนัน้มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) พบว่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(IOC)มีค่าอยู่ระหว่าง 0.6-1.0 ซึ่งไดร้บัค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญใหแ้ก้ไข ขอ้ค าถามในบา้งข้อ 
ท่ีไมส่อดคลอ้งกบัจดุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั ค าผิด และการใชภ้าษาท่ีไมช่ดัเจน  

7. น าแบบวัดเอกลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 จ านวน 30 คน ท่ีก าลงัศกึษาในโรงเรียนประโคนชยัพิทยาคม ภาคเรียน 
ท่ี 1/2563 ซึ่งมีลักษณะบริบทของโรงเรียนคล้ายกัน จากนั้นน าผลท่ีได้จากแบบวัดเอกลักษณ  ์
ทางวิทยาศาสตรม์าวิเคราะหข์อ้ค าถามรายขอ้เพ่ือหาค่าอ านาจจ าแนก โดยการหาความสมัพนัธ์
ระหว่างคะแนนรายขอ้กับคะแนนรวม (Item total Corralation) ซึ่งผูว้ิจยัใชเ้กณฑใ์นการคดัเลือก
ขอ้ค าถามตามเกณฑ์ของฟริสบี Frisbie (1986, 243) คือ 1) มีความสัมพันธ์ตัง้แต่ 0.40 ขึน้ไป 
แปลว่า จ  าแนกไดดี้มาก 2) มีความสมัพนัธอ์ยู่ระหว่าง 0.30 ถึง 0.39 แปลว่าจ าแนกไดค้อ่นขา้งดี 
สามารถปรบัปรุงให้ดีขึน้ได ้3) ความสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.29 แปลว่าจ าแนกไดพ้อใช ้ 
และจ าเป็นตอ้งปรบัปรุงใหดี้ขึน้ 4) มีความสัมพันธต์ัง้แต่ 0.19 ลงไป แปลว่า จ  าแนกไดไ้ม่ดีตอ้ง 
คดัทิง้หรือปรบัปรุงใหม่ก่อนน าไปใช้ โดยพบว่าผลการวิเคราะหก์ารตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ท่ี ใช้ในการเก็บข้อมู ล  แบบวัด เอกลักษณ์ ท างวิทยาศาสตร์ มี ค่ าอ าน าจจ าแนกอยู่  
ระหวา่ง 0.30 – 0.8    

8. น าวดัเอกลักษณ์ทางวิทยาศาสตรท่ี์ผ่านการพิจารณาค่าอ านาจจ าแนก มา
วิเคราะหห์าค่าความเช่ือมั่น (Realiability) ทั้งฉบับ โดยใชส้ัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (α-Coefficient) 
ของครอนบคั ซึ่งจากผลการวิเคราะหก์ารตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มลู และมี
คา่ความเช่ือมั่นเทา่กบั 0.94 

9. ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ  จนได้แบบวัดเอกลักษณ ์
ทางวิทยาศาสตรท่ี์มีคณุภาพดี แลว้จงึน าไปใชใ้นการเก็บขอ้มลูตอ่ไป 
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ตัวอย่าง แบบวัดเอกลักษณท์างวิทยาศาสตร ์
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี ้ ว่าตรงกับความรู้สึกของนักเรียน  

มากนอ้ยเพียงใด และท าเครื่องหมาย √ ในช่องหมายเลขท่ีตรงกับความรูส้ึกของนักเรียนเพียง 
ช่องเดียวในแต่ละขอ้ โดย 1 = น้อยท่ีสุด  , 2 = น้อย , 3 = ค่อนข้างน้อย , 4 = ค่อนข้างมาก ,  
5 = มาก , 6 = มากท่ีสดุ  

ทัง้นีค้  าว่า “วิทยาศาสตร”์ ในท่ีนีจ้ะหมายถึง ความรูแ้ละกระบวนการแสวงหาความรูเ้ก่ียว
กปัรากฎการณท์างธรรมชาติ 

ข้อ 
 

รายการ 
น้อยที่สุด         มากที่สุด 

1 2 3 4 5 6 
1 ฉนัชอบพดูคยุ เลา่เรื่องราว เก่ียวกบัวิทยาศาสตร ์       
2 ฉนัชอบหาโอกาสพดูคยุเก่ียวกบัเรื่องราวท่ีสนใจ  

หรือขอ้สงสยัดา้นวิทยาศาสตรก์บัคณุครู 
      

3 ฉนัชอบแลกเปล่ียนความคิดเห็น เก่ียวกบัวิทยาศาสตรก์บั
เพ่ือน  

      

4 เม่ืออยูใ่นวงสนทนากบับคุคลอ่ืน ฉนัมกัจะชวนพดูคยุ หรือ
เลา่เรื่องราวเก่ียวกบัวิทยาศาสตร ์

      

5 ……………………………………………………………………..       
 
เกณฑก์ารให้คะแนน 

ผูว้ิจยัมีเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนดงันี ้
ขอ้ค าถามทางบวก  
ตอบ 6 หมายถึง มากท่ีสดุ              ให ้6 คะแนน 
ตอบ 5 หมายถึง มาก   ให ้5 คะแนน 
ตอบ 4 หมายถึง คอ่นขา้งมาก  ให ้4 คะแนน 
ตอบ 3 หมายถึง คอ่นขา้งนอ้ย  ให ้3 คะแนน 
ตอบ 2 หมายถึง นอ้ย   ให ้2 คะแนน 
ตอบ 1 หมายถึง นอ้ยท่ีสดุ                             ให ้1 คะแนน        

 
ถ้าข้อค าถามทางลบให้คะแนนกลับกัน โดยผู้ท่ีตอบได้คะแนนจากแบบวัดมากกว่า 

แสดงวา่มีเอกลกัษณท์างวิทยาศาสตรม์ากกวา่ผูท่ี้ตอบไดค้ะแนนจากแบบวดันอ้ยกวา่ 
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ส าหรับเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนรวมทั้งฉบับของแบบวัดเอกลักษณ์ 
ทางวิทยาศาสตร ์จ  านวน 30 ขอ้ คะแนนเตม็ 180 คะแนน มีดงันี ้
ระดับคะแนนรวมท้ังฉบับ  ความหมาย 
          130.01 - 180.00  นกัเรียนมีเอกลกัษณท์างวิทยาศาสตรอ์ยูใ่นระดบัมาก 
            80.01 - 130.00  นกัเรียนมีเอกลกัษณท์างวิทยาศาสตรอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง 

   30.00 -   80.00  นกัเรียนมีเอกลกัษณท์างวิทยาศาสตรอ์ยูใ่นระดบันอ้ย 
 

4.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการทดลอง 
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบตกผลึกโดยประยุกตใ์ช้การประเมินสภาพจริง 

3 หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 12 แผน 
แผนการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึกโดยประยกุตใ์ชก้ารประเมินสภาพจริง ท่ีใชใ้น 

การทดลอง มีการด าเนินการสรา้งเครื่องมือดงันี ้
 

 
ภาพประกอบ 5 ขัน้ตอนการสรา้งแผนการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลกึประกอบ 

การประเมินสภาพจรงิ 
 

ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการ การจดัการเรียนรูแ้บบตกผลกึประกอบการประเมินสภาพจรงิ 

ศกึษาแนวคิด หลกัการ เก่ียวกบัสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์

ศกึษาหลกัการและวิธีการเขียนแผนการจดัการเรียนรู ้และการประเมินตามสภาพจริง 

สรา้งแผนการเรียนรูแ้ละเครื่องมือท่ีใชป้ระกอบการเรียนรูแ้บบตกผลกึประกอบการประเมิน
สภาพจริง 

อาจารยท่ี์ปรกึษาตรวจพิจารณา 

ตรวจความตรงของวตัถปุระสงค ์, ความตรงตามเนือ้หา , ความเหมาะสมของกิจกรรม โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี้สมบรูณ ์

ปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 

ปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
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ข้ันตอนการสร้างแผนการเรียนรู้แบบตกผลึก 
1. ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการและขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบตกผลึก

ประกอบการประเมินสภาพจรงิ 
2. ศกึษาแนวคดิ หลกัการ เก่ียวกบัสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์
3. ศึกษาหลกัการและวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และการประเมินตาม 

สภาพจรงิ 
4. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ และเครื่องมือท่ีใช้ประเมินตามสภาพจริง 

ประกอบการเรียนรูแ้บบตกผลึก โดยก าหนดประเด็นท่ีศกึษา คือ “ ปัญหาสิ่งแวดลอ้ม” มี 3 หน่วย
การเรียนรูป้ระกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู ้จ  านวน 12 แผน  ดงันี ้

 
ตาราง 11  องคป์ระกอบแผนการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลกึ จ านวน 12 แผน 
 

แผนท่ี หนว่ยท่ี ขัน้ เรื่อง 
1 

1 

ขัน้ท่ี 1 : วางแผนการเรียนรู ้ ปัญหาสิ่งแวดลอ้มในชมุชน 
2 ขัน้ท่ี 2 : น าเสนอและอภิปราย ปัญหาสิ่งแวดลอ้มในชมุชน 
3 ขัน้ท่ี 3 : ประมวลและปรบัแก ้ ปัญหาสิ่งแวดลอ้มในชมุชน 
4 ขัน้ท่ี 4 : ตกผลึก ปัญหาสิ่งแวดลอ้มในชมุชน 
5 

2 

ขัน้ท่ี 1 : วางแผนการเรียนรู ้ ปัญหาสิ่งแวดลอ้มในประเทศไทย 
6 ขัน้ท่ี 2 : น าเสนอและอภิปราย ปัญหาสิ่งแวดลอ้มในประเทศไทย 
7 ขัน้ท่ี 3 : ประมวลและปรบัแก ้ ปัญหาสิ่งแวดลอ้มในประเทศไทย 
8 ขัน้ท่ี 4 : ตกผลึก ปัญหาสิ่งแวดลอ้มในประเทศไทย 
9 

3 

ขัน้ท่ี 1 : วางแผนการเรียนรู ้ ปัญหาสิ่งแวดลอ้มของโลก 
10 ขัน้ท่ี 2 : น าเสนอและอภิปราย ปัญหาสิ่งแวดลอ้มของโลก 
11 ขัน้ท่ี 3 : ประมวลและปรบัแก ้ ปัญหาสิ่งแวดลอ้มของโลก 
12 ขัน้ท่ี 4 : ตกผลึก ปัญหาสิ่งแวดลอ้มของโลก 

 
โดยในแตล่ะแผนการจดัการเรียนรู ้มีโครงสรา้งของแผนการจดัการเรียนรู ้ดงันี ้

1) ผลการเรียนรู ้(Learning Outcome) 
2) ความคดิรวบยอด (Main Concept) 
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3) ขัน้ตอนการเรียนรู ้(Learning Process) 
4) สมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์
5) จดุเนน้สูก่ารพฒันาคณุภาพผูเ้รียน 
6) จดุประสงคก์ารเรียนรู ้
7) ชิน้งานหรือภาระงาน (หลกัฐาน/รอ่งรอยแสดงความรู)้ 
8) การจดักิจกรรมการเรียนรู ้
9) การวดัและประเมินผล 
10) บนัทกึผลหลงัการสอน 

5. น าแผนการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึกประกอบการประเมินสภาพจริงท่ีสรา้ง 
เสร็จแลว้ไปเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ความชัดเจน และถูกตอ้ง 
ของกิจกรรมการเรียนรู ้จุดประสงคก์ารเรียนรู ้เวลาท่ีใช ้การวัดและการประเมินผลการเรียนรู ้
ตลอดจนการใชภ้าษาท่ีถกูตอ้ง เพ่ือน ามาปรบัปรุงแกไ้ข 

6. น าแผนการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึกประกอบการประเมินสภาพจริง ไปเสนอ 
ต่อผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการจัดการสอนวิทยาศาสตร์ จ  านวน 2 คน ดา้นการวัดและประเมินผล 
จ านวน 3 คน โดยใช้แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู ้ชนิดมาตรส่วนประมาณค่า  
 (Rating scale) เพ่ือพิจารณาความเท่ียงตรงตามวัตถุประสงค์ ความเท่ียงตรงตามเนื ้อหา  
ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู ้ความชัดเจนและถูกต้องของแผนการจัดการเรียนรู้  
เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข  โดยผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้แบบตกผลึก
ประกอบการประเมินสภาพจริง ทัง้ 3 หน่วยการเรียนรู ้โดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน มีคะแนนระหว่าง  
73 – 100 คะแนน อยูใ่นระดบั ดี และ ดีมาก โดยแสดงขอ้มลูดงัตาราง 38  ในภาคผนวก 

7. น าแผนการจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึกประกอบการประเมินสภาพจริง มา
ปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า และน าไปใชก้ับกลุ่มตวัอย่างต่อไป ดงัภาคผนวก ค  ตวัอย่างแผน 
การจดัการเรียนรูแ้บบตกผลกึประกอบการประเมินสภาพจรงิ 
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2. แบบทดสอบสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์
แบบทดสอบสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการสรา้งดงันี ้ 

 
ภาพประกอบ 6 ขัน้ตอนการสรา้งแบบทดสอบสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์

 
 
 
 
 

ศกึษาแนวคดิ หลกัการในการสรา้งแบบทดสอบสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์

ก าหนดองคป์ระกอบของการประเมินสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์

ก าหนดเกณฑก์ารประเมินสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์

สรา้งเครื่องมือ (แบบทดสอบสมรรถนะทางวิทยาศาสตร)์ 

 ตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ผา่น 

ทดลองใช ้(Try out) เพ่ือหาคา่เพ่ือหาคา่ความยากง่าย 
คา่อ านาจจ าแนกรายขอ้ และคา่ความเช่ือมั่น 
 

จดัเตรียมแบบทดสอบสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์
ฉบบัสมบรูณ ์เพ่ือน าไปใชเ้ก็บขอ้มลูกบักลุม่ตวัอยา่ง 
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ข้ันตอนการสร้างแบบทดสอบสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์
1. ศึกษาแนวคิด หลักการ และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการสรา้งแบบทดสอบ

สมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์
2. ก าหนดองค์ประกอบของแบบทดสอบสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ ให้

สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะและจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู ้ซึ่งองค์ประกอบของ
สมรรถนะทางวิทยาศาสตรแ์บง่เป็น 3 ดา้น คือ 

2.1 การระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร ์(Explain Phenomena Scientifically 
หรือ EPS) 

2.2 การอธิบายปรากฏการณ์ ใน เชิ งวิทยาศาสตร์  (Using Scientific 
Evidence หรือ USE) 

2.3 การใชป้ระจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร ์(Idenyify Scientific Issue หรือ 
ISI) 

3. ก าหนดเกณฑก์ารประเมินสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์
4. สรา้งแบบทดสอบสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์จ  านวน 3 ฉบบั ฉบบัละ 13 ขอ้  

ซึ่งลักษณะของแบบทดสอบสมรรถะทางวิทยาศาสตร์เป็นสถานการณ์ท่ีนักเรียนตอ้งเขียนตอบ
อยา่งละเอียดลงในกระดาษค าตอบ 

5. น าแบบทดสอบสมรรถนะทางวิทยาศาสตรท่ี์ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ เสนอตอ่อาจารย์- 
ท่ีปรกึษา เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและขอค าชีแ้นะ 

6. น าแบบทดสอบสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์ไปเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญทางดา้น 
การจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ์จ  านวน 2 คน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 
จ านวน 3 คน เพ่ือพิจารณาความเท่ียงตรงตามเนือ้หา (Content Validity) โดยการวิเคราะหค์่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) พวงรตัน ์ ทวีรตัน ์(2543, น. 117) ดงันี ้

+1 หมายถึง แนใ่จวา่ขอ้สอบนัน้วดัจดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีระบไุวจ้รงิ 
 0 หมายถึง ไมแ่นใ่จวา่ขอ้สอบนัน้วดัจดุประสงคเ์ชิงพฤตกิรรมท่ีระบไุว ้
-1 หมายถึง แนใ่จวา่ขอ้สอบนัน้ไมไ่ดว้ดัจดุประสงคเ์ชิงพฤตกิรรมท่ีระบไุว ้

โดยการพิจารณาขอ้ค าถามท่ีมีคา่ดชันีความสอดคลอ้งท่ีมีคา่ดชันีตัง้แต ่0.5 ขึน้ไปไว ้โดยพบวา่
แบบทดสอบสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์มีคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) มีคา่อยูร่ะหว่าง 0.6-1.0  

7. น าแบบทดสอบสมรรถนะทางวิทยาศาสตรท่ี์ไดป้รบัปรุงแลว้ เสนอตอ่อาจารย์- 
ท่ีปรกึษาเพ่ือตรวจพิจารณาอีกครัง้ แลว้น ามาปรบัปรุงตามค าแนะน า 
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8. น าแบบทดสอบสมรรถนะทางวิทยาศาสตรท่ี์ไดป้รับปรุงแล้วไปทดลองใช้ 
กบันกัเรียน จ านวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง น าผลท่ีไดม้าวิเคราะหเ์ป็นรายขอ้เพ่ือหาคา่ความ
ยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ และค่าความเช่ือมั่น  ซึ่งจากผลการวิเคราะหก์ารตรวจสอบ
คณุภาพเครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มลู โดยพบวา่   

8.1 แบบทดสอบสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ หน่วยท่ี  1 เรื่องปัญหา
สิ่งแวดลอ้มในชุมชน มีค่าความยากง่าย  อยู่ระหว่าง 0.367 - 0.700  ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 
0.213 - 0.743      และคา่ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทัง้ฉบบัมีคา่  0.905 

8.2 แบบทดสอบสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ หน่วยท่ี  2 เรื่องปัญหา
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย มีค่าความยากง่าย  อยู่ระหว่าง  0.411 - 0.700  ค่าอ านาจจ าแนก
ระหวา่ง 0.271 - 0.728  และคา่ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทัง้ฉบบัมีคา่  0.906 

8.3 แบบทดสอบสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ หน่วยท่ี  3 เรื่องปัญหา
สิ่งแวดล้อมของโลก มีค่าความยากง่าย  อยู่ระหว่าง 0.278 - 0.767 ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง  
0.362 - 0.822   และคา่ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทัง้ฉบบัมีคา่ 0.943 

9. จดัเตรียมแบบทดสอบฉบบัสมบรูณ ์เพ่ือน าไปใชใ้นการเก็บขอ้มลูตอ่ไป 
  



  79 

ตัวอย่าง แบบทดสอบสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์
 

 
ประเทศไทยสามารถส่งออกอ้อยในรูปน า้ตาลและกากน า้ตาลเป็นอันดับ 4 ของโลก  

โดยท าเงินตราเข้าประเทศปีละไม่ต  ่ากว่า 35,000 ล้านบาท แต่ในขณะเดียวกัน เกษตรกร 
ผู้ปลูกอ้อยก็ยังประสบปัญหาในเรื่องราคาอ้อยตกต ่าและมีปริมาณท่ีล้นตลาด และท่ีส าคัญ  
คือ ปัญหาตน้ทุนการผลิตท่ีสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขาดแคลนแรงงานในการเก็บเก่ียวออ้ย  
และปัญหาค่าจา้งแรงงานสูง โดยคิดเป็นสัดส่วนถึงรอ้ยละ 50 ของตน้ทุนการผลิตอ้อยทัง้หมด 
ตอ่ฤดปูลกู ซึ่งเป็นอปุสรรคตอ่การขยายพืน้ท่ีปลกูออ้ยและการเพิ่มผลผลิตตอ่พืน้ท่ี ท าใหเ้กษตรกร
บางส่วนหันมาใช้วิธีการเผาใบอ้อยทั้งก่อนการเตรียมดิน และก่อนและหลังการเก็บเก่ียวอ้อย  
เพ่ือลดปัญหาดา้นแรงงานและสามารถตดัออ้ยไดเ้ร็วทนัฤดเูปิดหีบของโรงงานน า้ตาล แตว่ิธีการนี ้
ท  าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น ปัญหาการเกิดปรากฏการณ์ 
เรือนกระจกท่ีท าใหอุ้ณหภูมิโลกสูงขึน้ ปัญหาฝุ่ นละอองในระดบัอันตรายต่อสุขภาพ โครงสรา้ง  
ของดินถูกท าลาย การตกคา้งของสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ฯลฯ โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคม  
พ.ศ. 2562 ไดมี้การเก็บขอ้มูลการเผาออ้ยในอ าเภอสตึก เปรียบเทียบกับค่าฝุ่ นละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5 ไว ้ดงัแผนภมูิ 

ข้อที ่1 
เร่ือง การเผาอ้อย 
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เกณฑแ์ปลความหมายค่าฝุ่น PM 2. 5

 
 
เกณฑก์ารแปลความหมาย 
ดัชนีค่า PM 2.5 แปลค่า 

0 - 50 อากาศดี ไมมี่ผลกระทบตอ่สขุภาพของประชาชน 
51 – 100 อากาศพอใช ้อาจเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของผูท่ี้เป็นโรคภมูิแพรุ้นแรง 
101-150 เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของกลุม่เส่ียง เดก็ คนชรา และผูป่้วยภมูิแพ  ้
150-200 เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของประชาชนทั่วไป 
มากกวา่ 200 ระดบัเตือนภยั เป็นอนัตรายรุนแรงตอ่สขุภาพของประชาชนทั่วไป 
 

ที่มาดดัแปลงจาก : หน่วยป้องกนัและรกัษาป่าที่ บร.5. ปัญหาป่าไม.้ วารสารหน่วยป้องกนัและรกัษาป่าที่ บร.5. หนา้ 15 
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ปริมาณการเผาออ้ย (ไร)่



  81 

 

ตอบ    
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

 

ตอบ    
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

ตอบ    
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

ค าถามที่ 1.1 : จากบทความข้างต้น ประเด็นปัญหาใด คือประเด็น ปัญหาส่ิงแวดล้อม 

ท่ีอธิบายหรือตรวจสอบไดด้ว้ยกระบวนการวิทยาศาสตร ์   
                                                                                                                    (3 คะแนน) 

ค าถามที ่1.2 : การเผาออ้ยสง่ผลกระทบตอ่การด ารงชีวิตของมนษุยอ์ยา่งไร                                
                                                                                                                       (3 คะแนน) 

ค าถามที่ 1.3 : จากบทความ “ในช่วงเดือนมกราคม สปัดาหใ์ดค่าดัชนีฝุ่ นละอองขนาดเล็ก  
PM 2.5 เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ และควรมีมาตรการปอ้งกนัปัญหาฝุ่ น”  
                                                                                                                     (3 คะแนน) 
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5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ท าหนังสือราชการขอความร่วมมือในการท าวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย ถึงผู้บริหาร

โรงเรียนกนกศลิป์พิทยาคม เพ่ือขออนญุาตเก็บขอ้มลู 
2. ผูว้ิจยัน าส่งจดหมายราชการจากบณัฑิตวิทยาลยั ถึงผูบ้ริหารโรงเรียนกนกศิลป์พิทยา -

คม เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล พรอ้มทั้งชีแ้จงรายละเอียดระยะเวลาในการ  
เก็บขอ้มลู และวิธีในการใชเ้ครื่องมือของงานวิจยัท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 

3. ผูว้ิจยัมอบหนงัสือรบัรอง ยืนยันการพิจารณาโครงการวิจยัท่ีท าในมนุษย ์ถึงผูบ้ริหาร
โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม รหัสโครงการวิจัย : SWUEC-G-174/2562X  หมายเลขรับรอง 
SWUEG/X/G-174/2562  ยืนยันโดย คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย ท่ีท าในมนุษย ์
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

4. ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บขอ้มลูตามแบบแผนการทดลองท่ีวางไว ้
5. ผูว้ิจยัน าขอ้มลูทีไดจ้ากการทดลอง มาด าเนินการจดักระท าขอ้มลู และวิเคราะหข์อ้มูล

ทางสถิตติอ่ไป 
 

6. วิธีด าเนินการทดลอง 
1. ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม ท าแบบวัด 

อตัลกัษณท์างวิทยาศาสตร ์เพ่ือแบ่งชัน้ภูมิ เป็นกลุ่มเอกลกัษณท์างวิทยาศาสตร ์มาก ปานกลาง 
และน้อย เพ่ือสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ชั้นภูมิละ 8 คน 
รวมทัง้สิน้จ  านวน 24 คน 

2. นดัหมายเวลาและขออนญุาตเก็บขอ้มลูกบักลุ่มตวัอย่าง โดยชีแ้จงรายละเอียดรูปแบบ
การเรียนรู ้วิธีการเรียนรูแ้ละการวดัประเมินผลการเรียนรู้ ด าเนินการตามแผนการจดัการเรียนรู ้ 
ดงัตารางท่ี 7 โดยมีก าหนดการจดัการเรียนรูด้งันี ้

ครัง้ท่ี 1 วนัองัคารท่ี 8 ธนัวาคม พ.ศ 2563       ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 
ครัง้ท่ี 2 วนัองัคารท่ี 15 ธนัวาคม  พ.ศ 2563     ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 
ครัง้ท่ี 3 วนัองัคารท่ี 22 ธนัวาคม  พ.ศ 2563     ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 
ครัง้ท่ี 4 วนัองัคารท่ี 29 ธนัวาคม  พ.ศ 2563     ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 
ทดสอบสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์หนว่ยท่ี 1 วนัพธุท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ 2563 
ครัง้ท่ี 5 วนัองัคารท่ี 5 มกราคม พ.ศ 2564        ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 
ครัง้ท่ี 6 วนัองัคารท่ี 12 มกราคม พ.ศ 2564       ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 
ครัง้ท่ี 7 วนัองัคารท่ี 19 มกราคม พ.ศ 2564         ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 
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ครัง้ท่ี 8 วนัองัคารท่ี 26 มกราคม พ.ศ 2564         ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 
ทดสอบสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์หนว่ยท่ี 2 วนัพธุท่ี 27 มกราคม พ.ศ 2564 
ครัง้ท่ี 9 วนัองัคารท่ี 2 กมุภาพนัธ ์พ.ศ 2564         ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 
ครัง้ท่ี 10 วนัองัคารท่ี 9 กมุภาพนัธ ์พ.ศ 2564        ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 
ครัง้ท่ี 11 วนัองัคารท่ี 16 กมุภาพนัธ ์พ.ศ 2564        ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 
ครัง้ท่ี 12 วนัองัคารท่ี 23 กมุภาพนัธ ์พ.ศ 2564       ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 
ทดสอบสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์หนว่ยท่ี 3 วนัพธุท่ี 24 กมุภาพนัธ ์พ.ศ 2564 

3. น าคะแนนท่ีไดจ้ากการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึกมาวิเคราะห ์โดยใชว้ิธีการทางสถิติ
เพ่ือจะไดท้ราบผลสมรรถนะทางวิทยาศาสตรท่ี์เกิดจากการจดัการเรียนรู ้

 
7. สถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 

7.1  สถิตพืิน้ฐาน ไดแ้ก่ 
7.1.1 คา่เฉล่ีย (Mean)  
7.1.2 คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
7.1.3 ความเบ ้(Kurtosis)  
7.1.4 ความโดง่ (Skewness)  

7.2 สถิตท่ีิใชใ้นการหาคณุภาพเครื่องมือ  
7.2.1 ค่าความเท่ียงตรงโดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Congruence 

: IOC) โดยใชส้ตูรของโรวิเนลลี และ แฮมเบลตลั   
7.2.2 ดชันีความยากของแบบทดสอบรายขอ้ (Difficulty Index)  
7.2.3 ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ โดยการหาค่าสหสัมพันธพ์อ้ยทไ์บซีเรียส 

(Point biserial Correlation : 𝑟𝑝.𝑏𝑖𝑠)  
7.2.4 ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยสูตรสัมประสิทธิแอลฟ่า (Coefficient) 

ของครอนบคั (Cronbach)  
7.3 สถิตท่ีิใชท้ดสอบสมมตฐิาน 

7.3.1 สถิติการวิเคราะหค์วามแปรปรวนรว่มเม่ือมีการวดัซ า้ One – way Repeated 
Measures ANCOVA  
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บทที ่4  
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 

ในการวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ญัลกัษณใ์นการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้
n แทน จ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่ง 
K  แทน คะแนนเตม็ 
M แทน คา่เฉล่ีย (Mean) 
F แทน คา่สถิตท่ีิใชใ้นการทดสอบคา่ F 
p แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ
* แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
SD แทน คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
SS แทน ผลบวกก าลงัสองของคา่ความแตกตา่งระหวา่งขอ้มลูและคา่เฉล่ียของ 
                 กลุม่ขอ้มลู (The Sum of square of devation from the sample mean) 
MS แทน คา่เฉล่ียของผลบวกยกก าลงัสอง (The mean square devation) 
df แทน ระดบัความอิสระ (degree of freedom) 
Sk แทน ความเบ ้(Skewness) 
Ku แทน ความโดง่ (Kurtosis) 
MIN แทน คา่ต ่าสดุ 
MAX แทน คา่สงูสดุ 

 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

การศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึกโดยประยุกตใ์ช้การประเมินสภาพจริง  
ท่ีมีต่อสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในครัง้นีผู้้วิจัยไดน้  าเสนอ 
ผลการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

ตอนที่  1 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบตกผลึกโดย
ประยกุตใ์ชก้ารประเมินสภาพจรงิ 

1.1 ผลการศึกษาการประเมินสภาพจริง หน่วยท่ี 1 เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ชมุชน  
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1.2 ผลการศึกษาการประเมินตามสภาพจริง หน่วยท่ี 2 เรื่องปัญหาสิ่งแวดลอ้ม
ในประเทศไทย  

1.3 ผลการศึกษาการประเมินตามสภาพจริง หน่วยท่ี 3 เรื่องปัญหาสิ่งแวดลอ้ม
ของโลก  

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหผ์ลสมรรถนะทางวิทยาศาสตรห์ลงัไดร้บัการจดัการเรียนรู ้
แบบตกผลึกโดยประยุกตใ์ชก้ารประเมินสภาพจริง หน่วยท่ี 1 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดลอ้มในชุมขน, 
หน่วยท่ี 2 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดลอ้มในประเทศไทย และ หน่วยท่ี 3 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดลอ้มของโลก 
เม่ือปรับอิทธิพลของเอกลักษณ์ทางวิทยาศาสตร ์ด้วยสถิติการวิเคราะห์แบบ การวิเคราะห  ์
ความแปรปรวนรว่มเม่ือมีการวดัซ า้ One-way Repeated Measures ANCOVA 

2.1 ขอ้มลูพืน้ฐาน 
2.2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ 
2.3 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อตรวจสอบสมมตฐิาน 

 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหข้์อมูลระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบตกผลึกโดยประยุกตใ์ช้ 

การประเมินสภาพจริงระหว่างจัดการเรียนรู้ 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบตกผลึกโดย

ประยุกตใ์ช้การประเมินสภาพจริงระหว่างจัดการเรียนรู้ 
ผูว้ิจัยไดด้  าเนินการทดลองการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก ประกอบการประเมิน

สภาพจริง โดยมีแผนการเรียนรู ้ทัง้หมด 12 แผนการเรียนรู ้แบ่งเป็น 3 หน่วยการเรียนรู ้(3 ระยะ)  
มีการวัดประเมิ นสภาพจริงด้วย เครื่องมือ ท่ีหลากหลาย โดยในหนึ่ งหน่ วยการเรียน รู ้ 
จะประกอบดว้ยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินสภาพจริงดังนี ้แบบประเมินบันทึกการวางแผน  
การเรียนรู ้, แบบบนัทึกเหตกุารณ ์, แบบประเมินการน าเสนอการวางแผนการเรียนรู้ , แบบสงัเกต
พฤติกรรม , แบบประเมินการน าเสนอการตกผลึกความรู ้และ แบบประเมินการสะท้อนผล  
การเรียนรูต้นเอง ซึ่งมีผลการศกึษา ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1.1 ผลการศึกษาการประเมินสภาพจริง 
หน่วยที่ 1 เร่ืองปัญหาส่ิงแวดล้อมในชุมชน จ านวน 8 ช่ัวโมง ซึ่งมีผล

การศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
หน่วยท่ี 1 เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน แผนท่ี 1 : ขัน้การวางแผนการ

เรียนรู ้
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เครื่องมือท่ีใชใ้นการประเมินสภาพจรงิ : แบบบนัทึกการวางแผนการเรียนรู ้ , 
แบบบนัทกึเหตกุารณ ์(ISI) 

 
ตาราง 12  แสดงสรุปผลคะแนนบนัทกึการเรียนรู ้แผนท่ี 1 สะทอ้น สมรรถนะดา้นการระบปุระเดน็ 
ทางวิทยาศาสตร ์(ISI) 
 

สมรรถนะดา้นการระบปุระเดน็ทาง
วิทยาศาสตร ์(ISI) 

MIN MAX M SD Sk Ku 

1. สามารถระบปุระเดน็ปัญหาหรือค าถาม
ท่ีตรวจสอบไดท้างวิทยาศาสตร ์(คะแนน
เตม็ 5) 

2 3 2.38 0.52 0.64 -2.24 

2. สามารถบอกค าส าคญัส าหรบัการ
คน้ควา้/ตรวจสอบโดยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์(คะแนนเตม็ 5) 

2 3 2.50 0.54 0.00 -2.80 

3. สามารถออกแบบวางแผนการ
ตรวจสอบประเดน็ปัญหา (คะแนนเตม็ 5) 

2 3 2.38 0.52 0.64 -2.24 

 
จากตารางท่ี 12 แสดงผลคะแนนประเมินบันทึกการเรียนรู ้หน่วยท่ี 1 เรื่อง ปัญหา

สิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งสะท้อนสมรรถนะดา้นการระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร ์( ISI) ในดา้น 
ต่าง ๆ ได้แก่ 1. ด้านการระบุประเด็นปัญหาหรือค าถามท่ีตรวจสอบได้ทางวิทยาศาสตร ์  
2. ด้านการบอกค าส าคัญส าหรับการค้นคว้า/ตรวจสอบโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์  
และ 3. ดา้นการออกแบบวางแผนการตรวจสอบประเด็นปัญหา โดยระบุหลักฐานเชิงประจักษ์/
พยานในการตรวจสอบ ปรากฏผลดงันี ้ดา้นท่ี 1 มีคา่เฉล่ีย 2.38 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.52 , ดา้นท่ี 2 มีค่าเฉล่ีย 2.50 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 และดา้นท่ี 3 มีค่าเฉล่ีย 
2.38 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 โดยคะแนนของแต่ละกลุ่ม ปรากฏดงัแผนภูมิแสดงคะแนน
บนัทกึการเรียนรูร้ายกลุม่ 
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ภาพประกอบ 7 แผนภมูิคะแนนประเมินบนัทกึการเรียนรูร้ายกลุม่ 

 
จากการประเมินการวางแผนการเรียนรู้ โดยการสังเกต สนทนาซักถาม โดยผู้วิจัย  

เป็นผู้บันทึกเหตุการณ์ พบว่า นักเรียนสามารถระบุประเด็นปัญหาทางวิทยาศาสตรไ์ด ้แต่ยัง  
ไม่สามารถอธิบายใหส้อดคลอ้งกับการวางแผนตรวจสอบประเด็นปัญหา และนักเรียนส่วนใหญ่ 
ยงัไม่คุน้เคยกับแนวทางการเรียนรูแ้บบตกผลึก เน่ืองจากเป็นการเรียนครัง้แรก ท าใหเ้กิดค าถาม
ระหว่างการจดัการเรียนรูค้อ่นขา้งมาก ผูว้ิจยัไดแ้กไ้ขโดยการตัง้ค  าถามกระตุน้การคิดสะทอ้นกลบั 
เป็นค าถามท่ีสนบัสนนุใหน้กัเรียนคน้หาความรูใ้นประเด็นปัญหาของตนเพิ่มขึน้อีก เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่ง
ค  าตอบท่ีตอ้งการ และในการเรียนครัง้แรก นกัเรียนตอ้งอยู่กลุ่มท่ีครูจดัให ้ท าใหรู้ส้ึกไม่สนิทสนม
กับเพ่ือนเท่าท่ีควร การท างานเป็นทีมจึงไม่ค่อยคล่องแคล่วนัก ครูไดแ้ก้ปัญหาโดยการกระตุน้  
ใหน้กัเรียนทุกคนมีบทบาทใหม้ากท่ีสุด และสนบัสนุนการเรียนรูแ้บบเพ่ือนช่วยเพ่ือน และในท่ีสุด  
ทุกกลุ่มก็ไดป้ระเด็นปัญหาสิ่งแวดลอ้มในชุมชนท่ี ตนสนใจจะไปศึกษาคน้ควา้ เพ่ือน าไปเตรียม
คน้ควา้ขอ้มลูเพิ่มเตมิมาน าเสนอในครัง้ตอ่ไป  
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หน่วยท่ี 1 เรื่องปัญหาสิ่งแวดลอ้มในชุมชน แผนท่ี 2 : ขัน้การน าเสนอและ
อภิปราย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินสภาพจริง : แบบบันทึกการน าเสนอการวาง
แผนการเรียนรู ้, แบบบนัทกึเหตกุารณ ์(EPS,USE) 

 
ตาราง 13  แสดงสรุปผลคะแนนประเมินการน าเสนอการวางแผนการเรียนรู ้แผนท่ี 2 สะทอ้น 
สมรรถนะดา้นการอธิบายปรากฏการณใ์นเชิงวิทยาศาสตร ์(EPS) และสมรรถนะการใชป้ระจกัษ ์
พยานทางวิทยาศาสตร ์(USE) 
 

สมรรถนะดา้นการอธิบายปรากฏการณใ์นเชิง

วิทยาศาสตร ์(EPS) และสมรรถนะการใช้

ประจกัษพ์ยานทางวิทยาศาสตร ์(USE) 

MIN MAX M SD Sk Ku 

1. สามารถอ ธิบายปรากฏการณ์ ใน เชิ ง
วิทยาศาสตร ์โดยใชค้วามรู/้หลักการทาง
วิทยาศาสตร ์(คะแนนเตม็ 5) 

1 2 1.63 0.52 -0.64 -2.24 

2. สามารถตีความปรากฏการณท่ี์เกิดขึน้ โดย
ร ะ บุ ว่ า ค า บ ร ร ย า ย /ค า อ ธิ บ า ย ใด 
สมเหตุสมผลหรือไม่ โดยใช้ความรูท้าง
วิทยาศาสตรม์าสนบัสนนุ (คะแนนเตม็ 5) 

1 2 1.75 0.46 -1.44 0.00 

 
จากตารางท่ี 13 แสดงผลคะแนนประเมินการน าเสนอการวางแผนการเรียนรู ้หน่วยท่ี 1 

เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งสะท้อนสมรรถนะด้านการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิง
วิทยาศาสตร ์(EPS) และสมรรถนะการใชป้ระจกัษ์พยานทางวิทยาศาสตร ์(USE) ในดา้นต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ 1. ดา้นความสามารถอธิบายปรากฏการณใ์นเชิงวิทยาศาสตร ์โดยใชค้วามรู/้หลกัการทาง
วิทยาศาสตร์ 2. ด้านความสามารถตีความปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ โดยระบุว่าค าบรรยาย/
ค าอธิบายใด สมเหตุสมผลหรือไม่ โดยใช้ความรูท้างวิทยาศาสตรม์าสนับสนุน ปรากฏผลดงันี ้
ด้านท่ี 1 มีค่าเฉล่ีย 1.63 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 , ด้านท่ี 2 มีค่าเฉล่ีย 1.75 
คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 โดยคะแนนของแต่ละกลุ่ม ปรากฏดงัแผนภูมิแสดงผล
ประเมินการน าเสนอการวางแผนการเรียนรูร้ายกลุม่ 
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ภาพประกอบ 8 แผนภมูิสรุปผลคะแนนประเมินการน าเสนอการวางแผนการเรียนรูร้ายกลุม่ 
 

จากการประเมินการวางแผนการเรียนรู ้โดยการสังเกต สนทนาซักถาม โดยผู้วิจัยเป็น  
ผูบ้นัทึกเหตกุารณ์ พบว่า นักเรียนสามารถอธิบายปรากฏการณใ์นเชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้แต่พบว่า  
มีส่วนนอ้ยท่ีสามารถการน าความรู/้หลกัการทางวิทยาศาสตรม์าใชป้ระกอบการอธิบายไดล้ะเอียด
ครบทุกประเด็น  และทุกกลุ่มสามารถตีความปรากฏการณท่ี์เกิดขึน้ไดทุ้กประเด็น แตมี่เพียงบาง
กลุ่มท่ีสามารถอธิบายให้สอดคล้องกับการวางแผนตรวจสอบประเด็นปัญหาท่ีตนออกแบบ  
ไว ้ในการเรียนครัง้นีมี้การสลับถามตอบระหว่างเพ่ือนในชัน้เรียน นักเรียนส่วนใหญ่ไดใ้ชข้อ้มูล  
ท่ีเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตรใ์นการตอบค าถาม ฝึกการคิดอย่างเป็นเหตเุป็นผล และฝึกการ  
ตัง้ค  าถามท่ีจะต่อยอดองคค์วามรู ้ในครัง้นีห้ากนักเรียนไม่สามารถตอบค าถามท่ีเพ่ือนหรือครู  
ถามได ้ก็จะน าไปสืบคน้หาค าตอบ เพ่ือน ามาเรียนรูร้ว่มกนัในครัง้ตอ่ไป  
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หน่วยท่ี 1 เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน แผนท่ี 3 : ขั้นประมวลและ
ปรบัแก ้

เครื่องมือท่ีใชใ้นการประเมินสภาพจริง : แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ้ , 
แบบบนัทกึเหตกุารณ ์(EPS,USE) 

 
ตาราง 14  แสดงสรุปผลการสงัเกตพฤตกิรรมการเรียนรู ้ แผนท่ี 3 สะทอ้นสมรรถนะดา้น 
การอธิบายปรากฏการณใ์นเชิงวิทยาศาสตร ์(EPS) และสมรรถนะการใชป้ระจกัษพ์ยานทาง 
วิทยาศาสตร ์(USE) 
 

สมรรถนะดา้นการอธิบายปรากฏการณใ์นเชิง

วิทยาศาสตร ์(EPS) และสมรรถนะการใช้

ประจกัษพ์ยานทางวิทยาศาสตร ์(USE) 

MIN MAX M SD Sk Ku 

1. สามารถปรบัแก้หวัขอ้ท่ีตนไปศึกษาคน้ควา้ 
โดยอธิบายปรากฏการณใ์นเชิงวิทยาศาสตร ์
เพ่ือตอบขอ้โตแ้ยง้ท่ีไดร้บัจากการเรียนครัง้
ก่อน (คะแนนเตม็ 3) 

1 2 1.50 0.54 0.00 -2.80 

2. สามารถปรบัแก้หวัขอ้ท่ีตนไปศึกษาคน้ควา้ 
โดยใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตรใ์ห้
เหตุผล เพ่ือตอบขอ้โตแ้ย้งท่ีไดร้บัจากการ
เรียนครัง้ก่อน (คะแนนเตม็ 3) 

1 2 1.38 0.52 0.64 -2.24 

 
จากตารางท่ี 14 แสดงสรุปผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ้หน่วยท่ี 1 เรื่อง ปัญหา

สิ่งแวดลอ้มในชมุชน ซึ่งสะทอ้นสมรรถนะดา้นการอธิบายปรากฏการณใ์นเชิงวิทยาศาสตร ์(EPS) 
และสม รรถนะการใช้ป ระจักษ์ พ ยานทางวิท ยาศาสตร์ (USE) ในด้านต่ า งๆ  ได้แก่  
1. ดา้นความสามารถในการปรบัแกห้ัวขอ้ท่ีตนไปศึกษาคน้ควา้ โดยอธิบายปรากฏการณ์ในเชิง
วิทยาศาสตร ์เพ่ือตอบขอ้โตแ้ยง้ท่ีไดร้บัจากการเรียนครัง้ก่อน 2. ดา้นความสามารถในการปรบัแก้
หวัขอ้ท่ีตนไปศึกษาคน้ควา้ โดยใชป้ระจกัษ์พยานทางวิทยาศาสตรใ์หเ้หตุผล เพ่ือตอบขอ้โตแ้ยง้  
ท่ีไดร้บัจากการเรียนครัง้ก่อน ปรากฏผลดงันี ้ดา้นท่ี 1 มีค่าเฉล่ีย 1.50 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน 0.54 , ดา้นท่ี 2 มีค่าเฉล่ีย 1.38 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 โดยคะแนน 
ของแตล่ะกลุม่ ปรากฏดงัแผนภมูิ แสดงผลการสงัเกตพฤตกิรรมการเรียนรูร้ายกลุม่ 

 
ภาพประกอบ 9 แผนภมูิสรุปผลการสงัเกตพฤตกิรรมการเรียนรูร้ายกลุม่ 

 
จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ้โดยการสังเกต สนทนาซักถาม บันทึกเหตุการณ ์

(EPS,USE) โดยผู้วิจัยเป็นผู้บันทึกเหตุการณ์ พบว่า นักเรียนได้มีการศึกษาหาข้อมูลเชิงลึกท่ี  
เพ่ือน ามาใช้ประกอบการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตรไ์ด้ แต่พบว่านักเรียนยังไม่
สามารถอธิบายให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ เน่ืองจากความรู้ในหลายส่วน เกินระดับเนื ้อหาของชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ครูไดแ้กไ้ขโดยช่วยชีแ้นะว่านักเรียนควรเริ่มจากศึกษาขอ้มูลพืน้ฐานจากส่วน
ไหนก่อน เพ่ือท่ีจะสามารถคน้ควา้ขอ้มูลท่ียากขึน้ไดเ้ข้าใจ  และพบว่าทุกกลุ่มสามารถปรบัแก้
หวัขอ้ประเด็นปัญหาของตนเองไดดี้ขึน้ เพราะน าประเด็นท่ีเพ่ือนและครูสอบถาม ไปเป็นแนวทาง
ในการคน้ควา้หาค าตอบ ในครัง้นีท้กุกลุ่มมีการเตรียมตวัสรุปขอ้มลู และหารูปแบบในการน าเสนอ
ท่ีแตกต่างกนัไป เพ่ือช่วยใหก้ารถ่ายทอดองคค์วามรูน้่าสนใจยิ่งขึน้ เช่น การน าเสนอโดยแผนผงั , 
บทละครสัน้ , การเลา่ขา่ว เป็นตน้  
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อธิบายปรากฏการณใ์นเชิงวิทยาศาสตรฯ์ ใชป้ระจกัษพ์ยานทางวิทยาศาสตรใ์หเ้หตผุลฯ คะแนนรวม
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หนว่ยท่ี 1 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดลอ้มในชมุชน แผนท่ี 4 : ขัน้การตกผลกึ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินสภาพจริง : แบบประเมินการน าเสนอ 

การตกผลกึความรู ้(EPS,USE) , แบบประเมินการสะทอ้นผลการเรียนรูต้นเอง 
 

ตาราง 15  แสดงสรุปผลการน าเสนอการตกผลกึความรู ้แผนท่ี 4 สะทอ้นสมรรถนะดา้น 
การอธิบายปรากฏการณใ์นเชิงวิทยาศาสตร ์(EPS) และสมรรถนะการใชป้ระจกัษพ์ยาน 
ทางวิทยาศาสตร ์(USE) 
 

สมรรถนะดา้นการอธิบายปรากฏการณใ์นเชิง
วิทยาศาสตร ์(EPS) และสมรรถนะการใช้
ประจกัษพ์ยานทางวิทยาศาสตร ์(USE) 

MIN MAX M SD Sk Ku 

1. สามารถน าเสนอปัญหาสิ่งแวดลอ้มในชมุชน 
โดยใชป้ระจักษ์พยานทางวิทยาศาสตรไ์ด ้
(คะแนนเตม็ 5) 

2 3 2.75 0.46 -1.44 0.00 

2. สามารถสรุปผลการศกึษาคน้ควา้ของตนเอง
ท่ีไดต้กผลึกการเรียนรู ้ในรูปแบบงานเขียน 
แผนผัง บทความวิชาการ ภาพวาด คลิป
วิ ดี โอ  ฯลฯ  (รูปแบบตามความสนใจ ) 
(คะแนนเตม็ 5) 

2 3 2.63 0.52 -0.64 -2.24 

 
จากตารางท่ี 15 แสดงสรุปผลการน าเสนอการตกผลึกความรู ้ หน่วยท่ี 1 เรื่อง ปัญหา

สิ่งแวดลอ้มในชมุชน ซึ่งสะทอ้นสมรรถนะดา้นการอธิบายปรากฏการณใ์นเชิงวิทยาศาสตร ์(EPS) 
และสม รรถนะการใช้ป ระจักษ์พ ยานทางวิท ยาศาสตร์ (USE) ในด้านต่ าง  ๆ  ได้แก่  
1. ดา้นความสามารถน าเสนอปัญหาสิ่งแวดลอ้มในชมุชน โดยใชป้ระจกัษพ์ยานทางวิทยาศาสตร์
ได ้2. ดา้นความสามารถสรุปผลการศกึษาคน้ควา้ของตนเองท่ีไดต้กผลึกการเรียนรู ้ในรูปแบบงาน
เขียน แผนผงั บทความวิชาการ ภาพวาด คลิปวิดีโอ ฯลฯ ปรากฏผลดงันี ้ดา้นท่ี 1 มีคา่เฉล่ีย 2.75
คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 , ด้านท่ี 2 มีค่าเฉล่ีย 2.63 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.52 
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** ผลการศึกษาการประเมินการสะทอ้นผลการเรียนรูต้นเอง ครัง้ท่ี 1 ซึ่งมีผลการศึกษา
ดงันี ้

ผลการศึกษาการประเมินการสะทอ้นผลการเรียนรูต้นเอง ครัง้ท่ี 1 ซึ่งมีผลการศกึษาดงันี ้
ซึ่งผูว้ิจัยไดท้  าการศึกษาโดยใหน้ักเรียนทุกคนท าแบบประเมินการสะท้อนผลการเรียนรูต้นเอง  
โดยมีการก าหนดเกณฑก์ารตดัสินระดบัคณุภาพ เป็น 5 ระดบั ดงันี ้

เกณฑก์ารตดัสินระดบัคณุภาพ 
คะแนน                           การแปลความหมาย 
97 - 120             นกัเรียนมีความเขา้ใจในประเดน็ท่ีศกึษาในระดบัมาก 
73 - 96               นกัเรียนมีความเขา้ใจในประเดน็ท่ีศกึษาในระดบัค่อนข้างมาก 

25 - 72  นกัเรียนมีความเขา้ใจในประเดน็ท่ีศกึษาในระดบัปานกลาง 
25 - 48  นกัเรียนมีความเขา้ใจในประเดน็ท่ีศกึษาในระดบัค่อนข้างน้อย 

1- 24  นกัเรียนมีความเขา้ใจในประเดน็ท่ีศกึษาในระดบัน้อย 
 

ตาราง 16  แสดงคะแนนเฉล่ีย (M) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การสะทอ้นผลการเรียนรู ้
ตนเอง ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลกึประกอบการ 
ประเมินสภาพจรงิ หนว่ยท่ี 1 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดลอ้มในชมุชน 
 

หนว่ยการ
เรียนรูท่ี้ 

n K M SD การแปลความหมาย 

1 28 120 89.29 4.03 นกัเรียนมีความเขา้ใจในประเด็นท่ีศกึษา
ในระดบัค่อนข้างมาก 

 
จากการวิเคราะห์การสะท้อนผลการเรียนรูต้นเอง ในการจัดการเรียนรู้แบบตกผลึก

ประกอบการประเมินสภาพจริง หน่วยท่ี 1 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ปรากฏผลดังนี ้
นกัเรียนมีผลคะแนนการสะทอ้นผลการเรียนรูต้นเอง มีคา่เฉล่ีย 89.29 แสดงวา่ นกัเรียนสะทอ้นผล
การเรียนรูต้นเองวา่ มีความเขา้ใจในประเดน็ท่ีศกึษาในระดบัค่อนข้างมาก 
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1.2 ผลการศึกษาการประเมินสภาพจริง 
หน่วยที่ 2 เร่ืองปัญหาส่ิงแวดล้อมในประเทศไทยจ านวน 8 ช่ัวโมง  

ซึ่งมีผลการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
หน่วยท่ี 2 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย แผนท่ี 5 : ขั้นการวาง

แผนการเรียนรู ้
เครื่องมือท่ีใชใ้นการประเมินสภาพจรงิ : แบบบนัทึกการวางแผนการเรียนรู ้ ,

แบบบนัทกึเหตกุารณ ์(ISI) 
 

ตาราง 17 แสดงสรุปผลคะแนนบนัทกึการเรียนรู ้แผนท่ี 5 สะทอ้น สมรรถนะดา้นการระบปุระเดน็ 
ทางวิทยาศาสตร ์(ISI) 
 

สมรรถนะดา้นการระบปุระเดน็ทาง
วิทยาศาสตร ์(ISI) 

MIN MAX M SD Sk Ku 

1. สามารถระบปุระเด็นปัญหาหรือค าถามท่ี
ตรวจสอบไดท้างวิทยาศาสตร ์ (คะแนน
เตม็ 5) 

2 4 3.38 0.74 -0.82 -0.15 

2. ส ามารถบอกค าส าคัญ ส าหรับการ
คน้ควา้/ตรวจสอบโดยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์ (คะแนนเตม็ 5) 

2 4 3.25 0.71 -0.40 -0.23 

3. สามารถออกแบบวางแผนการตรวจสอบ
ประเดน็ปัญหา (คะแนนเตม็ 5) 

3 4 3.63 0.52 -0.64 -2.24 

 
จากตารางท่ี 17 แสดงผลคะแนนประเมินบันทึกการเรียนรู ้หน่วยท่ี 2 เรื่อง ปัญหา

สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ซึ่งสะท้อนสมรรถนะด้านการระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร ์( ISI)  
ในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 1. ดา้นการระบุประเด็นปัญหาหรือค าถามท่ีตรวจสอบไดท้างวิทยาศาสตร์  
2. ดา้นการบอกค าส าคญัส าหรบัการคน้ควา้/ตรวจสอบโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์และ  
3. ดา้นการออกแบบวางแผนการตรวจสอบประเด็นปัญหา โดยระบุหลกัฐานเชิงประจกัษ์/พยาน  
ในการตรวจสอบ ปรากฏผลดงันี ้ดา้นท่ี 1 มีคา่เฉล่ีย 3.38 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 
, ดา้นท่ี 2 มีค่าเฉล่ีย 3.25 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 และดา้นท่ี 3 มีค่าเฉล่ีย 3.63  
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มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 โดยคะแนนของแตล่ะกลุ่ม ปรากฏดงัแผนภูมิ แสดงคะแนนบนัทึก
การเรียนรู ้รายกลุม่ 

 

 
ภาพประกอบ 10 แผนภมูิแสดงคะแนนการประเมินบนัทึกการเรียนรูร้ายกลุม่ 

 
จากการประเมินการวางแผนการเรียนรู ้โดยการสังเกต สนทนาซักถาม โดยผู้วิจัยเป็น  

ผูบ้นัทึกเหตุการณ ์พบว่า นักเรียนสามารถระบุประเด็นปัญหาทางวิทยาศาสตรไ์ด ้และสามารถ
อธิบายไดว้่าเป็นประเด็นวิทยาศาสตรอ์ย่างไร ในบางกลุ่มสามารถอธิบายใหส้อดคลอ้งกับแผน  
การตรวจสอบได้ และในการเรียนรูค้รั้งนี ้นักเรียนส่วนใหญ่เริ่มเกิดความคุ้นเคยกับรูปแบบ  
การเรียนรูแ้บบตกผลึกเน่ืองจากเป็นรูปแบบท่ีคลา้ยกับการเรียนในหน่วยท่ี 1 แต่แตกต่างกันใน
ดา้นเนือ้หา ท าใหน้กัเรียนใชเ้วลานอ้ยลงในการหาประเด็นท่ีสนใจ มีความคุน้เคยกบัเพ่ือนในกลุ่ม 
เกิดการเรียนรูแ้บบร่วมมือกัน ครูไดช้่วยใหค้  าแนะน า เสริมแรง และกระตุน้ใหน้กัเรียนคิดต่อยอด
องคค์วามรูเ้พิ่มขึน้  
 
 
 
 
 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7 8

อธิบายปรากฏการณฯ์ ตีความปรากฏการณฯ์ คะแนนรวม



  96 

หน่วยท่ี 2 เรื่องปัญหาสิ่งแวดลอ้มในประเทศ แผนท่ี 6 : ขัน้การน าเสนอและ
อภิปราย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินสภาพจริง : แบบบันทึกการน าเสนอการวาง
แผนการเรียนรู ้, แบบบนัทกึเหตกุารณ ์(EPS,USE) 

 
ตาราง 18 แสดงสรุปผลคะแนนประเมินการน าเสนอการวางแผนการเรียนรู ้แผนท่ี 6 สะทอ้น 
สมรรถนะดา้นการอธิบายปรากฏการณใ์นเชิงวิทยาศาสตร ์(EPS) และสมรรถนะการใชป้ระจกัษ ์
พยานทางวิทยาศาสตร ์(USE) 
 

สมรรถนะดา้นการอธิบายปรากฏการณใ์นเชิง
วิทยาศาสตร ์(EPS) และสมรรถนะการใช้
ประจกัษพ์ยานทางวิทยาศาสตร ์(USE) 

MIN MAX M SD Sk Ku 

1. สามารถอ ธิบายปรากฏการณ์ ใน เชิ ง
วิทยาศาสตร ์โดยใชค้วามรู/้หลักการทาง
วิทยาศาสตร ์(คะแนนเตม็ 5) 

2 3 2.63 0.52 -0.64 -2.24 

2. สามารถตีความปรากฏการณท่ี์เกิดขึน้ โดย
ร ะ บุ ว่ า ค า บ ร ร ย า ย /ค า อ ธิ บ า ย ใ ด 
สมเหตุสมผลหรือไม่ โดยใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตรม์าสนบัสนนุ(คะแนนเตม็ 5) 

2 3 2.63 0.52 -0.64 -2.24 

 
จากตารางท่ี 18 แสดงผลคะแนนประเมินการน าเสนอการวางแผนการเรียนรู ้หน่วยท่ี 2 

เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดลอ้มในประเทศไทย ซึ่งสะทอ้นสมรรถนะดา้นการอธิบายปรากฏการณใ์นเชิง
วิทยาศาสตร ์(EPS) และสมรรถนะการใชป้ระจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร ์(USE)ในดา้นต่างๆ 
ไดแ้ก่ 1. ดา้นความสามารถอธิบายปรากฏการณใ์นเชิงวิทยาศาสตร ์โดยใชค้วามรู/้หลกัการทาง
วิทยาศาสตร์ 2. ด้านความสามารถตีความปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ โดยระบุว่าค าบรรยาย/
ค าอธิบายใด สมเหตุสมผลหรือไม่ โดยใช้ความรูท้างวิทยาศาสตรม์าสนับสนุน ปรากฏผลดงันี ้
ด้านท่ี 1 มีค่าเฉล่ีย 2.63 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 , ด้านท่ี 2 มีค่าเฉล่ีย 2.63 
คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 โดยคะแนนของแต่ละกลุ่ม ปรากฏดงัแผนภูมิ แสดงผล
ประเมินการน าเสนอการวางแผนการเรียนรูร้ายกลุม่ 
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ภาพประกอบ 11 สรุปผลคะนนประเมินการน าเสนอการวางแผนการเรียนรูร้ายกลุม่ 
 
จากการประเมินการวางแผนการเรียนรู ้โดยการสังเกต สนทนาซักถาม โดยผู้วิจัยเป็น  

ผูบ้นัทึกเหตกุารณ์ พบว่า นักเรียนสามารถอธิบายปรากฏการณใ์นเชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้แต่พบว่า
นกัเรียนสามารถน าความรู/้หลักการทางวิทยาศาสตรม์าใชป้ระกอบการอธิบายได ้และทุกกลุ่ม
สามารถตีความปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ได้ทุกประเด็น แต่การน าหลักฐานทางวิทยาศาสตรม์า
สนบัสนนุประกอบการอธิบาย ถือว่ายงัท าไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร  ในการเรียนครัง้นีมี้การสลบัถามตอบ
ระหว่างเพ่ือนในชัน้เรียน นักเรียนแสดงออกถึงการฝึกการคิดอย่างเป็นเหตเุป็นผล ไดดี้กว่าการ
เรียนในหน่วยท่ีหนึ่ง การตอบค าถามมีการใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร ์มาสนับสนุนค าตอบได ้ 
แต่ยังไม่ถูกต้องทั้งหมด ในครั้งนี ้หากนักเรียนไม่สามารถตอบค าถามท่ีเพ่ือนหรือค รูถามได ้ 
ก็จะน าไปสืบคน้หาค าตอบ เพ่ือน ามาเรียนรูร้ว่มกนัในครัง้ตอ่ไป  
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หน่วยท่ี 2 เรื่องปัญหาสิ่งแวดลอ้มในประเทศไทย แผนท่ี 7 : ขัน้ประมวลและ
ปรบัแก ้

เครื่องมือท่ีใชใ้นการประเมินสภาพจริง : แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ , 
แบบบนัทกึเหตกุารณ ์(EPS,USE) 

 
ตาราง 19 แสดงสรุปผลการสงัเกตพฤตกิรรมการเรียนรู ้ แผนท่ี 7 สะทอ้นสมรรถนะดา้นการ 
อธิบายปรากฏการณใ์นเชิงวิทยาศาสตร ์(EPS) และสมรรถนะการใชป้ระจกัษพ์ยานทาง 
วิทยาศาสตร ์(USE) 
 

สมรรถนะดา้นการอธิบายปรากฏการณใ์น
เชิงวิทยาศาสตร ์(EPS) และสมรรถนะการ
ใชป้ระจกัษพ์ยานทางวิทยาศาสตร ์(USE) 

MIN MAX M SD Sk Ku 

1. สามารถปรับแก้หัวข้อ ท่ีตนไปศึกษา
คน้ควา้ โดยอธิบายปรากฏการณ์ในเชิง
วิทยาศาสตร ์เพ่ือตอบข้อโตแ้ยง้ท่ีไดร้บั
จากการเรียนครัง้ก่อน (คะแนนเตม็ 3) 

1 2 1.75 0.46 -1.44 0.00 

2. สามารถปรับแก้หัวข้อ ท่ีตนไปศึกษา
ค้นคว้า  โดยใช้ป ระจักษ์พยานทาง
วิทยาศาสตร์ให้เหตุผล เพ่ือตอบข้อ
โต้แย้งท่ี ได้รับจากการเรียนครั้งก่อน 
(คะแนนเตม็ 3) 

1 2 1.50 0.54 0.00 -2.80 

 
จากตารางท่ี 19 แสดงสรุปผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ้หน่วยท่ี 2 เรื่อง ปัญหา

สิ่งแวดลอ้มในประเทศไทย ซึ่งสะทอ้นสมรรถนะดา้นการอธิบายปรากฏการณใ์นเชิงวิทยาศาสตร ์
(EPS) และสมรรถนะการใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์ (USE) ในด้านต่าง ๆ ได้แก่  
1. ดา้นความสามารถในการปรบัแกห้ัวขอ้ท่ีตนไปศึกษาคน้ควา้ โดยอธิบายปรากฏการณ์ในเชิง
วิทยาศาสตร ์เพ่ือตอบขอ้โตแ้ยง้ท่ีไดร้บัจากการเรียนครัง้ก่อน 2. ดา้นความสามารถในการปรบัแก้
หวัขอ้ท่ีตนไปศึกษาคน้ควา้ โดยใชป้ระจกัษ์พยานทางวิทยาศาสตรใ์หเ้หตุผล เพ่ือตอบขอ้โตแ้ยง้  
ท่ีไดร้บัจากการเรียนครัง้ก่อน ปรากฏผลดงันี ้ดา้นท่ี 1 มีค่าเฉล่ีย 1.75 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน 0.46 , ดา้นท่ี 2 มีค่าเฉล่ีย 1.50 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 โดยคะแนน 
ของแตล่ะกลุม่ ปรากฏดงัแผนภมูิ แสดงผลการสงัเกตพฤตกิรรมการเรียนรูร้ายกลุม่ 

 

 
ภาพประกอบ 12 สรุปผลการสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรูร้ายกลุม่ 

 
จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ้โดยการสังเกต สนทนาซักถาม บันทึกเหตุการณ ์

(EPS,USE) โดยผูว้ิจยัเป็นผูบ้นัทึกเหตกุารณ ์พบว่า นกัเรียนสามารถปรบัแกห้วัขอ้ประเด็นปัญหา
ของตนเอง โดยมีการหาขอ้มลูมาใชอ้ธิบายปรากฏการณใ์นเชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้ถา้ถกูตอ้งในหลาย
ประเด็น นักเรียนเกิดการเรียนรูร้่วมกัน มีการช่วยเหลือ เช่น การช่วยอธิบายเพ่ือนท่ียังไม่เขา้ใจ 
ช่วยกนัสรุปความรู ้เพ่ือตกผลึกความรู ้ใหพ้รอ้มแก่การออกมาน าเสนอหนา้ชัน้เรียน และยงัพบว่า 
นกัเรียนคน้หาขอ้มูล หรือความรูใ้นหลายส่วน เกินระดบัเนือ้หาของชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ไดดี้ขึน้ 
โดยยังคงมีครูค่อยช่วยชีแ้นะบางส่วน เพ่ือท่ีจะสามารถคน้คว้าข้อมูลท่ียากเกินระดับความรู้
พืน้ฐานของนกัเรียนไดเ้ขา้ใจ  และพบว่าทกุกลุ่มสามารถปรบัแกห้วัข้อประเด็นปัญหาของตนเอง
ไดดี้ขึน้ ในครัง้นีท้กุกลุ่มมีการเตรียมตวัสรุปขอ้มลู และหารูปแบบในการน าเสนอท่ีแตกตา่งกนัไป 
เพ่ือช่วยใหก้ารถ่ายทอดองคค์วามรูน้่าสนใจยิ่งขึน้ เช่น สรุปเป็นนิทาน ,การน าเสนอโดยแผนผงั , 
บทละครสัน้ , บทการต์นู เป็นตน้  
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หนว่ยท่ี 2 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดลอ้มในประเทศไทย แผนท่ี 8 : ขัน้การตกผลกึ 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการประเมินสภาพจริง : แบบประเมินการน าเสนอการตก

ผลกึความรู ้(EPS,USE) , แบบประเมินการสะทอ้นผลการเรียนรูต้นเอง 
 

ตาราง 20  แสดงสรุปผลการน าเสนอการตกผลกึความรู ้ แผนท่ี 8 สะทอ้นสมรรถนะดา้น 
การอธิบายปรากฏการณใ์นเชิงวิทยาศาสตร ์(EPS) และสมรรถนะการใชป้ระจกัษพ์ยานทาง 
วิทยาศาสตร ์(USE) 
 

สมรรถนะดา้นการอธิบายปรากฏการณใ์น
เชิงวิทยาศาสตร ์(EPS) และสมรรถนะการ
ใชป้ระจกัษพ์ยานทางวิทยาศาสตร ์(USE) 

MIN MAX M SD Sk Ku 

1. สามารถน าเสนอปัญหาสิ่งแวดลอ้มใน
ชมุชน โดยใชป้ระจกัษพ์ยานทาง
วิทยาศาสตรไ์ด ้(คะแนนเตม็ 5) 

2 4 3.13 0.64 -0.07 0.74 

2. สามารถสรุปผลการศึกษาค้นคว้าของ
ตนเองท่ีไดต้กผลึกการเรียนรู ้ในรูปแบบ
งานเขียน แผนผัง บทความวิชาการ 
ภาพวาด คลิปวิดีโอ ฯลฯ (รูปแบบตาม
ความสนใจ) (คะแนนเตม็ 5) 

3 4 3.63 0.52 -0.64 -2.24 

 
จากตารางท่ี 20 แสดงสรุปผลการน าเสนอการตกผลึกความรู ้ หน่วยท่ี 2 เรื่อง ปัญหา

สิ่งแวดลอ้มในประเทศไทย ซึ่งสะทอ้นสมรรถนะดา้นการอธิบายปรากฏการณใ์นเชิงวิทยาศาสตร ์
(EPS) และสมรรถนะการใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์ (USE) ในด้านต่างๆ ได้แก่  
1. ดา้นความสามารถน าเสนอปัญหาสิ่งแวดลอ้มในชมุชน โดยใชป้ระจกัษพ์ยานทางวิทยาศาสตร์
ได ้2. ดา้นความสามารถสรุปผลการศกึษาคน้ควา้ของตนเองท่ีไดต้กผลึกการเรียนรู ้ในรูปแบบงาน
เขียน แผนผงั บทความวิชาการ ภาพวาด คลิปวิดีโอ ฯลฯ ปรากฏผลดงันี ้ดา้นท่ี 1 มีคา่เฉล่ีย 3.13 
คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 , ด้านท่ี 2 มีค่าเฉล่ีย 3.63 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.52  โดยคะแนนของแตล่ะกลุม่  
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** ผลการศึกษาการประเมินการสะทอ้นผลการเรียนรูต้นเอง ครัง้ท่ี 2 ซึ่งมีผลการศึกษา
ดงันี ้

ผลการศึกษาการประเมินการสะทอ้นผลการเรียนรูต้นเอง ครัง้ท่ี 2 ซึ่งมีผลการศกึษาดงันี ้
ซึ่งผูว้ิจัยไดท้  าการศึกษาโดยใหน้ักเรียนทุกคนท าแบบประเมินการสะท้อนผลการเรียนรูต้นเอง  
โดยมีการก าหนดเกณฑก์ารตดัสินระดบัคณุภาพ เป็น 5 ระดบั ดงันี ้

เกณฑก์ารตดัสินระดบัคณุภาพ 
คะแนน                           การแปลความหมาย 
97 - 120             นกัเรียนมีความเขา้ใจในประเดน็ท่ีศกึษาในระดบัมาก 
73 - 96               นกัเรียนมีความเขา้ใจในประเดน็ท่ีศกึษาในระดบัค่อนข้างมาก 

49 - 72   นกัเรียนมีความเขา้ใจในประเดน็ท่ีศกึษาในระดบัปานกลาง 
25 - 48  นกัเรียนมีความเขา้ใจในประเดน็ท่ีศกึษาในระดบัค่อนข้างน้อย 

1- 24  นกัเรียนมีความเขา้ใจในประเดน็ท่ีศกึษาในระดบัน้อย 
 

ตาราง 21 แสดงคะแนนเฉล่ีย (M) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การสะทอ้นผลการเรียนรู ้
ตนเอง ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลกึประกอบการ 
ประเมินสภาพจรงิ หนว่ยท่ี 2 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดลอ้มในประเทศไทย 
 

หนว่ยการ
เรียนรูท่ี้ 

n K M SD การแปลความหมาย 

2 28 120 94.61 4.10 นกัเรียนมีความเขา้ใจในประเด็นท่ีศึกษา
ในระดบัค่อนข้างมาก 

 
จากการวิเคราะห์การสะท้อนผลการเรียนรูต้นเอง ในการจัดการเรียนรู้แบบตกผลึก

ประกอบการประเมินสภาพจริง หน่วยท่ี 2 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดลอ้มในประเทศไทย ปรากฏผลดงันี ้
นกัเรียนมีผลคะแนนการสะทอ้นผลการเรียนรูต้นเอง มีคา่เฉล่ีย 94.61 แสดงวา่ นกัเรียนสะทอ้นผล
การเรียนรูต้นเองวา่ มีความเขา้ใจในประเดน็ท่ีศกึษาในระดบัค่อนข้างมาก 
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1.3 ผลการศึกษาการประเมินตามสภาพจริง 
หน่วยที่ 3 เร่ืองปัญหาส่ิงแวดล้อมของโลก จ านวน 8 ช่ัวโมง ซึ่งมีผล

การศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
หน่วยท่ี 3 เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก แผนท่ี 9 : ขัน้การวางแผนการ

เรียนรู ้
เครื่องมือท่ีใชใ้นการประเมินสภาพจรงิ : แบบบนัทึกการวางแผนการเรียนรู ้ , 

แบบบนัทกึเหตกุารณ ์(ISI) 
 

ตาราง 22  แสดงสรุปผลคะแนนบนัทกึการเรียนรู ้แผนท่ี 9 สะทอ้น สมรรถนะดา้นการระบปุระเดน็ 
ทางวิทยาศาสตร ์(ISI) 
 

สมรรถนะดา้นการระบปุระเดน็ทาง
วิทยาศาสตร ์(ISI) 

MIN MAX M SD Sk Ku 

1. สามารถระบปุระเดน็ปัญหาหรือค าถาม
ท่ีตรวจสอบไดท้างวิทยาศาสตร ์ 
(คะแนนเตม็ 5) 

3 5 4.13 0.84 -0.28 -1.39 

2. สามารถบอกค าส าคัญ ส าหรับการ
คน้ควา้/ตรวจสอบโดยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์(คะแนนเตม็ 5) 

3 5 3.75 0.71 0.40 -0.23 

3. สามารถออกแบบวางแผนการตรวจสอบ
ประเดน็ปัญหา (คะแนนเตม็ 5) 

3 4 3.62 0.52 -0.64 -2.24 

 
จากตารางท่ี 22 แสดงผลคะแนนประเมินบันทึกการเรียนรู ้หน่วยท่ี 3 เรื่อง ปัญหา

สิ่งแวดลอ้มของโลก ซึ่งสะทอ้นสมรรถนะดา้นการระบปุระเดน็ทางวิทยาศาสตร ์(ISI) ในดา้นตา่ง ๆ 
ไดแ้ก่ 1. ดา้นการระบปุระเด็นปัญหาหรือค าถามท่ีตรวจสอบไดท้างวิทยาศาสตร์ 2. ดา้นการบอก
ค าส าคัญส าหรับการค้นคว้า/ตรวจสอบโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์และ 3. ด้านการ
ออกแบบวางแผนการตรวจสอบประเด็นปัญหา โดยระบุหลักฐานเชิงประจักษ์/พยานในการ
ตรวจสอบ ปรากฏผลดังนี ้ด้านท่ี 1 มีค่าเฉล่ีย 4.13 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 ,  
ดา้นท่ี 2 มีค่าเฉล่ีย 3.75 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 และดา้นท่ี 3 มีค่าเฉล่ีย 3.62  
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มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 โดยคะแนนของแตล่ะกลุ่ม ปรากฏดงัแผนภูมิ แสดงคะแนนบนัทึก
การเรียนรูร้ายกลุม่ 
 

 
ภาพประกอบ 13 คะแนนประเมินบนัทกึการเรียนรูร้ายกลุ่ม 

 
จากการประเมินการวางแผนการเรียนรู ้โดยการสังเกต สนทนาซักถาม โดยผู้วิจัยเป็น  

ผูบ้นัทึกเหตุการณ์ พบว่า นกัเรียนสามารถระบุประเด็นปัญหาทางวิทยาศาสตรไ์ด ้นกัเรียนบาง
กลุ่มสามารถอธิบายไดว้่าเป็นประเด็นวิทยาศาสตรอ์ย่างไร นักเรียนระบุค  าส าคัญส าหรบัการ
ค้นคว้าได้ และอธิบายได้สอดคล้องกับการวางแผนการตรวจสอบประเด็นปัญหาท่ีตนสนใจ  
เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งค  าตอบท่ีตอ้งการ นกัเรียนสามารถท างานรว่มกบัเพ่ือนในกลุ่มไดอ้ย่างคล่องแคล่ว 
และมีการเสนอความคิดเห็น ตั้งค  าถามเพ่ือตรวจสอบซึ่งกันและกันไปมา ท าให้ในครั้งนี ้  
การวางแผนเลือกประเดน็ท่ีสนใจ ใชเ้วลาในการตดัสินใจเลือกประเดน็ไดร้วดเร็ว นกัเรียนแตล่ะคน 
มีการคน้ควา้ขอ้มูลจากอินเตอรเ์น็ต เพ่ือน ามาอภิปรายภายในกลุ่ม โดยสามารถเลือกใชข้อ้มูล  
ท่ีเป็นเหตเุป็นผล 
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หน่วยท่ี 3 เรื่องปัญหาสิ่งแวดลอ้มของโลก แผนท่ี 10 : ขัน้การน าเสนอและ
อภิปราย 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการประเมินสภาพจรงิ : แบบประเมินบนัทกึการน าเสนอการ
วางแผนการเรียนรู ้, แบบบนัทกึเหตกุารณ ์(EPS,USE) 

 
ตาราง 23 แสดงสรุปผลคะแนนประเมินการน าเสนอการวางแผนการเรียนรู ้แผนท่ี 10 สะทอ้น 
สมรรถนะดา้นการอธิบายปรากฏการณใ์นเชิงวิทยาศาสตร ์(EPS) และสมรรถนะการใชป้ระจกัษ ์
พยานทางวิทยาศาสตร ์(USE) 
 

สมรรถนะดา้นการอธิบายปรากฏการณใ์นเชิง
วิทยาศาสตร ์(EPS) และสมรรถนะการใช้
ประจกัษพ์ยานทางวิทยาศาสตร ์(USE) 

MIN MAX M SD Sk Ku 

1. สามารถอ ธิบายปรากฏการณ์ ใน เชิ ง
วิทยาศาสตร ์โดยใชค้วามรู/้หลักการทาง
วิทยาศาสตร ์(คะแนนเตม็ 5) 

3 5 4.13 0.64 -0.07 0.74 

2. สามารถตีความปรากฏการณท่ี์เกิดขึน้ โดย
ร ะ บุ ว่ า ค า บ ร ร ย า ย /ค า อ ธิ บ า ย ใ ด 
สมเหตุสมผลหรือไม่ โดยใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตรม์าสนบัสนนุ (คะแนนเตม็ 5) 

3 5 4.25 0.71 -0.41 -0.23 

 
จากตารางท่ี 23 แสดงผลคะแนนประเมินการน าเสนอการวางแผนการเรียนรู ้หน่วยท่ี 3 

เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก ซึ่งสะท้อนสมรรถนะด้านการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิง
วิทยาศาสตร ์(EPS) และสมรรถนะการใชป้ระจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร ์(USE)ในดา้นต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ 1. ดา้นความสามารถอธิบายปรากฏการณใ์นเชิงวิทยาศาสตร ์โดยใชค้วามรู/้หลกัการทาง
วิทยาศาสตร์ 2. ด้านความสามารถตีความปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ โดยระบุว่าค าบรรยาย/
ค าอธิบายใด สมเหตุสมผลหรือไม่ โดยใช้ความรูท้างวิทยาศาสตรม์าสนับสนุน ปรากฏผลดงันี ้
ด้านท่ี 1 มีค่าเฉล่ีย 4.13 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 , ด้านท่ี 2 มีค่าเฉล่ีย 4.25 
คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 โดยคะแนนของแต่ละกลุ่ม ปรากฏดงัแผนภูมิ แสดงผล
ประเมินการน าเสนอการวางแผนการเรียนรูร้ายกลุม่ 
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ภาพประกอบ 14 แผนภมูิสรุปผลคะแนนประเมินการน าเสนอการวางแผนการเรียนรูร้ายกลุม่ 

 
จากการประเมินการวางแผนการเรียนรู ้โดยการสังเกต สนทนาซักถาม โดยผู้วิจัยเป็น  

ผูบ้นัทึกเหตกุารณ ์พบว่า นกัเรียนสามารถส่วนใหญ่มีพฒันาการในการอธิบายปรากฏการณท์าง
วิทยาศาสตรโ์ดยใชค้วามรูห้รือหลกัการทางวิทยาศาสตรม์าอธิบายไดถ้กูตอ้ง และสามารถตีความ
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ได ้และอธิบายหรือโตแ้ย้งด้วยข้อมูลท่ีสมเหตุสมผล มีการคน้หาขอ้มูล  
ท่ีเช่ือถือได้ เพ่ือมาอธิบายให้เพ่ือนและครูเข้าใจ และมีการตั้งค  าถามชวนคิด เพ่ือต่อยอด  
ใหก้ารตกผลกึความรู ้เป็นไปอยา่งกระชบัและถกูตอ้ง  
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หน่วยท่ี 3 เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก แผนท่ี 11 : ขั้นประมวลและ
ปรบัแก ้

เครื่องมือท่ีใชใ้นการประเมินสภาพจริง : แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ , 
แบบบนัทกึเหตกุารณ ์(EPS,USE) 

 
ตาราง 24 แสดงสรุปผลการสงัเกตพฤตกิรรมการเรียนรู ้ แผนท่ี 11 สะทอ้นสมรรถนะดา้น 
การอธิบายปรากฏการณใ์นเชิงวิทยาศาสตร ์(EPS) และสมรรถนะการใชป้ระจกัษพ์ยานทาง 
วิทยาศาสตร ์(USE) 
 

สมรรถนะดา้นการอธิบายปรากฏการณใ์น
เชิงวิทยาศาสตร ์(EPS) และสมรรถนะการ
ใชป้ระจกัษพ์ยานทางวิทยาศาสตร ์(USE) 

MIN MAX M SD Sk Ku 

1. สามารถปรับแก้หัวข้อท่ีตนไปศึกษา
ค้นคว้า โดยอธิบายปรากฏการณ์ใน
เชิงวิทยาศาสตร ์เพ่ือตอบขอ้โตแ้ย้งท่ี
ได้รับจากการเรียนครัง้ก่อน (คะแนน
เตม็ 3) 

2 3 2.38 0.52 0.64 -2.24 

2. สามารถปรับแก้หัวข้อท่ีตนไปศึกษา
ค้นคว้า โดยใช้ประจักษ์พยานทาง
วิทยาศาสตร์ให้เหตุผล เพ่ือตอบข้อ
โต้แย้งท่ีได้รับจากการเรียนครั้งก่อน 
(คะแนนเตม็ 3) 

2 3 2.25 0.46 1.44 0.00 

 
จากตารางท่ี 24 แสดงสรุปผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ้หน่วยท่ี 3 เรื่อง ปัญหา

สิ่งแวดลอ้มของโลกซึ่งสะทอ้นสมรรถนะดา้นการอธิบายปรากฏการณใ์นเชิงวิทยาศาสตร ์(EPS) 
และสม รรถนะการใช้ป ระจักษ์พ ยานทางวิท ยาศาสตร์ (USE) ในด้านต่ าง  ๆ  ได้แก่  
1. ดา้นความสามารถในการปรับแกห้ัวขอ้ท่ีตนไปศึกษาคน้ควา้ โดยอธิบายปรากฏการณ์ในเชิง
วิทยาศาสตร ์เพ่ือตอบขอ้โตแ้ยง้ท่ีไดร้บัจากการเรียนครัง้ก่อน 2. ดา้นความสามารถในการปรบัแก้
หวัขอ้ท่ีตนไปศึกษาคน้ควา้ โดยใชป้ระจกัษ์พยานทางวิทยาศาสตรใ์หเ้หตุผล เพ่ือตอบขอ้โตแ้ยง้  
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ท่ีไดร้บัจากการเรียนครัง้ก่อน ปรากฏผลดงันี ้ดา้นท่ี 1 มีค่าเฉล่ีย 2.38 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.52 , ดา้นท่ี 2 มีค่าเฉล่ีย 2.25 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46  โดยคะแนน
ของแตล่ะกลุม่ ปรากฏดงัแผนภมูิ แสดงผลการสงัเกตพฤตกิรรมการเรียนรูร้ายกลุม่ 

 
ภาพประกอบ 15 สรุปผลการสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรูร้ายกลุม่ 

 
จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ้โดยการสังเกต สนทนาซักถาม บันทึกเหตุการณ ์

(EPS,USE) โดยผู้วิจัยเป็นผู้บันทึกเหตุการณ์ พบว่า นักเรียนได้มีการศึกษาหาข้อมูลจาก
แหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้เพ่ือใชใ้นการปรบัแก้ประเด็นปัญหา จากท่ีไดร้บัค าแนะน าในครัง้ท่ีแลว้ 
และพบว่านักเรียนส่วนใหญ่สามารถอธิบายให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได ้โดยมีการศึกษาข้อมูลมาอย่างดี  
แมค้วามรูท่ี้ศกึษาจะเกินระดบัเนือ้หาของชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 และพบว่าทกุกลุ่มสามารถปรบัแก้
หวัขอ้ประเด็นปัญหาของตนเองไดดี้ขึน้ เพราะน าประเด็นท่ีเพ่ือนและครูสอบถาม ไปเป็นแนวทาง
ในการคน้ควา้หาค าตอบ ในครัง้นีท้กุกลุ่มมีการเตรียมตวัสรุปขอ้มลู และหารูปแบบในการน าเสนอ
ท่ีแตกต่างกนัไป เพ่ือช่วยใหก้ารถ่ายทอดองคค์วามรูน้่าสนใจยิ่งขึน้ เช่น การน าเสนอโดยแผนผงั , 
ภาพวาดการต์นูประกอบการบรรยาย , การเลา่ขา่ว , นิทาน เป็นตน้  
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หนว่ยท่ี 3 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดลอ้มของโลก แผนท่ี 12 : ขัน้การตกผลกึ  
เครื่องมือท่ีใชใ้นการประเมินสภาพจริง : แบบประเมินการน าเสนอการตก

ผลกึความรู ้(EPS,USE) , แบบประเมินการสะทอ้นผลการเรียนรูต้นเอง 
 

ตาราง 25  แสดงสรุปผลการน าเสนอการตกผลกึความรู ้แผนท่ี 12 สะทอ้นสมรรถนะดา้น 
การอธิบายปรากฏการณใ์นเชิงวิทยาศาสตร ์(EPS) และสมรรถนะการใชป้ระจกัษพ์ยานทาง 
วิทยาศาสตร ์(USE) 
 

สมรรถนะดา้นการอธิบายปรากฏการณใ์น
เชิงวิทยาศาสตร ์(EPS) และสมรรถนะการ
ใชป้ระจกัษพ์ยานทางวิทยาศาสตร ์(USE) 

MIN MAX M SD Sk Ku 

1. สามารถน าเสนอปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ชมุชน โดยใชป้ระจกัษพ์ยานทางวิทยา- 
ศาสตรไ์ด ้(คะแนนเตม็ 5) 

3 5 3.87 0.84 0.28 -1.39 

2. สามารถสรุปผลการศึกษาคน้คว้าของ
ตนเองท่ีไดต้กผลกึการเรียนรู ้ในรูปแบบ
งานเขียน แผนผัง บทความวิชาการ 
ภาพวาด คลิปวิดีโอ ฯลฯ (รูปแบบตาม
ความสนใจ) (คะแนนเตม็ 5) 

3 5 4.00 0.76 0.00 -0.70 

 
จากตารางท่ี 25 แสดงสรุปผลการน าเสนอการตกผลึกความรู ้ หน่วยท่ี 3 เรื่อง ปัญหา

สิ่งแวดลอ้มของโลกซึ่งสะทอ้นสมรรถนะดา้นการอธิบายปรากฏการณใ์นเชิงวิทยาศาสตร ์(EPS) 
และสม รรถนะการใช้ป ระจักษ์ พ ยานทางวิท ยาศาสตร์ (USE) ในด้านต่ า งๆ  ได้แก่  
1. ดา้นความสามารถน าเสนอปัญหาสิ่งแวดลอ้มในชมุชน โดยใชป้ระจกัษพ์ยานทางวิทยาศาสตร์
ได ้2. ดา้นความสามารถสรุปผลการศกึษาคน้ควา้ของตนเองท่ีไดต้กผลึกการเรียนรู ้ในรูปแบบงาน
เขียน แผนผงั บทความวิชาการ ภาพวาด คลิปวิดีโอ ฯลฯ ปรากฏผลดงันี ้ดา้นท่ี 1 มีคา่เฉล่ีย 3.87
คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 , ด้านท่ี 2 มีค่าเฉล่ีย 4.00 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.76 โดยคะแนนของแตล่ะกลุม่  
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** ผลการศึกษาการประเมินการสะทอ้นผลการเรียนรูต้นเอง ครัง้ท่ี 3 ซึ่งมีผลการศึกษา
ดงันี ้

ผลการศึกษาการประเมินการสะทอ้นผลการเรียนรูต้นเอง ครัง้ท่ี 3 ซึ่งมีผลการศกึษาดงันี ้
ซึ่งผูว้ิจัยไดท้  าการศึกษาโดยใหน้ักเรียนทุกคนท าแบบประเมินการสะท้อนผลการเรียนรูต้นเอง  
โดยมีการก าหนดเกณฑก์ารตดัสินระดบัคณุภาพ เป็น 5 ระดบั ดงันี ้

เกณฑก์ารตดัสินระดบัคณุภาพ 
คะแนน                           การแปลความหมาย 
97 - 120             นกัเรียนมีความเขา้ใจในประเดน็ท่ีศกึษาในระดบัมาก 
73 - 96               นกัเรียนมีความเขา้ใจในประเดน็ท่ีศกึษาในระดบัค่อนข้างมาก 

49 - 72  นกัเรียนมีความเขา้ใจในประเดน็ท่ีศกึษาในระดบัปานกลาง 
25 - 48  นกัเรียนมีความเขา้ใจในประเดน็ท่ีศกึษาในระดบัค่อนข้างน้อย 

1- 24  นกัเรียนมีความเขา้ใจในประเดน็ท่ีศกึษาในระดบัน้อย 
 

ตาราง 26  แสดงคะแนนเฉล่ีย (M) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การสะทอ้นผลการเรียนรู ้
ตนเอง ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลกึประกอบการ 
ประเมินสภาพจรงิ หนว่ยท่ี 3 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดลอ้มของโลก 
 

หนว่ยการ
เรียนรูท่ี้ 

n K M SD การแปลความหมาย 

3 28 120 98.61 3.78 นกัเรียนมีความเขา้ใจในประเด็นท่ีศึกษา
ในระดบัมาก 

 
จากการวิเคราะห์การสะท้อนผลการเรียนรูต้นเอง ในการจัดการเรียนรู้แบบตกผลึก

ประกอบการประเมินสภาพจริง หน่วยท่ี 3 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก ปรากฏผลดังนี ้ 
นกัเรียนมีผลคะแนนการสะทอ้นผลการเรียนรูต้นเอง มีคา่เฉล่ีย 98.61 แสดงวา่ นกัเรียนสะทอ้นผล
การเรียนรูต้นเองวา่ มีความเขา้ใจในประเดน็ท่ีศกึษาในระดบัมาก 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหผ์ลสมรรถนะทางวิทยาศาสตรห์ลังได้รับการจัดการเรียนรู้ 
แบบตกผลึกโดยประยุกต์ใช้การประเมินสภาพจริง เมื่อปรับอิทธิพลของเอกลักษณ ์
ทางวิทยาศาสตร์ ด้วยสถิติการวิเคราะห์แบบ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมเมื่อ 
มีการวัดซ า้ One-way Repeated Measures ANCOVA 

2.1 ข้อมูลพืน้ฐาน  
2.1.1 ผลสมรรถนะทางวิทยาศาสตรห์ลงัไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึกโดย

ประยุกตใ์ชก้ารประเมินสภาพจริง หน่วยท่ี 1 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดลอ้มในชุมชน , หน่วยท่ี 2 เรื่อง 
ปัญหาสิ่งแวดลอ้มในประเทศไทย และ หนว่ยท่ี 3 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดลอ้มของโลก เป็นดงันี ้

 
ตาราง 27 แสดงคา่เฉล่ีย คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนต ่าสดุ คะแนนสงูสดุ คา่ความเบแ้ละ 
คา่ความโดง่ ของสมรรถนะทางวิทยาศาสตรห์ลงัไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลกึ โดยประยกุต ์
ใชก้ารประเมินสภาพจรงิ หนว่ยท่ี 1 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดลอ้มในชมุชน , หนว่ยท่ี 2 เรื่อง ปัญหา 
สิ่งแวดลอ้มในประเทศไทย และ หนว่ยท่ี 3 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดลอ้มของโลก  (n = 24คน) 
 

ตวัแปร K MIN MAX M SD Sk Ku 
ผลสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์
หนว่ยท่ี 1 : เรื่อง ปัญหา
สิ่งแวดลอ้มในชมุชน 

90 18 70 46.83 16.18 -0.13 -1.14 

หนว่ยท่ี 2 : เรื่อง ปัญหา
สิ่งแวดลอ้มในประเทศไทย 

90 28 77 55.46 16.26 -0.13 -1.40 

หนว่ยท่ี 3 : เรื่อง ปัญหา
สิ่งแวดลอ้มของโลก 

90 31 86 63.88 16.28 -0.15 -1.09 

 
จากการวิเคราะหผ์ลการทดสอบสมรรถนะทางวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษา  

ปีท่ี 1 หลังได้รับการจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึกโดยประยุกตใ์ช้การประเมินสภาพจริง พบว่า  
หน่วยท่ี 1 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดลอ้มในชมุชน  จากคะแนนเต็ม 90 คะแนน นกัเรียนมีผลสมรรถนะ 
ทางวิทยาศาสตร ์ต  ่าสุดเท่ากับ 18 คะแนน สูงสุดเท่ากับ 70 คะแนน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 46.83 
ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 16.18 , หน่วยท่ี 2 เรื่อง ปัญหาสิ่ งแวดล้อมในประเทศไทย  
จากคะแนนเต็ม 90 คะแนน นักเรียนมีผลสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์ต  ่าสุดเท่ากับ 28 คะแนน 
สูงสุดเท่ากับ 77 คะแนน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 55.46 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 16.26 และ  
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หน่วยท่ี 3 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดลอ้มของโลก  จากคะแนนเต็ม 90 คะแนน นกัเรียนมีผลสมรรถนะ
ทางวิทยาศาสตร ์ต  ่าสุดเท่ากับ 31 คะแนน สูงสุดเท่ากับ 86 คะแนน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 63.88 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 16.28 เม่ือพิจารณาค่าลักษณะการกระจายของข้อมูล พบว่า  
ขอ้มลูสว่นใหญ่มีลกัษณะเบซ้า้ย และโดง่นอ้ยกว่าปกติเล็กนอ้ย หรืออาจกล่าวไดว้่ามีการแจกแจง
แตกตา่งจากโคง้ปกตเิล็กนอ้ย  

 
2.2 ผลการวิเคราะหข้์อมูลเพือ่ตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้น 
 

ตาราง 28 ผลการตรวจสอบอิทธิพลของเอกลกัษณท์างวิทยาศาสตรท่ี์มีตอ่สมรรถนะทาง 
วิทยาศาสตร ์ของนกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลกึโดยประยกุตใ์ชก้ารประเมินสภาพ 
จรงิ เม่ือไดร้บัการวดัซ า้ 
 

แหลง่ของความแปรปรวน SS df MS F p 
เอกลกัษณท์างวิทยาศาสตร ์ 13949.10 1 13949.10 86.85* 0.00 
error 3533.35 22 160.61  
Mauchly's Test of Sphericity:   Mauchly's W = 0.81                df = 2 
                                                 Approx. Chi-Square = 4.32     p = 0.12 

*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
ผลการตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของการวัดสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน 

ท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึกโดยประยุกตใ์ชก้ารประเมินสภาพจริง เม่ือไดร้บัการวัดซ า้  
3 ครัง้ ดว้ย Mauchly's test พบว่า ความแปรปรวนของคะแนนเฉล่ียสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์
จากการวดัซ า้ในแตล่ะหน่วย มีความแตกต่างอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (Mauchly's W = 0.81 
, Approx. Chi-Square = 4.32 , df = 2 , p = 0.12 ) แสดงว่าคะแนนสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์
จากการวัดซ ้าใน 3 ครัง้ มีความแปรปรวนเท่า ๆ กัน (Compound Symmetry) ซึ่งเป็นไปตาม
ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียระหวา่งกลุม่แบบวดัซ า้ 

ผลการตรวจสอบอิทธิพลของเอกลักษณ์ทางวิทยาศาสตรท่ี์ส่งผลต่อสมรรถนะทาง
วิทยาศาสตร ์จากการวัดซ ้า 3 ครั้ง พบว่า เอกลักษณ์ทางวิทยาศาสตรส์่งผลต่อสมรรถนะ 
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ทางวิทยาศาสตรจ์ากการวัดทั้ง 3 ครัง้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 ( F= 86.85 , p =0.00)   
ดงันัน้ ผูว้ิจยัจงึน าตวัแปรเอกลกัษณท์างวิทยาศาสตร ์มาเป็นตวัแปรรว่มในการวิจยัในครัง้นี  ้
  
ตาราง 29  ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์ของนกัเรียนท่ีไดร้บัการจดั 
การเรียนรูแ้บบตกผลกึโดยประยกุตใ์ชก้ารประเมินสภาพจรงิ เม่ือไดร้บัการวดัซ า้ 
 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ในการวดัสมรรถนะทางวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีไดร้บัการจดัการ
เรียนรูแ้บบตกผลึกประกอบการประเมินสภาพจริง เก็บขอ้มลูจากการวดัซ า้ทัง้หมด 3 ครัง้ ผลการ
ทดสอบความแปรปรวนระหว่างการวดัซ า้ โดยใช ้Sphericity Assumed วิเคราะหค์วามแปรปรวน
ทางเดียวแบบวดัซ า้พบว่า ค่าเฉล่ียสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์จากการวดัซ า้  แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (F = 4.81 , df = 2 , Sig = .01 )  และ ค่าเฉล่ียสมรรถนะทาง
วิทยาศาสตร ์จากการวดัซ า้ เม่ือควบคมุเอกลกัษณท์างวิทยาศาสตร ์พบว่า แตกตา่งกันอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิต ิ(F = .55 , df = 2 , Sig = .58 )  

แหลง่ความ
แปรปรวน สถิตทิดสอบ SS df MS F Sig. 
test Sphericity Assumed 152.00 2 76.00 4.81* .01 

Greenhouse-Geisser 152.00 1.69 90.12 4.81* .02 
Huynh-Feldt 152.00 1.89 80.24 4.81* .02 
Lower-bound 152.00 1.00 152.00 4.81* .04 

test * identity Sphericity Assumed 17.52 2 8.76 .55 .58 
Greenhouse-Geisser 17.52 1.69 10.39 .55 .55 
Huynh-Feldt 17.52 1.89 9.25 .55 .57 
Lower-bound 17.52 1.00 17.52 .55 .47 

Error(test) Sphericity Assumed 695.95 44 15.82   
Greenhouse-Geisser 695.95 37.11 18.76   
Huynh-Feldt 695.95 41.68 16.70   
Lower-bound 695.95 22.00 31.63   
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2.3 ผลการวิเคราะหข้์อมูลเพือ่ตรวจสอบสมมตฐิาน 
2.3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์ 

ของนักเรียนท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึกโดยประยุกตใ์ชก้ารประเมินสภาพจริง เม่ือวัด  
ในหนว่ยการเรียนรูท่ี้แตกตา่งกนั โดยมีเอกลกัษณท์างวิทยาศาสตรเ์ป็นตวัแปรรว่ม 

 
ตาราง 30  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะทางวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนท่ีไดร้บั 
การจดัการเรียนรูแ้บบตกผลกึโดยประยกุตใ์ชก้ารประเมินสภาพจรงิ จากการวดัทัง้ 3 ครัง้  
โดยมีเอกลกัษณท์างวิทยาศาสตรเ์ป็นตวัแปรรว่ม 
 

การจดัการเรียนรูฯ้ คา่เฉล่ีย ครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 
ครัง้ท่ี 1 (46.83) - 8.63* 17.04* 
ครัง้ท่ี 2 (55.46)  - 8.42* 
ครัง้ท่ี 3 (63.88)   - 

*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
เม่ือเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะทางวิทยาศาสตรข์องนกัเรียน ท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรู้

แบบตกผลึกโดยประยุกตใ์ช้การประเมินสภาพจริง จากการวัดทั้ง 3 ครัง้ (3 หน่วยการเรียนรู)้  
โดยมีเอกลักษณ์ทางวิทยาศาสตรเ์ป็นตวัแปรร่วม ผลการเปรียบเทียบรายคู่พบว่า คะแนนเฉล่ีย
สมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์หน่วยท่ี 1 และ หน่วยท่ี 2 มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดับ .05 โดยหน่วยท่ี 2 มีคะแนนเฉล่ียสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์สูงกว่าหน่วยท่ี 1 เท่ากับ 
8.63  (หน่วยท่ี  1 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 46.83 , หน่วยท่ี  2 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 55.46)  
คะแนนเฉล่ียสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์หน่วยท่ี 2 และ หน่วยท่ี 3 มีความแตกต่างอย่าง 
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยหน่วยท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียสมรรถนะทางวิทยาศาสตรส์ูงกว่า
หน่วยท่ี 2 เท่ากบั 8.42 (หน่วยท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 63.88 , หน่วยท่ี 2 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 
55.46) คะแนนเฉล่ียสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์หน่วยท่ี 1 และ หน่วยท่ี 3 มีความแตกตา่งอย่าง 
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยหน่วยท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์สงูกว่า
หน่วยท่ี 1 เท่ากบั 17.04 (หน่วยท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 63.88, หน่วยท่ี 1 มีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 
46.83) 
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บทที ่5  
สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้ง นี ้มี ความมุ่ งหมาย  เพ่ื อ เปรียบ เทียบสมรรถนะทางวิทยาศาสตร  ์

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ี ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบตกผลึก โดยประยุกต์ใช ้
การประเมินสภาพจริง จากการวดัซ า้เม่ือควบคมุเอกลกัษณท์างวิทยาศาสตร ์โดยกลุ่มตวัอย่างท่ี
ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีก าลังศึกษาในปีการศึกษาท่ี 2563 
โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม อ าเภอเมืองบุรีรมัย ์จงัหวดับุรีรมัย ์จ  านวน 24 คน ไดม้าจากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) โดยมีขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 สุ่มกลุ่ม 
สหวิทยาเขต โดยใช้การสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster Random sampling) จากโรงเรียนในกลุ่ม 
สหวิทยาเขตโรงเรียนมธัยม เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาบรุีรมัย ์ประกอบดว้ย 9 กลุ่มสหวิทยา-
เขต ไดแ้ก่ สหวิทยาเขตเมืองบรุีรมัย ์สหวิทยาเขตหนองก่ี สหวิทยาเขตนางรอง สหวิทยาเขตกระสงั 
สหวิทยาเขตสตึก สหวิทยาเขตประโคนชยั สหวิทยาเขตล าปลายมาศ สหวิทยาเขตละหานทราย 
และ สหวิทยาเขตพุทไธสง โดยสุ่มได้กลุ่มโรงเรียนในสหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์ ขั้นตอนท่ี 2  
สุ่มสหวิทยาเขต โดยใชก้ารสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random sampling) จากโรงเรียนในสหวิทยา
เขตเมืองบรุีรมัย ์ซึ่งประกอบไปดว้ย 10 โรงเรียน คือ  โรงเรียนบรุีรมัยพ์ิทยาคม  โรงเรียนภทัรบพิตร 
โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม  โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม  โรงเรียนสองห้องพิทยาคม  โรงเรียน 
พระครูพิทยาคม  โรงเรียนรมยบ์รุีพิทยาคม  โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม  โรงเรียนสวายจีกพิทยา-
คม  โรงเรียนกลันทาพิทยาคม  โดยสุ่มได้โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม   และ ขั้นตอนท่ี  3  
สุ่ ม กลุ่ ม ตั วอ ย่ า งแบบ แบ่ งชั้ น  (Stratified Random Sampling) โด ย มี กลุ่ ม เอ กลั กษณ ์
ทางวิทยาศาสตร ์กลุ่มมาก กลุ่มปานกลาง และกลุ่มน้อย เป็นตัวแบ่งชั้นภูมิ ท าการทดสอบ  
เพ่ือแบง่กลุม่เอกลกัษณท์างวิทยาศาสตร ์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีศกึษาในปีการศกึษา 
2563 จ านวน 87 คน ไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ นักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มเอกลักษณ์ทางวิทยาศาสตรม์าก  
20 คน  กลุ่มเอกลกัษณท์างวิทยาศาสตรป์านกลาง 34 คน และกลุ่มเอกลกัษณท์างวิทยาศาสตร์
น้อย  33 คน โดยสุ่มนักเรียนจากแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 8 คน ได้เป็นนักเรียนกลุ่มเอกลักษณ  ์
ทางวิทยาศาสตรม์าก 8 คน นักเรียนกลุ่มเอกลักษณ์ทางวิทยาศาสตรป์านกลาง 8 คน และ
นกัเรียนกลุม่เอกลกัษณท์างวิทยาศาสตรน์อ้ย 8 คน รวมนกัเรียนทัง้หมด 24 คน 

 

http://www.sjp.ac.th/
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เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) เครื่องมือท่ีใช ้
ในการแบง่กลุ่มเอกลกัษณคื์อ แบบวดัเอกลกัษณท์างวิทยาศาสตร ์2) เครื่องมือท่ีใชใ้นการทดลอง 
คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบตกผลึกประกอบการประเมินสภาพจริง 3 หน่วยการเรียนรู ้ 
จ านวน 12 แผน และ 3) เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบทดสอบสมรรถนะทาง
วิทยาศาสตร ์จ  านวน 3 ฉบับ การวิจัยครั้งนี ้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบบวิจัยกลุ่มเดียวท่ีมี 
การวัดซ ้าหลายครั้งแบบ One – Shot Repeated Measured Design ดัดแปลงมาจากแบบ
แผนการทดลอง One – Shot Case Study  โดยเนือ้หาท่ีใชใ้นการทดลอง ประกอบดว้ย 3 หน่วย
การเรียนรู ้ไดแ้ก่ หน่วยท่ี 1 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดลอ้มในชมุชน ,หน่วยท่ี 2 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดลอ้ม
ในประเทศไทย และ หนว่ยท่ี 3 เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดลอ้มของโลก 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (M) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
ความเบ ้(Sk) ความโดง้ (Ku) ของคะแนนสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์ส่วนสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ
สมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมเม่ือมีการวัดซ ้า One – way Repeated 
Measures ANCOVA สถิติท่ีใชใ้นการหาคณุภาพเครื่องมือ ไดแ้ก่ ค่าความเท่ียงตรง ,ความยาก, 
คา่อ านาจจ าแนก และ คา่ความเช่ือมั่น ของแบบทดสอบ 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผลของการจัดการเรียนรู้แบบตกผลึกโดยประยุกต์ใช้การประเมินสภาพจริง ท่ีมีผล 
ตอ่สมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 สรุปผลไดด้งันี ้

1. สมรรถนะทางวิทยาศาสตรข์องนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบตกผลึกโดยประยุกตใ์ช้การประเมินสภาพจริง หน่วยที่ 1, หน่วยที ่
2 และ หน่วยที ่3 แตกต่างกัน เมื่อควบคุมเอกลักษณท์างวิทยาศาสตร ์

ผลการตรวจสอบอิทธิพลหลักของการจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึกโดยประยุกต์ 
ใชก้ารประเมินสภาพจริง พบว่า การจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึกโดยประยุกตใ์ชก้ารประเมินสภาพ
จริงมีผลต่อสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่า คะแนน
เฉล่ียสมรรถนะทางวิทยาศาสตรท่ี์แตกต่างกันนั้น เป็นผลเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรูแ้บบ  
ตกผลกึโดยประยกุตใ์ชก้ารประเมินสภาพจรงิ 

ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์ของนกัเรียนท่ีไดร้บัการจดัการ
เรียนรูแ้บบตกผลึกโดยประยุกตใ์ช้การประเมินสภาพจริง เม่ือไดร้บัการวัดซ า้  พบว่า ค่าเฉล่ีย
สมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์จากการวัดซ า้  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
(F = 4.81 , df = 2 , Sig = .01 )  และ ค่าเฉ ล่ียสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ จากการวัดซ ้า  
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เม่ือควบคมุเอกลกัษณท์างวิทยาศาสตร ์พบวา่ แตกตา่งกนัอย่างไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ (F = .55 , 
df = 2 , Sig = .58 )   

เม่ือเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะทางวิทยาศาสตรข์องนักเรียน ท่ีได้รบัการ
จัดการเรียนรู้แบบตกผลึกโดยประยุกต์ใช้การประเมินสภาพจริง จากการวัดทั้ง  3 ครั้ง  
โดยมีเอกลักษณ์ทางวิทยาศาสตรเ์ป็นตวัแปรร่วม ผลการเปรียบเทียบรายคู่พบว่า คะแนนเฉล่ีย
สมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์หน่วยท่ี 1 และ หน่วยท่ี 2 มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ี .05 โดยหน่วยท่ี 2 มีคะแนนเฉล่ียสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์สูงกว่าหน่วยท่ี 1 เท่ากับ 7.13 
(หน่วยท่ี 1 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 45.96 , หน่วยท่ี 2 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 53.08) คะแนนเฉล่ีย
สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ หน่วยท่ี 2 และ หน่วยท่ี  3 มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติท่ี .05 โดยหน่วยท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียสมรรถนะทางวิทยาศาสตรส์ูงกว่าหน่วยท่ี 2  
เท่ากับ 8.250 (หน่วยท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 61.33, หน่วยท่ี 2 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 53.08) 
คะแนนเฉล่ียสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์หน่วยท่ี 1 และ หน่วยท่ี 3 มีความแตกต่างอย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 โดยหน่วยท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์สูงกว่า 
หน่วยท่ี 1 เท่ากับ 15.38 (หน่วยท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ  61.33, หน่วยท่ี 1 มีคะแนนเฉล่ีย 
เทา่กบั 45.96) 

 
อภปิรายผล 

จากการศกึษาผลของการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึกโดยประยกุตใ์ชก้ารประเมินสภาพจริง
ท่ีมีตอ่สมรรถนะทางวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 สามารถอภิปรายผลไดด้งันี ้

การตรวจสอบอิทธิพลหลกั พบว่าคะแนนเฉล่ียสมรรถนะทางวิทยาศาสตรท่ี์แตกต่างกัน
นั้น เป็นผลเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึกโดยประยุกตใ์ช้การประเมินสภาพจริง 
เน่ืองจาก รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบตกผลึกช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด  
และสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ ผ่านการวางแผน รวบรวมขอ้มูล ท าความเขา้ใจ จนสกัดออกมาเป็น
ความรู้ท่ีผู้ศึกษาถ่ายทอดออกให้แก่ผู้ อ่ืนได้ ซึ่ งถือว่าเป็นการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมสมรรถนะ  
ทางวิทยาศาสตร ์เน่ืองจากสมรรถนะทางวิทยาศาสตรน์ั้น คือความสามารถในการแสดงออก  
ทั้งในด้านองค์ความรู้ และด้านการปฏิบัติการ ซึ่งเป็นศักยภาพท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล  โดยการ 
จดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก ขัน้ตอนการเรียนรู ้4 ขัน้ตอน ท่ีช่วยเปิดกวา้งใหน้กัเรียนสรา้งขอ้คน้พบ 
ดว้ยตนเอง จากความสนใจใฝ่รูข้องตนเอง และนอกจากนั้นยังสามารถเลือกวิธีการหาความรู ้  
และรูปแบบในการน าเสนอหรือถ่ายทอดความรูไ้ด้อย่างอิสระ มีเพ่ือนและครูคอยสนับสนุน  
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และใหค้  าปรึกษาระหว่างการเรียนรู ้ซึ่งมีการน ามาน าเสนอ เพ่ือปรบัแก้และรบัฟังความคิดเห็น  
จากเพ่ือนและครูเพ่ือพัฒนางาน และเป็นการเรียนรูท่ี้มีรูปแบบการประเมินท่ีค่อนขา้งยืดหยุ่น 
เพราะเป็นการประเมินตามสภาพจริง ระหว่างท่ีนักเรียนก าลังเรียนรู ้และภายหลังการเรียนรู ้  
ซึ่งจะช่วยสะท้อนพัฒนาการ และความก้าวหน้า รวมถึงสะท้อนข้อท่ีควรพัฒนาเพิ่มเติม  
ให้ผู้เรียนได้รับทราบ โดยไม่เน้นตัดสินผลการเรียน นอกจากนั้นยังพบว่า การจัดการเรียนรู้ 
แบบตกผลึกประกอบการประเมินสภาพจริง เห็นไดช้ัดว่านักเรียนเกิดความรูท่ี้แม่นย า คงทน  
เพราะไดศ้ึกษาและคน้ควา้ ลองผิดลองถูกดว้ยตนเอง รวมถึงลงมือท า และออกมาน าเสนอดว้ย
ตนเอง เม่ือให้อธิบายหน้าชัน้เรียน หรือพูดในท่ีสาธารณะ นักเรียนจะมีความมั่นใจ เน่ืองจาก  
ผ่านกระบวนการเรียนรูท่ี้ไดล้งมือท าดว้ยตนเอง สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ พิริยาภรณ์  พิลาชัย 
(2560, น. 112-113)  ไดท้  าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตรข์องนักเรียน  
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชก้ารจดักิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ ซึ่งผลการวิจยั
พบวา่ 1. สมรรถนะทางวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนขัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 หลงัจากการจดักิจกรรมการ
เรียนรูโ้ดยใชห้ลักฐานเขิงประจักษ์ ในวงจรปฏิบัติการท่ี 1 มีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 60.12 
วงจรปฏิบตัิการท่ี 2 มีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นรอ้ยละ 71.46 วงจรปฏิบตัิการท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียคิด
เป็นรอ้ยละ 77.73 และ วงจรปฏิบตักิารท่ี 4 มีคะแนนเฉล่ียคดิเป็นรอ้ยละ 79.96 โดยพบวา่ในวงจร
ปฏิบตัิการท่ี 2 – 4 นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียผ่านเกณฑต์ามท่ีก าหนด 2. นกัเรียนมีคะแนนสมรรถนะ
ทางวิทยาศาสตรห์ลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ผ่านเกณฑ์ 
รอ้ยละ 70 ของคะแนนเต็มในวงจรปฏิบัติการท่ี 1จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15.79 วงจร
ปฏิบตัิการท่ี 2 จ านวน 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 63.16 วงจรปฏิบตัิการท่ี 3 จ านวน 15 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 78.95 และวงจรปฏิบัติท่ี  4 จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 84.21 โดยพบว่าในวงจร
ปฏิบตัิการท่ี 3 มีจ  านวนนกัเรียนผ่านเกณฑต์ามท่ีก าหนด และ 3. ความพึงพอใจของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 4 หลงัจากการจดักิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษอ์ยู่ในระดับมาก 
และงานวิจยัของ ภาณุมาศ  เสียระหงั (2558, น. 91-93) ไดท้  าการศกึษาเรื่อง ผลการจดัการเรียนรู้
แบบโครงงานวิทยาศาสตร ์เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์เรื่อง วงจรไฟฟ้า ส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ซึ่งผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนมีสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์หลกัการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบโครงงานวิทยาศาสตรส์ูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ท่ีระดบั .05 
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ดงันัน้ การจัดการเรียนรูใ้นรูปแบบท่ีมีการฝึกพัฒนาความคิดและสรา้งองคค์วามรูใ้หม่
ผ่านการวางแผน รวบรวมขอ้มูล ท าความเขา้ใจ จนสกัดออกมาเป็นความรูท่ี้ผู้ศึกษาถ่ายทอด 
ออกใหแ้ก่ผูอ่ื้น จะชว่ยสง่เสรมิสมรรถนะทางวิทยาศาสตรใ์หส้งูขึน้ 

การตรวจสอบอิทธิพลปฏิสัมพันธ์ของตัวแปร พบว่า นักเรียนท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรู้ 
แบบตกผลึกโดยประยกุตใ์ชก้ารประเมินสภาพจริง จะมีคะแนนเฉล่ียสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์
ท่ีแตกต่างกันหรือไม่นัน้ ขึน้อยู่กับเอกลักษณ์ทางวิทยาศาสตรท่ี์แตกต่างกัน เน่ืองจาก นักเรียน  
ท่ีมีเอกลักษณ์ทางวิทยาศาสตรอ์ยู่ในระดับสูง จะมีความถนัด ความสนใจ หรือบุคลิกท่ีแสดง
ท่าทางสนใจในการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์ซึ่งการจดัการเรียนรู้แบบตกผลกึนัน้ เปิดโอกาสใหน้กัเรียน
ท่ีมีความถนัด ความช่ืนชอบในวิทยาศาสตรไ์ดแ้สดงออกซึ่งศักยภาพอย่างเต็มท่ี ซึ่งจะน ามา  
ซึ่งการพฒันาสมรรถนะทางวิทยาศาสตรใ์หสู้งตามไปดว้ย โดยเห็นไดช้ดัเจนว่า นกัเรียนกลุ่มท่ีมี
เอกลักษณ์ทางวิทยาศาสตรใ์นระดบัสูง จะมีความใฝ่รู ้อยากหาค าตอบ และเม่ือพบเจอปัญหา 
หรืออปุสรรค ์จะพยายามหาทางแกไ้ข และมกัจะมีความกลา้คิดกลา้ท า เพราะรูส้กึสนกุท่ีไดเ้รียนรู ้
ไดค้น้พบ และมีความสุขเม่ือสามารถศึกษาในประเด็นปัญหาท่ีตนเลือกเอง เพราะว่าเป็นสิ่งท่ี
นกัเรียนรูส้ึกว่า เขาอยากทราบในเรื่องนัน้ ไม่ไดมี้ใครบังคบัใหต้อ้งเรียนรู ้การเรียนรูใ้นรูปแบบนี  ้
จึงมีความสนกุสนาน สงัเกตไดช้ดัว่านกัเรียนกลุ่มนีจ้ะมีความพรอ้มทางการเรียนสงู เขา้หอ้งเรียน
เร็ว ออกจากห้องเรียนช้าแม้จะหมดเวลาแล้ว และชอบหาเวลามาปรึกษาครู เพ่ือให้ไดท้ราบ  
แนวทางการค้นหาค าตอบท่ีตนต้องการ และเม่ือมีการประเมินสภาพจริง ก็พบว่านักเรียน 
รับฟังการสะท้อนผล และน าไปปรับแก้ไขในข้อบกพร่องของตนเอง ท าให้นักเรียนกลุ่มท่ีมี
เอกลักษณ์ทางวิทยาศาสตรส์ูง มีพัฒนาการทางการเรียนสูงตามไปดว้ย และแตกต่างจากกลุ่ม  
ท่ีมีเอกลักษณ์ทางวิทยาศาสตรต์  ่าอย่างชัดเจน เน่ืองจากนักเรียนท่ี มีเอกลักษณ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรต์  ่า รูส้ึกว่าตนไม่ไดมี้ความตอ้งการ หรือความใฝ่รูใ้นเรื่องนีท่ี้มากพอ และนอกจากนัน้
ยงัพบว่า เกิดความแตกต่างระหว่างพฒันาการทางการเรียนกบัเพ่ือนอย่างชดัเจน ท าใหน้กัเรียน  
ในกลุ่มเอกลักษณ์ทางการเรียนต ่ า รู ้สึกถูกเปรียบเทียบและมี ความมุมานะ พยายามใน 
การเรียนลดลง  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ภิญญาพันธ์  ร่วมชาติ  (2553, น.226-234)  
ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุของความผูกพันต่อบทบาท เอกลักษณ์ของนักเรียน
วิทยาศาสตร ์แรงจงูใจในการเรียนวิทยาศาสตรแ์ละความคลมุเครือในบทบาทท่ีมีผลตอ่พฤติกรรม
ตามบทบาทของนกัเรียนวิทยาศาสตรท่ี์มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์
ซึ่งผลการวิจยัพบว่า โมเดลความสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชิงเสน้ของปัจจยัเชิงสาเหตขุองความผูกพัน  
ต่อบทบาท เอกลักษณ์ของนักเรียนวิทยาศาสตร์ แรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ และ  
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ความคลุม เครือในบทบาท ท่ีผลต่อพฤติกรรมตามบทบาทของนัก เรียนวิทยาศาสตร์ 
ท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์มีความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์
หลงัจากปรบัโมเดล โดยพบว่า ในดา้นเอกลกัษณข์องนกัเรียนวิทยาศาสตรไ์ดร้บัอิทธิพลทางตรง
จาก ความผูกพันต่อบทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร์ และได้รับอิทธิพลทางอ้อมจาก  
1. การถ่ายทอดทางสงัคมจากโรงเรียนผ่านความผกูพนัต่อบทบาทของนกัเรียนวิทยาศาสตร ์การ
ถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครวั 2. การถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครวัผ่านความผูกพันต่อ
บทบาทของนกัเรียนวิทยาศาสตร ์โดยตวัแปรเหล่านี ้รว่มกันอธิบายความแปรปรวนของเอกลกัษณ์
นกัเรียนวิทยาศาสตร ์ไดร้อ้ยละ 79 

 และงานวิจัยของ อรพรรณ   พงศ์ประยูร (2559 , น. 135-144) ได้ท าการศึกษา 
เรื่อง สถานการณ์ในการเรียนและลกัษณะทางจิตท่ีเก่ียวขอ้งกับการเรียนรูแ้บบนกัวิทยาศาสตร์ 
รุ่นเยาวข์องนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนวิทยาศาสตรข์องรฐัและโรงเรียน
มธัยมศึกษาทั่วไป ผลการวิจยัส่วนหนึ่งพบว่า 1. พบปฏิสมัพนัธร์ะหว่างสมัพนัธภาพท่ีดีกบับคุคล
รอบขา้ง และความมีเหตผุล ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรูแ้บบนกัวิทยาศาสตรรุ์น่เยาว ์ทัง้ในดา้นรวม
และด้านย่อย 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความสนใจใฝ่รู ้และด้านการประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เกิด
ประโยชน ์ 2. พบปฏิสมัพนัธร์ะหว่างการสนบัสนุนทางสงัคมจากผูป้กครอง และความมีเหตมีุผล  
ท่ีเก่ียวขอ้งกับการเรียนรูแ้บบนักวิทยาศาสตรรุ์่นเยาว ์ทัง้ในดา้นรวมและดา้นย่อย 2 ดา้น ไดแ้ก่  
ดา้นความสนใจใฝ่รู ้และดา้นการประยกุตใ์ชแ้ละการพฒันาใหเ้กิดประโยชน ์ 

ส่วนผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณูแบบมาตรฐาน พบว่า ตวัแปรทัง้ 7 ตวัแปร ไดแ้ก่ 
การสนับสนุนทางสังคมจากผู้ปกครอง สัมพันธภาพท่ีดีระหว่างนักเรียนกับบุคคลรอบข้าง  
ความพรอ้มของโรงเรียนในการจดัการเรียนรูแ้บบนกัวิทยาศาสตร ์การก ากับตนเอง ความมีเหตุ- 
มีผล การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการเรียนรูแ้บบนักวิทยาศาสตร ์และเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียนรูแ้บบนักวิทยาศาสตรรุ์่นเยาว ์สามารถร่วมกันท านายการเรียนรูแ้บบวิทยาศาสตรรุ์่นเยาว์ 
ไดร้อ้ยละ 55 ส่วนผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน พบว่า ตวัแปรส าคญัท่ีท านาย  
การเรียนรูแ้บบนักวิทยาศาสตรรุ์่นเยาว ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแ้ก่ การรับรู ้
ความสามารถของตนเองในการเรียนรูแ้บบนกัวิทยาศาสตร ์รองลงมาคือ การก ากบัตนเอง เจตคติ
ท่ีดีต่อการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตรรุ์่นเยาว์ ความมีเหตุผล การสนับสนุนท างสังคมจาก
ผู้ปกครอง และความพรอ้มของโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร ์สามารถ  
ร่วมท านายการเรียนรูแ้บบนักวิทยาศาสตรรุ์่นเยาว์ ได้รอ้ยละ 55  และนอกจากนี ้สไตรเ์กอร ์
(Stryker. 1987: 96-97) ไดก้ล่าวว่า เม่ือบุคคลไดแ้สดงพฤติกรรมตามบทบาทออกไป บุคคลจะมี
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การประเมินตนเองและการประเมินโดยบุคคลส าคัญอ่ืน ๆ กระบวนการประเมินนีจ้ะสะท้อน 
กลบัมาใหบ้คุคลเกิดความภูมิใจในบทบาทท่ีเฉพาะของตน และการมีความภาคภูมิใจในบทบาท  
ท่ีเฉพาะตนนีจ้ะสะทอ้นอยูภ่ายใตค้วามเดน่ของเอกลกัษณต์ามบทบาทนัน้เพิ่มขึน้ดว้ย 

เม่ือเปรียบเทียบคะแนนสมรรถนะทางวิทยาศาสตรข์องนกัเรียน ท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรู้
แบบตกผลึกโดยประยุกตใ์ช้การประเมินสภาพจริง จากการวัดทั้ง 3 ครัง้ พบว่า คะแนนเฉล่ีย
สมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์หน่วยท่ี 1 และ หน่วยท่ี 2 มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ี .05 (p = 0.000) โดยคะแนนเฉล่ียสมรรถนะทางวิทยาศาสตรห์น่วยท่ี 3 มากกว่าหน่วยท่ี 2  
และหน่วยท่ี 1 ตามล าดบั เน่ืองจากการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึกประกอบการประเมินสภาพจริง  
เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ท่ีสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด และสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่  
ผ่านการวางแผน รวบรวมขอ้มูล ท าความเขา้ใจ จนสกัดออกมาเป็นความรูแ้ละมีการวดัประเมิน
สภาพจริง ท่ีเนน้สะทอ้นพฒันาการในการเรียนรูข้องผูเ้รียน ท าใหผู้เ้รียนเกิดความใฝ่รู ้เพราะตอ้ง
ฝึกคิด และสรา้งองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งความรู้ท่ีได้จะเป็นความรู้ท่ียั่ งยืน  และยังพบว่า  
การเรียนรูท่ี้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเอง คน้หาค าตอบด้วยตนเอง จะเป็นความรูท่ี้คงทน และ
นกัเรียนสามารถน าไปปรบัประยุกตใ์นการตอบค าถาม ในสถานการณท่ี์คลา้ยคลึงกันได ้โดยใช้
หลักคิดเดียวกัน ซึ่งการเรียนรูแ้บบตกผลึกในครัง้นี ้มุ่งเนน้เรื่องปัญหาสิ่งแวดลอ้ม จากประเด็น  
ท่ีเล็กไปใหญ่ และมีการเรียนรูใ้นแตล่ะกลุ่มท่ีแตกตา่งกนั ท าใหน้กัเรียนเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู ้
และสามารถน าข้อค้นพบของเพ่ือนต่างกลุ่ ม  รวมทั้งของกลุ่มตนเอง  ไปใช้ตอบค าถาม 
ในแบบวดัสมรรถนะทางวิทยาศาสตรไ์ดดี้ โดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษท์างวิทยาศาสตร ์ท่ีเกิดจาก
การแลกเปล่ียนเรียนรูร้ะหว่างกลุ่ม , การคน้พบดว้ยตนเอง และการฟังเพ่ือนต่างกลุ่มน าเสนอ  
ซึ่งท าให้เป็นความรู้ท่ีน  าไปปรับใช้ได้การท าแบบวัดสมรรถนะทางวิทยาศาสตรไ์ด้อย่างดี   
ซึ่งประกอบกับคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์พุทธศกัราช 
2551 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 1) กล่าวว่า การเรียนการสอนวิทยาศาสตรน์ั้น จะตอ้งเน้น 
ให้ผู้เรียนได้เช่ือมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะในการค้นคว้าและสร้างความรู้โดย 
ใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรูแ้ละการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย มีส่วนร่วมในทุกขัน้ตอน และ  
ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรสัวดี  นราพงศเ์กษม (2557) ได้ศึกษาเรื่อง  
การพัฒนาความสามารถในการเขียนบทความโดยใชว้ิธีสอนแบบสรา้งผลงานจากการตกผลึก  
ทางปัญญา ส าหรบันกัเรียนมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา ผลการวิจยัพบวา่ นกัศกึษาท่ีไดร้บัการสอน 
โดยวิธีการสอนแบบสรา้งผลงานจากการตกผลึกทางปัญญามีความสามารถในการเขียนบทความ  
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สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 และนกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่วิธีการสอน
แบบสรา้งผลงานจากการตกผลกึทางปัญญาในระดบัมาก 

ขอ้คน้พบจากการวิจยัพบว่า สมรรถนะทางวิทยาศาสตรท่ี์เพิ่มขึน้จากเรียนรูแ้บบตกผลึก
โดยประยกุตใ์ชก้ารประเมินสภาพจริง โดยการวดั 3 ครัง้ ใน 3 หนว่ยการเรียนรู ้มีพฒันาการสงูขึน้ 
เน่ืองมากจากเนือ้หาท่ีใชใ้นการเรียนรู ้มีความเก่ียวขอ้งกับสิ่งท่ีนักเรียนพบเห็นไดใ้นชีวิต และ  
จากท่ีนกัเรียนพบเห็นในส่ือตา่งๆ และนอกจากนัน้ รูปแบบการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก เป็นการ
เรียนรู้ท่ี เปิดกว้าง เริ่มตั้งแต่ให้ผู้เรียนได้เลือกหัวข้อ ท่ีสนใจด้วยตนเอง ศึกษาหาข้อมูล  
จากแหล่งขอ้มลูท่ีเลือกเอก น าขอ้มลูท่ีไดม้า น าเสนอใหเ้พ่ือนและครู ชว่ยกนัตัง้ค  าถามเพ่ือตอ่ยอด 
การคน้หาค าตอบท่ีตอ้งการ เม่ือนกัเรียนไดค้น้หาค าตอบในสิ่งท่ีสนใจ จะรูส้ึกทา้ทาย อยากเรียนรู ้
ซึ่งเป็นการเรียนรูท่ี้สนบัสนนุใหส้มรรถนทางวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนสงูขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. การจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึกโดยประยกุตใ์ชก้ารประเมินสภาพจรงินัน้ เนน้ใหน้กัเรียน

ไดศ้ึกษาคน้ควา้ วางแผนการเรียนรู ้จนกระทั่งตกผลึกความรู ้สามารถอธิบายใหผู้้อ่ืนเขา้ใจได ้  
ซึ่งสิ่งท่ีครูต้องค านึกถึงเป็นอย่างสูงคือ ความรูพื้ ้นฐานเดิมของนักเรียน เน่ืองจาก นักเรี ยน 
ท่ีมีความรูพื้น้ฐานเดิมสูง จะท าใหมี้ความสุขในการเรียน เพราะนกัเรียนรูส้ึกประสบความส าเร็จ 
ในการเรียนรู ้ส่วนนักเรียนท่ีมีพืน้ฐานความรูเ้ดิมไม่สูง อาจจะรูส้ึกเปรียบเทียบกับเพ่ือนในชั้น  
และไม่สนุกกับการเรียน ดงันั้นครูอาจแก้ไข โดยการพยายามออกแบบการเรียนรู้ใหทุ้กคนไดมี้
โอกาสมีส่วนรว่มใหม้ากท่ีสดุ , สลบับทบาทกนัในการออกมาน าเสนอ  หรือใชว้ิธีเสริมแรงเพ่ือให้
นกัเรียนท่ีมีพืน้ฐานเดมิไมส่งู รูส้กึวา่ตนเองมีสว่นรว่มในการเรียน และเรียนรูอ้ยา่งมีความสขุ 

2. นักเรียนท่ีมีเอกลักษณ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรส์ูง จะมีพัฒนาการทางการเรียน 
ท่ีคอ่นขา้งรวดเร็ว เน่ืองจากนกัเรียนรูส้ึกมีความถนดั มีความสขุเม่ือสามารถแกปั้ญหาหรือพบเจอ
ขอ้คน้พบใหม่ๆ แต่นกัเรียนในกลุ่มนีจ้ะเบื่อหน่าย หากประเด็นปัญหาไม่ทา้ทาย และไม่น่าสนใจ 
ดงันัน้ครูควรสนบัสนนุใหน้กัเรียนไดเ้ลือกประเดน็ปัญหาตามท่ีนกัเรียนสนใจ จะท าใหน้กัเรียนรูส้ึก
ท้าทายและมีความสุขในการเรียน  ในทางตรงข้าม นักเรียนท่ีมีเอกลักษณ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรต์  ่า หากเขาไดร้บัประเด็นปัญหาท่ียากเกินไป นักเรียนกลุ่มนีจ้ะแสดงออกถึงความ  
ย่อทอ้ ไม่สนุกกับการเรียนรู ้ครูควรแนะใหน้ักเรียนไดเ้ลือกประเด็นปัญหาท่ีจะศึกษาตามความ
ถนดัและความเหมาะสม และใชก้ารประเมินสภาพจริงช่วยสะทอ้นพฒันาการของผูเ้รียนแตล่ะคน 
เพ่ือชว่ยใหน้กัเรียนทราบวา่จะพฒันาเพิ่มเตมิในทิศทางไหนไดบ้า้ง 
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3. การจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึกโดยประยุกตใ์ช้การประเมินสภาพจริงนั้น มีขั้นตอน 
การด าเนินกิจกรรมท่ีนักเรียนส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคย ผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรมีการอธิบาย  
การท ากิจกรรมแต่ละขั้นตอนให้นัก เรียนเข้าใจ  เพ่ื อการจัด กิจกรรมการเรียน รู้ด  าเนิ น  
ไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. การจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึก โดยประยุกตใ์ชก้ารประเมินสภาพจริง ท าให้นักเรียน 

ได้สร้างข้อค้นพบด้วยตนเอง หรือในนักเรียนท่ีมีความถนัดหรือมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ  
โรงเรียนท่ีมีความพรอ้มในดา้นทรพัยากร จะท าให้ไดส้ิ่งประดิษฐ์หรือนวตักรรม ดงันัน้สามารถ
น าไปพัฒนาสู่การผลิตนวัตกรรม หรือการศึกษาเก่ียวกับการเรียนรูแ้บบตกผลึก เพ่ือพัฒนา
นวตักรรมส าหรบันกัเรียน 

2. ควรมีการพัฒนาเพิ่มเติมเรื่องแรงจูงใจในการเรียนรู้ หรือความสุขในการเรียน  
ของนักเรียนท่ีมีเอกลักษณ์ทางวิทยาศาสตรท่ี์แตกต่างกัน ร่วมกับการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลึก
ประกอบการประเมินสภาพจรงิ 

3. ควรมีการศึกษาเรื่องทักษะในการแก้ปัญหา หรือการเผชิญปัญหา ของนักเรียน  
ท่ีมีเอกลักษณ์ทางวิทยาศาสตรท่ี์แตกต่างกัน ร่วมกับการจัดการเรียนรูแ้บบตกผลึกประกอบ  
การประเมินสภาพจรงิ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สมปรารถนา วงศบ์ญุหนกั อาจารยป์ระจ าภาควิชาวิทยาศาสตรท์ั่วไป 
 คณะวิทยาศาสตร ์
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.วรวฒัน ์พรหมเดน่ อาจารยป์ระจ าภาควิชาวิทยาศาสตรท์ั่วไป 
 คณะครุศาสตร ์
 มหาวิทยาลยัราชภฏับรุีรมัย ์
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.อรอมุา เจรญิสขุ อาจารยป์ระจ าภาควิชาการวดัผลและวิจยั- 
 การศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.มนตา ตลุยเ์มธาการ อาจารยป์ระจ าภาควิชาการวดัผลและวิจยั- 
 การศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.พนิดา ศกนุตนาค อาจารยป์ระจ าภาควิชาการวดัผลและวิจยั- 
 การศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ข 
- ผลการวิเคราะหค์า่ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบันิยามปฏิบตัิการของ 

แบบวดัเอกลกัษณท์างวิทยาศาสตร ์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

- ผลการวิเคราะหค์า่ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบันิยามปฏิบตัิการของ 

แบบทดสอบสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

- ผลการวิเคราะห ์อ านาจจ าแนก คา่ความเช่ือมนัของแบบวดัเอกลกัษณท์างวิทยาศาสตร  ์

- ผลการวิเคราะห ์ความยากง่าย อ านาจจ าแนก คา่ความเช่ือมนัของแบบทดสอบสมรรถนะ

ทางวิทยาศาสตร ์หนว่ยท่ี 1 เรื่องปัญหาสิ่งแวดลอ้มในชมุชน 

- ผลการวิเคราะห ์ความยากง่าย อ านาจจ าแนก คา่ความเช่ือมนัของแบบทดสอบ 

สมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์หนว่ยท่ี 2 เรื่องปัญหาสิ่งแวดลอ้มในประเทศไทย 

- ผลการวิเคราะห ์ความยากง่าย อ านาจจ าแนก คา่ความเช่ือมนัของแบบทดสอบสมรรถนะ

ทางวิทยาศาสตร ์หนว่ยท่ี 3 เรื่องปัญหาสิ่งแวดลอ้มของโลก 

- ผลการประเมินคณุภาพแผนการจดัการเรียนรู ้การจดัการเรียนรูแ้บบตกผลกึประกอบการ

ประเมินสภาพจรงิ 
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ตาราง 31 ผลการวิเคราะหค์า่ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบันิยามปฏิบตัิการ 
ของแบบวดัเอกลกัษณท์างวิทยาศาสตร ์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
 

ข้อที่ ผู้เชี่ยวชาญ ค่า IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

1 -1 0 +1 +1 +1 0.4 
2 +1 +1 +1 +1 +1 1 
3 +1 +1 +1 +1 +1 1 
4 +1 0 0 +1 +1 0.6 
5 +1 +1 +1 +1 +1 1 
6 +1 +1 +1 +1 +1 1 
7 +1 +1 +1 +1 +1 1 
8 0 +1 +1 +1 +1 0.8 
9 +1 0 +1 +1 +1 0.8 
10 +1 0 +1 0 +1 0.6 
11 +1 +1 +1 +1 +1 1 
12 0 -1 +1 0 +1 0.2 
13 -1 +1 +1 +1 +1 0.6 
14 -1 +1 +1 +1 0 0.4 
15 +1 +1 +1 +1 +1 1 
16 +1 +1 0 +1 +1 0.8 
17 +1 +1 +1 +1 0 0.8 
18 0 +1 +1 0 +1 0.6 
19 0 +1 0 +1 +1 0.6 
20 +1 0 +1 0 +1 0.6 
21 +1 +1 0 +1 +1 0.8 
22 +1 +1 0 +1 +1 0.8 
23 +1 +1 +1 +1 +1 1 
24 +1 +1 0 +1 +1 0.8 
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ตารางท่ี 31 (ตอ่) 
 

ข้อที่ ผู้เชี่ยวชาญ ค่า IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

25 0 +1 +1 +1 0 0.6 
26 +1 +1 0 +1 +1 0.8 
27 +1 +1 +1 +1 +1 1 
28 +1 +1 +1 +1 +1 1 
29 +1 +1 0 0 +1 0.6 
30 +1 +1 0 +1 +1 0.8 
31 0 +1 +1 0 +1 0.6 
32 +1 0 +1 +1 +1 0.8 
33 +1 +1 +1 +1 +1 1 
34 -1 0 +1 0 0 0 
35 +1 0 +1 0 0 0.4 
36 +1 +1 +1 +1 +1 1 
37 +1 +1 0 +1 +1 0.8 
38 +1 +1 +1 0 +1 0.8 
39 +1 +1 0 0 +1 0.6 
40 +1 +1 0 +1 +1 0.8 
41 -1 0 +1 0 0 0 
42 -1 0 +1 0 0 0 
43 +1 +1 +1 +1 +1 1 
44 +1 +1 +1 +1 +1 1 
45 +1 +1 +1 +1 +1 1 
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ตาราง 32 ผลการวิเคราะหค์า่ดชันีความความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบันิยามปฏิบตัิการ 
ของแบบทดสอบสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดลอ้มในชมุชน โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
 

ข้อที ่
ผู้เชี่ยวชาญ 

ค่า IOC 
ผลการ

พิจารณา คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

1.การเผาอ้อย 

    1.1 +1 +1 +1 +1 +1 1 คัดไว้ 
    1.2 +1 +1 +1 +1 +1 1 คัดไว้ 
    1.3 +1 +1 +1 +1 +1 1 คัดไว้ 
2. การฝังกลบขยะ 
    2.1 +1 +1 +1 -1 +1 0.6 คัดไว้ 
    2.2 +1 +1 0 -1 0 0.2 ปรับปรุง 
    2.3 +1 +1 0 -1 +1 0.4 ปรับปรุง 
3. ดนิเค็ม 
    3.1 +1 +1 +1 +1 0 0.8 คัดไว้ 
    3.2 +1 +1 0 +1 +1 0.8 คัดไว้ 
    3.3 +1 +1 0 +1 +1 0.8 คัดไว้ 
4. เผาตอซังข้าง 
    4.1 +1 0 +1 +1 +1 0.8 คัดไว้ 
    4.2 +1 +1 +1 +1 0 0.8 คัดไว้ 
    4.3 +1 +1 0 +1 +1 0.8 คัดไว้ 
5. หมูหลุม 
    5.1 +1 -1 0 -1 +1 0 ปรับปรุง 
    5.2 +1 -1 0 +1 +1 0.4 ปรับปรุง 
    5.3 +1 -1 0 +1 +1 0.4 ปรับปรุง 
6. ผักผลไม้ตรา Organic Thailand พบสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐาน 25% 
    6.1 +1 +1 +1 +1 +1 1 คัดไว้ 
    6.2 +1 +1 0 +1 +1 0.8 คัดไว้ 
    6.3 0 0 0 +1 +1 0.4 ปรับปรุง 
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ตารางท่ี 32 (ต่อ) 
 

ข้อที ่
ผู้เชี่ยวชาญ 

ค่า IOC 
ผลการ

พิจารณา คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

7. นานาสาระสารเคมีก าจัดศัตรูพชื 
    7.1 +1 +1 +1 -1 +1 0.6 คัดไว้ 
    7.2 +1 +1 0 +1 +1 0.8 คัดไว้ 
    7.3 +1 +1 0 -1 +1 0.4 ปรับปรุง 
8. มลพษิทางเสียง 
    8.1 +1 +1 0 -1 +1 0.4 ปรับปรุง 
    8.2 +1 +1 0 +1 +1 0.8 คัดไว้ 
    8.3 +1 +1 0 0 0 0.4 ปรับปรุง 
9. สารมลพษิทางน า้ 
    9.1 +1 -1 +1 +1 +1 0.6 คัดไว้ 
    9.2 +1 +1 0 +1 +1 0.8 คัดไว้ 
    9.3 +1 +1 +1 +1 +1 1 คัดไว้ 
10. ผลกระทบของป่าทีล่ดลง 
    10.1 +1 0 0 +1 +1 0.6 คัดไว้ 
    10.2 +1 +1 +1 +1 +1 1 คัดไว้ 
    10.3 +1 0 0 +1 +1 0.6 คัดไว้ 
11. สภาวะน า้เสียในปัจจุบัน 
    11.1 +1 0 +1 +1 +1 0.8 คัดไว้ 
    11.2 +1 +1 0 +1 +1 0.8 คัดไว้ 
    11.3 +1 +1 0 +1 +1 0.8 คัดไว้ 
12. เมื่อร้านค้าเลิกให้ถุงพลาสตกิหูหิว้ 
    12.1 +1 +1 +1 +1 +1 1 คัดไว้ 
    12.2 +1 +1 +1 +1 +1 1 คัดไว้ 
    12.3 +1 +1 +1 +1 0 0.8 คัดไว้ 
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ตาราง 33 ผลการวิเคราะหค์า่ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบันิยามปฏิบตัิการของ 
แบบทดสอบสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดลอ้มในประเทศ โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
 

ข้อที ่
ผู้เชี่ยวชาญ 

ค่า IOC 
ผลการ

พิจารณา คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

1. สารก าจัดศัตรูพืชตกค้างในสิ่งแวดล้อม 

    1.1 +1 +1 0 0 +1 0.6 คัดไว้ 
    1.2 +1 +1 0 +1 +1 0.8 คัดไว้ 
    1.3 +1 +1 0 +1 +1 0.8 คัดไว้ 
2. ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น (Alien Species) 
    2.1 +1 +1 +1 +1 +1 1 คัดไว้ 
    2.2 +1 +1 0 +1 +1 0.8 คัดไว้ 
    2.3 +1 +1 0 0 +1 0.6 คัดไว้ 
3. สัตว์ทะเลหายากเกยตื้น 
    3.1 +1 +1 0 +1 +1 0.8 คัดไว้ 
    3.2 +1 +1 0 +1 +1 0.8 คัดไว้ 
    3.3 +1 +1 0 +1 -1 0.4 คัดไว้ 
4. ธรรมนูญสุขภาพ 
    4.1 +1 +1 +1 +1 +1 1 คัดไว้ 
    4.2 +1 +1 +1 0 +1 0.8 คัดไว้ 
    4.3 +1 +1 +1 +1 -1 0.6 คัดไว้ 
5. ประเทศไทยกับขยะพลาสติก 
    5.1 +1 +1 +1 0 +1 0.8 คัดไว้ 
    5.2 +1 +1 +1 0 +1 0.8 คัดไว้ 
    5.3 +1 +1 +1 +1 +1 1 คัดไว้ 
6. สถานการณ์โลมาและวาฬ 
    6.1 +1 +1 0 0 +1 0.6 คัดไว้ 
    6.2 +1 +1 0 +1 +1 0.8 คัดไว้ 
    6.3 +1 +1 0 0 -1 0.2 ปรับปรุง 
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ตารางท่ี 33 (ตอ่) 
 

ข้อที ่
ผู้เชี่ยวชาญ 

ค่า IOC 
ผลการ

พิจารณา คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

7 ล้านคนสังเวยอากาศพิษ 

    7.1 +1 +1 +1 +1 +1 1 คัดไว้ 
    7.2 +1 +1 +1 +1 +1 1 คัดไว้ 
    7.3 +1 +1 +1 +1 -1 0.6 คัดไว้ 
8. ถอดรหัสน้้าท่วมซ้้าซาก 
    8.1 +1 +1 +1 +1 +1 1 คัดไว้ 
    8.2 +1 +1 +1 +1 +1 1 คัดไว้ 
    8.3 +1 +1 0 +1 +1 0.8 คัดไว้ 

9. ข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศ 
    9.1 +1 +1 +1 +1 +1 1 คัดไว้ 
    9.2 +1 0 +1 +1 +1 0.8 คัดไว้ 
    9.3 +1 +1 0 +1 +1 0.8 คัดไว้ 
10. ปัญหาน้้าเน่าเสียในประเทศไทย 
    10.1 +1 +1 +1 +1 +1 1 คัดไว้ 
    10.2 +1 +1 +1 +1 +1 1 คัดไว้ 
    10.3 +1 +1 0 +1 +1 0.8 คัดไว้ 
11. การตกสะสมของกรดในพื้นที่แม่เมาะ 
    11.1 +1 +1 +1 +1 +1 1 คัดไว้ 
    11.2 +1 0 +1 +1 +1 0.8 คัดไว้ 
    11.3 +1 +1 0 +1 -1 0.4 ปรับปรุง 
12. กระทงแบบไหนที่คุณเลือกจะลอย 
    12.1 +1 0 +1 +1 +1 0.8 คัดไว้ 
    12.2 +1 +1 +1 +1 +1 1 คัดไว้ 
    12.3 +1 +1 +1 +1 +1 1 คัดไว้ 
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ตาราง 34 ผลการวิเคราะหค์า่ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบันิยามปฏิบตัิการ 
ของแบบทดสอบสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดลอ้มของโลก โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
 

ข้อที ่
ผู้เชี่ยวชาญ 

ค่า IOC 
ผลการ

พิจารณา คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

1. ไฟไหม้ป่าแอมะซอน 

    1.1 +1 +1 0 +1 +1 0.8 คัดไว้ 
    1.2 +1 +1 0 +1 +1 0.8 คัดไว้ 
    1.3 +1 +1 0 +1 +1 0.8 คัดไว้ 

2. ป่าไม้อาจไม่เหลือถึงศตวรรษหน้า 
    2.1 +1 +1 -1 +1 +1 0.6 คัดไว้ 
    2.2 +1 +1 -1 +1 +1 0.6 คัดไว้ 
    2.3 +1 +1 -1 -1 +1 0.2 ปรับปรุง 

3. โลกต้องการต้นไม้อีก 5 แสนล้านต้น 
    3.1 +1 +1 +1 +1 +1 1 คัดไว้ 
    3.2 +1 0 0 +1 +1 0.6 คัดไว้ 
    3.3 +1 0 0 -1 +1 0.2 ปรับปรุง 
4. เปลี่ยนขยะอาหารให้เป็นพลังงาน 
    4.1 +1 +1 +1 -1 +1 0.6 คัดไว้ 
    4.2 +1 +1 +1 +1 +1 1 คัดไว้ 
    4.3 +1 +1 +1 +1 +1 1 คัดไว้ 

5. การลดอุณหภูมิโลกยังห่างเป้า 
    5.1 +1 +1 +1 +1 +1 1 คัดไว้ 
    5.2 +1 +1 0 +1 +1 0.8 คัดไว้ 
    5.3 +1 +1 0 +1 +1 0.8 คัดไว้ 

6. ภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์โลก 
    6.1 +1 +1 +1 -1 +1 0.6 คัดไว้ 
    6.2 +1 +1 +1 +1 +1 1 คัดไว้ 
    6.3 +1 0 0 +1 +1 0.6 คัดไว้ 
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ตารางท่ี 34 (ตอ่) 

ข้อที ่
ผู้เชี่ยวชาญ 

ค่า IOC 
ผลการ

พิจารณา คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

7. เขม่าด า...มลพิษต่อทารกในครรภ์ 

    7.1 +1 +1 +1 -1 +1 0.6 คัดไว้ 
    7.2 +1 +1 0 +1 +1 0.8 คัดไว้ 
    7.3 +1 0 +1 +1 +1 0.8 คัดไว้ 

8. ขยะพลาสติกชิ้นเล็ก ๆ ท่ีถูกสะสมมาอย่างยาวนานบริเวณผิวมหาสมุทร 
    8.1 +1 +1 +1 -1 +1 0.6 คัดไว้ 
    8.2 +1 +1 +1 +1 +1 1 คัดไว้ 
    8.3 +1 +1 +1 -1 +1 0.6 คัดไว้ 

9. สายพันธุ์ของพืชและสัตว์ ก าลังสูญพันธุ ์เนื่องจากมนุษย์ 
    9.1 +1 +1 +1 +1 +1 1 คัดไว้ 
    9.2 +1 +1 +1 +1 +1 1 คัดไว้ 
    9.3 +1 +1 +1 -1 +1 0.6 คัดไว้ 
10. ขยะพลาสติกในส่วนลึกที่สุดของมหาสมุทร 
    10.1 +1 +1 +1 -1 +1 0.6 คัดไว้ 
    10.2 +1 +1 +1 +1 +1 1 คัดไว้ 
    10.3 +1 +1 +1 -1 +1 0.6 คัดไว้ 
11. เรือนกระจก 
    11.1 +1 +1 +1 +1 +1 1 คัดไว้ 
    11.2 +1 +1 +1 +1 +1 1 คัดไว้ 
    11.3 +1 +1 +1 -1 +1 0.6 คัดไว้ 
12. เมื่อน้ าแข็งขั้วโลกละลาย อะไรจะเกิดขึ้น 
    12.1 +1 +1 +1 +1 +1 1 คัดไว้ 
    12.2 +1 +1 +1 +1 +1 1 คัดไว้ 
    12.3 +1 +1 +1 +1 +1 1 คัดไว้ 
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ตาราง 35 ผลการวิเคราะห ์อ านาจจ าแนก คา่ความเช่ือมนัของแบบวดัเอกลกัษณท์างวิทยาศาสตร ์
 

ข้อที ่ ค่าอ านาจจ าแนก (r) แปลผล 
1 0.743 ใชไ้ด ้
2 0.769 ใชไ้ด ้
3 0.581 ใชไ้ด ้
4 0.468 ใชไ้ด ้
5 0.697 ใชไ้ด ้
6 0.416 ใชไ้ด ้
7 0.537 ใชไ้ด ้
8 0.772 ใชไ้ด ้
9 0.583 ใชไ้ด ้
10 0.597 ใชไ้ด ้
11 0.611 ใชไ้ด ้
12 0.569 ใชไ้ด ้
13 0.638 ใชไ้ด ้
14 0.661 ใชไ้ด ้
15 0.670 ใชไ้ด ้
16 0.629 ใชไ้ด ้
17 0.564 ใชไ้ด ้
18 0.305 ใชไ้ด ้
19 0.495 ใชไ้ด ้
20 0.880 ใชไ้ด ้
21 0.779 ใชไ้ด ้
22 0.639 ใชไ้ด ้
23 0.566 ใชไ้ด ้
24 0.593 ใชไ้ด ้
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ตาราง 35 (ตอ่) 
 

ข้อที ่ ค่าอ านาจจ าแนก (r) แปลผล 
25 0.595 ใชไ้ด ้
26 0.705 ใชไ้ด ้
27 0.560 ใชไ้ด ้
28 0.440 ใชไ้ด ้
29 0.847 ใชไ้ด ้
30 0.688 ใชไ้ด ้

 
คา่ความเช่ือมั่นของขอ้สอบทัง้ฉบบั Alpha = 0.940 

 
ตาราง 36 ผลการวิเคราะห ์ความยากง่าย อ านาจจ าแนก คา่ความเช่ือมนัของแบบทดสอบ 
สมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์หนว่ยท่ี 1 เรื่องปัญหาสิ่งแวดลอ้มในชมุชน 
 

ข้อที ่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) แปลผล 
1.1 0.544 0.608 ใชไ้ด ้
1.2 0.556 0.723 ใชไ้ด ้
1.3 0.489 0.572 ใชไ้ด ้
2.1 0.367 0.213 ใชไ้ด ้
2.2 0.544 0.263 ใชไ้ด ้
2.3 0.489 0.345 ใชไ้ด ้
3.1 0.600 0.275 ใชไ้ด ้
3.2 0.522 0.544 ใชไ้ด ้
3.3 0.478 0.657 ใชไ้ด ้
4.1 0.633 0.572 ใชไ้ด ้
4.2 0.544 0.469 ใชไ้ด ้
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ตาราง 36 (ตอ่) 
 

ข้อที ่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) แปลผล 
4.3 0.578 0.350 ใชไ้ด ้
5.1 0.511 0.421 ใชไ้ด ้
5.2 0.478 0.555 ใชไ้ด ้
5.3 0.600 0.279 ใชไ้ด ้
6.1 0.700 0.743 ใชไ้ด ้
6.2 0.622 0.348 ใชไ้ด ้
6.3 0.689 0.533 ใชไ้ด ้
7.1 0.478 0.732 ใชไ้ด ้
7.2 0.544 0.616 ใชไ้ด ้
7.3 0.589 0.727 ใชไ้ด ้
8.1 0.444 0.688 ใชไ้ด ้
8.2 0.544 0.579 ใชไ้ด ้
8.3 0.567 0.509 ใชไ้ด ้
9.1 0.478 0.428 ใชไ้ด ้
9.2 0.511 0.657 ใชไ้ด ้
9.3 0.600 0.599 ใชไ้ด ้
10.1 0.644 0.426 ใชไ้ด ้
10.2 0.589 0.503 ใชไ้ด ้
10.3 0.611 0.419 ใชไ้ด ้

 
คา่ความเช่ือมั่นของขอ้สอบทัง้ฉบบั Alpha = 0.905 
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ตาราง 37 ผลการวิเคราะห ์ความยากง่าย อ านาจจ าแนก คา่ความเช่ือมนัของแบบทดสอบ 
สมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์หนว่ยท่ี 1 เรื่องปัญหาสิ่งแวดลอ้มในประเทศไทย 
 

ข้อที ่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) แปลผล 
1.1 0.633 0.640 ใชไ้ด ้
1.2 0.622 0.597 ใชไ้ด ้
1.3 0.700 0.557 ใชไ้ด ้
2.1 0.544 0.459 ใชไ้ด ้
2.2 0.533 0.517 ใชไ้ด ้
2.3 0.456 0.496 ใชไ้ด ้
3.1 0.544 0.514 ใชไ้ด ้
3.2 0.567 0.271 ใชไ้ด ้
3.3 0.489 0.538 ใชไ้ด ้
4.1 0.500 0.600 ใชไ้ด ้
4.2 0.511 0.495 ใชไ้ด ้
4.3 0.489 0.641 ใชไ้ด ้
5.1 0.433 0.670 ใชไ้ด ้
5.2 0.411 0.479 ใชไ้ด ้
5.3 0.433 0.561 ใชไ้ด ้
6.1 0.556 0.566 ใชไ้ด ้
6.2 0.567 0.534 ใชไ้ด ้
6.3 0.489 0.467 ใชไ้ด ้
7.1 0.500 0.432 ใชไ้ด ้
7.2 0.489 0.466 ใชไ้ด ้
7.3 0.522 0.728 ใชไ้ด ้
8.1 0.422 0.526 ใชไ้ด ้
8.2 0.433 0.446 ใชไ้ด ้
8.3 0.478 0.582 ใชไ้ด ้
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ตาราง 37 (ตอ่) 
 

ข้อที ่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) แปลผล 
9.1 0.533 0.457 ใชไ้ด ้
9.2 0.544 0.449 ใชไ้ด ้
9.3 0.578 0.405 ใชไ้ด ้
10.1 0.467 0.491 ใชไ้ด ้
10.2 0.500 0.351 ใชไ้ด ้
10.3 0.411 0.571 ใชไ้ด ้

 
คา่ความเช่ือมั่นของขอ้สอบทัง้ฉบบั Alpha = 0.906 

 
ตาราง 38 ผลการวิเคราะห ์ความยากง่าย อ านาจจ าแนก คา่ความเช่ือมนัของแบบทดสอบ 
สมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์หนว่ยท่ี 3 เรื่องปัญหาสิ่งแวดลอ้มของโลก 

 

ข้อที ่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) แปลผล 
1.1 0.622 0.782 ใชไ้ด ้
1.2 0.622 0.737 ใชไ้ด ้
1.3 0.556 0.573 ใชไ้ด ้
2.1 0.589 0.398 ใชไ้ด ้
2.2 0.644 0.524 ใชไ้ด ้
2.3 0.711 0.375 ใชไ้ด ้
3.1 0.389 0.718 ใชไ้ด ้
3.2 0.722 0.597 ใชไ้ด ้
3.3 0.556 0.822 ใชไ้ด ้
4.1 0.444 0.685 ใชไ้ด ้
4.2 0.444 0.800 ใชไ้ด ้
4.3 0.456 0.410 ใชไ้ด ้
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ตาราง 38 (ตอ่) 
 

ข้อที ่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) แปลผล 
5.1 0.533 0.760 ใชไ้ด ้
5.2 0.422 0.522 ใชไ้ด ้
5.3 0.589 0.627 ใชไ้ด ้
6.1 0.622 0.837 ใชไ้ด ้
6.2 0.500 0.362 ใชไ้ด ้
6.3 0.522 0.791 ใชไ้ด ้
7.1 0.389 0.769 ใชไ้ด ้
7.2 0.444 0.725 ใชไ้ด ้
7.3 0.411 0.524 ใชไ้ด ้
8.1 0.456 0.622 ใชไ้ด ้
8.2 0.400 0.549 ใชไ้ด ้
8.3 0.500 0.389 ใชไ้ด ้
9.1 0.656 0.707 ใชไ้ด ้
9.2 0.767 0.638 ใชไ้ด ้
9.3 0.600 0.638 ใชไ้ด ้
10.1 0.556 0.516 ใชไ้ด ้
10.2 0.278 0.474 ใชไ้ด ้
10.3 0.567 0.622 ใชไ้ด ้

 
คา่ความเช่ือมั่นของขอ้สอบทัง้ฉบบั Alpha = 0.943 
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ตาราง 39 ผลการประเมินคณุภาพแผนการจดัการเรียนรู ้: การจดัการเรียนรูแ้บบตกผลกึ 
ประกอบการประเมินสภาพจรงิ 
 

 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

คณุภาพแผนการจดัการเรียนรู ้ 
หนว่ยที่ 1 

เรือ่ง : ปัญหาสิง่แวดลอ้ม
ในชมุชน 

หนว่ยที่ 2 
เรือ่ง : ปัญหาสิง่แวดลอ้ม 

ในประเทศไทย 

หนว่ยที่ 3 
เรือ่ง : ปัญหาสิง่แวดลอ้ม

โลก 

คนท่ี 1 89 คะแนน 
ระดบัคณุภาพ : ด ี

89 คะแนน 
ระดบัคณุภาพ : ด ี

89 คะแนน 
ระดบัคณุภาพ : ด ี

คนท่ี 2 90 คะแนน 
ระดบัคณุภาพ : ดีมาก 

89 คะแนน 
ระดบัคณุภาพ : ด ี

85 คะแนน 
ระดบัคณุภาพ : ด ี

คนท่ี 3 73 คะแนน 
ระดบัคณุภาพ : ด ี

77 คะแนน 
ระดบัคณุภาพ : ด ี

73 คะแนน 
ระดบัคณุภาพ : ด ี

คนท่ี 4 78 คะแนน 
ระดบัคณุภาพ : ด ี

79 คะแนน 
ระดบัคณุภาพ : ด ี

78 คะแนน 
ระดบัคณุภาพ : ด ี

คนท่ี 5 100 คะแนน 
ระดบัคณุภาพ : ดีมาก 

100 คะแนน 
ระดบัคณุภาพ : ดีมาก 

100 คะแนน 
ระดบัคณุภาพ : ดีมาก 
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ภาคผนวก ค 
- แบบวดัเอกลกัษณท์างวิทยาศาสตร ์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

- ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรูแ้บบตกผลกึประกอบการประเมินสภาพจรงิ 

- ตวัอยา่งแบบทดสอบสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์

เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดลอ้มในชมุชน ระดบัมธัยมศกึษาชัน้ปีท่ี 1 

  



  149 

 
 

แบบวัดเอกลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

 ขอให้นักเรียนตอบแบบวัดเอกลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ให้ครบทุกข้อด้วยความจริงใจ  
เพ่ือความสมบูรณ์ของข้อมูลวิจัย ข้อมูลของนักเรียนที่ ได้ตอบมาจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ  
และการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการน าเสนอในภาพรวม ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบ  
เป็นรายบุคคลแต่อย่างใด ผู้วิจัยเชื่อว่าความร่วมมือของนักเรียนในครั้งนี้  จะเป็นประโยชน์ใน  
การได้สารสนเทศส าหรับพัฒนานักเรียนรุ่นต่อไป 
 ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนเป็นอย่างยิ่งที่ ได้สละเวลาอันมีค่า และให้ความร่วมมือมา  
ณ โอกาสนี้ 

นางสาวจุฬาลักษณ์ วงษ์วัฒนะ (เบอร์ติดต่อ 089-6291525) 
นิสิตปริญญาโท สาขาการวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา 

       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ตอนที่ 1 : ข้อมลูทั่วไป 
ค้าชี้แจง : ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามให้สมบูรณ์  

1. ฉันก าลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ : 

……………………………………………………………………..... 

2. ฉันก าลังศึกษาอยู่โรงเรียน : …………………………………………………………………………………………. 

3. เพศ :              หญิง                 ชาย          

4. เกิดวันที่ : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ล าดับที่ …………………….. 
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ตอนที่ 2 : แบบวัดเอกลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
ค้าชี้แจง : ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ว่าตรงกับความรู้สึกของนักเรียนมากน้อยเพียงใด 
และท าเครื่องหมาย √ ในช่องหมายเลขท่ีตรงกับความรู้สึกของนักเรียน เพียงช่องเดียวในแต่ละข้อ  
โดยให้ค่า 1 = น้อยท่ีสุด , 2 = น้อย , 3 = ค่อนข้างน้อย , 4 = ค่อนข้างมาก , 5 = มาก  
และ 6 = มากที่สุด  
ทั้งนี้ค าว่า “วิทยาศาสตร์” ในที่นี้จะหมายถึง ความรู้และกระบวนการแสวงหาความรู้เกี่ยวกัปรากฎ
การณ์ทางธรรมชาติ 
 

ข้อ 
 

รายการ 
น้อยท่ีสุด           มากที่สุด 

1 2 3 4 5 6 
1 ฉันชอบพูดคุย เล่าเรื่องราว เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์       
2 ฉันชอบหาโอกาสพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวที่สนใจ หรือข้อสงสัย

ด้านวิทยาศาสตร์กับคุณครู 
      

3 ฉันชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กับ
เพ่ือน  

      

4 เมื่ออยู่ในวงสนทนากับบุคคลอ่ืน ฉันมักจะชวนพูดคุย หรือเล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 

      

5 ฉันมักแสดงออกถึงความสนใจในวิทยาศาสตร์ ให้คนสนิท 
หรือคนในครอบครัวรับรู้ 

      

6 เมื่อจ าเป็นต้องพูดหน้าชั้นเรียนเรื่องอะไรก็ได้ ฉันมักจะหยิบ
ยกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง 

      

7 ฉันไม่ชอบตั้งค าถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในชั้น
เรียน 

      

8 ฉันชอบเล่นเกมส์เก่ียวกับวิทยาศาสตร์       
9 เมื่อมีเวลาว่าง ฉันจะติดตามสื่อออนไลน์ ที่น าเสนอข้อมูลทาง

วิทยาศาสตร์ 
      

10 ฉันชอบแสดงความคิดเห็นในเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่ออธิบาย
หลักการ หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในวงสนทนา 

      

11 ฉันตั้งใจเรียนในคาบเรียนวิทยาศาสตร์       
 มีต่อหน้าถัดไป 
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ข้อ 
 

รายการ 
น้อยท่ีสุด           มากที่สุด 

1 2 3 4 5 6 
12 เมื่ อ ได้ รับ มอบหมายให้ ท าการทดลองห รือ โครงงาน

วิทยาศาสตร์กับเพ่ือน ฉันจะมีส่วนร่วมในงานทุกขั้นตอนกับ
เพ่ือน 

      

13 ฉันรู้สึกว่าการได้ศึกษาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้งในและ
นอกห้องเรียน ไม่มีความส าคัญต่อฉัน 

      

14 ฉันไม่สนใจติดตามข่าวสารเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์       
15 ฉันค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากอินเตอร์เน็ตเมื่อมี

เวลาว่าง 
      

16 เมื่อได้พบหรือได้สังเกตการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ หรือ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ฉันตั้งค าถามหรือปัญหา
เกี่ยวกับปรากฏการณ์นั้น ๆ 

      

17 ฉันรู้สึกตื่นตาตื่นใจเมื่อได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีหรือวิทยาการใหม่ๆ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

      

18 ฉันมีความสุขเมื่อได้ไปยังสถานที่  หรือแหล่งเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ 

      

19 ฉันอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์ เฉพาะเล่มที่อาจารย์ผู้สอน
วิทยาศาสตร์ มอบหมายให้อ่านประกอบการเรียน 

      

20 ฉันมีความต้องการที่จะมีโอกาสเข้าร่วมแข่งขัน เพ่ือแสดง
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 

      

21 เมื่อมีคนถามว่าฉันมีความสนใจเกี่ยวกับสิ่งใด ฉันจะตอบว่า มี
ความสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 

      

22 ฉันอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้วยความเต็ม
ใจ 

      

23 ฉันมีความใฝ่ฝันที่จะประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง หรือมีการใช้
ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 

      

24 ฉันรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อสามารถอธิบาย หรือบรรยายเรื่องราว 
ทางวิทยาศาสตร์ให้ผู้อื่นฟังได้ 

      

 
 มีต่อหน้าถัดไป 
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ข้อ 
 

รายการ 
น้อยท่ีสุด           มากที่สุด 

1 2 3 4 5 6 
25 ฉันรู้สึกว่าตนเองสามารถท่ีจะน าความรู้ และวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์มาช่วยเหลือหรือท าประโยชน์ให้กับผู้อ่ืนได้ 
      

26 ฉันภูมิใจในผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของตนเอง       
27 ฉันภูมิใจที่จะบอกให้ผู้อ่ืนทราบว่า ฉันมีความถนัด และสนใจ

เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 
      

28 ฉันภูมิใจเมื่อสามารถตอบค าถาม หรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ได ้

      

29 ฉันชอบน าทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับการ
ด าเนินชีวิต 

      

30 ฉันภูมิใจในตนเอง ที่สามารถคิดอย่างเป็นระบบ หรือน าการ
คิดอย่างวิทยาศาสตร์ไปแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันได้   

      

 
*********ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้สละเวลาอันมีค่า และให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้****** 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1     ปีการศึกษา 2563 
หน่วยการเรียนที่ 1   เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน        เวลา 2 ชั่วโมง 
การจัดการเรียนรู้แบบตกผลึก : ขั้นที่ 1 การวางแผนการเรียนรู้ 

 
1. ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) 

นักเรียนสามารถวางแผนการเรียนรู้ ในหัวข้อ ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งเกิดจากการ
เรียนรู้ ในรูปแบบ ก ากับตนเองและการเรียนรู้แบบน าตนเอง (Plan and Learn: Self-Regulated 
Learning/Self-Directed Learning) อันประกอบด้วยการวางแผนการเรียนรู้ และการเลือกประเด็น
ที่สนใจ 
 
2. ความคิดรวบยอด (Main Concept) 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน หมายถึง ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชน หรือในหมู่บ้านของ
นักเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถพบเห็นได้ทั่วไป โดยปัญหานั้นส่งกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์และ
สัตว์ 
 
3. ขั้นตอนการเรียนรู้ (Learning Process) 

3.1 วางแผน (Plan) ผู้เรียนจะต้องก าหนดประเด็นหลักที่ต้องการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
เพ่ือวางแผนการเรียนรู้ ตามความสนใจของตนเอง ภายใต้ค าแนะน าของครูผู้สอน 

3.2 เลือก (Choose) ผู้เรียนเลือกหัวข้อที่สนใจ และวางโครงร่างของหัวข้อที่สนใจให้ชัดเจน 
ร่วมกับการก าหนดระยะเวลาเพ่ือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

3.3 ค้นคว้า (Search) ผู้เรียนค้นคว้าตามหัวข้อที่ตนเองสนใจ และวางโครงร่างของหัวข้อให้
ชัดเจน ร่วมกับการก าหนดระยะเวลาเพ่ือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

1.4 เขียน (Write) ผู้เรียนเขียนรายงานแผนการในการศึกษาค้นคว้า  
 
4. สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ 

4.1 การระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร์ (Idenyify Scientific Issue หรือ ISI) 
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5. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Criticalization) 

 การน าเสนอ (Communication) 
 
6. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ 
1) สามารถระบุประเด็นปัญหาหรือค าถามที่สามารถตรวจสอบได้ทางวิทยาศาสตร์ 
2) สามารถบอกค าส าคัญส าหรับค้นคว้า/ตรวจสอบ โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
3) สามารถระบุสาระข้อมูล/หลักฐานประจักษ์พยานหรือข้อมูล เพ่ือออกแบบวางแผน

ตรวจสอบประเด็นปัญหา 
 
7. ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน/ร่องรอยแสดงความรู้) 
 1. บันทึกการวางแผนการเรียนรู้ 
 
8. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นน้าเข้าสู่บทเรียน (10 นาที) 

- ครูและนักเรียนกล่าวทักทายกัน ครูยกตัวอย่างลักษณะของชุมชนในบริเวณโรงเรียน และ
ถามถึงลักษณะของชุมชน หรือหมู่บ้านของนักเรียนว่ามีลักษณะอย่างไรบ้าง 

แนวค าตอบของนักเรียน : เด็กหญิง ก : เป็นชุมชนที่มีบ้านเรือนไม่มาก มีทุ่งนา และชาวบ้าน
ส่วนใหญ่นิยมปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย มันส าปะหลัง , เด็กชาย ข : เป็นชุมชนเมือง บ้านเรือนติดกัน
หนาแน่น มีรถเยอะ การจราจรติดขัด อากาศไม่ดี ฯลฯ 

- คุณครูกล่าวชื่นชมในการแสดงออกทางความคิดของนักเรียน และอธิบายว่าปัญหา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน คือ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชน หรือในหมู่บ้านของนักเรียน ซึ่งนักเรียน
สามารถพบเห็นได้ทั่วไป โดยปัญหานั้นส่งกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์ 
จัดกลุ่มนักเรียน 

- ครูจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม โดยก าหนดให้ 1 กลุ่ม ประกอบด้วยสมาชิก 3 คน (ได้แก่ นักเรียนที่
มีเอกลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์สูง 1 คน , ปานกลาง 1 คน และ น้อย 1 คน) 

- จากนั้นครูให้นักเรียนทุกคนช่วยกันระดมความคิด ยกตัวอย่างปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
ให้ได้มากที่สุด  แนวค าตอบ : น้ าเน่าเสีย , ควันจากการเผาไร่อ้อยและตอซัง-ฟางข้าว  , ขยะที่ย่อย
สลายช้าและมีปริมาณมาก , การขาดแคลนน้ าดื่มน้ าใช้ ฯลฯ 
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- ครูเปิดภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของประเทศเพ่ือนบ้าน 3 ภาพตัวอย่าง พร้อมทั้งตั้ง
ค าถามชวนคิด เช่น นักเรียนทราบหรือไม่ว่าภาพดังกล่าวคืออะไร แล้วจะส่งผลอย่างไรต่อชุมชน 

- จากนั้นครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ และรูปแบบการเรียนรู้ ว่าการเรียนรู้แบบตกผลึกนั้น 
มีข้ันตอนการเรียนรู้ 4 ขั้น โดยในคาบนี้ คือ ขั้นที่ 1: ขั้นการวางแผนการเรียนรู้ 
ขั้นด้าเนินกิจกรรม (95 นาที) 

- ครูชี้แจงหัวข้อการเรียนรู้แบบตกผลึก เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยนักเรียนทุก
กลุ่มจะได้รับ ใบกิจกรรมและอุปกรณ์ส าหรับการบันทึกการวางแผนการเรียนรู้ (กระดาษกระดาษปรู๊ฟ 
และเครื่องเขียน) 

- ครูอธิบายจุดประสงค์การเรียนรู้ ของการเรียนในคาบนี้ โดยนักเรียนจะสามารถระบุ
ประเด็นปัญหาหรือค าถามที่สามารถตรวจสอบได้ทางวิทยาศาสตร์  ,สามารถบอกค าส าคัญส าหรับ
ค้นคว้า/ตรวจสอบโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสามารถระบุสาระข้อมูล/หลักฐานประจักษ์
พยานหรือข้อมูล เพ่ือออกแบบวางแผนตรวจสอบประเด็นปัญหา 

- ครูอธิบายความหมายของค าว่าประเด็นวิทยาศาสตร์ ,ค าส าคัญส าหรับการค้นคว้า , การ
วางแผนตรวจสอบประเด็นปัญหา 

- ประเด็นวิทยาศาสตร์นั้น  คือการที่นักเรียนรู้ว่าประเด็นปัญหาหรือค าถามใด
สามารถตรวจสอบได้ทางวิทยาศาสตร์ค าถามการประเมินสมรรถนะนี้ต้องการให้นักเรียนแยกแยะ
ปัญหา / ค าถามที่เป็นประเด็นทางวิทยาศาสตร์ออกจากปัญหาประเภทอ่ืน ๆ ที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ 
สมรรถนะนี้ต้องการให้นักเรียนระบุว่าค าถามใดสามารถตอบได้ด้วยการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ หรือ
ค าถามใดที่ส ารวจตรวจสอบไม่ได้ด้วยการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนอาจเสนอแนะวิธีการที่จะ
ใช้หาค าตอบต่อปัญหาที่มีอยู่ 

- ค าส าคัญส าหรับค้นคว้านั้นคือ ในการที่จะรู้ว่าค าถามใดตรวจสอบได้ทาง
วิทยาศาสตร์ นักเรียนจะต้องสามารถบอกค าส าคัญ ส าหรับค้นคว้า และหาเครื่องมือส าหรับตรวจสอบ
ได้ นั่นคือจะต้องระบุได้ว่าจะต้องใช้สาระข้อมูล หลักฐานประจักษ์พยานหรือข้อมูลใดในการส ารวจ
ตรวจสอบ สมรรถนะนี้ต้องการให้นักเรียนตอบว่าในปัญหา / ค าถามที่ก าหนดให้นั้น นัก เรียน
จ าเป็นต้องรู้สาระใดบ้างใช้ข้อมูลใด หรือต้องหาประจักษ์พยานหรือหลักฐานใด เพ่ือที่จะได้ออกแบบ
วางแผนที่จะเก็บข้อมูลได้ถูกต้อง 

- การวางแผนการตรวจสอบประเด็นปัญหา คือการวางแผนการส ารวจตรวจสอบ
ทางวิทยาศาสตร์ การแสดงความสามารถในการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนจะต้องรู้ลักษณะ
ที่ส าคัญของการตรวจสอบ เช่น รู้ว่าการทดสอบที่เที่ยงตรงต้องท าอย่างไร จะต้องเปรียบเทียบอะไร 
ควบคุมตัวแปรและเปลี่ยนแปลงตัวแปรใด จะต้องค้นคว้าและข้อมูลอะไรเพ่ิมเติมอีก จะต้องท าอะไร
และท าอย่างไรจึงจะเก็บข้อมูลที่ต้องการได้ 
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- ครูยกตัวอย่างประเด็นปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และค าส าคัญของการค้นคว้า/ตรวจสอบด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

- ครูอธิบาย ลักษณะของกิจกรรมคือ ให้ทุกกลุ่มระดมความคิด และตอบค าถามจากใบ
กิจกรรม โดยบทบาทของครูคือคอยอ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือเมื่อผู้เรียนมี
ข้อสงสัย บทบาทของผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมมือกับเพ่ือนในกลุ่ม เพ่ือระดมความคิด ร่วมอภิปราย 
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอความคิดเห็น รับฟังหาเพ่ือค าตอบจากกิจกรรม 

- ขั้นด าเนินกิจกรรม ครูประเมินผลผู้เรียนโดยใช้การประเมินสภาพจริง โดยครูมีบทบาทใน
การสังเกต ถามตอบผู้เรียนระหว่างท ากิจกรรมกลุ่ม การพบปะพูดคุย และการเขียนบันทึกเหตุการณ์ 
เก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องในขณะที่ผู้เรียนก าลังปฏิบัติกิจกรรม และน าผลที่ได้มาสะท้อนในการปรับ
บทบาทครู บทบาทผู้เรียน และสะท้อนสิ่งที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนขณะร่วมกิจกรรม 
ขั้นสรุป (15นาที) 

- นักเรียนถกประเด็นที่สนใจ และสรุปแผนการท างานที่ออกแบบไว้ ภายในกลุ่มของตนเอง  
- ครูสรุปการเรียนรู้และให้การสะท้อนผลร่วมกับเพ่ือนนักเรียนในห้องเรียน และข้อสังเกตที่

พบจากการเรียนรู้ในคาบเรียนนี้ 
- ครูชี้แจงนัดหมายภาระงานที่ต้องน าเสนอในคาบต่อไป  

ในขั้นสรุป ครูประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง โดยการประเมินบันทึกการเรียนรู้ที่ได้จากการท า
กิจกรรมกลุ่ม ของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม เพ่ือตรวจสอบการระบุประเด็นปัญหาหรือค าถามที่สามารถ
ตรวจสอบได้ทางวิทยาศาสตร์ , การบอกค าส าคัญส าหรับค้นคว้า/ตรวจสอบ โดยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และ การระบุสาระข้อมูล/หลักฐานประจักษ์พยานหรือข้อมูล เพ่ือออกแบบวางแผน
ตรวจสอบประเด็นปัญหา และสะท้อนผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบตกผลึกในขั้นที่ 1 คือ ขั้นการวางแผนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ทั้งผู้เรียนและบทบาทของ
ครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 

- นักเรียนถามค าถาม หรือข้อสงสัย 
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9. การวัดและประเมินผล 
9.1 การประเมินตามจุดประสงค์/ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดประสงค์ 
วิธีวัดการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือวัด 

1. สามารถระบุประเด็นปัญหา
หรือค าถามที่สามารถตรวจสอบ
ได้ทางวิทยาศาสตร์ 

- ตรวจบันทึกการวางแผน          
  การเรียนรู้ 
- สังเกต สนทนาซักถาม 
 

- แบบประเมินบันทึกการวางแผน                     
  การเรียนรู้ 
- แบบบันทึกเหตุการณ์ (ISI : การระบุ
ประเด็นทางวิทยาศาสตร์)  

2. สามารถบอกค าส าคัญส าหรับ
ค้นคว้า/ตรวจสอบ โดย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

- ตรวจบันทึกการวางแผน          
  การเรียนรู้ 
- สังเกต สนทนาซักถาม 

- แบบประเมินบันทึกการวางแผน               
  การเรียนรู้ 
- แบบบันทึกเหตุการณ์ (ISI : การระบุ
ประเด็นทางวิทยาศาสตร์) 

3. สามารถระบุสาระข้อมูล/
หลักฐานประจักษ์พยานหรือ
ข้อมูล เพ่ือออกแบบวางแผน
ตรวจสอบประเด็นปัญหา 

- ตรวจบันทึกการวางแผน          
  การเรียนรู้ 
- สังเกต สนทนาซักถาม 
 

- แบบประเมินบันทึกการวางแผน               
  การเรียนรู้ 
-แบบบันทึกเหตุการณ์ (ISI : การระบุ
ประเด็นทางวิทยาศาสตร์) 
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10. บันทึกผลหลังการสอน 
สิ่งท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ปัญหาที่พบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
วิธีการแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
พัฒนาการของผู้เรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

   ลงช่ือ 
        (นางสาวจุฬาลักษณ์ วงษ์วัฒนะ) 

        ผู้สอน 
 
 
 
 
 
 



  159 

 
 
 
 
 

ใบกิจกรรมที่ 1 
การวางแผนการเรียนรู้ 

1. ให้เลือกประเด็นปัญหา “สิ่งแวดล้อมในชุมชนที่สนใจ” 1 ประเด็น 

2. ให้อธิบายว่าประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่สนใจ เป็นประเด็นทางวิทยาศาสตร์

หรือไม่ อย่างไร และสามารถมีตรวจสอบ/อธิบายได้อย่างไร 

3. ให้ระบุค้าส้าคัญของการค้นคว้า 

4. ใหร้ะบุสาระข้อมูล/หลักฐานประจักษ์พยานหรือข้อมูล เพื่อออกแบบวางแผนตรวจสอบ

ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่สนใจ 

5. ภาระงานในคาบต่อไป : ให้นักเรียนน้าเสนอประเด็นที่สนใจ ค้าส้าคัญของการค้นคว้า 

กระบวนการวางแผนเพื่อตรวจสอบ/อธิบายประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่สนใจ  

ในรูปแบบอิสระประกอบการอธิบาย (Oral presentation) 
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แบบประเมินบันทึกการเรียนรู้  
กิจกรรมที่ 1 

 

ที ่ ชื่อกลุ่ม 

ประเด็นการประเมิน 

รวม
คะแนน 

15  

1.ระบ ประเด็น
ปัญหาหรือค าถาม
ที่ตรวจสอบได้
ทางวิทยาศาสตร์ 

2.บอกค าส าคัญ
ส าหรับการ
ค้นคว้า/

ตรวจสอบโดย
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

3.ออกแบบวางแผน
การตรวจสอบ

ประเด็นปัญหาุโดย
ระบ หลักฐานเชิง
ประจักษ์/พยานใน
การตรวจสอบ 

5 5 5 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 

 

ระดับคะแนน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

5 4 3 2 1 0 

1.ระบ ประเด็น
ปัญหาหรือ
ค าถามที่
ตรวจสอบได้
ทาง
วิทยาศาสตร ์

ระบ ประเด็น
ปัญหาท่ีเป็น
วิทยาศาสตร์ 
ได้และอธิบาย
ได้ว่าสามารถ
ตรวจสอบทาง
วิทยาศาสตร์ได้
อย่างไรุและ
สามารถระบ 
แผนการ

ด าเนินการเพื่อ
ตรวจสอบทาง
วิทยาศาสตร์ท่ี
สอดคล้องกับ
ประเด็นปัญหา 

ระบ ประเด็น
ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์
ไดุ้สามารถ
อธิบายได้ว่า
เป็นประเด็น

ทาง
วิทยาศาสตร์
อย่างไรุแต่ไม่
สามารถระบ 
แผนการ
ด าเนินการ
ตรวจสอบ

ทาง
วิทยาศาสตร์ 

ระบ ประเด็น
ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์
ไดุ้แต่อธิบาย
ได้ไม่ชัดเจน 

ระบ ประเด็น
ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์

ได้ 
แต่ไม่สามารถ
อธิบายได้ว่า
เป็นประเด็น
วิทยาศาสตร์
อย่างไร 

ระบ ประเด็น
ปัญหาได้ 
แต่ประเด็น
น้ันไม่เป็น
วิทยาศาสตร์ 

ไม่ระบ 
ค าตอบ 
หรือระบ 

ค าตอบท่ีไม่
เกี่ยวข้อง 

 

2.บอกค าส าคัญ
ส าหรับการ
ค้นคว้า/
ตรวจสอบโดย
กระบวนการ
ทาง
วิทยาศาสตร ์

สามารถระบ ค า
ส าคัญได้ถูกต้อง

ท กค า 
อธิบายได้

สอดคล้องกับ
แผนการ

ตรวจสอบท ก
ประเด็นุอย่าง

ละเอียดุ
สมบูรณ์ 

สามารถระบ 
ค าส าคัญได้
ถูกต้องท กค า 
และอธิบาย
ให้สอดคล้อง
กับแผนการ
ตรวจสอบได้
ท กประเด็นุ
แต่ยังไม่
ละเอียด
สมบูรณ์ 

สามารถระบ 
ค าส าคัญได้
ถูกต้องท กค า 
และอธิบาย
ให้สอดคล้อง
กับแผนการ
ตรวจสอบได้
บางประเด็น 

สามารถระบ 
ค าส าคัญได้
ถูกต้องท กค าุ
แต่ไม่สามารถ
อธิบายให้

สอดคล้องกับ
แผนการ

ตรวจสอบได้ 

สามารถระบ 
ค าส าคัญ
ส าหรับการ
ค้นคว้าได้บาง

ค า 
และในบางค าุ
ไม่ใช่ค าค้น

คว้า 
 

ไม่ระบ 
ค าตอบ 
หรือระบ 

ค าตอบท่ีไม่
เกี่ยวข้อง 
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ระดับคะแนน 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

5 4 3 2 1 0 

3.ออกแบบ
วางแผนการ
ตรวจสอบ
ประเด็นปัญหาุ
โดยระบ 
หลักฐานเชิง
ประจักษ/์พยาน
ในการ
ตรวจสอบ 

สามารถ
อธิบาย
แผนการ
ตรวจสอบได้
อย่างละเอียด
ครบถ้วนุ
อธิบาย
เชื่อมโยงค า
ส าคัญุวิธีการ
ตรวจสอบได้
ถูกต้อง 

สามารถ
อธิบาย
แผนการ
ตรวจสอบุ
และอธิบาย
เชื่อมโยงค า
ส าคัญได้บาง
ค าุแต่ไม่
ครบถ้วน
สมบูรณ ์

สามารถ
อธิบาย
แผนการ
ตรวจสอบุ

และ
เชื่อมโยงค า
ส าคัญไดุ้แต่

มีบาง
ประเด็นท่ีไม่
ถูกต้อง 

ออกแบบ
วางแผนการ
ตรวจสอบไดุ้

แต่ไม่
สามารถ
อธิบาย

เชื่อมโยงค า
ส าคัญ 

อธิบายค า
ส าคัญ/

หลักฐานเชิง
ประจักษ์ท่ี
ใช้ในการ

ตรวจสอบไดุ้
แต่ไม่
สามารถ

ออกแบบวาง
แผนการ

ตรวจสอบได ้

ไม่ระบ 
ค าตอบ 
หรือระบ 

ค าตอบท่ีไม่
เกี่ยวข้อง 
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แบบบันทึกเหตุการณ์ 
ขั้นที่ 1 : วางแผนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์  

: การระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร์ (Idenyify Scientific Issue หรือ ISI) 
กลุ่มท่ี _________________ ครั้งที่ ________________ วันที่____________________ 

โรงเรียน___________________________ชั้น________________________ 
 

สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ที่สังเกตได้จากการ
ท ากิจกรรม 

: สมรรถนะด้านการระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร์ ISI 
การปรับกิจกรรมและบทบาทครู 

1.ระบ ประเด็นปัญหาหรือค าถามท่ีตรวจสอบได้
ทางวิทยาศาสตร์ 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

 
 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

2.บอกค าส าคัญส าหรับการค้นคว้า/ตรวจสอบ
โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

 
 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

3.ออกแบบวางแผนการตรวจสอบประเด็น
ปัญหาุโดยระบ หลักฐานเชิงประจักษ์/พยานใน
การตรวจสอบ 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

 
 
 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
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แบบทดสอบสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1 เร่ืองปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 
ค้าชี้แจง : ขอให้นักเรียนอ่านบทความอย่างตั้งใจ และตอบค าถามให้ถูกต้อง โดยอธิบายเหตุผล 
ประกอบโดยละเอียด 

 
 

ประเทศไทยสามารถส่งออกอ้อยในรูปน้ าตาลและกากน้ าตาลเป็นอันดับุ4 ของโลกุโดยท า
เงินตราเข้าประเทศปีละไม่ต่ ากว่าุ35,000 ล้านบาทุแต่ในขณะเดียวกันุเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยก็ยัง
ประสบปัญหาในเรื่องราคาอ้อยตกต่ าและมีปริมาณท่ีล้นตลาดุและที่ส าคัญุคือุปัญหาต้นท นการผลิต
ที่สูงุโดยเฉพาะอย่างยิ่งุการขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยวอ้อยและปัญหาค่าจ้างแรงงานสูงุโดย
คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละุ50ุของต้นท นการผลิตอ้อยทั้งหมดต่อฤดูปลูกุซึ่งเป็นอ ปสรรคต่อการขยาย
พ้ืนที่ปลูกอ้อยและการเพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนทีุ่ท าให้เกษตรกรบางส่วนหันมาใช้วิธีการเผาใบอ้อยทั้งก่อน
การเตรียมดินุและก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวอ้อยุเพ่ือลดปัญหาด้านแรงงานและสามารถตัดอ้อยได้
เร็วทันฤดูเปิดหีบของโรงงานน้ าตาลุแต่วิธีการนี้ท าให้เกิดปัญหาต่างุๆุตามมาทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวุเช่นุปัญหาการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกท่ีท าให้อ ณหภูมิโลกสูงขึ้นุปัญหาฝ ่นละอองใน
ระดับอันตรายต่อส ขภาพุโครงสร้างของดินถูกท าลายุการตกค้างของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชุฯลฯุ
โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมพ.ศ.ุ2562 ได้มีการเก็บข้อมูลการเผาอ้อยในอ าเภอสตึกุเปรียบเทียบ
กับค่าฝ ่นละอองขนาดเล็กุPM 2.5 ไวุ้ดังแผนภูม ิ
 

เกณฑ์แปลความหมายค่าฝุ่น PM 2. 5

 
 

0

50

100

150

200

สปัดาหท์ี่  1 สปัดาหท์ี่  2 สปัดาหท์ี่  3 สปัดาหท์ี่  4

แผนภมูิแสดงขอ้มลูการเผาออ้ยและคา่ฝุ่ น PM 2.5 ในเดือนมกราคม 2562

ปริมาณการเผาอ้อย (ไร่)

ข้อที่ 1 
เรื่อง การเผาอ้อย 

ค่าฝุ่น PM 2.5 
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เกณฑ์การแปลความหมาย 

ดัชนีค่า PM 2.5 แปลค่า 
0 -ุ50 อากาศดีุไม่มีผลกระทบต่อส ขภาพของประชาชน 

51 –ุ100 อากาศพอใชุ้อาจเป็นอันตรายต่อส ขภาพของผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ร นแรง 

101-150 เป็นอันตรายต่อส ขภาพของกล ่มเสี่ยงุเด็กุคนชราุและผู้ป่วยภูมิแพ้ 
150-200 เป็นอันตรายต่อส ขภาพของประชาชนทั่วไป 

มากกว่าุ200 ระดับเตือนภัยุเป็นอันตรายร นแรงต่อส ขภาพของประชาชนทั่วไป 
 

ที่มาดัดแปลงจากุ:ุหนว่ยปอ้งกันและรกัษาปา่ทีุ่บร.5.ุปัญหาป่าไม้.ุวารสารหน่วยป้องกันและรักษาป่าทีุ่ บร.5.ุหน้าุ15 
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ตอบ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

ตอบ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

ตอบ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

ค าถามที่ 1.1 :ุจากบทความข้างต้นุประเด็นปัญหาใดุคือประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อธิบาย
หรือตรวจสอบได้ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์             ุุุุุ(3 คะแนน) 

ค าถามที่ 1.2 :ุการเผาอ้อยส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของมน ษย์อย่างไร ุุุุุ(3 คะแนน) 

ค าถามที่ 1.3 :ุจากบทความุ“ในช่วงเดือนมกราคมุสัปดาห์ใดค่าดัชนีฝ ่นละอองขนาดเล็กุPM 
2.5ุเป็นอันตรายต่อส ขภาพุและควรมีมาตรการป้องกันปัญหาฝ ่น”  ุุุุุ(3 คะแนน) 
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ในปัจจ บันุการก าจัดขยะในเมืองที่มีราคาที่ดินไม่สูงุมักนิยมใช้การก าจัดโดยการฝังกลบขยะ
มูลฝอยุซึ่งเป็นการน าขยะมูลฝอยมาเทกองในพ้ืนที่ ุที่จัดเตรียมไว้ส าหรับการฝังกลบโดยเฉพาะุ 
แล้วใช้เครื่องจักรกลเกลี่ยและบดอัดให้แน่นอีกครั้งุจนเต็มพ้ืนที่ฝังกลบุซึ่งมีการวางระบบต่าง ๆเพ่ือ
ป้องกันมิให้มีการปลดปล่อยมลพิษต่างๆุออกสู่พื้นที่ภายนอกุและป้องกันปัญหาด้านกลิ่นุแมลงุสัตว์
พาหะุน้ าที่ชะล้างขยะมูลฝอยุและเหต ร าคาญอ่ืนๆุสารอินทรีย์ที่อยู่ในขยะมูลฝอยจะถูกจ ลินทรีย์
ย่อยสลายุท าให้ขยะมูลฝอยย บตัวุเกิดก๊าซมีเทนและน้ าเสียในชั้นของขยะมูลฝอยุจึงต้องมีการศึกษา
พ้ืนที่ที่จะใช้ในการฝังกลบุและมีการออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมที่เหมาะสม 

 
แผนผังบ่อกลบขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
1.ุชั้นดินเหนียวบดอัดแน่น 
2.ุท่อรวมน้ าชะขยะ 
3.ุท่อระบายก๊าซ 
4.ุขยะมูลฝอย 
5.ุดินกลบขยะมูลฝอย 
 

ที่มาดัดแปลงจากุ:ุโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยช มชนุทม.บ รีรัมย์.ุุวารสารุทม.บ รีรัมย์ุุหน้าุ22 

  

ข้อที่ 2 
เรื่อง การฝังกลบขยะ 
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ตอบ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  
 

ตอบ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ตอบ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

ค าถามที่ 2.1 :ุจากบทความุเรื่องุการก าจัดขยะด้วยการฝังกลบุพ้ืนที่ต่อไปนี้เหมาะสมกับ
การน ามาใช้เป็นพ้ืนที่ฝังกลบขยะหรือไมุ่เพราะเหต ใด 
1. อยู่ใกล้แหล่งน้ า  2. พื้นที่ราบลุ่ม 
3. ห่างจากแหล่งชุมชน  4.พื้นที่ท่ีมีอัตราการซึมผ่านของน้ าต่ า            

                                                          (3 คะแนน) 

ค าถามที่ 2.2 :ุในทางวิชาการุุสถานที่ที่จะใช้ในการฝังกลบขยะุควรมีพ้ืนที่มากเพียงพอุที่จะ
สามารถรองรับปริมาณขยะที่น าเข้ามาก าจัดได้นานไม่น้อยกว่าุ15-20 ปีุขนาดพ้ืนที่ส าหรับฝัง
กลบขยะของแต่ละช มชนจึงมีขนาดแตกต่างกันุุการก าหนดขนาดพื้นที่ฝังกลบขยะที่เหมาะสม
ของแต่ละช มชนุผู้ก าหนดจะต้องศึกษาข้อมูลในเรื่องใดประกอบบ้างุ(ระบ มาอย่างน้อยุ5 
ปัจจัย)ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ(3 คะแนน) 

ค าถามที่ 2.3 :ุจากบทความเรื่องการก าจัดขยะด้วยการฝังกลบุถ้าไม่มีท่อระบายก๊าซมีเทนจะ
เกิดผลอย่างไรุและก๊าซมีเทนท่ีเกิดจากบ่อกลบขยะสามารถน าไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง 

(3 คะแนน) 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ประมาณุ106.4 ล้านไรุ่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรุประสบปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ าุเนื่องมาจากมีปัญหาความแห้งแล้งและดิน 
มีความสมบูรณ์ต่ าุโดยเฉพาะปัญหาดินเค็มซึ่งมีอยู่ทั่วไปประมาณุ37.2 ล้านไรุ่คิดเป็นุ35%ุของ
พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดุโดยแบ่งเป็นพ้ืนที่ดินเค็มและพ้ืนที่ที่มีเกลือสะสมอยู่ในระดับ
ต่างุๆุประมาณุ17.8ุล้านไรุ่และพ้ืนที่แพร่กระจายความเค็มได้ง่ายุ194.4 ล้านไรุ่ซึ่ง\จังหวัด
บ รีรัมย์นั้นถือว่าอยู่ในกล ่มของพ้ืนที่ดินเค็ม 

ดินเค็มที่เกิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนมากอยู่ในรูปของโซเดียมคลอไรด์ุ(NaCl)ุ 
ซึ่งคล้ายคลึงกับดินเค็มชายทะเลุยกเว้นดินเค็มชายทะเลมีแมกนีเซียมอยู่ในรูปคลอไรด์และซัลเฟ
ตมากกว่าดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือุโดยแหล่งเกลือส่วนใหญ่มาจากหมวดหินมหาสารคามุ
ท าให้แหล่งน้ าบาดาลที่อยู่ในหมวดหินดังกล่าวุมักเป็นน้ ากร่อยหรือน้ าเค็ม 

 
ภาพุผลกระทบต่อการแพร่กระจายของเกลือจากการตัดไม้ท าลายป่า 

 
ที่มาดัดแปลงจาก : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.  (2563).  ดินเค็ม. สืบค้นเมื่อ 27 มีนาคม 2563. จาก 

http://app.dnp.go.th/opac/multimedia/research/1090_43/chapter3.pdf 

ข้อที่ 3 
เรื่อง ดินเค็ม 
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ตอบ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  
 

ตอบ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  
 

ตอบ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ค าถามที่ 3.1 :ุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในบทความนี้คือเรื่องใด ุุุุุุุุุุุุุุุุ(3 คะแนน) 

ค าถามที่ 3.2 :ุจากประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่นักเรียนตอบไปุให้นักเรียนอธิบายผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนุและผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของมน ษย์ในพื้นที่จะเป็นอย่างไร 

(3 คะแนน) 

ค าถามที่ 3.3 :ุจากประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมข้างต้นุจงเสนอวิธีการแก้ปัญหาและน าหลักการ
วิทยาศาสตร์มาอธิบายประกอบ     ุุุุุุุุุุุุุุุุ(3 คะแนน) 



  

ประวัติผ ูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวจฬุาลกัษณ ์ วงษว์ฒันะ 
วัน เดอืน ปี เกิด 29 สิงหาคม 2535 
สถานทีเ่กิด จงัหวดันครราชสีมา 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2553       มธัยมศกึษาตอนปลาย  

                       จากโรงเรียนสรุนารีวิทยา  
                       อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา  
พ.ศ. 2559       ปรญิญาการศกึษาบณัฑิต (กศ.บ.)  
                       สาขาวิทยาศาสตรท์ั่วไป คณะวิทยาศาสตร ์ 
                       มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 50 ถ.สรรพกิจโกศล ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บรุีรมัย ์31110   
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