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การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนตามทฤษฎี
การสร้างความรู้ เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
สายใจ แก้วอ่อน
โรงเรี ยนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริ ก เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช
2558

บทคัดย่ อ
รู ป แบบการจัดการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎี ก ารสร้ าง
ความรู้ เพื่ อ เสริ ม สร้ างความสามารถในการคิ ด วิเคราะห์ และผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ส าหรั บ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อเสริ มสร้าง
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่1
2) พัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการจัดการเรี ย นรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการสอน
ตามแนวทฤษฎี การสร้ างความรู้ เพื่ อเสริ มสร้ างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1ให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) ทดลองใช้
รู ป แบบการจัดการเรี ย นรู้ วิท ยาศาสตร์ โดยใช้รูป แบบการสอนตามทฤษฎี ก ารสร้ างความรู้ เพื่ อ
เสริ ม สร้ างความสามารถในการคิ ด วิเคราะห์ แ ละผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 และ 4) ประเมิ น และปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ วิท ยาศาสตร์ โดยใช้
รู ปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 34 คน ห้อง ม.102 โรงเรี ยนสาธิ ตเทศบาลวัดเพชรจริ ก ซึ่ งกาลังเรี ยนอยูใ่ น
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 ได้จากการสุ่ มแบบกลุ่ม(Cluster Random Sampling) เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั ได้แก่ 1) รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการสอนตามทฤษฏี การสร้ าง
ความรู้ เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ที่ มีชื่อว่า “ PULOAP Model” 2) แผนการจัดการเรี ยนรู้ 3)แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน 5) แบบประเมินความ
พึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) การทดสอบค่าที (t-test) แบบไม่อิสระ (Dependent)
และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ข
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการศึกษาสภาพปั ญหาในการจัดการเรี ยนรู้ ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระ
การเรี ย นรู้ วิท ยาศาสตร์ ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 จากการสั ม ภาษณ์ แ ละสอบถาม
ครู ผสู้ อนวิทยาศาสตร์ พบว่าสภาพปั ญหาในการจัดการเรี ยนรู้ ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับที่ ต้องปรับปรุ ง โดยข้อที่ มี ค่ าเฉลี่ ยน้อยที่ สุ ด คื อ ครู ออกแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยสอนเนื้อหาสาระควบคู่กบั การฝึ กคิดวิเคราะห์
2. ผลการพัฒ นารู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ที่ เรี ยกว่ า “PULOAP Model ” มี
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นเตรี ยมความพร้อมทบทวนบทเรี ยน ( Preparing and
Revision) 2) ขั้นสร้างความเข้าใจในปั ญหา ( Understanding for Problem) 3) ขั้นเรี ยนรู ้ กระบวนการคิด
โดยการฝึ กปฏิบตั ิ สารวจ สื บค้น (Learning Thinking and Practice) 4) ขั้นจัดระเบียบความรู ้ สู่การคิด
วิ เคราะห์ (Organizing of Knowledge to Analysis) 5) ขั้ น ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ข ยายก ระบ วน ก ารคิ ด
(Applying Thinking Process ) 6) ขั้น น าเสนอและประเมิ น ผลงาน(Presentation and Evaluation)
พบว่า ประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ เมื่ อนาไปทดลองกับนักเรี ยนภาคสนามมี ค่าเท่ากับ
83.50/83.22 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80 ตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนว
ทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยน สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนสาธิ ตเทศบาลวัดเพชรจริ ก ที่เรี ยนด้วยรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู้ น้ ี พบว่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน สู งกว่า
ก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการประเมินและปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการ
สอนตามแนวทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู้ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ แ ละ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน สาหรับ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 พบว่านักเรี ยนมี ความพึงพอใจต่อ
รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ อ ยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด และได้ป รั บ ปรุ งรู ป แบบการจัดการเรี ย นรู้ จนมี
ประสิ ทธิ ภาพสามารถนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างเหมาะสม

