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The purposes of this research were to 1) study the relationship between self-efficacy and science learning
achievement of the students using learning logs in science instruction after the treatment. 2) study self-efficacy and
science learning achievement of the students using learning logs in science instruction after the treatment. 3) compare
self-efficacy and science learning achievement between groups using learning logs and not-using learning logs.
The sample were two groups of mathayom suksa three students at academic year 2003. The sample was divided into
two groups: an experimental group with 33 students and a control group with 33 students. The research instruments
were the self-efficacy test and the science achievement test. The reliability of the tests were 0.96 and 0.83 respectively.
The difficulty index of the science achievement test was 0.21 – 0.80. The discriminative index of the science
achievement test was 0.20 – 0.60. The collected data were analyzed by means of arithmetic mean, mean of percentage,
standard deviation and t – test
The research findings were summarized as follows:
1. The relationship between self-efficacy and science learning achievement of the students using learning
logs in science instruction after the treatment was statistically significanct at .01 level. The correlation coefficient
was .62.
2. After the treatment the self-efficacy of the students learned by using learning logs was higher than before
the treatment at the .05 level of significance.
3. The average score of science learning achievement of the students learned by using learning logs was
higher than 70 percent which was the criterion score.
4. The self-efficacy of the students learned by using learning logs was higher than those learned by not-using
learning logs at the .05 level of significance.
5. The science learning achievement of the students learned by using learning logs was higher than those
learned by not-using learning logs at the .05 level of significance.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เนื่องจากมี
บทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหเจริญกาวหนา อีกทั้งยังเปนเครื่องมือสําคัญที่
ชวยยกระดับมาตรฐานความเปนอยูของประชาชนใหสูงขึ้น การสงเสริมการพัฒนาทางดานวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยีจะตองอาศัยการวางรากฐานทางการศึกษาที่มีคุณภาพ (สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2541: 1) ในแตละประเทศจึงมีการกําหนดวิสัยทัศนในการพัฒนาการ
ศึกษาวิทยาศาสตร เพื่อเตรียมกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหสามารถสนองตอบตอ
ความตองการดานตางๆ ของชาติ และเพื่อรองรับโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนโลกของเทคโนโลยีที่
มีผลกระทบตอวิถีการดําเนินชีวิต ดวยเหตุนี้จึงมีความจําเปนที่จะตองสรางสังคมไทยใหเปนสังคม
วิทยาศาสตร และมีการเตรียมประชากรใหเปนผูมีความรู และความเขาใจวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน
อยางเพียงพอ โดยการรูจักคิด ใชเหตุผลในการวิเคราะหปญหาและเหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิต
ประจําวัน เพื่อสามารถกาวทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วได (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2541: 4) ตามที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 25452549) ไดกําหนดกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศซึ่งยังคงยึดแนวคิดเดิมตอจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) คือ คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกมิติอยาง
เปนองครวม ซึ่งแสดงใหเห็นวาคนเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการ
พัฒนาคนที่ดีที่สุดก็คือ การศึกษา เพราะการศึกษาจะทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันเปน
หลักสําคัญในการพัฒนา (จําลอง ครุฑขุนทด, 2540: 3) และการศึกษาเปนรากฐานที่สําคัญของการ
เสริมสรางความสามารถ ความเจริญงอกงามของบุคคลทั้งทางดานรางกาย จิตใจและสติปญญา การ
ศึกษามีความสัมพันธโดยตรง ตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศใหเปน ผูรูจักคิด รูจักทํา รู
จักแกปญหา ตลอดจนรูจักใชทรัพยากรวัตถุที่มีอยูใหคุมคามากที่สุด ฉะนั้นประเทศจะเจริญกาว
หนาไดจึงจําเปนตองอาศัยการศึกษาซึ่งเปนกระบวนการในการเสริมสรางบุคคลใหมีคุณลักษณะที่
พึงประสงคดังกลาว (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2541: 1)
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การพัฒนาประเทศและเยาวชนไทยใหมีลักษณะดังกลาวนั้นเปนหนาที่ของครูที่จะตองมี
กระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสม แตสภาพการจัดการเรียนการสอนที่ผานมาพบวาครูสวน
ใหญ ยั ง คงจั ด การเรี ย นการสอนโดยยึ ด ครู เ ป น ศู น ย ก ลางและเน น เนื้ อ หามากกว า กระบวนการ
(อุไร พลกลาและศุภมาศ ณ ถลาง, 2539: 3) ซึ่งการจัดสภาพการเรียนการสอนเชนนี้ไมไดเปนไป
ตามแนวการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545) อันไดกําหนดแนวการจัดการศึกษาที่ยึดหลักใหผู
เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และ ถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุดตองสง
เสริมให ผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
การที่นักเรียนจะประสบความสําเร็จทางการเรียน กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออกและ
แกปญหาเปนนั้น สวนหนึ่งเกิดจากความมั่นใจในตนเองของนักเรียน ความมั่นใจนั้นมาจากการที่
เรารับรูความสามารถของตนเอง (อัมพร เบญจพลพิทักษ, 2546: 251) แบนดูรา (Bandura, 1986:
391) ไดกลาวถึงการรับรูความสามารถของตนเองสามารถสรุปไดดังนี้ การรับรูความสามารถของ
ตนเองสามารถพัฒนาใหเกิดขึ้นไดหากจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม ซึ่งการรับรูความสามารถ
ของตนเองเปนคุณลักษณะสวนตัวอยางหนึ่งที่เกี่ยวของกับความเชื่อมั่นในตนเองตอการตัดสินใจ
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงออก โดยสามารถประเมินไดวาตนเองจะประสบผลสําเร็จเพียงใดใน
แตละสถานการณ และ ชันค (Schunk, 1966: 131) ไดกลาวถึงการรับรูความสามารถของตนเองซึ่ง
สรุปไดดังนี้ การรับรูความสามารถของตนเองเปนความเชื่อมั่นของบุคคลเกี่ยวกับความสามารถที่
จะเรียนรูหรือกระทําพฤติกรรมตามความสามารถที่มีอยู
การรับรูความสามารถของตนเองมีผลตอการเลือกกระทํา ความพยายาม และความอดทน
ตอความยากลําบากเพื่อใหการกระทํานั้นประสบผลสําเร็จ และการรับรูความสามารถของตนเอง
ยังสามารถใชทํานายพฤติกรรมของบุคคลได (Bandura, 1986: 391) ถานักเรียนมีการรับรูความ
สามารถของตนเองจะทําใหนักเรียนรูวาสามารถทําอะไรไดมากนอยเพียงใด มีความมั่นใจ กลาที่จะ
แสดงความสามารถนั้นๆ ออกมา ไดอยางเต็มที่และเต็มความสามารถ หากนักเรียนมีความสามารถ
แตไมรับรูวามีความสามารถนั้นอยูหรือมีความสามารถแตรับรูวามีความสามารถนั้นนอยก็จะสงผล
ทําใหไมมีความเชื่อมั่น หรือไมกลาที่จะแสดงความสามารถออกมาซึ่งจะเปนการเสียโอกาสใน
หลายๆ ดาน และอาจกอใหเกิดผลเสียตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนั้นถานักเรียนรับรูความ
สามารถของตนเองจะทําใหนักเรียนมีความพยายามที่จะทําในสิ่งตางๆ ใหเปนผลสําเร็จได ซึ่งแบน
ดูรา (Bandura, 1986: 399-401) ไดเสนอปจจัยพื้นฐาน ที่ชวยพัฒนาการรับรูความสามารถของตน
เอง 4 ปจจัย ดังนี้ 1) ความสําเร็จจากการกระทํา เปนสิ่งที่มีอิทธิพลมากที่สุดที่มีผลตอการรับรูความ
สามารถของตนเอง เมื่อบุคคลประสบความสําเร็จหลายครั้งจะทําใหมีการรับรูความสามารถของตน
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เองเพิ่มมากขึ้น 2) การไดเห็นประสบการณของผูอื่น เมื่อบุคคลไดเห็นตัวอยางพฤติกรรมของผูอื่นที่
มีลักษณะคลายกับตนเอง กระทําพฤติกรรมแลวไดรับผลสําเร็จ จะทําใหมีการรับรูความสามารถ
ของตนเองเพิ่มขึ้น 3) สภาวะทางรางกาย ถารางกายอยูในสภาวะที่พรอมก็จะสามารถกระทําพฤติ
กรรมไดตามที่ตั้งเปาหมายไว แตถารางกายถูกกระตุนมากเกินไปโดยเฉพาะทางดานอารมณซึ่งจะ
สงผลใหเกิดความกลัว ความวิตกกังวลหรืออยูในสภาวะของความเครียด เปนเหตุใหมีการรับรู
ความสามารถของตนเองต่ําลง และ4) การใชคําพูดชักจูง เปนการใชคําพูดเพื่อพยายาม
ทําให
บุคคลมีความมั่นใจ มีกําลังใจที่จะกระทําพฤติกรรมเพื่อใหเปนผลสําเร็จ ซึ่งจะสงผลใหมีการรับรู
ความสามารถของตนเองเพิ่มขึ้น
แบนดูรา (Bandura,1986: 399 - 401) ยังไดกลาวเพิ่มเติมถึงการรับรูความสามารถของตน
เองโดยสรุปไดดังนี้ การตัดสินเกี่ยวกับความสามารถของตนเองนั้นไมไดขึ้นอยูกับตนเอง
แต
เพียงอยางเดียวยังตองการรับขอมูลจากบุคคลอื่นที่มีอิทธิพลตอตนเอง แมวาโดยความเปนจริงแลว
ประเด็นที่เกี่ยวกับความสามารถ บุคคลสวนใหญมักจะไมเชื่อในสิ่งที่ไดรับการบอกเลาแตก็มี
โอกาสบางที่บุคคลจะคลอยตามคําชักจูง ซึ่งการชักจูงที่จะทําใหการรับรูความสามารถของตนเอง
สูงขึ้นนั้น ขึ้นอยูกับองคประกอบดังนี้ 1) ความนาเชื่อถือของผูชักจูง ผูชักจูงจะตองเปนผูที่ผูถูก
ชักจูงใหความเคารพนับถือ ใหความไววางใจ เปนบุคคลที่มีความสําคัญ หรือเปนผูมีอิทธิพลกับ
ผูถูกชักจูง จากการศึกษาของ กิบสัน และเดมโบ (Gibson and Dembo, 1984) สรุปไดดังนี้ ครูมีอิทธิ
พลตอการเพิ่มการรับรูความสามารถของตนเองของนักเรียนมากกวาบุคคลอื่น เพราะครูมีบทบาท
ในการใหความรูแกนักเรียน นอกจากนี้การชักจูงที่จะทําใหการรับรูความสามารถของตนเองสูงขึ้น
ยังขึ้นอยูกับการใหขอมูลปอนกลับ ชันค (Schunk, 1966: 131-136) ไดกลาวไวดังนี้ ถาใหขอมูล
ปอนกลับกับนักเรียนในลักษณะที่ใหกําลังใจ และมีเนื้อหาชวยใหผูเรียนเกิดความเชื่อวาตนเองมี
ความสามารถจะมีผลทําใหผูเรียนมีความพยายามและประสบความสําเร็จได และในการใชคําพูดชัก
จูงนั้นจะตองตรงกับความเปนจริง ไมเชนนั้นแลวอาจทําใหผูถูกชักจูงประสบความลมเหลว ซึ่งจะ
สงผลใหมีการรับรูความสามารถของตนเองต่ําลง ซึ่งแบนดูรา (Bandura, 1986: 399-401) ชี้ให
เห็นวาการใหขอมูลปอนกลับนั้นเปนเพียงขาวสารที่ทําใหบุคคลรูวาในครั้งตอไป จะคาดคะเนความ
สามารถตนเองอยูในระดับใดเทานั้น และในกรณีที่สถานการณและการกระทําครั้งใหมไมมีความ
แตกตางไปจากการกระทําและสถานการณเดิมบุคคลจะใชขอมูลปอนกลับครั้งเดิมมาตัดสินความ
สามารถเกี่ยวกับการกระทําครั้งใหม และการเพิ่มความพยายามก็เปนองคประกอบหนึ่งที่ชวยใหการ
รับรูความสามารถของตนเองสูงขึ้น นั่นคือ ผูชักจูงตองทําใหผูถูก ชักจูงมีความพยายามมากขึ้น
บุคคลที่ ถูกทําใหเชื่อวาตนเองสามารถประสบผลสําเร็จไดจะมีความพยายามเพิ่มขึ้น
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แบนดูรา (Bandura,1986: 399-401) ไดใหความเห็นโดยสรุปไดดังนี้ การรับรูความสามารถ
ของตนเองนั้นอาจเกิดจากปจจัยใดปจจัยหนึ่งหรืออาจเกิดจากหลายปจจัยมาผสมผสานกันก็ได และ
การรับรูความสามารถของตนเองมีหลายดาน ในแตละดานก็มีลักษณะที่ตางกัน เชน ดานการทํางาน
การเลนกีฬา การเรียน เปนตน นอกจากนี้ในบุคคลคนเดียวกันก็มีการรับรูความสามารถของตนเอง
ในแตละดานไมเทากัน ดังนั้นในการที่จะพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเองจึงตองระบุใหชัด
เจนวาจะพัฒนาในดานใด ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้จะพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเองของนัก
เรียนในดานการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
การจัดการเรียนการสอนที่ชวยพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเองอีกวิธีหนึ่งนั้น คือ
การใชบันทึกการเรียนรูรวมกับการจัดการเรียนการสอน การเขียนบันทึกการเรียนรูเปนการเขียนสิ่ง
ที่ไดเรียนรูและประสบการณสวนตัว การเขียนบันทึกการเรียนรูเปนการฝกใหนักเรียนไดบันทึก
ความกาวหนา และความเขาใจของตนเองไดทันที รวบรวมและสรางความคิด สนับสนุนใหนัก
เรียนเขาใจเนื้อหาวิชา ซึ่งชวยเพิ่มการเรียนรูของนักเรียน อีกทั้งใชเปนสื่อในการสนทนาระหวางครู
กับนักเรียนสามารถชวยใหครูเขาใจถึงปญหาและเจตคติของนักเรียนตอวิชาที่เรียน (Kerka, 1996,
Mayer and Hillman, 1996: 428 and Roberta, 1996) นั่นคือ บันทึกการเรียนรูเปนเครื่องมือที่ชวยให
นักเรียนไดวิเคราะหตนเองและสะทอนการเรียนรูของตนเอง อีกทั้งยังเปนเครื่องมือชวยใหครูไดรับ
รูเกี่ยวกับการเรียนรูและเจตคติของนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับ สารัช บุญเมืองแสน (2543) ซึ่งได
เสนอแนวความคิดซึ่งสรุปไดดังนี้ การเขียนเปนวิธีการหนึ่งที่ทําใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น
ออกมา โดยเฉพาะในทางวิทยาศาสตรการเขียนนอกจากจะทําใหครูรูถึงสิ่งที่นักเรียนไดรับจากการ
สอนแลวยังทําใหครูทราบถึงมโนทัศนทางวิทยาศาสตรที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนดวย อาจถือได
วาการเขียนบันทึกการเรียนรูนั้นเปนเครื่องมือที่ใชประเมินการเรียนรูของตนเอง เนื่องจากการเขียน
เปนกระบวนการสรางสรรคความรูเปนกระบวนการสะทอนความคิด และนักเรียนไดสะทอนความ
เขาใจของตนเอง มีนักการศึกษาหลายทาน กลาวถึงลักษณะของการเขียนบันทึกการเรียนรู สรุปได
ดังนี้ การเขียนบันทึกการเรียนรูเปนการเขียนที่ใหนักเรียนไดถายทอดความรูสึกตอการเรียนการ
สอนอยางอิสระมิไดใหความสําคัญกับการสะกดคําที่ถูกตอง การใชภาษาที่ถูกตอง หรือรูปแบบการ
เขียนที่ถูกตอง เปนการเขียนที่ใชเปนสื่อในการสนทนาระหวางครูกับนักเรียน การวัดและการ
ประเมินงานเขียนของนักเรียนครูจะแกไขหรือเขียนคําติชมลงในงานเขียนของนักเรียน ซึ่งไมเขียน
อยางตรงไปตรงมา ไมเขียนคํากลาวที่ทําใหนักเรียนรูสึกผิด กลัว ทอแท เขียนชมเชยในสิ่งที่นัก
เรียนเขียนถูกตอง และชมเชยในความคิดของนักเรียน ซึ่งลักษณะดังกลาวเปนการกระตุนนักเรียน
สงเสริมใหนักเรียนอยากเขียน
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จากความสําคัญและลักษณะของการเขียนบันทึกการเรียนรูที่กลาวขางตน จะเห็นวา สอด
คลองกับปจจัยพื้นฐานที่ชวยพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเองดานการใชคําพูดชักจูง ดังนั้นผู
วิจัยจึงเลือกการบันทึกการเรียนรูเปนเครื่องมือในการพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเองใน
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร
การบันทึกการเรียนรูในแตละวิชาจะมีรูปแบบที่แตกตางกันไป แตจะมีลักษณะรวม คือ มี
คําถามกระตุนใหนักเรียนตอบในสิ่งที่ครูอยากรู เชน การถามเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนไดเรียนรูและ
ปญหาหรืออุปสรรคตอการเรียนรูของนักเรียน ซึ่งการสรางคําถามในแบบบันทึกการเรียนรูครู
สามารถใชรูปแบบอิสระในการสรางของตนเอง ขึ้นอยูกับสิ่งที่ครูตองการรูจากนักเรียน
บันทึกการเรียนรูนอกจากจะเปนเครื่องมือที่ใชสะทอนการเรียนรู ความรูสึกนึกคิดของ
นักเรียนแลว มีนักการศึกษาหลายทานไดทําการวิจัยพบวา การใหผูเรียนบันทึกการเรียนรูควบคูไป
กับการจัดการเรียนการสอนของผูวิจัยนั้นจะชวยลดความวิตกกังวลของผูเรียนในวิชานั้นๆ และผู
เรียนมีความมั่นใจในการเรียนสูงขึ้น อาทิเชนงานวิจัยของ สทิกซ (Stix,1992) ฮอทซ (Hotz, 1996)
สกอชทาส-เอ็มชและจอนหสัน (Sgoutas-Emch and Johnson, 1998 ) และงานวิจัยของทิพยรัตน
นพฤทธิ์ (2542) เปนตน และแบนดาลอส เยเทส และทอรนไดค-คริสท (Bandalos, Yates and
Thorndike-Christ, 1995) ยังพบอีกวา ความวิตกกังวลมีความสัมพันธในทิทางลบกับการรับรูความ
สามารถของตนเองอีกทั้งงานวิจัยของบินเดอรและคณะ (Binder and others, 1970) ยังพบวา การรับ
รูความสามารถของตนเองมีความสัมพันธในทิศทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นั่นคือ ถาการ
รับรูความสามารถของตนเองสูง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงดวย
จากที่กลาวมาจะพบวา เมื่อนักเรียนมีความมั่นใจในการเรียนจะสงผลใหมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนดีขึ้น ซึ่งความมั่นใจจะเกิดขึ้นไดเมื่อนักเรียนมีการรับรูความสามารถของตนเองที่ดีและมี
ความวิตกกังวลต่ํา บันทึกการเรียนรูเปนเครื่องมือที่ชวยลดความวิตกกังวลในการเรียนซึ่งนาจะ
ชวยเพิ่มการรับรูความสามารถของตนเองในการเรียนดวย การพัฒนาใหนักเรียนมีการรับรูความ
สามารถของตนเองสูงขึ้นนั้นมีความสําคัญเชนเดียวกันกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดวยเหตุผลนี้จึงทําให ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาผลของการใชบันทึกการเรียนรูที่มีตอการรับรูความ
สามารถของตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 3
โรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร เพื่อเปนแนวทางใหครูไดนําวิธีการใช
บันทึกการเรียนรูไปใชในการพัฒนาการรับรูความสามารถของนักเรียนใหสูงขึ้นและหากการรับรู
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ความสามารถของ นักเรียนสูงขึ้นก็มีแนวโนมที่จะทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
เชนเดียวกัน
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถของตนเองกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร หลังการเรียนโดยใชบันทึกการเรียนรูในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยของรัฐใน
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาการรับรูความสามารถของตนเองในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร หลังการเรียนโดย
ใชบันทึกการเรียนรูในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรง
เรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรหลังการเรียนโดยใชบันทึกการเรียนรูใน
การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนสาธิต สังกัด
มหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อเปรียบเทียบการรับรูความสามารถของตนเองในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร ระหวางกลุมที่
เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรูและกลุมที่เรียนโดยไมใชบันทึกการเรียนรูในการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร
5. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร ระหวางกลุมที่เรียนโดยใชบันทึก
การเรียนรูและกลุมที่เรียนโดยไมใชบันทึกการเรียนรูในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร

7

สมมติฐานของการวิจัย
บันทึกการเรียนรูเปนเครื่องมือที่ชวยกระตุนความคิดสนับสนุนใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาวิชา
ซึ่งชว ยเพิ่มพูน การเรี ยนรู ของนักเรียน อีกทั้งใชเปนสื่อในการสนทนาระหวางครูกับนักเรียน
สามารถชวยใหครูเขาใจถึงปญหาและทัศนคติตอวิชาที่เรียน นักเรียนไดบันทึกความกาวหนา และ
ความ เขาใจของตนเองไดทันที (Stewart and Chance, 1995) ทําใหนักเรียนเกิดความมั่นใจในเนื้อ
หาที่ตนเองเขาใจ และนักเรียนยังไดรับรูมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนหรือขอบกพรองของตนเอง มีนัก
การศึกษาหลายทานไดทําการวิจัยพบวา การใหผูเรียนเขียนบันทึกการเรียนรูควบคูไปกับการจัดการ
เรียนการสอนของผูวิจัยนั้นจะชวยลดความวิตกกังวลของผูเรียนในวิชานั้นๆ และผูเรียนมีความมั่น
ใจในการเรียนสูงขึ้น อาทิเชนงานวิจัยของ สทิกซ (Stix, 1992) ฮอทซ (Hotz, 1996)
สกอช
ทาส-เอ็มชและจอนหสัน (Sgoutas-Emch and Johnson, 1998) และงานวิจัยของ
ทิพยรัตน
นพฤทธิ์ (2542) เปนตน งานวิจัยของ แบนดาลอส เยเทส และธอรนไดค-คริสท (Bandalos, Yates
and Thorndike-Christ, 1995) และงานวิจัยของไดเคแมน (Dykeman, 1992) พบวา ความวิตกกังวล
ในการสอบมีความสัมพันธในทิศทางลบกับการรับรูความสามารถของตนเอง
นั่นคือ ผูที่มีการ
รับรูความสามารถของตนเองสูง ความวิตกกังวลในการสอบจะต่ํา แตผูที่มีการรับรูความสามารถ
ของตนเองต่ําจะมีความวิตกกังวลในการสอบสูง อีกทั้งงานวิจัยของบินเดอรและคณะ (Binder and
others, 1970) ยังพบวา การรับรูความสามารถของตนเองมีความสัมพันธใน
ทิศทางบวกกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นั่นคือ นักเรียนที่มีการรับรูความสามารถของตนเองในการเรียนสูงจะผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และจากงานวิจัยของทิพรัตน นพฤทธิ์ (2542) และ
จารุณี วัยเจริญ
(2545) นักเรียนที่ไดคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรเกินรอยละ 70
จัดวามีความ
สามารถในระดับดีถึงดีมาก ดังนั้นผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐานของการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
1. การรับรูความสามารถของตนเองในวิชาวิทยาศาสตรกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิ ท ยาศาสตร หลั ง การเรี ย นโดยใช บั น ทึ ก การเรี ย นรู ใ นการเรี ย นการสอนวิ ช าวิ ท ยาศาสตร
มีความสัมพันธในทิศทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
2. นักเรียนที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรูในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรมีการรับ
รูความสามารถของตนเองในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสูงกวากอนทดลอง อยางมีนัยสําคัญ ทาง
สถิติ
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3. นั ก เรียนที่เ รีย นโดยใชบัน ทึ กการเรียนรูในการเรียนการสอนวิชาวิ ทยาศาสตร ไ ด
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสูงกวารอยละ 70
4. การรับรูความสามารถของตนเองในวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนที่เรียนโดยใชบันทึก
การเรี ย นรูสูงกวากลุมที่เรียนโดยไมใชบันทึกการเรียนรูในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรู
สูงกวากลุมที่เรียนโดยไมใชบันทึกการเรียนรูในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร อยางมี
นัย
สําคัญทางสถิติ
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิต
สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร
2. ตัวแปรที่ศึกษามีดังนี้
2.1 ตัวแปรจัดกระทํา คือ การเรียนการสอนโดยใชบันทึกการเรียนรูและการเรียน
การสอนโดยไมใชบันทึกการเรียนรู
2.2 ตัวแปรตาม คือ การรับรูความสามารถของตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร
ขอตกลงเบื้องตน
การเรียนในชวงเวลาตางกันเมื่อสอนโดยใชบันทึกการเรียนรูและไมใชบันทึกการเรียนรู
ไมมีผลตอการรับรูความสามารถของตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนัก
เรียน
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
1. การบันทึกการเรียนรู หมายถึง การบันทึกเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนไดเรียนรู สาระที่นัก
เรียนเรียนแลวเขาใจและไมเขาใจหรือสับสนอยากใหครูอธิบายเพิ่มเติม และความรูสึกตอกิจ
กรรมการเรียนการสอนหลังการเรียนในแตละคาบ เพื่อใหนักเรียนไดสะทอนการเรียนรูของตนเอง
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และเพื่อใหครูไดรับรูความเขาใจ ความเขาใจที่ผิดพลาดของนักเรียนแลวเขียนขอมูลปอนกลับให
นักเรียนไดรับรู
2. การเรียนการสอนที่ใชบันทึกการเรียนรู หมายถึง การใชบันทึกการเรียนรูรวมกับ
การจัดการเรียนการสอนตามแนวคูมือครู วิทยาศาสตร ว 305 หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรชั้นมัธยม
ศึกษา ตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนัก
เรียนเขียนบันทึกการเรียนรูหลังขั้นสรุปจากนั้นนําผลการวิเคราะหบันทึกการเรียนรูของนักเรียนไป
ปรับปรุงแกไข รวมทั้งตอบคําถามในคาบตอไป
3. การเรียนการสอนที่ไมใชบันทึกการเรียนรู หมายถึง การจัดการเรียนการสอนตามแนวคู
มือครู วิทยาศาสตร ว 305 หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ของกระทรวงศึกษาธิการ
4. การรับรูความสามารถของตนเองในวิชาวิทยาศาสตร หมายถึง การตัดสินเกี่ยวกับความ
มั่นใจวาตนเองมีความรูในเนื้อหาวิทยาศาสตร ซึ่งการรับรูความสามารถของตนเอง วัดไดจาก
คะแนนที่ไดจากแบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองในวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง บรรยากาศ
ในแบบเรียน ว 305 วิทยาศาสตร เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก และเปนแบบวัดคู
ขนานกับแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรซึ่งวัดไดจากคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
เรื่อง บรรยากาศ ในแบบ ว 305 เรียนวิทยาศาสตร เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
6. นักเรียนโรงเรียนสาธิต หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนสาธิต
สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยเรื่องผลของการใชบันทึกการเรียนรูในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรที่มีตอ
การรับรูความสามารถของตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
1. บันทึกการเรียนรู
1.1 ความหมายของการเขียนบันทึกการเรียนรู
1.2 ประเภทของบันทึกการเรียนรู
1.3 ลักษณะของการเขียนบันทึกการเรียนรู
1.4 แนวทางการสรางคําถามในบันทึกการเรียนรู
1.5 คําแนะนําสําหรับครูในการจัดใหมีการเขียนบันทึกการเรียนรู
1.6 ประโยชนของการเขียนบันทึกการเรียนรู
2. การรับรูความสามารถของตนเอง
2.1 ความหมายของการรับรูความสามารถของตนเอง
2.2 แหลงของปจจัยที่ทําใหเกิดการรับรูความสามารถของตนเอง
2.3 กระบวนการรับรูการรับรูความสามารถของตนเอง
2.4 ความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถของตนเองและการแสดงพฤติกรรม
2.5 การวัดการรับรูความสามารถของตนเอง
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับบันทึกการเรียนรู
3.1.1 งานวิจัยตางประเทศ
3.1.2 งานวิจัยในประเทศ
3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรับรูความสามารถของตนเอง
3.2.1 งานวิจัยตางประเทศ
3.2.2 งานวิจัยในประเทศ
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1. การเขียนบันทึกการเรียนรู
1.1 ความหมายของการเขียนบันทึกการเรียนรู
บันทึกการเรียนรูเปนเครื่องมือที่ใชประกอบการเรียนการสอน ชวยใหนักเรียนไดเขียน
สะทอนถึงสิ่งที่นักเรียนไดเรียนรู มีนักการศึกษาใหความสนใจเกี่ยวกับการเขียนบันทึกการเรียนรู
และไดใหความหมายของการเขียนบันทึกการเรียนรู ซึ่งสรุปไดดังนี้
ฮอสคิสสัน และทอมคินส (Hoskisson and Tompkins , 1987: 207) ไดใหความหมาย
ของการเขียนบันทึกการเรียนรู
สรุปไดวา
เปนการบันทึกเหตุการณในแตละวันของนักเรียน
ตามความคิด ความรูสึกของนักเรียนลงในสมุดบันทึก
ทอมคินส (Tompkins , 1987: 112) ไดใหความหมายของการเขียนบันทึกการเรียนรู
สรุปไวดังนี้ การเขียนบันทึกการเรียนรู เปนการเขียนอยางอิสระ มักจะมีขอผิดพลาดในการเขียน
มากมาย เนื่องจากนักเรียนใหความสําคัญกับความคิดที่จะเขียน มิไดใหความสําคัญกับกาสะกดคํา
ที่ถูกตอง การใชภาษาที่ถูกตอง หรือรูปแบบการเขียนที่ถูกตอง
เม็ท (Mett , 1987: 534) กลาวถึงความหมายของการเขียนแบบบันทึกการเรียนรู
สรุปไดดงั นี้ เปนการเขียนที่ใหนักเรียนไดถายทอดความรูสึกตอการเรียนการสอนไดอยางอิสระ
เคนเนดี และทิบบส (Kennedy and Tipps , 1994) ไดกลาวโดยสรุปไวดังนี้ การเขียน
บันทึกการเรียนรู เปนการบันทึกความคิดเห็นของนักเรียนในแงมุมตางๆ ของงานของนักเรียนเอง
ภายในบันทึกการเรียนรูประกอบดวยความคิดเห็นของนักเรียน ความรูสึกที่ไดรับรูโดยใชภาษา
ของตนเอง เชน เมื่อฉันนึกถึงวิทยาศาสตร ฉัน ………. มีคําอธิบายปญหาที่นา สนใจ วิธีการแก
ปญหา และแสดงใหเห็นถึงกระบวนการหาคําตอบ การเขียนบันทึกการเรียนรูนี้อาจเปนสวนหนึ่ง
ของแฟมสะสมงาน หรือแยกออกมาก็ได
เอม (Aim , 1996: 113 -115) อธิบายความหมายของการเขียนแบบบันทึกการเรียนรู โดย
สรุปไวดังนี้ เปนการเขียนที่นักเรียนใชสํานวนภาษาของตนเองในการสะทอนความคิด ซึ่งจะชวย
ใหนักเรียนไดเขาใจในสิ่งที่ตนเองไดเรียนรู
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โรเบอรตา (Roberta,1996: 56 - 57) ไดกลาวถึงความหมายของการเขียนแบบบันทึกการ
เรียนรู สรุปไดวา การเขียนแบบบันทึกการเรียนรูเปนการเขียนรูปแบบหนึ่งของการเขียนบันทึกสิ่ง
ที่ไดเรียนรู และประสบการณสวนตัว
เมเยอร และฮิลแมน (Mayer and Hillman,1996: 428) ใหความหมายของการเขียนแบบ
บันทึกการเรียนรู สรุปไดดังนี้ การเขียนแบบบันทึกการเรียนรูนั้นเปนการเขียนที่ใชเปนสื่อในการ
สนทนาระหวางครูกับนักเรียนซึ่งจะชวยใหครูเขาใจถึงปญหา และทัศนะคติตอวิชาเรียน
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ (2542: 24) ไดใหคําจํากัดความของการเขียนบันทึกการเรียนรู โดย
สรุปไดวา เปนการบันทึกขอสงสัยตางๆ ความรูสึกสวนตัว ความเห็นที่เปลี่ยนไป ความคิดและ
ความรูอันเกี่ยวกับกระบวนการและเนื้อหาสาระที่ไดจากการเรียนรูของตน การบันทึกยังเปนการ
ประมวลขอมูลที่เกี่ยวกับการเรียนรูซึ่งบงบอกตัวตนของผูเรียน การวิเคราะหและการคิดไตรตรอง
ในการเรียนรูที่ผูเรียนไดผานกระบวนการตางๆ มา
จากความหมายของการเขียนบันทึกการเรียนรูขางตน สรุปไดวา การเขียนบันทึกการ เรียน
รู คือ การที่นักเรียนไดเขียนสะทอนเกี่ยวกับประสบการณหรือสิ่งที่ไดเรียนรู ทั้งในดานเนื้อหา
ความรูสึกตอการเรียน ขอสงสัยหรือคําถาม โดยสามารถเขียนไดอยางอิสระและใชภาษาของ ตน
เอง ทําใหสามารถตรวจสอบความเขาใจของตนเองตอการเรียนรูได
1.2 ประเภทของการเขียนบันทึกการเรียนรู
การเขียนบันทึกการเรียนรูมีหลายประเภท ฮอสคิสสัน และทอมคินส
(Hoskisson and Tompkins ,1987: 209) แบงประเภทของการเขียนแบบบันทึกการเรียนรูเปน
6 ประเภท ไดแก
1. บันทึกการเรียนรูประเภทสวนบุคคล (personal journals) เปนบันทึกที่ใช
บันทึกเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของผูเขียน โดยผูเขียนเลือกบันทึกหัวขอตางๆ ตามความสน
ใจ ซึ่งบางครั้งก็อาจสรางปญหากับนักเรียนที่ไมทราบวาตนจะเขียนอะไร
2. บันทึกการเรียนรูประเภทสนทนา (dialogue journals) เปนบันทึกที่ครูและ
นักเรียนสนทนากันผานงานเขียน นักเรียนอาจเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่กังวลหรือสิ่งที่สนใจ โดยครูจะ
เขียนโตตอบและตอบคําถามนั้นๆ คุณคาของบันทึกประเภทนี้คือสามารถลดชองวางระหวางการ
พูดและการเขียน และสรางความสัมพันธที่ดีระหวางครูกับนักเรียน
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3. บันทึกการเรียนรูประเภทบันทึกการเรียนรู (learning logs) เปนบันทึกที่เขียน
เกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนไดเรียนรูในวิชาตางๆ เชน สังคมศึกษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร บันทึก
ประเภทนี้เปนเครื่องมือที่สะทอนการเรียนรูของนักเรียนและคนพบปญหาการเรียนรู รวมทั้งเชื่อม
โยงความสัมพันธระหวางสิ่งที่เรียนรูกับประสบการณเดิม
4. บันทึกการเรียนรูประเภทบันทึกจากการอาน (reading logs) เปนบันทึกที่
นักเรียนใชถายถอดความรูสึก แสดงความคิดเห็นที่มีตอเรื่องที่อาน เชน ขณะที่นักเรียนอาน นัก
เรียนมีความคิดเห็นตอเรื่องที่อานอยางไร หรือนักเรียนอาจจดบันทึกเกี่ยวกับขอคิดเห็นที่ไดจาก
เรื่องที่อาน
5. บันทึกการเรียนรูประเภทจําลองบุคคล (simulated journals) เปนบันทึกที่
นักเรียนสมมติตนเปนบุคคลอื่น แลวเขียนแสดงความคิดหรือบทบาทของบุคคลนั้น เชน เมื่ออานชีว
ประวัติ นักเรียนอาจสมมติตนเปนตัวละครในประวัติศาสตร ในขณะที่อา นเรื่องนักเรียนอาจสมมติ
วาตนเปนตัวละครในเรื่องบันทึกประเภทนี้จะชวยใหนักเรียนเขาใจชีวิตของมนุษยและเหตุการณใน
ประวัติศาสตรหรือวรรณคดีมากขึ้น
6. บันทึกการเรียนรูประเภทเด็กเล็ก (young children’s journals) เปนบันทึกที่
ใชกับนักเรียนที่เปนเด็กกอนเรียน เด็กปฐมวัย หรือเด็กวัยอื่นที่ยังไมสามารถอานหนังสือได ในการ
เขียนบันทึกประเภทนี้นักเรียนอาจวาดภาพประกอบ ถานักเรียนมีปญหาเรื่องตัวสะกด ครูจะตองให
นักเรียนเขียนตามคําบอกและเขียนเรื่องหลังจากเขียนเรื่องแลวก็ใหนักเรียนอานเรื่องใหเพื่อนฟง
บันทึกการเรียนรูทั้ง 6 ประเภทนั้นแตละประเภทมีการนําไปใชแตกตางกัน การใช
การเขียนบันทึกการเรียนรูแตละประเภทขึ้นอยูกับครูผูสอนที่จะตองเลือกใหมีความเหมาะสมกับนัก
เรียน
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1.3 ลักษณะของการเขียนบันทึกการเรียนรู
การเขียนบันทึกการเรียนรู ไมวาจะเปนการเขียนบันทึกการเรียนแบบใดนั้น จะมีลักษณะ
ของการเขียนบันทึกการเรียนรูที่คลายกัน ดังที่ เม็ท (Mett, 1987: 534) ฮอสคิสสันและทอมคินส
(Hoskisson and Tompkins, 1987:207) เมเยอรและฮิลลแมน (Mayer and Hillman, 1996: 428) และ
แม็คอินทอช (Mclntosh, 1991:430)ไดกลาวไว ซึ่งสรุปไดดังนี้
1. เปนการเขียนที่ใหนักเรียนไดถายทอดความรูสึกตอการเรียนการสอน
อยางอิสระโดยไมตองกังวลเกี่ยวกับคะแนน และสะทอนสิ่งที่นักเรียนไดเรียนรู
2. เปนการเขียนที่มิไดใหความสําคัญกับการสะกดคําที่ถูกตอง การใชภาษาที่
ถูกตองหรือรูปแบบการเขียนที่ถูกตองเปนการเขียนที่ใชเปนสื่อในการสนทนาระหวางครูกับนัก
เรียน
3. ในการวัดและการประเมินการเขียนบันทึกการเรียนรูของนักเรียน ครูจะเขียน
โดยใหขอเสนอแนะลงในงานเขียนของนักเรียน ซึ่งไมเขียนอยางตรงไปตรงมา ไมเขียนคํากลาวที่
ทําใหนักเรียนรูสึกผิด กลัว ทอแท เขียนชมเชยในสิ่งที่นักเรียนเขียนถูกตอง และชมเชยในความคิด
ของนักเรียนซึ่งลักษณะดังกลาวเปนการกระตุนเสริมกําลังใจใหนักเรียน สงเสริมใหนักเรียนอยาก
เขียน
จากที่กลาวมาสรุปไดวา การเขียนบันทึกการเรียนรูเปนการเขียนที่ใหนักเรียนได
ถายทอดความรูสึกตอการเรียนการสอนและไดสะทอนสิ่งที่นักเรียนไดเรียนรูอยางอิสระ โดยไมได
ใหความสําคัญตอความถูกตองของการสะกดคําหรือความถูกตองของรูปแบบการเขียน บันทึกการ
เรียนรูยังเปนเครื่องมือที่ใชสื่อสารระหวางครูและนักเรียนและเปนเครื่องมือในการประเมินนักเรียน
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1.4 แนวทางการสรางคําถามในบันทึกการเรียนรู
ในการสรางคําถามในแบบบันทึกการเรียนรู ครูสามารถสรางคําถามไดอยางอิสระขึ้นอยู
กับสิ่งที่ครูตองการรูจากนักเรียน มีนักวิชาการศึกษาหลายทานไดกลาวไว สรุปไดดังนี้
ฮอสคิสสัน และทอมคินส (Hoskisson and Tompkins , 1987 : 205 - 219) กลาว
ถึงแนวทางการสรางคําถามในแบบบันทึกการเรียนรูไว สรุปไดดังนี้ คําถามที่ใชในการเขียน
บันทึการเรียนรูควรมีลักษณะที่กระตุนใหนักเรียนไดแสดงความรูความเขาใจ ตลอดจนปญหาที่นัก
เรียนประสบในการเรียนหรือการอาน เชนวันนี้นักเรียนเรียนเรื่องอะไร สิ่งใดที่นักเรียนคิดวาเปน
ปญหาของนักเรียน เปนตน
รูเดล และ แรพพ (Ruddel and Rapp, 1995: 456 - 458) กลาวถึง แนวทาง
การสรางคําถามในแบบบันทึกการเรียนรู สรุปไดดังนี้ คําถามที่ใชการเขียนแบบบันทึกการเรียนรู
ควรเปนคําถามที่ทําใหนักเรียนคิดเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาไดเรียนรูแลว หรือประเด็นที่นักเรียนได
อภิปรายกัน หรือสิ่งที่นักเรียนไดจากการอาน เพื่อชวยเพิ่มประสบการณการเรียนรูของเขา เชน
นักเรียนลองเขียนทุกอยางที่นักเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องนี้
นักเรียนรูสึกอยางไรกับการเรียนเรื่องนี้
เปนตน
เอม (Aim, 1996 : 113 -115) ใหทัศนะเกี่ยวกับแนวทางการสรางคําถามในแบบ
บันทึกการเรียนรู สามารถสรุปไดดังนี้ ควรใชคําถามเปนคําถามปลายเปดที่นักเรียนไดสะทอน
ความคิด ประสบการณ และความรูสึกของนักเรียนในชั้นเรียน
นอรวูด และคารเตอร (Norwood and Carter, 1994: 146-148) มีความคิดเห็นเกี่ยว
กับแนวทางการสราง คําถามในแบบบันทึกการเรียนรูพอสรุปไดวา คําถามควรมีลักษณะที่ชวย
ใหนักเรียนสามารถใชความคิดวิเคราะหในสิ่งที่นักเรียนอานหรือเรียน และยังสามารถนําความคิด
นั้นไปสัมพันธกับสิ่งที่ไดเรียนมาแลวกับสิ่งที่เรียนรูใหมได
แนวทางการสรางคําถามในแบบบันทึกการเรียนรูที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา
ลักษณะของคําถามควรเปนคําถามที่กระตุนใหนักเรียนไดสะทอนความรู ความเขาใจที่มีตอเนื้อหา
ที่ไดเรียนและเปนคําถามที่กระตุนใหนักเรียนไดแสดงปญหาที่นักเรียนประสบและความรูสึกที่มีตอ
กิจกรรมการเรียนการสอน
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1.5 คําแนะนําสําหรับครูในการจัดใหมีการเขียนบันทึกการเรียนรู
การเขียนบันทึกการเรียนรูสามารถประยุกตใชในสถานการณตางๆ ไดดี แตยังมี
ผูสอนบางคนที่ยังใชบันทึกการเรียนรูไมถูกตองนัก
มีนักการศึกษาหลายทานไดใหขอแนะนํา
สําหรับการใชบันทึกการเรียนรู ซึ่งสรุปไดดังนี้
มิลเลอร (Miller, 1991: 520) ไดใหคําแนะนําสําหรับครูในการเริ่มตนการเขียน
บันทึกการเรียนรู สรุปไดดังนี้
1. กําหนดระยะเวลาในการเขียนบันทึกการเรียนรู
2. เมื่อเตรียมการสอน ใหเขียนคําถามที่เกี่ยวกับบทเรียนนั้นไว
3. สามารถยืดหยุนได
4. ใหนักเรียนไดเขียนถามความคิดเห็นของคนอื่น โดยเขียนถึงเพื่อน หรือ
สมาชิกในครอบครัว
5. ใหนักเรียนตอนเริ่มตนในชั้นเรียนเพื่อใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูเดิม
6. ใหนักเรียนเขียนในตอนทายคาบ เพื่อทบทวนความเขาใจในสิ่งที่เรียน
7. มีการตอบสนองตองานของเด็ก
8. ใหเด็กไดรูวาการรวมมือกัน ทําใหบรรยากาศการเรียนรูมีประสิทธิภาพ
9. อยาลงโทษเด็ก ถาเด็กไมเขียน
10. อดทน ตองใหเด็กเห็นถึงประโยชนของการเขียนบันทึกการเรียนรู
เบเรนสัน และคารเตอร (Berenson and Carter , 1995: 182 - 186) ไดให
คําแนะนําในการเริ่มตนการเขียนบันทึกการเรียนรู สรุปไดดังนี้
1. เริ่มตนการเขียนดวยคําถามเกี่ยวกับความรูสึก โดยไมมีคําตอบวาถูกหรือผิด
2. กระตุนใหนักเรียนเขียนบอย ๆ โดยแสดงใหเห็นถึงความคาดหวังของครู
หรือแสดงงานเขียนของเพื่อนรวมหอง
3. มีการตอบสนองตองานเขียนของนักเรียน
4. กําหนดเวลาการเขียนในแตละวันหรือสัปดาห
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ฟูลไวเลอร (Fulwiler , 1982 : 18-24) ไดเสนอแนะแนวทางการนําบันทึกการ
เรียนรูมาใชในสถานการณตางๆ ไดสรุปไวดังนี้
1. ใชในการเริ่มตนในชั้นเรียน อาจจะเปนการเขียนทบทวนในสิ่งที่เรียนไปแลว
หรือเขียนสิ่งที่กําลังจะเรียน
2. ใชสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู
3. ใชเนนจุดที่สําคัญ ใชในการเปลี่ยนบทบาทของผูเรียนจากการจดบรรยาย
เปนผูที่มีสวนรวมในการเรียน เชน ในระหวางที่สอน ครูใหนักเรียนเขียนอธิบายในสิ่งที่กําลัง
พูดถึง
4. ใชในการแกปญหา โดยใหนักเรียนเขียนในสิ่งที่ไมเขาใจในการเรียน
เพื่อครูจะไดแกไขปญหานั้นไดตรงตามความตองการ
5. ใชเปนการบาน อาจเปนการเขียนตอบคําถามในสิ่งที่ไดเรียนในชั้นเรียน
เปนตน
6. เปนรายงานแสดงความกาวหนา
จากคําแนะนําดังกลาวขางตน สรุปไดวา การเริ่มตนใหนักเรียนเขียนบันทึก
การเรียนรู ควรเริ่มจากงานที่งายๆ เขียนแบบสั้นๆ อาจเริ่มจากการใหเขียนแสดงความรูสึกใน
การเรียนกอน เมื่อนักเรียนเกิดความคุนเคย ครูก็สามารถใชบันทึกนี้เปนเครื่องมือในการสํารวจ
ความเขาใจของนักเรียนในการเรียนและชวยใหมองเห็นถึงขอบกพรองหรือมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน
ในการเรียนของนักเรียนได
1.6 ประโยชนของการเขียนบันทึกการเรียนรู
การเขียนบันทึกการเรียนรูมีประโยชนทั้งตอผูเรียนและผูสอน มีนักการศึกษาหลายทาน
ไดกลาวถึงประโยชนของการเขียนบันทึกการเรียนรู โดยสรุปไดดังนี้
นาหแกง และปเตอรสัน (Nahrgang and Peterson,1986: 461) กลาวถึงประโยชน
ในการเขียนบันทึกการเรียนรู โดยสรุปดังนี้ คือ
1. ทําใหนักเรียนสามารถแสดงความรู ความเขาใจในความคิดรวบยอด
โดยใชประสบการณของนักเรียนเอง
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2. เปนเครื่องมือในการวินิจฉัยของครู การเขียนบันทึกการเรียนรูสามารถบง
บอกถึงความสับสนหรือมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนได แสดงถึงสิ่งที่นักเรียนควรไดรับ
การซอมเสริม
3. ทําใหนักเรียนแสดงถึงทักษะทางปญญาหลายอยาง เชน การสังเคราะห
การแปลความ และการตีความ
เมท (Mett, 1987: 535) กลาวถึงประโยชนในการเขียนบันทึกการเรียนรู โดยสรุป
ไดดังนี้ ทําใหนักเรียนสามารถจัดลําดับความคิดในการเรียนอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะทําใหนักเรียนมี
ความเขาใจมากขึ้น เปนเครื่องมือที่ชวยในการปรับปรุงการสื่อสารในหองเรียน
นอรวูด และคารเตอร (Norwood and Carter, 1994: 146-148) กลาวถึงประโยชน
ของการเขียนบันทึกการเรียนรู สรุปไดวา
1. การเขียนบันทึกการเรียนรูทําใหนักเรียนไดใชทักษะการอาน ฟง
แสดงความคิด และถามคําถาม เพื่อตีความและประเมินความคิด
2. การเขียนบันทึกการเรียนรูทําใหนักเรียนไดเห็นถึงการเชื่อมโยงภายในวิชาที่
เรียนหรือการเชื่อมโยงวิชาที่เรียนกับวิชาอื่น
3. เมื่อนักเรียนไดเขียนบันทึกการเรียนรูบอยๆ จะทําใหนักเรียนมีโอกาสในการ
สะทอนสิ่งที่พวกนักเรียนไดเรียนรูใหม และนํามาสัมพันธกับความรูเดิมที่มีอยูได
เมเออร และริชเชล (Meier and Rishel, 1998: 311-315) กลาวโดยสรุปถึง
ประโยชนของการเขียนบันทึกการเรียนรูไดวา
1. นักเรียนสามารถเขียนอธิบายในสิ่งที่ยากดวยภาษาของตนเอง
2. นักเรียนรูสึกเปนเจาของแนวคิดที่เสนอไป
3. นักเรียนไดบันทึกความกาวหนาและความเขาใจของตนเองไดทนั ที
4. การเขียนบันทึกการเรียนรูทําใหนักเรียนไดฝกรวบรวม และสรางความคิด
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คอนเนอร กรีน และแอน (Connor – Greene and Anne , 2000: 44-46)
กลาวถึงประโยชนของการเขียนแบบบันทึกการเรียนรู พอสรุปไดดังนี้
1. การเขียนแบบบันทึกการเรียนรูเปนหนทางที่จะชวยใหนักเรียนมี
กําลังใจในการเรียนรู เพราะครูจะใชภาษาที่เสริมแรงทางบวกในการใหคําแนะนํากับนักเรียน
2. เปนการเขียนสนับสนุนใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาวิชาซึ่งชวย
เพิ่มการเรียนรูของนักเรียน
เฮมสตรา (Hiemstra, 2001) กลาวถึงประโยชนของการเขียนบันทึกการเรียนรู โดย
สรุปไดดังนี้
1. สงเสริมพัฒนาการสวนบุคคลของผูเรียน โดยการการเขียนบันทึกการเรียนรู
นั้น ผูเรียนจะตองประมวลขอมูลที่ไดรับทั้งหมดเสียกอนแลวจึงเขียนแสดงออกอยางอิสระ ซึ่งเปน
การชวยสงเสริมพัฒนาการทางความคิดอีกดวย
2. สงเสริมใหผูเรียนไดคนพบตนเอง รับรูและรับฟงความคิดของตนเอง อีกทั้ง
ยังชวยใหผูเรียนกลาแสดงออก
3. ชวยใหผูเรียนรูจักคิดหาวิธีแกปญหาดวยประสบการณของตน
4. ชวยใหผูเรียนลดความกังวล และความเครียดในหองเรียน
จอหสัน และจอหสัน (Johson and Johson, 2002: 201) กลาวถึงประโยชนของการ
เขียนบันทึกการเรียนรู โดยสรุปไดดังนี้
1. บันทึกการเรียนรูเปนเครื่องมือที่ชวยรวบรวมเกี่ยวกับสิ่งที่ไดเรียนรู
2. บันทึกการเรียนรูเปนการบันทึกสาระสําคัญ คําถามเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน ซึ่งเปน
การสะทอนใหเห็นวาผูเรียนไดเรียนรูอะไร และไดอะไรจากการเรียนรู
3. บันทึกการเรียนรูชวยใหผูเรียนไดตอบคําถามของผูสอนและผูเรียนคนอื่นๆ
4. บันทึกการเรียนรูชวยใหผูเรียนเห็นความกาวหนาและพัฒนาการเกี่ยวกับการ
เรียนรูของตนเอง
5. บันทึกการเรียนรูชวยใหผูเรียนเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหมได หรือ
เชื่อมโยงความรูในรายวิชาอื่นๆ ได
6. บันทึกการเรียนรูเปนเครื่องมือชวยรวบรวมปญหา และเทคนิควิธีที่ใชในการ
แกปญหา
7. บันทึกการเรียนรูชวยใหผูเรียนไดทบทวนความรู ตรวจสอบความถูกตองของ
ความรู และไดทําความเขาใจใหชัดเจนยิ่งขึ้น
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จากประโยชนของการเขียนแบบบันทึกการเรียนรู สรุปไดวา การเขียนบันทึกการ
เรียนรูมีปะโยชนหลายอยางในการชวยใหนักเรียนเขียนสะทอนความรู ความคิดที่ไดจากการเรียน
ซึ่งจะทําใหนักเรียนไดทบทวนเนื้อหาที่เรียนไปแลว และยังชวยเชื่อมโยงเนื้อหาเดิมและเนื้อหา
ใหมเขาดวยกัน หรือเชื่อมโยงเนื้อหาในแตละรายวิชาเขาดวยกัน โดยใชภาษาของนักเรียนเอง อีก
ทั้งยังเปนการสื่อสารระหวางครูกับนักเรียนจึงชวยลดชองวางของครูกับนักเรียนได อีกทั้งยังเปน
เครื่องมือสําหรับครูในการประเมินการเรียนรู พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
2. การรับรูความสามารถของตนเอง
2.1 ความหมายของการรับรูความสามารถของตนเอง
การรับรูความสามารถของตนเอง เปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการที่บุคคลจะตัดสินใจ
กระทําพฤติกรรมตางๆ ไดมีนักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายทานไดใหความสนใจเกี่ยวกับการ
รับรูความสามารถของตนเอง และไดใหความหมายของการรับรูความสามารถของตนเอง สรุปได
ดังนี้
แบดูรา (Bandura, 1986: 391) ใหความหมายของการรับรูความสามารถของตนเอง วา
หมายถึง การที่บุคคลตัดสินความสามารถของตนเองเกี่ยวกับการกระทําหรือพฤติกรรมบางอยางวา
ตนเองมีความสามารถที่จะนําทักษะตางๆ ที่มีอยูมาใชไดหรือไม ระดับใด ซึ่งทักษะนั้นอาจจะเปน
ทักษะที่ตนเคยมีอยู หรือทักษะที่ไดรับการฝกฝนเพิ่มเติมก็ได
เชลล เมอรฟและบรูนิง (Shell, Murphy and Bruning, 1989: 91) สรุปความหมายของ
การรับรูความสามารถของตนเองไววาหมายถึง
ปฏิบัติภาระกิจที่กําหนดให ไดสําเร็จหรือไม

ความมั่นใจในตนเองของบุคคลวาจะสามารถ
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ปาจาเรส และมิลเลอร (Pajares and Miller, 1994: 194) สรุปความหมายของ
รับรูความสามารถของตนเองไววา

การ

เปนการตัดสินความสามารถที่บุคคลมีตอตนเองในการแสดง

พฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงในแตละสถานการณ ซึ่งการรับรูความสามารถของตนเองนี้จะเกี่ยวของ
กับความเชื่อมั่นในตนเองของบุคคลดวย
ชันค (Schunk, 2000: 108) ใหความหมายของการรับรูความสามารถของตนเองไวสรุป
ไดดังนี้ การรับรูความสามารถของตนเอง หมายถึง การตัดสินความสามารถในการแสดงพฤติกรรม
ของตนเองวาจะกระทําไดดีเพียงใด และการรับรูความสามารถของตนเองนี้มีผลตอการเลือกกระทํา
ความพยายาม และความอดทนตอความยากลําบากเพื่อใหการกระทํานั้นประสบผลสําเร็จ
จากการใหความหมายของการรับรูความสามารถของตนเองขางตน สรุปไดวา
การรับรูความสามารถของตนเอง หมายถึง คุณลักษณะสวนบุคคลที่เกี่ยวของกับความเชื่อมั่นในตน
เองตอการตัดสินความสามารถในการแสดงพฤติกรรมของตนเองในสถานการณเฉพาะเจาะจง โดย
สามารถประเมินไดวาตนเองจะประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใดในสถานการณนั้น

ซึ่งการรับรู

ความสามารถของตนเองมีผลตอการเลือกกระทํา ความพยายามและอดทนตอความยากลําบาก
เพื่อใหการกระทํานั้นประสบผลสําเร็จ และยังสามารถใชทํานายพฤติกรรมของบุคคลได
2.2 แหลงของปจจัยที่ทําใหเกิดการรับรูเกี่ยวกับความสามารถของตน
การพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเอง ตองพิจารณาแหลงปจจัยที่ชวยสงเสริมการรับ
รูความสามารถของตนเอง ซึ่ง แบนดูรา (Bandura,1986: 399-401)ไดเสนอปจจัยพื้นฐานในการ
พัฒนาการรับรูความสามารถของตนเองไว 4 ประการ สรุปไดดังนี้
1. ความสําเร็จจากการกระทํา (enactive attainment) เปนสิ่งที่มีอิทธิพลมากที่สุดที่มีผล
ตอการรับรูความสามารถของตนเอง เนื่องจากเปนประสบการณที่เกิดขึ้นโดยตรงกับตนเอง
เมื่อบุคคลประสบความสําเร็จจะทําใหบุคคลนั้นมีการรับรูความสามารถของตนเองเพิ่มมากขึ้น และ
จะยิ่งพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเองใหเขมแข็งขึ้นอีกถามีประสบการณของความสําเร็จ
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บอยครั้งยิ่งขึ้น ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุการณที่เปนปญหาหรืออาจจะลมเหลวบางในบางครั้ง ก็จะมีผล
กระทบตอการรับรูความสามารถของตนเองนอยมากหรืออาจจะไมมีเลย เพราะบุคคลเหลานี้จะมอง
วาความลมเหลวนั้นมาจากปจจัยอื่นๆ ตรงกันขามกับบุคคลที่ทํางานแลวประสบแตความลมเหลว
อยูเสมอๆ ซึ่งจะประเมินความสามารถของตนเองต่ํา และมีแนวโนมที่จะแผขยายไปยังสถานการณ
อื่นๆ ที่มีลักษณะคลายกัน
2. การไดเห็นประสบการณของผูอื่น (vicarious experience) เมื่อบุคคลไดเห็นตัวอยาง
พฤติกรรมของผูอ่นื ที่มีลักษณะคลายกับตนเอง กระทําพฤติกรรมแลวไดรับผลสําเร็จ จะทําใหมีการ
รับรูความสามารถของตนเองเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมองวาผูอื่นที่ความสามารถเทากันหรือใกลเคียงกันกับ
ตนเองทําได บุคคลก็สามารถทําไดเชนกัน ในขณะเดียวกัน ถาไดเห็นผูอื่นที่มีลักษณะคลายกับตน
เองประสบความลมเหลว ก็อาจจะสงผลใหขาดความมั่นใจหรือประเมินความสามารถของตนเองต่ํา
ลง การรับรูความสามารถของตนเองก็จะเปลี่ยนไป
3. การใชคําพูดชักจูง (verbal persuasion) เปนการใชคําพูดเพื่อพยายามทําใหบคุ คล
มีความมั่นใจ มีกําลังใจที่จะกระทําพฤติกรรมเพื่อใหเปนผลสําเร็จ ซึ่งจะสงผลใหมีการรับรูความ
สามารถของตนเองเพิ่มขึ้น การใชคําพูดชักจูงจะไดผลหรือไม ขึ้นอยูกับองคประกอบตอไปนี้
1) ความนาเชื่อถือของผูชักจูง ถาผูชักจูงมีความนาเชื่อถือและมีความสําคัญตอ
ผูถูกชักจูงมาก ก็มีแนวโนมที่จะชวยเพิ่มการรับรูความสามารถของตนเองไดมากขึ้น
2) การใหขอมูลปอนกลับ จะสงผลที่สม่ําเสมอตอการรับรูความสามารถของตน
เอง โดยการใหขอมูลปอนกลับในทางการใหกําลังใจ การลบลางความเชื่อที่วาตนเองไมมีความ
สามารถ จะชวยใหบุคคลมีความพยายามซึ่งจะสงผลใหประสบความสําเร็จได และชวยเพิ่มการรับรู
ความสามารถของตนเองได
3) การเพิ่มความพยายาม การพูดจูงใจจะชวยใหผูถูกชักจูงเพิ่มความพยายามใน
การทํางานไดมากขึ้น
4. สภาวะทางรางกาย (physiological state) การตัดสินเกี่ยวกับความสามารถของ
ตนเองนั้นสวนหนึ่งมาจากสภาวะทางรางกาย ถารางกายอยูในสภาวะที่พรอมก็สามารถกระทําพฤติ
กรรมไดตามที่ตั้งเปาหมายไว แตถารางกายถูกกระตุนมากเกินไปโดยเฉพาะทางดานอารมณซึ่งจะ
สงผลใหเกิดความกลัว ความวิตกกังวลหรืออยูในสภาวะของความเครียด เปนเหตุใหมีการรับรู
ความสามารถของตนเองต่ําลง
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จะเห็นไดวาการรับรูความสามารถของตนเองนั้นสามารถเกิดขึ้นได จากปจจัยหลาย
ประการที่กลาวมาแลว การรับรูความสามารถของตนเองนั้นอาจเกิดจากปจจัยหนึ่ง หรืออาจเกิดจาก
ปจจัยหลายประการมาผสมผสานกันก็ได
2.3 กระบวนการรับรูความสามารถของตนเอง
การรับรูความสามารถของตนเองมีผลตอการกระทําของบุคคล คน 2 คนหรือแมแตคนคน
เดียวกัน ถาการรับรูความสามารถของตนเองในแตละสถานการณแตกตางกัน ก็อาจจะแสดง
พฤติกรรมแตกตางกัน ซึ่งแบนดูรา (Bandura, 1994: 72-74) ไดกลาวถึงผลของการรับรู
ความสามารถของตนเองที่มีตอกระบวนการ 4 กระบวนการ อันสรุปไดดังนี้
1. กระบวนการทางปญญา (cognitive process) การรับรูความสามารถของตนเองจะมีผล
ตอกระบวนการทางปญญาหลายรูปแบบ

พฤติกรรมของบุคคลสวนมากมีจุดมุงหมายซึ่งถูกกํากับ

โดยการคิดเปาหมายไวลวงหนาการตั้งเปาหมายของบุคคลจะไดรับอิทธิพลจากการประเมิน
ความสามารถของตน คนที่มีการรับรูความสามารถของตนเองสูงจะตั้งเปาหมายที่สูง และทาทาย
มีความมุงมั่นที่จะบรรลุเปาหมายมากกวาคนที่มีการรับรูความสามารถต่ําและรูปแบบพฤติกรรม
สวนใหญมักเริ่มจากรูปแบบการคิด เปนการคิดสรางสภาพการณลวงหนา และยอนทบทวน บุคคล
ที่มีการรับรูความสามารถสูงจะสรางภาพแหงความสําเร็จ สิ่งนี้จะชวยแนะแนวทาง และสนับสนุน
การกระทํา

สวนบุคคลที่สงสัยในความสามารถของตนเองจะสรางภาพความลมเหลวไวลวงหนา

กระบวนการคิดจึงทําใหบุคคลทํานายเหตุการณ และพัฒนาแนวทางที่จะควบคุมสิ่งที่จะมีผลตอการ
ดํารงชีวิตของตนเอง ในสภาพการณเรียนรู บุคคลมุงเนนไปที่ความรูของตนที่จะแสดงความคิดเห็น
เพื่อรวบรวมปจจัยตางๆ นําไปสูการตรวจสอบ โดยบุคคลจะพิจารณาการประเมินตนเองอีกครั้ง
จากผลการกระทําระยะสั้น และระยะยาว จดจําปจจัยตางๆ ที่ถูกตรวจสอบ และจําวาตนเองทํางาน
ใหดีได อยางไร
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การเผชิญกับสภาพการณที่มีความกดดัน อุปสรรค หรือลมเหลว บุคคลที่มีการรับรูความ
สามารถของตนเองต่ําจะมีความคิดวิเคราะหที่ไมแนนอน เกิดความพึงพอใจตนเอง ในระดับต่ํา และ
คุณภาพการทํางานจะดอยลง ในทางตรงกันขามบุคคลที่มีการรับรูความสามารถสูง
จะตั้งเปาหมายที่ทาทาย และใชการคิดวิเคราะหที่ดีในการที่จะบรรลุผลสําเร็จ
2. กระบวนการจูงใจ (motivational process) การรับรูความสามารถของตนเองมีบทบาท
สําคัญในการจูงใจตนเอง การจูงใจของบุคคลสวนใหญอยูในรูปของกระบวนการคิด บุคคลจะมีการ
จูงใจตนเอง และชี้แนะการกระทําของตนเองโดยการคิดลวงหนา บุคคลจะสรางความเชื่อจากการ
คิดวาตนเองสามารถทําอะไรได และมีความคาดหวังถึงผลของการกระทํา บุคคลจะตั้งเปาหมาย
และวางแผนการกระทําของตนเอง

ซึ่งการรับรูความสามารถของตนจะมีบทบาทตอการจูงใจทาง

ความคิดทั้ง 3 ลักษณะ ดังนี้
1) การรับรูความสามารถของตนเองมีอิทธิพลตอการระบุสาเหตุ คนที่มีการรับรูความ
สามารถสูงจะอางสาเหตุของความลมเหลวของตนวาเกิดจากการขาดความพยายาม คนที่เชื่อวาตน
เองไมมีความสามารถก็จะอางสาเหตุของความลมเหลวนั้นวาเกิดจากตนเองไมมีความสามารถจึงลม
เหลว การระบุอางสาเหตุนี้จะมีผลตอการจูงใจ การกระทํา และปฏิกิริยาอารมณ โดยผานการรับรู
ความสามารถของตนเอง
2) การคาดหวังผลและเห็นคุณคา แรงจูงใจจะถูกควบคุมโดยการคาดหวังผลจากการ
กระทํา แตบุคคลจะกระทําพฤติกรรรมภายใตความเชื่อที่วาตนเองสามารถทําอะไรได และความเชื่อ
ในผลที่เกิดจากการกระทํา อิทธิพลของการคาดหวังผล และเห็นคุณคาจะเปนแรงจูงใจใหบุคคล
กระทําพฤติกรรมนั้นสวนหนึ่งขึ้นอยูกับการรับรูความสามารถของตนเอง
3) ดานการตั้งเปาหมาย บุคคลจะตองเปาหมายที่ทาทาย และประเมินผลยอนกลับจาก
เปาหมายที่ตั้งไว การตั้งเปาหมายที่ทาทายจะทําใหแรงจูงใจเพิ่ม และยังคงอยู เปาหมายตางๆ จะมี
อิทธิพลตอบุคคล โดยผานกระบวนการในตนเองมากกวาจะเปนการควบคุมแรงจูงใจ และ
พฤติกรรมโดยตรง

แรงจูงใจนั้นจะมีพื้นฐานมาจากการตั้งเปาหมายที่เกี่ยวของกับกระบวนการ

เปรียบเทียบทางปญญา โดยการทําใหเกิดความพึงพอใจในตนเองจากเปาหมายที่ตั้งไว พฤติกรรม
ของบุคคลจะมีทิศทาง และสรางแรงจูงใจเพื่อใหยังคงใชความพยายามตอไปจนกระทั่งบรรลุ
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เปาหมาย บุคคลจะถึงพอใจในตนเองในการบรรลุเปาหมายที่มีคุณคา และสงเสริมใหตนเองใช
ความพยายามมากขึ้น โดยการไมพอใจกับการกระทําที่ต่ํากวามาตรฐาน แรงจูงใจจากเปาหมาย หรือ
มาตรฐานสวนบุคคล จะไดรับผลมาจากอิทธิพลในตนเอง 3 ประเภท ดั้งนี้ การพึงพอใจ และไม
พึงพอใจตนเองจากการกระทํา, การรับรูถึงความสามารถของตนเองที่จะบรรจุเปาหมายที่ตั้งไว และ
การปรับปรุงการตั้งเปาหมายดวยกระบวนการของตนเอง
3. กระบวนการทางความรูสึก และอารมณ (affective process) การรับรูความสามารถของ
ตนจะมีผลตอความเครียดและความกดดันเมื่อบุคคลเผชิญกับสภาพการณที่ลําบากมีอปุ สรรค และ
จะมีผลตอระดับแรงจูงใจ บุคคลที่เชื่อในความสามารถของตนเองจะสามารถควบคุมความเครียดที่
จะทําใหเกิดความวิกตกังวลได แตคนที่เชื่อวาตนไมมีความสามารถจะมีความวิตกกังวลสูง และมอง
วาสภาพแวดลอมที่เขาอยูเต็มไปดวยอันตราย และมีความวิตกกังวลกับสิ่งตางๆ ที่จะเกิดขึ้น ความ
วิตกกังวลไมเพียงแคไดรับอิทธิพลจากการรับรูความสามารถที่จะกระทําพฤติกรรม

แตยังไดรับ

อิทธิพลจากการรับรูความสามารถดานการควบคุมความคิดที่รบกวนได การรับรูความสามารถใน
การจัดการ

และการรับรูความสามารถในการควบคุมความคิดจึงทํางานรวมกันที่จะชวยลดความ

วิตกกังวล และพฤติกรรมหลีกเลี่ยง
4. กระบวนการเลือก (selection processes) การรับรูความสามารถของตนเอง จะมีผลตอ
การเลื อ กกระทํา พฤติ ก รรมโดยบุ ค คลจะเลื อ กระทํ า ในสถานการณ ที่ เ ขาเชื่ อ ว า เขาทําได
และหลีกเลี่ยงสถานการณ

หรือกิจกรรมที่บุคคลเชื่อวาเกินความสามารถของตนเองที่จะทําได

บุคคลที่มีการรับรูความสามารถของตนเองสูง จะเลือกงานที่มีลักษณะทาทาย สวนบุคคลที่มีการรับ
รูความสามารถของตนเองต่ําจะทอถอย หลีกเลี่ยงงาน เปนการปดโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง
การรั บ รู ค วามสามารถของตนเองไม ส ามารถมี ผ ลกละทบตอพฤติกรรมของบุคคลได
โดยตรง แตจะตองผานกระบวนการทางปญญาเสียกอน และเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางปญญา
แลว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลตามการตัดสินความสามารถของตนเอง ซึ่งตรง
ตามทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต, 2541: 48) สรุปไดวา การไดมาซึ่ง
ความรูใหมๆ ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงที่พฤติกรรมภายในอันไดแก กระบวนการทางปญญานั้นถือวา
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การเรียนรูไดเกิดขึ้นแลว ดังนั้น ในการที่จะทําใหบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงทางปญญาจึงตองใช
เทคนิควิธีการตางๆ ที่นาสนใจหรือมีความเขมมากพอจึงจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใน
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชบันทึกการเรียนรูมาพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเองโดยมีความเชื่อวา
จะทําใหผูเรียนมีการรับรูความสามารถของตนเองเพิ่มขึ้นได
2.4 ความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถของตนและการแสดงพฤติกรรม
การรับรูความสามารถของตนเองจะมีความสัมพันธกับการกระทําพฤติกรรมของบุคคลนั้น
กลาวคือ ถาบุคคลมีความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตนเองในการกระทําพฤติกรรมอยางใด
อยางหนึ่งสูง บุคคลก็มีแนวโนมที่จะกระทําพฤติกรรมนั้นต่ํา หรือไมทําพฤติกรรมนั้นเลยก็ได นอก
จากนี้ยังมีปจจัยหลายประการที่มีอิทธิพลตอความสัมพันธดังกลาวนี้ (Bandura, 1986: 395-398) ได
แก
1.

ขาดสิ่งจูงใจ หรือถูกสถานการณภายนอกบังคับใหกระทํา บุคคลที่มีการรับรู

ความสามารถของตนเองสูง อาจจะไมกระทําพฤติกรรมหากวาขาดสิ่งจูงใจหรือปจจัยที่ไม
เอื้อ อํานวยใหกระทํา หรือบุคคลไมเต็มใจที่จะกระทําพฤติกรรมนั้น
2.

การตัดสินผลกรรมที่ผิดพลาดไป คือ การที่บุคคลตัดสินเกี่ยวกับผลกรรมที่ตนเองจะ

ไดรับจากการกระทําพฤติกรรมนั้นผิดพลาดไป ซึ่งทําใหบุคคลรูสึกวาไมคุมคาที่ตนจะกระทํา
พฤติกรรมนั้น
3.

ความไมทันเหตุการณในการประเมินความสามารถของตนเอง นั่นก็คือ เนื่องจาก

ประสบการณทําใหบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ถาหากบุคคลไมไดประเมินตนเอง
ตลอดเวลา จะทําใหบุคคลตัดสินเกี่ยวกับความสามารถของตนเองผิดพลาดไป จะมีผลทําใหบุคคล
ไมกระทําพฤติกรรม
4.

บุคคลที่มีการรับรูความสามารถของตนเองในพฤติกรรมที่เปนสภาพการณโดยภาพ

รวมสูง เขาอาจจําไมแสดง พฤติกรรม เมื่อใหเขาแสดงพฤติกรรมที่เปนทักษะยอยๆ
ของสถานการณนั้น เพราะเห็นวาไมสําคัญ
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5. การประเมินความสําคัญของทักษะยอยๆ ที่จําเปนตองใชในการกระทําพฤติกรรมผิด
พลาด นั่นก็คือ เขาคิดวา เขาขาดทักษะหรือมีทักษะในดานตางๆ ไมเพียงพอ เจาจึงไมกระทําพฤติ
กรรมนั้น
6.

เปาหมายของการกระทํามีลักษณะคลุมเครือไมชัดเจน และเปาหมายนั้นไมสามารถ

ปฏิบัติได
7.

การรูจักตนเองที่ไมถูกตอง บุคคลที่รูจักตนเองไมถูกตอง อาจเปนผลมาจากการ

กระทําที่มีลักษณะคลุมเครือไมชัดเจน หรืออาจถูกบังคับใหกระทํา หรือไดขอมูลภายนอกมาอยาง
ไมถูกตอง
การที่ จ ะทําให บุ ค คลแสดงพฤติ ก รรมออกมาโดยให มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การรั บ รู ค วาม
สามารถของตนเองนั้น ควรจัดการหรือควบคุมไมใหปจจัยตางๆ ดังกลาว มาเปนอุปสรรคหรือเปน
ตัวขัดขวาง ซึ่งหากทําไดก็จะชวยใหบุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมออกมาไดอยางเต็มที่และมีความ
มั่นใจ อันจะนําไปสูการประสบความสําเร็จตอไป
2.5 การวัดการรับรูความสามารถของตนเอง
การวัดการรับรูความสามารถของตนเองมีหลายวิธี แตละวิธีพยายามสรางใหสอด
คลองกับมิติการรับรูความสามารถของตนเอง ซึ่งมิติของการรับรูความสามารถของตนเอง

ทําให

ลักษณะของการรับรูความสามารถของตนเองของแตละคนแตกตางกันออกไป แบนดูราไดแบงมิติ
ของการรับรูความสามารถของตนเองออกเปน 3 มิติ (Bandura, 1977: 84-85) สรุปไดดังนี้
1. มิติที่หนึ่ง เกี่ยวกับขนาดของการรับรูความสามารถของตนเอง (mangnitude) หมายถึง
ปริมาณความยากงายของงานที่บุคคลเชื่อวาตนสามารถปฏิบัติได
บุคคลในการกระทําพฤติกรรมหนึ่งๆ
ความยากงายแตกตางกัน

ซึ่งจะแตกตางกันไปในแตละ

หรือแตกตางกันในบุคคลเดียวกันเมื่อตองทําพฤติกรรมที่มี
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2. มิติที่สอง เกี่ยวกับการแผขยาย (generality) หมายถึง ระดับความคาดหวังเกี่ยวกับ
ความสามารถของตนเองในการนําไปปฏิบัติในสถานการณนั้น ซึ่งประสบการณการปฏิบัติงานบาง
อยางกอใหเกิดความสามารถในการนําไปปฏิบัติในสถานการณอื่นที่คลายคลึงกัน แตในปริมาณที่
แตกตางกัน
3. มิติที่สาม เกี่ยวกับความเขมหรือความมั่นใจ (strength) หมายถึง ความมั่นใจที่บุคคล
คิดวาตนสามารถทํางานไดที่ระดับความยากตางๆ
ลี และบอบโก (Lee and Bobko, 1994: 364 - 369) ไดรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับการวัดการ
รับรูความสามารถของตนเองตามแนวทฤษฎีของแบนดูรา พบวา มีวิธีการวัดการรับรูความสามารถ
ของตนเอง 4 วิธีดวยกัน ดังสรุปไดตอไปนี้
1. การวัดความเขม หรือความมั่นใจ (self-efficacy strength) เปนวิธีวัดการรับรู
ความสามารถของตนเองในมิติที่สาม และเปนวิธีที่นํามาใชวัดการรับรูความสามารถของตนเองมาก
ที่สุด การวัดทําโดยการถามผูตอบวา เขาสามารถปฏิบัติงานที่มีความยากของงานเพิ่มขึ้นไดเพียงใด
ขอคําถามมักมีลักษณะใหประเมินความมั่นใจจากไมมีความมั่นใจ จนถึง มีความมั่นใจเต็มที่
2. การวัดระดับความยาก (self-efficacy magnitude) เปนวิธีวัดการรับรูความสามารถของ
ตนเองในมิติที่หนึ่ง และเปนวิธีที่นิยมนํามาใชวัดการรับรูความสามารถของตนเองรองลงมา
วิธีการวัดจะทําโดยการถามผูตอบวา เขาสามารถปฏิบัติงานที่กําหนดให ที่มีความยากขึ้นไดหรือไม
คําตอบมักจะมีลักษณะเปนมาตราสวนชนิด ใช / ไมใช ถาตอบใชได 1 คะแนน ถาตอบไมใชได
คะแนน 0 คะแนน ดังนั้น หากไดคะแนนสูงก็แสดงวามีการรับรูความสามารถของตนเองสูง
3. การวัดแบบผสม คือ การวัดที่ใชทั้งความเขม และขนาดของความยาก โดยการวัดแบบ
ผสมนี้จะใชขอคําถามเดียวแตมีคําตอบแยกเปน 2 ชอง ชองหนึ่งเปนแบบ ใช / ไมใช อีกชองหนึ่งจะ
เปนมาตราสวนประเมินคาหรือใชเปนรอยละ
4. การวัดความเขมและขนาดของความยากเหมือนกับวิธีที่ 3 แตมีขอแตกตางกัน คือ แปลง
คะแนนดิบใหเปนคะแนนมาตรฐาน (Z-score)
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นอกจากนี้ปาเจเรส และ มิลเลอร (Pajares and Miller, 1997) ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาความ
แตกตางของการรับรูความสามารถของตนเองในวิชาคณิตศาสตร เมื่อใชรูปแบบการวัดที่
แตกตางกัน โดยแบบวัดการรับรูความสามารถในวิชาคณิตศาสตรมี 2 แบบ คือ แบบที่ 1 ใชโจทย
คณิตศาสตรแบบตัวเลือก แบบที่ 2 ใชโจทยคณิตศาสตรแบบปลายเปด ชนิดเติมคํา และแบบ
ทดสอบวัดความสามารถในวิชาคณิตศาสตร ก็จะมี 2 แบบ คือ แบบตัวเลือกตอบ และแบบปลาย
เปดชนิดเติมคํา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 327 คน ที่เรียน รายวิชา
พีชคณิต และวิชาพีชคณิตพื้นฐาน กลุมตัวอยางจะแบงเปน 4 กลุม ดังนี้ กลุมที่ 1 วัดการรับรูความ
สามารถของตนใชโจทยแบบปลายเปด ชนิดเติมคําตอบ ตามดวยการความ สามารถทางคณิตศาสตร
แบบเลือกตอบ กลุมที่ 2 วัดการรับรูความสามารถของตนเอง และวัดความสามารถทางคณิตศาสตร
เปนแบบเลือกตอบ กลุมที่ 3 วัดการรับรูความสามารถของตนเอง และวัดความสามารถทาง
คณิตศาสตรเปนแบบปลายเปดชนิดเติมคํา กลุมที่ 4 วัดการรับรูความสามารถของตนใชโจทยแบบ
ตัวเลือกตามดวยการวัดความสามารถทางคณิตศาสตรแบบปลายเปดชนิดเติมคํา เมื่อดูโจทยปญหาที
ละขอนักเรียนจะประเมินความมั่นใจในความสามารถของตนเองจากระดับ ไมมั่นใจเลย (1) ไปจน
ถึง ระดับ มั่นใจมากที่สุด (6) ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการวัดการรับรูความสามารถที่แตกตางกัน
จะไมมีผลตอการรับรูความสามารถของตนเอง ทั้งนี้ผูวิจัยอภิปรายไวดังนี้ ขณะวัดการรับรูความ
สามารถของ

ตนเอง กลุมตัวอยางอาจดูเฉพาะโจทยแตไมไดสนใจดูตัวเลือก และรูปแบบการ

ประเมินการรับรูความสามารถที่ตางกันนี้ จะไมมีผลตอการทํานายผลการกระทําเชนกัน
จากวิธีการวัดการรับรูความสามารถของตนเองดังกลาวขางตน พบวาการวัดความเขมเปน
วิธีที่นิยมนํามาใชในการวิจัยเพื่อวัดการรับรูความสามารถของตนเองของกลุมตัวอยางมากที่สุด
ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกวัดการรับรูความสามารถของตนเองในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแบบการวัด
ความเขม ซึ่งออกแบบขอคําถามวัดระดับความมั่นใจโดยพิจารณาเปนสเกลเดียวจากแนใจวาทําไม
ได (1) ไปจนถึง แนใจวาทําได(4) และการวัดการรับรูความสามารถของตนเองในงานวิจัยนี้จะวัด
การรับรูความสามารถของตนเองเฉพาะในวิชาวิทยาศาสตร โดยใชคําถามแบบตัวเลือก
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3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับบันทึกการเรียนรู
3.1.1 งานวิจัยตางประเทศ
ในตางประเทศพบวาไดมีการนําบันทึกการเรียนรูมาทดลองใชในการจัดการเรียนการ
สอนอยางแพรหลาย ซึ่งผูวิจัยขอเสนองานวิจัยดังกลาว ดังนี้
ลอวเรนส (Lawrence, 1988) ทําการวิจัยเรื่อง การเขียนแบบบันทึกการเรียนรูในฐานะ
ที่เปนเครื่องมือสําหรับการเรียนรูในชั้นของนักศึกษาวิทยาลัย วัตถุประสงคในการวิจัย เพื่อศึกษา
การเขียนแบบบันทึกการเรียนรูในฐานะที่เปน เครื่องมือสําหรับการเรียนรูของนักศึกษา ตัวอยาง
ประชากรไดแก นักศึกษาวิทยาลัยที่เรียนวิชาจิตวิทยา และนักศึกษาวิทยาลัยที่เรียนวิชาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอรจํานวน 42 คน โดยผูวิจัยใชวิธีสังเกต สัมภาษณ และมอบหมายใหนัก
ศึกษาทั้งสองวิชาไดรับเขียนแบบบันทึกการเรียนรู ผลการวิจัยพบวา การเขียนแบบบันทึกการเรียน
รูเปนเหมือนเครื่องมือที่ชวยใหนักศึกษารวบรวมเนื้อหาที่ไดเรียนรูเปนเครื่องตรวจความกาวหนา
และยังเปนเหมือนแบบฟอรมสะทอนการเรียนรูของนักศึกษา
สตีวารต (Stewart , 1986) ไดทําการวิจัยเรื่อง การเขียนบันทึกการเรียนรูในชั้นเรียน
คณิตศาสตร: การสอบสวนที่มีประโยชน พบวา การเขียนบันทึกการเรียนรูทําใหมีการเปลี่ยนการ
เรียนการสอนในเนื้อหาใหมีหลากหลายขึ้น เปนการเปดทางแหงการสื่อสาร 2 ทาง ระหวางครูและ
นักเรียน ทําใหสิ่งที่เปนนามธรรมมองเห็นเปนรูปธรรมได และทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรน
ในกระบวนการเรียนรู นักเรียนไดแสดความรูสึกและความกลัว ทําใหความวิตกกังวลลดลงซึ่งทํา
ใหเกิดการเรียนรูที่เพิ่มขึ้น จุดประสงคในการวิจัยมี 2 ดานคือ เพื่อสํารวจการใชการเขียนบันทึก
การเรียนรูในการสอนคณิตศาสตร และเพื่อดูการเรียนรูที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตรใน
ชั้นเรียน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่เรียนวิชาพีชคณิต 1 จํานวน 4 หองเรียน โดยแบงนักเรียน 2
หอง ใชการเขียนบันทึกการเรียนรู และอีก 2 หอง ไมใชการเขียนบันทึกการเรียนรู ผลการวิจัยมี
ทั้งเชิงบรรยาย และเชิงปริมาณ ขอมูลในการบรรยายเปนขอมูลที่ไดมาจากการบันทึกของครูและ
นักเรียน ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับนักเรียน การเรียนรูของนักเรียน และการเรียนคณิตศาสตรในหอง
เรียนขอมูลเชิงปริมาณจะดูจากคะแนนของการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนจาแบบทดสอบวัด
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ผลสัมฤทธิ์ของ TCAP (Tennessee Comprehensive Assessment Program) และคะแนนของการ
ทดสอบกอนเรียน และหลังเรียนโดยใช Mathematics Anxiety Rating Scale for Adolescents
(MARS-A) ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความรูสึกกระตือรือรนในกระบวนการเรียนรู และรูสึก
สนุกและตื่นเตนในการเรียนในชั้นเรียน และเอาใจใสในการทํากิจกรรม ผลการทดสอบคา 1 ใน
การทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของ TCAP พบวา นักเรียนกลุมที่เขียนบันทึกการเรียนรู มี
คะแนนสูงกวากลุมที่ไมไดเขียนบันทึกการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และพบวา นักเรียน
กลุมที่เขียนบันทึกการเรียนรู และไมไดเขียนบันทึกการเรียนรู มีความวิตกกังวลไมแตกตางกัน
สทิกซ (Stix , 1992) ไดทําการออกแบบโปรแกรมการฝกสอนเพื่อลดความวิตกกังวล
ของนักศึกษาฝกสอน โดยสรางกิจกรรมการเขียนที่มีการใชภาพ ตัวเลข และถอยคํา ที่กระตุน
ความเขาใจ และความคงทนในการเรียนรู และกลุมที่ใชเพียงตัวเลข และถอยคํา ในบันทึกการ
เรียนรู ผลการวิจัยพบวา ไมวาจะใชวิธีการแบบใดในการเขียนลงในบันทึกการเรียนรู สามารถ
ลดความวิตกกังวล และนักศึกษามีความมั่นใจในการสอนมากขึ้น
อูเดท ฮิคแมน และโดบรินินา (Audet, Hickman and Dobrynina, 1996) ไดศึกษาผล
ของการเขียนบันทึกการเรียนรูที่มีตอความเขาใจในวิชาฟสิกส ซึ่งใหนักเรียนเขียนบันทึกโดยใช
คอมพิวเตอรในวิชาฟสิกสโดยดัดแปลงรูปแบบและองคประกอบของการเขียนบันทึกการเรียนรู
แลววิเคราะหขอมูลที่ไดจากการเขียนบันทึกการเรียนรู ผลการศึกษาพบวา การเขียนบันทึกการเรียน
รูทําใหผูเรียนไดเกิดความเขาใจในวิชาฟสิกสและกอใหเกิดบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียน
รูในชั้นเรียน
เจอรดัค และเซน (Jurdak and Zein, 1998) ซึ่งทําการวิจัยเรื่องผลของการเขียนบันทึก
การเรียนรูที่มีตอผลสัมฤทธิ์ และทัศนคติตอวิชาคณิตศาสตร ตัวแปรทางผลสัมฤทธิ์ หมายถึง
ความเขาใจความคิดรวบยอด ความเขาใจวิธีการ การแกปญหา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของโรงเรียน และการสื่อสารในคณิตศาสตร โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนในโรง
เรียนนานาชาติที่กรุงเบรุต ประเทศเลบานอน ซึ่งใชภาษาอังกฤษ และฝรั่งเศสในการสอน
คณิตศาสตร จํานวน 104 คน โดยแบงเปนกลุมทดลอง คือ กลุมที่เขียนบันทึกการเรียนรู และ
กลุมควบคุม คือ กลุมที่ไมไดเขียนบันทึกการเรียนรู ทั้งกลุมควบคุมและกลุมทดลองไดรับการ
สอนแบบเดียวกัน แตกลุมทดลองไดเขียนบันทึกการเรียนรู 7-10 นาที ตอนทายคาบ จํานวน 3 ครั้ง
ตอสัปดาห เปนเวลาทั้งหมด 12 สัปดาห ในขณะที่กลุมควบคุม ในเวลาเดียวกัน ทําแบบฝกหัด
ผลการวิจัยพบวา กลุมที่เขียนบันทึกการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ยในสวนของความเขาใจ ความคิดรวบ
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ยอด ความเขาใจวิธีการ และการสื่อสารในคณิตศาสตร สูงกวากลุมที่ไมไดเขียนบันทึกการเรียนรู
แตคะแนนเฉลี่ยของการแกปญหา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของโรงเรียน และทัศ
นคติตอคณิตศาสตร ระหวางกลุมที่เขียนบันทึกการเรียนรู และกลุมที่ไมไดเขียนบันทึกการเรียนรู
ไมแตกตางกัน ในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการเขียนบันทึกการเรียนรู พบวา นักเรียนสวน
ใหญเห็นวา การเขียนบันทึกการเรียนรูมีประโยชนทั้งดานพุทธิพิสัย และจิตพิสัย
จากงานวิจัยขางตน สรุปไดวา การเขียนบันทึกการเรียนรูเปนเครื่องมือที่ชวย
รวบรวมเนื้อหาที่ไดเรียนรู เปนเครื่องตรวจความกาวหนา ชวยสะทอนการเรียนรูของนักเรียน และ
เปนเครื่องมือที่ใชสื่อสารระหวางครูและนักเรียน อีกทั้งการเขียนบันทึกการเรียนรู ทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น และลดความวิตกกังวลในการเรียนและเพิ่มความมั่นใจของผูเรียนใหสูงขึ้น
3.1.2 งานวิจัยในประเทศ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับบันทึกการเรียนรูในประเทศไทยนั้น ยังมีไมมากนัก สวนใหญจะเปน
การวิจัยกึ่งทดลอง ดังงานวิจัยที่จะนําเสนอตอไปนี้
จูจิตร ทองเอียด (2540) ไดทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาความสามารถในการเขียน
แบบบันทึกการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 วัตถุประสงคในการวิจัย เพื่อพัฒนาความ
สามารถในการเขียนแบบบันทึกการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตัวอยาง
ประชากรเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 20 คน ปการศึกษา 2539 โรงเรียนวัดควน
วิเศษ สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตรัง กอนการทดลองตัวอยางประชากรทําแบบสอบ
ความสามารถในการเขียนแบบบันทึกฉบับที่ 1 ขณะดําเนินการทดลองตัวอยางประชากรไดรับการ
สอนการเขียนแบบบันทึกการเรียนรูหลังเลิกเรียนวันละ 1 ชั่วโมง เปนเวลา 4 สัปดาห ๆ ละ 5 วัน
หลังการทดลองตัวอยางประชากรไดทําแบบทดสอบความสามารถในการเขียนแบบบันทึกการเรียน
รู ฉบับที่ 2 ผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเขียนแบบบันทึกการเรียนรูหลัง
การทดลองสูงกวาคะแนนเกณฑที่กําหนดไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือสูงกวารอยละ
12 ของคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเขียนแบบบันทึกการเรียนรูกอนการทดลอง
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ทิพยรัตน นพฤทธิ์ (2542) ไดศึกษาผลของการเขียนบันทึกการเรียนรูที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน และความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ตัวอยางประชากรเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2542 จํานวน 79 คน โดยแบงเปน 2 กลุม กลุม
ทดลองหนึ่งกลุม ซึ่งเรียนโดยมีการเขียนบันทึกการเรียนรูและอีกหนึ่งกลุมเรียนแบบปกติ ทั้งสอง
กลุมจะแบงนักเรียนตามผลการเรียนสูง ปานกลาง และต่ํา เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 2 ชุด คือ แบบ
สอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และแบบวัดความวิตกกังวลในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนกลุมที่เขียนบันทึกการเรียนรูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรไมแตกตางกับกลุมที่เรียนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนทางคณิตศาสตรสูง ปานกลาง และต่ํา ของกลุมทดลอง
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่มีระดับผลการเรียนทางคณิตศาสตรสูง
ปานกลาง และต่ําของกลุมควบคุม คิดเปนรอยละที่เพิ่มขึ้นคือ 5.83, 12.17 และ 15.50 ตามลําดับ
3) นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนทางคณิตศาสตรสูง ปานกลาง และต่ํา ของกลุมทดลอง
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังทดลองสูงกวากอนทดลองคิดเปนรอยละ 24.78,
10.43 และ10.00 ตามลําดับ 4) นักเรียนกลุมที่เขียนบันทึกการเรียนรู มีความวิตกกังวลในวิชา
คณิตศาสตรไมแตกตางกับกลุมที่เรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) นักเรียนที่
มีระดับผลการเรียนทางคณิตศาสตรสูง ปานกลาง และต่ํา ของกลุมทดลองมีความวิตกกังวลในวิชา
คณิตศาสตรต่ํากวานักเรียนที่มีระดับผลการเรียนทางคณิตศาสตรสูง ปานกลาง และต่ําของกลุมควบ
คุม คิดเปนรอยละ 0.22, 4.88 และ15.51 ตามลําดับ 6) นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนทางคณิตศาสตร
สูง ปานกลาง และต่ํา ของกลุมทดลอง มีความวิตกกังวลในวิชาคณิตศาสตรหลังการทดลอง ต่ํากวา
กอนการทดลองคิดเปนรอยละ 1.62, 0.65 และ13.57 ตามลําดับ
สุวิตรา เศรษฐสมบัติกุล (2543) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนความเรียง
ภาษาไทยระหวางกลุมที่ไดรับการเสริมและไมไดรับการเสริมการเขียนแบบบันทึกการเรียนรู กลุม
ตัวอยางประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย ปการศึกษา 2543
โดยแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุมๆ ละ 38 คน กลุมหนึ่งเปนกลุมทดลองซึ่งเรียนโดยไดรับการเสริม
การเขียนแบบบันทึกการเรียนรู สวนอีกกลุมหนึ่งเปนกลุมควมคุมซึ่งเรียนโดยไมไดรับการเสริมการ
เขียนแบบบันทึกการเรียนรู ผลการวิจัยพบวานักเรียนกลุมทดลอง มีความสามารถในการเขียนความ
เรียงภาษาไทยสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาตาม
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ประเภทของการเขียนความเรียงภาษาไทย ไดแก การเขียนเลาเรื่อง การเขียนเรียงความ การเขียนยอ
ความและการเขียนรายงาน
นักเรียนกลุมทดลองมีความสามารถในการเขียนความเรียนแตละ
ประเภทสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จารุณี วัยเจริญ (2545) ทําการวิจัยผลการเรียนโดยใชบันทึกการเรียนรูที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร ความคงทนของผลการเรียนรูและความพึงพอใจตอการเขียนบันทึกการ
เรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน กลุมตัวอยางประชากรคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนศรีอยุธยา โดยแบงออกเปน 2 กลุมๆ ละ 56 คน กลุมหนึ่งเรียนโดยใชบันทึกการเรียนรู ซึ่ง
เปนกลุมทดลอง และอีกกลุมหนึ่งเรียนโดยไมใชบันทึกการเรียนรู ซึ่งเปนกลุมควบคุม ผลการวิจัย
พบวา 1) นักเรียนที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรูไดคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรต่ํา
กวาเกณฑที่กําหนด คือ ต่ํากวารอยละ 70 2) นักเรียนที่เรียนโดยใชบันทึกการ เรียนรูมีความคงทน
ของผลการเรียนรู 3) นักเรียนที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรูมีความพึงพอใจตอการเขียนบันทึกการ
เรียนรูในระดับปานกลาง 4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนทีเรียนโดยใชบันทึก
การเรียนรูไมแตกตางจากนักเรียนที่เรียนโดยไมใชบันทึกการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 5) ความคงทนของผลการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรู
แตกตางจากนักเรียนที่เรียนโดยไมใชบันทึกการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากงานวิจัยในประเทศพบวา การเขียนบันทึกการเรียนรูสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น นักเรียนมีความคงทนของผลการเรียนรู และสงผลใหความวิตกกังวลในการเรียนลดลง
อีกทั้งยังทําใหความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทยสูงขึ้น นักเรียนมีความพึงพอใจตอการ
เขียนบันทึกการเรียนรู แตมีงานวิจัยบางสวนที่พบวา การเขียนบันทึกการเรียนรูไมไดสงผลให ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และนักเรียนที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม
แตกตางจากนักเรียนที่เรียนโดยไมใชบันทึกการเรียนรู
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3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรับรูความสามารถของตนเอง
3.2.1 งานวิจัยตางประเทศ
งานวิจัยในตางประเทศที่เกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตนเอง สวนใหญเปนการวิจัย
เชิงทดลอง และมักจะศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถของตนเอง
ซึ่งผูวิจัยขอเสนองานวิจัยที่สําคัญ ดังนี้
แฮคเคทท (Hackett, 1985) ทําวิจัยเรื่อง "การตรวจสอบการรับรูความสามารถของตนเองใน
วิชาคณิตศาสตรกับผลการกระทําในวิชาคณิตศาสตร" มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธ
ระหวาง การรับรูความสามารถของตนเองในวิชาคณิตศาสตร ทัศนคติตอวิชาคณิตศาสตร บทบาท
ทางเพศ การวางแผนเลือกอาชีพ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร กลุมตัวอยางเปน นัก
ศึกษาปริญญาตรีสาขาจิตวิทยา จํานวน 262 คน กลุมตัวอยางทําแบบวัด การรับรูความสามารถของ
ตนเองในวิชาคณิตศาสตร แบบวัดทัศนคติตอวิชาคณิตศาสตร แบบวัดการวางแผนเลือกอาชีพ แบบ
วัดบทบาททางเพศ และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร ผลการวิจัยพบวา การรับรูความ
สามารถของตนเองในวิชาคณิตศาสตร มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรอยางมีนัยสําคัญ (r = 0.44 ***p<.001) และทัศนคติตอวิชาคณิตศาสตรมีความสัมพันธ
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางมีนัยสําคัญ (r = 0.44-0.57 ***p<.001)
ฮวงและชาง (Huang and Chang, 1996) ทําการวิจัยเรื่อง "การรับรูความสามารถของตนเอง
ในภาษาที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ" มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรู
ความสามารถของตนเองในการเรียนรูภาษาที่สอง (ภาษาอังกฤษ) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุม
ตัวอยางเปนนักศึกษา 4 คน ที่มีความสามารถในการอาน และเขียนอยูในระดับดีที่สุด ซึ่งเรียน
โปรแกรม-ภาษาอังกฤษ

แตละคนจะถูกสัมภาษณเพื่อสอบถามประสบการณในการเรียนภาษา

อังกฤษ และสํารวจการรับรูความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ จากนั้นผูวิจัยจะเขาไปสังเกต
แบบมีสวนรวมในชั้นเรียน 5 ครั้ง แลวนักศึกษาจะไดทํางานที่ไดรับมอบหมายและตอบคําถาม
2 ขอ ขอหนึ่งเปนคําถามเกี่ยวกับทักษะภาษา และงานเขียนวรรณกรรมทั่วไปของผูใหญ และขอที่
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สองจะเปนคําถามประเมินการรับรูความสามารถของตนเองในการเรียนภาษาที่สองผลการวิจัยพบ
วา กลุมตัวอยางแตละคนจะมีการรับรูความสามารถของตนเองสูงกวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง การ
เรียน และคะแนนสัมฤทธิผลแตละคนจะมีความสัมพันธทางบวกกับการรับรูความสามารถของตน
เองอยางมีนัยสําคัญ
ไดเคแมน (Dykeman, 1992) ไดศึกษาผลของแรงจูงใจ การใหขอมูลปอนกลับและการรับรู
ความสามารถของตนเองที่มีตอความวิตกกังวลในการสอบ โดยผูวิจัยไดแบงแรงจูงใจออกเปน 2
ประเภท คือแรงจูงในที่เกิดจากงาน และแรงจูงในที่เกิดจากตนเอง การรับรูความสามารถจะแบง
ออกเปนการรับรูความสามารถตนเองสูงและต่ํา แลวสุมนักเรียนเขากลุมตามเงื่อนไขการใหขอมูล
ปอนกลับ 2 เงื่อนไข คือ การใหขอมูลปอนกลับโดยยึดตามเกณฑเปนพื้นฐาน และกลุมที่ 2 ใหขอ
มูลปอนกลับโดยยึดตามกลุมพื้นฐาน ผลการวิเคราะหขอมูลพบวากลุมที่มีการรับรูความสามารถตน
เองสูง ความวิตกกังวลในการสอบจะลดลง แตกลุมที่มีการรับรูความสามารถตนเองต่ําจะมีความ
วิตกกังวลในการสอบสูงขึ้น และพบวามีปฏิสัมพันธแบบ 3 ทางระหวางแรงจูงใจ การให ขอมูล
ปอนกลับ และการรับรูความสามารถของตนเอง กลาวคือ กลุมที่มีการับรูความสามารถ ตนเองสูง
และไดรับเงื่อนไขการใหขอมูลปอนกลับโดยยึดกลุมเปนพื้นฐานจะมีความวิตกกังวลในการสอบ
มากกวาการใหเงื่อนไขการใหขอมูลปอนกลับโดยยึดเกณฑพื้นฐาน

และกลุมที่มีการรับรูความ

สามารถตนเองต่ํา และไดรับเงื่อนไขการใหขอมูลปอนกลับโดยยึดกลุมเปนพื้นฐาน จะมีความวิตก
กังวลในการสอบนอยกวาการใหเงื่อนไขการใหขอมูลปอนกลับโดยยึดเกณฑเปนพื้นฐาน
บิคคาร เจมส และอิงวาร (Bikkar, James and Ingvar, 1993) ทําการวิจัยเรื่อง "บทบาทของ
การรับรูความสามารถของตนเองที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร" เพื่อศึกษาอิทธิพล
ของการรับรูความสามารถของตนเอง ทัศนคติตอการเรียน วิชาคณิตศาสตรที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนคณิตศาสตร โดยศึกษากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 225 คน ที่เรียนในวิชา
พีชคณิต กลุมตัวอยางทําแบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองในวิชาคณิตศาสตร 3 แบบวัด
แบบวัดทัศนคติตอวิชาคณิตศาสตร 2 แบบวัดและแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัย
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พบวา การรับรูความสามารถของตนเองในวิชาคณิตศาสตรทั้ง 3 แบบวัดจะมีความสัมพันธใน
ทิศทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรอยางมีนัยสําคัญ โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) อยูระหวาง 0.24-0.40 (*p<.05) และทัศนคติทั้ง 2 แบบวัดมีความสัมพันธใน
ทิศทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรอยางมีนัยสําคัญ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
(r) อยูระหวาง 0.30-0.39 (*p<.05)
จากการศึกษาผลการวิจัยตางประเทศ สรุปไดวาการรับรูความสามารถของตนเอง
ทัศนคติตอการเรียน

และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีความสัมพันธในทิศทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนและการรับรูความสามารถของตนเองมีความสัมพันธในทิศทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน
3.2.2 งานวิจัยในประเทศ
การวิจัยในประเทศไทยเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตนเองสวนใหญจะทําการวิจัยใน
เรื่องความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถของตนเองกับตัวแปรทางจิตวิทยาอื่นๆ อาทิเชน
ทัศนคติ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนตน ซึ่งผูวิจัยขอนําเสนอในภาพรวมของ
การรับรูความสามารถของตนเอง ดังนี้
สิริวรรค อัศวกุล (2527) ไดศึกษาการรับรูความสามารถในการทํางานที่กําหนดของ
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และต่ํา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จํานวน 120 คน แบงเปน 4 กลุม คือ กลุมนักเรียนชาย กลุมนักเรียนหญิงที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูง และกลุมนักเรียนชาย และนักเรียนหญิงที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ใหทํางานเปลี่ยนตัวเลข
เปนสัญลักษณแลวใหคาดหวังวา ตนสามารถทํางานที่กําหนดใหไดกี่คะแนน ผลการวิจัยพบวา นัก
เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา

มีการรับรูความสามารถในการทํางานที่กําหนดใหสูงกวานัก
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ฐิติพัฒน สงบกาย (2533) ไดทําการศึกษาผลการกํากับตนเองตอความคาดหวังเกี่ยวกับ
ความสามารถของตนเอง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดโสมนัสที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรสูง ปานกลาง ต่ํา ระดับละ 20 รวมเปน 60 คน โดยสุมมาเปนกลุมตัวอยาง 3 กลุม
และกลุมควบคุมระดับละ 10 คน งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงทดลองแบบมีกลุมควบคุมทดสอบกอน
การทดลอง และหลังการทดลอง และในระยะการทดลองนั้นนักเรียนทดลองทั้ง 3 กลุม จะไดรับ
การฝกการกํากับตนเอง จํานวน 7 ครั้ง สวนกลุมควบคุมทั้ง 3 กลุม จะไมไดรับการฝกการกํากับตน
เอง ผูวิจัยทําการทดสอบความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร กับนักเรียนกลุมตัวอยางทุกคนทั้งในระยะกอนการทดลอง และหลังการ
ทดลอง ผลการทดลองพบวานักเรียนกลุมทดลองทั้ง 3 กลุมมีคะแนนความคาดหวังเกี่ยวกับความ
สามารถของตนเอง และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนกลุมควบ
คุมทั้ง 3 กลุม เมื่อเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรในระดับเดียวกัน และนัก
เรียนทั้ง 3 กลุม มีคะแนนความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง และคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรภายหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
จิตติมา จูมทอง (2538) ไดศึกษาผลของการสอนตนเองตอการรับรูความสามารถของตน
เองและผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีระดับการรับรูความ
สามารถในตนเองและผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตรในระดับต่ํา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา จังหวัดลพบุรี จํานวน 40 คน โดยมีคะแนนการรับรูความ
สามารถของตนเองต่ํากวาคาเฉลี่ยของคะแนนทั้งหมดลบดวยครึ่งหนึ่งของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของคะแนนการรับรูความสามารถของตนเองของกลุมและมีผลสัมฤทธิ์ในวิชา

คณิตศาสตรใน

ระดับคะแนน 1 จากนั้นผูวิจัยสุมนักเรียนออกเปน 2 กลุมๆ ละ 20 คน กลุมหนึ่งเปนกลุมทดลองซึ่ง
เรียนโดยการสอนตนเอง และอีกกลุมหนึ่งเปนกลุมควบคุม เรียนแบบปกติ

ผลการวิจัยพบวา นัก

เรียนกลุมทดลองมีคะแนนการรับรูความสามารถของตนเอง และคะแนน

ผลสัมฤทธิ์ในวิชา

คณิตศาสตรสูงกวานักเรียนกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนกลุมทอ
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ลองมีคะแนนการรับรูความสามารถของตนเอง และคะแนนผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตรภายหลัง
การทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
กรรณิการ จิตตบรรเทา (2539) ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถของตน
เองและความคาดหวังในผลการเรียนภาษาอังกฤษ กับความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจภาษา
อังกฤษ กลุมตัวอยาง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กรุงเทพมหานคร จํานวน 395 คน เครื่องมือ
ในการวิจัยที่ใช คือ แบบสอบถามการรับรูความสามารถของตนเองดานทักษะการอานภาษาอังกฤษ
แบบสอบถามความคาดหวังในผลการเรียนภาษาอังกฤษดานทักษะการอาน
ผลการวิจัยพบวา การรับรูความสามารถของตนเองมีความสัมพันธทางบวก กับความสามารถใน
การอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความคาดหวังในผลการ
เรียนภาษาอังกฤษมีความสัมพันธทางบวก กับความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการรับรูความสามารถของตนเองและความคาดหวังในผล
การเรียนภาษาอังกฤษมีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจภาษา
อังกฤษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จิราภรณ

กุณสิทธิ์ (2541) ทําการวิจัยเรื่อง การทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร ดวยตัวแปรดาน การกํากับตนเองในการเรียน การรับรูความสามารถของตนเองทาง
คณิตศาสตร ทัศนคติตอวิชาคณิตศาสตร และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ กลุมตัวอยางประชากรคือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2541 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาและสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานครจํานวน 397 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบ
วัดการกํากับตนเองในการเรียนวิชาคณิตศาสตร

แบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองทาง

คณิตศาสตร แบบวัดทัศนคติตอวิชาคณิตศาสตร และแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ผลการวิจัยพบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสามารถทํานายไดจาก การกํากับตนเอง การรับรูความ
สามารถของตนเองทางคณิตศาสตร ทัศนคติตอวิชาคณิตศาสตร โดยมีตัวทํานายที่ดีที่สุดคือ การรับ
รูความสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร รองลงมาคือ ทัศนคติตอวิชาคณิตศาสตรและการกํากับ
ตนเองในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ตามลําดับ
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รังรอง งามศิริ (2540)

ทําการวิจัยเรื่อง การวิเคราะหความสัมพันธเชิงสามเหตุของ ตัว

แปรที่มีผลตอความวิตกกังวลในการสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่

6

กรุงเทพมหานคร

กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 กรุงเทพมหานคร จํานวน 594 คน แบงออกเปน 2
กลุมโดยการสุม

กลุมแรกใชสําหรับการพัฒนารูปแบบ

และกลุมที่สองใชสําหรับการทดสอบ

รูปแบบ ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลตัวแปรสังเกตไดโดยใชแบบสอบถาม 3 ฉบับ และแบบวัด
8 ฉบับ และวิเคราะหขอมูลในขั้นแรกโดยวิเคราะหสถิติบรรยายเกี่ยวกับลักษณะภูมิหลังของกลุมตัว
อยาง แลวทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันรูปแบบการวัดตัวแปรแฝง หลังจากนั้นนําเอา
สัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบมาสรางคะแนนองประกอบและตรวจสอบความสอดคลองของ
รูปแบบกับขอมูลเชิงประจักษโดยใชโปรแกรมลิสเรล 8 ผลการวิจัยพบวา ขรูปแบบตามสมมติฐาน
ไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษตองปรับรูปแบบตามสมมติฐานใหสอดคลองกบขอมูลเชิง
ประจักษ ผลการตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบที่ปรับใหมมีคาไค-สแควรเทากับ 48.25
คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกมีคาเทากับ 0.95 รูปแบบอธิบายความแปรปรวนของความ
วิตกกังวลในการสอบไดรอยละ 70 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงตอความวิตกกังวลในการสอบอยางมี
นัยสําคัญคือ ความคิดทางลบ และการรับรูความสามารถของตนเองดานการเรียน ตัวแปรที่มีอิทธิ
พลทางออมตอความวิตกกังวลในการสอบอยางมีนัยสําคัญคือ นิสัยการเรียน อัตมโนทัศน

การ

เรียน และการรับรูความคาดหวังของผูปกครอง และตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมตอความวิตกกังวลใน
การสอบอยางมีนัยสําคัญคือ ความคิดทางลบ การรับรูความสามารถของตนเองดานการเรียน นิสัย
การเรียน อัตมโนทัศนการเรียน และการรับรูความคาดหวังของผูปกครอง ผลการทดสอบรูปแบบ
พบวา รูปแบบที่ปรับใหมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
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วรรณกร หมอยาดี (2544) วิจัยเรื่อง ผลของการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคแบงกลุม
คละผลสั มฤทธิ์ที่มี ต อการรับรูความสามารถของตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษา
อังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนอนุบาลสามเสน แบงเปน 2 กลุมๆละ 39 คน กลุมหนึ่งเปนกลุมทดลองเรียนแบบรวมมือ
โดยใชเทคนิคแบงกลุมคละผลสัมฤทธิ์ อีกกลุมหนึ่งเปนกลุมควบคุมเรียนแบปกติ ผลการวิจัยพบวา
1) นักเรียนกลุมทดลองมีการรับรูความสามารถของตนเองหลังการทดลองสูงกวากอนทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) นักเรียนกลุมทดลอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3) หลังการทดลอง นักเรียนกลุมทดลองมีการรับรูความสามารถของตนเองหลังการทดลองสูงกวา
กลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) หลังการทดลอง นักเรียนกลุมทดลองมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
จากการศึกษางานวิจัยในประเทศ แสดงใหเห็นวา ตัวแปรดานการรับรูความสามารถของ
ตนเอง เปนตัวแปรที่มีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และยังเปนตัวทํานายผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ดีที่สุด และการกํากับตนเอง
ในการเรียนสงผลใหนักเรียนมีการรับรูความสามารถสูงขึ้น การรับรูความสามารถของตนเองดาน
การเรียนเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรง และอิทธิพลรวมตอความวิตกกังวล

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ผลของการใชบันทึกการเรียนรูในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรที่มีตอ
การรับรูความสามารถของตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร มีขั้นตอนการดําเนิน
การวิจัย ดังนี้
1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
3. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4. การดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. ศึกษาขอมูลจากหนังสือ เอกสาร วารสาร และงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ
เกี่ยวกับหลักการพื้นฐาน ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับบันทึกการเรียนรู และการรับรูความสามารถของ
ตนเอง
2. ศึกษาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน แบบเรียน คูมือครู และ
หนังสือคูมือประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช
2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) เพื่อวิเคราะหเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
(ว 305) เรื่อง บรรยากาศ และเปนแนวทางในการสรางแผนการสอน
3. ศึกษาหลักและวิธีสรางแบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองและแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร พรอมทั้งศึกษาวิธีวัดผลและประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิต สังกัด
มหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546 โรงเรียน
สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม โดยดําเนินการกําหนดกลุมตัวอยางตามขั้นตอนตางๆ ดัง
นี้
1. การเลือกโรงเรียน โดยผูวิจัยจะใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยมี
เกณฑในการคัดเลือกโรงเรียนเปนกลุมตัวอยางดังนี้
1.1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม เปนโรงเรียนที่นักเรียนมีระดับ
ความสามารถ และองคประกอบตางๆ ไมแตกตางจากโรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ทั่ว
ไป
1.2 ผูบริหารและครูในโรงเรียนใหการสนับสนุน และใหความรวมมือในการทําวิจัย
เปนอยางดี
2. การสุมเลือกหองเรียนเพื่อเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม ผูวิจัยไดพิจารณาจาก
คะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร (ว 204) ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 ของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 2 จํานวน 7 หองเรียน แลวทําการเลือกมา 2 หองเรียน โดยมีวิธีการดังนี้
2.1 นําคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร (ว 204) ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 ของ
แตละหองมาหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เปนรายหอง
2.2 เลือกหองเรียนที่มีคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบวิชาวิทยา
ศาสตร (ว 204) ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 ที่ใกลเคียงกัน จํานวน 2 หองแลวทดสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยของคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร (ว 204) ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545
ของนักเรียนทั้ง 2 หอง โดยการทดสอบคาที (t – test) และพบวานักเรียนทั้ง 2 หองมีคาเฉลี่ยของ
คะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร (ว 204) ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 ไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏผลดังในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และคาสถิติทดสอบที (t – test) ของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร (ว 204) ของนักเรียน 2 กลุม ที่นํามาใชเปนกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง
กลุมที่ 1

X

68.56

SD
10.50

t - test
0.54

กลุมที่ 2

66.88

11.06

2.2 เมื่อไดกลุมตัวอยางทั้งหมด 2 กลุมแลว ทําการสุมอยางงาย (Simple Random
Sampling) ดวยวิธีการจับฉลาก เพื่อกําหนดกลุมทดลอง และกลุมควบคุม ซึ่งนักเรียนกลุมทดลอง
ใหเรียนโดยมีการใชบันทึกการเรียนรูมีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 33 คน เปนนักเรียนชาย 19 คนและ
นักเรียนหญิง 14 คน สวนนักเรียนกลุมควบคุมใหเรียนโดยไมใชบันทึกการเรียนรูมีจํานวนทั้งสิ้น
33 คน เปนนักเรียนชาย 17 คนและนักเรียนหญิง 16 คน
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มี 2 ประเภท คือ
1. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มี 2 ชุด คือ
1.1 แบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองในวิชาวิทยาศาสตร
1.2 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
2. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ
2.1 แผนการสอนวิชา ว 305 วิทยาศาสตร ซึ่งแบงเปน 2 ชุด ไดแก แผนการสอนที่มีการ
ใชบันทึกการเรียนรู และแผนการสอนที่ไมมีการใชบันทึกการเรียนรู
2.2 แบบบันทึกการเรียนรู
รายละเอียดของการสรางเครื่องมือ มีดังนี้
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองในวิชา
วิทยาศาสตร และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร รายละเอียดของการสราง
เครื่องมือ มีดังนี้
1. แบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองในวิชาวิทยาศาสตร ผูวิจัยจะสรางขึ้นโดย
ปรับปรุงจาก แบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองของ ชันค แฮนสันและคอคซ (Schunk, Hanson
and Cox, 1987 อางถึงใน ฐิติพัฒน สงบกาย, 2533: 24) ซึ่งปรับใหเหมาะสมกับหลักสูตรวิชาวิทยา
ศาสตรชั้นมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ของกระทรวงศึกษาธิการ
แบบวัดมีลักษณะเปนแบบวัดที่คูขนานกับแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร และมี
มิติการวัดเปนการวัดความเขม ผูวิจัยสรางใหครอบคลุมเนื้อหาและพฤติกรรมการเรียนรูในการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่อง บรรยากาศ
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองตามขั้นตอนตอไปนี้
1.1 สรางตารางวิเคราะหเนื้อหาและพฤติกรรมที่ตองการวัด โดยใหครอบคลุมเนื้อ
หาในหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร (ว 305) เรื่อง บรรยากาศ พิจารณากําหนดน้ําหนักของแบบวัดจากจุด
ประสงคในแผนการสอนและจุดประสงครายวิชา เพื่อกําหนดอัตราสวนของแบบวัดที่เหมาะสม ซึ่งใน
การวิจัยนี้ไดสรางแบบวัดการรับรูความสามารถของตนเอง ใหเปนแบบวัดที่คูขนานกับแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรโดยวัดพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน 4 ดาน คือ ดานความ
รูความจํา ดานความเขาใจ ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และดานการนําความรูและวิธีการ
วิทยาศาสตรไปใช ผูวิจัยไดใหน้ําหนักของพฤติกรรมการเรียนรูที่จะวัดในแตละดานตาม
เนื้อหา
วิชาเหมือนกันกับแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร และแบบวัดนี้มีขอสอบ
จํานวนทั้งหมด 80 ขอ
1.2 สรางแบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองในวิชาวิทยาศาสตร ใหสอด
คลองกับตารางวิเคราะหเนื้อหาและพฤติกรรมการเรียนรู และใหขนานกับแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร โดยสรางเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ ในการตอบใหนักเรียน
เลือกตอบระดับความมั่นใจในการทําขอสอบแตละขอของตนเอง โดยมีมาตราสวนประมาณคาตาม
แบบของลิเคิรท (Likert type scale) ใหประเมินระดับความมั่นใจจากนอยไปหามาก 4 ระดับ
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นักเรียนสามารถเลือกตอบไดตั้งแต 1 ถึง 4 และมีขอความกํากับ ดังนี้ 1 หมายถึง แนใจวาทํา
ไมได 2 หมายถึง ไมคอยแนใจวาจะทําได 3 หมายถึง คอนขางแนใจวาทําได และ
4 หมาย
ถึง แนใจวาทําไดจริง ดังแสดงในตัวอยางตอไปนี้

แนใจวาทําไมได

ไมคอยแนใจ
วาจะทําได

คอนขาง
แนใจวาจะ
ทําได

แนใจวาทําได
จริง

1

2

3

4

การตรวจใหคะแนน ผูวิจัยนําระดับการรับรูความสามารถของตนเองที่นักเรียนตอบในแตละ
ขอมารวมกันเปนคะแนนการรับรูความสามารถของตนเองซึ่งมีคะแนนเต็ม เทากับ 240 คะแนน
1.3 นําแบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองในวิชาวิทยาศาสตรที่สรางขึ้นไปให
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ความสอดคลองกับ
พฤติ
กรรมการเรียนรู ลักษณะการใชคําถาม และความถูกตองดานภาษา พรอมทั้งขอเสนอแนะ
เพื่อจะ
นํามาปรับปรุงแกไข
1.4 นําแบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองในวิชาวิทยาศาสตรที่ปรับปรุงแกไข
แลว ไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน (รายชื่อผูทรงคุณวุฒิในภาคผนวก ก) ตรวจพิจารณาความ
ตรงเชิงเนื้อหา ความสอดคลองกับพฤติกรรมการเรียนรูและความถูกตองของภาษา พรอมทั้งขอ
เสนอแนะ เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข โดยผูทรงคุณวุฒิมีขอแนะนําเพื่อปรับปรุง ดังนี้แสดงในตารางที่ 3

47

ตารางที่ 2 ขอมูลที่ไดจากขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิและสิ่งที่ผูวิจัยปรับปรุงแกไข
ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ
1. คําถาม
1.1 ปรับภาษาที่ใชไมใหมีความซับซอน

การปรับปรุงแกไขของผูวิจัย

1. คําถาม
1.1 ปรับคําถามใหกระชับ ตัดคําที่มี
ความหมายเหมือนกันออก
1.2 เนนขอความที่อาจทําใหผูสอบเกิด
1.2 ขีดเสนใตของขอความที่อาจทําให
ความเขาใจผิด โดยการขีดเสนใตหรือทําตัวหนา ผูสอบเกิดความเขาใจผิด เชน ขอความใด
เชน ขอความใดไมถูกตอง เปนตน
ไมถูกตอง เปนตน
1.3 ไมควรใชคําวา“สาเหตุ”
1.3 เปลี่ยนคําวา “สาเหตุ” เปนคําวา
“เพราะเหตุใด”
1.4 เปลี่ยนคําวา “สาเหตุ” และ
1.4 ไมควรใชคําวา “สาเหตุ” และ
“เพราะเหตุใด”ในคําถามที่ไมไดวัดพฤติกรรม “เพราะเหตุใด” ในคําถามที่ไมไดวัดพฤติกรรม
การเรียนรูดานความเขาใจ
การเรียนรูดานความเขาใจ เปนคําอื่น
1.5 ระบุหนวยของปริมาณที่ให
1.5 ระบุหนวยของปริมาณที่ใหคํานวณ
คํานวณไวทายขอคําถาม เพื่อที่จะไดไมตอง
ไวทายขอคําถาม
พิมพหนวยในตัวเลือกแตละขอ
1.6 เวนบรรทัดระหวางขอความที่
1.6 เวนบรรทัดระหวางขอความที่ให
ใหพิจารณากับขอคําถามใหหางกัน 1 บรรทัด พิจารณากับขอคําถามใหหางกัน 1 บรรทัด
เพื่อไมใหผูสอบเกิดความสับสน
2. ตัวเลือก
2. ตัวเลือก
2.1 เรียงลําดับความยาวของขอความใน ตั
2.1 เรียงลําดับความยาวของขอ
เลือกความยาวจากมากไปนอย รือความยาวนอย ความในตัวเลือกความยาวจากมากไปนอย
ไปมาก
2.2 ปรับความยาวของตัวเลือกใหมีความ 2.2 ปรับความยาวของตัวเลือกใหมีความยาวใกล
ยาวใกล เ คี ย งกั น เพื่ อ ป อ งกั น ไม ใ ห ผู ส อบเดาค เคียงกัน
ตอบได
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ
การปรับปรุงแกไขของผูวิจัย
2.3 ไมควรใชตัวเลือก “ถูกทุกขอ” หรือ
2.3 ปรับตัวเลือก “ถูกทุกขอ” หรือ
“ผิดทุกขอ” เพราะจะทําใหโอกาสในการเลือก “ผิดทุกขอ” ใหเปนขอความอื่นที่เหมาะสม
ตอบลดลง ผูสอบสามารถเดาคําตอบได
3. ภาพประกอบคําถาม
3. ภาพประกอบคําถาม
3.1 ปรับขนาดภาพและขอความใน
3.1 ปรับขนาดภาพและขอความในภาพ
ภาพที่มีขนาดเล็กใหมีขนาดใหญขึ้น เพื่อผูสอบ ใหมีขนาดใหญขึ้น
จะเห็นไดชัดเจน
3.2 ปรับภาพที่เปนอุปกรณการทดลอง
3.3 3.2 วาดภาพที่เปนอุปกรณการทดลอง
ใหมีเครื่องมือที่ใชยึดจับอุปกรณเหลานั้น
ใหมีเครื่องมือที่ใชยึดจับอุปกรณ
ไมใหเปนภาพอุปกรณตั้งลอยในอากาศ
1.5 นําแบบวัดที่ปรับปรุงแกไขไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ปการศึกษา 2546 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม ซึ่งไดเรียนเรื่อง บรรยากาศ มา
แลว จํานวน 100 คน
1.6 ตรวจใหคะแนนแลวนําผลการวัดมาหาคาความเที่ยง โดยใชสูตร สัมประสิทธิ์
α - coefficient ของ Cronbach พบวาแบบวัดมีคาความเที่ยงเทากับ 0.96 แตเนื่องจากแบบสอบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร มีขอสอบที่ไมมีคุณภาพรายขอตามที่กําหนดไว จึงทําใหตอง
ตัดขอสอบที่ไมมีคุณภาพเหลานั้นออก เหลือเพียง 60 ขอ ซึ่งแบบวัดการรับรูความสามารถของตน
เองเปนแบบวัดคูขนานกับแบบสอบผลสัมฤทธิ์ดังกลาว ทําใหแบบวัดการรับรูความสามารถของตน
เองมีจํานวนขอสอบทั้งสิ้น 60 ขอเชนเดียวกัน โดยกําหนดน้ําหนักของพฤติกรรมการเรียนรูที่จะวัด
ในแตละดานตามเนื้อหาวิชาเหมือนกันกับแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
1.7 นําแบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรที่ผาน
การวิเคราะหแลวไปทดสอบกับนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชทดสอบทั้งในระยะ
กอนการทดลองและหลังการทดลอง
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2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง บรรยากาศ ใชเปน
แบบวัดกอนเรียนและหลังเรียน ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
2.1 สรางตารางวิเคราะหเนื้อหาและพฤติกรรมที่ตองการวัด โดยใหครอบคลุมเนื้อหา
ในหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร (ว 305) เรื่อง บรรยากาศ พิจารณากําหนดน้ําหนักของแบบวัดจาก
จุดประสงคในแผนการสอน และจุดประสงครายวิชา เพื่อกําหนดอัตราสวนของแบบวัดที่เหมาะสม ซึ่ง
ในการวิจัยนี้ไดสรางแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรใหเปนแบบวัดที่คูขนานกับ
แบบวัดการรับรูความสามารถของตนเอง โดยวัดพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน 4 ดาน คือ ดาน
ความรูความจํา ดานความเขาใจ ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และดานการนําความรูและวิธี
การวิทยาศาสตรไปใช และผูวิจัยไดใหน้ําหนักของพฤติกรรมการเรียนรูที่จะวัดในแตละดานตามเนื้อ
หาวิชาเหมือนกันกับแบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
2.2 สรางแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ใหสอดคลองกับตาราง
วิเคราะหเนื้อหาและพฤติกรรมการเรียนรู โดยสรางเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ โดยมี
เกณฑการใหคะแนนแตละขอ คือ ถาตอบถูกให 1 คะแนน ถาตอบผิดหรือไมตอบหรือตอบมากกวา 1
ขอให 0 คะแนน
2.3 นําแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ความสอดคลองกับพฤติกรรมการเรียนรู
ลักษณะการใชคําถาม และความถูกตองดานภาษา พรอมทั้งขอเสนอแนะ เพื่อจะนํามาปรับปรุงแกไข
2.4 นําแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหผู
ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน (รายชื่อผูทรงคุณวุฒิในภาคผนวก ก) ตรวจพิจารณาความตรงเชิง เนื้อหา
ความสอดคลองกับพฤติกรรมการเรียนรูและความถูกตองของภาษา พรอมทั้งขอเสนอแนะ เพื่อจะนํา
มาปรับปรุงแกไข โดยขอแนะนําของผูทรงคุณวุฒแิ ละการแกไขปรับปรุงผูวิจัยไดสรุปรวมกับขอเสนอ
แนะเพื่อปรับปรุงของแบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ในตารางที่
3
2.5 นําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรที่ปรับปรุงแกไขแลว
ไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2546 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ฝายมัธยม ซึ่งไดเรียนเรื่อง บรรยากาศมาแลว จํานวน 100 คน แลวนําคะแนนที่ไดจาก
การทําแบบทดสอบมาวิเคราะหหาคุณภาพของแบบทดสอบโดยหาคาความเที่ยง ใชสูตร KR-20
ของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder - Richardson) จากนั้นนําผลการวัดมาวิเคราะหรายขอ เพื่อหาคา
ระดับความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) แลวนําผลการวิเคราะหมาใชในการเลือกแบบสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรใหมีคาระดับความยากงายอยูในชวง 0.2 - 0.8 และมีคา
อํานาจจําแนกตั้งแต 0.2 ขึ้นไป
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การทดลองครั้งที่ 1 ผลการวิเคราะหพบวา แบบทดสอบมีคาความเที่ยงเทากับ 0.80
มีคาความยากงายอยูในชวง 0.00 – 0.88 และคาอํานาจจําแนกอยูในชวง –0.27 – 0.54 ซึ่งขอสอบที่
มีระดับความยากงายและอํานาจจําแนกอยูในเกณฑใชไดตามที่กําหนดไวขางตน มีจํานวน 58 ขอ
และขอสอบที่มีระดับความยากงายและอํานาจจําแนกไมอยูในเกณฑที่กําหนดจํานวน 22 ขอ ผูวิจัย
จึงเลือกขอสอบที่ไมอยูในเกณฑทั้ง 2 ซึ่งมีคาความยากงายและอํานาจจําแนกใกลเคียงกับเกณฑที่
มากที่สุดมาปรับปรุงแกไขใหม โดยปรับขอคําถามและตัวลวงให เหมาะสม สวนอีก 20 ขอผูวิจัย
ไดตัดทิ้ง โดยตัดขอที่มีพฤติกรรมซ้ํากันและมีคาอํานาจจําแนกนอยเกินไปออก ทําใหเหลือขอสอบ
ทั้งสิ้น 60 ขอ
การทดลองครั้งที่ 2 ทดลองกับนักเรียนกลุมเดียวกันกับการทดลองครั้งแรก ผลการ
วิเคราะหพบวา แบบทดสอบมีคาความเที่ยงเทากับ 0.83 มีคาความยากงายอยูในชวง
0.21 –
0.80 และคาอํานาจจําแนกอยูในชวง 0.20 – 0.60 จึงไดแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยา
ศาสตรตามเกณฑที่ตองการไปใชในการวิจัยครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ง) และผูวิจัย
ไดใหน้ําหนักของพฤติกรรมการเรียนรูที่จะวัดในแตละดานตามเนื้อหาวิชาเหมือนกันกับแบบวัด
การรับรูความสามารถของตนเองในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 จํานวนขอคําถามของเนื้อหาวิชา ว 305 วิทยาศาสตร เรื่อง บรรยากาศ ในแบบสอบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร แบงตามพฤติกรรมการเรียนรู
พฤติกรรม

เนื้อหา
1. สวนประกอบของอากาศ
2. ความหนาแนนของอากาศ
3. ความดันอากาศ
4. อุณหภูมิของอากาศ
5. ความชื้นของอากาศ
6. สภาพอากาศเหนือพื้นดินและ
พื้นน้ํา
7. การเกิดลม
8. อุตุนิยมวิทยาและมลภาวะใน
ปจจุบัน
รวม

ความรู
ความ
จํา

ความ
เขาใจ

ทักษะ
การนําความรู
กระบวนการ และวิธีการทาง
ทางวิทยา- วิทยาศาสตรไป
ศาสตร
ใช
2
3
3
2
3
3
2
2
2
3

รวม

1
1
1
1
2

1
1
2
2

2
2

2
2

2
2

1
2

7
8

2
12

2
12

2
18

2
18

8
60

(ขอ)
7
6
8
7
9

2) เครื่องมือที่ใชในการทดลอง
เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ แผนการสอนวิชาวิทยาศาสตร (ว 305) เรื่อง บรรยากาศ
และแบบบันทึกการเรียนรู ซึ่งแผนการสอนแบงออกเปน 2 ชุด คือ แผนการสอนโดยใชบันทึกการ
เรียนรู และแผนการสอนโดยไมใชบันทึกการเรียนรู รายละเอียดของการสรางเครื่องมือ มีดังนี้
1. แผนการสอนที่มีการใชแบบบันทึกการเรียนรู ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแผนการ
สอนตามขั้นตอน ดังนี้
1.1 ศึกษาหลักสูตร จุดมุงหมายของหลักสูตร จุดประสงครายวิชา และขอบขาย
ของเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร จากหนังสือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน
1.2 ศึกษารายละเอียดเนื้อหาที่จะนํามาสรางแผนการสอนจากคูมือครู และแบบ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร (ว 305) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่อง บรรยากาศ
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1.3 วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู จุดประสงคเชิงพฤติกรรม กิจกรรมการเรียน
การสอน ความคิดตอเนื่อง และความคิดรวบยอด จากเนื้อหาวิชา เรื่อง บรรยากาศ
1.4 เขียนแผนการสอนใหครอบคลุมเนื้อหาเรื่อง บรรยากาศ แผนการสอนมี
ทั้งหมด แผนการสอน และในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชขั้นตอน
การสอน 4 ขั้นตอน ไดแก
1.4.1 ขั้นนํา ผูสอนกระตุนหรือเราความสนใจของนักเรียนใหเกิดความ
สนใจในการเรียนและเกิดปญหาทําใหนักเรียนมีความอยากรูอยากเห็น ดวยการสนทนา ตั้งคําถาม
และใชสื่อประกอบ
1.4.2 ขั้นกิจกรรม
) กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการปฏิบัติการทดลอง
ผูสอนจัดการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
คนหาความรูและคําตอบดวยตนเอง คือ การใชวิธีการทางวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร เปนเครื่องมือในการคนควาหาความรู ซึ่งนักเรียนจะปฏิบัติการทดลองตาม คําแนะ
นําในหนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร (ว 305) ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
) กิจกรรมการเรียนการสอนที่ไมมีการปฏิบัติการทดลอง
ผูสอนจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนใชกระบวนการในการหาความรู โดย
เนนการใชกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณซึ่งกันและกัน นักเรียนไดวิเคราะห
อภิปรายในเรื่องที่เรียนโดยเนนใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง
1.4.2 ขั้นอภิปราย ผูสอนใหนักเรียนนําเสนอผลการทดลองที่ไดจากการ
ปฏิบัติการทดลอง หรือผลงานที่ไดจากการทํากิจกรรมในชั้นเรียน และใหนักเรียนไดมีโอกาส
อภิปราย เสนอความคิดเห็นตอผลงานเหลานั้น
1.4.3 ขั้นสรุป ผูสอนใหนักเรียนรวมกันสรุปสาระความรูดวยตนเอง
จากนั้นผูสอนจึงชวยเสริม
1.4.4 ขั้นการเขียนบันทึกการเรียนรู เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละ
วันผูสอนใหนักเรียนเขียนบันทึกการเรียนรู โดยนักเรียนจะตองนําสงในวันรุงขึ้น เพื่อใหผูสอน
วิเคราะหขอมูลที่นักเรียนเขียนลงในบันทึกการเรียนรู และประเมินความเขาใจในการเรียนของนัก
เรียน และปญหา ความพึงพอใจและขอเสนอแนะตอกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อผูสอนจะนําไป
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบตอไปหรือถานักเรียนไมเขาใจในเนื้อหาที่ผูสอน สอน
ไปในคาบที่ผานมา ผูสอนจะไดนําไปอธิบายใหมหรือใหแบบฝกหัดเพิ่มเติมตอไป
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โดยขั้นนําตั้งแตคาบที่ 2 เปนตนไปผูสอนนําผลการวิเคราะหการเขียนบันทึกการ
เรียนรูของผูเรียนในคาบแรกมาปรับปรุงการเรียนการสอน
1.5 นําแผนการสอนวิชาวิทยาศาสตร (ว 305) เรื่อง บรรยากาศ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจพิจารณาความสอดคลองตามจุดประสงคการเรียนรู และความตรงตาม
เนื้อหาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ตลอดจนสื่อการ
เรียนการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น เพื่อใหขอเสนอแนะ แลวนํามาปรับปรุงแกไข
1.6 นําแผนการสอนที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน
ตรวจพิจารณาในดานความตรงตามจุดประสงค และความตรงตามเนื้อหาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น
แลวนํามาปรับปรุงแกไข
1.7 นําแผนการสอน ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีสภาพ
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยางเพื่อหาขอบกพรองของแผนการสอน แลวนํามาแกไขปรับปรุงอีกครั้งเพื่อ
นําไปใชทดลองตอไป ซึ่งลําดับเนื้อหาและเวลาในการสอน แสดงรายละเอียดในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 จํานวนคาบเรียนที่สอนตามแผนการสอนที่มีการใชบันทึกการเรียนรู
ลําดับ
แผนการสอน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เรื่อง
สวนประกอบของอากาศ
ความหนาแนนของอากาศ
ความดันอากาศ
ความชื้นของอากาศ
การหาคาความชื้นของอากาศ
อุณหภูมิของอากาศ
สภาพอากาศเหนือพื้นดินและเหนือพื้นน้ํา
การเกิดลม
ลมพัดไปทางใด
อุตุนิยมวิทยาและมลภาวะในชีวิตประจําวัน
รวม

จํานวนคาบเรียน
2
2
5
3
3
3
3
3
3
3
30
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2. แผนการสอนที่สอนโดยไมใชแบบบันทึกการเรียนรู ผูวิจัยดําเนินการสรางตามขั้น
ตอนเชนเดียวกับแผนการสอนที่สอนโดยใชแบบบันทึกการเรียนรู แตนักเรียนไมตองบันทึกการ
เรียนรูหลังการเรียนรูในแตละคาบ
3. แบบบันทึกการเรียนรู ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบบันทึกการเรียนรู ตามขั้นตอนดัง
นี้
3.1 ศึกษาตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเขียนบันทึกการเรียนรู
3.2 สรางแบบบันทึกการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร โดยในแบบบันทึกจะมีคําถาม
เพื่อใหนักเรียนเขียนตอบดวยความจริงใจ ซึ่งคําถามมี 4 ขอ ดังนี้
1) นักเรียนไดเรียนรูสาระและกระบวนการเรียนรูอะไรบาง
2) นักเรียนมีความรูสึกอยางไรกับการเรียนในวันนี้
3) สาระและกระบวนการเรียนรูที่นักเรียน เรียนแลวเขาใจมากที่สุดคือ
อะไร
4) นักเรียนยังไมเขาใจและสงสัยในเรื่องใดอีกบาง
3.3 นําแบบบันทึกการเรียนรูที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจพิจารณา
แลวนํามาปรับปรุงแกไข
3.4 นําแบบบันทึกการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3
ทาน ตรวจสอบเพื่อใหขอเสนอแนะแลวจะนํามาปรับปรุงแกไขอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งผูทรงคุณวุฒิเปนคน
เดียวกันกับผูทรงคุณวุฒิที่พิจารณาตรวจสอบแผนการสอน
3.5 นําไปทดลองใชกับผูเรียนที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง แลวนํามา
วิเคราะหปรับปรุงใหเหมาะสมเพื่อที่จะนําไปทดลองใชตอไป ซึ่งขอบกพรองที่พบ และการปรับ
ปรุงแกไข เปนดังนี้
ก. นักเรียนเขียนตอบอยางสั้นๆ เฉพาะหัวขอเรื่อง ไมอธิบาย และมักไม
เขียนแสดงความ รูสึกตอกิจกรรมการเรียนการสอน
ข. นักเรียนไมเขาใจคําวา “สาระการเรียนรู” และ “กระบวนการเรียนรู”
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การดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเปนผูดําเนินการรวบรวมขอมูลกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง ทั้งกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมดวยตนเอง โดยดําเนินการวิจัยตามลําดับขั้นดังตอไปนี้
1. ขั้นเตรียมนักเรียนกอนดําเนินการทดลองสอน
1.1 แนะนํานักเรียนเกี่ยวกับวิธีการเรียนโดยใชบันทึกการเรียนรูใหนักเรียนกลุม
ทดลองเขาใจในเรื่องตอไปนี้
1.1.1 ลักษณะและความสําคัญของบันทึกการเรียนรู
1.1.2 การเขียนบันทึกการเรียนรู โดยเมื่อเรียนเนื้อหาแตละคาบจบแลว ครู
ใหนักเรียนเขียนบันทึกการเรียนรูเปนการบาน แลวนําสงในวันรุงขึ้น
1.1.3 การตรวจสอบบันทึกการเรียนรู ตรวจสอบโดยครูจะอานบันทึกการ
เรี ย นรู ของนัก เรียนแตละคน เพื่อทําการวิเคราะหเนื้อหาที่นักเรียนบางคนยังไมเขาใจหรือกิจ
กรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนไมพึงพอใจ แลวนําขอมูลไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนการสอนในคาบตอไป และใชเปนขอมูลยอนกลับแกนักเรียนทุกคน โดยครูจะ
เขียนขอมูลยอนกลับดวยภาษาที่เสริมแรงทางบวกลงในบันทึกการเรียนรูของนักเรียนแตละคน
1.2 ทําการทดสอบกอนเรียนทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชแบบวัดการ
รับรูความสามารถของตนเองในวิชาวิทยาศาสตรกอนเรียน ใชเวลา 60 นาที ในสัปดาหแรกกอนทําการ
ทดลองสอน การดําเนินการสอบนั้นผูวิจัยจะอานโจทยใหนักเรียนฟงและนักเรียนดูโจทยตามไปดวย
ความ
เมื่ออานจบแลวจะใหนักเรียนพิจารณาโจทยปญหาขอละ 5 วินาที แลวใหนักเรียนตัดสิน
สามารถของตนเองวามีความสามารถทําขอสอบในแตละขอไดอยูในระดับใด และใหนักเรียนทําเครื่อง
หมายวงกลมตัวเลขตามระดับความสามารถที่ตัดสินลงบนกระดาษคําตอบของแบบวัดการรับรูความ
สามารถของตนเองในวิชาวิทยาศาสตร โดยนักเรียนทุกคนจะตองพิจารณาทําไปทีละขอ
พรอม กัน
1.3 ทําการทดสอบกอ นเรียนทั้ง กลุมทดลองและกลุ มควบคุ ม โดยใชแบบ
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรกอนเรียน ใชเวลา 90 นาที ในสัปดาหแรกกอนทํา
การทดลองสอนเชนเดียวกันกับการวัดการรับรูความสามารถของตนเอง
1.4 นําคะแนนการรับรูความสามารถของตนเองในวิชาวิทยาศาสตรและคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตรกอนเรียนของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม มา
ตรวจสอบความตรงรวมสมัย (concurrent validity)เพื่อแสดงใหเห็นวาผูสอบมีความสามารถหรือ
คุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดขึ้นจากสภาพในปจจุบันเพียงใด (เยาวดี วิบูลยศรี, 2545: 130-131)
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โดยการหาคาความสัมพันธดวยคาสหสัมพันธแบบเพียรสันคาสหสัมพันธที่ไดจะแสดงใหเห็นวา
นักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีการรับรูความสามารถตรงกับความสามารถของตนเองใน
ระดับใด ดังปรากฏผลในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (rxy) ระหวางคะแนนการรับรูความสามารถของตนเองใน
วิชาวิทยาศาสตร (x) กับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร (y) ของนักเรียนกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม ในชวงกอนทดลอง
ตัวแปร

rxy
กลุมทดลอง

กลุมควบคุม

.48**

.44**

การรับรูความสามารถของตนเองในวิชาวิทยาศาสตร (x)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร (y)
**
p < .01
จากตารางที่ 5 แสดงใหเห็นวาในชวงกอนทดลอง การรับรูความสามารถของตนเองในวิชา
วิทยาศาสตรมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของ นักเรียนกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .48
และ .44 ตามลําดับ ซึ่งมีความสัมพันธในระดับปานกลาง
1.5 นําคะแนนการรับรูความสามารถของตนเองในวิชาวิทยาศาสตรและคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตรกอนเรียน มาทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวาง
กลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชสถิติทดสอบคาที (t – test) เพื่อตองการทราบวา นักเรียนทั้ง
สองกลุมมีการรับรูความสามารถของตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตรแตก
ตางกันหรือไม ผลปรากฏวาคาเฉลี่ยของคะแนนการรับรูความสามารถของตนเองในวิชาวิทยา
ศาสตรและคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตรกอนเรียนของกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
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2. ขั้นดําเนินการทดลองสอน
ผูวิจัยดําเนินการทดลองสอนกลุมทดลองและกลุมควบคุมดวยตนเอง โดยใชแผน
การสอนที่สรางขึ้น ใหนักเรียนกลุมทดลองเรียนตามแผนการสอนที่ใชบันทึกการเรียนรู และนัก
เรียนกลุมควบคุมเรียนตามแผนการสอนที่ไมใชบันทึกการเรียนรู นักเรียนทั้งสองกลุมจะไดเรียน
เนื้อหาเดียวกัน ระยะเวลาการสอนเทากัน คือ กลุมละ 10 สัปดาห สัปดาหละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที
(150 นาที) โดยนักเรียนกลุมทดลอง ใชระยะเวลาในการเรียนการสอนเริ่มตั้งแต 25 มิถุนายน ถึง 4
กันยายน 2546 หลังการสอนแตละคาบครูใหนักเรียนเขียนบันทึกการเรียนรูแลวนําสงในวันรุงขึ้น
ครูตองทําการวิเคราะหขอมูลในบันทึกการเรียนรูเพื่อนํามาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน
ในคาบตอไป หรือแกไขปญหาในสวนที่นักเรียนยังไมเขาใจ สวนนักเรียนกลุมควบคุมใชระยะเวลา
ในการเรียนการสอนเริ่มตั้งแต 23 มิถุนายน ถึง 4 กันยายน 2546
3. ขั้นหลังการทดลองสอน
3.1 เมื่อดําเนินการทดลองสอนครบตามที่กําหนดไวในแผนการสอนแลว ผูวิจัย
ทําการทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนทั้ง 2 กลุมดวยแบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองในวิชา
วิทยาศาสตร ใชเวลา 60 นาที
3.2 ภายในวันและเวลาเดียวกันนั้น ผูวิจัยทําการทดสอบหลังเรียนกับนักเรียน
ทั้ง 2 กลุมดวยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ใชเวลา 90 นาที
3.3 นําคะแนนการรับรูความสามารถของตนเองในวิชาวิทยาศาสตรและคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลอง มาหาคาความสัมพันธ
ดวยคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน
3.4 นําคะแนนการรับรูความสามารถของตนเองในวิชาวิทยาศาสตรและคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรมาวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน
3.5 ดําเนินการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเขียนบันทึกการ
เรียนรูโดยใหนักเรียนเขียนตอบคําถาม 4 ขอ ดังนี้
1) นักเรียนคิดวา การเขียนบันทึกการเรียนรู มีประโยชนตอการเรียน
วิทยาศาสตรอยางไร
2) นักเรียนรูสึกอยางไรตอการไดเขียนบันทึกการเรียนรู
3) นักเรียนตองการเขียนบันทึกการเรียนรูตอหรือไม
4) นัก เรียนมีขอเสนอแนะอะไรบางที่จะทําใหบันทึกการเรียนรูมีประ
สิทธิภาพยิ่งขึ้น
3.6 ทําการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเขียนบันทึกการเรียนรู
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การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนดังนี้
1. หาคาความสัมพันธระหวางคะแนนการรับรูความสามารถของตนเองกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรระยะหลังทดลองของนักเรียนกลุมทดลอง ดวยคาสหสัมพันธแบบ
เพียรสัน
2. วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยของคะแนนการรับรูความสามารถของตนเองใน
วิชาวิทยาศาสตรระหวางระยะกอนทดลองกับหลังทดลอง ของนักเรียนกลุมทดลอง ดวยการ
ทดสอบ คาที (t – test) แบบทางเดียว
3. วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยของคะแนนการรับรูความสามารถของตนเองใน
วิชาวิทยาศาสตรระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม ในระยะกอนการทดลองและหลังการทดลอง
ดวยการทดสอบคาที (t – test) แบบทางเดียว
4. หาคาเฉลี่ย ( X ) คาเฉลี่ยรอยละ ( X รอยละ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลอง แลวประเมินผลคะแนน
ของกลุมทดลอง โดยนําคาเฉลี่ยรอยละเทียบกับเกณฑการประเมินผลของกรมวิชาการ กระทรวง
ศึกษาธิการ (กรมวิชาการ, 2533: 24) ดังปรากฏในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 เกณฑการประเมินผลของกรมวิชาการ
ชวงคะแนนเปนรอยละ
80 – 100
70 – 79
60 – 69
50 – 59
0 – 49

ความหมาย
มีความสามารถอยูในระดับดีมาก
มีความสามารถอยูในระดับดี
มีความสามารถอยูในระดับปานกลาง
มีความสามารถอยูในระดับผานเกณฑขั้นต่ําสุดที่
กําหนดไว
มีความสามารถอยูในระดับต่ํากวาเกณฑขั้นต่ํา

5. วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยา
ศาสตรระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม ในระยะกอนการทดลองและหลังการทดลอง ดวยการ
ทดสอบคาที (t – test) แบบทางเดียว
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สถิติที่ใชในการวิจัย
1. การวิเคราะหคุณภาพของแบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองในวิชา
วิทยา
ศาสตร โดยการหาคาความเที่ยงของแบบวัดโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์ α - coefficient ของ ครอนบา
ค (Cronbach) วิเคราะหดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 11.0 FOR WINDOWs
2. การหาคุณภาพของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
2.1 คุณภาพรายขอ หาความยาก (level of difficulty) และอํานาจจําแนก (power of
discrimination) วิเคราะหดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป IRT
2.2 หาคาความเที่ยงของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR – 20 ของคูเดอร ริชารดสัน
(Kuder - Richardson) วิเคราะหดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป IRT
3. การวิเคราะหขอมูล
3.1 หาค า ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งคะแนนการรั บ รู ค วามสามารถของตนเองกั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของกลุมทดลองและกลุมควบคุม ในระยะกอนการทดลอง
และหลังการทดลอง ดวยคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson product moment correlation)
วิเคราะหดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 11.0 FOR WINDOWs
3.2 ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของคะแนนการรับรูความสามารถของตนเอง
ในวิชาวิทยาศาสตรระหวางกอนทดลองกับหลังทดลองของนักเรียนกลุมทดลอง ดวยการทดสอบคา
ที (t – test) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 11.0 FOR WINDOWs
3.3 ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของคะแนนการรับรูความสามารถของตนเอง
ในวิชาวิทยาศาสตรระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม ในระยะกอนการทดลองและหลังการ
ทดลอง ดวยการทดสอบคาที (t – test) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 11.0 FOR WINDOWs
3.4 หาคาเฉลี่ย ( X ) คาเฉลี่ยรอยละ ( X รอยละ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร วิเคราะหดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จ
รูป IRT
3.5 ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยา
ศาสตรระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม ในระยะกอนการทดลองและหลังการทดลองดวยการ
ทดสอบคาที (t – test) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 11.0 FOR WINDOWs

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาผลของการใชบันทึกการเรียนรูในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรที่มีตอการ
รับรูความสามารถของตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดเสนอ ผลการ
วิเคราะหขอมูล แบงเปน 6 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคะแนนการรับรูความสามารถของตน
เองกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร หลังการเรียนโดยใชบันทึกการเรียนรู
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการรับรูความสามารถของตนเองในวิชา วิทยา
ศาสตรระหวางกอนการทดลองกับหลังการทดลองของนักเรียนที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรู
ตอนที่ 3 ผลการวิ เ คราะห ค า ทางสถิ ติ ข องคะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
วิทยาศาสตรของนักเรียนที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรู
ตอนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการรับรูความสามารถของตนเองในวิชา วิทยา
ศาสตรระหวางนักเรียนที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรูกับนักเรียนที่เรียนโดยไมใชบันทึกการเรียนรู
ตอนที่ 5
ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรระหวาง
นักเรียนที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรูกับนักเรียนที่เรียนโดยไมใชบันทึกการเรียนรู
ตอนที่ 6

ผลของการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเขียนบันทึกการเรียนรู
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคะแนนการรับรูความสามารถของตน
เองในวิชาวิทยาศาสตรกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร หลังการเรียนของนัก
เรียนที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรู
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคะแนนการรับรูความสามารถของตนเองในวิชา
วิทยาศาสตรกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร หลังการเรียนของนักเรียนที่เรียน
โดยใชบันทึกการเรียนรู ปรากฏผลดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (rxy) ระหวางคะแนนการรับรูความสามารถของตนเอง
ในวิชาวิทยาศาสตร (x) กับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร (y)
หลังการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรู

ตัวแปร
การรับรูความสามารถของตนเองในวิชาวิทยาศาสตร (x)

rxy
.62**

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร (y)
**
p < .01
จากตารางที่ 7 แสดงใหเห็นวาในภายหลังการทดลอง การรับรูความสามารถของตนเองใน
วิชาวิทยาศาสตรมีความสัมพันธในทิศทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนัก
เรียนที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธเทากับ .62 ซึ่งมีความสัมพันธในระดับปานกลาง
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ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการรับรูความสามารถของตนเองในวิชาวิทยาศาสตร
ระหวางกอนการทดลองกับหลังการทดลองของนักเรียนที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรู
ผลการเปรียบเทียบคะแนนการรับรูความสามารถของตนเองในวิชาวิทยาศาสตรระหวาง
กอนการทดลองกับหลังการทดลองของนักเรียนที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรู ปรากฏผลดัง ตา
รางที่ 8
ตารางที่ 8

คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และคาสถิติทดสอบที (t-test) ของ
คะแนนการรับรูความสามารถของตนเองในวิชาวิทยาศาสตรระหวางกอนการ
ทดลองกับหลังการทดลองของนักเรียนที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรู

ชวงเวลา
กอนทดลอง

X

149.22

SD
21.80

t-test
10.04*

หลังทดลอง
*P < .05

196.38

21.40

จากตารางที่ 8 แสดงใหเห็นวาคาเฉลี่ยของคะแนนการรับรูความสามารถของตนเองในวิชา
วิทยาศาสตรหลังการทดลอง ของนักเรียนที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรูสูงกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
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ตอนที่ 3 ผลการวิ เ คราะห ค า ทางสถิ ติ ข องคะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
วิทยาศาสตรของนักเรียนที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรู
การวิเคราะหคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนที่เรียนโดยใช
บันทึกการเรียนรู ปรากฏผลดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9

คาเฉลี่ย ( X ) และคาเฉลี่ยรอยละ ( X รอยละ) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตรหลังการทดลองของนักเรียนที่เรียนโดยใชบันทึก
การเรียนรู (N=33)

รายการ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร *
*
คะแนนเต็ม 60 คะแนน

X

43.96

X

รอยละ

73.10

จากตารางที่ 9 แสดงใหเห็นวา นักเรียนที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรู มีคาเฉลี่ย รอยละ
ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรหลังการทดลอง คิดเปนรอยละ 73.10 ซึ่งสูง
กวาเกณฑที่กําหนด คือรอยละ 70 และจัดอยูในเกณฑที่มีความสามารถอยูในระดับดี
ตอนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการรับรูความสามารถของตนเองในวิชาวิทยาศาสตร
ระหวางนักเรียนที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรูกับนักเรียนที่เรียนโดยไมใชบันทึกการเรียนรู
การนําเสนอผลการเปรียบเทียบคะแนนการรับรูความสามารถของตนเองในวิชาวิทยา
ศาสตรระหวางนักเรียนที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรูกับนักเรียนที่เรียนโดยไมใชบันทึกการเรียนรู
ประกอบดวย 2 สวนคือ ผลการเปรียบเทียบคะแนนการรับรูความสามารถของตนเองในวิชาวิทยา
ศาสตร กอนการทดลอง ระหวางนักเรียนที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรูกับนักเรียนที่เรียนโดยไม
ใชบันทึกการเรียนรู และผลการเปรียบเทียบคะแนนการรับรูความสามารถของตนเองในวิชาวิทยา
ศาสตร หลังการทดลอง ระหวางนักเรียนที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรูกับนักเรียนที่เรียนโดยไม
ใชบันทึกการเรียนรู ดังปรากฏในตารางที่ 10-11
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4.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการรับรูความสามารถของตนเองในวิชาวิทยาศาสตร
กอนการทดลอง ระหวางนักเรียนที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรูกับนักเรียนที่เรียนโดยไมใชบันทึก
การเรียนรู ปรากฏผลดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10

คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และคาสถิติทดสอบที (t-test) ของ
คะแนนการรับรูความสามารถของตนเองในวิชาวิทยาศาสตรกอนทดลองของกลุม
ตัวอยางที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรูกับที่เรียนโดยไมใชบันทึกการเรียนรู

กลุมตัวอยาง
กลุมทดลอง

X

149.22

SD
21.80

t-test
0.69

กลุมควบคุม

145.09

26.17

จากตารางที่ 10 แสดงใหเห็นวาคาเฉลี่ยของคะแนนการรับรูความสามารถของตนเองใน
วิชาวิทยาศาสตรกอนการทดลอง ของนักเรียนที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรู ไมแตกตางกับ
นักเรียนที่เรียนโดยไมใชบันทึกการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
4.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการรับรูความสามารถของตนเองในวิชาวิทยาศาสตร
หลังการทดลอง ระหวางนักเรียนที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรูกับนักเรียนที่เรียนโดยไมใชบันทึก
การเรียนรู ปรากฏผลดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11

คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และคาสถิติทดสอบที (t-test) ของ
คะแนนการรับรูความสามารถของตนเองในวิชาวิทยาศาสตรหลังการทดลอง ของ
นักเรียนที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรูกับนักเรียนที่เรียนโดยไมใชบันทึกการ
เรียนรู

กลุมตัวอยาง
กลุมทดลอง

X

196.38

SD
21.40

t-test
5.31*

กลุมควบคุม
*P < .05

180.61

29.08
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จากตารางที่ 11 แสดงใหเห็นวาคาเฉลี่ยของคะแนนการรับรูความสามารถของตนเองใน
วิชาวิทยาศาสตรหลังทดลอง ของนักเรียนที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรู สูงกวา นักเรียนที่เรียน
โดยไมใชบันทึกการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
ตอนที่ 5 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ระหวางนัก
เรียนที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรูกับนักเรียนที่เรียนโดยไมใชบันทึกการเรียนรู
การนําเสนอผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรระหวาง
นักเรียนที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรูกับนักเรียนที่เรียนโดยไมใชบันทึกการเรียนรูประกอบดวย 2
สวนคือ ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรกอนการทดลอง
ระหวางนักเรียนที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรูกับนักเรียนที่เรียนโดยไมใชบันทึกการเรียนรูและ
ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรหลังการทดลอง ระหวาง
นักเรียนที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรูกับนักเรียนที่เรียนโดยไมใชบันทึกการเรียนรูดังปรากฏใน
ตารางที่ 12-13
5.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรกอนการทดลอง
ระหว างนั ก เรียนที่เ รี ยนโดยใช บั น ทึกการเรี ยนรู กับนัก เรียนที่เ รียนโดยไม ใชบันทึกการเรียนรู
ปรากฏผลดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12

คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และคาสถิติทดสอบที (t-test) ของ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรกอนการทดลอง ระหวางนักเรียน
ที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรูกับนักเรียนที่เรียนโดยไมใชบันทึกการเรียนรู

กลุมตัวอยาง
กลุมทดลอง

X

31.55

SD
8.63

t-test
0.99

กลุมควบคุม

29.71

6.40

จากตารางที่ 12 แสดงใหเห็นวาคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรกอนการทดลอง ของนักเรียนที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรู ไมแตกตางกับนักเรียนที่
เรียนโดยไมใชบันทึกการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
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5.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร หลังการทดลอง
ระหวางนักเรียนที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรูและนักเรียนที่เรียนโดยไมใชบันทึกการเรียนรู
ปรากฏผลดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13

คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และคาสถิติทดสอบที (t-test) ของ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรหลังการทดลอง ระหวางนักเรียน
ที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรูกับนักเรียนที่เรียนโดยไมใชบันทึกการเรียนรู

กลุมตัวอยาง
กลุมทดลอง

X

43.97

SD
12.11

t-test
5.41*

กลุมควบคุม
*P < .05

31.06

6.56

จากตารางที่ 13 แสดงใหเห็นวาคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรหลังทดลอง ของนักเรียนที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียน รูสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยไม
ใชบันทึกการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
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ตอนที่ 6

ผลของการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเขียนบันทึกการเรียนรู

ผลของการแสดงความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ การเขี ย นบั น ทึ ก การเรี ย นรู
จํานวนนักเรียนทั้งหมด 33 คน ผลการวิเคราะหปรากฏในตารางที่ 14
ตารางที่ 14

จํานวนนักเรียน และรอยละของความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเขียนบันทึก
การเรียนรู
คําถาม

1. นักเรียนคิดวา การเขียนบันทึกการเรียนรู มีประโยชน
ตอการเรียนวิทยาศาสตรอยางไร
1.1 ชวยทบทวนความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนใน
แตละคาบ
1.2 รูเนื้อหาที่ถูกตอง
1.3 สามารถถามในสิ่งที่ไมเขาใจไดโดยไมตอง
อายเพื่อน
1.4 สามารถแสดงความคิดเห็น บอกความรูสึกเกี่ยวกับ
การเรียนในแตละคาบได
1.5 ชวยใหจําเนื้อหาในบทเรียนได
1.6 เปนภาระเพราะมีการบานเพิ่ม
2. นักเรียนรูสึกอยางไรตอการไดเขียนบันทึกการเรียนรู
2.1 รูสึกดี ชอบ เปนประโยชน
2.2 เฉย ๆ
2.3 นาเบื่อ
3. นักเรียนอยากเขียนบันทึกการเรียนรูตอหรือไม
3.1 อยาก
3.2 ไมอยาก
3.3 เฉย ๆ

จํานวนนักเรียน
(คน)

รอยละ

14

42.42

8
5

24.24
15.16

3

9.09

2
1

6.06
3.03

23
7
3

69.70
21.21
9.09

20
9
4

60.61
27.27
12.12
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ตารางที่ 14 (ตอ)
คําถาม
4. นั ก เรี ย นมี ข อ เสนอแนะอะไรบ า งที่ จ ะทําให บั น ทึ ก
การเรียนรูมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4.1 แบบเดิมดีอยูแลว
4.2 ควรมีสีสรรมากกวานี้
4.3 มีรูปภาพประกอบมากขึ้น
4.4 ไมมีขอเสนอแนะ

จํานวนนักเรียน
(คน)

รอยละ

17
10
4
2

51.52
30.30
12.12
6.06

จากตารางที่ 14 พบวานักเรียนสวนใหญเห็นวาการเขียนบันทึกการเรียนรูในวิชา
วิทยาศาสตรชวยทบทวนความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนในแตละคาบ คิดเปนรอยละ 42.42 และมีความ
รูสึกดี ชอบที่ไดเขียนบันทึกการเรียนรูและการเขียนบันทึกการเรียนรูเปนประโยชน คิดเปนรอยละ
69.70 นักเรียนสวนใหญอยากเขียนบันทึกการเรียนรูตอไป คิดเปนรอยละ 60.61
และนักเรียนคิดวาการเขียนบันทึกการเรียนรูแบบเดิมดีอยูแลวคิดเปนรอยละ 51.52

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง ผลของการใชบันทึกการเรียนรูในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรที่มีตอ
การรับรูความสามารถของตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อ
1) ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถของตนเองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร หลังการเรียนโดยใชบันทึกการเรียนรูในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร 2) ศึกษา
การรับรูความสามารถของตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร หลังการเรียนโดยใช
บันทึกการเรียนรูในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร 3) เปรียบเทียบการรับรูความสามารถของ
ตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรระหวางกลุมที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรูและ
กลุมที่เรียนโดยไมใชบันทึกการเรียนรู กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา
2546 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมที่เรียนโดยใช
บันทึกการเรียนรู มีนักเรียน 33 คนและกลุมที่เรียนโดยไมใชบันทึกการเรียนรูมีนักเรียน 33 คน
เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก 1) แผนการสอนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง บรรยากาศ โดยแบงออก
เปน 2 แผนการสอน คือ แผนการสอนที่มีการใชบันทึกการเรียนรู และแผนการสอนที่ไมมีการใช
บันทึกการเรียนรูในการเรียนการสอน และ 2) แบบบันทึกการเรียนรู เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบ
รวมขอมูล ไดแก 1) แบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองในวิชาวิทยาศาสตร ซึ่งมีคา
ความเที่ยงเทากับ 0.96 และ 2) แบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ที่มีคาระดับความ
ยากงายอยูระหวาง 0.21–0.80 คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.20–0.60 และคาความเที่ยงเทากับ 0.83
วิธีรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทําการทดสอบกอนเรียนกับกลุมทดลองทั้ง 2 กลุม โดยใชแบบ
วัดการรับรูความสามารถของตนเองและแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร จาก
นั้นผูวิจัยไดทําการสอนกลุมทดลองทั้ง 2 กลุมดวยตนเองตามแผนการสอนที่สรางขึ้น โดยใหกลุม
ทดลองเรียนโดยใชบันทึกการเรียนรู และกลุมควบคุมเรียนโดยไมใชบันทึกการเรียนรู
เปนเวลากลุมละ 10 สัปดาหๆ ละ 3 คาบ เมื่อครบทุกแผนการสอนแลวใหนักเรียนทั้ง 2 กลุมทําแบบ
วัดการรับรูความสามารถของตนเองและแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร แลว
นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อหาคาเฉลี่ย ( X ) คาเฉลี่ยรอยละ ( X รอยละ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD) และสถิติทดสอบคาที (t-test)
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สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยเพื่อศึกษาผลของการใชบันทึกการเรียนรูในการเรียนการสอนวิชา
วิทยา
ศาสตรที่มีตอการรับรูความสามารถของตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนัก
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร สรุปผล
การวิจัยไดดังนี้
1. การรับรูความสามารถของตนเองมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร หลังการเรียนโดยใชบันทึกการเรียนรูในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .62
2. นักเรียนที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรูมีคาเฉลี่ยคะแนนการรับรูความสามารถของ
ตนเองในวิชาวิทยาศาสตรสูงกวากอนทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรูไดคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยา
ศาสตรสูงกวาเกณฑที่กําหนด คือ สูงกวารอยละ 70
4. นักเรียนที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรูมีคาเฉลี่ยคะแนนการรับรูความสามารถของ
ตนเองในวิชาวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยไมใชบันทึกการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
5. นักเรียนที่เรียนโดยมใชบันทึกการเรียนรูมีคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยไมใชการบันทึกการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัยขางตน ผูวิจัยจะอภิปรายผลโดยแยกออกเปน 3 ดาน คือ ดานความสัมพันธ
ระหวางการรับรูความสามารถของตนเองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ดานการรับรู
ความสามารถของตนเอง และดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ดังนี้
1. ดานความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถของตนเองกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร
การวิจัยนี้พบวา การรับรูความสามารถของตนเองในวิชาวิทยาศาสตรมีความสัมพันธกับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธเทากับ .62 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว ความสัมพันธระหวางการรับรู
ความสามารถของตนเองในวิชาวิทยาศาสตรกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเปนความ
สัมพันธในทิศทางบวก หมายความวา ถานักเรียนมีการรับรูความสามารถของตนเองในวิชาวิทยา
ศาสตรสูง นักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสูงดวย ในทางตรงขามถานักเรียนมี
การรับรูความสามารถของตนเองในวิชาวิทยาศาสตรต่ํา นักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรต่ําดวย ผลการวิจัยที่ไดนี้สอดคลองกับผลการศึกษาของ แฮคเคทท (Hackett, 1985)
ฮวง และชาง (Huang and Chang, 1996) และบิคคาร เจมส และอิงวาร (Bikkar, James and Ingvar,
1993)

ซึ่งพบวา การรับรูความสามารถของตนเองมีความสัมพันธในทิศทางบวกกับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้งงานวิจัยของสิริวรรค อัศวกุล (2527) พบ
วา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีการรับรูความสามารถในการทํางานที่กําหนดใหสูงกวา
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา

ทั้งนี้ในเรื่องของความสัมพันธระหวางการรับรูความ

สามารถของตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนี้ แบนดูรา (Bandura, 1986: 398) ไดกลาวไว โดย
สรุปไดวา การที่นักเรียนมีทักษะทางการเรียนเพียงอยางเดียวอาจจะไมเพียงพอที่จะทําใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นไดยังจะตองขึ้นอยูกับองคประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือการที่
นักเรียนมีการรับรูความ สามารถของตนเองซึ่งอาจจะมีความสําคัญมากกวาทักษะทางการเรียนอีก
ดวย ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพหรือใหนักเรียนมี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจึงควรมีการพัฒนาทั้งการรับรูความสามารถของตนเองและผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนไปพรอมกัน
2. ดานการรับรูความสามารถของตนเอง
การวิจัยนี้พบวา นักเรียนที่เรียนโดยมีการบันทึกการเรียนรูมีคาเฉลี่ยคะแนนการ
รับรูความสามารถของตนเองในวิชาวิทยาศาสตรสูงกวากอนทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และพบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชบันทึกการเรียนรูมีคาเฉลี่ยคะแนนการรับรูความ
สามารถของตนเองในวิชาวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยไมใชบันทึกการเรียนรู อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ผูวิจัยตั้งไว ทั้งนี้เพราะการเขียนบันทึกการ
เรียนรู นักเรียนไดเขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็นตอการเรียนการสอนในแตละวัน
ทํา
ใหครูไดรับรูปญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอน และครูไดใหคําแนะนํากับนักเรียนโดยการเขียน
โตตอบกับนักเรียนลงในบันทึกการเรียนรู ทําใหนักเรียนเกิดความอบอุน สบายใจ คุนเคยกับครูผู
สอน กอใหเกิดความไววางใจ สงเสริมใหนักเรียนกลาแสดงความคิดเห็น กลาถามในสิ่งที่สงสัย
นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแบกเลย และ
กัลเลนเบอรเกอร
(Bagley and Gallenberger, 1992: 661) ซึ่งสรุปไดดังนี้ การเขียนบันทึกการเรียนรูเปดโอกาสให
นักเรียนสามารถแสดงความรูสึกและเจตคติเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนทั้งแงบวกและ แงลบ ชวยใหนักเรียน
ที่ไมกลาแสดงออกหรือกลัวในการอยูหนาชั้นเรียน มีสวนรวมโดยการได สื่อสารแนวคิด
ถามคําถามและแนะนํากิจกรรมการเรียนการสอนผานบันทึกการเรียนรู ประกอบกับการที่ครูเขียน
โตตอบกับนักเรียนลงในบันทึกการเรียนรู โดยการตอบคําถาม การอธิบาย และการเขียนชักจูงให
นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเองนั้น เปนการใหขอมูลปอนกลับแกนักเรียนในทันที ทําใหนัก
เรียนเขาใจ บทเรียนไดกระจางยิ่งขึ้น มีความกระตือรือรนและมีกําลังใจในการเรียนมากขึ้น ทํา
ใหนักเรียนมีการรับรูความสามารถในตนเองสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับทิพยรัตน นพฤทธิ์ (2542: 70)
พบวา
“นักเรียนกลุมที่เรียนโดยมีการเขียนบันทึกการเรียนรูจะมีความวิตกกังวลในการเรียน
คณิตศาสตรลดลง” ความวิตกกังวลนั้นมีความสัมพันธในทิศทางลบกับการรับรูความสามารถของ
ตนเอง ดังการศึกษาของไดเคแมน (Dykeman, 1992) พบวา “นักเรียนกลุมที่มีการรับรูความสามารถ
ของตนเองสูง ความวิตกกังวลในการสอบจะลดลง” ดังนั้น การเรียนโดยใหนักเรียนเขียนบันทึกการ
เรียนรูจึงทําให การรับรูความสามารถของตนเองสูงขึ้น คอนเนอร กรีน แพททริเซีย และแอน
(Connor-Greene, Patricia and Anne, 2000: 44 - 46) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับบันทึกการเรียนรู สรุป
ไดดังนี้ การเขียนบันทึกการเรียนรูเปนหนทางที่จะชวยใหนักเรียนมีกําลังใจในการเรียนรู เพราะครู
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จะใหขอมูลปอนกลับโดยการใชภาษาที่เสริมแรงทางบวกในการใหคําแนะนํากับนักเรียน อีกทั้ง
แบนดูรา (Bandura, 1986: 399-401) มีแนวคิดเกี่ยวกับการสงเสริมการรับรูความสามารถของตนเอง
ของนักเรียน สรุปไดดังนี้ การชักจูงดวยวาจาโดยพยายามสื่อใหนักเรียนเชื่อวาเขามีความสามารถที่
จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทําได จะทําใหนักเรียนมีกําลังใจ มีความเชื่อมั่นที่จะทําพฤติกรรมที่
จะนําไปสูการประสบความสําเร็จได และมีการรับรูความสามารถของตนเองเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การ
ชักจูงดวยวาจาจะประสบความสําเร็จหรือไมยังขึ้นอยูกับบุคคลที่ชักจูง นั่นคือ ตองเปนบุคคลที่มี
ลักษณะเชื่อถือได ไววางใจไดและเปนบุคคลที่มีความสําคัญ หรือมีอิทธิพลกับบุคคลนั้น เชน พอ
แม ครู เพื่อนสนิท เปนตน จากการศึกษาของกิบสัน และเดมโบ (Gibson and Dembo, 1984) พบวา
“ครูมีอิทธิพลตอการเพิ่มการรับรูความสามารถของตนเองของนักเรียนมากกวาบุคคลอื่น เพราะวา
ครูมีบทบาทในการใหความรูแกนักเรียน” ดังนั้นการที่ครูไดเขียนขอมูลปอนกลับในบันทึกการ
เรียนรูโดยใชภาษาที่เสริมแรงทางบวกชักจูงใหนักเรียนเชื่อมั่นวานักเรียนมีความรูในสิ่งที่เรียน
จึงทําใหนักเรียนมีกําลังใจ มีการรับรูความสามารถของตนเองสูงกวากอนทดลอง
3. ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
การวิจัยพบวา นักเรียนในกลุมทดลองที่เรียนโดยมีการบันทึกการเรียนรู มีคาเฉลี่ย
รอยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสูงกวารอยละ 70 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานที่ผูวิจัยตั้งไว และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ อูเดท ฮิคแมน และโดบรินินา (Audet,
Hickman and Dobrynina,1996: 113-115) ไดศึกษาผลของการใชบันทึกการเรียนรูที่มีตอความเขาใจ
ในวิชาฟสิกส พบวาการเขียนบันทึกการเรียนรูทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจในวิชาฟสิกสมากขึ้น
และกอใหเกิดบรรยากาศที่ชวยสงเสริมการเรียนรูในชั้นเรียน อีกทั้งงานวิจัยของบาวแมน (Bauman,
1992) และสตีวารต (Stiwart, 1992) ไดผลการวิจัยเชนเดียวกัน ซึ่งสรุปไดดังนี้ นักเรียนกลุมที่มีการ
เขียนบันทึกการเรียนรูจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรดีขึ้น และการวิจัยยังพบอีกวา
นักเรียนที่เรียนโดยมีการบันทึกการเรียนรูมีคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยา
ศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยไมมีการบันทึกการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานที่ผูวิจัยตั้งไว และยังสอดคลองกับงานวิจัยของเทมเพสท (Tempest,
1993) ซึ่งศึกษาผลของการเขียนสรุปและการเขียนบันทึกการเรียนรูที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคติตอวิชาชีววิทยาของนักเรียนเกรด 9 พบวา กลุมที่เขียนสรุปและกลุมที่เขียนบันทึกการ
เรียนรูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งผลการวิจัยในขอนี้สามารถ
อธิบายไดดังนี้
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3.1 การเขียนบันทึกการเรียนรู นักเรียนไดเขียนสิ่งที่เรียนในแตละวัน ซึ่งเปนการ
สะทอนการเรียนรูของตนเอง เมื่อนักเรียนมีปญหาหรือขอสงสัยเกี่ยวกับบทเรียน นักเรียนสามารถ
เขียนถามลงในบันทึกการเรียนรู และครูไดเขียนตอบ อธิบายใหนักเรียนเขาใจกระจางยิ่งขึ้น ทําให
นักเรียนไดรับรูพัฒนาการการเรียนรูของตน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของนอรวูด และ คารเทอร
(Norwood and Carter, 1994: 146) ที่กลาวโดยสรุปไดดังนี้ เมื่อนักเรียนไดเขียนบันทึกการเรียนรู
บอยๆ ทําใหนักเรียนมีโอกาสในการสะทอนสิ่งที่นักเรียนไดเรียนรูใหมและนํามาสัมพันธกับความ
รูเดิมที่มีอยูได ประกอบกับเมื่อนักเรียนไดเขียนบันทึกการเรียนรูและไดรับขอมูลยอนกลับจากครู
เสมอ ทําใหนักเรียนเห็นความเจริญกาวหนาของตนเองอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับ
โดเฮอรตี (Dougherty, 1996: 556-560) ซึ่งสรุปไดดังนี้ การเขียนบันทึกการเรียนรูชวยใหเห็น
ความกาวหนาของตนเอง ซึ่งสงผลใหนักเรียนมีความเขาใจและมีกําลังใจในการเรียน
อีกทั้งเฮมสตรา (Hiemstra, 2001) และจอหนสัน และจอหนสัน (Johnson and Johnson, 2002: 201)
ไดกลาวถึงประโยชนของการบันทึกการเรียนรูโดยสรุปรวมกันไดดังนี้บันทึกการเรียนรูเปนเครื่อง
มือรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ไดเรียนรู เปนการบันทึกความคิดสําคัญ คําถามเกี่ยวกับการเรียนรู
ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นวาผูเรียนไดเรียนรูอะไร การเขียนบันทึกการเรียนรูนั้นทําให
นักเรียนไดทบทวน ความรูและสิ่งที่ไดเรียนรูทั้งหมด นักเรียนจะตองประมวลประสบการณที่ได
รับกอนที่จะเขียน ซึ่งเปนการสงเสริมพัฒนาการทางความคิดโดยเฉพาะการคิดไตรตรองและการ
คิดอยางมีวิจารณญาณ ดังนั้นการเขียนบันทึกการเรียนรูจึงชวยสงเสริมใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนสูงขึ้น
3.2 การเขียนบันทึกการเรียนรูทําใหนักเรียนมีการรับรูความสามารถของตนเอง
เพิ่มขึ้น ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้นดวย จากการที่ผูวิจัยได
จัดใหนักเรียนไดเรียนโดยมีการบันทึกการเรียนรูแลวสงผลใหนักเรียนมีการรับรูความสามารถของ
ตนเองในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้น ดังที่ไดอภิปรายไวในขอ 2 เนื่องจากการที่นักเรียนได
เขียนบันทึกการเรียนรูแลวทําใหมีการรับรูความสามารถของตนเองเพิ่มขึ้นนี้ทําใหนักเรียนมีกําลัง
ใจในการเรียน เอาใจใสในการเรียน มีความเพียรพยายามที่จะทํางานตางๆ เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมาย
ที่ตองการจึงสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ
แบนดูรา และชันค (Bandura and Schunk, 1981) สรุปไดวา การพัฒนาใหนักเรียนมีการรับรูความ
สามารถของตนเองเพิ่มขึ้น สงผลใหคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้นดวย อีกทั้ง
ผลของงานวิจัยของชันค (Schunk, 1985: 307-317) สรุปไดดังนี้ เมื่อนักเรียนมีมีการรับรู
ความสามารถของตนเองเพิ่มขึ้นจะสงผลใหคะแนนผลสัมสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น
ดวยเชนกัน
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จิราภรณ กุณสิทธิ (2541) ที่ศึกษาเรื่องการทํานายผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรดวยตัวแปรดานการกํากับตนเองทางคณิตศาสตร ทัศนคติตอ
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วิชาคณิตศาสตร และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการศึกษาพบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนสามารถทํานายไดจากการกํากับ
ตนเองในการเรียน การรับรูความสามารถของตนเองทางคณิตศาสตรและทัศนคติตอวิชา
คณิตศาสตร โดยมีตัวทํานายที่ดีที่สุด คือ การรับรูความสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร และ
การกํากับตนเองในการเรียนวิชาคณิตศาสตรตามลําดับ และงานวิจัยของอัญญาณี ทิวทอง (2543)
ที่ไดศึกษาตัวแปรคัดสรร
ทางจิตวิทยาที่สัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา การรับรูความสามารถของตนเองและทัศนคติตอวิชา
ภาษาอังกฤษมีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษมี่นัยสําคัญที่
ระดับ .01
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยดังกลาว ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ผลการวิจัยพบวา บันทึกการเรียนรูเปนเครื่องมือที่ชวยสะทอนปญหาในการเรียนของผู
เรียน ผูสอนสามารถนําขอมูลในบันทึกการเรียนรูไปใชในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการสอนได
อีกทั้งยังเปนเครื่องมือที่ชวยประเมินการเรียนรูของผูเรียน ทําใหนักเรียนมีการรับรูความสามารถ
ของตนเองสูงขึ้น ซึ่งสงผลใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นดวย ดังนั้นจึงควรสนับสนุนใหมีการ
นําบันทึกการเรียนรูมาใชประกอบการเรียนการสอน และนํามาใชเพื่อประเมินผูเรียนหรือประเมิน
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อประโยชนดังกลาวขางตน
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 การวิจัยครั้งนี้ใชแบบบันทึกการเรียนรูที่มีคําถามและรูปแบบเหมือนกันทุกคาบ
เรียน ในบางครั้งนักเรียนรูสึกเบื่อ ไมอยากจะเขียนบันทึกการเรียนรู ดังนั้นจึงควรวิจัยและพัฒนาวิธี
การหรือเทคนิคที่ชวยสรางแรงจูงใจใหนักเรียนเขียนบันทึกการเรียนรู
2.2 ควรทําการศึกษาเรื่องเดียวกันโดยทําการศึกษาตัวแปรตามอื่นๆที่นอกเหนือจาก
การรับรูความสามารถของตนเองในวิชาวิทยาศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
อาทิเชน ความวิตกกังวล ความสามารถในการสื่อความหมาย เปนตน
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รายนามผูทรงคุณวุฒิ
รายนามผูทรงคุณวุฒิตรวจแผนการสอนและแบบบันทึกการเรียนรู
1. ผูชวยศาสตราจารยพเยาว ยินดีสุข

อาจารยประจําหมวดวิชาวิทยาศาสตร
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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2. อาจารยพฤภา หอมยก
อาจารยประจําหมวดวิชาวิทยาศาสตร
โรงเรียนศรีบุณยานนท
3. อาจารยขวัญเรือน วรรณโก
อาจารยประจําหมวดวิชาวิทยาศาสตร
โรงเรียนเทพศิรินทร
รายนามผูทรงคุณวุฒิตรวจแบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองในวิชาวิทยาศาสตร
1. รองศาสตราจารย ดร. สุจินต วิศวธีรานนท

อาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ไสว ฟกขาว
อาจารยภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร สถาบันราชภัฏ
จันทรเกษม
3. อาจารย จรินทร วินทะไชย
อาจารยประจําภาควิชาสารัตถศึกษา
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รายนามผูทรงคุณวุฒิตรวจแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
1. อาจารย กรรณิการ จันทรหิรัญ
นักวิชาการสอบ 8ว ประจําสํานักทดสอบ
ทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตร
2. อาจารย อุทิศ สายสิงห
สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ไสว ฟกขาว
อาจารยภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร สถาบันราชภัฏ
จันทรเกษม

ภาคผนวก ข
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1. แบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองในวิชา ว 305 วิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่อง บรรยากาศ
2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
เรื่อง บรรยากาศ
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แบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองในวิชา ว 305 วิชาวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่อง บรรยากาศ
คําชี้แจง
1. ใหนักเรียนเขียนวงกลม O ลอมรอบตัวเลข 1-4 ตามระดับความมั่นใจของตนเอง
โดยแบงออกเปน 4 ชวง แตละชวงมีขอความกํากับดังนี้
1 = แนใจวาทําไมได
2 = ไมคอยแนใจวาจะทําได
3 = คอนขางแนใจวาทําได
4 = แนใจวาทําได
2.

ใหนักเรียนตอบใหตรงกับความรูสึกที่แทจริงของนักเรียนใหมากที่สุด คําตอบที่นัก

เรียนตอบจะไมมีผลกระทบตอผลการเรียนของนักเรียน
3. กรุณาตอบใหครบทุกขอ
ตัวอยางโจทย
ขอ ก. สารที่มีผลตอการทําลายโอโซนในบรรยากาศ คือ สารใด
ก. CFC

ข. คารบอน (C)

ค. ฟลูออรีน (F)

ง. คลอรีน (Cl)

ตัวอยางกระดาษคําตอบ
แนใจวาทําไมได

ไมคอยแนใจ
วาจะทําได

คอนขาง
แนใจวาจะ
ทําได

แนใจวาทําได
จริงๆ

2

3

4

ขอ ก.
1

นักเรียนวงกลมที่เลข 3 แสดงวานักเรียนมีความมั่นใจในระดับ 3 หมายความวา นักเรียน
คอนขางแนใจวาจะตอบคําถามขอ ก. ได
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แบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองในวิชาวิทยาศาสตร
พิจารณาตารางตอไปนี้ เพื่อใชตอบคําถามขอ 1-2
ตาราง สวนประกอบของอากาศแหง
สวนประกอบของอากาศ

ปริมาณ (รอยละโดยปริมาตร)

แกส A

78.08

แกส B

20.95

แกส C

0.93

แกส D

0.03

1. แกสชนิดใดคือ แกสออกซิเจน และแกสคารบอนไดออกไซด ตามลําดับ
ก. แกส A และแกส B

ข. แกส B และแกส D

ค. แกส B และแกส C

ง. แกส C และแกส D
(ความรู ความจํา)

2. กาซชนิดใดมีบทบาทสําคัญในการสรางโปรตีน
ก. แกส A

ข. แกส B

ค. แกส C

ง. แกส D
(ความเขาใจ)
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พิจารณาตารางตอไปนี้ เพื่อใชตอบคําถามขอ 3 และ 4
ตาราง ปริมาณแกส O2 และ CO2 ในสถานที่ตางๆ
ปริมาณรอยละ
โดยปริมาตร
บริเวณ

เวลา 05.00 น.

เวลา 13.00 น.

O2

CO2

O2

CO2

ก

A

B

C

D

ข

E

F

G

H

ที่ศึกษา

3. จากตารางนักเรียนคิดวาสาเหตุที่ปริมาณ O2 และ CO2 แตกตางกันนั้นคืออะไร
ก. สถานที่ และอุณหภูมิ

ข. อุณหภูมิ และเวลา

ค. แสงสวางและเวลา

ง. สถานที่และเวลา
(กระบวนการ)

4. ถาบริเวณ ก เปนสวนชมพู และบริเวณ ข เปนโรงงานผลิตพลาสติก การเปรียบเทียบปริมาณ
แกส O2 และ CO2 ในขอใดถูกตอง
ก. A = C

ข. D > B

ค. F < H

ง. G > E
(การนําไปใช)

5. เหตุการณใดแสดงใหเห็นวาในอากาศมีไอน้ําเปนองคประกอบ
ก. จุดเทียนไขทิ้งไวแลวเนื้อเทียนจะเยิ้มเหลว
ข. เทน้ําปลาใสถวยตั้งทิ้งไวแลวจะแหงเหลือของแข็งติดอยูที่ภาชนะ
ค. วางเกลือปนทิ้งไวแลวเยิ้มเหลว
ง. ตั้งลูกเหม็นทิ้งไวแลวลูกเหม็นมีขนาดเล็กลง
(การนําไปใช)
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พิจารณาตารางตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 6-7
ตาราง ปริมาณโอโซนที่ปกคลุมประเทศตางๆ
ประเทศ

ปริมาณโอเซน

A

500

B

300

C

1,000

6. ประชากรในประเทศใดเสี่ยงตอการเปนโรคมะเร็งผิวหนังมากที่สุด
ก. A

ข. B

ค. C

ง. ทุกประเทศมีโอกาสเสี่ยงเทากันหมด
(การนําไปใช)

7. ขอใดสรุปไดถูกตอง
ก. ประเทศ A จะมีปริมาณรังสีไวโอเลตสูงที่สุด
ข. ประเทศ B จะมีปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลตสูงกวาประเทศ A
ค. ประเทศ C จะมีปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลตสูงกวาประเทศ B
ง. ประเทศ C จะมีปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลตสูงกวาประเทศ A

(กระบวนการ)
8. “หองประชุมแหงหนึ่งมีอากาศอยู 20 g ตอปริมาตรของหอง 1 m3” คํากลาวนี้สอดคลองกับ
ความหมายของปริมาณใด
ก. ความชื้นสัมพัทธ

ข. ความดันอากาศ

ค. ความหนาแนน

ง. ความชื้นสัมบูรณ
(ความรู ความจํา)
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10. หองๆ หนึ่งมีขนาดความกวาง 4 เมตร ยาว 4 เมตร และสูง 3 เมตร อากาศในหองนี้มีมวล
30 กิโลกรัม ความหนาแนนของอากาศในหองนี้มีคาเทาใด
ก. 0.25 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร
ข. 0.50 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร
ค. 0.63 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร
ง. 1.00 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร
(กระบวนการ)
11. จงพิจารณาตารางตอไปนี้
ตาราง ความสูงจากระดับน้ําทะเลที่ตําบลตางๆ
ตําบล

ความสูงจากระดับน้ําทะเล (km)

A

2

B

4

C

10

จากตาราง ขอใดเรียงลําดับตําบลที่มีความหนาแนนของอากาศจากมากไปนอยไดถูกตอง
ก. A, B และ C

ข. C, B และ A

ค. B, C และ A

ง. C, A และ B
(การนําไปใช)

12. หองประชุมแหงหนึ่งมีขนาดกวาง 4 m ยาว 5 m และสูง 2 m อากาศภายในมีความหนาแนน
20 kg/m3 อากาศเหลานั้นจะมีมวลเทาใด
ก. 40 kg

ข. 80 kg

ค. 120 kg

ง. 800 kg
(กระบวนการ)
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13. รางกายของคนที่อาศัยอยูบนภูเขาสูง

นานๆ

จะมีการสรางเม็ดเลือดแดงมากกวาคนปกติ

เพื่อประโยชนดานใด
ก. เพื่อสรางภูมิคุมกันไขมาเลเรีย
ข. เพื่อลดอัตราการเผาผลาญอาหารในรางกาย
ค. เพื่อปรับอุณหภูมิของรางกายใหเหมาะสมกับอุณหภูมิของอากาศ
ง. เพื่อรับแกสออกซิเจนไดมากขึ้น เพราะที่สูงมีแกสออกซิเจนอยูนอย
(การนําไปใช)
14. อากาศที่ดันปรอทใหสูง 76 cm อากาศนั้นจะมีความดันเทาใด
. ความดันอากาศที่ดันน้ําใหอยูสูง 10 m
. ความดันอากาศที่ดันน้ําใหอยูสูง 10 cm
. ความดันอากาศที่ดันน้ําใหอยูสูง 100 m
. ความดันอากาศที่ดันน้ําใหอยูสูง 100 cm
(ความรู ความจํา)
15. ถังน้ํามันรูปทรงกระบอกเสนผานศูนยกลาง 1.4 เมตร สูง 10 เมตร น้ํามันที่กนถังมีความดัน
20,000 นิวตันตอตารางเมตร น้ํามันในถังนี้มีมวลกี่กิโลกรัม กําหนดให g=10 เมตร/(วินาที)2
ก. 2 x 103
ข. 2.5 x 103
ค. 308 x 103

ง. 12,320
(กระบวนการ)

16. หลอดแกว X, Y และ Z มีขนาดตาง ๆ ดังนี้
หลอดแกว X มีพื้นที่หนาตัด 1 cm2 ยาว 100 cm
หลอดแกว Y มีพื้นที่หนาตัด 2 cm2 ยาว 100 cm
หลอดแกว Z มีพื้นที่หนาตัด 3 cm2 ยาว 100 cm
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ผลการทดลอง เปนดังนี้
ตาราง ลักษณะของระดับน้ําในปลายทั้งสองของสายพลาสติก เมื่อทดลองแบบตางๆ
การทดลอง

ระดับน้ําในปลายทั้งสองของสายพลาสติก

ปลายพลาสติก
ทั้งสองขางอยูสูง

A

เทากัน
ปลายพลาสติก
ทั้งสองไมไดอยูใน

B

ระดับเดียวกัน
เมื่อฝาลมเขาทาง

C

ปลายสายดานซาย
ผลการทดลอง B ควรเปนอยางไร
ก. ระดับน้ําในปลายสายพลาสติกดานขวาจะสูงกวาดานซาย
ข. ระดับน้ําในปลายทั้งสองของสายพลาสติกจะเทากัน
ค. ระดับน้ําในปลายสายพลาสติกดานซายจะสูงกวาดานขวา
ง. ตอบไมได เพราะขอมูลไมเพียงพอ
(กระบวนการ)
19. ด.ญ. ฟากฟา ไดตอมานั่งเพื่อนําสงในวิชางานไม ปรากฏวาขาของมานั่งดาน B ยาวกวาดาน A
ทําใหมานั่งไมอยูในแนวระดับ ดังภาพ

A

B
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ขอใดเรียงลําดับสถานที่ที่มีความดันอากาศจากนอยไปมากไดถูกตอง
ก. ดอยมะขาม แองมะนาว บางมะกอก
ข. แองมะนาว บางมะกอก ดอยมะขาม
ค. บางมะกอก แองมะนาว ดอยมะขาม
ง. ดอยมะขาม บางมะกอก แองมะนาว
(ความเขาใจ)
22. ชั้นบรรยากาศที่มีปริมาณแกสโอโซนอยูหนาแนนมาก คือ ชั้นใด
ก. โทรโพสเฟยร

ข. โอโซโนสเฟยร

ค. ไอโอโนสเฟยร

ง. เอกโซสเฟยร
(ความรูความจํา)

23. กําหนดใหบรรยากาศชั้นตางๆ มีลักษณะดังนี้
ชั้น A มีโอโซนอยูหนาแนน
ชั้น B สะทอนคลื่นวิทยุระบบ AM ได
ชั้น C ปองกันรังสีอัลตราไวโอเลต
ชั้น D แกสสามารถแตกตัวเปนไอออนได
ชั้น E สารซีเอฟซีจะแตกตัวใหคลอรีนอิสระ
ลักษณะอากาศในขอใดไมใชลักษณะอากาศในบรรยากาศชั้นเดียวกัน
ก. A และ B

ข. A และ C

ค. B และ D

ง. C และ E
(ความเขาใจ)
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24. กราฟความสัมพันธระหวางความสูงจากระดับน้ําทะเล กับอุณหภูมิของอากาศของชั้น
บรรยากาศสตราโตสเฟยร จะมีลักษณะเชนไร ถาใหแกน X คือ ระดับความสูง (km) แกน Y
คือ อุณหภูมิของอากาศ (oC)
ก Y

ข Y

X

X

ค Y

ง

Y

X
X

(ความเขาใจ)

100

28. เพราะเหตุใด การผลิตกลองโฟมจึงทําใหบรรยากาศที่หอหุมโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง
ก. ทําใหเกิดแกสคารบอนไดออกไซดซึ่งจะไปทําใหโอโซนในบรรยากาศกลายเปนออกซิเจน
มากขึ้น
ข. ทําใหเกิดแกสไนโตรเจนไปเจือจางแกสออกซิเจนในอากาศ
ค. มีการใชสารซีเอฟซี ซึ่งจะไปทําลายโอโซนในบรรยากาศ
ง. ทําใหเกิดโอโซนเพิ่มขึ้น
(การนําไปใช)
29. ถาในหองประชุมแหงหนึ่งมีความชื้นอากาศ 60 % ขอใดตอไปนี้กลาวถูกตอง
ก. ถาหองประชุมมีอากาศ 100 g จะมีไอน้ําอยู 60 g
ข. ถาหองประชุมมีอากาศ 100 g จะสามารถรับไอน้ําได 60 g
ค. ถาอากาศในหองประชุมอิ่มตัวมีไอน้ํา 100 g ขณะนี้จะมีไอน้ําอยู 60 g
ง. ถาอากาศในหองประชุมอิ่มตัวมีไอน้ํา 200 g อากาศจะสามารถรับไอน้ําไดอีก 60 g
(ความเขาใจ)
30. อากาศอิ่มตัวดวยไอน้ํา มีความหมายตามขอใด
ก. ในอากาศมีไอน้ํา 100 g
ข. ในอากาศมีแตไอน้ํา ไมมีสิ่งใดเจือปน
ค. ในอากาศมีแตสิ่งเจือปนอื่น ๆ ไมมีไอน้ํา
ง. ไอน้ําไมสามารถระเหยขึ้นไปในอากาศไดอีก
(ความเขาใจ)
31. จากขอ 30 อากาศมีความชื้นสัมพัทธเทาใด
ก. 100 %

ข. 100 %

ค. 10 %

ง. 10 %
(ความรู ความจํา)

32. ไฮกรอมิเตอรเปนเครื่องมือวัดปริมาณใด
ก. ความดันอากาศ

ข. ความหนาแนนอากาศ

ค. อุณหภูมิอากาศ

ง. ความชื้นอากาศ

(ความรู ความจํา)
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33. หองเรียนชั้นม. 3/1 ไดติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว กอนเปดเครื่องวัดอุณหภูมิได 31oC
จัดปริมาณไอน้ําได 18.7 g/m3 เมื่อเปดเครื่องใหทํางานโดยปรับอุณหภูมิไวที่ 22oC และใหมี
ความชื้นสัมพัทธ 60 % เครื่องปรับอากาศจะดูดไอน้ําออกจากหองกี่กรัมตอลูกบาศกเมตร
ถากําหนดใหที่ 22oC อากาศ 1 m3 รับไอน้ําไดเต็มที่ 17.5 g และที่ 32oC อากาศ 1 m3
รับไอน้ําอิ่มตัว 30 g
ก. 0.8

ข. 8.2

ค. 10.5

ง. 18.7
(กระบวนการ)

34. พิจารณาตารางตอไปนี้
ตาราง คาความชื้นสัมพัทธเปนเปอรเซ็นต
อุณหภูมิเทอรมอมิเตอรกระเปาะแหง (o C)
ผลตางของอุณหภูมิ (o C)

10 - 14

15 - 19

20 - 24

1.0

89

90

92

1.5

83

86

88

2.0

77

81

83

2.5

72

76

80

3.0

67

72

75

จากตารางที่อุณหภูมิของเทอรมอมิเตอรกระเปาะแหงเทากัน เมื่อผลตางของอุณหภูมิมากขึ้น
ความชื้นสัมพัทธจะเปนอยางไร
ก. คงที่

ข. เพิ่มขึ้น

ค. ลดลง

ง. ไมคงที่
(กระบวนการ)
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35. ถาอากาศมีความชื้นสัมพัทธ 20 % สิ่งที่จะเปนไปไดคือ ขอใด
ก. ผิวหนังเราจะแหงมาก

ข. รูสึกรอน

ค. มีฝนตก

ง. รูสึกเหนียวตัวและอึดอัด
(การนําไปใช)

36. ขอใดเปรียบเทียบ ความชื้นสัมพัทธในหองที่เปดเครื่องปรับอากาศกับความชื้นสัมพัทธของ
อากาศเย็นนอกหอง ไดถูกตอง
ก. เทากัน

ข. ภายในหองนอยกวาภายนอกหอง

ค. ภายในหองมากกวาภายนอกหอง

ง. เปนไปไดทั้งขอ ก, ข และ ค
(การนําไปใช)

37. เพราะเหตุใดน้ําในตุมดินเผาจึงเย็นอยูเสมอ
ก. ดินที่ผานการเผาจะรักษาความเย็นไดดี
ข. อากาศภายนอกสามารถผานเขาไปในตุมดินเผาได
ค. ดินเผาชวยปองกันความรอนภายนอกไมใหเขาสูภายใน
ง. ตุมดินเผามีรูพรุนทําใหน้ําภายในระเหยและดึงความรอนภายในออกสูภายนอก
(การนําไปใช)
38. ในเวลากลางคืนอากาศเหนือพื้นดินและพื้นน้ํา บริเวณใดอากาศมีอุณหภูมิต่ํากวากัน
เพราะเหตุใด
ก. พื้นดิน เพราะคายความรอนไดเร็วกวาพื้นน้ํา
ข. พื้นน้ํา เพราะคายความรอนไดดีกวาพื้นดิน
ค. พื้นดิน เพราะรับความรอนเร็วกวาพื้นน้ํา
ง. พื้นน้ํา เพราะรับความรอนไดชากวาพื้นดิน
(ความรู ความจํา)
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43. ตัวแปรตนของการทดลองนี้คือ ขอใด
ก. สมบัติของสาร

ข. ชนิดของสาร

ค. ระยะเวลา

ง. การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
(กระบวนการ)

44. ในเวลากลางวัน ขณะที่เรานั่งอยูริมหนองน้ํา เราจะรูวามีลมพัดจากหนองน้ําเขาสูตลิ่ง
นักเรียนคิดวา เพราะเหตุใดจึงเปนเชนนี้
ก. ความกดอากาศเหนือพื้นน้ําต่ํากวาเหนือพื้นดิน
ข. ความกดอากาศเหนือพื้นดินต่ํากวาเหนือพื้นน้ํา
ค. อุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นน้ําสูงกวาเหนือพื้นดิน
ง. อุณหภูมิของน้ําสูงกวาดิน
(การนําไปใช)
45. ลมบกมีลักษณะอยางไร
ก. พัดจากฝงไปสูทะเล เกิดในเวลากลางคืน
ข. พัดจากฝงไปสูทะเล เกิดในเวลากลางวัน
ค. พัดจากทะเลเขาหาฝง เกิดในเวลากลางวัน
ง. พัดจากทะเลเขาหาฝง เกิดในเวลากลางคืน
(ความรู ความจํา)
46. ชาวประมงเมื่อออกหาปลาแลว จะกลับเขาฝงในเวลาเชา เพราะเหตุใดจึงเปนเชนนี้
ก. กลางวันอากาศกลางทะเลรอนมากไมเหมาะแกการหาปลา
ข. กลางวันจะมีคลื่นรุนแรงกวากลางคืน
ค. มีลมบกชวยพัดเขาสูฝง
ง. มีลมทะเลชวยพัดเขาสูฝง
(ความรู ความจํา)
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พิจารณาขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 47 – 48
พ า ยุ N EL ไ ด ก อตั ว ใ น ท ะ เ ล จี น ใ ต มี ค ว า ม เ ร็ ว สู ง สุ ด ใ ก ล ศู น ย ก ล า ง ป ร ะ ม า ณ
150 กิโลเมตร/ชั่วโมง คาดวาจะเคลื่อนตัวเขาสูชายฝงประเทศเวียดนามดวยความเร็วสูงสุดใกลศูนย
กลางประมาณ 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง
47. ความเร็วสุดทายที่พายุพัดเขาสูชายฝงประเทศเวียดนาม จัดเปนพายุหมุนประเภทใด
ก. ไตฝุน

ข. โซนรอน

ค. ดีเปรสชั่น

ง. ทอรนาโด
(การนําไปใช)

48. ขณะที่พายุหมุนพัดเขาสูชายฝงประเทศเวียดนาม

นักอุตุนิยมวิทยาควรจะเรียกชื่อพายุหมุน

ลูกนี้วาอยางไร
ก. MIKE

ข. JEANA

ค. HUNT

ง. RUSS
(การนําไปใช)

พิจารณาตารางตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 49 – 50
ตาราง เวลาที่เครื่องมือวัดความเร็วลมหมุนครบ 50 รอบ เมื่อเวลาตางๆ กัน
เวลาที่วัดความเร็วลม (นาฬิกา)

เวลาที่เครื่องวัดความเร็วหมุนครบ 50 รอบ
(นาที)

8.00

0.18

10.00

0.30

12.00

0.42

16.00

0.30

18.00

0.22
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56. บริเวณใดที่มีความกดอากาศไมเทากัน
ก. a และ b

ข. e และ f

ค. e และ c

ง. b และ f
(ความเขาใจ)

พิจารณาตาราง แลวตอบคําถามขอ 57 – 58
แหลง

ปริมาณสารพิษ (ตัน/ป)
ฝุนละออง

ซัลเฟอร-

คารบอน-

ไฮโดรคารบอน

ไดออกไซด

มอนอกไซด

เกษตรกรรม

54,022

3,607

34,666

1,882

การบริการ

4,221

2,145

108,937

1,525

ครัวเรือน

67,109

2,997

4,941

4,942

57. แผนภูมิวงกลมในขอใดตอไปนี้ แสดงปริมาณสารพิษในแหลงเกษตรกรรมไดถูกตอง
ไฮโดรคารบ
คารบอนมอ

ฝุนละออง

อน

ซัลเฟอรได

นอกไซด

ฝุนละออง

ออกไซด

ไฮโดรคารบ
อน

คารบอนมอ

ซัลเฟอรได

นอกไซด

ออกไซด

ไฮโดรคารบ

ไฮโดรคารบ

อน

อนฝุนละออง
ซัลเฟอรได
คารบอนมอ
นอกไซด

ออกไซด

ฝุนละออง
คารบอนมอ
นอกไซด

ซัลเฟอรได
ออกไซด

(กระบวนการ)
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58. ชื่อตารางในขอใดเหมาะสมที่สุด
ก. ปริมาณสารพิษในอากาศ
ข. แหลงตางๆ ที่มีสารพิษในอากาศ
ค. ปริมาณสารพิษในอากาศจากแหลงตางๆ
ง. ปริมาณแหลงตางๆ ที่มีสารพิษในอากาศ
(กระบวนการ)
59. ถาตองการเพิ่มปริมาณแกสออกซิเจนใหกับบริเวณที่เราอาศัยอยู ควรจะทําอยางไร
ก. ปลูกตนไม
ข. เผาขยะใหหมดไป
ค. รดน้ําบนพื้นบริเวณที่เราอยู
ง รวนดินบริเวณนั้นใหรวนซุยเสมอ
(การนําไปใช)
60. ชุมชนแหงหนึ่งพบวาผูเสียชีวิตสวนใหญมีสาเหตุมาจากเลือดนําแกสออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง
ไมเพียงพอ แสดงวาในชุมชนแหงนี้มีสารพิษชนิดใด
ก. ไฮโดรคารบอน

ข. ซัลเฟอรไดออกไซด

ค. คารบอนมอนอกไซด

ง. คารบอนไดออกไซด
(การนําไปใช)
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แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่อง บรรยากาศ
คําชี้แจงในการทําแบบทดสอบ
1.

แบบทดสอบนี้มีจํานวน 19 หนา จํานวนขอสอบ 60 ขอ คะแนนเต็ม 60 คะแนน

เวลาที่ใชในการทดสอบ 90 นาที
2. ใหนักเรียนอานคําถามใหเขาใจแลวเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว

โดยเขียน

เครื่องหมาย X ลงในชองวางที่ตรงกับตัวอักษรที่เลือกในกระดาษคําตอบ ตัวอยางเชน
ขอ

๐

ก

ข

ค

ง

3. ถานักเรียนตองการเปลี่ยนแปลงคําตอบใหเขียนเสนตรงขีดฆา แลวเลือกคําตอบใหม ตัว
อยางเชน
ขอ

๐

ก

ข

ค

ง

4. ใหนักเรียนสงแบบวัดและกระดาษคําตอบคืนผูคุมสอบ เมื่อครบเวลาที่กําหนด
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¶µ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ¶µ
1. ขอใดเรียงลําดับปริมาณแกสที่เปนสวนประกอบในอากาศแหง จากมากไปนอยไดถูกตอง
ก. O2 , N2 และ Ar
ค. N2 , CO2 และ O2

ข. N2 , Ar และ CO2
ง. CO2 , O2 และ N2
(ความรู ความจํา)

2. เหตุการณในขอใดที่แสดงใหเห็นวาในอากาศมีแกสไนโตรเจนมากกวาปกติ
ก. อัตราเร็วในการสันดาปเพิ่มมากขึ้น
ข. การสรางโปรตีนในสิ่งมีชีวิตลดต่ําลง
ค. อัตราเร็วในการสรางอาหารของพืชสูงขึ้
ง. แกสออกซิเจนในบรรยากาศเจือจางมากกวาปกติ
(ความเขาใจ)

พิจารณาตารางตอไปนี้ เพื่อใชตอบคําถามขอ 3 และ 4
ตาราง ปริมาณ สวนประกอบของอากาศแหงในบริเวณตางๆ
ปริมาณแกสที่เปนสวนประกอบของอากาศแหง
(กรัม)
บริเวณที่ศึกษา

เวลา 05.00 น.

เวลา 13.00 น.

แกส A

แกส B

แกส A

แกส B

ก

0.50

0.30

0.29

1.97

ข

1.00

0.32

1.51

0.58

3. จากตาราง บริเวณ ก และ ข มีแกสที่เปนสวนประกอบของอากาศแตกตางกัน นักเรียนคิดวา
สาเหตุที่ทําใหสวนประกอบของอากาศในทั้งสองบริเวณแตกตางกันคืออะไร
ก. สถานที่ และอุณหภูมิ

ข. อุณหภูมิ และเวลา

ค. แสงสวาง และเวลา

ง. สถานที่ และเวลา
(กระบวนการ)
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4. ถาบริเวณ ก เปนสวนทุเรียน แกส A และแกส B ควรจะเปนแกสใด ตามลําดับ
ก. ไอน้ําและแกสออกซิเจน
ข. แกสไนโตรเจน และแกสออกซิเจน
ค. ไอน้ํา และแกสคารบอนไดออกไซด
ง. แกสคารบอนไดออกไซด และแกสออกซิเจน
(การนําไปใช)
5. จากการทดลองวางเกลือทิ้งไว 6 ชั่วโมง พบวาเกลือจะยิ้มเหลว นักเรียนจะสรุปผลการทดลอง
ไดวาอยางไร
ก. เกลือจะเกิดการหลอมเหลวเมื่อไดรับความรอน
ข. ในอากาศมีไอน้ําเปนองคประกอบ
ค. กาซออกซิเจนทําใหเกลือเยิ้มเหลว
ง. อากาศเย็นเปนสาเหตุของการเกิดฝน
(การนําไปใช)

จงพิจารณาตารางตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 6-7
ตาราง ปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลตของประเทศตางๆ
ประเทศ

ปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลต

A

0.50

B

0.27

C

0.86

D

0.74

6. ประชาชนในประเทศใดเสี่ยงตอการเปนโรคมะเร็งผิวหนังมากที่สุด
ก. A

ข. B

ค. C

ง. D
(การนําไปใช)
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ขอใดกลาวไดถูกตอง
ก. ที่ระดับน้ําทะเล อากาศมีความหนาแนนนอยที่สุด
ข. เมื่อความสูงจากระดับน้ําทะเลเพิ่มมากขึ้น ความหนาแนนของอากาศจะสูงขึ้น
ค. เมื่อความสูงจากระดับน้ําทะเลเพิ่มมากขึ้น ความหนาแนนของอากาศจะลดลง
ง. ที่สงู จากระดับน้ําทะเล 8 กิโลเมตร จะมีความหนาแนนของอากาศนอยกวาที่สูงจาก
ระดับน้ําทะเล 10 กิโลเมตร
(กระบวนการ)
10. หองประชุมแหงหนึ่งกวาง 8 m ยาว 12 m และสูง 2 m อากาศในหองนี้มีมวล 200 kg ความ
หนาแนนของอากาศในหองนี้มีคาเทาไร
ก. 0.96 kg/cm3
ค. 2.02 kg/cm3

ข. 1.04 kg/cm3
ง. 8.04 kg/cm3
(กระบวนการ)

11. จงพิจารณาตารางคาความหนาแนนของอากาศที่ตําบลตางๆ
ตาราง ความหนาแนนของอากาศที่ตําบลตางๆ
ตําบล

ความหนาแนนของอากาศ (kg/m3)

A

1.007

B

0.819

C

0.525

จากตาราง ขอใดเรียงลําดับตําบลที่สูงจากระดับน้ําทะเลมากไปนอยไดถูกตอง
ก. A, B และ C

ข. C, B และ A

ค. B, C และ A

ง. C, A และ B
(การนําไปใช)

12. ถังเชื้อเพลิงรูปทรงกระบอกรัศมี 2.1 m สูง 5 m บรรจุแกสไฮโดรเจนเต็มถังซึ่งมีความหนา
แนน 10 kg/m3 ไฮโดรเจนในถังนี้มีมวลเทาใด
ก. 386 kg

ข. 431 kg

ค. 572 kg

ง. 693 kg

(กระบวนการ)
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ด.ช.กอนเมฆจะควรทําอยางไร จึงจะไดคะแนนเต็มจากผลงานชิ้นนี้
ก. ด.ช. กอนเมฆควรตัดขามานั่งดาน B ออกเพื่อใหมานั่งอยูในแนวระดับ
ข. ด.ช. กอนเมฆควรตัดขามานั่งดาน A ออกเพื่อใหมานั่งอยูในแนวระดับ
ค. ด.ช. กอนเมฆควรตอขามานั่งดาน B ออกเพื่อใหมานั่งอยูในแนวระดับ
ง. ด.ช. กอนเมฆควรดึงปลายสายพลาสติกดาน C ขึ้นเพื่อใหระดับน้ําเทากับดาน D
(การนําไปใช)
20. นายมาไม ไดทําการฝกกระโดดรม และตองการตรวจสอบระดับความสูงจากพื้นดินของ ตน
เอง ทุกๆ 2 นาทีหลังจากกระโดดออกจากเครื่องบิน เครื่องมือที่นายมาไมควรพกติดตัว ไป
ดวยคืออะไร
ก. ไฮโกรมิเตอร

ข. แอนิรอยดบารอมิเตอร

ค. อัลติมิเตอร

ง. แอโรเวน
(กระบวนการ)

21. พิจารณาตารางตอไปนี้

ตาราง ความดันอากาศที่บริเวณตางๆ
สถานที่

ความดันอากาศ (มิลลิเมตรของปรอท)

ดอยมะขาม

550

แองมะนาว

755

บางมะกอก

777

ขอใดกลาวไดถูกตอง
ก. แองมะนาวอยูต่ํากวาระดับน้ําทะเล
ข. บางมะกอกอยูสูงจากระดับน้ําทะเลมากที่สุด
ค. ดอยมะขามอยูสูงจากระดับน้ําทะเลนอยกวาแองมะนาว
ง. ดอยมะขามอยูสูงจากระดับน้ําทะเลมากกวาบางมะกอก
(ความเขาใจ)
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24. จากกราฟ ควรเปนอุณหภูมิของอากาศในชั้นบรรยากาศชั้นใด
ก. โทรโพสเฟยร

ข. สตราโตสเฟยร

ค. มีโซสเฟยร

ง. เทอรโมสเฟยร
(ความเขาใจ)

25. อุณหภูมิของอากาศถึงจุดเยือกแข็งของน้ําที่ความสูงกี่ km
ก. 11

ข. 9

ค. 4.8

ง. 5.5
(กระบวนการ)

26. จากกราฟ ความสัมพันธระหวางความสูงจากระดับน้ําทะเลกับอุณหภูมิของอากาศเปนเชนไร
ก. ความสูงเพิ่มขึ้น อุณหภูมิเพิ่มขึ้น
ข. อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเทากันทุกระยะ
ค. ความสูงยิ่งเพิ่มขึ้น อุณหภูมิยิ่งแตกตางกันมาก
ง. ความสูงยิ่งเพิ่มขึ้นอุณหภูมิยิ่งแตกตางกันนอย
(กระบวนการ)
27. สาเหตุที่เครื่องบินโดยสารสวนใหญนิยมบินในชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟยร คือขอใด
ก. ปองกันการชนกันของเครื่องบิน
ข. หลีกเลี่ยงความแปรปรวนของอากาศ
ค. ลดความกดอากาศภายในเครื่องบิน
ง. ระยะทางในการบินลดลง ประหยัดเชื้อเพลิง
(การนําไปใช)
28. เพราะเหตุใด ในปจจุบันนักอนุรักษสิ่งแวดลอมจึงตอตานการใชสเปรยฉีดผม
ก. สารเคมีในสเปรยจะทําใหแกสออกซิเจนในอากาศเจือจาง
ข. แกสคารบอนไดออกไซดจากสเปรยจะทําใหโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น
ค. สารซีเอฟซีจากสเปรยจะไปทําลายโอโซนในชั้นบรรยากาศได
ง. คลอรีนในสเปรยจะทําปฏิกิริยากับรังสีอัลตราไวโอเลต ทําใหเกิดอันตรายตอผิวหนัง
(การนําไปใช)
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29. ถาขณะนี้อากาศมีความชื้นสัมพัทธ 40% มีความหมายวาอยางไร
ก. ถามีอากาศ 100 g ขณะนี้มีไอน้ําอยู 40 g
ข. ถาอากาศอิ่มตัวมีไอน้ํา 100 g ขณะนี้จะมีไอน้ําอยู 40 g
ค. ถามีอากาศ 100 g จะตองรับไอน้ําเพิ่มอีก 40 g จึงจะทําใหอากาศอิ่มตัว
ง. ถาอากาศอิ่มตัวมีไอน้ํา 100 g ขณะนี้อากาศจะสามารถรับไอน้ําไดอีก 40 g
(ความเขาใจ)
30. จากขอ 29 อากาศสามารถรับไอน้ําไดอีกกี่เปอรเซนต โดยมวลจึงจะทําใหอากาศอิ่มตัว
ก. 40 %

ข. 100 %

ค. 50 %

ง. 60 %
(ความเขาใจ)

31. อากาศมีความชื้นสัมพัทธ 100 % คางการของคนเราจะมีความรูสึกอยางไร
ก. รูสึกเหนียวตัวและอึดอัด

ข. รูสึกหนาวเย็น

ค. รูสึกเย็นสบาย

ง. รูสึกผิวหนังแหง
(ความรู ความจํา)

32. หากนักเรียนตองการวัดความชื้นในอากาศ นักเรียนควรเลือกใชเครื่องมือในขอใด
ก. บารอมิเตอร

ข. ไฮกรอมิเตอร

ค. แอลติมิเตอร

ง. อะนิโมมิเตอร

(ความรู ความจํา)
33. หองทํางานติดเครื่องปรับอากาศไว กอนเปดเครื่องอากาศในหองมีอุณหภูมิ 30oC วัดปริมาณ
ไอน้ําได 18.2 g ในอากาศปริมาตร 1 m3 เมื่อเปดเครื่องใหทํางานโดยปรับเครื่องใหอากาศมี
อุณหภูมิ 21 oC และมีความชื้นสัมพัทธ 60 % เครื่องจะดูดไอน้ําออกจากหองนี้กี่กรัมตอ
อากาศ 1 m3 กําหนดใหที่ 21 oC อากาศ 1 m3 รับไอน้ําไดเต็มที่ 18.2 g และที่ 30 oC
อากาศ 1 m3 รับไอน้ําไดเต็มที่ 30 g
ก. 0.2 g

ข. 7.28 g

ค. 10.92 g

ง. 12 g
(กระบวนการ)
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34. พิจารณาตารางตอไปนี้
ตาราง คาความชื้นสัมพัทธเปนเปอรเซ็นต
อุณหภูมิเทอรมอมิเตอรกระเปาะแหง (o C)
ผลตางของอุณหภูมิ (o C)

10 - 14

15 - 19

20 - 24

1.0

89

90

92

1.5

83

86

88

2.0

77

81

83

2.5

72

76

80

3.0

67

72

75

จากตาราง ขอสรุปในขอใดถูกตอง
ก. ที่อุณหภูมิเดียวกัน ยิ่งผลตางของอุณหภูมิมากขึ้น ความชื้นสัมพัทธจะมากขึ้นดวย
ข. ความชื้นสัมพัทธลดลง เมื่ออุณหภูมิของเทอรมอมิเตอรกระเปาะเปยกเพิ่มขึ้น
ค. ที่อุณหภูมิเดียวกัน ยิ่งผลตางของอุณหภูมิมากขึ้น ความชื้นสัมพัทธจะลดลง
ง. ถาผลตางของอุณหภูมิเทากัน เมื่ออุณหภูมิของเทอรมอมิเตอรกระเปาะแหงสูงขึ้น
ความชื้นสัมพัทธจะลดลง
(กระบวนการ)
35. ถากรมอุตุนิยมวิทยารายงานความชื้นสัมพัทธในบริเวณตางๆ ของวันพรุงนี้ ดังนี้
บริเวณ A มีความชื้นสัมพัทธ 80 %
บริเวณ B มีความชื้นสัมพัทธ 60 %
บริเวณ C มีความชื้นสัมพัทธ 40 %
บริเวณ D มีความชื้นสัมพัทธ 30 %
สมชายควรเลือกที่จะไปพักผอนในบริเวณใด จึงจะรูสึกเย็นสบาย
ก. A

ข. B

ค. C

ง. D

(การนําไปใช)
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36. ในวันที่อากาศรอนมาก แตเมื่อเราอยูในหองที่มีเครื่องปรับอากาศ เราจะรูสึกเย็นสบาย ทั้งนี้
เปนเพราะอะไร
ก. อากาศในหองมีความชื้นสัมบูรณมากกวาภายนอก
ข. อากาศในหองมีความหนาแนนของอากาศเทากับภายนอก
ค. อากาศในหองมีความชื้นสัมพัทธนอยกวาภายนอก
ง. อากาศในหองมีความชื้นสัมพัทธมากกวาภายนอก
(การนําไปใช)
37. เมื่อนักเรียนนําแอลกอฮอลมาเช็ดที่มือ นักเรียนจะรูสึกวาผิวที่มือเย็นกวาบริเวณอื่นทั้งนี้เพราะ
อะไร
ก. แอลกอฮอลระเหยไดเร็ว และเมื่อระเหยแลวจะดูดความรอนที่มือออกไปดวย
ข. แอลกอฮอลมีสารเคมีที่ทําใหรูสึกเย็นผสมอยู
ค. แอลกอฮอลมีสวนผสมของน้ํา
ง. แอลกอฮอลเปนของเหลว
(การนําไปใช)
38. ในเวลากลางวั น อากาศเหนื อ พื้ น ดิ น และพื้ น น้ําบริ เ วณใดอากาศมี อุ ณ หภู มิ สู ง กว า กั น
เพราะเหตุใด
ก. พื้นดิน เพราะคายความรอนไดเร็วกวาพื้นน้ํา
ข. พื้นน้ํา เพราะคายความรอนไดดีกวาพื้นดิน
ค. พื้นดิน เพราะรับความรอนเร็วกวาพื้นน้ํา
ง. พื้นน้ํา เพราะรับความรอนไดชากวาพื้นดิน
(ความรู ความจํา)
39. เมื่อดินและน้ํามีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเทากัน ดินและน้ําใชเวลาตางกันอยางไร
ก. ดินและน้ําใชเวลาเทากัน
ข. ดินใชเวลามากกวาน้ํา
ค. น้ําใชเวลามากกวาดิน
ง. ดินและน้ําใชเวลาไมแนนอน

(ความรู ความจํา)
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44. ลักษณะพื้นที่ที่เปนหุบเขาและภูเขา เวลากลางวันลมจะพัดจากหุบเขาขึ้นสูยอดเขา สวนเวลา
กลางคืน ลมจะพัดจากยอดเขาสูหุบเขา เพราะเหตุใดจึงเปนเชนนี้
ก. กลางวันยอดเขามีความกดอากาศต่ํา หุบเขามีความกดอากาศสูง
ข. กลางวันยอดเขามีความกดอากาศสูง หุบเขามีความกดอากาศต่ํา
ค. กลางคืนอากาศบนยอดเขามีอุณหภูมิสูงกวาหุบเขา
ง. กลางคืน ยอดเขามีความกดอากาศต่ํา หุบเขามีความกดอากาศสูง
(นําไปใช)
45. ลมทะเลมีลักษณะอยางไร
ก. พัดจากฝงไปสูทะเล เกิดในเวลากลางคืน
ข. พัดจากฝงไปสูทะเล เกิดในเวลากลางวัน
ค. พัดจากทะเลเขาหาฝง เกิดในเวลากลางคืน
ง. พัดจากทะเลเขาหาฝง เกิดในเวลากลางวัน
(ความรู ความจํา)
46. ชาวประมงมักจะออกหาปลาในเวลากลางคืนนั้นเปนเพราะเหตุใด
ก. กลางคืนคลื่นทะเลรุนแรงนอยกวาเวลากลางวัน
ข. กลางคืนอากาศเย็นสบายกวาตอนกลางวัน
ค. กลางคืนมีลมบกชวยพัดเรือออกจากฝง
ง. กลางคืนมีลมทะเลชวยพัดเรือออกจากฝง
(ความรู ความจํา)
พิจารณาขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 47 – 48
พายุ JACK ไดกอตัวในมหาสมุทรแปซิฟกมีความเร็วสูงสุดใกลศูนยกลางประมาณ 120
กิโลเมตร/ชั่วโมง

คาดวาจะเคลื่อนตัวเขาสูชายฝงประเทศฟลิปปนสดวยความเร็วสูงสุดใกลศูนย

กลางประมาณ 65 กิโลเมตร/ชั่วโมง
47. ความเร็วสุดทายที่พายุพัดเขาสูชายฝงประเทศฟลิปปนส จัดเปนพายุหมุนประเภทใด
ก. ดีเปรสชั่น

ข. ไตฝุน

ค. โซนรอน

ง. ทอรนาโด
(การนําไปใช)
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48. ขณะที่พายุหมุนพัดเขาสูชายฝงประเทศฟลิปปนส นักอุตุนิยมวิทยาควรจะเรียกชื่อพายุหมุน
ลูกนี้วาอยางไร
ก. KORYN

ข. IRA

ค. GAY

ง. FLO
(การนําไปใช)

พิจารณาตารางตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 49 – 50
ตาราง เวลาที่เครื่องมือวัดความเร็วลมหมุนครบ 50 รอบ เมื่อเวลาตางๆ กัน
เวลาที่วัดความเร็วลม (นาฬิกา)

เวลาที่เครื่องวัดความเร็วหมุนครบ 50 รอบ
(นาที)

8.00

0.18

10.00

0.30

12.00

0.42

16.00

0.30

18.00

0.22

49. เวลาใดที่ลมมีความเร็วต่ําสุด
ก. 8.00 น.

ข. 10.00 น.

ค. 12.00 น.

ง. 18.00 น.
(กระบวนการ)

50. เวลาที่มีความเร็วลมต่ําสุดคิดเปนกี่รอบ/นาที
ก. 277

ข. 119

ค. 166

ง. 227
(กระบวนการ)
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พิจารณาตาราง แลวตอบคําถามขอ 57 – 58
แหลง

ปริมาณสารพิษ (ตัน/ป)
ฝุนละออง

ซัลเฟอร-

คารบอน-

ไดออกไซด

มอนอกไซด

ไฮโดรคารบอน

การคมนาคมขนสง

7,515

47,339

406,570

17,952

โรงไฟฟา

96,300

153,087

2,143

1,054

อุตสาหกรรม

62,701

106,735

110,212

6,569

57. แผนภูมิวงกลมในขอใด แสดงปริมาณสารพิษที่พบในแหลงอุตสาหกรรม ไดถูกตอง
ไฮโดรคารบ

คารบอนมอ

อน
คารบอนมอ

ฝุนละออง

ไฮโดรคารบ

นอกไซด

อน
ฝุนละออง

นอกไซด
ซัลเฟอรได

ซัลเฟอรได

ออกไซด

ออกไซด

ไฮโดรคาร บ

ไฮโดรคารบ
อน
คารบอนมอ

ฝุนละออง

อน
คาร บอนมอ

ฝุ นละออง

นอกไซด

นอกไซด
ซัลเฟอรได

ซัล เฟอร ได
ออกไซด

ออกไซด

(กระบวนการ)
58. ตารางนี้ควรมีชื่อวาอะไร
ก. แหลงตางๆ ที่มีสารพิษในอากาศ
ข. ปริมาณแหลงตางๆ ที่มีสารพิษในอากาศ
ค. ปริมาณสารพิษในอากาศ
ง. ปริมาณสารพิษในอากาศจากแหลงตางๆ
(กระบวนการ)
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59. เพราะเหตุใดจึงมีการปลูกตนไมบริเวณเกาะกลางถนน
ก. เพื่อความสวยงาม
ข. เพื่อลดปริมาณสารตะกั่ว
ค. เพื่อเพิ่มปริมาณแกสออกซิเจน
ง. ชวยกําจัดแกสคารบอนมอนอกไซด
(การนําไปใช)
60. ในวันที่ฝนตก ณ หมูบานแหงหนึ่ง ปรากฏวานําฝนไดกัดกรอนหลังคาสังกะสี และทําใหใบไม
มีจุดเหลืองน้ําตาล ชาวบานไดใหเจาหนาที่มาตรวจสอบพบวานําฝนมีฤทธิ์เปนกรด ซึ่งแสดง
วาหมูบานแหงนี้มีสารพิษชนิดใด
ก.โซเดียมไฮดรอกไซด

ข. ไฮโดรคารบอน

ค. คารบอนมอนอกไซด

ง. ซัลเฟอรไดออกไซด
(การนําไปใช)

XYZXYZXYZXYZXYZ

ภาคผนวก ค
เครื่องมือที่ใชในการทดลอง
1. ตัวอยางแผนการสอนที่ใชบันทึกการเรียนรู
2. ตัวอยางแผนการสอนที่ไมใชบันทึกการเรียนรู
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ตัวอยางแผนการสอนโดยใชบันทึกการเรียนรู
วิชาวิทยาศาสตร (ว 305)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
เรื่อง สภาพอากาศเหนือพื้นดินและพื้นน้ํา
เวลา 3 คาบ (150 นาที)

สาระสําคัญ
สภาพอากาศเหนือพื้นดิน และเหนือพื้นน้ํามีอุณหภูมิตางกันทั้งในเวลากลางวัน และ
กลางคืน เนื่องจากพื้นดิน และพื้นน้ํารับและคายความรอนไมเทากัน
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. ตั้งสมมติฐานจากปญหาที่กําหนดได
2. ระบุตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมของการทดลอง 13.3 เรื่องรอนๆ
เย็นๆ ไดถูกตอง
3. ทดลองและสรุปผลเกี่ยวกับการรับและการคายความรอนของดินและน้ําได
4. อธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นเมื่ออากาศเหนือพื้นดินและพื้นน้ํามีอุณหภูมิแตกตางกัน
ได
เนื้อหา
ความสามารถในการรับและคายความรอนของพื้นดินและพื้นน้ํานั้นตางกันโดยพื้นดิน
สามารถรับและคายความรอนไดดีกวาพื้นน้ํา
เวลากลางวันพื้นดินและพื้นน้ําไดรับความรอนจากดวงอาทิตยพรอมกัน แตเนื่องจากพื้น
ดินสามารถรับความรอนไดเร็วกวาพื้นน้ําทําใหอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินสูงกวาอุณหภูมิของ
อากาศเหนือพื้นหนา และในเวลากลางคืนพื้นดินและพื้นน้ําตางก็คายความรอนพรอมกัน แตดิน
นั้นคายความรอนไดเร็วกวาน้ําทําใหอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินต่ํากวาอุณหภูมิของอากาศ
เหนือพื้นน้ํา เปนสาเหตุทําใหเกิดลม
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สื่อการเรียนการสอน
อุปกรณ
1. เทอรมอมิเตอร
2. กระปองนม
3. ที่หนีบ
5. ขาตั้ง
6. ดิน
7. น้ํา

2 อัน
2 ใบ
2 อัน

สื่ออื่นๆ
1. กระดาษฟลิปชารตและปากกาเมจิก
2. แบบบันทึกการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
ครูถามนักเรียนเพื่อนําเขาสูบทเรียน โดยใชคําถามดังนี้
1. เมื่อนักเรียนไปเที่ยวชายทะเล นักเรียนรูสึกอยางไร (เย็นสบาย)
2. เพราะเหตุใดจึงเปนเชนนั้น (เพราะชายทะเลมีลมพัดจากทะเลเขาสูฝงอยูเสมอ)
ครูกลาวกับนักเรียนวา “วันนี้นักเรียนจะศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดลม”
ขั้นสอน
อภิปรายกอนการทดลอง
1. ครูใหนักเรียนศึกษาวิธีการทดลองกิจกรรม 13.3 รอนๆ เย็น ๆ ในแบบเรียน หนา 23 – 24
เปนเวลา 5 นาที
2. ครูสาธิตการจัดอุปกรณดังรูป 13.6ในแบบเรียน ว 305 แลวแนะนํานักเรียนเรื่องตอไปนี้
2.1 กอนใชเทอรมอมิเตอร ใหสังเกตอุณหภูมิบนเทอรมอมิเตอรทั้งสองอันวาเทากันหรือไม
ใหบันทึกไวดวยวาเปนเทาไร
2.2 การจัดเทอรมอมิเตอร ควรใหกระเปาะเทอรมอมิเตอรลงไปอยูตรงกลางกระปองบรรจุ
ดินและน้ําอยาใหแตะกนกระปอง ใชที่จับยึดเทอรมอมิเตอรไวกับขาตั้งใหแนน

138
2.3 การอานอุณหภูมิ ตองใหสายตาอยูในแนวระดับเดียวกับปรอท
3. ครูนําอภิปรายกอนการทดลองโดยใชคําถามตอไปนี้
3.1 ปญหาของการทดลองนี้ คืออะไร (สารใดระหวางดินและน้ําที่สามารถรับและคายความ
รอนไดดีกวากัน)
3.2 ถาทําใหอุณหภูมิของดินและน้ําสูงขึ้นเทากัน ดินและน้ําใชเวลาตางกันหรือไม อยาง
ไร (ตางกัน ดินใชเวลานอยกวาน้ํา)
3.3 ถาทําใหอุณหภูมิของดินและน้ําลดลงเทากัน ดินและน้ําใชเวลาตางกันหรือไม อยางไร
(ตางกัน ดินใชเวลานอยกวาน้ํา)
3.4 การทดลองนี้ตัวแปรตน คืออะไร (ดินและน้ํา)
3.5 ตัวแปรตาม คืออะไร (การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของดินและน้ํา)
3.6 ตัวแปรควบคุม คืออะไร (ขนาดภาชนะ ปริมาตรของดินและน้ําเทากัน เทอรมอมิเตอรมี
คุณสมบัติเหมือนกัน บริเวณที่ทดลองเปนบริเวณเดียวกัน)
4. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรม
อภิปรายหลังทําการทดลอง
1. นักเรียนสงตัวแทนกลุมเสนอผลการทดลองของกลุมตนเองบนกระดานดํา
2. ครูนํานักเรียนอภิปรายหลังทําการทดลอง โดยใชคําถามตอไปนี้
2.1 ผลการทดลองของนักเรียนกลุมใดแตกตางจากกลุมอื่นบาง (นักเรียนรวมกันอภิปราย
สาเหตุและความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น เชน การจัดเทอรมอมิเตอรไมถูกตอง อานอุณหภูมิของ
เทอรมอมิเตอรไมถูก)
2.2 เมื่อทําใหอุณหภูมิของดินและน้ําเพิ่มขึ้นเทากัน ดินและน้ําใชเวลาตางกันหรือไม อยาง
ไร ตรงตามที่คาดคะเนหรือไม (ตรงตามคาดคะเน คือ ใชเวลาแตกตางกัน โดยดินใชเวลาเฉลี่ย
นอยกวาน้ํา)
2.3 ในเวลากลางวันอากาศเหนือพื้นดินและพื้นน้ํามีอุณหภูมิเทากันหรือไมอยางไร (ไมเทา
กัน อากาศเหนือพื้นดินมีอุณหภูมิสูงกวาอากาศเหนือพื้นน้ํา ที่เปนเชนนี้เพราะ ดินรับความรอนได
ดีกวาน้ํา)
2.4 เมื่อทําใหอุณหภูมิของดินและน้ําลดลงเทากัน ดินและน้ําใชเวลาตางกัน หรือไม อยาง
ไร ตรงตามคาดคะเนไวหรือไม (ตรงตามที่คาดคะเนไว คือ ใชเวลาตางกันโดยดินใชเวลานอยกวา
น้ํา)
2.5 ในเวลากลางคืน อากาศเหนือพื้นดินและพื้นน้ํามีอุณหภูมิเทากันหรือไม เพราะเหตุใด
(ไมเทากัน อากาศเหนือพื้นดินมีอุณหภูมิต่ํากวา เพราะพื้นดินคายความรอนไดเร็วกวา)
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2.6 สรุปผลจากการทดลองนี้ไดวาอยางไร
(1. เมื่อดินและน้ําไดรับความรอนจะสามารถรับไดตางกัน ดินนั้นรับไดดีกวาน้ําและ เมื่อดินและ
น้ําคายความรอน น้ําจะคายความรอนไดดีกวาดิน
2. ในเวลากลางวันและกลางคืนอากาศเหนือพื้นดินและเหนือพื้นน้ําจึงมีอุณหภูมิแตกตางกัน โดย
ในเวลากลางวันอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินจะสูงกวาอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นน้ํา และใน
เวลากลางคืนอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินจะต่ํากวา อุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นน้ํา)
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน ในหัวขอตอไปนี้
1. การรับและคายความรอนของดินและน้ํา
2. สาเหตุที่ทําใหอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินและเหนือพื้นน้ําแตกตางกัน
เขียนบันทึกการเรียนรู (การสรางการรับรูความสามารถของตนเอง)
ครูแจกแบบบันทึกการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนบันทึกสาระ กระบวนการที่ไดเรียนรู หรือไมเขา
ใจและความพึงพอใจตอการเรียนรูในคาบเรียนนี้ แลวนําสงในวันรุงขึ้น เพื่อครูจะนําไปประเมิน
การเรียนรูของนักเรียน ปรับปรุงกิจกรรมการสอน และใหขอมูลยอนกลับเพื่อใหนักเรียนรับรูความ
สามารถของตนเอง
ขั้นประเมินผล
1. สังเกตจากความสนในเรียนและตั้งใจเรียน
2. สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติการทดลอง
3. สังเกตการรวมอภิปรายและการตอบคําถาม
4. ประเมินผลจากการรายงานการทํากิจกรรมทดลอง
5. ประเมินผลจากการบันทึกการเรียนรู
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ตัวอยางแผนการสอนโดยไมใชบันทึกการเรียนรู
วิชาวิทยาศาสตร (ว 305)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
เรื่อง สภาพอากาศเหนือพื้นดินและพื้นน้ํา
เวลา 3 คาบ (150 นาที)

สาระสําคัญ
สภาพอากาศเหนือพื้นดิน และเหนือพื้นน้ํามีอุณหภูมิตางกันทั้งในเวลากลางวัน และ
กลางคืน เนื่องจากพื้นดิน และพื้นน้ํารับและคายความรอนไมเทากัน
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
8. ตั้งสมมติฐานจากปญหาที่กําหนดได
9. ระบุตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมของการทดลอง 13.3 เรื่องรอนๆ
เย็นๆ ไดถูกตอง
10. ทดลองและสรุปผลเกี่ยวกับการรับและการคายความรอนของดินและน้ําได
11. อธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นเมื่ออากาศเหนือพื้นดินและพื้นน้ํามีอุณหภูมิแตกตางกัน
ได
เนื้อหา
ความสามารถในการรับและคายความรอนของพื้นดินและพื้นน้ํานั้นตางกันโดยพื้นดิน
สามารถรับและคายความรอนไดดีกวาพื้นน้ํา
เวลากลางวันพื้นดินและพื้นน้ําไดรับความรอนจากดวงอาทิตยพรอมกัน แตเนื่องจากพื้น
ดินสามารถรับความรอนไดเร็วกวาพื้นน้ําทําใหอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินสูงกวาอุณหภูมิของ
อากาศเหนือพื้นหนา และในเวลากลางคืนพื้นดินและพื้นน้ําตางก็คายความรอนพรอมกัน แตดิน
นั้นคายความรอนไดเร็วกวาน้ําทําใหอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินต่ํากวาอุณหภูมิของอากาศ
เหนือพื้นน้ํา เปนสาเหตุทําใหเกิดลม
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สื่อการเรียนการสอน
อุปกรณ
1. เทอรมอมิเตอร
2. กระปองนม
3. ที่หนีบ
12. ขาตั้ง
13. ดิน
14. น้ํา

2 อัน
2 ใบ
2 อัน

สื่อสิ่งพิมพ
1. กระดาษฟลิปชารตและปากกาเมจิก
2. แบบบันทึกการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนําเขาสูบทเรียน
ครูถามนักเรียนเพื่อนําเขาสูบทเรียน โดยใชคําถามดังนี้
1. เมื่อนักเรียนไปเที่ยวชายทะเล นักเรียนรูสึกอยางไร (เย็นสบาย)
2. เพราะเหตุใดจึงเปนเชนนั้น (เพราะชายทะเลมีลมพัดจากทะเลเขาสูฝงอยูเสมอ)
ครูกลาวกับนักเรียนวา “วันนี้นักเรียนจะศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดลม”
ขั้นสอน
อภิปรายกอนการทดลอง
1. ครูใหนักเรียนศึกษาวิธีการทดลองกิจกรรม 13.3 รอนๆ เย็น ๆ ในแบบเรียน หนา 23 – 24
เปนเวลา 5 นาที
2. ครูสาธิตการจัดอุปกรณดังรูป 13.6ในแบบเรียน ว 305 แลวแนะนํานักเรียนเรื่องตอไปนี้
2.1 กอนใชเทอรมอมิเตอร ใหสังเกตอุณหภูมิบนเทอรมอมิเตอรทั้งสองอันวาเทากันหรือไม
ใหบันทึกไวดวยวาเปนเทาไร
2.2 การจัดเทอรมอมิเตอร ควรใหกระเปาะเทอรมอมิเตอรลงไปอยูตรงกลางกระปองบรรจุ
ดินและน้ําอยาใหแตะกนกระปอง ใชที่จับยึดเทอรมอมิเตอรไวกับขาตั้งใหแนน
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2.3 การอานอุณหภูมิ ตองใหสายตาอยูในแนวระดับเดียวกับปรอท
3. ครูนําอภิปรายกอนการทดลองโดยใชคําถามตอไปนี้
3.1 ปญหาของการทดลองนี้ คืออะไร (สารใดระหวางดินและน้ําที่สามารถรับและคายความ
รอนไดดีกวากัน)
3.2 ถาทําใหอุณหภูมิของดินและน้ําสูงขึ้นเทากัน ดินและน้ําใชเวลาตางกันหรือไม
อยางไร (ตางกัน ดินใชเวลานอยกวาน้ํา)
3.3 ถาทําใหอุณหภูมิของดินและน้ําลดลงเทากัน ดินและน้ําใชเวลาตางกันหรือไม อยางไร
(ตางกัน ดินใชเวลานอยกวาน้ํา)
3.4 การทดลองนี้ตัวแปรตน คืออะไร (ดินและน้ํา)
3.5 ตัวแปรตาม คืออะไร (การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของดินและน้ํา)
3.6 ตัวแปรควบคุม คืออะไร (ขนาดภาชนะ ปริมาตรของดินและน้ําเทากัน เทอรมอมิเตอร
มีคุณสมบัติเหมือนกัน บริเวณที่ทดลองเปนที่เดียวกัน)
4. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรม
อภิปรายหลังทําการทดลอง
1. นักเรียนสงตัวแทนกลุมเสนอผลการทดลองของกลุมตนเองบนกระดานดํา
2. ครูนํานักเรียนอภิปรายหลังทําการทดลอง โดยใชคําถามตอไปนี้
2.1 ผลการทดลองของนักเรียนกลุมใดแตกตางจากกลุมอื่นบาง (นักเรียนรวมกันอภิปราย
สาเหตุและความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น เชน การจัดเทอรมอมิเตอรไมถูกตอง อานอุณหภูมิของ
เทอรมอมิเตอรไมถูก)
2.2 เมื่อทําใหอุณหภูมิของดินและน้ําเพิ่มขึ้นเทากัน ดินและน้ําใชเวลาตางกันหรือไม อยาง
ไร ตรงตามที่คาดคะเนหรือไม (ตรงตามคาดคะเน คือ ใชเวลาแตกตางกัน โดยดินใชเวลาเฉลี่ย
นอยกวาน้ํา)
2.3 ในเวลากลางวันอากาศเหนือพื้นดินและพื้นน้ํามีอุณหภูมิเทากันหรือไมอยางไร (ไมเทา
กัน อากาศเหนือพื้นดินมีอุณหภูมิสูงกวาอากาศเหนือพื้นน้ํา ที่เปนเชนนี้เพราะ ดินรับความรอนได
ดีกวาน้ํา)
2.4 เมื่อทําใหอุณหภูมิของดินและน้ําลดลงเทากัน ดินและน้ําใชเวลาตางกัน หรือไม อยาง
ไร ตรงตามคาดคะเนไวหรือไม (ตรงตามที่คาดคะเนไว คือ ใชเวลาตางกันโดยดินใชเวลานอยกวา
น้ํา)
2.5 ในเวลากลางคืน อากาศเหนือพื้นดินและพื้นน้ํามีอุณหภูมิเทากันหรือไม เพราะเหตุใด
(ไมเทากัน อากาศเหนือพื้นดินมีอุณหภูมิต่ํากวา เพราะพื้นดินคายความรอนไดเร็วกวา)
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2.6 สรุปผลจากการทดลองนี้ไดวาอยางไร
(1. เมื่อดินและน้ําไดรับความรอนจะสามารถรับไดตางกัน ดินนั้นรับไดดีกวาน้ําและ เมื่อดินและ
น้ําคายความรอน น้ําจะคายความรอนไดดีกวาดิน
2. ในเวลากลางวันและกลางคืนอากาศเหนือพื้นดินและเหนือพื้นน้ําจึงมีอุณหภูมิแตกตางกัน โดย
ในเวลากลางวันอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินจะสูงกวาอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นน้ํา และใน
เวลากลางคืนอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินจะต่ํากวา อุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นน้ํา)
ขั้นสรุป
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน ในหัวขอตอไปนี้
1. การรับและคายความรอนของดินและน้ํา
2. สาเหตุที่ทําใหอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินและเหนือพื้นน้ําแตกตางกัน
ขั้นประเมินผล
1. สังเกตจากความสนในเรียนและตั้งใจเรียน
2. สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติการทดลอง
3. สังเกตการรวมอภิปรายและการตอบคําถาม
4. ประเมินผลจากการรายงานการทํากิจกรรมทดลอง

ภาคผนวก ง
คุณภาพของแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
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ตารางที่ 15 คาความยากงาย (p) และอํานาจจําแนก (r) เปนรายขอของแบบสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง บรรยากาศ จํานวน 60 ขอ
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

คาความยากงาย (p)
.48
.22
.67
.51
.78
.21
.69
.22
.58
.67
.72
.54
.69
.52
.57
.37
.55
.69
.49
.70
.57
.80
.78
.70
.72
.51

อํานาจจําแนก (r)
.21
.30
.33
.60
.20
.29
.60
.20
.21
.21
.42
.36
.20
.27
.24
.27
.51
.60
.33
.45
.42
.24
.42
.21
.24
.24
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ตารางที่ 15 (ตอ)
ขอที่
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

คาความยากงาย (p)
.80
.78
.61
.48
.76
.78
.52
.60
.60
.52
.49
.28
.52
.24
.60
.78
.39
.54
.58
.61
.31
.55
.69
.73
.37
.73
.39
.48

อํานาจจําแนก (r)
.21
.29
.51
.24
.33
.36
.27
.36
.30
.33
.30
.51
.33
.41
.36
.30
.30
.24
.29
.21
.51
.51
.36
.21
.39
.27
.20
.36
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ตารางที่ 15 (ตอ)
ขอที่
55
56
57
58
59
60

คาความยากงาย (p)
.64
.78
.78
.58
.61
.75

อํานาจจําแนก (r)
.33
.42
.20
.27
.30
.21

ภาคผนวก จ
ผลการวิเคราะหบันทึกการเรียนรูเรื่อง บรรยากาศ

ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะหขอมูลจากบันทึกการเรียนรูของนักเรียน เรื่อง บรรยากาศ

เรื่อง

การบันทึกสาระสําคัญ

ประเด็นวิเคราะหจากบันทึกการเรียนรู
ความเขาใจของ
ความรูสึกตอการเรียน

ขอคําถามหรือขอสงสัย

นักเรียน(%)

1. บรรยากาศและสวนประกอบ
ของอากาศ

สวนใหญบันทึกความหมายของ
อากาศ และระบุชื่อแกสที่เปน
สวนประกอบของอากาศแหง
โดยยอ

2. ประโยชนของบรรยากาศ บทบาท
ของแกสไนโตรเจน แกสออกซิเจน
แกสคารบอนไดออกไซด และความ
หนาแนนของอากาศ

สวนใหญบันทึกสรุปสาระที่เรียน
ในแตละหัวขอ และสรุปสูตรที่ใช
คํานวณความหนาแนนของ
อากาศ

90.90

96.96

สวนใหญรูสึกพอใจกับการ
เรียน เพราะเรียนเขาใจ

สวนใหญรูสึกพอใจ สนุก
แตนักเรียนบางคนระบุวา
วันนี้ครูสอนเร็ว

1. แกสตางๆ ในอากาศแหงมี
สมบัติอะไรบาง
2. ปริมาณแกสสวนตางๆที่
เปนสวนประกอบของอากาศ
ที่เหมาะสมตอสิ่งมีชีวิตเปน
อยางไร
1. แกสใดบางในอากาศที่
เปนผลเสียตอรางกายมนุษย
2. นอกจากแกสที่สอน มี
แกสอื่นๆ อีกหรือไมที่มี
ประโยชนตอสิ่งมีชีวิต

ตารางที่ 16 (ตอ)
เรื่อง

การบันทึกสาระสําคัญ

ประเด็นวิเคราะหจากบันทึกการเรียนรู
ความเขาใจของ
ความรูสึกตอการเรียน

ขอคําถามหรือขอสงสัย

นักเรียน(%)

3. ความสัมพันธระหวางความ
สวนใหญบันทึกโดยสรุป
หนาแนนของอากาศกับระดับความสูง ครอบคลุมเนื้อหาที่สอน
จากระดับน้ําทะเล

4. ความดันอากาศ และความสัมพันธ สวนใหญบันทึกสาระโดยสรุป
ระหวางความดันอากาศกับระดับ
โดยเฉพาะสูตรการคํานวณเกี่ยว
ความสูงจากระดับน้ําทะเล
กับแรงดันและความดันอากาศ
หนวยของความดันอากาศ

75.75

84.84

สวนใหญรูสึกวาเนื้อหาที่
เรียนในวันนี้งาย

1. ที่ระดับต่ํากวาระดับน้ํา
ทะเลความหนาแนนของ
อากาศเปนอยางไร
2. ชาวเขาบนภูเขาสูงมีเลือด
สีจางเพราะเหตุใด
3. มวลและน้ําหนักแตกตาง
กันอยางไร
สวนใหญรูสึกพอใจในการ 1. แรงดันและความดันแตก
เรียน และชอบการคํานวณ ตางกันอยางไร
แตบางคนสับสนระหวางคํา 2. สูตรที่ไดสามารถนําไป
วา “แรงดันและความดัน” ประยุกตใชกับการหาขอมูล
และบางคนตองการทํา
อื่นๆ ไดอีกหรือไม
โจทยที่ยากกวาที่ครูยก
3. มิลลิบารคืออะไร
ตัวอยาง
4. ในถ้ําจะมีความดันอากาศ
นอยกวาหรือมากกวา ภาย
นอก

ตารางที่ 16 (ตอ)
เรื่อง

การบันทึกสาระสําคัญ

ประเด็นวิเคราะหจากบันทึกการเรียนรู
ความเขาใจของ
ความรูสึกตอการเรียน

ขอคําถามหรือขอสงสัย

นักเรียน(%)

5. เครื่องมือวัดความดันอากาศ

นักเรียนโดยสวนใหญบันทึก
ลักษณะที่สําคัญของเครื่องมือ
วัดความดันอากาศแตละชนิ

100

6. ความดันอากาศที่ระดับความสูง
เทากัน

นักเรียนสวนใหญบันทึกสาระที่
เปนสวนสรุปผลการทดลอง

96.96

7. ความชื้นอากาศ แหลงที่มาของไอ
น้ําในอากาศ และปจจัยที่สงผลตอการ
ระเหยของน้ํา
8. ความชื้นในบรรยากาศกับการ
ระเหย

สวนใหญบันทึกไดครอบคลุม
สาระที่สอน

96.96

สวนใหญบันทึกไดละเอียดและ
ครอบคลุมสาระที่สอน

87.87

นักเรียนทุกคนพึงพอใจใน
การเรียนวันนี้เพราะได
สัมผัสกับเครื่องมือวัด
ความดันอากาศของจริง
นักเรียนสวนใหญรูสึกสนุก 1. ที่ระดับความสูงเดียวกัน
กับการเรียนในวันนี้ เพราะ แตอุณหภูมิแตกตางกัน
นักเรียนชอบทําการทดลอง ความดันอากาศเทากันหรือ
ไม
สวนใหญรูสึกพอใจเพราะ 1. บางครั้งเรารูสึกเหนียวตัว
เกี่ยวของกับความชื้นของ
เขาใจสาระที่เรียน
อากาศหรือไม เพราะเหตุใด
สวนใหญรูสึกพอใจ และ
1. ขณะที่นําระเหยกลาย
สนุกที่ไดทําการทดลอง
เปนไอ ทําไมจึงตองใช
อุณหภูมิบริเวณใกลเคียงมา
ชวยในการระเหย

ตารางที่ 16 (ตอ)
เรื่อง

การบันทึกสาระสําคัญ

ประเด็นวิเคราะหจากบันทึกการเรียนรู
ความเขาใจของ
ความรูสึกตอการเรียน

ขอคําถามหรือขอสงสัย

นักเรียน(%)

9. การคํานวณเกี่ยวกับความชื้น
อากาศ และการอานคาความชื้น
สัมพัทธจากตาราง

สวนใหญจะบันทึกโดยการสรุป
สูตร

10. ตัวอยางการคํานวณเกี่ยวกับ
สวนใหญบันทึกลักษณะการ
ความชื้นอากาศ เครื่องมือวัดความชื้น ทํางานของเครื่องมือแตละชนิด
ของอากาศ
สวนใหญบันทึกไดครอบคลุมสาระ
11. การแบงชั้นบรรยากาศ
ที่สอน โดยสรุปลักษณะเดนของ
ชั้นบรรยากาศแตละชั้น

63.63

นักเรียนบางคนสับสนเกี่ยว
กับการคํานวณและมีความ
กังวลในเรื่องของการจําสูตร

87.87

นักเรียนสวนใหญรูสึกพอใจ
เพราะเรียนเขาใจ

90.90

สวนใหญรูสึกพอใจ เพราะ
เรียนเขาใจและไดดูรูป
ประกอบ

2. ถาในการทดลองเปลี่ยน
จากน้ําเปนแอลกอฮอล จะได
ผลการทดลองเหมือนกันหรือ
ไม
1. ความชื้นของอากาศ
เทาใดจึงเหมาะสมตอเรา
2. ทําไมตองใชกระเปาะ
เปยก กระเปาะแหงในการหา
คาความชื้นสัมพัทธ สามารถ
ใชอุปกรณอื่นไดหรือไม
1. ความชื้นสัมบูรณและ
ความชื้นสัมพัทธแตกตางกัน
อยางไร
1. มีเกณฑการแบงชั้น
บรรยากาศนอกเหนือจากที่
อาจารยสอนอีก หรือไม

ตารางที่ 16 (ตอ)
เรื่อง

การบันทึกสาระสําคัญ

ประเด็นวิเคราะหจากบันทึกการเรียนรู
ความเขาใจของ
ความรูสึกตอการเรียน

ขอคําถามหรือขอสงสัย

นักเรียน(%)

12. ปรากฏการณเรือนกระจก การ
ทําลายโอโซน

สวนใหญบันทึกกระบวนการ
ทําลายโอโซน บันทึกไดละเอียด

13. ลมและการเกิดลม

สวนใหญบันทึกความหมายของ
ลม และสาเหตุการเกิดลมได
ละเอียด
สวนใหญสรุปไดครอบคลุมกับ
สาระที่สอน

14. การรับและคายความรอนของดิน
และน้ํา
15. ลมพายุหมุนเขตรอน

สวนใหญบันทึกความหมายของ
ลมพายุหมุนเขตรอน และ
จําแนกประเภทของลมพายุหมุน
เขตรอน

78.78

100
100

90.90

สวนใหญพอใจในการเรียน
แตมีบางสวนที่ยังสับสน
ระหวางกระบวนการทําลาย
โอโซน และภาวะเรือน
กระจก
ทุกคนพอใจในการเรียนวัน
นี้ เพราะเรียนเขาใจ

1. มีแกสอื่นอีกหรือไมที่
ทําลายแกสโอโซน
2. ตองการใหอาจารย
อธิบายกระบวนการทําลาย
โอโซนอีกครั้ง
-

ทุกคนรูสึกสนุก เพราะไดทํา
การทดลองนอกหองทดลอง
แตอากาศรอน
สวนใหญรูสึกพอใจ เพราะ 1. มีเกณฑการจําแนกชนิด
เรียนเขาใจ
ของลมพายุหมุนเขตรอนอีก
หรือไม

ตารางที่ 16 (ตอ)
เรื่อง

การบันทึกสาระสําคัญ

ประเด็นวิเคราะหจากบันทึกการเรียนรู
ความเขาใจของ
ความรูสึกตอการเรียน

ขอคําถามหรือขอสงสัย

นักเรียน(%)

16. แผนที่อากาศ

93.93

สวนใหญรูสึกพอใจเพราะ
เรียนเขาใจ บางสวนยัง
สับสนเกี่ยวกับทิศทางของ
ลมที่พัดออกจากหยอม
ความกดอากาศสูง และทิศ
ทางของลมที่พัดเขาสูหยอม
ความกดอากาศต่ํา
สวนใหญรูสึกสนุก เพราะได 1. มีเครื่องมือชนิดอื่นอีกหรือ
ลงมือปฏิบัติจริง
ไมที่ใชวัดทิศทางลม

90.90

สวนใหญรูสึกสนุก เพราะได
ลงมือปฏิบัติจริง

สวนใหญบันทึกไดครอบคลุม
สาระที่สอน
87.87

17. เครื่องมือวัดทิศทางลม

18. เครื่องมือวัดความเร็วลม

สวนใหญบันทึกความหมาย
ลักษณะและหลักการทํางานของ
ศรลม
สวนใหญบันทึกความหมาย
ลักษณะและหลักการทํางานของ
อะนิโมมิเตอรและแอโรเวน

-

ตารางที่ 16 (ตอ)
เรื่อง

การบันทึกสาระสําคัญ

ประเด็นวิเคราะหจากบันทึกการเรียนรู
ความเขาใจของ
ความรูสึกตอการเรียน

ขอคําถามหรือขอสงสัย

นักเรียน(%)

19. อุตุนิยมวิทยา การพยากรณ
อากาศ ประโยชนของการพยากรณ
อากาศ
20. มลพิษทางอากาศ

สวนใหญบันทึกสาระสําคัญโดย
ยอ
สวนใหญบันทึกโทษของสารพิษ
ที่สําคัญ และเปนอันตรายมาก
เทานั้น

72.72

66.66

สวนใหญรูสึกพอใจ เพราะ
เรียนแลวเขาใจ บางสวนรู
สึกเบื่อ
สวนใหญรูสึกพอใจ มีบาง
สวนที่รูสึกเบื่อและงวง
เพราะมีแตเนื้อหา และไม
คอยชอบอภิปราย

-

1. นอกเหนือจากที่เรียนใน
บรรยากาศยังมีสารพิษอื่น
อีกหรือไม และมีโทษอยางไร

158

ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นางสาวอมรรัตน บุบผโชติ เกิดวันที่ 2 ธันวาคม 2516 ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ สําเร็จการ
ศึกษาปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร) วิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไปและ
ฟสิกส จากคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2538 และเขาศึกษาตอ
ในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ในปการศึกษา 2544 ปจจุบันดํารงตําแหนงอาจารยประจําหมวด
วิชาวิทยาศาสตร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม

