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การเปลีย่นแปลงมโนมติทางวทิยาศาสตร์ เร่ืองเซลล์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 โดยใช้วธีิการสอนแบบ
ทาํนาย-สังเกต-อธิบาย : การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เร่ืองเซลล ์ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชว้ิธีการสอนแบบทาํนาย-สังเกต-อธิบาย : การวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน กลุ่มเป้าหมายคือ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2557   โรงเรียนนารีนุกูล  จงัหวดัอุบลราชธานี  จาํนวน 29 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยัมี 2 ประเภทคือ 1) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้  เร่ือง เซลล ์จาํนวน 4  แผนการ
จดัการเรียนรู้ ใชเ้วลาสอน  6 ชัว่โมง  2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่    แบบวดัความเขา้ใจมโนมติ
ทางวิทยาศาสตร์เร่ืองเซลล ์และแบบสะทอ้นผลการปฏิบติัการจดัการเรียนการสอน  ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนมีความ
เขา้ใจมโนมติท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์มากยิ่งข้ึนและมีความเขา้ใจมโนมติท่ีคลาดเคล่ือนลดลงในแต่ละมโนมติหลกัท่ีศึกษา 4 
มโนมติ ไดแ้ก่    (1) เซลลแ์ละทฤษฎีเซลล ์(2) เซลลโ์พรคาริโอตและยคูาริโอต   (3) โครงสร้างพ้ืนฐานของเซลล ์ และ 
(4) โครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว ์เช่น นักเรียนเช่ือว่าเซลล์ไม่สามารถมองเห็นได ้ ดว้ย ตาเปล่า แต่หลงัจาก
ไดรั้บการจดัการเรียนแบบทาํนาย-สังเกต-อธิบายร่วมกบัการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนช่วยส่งเสริมใหเ้กิด การปรับปรุง
และพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ จึงทาํใหน้กัเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงมโนมติทางวทิยาศาสตร์ 

ABSTRACT 
The  purposes  of  this  research  was  to study the scientific conceptual change of grade 10 students on cells  

by using Predict-Observe-Explain  (POE)   with classroom action research. The target group consisted of  29 grade-
10 students in Narinukul School during the first semester of the 2014 school year. The two categories of research 
tools were used, i.e. 1) the experimental tool consisting of 4 lesson plans on the topic of cell taking 6 teaching periods 
to complete, and 2) a data collection tool which was a scientific concept test on the subject of cell and the reflective 
practice form.  The   research   results   found  students’ conceptual understanding had become more correct and 
alternative conception decreased. in  4 studied concepts consisting of (1) cell and cell theory, (2) cells prokaryote and 
eukaryote, (3) structure of cells and (4) structure of plant cells and animal cells. Such students believe that the cells 
can’t see with eyes. After learning by using Predict-Observe-Explain with classroom action research encourage 
improvement and development of lesson plans. Students have the scientific concept change. 
 
คาํสําคญั: การเปล่ียนมโนมติทางวทิยาศาสตร์ เร่ืองเซลล ์ การจดัการเรียนรู้แบบทาํนาย-สังเกต-อธิบาย    วจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 
Key Words: Conceptual Change in cell , Predict – Observe - Explain , Classroom Action Research 
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บทนํา 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน           

พุทธศกัราช 2551  มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นกาํลงั
ของชาติให้เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้ งดา้นร่างกาย 
ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทย
และเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มี
ความรู้และทกัษะพ้ืนฐาน รวมทั้ ง เจตคติ ท่ีจาํเป็นต่อ
การศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอด
ชีวิต โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญับนพ้ืนฐานความเช่ือ
ว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ต็มตาม
ศกัยภาพ  

การจัดการ ศึกษ าก ลุ่มส าระการ เรียน รู้
วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้
วทิยาศาสตร์ท่ีเนน้การเช่ือมโยงความรู้กบักระบวนการ  
มีทกัษะสาํคญัในการคน้ควา้และสร้างองคค์วามรู้ โดย
ใชก้ระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ โดยท่ีผูส้อน
ช่วยอํานวยความสะดวกในการเรียน รู้ด้านต่างๆ                    
(ทิศนา แขมมณี, 2545) รายวิชาชีววิทยาเป็นศาสตร์ท่ีมี
ความสําคญัอีกวิชาหน่ึง เพราะชีววิทยามีความสําคญั
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย  ์ทั้ งโดยทางตรงและ
ทางออ้มเป็น เช่น  ดา้นโภชนาการ  ดา้นการแพทยแ์ละ
สาธารณสุข การควบคุมศตัรูพืชและสัตว ์รวมถึงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกนัมลภาวะ
ของส่ิงแวดล้อม  และมีความสําคัญต่อการพัฒนา
ประเทศชาติ เพราะเป็นพ้ืนฐานสําคัญท่ีจะช่วยให้
มนุษยรู้์แนวทางในการดาํรงชีวิตให้ปลอดภยั สามารถ
เขา้ใจธรรมชาติ และนาํความรู้เหล่าน้ีมาประยกุตใ์ชไ้ด้
อยา่งเหมาะสม  (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย,ี  2551)  

เซลล์และโครงส ร้างเซลล์ เป็นแนวคิด
พื้นฐานสําคญัแนวคิดหน่ึงในการเรียนชีววิทยาซ่ึง จดั
อยู่ในมาตรฐาน ว 1.1 สาระท่ี 1 เร่ืองส่ิงมีชีวิตกบัการ
ดาํรงชีวติตามหลกัสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช  2551  และยงัคงพบว่านักเรียนยงัคงมี

แนวคิดคลาดเคล่ือนในเร่ืองน้ี เน่ืองจาก เป็นแนวคิด        
ท่ีมีความซับซ้อน ยากต่อการทาํความเขา้ใจ  วรรณวิภา 
อนุกูลสวสัด์ิและคณะ (2555)  ไดท้าํการสาํรวจแนวคิด
ของนักเรียน   เร่ืองเซลล์และโครงสร้างเซลล์ พบว่า
นักเรียนจาํนวนมากมีแนวคิดคลาดเคล่ือน แม้จะได้
เรียนรู้แนวคิดเร่ืองเซลล์และโครงสร้างเซลล์มาแลว้ 
แน ว คิ ด  3  อัน ดับ แรก ท่ี นั ก เรี ยน มี ค วาม เข้ าใจ
คลาดเคล่ือนมากท่ีสุด คือ โครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล ์
หนา้ท่ีของนิวเคลียส และเซลลโ์พรคาริโอตและเซลลย์ู
คาริโอต  

ดงันั้นในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองเซลล์
จะตอ้งอาศยัรูปแบบการสอนท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิด
ความ เข้าใจ  White  & Gunstone  (1992 ) ก ล่ าวว่ า       
วธีิการสอนแบบ Predict-Observe-Explain (POE)  เป็น
วิธีท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดงความคิดเห็นและอภิปรายเก่ียวกับแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์และช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจในเร่ือง
ท่ีเรียนและส่งผลดา้นการเรียนเชิงบวก โดยการเรียน
นั้ นผู ้เรียนเป็นผู ้ลงมือปฏิบัติ เอง  ประกอบด้วย  3 
ขั้นตอน ดงัน้ีคือ 

ขั้นท่ี1คือ ขั้น Predict  (P)  ขั้นทาํนายผลเป็น
ขั้นตอนท่ีครูให้นักเรียนไดท้าํนายส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนจาก
สถานการณ์ปัญหาหรือกิจกรรมท่ีกาํหนด   

ขั้นท่ี2 คือ   ขั้น Observe (O) ขั้นสังเกต เป็น
ขั้ น ตอนการห าคําตอบโดยการทําก ารทดลอง           
การสังเกตการณ์การทาํกิจกรรม การสืบคน้ขอ้มูลและ
ใชว้ิธีการต่างๆเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงคาํตอบของสถานการณ์
หรือปัญหานั้น     

ขั้นท่ี3 คือ ขั้น  Explain (E) ขั้นอธิบาย เป็น
ขั้นอธิบายผลจากขั้นตอนการทาํนายและการสังเกต
และหาคาํตอบว่าเหมือนหรือต่างกนัอย่างไร โดยให้
เหตุผลประกอบส่วนการพฒันาดา้นสาระการเรียนรู้
นั้นผูเ้รียนจะเรียนรู้ไดดี้ยิง่ข้ึน  

 ในปัจจุบนัยงัมีการส่งเสริมให้ครูผูส้อนทาํ
วิ จั ย ไป พ ร้ อ ม กับ ก ารส อน ซ่ึ งจ ะ ช่ ว ย ให้ ค รู มี
กระบวนการทาํงานอยา่งเป็นระบบ มีการตดัสินใจท่ีมี
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คุณภาพ เพราะจะมองเห็นทางเลือกต่างๆ ไดก้วา้งขวาง
และลึกซ้ึงข้ึน แล้วจะตัดสินใจเลือกทางเลือกต่างๆ
อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ ครูนักวิจัยจะมีโอกาส
มากข้ึนในการคิดใคร่ครวญเก่ียวกับเหตุผลของการ
ปฏิบติังานและครูจะสามารถบอกไดว้า่งานการจดัการ
เรียนการสอนท่ีปฏิบติัไปนั้นไดผ้ลเป็นอยา่งไร โดยใน
การวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนน้ีครูจะไดเ้ห็นถึงปัญหา
ท่ี เกิด ข้ึนตามสภาพจริงในชั้ น เรียน  และครู ท่ี ใช้
ก ระบ วนการวิ จัย เห ล่ า น้ี ม าช่ วยในก ารพัฒ น า
กระบวนการเรียนการสอนน้ีของตนเองไดอ้ยา่งดี 
 จากสภาพปัญหาและความสําคญัดงักล่าวท่ี
เกิดข้ึน ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัการจดั
กิจกรรม การเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบ
ทาํนาย-สังเกต-อธิบาย ดว้ยกระบวนการวิจยัปฏิบติัการ
ในชั้ นเรียน ซ่ึงผูว้ิจัยมีความเห็นว่าเป็นรูปแบบการ
สอนรูปแบบหน่ึงท่ีจะสามารถส่งเสริมให้นักเรียนได้
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองแล้ว  นักเรียนยังเป็น
ศูนยก์ลางในการทาํกิจกรรมต่างๆในเร่ืองท่ีนักเรียน
สนใจ และนาํมาเป็นขอ้สรุป นอกจากน้ียงัช่วยพฒันา
กระบวนการจัดการเรียนการเรียนการสอนของครู 
เพ่ือท่ีจะช่วยให้ครูสามารถรู้พัฒนาการความรู้ของ
นกัเรียนและพฒันาการสอนของตนเอง  
วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ื อศึกษาการเป ล่ียนแปลงมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์เร่ือง เซลล ์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 4 ก่อนและหลงัจัดการเรียนรู้ แบบทาํนาย-สังเกต-
อธิบาย ดว้ยกระบวนการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
     1. มโนมติ หมายถึง ความคิดความเขา้ใจของแต่ละ
บุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงอาจจะได้จากสังเกตหรือ
ประสบการณ์เดิม แลว้ใชคุ้ณลกัษณะท่ีสําคญัในเร่ือง
นั้ น ๆ มาประมวลเข้าด้วยกันเป็นข้อสรุปลักษณะท่ี
เฉพาะเจาะจงของส่ิงนั้น 
     2. มโนมติทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีเกิดจากความคิด ความเขา้ใจ ของกลุ่ม
นกัวทิยาศาสตร์ท่ีสรุปต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง  

      3. ความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง 
ความคิดหรือความเขา้ใจของนักเรียนในมโนมติ เร่ือง 
เซลล์ โดยใชเ้กณฑ์จากงานวิจยัของ Mungsing (1993) 
แบ่งความเข้าใจมโนมติของนักเรียนเป็น   5 ระดับ 
ไดแ้ก่ 
             1) ความ เข้ าใจม โนม ติ ระดับ ท่ี ส ม บู ร ณ์ 
(Complete Understanding: CU) 
             2) ความเขา้ใจมโนมติในระดบัท่ีถูกตอ้งแต่ไม่
สมบูรณ์ (Partial Understanding: PU) 
              3) ความเขา้ใจมโนมติในระดบัท่ีคลาดเคล่ือน
บ า ง ส่ ว น  ( Partial Understanding with Specific 
Alternative Conception: PS) 
              4) ความ เข้ าใจ ใน ระดับ ท่ี ค ล าด เค ล่ื อน 
(Alternative Conception: AC) 
             5) ความไม่เขา้ใจ (No Understanding: NU) 
     4. การเปล่ียนแปลงความเข้าใจมโนมติ หมายถึง 
นักเรียนท่ีมีการเปล่ียนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ 
เร่ืองเซลล์ โดยใช้วิธีการสอนแบบทํานาย-สังเกต-
อธิบาย ดว้ยกระบวนการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนจาก
ระดบั NU, AC, PS, PU เปล่ียนไปเป็น  CU เท่านั้น 
     5.กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบทํานาย สังเกต 
อธิบาย เป็นวิธีการสอนท่ีเน้นให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมใน
ก าร เรี ยน  โด ย      White  &  Gunstone  (1992) ได้
อธิบายการจดัการเรียนรู้แบบทาํนาย สังเกตและอธิบาย  
วา่ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนดงัน้ี  

1. ขั้นทาํนาย (predict) การทาํนายผลท่ีจะเกิด
จากการทดลอง กิจกรรม และสถานการณ์ท่ีกาํหนดให้
จะเป็นอยา่งไรบา้ง โดยผูเ้รียนตอ้งใหอ้ธิบายเหตุผลกบั
การทาํนายของผูเ้รียน 

2. ขั้นสังเกต (observe) ขั้นตอนท่ีผูเ้รียนตอ้ง
ลงมือทดลองหรือพิสูจน์หาคาํตอบเก่ียวกบัการทดลอง 
กิจกรรมและสถานการณ์ปัญหา 

3.ขั้นอธิบาย (explain) ขั้นตอนท่ีผูเ้รียนจะ
เกิดความขดัแยง้ข้ึนระหว่างส่ิงท่ีทาํนายและผลท่ีเกิด
จากการหาคาํตอบเก่ียวกบัการทดลอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ปัญหา  ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งอธิบายใหไ้ดว้า่ถา้
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คําตอบท่ีได้จากการทําการทดลอง กิจกรรม  หรือ
สถานการณ์ปัญหาไม่เป็นไปตามท่ีทาํนายไวใ้นขั้นแรก
เพราะอะไร และในกรณีท่ีไม่สามารถหาคาํตอบไดด้ว้ย
ตนเองผูเ้รียนจะตอ้งร่วมมือกบัเพ่ือนในการหาคาํตอบ  
      6. การวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน คือ การวิจยัท่ีทาํ
โดยครูผูส้อนในชั้นเรียน เพ่ือแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้น
เรียน และนําผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการ
สอน หรือส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดี
ยิ่งข้ึน โดยกระบวนการวิจัยจะเป็นวงจรแบบเกลียว
หรือเรียกว่า วงจร PAOR ตามแนวคิดของ Kemmis 
แ ล ะ  McTaggart (1988) มี ขั้ น ต อน ดั ง น้ี  คื อ  ก าร
วางแผน  (Planning) การลงมือปฏิบัติ  (Action) การ
สังเกต (Observation) และการสะทอ้นผล (Reflection) 
รูปแบบการวจิัย 
 ก ารวิ จัยค ร้ั ง น้ี ใช้ รู ป แบบ ก ารวิ จัย เชิ ง
ปฏิบัติการ  (Action research) โดยนําหลักการและ
ขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ 
Kemmis และ   McTaggart ซ่ึงไดเ้สนอแนวทางในการ
ดาํเนินการวจิยั 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
       ขั้ น ท่ี  1ขั้ นการวางแผน  (Planning)  ขั้ น น้ีจะนํา
ข้อมูลจากการศึกษางานวิจัย ท่ี เก่ียวข้อง     ข้อมูล
ครูผูส้อนและจากนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/8 ท่ีเคย
เรียนเร่ืองเซลล์มาก่อน  มาใช้ในการจัดทําแผนการ
จดัการเรียนรู้ โดยใชว้ิธีการสอนแบบทาํนาย-สังเกต-
อธิบาย 
      ขั้นท่ี 2ขั้นปฏิบติัการ (Action) ทาํการจดัการเรียนรู้
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนแบบ
ทาํนาย-สังเกต-อธิบาย ท่ีจดัทาํข้ึน 
      ขั้นท่ี 3ขั้นการสังเกต (Observation) ในขั้นตอนน้ี
ครูผูส้อนและผูร่้วมวจิยัจะทาํการสังเกตพฤติกรรม
นกัเรียนในระหวา่งการจดัการเรียนการสอน  
     ขั้นท่ี 4ขั้นการสะทอ้นผลการปฏิบติั (Reflection) 
เป็นขั้นท่ีครูผูส้อนนาํขอ้มูลท่ีไดใ้นขั้นการสังเกต
มาร่วมสะทอ้นผลกบัผูช่้วยวจิยั โดยนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ป
ปรับปรุงและพฒันา เพ่ือนาํมาวางแผนการจดัการ
เรียนรู้ต่อไป 

 กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี  4 /8 จํานวน             

29 คน โรงเรียนนารีนุกูล จงัหวดัอุบลราชธานี  ท่ีกาํลงั
ศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั มี 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง คือ แผนการ
จดัการเรียนรู้ เร่ืองเซลล ์โดยการจดัการเรียนรู้ แบบ
ทาํนาย-สังเกต-อธิบาย 

2.เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
ประกอบดว้ย 
       2.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัมโนมติทาง
วทิยาศาสตร์ คือ แบบวดัมโนมติทางวทิยาศาสตร์         
เร่ือง เซลล ์เป็นแบบทดสอบวนิิจฉยัตวัเลือก 2 ลาํดบั
ขั้น (Two-tier multiple choice diagnostic test)                     
จาํนวน 20 ขอ้ 
               2.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสะทอ้นผลการ
ปฏิบติั ไดแ้ก่ แบบสะทอ้นผลการสังเกตพฤติกรรม
ของนกัเรียน แบบสะทอ้นผลการปฏิบติังานของครู
สาํหรับครูและผูช่้วยวจิยั และแบบประเมินการจดัการ
เรียนรู้สาํหรับนกัเรียน 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

สํารวจข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับสภาพปัญหาการ
จดัการเรียนการสอน เร่ืองเซลล ์จากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ขอ้มูลจากครูผูส้อนและจากนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
5/8 ท่ีเคยเรียนวิชาชีววิทยาเร่ืองเซลลม์าก่อนจากนั้นนาํ
ข้อมูลมาใช้ในการสร้างแบบทดสอบและแผนการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบทาํนาย-สังเกต-
อธิบาย 

1. นาํแผนการจดัการเรียนรู้จาํนวน 4 แผนและ
แบบวดัมโนมติทางวิทยาศาสตร์เร่ือง เซลล ์จาํนวน 20 
ข้อ ท่ีผู ้วิจัยสร้างข้ึนและได้ผ่านการตรวจสอบโดย
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิจยัและผูเ้ช่ียวชาญมาใชใ้นการเก็บ
ขอ้มูล นอกจากนั้นนกัเรียนจะส่วนร่วมในประเมินการ
จัดการเรียนรู้ของครูด้วย โดยนําข้อมูลดังกล่าวมา
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ปรับปรุงและพฒันาเพ่ือนาํไปใชว้างแผนในการจดัการ
เรียนรู้ต่อไป 

2. นํ าแบ บ วัด ม โน ม ติ ท างวิ ท ย าศ าส ต ร์                 
เร่ือง เซลล์ จาํนวน 20 ขอ้ ชุดเดิมมาใช้ทดสอบหลัง
การจดัการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้  โดย
การทดสอบจะทดสอบทั้ งหมด 4 คร้ัง แบ่งเป็นสอบ
คร้ังละ 5 ขอ้ ตามแผนการจดัการเรียนรู้ในแต่ละมโน
มติหลกัท่ีกาํหนดไว ้              
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1.  การวเิคราะห์ขอ้มลเชิงคุณภาพ  
      นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสะทอ้นแผนการจดัการเรียน 
จากการสังเกตของครูพี่เล้ียงหรือผูช่้วยวิจยั  จากการ
สะทอ้นผลของนกัเรียน  จากการสังเกตและบนัทึกหลงั
การสอนของผู ้วิจัย  นําข้อมูลเหล่าน้ีมาใช้ในการ
วิเคราะห์ ตีความ และลงขอ้สรุปเก่ียวกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน
ระหว่างการจัดการเรียน รู้ในแต่ละแผน   จากนั้ น
รายงานผลดงักล่าวในลกัษณะการบรรยาย 
 2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ 
       ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลคะแนนมโนมติ
ทางวิทยาศาสตร์ เร่ืองเซลล ์ของนกัเรียนก่อน และหลงั
การจดัการเรียนการสอนแบบทาํนาย-สังเกต-อธิบาย 
(Predict–Observe–Explain: POE)  โดยใชเ้กณฑ์ ความ
สอดคลอ้งของมโนมติวิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดของ 
Wancharee  Mungsing (1993) โ ด ย เก ณ ฑ์ ค ว า ม
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ม โ น ม ติ ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์                    
แบ่งออกเป็น 5 ระดบัตามเกณฑ ์ไดแ้ก่ 

1. มโนม ติทางวิท ยาศาสต ร์ในระดับ ท่ี
สม บู ร ณ์  (Complete Understanding: CU) หม าย ถึ ง 
คําตอบของนักเรียนถูกและการให้ เหตุผลถูกต้อง
สมบูรณ์ครบองคป์ระกอบท่ีสําคญัแต่ละแนวความคิด
ให ้3 คะแนน  

2. มโนมติทางวิทยาศาสตร์ในระดบัท่ีถูกตอ้ง
แต่ไม่สมบูรณ์  (Partial Understanding: PU) หมายถึง 
คาํตอบของนักเรียนถูกและการให้เหตุผลถูกแต่ขาด
องคป์ระกอบท่ีสาํคญับางส่วน ให ้2 คะแนน 

3. มโนม ติทางวิท ยาศาสต ร์ในระดับ ท่ี
คลาด เค ล่ือนบางส่วน  (Partial Understanding with 
Specific Alternative Conception: PS) หมายถึง คาํตอบ
ของนกัเรียน ถูกบางส่วนแต่บางส่วนแสดงความเขา้ใจ
ท่ีคลาดเคล่ือนหรือเลือกคําตอบถูกแต่ไม่อธิบาย
คาํตอบให ้1 คะแนน 

4. มโนม ติทางวิท ยาศาสต ร์ในระดับ ท่ี
ค ล า ด เค ล่ื อ น  ( Alternative Understanding: AC) 
หมายถึง คําตอบของนักเรียนแสดงความเข้าใจท่ี
คลาดเคล่ือนทั้งหมด ให ้0 คะแนน 

5. ความไม่เข้าใจ  (No Understanding: NU) 
หมายถึง คาํตอบของนักเรียน ไม่ตรงกบัคาํถาม หรือ 
นกัเรียนไม่ตอบคาํถาม ให ้0 คะแนน 

เกณฑ์การเปล่ียนแปลงมโนมติท่ีใช้ในการ
วิจัยในคร้ังน้ี คือ นักเรียนจะต้องมีการเปล่ียนแปลง
มโนมติจาก NU  AC  PS และ PU มาเป็น CU เท่านั้น  
สรุปผลการวจิัยและการอภิปรายผล 
ผลการวจิัย 
          1. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและร้อยละของมโนมติ
ทางวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์  (CU) ทั้ งก่อนเรียนและ
หลงัเรียน  

ผลการวิเคราะห์ความเข้าใจมโนมติระดับ
สมบูรณ์ ก่อนเรียนและหลงัเรียน เร่ือง เซลล์ โดยใช้
เกณฑ์การจําแนกระดับมโนมติทางวิทยาศาสตร์จาก
งานวจิยัของ Mungsing (1993) ไดผ้ลดงัตารางท่ี 1  
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบจาํนวนและร้อยละของมโนมติ
ทางวิทยาศาสตร์ท่ีสมบูรณ์   (CU)   ของนัก เรียน                    
ทั้งก่อนเรียนและ หลงัเรียน จากจาํนวนนกัเรียน 

ข้อที่ 

ร้อยละของ CU 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
1 0 0.00 15 51.72 
2 0 0.00 16 55.17 
3 0 0.00 18 62.07 
4 0 0.00 13 44.83 
5 0 0.00 14 48.28 
6 0 0.00 15 51.72 
7 0 0.00 17 58.62 
8 0 0.00 14 48.28 
9 0 0.00 12 41.38 
10 0 0.00 14 48.28 
11 0 0.00 15 51.71 
12 0 0.00 15 51.72 
13 0 0.00 18 62.07 
14 0 0.00 19 65.52 
15 0 0.00 18 62.07 
16 0 0.00 17 58.62 
17 0 0.00 16 55.17 
18 0 0.00 18 62.07 
19 0 0.00 18 62.07 
20 0 0.00 20 68.97 

    จากตารางที่ 1 เปรียบเทียบจาํนวนร้อยละ
ของนกัเรียนท่ีมีระดบัมโนมติในระดบัท่ีสมบูรณ์ (CU) 
ทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียน พบว่า หลงัจากการจดัการ
เรี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ ทํ าน า ย -สั ง เก ต -อ ธิ บ า ย                 
(Predict–Observe–Explain:POE)ดว้ยกระบวนการวิจยั
ปฏิบติัการในชั้นเรียน      นักเรียนท่ีมีการปรับเปล่ียน
ไปเป็นมโนมติทางวิทยาศาสตร์ท่ีสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน จาก
ก่อนเรียนนกัเรียนมีมโนมติท่ีคลาดเคล่ือน  

2. ผลการสะท้อนการวจิัยปฏิบัตใินช้ันเรียน     
 ผูว้ิจัยได้รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต
พฤติกรรมการสอนของครู แบบสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักเรียน และแบบประเมินแผนการจัดการ
เรียน รู้  เร่ือง  เซลล์  โดยใช้กระบวนการวิจัย เชิ ง
ป ฏิบั ติการ    (Action research) ซ่ึ งประกอบด้วย  4 
ขั้นตอนคือ            
      1.การวางแผน (Planning)  
      2.การปฏิบติั (Action)  
      3.การสังเกต (Observation)  
      4.การสะทอ้นผล (Reflection) 

จากการใชห้ลกัการวิจยัขา้งตน้ทาํใหมี้การนาํ
ข้อมูลท่ีได้มาปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้ ดงัน้ี 
      1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ืองเซลล์และทฤษฎี
เซลล์ 

การสะทอ้นผลการปฏิบติัในแผนการสอนท่ี 
1 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
           1. เร่ืองเซลล์และทฤษฎีเซลล์ เป็นเน้ือหาท่ียาก
ต่อการเขา้ใจ พบวา่ความรู้เดิมของนกัเรียนมีผลต่อการ
เรียนรู้ของนกัเรียนเป็นอยา่งมาก เช่น นกัเรียนเขา้ใจวา่
เซลลมี์ขนาดเลก็ไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า 
         2. มีการจดักิจกรรมท่ีน่าสนใจ โดยมีการนาํเซลล์
ไข่ไก่มาใชใ้นการสอนเพ่ือใหน้กัเรียนเขา้ใจไดง่้ายข้ึน  
-ส่ิงท่ีควรปรับปรุง 
          การใชส่ื้อท่ีเป็นรูปภาพควรใชรู้ปภาพท่ีมีความ
ชดัเจนมากกวา่น้ี 
      2. แผน การจัดการเรียนรู้ที่ 2  เร่ืองเซลล์โพรคาริโอตและ
เซลล์ยูคาริโอต 

การสะทอ้นผลการปฏิบติัในแผนการสอนท่ี 
2 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
            1. ในการจัดการเรียนการสอในคร้ังน้ีมีการ
พัฒนาจากค ร้ังท่ี แล้ว  โดยการใช้ ส่ื อการสอน ท่ี
หลากหลาย และใชรู้ปภาพท่ีชดัเจน 
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         2. ครูมีการอธิบายเพ่ิมเติมเพื่อให้นักเรียนเขา้ใจ
มากยิ่ ง ข้ึน  และช้ี ให้ เห็ นความแตกต่างระหว่าง                                
เซลลโ์พรคาริโอตและเซลลย์คูาริโอต 
-ส่ิงท่ีควรปรับปรุง 
     ครูควรถามคาํถามเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของ
นักเรียนหลายๆคร้ัง จนกว่าจะมั่นใจว่านักเรียนเกิด
ความเขา้ใจและมีมโนมติท่ีถูกตอ้ง 
        3. แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3 เร่ืองโครงสร้าง
พืน้ฐานของเซลล์  

การสะทอ้นผลการปฏิบติัในแผนการสอนท่ี 
3สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
           1.เน้ือหาเร่ืองโครงสร้างพ้ืนฐานของเซลล์เป็น
เน้ือหาท่ีค่อนขา้งเยอะ จะตอ้งใชค้วามจาํเขา้มาช่วย  
         2. ครูใช้ส่ือการสอนท่ีช่วยให้นักเรียนเข้าใจได้
ง่าย เช่นมโนมติท่ีนกัเรียนเขา้ใจวา่เซลลทุ์กเซลลต์อ้งมี
นิวเคลียส และครูใช้เซลล์เม็ดเลือดมาใช้เป็นส่ือการ
สอน เพ่ือใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง  
         3.ครูใชค้าํถามท่ีหลากหลายเพ่ือตรวจสอบความ
เขา้ใจของนกัเรียน 
-ส่ิงท่ีควรปรับปรุง 
ควรใชค้าํถามท่ีนกัเรียนสามารถเขา้ใจไดง่้าย และควร
กาํหนดเวลาท่ีชดัเจน ขณะท่ีนกัเรียนออกมานาํเสนอ         
       4. แผนการ จัดการเรียนรู้ที่ 4 เร่ืองเซลล์พืชและ
เซลล์สัตว์    
 การสะทอ้นผลการปฏิบติัในแผนการสอนท่ี 
4สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
           1.การจดัการเรียนรู้มีการให้นักเรียนส่องกลอ้ง
จุลทรรศน์เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
ของโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ทําให้
นกัเรียนเกิดความสนใจ          
-ส่ิงท่ีควรปรับปรุง 
     ควรใช้ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการซักถามข้อ
สงสัย และแสดงถึงความเขา้ใจของตนเองใหม้ากกวา่น้ี 
 
 
 

อภิปรายผลการวจิัย 
จากการศึกษาการเปล่ียนแปลงมโนมติทาง

วิทยาศาสตร์ เร่ือง เซลล ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 4 โดยใช้วิธีการสอนแบบทํานาย-สังเกต-อธิบาย 
(Predict–Observe–Explain:POE) ด้ ว ย
กระบวนการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน จาํนวน 4 แผน 
ผูว้จิยัขออภิปรายผลการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 

1.ก่อนการจดัการเรียนรู้แบบทาํนาย-สังเกต-
อธิบายพบว่านักเรียนมีมโนมติเร่ืองเซลล ์ตั้งแต่ระดบั
ความไม่ เข้าใจ  (NU) ไปจนถึงมโนมติในระดับ ท่ี
ถูกตอ้งแต่ไม่สมบูรณ์ (PU) ซ่ึงสอดคลอ้งงานวิจยัของ               
วรรณวิภา อนุกูลสวสัด์ิและคณะ (2555)  หลงัจากการ
จัด ก าร เรี ยน รู้ แบบทํ าน าย -สั ง เก ต -อ ธิบ าย  ซ่ึ ง
ป ระกอบ ด้ว ย  3 ขั้ น  คื อ  1. ขั้ น ทํ าน าย  (predict)             
2. ขั้ นสังเกต  (observe)  และ 3.ขั้ นอธิบาย (explain) 
พบวา่ นกัเรียนมีมโนมติเร่ืองเซลลท่ี์เป็นความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้งมากยิ่งข้ึน และมีมโนมติท่ีคลาดเคล่ือนน้อยลง 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ   เกียรติมณี  บํารุงไร่ 
(2553) และ  Mabout (2006)  ท่ีพบวา่การจดัการเรียนรู้
แบบทาํนาย-สังเกต-อธิบาย ทาํให้นกัศึกษามีมโนมติท่ี
ถูกตอ้งมากข้ึน 

2. การวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนส่งเสริมให้
เกิดการปรับปรุงและพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ทาํ
ให้ไดแ้ผนการจดัการเรียนรู้ทาํท่ีดีข้ึน เน่ืองจากการมี
ส่วนร่วมของผู ้วิจัยและครูผู ้ร่วมวิจัยช่วยกันวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ รวมถึงการสะท้อนผลการ
จดัการเรียนรู้ของนกัเรียน ซ่ึงทาํใหส้ามารถนาํส่ิงต่างๆ
เหล่าน้ีมาเป็นขอ้มูลในการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้
ในคร้ังถดัไป  โดยแผนการจดัการเรียนรู้โดยส่วนใหญ่
จะเนน้กิจกรรมท่ีทาํให้นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมมากท่ีสุด 
และเน่ืองจากครูผูร่้วมวิจยัเป็นผูมี้ประสบการณ์จึงทาํ
ให้มีมุมมองท่ีหลากหลายในการจดัการเรียนรู้ ดงันั้น 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีถูกปรับปรุงและพฒันาข้ึนจึงมี
ความหลากหลาย ให้นกัเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้
ใหม่เขา้กบัความรู้เดิมหรือท่ีมีอยูก่่อนของนักเรียนได ้
แลว้สร้างองคค์วามรู้นั้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิัย 
 1. ครูผูส้อนควรปรับปรุงกลวิธีในการสอน 
เพ่ือให้นักเรียนมีมโนมติท่ีถูกตอ้งและเป็นท่ียอมรับ
ทางวทิยาศาสตร์ 
                  2. ครูผูส้อนควรตรวจสอบความรู้เดิมของ
นกัเรียนก่อนทาํการสอนทุกคร้ัง  

3.ในการจัดการเรียนรู้แบบทาํนาย-สังเกต-
อธิบาย ส่ิงท่ีครูควรให้ความสําคญัอนัดบัแรก คือ การ
ออกแบบกิจกรรม และการตั้งคาํถามให้เหมาะสมกบั
นกัเรียน  

4.มีการจัดเตรียมบทเรียนอย่างเป็นลําดับ 
ขั้นตอน ซ่ึงจะช่วยให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง
และสมบรูณ์  

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
1.ควรนาํรูปแบบการพฒันากิจกรรมการเรียน

การสอนแบบทาํนาย-สังเกต-อธิบายในเน้ือหาอ่ืนบา้ง 
2.ควรตระหนักถึงความรู้เดิมหรือความรู้

พื้นฐานของนกัเรียนท่ีมีมาก่อนการจดัการเรียนรู้ 
                 3. ควรมีการศึกษาวิจยัผลการวิจยัดา้นอ่ืน ๆ 
เพิ่มเติมดว้ย เช่น แรงจูงใจในการเรียน   
กติตกิรรมประกาศ 
       การวิจยัในคร้ังน้ีขอขอบพระคุณสถาบนัส่งเสริม
การสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) ผูใ้หทุ้น
สนับสนุนการทาํวิจยั และนางสาวพทัธารา นาสารีย ์   
ครูโรงเรียนนารีนุกูล  ท่ีให้ความอนุเคราะห์เป็นผูร่้วม
สังเกตการสอน 
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