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บทคัดยอ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบจัดการเรียนรูที่สรางความรูเพื่อพัฒนา

ความสามารถในการคิดวิเคราะหเรื่องบรรยากาศ  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เรื่องบรรยากาศกอนเรียนและหลังเรียน
ดวยแบบจัดการเรียนรูที่สรางความรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องบรรยากาศหลังเรียนดวยแบบจัดการเรียนรูที่สรางความรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห  เม่ือเทียบกับ
เกณฑที่โรงเรียนกําหนด 4)  ศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังการเรียนรูดวยแบบจัดการเรียนรูที่สรางความรูเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห  5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยแบบจัดการเรียนรูที่สรางความรู  
กลุมเปาหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1/2 และ 1/13  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จํานวนนักเรียน  80  คน เครื่องมือ                   
ที่ ใชในการวิจัยประกอบดวย  1)  แบบจัดการเรียนรูที่สร างความรู  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน                             
3) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใชการวิเคราะหขอมูล  ไดแกคาดัชนีประสิทธิผล คาประสิทธิภาพแบบทวิเกณฑ  
รอยละ และคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพของแบบจัดการเรียนรูที่สรางความรูเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหเรื่องบรรยากาศ มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.56 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 2) คาดัชนี
ประสิทธิผลของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน มีคาสูงกวาเกณฑ0.50  ทุกตัวชี้วัด และเม่ือพิจารณารวมทั้ง
หนวยการเรียนรู  มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ  0.65  ซ่ึงสูงกวาเกณฑ  0.50  3)  ภายหลังการเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนผานเกณฑที่กําหนดมีจํานวนรอยละ  87.50  ซ่ึงสูงกวาเกณฑรอยละ 80  4)  ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน
ผานเกณฑที่กําหนดมีจํานวนรอยละ  88.75  5) ความพึงพอใจตอแบบจัดการเรียนรูโดยภาพรวม อยูในระดับมาก 

 
คําสําคัญ: แบบจัดการเรียนรูที่สรางความรู ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 

Abstract 
 

The purposes of this research were to 1) develop and investigate the effectiveness of the 
learning management model for knowledge construction to improve the analytical thinking ability of the 
atmosphere  topic; 2) compare pre- and post-learning results on the Atmosphere topic, using the learning 
management model for knowledge construction to improve the analytical thinking ability; 3) compare 
learning achievement of the Atmosphere topic, after using the learning management model for knowledge 
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construction, with the school’s criteria; 4) study the analytical thinking ability after using the learning 
management model for knowledge construction to improve the analytical thinking ability, and; 5) 
study students’ satisfaction with the learning management model for knowledge construction.  The 
subjects were 80 Matayomsuksa 1/2 and 1/13 students of Phrapathom Withayalai School. The research 
instruments were: 1) the learning management model for knowledge construction, 2) an achievement test, 3) 
a questionnaire to determine the students’ satisfaction. Statistics for analyzing data were effectiveness 
index, double criteria efficiency value, percentage, mean, and standard deviation.  

The results of the study were as follows: 1) the effectiveness index of the learning management 
model for knowledge construction was 0.56. 2) All the indicators of the pre- and post-learning 
achievement were above the criteria 0.50. When the overall learning unit was considered, the 
efficiency index was 0.65, which was higher than the criteria of 0.50. 3) 87.50 per cent of students’ 
learning achievement passed the criteria of 80 per cent.  4) 88.75 per cent of students’ analytical 
thinking ability passed the criteria . 5) Also, the students’ satisfaction with the learning management 
model, in overall, was at the high level. 
 

Keyworsds: Learning management model for knowledge construction, Analytical thinking ability 

 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
   

วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเกี่ยวของกับชีวิตของ   
ทุกคน ทั้งในการดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพตางๆ เครื่องมือเครื่องใชเพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตและในการทํางาน
ลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตรผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอ่ืนๆ ความรูวิทยาศาสตรชวยใหเกิด                     
องคความรูและความเขาใจในปรากฏการณธรรมชาติมากมาย มีผลใหเกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีอยางมากในทางกลับกัน
เทคโนโลยีก็มีสวนสําคัญมากที่จะใหมีการศึกษาคนควาความรูทางวิทยาศาสตร อยางไมหยุดยั้งวิทยาศาสตรทําใหคนได
พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะหวิจารณมีทักษะที่สําคัญในการคนควาหาความรู                   
มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลหลากหลายและประจักษพยานที่ตรวจสอบได 
วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซ่ึงเปนสังคมแหงความรู (knowledge based society) ทุกคนจึงจําเปนตองไดรับ
การพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร (scientific literacy for all) เพื่อที่จะมีความรูความเขาใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย
สรางสรรคขึ้น นําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรคมีคุณธรรม ความรูวิทยาศาสตรไมเพียงแตนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี แตยังชวยใหคนมีความรูความเขาใจที ่ถูกตองเกี่ยวกับการใชประโยชน การดูแลรักษาตลอดจนการพัฒนา
สิ่งแวดลอมและทร ัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั ่งย ืน  ที ่สําคัญอย างยิ ่ง คือความรู วิทยาศาสตรชวยเพิ่ม                   
ขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถแขงขันกับนานาประเทศและดําเนินชีวิตอยูรวมกันในสังคมโลกไดอยางมี
ความสุข การที ่จะสรางความเขมแข็งทางดานวิทยาศาสตรนั้นองคประกอบที ่สําคัญประการหนึ่งคือการจัด
การศึกษาเพื่อเตรียมคนใหอยูในสังคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนทั้งผูผลิตและผูบริโภคที่มีประสิทธิภาพ (สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546 : 1) 

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 - 2561) ไดกําหนดหลักการและกรอบแนวคิด โดยมุงเนนการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู และเสนอกลไกที่จะกอใหเกิดผลตอการพัฒนาการเรียนรูอยางเปนระบบ ไมใชสวนใดสวนหน่ึงของ
ระบบและพิจารณาระบบการศึกษาและระบบการเรียนรูในฐานะที่เปนสวนหน่ึงของระบบการพัฒนาประเทศ ซ่ึงตองเชื่อมโยง
กับการพัฒนาระบบอ่ืนทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม เกษตรกรรม สาธารณสุข การจางงาน เปนตน จากหลักการและกรอบแนวคิด
ดังกลาว จึงกําหนดวิสัยทัศนสําหรับการปฏิรูปการศึกษาครั้งน้ีวา “คนไทยเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ปฏิรูปการศึกษาและ
การเรียนรูอยางเปนระบบ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู 
และสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพื่อใหคนไทยทุกคนไดเรียนรูตลอดชีวิต ทั้งระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย
อยางมีคุณภาพในทุกระดับประเภทการศึกษา” เปาหมาย ภายในป 2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและเรียนรูอยางเปนระบบ โดย
เนนประเด็นหลักสามประการคือ  
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1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรูของคนไทย 2. โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู 3. สงเสริม
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมการบริหารและจัดการศึกษา จากประเด็นหลักทั้งสามประการน้ีจะสงผลใหคนไทย                
ยุคใหม สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง รักการอานและมีนิสัยใฝเรียนรูตลอดชีวิต มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิด 
วิเคราะหแกปญหา คิดริเริ ่มสรางสรรค มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัยเห็นแกประโยชนสวนสามารถทํางานเปนกลุม                         
มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสํานึกและความภูมิในความเปนไทย ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รังเกียจการทุจริต และกาวทันโลก ซ่ึงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองสอดคลองกับ
แนวทางแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยเนนหลักการสําคัญ                    
ในการจัดการศึกษาเขียนไวในมาตรา 23 (2) มุงเนนการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ใหความสําคัญของ
การบูรณาการความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสมของระดับการศึกษา ในสวนของการเรียนรู                   
ดานวิทยาศาสตรนั้น ตองใหเกิดทั ้งความรู  ทักษะ และเจตคติดานวิทยาศาสตรรวมทั้งความรู ความเขาใจและ
ประสบการณเรื่องการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล
ยั่งยืน และในมาตรา 22 ระบุวาการจัดการศึกษาตองยึดวาผูเรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือ
วา “ผูเรียนสําคัญที่สุด” กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552 : 13 ) 

จากการสํารวจปญหาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องบรรยากาศ รายวิชา ว21102 วิชาวิทยาศาสตร2 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พบวาปญหา
สําคัญที่นักเรียนระบุคือนักเรียนบอกวาเน้ือหายากไมเขาใจ ประกอบกับเน้ือหามาก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องบรรยากาศ                 
ในปการศึกษา 2554 มีคะแนนเฉล่ียไดไมถึงรอยละ 60 ตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนด ซ่ึงอยูในระดับที่ไมนาพอใจ  

สาเหตุของปญหาดังกลาวพบวาเปนเรื่องของแบบทดสอบ อันมีลักษณะที ่นักเรียนตองเขาใจ และการคิด
วิเคราะหเพื่อแยกแยะขอมูลที่โจทยกําหนดใหเชื่อมโยงสัมพันธกันเพื่อใหนักเรียนหาคําตอบที่ถูกตองที่สุด ซ่ึงนักเรียนเรียนรู                 
ดวยวิธีการจําเน้ือหาเพียงอยางเดียว ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห ประกอบกับเน้ือหายาก ทําใหนักเรียนเกิดความ
เบื่อหนายตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ซ่ึงผูวิจัยไดตระหนักถึงปญหาดังกลาวจึงคิดวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะหคือการสรางความรูโดยนักเรียนสรางความรูดวยตนเองจากการ
เชื่อมโยงความรูเดิมและแสวงหาความรูใหม ดีกวาการที่ครูจะบอกความรูใหนักเรียนจํา ดังน้ันการจัดกิจกรรมแบบการสราง
ความรูจะทําใหนักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการสรางองคความรูดวยตนเอง 

นวัตกรรมที ่ผู ว ิจ ัยสนใจที ่จะใช ในการจัดก ิจกรรมการเร ียนรู เ พื ่อพ ัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนและ
ความสามารถ ในการคิดวิเคราะหคือแบบจัดการเรียนรูที่สรางความรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห ซ่ึงนักเรียน
สรางความรูดวยตนเองและเชื่อมโยงกับความรูเดิมที่นักเรียนมีอยูกับความรูใหมที่ไดรับการนําเสนอขอมูล ทําใหเกิดกระบวนการ
ทางสมองมุงเนนความสามารถในการคิดวิเคราะห มีปฏิสัมพันธระหวางกันและกันและปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตัว 
สงผลใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห เหมาะสมกับเน้ือหาในแตละเรื่อง  

จากปญหาดังกลาวผูวิจัยในฐานะครูผูสอนจึงมีความสนใจที่จะนําแบบจัดการเรียนรูที่สรางความรูเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะหเรื่องบรรยากาศ รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร2 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มาใช
แกปญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหซึ่งเชื่อไดวาแบบจัดการเรียนรูที่สรางความรู
เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหเรื่องบรรยากาศ รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร2 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา               
ปที่ 1 น้ีสามารถแกปญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหใหกับนักเรียนชั้น ม.1/2 และ 
ม.1/13 ที่รับผิดชอบสอนอยูใหบรรลุตามมาตรฐานที่คาดหวังได 

 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

  
1. เพื ่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบจัดการเรียนรูที่สรางความรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด

วิเคราะหเรื่องบรรยากาศ รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร2 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ใหมีคาดัชนีประสิทธิผลตามเกณฑ
ที่กําหนด 
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2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องบรรยากาศกอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบจัดการเรียนรูที่สราง
ความรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหเรื่องบรรยากาศ รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร2 สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที ่1 ใหมีคาดัชนีประสิทธิผลตามเกณฑที่กําหนด 

3. เพื ่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องบรรยากาศหลังเรียนดวยแบบจัดการเรียนรูที่สรางความรู               
เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหเรื่องบรรยากาศ รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร2 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1 เม่ือเทียบกับเกณฑที่โรงเรียนกําหนด  

4. เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังการเรียนรูดวยแบบจัดการเรียนรูที่สรางความรูเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะหเรื่องบรรยากาศ รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร2 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1                   
เม่ือเทียบกับเกณฑที่โรงเรียนกําหนด 

5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยแบบจัดการเรียนรูที่สรางความรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะหเรื่องบรรยากาศ รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร2 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  

 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
 

1. ประสิทธิภาพของแบบจัดการเรียนรูที่สรางความรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหเรื่องบรรยากาศ 
รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร2 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 มีคาดัชนีประสิทธิผล 0.5 ขึ้นไป 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องบรรยากาศ หลังเรียนดวยแบบจัดการเรียนรูที่สรางความรูเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหเรื่องบรรยากาศ รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร2 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สูงกวากอนเรียน 
โดยมีคาดัชนีประสิทธิผล 0.5 ขึ้นไปหรือมากกวารอยละ 50 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องบรรยากาศ หลังเรียนดวยแบบจัดการเรียนรูที่สรางความรูเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหเรื่องบรรยากาศ รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร2 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีจํานวนนักเรียน
ผานเกณฑ (รอยละ60) ไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด 

4. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห มีจํานวนผูผานเกณฑรอยละ60 ไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวน
นักเรียนทั้งหมด   

5. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยแบบจัดการเรียนรูที่สรางความรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะหเรื่องบรรยากาศ รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร2 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 อยูในระดับมาก 
 
4. นิยามศัพทเฉพาะ 
 

แบบการจัดการเรียนรูที่สรางความรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหหมายถึงหมายถึงกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่สรางความรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห เรื่องบรรยากาศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอนตามที่ผูวิจัยสังเคราะหขึ้น 4 ขั้น ดังน้ี  

1) ขั้นสรางความสนใจ  
2) ขั้นพัฒนาความรู   
3) ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรูและลงขอสรุป  
4) ขั้นประเมินผล  

ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน หมายถึง  ความสามารถในการเรียนรูของนักเรียนจากการเรียนรายวิชา ว21102 
วิทยาศาสตร2 เรื่องบรรยากาศ ซ่ึงประเมินไดจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนเรื่อง ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดย
ครอบคลุมตัวชี้วัด 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห หมายถึงความสามารถในการจําแนก แยกแยะขอมูลการทดลองเปน                     
วาดภาพประกอบวิธีทํากิจกรรม สารเคมีและอุปกรณ ตัวแปรที่ศึกษา จุดประสงคกิจกรรม ผลการทํากิจกรรม คําถามเพื่อ
นําไปสูการสรุป สรุปผลการทดลอง ซ่ึงมีความสัมพันธและเชื่อมโยงกันของเหตุและผล มีการวัดเปนคะแนนที่ไดจากการทํา
แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหแบบอัตนัยโดยใชเกณฑที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
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ความพึงพอใจของนักเรียน หมายถึง ความรูสึกที่มีตอการเรียนดวยแบบจัดการเรียนรูที่สรางความรูเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะหเรื่องบรรยากาศ รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร2 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ในทางดานบวก เชน ดี เห็นดวยเหมาะสม โดยใชแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นตามวิธีของลิเคอรท
แบบประมาณคา (rating scale) และใชนํ้าหนักคะแนนการประเมินคา 5 ระดับ  

ดัชนีประสิทธิผล (effectiveness index: E.I.) คือเปนคาแสดงความกาวหนาในการเรียนของนักเรียน 
คํานวณมาจากคะแนนแบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องบรรยากาศ รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร2 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 

ประสิทธิภาพของนวัตกรรมแบบทวิเกณฑ (double percentage) หมายถึง การหาคาประสิทธิภาพของนวัตกรรม
โดยใชวิธีกําหนดเกณฑ 2 คา คือ จํานวนรอยละของนักเรียนที่เรียนรูจากแบบจัดการเรียนรูที่สรางความรูเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะหแลวสอบผานเกณฑขั้นต่ํากับรอยละของคะแนนเกณฑขั้นต่ําที่กําหนด ที่เขียนในรูปแบบ 
60/80 ซ่ึงมีความหมายดังน้ี 

60 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเกณฑที่ใชในการประเมินความสามารถของนักเรียนรายบุคคลคิดเปนคารอยละ 
80 ตัวหลัง หมายถึง จํานวนนักเรียนที่มีความสามารถผานเกณฑคิดเปนคารอยละเมื่อเทียบกับจํานวน

นักเรียนทั้งหมด 
 

5. กรอบแนวคิดของการวิจัย 
  

การวิจัยน้ีมีผังกรอบแนวคิดดังน้ี 
 

ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
 
   
    
   
 
 
6. ขอบเขตของการวิจัย 
 

1. กลุมเปาหมายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2 และ1/13 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2555 จํานวน 80 คน  

2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัยตัวแปรตนไดแกแบบจัดการเรียนรูที่สรางความรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห เรื่องบรรยากาศ รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร2 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตัวแปรตามไดแกผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเรื่องบรรยากาศ ความสามารถในการคิดวิเคราะห ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยแบบจัดการ
เรียนรูที่สรางความรู  

3. เน้ือหา/สาระการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระที่ 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก 
มาตรฐานว6.1 เขาใจกระบวนการตางๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ ของกระบวนการตางๆ ที่มีผลตอการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารส่ิงที่
เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชนประกอบดวยตัวชี้วัด ว6.1ม.1/1 สืบคนและอธิบายองคประกอบและการแบงชั้น
บรรยากาศที่ปกคลุมผิวโลก ว6.1ม.1/2 ทดลองและอธิบายความสัมพันธระหวาง อุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศที่มีผล
ตอปรากฏการณทางลมฟาอากาศ หนวยการเรียนรูเรื่องบรรยากาศ  

4. ระยะเวลาภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 ใชเวลาในการดําเนินการระหวางวันที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 
ถึงวันที ่22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวม 18 ชั่วโมง  

 
 

แบบจัดการเรียนรูที่สรางความรูเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะหเรื่อง

บรรยากาศ รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร2 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องบรรยากาศ 
- ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
- ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวย แบบ
จัดการเรียนรู 
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- ตรวจสอบความรูเดิม 
- ทบทวนความรูเดิม 

- กําหนดกิจกรรมการทดลองใหนักเรียน 
- การศึกษาและวิเคราะหการทดลอง 
- ออกแบบตารางบันทึกผล และปฏิบัติกิจกรรม เพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูล 

- แบบฝกหัด 
- ทดสอบ 

7. รายละเอียดพอสังเขปของแบบจัดการเรียนรู 
 

7.1 ลักษณะและแนวคิดทฤษฎีของแบบจัดการเรียนรู 
- แบบจัดการเรียนรูที่สรางความรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหเรื่องบรรยากาศ ซ่ึงประกอบดวย

ขั้นตอนตามที่ผูวิจัยสังเคราะหขึ้น 4 ขั้น ดังน้ี 1) ขั้นสรางความสนใจ เปนการนําเขาสูบทเรียน ซ่ึงครูจะตองทําหนาที่ในการตั้ง
คําถาม ใชรูปภาพวารสาร ของจริง เพื่อกระตุนใหนักเรียนไดแสดงความรูเดิม และสามารถเชื่อมโยงใหเห็นความสําคัญของ
เรื่องที่จะศึกษาเพื่อนําไปสูขั้นตอนตอไป 2) ขั้นพัฒนาความรู เปนการกําหนดประเด็นที่จะศึกษาแกนักเรียน นักเรียนเรียนรู
โดยการปฏิบัติจริง แสวงหาความรูและคนควาดวยตนเองโดยการศึกษาและวิเคราะหการทดลอง วางแผนการทดลอง 
ออกแบบตารางบันทึกผล ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล และความรูที่ไดจากการทดลอง 3) ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรูและลง
ขอสรุป เม่ือนักเรียนไดขอมูลจากการลงมือปฏิบัติมาแลว นําขอมูลมาทําการวิเคราะหแปลผล และนําเสนอผลที่ไดหนาชั้น
เรียนในรูปแบบตางๆ ไดแก บรรยาย ตาราง เปนตน มีการแลกเปล่ียนเรียนรูกัน เพื่อนําไปสูสรุปผลการทดลอง เกิดการสราง
ความรูใหม และนําความรูที่ไดมาแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อสงเสริมใหนักเรียนกลาแสดงออก ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน และ
รูจักการทํางานรวมกัน 4) ขั้นประเมินผล ทดสอบความรูที่นักเรียนไดจากการสรางความรูวามีความรูอะไรบาง อยางไร มาก
นอยเพียงใดไดแก ทําแบบฝกหัด แบบทดสอบ การซักถาม การสังเกต การนําเสนอ เปนตน   

- แนวคิด ทฤษฎี ที ่ใชเปนหลักในการทําแบบจัดการเรียนรู สังเคราะหจากรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สราง
ความรูของโมเดลซิปปา ไดรเวอร และเบล สืบเสาะหาความรู เยเกอร ขั้นตอนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สรางความรูเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห แสดงไดดังแผนภูมิ 
 
 
       
 1. ข้ันสรางความสนใจ   

 
 
 

        
 2. ข้ันพัฒนาความรู       
        

 
 
 
3. ข้ันแลกเปล่ียนเรียนรูและลงขอสรุป   - นําขอมูลจากการลงมือปฏิบัติมาทําการ วิเคราะหแปลผล 
       เพื่อนําเสนอหนาชั้นเรียน  
      - สรุปผลการทดลอง  
      - ศึกษาและสืบคนขอมูลเพิ่มเติม 
      - สรุปบทเรียน 

 

 4. ข้ันประเมินผล    
       
  

 
- จุดเดนของแบบการจัดการเรียนรูที่สรางความรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหเรื่องบรรยากาศ 

นักเรียนวิเคราะหขอมูลที่เปนบรรยายของขั้นตอนการทดลองมาวาดภาพประกอบแสดงขั้นตอนการทดลอง ระบุสารเคมีและ
อุปกรณ กําหนดตัวแปรที่ศึกษา เขียนจุดประสงคกิจกรรม ออกแบบตารางบันทึกผลการทดลอง ทําใหเลือกใชอุปกรณการ
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ทดลองไดถูกตองและเหมาะสมในแตละเรื่อง สามารถปฏิบัติกิจกรรมการทดลองและบันทึกผลไดถูกตอง อภิปรายและสรุปผล
การทดลองไดในทิศทางเดียวกัน สงผลใหเกิดความรูความเขาใจในการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง จนบรรลุจุดประสงค 
นอกจากน้ีนักเรียนคนหาและสรางความรูดวยตนเอง เพื่อเชื่อมโยงกับความรูเดิม ทําใหความรูที่ไดมามีคุณคาและคงทน ทั้งยัง
ฝกใหนักเรียนมีเหตุมีผล และมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทํางานอยางเปนระบบ  
 7.2 การจัดการเรียนรูมุงใหนักเรียนมีสมรรถนะที่สําคัญคือความสามารถในการคิดวิเคราะห ความสามารถในการ
แกปญหา ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการใชทักษะชีวิต (กระบวนการกลุม) ความสามารถในการใช
เทคโนโลยี เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงคคือมีวินัย ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทํางาน และสามารถสรางชิ้นงานหรือภาระงานที่
สําคัญไดแกประดิษฐเครื่องวัดปริมาณนํ้าฝนอยางงาย  

7.3 จัดทําเปนหนวยการเรียนรูเรื่องบรรยากาศ ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 4 แผน และใชเวลาสอน
รวม 18 ชั่วโมง ดังน้ี 

ทดสอบกอนเรียน     จํานวน 1 ชั่วโมง 
แผนที่ 1 เรื่องชั้นบรรยากาศและผลของรังสีจากดวงอาทิตย จํานวน 4 ชั่วโมง 
แผนที่ 2 เรื่องอุณหภูมิกับความดันอากาศ   จํานวน 4 ชั่วโมง 
แผนที่ 3 เรื่องความชื้นอากาศ    จํานวน 4 ชั่วโมง 
แผนที่ 4 เรื่องเมฆและฝน     จํานวน 4 ชั่วโมง 
ทดสอบหลังเรียน     จํานวน 1 ชั่วโมง 

 7.4 ส่ือการเรียนรูที่ใชไดแก ใบความรู แบบฝกหัด ใบงาน ชุดการทดลอง โปรแกรมนําเสนอ  
 
8. เคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง 

 
1. เครื่องมือที่ใชในการพัฒนานักเรียน ประกอบดวยแบบจัดการเรียนรูที่สรางความรูเพื่อพัฒนาความสามารถ ใน

การคิดวิเคราะหเรื่องบรรยากาศ รายวิชา รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร2 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1  
2. เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล ประกอบดวย 

2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา ว21102 วิทยาศาสตร2 เรื่องบรรยากาศเปนแบบทดสอบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ ใชทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้น 

2.2 แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหเปนแบบทดสอบอัตนัย ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้น 
2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบจัดการเรียนรูที่สรางความรูเพื่อพัฒนาความสามารถใน

การคิดวิเคราะหเรื่องบรรยากาศ รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร2 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 
 
9. แผนดําเนินการทดลอง 
  

การทดลองครั้งนี้ ใชรูปแบบการทดลองแบบกลุมเดียวทดสอบกอนและหลังการใชแบบจัดการเรียนรูที่สราง
ความรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหเรื่องบรรยากาศ รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร2 สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที ่1 (one group pretest - posttest design)  
 
10. การวิเคราะหขอมูล 
  

1. หาประสิทธิภาพแบบจัดการเรียนรูที่สรางความรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหเรื่องบรรยากาศ 
รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร2 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใชคาดัชนีประสิทธิผลมีคา 0.50 ขึ้นไปหรือมากกวา          
รอยละ 50   

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร2 ระหวางหลังการเรียนดวยแบบจัดการเรียนรูที่สรางความรู
เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหกับกอนเรียนโดยใชคาดัชนีประสิทธิผลมีคา 0.5 ขึ้นไปหรือมากกวารอยละ 50  
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3. วิเคราะหจํานวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร2 หลังเรียนโดยใชแบบจัดการเรียนรูที่สราง
ความรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหเรื่องบรรยากาศ รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร2 สําหรับนักเรียน                    
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ที่ผานเกณฑโดยใชรอยละ 

4. วิเคราะหคุณภาพความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยใชคารอยละ  
5. วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอการเรียนโดยใชแบบจัดการเรียนรูที่สรางความรูเพื่อพัฒนา

ความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยใชคาเฉล่ีย 
 
11. ผลการวิเคราะหขอมูล 
  

ตอนที่ 1 ประสิทธิภาพกอนใชของแบบจัดการเรียนรูที่สรางความรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหเรื่อง
บรรยากาศ รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร2 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 คาดัชนีประสิทธิผล (effectiveness 
index: E.I.) 0.56 ดังตารางที ่1 
 
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของแบบจัดการเรียนรู ที ่สรางความรู เพื ่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหเรื ่อง
บรรยากาศ  รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร2 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1    
จํานวน
นักเรียน 

รอยละของคะแนน
เฉล่ียกอนเรียน 

รอยละของคะแนน
เฉล่ียหลังเรียน 

รอยละของคะแนนเต็ม 
หลังเรียน 

คาดัชนปีระสิทธิผล
(E.I.) 

เกณฑการประเมิน 

49 17.09 63.39 100 0.56 0.50 
 
 

ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องบรรยากาศ หลังเรียนดวยแบบจัดการเรียนรูที่สรางความรูเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะหเรื่องบรรยากาศ รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร2 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1                 
สูงกวากอนเรียน มีคาดัชนีประสิทธิผล สูงกวาเกณฑ 0.50 ทุกตัวชี้วัดโดยคาดัชนีประสิทธิผลสูงสุดมีคา 0.67 และคาดัชนี
ประสิทธิผลต่ําสุดมีคา 0.66 ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องบรรยากาศ รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร2 สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังเรียนโดยใชแบบจัดการเรียนรูที่สรางความรูเพื่อพัฒนา ความสามารถในการคิด
วิเคราะห เม่ือศึกษาแตละตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด 
จํานวน
นักเรียน 

คะแนนเต็ม 
รอยละของคะแนน

เฉล่ียกอนเรียน 
รอยละของคะแนน

เฉล่ียหลังเรียน 

คาดัชนี
ประสิทธิผล

(E.I.) 

เกณฑ 
การประเมิน 

ว6.1ม.1/1 80 16 15.16 72.03 0.67 0.50 
ว6.1ม.1/2  80 44 9.55 68.86 0.66 0.50 

 

อน่ึงเม่ือวิเคราะหคะแนนทั้งหนวยการเรียน(รวม 2 ตัวชี้วัด) พบวามีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.65 ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องบรรยากาศ รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร2 สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที ่1 กอนและหลังเรียนโดยใชแบบจัดการเรียนรูที่สรางความรูเพื่อพัฒนา ความสามารถในการคิดวิเคราะห เม่ือศึกษา
ทั้งหนวยการเรียนรู (2 ตัวชี้วัด) 

จํานวนนักเรียน รอยละของคะแนน
เฉล่ียกอนเรียน 

รอยละของคะแนน
เฉล่ียหลังเรียน 

รอยละของคะแนนเต็ม 
หลังเรียน 

คาดัชนีประสิทธิผล
(E.I.) 

เกณฑ 
การประเมิน 

80 10.84 68.59 100 0.65 0.50 
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ตอนที่ 3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องบรรยากาศ หลังเรียนดวยแบบจัดการเรียนรูที่สรางความรูเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะหเรื่องบรรยากาศ รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร2 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1                 
มีจํานวนผูผานเกณฑ (รอยละ60) ไมนอยกวารอยละ 80 ทุกตัวชี้วัดโดยมีคาสูงสุดรอยละ 92.5 และต่ําสุดรอยละ 88.75                
ดังตารางที ่4 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องบรรยากาศ รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร2 หลังเรียน
โดยใชแบบจัดการเรียนรูที่สรางความรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหกับมาตรฐานผลการเรียนรูที ่คาดหวัง              
(รอยละ 60) แตละตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด รอยละของเกณฑที่กําหนด จํานวนผูที่ผานเกณฑ คิดเปนรอยละ 
ว6.1ม.1/1 60/80 74 92.5 
ว6.1ม.1/2 60/80 71 88.75 

 
เม่ือวิเคราะหทั้งหนวยการเรียน (รวม 2 ตัวชี้วัด) พบวามีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑคิดเปนรอยละ 87.50 ดังตารางที่ 5 

 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องบรรยากาศ รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร2 สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 หลังเรียนโดยใชแบบจัดการเรียนรูที่สรางความรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห กับ
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง (รอยละ 60) ทั้งหนวยการเรียนรู 

จํานวนนักเรียน รอยละของเกณฑที่กําหนด จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑ รอยละของนักเรียนที่ผานเกณฑ 
80 60/80 70 87.5 

  
ตอนที่ 4 ความสามารถในการคิดวิเคราะหภายหลังการเรียนรูดวยแบบจัดการเรียนรูที่สรางความรูเพื่อพัฒนา

ความสามารถในการคิดวิเคราะหเรื่องบรรยากาศ รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร2 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1                  
มีจํานวนผูผานเกณฑ (รอยละ60) ไมนอยกวารอยละ 80 พบวามีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑคิดเปนรอยละ 88.75 ดังตารางที่ 6 
 

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหความสามารถในการคิดวิเคราะหภายหลังการเรียนรูดวยแบบจัดการเรียนรูที่สรางความรูเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหเรื่องบรรยากาศ รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร2 สําหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1  

กลุมเปาหมาย จํานวนนักเรียน รอยละของเกณฑที่
กําหนด 

จํานวนนักเรียน 
ที่ผานเกณฑ 

รอยละของนักเรียนที่
ผานเกณฑ 

หลังเรียน 80 60/80 71 88.75 
 

ตอนที่ 5 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบจัดการเรียนรูที่สรางความรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด

วิเคราะหเรื่องบรรยากาศ รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร2 สําหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 อยูในระดับมาก ( X  = 4.44) 
 
12. สรุปผลและอภิปรายผล 
 

1. ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแบบจัดการเรียนรูที่สรางความรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห
เรื่องบรรยากาศ รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร2 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวามีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 
0.56 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 0.50  

2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องบรรยากาศ รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร2 สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังเรียนโดยใชแบบจัดการเรียนรูที่สรางความรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห พบวาคาดัชนีประสิทธิผลของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียน มีคาสูงกวาเกณฑ 0.50 ทุกตัวชี้วัด                   
โดยคาดัชนีประสิทธิผลสูงสุดมีคา 0.67 และคาดัชนีประสิทธิผลต่ําสุดมีคา 0.66 เม่ือพิจารณาทั้งหนวยการเรียนรูมีคาดัชนี
ประสิทธิผลเทากับ 0.65 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 0.50 แสดงวาหลังเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
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3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องบรรยากาศ หลังเรียนดวยแบบจัดการเรียนรูที่สรางความรูเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหเรื่องบรรยากาศ รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร2 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีจํานวนผูผาน
เกณฑ (รอยละ60) ไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด โดยใชเกณฑมาตรฐาน 60/80 พบวามีคาสูงกวาเกณฑ
ทุกตัวชี้วัดโดยมีคาสูงสุด 60/92.5 และคาต่ําสุด 60/88.75 เม่ือพิจารณาทั้งหนวยการเรียนรูมีคา 60/87.50 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 
60/80 ที่กําหนด แสดงหลังเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

4. ผลการวิเคราะหความสามารถในการคิดวิเคราะหภายหลังการเรียนรูดวยแบบจัดการเรียนรูที่สรางความรูเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหเรื่องบรรยากาศ รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร2 สําหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
มีจํานวนผูผานเกณฑ (รอยละ60) ไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด โดยใชเกณฑมาตรฐาน 60/80 พบวา                  
มีคา 60/88.75 สูงกวาเกณฑ 60/80 ที่กําหนด แสดงวาหลังเรียนนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหสูงขึ้น 

5. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบจัดการเรียนรูที่สรางความรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหเรื่อง

บรรยากาศ รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร2 สําหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.44) 
 
13. ขอเสนอแนะ 
  

1. ครูผูสอนสามารถนําแบบการจัดการเรียนรูที่สรางความรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหเรื่อง
บรรยากาศ ไปประยุกตใชกับวิชาอ่ืนไดเปนอยางด ี 

2. ครูผูสอนสามารถนําแบบการจัดการเรียนรูที่สรางความรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห เรื่อง
บรรยากาศ รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร2 สําหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ไปใชแกปญหาเก่ียวกับความสามารถในการ
คิดวิเคราะหของนักเรียนได 
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