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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีสรางเสริมมโนทัศนและมีการแกปญหาในวิชาฟสิกส มีการดําเนินการ

วิจัย 4 ระยะ คือ 1) การวิเคราะหขอมูลท่ีใชในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  2) การออกแบบและพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน 3) การนําไปใช  โดยการนํารูปแบบฯไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนสาธิต
เกษตรฯ กําแพงแสน จํานวน 80 คน ทําการสุมหองเรียนแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) เปนกลุมควบคุม
และกลุมทดลอง กลุมละ 40 คน เครื่องมือวิจัยคือแบบทดสอบการปฏิบัติมีคาความเชื่อม่ัน .99   แบบทดสอบวัดมโนทัศน
และการแกปญหามีคาความเชื่อม่ัน 0.88  วิเคราะหขอมูลโดยการใชสถิติทดสอบที (t-test) แบบ  Paired samples    t – test 
และการวิเคราะหความแปรปรวนรวม (Analysis of Covariance)  4) การประเมิน (Evaluation) ประกอบดวย การ
ประเมินระหวางการใชรูปแบบฯ และหลังการใชรูปแบบการเรียนการสอน 
 ผลการวิจัย  1) รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนามีองคประกอบสําคัญ 4 ประการ คือ   (1) หลักการ (2) 
จุดมุงหมาย (3) กระบวนการจัดการเรียนรู  และ( 4) การวัดและประเมินผล   2)  ผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีพัฒนา พบวา นักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความเขาใจในมโนทัศนทางฟสิกส มีความสามารถในการ
แกปญหา หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง และสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 รูปแบบ
การเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิผล.50 และมีประสิทธิภาพ 80.37/81.04 และ  3) ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและ
การสอนฟสิกส มีความเห็นวา รูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาความเขาใจในมโนทัศนทางฟสิกส และความสามารถใน
การแกปญหา  มีความเหมาะสมและสามารถนําไปใชกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได 
คําสําคัญ :  รูปแบบการเรียนการสอน/มโนทัศน/การแกปญหา 
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Abstract 
This dissertation aimed  to develop an instructional model enhancing conceptual understanding and problem 

solving in upper secondary physics, to try out it among students and to propose it to be implemented. It was conducted 
in  4  phases :Phase 1: analysis of data and information in the development of the model, Phase 2 : design and 
development of the model, Phase 3 :  implementation of the model among 80 M.S. 4 students of  Kasetsart University 
Laboratory School in the 2nd semester of academic year 2009., and Phase 4 : evaluation of the model including one 
made throughout the trial of the instructional model, and the other made following the trial and proposition for  
implementation. 

The findings revealed that the model consists of  4 key elements: 1) Rationale / Principles, 2) Objectives, 3) 
Learning Management Process, and 4) Measurement and Evaluation. For  the results they were found that the 
experimental group students had higher scores of conceptual understanding and higher ability of  problem solving 
from the posttest than before the pretest and than the control group and the effectiveness and the efficiency of the 
model were .50 and 80.37 / 81.04, repectively. The experts viewed that the developed instructional model was 
effective, efficiency and suitable to be implemented . 
KEYWORD : INSTRUCTIONAL MODEL / CONCEPTUAL UNDERSTANDING / PROBLEM SOLVING 

บทนํา 
                       การศึกษาเปนกระบวนการหนึ่งท่ีสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ในขณะท่ีสภาวะการแขงขันใน
เวทีโลกเปนไปอยางเขมขนและรุนแรงเชนในปจจุบัน  ขณะเดียวกันความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี ผนวกกับ
ความเฉลียวฉลาดของมนุษยในศตวรรษท่ี 21 ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของขอมูลสารสนเทศ และการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลตอการดํารงชีวิตของมนุษย    ผูเรียนในยุคนี้ตองมีความสามารถในการคิดเชิงระบบ การคิด
เชิงเหตุผล คิดแกปญหาและตัดสินใจบนพ้ืนฐานของขอมูลสารสนเทศตองประยุกตทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต 
รวมท้ังตองพัฒนาทักษะใหม ๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
                       สภาวิจัยแหงชาติ (National Research Council, 1996 :1) ของประเทศสหรัฐอเมริกากลาววา  การรูเรื่อง
วิทยาศาสตร (Scientific Literacy) หมายถึง ความรูความเขาใจในมโนทัศนทางวิทยาศาสตรและกระบวนการท่ีจําเปนตอ
การตัดสินใจดวยตนเอง  การเขาไปมีสวนรวมในฐานะของการเปนพลเมืองและภาระหนาท่ีตอวัฒนธรรม  ผูเรียนที่รู
เรื่องวิทยาศาสตร  ตองมีคุณสมบัติดังนี้   1) มีความรูความเขาใจในมโนทัศนทางวิทยาศาสตรและมีกระบวนการท่ีจําเปน
สําหรับการมีสวนรวมในสังคม   2) สามารถต้ังคําถาม คนหา หรือตัดสินใจตอบคําถามจากปญหาซึ่งมาจากความอยากรู
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อยากเห็น เกี่ยวกับประสบการณในชีวิตประจําวัน  3)  มีความสามารถในการบรรยาย  อภิปราย  และทํานายเกี่ยวกับ
ปรากฏการณธรรมชาติ 4)  สามารถอานไดอยางเขาใจเกี่ยวกับเรื่องราวทางวิทยาศาสตร และนําสาระสําคัญมาอภิปราย
เปนบทสรุปท่ีเท่ียงตรง  และ 5)  สามารถประเมินคุณภาพของสารสนเทศทางดานวิทยาศาสตรบนพ้ืนฐานของ
แหลงขอมูลและวิธีการท่ีไดมา 
 จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารวมกับสมาคมนานาชาติ (The International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement หรือ IEA) ในโครงการ TIMSS 1999 (The third International Mathematics 
and Science Study 1999 หรือ TIMSS 1999) ในวิชาวิทยาศาสตร โดยทําการศึกษากับกลุมตัวอยางนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 5,732 คน ผลการประเมินพบวา ประเทศไทยอยูลําดับท่ี 24 จากประเทศท่ีเขารวมโครงการ
ท้ังหมด 38 ประเทศ และไดคะแนนวิทยาศาสตรเฉลี่ย 482 คะแนน เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยนานาชาติ 488 คะแนน 
(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2545)   และผลการประเมินนักเรียนนานาชาติ PISA (Programme 
for International Student Assessment ) ของนักเรียนกลุมอายุ 15 ป วัยจบการศึกษาภาคบังคับในกลุมประเทศสมาชิก 
OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) ในป ค.ศ. 2006 ซึ่งมีจุดเนนสําคัญของการ
ประเมินคือ การรูเรื่องทางวิทยาศาสตร(Scientific Literacy) รายงานผลเปนคะแนนเฉลี่ย OECD เปนคะแนนท่ีมาตรฐาน 
500 และกําหนดระดับการรูวิทยาศาสตรเปน 6 ระดับจากระดับ 1 ตํ่าสุด จนถึงระดับ 6 สูงสุด และกําหนดใหระดับ 2 
เปนระดับพ้ืนฐาน ผลการประเมินพบวา การรูเรื่องวิทยาศาสตรของนักเรียนไทยอยูในกลุมตํ่า  มีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากวา
คาเฉลี่ย OECD มีตําแหนงคะแนนอยูในตําแหนงท่ีประมาณชวงท่ี 44-47 จาก 57 ประเทศ   ระดับการรูวิทยาศาสตรของ
นักเรียนไทยอยูท่ีระดับ 2   ซึ่งระดับเฉลี่ยของ OECD อยูท่ีระดับ 3 และนักเรียนไทยรอยละ 46 แสดงวารูวิทยาศาสตรตํ่า
กวาระดับมาตรฐาน นอกจากนี้ผลประเมินการศึกษาระดับนานาชาติ TIMSS  2007 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ป 
2550 ใน 59 ประเทศ วิชาวิทยาศาสตรพบวาประเทศไทยอยูอันดับท่ี 21 โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปรียบเทียบกับ
นานาชาติ ในภาพรวมของนักเรียนไทยเทากับ 471 คะแนน ซึ่งตํ่ากวาคาเฉลี่ยนานาชาติ 500 คะแนน  
 จากการศึกษาของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2548:2) พบวา นักเรียนยังขาด
กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร ไมสามารถคิดและแกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ไมสามารถพัฒนาวิธี
คิดและวิเคราะหแบบมีเหตุผล ซึ่งวิธีการในการแกปญหาคือการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเหมาะสม ดังนั้นกระบวนการ
เรียนรูจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีชวยพัฒนา ดานสติปญญาและความคิดของนักเรียน การเลือกกิจกรรมการเรียนรูท่ีเหมาะสม
หรือจัดประสบการณตาง ๆ  ท่ีดีใหกับนักเรียน เนนใหนักเรียนไดฝกคิดและแกปญหาดวยตนเองหรือใหนักเรียนไดเสาะ
แสวงหา คนควา และสรุป สรางองคความรูดวยตนเองจะสามารถพัฒนาสติปญญาและความคิดของนักเรียนไดเปนอยาง
ดี (กรมวิชาการ, 2546:215) การแกปญหาเปนกระบวนการทางปญญาท่ีมีทิศทางเพ่ือนําไปสูสัมฤทธิ์ผลในจุดมุงหมายท่ี
กําหนดไว ลักษณะการแกปญหาจึงประกอบดวย การใชปญญา กระบวนการ ทิศทางและพ้ืนฐานของตัวบุคคลเปน
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สําคัญ (Mayer and Wittrock, 1996:47) ความสามารถในการแกปญหาของแตละบุคคล เปนการใชประสบการณเดิมและ
รวบรวมขอมูลของสภาพปญหา เพ่ือตัดสินใจเลือกใชวิธีการหรือหนทางท่ีหลีกเลี่ยงความยุงยากหรืออุปสรรค เพ่ือ
นําไปสูจุดมุงหมายของการหาคําตอบ โดยประยุกตใชกฎเกณฑท่ีเรียนรูมาแลว หรือพยายามสรางกฎเกณฑและ
ความสัมพันธในการแกปญหานั้น ๆ การคิดแกปญหาจึงเปนกิจกรรมท่ีตองใชความรูเฉพาะดานและกลยุทธทางปญญา 
เพ่ือเผชิญกับสถานการณท่ีมีจุดมุงหมายท่ีชัดเจน (Chi and Glaser, 1982:7) ครูเปนบุคคลสําคัญท่ีชวยพัฒนาทักษะการ
แกปญหาใหกับผูเรียน โดยจัดการเรียนการสอนท่ีใหนักเรียนไดประยุกตใชความรูในการแกปญหาท้ังในหองเรียนและ
ในชีวิตจริง (Weir, 1974:16) 
 การจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร โดยใชการสืบเสาะ จําเปนตองอาศัย
ความเชื่อหรือกรอบความคิดเชิงทฤษฎีและขอตกลงเบ้ืองตนท่ีมีอยูกอนแลวเปนแนวทางในการศึกษา โดยอาศัยความรู
เดิมท่ีมีอยู (Hewson and Hewson. 1988 : 595)  ในการเรียนรูวิทยาศาสตรนั้นผูเรียนจะใชกรอบมโนทัศนเดิมท่ีมีอยูแลว 
(Prior Knowledge Conceptions) เปนเครื่องชี้นําและทําใหเกิดความรูอยาง  มีความหมาย (Abimbola. 1988 : 176 ; 
Hewson and Hewson. 1983 : 731) รวมท้ังตองอาศัยมโนทัศนและความรูเดิมท่ีมีอยูกอนไปปฏิสัมพันธกับมวล
ประสบการณท่ีไดรับ (Wheatley.1991 : 15) ผูเรียนจะเปนผูสรางองคความรูดวยตนเอง ผูเรียน เรียนรูโดยอาศัยมโนทัศน
เดิมหรือความรูท่ีไดจากการศึกษาเลาเรียน  เม่ือไดประสบการณอยางเดียวกัน ผูเรียนแตละคนจะสรางมโนทัศนท่ี
แตกตางกันออกไป   ผูเรียนนํามโนทัศนนี้มาบูรณาการเปนสวนหนึ่งของโครงสรางความรูสําหรับใชในการทําความ
เขาใจเกี่ยวกับเรื่องราวตาง ๆ ทางธรรมชาติตามทัศนะของตนเอง ซึ่งความคิดเหลานี้อาจแตกตางไปจากมโนทัศนเชิง
วิทยาศาสตรท่ียอมรับกันหรือตางจากมโนทัศนของนักวิทยาศาสตร ซึ่งแนวความคิดนี้อาจถูกหรือผิดก็ได มโนทัศนนี้
เรียกวา มโนทัศนทางเลือก(Alternative Conception) มโนทัศนทางเลือกท่ีผิดพลาดจะเปนสิ่งท่ียากตอการแกไขหรือมี
ความทนทานตอการเปลี่ยนแปลงแกไข (Griffiths and others. 1988 : 611-628) ผูเรียนอาจมีมโนทัศนทางเลือกมากอน
ศึกษาเลาเรียน ระหวางศึกษา เลาเรียน หรือเกิดหลังจากการศึกษาเลาเรียน (Hewson and Hewson. 1983 : 732-734)  และ
เกิดขึ้นไดทุกระดับอายุ (Clough and Diver. 1986: 473 – 479) จากงานวิจัยพบวามโนทัศนทางเลือก (Alternative 
Conception)   มโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อน (Misconception) และความเขาใจท่ีผิดพลาด (Misunderstanding) ของนักเรียน
สามารถเกิดขึ้นไดในทุกระดับชั้น (Westbrook and Marek. 1992 : 51-52) และเกิดขึ้นไดในวิชาวิทยาศาสตรทุกสาขา
(Griffiths and Preston.,1992: 611 - 628) จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวกับมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนในประเทศไทย  
สรุปวา  ผูเรียนมีมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนในเนื้อหาฟสิกส  เรื่องตอไปนี้ 1) กลศาสตร  แรงและการเคลื่อนท่ี  การ
เคลื่อนท่ีแนวตรง งาน พลังงาน และโมเมนตัม   2) คลื่น การซอนทับกันของคลื่น การสะทอนของคลื่น  และคลื่นเสียง  
3)ไฟฟาแมเหล็ก ความตางศักยไฟฟา  ความตานทานของลวดตัวนําและไฟฟา  4) ความรอนและอุณหภูมิศาสตร  5) 
คลื่นแมเหล็กไฟฟา อัตราเร็วของแสง การสะทอนของแสง การหักเหของแสง ตาและการมองเห็น  การกระจายของแสง  
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และ 6) ฟสิกสอะตอมและฟสิกสนิวเคลียร (กรรณิกา แจงหม่ืนไวย 2535: บทคัดยอ ; สุรวิทย วงศศรี 2536: บทคัดยอ ;
ไกรรักษ  โชติรัตน 2537 : บทคัดยอ   ; ธีระวัฒน   แสนคําภา 2538 : บทคัดยอ ; สุรพันธ  เหมือนสิงห 2541 : บทคัดยอ ; 
สุภาวดี  ภัทรจาร ุ2544  : บทคัดยอ ; ขจรศักด์ิ บัวระพันธและคณะ 2547 : บทคัดยอ ; ขจรศักด์ิ บัวระพันธและคณะ 2548 
: บทคัดยอ ) 
 จากขอคนพบดังกลาวขางตนเกี่ยวกับ   ความจําเปนท่ีตองพัฒนาผูเรียนใหรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific 
Literacy) และมีความสามารถในการแกปญหา อีกท้ังผลการวิจัยมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนของผูเรียน จึงมีความจําเปนตอง
มีการพัฒนาการสอนเพ่ือพัฒนามโนทัศนและการแกปญหาในรายวิชาฟสิกสโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ท่ี
ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร (Scientific Inquiry) และทฤษฎีสรรคสรางความรู (Constructivist) 
เปนพ้ืนฐานในการพัฒนา เพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ทําใหผูเรียนไดสรางความรูหรือปรับ
โครงสรางความรูเดิม  โดยมุงเนนการพัฒนามโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อน  และสงเสริมใหนักเรียนใชกระบวนการสืบเสาะ
ในการแสวงหาความรู 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีสรางเสริมมโนทัศนและการแกปญหาในวิชาฟสิกสระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายโดยใชทฤษฎีสรรคสรางความรู (Constructivist) เปนกรอบในการจัดการเรียนรูมีวัตถุประสงค
เฉพาะดังนี้ 
 1  พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีสรางเสริมมโนทัศนและการแกปญหาในวิชาฟสิกส  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย    
 2. ทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนท่ีสรางเสริมมโนทัศนและการแกปญหาในวิชาฟสิกส ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย   ประเมินมโนทัศนและการแกปญหาของนักเรียน  
 3. นําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนท่ีสรางเสริมมโนทัศนและการแกปญหาในวิชาฟสิกสระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีกรอบ
แนวคิดการวิจัยดังแผนภาพท่ี 1 และขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอนดังนี ้
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 ทฤษฎีสรรคสรางความรู (Constructivist) 
1.  การเรียนรู คือการสรางความหมายที่ผูเรียนเปนผูสรางขึ้นอยางเปน
กระบวนการทีตอเนื่อง   ผลการเรียนรูไมไดขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมทางการ
เรียนรูเทานั้น แตยังขึ้นอยูกับความรูเดิมของผูเรียนดวย ( Driver and 
Bell,1986) 
2. ความขัดแยงทางปญญาเกิดขึ้นจากการที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือน 
สิ่งแวดลอม สถานการณ และความขัดแยงทางปญญา กอใหเกิดกิจกรรม
ไตรตรอง (Reflective Aactivity) การไตรตรอง เปนองคประกอบหลักที่จะ
กระตุนใหเกิดการสรางโครงสรางใหมทางปญญา (cognitive restructuring) 

(Underhill,1991) 
3. พัฒนาการทางเชาวปญญาของบุคคลมีการปรับตัวผานทางกระบวนการ
ซึมซับ (Assimilation) และกระบวนการปรับโครงสราง ทางปญญา
(Accommodation) (Carin, 1992)   
4. ผูเรียนมีบทบาทในการเรียนรูอยางเต็มที โดยนําตนเองและควบคุมตนเอง
ในการเรียนรู ครูทําหนาที่ดําเนินกิจกรรมใหเปนไปในทางที่สงเสริม
พัฒนาการของผูเรียน (Devries, 1992) 

การเรียนรูแบบวงจรการเรียนรู (Learning Cycle) 
1. วงจรการเรียนรู 3 ขั้นตอนของ Olenick (2005) ประกอบดวย การสํารวจ 
(Exploration) การพัฒนามโนทัศน (Concept Development) และ การ
ประยุกตใช (Application)  
2. วงจรการเรียนรู 3 ขั้นตอนของ David Walbert (1999) ประกอบดวย การ
สํารวจ (Exploration) การพัฒนามโนทัศน(Concept Development) และการ
ประยุกตใชมโนทัศน(Concept Application) 
3. วงจรการเรียนรู 5 ขั้นตอนของ BSCS และ Anthony W. Lorsbach (2000) 
ประกอบดวย การเราความสนใจ (Engage) การสํารวจ(Explore) การอธิบาย
(Explain) การขยาย(Extend) และการประเมิน(Evaluate) 
4. การจัดการเรียนรูแบบ 7E ของ Arthur Eisenkraft (2003) ประกอบดวย การ
ตรวจสอบความรูเดิม (Elicit) การเราความสนใจ (Engage) การสํารวจ
(Explore) การอธิบาย(Explain) การเพ่ิมรายละเอียด(Elaborate) การประเมิน
(Evaluate) การขยาย (Extend) 

ขอมูลเบ้ืองตนการสอนวิชาฟสิกสในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1. สภาพปญหาดานการจัดการเรียนการสอน
ของผูสอนวิชาฟสิกส 

2. ขอมูลเกี่ยวกับวิชาฟสิกสในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

3. มโนทัศนทางฟสิกสที่คลาดเคลื่อน 
 

แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการเรียนการสอนท่ี 

สรางเสริมมโนทัศนและการแกปญหา 

รูปแบบการเรียนการสอนเปนแบบแผน การ
ดําเนิน การจัดการเรียนรูอยางเปนระบบตาม
ทฤษฏีหรือหลักการที่รูปแบบนั้นยึดถือ และไดรับ
การพิสูจนวามีประสิทธิภาพที่จะชวยพัฒนาผูเรียน
ใหบรรลุตามวัตถุประสงคของรูปแบบ 

องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 

1. หลักการ 
2. จุดมุงหมาย 

3. กระบวนการจัดการเรียนรู 
4. การวัดและประเมินผล 

กระบวนการจัดการเรียนรู มี 6 ขั้นตอนคือ 

1. ขั้นสํารวจความรูเดิม 
2. ขั้นเราความสนใจ 
3. ขั้นทํามโนทัศนไหชัดเจน 
4. ขั้นตรวจสอบมโนทัศน 
5. ขั้นนํามโนทัศนไปใช 
6. ขั้นการประเมินผล 

 

การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีสรางเสริมมโนทัศนและการแกปญหา ในวิชาฟสิกสระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดการวิจัย  
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ขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน ประกอบดวย 
 ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห(Analysis) เปนการวิเคราะหขอมูล ท่ีใชในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับมโนทัศนและการแกปญหาในรายวิชาฟสกิส ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จากหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551  หลักสูตรวิทยาศาสตรของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสิงคโปร ศึกษาการ
จัดการเรียนการสอนวิชาฟสิกสในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยวิเคราะหจากเอกสาร งานการวิจัย  การสัมภาษณและ
สังเกตการสอนของคร ู ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ประกอบดวยทฤษฎีการเรียนรูกลุมพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) กลุม
ปญญานิยม (Cognitive) กลุมประมวลผลทางปญญา(Cognitive Information Processing Theory) และกลุมสรรคสราง
ความรู(Constructivist) การจัดการเรียนรูแบบวงจรการเรียนรู (Learning Cycle) และกระบวนการสืบเสาะความรูทาง
วิทยาศาสตร (Inquiry Approach) วิเคราะหผูเรียนเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู (learning style) ความรูกอนเรียนเกี่ยวกับ      
มโนทัศนและการแกปญหาในรายวิชาฟสกิส วิเคราะหมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนของผูเรียน ตลอดจนวิเคราะหระบบ
สนับสนุนการเรียนการสอนในโรงเรียน 
 ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบและพัฒนา (Design and Development) ผูวิจัยดําเนินการออกแบบ รูปแบบการ
เรียนการสอนท่ีสรางเสริมมโนทัศนและการแกปญหาในรายวิชาฟสิกส โดยการวิเคราะหงานและภาระงาน(jobs and 
task)  กําหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยใชทฤษฎีการเรียนรูสรรคสรางความรู 
(Constructivist) การจัดการเรียนรูแบบวงจรการเรียนรู (Learning Cycle) วิเคราะหองคประกอบและสาระสําคัญของ
องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งประกอบดวย 1) ความเปนมาและความสําคัญของรูปแบบการเรียนการ
สอน  2) แนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 3)หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน 4) จุดมุงหมาย
ของรูปแบบการเรียนการสอน 5) กระบวนการจัดการเรียนรู และ 6) การวัดและประเมินผล  ระบุรายวิชาและผลการ
เรียนรู จัดทําคําอธิบายรายวิชา และประมวลการสอนรายวิชา  ออกแบบการจัดการเรียนรู โดยการกําหนดเนื้อหา กําหนด
วิธีสอนซึ่งมีขั้นตอนการสอน 6 ขั้นคือ 1) การสํารวจความรูเดิม 2) การเราความสนใจ 3) การทํามโนทัศนใหชัดเจน 4) 
การตรวจสอบมโนทัศน  5)การนํามโนทัศนไปใช  และ6) การประเมินผล  กําหนดสื่อการสอน เครื่องมือและวิธีการ
ประเมินและจัดทําคูมือการใชรูปแบบการเรียนการสอน 
 ผูวิจัยดําเนินการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู  เครื่องมือวัดและประเมินผล ซึ่งประกอบดวย  แบบทดสอบ
วัดมโนทัศนและการแกปญหา และแบบทดสอบการปฏิบัติ  จากนั้นนํารูปแบบการเรียนการสอนท่ีสรางเสริมมโนทัศน
และการแกปญหาในรายวิชาฟสิกส  คูมือการใชรูปแบบฯ  แผนการจัดการเรียนรู  แบบทดสอบวัดมโนทัศนและการ
แกปญหา และแบบทดสอบการปฏิบัติ ใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน พิจารณาความตรงและประเมินความสอดคลอง/
เหมาะสม  ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ นําแบบทดสอบวัดมโนทัศนและการแกปญหาไปหาความ
เชื่อม่ันกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 73 คน ซึ่งผานการเรียนเนื้อหาดังกลาวมาแลว สวนที่เปนปรนัยชนิด 4  
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ตัวเลือกใชสูตร Kuder-Richardson 20  มีคาความเชื่อม่ัน 0.88 สวนท่ีเปนอัตนัย วิเคราะหหาคุณภาพดานความเชื่อม่ัน
จากสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ไดคาความเชื่อม่ัน 0.91  และนํารูปแบบการเรียนการสอนท่ีสรางเสริมมโน
ทัศนและการแกปญหาไปทดลองใช(try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 40  
คนเปนเวลา 4 สัปดาห จํานวน 8 คาบ เพ่ือตรวจสอบความเปนไปไดของรูปแบบฯ และตรวจสอบคุณภาพของ
แบบทดสอบการปฏิบัติ คํานวณหาความเชื่อม่ันระหวางผูประเมินโดยการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ
เพียรสัน พบวามีคาความเชื่อม่ันระหวางผูประเมินเทากับ .91 และหาคาความเชื่อม่ันโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
( - Coefficient) มีคาเทากับ .99  จากนั้นปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอนใหสมบูรณกอนการนําไปทดลองใช
จริง (implement) 
 ขั้นตอนท่ี 3 การนําไปใช (Implementation) การทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนเปนการนําแผนการ
จัดการเรียนรูท่ีพัฒนาตามลําดับขั้นของการเรียนการสอนท่ีกําหนดไว ไปทดลองใชในสภาพจริง สวนการประเมินผล
การจัดการเรียนรูเปนการเปรียบเทียบมโนทัศนและการแกปญหาซึ่งเปนตัวแปรท่ีศึกษาระหวางกลุมตัวอยางท่ีใชรูปแบบ
การเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น กับกลุมตัวอยางท่ีใชรูปแบบการเรียนการสอนปกติ โดยผูวิจัยใชรูปแบบการเรยีนการสอน
ท่ีสรางเสริมมโนทัศนและการแกปญหา อาจารยประจําวิชาใช รูปแบบการเรียนการสอนปกติ ในรายวิชา  ว 31102 
ฟสิกสพ้ืนฐาน 1 กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขต
กําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2552  จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ 40 คน โดย
การสุมหองเรียนแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) จากนักเรียนท้ังหมด 3 หองเรียน 120 คน ดวย
กระบวนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi– Experiment Design)  ใชรูปแบบการทดลองแบบ  Pretest – Posttest Control 
Group Design เปนระยะเวลา 15 สัปดาหๆ ละ 2 คาบ รวม 30 คาบ โดยมีเนื้อหา 4 เรื่อง คือ 1) สนามของแรง   2) การ
เคลื่อนท่ี  3) คลื่นกลและคลื่นแมเหล็กไฟฟา และ 4) กัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร ทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
โดยทดสอบมโนทัศนและการแกปญหากอนการใชรูปแบบฯ ของกลุมตัวอยางท้ังกลุมทดลองและกลุมควบคุม จากนั้น
ดําเนินการทดลองตามแผนการวิจัย เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 4 แผน 
แบบทดสอบการปฏิบัติ แบบทดสอบวัดมโนทัศนและการแกปญหา จากนั้นทดสอบมโนทัศนและการแกปญหาหลังการ
ใชรูปแบบท้ังกลุมทดลองและกลุมควบคุม นําผลการทดลองมาวิเคราะหขอมูลและสรุปผล 
 การประเมินผลการจัดการเรียนรู ผูวิจัย เปรียบเทียบความเขาใจมโนทัศนและความสามารถในการแกปญหา
กอนและหลังการทดลองของผูเรียนกลุมทดลองโดยใชสถิติ Paired samples t – test  เปรียบเทียบความเขาใจมโนทัศน
และความสามารถในการแกปญหาหลังการทดลองของผูเรียนกลุมทดลองกับกลุมควบคุมโดยใชวิธีวิเคราะหความ
แปรปรวนรวม (Analysis of Covariance)   หาคาประสิทธิผลและประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีสราง
เสริมมโนทัศนและการแกปญหาในรายวิชาฟสิกส  
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 ขั้นตอนท่ี 4 การประเมิน (Evaluation) การประเมินรูปแบบการเรียนการสอน ผูวิจัยดําเนินการ 2 ระยะ คือ 
1) การประเมินระหวางการใชรูปแบบการเรียนการสอน มีจุดมุงหมาย เพ่ือปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน วัสดุและ
สื่อการเรียนการสอน ผูวิจัยเก็บขอมูลจากผูเกี่ยวของ ประกอบดวย ครูผูสอน ผูปกครอง หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
ผูบริหาร และผูเชี่ยวชาญ รวมจํานวน 5 คน ดําเนินการประเมินเม่ือจบการเรียนรูในแตละมโนทัศนหลัก รวมการ
ประเมินท้ังสิ้น 4 ครั้ง โดยใชแบบสอบถามกิจกรรมการเรียน ซึ่งเปนแบบมาตราสวน (rating scale) 5 ระดับ  2) การ
ประเมินหลังการใชรูปแบบการเรียนการสอน มีจุดมุงหมาย เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนโดย
เปรียบเทียบระหวางวัตถุประสงคกับผลลัพธ  ผูวิจัยใชวิธีการนําเสนอและวิพากษรูปแบบการเรียนการสอนจากผูมีสวน
เกี่ยวของซึ่งประกอบดวย ครูผูสอน ผูปกครอง หัวหนากลุมสาระการเรียนรู ผูบริหาร และผูเชี่ยวชาญ รวมจํานวน 10 คน 
ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนแลวนําเสนอรูปแบบตอผูเชี่ยวชาญ ประเมินเพ่ือรับรองรูปแบบอีกครั้ง 

ผลการวิจัย 
 ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยใน 3 ประเด็น ดังนี้ 1) ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 2) ผลการทดลองใช
รูปแบบการเรียนการสอน และ 3) ผลการนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอน 

  ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

  รูปแบบการเรียนการสอนท่ีสรางเสริมมโนทัศนและการแกปญหาในวิชาฟสิกสระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  ใชแนวคิดทฤษฎีสรรคสรางความรู(Constructivist) และการเรียนรูแบบวงจรการเรียนรู(Learning Cycle)เปน
กรอบแนวคิดในการพัฒนา ประกอบดวย องคประกอบหลัก 4 ประการคือ 
 1. หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน ประกอบดวยหลักการในการจัดการเรียนการสอน 4 ประการ คือ 

1.1 การเรียนรู คือการสรางความหมายท่ีผูเรียนเปนผูสรางขึ้นอยางเปนกระบวนการท่ีตอเนื่อง โดยผาน
กิจกรรมการไตรตรอง (Reflective activity) กระบวนการซึมซับ (Assimilation) และกระบวนการ
ปรับโครงสราง ทางปญญา(Accommodation) 

1.2 การเรียนการสอนอยูบนพ้ืนฐานของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตรเพ่ือเปลี่ยน มโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อน
ใหถูกตอง หรือเปนการเชื่อมโยงมโนทัศนเดิมของผูเรียนท่ีถูกตองกับ มโนทัศนใหมเพ่ือพัฒนามโน
ทัศนนั้น ๆ และมีความเห็นวาความคิดทางวิทยาศาสตรเปนความคิดท่ีสามารถเขาใจได (Intelligible) 
มีเหตุผลฟงได (Plausible) และทําใหบรรลุผลเกิดประโยชนตอการเรียนรูตอไป (Fruitful) 

1.3 กระบวนการแกปญหาเนนการสืบคนการสํารวจตรวจสอบ การวางแผนการทดลอง การรวบรวม  และ
การวิเคราะหขอมูล เพ่ือจุดประสงคในการคนพบและอธิบายปรากฏการณทางธรรมชาติ 

1.4 ผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรูโดยการนําตนเองและควบคุมตนเองในการเรียนรูครูทําหนาท่ี
ดําเนินกิจกรรมใหเปนไปในทางท่ีสงเสริมพัฒนาการของผูเรียน 
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2.   จุดมุงหมายของรูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาความสามารถของผูเรียน 2 ประการ คือ 
2.1 เพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจในมโนทัศนทางฟสิกส  ในรูปแบบการรู(knowing) ซึ่งหมายถึง ความรู

ของนักเรียนบนพ้ืนฐานของขอเท็จจริง สาระ แนวคิดและกระบวนการ การรูครอบคลุมความสามารถ 
การนึกได จําได การใหนิยาม การบรรยาย การใหตัวอยาง การใชเครื่องมือและกระบวนการ 

2.2 เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแกปญหาในรูปแบบการใชเหตุผล  (Reasoning)  หรือการวิเคราะห
สถานการณตาง ๆ ท่ีมากกวาปญหาหรือสถานการณท่ีเคยชิน  ไปสูสถานการณใหม ๆ  โดยใชเหตุผล
จากหลักการทางวิทยาศาสตรเพ่ือหาคําตอบ การใชเหตุผลครอบคลมุทักษะ การวิเคราะห/การ
แกปญหา  การบูรณาการ/การสังเคราะห  การต้ังสมมติฐาน/การคาดการณ    การออกแบบ/วางแผน  
การสรุป  การสรางกฎเกณฑท่ัวไป  การประเมิน  และ การใหเหตุผลยืนยันคําอธิบาย 

3. กระบวนการจัดการเรียนรู ประกอบดวยขั้นตอนการสอน 6 ขั้น ดังนี ้
ข้ันท่ี 1 การสํารวจความรูเดิม เปนการทําความเขาใจเกี่ยวกับความรู ความเขาใจท่ีมีมากอนของผูเรียน 
โดยผูสอนคนหาความคิดของผูเรียนเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะเรียน ตรวจสอบมโนทัศนของนักเรียนในเรื่องท่ี
จะสอน โดยการทดสอบ การสัมภาษณ การตอบคําถาม  จําแนกความคิดเหลานั้น  นักเรยีนตอบแบบ
สํารวจแนวคิด หรือทํากิจกรรมอื่น ๆ  เพ่ือคนหาความคิดท่ีมีอยูเดิมของตน 
ข้ันท่ี 2 การเราความสนใจ ผูสอนจัดหาประสบการณจูงใจในการเขารวมกิจกรรม โดยการใชกิจกรรม
สั้น ๆ เพ่ือกระตุนความสนใจ ความอยากรู อยากเห็น กิจกรรมท่ีใชมีความสัมพันธกันของ
ประสบการณการเรียนรูท่ีผานมากับประสบการณการเรียนในปจจุบัน และถามคําถามปลายเปดท่ีให
นักเรียนเขามามีสวนรวมในกิจกรรม 
ข้ันท่ี 3 การทํามโนทัศนใหชัดเจน ผูสอนอํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนความคิดของนักเรียน 
เปดการอภิปรายใหกวางขวาง เสนอพยานหลักฐานของความคิดของนักวิทยาศาสตร เปดโอกาสให
นักเรียนไดทดสอบ  การทํานาย การต้ังสมมุติฐาน การอภิปรายกับกลุมเพ่ือน การบันทึกผลการสังเกต
และสรางมโนทัศน สรางบรรยากาศการเรียนรูท่ีสนับสนุนซึ่งกันและกัน นักเรียนจะไดรับการ
สนับสนุนใหทํากิจกรรมการปฏิบัติ (Hand-On) การสรางโมเดล (Model Building) การใช
คอมพิวเตอร และกิจกรรมกลุม 
ข้ันท่ี 4 การตรวจสอบมโนทัศน ผูสอนสงเสริมใหนักเรียนไดอธิบายแนวคิด โดยใชภาษาของตนเอง 
สอบถามถึงหลักฐานและความชัดเจนในการอธิบายของนักเรียน ฟงอยางวิเคราะหกับการอธิบายของ
นักเรียน และใชความรูเดิมหรือประสบการณท่ีมีมากอนของนักเรียนเปนพ้ืนฐานในการอภิปราย 
ข้ันท่ี 5 การนํามโนทัศนไปใช ผูสอนกระตุนและขยายความรู ความเขาใจในมโนทัศน และทักษะของ
นักเรียนโดยผานประสบการณใหม ๆ นักเรียนจะไดรับการสนับสนุนใหใชมโนทัศนกับประสบการณ
ในชีวิตจริง โดยผานกระบวนการแกปญหา การตัดสินใจ นักเรียนนําความเขาใจในมโนทัศนไป
ประยุกตโดยการสรางกิจกรรมท่ีเพ่ิมขึ้น 
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ข้ันท่ี 6 การประเมินผล ผูสอนสงเสริมใหนักเรียนไดประเมินความรู ความเขาใจและความสามารถ
ของตนเอง สังเกตความรูและทักษะ การประยุกตมโนทัศนใหมและการเปลี่ยนแปลงความคิดของ
นักเรียน  ประเมินความกาวหนาของนักเรียน และประเมินการบรรลุจุดประสงคทางการศึกษา 

4. การวัดและประเมินผล เปนการวัดและประเมินสมรรถนะของผูเรียน 2 ดาน คือ 
4.1 ดานมโนทัศนทางฟสิกส  เปนความรูของผูเรียนบนพ้ืนฐานหลักการ ทฤษฎี ขอเท็จจริง  สาระแนวคิด 

และกระบวนการ 
4.2 ดานความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถดานกระบวนการเรียนรู ประกอบดวย ทักษะ

กระบวนการ  กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญปญหา การประยุกตความรู  การลงมือปฏิบัติท่ี
แสดงออกถึงทักษะเชาวปญญาและทักษะปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมการสืบเสาะหาความรู การสื่อสาร 
และการนําความรูไปใช 

ผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน 

 ผลการทดสอบความเขาใจในมโนทัศนทางฟสิกสกอนและหลังการทดลองของกลุมตัวอยางปรากฏผลดัง
ตารางท่ี 1-3 
ตารางท่ี 1 คะแนนความเขาใจในมโนทัศนทางฟสิกสกอนและหลังการทดลองของกลุมทดลอง 

 จากตารางท่ี 1 พบวากลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนความเขาใจในมโนทัศนทางฟสิกสหลังการทดลอง 
( x =23.43, S.D.=4.66) สูงกวากอนการทดลอง ( x =13.60, S.D.=3.66) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 
 
 
 
 
 
 

 n คะแนนเต็ม x  S.D. t 
(two-tailed test) 

p 

กอนการทดลอง 40 35 13.60 3.66 14.08 .000* 
หลังการทดลอง 40 35 23.43 4.66   
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ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบอิทธิพลของคะแนนความเขาใจในมโนทัศนทางฟสิกสกอนการทดลองและอิทธิพลของ 
               รูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีตอคะแนนความเขาใจในมโนทัศนทางฟสิกสหลังการทดลอง 

แหลงของความแปรปรวน SS df MS F p 
ความเขาใจในมโนทัศนของฟสิกส 
กอนการทดลอง 

282.011 1 282.011 13.634 .000 

รูปแบบการเรียนการสอน 187.070 1 187.070 9.044 .004* 
ภายในกลุม 1592.739 77 20.685   
รวม 39466.000 80    

 จากตารางท่ี 2 แสดงวาเม่ือปรับความแตกตางของคะแนนความเขาใจในมโนทัศนทางฟสิกสกอนการทดลอง
ออกแลว พบวาการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบท่ีตางกันมีผลทําใหคาเฉลี่ยของคะแนนความเขาใจในมโนทัศนทาง
ฟสิกสหลังการทดลอง ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความเขาใจในมโนทัศนทางฟสิกสหลังการทดลองของกลุมทดลอง 
               และกลุมควบคุม 

 B Std. Error t p 
ความเขาใจในมโนทัศนทางฟสิกส 
กอนการทดลอง 

.544 .147 3.692 .000 

กลุมควบคุม -3.092 1.028 -3.007* .004* 
กลุมทดลอง 0 a     

 จากตารางท่ี 3 พบวากลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนความเขาใจในมโนทัศนทางฟสิกสหลังการทดลอง สูง
กวา กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ผลการทดสอบความสามารถในการแกปญหากอนและหลังการทดลองของกลุมตัวอยาง ปรากฏผลดังตารางท่ี 
4-6 
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ตารางท่ี 4 คะแนนความสามารถในการแกปญหากอนและหลังการทดลองของกลุมทดลอง 
 n คะแนนเต็ม x  S.D. t 

(two-tailed test) 
p 

กอนการทดลอง 40 16 5.48 1.91 11.58 .000* 
หลังการทดลอง 40 16 11.53 3.81   

 จากตารางท่ี 4 พบวากลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการแกปญหาหลังการทดลอง            
( x =11.53, S.D.=3.81) สูงกวากอนการทดลอง ( x =5.48, S.D.=1.91) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบอิทธิพลของคะแนนความสามารถในการแกปญหากอนการทดลองและ อิทธิพลของรูปแบบ  
                การเรียนการสอน ท่ีมีตอคะแนนความสามารถในการแกปญหาหลัง การทดลอง 

แหลงของความแปรปรวน SS df MS F P 
ความสามารถในการแกปญหา 
กอนการทดลอง 

549.911 1 549.911 71.041 .000 

รูปแบบการเรียนการสอน 716.155 1 716.155 92.517 .000* 
ภายในกลุม 596.039 77 7.741   

รวม 8162.000 80    
 จากตารางท่ี  5 แสดงวาเม่ือปรับความแตกตางของคะแนนความสามารถในการแกปญหากอนการทดลอง
ออกแลวพบวาการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบท่ีตางกันมีผลทําใหคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการ
แกปญหาหลังการทดลอง ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ตารางท่ี 6 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการแกปญหาหลังการทดลองของกลุมทดลองและ  
                กลุมควบคุม 

 B Std. Error t p 
ความสามารถในการแกปญหา 
กอนการทดลอง 

1.041 .123 8.429 .000 

กลุมควบคุม -6.119 .636 -9.619* .000* 
กลุมทดลอง 0 a     
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 จากตารางท่ี  6 พบวากลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการแกปญหาหลังการทดลอง สูงกวา 
กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอน พบวา  รูปแบบการเรียนการสอนมีประสิทธิผล .50 ซึ่ง
ผานเกณฑการประเมิน .50 และมีประสิทธิภาพ 80.37/81.04 ซึ่งผานเกณฑการประเมินรอยละ 80/80 

 ผลการนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอน  

 การประเมินผลระหวางการใชรูปแบบการเรียนการสอนโดยผูเกี่ยวของ (stakeholder) ไดผลสรุปวา ใน
ภาพรวมของการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใชมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด เม่ือแยกเปนแตละดานพบวา 
องคประกอบเกี่ยวกับดานผูสอน การจัดกระบวนการเรียนรูและดานบริการสนับสนุนการสอน มีความเหมาะสมใน
ระดับมากท่ีสุด สวนองคประกอบเกี่ยวกับดานผูเรียนและปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียนมีความเหมาะสมใน
ระดับมาก    

 ผูวิจัยนําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนท่ีสรางเสริมมโนทัศนและการแกปญหาในรูปแบบแผนภาพประกอบ
คําบรรยาย ดังแผนภาพท่ี 2  

 

แผนภาพท่ี 2 รูปแบบการเรียนการสอนท่ีสรางเสริมมโนทัศนและการแกปญหาในวิชาฟสิกส ระดับชั้นมัธยมศึกษา    
                     ตอนปลาย 
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 การประเมินผลหลังการใชรูปแบบการเรียนการสอน โดยการวิพากษรูปแบบไดผลสรุปวารูปแบบการ
เรียนการสอนท่ีพัฒนา  มีความเหมาะสมกับผูเรียน สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจในมโนทัศนทางฟสิกสและมี
ความสามารถในการแกปญหา   และการประเมินผลเพ่ือรับรองรูปแบบการเรียนการสอนโดยผูเชี่ยวชาญ สรุปไดวา 
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีสรางเสริมมโนทัศนและการแกปญหาในรายวิชาฟสิกส ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มี
ความเหมาะสมและมีความเปนไดในการนําไปใชในระดับมากท่ีสุด 
สรุปผลการวิจัยและอภิปราย 
 รูปแบบการเรียนการสอนท่ีสรางเสริมมโนทัศนและการแกปญหาในรายวิชาฟสิกส เปนรูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีมีประสิทธิภาพในการพัฒนาความสามารถของผูเรียนใหบรรลุตามจุดมุงหมาย ท้ังนี้เนื่องจากรูปแบบการเรียนการ
สอนไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ โดยอิงแนวคิดทฤษฎีท่ีเปนพ้ืนฐานของการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับแนวคดิ
ของ ทิศนา  แขมมณี (2545 : 475) ท่ีสรุปไดวา รูปแบบการเรียนการสอนเปนแบบแผนการดําเนินการสอน  ท่ีไดรับการ
จัดอยางเปนระบบ สัมพันธสอดคลองกับทฤษฎี หลักการเรียนรูหรือการสอนท่ีรูปแบบนั้นยึดถือ  และไดรับการพิสูจน 
ทดสอบวามีประสิทธิภาพสามารถชวยใหผูเรียนเกดิการเรียนรูตามจุดมุงหมายเฉพาะ ของรูปแบบการเรียนการสอนนั้น 
อีกท้ังยังสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของ Joyce และ Weil (1996 : 13) ท่ีกลาวถึงหลักการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนไววา รูปแบบการเรียนการสอนตองมีทฤษฎีรองรับ เชนทฤษฎีดานจิตวิทยาการเรียนรู 
และเม่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแลว กอนนําไปใชอยางแพรหลาย จะตองมีการวิจัยเพ่ือทดสอบทฤษฎี และ
ตรวจสอบคุณภาพในเชิงการนําไปใชในสถานการณจริง และนําขอคนพบมาปรับปรุงแกไขรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น 
 จากผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนท่ีสรางเสริมโนทัศนและการแกปญหาในรายวิชาฟสิกส ระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวารูปแบบฯ สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจในมโนทัศนทางทางฟสิกสและมี
ความสามารถในการแกปญหา ท้ังนี้ เนื่องจาก รูปแบบการเรียนการสอน มีลักษณะท่ีเอื้อตอการพัฒนาความเขาใจในมโน
ทัศนทางฟสิกส และพัฒนาความสามารถในการแกปญหา กลาวคือ กระบวนการจัดการเรียนรูท้ัง 6 ขั้นตอน เปนการ
จัดการเรียนรูแบบวงจรการเรียนรู ท่ีเนนการสืบเสาะทางดานวิทยาศาสตร กระบวนการจัดการเรียนรูดังกลาว จะสงเสริม
การเปลี่ยนแปลงมโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนของผูเรียน ใหเปนมโนทัศนทางวิทยาศาสตร และกระบวนการสืบเสาะซึ่งเปน
วิธีการทางวิทยาศาสตร โดยเริ่มจาก การระบุปญหา ต้ังสมมุติฐาน การทดลอง และลงขอสรุป จะชวยใหผูเรียนคิดเปน 
ทําเปน แกปญหาในหองเรียนได  ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรูดังกลาว สอดคลองกับ การพัฒนาการจัดการเรยีนรู
ฟสิกส  (Comprehensive Conceptual Curriculum  for  Physics: C 3P ) โดยใชวงจรการเรียนรู 3 ขั้นตอนประกอบดวย 1) 
การสํารวจ (Exploration)  2) การพัฒนามโนทัศน (Concept Development) และ 3) การประยุกตใช (Application) ของ 
Olenick (2005) ท่ีเนนความสามารถและมโนทัศนตอปรากฏการณธรรมชาติของนักเรียนกอนเรียนและเปนกระบวนการ
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เปลี่ยนแปลงมโนทัศน (Conceptual Change) ของนักเรียน จากความรูเดิมไปเปนมโนทัศนทางวิทยาศาสตร  และ
สอดคลองกับ รูปแบบการสอนเพ่ือแกปญหา(SSCS Model) ของ Edward L. Pizzini, Daniel P Shepardson and Sandra 
K. Abell (1989) ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ 1) Search หมายถึง การคนหาปญหา แยกแยะสาเหตุของปญหา 2) Solve หมายถึง 
การแกปญหาหรือการหาคําตอบของปญหาท่ีเราตองการ 3) Create หมายถึง การนําเอาขอมูลท่ีไดจากการแกปญหาหรือ
คําตอบท่ีได มาจัดกระทําใหอยูในรูปของคําตอบ และ 4) Share หมายถึง การท่ีนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คําตอบท่ีไดท้ังของตนเองและผูอื่น และสอดคลองกับขั้นตอนในการศึกษาปญหา ของ Polya (1957:6-22) ซึ่งเสนอ
ขั้นตอนการคิดแกปญหาไว 4 ขั้นตอน คือ 1)ทําความเขาใจกับปญหา 2) การวางแผนในการแกปญหา 3) การลงมือทํา
ตามแผน และ 4) การตรวจสอบวิธีการและคําตอบ 
ขอเสนอแนะ 

ผูสอนวิชาฟสิกสท่ีจะจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบท่ีพัฒนา ควรศึกษาขอมูลในคูมือการใชรูปแบบอยาง
ละเอียด และเขาใจอยางดีกอนการนํารูปแบบไปใช  มีการเตรียมความพรอมเพ่ือใหสามารถดําเนินกิจกรรมตาม
ขั้นตอนการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยวิเคราะหผูเรียน วิเคราะหหลักสูตร ใหคําแนะนําและสนบัสนุน
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