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บทคดัยอ่ 

 งานวจิยัเชงิปฏบิตักิารในชัน้เรยีนน้ีมวีตัถุประสงค ์1) เพื่อศกึษาแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการจดัการ

เรยีนรู้ด้วยกระบวนการสบืเสาะหาความรู้ร่วมกบัการใช้สื่อประสมที่ช่วยพฒันาผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนและเจตคตต่ิอการจดัการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร ์และ 2) เพื่อศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและ

เจตคตต่ิอการจดัการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร ์เรื่อง แสงกบัการมองเหน็ ของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยม 

ศกึษาปีที ่2 เมื่อไดร้บัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยวธิดีงักล่าว กลุ่มทีศ่กึษาเป็นนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 2 จํานวน 1 ห้องเรยีน (48 คน) ของโรงเรยีนรฐับาลแห่งหน่ึงสงักดัเขตพืน้ทีก่ารศกึษานนทบุร ี

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ยบนัทกึหลงัการจดัการเรยีนรูข้องครูผูส้อน แบบบนัทกึการนิเทศ

ของอาจารย์นิเทศก์ อนุทนิบนัทกึการเรยีนรู้ของนักเรยีน แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

และแบบวดัเจตคตต่ิอการจดัการเรยีนรู้ ผลการวจิยัพบว่าแนวปฏบิตัทิี่ดขีองการจดัการเรยีนรูด้ว้ย

กระ- บวนการสบืเสาะหาความรูร่้วมกบัการใชส้ื่อประสมเรื่องแสงและการมองเหน็ คอื ใชส้ื่อภาพน่ิง 

หรอือุปกรณ์เพื่อแสดงปรากฏการณ์ของแสงทีน่่าประหลาดใจกระตุน้ใหน้กัเรยีนเกดิคาํถาม จากนัน้ใช้

สื่ออุปกรณ์เพื่อให้นักเรยีนปฏบิตักิารทดลองจรงิร่วมกบัสื่อภาพเคลื่อนไหวหรอืสื่อแผนภาพในการ

อธบิายสรุปและสื่อสารสิง่ทีส่งัเกตไดจ้ากการทํากจิกรรมเชื่อมโยงไปยงัคาํอธบิายทางวทิยาศาสตร ์และ

ใชเ้กมเพื่อประเมนิความเขา้ใจของผูเ้รยีน การจดัการเรยีนรูด้งักล่าวสง่ผลใหน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธิผ์่าน

เกณฑร์อ้ยละ 50 ขึน้ไปทุกเน้ือหา เน้ือหาทีม่จีาํนวนนักเรยีนผ่านเกณฑม์ากทีสุ่ด คอื การเกดิภาพจาก

กระจกผวิโคง้ รอ้ยละ 67 นอกจากน้ียงัพบว่านกัเรยีนมเีจตคตหิลงัเรยีน (รอ้ยละ 71 อยู่ในระดบัสงู) สงู

กว่าก่อนเรยีน (รอ้ยละ 38 อยู่ในระดบัตํ่า) 

คาํสาํคญั: ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  เจตคตต่ิอการจดัการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร ์ การสบืเสาะหาความรู ้ 

สือ่ประสม 
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Abstract 

The purposes of the classroom action research were to 1) study the good practice of 

scientific learning using inquiry–based learning and multimedia designed to enhance learning 

achievement and attitude towards scientific learning; and 2) study the effects of inquiry–based 

learning and multimedia on grade 8 students’ learning achievement and their attitudes towards 

scientific learning in topic of “Light and Vision” . The participants were a classroom of 48 

students in a large–sized secondary school under the Secondary Educational Service Area 

Nonthaburi. The research instruments included teachers’ reflective notes, the reflective notes 

of a university supervisor, students’ journals, an achievement test and an attitude towards 

scientific learning test. The findings were the good practice included using surprised pictures 

and materials for presenting the phenomenon of light to stimulate student questions, followed 

by engaging students in laboratory activities using real objects, and using animations as well 

as invented media to connect the results for scientific explanation and communicate with others. 

Finally, the teacher challenged the students with games to assess students’ learning.  The results 

revealed that after learning by using inquiry–based learning and multimedia, students’ learning 

achievements passed through 50 percent criteria on all topics. The highest percentage was 

on the concept of “ Image Formation by Convex Mirrors”  (67 percent). The students’ attitudes 

towards scientific learning after the implementation (71 percent – high level) were higher than 

those before implementation (38 percent – low level). 

Keywords: Learning achievement, Attitude towards scientific learning, Inquiry–based learning, 

Multimedia 
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บทนํา 

 จากการฝึกประสบการณ์วชิาชพีศกึษา-

ศาสตรข์องผูว้จิยัซึง่ไดร้บัมอบหมายใหส้อนวชิา

วทิยาศาสตร์ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โดย

ห้องที่เลือกมาดําเนินการวจิยัเป็นนักเรียนห้อง

หน่ึงจํานวน 48 คน ผูว้จิยัพบว่านักเรยีนส่วนใหญ่

มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนอยู่ในกลุ่มตํ่า ซึง่พจิารณา

จากแบบทดสอบวดัผลกลางภาค ภาคเรยีนที่ 1 

ปีการศึกษา 2558 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ 

จาํนวน 22 คน ไดค้ะแนนตํ่ากว่ารอ้ยละ 50 ซึง่เป็น

เกณฑก์ารสอบผ่านของโรงเรยีน นอกจากน้ีจาก

การวเิคราะห์ขอ้มูลจากบนัทกึหลงัสอนและการ

สอบถามนักเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมาพบว่า 

นักเรยีนไม่เขา้ใจเน้ือหาความรูท้ีค่รูสอน เช่น จาก

บนัทกึหลงัสอน เรื่อง ระบบกาํจดัของเสยีของสตัว์ 

พบว่า “นกัเรยีนไม่สามารถอธบิายกลไกการทํางาน

ของอวยัวะกําจดัของเสยีของสตัว์แต่ละชนิดได”้ 

(บันทึกหลังสอน, 11 สิงหาคม 2558) และยัง

พบว่านักเรยีนรูส้กึไม่สนุกกบัการเรยีนวชิาวทิยา-

ศาสตร์ พิจารณาจากการบนัทึกหลงัสอน เรื่อง 

ระบบหายใจของสตัว ์“ เมือ่ใหน้กัเรยีนศกึษาคน้- 

ควา้หาความรูจ้ากหนังสอืเรยีน นักเรยีนส่วนใหญ่

ไม่ค่อยใหค้วามร่วมมอืในการทํากจิกรรมและไม่มี

สว่นร่วมในการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัเรือ่งที ่

เรยีน” (บนัทกึหลงัสอน, 21 กรกฎาคม 2558) เมื่อ

สมัภาษณ์นักเรยีนเป็นรายบุคคล นักเรยีนบอกว่า

รูส้กึเบื่อวชิาวทิยาศาสตร ์เน่ืองจากมกีารจดบนัทกึ

ในใบงานและมกีารบา้นจาํนวนมาก 

 ผู้วิจ ัยจึงวิเคราะห์สาเหตุที่ทําให้เกิด

ปัญหาดงักล่าวเพื่อนําไปพฒันาการจดัการเรยีนรู้

ในภาคเรยีนที ่2 ซึ่งพบว่าส่วนหน่ึงเป็นผลเน่ือง 

มาจากการจดัการเรยีนการสอนในภาคเรยีนที ่1 

ทีผ่่านมา ผูว้จิยัใชรู้ปแบบการสอนแบบบรรยาย

ร่วมกบัการปฏบิตักิารทดลองทีใ่หน้ักเรยีนทาํตาม

ขัน้ตอนทีค่รูกําหนด ใชเ้พยีงสื่อทีเ่ป็นเอกสารใบ

ความรูแ้ละใบงานประกอบเท่านัน้ ไม่มกีารใชส้ือ่

การเรยีนการสอนด้านเทคโนโลยใีหม่ ๆ ที่ตอบ 

สนองต่อความต้องการของผูเ้รยีน ทําให้การจดั 

การเรียนรู้ยังไม่ประสบผลดีเท่าที่ควร เห็นได้

จากการใหน้ักเรยีนเขยีนอนุทนิความรู้สกึที่มต่ีอ

ครผููส้อน นกัเรยีนสะทอ้นความคดิว่า “ครเูป็นคน

อธบิายไม่ค่อยรูเ้รือ่ง พดูเรว็มาก แบ่งเวลาไม่ค่อย

ได ้เหมอืนไม่ไดว้างแผนการสอนมาล่วงหน้า และ

ให้เวลาทํางานในชัว่โมงน้อยมาก แต่รู้สกึสนุกเมือ่

บางคาบครูนําเกมมาใหเ้ล่น ทําใหรู้ส้กึทา้ทายเมือ่

มกีารแข่งขนัระหว่างกลุ่ม ชอบการแจกของรางวลั

ของคร”ู 

 การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ 

(inquiry-based learning) เป็นการจดักจิกรรมการ 

เรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้

ดว้ยตนเองทีฝึ่กใหน้กัเรยีนรูจ้กัคน้ควา้หาความรู ้

โดยกระตุ้นนักเรียนให้เกิดคําถาม เกิดการคิด 

และอยากแสวงหาความรู้เพื่อนํามาหาขอ้สรุปด้วย

ตนเอง (NRC, 1996) ครูมบีทบาทในการอํานวย

ความสะดวกในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนดา้นต่าง ๆ 

เช่น การสบืคน้หาแหล่งขอ้มูล การอภปิรายโต้แยง้

ทางวชิาการ การทํางานร่วมกบัผู้อื่น (Khammani, 

2009) จากการศึกษางานวจิยัทางวทิยาศาสตร์

ศกึษาทีผ่่านมา พบว่า การจดัการเรยีนรูด้ว้ยกระ-

บวนการสบืเสาะหาความรู้สามารถพฒันาผลสมั-

ฤทธิท์างการเรยีนและเจตคตต่ิอการจดัการเรยีนรู้

วิชาวิทยาศาสตร์ได้ (Najan and Chindanurak, 

2013; Suyanti and Sormin, 2016) 

 จากการวเิคราะหเ์น้ือหาทีผู่ว้จิยัจะต้อง

ดาํเนินการสอนในภาคเรยีนที ่2 พบว่า เรื่อง แสง

กบัการมองเหน็ เป็นเน้ือหาหน่ึงที่มคีวามสาํคญั
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เน่ืองจากเกีย่วขอ้งกบัการอธบิายการทํางานของ

สิง่ต่าง ๆ รอบตวัทีพ่บในชวีติประจําวนั เช่น แว่น

ขยาย ตาของมนุษย ์กล้องถ่ายภาพ (Grusche, 

2017) แต่กลบัพบว่านกัเรยีนไม่ค่อยใหค้วามสาํคญั

กบัการเรยีนเน้ือหาเรือ่งน้ีเทา่ทีค่วร (Debnath et al., 

2012) และนักเรยีนยงัมคีวามเขา้ใจที่ไม่ถูกต้อง 

เช่น นกัเรยีนไม่สามารถระบุชนิดของเลนสท์ีส่อด 

คลอ้งกบัการทาํงานของกลอ้งสอ่งทางไกล กลอ้ง

ถ่ายรูป กลอ้งจุลทรรศน์ ไฟฉาย แว่นตาได ้นัก-

เรยีนเขา้ใจว่าเลนสร์วมแสงและเลนสนู์นกระจาย

แสง เลนสนู์นทาํใหม้องเหน็วตัถุไกลออกไปและมี

ขนาดเลก็ลง เลนสเ์วา้ทําใหม้องเหน็วตัถุใกลเ้ขา้

มาและมีขนาดใหญ่ขึ้น (Tural, 2015) การที่นัก-

เรยีนมคีวามเขา้ใจทีไ่ม่ถูกต้องดงักล่าวอาจเน่ือง 

มาจากวธิกีารจดัการเรยีนรูเ้รื่องแสงกบัการมอง 

เหน็ทีผ่่านมา ส่วนใหญ่เป็นการสอนโดยการทด- 

ลองเพื่อให้เหน็ปรากฏการณ์ของแสงที่เป็นรูป- 

ธรรม เห็นภาพที่เกิดจากแสงเดินทางผ่านเลนส์

ชนิดต่าง ๆ ตามดว้ยการเขยีนแผนภาพแสดงรงัสี

ของแสงเพื่อแสดงการเกิดภาพซึ่งในขัน้ตอนน้ี

เป็นสิง่ทีย่ากต่อการทาํความเขา้ใจเพราะนกัเรยีน

มองไม่เห็น (Galili and Hazan, 2000) จะเห็นได้

ว่าการจดัการเรยีนรู้เกี่ยวกบัแสงยงัขาดสื่อทีท่ํา

ใหน้กัเรยีนเขา้ใจกระบวนการเกดิภาพไดอ้ย่างชดั-

เจน ดงันัน้จงึมกีารพฒันาสื่อเพื่อนํามาใชใ้นการ

จดัการเรยีนรูเ้รื่องน้ีหลากหลายรปูแบบ ไดแ้ก่ การ

ใชค้อมพวิเตอร์สนับสนุนการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิ

ความเขา้ใจเกีย่วกบัการสรา้งภาพทีเ่กดิจากเลนส ์

(Tao, 2000) การสอนโดยการทดลองควบคู่กบัการ

ใช้มโนภาพเป็นฐาน (image-based approach) 

(Grusche, 2017) การพฒันาสื่อวดิทีศัน์ สือ่เสมอืน 

จรงิ หรอืภาพเคลื่อนไหวทีนํ่ามาใชใ้นการอธบิาย

เน้ือหาฟิสกิสท์ีซ่บัซอ้น และนําเสนอสิง่ทีเ่ป็นนาม 

ธรรมเพื่อช่วยส่งเสรมิใหน้ักเรยีนมคีวามเขา้ใจเน้ือ-

หาฟิสกิสม์ากขึน้ (Altherr et al., 2004) 

 อย่างไรกต็าม สื่อแต่ละประเภทมีคุณ- 

สมบตัเิด่นและด้อยแตกต่างกนั ดงันัน้การใช้สื่อ

ประสมซึง่เป็นการนําสื่อหลาย ๆ อย่างทีเ่สรมิซึง่

กนัและกนัอย่างมรีะบบมาใชเ้ป็นแนวทางการจดั

กจิกรรมการเรยีนรู้ ช่วยทําใหเ้กดิประสทิธภิาพ

และประสทิธผิลการเรยีนการสอนสูงสุด และยงั

ตอบสนองกบัความสามารถ ความสนใจ และความ

ต้องการที่แตกต่างกันของผู้เรียน (Malithong, 

2000) การใชส้ื่อประสมจงึเป็นหน่ึงในการจดัการ

เรยีนรูว้ทิยาศาสตรท์ีช่่วยทําใหน้ักเรยีนมผีลสมั-

ฤทธิท์างการเรยีนสูงขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบัผลการ 

วจิยัทีผ่่านมา เช่น Buapian (2013) และ Yindee-

rom et al. (2014) ทีร่ายงานว่าสือ่ประสมสามารถ

พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่อง “สารในชวีติ 

ประจําวนั สาํหรบันักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา

ปีที ่6 และเรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทติย ์

สําหรับนักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ 

Ercan (2014) และ Aloraini (2012) และพบว่านัก-

เรียนกลุ่มทดลองที่เรียนรู้โดยการใช้สื่อประสมมี

ผลสมัฤทธิส์งูกว่ากลุ่มควบคุมทีเ่รยีนดว้ยวธิปีกต ิ

 “ผูว้จิยัจงึนําสื่อประสมมาใชป้ระกอบการ

จดัการเรยีนรูด้ว้ยกระบวนการสบืเสาะหาความรู ้

เน่ืองจากการใชส้ือ่ประสมช่วยสง่เสรมิผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนและเจตคตต่ิอการจดัการเรยีนรูว้ชิา

วทิยาศาสตรไ์ด ้โดย Wuttivichaporn (2012) พบ 

ว่าการใช้สื่อมลัติมีเดียร่วมกับวิธีเรียนแบบสบื

เสาะหาความรูม้ผีลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา

ชวีวทิยา ของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 

และ Larsing (2015) พบว่า การสอนแบบสบืเสาะ 

หาความรู ้(5E) ดว้ยสือ่ประสมสามารถพฒันาผล 

สมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง ระบบประสาทและอวยัวะ
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รบัความรูส้กึ และเจตคตต่ิอวทิยาศาสตรส์าํหรบั

นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ ดังนัน้

ผูว้จิยัต้องการศกึษาว่าการจดัการเรยีนรูด้ว้ยกระ-

บวนการสบืเสาะหาความรูร่้วมกบัการใชส้ื่อประสม

ช่วยพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและเจตคติต่อ

การจดัการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร ์เรื่อง แสงกบั

การมองเหน็ ของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปี

ที ่2 ไดห้รอืไม่ อย่างไร 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1. เพื่อศึกษาแนวปฏบิตัิที่ดใีนการจดั 

การเรยีนรูด้ว้ยกระบวนการสบืเสาะหาความรู้ร่วม 

กบัการใชส้ื่อประสมทีช่่วยพฒันาผลสมัฤทธิท์าง 

การเรยีนและเจตคตต่ิอการจดัการเรยีนรูว้ชิาวทิยา-

ศาสตร์ เรื่อง แสงกบัการมองเหน็ ของนักเรยีน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  

 2. เพื่อศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

และเจตคตต่ิอการจดัการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร ์

เรื่อง แสงกบัการมองเหน็ ของนักเรยีนระดบัชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่2 เมื่อไดร้บัการจดัการเรยีนรู้ด้วย

กระบวนการสบืเสาะหาความรู้ร่วมกบัการใชส้ื่อ

ประสม 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 งานวจิยัน้ีใชรู้ปแบบการวจิยัปฏบิตักิาร

ในชัน้เรยีน (classroom action research) ที่มกีาร 

จดักระบวนการเรยีนรูทุ้กครัง้ตามวงจร PAOR 4

ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้วางแผน (plan) ขัน้ปฏบิตักิาร 

(act) ขัน้สงัเกตการณ์ (observe) และขัน้สะทอ้น

ผลการปฏบิตั ิ(reflect) ตามแนวคดิของ Kemmis 

and McTaggart (1988) 

 กลุ่มทีศ่กึษา คอื นักเรยีนระดบัชัน้มธัยม 

ศกึษาปีที่ 2 จํานวน 1 ห้องเรยีน ของโรงเรยีนแห่ง 

หน่ึงสงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยม 

ศกึษา เขต 3 (นนทบุร–ีพระนครศรอียุธยา) โดยมี

จาํนวนนกัเรยีน 48 คน เป็นนกัเรยีนหญงิ 42 คน 

นกัเรยีนชาย 6 คน กาํลงัศกึษาอยู่ในภาคเรยีนที ่2 

ปีการศกึษา 2558 

 เน้ือหาที่ใช้ในการวจิยั คือ วิชาวทิยา-

ศาสตร์ของนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 

หน่วยการเรยีนรู ้เรื่อง แสงกบัการมองเหน็ ประ-

กอบดว้ยเรื่อง การสะทอ้นของแสง การเกดิภาพ

จากกระจกเงาราบ การเกดิภาพจากกระจกผวิโคง้ 

การหกัเหของแสง และการเกดิภาพจากเลนสนู์น

และเลนสเ์วา้ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมเพื่อ

ศกึษาแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการจดัการเรยีนรู ้ม ี3 ชนิด 

ไดแ้ก่ 1) บนัทกึหลงัการจดัการเรยีนรูข้องครูผู้สอน 

2) แบบบนัทกึการนิเทศของอาจารยนิ์เทศก ์และ 

3) อนุทนิบนัทกึการเรยีนรูข้องนกัเรยีน วเิคราะห์

ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากเครื่องมอืทัง้ 3 ชนิดโดยการวเิคราะห์

เชงิเน้ือหา (content analysis) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมเพื่อ

ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีน คอื 

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่องแสง

กบัการมองเหน็ ซึง่ผูว้จิยัไดส้รา้งขอ้สอบปรนยั 4 

ตวัเลอืก จาํนวน 30 ขอ้ นําไปใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้น

การสอนวทิยาศาสตรต์รวจสอบความตรง (validity) 

แลว้นํามาปรบัปรุงจนกว่าจะไดข้อ้คําถามที่มคุีณ-

ภาพ จากนัน้นําแบบทดสอบน้ีไปใชก้บันักเรยีนกลุ่ม

ทีศ่กึษาหลงัเรยีนจบหน่วยการเรยีนรู ้วเิคราะหข์อ้-

มูลโดยการคํานวณร้อยละและกําหนดเกณฑ์ผ่าน

รอ้ยละ 50 ซึง่เป็นเกณฑก์ารสอบผ่านของโรงเรยีน 

ทีท่าํวจิยั 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมเพื่อ

ศกึษาเจตคตต่ิอการจดัการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร ์
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ม ี2 ชนิด คอื 1) แบบวดัเจตคตต่ิอการจดัการเรยีนรู้

ตามมาตรวดัของลเิคริท์ (Likert scale) ใชเ้กณฑ ์

5 ระดบั ไดแ้ก่ เหน็ดว้ยอย่างยิง่ เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ 

ไม่เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ ประกอบดว้ย

คําถามเชงินิมานและนิเสธ จํานวน 20 ขอ้ หาคุณ-

ภาพของเครื่องมอืโดยนําไปใช้ผู้เชี่ยวชาญด้าน

การสอนวทิยาศาสตร ์ตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ง-

มอื จากนัน้นํามาปรบัปรุงจนกว่าจะไดข้อ้คาํถาม

ทีม่คุีณภาพ แลว้จงึใหน้ักเรยีนทุกคนทําแบบวดั

เจตคตฯิ ก่อนและหลงัจากเรยีนหน่วยการเรยีนรู ้

วเิคราะหข์อ้มลูโดยนําคําตอบของนกัเรยีนแต่ละคน

มาคดิคะแนนตามประเภทของขอ้ความ ขอ้ความ 

เชงินิมานหากนกัเรยีนตอบ เหน็ดว้ยอย่างยิง่ได ้5 

คะแนน เหน็ดว้ยได ้4 คะแนน ไม่แน่ใจได ้3 คะแนน 

ไม่เหน็ด้วยได้ 2 คะแนน และไม่เหน็ด้วยอย่างยิ่ง

ได ้1 คะแนน แต่หากเป็นขอ้ความเชงินิเสธคะแนน

จะกลบักนั จากนัน้รวมคะแนนเป็นรายบุคคล และ

ตคีวามออกเป็น 5 ระดบั คอื ระดบัน้อยทีส่ดุ (10 – 

36 คะแนน) ระดบัน้อย (37 – 52 คะแนน) ระดบัปาน

กลาง (53 – 68 คะแนน) ระดบัมาก (69 – 84 คะแนน) 

และระดบัมากทีส่ดุ (85 – 100 คะแนน) และ 2) อนุทนิ

บนัทกึการเรยีนรู ้ของนักเรยีน วเิคราะหโ์ดยใช้

การวเิคราะหเ์ชงิเน้ือหา 

 

ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

 1. แนวปฏบิตัิที่ดใีนการจดัการเรยีนรู้

ดว้ยกระบวนการสบืเสาะหาความรูร่้วมกบัการใช้

สื่อประสม เรื่อง แสงกบัการมองเหน็ ของนักเรยีน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 

  จากการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการ

สะท้อนความคิดต่อการปฏิบตัิการสอนของตน 

เองในบนัทกึหลงัการจดัการเรยีนรู้ แบบบนัทกึ

การนิเทศของอาจารยนิ์เทศก์ และอนุทนิบนัทกึ

การเรยีนรู้ของนักเรยีนหลงัการจดัการเรยีนรูใ้น

แต่ละแผนเพื่อหาแนวปฏบิตัทิีด่ ีและสิง่ทีย่งัต้อง

ปรบัปรุงแก้ไขเพื่อนําไปพฒันาการสอนในแผน

ต่อไป ทาํเช่นน้ีจนครบทัง้สิน้ 5 แผน พบว่าแนวทาง 

การใช้สื่อประสมที่ช่วยกระตุ้นการเรยีนรู้ของผู้-

เรยีนตามกระบวนการสบืเสาะหาความรู้มลีกัษณะ

ดงัน้ี 

 (1) สื่อภาพน่ิงหรืออุปกรณ์ เป็นสื่อที่

ใช้แสดงปรากฏการณ์ของแสงที่น่าประหลาดใจ

และแตกต่างจากที่นักเรียนเคยเหน็ในชวีติประจํา 

วนั ทําใหน้ักเรยีนเกดิคําถามและสนใจในบทเรยีน

อย่างต่อเน่ืองและตลอดเวลา เช่น รูปภาพนักกฬีา

ว่ายน้ําที่ส่วนหวักบัส่วนร่างกายแยกออกจากนั 

กจิกรรม water lens โดยการเตมิน้ําลงในแกว้แลว้

ทําใหภ้าพลูกศรทีอ่ยู่ดา้นหลงัแกว้กลบัทศิทาง ดงั 

ในภาพที ่1 

 

 

 

(ก) 

     
(ข) 

ภาพท่ี 1 สื่อประสมในกจิกรรมการเรยีนรูเ้รื่อง แสง

และการมองเหน็ (ก) สือ่ภาพน่ิง และ (ข) 

สือ่อุปกรณ์ 

  ตวัอย่างของการจดัการเรยีนรูใ้นแผน 

การจดัการเรยีนรูท้ี ่5 เรื่อง การเกดิภาพจากเลนส ์
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นูนและเลนสเ์วา้ ซึง่ผูว้จิยัเลอืกกจิกรรมการทด-

ลอง “Water lens” โดยใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มปฏบิตัิ

กจิกรรมและสงัเกตภาพลูกศรทีเ่กดิขึน้ หลงัจาก

ทีค่่อย ๆ เทน้ําลงในแกว้ทีว่างดา้นหน้า กําหนด

ระยะห่างระหว่างแกว้กบัภาพลูกศรในระยะต่าง ๆ 

ใหน้กัเรยีนสงัเกตลกัษณะภาพทีเ่กดิ ซึง่พบว่าเมื่อ

นักเรยีนสงัเกตภาพที่เกดิขึน้ นักเรยีนรูส้กึตื่นเต้น 

สนุกกบักจิกรรมในขัน้นําน้ีเป็นอย่างมาก นกัเรยีน

ประหลาดกบัภาพทีเ่กดิขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบับนัทกึ

การนิเทศของอาจารยนิ์เทศก ์แบบบนัทกึหลงัสอน

ของผู้วจิยั และอนุทนิบนัทกึการเรยีนรู้ของนัก-

เรยีน ดงัตวัอย่างต่อไปน้ี 

  “นักเรยีนตืน่เต้นกบักจิกรรมในขัน้

นํามาก เพราะนกัเรยีนประหลาดใจกบัภาพทีเ่หน็” 

(อาจารยนิ์เทศก:์ บนัทกึการนิเทศ, 21 ธนัวาคม 

2558) 

  “ใหน้ักเรยีนสงัเกตปรากฏการณ์ของ

แสงในขัน้นําทําใหน้ักเรยีนตืน่เต้นเป็นอย่างมาก 

เพราะรูส้กึประหลาดใจกบัภาพทีเ่กดิขึ้น ทาํใหน้ัก-

เรยีนแต่ละคนอยากมสีว่นร่วมในการปฏบิตักิจิกรรม

น้ี อกีทัง้ช่วยใหบ้รรยากาศในการเรยีนน่าสนใจยิง่ 

ขึ้น ทําใหค้รูและนักเรยีนรูส้กึสนุกสนานในการจดั 

การเรยีนรู้ และเป็นกจิกรรมทีส่ามารถเชือ่มโยง

ให้นักเรยีนเกดิความรู้สกึสงสยัและอยากค้นหา

คําตอบต่อไปในขัน้สอนได้เป็นอย่างด"ี (ผู้วจิยั: 

บนัทกึหลงัสอนของผูว้จิยั, 21 ธนัวาคม 2558) 

  “ชอบกิจกรรม Water lens ทําให้รู้-

สกึชอบวชิาวทิยาศาสตร์ เพราะมอีะไรทีน่่าสนใจ

มากมาย และเป็นสิง่ทีเ่ราไม่เคยรู้และไม่เคยคดิ

จะทําได้ พอได้มาทดลองกร็ู้สกึประหลาดใจ มนั

เป็นไปไดอ้ย่างไร และเกดิคําถามในใจ” (นักเรยีน: 

อนุทนิของนกัเรยีน, 21 ธนัวาคม 2558) 

  “ไดท้าํกจิกรรม Water lens สนุกด ี

ค่ะ แลว้กเ็ขา้ใจดมีาก” (นักเรยีน: อนุทนิของนัก-

เรยีน, 21 ธนัวาคม 2558) 

 (2) การใช้สื่ออุปกรณ์เพื่อให้นักเรยีน

ปฏบิตักิารทดลองจรงิร่วมกบัสื่อภาพเคลื่อนไหว

หรอืสื่อแผนภาพเพื่ออธบิายสรุปและสื่อสารสิง่ที่

สงัเกตได้จากการทํากจิกรรมเชื่อมโยงไปยงัคํา 

อธบิายทางวทิยาศาสตร ์เน่ืองจากการทดลองทํา

ให้นักเรยีนเหน็ปรากฏการณ์ของแสงที่เป็นรูป-

ธรรม และการใชภ้าพเคลื่อนไหวช่วยอธบิายกระ- 

บวนการเกดิภาพทีน่กัเรยีนมองไม่เหน็ดว้ยตาเปล่า

ใหเ้ป็นรปูธรรมมากขึน้ นอกจากน้ียงัพบว่าการที่

นักเรยีนสามารถติดตามบทเรยีนได้อย่างเขา้ใจ 

ทําให้นักเรยีนไม่รู้สกึเบื่อหน่ายในการเรยีนวชิา

วทิยาศาสตร ์เช่น กจิกรรมการทดลอง เรื่อง การ

เกดิภาพจากกระจกผวิโคง้ ใหน้ักเรยีนวางเทยีน

ไขและกระจกเวา้ดงัในภาพที ่2 จุดเทยีนเปลีย่น

ระยะระหว่างเทยีนไข กระจกเว้า สงัเกตภาพที่

เกดิในกระจกและภาพทีเ่กดิบนฉาก 

 

ภาพท่ี 2 สือ่อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการทดลอง เรือ่ง แสง

และการมองเหน็ 

 

  จากนัน้อธบิายการเขยีนภาพแสดง

การสะท้อนของแสงที่เกดิขึน้บนกระจกเว้าและ

กระจกนูน โดยใช้ภาพเคลื่อนไหว (ภาพที่ 3) ซึ่ง

เมื่อนักเรยีนสงสยัหรอืไม่สามารถตดิตามบทเรยีน

ไดท้นั ครสูามารถยอ้นกลบัเพื่อใหน้ักเรยีนศกึษา

เรยีนรูอ้กีครัง้หน่ึงได ้ทาํใหน้กัเรยีนเขา้ใจมากขึน้ 

 (3) สื่อวดีทิศัน์ ใชแ้สดงใหเ้หน็ปรากฏ 
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ภาพท่ี 3 สือ่ภาพเคลื่อนไหว 

การณ์ของแสงในกรณีที่ครูไม่สามารถจดัสถาน 

การณ์ให้นักเรียนปฏิบตัิการทดลองเพื่อสํารวจ

ตรวจสอบด้วยตนเองได้ เช่น วดีทิศัน์เรื่อง การ

สะทอ้นของแสงบนกระจกเงาราบ (ภาพที ่4) เพื่อให้

นักเรยีนเหน็ภาพว่าการสะท้อนของแสงเกดิขึ้น

ได้อย่างไร วดิทีศัน์เกี่ยวกบัสมบตัิของเลนสเ์วา้ 

ซึ่งเป็นการทดลองนําชุดกล่องแสงพร้อมแผ่น 3 

ช่อง และเปิดสวติซใ์หก้ล่องแสงทาํงาน โดยใหล้าํ 

แสงที่ออกมาจากช่องกลางของแผ่นช่องแสงตก

กระทบทีจุ่ดกึง่กลางของเลนสเ์วา้ 

  ตวัอย่างเช่น การจดัการเรยีนรู้ใน

แผนที่ 1 เรื่อง การะสะท้อนของแสง พบว่า เมื่อ

จดัสถานการณ์ให้ห้องเรียนมดืสนิท ให้นักเรียน

ส่องไฟฉายไปทีก่ระจกเงาราบทีอ่ยู่บรเิวณหน้าหอ้ง

เพื่อใหน้ักเรยีนสงัเกตเหน็ลําแสงตกกระทบกระจก

เงาราบ และลาํแสงสะทอ้นจากกระจกเงาราบ ซึง่

ผลปรากฏว่าไม่เหน็ลําแสงดงักล่าว ครูจงึต้องใช ้

สื่อวีดิทศัน์เพื่อให้นักเรยีนเหน็ภาพการสะท้อน

ของแสงโดยมเีสน้ทางเดนิของแสงประกอบ ซึ่ง

ผู้วิจยัพบว่า “สือ่วดีทิศัน์เป็นสือ่ทีน่่าสนใจ ช่วย

ส่งเสรมิใหน้ักเรยีนอยากเรยีนรู ้คน้หาคําตอบมาก

ขึ้น” (บนัทกึหลงัการจดัการเรยีนรู)้ ซึง่สอด คลอ้ง

กบับนัทกึการนิเทศของอาจารยนิ์เทศกท์ีว่า่ “การ 

 
(ก) 

 
(ข) 

ภาพท่ี 4 สือ่วดีทิศัน์ใชป้ระกอบการสอน เรื่อง (ก) 

การสะทอ้นของแสง และ (ข) สมบตัขิอง

เลนสเ์วา้ 

ท่ีมา: (ก) https://www.youtube.com/watch?v=dwxa 

q4c9K6k และ (ข) https://www.youtube.com/ 

watch?v=FYy1vVHxR1w 

ไดช้มสือ่การเรยีนการสอนทีค่รูนํามา เช่น วดิโีอ 

ทําให้เข้าใจบทเรียนมากขึ้น” (อาจารย์นิเทศก์: 

บนัทกึการนิเทศ, 18 พฤศจกิายน 2558) 

 (4) เกม เป็นสื่อทีใ่ชเ้พื่อประเมนิความ

เขา้ใจของผูเ้รยีน เช่น เกมบงิโก เกมตอบคาํถาม

จากเวบ็ไซตข์องสือ่ออนไลน์ 

  ตวัอย่างเช่น เกมตอบคําถามจาก

เวบ็ไซต์ของสื่อออนไลน์ Kahoot ทีม่เีสยีงดนตร ี

ภาพทีม่สีสีนัน่าตดิตาม มกีารแปลผลคะแนนและ

จัดอันดับคะแนน ทําให้เกิดบรรยากาศในการ

แขง่ขนัเล่นเกมเหมอืนจรงิมากขึน้ ช่วยกระตุน้ให้

นักเรยีนทุกคนมสี่วนร่วมในการตอบคําถาม ซึ่ง

สอดคลอ้งกบับนัทกึหลงัสอนของผูว้จิยัและอนุทนิ

บนัทกึการเรยีนรูข้องนกัเรยีน ดงัตวัอย่างต่อไปน้ี 
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 “นักเรยีนทุกคนมโีอกาสเขา้ถงึเกมจาก

จากเวบ็ไซต์ Kahoot ไดด้มีากเพราะจะไดป้ระเมนิ

นกัเรยีนทุกคนว่าเขา้ใจเน้ือหาทีเ่รยีนหรอืไม่เป็น

รายบุคคล” (ผู้วจิยั: บนัทึกหลงัสอนของผู้วิจยั, 

18 พฤศจกิายน 2558) 

 “เฮฮา มคีวามสุขดคีะ ครูมเีกม Kahoot 

ให้เล่น ทุกคําถามในเกมมปีระโยชน์มาก ทุกคน

ในกลุ่มช่วยกนัคดิ ไม่เบือ่ดค่ีะ” (นักเรยีน: อนุทนิ

ของนกัเรยีน, 18 พฤศจกิายน 2558) 

 “การทีไ่ดเ้ล่นเกมเกีย่วกบัเน้ือหาในบท 

เรยีน ทําใหรู้ส้กึสนุกสนาน ไม่รูส้กึเบือ่” (นักเรยีน: 

อนุทนิของนกัเรยีน, 18 พฤศจกิายน 2558) 

 2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและเจตคติ

ต่อการจดัการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร ์เรื่อง แสงกบั

การมองเหน็ ของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปี

ที ่2 

  2.1 การวเิคราะหผ์ลสมัฤทธิท์างการ 

เรียนจากการตอบคําถามในแบบวดัผลสมัฤทธิ ์

ซึง่มลีกัษณะเป็นขอ้สอบปรนยั 4 ตวัเลอืกจาํนวน 

30 ขอ้ ซึง่ครอบคลุมระดบัพฤตกิรรมดา้นความจาํ 

เขา้ใจ นําไปใช ้และวเิคราะห ์ไดผ้ลดงัในตาราง 1 

 ผลการวจิยั พบวา่ นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิ ์

ผา่นเกณฑร์อ้ยละ 50 ขึน้ไปทุกเน้ือหา โดยเน้ือหา

ที่มจีาํนวนนักเรยีนผ่านเกณฑ์มากที่สดุ คอื การ 

ตาราง 1 จาํนวนและรอ้ยละของนกัเรยีนทีแ่สดงพฤตกิรรมดา้นความรูค้วามคดิในแต่ละเน้ือหา 

เน้ือหา 
จาํนวนและรอ้ยละของนกัเรยีนทีม่พีฤตกิรรมระดบัต่าง ๆ 

ความจาํ ความเขา้ใจ การนําไปใช้ วเิคราะห ์

1. การสะทอ้นของแสง – 22 (46) – – 

2. การเกดิภาพจากกระจกเงาราบ – 29 (61) 26 (54) – 

3. การเกดิภาพจากกระจกผวิโคง้ 14 (29) 28 (58) 23 (48) – 

4. การหกัเหของแสง 18 (38) 30 (63) – – 

5. การเกดิภาพจากเลนสเ์วา้และเลนสนู์น 22 (46) 27 (57) 26 (54) 15 (31) 

รวม 18 (38) 27 (57) 25 (52) 15 (31) 
 

เกดิภาพจากกระจกผวิโคง้ มจีาํนวน 32 คน (รอ้ยละ 

67) รองมาคือ การเกิดภาพจากกระจกเงาราบ มี

นักเรยีนจํานวน 31 คน (รอ้ยละ 65) และการหกัเห

ของแสง มจีาํนวน 30 คน (รอ้ยละ 63) สว่นเน้ือหา

ทีจ่ํานวนนักเรยีนยงัมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน คอื 

การสะทอ้นแสง และการเกดิภาพจากเลนสเ์วา้และ

เลนสนู์น โดยมนีักเรยีนที่ผ่านเกณฑ์จํานวน 16 

คน (รอ้ยละ 33) และ 15 คน (รอ้ยละ 31) ตามลาํดบั  

 ผลการวจิยัจาํแนกตามระดบัความรูค้วาม 

คดิ (ตาราง 1) พบว่า นกัเรยีนสว่นใหญ่มพีฤตกิรรม

เฉลี่ยอยู่ในระดบัความเข้าใจมากที่สุด (ร้อยละ 

57 รองมาคอื การนําไปใช ้(รอ้ยละ 52) ความจาํ 

(รอ้ยละ 38) และการวเิคราะห ์(รอ้ยละ 31) ซึง่มี

รายละเอยีดแยกตามเน้ือหาดงัน้ี 

   (1) การสะท้อนของแสง: นัก- 

เรียนจํานวน 22 คน (ร้อยละ 46) มีพฤติกรรม

ดา้นความเขา้ใจเกี่ยวกบัการสะท้อนของแสง นัก- 

เรยีนสามารถตอบคําถามไดถู้กต้องว่า การสะทอ้น

ของแสงทีท่ํามุมตกกระทบ 60° กบัแนววางกระจก

เงาราบมค่ีากบั 30° สว่นนกัเรยีนอกี 26 คน (รอ้ยละ 

54) ทีไ่ม่มพีฤตกิรรมดา้นน้ี นกัเรยีนสว่นใหญ่ตอบ

ว่า 60° 
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   (2) การเกดิภาพจากกระจกเงา 

ราบ: นักเรยีนจํานวน 29 คน (รอ้ยละ 61) มพีฤต-ิ

กรรมด้านความเขา้ใจเกี่ยวกบัการเกดิภาพจาก

กระจกเงาราบ โดยนักเรียนตอบคําถามได้ถูก-

ต้องว่า เทยีนไขแท่งหน่ึงวางหน้ากระจกเงาราบ

เป็นระยะ 10 cm ถ้าเลื่อนเทยีนไขเขา้หากระจก 5 

cm จะเกดิภาพเสมอืนอยู่หลงักระจกในระยะ 10 

cm ส่วนนักเรียนอีก 19 คน (ร้อยละ 39) ไม่มี

พฤตกิรรมดา้นความเขา้ใจในเรื่องน้ี นกัเรยีนส่วน-

ใหญ่ตอบผดิว่าจะเกดิภาพจรงิอยู่หลงักระจกใน

ระยะ 10 cm นอกจากน้ียงัพบว่านกัเรยีนจาํนวน 

26 คน (รอ้ยละ 54) มพีฤตกิรรมดา้นการนําไปใช ้

เมื่อยกสถานการณ์เกีย่วกบัการมองภาพนาฬกิา

ในกระจกเงาราบ นกัเรยีนสามารถตอบคาํถามได้

ถูกตอ้ง 

   (3) การเกดิภาพจากกระจกผวิ 

โค้ง: นักเรยีนจํานวน 14 คน (ร้อยละ 29) มคีวาม 

จาํเกีย่วกบัการเกดิภาพจากกระจกผวิโคง้ โดยนกั-

เรยีนตอบคําถามไดถู้กต้องว่า ภาพทีเ่กดิจากแนว

รงัสตีดักนัจรงิ เมื่อนําฉากสขีาวไปรบัจะเหน็ภาพ

เกดิขึน้บนฉาก ส่วนนักเรยีนอกี 34 คน (ร้อยละ 

71) ตอบคาํถามไม่ถูกตอ้งว่าภาพทีเ่กดิจากกระจก 

นูนมทีัง้ภาพจรงิและภาพเสมอืน นกัเรยีนจาํนวน 

28 คน (รอ้ยละ 58) มพีฤตกิรรมดา้นความเขา้ใจ

เกีย่วกบัการเกดิภาพจากกระจกผวิโคง้ โดยนัก-

เรยีนตอบคําถามไดถู้กต้องวา่ เสากลมต้นหน่ึงมี

แผ่นสแตนเลสผวิเรยีบมากและสะท้อนแสงไดด้ี

เหมอืนกระจกนูนหุม้อยู่ หากเรายนืห่างเสาต้นน้ี

มากกว่าระยะสองเท่าของความยาวโฟกสัของกระ-

จกนูนน้ี เราจะเหน็ภาพของตนเองในกระจกผอม

ลงและยนืหวัตัง้ ส่วนนักเรยีนอกี 20 คน (รอ้ยละ 

41) ตอบคําถามไม่ถูกต้องว่า อ้วนขึน้และยนืหวั

กลบั นอกจากน้ีนักเรยีนจํานวน 23 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 48 มพีฤตกิรรมดา้นการนําไปใช ้เมื่อยก

สถานการณ์ว่านายภทัทข์บัมอเตอรไ์ซตผ์่านกระ- 

จกติดทางโค้งชนิดหน่ึง สงัเกตเหน็ภาพมขีนาด

เล็กกว่าตัวจริง นักเรียนสามารถระบุตําแหน่ง

ของวตัถุทีท่าํใหเ้กดิภาพเช่นนัน้ไดถู้กตอ้ง 

   (4) การหกัเหของแสง: นกัเรยีน

จาํนวน 18 คน (รอ้ยละ 38) สามารถจาํเกีย่วกบัการ

หกัเหของแสงได ้โดยนักเรยีนสามารถตอบคําถาม

ได้ถูกต้องว่า ในการหกัเหของแสง ถ้าแสงเบน

เขา้หาเสน้ปกต ิมุมตกกระทบใหญ่กว่ามุมหกัเห 

สว่นนกัเรยีนอกี 30 คน (รอ้ยละ 62) ตอบคาํถาม

ไม่ถูกตอ้งว่า มุมตกกระทบเลก็กว่ามุมหกัเห และ

นักเรยีนจํานวน 30 คน (รอ้ยละ 63) มคีวามเขา้ใจ

เกีย่วกบัการหกัเหของแสง นักเรยีนตอบคําถาม

ไดถู้กต้องว่า เมื่อใหอ้ฐิแกว้ (glass block) วางทบั

ตวัอกัษร “Science” พบว่ามขีนาดขยายใหญ่ขึน้ 

เน่ืองจากสมบตักิารหกัเหของแสง ส่วนนักเรยีน

อกี 18 คน (รอ้ยละ 37) ตอบคาํถามไม่ถูกตอ้ง 

   (5) การเกดิภาพจากเลนสเ์ว้า

และเลนสนู์น: นักเรยีนจํานวน 22 คน (รอ้ยละ 46) 

มคีวามจาํเกีย่วกบัการเกดิภาพจากเลนสเ์วา้และ

เลนสนู์น นักเรยีนตอบคําถามไดถู้กตอ้งว่า ภาพ 

เสมอืนที่เกดิจากเลนสใ์ช้ฉากรบัไม่ได้ ส่วนนัก-

เรยีนอกี 26 คน (รอ้ยละ 54) ตอบคําถามไม่ถูก-

ต้องว่า อยู่คนละดา้นของวตัถุ นักเรยีนจํานวน 27 

(รอ้ยละ 57) มพีฤตกิรรมดา้นความเขา้ใจในเรื่อง

น้ี นักเรยีนสามารถตอบคําถามไดถู้กตอ้งว่าวตัถุ

อยู่ระหว่างจุดศนูยก์ลางความโคง้และจุดโฟกสั เกดิ

ภาพจรงิ ขนาดใหญ่กว่าวตัถุ สว่นนกัเรยีนอกี 21 

(รอ้ยละ 43) ไม่สามารถอธบิายรูปภาพการเขยีน

ทางเดนิของแสงเพื่อหาภาพที่เกดิจากเลนส์นูน

ได ้นกัเรยีนจาํนวน 25  (รอ้ยละ 52) มพีฤตกิรรม

ดา้นการนําไปใช ้นักเรยีนตอบคําถามไดถู้กต้อง
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ว่า เมื่อใชแ้ว่นขยายส่องดูลายมอืตนเอง เหน็ภาพ

ลายมือมีขนาดใหญ่ขึน้กว่าเดิม ถ้าแว่นขยายมี

ความยาวโฟกสั 30 เซนติเมตร แว่นขยายน้ีจะ

อยู่ห่างจากฝ่ามอื 15 เซนตเิมตร สว่นนกัเรยีนอกี 

23 (รอ้ยละ 48) ตอบคําถามไม่ถูกต้องว่าอยู่ห่าง

ฝ่ามอื 30 เซนตเิมตร และนักเรยีนจาํนวน 15 (รอ้ย-

ละ 31) มทีกัษะดา้นคดิวเิคราะห ์เมื่อกําหนดตาราง

บนัทกึผลการทดลองทีก่าํหนดระยะวตัถุ ชนิดภาพ 

และขนาดภาพมาให้ นักเรียนสามารถหาความ 

สมัพนัธข์องระยะวตัถุมาเปรยีบเทยีบเพื่อหาความ

ยาวโฟกสัของเลนสนู์นชนิดน้ีได ้

  2.2 เจตคตต่ิอการจดัการเรยีนรูว้ชิา

วทิยาศาสตร ์

   ผลการวจิยั (ตาราง 2) พบว่า การ

จดัการเรยีนรูด้ว้ยกระบวนการสบืเสาะหาความรู้

ร่วมกบัการใชส้ื่อประสมช่วยพฒันาเจตคตต่ิอการ 

จดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ โดยก่อนการจดั 

การเรยีนรู ้พบว่า นกัเรยีนสว่นใหญ่ (รอ้ยละ 38) 

มเีจตคตต่ิอการจดัการเรยีนรู้วทิยาศาสตรอ์ยู่ใน

ระดบัน้อย มนีักเรยีนเพยีงรอ้ยละ 25 ทีม่เีจตคติ

อยู่ในระดบัมากขึน้ไป แต่หลงัการจดักจิกรรมการ

เรียนรู้มีนักเรียนร้อยละ 71 ที่มีเจตคติในระดบั

มากขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกบัขอ้มูลที่ได้จากการ

วเิคราะหอ์นุทนิบนัทกึการเรยีนรู้ของผู้เรยีนที่พบ 

ว่า นกัเรยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอการจดัการเรยีนรูว้ทิยา-

ศาสตร ์โดยประเดน็ทีน่ักเรยีนชอบม ี2 ประเดน็ 

ได้แก่ สื่อการสอน และกจิกรรมการเรยีนรู้ โดย

นกัเรยีนมกีารบนัทกึอนุทนิดงัน้ี 

    “กจิกรรมการทดลอง เรือ่ง 

การหาภาพทีเ่กดิจากเลนสนู์น เป็นการทดลองที ่

น่าตืน่เต้น ลุน้ว่าจะเกดิภาพอย่างไร แต่พอทดลอง

และมภีาพเกดิขึ้นทีฉ่าก มนัอเมซิง่มากค่ะ” (นัก-

เรยีน : อนุทนิของนกัเรยีน, 21 ธนัวาคม 2558) 

ตาราง 2 ความถี่และรอ้ยละของนักเรยีนชัน้มธัยม 

ศกึษาปีที่ 2 ที่มเีจตคติต่อการจดัการ

เรยีนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ เรื่อง แสงกบั

การมองเหน็ ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน

ด้วยกระบวนการสบืเสาะหาความรูร่้วม 

กบัการใชส้ือ่ประสม 
 ความถีแ่ละรอ้ยละของนกัเรยีน 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

ก่อนเรยีน 0 

(0%) 

12 

(25%) 

14 

(29%) 

18 

(38%) 

4 

(8%) 

หลงัเรยีน 10 

(21%) 

24 

(50%) 

10 

(21%) 

4 

(8%) 

0 

(0%) 

 

    “การเล่นเกมบงิโกเพือ่สรุป

ความรู ้สนุกค่ะ ถงึจะไม่ไดบ้งิโกเหมอืนคนอืน่ แต่

กไ็ดท้บทวนความรูแ้ละกร็อลุน้ไปดว้ย” (นกัเรยีน: 

อนุทนิของนกัเรยีน, 22 ธนัวาคม 2558) 

    “ชอบทีค่รูสาธติการเขยีน

ทางเดนิของแสงจากเลนสนู์นและเลนสเ์ว้า โดย

ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ทําให้เขา้ใจ

มาก ๆ เลยค่ะ และทําใหเ้หน็ภาพชดัเจนมากค่ะ” 

(นกัเรยีน: อนุทนิของนกัเรยีน, 29 ธนัวาคม 2558) 

    “ชอบทีค่รูเอารูปภาพนัก 

กฬีาว่ายน้ําทีม่องส่วนหวักบัส่วนตวัเป็นคนละสว่น 

ทําใหรู้ส้กึตืน่เตน้และสงสยัในเวลาเดยีวกนัว่ารปู

น้ีเกิดขึ้นได้อย่างไร ทําไมส่วนหวักบัส่วนตวัถึง

เป็นคนละส่วนกนั ซึง่เป็นการดงึดูดความสนใจ

ของนกัเรยีน ทาํใหน้กัเรยีนตัง้ใจเรยีนและสนใจที ่

ครพูดูมากค่ะ” (นกัเรยีน: อนุทนิของนกัเรยีน, 22 

ธนัวาคม 2558) 

 

สรปุและวิจารณ์ผล 

 จากผลการวจิยัพบว่าการจดัการเรยีนรู ้
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ดว้ยกระบวนการสบืเสาะหาความรูร่้วมกบัการใช้

สื่อประสมสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการ

เรยีนและเจตคติต่อการจดัการเรยีนรู้วชิาวทิยา-

ศาสตร์ เรื่อง แสงกบัการมองเหน็ ของนักเรยีน

ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มที่มีผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนค่อนขา้งตํ่าและไม่สนใจเรยีนวทิยา-

ศาสตร์ให้สูงขึ้น โดยนักเรียนมีผลสมัฤทธิผ์่าน

เกณฑร์อ้ยละ 50 ขึน้ไปในทุกเน้ือหา และมรีะดบั

เจตคติหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อาจเน่ืองมา 

จากการใช้สื่อหลายอย่างที่เสริมซึ่งกันและกนั 

ไดแ้ก่ รปูภาพ ภาพเคลื่อนไหว วดีทิศัน์ อุปกรณ์ 

และเกม ที่นอกเหนือจากตัวอักษรช่วยดึงดูด

ความสนใจของผู้เรยีนได้เป็นอย่างดแีละช่วยใน

การสื่อสารระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน (Malithong, 

2000) และการใช้สื่อประสมช่วยกระตุ้นให้นัก-

เรยีนใชป้ระสาทสมัผสัมากกว่าหน่ึงอย่างทํางาน

ผสานกนัทําใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดด้้วยตนเองมาก

ยิ่งขึ้นและยังส่งเสริมการมีปฏิสมัพันธ์ระหว่าง

นกัเรยีนดว้ยกนัเอง (Aloraini, 2012) รวมทัง้การ

ใช้สื่อประสมสามารถใช้ในการอธิบายทฤษฎี 

กระบวนการ และปรากฏการณ์ทางฟิสกิส์ที่ยาก

ใหช้ดัเจนขึน้กว่าการสอนดว้ยวธิกีารและสือ่ปกติ

ได้ ซึ่งการใช้สื่อประสมมีข้อดีคอืประหยดัเวลา 

และทําให้นักเรยีนมองเหน็เน้ือหาในส่วนที่เป็น

นามธรรมใหเ้หน็ภาพชดัเจนมากขึน้ผ่านทัง้ภาพ

และเสยีง อยา่งไรกต็ามครูไม่ควรใหน้ักเรยีนเรยีนรู้

ผ่านสื่อเพยีงอย่างเดยีว ควรครูมบีทบาทในการ

ชี้แนะและกระตุ้นให้นักเรียนวิเคราะห์ปรากฏ 

การณ์ และหลักการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้

นักเรยีนมคีวามเขา้ใจแนวคดิ กระบวนการ กฎ

และทฤษฎต่ีาง ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้งและลกึซึง้ (Jian-

hua and Hong, 2012) นอกจากน้ีอาจเกิดจาก

กิจกรรมที่เน้นการปฏิบตัิโดยให้นักเรียนมีปฏิ-

สมัพนัธเ์ชงิรุกกบัสือ่การสอนและกจิกรรม และใช้

เกมการสอนที่หลากหลายในการตรวจสอบและ

ประเมนิความรู้ของนักเรยีนซึ่งเป็นตวัเสริมแรง

ให้นักเรยีนอยากเรยีนรู้และไม่รู้สกึเบื่อหน่ายใน

การเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ Sungkrasae (2005) ที่พบว่าการเรยีนดว้ย

ชุดสื่อประสมวทิยาศาสตร์ โดยการนําคอมพวิ-

เตอร์เป็นสื่อหลักร่วมกับใช้การทดลองเสมือน

และนําเสนอความรู้ ทําให้นักเรยีนนักเรยีนสนุก 

สนานกับการเรียน สามารถเรียนรู้ได้เร็ว และ

สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

และสอดคลอ้งกบั Jian-hua and Hong (2012) ที่

พบว่าถึงแม้สื่อมลัติมเีดียมปีระโยชน์ช่วยทําให้

นักเรยีนเขา้ใจและเหน็ภาพ แต่การทดลองเพื่อ

แสดงให้เห็นปรากฏการณ์จริงก็เป็นสิง่ที่สําคญั 

ดงันัน้ในงานวจิยัน้ีจงึเน้นการใชส้ือ่อุปกรณ์เพื่อให้

ลงมือปฏิบัติจริง แต่จะใช้สื่อวิดีทศัน์เพื่อแสดง

ปรากฏการณ์ในกรณีทีไ่ม่สามารถจดัหาอุปกรณ์

ในการทดลองจริงได้เท่านัน้ แล้วจึงใช้สื่อภาพ 

เคลื่อนไหวหรือแผนภาพเพื่อแสดงให้เหน็กระ-

บวนการทีเ่กดิขึน้อย่างเป็นลําดบั นอกจากน้ีรูป-

แบบของสื่อประสมและกิจกรรมการเรยีนรู้แล้ว 

การทีน่กัเรยีนมเีจตคตเิพิม่สงูขึน้อาจเน่ืองมาจาก

ความน่าสนใจและความเหมาะสมของสื่อกบัวยั

ของผูเ้รยีน ซึง่สอดคลอ้งกบั Ercan (2014) ทีพ่บว่า

สิง่ทีต่อ้งใหค้วามสาํคญัและนํามาพจิารณาในการ

ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู้เพื่อส่งเสรมิเจตคติ

และผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีน คอื วยัของผูเ้รยีน 

 นอกจากน้ียงัพบว่า นกัเรยีนสว่นใหญ่มี

พฤตกิรรมเฉลีย่อยู่ในระดบัความเขา้ใจมากทีส่ดุ 

คดิเป็นรอ้ยละ 57 รองมาคอื การนําไปใช ้คดิเป็น

ร้อยละ 52 แต่ยังมีพฤติกรรมด้านคิดวิเคราะห์

ค่อนข้างตํ่า โดยนักเรียนไม่สามารถหาความ 
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สมัพนัธ์ของขอ้มูลทีไ่ด้จากการทํากจิกรรม ทัง้น้ี

อาจเน่ืองมาจากในการอภิปรายผลการทดลอง 

นักเรยีนยงัไม่มโีอกาสวิเคราะห์ข้อมูล ขาดการ

แลกเปลีย่นเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างเพื่อน ครู

ยงัใช้คําถามกระตุ้นให้นักเรยีนอภิปรายผลการ

น้อย และบางครัง้ครเูป็นผูส้รุปขอ้มลูให ้ซึง่แสดง

ใหเ้หน็ว่ายงัขาดกระบวนการโตแ้ยง้ซึง่เป็นลกัษณะ

สําคญัประการหน่ึงในการสบืเสาะหาความรู้ เน่ือง 

จากการโต้แยง้ทางวทิยาศาสตรม์บีทบาทสาํคญั

ในการสรา้ง ประเมนิ และตรวจสอบความตอ้งถูก

ของความรู้ทางวทิยาศาสตร์ ทําให้การได้มาซึง่

ความรูท้างวทิยาศาสตรแ์ตกต่างจากศาสตรอ์ื่น ๆ 

(Driver et al., 2000) ดงันัน้ในการจดัการเรยีนรู้

วิทยาศาสตร์ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนสร้าง

คําอธิบายทางวิทยาศาสตร์เพื่ออธิบายปรากฏ 

การณ์ทีเ่กดิขึน้และนํามาแลกเปลีย่นในกลุ่มย่อย

หรืออภิปรายในชัน้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับการ

จดัการเรยีนรูโ้ดยการโต้แย้งเพื่อขบัเคลื่อนกระ-

บวนการสบืเสาะ (argument driven-inquiry) ซึ่ง

จากผลการวจิยัพบว่าการจดัการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีาร

น้ีช่วยส่งเสรมิให้นักเรยีนมสี่วนร่วมในการเรยีน

และมทีกัษะการคดิสงูขึน้ (Sampson et al., 2010) 
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