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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และ (2) เพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบเปรียบเทียบ  เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  กลุ่มที่ศึกษา  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนล า
พระเพลิงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
จ านวน 38 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ เรื่องอัตราการเกิดปฎิกริยาเคมี แบบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร์ และแบบวัด
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  
ผลการวิจัยมีดังนี้  1) ความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่มีความ
เข้าใจมโนมติในระดับคลาดเคลื่อนทุกมโนมติ และไม่มีนักเรียนที่มีเข้าใจในระดับที่สมบูรณ์ หลังการจัดกิจกรรม  พบว่า  
นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงระดับความเข้าใจมโนมติ นักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจในระดับที่สมบูรณ์  และระดับที่
ถูกต้อง แต่ไม่สมบูรณ์ นักเรียนมีความเข้าใจในระดับที่คลาดเคลื่อนลดลงทุกมโนมติ  และ 2) ความสามารถในการให้
เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน   
 
ค าส าคัญ:  การจัดการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ, มโนมติทางวิทยาศาสตร,์ ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ์
 
Abstract 
 The purposes of this research were (1) to compare the understanding of scientific 
conceptions of students before and after by using analogy approach in the topic of rate of chemical 
reactions, and (2) to compare the scientific reasoning abilities of students before and after by using 
analogy approach in the  topic of rates of chemical reactions. The Sample of this study consisted of 
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38 MathayomSuksa V students, science - math program in the second semester of the 2014 
academic year at Lampraploengpittayakom School, Nakhonratchasima province  which  were 
obtained by purposively selection. The research instruments were  analogy approach in the topic of 
rates of chemical reactions, scientific concept test and scientific reasoning ability test. The  data 
were analyzed  using  percentage, mean, and content analysis. The results showed that 1) the 
understanding scientific concepts of students, before learning by the analogy approach, most 
students had alternative conception and none students had the complete understanding. After 
learning by the analogy approach, students had changed their scientific conception. The number 
students had alternative conception were decreased. Most students had partial understanding and 
complete understanding. and 2) the scientific reasoning abilities  of students after learning activities, 
an average score of students was higher than before.   
 
Keywords:  Analogy  Approach,  Scientific concepts,  Scientific Reasoning  
  
บทน า 

วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์ท าให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธี
คิด ทั้งความเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดมีวิจารณญาณ มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์
เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ 
สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุมีผล สร้างสรรค์ มีคุณธรรม (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551, น. 62)   

ในการพัฒนานักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเฉพาะสมรรถนะ

ความสามารถในการคิดเป็นสมรรถนะส าคัญที่มุ่งให้เกิดกับนักเรียน เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม   
จากผลการประเมินผลทางการเรียนของโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ( PISA) เน้นการสอบด้านคิด

วิเคราะห์และแก้ปัญหาการเขียนตอบด้วยการอธิบายให้เหตุผล พบว่าตั้งแต่ PISA 2000 จนกระทั่งมาถึง PISA 2012  
นักเรียนไทยมีผลการประเมิน ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐานของ OECD ที่ 500คะแนน (สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2557) 

นอกจากนี้ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียน 
โรงเรียนล าพระเพลิงพิทยาคม มีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2552-2556 มีคะแนนเฉลี่ย
ต่ ากว่าร้อยละ 50 และต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

ผลการประเมินจาก PISA และผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) สามารถสะท้อนคุณภาพ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของเด็กไทย ถึงกระบวนการเรียนการสอนที่ยังด้อยอยู่ ท าให้การเรียนการสอนบางส่วนยัง
ไม่ส่งผลให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ 

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่อ้างว่านักเรียนยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 
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ในวิชาเคมี จากการศึกษาของมนตรี เชื้อพันธุ์งาม (2543) ซึ่งได้ท าการศึกษามโนมติเรื่อง อัตราการเกิดปฏิกริยาเคมี  
พบว่า นักเรียนมีมโนมติคลาดเคลื่อนโดยคลาดเคลื่อนทางด้านค าตอบหรือตอบถูกเฉพาะด้านเหตุผลมีค่าร้อยละอยู่
ในช่วง 11.7-21.5 มโนมติที่นักเรียนคลาดเคลื่อนทางด้านค าตอบมากที่สุด คือ เรื่องการอธิบายผลของปัจจัยต่างๆต่อ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี คิดเป็นร้อยละ 21.5 ส่วนการคลาดเคลื่อนทางด้านเหตุผลหรือตอบถูกเฉพาะค าตอบ มีค่า
ร้อยละอยู่ในช่วง 6.2-18.9  มโนมติที่นักเรียนคลาดเคลื่อนทางด้านเหตุผลมากที่สุด คือ เรื่องความหมายของอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี คิดเป็นร้อยละ 18.9 ซึ่งแนวคิดที่คลาดเคลื่อนส่วนใหญ่จะเป็นแนวคิดที่เป็นนามธรรม 

วิธีการสอนแบบเปรียบเทียบ เป็นวิธีการสอนวิธีหนึ่งที่ท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น โดยครูต้อง
สอนจากสิ่งที่นักเรียนคุ้นเคย ครูจ าเป็นต้องพิจารณาถึงพื้นฐานของนักเรียน และควรได้มีการระบุสิ่งที่น ามา
เปรียบเทียบกับเรื่องที่เรียนนั้นว่ามีสิ่งใดเหมือนหรือสิ่งใดแตกต่างกัน (Harrison and Treagust, 1993: 1292-1293)  
ใช้สิ่งที่สามารถมองเห็นได้ การสอนแบบเปรียบเทียบจะช่วยเสริมต่อการเรียนรู้ และส่งเสริมกระบวนการคิดของ
นักเรียนให้เกิดการขยายความรู้  เป็นกระบวนการที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เดิมของนักเรียนที่มีอยู่เพื่อ
อธิบายสิ่งใหม่ ข้อมูลใหม่หรือสถานการณ์ใหม่ (Glynn, 1991) การสอนแบบเปรียบเทียบ (Analogy  Approach)  
ตามแนวทาง Focus–Action–Reflection (FAR) Guide  (Harrison and Coll, 2008) ซึ่งมีแนวทางดังนี้ (1) ขั้น
เตรียมการจัดการเรียนรู้ (Focus) เป็นขั้นที่ครูต้องเตรียมวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับระดับ
ความรู้ ความสามารถของนักเรียน (2) ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Action) ในขั้นนี้เป็นขั้นที่ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม  
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่น าเสนอมโนมติทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องที่สอนและกิจกรรมที่น าเสนอมโนมติที่คุ้นเคยโดยใช้
สิ่งที่น ามาเปรียบเทียบ จากนั้นให้นักเรียนท ากิจกรรมเพื่อเปรียบเทียบความเหมือน (Like) และความแตกต่าง (Unlike) 
ของสิ่งที่น ามาเปรียบเทียบ (Analog) กับเรื่องที่สอน (Target) (3) ขั้นสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
(Reflection) เป็นขั้นตอนที่ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
การวิจัยของ (อรวรรณ  หอมพรมมา, 2553) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้การสอนแบบเปรียบเทียบ ผลการวิจัยพบว่า หลัง
เรียนนักเรียนมีมโนมติเรื่องความเข้มข้น พื้นที่ผิวของสาร อุณหภูมิและผลของสารบางชนิดที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมีสอดคล้องกับมโนมติวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 63.83, 76.60, 72.34 และ 61.09 ตามล าดับ 

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
เปรียบเทียบ เรื่องอัตราการเกิดปฎิกริยาเคมีที่มีต่อมโนมติทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผลเชิ ง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนล าพระเพลิงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้วิจัยมี
ความเห็นว่า การจัดการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ เป็นวิธีการสอนที่ท าให้เกิดความง่ายขึ้นในการท าความเข้าใจหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นวิธีสอนที่น าตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดที่เป็น
นามธรรมได้ โดยสิ่งที่น ามาเปรียบเทียบจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เดิมของนักเรียนที่มีอยู่เพื่ออธิบายสิ่ง
ใหม่ ข้อมูลใหม่หรือสถานการณ์ใหม่ จนสามารถท าให้นักเรียนมีมโนมติสอดคล้องกับมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง
อัตราการเกิดปฎิกริยาเคมีและมีความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์สูงขึ้นและเนื้อหาเรื่องนี้เป็นพื้นฐาน
ส าคัญในการศึกษาเรื่องกรด-เบส, สมดุลเคมี ในระดับที่สูงขึ้นไป 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนเรียนและ 
หลังเรียน  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
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เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยใช้แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ 
ทฤษฎีการเรียนรู้ Constructivism โดยได้ศึกษาแนวคิดของเพเจต (Piaget) ได้อธิบายว่า การพัฒนาด้าน

สติปัญญาและความคิด คือ การที่คนเรามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เกิดและการมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง
ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม มีผลท าให้ระดับสติปัญญาและความคิดมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา การที่ได้
มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ท าให้เกิดความคิดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม และมีการพัฒนาการต่อไป
เรื่อยๆจนในที่สุดสามารถคิดเป็นนามธรรมได้  และออซูเบล (Ausubel) ได้อธิบายถึงการเรียนรู้ว่าจะเกิดขึ้นได้ถ้าใน
การเรียนรู้สิ่งใหม่นั้น ผู้เรียนเคยมีพื้นฐานซึ่งเชื่อมโยงเข้ากับความรู้ใหม่ได้ ซึ่งจะท าให้การเรียนสิ่งใหม่นั้นมีความหมาย  
(วรรณทิพา  รอดแรงค้า, 2540) 

การจัดการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบตามแนวทาง FAR Guide (Harrison and Coll, 2008) เป็นการ
เปรียบเทียบความเหมือนกันของมโนมติสองมโนมติ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้โดยจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู้เดิมของนักเรียนที่มีอยู่เพื่ออธิบาย สิ่งใหม่ ข้อมูลใหม่หรือสถานการณ์ใหม่ ประกอบด้วยขั้นตอนการสอน 3  
ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นเตรียมการจัดการเรียนรู้ (Focus)  2) ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Action)  3) ขั้นสะท้อนผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ (Reflection)  
 มโนมติทางวิทยาศาสตร์ คือ แนวความคิดหลักที่คนเรามีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งช่วยให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัตถุหรือปรากฏการณ์ต่างๆ (วรรณทิพา รอดแรงค้า, 2540) โดยอาศัยเหตุผล ข้อเท็จจริง มีหลักการเป็น
ขั้นตอนแล้วน าข้อความรู้นั้นมาประมวลเป็นข้อสรุปเพื่อใช้อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ  และมโนมติทางวิทยาศาสตร์  
เรื่องอัตราการเกิดปฎิกริยาเคมี หมายถึง ความคิดหรือความเข้าใจของบุคคล ที่เป็นข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องอัตราการเกิด
ปฎิกริยาเคมี อันเกิดจากการสังเกตหรือการได้รับประสบการณ์ แล้วสามารถประมวลความรู้เป็นข้อสรุปเรื่องอัตราการ
เกิดปฎิกริยาเคมีได้ เป็นไปตามแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป   

การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นวิธีการหนึ่งที่จะได้แนวคิดเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเริ่มต้นศึกษาค้นคว้า
อย่างเป็นระบบ และเพื่อให้ได้แนวทางในการค้นคว้าทดลอง วิธีการคิดหาเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์  เป็นวิธีการคิดหา
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ปรากฎอยู่กับสิ่งที่มนุษย์ต้องการจะรู้หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นการสรุปความรู้ใหม่จาก
สิ่งที่รู้อยู่โดยใช้เหตุใช้ผล  ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ที่มีอยู่  แบ่งได้  3  ประเภทคือ  1) การให้เหตุผลแบบนิรนัย 
2) การให้เหตุผลแบบอุปนัย 3) การให้เหตุผลแบบอุปนัย-นิรนัย(จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช, 2542, น. 71) 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ระเบียบวิธีวิจัย 
              รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบ (pre – experimental design) แบบกลุ่มเดียวที่มีการทดสอบ
ก่อนและหลังการทดลอง (one group pretest - posttest design) 

2. กลุ่มท่ีศกึษา  
              กลุ่มที่ศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ โรงเรียนล าพระ
เพลิงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบล ซึ่งเป็นเพียง 
ห้องเรียนเดียวที่เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ จ านวน 38 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

3. ขอบเขตเนื้อหา ศึกษาเรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ที่ประกอบด้วย 5 มโนมติ  ดังนี้ 
                    1) แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฎิกริยาเคมี 
                    2) ผลของความเข้มข้นของสารที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
                    3) ผลของพื้นทีผ่ิวของสารที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
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                    4) ผลของอุณหภูมิของสารที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
                    5) ผลของสารบางชนิดที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

4. ตัวแปรที่ศึกษา คือ มโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่องอัตราการเกิดปฎิกริยาเคมี และความสามารถในการให้
เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ 
  5. ระยะเวลาในการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระหว่าง 
พฤศจิกายน 2557 ถึง มกราคม 2558  จ านวน 18 ชั่วโมง 

6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) ท าการทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มที่ศึกษา โดยใช้แบบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร์และแบบวัด

ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อน าจัดกลุ่มค าตอบและน าเสนอข้อมูลต่อไป                     
2) ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับกลุ่มที่ศึกษา ซึ่งใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ

จัดการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี จ านวน 5 แผน  
3) เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้วิจัยท าการทดสอบหลังเรียนกับกลุ่มที่ศึกษา โดยใช้แบบวัด

มโนมติทางวิทยาศาสตร์และแบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อน าจัดกลุ่มค าตอบและน าเสนอ
ข้อมูลต่อไป                     

4) การสัมภาษณ์ ในกรณีที่ไม่เข้าใจการอธิบายค าตอบของนักเรียนผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์เป็นราย
กรณี เพื่อน ามาจัดกลุ่มค าตอบ 

5) ผลงาน ชิ้นงานของนักเรียน ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้ใบกิจกรรม 
7. การวิเคราะห์ข้อมูล     

1) มโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาจัดกลุ่มค าตอบ 
ตามระดับความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ 5 ระดับ  ดังนี้ 
                     1.1) ความเข้าใจมโนมติในระดับที่สมบูรณ์ (Complete  Understanding, CU)   
                     1.2) ความเข้าใจมโนมติในระดับที่ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ (Partial  Understanding, PU)   
                     1.3) ความเข้าใจมโนมติในระดับที่คลาดเคลื่อนบางส่วน  (Partial Understanding with  
specific Alternative Conception, PS)    
                      1.4) ความเข้าใจมโนมติในระดับที่คลาดเคลื่อน(Alternative Conception, AC) 
                    1.5) ความไม่เข้าใจ (No  Understanding , NU)  แล้วน าเสนอข้อมูลเป็นความถี่ ร้อยละ    
            2) ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ผู้วิจัยน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล  แล้วน าเสนอข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย และร้อยละ 
            3) ผลงาน ชิ้นงานของนักเรียนที่สร้างขึ้น ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อใช้สนับสนุนมโนมติ
ของนักเรียน 
            4) ผลการสัมภาษณ์จากค าตอบนกัเรียน ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์  เพื่อใช้สนับสนุนมโนมติ
ของนักเรียน 
 
สรุปผลการวิจัย 

ตอนที่  1.  ผลการเปรียบเทียบความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน  โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบเปรียบเทียบ  เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
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ตารางที่ 1  มโนมติ  เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  ทั้ง  5  มโนมติของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ 

มโนมติเรื่อง / Analog ที่ใช้ กลุ่มมโนมติ 
ก่อนการจัดการเรียนรู้ หลังการจัดการเรียนรู้ 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิด 
ปฎิกริยาเคมี /เกมรวมเหรียญ 

CU 0 00.00 6 15.79 
PU 11 28.95 18 47.37 
PS 9 23.68 10 26.32 
AC 18 47.37 4 10.52 
NU 0 0 0 00.00 

 รวม 38 100.00 38 100.00 
ผลของความเข้มข้นของสาร CU 0 0.00 9 23.68 
ที่มีต่ออัตราการเกิด PU 8 21.05 20 52.63 
ปฎิกริยาเคมี / PS 0 00.00 4 10.53 
การรวมตัวของเมล็ดธัญพืช AC 30 78.95 5 13.16 
 NU 0 00.00 0 00.00 
 รวม 38 100.00 38 100.00 
ผลของพื้นที่ผิวของสารที่มีต่อ
อัตราการเกิดปฎิกริยาเคมี/ 
การประทับตรา 

CU 0 0.00 12 31.58 
PU 4 10.53 19 50.00 
PS 7 18.42 0 00.00 
AC 27 71.05 7 18.42 
NU 0 00.00 0 00.00 
รวม 38 100.00 38 100.00 

ผลของอุณหภูมิของสารที่มีต่อ
อัตราการเกิดปฎิกริยาเคมี / 
การทอดขนมนางเล็ด 

CU 0 0.00 7 18.42 
PU 10 26.32 22 57.89 
PS 0 00.00 0 00.00 
AC 28 73.68 9 23.69 
NU 0 00.00 0 00.00 
รวม 38 100.00 38 100.00 

ผลของสารบางชนิดท่ีมีต่อ 
อัตราการเกิดปฎิกริยาเคมี / 
ทางลัดของลูกปัด 

CU 0 0.00 4 10.53 
PU 1 2.63 15 39.47 
PS 0 00.00 9 23.68 
AC 37 97.37 10 26.32 
NU 0 00.00 0 00.00 
รวม 38 100.00 38 100.00 

 
 จากตารางที่  1  พบว่า ผลการเปรียบเทียบความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ  เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนั้น  มีระดับความเข้าใจที่แตกต่าง
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กันอย่างชัดเจน กล่าวคือ ก่อนเรียน นักเรียนมีระดับความเข้าใจมโนมติหลายระดับ  มีตั้งแต่ความเข้าใจมโนมติในระดับ
ที่คลาดเคลื่อนจนถึงความเข้าใจมโนมติในระดับที่ถูกต้อง  แต่ไม่สมบูรณ์ หลังเรียน  มีความเข้าใจมโนมติในระดับที่
คลาดเคลื่อนลดลง และมีความเข้าใจในระดับที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น   ซึ่งในแต่ละมโนมติจะมีการจัดการเรียนรู้แบบ
เปรียบเทียบ  โดยมีการใช้สิ่งที่น ามาเปรียบเทียบ (Analog) กับ สิ่งที่ต้องการจะเปรียบเทียบ (Target)  ดังนี้  

มโนมติหลักที่  1  เรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฎิกิริยาเคมี (เกมรวมเหรียญ / แนวคิดเกี่ยวกับการเกิด
ปฎิกริยาเคมี)  เกมรวมเหรียญ  ก าหนดให้นักเรียนแต่ละคนมีมูลค่าของจ านวนเงิน  การเล่นเกมต้องรวมกลุ่มกันตาม
กติกาที่ก าหนด  ซึ่งเปรียบได้กับอนุภาคของสารตั้งต้นที่จะต้องมีการชนกันในทิศทางที่เหมาะสมและมีพลังงานเพียงพอ  
จะเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นได้  แต่ถ้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  เปรียบได้กับการชนกันในทิศทางที่ไม่เหมาะสมและมี
พลังงานไม่เพียงพอ  ปฏิกิริยาเคมีไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 

มโนมติหลักที่  2  เรื่องผลของความเข้มข้นของสารที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (การรวมตัวของเมล็ด
ธัญพืช / ผลของความเข้มข้นของสารที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี) การรวมตัวของเมล็ดธัญพืช โดยใช้ เมล็ดถั่วแดง  
2 เมล็ด แทนอะตอมของไอโดรเจน 2 อะตอม เมล็ดถั่วลันเตา 1 เมล็ด แทนอะตอมของออกซิเจน 1 อะตอม รวมตัวกัน
ให้ได้สูตรโมเลกุลของน้ า (H2O)  จ านวนกลุ่มของเมล็ดธัญพืช เปรียบได้กับ สารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น การเพิ่มจ านวนของ
เมล็ดธัญพืชให้มากขึ้น  เปรียบได้กับการเพิ่มความเข้มข้นของสารตั้งต้น ท าให้มีโอกาสในการรวมตัวของเมล็ดธัญพืช
มากขึ้น ได้สูตรโมเลกุลของน้ ามากขึ้น นั่นคือ การเพิ่มความเข้มข้นของสารตั้งต้น เป็นการเพิ่มจ านวนอนุภาคของสาร
และโอกาสในการชนกันของอนุภาคมากขึ้น ท าให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาสูงขึ้น 

มโนมติหลักที่  3  เรื่องผลของพื้นที่ผิวของสารที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (การประทับตรา / ผลของ
พื้นที่ผิวของสารที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี) การประทับตรา โดยใช้ก้อนยางลบแตะกับน้ าหมึกแล้วน าไปประทับ
บนกระดาษขาว จากนั้นตัดแบ่งก้อนยางลบให้มีขนาดเล็กลงน าไปแตะกับน้ าหมึก แล้วน าไปประทับบนกระดาษขาว
เปรียบเทียบขนาดของพื้นที่  การตัดแบ่งก้อนยางลบให้เล็กลง เป็นการเพิ่มขนาดพื้นที่ผิวสัมผัสมากขึ้น เมื่อพื้นที่
ผิวสัมผัสมากขึ้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีมากขึ้น บริเวณพื้นที่ผิวยางลบที่ติดน้ าหมึก เปรียบเทียบกับบริเวณที่อนุภาค
จะมีโอกาสชนกันและท าปฏิกิริยากันมากขึ้น 

มโนมติหลักที่  4  เรื่องผลของอุณหภูมิของสารที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (การทอดขนมนางเล็ด / ผล
ของอุณหภูมิของสารที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี) การเพิ่มความร้อนจะท าให้อุณหภูมิของน้ ามันที่ใช้ทอดสูงขึ้น     
มีผลต่อการสุกและการขยายตัวของขนมนางเล็ด การทอดขนมนางเล็ดที่อุณหภูมิต่ าจะสุกและการขยายตัวได้น้อย แต่
ถ้าทอดขนมนางเล็ดที่อุณหภูมิสูงจะสุกและการขยายตัวได้มาก เปรียบเทียบได้กับการเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้น จะท าให้
อนุภาคของสารมีพลังงานจลน์สูงขึ้น และมีโอกาสในชนกันเพิ่มมากขึ้น ปฏิกิริยาเคมีจึงเกิดได้เร็วขึ้น 

มโนมติหลักที่  5  เรื่องผลของสารบางชนิดที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (ทางลัดของลูกปัด / ผลของสาร
บางชนิดที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี) ทางลัดของลูกปัด โดยเทลูกปัดในแก้วพลาสติกใสที่ปิดฝา 2 ใบแก้วหนึ่ง
เจาะรูขนาดเล็ก 1 รูและอีกแก้วหนึ่งเจาะรูขนาดใหญ่ 1 รู แก้วพลาสติกใสที่เจาะรูขนาดใหญ่จะท าให้ลูกปัดตกลงไปใน
แก้วมากกว่า  การเจาะรูฝาปิดแก้วพลาสติกเพิ่มขึ้นเปรียบได้กับการเพิ่มตัวเร่งปฎิกริยา  การเจาะรูฝาปิดแก้วพลาสติก
ท าให้พื้นที่ปิดกั้นลดลง  เปรียบได้กับการเลือกเส้นทางเลือกใหม่ที่มีพลังงานก่อกัมมันต์ต่ ากว่าเส้นทางเดิม ท าให้
อนุภาคของสารที่ชนกันแล้วมีพลังงานสูงกว่าพลังงานก่อกัมมันต์มีจ านวนมากขึ้นจึงเกิดปฏิกริยาเคมีได้เร็วขึ้น 

ตอนที่  2.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบเปรียบเทียบ เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี   
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ตารางที่  2  ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
เปรียบเทียบ เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ประเภทของความสามารถในการให้
เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ 

ก่อนการจัดการเรียนรู้ หลังการจัดการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

นิรนัย 5.03         33.51 10.58 70.53 
อุปนัย 4.08         27.19 9.24 61.58 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 30.35 66.05 
รวม 0.00     100.00          0.00    100.00 

 
จากตารางที่  2  ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้

การจัดการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ  พบว่า  1) ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์แบบนิรนัยของนักเรียน  
ก่อนเรียน  มีค่าร้อยละ 33.51  และหลังเรียน 70.53  2) ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์แบบอุปนัย
ของนักเรียน ก่อนเรียน  มีค่าร้อยละ 27.19  และหลังเรียน  61.58  3) ค่าเฉลี่ยร้อยละ ก่อนเรียน  มีค่าร้อยละ 30.35  
และหลังเรียน 66.05 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
   
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล 
ตอนที่  1.  ผลการเปรียบเทียบความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ

เปรียบเทียบ เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 จากผลการเปรียบเทียบความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  พบว่า ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนส่วน
ใหญ่มีความเข้าใจมโนมติในระดับที่คลาดเคลื่อนทุกมโนมติ และไม่มีมโนมติใดที่นักเรียนเข้าใจในระดับที่สมบูรณ์ หลัง
การจัดกิจกรรม  พบว่า นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจมโนมติ  จ านวนนักเรียนที่มีความเข้าใจในระดับที่
คลาดเคลื่อนลดลง และนักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจในระดับที่สมบูรณ์  และระดับที่ถูกต้อง  แต่ไม่สมบูรณ์เพิ่มมาก
ขึ้น ทั้งนี้เป็นเหตุผลมาจากการจัดการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ เป็นวิธีการสอนที่น าตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม มาใช้ในการ
เรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดแนวคิดที่เป็นนามธรรมได้ โดยใช้สิ่งที่น ามาเปรียบเทียบช่วยเสริมต่อการเรียนรู้ และ
ส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนให้เกิดการขยายความรู้ เป็นกระบวนการที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู้เดิมของนักเรียนที่มีอยู่เพื่ออธิบายสิ่งใหม่  ข้อมูลใหม่หรือสถานการณ์ใหม่ การสอนวิธีนี้ช่วยให้นักเรียนจ าได้ง่าย  
เข้าใจ มองเห็นภาพ มีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  มีปฏิสัมพันธ์กันทางสังคม สามารถปฎิบัติกิจกรรมได้อย่าง
หลากหลาย ยืดหยุ่น เป็นระบบ ส่งผลให้นักเรียนมีความเข้าใจในมโนมติ เรื่องอัตราการเกิดปฎิกริยาเคมีและหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (Harrison and Treagust, 1993) และ (Glynn, 1991)  
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอรวรรณ  หอมพรมมา (2553)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาเคมีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้การสอนแบบเปรียบเทียบ 
(Analogy Approach) ผลการวิจัยพบว่า หลังเรียนนักเรียนมีมโนมติเรื่องความเข้มข้น พื้นที่ผิวของสาร อุณหภูมิและ
ผลของสารบางชนิดที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีสอดคล้องกับมโนมติวิทยาศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ 63.83, 76.60, 
72.34 และ 61.09  ตามล าดับ  
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ตอนที่  2.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบเปรียบเทียบ เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี   

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน ทั้งนี้เป็นเหตุผลมาจากการจัดการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบเป็นวิธีการสอนที่เปรียบเทียบความเหมือนกันของ
มโนมติสองมโนมติ โดยจะเรียกสิ่งที่น ามาเปรียบเทียบว่า Analog และเรียกสิ่งที่ต้องการจะเปรียบเทียบว่า Target  
และน าสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นของทั้งสองมาเปรียบเทียบกัน  ในขั้นตอนของกิจกรรมที่น าเสนอมโนมติทางวิทยาศาสตร์
ในเรื่องที่สอนหรือสิ่งที่ต้องการจะเปรียบเทียบ เป็นขั้นที่นักเรียนได้ฝึกปฎิบัติ การทดลอง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ สรุปผล ท าให้นักเรียนได้ฝึกการคิด การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์แบบอุปนัย ซึ่งถือว่าเป็นความรู้ที่เป็น
หลักการทั่วๆ ไป รวมถึงการสรุปผลที่เกิดจากกิจกรรมที่น าเสนอมโนมติที่คุ้นเคยหรือการใช้สิ่งที่น ามาเปรียบเทียบ  
จากนั้นนักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องได้  เป็นปรากฎการณ์เฉพาะหน่วย  โดย
นักเรียนสร้าง Analog ขึ้นใหม่ได้ด้วยตนเอง ท าให้ได้ฝึกการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์แบบนิรนัย ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของเปียเจต์ และออซูเบล นอกจากนี้ผลการทดลองเหมือนกับงานวิจัยของเกรียงไกร  อภัยวงศ์ (2548) ที่พบว่า
นักเรียนกลุ่มที่เรียนโดยใช้วงจรการเรียนรู้แบบการตั้งสมมติฐานนิรนัย มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการให้เหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร์และคะแนนเฉลี่ยมโนทัศน์ชีววิทยา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

กล่าวโดยสรุป การจัดการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ เรื่องอัตราการเกิดปฎิกริยาเคมี สามารถท าให้นักเรียนมี
มโนมติทางวิทยาศาสตร์และมีความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น  ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบ
เปรียบเทียบ  เป็นวิธีการสอนที่เน้นให้นักเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท าความเข้าใจ
กับความรู้ จากการคิด การลงมือปฎิบัติ สามารถพัฒนาความเข้าใจและความรู้ของนักเรียน จนท าให้นักเรียนมีมโนมติ
ทางวิทยาศาสตร์และมีความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
          1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1) ก่อนการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน ครูควรท าการส ารวจมโนมติของนักเรียน ซึ่งจะท าให้ครู
ทราบถึงความรู้พื้นฐานของนักเรียน แล้วน ามาก าหนดเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้  โดยเลือกสิ่งที่น ามา
เปรียบเทียบที่เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียนมากที่สุด เพื่อป้องกันการเกิดมโนมติที่คลาดเคลื่อนยิ่งกว่าเดิม  

  2) การจัดการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบเหมาะส าหรับเนื้อหาที่เป็นนามธรรม และเป็นแนวคิดที่
สามารถท าการทดลอง หรือทดสอบได้ จึงสามารถใช้สิ่งที่น ามาเปรียบเทียบมาอธิบายกระบวนการที่เป็นนามธรรม ให้มี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น สมดุลเคมี, กรด – เบส 

3) แนวทางการเลือกใช้สิ่งที่น ามาเปรียบเทียบที่เหมาะสม คือ เลือกสิ่งที่นักเรียนคุ้นเคยสร้างความ
สนใจ สื่อความหมายชัดเจนและใช้ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม 

         2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ โดยใช้รูปแบบการวิจัยอื่นๆ เช่น กลุ่มที่

เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ เพื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 
2) ควรมีการศึกษาความคงทนเกี่ยวกับความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ หลังจากการจัดการเรียนรู้

แบบเปรียบเทียบ 
3) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับผลของการจัดการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ ว่าส่งผลต่อตัวแปรอื่นอีกหรือไม่   

เช่น การคิดวิเคราะห์ 
4) กลุ่มที่ศึกษา ควรเป็นนักเรียนในแผนการเรียนอื่นๆ เพื่อศึกษาว่าจะให้ผลการศึกษาเช่นเดียวกันหรือไม ่

 



 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ก้าวสูท่ศวรรษที่ 2: บูรณาการงานวิจัย ใชอ้งค์ความรู้ สูค่วามยั่งยืน” 

17 มิถุนายน 2559 ณ วทิยาลัยนครราชสมีา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 677 
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