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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในสังคมโลกปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้าน
ข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อันมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ซ่ ึ งยากที่จะ
หลีกเลี่ยงได้ อีกทั้งยังมีการแข่งขันกันทั้งด้านการเรี ยนรู้ วิทยาการเทคโนโลยีและการสื่ อสารที่ไร้
พรมแดน การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทั้งด้าน
การศึกษาวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมการดารงชีวิตอย่างมีความสุ ข
จึงเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นอย่างยิง่ ดังที่สานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี
(2545 : 2) ระบุไว้วา่
.....แนวโน้มการพัฒนาสู่ เศรษฐกิจยุคใหม่ของสังคมโลกที่เป็ นเศรษฐกิจบนฐานความรู ้
(Knowledge - based Economy : KBE) มีการใช้ความรู้และนวัตกรรมเป็ นปัจจัยหลักในการผลิต
ในการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแต่ละประเทศ การพัฒนาความรู ้และการเรี ยนรู ้
จึงเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สุดในการพัฒนาปั จเจกบุคคลให้เป็ นทุนและกาลังเกื้อกูลต่อการยกระดับ
มาตรฐานการครองชีพให้สูงขึ้นเป็ นกาลังสาคัญที่เข้ามามีส่วนร่ วมอย่างเข้มแข็งในกิจกรรมการ
พัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ....
การที่จะพัฒนาบุคคลเพื่อให้เกิดความรู ้ในการแสวงหาและมีศกั ยภาพสู งสุ ด จึงจาเป็ นต้อง
อาศัยกระบวนการในการเรี ยนรู้เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการแสวงหา คัดกรอง วิเคราะห์ความรู้
หรื อสิ่ งต่างๆ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อบุคคลในการดารงอยู่ และเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนา
สังคม ดังนั้นในการจัดการศึกษาปั จจุบนั จึงควรให้ความสาคัญกับทักษะกระบวนการในการ
เรี ยนรู ้ควบคู่ไปกับความรู ้ คุณธรรมจริ ยธรรมด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 3) ที่ได้มุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้ที่ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มา
ใช้ป้องกันและแก้ไขปั ญหาให้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิให้ทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ น
ให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการจัดการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ให้กบั ผูเ้ รี ยนจึงควรเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ควรเน้นการฝึ กวิธีการเรี ยนรู ้เพื่อให้ได้มาซึ่ งความรู ้วทิ ยาศาสตร์
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การฝึ กประสบการณ์การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่ องผ่านกระบวนการคิด
ลงมือปฏิบตั ิ เกิดการค้นพบความรู ้ดว้ ยตนเอง จนสามารถนาไปประยุกต์ใช้หรื อแก้ไขปั ญหาใน
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ชีวติ จริ ง อันจะนาไปสู่ การพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ แต่กลับพบว่าการจัดการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ ในระบบการศึกษาไทย ไม่ค่อยเอื้อให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกคิด ดังข้อมูลแผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติฉบับที่ 8 : หนทางสู่ ความหวังและอนาคตของชาติ (2540) ที่ระบุไว้วา่
...ขณะนี้ประเทศไทยกาลังประสบกับวิกฤตการณ์หลายประการที่สาคัญคือ กระบวนการ
เรี ยนการสอนยังคงมุ่งเน้นการท่องจาเพื่อสอบ มากกว่ามุ่งให้นกั เรี ยนคิดวิเคราะห์และแสวงหา
ความรู ้ดว้ ยตนเอง ทาให้เด็กไทย จานวนมากคิดไม่เป็ นไม่ชอบอ่านหนังสื อ ไม่รู้วธิ ี ในการเรี ยนรู้...
ทานองเดียวกันกับ สายพิน แก้วงามประเสริ ฐ (2551:2) ที่กล่าวว่า “...วิกฤตของเด็กวัย
เรี ยนขณะนี้ไม่ใช่การทาข้อสอบได้คะแนนน้อย แต่เกิดจากการที่เด็กคิดอะไรไม่เป็ น จึงก่อให้เกิด
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่างๆ ..”
จากข้อมูลที่กล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าปั ญหาการศึกษาไทยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
เรี ยนการสอนและนักเรี ยนยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นักเรี ยนจึงควรได้รับการพัฒนาวิธีการเรี ยนรู ้
โดยเฉพาะด้านการคิดให้มากขึ้น ไม่ควรมุ่งเน้นเฉพาะตัวความรู ้เพียงอย่างเดียว สอดคล้องกับ
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2546:21) ที่กล่าวถึงแนวโน้มการจัดการ
เรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ในระดับชั้นต่างๆ สรุ ปได้วา่ นอกเหนื อจากการพัฒนาความรู ้ความเข้าใจใน
ตัวความรู ้หรื อแนวคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ แล้ว ยังมุ่งหวังให้นกั เรี ยนได้รับการพัฒนาการคิดขั้น
สู งควบคู่ไปด้วย สอดคล้องกับ สาขาวิชาชีววิทยา สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (2549: 17-18) ที่กล่าวถึงความคิดขั้นสู งสรุ ปได้วา่ ความคิดขั้นสู งเป็ นความสามารถ
ทางปั ญญาประการหนึ่งที่ตอ้ งพัฒนาให้เกิดขึ้นในขณะที่นกั เรี ยนเข้ามาอยูใ่ นโรงเรี ยน เพื่อเรี ยนรู ้
เนื้อหาและหลักการต่างๆ รวมทั้งแนวคิดในวิชาต่างๆ ซึ่ งความคิดขั้นสู งประกอบด้วย การคิด
วิเคราะห์ การคิดวิพากษ์วิจารณ์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีเหตุผล และการคิดเชิ ง
วิทยาศาสตร์ ทานองเดียวกันกับ เอกริ นทร์ สี่ มหาศาลและคณะ (2551: 2-3) ที่กล่าวอ้างถึง
กระทรวงศึกษาธิ การในการกาหนดสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด้านความสามารถในการคิด สรุ ปได้วา่ เป็ นการเน้นความสามารถ
ในการคิดระดับสู ง ได้แก่ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
และการคิดอย่างเป็ นระบบ เพื่อนาไปสู่ การสร้างองค์ความรู้หรื อสารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับตนเอง และสังคมได้อย่างเหมาะสม ซึ่ งมกราพันธุ์ จูฑะรสก (2551: 69-75) ได้กล่าวถึง
การคิดอย่างเป็ นระบบ สรุ ปได้วา่ เป็ นการคิดที่มีกระบวนการ ต้องอาศัยการคิดหลายลักษณะ
ได้แก่ การคิดแบบพลวัต การคิดแบบระบบแห่งสาเหตุ การคิดแบบภาพรวม การคิดแบบ
ปฏิบตั ิการ การคิดแบบวงจรสัมพันธ์ การคิดเชิงปริ มาณ และการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ โดยการคิด
6 ลักษณะแรกจะทาให้เกิดกระบวนการสร้างแบบจาลองหรื อมีการกาหนดสมมติฐาน (Model
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and Construct Hypothesis) และการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เป็ นส่ วนสาคัญที่จะช่วยทาให้แบบจาลอง
สามารถพัฒนาได้ดียงิ่ ขึ้น ทาให้เกิดความเข้าใจในตัวแบบจาลองมากขึ้น
การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking) จึงนับว่า เป็ นการคิดระดับสู งอีกประเภท
หนึ่งที่นกั เรี ยนควรได้รับการพัฒนา เพราะจะเป็ นอีกหนึ่งเครื่ องมือในการดารงชีวิตได้ เป็ นอย่างดี
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ เป็ นวิทยาศาสตร์ หรื อผลผลิ ตจากวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีดงั ที่
สานักงานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (2541:4-5) กล่ า วถึ ง ความส าคัญของการคิ ดเชิ ง
วิทยาศาสตร์ สรุ ปได้ว่า ถ้าคนไทยมีการคิดเชิ งวิทยาศาสตร์ และมีความรู ้วิทยาศาสตร์ พ้ืนฐานแล้ว
จะช่วยให้สามารถเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะในด้านต่างๆ ของ
ประเทศไทยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทานองเดียวกันกับ ยุทธนา สมิตะสิ ริ (2539 : 136) ที่กล่าว
ไว้สรุ ปได้ว่า บุคคลที่มีการคิดเชิ งวิทยาศาสตร์ เมื่อดาเนิ นกิจกรรมหรื อแก้ปัญหาใดก็จะกระทา
อย่างมีข้ นั ตอน มีนิสัยในการสร้ างสรรค์ผลงาน รู ้ จกั พิจารณาองค์ประกอบแวดล้อมที่เกี่ ยวข้อง
อย่ า งรอบคอบ เมื่ อ ประสบปั ญ หาก็ ส ามารถน าวิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ ม าใช้ แ ก้ปั ญ หาได้
คุณลักษณะดังกล่าวนี้ ถือเป็ นคุณลักษณะอุดมคติของสังคมเนื่ องจากคาดได้วา่ จะเป็ นประโยชน์
ต่อทั้งบุ คคล ครอบครั ว ชุ มชน และประเทศชาติ โดยเฉพาะในยุคที่ มีการเปลี่ ยนแปลงข้อมูล
ข่าวสารอย่างรวดเร็ ว จนเกิดความรู ้ หรื อปั ญหาใหม่ๆ แปลก ๆ เข้ามากระทบอยูเ่ สมอ ทั้งนี้ การ
คิดเชิ งวิทยาศาสตร์ จะช่ วยในการแสวงหาความรู ้ และสร้ างประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ในสิ่ งต่างๆ
ด้วยตนเอง ทาให้นกั เรี ยนรู ้จกั คิด ลงมือปฏิบตั ิ สารวจตรวจสอบสถานการณ์ปัญหาหรื อสิ่ งต่างๆ
จนกระทัง่ ค้นพบคาตอบด้วยตนเอง นามาซึ่ งองค์ความรู ้ การเข้าใจสิ่ งต่างๆ ที่ใช้ประกอบการ
ดารงชี วิตได้ ดังที่ สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2546:23) ได้กล่าวถึง
ความคิดเชิ งวิทยาศาสตร์ สรุ ปได้วา่ เป็ นความคิดที่ใช้ในการพิสูจน์และการสารวจตรวจสอบหา
ข้อเท็จจริ ง โดยมี การใช้ท้ งั ความรู ้ วิทยาศาสตร์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ช่วยวางแผน
ตรวจสอบพิสูจน์ จนกระทัง่ สามารถอธิ บายด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ ในขณะที่ ทิศนา แขม
มณี (2544 : 148) กล่าวถึงการคิดเชิ งวิทยาศาสตร์ สรุ ปได้วา่ มีส่วนสัมพันธ์กบั กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เพราะประกอบด้วยขั้นตอนในการคิดและดาเนิ นการเพื่อแสวงหาความรู ้ ที่เชื่ อถือ
หรื อแก้ปัญหาต่างๆ ให้ประสบผลสาเร็ จได้ ส่ วน Schafersman (1997) กล่าวถึ งการคิดเชิ ง
วิท ยาศาสตร์ สรุ ป ได้ว่า เป็ นการคิ ดอย่า งถู ก ต้องด้วยตนเองจนกระทัง่ สามารถได้คาตอบของ
คาถามหรื อปั ญหาที่น่าเชื่ อถื อ โดยอาจมีการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เข้ามาช่ วยในการพิสูจน์
หรื อหาคาตอบ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้วธิ ี การทางวิทยาศาสตร์ เป็ นเพียงส่ วนประกอบหรื อ
แนวทางการฝึ กฝนที่จะนาไปสู่ การคิดเชิ งวิทยาศาสตร์ ได้ แต่องค์ประกอบสาคัญของการคิดเชิ ง
วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 3 ส่ วนคือ เน้นการค้นพบหลักฐานเชิ งประจักษ์ดว้ ยตนเองใช้การคิด
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อย่างมี เหตุ ผ ล และการสร้ างข้อสงสั ยหรื อปั ญหานาไปสู่ ก ารหาคาตอบ การลงมื อปฏิ บ ตั ิ เพื่ อ
พิสูจน์หรื อตรวจสอบ การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลจนกว่าจะได้ขอ้ สรุ ปด้วยตนเอง ดังนั้นหากมี
การจัดการเรี ย นรู้ วิทยาศาสตร์ โดยพยายามสร้ างสถานการณ์ หรื อปั ญหาให้นักเรี ยนได้ฝึกคิ ด
พิสูจน์และตรวจสอบหาคาตอบของปั ญหาบ่อยๆ ย่อมจะทาให้นักเรี ยนเป็ นผูท้ ี่คิดเป็ น ทาเป็ น
และสามารถนาหลักการคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาหรื อสถานการณ์ต่างๆ ในชี วิต
จริ งได้
กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ หรื อกิจกรรมกลวิทยาศาสตร์ (Science Show) เป็ น
หนึ่งในกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ที่สามารถนามาใช้สร้างสถานการณ์หรื อปั ญหาที่จะฝึ กให้นกั เรี ยนได้
คิด สังเกต ลงมือปฏิบตั ิเพื่อพิสูจน์และหาคาตอบสิ่ งที่สงสัยได้ เพราะในขณะที่ทาการแสดงจะมี
การใช้ ค าถามกระตุ ้ น ให้ นั ก เรี ยนหรื อผู ้ช มเกิ ด ข้ อ สงสั ย มี ก ารคาดคะเนสิ่ งที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
ขณะเดียวกันนักเรี ยนก็สามารถร่ วมทากิ จกรรมในเชิ งทดลอง การร่ วมสังเกตผล และอาจทาการ
ตรวจหาสาเหตุหรื อร่ วมอภิปรายสาเหตุของผลที่เกิ ดขึ้นหลังจบการแสดง สอดคล้องกับองค์การ
พิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ แห่งชาติ (2547 : 1) ที่ระบุถึงกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ไว้วา่
....เป็ นการแสดงที่ให้ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ โดยอาศัย หลัก การและการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน เช่นเรื่ องตัวเรา ไฟฟ้ า แสง เสี ยง มาผสมผสานกับการแสดงโดยใช้สื่อและ
อุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการแสดง ผูเ้ ข้าชมสามารถมีส่วนร่ วมในการแสดงได้โดยขึ้นมาพิสูจน์สิ่ง
ต่างๆ ได้ดว้ ยตนเอง..
แสดงให้เห็นว่า ในช่ วงของการดาเนิ นกิจกรรมจะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูแ้ สดงและผูช้ ม
หรื อระหว่างครู กบั นักเรี ยน เช่ น การถามคาถามของครู การตอบคาถามของนักเรี ยนในเชิ งการ
คาดคะเน การอธิ บายสิ่ งที่สังเกตเห็ น เป็ นต้น และโดยเฉพาะการเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนมีส่วน
ร่ วมในการทดลองเพื่อพิสูจน์สิ่งที่อยากรู ้ จึงเป็ นการเน้นย้ าความรู ้ ดว้ ยการปฏิ บตั ิ นอกจากนี้ ยงั
สามารถเชื่อมโยงการแสดงให้เกี่ยวข้องกับสิ่ งต่างๆ ในชี วิตประจาวัน ทาให้นกั เรี ยนคิดเชื่ อมโยง
ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตนเองได้อย่างชัดเจน สามารถเข้าใจได้ง่าย เกิดการ
เรี ยนรู้ได้ดี ดังที่ศนั สนีย ์ ฉัตรคุปต์ (2544 : 23) กล่าวว่า “....ให้สมองได้เห็นภาพความเชื่ อมโยง
ของสิ่ งที่เรี ยนรู ้ในห้องเรี ยนกับความเป็ นจริ งในชี วิต จะทาให้ผเู ้ รี ยนจาได้และสนุ กที่จะได้เรี ยนรู ้
มากขึ้น....” ในขณะเดียวกัน กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ยงั ช่วยเสริ มสร้างบรรยากาศที่ดี
ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพราะมีลกั ษณะผสมผสานระหว่างความรู ้
เชิ งวิชาการกับการแสดงวิทยาศาสตร์ สรุ ปได้ว่า เป็ นเทคนิ คการสอนวิทยาศาสตร์ ที่มุ่งเน้นให้
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ผูเ้ รี ย นกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ สนุ ก สนาน ได้รั บ ความรู ้ เกิ ด ความเข้า ใจ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เข้า
กับสิ่ งที่พบเห็นในชี วิตจริ งได้ และชัยอนันต์ สมุทวณิ ช (2542 : 78) ที่กล่าวว่า “....การศึกษาจะ
เป็ นสิ่ งที่เพลิ ดเพลิ นได้ครู ก็จะต้องมีวิธีการสอนที่สนุ กอยู่ในแผนการสอนด้วย แผนการสอนไม่
ควรมีเฉพาะวัตถุ ประสงค์ เนื้ อหาสาระ และแนวการสอนการเรี ยนเท่านั้น แต่ตอ้ งหากิ จกรรมที่
เด็กๆ สนุ กสนาน เพลิ ดเพลินอยูด่ ว้ ย...” เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับ ทิศนา แขมมณี (2545 :
90) ที่ได้กล่าวถึง ความสาคัญของการสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ที่มีผลต่อความสาเร็ จของการ
เรี ยนที่เน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ สรุ ปได้ว่า การรู ้จกั สร้างบรรยากาศทั้งทางกายภาพและทางจิตใจ
จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนและผูส้ อนต่างยอมรับกันและกัน ทาให้นกั เรี ยนกล้าถาม กล้าแสดงออก และกล้า
โต้แย้งอย่างมีเหตุผล นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาการนากิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ไปใช้ใน
การจัดการเรี ยนรู ้ ในแง่มุมต่างๆ ซึ่ ง พิมล พงษ์เผ่า (2546) ได้รับทุนวิจยั จากสถาบันส่ งเสริ ม
การสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในการจัดทาและใช้สื่อกิ จกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์
ในการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ วิช าฟิ สิ ก ส์ ม.4 – 6 โรงเรี ย นพลู ตาหลวงวิทยา อาเภอสัตหี บ
จังหวัดชลบุรี ในปี การศึกษา 2545 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2546 โดยใช้กิจกรรมการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ ทั้งขั้นการนาเข้าสู่ บทเรี ยน และขั้นจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความ
พอใจต่อกิจกรรมในระดับมากและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาฟิ สิ กส์ ในขณะที่นทั ภา พริ พล (2548) ได้
ทาการศึกษาผลการใช้กิจกรรมกลวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
ขั้นบูรณาการ และเจตคติต่อวิชาเคมี พ้ืนฐานของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนมัธยม
หลวงพ่อคูณปริ สุทโธ จังหวัดนครราชสี มา ในปี การศึกษา 2548 จานวน 51 คน ซึ่ งเครื่ องมือที่
ใช้ป ระกอบด้ว ย แผนการจัด การเรี ย นรู้ ร ายวิ ช าเคมี พ้ื น ฐานโดยใช้กิ จ กรรมกลวิ ท ยาศาสตร์
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั บูรณาการ
และแบบวัดเจตคติ ต่อวิช าเคมี พ้ืนฐาน ผลการวิจยั พบว่า ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้า นทักษะ
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ข้ นั บู รณาการของนัก เรี ย น หลัง เรี ย นสู ง กว่า ก่ อนเรี ย นอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีคะแนนเจตคติต่อวิชาเคมีพ้ืนฐานหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
ทุกด้าน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากกรอบแนวคิ ด ข้า งต้น ผู้วิ จ ัย มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาวิ จ ัย เกี่ ย วกั บ การคิ ด เชิ ง
วิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนที่เป็ นผลมาจากการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยวิธีการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้
โดยเสริ ม กิ จ กรรมการแสดงทางวิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ งนัก เรี ย นจะได้ร่ ว มกิ จ กรรมการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ ในลักษณะต่างๆ ตามแนวทางการแสดงควบคู่ไปกับการฝึ กคิดเชิ งวิทยาสตร์ ซึ่ งจะ
ทาให้นกั เรี ยนนามาประยุกต์ใช้ในชี วิ ตประจาวันได้มากขึ้น ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้นาแนวทางการจัดการ
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เรี ยนรู ้ดงั กล่าวมาใช้จดั การเรี ยนรู ้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 5 หน่วยการเรี ยนรู ้ เรื่ อง เสี ยง และ แสง เพราะเนื้ อหาดังกล่าวส่ วนใหญ่มีกิจกรรมที่เน้นให้
นักเรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิ ทดลอง ค้นหาคาตอบด้วยตนเอง จึงมีความสอดคล้องเหมาะสมที่จะทา
การสร้างชุดกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ เสริ มการจัดการเรี ยนรู ้ ประกอบกับนักเรี ยนในวัย
นี้ เป็ นวัยที่ มีค วามอยากรู ้ อยากเห็ น กระตื อรื อร้ น สนใจสิ่ งรอบข้างอยู่ตลอดเวลา จึ ง มี ค วาม
เหมาะสม ในการวางพื้นฐานการคิดที่มีความซับซ้อนและมีความเป็ นนามธรรมมากขึ้น สอดคล้อง
กับทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piage’s Theory of Intellectual Development)
(ภพ เลาหไพบูลย์ , 2542 : 71) สรุ ปได้ว่า เด็กช่ วงวัย 11 – 18 ปี นั้น มีพฒั นาการอยู่ในขั้น
ปฏิบตั ิการนามธรรม เด็กจะมีพฒั นาการด้านความรู้ความเข้าใจถึงระดับสู งสุ ด มีความสามารถ
แสดงความคิดเห็ นเชิ งนามธรรม เกี่ยวกับข้อคิด ปั ญหาและเรื่ องราวได้โดยไม่ตอ้ งอาศัยของจริ ง
หรื อสิ่ งของประกอบ สามารถจาแนกและวิเคราะห์ปัญหาที่สลับซับซ้อนได้อย่างเป็ นระบบ จัด
กระท าข้อ มู ล ที่ มี ต ัว แปรหลายตัว เกี่ ย วข้อ งได้โ ดยมองเห็ น ความสั ม พัน ธ์ ข องตัว แปรทุ ก ตัว
สามารถคิดหาเหตุผลนอกเหนื อจากข้อมูลที่มีอยู่สามารถรับรู ้เข้าใจถึงปฏิ บตั ิการได้ดี ได้แก่ การ
ตั้ง สมมติ ฐ าน ออกแบบการทดลอง ทดลอง พิ สู จ น์ แ ปรผลข้อ มู ล ลงข้อ สรุ ป นอกจากนี้
ภพ เลาหไพบูลย์ (2542 : 75) ยังได้กล่ าวถึ งแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ ในระดับ
มัธยมศึกษา สรุ ปได้วา่ ครู ควรจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นให้นกั เรี ยนเกิดการค้นพบ ซึ่ งนักเรี ยนจะเกิดการ
เรี ยนรู ้ได้โดยผ่านกระทาของสมองต่อสิ่ งเร้าที่กาลังค้นพบครู ควรให้นกั เรี ยนได้รู้จกั ตั้งสมมติฐาน
สรุ ปอ้างอิง ออกแบบการทดลองและสร้างแบบจาลอง ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั คาดหวังว่าผลที่ได้จากการวิจยั
จะเป็ นแนวทางสาหรับครู ผสู้ อนในการจัดการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
เรี ยนรู ้ การคิดอย่างมีประสิ ทธิ ภาพของนักเรี ยนอันจะนาไปสู่ การดารงชี วิตอย่างปกติสุขต่อไปใน
อนาคต
วัตถุประสงค์ การวิจัย
วัตถุประสงค์ในการวิจยั ครั้งนี้ มีดงั นี้
1. เพื่อศึกษาการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ที่ได้รับการสอนโดยเสริ มกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ที่ได้รับการสอนโดยเสริ มกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตของประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนในช่วงชั้นที่ 4
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2552 โรงเรี ยนพลูตาหลวงวิทยา อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สังกัด
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยน
ช่วงชั้นที่ 4 หลังจากได้รับการสอน โดยเสริ มกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science
Show) เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ คือเรื่ อง เสี ยง และแสง ตามสาระการเรี ยนรู ้ของกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ในหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ของกรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ
นิยามศัพท์
การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ หมายถึง การคิดหาคาตอบอย่างเป็ นลาดับขั้นโดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เป็ นแนวทางได้อย่างถูกต้อง ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ในสถานการณ์
หรื อปั ญหาที่ผวู ้ จิ ยั กาหนดขึ้นหลังการใช้กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้หน่วยการ
เรี ยนรู้เรื่ อง เสี ยง และแสง โดยใช้ความรู ้หรื อหลักการทางวิทยาศาสตร์ ในหน่วยการเรี ยนรู ้น้ นั มา
ช่วยในการคิดหาคาตอบให้มากที่สุด ซึ่ งในที่น้ ีผวู ้ จิ ยั ได้ปรับลาดับขั้นการคิด โดยอาศัย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็ นแนวทาง ดังนี้
1. ขั้นสังเกต หมายถึง การที่นกั เรี ยนได้ใช้ประสาทสัมผัสในขณะที่มีการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ โดยอาจมีการสัมผัสโดยตรงจากการร่ วมกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ หรื อใช้
ตา หู จมูกและลิ้น ประกอบกันเพื่อให้ได้ขอ้ มูลจากสิ่ งที่สังเกตให้มากที่สุด
2. ขั้นสร้างสมมติฐานของปั ญหา หมายถึง การแสดงออกของนักเรี ยนด้วยการคาดคะเน
สาเหตุของผลที่เกิดขึ้น หลังจากที่ได้สังเกตหรื อร่ วมทากิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ เมื่อ
ผูว้ จิ ยั ระบุหรื อกาหนดสถานการณ์ปัญหาให้
3. ขั้นคิดวางแผนและรวบรวมข้อมูล หมายถึง การแสดงออกของนักเรี ยนในการคิดหรื อ
หาวิธีการตรวจสอบสาเหตุของผลที่เกิดขึ้นตามความสามารถของนักเรี ยน แล้วทาการรวบรวม
ข้อมูลที่ได้เพื่อนามาใช้เป็ นข้อสรุ ป
4. ขั้นลงขั้นสรุ ปของปั ญหา หมายถึง การแสดงออกของนักเรี ยน โดยการนาข้อมูลที่ทา
การรวบรวมมาไว้แล้ว มาวิเคราะห์ พิจารณาแล้วตัดสิ นสาเหตุของสถานการณ์หรื อปั ญหาที่
เกิดขึ้นจนสามารถเชื่อมโยงเหตุและผลของสถานการณ์น้ นั ๆ ได้
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กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง กิจกรรมที่ผวู ้ จิ ยั ได้จดั สร้างขึ้นในรู ปชุด
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ งเป็ นการแสดงที่ให้ความสนุ กสนานเพลิดเพลินและถ่ายทอดความรู ้
เกี่ยวกับเรื่ อง เสี ยง และแสง ในประเด็นสาคัญต่างๆ ให้ได้มากที่สุด โดยอาศัยหลักการและการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ มาผสมผสานกับการแสดง มีการใช้สื่ออุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการแสดง
และเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วม ด้วยการตอบคาถาม หรื อร่ วมแสดงด้วยการพิสูจน์
ทดลองสิ่ งต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่ งชุดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ที่สร้างขึ้นมี 12 ชุ ด เพื่อใช้เป็ นสื่ อ
ในการเสริ มประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้กบั นักเรี ยน โดยแต่ละชุดจะประกอบด้วย ชื่อชุดวัสดุ
อุปกรณ์ การจัดเตรี ยมก่อนการแสดง แนวทางการแสดงผลที่เกิดขึ้น และหลักการทางวิทยาศาสตร์
ที่ใช้ในการอธิ บายผลที่เกิดขึ้น
การสอนโดยเสริ มกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ เรื่ อง เสี ยง และแสง ที่มีการดาเนิ นกิจกรรมแบบสื บเสาะหาความรู ้โดยมีการใช้กิจกรรม
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ เข้ามาเสริ มการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อใช้กระตุน้ ความสนใจและฝึ กนักเรี ยน
ให้มีทกั ษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่ งมีลาดับขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้
1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) เป็ นขั้นที่ครู ใช้กิจกรรมการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่กาลังจะศึกษา เป็ นสื่ อสร้างความสนใจให้นกั เรี ยนได้มีส่วน
ร่ วมในกิจกรรมด้วย การสังเกต ตอบคาถาม หรื อร่ วมแสดงตามความเหมาะสม และเกิดความ
สงสัยในสิ่ งที่เกิดขึ้น ก่อนที่ครู จะกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่ กิจกรรมในขั้นถัดไป
2. ขั้นสารวจและค้นหา (Exploration) เป็ นขั้นที่นกั เรี ยนได้ร่วมกันทากิจกรรมที่
สอดคล้องกับเนื้ อหาตามหน่วยการเรี ยนรู ้ ด้วยการวางแผนกาหนดแนวทางการสารวจตรวจสอบ
การตั้งสมมติฐาน ลงมือปฏิบตั ิเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการทดลองหรื อศึกษาเอกสารอ้างอิง
หรื อแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในการนาไปใช้ในขั้นถัดไป
3. ขั้นอธิ บายและลงข้อสรุ ป (Explanation) เป็ นขั้นที่ครู กบั นักเรี ยนหรื อระหว่างนักเรี ยน
ด้วยกันร่ วมกันอภิปราย ซักถาม ทาการวิเคราะห์ แปลผล สรุ ปผล และนาเสนอผลของข้อมูลที่ได้
จากการทดลองหรื อศึกษาเอกสารอ้างอิง หรื อแหล่งข้อมูลต่างๆ ในรู ปแบบต่างๆ เช่นสร้างตาราง
บันทึกผล เขียนกราฟ เขียนแผนภูมิ สร้างผังมโนทัศน์ ฯลฯ
4. ขั้นขยายความรู ้ (Elaboration) เป็ นขั้นที่ครู เสริ มความรู ้ให้กบั นักเรี ยนโดยอาจมีการ
อภิปรายซักถาม ยกตัวอย่างการนาความรู ้ไปใช้ และให้นกั เรี ยนร่ วมกันสารวจ ตรวจสอบพิสูจน์
คิดหาเหตุผล มาอธิ บายสถานการณ์หรื อปั ญหาที่กาหนดให้ จากกิจกรรมการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ ต้ งั แต่ข้ นั สร้างความสนใจ โดยอาศัยความรู ้หรื อหลักการทางวิทยาศาสตร์ ในหน่วย
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การเรี ยนรู ้ ที่กาลังศึกษามาเป็ นหลักช่วยคิดหาคาตอบ และมีครู เป็ นผูค้ อยให้คาชี้แนะปรึ กษาตาม
ความเหมาะสม เพื่อเป็ นการเสริ มให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกคิดตามแนวทางการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
5. ขั้นประเมิน (Evaluation) เป็ นขั้นที่มีการวัดและประเมินการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนด้วย
กระบวนการต่างๆ เช่น การตอบคาถาม การสรุ ปความรู้ การทาแบบฝึ กหัด ฯลฯ และเมื่อจบ
หน่วยการเรี ยนรู ้ยอ่ ยแล้ว ครู ใช้กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ที่สอดคล้องกับหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ ภายใต้หน่วยการเรี ยนรู ้ยอ่ ยนั้นๆ เป็ นสื่ อให้นกั เรี ยนร่ วมกันทากิจกรรมตามแนว
ทางการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ดว้ ยตนเอง เพื่อเป็ นการประเมินการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง คะแนนความสามารถในการเรี ยนรู ้เนื้ อหาวิชา
วิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน เรื่ อง เสี ยง และ แสง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ซึ่งวัดได้จากการตอบ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น โดยพิจารณาให้ครอบคลุมพฤติกรรม
ด้านความรู้ความจา ความเข้าใจ การนาความรู้ไปใช้ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน
เรื่ อง เสี ยง และแสง สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นเพื่อใช้วดั พฤติกรรม
ตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้ โดยครอบคลุมพฤติกรรมด้านความรู ้ความจา ความเข้าใจ
การนาความรู้ไปใช้ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
แบบวัดการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ หมายถึง แบบทดสอบที่ผวู้ จิ ยั เป็ นผูส้ ร้างสถานการณ์
ปั ญหาขึ้น โดยมีลกั ษณะเป็ นสถานการณ์ปัญหาทัว่ ไปที่อาจเกิดขึ้นในชี วติ จริ ง ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 แล้วให้นกั เรี ยนคิดหาคาตอบโดยใช้การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งแสดงออกใน
ด้านการระบุปัญหา การตั้งสมมติฐานของปั ญหา การคิดวางแผนตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล
และการลงข้อสรุ ปของปั ญหา
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการวิจัย
1. ได้ชุดกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ที่สามารถนามาใช้ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้
ในหน่วยการเรี ยนรู ้ เรื่ อง เสี ยง และแสง
2. ได้เครื่ องมือที่จะใช้เป็ นแนวทางพัฒนากาวัดความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
ของนักเรี ยนในระดับชั้นอื่นๆ ต่อไป
3. ได้ทราบความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนที่ได้รับการสอนโดย
เสริ มกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็ นแนวทางการพัฒนาความสามารถในการคิด
เชิงวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นหรื อช่วงชั้นอื่น
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4. ผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็ นแนวทางสาหรับครู ในการนากิจกรรมการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ มาใช้ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะ หรื อความสามารถด้านอื่นๆ ต่อไป
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการวิจยั เรื่ องการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ที่ได้รับการสอนโดยเสริ มกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องตามลาดับหัวข้อ ดังต่อไปนี้
1. กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์
2. การสอนแบบสื บเสาะหาความรู้
3. การคิดเชิงวิทยาศาสตร์
4. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ เป็ นกิจกรรมที่เน้นการให้ความสนุกสนาน ตื่นเต้น
ให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม ควบคู่ไปกับการได้ฝึกคิดและได้รับความรู ้เชิงวิทยาศาสตร์ไปด้วย ซึ่งถือ
ได้วา่ ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมได้รับความสุ ข ความเพลิดเพลินไปพร้อมๆ กันกับได้เรี ยนรู ้กระบวนการ
คิดและเนื้อหาเชิงวิทยาศาสตร์ ไปด้วย ดังนั้นกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ จึงน่าจะเป็ นอีก
หนึ่งกิจกรรมที่สามารถนามาใช้เสริ มการจัดการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนเพื่อให้เกิดความสุ ขในการ
เรี ยนรู้ได้
การจัดการเรี ยนรู้ อย่ างมีความสุ ข
ความสุ ข เป็ นหนึ่งในวิสัยทัศน์การศึกษาของไทยตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 9
(พ.ศ. 2545 – 2549 ) ที่มุ่งหวังให้เกิดกับผูเ้ รี ยนไปพร้อมๆ กับการเป็ นคนดีและคนเก่ง เพราะมี
ความสาคัญต่อประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้ของมนุษย์ อันจะนาไปสู่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณภาพของประเทศ ซึ่งศันสนีย ์ ฉัตรคุปต์ (2544 : บทนา) ได้กล่าวไว้วา่ “สมองมนุษย์มี
ศักยภาพในการเรี ยนรู ้สูงสุ ด เมื่อผูเ้ รี ยนเรี ยนอย่างมีความสุ ข ในสมองจะหลัง่ สารเคมีที่ทาให้เกิด
ความสุ ขและจะไปเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนให้สูงขึ้น” จะเป็ นว่าความสุ ขมีผลต่อการทางาน
ของสมอง ซึ่ งเป็ นหัวใจสาคัญยิง่ ในการเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ
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กมลพรรณ ชีวพันธุ์ศรี (2545: 1 – 21) กล่าวถึงการทางานของเซลล์สมองที่ทาให้เกิด
การเรี ยนรู ้สรุ ปได้วา่ เมื่อแรกเกิดจานวนเซลล์สมองจะมีประมาณหนึ่งแสนล้านเซลล์ มีสายใย
ประสาทเชื่อมโยงถึงกันบ้างแต่ไม่มากกนัก เมื่อเด็กมีการเจริ ญเติบโตจานวนเซลล์สมองไม่ได้
เพิม่ ขึ้น แต่จะขยายตัวและเพิ่มสายใยประสาทเชื่อมระหว่างเซลล์ ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้และส่ งผ่าน
ข้อมูลเกิดการสื่ อสารถึงกันได้เกิดการทางานของสมองต่อไป โดยจานวนของเส้นใยประสาทจะ
มากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ของชีวิต การกระตุน้ จากสิ่ งแวดล้อม อาหารที่สมบูรณ์
เหมาะสมในวัยเด็กที่กาลังเจริ ญเติบโต ซึ่ งจะสร้างใยประสาทได้เร็ วกว่าผูใ้ หญ่ และยิง่ ถูกกระตุน้
ใช้บ่อยๆ โดยข้อมูลต่างๆ จะผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ใยประสาทก็จะแข็งแรงและเพิ่มจานวน
มากขึ้น ข้อมูลจะเดินทางได้เร็ ว ทาให้เรี ยนรู ้ได้ง่ายขึ้น 83% ของใยประสาทเกิดขึ้นหลังคลอด ซึ่ ง
สมองจะเกิดการเรี ยนรู ้ได้เมื่อเซลล์สมอง 2 ตัว ส่ งผ่านข้อมูลติดต่อซึ่ งกันและกัน โดยข้อมูลจะส่ ง
จากเซลล์สมองตัวส่ งผ่านทางสายใยส่ งข้อมูล (Axon) ไปยังสายใยรับข้อมูล (Dendrites) ของ
เซลล์ประสาทตัวรับโดยจะมีจุดเชื่อม (Synapse) ระหว่างกัน เมื่อมีขอ้ มูลผ่านมาบ่อยๆ จะทาให้
จุดเชื่ อมแข็งแรง นอกจากนี้การทางานของสมองจะลดลงถ้าไม่ได้รับการกระตุน้ ดังนั้นการ
กระตุน้ สมองให้ได้ใช้ความคิดแก้ไขปั ญหาท้าทายต่างๆ จะช่วยให้สมองเจริ ญเติบโตได้ดี ส่ วน
ปั จจัยที่มีผลต่อการเรี ยนรู ้ของสมอง แบ่งเป็ น 2 ประเด็นใหญ่ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุ ปปัจจัยทีม่ ีผลต่ อสมอง
สมองเจริญเติบโตดี (ฉลาด)
(โดยเฉพาะก่ อนวัยรุ่ น)
- การได้ทากิจกรรมกลุ่ม มีปฏิสัมพันธ์กบั สังคม
- ได้ทางาน/เรี ยน ในสิ่ งที่ชอบ
- การละเล่นต่างๆ/เล่นกับเพื่อนๆ/ฟังนิทาน
- ศิลปะ ดนตรี กีฬา ออกกาลังกาย ร้องเพลง
ตามความถนัดและอิสระ ไม่ถูกบังคับ
- ได้รับคาชมเชย
-เป็ นคนยืดหยุน่ ไม่เข้มงวดเกินไป/มองทางบวก
- ช่วยเหลือตัวเองตามวัย/อาหารครบห้าหมู่
- ความรัก ความอบอุ่นจากพ่อ แม่ ผูใ้ กล้ชิด
- ทัศนะศึกษา สัมผัสกับของจริ ง
ที่มา : กมลพรรณ ชีวพันธุ์ศรี (2546 :21)

สมองไม่ พฒ
ั นา
(เป็ นไปทุกวัย)
- ความเครี ยดนานๆ จากทุกสาเหตุ เช่น
1.ถูกบังคับให้เรี ยน/ให้ทาในสิ่ งที่ไม่ชอบ
2.ทางาน/เรี ยนหนัก การบ้านมาก ไม่มีเวลา
พักผ่อนหรื ออกกาลังกาย
3.ถูกดุด่าทุกวัน ฯลฯ
4.มองคุณค่าตัวเองต่า
5.วิตกกังวล ทุกข์ นานๆ
6.ความกลัว ความโกรธนานๆ
7.เข้มงวดเกินไป ฯลฯ
- สมองไม่ถูกใช้ หรื อถูกกระตุน้
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ศันศนีย ์ ฉัตรคุปต์ (2544 : 18-26) ได้กล่าวถึงสารเคมีในสมองว่ามีความสัมพันธ์กบั
อารมณ์และความสามารถในการเรี ยนรู ้ พอจะสรุ ปได้วา่ สารเคมีในสมองมีบทบาทสาคัญที่
เกี่ยวข้องกับอารมณ์ การรับรู ้ความรู ้สึก การสร้างความสุ ข ความเศร้า ความจา ความคิด
สติปัญญา และการเรี ยนรู ้ การทาหน้าที่ต่างๆ เหล่านี้มีความสัมพันธ์กนั และมีผลต่อการเรี ยนรู ้
ของคนโดยเฉพาะเรื่ องความสุ ข ความเศร้า และความจาโดยอาจเขียนแผนภาพแสดงผลของการ
เรี ยนรู ้อย่างไม่มีความสุ ข โดยใช้พ้นื เมืองสมมติฐานความสัมพันธ์ของสารเคมีในสมองและการ
เรี ยนรู ้ได้ดงั นี้
การเรี ยนรู้ ทผี่ ้ ูเรียนไม่ มีความสุ ข
-เน้นการท่องจาอย่างเดียว ไม่ได้
คิด ไม่ได้ลงมือกระทา ไม่ได้รู้
ความหมายของสิ่ งที่เรี ยน ไม่รู้วา่
เรี ยนไปทาไม ไม่ได้ทดลอง ไม่ได้
ตั้งสมมติฐาน
-เน้นวิชาการมากเกินไป ไม่นึกถึง
กระบวนการเรี ยนรู้
-เน้นการสอบแข่งขัน
-เน้นการประเมินผลผูเ้ รี ยน โดย
การจัดอันดับในห้องเรี ยน และนา
ผลการประเมินมาเปรี ยบเทียบกัน

ประสิ ทธิภาพการเรียนรู้ ลดลง

สมอง
หลัง่ ฮอร์ โมนเครี ยดคอร์ ติโซล และ
เสี ยความสมดุลของสารเคมีใน
สมองที่เกี่ยวกับความเครี ยด และ
ความสุ ข เช่น สารโดปามีน ลดลง
มีผลต่ ออารมณ์
เกิดความเครี ยด ความเบื่อหน่าย
ความเหนื่อยหล้า ความซึมเศร้า
สมอง
ถูกปิ ดกั้นการเรี ยนรู ้

มีผลต่ อพฤติกรรม
-ความคิดไม่ต่อเนื่อง ไม่เกิด
ความคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์
-ไม่มีสมาสิ ทธิ
-ความจาไม่ดี หลงลืม

ภาพที่ 1 แสดงผลของการเรี ยนรู ้อย่างไม่มีความสุ ข
ที่มา : ศันศนีย ์ ฉัตรคุปต์ (2544 : 22)
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ในขณะที่ผลการเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ขจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของการเรี ยนรู ้ โดยอาจ
เขียนแสดงเป็ นแผนภาพได้ในทานองเดียวกัน ดังนี้

การเรี ยนรู้ ทผี่ ้ ูเรียนมีความสุ ข
โดยการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ
-จัดการเรี ยนรู้เพื่อกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนสนใจ
เกิดความรักในสิ่ งที่กาลังเรี ยนรู ้
-จัดการเรี ยนรู้ที่สนุก ประทับใจผูเ้ รี ยน มี
เรื่ องอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง
-จัดการเรี ยนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด การ
ลงมือทากิจกรรม
-จัดการเรี ยนรู้ที่บูรณาการเชื่อมโยง
เรื่ องราวและแนวคิดสิ่ งที่เรี ยนรู ้ใน
ห้องเรี ยนกับความเป็ นจริ งของชีวติ
-นาการเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย
ดนตรี ศิลปะ เข้ามาผสมผสานการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่มีความสุ ข

สมอง
หลัง่ สารเคมีที่เกี่ยวข้องกับ
ความสุ ข เช่น โดปามีน เอนดอร์
ฟิ น สารเคมีที่เกี่ยวกับสติปัญญา
และการเรี ยนรู ้ เช่น โคลิน อะเซทิล

มีผลต่ ออารมณ์
เกิดความสุ ขในการเรี ยนรู ้

มีผลต่ อสติปัญญา

สมองตื่นตัวทีจ่ ะเรียนรู้

มีผลต่ อพฤติกรรม
-เกิดความอยากรู้ กระตือรือร้ น
สนใจ ไขว่ คว้ า อยากทีจ่ ะรู้
ประสิ ทธิภาพการเรียนรู้ เพิม่ ขึน้
-สนุกทีจ่ ะได้ เรียนรู้
-เกิดพลังทีจ่ ะทาสิ่ งต่ างๆ เรียนรู้ สิ่ง
ต่ างๆ
-จาได้ ในสิ่ งทีเ่ รี ยนรู้
ภาพที่ 2 แสดงผลของการเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข
ที่มา : ศันศนีย ์ ฉัตรคุปต์ (2544 : 25)
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จากข้อมูลข้างต้น จึงพอจะสรุ ปได้วา่ ความสามารถในการเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ ของผูเ้ รี ยน
ขึ้นอยูก่ บั สภาพแวดล้อม และวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งอาจส่ งผลได้ท้ งั ในเชิงลบ และเชิงบวก
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้นากิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ มาเสริ มการจัดการเรี ยนรู้
เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข ซึ่ งนักการศึกษาหลายท่านได้ใช้คาที่หมายถึง กิจกรรมการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์หรื อ Science Show หลากหลายคาเช่น องค์การพิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
แห่งชาติ (2547) ; พรทิพ โชคถาวร (2548) ใช้คาว่า “กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ” ส่ วน
ลัดดาวัลย์ กัณหสุ วรรณ (2548) ; ทรงวุฒิ สุ ธาอรรถ (2544) ; คนึงนิจ คงหอม (2547) ใช้คา
ว่า “การแสดงกลวิทยาศาสตร์ ” ในขณะที่ มิชิโอะ โกโต (2544) ใช้คาว่า “กิจกรรมกล
วิทยาศาสตร์ ” และศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ (2547) ใช้คาว่า “กล
วิทยาศาสตร์ ” ซึ่ งล้วน หมายถึงสิ่ งเดียวกัน แล้วแต่การใช้คาของนักการศึกษาเท่านั้น
ความหมายของกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์
องค์ก ารพิ พิ ธ ภัณฑ์วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ (2547 :1) กล่ า วถึ ง กิ จกรรมการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ สรุ ปได้ว่า เป็ นการแสดงที่ได้ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน เช่นเรื่ องของตัวเรา ไฟฟ้ า แสง เสี ยง มาผสมผสานกับการแสดง โดยใช้สื่อ
และอุ ปกรณ์ ต่างๆ ประกอบการแสดง ผูเ้ ข้าชมสามารถมี ส่วนร่ วม ในการแสดงได้โดยขึ้ นมา
พิสูจน์สิ่งต่างๆ ได้ดว้ ยตนเองและทุกคนสามารถมีส่วนร่ วมในการแสดงได้โดยขึ้นมาพิสูจน์สิ่ง
ต่ า งๆ ได้ด้ว ยตนเองและทุ ก คนสามารถเรี ย นรู ้ ไ ด้ ไม่ จ ากัด อยู่ แ ต่ เ ฉพาะคนเก่ ง เพราะเป็ น
วิท ยาศาสตร์ เกี่ ย วกับ ตัวเรา สิ่ ง ที่ อ ยู่ร อบตัวเรา อี ก ทั้ง ไม่ ไ ด้ถู ก จากัดเฉพาะในห้ องเรี ย นหรื อ
ห้องปฏิบตั ิการ
ลัดดาวัลย์ กัณหสุ วรรณ (2548: 7-9) ได้กล่าวถึงการแสดงกลวิทยาศาสตร์ สรุ ปได้วา่ การ
แสดงกลวิทยาศาสตร์ เป็ นเทคนิ คการสอนวิทยาศาสตร์ แนวใหม่ ที่ผสมผสานเทคนิ คการสอนที่
หลากหลายเข้าด้วยกัน ทั้งเทคนิ คการสอนแบบสื บสวน เทคนิ คการใช้คาถาม เทคนิ คการสอน
แบบสาธิ ต และทดลอง โดยใช้หลักการจัดกิ จกรรมใช้ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง มีลกั ษณะคล้ายกับ
การแสดงมายากล แต่ต่างกันตรงที่ สามารถอธิ บายได้ด้วยหลัก การทางวิทยาศาสตร์ เน้นความ
สนุ ก สนาน ตื่ นเต้น เร้ า ใจ ท้าทายความคิ ด สร้ างความอยากรู้ อยากเห็ น และใช้ค าถามในการ
กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยน เกิดกระบวนการคิดเชื่อมโยงความคิดกับประสบการณ์
มิชิโอะ โกโต (2544 : คานา) ได้กล่าวถึ งกิ จกรรมกลวิทยาศาสตร์ สรุ ปได้ว่าเป็ นการ
เรี ยนการสอนวิท ยาศาสตร์ น้ ัน สิ่ งสาคัญที่ สุด คื อ การท าให้เด็กที่ เรี ยนเกิ ดความประทับ ใจใน
วิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมกลวิทยาศาสตร์ จะช่วยให้เด็กรักและสนใจที่จะเรี ยนวิทยาศาสตร์
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ปัจจุบนั เด็กส่ วนใหญ่คิดว่าวิชาวิทยาศาสตร์ เป็ นวิชาท่องจาภายใต้ระบบการศึกษาที่เน้นผลการ
สอบทาให้เด็กมีความคิดว่าวิทยาศาสตร์ เป็ นเรื่ องยาก
ทรงวุฒิ สุ ธาอรรถ (2544 : 10-11) ได้กล่าวถึงเทคนิ คการแสดงกลวิทยาศาสตร์ วา่ เป็ น
เทคนิ ค กานสอนที่ จ ะช่ ว ยกระตุ ้น และสร้ า งความเร้ า ใจให้ ก ับ ผู ้เ รี ยนวิ ท ยาศาสตร์ มี ค วาม
หลากหลายวิธีการขึ้นอยูก่ บั วัยของผูเ้ รี ยน ระดับที่เรี ยน และที่สาคัญคือ ประสบการณ์ผสู ้ อน
คนึงนิจ คงหอม(2547 : 10) ได้กล่าวถึงการแสดงกลวิทยาศาสตร์ ไว้ในเอกสารศูนย์
วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ สรุ ปได้วา่ การแสดงกลวิทยาศาสตร์ มีลกั ษณะเป็ น
เทคนิ ค การสอนวิ ท ยาศาสตร์ ที่ ไ ด้รั บ การยอมรั บ ว่า ส่ ง ผลให้ ผูเ้ รี ย นเกิ ด ความสนใจเรี ย น
วิทยาศาสตร์ มากขึ้น รู ้สึกสนุกสนานกับการเรี ยน เห็นว่าวิทยาศาสตร์ เป็ นเรื่ องง่าย ที่เกี่ยวข้องกับ
ทุกคนและเกี่ยวข้องกับการดารงชีวติ ประจาวัน เป็ นการจัดกิจกรรมที่ไม่ทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกว่ากาลัง
เรี ยนอยูแ่ ละเกิดความเครี ยด อีกทั้งนักเรี ยนสามารถค้นพบความจริ งและหลักการทางวิทยาศาสตร์
สามารถเชื่ อมโยงหลักการทางวิทยาศาสตร์ กบั สิ่ งที่เกิ ดขึ้นจริ งได้ดว้ ยตนเอง จาการแสดง การ
ตอบคาถามของผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
พรทิพ โชคถาวร(2548 : 41) ได้กล่าวถึงกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ สรุ ปได้
ว่าเป็ นการนาเสนอในรู ปแบบการสาธิ ต การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ที่ ตื่ นเต้นเร้ าใจ โดยยึด
หลักการทางวิทยาศาสตร์ มาผสมผสานกับการนาเสนอที่สนุกสนาน และสร้างความฉงนให้ผชู ้ ม
เกิดการคิด เกิดความสงสัย อยากรู ้อยากหาคาตอบ เพื่อดึงดูดความสนใจและให้เกิดความรู ้สึกว่า
วิทยาศาสตร์ เป็ นเรื่ องที่ทุกคนสามารถนาไปใช้เป็ นส่ วนหนึ่ งของการจัดกิจกรรมเรี ยนรู ้ใจขั้นนา
เพื่อดึ งดูดความสนใจและใช้สรุ ปบทเรี ยน หรื อใช้จดั กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ดา้ นวิทยาศาสตร์ นอก
ห้องเรี ยนหรื อใช้เป็ นกิจกรรมการแสดงในงานวันสาคัญต่างๆของโรงเรี ยน เนื องจากเป็ นกิจกรรม
ที่ นักเรี ยนได้มีส่วนร่ วมตามความสมารถและความสนใจ ควรได้รับการส่ งเสริ มให้จดั ขึ้ นใน
โรงเรี ยนเพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ หันมาสนใจและรักการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง เทคนิคการให้ความรู ้
หรื อหลักการทางวิทยาศาสตร์ ผา่ นการแสดงที่ให้ความสนุ กสนาน อาจมีลกั ษณะคล้ายการแสดง
มายากลแต่สามารถอธิ บายสิ่ งที่เกิดขึ้นได้ ซึ่ งครู สามารถนามาใช้ในการเสริ มสร้างบรรยากาศการ
เรี ยนรู้ เจตคติที่ดี ความสนใจในวิทยาศาสตร์ ได้ท้ งั ในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน
เป้าหมายการจัดกิจการรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์
องค์การพิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ แห่งชาติ (2547 : 1) ได้กาหนดจุดประสงค์ของกิจกรรม
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ไว้ดงั นี้
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1. เพื่อกระตุน้ ความสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิยาศาสตร์ เทคโนโลยี
คะนึงนิจ คงหอม (2547 : 18) และ พรทิพ โชคถาวร(2548 : 42) ได้กล่าวถึงเป้ าหมาย
การจัดกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ในทานองเดียวกัน สรุ ปได้ดงั นี้
1. เพื่อปลูกฝังความรักและความสนใจในการเรี ยนวิทยาศาสตร์
2. เพื่อกระตุน้ ให้นกั เรี ยนหันมาสนใจการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์
3. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนทาการทดลองทางวิทยาศาสตร์
4. เพื่อพัฒนาทักษะในการแสดงและทาการทดลอง
5. เพื่อฝึ กกระบวนการคิด
6. เพื่อปลูกฝังให้นกั เรี ยนหันมาสนใจ และรักการอ่านหนังสื อวิทยาศาสตร์
7. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนฝึ กการพูดต่อหน้าสาธารณชน
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ (2547 : 17) ได้กาหนดวัตถุประสงค์กิจกรรม
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ไว้ดงั นี้
1. เพื่อปลูกฝังให้นกั เรี ยน นักศึกษา ประชาชนทัว่ ไปมีความสนใจเรื่ องของวิทยาศาสตร์
และรักที่จะศึกษาวิทยาศาสตร์
2. เพื่อให้นกั เรี ยน นักศึกษา และประชาชนทัง่ ไปตระหนักว่าวิทยาศาสตร์ เป็ นสิ่ งที่
เกี่ยวข้องกับชีวติ จริ งและเป็ นเรื่ องใกล้ตวั
3. เพื่อให้นกั เรี ยน นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไปสนใจการศึกษาค้นคว้าทาง
วิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้น
4. เพื่อส่ งเริ มให้นกั เรี ยน นักศึกษา ประชาชนหันมาสนใจ การทดลองทางวิทยาศาสตร์
5. เพื่อพัฒนาทักษะในการแสดง กระทาการทดลองด้วยตนเอง และสามารถใช้สื่ออุป
การณ์อย่างาง่ายๆ
6. เพื่อให้นกั เรี ยน นักศึกษา ประชาชนทัว่ ไปได้ฝึกกระบวนการแบบวิทยาศาสตร์
7. เพื่อปลูกฝังให้นกั เรี ยน นักศึกษา ประชาชนสนใจ และรักการอ่านหนังสื อทาง
วิทยาศาสตร์
จากที่กล่าวมาข้างต้นพอจะสรุ ปได้วา่ การจัดกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ได้มุ่ง
พัฒนาผูร้ ่ วมกิจกรรมให้มีความสนใจในวิทยาศาสตร์ ทาให้วทิ ยาศาสตร์ เป็ นสิ่ งใกล้ตวั อีกทั้ง
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ได้ฝึกทักษะต่างๆ เช่น กระบวนการคิด กระบวนการทดลอง การแสดงต่อสาธารณชน ซึ่ งเป็ น
พื้นฐานที่จะทาให้ผรู ้ ่ วมกิจกรรมพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต
ลักษณะของกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์
องค์การพิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ แห่งชาติ (2547 : 8) ได้กล่าวถึงสิ่ งสาคัญพื้นฐานที่
กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ควรจะมี ( Basic Requirements ) คือ
1. มีความถูกต้องตามหลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
2. ให้ความสนุกสนาน
3. สามารถปรับเนื้ อหาให้เข้ากับผูช้ มแต่ละระดับหรื อแต่ละเพศวัยได้
4. เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับชี วติ ประจาวัน
5. ปลอดภัย
6. เป็ นการทดลองที่อธิบายได้ดว้ ยหลักการทางวิทยาศาสตร์ หรื อกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
7. ต้องเป็ นการแสดงที่ผชู ้ มสามารถมองเห็นได้ทวั่ ถึงและชัดเจน
ศูนย์วยิ าศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์(2547 : 17) ได้กล่าวถึงลักษณะของกิจกรรม
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ไว้ ดังนี้
1. เป็ นการแสดงที่สนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจ ท้าทายความคิดผูช้ มโดยมีปมปั ญหาให้ผชู้ ม
ได้คิด
2. ระยะเวลาที่ใช้ในการแสดงแต่ชุดไม่ควรยาวจนเกินไป จะทาให้ผชู ้ มเบื่อหน่ายไม่
สนใจ
3. เป็ นการแสดงที่เห็นผลได้ในทันที การแสดงหรื อการทดลองที่ใช้ระยะเวลาในการ
เกิดผลนาน ไม่ควรนาควรนาไปใช้ในการแสดง
4. เป็ นการแสดงที่ปลอดภัย
5. เป็ นการแสดงที่ไม่ยากและง่ายจนเกินไปสาหรับกลุ่มผูช้ ม
6. เป็ นการแสดงที่สามารถอธิบายได้ดว้ ยหลักการทางวิทยาศาสตร์
กล่าวโดยสรุ ป กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ควรเป็ นกิจกรรมที่ส้ นั กระชับ
ปลอดภัย เหมาะสมกับวัย แต่สามารถกระตุน้ ให้ผชู ้ มคิดตามอย่างสนุกสนาน และอธิ บายด้วย
หลักการทางวิทยาศาสตร์ได้

19

เนือ้ หาและรู ปแบบของกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์
จริ ญญา ถนอมถิ่น และลัดดาวัลย์ กัณหสุ วรรณ (2546 : 10-11) และพรทิพ โชคถาวร
(2548: 42-48) กล่าวถึงการเลือกเนื้อหาสาระและรู ปแบบที่ใช้ ในการจัดกิจกรรมการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ ในทานองเดียวกัน พอจะสรุ ปได้วา่ ไม่มีหลักเกณฑ์หรื อรู ปแบบที่แน่นอน เพราะ
เป็ นกิจกรรมที่สามารถใช้ศกั ยภาพในการสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ และได้สรุ ปรู ปแบบการ
นาเสนอกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ เป็ น 4 แนวทางดังนี้
1. เลือกเฉพาะเรื่ องที่น่าตื่นเต้นเร้าใจ แต่ไม่สนใจความสัมพันธ์ของแต่ละการทดลอง
เช่น จับจ้องมองเสี ยง, เสี ยงสะท้อน, เสี ยงคลื่นจากเปลือกหอย ซึ่ งการแสดงเช่นนี้มีจุดเด่นที่
ผูช้ มจะรู ้สึกว่ามีการทดลองหลากหลาย มีความน่าสนใจทุกการทดลอง
2. เลือกการทดลองที่มีความสัมพันธ์ เช่น เลือกการทดลองเกี่ยวกับเสี ยงนกแต้แว้ด
ขวดเสี ยงดนตรี ซึ่ งการแสดงมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั นี้ จะต้องมีการเชื่ อมโยงหลักการ
ทฤษฎีต่างๆ มากขึ้น ทาให้มีความซับซ้อนในการกาหนดการทดลองมากขึ้น
3. เลือกการทดลองอย่างหนึ่ ง ซึ่ งสามารถอธิ บายหลักการทางวิทยาศาสตร์เรื่ องอื่นๆ โดย
อาศัยการทดลองนั้น ๆ ได้หลาย ๆ เรื่ อง เช่น การทดลองเกี่ยวกับผ้าเปี ยกมีสีเข้มกว่าผ้าแห้ง
สามารถใช้อธิ บายหลักการเกี่ยวกับการดูดกลืนแสงสี – สารสี อธิบายเรื่ องการหักเหของแสงทา
ให้เกิดสี ต่าง ๆบนผ้าได้อีกด้วย การทดลองลักษณะนี้ทีความซับซ้อนในการหาปรากฏการณ์ต่างๆ
ที่เกิดจากการทดลองและหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ มาอธิ บาย
4. เลือกหลักการทางวิทยาศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วหาการทดลองต่างๆมาทดลอง
ให้เห็นจริ ง เช่น เสี ยงเกิดจากการสั่นสะเทือน ดังนั้นจึงทาการทดลองการสั่นสะเทือน ดังนั้นจึง
ทาการทดลองการสั่นสะเทือนรู ปแบบต่างๆ ที่ทาให้เกิดเสี ยง เช่น จับจ้องมองเสี ยง การแกว่ง
ท่อยางกลวงในอากาศ การสี ไวโอลิน และการดีดสายยาง ฯลฯ
ทิพ โชคถาวร (2548 : 46) ได้กล่าวถึงการเลือกเนื้ อหาสาระที่จะนามาแสดงสรุ ปได้วา่
เราสามารถคนคว้าเพิ่มเติมได้ จากหนังสื อวิทยาศาสตร์ ที่มีการทดลองต่างๆหรื อจากเว็บไซต์โดย
เลือกกิจกรรมการทดลองที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้แต่ละเนื้ อหาของบทเรี ยน และ
เหมาะสมกับระดับของผูเ้ รี ยนได้อีกด้วย
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การนากิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ไปใช้
คนึงนิจ คงหอม (2547 : 19) ได้กล่าวถึงการนากิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ไป
ใช้สรุ ปได้วา่ สามารถจัดแสดงได้หลายโอกาส เช่น
1. ในชัว่ โมงวิทยาศาสตร์ โดยอาจใช้นาเข้าสู่ บทเรี ยนหรื อสรุ ปบทเรี ยนโดยจะต้องแสดง
การทดลองในแนวคิด หลักการที่สอดคล้องกับบทเรี ยน
2. ในโอกาสพิเศษ อาจจะเป็ นกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ หรื อในกิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์หรื อวันอื่นๆ
3. จัดแสดงแลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรี ยน หรื อจัดให้มีการประกวดการแสดงภายใน
โรงเรี ยน หรื อระหว่างโรงเรี ยนซึ่ งจัดขึ้นเป็ นพิเศษ
พรทิพ โชคถาวร (2548 : 45-46) ได้กล่าวถึงสถานที่ที่สามารถนากิจกรรมการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ ไปใช้ สรุ ปได้วา่ สามารถนากิจกรรมการแสดงไปใช้ได้ 2 แบบ คือ
1. การแสดงกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ในสถานที่เปิ ด คือ สถานที่ เพราะการ
สาธิ ตบางอย่างมีขอ้ จากัด เนื่ องด้วยลม ระดับความมืดสว่าง พื้นที่กาหนดแคบกว้าง รวมทั้งให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายซึ่งเป็ นผูช้ มที่หลากหลาย จึงควรเลือกเรื่ องแสดงที่ตื่นเต้น น่าทึ่ง และ
น่าสนใจมากๆ
2. การแสดงกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ในสถานที่ปิด คือ จัดแสดงภายในห้อง
เช่น ห้องเรี ยนห้องประชุม ที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการทดลอง สาธิ ต
ต่างๆได้ง่าย และมีกลุ่มเป้ าหมายที่ชดั เจนโดยเฉพาะนักเรี ยน จึงเลือกเรื่ องที่ตรงความต้องการ
ของกลุ่มเป้ าหมายได้ง่าย และหากเป็ นห้องปรับอากาศ ก็ควรคานึงถึงกรถ่ายเทของอากาศ
ไม่ควรนาเรื่ องที่มีการใช้สารเคมีที่ทาให้เกิดควัน ประกายไฟ ความร้อน และกลิ่นฉุ นที่รุนแรงมา
แสดงเพราะจะทาให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพ ควรเปิ ดประตู หน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
ระหว่างการแสดง หรื อเลี่ยงการใช้หอ้ งปรับอากาศจะเหมาะสมกว่า
กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ สามารถนาไปใช้ได้หลายโอกาส
เช่น เป็ นสื่ อประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในชัว่ โมงวิทยาศาสตร์ จัดเป็ นกิจกรรมชุ มนุม
วิทยาศาสตร์ จัดเป็ นกิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ทั้งนี้
การจัดกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ สามารถนาไปใช้ท้ งั ในสถานที่ปิดหรื อสถานที่เปิ ด ซึ่ ง
ควรพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ กบั สถานที่ที่ใช้แสดงด้วย
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แนวทางการสร้ างชุ ดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ทใี่ ช้ ประกอบการจัดการเรี ยนรู้
ชุดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ จะมีคุณภาพและสอดคล้องกับสิ่ งที่ตอ้ งการสื่ อสารมากน้อย
เพียงใด จาเป็ นต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสร้างและเตรี ยมการแสดง ซึ่งมีผนู้ าเสนอไว้
หลายแนวคิด ดังนี้
องค์การพิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ แห่งชาติ (2547 : 2-20) ได้เสนอแนวทางการพัฒนา
กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ งปั จจุบนั ใช้เป็ นแนวทางการพัฒนาชุ ดการแสดงของ
หน่วยงานเอง พอจะสรุ ปประเด็นสาคัญได้ ดังนี้
1. ขั้นตอนการพัฒนากิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้ วย
ขั้นที่ 1 การเลือกหัวข้อเรื่ อง การพิจารณาหัวข้อเรื่ องที่จะนามาพัฒนาเป็ นกิจกรรมการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ น้ นั อาจได้จากนิทรรศการ จากบทความในหนังสื อพิมพ์จากข่าวหรื อ
เรื่ องราวทางวิทยาศาสตร์ ที่กาลังเป็ นที่สนใจทั้งในและต่างประเทศ สมาชิกจะมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันภายในทีม โดยเฉพาะผูเ้ ขียนบทบรรยาย กับผูจ้ ดั เตรี ยมอุปกรณ์ โดยพิจารณาถึง
การนาเสนอและความเป็ นไปได้ในการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ หัวเรื่ องต้องชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการ
พัฒนา
ขั้นที่ 2 เขียนบทบรรยายเริ่ มต้น การเขียนบท จะต้องค้นคว้าข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูล
ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผเู ้ ข้าชมได้รับข้อมูลหรื อมีความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ กลับไปด้วย ส่ วน
ใหญ่จะเป็ นการร่ างบท เพื่อนาเข้าที่ประชุม
ขั้นที่ 3 พิจารณาบทบรรยาย มีการร่ วมกันพิจารณาร่ างบทบรรยาย เพื่อดูความเป็ นไป
ได้ในการแสดง และความถูกต้องของเนื้ อหาวิชาการ พร้อมให้คาแนะนาในการแก้ไข
ขั้นที่ 4 การแก้ไขบทบรรยายใหม่ ผูเ้ ขียนบทบรรยายจะนาบทบรรยายกลับไปแก้ไข
อีกครั้ง เพื่อให้มีความเหมาะสมในการแสดงยิง่ ขึ้น
ขั้นที่ 5 พิจารณาบทบรรยายใหม่ จะมีการร่ วมกันพิจารณาบทบรรยายที่ผา่ นการแก้ไข
แล้วอีกครั้งหนึ่ง ซึ่ งถือเป็ นข้อยุติสาหรับบทบรรยาย พร้อมช่วยกันออกแบบอุปกรณ์ทีใช้ในการ
แสดง
ขั้นที่ 6 จัดเตรี ยมอุปกรณ์ (Props) มีการวางแผนงานเพื่อดาเนินการจัดซื้ อ จัดเตรี ยม
และจัดทาอุปกรณ์สาหรับการแสดงซึ่ งอาจต้องมีการทดสอบและแก้ไข เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด
สาหรับการแสดง
ขั้นที่ 7 การทดสอบบทบรรยายและอุปกรณ์ จะมีการฝึ กผูแ้ สดงในแต่ละชุดขึ้นมา
จานวนหนึ่ง เพื่อทาการทดสอบบทบรรยาย และอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง โดยให้มีการแสดง
เสมือนหนึ่งว่ากาลังแสดงให้ผเู ้ ข้าชมดูจริ ง ๆ ผูเ้ ขียนบทบรรยายจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของ
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บทบรรยาย ขณะฝึ กซ้อมการแสดงจริ งบนเวที พร้อมดาเนิ นการแก้ไข ในส่ วนที่ยงั ไม่สมบูรณ์
เพื่อให้เป็ นบทบรรยายที่ผแู้ สดงสามารถใช้แสดงได้อย่างไม่ติดขัด ส่ วนผูท้ ี่ทาหน้าที่จดั เตรี ยม
อุปกรณ์จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของอุปกรณ์การแสดง หรื อการจัดวางอุปกรณ์บางอย่าง
ให้ง่ายต่อการหยิบใช้ ขณะทาการแสดง
ขั้นที่ 8 การทดสอบบทบรรยาย และอุปกรณ์ในการฝึ กซ้อมกับผูเ้ ข้าชม หลังจากมีการ
แก้ไขบทบรรยายแล้ว ในขั้นตอนนี้จะให้มีการทดสอบการแสดงทั้งหมดโดยแสดงต่อหน้าผูเ้ ข้า
ชม ผูเ้ ขียนบทบรรยาย และผูจ้ ดั เตรี ยมอุปกรณ์จะพิจารณาถึงสิ่ งที่ยงั บกพร่ องเพื่อนาไปแก้ไข
ขั้นที่ 9 พิจารณาบทบรรยายรอบสุ ดท้าย หลังจากที่ได้ทดสอบการแสดงพร้อมผูเ้ ข้าชม
จริ งแล้ว สมาชิกในทีมจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของบทบรรยาย และอุปกรณ์ การแสดงเพื่อ
แก้ไขสิ่ งต่าง ๆ ที่ยงั บกพร่ องอยู่ เป็ นครั้งสุ ดท้าย ก่อนที่จะนาไปใช้ในการแสดงจริ ง เมื่อทุกอย่าง
ได้มีการจัดเตรี ยมอย่างครบถ้วนแล้ว ก็พร้อมที่จะนาเสนอต่อผูเ้ ข้าชมต่อไป
2. องค์ ประกอบของชุ ดกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้ วย
2.1 บทการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Script Writing) ซึ่ งบทการแสดงเป็ นสิ่ งที่สาคัญ
มาก เพราะจะเป็ นแนวทางในการดาเนินการแสดง ช่วยในการเตรี ยมอุปกรณ์ ผูแ้ สดงและสถานที่
อีกทั้งเป็ นตัวควบคุมหรื อรักษามาตรฐานการแสดง ถึงแม้จะเปลี่ยนผูแ้ สดงก็ตามแต่ผแู ้ สดง
สามารถปรับเปลี่ยนคาพูดให้กบั เข้ากับผูช้ มแต่ละระดับได้ บทที่ดีจะทาให้ผแู ้ สดงสามารถ
ปรับปรุ งการแสดงได้ดีเพิ่มขึ้น การที่ผแู ้ สดงจะจาบทการแสดงได้น้ นั จะต้องพูดตามบทการแสดง
ไม่ใช่อ่านและบทบรรยายที่ดีน้ นั เมื่ออ่านแล้วจะต้องรู ้สึกเป็ นธรรมชาติ
ขั้นตอนการเขียนบท ประกอบด้วย
1. เลือกหัวข้อเรื่ อง ควรจะเป็ นเรื่ องที่เฉพาะเจาะจง ควรที่จะเตรี ยมไว้หลาย ๆ
เรื่ องเผื่อเลือก ซึ่ งหัวเรื่ องนั้นจะสอดคล้องกับชื่อชุ ดการแสดง แต่ชื่อชุ ดการแสดงนั้นจะถูกเสนอ
เพื่อเลือกอีกครั้ง บางครั้งจะพบว่ามันเป็ นการยากที่จะเขียนบทที่น่าสนใจเกี่ยวกับหัวเรื่ องที่
เฉพาะเจาะจง เช่น ไฟฟ้ า ฟองสบู่ การถ่ายทอดพลังงาน แสง เป็ นต้น
2. เลือกเรื่ อง หลังจากที่กาหนดหัวเรื่ องแล้ว ให้เลือกเรื่ องที่จะนามาเขียนบทโดย
อาจเป็ นเรื่ องที่นกั เรี ยนกาลังเรี ยนอยู่ หรื อเป็ นเรื่ องที่อยูใ่ นความสนใจของสังคม
3. กาหนดวัตถุประสงค์ของเรื่ อง / กลุ่มเป้ าหมาย ต้องมีวตั ถุประสงค์ของการ
แสดงที่ชดั เจน ว่าต้องการถ่ายทอดความรู ้เกี่ยวกับอะไร และกาหนดขอบเขตของเนื้ อหา ซึ่ งต้อง
คานึงถึงกลุ่มเป้ าหมาย และเวลาที่ใช้ในการแสดง
4. กาหนดเวลาที่ใช้ในการแสดง การแสดงควรใช้เวลาประมาณ 30 นาทีและใช้
เวลาอีกประมาณ 10 นาที ตอบข้อซักถามหรื อการอธิ บายข้อมูลบางอย่างที่ยงั ไม่ชดั เจน ก่อนการ
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แสดงให้พยายามเลือกข้อมูลที่คิดว่าจาเป็ นต้องใช้ในการแสดง ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งระมัดระวังมาก
และในการแสดง ควรจะใช้เวลาสาหรับบทแต่ละแผ่นขนาดกระดาษ A4 ประมาณ 3 นาที และใช้
เวลากับผูเ้ ข้าชมที่ข้ ึนมาเป็ นผูช้ ่วยประมาณ 2 นาที ไม่ควรเสี ยเวลากับผูช้ ่วยมากนัก เพราะผูช้ ่วยจะ
เป็ นผูท้ ี่ทาให้เรามีเวลาในการแสดงจริ งน้อยลง หรื ออาจจะทาให้การแสดงยืดเยื้อออกไป
5. ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล ผูเ้ ขียนบทจะต้องรู้หวั ข้อเรื่ องที่จะเขียนบทเป็ น
อย่างดี โดยการรวบรวม เนื้ อหา หลักการ ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และทาการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ
ให้มากเท่าที่จะเป็ นไปได้ รวมถึงต้องมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ อง
นั้น ๆ และในการศึกษาค้นคว้าเอกสารต่าง ๆ ก็ไม่ควรจะจากัดอยูแ่ ค่หนังสื อหรื อเอกสารของบาง
หน่วยงานเท่านั้น แต่ควรจะศึกษาข้อมูลทุก ๆ อย่าง เท่าที่จะเป็ นไปได้ เช่น การเปลี่ยนแปลง
สถานะของสสารหรื อแม้กระทัง่ คู่มือการทาอาหาร
6. เขียนบท
6.1 โครงสร้างของบท ประกอบด้วย 3 ส่ วนใหญ่ ๆ คือ
1) บทนา (Introduction) มักเป็ นบทพูดกล่าวต้อนรับ แนะนาตัว
2) เนื้ อหา (Show Content) มีขอ้ ควรคานึง คือ
- การแสดงควรจะเริ่ มต้น โดยการดึงดูดความสนใจของผูเ้ ข้าชมซึ่ งใน
บทจะมีคาพูดที่จะทาให้นกั แสดงสามารถดึงดูดความสนใจจากผูเ้ ข้าชมได้
- เนื้ อหาต้องสามารถอธิ บายสิ่ งที่เกิดขึ้นได้ เนื่องจากการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ ไม่ใช่มายากล
- ให้ผชู ้ มได้เห็นภาพเกี่ยวกับการแสดง ชุดนี้ วา่ คืออะไร โดยปราศจาก
ข้อมูล เช่น พูดว่า วันนี้พวกเราจะมาดูบางสิ่ งที่แปลกประหลาด ที่กาลังจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของสสาร
- เนื้ อหาการแสดงชุดก่อนหน้านั้นหรื อคาพูดควรจะนาไปสู่ การแสดง
ชุดถัดไป
- ใช้วธิ ี การกล่าวซ้ า ๆ เพื่อเป็ นการเน้นถึงสาระสาคัญของการแสดง
3) ส่ วนสรุ ป / ขมวดปมความรู ้
- จบการแสดงอย่างสมบูรณ์ เด็ดขาด ตื่นเต้นและประทับใจ และต้องให้
ผูช้ มจาข้อมูลบางส่ วน หรื อย้ าให้เขาทราบ เช่น การเน้น คาว่า Collision Transfer Energy (การชน
ทาให้เกิดการถ่ายทอดพลังงาน)
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6.2 ลักษณะของบทที่ดี ควรมีลกั ษณะ ดังนี้
1) ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
2) บทต้องประกอบด้วย 3 ส่ วนหรื อมากกว่านี้ ที่จะต้องมีบทพูดอธิ บาย
ท่าทาง, สื่ อ (Props) ฯลฯ
3) เนื้ อเรื่ องน่าจะเรี ยงลาดับความเข้าใจ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
4) ควรให้ผเู ้ ข้าชมมีส่วนร่ วมในการแสดงด้วย เช่น ตอบคาถาม หรื อ
ออกมาทาการทดลองกับผูแ้ สดง หรื อทั้งห้องร่ วมกันทาท่าทาง หรื อพูดคาศัพท์ที่ตอ้ งการจะเน้น
พร้อม ๆ กัน
5) เนื้ อหากับชีวติ ประจาวัน
6) สอดแทรกประโยชน์ / โทษ / ข้อคิดต่าง ๆ
7) การใช้ภาษา มีขอ้ ควรคานึ ง ดังนี้
- ภาษาที่ใช้จะต้องระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการใช้คาที่สับสนในบางกรณี ที่
มีคาศัพท์ใหม่ และต้องการให้ผชู ้ มได้เรี ยนรู ้อย่างถูกต้อง โดยอาจจะต้องมีการอธิ บายคาศัพท์น้ นั
ก่อน แล้วให้ผเู ้ ข้าชมพูดตาม หลังจากที่ผแู ้ สดงพูดเสร็ จแล้ว ซึ่งจะทาให้ผเู้ ข้าชมรู้สึกสนุก
- พยายามหลีกเลี่ยงการใช้คาศัพท์ที่ฟังดูแล้วยุง่ ยาก แม้กระทัง่ กับผูช้ มที่
เป็ นผูใ้ หญ่ มีการใช้คาศัพท์แบบเป็ นกันเอง และต้องแน่ใจว่าผูช้ มเข้าใจว่าเรากาลังพูดหรื ออธิ บาย
ถึงเรื่ องอะไร
- อาจมีการใส่ มุขตลก เพื่อให้เกิดอารมณ์บา้ ง ในบางช่วงที่สามารถจะ
ทาได้ แต่ตอ้ งแน่ใจว่าไม่ทาให้ผชู ้ มบางคนรู ้สึกเสี ยหน้า
- ให้ระวังเรื่ องการใช้ศพั ท์แสลง (Slang) ซึ่งอาจจะใช้ได้เมื่อต้องการ
ดึงดูดความสนใจจากเด็กนักเรี ยน ซึ่ งศัพท์แสลงอาจจะเป็ นศัพท์เฉพาะของวัยรุ่ นและจะต้องใช้ใน
ความหมายที่ถูกต้อง
- พึงตระหนักไว้เสมอว่า เรากาลังอธิ บายหรื อแสดงให้กบั ผูช้ มที่อาจจะ
ได้ยนิ เรื่ องนี้ เป็ นครั้งแรกที่นี่ หรื ออาจะไม่เคยรู ้มาก่อน แต่เข้าใจไม่ตรงกับที่เราอธิ บาย
- ให้ความเป็ นกันเองกับผูช้ ม โดยอาจจะแทนตัวเองว่าเรา / พวกเรา
7. การทดสอบบท (Self Check) ให้ทดสอบบทด้วยตัวเองก่อน โดยให้อ่านบท
ด้วยเสี ยงที่ดงั ดูวา่ บทสามารถอ่านได้อย่างคล่องหรื อไม่ ให้อ่านซ้ าหลาย ๆ ครั้ง และให้คนอื่น ๆ
ลองทดสอบอ่านบทนี้ดว้ ยเช่นกัน แล้วสังเกตดูวา่ เป็ นอย่างไรบ้าง จะต้องมีการปรับปรุ งอย่างไร
8. ทดสอบบทกับอุปกรณ์ และกับผูแ้ สดงอีกครั้ง หรื อหลาย ๆ ครั้งเพื่อปรับแก้ให้
ทาการซ้อมบทกับอุปกรณ์ประกอบ จะพบว่าบทยังคงมีขอ้ บกพร่ องที่มกั จะถูกปรับปรุ ง
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การตั้งชื่อเรื่ อง
ไม่ควรตั้งชื่ อชุดการแสดง ด้วยชื่อทางวิทยาศาสตร์ หรื อชื่อเหมือนใน
บทเรี ยน เช่น
Viscosity Show
The Molecular Structure Show
Lipid Nitrogen Show

ตั้งชื่อใหม่เป็ น Slime Show
ตั้งชื่อใหม่เป็ น Gas Show
ตั้งชื่อใหม่เป็ น The Change of State Show

บทสรุ ปหลักการเขียนบท ควรมีประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้
1. สนุกและพยายามให้ผเู ้ ข้าชมมีส่วนร่ วมในการแสดงมากที่สุด
2. เริ่ มต้นการแสดงที่น่าสนใจ และจบอย่างประทับใจ
3. ต้องสามารถอธิ บายสิ่ งที่เกิดขึ้นได้ทุกอย่าง เพราะสิ่ งที่แสดงไม่ใช่มายากล
4. ในการแสดงบางครั้งอาจจะต้องทาอะไรที่ดูแล้ว Over เพื่อดึงดูดความสนใจ
ของผูเ้ ข้าชม
5. บทพูดจะต้องเหมาะสมกับท่าทางการแสดงออก
6. เนื้อหาในบทควรจะละเอียด จะต้องชี้แจงการแสดงทุกขั้นตอนอย่างละเอียด
เพราะเป็ นการเขียนให้ผอู้ ื่นแสดงได้
2.2 อุปกรณ์การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Props) ซึ่งอุปกรณ์ประกอบการแสดงหรื อ
Props มีส่วนสาคัญที่จะทาให้การแสดงมีความน่าสนใจ และสามารถ่ายทอดเนื้ อหาต่าง ๆ จากบท
บรรยายได้ดี โดยในการจัดเตรี ยมอุปกรณ์บางส่ วนนั้น อาจจะต้องทาควบคู่ไปกับการเขียนบท
บรรยาย เนื่ องจากจะต้องทดสอบดูวา่ อุปกรณ์ประกอบการแสดงนั้นเข้ากันได้กบั เนื้อหาบทพูด
รวมถึงบทบาทการแสดงหรื อไม่ ซึ่ งสามารถที่จะปรับเปลี่ยนทั้ง 3 ส่ วนให้เข้ากันได้ดี เพื่อให้
อุปกรณ์ประกอบการแสดงสามารถสื่ อสารเนื้ อหาที่เราต้องการถ่ายทอดได้มากที่สุด
สิ่ งที่ตอ้ งคานึงถึงในการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ มีดงั นี้
1. กลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งจะมีผลต่อการออกแบบอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยหากเป็ นการแสดง
สาหรับเด็ก ทั้งขนาดและโทนสี ของอุปกรณ์จะต้องถูกปรับให้เข้ากับเด็ก โดยอาจจะมีสีสันที่
สดใสและมีขนาดที่เล็กลง หรื อหากกลุ่มประชาชนทัว่ ไป ก็จะใช้สีอีกรู ปแบบหนึ่ง และขนาดก็จะ
ใหญ่ข้ ึน
2. มีความสอดคล้องกับเนื้อหา / การสื่ อสารความรู ้ อุปกรณ์ประกอบการแสดง
เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในการสื่ อสารข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผชู ้ มมีความเข้าใจในเนื้อหาต่าง ๆ
มากยิง่ ขึ้น ซึ่ งอุปกรณ์ประกอบการแสดงที่ดีจะต้องถ่ายทอดเนื้ อหา ทฤษฎีต่าง ๆ ได้ตรงตาม
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วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ โดยเฉพาะในส่ วนของการเตรี ยมแผ่นข้อมูลประกอบการแสดงจะต้อง
ดึงดูดน่าสนใจ และมีเนื้อหาถูกต้อง เนื้ อหาที่นามาจัดทาจะต้องสั้น เข้าใจง่าย
3. มีความน่าสนใจ ต้องคานึ งถึงในเรื่ องต่อไปนี้
- โทนสี (การเกิดมิติ) สี สัน แสดงถึงอารมณ์ของการแสดง มีส่วนสาคัญในการ
สื่ อความหมาย การใช้สีกบั ภาพประกอบ สี แดงเป็ นสี ที่เด็กรู ้จกั ก่อน ตามด้วยสี เหลือง ฟ้ า เขียว
เด็ก ๆ จะจดจาสี ต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กบั สิ่ งที่อยูร่ อบตัว เช่น พระจันทร์ สีเหลือง ต้นไม้สีเขียว
ท้องฟ้ าสี ฟ้า เด็กเล็กจะให้ความสาคัญกับสี มากกว่ารู ปร่ าง ดังนั้น ในหนังสื อเด็กจะเน้นเรื่ องสี มาก
เพราะสี สามารถให้ความรู ้สึกแก่เด็กได้ดี เช่น เมื่อต้องการกระตุน้ ความรู ้สึกตกใจก็จะใช้สีแดง
การใช้สีในภาพประกอบมีหลักการดังต่อไปนี้
1. ควรใช้ภาพสี หลายสี มากกว่า ขาว-ดา
2. ควรใช้สีให้เหมาะตามเนื้ อเรื่ อง เช่น พูดถึงน้ าหรื อฤดูหนาวควรใช้สีฟ้า ดวง
อาทิตย์ใช้สีเหลืองหรื อแดง เป็ นต้น ต้องคานึงถึงความรู ้สึกให้ตรงกับท้องเรื่ อง ถ้าเรื่ องนั้น ๆ
เกี่ยวกับความสนุกสนานก็ควรใช้สีร้อน
3. ควรใช้สีร้อน ได้แก่ สี เหลือง แดง ในการเร่ งเร้าและดึงดูดความสนใจได้
มากกว่าสี เย็น
4. ควรหลีกเลี่ยงสี ที่ทาให้รู้สึกโศกเศร้าไม่เบิกบาน เช่น สี ดา น้ าตาล ควรใช้สี
เหล่านี้แสดงเฉพาะตรงส่ วนที่ตอ้ งการแสดงความรู ้สึกโศกของตัวละครเท่านั้น
5. การใช้สีต่าง ๆ ควรใช้สีเข้ม ชัดเจน ให้ความรู ้สึกตรงตามความต้องการ
มากกว่าสี จาง ๆ โดยเฉพาะปก สี ควรสะดุดตา
- รู ปร่ าง / รู ปทรง ควรมีความน่าสนใจ สะดวกใช้งานง่าย
- ขนาด มีขนาดที่เหมาะสม ไม่ใหญ่หรื อเล็กเกินไป เพื่อให้มองเห็นระหว่าง
การแสดงได้ชดั เจน
4. ดูแลรักษาง่าย มีการเลือกใช้วสั ดุที่ทาความสะอาดได้ง่าย เช่น พลาสติกหรื อ
หากเป็ นอุปกรณ์ที่ตอ้ งสัมผัสกับน้ าเป็ นประจาก็ไม่ควรจะใช้ไม้ เนื่องจากไม้อาจบวมหรื อผุหรื อ
หากใช้เหล็กในการจัดทา ควรจะมีการทาสี เคลือบกันสนิม
5. ปลอดภัย การออกแบบอุปกรณ์จะต้องคานึงถึงถึงความปลอดภัยต่อทั้งผูแ้ สดง
ผูช้ มและทีมงาน ไม่มีส่วนที่จะทาให้เกิดอันตราย เช่น ส่ วนที่แหลมคมหรื อหากมีการใช้สารเคมีที่
มีอนั ตราย จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ ทั้งถุงมือและแว่นตา
6. เคลื่อนย้ายได้ง่าย เลือกใช้วสั ดุที่มีน้ าหนักเบา เพื่อให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
หรื อหากเป็ นอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่มาก ๆ ก็ควรติดล้อเพื่อให้เคลื่อนย้ายสะดวกขึ้น
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7. สะดวกต่อการใช้งาน ใช้ง่ายไม่ยงุ่ ยาก การใช้งานไม่ซบั ซ้อนหรื อใช้เวลาใน
การจัดการกับอุปกรณ์นานเกินไป เพราะเวลาที่ใช้ในการแสดงมีไม่มาก ถ้าเป็ นการทดลองที่ตอ้ ง
รอเวลา ควรเตรี ยมไว้ก่อนล่วงหน้าก่อนการแสดง
8. ใช้วสั ดุที่จดั หาได้ง่าย และสามารถใช้วสั ดุอื่น ๆ ทดแทนได้ การแสดงทาง
วิทยาศาสตร์เป็ นการแสดงที่สามารถเชื่อมโยงปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวันได้ดี ดังนั้น
การเลือกใช้อุปกรณ์ง่าย ๆ ในชีวติ ประจาวันที่สามารถจัดหาได้โดยง่าย ย่อมจะทาให้ผชู ้ ม สามารถ
ดูและทดลองทาได้ดว้ ยตนเอง
9. สถานที่จดั แสดง อุปกรณ์ตอ้ งมีความเหมาะสมกับสถานที่จดั แสดง เช่น หาก
เป็ นเวทียกพื้นสู ง อุปกรณ์ที่จดั แสดงก็ไม่ควรจะมีขนาดใหญ่มากเกินไป ขนย้ายได้สะดวก แต่หาก
เป็ นเวทีที่ไม่ยกพื้น สามารถทาอุปกรณ์ชิ้นใหญ่ ๆ ได้ แต่ควรจะมีการติดล้อ เพื่อให้เคลื่อนย้ายได้
สะดวกขึ้น
แหล่งของการจัดหาอุปกรณ์ อาจมีได้หลายทาง ดังนี้
1. ใช้วสั ดุต่าง ๆ ที่หาได้ง่ายนามาประดิษฐ์
2. จัดซื้ อและสามารถใช้งานได้เลย หรื อซื้ อมาเพื่อประดิษฐ์เอง
3. สั่งทา
4. มีคนให้มา
5. ขอยืมจากแหล่งที่มีความเชี่ยวชาญ
ประเภทของสื่ อหรื ออุปกรณ์ประกอบการแสดง แบ่งเป็ น
1. ชุดอุปกรณ์การทดลอง
2. แบบจาลอง (Model) เนื่ องจากของจริ งมีขนาดใหญ่เกินไป หรื อเล็กเกินไป
ผ่านให้เห็นโครงสร้างภายในไม่ได้ หรื ออันตรายเกินไป
3. แผนภาพ เพื่อใช้ในการอธิบาย
4. โมเดลกึ่งแผนภาพ
5. ของจริ งที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน
ขั้นตอนการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ มีแนวทางดังนี้
1. ศึกษาบทบรรยาย หาข้อมูลของอุปกรณ์บางอย่างเพิม่ เติม ต้องมีการศึกษา
และวิเคราะห์บทบรรยายอย่างละเอียด รวมถึงการหาข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อความถูกต้องหาก
เป็ นอุปกรณ์ที่ตอ้ งทาเลียนแบบของจริ ง
2. ออกแบบอุปกรณ์ (ภาพร่ าง) / ออกแบบแนวทางการแสดง ออกแบบอุปกรณ์
ประกอบการแสดง โดยคานึงถึงข้อควรระมัดระวังต่าง ๆ ข้างต้น โดยในการออกแบบอุปกรณ์
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จะต้องประชุมหรื อปรึ กษากับผูก้ ากับการแสดงและผูเ้ ขียนบทถึงแนวทางในการออกแบบ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ โดยอุปกรณ์ประกอบการแสดงจะต้องสอดคล้องกับความ
ต้องการของผูก้ ากับการแสดงและผูเ้ ขียนบท ซึ่ งจะเป็ นผูม้ องภาพรวมของการแสดงทั้งหมด และ
ควรคานึงถึงสถานที่จดั แสดงรวมถึงระบบแสง สี เสี ยง ในห้องจัดแสดงด้วย
3. ทารายการว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง จัดทารายการของอุปกรณ์ต่าง ๆ ว่า
จะต้องสั่งซื้ อ สั่งทาให้ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยูร่ อบ ๆ ตัว
4. ทดลองทาต้นแบบของอุปกรณ์ หลังจากการออกแบบแล้วควรจะต้องมีการ
ทาต้นแบบของอุปกรณ์ก่อนสาหรับอุปกรณ์ที่มีความสลับซับซ้อน และนามาทดลองใช้กบั บทเพื่อ
ทดสอบว่าอุปกรณ์น้ นั ๆ มีการทางานที่ตรงกับความต้องการหรื อไม่ หรื อสามารถใช้การได้ดี
หรื อไม่ก่อนที่จะลงมือสร้างจริ ง หรื อตกแต่งอุปกรณ์
5. สั่งทาอุปกรณ์
6. นาอุปกรณ์ทดลองใช้กบั บทบรรยาย/การจัดวางอุปกรณ์
7. ปรับปรุ งแก้ไขอุปกรณ์ หากอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองไม่เหมาะสมกับการ
ทดลองให้มีการปรับปรุ งจนกว่าจะใช้งานได้ดี
8. จัดเก็บภาพร่ างต่าง ๆ และข้อมูลของอุปกรณ์ สาหรับการจัดทาในครั้งต่อไป
ในกรณี ที่อุปกรณ์ชารุ ดหรื อต้องการทาเพิ่มเติม
3. ปัจจัยทีม่ ีส่วนเกี่ยวข้ องกับกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ในการแสดงกิจกรรม
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ ที่จะช่วยทาให้การแสดงประสบความสาเร็ จ
มากยิง่ ขั้น ดังนี้
3.1 ระบบแสงและเสี ยง ประกอบการแสดง (Light and Sound)
- ระบบแสง การใช้แสงประกอบการแสดงต้องคานึงถึงอารมณ์ของการแสดง
ทั้งหมดและเวที ไม่ควรมืดหรื อสว่างเกินไป แสงเป็ นอีกส่ วนหนึ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจและ
กระตุน้ อารมณ์ของผูช้ มได้เป็ นอย่างดี ในการใช้แสงนั้น สามารถใช้หลักการผสมแสงสี ได้
- ระบบเสี ยง แบ่งเป็ น
1. เสี ยงของผูพ้ ดู ต้องเสี ยงดังฟังชัด ไม่คลุมเครื อซึ่ งมีผลต่อความสนใจของ
ผูช้ ม หากเสี ยงดังเกินไป ผูช้ มจะรู ้สึกว่าเป็ นเสี ยงรบกวน แต่ถา้ เสี ยงเบาเกินไป ผูช้ มอาจไม่ได้ยนิ
และไม่สนใจการแสดงอีกต่อไป
2. เสี ยงดนตรี ประกอบการแสดง ซึ่งจะมีการใช้เสี ยงดนตรี ประกอบการแสดง
3 ช่วง คือ ช่วงเปิ ดตัวนักแสดง ระหว่างการแสดง และตอนจบการแสดง เพื่อเป็ นการปลุกเร้า
อารมณ์ของผูช้ ม ให้เกิดอารมณ์ตามอารมณ์ของการแสดง ที่นกั แสดงต้องการนาเสนอ
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3.2 เสื้ อผ้า (Costume) ในการออกแบบเสื้ อผ้าสาหรับกิจกรรมการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ น้ นั ต้องคานึงถึงสิ่ งต่อไปนี้
- สวมใส่ สะดวกสบาย เนื่องจากนักแสดงต้องมีการเคลื่อนไหวตลอดการแสดง
และต้องทาการทดลอง เลือกเนื้อผ้าที่มีการระบายความร้อนเป็ นอย่างดี
- ทาความสะอาดง่าย
- รู ปแบบของเสื้ อผ้าต้องสอดคล้องกับเนื้ อหาของการแสดง
- สี สันเหมาะสมกับชุดการแสดง หรื อกลุ่มเป้ าหมาย โดยหากเป็ นการแสดง
สาหรับเด็กอาจใช้สีสันที่สดใส
3.3 การแสดง (Acting) ซึ่ งเป็ นการสื่ อสารสิ่ งที่ตอ้ งการจะสื่ อไปยังผูช้ ม ดังนั้นจึงต้อง
คานึงถึงจุดประสงค์ของการแสดงเป็ นหลักว่าต้องการสื่ อถึงอะไร และพยายามสื่ อความหมายนั้น
ๆ ทั้งนี้มีสิ่งที่นกั แสดงควรคานึงถึงระหว่างการแสดง ดังนี้
- จะต้องสามารถอธิ บายเนื้อหาต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน รู ้และเข้าใจสิ่ งที่ตนพูด
ออกไป เมื่อพูดจบประโยคจะต้องมีความคิดต่อจากประโยคนั้น มิใช่พดู เสร็ จแล้วก็ไม่ใส่ ใจอีก
ต่อไปโดยจะต้องเตรี ยมที่จะพูดในลาดับต่อไป
- ต้องพูดให้ถึงคนดู นักแสดงต้องมีความรู ้สึกว่ามีคนที่เราต้องการจะพูดด้วย โดย
ต้องพูดให้เขาได้ยนิ และให้เขาเข้าใจในสิ่ งที่เราพูดซึ่ งปั ญหาที่เกิดขึ้นกับนักแสดงที่อธิ บายแล้ว
ผูช้ มไม่เข้าใจอาจเป็ นเพราะไม่รู้ความหมายของสิ่ งที่พดู ไม่เห็นภาพสิ่ งที่พดู และไม่รู้ความ
ต้องการของตนเองขณะที่พดู
- ต้องสังเกตปฏิกิริยาของผูช้ มว่าเขาจะรับความคิดของเราหรื อไม่ โดยอาจใช้
วิธีการตั้งคาถาม
- จะต้องส่ งสายตาออกไปเป็ นบริ เวณกว้าง และสบตากับผูเ้ ข้าชมบ้างเพื่อสังเกต
สิ่ งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว โดยเฉพาะการสังเกตปฏิกิริยาของคนดูวา่ กาลังสนใจในสิ่ งที่นกั แสดง
ต้องการนาเสนอหรื อไม่ ซึ่ งสายตาของนักแสดงจะเป็ นพลังที่สามารถดึงดูดความสนใจของผูช้ ม
ได้มากที่สุดอย่างหนึ่ง
ข้อควรปฏิบตั ิก่อนการแสดง
ในการแสดงแต่ละครั้ง มีสิ่งควรปฏิบตั ิก่อนการแสดง ดังต่อไปนี้
1. การอบอุ่นร่ างกายก่อนการแสดง (Warm Up) เพื่อให้ร่างกายตื่นตัวผ่อนคลาย
จากความเมื่อยล้า ลดความเครี ยด ความตื่นเต้น เป็ นช่วงเวลาสาคัญในการปรับอารมณ์ โดยทาการ
บริ หารร่ างกายโดยเริ่ มจากอวัยวะส่ วนล่าง ขึ้นส่ วนบนตามลาดับ (ปลายเท้า-ศีรษะ) ควรใช้เวลา
อย่างน้อย 5-10 นาที และหยุดก่อนการแสดงอย่างน้อย 5-10 นาที

30

2. การบริ หารเสี ยง เพื่อให้อวัยวะออกเสี ยง (ปาก) ได้ตื่นตัวและพร้อมในการ
แสดง ปรับสาเนียง และสร้างความสะอาดในเสี ยง ลดความเครี ยด ความตื่นเต้น โดยฝึ กออกเสี ยง
โดยอาศัยคา 6 คาดังนี้ (ออกเสี ยงให้สุดลมหายใจ)
BA บ้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
PA ปะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
TA ตะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
KA กะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
DA ดาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
LA ลาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
3. การฝึ กสมาธิ เพื่อเป็ นการปรับอารมณ์ และสร้างสมาธิ ได้โดยง่ายทาให้เกิดสติ
สร้างและจัดลาดับเหตุการณ์ รวมทั้งสามารถแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้ โดยขั้นตอนการฝึ กสมาธิ
เริ่ มจากกิจกรรม จับจ้อง-มองตา ลูกบอลสัมพันธ์ และรวมใจไว้กลางวง
4. ตาแหน่งการเคลื่อนไหว / การยืนบนเวที เพื่อให้รู้จกั พื้นที่บนเวที การวาง
ตาแหน่งของนักแสดง เป็ นการตรวจสอบความเรี ยบร้อย และกาหนดจุดในการยืน
ลัดดาวัลย์ กัณหสุ วรรณ (2545 : 117-118) ได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับองค์ประกบที่จะ
ทาให้กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ไปสู่ ความสาเร็ จ พอจะสรุ ปได้วา่ ความสาเร็ จของ
กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ วดั ได้จากความสนใจ ความรู ้ความเข้าใจ ในหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ ของผูร้ ่ วมกิจกรรม และความรู ้สึกต่อการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีข้ ึน
ซึ่ งการแสดงที่จะนาไปสู่ ความสาเร็ จขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบหลายอย่าง กล่าวคือ
1. คุณสมบัติของผูท้ ากิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ควรเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความ
เข้าใจในหลักการวิทยาศาสตร์ ในเรื่ องที่แสดง มีความคล่องแคล่วว่องไว มีไหวพริ บการแก้ปัญหา
ซึ่ งอาจเกิดขึ้นในขณะที่แสดง เช่น การแสดงไม่ได้ผลเหมือนกับที่เคยทามาแล้ว ผูแ้ สดงจะต้อง
สามารถแก้ปัญหาได้โดยไม่แสดงความตื่นเต้น ตกใจ นอกจากนี้ควรเป็ นผูม้ ีอารมณ์ดี ใจเย็น มี
ทักษะในการสื่ อความหมาย พูดจาชัดเจนทาให้ผชู ้ มเข้าใจได้ง่าย และควรเรี ยนรู ้ในการใช้คาถามที่
สามารถจุดประกายความคิดเพื่อนาไปสู่ การคิดค้นหาคาตอบ และต้องระลึกเสมอว่าจะต้องมีการ
ฝากปั ญหาที่ต่อเนื่องจากการแสดงให้ผชู ้ มได้คิดต่อเป็ นการขยายแนวคิด
2. ลักษณะของกิจกรรม กิจกรรมที่จะนามาแสดงจะต้องปลอดภัย ควรสร้างความ
มหัศจรรย์ให้ผชู้ มตื่นเต้นและสนุกสนาน เป็ นการทดลองที่มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจน รวดเร็ ว อาจ
มีการเปลี่ยนสี มีการเคลื่อนไหว มีเสี ยง มีแสง หรื อเป็ นปรากฏการณ์ที่แปลกใหม่สาหรับผูช้ มการ
แสดงแต่ละการทดลองควรเห็นผลทันที และควรเป็ นกิจกรรมที่สามารถกระตุน้ ผูช้ มให้อยากรู ้
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อยากเห็นเพิ่มขึ้นภายหลังการแสดงจบแล้ว และนาข้อสงสัยที่เกิดขึ้นใหม่ ไปหาวิธีการทาการ
ทดลองหาคาตอบด้วยตนเอง ทั้งหมดนี้ข้ ึนอยูก่ บั ตัวกิจกรรม
3. การเตรี ยมการ ผูแ้ สดงจะต้องเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม และจัดให้เป็ นระบบเพื่อ
จะได้ไม่เกิดความสับสนขณะแสดง ที่สาคัญผูแ้ สดงต้องฝึ กทักษะในการแสดงให้เกิดความชานาญ
จะได้ไม่เกิดความผิดพลาด หรื อหากมีขอ้ ผิดพลาดก็สามารถแก้ปัญหาได้ เพราะมีการฝึ กซ้อมและ
เตรี ยมตัวเป็ นอย่างดี
4. การสร้างบรรยากาศ การจัดสถานที่หรื อเวทีแสดง ควรทาให้ดึงดูดความสนใจ
ตกแต่งให้สอดคล้องกับเรื่ องของการแสดงหรื อใช้เพลงประกอบ จะช่วยสร้างบรรยากาศของการ
แสดง เพื่อดึงดูดความสนใจและเพิม่ ความสนุกสนานให้กบั ผูช้ มได้อีกทาง นอกจากนี้ควรให้ผชู ้ ม
ได้มีส่วนร่ วมในการแสดง จะทาให้บรรยากาศครึ กครื้ น สนุกสนาน ควรตั้งคาถามให้ผชู ้ มคิดหา
คาตอบและเปิ ดโอกาสให้ผชู ้ มซักถามบ้าง จะทาให้ได้ท้ งั ความรู ้ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน
บัญชา ธนบุญสมบัติ (2547 : 77) ได้กล่าวถึงข้อคานึงถึงที่ครู จาเป็ นต้องตระหนัก
เกี่ยวกับการใช้กลวิทยาศาสตร์ ไว้ 3 ประการ สรุ ปได้ดงั นี้
1. ความปลอดภัย เป็ นสิ่ งที่ครู ตอ้ งตระหนักเป็ นอันดับแรกซึ่ งต้องระวังว่ากล
วิทยาศาสตร์ อาจมีส่วนที่เสี่ ยงอยูด่ ว้ ย เช่น สารเคมีที่อนั ตราย ไฟฟ้ า หรื อของแหลมคม เป็ นต้น
2. ความชานาญ ก่อนที่ครู จะเล่นกลเอง หรื อให้เด็กเล่น ควรจะมีการฝึ กซ้อมที่จะใช้
จนมีความชานาญเสี ยก่อน เพื่อให้กิจกรามเป็ นไปอย่างราบรื่ น
3. ความรู ้ และการเชื่ อมโยงเข้ากับชีวติ จริ ง ครู ควรศึกษาพื้นฐานของกลที่จะเล่นให้
ถ่องแท้ และหาตัวอย่างที่เชื่อมโยงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวติ จริ งพอเป็ นตัวอย่าง ส่ วนที่เหลือ
ให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสคิดเองบ้าง
พรทิพ โชคถาวร (2548 : 42-45) ได้กล่าวว่า การแสดง Science Show จะประสบ
ผลสาเร็ จตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้เพียงใดขึ้นอยูก่ บั การสร้างความเข้าใจ การเตรี ยมวางแผนการแสดง
ตลอดจนการเตรี ยมการต่าง ๆ ซึ่ งพอจะสรุ ปปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของการแสดงกิจกรรม
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ได้ดงั นี้
1. หลักการการเตรี ยมกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ควรเป็ นกิจกรรมที่ช่วย
พัฒนาทักษะ เจตคติ ความรู้ความเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์ตามจุดประสงค์ที่วางไว้โดย
กลไกการแสดงไม่ควรยุง่ ยากซับซ้อนเกินไป คาแนะนาเป็ นภาษาที่เข้าใจง่าย และเลือกจัดกิจกรรม
ให้เหมาะสมกับสถานที่ ระยะเวลา อาจมีการใช้เสี ยงประกอบด้วย
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2. การเตรี ยมตัวครู ควรมีการฝึ กซ้อมการแสดงให้คล่องแคล่ว ตั้งคาถามประกอบการ
แสดงให้ชดั เจน และจะต้องเตรี ยมวางแผนให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในการแสดงให้มากที่สุด ซึ่ งครู
จะต้องปฏิบตั ิ ดังนี้
2.1 สารวจวิธีการเล่นของอุปกรณ์แต่ละชิ้น และตั้งเป้ าหมายที่ตอ้ งการให้เกิดกับ
ผูเ้ รี ยน จึงควรทดลองแสดงด้วยตัวเองทุกชิ้น
2.2 ตรวจเช็คความสมบูรณ์ของอุปกรณ์แต่ละชุดให้พร้อมใช้งาน
2.3 วางแผนให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมเล่นอย่างเป็ นระเบียบ มีความปลอดภัย
2.4 เขียนคาแนะนาการแสดงสาหรับกิจกรรมแต่ละชุดให้ชดั เจน
2.5 ควรให้ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับชุดการแสดงกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์
แต่ละชิ้นหรื อชุดนั้น ๆ
2.6 ควรเตรี ยมหัวข้อในการอภิปราย เพื่อให้ได้แนวคิดหลักของการแสดง
3. การเตรี ยมอุปกรณ์ อุปกรณ์การแสดงควรเป็ นวัสดุที่หาได้ง่าย ไม่แพงเกินไปมี
กระบวนการผลิตไม่ซบั ซ้อน ควรคานึงถึงความปลอดภัย ความสะดวกทั้งด้านการแสดงและความ
เหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการแสดง ผูแ้ สดงควรเตรี ยมอุปกรณ์ให้เพียงพอสาหรับการสาธิต
และการให้ผชู ้ มมีส่วนร่ วมในการทดลอง นอกจากนี้ ผแู ้ สดงควรเปิ ดเผยหลักการทางานต่าง ๆ ของ
อุปกรณ์ท้ งั หมด เพื่อให้ผชู ้ มสามารถนาไปประยุกต์ใช้
4. คุณสมบัติของผูแ้ สดง ควรเป็ นผูท้ ี่มีอารมณ์ดีใจเย็น มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ ในเรื่ องที่จะแสดง คล่องแคล่วว่องไว มีไหวพริ บใน การแก้ปัญหาซึ่ งอาจเกิด
ขณะที่แสดง มีทกั ษะในการสื่ อความหมาย พูดจาชัดเจน ทาให้ผชู ้ มเข้าใจได้ง่ายมีการเตรี ยม
อุปกรณ์อย่างเป็ นระบบ ฝึ กทักษะในการแสดงให้เกิดความชานาญ กรณี แสดงเป็ นทีมควรมีการ
จัดแบ่งหน้าที่ให้ชดั จนทุกคนมีส่วนร่ วม และรู ้จงั หวะของการแสดงไม่แย่งกันแสดง
5. ข้อควรตระหนักในการแสดง ประกอบด้วย
5.1 ตัวอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง จะต้องทาให้ดึงดูดความสนใจ มีความประณี ต
และสี สันสวยงาม
5.2 บรรยากาศในการแสดงจะต้องทาให้แจ่มใส ไม่ควรทาให้เกดความกลัวและ
เครี ยดแต่ทาให้รู้สึกสนุกสนาน และเกิดการเรี ยนรู ้โดยไม่รู้ตวั
5.3 ครู ควรปลูกฝังระเบียบวินยั และคุณธรรมจริ ยธรรมในระหว่างการแสดงหรื อ
การเล่นของผูเ้ รี ยน
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กล่าวโดยสรุ ป การเตรี ยมอุปกรณ์ วางแผนการจัดกิจกรรมอย่างรัดกุม ประกอบกับผู ้
แสดงมีความสามารถเฉพาะตัวที่เหมาะสมกับการแสดง รวมถึงการจัดบรรยากาศให้น่าศึกษา
เรี ยนรู ้จะช่วยให้การดาเนิ นกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ บรรลุผลได้ดียงิ่ ขึ้น
แนวทางการดาเนินกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์
องค์การพิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ แห่งชาติ (2547 : 21-22) ได้กล่าวถึงหลักเบื้องต้นของ
การแสดงกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ มีหลักสาคัญสรุ ปได้ดงั นี้
1. การพูดที่มีประสิ ทธิภาพ
- มีลาดับต่อเนื่ อง
- มีขอ้ ความขยายชัดเจน
- เป็ นภาษาพูดที่ถูกต้อง
- เนื้ อหาสาระเหมาะกับผูฟ้ ัง
- สานวนโวหารจูงใจแก่ผฟู ้ ัง
2. การพูดที่ดีมีองค์ประกอบที่สาคัญ 4 ประการ
- พูดถ้อยคาดี
- มีความเหมาะสม
- มีความมุ่งหมาย
- มีศิลปะการแสดง
3. เทคนิคการบรรยาย
- เตรี ยมตัวในด้านเนื้อหา
- ไปถึงสถานที่ในเวลาอันควร
- จัดการกับความประหม่า ตื่นเต้น รักษาเวลา
4. ในการบรรยาย พึงระวัง
- ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงภาษาต่างประเทศ
- ใช้คาสุ ภาพ ให้เกียรติผเู ้ ข้าชม
- ยกตัวอย่างประกอบที่ง่าย ๆ
- มีความต่อเนื่ อง และเชื่อมโยงประสบการณ์
- มีลีลาในการบรรยาย
5. บันได 7 ขั้น สู่ ความสาเร็ จ
- ขั้นที่ 1 รวบรวมเนื้ อหาที่จะพูด ให้พยายามทาความเข้าใจที่ถูกต้อง
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- ขั้นที่ 2 จัดระเบียบเรื่ องเพื่อความต่อเนื่องของเนื้ อหา
- ขั้นที่ 3 ขยายความชัดเจนให้ผเู ้ ข้าชมเข้าใจในแนวทางเดียวกัน
- ขั้นที่ 4 เตรี ยมบทนา เป็ นบทนาที่สร้างความเป็ นกันเอง น่าสนใจ
- ขั้นที่ 5 เตรี ยมสรุ ปให้ขอ้ คิด บทรวมของเนื้ อหาที่พดู ไปทั้งหมด
- ขั้นที่ 6 ซักซ้อมการพูด เน้นโทนเสี ยง จังหวะ ลดความประหม่า
- ขั้นที่ 7 การแสดงการพูด ให้แสดงออกอย่างเป็ นธรรมชาติ
6. เทคนิคการเปิ ดเรื่ อง คานา
- ต้องให้ผฟู้ ัง รู้สึกพอใจ ยินดี และพร้อมที่จะฟัง ลดช่องว่าง
- บอกให้รู้วา่ กาลังจะพูดเรื่ องอะไร
- ดึงความสนใจ ให้ผฟู ้ ังตั้งใจฟัง
- ใช้การปรับระดับน้ าเสี ยง บุคลิกภาพและอื่น ๆ
- เป็ นกันเอง น้ าเสี ยงชัดเจน
7. การเริ่ มต้นที่ได้ผล
- พาดหัวข่าว
- กล่าวคาถาม
- ความสงสัย
- ให้รื่นเริ ง
- เชิงกวี
- มีตวั อย่าง
8. ข้อหลีกเลี่ยง
- อย่าออกตัว
- อย่าขออภัย
- อย่าถ่อมตัว
- อย่าอ้อมค้อม
คะนึงนิจ คงหอม (2547 : 19) และ พรทิพ โชคถาวร (2548 : 42) ได้กล่าวถึงหลักใน
การดาเนิ นการแสดงกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ในทานองคล้ายกัน สรุ ปได้ดงั นี้
1. การแสดงควรมีลกั ษณะให้ผชู ้ มได้สังเกตได้คิดคาตอบล่วงหน้าหรื อตั้งสมมติฐาน
ก่อนที่จะแสดงการทดลองเพื่อหาคาตอบ
2. ผูแ้ สดงควรใช้คาถามให้ผชู ้ มสังเกตการณ์ทดลองก่อนไม่ควรบอกหมดทุกอย่างโดย
ที่ผชู ้ มไม่มีโอกาสคิด
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3. หลีกเลี่ยงการบอก หรื อบรรยายเพราะวิธีน้ ีจะทาลายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ควรแสดงมากกว่าพูด
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ (2547 : 18) ได้กล่าวถึงหลักหรื อขั้นตอน
ในการดาเนินกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ไว้เช่นเดียวกัน สรุ ปได้ดงั นี้
1. ศึกษาเนื้อหา หลักการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนามาใช้ในการออกแบบการแสดงให้
เหมาะสมกับกลุ่มผูช้ ม
2. กาหนดวัตถุประสงค์การแสดงแต่ละชุด
3. เตรี ยมสื่ อ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงให้เกิดความชานาญเป็ นไปอย่างราบรื่ น
โดยใช้สื่ออุปกรณ์ที่หาได้ง่าย
4. ขั้นกระบวนการเรี ยนการสอน แบ่งออกเป็ น
4.1 ขั้นการแสดง โดยใช้หลักให้น่าตื่นเต้น เร้าใจโดยให้ผชู ้ มมีส่วนร่ วมในการ
แสดงมากที่สุด
4.2 ขั้นสื บสวน โดยการใช้เทคนิคการถามคาถามให้ผชู ้ มมีส่วนร่ วมในการตอบ
มากที่สุดเพื่อนาไปสู่ ขอ้ สรุ ปหลักการทางวิทยาศาสตร์
4.3 ขั้นสรุ ป โดยอาศัยคาตอบที่ผชู ้ มตอบคาถามแล้วประมวลมาเป็ นหลักการทาง
วิทยาศาสตร์
4.4 ขั้นประยุกต์ใช้ในการสรุ ปแต่ละครั้ง จะต้องเชื่ อมโยงไปสู่ การประยุกต์ใช้
เพื่อให้ผชู ้ มเห็นความสาคัญของวิทยาศาสตร์ ที่สามารถนามาใช้จริ งได้ และเกี่ยวข้องกับการ
ดารงชีวิตของมนุษย์
4.5 ขั้นเสนอแนะ เป็ นการเสนอแนะข้อมูล เพื่อให้ผชู ้ มไปออกแบบการทดลอง
หรื อการแสดงโดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์หลักการเดียวกัน
4.6 ขั้นประเมินผล การประเมินผลสามารถทาได้ง่าย ๆ โดยการสังเกตการตอบ
คาถามของผูช้ มและการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการแสดง
โดยสรุ ป จะเห็นว่านักวิชาการพยายามเสนอหลักหรื อขั้นตอนเบื้องต้นในการดาเนิ น
กิจกรรม โดยเน้นการให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ่ วมกิจกรรมมีส่วนร่ วมทั้งในการคิด การแสดงร่ วมให้มาก
ที่สุด ก่อนที่จะมีการสรุ ปความคิดด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกัน
จากที่กล่าวถึงกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ มาทั้งหมด ผูว้ จิ ยั จึงมีความเห็นว่า
กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ น่าจะนามาใช้ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ได้ โดย
ใช้กิจกรรมการแสดงที่มีความสอดคล้องกับเนื้ อหาในบทเรี ยน ซึ่ งจะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความ
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สนุกสนาน เพลิดเพลิน อีกทั้งยังมีส่วนร่ วมในการลงมือทาการพิสูจน์ ทดลอง มีการสื่ อสาร
ระหว่างครู และผูเ้ รี ยน เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดี อันน่าจะนาไปสู่ ประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้ที่ดีข้ ึนได้
ในงานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ข้ ึนโดยจัดทาในรู ป
ชุดการแสดงเพื่อใช้สอนเนื้อหาเรื่ อง “เสี ยง และ แสง” และได้ให้นิยามของกิจกรรมการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ วา่ หมายถึง กิจกรรมที่ผวู ้ จิ ยั ได้จดั สร้างขึ้นในรู ปชุดการแสดงทางวิทยาศาสตร์
ซึ่งเป็ นการแสดงที่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินและถ่ายทอดความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องเสี ยง และ
แสง ในประเด็นสาคัญต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด โดยอาศัยหลักการและการทดลองทางวิทยาศาสตร์
มาผสมผสานกับการแสดง มีการใช้สื่ออุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการแสดงและเปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนมีส่วนร่ วม ด้วยการตอบคาถาม หรื อร่ วมแสดงด้วยการพิสูจน์ ทดลองสิ่ งต่าง ๆ ด้วย
ตนเอง ซึ่ งชุดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ที่สร้างขึ้นมี 12 ชุ ด เพื่อใช้เป็ นสื่ อในการเสริ ม
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้กบั นักเรี ยน โดยแต่ละชุดจะประกอบด้วย ชื่ อชุด วัสดุอุปกรณ์การ
จัดเตรี ยมก่อนการแสดง แนวทางการแสดง ผลที่เกิดขึ้น และหลักการทางวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในการ
อธิ บายผลที่เกิดขึ้น
การสอนแบบสื บเสาะหาความรู้
ความหมายของการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้
วิธีสอนที่ฝึกให้นกั เรี ยนรู้จกั ค้นคว้าหาความรู้ โดยใช้กระบวนการทางความคิดหาเหตุผล
จนค้นพบความรู ้ หรื อแนวทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเอง โดยผูส้ อนตั้งคาถามประเภทกระตุน้
ให้นกั เรี ยนใช้ความคิด หาวิธีการแก้ปัญหาได้เองและสามารถนาการแก้ปัญหา มาใช้ประโยชน์ใน
ชีวติ ประจาวันได้ คือ การสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ ซึ่ งมีผใู ้ ห้ความหมาย ไว้ดงั นี้
Suchman (1986, อ้างในบัวลอย อุ่นนันกาศ, 2550 : 47) ได้กล่าวถึงการสอนแบบสื บ
เสาะหาความรู ้ พอสรุ ปได้วา่ การสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้เป็ นการสอนที่มุ่งเน้นวิธีการสอน
แบบวิทยาศาสตร์ โดยการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตามอัตราความสามารถในการรับรู ้ของแต่ละคน เน้น
การใช้คาถาม การปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างอิสระทาให้นกั เรี ยนสามารถสร้างความคิดรวบยอดได้ดว้ ย
ตนเอง
ภพ เลาหไพบูลย์ (2542 : 187) กล่าวถึงการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ สรุ ปได้วา่ การ
สอนแบบสื บเสาะหาความรู ้เป็ นการสอนที่เน้นกระบวนการแสวงหาความรู ้ที่จะช่วยให้นกั เรี ยน
ได้คน้ พบความจริ งต่าง ๆ ด้วยตนเอง ทาให้นกั เรี ยนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรี ยนเนื้ อหา ซึ่ ง
กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้แบ่งออกเป็ น 5 ขั้นตอน ได้แก่ การสร้างสถานการณ์หรื อปั ญหา
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การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การทดสอบสมมติฐานโดยการทดลองและการ
สรุ ปผล
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544 ก : 56) ได้ให้ความหมายว่าวิธีสอนแบบสื บสอบ (Inquiry
Method) หมายถึง การจัดการเรี ยนการสอนโดยวิธีให้นกั เรี ยนเป็ นผูค้ น้ คว้าหาความรู้ดว้ ยตนเอง
หรื อสร้างความรู้ดว้ ยตนเองโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครู เป็ นผูอ้ านวยความสะดวก
เพื่อให้นกั เรี ยนบรรลุเป้ าหมาย วิธีสืบสอบความรู้จะเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญของการเรี ยน
หน่วยศึกษานิเทศก์ สานักงานการศึกษากรุ งเทพมหานคร (2544 : 53) ให้ความหมายของ
การสอนแบบสื บเสาะหาความคู ้ (Inquiry Method) สรุ ปได้วา่ เป็ นการสอนที่เน้นกระบวนการคิด
สื บสวนสอบสวน เป็ นการสอนที่เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนมีการตั้งคาถามหรื อตั้งสมมติฐานขึ้นมา
เมื่อพบกับสภาพการณ์ที่เป็ นปั ญหา และมีการทดสอบคาถามหรื อสมมติฐานที่ต้ งั ขึ้นโดยให้
นักเรี ยนใช้ประสบการณ์หรื อความรู ้เดิมกับกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลมาประกอบในการ
ทดสอบดังกล่าว
ลัดดาวัลย์ กัณหสุ วรรณ (2546 : 8) กล่าวว่า “กระบวนการเรี ยนรู้ดว้ ยกระบวนการอินไคว
รี (Inquiry Learning) นั้นผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้ดว้ ยการสื บค้นหาข้อมูลที่เกิดจากความคิดของตนเองและ
ของกลุ่มจากการคิดก่อให้เกิดข้อสงสัย นาไปสู่ การทดลองเพื่อหาคาตอบ”
วีรยุทธ วิเชียรโชติ (2548 : 73) ได้สรุ ปลักษณะการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้วา่ เป็ น
กระบวนวิธีสืบค้นหาความรู้ ความจริ ง หลักการและกฎธรรมชาติ โดยการถาม-ตอบอย่างเป็ น
ระบบด้วยการอิงอาศัยการวิจยั แห่งวิธีวทิ ยาศาสตร์ ท้ งั ทางโลกและทางธรรม
จากที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ การสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้เป็ นการสอนที่เน้นให้นกั เรี ยน
เกิดกระบวนการคิดหาคาตอบในสิ่ งต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยอาศัยวิธีหรื อกระบวนการเชิ ง
วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยให้นกั เรี ยนบรรลุเป้ าหมายที่ตอ้ งการสื บค้นหรื อค้นพบข้อเท็จจริ งนั้น ๆ
ขั้นตอนการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้
กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ประกอบด้วยขั้นตอนที่สาคัญซึ่ งมีผกู ้ ล่าวไว้ดงั นี้
นักการศึกษาจากกลุ่ม BSCS (Biological Science Curriculum Study) (นันทิยา บุญเคลือบ
, 2540 : 13) ได้เสนอกระบวนการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การนาเข้าสู่ บทเรี ยน (Engagement) ขั้นนี้ จะมีลกั ษณะเป็ นการแนะนาบทเรี ยนกิจกรรม
จะประกอบไปด้วยการซักถามปั ญหา การทบทวนความรู ้เดิม การกาหนดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นใน
การเรี ยนการสอนและเป้ าหมายที่ตอ้ งการ
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2. การสารวจ (Exploration) ขั้นนี้จะเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน ได้ใช้แนวความคิดที่มีอยูแ่ ล้ว
มาจัดความสัมพันธ์กบั หัวข้อที่กาลังจะเรี ยนให้เข้าเป็ นหมวดหมู่ ถ้าเป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
ทดลอง การสารวจ การสื บค้นด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเทคนิคและความรู ้ทางการ
ปฏิบตั ิจะดาเนิ นไปด้วยตัวของนักเรี ยนเอง โดยครู มีหน้าที่เป็ นเพียงผูแ้ นะนาหรื อผูเ้ ริ่ มต้นในกรณี
ที่นกั เรี ยนไม่สามารถหาจุดเริ่ มต้นได้
3. การอธิบาย (Explanation) ในขั้นตอนนี้กิจกรรมหรื อกระบวนการเรี ยนรู ้จะมีการนา
ความรู้ ที่รวบรวมมาแล้วในขั้นสารวจมาใช้เป็ นพื้นฐาน ในการศึกษาหัวข้อหรื อแนวคิดที่กาลัง
ศึกษาอยู่ กิจกรรมอาจประกอบไปด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการอ่านและนาข้อมูลมาอภิปราย
4. การลงข้อสรุ ป (Elaboration) ในขั้นตอนนี้จะเน้นให้นกั เรี ยนได้นาความรู ้หรื อข้อมูล
จากขั้นที่ผา่ นมาแล้วมาใช้ กิจกรรมส่ วนใหญ่อาจเป็ นการอภิปรายภายในกลุ่มของตนเอง เพื่อลง
ข้อสรุ ปเกิดเป็ นแนวความคิดหลักขึ้น นักเรี ยนจะปรับแนวความคิดหลักของตนเองในกรณี ที่ได้
สอดคล้องหรื อคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริ ง
5. การประเมินผล (Evaluation) เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายจากการเรี ยนรู ้โดยครู เปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนได้ตรวจสอบแนวความคิดหลักที่ตนเองได้เรี ยนรู้มาแล้วโดยการประเมินผลด้วยตนเองถึง
แนวความคิดที่ได้สรุ ปไว้แล้วในขั้นการลงข้อสรุ ปว่ามีความสอดคล้องหรื อถูกต้องมากน้อย
เพียงใดรวมทั้งมีการยอมรับมากน้อยเพียงใด ข้อสรุ ปที่ได้จะนาไปใช้เป็ นพื้นฐานในการศึกษา
ต่อไป ทั้งนี้ จะรวมทั้งการประเมินผลของครู ต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนด้วย
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2546 : 219-220) ได้เสนอขั้นตอน
ของการสื บเสาะหาความรู ้ไว้ 5 ขั้น ดังนี้
1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) เป็ นการนาเข้าสู่ บทเรี ยนหรื อเรื่ องที่สนใจซึ่งอาจ
เกิดขึ้นเองจากความสงสัย หรื ออาจเริ่ มจากความสนใจของตัวนักเรี ยนเองหรื อเกิดจากการอภิปราย
ภายในกลุ่ม เรื่ องที่น่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นอยูใ่ นช่วงเวลานั้นหรื อเป็ นเรื่ องที่
เชื่อมโยงกับความรู ้เดิมที่เพิ่งเรี ยนรู ้มาแล้ว เป็ นตัวกระตุน้ ให้นกั เรี ยนสร้างคาถามกาหนดประเด็น
ที่จะศึกษาในกรณี ที่ยงั ไม่มีประเด็นใดน่าสนใจ ครู อาจให้ศึกษาจากสื่ อต่าง ๆ หรื อเป็ นผูก้ ระตุน้
ด้วยการเสนอประเด็นขึ้นมาก่อน แต่ไม่ควรบังคับให้นกั เรี ยนยอมรับประเด็นหรื อคาถามที่ครู
กาลังสนใจเป็ นเรื่ องที่ใช้ศึกษา เมื่อมีคาถามที่น่าสนใจ และนักเรี ยนส่ วนใหญ่ยอมรับให้เป็ น
ประเด็นที่ตอ้ งการศึกษา จึงร่ วมกันกาหนดขอบเขตและแจกแจงรายละเอียดของเรื่ องที่จะศึกษาให้
มีความชัดเจนยิง่ ขึ้น อาจรวมทั้งการรวบรวมความรู ้ประสบการณ์เดิม หรื อความรู ้จากแหล่งต่าง ๆ
ที่จะช่วยให้นาไปสู่ ความเข้าใจเรื่ องหรื อประเด็นที่จะศึกษามากขึ้น และมีแนวทางที่ใช้ในการ
สารวจตรวจสอบอย่างหลากหลาย
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2. ขั้นสารวจและค้นหา (Exploration) เมื่อทาความเข้าใจในประเด็นหรื อคาถามที่สนใจ
จะศึกษาอย่างถ่องแท้แล้ว ก็มีการวางแผนกาหนดแนวทางการสารวจตรวจสอบตั้งสมมติฐาน
กาหนดแนวทางเลือกที่เป็ นไปได้ ลงมือปฏิบตั ิเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลข้อสนเทศหรื อปรากฎการณ์
ต่าง ๆ วิธีการตรวจสอบอาจทาได้หลายวิธี เช่น ทาการทดลอง ทากิจกรรมภาคสนาม การใช้
คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยสร้างสถานการณ์จาลอง (Simulation0 การศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิง
หรื อจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะใช้ในขั้นต่อไป
3. ขั้นอธิ บายและลงข้อสรุ ป (Explanation) เมื่อได้ขอ้ มูลอย่างเพียงพอจากการสารวจ
ตรวจสอบแล้ว จึงนาข้อมูลข้อสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุ ปผล และนาเสนอผลที่ได้ในรู ป
ต่าง ๆ เช่น บรรยายสรุ ป สร้างแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ หรื อรู ปวาด สร้างตาราง ฯลฯ การ
ค้นพบในขั้นนี้ อาจเป็ นไปได้หลายทาง เช่น สนับสนุนสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ โต้แย้งกับสมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้
4. ขั้นขยายความรู ้ (Elaboration) เป็ นการนาความรู ้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู ้เดิม
หรื อแนวคิดที่ได้คน้ คว้าเพิ่มเติม หรื อนาแบบจาลองหรื อข้อสรุ ปที่ได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์
หรื อเหตุการณ์อื่น ๆ ถ้าใช้อธิ บายเรื่ องต่าง ๆ ได้มากก็แสดงว่าข้อจากัดน้อย ซึ่ งก็จะช่วยให้
เชื่อมโยงกับเรื่ องต่าง ๆ และทาให้เกิดความรู ้กว้างขวางขึ้น
5. ขั้นประเมิน (Evaluation) เป็ นการประเมินการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการต่าง ๆ ว่า
นักเรี ยนมีความรู ้อะไรบ้าง อย่างไร และมากน้อยเพียงใด จากขั้นนี้จะนาไปสู่ การนาความรู ้ไปใช้
ในเรื่ องอื่น ๆ
จากขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ที่กล่าวมา
ข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้นามาใช้ในการสอนโดยมีการเสริ มกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นการ
สอนโดยเสริ มกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ในงานวิจยั ครั้งนี้ จึงหมายถึง การจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ เรื่ อง เสี ยง และ แสง ที่มีการดาเนินกิจกรรมแบบสื บเสาะหาความรู ้โดยมีการใช้
กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ เข้ามาเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อใช้กระตุน้ ความสนใจและฝึ ก
นักเรี ยนให้มีทกั ษะการคิดเชิ งวิทยาศาสตร์ ซึ่ งมีลาดับขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้
1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) เป็ นขั้นที่ครู ใช้กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์
ที่สอดคล้องกับเนื้ อหาที่กาลังจะศึกษา เป็ นสื่ อสร้างความสนใจให้นกั เรี ยนได้มีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมด้วยการสังเกต ตอบคาถาม หรื อร่ วมแสดงตามความเหมาะสม และเกิดความสงสัยในสิ่ ง
ที่เกิดขึ้น ก่อนที่ครู จะกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่ กิจกรรมในขั้นถัดไป
2. ขั้นสารวจและค้นหา (Exploration) เป็ นขั้นที่นกั เรี ยนได้ร่วมกันทากิจกรรมที่
สอดคล้องกับเนื้ อหาตามหน่วยการเรี ยนรู ้ ด้วยการวางแผนกาหนดแนวทางการสารวจตรวจสอบ
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การตั้งสมมติฐาน ลงมือปฏิบตั ิเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการทดลองหรื อศึกษาเอกสารอ้างอิง
หรื อแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในการนาไปใช้ในขั้นถัดไป
3. ขั้นอธิ บายและลงข้อสรุ ป (Explanation) เป็ นขั้นที่ครู กบั นักเรี ยนหรื อระหว่างนักเรี ยน
ด้วยกัน ร่ วมกันอภิปราย ซักถาม ทาการวิเคราะห์ แปลผล สรุ ปผล และนาเสนอผลของข้อมูล ที่ได้
จากการทดลองหรื อศึกษาเอกสารอ้างอิง หรื อแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น สร้าง
ตารางบันทึกผล เขียนกราฟ เขียนแผนภูมิ สร้างผังมโนทัศน์ ฯลฯ
4. ขั้นขยายความรู ้ (Elaboration) เป็ นขั้นที่ครู เสริ มความรู ้ให้กบั นักเรี ยนโดยอาจมีการ
อภิปรายซักถาม ยกตัวอย่างการนาความรู ้ไปใช้ และให้นกั เรี ยนร่ วมกันสารวจ ตรวจสอบพิสูจน์
คิดหาเหตุผลมาอธิ บายสถานการณ์หรื อปั ญหาที่กาหนดให้ จากกิจกรรมการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ ในขั้นสร้างความสนใจ โดยอาศัยความรู ้หรื อหลักการทางวิทยาศาสตร์ ในหน่วยการ
เรี ยนรู ้ที่กาลังศึกษามาเป็ นหลักช่วยคิดหาคาตอบ อาจมีครู เป็ นผูค้ อยให้คาชี้แนะปรึ กษาตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อเป็ นการเสริ มให้นกั เรี ยนได้ฝึกคิดตามแนวทางการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
5. ขั้นประเมิน (Evaluation) เป็ นขั้นที่มีการวัดและประเมินการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนด้วย
กระบวนการต่าง ๆ เช่น การตอบคาถาม การสรุ ปความรู ้ การทาแบบฝึ กหัด ฯลฯ และเมื่อจบ
หน่วยการเรี ยนรู ้ยอ่ ยแล้ว ครู ใช้กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ที่สอดคล้องกับหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ ภายใต้หน่วยการเรี ยนรู ้ยอ่ ยนั้น ๆ เป็ นสื่ อให้นกั เรี ยนร่ วมกันทากิจกรรมตามแนว
ทางการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ดว้ ยตนเอง เพื่อเป็ นการประเมินการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยน
ข้ อดีและข้ อจากัดของการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้
ภพ เลาหไพบูลย์ (2542 : 156-157) ได้กล่าวถึงข้อดีและข้อจากัดของการสอนแบบสื บ
เสาะหาความรู้ สรุ ปได้วา่ การสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ เป็ นวิธีสอนที่เหมาะกับวิชา
วิทยาศาสตร์ โดยที่ครู เป็ นผูเ้ ตรี ยมสภาพแวดล้อม จัดลาดับเนื้อหา แนะนาหรื อช่วยให้นกั เรี ยน
ประเมินความก้าวหน้าของตนเอง ส่ วนนักเรี ยนเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ภายใต้เงื่อนไขของครู นักเรี ยนมีอิสระ
ในการดาเนินการทดลองอย่างเต็มที่
ข้อดีของการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ มีดงั นี้คือ
1. นักเรี ยนมีโอกาสได้พฒั นาความคิดอย่างเต็มที่ ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจึงมีความ
อยากเรี ยนรู ้อยูต่ ลอดเวลา
2. นักเรี ยนมีโอกาสได้ฝึกความคิดและฝึ กการกระทา ทาให้ได้เรี ยนรู้วธิ ีจดั ระบบความคิ ด
และวิธีเสาะแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง ทาให้ความรู ้คงทนและถ่ายโยงการเรี ยนรู ้ได้กล่าวคือ ทา
ให้สามารถจดจาได้นานและนาไปใช้ในสถานการณ์ใหม่อีกด้วย
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3. นักเรี ยนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนการสอน
4. นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้มโนมติ และหลักการทางวิทยาศาสตร์ ได้เร็ วขึ้น
5. นักเรี ยนจะเป็ นผูม้ ีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์
ข้อจากัดของการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ มีดงั นี้คือ
1. ใช้เวลามากในการสอนแต่ละครั้ง
2. ถ้าสถานการณ์ที่ครู สร้างขึ้นไม่ทาให้น่าสงสัยแปลกใจ จะทาให้นกั เรี ยนเบื่อหน่ายและ
ถ้าครู ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการสอนวิธีน้ ี มุ่งควบคุมพฤติกรรมของนักเรี ยนมากเกินไปจะทา
ให้นกั เรี ยนไม่มีโอกาสได้สืบเสาะหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
3. นักเรี ยนที่มีระดับสติปัญญาต่า และเนื้ อหาวิชาค่อนข้างยาก นักเรี ยนอาจจะไม่สามารถ
ศึกษาหาความรู้ดว้ ยตนเองได้
4. นักเรี ยนบางคนที่ยงั ไม่เป็ นผูใ้ หญ่พอ ทาให้ขาดแรงจูงใจที่จะศึกษาปั ญหาและนักเรี ยน
ที่ตอ้ งการแรงกระตุน้ เพื่อให้เกิดความกระตือรื อร้นในการเรี ยนมาก ๆ อาจจะพอตอบคาถามได้
แต่นกั เรี ยนจะไม่ประสบความสาเร็ จในการเรี ยนด้วยวิธีน้ ีเท่าที่ควร
5. ถ้าใช้การสอนแบบนี้ อยูเ่ สมออาจทาให้ความสนใจของนักเรี ยนในการศึกษาค้นคว้า
ลดลง
กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ การสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้เป็ นวิธีสอนมีท้ งั ข้อดีและข้อจากัด
ซึ่ งครู ผสู ้ อนควรต้องคานึงถึงบริ บท สภาพแวดล้อม ความเหมาะสมกับนักเรี ยนในแต่ละกลุ่มด้วย
การคิดเชิงวิทยาศาสตร์
ความหมายของการคิด
การคิดเป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมองของบุคคล (Cognitive Process) โดยอาศัย
ข้อมูลประสบการณ์จากสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ผา่ นเข้ามาทางอวัยวะรับสัมผัส เกิดการรู ้สึก การรับรู ้
และระบบความจา ซึ่ งนักการศึกษาได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการคิดไว้ ดังนี้
Hilgard (1962 : 5) กล่าวว่า “การคิดเป็ นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสมองเนื่ องจาก
กระบวนการใช้สัญลักษณ์แทนสิ่ งของหรื อสถานการณ์ต่างๆ หรื อกระบวนการที่ภาพหรื อ
สัญลักษณ์ของสิ่ งของหรื อสถานการณ์ต่าง ๆ มาปรากฏอยูใ่ นความคิดหรื อจิตใจ”
Guiford (1967 : 18) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการคิดสรุ ปได้วา่ เป็ นการค้นหาหลักการ
(Abstraction) โดยแยกแยะคุณสมบัติของสิ่ งต่าง ๆ หรื อข้อความจริ งที่ได้รับแล้วทาการวิเคราะห์
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เพื่อหาข้อสรุ ปอันเป็ นหลักการของข้อความจริ งนั้น ๆ รวมทั้งการนาหลักการดังกล่าวไปใช้ใน
สถานการณ์ที่แตกต่างไปจากเดิม (Generalization)
Piaget (อ้างใน ภพ เลาหไพบูลย์, 2542 : 64) ได้กล่าวถึง แนวคิดในการพัฒนาสติปัญญา
และความคิดพอสรุ ปได้ดงั นี้ เมื่อคนเรามีปะทะสัมพันธ์ กับสิ่ งแวดล้อมตั้งแต่แรกเกิด และเป็ นไป
อย่างต่อเนื่ องจะมีผลทาให้สติปัญญาและความคิดของบุคคลมีการพัฒนาขึ้นอยูต่ ลอดเวลาการ
ปะทะสัมพันธ์น้ ีจะทาให้เกิดเป็ นกระบวนการปรับตัวของอินทรี ยก์ บั สิ่ งแวดล้อมภายนอก โดยใช้
กระบวนการดูดซึ ม และการปรับให้เหมาะสมโดยพยายามปรับความรู ้ความคิดเดิมกับสิ่ งแวดล้อม
ใหม่ ซึ่ งทาให้บุคคลอยูใ่ นภาวะสมดุล
อรพรรณ พรสี มา (2543 : 3) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการคิดไว้วา่ “การคิดเป็ น
กระบวนการทางานของสมองที่จบั ต้องไม่ได้ แต่แสดงให้ผอู ้ ื่นรับรู ้ได้ดว้ ยวิธีการต่างๆ และเป็ น
กิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาสมอง”
ทิศนา แขมมณี (2544) ได้กล่าวถึงนักคิด นักจิตวิทยา และนักวิชาการต่างประเทศที่ได้
ศึกษาทฤษฎีหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการคิด พอสรุ ปได้ดงั นี้ Bloom ได้จาแนกการรู้เป็ น 6 ขั้น
ได้แก่ ขั้นความรู ้ ขั้นความเข้าใจ ขั้นการนาไปใช้ ขั้นการวิเคราะห์ ขั้นการสังเคราะห์ และขั้น
ประเมิน Ausulbel ได้อธิ บายว่า การเรี ยนรู ้อย่างมีความหมายจะเกิดขึ้นได้หากการเรี ยนรู ้น้ นั
สามารถเชื่อมโยงกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งที่มีมาก่อน ดังนั้น การให้กรอบความคิดแก่ผเู ้ รี ยนก่อนการสอน
เนื้อหาสาระใด ๆ จะช่วยเป็ นสะพาน หรื อโครงสร้างที่ผเู ้ รี ยนสามารถนาเนื้ อหาสิ่ งที่เรี ยนใหม่ไป
เชื่อมโยงยึดเกาะได้ ทาให้การเรี ยนรู ้เป็ นไปอย่างมีความหมาย Guilford กล่าวว่า ความสามารถ
ทางสมองของมนุษย์น้ นั ประกอบด้วยสามมิติ (Three Dimensional) ได้แก่ มิติดา้ นเนื้อหา มิติดา้ น
ปฏิบตั ิการ และมิติดา้ นผลผลิต เป็ นต้น
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2545 : 63) ได้กล่าวถึงการคิดไว้วา่
.....การคิด เป็ นการจัดการข้อมูลที่สมองได้รับให้อยูใ่ นรู ปแบบเหมาะสม โดยการแปร
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับสู่ รูปแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งในขณะใช้ความคิด สมอง จะนาเอา
ข้อมูล ความรู ้ ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่มีอยูม่ าคิดร่ วมกันโดยใช้เหตุผล ผสมผสานกับอารมณ์และ
ความต้องการ เพื่อนาไปสู่ เป้ าหมายที่ได้วางไว้ในสิ่ งที่ปรารถนาจะได้รับ....
สรุ ปได้วา่ การคิดเป็ นกระบวนการทางานหรื อรับรู ้ของสมองที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์กบั
สิ่ งเร้าในลักษณะต่าง ๆ มีการเชื่อมโยงสิ่ งต่าง ๆ ที่ได้รับรู ้เข้าด้วยกัน ปรากฎเป็ นข้อมูลในสมองซึ่ ง
ลักษณะการรับรู ้มีได้หลายขั้นตามที่นกั การศึกษาได้กาหนดไว้ เช่น ขั้นความรู ้ ขั้นความเข้าใจ ขั้น
การนาไปใช้ ขั้นการวิเคราะห์ ขั้นการสังเคราะห์ และขั้นประเมิน โดยไม่วา่ จะเป็ นลักษณะการคิด
ขั้นใด ๆ ก็ถือว่าเป็ นกิจกรรมส่ งเสริ มพัฒนาสมอง
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ความหมายของการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
จากการศึกษาเกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบของการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ของนัก
การศึกษา นักวิชาการต่าง ๆ พบว่ามีการใช้คาว่า การคิดเชิ งวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking)
และการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Reasoning) ในความหมายทานองเดียวกัน ทั้งนี้ได้มี
นักการศึกษาได้ให้ความหมายและองค์ประกอบของการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ หลายท่าน ดังนี้
Ruby (1968 : 207) กล่าวถึงการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ไว้วา่ เป็ นการคิดที่เป็ นระบบและมี
วิธีการคิดที่ละเอียดรัดกุม แตกต่างจากการคิดแบบธรรมดาทัว่ ไป (Ordinary Thinking) การคิดเชิง
วิทยาศาสตร์ มีประโยชน์เมื่อบุคคลต้องเผชิ ญกับปั ญหาที่ยงุ่ ยาก การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ โดยทัว่ ไป
จะมีการคิดไตร่ ตรองเพื่อแก้ปัญหา บุคคลจะพยายามใช้ความคิดเมื่อพบกับปั ญหาที่ตอ้ งการ
คาตอบหรื อหาทางแก้ไข การคิดในลักษณะนี้ถือเป็ นการคิดที่มีเป้ าหมายหรื อทิศทางเฉพาะ
Hawkins และ D.Pea (1978 : 291-307) กล่าวถึงการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ สรุ ปได้วา่ เป็ น
การแสดงผลของการคิด ซึ่ งมีการอธิ บายเชิงวิจารณ์ ไม่ใช่การอนุมานโดยทัว่ ๆ ไป ต้องอาศัย
กระบวนการในการสารวจปั ญหา ปริ ศนา ปรากฎการณ์ที่ชวนสงสัยอยากรู ้ กระตุน้ ให้เกิดความ
อยากในการคิดหาคาตอบ มีการแสดงเหตุผลและหลักฐานการคิด มีการประมวลความคิดจาก
ประสบการณ์เดิม สร้างสรรค์เป็ นความคิดใหม่ที่สามารถคลายข้อสงสัย ค้นหาข้อเท็จจริ งเกิดเป็ น
ความเข้าใจของแต่ละบุคคล
Khun (1993 : 321) กล่าวถึงการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ สรุ ปได้วา่ เป็ นพัฒนาการทาง
สติปัญญาขั้นสุ ดท้ายที่มีกระบวนการซับซ้อน ไม่ได้ติดตัวบุคคลมาตามธรรมชาติ แต่ตอ้ งอาศัย
การฝึ กฝน
Dickman (1996 : 1) กล่าวถึง การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ สรุ ปได้วา่ การคิดเชิงวิทยาศาสตร์
แตกต่างจากความรู ้สึกตามสามัญสานึก (Common Sense) มีการใช้หลักตรรกะในการระบุหรื อ
เรี ยกชื่อสิ่ งใด ๆ โดยหลีกเลี่ยงที่จะใช้การเปรี ยบเทียบ (Metaphors) ที่พบในเชิงจิตวิทยาและ
ศาสนาที่เปรี ยบสิ่ งหนึ่งเป็ นอีกสิ่ งหนึ่ง ทั้ง ๆ ที่ในความเป็ นจริ งไม่ได้เป็ นเช่นนั้น การคิดเชิง
วิทยาศาสตร์ เกี่ยวข้องกับเรื่ องราวทางธรรมชาติ การรายงานผลที่ได้จากประสบการณ์ และการ
สังเกตอย่างตรงไปตรงมา นาไปสู่ ความรู ้ที่มีความเป็ นปรนัยและสามารถเปลี่ยนแปลงได้
Schafersman (1997) กล่าวถึงการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ สรุ ปได้วา่ เป็ นการคิดอย่างถูกต้อง
ด้วยตนเองจนกระทัง่ สามารถได้คาตอบของคาถามหรื อปั ญหาที่น่าเชื่อถือ โดยอาจมีการใช้วธิ ี การ
ทางวิทยาศาสตร์ เข้ามาช่วยในการพิสูจน์หรื อหาคาตอบเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ วธิ ี การทาง
วิทยาศาสตร์ เป็ นเพียงส่ วนประกอบหรื อแนวทางการฝึ กฝนที่จะนาไปสู่ การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ได้
แต่องค์ประกอบสาคัญของการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 3 ส่ วนคือ
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1. ประสบการณ์หรื อความรู้ที่ได้จากการสังเกต (Empiricism) เน้นการค้นพบหลักฐาน
เชิงประจักษ์ดว้ ยตนเอง โดยมีการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าหรื ออย่างใดอย่างหนึ่งด้วยตนเอง
จนกระทัง่ ได้คาตอบหรื อรับรู ้ประสบการณ์น้ นั ๆ ทั้งนี้ความรู ้อาจไม่ใช่เรื่ องที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ หรื อทฤษฎีต่าง ๆ ซึ่ งการค้นหาหลักฐานจากการสังเกตด้วยตนเองมีความสาคัญอย่าง
มากเพราะเป็ นการปลูกฝังให้เกิดการคิดหาคาตอบจากข้อมูล ประสบการณ์ที่ได้รับ และความรู ้ที่
ได้จะฝังลึกเกิดเป็ นประสบการณ์ ที่สามารถแสดงพิสูจน์ให้ผอู ้ ื่นเห็นเชิงประจักษ์ นาไปใช้ในการ
อภิปราย แสดงความคิดเห็นเมื่อมีขอ้ โต้แย้งได้อีกด้วย
2. พื้นฐานการคิดอย่างมีเหตุผล (Rationalism) เน้นการฝึ กใช้เหตุผลในการอธิบายหรื อ
ตัดสิ นสิ่ งต่าง ๆ เพราะความมีเหตุผลไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาแต่กาเนิด แต่เป็ นทักษะที่ตอ้ งอาศัยการ
พัฒนาฝึ กฝน ซึ่ งแนวทางการคิดอย่างมีเหตุผลต้องอาศัยการพิจารณาสิ่ งที่เป็ นเหตุ และผลที่เกิดขึ้น
โดยต้องอาศัยความรู ้ประสบการณ์ที่ได้มาจากหลาย ๆ แหล่งเข้ามาประกอบด้วย
3. ความสงสัย ใคร่ รู้ (Skepticism) เน้นพฤติกรรมสงสัย ใคร่ รู้ในสิ่ งต่าง ๆ ที่พบเห็นซึ่ ง
การตั้งปั ญหา ข้อสงสัยให้กบั ตัวเองจะนาไปสู่ การหาหลักฐาน พิสูจน์ก่อนที่จะตัดสิ นใจเชื่อ
โดยเฉพาะบางเรื่ องที่กาลังเป็ นข้ออภิปราย โต้แย้ง การสร้างข้อสงสัยให้ตวั เองนาไปสู่ การคิดหา
เหตุผล พิสูจน์ หรื อค้นหาข้อมูลสนับสนุนจนกระทัง่ เห็นถึงความเป็ นไปได้ ก่อนจะลงข้อสรุ ป
Kuhn และ Pearsall (2000 : 113-129) ได้กล่าวถึงการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ สรุ ปได้วา่ การ
คิดเชิงวิทยาศาสตร์ เริ่ มจากการพยายามเชื่อมโยงทฤษฎีหรื อข้อเท็จจริ งกับหลักฐานที่มีอยู่ ซึ่ ง
หลักฐานดังกล่าวจะต้องมีความน่าเชื่อถือ ต้องคานึงถึงแหล่งข้อมูลหรื อการได้มาซึ่ งหลักฐานนั้น
และเมื่อมีการคิดเชื่อมโยงความรู ้ ประสบการณ์ หลักฐานต่างๆ เข้าด้วยกันจนได้ขอ้ เท็จจริ งที่
สอดคล้องกับทฤษฎีหรื อความจริ งที่เป็ นอยู่ ถือเป็ นจุดเริ่ มต้นของการพัฒนาการคิดเชิง
วิทยาศาสตร์
Dunbar ( 2007) กล่าวถึงการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ไว้สรุ ปได้วา่ การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เป็ น
การคิดที่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยการสร้างทฤษฎี การออกแบบ การ
ทดลอง การทดสอบสมมติฐาน การแปลความหมายข้อมูล และการค้นพบทางวิทยาศาสตร์
นอกจากนี้ การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ยงั เกิดจากการนาการคิดแบบนิ รนัยและอุปนัย การวิเคราะห์
คาแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ และการแก้ปัญหามาใช้ในการสื บเสาะหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(2541 : 9-11) กล่าวถึงการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ หรื อการคิดแบบวิทยาศาสตร์ สรุ ปได้วา่ เป็ นการคิดที่
มีเหตุผล มีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล และพิสูจน์ความถูกต้องโดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์
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ยุพา วีระไวทยะ และปรี ยา นพคุณ (2544 : 20-23) กล่าวถึงการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ โดย
สรุ ปได้วา่ การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ จะพัฒนาควบคู่ไปกับความสามารถด้านสติปัญญาการเรี ยนรู้
ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ จาเป็ นต้องใช้ความคิดแบบนามธรรมมากกว่ารู ปธรรม แบ่งออกได้เป็ น
1. ทักษะการคิดเชิงปริ มาณ หมายถึง ความคิดในการทาความเข้าใจในพันธกิจเชิงปริ มาณ
ของวัตถุ และสามารถเข้าใจสัญลักษณ์ที่ใช้เพื่อหาคาตอบ
2. ทักษะการคิดเชิงปฏิบตั ิการ หมายถึง ความสามารถเข้าใจการปฏิบตั ิการใด ๆ ที่ตอ้ งใช้
ความคิดสติปัญญาการเรี ยนรู้
ทิศนา แขมมณี (2544 : 148) ได้กล่าวถึง การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ สรุ ปได้วา่ กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ถึงแม้จะไม่มีคากล่าวเกี่ยวกับการคิด แต่มีการคิดที่แฝงอยูซ่ ่ ึ งประกอบด้วย
ขั้นตอนในการคิดและการดาเนินการ เพื่อแสวงหาข้อความรู ้ที่เชื่ อถือได้หรื อแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้
ประสบผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ ซึ่ งโดยทัว่ ไปจะมีข้ นั ตอนหลัก ๆ คือ การระบุปัญหา การ
ตั้งสมมติฐาน ทาการทดลอง การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุ ปผล
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2546 : 23) ได้กล่าวถึง ความคิดเชิง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking) สรุ ปได้วา่ เป็ นความคิดที่ใช้ในการพิสูจน์และสารวจตรวจสอบ
หาข้อเท็จจริ ง โดยมีการใช้ท้ งั ความรู ้วทิ ยาศาสตร์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ช่วยวางแผน
ตรวจสอบ พิสูจน์ จนกระทัง่ สามารถอธิ บายด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์
ภานุเดช หงษาวงค์ (2548 : 126) ได้กล่าวถึงความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ สรุ ปได้วา่ เป็ น
ความคิดที่สามารถใช้การพิสูจน์หาข้อเท็จจริ งโดยอาศัยหลักกร กฎ และทฤษฎีตลอดจน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยอาจเริ่ มจากความคิดที่เป็ นนามธรรม แล้วสามารถพิสูจน์ให้เป็ น
รู ปธรรมได้ในภายลัง เช่น ความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีสัมพันธภาพ ระหว่างมวลสารและพลังงานของ
ไอน์สไตล์ที่สามารถพิสูจน์ออกมาเป็ นรู ปธรรมได้ชดั เจนในปั จจุบนั คือ ปฏิกิริยาลูกโซ่ของ
ปรมาณู เป็ นต้น
หัสชัย สิ ทธิรักษ์ (2550) ได้กล่าว่า “...การคิดเชิงวิทยาศาสตร์สามารถที่จะช่วยผูค้ นในทุก
ย่างก้าวของชีวติ เพื่อจัดการกับปั ญหาอย่างละเอียดอ่อน มักเกี่ยวข้องกับหลักฐาน การพิจารณาเชิง
ปริ มาณ การถกเถียงโต้แย้งเชิ งตรรกะ และความไม่แน่นอน....”
ชมรมสถิติพฒั นาสวนสุ นนั ทา (2552) ได้กล่าวถึงการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ไว้วา่
....กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เป็ นกระบวนการคิดที่ใช้ในการ
แก้ปัญหาหรื อหาคาตอบของปั ญหา ลาดับขั้นตอนของกระบวนการคิดนี้ได้มาจากการวิเคราะห์
วิธีการค้นหาความรู ้ของนักวิทยาศาสตร์ หลักสาคัญของการคิดแบบนี้คือ
การคาดคะเนคาตอบ (สมมติฐาน) ของปัญหา และการหาข้อมูลมาตรวจสอบว่า
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การคาดคะเนคาตอบนั้นถูกต้องหรื อไม่ การคิดตามกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ไม่ได้ใช้
เฉพาะแก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ เท่านั้น แต่สามารถใช้ในการแก้ปัญหาได้หลากหลายสาขา
จุดเริ่ มต้นที่จะคิดโดยใช้กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ น้ นั จะเริ่ มต้นที่การสังเกตแล้วรวบรวม
เอาข้อมูลหรื อประสบการณ์ที่ได้จากการสังเกตมาตั้งเป็ นปั ญหาต่อไป การสังเกตนี้ถือเป็ นทักษะ
พื้นฐานของกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ซึ่ งหมายถึง การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 อย่างใด
อย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างรวมกัน (และอาจใช้เครื่ องมืออื่นช่วยในการสังเกต) เข้าไปสารวจ สัมผัส
กับวัตถุ ประสบการณ์ เหตุการณ์ หรื อสิ่ งแวดล้อมรอบตัว เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลที่ถูกต้องตรงตาม
ความเป็ นจริ งโดยไม่มีการใส่ ความคิดเห็นใด ๆ ของผูส้ ังเกตลงไป......
จากข้อมูลข้างต้น พอจะสรุ ปได้วา่ การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เป็ นการคิดเพื่อหาคาตอบหรื อ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับสิ่ งต่าง ๆ ซึ่ งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับความรู ้หรื อทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ แต่มีการ
ใช้เหตุผล หลักฐานข้อมูลการสังเกตด้วยตนเอง และอาจมีการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้า
มาประกอบในการตรวจสอบ พิสูจน์ จนกระทัง่ ได้คาตอบหรื อข้อสรุ ปอย่างถูกต้อง ทั้งนี้การคิด
เชิงวิทยาศาสตร์ ควรประกอบด้วยขั้นตอนการคิด 4 ขั้น คือ การคิดเพื่อระบุปัญหา การคิดเพื่อ
ตั้งสมมติฐาน การคิดเพื่อทดสอบหรื อตรวจสอบสมมติฐาน และการคิดเพื่อตีความหมายข้อมูล
และสรุ ปผล
ขั้นตอนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ของสถาบันและนักการศึกษา
หลายท่าน ได้ขอ้ มูล ดังนี้
1. การคิดเพื่อระบุปัญหา มีการกล่าวถึงสาระสาคัญของการคิดเพื่อระบุปัญหา สรุ ปได้
ดังนี้
Beyer (1997) กล่าวถึงการระบุปัญหาไว้เช่นเดียวกัน สรุ ปได้วา่ ในการระบุปัญหาต้อง
แยกแยะสิ่ งที่มีความสัมพันธ์กนั ออกจากสิ่ งที่ไม่มีความสัมพันธ์กนั แยกแยะข้อเท็จจริ งออกจาก
ค่านิยม ระบุมุมมองและข้อตกลงเบื้องต้นของสถานการณ์น้ นั
University of Utah (1997-2002) ระบุถึงการคิดสรุ ปได้วา่ ในการระบุปัญหาต้อง
แยกแยะข้อเท็จจริ งออกจากความคิดเห็น และพิจารณาคาถามอย่างละเอียดและรอบคอบก่อนหา
คาตอบ
Landsberger (2009) กล่าวไว้สรุ ปได้วา่ ในการระบุปัญหาควรให้ผเู ้ รี ยนสังเกตสิ่ ง
ต่าง ๆ รอบตัวหรื อในห้องเรี ยน และคิดว่าสิ่ งนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร ทาไมจึงเป็ นเช่นนั้น ระบุปัจจัย
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หรื อเงื่อนไขสาคัญของสถานการณ์ปัญหา รวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา ระบุชื่อ
ปั ญหาโดยใช้ขอ้ ความสั้นและมีความหมาย
2. การคิดเพื่อตั้งสมมติฐาน มีการกล่าวถึงสาระสาคัญของการคิดเพื่อตั้งสมมติฐานสรุ ป
ได้ ดังนี้
Koning (1994) กล่าวไว้สรุ ปได้วา่ การตั้งสมมติฐานเกี่ยวข้องกับการระบุปัจจัยหรื อตัว
แปรที่น่าจะเป็ นสาเหตุของปั ญหา และอธิ บายการทางานของตัวแปรที่เป็ นสาเหตุของปั ญหา
Bandman และ Bandman (1995) กล่าวไว้ทานองเดียวกัน สรุ ปได้วา่ การตั้งสมมติฐาน
เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา แล้วคาดคะเนคาตอบอย่างรอบคอบโดย
ใช้ขอ้ เท็จจริ ง
Schafersman (1997) และ University of Utah (1997-2002) กล่าวถึงการตั้งสมมติฐาน
ว่าเป็ นการคาดคะเนคาตอบ ที่สามารถทดสอบได้
Landsberger (2009) กล่าวไว้ สรุ ปได้วา่ การตั้งสมมติฐานเกี่ยวข้องกับการใช้ความรู ้
จากการสังเกตปัญหา และจากประสบการณ์เดิมในการคาดคะเนคาตอบ และเลือกคาตอบที่เป็ น
ทางเลือกที่ดีที่สุดสาหรับปั ญหา
3. การคิดเพื่อทดสอบหรื อตรวจสอบสมมติฐาน เป็ นขั้นตอนที่เกิดหลังจากการ
ตั้งสมมติฐาน เป็ นการดาเนิ นการเพื่อค้นหาคาตอบ สามารถดาเนินการได้หลายวิธีต้ งั แต่การสังเกต
ไปจนถึงการทดลองที่รัดกุม ซึ่ งมีการกล่าวถึงสาระสาคัญของการคิดเพื่อทดสอบหรื อตรวจสอบ
สมมติฐาน สรุ ปได้ดงั นี้
Carvendish และคณะ (1990, อ้างในวัชราภรณ์ แก้วดี, 2548 : 28) กล่าวถึงการทดสอบ
สมมติฐาน สรุ ปได้วา่ การทดสอบสมมติฐาน เกี่ยวข้องกับการวางแผนทดลอง ซึ่ งต้องระบุประเด็น
ที่จะสื บสอบ ระบุตวั แปรที่สามารถวัดและเปรี ยบเทียบ ระบุตวั แปรควบคุมและตัวแปรที่ตอ้ งการ
เปรี ยบเทียบ ระบุวธิ ีการวัดหรื อวิธีการสังเกตที่มีความเที่ยงตรง
Science Stuff. (2004) กล่าวไว้สรุ ปได้วา่ ในการทดสอบหรื อตรวจสอบสมมติฐาน
ผูเ้ รี ยนต้องสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส และบันทึกข้อมูล แม้วา่ จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
หรื อไม่ก็ตาม
4. การคิดเพื่อตีความหมายข้อมูลและสรุ ปผล มีการกล่าวถึงสาระสาคัญของการคิดเพื่อ
ตีความหมายข้อมูลและสรุ ปผล สรุ ปได้ดงั นี้
Carvendish และคณะ (1990, อ้างในวัชราภรณ์ แก้วดี, 2548 : 29) กล่าวถึงการ
ตีความหมายข้อมูลและสรุ ปผลไว้สรุ ปได้วา่ เป็ นการบรรยายการเปลี่ยนแปลงที่ผลต่อกันระหว่าง
ส่ วนหนึ่งกับอีกส่ วนหนึ่งของข้อมูลโดยทานายหรื อระบุความสัมพันธ์ ภายใต้ขอ้ มูลที่มีอยู่
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Science Service (2001) กล่าวถึงการสรุ ปผลไว้วา่ เป็ นการตอบปั ญหาหรื อตอบ
จุดประสงค์ของการวิจยั และการให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมสาหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
Landsberger (2009) กล่าวไว้ สรุ ปได้วา่ การตีความหมายข้อมูลและสรุ ปผล เกี่ยวข้อง
กับการแสดงผลที่ได้รับในรู ปกราฟ ตาราง โดยอ้างอิงข้อมูลที่ได้จากการสังเกต และสรุ ปย่อผลที่
ได้รับจากการทดสอบสมมติฐาน
จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ จะเกิดขึ้นได้จากการคิดที่มี
ระบบเป็ นลาดับขั้นตอนในสมอง โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การใช้ประสาท
สัมผัสช่วยในการสังเกต ตั้งสมมติฐาน การลงมือปฏิบตั ิเพื่อรวบรวมข้อมูล การลงข้อสรุ ป ซึ่ ง
นาไปสู่ การได้ขอ้ เท็จจริ งที่ตอ้ งการทราบ
งานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ปรับลาดับขั้นการคิดโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เป็ นแนวทาง ดังนั้นการคิดเชิ งวิทยาศาสตร์ ในงานวิจยั ครั้งนี้จึง หมายถึง การคิดหาคาตอบอย่าง
เป็ นลาดับขั้นโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็ นแนวทางได้อย่างถูกต้อง ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ในสถานการณ์หรื อปั ญหาที่ผวู ้ ิจยั กาหนดขึ้นหลังการใช้กิจกรรมการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ ภายใต้หน่วยการเรี ยนรู ้เรื่ อง เสี ยง และ แสง โดยใช้ความรู้หรื อหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ ในหน่วยการเรี ยนรู ้น้ นั มาช่วยในการคิดหาคาตอบให้มากที่สุด ซึ่ งในที่น้ ีผวู ้ จิ ยั ได้
ปรับลาดับขั้นการคิดโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็ นแนวทาง ดังนี้
1. ขั้นสังเกต หมายถึง การที่นกั เรี ยนได้ใช้ประสาทสัมผัสในขณะที่มีการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ โดยอาจมีการสัมผัสโดยตรงจากการร่ วมทากิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ หรื อ
ใช้ ตา หู จมูก และลิ้น ประกอบกันเพื่อให้ได้ขอ้ มูลจากสิ่ งที่สังเกตให้มากที่สุด
2. ขั้นสร้างสมมติฐานของปั ญหา หมายถึง การแสดงออกของนักเรี ยนด้วยการ
คาดคะเนสาเหตุของผลที่เกิดขึ้น หลังจากที่ได้สังเกตหรื อร่ วมทากิจกรรมการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ เมื่อผูว้ จิ ยั ระบุหรื อกาหนดสถานการณ์ปัญหาให้
3. ขั้นคิดวางแผนและรวบรวมข้อมูล หมายถึง การแสดงออกของนักเรี ยนในการคิด
หรื อหาวิธีการตรวจสอบสาเหตุของผลที่เกิดขึ้นตามความสามารถของนักเรี ยน แล้วทาการ
รวบรวมข้อมูลที่ได้เพื่อนามาใช้เป็ นข้อสรุ ป
4. ขั้นลงข้อสรุ ปของปั ญหา หมายถึง การแสดงออกของนักเรี ยนโดยการนาข้อมูลที่ทา
การรวบรวมไว้แล้ว มาวิเคราะห์ พิจารณาแล้วตัดสิ นสาเหตุของสถานการณ์หรื อปั ญหาที่เกิดขึ้น
จนสามารถเชื่ อมโยงเหตุและผลของสถานการณ์น้ นั ๆ ได้
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การวัดและประเมินผลความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
ทิศนา แขมมณี (2540 : 53) และสวาท หมีโชติ (2551 : 1-2) กล่าวถึงการวัดและ
ประเมินผลความสามารถในการคิด สรุ ปได้วา่ แนวทางในการวัดและประเมินผลความสามารถใน
การคิดสามารถทาได้ ดังนี้
1. การวัดโดยใช้แบบสอบมาตรฐานสาหรับวัดความสามารถในการคิด ซึ่งมีผสู้ ร้างไว้
แล้วเป็ นเครื่ องมือที่ถูกสร้างขึ้นตามแนวทางของนักวัดกลุ่มจิตมิติ (Psychometric)
2. การวัดโดยใช้แบบวัดการคิดที่สร้างขึ้นเอง ในกรณี ที่แบบสอบมาตรฐานสาหรับการ
คิดที่มีใช้กนั อยูท่ วั่ ไปไม่สอดคล้องกับเป้ าหมายที่ตอ้ งการวัด เช่น ขอบเขตความสามารถทางการ
คิดที่มุ่งวัดกลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการใช้แบบสอบ เป็ นต้น
สวาท หมีโชติ (2551 : 4-6) ได้กล่าวอ้างถึงหลักการสร้างแบบวัดความสามารถทางการ
คิดสรุ ปได้วา่ ผูส้ ร้างเครื่ องมือจะต้องมีความรู ้ในแนวคิดหรื อทฤษฎีเกี่ยวกับการคิด เพื่อนามาเป็ น
กรอบหรื อโครงสร้างของการคิด เมื่อมีการกาหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการของโครงสร้างหรื อ
องค์ประกอบการคิดไว้แล้ว จะทาให้ได้ตวั ชี้วดั หรื อลักษณะพฤติกรรมเฉพาะของแต่ละ
องค์ประกอบของการคิดนั้น ๆ ดังภาพ
สิ่ งที่มุ่งวัด
(นามธรรม)

ความสามารถทางการคิด
โครงสร้างองค์ประกอบของความสามารถทางการคิด

ตัวชี้วดั
(รู ปธรรม)

ตัวชี้วดั
(รู ปธรรม)

นิยามเชิงปฏิบตั ิการของแต่ละองค์ประกอบ

เขียนคาถามเชิงพฤติกรรมที่เป็ นตัวแทนและความ
ครอบคลุมแต่ละองค์ประกอบ
ภาพ 3 แสดงหลักการสร้างแบบวัดความสามารถทางการคิด
ที่มา สวาท หมีโชติ (2551 : 3)
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ส่ วนขั้นตอนการพัฒนาแบบวัดความสามารถทางการคิด มีข้ นั ตอนสาคัญ สรุ ปได้ดงั นี้
1. กาหนดจุดมุ่งหมายของแบบวัด
2. กาหนดกรอบของการวัดและนิยามเชิงปฏิบตั ิการ
3. สร้างผังข้อสอบ
4. เขียนข้อสอบ
5. นาแบบวัดไปทดลองใช้ วิเคราะห์คุณภาพและปรับปรุ ง
6. นาแบบวัดไปใช้จริ ง
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้สร้างแบบวัดการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ดว้ ยตนเอง เป็ นแบบวัดที่มี
ลักษณะเป็ นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก โดยให้นิยามของแบบวัดการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ วา่
หมายถึง แบบทดสอบที่ผวู ้ จิ ยั เป็ นผูส้ ร้างสถานการณ์ปัญหาขึ้น โดยมีลกั ษณะเป็ นสถานการณ์
ปั ญหาทัว่ ไปที่อาจเกิดขึ้นในชีวติ ประจาวัน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 แล้วให้นกั เรี ยนคิด
หาคาตอบโดยใช้การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่ งแสดงออกในด้าน การระบุปัญหา การตั้งสมมติฐาน
ของปัญหา การคิดวางแผนตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลและการลงข้อสรุ ปของปั ญหา
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
ความหมายของผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
นักการศึกษาหลายท่าน ได้กล่าวถึงผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนไว้ ดังนี้
Good (1973 : 7) กล่าวไว้สรุ ปได้วา่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง ผลของการสะสม
ความรู้และความสามารถในการเรี ยนรู้ไว้ทุกด้าน
เผียน ไชยศร (2531 : 321) ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนกล่าวโดยสรุ ปได้วา่
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหรื อประสิ ทธิ ภาพทางการศึกษา หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่ได้
เรี ยนรู ้ ได้รับการฝึ กอบรมสัง่ สอน โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็ นความสามารถในการเรี ยนในโรงเรี ยน
หรื อสถานศึกษา
สุ วทิ ย์ หิรัญยกาณฑ์และคณะ (2540 : 5) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
สรุ ปได้วา่ เป็ นความสาเร็ จที่ได้รับจากความรู ้ ความสามารถหรื อทักษะหรื อผลของการเรี ยนการ
สอนหรื อผลงานที่เด็กได้จากการประกอบกิจกรรมส่ วนนั้น ๆ ก็ได้
ภพ เลาหไพบูลย์ (2542 : 387-389) ได้กล่าว่า “ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถในการกระทาสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดได้จากที่ไม่เคยกระทาได้หรื อ
กระทาได้นอ้ ยก่อนที่จะมีการเรี ยนการสอนและเป็ นพฤติกรรมที่สามารถวัดได้”
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ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543 : 15) ได้กล่าวถึงผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสรุ ปได้
ว่าเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับตัวผูเ้ รี ยนหลังจากที่ได้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้สามารถวัดได้จาก
การพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้สึก และทักษะกลไกของตัวผูเ้ รี ยน
สรุ ปได้วา่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหมายถึง ความสามารถของผูเ้ รี ยนที่แสดงออกใน
ลักษณะต่าง ๆ ซึ่ งต้องการให้เกิดหลังจากได้รับการฝึ กประสบการณ์ หรื ออบรมสั่งสอน และ
สามารถวัดได้หลายด้าน เช่น ด้านสติปัญญา ความรู ้สึก หรื อทักษะกลไกของผูเ้ รี ยน
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
สุ วฒั ก์ นิยมค้า (2531 : 641) กล่าวถึง การวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์
สรุ ปได้วา่ เป็ นการวัดความรู ้ความสามารถด้านความรู ้และความคิดในการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์
ซึ่ งมีการวัดอยูท่ ้ งั หมด 4 ด้าน คือ ความรู ้ ความจา ความเข้าใจ ทักษะการคิดและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการนาความรู้ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้
แก้ปัญหา
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2544 : 8) ได้กล่าวถึง ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ สรุ ปได้วา่ คือพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที่พึงประสงค์ดา้ นสติปัญญาหรื อ
ความรู้ความคิดในวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่ งสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้ยดุ
แนวทางของ Klopler ในการประเมินการเรี ยนรู ้ดา้ นสติปัญญา หรื อด้านความรู ้ความคิดแบ่งได้ 4
ด้าน คือ
1. ความรู้ ความจาเป็ นพฤติกรรมที่นกั เรี ยนสามารถจดจาคาศัพท์ ข้อเท็จจริ ง
แนวความคิด กระบวนการ หลักการ ทฤษฎีต่าง ๆ
2. ความเข้าใจ เป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนด้านความสามารถ
ในการอธิ บาย และให้เหตุผลเกี่ยวกับคาศัพท์ ข้อเท็จจริ ง แนวความคิด กระบวนการ หลักการ
ทฤษฎีต่าง ๆ
3. กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
เรี ยนรู้ของนักเรี ยนให้ดา้ นความสามารถในการสังเกต การวัด การมองเห็นปั ญหา และการหาวิธีที่
ใช้แก้ปัญหา การแปลความหมายข้อมูล และการสร้างข้อสรุ ป
4. การนาความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ เป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
เรี ยนรู้ของนักเรี ยนให้นกั เรี ยนสามารถนาความรู ้ที่ได้เรี ยนมาใช้ในการแก้ปัญหา
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จากความหมายดังกล่าว สรุ ปได้วา่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ หมายถึง
ความรู ้ที่เกิดขึ้น หลังจากนักเรี ยนได้รับการถ่ายทอด อบรมสั่งสอนในเรื่ องสั้น ๆ โดยวัดความรู ้
ความจา ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการนาไปใช้
งานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ และให้ความหมาย
ของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนไว้วา่ หมายถึง คะแนนความสามารถในการเรี ยนรู ้เนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน เรื่ อง เสี ยง และ แสง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ซึ่งวัดได้จากการตอบ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น โดยพิจารณาให้ครอบคลุมพฤติกรรม
ด้านความรู้ ความจา ความเข้าใจ การนาความรู้ไปใช้ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
นักการศึกษาหลายท่าน ได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้
นิโลบล นิ่มกิ่งรัตน์ (2533 : 68) กล่าวว่า “แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้ตรวจสอบความรู ้ ทักษะและสมรรถภาพทางสมองด้านต่าง ๆ ที่
นักเรี ยนได้รับการอบรมสั่งสอนภายในช่วงเวลาที่กาหนด”
วิรัช วรรณรัตน์ (2541 : 49) กล่าวไว้สรุ ปได้วา่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
เป็ นแบบทดสอบที่ใช้วดั ความรู ้ความสามารถของผูส้ อนที่ได้จากการเรี ยนรู ้ โดยต้องการทราบว่า
ผูส้ อบมีความรู ้อะไรบ้าง มากน้อยเท่าไร เมื่อผ่านการเรี ยนไปแล้ว
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2544 : 8) ได้จาแนกระดับ
พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที่พึงประสงค์ในการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ไว้
เป็ น 4 ลาดับขั้นตอน สรุ ปได้ดงั นี้
1. ด้านความรู้ความจา เป็ นพฤติกรรมที่นกั เรี ยนสามารถจดจาคาศัพท์ขอ้ เท็จจริ ง
แนวความคิด กระบวนการ หลักการ ทฤษฎีต่าง ๆ
2. ด้านความเข้าใจ เป็ นพฤติกรรมของนักเรี ยนด้านความสามารถในการอธิบาย และให้
เหตุผลเกี่ยวกับคาศัพท์ ข้อเท็จจริ ง แนวความคิด กระบวนการ หลักการ ทฤษฎีต่าง ๆ
3. ด้านกระบวนการสื บเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เป็ นพฤติกรรมของนักเรี ยนด้าน
ความสามารถในการสังเกต การวัด การมองเห็นปั ญหา และการหาวิธีที่ใช้แก้ปัญหา การแปล
ความหมายข้อมูลและการสร้างข้อสรุ ป
4. ด้านการนาความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ เป็ นพฤติกรรมที่นกั เรี ยนสามารถ
นาความรู ้ที่ได้เรี ยนมาในการแก้ปัญหา
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จากที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดข้างต้น สรุ ปได้วา่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
หมายถึง เครื่ องมือที่ใช้ในการวัดพฤติกรรมที่เกิดกับผูเ้ รี ยนในด้านความรู ้ความจา ความเข้าใจ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการนาความรู ้ไปใช้ ซึ่ งในงานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้สร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและได้นิยามไว้วา่ หมายถึง แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน เรื่ อง เสี ยง และ แสง สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นเพื่อใช้วดั
พฤติกรรมตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้ โดยครอบคลุมพฤติกรรมด้านความรู ้ความจา
ความเข้าใจ การนาความรู้ไปใช้ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องกับกิจกรามการแสดงทางวิทยาศาสตร์
งานวิจัยในประเทศ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ได้มีผศู ้ ึกษาไว้ดงั นี้
ประดับ ราชวงษ์ (2544) ได้ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการสร้างชุดของเล่นวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั ผสมสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้าน
ราหุ ล จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้และของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ เป็ นเครื่ องมือ
ผลจากการศึกษาพบว่า นักเรี ยนมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั ผสมหลังการใช้ชุดของ
เล่นเชิงวิทยาศาสตร์ สูงกว่าก่อนการใช้ชุดของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 นอกจากนี้ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อชุดของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ อยูใ่ นระดับสู ง
คือ ค่าเฉลี่ย 4.56 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.17
พิมล พงษ์เผ่า (2546) ได้รับทุนวิจยั จากสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในการจัดทาและการใช้สื่อการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนวิชาฟิ สิ กส์ ม.4-6 โรงเรี ยนพลูตาหลวงวิทยา อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในปี การศึกษา 2545
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2546 โดยใช้กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ท้ งั ในการนาเข้าสู่
บทเรี ยน และใช้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ผลการศึกษาพบว่าทาให้นกั เรี ยนมีความพอใจต่อกิจกรรม
ในระดับมากและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาฟิ สิ กส์
แท้ นามแก้ว (2546) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การสร้างสื่ อการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอนวิชาฟิ สิ กส์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดหา ผลิต สร้างเครื่ องมือและอุปกรณ์การ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ ใช้ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้วิชาฟิ สิ กส์ ช่ วงชั้นที่ 4 ทุกระดับชั้นและ
ศึกษาเจตคติ ต่อการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
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นักเรี ยนช่วงชั้นที่ 4 ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2546 โรงเรี ยนแม่จริ ม อาเภอแม่จริ ม จังหวัดน่าน
ผลจากการศึ ก ษาพบว่า มี ก ารสร้ า งสื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ เนื้ อ หาฟิ สิ ก ส์ จานวน 16 หัวข้อ และ
กิ จกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ สามารถทาให้นักเรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนการสอนวิชา
ฟิ สิ ก ส์ ม ากขึ้ น มี คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ที่ ดี ข้ ึ น และส่ ง ผลให้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของ
นักเรี ยนดีข้ ึน
อนั น ต์ พ ร เที ย มเมฆ (2546) ได้ ท าการศึ ก ษาผลของการใช้ กิ จ กรรมการแสดงกล
วิท ยาศาสตร์ ใ นการสอนรายวิช าวิท ยาศาสตร์ (ว 204) ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2
โรงเรี ยนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี ในปี การศึกษา 2546 จานวน 2 ห้องเรี ยน ห้องละ 50
คน สุ่ มมาเป็ นกลุ่มทดลองซึ่ งสอนโดยใช้กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ และกลุ่มควบคุมซึ่ ง
สอนตามปกติ เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล เป็ น แบบวัดผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
รายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว 204) แบบวัดพฤติกรรมใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยนต่อวิทยาศาสตร์ ผลจากการศึกษา
พบว่ากลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและพฤติกรรมใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จิราภรณ์ อินทร์พรหม (2548) ได้ทาการศึกษาการจัดกิจกรรมกลวิทยาศาสตร์ (Science
Show) ที่มีต่อกระบวนการวิทยาศาสตร์ และความสนใจทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 39 คน โรงเรี ยนตากสิ นราชานุ สรณ์ โดยใช้ชุดกิจกรรมกลวิทยาศาสตร์
จานวน 10 ชุด แบบประเมินด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และแบบประเมินความสนใจ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า
1. นักเรี ยนที่ได้รับการจัดกิจกรรมกลวิทยาศาสตร์ มีความสามารถด้านกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ อยูใ่ นระดับดีมาก ได้แก่ การวางแผนกาหนดขั้นตอนการทางน การจัดเตรี ยมอุปกรณ์
เครื่ องมือ การสังเกต การทดลอง และระดับดีได้แก่ การสรุ ปความรู ้ และการนาเสนอผลงาน
2. ความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนหลังการจัดกิจกรรมกลวิทยาศาสตร์
(Science Show) พบว่า นักเรี ยนมีความสนใจมากที่สุดคือ ด้านนักเรี ยนสนใจกิจกรรมกล
วิทยาศาสตร์ และมีความสนใจน้อยที่สุดคือ ด้านความสนใจอ่านเรื่ องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ จาก
หนังสื อวารสาร สารานุกรมต่าง ๆ
นัทภา พริ พล (2548) ได้ทาการศึกษาผลการใช้กิจกรรมกลวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อการพัฒนา
ทัก ษะกระบวนการวิท ยาศาสตร์ ข้ นั บูรณาการ และเจตคติ ต่อวิช าเคมี พ้ืนฐานของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริ สุทโธ จังหวัดนครราชสี มา ในปี การศึกษา 2548
จานวน 51 คน ซึ่ งเครื่ องมือที่ใช้ประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู ้ รายวิชาเคมี พ้ืนฐานโดยใช้
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กิ จกรรมกลวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ข้ นั บูรณาการ และแบบวัดเจตคติ ต่อวิชาเคมีพ้ืนฐาน ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั บูรณาการของนักเรี ยน หลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีคะแนนเจตคติต่อวิชาเคมีพ้ืนฐานหลังเรี ยน
สู งกว่าก่อนเรี ยนทุกด้าน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลงานการวิจยั ที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ในการจัดการเรี ยนรู ้สามารถนาชุด
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ เข้ามาช่วยทาให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ ทั้งในส่ วนของการสร้าง
บรรยากาศการเรี ยนรู ้ การสร้างความสนใจซึ่ งส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน และใช้
ฝึ กประสบการณ์เชิงวิทยาศาสตร์ ให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมคิด ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง ผูว้ ิจยั จึงสนใจ
ที่จะนาชุดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ มาใช้เสริ มการจัดการเรี ยนรู ้ในเนื้ อหาฟิ สิ กส์ เรื่ อง เสี ยง
และ แสง
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องกับการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
งานวิจัยภายในประเทศ
วัชราภรณ์ แก้วดี (2548) ศึกษาการพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนตามแนวคิดอินเตอร์
แอคที ฟ คอนสตรั ก ติ วิ ส ต์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การคิ ดเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ และการน าเสนอผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา โดยการจัดการเรี ยนการสอนมีหลักการ 4 ประการคือ
1) ท้าทายความคิดหรื อสร้ างความขัดแย้งทางความคิด 2) การมี ปฏิ สัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมและ
บุ ค คลอื่ น 3) การพิ จารณาไตร่ ตรองกับ ตนเอง และ 4) การนาเสนอผลงาน วัตถุ ประสงค์ข อง
กระบวนการเรี ยนการสอนคือ เพื่อส่ งเสริ มการคิดเชิ งวิทยาศาสตร์ และการนาเสนอผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา ขั้นตอนการสอนมี 5 ขั้น คือ 1) การตรวจสอบความรู ้
ความเข้าใจ 2) ท้าทายความคิดหรื อสร้างความขัดแย้งทางความคิด 3) การมีปฏิสัมพันธ์ภายนอก 4)
การนาเสนอผลงานและ 5) การมีปฏิสัมพันธ์ภายใน ผลการวิจยั พบว่า
1. กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
2. กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ และการนาเสนอผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
งานวิจัยต่ างประเทศ
Schauble และ Glaser (1990) ได้ศึกษาการคิดเชิ งวิทยาศาสตร์ ของเด็กและผูใ้ หญ่ที่เป็ น
นักศึ กษาปริ ญญาตรี จากการให้ทดลองแบบนาตนเอง โดยใช้คอมพิ วเตอร์ เป็ นสิ่ งเร้ าและเป็ น
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เครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูล โดยให้เด็กและผูใ้ หญ่อภิปราย ซักถามเกี่ ยวกับการตั้งสมมติฐาน
การออกแบบการทดลอง การจัดกระทาและการตีความหมายข้อมูล การสรุ ป อ้างอิงจากข้อมูลและ
การปรับสมมติฐานใหม่ โดยให้มีการดาเนิ นการเป็ นวงจร ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ เด็กและผูใ้ หญ่มี
วิธีการทางานและการแก้ปัญหาแตกต่างกันเมื่อให้ทางานแบบเดี ยวกัน แต่ถา้ ให้ผใู ้ หญ่ทางานที่
ซับซ้อนจะพบว่า ผูใ้ หญ่มีวิธีการทางานคล้ายกับการทางานครั้งแรกของเด็ก ทั้งนี้ การฝึ กฝนหรื อ
ความคุน้ เคยกับงาน ความรู ้ดา้ นเนื้ อหาสาระของผูเ้ รี ยน และลักษณะคาสั่งที่ให้ทางานเป็ นปั จจัยที่
มีผลต่อการใช้เหตุผลของผูเ้ รี ยน
Keys (1994) ได้พฒั นาการคิดเชิ งวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนจากการเขียนรายงานแบบ
ร่ วมงาน (Collaborative Report Writing) ของนักเรี ยนเกรด 9 จานวน 6 คน ซึ่ งแบ่งการทางานเป็ น
3 คู่ โดยให้นัก เรี ย นเขี ย นรายงานการทดลองในวิช าวิท ยาศาสตร์ ท วั่ ไป จานวน 10 เล่ ม เป็ น
ระยะเวลา 4.5 เดื อน ผลการวิจยั สรุ ป ได้ว่า การเขี ย นรายงานการทดลองแบบร่ วมงานที่ มี ก าร
กาหนดโครงสร้ างให้ส่งเสริ มให้นักเรี ยนมีทกั ษะการใช้เหตุผลในการประเมินความเข้าใจมโน
ทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ส่ งเสริ มการสังเกต การแปลความหมาย ข้อค้นพบ และการสร้ างรู ปแบบ
จากข้อมูลที่ได้จากการทดลอง และจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ นักเรี ยนมีพฒั นาการเขียนรายงาน
การทดลองที่สะท้อนถึงการมีทกั ษะการใช้เหตุผล ซึ่ งได้แก่ การคัดเลื อกเนื้ อความในตาราเรี ยน
การสรุ ปและสร้ างรู ปแบบ และการเปรี ยบเที ยบความเหมื อนและความแตกต่าง นักเรี ยนมี การ
พัฒนาความสามารถในการอธิ บาย ซึ่ งแสดงว่าผูเ้ รี ยนมีการสังเคราะห์ขอ้ มูลจากความรู ้ เดิม จาก
การสังเกตและจากแหล่งสารสนเทศอื่ น ๆ กล่าวได้ว่า การเขียนรายงานแบบร่ วมงาน สามารถ
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนสร้างความเข้าใจมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ของตนเอง การให้นกั เรี ยนเขียน
รายงานแบบร่ วมงานเป็ นการสร้ างสภาพแวดล้อมที่ให้ความสาคัญกับการคิด การใช้เหตุผล และ
การอธิบาย
Nelson (1998) ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางศิลปะกับการรู ้ คิดเชิ ง
วิทยาศาสตร์ ในเด็กอายุ 4-8 ปี เครื่ องมือที่ใช้เป็ นอุปกรณ์ซ่ ึ งแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ ด้านงานวาดเป็ น
กระดาษขนาด 17” x 24” ปากกาสักหลาดและสี น้ า รวม 8 สี ด้านวิทยาศาสตร์ เป็ นงานระบุ
ประเภทวัสดุ ต่าง ๆ วัสดุ ที่ใช้คือ สิ่ งของที่ทามาจากไม้, พลาสติก และโลหะ โดยใช้สถานที่ใน
ท้องถิ่ นจานวน 3 แห่ ง ในการเก็บ ตัวอย่างโดยด้านการวาด ให้เด็ก วาดภาพอย่างอิ ส ระทั้งด้า น
ความคิ ดและเวลา ลงบนกระดาษและใช้สีที่ เตรี ยมไว้ใ ห้ ส่ วนด้า นวิท ยาศาสตร์ ทดสอบเป็ น
รายบุคคลโดยให้เด็กบอกระบุและแยกวัสดุ จากกลุ่มสิ่ งของที่เตรี ยมไว้ ตามคาสั่งของกรรมการ
จากนั้นนามาประเมิ นผลทางด้านพัฒนาการซึ่ งแบ่ งเป็ น 4 ระดับ แล้วนามาหาค่า สัมประสิ ท ธิ์
ความสัมพันธ์ตามกฎของ Pearson ซึ่ งผลการเปรี ยบเทียบผลรวมของคะแนนด้านศิลปะและ
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วิทยาศาสตร์ มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันและความสัมพันธ์ของผลรวมของการวาดภาพและ
การบอกคุ ณ ลัก ษณะของวัส ดุ ชี้ ให้ เ ห็ น ว่า พัฒ นาการทางด้า นความคิ ด สร้ า งสรรค์แ ละด้า น
สติปัญญา สามารถพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน อายุเป็ นปั จจัยสาคัญต่อความสามารถในการระบุชื่อวัสดุ
แต่ไม่ใช่ สิ่งสาคัญในการระบุ ถึงความสามารถ ในการแสดงออกทางสุ นทรี ยภาพของเด็ก และ
ถึ ง แม้ว่า การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการทดสอบเพี ย ง 1 ครั้ งต่ อเด็ ก 1 คน ซึ่ ง เด็ ก อาจไม่ ส ามารถแสดง
ความสามารถได้เต็มที่ แต่ผลการทดลองมีเหตุผลที่น่าเชื่ อถือได้วา่ พัฒนาการทักษะด้านการวาด
ภาพและความคิ ดทางวิท ยาศาสตร์ ในวัย เด็ ก มี ค วามสั มพันธ์ ก ันกล่ า วคื อ มี ส่ วนส าคัญในการ
สนับสนุนส่ งเสริ มพัฒนาการการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน
Yurumezogle และ Oguz (2007) ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจเชิ ง
ปรัชญาทางการศึกษากับกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ของครู ผสู ้ อน จุดมุ่งหมายของการวิจยั
คื อ ศึ ก ษากระบวนการคิ ดแบบวิท ยาศาสตร์ ที่ มี ผ ลต่ อ ความสามารถในการสร้ า งความเข้า ใจ
เกี่ ยวกับปรัชญาทางการศึกษา โดยทาการทดลองกับครู วิทยาศาสตร์ ที่เพิ่งเริ่ มทางาน จานวน 32
คน เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบทดสอบประเมินตนเองเกี่ ยวกับปรัชญาทางการศึกษา มีการวิเคราะห์
ข้อมูลทั้งเชิงปริ มาณและคุณภาพ ค่าสถิติที่ใช้จากการคานวณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป
คือ ความถี่ และค่าร้ อยละ ผลการศึ กษาพบว่าเกิ ดความไม่สอดคล้องอย่างมากระหว่างทฤษฎี ที่
เป็ นอยู่กบั การตีความหมายของกลุ่ มตัวอย่าง ซึ่ งผูว้ ิจยั อภิ ปรายผลไว้ว่า การใช้กระบวนการคิ ด
แบบวิทยาศาสตร์ เป็ นกรอบในการเชื่ อมโยงระหว่างความคิ ด องค์ความรู ้ พ้ืนฐาน การแปลหรื อ
ตีความหมายจะช่วยลดช่องว่างและสร้างความเข้าใจได้ดีข้ ึน
Khun และคณะ (2008) ได้ทาการศึกษาเกี่ ยวกับปั จจัยหรื อตัวแปรที่ส่งผลให้เกิ ดการคิด
เชิงวิทยาศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาตัวแปรสาคัญ 3 ประการ คือ 1. ทักษะการวิเคราะห์
เหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อสิ่ งที่ เกิ ดขึ้น 2. การมีความรู ้ ความเข้าใจในกระบวนการคิดเชิ งวิทยาศาสตร์
อย่างชัดเจน 3. ความสามารถในการอภิปรายผล เชื่ อมโยงระหว่างทฤษฎีกบั หลักฐานที่ปรากฏ ซึ่ ง
จากการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม วัย รุ่ น ตอนต้น มี ท ัก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจใน
กระบวนการคิ ดเชิ งวิทยาศาสตร์ แต่ ความสามารถในการคิ ดเชื่ อมโยงยัง ไม่ ค่อยสมบู รณ์ การ
พัฒนากระบวนการคิ ดเชิ งวิทยาศาสตร์ ในกลุ่ ม วัยรุ่ นตอนต้นจึ งยัง ไม่ค่ อยประสบความส าเร็ จ
เท่าที่ควร
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บทที่ 3
วิธีดาเนินงานวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง เพื่อศึกษาการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนช่วง
ชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยเสริ มกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์
ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้ดาเนิ นการวิจยั ตามลาดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นนักเรี ยนในระดับช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2552 โรงเรี ยนพลูตาหลวงวิทยา อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สังกัด
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ห้อง 1 ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2552 โรงเรี ยนพลูตาหลวงวิทยา อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สังกัดองค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัดชลบุรี ได้จากการสุ่ มแบบกลุ่ม จานวน 27 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ มีดงั นี้
1. ชุดการแสดงทางวิทยาศาสตร์
2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยเสริ มกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ เรื่ องเสี ยง และ แสง
4. แบบวัดการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
ขั้นตอนในการสร้ างเครื่องมือ
1. ชุ ดการแสดงทางวิทยาศาสตร์
ผูว้ จิ ยั มีข้ นั ตอนในการจัดทาชุ ดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ และ
ไปศึกษาแนวการจัดกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ขององค์การพิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
แห่งชาติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเบื้องต้นในการสร้างชุดการแสดงทางวิทยาศาสตร์
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1.2 ศึกษาวิเคราะห์หลักสู ตรตามสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ช่วง
ชั้น ผังมโนทัศน์และสาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง ตามสาระการเรี ยนรู ้ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ ในหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิ การ
(2546 : 39-44) คู่มือครู และหนังสื อเรี ยนสาระการเรี ยนรู ้พ้ืนฐาน เสี ยง และ แสง (2546) และ
ศึกษาหลักสู ตรของสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็ นแนวทางและกรอบ
การสร้างชุดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยเสริ มกิจกรรม
การแสดงทางวิทยาศาสตร์
1.3 สร้างชุดการแสดงทางวิทยาศาสตร์จานวน 12 ชุด โดยนาไปใช้เสริ มในการจัดการ
เรี ยนรู้ในหน่วยการเรี ยนรู ้ เสี ยง และแสง ที่ได้วเิ คราะห์และแบ่งเนื้อหาไว้แล้วเป็ น 2 หน่วยย่อย
โดยมีชุดการแสดง ดังนี้
หน่วยที่ 1 เรื่ อง เสี ยง มีจานวน 5 ชุดคือ
ชุดที่ 1 ชื่อชุด จับจองมองเสี ยง ใช้เสริ มการจัดการเรี ยนรู้ในหัวข้อ
ธรรมชาติของเสี ยง
ชุดที่ 2 ชื่อชุด เสี ยงนกแต้แว้ด ใช้เสริ มการจัดการเรี ยนรู้ในหัวข้อ การ
สั่นพ้องของเสี ยง
ชุดที่ 3 ชื่อชุด ขวดเสี ยงดนตรี ใช้เสริ มการจัดการเรี ยนรู้ในหัวข้อ
เสี ยงดนตรี
ชุดที่ 4 ชื่อชุด เสี ยงคลื่นจากเปลือกหอย ใช้เสริ มการจัดการเรี ยนรู้ใน
หัวข้อ หูกบั การได้ยนิ
ชุดที่ 5 ชื่อชุด เสี ยงสะท้อน ใช้เสริ มการจัดการเรี ยนรู้ในหัวข้อ หูกบั
การได้ยนิ
หน่วยที่ 2 เรื่ อง แสง มีจานวน 7 ชุด คือ
ชุดที่ 6 ชื่อชุด ขนนกโบยบิน ใช้เสริ มการจัดการเรี ยนรู้ในหัวข้อการ
สะท้อนของแสง
ชุดที่ 7 ชื่อชุด แสงเดินทางเป็ นเส้นโค้ง ใช้เสริ มการจัดการเรี ยนรู้ใน
หัวข้อ การสะท้อนกลับหมดของแสง
ชุดที่ 8 ชื่อชุด เหรี ยญบาทลอยได้ ใช้เสริ มการจัดการเรี ยนรู้ในหัวข้อ
ความลึกจริ ง ความลึกปรากฏ
ชุดที่ 9 ชื่อชุด แว่นขยายขนาดยัก ใช้เสริ มการจัดการเรี ยนรู้ในหัวข้อ
การหักเหของแสง
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ชุดที่ 10 ชื่อชุด เงาจมูกยืดออกได้ ใช้เสริ มการจัดการเรี ยนรู้ในหัวข้อ
การเลี้ยวเบนของแสง
ชุดที่ 11 ชื่อชุด ผ้าเปี ยกมีสีเข้มกว่าผ้าแห้ง ใช้เสริ มการจัดการเรี ยนรู้ใน
หัวข้อ สารสี -แสงสี
ชุดที่ 12 ชื่อชุด ดูแสงสี แดง และแสงสี ฟ้า โดยใช้ถุงพลาสติกใส่ ร่ม ใช้
เสริ มการจัดการเรี ยนรู้ในหัวข้อ ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง
ซึ่ งชุดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นจานวน 12 ชุด จะถูกนาไปใช้ในขั้นสร้าง
ความสนใจตามแนวการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยวิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู้ เพื่อกระตุน้ ความสนใจ
ของนักเรี ยนก่อนเข้าสู่ เนื้ อหาในแต่ละหัวข้อย่อย และเพื่อเป็ นการเน้นให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสฝึ ก
การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ดว้ ยตนเองมากขึ้น จึงใช้เป็ นกิจกรรมเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้ทา้ ยหน่วยย่อย
แต่ละหน่วยอีกจานวน 2 ชุด ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ศึกษาและกาหนดแนวทางชุดการแสดงทางวิทยาศาสตร์
โดยให้มีส่วนประกอบของชุ ดการแสดงแต่ละชุด คือ ชื่ อชุ ดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ วัสดุ
อุปกรณ์ การจัดเตรี ยมก่อนการแสดง แนวทางการแสดงผลที่เกิดขึ้น หลักการทางวิทยาศาสตร์ ที่ใช้
ในการอธิ บายผลที่เกิดขึ้น
1.4 นาชุดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องในด้านเนื้ อหา ภาษา ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ในการนาไปใช้
จริ ง แล้วปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษางานวิจยั
1.5 นาชุดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ที่ปรับปรุ งและแก้ไขแล้ว ไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญ
จานวน 9 ท่าน (ดังรายนามในภาคผนวก ก) ตรวจสอบความสอดคล้องกับเนื้ อหาและความ
เหมาะสมในการนาไปใช้ พร้อมทั้งดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ โดยยึดความ
คิดเห็นที่สอดคล้องกันของผูเ้ ชี่ยวชาญร้อยละ 80 ขึ้นไปเป็ นเกณฑ์
จากการตรวจสอบของผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับความสอดคล้องของชุดการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ กบั เนื้ อหาสาระการเรี ยนรู ้ และความเหมาะสมในการนาไปใช้ พบว่า ชุดการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นทั้ง 12 ชุด มีความสอดคล้องกับเนื้ อหาสาระการเรี ยนรู ้ สาระที่ 4
เรื่ อง พลังงาน และแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยเสริ มกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์
ทุกชุด
1.6 นาชุดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ที่ปรับปรุ งและแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กบั
นักเรี ยนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรี ยนพลูตาหลวงวิทยา อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี สังกัดองค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัดชลบุรี เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในการนาไปใช้ ปัญหาอุปสรรคในการแสดง
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จริ งระยะเวลาในการแสดงจริ ง จากนั้นนามาปรับปรุ งแก้ไขโดยเฉพาะการเตรี ยมตัวของผูแ้ สดง
เพื่อเตรี ยมนาไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป (ดังแสดงตัวอย่างชุดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ใน
ภาคผนวก ช )
2. แผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยเสริมกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์
ผูว้ จิ ยั มีข้ นั ตอนในการี จดั ทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ดงั นี้
2.1 ศึกษาวิเคราะห์หลักสู ตรตามสาระการเรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ช่วง
ชั้น ผังมโนทัศน์และสาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง ตามสาระการเรี ยนรู ้ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ ในหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิ การ
(2546 : 39-44) คู่มือครู และหนังสื อเรี ยนสาระการเรี ยนรู ้พ้ืนฐาน เสี ยง และ แสง (2546) และ
ศึกษาหลักสู ตรของสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็ นแนวทางสร้างการ
อบรมการจัดการเรี ยนรู้
2.2 ศึกษาเอกสาร ตาราต่าง ๆ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีสอน
แบบสื บเสาะหาความรู้ และการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
2.3 วิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู ้ช่วงชั้น ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง และสาระที่ 4
พลังงาน หน่วยการเรี ยนรู ้เรื่ อง เสี ยงและแสง แล้วแบ่งเนื้ อหาเป็ นหน่วยย่อยเพื่อสร้างแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้
หน่วยที่ 1 เรื่ อง เสี ยง
หน่วยที่ 2 เรื่ อง แสง
2.4 สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยเสริ มกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ หน่วย
การเรี ยนรู้เรื่ อง เสี ยงและแสง จานวน 7 แผน โดยใช้เวลาทั้งสิ้ น 21 ชัว่ โมง ซึ่ งแต่ละแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้มีส่วนประกอบ ดังนี้
2.4.1 สาระการเรี ยนรู้
2.4.2 ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง
2.4.3 จุดประสงค์การเรี ยนรู้
2.4.4 กระบวนการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement)
2) ขั้นสารวจและค้นหา (Exploration)
3) ขั้นอธิ บายและลงข้อสรุ ป (Explanation)
4) ขั้นขยายความรู ้ (Elaboration)
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5) ขั้นประเมิน (Evaluation)
โดยมีการใช้ชุดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ในขั้นสร้างความสนใจ และขั้น
ขยายความรู ้ และเมื่อจบหน่วยการเรี ยนรู ้น้ นั ๆ จะมีการใช้ชุดการแสดงในขั้นประเมินเพื่อให้
นักเรี ยนได้ฝึกทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ดว้ ยตนเองมากยิง่ ขึ้น
2.4.5 สื่ อการเรี ยนรู้
2.4.6 การวัดและประเมินผล
2.5 นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้องในด้านความเที่ยงตรงของเนื้ อหา ภาษา การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และความเป็ นไป
ได้ในการนาไปใช้จริ ง แล้วปรับปรุ งและแก้ไขข้อบกพร่ องของแผนการจัดการเรี ยนรู้ตาม
คาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
2.6 นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ปรับปรุ งและแก้ไขแล้ว ไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน 9
ท่าน (รายนามแสดงในภาคผนวก ก) ตรวจสอบความเที่ยงตรงในด้านเนื้อหา การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้และสื่ อการเรี ยนการสอน พร้อมทั้งดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ โดยยึด
ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันของผูเ้ ชี่ยวชาญร้อยละ 80 ขึ้นไปเป็ นเกณฑ์
2.7 นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปลองใช้กบั นักเรี ยนในช่วงชั้นที่ 4
โรงเรี ยนพลูตาหลวงวิทยา อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี
เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับความเหมาะสมของกิจกรรมการเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนรู้ การวัดและ
ประเมินผล เวลาที่ใช้ จากนั้นนามาปรับปรุ งแก้ไขให้สมบูรณ์เพื่อเตรี ยมนาไปใช้จริ งกับกลุ่ม
ตัวอย่างต่อไป (ตัวอย่างแผนการจัดการเรี ยนรู ้เรื่ อง เสี ยง และแสง แสดในภาคผนวก ซ และ
ตัวอย่างผลการปฏิบตั ิกิจกรรมการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ แสดงในภาคผนวก ฌ)
3. แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสี ยง และแสง
ผูว้ จิ ยั สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรี ยนรู ้เรื่ อง
เสี ยง และแสง มีข้ นั ตอนตามลาดับดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสาร สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้ตามสาระการเรี ยนรู ้ของกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ในหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ของกรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 39-44) แนวทางการวัดและประเมินผลในชั้นเรี ยนกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิ การ (2545) คู่มือครู และหนังสื อเรี ยนสาระ
การเรี ยนรู ้พ้นื ฐาน พลังงาน (2546) เพื่อใช้เป็ นแนวทางการในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรี ยนรู ้เรื่ อง พลังงาน สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
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3.2 วิเคราะห์ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ หน่วยการ
เรี ยนรู้ พลังงาน โดยวิเคราะห์พฤติกรรมในการวัดผลการเรี ยนรู้ 4 ด้าน คือ ด้านความรู้ ความจา
ด้านความเข้าใจ ด้านทักษะกระบวนการ และการนาไปใช้
3.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเป็ นแบบเลือกตอบ (Multiple
Choice) ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 60 ข้อ โดยให้ครอบคลุมทั้งจุดประสงค์การเรี ยนรู้และ
พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการวัดทั้ง 4 ด้าน
3.4 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่สร้างขึ้น ไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ พิจารณา
ให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ อง พร้อมทั้งปรับปรุ งและแก้ไขข้อบกพร่ องของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามที่ผเู้ ชี่ยวชาญได้ให้ขอ้ เสนอแนะ
3.5 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องแล้วไปให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 9 ท่าน (รายนามแสดงในภาคผนวก ก) ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อหา
โครงสร้างและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ความสอดคล้องของพฤติกรรมที่ ตอ้ งการวัดตลอดจน
ความเหมาะสมของตัวเลือก แล้วนาข้อเสนอแนะเหล่านั้นมาปรับปรุ งแก้ไขเพิ่มเติมให้สมบูรณ์
โดยถือความคิดเห็นที่สอดคล้องกันของผูเ้ ชี่ยวชาญร้อยละ 80 ขึ้นไปเป็ นเกณฑ์
3.6 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ปรับปรุ งแล้วไปลองใช้กบั นักเรี ยน
ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนพลูตาหลวงวิทยา อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี สังกัด
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี จานวน 27 คน
3.7 นาผลการสอบที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (Index of Difficulty) และค่า
อานาจจาแนก (Index of Discrimination) เป็ นรายข้อโดยใช้เทคนิค 27% ของ Chung – The Fan
จากนั้นคัดเลือกข้อสอบไว้ จานวน ..... ข้อ โดยถือเกณฑ์วา่ ข้อสอบแต่ละข้อมีค่าความยากง่าย (p)
ระหว่าง .20-.80 และค่าอานาจจาแนก (r) ตั้งแต่ .20 ขึ้นไป (การวิเคราะห์จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
และพฤติกรรมการเรี ยนรู ้แสดงในภาคผนวก ข ตัวอย่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรี ยนรู ้เรื่ อง เสี ยง และ แสงแสดงในภาคผนวก ค และผลการวิเคราะห์ค่า
ความยากง่าย ค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แสดงในภาคผนวก จ)
3.8 วิเคราะห์ค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR-20 ของ
Kuder-Richardson ได้ค่าความเชื่อมัน่ .7184 จากนั้นนาแบบทดสอบไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
4. แบบวัดการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
ผูว้ จิ ยั สร้างแบบวัดการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ โดยมีลาดับขั้นตอนดังนี้
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4.1 ศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
เบื้องต้นและนามาเป็ นกรอบในการสร้างแบบวัดการคิดเชิ งวิทยาศาสตร์
4.2 สร้างแบบวัดการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ โดยเป็ นแบบวัดแบบเลือกตอบชนิด 4
ตัวเลือก จานวนทั้งหมด 30 ข้อ แบ่งเป็ นชุด มีท้ งั หมด 10 ชุด ซึ่ งในแต่ละชุดจะวัดการคิดเชิง
วิทยาศาสตร์4 ด้าน คือ การระบุปัญหา การตั้งสมมติฐานของปั ญหา การคิดวางแผนตรวจสอบ
และรวบรวมข้อมูล และการลงข้อสรุ ปของปั ญหา
4.3 นาแบบวัดการเชิงวิทยาศาสตร์ ที่สร้างขึ้น เสนอต่อครู ผสู ้ อน ในกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ โรงเรี ยนพลูตาหลวงวิทยา พิจารณา ความเหมาะสม ความครอบคลุมและความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา ตลอดจนลักษณะคาถามภาษาที่ใช้เพือ่ ให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งแก้ไข
ข้อบกพร่ อง
4.4 นาแบบวัดที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน 9 ท่าน (รายนามแสดง
ในภาคผนวก ก) พิจารณาความเหมาะสม ความครอบคลุมและความเที่ยงตรงของเนื้ อหา ตลอดจน
ลักษณะคาถาม ภาษาที่ใช้ ความยากง่าย เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะแล้วดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไข
ข้อบกพร่ องต่าง ๆ โดยถือความคิดเห็นที่สอดคล้องกันของผูเ้ ชี่ยวชาญร้อยละ 80 ขึ้นไปเป็ นเกณฑ์
4.5 นาแบบวัดที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปลองใช้กบั นักเรี ยนช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 โรงเรี ยนพลูตาหลวงวิทยา อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
ชลบุรี จานวน 27 คน
4.6 นาผลการสอบที่ได้มาวิเคราะห์ค่าความยากง่าย และค่าอานาจจาแนกเป็ นรายข้อ
โดยใช้เทคนิค 27% ของ Chung – The Fan จากนั้นคัดเลือกข้อสอบไว้ 32 ข้อ โดยถือเกณฑ์วา่
ข้อสอบแต่ละข้อมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง .20-.80 และค่าอานาจจาแนก (r) ตั้งแต่ .20 ขึ้นไป
(ตัวอย่างแบบวัดการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ แสดงในภาคผนวก ง และผลการวิเคราะห์ค่าความยาก
ง่ายและค่าอานาจจาแนกของแบบวัดการเชิงวิทยาศาสตร์ แสดงในภาคผนวก จ)
4.7 วิเคราะห์ค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบวัดโดยใช้สูตร KR-20 ของ KuderRichardson ได้ค่าความเชื่อมัน่ .8716 จากนั้นนาแบบวัดไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. นาหนังสื อขอความร่ วมมือในการทาวิจยั จากข้าพเจ้า ไปยังผูอ้ านวยการโรงเรี ยนพลูตา
หลวงวิทยา เพื่อขออนุ ญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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2. เลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล จากประชากรนักเรี ยนในช่วงชั้นที่ 4 ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 27 คน
3. ทาการทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-Test) กับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบวัดการคิดเชิง
วิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง เสี ยงและแสง ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้ไว้
4. ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยเสริ มกิจกรรมการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น จานวน 7 แผน ใช้เวลาทั้งหมด 21 ชัว่ โมง
5. ทาการทดสอบกลุ่มตัวอย่างหลังเรี ยน (Post-Test) โดยใช้แบบวัดการคิดเชิง
วิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง เสี ยง และ แสงชุดเดิม แล้ว
รวบรวมข้อมูลเพื่อนาไปวิเคราะห์ต่อไป
6. นาคะแนนที่ได้จากการทดสอบในข้อ 3 และ 5 มาวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการทางสถิติ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นาคะแนนการวัดความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ และการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ เรื่ อง เสี ยง และแสง มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป ดังนี้
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยเสริ มกิจกรรมการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ ก่อนเรี ยน-หลังเรี ยน โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และทดสอบค่าทีแบบสองกลุ่มสัมพันธ์กนั (Paired t-test) (ต่าย เซี่ ยงฉี : 2548)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึ กษาการคิ ดเชิ งวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชี วงชั้นที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยเสริ มกิ จกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ และเพื่อ
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดย
เสริ มกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ซ่ ึ งผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบวัดการคิดเชิ ง
วิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ หน่วยหารเรี ยนรู ้เรื่ อง เสี ยง
และแสง แล้ว น าผลมาวิ เ คราะห์ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิ จ ัย ด้ว ยวิธี ก ารทางสถิ ติ โ ดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ปซึ่ งในที่น้ ีผวู ้ จิ ยั ได้แบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ น 2 ส่ วนคือการจัดทา
กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ และวิเคราะห์ผลตามวัตถุประสงค์การวิจยั ปรากฏผลดังนี้
การจัดทากิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์
งานวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้จดั ทากิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ในรู ปแบบการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ซ่ ึงนาไปใช้เสริ มการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้เพื่อศึกษาการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนชองนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยผูว้ จิ ยั ได้สร้างชุด
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ จานวนทั้งหมด 12 ชุดได้แก่
หน่วยที่ 1 เรื่ อง เสี ยง มีจานวน 5 ชุดคือ
ชุดที่ 1 ชื่อชุด จับจองมองเสี ยง
ชุดที่ 2 ชื่อชุด เสี ยงนกแต้แว้ด
ชุดที่ 3 ชื่อชุด ขวดเสี ยงดนตรี
ชุดที่ 4 ชื่อชุด เสี ยงคลื่นจากเปลือกหอย
ชุดที่ 5 ชื่อชุด เสี ยงสะท้อน
หน่วยที่ 2 เรื่ อง แสง มีจานวน 7 ชุด คือ
ชุดที่ 6 ชื่อชุด ขนนกโบยบิน
ชุดที่ 7 ชื่อชุด แสงเดินทางเป็ นเส้นโค้ง
ชุดที่ 8 ชื่อชุด เหรี ยญบาทลอยได้
ชุดที่ 9 ชื่อชุด แว่นขยายขนาดยัก
ชุดที่ 10 ชื่อชุด เงาจมูกยืดออกได้
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ชุดที่ 11 ชื่อชุด ผ้าเปี ยกมีสีเข้มกว่าผ้าแห้ง
ชุดที่ 12 ชื่อชุด ดูแสงสี แดง และแสงสี ฟ้า โดยใช้ถุงพลาสติกใส่ ร่ม
ซึ่ งกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ที่สร้างขึ้นในแต่ละชุดจะประกอบด้วยข้อมูล 6
ส่ วนดังนี้
1. ชื่อชุดการแสดงเป็ นการตั้งชื่อชุดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ให้สอดคล้องกับกิจกรรม
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ในแต่ละชุดเพื่อต้องการสื่ อความหมายและเร้าความสนใจของนักเรี ยน
ทาให้อยากติดตามกิจกรรมจากชื่อที่ต้ งั ขึ้น
2. วัสดุอุปกรณ์เป็ นการแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องเตรี ยมให้พร้อมก่อนการทา
กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการเตรี ยมตัวก่อนการแสดง
3. การจัดเตรี ยมก่อนการแสดงเป็ นข้อมูลที่ทาให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่ งที่จะต้อง
เตรี ยมพร้อมก่อนจัดกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ เพื่อลดปั ญหาหรื อข้อบกพร่ องที่จะเกิดขึ้น
ระหว่างทาการแสดง
4. แนวทางการแสดงเป็ นรายละเอียดของขั้นตอนซึ่ งเป็ นแนวทางในการแสดงทาให้ผู ้
แสดงสามารถเตรี ยมตัวหรื อทาการฝึ กซ้อมก่อนทาการแสดงได้ง่ายเพื่อให้การดาเนิ นกิจกรรมการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ ในตาละกิจกรรมบรรลุตามเป้ าหมายและช่วยลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น
5. ผลที่เกิดขึ้นเป็ นข้อมูลแสดงผลที่เกิดขึ้นหลังการทากิจกรรมการแสดงซึ่ งจะช่วยให้ผู ้
แสดงสามารถใช้ตรวจสอบความถูกต้องขณะทาการฝึ กซ้อมหรื อเตรี ยมตัวก่อนทาการแสดงได้
6. หลักการทางวิทยาศาสตร์ เป็ นการอธิ บายเกี่ยวกับกิจกรรมแสดงทางวิทยาศาสตร์ ตาม
หลักการทางวิทยาศาสตร์ ทาให้ทราบข้อเท็จจริ งของสิ่ งที่เกิ ดขึ้นผูท้ าการแสดงจะได้เกิ ดความรู ้
ความเข้าใจและสามารถอธิ บายสอดแทรกขณะทาการแสดงได้อย่างถูกต้อง
ทั้งนี้กิจกรรมแต่ละชุดจะต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมกับเนื้ อหาสาระการเรี ยนรู ้สาระ
ที่ 4 เรื่ อง พลังงาน ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 หน่วยการเรี ยนรู ้ยอ่ ย ได้แก่
หน่วยที่1 ชื่อหน่วย เสี ยง
หน่วยที่ 2 ชื่อ หน่วย แสง
สาหรับข้อมูลเกี่ยวกับชุดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ที่ใช้เสริ มการสอนเรื่ อง เสี ยง และ
แสง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 แสดงในตาราง 2
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ตาราง 2 ชุดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้เสริ มการสอนเรื่ อง เสี ยงและแสง
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ชื่อหน่ วยการ
ชื่ อชุ ดการแสดงทาง
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์
หน่วยที่ 1
ชุดที่ 1 ชื่อชุด จับจองมอง
เรื่ อง เสี ยง มี เสี ยง
จานวน 5 ชุด
คือ
ชุดที่ 2 ชื่อชุด เสี ยงนกแต้แวด

หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ ทเี่ กี่ยวข้ อง
เสี ยงเกิดจาการ
สัน่ สะเทือนของวัตถุโดย
ดูจากแสงเลเซอร์
การสั่นพ้องของเสี ยงใน
ท่อเสี ยงนกแต้แวด

การนาไปใช้ เสริม
การสอน
สรุ ปท้ายหน่วย
การเรี ยนรู้
(ขั้นประเมิน)
ขั้นสร้างความ
สนใจและขยาย
ความรู้
ชุดที่ 3 ชื่อชุด ขวดเสี ยงดนตรี ขวดเสี ยงดนตรี เกิดจาก ขั้นสร้างความ
การใส่ น้ าในขวดปริ มาณ สนใจและขยาย
ที่ต่างกันเพื่อให้เกิด
ความรู้
ความถี่ของเสี ยงที่ต่างกัน
ชุดที่ 4 ชื่อชุด เสี ยงคลื่นจาก การสะท้อนของเสี ยง
สรุ ปท้ายหน่วย
เปลือกหอย
คลื่นในเปลือกหอยทาให้ การเรี ยนรู้
ได้ยนิ เสี ยงคลื่นดังชัดเจน (ขั้นประเมิน)
ชุดที่ 5 ชื่อชุด เสี ยงสะท้อน เสี ยงสะท้อนได้ดี และมี ขั้นสร้างความ
ความเข้มสู งสุ ดบริ เวณ สนใจและขยาย
จุดโฟกัสในจานโค้ง
ความรู้
หน่วยที่ 2
ชุดที่ 6 ชื่อชุด ขนนกโบยบิน การสะท้อนของแสงบน ขั้นสร้างความ
เรื่ อง แสง มี
กระจกเงาราบ สามารถ สนใจและขยาย
จานวน 7 ชุด
ปิ ดบังภาพความจริ งได้ ความรู้
คือ
ชุดที่ 7 ชื่อชุด แสงเดินทาง การสะท้อนกลับหมด
ขั้นสร้างความ
เป็ นเส้นโค้ง
ของแสงในลาน้ าที่พงุ่
สนใจและขยาย
โค้ง ทาให้ดูเหมือนแสง ความรู้
เดินทางเป็ นเส้นโค้ง
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ตาราง 2 ชุดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้เสริ มการสอนเรื่ อง เสี ยงและแสง
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ( ต่อ )
ชื่อหน่ วยการ
ชื่ อชุ ดการแสดงทาง
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์
หน่วยที่ 2
ชุดที่ 8 ชื่อชุด เหรี ยญบาท
เรื่ อง แสง มี ลอยได้
จานวน 7 ชุด
คือ
ชุดที่ 9 ชื่อชุด แว่นขยาย
ขนาดยัก
ชุดที่ 10 ชื่อชุด เงาจมูกยืด
ออกได้
ชุดที่ 11 ชื่อชุด ผ้าเปี ยกมีสี
เข้มกว่าผ้าแห้ง
ชุดที่ 12 ชื่อชุด ดูแสงสี แดง
และแสงสี ฟ้า โดยใช้
ถุงพลาสติกใส่ ร่ม

หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ ทเี่ กี่ยวข้ อง
การหักเหของแสง
อธิบายความลึกจริ ง ลึก
ปรากฏ ของเหรี ยญบาท
ในน้ า
การสร้างเลนส์นูนขนาด
ใหญ่โดยใช้น้ าและแผ่น
พลาสติกใส บนถังใหญ่
เงามืด 2 เงา สามารถ
เลี้ยวเบนเข้าหากันได้ ดู
เหมือนจมูกยืดออกได้
แสงมีการสะท้อน หรื อ
ดูดกลืนได้ดีในโมเลกุล
ของผ้าแห้ง และผ้าเปี ยก
แสงที่กระเจิงได้ดีคือแสง
สี ฟ้า ส่ วนแสงสี แดงไม่
กระเจิง จึงเห็นสี ฟ้าก่อน
สี แดง

การนาไปใช้ เสริม
การสอน
สรุ ปท้ายหน่วย
การเรี ยนรู้
(ขั้นประเมิน)
ขั้นสร้างความ
สนใจและขยาย
ความรู้
ขั้นสร้างความ
สนใจและขยาย
ความรู้
ขั้นสร้างความ
สนใจและขยาย
ความรู้
ขั้นสร้างความ
สนใจและขยาย
ความรู้

จากตาราง 2 แสดงข้อมูลให้เห็นว่า ได้มีการใช้ชุดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ เสริ มการ
สอนจานวนทั้งหมด 12 ชุ ด โดยแบ่งชุดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ออกเป็ น 2 ส่ วนคือส่ วนที่1
เป็ นชุดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ที่นาไปใช้เสริ มการสอนในขั้นสร้างความสนใจและขั้นขยาย
ความรู ้ในแผนการจักการเรี ยนรู ้โดยเสริ มกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ จานวน 8 ชุดได้แก่
ชุด 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11 และชุด 12 ส่ วนที่ 2 เป็ นชุดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ที่นาไปใช้
เสริ มการสอนในขั้นประเมินในแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยเริ มกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์
จานวน 4 ชุ ดได้แก่ ชุด 1, 4, 7 และชุด 8
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การคิดเชิงวิทยาศาสตร์
การศึกษาเปรี ยบเทียบการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 ก่อนและหลังที่ได้รับการสอนโดยเริ มกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรี ยนรู ้
เรื่ องเสี ยงและแสง ปรากฏผลดังตาราง 3
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (Paired t-test) ของ
คะแนนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังที่ได้รับการสอนโยเสริ มกิจกรรมการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์
การคิดเชิงวิทยาศาสตร์
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
T
P
ค่าเฉลี่ย
15.2632
19.5439
10.53
< .01
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.7431
4.9931
จานวนตัวอย่าง
27
27
จากตาราง 3 แสดงให้เห็นว่านักเรี ยนที่ได้รับการสอนโดยเสริ มกิจากรรมการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ ยการคิดเชิ งวิทยาศาสตร์ หลังการจัดการเรี ยนรู ้ เท่ากับ 19.5439 สู ง
กว่าค่าคะแนนเฉลี่ยการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งมีค่าเท่ากับ 15.2632 และเมื่อ
นามาทดสอบค่าที ( t-test ) ได้ค่าทีเท่ากับ 10.53 และ p < .01 แสดงให้เห็นว่าการคิดเชิ ง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนที่ได้รับการสอนโดยเสริ มกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ สูงขึ้นอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ของนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
5 ก่อนและหลังที่ได้รับการสอนโดยเสริ มกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรี ยนรู ้
เรื่ อง เสี ยงและแสง ปรากฏผลดังตาราง 4
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ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (Paired-test) ของ
คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิ กส์ของนักเรี ยนที่ได้รับการสอนโดยเสริ ม
กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์

ค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จานวนตัวอย่าง

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วิชาฟิ สิ กส์
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
15.3333
26.5789
4.3807
4.3299
27
27

T
20.479

P
< .01

จากตาราง 4 แสดงให้เป็ นว่า นักเรี ยนที่ได้รับการสอนโดยเสริ มกิจกรรมการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังการจัดการเรี ยนรู ้ท่ากับ 26.5789
สู งกว่าคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนการจักการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งมีค่าเท่ากับ 15.3333
และเมื่อนามาทดสอบค่าที (t-test) ได้ค่าทีเท่ากับ 20.479 และ p < .01 แสดงให้เห็นว่า
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่ได้รับการสอนโดยเสริ มกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์
สู งขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ องการคิดเชิ งวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่
ได้รับการสอนโดยเสริ มกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา การคิดเชิ ง
วิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนช่ วงชั้นที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยเสริ ม
กิ จ กรรมการแสดงทางวิ ท ยาศาสตร์ ก ลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย เป็ น นัก เรี ย นในระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ห้อง 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2552 โรงเรี ยนพลูตาหลวงวิทยา อาเภอสัต
หี บ จังหวัดชลบุรี สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี นักเรี ยนจานวน 27 คน เครื่ องมือที่
ใช้ในการดาเนิ นการวิจยั ได้แก่ชุดกิ จกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดย
เสริ มกิ จกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ แบบวัดการคิดเชิ งวิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยทาการทดสอบกลุ่มตัวอย่างก่อน โดยใช้แบบวัดการคิด
เชิ งวิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการดาเนิ นการ
วิเคราะห์ต่อไปจากนั้นผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ที่ผวู ้ ิจยั สร้ างขึ้นจานวน 7 แผน ใช้เวลาทั้งหมด 54 ชัว่ โมง แล้วทาการทดสอบกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยแบบวัดและแบบทดสอบดังกล่ าวข้างตัน หลังจากนั้นนาข้อมูลที่ ได้ท้ งั ก่ อนและหลังการ
ดาเนิ นการจัดกิ จกรรมเรี ยนการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ มาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิ ติ โดย
การหาค่าเฉลี่ยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบ 2 กลุ่มสัมพันธ์ (paired t-test)
ด้วยการเปรี ย บเที ยบก่ อนและหลัง การจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ โดยใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์
สาเร็ จรู ป
สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 4 ที่ได้รับการ
สอนโดยเสริ มกิจการรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ สรุ ปได้ดงั นี้
1.คะแนนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยเสริ ม
กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยน สู งกว่า ก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
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2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยเสริ มกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาเกี่ยวกับการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
5 ที่ได้รับการสอนโดยเริ มกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ผวู ้ จิ ยั ได้แยกอภิปรายผลการวิจยั
เป็ นประเด็นต่างๆดังนี้
1. ในด้านการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ จากการศึกษาการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนช่วง
ชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยเริ มกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ผล
ปรากฏว่าคะแนนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับ
การสอนโดยเสริ มกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะมีปัจจัยที่เข้ามาส่ งเสริ มการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ดังนี้
1.1 ผูว้ ิ จ ัย ได้ส ร้ า งชุ ด กิ จ กรรมการแสดงทางวิ ท ยาศาสตร์ ที่ เ ป็ นการส่ ง เสริ ม ให้
นักเรี ยนได้มีโอกาสฝึ กทักษะด้านการคิดเชิ งวิทยาศาสตร์ กล่าวคือผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับกิ จกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ การคิดเชิ งวิทยาศาสตร์ และ
สาระการเรี ยนรู ้มาตรฐานหน่วยการเรี ยนรู ้เรื่ อง เสี ยง และ แสง สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 5 เพื่อวางแผนออกแบบและสร้างชุ ดกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ที่สอดคล้องกับการ
คิดเชิงวิทยาศาสตร์ ภายใต้หน่วยการเรี ยนรู้เรื่ อง เสี ยง และแสง จานวน 12 ชุ ดโดยในแต่ละชุ ด
นั้นผูว้ ิจนั ได้สร้ างแบบฝึ กการคิ ดเชิ งวิทยาศาสตร์ ที่สอดคล้องกับชุ ดกิ จกรรมการแสดงดังกล่าว
ควบคู่กนั ไป ซึ่ งกิ จกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ น้ นั นัยว่าเป็ นกิจกรรมหนึ่ งที่สามารถใช้เป็ น
สื่ อช่ วยในการปลูกฝั งความรัก ความสนใจในวิทยาศาสตร์ และช่วยพัฒนากระบวนการคิดของ
นักเรี ยนดังที่ คะนึงนิจ คงหอม (2547: 18) และ พรทิพ โชคถาวร (2548. 42) ได้กล่าวถึง
เป้ าหมายการจัดกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ไว้ในทานองเดียวกัน สรุ ปได้วา่ กิจกรรมการ
แสดงทางวิ ท ยาศาสตร์ น้ ัน เป็ นกิ จ กรรมที่ จ ะช่ ว ยปลู ก ฝั ง ความรั ก หัน มาสนใจในการเรี ย น
วิท ยาศาสตร์ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ดการพัฒนาทัก ษะการแสดง ทัก ษะการทดลอง การพู ดต่ อ หน้า
สาธารณชน และเป็ นการฝึ กกระบวนการคิด ทานองเดียวกันกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา
นครสวรรค์(2547 :17) ที่ กล่ าวถึ งวัตถุ ประสงค์ของการจัดกิ จกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์
สรุ ป ได้ว่า เพื่ อ เป็ นการปลู ก ฝั ง ให้นัก เรี ย น นัก ศึ ก ษา ประชาชนทั่วไปมี ค วามสนใจเองของ
วิ ท ยาศาสตร์ ตระหนัก ว่า วิ ท ยาศาสตร์ เ ป็ นสิ่ ง ใกล้ต ัว เกิ ด ความสนใจด้า นการทดลองทาง
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วิทยาศาสตร์ ดว้ ยตัวเอง ได้ฝึกทักษะการแสดง รวมทั้งได้ฝึกกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ อีก
ด้วยดัง นั้นเมื่ อผูว้ ิจยั นาชุ ดกิ จกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ แต่ล ะชุ ดไปทากิ จกรรมร่ วมกับ
นัก เรี ย น โดยให้ นัก เรี ย นได้มี ส่ ว นร่ ว มสั ง เกตหรื อ ท าการแสดงร่ ว มกัน ระดมความคิ ด เพื่ อ
คาดคะเนสาเหตุของปั ญหาหรื อข้อสงสัยที่เกิดขึ้น จนกระทัง่ ให้นกั เรี ยนได้แสดงแนวคิดหรื อหา
วิธีตรวจสอบสาเหตุของปั ญหาหรื อข้อสงสัยจนได้ขอ้ สรุ ปที่สามารถอธิ บายสาเหตุของปั ญหาได้
อย่างถูกต้อง ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ จึงถือได้วา่ เป็ นการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสฝึ ก
ทักษะด้านการคิดเชิ งวิทยาศาสตร์ อย่างเป็ นลาดับขั้นตอน สอดคล้องกับสถาบันส่ งเริ มการสอน
วิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี(2546:
23) ที่ ไ ด้ก ล่ า วถึ ง การคิ ดเชิ ง วิท ยาศาสตร์ ( Scientific
Thinking) สรุ ปได้วา่ เป็ นความคิดที่ใช้ในการพิสูจน์และสารวจตรวจสอบหาข้อเท็จจริ งโดยมีการ
ใช้ท้ งั ความรู ้ วิท ยาศาสตร์ แ ละกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ช่ ว ยวางแผนตรวจสอบ พิ สู จ น์
จนกระทัง่ สามารถอธิ บายด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับ Dunbar (2007) ที่กล่าวถึง
การคิ ด เชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ ส รุ ป ได้ว่า การคิ ด เชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ เ ป็ นการคิ ด ที่ ใ ช้ก ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ซ่ ึ งประกอยด้วยการสร้างทฤษฎี การออกแบบการทดลองการทดสอบสมมติฐาน
การแปลความหมายข้อมู ล และการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ การคิดเชิ งวิทยาศาสตร์ ยงั
เกิ ดจากการนาการคิ ดแบบนิ รนัยและอุ ป นัย การวิเคราะห์ ค าแนะนาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ และการ
แก้ปัญหามาใช้ในการสื บเสาะหาความรู ้ ดว้ ยตนเองซึ่ งจะเห็ นได้ว่าหากจะให้นกั เรี ยนเกิ ดทักษะ
การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ อาจต้องอาศัยการฝึ กคิดตามแนวทางของกระยวนการทางวิทยาศาสตร์ ไป
ด้วยดังที่ Schfersman (1997) ได้กล่าวเกี่ยวกับการคิดเชิ งวิทยาศาสตร์ ไว้ สรุ ปได้วา่ วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ เป็ นเพียงส่ วนประกอบหรื อแนวทางการฝึ กฝนที่จะนาไปสู่ การคิดเชิ งวิทยาศาสตร์ ได้
ซึ่ งในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้สร้างแบบฝึ กการคิดเชิ งวิทยาศาสตร์ ที่มีการปรับลาดับขั้นการคิดโดย
อาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็ นแนว และให้สอดคล้องกับชุ ดกิ จกรรมการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ มีท้ งั หมด 4 ขั้น ดังนี้
1.ขั้นสังเกต เป็ นขั้นที่ผวู ้ ิจยั ทากิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ โดยเปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนที่อยากจะลงมือปฏิบตั ิได้ร่วมทากิจกรรม พร้อมทาการสังเกตสิ่ งที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด
ไปพร้อมๆกันกับนักเรี ยนที่เหลือ ซึ่ งเป็ นการเก็บข้อมูลความรู ้ไว้ก่อน เมื่อผูว้ จิ ยั ใช้คาถามหรื อ
กระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดข้อสงสัย จะได้นาข้อมูลที่มีอยูม่ าช่วยในการคาดคะเนสาเหตุของข้อสงสัย
นั้นๆ ทั้งนี้หากนักเรี ยนมีทกั ษะการสังเกตที่ดีก็ยอ่ มจะทาให้เก็บรายละเอียดของข้อมูลได้มาก
ยิง่ ขึ้น
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2. ขั้นสร้างสมมติฐาน เป็ นขั้นที่ผวู ้ จิ ยั ใช้คาถามหรื อกาหนดสถานการณ์ปัญหาหลังจากที่
ได้ร่วมสังเกตหรื อทากิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ แล้วให้นกั เรี ยนได้ร่วมกันแสดงความคิด
ที่จะเป็ นสาเหตุของปั ญหาหรื อจะเป็ นคาตอบของคาถามนั้นซึ่ งในขั้นนี้จะเป็ นช่วงที่นกั เรี ยนได้ฝึก
ใช้ขอ้ มูลจากการสังเกต ความรู ้ที่มีอยูม่ าช่วยในการคาดคะเนสาเหตุของปั ญหาหรื อเป็ นการฝึ ก
สร้างสมมติฐานของปัญหา
3.ขั้นคิดวางแผนและรวบรวมข้อมูลเป็ นขั้นที่ผวู ้ จิ ยั กระตุน้ ให้นกั เรี ยนร่ วมกันแสดง
ความคิดเกี่ยวกับแนวทางหรื อวิธีที่จะตรวจสอบสมมติฐานมีการคิดวางแผนออกแบบเพื่อหาทาง
พิสูจน์สิ่งที่นกั เรี ยนสร้างสมมติฐานไว้ตามความสามารถของนักเรี ยนและเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน
ได้เก็บรวบรวมข้อมูลตามที่วางแผนไว้ ซึ่งบางกิจกรรมอาจ ต้องคานึงถึงความเหมาะสมของ
เวลาด้วย
4.ขั้นลงข้อสรุ ปของปั ญหาเป็ นขั้นที่นกั เรี ยนนาข้อมูลที่ทาการรวบรวมไว้แล้วมาวิเคราะห์
พิจารณาแล้วตักสิ นใจสาเหตุของสถานการณ์หรื อปั ญหาที่เกิดขึ้นโดยผูว้ จิ นั อาจต้องใช้คาถามช่วย
กระตุน้ ความคิดให้นกั เรี ยนสามารถเชื่อมโยงเหตุและผลของสถานการณ์หรื อปั ญหานั้นๆและลง
ข้อสรุ ปได้
ตามแนวทางของกิ จกรรมข้างต้นแสดงให้เห็ นว่าขณะที่มีการดาเนิ นกิ จกรรมการแสดง
ทางวิท ยาศาสตร์ ร่วมกันระหว่า งผูว้ ิจยั กับ นัก เรี ย น จะมี ก ารใช้ค าถามกระตุ ้นเพื่ อให้นัก เรี ย น
ร่ วมกันสังเกตทาให้เกิดข้อสงสัยมีการคาดคะเนสิ่ งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าเป็ นการกระตุน้ ให้นกั เรี ยน
เกิ ด ปั ญ หาและคิ ด หาค าตอบล่ ว งหน้า ด้ว ยตัว เองสอดคล้อ งกับ หลัก ในการด าเนิ น การแสดง
กิ จกรรมการแสดงทางวิท ยาศาสตร์ ที่ คะนึ งนิ จ คงหอม (2547:19) และ พรทิพ โชคถาวร
(2548:42) ได้กล่าวไว้ในทานองคล้ายกันสรุ ปได้วา่ ขณะที่มีการแสดงควรเน้นให้ผชู ้ มไม่มีโอกาส
คิดและหลี กเลี่ยงการบอกเล่าเพราะจะเป็ นการทาลายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เมื่อนักเรี ยน
สังเกตผลที่เกิ ดขึ้นแล้วยังคงใช้คาถามกระตุน้ ให้คิดหาสาเหตุของปั ญหาหรื อข้อสงสันนั้นๆโดย
นักเรี ยนสามารถนาข้อมูลทีได้จากการสังเกตมาเชื่ อมโยงเข้ากันหรื อโยงเข้ากับความรู ้เดิมเพื่อให้
ได้สมมติฐานของปั ญหาและก่อนที่ผวู ้ ิจยั เฉลยคาตอบหรื ออธิ บายสาเหตุของปั ญหาในตอนท้าย
ของกิ จกรรมการแสดงทางวิ ท ยาศาสตร์ ย งั เน้น การใช้ค าถามกระตุ ้นให้ นัก เรี ย นคิ ด วามแผน
ออกแบบหรื อหาวิธีตรวจสอบสมมติฐานลงมือปฏิบตั ิจนได้ขอ้ สรุ ปด้วยตนเองจึงถือ ได้วา่ กิจกรรม
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ สามารถนาไปใช้ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดการคิดเชิ งวิทยาศาสตร์ ได้และ
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ยังได้แบ่งการใช้ชุดกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ จากทั้งหมด 12 ชุ ด
ออกเป็ น 2 ส่ วนคือส่ วนที่ ใช้ในการชี้ แนะคิดวางแผนออกแบบมากพอสมควร จานวน 8 ชุ ด
และส่ วนที่สอง อีกจานวน 4 ชุ ด ผูว้ ิจยั ใช้เน้นย้ าการฝึ กคิดด้วยตนเองของนักเรี ยนมากยิ่งขึ้ น
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ความสอดคล้องในการดาเนิ นกิ จกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ที่กล่าวมาทั้งหมดจึงน่าจะเป็ น
ปั จจัยส่ งผลให้การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนอยูใ่ นระดับที่สูงขึ้น
1.2 ผูว้ ิจยั ได้เลื อกวิธี การจัดการเรี ย นรู้ ที่มี ความสอดคล้องเหมาะสมในการนาชุ ด
กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ที่เป็ นการส่ งเสริ มการคิดเชิ งวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนมาใช้
เสริ มการการเรี ยนรู ้ กล่าวคือในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้จดั การเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ซ่ ึ งเป็ น
กลวิธีที่ฝึกให้นกั เรี ยนรู้จกั ค้นคว้าหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางความคิดหาเหตุผลจนค้นพบ
ความรู ้หรื อแนวทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเองดังที่ภพ เลาหไพบูลย์ (2543 :187)กล่าวถึงการ
สอนแบบสื บ เสาะหาความรู ้ ส รุ ป ได้ว่า การสอนแบบสื บ เสาะหาความรู ้ เ ป็ นการสอนที่ เ น้ น
กระบวนการแสวงหาความรู ้ ที่ จ ะช่ ว ยให้ นัก เรี ย นได้ค ้น พบความจริ ง ต่ า งๆด้วยตนเองท าให้
นัก เรี ย นได้รับ ประสบการณ์ ต รงในการเรี ย นเนื้ อ หาในขณะที่ ห น่ ว ยศึ ก ษานิ เ ทศก์ ส านัก งาน
การศึกษากรุ งเทพมหานคร (2544 : 53) ได้ให้ความหมายของการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้
(Iiquiry Method) สรุ ปได้วา่ เป็ นการสอนที่เน้นกระบวนการคิดสื บสวนสอบสวนเป็ นการสอนที่
เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนมีการตั้งคาถามหรื อตั้งสมมติฐานขึ้นมาเมื่อพบกับสภาพการณ์ที่เป็ นปั ญหา
และมีการทดสอบคาถามหรื อสมมติฐานที่ต้ งั ขึ้นโดยให้นกั เรี ยนใช้ประสบการณ์หรื อความรู ้เดิ ม
กับกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลมาประกอบในการทดสอบดังกล่าวส่ วนนักการศึกษาจากกลุ่ม
BSCS (อ้างในนันทิยา บุญเคลือบ,2540:13 ) ได้กล่าวถึ งกระบวนการสอนแบบสื บเสาะหา
ความรู ้ ส รุ ป ได้ว่า ในการสอนแบบสื บ เสาะหาความรู ้ น้ ันควรมี 5 ขั้นตอนได้แก่ ก ารนาเข้า สู่
บทเรี ยน (Engagement ) การสารวจ (exploration) การอธิ บาย (exploration) การลงข้อสรุ ป
(elaboration) และการประเมิ น ผล (exploration)คล้ า ยกั บ กั บ สถาบั น ส่ งเสริ มการสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2546 : 219-220) ที่ได้เสนอขั้นตอนการสอนแบบสื บเสาะหา
ความรู ้ ไว้ 5 ขั้นเช่ นเดี ยวกันได้แก่ ขั้นสร้ างความสนใจ (Engagement) ขั้นสารวจและค้นหา
(Exploration) ขั้นอธิ บายและลงข้อสรุ ป (Exploration) ขั้นขยายความรู ้ (Elaboration) และขั้น
ประเมิน (Evaluation) จะเห็ นได้ว่าหากนักเรี ยนได้รับการสอนด้วยวิธีดงั กล่าวนี้ จะยิ่งส่ งผลให้
นักเรี ยนได้มีอิสระทางความคิด ได้ฝึกใช้กระบวนการคิดเพื่อแสวงหาความและฝึ กฝนทักษะต่างๆ
เช่นการสังเกต การถามตอบ การอภิปรายโต้ตอบ และนาไปสู่ การเชื่ อมโดยบูรณาการจนกระทัง่
สามารถสร้ า งองค์ค วามรู ้ ห รื อ ค้น พบข้อ เท็ จ จริ ง ต่ า งๆด้ว ยตนเองจึ ง เป็ นทิ ศ ทางที่ ส อดคล้อ ง
เหมาะสมในการที่ จะฝึ กฝนให้นักเรี ย นเกิ ดการคิ ดเชิ งวิทยาศาสตร์ ด้วย ดังที่ Schafer man
(1997) กล่ าวถึ งการคิดเชิ งวิทยาศาสตร์ สรุ ปได้ว่าเป็ นการคิดอย่างถู กต้องด้วยตนเองจนกระ
สามารถได้คาตอบของคาถามหรื อปั ญหาที่น่าเชื่ อถือโดยอาจมีการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เข้า
มาช่ วยในการหาพิ สู จ น์ ห รื อหาค าตอบเพื่ อ สร้ า งความน่ า เชื่ อถื อสอดคล้องกับ ทิ ศ นา แขมณี
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(2544 : 148) ที่กล่าวถึงการคิดเชิ งวิทยาศาสตร์ สรุ ปได้วา่ มีส่วนสัมพันธ์กบั การะบานการทาง
วิทยาศาสตร์ เพระประกอบด้วยขั้นตอนในการคิ ดและดาเนิ นการเพท่อแสวงหาความรู ้ ที่เชื่ อถื อ
หรื อแก้ปัญหาต่างๆให้ประสบผลสาเร็ จได้ ดังนั้น ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้จดั การเรี ยนรู ้แบบสื บ
เสาะหาความรู ้ โดยเสริ มกิ จกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ตามรู ปแบบของสถาบันส่ งเริ มการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546) ที่ประกอบด้วย 5 ขั้น ดังนี้
1.ขั้น สร้ า งความสนใจ (Engagement) เป็ นขั้น ที่ ผูว้ ิ จ ัย ใช้ ชุ ด กิ จ กรรมการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ ที่สอดคล้องกับเนื้ อหาที่กาลังจะศึกษา เป็ นสื่ อสร้างความสนใจให้นกั เรี ยนได้มีส่วน
ร่ วมในกิจกรรมด้วย การสังเกต ตอบคาถามหรื อร่ วมแสดงตามความเหมาะสมและเกิดข้อสงสัย
ในสิ่ งที่เกิดขึ้นก่อนที่ครู จะกล่าวเชื่ อมโยงเข้าสู่ กิจกรรมในขั้นถัดไป การที่ผวู้ ิจยั สร้างความสนใจ
ด้วยชุ ดกิ จกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ น้ นั นับว่าเป็ นการสร้ างบรรยากาศที่ดีต่อการเรี ยนรู ้
เพราะขณะทาการแสดงจะทาให้นกั เรี ยนรู ้สึกมีส่วนร่ วมเพราะต้องมีการถามตอบมีการคาดคะเน
สิ่ งที่ จะเกิ ดขึ้ น ชวนให้คอยสังเกต คิ ด และติ ดตามผลเป็ นการสร้ างความตื่นเต้นสนุ กสนาน
ควบคู่ไปกับการฝึ กการสังเกตซึ่ งเป็ นพื้นฐานที่จะทาให้นกั เรี ยนเกิดการคิดเชิ งวิทยาศาสตร์ มีการ
คาดคะเนคาตอบล่วงหน้าหรื อการสร้างสมมติฐานอีกด้วย ส่ งผลให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจและ
พร้ อมที่ จะเรี ยนรู ้ ในลาดับต่อไป ดังที่ ศันสนี ย ์ ฉัตรคุ ปต์(2544: 20) ได้กล่ าวไว้ว่า “...เวลา
คนเรามีความสุ ข เช่น เมื่อเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข จะมีการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในสมองเช่ น
ไดปามีนนอร์ เอพิเนฟริ น ที่ทาให้มีความสุ ขส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดความอยากรู ้ กระตือรื อร้ นสนใจ
ไขว่คว้าอยากที่จะเรี ยนรู ้ เกิดพลังที่จะทาสิ่ งต่างๆมากมายมีพลังที่จะเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆที่ทาให้มีการ
เรี ยนรู ้ เพิ่มมากขึ้น...” ในขณะที่ชยั อนันต์ สมุทวณิ ช (2542 : 78) ได้กล่าวไว้วา่ “...การศึกษา
จะเป็ นสิ่ งที่ เพลิ ดเพลิ น ได้ ครู ก็จะต้องมี วิธีการสอนที่ สนุ กอยู่ในแผนการสอนด้วย แผนการ
สอนไม่ ค วรมี เฉพาะวัตประสงค์ เนื้ อหาสาระและแนวการสอนการเรี ย นเท่ า นั้น แต่ ต้องหา
กิจกรรม ที่เด็กๆ สนุกสนาน เพลิดเพลินอยูด่ ว้ ย...”
2.ขั้นสารวจและค้นหา (Exploration) เป็ นขั้นที่ผวู ้ ิจยั ได้ให้นกั เรี ยนร่ วมกันทากิจกรรมที่
สอดกับเนื้ อหาตามหน่วยการเรี ยนรู ้ มีการลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง ด้วยการวางแผนกาหนดแนว
ทางการสารวจ ตรวจสอบ ทดลอง สื บค้นแล้วเก็บรวบรวมข้อมูล ทีการใช้เอกสารอ้างอิงหรื อ
แหล่งข้อมูลนั้น เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในการนาไปใช้ในขั้นถัดไป ซึ่ งขณะที่นกั เรี ยนได้ทากิ จกรรม
ต่างๆ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ถือได้วา่ เป็ นการเก็บเกี่ยวความรู้หรื อประสบการณ์เอาไว้ซ่ ึ งอาจ
ถูกนามาใช้ในการคิดวางแผน ออกแบบหรื อหาวิธีตรวจสอบสมมติฐานที่นกั เรี ยนสร้ างขึ้นจาก
การร่ ว มท ากิ จ กรรมการแสดงทางวิ ท ยาศาสตร์ ใ นขั้น สร้ า งความสนใจ เพราะความรู ้ ห รื อ
ประสบการณ์ จะส่ งผลต่อความสามารถในการคิดเชื่ อมโยง คิดอย่างเป็ นเหตุและผล เพื่อแก้ไข
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ปั ญหาหรื อคิ ด หาค าตอบที่ ถู ก ต้องได้ สอดคล้องกับ schafersman
( 1997) ที่ ก ล่ า วถึ ง
องค์ประกอบของการคิดเชิ งวิทยาศาสตร์ สรุ ปได้ว่า การคิดเชิ งวิทยาศาสตร์ น้ นั มีองค์ประกอบ
สาคัญ 3 ประการ คือ ความสงสัยใคร่ รู้ ประสบการณ์หรื อความรู ้ที่ได้รับจากการสังเกต และ
พื้นฐานการคิดอย่างมีเหตุผล ซึ่ งแนวทางการคิดอย่างมีเหตุผลต้ออาศัยการพิจารณาสิ่ งที่เป็ นเหตุ
และผลที่เกิดขึ้นโดยต้องอาศัยความรู ้ ประสบการณ์ที่ได้มาจากหลายๆแหล่งเข้ามาประกอบด้วย
3. ขั้นอธิ บายและลงข้อสรุ ป (Explanation) เป็ นขั้นที่ผวู ้ ิจยั กับนักเรี ยนหรื อระหว่าง
นักเรี ยนด้วย ร่ วมกันอภิปราย ซักถาม ทาการวิเคราะห์ แปลผล สรุ ปผล และนาเสนอผล
ของข้อมูลที่ได้จากการทดลองหรื อศึกษาเอกสารอ้างอิงในรู ปแบบต่างๆ ด้วยการสร้าง ตาราง
บันทึกผล เขียนกราฟ สร้างผังมโนทัศน์ เป็ นช่วงที่นกั เรี ยนต้องอาศัยการคิดที่ซบั ซ้อน มีการ
เชื่อมโยงข้อมูลความรู ้ที่มีอยูใ่ ห้เป็ นเหตุและผลซึ่ งกันและกัน สอดคล้องกับแนวทางในฝักการคิด
เชิงวิทยาศาสตร์ ขั้นลงข้อสรุ ป
4. ขั้นขยายความรู ้ ( Elaboration) เป็ นขั้นที่ผวู ้ ิจยั เสริ มความรู ้ให้กบั นักเรี ยนโดยอาจมี
การอภิปรายซักถาม ยกตัวอย่างการนาความรู ้ไปใช้ และให้นกั เรี ยนร่ วมกันสารวจ ตรวจสอบ
พิสูจน์คิดหาเหตุผล มาอธิ บายสถานการณ์หรื อปั ญหาที่กาหนดให้ จากชุดการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ ในขั้นสร้างความสนใจ โดยอาศัยความรู ้หรื อหลักการทางวิทยาศาสตร์ ในหน่วยการ
เรี ยนรู ้ที่กาลังศึกษามาเป็ นหลักช่วยคิดหาคาตอบ โดยผูว้ ิจยั อาจเป็ นผูค้ อยให้คาชี้แนะปรึ กษาตาม
ความเหมาะสม ซึ่ งเป็ นขั้นที่นกั เรี ยนได้มีโอกาสนาความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนในห้องเรี ยนมาใช้
ประกอบการวางแผน ออกแบบ และสารวจตรวจสอบปั ญหาหรื อสถานการณ์ที่มีอยู่ จนได้
ข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งที่สามารถอธิ บายปั ญหาให้กบั นักเรี ยนได้ เป็ นการเชื่ อมโยงความรู ้อย่างมี
เหตุผลส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง
5. ขั้นประเมิน (Evaluation) เป็ นขั้นที่มีการวัดและประเมินการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนโดย
การให้นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัด หลังจากนั้นผูว้ จิ ยั สะท้อนข้อมูลกลับโดยการเฉลยคาตอบและให้
เหตุผลประกอบการตอบคาถามในแบบฝึ กหัด และให้เหตุผลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
ชัดเจน และให้นกั เรี ยนสรุ ปความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนด้วยตนเอง และเพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนเกิดการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ มากยิง่ ขึ้น เมื่อจบหน่วยการเรี ยนรู ้ยอ่ ยแล้ว ผูว้ ิจยั จึงใช้ชุดการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ ที่สอดคล้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้หน่วยการเรี ยนรู ้ยอ่ ยนั้นๆ
เป็ นสื่ อให้นกั เรี ยนร่ วมกันทากิจกรรมตามแนวทางการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ดว้ ยตนเอง ผูว้ จิ ยั ให้คา
ชี้แนะปรึ กษาให้นอ้ ยที่สุด เพื่อเป็ นการประเมินการคิดเชิ งวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน
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การนาชุดกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ที่เป็ นการส่ งเสริ มการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรี ยนมาใช้เสริ มการจัดการเรี ยนรู้ได้ ทาให้นกั เรี ยนได้รับการฝึ กฝนกระบวนการคิดไปใน
ทานองเดียวกันหลายครั้ง เป็ นการสั่งสมประสบการณ์เชิงวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้ผเู ้ รี ยนเกิดการคิด
เชิงวิทยาศาสตร์ ดงั นั้นจะเห็นได้วา่ การสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้( 5 e ) จึงมีความสอดคล้อง
เหมาะสมในได้มากยิง่ ขึ้น
1.3 ผูว้ จิ ยั ได้คานึ งถึงบริ บทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการศึกษาวิจยั ด้วย กล่าวคือ ผูว้ ิจยั ได้
เลือกหน่วยการเรี ยนรู ้ที่สามารถเอื้อให้นาชุดกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ มาใช้เสริ มเพื่อให้
นักเรี ยนได้ฝึกการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ ผูว้ ิจยั ได้เลือกสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ สาระ
ที่ 4 พลังงาน ของช่ วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ซึ่ งเนื้ อหาดังกล่าวเน้นกิ จกรรมที่ให้
นัก เรี ย นได้ล งมื อ ปฏิ บ ตั ิ พิ สู จน์ ตรวจสอบ มี กิ จกรรมการทดลอง การลงข้อสรุ ป จึ ง มี ค วาม
สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อฝึ กการคิดเชิ งวิทยาศาสตร์ ประกอบกับช่วงวัยนี้ เป็ น
วัย ที่ มี พ ฒ
ั นาการด้า นความรู้ ค วามเข้าใจสู ง มี ค วามสามรถในการแสดงความคิ ด เชิ งเหตุ ผ ล
เชื่ อมโยงข้อมูลที่มีอยูใ่ ห้เกิดข้อมูลเชิ งประจักษ์ได้สอดคล้องกับทฤษฎี พัฒนาการทางสติปัญญา
ของ Piaget (ภพ เลาหไพบูลย์.2542 : 71 ) สรุ ปได้วา่ เด็กช่วงวัย 15-19 ปี นั้น มีพฒั นาการอยูใ่ น
ขั้นปฏิบตั ิการนามธรรมเด็กจะมีพฒั นาการด้านความรู ้ความเข้าใจถึงระดับสู งสุ ด มีความสามารถ
แสดงความคิดเห็นเชิ งนามธรรมเกี่ยวกับข้อคิด ปั ญหาและเรื่ องราวได้ โดยไม่ตอ้ งอาศัยของจริ ง
หรื อสิ่ ง ของประกอบ สามารถจาแนกและวิเคราะห์ ปัญหาที่ ส ลับ ซับ ซ้อนได้อย่า งเป็ นระบบ
จัดกระท าข้อมูล ที่ มี ตวั แปรหลายตัวเกี่ ยวข้องได้โดยมองเห็ นความสั มพันธ์ ข องตัวแปรทุ ก ตัว
สามารถคิดหาเหตุผลนอกเหนือจากข้อมูลที่มีอยู่ สามารถรับรู ้เข้าใจถึงปฏิบตั ิการได้ดี ได้แก่ การ
ตั้ง สมมติ ฐ าน ออกแบบการทอลองทดลองพิ สู จ น์ แ ปลผลข้อ มู ล ลงข้ อ สรุ ปนอกจากนี้
ภพ เลาหไพบูลย์ (2542 : 75) ยังได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ในระดับ
มัธยมศึกษา สรุ ปได้วา่ ครู ควรจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นให้นกั เรี ยนเกิดการคันพบ ซึ่ งนักเรี ยนจะเกิดการ
เรี ย นรู ้ ไ ด้โ ดยผ่า นการกระท าของสมองต่ อ สิ่ ง เร้ า ที่ ก าลัง ค้น พบ ครู ค วรให้ นัก เรี ย นได้รู้ จ ัก
ตั้ง สมมติ ฐาน สรุ ป อ้างอิ ง ออกแบบการทดลองและสร้ างแบบจาลอง ดัง นั้นการที่ ผูว้ ิจยั ได้
คานึ งถึ งความสอดคล้องของเนื้ อหาสาระการเรี ยนรู ้ วัยของนักเรี ยน และแนวทางการจัดการ
เรี ยนรู ้จึงมีส่วนส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ฝึกการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ อย่างเหมาะสมมากยิง่ ขึ้น
2.ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิท ยาศาสตร์ จากการศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของ
นักเรี ยนช่วงชั้นที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยเสริ มกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ผลปรากฏว่า
คะแนนการคิดเชิ งวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยเสริ มกิจกรรมการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสู ง กว่า ก่ อนเรี ยนอย่างมี นัย สาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .01 ทั้ง นี้
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เพราะมี การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่เน้นให้นักเรี ยนได้มีโอกาสพัฒนาความคิ ดอย่างเป็ นลาดับ
และลงมื อปฏิ บ ตั ิ ด้วยตนเองอย่างต่ อเนื่ องตามแนวทางการจัดการเรี ย นรู ้ ด้วยวิธี ส อนแบบสื บ
เสาะหาความรู ้ ส่ ง ผลให้ นัก เรี ย นมี ค วามคิ ด อย่า งเป็ นระบบมี ค วามรู ้ แ ละสั่ ง สมความรู้ ห รื อ
ประสบการณ์ ที่สามารถนาไปใช้อธิ บายหรื อแก้ไขปั ญหาใหม่ๆ ได้ ดังที่ ภพ เลาหไพบูล ย์
(2542 : 156) ได้กล่าวถึ งข้อดีของการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ สรุ ปได้วา่ เป็ นวิธีสอนที่
นักเรี ยนได้ฝึกความคิด กระทา และเสาะแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง ทาให้เกิดองค์ความรู้ที่คงทน
สามารถจดจาได้นาน อีกทั้งสามารถนาความรู ้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้ดว้ ย จึงทาให้นกั เรี ยน
มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่สูงขึ้นประกอบกับมีการเสริ มสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ดว้ ยกิจกรรม
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ ผูว้ ิจยั ใช้กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ เข้าไปช่วยสร้าง
สถานการณ์แปลกใหม่ ชวนให้น่าสงสัยในขั้นสร้างความสนใจ เป็ นการสร้างความสนใจ ความ
สนุ ก สนาน นัก เรี ย นมี ค วามสุ ข และเพิ่ ม ความอยากรู ้ อ ยากเห็ นท าให้ อ ยากจะเรี ย นรู ้ ต่ อ ไป
ข้า งหน้า สอดคล้องกับ คะนึ ง นิ จ คงหอม (2547 : 10) ที่ ก ล่ า วถึ งข้อดี ข องการแสดงกล
วิทยาศาสตร์ สรุ ปได้วา่ เป็ นเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ ทีได้รับการยอมรับว่าส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนเกิด
ความสนใจเรี ยนวิทยาศาสตร์ มากขึ้น รู ้สึกสนุ กสนานกับการเรี ยน เห็นว่าวิทยาศาสตร์ เป็ นเรื่ อง
ง่ า ย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การด ารงชี วิ ต ประจ าวัน ไม่ ท าให้ ผูเ้ รี ย นรู ้ สึ ก ว่ า ก าลัง เรี ย นอยู่ แ ละเกิ ด
ความเครี ยด ทานองเดี ยวกับกับ ลัดดาวัลย์ กัณหสุ วรรณ (2545 : 7-9) ได้กล่าวถึ งลักษณะ
สาคัญของการแสดงกลวิทยาศาสตร์ สรุ ปได้ว่าเป็ นการแสดงคล้ายมายากลแต่อธิ บายได้ด้วย
หลักการทางวิทยาศาสตร์ มีการผสมผสานหลายเทคนิ คเข้าด้วยกัน เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาสง
วิทยาศาสตร์ เน้นความสนุกสนาน ตื่นเต้น เร้าใจ ท้าทายความคิด สร้างความอยากรู้อยากเห็น
และใช้คาถามในการกระตุ น้ ให้ผเู ้ รี ยน เกิ ดกระบวนการคิดเชื่ อมโยงความคิดกับประสบการณ์
ในขณะที่ ศันสนีย ์ ฉัตรคุปต์ (2544 : บทนา) ได้กล่าวถึงความสาคัญของการเรี ยนอย่างมี
ความสุ ขของมนุ ษย์ไว้ว่า “ สมองมนุ ษย์มีศกั ยภาพในการเรี ยนรู ้ สูงสุ ด เมื่อผูเ้ รี ยนเรี ยนอย่างมี
ความสุ ขในสมองจะหลัง่ สารเคมีที่ทาให้เกิดความสุ ข และจะไปเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนรู ้
ให้สูงขึ้น” นอกจากนี้ลกั ษณะของกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ยังเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน
ได้คิดอย่างอิ สระในการพิสูจน์ ตรวจสอบหาข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับข้อสงสัยที่ เกิ ดจากการร่ วมทา
กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ โยอาศัยความรู ้ หรื อประสบการณ์จากเนื้ อหาสาระในหน่ วย
การเรี ยนรู ้ มาช่ วย ยิ่งเป็ นการเพิ่มโอกาสให้นกั เรี ยนได้ฝึกคิด แก้ไขสถานการณ์ ใหม่ๆได้ลงมือ
ปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมที่ ท ้า ทายมากขึ้ น และในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ัย ได้ใ ช้ กิ จ กรรมการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ ที่แตกต่างกันจานวน 12 ชุ ด มาช่วยเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้
จึงทาให้ไม่น่าเบื่อเพราะถึงแม้การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู้จะเน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ
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ทาให้นกั เรี ยนเกิ ดองค์ความรู ้ ได้ดี แต่หากมี การใช้บ่อยเกิ นไปก็อาจลดความสนใจลงได้ ดังที่
ภพ เลาหไพบูลย์ (2542 : 157) ได้กล่าวถึงข้อจากัดของการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ไว้วา่
“...ถ้าสถานการณ์ ที่ครู สร้ างขึ้นไม่ทาให้น่าสงสัยแปลกใจ จะทาให้นกั เรี ยนเบื่อหน่ าย...” และ
“ถ้าใช้การสอนแบบนี้อยูเ่ สมออาจทาให้ความสนใจของนักเรี ยนในการศึกษาค้นคว้าลดลง” ส่ วน
ทิศนา แขมณี (2545 : 90) ได้กล่าวถึงความสาคัญของการสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ทีมีผล
ต่อความสาเร็ จของนักเรี ยนที่เน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ สรุ ปได้วา่ การรู ้จกั สร้างบรรยากาศทั้งทาง
กายภาพและทางจิตใจ จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนและผูส้ อนต่างยอมรับกันและกัน ทาให้นกั เรี ยนกล้าถาม
กล้าแสดงออก และกล้าโต้แย้งอย่างมีเหตุผล จากข้อมูลข้างต้นที่กล่าวมา จึงเป็ นไปได้ว่าการ
จัดการเรี ยนรู้ ด้ว ยวิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ โดยเสริ มกิ จกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์
เป็ นการจัก การเรี ย นรู ้ ที่ เ น้น นัก เรี ย นเป็ นส าคัญ นัก เรี ย นได้คิ ด ปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมและค้น พบ
ข้อเท็จจริ งด้วยตนเอง ควบคู่ไปกับการสร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ อย่างมีความสุ ข เป็ นการเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการเรี ยนรู ้ ข องนัก เรี ย น ส่ ง ผลให้นัก เรี ย นผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นที่ สู ง ขึ้ น
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ แท้ นามแก้ว (2546) อนันต์พร เทียมเมฆ (2546) ที่นากิจกรรมการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ ไปใช้ประกอบการสอนซึ่ งผลการวิจยั ต่างทาให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
หลังเรี ยนสู งขึ้น นอกจากนี้ พิมล พงษ์เผ่า (2546) จิราภรณ์ อินทร์ พรหม (2548) และ นัทภา
พริ พล (2548) ยังใช้กิจกรรมกลวิทยาศาสตร์ มาใช้สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์อีกด้วย
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยเสริ มกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ในแต่ละ
หน่วยนั้น ต้องใช้เวลาในการดาเนินการพอสมควร ดังนั้นครู ผสู ้ อนสามารถปรับลดกิจกรรมบาง
ขั้นตอนของการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ตามความเหมาะสม แต่ยงั คงเน้นให้นกั เรี ยนได้ฝึกคิด
เชิงวิทยาศาสตร์ จากชุ ดกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์
2. ครู ผสู้ อนต้องเรี ยมชุดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ให้พร้อม และควรทาการฝึ กซ้อมให้
แม่นยาเพื่อให้ขอ้ ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นขณะนาไปใช้เสริ มการสอนจริ ง
3. ครู ผสู ้ อนอาจนาชุดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ที่สร้างขึ้นไปใช้ในกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยน เช่น กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมฐานในค่ายวิทยาศาสตร์ นิทรรศการวันวิชาการ เป็ นต้น
เพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนระดับอื่นๆได้ฝึกคิดเชิงวิทยาศาสตร์ และเกิดเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
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ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1.ควรมีการศึกษาวิจยั ผลของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยเสริ มกิจกรรมการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ ที่มีต่อการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน ในสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ อื่น
นอกเหนือจากสาระที่ 4 พลังงาน
2. ควรมีการศึกษาผลวิจยั ผลของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยเสริ มกิจกรรมการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ,แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับ
วัยของนักเรี ยน
3. ควรมีการศึกษาวิจยั ผลชองการสร้างชุดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ตามแนวทางการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ ขององค์การพิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ แห่งชาติ (อพวช.) โดยอาจทีการใช้
กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ เป็ นตัวเดินเรื่ องสอดแทรกความรู ้เชิงวิทยาศาสตร์ หรื อเนื้ อหา
สาระการเรี ยนรู ้เข้าไป ซึ่ งแตกต่างจากกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นที่มี
ลักษณะเป็ นแบบ “ pocket Science Show ”
4. ควรมีการศึกษาวิจยั ตัวแปรอื่นๆ ที่อาจมีความสอดคล้องกับกิจกรรมการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ เช่น การสื่ อสารทางวิทยาศาสตร์ การคิดเชิงเหตุผล เจตคติทางวิทยาศาสตร์เป็ นต้น
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