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บทคัดย่อภาษาอังกฤ

{

The purposes of this research were to examine the effects of group investigation
on 1) students' science communication abilities, and 2) students' teamwork abilities. The
target group was eleventh-grade students from a large secondary school in Bangkok. The
design of this pre-experimental research was one group pretest-posttest design. The data of
students' science communication and teamwork abilities were collected before and after
the instruction. Two research instruments were used: 1) science communication evaluation
forms for teacher and general publics; and 2) teamwork evaluation forms for students’ self
and peer evaluation, and teacher evaluation. All collected data were analyzed through
arithmetic mean, percentage mean, and standard deviation.
The research findings were as follows:
1) Spoken and written science communication abilities of these students were
rated at a moderate level.
1.1) For spoken science communication, language and representation abilities
were rated at a good level, while content and context abilities were rated at a moderate
level.
1.2) For written science communication, language ability was rated at a good
level, while content, context, and representation abilities were rated at a moderate level.
2) Teamwork ability of these students was rated at a good level.
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กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์นี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาและความช่วยเหลืออย่าง
ดียิ่งจาก อาจารย์ ดร. สกลรัชต์ แก้วดี อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พงชัย หาญยุทธนากร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่ได้กรุณาอบรม สั่งสอน เป็นแบบอย่าง
ให้คาแนะนาและให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ในการทาวิจัยและการทางานต่าง ๆ ตลอดจนให้ความ
ช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง 2 ท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร. สายรุ้ง ซาวสุภา ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
และ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร. ศศิ เ ทพ ปิ ติ พ รเทพิ น กรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ ก รุ ณ าให้
คาแนะนาในการปรับปรุงวิทยานิพนธ์เล่มนี้ให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์มากขึ้น ผู้วิจัยรู้สึกเป็น
เกียรติอย่างสูงที่ได้รับความกรุณาจากอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ในการเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ใน
ครั้งนี้
ขอขอบพระคุณผู้อานวยการและครูในหมวดวิทยาศาสตร์โรงเรียนเทพศิรินทร์ทุกท่าน ที่
ให้ความอนุเคราะห์ในการทาวิจัยครั้งนี้ ให้ ความเป็นกันเอง และความช่วยเหลือจนการวิจัยเสร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการวิจัยเป็นอย่างดี
ขอขอบคุณนางสาวกรกนก เลิศเดชาภัทร รุ่นน้องในสาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์ ที่ให้
ความช่วยเหลือในการเป็นผู้ช่วยวิจัย ให้คาปรึกษาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ตลอดระยะเวลาที่ทาการ
วิจัย
ขอขอบคุณพี่ ๆ และเพื่อน ๆ ในสาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์ทุกคนที่เรียนมาด้วยกัน
คอยให้ความช่วยเหลือและเป็นกาลังใจทาให้มีความทรงจาดี ๆ ที่เต็มไปด้วยความผูกพันตลอด
ระยะเวลาในการศึกษา ณ สาขาแห่งนี้
ขอขอบพระคุ ณ คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ พี่ ช าย และน้ อ งสาว ที่ ค อยห่ ว งใยดู แ ล สนั บ สนุ น
การศึ ก ษาของผู้ วิ จั ย มาโดยตลอดและเป็ น ก าลั ง ใจในการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ค รั้ ง นี้ จ นประสบ
ความสาเร็จ
สุดท้ายนี้ ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้วิจัยได้รับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่
มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) จากสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ
โอกาสนี้
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1

บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา วิทยาศาสตร์มีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมีการถกเถียงกันในประเด็นต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ เช่น การค้นพบวัคซีน หรือแม้แต่เรื่อง
สิ่งมีชีวิตที่ได้รับการตัดต่อพันธุกรรมหรือจีเอ็มโอ (Genetically modified organism หรือ GMO)
ในการค้นพบหรือการถกเถียงในประเด็นทางวิทยาศาสตร์นั้น นักวิทยาศาสตร์มักประสบปัญหาด้าน
การสื่อสาร โดยไม่สามารถสื่อสารหรืออธิบายประโยชน์ของงานวิจัยของตนเองให้สาธารณชนเข้าใจได้
ส่งผลให้บุคคลทั่วไปไม่สามารถรับรู้ข่าวสารและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องและเพียงพอ
ด้วยเหตุนี้จึงมีการนาผู้ที่อยู่นอกวงการทางวิทยาศาสตร์มาเป็นผู้แทนในการสื่อสารวิทยาศาสตร์โดย
ท าหน้ า ที่ ถ่ า ยทอดข้ อ มู ล ทางวิ ท ยาศาสตร์ ใ ห้ แ ก่ บุ ค คลทั่ ว ไปและด้ ว ยผู้ แ ทนดั ง กล่ า วขาดความรู้
ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ที่เพียงพอ ข้อมูลที่ถ่ายทอดนั้นอาจไม่ถูกต้องและครบถ้วน
(American Association for the Advancement of Science (AAAS), 2015; Dawson, 2013)
ผู้แทนส่วนใหญ่มีการใช้ภาษาและจินตนาการในการบิดเบือนข้อมูล ดังนั้น นักวิทยาศาสตร์หรือผู้ที่มี
ความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ค วรพั ฒ นาทั ก ษะในการสื่ อ สารเพื่ อ ที่ จ ะถ่ า ยทอดความรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง
(Nelkin, 1995) ตั ว อย่ า งเช่ น การค้ น พบวั ค ซี น ใหม่ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากสั ง คมเนื่ อ งจาก
การสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ผู้สื่อสารไม่สามารถอธิบายประโยชน์ของวัคซีนที่ค้นพบให้
สาธารณชนเข้าใจได้ง่ายหรือบางคนเปลี่ยนแปลงหรือบิดเบื อนข้อมูลจนทาให้คนทั่วไปมองว่าการฉีด
วัคซีนก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอื่ น ๆ มากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ (Eisenstein, 2014) เมื่อ
ประชาชนเกิดความเชื่อที่ต่อต้านการรับข้อมูลวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ ทาให้ มีการปิดกั้นการรับความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเลือกที่จะเชื่อตามความคิดของตนเอง (Kahan, 2010)
ในประเทศไทยข่าววิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ที่มีการนาเสนอโดยผ่านมุมมองของนักวิทยาศาสตร์
นั้นมีจานวนน้อย เนื่องจากความซับซ้อนของเนื้อหาทาให้ผู้สื่อข่าวไม่สามารถอธิบายขยายความได้
ชัดเจนส่งผลให้ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์บางประเด็นถูกละเลย ซึ่งตามรายงานของสานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (2551) ดร. สมเกียรติ อ่อนวิมล กล่าวไว้ในเวทีนักวิจัย สวทช.
ว่า “การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในไทยยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นประกอบกับคนไทยให้ความสาคัญกับข่าวอื่น ๆ
เช่น ข่าวการเมื อง และไม่ เข้าใจถึงความสาคัญ ของข่าววิทยาศาสตร์ จึงยังไม่มีพื้นที่สาหรับข่า ว
วิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง และปัญหาที่พบคือการเขียนข่าวโดยไม่ทราบข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ใน

2
เชิ ง ลึ ก และไม่ รู้ ว่ า จะค้ น หาดั ช นี ค วามรู้ จ ากแหล่ ง ใด ท าให้ บ างครั้ ง จ าเป็ น ต้ อ งตั ด ข่ า วที่ ย ากต่ อ
ความเข้าใจและนาเสนอเฉพาะข่าวที่เข้าใจง่าย”
นอกจากนี้การสื่อสารวิทยาศาสตร์ยังมีความสาคัญ ต่อการนาเสนอข้อมูลความก้าวหน้าทาง
วิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ ให้ รั ฐ บาลหรื อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การร่ า งนโยบายต่ า ง ๆ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจใน
วิทยาศาสตร์มากขึ้น และช่วยส่งเสริมให้เงินทุนในการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศต่อไปให้
กลายเป็นประเทศที่เติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม (UNESCO, 2012) แสดงให้เห็นว่าการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นเพียงการสื่อสารกันเองในชุมชนวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่เป็นการเผยแพร่ข้อมูล
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สาคัญไปสู่บุคคลทั่วไปซึ่งเป็นเหมือนกับสะพานที่ เชื่อมระหว่าง
วิทยาศาสตร์และสังคม เนื่องจากวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมทางสังคมที่มีความสลับซับซ้อน ซึ่งไม่
เพี ย งแต่ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ เ ท่ า นั้ น ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง แต่ บุ ค คลทั่ ว ไปก็ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งด้ ว ยเช่ น กั น
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ มี บ ทบาทในการช่ ว ยให้ ป ระชาชนเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ สาเหตุ ข องภั ย ธรรมชาติ แ ละ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยี รวมถึงผลกระทบที่เป็นไปได้จากนโยบายต่าง ๆ เช่น ผลกระทบ
เชิงนิเวศน์จากการทาเกษตรกรรมด้วยวิธีต่าง ๆ โดยที่นักวิทยาศาสตร์ไม่ควรนาความเห็นของตนเอง
ลงไปปะปนกั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง หากบุ ค คลทั่ ว ไปมี ค วามเข้ า ใจในวิ ท ยาศาสตร์ ที่ ดี แ ล้ ว กิ จ กรรมทาง
วิทยาศาสตร์ก็จะได้รับการสนับสนุนจากสังคม (American Association for the Advancement of
Science (AAAS), 1994)
ส าหรั บ ความส าคั ญ ของการสื่ อ สารวิ ท ยาศาสตร์ ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ข อง
ประเทศไทย สถาบันส่ งเสริม การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546) ได้กาหนดเป้า หมาย
การจัดการเรียนการสอนของสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ มี
จุดเน้นในการพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร เนื่องจากเป็นการแสดงความคิด การแลกเปลี่ยน
ความรู้ หรือการนาแนวคิดหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากการทากิจกรรมการเรียนรู้ไปสื่อสารให้
ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจน เช่นเดียวกับสรุปการสัมมนาวิชาการเรื่อง หลักสูตรการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ (Science Communication) เพื่อเผยแพร่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชาติ 2542)
ที่กล่าวว่า การสื่อสารมีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สะสมมาเป็น
เวลานาน เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ และ Baram‐Tsabari and Osborne (2015) ได้
กล่าวถึงการสื่อสารวิทยาศาสตร์กับการศึกษาวิทยาศาสตร์ไว้ว่า การศึกษาวิทยาศาสตร์เน้นไปที่การให้
การศึกษา แต่สาหรับการสื่อสารวิทยาศาสตร์เน้นไปที่การทาให้คนทั่วไปมีส่วนร่วมในวิทยาศาสตร์มาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้นไม่จาเป็นว่าหน้าที่การสื่อสารวิทยาศาสตร์ต้องมอบหมายให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ซึ่งครู
นักเรียน นักข่าว หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในวิทยาศาสตร์ก็สามารถทาหน้าที่เป็นนักสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ได้เช่นกัน นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้
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กาหนดให้ความสามารถในการสื่อสารอยู่ในสมรรถนะสาคัญ 5 ประการของนักเรียน ซึ่งมีความสาคัญ
ในการทาให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจต่าง ๆ แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) และใน
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้ระบุให้ทักษะการสื่อสารเป็นทักษะการเรียนรู้ที่นักเรียนจาเป็นต้องนาไปใช้
ในชี วิ ต ประจ าวั น เนื่ อ งจากในปั จ จุ บั น มี ข้อ มู ลข่า วสารเป็ น จ านวนมาก นั ก เรี ย นควรสื่ อ สารให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างถูกต้องและการสื่อสารที่ดีช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น
นอกจากความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์แล้วความสามารถในการทางานเป็นทีมก็มี
ความสาคัญต่อการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนเช่นกัน เนื่องจากการทางานเป็นทีมส่งผลให้
นักเรียนได้ทางานร่วมกับผู้อื่น เสริมสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ เรียนรู้การทางานจากผู้อื่นและนามา
พัฒนาตนเอง ช่วยลดข้อจากัดในเรื่องการทางานที่ยากทาให้นักเรียนสามารถทางานต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น หากนักเรียนไม่มีความสามารถในการทางานเป็นทีมแล้ว อาจก่อให้เกิดปัญหา
และเป็นอุปสรรคต่อการเรียนที่ต้องทางานร่วมกับผู้อื่นได้ (ทิศนา แขมมณี, 2537) ซึ่งสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (2552) ก็ได้ระบุให้การทางานเป็นทีมเป็น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประการหนึ่งที่จาเป็นสาหรับเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ความสามารถใน
การท างานเป็ น ที ม ยั ง เป็ น สมรรถนะที่ ส อดคล้ อ งกั บ ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ใ นศตววรษที่ 21 นั่ น คื อ
ความสามารถในการท างานร่วมกัน (Collaboration) ซึ่ งมีความสาคัญ ต่อ การเรียนรู้ในชีวิตและ
สภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเน้นไปที่ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ประสิทธิภาพและทางานด้วยความเคารพสมาชิกที่หลากหลายในทีม ฝึกปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
และเต็มใจที่จะช่วยเหลือผู้ อื่นเพื่อให้ทีมประสบความสาเร็จตามเป้ าหมายที่วางไว้ร่วมกัน (Plucker,
Endowed, Kennedy, & Dilley, 2015)
สืบเนื่องจากความสาคัญของการสื่อสารวิทยาศาสตร์และการทางานเป็นทีม ข้างต้น ผู้วิจัยได้
ปฏิ บั ติ ง านสอนนั ก เรี ยนในระดั บ ชั้ นมัธ ยมศึ กษาปี ที่ 5 ที่ โ รงเรี ย นแห่ง หนึ่ ง ในสัง กั ด งานเขตพื้นที่
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในระหว่างการจัดการเรียนรู้มีการจัด
กิจกรรมข่าววิทยาศาสตร์ โดยมอบหมายให้นักเรียนศึกษาข่าววิทยาศาสตร์จ ากเนื้อหาในเรื่องที่เรียน
มาแล้วและสรุปเนื้อหาข่าวโดยเขียนเป็นบทความทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้นาเสนอโดยการพูดหน้า
ชั้นเรียนในช่วงต้นคาบเรียนถัดไป จากการสังเกตการพูดเพื่อเล่าเรื่องทางวิทยาศาสตร์ของนักเรีย พบ
ว่านักเรียนมากกว่าร้อยละ 50 ยังไม่สามารถเล่าข่าววิทยาศาสตร์ได้ดี สังเกตจากเนื้อหาที่นักเรียน
ออกมานาเสนอยังไม่ถูกต้องครบถ้วน อีกทั้งมีการใช้คาศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์ โดยไม่ได้ขยาย
ความหรือใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และเมื่อผู้วิจัยตรวจบทความวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน พบว่าได้ผล
ออกมาเช่นเดียวกับความสามารถด้านการพูด กล่าวคือ นักเรียนยังเขียนเนื้อหาในบทความได้ไม่
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ถูกต้องครบถ้วน ใช้คาศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์ โดยไม่ขยายความให้ผู้อ่านทั่วไปเข้าใจ อีกทั้ง
ภาพประกอบที่นามาประกอบไม่ สอดคล้องกับเนื้อหาและไม่ช่วยให้ ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น ส่วนใน
ความสามารถด้านการอ่านและการฟังนั้น พบว่า นักเรียนไม่มปี ญ
ั หาในทัง้ 2 ด้านนี้ โดยในด้านการฟัง
สังเกตได้จากนักเรียนร้อยละ 80 สามารถสรุปและจับประเด็นข่าวจากการฟังการนาเสนอของเพื่อนได้
อย่างถูกต้องและครบถ้วน ส่วนในด้านการอ่านนักเรียนอ่านบทความวิทยาศาสตร์และตอบคาถามใน
ประเด็นสาคัญที่มีอยู่ในบทความได้อย่างถู กต้อง รวมทั้งในกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านในคาบโฮมรูม
นักเรียนสามารถอ่านบทความและสรุปประเด็นสาคัญได้ดี นอกจากปัญหาด้านการสื่อสารของนักเรียน
ผู้วิจัยสังเกตพบว่าสภาพห้องเรียนมีการจัดให้นักเรียนนั่งเป็นกลุ่มไม่ว่าจะมีการจัดการเรียนรู้แบบใดก็
ตาม ทั้งนี้เมื่อมีการมอบหมายงานให้นักเรียนทางานกลุ่ม พบว่า สมาชิกในแต่ละกลุ่มไม่ได้ช่วยเหลือ
และมีส่วนร่วมในการทางานอย่างเต็มที่ทุกคน บางกลุ่มมีนักเรียนทางานเพียง 1-2 คนเท่านั้น ส่วน
สมาชิกคนอื่นในกลุ่มเล่น คุย หรือนางานอื่นขึ้นมาทา ซึ่งการที่สมาชิกแต่ละคนไม่ได้ให้ความร่วมมือ
กันทางานส่งผลให้งานไม่มีคุณภาพและไม่เสร็จในเวลาที่กาหนด
เพื่อพัฒนาความความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์และเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
เป็นทีมของนักเรียน มีแนวทางในการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ การพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ ครูควรจัดการเรียนรู้โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยและให้เขียนรายงานเพื่อนาเสนอ
หน้าชั้นเรียนซึ่งมีเพื่อนร่วมชั้นและครูเป็นผูป้ ระเมิน (Collette & Thurber, 1973; กองวิจัยการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ, 2543) และสามารถจัดกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การเล่าหรือเขียนสรุป
เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ การบันทึกสรุปการไปทัศนศึกษา การศึกษาภาคสนาม การสืบค้นจากแหล่ง
เรียนรู้ การเขียนรายงาน การนาเสนอหรือการจัดแสดงผลงาน เป็นต้น (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2546) ซึ่งศศิเทพ ปิติพรเทพิน (2557) ได้เสนอให้ครูลดบทบาทจาก
การเป็นผู้บรรยายมาเป็นผู้ให้คาแนะนานักเรียน ให้นักเรียนใช้การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ทั้งการฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียนทางวิทยาศาสตร์ จากนั้นประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ในส่วน
ของการพัฒนาความสามารถในการทางานเป็นทีมของนักเรียน ทิศนา แขมมณี (2537) ได้เสนอ
แนวทางการจัดการเรียนรู้ไว้ว่า ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่มย่อยและสามารถแลกเปลี่ยนความ
คิ ด เห็ น และประสบการณ์ ร ะหว่ า งกั น ลั ก ษณะกิ จ กรรมควรมี ค รู เ ป็ น ผู้ อ านวยความสะดวก ใน
การจัดการเรียนรู้ มี ขั้ นตอนของการวิเคราะห์และอภิปรายกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระบวนการทางาน กระบวนการสื่อสาร กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการตัดสินใจ เป็นต้น
จากแนวทางการจัดการเรีย นรู้เ พื่อ พัฒนาความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ แ ละ
ความสามารถในการทางานเป็นทีมที่กล่าวมาสอดคล้ องกับการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็น
กลุ่ ม (Group investigation หรื อ GI) ซึ่ ง เป็ น การเรี ย นรู้ ต ามรู ป แบบการเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ
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(Cooperative learning) การจัดการเรียนรู้แบบนี้เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางโดยมีครูเป็นผู้อานวย
ความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย
เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันทั้งสมาชิกในกลุ่มเดียวกัน และปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม มีบทบาทหน้าที่ที่
ชัดเจน ได้ร่วมกันวางแผนและลงมือแสวงหาความรู้ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนาเสนอหน้าชั้นเรียนทั้ง
ด้านการพูดและการเขียน ซึ่งประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการระบุหัวข้อ (Identifying the
topics) 2) ขั้นการวางแผนการแสวงหาความรู้ภายในกลุ่ม (Planning the investigation in group)
3) ขั้นการลงมือแสวงหาความรู้ (Carrying out the investigation) 4) ขั้นการเตรียมรายงานกลุ่ม
(Preparing for a group report) 5) ขั้นการนาเสนอรายงานกลุ่ม (Presenting a group report) 6)
ขั้นการประเมินผล (Evaluating) (Hassard & Dias, 2013; Sharan & Sharan, 1990) อีกทั้งงานวิจัย
ของ Gupta (2004) พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารและ
การทางานเป็นทีมในวิชาวิทยาศาสตร์อีกด้วย
เมื่อพิจารณาความสาคัญของปัญหาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง การเรียนรู้
แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มมาใช้ในการจัดการเรียนสอนเป็น แนวทางที่ช่วยพัฒนาความสามารถใน
การสื่ อ สารวิ ท ยาศาสตร์ แ ละความสามารถในการทางานเป็ น ทีม ของนั กเรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ กษา
ตอนปลายได้ เนื่องจากเป็นการจั ดการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ที่เน้ นนัก เรียนเป็ นศูนย์กลาง ครูเป็ น
ผู้อานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านการทางานเป็นกลุ่มย่อย และ
ได้ฝึกการสื่อสารทั้งด้านการพูดและการเขียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น การวางแผน การทา
รายงานกลุ่ม และการนาเสนอหน้าชั้นเรียน นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจใน
การเรียนมากขึ้น ทาให้เข้าใจเนื้อหาในบทเรียน และสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ในชีวิตประจาวันได้
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มที่มีต่อความสามารถใน
การสื่อสารวิทยาศาสตร์และความสามารถในการทางานเป็นทีม
คาถามการวิจยั
1. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรี ยนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มมีความสามารถใน
การสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการพูดและการเขียนอยู่ในระดับใด
2. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มมีความสามารถใน
การทางานเป็นทีมอยู่ในระดับใด
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม ที่มีต่อความสามารถใน
การสื่อสารวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
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2. เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม ที่มีต่อความสามารถใน
การทางานเป็นทีมของนักเรียน
สมมติฐานการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้
เป็ น กลุ่ ม มี ลั ก ษณะการเรี ย นการสอนเป็ น กลุ่ ม ย่ อ ยตามแนวคิ ด ของการเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ และ
สอดคล้องกับทฤษฎีเนื่องจากรูปแบบการเรียนรู้นี้ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล นักเรียนจะ
ถู ก แนะแนวทางในการเรี ย นรู้ ผ่ า นการสื บ สอบและแสวงหาความรู้ ใ นหั ว ข้ อ ที่ พ วกเขาสนใจ ซึ่ ง
การจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มมีทั้งหมด 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการระบุหัวข้อ 2) ขั้น
การวางแผนภายในกลุ่ ม 3) ขั้ น การลงมื อ แสวงหาความรู้ 4) ขั้ น การเตรี ย มรายงานกลุ่ ม 5) ขั้ น
การนาเสนอรายงานกลุ่ม 6) ขั้นการประเมินผล (Sharan & Sharan, 1990; Zingaro, 2008) ดังนั้น
การจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มจึงสนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน เนื่องจากความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์จะพัฒนาได้นั้น ครูควร
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการทางานเป็นกลุ่มย่อย เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการสื่อสารในระหว่างกลุ่ม
(Collette & Thurber, 1973; กองวิจัยการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2543) นอกจากนี้ภายใน
ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ นักเรียนควรได้เขียนรายงานหรือ นาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนเพื่อฝึก
การสื่ อสารทั้ ง ด้านการพู ดและการเขี ยน และครูควรปรับบทบาทจากผู้บรรยายมาเป็นผู้ อ านวย
ความสะดวก (ทิ ศ นา แขมมณี , 2537; ศศิ เ ทพ ปิ ติ พ รเทพิ น , 2557; สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546) อีกทั้งงานวิจัยของ Gupta (2004) พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือช่วยส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารและการทางานเป็นทีมในวิชาวิทยาศาสตร์อีกด้วย
จากแนวคิดและผลการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น จึงตั้งสมมติฐานดังนี้
1. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มจะมีความสามารถใน
การสื่อสารวิทยาศาสตร์ทั้งด้านการพูดและการเขียนอยู่ในระดับดี
2. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มจะมีความสามารถใน
การทางานเป็นทีมอยู่ในระดับดี
ขอบเขตการวิจัย
1. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จังหวัดกรุงเทพมหานคร สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
2. สิ่งที่ศึกษา ประกอบด้วย
2.1 การจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม
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2.2 ความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์
2.3 ความสามารถในการทางานเป็นทีม
3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ เนื้อหารายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม เรื่องระบบต่อมไร้ท่อ
และพฤติ ก รรมของสั ต ว์ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 ตามหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4. ความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการประเมินความสามารถ
ด้านการพูดเฉพาะด้านวัจนภาษา เนื่องจากวีดิทัศน์ที่ให้นักเรียนเล่าเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์มี
ลักษณะเป็นการบันทึกเสียงและใช้ภาพประกอบการสื่อสาร ไม่ได้มีลักษณะท่าทางหรือการแสดงสี
หน้าที่เป็นการสื่อสารทางอวัจนภาษาปรากฎอยู่ในวีดิทัศน์ รวมทั้งสิ่งแทนความที่นักเรียนใช้ในการ
สื่อสารวิทยาศาสตร์ครั้งนี้ เป็นรูปภาพ แผนภูมิ กราฟ แผนผัง ไม่ใช่สิ่งแทนความที่เป็นตัวแทนทาง
ความคิด (Mental model)
5. ระยะเวลาในการทาวิจัย ใช้เวลาในการสอนทั้งสิ้น 5 สัปดาห์ จานวนทั้งสิ้น 13 คาบ คาบ
ละ 50 นาที ตั้ ง แต่ วั น ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึ ง วั น ที่ 19 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2559 โดยผู้ วิ จั ย
ดาเนินการสอนด้วยตนเองทั้งหมด
6. สถานที่ในการทาวิจัย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 จังหวัดกรุงเทพมหานคร สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
คาจากัดความที่ใช้ในการวิจยั
1. การจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการสอน
ชีววิทยาด้วยการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม มีทั้งหมด 6 ขั้นตอน ได้แก่
1) ขั้ น การระบุ หั ว ข้ อ (Identifying the topics) คื อ ครู น าเข้ า สู่ บ ทเรี ย นโดยกระตุ้ น
ความสนใจของนักเรียนโดยใช้สื่อจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ หนังสือเรียน หนังสือภาพ นิตยสาร
บทความ ฯลฯ จากนัน้ ครูเสนอหัวข้อในรูปแบบของคาถาม และให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ ร่วมกันอภิปราย
เพื่อตัดสินใจเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
2) ขั้นการวางแผนภายในกลุ่ม (Planning the investigation in group) คือ การให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนและออกแบบแนวทางในการศึกษาค้นคว้าในหัวข้อของตน ตัดสินใจว่าจะใช้
แหล่งข้อมูลใด และกาหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม
3) ขั้นการลงมื อแสวงหาความรู้ (Carrying out the investigation) คือ ครูให้นักเรียนใน
แต่ละกลุ่มทบทวนแผนการทางานและบทบาทหน้าที่ของสมาชิก จากนั้นให้นักเรียนลงมือแสวงหา
ความรู้ตามแผนที่ ได้วางไว้ในขั้นที่ 2 โดยสมาชิกแต่ละกลุ่มรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
วิเคราะห์และประเมินข้อมูล เพื่อนาไปสู่คาตอบหรือวิธีการแก้ปัญหาตามหัวข้อของกลุ่ม สมาชิกแต่ละ
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คนแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือความรู้ที่ได้รับจากการสืบค้น โดยมีสมาชิกที่ทาหน้าที่เป็นผู้บันทึ ก
คอยสรุปความรู้ต่าง ๆ
4) ขั้ น การเตรี ย มรายงานกลุ่ ม (Preparing a group report) คื อ แต่ ล ะกลุ่ ม น าข้ อ มู ล ที่
สมาชิกได้สืบค้นมาประมวล วิเคราะห์และสังเคราะห์ รวมทั้งจัดกระทาข้อมูลให้มีความชัดเจนและ
เข้าใจง่าย จากนั้นเตรียมและวางแผนการนาเสนอข้อมูลผลการแสวงหาความรู้ โดยให้นักเรียนแต่ละ
กลุ่มเป็นผู้เลือกรูปแบบการนาเสนอเอง
5) ขั้นการนาเสนอรายงานกลุ่ม (Presenting a group report) คือ แต่ละกลุ่มนาเสนอผล
การศึกษาตามรูปแบบที่ได้เตรียมไว้แล้ว โดยนาเสนอตามลาดับและเวลาที่กาหนดไว้ร่วมกัน หลัง
การนาเสนอแต่ละกลุ่มให้ข้อมูลป้อนกลับซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ทั้งบทบาทผู้พูดและผู้ฟัง
6) ขั้นการประเมิ นผล (Evaluating) คือ ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินการทางานและ
การนาเสนองานของแต่ล ะกลุ่ ม โดยร่ วมกั นอภิปรายบทบาทหน้ าที่ของสมาชิกและกระบวนการ
แสวงหาความรู้ การวางแผนการทางาน ตลอดจนการนาเสนอผลการศึกษา
2. ความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการส่งสารโดย
การพูดหรือเขียนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ อาจเป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ความสามารถนี้ประเมินด้วยแบบประเมินความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มี
องค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ เนื้อหา บริบท ภาษา และสิ่งแทนความ ตามแนวคิดของ Kulgemeyer
and Schecker (2013)
3. ความสามารถในการทางานเป็นทีม หมายถึง ความสามารถในการร่วมมือกันทางานของ
นักเรียน โดยมีเป้าหมาย การวางแผน และความรับผิดชอบของสมาชิก เพือ่ ให้งานประสบความสาเร็จ
ความสามารถนี้ประเมินด้วยแบบประเมินความสามารถในการทางานเป็นทีมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้
แนวทางของ Nelson et al., (2007) cited in Southern Cross University (2013) มีองค์ประกอบ
สาคัญ 6 ประการ ได้แก่ ความเป็นผู้นา การรู้จักบทบาทหน้าที่ การมีเป้าหมายร่วมกัน ความร่วมมือ
ในการทางาน การยอมรับนับถือและเข้าใจกัน และความรับผิดชอบ
4. นั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 หมายถึ ง นั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 ในโรงเรี ย นสั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จังหวัดกรุงเทพมหานคร สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์และการทางาน
เป็นทีมโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัย
ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ย วข้ อ ง โดยรายละเอียดผลการศึ กษาในแต่ล ะหั วข้อ นาเสนอ
ตามลาดับดังต่อไปนี้
1. การสื่อสารวิทยาศาสตร์ (Science communication)
1.1 ความสาคัญของการสื่อสารวิทยาศาสตร์
1.2 ความหมายของการสื่อสารวิทยาศาสตร์
1.3 แนวทางการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์
1.4 แนวทางการวัดความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์
2. การทางานเป็นทีม (Teamwork)
2.1 ความสาคัญของการทางานเป็นทีม
2.2 ความหมายของการทางานเป็นทีม
2.3 องค์ประกอบของการทางานเป็นทีม
2.4 ลักษณะของการทางานเป็นทีมที่ดี
2.5 แนวทางการวัดความสามารถในการทางานเป็นทีม
3. การจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม (Group investigation)
3.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหา
ความรู้เป็นกลุ่ม
3.2 องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม
3.3 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม
3.4 บทบาทของครูและนักเรียนในการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม
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4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการทางาน
เป็นทีม และการจัดการเรียนรูแ้ บบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม
4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการทางานเป็นทีม
4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม
1. การสื่อสารวิทยาศาสตร์
การศึกษาการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยได้แบ่งประเด็นการนาเสนอออกเป็น 4 ประเด็น
ได้ แ ก่ 1) ความส าคั ญ ของการสื่ อ สารวิ ท ยาศาสตร์ 2) ความหมายของการสื่ อ สารวิ ท ยาศาสตร์
3) แนวทางการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ และ 4) แนวทางการวัดความสามารถ
ในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ โดยแต่ละประเด็นมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ความสาคัญของการสื่อสารวิทยาศาสตร์
ความสาคัญของการสื่อสาร
ในอดีตมนุษย์ใช้วิธีบันทึกความทรงจาด้วยการวาดภาพตามหน้าผาหรือถ้า เพื่อถ่ายทอด
เรื่องราวที่ตนเองพบเจอให้ผู้อื่นได้รับรู้ แสดงให้เห็นถึงความต้องการในการสื่ อสารที่มีมาแต่ช้านาน
การสื่อสารจึงกลายเป็นปฏิกิริยาพื้นฐานของมนุษย์ที่จาเป็นต้องใช้ในการดารงชีวิต มนุษย์อาศัย
การสื่อสารเป็นเครื่องมือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ และเพื่ออยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคม ยิ่งสังคมมีความซับซ้อนมากเท่าไหร่ การสื่อสารก็มีความสาคัญมากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้
เพราะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม จะนามาซึ่งความซับซ้อนและความสับสน
ต่าง ๆ จึงอาจก่อ ให้เกิดความไม่เข้าใจกันในสังคม (คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2551; ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริญ, 2540)
สภาพสังคมในปัจจุบันผู้คนมีความเกี่ยวข้องกันมากขึ้น การสื่อสารยิ่งมีความสาคัญต่อบุคคล
และสังคมมากขึ้น หากทุกคนในสังคมไม่มีการสื่อสาร ก็ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ ความคิด และ
ความเข้าใจระหว่างกันได้ นอกจากนี้เทคโนโลยีทางการสื่อสารมีความเจริญมากขึ้นทุกวัน จากสังคม
มนุษย์ที่คับแคบอยู่เฉพาะกลุ่มของตนเอง เริ่มขยายกว้างใหญ่ออกไป จนทาให้โลกดูแคบลงเรื่อย ๆ
การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่เลี่ยงไม่ได้ที่จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของมนุษย์เป็นอย่างมาก
ทั้งในขณะที่เราทากิจกรรมเพียงลาพังหรือกับบุคคลอื่นก็ได้ โดยการสื่อสารมีความสาคัญกับบุคคล
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และสังคมในหลายด้าน ดังนี้ (กอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธิ์, 2551; คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2551)
1) ทาให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยู่ตลอดเวลา เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการปรับตัวกับสังคมอย่างเหมาะสมและมีความสุข
2) ทาให้ได้รับความรู้วิทยาการต่าง ๆ รวมถึงทราบความคิดของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งเป็น
วิธกี ารหนึ่งที่นาไปสู่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศให้รุ่งเรืองต่อไป
3) ในด้านชีวิตประจาวัน ทุกคนใช้การสื่อสารกับตัวเองและผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น
การฟั ง วิ ท ยุ อ่ า นหนั ง สื อ พบปะผู้ ค นและเหตุ การณ์ ต่า ง ๆ ล้ ว นเป็ น เรื่ องที่ ต้อ งใช้ การสื่อสารอยู่
ตลอดเวลา
4) ในด้านสังคม การที่จะเกิดการรวมกลุ่มกันขึ้นในสังคม ตั้งแต่ในระดับครอบครัว ชุมชน
จนถึ ง ระดั บ ประเทศ ต้ อ งมี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้า ใจร่ ว มกัน ในเรื่ อ งราวต่ า ง ๆ มี
กระบวนการที่ ท าให้ ทุ ก คนยอมรั บ ในกฎกติ ก าของสั ง คม มี ก ารถ่ า ยทอดความรู้ แ ละทะนุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
5) ในด้านธุรกิจอุตสาหกรรม ประชาชนก็ต้องพึ่งพาอาศัยกระบวนการสื่อสารเพื่อการดาเนิน
ธุ ร กิ จ การค้ า เช่ น การโฆษณา การประชาสั ม พั น ธ์ การติ ด ต่ อ ทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก ร
การบริหารองค์กร การติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน การฝึกอบรมให้ ความรู้พนักงาน และการใช้
เครื่องมือทางเทคโนโลยีการสื่อสาร เป็นต้น
นอกจากนี้ทักษะการสื่อสารยังเป็นทักษะการเรียนรู้ที่สาคัญที่นักเรียนจาเป็นต้องนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันในศตวรรษที่ 21 โดยนักเรียนจาเป็นต้องสื่อสารด้วยการพูด การเขียน และการสื่อสาร
เชิ ง อวั จ นะ (Nonverbal communication) ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง ในรู ป แบบและบริ บ ทที่
หลากหลาย สามารถใช้ ก ารสื่ อ สารในวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ห ลากหลาย เช่ น การชี้ แ จง การถ่ า ยทอด
การจูงใจ รวมถึงการโน้มน้าวใจ (P21, 2015)
จากการศึกษาความสาคัญ ของการสื่อสาร สามารถสรุปได้ว่า การสื่อสารมีความสาคัญต่อ
มนุษย์ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน มนุษย์ใช้การสื่อสารในการดารงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุข โดยเฉพาะสังคมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น การสื่อสารจึงมีบทบาทในการแก้ปัญหา
ความไม่เข้าใจกันในสังคม และการสื่อสารยังมีความสาคัญในด้านการรับรู้ข่าวสาร การรับรู้วิทยาการ
ใหม่ ๆ การติดต่อกันในสังคม และด้านธุรกิจอุตสาหกรรม นอกจากนี้การสื่อสารยังได้ถูกระบุให้เป็น
ทักษะการเรียนรู้ที่สาคัญในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย
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ความสาคัญของการสื่อสารวิทยาศาสตร์
ในปัจจุบันพบว่านักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการสื่อสาร เป็นเหตุให้ต้องหาตัวแทน
ที่อยู่นอกวงการวิทยาศาสตร์มาเพื่อมาถ่ายทอดความรู้แทน อย่างไรก็ตามตัวแทนดังกล่าวไม่มีความรู้
ความเชี่ ย วชาญเพี ย งพอ ข้ อ มู ล ที่ ถ่ า ยทอดไปอาจไม่ ถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว น ดั ง นั้ น ควรเป็ น
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ เ องที่ ต้ อ งมี ทั ก ษะในการสื่ อ สารเพื่ อ ถ่ า ยทอดความรู้ ด้ ว ยตนเอง (American
Association for the Advancement of Science (AAAS), 2015) ซึ่งคนทั่วไปที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ผ่านนักวิทยาศาสตร์โดยตรงมีน้อยมาก คนที่นาเสนอส่วนใหญ่มีการใช้ภาษาและจินตนาการทาให้เกิด
การบิดเบือนข้อมูลผ่านสื่อ ดังนั้นข้อมูลที่สื่อออกไปจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (Nelkin,
1995) ตัวอย่างเช่น การค้นพบวัคซีนใหม่ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากสังคมเนื่องจากการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ที่ไม่ มีประสิท ธิภาพ ผู้สื่อสารไม่สามารถอธิบายให้สาธารณชนเข้าใจได้ง่าย บางคน
เปลี่ยนแปลงหรือบิดเบือนข้อมูลจนให้คนทั่วไปมองว่าการฉีดวัคซีนก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
อื่น ๆ มากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ (Eisenstein, 2014) เมื่อประชาชนเกิดความเชื่อที่ต่อต้านการรับ
ข้อมูลวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ พวกเขาจึงปิดกั้นการรับความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเลื อกที่จะเชื่อตาม
ความคิ ด ของตนเอง (Kahan, 2010) นอกจากนี้ ก ารสื่ อ สารวิ ท ยาศาสตร์ ยั ง มี ค วามส าคั ญ ใน
การนาเสนอข้อมูลความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เพื่อขอเงินสนับสนุนจากรัฐบาลและช่วยให้ความรู้
แก่ประชาชนเพื่อใช้แยกแยะความแตกต่างระหว่างกิจกรรมของนักวิทยาศาสตร์กั บนักวิทยาศาสตร์
เที ย ม (Pseudo-scientist) เช่ น คนทรงเจ้ า หมอดู เป็ น ต้ น (Treise & Weigold, 2002) ดั ง นั้ น
การสื่อสารวิทยาศาสตร์ไม่ใช่แค่การสื่อสารกันเองในชุมชนวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่เป็นการเผยแพร่
ข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่คนทั่วไป การสื่อสารวิทยาศาสตร์จึงมีความสาคัญ
ในฐานะสะพานที่ เ ชื่ อ มระหว่ า งวิ ท ยาศาสตร์ แ ละสั ง คม นอกจากนี้ ก ารสื่ อ สารวิ ท ยาศาสตร์ ยั ง มี
ความสาคัญในการนาเสนอข้อมูลความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้รัฐบาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การร่างนโยบายต่าง ๆ มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์มากขึ้นและช่วยส่งเสริมให้เงินทุนใน
การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศต่อไปให้กลายเป็นประเทศที่เติบโตทั้งด้ านเศรษฐกิจและ
สังคม (UNESCO, 2012)
ในประเทศไทยข่าววิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ถูกนาเสนอผ่านผู้สื่อข่าว ซึ่งอธิบายได้ไม่ชัดเจนจน
ทาให้ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์บางประเด็นถูกเพิกเฉย โดยคนไทยให้ความสาคัญกับข่าวอื่น ๆ เช่น
ข่าวการเมือง และไม่เข้าใจถึงความสาคัญของข่าววิทยาศาสตร์ จึงยังไม่มีพื้นที่สาหรับข่าววิทยาศาสตร์
อย่างแท้จริง และปัญหาที่พบคือการเขียนข่าวโดยไม่ทราบข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ในเชิงลึกและไม่รู้ว่า
จะค้นหาดัชนีความรู้จากแหล่งใด ทาให้บางครั้งจาเป็นต้องตัดข่าวที่ยากต่อความเข้าใจและนาเสนอ
เฉพาะข่าวที่เข้าใจง่าย
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นอกจากนี้การสื่อสารวิทยาศาสตร์ยังมีความสาคัญต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใน
ประเทศไทย เป้าหมายการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กาหนดให้มีจุดเน้นใน
การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารเนื่องจากเป็นการแสดงความคิด การแลกเปลี่ยนความรู้ หรือ
การนาแนวคิดหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากการทากิจกรรมการเรียนรู้ สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้
อย่างถูกต้องและชัดเจน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2546) เช่นเดียวกับ
สรุปการสัมมนาวิชาการเรื่อง หลักสูตรการสื่ อสารวิทยาศาสตร์ (Science Communication) เพื่อ
เผยแพร่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชาติ 2542) ระบุว่า “การสื่อสารมีบทบาทสาคัญในการพัฒนา
สะสม และถ่ายโอนความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นเวลาช้านาน โดยเฉพาะในยุคโลกาภิ
วัตน์ความเจริญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์จาเป็น
จะต้องอาศัยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การมีความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และการมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องจะช่วยให้การสื่อสารวิทยาศาสตร์เป็นไป
อย่างมี คุณภาพ” ดังนั้นความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์จึงเป็นเป้าหมายทางการศึกษา
วิทยาศาสตร์ที่สาคัญในหลายประเทศ (Kulgemeyer & Schecker, 2013)
จากการศึ ก ษาความส าคั ญ ของการสื่ อ สารวิ ท ยาศาสตร์ สามารถสรุ ป ได้ ว่ า การสื่ อ สาร
วิ ท ยาศาสตร์ มี ค วามส าคั ญ ในการเชื่ อ มโยงความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ สู่ ค นทั่ ว ไปในสั ง คม ช่ ว ยให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์มากขึ้น เข้าใจกิจกรรมที่นักวิ ทยาศาสตร์ดาเนินอยู่ เป็น
จุดเน้นการจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ ช่วยทาให้นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนและถ่ายทอด
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้
1.2 ความหมายของการสื่อสารวิทยาศาสตร์
ผู้วิจัยนาเสนอประเด็นความหมายและองค์ประกอบของการสื่อสารทั่วไปเพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความแตกต่างของการสื่อสารและการสื่อสารวิทยาศาสตร์
ความหมายของการสื่อสาร
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการสื่อสารไว้ดังนี้
Gerbner (1966) ได้ให้ความหมายของการสื่อสารไว้ว่า “การสื่อสาร หมายถึง การแสดง
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมด้วยการใช้สัญลักษณ์ (Symbol) และระบบสาร (Message system)”
Wilbur (1973) ได้ให้ความหมายของการสื่อสารไว้ว่า “การสื่อสาร หมายถึง กระบวนการ
แลกเปลี่ยนข่าวสาร เกิดขึ้นโดยการถ่ายทอดสารจากบุคคลฝ่ายหนึ่ง ซึ่งทาหน้าที่ส่งสารผ่านสื่อหรือ
ช่องทางต่าง ๆ ไปยังผู้รับสารโดยมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง”
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McQuail (1994) ได้ให้ความหมายของการสื่อสารไว้ว่า “การสื่อสาร หมายถึง การให้และรับ
ความหมาย การถ่ายทอดและรับสารซึ่งรวมถึงแนวคิดของการโต้ตอบ แบ่งปัน และมีปฏิสัมพันธ์
ด้วยกัน”
ปรมะ สตะเวทิ น (2539) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการสื่ อ สารไว้ ว่ า “การสื่ อ สาร หมายถึ ง
กระบวนการของการถ่ายทอดสาร (Message) จากบุคคลฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้ส่งสาร (Source) ไปยัง
บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้รับสาร (Receiver) โดยผ่านสื่อ (Channel)”
คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(2541) ได้ให้ความหมายของการสื่อสารไว้ว่า “การสื่อสาร หมายถึง การนาข้อความต่าง ๆ โดยอาศัย
เครื่องมือไปด้วยวิธีการใดวิธีหนึ่งให้ไปถึงอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นจุดหมายปลายทางที่ต้องการ จนทาให้เกิด
การรับรู้ความหมายของเรื่องราวต่าง ๆ นั้นร่วมกัน ตลอดจนเกิดการตอบสนองร่วมกัน”
กองวิ จั ย การศึก ษา กระทรวงศึก ษาธิ การ (2542) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการสื่อสารไว้ว่า
“การสื่อสาร หมายถึง การนาเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น หรือความรู้สึก โดยอาศัย
เครื่ อ งน าไปโดยวิ ธี ใ ดวิ ธี ห นึ่ ง ให้ ไ ปถึ ง จนหมายปลายทางที่ ต้ อ งการจนท าให้ เ กิ ด การก าหนดรู้
ความหมายแห่งเรื่องราวนั้นร่วมกันได้”
ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ได้ให้ความหมายของการสื่อสารไว้ว่า “การสื่อสาร หมายถึง
วิธีการนาถ้อยคา ข้อความ หรือหนังสือ เป็นต้น จากบุคคลหนึ่งหรือสถานที่หนึ่งไปยังอีกบุค คลหนึ่ง
หรืออีกสถานที่หนึ่ง”
ราตรี พั ฒ นรั ง สรรค์ (2544) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการสื่ อ สารไว้ ว่ า “การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
หมายถึงกระบวนการถ่ายทอด หรือแลกเปลี่ยนความคิด ข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือความรู้สึกซึ่งอาจเป็น
รูปของคา ตัวอักษร สัญลักษณ์ เรียกว่า ข่าวสาร บุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกกว่า ผู้ส่งสาร ส่งไปยังบุคคลอีก
ฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ผู้รับสาร โดยผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นได้เข้าใจความหมายตาม
เจตนาที่ต้องการและช่วยป้องกันความเข้าใจผิดระหว่างกันและกันอีกด้วย”
ผ่องพรรณ ลวนานนท์ (2547) ได้ให้ความหมายของการสื่อสารไว้ว่า “การสื่อสาร หมายถึง
การแบ่งปันความคิด ความรู้สึก ประสบการณ์ ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร โดยผู้ส่งสารรวบรวม
ข้อมูลจากภายนอก เช่น หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ การบันทึกเสียง แผ่นดิสก์
ดาวเทียม ฯลฯ แล้วนามาประมวลเป็นความคิดของตัวเอง โดยการตีความสารเหล่านั้น พร้อมกับสร้าง
ความหมายขึ้ น ภายในตั ว ผู้ ส่ ง สาร แล้ ว จึ ง น าเสนอต่ อ ผู้ ฟั ง ผู้ ช ม หรื อ ผู้ รั บ สารโดยใช้ วั จ นภาษา
และอวัจนภาษาในการโน้มน้าวให้เขาเห็นด้วยหรือคล้อยตาม”
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จากการศึ ก ษาความหมายของการสื่ อ สาร สามารถสรุ ป ได้ ว่ า การสื่ อ สาร หมายถึ ง
กระบวนการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อเท็จจริง ข่าวสาร ความคิด อารมณ์ ประสบการณ์
ความรู้สึ ก จากผู้ ส่ งสารผ่ านทางสื่ อต่าง ๆ ไปยังผู้รับสาร เพื่อให้ผู้รับสารเกิดการตอบสนองตาม
วัตถุประสงค์และเกิดความเข้าใจร่วมกัน
องค์ประกอบของการสื่อสาร
จากการศึกษาตาราและเอกสาร ผู้วิจัยพบว่ามีนักวิชาการได้ระบุองค์ประกอบของการสื่อสาร
ไว้ดังนี้
ตามแนวคิดของ Lasswell (1948) ได้ทาการวิจัยในเรื่องการสื่อสารมวลชนและได้คิดสูตร
การสื่อสารพร้อมด้วยกระบวนการสื่อสารที่สอดคล้องกัน ในการสื่อสารนั้นจะต้องตอบคาถามต่อไปนี้
ให้ได้ คือ
1. ใคร (who) หมายถึง ผู้ส่งสาร (Sender)
2. กล่าวอะไร (Says what) หมายถึง สาร (Message)
3. ในช่องทางใด (In which channel) หมายถึง สื่อหรือช่องทาง (Media/channel)
4. ถึงใคร (To whom) หมายถึง ผู้รับสาร (Receiver)
5. เกิดผลอะไร (With what effect) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้น (Effect)
ดังนั้นเมื่อพิจารณาองค์ประกอบของการสื่อสารจะสามารถแบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบ
ได้แก่ ผู้ส่งสาร (Sender) ผู้รับสาร (Receiver) สาร (Message) สื่อหรือช่องทาง (Media/channel)
ผลที่เกิดขึ้น (Effect)
คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(2541) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการสื่อสารไว้ว่า การสื่อสารโดยทั่วไปจะมีองค์ประกอบของ
การสื่อสาร 5 ประการ คือ
1. ผู้ส่งสาร คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งเป็นผู้เริ่มต้นและส่งสารไปยังผู้อื่น
2. สาร คือ เรื่องราวอันมีความหมายและแสดงออกโดยอาศัยภาษาโดยหรือสิ่งอื่นใดก็ได้ ซึ่ง
สามารถทาให้เกิดการรับรู้ร่วมกัน
3. สื่อหรือช่องทาง คือ ตัวกลางที่เชื่อมโยงผู้ส่งสารและผู้รับสารให้ติดต่อกันได้ หากขาดสื่อก็
ไม่สามารถถ่ายทอดสารจากผู้ส่งไปถึงผู้รับได้
4. ผู้ รั บ สาร คื อ บุ ค คลหรื อ กลุ่ มบุ คคลที่เ ป็น จุ ดหมายปลายทางของสารที่ ผู้ส่ง สารส่งมา
ซึ่งผู้รับสารมีบทบาทขั้นพื้นฐาน 2 ประการที่สาคัญ คือ การกาหนดรู้ความหมายของเรื่องราวที่ส่งสาร
ส่งผ่านสื่อและมีการปฏิกิริยาสนองตอบต่อผู้ส่งสาร
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5. ปฏิ กิ ริ ย าตอบสนอง คื อ การตอบสนองที่ เ กิ ด ขึ้ น ในลั ก ษณะใดลั ก ษณะหนึ่ ง ซึ่ ง
การตอบสนองในที่นี้หมายถึง การเปลี่ยนแปลงท่าทีและพฤติกรรมของผู้รับสารที่แสดงออกมาให้ผู้ส่ง
สารได้รับทราบอันเป็นผลมาจากการได้รับสารแล้วซึ่งจะทาให้ผู้ส่งสารได้ทราบว่า สารที่ส่งไปนั้นตรง
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร
ผ่องพรรณ ลวนานนท์ (2547) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการสื่อสารไว้ว่า การสื่อสารจะ
เกิดขึ้นตามลาพังไม่ได้ การสื่อสารต้องมีองค์ประกอบ 4 ประการในกระบวนการสื่อสาร ซึ่งได้แก่
1. ผู้ส่งสาร (Sender) หรือแหล่งกาเนิด (Source, Originator) หรือผู้พูด (Speaker)
2. สาร (Message) หรือข้อมูล (Data) หรือข้อมูลข่าวสาร (Information)
3. สื่อ (Media) หรือช่องทางนาสาร (Channel)
4. ผู้รับสาร (Receiver) หรือผู้ตีความ (Interpreter) หรือจุดหมายปลายทาง (Destination)
ในขณะที่การสื่อสารนั้นเกิดขึ้น ในบางครั้งก็มิใช่ว่าจะราบรื่นเสมอไป อาจจะมีสิ่งรบกวนหรือ
อุปสรรค ซึ่งอาจเป็นเสียงรบกวนของคนคุยกัน เสียงยานพาหนะบนท้องถนน เสียงการก่อสร้างอาคาร
อุปสรรคอาจจะเป็นกระแสไฟฟ้าลัดวงจรในขณะที่ใช้เครื่องเสียง เสียงสอดแทรกทางสายโทรศัพท์
เป็นต้น ดังนั้นองค์ประกอบของการสื่อสารอีกหนึ่งประการที่เราไม่ควรมองข้ามไปก็คือ สิ่งรบกวน
(Noise) หรืออุปสรรค (Obstacle)
กาญจนา ไชยพันธุ์ (2549) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการสื่อสารไว้ว่า การสื่อสารจะต้อง
อาศัยองค์ประกอบ ดังนี้
1. ผู้ส่ง (Sender) หมายถึง ผู้เขียน หรือ เจ้าของข้อความหรือความคิด
2. ผู้รับ (Receiver) หมายถึง ผู้รับข่าวสารนั้น ๆ เช่น ผู้ฟัง ผู้รับคาสั่ง ฯลฯ
3. สื่อ (Media) คือ เครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งอาจจะเป็นคาพูด คาสั่งด้วยวาจา
ระเบียบ ข้อบังคับ วิทยุ โทรศัพท์ หนังสือพิมพ์ ภาพสัญลักษณ์ การใช้สัญลักษณ์ การแสดงกิริยา
ท่าทางต่าง ๆ เช่น การพยักหน้า ยิ้ม ก้มศีรษะ ฯลฯ
4. ข่าวสาร (Message) หมายถึง ตัวข่าวสารหรือเรื่องราวที่ผู้ส่งส่งไปยังผู้รับ
5. ข่าวสารย้อนกลับ (Feedback) เมื่อผู้รับสามารถรับสารที่ผู้ส่งมาได้ก็จะแสดงออกในรูป
ของพฤติ ก รรม หรื อ ใช้ สื่ อ อื่ น ๆ แสดงให้ ผู้ ส่ ง รู้ ใ นลั ก ษณะของการให้ ข่ า วสารย้ อ นกลั บ การสื่ อ
ความหมายจึงจะครบวงจร
จากการศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร สามารถสรุปได้ ว่า การสื่อสารประกอบด้ วย
5 องค์ ป ระกอบส าคั ญ ได้ แ ก่ ผู้ ส่ ง สาร สาร ช่ อ งทาง ผู้ รั บ สาร และผลที่ เ กิ ด ขึ้ น หรื อ ปฏิ กิ ริ ย า
การตอบสนอง
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ความหมายของการสื่อสารวิทยาศาสตร์
จากการสืบค้นตารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่านักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์ได้
ให้ความหมายของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ไว้ดังนี้
Treise and Weigold (2002) ได้กล่าวว่า “การสื่อสารวิทยาศาสตร์ หมายถึง การจัดหา
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ให้แก่ประชาชน โดยผ่านกระบวนการทาให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจ”
Burns, O'Connor, and Stocklmayer (2003) ได้ ก ล่ า วว่ า “การสื่ อ สารวิ ท ยาศาสตร์
หมายถึง การใช้ทักษะ สื่อ กิจกรรม และบทสนทนาที่เหมาะสม เพื่อสร้างการตอบสนองส่วนบุคคล
(Personal responses) ต่อวิท ยาศาสตร์ซึ่ งได้แก่ ความตระหนัก (Awareness) ความสนุกสนาน
( Enjoyment) ค ว า ม น่ า ส น ใ จ ( Interest) ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ( Opinions) แ ล ะ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
(Understanding)”
Malmfors, Garnsworthy, and Grossman (2003) ได้กล่าวว่า “การสื่อสารวิทยาศาสตร์
หมายถึง การแบ่งปันความรู้ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งอาจเป็นการเขียนหรือการพูด โดยทาให้ผู้รับสารเข้าใจ
ความสาคัญของสารนั้นอย่างถูกต้อง กระชับ และชัดเจน”
Christensen (2007) ได้กล่าวว่า “การสื่อสารวิทยาศาสตร์ หมายถึง การนาความสาเร็จของ
วิ ท ยาศาสตร์ ม าเผยแพร่ สู่ ส าธารณชน เพื่ อ ให้ ป ระชาชนเกิ ด การเรี ย นรู้ และน าข้ อ มู ล ไปใช้ เ พื่ อ
การตัดสินใจต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน”
จากหนังสือ Handbook on communicating and disseminating behavioral science
ของ Welch-Ross and Fasig (2007) Welgold, Treise, and Rausch ได้ ใ ห้ ค วามหมายขอ ง
การสื่อสารวิทยาศาสตร์ไว้ว่า “การสื่อสารวิทยาศาสตร์ หมายถึง การถ่ายทอดวิทยาศาสตร์ที่ยากแก่
การเข้าใจ ซึ่งไม่ใช่แค่ ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี และดาราศาสตร์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงพฤติกรรมศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ต่าง ๆ เช่น การเกษตรและเทคโนโลยี เพื่อให้ความรู้แก่
สาธารณชน เช่น บุคคลที่เกี่ยวข้องในวงการวิทยาศาสตร์ ผู้ร่างนโยบาย ตัวแทนจากภาครัฐและ
เอกชนต่าง ๆ เป็นต้น”
สรุปการสัมมนาวิชาการเรื่อง หลักสูตรการสื่อสารวิทยาศาสตร์ (Science Communication)
เพื่อเผยแพร่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชาติ 2542) ได้ให้ความหมายของการสื่อสารวิทยาศาสตร์
โดยกล่าวสรุปได้ว่า “การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การนาความรู้ ความเข้าใจในวิทยาการ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ เผยแพร่สู่ประชาชนควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทางด้าน
กระบวนการความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ด้วย”
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กรมวิชาการ (2546) ได้กล่าวว่า “การสื่อสารวิทยาศาสตร์ หมายถึง การแสดงความคิดหรือ
แลกเปลี่ ยนความรู้แ ละแนวคิดหลั กทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากการทากิจกรรมที่หลากหลาย เช่น
การสังเกต การทดลอง การอ่าน หรื่ออื่น ๆ ซึ่งแสดงออกด้วยการพูดหรือการเขียนในรูปแบบที่ชัดเจน
และมีเหตุผล”
ศศิเทพ ปิติพรเทพิน (2557) ได้กล่าวโดยสรุปว่า “การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง
กระบวนการหรือทักษะของผู้ส่งสารในการถ่า ยทอดสารที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์โดยการพูดหรือ
การเขียนไปยังผู้รับสารโดยการฟังหรือการอ่านผ่านสื่อหรือช่องทางการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ร่วมกัน ทั้งนี้ผู้รับสารควรใช้วิจารณญาณในการรับสาร เนื่องจากบุคคลที่ทาหน้าที่ส่งและรับสาร
ไม่จาเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือนักวิทยาศาสตร์เสมอไป แต่สามารถเป็นผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องหรือสนใจในวิทยาศาสตร์ได้เช่นกัน ในอีกแง่มุมหนึ่งของการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์เป็น
การใช้วิทยาศาสตร์ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่สิ่งมีชีวิตหนึ่งถ่ายทอดสารไปยังสิ่งมีชีวิตอีกฝ่ายหนึ่ง
เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน”
จากการศึ ก ษาความหมายของการสื่ อ สารวิ ท ยาศาสตร์ สามารถสรุ ป ได้ ว่ า การสื่ อ สาร
วิทยาศาสตร์ หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยการพูดหรือการเขียน อาจ
เป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ก็ได้ จากผู้ส่งสารซึ่งเป็ นนักวิทยาศาสตร์ ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจในวิทยาศาสตร์ ไปยังผู้รับสารซึ่งอาจเป็นใครก็ได้ในสังคม โดยผู้ส่งสารต้อง
เลือกใช้ภาษาที่เหมาะสมเพือ่ ทาให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจและความสนใจในวิทยาศาสตร์
1.3 แนวทางการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์
จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการพูดและ
การเขียนซึ่งเป็นความสามารถของผู้ส่งสารที่เป็นปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้น พบว่าแนวทางการพัฒนา
สามารถแยกออกได้ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการพูดและการเขียน
แนวทางการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการพูด
Wilson (1998) ได้ เ สนอว่ า การสื่ อ สารวิ ท ยาศาสตร์ ด้ า นการพู ด มี ค วามแตกต่ า งจาก
การสื่อสารทั่วไป โดยไม่ใช่แต่ตัวสารที่เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่แค่คาศัพท์หรือไวยากรณ์ ไม่ใช่
แค่ ภ าษากาย หรื อ ไม่ ใ ช่ แ ค่ ทั ศ นู ป กรณ์ (Visual aid) ต่ า ง ๆ ที่ น ามาประกอบ แต่ ก ารสื่ อ สาร
วิ ท ยาศาสตร์ ด้ า นการพู ด คื อ ทุ ก อย่ า งที่ ไ ด้ ก ล่ า วข้ า งต้ น มารวมกั น โดยผู้ พู ด ต้ อ งพยายามแบ่ ง ปั น
ประสบการณ์ให้ผู้ฟังผ่านการพูด จากความแตกต่างของการพูดเพื่อสื่อสารวิทยาศาสตร์กับการสื่อสาร
ทั่วไปแล้ว มีองค์ประกอบที่ต้องคานึงและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาดังนี้
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1. รูปแบบการพูด เช่น จังหวะการหยุด การเน้นคา หรือแม้แต่การออกเสีย งสูงหรื อ ต่ า
เป็นต้น
1.1 จังหวะการหยุด ผู้พูดควรคานึงว่าจะหยุดที่คาพูดไหนถึงเหมาะสมและทาให้ผู้ฟัง
เข้าใจมากที่สุด ผู้ฟังสามารถติดตามเนื้อหาได้อย่างไม่สับสน จังหวะการหยุดยังสามารถใช้เป็นลีลาใน
การพูดเพื่อกระตุ้นให้ผู้ฟังสนใจ ก่อนกล่าวถึงจุดสาคัญในประเด็นถัดไป
1.2 การเน้นคา ผู้พูดควรเน้นคาหรือเน้นเสียงตรงคาที่ต้องการเน้นเพื่อให้ผู้ฟังสนใจ
หรือแสดงความสาคัญของคานั้น นอกจากนี้การเน้นเสียงยังทาให้การพูดน่าสนใจ ไม่เป็นการพูดเสียง
เดียว (Monotone) หากไม่มีการเน้นคา ผู้ฟังอาจจับประเด็นสาคัญหรือรู้สึกเบื่อกับเนื้อหาที่พูด
1.3 การออกเสียงสูงต่า การออกเสียงสูงต่าเป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้ผู้พูดแสดงความคิด
หรือเจตคติผ่านคาพูดได้ และช่วยให้การพูดมีความน่าสนใจ ชวนติดตาม
2. การแสดงออกของภาษากาย นอกจากคาพูดแล้ว ลักษณะทางกายภาพของผู้พูดก็เป็นสิ่ง
สาคัญ โดยรวมแล้วถือเป็นการสื่อสารอีกทางหนึ่งนั่นก็คือการสื่อสารแบบอวัจนภาษา เช่น ตาแหน่ง
การยืน การมองตาผู้ฟัง การแสดงสีหน้า การแต่งกาย การแสดงท่าทางหรือภาษากาย การสัมผัส (ต้อง
คานึงถึงอายุ เพศ และวัฒนธรรมของผู้ฟังด้วย) และปริภาษา (Paralanguage) เช่น ว้าว อืม อ่า เอ่อ
เป็นต้น
3. การวางแผนและการฝึกซ้อมก่อนพูดจริง การพูดมีหลายลักษณะ ผู้พูดควรวางแผนและ
ฝึกซ้อมก่อนพูดจริง โดยต้องเตรียมวัตถุประสงค์ เนื้อหา โครงสร้าง และวิธีการนาเสนอต่าง ๆ ที่
นามาใช้ประกอบการพูด
3.1 วัตถุประสงค์ ขึ้นอยู่กับผู้พูดว่าต้องการให้ผู้ฟังรู้สึกอย่างไร หากวัตถุประสงค์ไม่
ชัดเจนผู้ฟังจะไม่เข้าใจและจับประเด็นสาคัญไม่ได้ ดังนั้นก่อ นพูดผู้พูดควรตั้งวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน
และดาเนินตามวัตถุประสงค์นั้น
3.2 เนื้ อ หา ควรเลื อ กใช้ เ นื้ อ หาที่ เ หมาะสมกั บ ระดั บ ของผู้ ฟั ง ไม่ พ ยายามใส่
รายละเอี ย ดของเนื้ อ หามากเกิ น ไปเพราะจะท าให้ ก ารพู ด เพื่ อ สื่ อ สารวิ ท ยาศาสตร์ ก ลายเป็ น
การบรรยาย
3.3 โครงสร้าง ผู้พูดควรวางโครงสร้างของการพูด ระบุหัวข้อและหัวข้อย่อยต่าง ๆ
อย่างเป็นลาดับขั้นตอน มีการพูดนาก่อนเข้าสู่เนื้อหาสาคัญ โดยอาจสร้างเป็นผังความคิดเพื่อช่วยใน
การลาดับหัวข้อ
3.4 วิธีการนาเสนอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ฟังทั้งปัจจัยทางกายภาพต่าง ๆ รวมถึงจานวน
ของผู้ฟัง โดยมีวิธีการนาเสนอ ดังนี้ 1) การพูดประกอบรูปภาพ โดยผู้ฟังส่วนใหญ่จะมีสมาธิกับการฟัง
ได้ แ ค่ 10-20 นาที หลั ง จากนั้ น ผู้ ฟั ง จะกลั บ มาสนใจอี ก ที ใ นตอนท้ า ย ผู้ ฟั ง จึ ง ขาดความสนใจใน
ตอนกลางของการพูด ดังนั้นผู้พูดควรมีภาพประกอบเพื่อสร้างความสนใจและทาให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ าย
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มากขึ้น 2) การพูดประกอบการสาธิต การสาธิตช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจและเกิดความสนใจได้ง่ายขึ้น
ยกตัวอย่างเช่น Lewis Elton ทาการหมุนเก้าอี้และเดินด้วยมือเพื่อประกอบการบรรยายหลักการทาง
ฟิสิกส์ให้กับนักเรียนในมหาวิทยาลัย 3) การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์กัน ผู้พูดไม่จาเป็นต้องแจก
เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้พูดอาจให้กระดาษเปล่าแก่ผู้ฟังเพื่อให้ผู้ฟังเขียนหรือมีส่วนร่วมใน
ระหว่างการบรรยาย
แนวทางการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการเขียน
Bowater and Yeoman (2012) ได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ด้านการเขียนไว้ว่า การสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการเขียนจาเป็นต้องทาให้ชัดเจนและ
เรียบง่าย มีการวางลาดับที่ดี และขึ้นอยู่กับว่าผู้เขียนกาลังเขียนเพื่อนาเสนอในลักษณะไหน เช่น เขียน
รายงาน เขี ย นงานวิ จั ย เชิ ง วิ ช าการ หรื อ เขี ย นบทความทั่ ว ไป เป็ น ต้ น โดยสามารถสรุ ป ลักษณะ
การเขียนเพื่อสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่ดีได้ดังต่อไปนี้
1. เขียนด้วยประโยคที่สั้น กระชับ กะทัดรัด แต่ได้ใจความสาคัญ
2. หลีกเลี่ยงการใช้คาที่ซ้าซ้อนกันมากเกินไป
3. ใช้คาศัพท์ทั่วไปแทนคาศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ หรือพยายามเขียนอธิบายในภาษาที่ใช้ทั่วไป
ในชีวิตประจาวัน
4. ระมัดระวังเมื่อใช้คาสรรพนาม ตัวอย่างเช่น ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดใน
ระบบสุริยะ โดยมีดวงจันทร์ขนาดใหญ่ 4 ดวงโคจรรอบ ๆ ดวงที่ใกล้ที่สุดชื่อว่าไอโอมีภูเขาไฟจานวน
มาก ใจกลางของมันยังคงหมุนอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยสนามแรงดึงดูดของมัน จากบทความนี้คาว่า “ของ
มัน” คาแรกชัดเจนว่าหมายถึงดวงจันทร์ไอโอ แต่คาว่า “ของมัน” คาที่สองไม่ชัดเจนว่าเป็นสนาม
แรงดึงดูดของดวงจันทร์ไอโอหรือดวงพฤหัสบดี
5. อ่านเพื่อทบทวนการเขียนของตนเอง หลังผู้เขียนเขียนเสร็จแล้วให้อ่านเพื่อทบทวนหา
ข้อผิดพลาดหรือจุดที่ต้องปรับแก้ไขเพื่อให้งานเขียนออกมาสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์
1.4 แนวทางการประเมินความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์
จากการศึกษางานวิจัย พบว่า ปัญ หาอยู่ที่ผู้ส่งสารซึ่ งไม่สามารถสื่อสารด้วยการพูดหรือ
การเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่จาเป็นสาหรับผู้ส่งสารคือ
ในด้านการพูดและการเขียน (American Association for the Advancement of Science (AAAS),
2015)
Bowater and Yeoman (2012) ได้ระบุเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินการสื่อสารวิทยาศาสตร์
โดยรูปแบบของเครื่ อ งมื อขึ้ นอยู่กั บวิ ธีก ารที่น าไปใช้ใ นแต่ล ะขั้น ตอนของการเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล
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ตัวอย่างเช่น แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสัมภาษณ์ (Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus
group) และการวิจัยเชิงสังเกต (Observational research)
1. แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นวิธีการเก็บข้อมูลที่สะดวก สามารถเก็บข้อมูลได้ใน
ปริ ม าณมากทั้ ง แบบข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณและข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ การออกแบบแบบสอบถามที่ มี
ประสิทธิภาพควรแนะนาตัวผู้ที่ต้องการข้อมูลและแสดงวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน แบบสอบถามของเด็ก
ควรแตกต่างจากแบบสอบถามของผู้ใหญ่ และหลักสาคัญในการออกแบบสอบถามคือทาสั้นและ
กระชับ (Keep it short and simple, KISS) หลีกเลี่ยงการใช้คาศัพท์วิทยาศาสตร์ และตรวจสอบ
คาถามก่อนนาไปใช้ว่ามีความคลุมเครือหรือไม่
ประเภทของค าถามอาจเป็ น แบบพรี โ ค้ ด (Pre-coded) ซึ่ ง ให้ ผู้ รั บ สารตอบค าถามโดย
การเลือกทาเครื่องหมายลงในช่อง ข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ และคาถามแบบปลาย (Openended) ซึ่งให้ผู้รับสารแสดงความคิด ความเห็น และเขียนข้อเสนอแนะ ข้ อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลเชิง
คุณภาพ อย่างไรก็ตามผลที่ได้จากการประเมินอาจไม่ได้การตอบกลับที่หนักแน่นพอที่จะนาไปตัดสิน
ตัวอย่างเช่น การให้ผู้คนช่วยทาแบบสอบถามเพื่อต้องการข้อมูลตอบกลับในปริมาณมาก ๆ แต่ มีเพียง
บางคนเท่านั้นที่ให้ความร่วมมือในการทาแบบสอบถาม หรืออาจไม่เติมข้อมูลในแบบสอบถามซึ่งทาให้
ไม่ทราบว่าผู้ฟังคิดหรือรู้สึกอย่างไร
2. แบบสัมภาษณ์ (Interview) เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการเก็บข้ อมูลให้ได้ทั้งข้อมูล
เชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ สามารถทาได้แบบตัวต่อตัว ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เช่น Facebook
หรือ Google+ หรือผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลเชิงลึกเมื่อเทียบกับแบบสอบถาม
โดยสิ่งสาคัญที่ผู้สัมภาษณ์ควรทาในตอนต้นคือการแนะนาตนเอง การอนุญาตเพื่อสัมภาษณ์ อธิบาย
เหตุผลของการสัมภาษณ์ และชี้แจงระยะเวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์
3. การสนทนากลุ่ ม (Focus group) การสนทนากลุ่ ม เป็ น เครื่ อ งมื อ การประเมิ น ที่ มี
ประสิทธิภาพมาก เนื่องจากได้ข้อมูลเชิงลึกและเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งการสนทนากลุ่มที่ดีควรมี
ลักษณะดังนี้ มีผู้เข้าร่วมน้อยกว่า 10 คน ระบุเหตุผลของการสนทนากลุ่มอย่างชัดเจน พยายามให้
ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการอภิปรายอย่างทั่วถึง และบันทึกบทสนทนาให้ชัดเจนและครอบคลุม
4. การวิจัยเชิงสังเกต (Observational research) การวิจัยเชิงสังเกตสามารถให้ข้อมูลได้เป็น
จานวนมากและมีวิธีการที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่นเก็บรวบรวมสมุดบันทึกสะท้อนความคิดในการเมิน
ระหว่างกระบวนการซึ่งช่วยทาให้ ได้ข้อมูลมาออกแบบและพัฒนา บันทึกข้อมูลจากผู้เ ข้าร่วมหรือ
ผู้รับสาร อาจเป็นเพศและอายุ เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทาสมุดสาหรับผู้เข้าร่วมหรือ
กระดานไว้ติดกระดาษโน้ตที่ผู้รับสารสามารถฝากข้อความหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ
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นอกจากนี้จากการศึกษาตาราและเอกสารงานวิจัยได้พบแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือเพื่อ
ประเมินความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญเพื่อนามาใช้ประเมิน
การสื่อสารวิทยาศาสตร์ทั้งด้านการพูดและการเขียน ดังนี้
การสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการพูด
Kulgemeyer and Schecker (2013) ได้ประเมินการสื่อสารวิทยาศาสตร์จากวีดิทัศน์ของ
นักเรียนด้วยเกณฑ์สาคัญ 4 รายการ (ดังแสดงในแผนภาพที่ 1) ได้แก่
1. เนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริง (Factual content) คือ เนื้อหาสาระทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้ส่งสาร
เลือกนามาใช้ในการสื่อสาร ตัวอย่างจากวิชาฟิสิกส์ เช่น ปรากฏการณ์กระเจิงของแสงสีขาวออกเป็นสี
ต่าง ๆ
2. บริบท (Context) คือ การเชื่อมโยงข้อเท็จจริงเข้ากับตัวอย่างที่ที่พบได้ทั่วไปและแสดง
ออกมาให้ เ ห็ น ชั ด เจนมากขึ้ น ตั ว อย่ า งเช่ น ผู้ สื่ อ สารเลื อ กตั ว อย่ า งบริ บ ทเรื่ อ งสายรุ้ ง มาอธิ บ าย
การกระเจิงของแสง
3. รหัส (Code) คือ ภาษาที่ผู้ส่งสารต้องการเลือกใช้เพื่อสื่อสารข้อมูล ตัวอย่างเช่น ผู้ส่งสาร
ต้องตัดสินใจว่าจะเลือกสื่อสารในภาษาทางวิทยาศาสตร์ (Scientific language) หรือเลือกใช้ภาษา
ทั่วไปในชีวิตประจาวัน (Everyday language)
4. รูปแบบของสิ่งแทนความ (Representation form) คือ รูปแบบของสิ่งแทนความต่าง ๆ
ที่ผู้ส่งสารเลือกใช้เพื่อประกอบการสื่ อสาร ตัวอย่างเช่น การใช้ภาพกราฟิกเพื่อนาเสนอการกระเจิง
ของแสง

แผนภาพที่ 1 รูปแบบการสื่อสารเชิงสรรคนิยมสาหรับการสื่อสารวิทยาศาสตร์
(Kulgemeyer & Schecker, 2013)
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Hinko, Seneca, and Finkelstein (2014) ได้ศึกษาการใช้ภาษาเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific
language) ของนักเรียนฟิสิกส์ในมหาวิทยาลัยเพื่อสื่อสารสู่สาธารณชน ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยเน้นการ
สื่อสารด้านการพูด โดยมีวิธีการประเมินโดยให้นั กเรียนฟิสิกส์ในมหาวิทยาลัยจินตนาการว่าในห้องมี
เด็ ก ที่ เ รี ย นในระดั บ เกรด 4-8 (อายุ ป ระมาณ 7-11 ปี ) และให้ อ ธิ บ ายเนื้ อ หาฟิ สิ ก ส์ ใ นหั ว ข้ อ
“ความเร็ว” ใช้เวลาประมาณ 5 นาที จากนั้นบันทึกข้อมูลการพูดโดยใช้ วีดิทัศน์และนามาประเมิน
ภาษาที่นักเรียนใช้ในการสื่อสาร จากผลการวิจัยระบุได้ว่าการใช้ภาษาพูดเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific
jargon) สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. Discipline-specific science phrase คือ คาหรือวลีที่สื่อสารเฉพาะในวิทยาศาสตร์ เป็น
ศัพท์เฉพาะทาง จาเป็นต้องมีความรู้ก่อนจึงจะเข้าใจ เช่น กฎของกลศาสตร์ควอนตัม (Laws of
quantum mechanics) เป็นต้น
2. Hybrid science phrase คือ คาหรือวลีที่สื่อสารในวิทยาศาสตร์ แต่ไม่ใช่ศัพท์ที่คนทั่วไป
คุ้นเคย เช่น มาตราส่วน (Scales) การตอบสนอง (Response) เป็นต้น
นอกจากนี้พบว่าปัญหาของการสื่อสารวิทยาศาสตร์คือการที่ผู้ส่งสารใช้ภาษาเชิงวิทยาศาสตร์
ที่ยากแก่การเข้าใจของคนทั่วไป ทาให้เกิดความสับสนแก่ผู้ฟัง ดังนั้นลักษณะการใช้ภาษาจึงเป็นปัจจัย
สาคัญที่ผู้ส่งสารควรระมัดระวัง จากงานวิจัยนีไ้ ด้เสนอกลยุทธ์ในการใช้ภาษาทางเลือกเพื่อสื่อสารแทน
การใช้ศัพท์เฉพาะทาง ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รหัสหรือภาษาที่ใช้สื่อสารแทนภาษาวิทยาศาสตร์
กลยุทธ์ในการใช้ภาษาทางเลือก
คาอธิบาย
การเทียบเคียง (Analogy)

ผู้ พู ด ใช้ ภ าษาที่ คุ้ น เคยกว่ า ค าศั พ ท์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ที่ ใ ช้
ตัวอย่างเช่น เราเข้าใจว่าโมเลกุลมีปฏิสัมพันธ์กันได้อย่างไร ให้
เราใช้เลเซอร์ยิงให้โมเลกุลแตกออกจากกัน จากนั้นเราจะเข้าใจ
ว่าจุดกาเนิดมาจากไหน ก็เหมือนกับเราโยนโบว์ลิ่งและพยายาม
ตั้งพินให้เหมือนเดิมเพื่อดูว่ามันล้มมาจากไหน

การแสดงตัวอย่าง (Illustration) ผู้ พู ด ยกตั ว อย่ า งในบทบาทที่ คุ้ น เคยเพื่ อ ให้ ชั ด เจนมากขึ้ น
ตัวอย่างเช่น ขนาดเล็กที่พูดถึงนี่เล็กกว่าขนาดผมของมนุษย์เสีย
อีก
การอธิบาย (Explanation)

ผู้ พู ด พยายามอธิ บ ายหรื อ ให้ ตั ว อย่ า งของค าศั พ ท์ นั้ น
ตัวอย่างเช่น สุญญากาศ หมายถึง สถานที่หรือบริเวณที่ไม่มี
อากาศอยูเ่ ลย
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กลยุทธ์ในการใช้ภาษาทางเลือก
การใช้ภาษาไม่เป็นทางการ
(Colloquialism)

คาอธิบาย
ผู้พูดเลือกใช้คาที่ไม่เป็นทางการ ตัวอย่างเช่น อะตอมกาลัง สั่น
ไปมาอยู่ในวัตถุ

ศศิเทพ ปิติพรเทพิน (2557) ได้กล่าวถึงการประเมินทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ด้าน
การพูดไว้ว่า การวัดและประเมินทักษะการพูดทางวิทยาศาสตร์ ครูสามารถทาได้โดยให้บุคคลอื่น
ประเมินให้ โดยบุคคลอื่นทาการสังเกตแล้วให้เสนอแนะผู้พูดเพื่อทาการพัฒนาการพูดต่อไป หรือ
ประเมินการพูดด้วยตนเอง โดยผู้พูด สามารถประเมินได้จากความสนใจของผู้ฟังว่ามีมากน้อยเพียงใด
มีจุดเด่นจุดด้อยอย่ า งไร ผู้ พูดต้องประเมิน ด้ วยใจเป็น กลาง (วินิจ วรรณถนอม, 2540 อ้างถึง ใน
ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, 2557) การประเมินโดยใช้แบบประเมินการพูด แบบประเมินการพูดโดยทั่วไป
แล้วจะครอบคลุมในด้านต่าง ๆ เช่น เนื้อหาสาระ การใช้เสียงและภาษา การใช้อากัปกิริยาประกอบ
การพู ด การปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ ผู้ ฟั ง มารยาทในการพู ด ความกระตื อ รื อ ร้ น และการรั ก ษาเวลา
นอกจากนี้ครูสามารถประเมินทักษะการพูดโดยไม่ใช้แบบประเมิน ซึ่งเป็นการประเมินที่อิสระแก่
ผู้ประเมินมากที่สุด โดยสังเกตและบันทึกทั้งจุดเด่นจุดด้อยของผู้พูดเพื่อเอาไว้ใช้ตามวัตถุประสงค์อื่น
ต่อไป (ฐาปนีย์ กาละกาญจน์ , 2548 อ้างถึงใน ศศิเทพ ปิติพรเทพิน , 2557) โดยระดับการพูดและ
เกณฑ์การประเมินแสดงรายละเอียด ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงระดับและเกณฑ์การประเมินทักษะการพูด
ระดับการพูด
เกณฑ์
1

ไม่เข้าใจในหัวข้อที่พูดดีพอ พูดผิดเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้เตรียมตัวสาหรับการพูดเลย
ไม่มีเทคโนโลยี หรือ อุปกรณ์ประกอบการนาเสนอ เสียงเบาผู้ฟังไม่สามารถได้ยิน
อย่างทั่วถึง ยืนตัวงอ/หรือไม่สบสายตาผู้ฟังในระหว่างการพูด ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟัง
มีส่วนร่วม และพูดเกินเวลามาก

2

แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจดีในบางส่วนของหัวข้อที่นาเสนอ เตรียมตัวพร้อมแต่
ไม่ได้มีการซักซ้อมในการนาเสนอ พูดชัดเจนและออกเสียงถูกต้องบ้าง เลือกใช้
เทคโนโลยี หรือเครื่องมือที่ช่วยให้การนาเสนอดีขึ้นบ้างแต่ไม่ชัดเจนทั้งหมด เสียง
ดั ง ส าหรั บ กลุ่ ม ผู้ ฟั ง บางส่ ว น ยื น ตั ว ตรงและสบสายตาผู้ ฟั ง บ้ า งเป็ น บางครั้ งใน
ระหว่างการนาเสนอ เปิดโอกาสให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมบ้างเล็กน้อย และพูดเกินเวลาไม่
มากนัก
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ระดับการพูด

เกณฑ์

3

แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในหัวข้อ ที่นาเสนอดี เตรียมตัวพร้อมแต่ต้องการซ้อม
การนาเสนอเพิ่มเติมมากกว่า 2 รอบ พูดชัดเจน และ ออกเสียงคาถูกต้อ งเป็น
ส่ ว นใหญ่ ตลอดการน าเสนอนั ก เรี ย นใช้ เ ทคโนโลยี หรื อ อุ ป กรณ์ ป ระกอบ
การนาเสนอที่ แสดงให้เป็นความคิดสร้างสรรค์และพิจารณาเลือกใช้สิ่งที่ทาให้
การนาเสนอดีขึ้น เสียงดังสาหรับกลุ่มผู้ฟังส่วนใหญ่ ยืนตัวตรง และสบสายตาผู้ฟัง
ในห้องเรียนระหว่างการนาเสนอเป็นส่วนใหญ่ เปิดโอกาสให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมเป็น
ส่วนใหญ่ และพูดไม่เกินเวลา

4

แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความเข้ า ใจในหั ว ข้ อ ที่ น าเสนออย่ า งชั ด เจนและสมบู ร ณ์ มี
การเตรียมพร้อมมาอย่างสมบูรณ์ และมีการซ้อมนาเสนอเป็นอย่างดี พูดได้ชัดเจน
และออกเสียงคาถูกต้องตลอดการนาเสนอ ใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์การนาเสนอที่
แสดงให้เห็นความคิดสร้างสรรค์และพิจารณาเลือกใช้สิ่งที่ช่วยทาให้การนาเสนอ
สมบูรณ์แบบ เสียงดังเพียงพอที่จะทาให้ผู้ฟังในห้องทุกคนได้ยินอย่างทั่วถึง อย่าง
สม่ าเสมอตลอดการน าเสนอ ยื น ตั ว ตรง มี ค วามมั่ น ใจ มี ก ารสบตากั บ ผู้ ฟั ง ใน
ระหว่างมีการนาเสนอตลอดเวลา เปิดโอกาสให้ผู้ฟังมีส่วนร่วม และไม่พูดเกินเวลา

การสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการเขียน
จากงานวิ จั ย ของ Baram-Tsabari and Lewenstein (2013) ได้ ก ล่ า วถึ ง เครื่ อ งมื อ ใน
การประเมินทักษะการเขียนในการสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่สาธารณชน ซึ่งประเมินโดยแบบทดสอบที่
เป็นคาถามปลายปิดและแบบสัมภาษณ์ ระบุองค์ประกอบสาคัญในการเขียนเพื่อสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่
ผู้อ่านที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ จากผลงานวิจัยสรุปเกณฑ์ของการประเมินการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้าน
การเขียนไว้ 7 องค์ประกอบ ได้แก่ ความชัดเจน เนื้อหา การจัดระเบียบความรู้ ลีลา แนวทางใน
การเปรียบเทียบ แนวทางในการบรรยาย และแนวทางในการใช้บทสนทนา แต่ละองค์ประกอบ
สามารถแบ่งตามระดับของการสื่อสาร ได้แก่ ระดับพื้นฐาน ระดับปานกลาง และระดับสูง
ระดับพื้นฐาน (Basic level) ได้แก่ ความชัดเจน เนื้อหา และการจัดระเบียบความรู้
1. ความชัดเจน (Clarity) คือ ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร
2. เนื้อหา (Content) คือ การนาเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง
3. การจัดระเบียบความรู้ (Knowledge organization) คือ การกาหนดกรอบ
(Framing) ของคาตอบ
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ระดับปานกลาง (Intermediate level) ได้แก่ ลีลา แนวทางในการเปรียบเทียบ แนวทางใน
การบรรยาย
4. ลีลา (Style) คือ อารมณ์ขัน (Humor) ซึ่งรวมทั้งมุขตลก (Joke) และภาษาเชิง
เย้ยหยัน (Ironic language)
5. แนวทางในการเปรียบเทียบ (Analogical approach) แบ่งออกเป็น แนวเทียบ
(Analogy) และอุปลักษณ์ (Metaphor)
5.1 แนวเทียบ (Analogy) คือ การแปลงเชิงระบบ (Systematic mapping)
ระหว่าง 2 สถานการณ์ ได้แก่ แหล่งหรือสถานการณ์ที่คุ้นเคย (Source)
และเป้าหมายหรือสถานการณ์ใหม่ (Target)
5.2 อุปลักษณ์ (Metaphor) คือ การเปรียบเทียบมโนทัศน์หนึ่งกับสิ่งหนึ่ง
ตัวอย่างเช่น การทางานของสมองก็เหมือนกับการทางานของคอมพิวเตอร์
6. แนวทางในการบรรยาย (Narrative approach) คื อ การน าตั ว อย่ า งที่ พ บใน
ชีวิตประจาวันมาประกอบการบรรยาย
ระดับสูง (Advanced level) ได้แก่ แนวทางในการใช้บทสนทนา (Dialogic approach)
7. แนวทางในการใช้บทสนทนา (Dialogic approach) คือ การอธิบายโดยแสดง
โลกทัศน์ (World view) มากกว่า 1 ขึ้นไป แบ่งออกเป็น ซึ่งองค์ประกอบนี้ผู้วิจัยจัด
ประเภทว่าเป็นองค์ประกอบที่มีหรือไม่มีก็ได้
ด้านการประเมินทักษะการเขียนทางวิทยาศาสตร์ ครูสามารถทาได้โดยตรวจสอบผลงานของ
นักเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น ความถูกต้องของเนือ้ หาและหลักไวยากรณ์ จุดมุง่ หมายสาคัญ รายละเอียด
ของเนื้ อ หา การมี คุ ณ ค่ า แก่ ผู้ อ่ า น การจั ด วางเนื้ อ หา ความเป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น (เอกภาพ)
ความสนใจ (ชะอุ่ม โชติทอง, 2549 อ้างถึงใน ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, 2557) การมีข้อมูลสนับสนุนเพื่อ
ความชัดเจนของเรื่อง เนื้อหาสัมพันธ์กับชื่อเรื่อง มีประเด็นสาคัญสมบูรณ์และชัดเจน สานวนภาษา
เหมาะสมกับบุคคล มี การเชื่อมคา เชื่อมประโยค เชื่อมข้อความที่ถูกต้อง การเรียบเรียงถ้อยคา
ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ล าดั บ เข้ า ใจง่ า ย มี ก ารใช้ อั ก ษรย่ อ สั ญ ลั ก ษณ์ เครื่ อ งหมายวรรคตอนถู ก ต้ อ ง มี
ความสะอาดเรียบร้อย (สานักทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิ การ, 2542 อ้างถึงใน ศศิเทพ
ปิติพรเทพิน, 2557)
สุ วั ฒ น์ วิ วั ฒ นานนท์ (2552) อ้ า งถึ ง ใน ศศิ เ ทพ ปิ ติ พ รเทพิ น (2557) ได้ เ สนอเกณฑ์ ใ น
การประเมินทักษะการเขียนของนักเรียน ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงระดับและเกณฑ์การประเมินทักษะการเขียน
ระดับการเขียน
เกณฑ์
1

เขียนได้ถูกต้อง ตามลาดับเหตุการณ์ที่นึกคิด แต่แสดงความเห็นยังไม่ชัดเจนและ
สมบูรณ์

2

เขียนได้ถูกต้อง ตามลาดับเหตุการณ์ที่นึกคิด แต่แสดงความเห็นได้ชัดเจนและ
สมบูรณ์ ปานกลาง

3

เขียนได้ถูกต้อง ตามลาดับเหตุการณ์ที่นึกคิด แต่แสดงความเห็นได้ชัดเจนและ
สมบูรณ์

จากการศึกษางานวิจัย สรุปได้ว่าองค์ประกอบในการประเมินความสามารถในการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์มีลักษณะร่วมกัน ดังตารางที่ 4-5
ตารางที่ 4 ลักษณะร่วมขององค์ประกอบที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์
ด้านการพูด
ลักษณะร่วม
นักการศึกษาและผู้วิจัย
Kulgemeyer and
Schecker (2013)

Hinko, Seneca,
and Finkelstein
(2014)

ศศิเทพ ปิติพรเทพิน
(2557)

1. เนื้อหา







2. การเลือกใช้ภาษา







3. การเลื อ กใช้ สิ่ ง แทน
ความ เช่น แผนภูมิ กราฟ
รูปภาพ



-

-

4. บริบท





-

5. การใช้ เ ทคโนโลยี แ ละ
อุปกรณ์การนาเสนอ

-

-



6. บุคลิกผู้พูด

-

-



7. มารยาทในการพูด

-

-
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ลักษณะร่วม

นักการศึกษาและผู้วิจัย
Kulgemeyer and
Schecker (2013)

Hinko, Seneca,
and Finkelstein
(2014)

ศศิเทพ ปิติพรเทพิน
(2557)

8. ความดั ง และชั ด เจน
ของเสียง

-

-



9. การสบตาผู้ฟัง

-

-



ตารางที่ 5 ลักษณะร่วมขององค์ประกอบที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์
ด้านการเขียน
ลักษณะร่วม
นักการศึกษาและผู้วิจัย
Baram-Tsabari and Lewenstein
(2013)

ศศิเทพ ปิติพรเทพิน (2557)

1. เนื้อหา





2. การเลือกใช้ภาษา



-

3. การจัดระเบียบ
เนื้อหา





4. ใช้ตัวอย่างที่พบใน
ชีวิตประจาวัน (บริบท)



-

จากการพิจารณาแนวทางการประเมินและองค์ประกอบสาคัญของการสื่อสารวิทยาศาสตร์
พบว่า องค์ประกอบของการสื่ อสารวิทยาศาสตร์ตามงานวิจัยของ Kulgemeyer and Schecker
(2013) มี ลั กษณะร่วมกับองค์ประกอบในงานวิจัยอื่น ๆ และเป็นองค์ประกอบที่แสดงให้เห็นถึ ง
ลักษณะสาคัญของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ช่วยทาให้ผู้รับสารเข้าใจสาระสาคัญของข้อมูลที่เป็น
วิทยาศาสตร์ได้ง่ายมากขึ้น มีรายละเอียดของตัวอย่างการประเมินในแต่ละองค์ประกอบชัดเจน บาง
องค์ประกอบที่ไม่ได้นามาใช้ในงานวิจัยนี้เนื่องจากมีลักษณะเป็นการสื่อสารทั่วไป เช่น บุคลิกผู้พูด
ความดังของเสียง หรือการสบตาผู้ฟัง ทาให้สามารถสรุปได้ว่า การสื่อสารวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย
1) เนื้อหา 2) บริบท 3) ภาษา และ 4) สิ่งแทนความ ดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 องค์ประกอบสาคัญและพฤติกรรมบ่งชี้ของความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์
องค์ประกอบสาคัญ
พฤติกรรมบ่งชี้
1) เนื้อหา

ระบุเนื้อหาสาคัญได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นลาดับดับขั้นตอน
และนาเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจทาให้ผู้ฟังอยากรับสารมากขึ้น

2) บริบท

เชื่อมโยงข้อเท็จจริงของเนื้อหาเข้ากับตัวอย่างที่พบได้ในชีวิตประจา
วัน หรือตัวอย่างที่ยกมาต้องเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และช่วยให้ผู้
รับสารเข้าใจข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ได้ง่ายมากขึ้น

3) ภาษา

เลือกใช้ประเภทภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย
โดยตั ด สิ น ใจว่ า ควรใช้ ภ าษาทางวิ ท ยาศาสตร์ ห รื อ ภาษาทั่ ว ไปใน
ชีวิตประจาวัน หากจาเป็นต้องใช้ภาษาทางวิทยาศาสตร์ต้องขยาย
ความคาศัพท์นั้น

4) สิ่งแทนความ

เลือกใช้รูปภาพ แผนภูมิ กราฟ แผนผัง เพื่อประกอบการส่งสารได้
อย่างสอดคล้องกับเนื้อหาและสิ่งแทนความนั้นทาให้เข้าใจเนื้ อหาได้
ง่ายขึ้น

2. การทางานเป็นทีม
การศึกษาการทางานเป็นทีม มีประเด็นที่นาเสนอ 5 ประเด็น ได้แก่ 1) ความสาคัญของ
การทางานเป็นทีม 2) ความหมายของการทางานเป็นทีม 3) องค์ประกอบของการทางานเป็นทีม
4) ลักษณะของการทางานเป็นทีมที่ดี และ 5) แนวทางการประเมินความสามารถในการทางานเป็นทีม
ซึ่งแต่ละประเด็นมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ความสาคัญของการทางานเป็นทีม
จากการศึกษาเอกสารและตารา พบว่ามีนักวิชาการและนักการศึกษาได้ระบุถึงความสาคัญ
ของการทางานเป็นทีมไว้ดังนี้
ทิศนา แขมมณี (2537) ได้ประมวลความสาคัญของการทางานเป็นทีมออกเป็น 6 ประการ
ดังนี้
1. มนุษย์ทุกคนมีความจากัดในเรื่องพลัง การทางานใด ๆ เพียงคนเดียวให้สาเร็จนั้นย่อมเป็น
การยาก โดยเฉพาะงานใหญ่แล้ว กาลังเพียงคนเดียวนั้นคงทาไม่ได้ จาเป็นต้องพึ่งกาลังพึ่งแรงของ
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ผู้อื่น ดังคาสุภาษิตโบราณกล่าวไว้ว่า “งานใดหากเหลือกาลังลาก ให้ออกปากบอกแขกช่วยแบกหาม”
ดังนั้นการทางานเป็นทีมจึงเป็นเรื่องที่จาเป็น โดยเฉพาะในการทางานใหญ่ หรืองานที่สลับซับซ้อน
2. มนุษย์ทุกคนมีความจากัดและความแตกต่างในเรื่องสติปัญญาความสามารถ การคิดจะทา
การงานใด ๆ หัวเดียวย่อมสู้หลายหัวไม่ได้ เพราะหลายคนสามารถช่วยกันคิดช่วยกันดูได้กว้างขวาง
ขึ้น รอบคอบขึ้น
3. มนุษย์เป็นสัตว์สังคม อยู่อย่างโดดเดี่ยวเพียงลาพังไม่ได้ จาเป็ นต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน
การที่มนุษย์ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์สังคมนี้ ก็เพราะมนุษย์มีความต้องการที่จะมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่น
การที่มนุษย์มีโอกาสที่จะอยู่และทางานร่วมกับผู้อื่น จึงเป็นการสนองความต้องการขั้นพื้นฐานที่จาเป็น
ของมนุษย์
4. ลักษณะของสังคมปัจจุบัน เป็นสังคมที่ต้องมีการทางานร่วมกันในทุกระดับและทุกองค์กร
หากเราไม่มีความสามารถในการทางานเป็นทีมแล้ว ก็จะเกิดปัญหาไปในทุกระดับและทุกองค์กร เป็น
อุปสรรคต่อความเป็นอยู่และความก้าวหน้าของสถาบันและของประเทศ
5. การทางานเป็นทีมให้ผลงานที่ดีกว่าการทางานเดีย่ ว เนื่องจากการมารวมตัวกันเป็นที่นั้น มี
ความหมายมากกว่าการนาบุคคลมารวมกัน ดังตัวอย่างที่ทดลองในประเทศญี่ปุ่น คนงาน 1 คน
ประกอบรองเท้าได้ 3 คู่ต่อวัน ดังนั้นคนงาน 10 คน จะประกอบรองเท้าได้ 30 คู่ต่อวัน แต่ถ้าคนงาน
10 คนนี้ทางานเป็นทีมแล้ว ทีมงานนี้จะประกอบรองเท้าได้ 50 คู่ต่อวัน การทดลองนี้ชี้ให้เห็นชั ดว่า
การทางานเป็นทีมให้ผลดีกว่าและมากกว่าการทางานแบบต่างคนต่างทา
6. การที่บุคคลได้มีโอกาสมารวมกลุ่มกันทางานเป็นทีมนี้ช่วยให้บุคคลนั้นได้เรียนรู้จากผู้อื่น
เกิดเป็นความเจริญงอกงามแห่งตนขึ้น ในขณะเดียวกันความเจริ ญส่วนบุคคลก็จะส่งผลให้กลุ่มเจริญ
งอกงามตามไปด้วย
วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2549) ได้สรุปสาระความสาคัญของการทางานเป็นทีม ไว้ดังนี้
1. เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา
2. เพื่อผลประโยชน์ทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวม
3. เพื่อความรู้สึกปลอดภัยและมั่นคง
4. เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของจิ ต ใจ เช่ น ความต้ อ งการใฝ่ สั มพั น ธ์ ความต้ อ งการ
ความปลอดภัย ความต้องการการยกย่องนับถือ ความต้องการพัฒนาตนเอง
จากการศึกษาความสาคัญของการทางานเป็นทีม สรุปได้ว่า การทางานเป็นทีมเป็นการรวม
บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพที่แตกต่างกันมาทางานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของทีม
ทาให้เราสามารถทางานที่ยากและซับซ้อนได้ เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ลดปัญหาการทางานในสังคม
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ทุกระดับ ทางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบสนองความต้องการของจิตใจ และเกิดการพัฒนา
ตนเองเนื่องจากได้เรียนรู้จากผู้อื่น
2.2 ความหมายของการทางานเป็นทีม
จากการศึกษาเอกสารและตาราทั้งในและต่างประเทศ ผู้วิจัยได้รวบรวมความหมายของ
การทางานเป็นทีมจากนักการศึกษาและนักวิชาการ ไว้ดังนี้
ทิศนา แขมมณี (2537) ได้ให้ความหมายของการทางานเป็นทีมกั บการทางานเป็นกลุ่มด้วย
ความหมายเดียวกันไว้ว่า “การทางานเป็นทีม หมายถึง การที่กลุ่มบุคคลเข้ามาร่วมปฏิบัติงานอย่างใด
อย่ า งร่ ว มกั น และทุ ก คนในกลุ่ ม มี บ ทบาทในการช่ ว ยด าเนิ น งานของกลุ่ ม มี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
ประสานงาน และตัดสินใจร่วมกัน เพื่อให้งานบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย เพื่อประโยชน์ร่วมกันของ
กลุ่ม”
วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2549) ได้ให้ความหมายของการทางานเป็นทีมไว้ว่า “การทางาน
เป็นทีม หมายถึง การที่บุคคลมารวมกลุ่มกันเพื่อร่วมมือในการกระทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สาเร็จลุล่วงด้วยดี
โดยการร่วมมือกัน ประสานงานกัน มุ่งดึงศักยภาพที่มีจากบุคคลแต่ละคนภายในกลุ่มออกมาช่วยใน
การดาเนินกิจกรรมให้งานบรรลุเป้าหมาย”
Nolan (1989) ได้กล่าวถึงคาจากัดความของการทางานเป็นทีมไว้ว่า “การทางานเป็นทีม คือ
การทางานร่วมกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน โดยสมาชิกต้องเสียสละความเป็นส่วนตัวเท่าที่
จาเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว”
Dickinson and McIntyre (1997) ได้ ก ล่ า วถึ ง ความหมายของการท างานเป็ น ที ม ไว้ ว่ า
“การทางานเป็นทีม หมายถึง พฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่มที่แบ่งปันข้อมูลและร่วมมือกันทางาน”
Wang, MacCann, Zhuang, Liu, and Roberts (2009) ได้กล่าวถึงคานิยามของการทางาน
เป็นทีมไว้ว่า “การทางานเป็นทีม หมายถึง การทางานร่วมกันผู้อื่น การช่วยเหลือสนับสนุนและให้
กาลังใจกันและกัน ร่วมกันแก้ปัญหาความขัดแย้ง และให้คาแนะนาผู้อื่น”
Crebert (2011) ได้ให้คานิยามของทักษะการทางานเป็นทีมไว้ว่า “ทักษะการทางานเป็นทีม
เป็นการรวมกันระหว่างการมีทักษะปฏิสัมพันธ์ ทักษะระหว่างบุคคล ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะ
การสื่อสาร ซึ่งจาเป็นที่ทุกคนในกลุ่มต้องใช้ในการทางาน ทุกคนมีบทบาทหน้าที่ของตน มุ่งทางานไป
ที่เป้าหมายเดียวกัน ซึ่งให้ผลลัพธ์มากกว่าการทางานแยกกันเดี่ยว ๆ”
จากการศึกษาความหมายของการทางานเป็นทีม สรุปได้ว่า การทางานเป็นทีม หมายถึง
การท างานร่ ว มกั น ของกลุ่ ม บุ คคล แต่ ล ะคนมี บ ทบาทหน้า ที่ ในการทางานของที ม มี ส่ ว นร่ ว มใน
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การดาเนินงานและวางแผนการทางาน ยอมรับความแตกต่างของสมาชิกในทีมและรับฟังความคิดเห็น
ซึ่ ง กั น และกั น มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งานที่ ท า และดึ ง ศั ก ยภาพของแต่ ล ะคนในที ม ออกมาเพื่ อ
ดาเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายร่วมกันของทีม
2.3 องค์ประกอบของการทางานเป็นทีม
จากการศึกษาเอกสารและตารา พบว่ามีนักวิชาการและนักการศึกษาได้ระบุถึงองค์ประกอบ
ของการทางานเป็นทีมไว้ดังนี้
ทิศนา แขมมณี (2537) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบสาคัญในการทางานเป็นทีมไว้ 3 ด้าน ดังนี้
1. องค์ประกอบด้านผู้นาหรือทีมงาน ผู้นานับเป็นบุคคลที่สาคัญมากในการดาเนินงานของ
กลุ่ม กลุ่มใดขาดผู้นาก็ยากที่จะทางานให้เป็นผลสาเร็จ เพราะขาดแกนกลางที่สาคัญที่จะเป็นฟันเฟือง
ในการช่วยให้กลุ่มดาเนินงาน หากกลุ่มใดมีผู้นาที่มีคุณสมบั ติที่ดี รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน
และมีทักษะในการปฏิบัติตนตามหน้าที่นั้นแล้ว ก็นับได้ว่ากลุ่มนั้นมีแนวโน้มที่จะประสบความสาเร็จ
สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากผู้ นานั้นมีลักษณะผู้นาที่ดี และสามารถใช้ภาวะผู้นาได้เหมาะสมกั บ
สถานการณ์แล้ว กลุ่มนั้นย่อมบรรลุเป้าหมายได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว ความสาคัญของผู้นาต่อกลุ่ม
หรือทีมงานนี้ ได้รับการทดลองพิสูจน์และยืนยันจากงานวิจัยจานวนมาก จึงกล่าวได้ว่าผู้นาเป็น
องค์ประกอบที่สาคัญต่อความสาเร็จ และประสิทธิภาพของการทางานเป็นทีม
2. องค์ประกอบด้านบทบาทสมาชิกกลุ่ม ในการทางานเป็นทีม ใด ๆ ก็ตาม หากกลุ่มมีผู้นาที่
ถึงแม้ว่าจะดีเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าสมาชิกกลุ่มขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน และไม่ปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มที่ดี กลุ่มนั้นจะทางานให้บรรลุสาเร็จได้ยาก เพราะการทางานเป็น
ทีมต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากผู้ร่วมงานทุกคนเป็นสาคัญ ดังนั้นสมาชิกกลุ่มเป็นองค์ประกอบที่
สาคัญอีกประการหนึ่งที่จะช่วยให้การทางานเป็นทีมบรรลุเป้าหมาย หากผู้ร่วมทีมหรือสมาชิกกลุ่ม
ทุกคนตระหนักในความสาคัญของตน และพยายามปฏิบัติตนในการทางานในฐานะสมาชิกที่ดีของ
กลุ่ม การดาเนินงานของกลุ่มก็จะสามารถประสบความสาเร็จได้อย่างรวดเร็ว
3. องค์ประกอบด้านกระบวนการทางาน กลุ่มหรือทีมงานใดก็ตามหากมีผู้นาที่ดี มีสมาชิก
กลุ่มที่เข้าใจและช่วยกลุ่มตามบทบาทหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่แล้ว กลุ่มนั้นก็มีแนวโน้มที่จะดาเนินไป
ได้ดี อย่างไรก็ตามถึงแม้คนจะดีสักเพียงใด แต่กระบวนการดาเนินงานไม่เหมาะสม กลุ่มก็อาจประสบ
กับปัญ หามากมาย ตัวอย่างง่าย ๆ เห็นกันทั่วไป เช่น กลุ่มที่ทางานโดยขาดการวางแผนร่วมกัน
ความไม่เข้าใจในแผนงานและขั้นตอนการทางาน อาจเป็นสาเหตุทาให้การดาเนินงานของสมาชิก
เป็นไปคนละทิศคนละทาง เป็นปัญหาต่อการบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม อีกประการหนึ่งกระบวนการ
ทางานที่ไม่ดีพออาจก่อให้เกิดปัญหาระหว่างบุคคลขึ้นมา ทาให้สมาชิกในกลุ่มเกิดการแตกแยกกันได้
ดังนั้น กระบวนการท างานจึงนับเป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลยิ่งต่อการทางานเป็นทีม กลุ่มใดมี
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ความเข้าใจในกระบวนการทางานที่ดี และสามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม กลุ่มนั้นก็มักจะประสบ
ผลสาเร็จในการทางาน
วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2549) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการทางานเป็นทีม ดังนี้
1. มีเป้าหมายร่วมกัน
การทางานเป็นทีมจะเกิดผลดี สมาชิกทุกคนในทีมต้องมีเป้าหมาย กล่าวคือมีการรับรู้ ทราบ
ถึงแนวความคิดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของทีมในเรื่องเดียวกัน นั่นคือการมุ่งให้ทุกคนใน
ทีมช่วยกัน ร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกันดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประสบความสาเร็จตรงตามเป้าหมาย
หรือบรรลุตามวัตถุประสงค์ของทีม
2. การยอมรับนับถือกัน
การรวมกลุ่มกันทางานเป็นที ม ภายใต้ความเชื่อที่ว่าทุกคนในทีมมีความรู้ความสามารถ
แตกต่างกัน และหวังว่าหากได้มีการนาความแตกต่างของทุกคนในทีมมาใช้ ย่อมน่าจะทาให้งานของ
ทีมหรืองานกลุ่มนั้นมีคุณภาพดี คือเป็นงานที่สามารถดึงเอาศักยภาพ หรือความสามารถของทุก ๆ คน
ที่มีอยู่มาใช้เป็นประโยชน์ตองานส่วนรวม ดังนั้นสมาชิกทุกคนในทีมจะต้องยอมรับนับถือกันในเรื่อง
ต่าง ๆ ดังนี้
1) คนแต่ละคนมีความรู้ ความสามารถไม่เหมือนกัน
2) ยอมรั บ ในความแตกต่ า งของมนุ ษ ย์ ได้ แ ก่ ความแตกต่ า งทางความคิ ด อารมณ์
ความรู้สึก ความเข้าใจ ฯลฯ
3) ยอมรั บ ในศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ต้ อ งการการเอาใจใส่ การยกย่ อ ง
การยอมรับ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน
3. ความร่วมมือ พร้อมใจในการทางาน
ทุกคนในทีมล้วนมีความสาคัญ ประดุจฟันเฟืองของเครื่องจักรกลไก ซึ่งขาดไม่ได้แม้แต่น็อต
ตัวเล็ก ๆ เพียงตัวหนึ่ง งานของกลุ่มก็เช่นกัน กล่าวคือ งานของกลุ่มมิอาจทาสาเร็จได้เพียงลาพังแค่
ความสามารถของคน ๆ เดียวเท่านั้น หากต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกทุก ๆ คน
ในการระดมความคิด ช่วยกันแสดงความคิดเห็น อันจะเป็นประโยชน์ในการวางแนวทาง ช่วยกัน
วิเคราะห์วางแผนการทางาน และละเอียดลึกซึ้งไปจนถึงการร่วมกันปฏิบัติงานตามแผนที่กลุ่มได้
ช่วยกันวางแผนเอาไว้ ให้บรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้
4. การแบ่งงานกันทาตามความรู้ความสามารถ
การจัดแบ่งการทางานถือเป็นหัวใจสาคัญของการทางานเป็นทีมหลักการแบ่งงานกันท า
ภายในทีม ควรยึดหลักการแบ่งงานตามความรู้ ความสามารถ และความพึ งพอใจ กล่าวคือการจะ
มอบหมายให้ใครทางานอะไร มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถที่บุคคลนั้น ๆ มีอยู่
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ในตัวหัวหน้ากลุ่ม หรือ ผู้นาของทีมควรเป็นผู้ที่รู้จักและคุ้นเคยกับสมาชิกภายในทีมเป็นอย่างดี เพียง
พอที่จะรู้ได้ว่าใครเป็นอย่างไร ใครชอบงานแบบไหน ใครถนัดทางานประเภทใด เพื่อที่จะสามารถ
มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบให้ตรงตามความรู้ความสามารถของบุคคลผู้นั้น
สมาชิกในทีมมีความสาคัญเช่นกัน ควรมีส่วนช่วยในการแบ่งงาน การมอบหมายงาน กล่าวคือ
ทุ ก คนภายในที ม ควรได้ ช่ ว ยกั น เปิ ด เผยตั ว เองให้ ผู้ อื่ น ได้ รู้ จั ก และทราบว่ า ตั ว เรานั้ น มี ค วามรู้
ความสามารถ ความถนัดและความพึงพอใจในการทางานแบบใด เพื่อจะได้เป็นการง่ายสาหรับ
การมอบหมายงาน เพื่อช่วยกระจายงานและความรับผิดชอบไปสู่สมาชิกทุกคนอย่างทั่วถึง
5. ความรับผิดชอบ
ความรั บ ผิ ด ชอบถื อ เป็ น หั ว ใจส าคั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ของการท างานร่ ว ม กั น เพราะ
ความรับผิดชอบของแต่ละคนหมายถึงความสาเร็จของกลุ่ม /ทีมงาน สมาชิกในทีมจะต้องรู้จักบทบาท
หน้ า ที่ ข องตนเองต่ อ กลุ่ ม สมาชิ ก โดยรวมและยั ง ต้ อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง จึ ง จะช่ ว ยให้
การทางานเป็นทีมประสบความสาเร็จ กล่าวคือ ทีมสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์
6. ความเข้าใจซึ่งกันและกัน และความผูกพันต่อกัน
ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ช่วยให้สมาชิกทีมมีความผูกพันกัน เข้าใจกัน เรียนรู้ความแตกต่าง
กันและกัน จะช่วยให้การทางานร่วมกันมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
Tarricone and Luca (2002) ได้ ก ล่ า วถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะส าคั ญ ที่ ท าให้ ก ารท างานเป็ น ที ม
ประสบความสาเร็จไว้ดังนี้
1. ข้อตกลงร่วมกันต่อความสาเร็จของทีมและเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน (Commitment to
team success and shared goal)
สมาชิกแต่ละคนภายในทีมต้องมีข้อตกลงร่วมกันต่อความสาเร็จของทีมและเป้าหมายที่วางไว้
ร่วมกันต่อโครงการนั้น ๆ โดยทีมจะประสบความสาเร็จได้สมาชิกต้องได้รับการกระตุ้น มีส่วนร่วม
ช่วยเหลือกัน และตั้งเป้าให้ทีมประสบความสาเร็จในระดับสูงสุด
2. การพึ่งพาอาศัยกัน (Interdependence)
สมาชิกทุกคนภายในทีมจาเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนร่วมกันให้ความช่วยเหลือกัน
ทางานมากกว่าการทางานเป็นรายบุคคล สภาพแวดล้อมการพึ่งพาอาศัยกันในเชิงบวกจะทาให้ทีม
ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายในระดับที่สูงขึ้นไป สมาชิกแต่ละคนควรส่งเสริมและให้กาลั งใจ
สมาชิกคนอื่นในทีมเพื่อให้ประสบความสาเร็จและได้เรียนรู้การทางานจากผู้อื่น
3. ทักษะระหว่างบุคคล (Interpersonal skills)
ความสามารถในการอภิปรายแบบเปิดกับสมาชิกคนอื่นในทีม มีความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ
ให้การสนับสนุน และให้ความเคารพและเอาใจใส่สมาชิกคนอื่นในทีม
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4. การสื่ อ สารแบบเปิ ด และการให้ ผ ลป้ อ นกลั บ เชิ ง บวก (Open communication and
positive feedback)
รั บ ฟั ง สมาชิ ก คนอื่ น ในที ม และเปิ ด โอกาสให้ แ สดงความคิ ด เห็ น ร่ ว มกั น เพื่ อ สร้ า ง
สภาพแวดล้อมของการทางานที่มีประสิทธิภาพ สมาชิกในทีม ควรเต็มใจในการให้และรับคาวิจารณ์
และให้ผลป้อนกลับตามสภาพจริง
5. การวางองค์ประกอบของทีมอย่างเหมาะสม (Appropriate team compositions)
การวางองค์ประกอบของทีมอย่างเหมาะสมมีความสาคัญในการทาให้ทีมประสบความสาเร็จ
สมาชิกในทีมจาเป็นต้องตระหนักถึงบทบาทของบทบาทหน้าที่ ของตนเองในทีมและเข้าใจว่ าทีม
คาดหวังอะไรจากบทบาทหน้าที่ของตน
6. ข้อตกลงร่วมกันต่อกระบวนการทางานของทีม ความเป็นผู้นา และภาระความรับผิดชอบ
(Commitment to team processes, leadership, and accountability)
สมาชิกในทีมจาเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย จาเป็นต้องตระหนักรู้ถึง
กระบวนการทางานของทีม และความเป็นผู้นาก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสาคัญที่ทาให้ทีมประสบ
ความสาเร็จ รวมถึงการตัดสินใจและการแก้ปัญหาร่วมกัน
จากการศึกษาองค์ประกอบของการทางานเป็นทีม ผู้วิจัยได้สังเคราะห์และสรุปประเด็น
สาคัญได้ว่า การทางานเป็นทีมมีองค์ประกอบสาคัญ 6 องค์ประกอบ ดังนี้
1. ความเป็นผู้นา สมาชิกในทีมควรมีลักษณะผู้นาที่ดี สามารถใช้ภาวะผู้นาได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ มีความกล้าแสดงออกในการเสนอความคิดหรือมีส่วนร่วมในการอภิปรายงายเพื่อนาพา
ทีมให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว
2. การรู้จักบทบาทหน้าที่ สมาชิกควรแบ่งบทบาทหน้าที่ตามความรู้และความสามารถของ
สมาชิกและคน และสมาชิกแต่ละคนรู้จักบทบาทหน้าที่และปฏิบัติตัวตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. การมีเป้าหมายร่วมกัน สมาชิกรู้และเข้าใจเป้าหมายในการทางานของทีมร่วมกัน และ
ปฎิบัติงานโดยมุ่งให้ทีมประสบความสาเร็จและบรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้
4. ความร่วมมือในการทางาน สมาชิกให้ความร่วมมือในการทางาน มีการระดมความคิด
ช่วยกันแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ช่วยกันวิเคราะห์วางแผนการทางาน และช่วยกันลงมือ
ทางานเพื่อทาให้งานสาเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้
5. การยอมรับนับถือและเข้าใจกัน สมาชิกยอมรับนับถือกัน เข้าใจในความต่างของสมาชิกแต่
ละคน มีการให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความผูกผันและเรียนรู้ความแตกต่างเพื่อ
นามาพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพการทางานสูงขึ้น
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6. ความรับผิดชอบ สมาชิกแต่ละคนมีความรับผิดชอบต่องานที่ทา ตั้งใจทางานให้ครบถ้วน
ถูกต้อง และเสร็จตรงตามเวลาที่กาหนด เข้าใจว่าความสาเร็จของทีมคือความสาเร็จของตนและ
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเสมือนรับผิดชอบทางานของตนเอง
2.4 ลักษณะของการทางานเป็นทีมที่ดี
จากการศึ ก ษาต าราภายในประเทศและต่ า งประเทศ ผู้ วิ จั ย พบว่ า มี นั ก วิ ช าการและ
นักการศึกษาได้กล่าวถึงลักษณะของการทางานเป็นทีมที่ดีไว้ดังนี้
วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2549) ได้กล่าวถึงลักษณะของการทางานเป็นทีมที่ดีไว้ดังนี้
1. ควรก าหนดขอบเขตหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ โดยการแบ่ ง งานกั น ท าตาม ความรู้
ความสามารถที่แต่ละคนมีความถนัด มีความเชี่ยวชาญ ตามความพึงพอใจ ในการทางานเป็นกลุ่มหรือ
เป็ น ที ม นี้ จ าเป็ น ต้ อ งก าหนดหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของสมาชิ ก ในกลุ่ ม ให้ ชั ด เจนเพื่ อ ป้ อ งกั น
ความสับสนและปัดความรับผิดชอบ และเป็นที่ยอมรับกันในทุกองค์กรว่าการทางานจะมีประสิทธภาพ
สูงที่สุด หากสมาชิกของกลุ่มมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น เข้าร่วมแก้ปัญหาและอุปสรรค ผล
ที่สุดคือร่วมกันตัดสินใจในงานของตน
2. จานวนสมาชิกในทีมต้องมีพอเหมาะ จานวนสมาชิกในการทางานเป็นทีม ไม่ควรมีจานวน
มากเกินไป เพราะอาจจะทาให้เกิดกลุ่มวงใน (Inner group) เมื่อกลุ่มมีสมาชิกมากกว่า 3 คนขึ้นไป
3. มีการกาหนดระยะเวลา ในการทางานร่วมกัน ควรมีการกาหนดขอบเขต หรือระยะเวลาไว้
แน่ชัด เพื่อเป็นกรอบ หรือ แนวทางในการทากิจกรรมร่วมกันอย่างมีที่เป้าหมายชัดเจนมากยิ่งขึ้น
4. ความสามารถในการแก้ปัญหา มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการเรียนรู้เป็นทีมและผลงาน
ของทีม กล่าวคือ การสามารถจัดการ แก้ปัญหาในทีมได้ดี การเรียนรู้ในทีม และผลงานของทีมจะ
ประสบความสาเร็จสูงเช่นเดียวกัน
5. การเรียนรู้เป็นทีมจะช่วยสนับสนุนให้เกิดความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น และช่วยส่งเสริม
ให้เกิดทักษะในการแก้ปัญหา ด้ วยเหตุนี้ สมาชิกภายในทีม จึงจาเป็นต้องมีการเปิดใจ เรียนรู้ที่จะ
เข้าใจเพื่อนในฐานะสมาชิกของกลุ่มที่เป็นส่วนหนึ่งของทีม โดยสร้างความคุ้นเคย ให้มีความใกล้ชิด
สนิทสนมต่อกัน เพื่อจะให้เกิดความรัก ความผูกพัน มีความรู้สึกเข้าใจ เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน อันจะ
นาไปสู่ความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการทางานให้บรรลุตามเป้าหมายของ
ทีมงาน
Garner (1995) ได้กล่าวถึงลักษณะของการทางานเป็นทีมที่ มีประสิทธิภาพและทาให้ทีม
ประสบความสาเร็จ โดยแบ่งออกเป็น 8 ลักษณะ ดังนี้
1. เป้าหมาย (Goal)
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ที ม ต้ อ งมี ค วามเข้ า ใจในวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการท างานอย่ า งชั ด เจน สมาชิ ก แต่ ล ะคนควร
มองเห็นความสาคัญของเป้าหมายของทีมมาก่อนเป้าหมายของแต่ละบุคคล
2. โครงสร้าง (Structure)
ต้องมีการออกแบบโครงสร้างของทีมให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานของทีม
ซึ่งได้ระบุประเภทของทีมไว้ 3 โครงสร้าง ได้แก่ 1) โครงสร้างของทีมแก้ปัญหา (Problem resolution
team) จ าเป็ น ต้ อ งส่ ง เสริ ม ความเชื่ อ ใจ 2) โครงสร้ า งของที ม เชิ ง สร้ า งสรรค์ (Creative team)
จาเป็นต้องส่งเสริมอิสระในการทางานของแต่ละคน (Autonomy) และ 3) โครงสร้างของทีมเชิง
ยุทธวิธี (Tactical team) จาเป็นต้องส่งเสริมความชัดเจน
3. สมาชิกที่มีความสามารถ (Competent members)
ทีมจะประสบความส าเร็จได้สมาชิกในทีมต้องมีความสามารถ ผู้วิจัยพบว่าสมาชิกควรมี
ความสามารถทั้งด้านทักษะที่เชี่ยวชาญเฉพาะอย่างและทักษะส่วนบุคคลในการทางานร่วมกับผู้อื่น ซึ่ง
ความสามารถของสมาชิกในทีมมีความจาเป็นแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของทีม
4. ข้อตกลงร่วมกันที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (Unified commitment)
สมาชิกของทีมที่ประสบความสาเร็จต้องแสดงตั วตนอย่างชัดเจนกับข้อตกลงของทีม และ
แสดงให้เห็นว่าเราเป็นใคร
5. บรรยากาศการร่วมมือรวมพลัง (A collaborative climate)
บรรยากาศที่สมาชิกในทีมรู้จักบทบาทหน้าที่ชัดเจน มีความรับผิดชอบ และมีการสื่อสารถึง
กัน ช่วยส่งเสริมความรู้สึ กไว้เนื้อเชื่อในในระหว่างสมาชิกในทีม และเปิดใจให้เกิดการอภิปรายและ
การตัดสินใจ
6. มาตรฐานของความเป็นเลิศ (Standards of excellence)
มาตรฐานของความเป็นเลิศอาจมากจากแหล่ง 4 แหล่ง ได้แก่ จากตัวบุคคลแต่ละคน จากทีม
จากผลลัพธ์ของการทางานไม่ว่าจะเป็นความสาเร็จหรือความล้มเหลว และจากแหล่งที่อยู่ภายนอกทีม
7. การสนับสนุนและการยอมรับจากภายนอก (External support and recognition)
ทีมจาเป็นต้องได้แหล่งทรัพยากรเพื่อให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย มีการสนับสนุน
จากบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง การยอมรับ หรือรางวัลสาหรับการปฏิบัติงาน
8. ผู้นาที่มีหลักการ (Principled leadership)
พฤติ ก รรมของผู้ น าที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี 3 ลั ก ษณะ ได้ แ ก่ การมี วิ สั ย ทั ศ น์ สร้ า งความ
เปลี่ยนแปลง และมีการปลดปล่อยศักยภาพในการทางานอย่างเต็มที่

38
2.5 แนวทางการประเมินความสามารถในการทางานเป็นทีม
สมาชิกแต่ละคนมีความสามารถในการทางานเป็นทีมที่แตกต่างกัน ดังนั้นความสามารถใน
การทางานเป็นทีมสามารถประเมินได้ด้วยตนเองหรือผู้อื่นในทีม (Loughry, Ohland, & Moore,
2007) พบว่า การประเมินให้คะแนนตนเองอาจเกิดการบิดเบือนได้ และถ้าให้ผู้อื่นในทีมเป็นผู้ประเมิน
ก็อาจส่งผลให้เกิดความลาเอียงเพราะมีความเชื่อหรือคิดวาใคร มีดีอะไรอยางหนึ่ง มักดีไปหมดทุก ๆ
อยาง (Halo effect) ดังนั้นการประเมินความสามารถในการทางานเป็นทีมความใช้วิธีการประเมินที่
หลากหลาย ผู้ถูกประเมินควรได้รับการประเมินทั้งการประเมินด้วยตนเอง การประเมินจากผู้อื่นในทีม
และการประเมินโดยครู (Wang et al., 2009)
Wang et al. (2009) ได้ศึกษาการพัฒนาแนวทางในการประเมินการทางานเป็นทีมสาหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้วิธีการประเมิน ที่หลากหลาย ได้แก่ การรายงานตนเอง (Selfreport) การประเมิ น โดยตั ด สิ น จากสถานการณ์ ( Situational judgment test; JST) และ
การรายงานโดยครู (Teacher-report) จากการเปรียบเทียบวิธีการประเมินการทางานเป็นทีมที่
หลากหลายพบว่าแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อด้อยที่แตกต่างกันไป โดยปัญหาที่พบเบื้องต้นของการประเมิน
ตนเองคื อ นั ก เรี ย นมี ก ารประเมิ น ที่ ไ ม่ ต รงกั บ ความเป็ น จริ ง อาจดี ก ว่ า หรื อ แย่ ก ว่ า ความเป็ น จริ ง
ซึ่งการประเมินโดยครูจะลดปัญหาความลาเอียงตรงจุดนี้ได้ แต่ข้อเสียของการประเมินโดยครูคือไม่
สามารถประเมินนักเรียนได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้การประเมินโดยครูทาได้ยากเนื่องจากในขณะ
การจั ด การเรี ย นรู้ ค รู ต้ อ งท าหน้ า ที่ อื่ น ด้ ว ย ส่ ว นการประเมิ น โดยตั ด สิ น จากสถานการณ์ มี ค วาม
น่าเชื่อถือกว่าการประเมินตนเองเพราะมีการกาหนดสถานการณ์มาให้ แต่พบปัญหาตรงที่ในการ
ประเมินมักมีตัวหนังสือให้นักเรียนอ่านจานวนมาก นักเรียนอาจประเมินโดยข้ามการอ่า นสถานการณ์
นัน้ ไป
Lingard (2010) กล่าวว่าการทางานเป็นทีมสามารถประเมินได้ 2 ประเด็น 1) ประเมินการ
ทางานเป็นทีมของทั้งทีม 2) การประเมินการทางานเป็นทีมของสมาชิกแต่ละคน ซึ่งมีความสนใจหลัก
ไปที่การประเมินการทางานเป็นทีมในประเด็นที่ 2 เนื่องจากต้องการพัฒนาทักษะในการทางานเป็น
ทีมของนักเรียนแต่ละคน
จากนิยามเชิงปฏิบัติการ Lingard ได้ระบุแนวทางหลัก 3 ประการ ในการประเมินการทางาน
เป็นทีม ได้แก่ การสังเกตด้วยตนเอง (Independent observation) การประเมินผลงานของแต่ละคน
(Evaluating individual contributions) และการประเมินโดยสมาชิกคนอื่น (Peer review)
1. การสั ง เกตด้ ว ยตนเอง (Independent observation) เป็ น การประเมิ น ที่ ต้ อ งการ
ผู้ประเมินซึ่งเป็นครู ผู้ช่วยในห้องปฏิบัติการ หรือผู้สังเกตจากภายนอก มาช่วยประเมินการทางานเป็น
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ที ม จากกิ จ กรรมที่ นั ก เรี ย นท าโดยมี เ กณฑ์ ร่ ว มกั น การประเมิ น แบบนี้ ช่ ว ยลดความล าเอี ย งใน
การประเมิน แต่นักเรียนจะรู้ตัวว่ากาลังถูกประเมินซึ่งอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการทางาน
2. การประเมิ น ผลงานของแต่ ล ะคน ( Evaluating individual contributions) เป็ น
การประเมินจากหลักฐานซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนแต่ละคนที่เป็นสมาชิกในทีม วิธีการหนึ่งที่ทาได้
คือให้นักเรียนตั้งกลุ่มอภิปรายออนไลน์ขึ้นเพื่อสื่อสารกันในกลุ่มและครูสามารถติดตามเพื่อประเมิน
นักเรียนแต่ละคนได้ การประเมินแบบนีจ้ ะลดผลกระทบจากการที่ผู้ประเมินพบกันนักเรียนตัวต่อตัว
3. การประเมินโดยสมาชิกคนอื่น (Peer review) สมาชิกแต่ละคนประเมินการทางานของ
สมาชิกในกลุ่มด้วยเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เพื่อการประเมินที่มีประสิทธิภาพผู้ประเมินไม่ควรเขียนชื่อลงไป
การประเมินแบบนี้มีข้อเสียตรงที่นักเรียนบางคนลังเลที่ จะเขียนวิจารณ์การทางานของเพื่อนคนอื่นใน
เชิงลบ
ในการประเมิ น การท างานเป็นทีมของนักเรียนแต่ละคน Lingard เลือกการประเมินโดย
สมาชิกคนอื่น (Peer assessment) และใช้แบบประเมินที่มีเกณฑ์คาถาม ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ตัวอย่างแบบประเมินทางานเป็นทีมโดยสมาชิกคนอื่น
การปฏิบัติตัวของสมาชิก

สมาชิก

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
1. เข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง
2. เข้าประชุมตรงเวลาทุกครั้ง
3. เสนอความคิดใหม่ ๆ
4. แสดงความคิดเห็น
5. สื่อสารกับสมาชิกคนอื่นได้อย่างชัดเจน
6. แบ่งปันความรู้กับสมาชิกคนอื่น
7. พิจารณาคาแนะนาจากสมาชิกคนอื่น
8. ยอมรับคาแนะนาจากสมาชิกคนอื่น
9. พยายามเข้าใจการพูดของสมาชิกคนอื่น
10. ช่วยเหลือสมาชิกคนอื่น
11. ขอความช่วยเหลือจากสมาชิกคนอื่น
12. ทางานเดี่ยวที่ได้รับมอบหมายเสร็จตรงเวลา
13. ทางานเดี่ยวที่ได้รับมอบหมายเสร็จอย่างมี
คุณภาพ
14. แบ่งงานกันด้วยความยุติธรรม
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การปฏิบัติตัวของสมาชิก

สมาชิก
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5

15. ทาตามเป้าหมายของทีม
16. ให้ความเคารพต่อสมาชิกคนอื่น
17. มีความสามารถในการวิจยั และรวบรวม
ข้อมูล
18. แยกแยะว่าสิ่งใดสาคัญและสิ่งใดที่ไม่สาคัญ
ออกจากกันได้
Crebert (2011) ได้ ร ะบุ ก ารประเมิ น การท างานเป็ น ที ม ซึ่ ง สามารถประเมิ น ได้ ทั้ ง เป็ น
รายบุคคลและรายกลุ่ม ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการประเมิน
ตัวอย่างเช่น วัตถุประสงค์การเรียนรู้ต้องการศึกษาผลิตผล (Productivity) หรือกระบวนการทางาน
(Process) ของกลุ่ม
หลักการประเมินการทางานเป็นทีมให้มีความเที่ยง ความตรง และความน่าเชื่อถือ มีดังนี้
1. ประเมินการทางานเป็นทีมให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้เท่านัน้
2. สร้างความชัดเจนให้กับนักเรียนถึงวัตถุประสงค์ของการประเมินการทางานเป็นทีม
3. ออกแบบแบบประเมินการทางานเป็นทีมให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้
4. กระตุ้นและช่วยเสริมแรงการทางานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ เช่น ติดตามงานของทีมและ
ให้ข้อมูลป้อนกลับ จัดเวลาการประชุมการทางานเป็นทีมของนักเรียน
5. หากใช้การประเมินตนเองหรือประเมินโดยสมาชิกในกลุ่มให้ครูออกแบบแบบประเมินให้
ใช้ง่ายและชัดเจน
6. การประเมินควรทาให้ง่ายขึ้นด้วยการมีองค์ประกอบของทีมและแบ่งน้าหนักงานของ
สมาชิกแต่ละคนในทีม
Southern Cross University (2013) ได้ระบุการประเมินการทางานเป็นทีมโดยกล่าวว่าการ
ประเมิ น การท างานเป็ น ที ม สามารถประเมิ น ได้ ทั้ ง ผลลั พ ธ์ (Output) และประเมิ น กระบวนการ
(Process) นอกจากนี้ยังสามารถประเมินทั้งกลุ่มหรือประเมินในรายบุคคลได้เช่นกัน นอกจากนี้
การประเมินการทางานเป็นทีมสามารถประเมินได้ โดยการประเมิน ตนเองและสมาชิกคนอื่นในทีม
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน มีลักษณะเป็นแบบประเมินการทางานเป็นทีม ที่มีเกณฑ์การให้คะแนน
แบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) ตามตัวอย่างแบบประเมินในตารางที่ 8 และ 9
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ตารางที่ 8 ตัวอย่างแบบประเมินกระบวนการทางานเป็นทีมโดยใช้มาตรประมาณค่า
กระบวนการระดับ 1
ระดับ
กระบวนการระดับ 5
(Process rank = 1)
(Rank)
(Process rank = 5)
เป้าหมายและวัตถุประสงค์
(Goal and objectives)
มีความสับสนในวัตถุประสงค์ 1
2
3
4
5 สมาชิกเข้าใจและเห็นด้วยกับ
และผลลัพธ์ทตี่ ้องการ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของทีม
ความเชื่อใจและความขัดแย้ง
(Trust and conflict)
มีความเชื่อใจระหว่างสมาชิก 1
2
3
4
5 มีความเชื่อใจระหว่างสมาชิก
ในกลุ่มน้อยและเกิดความ
ในกลุ่มสูงและจัดการความ
ขัดแย้งอย่างเห็นได้ชัด
ขัดแย้งอย่างเปิดเผยใน
ระหว่างการทางาน
การแสดงออกของความ
แตกต่าง
(Expression of
differences)
ความเห็นที่ไม่ตรงกัน
1
2
3
4
5 ความเห็นที่ไม่ตรงกันไม่
ก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้
ก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้
ความเป็นผู้นา (Leadership)
สมาชิกคนใดคนหนึ่งแสดง
1
2
3
4
5 สมาชิกทุกคนในทีมได้มีส่วน
บทบาทความเป็นผู้นาบด
ร่วมในการแสดงบทบาทความ
บังคนอื่นและไม่เปิดโอกาสให้
เป็นผู้นา
ผู้อื่นแสดงความเป็นผู้นา
การควบคุมและวิธีดาเนินงาน
(Control and procedures)
มีการควบคุมต่า และขาดวิธี 1
2
3
4
5 มีวิธีดาเนินงานที่มี
ดาเนินงานที่แนะให้ทีมทางาน
ประสิทธิภาพและแนะให้ทมี
เกิดการทางาน สมาชิกในทีม
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กระบวนการระดับ 1
(Process rank = 1)

การใช้แหล่งข้อมูล
(Utilization of resources)
ไม่มีการใช้แหล่งข้อมูลของ
สมาชิก
การสื่อสารระหว่างบุคคล
(Interpersonal
communication)
การสื่อสารระหว่างสมาชิก
เป็นแบบปิด
การฟัง (Listening)
สมาชิกในทีมไม่ฟังสมาชิกคน
อื่น
ความราบรื่นของการสื่อสาร
(Flow of communication)
การอภิปรายในกลุ่มต้องมีการ
ทวนกลับไปกลับมาและปรับ
ใหม่ให้เข้าใจ
การแก้ปัญหา/การตัดสินใจ
(Problem solving
/Decision making)
ทีมไม่เห็นด้วยกับแนวทางการ
แก้ปัญหาหรือการตัดสินใจ
การทดลองและความคิด
สร้างสรรค์

ระดับ
(Rank)

กระบวนการระดับ 5
(Process rank = 5)
สนับสนุนวิธีดาเนินงานนี้ และ
ควบคุมตัวเองได้

1

2

3

4

5 แหล่งข้อมูลของสมาชิกมีการ
ใช้อย่างเต็มที่

1

2

3

4

5 การสื่อสารระหว่างสมาชิกเป็น
แบบเปิดและทุกคนมีส่วนร่วม

1

2

3

4

5 สมาชิกในทีมไม่รับฟังสมาชิก
คนอื่นอย่างตั้งใจ

1

2

3

4

5 การอภิปรายในกลุ่มเคลื่อนไป
ข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง

1

2

3

4

5 ทีมเห็นด้วยและตกลงกันได้กับ
แนวทางการแก้ปัญหาหรือการ
ตัดสินใจ
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กระบวนการระดับ 1
(Process rank = 1)
(Experiment and
creativity)
ทีมนิ่งเฉย ไม่มีการทดลองหา 1
แนวทางในการทางานให้เสร็จ
การประเมิน (Evaluation)
ทีมไม่เคยประเมินการทางาน
หรือกระบวนการของตัวเอง

1

ระดับ
(Rank)

กระบวนการระดับ 5
(Process rank = 5)

2

3

4

5 ทีมมีการทดลองทางานด้วยวิธี
ต่าง ๆ และหาแนวทางที่
สร้างสรรค์

2

3

4

5 ทีมประเมินการทางานหรือ
กระบวนการของตัวเองเสมอ

ตารางที่ 9 ตัวอย่างแบบประเมินการทางานเป็นทีมโดยการประเมินตนเองและประเมินสมาชิกคนอื่น
โดยใช้มาตรประมาณค่า
ชื่อผู้ประเมิน……………………………………….
ส่วน A เกณฑ์บังคับ มีทั้งหมด 5 เกณฑ์

เติม
0-5

1. ระดับการมีส่วนร่วมในการทางาน
2. ระดับการให้ความเคารพและรับฟังความคิดของสมาชิกคนอื่น
3. ความสมัครใจในการทางานตามบทบาทหน้าที่ของตน ทางานเสร็จตรงเวลา
4. มีความพยายามในการทาตนเองให้เป็นส่วนหนึ่งของทีม
5. ระดับความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าพูดกล้าแสดงความเห็น (หลีกเลี่ยงการอยู่เฉย ๆ หรือ
ปกครองคนอื่นมากเกินไป)
ส่วน B เกณฑ์อื่น ๆ เลือกมาแค่ 3 เกณฑ์
เติม
0-5
6. การวางแผนและดาเนินงานประชุม
7. ระดับการมีส่วนร่วมในการทางาน
8. มีส่วนร่วมในXXXXX (เช่น การหาข้อมูล)
9. มีส่วนร่วมในXXXXX (เช่น การเขียนสรุป)
10. มีส่วนร่วมในXXXXX (เช่น การเขียนบทคัดย่อ)
11. มีส่วนร่วมในXXXXX (เช่น การเขียนสรุป)
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12. ตรวจสอบและแก้ไขงานของคนอื่น
รวม 40 คะแนน
ข้อเสนอแนะที่คุณจะนาไปพัฒนาการทางานเป็นทีม
……………………………………………………………………………………………………………………...............
3. การจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม
การจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม (Group investigation หรือ GI) ได้รับการ
พัฒนาโดย Shlomo Sharan และ Yael Sharan เป็นรูปแบบการเรียนการสอนหนึ่งตามของรูปแบบ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ วิธีการสอนนี้เริ่มต้นจากความสนใจของ Thelen ที่พยายามรวมกระบวนการ
ทางประชาธิ ป ไตย (Democratic process) เข้ า กั บ กระบวนการสอนแบบสื บ สอบ (Process of
academic inquiry) ให้ ก ลายเป็ น หนึ่ ง กลยุ ท ธ์ ก ารสอน Spencer Kagan ก็ ไ ด้ พั ฒ นาวิ ธี ส อนที่
คล้ า ยคลึ ง กั น แต่ เ รี ย กว่ า “Co-op” (Hassard & Dias, 2013) ผู้ วิ จั ย ได้ แ บ่ ง ประเด็ น น าเสนอ 4
ประเด็น ได้แก่ 1) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้
เป็นกลุ่ม 2) องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม 3) ขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม และ 4) บทบาทของครูและนักเรียนในการเรียนการสอนโดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม
3.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้องและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้
เป็นกลุ่ม
แนวคิดของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning)
การจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม (Group investigation) เป็นรูปแบบหนึ่งของ
การจัดการเรียนรู้ที่มาจากแนวคิดของการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) ซึ่งเริ่มต้นมา
จากปรัชญาการศึกษาของ John Dewey โดยมีวัตถุประสงค์ทางการศึกษาให้นักเรียนพัฒนาทักษะ
ทางสังคม สามารถทางานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างความรู้ด้วยตนเองได้ กลายเป็นที่มาของ
แนวคิด “Learning by doing” ซึ่ งให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือกระทา เป็นการเปลี่ยนบทบาทในการ
เรียนรู้ของนักเรียนเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Dewey, 2004; Zingaro,
2008)
การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นรูปแบบการสอนที่นักเรียนได้ทางานร่วมกันเพื่อช่วยให้ประสบ
ความสาเร็จในภาระงานที่ได้รับมอบหมาย รูปแบบการเรียนรู้แบบนี้ได้รับการพัฒนาออกเป็นวิธีสอน
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มากมายขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการสอน (Hassard & Dias, 2013) ซึ่งมีนักการศึกษาคนสาคัญที่
เผยแพร่ แ นวคิ ด การเรี ย นรู้ แ บบนี้ คื อ Slavin, Johnson, and Johnson ได้ ก ล่ า วว่ า ในการจั ด
การเรียนรู้โดยทั่วไป เรามักไม่ให้ความสนใจความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน แต่มุ่งเน้นไปที่ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครูและนักเรียน แนวคิดนี้แสดงให้เห็นว่าปฏิสัมพันธ์นักเรียนมีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
รวมทั้ ง เกิ ด การเรี ย นรู้ ทั ก ษะทางสั ง คมและการท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ซึ่ ง เป็ น ทั ก ษะที่ ส าคั ญ ในการ
ดารงชีวิต (ทิศนา แขมมณี, 2556ก) เห็นได้ชัดว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีประโยชน์
หลายอย่าง สามารถนาไปใช้จัดการเรียนการสอนได้หลายวัตถุประสงค์ ตัวอย่างเช่น การสอนที่เน้น
เนื้อหา การพัฒนากระบวนการคิดระหว่างการสอนแบบบรรยายหรือสาธิต และช่วยเหลือสนับสนุน
กระบวนการเรียนของนักเรียนในระยะยาว ซึ่ งสามารถแบ่งประเภทของการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ (Johnson & Johnson, 1999)
1. การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ อย่ า งเป็ น ทางการ (Formal cooperative learning) นั ก เรี ย น
ร่วมมือกันเรียนรู้เป็นกลุ่มอาจใช้เวลาหนึ่งคาบเรียนหรือหลายสัปดาห์ก็ได้ นักเรียนได้แลกเปลี่ยน
การเรียนรู้และช่วยกันทางานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของภาระงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น
การแก้ปัญหา การเขียนรายงาน การสารวจ หรือการทดลอง ในกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างเป็น
ทางการ โดยครูมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ระบุวัตถุประสงค์ของบทเรียน (ทั้งวัตถุประสงค์เชิงวิชาการและทักษะทางสังคม)
และกาหนดขนาดของกลุ่ม บทบาทของนักเรียน สื่อหรือแหล่งเรียนรู้ที่จาเป็น และแนวทาง
การจัดการชั้นเรียน
2) อธิ บ ายภาระงานและการท างานร่ ว มกั น ในทางบวกให้ ชั ด เจน บอกเกณฑ์ ใ น
การประเมิน และอธิบายทักษะทางสังคมที่ต้องใช้
3) ติดตามการเรียนรู้ของนักเรียนและเข้ามาช่วยเหลือนักเรียนในระหว่างกลุ่ม สังเกต
และรวบรวมข้อมูลการทางานของแต่ละกลุ่ม
4) ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการทางานกลุ่มครั้ง
ต่อไป
2. การเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ (Informal cooperative learning) นักเรียน
ร่วมมือกันเรียนรู้แบบชั่วคราว อาจใช้เวลาไม่กี่นาทีหรือ ใช้เวลาเพียงคาบเรียนเดียว โดยสอดแทรกไป
ในระหว่างการสอนแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การสาธิต การเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างไม่เ ป็น
ทางการมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสนใจกับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้จัดการเรียนรู้ ช่วยสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้ กระตุ้นกระบวนการคิดของนักเรียนต่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้จัดการเรีย นรู้
เป็นต้น
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3. กลุ่ ม การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ แบบถาวร (Cooperative base groups) นั ก เรี ย นที่ ค ละ
ความสามารถมาเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยมีสมาชิก 3-4 คน และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
นักเรียนช่วยเหลือกันและกัน พัฒนากระบวนการคิดและกระบวนการทางสังคม
องค์ป ระกอบพื ้น ฐานที ่ ส าคัญ ของการเรีย นรู ้แ บบร่ ว มมือ มี 5 องค์ป ระกอบ ดัง นี ้
(Johnson & Johnson, 1989)
1. ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในทางบวก (Positive interdependence) คือ การที่สมาชิก
รับรู้ว่าสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน มีเป้าหมายในการทางานร่วมกัน เราและกลุ่ม
ประสบความสาเร็จร่วมกัน มีการแบ่งปันวัสดุอุปกรณ์กันให้แก่สมาชิกทุกคน เพื่อเสริมความสัมพันธ์
กันในทางบวกของกลุ่ม อาจแบ่งบทบาทหน้าที่และภาระงานให้เท่าเทียมกัน มีการให้รางวัล เช่น ถ้า
สมาชิกทุกคนช่วยกันจนกลุ่มได้คะแนนถึง 90 เปอร์เซ็นต์ สมาชิกแต่ละคนจะได้รับคะแนนเพิ่มอีก 5
คะแนน เป็นต้น
2. การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ ส่ ง เสริ ม ซึ่ ง กั น และกั น (Face-to-face promotive interaction)
สมาชิกแต่ละคนช่วยส่งเสริมระหว่างกันโดยการช่วยเหลือ สนับสนุ น กระตุ้น และให้กาลังใจกัน
เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม ประสบความส าเร็ จ การติ ด ต่ อ สั ม พั น ธ์ กั น และแลกเปลี่ ย นความคิ ด กั น ช่ ว ยส่ ง เสริ ม
การเรียนรู้ของแต่ละบุคคล ดังนั้นการมี ปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันจะเกิดขึ้นได้ ขนาดสมาชิก
กลุ่มควรมีไม่มากเกินไป (2-4 คน)
3. ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน (Individual accountability) คือ ความรับผิดชอบ
ในการปฏิ บั ติ ง านของสมาชิ ก แต่ ล ะบุ ค คล ท าให้ ต้ อ งมี ก ารประเมิ น ทั้ ง กลุ่ ม และการประเมิ น ใน
รายบุคคล โดยวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้แบบร่วมมือคือการทาให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดีกว่าการเรียนรู้
เดี่ยว ดังนั้นครูจึงต้องมีการทดสอบเป็นรายบุคคล มีการสุ่มนักเรียนให้อธิบายงานของกลุ่ม และให้
นั ก เรี ย นแต่ ล ะคนอธิ บ ายว่ า ได้ เ รี ย นรู้ อ ะไรจากเพื่ อ นร่ ว มชั้ น เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า นั ก เรี ย นแต่ ล ะคนมี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานกลุ่ม
4. ทักษะระหว่างบุคคลและทักษะการทางานกลุ่มย่อย (Interpersonal and small-group
skills) นักเรียนควรได้รับการฝึกทักษะระหว่างบุคคล ทักษะการทางานกลุ่มย่อย หากนักเรี ยนยังไม่มี
ทักษะทางสังคม การเรียนรู้แบบร่วมมืออาจไม่มีประสิทธิภาพ นักเรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะ
ความเป็นผู้นา ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการสร้างความไว้วางใจ ทั กษะการสื่อสาร และทักษะการ
จัดการกับความขัดแย้ง
5. กระบวนการกลุ่ม (Group processing) กระบวนการกลุ่มจะเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกในกลุ่มได้
ร่วมกันอภิปรายเป้าหมายของการทางาน และรักษาความสัมพันธ์ในการทางานระหว่างสมาชิกภายใน
กลุ่ม สมาชิกในกลุ่มจาเป็นต้องบรรยายการทางานของสมาชิกแต่ละคนว่าช่วยเหลืองานหรือไม่ และ
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ตัดสินว่าพฤติกรรมนั้นควรทาต่อหรือ ควรปรับปรุง หากพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในกลุ่ม สมาชิก ควร
ช่วยกันระบุ ชี้แจง และแก้ไขปัญหาร่วมกัน
การเข้าใจ 5 องค์ประกอบนี้ทาให้พัฒนาการเรียนรู้แบบร่วมมือและสามารถนามาปรับใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการศึกษาแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สรุปได้ว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือมีรากฐานมา
จากปรัชญาการศึกษาของ John Dewey โดยมีวัตถุประสงค์ทางการศึกษาให้นักเรียนพัฒนาทักษะ
ทางสังคม สามารถทางานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างความรู้ด้วยตนเองได้ โดยการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือมุ่งเน้นไปที่การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน เป็นรูปแบบการสอนที่นักเรียนได้ทางานร่วมกัน
เพื่อช่วยให้ประสบความสาเร็จในภาระงานที่ได้รับมอบหมาย รูปแบบการเรียนรู้แบบนี้ได้ถูกพัฒนา
ออกเป็นวิธีสอนมากมายขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการสอน มีอ งค์ป ระกอบพื้น ฐานที่ สาคัญ 5
องค์ป ระกอบ ได้แ ก่ 1) ความเกี่ ย วข้ อ งสั ม พั น ธ์ กั น ในทางบวก (Positive interdependence)
2) การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ ส่ ง เสริ ม ซึ่ ง กั น และกั น (Face-to-face promotive interaction) 3) ความ
รับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน (Individual accountability) 4) ทักษะระหว่างบุคคลและทักษะ
การทางานกลุ่มย่อย (Interpersonal and small-group skills) และ 5) กระบวนการกลุ่ม (Group
processing)
ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism)
ทฤษฎีการสร้างความรู้ มีรากฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาทางเชาวน์ปัญญาของ Piaget และ
Vygotsky โดย Piaget อธิ บ ายว่ า พั ฒ นาการทางเชาวน์ ปั ญ ญาของบุ ค คลมี ก ารปรั บ ตั ว ผ่ า น
ทางกระบวนการซึ ม ซาบหรือดูดซึ ม (Assimilation) และกระบวนการปรับโครงสร้างทางปั ญ ญา
(Accommodation) พัฒนาการเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรับข้อมูลหรือประสบการณ์ใหม่เข้าไปสัมพันธ์กับ
ความรู้ ห รื อ โครงสร้ า งทางสติ ปั ญ ญาเดิ ม หากไม่ ส ามารถสั ม พั น ธ์ กั น ได้ จ ะเกิ ด ภาวะไม่ ส มดุ ล
(Disequilibrium) บุคคลจะพยายามปรับให้สมดุล (Equilibrium) โดยใช้กระบวนการปรับโครงสร้าง
ทางปัญญา จากทฤษฎีเชื่อว่าการเรียนผู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในนักเรียน นักเรียนเป็นผู้สร้าง
ความรู้ด้วยตัวเองจากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เห็นกับความรู้ความเข้าใจเดิมที่มีอยู่ ผู้สอนไม่สามารถ
ปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งทางปั ญ ญา แต่ ช่ ว ยนั ก เรี ย นปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งทางปั ญ ญาได้ โดยจั ด
สภาพการณ์ให้นักเรียนเกิดภาวะไม่สมดุล และนักเรียนพยายามปรับข้อมูลใหม่กับประสบการณ์เดิม
ของนักเรียนเอง (ทิศนา แขมมณี, 2556ก; พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2556)
ทฤษฎีการสร้างความรูไ้ ด้มีการนามาปรับประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษา โดยไม่ได้เป็นแค่ทฤษฎี
การเรียนรู้เพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถนามาใช้ประยุกต์เป็นแนวทางการสอนในเทคนิคหรือวิธีการ
ต่าง ๆ ดังนี้ (Fosnot & Perry, 1996)
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1. การเรียนรู้ไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ แต่เป็นการพัฒนาของนักเรียน ครูจาเป็นต้องกระตุ้นนักเรียน
ให้เกิดการตั้งคาถาม การเสนอสมมติฐาน และการอภิปรายในชั้นเรียน
2. การเกิดภาวะไม่สมดุลจะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน ใช้ประเด็นปลายเปิดที่ชวนให้
นักเรียนเกิดความสงสัยและสามารถแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองได้ในบริบทของความเป็นจริง
3. การส่งเสริมให้มีกิจกรรมการอภิปรายในชั้นเรียน การพูดคุยหรือสนทนาในระหว่างเรียนรู้
จะช่วยกระตุ้นกระบวนการคิดของนักเรียน ช่วยให้นักเรียนได้สื่อสาร แลกเปลี่ยน และพิสูจน์ความคิด
ของแต่ละคน
Driver and Oldham (1986) ได้ระบุลักษณะพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตาม
แนวทฤษฎีการสร้างความรู้ ดังนี้
1. ผลการเรี ย นรู้ ขึ้ น อยู่ กั บ สภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ แ ละแรงกระตุ้ น จากวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่
นักเรียนมีปฏิสมั พันธ์
2. การเรียนรู้ต้องเป็นการสร้างความรู้เชิงรุก โดยเชื่อมโยงความรู้หรือมโนทัศน์เดิมที่มีอยู่เข้า
กับความรู้ใหม่ที่ได้รับ
3. นักเรียนต้องสามารถนาความรู้ทไ่ี ด้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้
4. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรูข้ องตนเอง
การจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มมีความสอดคล้องกับทฤษฎี การสร้างความรู้
เนื่องจากรูปแบบการเรียนรู้นี้แสดงทัศนคติว่าความรู้ที่ได้ม าเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
นักเรียนจะถูกแนะแนวทางในการเรียนรู้ผ่านการแสวงหาความรู้ (Investigation) ในหัวข้อที่พวกเขา
สนใจ แตกต่างจากวิธีสอนที่ครูเป็นผู้จัดการเรียนการสอนโดยตรงซึ่งทาให้เกิดปฏิสัมพันธ์น้อยมาก
ระหว่างครูและนักเรียน (Zingaro, 2008)
จากการศึกษาทฤษฎีการสร้างความรู้ สรุปได้ว่า ทฤษฎีการสร้างความรู้มาจากทฤษฎีพัฒนา
ทางเชาวน์ปัญญาของ Piaget และ Vygotsky โดยอธิบายว่า การเรียนรู้เกิดจากการนาสิ่งที่ได้เรียนรู้
หรื อ พบเจอมาสร้ า งเป็ น โครงสร้ า งทางปั ญ ญาผ่ า นทางกระบวนการซึ ม ซาบหรื อ ดู ด ซึ ม และ
กระบวนการปรับโครงสร้า งทางปัญ ญา ความรู้จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลน าความรู้ใหม่ ไปสัมพั น ธ์ กั บ
โครงสร้างทางสติปัญญาเดิม หากไม่สัมพันธ์จะเกิดภาวะไม่สมดุลโดยบุคคลสามารถใช้กระบวนการ
ปรั บ โครงสร้ า งทางปั ญ ญาปรั บ ให้ ส มดุ ล ได้ ทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู้ ไ ด้ รั บ การน ามาใช้ ใ นการจั ด
การเรี ย นรู้ โ ดยเน้ น ให้ นั ก เรี ย นสร้ า งความรู้ ด้ ว ยตนเองผ่ า นกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลาย
ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มที่แสดงให้เห็นว่าความรู้ที่ได้มาเกิดจาก
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ร่วมกันเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ตามหัวข้อที่สนใจ
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3.2 องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม
Sharan and Sharan (1992) ได้ระบุองค์ประกอบสาคัญของการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหา
ความรู้เป็นกลุ่มไว้ 4 องค์ประกอบ ได้แก่
1. การแสวงหาความรู้ (Investigation) เป็ น ลั ก ษณะส าคั ญ ของวิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์
(Scientific method) ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ (Scientific
inquiry) โดยเริ่มจากครูเสนอปัญหาในชั้นเรียน และให้นักเรียนสร้างความรู้ผ่านกระบวนการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง
2. การมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) เป็นองค์ประกอบสาคัญอีกอย่างหนึ่งของการเรียนรู้แบบ
แสวงหาความรู้ เนื่องจากนักเรียนจาเป็นต้องติดต่อ พูดคุย และช่วยเหลือกันภายในกลุ่มย่อย ซึ่งแต่ละ
ขั้นตอนการเรียน นักเรียนได้มีโอกาสในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน อภิปรายเพื่อวางแผน แลกเปลี่ยน
แหล่งความรู้และข้อมูล และช่วยกันสรุปข้อมูลที่ได้จากการค้นหาเพื่อนาเสนอในชั้นเรียน
3. การแปลความหมาย (Interpretation) เป็นกระบวนการเจรต่อรองความรู้ส่วนตัวของ
นักเรียน ความรู้ใหม่ที่ได้รับมา และความรู้จากเพื่อนที่เป็นสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งการแปลความหมาย
ข้อมูลร่วมกันช่วยพัฒนาความสามารถในการจัดกระทาข้อมูลที่ได้ค้นหามาให้ถูกต้อง มั่นใจ และเข้าใจ
ง่าย
4. แรงจู ง ใจภายใน (Intrinsic motivation) เป็ น สิ่ ง ที่ ก ระตุ้ น ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด บทบาทใน
การเรียนรู้ แรงจูงใจภายในเกิดขึ้นได้จากการกระตุ้นด้วยคาถามหรือปัญหาที่ได้ถามไป
สรุปได้ว่าองค์ประกอบสาคัญของการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้มีทั้งหมด 4 องค์ประกอบ
ได้แก่ การแสวงหาความรู้ การมีปฏิสัมพันธ์ การแปลความหมาย และแรงจูงใจภายใน
3.3 ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม
มีนักการศึกษาหลายท่านกล่าวถึงองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็น
กลุ่ม ไว้ดังนี้
Sharan and Sharan (1990) เสนอขั้นตอนการจัดการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็น
กลุ่มไว้ว่ามีขั้นตอนสาคัญ ดังนี้
1. การระบุ หั ว ข้ อ ที่ ต้ อ งการแสวงหาความรู้ (Identifying the topic) คื อ ขั้ น ตอนที่ ค รู
นาเสนอหัวข้อหรือปัญหาสาหรับการแสวงหาความรู้ซึ่งหัวข้ออาจมาจากเนื้อหาในหลักสูตรหรือมาจาก
ความสนใจของนักเรียน จากนั้นเสนอหัวข้อย่อยเพื่อให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกเรื่องที่สนใจศึกษา ครู
อาจกระตุ้นความสนใจในการสืบสอบโดยใช้สื่อจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ หนังสือเรียน หนังสือ
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ภาพ นิตยสาร บทความ ฯลฯ จากนั้นเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับหัวข้อย่อยต่าง ๆ
และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อย่อยที่สนใจศึกษา
2. การวางแผนการแสวงหาความรู้ภายในกลุ่ม (Planning the investigation in groups)
คือ ขั้นตอนหลังจากที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้เลือกหัวข้อแล้ว นักเรียนแต่ ละกลุ่มร่วมกันวางแผนและ
ออกแบบแนวทางในการศึกษาค้นคว้าในหัวข้อของตน ตัดสินใจว่าจะใช้แหล่งข้อมูลใด และกาหนด
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม ในขณะที่นักเรียนแต่ละกลุ่มกาลังวางแผน ครูเดินดูตามกลุ่มต่าง ๆ
คอยให้คาแนะนาและเสนอแนวทางในการวางแผนให้มีความชัดเจนและใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้น
หลังจากร่วมกันอภิปรายให้นักเรียนบันทึกข้อมูลการวางแผนลงในใบงาน ดังตัวอย่างใบงาน
ตัวอย่างใบงาน
ชื่อหัวข้อ: ชาวอินเดียนแดงเผ่าต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างไร
ชื่อสมาชิกกลุ่ม: บ๊อบ สเปนเซอร์ บิลลี่ เชล และแนนซี่
บทบาทหน้าที่: บ๊อบเป็นหัวหน้าหรือผู้ประสานงาน บิลลี่และแนนซี่เป็นคนหาแหล่งเรียนรู้ สเปน
เซอร์เป็นคณะกรรมการ เชลเป็นผู้บันทึก
พวกเราต้องการค้นหาอะไร
บ๊อบและแนนซี่: ชาวอาปาเช่เร่ร่อนออกแบบที่อยู่อาศัยของเขาอย่างไร
สเปนเซอร์และบิลลี่ จีน: กะท่อมของเผ่านาวาโจมีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตอย่างไร
เชล: ที่อยู่อาศัยชนิดใดบ้างที่ชาวอินเดียนโบราณออกแบบ
ผู้บันทึกจะทาการลิสต์รายชื่อหนังสือที่จาเป็นต้องใช้ในการอ่านประกอบ บุคคลที่ต้องไปสัมภาษณ์
และเว็บไซต์ที่ต้องเข้าไปศึกษา บางทีสมาชิกทุกคนอาจต้องเข้าไปสัมภาษณ์บุคคลร่วมกันและแต่ละ
คนเตรียมคาถามที่สนใจในการศึกษา
3. การลงมือแสวงหาความรู้ (Carrying out the investigation) คือ ขั้นตอนที่ครูทบทวน
แผนของนักเรียนแต่ละกลุ่ม จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือแสวงหาความรู้ตามแผนที่ได้วางไว้ใน
ขั้นที่ 2 โดยสมาชิกแต่ละกลุ่มรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ วิเคราะห์และประเมินข้อมูล เพื่อ
นาไปสู่คาตอบหรือวิธีการแก้ปัญหาตามหัวข้อของกลุ่ม สมาชิกแต่ละคนแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือ
ความรู้ที่ได้รับจากการสืบค้น โดยมีสมาชิกที่ทาหน้าที่เป็นผู้บันทึกคอยสรุปความรู้ต่าง ๆ
4. การเตรียมรายงาน (Preparing for final report) คือ ขั้นตอนการรวบรวมและสังเคราะห์
ข้อมูลให้มีความชัดเจนและเข้าใจง่ายมากขึ้นเพื่อใช้ในการนาเสนอผลลัพธ์จากการสืบสอบ นาข้อมูล
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จากส่วนต่าง ๆ ที่สมาชิกสืบค้นมารวมเข้าด้วยกันและวางแผนในการนาเสนอ ซึ่งการนาเสนออาจใช้
การให้ความรู้หรือสร้างความดึงดูดใจในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แบบจาลอง ศูนย์การเรียนรู้ การเขียน
รายงาน การเล่นละคร แสดงบทบาทสมมติเป็น มัคคุเทศก์ หรือทาสไลด์เพื่อนาเสนอ หลังจากที่
นักเรียนวางแผนให้นกั เรียนทีร่ บั ผิดชอบเป็นคณะกรรมการติดต่อครูผู้สอนเพื่อจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่
จาเป็นต้องใช้ในการนาเสนอ โดยคณะกรรมการต้องมั่นใจก่อนว่าการนาเสนอมีความหลากหลาย
ชัดเจน และสามารถทาได้จริง ครูคอยทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและดูแลว่านักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมใน
การวางแผน
5. การนาเสนอรายงานกลุ่ม (Presenting the final report) คือ ขั้นตอนนาเสนอรายงานที่
ได้จากการศึกษาในแต่ละหัวข้อหน้าชั้นเรียน โดยสมาชิกทุกกลุ่มต้องกลับมาร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันทั้ง
ชั้นเป็นหน่วยทางสังคมเดียวกัน (Social unit) ทุกกลุ่มจาเป็นต้องทราบระยะเวลาที่ใช้ในการนาเสนอ
และล าดั บ การน าเสนอ หลั ง การน าเสนอกลุ่ ม ที่ น าเสนอต้ อ งเปลี่ ย นบทบาทเป็ น ผู้ ฟั ง และคอยมี
ปฏิสัมพันธ์ในสิ่งที่ได้เห็นหรือได้ยิน
6. การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ (Evaluation) คื อ การประเมิ น กระบวนการท างานและ
การนาเสนอ โดยมี ครูแ ละนักเรียนด้วยกันเองเป็นผู้ประเมิน ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า
นักเรียนมีความเข้าใจหัวข้อและงานที่ทาตลอดเวลาหรือไม่ การประเมินจะมุ่งเน้นไปที่การนาความรู้
ไปใช้ในปัญหาใหม่ การลงความเห็น และลงข้อสรุป นอกจากนี้ครูยังสามารถประเมินกระบวนการใน
ระหว่างการทากิจกรรมได้ และเปิดโอกาสให้นักเรียนสะท้อนความรู้สึกในการทากิจกรรมการจัดการ
เรี ย นรู้ แ บบแสวงหาความรู้ เ ป็ น กลุ่ ม หรื อ ครู น านั ก เรี ย นอภิ ป รายกลุ่ ม ย่ อ ยเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นแสดง
ความรู้สึกที่มีต่อเนื้อที่ได้เรียนและกระบวนการเรียนรู้
Huhtala (1994) ได้ระบุขั้นตอนการจัดการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มไว้
6 ขั้นตอน ดังนี้
1. ระบุหัวข้อและจัดการกลุ่มวิจัย (Identify the topic and organize research groups)
2. วางแผนการแสวงหาความรู้ (Plan the investigation)
3. การแสวงหาความรู้ (Investigation)
4. การเตรียมรายงาน (Preparing a report)
5. การนาเสนอรายงาน (The final presentation)
6. การทดสอบและประเมิน (Testing and evaluation)
Hassard and Dias (2013) ได้ระบุขั้นตอนการจัดการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็น
กลุ่มไว้ว่ามีขั้นตอนสาคัญ 5 ขั้นตอน ดังนี้
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1. เลือกหัวข้อและปัญหา (Topic and problem selection) นักเรียนแบ่งกลุ่มและเลือก
หัวข้อหรือปัญหาในขอบเขตของวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนสามารถถามคาถามที่ต้องการในการวิจัย
การสารวจ หรือแบบสัมภาษณ์ แต่ละกลุ่มวางแผนในหัวข้อของตนเองและวางกลยุทธ์สาหรับใช้ใน
การแสวงหาความรู้ จากนั้นสมาชิกแต่ละคนหรือเข้าคู่กันพัฒนาคาถามและสมมติฐานที่จะนาไปสู่
คาตอบ และตัดสินใจว่าจะดาเนินการอย่างไร
2. ร่วมมือกันวางแผน (Cooperative planning) ครูและนักเรียนในแต่ละทีมร่วมกันวางแผน
วิธีการศึกษา ภาระงาน เป้าหมาย ให้สอดคล้องกับหัวข้อย่อยที่เลือก
3. ลงมือทางานที่ได้วางแผนไว้ (Implementation) นักเรียนลงมือตามแผนที่ได้วางไว้ใน
ขั้นตอนที่ 2 การเรียนรู้ควรมีช่วงที่กว้าง ครอบคลุมทั้งกิจกรรมและทักษะ และควรนานักเรียนไปสู่
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน นักเรียนอาจทางานเป็นกลุ่มย่อยหรือแต่ละ
คนทางานและนาข้อมูลมารวมกัน
4. วิเคราะห์และสังเคราะห์ (Analysis and synthesis) นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลลัพธ์ที่ได้
จากการทางานทั้งเป็นกลุ่มย่อยหรืองานเดี่ยว นาข้อมูลที่ได้รับการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์และสมาชิก
แต่ละคนร่วมกันสังเคราะห์เพื่อทาเป็นรายงานสาหรับนาเสนอเพื่อนในชั้นเรียน
5. การนาเสนอหน้าชั้นเรียน (Class presentation) แต่ละทีมทาการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
นั ก เรี ย นทุ ก คนต้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มในการเตรี ย มน าเสนอ แต่ ล ะที ม ควรกระตุ้ น ผู้ ฟั ง เช่ น การโต้ ว าที
การสาธิต การใช้กิจกรรมให้ลงมือปฏิบัติ การเล่น หรือสถานการณ์จาลองด้วยคอมพิวเตอร์
เรขา อรัญวงศ์ (2540) ได้กล่าวว่าการสอนตามรูปแบบการจัดการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหา
ความรู้เป็นกลุ่ม ประกอบด้วยขั้นตอนการสอน 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. การเสนอสถานการณ์ที่น่าสงสัย (Students encounter puzzling situation)
2. การมีปฏิกิริยาต่อสถานการณ์ปัญหา (Students explore reactions to the situation)
3. การก าหนดและจั ด ระบบงาน (Students formulate study task and organize for
study)
4. การศึกษาค้นคว้า (Independent and group study)
5. การวิ เ คราะห์ ค วามก้ า วหน้ า ของงานและกระบวนการค้ น คว้ า (Students analyze
progress and process)
6. การเวียนกลับสู่กิจกรรมขั้นที่ 1 (Recycle activity)
นาตยา ปิลันธนานนท์ (2543) ได้กล่าวถึงลักษณะของการจัดการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหา
ความรู้เป็นกลุ่ม โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. นักเรียนร่วมกันเสนอหัวข้อหรือประเด็นทีต่ อ้ งการศึกษาค้นคว้า จากสิง่ ทีไ่ ด้เรียนไป
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2. นักเรียนเลือกเข้ากลุ่มตามหัว ข้อที่ตนต้องการศึกษา จานวนสมาชิกในกลุ่มไม่ควรมาก
เกินไป (ประมาณกลุ่มละ 4-6 คน) จานวนสมาชิกในกลุ่มของแต่ละหัวข้ออาจมีจานวนไม่เท่ากันก็ได้
ขึ้นอยู่กับลักษณะของหัวข้อที่จะศึกษา และแต่ละกลุ่มควรมีนักเรียนที่มีความสามารถที่หลากหลาย
3. ครูแนะนาวิธีการทางานกลุ่ม การสืบค้น และรวบรวมข้อมูลความรู้ในแต่ละหัวข้อ
4. นักเรียนในแต่ละกลุม่ ร่วมกันวางแผนการศึกษาค้นคว้าในหัวข้อของตน จากนัน้ แบ่งงานกัน
ทาตามที่ได้วางแผนกันไว้
5. เมื่อทุกกลุ่มศึกษาค้นคว้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในทุกกลุ่มเสนอผลงานของกลุ่ม โดยสมาชิก
ทุกคนมี ส่ วนร่วมในการนาเสนองาน หลังจากนั้นมีการประเมินผลงาน และการทางานกลุ่มของ
กันและกัน
สุคนธ์ สินธพานนท์ และ จินตนา วีรเกียรติสุนทร (2556) เสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้
แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มไว้ 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้สอนและนักเรียนร่วมกันอภิปรายบทเรียนใหม่ หรือทบทวนความรู้เดิมหรืออภิปราย
ประเด็นที่กาหนด
2. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเล็กประมาณกลุ่มละ 4 คน โดยคละกันตามระดับความสามารถ
ประกอบด้วย เก่ง ปานกลาง (ค่อนข้างเก่ง) ปานกลาง (ค่อนข้างอ่อน) และอ่อน ซึ่งควรจัดกลุ่มไว้
ล่วงหน้า
3. ผู้สอนแบ่งเรื่องที่จะสอนออกเป็นเรื่องย่อยหรือหัวข้อย่อย โดยอาจจะทาเป็นใบความรู้
พร้อมแบบฝึกหัด (ใบงาน 1, 2, 3, 4 ซึ่งรวมแล้วเรียกว่า 1 เรื่อง)
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มรับเรื่องที่ผู้สอนกาหนดให้ในข้อ 3. ประกอบด้วยเรื่องย่อย ซึ่งอาจทา
เป็นใบความรู้พร้อมแบบฝึกหัด (ใบงาน) มาแบ่งให้สมาชิกในกลุ่ม เพื่อให้โอกาสให้นักเรียนที่อ่อนเลือก
หัวข้อย่อยหรือใบงานก่อน หรือจะเลือกหัวข้อตามความสนใจก็ได้
5. สมาชิกแต่ละคนจะศึกษาสืบค้นความรู้เพื่อเป็นคาตอบตามหัวข้อย่อยที่ตนรับผิดชอบแล้ว
นาคาตอบมาอภิปรายในกลุ่มจนได้คาตอบที่สมบูรณ์ และมีความเข้าใจกันทุกคน
6. สมาชิกแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ผู้สอนให้กาลังใจด้วยการยกย่องหรือชมเชย
แก่กลุ่ม
ทิศนา แขมมณี (2556ข) ได้แบ่งกระบวนการเรียนการสอนแบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มไว้ 5
ขั้น ได้แก่
ขั้นที่ 1 ให้นักเรียนเผชิญปัญหาหรือสถานการณ์ที่ชวนให้งุนงงสงสัย
ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ใช้ในการกระตุ้นความสนใจและความต้องการในการแสวงหาความรู้
ต่อไปนั้นควรเป็นปัญหาหรือสถานการณ์ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความสนใจของนักเรียน
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และจะต้องมีลักษณะที่ชวนให้งุนงงสงสัย (Puzzlement) เพื่อท้าทายความคิดและความใฝ่รู้ข อง
นักเรียน
ขั้นที่ 2 ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาหรือสถานการณ์นั้น
ผู้สอนกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และพยายามกระตุ้นให้เกิดความ
ขัดแย้ง หรือความแตกต่างทางความคิดขึ้น เพื่อท้าทายให้นักเรียนพยายามหาทางเสาะแสวงหาข้อมูล
หรือวิธีการพิสูจน์ตรวจสอบความคิดของตน เมื่อมีความแตกต่างทางความคิดเกิดขึ้น ผู้สอนอาจให้
นั ก เรี ย นที่ มี ค วามคิ ด เห็ น เดี ย วกั น รวมกลุ่ ม กั น หรื อ อาจรวมกลุ่ ม โดยให้ แ ต่ ล ะกลุ่ ม มี ส มาชิ ก ที่ มี
ความคิดเห็นแตกต่างกันก็ได้
ขั้นที่ 3 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนในการแสวงหาความรู้
เมื่อกลุ่มมีความคิดเห็นแตกต่างกันแล้ว สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันวางแผนว่า จะแสวงหา
ข้อมูลอะไร กลุ่มจะพิสูจน์อะไร จะตั้งสมมติฐานอะไร กลุ่มจาเป็นต้องมีข้อมูลอะไร และจะแสวงหา
ที่ไหน หรือจะได้ข้อมูลนั้นมาอย่างไร จะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้าง เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจะวิเ คราะห์
อย่างไร จะสรุปผลอย่างไร ใครจะช่วยทาอะไร จะใช้เวลาเท่าใด ขั้นนี้จะเป็นขั้นที่นักเรียนจะได้ฝึก
ทั ก ษะการสื บ สอบ (Inquiry) ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ (Scientific process) ผู้ ส อน
ทาหน้าที่อานวยความสะดวกในการทางานให้แก่นักเรียน รวมทั้งให้คาแนะนาเกี่ยวกับการวางแผน
แหล่งความรู้ และการทางานร่วมกัน
ขั้นที่ 4 ให้นักเรียนดาเนินการแสวงหาความรู้
นั ก เรี ย นด าเนิ น การเสาะแสวงหาความรู้ ต ามแผนงานที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ผู้ ส อนช่ ว ยอ านวย
ความสะดวก ให้คาแนะนา และติดตามการทางานของนักเรียน
ขั้นที่ 5 ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลข้อมูล นาเสนอและอภิปรายผล
เมื่อกลุ่มรวบรวมข้อมูลมาได้แล้ว กลุ่มทาการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล ผู้สอนช่วยให้
คาแนะนาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ต่อจากนั้นจึงให้แต่ละกลุ่มนาเสนอผล อภิปรายผล
ร่วมกันทั้งชั้น และประเมินทั้งด้านผลงานและกระบวนการเรียนรู้ที่นักเรียนได้รับ
ขั้นที่ 6 ให้นักเรียนกาหนดประเด็นปัญหาที่ต้องการสืบเสาะหาคาตอบต่อไป
การสืบสอบและเสาะแสวงหาความรู้ของกลุ่มตามขั้นตอนข้างต้นช่วยให้กลุ่มได้รับความรู้
ความเข้าใจ และคาตอบในเรื่องที่ศึกษา อาจพบประเด็นที่เป็นปัญหาชวนให้งุนงงสงสัยหรืออยากรู้
ต่อไป นักเรียนสามารถเริ่มต้วงจรการเรียนรู้ใหม่ ตั้งแต่ขั้นที่ 1 เป็นต้นไป การเรียนการสอนตาม
รูปแบบนี้ จึงอาจต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ ตามความสนใจของนักเรียน
สรุปได้ว่า การจัดการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม มีทั้งหมด 6 ขั้นตอน ได้แก่
1) ขั้นการระบุหัวข้อ (Identifying the topics) คือ การที่ ครูนาเข้าสู่บทเรียนโดยกระตุ้น
ความสนใจของนักเรียนโดยใช้สื่อจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ หนังสือเรียน หนังสือภาพ นิตยสาร
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บทความ ฯลฯ จากนั้นครูเสนอหัวข้อในรูปแบบของคาถาม และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย
เพื่อตัดสินใจเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
2) ขั้นการวางแผนภายในกลุ่ม (Planning the investigation in group) คือ การให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนและออกแบบแนวทางในการศึกษาค้นคว้าในหัวข้อของตน ตัดสินใจว่าจะใช้
แหล่งข้อมูลใด และกาหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม
3) ขั้นการลงมือแสวงหาความรู้ (Carrying out the investigation) คือ ขั้นตอนที่ครูทบทวน
แผนของนักเรียนแต่ละกลุ่ม จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือแสวงหาความรู้ตามแผนที่ได้วางไว้ใน
ขั้นที่ 2 โดยสมาชิกแต่ละกลุ่มรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ วิเคราะห์และประเมินข้อมูล เพื่อ
นาไปสู่คาตอบหรือวิธีการแก้ปัญหาตามหัวข้อของกลุ่ม สมาชิกแต่ละคนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือ
ความรู้ที่ได้รับจากการสืบค้น โดยมีสมาชิกที่ทาหน้าที่เป็นผู้บันทึกคอยสรุปความรู้ต่าง ๆ
4) ขั้นการเตรียมรายงานกลุ่ม (Preparing a group report) คือ ขั้นตอนการรวบรวมและ
สังเคราะห์ข้อมูลให้มีความชัดเจนและเข้าใจง่ายมากขึ้นเพื่อใช้ในการนาเสนอผลลัพธ์จากการสืบ สอบ
นาข้อมูลจากส่วนต่าง ๆ ที่สมาชิกสืบค้นมารวมเข้าด้วยกันและวางแผนในการนาเสนอ
5) ขั้นการนาเสนอรายงานกลุ่ม (Presenting a group report) คือ ขั้นตอนนาเสนอรายงาน
ที่ได้จากการศึกษาในแต่ละหัวข้อหน้าชั้นเรียน ทุกกลุ่มจาเป็นต้องทราบระยะเวลาที่ใช้ในการนาเสนอ
และล าดั บ การน าเสนอ หลั ง การน าเสนอกลุ่ ม ที่ น าเสนอต้ อ งเปลี่ ย นบทบาทเป็ น ผู้ ฟั ง และคอยมี
ปฏิสัมพันธ์ในสิ่งที่ได้เห็นหรือได้ยิน
6) ขั้ น การประเมิ น ผล (Evaluating) คื อ ขั้ น ตอนการประเมิ น กระบวนการท างานและ
การนาเสนอ โดยมี ครูแ ละนักเรียนด้วยกันเองเป็นผู้ประเมิน ครูและนักเรียนร่วมกั นอภิปรายว่า
นักเรียนมีความเข้าใจหัวข้อและงานทีท่ าตลอดเวลาหรือไม่
3.4 บทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม
การจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มมีทั้งหมด 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการระบุ
หัวข้อ 2) ขั้นการวางแผนภายในกลุ่ม 3) ขั้นการลงมือแสวงหาความรู้ 4) ขั้นการเตรียมรายงานกลุ่ม
5) ขั้นการนาเสนอรายงานกลุ่ม 6) ขั้นการประเมินผล โดยแต่ ละขั้นตอนมีบทบาทครูและบทบาท
นักเรียน สรุปได้ดงั ตารางที่ 10
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ตารางที่ 10 บทบาทครูและนักเรียนตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
บทบาทครู
บทบาทนักเรียน
1. ขั้นการระบุหัวข้อ
(Identifying topics)

1. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 3-6
คน โดยแต่ละกลุ่มมีสมาชิกที่คละ
ความสามารถ
2. ชี้แจงกิจกรรมการเรียนการ
สอน
3. เสนอหัวข้อหรือปัญหาสาหรับ
การแสวงหาความรู้ซึ่งหัวข้ออาจ
มาจากเนื้อหาในหลักสูตรหรือมา
จากความสนใจของนักเรียน
4. เสนอหัวข้อย่อยเพื่อให้
นักเรียนแต่ละกลุม่ เลือกเรือ่ งที่
สนใจศึกษา
5. กระตุ้นความสนใจในการ
สืบค้นโดยใช้สอื่ จากแหล่งต่าง ๆ
เช่น ภาพยนตร์ หนังสือเรียน
หนังสือภาพ นิตยสาร บทความ
ฯลฯ
6. เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม
ข้อสงสัยเกี่ยวกับหัวข้อย่อยต่าง ๆ
และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือก
หัวข้อย่อยที่สนใจศึกษา

1. อภิปรายกันภายในกลุ่มเพื่อ
ตัดสินใจเลือกหัวข้อในการ
แสวงหาความรู้
2. เลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
3. ซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ
รายละเอียดของหัวข้อต่าง ๆ

2. ขั้นการวางแผนภายใน
กลุ่ม (Planning in group)

1. อานวยความสะดวกโดยการ
เดินตามกลุ่มต่าง ๆ และคอยให้
คาแนะนาและเสนอแนวทางใน
การวางแผนให้มีความชัดเจนและ
ใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้น
2. ให้คาปรึกษาและกาชับเวลาใน
การอภิปรายเพื่อวางแผน

1. ร่วมกันวางแผน อภิปราย
หัวข้อที่เลือกมา กาหนด
แนวทางในการสืบค้น
2. กาหนดบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกในกลุม่ ได้แก่ หัวหน้า
หรือผู้ประสานงาน ผู้นาเสนอ
ผู้บันทึก คณะกรรมการ
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ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้

บทบาทครู

บทบาทนักเรียน
3. หัวหน้ากลุ่มนาอภิปราย
เพื่อวางแผนการสืบค้น
4. ผู้บันทึกทาการบันทึก
แนวทางในการสืบค้นที่สมาชิก
แต่ละคนนาเสนอ

3. ขั้นการลงมือแสวงหา
ความรู้ (Carrying out the
investigation)

1. ทบทวนแผนของนักเรียนแต่
ละกลุ่ม คอยให้ความช่วยเหลือ
และคาปรึกษาแก่นักเรียน
2. ติดตามความก้าวหน้าในการ
ทางานของนักเรียน
3. ให้คาปรึกษาและตอบคาถาม
นักเรียน

1. ดาเนินงานตามแผนที่ได้วาง
ไว้
2. ลงมือแสวงหาความรู้ตาม
แผนที่ได้วางไว้ในขั้นที่ 2
3. สมาชิกแต่ละกลุ่มรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
วิเคราะห์และประเมินข้อมูล
เพื่อนาไปสู่คาตอบหรือวิธีการ
แก้ปัญหาตามหัวข้อของกลุ่ม
4. สมาชิกแต่ละคน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือ
ความรู้ที่ได้รับจากการสืบค้น
5. สมาชิกที่ทาหน้าที่เป็นผู้
บันทึกคอยสรุปความรู้ต่าง ๆ

4. ขั้นการเตรียมงานรายงาน 1. จัดหาอุปกรณ์การนาเสนอ
(Preparing a group
ให้แก่นักเรียน
report)
2. ให้คาปรึกษาและตอบคาถาม
นักเรียน
3. ชี้แจงนักเรียนว่าสมาชิกทุกคน
ในกลุ่มควรมีสว่ นร่วมในการ
นาเสนองาน

1. วิเคราะห์ แลกเปลี่ยน
ประเมินและลงข้อสรุปข้อมูลที่
ได้รวบรวมมาร่วมกัน
2. เตรียมการนาเสนอ อาจใช้
การให้ความรูห้ รือสร้างความ
ดึงดูดใจในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
แบบจาลอง ศูนย์การเรียนรู้
การเขียนรายงาน การเล่น
ละคร แสดงบทบาทสมมติเป็น
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ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้

บทบาทครู

บทบาทนักเรียน
ไกด์ทัวร์ หรือทาสไลด์เพื่อ
นาเสนอ
3. นักเรียนทีร่ บั ผิดชอบเป็น
คณะกรรมการติดต่อครูเพื่อ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่
จาเป็นต้องใช้ในการนาเสนอ

5. การนาเสนอรายงานกลุ่ม
(Presenting a group
report)

1. ชี้แจงระยะเวลาที่ใช้ในการ
นาเสนอและลาดับการนาเสนอ
2. ถามคาถามและให้
ข้อเสนอแนะ
3. พยายามให้นักเรียนทุกคนมี
ส่วนร่วมในการนาเสนอ

1. นาเสนอรายงานของกลุ่ม
หน้าชั้นเรียน
2. ตอบคาถามผู้ฟัง
3. กลุ่มที่ไม่ได้นาเสนอให้เป็น
ผู้ฟังที่ดีและมีปฏิสัมพันธ์กับ
กลุ่มนักเรียนทีน่ าเสนอ

6. ขั้นการประเมินผล
(Evaluating)

1. นานักเรียนอภิปรายและสรุป
กิจกรรมการเรียนรู้จากหัวข้อของ
นักเรียนแต่ละกลุม่ และนักเรียน
มีความเข้าใจหัวข้อและงานที่ทา
ตลอดเวลาหรือไม่
2. ประเมินการเรียนรู้และการ
นาเสนอของนักเรียนแต่ละกลุ่ม

1. ประเมินการนาเสนอของ
เพื่อนแต่ละกลุ่ม
2. ประเมินการทางานของ
ตนเองและกลุ่มของตนเองเพื่อ
พัฒนาในครั้งต่อไป

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการทางานเป็น
ทีม และการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม
4.1 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ดังนี้
ปาริชาติ ราษแก้ว (2556) ได้ทาการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ เอส เอส ซี เอส ต่อ
ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาและการสื่ อ สารทางวิ ท ยาศาสตร์ ใ นวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียน
ละงูพิทยาคม จังหวัดสตูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จานวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานฟิสิกส์ตามรูปแบบ เอส เอส ซี เอส เรื่องการ
เคลื่อนที่ แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา แบบวัดความสามารถในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
และแบบสังเกตพฤติกรรมในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ผลการทดลองพบว่าคะแนนความสามารถ
ในการแก้ปัญหาในวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ เอส
เอส ซี เอส หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกั นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และคะแนน
ความสามารถในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ เอส เอส ซี เอส หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
อภิวรรณ แก้วภูสี (2556) ได้ทาการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
เป็นกลุ่ม (Group investigation) ที่มีต่อความสามารถในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านวังน้าขาว จังหวัดสุโขทัย จานวน
20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ เ ป็ น กลุ่ ม เรื่ อ ง สิ่ ง มี ชี วิ ต กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม แบบทดสอบวั ด ความสามารถในการสื่ อ สารทาง
วิทยาศาสตร์ทั้งด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ผลการทดลองพบว่า นักเรียนมีค่าเฉลี่ย
ความสามารถในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียนเท่ากับ 69.3 สูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนเรียน 43.04
และนักเรียนมี ค่าเฉลี่ ยผลสั ม ฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเท่ากับ 31.3 สูงกว่าค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนซึ่งมีค่าเท่ากับ 10 โดยเพิ่มขึ้น 21.3 คะแนน
Goldina and Weeks (2014) ได้ ท าการศึ ก ษาการพั ฒ นาความสามารถในการสื่ อ สาร
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับปริญญาตรี เอกชีววิทยา โดยการเรี ยนในรายวิชา Science Café โดย
ให้นักเรียนฝึกนาข่าววิทยาศาสตร์มาเล่าให้เพื่อนในชั้นเรียนฟังโดยใช้ภาษาที่พูดให้คนทั่วไปเข้าใจได้
ฝึกการเขียนโดยเลือกหัวข้อที่สนใจและเขียนออกมาเป็นบทความ มีการจัดเหตุการณ์ (Event) ให้
นักเรียนมีโอกาสไปพูดในที่สาธารณะให้ผู้ฟังที่มีบริบทที่แตกต่างกัน เช่น นักเรียนชั้นประถม นักเรียน
มหาวิทยาลัย และผู้ใหญ่ เป็นต้น ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่เรียนในรายวิชานี้มีความสามารถใน
การสื่อสารวิทยาศาสตร์สูงขึ้น
4.2 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับความสามารถในการทางานเป็นทีม
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการทางานเป็นทีมทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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นฤมล หน่อนิล (2554) ได้ศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานใน
คาบกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รเพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการท างานเป็ น ที ม ของนั ก เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้ น โดยกลุ่ ม ตัวอย่า งที่ใช้ใ นการวิจัย คือ นักเรียนระดับมั ธยมศึ กษาปีที่ 1 ของ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ภาคเรี ยนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จานวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่ม
ควบคุม 30 คน และกลุ่มทดลอง 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย โปรแกรมการเรียน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแบบวัดความสามารถในการทางานเป็นทีม โดยกาหนดเป็นแบบทดสอบ
ปรนัย เลือกตอบชนิด 3 ตัวเลือก จานวน 25 ข้อ แต่ละตัวเลือกจะมีคะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน
และ 1 คะแนน ผลการวิจัยพบว่าหลังทดลองนักเรียนกลุ่มที่ใช้โปรแกรมการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการทางานเป็นทีมสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้โปรแกรมการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความสามารถในการทางานเป็นทีมสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ปริณดา เลิศศรีมงคล (2555) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมฝึกการกากับอารมณ์ที่มีต่อทักษะ
การทางานเป็นทีมของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนภาษานุสรณ์ บางแค จานวน 60 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มทดลอง 30 คนและกลุ่ม
ควบคุม 30 คน กลุ่มทดลองได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมการกากับอารมณ์ จานวน 12 ครั้ง ๆ ละ 60
นาที เป็นเวลา 4 สัปดาห์ การจัดกิจกรรมครั้งที่ 9-12 ได้จัดกิจกรรมการทางานร่วมกันเป็นทีมทั้งใน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเพื่อสังเกตพฤติกรรมการทางานเป็นทีมของนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยคือ โปรแกรมการกากับอารมณ์ แบบวัดทักษะการทางานเป็นทีม และแบบสังเกตพฤติกรรม
การทางานเป็นทีม วัดผลด้วยแบบวัดทักษะการทางานเป็นทีม 2 ครั้ง คือก่อนการทดลองและหลัง
การทดลอง ผลการวิจัยพบว่าหลังจากได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมการกากับอารมณ์ ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนทักษะการทางานเป็นทีมของกลุ่มทดลองสูงกว่ านักเรียนในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการทางานเป็นทีมของกลุ่มทดลองหลังการทดลองสูง
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
Skolnick (2009) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาโดยใช้กรณีศึกษา (Case study)
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการทางานเป็น
ทีม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนวิชาชีววิทยา จานวน 250 คน ซึ่งออกแบบ
การทดลองแบบกึ่งทดลองโดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มควบคุมที่เรีย นด้วยวิธีสอน
ทั่วไปและกลุ่มทดลองที่สอนโดยใช้กรณีศึกษา ผลการทดลองพบว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนโดยใช้
กรณีศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติในไตรมาสแรกของการเรียน แต่ไม่

61
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ไตรมาสที่ 2 และพบว่านักเรียนที่ เรียนด้วยวิธีสอนโดยใช้
กรณีศึกษามีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการทางานเป็นทีมที่พัฒนาขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
4.3 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มทั้ง
ในและต่างประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
นงคราญ จิตรจง (2550) ได้ทาการศึกษาผลของทักษะการจัดการของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่
เรียนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็น นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว อาเภอสันทราย
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ที่ ไ ด้ จ ากการสุ่ ม แบบเจาะจง จ านวน 32 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้
ประกอบด้วย แผนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม
ในการเรียนเรื่องการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบวัดความสามารถทักษะการ
จัดการในวิชาวิทยาศาสตร์ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่เรียนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม
เรื่องการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคะแนนความสามารถในทักษะการจัดการ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01
Oh and Shin (2005) ได้ ศึ ก ษาการน าการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบแสวงหาความรู้ เ ป็ น กลุ่ ม
(Group investigation) มาใช้ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศเกาหลี
ใต้ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่าหลังจากการ
จัดการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม นักเรียนมีเจตคติเชิงบวกต่อวิทยาศาสตร์ (Positive
attitude toward science) ที่สูงขึ้น ผู้วิจัยได้ระบุความยากลาบาก (Difficulty) ในการนาวิธีการสอน
นี้ไปใช้ที่ทาให้นักเรียนบางส่วนเกิดความรู้สึกเชิงลบ (Negative perception) ตัวอย่างเช่น วิธีการ
สอนแบบนี้ไม่ช่วยให้ได้รับความรู้เพียงพอต่อการนาไปสอบ วิธีการสอนนี้เพิ่มภาระงานและลดความ
น่าสนใจในวิทยาศาสตร์ เวลาและแหล่งความรู้ที่จากัดทาให้การแสวงหาความรู้ไม่ประสบความสาเร็จ
เท่าที่ควร เกิดความยากในการเลือกหัวข้อ เป็นต้น
Seifert, Fenster, Dilts, and Temple (2009) ได้ศึกษาผลของการเรียนรู้แ บบร่วมมือโดย
ใช้ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบแสวงหาความรู้ เ ป็ น กลุ่ ม ( Group investigation) ที่ มี ต่ อ
ประสบการณ์ ก ารการเรี ย นรู้ (Learning experience) ในรายวิ ช าปฏิ บั ติ ก ารจุ ล ชี ว วิ ท ยาทั่ ว ไป
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(General microbiology laboratory) โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับปริญญาตรีที่ ลงเรียนใน
รายวิชาจานวน 72 คน ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีประสบการณ์การการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อ
รายวิชาปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไปเพิ่มมากขึ้น อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 นอกจากนี้นักเรียนยังได้
เรียนรู้ในการสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการนาเสนอด้วยการเขียนและการพูด
Yasemin, DOYMUÞ, Karaçöp, and ÞÝMÞEK (2010) ได้ ศึ ก ษาผลของการเรี ย นรู้ แ บบ
ร่วมมือโดยใช้วิธีการสอนแบบจิ๊กซอว์ (Jigsaw) และวิธีการสอนแบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม (Group
investigation) เปรียบเทียบกับวิธีการสอนแบบทั่วไปที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเคมี
ทั่ ว ไป (General chemistry) เรื่ อ งจลนศาสตร์ เ คมี (Chemical kinetics) โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น
นักเรียนระดับปริญญาตรีที่ลงเรียนในรายวิชาจานวน 106 คน ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่เรียนด้วย
วิธีการสอนแบบจิ๊กซอว์และสอนแบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียน
ที่เรียนด้วยวิธีการสอนทั่วไป
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
แนวคิดของการเรียนรู้แบบร่วมมือ
(Cooperative learning)
การเรียนรู้แบบร่วมมือมีวัตถุประสงค์ให้นัก เรียน
พัฒนาทักษะทางสังคม สามารถทางานร่วมกันเพื่อ
แก้ไขปัญหาและสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยมุ่งเน้นไป
ที่การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน มีอ งค์ ป ระกอบที่
สาคั ญ 5 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ 1) ความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันในทางบวก 2) การมีปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริม
ซึ่งกันและกัน 3) ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละ
คน 4) ทั ก ษะระหว่ า งบุ ค คลและทั ก ษะการท างาน
กลุ่มย่อย 5) กระบวนการกลุ่ม

ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism)
การเรียนรู้เกิดจากการนาสิ่งที่ได้เรียนรู้หรือพบ
เจอมาสร้ า งเป็ น โครงสร้ า งทางปั ญ ญาผ่ า นทาง
กระบวนการซึมซาบหรือดูดซึม และกระบวนการ
ปรั บ โครงสร้ า งทางปั ญ ญา ความรู้ จ ะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ
บุ ค คลน าความรู้ ใ หม่ ไ ปสั ม พั น ธ์ กั บ โครงสร้ า งทาง
สติปัญญาเดิม หากไม่สัมพันธ์จะเกิดภาวะไม่สมดุล
โดยบุคคลสามารถใช้กระบวนการปรับโครงสร้างทาง
ปัญญาปรับให้สมดุลได้ ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้
แบบแสวงหาความรู้ เ ป็ น กลุ่ ม ที่ เ กิ ด ปฏิ สั ม พั น ธ์
ระหว่ า งบุ ค คล ร่ ว มกั น เรี ย นรู้ แ บบสื บ สอบและ
แสวงหาความรู้ตามหัวข้อที่สนใจ

การจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม (Group investigation) มีทั้งหมด 6 ขั้นตอน ได้แก่
1) ขั้นการระบุหัวข้อ (Identifying the topics)
2) ขั้นการวางแผนภายในกลุ่ม (Planning the investigation in group)
3) ขั้นการลงมือแสวงหาความรู้ (Carrying out the investigation)
4) ขั้นการเตรียมรายงานกลุ่ม (Preparing a group report)
5) ขั้นการนาเสนอรายงานกลุ่ม (Presenting a group report)
6) ขั้นการประเมินผล (Evaluating)
ความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์
(Science communication ability)
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ส่ ง ส า ร โ ด ย
การพูดหรือเขียนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ อาจ
เป็ น วิ ท ยาศาสตร์ บ ริ สุ ท ธิ์ ห รื อ วิ ท ยาศาสตร์
ประยุ ก ต์ ความสามารถนี้ ป ระเมิ น ด้ ว ยแบบ
ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร
วิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีองค์ประกอบ 4
ด้าน ได้แก่ เนื้อหา บริบท ภาษา และสิ่ ง แทน
ความ ตามแนวคิ ด ของ Kulgemeyer and
Schecker (2013)

ความสามารถในทางานเป็นทีม (Teamwork ability)
ความสามารถในการร่วมมือกันทางานของนักเรียน
โดยมีเป้าหมาย การวางแผน และความรับผิดชอบของ
สมาชิก เพื่อให้งานประสบความสาเร็จ ความสามารถนี้
ประเมินด้วยแบบประเมินความสามารถในการทางาน
เป็นทีมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้แนวทางของ Nelson et
al., (2 0 0 7 ) cited in Southern Cross University
(2013) มีองค์ประกอบสาคัญ 6 ประการ ได้แก่ ความ
เป็นผู้นา การรู้จักบทบาทหน้าที่ การมีเป้าหมายร่วมกัน
ความร่วมมือในการทางาน การยอมรับนับถือและเข้าใจ
กัน และความรับผิดชอบ
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น งานวิ จั ย เชิ ง ทดลองเบื้ อ งต้ น ที่ มุ่ ง พั ฒ นาความสามารถในการสื่ อ สาร
วิทยาศาสตร์และการทางานเป็นทีมโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีขั้นตอนดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
1. รูปแบบการวิจัย
2. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4. แผนการดาเนินการวิจัยและการเก็บข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre-experimental design) โดยมีรูปแบบ
การวิ จั ย แบบกลุ่ ม เดี ย ววั ด สองครั้ ง (One Group Pretest-Posttest Design) เนื่ อ งจากเลื อ ก
กลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจงมาศึกษา 1 กลุ่ม คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งก่อนและหลัง กิจกรรมการเรียนรู้
ดังแผนภาพที่ 2
O1---------- X ----------O2
แผนภาพที่ 2 รูปแบบการวิจัยแบบ One Group Pretest-Posttest Design
X
O1
O2

หมายถึง การเรียนชีววิทยาด้วยการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม
หมายถึง การเก็บข้อมูลก่อนกิจกรรมการเรียนรู้
หมายถึง การเก็บข้อมูลหลังกิจกรรมการเรียนรู้

2. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่อยู่ในแผนการเรียน
วิ ท ยาศาสตร์ -คณิ ต ศาสตร์ จ านวนนั ก เรี ย น 44 คน ของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาขนาดใหญ่ สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จังหวัดกรุงเทพมหานคร สานักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนส่วนใหญ่มีพื้นฐานการเรียนวิทยาศาสตร์อยู่ใน
ระดับปานกลาง ผลการเรียนเฉลี่ยเฉลี่ยประมาณ 2.5-3.0 มีพฤติกรรมการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง
ส่วนมากมั กคุยกับเพื่อนระหว่างที่ครูสอน มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ สนใจเรียน นอกจากนี้พบว่า
นักเรียนมีปญ
ั หาในการสือ่ สารวิทยาศาสตร์ท้ังด้านการพูดและการเขียนโดยสังเกตจากการพูดนาเสนอ
และการเขียนบทความข่าววิทยาศาสตรซึ่งมีเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องและครบถ้วน ใช้คาศัพท์เฉพาะทาง
วิทยาศาสตร์โดยไม่ขยายความให้เข้าใจได้ง่าย และเลือกใช้ภาพประกอบที่ไม่สอดคล้องกับเนื้อหา
อี ก ทั้ ง นั ก เรี ย นมี ปั ญ หาในการท างานเป็ น ที ม โดยสั ง เกตจากพฤติ ก รรมขณะนั ก เรี ย นท างานกลุ่ ม
นักเรียนไม่ได้ชว่ ยเหลือและทางานเต็มทีท่ กุ คนส่งผลให้งานไม่มคี ุณภาพและไม่เสร็จตามเวลาทีก่ าหนด
ในการสอบถามความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นเกี่ ย วกั บ วิ ช าชี ว วิ ท ยา พบว่ า นั ก เรี ย นร้ อ ยละ 70 ให้
ความสนใจในวิชานี้มากกว่าวิชาอื่น ๆ ในหมวดวิทยาศาสตร์ เนื่องจากมีเรื่องราวที่น่าสนใจ เรียน
เข้าใจง่ายกว่าเคมีหรือฟิสิกส์ แต่บางส่วนกล่าวว่าวิชาชีววิทยาเป็นวิชาที่ยาก ต้องใช้ ความจาเยอะ
ความคาดหวังของนักเรียนในวิชาชีววิทยา คือ อยากให้ครูเน้นการทาปฏิบัติการเยอะ ๆ มีเทคนิค
การจา และให้คะแนนง่าย ๆ
บริบทโรงเรียน
งานวิจัยนี้ทาการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 จังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนรัฐบาลขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตชุมชน ซึ่งมีขนาดเนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน
56 ตารางวา มีนักเรียนประมาณ 3,000 คน นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบ่งออกเป็น 2
แผนการเรียน ได้แก่ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์จานวน 7 ห้อง (เป็นห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์จานวน 2 ห้อง) และแผนการเรียนศิลป์จานวน 5 ห้อง เนื่องจากโรงเรียนเป็นศูนย์มูลนิธิ
ส่งเสริม โอลิ ม ปิกวิชาการและพัฒ นามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึ กษาในพระอุปถัม ภ์สมเด็จพระเจ้ า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัล ยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริ นทร์ (สอวน.) วิชาชีววิทยาท าให้ มี
ความพร้อมในด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาค่อนข้างครบครัน โรงเรียน
อนุญาตให้นักเรียนนาโทรศัพท์มือถือไปโรงเรียนได้แต่ไม่ให้นามาใช้ในระหว่างเรียน ยกเว้นกรณีที่ครู
ต้องการให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตผ่านทางโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้โรงเรียนมีระบบ
อินเทอร์เน็ตไร้สายให้นักเรียนเข้าถึงได้ ดังนั้นจึงเอื้อในการสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตสาหรับ
การจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม
สภาพห้องเรียน
ผู้ วิ จั ย ได้ รั บ มอบหมายให้ ใ ช้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารชี ว วิ ท ยาในการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ช าชี ว วิ ท ยา
ซึ่งภายในห้องเรียนทางด้านขวามือและซ้ายมือเมื่อมองจากหน้าห้องเป็นชั้นสาหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์
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ทางวิทยาศาสตร์ ด้านหลังห้องเรียนเป็นตู้สาหรับเก็บกล้องจุลทรรศน์ และทางด้านหน้าห้องบริเวณ
ด้านขวาของกระดานไวท์บอร์ดจะเป็นอ่างล้างเครื่องแก้วที่ใช้เป็นอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ตรงกลาง
ห้องเป็นโต๊ะนักเรียน 7 โต๊ะ นั่งได้โต๊ะละ 6-7 คน นักเรียนนั่งเรียนโดยหันหน้าเข้าหากันทาให้สะดวก
ในการสื่ อ สารหรื อ การท างานเป็ น ที ม ภายในห้ อ งมี อุ ป กรณ์ โ ปรเจ็ ค เตอร์ ส ามารถฉายสไลด์
PowerPoint ประกอบการตัดการเรียนรู้ได้ พื้นที่ห้องไม่เอื้อในการทากิจกรรมที่นักเรียนต้องลุกออก
จากที่หรือต้องสลับเปลี่ยนที่นั่งมากนักเนื่องจากค่อนข้างคับแคบเมื่อเทียบกับจานวนนักเรียน 44 คน
ต่อห้อง ดังแผนภาพที่ 3

ประตู

กระดานไวท์
กระดานไวท์บบอร์อร์
ดด

อ่างล้างอุปกรณ์

หน้าต่าง

โต๊ะวางอุปกรณ์

ชั้นเก็บอุปกรณ์

โต๊โต๊ะะครูครู

ชั้นเก็บอุปกรณ์

โต๊ะนักเรียน
โต๊ะนักเรียน

โต๊ะนักเรียน

โต๊ะนักเรียน

โต๊ะนักเรียน

โต๊ะนักเรียน
ชั้นเก็บอุปกรณ์

หน้าต่าง

โต๊ะนักเรียน

ตู้เก็บกล้องจุลทรรศน์และสไลด์

ไม้กวาด

แผนภาพที่ 3 แผนผังห้องเรียนที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 เครื่องมือ ได้แก่
1. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรม คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
2.1 แบบประเมินความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์
2.2 แบบประเมินความสามารถในการทางานเป็นทีม
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รายละเอียดของขั้นตอนการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือมีดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม มีขั้นตอนดาเนิ นการสร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพดังนี้
1) ศึกษาเอกสาร ตารา วารสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม โดยพบว่าการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มอยู่
ภายใต้ ท ฤษฎี ก ารสร้ า งความรู้ แ ละแนวคิ ด การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ โดยนั ก เรี ย นแต่ ล ะคน
ช่วยเหลือกันทางานและมีการกาหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ส่งเสริมให้เกิ ดการการพูดคุย ช่วยเหลือ
และแลกเปลี่ยนความรู้กัน
2) ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อกาหนด
วัตถุประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระชีววิทยาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
3) กาหนดหัวข้อ สาระสาคัญ จานวนคาบเรียนที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 ลาดับแผนการจัดการเรียนรู้ หัวข้อ และจานวนคาบเรียน
แผนลาดับที่
หัวข้อ

จานวนคาบ

1

ต่อมไพเนียลและต่อมใต้สมอง

3

2

ต่อมไทรอยด์และต่อมพาราไทรอยด์

2

3

ฮอร์โมนจากตับอ่อน ต่อมหมวกไต อวัยวะสืบพันธุ์ และเนื้อเยื่ออื่น ๆ

3

4

พฤติกรรมของสัตว์และพฤติกรรมเป็นมาแต่กาเนิด

2

5

พฤติกรรมการเรียนรู้และการสื่อสารระหว่างสัตว์

3
รวม 13

4) ดาเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบตามจานวนแผนที่กาหนดทั้งหมด 5 แผน
13 คาบ โดยแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้มีขั้นตอนทั้งหมด 6 ขั้นตอน และมีบทบาทครูและนักเรียน
ดังตารางที่ 12
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ตารางที่ 12 บทบาทครูและนักเรียนตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
บทบาทครู
บทบาทนักเรียน
1. ขั้นการระบุหัวข้อ
(Identifying topics)

1. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 3-6
คน โดยแต่ละกลุ่มมีสมาชิกที่คละ
ความสามารถ
2. ชี้แจงกิจกรรมการเรียนการ
สอน
3. เสนอหัวข้อหรือปัญหาสาหรับ
การแสวงหาความรู้ซึ่งหัวข้ออาจ
มาจากเนื้อหาในหลักสูตรหรือมา
จากความสนใจของนักเรียน
4. เสนอหัวข้อย่อยเพื่อให้
นักเรียนแต่ละกลุม่ เลือกเรือ่ งที่
สนใจศึกษา
5. กระตุ้นความสนใจในการ
สืบค้นโดยใช้สอื่ จากแหล่งต่าง ๆ
เช่น ภาพยนตร์ หนังสือเรียน
หนังสือภาพ นิตยสาร บทความ
ฯลฯ
6. เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม
ข้อสงสัยเกี่ยวกับหัวข้อย่อยต่าง ๆ
และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือก
หัวข้อย่อยที่สนใจศึกษา

1. อภิปรายกันภายในกลุ่มเพื่อ
ตัดสินใจเลือกหัวข้อในการ
แสวงหาความรู้
2. เลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษา
3. ซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ
รายละเอียดของหัวข้อต่าง ๆ

2. ขั้นการวางแผนภายใน
กลุ่ม (Planning in
group)

1. อานวยความสะดวกโดยการ
เดินตามกลุ่มต่าง ๆ และคอยให้
คาแนะนาและเสนอแนวทางใน
การวางแผนให้มีความชัดเจนและ
ใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้น
2. ให้คาปรึกษาและกาชับเวลาใน
การอภิปรายเพื่อวางแผน

1. ร่วมกันวางแผน อภิปราย
หัวข้อที่เลือกมา กาหนดแนวทาง
ในการสืบค้น
2. กาหนดบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกในกลุม่ ได้แก่ หัวหน้า
หรือผู้ประสานงาน ผู้นาเสนอ ผู้
บันทึก คณะกรรมการ
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ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้

บทบาทครู

บทบาทนักเรียน
3. หัวหน้ากลุ่มนาอภิปรายเพื่อ
วางแผนการสืบค้น
4. ผู้บันทึกทาการบันทึกแนวทาง
ในการสืบค้นทีส่ มาชิกแต่ละคน
นาเสนอ

3. ขั้นการลงมือแสวงหา
ความรู้ (Carrying out
the investigation)

1. ทบทวนแผนของนักเรียนแต่
ละกลุ่ม คอยให้ความช่วยเหลือ
และคาปรึกษาแก่นักเรียน
2. ติดตามความก้าวหน้าในการ
ทางานของนักเรียน
3. ให้คาปรึกษาและตอบคาถาม
นักเรียน

1. ดาเนินงานตามแผนที่ได้วางไว้
2. ลงมือแสวงหาความรู้ตามแผน
ที่ได้วางไว้ในขั้นที่ 2
3. สมาชิกแต่ละกลุ่มรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
วิเคราะห์และประเมินข้อมูล เพื่อ
นาไปสู่คาตอบหรือวิธีการ
แก้ปัญหาตามหัวข้อของกลุ่ม
4. สมาชิกแต่ละคนแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์หรือความรู้ที่ได้รับ
จากการสืบค้น
5. สมาชิกที่ทาหน้าที่เป็นผู้
บันทึกคอยสรุปความรู้ต่าง ๆ

4. ขั้นการเตรียมรายงาน 1. จัดหาอุปกรณ์การนาเสนอ
กลุ่ม (Preparing a group ให้แก่นักเรียน
report)
2. ให้คาปรึกษาและตอบคาถาม
นักเรียน
3. ชีแ้ จงนักเรียนว่าสมาชิกทุกคน
ในกลุ่มควรมีสว่ นร่วมในการ
นาเสนองาน

1. วิเคราะห์ แลกเปลี่ยน
ประเมินและลงข้อสรุปข้อมูลที่
ได้รวบรวมมาร่วมกัน
2. เตรียมการนาเสนอ อาจใช้
การให้ความรูห้ รือสร้างความ
ดึงดูดใจในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
แบบจาลอง ศูนย์การเรียนรู้ การ
เขียนรายงาน การเล่นละคร
แสดงบทบาทสมมติเป็นไกด์ทัวร์
หรือทาสไลด์เพื่อนาเสนอ
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ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้

บทบาทครู

บทบาทนักเรียน
3. นักเรียนทีร่ บั ผิดชอบเป็น
คณะกรรมการติดต่อครูเพื่อ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่
จาเป็นต้องใช้ในการนาเสนอ

5. ขั้นการนาเสนอรายงาน 1. ชี้แจงระยะเวลาที่ใช้ในการ
กลุ่ม (Presenting a
นาเสนอและลาดับการนาเสนอ
group report)
2. ถามคาถามและให้
ข้อเสนอแนะ
3. พยายามให้นักเรียนทุกคนมี
ส่วนร่วมในการนาเสนอ

1. นาเสนอรายงานของกลุ่มหน้า
ชั้นเรียน
2. ตอบคาถามผู้ฟัง
3. กลุ่มที่ไม่ได้นาเสนอให้เป็น
ผู้ฟังที่ดีและมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม
นักเรียนทีน่ าเสนอ

6. ขั้นการประเมินผล
(Evaluating)

1. ประเมินการนาเสนอของ
เพื่อนแต่ละกลุ่ม
2. ประเมินการทางานของ
ตนเองและกลุ่มของตนเองเพื่อ
พัฒนาในครั้งต่อไป

1. นานักเรียนอภิปรายและสรุป
กิจกรรมการเรียนรู้จากหัวข้อของ
นักเรียนแต่ละกลุม่ และนักเรียน
มีความเข้าใจหัวข้อและงานที่ทา
ตลอดเวลาหรือไม่
2. ประเมินการเรียนรู้และการ
นาเสนอของนักเรียนแต่ละกลุ่ม

5) น าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ผู้ วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น เสนอต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ พิ จ ารณา
ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้
แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มแล้วนามาปรับปรุงแก้ไข
6) น าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ไ ด้ แ ก้ ไ ขตามค าแนะน าของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาแล้ ว ไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ และครูใน
สถานศึกษา (รายนามดังภาคผนวก ก) เพื่อตรวจพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาสาระและ
ความถูกต้องของภาษา ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้และการวัดประเมินผล ใช้
ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วจึงผลการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่านมาปรับปรุง
แก้ไข จากการพิจารณาข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ สรุป
ประเด็นสาคัญที่ปรับแก้ได้ ดังตารางที่ 13
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ตารางที่ 13 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ประเด็นปรับแก้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ด้านเนื้อหาและรูปแบบของแผนฯ

- เสนอให้ปรับแก้หัวข้อที่นักเรียนต้องเลือกศึกษา ควร
ปรับให้มีความน่าสนใจและมีปริมาณเนื้อหาที่ใกล้เคียง
กัน พิจารณาว่าแต่ละหัวข้ออยู่ในระดับเดียวกันหรือไม่
อาจปรั บ หั ว ข้ อ ให้ มี ลั ก ษณะเป็ น กรณี ศึ ก ษา โดยระบุ
ความผิดของคนและวิเคราะห์เชื่อมโยงกลับไปที่หน้าที่
ของฮอร์โมนนั้น
- เสนอให้ ป รั บ แก้ ม าตรฐานการเรี ย นรู้ แ ละตั ว ชี้ วั ด
เนื่ อ งจากเป็ น สาระการเรี ย นรู้ เ พิ่ ม เติ ม ให้ เ ปลี่ ย นเป็ น
วัตถุประสงค์การเรียนรู้แทน

2. ด้านขั้นตอนการจัดการเรียนรู้

- เสนอให้ปรับแก้ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผล ให้เพิ่ม
กิจกรรมที่ครูนานักเรียนสรุป เนื่องจากเป็นเนื้อหาที่ยาก

3. ด้านการใช้ภาษา

- เสนอให้ปรับแก้คา ดังนี้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ปรับคาว่า โครงสร้าง เป็น
คาว่า ระบบ, ปรับคาถามของหัวข้อที่ 5 จาก ส่งผลมา
กระตุ้นอวัยวะเพศ เป็น ส่งผลต่อการเจริญของอวัยวะ
สืบพันธุ์
แ ผ นการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ 2 ปรั บ ค าว่ า การ
เปลี่ยนแปลง เป็นคาว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลง

7) นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ปรับแก้แล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบอีกครั้ง จากนั้นนา
แผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้วิจัยเลือก
ห้องที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่แตกต่างกันกับกลุ่มเป้าหมาย
8) ผลการทดลองใช้ พบว่ า นั ก เรี ย นยั ง ไม่ เ ข้ า ใจบทบาทหน้ า ที่ ที่ แ น่ ชั ด ในขั้ น วางแผน
การแสวงหาความรู้นักเรียนยังไม่ให้ความร่วมมือเนื่องจากไม่ทราบว่าต้องวางแผนในเรื่องใดบ้าง และ
นักเรียนกลุม่ สุดท้ายไม่ได้เลือกหัวข้อ ผูว้ จิ ัยนาประเด็นดังกล่าวไปปรับปรุงและแก้ไขการจัดการเรียนรู้
จากนั้นนาแผนจัดการเรียนรู้ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมิน ความสามารถในการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์
เครื่องมือที่ใช้ประเมินความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย แบบประเมิน
การสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการพูดและการเขียน พัฒนาขึ้นโดยใช้แนวคิดของ Kulgemeyer and
Schecker (2013) มีรายการประเมิน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ เนื้อหา บริบท ภาษา และสิ่งแทนความ
แบบประเมินนี้แบ่งออกเป็น 2 ชุดตามผู้ใช้แบบประเมิน คือ 1) ฉบับครูเป็นผู้ประเมิน และ 2) ฉบับ
บุคคลอื่นซึ่งได้แก่ เพื่อนนักเรียนในระดับชั้นเดียวกัน นักเรียนที่ในระดับชั้นที่สูงกว่าหรือต่ากว่า
ผู้ ป กครอง และครู ที่ ไ ม่ ใ ช่ ค รูวิ ท ยาศาสตร์ เ ป็ นผู้ ประเมิน มี ค ะแนนเต็ ม 30 คะแนน และมี ร ะดับ
ความสามารถแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ดี พอใช้ และควรปรับปรุง
ผู้ วิ จั ย ได้ ส ร้ า งและตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบประเมิ น ความสามารถในการสื่ อ สาร
วิทยาศาสตร์ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1) ศึกษาหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยทั้งในประเทศและในต่างประเทศเกี่ยวกับการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์
2) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับแนวทางการสร้างแบบประเมิน ความสามารถใน
การสื่อสารวิทยาศาสตร์ทั้งด้านการพูดและด้านการเขียนของ ศศิเทพ ปิติพรเทพิน (2557), Bowater
and Yeoman (2012), Baram‐Tsabari and Osborne (2015), Kulgemeyer and Schecker
(2013) และ Hinko et al. (2014) จากนั้นนาข้อมูลมาวิเคราะห์หาองค์ประกอบร่วมของการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์และพบว่าองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดของ Kulgemeyer and Schecker (2013) มี
ลักษณะร่วมกับองค์ประกอบในงานวิจัยอื่น ๆ และเป็นองค์ประกอบที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะสาคัญ
ของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ช่วยทาให้ผู้รับสารเข้าใจสาระสาคัญของข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์ไ ด้ง่าย
มากขึ้น และมีรายละเอียดของตัวอย่างการประเมินในแต่ละองค์ประกอบชัดเจน
3) ออกแบบผลงานการสื่อสารวิทยาศาสตร์สาหรับมอบหมายให้นักเรียนเพื่อนามาประเมิน
3.1 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการพูดให้นักเรียนพูดเพื่อเล่าเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์
และใส่สิ่งแทนความประกอบตามหัวข้อที่นักเรียนเลือกตามความสนใจจากทั้งหมด 4 หัวข้อที่ครู
กาหนดให้จากเนื้อหาที่นักเรียนเรียนมาแล้ว จากนั้นบันทึกลงในวีดิทัศน์ระยะเวลา 3 นาที ก่อนนาไป
ให้บุคคลอื่นประเมิน
3.2 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการเขียนเป็นงานที่มอบหมายให้นักเรียนเขียนบทความ
ทางวิทยาศาสตร์และใส่สิ่งแทนความประกอบตามหัวข้อเดียวกันกับด้านการพูด
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4) ออกแบบแบบประเมินให้สอดคล้องกับองค์ประกอบที่ต้องการประเมิน โดยแบบประเมิน
ทั้ง 2 ด้านมีใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริกส์ โดยพิจารณาเกณฑ์ตามองค์ประกอบสาคัญของการ
สื่อสารวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เนื้อหา บริบท ภาษา และสิ่งแทนความ ซึ่งมีผู้วิจัยเป็นผู้ประเมิน ส่วนแบบ
ประเมินที่บุคคลอื่นเป็นผู้ประเมิน ผู้วิจัยออกแบบให้มีลักษณะเป็นแบบสอบถามเพื่อให้สะดวกต่อ
การประเมิ น (Bowater & Yeoman, 2012) และตั ด องค์ ป ระกอบของเนื้ อ หาด้ า นความถู ก ต้ อ ง
ความครบถ้วน และความเป็นลาดับออกไปเนื่องจากบุคคลอื่นเป็นตัวแทนของผู้รับสารทั่วไป
5) ระบุรายละเอียดพฤติกรรมบ่งชี้ของรายการประเมินทั้ง 4 รายการ เพื่อกาหนดเกณฑ์
การประเมินที่สอดคล้องกับพฤติกรรมที่แสดงถึงการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางการประเมิน
การสื่อสารวิทยาศาสตร์ของ Kulgemeyer and Schecker (2013) ดังตารางที่ 14
ตารางที่ 14 พฤติกรรมบ่งชี้ของแต่ละรายการประเมินและเกณฑ์การประเมินความสามารถในการ
สื่อสารวิทยาศาสตร์
พฤติกรรมบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
1. เนื้อหา (Content)
ระบุเนื้อหาสาคัญได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน - สื่อสารเนื้อหาสาคัญได้ถูกต้องทั้งหมด
เป็นลาดับดับขั้นตอน และนาเสนอเนื้อหา - สื่อสารเนื้อหาสาคัญได้ครบถ้วนทุกประเด็น
ที่น่าสนใจทาให้ผู้ฟังอยากรับสารมากขึ้น - เรียบเรียงเนื้อหาได้อย่างเป็นลาดับ
- สื่อสารเนื้อหาให้เกิดความน่าสนใจแก่ผู้รับสาร
2. บริบท (Context)
เชื่ อ มโยงข้ อ เท็ จ จริ ง ของเนื้ อ หาเข้ า กั บ
ตั ว อย่ า งที่ พ บได้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น หรื อ
ตั ว อย่ า งที่ ย กมาต้ อ งเป็ น ที่ รู้ จั ก ของคน
ทั่วไป และช่วยให้ผู้รับสารเข้าใจข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์ได้ง่ายมากขึ้น
3. ภาษา (Code)
เลื อ กใช้ ป ระเภทภาษาในการสื่ อ สารได้
อย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย โดยตัดสินใจ
ว่าควรใช้ภาษาทางวิทยาศาสตร์หรือภาษา
ทั่วไปในชีวิตประจาวัน หากจาเป็นต้องใช้

- มี ก ารเชื่ อ มโยงเนื้ อ หาเข้ า กั บ ตั ว อย่ า งที่ พ บได้ ใ น
ชีวิตประจาวัน
- ตัวอย่างที่นาเสนอช่วยทาให้ผู้รับสารเข้าใจเนื้อหา
ทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น

- เลื อ กใช้ ค าศั พ ท์ เ ฉพาะ (technical term) หรื อ
คาศัพท์ทั่วไปเพื่อสื่อสารได้อย่างเหมาะสมเป็นส่วน
ใหญ่
- มี การขยายความ ค าศั พ ท์ เฉ พ าะหรื อ ใ ช้ ค า
เปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจง่ายทุกครั้ง
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พฤติกรรมบ่งชี้
ภาษาทางวิ ท ยาศาสตร์ ต้ อ งขยายความ
คาศัพท์นั้น
4. สิ่งแทนความ (Representation form)
เลื อ กใช้ รู ป ภาพ แผนภู มิ กราฟ แผนผั ง
เพื่อประกอบการส่งสารได้อย่างสอดคล้อง
กับเนื้อหาและสิ่งแทนความนั้นทาให้เข้าใจ
เนื้อหาได้ง่ายขึ้น

เกณฑ์การประเมิน

- เลื อ กใช้ รู ป ภาพ แผนภู มิ กราฟ แผนผั ง หรื อ
ภาพเคลื่ อ นไหวประกอบการสื่ อ สารที่ ถู ก ต้ อ งและ
เหมาะสมกับเนื้อหา
- เลื อ กใช้ รู ป ภาพ แผนภู มิ กราฟ แผนผั ง หรื อ
ภาพเคลื่อนไหวประกอบการสื่อสารส่วนใหญ่ที่เลือก
มาช่วยทาให้ผู้รับสารเข้าใจง่ายขึ้น

6) กาหนดช่วงคะแนนความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์และช่วงคะแนนความสามารถ
ในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในแต่ละองค์ประกอบ โดยอ้างอิงจากการวิเคราะห์ระดับคุณภาพสมรรถนะ
การสื่อสารของสานักทดสอบทางการศึกษา (2555) ซึ่งเปรียบเทียบโดยนาเกณฑ์การตัดสินคุณภาพที่
เป็นร้อยละมาเทียบเป็นช่วงคะแนน ดังตารางที่ 15-17
ตารางที่ 15 ช่วงคะแนนและระดับความสามารถของการสื่อสารวิทยาศาสตร์โดยมีคะแนนเต็ม 30
คะแนน
ช่วงคะแนน
ระดับความสามารถ
25.00-30.00
ดี
18.00-24.99
พอใช้
0.00-17.99
ควรปรับปรุง
ตารางที่ 16 ช่วงคะแนนและระดับความสามารถของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในองค์ประกอบด้าน
เนื้อหาโดยมีคะแนนเต็ม 12 คะแนน
ช่วงคะแนน
ระดับความสามารถ
9.91-12.00
ดี
7.21-9.90
พอใช้
0.00-7.20
ควรปรับปรุง
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ตารางที่ 17 ช่วงคะแนนและระดับความสามารถของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในแต่ละองค์ประกอบ
ได้แก่ ด้านบริบท ภาษา และสิ่งแทนความ โดยแต่ละองค์ประกอบมีคะแนนเต็ม 6 คะแนน
ช่วงคะแนน
ระดับความสามารถ
5.00-6.00
ดี
3.61-4.99
พอใช้
0.00-3.60
ควรปรับปรุง
7) นาแบบประเมินความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นเสนอกับอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบภาษา ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การประเมิน เกณฑ์การให้
คะแนน น าไปแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง จากนั้ น น าแบบประเมิ น ไปให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 3 ท่ า น ได้ แ ก่
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์
(รายนามดังภาคผนวก ก) ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) โดยพิจารณาความ
สอดคล้องระหว่างนิยามขององค์ประกอบการสื่อสารวิทยาศาสตร์แต่ละองค์ประกอบกับพฤติกรรม
บ่งชี้ จากนั้นคัดเลือกรายการประเมินที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้ทรงคุณวุฒิ (IOC) อยู่ระหว่าง
0.5-1.0 (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552) และปรับปรุงแบบประเมินตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ความถูกต้องของภาษา พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความชัดเจนและความเหมาะสมของภาษาที่
ใช้ในแบบประเมิน
8) น าข้ อ มู ล ที่ ร วบรวมได้ จ ากข้ อ เสนอแนะของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ม าปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข ทั้ ง นี้
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้
1. ปรับแก้หัวข้อที่นามาให้นักเรียนเลือก ควรเป็นหัวข้อที่มีขอบเขตของเนื้อหาที่ไม่
กว้างเกินไป มีมโนทัศน์หลักที่ชัดเจน
2. ปรับแก้เกณฑ์การประเมินในองค์ประกอบด้านสิ่งแทนความ จาก เลือกใช้รูปภาพ
แผนภูมิ กราฟ แผนผัง หรือภาพเคลื่อนไหวประกอบการสื่อสารที่เหมาะสมกับเนื้อหา เป็น เลือกใช้
รูปภาพ แผนภูมิ กราฟ แผนผัง หรือภาพเคลื่อนไหวประกอบการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ
เนื้อหา เนื่องจากเหมาะสมอย่างเดียวอาจไม่ถูกต้องเสมอไป
3. ปรับเกณฑ์ขององค์ประกอบให้มีองค์ประกอบย่อยในการประเมิน ตัว อย่างเช่น
องค์ประกอบด้านเนื้อหามีองค์ประกอบย่อย ได้แก่ ความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเป็นลาดับ และ
ความน่าสนใจ
4. ข้อมูลจากการประเมินความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของนักเรียนทั้ง
ด้ า นการพู ด และการเขี ย น ซึ่ ง มี ผู้ ป ระเมิ น คื อ ครู แ ละผู้ อื่ น มี ห ลั ก เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาระดั บ
ความสามารถของนักเรียน ดังต่อไปนี้
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1) ระดับความสามารถที่ครูและบุคคลอื่นประเมินตรงกันให้พิจารณาเป็น
ระดับความสามารถนั้น
2) หากระดั บ ความสามารถที่ ค รู แ ละบุ ค คลอื่ น ประเมิ น ไม่ ต รงกั น ให้
พิจารณาว่าระดับความสามารถต่างกัน 1 หรือ 2 ระดับ ตัวอย่างเช่น ดีกับพอใช้ถือว่าต่าง 1 ระดับ แต่
ดีกับควรปรับปรุงถือว่าต่างกัน 2 ระดับ
3) ในกรณีที่ต่างกัน 1 หรือ 2 ระดับ ให้พิจารณาระดับความสามารถในส่วน
ที่ครูเป็นผู้ประเมินอีกครั้ง โดยตัดคะแนนองค์ประกอบของเนื้อหาด้านความถูกต้อง ความครบถ้วน
และความเป็นลาดับ ออกไป จากนั้นพิจารณาเปรียบเทียบระดับจากส่วนที่ครูและส่วนที่บุคคลอื่นเป็น
ผู้ประเมิน เนื่องจากแบบประเมินของครูและบุคคลอื่นแตกต่างกันที่คะแนนองค์ประกอบของเนื้อหา
ด้านความถูกต้อง ความครบถ้วน และความเป็นลาดับ
4) หลังการเปรียบเทียบในข้อ 3) หากระดับความสามารถที่ครูและบุคคล
อื่นประเมินตรงกันแล้ว ให้เลือกใช้ระดับความสามารถนั้นเลย
5) ในกรณีที่ระดับความสามารถยังคงต่างกัน 1 หรือ 2 ระดับ ให้นาผลงาน
ของนักเรียนมาตรวจทานอีกครั้งและพิจารณาแบบประเมินของบุคคลอื่นรายคนเพื่อพิจารณาระดับ
ความสามารถท้ายสุด
2.2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความสามารถในการทางานเป็นทีม
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ วั ด ความสามารถในการท างานเป็ น ที ม ประกอบด้ ว ย แบบประเมิ น
ความสามารถในการท างานเป็ น ที มโดยใช้ ก ารให้ คะแนนแบบมาตรประมาณค่ า (Rating scale)
พัฒนาขึ้นจากการสรุปองค์ประกอบสาคัญตามแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2537) วราภรณ์ ตระกูล
สฤษดิ์ (2549) และ Tarricone and Luca (2002) มี ร ายการประเมิ น 6 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่
ความเป็นผู้นา การรู้จักบทบาทหน้าที่ การมีเป้าหมายร่วมกัน ความร่วมมือในการทางาน การยอมรับ
นับถือและเข้าใจกัน และความรับผิดชอบ แบบประเมินนี้แบ่งออกเป็น 3 ชุดตามผู้ใช้แบบประเมิน คือ
1) ฉบับครูเป็นผู้ประเมิน 2) ฉบับตนเองเป็นผู้ประเมิน และ 3) ฉบับเพื่อนสมาชิกเป็นผู้ประเมิน แบบ
ประเมินนี้ใช้ในการสังเกตความสามารถในการทางานเป็นทีมในระหว่างการจัดการเรียนรู้ มีคะแนน
เต็ม 30 คะแนน มีระดับความสามารถแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ดี พอใช้ และควรปรับปรุง
ผู้วิจัยได้สร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความสามารถในการทางานเป็นทีม
ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1) ศึกษาหนังสือ เอกสาร งานวิจัยทั้งในประเทศและในต่างประเทศเกี่ยวกับ การทางานเป็น
ทีม
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2) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับแนวทางการสร้างเครื่องมือประเมินความสามารถใน
การทางานเป็นทีม
3) สร้างแบบประเมินความสามารถในการทางานเป็นทีมให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายใน
การประเมิน
4) ออกแบบเกณฑ์โดยใช้การให้คะแนนแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) มีทั้งหมด 5
ระดับและมี คาอธิบายระดับความสามารถที่ 1 และ 5 อ้างอิงจากรูปแบบเครื่องมือของ Nelson
et al., (2007) cited in Southern Cross University (2013) ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบสาคัญ
ของการทางานเป็นทีม ได้แก่ ความเป็นผู้นา การรู้จักบทบาทหน้าที่ การมีเป้าหมายร่วมกัน ความ
ร่วมมือในการทางาน การยอมรับนับถือและเข้าใจกัน และความรับผิดชอบ จากการสรุปองค์ประกอบ
สาคัญตามแนวความคิดการวิจัยของ ทิศนา แขมมณี (2537) วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2549) และ
Tarricone and Luca (2002) ซึ่ ง แบบประเมิ น ทั้ ง 3 ชุ ด ที่ แ บ่ ง ตามลั ก ษณะผู้ ใ ช้ แ บบประเมิ น ใช้
องค์ประกอบเดียวกันในการประเมิน
5) กาหนดช่วงคะแนนความสามารถในการทางานเป็นทีมและช่วงคะแนนความสามารถใน
การทางานเป็นทีมในแต่ละองค์ประกอบ โดยพิจารณาใช้ช่วงคะแนนจากพิสัย โดยการนาคะแนน
ค่าสูงสุดลบกับคะแนนค่าต่าสุด จากนั้นนาคะแนนที่ได้หารกับจานวนระดับความสามารถ ทาให้ได้ช่วง
คะแนนในแต่ละระดับความสามารถที่ห่างเท่า ๆ กัน ยกเว้น ระดับควรปรับปรุงที่เริ่มนับคะแนนต่าสุด
จากค่าคะแนนต่าสุดที่นักเรียนได้ ดังตารางที่ 18 และ 19 ตามลาดับ
ตารางที่ 18 ช่วงคะแนนและระดับความสามารถในการทางานเป็นทีม โดยมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน
ช่วงคะแนน
ระดับความสามารถ
23.35-30.00
16.68-23.34
0.00-16.67

ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

ตารางที่ 19 ช่วงคะแนนและระดับความสามารถในการทางานเป็นทีมในแต่ละองค์ประกอบ ได้แก่
ความเป็นผู้นา การรู้จักบทบาทหน้าที่ การมีเป้าหมายร่วมกัน ความร่วมมือในการทางาน ยอมรับ
นับถือและเข้าใจกัน และความรับผิดชอบ โดยแต่ละองค์ประกอบมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน
ช่วงคะแนน
ระดับความสามารถ
3.68-5.00
2.34-3.67
0.00-2.33

ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
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6) นาแบบประเมินความสามารถในการทางานเป็นทีมที่สร้างขึ้นเสนอกับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบภาษา และความครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ จากนั้นนาไปแก้ไขปรับปรุง
7) นาแบบประเมินไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา 2 ท่าน
และครูในโรงเรียน 1 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) โดยพิจารณา
ความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบกับพฤติกรรมที่ต้องการประเมิน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ความชัดเจนและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ในแบบประเมิน จากนั้นคัดเลือกรายการประเมินที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องของผู้ทรงคุณวุฒิ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.5-1.0 (ศิริชัย กาญจนวาสี , 2552) และ
ปรั บ ปรุ ง แบบประเมิ น ตามค าแนะน าของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ความสอดคล้ อ งตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
การประเมิน และความถูกต้องของภาษา พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงแบบประเมิน
8) น าข้ อ มู ล ที่ ร วบรวมได้ จ ากข้ อ เสนอแนะของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ม าปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข ทั้ ง นี้
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้
1. ปรับแก้ ฉบับประเมินตนเอง ในข้อที่ 4 จาก ฉันมักไม่ค่อยได้ร่วมในการวางแผน
และดาเนินงานภายในทีม เป็น ฉันมักไม่ได้ร่วมในการวางแผนและดาเนินงานภายในทีม ตัดคาว่า ค่อย
ออกเพื่อให้สอดคล้องกับองค์ประกอบอื่น ๆ
2. ปรับแก้ ฉบับประเมินตนเอง องค์ประกอบด้านการยอมรับนับถือและเข้าใจกัน
จาก ฉันรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของสมาชิกคนอื่นทุกครั้ง เป็น ฉันรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
ของสมาชิกคนอื่นทุกครั้งและอภิปรายร่วมกันโดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
3. ปรับลักษณะของภาษาเพื่อให้นักเรียนรู้สึกไม่กังวลและประเมินตามความเป็นจริง
มากขึ้น ตัวอย่างเช่น ปรับแก้จาก ฉันไม่เคยเริ่มอภิปรายงานกลุ่มก่อนเลย เป็น ฉันไม่ค่อยได้ร่วมใน
การอภิปรายของกลุ่ม
4. บางองค์ ป ระกอบมี ป ระเด็ น ย่ อ ยให้ พิ จ ารณามาก ควรแยกประเด็ น ส าหรั บ
การประเมินในองค์ประกอบนั้น
5. เพิ่มสรรพนาม ฉัน ที่เกณฑ์การประเมินตนเองของนักเรียน เช่น ฉันมีส่วนร่วม…
9) นาแบบประเมินที่ปรับแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย โดยผู้วิจัย
ใช้แบบประเมินนี้ในการให้คะแนนความสามารถในการทางานเป็นทีมของนักเรียน เพื่ อตรวจสอบ
ความสอดคล้องในการให้คะแนน (Inter-rater reliability) ระหว่างผู้วิจัยกับผู้ร่วมวิจัย 2 ท่าน โดยนา
คะแนนการประเมินมาคานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทาง
สถิติที่ .05 ผลการตรวจสอบสรุปได้ว่า คะแนนประเมินที่ได้จากผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีความสัมพันธ์กัน
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ อ ยู่ ร ะหว่ า ง 0.50-0.87 ในกรณี ที่
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ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น 0.50 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะมาอภิปรายร่วมกันอีกครั้งในรายการ
ประเมินต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการประเมินได้ตรงกัน
4. แผนการดาเนินการวิจัยและการเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยเป็นผู้ดาเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้พัฒนาขึ้นและเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง ตามขั้นตอนดังนี้
4.1 การเตรียมนักเรียนและเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนดาเนินการจัดกิจกรรม
ผู้วิจัยเตรียมนักเรียนด้วยการแนะนาการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม ให้กับ
นักเรียนเข้าใจในประเด็นดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้
2. ลักษณะของการจัดการเรียนรู้
3. บทบาทหน้าทีข่ องนักเรียนในแต่ละขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ก่อนการจัดการเรียนรู้ ผู้ วิจัยมอบหมายให้นักเรียนนาเสนอการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้าน
การพูดโดยบันทึกในวีดิทัศน์และด้านการเขียนโดยเขียนลงในบทความในหัวข้อที่นักเรียนเลือกตาม
ความสนใจจากทั้งหมด 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) เพราะเหตุใดงูถึงต้องแลบลิ้นขึ้นไปในอากาศ 2) ยาฆ่าแมลง
ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทของเราอย่างไร 3) สายตาสั้นและสายตายาวเกิดขึ้นได้อย่างไร และ 4)
โครงสร้างร่างกายของนกช่วยเอื้อประโยชน์ในการบินได้อย่างไร ซึ่งเป็นหัวข้อที่มีเนื้อหาจากบทเรียนที่
นักเรียนได้เรียนมาแล้ว โดยผลงานนี้ ถือว่าเป็นผลงานการสื่อสารวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน หลังจาก
การตรวจผลงานการสื่ อสารวิท ยาศาสตร์ก่อนเรียนของนักเรียน ผู้วิจัยซึ่ งเป็นผู้สอนนัดหมายให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มมาพบนอกเวลาเรียนและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาความสามารถในการสื่อ สาร
วิทยาศาสตร์ครั้งต่อไป ทั้งนี้นักเรียนแต่ละคนจะได้รับฟังข้อดีหรือข้อควรปรับปรุงของสมาชิกคนอื่น
เพื่อนาไปใช้ปรับปรุงการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของตนเอง
4.2 การดาเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างการจัดกิจกรรม
ผู้วิจัยดาเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มที่พัฒนาขึ้ น
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 รวม 5 สัปดาห์ 13 คาบเรียน ใน
ระหว่างดาเนินการสอนในคาบเรียนแรก ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยจานวน 2 คนทาการสังเกตพฤติกรรม
การทางานเป็นทีมของนักเรียน จากนั้นท้ายคาบเรียนให้นักเรียนประเมินความสามารถในการทางาน
เป็นทีมของตนเองและเพื่อนสมาชิก เพื่อใช้เป็นข้อมูลความสามารถในการทางานเป็นทีมก่อนเรียน
นอกจากนี้ผู้วิจัยมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการพูดโดย
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บันทึกในวีดิทัศน์และด้านการเขียนโดยเขียนลงในบทความในหัวข้อที่นักเรียนเลือกตามความสนใจ
จากทั้งหมด 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) ตาที่สามของกิ้งก่าคืออะไร 2) โรคคอพอกเกิดขึ้นได้อย่างไร และ
3) สาเหตุใดที่ทาให้โรเบิร์ต เวดโลว์สูงที่สุดในโลก ซึ่งเป็นหัวข้อที่มีเนื้อหาจากบทเรียนที่นักเรียนได้
เรียนมาแล้ว โดยผลงานนี้ มีลักษณะเป็นงานกลุ่มและไม่ได้นามาประเมินระดับความสามารถของ
นักเรียน แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการทางานเป็นทีมและการสื่อสารวิทยาศาสตร์ร่วมกัน
หลังจากการตรวจผลงานการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยได้นัดหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มมารับฟัง
ข้อเสนอแนะร่วมกันเพื่อนาไปใช้ปรับปรุงการสื่อสารวิทยาศาสตร์ต่อไป
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการจัดกิจกรรม
หลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม ผู้วิจัยมอบหมายให้นักเรียน
นาเสนอการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการพูดโดยบันทึกในวีดิทัศน์และด้านการเขียนโดยเขียนลงใน
บทความในหัวข้อที่นักเรียนเลือกตามความสนใจจากทั้งหมด 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) ทาไมผึ้งต้องเต้นราให้
ผึ้งตัวอื่นดู 2) ทาไมเวลาตกใจมาก ๆ ถึงมีพลังในการยกของหนัก ๆ ได้ 3) ทาไมลูกเป็ดถึงเดินตาม
สิ่งอื่น ๆ โดยคิดว่าเป็นแม่ของมัน และ 4) ทาไมเวลาเราโดนหนามตามือถึงรีบชักแขนออกได้เองทันที
ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ได้สั่งการ โดยผลงานนี้ถือว่าเป็นผลงานการสื่อสารวิทยาศาสตร์หลังเรียน และในระหว่าง
การจัดการเรียนรู้คาบสุดท้าย ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยจานวน 2 คนทาการสังเกตพฤติกรรมการทางาน
เป็นทีมของนักเรียน จากนั้นท้ายคาบเรียนให้นักเรียนประเมินความสามารถในการทางานเป็นทีมของ
ตนเองและเพื่อนสมาชิก เพื่อใช้เป็นข้อมูลความสามารถในการทางานเป็นทีมหลังเรียน
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการดาเนินการดังต่อไปนี้
5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์
เพื่อศึกษาความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ทั้งด้านการพูดและการเขียนของนักเรียนมี
ขั้นตอนดังนี้
1. นาคะแนนที่ได้จากการตรวจผลงานการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ด้านการพูดที่นาเสนอผ่าน
วีดิทัศน์ และด้านการเขียนผ่านบทความ มาเทียบกับช่วงคะแนนเพื่อระบุระดับความสามารถ จากนั้น
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยสถิ ติ เ ชิ ง บรรยายโดยการหาจ านวนและร้ อ ยละของนั ก เรี ย นในแต่ ล ะระดั บ
ความสามารถ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพของความสามารถในการทางานเป็นทีมแต่ละระดับ
ความสามารถโดยการบรรยายลักษณะตัวอย่างผลงานการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของนักเรียนและ
วิเคราะห์รายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบซึ่งได้แก่ เนื้อหา บริบท ภาษา และสิ่งแทนความ
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2. หาค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) ค่าเฉลี่ยร้อยละ (𝑥̅ ร้อยละ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนน
ความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในแต่ละองค์ประกอบและคะแนนเฉลี่ยโดยรวมหลังเรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม
3. ทดสอบความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย เลขคณิ ต ของคะแนนความสามารถในการสื่ อ สาร
วิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรม ด้วยสถิติทดสอบทีแบบไม่อิสระต่อกัน (Paired
t-test) โดยกาหนดระดับนัยสาคัญ (α) ที่ระดับ .05
5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความสามารถในการทางานเป็นทีม
จากข้อมูลการประเมินความสามารถในการทางานเป็นทีมของนักเรียน ซึ่งมีผู้ประเมินคือ
นั ก เรี ย นประเมิ น ตนเอง เพื่ อ นสมาชิ ก ในที ม และครู วิ เ คราะห์ ร ะดั บ ความสามารถจากคะแนน
ความสามารถในการทางานเป็นทีมโดยการหาค่ าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการทางานเป็นทีมของ
ผู้ประเมินทุกคน และเมื่อทราบระดับความสามารถและค่าเฉลี่ยคะแนนของนักเรียนให้นาข้อมูลมา
วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาความสามารถในการทางานเป็นทีม ดังนี้
1. นาคะแนนความสามารถในการทางานเป็นทีม ที่ประเมินโดยตัวนักเรียนเอง เพื่อนสมาชิก
ในทีม และครู มาเฉลี่ยและเทียบกับช่วงคะแนนเพื่อหาระดับความสามารถ จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติเชิงบรรยายโดยการหาจานวนและร้อยละของนักเรียนในแต่ละระดับความสามารถ
2. หาค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) ค่าเฉลี่ยร้อยละ (𝑥̅ ร้อยละ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนน
ความสามารถในการทางานเป็นทีมในแต่ละองค์ประกอบและคะแนนเฉลี่ยโดยรวมหลังเรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม
3. ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนความสามารถในการทางานเป็นทีม
ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรม ด้วยสถิติทดสอบทีแบบไม่อิสระต่อกัน (Paired t-test) โดย
กาหนดระดับนัยสาคัญ (α) ที่ระดับ .05
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์และการทางานเป็ น ที ม โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แ บบแสวงหาความรู้ เป็ นกลุ่มของนั กเรีย นชั้ นมัธ ยมศึกษาปี ที่ 5 ผู้วิจัยได้ ท า
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลข้อมูล คือ คะแนนความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์และ
คะแนนความสามารถในการทางานเป็นทีม ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอนตามลาดับ
ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการทางานเป็นทีม
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์
การวิ เ คราะห์ ค วามสามารถในการสื่ อ สารวิ ท ยาศาสตร์ แ บ่ ง ออกเป็ น 2 ด้ า น คื อ
1) ความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการพูด 2) ความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์
ด้านการเขียน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ความสามารถในการสื่ อ สารวิ ท ยาศาสตร์ ด้ า นการพู ด เป็ น การประเมิ น นั ก เรี ย นโดย
มอบหมายงานให้นักเรียนไปพูดเพื่อเล่าเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ตามหัวข้อที่นักเรียนเลือกและบันทึก
ลงในวี ดิ ทั ศ น์ แล้ ว น าวี ดิ ทั ศ น์ นั้ น มาประเมิ น โดยใช้ แ บบประเมิ น ความสามารถในการสื่ อ สาร
วิทยาศาสตร์ มีเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริกส์โดยแบ่งเป็น 4 องค์ประกอบสาคัญ ได้แก่ เนื้อหา
บริบท ภาษา และสิ่งแทนความ จากนั้นนาคะแนนมาวิเคราะห์ ดังนี้
1.1 ศึกษาระดับความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการพูดของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยเทียบกับช่วงคะแนนและระดับความสามารถ
ตารางที่ 20 ความแตกต่ า งของจ านวนนั ก เรี ย นในแต่ ล ะระดั บ ความสามารถในการสื่ อ สาร
วิทยาศาสตร์ด้านการพูดหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม
ระดับความสามารถ
ก่อนเรียน
หลังเรียน
จานวน (คน)
ร้อยละ
จานวน (คน)
ร้อยละ
ดี
5
11.36
19
43.18
พอใช้
20
45.45
25
56.82
ควรปรับปรุง
19
43.18
0
0.00
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จากตารางที่ 20 เมื่อพิจารณาระดับความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการพูด
พบว่า หลั งเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม จานวนนักเรียนที่มีคะแนน
ความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการพูดในระดับดีเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.36 เป็นร้อยละ
43.18 และระดับพอใช้เพิ่มขึ้นจาก 45.45 เป็นร้อยละ 56.82 รวมทั้งไม่มีนักเรียนที่มีความสามารถใน
ระดับควรปรับปรุง โดยมีรายละเอียดผลงานการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการพูดหลังการจัดการเรียนรู้
แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มในระดับความสามารถต่าง ๆ ดังนี้
ตัวอย่างผลงานนักเรียน: การสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการพูด
ตัวอย่างที่ 1 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการพูดในระดับดี
นักเรียนได้นาเสนอผ่านวีดิทัศน์ เรื่อง “ทาไมเวลาตกใจมาก ๆ ถึงมีพลังในการยกของหนัก ๆ
ได้” โดยจัดทาให้มีลักษณะเป็นเสียงบรรยายประกอบกับภาพหรือภาพเคลื่อนไหว แสดงให้เห็นถึง
การสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการพูดในระดับดี มีรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
ด้านเนื้อหา: นักเรียนระบุเนื้อหาสาคัญได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นลาดับดับขั้นตอน และนาเสนอ
เนื้อหาที่น่าสนใจทาให้ผู้รับสารอยากรับรู้และติดตามเรื่องราวนั้นมากขึ้น
“…Angela Cavalla ได้ช่วยชีวิต Anthony ลูกชายของเธอ จากการถูก
ทับของรถเชฟวี่ที่เขากาลังซ่อมอยู…่
...คุณฟังไม่ผิด เธอยกรถน้าหนักกว่าตันครึ่งขึ้นมาจากพื้นได้ เธอทาได้ยังไง
เธอมีพลังพิเศษหรือเปล่าหรือว่าเธอเป็น wonder woman กันแน่ ไม่เลย
คุณ Angela เป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาและก็ไม่ได้เป็นนักเพาะกายอะไรทั้งสิ้น
ต้องขอบคุณฮอร์โมนสุดเจ๋งตัวนี้ที่ชื่อว่าอะดรีนาลีน…
…สมองส่วนไฮพาทาลามัสซึ่งมีหน้าที่สั่งให้ฮอร์โมนหลั่ง ก็จะสั่งให้อะดรีนา
ลีนหลั่งออกมาจากต่อมหมวกไต เมื่ออะดรีนาลีนเข้าสู่ระบบหมุน เวียน
เลื อด เลื อดจะย้ายที่ จากอวั ยวะภายในไปสู่กล้ ามเนื้ อแทนนั่ นหมายถึ ง
ออกซิเจนในกล้ามเนื้อก็จะมากขึ้น อะดรีนาลีนยังช่วยเปลี่ยนไกลโคเจนซึ่ง
อยู่ในรูปไขมันให้เป็นกลูโคสซึ่งอยู่ในรูปน้าตาลทาให้นาเอาไปใช้ไ ด้ง่ าย
ยิ่งขึ้น…”
จากคาบรรยายข้างต้นแสดงให้เห็นว่า นักเรียนได้สื่อสารวิทยาศาสตร์ได้อย่างครบถ้วน โดย
เนื้อหาสาคัญในหัวข้อนี้ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) สาเหตุที่เรายกของหนักมาก ๆ เวลาตกใจ
ได้ (ร่างกายหลั่งฮอร์โมนอะดรีนาลีน ) 2) แหล่งที่หลั่งฮอร์โมนนี้ (ต่อมหมวกไต) และ 3) ผลที่เกิดขึ้น
จากการหลั่งฮอร์โมน (หัวใจเต้นเร็ว ความดันเลือดสูงขึ้น ไกลโคเจนเปลี่ยนเป็นกลูโคส ฯลฯ) แต่ด้าน
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ความถูกต้องนักเรียนยังบรรยายเนื้ อหาผิดบางส่วน ตัวอย่างเช่น นักเรียนกล่าวว่า ไกลโคเจนซึ่งอยู่ใน
รูปไขมัน ซึ่งที่ถูกต้องคือ ไกลโคเจนเป็นสารประกอบคาร์โบไฮเดรต (ในรูปโพลีแซคคาไรด์) ด้านลาดับ
ของเนื้อหานักเรียนเรียบเรียงได้อย่างถูกต้องเป็นลาดับ เริ่มตั้งแต่ 1) สาเหตุที่ร่างกายสามารถยกของ
หนัก ๆ ได้เวลาตกใจ 2) แหล่งที่หลั่งฮอร์โมนอะดรีนาลีน 3) ผลของฮอร์โมนที่มีต่อร่างกาย ด้าน
ความน่าสนใจของเนื้อหานักเรียนนาเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจ โดยนักเรียนเล่าเกริ่นนาที่มาของปัญหา
โดยการใช้คาถามเพื่อชวนให้ผู้ฟังคล้อยตามแล้วจึงเฉลยคาตอบนั้น ตัวอย่างเช่น นักเรียนเล่ าเรื่องโดย
ถามคาถามว่า เธอยกรถน้าหนักกว่าตันครึ่งขึ้นมาจากพื้นได้ เธอทาได้ยังไง ซึ่งคาตอบคือ ฮอร์โมน
อะดรีนาลีน นอกจากนี้ลักษณะคาถามที่นักเรียนใช้ประกอบการเล่าช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้ฟังได้
ตัวอย่างเช่น เธอมีพลังพิเศษหรือเปล่าหรือว่าเธอเป็น wonder woman กันแน่
ด้านบริบท: เชื่อมโยงข้อเท็จจริงของเนื้อหาเข้ากับตัวอย่างที่พบได้ในชีวิตประจาวัน หรือตัวอย่างที่ยก
มาต้องเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และช่วยให้ผู้รับสารเข้าใจข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ได้ง่ายมากขึ้น
“ในปี 1982 ในเมือง Lawrenceville สหรัฐอเมริกา Angela Cavalla ได้
ช่วยชีวิต Anthony ลูกชายของเธอ จากการถูกทับของรถเชฟวี่ที่เขากาลัง
ซ่อมอยู่ เหตุการณ์คือแม่แรงที่ยกรถเกิดลื่นลงมา เชฟวี่ที่หนักกว่าตันครึ่งก็
ไหลลงมาทับโทนี่ ทาให้โทนี่ที่อยู่ใต้ท้องรถร้องลั่นขึ้นมา ก่อนที่จะหมดสติ
ไป Angela รีบออกมาเพื่อดูลูกชายของเธอ เธอพยายามร้องเรีย กของ
ความช่วยเหลือจากเพื่อนข้างบ้านของเธอ แต่มันใช้เวลานานเกินไป เธอจึง
จัดการด้วยตนเอง น่าเหลือเชื่อ Angela ยกรถได้ด้วยตนเองและมั นสูง
พอที่จะเอาแม่แรงกลับมาวางและดึงตัวโทนี่ออกมาได้ คุณฟังไม่ผิด เธอยก
รถน้าหนักกว่าตันครึ่งขึ้นมาจากพื้นได้…”
จากคาบรรยายข้างต้น แสดงให้เห็นว่า นักเรียนอธิบายเรื่องราวโดยยกตัวอย่างเหตุการณ์
อุบัติเหตุรถยนต์ร่วงลงมาทับคนที่กาลังซ่อมรถอยู่ ซึ่งเหตุการณ์ที่นักเรียนยกตัวอย่างประกอบนี้เป็น
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจาวันของผู้ ฟังเหตุการณ์นี้กล่าวถึงอาการตกใจอย่างมากของ
Angela หลังที่เธอเห็นลูกชายของเธอถูกรถร่วงลงมาทับจนหมดสติ ซึ่งเป็นสาเหตุของการหลั่งฮอร์โมน
อะดรีนาลีน ทาให้ผู้ฟังเข้าใจสาเหตุของการหลั่งฮอร์โมนอะดรีนาลีนได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ตัวอย่างที่
นั ก เรี ย นยกมาเชื่ อ มโยงกั บ เนื้ อ หาเป็ น ตั ว อย่ า งที่ ม าจากข่ า วหนั ง สื อ พิ ม พ์ ซึ่ ง หมายความว่ า เป็ น
เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาแล้ว
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ด้านภาษา: เลือกใช้ประเภทภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย โดยตัดสินใจว่าควรใช้
ภาษาทางวิทยาศาสตร์หรือภาษาทั่วไปในชีวิตประจาวัน หากจาเป็นต้องใช้ภาษาทางวิทยาศาสตร์ต้อง
ขยายความคาศัพท์นั้น
“…ต้องขอบคุณฮอร์โมนสุดเจ๋งตัวนี้ที่ชื่อว่าอะดรีนาลีน อะดรีนาลีนจะหลั่ง
ออกมาตามธรรมชาติเมื่อมีอาการตกใจ โกรธ หรือมีความเครียดสูง…
…สมองส่วนไฮพาทาลามัสซึ่งมีหน้าที่สั่งให้ฮอร์โมนหลั่ง ก็จะสั่งให้อะดรี นา
ลีนหลั่งออกมาจากต่อมหมวกไต เมื่ออะดรีนาลีนเข้าสู่ระบบหมุน เวียน
เลื อด เลื อดจะย้ายที่ จากอวั ยวะภายในไปสู่กล้ ามเนื้ อแทนนั่ นหมายถึ ง
ออกซิเจนในกล้ามเนื้อก็จะมากขึ้น อะดรีนาลีนยังช่วยเปลี่ยนไกลโคเจนซึ่ง
อยู่ในรูปไขมันให้เป็นกลูโคสซึ่งอยู่ในรูปน้าตาล…”
จากคาบรรยายข้างต้น แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีการใช้คาศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์แต่มี
การให้ความหมายของคาศัพท์นั้นซึ่งถือเป็นกลยุทธ์การให้คาอธิบาย (Explanation) หนึ่งในกลยุทธ์
การใช้ภาษา (Hinko et al., 2014) ที่ช่วยทาให้ผู้ฟังเข้าใจคาศัพท์วิทยาศาสตร์ได้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น
นักเรียนใช้คาว่า อะดรีนาลีน (Adrenaline) และได้กล่าวอธิบายว่า เป็นฮอร์โมนที่หลั่งออกมาตาม
ธรรมชาติ เ มื่ อ มี อ าการโกรธ ตกใจ หรื อ มี ค วามเครี ย ดสู ง นอกจากนี้ ค าว่ า ไฮโพทาลามั ส
(Hypothalamus) นักเรียนได้อธิบายว่าเป็นสมองส่วนที่ทาหน้าที่สั่งให้ฮอร์โมนหลั่ง จึงสังเกตได้ว่า
คาศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์ทุกคาที่นักเรียนใช้ได้มีการอธิบายถึงความหมายหรือขยายความ
เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ฟังที่ไม่ทราบคาศัพท์นี้สามารถเข้าใจเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ได้ง่ายมากขึ้น
ด้านสิ่งแทนความ: เลือกใช้ภาพ แผนภูมิ กราฟ แผนผัง เพื่อประกอบการส่งสารได้อย่างสอดคล้องกับ
เนื้อหาและสิ่งแทนความนั้นทาให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
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แผนภาพที่ 4 ตัวอย่างสิ่งแทนความที่นักเรียนเลือกใช้ในผลงานการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการพูดที่
มีคะแนนโดยรวมในระดับดี
จากแผนภาพที่ 4 นักเรียนบรรยายว่า “…สมองส่วนไฮโพทาลามัสซึ่งมีหน้าที่สั่งให้ฮอร์โมน
หลั่ง ก็จะสั่งให้อะดรีนาลีนหลั่งออกมาจากต่อมหมวกไต…”
จากแผนภาพที่ 4 และค าบรรยายข้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า นั ก เรี ย นสามารถเลื อ กใช้
ภาพเคลื่อนไหวประกอบการบรรยายได้อย่างสอดคล้องกับคาบรรยายและช่วยให้ผู้ ฟังเข้าใจเนื้อหาได้
มากขึ้น ภาพที่นักเรียนเลือกมาประกอบไม่ซับซ้อนมากเกิ นไปเนื่องจากมีลักษณะเป็นภาพวาดของ
สมอง (แทนถึงสมองส่วนไฮโพทาลามัส) และต่อมหมวกไต โดยใช้สัญลักษณ์ภาพลูกศรแทนการสั่งการ
จากสมอง ปลายลูกศรชี้ไปยังอวัยวะเป้าหมายที่ถูกสั่งการ จากนั้นเป็นคาว่า “Adrenaline” ถูกปล่อย
ออกมาจากต่อมหมวกไต (Adrenal gland)
ตัวอย่างที่ 2 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการพูดในระดับพอใช้
นักเรียนได้นาเสนอผ่านวีดิทัศน์ เรื่อง “ทาไมเวลาตกใจมาก ๆ ถึงมีพลังในการยกของหนัก ๆ
ได้” โดยจัดทาให้มีลักษณะเป็นเสียงบรรยายประกอบกับภาพหรือภาพเคลื่อนไหว ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
การสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการพูดในระดับพอใช้ ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
ด้านเนื้อหา: นักเรียนระบุเนื้อหาสาคัญได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นลาดับดับขั้นตอน และนาเสนอ
เนื้อหาที่น่าสนใจทาให้ผู้รับสารอยากรับรู้และติดตามเรื่องราวนั้นมากขึ้น
“เพื่อน ๆ เคยมีประสบการณ์หรือเคยได้ยินไหมครับว่า เวลาคนเราตกใจ
หรือมีเหตุร้ายเหตุด่วนเกิดขึ้นนั้น ร่างกายของคนเราจะมีพละกาลังมากขึ้น
กว่าปกติ วันนี้เราจะมีไขข้อสงสัยกันนะครับ ในร่างกายของคนเรานั้นมีสาร
ชนิดหนึ่งเหมือนเป็นสารวิเศษอยู่มีชื่อว่าอะดรีนาลีน ซึ่งสารอะดรีนาลี นนี้
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เวลาตกใจหรือมีเหตุร้ายเหตุด่วนขึ้น สารนี้จะถูกหลั่งออกมามากกว่าปกติ
จะส่งผลทาให้ความเข้มข้นของระดับน้าตาลในเลือดสูงขึ้น ลมหายใจจะ
ขยาย เหงื่อออกมากขึ้น รวมทั้งทาให้หัวใจเต้นเร็วมากขึ้นเพื่อที่จะสูบฉีด
เลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้มากขึ้น จึงทาให้ ร่างกายมีพลังงาน
มากขึ้นโดยไม่รู้ตัว…”
จากคาบรรยายข้างต้น แสดงให้เห็นว่า นักเรียนได้สื่อสารวิทยาศาสตร์ได้เกือบครบถ้วนทุก
ประเด็น โดยเนื้อหาสาคัญในหัวข้อนี้ควรประกอบด้วย 3 ส่วนหลักดังที่กล่าวไว้ในตัวอย่างที่ 1 แต่
นักเรียนไม่ได้อธิบายถึงแหล่งสร้างฮอร์โมนอะดรี นาลีน ในด้านความถูกต้องของเนื้อหานักเรียนยัง
บรรยายเนื้อหาผิดบางส่วน ตัวอย่างเช่น นักเรียนกล่าวว่า ลมหายใจจะขยาย ซึ่งที่ถูกต้องคือ หลอดลม
ขยาย ทาให้อากาศสามารถผ่านเข้าสู่ปอดได้มากขึ้น ด้านลาดับของเนื้อหานักเรียนเรียบเรียงได้อย่าง
ถูกต้องเป็นลาดับ แต่ขาดเนื้อหาแหล่งที่สร้างอะดรีนาลีน ด้านความน่าสนใจของเนื้อหา นักเรียน
เริ่มต้นการเล่าโดยให้ผู้ ฟังนึกถึงประสบการณ์เวลาคนตกใจมาก ๆ และสามารถยกของหนัก ๆ ได้
จากนั้นใช้คาถามกระตุ้นให้ผู้ฟังสงสัยก่อนเข้าสู่เนื้อหา ซึ่งเป็นการกล่าวนาที่กระชับและตรงประเด็น
ทาให้ผู้ฟังทราบว่าผู้พูดต้องการสื่ออะไรและต้องการที่จะฟังคาตอบจากเนื้อหาในส่วนถัดมา
ด้านบริบท: เชื่อมโยงข้อเท็จจริงของเนื้อหาเข้ากับตัวอย่างที่พบได้ในชีวิตประจาวัน หรือตัวอย่างที่ยก
มาต้องเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และช่วยให้ผู้รับสารเข้าใจข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ได้ง่ายมากขึ้น
“…ยกตัวอย่างเช่น มีบ้านหลังหนึ่งเกิดไฟไหม้ขึ้นมา เจ้าของบ้านตกใจสุด
ขีด จึงพยายามยกของมีค่าออกจากบ้านเพื่อที่จะไม่ให้ได้รับความเสียหาย
เจ้าของบ้านยกกล่องใบหนึ่งออกจากบ้านโดยที่ไม่ได้คิดอะไร พอไฟดับลง
เจ้าของบ้านพยายามยกกล่องใบนั้นเหมือนที่ยกออกมาแต่ยกไม่ไหวเหมือน
ตอนที่ยกออกมา คงจะงงใช่ไหมล่ะครับว่าทาไมถึงยกกล่องใบนั้นไม่ไหว ก็
เพราะว่าตอนไฟไหม้ทาให้ตกใจ ทาให้หลั่งอะดรีนาลีนออกมา แต่พอไฟดับ
ลง สารอะดรีนาลีนไม่ถูกหลั่งจึงไม่สามารถยกกล่องใบนั้นได้ เนี่ยแหละครับ
สารอะดรีนาลีน มันมีประโยชน์มาก ๆ เลยใช่ไหมครับ แล้วเพื่อน ๆ ล่ะ คิด
ยังไงกับสารนี”้
จากคาบรรยายข้างต้น แสดงให้เห็นว่า นักเรียนอธิบายเรื่องราวโดยยกตัวอย่างเหตุการณ์
สมมติของเจ้าของบ้านคนหนึ่งที่บ้านถูกไฟไหม้ เจ้าของบ้านตกใจมากและรีบยกกล่องใบหนึ่งออกมา
แต่เมื่อไฟดับลงเจ้าของบ้านไม่สามารถยกของกล่องใบนั้นได้ ถึงแม้ว่าเหตุการณ์ที่นักเรียนยกตัวอย่าง
มาประกอบไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง แต่เหตุการณ์นี้อาจเกิดขึ้นกับผู้ฟังหรืออาจเกิดขึ้นกับผู้อื่น
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ที่ผู้ฟังสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจาวัน โดยตัวอย่างเหตุการณ์ค่อนข้างชัดเจนที่สื่อถึงสถานการณ์ไฟ
ไหม้ที่ทาให้คนเกิดอาการตกใจมาก ๆ จนร่างกายหลั่งอะดรีนาลีน นอกจากนี้ในเหตุการณ์ยังกล่าวถึง
ว่าเจ้าของบ้านคนนี้ได้ยกกล่องใบหนึ่งออกมาขณะที่ตกใจและหลั่งอะดรีนาลีนออกมา แต่เมื่อหาย
ตกใจร่างกายหยุดหลั่งอะดรีนาลีนเขาไม่สามารถยกกล่องใบเดิมได้ แสดงให้เห็นว่าอะดรีนาลีนมีส่วน
สาคัญในการที่ทาให้เจ้าของบ้านมีพลังในการยกของหนัก ๆ เวลาตกใจได้ซึ่งช่วยให้ผู้ ฟังเข้าใจผลที่
เกิดขึ้นจากการหลั่งอะดรีนาลีนในบริบททั่วไปและทาให้เข้าใจข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ได้ง่ายขึ้น
ด้านภาษา: เลือกใช้ประเภทภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย โดยตัดสินใจว่าควรใช้
ภาษาทางวิทยาศาสตร์หรือภาษาทั่วไปในชีวิตประจาวัน หากจาเป็นต้องใช้ภาษาทางวิทยาศาสตร์ต้อง
ขยายความคาศัพท์นั้น
“…ในร่างกายของคนเรานั้นมีสารชนิดหนึ่งเหมือนเป็นสารวิเศษอยู่มีชื่อว่า
อะดรีนาลีน ซึ่งสารอะดรีนาลีนนี้ เวลาตกใจหรือมีเหตุร้ายเหตุด่วนขึ้น สาร
นี้จะถูกหลั่ งออกมามากกว่าปกติ จะส่งผลทาให้ความเข้มข้นของระดับ
น้าตาลในเลือดสูงขึ้น ลมหายใจจะขยาย เหงื่อออกมากขึ้น รวมทั้งทาให้หัว
ใจเต้นเร็วมากขึ้นเพื่อที่จะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้
มากขึ้น จึงทาให้ร่างกายมีพลังงานมากขึ้นโดยไม่รู้ตัว…”
จากคาบรรยายข้างต้น แสดงให้เห็นว่า นักเรียนเลือกใช้คาศัพท์ที่พบได้ทั่วไปแทนคาศัพท์
เฉพาะทางวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างเช่น นักเรียนใช้คาว่า สาร แทนคาว่า ฮอร์โมน ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์การ
ใช้คาทั่วไปที่ไม่เป็นทางการ (Colloquialism) เพื่อช่วยให้ผู้ฟังที่ไม่ได้มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
สามารถเข้าใจข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ได้ง่ายขึ้น (Hinko et al., 2014) และได้กล่าวอธิบายหน้าที่ของ
อะดรีนาลีนว่าเป็นสารที่หลั่งออกมามากกว่าปกติเวลาตกใจหรือมีเหตุร้ายเหตุด่วนขึ้น และส่งผลต่อ
ร่างกายต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังที่จะเข้าใจว่าอะดรีนาลีนส่งผลอย่างไรถึงทาให้ร่างกาย
ของคนเราถึงสามารถยกของหนักเวลาตกใจมาก ๆ ได้
ด้านสิ่งแทนความ: เลือกใช้ภาพ แผนภูมิ กราฟ แผนผัง เพื่อประกอบการส่งสารได้อย่างสอดคล้องกับ
เนื้อหาและสิ่งแทนความนั้นทาให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
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แผนภาพที่ 5 ตัวอย่างสิ่งแทนความตัวอย่างที่ 1 ที่นักเรียนเลือกใช้ในผลงานการสื่อสารวิทยาศาสตร์
ด้านการพูดที่มีคะแนนโดยรวมในระดับพอใช้
จากแผนภาพที่ 5 นักเรียนบรรยายว่า “…ในร่างกายของคนเรานั้นมีสารชนิดหนึ่งเหมือนเป็น
สารวิเศษอยู่มีชื่อว่าอะดรีนาลีน…”

แผนภาพที่ 6 ตัวอย่างสิ่งแทนความตัวอย่างที่ 2 ที่นักเรียนเลือกใช้ในผลงานการสื่อสารวิทยาศาสตร์
ด้านการพูดที่มีคะแนนโดยรวมในระดับพอใช้
จากแผนภาพที่ 6 นักเรียนบรรยายว่า “…มีบ้านหลังหนึ่งเกิดไฟไหม้ขึ้นมา เจ้าของบ้านตกใจ
สุดขีด จึงพยายามยกของมีค่าออกจากบ้านเพื่อที่จะไม่ให้ไ ด้รับความเสียหาย เจ้าของบ้านยกกล่องใบ
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หนึ่งออกจากบ้านโดยที่ไม่ได้คิดอะไร พอไฟดับลง เจ้าของบ้านพยายามยกกล่องใบนั้นเหมือนที่ยก
ออกมาแต่ยกไหมไหวเหมือนตอนที่ยกออกมา…”
จากแผนภาพที่ 5-6 และคาบรรยายข้างต้น แสดงให้เห็นว่า นักเรียนเลือกใช้ภาพประกอบ
การบรรยายได้สอดคล้องกับคาบรรยายได้เพียงบางส่วนเท่านั้น บางภาพที่นักเรียนเลือกยังไม่ได้สื่อ
ความหมายใด ๆ หรือไม่ได้ช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น ภาพแรกที่นักเรียนเลือกมา
เป็นภาพกราฟคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ในขณะที่กาลังบรรยายถึงสารอะดรีนาลีน แม้ว่านักเรียนเลือกภาพ
กราฟมาประกอบ แต่ภาพประกอบดังกล่าวไม่สอดคล้องกับคาบรรยาย อีกภาพหนึ่งที่นักเรียนเลือกมา
เป็นภาพเหตุการณ์ไฟไหม้เพื่อมาประกอบสถานการณ์ที่นักเรียนยกตัวอย่าง ภาพสอดคล้องกับเนื้อหา
ที่นักเรียนบรรยายและช่วยให้ผู้ฟังเห็นภาพสถานการณ์ตามไปด้วย แต่ภาพนี้ไม่ทาให้ผู้ฟังเข้าใจเนื้อหา
ทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นเนื่องจากภาพเหตุการณ์ไฟไหม้เป็นภาพที่ ผู้ฟังสามารถจินตนาการได้ทุกคน
และสามารถพบเห็นได้ ใ นเหตุก ารณ์จริ งหรื อตามข่ าวทางโทรทัศ น์ ซึ่ งการเลือกสิ่งแทนความมา
ประกอบการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ควรเลื อกสิ่งแทนความที่ผู้ฟังสามารถจินตนาการตามและช่วยให้
เข้าใจเนื้อหาหรือเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น กลไกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ร่างกายหรือการเคลื่อนที่ของโมเลกุลสารต่าง ๆ เป็นต้น
1.2 ศึ ก ษาระดั บ ความสามารถในการสื่ อ สารวิ ท ยาศาสตร์ ด้ า นการพู ด ในแต่ ล ะ
องค์ประกอบสาคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ตารางที่ 21 ค่าเฉลี่ ย (𝑥̅ ) ค่าเฉลี่ยร้อยละ (𝑥̅ ร้อยละ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ
ความสามารถของคะแนนความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการพูดแต่ละองค์ประกอบ
สาคัญหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม
องค์ประกอบ
คะแนน
คะแนนที่ได้
ระดับความสามารถ
สาคัญ
เต็ม
S.D.
𝑥̅
𝑥̅ ร้อยละ
1. เนื้อหา
12
9.55
79.58
0.98
พอใช้
2. บริบท
6
4.18
69.67
1.02
พอใช้
3. ภาษา
6
5.25
87.50
0.69
ดี
4. สิ่งแทนความ
6
5.00
83.33
0.75
ดี
คะแนนรวม
30
23.98
79.93
2.31
พอใช้
จากตารางที่ 21 เมื่อพิจารณาคะแนนโดยเฉลี่ยรวมของความสามารถในการสื่อสารวิทยา
ศาสตร์ด้านการพูด พบว่า ระดับความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการพูดโดยรวมของ
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นักเรียนจัดอยู่ในระดับพอใช้ องค์ประกอบที่นักเรียนทาได้ในระดับดี คือ องค์ประกอบด้านภาษาและ
สิ่งแทนความ และองค์ประกอบที่นักเรียนทาได้ในระดับพอใช้ คือ องค์ประกอบด้านเนื้อหาและบริบท
1.3 เปรี ย บเที ย บคะแนนความสามารถในการสื่ อ สารวิ ท ยาศาสตร์ ด้ า นการพู ด
ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม
วิเคราะห์คะแนนความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการพูดด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต
(𝑥̅ ) ค่าเฉลี่ยร้อยละ (𝑥̅ ร้อยละ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบคะแนนกับเกณฑ์ที่
กาหนด 3 ระดับความสามารถ ได้แก่ ระดับควรปรับปรุงมีคะแนนในช่วง 0.00-17.99 ระดับพอใช้มี
คะแนนในช่ ว ง 18.00-24.99 คะแนน ระดั บ ดี มี ค ะแนนในช่ ว ง 25.00-30.00 คะแนน จากนั้ น
เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการพูดระหว่างก่อนเรียนกับหลัง
เรียนด้วยค่าสถิติทดสอบที (t-test) ผลปรากฏดังตารางที่ 22
ตารางที่ 22 ค่าเฉลี่ ย (𝑥̅ ) ค่าเฉลี่ยร้อยละ (𝑥̅ ร้อยละ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ
ความสามารถของคะแนนความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการพูดระหว่างก่อนกับ หลัง
เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม
ค่าสถิติ
S.D.
ระดับความสามารถ
t
𝑥̅
𝑥̅ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ยฯ
ก่อนเรียน
21.00
70.00
2.89
พอใช้
7.01
หลังเรียน
23.98
79.93
2.31
พอใช้
*p < .05
จากตารางที่ 22 พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์
ด้านการพูด 21.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ซึ่งอยู่ในระดับพอใช้
และหลังเรียนนักเรียนได้คะแนน 23.98 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.93
ซึ่งอยู่ในระดับพอใช้ และเมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยสถิติทดสอบที นักเรียนมีคะแนน
ความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการพูดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
2. ความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการเขียน เป็นการประเมินนักเรียนจาก
บทความที่ นั ก เรี ย นเลื อ กเพื่ อ เล่ า เรื่ อ งราวทางวิ ท ยาศาสตร์ และประเมิ น ด้ ว ยแบบประเมิ น
ความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ จาก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ เนื้อหา บริบท ภาษา และ
สิ่งแทนความ มีเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริกส์
2.1 ศึกษาระดับความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการเขียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยเทียบกับช่วงคะแนนและระดับความสามารถ
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ตารางที่ 23 ความแตกต่ า งของจ านวนนั ก เรี ย นในแต่ ล ะระดั บ ความสามารถในการสื่ อ สาร
วิทยาศาสตร์ด้านการเขียนหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม
ระดับความสามารถ
ก่อนเรียน
หลังเรียน
จานวน (คน)
ร้อยละ
จานวน (คน)
ร้อยละ
ดี
9
20.45
22
50.00
พอใช้
16
36.36
22
50.00
ควรปรับปรุง
19
43.18
0
0.00
จากตารางที่ 23 เมื่อพิจารณาระดับความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการเขียน
พบว่า หลั งเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม จานวนนักเรียนที่มีคะแนน
ความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการเขียนในระดับดีเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20.45 เป็นร้อย
ละ 50.00 และระดับพอใช้เพิ่มขึ้นจาก 36.36 เป็นร้อยละ 50.00 รวมทั้งไม่มีนักเรียนที่มีความสามารถ
ในระดับควรปรับปรุง โดยมีรายละเอียดผลงานการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการเขียนหลัง การจัดการ
เรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มในระดับความสามารถต่าง ๆ ดังนี้
ตัวอย่างผลงานนักเรียน: การสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการเขียน
ตัวอย่างที่ 1 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการเขียนในระดับดี
นักเรียนได้นาเสนอผ่านการเขียนบทความ เรื่อง “ทาไมผึ้งต้องเต้นราให้ผึ้งตัวอื่นดู ” โดย
จั ด ท าให้ มี ลั ก ษณะเป็ น บทความและมี ภ าพประกอบการบรรยาย ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การสื่ อ สาร
วิทยาศาสตร์ด้านการเขียนในระดับดี ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
ด้านเนื้อหา: นักเรียนระบุเนื้อหาสาคัญได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นลาดับดับขั้นตอน และนาเสนอ
เนื้อหาที่น่าสนใจทาให้ผู้รับสารอยากรับรู้และติดตามเรื่องราวนั้นมากขึ้น
“…ผึ้ ง เป็ น สั ต ว์ ช นิ ด หนึ่ ง ที่ มี ก ารแสดงพฤติ ก รรมที่ น่ า สนใจ นั่ น คื อ การ
เต้นรา (dance) ซึ่งเป็นการสื่อสารด้วยท่าทาง ซึ่งมีประสิทธิภาพอย่างมาก
ในหมู่แมลง แต่เหมาะสมที่จะใช้สื่อสารในช่วงกลางวันเท่านั้น ซึ่งขั้นตอนใน
การเต้นราของผึ้งมีดังนี้ 1) เมื่อพบแหล่งอาหาร 2) เมื่อผึ้งต้องการบอก
ตาแหน่งของแหล่งอาหารผึ้งจะเต้นราเป็นวงกลม (แหล่งอาหารอยู่ใกล้) ถ้า
แหล่งอาหารอยู่ไกลกว่า 70 เมตร ผึ้งจะเต้นราเป็นรูปเลขแปด 3) หลังจาก
เต้นราที่บริเวณแหล่งอาหารแล้วผึ้งจะกลับมาเต้นราที่รังเพื่อบอกให้ผึ้งตัว
อื่นทราบ 4) หลังจากนั้นผึ้งก็จะทราบแหล่งอาหารของผึ้ง…”
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จากคาบรรยายข้างต้น แสดงให้เห็นว่า นักเรียนได้สื่อสารวิทยาศาสตร์ได้อย่างครบถ้วน โดย
เนื้อหาสาคัญในหัวข้อนี้ควรประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) สาเหตุที่ผึ้งต้องเต้นรา (สื่อสารให้ผึ้ง
ตัวอื่นทราบถึงตาแหน่งของแหล่งอาหาร) 2) รูปแบบการเต้นราของผึ้ง (การเต้นราเป็นวงกลมและ
การเต้นราเป็นรูปเลขแปด) ในด้านความถูกต้องของเนื้อหานักเรียนเขียนได้อย่างถูกต้องทั้งหมด ใน
ด้านลาดับของเนื้อหานักเรียนเขียนได้อย่างเป็นลาดับเช่นกัน โดยเริ่มจาก 1) สาเหตุที่ผึ้งต้องเต้นรา
2) รูปแบบการเต้นราของผึ้ง ในด้านความน่าสนใจของเนื้อหานักเรียนเขียนได้กระชับ ได้ใจความ ใช้
การบรรยายลักษณะพฤติกรรมออกเป็นลาดับตามหัวข้อย่อย ช่วยให้ ผู้อ่านอ่านแล้วเข้าใจง่ายขึ้น
ดังนั้นในด้านเนื้อหาจึงถูกพิจารณาให้อยู่ในระดับดี
ด้านบริบท: เชื่อมโยงข้อเท็จจริงของเนื้อหาเข้ากับตัวอย่างที่พบได้ในชีวิตประจาวัน หรือตัวอย่างที่ยก
มาต้องเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และช่วยให้ผู้รับสารเข้าใจข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ได้ง่ายมากขึ้น
จากการพิจารณาการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการเขียนของนักเรียนชิ้นนี้ ไม่พบการเชื่อมโยง
เนื้อหาเข้ากับตัวอย่างที่ ผู้อ่านสามารถพบได้ในชีวิตประจาวันที่ชัดเจน ดังนั้นในด้านบริบทจึง ได้รับ
การพิจารณาอยู่ในระดับควรปรับปรุง
ด้านภาษา: เลือกใช้ประเภทภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย โดยตัดสินใจว่าควรใช้
ภาษาทางวิทยาศาสตร์หรือภาษาทั่วไปในชีวิตประจาวัน หากจาเป็นต้องใช้ภาษาทางวิทยาศาสตร์ต้อง
ขยายความคาศัพท์นั้น
“…ผึ้ ง เป็ น สั ต ว์ ช นิ ด หนึ่ ง ที่ มี ก ารแสดงพฤติ ก รรมที่ น่ า สนใจ นั่ น คื อ
การเต้นรา (dance) ซึ่งเป็นการสื่อสารด้วยท่าทาง ซึ่งมีประสิทธิภาพอย่าง
มากในหมู่ แ มลง แต่ เ หมาะสมที่ จ ะใช้ สื่ อ สารในช่ ว งกลางวั น เท่ า นั้ น
ซึ่งขั้นตอนในการเต้นราของผึ้งมีดังนี้ 1) เมื่อพบแหล่งอาหาร 2) เมื่อผึ้ง
ต้องการบอกตาแหน่งของแหล่ งอาหารผึ้ งจะเต้น ราเป็น วงกลม (แหล่ง
อาหารอยู่ใกล้) ถ้าแหล่งอาหารอยู่ไกลกว่า 70 เมตร ผึ้งจะเต้นราเป็นรูป
เลขแปด 3) หลังจากเต้นราที่บริเวณแหล่งอาหารแล้วผึ้งจะกลับมาเต้นราที่
รังเพื่อบอกให้ผึ้งตัวอื่นทราบ 4) หลังจากนั้นผึ้งก็จะทราบแหล่งอาหารของ
ผึ้ง…(เสริม) การส่ายท้องขณะเต้นรายังช่วยบอกปริมาณของแหล่งอาหาร
อีกด้วย)”
จากคาบรรยายข้างต้น แสดงให้เห็นว่า นักเรียนไม่ได้ใช้ภาษาเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ใน
การเขียนบรรยายเท่านั้น แต่มีการอธิบายขยายความโดยใช้ภาษาที่คนที่ทั่วไปเข้าใจได้ง่ายและสื่อสาร
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น นักเรียนเลือกใช้คาว่ า การเต้นราเป็นรูปวงกลม
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หรือการเต้นราเป็นรูปเลขแปด แทนคาว่า round dance หรือ waggle dance นอกจากนี้ลักษณะ
การใช้ภาษายังเป็นภาษาที่พบได้ทั่วไป เข้าใจง่าย ตัวอย่างเช่น นักเรียนใช้คาว่า ส่ายท้อง แทนคาว่า
การสั่นบริเวณช่วงท้อง เนื่องจากคนทั่วไปคุ้นชินกับคาว่าส่ ายท้องมากกว่าคาว่าการสั่นบริเวณท้อง
เป็นภาษาที่ช่วยสื่อสารให้เข้าใจง่ายขึ้น ไม่เป็นคาเชิงวิชาการมากเกินไป
ด้านสิ่งแทนความ: เลือกใช้ภาพ แผนภูมิ กราฟ แผนผัง เพื่อประกอบการส่งสารได้อย่างสอดคล้องกับ
เนื้อหาและสิ่งแทนความนั้นทาให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น

แผนภาพที่ 7 ตัวอย่างสิ่งแทนความที่นักเรียนเลือกใช้ในผลงานการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการเขียน
ที่มีคะแนนโดยรวมในระดับดี
จากแผนภาพที่ 7 และคาบรรยายข้างต้น แสดงให้เห็นว่า นักเรียนวาดภาพประกอบการเขียน
บรรยายได้อย่างสอดคล้องกับเนื้อหา ลักษณะภาพที่นักเรียนนามาประกอบเป็นภาพการ์ตูนที่นักเรียน
วาดเองซึ่งสามารถดูและเข้าใจได้ง่าย โดยเริ่มตั้งแต่ภาพที่ผึ้งบินออกไปพบอาหารจนถึงการบินกลับ
มาแล้วเต้นเพื่อบอกผึ้งตัวอื่น ๆ ถึงตาแหน่งของอาหาร ในรายละเอียดของภาพค่อนข้างครบถ้วนช่วย
ให้ผู้อ่านเกิดความสนใจและติดตามเนื้อหาได้ง่ายมากขึ้น
ตัวอย่างที่ 2 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการเขียนในระดับพอใช้
นักเรียนได้นาเสนอผ่านการเขียนบทความ เรื่อง “ทาไมผึ้งต้องเต้นราให้ผึ้งตัวอื่นดู ” โดย
จัดทาให้มีลักษณะเป็นบทความและมีภาพประกอบ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง การสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้าน
การเขียนในระดับพอใช้ ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
ด้านเนื้อหา: นักเรียนระบุเนื้อหาสาคัญได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นลาดับดับขั้นตอน และนาเสนอ
เนื้อหาที่น่าสนใจทาให้ผู้รับสารอยากรับรู้และติดตามเรื่องราวนั้นมากขึ้น
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“การสื่อสารในหมู่ผึ้ง ผึ้งสารวจ (scout honeybee) สามารถส่งข่าวให้ผึ้ง
งาน (worker) ที่อยู่ในรังให้รู้คุณภาพของแหล่งอาหารและทิศทางตลอดจน
ระยะทางจากรังถึงแหล่งอาหารนั้น การสื่อสารนี้ต้องอาศัยการแสดงท่าทาง
สารเคมี และการสัมผัสตัวกัน
การเต้นราของผึ้งมีอยู่ 2 แบบ คือ round dance และ waggling dance
Round dance แสดงถึงระยะทางของแหล่งอาหารที่อยู่ในรัศมีไม่เกิน 100
เมตร ถ้าแหล่งอาหารมีความสมบูรณ์ ผึ้งสารวจจะเต้นรุนแรงและเร็ว ถ้า
อาหารมีน้อย จะเต้นช้าและมักไม่ได้รับความสนใจจากสมาชิกผึ้งงานที่ล้อม
ดูอยู่รอบๆ
Tail wagging dance แสดงถึงระยะทางของแหล่งอาหารที่อยู่ไกลกว่า
100 เมตร ลั ก ษณะการเต้ น แบบนี้ ท้ อ งจะส่ า ยไปมาโดยผึ้ ง จะวิ่ ง เป็ น
เส้นตรงขึ้นก่อน แล้วหมุนรอบซ้ายและขวาอย่างละครึ่งวงกลม…”
จากคาบรรยายข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ในด้านความถูกต้องของเนื้อหานักเรียนยังไม่สามารถ
สื่อสารได้ถูกต้องทั้งหมด พบว่ายั งมีการสะกดคาผิดเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น honeybee ควรแก้เป็น
honey bee และคาว่า tail wagging dance ควรแก้เป็น tail waggling dance นอกจากนี้นักเรียน
กล่าวว่า ..สามารถส่งข่าวให้ผึ้งงาน (worker) ที่อยู่ในรังให้รู้คุณภาพของแหล่งอาหารและทิศทาง… ซึ่ง
ที่ถูกต้องไม่ใช่คุณภาพของอาหารแต่เป็นปริมาณของอาหารที่พบ ในด้านความครบถ้วนของเนื้อหา
นักเรียนขาดการนาเสนอสาเหตุที่ผึ้งต้องเต้นรา (สื่อสารให้ผึ้งตัวอื่นทราบถึงตาแหน่งของแหล่งอาหาร)
เพราะนักเรียนไม่ได้กล่าวถึงว่า การเต้นคือการสื่อสารที่บอกตาแหน่งของแหล่งอาหาร
ด้านบริบท: เชื่อมโยงข้อเท็จจริงของเนื้อหาเข้ากับตัวอย่างที่พบได้ในชีวิตประจาวัน หรือตัวอย่างที่ยก
มาต้องเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และช่วยให้ผู้รับสารเข้าใจข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ได้ง่ายมากขึ้น
จากการพิจารณาการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการเขียนของนักเรียนชิ้นนี้ ไม่พบการเชื่อ มโยง
เนื้อหาเข้ากับตัวอย่างที่ผู้อ่านสามารถพบได้ในชีวิตประจาวันที่ชัดเจน ดังนั้นในด้านบริบทจึงได้รับการ
พิจารณาอยู่ในระดับควรปรับปรุง
ด้านภาษา: เลือกใช้ประเภทภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย โดยตัดสินใจว่าควรใช้
ภาษาทางวิทยาศาสตร์หรือภาษาทั่วไปในชีวิตประจาวัน หากจาเป็นต้องใช้ภาษาทางวิทยาศาสตร์ต้อง
ขยายความคาศัพท์นั้น
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“…การเต้ น ร าของผึ้ ง มี อ ยู่ 2 แบบ คื อ round dance และ waggling
dance
Round dance แสดงถึงระยะทางของแหล่งอาหารที่อยู่ในรัศมีไม่เกิน 100
เมตร ถ้าแหล่งอาหารมีความสมบูรณ์ ผึ้งสารวจจะเต้นรุนแรงและเร็ว ถ้า
อาหารมีน้อย จะเต้นช้าและมักไม่ได้รับความสนใจจากสมาชิกผึ้งงานที่ล้อม
ดูอยู่รอบ ๆ
Tail wagging dance แสดงถึงระยะทางของแหล่งอาหารที่อยู่ไกลกว่า
100 เมตร ลั ก ษณะการเต้ น แบบนี้ ท้ อ งจะส่ า ยไปมาโดยผึ้ ง จะวิ่ ง เป็ น
เส้นตรงขึ้นก่อน แล้วหมุนรอบซ้ายและขวาอย่างละครึ่งวงกลม…”
จากคาบรรยายข้างต้น แสดงให้เห็นว่า นักเรียนเลือกใช้คาศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์ที่เป็น
ภาษาอังกฤษ และไม่มีการอธิบายขยายความซึ่งอาจทาให้ผู้อ่านไม่เข้าใจ ตัวอย่างเช่น round dance
และ waggling dance โดยที่ไม่มีการใช้คาศัพท์ภาษาไทยหรือการอธิบายขยายความการเต้นราใน
รูปแบบดังกล่าวเพิ่มเติม นอกจากนี้นักเรียนบรรยายรูปแบบการเต้นราแบบ tail wagging dance ว่า
…ลักษณะการเต้นแบบนี้ ท้องจะส่ายไปมาโดยผึ้งจะวิ่งเป็นเส้นตรงขึ้นก่อน แล้วหมุนรอบซ้ายและขวา
อย่างละครึ่งวงกลม… ซึ่งอาจใช้คาว่า มีลักษณะการบินวนเป็นรูปเลขแปด เพื่อให้ได้ใจความที่กระชับ
และเข้าใจง่ายมากขึ้นแทนข้อความบรรยายลักษณะข้างต้น และในข้อความนักเรียนใช้คาว่า วิ่ง แทน
คาว่า บิน ซึ่งอาจทาให้ผู้อ่านเข้าใจผิดว่าผึ้งเต้นราในขณะที่วิ่งอยู่บนพื้นแทนการบินอยู่ในอากาศ
ด้านสิ่งแทนความ: เลือกใช้ภาพ แผนภูมิ กราฟ แผนผัง เพื่อประกอบการส่งสารได้อย่างสอดคล้องกับ
เนื้อหาและสิ่งแทนความนั้นทาให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น

แผนภาพที่ 8 ตัวอย่างสิ่งแทนความที่นักเรียนเลือกใช้ในผลงานการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการเขียน
ที่มีคะแนนโดยรวมในระดับพอใช้
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จากแผนภาพที่ 8 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนเลือกภาพประกอบได้อย่างสอดคล้องกับเนื้อหา
ซึ่งลักษณะภาพที่นักเรียนนามาประกอบเป็นภาพกราฟิกที่นักเรียนสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต แสดงถึง
รูปแบบการเต้นราของผึ้งทั้งสองรูปแบบ ได้แก่ การเต้นราเป็นรูปวงกลมและการเต้นราเป็นรูปเลข
แปด ซึ่งในรายละเอียดของภายในภาพมีลูกศรสีแดงที่ลากเป็นเส้นทางแสดงทิศทางการบินของผึ้งแบบ
ต่าง ๆ ช่วยให้ผู้รับสารเข้าใจลักษณะการเต้นราของผึ้งทั้งสองรูปแบบได้ชัดเจนมากขึ้น ดังนั้นระดับ
ความสามารถในการสื่ อ สารวิ ท ยาศาสตร์ ด้ า นสิ่ ง แทนความจึ ง อยู่ ในระดั บ ดี ถึ ง แม้ ว่ า ระดั บ
ความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์โดยรวมจะอยู่ในระดับพอใช้
2.2) ศึกษาระดับความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการเขียนในแต่ละ
องค์ประกอบสาคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ตารางที่ 24 ค่าเฉลี่ ย (𝑥̅ ) ค่าเฉลี่ยร้อยละ (𝑥̅ ร้อยละ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ
ความสามารถของคะแนนความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการเขียนแต่ละองค์ประกอบ
สาคัญหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม
องค์ประกอบ
คะแนน
คะแนนที่ได้
ระดับความสามารถ
สาคัญ
เต็ม
S.D.
𝑥̅
𝑥̅ ร้อยละ
1. เนื้อหา
2. บริบท
3. ภาษา
4. สิ่งแทนความ
คะแนนรวม

12
6
6
6
30

9.07
4.50
5.30
4.89
23.75

75.58
75.00
88.33
81.50
79.17

1.35
0.88
0.82
1.35
2.80

พอใช้
พอใช้
ดี
พอใช้
พอใช้

จากตารางที่ 24 เมื่ อ พิ จ ารณาคะแนนโดยเฉลี่ ย รวมของความสามารถในการสื่ อ สาร
วิทยาศาสตร์ด้านการเขียน พบว่า ระดับความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการเขียน
โดยรวมของนักเรียนจัดอยู่ในระดับพอใช้ เมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบสาคัญ
ที่นักเรียนทาได้ในระดับดี คือ องค์ประกอบด้านภาษา และองค์ประกอบที่นักเรียนทาได้ในระดับพอใช้
คือ องค์ประกอบด้านเนื้อหา บริบท และสิ่งแทนความ
2.3) เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการเขียน
ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม
วิเคราะห์คะแนนความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการเขียนด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต
(𝑥̅ ) ค่าเฉลี่ยร้อยละ (𝑥̅ ร้อยละ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบคะแนนกับเกณฑ์ที่
กาหนด 3 ระดับความสามารถ ได้แก่ ระดับควรปรับปรุงมีคะแนนในช่วง 0.00-17.99 ระดับพอใช้มี
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คะแนนในช่ ว ง 18.00-24.99 คะแนน ระดั บ ดี มี ค ะแนนในช่ ว ง 25.00-30.00 คะแนน จากนั้ น
เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการเขียนระหว่างก่อนเรียนกับหลัง
เรียนด้วยค่าสถิติทดสอบที (t-test) ผลปรากฏดังตารางที่ 25
ตารางที่ 25 ค่าเฉลี่ ย (𝑥̅ ) ค่าเฉลี่ยร้อยละ (𝑥̅ ร้อยละ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ
ความสามารถของคะแนนความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการเขียนระหว่างก่อนกับ หลัง
เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม
ค่าสถิติ
S.D.
ระดับความสามารถ
t
𝑥̅
𝑥̅ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ยฯ
ก่อนเรียน
21.50
71.67
3.19
พอใช้
5.14
หลังเรียน
23.75
79.17
2.80
พอใช้
*p < .05
จากตารางที่ 25 พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์
ด้านการเขียน 21.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 71.67 ซึ่งอยู่ในระดับพอใช้
และหลังเรียนนักเรียนได้คะแนน 23.75 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.17
ซึ่งอยู่ในระดับพอใช้ และเมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยสถิติทดสอบที นักเรียนมีคะแนน
ความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการเขียนหลังเรียนสูงกว่าก่ อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการทางานเป็นทีม
การวิเคราะห์ความสามารถในการทางานเป็นทีม ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็น 2
ประเด็น คือ 1) ผลการศึกษาระดับความสามารถในการทางานเป็นทีมของนักเรียน 2) ผลการศึกษา
ระดับความสามารถในการทางานเป็นทีมของนักเรียนในแต่ละองค์ประกอบ
1. ผลการศึกษาระดับความสามารถในการทางานเป็นทีมของนักเรียน
ตารางที่ 26 ความแตกต่างของจานวนนักเรียนในแต่ละระดับความสามารถในการทางานเป็นทีมหลัง
เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม
ระดับความสามารถ
ก่อนเรียน
หลังเรียน
จานวน (คน)
ร้อยละ
จานวน (คน)
ร้อยละ
ดี
15
34.09
33
75.00
พอใช้
29
65.91
11
25.00
ควรปรับปรุง
0
0.00
0
0.00
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จากตารางที่ 26 เมื่อพิจารณาระดับความสามารถในการทางานเป็นทีม พบว่า หลังเรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการทางานเป็นทีม
ในระดับดีร้อยละ 75.00 ในระดับพอใช้ร้อยละ 25.00 และไม่มีนักเรียนมีความสามารถในระดับควร
ปรับปรุง
2. ผลการศึกษาระดับความสามารถในการทางานเป็นทีมของนักเรียนในแต่ละองค์ประกอบ
ตารางที่ 27 ค่าเฉลี่ ย (𝑥̅ ) ค่าเฉลี่ยร้อยละ (𝑥̅ ร้อยละ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ
ความสามารถของคะแนนความสามารถในการทางานเป็นทีมแต่ละองค์ประกอบสาคัญ หลังเรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม
องค์ประกอบสาคัญ
คะแนน
คะแนนที่ได้
ระดับ
เต็ม
ความสามารถ
S.D.
𝑥̅
𝑥̅ ร้อยละ
1. ความเป็นผู้นา
5
3.98
79.60
0.35
ดี
2. การรู้จักบทบาทหน้าที่
5
4.11
82.20
0.43
ดี
3. การมีเป้าหมายร่วมกัน
5
4.25
85.00
0.36
ดี
4. ความร่วมมือในการทางาน
5
4.15
83.00
0.36
ดี
5. การยอมรับนับถือและเข้าใจกัน
5
4.17
83.40
0.29
ดี
6. ความรับผิดชอบ
5
4.23
84.60
0.37
ดี
คะแนนรวม
30
24.90 83.00
1.90
ดี
จากตารางที่ 27 เมื่อพิจารณาคะแนนโดยเฉลี่ยรวมของความสามารถในการทางานเป็นทีม
พบว่า ระดับความสามารถในการทางานเป็นทีมโดยรวมของนักเรียนจัดอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณา
แต่ละองค์ประกอบพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการทางานเป็นทีมในระดับดีทุกองค์ประกอบ
ได้แก่ ความเป็นผู้นา การรู้จักบทบาทหน้าที่ การมีเป้าหมายร่วมกัน ความร่วมมือในการท างาน
การยอมรับนับถือและเข้าใจกัน และความรับผิดชอบ
3. เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการทางานเป็นทีมระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม
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ตารางที่ 28 ค่าเฉลี่ ย (𝑥̅ ) ค่าเฉลี่ยร้อยละ (𝑥̅ ร้อยละ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ
ความสามารถของคะแนนความสามารถในการทางานเป็นทีมระหว่างก่อนกับหลังเรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม
ค่าสถิติ
S.D.
ระดับความสามารถ
t
𝑥̅
𝑥̅ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ยฯ
ก่อนเรียน
22.43
74.77
2.15
พอใช้
11.28
หลังเรียน
24.90
83.00
1.90
ดี
*p < .05
จากตารางที่ 28 พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนความสามารถในการทางานเป็นทีม 22.43
คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 74.77 ซึ่ ง อยู่ ใ นระดั บพอใช้ และหลั ง เรียน
นักเรียนได้คะแนน 24.90 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.00 ซึ่งอยู่ในระดับ
ดี และเมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยสถิติทดสอบที นักเรียนมีคะแนนความสามารถใน
การทางานเป็นทีมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre-experimental design) โดยมีรูปแบบ
การวิจัยแบบกลุ่ ม เดียววัดสองครั้ง (One Group Pretest-Posttest Design) มุ่งศึกษาการพัฒนา
ความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์และการทางานเป็นทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ 1) เพื่อศึกษาผลของ
การจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มที่มีต่อความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน 2) เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มที่มีต่ อความสามารถใน
การท างานเป็ น ที ม ของนั ก เรี ย น กลุ่ ม เป้ า หมายคื อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 แผนการเรี ย น
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จานวนนักเรียน 44 คน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จังหวัดกรุงเทพมหานคร เวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด
13 คาบ เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์
ทั้งด้านการพูดและด้านการเขียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ ด้านการพูดประเมินนักเรียนจากงาน
ที่มอบหมายงานให้นักเรียนเล่าเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ตามหัวข้อที่นั กเรียนเลือกและบันทึกลงใน
วีดิทัศน์ และด้านการเขียนประเมินนักเรียนจากบทความวิทยาศาสตร์ในหัวข้อเดียวกับด้านการพูด
ผลงานด้านการพูดและการเขียนของนักเรียนดังกล่าวได้รับการประเมินจากครูและบุคคลอื่น ส่วน
ความสามารถในการทางานเป็นทีม มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก่อนและหลัง การจัดการเรียนรู้ ใน 3
ลักษณะ คือ การสังเกตพฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ในการทางานร่วมกันในกลุ่มของนักเรียนโดยครูและ
ผู้ช่วยวิจัย การประเมินการทางานเป็นทีมของตัวนักเรียนเอง และการประเมินการทางานเป็นทีมของ
เพื่ อ นสมาชิ ก ในกลุ่ ม เดี ย วกัน การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ลความสามารถในการสื่อ สารวิ ท ยาศาสตร์และ
การทางานเป็นทีม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยายเพื่อหาจานวนและร้อยละของนักเรียนใน
แต่ละระดับความสามารถ และนาคะแนนโดยรวมและคะแนนแต่ละองค์ประกอบมาหาค่าเฉลี่ย (𝑥̅ )
ค่าเฉลี่ยร้อยละ (𝑥̅ ร้อยละ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการวิจยั
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์และการทางาน
เป็นทีมของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. หลั ง เรี ย นชี ว วิ ท ยาด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบแสวงหาความรู้ เ ป็ น กลุ่ ม นั ก เรี ย นมี
ความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการพูดและการเขียนอยู่ในระดับพอใช้
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2. หลั ง เรี ย นชี ว วิ ท ยาด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบแสวงหาความรู้ เ ป็ น กลุ่ ม นั ก เรี ย นมี
ความสามารถในการทางานเป็นทีมอยู่ในระดับดี
อภิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจัยแบ่งการนาเสนอเป็น 2 ประเด็น คือ 1) การศึกษาความสามารถใน
การสื่อสารวิทยาศาสตร์ 2) การศึกษาความสามารถในการทางานเป็นทีม ซึ่งได้อภิปรายตามลาดับ
ดังนี้
1. การศึกษาความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์
ผลการวิจัยสรุปว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม มี
ความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ทั้งด้านการพูดและด้านการเขีย นอยู่ในระดับพอใช้ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1
1.1 การศึกษาความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการพูด
นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบแสวงหาความรู้ เ ป็ น กลุ่ ม มี ค วามสามารถใน
การสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการพูดอยู่ในระดับพอใช้ เมื่อพิจารณาแยกแต่ละองค์ประกอบ พบว่า
นักเรียนสามารถสือ่ สารวิทยาศาสตร์ในส่วนของเนื้อหาและบริบทอยูใ่ นระดับพอใช้ แต่ในส่วนของการ
ใช้ภาษาและสิ่งแทนความนั้นสามารถสื่อสารได้ในระดับดี ผลการวิจัยดังกล่าวสามารถอภิปรายได้ดังนี้
(1) ด้านเนื้อหา การที่นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารด้านการพูดในส่วนของเนื้อหาอยู่
ในระดับพอใช้นั้น เนื่องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้
1. นักเรียนขาดการพิจารณาความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล จากการสังเกต
การทางานและการสอบถามเกี่ยวกับแหล่งที่มาของข้อมูลที่นักเรียนใช้ในวีดิทัศน์ พบว่า เนื้อหาที่
นักเรียนนามาประกอบการสื่อสารส่วนใหญ่ได้จากการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ซึ่ง
ลักษณะข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต มีความหลากหลายและมีจานวนมากมายมหาศาลทาให้สะดวกใน
การสืบค้น แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้อาจไม่ถูกต้องและครบถ้วนเสมอไป ข้อมูลจากบางเว็บไซต์ได้รับ
การเขียนขึ้นโดยบุคคลทั่วไปและไม่มีการอ้างอิงทางวิชาการ และบางเว็บไซต์ปรับแก้ไขได้ ดังนั้นการมี
วิ จ ารณญาณในการตรวจสอบคั ด เลื อ กข้ อ มู ล ที่ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ และถู ก ต้ อ งจากแหล่ ง ต่ า ง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอินเทอร์เน็ตจึงเป็นสิ่งสาคัญต่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Walraven, Brand-Gruwel, and Boshuizen (2009) ที่ ก ล่ า วว่ า ข้ อ มู ล จากอิ น เทอร์ เ น็ ต
ส่วนใหญ่มักเชื่อถือไม่ได้และไม่ครบถ้วน เนื่องจากใครก็ตามสามารถให้ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้
ดังนั้นนักเรียนควรประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลก่อนนาข้อมูลไปใช้ แต่ผลการวิจัย พบว่า
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นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายส่ วนใหญ่มักขาดการประเมินข้อมูลและไม่มีเกณฑ์ในการเลือกใช้
แหล่งข้อมูลที่แน่นอน ทาให้การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตไม่มีประสิทธิภาพ
2. ธรรมชาติของการพูดอาจเกิดความผิดพลาดในการสื่อสารเนื้อหาได้ง่าย เนื่องจากการพูดมี
ลักษณะเป็นการสื่อสารที่มีความต่อเนื่อง รวดเร็ว และสะดวก ผู้พูดสามารถสื่อสารกับผู้ฟังได้ทันที จึง
ทาให้ความผิดพลาดในการสื่อสารเนื้อหาของผู้พูดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ตัวอย่างเช่น นักเรียนพูดคาว่า
ลมหายใจจะขยาย ซึ่งที่ถูกต้องคือ หลอดลมจะขยาย ทาให้อากาศสามารถผ่านเข้าสู่ปอดได้ม ากขึ้น
ซึ่งลักษณะความผิดพลาดนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Drieman (1962) ที่กล่าวว่า การสื่อสารด้าน
การพูดเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้ว กระบวนการพูดจึงมีลักษณะที่แตกต่างออกไปจากการเขียน ซึ่งการพูด
เป็นการสื่อสารที่ง่าย เร็ว และสะดวก ซึ่งทาให้อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายโดยที่ผู้พูดไม่ได้ตั้งใจและ
รู้สึกตัวว่าเนื้อหามีข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตามผลงานของนักเรียนมีลักษณะเป็นการบันทึกลงในวีดิทัศน์
ตามหัวข้อที่นักเรียนเลือกโดยมีความยาวประมาณ 2-3 นาที ซึ่งมีโอกาสที่นักเรียนจะนาวีดิทัศน์ ของ
ตนเองกลับมาดูซ้าและแก้ไขได้ แต่เนื่องจากภาระงานของนักเรียนในวิชาต่าง ๆ มีเป็นจานวนมากอาจ
ส่งผลให้นักเรียนไม่มีเวลานาผลงานของตนเองมาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง
3. ในการจั ด การเรี ย นรู้ ใ นขั้ น ตอนที่ 4 ขั้ น การเตรี ย มรายงานกลุ่ ม นั ก เรี ย นมี โ อกาส
ปรึกษาหารือกันในการตรวจสอบ จัดกระทา เรียบเรียงข้อมูล รวมทั้งเลือกวิธีในการนาเสนอที่น่าสนใจ
ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่านักเรียนสนใจและให้ความสาคัญต่อการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลที่ได้มาใน
ปริ ม าณมาก เตรี ย มตั ว เลื อกรูป แบบในการนาเสนอต่ า ง ๆ และวิ เ คราะห์ สรุป เนื้อ หาเพื่ อเตรียม
การนาเสนอ มากกว่าการคัดเลือกหรือตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลหรือเว็บไซต์ และขาด
การตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล นอกจากนี้อาจเป็นไปได้ว่าการสืบค้นของ
นักเรียนในระหว่างการจัดการเรียนรู้มีครูและเพื่อนสมาชิกคนอื่นคอยให้คาแนะนาความถูกต้องของ
เนื้ อ หาและแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ แต่ ห ลั ง จากที่ นั ก เรี ย นต้ อ งกลั บ ไปสื บ ค้ น ข้ อ มู ล เองตาม
การมอบหมายจากครู นั ก เรี ย นบางคนอาจละเลยและไม่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ ความถู ก ต้ อ งและ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล แต่ให้ความสาคัญกับองค์ประกอบอื่นมากกว่าเนื้อหา
(2) ด้านบริบท การที่นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารด้านการพูดในส่วนของบริบทอยู่
ในระดับพอใช้นั้น เนื่องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้
1. นักเรียนยังไม่มีโอกาสที่จะทบทวนเนื้อหาหรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทาให้นักเรียนขาด
ความแม่นยาและความเข้าใจเนื้อหาเชิงลึก นักเรียนจึงไม่สามารถเชื่อมโยงเนื้อ หาให้เข้ากับบริบทใน
ชีวิตประจาวันได้ โดยการนาความรู้จากบทเรียนไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและสามารถยกตัวอย่างบริบท
ได้จาเป็นต้องอาศัยความเข้าใจในเนื้อหาเชิงลึก สอดคล้องกับงานวิจัยของ Avargil, Herscovitz, and
Dori (2012) ที่ ก ล่ า วว่ า การน ามโนทั ศ น์ ข องเนื้ อ หาไปเชื่ อ มโยงกั บ ชี วิ ต ประจ าวั น ได้ นั ก เรี ย น
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จาเป็นต้องอาศัยความเข้าใจเชิงลึกและทักษะการคิดขั้นสูง และต้องอ่านทบทวนเนื้อหาจากบทเรียน
และเชื่อมโยงเข้ากับประเด็นทางสังคมต่าง ๆ เพื่อขยายความรู้พื้นฐานของนักเรียน ถึงแม้ว่าในขั้นตอน
ที่ 1 ขั้นการระบุหัวข้อ นักเรียนได้มีโอกาสได้เห็นตัวอย่างบริบทจากสถานการณ์ตัวอย่างในหัวข้อที่ครู
นามาให้นักเรียนเลือกศึกษา ซึ่งอาจทาให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยกับบริบทในชีวิตประจาวันมากขึ้น
อย่างไรก็ตามนักเรียนเองจาเป็นต้องเข้าใจเนื้อหาจึงจะสามารถเชื่อมโยงความรู้ได้เองในบริบทที่
หลากหลาย
2. ในขั้นตอนที่ 4 ขั้นการเตรียมรายงานกลุ่ม นักเรียนแต่ละคนได้ฝึกการอภิปรายกลุ่มเตรียม
การนาเสนอ และในขั้นตอนที่ 5 ขั้นการนาเสนอรายงานกลุ่ม นักเรียนมีโอกาสที่จะได้ฝึกการใช้บริบท
โดยเลื อ กใช้ ก ารแสดงบทบาทสมมติ ใ นการน าเสนอเพื่ อ ให้ เ พื่ อ นในห้ อ งเรี ย นเข้ า ใจเนื้ อ หาทาง
วิทยาศาสตร์ได้ง่ายมากขึ้น ตรงกั บที่ King and Ritchie (2012) ได้กล่าวว่า กลยุทธ์การเรียนรู้ที่ช่วย
พั ฒ นาการประยุ ก ต์ ค วามรู้ วิ ท ยาศาสตร์ เ ข้ า กั บ บริ บ ทชี วิ ต ประจ าวั น ได้ แ ก่ การอภิ ป รายกลุ่ ม
การฝึกฝนการแก้ปัญหา บทบาทสมมติ และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตามอาจเป็นสาเหตุมา
จากระยะเวลาการนาเสนอที่จากัด ทาให้ นักเรียนส่วนใหญ่ เลือกการนาเสนอแบบบรรยาย ทาให้
นักเรียนไม่ได้ฝึกฝนเชื่อมโยงความรู้ที่เรียนให้เข้ากับตัวอย่างที่พบในชีวิตประจาวันที่เพียงพอ
(3) ด้านภาษา การที่นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารด้านการพูดในส่วนของการใช้
ภาษาอยู่ในระดับดีนั้น เนื่องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้
1. ในขั้นตอนที่ 3 ขั้นการลงมือแสวงหาความรู้ นักเรียนได้แบ่งหน้าที่กันเพื่อสืบค้นข้อมูลมา
อภิปรายหรือตอบคาถามในหัวข้อที่เลือกไว้ นักเรียนแต่ละคนจะได้ศึกษาความหมายของคาศัพท์ทาง
วิทยาศาสตร์ในหัวข้อที่ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ จากนั้นนาข้อมูลมาแบ่งปันให้เพื่อนสมาชิกคนอื่น
ซึ่งทาให้นักเรียนได้ฝึกการใช้ภาษาเพื่ออธิบายให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่มเข้าใจมากขึ้น โดยมีครู ทาหน้าที่
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และค าแนะน าในการใช้ ภ าษาเพื่ อ ถ่ า ยทอดข้ อ มู ล ทางวิ ท ยาศาสตร์ ต่ า ง ๆ
ตัวอย่างเช่น การอธิบายเพื่อขยายความคาศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ การเทียบเคียงเพื่อให้เห็นภาพ
ชัดเจน หรือแม้แต่การใช้ภาษาทั่วไปที่ช่วยให้ผู้รับสารที่เป็นบุคคลทั่วไปเข้าใจได้ง่ายขึ้น
2. ในขั้นตอนที่ 5 ขั้นการนาเสนอรายงานกลุ่ม นักเรียนได้ฝึกการพูดเพื่อใช้ภาษาในการเล่า
เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่ ได้สื บค้นมาให้เพื่อนในชั้นเรียนเข้าใจ สังเกตได้ว่านักเรียนได้อธิ บ าย
ความหมายของคาศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างเช่น ในการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 2 เรื่อง
ต่อมไทรอยด์และต่อมพาราไทรอยด์ นักเรียนได้กล่าวถึงโรคคอพอก จากนั้นอธิบายลักษณะและ
สาเหตุของโรคคอพอกให้เพื่อนในห้องเข้าใจ หรือ นักเรียนได้ใช้การเทียบเคียงในการช่วยอธิบาย
เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจยาก ตัวอย่างเช่น ในการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 3 เรื่องฮอร์โมนจาก
ตับอ่อน ต่อมหมวกไต อวัยวะสืบพันธุ์ และเนื้อเยื่ออื่น ๆ นักเรียนได้อธิบายการรักษาสมดุลของ
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น้าตาลในกระแสเลือดของฮอร์โมนจากตับอ่อนโดยเปรียบเทียบกับคาน หากน้าตาลในเลือดสูงหรือต่า
เกินไปจะทาให้ตับอ่อนหลั่งฮอร์โมนออกมา เป็นต้น ซึ่งการใช้ภาษาของนักเรียนสอดคล้องกับกล
วิธีการใช้ภาษาของ Hinko et al. (2014) ที่กล่าวว่า ภาษาทางวิทยาศาสตร์ค่อนข้างซับซ้อนและ
ประกอบด้วยคาศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์จานวนมากซึ่ งส่งผลกระทบอย่างมากต่อการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์สู่สาธารณชน ดังนั้นผู้สื่อสารควรเลือกใช้ภาษาทางวิทยาศาสตร์หรือภาษาทั่วไปให้
เหมาะสม และหากจ าเป็ น ต้ อ งใช้ ภ าษาทางวิ ท ยาศาสตร์ ผู้ พู ด อาจใช้ ก ารกลวิ ธี ต่ า ง ๆ เช่ น
การเทียบเคียง การใช้ตัวอย่าง การอธิบาย และการใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการ
3. ขั้นตอนที่ 6 ขั้นการประเมินผล นักเรียนและครูอภิปรายร่วมกันหลังการนาเสนอ โดยให้
ข้อเสนอแนะนักเรียนกลุ่มที่นาเสนอและเปิดโอกาสให้เพื่อนคนอื่นที่เป็นผู้ฟังสามารถถามเพื่อนที่
นาเสนอในเนื้อหาที่ยังสงสัยได้ ทาให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันภายในห้องเรียนและได้รับ
ข้อเสนอแนะจากทั้ งเพื่อนและครูเพื่อนาไปปรับปรุงการพูดเพื่อนาเสนอในครั้งต่อไป ดังนั้นจาก
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ต่ า ง ๆ ที่ ก ล่ า วมาอาจช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถในการสื่ อ สาร
วิทยาศาสตร์ในองค์ประกอบด้านภาษาอยู่ในระดับดี
(4) ด้านสิ่งแทนความ การที่นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารด้านการพูดในส่วนของ
สิ่งแทนความอยู่ในระดับดีนั้น เนื่องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้
ในขั้นตอนที่ 4 ขั้นการเตรียมรายงานกลุ่ม นักเรียนได้ร่วมกันจัดทาสิ่งแทนความประกอบ
การบรรยายลงในกระดาษฟลิปชาร์ต ซึ่งสิ่งแทนความนี้อาจเป็นรูปภาพ แผนภูมิ กราฟ หรือแผนผัง
เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น ทาให้นักเรียนได้ฝึกคิดและมีโอกาสเลือกใช้สิ่งแทนความ แต่เมื่อ
พิ จ ารณาในการจั ด การเรีย นรู้ช่ ว งสัป ดาห์ ที่ 1 เรื่ อ งต่ อ มไพเนี ยลและต่ อ มใต้ สมอง นั ก เรี ย นวาด
ภาพประกอบการบรรยายที่มีลักษณะไม่สอดคล้องกับเนื้อหา เนื่องจากเนื้อหากล่าวถึงการทางานของ
โกรทฮอร์โมนที่ช่วยในการเจริญเติบโต แต่สิ่งแทนความที่นักเรียนใช้เป็นภาพการ์ตูนที่ไม่เกี่ยวข้อง
ดังที่แสดงในแผนภาพที่ 9

แผนภาพที่ 9 ตัวอย่างสิ่งแทนความของนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ช่วงแรก
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จากนั้นในขั้นตอนที่ 6 ขั้นการประเมินผล ครูจึงให้คาแนะนาในการเลือกใช้สิ่งแทนความเพื่อ
ช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น โดยสิ่งแทนความเรื่องฮอร์โมนอาจแสดงเป็นไดอะแกรมที่แสดงถึง
หน้าที่ของโกรทฮอร์โ มนต่ออวัยวะต่าง ๆ หลังจากการได้รับคาแนะนาในการเลือกใช้สิ่งแทนความ
พบว่า ในการจัดการเรียนรู้ช่วงสัปดาห์ที่ 2 เรื่องต่อมไทรอยด์และต่อมพาราไทรอยด์ นักเรียนเลือกใช้
สิ่งแทนความได้อย่างถูกต้องและสื่อความหมายให้ผู้ฟังเข้าใจเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ได้ง่ายขึ้น โดย
สิ่ ง แทนความที่ นั ก เรี ย นเลื อ กใช้ ค รั้ ง นี้ มี ลั ก ษณะเป็ น ไดอะแกรมเพื่ อ อธิ บ ายหน้ า ที่ ข องฮอร์ โ มน
แคลซิ โ ทนิ น และพาราไทรอยด์ ฮ อร์ โ มน ใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ Ca แทนแคลเซี ย ม สั ญ ลั ก ษณ์  แทน
การเพิ่มขึ้น และสัญลักษณ์  แทนการลดลง ช่วยทาให้นักเรียนอธิบายหน้าที่และการทางานตรงกัน
ข้ามกันของฮอร์โมนแคลซิโทนินและพาราไทรอยด์ฮอร์โมนได้ชัดเจนมากขึ้น ดังแสดงในแผนภาพ
ที่ 10

แผนภาพที่ 10 ตัวอย่างสิ่งแทนความของนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ช่วงหลัง
จากกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ฝึกเลือกใช้สิ่งแทนความประกอบการสื่อสารและ
การให้คาแนะนา จากครูหรือเพื่อนสมาชิกในห้องเรียน สอดคล้องกับแนวทางการสร้างสิ่งแทนความ
ของ Tytler, Prain, Hubber, and Waldrip (2013) ที่กล่าวว่า ครูจาเป็นต้องให้คาแนะนาแก่นักเรียน
ในการสร้างสิ่งแทนความและอภิปรายหลักเกณฑ์ของสิ่งแทนความ ดังนี้ นักเรียนควรเข้าใจว่าสิ่งแทน
ความมีหลากหลายรูปแบบและเลือกใช้ให้เหมาะสม นักเรียนควรวิเคราะห์สิ่งแทนความที่ตนเองใช้ว่า
มีความครอบคลุมและชัดเจนหรือไม่ นักเรียนและครูร่ วมกันประเมินสิ่งแทนความที่ใช้ จากเหตุผลที่
กล่าวมาข้างต้นอาจส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ในส่วนของการใช้สิ่งแทนความ
ได้ดียิ่งขึ้นและมีระดับความสามารถในองค์ประกอบด้านสิ่งแทนความอยู่ในระดับดี
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1.2 การศึกษาความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการเขียน
นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบแสวงหาความรู้ เ ป็ น กลุ่ ม มี ค วามสามารถใน
การสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการเขียนอยู่ในระดับพอใช้ และเมื่อพิจารณาแยกแต่ละองค์ประกอบ
พบว่า นักเรียนสามารถสื่อสารวิทยาศาสตร์ใ นส่วนของเนื้อหา บริบท และสิ่งแทนความอยู่ในระดับ
พอใช้ แต่ในส่วนของการใช้ภาษานั้นสามารถสื่อสารได้ในระดับดี ผลการวิจัยดังกล่าวสามารถอภิปราย
ได้ดังนี้
(1) ด้านเนื้อหา การที่นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนในส่วนของเนื้อหา
อยู่ในระดับพอใช้นั้น เนื่องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้
1. เนื้อหาที่ผิดส่วนใหญ่มาจากแหล่งข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่านักเรียนใช้ข้อมูล
ที่สืบค้นได้จากแหล่งข้อมูลเดียวกับผลงานการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการพูด แต่นอกจากนี้ยังพบว่า
ความผิดพลาดของเนื้อหามาจากการสะกดคาผิด ในส่วนของการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ
ได้อภิปรายแล้วในด้านการพูด แต่ในส่วนของความผิดพลาดของเนื้อหาที่เกิดจากการสะกดคาผิดนี้
เป็นส่วนที่น่าสนใจเนื่องจากเกิดขึ้นได้เฉพาะในการสื่อสารด้านการเขียน ตัวอย่างเช่น คาว่า tail
waggling dance นักเรียนสะกดเป็น tail wagging dance ซึ่งข้อผิดพลาดในลักษณะนี้ปรากฏขึ้นใน
บทความวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลายคน อาจเป็นไปได้ว่านักเรียนไม่ได้ตรวจสอบบทความของ
ตนเองหลั ง เขีย นเสร็จ แสดงให้เ ห็น ว่ าการตรวจสอบความถู กต้ องเป็ นสิ่ง สาคั ญ ในการเขี ยนงาน
ทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะบทความที่มีคาศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์เป็นจานวนมาก นักเรียนควร
อ่านบทความของตนเองและตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดคาต่าง ๆ สอดคล้องกับคาแนะนา
ในการเขี ย นบทความทางวิ ท ยาศาสตร์ ข อง Matthews and Matthews (2014) ที่ ก ล่ า วว่ า
การตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาในงานเขียนเชิงวิทยาศาสตร์ก่อนตีพิ มพ์เป็นสิ่งสาคัญ ผู้เขียน
ควรอ่านบทความด้วยความละเอียดถี่ถ้วน อ่านแต่ละประโยคอย่างช้า ๆ และตรวจสอบทีละคา เพื่อ
ตรวจหาข้อผิดพลาดหรือการสะกดคาผิด โดยเฉพาะตัวเลขในตาราง หากตรวจสอบบทความเพียง
คนเดียวอาจเป็นไปได้ที่ยังพบข้อผิดพลาด ดังนั้นควรนาบทความไปให้คนอื่นช่ วยอ่านและตรวจสอบ
อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งโดนส่วนใหญ่ข้อผิดพลาดที่พบหลังการตรวจสอบอาจเป็น แบบอักษร ลาดับของคา
เครื่องหมายวรรคตอน และตัวเลข เป็นต้น
2. ในขั้นตอนที่ 6 ขั้นการประเมินผล ครู ได้ให้คาแนะนาในการปรับปรุงความถูกต้องของ
เนื้อหาจากการนาเสนอของนักเรียน แต่คาแนะนาส่วนใหญ่เป็นคาแนะนาสาหรับการสื่อสารด้าน
การพูด สาหรับการสื่อสารด้านการเขียน ครูให้คาแนะนาการปรับแก้ไขความถูกต้องของเนื้อหาลงใน
รายงานผลการศึกษาที่นักเรียนร่วมกันอภิปรายและเขียนส่งมา อาจเป็นไปได้ว่านักเรียนไม่ได้นา
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คาแนะนาหลังจากการปรับแก้ไขจากครูไปแบ่งปั นและอภิปรายกันในกลุ่มอีกครั้งหนึ่ง จึงเป็นสาเหตุ
ให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนในส่วนของเนื้อหาอยู่ในระดับพอใช้
(2) ด้านบริบท การที่นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนในส่วนของบริบท
อยู่ในระดับพอใช้นั้น อาจมาจากเหตุผลเดียวกันกับด้านการพูด กล่าวคือ นักเรียนขาดความแม่นยา
และความเข้าใจเนื้อหาเชิงลึก ทาให้ไม่สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาให้เข้ากับบริบทในชีวิตประจาวันได้
เนื่องจากส่วนใหญ่ตัวอย่างที่นักเรียนยกมาในบทความด้านการเขียนเป็นตัวอย่างเดียวกับที่นักเรียนยก
มาในด้านการพูด และถ้านักเรียนไม่ได้ยกตัวอย่างในด้านการพูดนักเรียนก็จะไม่ได้ยกตัวอย่างในด้าน
การเขียนด้วยเช่นเดียวกัน
(3) ด้านสิ่งแทนความ การที่นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนในส่วนของ
สิ่งแทนความอยู่ในระดับพอใช้นั้น เนื่องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้
1. เมื่ อ พิ จ ารณาจากลั ก ษณะของบทความวิ ท ยาศาสตร์ ที่ นั ก เรี ย นเขี ย นเพื่ อ เป็ น ผลงาน
การสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการเขียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เลือกใช้สิ่งแทนความเพียง 1 อย่างเพื่อ
ประกอบการบรรยาย ซึ่งสิ่งแทนความที่นักเรียนเลือกมาเป็นตัวแทนที่ไม่ดีแ ละไม่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจ
เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น ตัวอย่างเช่น ผลงานในหัวข้อ “ทาไมผึ้งต้องเต้นราให้ผึ้งตัวอื่นดู ”
นักเรียนเลือกรูปภาพผึ้งกาลังตอมดอกไม้ ซึ่งไม่สอดคล้องและช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
ดั ง นั้ น นั ก เรี ย นจ าเป็ น ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ ในการพิ จ ารณาเลื อ กสิ่ ง แทนความที่ ดี ใ นการประกอบ
บทความวิทยาศาสตร์ของตนเอง
2. ในขั้นตอนที่ 4 ขั้นการเตรียมรายงานกลุ่ม นักเรียนได้ร่วมกันจัดทาสิ่งแทนความประกอบ
การบรรยายลงในรายงานผลการศึกษาและกระดาษฟลิปชาร์ตเพื่อนาเสนอหน้าชั้นเรียน เป็นไปได้ว่า
นักเรียนอาจไม่ได้อภิปรายโดยให้ความสาคัญถึงการเลือกใช้สิ่งแทนความลงในรายงานผลการศึกษา
นักเรียนส่วนใหญ่มุ่งเป้าไปที่การเตรียมการนาเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนมากกว่า สังเกตจากการทา
กิจกรรมระหว่างการจัดการเรียนรู้ นักเรียนให้ความสนใจกับการนาเสนองาน โดยการนาแผนการ
น าเสนองานมาปรึ ก ษาครู อ ย่ า งสม่ าเสมอ นอกจากนี้ ใ นการเลื อ กใช้ สิ่ ง แทนความในรายงานผล
การศึกษาสามารถอภิปรายได้หลังจากที่นักเรียนนารายงานที่ได้รับการตรวจแล้วกลับมาแบ่งปันและ
แก้ไขข้อผิดพลาดกันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม อย่างไรก็ตามแม้ว่ามีการอภิปรายเพื่อปรับปรุงและ
แก้ไขงานในขั้นตอนนี้ แต่เป็นไปได้ว่านักเรียนส่วนใหญ่มุ่งความสนใจที่การเตรียมและการนาเสนอ
มากกว่าการแก้ไขข้อบกพร้องของงานตนเอง
(4) ด้านภาษา การที่นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนในส่วนของการใช้
ภาษาอยู่ในระดับดีนั้น เนื่องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้
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ในขั้นตอนที่ 4 ขั้นการเตรียมรายงานกลุ่ม นักเรียนแต่ละคนต้องนาข้อมูลที่สืบค้นมาได้มา
วิเคราะห์และเรียบเรียงสาหรับเตรียมนาเสนอ และจัดทาเป็นรายงานสรุปผลการศึกษาเพื่อส่งครูท้าย
คาบ จากกิจกรรมการเรียนรู้นี้ นักเรียนฝึกการใช้ภาษาในการเขียนบทความ โดยนักเรียนจาเป็นต้อง
นาความรู้ในคาศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ มาวิเคราะห์ร่วมกันและเลือกว่าจะใช้ภาษาในลักษณะใด
ที่ทาให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์นั้นได้
ทั้งนี้เมื่อพิจารณารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงระดับความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์
เปรียบเทียบก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม พบว่า มี
นักเรียน 1 คน ที่มีการพัฒนาระดับความสามารถด้านการพูดเพิ่มขึ้น 2 ระดับจากระดับพอใช้เป็น
ระดั บ ดี สามารถอภิ ป รายได้ ว่ า นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะพื้ น ฐานที่ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาความสามารถใน
การสื่อสารอยู่บ้างแล้ว เมื่อได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มที่มีการสืบค้นข้อมูล มี
การอภิ ป รายและน าเสนองาน รวมทั้ ง ได้ รั บ ค าแนะน าในการปรั บ ปรุ ง การพู ด จึ ง ส่ ง ผลให้ พั ฒ นา
ความสามารถในการสื่ อ สารวิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ในขณะที่ นั ก เรี ย นอี ก 1 คนมี ร ะดั บ
ความสามารถที่ลดลง จากระดับดีเป็นระดับพอใช้ ซึ่งเป็นไปได้ว่านอกจากนักเรียนคนนี้จะมีทักษะ
พื้นฐานที่ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาความสามารถด้านการพูดแล้ว อาจเป็นไปได้ว่านักเรียนคุ้นเคยกับ
หัวข้อแรกมากกว่าจึงส่งผลให้คะแนนลดลงจากเดิม อย่างไรก็ตามคะแนนของนักเรียนลดลงมาเพียง 2
คะแนนและยังเป็นคะแนนสูงสุดของระดับพอใช้ ส่วนในด้านการสื่อสารด้านการเขียนพบว่าไม่มี
นักเรียนคนใดทีม่ ีการพัฒนาระดับความสามารถเพิม่ ขึน้ 2 ระดับหรือมีระดับความสามารถที่ลดลง
ถึงแม้ ว่านักเรียนจะมีระดับความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ทั้งด้านการพูดและ
การเขียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม อยู่ในระดับพอใช้ แต่ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ พบว่า นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ทั้งด้านการพูดและ
การเขียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมี
พัฒนาการของความสามารถเพิ่มมากขึ้น เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความสามารถทั้งด้านการพูดและ
การเขี ย น พบว่ า นั ก เรี ย นสามารถท าได้ ใ นระดั บ ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น มี เ พี ย งบางองค์ ป ระกอบที่ มี
ความแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ในส่วนของเนื้อหาด้านการเขียนสามารถเกิดความผิดพลาดจาก
การสะกดคา ส่วนในด้านการพูดอาจเกิดความผิดพลาดจากธรรมชาติของการพูดที่ต่อเนื่อง สะดวก
และรวดเร็ว นอกจากนี้ลักษณะผลงานการสื่อสารวิทยาศาสตร์ทั้งสองด้านมีความแตกต่างกัน โดยใน
ด้านการพูดเป็นการบันทึกวีดิทัศน์ ส่วนในด้านการเขียนเป็นการเขียนบทความวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจทา
ให้เกิดความแตกต่างของการพิจารณาเลือกใช้สิ่งแทนความประกอบการบรรยายและการเรียบเรียง
ของเนื้อหา
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2. ความสามารถในการทางานเป็นทีม
2.1 การศึกษาความสามารถในการทางานเป็นทีม
ผลการวิจัยสรุปว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มมี
ความสามารถในการท างานเป็ น ที ม อยู่ ใ นระดั บ ดี เ ป็ น ไปตามสมมติ ฐ านข้ อ ที่ 2 การที่ นั ก เรี ย นมี
ความสามารถในการทางานเป็นทีมอยู่ในระดับดีนั้น เนื่องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้
1. การจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มแต่ละขั้นตอนส่งเสริมให้นักเรียนทางานเป็น
ที ม นั ก เรี ย นได้ แ บ่ ง บทบาทหน้ า ที่ ต ามความสามารถของแต่ ล ะคนและได้ ร่ ว มมื อ กั น วางแผน
การดาเนินงานภายใต้เป้าหมายเดียวกันซึ่งตรงตามองค์ประกอบของการทางานเป็นทีม นอกจากนี้ใน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้ที่ได้สืบค้นมาภายใน
กลุ่มย่อย ดังที่ ทิศนา แขมมณี (2537) ได้กล่าวว่า การพัฒนาความสามารถในการทางานเป็นทีม ครู
จาเป็นต้องจัดการเรียนการสอนที่มีกิจกรรมให้นักเรียนกระทาเพื่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่มย่อยและสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่าง
กัน ลักษณะกิจกรรมควรมีครูเป็นผู้อานวยความสะดวก ในกิจกรรมมีขั้นตอนของการวิเคราะห์และ
อภิปรายกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระบวนการทางาน กระบวนการสื่อสาร กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการตัดสินใจ เป็นต้น
2. เมื่อจัดการเรียนรู้ผ่านไป 2 สัปดาห์นักเรียนเริ่มคุ้นเคยกับการทางานร่วมกัน สนิทสนมกัน
มากขึ้น รวมทั้งเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองมากขึ้นทาให้กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น ช่วยเหลือกัน
วางแผน และทางานร่วมกันเพื่ อให้งานบรรลุตามเป้าหมาย ดังที่ Tarricone and Luca (2002) ได้
กล่าวว่าการทางานเป็นทีมจะมีประสิทธิภาพได้สมาชิกในทีมต้องอภิปรายกันได้อย่างสะดวกใจ เชื่อใจ
กัน กล้าที่จะให้คาแนะนากันและกัน สอดคล้องกับงานวิจัย Mitchell, Montgomery, Holder, and
Stuart (2008) ที่กล่าวว่า ประสบการณ์จากการฝึกฝนและทางานร่วมกันซ้า ๆ ในการจัดการเรียนรู้
แบบแสวงหาความรู้ เ ป็ น กลุ่ ม ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการท างานเป็ น ที ม โดยการท างานเป็ น ที ม ที่ มี
ประสิทธิภาพนั้น สมาชิกในทีมต้องมีเป้าหมายในการสืบค้นที่ชัดเจน และการยอมรับนับถือและเข้าใจ
กันก็เป็นองค์ประกอบสาคัญที่นักเรียนในการทางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ เพราะส่งเสริมให้เกิด
บรรยากาศในการทางานที่ดี หากนักเรียนขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ขาดการรับฟังและเคารพ
กันและกัน ก็จะส่งผลให้งานนั้นไม่ประสบความสาเร็จ จากเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนี้จึงอาจ
เป็นสาเหตุที่ทาให้การจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มส่งผลให้ความสามารถในการทางาน
เป็นทีมของนักเรียนอยู่ในระดับดี
3. นักเรียนได้มีโอกาสฝึ กฝนทักษะทางสังคมต่าง ๆ เช่น ความเป็นผู้นา การรู้จักบทบาท
หน้าที่ การให้ความร่วมมือในการทางาน การสื่อสาร และความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
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ขององค์ประกอบสาคัญของการทางานเป็นทีม สอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2556ก) ที่กล่าวว่า
การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นรูปแบบการสอนที่ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะทางสังคมและการทางาน
ร่วมกับผู้อื่นซึ่งเป็นทักษะที่สาคัญในการดารงชีวิต การที่นักเรียนได้ทางานร่วมกัน ช่วยเสริมสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน แสดงให้เห็นว่าปฏิสัมพันธ์ ของนักเรียนมีผลต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนเอง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Abordo and Gaikwad (2005) ที่สรุปไว้ว่าการจัดการ
เรียนรู้แ บบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม ช่วยให้ นัก เรียนได้ทางานร่วมกันเป็นทีมภายใต้จุดมุ่งหมาย
เดียวกัน ซึ่งช่วยพัฒนาความเป็นผู้นาและทักษะทางสังคมในระหว่างกระบวนการเรียนรู้ จากเหตุผล
ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนี้จึงอาจเป็นสาเหตุที่ทาให้การจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม
ส่งผลให้ความสามารถในการทางานเป็นทีมของนักเรียนอยู่ในระดับดี
ข้อเสนอแนะ
จากผลการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความความรู้เป็นกลุ่มเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การสื่ อ สารวิ ท ยาศาสตร์ แ ละการท างานเป็ น ที ม ของนั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ผู้ วิ จั ย มี
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้และสาหรับการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์เป็นความสามารถขั้นสูงเพราะนอกจากนักเรียน
จาเป็นต้องมีพื้นฐานทางภาษาทั้งเรื่องไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคดีแล้ว นักเรียนจาเป็นต้องมี
ความแม่นยาและเข้าใจเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ลึกซึ้งอีกด้วย ดังนั้นครูควรคานึงระยะเวลาที่ใช้ ใน
การจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและความสามารถ
2. การเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้ นักเรียนต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหลาย ๆ
แหล่งซึ่งการสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตจะช่วยทาให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและมีปริมาณมากเพียงพอที่จะ
นามาประมวลและอภิปรายร่วมกั นเพื่อนามาพูดหรือเขียนสื่อสารวิทยาศาสตร์ ในกรณีที่นักเรียนไม่
สามารถเข้าถึงการใช้อินเทอร์เน็ตได้ ครูควรจัดเตรียมแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น หนังสือ วีดิทัศน์
หรือบทความต่าง ๆ ไว้ให้นักเรียนทากิจกรรมสืบค้น
3. เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ไปเชื่อมโยงกับเรื่อ งราวใกล้ตัวหรือสถานการณ์ที่พบเห็นได้จริง
ซึ่ งช่วยฝึ กฝนความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านบริบท ครูควรแนะนาและส่งเสริมให้
นั ก เรี ย นน าเสนอรายงานกลุ่ ม ด้ ว ยวิ ธี ก ารอื่ น นอกเหนื อ จากการออกมาบรรยายหน้ า ชั้ น เรี ย น
ตัวอย่างเช่น การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงสถานการณ์จาลอง
4. การทางานเป็นทีมนั้น นักเรียนมีการแบ่งบทบาทและมีหน้าที่ตามบทบาทที่ได้รับต่าง ๆ
กัน เช่น หัวหน้า รองหัวหน้า เลขานุการ เป็นต้น การจัดทาป้ายที่ระบุบทบาทหน้าที่และหมายเลข
กลุ่มให้นักเรียนติดที่เสื้อ จะช่วยทาให้นักเรียนจดจาบทบาทและปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตามบทบาทที่
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ได้รับ รวมทั้งทาให้ครูสามารถสังเกตและให้คาแนะนาการทาหน้าที่ของนักเรียนในทีมได้ถูกต้อง
นอกจากนี้ในคาบเรียนแรก ๆ ครูควรนานักเรียนทบทวนบทบาทและหน้าที่ของตนเองเพื่อช่วยให้
การทางานเป็นทีมมีประสิทธิภาพเร็วยิ่งขึ้น
5. ในช่วงแรกของการทางานเป็นทีมที่มีการจัดกลุ่มแบบคละความสามารถ นักเรียนอาจยังไม่
คุ้นเคยในการทางานร่วมกัน ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนสนิทสนมและสะดวกใจในการทางานร่วมกัน
โดยกระตุ้นให้นักเรียนแต่ละคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในทีมหรือรับผิดชอบบทบาทของ
ตนเองให้เต็มที่เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการทางานเป็นที มที่ดีและพัฒนาความสามารถในการทางาน
เป็นทีมของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
2. ข้อเสนอแนะนาสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
1. ผู้ ที่ ส นใจควรศึ ก ษาผลการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบแสวงหาความรู้ เ ป็ น กลุ่ ม ที่ ไ ปพั ฒ นา
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์อื่น ๆ ที่สาคัญ เช่น เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เนื่องจากการสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม พบว่า นักเรียนมี
ความกระตือรือร้นและมีความสนใจในการสืบค้นข้อมูลเป็นอย่างดี นักเรียนบางคนแสดงความคิดเห็น
ท้ายกิจกรรมว่า ชอบกิจกรรมในลักษณะนี้เพราะเปิด โอกาสให้ ได้คุย กับ เพื่ อน ไม่น่าเบื่อเหมื อ น
การเรียนแบบทั่วไป จึงอาจเป็นไปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม ช่วยส่งเสริม
เจตคติ ที่ ดี ไ ด้ สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ Oh and Shin (2005) ที่ พ บว่ า นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นด้ ว ย
การจัดการเรียนรู้แบบนี้มีเจตคติเชิงบวกต่อวิทยาศาสตร์ (Positive attitude toward science) ที่
สูงขึ้น
2. เนื่ อ งจากความสามารถในการสื่ อ สารวิ ท ยาศาสตร์ เ ป็ น การบอกเล่ า เรื่ อ งราวทาง
วิทยาศาสตร์ผ่านการพูดและการเขียนให้แก่สาธารณชน ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ให้เข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของวิทยาศาสตร์ ดังนั้นควรมีการศึกษาการพัฒนาความสามารถ
ในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนโดยให้โอกาสนักเรียนในการฝึกฝนการพูดและการเขียนเรื่องราว
ทางวิทยาศาสตร์ในพื้นที่สาธารณะ หรือเรียนรู้และฝึกฝนจากกิจกรรมนอกห้องเรียน
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้
อาจารย์ ดร. สิทธิพร ภัทรดิลกรัตน์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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ภาคผนวก ข
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การประเมินความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
1.1 แบบประเมินความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ฉบับประเมินโดยผู้วิจัย
(ผู้สอน)
1.2 แบบประเมินความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ฉบับประเมินโดยบุคคล
ทั่วไป
2. การประเมินความสามารถในการทางานเป็นทีม ประกอบด้วย
2.1 แบบประเมินความสามารถในการทางานเป็นทีมฉบับนักเรียน (ประเมินตนเอง)
2.2 แบบประเมินความสามารถในการทางานเป็นทีมฉบับนักเรียน (ประเมินเพื่อน
สมาชิก)
2.3 แบบประเมินความสามารถในการทางานเป็นทีมฉบับครูประเมินนักเรียน
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แบบประเมินความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ฉบับประเมินโดยบุคคลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล นักเรียนทีเ่ ป็นผู้สื่อสารวิทยาศาสตร์_____________________________
ชั้น________ เลขที่_______ประเมินครั้งที่______วันที_่ ______________________
ระบุเครื่องหมาย  ใน  ที่ท่านต้องการเลือก
ความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้าน  การพูด
ข้อมูลของผู้ประเมิน

 การเขียน

 เพื่อน

 รุ่นน้องหรือรุ่นพี่ระดับชั้น………

 ผู้ปกครอง

 ครูที่ไม่ใช่ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์

เนื้อหาที่ท่านได้ฟังหรืออ่าน
 1. เพราะเหตุใดงูถึงต้องแลบลิ้นขึ้นไปในอากาศ
 2. ยาฆ่าแมลงออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทของเราอย่างไร
 3. สายตาสั้นและสายตายาวเกิดขึน้ ได้อย่างไร
 4. โครงสร้างร่างกายของนกช่วยเอื้อประโยชน์ในการบินได้อย่างไร
ตอนที่ 1 ประเมินความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของผู้พูดหรือผู้เขียน
ข้อคาถาม

มาก

ปานกลาง

น้อย

1. ผู้พูดหรือผู้เขียนถ่ายทอด
เนื้อหาได้อย่างน่าสนใจ







2. เนื้อหาเรียงลาดับได้อย่างเข้าใจ 
ง่าย ไม่ทาให้สับสน











3. มีการยกตัวอย่างเพื่อเชือ่ มโยง
เนื้อหากับเรื่องราวใน
ชีวิตประจาวัน
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ข้อคาถาม

มาก

ปานกลาง

น้อย

4. ตัวอย่างที่ยกมาประกอบช่วย
ให้เห็นความสาคัญของ
วิทยาศาสตร์







5. ผู้พูดหรือผู้เขียนใช้ภาษาที่ทา 
ให้เข้าใจข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ได้
ง่ายขึ้น





6. มีการขยายความคาศัพท์เฉพาะ 
หรือใช้คาเปรียบเทียบเพือ่ ให้
เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น





7. รูปภาพ แผนภูมิ กราฟ แผนผัง 
หรือภาพเคลือ่ นไหวที่นามา
ประกอบการสื่อสารสอดคล้องกับ
เนื้อหาที่นาเสนอ





8. รูปภาพ แผนภูมิ กราฟ แผนผัง 
หรือภาพเคลือ่ นไหวที่นามา
ประกอบการสื่อสารช่วยให้เข้าใจ
เนื้อหาได้ง่ายขึ้น
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ตอนที่ 2 ประเมินความเข้าใจของเนื้อหา

*เลือกตอบเฉพาะหัวข้อในการสื่อสารที่ท่านได้รบั ฟังหรืออ่าน
1. เพราะเหตุใดงูถึงต้องแลบลิ้นขึ้นไปในอากาศ
 ดมกลิ่น

 รับความร้อน

 ผลิตสารพิษ

2. ยาฆ่าแมลงออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทของเราอย่างไร
 ส่งผลต่อกระแสประสาท

 ส่งผลเกี่ยวข้องกับสารสื่อประสาท

 ส่งผลต่อสมอง
3. คนที่สายตาสั้น แสงจะตกกระทบที่บริเวณใด
 ก่อนเรตินา

 บริเวณเรตินา

 หลังเรตินา

4. โครงสร้างใดในร่างกายของนกที่ไม่ได้เอื้อประโยชน์ในการบิน
 ขน

 กระดูก

 จะงอยปาก

ท่านมีข้อคิดเห็นอย่างไรกับการนาเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้

ลงชื่อ_________________________________________________(ผู้ประเมิน)
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แบบประเมินความสามารถในการทางานเป็นทีมฉบับนักเรียน (นักเรียนประเมินตนเอง)
คำชี้แจง
1. แบบประเมินฉบับนี้มีลักษณะเป็นแบบประเมินมาตรประมาณค่า (Rating scale)
2. ให้นักเรียนอ่านรายการประเมินให้ชัดเจนและใช้ปากกาน้าเงินทาเครื่องหมาย  ล้อมรอบเลข
ระดับความสามารถในการทางานเป็นทีมของแต่ละรายการเพื่อประเมินความสามารถในการทางาน
เป็นทีมของตนเอง
3. ให้นักเรียนเขียนชื่อ-นามสกุล ชั้นและเลขที่ให้ชัดเจน และกรุณาตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนทาแบบ
ประเมิน
ชื่อ…………………………..นามสกุล………………………………………..ชั้น…………เลขที…่ ………หน้าที…่ …………
เกณฑ์การประเมินในระดับ 1

ระดับ

เกณฑ์การประเมินในระดับ 5

ฉันไม่ได้เสนอความคิดเห็นใด ๆ 1
ในระหว่างการทางานเป็นทีม

2

3

4

5

ฉันเสนอความคิดเห็นใน
ระหว่างการทางานอยู่เสมอ

ฉันมักมีส่วนร่วมในการอภิปราย 1
หรือดาเนินงานต่าง ๆ เป็น
ลาดับสุดท้าย

2

3

4

5

ฉันเริ่มนาอภิปรายหรือลงมือ
ดาเนินงานต่าง ๆ เป็นลาดับ
แรกเสมอ

ฉันไม่ได้ปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของตนเอง

1

2

3

4

5

ฉันปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ที่ตนเองได้รับมอบหมายอยู่
เสมอ

ฉันมักไม่ได้ร่วมในการวางแผน
และดาเนินงานภายในทีม

1

2

3

4

5

ฉันมีส่วนร่วมในการวางแผน
และดาเนินงานภายในทีมอยู่
เสมอ

ฉันไม่ได้ปฏิบัติตามเป้าหมาย
1
ของทีมที่ได้วางไว้ร่วมกัน ซึ่งมี
บางครั้งที่ฉันทางาน
นอกเหนือจากเป้าหมายของทีม

2

3

4

5

ฉันปฏิบัติตามเป้าหมายของ
ทีมที่ได้วางไว้ร่วมกันตลอด
การทางาน
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เกณฑ์การประเมินในระดับ 1
ฉันไม่รับฟังความคิดเห็นที่
แตกต่างของสมาชิกคนอื่น

ระดับ

เกณฑ์การประเมินในระดับ 5

1

2

3

4

5

ฉันรับฟังความคิดเห็นที่
แตกต่างของสมาชิกคนอื่นทุก
ครั้งและอภิปรายร่วมกันโดย
ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ฉันปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 1
ได้ไม่ครบ

2

3

4

5

ฉันปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายได้ครบทุกงาน

ฉันปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 1
ได้ไม่ถูกต้อง

2

3

4

5

ฉันปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายได้ถูกต้องทุกงาน

ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
เกินเวลาที่กาหนดเสมอ

2

3

4

5

ฉันปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายได้ตามเวลาที่
กาหนดเสมอ

1

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ……………………………………………………………………….(ผู้ประเมิน)
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แบบประเมินความสามารถในการทางานเป็นทีมฉบับนักเรียน (นักเรียนประเมินเพื่อนสมาชิก)
คำชี้แจง
1. แบบประเมินฉบับนี้มีลักษณะเป็นแบบประเมินมาตรประมาณค่า (Rating scale)
2. ให้นักเรียนอ่านรายการประเมินให้ชัดเจนและใช้ปากกาน้าเงินทาเครื่องหมาย  ล้อมรอบเลข
ระดับความสามารถในการทางานเป็นทีมของแต่ละรายการเพื่อประเมินความสามารถในการทางาน
เป็นทีมของเพื่อนสมาชิก
3. ให้นักเรียนเขียนชื่อ-นามสกุล ชั้นและเลขที่ของเพื่อนสมาชิกที่นักเรียนประเมินให้ชัดเจน และ
กรุณาตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนทาแบบประเมิน
ชื่อเพื่อนสมาชิก…………………………..นามสกุล…………….…………………..ชั้น…….เลขที…่ ..หน้าที…่ …………
เกณฑ์การประเมินในระดับ 1

ระดับ

เกณฑ์การประเมินในระดับ 5

ไม่เสนอความคิดเห็น ๆ ใน
ระหว่างการทางานเป็นทีม

1

2

3

4

5

เสนอความคิดเห็นในระหว่าง
การทางานอยู่เสมอ

มีส่วนร่วมในการอภิปรายหรือ
ดาเนินงานต่าง ๆ เป็นลาดับ
สุดท้ายเสมอ

1

2

3

4

5

เริ่มนาการอภิปรายหรือลงมือ
ดาเนินงานต่าง ๆ เป็นลาดับ
แรกเสมอ

ไม่ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ 1
ตนเอง

2

3

4

5

ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่
ตนเองได้รับมอบหมายอยู่
เสมอ

ไม่ให้ความร่วมมือในการ
วางแผนและดาเนินงานภายใน
ทีม

1

2

3

4

5

ร่วมวางแผนและดาเนินงาน
ภายในทีมอยู่เสมอ

ไม่ปฏิบัติตามเป้าหมายของทีม 1
ที่ได้วางไว้ร่วมกัน โดยทางาน
นอกเหนือจากเป้าหมายของทีม

2

3

4

5

ปฏิบัติตามเป้าหมายของทีมที่
ได้วางไว้ร่วมกันตลอดการ
ทางาน
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เกณฑ์การประเมินในระดับ 1

ระดับ

เกณฑ์การประเมินในระดับ 5

ไม่รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง 1
ของสมาชิกคนอื่น

2

3

4

5

รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
ของสมาชิกคนอื่นทุกครั้งและ
อภิปรายร่วมกันโดยไม่
ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ 1
ไม่ครบถ้วน

2

3

4

5

ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
ได้ครบทุกงาน

ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ 1
ไม่ถูกต้อง

2

3

4

5

ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
ได้ถูกต้องทุกงาน

ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
เกินเวลาที่กาหนดเสมอ

2

3

4

5

ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
ได้ตามเวลาที่กาหนดเสมอ

1

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ……………………………………………………………………….(ผู้ประเมิน)
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137

138

ภาคผนวก ค
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการทดลอง
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาโดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรูเ้ ป็นกลุ่ม
เรื่อง ต่อมไพเนียลและต่อมใต้สมอง
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รหัสวิชา ว30244 วิชา ชีววิทยา 4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
จานวน 3 คาบ เวลา 150 นาที
นายธนกร อรรจนาวัฒน์ (ผู้สอน)
............................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนสามารถ
1. บอกความหมายของฮอร์โมน ต่อมไร้ท่อ และต่อมมีท่อได้
2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างต่อมไร้ท่อกับต่อมมีท่อได้
3. จาแนกชนิดของฮอร์โมนและระบุเกณฑ์ที่ใช้ในการจาแนกได้
4. ระบุตาแหน่งของต่อมไพเนียลและต่อมใต้สมองได้
5. นาเสนอชนิดและหน้าที่ของฮอร์โมนที่สร้างหรือหลั่งจากต่อมไพเนียลและต่อมใต้สมองผ่าน
การพูดและเขียนได้
6. ปฏิบัติหน้าที่ของการทางานเป็นทีมตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย
สาระการเรียนรู้
ต่อมไพเนียลและต่อมใต้สมอง
ปี พ.ศ. 2391 นักสรีรวิทยาชาวเยอรมันชื่อ อาร์โนล เอ เบอร์โทลด์ (Arnold A. Berthold)
ได้ทาการทดลองเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรีระของลูกไก่เพศผู้ไปเป็นไก่เพศผู้ที่โตเต็มวัย โดย
จัดการทดลองเป็น 3 ชุด คือ ชุดที่ 1 ให้ลูกไก่เจริญตามปกติ ชุดที่ 2 เขาตัดอัณฑะของลูกไก่ออก แล้ว
สังเกตลักษณะของลูกไก่จนเจริญเป็นไก่ที่โตเต็มวัย พบว่าเมื่อโตเต็มวัยไก่ตัวนี้จะมีลักษณะคล้ายไก่
เพศเมีย คือ มีหงอนเล็ก เหนียงสั้น ขนหางสั้น และมีนิสัยไม่ค่อยต่อ สู้กับไก่ตัวอื่น ๆ ชุดที่ 3 เบอร์
โทลด์ตัดอัณฑะของลูกไก่ออก จากนั้นนาอัณฑะของลูกไก่อีกตัวหนึ่งมาปลูกถ่ายลงในบริเวณช่องท้อง
ตรงตาแหน่งที่ต่ากว่าตาแหน่งอัณฑะเดิม จากการตรวจสอบพบว่าอัณฑะใหม่มีหลอดเลือดมาเลี้ยง
และสามารถทางานได้ เมื่อติดตามสังเกตลักษณะของลูกไก่จนโตเป็นไก่ที่โตเต็มวัยปรากฎว่าไก่ตัวนี้จะ
มีลักษณะของไก่เพศผู้ที่โตเต็มวัยปกติทั่ว ๆ ไป คือ มีหงอนใหญ่ เหนียงยาว ขนหางยาว และมีนิสัยรัก
การต่อสู้ ปราดเปรียว
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ภาพที่ 1 การทดลองสรีระในไก่เพศผู้ของอาร์โนล เอ เบอร์โทลด์
(อ้างอิง หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)
จากนั้นต่อมาพบว่าสารเคมีที่เกี่ยวข้องในการทดลองของอาร์โนล เอ เบอร์โทลด์คือฮอร์โมน
(Hormone) ซึ่งหมายถึง สารเคมีที่ถูกสร้างและหลั่งไปในกระแสเลือดเพื่อควบคุมการทางานของ
ร่างกาย ตัวอย่างเช่น ฮอร์โมนอินซูลินที่คอยควบคุมระดับน้าตาลในเลือด เป็นต้น
ต่อมไร้ท่อ (Endocrine gland) หมายถึง ต่อมที่ทาหน้าที่สร้างฮอร์โมนแต่ไม่มีท่อสาหรับหลั่ง
สารจึงต้องอาศัยระบบหมุนเวียนเลือดในการลาเลียงสารไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
ต่อมมีท่อ (Exocrine gland) หมายถึง ต่อมที่มีท่อสาหรับหลั่งสาร เช่น ต่อมน้าย่อยและ
ต่อมน้าลาย
ฮอร์โมนสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักตามโครงสร้างทางเคมี ได้แก่
1. กลุ่ ม เอมี น (Amine hormone) ฮอร์ โ มนที่ ถู ก สร้ า งจากกรดอะมิ โ นเพี ย งตั ว เดี ย ว
ตั ว อย่ า งเช่ น อนุ พั น ธุ์ ข องกรดอะมิ โ นไทโรซี น ถู ก สร้ า งเป็ น ฮอร์ โ มน thyroxin และกรดอะมิ โ น
ทริปโตเฟนถูกสร้างเป็น melatonin เป็นต้น
2. กลุ่มเปปไทด์ (Peptide hormone) ฮอร์โมนที่ถูกสร้างจากสายพอลิเปปไทด์ เปปไทด์
ฮอร์โมนสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่
2.1 กลุ่ ม ไกลโคโปรตี น ( Glycoprotein) ประกอบด้ ว ยสายเปปไทด์ แ ละ
คาร์โบไฮเดรต เช่น LH และ FSH
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2.2 กลุ่มเปปไทด์สายสั้น ๆ หรือโปรตีนโมเลกุลเล็ก ๆ (Short peptide or small
protein) บางชนิดเป็นสายเปปไทด์สั้น ๆ เช่น ADH และ oxytocin หรือบางชนิดเป็นโปรตีนโมเลกุล
เล็ก ๆ เช่น growth hormone
เนื่องจากกลุ่มเปปไทด์และกลุ่มเอมีนบางชนิด เช่น epinephrine มีคุณสมบัติการละลายน้า
ทาให้เมื่อฮอร์โมนถูกหลั่งสู่กระแสเลือดจะสามารถละลายไปในน้าเลือดและส่งไปยังเซลล์เป้าหมายได้
เลย เมื่อถึงเซลล์เป้าหมายฮอร์โมนจะจับกับตัวรับ (Receptor) ที่เยื่อหุ้มเซลล์และเกิดการตอบสนอง
ของโปรตีนภายในเซลล์เป็นลาดับขั้นเรียกว่ากระบวนการแปลงสัญญาณ (Signal transduction) ใน
ที่สุดเซลล์จะได้รับสัญญาณและเกิดการตอบสนองซึ่งสามารถตอบสนองได้ทันที
3. กลุ่มสเตียรอยด์ (Steroid hormone) ฮอร์โมนจากอนุพันธุ์ของลิพิด (Lipid derivative
hormone) ฮอร์ โ มนที่ ถู ก สร้ า งจากอนุ พั น ธุ์ ข องคอเลสเตอรอล เช่ น estrogen testosterone
progesterone และ cortisol เป็นต้น
สเตียรอยด์ฮอร์โมนและกลุ่มเอมีนบางชนิด เช่น thyroxine เป็นฮอร์โมนที่ไม่สามารถละลาย
น้าได้เวลาถูกหลั่ งเข้าสู่กระแสเลือดต้องอาศัยการจับกับโปรตีนในพลาสมาเพื่อขนส่งไปยั งเซลล์
เป้าหมาย เมื่อถึงเซลล์เป้าหมายฮอร์โมนจะสามารถแทรกผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้และเข้าไปจับกับตัวรับ
ในไซโทซอลหรือนิวเคลียสจากนั้นไปกระตุ้นการทางานของยีนให้เกิดการตอบสนองโดยการตอบสนอง
ของสเตียรอยด์ฮอร์โมนจะเกิดขึ้นช้ากว่าเปปไทด์ฮอร์โมน
ต่อมไพเนียล
ต่อมไพเนียล (Pineal gland) ของสัตว์เลือดเย็น เช่น ปลาปากกลม สัตว์สะเทินน้าสะเทินบก
และสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดไม่สร้างฮอร์โมน แต่เป็นกลุ่มของเซลล์รับแสง (Photoreceptor) ที่มี
ลักษณะคล้ายกับกลุ่มเซลล์รับแสงในชั้นเรตินาของนัยน์ตา
ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านมจะมีวิวัฒนาการของต่อมนี้ให้มีเนื้อเยื่อที่ทาหน้าที่สร้างฮอร์โมนได้
จากการศึกษาพบว่าการทางานของต่อมนี้มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับแสงสว่างและการรับภาพ
หากนาสัตว์มาอยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างตลอดเวลาจะทาให้ต่อมไพเนียลสร้างฮอร์โมนน้อยลง โดยมี
ระบบประสาทซิมพาเทติกทาหน้าที่ควบคุมการหลั่งฮอร์โมน
ในมนุษย์ต่อมไพเนียลสร้างฮอร์โมนชื่อว่าเมลาโทนิน (Melatonin) ซึ่งทาหน้าที่บอกถึงรอบ
วัน และยังมีหน้าที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของอวัยวะสืบพันธุ์ไม่ให้เติบโตเร็วเกินไปในช่วงก่อนวัยเจริญ
พันธุ์ ดังนั้นถ้าต่อมนี้ผิดปกติโดยสร้างฮอร์โมนมากเกินไปจะทาให้เป็นหนุ่มสาวช้ากว่าปกติ
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ภาพที่ 2 ต่อมไพเนียล
(อ้างอิง http://theheartysoul.com/melatonin-as-sleep-aid/)
ต่อมใต้สมอง
ต่อมใต้สมอง (Pituitary gland) เป็นต่อมที่อยู่ติดกับส่วนล่างของสมองส่วนไฮโพทาลามัส
แบ่งได้ 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ต่อมใต้สมองส่วนหน้าและส่วนหลัง
ต่อมใต้สมองส่วนหน้า (Anterior pituitary gland) ทาหน้าที่ในการสร้างและหลั่งฮอร์โมน
หลายชนิด ซึ่งจะต้องได้รับการควบคุมจากฮอร์โมนประสาทที่สร้างมาจาก Neurosecretory cell ที่
อยู่ในสมองส่วนไฮโพทาลามัส ซึ่งฮอร์โมนประสาทนี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. ฮอร์โมนที่ทาหน้าที่กระตุ้น (Releasing hormone; RH) ซึ่งคอยกระตุ้นให้สมองส่วนหน้าหลั่งฮอร์โมน
2. ฮอร์โมนที่ทาหน้าที่ยับยั้ง (Release-inhibiting hormone; RIH) ซึ่งคอยยับยั้งสมองส่วนหน้าไม่ให้
หลั่งฮอร์โมน
ชนิดของฮอร์โมนที่สร้างมาจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า มี 7 ชนิด ดังนี้
1. Growth hormone (GH) ห รื อ Somatotrophin (STH) ท า ห น้ า ที่ ใ น ก า ร ค ว บ คุ ม
การเจริญเติบโตทั่ว ๆ ไปของร่างกาย
ความผิดปกติที่เกิดจาก Growth hormone
ได้รับน้อยเกินไป: ในวัยเด็กจะมีลักษณะเตี้ยแคระ (Dwarfism) แต่ในวัยผู้ใหญ่ยังไม่มีลักษณะ
ที่ ป รากฏเด่ น ชั ด แต่ มี ร ะดั บ น้าตาลในเลื อดต่ ากว่ า คนปกติ จึ ง ท าให้ร่ า งกายได้ ไ ม่สามารถทนต่อ
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ความเครียดต่าง ๆ ทางอารมณ์ได้ อย่างไรก็ตาม ต้องขึ้นอยู่กับฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือด
ชนิดอื่นด้วย
ได้รับมากเกินไป: ในวัยเด็กจะทาให้ร่างกายสูงผิดปกติ (Gigantism) และในวัยผู้ใหญ่จะทาให้
กระดูกตามแขน ขา คาง ขากรรไกรและกระดูกแก้มยังตอบสนองต่อฮอร์โมนนี้อยู่ ทาให้เกิดความ
ผิดปกติของกระดูกบริเวณใบหน้า นิ้วมือนิ้วเท้า เรียกลักษณะดังกล่าวนี้ว่า Acromegaly

ภาพที่ 3 ผลของ growth hormone ต่อคน (ก. giantism ข. acromegaly)
(อ้างอิง หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)
2. Gonadotrophin (Gn) เป็นฮอร์โมนที่มีฤทธิ์กระตุ้นอวัยวะสืบพันธุ์ ประกอบด้วยฮอร์โมนสาคัญ
2 ชนิด ได้แก่
2.1 Follicle stimulating hormone (FSH)
เพศหญิง: FSH กระตุ้นการเจริญของฟอลลิเคิล (Follicle) ในรังไข่ ขณะที่ฟอลิเคิลเจริญจะสร้าง
ฮอร์โมนเอสโทรเจน (Estrogen)
เพศชาย: FSH กระตุ้นการเจริญเติบโตของอัณฑะและหลอดสร้างอสุจิให้สร้างอสุจิ
2.2 Luteinizing hormone (LH)
เพศหญิง: LH จะกระตุ้นการตกไข่และเกิดคอร์ปัสลูเทียม ซึ่งคอร์ปัสลูเทียมจะสร้างฮอร์โมนโพเจสเทอโรน
(Progesterone) ที่ทาหน้าที่ร่วมกับเอสโตรเจน ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงที่รังไข่และมดลูกเพื่อรองรับการฝังตัวของ
เอมบริโอ
เพศชาย: LH กระตุ้นกลุ่มเซลล์อินเตอร์สติเชียลหรือเซลล์เลย์ดิก (Interstitial cell หรือ Leydig
cell) ที่ แ ทรกอยู่ ร ะหว่ า งหลอดสร้ า งอสุ จิ ใ นอั ณ ฑะให้ หลั่ ง ฮอร์ โ มนเพศชายคื อ เทสโทสเทอโรน
(Testosterone)
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3. Prolactin ทาหน้าที่ในการกระตุ้นการเจริญของต่อมน้านม (Mammary gland) ให้สร้างน้านม
เพื่อเลี้ยงลูกหลังคลอด
4. Adrenocorticotrophic hormone (ACTH) ทาหน้าที่กระตุ้นต่อมหมวกไตส่วนนอกให้หลั่ง
ฮอร์โมนตามปกติ
5. Thyroid stimulating hormone (TSH) ท าหน้ า ที่ ก ระตุ้ น ต่ อ มไทรอยด์ ใ ห้ ส ร้ า งและหลั่ ง
ฮอร์โมนเป็นปกติ
6. Endorphin เป็นสารที่มีฤทธิ์คล้ายมอร์ฟีน พบว่ามีแหล่งสร้างจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าและ
อาจสร้างจากเนื้อเยื่อส่วนอื่น ๆ อีกด้วย เป็นสารที่ทาหน้าที่ระงับความเจ็บปวด ช่วยเพิ่มความตื่นตัวมี
ชีวิตชีวาและความสุข ซึ่งสารนี้จะหลั่งเมื่อออกกาลังกายหรือเมื่ออารมณ์แจ่มใส จึงเรียกสารนี้ว่า สารแห่ง
ความสุข
ต่ อ มใต้ ส มองส่ ว นหลั ง (Posterior pituitary gland) เป็ น ส่ ว นที่ มี ป ลายแอกซอนของ
Neurosecretory cell ที่ อ ยู่ ใ นสมองส่ ว นไฮโพทาลามั ส จึ ง ท าหน้ า ที่ ส ะสมฮอร์ โ มนจาก
Neurosecretory cell มีฮอร์โมนที่สาคัญ 2 ฮอร์โมน ได้แก่
1. Vasopressin หรือ Antidiuretic hormone (ADH) ทาหน้าที่ควบคุมการดูดกลับน้าของท่อ
หน่วยไต และกระตุ้นให้หลอดเลือดอาร์เทอรีหดตัวส่งผลให้ความดันเลือดสูงขึ้น
2. Oxytocin ทาหน้าที่ให้กล้ามเนื้อเรียบที่มดลูกบีบตัว จึงเป็นฮอร์โมนที่แพทย์ฉีดเพื่อช่วยใน
การคลอดของมารดาที่มีฮอร์โมนชนิดนี้น้อยกว่าปกติ นอกจากนี้ ยังช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อรอบ ๆ ต่อม
น้านมให้หดตัวเพื่อขับน้านมออกมาเลี้ยงลูกอ่อน

ภาพที่ 4 ต่อมใต้สมอง (อ้างอิง http://anatomy-medicine.com/endocrine-system/93-thepituitary-gland.html)
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กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 การระบุหัวข้อหรือปัญหา (20 นาที)
1. นักเรียนสังเกตการทดลองของอาร์โนล เอ เบอร์โทลด์เรื่องการทดลองฮอร์โมนโดยการตัด
อัณฑะไก่ตัวผู้ ผ่านพาวเวอร์พอยท์ จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์การทดลองในประเด็นคาถามต่อไปนี้
1.1 จากการทดลองในชุดที่ 2 นักเรียนสรุปผลได้อย่างไร
(อัณฑะเกี่ยวข้องกับการสร้างสารควบคุมการเจริญของลักษณะเพศผู้ของไก่)
1.2 ข้อสังเกตใดที่ยืนยันว่าอัณฑะควบคุมการแสดงออกของลักษณะที่สองของไก่เพศผู้
(ไก่เพศผู้ที่ไม่ถูกตัดอัณฑะเมื่อโตเต็มวัยจะมีหงอนใหญ่ เหนียงยาว มีขนหางยาว แต่ไก่
เพศผู้ที่ถูกตัดอันฑะออกเมื่อโตเต็มวัยจะมี หงอน เหนียงสั้น มีขนหางสั้น มีลักษณะคล้ายเพศเมีย ไม่
ค่อยกล้าต่อสู้กับไก่ตัวอื่น)
1.3 การขนส่งสารที่ถูกสร้างจากอัณฑะของไก่จาเป็นต้องอาศัยระบบใดในร่างกาย
(ระบบหมุนเวียนเลือด)
2. ครูให้ความรู้นักเรียนเบื้องต้นเกี่ยวกับความหมายของฮอร์โมนผ่านการสรุปจากการทดลอง
ของอาร์โนล เอ เบอร์โทลด์ และให้ความรู้เรื่องต่อมไร้ท่อและต่อมมีท่อผ่านพาวเวอร์พอยท์ จากนั้น
ทบทวนความรู้โดยใช้คาถามต่อไปนี้
2.1 จากการทดลองของอาร์โนล เอ เบอร์โทลด์ สารที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สรีระของๆก่เพศผู้เราเรียกสารเคมีนั้นว่าอะไร
(ฮอร์โมน)
2.2 ต่อมไร้ท่อและต่อมมีท่อและต่างกันอย่าง เพราะเหตุใดฮอร์โมนถึงถูกสร้างจากต่อมมี
ท่อ
(ต่อมไร้ท่อจะไม่มีท่อเป็นของตัวเอง ลาเลียงสารที่หลั่งออกมาผ่านระบบหมุนเวียนเลือด
ส่วนต่อมมีท่อจะมีท่อของตัวเองเพื่อช่วยในการหลั่งสาร ฮอร์โมนถูกสร้างจากต่อมไร้ท่อเพื่อช่วยให้
ขนส่งสารไปที่อวัยวะเป้าหมายที่อยู่ไกลออกไปได้ผ่านระบบหมุนเวียนเลือด)
3. จากนั้นกล่าวเชื่อมโยงก่อนเข้าสู่บทเรียนว่า “เราได้รู้จักความหมายของฮอร์โมน ต่อมไร้ท่อ
และต่อมมีท่อกันไปแล้ว ในวันนี้เราจะมาทาความรู้จักกับต่อมไพเนียลและต่อมใต้สมองซึ่งเป็นต่อมไร้
ท่อชนิดหนึ่งผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ของเรา”
4. นักเรียนแบ่งกลุม่ ออกเป็น 7 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีสมาชิกกลุ่มละ 6-7 คน
5. ครูชี้แจงกิจกรรมการเรียนรู้ โดยระบุขั้นตอนและภาระงาน
6. นาเสนอกาหนดหัวข้อและประเด็นย่อยในการแสวงหาความรู้ ดังนี้
1) ทาไมบางฮอร์โมนออกฤทธิ์เร็วหรือช้าแตกต่างกัน
- ชนิดของฮอร์โมน
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- กลไกการออกฤทธิ์ของฮอร์โมน
2) เด็กชายคนหนึ่งมีอายุถึงวัยเจริญพันธุ์แล้วแต่อวัยวะเพศเจริญช้ากว่าปกติ ไม่
สามารถสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้ เพราะเหตุจึงเป็นเช่นนั้น
- ต่อมไพเนียลพบได้ในบริเวณใด
- ฮอร์โมนเมลาโทนินทาหน้าที่ใด
- เพราะเหตุใดเด็กชายคนนั้นจึงมีอวัยวะเพศที่เจริญช้ากว่าปกติ
3) ฮอร์โมนต่าง ๆ หลั่งออกไปควบคุมการทางานต่าง ๆ ในร่างกาย แต่สมองส่วนใด
ที่ควบคุมการทางานของฮอร์โมนอีกทีหนึ่ง
- สมองส่วนใดที่ควบคุมการทางานของต่อมใต้สมอง
- สมองส่วนนั้นสร้างฮอร์โมนใดและทาหน้าที่อะไร
4) ชายคนหนึ่งชื่อว่าโรเบิร์ต เวดโลว์ (Robert Wadlow) เขามีความสูงกว่า 270
เซนติเมตร เพราะเหตุใดชายคนนี้ถึงสูงผิดปกติแตกต่างจากคนทั่วไป
- ฮอร์โมนใดทาหน้าที่ควบคุมการเติบโตของร่างกาย
- เพราะเหตุใดโรเบิร์ต เวดโลวถึงสูงผิดปกติ เหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนใด
และความผิดปกติในวัยผู้ใหญ่หรือในวัยเด็กเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
5) ฮอร์โมนใดที่ไปกระตุ้นการทางานของของอวัยวะสืบพันธุ์ให้เกิดการเตรียมพร้อม
สาหรับการสืบพันธุ์ในมนุษย์
- FSH และ LH ทาหน้าที่แตกต่างกันในเพศชายและเพศหญิงอย่างไร
- FSH และ LH รวมอยู่ในฮอร์โมนกลุ่มใด
6) “ต่อมใต้สมองส่วนหน้าถือว่าเป็นหัวหน้าของต่อมไร้ท่ออื่น ๆ” คากล่าวนี้หมายถึง
อะไร
- ACTH และ TSH ถูกหลั่งออกจากต่อมใด และทาหน้าที่ใด
- ต่อมใต้สมองควบคุมการทางานของต่อมไร้ท่ออื่น ๆ อย่างไร
7) เด็กหญิงออยมองคุณแม่คนหนึ่งที่กาลังยิ้มในขณะที่ให้นมลูก เด็กหญิงออยสงสัย
ว่ามีฮอร์โมนใดหรือไม่ที่ส่งผลต่อความสุขของมนุษย์และฮอร์โมนใดที่ทาให้แม่สามารถผลิตน้านมให้ลูก
ได้
- ฮอร์โมนใดเกี่ยวข้องกับความสุข
- ฮอร์โมนใดช่วยในการผลิตน้านม
- ฮอร์โมนทั้งคู่หลั่งจากต่อมใด
7. นักเรียนแต่ละทีมปรึกษาและเลือกหัวข้อทีต่ อ้ งการศึกษา
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8. เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มได้หัวข้อที่ต้องการศึกษา ให้ออกมารับซองกิจกรรม ซึ่งภายในซอง
ประกอบด้วยใบกิจกรรมและใบความรู้ตามหัวข้อที่นักเรียนเลือก
9. ครูอธิบายใบกิจกรรมและวิธกี ารบันทึก
10. ก่อนให้นักเรียนดาเนินการแสวงหาความรู้ ครูอธิบายในประเด็นต่อไปนี้
10.1 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
10.2 แหล่งเรียนรู้สาหรับให้นักเรียนแสวงหาความรู้
10.3 กาหนดเวลาในการทากิจกรรม
ขั้นที่ 2 การวางแผนภายในกลุ่ม (10 นาที)
1. แนะนานักเรียนในการทางานร่วมกันเป็นทีม ดังนี้
1.1 บทบาทหน้าที่ในทีม ได้แก่
- หัวหน้าหรือผู้ประสานงาน ทาหน้าที่คอยควบคุมดูแลความเรียบร้อยภายใน
ทีม แบ่งงานให้กับสมาชิกภายในทีม
- ผู้นาเสนอ ทาหน้าที่นาหน้ารายงานหน้าชั้นเรียน
- ผู้บันทึก ทาหน้าที่บันทึกความรู้ของสมาชิกคนอื่นในทีม และเขียนรายงานสรุป
- คณะกรรมการ ทาหน้าที่ช่วยเหลืองานอื่น ๆ เช่น แสวงหาข้อมูลจากแหล่ง
เรียนรู้ ช่วยแสดงความคิดเห็นหรือทางานในส่วนอื่น ๆ
1.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มกาหนดหน้าที่รบั ผิดชอบภายในทีม
1.3 นักเรียนแต่ละคนต้องประเมินตนเองและเพื่อนภายในกลุ่มในการทางานเป็นทีม
หลังเสร็จกิจกรรมการเรียนการสอน
2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกันวางแผนเพื่อแสวงหาความรู้ แบ่งหน้าที่ของสมาชิกภายใน
กลุ่ม หัวหน้ากลุ่มนาอภิปรายเพื่อวางแผนการสืบค้นและมีผู้บันทึกทาการบันทึกแนวทางในการสืบค้น
ที่สมาชิกแต่ละคนนาเสนอ โดยมีครูเดินดูนักเรียนตามกลุ่มต่าง ๆ และคอยให้คาแนะนา
ขั้นที่ 3 การลงมือสืบสอบและแสวงหาความรู้ (20 นาที)
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือแสวงหาความรู้ตามประเด็นในหัวข้อของตนเองตามแผนที่ได้วาง
ไว้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยที่ครู เดินดูตามกลุ่มต่าง ๆ และทบทวนแผนของนักเรียนแต่ละกลุ่ม
คอยให้ความช่วยเหลือและให้คาปรึกษาแก่นักเรียน จากนั้นติดตามความก้าวหน้าในการทางานของ
นักเรียน
2. สมาชิ ก แต่ ล ะกลุ่ ม รวบรวมข้อ มู ลจากแหล่ง เรี ย นรู้ ต่ า ง ๆ จากนั้ น น ามาวิ เ คราะห์และ
ประเมินข้อมูล เพื่อนาไปสู่คาตอบหรือวิธีการแก้ปัญหาตามหัวข้อของกลุ่ม
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3. สมาชิกแต่ละคนแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือความรู้ที่ได้รับจากการสืบค้น โดยมีสมาชิกที่
ทาหน้าที่เป็นผู้บันทึกคอยสรุปความรู้ต่าง ๆ
ขั้นที่ 4 การทารายงานกลุ่ม (20 นาที)
1. ครูแจกกระดาษฟลิปชาร์ตและปากกาเมจิกให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยให้นักเรียนแต่ละ
กลุ่มอภิปรายเกี่ยวกับฮอร์โมนตามหัวข้อที่เลือก จากนั้นสรุปใจความสาคัญลงในกระดาษฟลิปชาร์ต
เพื่อประกอบการนาเสนอ โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถเลือกรูปแบบในการนาเสนออื่น ๆ เพื่อ
ประกอบการนาเสนอได้ เช่น เล่นละคร บทบาทสมมติ หรือใช้แผนภาพและการวาดรูปเพื่ออธิบาย
2. นั ก เรี ย นที่ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ บั น ทึ ก ท าหน้ า ที่ เ ขี ย นรายงานสรุ ป ความรู้ จ ากกิ จ กรรมที่ ไ ด้
แสวงหาความรู้ลงในใบกิจกรรม
3. นักเรียนคนอืน่ ทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ นั ทึกให้เตรียมการนาเสนอทีไ่ ด้เลือกไว้
ขั้นที่ 5 การนาเสนอรายงานกลุ่ม (70 นาที)
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอหน้าชัน้ เรียนโดยเรียงลาดับตามหัวข้อ ดังนี้
1) ทาไมบางฮอร์โมนออกฤทธิ์เร็วหรือช้าแตกต่างกัน
2) เด็กชายคนหนึ่งมีอายุถึงวัยเจริญพันธุ์แล้วแต่อวัยวะเพศเจริญช้ากว่าปกติ ไม่
สามารถสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้ เพราะเหตุจึงเป็นเช่นนั้น
3) ฮอร์โมนต่าง ๆ หลั่งออกไปควบคุมการทางานต่าง ๆ ในร่างกาย แต่สมองส่วนใด
ที่ควบคุมการทางานของฮอร์โมนอีกทีหนึ่ง
4) ชายคนหนึ่งชื่อว่าโรเบิร์ต เวดโลว์ (Robert Wadlow) เขามีความสูงกว่า 270
เซนติเมตร เพราะเหตุใดชายคนนี้ถึงสูงผิดปกติแตกต่างจากคนทั่วไป
5) ฮอร์โมนใดที่ไปกระตุ้นการทางานของของอวัยวะสืบพันธุ์ให้เกิดการเตรียมพร้อม
สาหรับการสืบพันธุ์ในมนุษย์
6) “ต่อมใต้สมองส่วนหน้าถือว่าเป็นหัวหน้าของต่อมไร้ท่ออื่น ๆ” คากล่าวนี้หมายถึง
อะไร
7) เด็กหญิงออยมองคุณแม่คนหนึ่งที่กาลังยิ้ มในขณะที่ให้นมลูก เด็กหญิงออยสงสัย
ว่ามีฮอร์โมนใดหรือไม่ที่ส่งผลต่อความสุขของมนุษย์และฮอร์โมนใดที่ทาให้แม่สามารถผลิตน้านมให้ลูก
ได้
2. หลังจบการนาเสนอครูให้คาแนะนาและอธิบายเพิ่มเติมในประเด็นที่ยังขาดไป
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ขั้นที่ 6 การประเมินผล (10 นาที)
1. ครูแนะนาวิธีการประเมินความสามารถในการทางานเป็นทีม
2. ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินนาเสนองานหน้าชั้นเรียน
3. ครูประเมินการมีส่วนร่วมในการตอบคาถามและความร่วมมือในการทางานกลุ่มโดยใช้การ
สังเกตและให้นักเรียนแต่ละคนประเมินสมาชิกภายในกลุ่ม
สื่อการเรียนรู้
1. สื่อ power point เรื่องต่อมไพเนียลและต่อมใต้สมอง
2. ใบกิจกรรมเรื่องต่อมไพเนียลและต่อมใต้สมอง 7 หัวข้อ
3. หนังสือชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 2
4. ใบความรูเ้ รื่องต่อมไพเนียลและต่อมใต้สมอง สมอง 7 หัวข้อ
5. วีดิทัศน์เรื่องต่อมไพเนียลและต่อมใต้สมอง
6. กระดาษฟลิปชาร์ต
7. ปากกาเมจิก
การวัดและประเมินผล
1. ประเมินการมีส่วนร่วมในการตอบคาถาม
2. ประเมินการทางานเป็นทีมโดยใช้แบบประเมินความสามารถในการทางานเป็นทีม
3. ประเมินความถูกต้องและความครบถ้วนของผลงานการนาเสนอของนักเรียนแต่ละกลุ่ม
4. ประเมินความถูกต้องและความครบถ้วนของการเขียนสรุปรายงานในใบกิจกรรมของนักเรียน
แต่ละกลุ่ม
5. ประเมินการตอบคาถามในใบกิจกรรม
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ใบความรู้ หัวข้อที่ 1
หัวข้อ: ทาไมบางฮอร์โมนออกฤทธิ์เร็วหรือช้าแตกต่างกัน
หัวข้อย่อย:
1. ชนิดของฮอร์โมน (แบ่งออกเป็นกี่กลุ่ม ใช้เกณฑ์ใดในการแบ่ง)
2. กลไกการออกฤทธิ์ของฮอร์โมน
ชนิดของฮอร์โมน
ฮอร์โมนสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่
1. กลุ่ ม เอมี น (Amine hormone) ฮอร์ โ มนที่ ถู ก สร้ า งจากกลุ่ ม เอมี น ซึ่ ง
ประกอบด้ว ยกรดอะมิโนเพีย งตัว เดีย ว ตัว อย่ า งเช่น กรดอะมิโนไทโรซีนถูก สร้ า งเป็ น
ฮอร์โมน thyroxin และกรดอะมิโนทริปโตเฟนถูกสร้างเป็น melatonin เป็นต้น สาหรับ
ฮอร์โมนกลุ่มเอมีนบางชนิดสามารถละลายน้าได้ เช่น epinephrine melatonin แต่บาง
ชนิดไม่สามารถละลายน้าได้ เช่น thyroxin

ภาพที่ 1 ฮอร์โมนกลุ่มเอมีน
(อ้างอิง Reece, J. B., & Campbell, N. A. (2011). Campbell biology.)
2. กลุ่มเปปไทด์ (Peptide hormone) ฮอร์โมนที่ถูกสร้างจากสายพอลิเปปไทด์
หรือโปรตีนซึ่งมีคุณสมบัติละลายน้า เปปไทด์ฮอร์โมนสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย
ได้แก่
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 กลุ่มไกลโคโปรตีน (Glycoprotein) ประกอบด้วยสายเปปไทด์และคาร์โบไฮเดรต
เช่น LH และ FSH
 กลุ่ ม เปปไทด์ ส ายสั้ น ๆ หรื อ โปรตี น โมเลกุ ล เล็ ก ๆ (Short peptide or small
protein) บางชนิดเป็นสาย-เปปไทด์สั้น ๆ เช่น ADH และ oxytocin หรือบางชนิด
เป็นโปรตีนโมเลกุลเล็ก ๆ เช่น growth hormone, insulin

ภาพที่ 2 ฮอร์โมนกลุ่มเปปไทด์
(อ้างอิง http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/hormone/chapter1/)
3. กลุ่ ม สเตี ย รอยด์ (Steroid hormone) ฮอร์ โ มนจากอนุพั นธุ์ ข องลิ พิด (Lipid
derivative hormone) ฮอร์โมนที่ถูกสร้างจากอนุพันธุ์ของคอเลสเตอรอล เช่น estrogen
testosterone progesterone และ cortisol เป็นต้น ฮอร์โมนกลุ่มนี้จะละลายในไขมัน
และจับกับพลาสมาโปรตีนในกระแสเลือดเพื่อลาเลียงไปยังอวัยวะเป้าหมาย

ภาพที่ 3 ฮอร์โมนกลุ่มสเตียรอยด์
(อ้างอิง http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/hormone/chapter1/)
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ฮอร์โมนกลุ่มที่มีคุณสมบัติการละลายน้า เมื่อถูกหลั่งสู่กระแสเลือดจะสามารถ
ละลายไปในน้าเลือดและส่งไปยังเซลล์เป้าหมายได้เลย เมื่อถึงเซลล์เป้าหมายฮอร์โมนจะ
จับกับตัวรับ (Receptor) ที่เยื่อหุ้มเซลล์และเกิดการตอบสนองของโปรตีนภายในเซลล์เป็น
ลาดับขั้นเรียกว่า กระบวนการแปลงสัญญาณ (Signal transduction) ในที่สุดเซลล์จะ
ได้รับสัญญาณและเกิดการตอบสนองซึ่งสามารถตอบสนองได้ทันที
ฮอร์โมนกลุ่มที่ไม่สามารถละลายน้าได้ เมื่อถูกหลั่งเข้าสู่กระแสเลือดต้องอาศัยการ
จับกับโปรตีนในพลาสมาเพื่อขนส่งไปยังเซลล์เป้าหมาย เมื่อถึงเซลล์เป้าหมายฮอร์โมนจะ
สามารถแทรกผ่านเยื่อหุ้มเซลล์และเข้าไปจับกับตัวรับในไซโทซอลหรือนิวเคลียส จากนั้น
ไปกระตุ้นการทางานของยีนให้เกิดการตอบสนองโดยการตอบสนอง เนื่องจากต้องเข้าไป
จับกับตัวรับภายในเซลล์เพื่อทาให้เกิดการตอบสนองทาให้การตอบสนองของฮอร์โมนกลุ่ม
นี้เกิดได้ช้ากว่ากลุ่มที่สามารถละลายน้าได้

ภาพที่ 4 การทางานของฮอร์โมน
(อ้างอิง Reece, J. B., & Campbell, N. A. (2011). Campbell biology.)
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ศึกษาลักษณะการทางานของฮอร์โมนกลุ่มที่ละลายน้าได้เพิ่มเติมผ่านที่:
https://www.youtube.com/watch?v=Nt2r5R0ZO5U (ความยาว 1.57 นาที)
ศึกษาลักษณะการทางานของฮอร์โมนกลุ่มที่ไม่สามารถละลายน้าได้เพิ่มเติมที่:
https://www.youtube.com/watch?v=m43jBFNL7gY (ความยาว 1.07 นาที)
ศึกษาชนิดของฮอร์โมนเพิ่มเติมได้
ที:่ http://www.endocrinesurgeon.co.uk/index.php/what-types-of-hormonesare-there
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ใบความรู้ หัวข้อที่ 2
หัว ข้อ : เด็กชายคนหนึ่งมีอายุ ถึ งวั ย เจริ ญ พั นธุ์ แ ล้ว แต่อวั ย วะเพศเจริ ญ ช้ า กว่ า ปกติ ไม่
สามารถสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้ เพราะเหตุจึงเป็นเช่นนั้น
หัวข้อย่อย:
1. ต่อมไพเนียลพบได้ในบริเวณใด
2. ฮอร์โมนเมลาโทนินทาหน้าที่ใด
3. เพราะเหตุใดเด็กชายคนนั้นจึงมีอวัยวะเพศที่เจริญช้ากว่าปกติ
ต่อมไพเนียล (Pineal gland)
ต่อมไพเนียล (Pineal gland) ในสัตว์กลุ่มปลาปากกลม ปลากระดูกแข็งบางชนิด
สัตว์สะเทินน้าสะเทินบก และสัตว์เลื้อยคลาน มีกลุ่มเซลล์ชนิดพิเศษซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ
กลุ่มเซลล์รับแสง (Photoreceptor) ในชั้นเรตินาของนัยน์ตาจึงเรียกต่อมไพเนียลในสัตว์
กลุ่มนี้ว่าเป็นตาที่สาม (Third eye) ทาหน้าที่รับแสงซึ่งบางชนิดไม่สร้างฮอร์โมน จาก
การศึกษาพบว่าการทางานของต่อมนี้มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับแสงสว่างและการรับ
ภาพ หากน าสั ต ว์ ม าอยู่ ใ นบริ เ วณที่ มี แ สงสว่ า งตลอดเวลาจะท าให้ ต่ อ มไพเนี ย ลสร้ า ง
ฮอร์โมนน้อยลง โดยมีระบบประสาทซิมพาเทติกทาหน้าที่ควบคุมการหลั่งฮอร์โมน

ภาพที่ 1 ต่อมไพเนียลหรือตาที่สามในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน
(อ้างอิง https://en.wikipedia.org/wiki/Parietal_eye)

155

ในมนุษย์ต่อมไพเนียลมีลักษณะเป็นรูปกรวย มีขนาดเล็ก พบบริเวณกึ่งกลางสมอง
ส่วนที่ซีรีบรัมพูซ้ายและขวามาติดต่อกัน

ภาพที่ 2 ตาแหน่งของต่อมไพเนียลในมนุษย์
(อ้างอิง http://theheartysoul.com/melatonin-as-sleep-aid/)

จากการทดลองเกี่ยวกับต่อมไพเนียลในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านมพบว่า ถ้าหนูทดลอง
ได้รับแสงสว่างตลอดเวลา จะทาให้รังไข่เจริญเติบโตขึ้น (มีน้าหนักเพิ่มมากขึ้น) ในขณะที่
ต่อมไพเนียลมีขนาดเล็กลง ในทางตรงกันข้ามถ้าหนูอยู่ในที่มืดตลอดเวลา จะทาให้รังไข่มี
น้าหนักลดลง ในขณะที่ต่อไพเนียลมีขนาดใหญ่ขึ้น แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแสงกับการ
ทางานของต่อมไพเนียลและผลต่ออวัยวะสืบพั นธุ์ ซึ่งพบว่าเมื่ออยู่ในที่ที่มีแสงจะไม่มีการ
สร้างฮอร์โมนเมลาโทนิน แต่ถ้าอยู่ในที่ที่ไม่มีแสงต่อมไพเนียลจะหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนิน
ออกมาได้มาก
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ก. หนูทอ่ี ยูใ่ นทีท่ ไ่ี ด้รบั แสงสว่างตลอด
หลั่งเมลาโทนินมาก อวัยวะสืบพันธุ์เจริญ
ช้า

ข. หนูทอ่ี ยูใ่ นทีท่ ไ่ี ม่ได้รบั แสงสว่าง
หลั่งเมลาโทนินน้อย อวัยวะสืบพันธุ์
เจริญเพิ่มขึ้น

ภาพที่ 3 การทดลองเกี่ยวกับต่อมไพเนียล
(อ้างอิง http://www.charlesrivercampus.com/course/index.php?categoryid=5)
ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับต่อมไพเนียล:
1.http://www.pibul.ac.th/vichakan/sciweb/Biology42042/Hormone/Hormone
/html/Website-endocrine-system/pineal.htm
2. http://www.britannica.com/science/pineal-gland
3. http://www.endocrineweb.com/endocrinology/overview-pineal-gland
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ใบความรู้ หัวข้อที่ 3
หัวข้อ: ฮอร์โมนต่าง ๆ หลั่งออกไปควบคุมการทางานต่าง ๆ ในร่างกาย แต่สมองส่วนใดที่
ควบคุมการทางานของฮอร์โมนอีกทีหนึ่ง
หัวข้อย่อย:
1. สมองส่วนใดที่ควบคุมการทางานของต่อมใต้สมอง
2. สมองส่วนนั้นสร้างฮอร์โมนใดและทาหน้าที่อะไร
รายงานจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งพบว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งอายุประมาณสามสิบปี
เกิดความผิดปกติต่าง ๆ ขึ้นในร่างกาย ได้แก่ มีน้าหนักตัวลดลง มีอารมณ์ไม่คงที่ มีปัญหา
ด้านการนอนหลับ และไม่สามารถควบคุมดุลยภาพต่าง ๆ ของร่างกายได้ เช่น อุณหภูมิ
นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการรัก ษาสมดุลน้าทาให้ปัสสาวะออกมามีความเข้มข้นต่ากว่า
ปกติหรือเรียกว่าโรคเบาจืด (เบา = ขับถ่ายเบาหรือปัสสาวะ) และทาให้การคลอดลูก
เกิดขึ้นได้ยากเนื่องจากไม่เกิดการบีบตัวของของกล้ามเนื้อเรียบบริเวณมดลูก
แพทย์รายงานว่าอาการ 2 อย่างหลังมาจากความผิดปกติของฮอร์โมน ADH และ
oxytocin ตามลาดับ และพบว่าอาการป่วยของหญิงสาวรายนี้ยังส่งผลให้เกิดความผิดปกติ
ต่อการสร้างและหลั่งฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าอีกด้วย เมื่อวินิจฉัยจากอาการและ
นาหญิงสาวคนนี้ไปตรวจหาสาเหตุ พบว่าหญิงสาวคนนี้มีความผิดปกติบริเวณสมองส่วนไฮ
โพทาลามัส (Hypothalamus) นั่นเอง (ให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้กับบทเรียนเรื่องสมอง)
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ภาพที่ 1 สมองส่วนไฮโพทาลามัส
(อ้างอิง http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/hormone/chapter1/)
เมื่ อ พิ จ ารณาสมองส่ ว นไฮโพทาลามั ส พบว่ า มี ส่ ว นปลายแอกซอนของ
neurosecretory cell ยื่นยาวลงมาถึงบริเวณต่อมใต้สมองส่วนหลัง โดย neurosecretory
cell ทาหน้าที่สร้างฮอร์โมนที่สาคัญของชนิด คือ ADH และ oxytocin
ศึกษารายละเอียดฮอร์โมน ADH และ oxytocin ได้ท:ี่
http://www.pibul.ac.th/vichakan/sciweb/Biology42042/Hormone/Hormone/html/W
ebsite-endocrine-system/pituitary.htm (ในหัวข้อฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหลัง)
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมองส่วนไฮโพทาลามัสและบทบาทต่อการทางานของฮอร์โมน:
http://www.endocrineweb.com/endocrinology/overview-hypothalamus
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ใบความรู้ หัวข้อที่ 4
หั ว ข้ อ : ชายคนหนึ่ ง ชื่ อ ว่ า โรเบิ ร์ ต เวดโลว์ (Robert Wadlow) เขามี ค วามสู ง กว่ า 270
เซนติเมตร เพราะเหตุใดชายคนนี้ถึงสูงผิดปกติแตกต่างจากคนทั่วไป
หัวข้อย่อย:
1. ฮอร์โมนใดทาหน้าที่ควบคุมการเติบโตของร่างกาย
2. เพราะเหตุใดโรเบิร์ต เวดโลว์ถึงสูงผิดปกติ เหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนใด
และความผิดปกติในวัยผู้ใหญ่หรือในวัยเด็กเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

ภาพที่ 1 ภาพถ่ายนายโรเบิร์ต เวดโลว์และครอบครัว
(อ้างอิง Reece, J. B., & Campbell, N. A. (2011). Campbell biology.)
โรเบิร์ต เพอร์ชิง เวดโลว์ (Robert Pershing Wadlow) เป็นมนุษย์ ที่สูงที่สุดใน
โลก โดยเขาเป็นเจ้าของความสูงถึง 2.72 เมตร และยังเป็นมนุษย์ที่สูงที่สุดตลอดกาลด้วย
เพราะในปัจจุบันก็ยังไม่มีใครสามารถทาลายสถิติความสูงของเขาได้เลย เมื่อตอนที่เวดโรว์

160

เกิ ดนั้น เขามีความสูงปกติดี แต่ใ นวั ย เด็ก เมื่อเริ่ มโตขึ้นเรื่ อย ๆ ความสูงของเขาก็ เริ่ม
ผิ ด ปกติ ท าให้ เ วดโลว์ สู ง มากเกิ น ไปเมื่ อ เขาสู ง เกื อ บ 2 เมตรในวั ย 10 ปี เ ท่ า นั้ น เขามี
น้าหนักมากถึง 222 กิโลกรัม ซ้ายังเป็นมนุษย์ที่มีมือและเท้ายาวที่สุด เวดโลว์มีมือที่ยาว
มากกว่า 30 เซนติเมตร และเท้าที่ยาวเกือบ 50 เซนติเมตร ซึ่งการที่เขาสูงได้ขนาดนี้ ก็
เพราะความผิดปกติของต่อมใต้สมองส่วนหน้าของเขานั่นเอง
ในทางกลับกันเราเห็นนักแสดงหลายคนที่มีรูปร่างเตี้ยแคระผิดปกติ ซึ่งในวัยแรก
เกิดยังมีขนาดเหมือนทารกปกติแต่เมื่อเติบโตขึ้นร่างกายมีการยืดขยายขนาดช้ากว่าคน
ทั่ ว ไป ความผิ ด ปกติ ข องคนเหล่ า นี้ ก็ เ กิ ด จากความผิ ด ปกติ จ ากต่ อ มใต้ ส มองส่ ว นหน้า
เช่นเดียวกันกับความสูงที่ผิดปกติของนายเวดโลว์

ภาพที่ 2 ภาพถ่ายนายปีเตอร์ ดิคเลจ นักแสดงจากเรื่อง game of throne
(อ้างอิง http://www.hollywire.com/2012/12/short-sweet-honor-hobbit-weround-20-hottest-short-dudes-hollywood)
ปัจจุบันพบว่าความผิดปกต่าง ๆ เหล่านี้เกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมนจากต่อม
ใต้สมองส่ว นหน้านั่นก็คือ โกรทฮอร์โมน (Growth hormone) โดยในวัยเด็ก ถ้ามีน้อย
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เกินไป จะทาให้มีลักษณะเตี้ยแคระ (Dwarfism) แต่ถ้ามีมากเกินไปจะทาให้ร่างกายสูง
ผิดปกติ (Gigantism)
ในวัยผู้ใหญ่หากมี growth hormone น้อยเกินไปยังไม่มีลักษณะที่ปรากฏเด่นชัด
แต่มีระดับน้าตาลในเลือดต่ากว่าคนปกติ จึงทาให้ร่างกายได้ไม่สามารถทนต่อความเครียด
ต่าง ๆ ทางอารมณ์ได้ อย่างไรก็ตาม ต้องขึ้นอยู่กับฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือด
ชนิดอื่นด้วย แต่ถ้ามี growth hormone มากเกินไปในวัยผู้ใหญ่จะทาให้กระดูกตามแขน
ขา คาง ขากรรไกรและกระดูกแก้มยังตอบสนองต่อฮอร์โมนนี้อยู่ ทาให้เกิดความผิดปกติ
ของกระดูกบริเวณใบหน้า นิ้วมือนิ้วเท้า เรียกลักษณะดังกล่าวนี้ว่า Acromegaly
ศึกษาหน้าที่ของโกรทฮอร์โมนและข้อมูลของต่อมใต้สมองส่วนหน้าได้ที่:
http://www.endocrineweb.com/endocrinology/overview-pituitary-gland
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ใบความรู้ หัวข้อที่ 5
หัวข้อ: ฮอร์โมนใดที่ไปกระตุ้นการทางานของของอวัยวะสืบพันธุ์ให้เกิดการเตรียมพร้อม
สาหรับการสืบพันธุ์ในมนุษย์
หัวข้อย่อย:
1. FSH และ LH ทาหน้าที่แตกต่างกันในเพศชายและเพศหญิงอย่างไร
2. FSH และ LH รวมอยู่ในฮอร์โมนกลุ่มใด
ทั้งเพศชายและเพศหญิงเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์จะมีลักษณะทางเพศต่าง ๆ เช่น
เพศหญิงจะมีหน้าอก สะโพกผาย เสียงเล็กแหลม และมีขนขึ้นบริเวณอวัยวะเพศ ส่วนเพศ
ชายจะมีลูกกระเดือกใหญ่ มี กล้ามเนื้อที่ใหญ่ขึ้น มีหนวด และขนขึ้นบริเวณอวัยวะเพศ
ทั้งหมดนี้ดป็นผลจากฮอร์โมนเพศ (Sex hormone) แต่ฮอร์โมนเพศจะถูกกระตุ้นให้หลั่ง
โดยฮอร์ โ มนอี ก กลุ่ ม หนึ่ ง นั่ น ก็ คื อ ฮอร์ โ มนโกนาโดโทรฟิ น (Gonadotrophin) ซึ่งเป็น
ฮอร์ โมนที่มี หน้ าที่ กระตุ้ นอวัยวะสื บพั นธุ์ ถู กหลั่ งจากต่ อมใต้ สมองส่วนหน้ า ประกอบด้วย
ฮอร์โมนสาคัญ 2 ชนิด ได้แก่
ฮอร์โมนกระตุ้นฟอลลิเคิล (Follicle stimulating hormone หรือ FSH)
ในเพศหญิง: FSH กระตุ้นการเจริญของฟอลลิเคิล (Follicle) ในรังไข่จนเจริญเต็มที่
กลายเป็นกราเฟียน ฟอลลินเคิล (Graafian follicle หรือ mature follicle) ขณะที่ฟอลิเคิล
กาลังเจริญจะสร้างฮอร์โมนเอสโทรเจน (Estrogen) ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิง
ในเพศชาย: FSH กระตุ้ น การเจริ ญ เติ บ โตของอั ณ ฑะบริ เ วณหลอดสร้ า งอสุ จิ
(Seminiferous tubule) ให้สร้างอสุจิ
ลูติไนซิ่งฮอร์โมน (Luteinizing hormone หรือ LH)
ในเพศหญิง: LH จะกระตุ้นการตกไข่และเกิ ดคอร์ ปัสลูเทียม ซึ่งคอร์ ปัสลูเทียมจะสร้าง
ฮอร์โมนโพเจสเทอ-โรน (Progesterone) ที่ทาหน้าที่ร่วมกับเอสโตรเจน ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงที่รัง
ไข่และมดลูกเพื่อรองรับการฝังตัวของเอมบริโอ
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ในเพศชาย: LH กระตุ้นกลุ่มเซลล์อินเตอร์สติเชียลหรือเซลล์เลย์ดิก (Interstitial cell
หรือ Leydig cell) ที่แทรกอยู่ระหว่างหลอดสร้างอสุจิในอัณฑะให้หลั่งฮอร์โมนเพศชายคือ
เทสโทสเทอโรน (Testosterone)

ภาพที่ 1 แสดงการควบคุมการทางานของ FSH และ LH จากสมองส่วนไฮโพทาลามัส
(อ้างอิง http://www.dsdgenetics.org/index.php?id=48)
หมายเหตุ ในหัวข้อนี้ให้นักเรียนทบทวนเรื่องระบบสืบพันธุ์และรอบเดือน
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FSH และ LH
1.http://www.pibul.ac.th/vichakan/sciweb/Biology42042/Hormone/Hormone
/html/Website-endocrine-system/Sex-hormone.htm
2. https://mcb.berkeley.edu/courses/mcb135e/fsh-lh.html
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ใบความรู้ หัวข้อที่ 6
หัวข้อ: “ต่อมใต้สมองถือว่าเป็นหัวหน้าของต่อมไร้ท่ออื่น ๆ” คากล่าวนี้หมายถึงอะไร
หัวข้อย่อย:
1. ACTH และ TSH ถูกหลั่งออกจากต่อมใด และทาหน้าที่ใด
2. ต่อมใต้สมองควบคุมการทางานของต่อมไร้ท่ออื่น ๆ อย่างไร
พบหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าขนมปัง (นามสมมุติ) ได้เกิดอาการผิดปกติที่ทาให้ไม่
สามารถสร้างและหลั่งฮอร์โมนกลุ่มกลูโคคอร์ติคอยด์ (Glucocorticoids) และกลุ่มมิเน
ราโลคอร์ติคอยด์ (Mineralocorticoids) จากต่อมหมวกไตส่ วนนอก (Adrenal cortex)
และฮอร์โมนไทรอกซินจากต่อมไทรอยด์ได้ ทาให้ขนมปังมีอาการผิดปกติเนื่องจากฮอร์โมน
ทั้ง 2 ตัวนี้
อาการจากการขาดฮอร์โมนกลุ่มกลูโคคอร์ติคอยด์ทาให้ขนมปังมีอาการกล้ามเนื้อ
อ่อนเพลีย ซูบผอม มีผิวหนังตกกระ ร่างกายควบคุมสมดุลเกลือแร่ไม่ได้ และอาการจาก
การขาดไทรอกซินทาให้เธอมีการเจริญทั้งด้านร่างกายและสติปัญญาช้าลง มีอาการชัก
หัวใจโต ผิวหนังหยาบเหลือง ผมร่ว และอัตราเมแทบอลิซึมลดลง
แพทย์ตรวจพบว่าสาเหตุที่แท้จริงที่ทาให้ขนมังไม่สามารถสร้างและหลั่งฮอร์โมน
จากต่อมหมวกไตชั้นนอกและต่อมไทรอยด์ได้เกิดจากสาเหตุความผิดปกติที่ต่อมใต้สมอง
ส่วนหน้า ทาให้ไม่สามารถหลั่งฮอร์โมนสาคัญ ได้แก่ ACTH และ TSH ซึ่งมากระตุ้นการ
สร้างและหลั่งฮอร์โมนของต่อมหมวกไตชั้นนอกและต่อมไทรอยด์ตามลาดับ
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ภาพที่ 1 แสดงการควบคุมการหลั่งฮอร์โมนของต่อมหมวกไตส่วนนอกจาก ACTH
(อ้างอิง http://163.178.103.176/CasosBerne/1aFCelular/Caso52/HTMLC/CasosB2/Retro/ACTH1.html)

ภาพที่ 2 แสดงการควบคุมการหลั่งฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์จาก TSH
(อ้างอิง https://medlineplus.gov/ency/imagepages/9971.htm)
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ACTH และ TSH
http://www.pibul.ac.th/vichakan/sciweb/Biology42042/Hormone/Hormone/h
tml/Website-endocrine-system/pituitary.htm2. (ศึ ก ษาข้ อ มู ล ที่ ฮ อร์ ด มน ACTH
TSH)
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ใบความรู้ หัวข้อที่ 7
หัวข้อ: เด็กหญิงออยมองคุณแม่คนหนึ่งที่กาลังยิ้มในขณะที่ให้นมลูก เด็กหญิงออยสงสัยว่า
มีฮอร์โมนใดหรือไม่ที่ส่งผลต่อความสุขของมนุษย์และฮอร์โมนใดที่ทาให้แม่สามารถผลิต
น้านมให้ลูกได้
หัวข้อย่อย:
1. ฮอร์โมนใดเกี่ยวข้องกับความสุข
2. ฮอร์โมนใดช่วยในการผลิตน้านม
3. ฮอร์โมนทั้งคู่หลั่งจากต่อมใด
ณ โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง คุณหมอท่านหนึ่งได้สอบถามอาการป่วยของผู้หญิงราย
หนึ่งที่มีอาการซึมเศร้า (Depression) มีอาการเจ็บปวดเรื้อรังแบบที่ไม่สามารถอธิบายได้
และมีความสามารถในการทนต่อความเจ็บปวดได้ต่า
หลังจากการวินิจฉัยโดยนาไปตรวจร่างกายเพื่อดูความผิดปกติต่าง ๆ คุณหมอ
พบว่าคนไข้มีระดับของเอนดอร์ฟิน (Endorphin) ที่ต่ากว่าปกติ ซึ่งความผิดปกตินี้เกิดขึ้น
จากต่อมใต้สมองส่วนหน้า (Anterior pituitary) ทางานผิดปกตินั่นเอง
อีกกรณีศึกษาหนึ่งที่พบได้ยากโดยคนไข้ที่เป้นหญิงสาวแม่ลูกอ่อนมีอาการผิดปกติ
บริเวณต่อมน้านมทาให้ไม่สามารถผลิตน้านมให้ลูกของตนเองได้ แพทย์ตรวจพบว่ าผู้หญิง
คนนี้มีอาการผิดปกติที่ต่อมใต้สมองส่วนหน้าทาให้ร่างกายมีระดับฮอร์โมนโปรแลคติน
(Prolactin) ต่ากว่าปกติ
ศึกษาหน้าที่ของฮอร์โมน prolactin และ endorphin รวมทั้งตาแหน่งของต่อมใต้สมอง
ส่วนหน้าเพิ่มเติมได้ที่:
1. http://www.wisegeek.org/what-is-endorphin-deficiency.htm (ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
endorphin)
2. http://emedicine.medscape.com/article/124526-overview (ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
prolactin)
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ใบกิจกรรม หัวข้อที่ 1
ทาไมบางฮอร์โมนออกฤทธิ์เร็วหรือช้าแตกต่างกัน
ทีมที่________
รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม
1. ชื่อ-นามสกุล_______________________ชั้น____เลขที_่ ___หน้าที่_________
2. ชื่อ-นามสกุล_______________________ชั้น____เลขที_่ ___หน้าที่_________
3. ชื่อ-นามสกุล_______________________ชั้น____เลขที_่ ___หน้าที่_________
4. ชื่อ-นามสกุล_______________________ชั้น____เลขที_่ ___หน้าที่_________
5. ชื่อ-นามสกุล_______________________ชั้น____เลขที_่ ___หน้าที่_________
6. ชื่อ-นามสกุล_______________________ชั้น____เลขที_่ ___หน้าที่_________
7. ชื่อ-นามสกุล_______________________ชั้น____เลขที_่ ___หน้าที่_________
วัตถุประสงค์
1. จาแนกชนิดของฮอร์โมนได้
2. ระบุเกณฑ์ที่ใช้ในการจาแนกชนิดของฮอร์โมนได้
คาชี้แจง
1. กาหนดหน้าที่รับผิดชอบภายในทีม ประกอบด้วยหัวหน้าทีม 1 คน ผู้นาเสนอ 2
คน ผู้บันทึก 1 คน และที่เหลือเป็นคณะกรรมการในทีม
2. ร่วมมือกันวางแผนเพื่อแสวงหาความรู้จากหัวข้อที่เลือกมา
3. ลงมือแสวงหาความรู้ตามประเด็นในหัวข้อของตนเองตามแผนที่ได้วางไว้
4. ตอบคาถามลงในใบกิจกรรมและสรุปใจความสาคัญลงในกระดาษฟลิปชาร์ตเพื่อ
นาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยเลือกรูปแบบในการนาเสนออื่น ๆ เพื่อประกอบการ
นาเสนอได้ เช่น เล่นละคร บทบาทสมมติ หรือใช้แผนภาพและการวาดรูป
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5. นาเสนอผลการศึกษาหน้าชั้นเรียน และในขณะที่กลุ่มตัวเองยังไม่ได้นาเสนอให้
ตั้งใจฟังเพื่อนกลุ่มอื่นนาเสนอและจดบันทึกลงในสมุด
6. ประเมินผลการเรียนรู้และการทางานเป็นทีม
วัสดุอุปกรณ์
1. ใบกิจกรรม
2. หนังสือชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 2
3. ใบความรู้
4. กระดาษฟลิปชาร์ต
5. ปากกาเมจิก
ตอนที่ 1 ให้สรุปความรู้ที่ได้รับ
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ตอนที่ 2 ให้นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์ชนิดของฮอร์โมน

ตอนที่ 3 ให้นักเรียนตอบคาถามดังต่อไปนี้
1. ฮอร์โมนแบ่งออกเป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ชนิดของฮอร์โมนแบ่งได้ตามเกณฑ์ใด
………………………………………………………………………………………………………………………………
3. เพราะเหตุใดฮอร์โมนจึงออกฤทธิ์เร็วหรือช้าแตกต่างกัน
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก ง
ตัวอย่างภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบการแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม
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ตัวอย่างภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบการแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม

นักเรียนกาลังวางแผนและเตรียมการนาเสนอรายงานกลุ่ม

นักเรียนกาลังนาเสนอรายงานกลุ่มจากการสรุปผลการศึกษา
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์
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