
 

 

 

 

 
 

  
 
 

 

วิจัยในชันเรียน 
 

การใช้สัญญาเงือนไขปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งงาน    

เพือพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรียน ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 2/2    

โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์  อําเภอเจาะไอร้อง  จังหวัดนราธิวาส 

 สังกัดเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 
 

 

 

 
 

 

 

การียา      สามะ 

วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทัวไป    รหัส  4815009 

 

  

 

 
 

ภาคเรียนที  2   ปีการศึกษา 3 

คณะศึกษาศาสตร์    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตปัตตานี 
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ชืองานวิจัยเรือง  การใช้สัญญาเงือนไขปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งงาน เพือพัฒนา

ผลสัมฤทธิ ทางการเรียน ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2/2  

โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์   

ชือนักศึกษา  นายการียา   สามะ 

ชือปริญญา  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 

สาขาวิชา  วิชาวิทยาศาสตร์ทั วไป   คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

ปีการศึกษา  2553 

อาจารย์ทีปรึกษา  อาจารย์ว ัณนฤเมาห์   หวันสบูดิน 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั งนี  มีความมุ่งหมายเพือแก้ไขปัญหาการส่งงานไม่ตรงเวลาและฝึกให้นักเรียนมีความ

รับผิดชอบในตนเองและความกระตือรือร้นสนใจต่อการเรียนของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2/2 โรงเรียน 

บูกิตประชาอุปถัมภ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2/2 โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ ภาคเรียน

ที 2 ปีการศึกษา 3 จ ํานวน 37 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Simpling Unit) โดย

ผู ้วิจัยทําข้อตกลงร่วมกันในเรืองเกียวกับความรับผิดชอบในการส่งงาน  โดยร่างสัญญาขึ นเป็นลายลักษณ์

อักษรจากความเห็นชอบจากผู ้วิจัยกับผู ้ เรียน   และผู ้วิจัยกับผู ้ เรียนร่วมกันระบุตัวเสริมแรง   จากนั นผู้วิจัย

และผู ้ เรียนลงชือในใบสัญญา  หากผู ้ เรียนสามารถปฏิบัติได้ตามทีสัญญาไว้  คือ  ผู ้ เรียนส่งงานครบและตรง

ต่อเวลา   ผู ้วิจยัก็จะให้การเสริมแรงแก่ผู ้ เรียน 

ผลจากการวิจัยปรากฏว่า ก่อนการใช้สัญญาเงือนไขนักเรียนส่งงานตรงเวลา  เฉลียคิดเป็นร้อยละ  

80.19 ไม่ตรงเวลาเฉลียคิดเป็นร้อยละ 19.81    หลังการใช้สัญญาเงือนไขนักเรียนส่งงานตรงเวลา เฉลียคิด

เป็นร้อยละ .40    ไม่ตรงเวลาเฉลียคิดเป็นร้อยละ .60    
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กิตติกรรมประกาศ 

 

รายงานการวิจัย เรืองการใช้สัญญาเงือนไขปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งงาน เพือพัฒนา

ผลสัมฤทธิ ทางการเรียน ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2/2 โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ ์สําเร็จลุล่วงด้วยดี 

เพราะได้รับความกรุณาให้ค ําแนะนําช่วยเหลืออย่างดีจาก อาจารย์ว ัณนฤเมาห์ หวันสบูดินอาจารย์กานตช์นก 

มางัดสาเระ  อาจารย์แคตรีซา  นิแห อาจารย์นูรีซัน  อิบบรอฮิม     ทีได้ให้ค ําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนแก้ไข

ข้อบกพร่องต่าง  ๆผู ้วิจัยรู้สึกเป็นพระคุณอย่างยิงจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี 

ผู ้วิจัยขอบพระคุณอาจารย์อับดุลกอเดร์   อิบบรอฮิม ผู ้อ ํานวยการโรงเรียน ทีได้กรุณาให้แนวคิด 

ค ําแนะนําต่างๆ ทีเกียวข้องกับการทําวิจัยครั งนี  ทําให้รายงานวิจัยฉบับนี สมบูรณ์มากยิงขึ น 

 ท้ายสุดนี ขอขอบคุณครู-อาจารย์ บิดา-มารดา และกัลยาณมิตรทีช่วยส่งกําลังใจให้งานวิจัยฉบับนี

สําเร็จลุล่วงสมบูรณ์ตามศักยภาพของผู ้วิจัย 

 สุดท้ายขอขอบคุณเพือนๆ ร่วมฝึกปฏิบัติการสอนทุกคนทีได้ให้ค ําแนะนําในเรืองการทําวิจัย 

ขอขอบคุณนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2/2 ทุกคนทีร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่างและให้ข้อมูลอย่างเต็มที ทําให้

งานวิจัยเสร็จสินได้ตามกําหนด และขอขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ อีกหลายท่านซึงไม่สามารถ

กล่าวนามในทีนี ได้หมด 

 

           

          

          นายการียา    สามะ 

                        2553 
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สารบัญ 

           หน้า 

บทคัดย่อ 

กิตติกรรมประกาศ 

สารบัญ 

รายการตาราง 

รายการแผนภูมิ 

บทที           

1 บทนํา         1 

ปัญหาและความเป็นมาของปัญหา      1 

สมมติฐานการวิจัย 1 

ว ัตถุประสงค์การวิจัย       1 

ขอบเขตของงานวิจัย       2 

นิยามศัพท์เฉพาะ       2 

2 เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง      3 

การปรับพฤติกรรม       3 

เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้องกับสัญญาเงือนไข    7 

เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้องกับความรับผิดชอบ    9 

3 วิธีการดําเนินการวิจัย        13 

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง      13 

เครืองมือทีใช้การวิจัย       13 

การสร้างเครืองมือทีใช้ในการวิจัย      14 

การดําเนินการทดลอง       14 

สถิติทีใช้ในการวิจัย       15 

4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล       16 

การวิเคราะห์ข้อมูล       16 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล       17 

5 การอภิปรายผลการวิจัย       20 
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บทที          หน้า 

ว ัตถุประสงค ์        20 

สมสติฐานการวิจัย       20 

กลุ่มตัวอย่าง        20 

รูปแบบการวิจัย        20 

เครืองมือทีใช้ในการวิจัย       21 

การสร้างเครืองมือทีใช้ในการวิจัย      21 

การดําเนินการทดลอง       21 

สรุปผลการศึกษา       22 

อภิปรายผลการทดลอง       22 

ข้อเสนอแนะ        23 

 บรรณานุกรม 

 ภาคผนวก 

  แผนจัดการเรียนรู้ 

  ตัวอย่างสญัญาเงือนไขและเงือนไขในการเสริมแรง 

  แบบบันทึกการส่งงานของนักเรียนก่อนและหลังใช้สัญญาเงือนไข 

  ประวัติผู ้ท ําวิจัย 
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รายการตาราง 

ตาราง           หน้า 

1. แสดงจํานวนนักเรียนทีส่งงานตรงเวลา – ไม่ตรงเวลาก่อนและหลังใช ้

สัญญาเงือนไข           16 

2. ตารางแสดงค่าร้อยละของการส่งงานตรงเวลา – ไม่ตรงเวลาก่อนและหลัง 

ใช้สัญญาเงือนไข        17 
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รายการแผนภูม ิ

แผนภูมิ                    หน้า 

1. แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบจํานวนนักเรียนส่งงานตรงเวลาก่อน –  

หลังการใช้สัญญาเงือนไข       18 

2. แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบจํานวนนักเรียนส่งงานไม่ตรงเวลาก่อน –  

หลังการใช้สัญญาเงือนไข       19 
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บทที 1 

บทนํา 

 

ทีมาและความสําคัญ 

จากการสอนในชั นมัธยมศึกษาปีที 2/2 โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ พบว่า มีนักเรียนหลายคนทีมี

คุณลักษณะอันไม่พึงประสงค์บางประการ เช่น   ไม่ส่งงาน ส่งงานช้ากว่าทีก ําหนด ขาดความรับผิดชอบขาด

ความกระตือรือร้น ความสนใจต่อการเรียน เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม เป็นต้น  

สภาพปัญหาทีเกิดขึ นดังกล่าวผู ้วิจัยจึงนํา การปรับพฤติกรรมแบบการใช้สัญญาเงือนไข   มาแก้ไข

ปัญญาหาการส่งงานไม่ตรงเวลาของนักเรียน   เนืองจากว่าการเรียนการสอนในชั นเรียนนั นจะเป็นสถานที

ให้ความรู้และเป็นสถานทีฝึกพฤติกรรมให้ผู ้ เรียนมีระเบียบวินัยตามความประสงค์ของสังคม    การขาด

ความรับผิดชอบในการทํางานเป็นพฤติกรรมทีเป็นปัญหา  และเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้   อันเป็นผลทําให้

การสอนไม่บรรลุจุดมุ่งหมายทีตั งไว ้  นอกจากนี การเรียนการสอนย ังแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ คะแนนเก็บ

และคะแนนสอบปลายภาค (อัตราส่วน 80:20) คะแนนเก็บจะได้จากการสอบรายหน่วย คะแนนการทําบท

ปฏิบัติการและจากการส่งงานของนักเรียน ซึงเป็นส่วนสําคัญทีมีผลต่อผลสัมฤทธิ ทางการเรียนของผู ้ เรียน   

และเป็นตัวประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียน   หากนักเรียนไม่ได้ทําใบงานหรือการบ้าน   นักเรียนจะ

ขาดคะแนนในส่วนนี  และย ังทําให้ครูไม่สามารถประเมินความรู้ความเข้าใจในส่วนนั นได้    

ดังนั นการทําสัญญาเงือนไขกับผู ้ เรียนเพือทีจะปรับพฤติกรรมการส่งงานไม่ตรงเวลา  จะทําให้

ผู ้เรียนมีพฤติกรรมตามทีต้องการ   โดยผู ้วิจัยได้ทําตามข้อตกลงตามสัญญาเงือนไข   คือ  การให้การ

เสริมแรงทางบวก (รางวัล คะแนน คําชม) เมือผู ้ เรียนปฏิบัติพฤติกรรมทีเหมาะสม   และให้การเสริมแรงทาง

ลบ (การลงโทษ)  เมือผู ้ เรียนปฏิบัติพฤติกรรมทีไม่เหมาะสม  การปรับเปลียนพฤติกรรมนี จะส่งเสริมความ

รับผิดชอบ    ทําให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและผู ้เรียนมีผลสัมฤทธิ ทางการเรียนทีดีขึ นบรรลุ

จุดมุ่งหมายทีตั งไว ้   

 

สมมติฐานการวิจัย 

การใช้สัญญาเงือนไขมีผลต่อความรับผิดชอบในการส่งงานตรงเวลา   ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปี

ที 2/2 โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ จ ํานวน 37 คน 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.   เพือแก้ไขปัญหาการส่งงานไม่ตรงเวลาของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2/2 โรงเรียนบูกิตประ

ชาอุปถัมภ์ จ ํานวน 37 คน 
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2. เพือฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในตนเองและความกระตือรือร้น ความสนใจต่อการเรียน 

ขอบเขตของงานวิจัย 

     ขอบเขตด้านเนือหา  

1) ความน่าสนใจของงาน 

2) จํานวนของชินงาน 

3) ระยะเวลาของการส่งงาน 

4) ความยากง่ายของงาน 

     ขอบเขตด้านประชากร/กลุ ่มตัวอย่าง 

ประชากร   นักเรียนโรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ ทีก ําลังศึกษาในระดับชนัมัธยมศึกษาปีที 2 

กลุ ่มตัวอย่าง   นักเรียนโรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ ทีก ําลังศึกษาในระดับชั นมัธยมศึกษาปีที 2/2 

ภาคการเรียนที 2 ปีการศึกษา 53 จ ํานวน 37 คน 

     ตัวแปรทีทําการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ คือ  การใช้สัญญาเงือนไข 

ตัวแปรตาม  คือ ความรับผิดชอบในการส่งงานตรงเวลาของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2/2 

โรงเรียน   บูกิตประชาอุปถัมภ์ จ ํานวน 37 คน 

     ข้อตกลงเบืองต้น 

 การเก็บข้อมูลของผู ้วิจัย   ให้ผู ้สอนประจํากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทําการบันทึกการส่งงาน

ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2/2 ทั ง 37 คน ประจําปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ ์

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. สัญญาเงือนไข  หมายถึง  การทําสัญญาระหว่างผู ้ ทีต้องการจะปรับพฤติกรรม  กับผู ้ รับการปรับ

พฤติกรรม  โดยกําหนดพฤติกรรมเป้าหมาย  ตัวเสริมแรงและบทลงโทษ 

2. ความรับผิดชอบ  หมายถึง  ลักษณะของบุคคลทีแสดงออกถึงความเอาใจใส่ จดจ่อ ตั งใจ มุ่งมั นต่อ

หน้าทีการงาน และการศึกษาเล่าเรียน 

3. งาน  หมายถึง   แบบฝึกหัด ใบงานหรืองานอืนๆ เช่น รายงาน เป็นต้น ทีได้รับมอบหมายจาก

ครูผู ้สอน 

4. ตรงเวลา  หมายถึง   นักเรียนส่งงานตรงเวลาตามทีครูผู ้สอนกําหนด 

5. นักเรียน   หมายถึง   นักเรียนทีกําลงัศึกษาอยู่ชั นมัธยมศึกษาปีที 2/2 ประจําปีการศึกษา 2553  

โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ จ ํานวน 37 คน  

6.  
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บทที  

เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

 ในการวิจัยเรือง  การใช้สัญญาเงือนไขปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งงาน   ของนักเรียน

ชั นมัธยมศึกษาปีที 2/2 โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ ผู ้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้องจาก

หนังสือ เอกสาร และวารสารต่าง ๆ ซึงนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามลําดับ ดั งนี 

 . การปรับพฤติกรรม 

 . สัญญาเงือนไข 

 . ความรับผิดชอบ 

 

1.  การปรับพฤติกรรม 

  มีนักการศึกษาหลายท่าน ได้ให้ค ํานิยามของการปรับพฤติกรรม ซึงแตกต่างกันไป ดังนี 

 โวป  (Wolpe 1969, อ้างถึงใน เย็น ธีรพิพัฒน์ชัย 2541: 23) ให้ความหมายการปรับพฤติกรรม 

หมายถึง เป็นการใช้ผลทีได้จากการทดลองหลักการของการเรียนรู้เพือเปลียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลที

ไม่เหมาะสมให้เหมาะสมขึ น 

 ฟิชเชอร์และกอชรอส (Fischer and Gochros 1975, อ้างถึงใน เย็น ธีรพิพัฒน์ชัย2541: 22) ให้

ความหมายการปรับพฤติกรรม หมายถึง การประยุกต์หลักการเรียนรู้ทีได้จากการทดลองทางจิตวิทยามาใช้

ในการเปลียนแปลงพฤติกรรมเป้าหมายได้อย่างมีระบบระเบียบ 

 คาลิซ (Kalish 1981, อ้างถึงใน เย็น ธีรพิพัฒน์ชัย 2541: 22) ให้ความหมายการปรับพฤติกรรม 

หมายถึง วิธีการทีนํามาใช้ในการลดหรือหยุดย ั งการเกิดพฤติกรรมในแบบต่าง ๆ 

 มาร์กี (Marky 1983, อ้างถึงใน เย็น ธีรพิพัฒน์ชัย 2541: 22) ให้ความหมายการปรับพฤติกรรม 

หมายถึง เทคนิคทีพัฒนาขึ นเพือใช้การเสริมสร้างพฤติกรรมทีพึงประสงค ์และจํากัดหรือลดพฤติกรรมทีไม่

พึงประสงค ์

 ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ ์(2530, อ้างถึงใน เย็น ธีรพิพัฒน์ชัย 2541: 22) ให้ความหมายของการปรับ

พฤติกรรมว่า 

  1. การปรับพฤติกรรมเป็นการประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะความรู้ทาง

จิตวิทยาเชิงวทิยาศาสตร์มาใช้ในการสร้างสรรค์ให้เกิดพฤติกรรมทีพึงประสงค ์

  2. การปรับพฤติกรรมเป็นกลวิธีในการใช้ความรู้และหลักการพฤติกรรมศาสตร์และทาง

จิตวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิงทางการเรียนรู้และการจูงใจมาประยุกต์อย่างมีระบบ อย่างจริงจังในการ

สร้างสรรค์และการสร้างให้เกิดพฤติกรรมทีพึงประสงค ์
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  3. การปรับพฤติกรรมเป็นกลวิธีเกียวกับการเปลียนแปลงในสิงทีสามารถวัดหรือวิจัยได้ 

  4. การปรับพฤติกรรมเป็นการประยุกต์หลักพฤติกรรมเพือปรับพฤติกรรมของมนุษย์ใน

สภาพการณ์ต่างๆ 

  จากความหมายต่าง ๆ ทีกล่าวมาพอจะสรุป การปรับพฤติกรรม หมายถึง เทคนิคหรือ

วิธีการทีพัฒนาขึ น เพือใช้การเสริมสร้างพฤติกรรมทีพึงประสงค์ และจํากัดหรือลดพฤติกรรมทีไม่พึง

ประสงค ์มีขั นตอนตามระบบแบบแผน เพือเปลียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลทีไม่เหมาะสมให้เหมาะสม

ขึ น 

 ขันตอนในการปรับพฤติกรรม 

  ผดุง อารยะวิญ ู (2542: 50 - 51) ไดก้ล่าวว่า การปรับพฤติกรรมนั นจะต้องกระทําเป็น

ขั นตอนตามลําดับ จึงจะทําให้การปรับพฤติกรรมบังเกิดผล ขั นตอนในการปรับพฤติกรรมควรดําเนินไปเป็น

ลําดับดังนี 

   1. เลือกพฤติกรรมทีต้องการปรับเป็นสิงแรกทีจะต้องกระทํา เราจะต้องเลือก

พฤติกรรมของเด็กก่อนว่า เราต้องการปรับพฤติกรรมใดของเด็กและต้องการให้เด็กเปลียน 

พฤติกรรมไปเป็นพฤติกรรมอันใด นั นคือเราต้องการปรับพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ ไปเป็น 

พฤติกรรมอันพึงประสงค์อันใดอันหนึง การกําหนดพฤติกรรมนั นจะต้องระบุให้ชัดเจน 

เฉพาะเจาะจงและสังเกตได้ดังทีกล่าวมาแล้ว 

   2. ก ําหนดวิธีการในการสังเกตพฤติกรรม หลังจากเรากําหนดพฤติกรรมของเด็ก

ชัดเจนแล้ว เราจะต้องระบุวิธีสังเกตพฤติกรรมนั น ๆ ว่าเราจะสังเกตพฤติกรรมนั น ๆ ได้อย่างไร เมือใดเราจึง

จะบอกได้ว่าเด็กได้แสดงพฤติกรรมนั นแล้ว 

   3. เตรียมบันทึกความก้าวหน้าของเด็ก พฤติกรรมบางอย่างของเด็กนันอาจจะค่อย 

ๆเปลียนไปทีละน้อย เราจะต้องคอยบันทึกความก้าวหน้าของพฤติกรรมทีกําลังเปลียนแปลงไป 

   4. เลือกวิธีการทีจะนํามาใช้ในการปรับพฤติกรรม วิธีทีจะนํามาใช้ในการปรับ

พฤติกรรมจะต้องเหมาะสมกับพฤติกรรมนั น ๆ จึงจะทําให้การเปลียนแปลงพฤติกรรมบังเกิดผลวิธีปรับ

พฤติกรรมมีหลายวิธี เช่น การให้แรงเสริม การงดให้แรงเสริม การลงโทษ ฯลฯ 

   5. คาดผลและปัญหาทีจะเกิดขึ นหลังจากเริมลงมือปรับพฤติกรรม จะต้องวางแผน

ล่วงหน้าว่าเมือเริมใช้วิธีการปรับพฤติกรรมนั น เด็กจะมีปฏิกิริยาไปในลักษณะใด ถ้าเด็กย ังไม่เปลียนแปลง

พฤติกรรมจะปฏิบัติอย่างไร เมือใดจะเปลียนเทคนิคในการปรับพฤติกรรม เป็นต้น 

   6. ก ําหนดระยะเวลาให้แน่นอน นั นคือจะต้องกําหนดเวลาว่าจะเริมต้นการปรับ

พฤติกรรมเมือใด จะใช้เวลาในการปรับนานเท่าใด และจะสินสุดลงเมือใด ทั งนี เพือให้การประเมินผลมี

ประสิทธิภาพยิงขึ น 
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   7. ก ําหนดรายละเอียดในการปรับพฤติกรรม นั นคือ ก ําหนดว่าครูจะต้องปฏิบัติ

อย่างไรบ้างในการปรับพฤติกรรมของเด็ก 

   8. ลงมือปฏิบัติงาน 

   9. บันทึกผลการปฏิบัติงาน ครูจะต้องคอยบันทึกตลอดระยะเวลาของการปรับ

พฤติกรรมว่าเด็กมีพฤติกรรมไปในลักษณะใด ถ้าวิธีทีใช้ในการปรับพฤติกรรมไม่ได้ผล ก็ควรจะใช้วิธีอืน

แทน หรือจะใช้หลายวิธีพร้อมกันก็ได ้ทั งนี ย่อมขึ นอยู่กับดุลพินิจของครู 

   10. ติดตามผล ขั นตอนในการปรับพฤติกรรมทีกล่าวถึงข้างต้นนี ไม่รวมไปถึง

การศึกษารายละเอียดเกียวกับตัวเด็ก เช่น ประวัติการศึกษา รวบรวมข้อมูลเกียวกับเด็กฯลฯ เพราะวิธีการ

ดังกล่าวจะอยู่ในขั นวิเคราะห์ข้อมูล และการศึกษาสาเหตุเกียวกับพฤติกรรมของเด็ก 

ลักษณะของการปรับพฤติกรรม 

  คุณสมโภชน์ เอียมสุภาษิต, 2539: 9-10) ได้กล่าวถึงลักษณะของการปรับพฤติกรรมในแง่

คิดต่าง ๆ ดังนี 

 1. มุ่งทีพฤติกรรมโดยตรง โดยทีพฤติกรรมนั นจะต้องสังเกตเห็นได้และวัดได้โดยตรงกัน ซึง

พฤติกรรมในทีนี หมายถึง สิงทีบุคคลกระทํา แสดงออก ตอบสนอง หรือโต้ตอบต่อสิงใดสิงหนึงใน

สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึงทีสามารถเห็นได ้ได้ยินได ้นับได ้อีกทั ง ว ัดได้ตรงกันด้วยเครืองมือทีเป็น

วัตถุวิสัย ไม่ว่าการแสดงออกหรือการตอบสนองนั น เป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม เช่น การร้องไห ้การเดิน 

การคิด การเต้นของชีพจร การอ่านหนังสือ เป็นต้น 

 2. ไม่ใช้ค ําทีเป็นการตีตรา เช่น ค ําว่า ก้าวร้าว ฉลาด โง่ เกเร ขี เกียจ เก่งเป็นต้น เพราะคําตีตราเหล่านี

มักจะเป็นคําทีมีความหมายกว้าง ๆ ทีรวมพฤติกรรมหลาย ๆ ลักษณะเข้าด้วยกัน จึงทําให้ไม่ชัดเจนยากแก่

การสังเกตให้ตรงกัน เนืองจากต่างคนต่างรับรู้ค ําตีตราต่างกันและยากแก่การจัดโปรแกรมการปรับ

พฤติกรรมให้บรรลุเป้าหมายได ้นอกจากนี บุคคลทีถูกตีตราอาจจะพยายามทําตนให้มีลักษณะเหมือนกับที

ถูกตีตราด้วย เช่น ถ้าตีคราเด็กว่าขี เกียจ เด็กอาจจะแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ทีแสดงให้เห็นว่าขี เกียจจริง การตี

ตราย ังทําให้ผู ้ ทีเกียวข้องเกิดความอับอายได้ ถ้าการตีตรานั นเป็นการตีตราในลักษณะทีไม่เหมาะสม เช่น ตี

ตราเด็กว่าเป็นคนเห็นแก่ตัว ซึงถ้าผู ้ปกครองรู้เข้าก็อาจเกิดความอับอายได้ เป็นต้น 

 3. พฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมทีปกติหรือไม่ปกติก็ตาม ย่อมเกิดจากการเรียนรู้ในอดีตทั งสิน 

ดังนั นพฤติกรรมเหล่านี สามารถเปลียนแปลงพฤติกรรมได้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 

 4. การปรับพฤติกรรมจะเน้นทีสภาพและเวลาในปัจจุบันเท่านั นแม้ว่าการเรียนจะเกิดขึนในอดีตก็

ตาม แต่เงือนไขสิงเร้า และ ผลกรรมในสภาพปัจจุบันเป็นตัวก ําหนดว่าพฤติกรรมทีเรียนรู้ในอดีตนั น จะมี

แนวโน้มทีเกิดขึ นบ่อยครั งหรือลดลง ดังนั น ถ้าสามารถวิเคราะห์ได้ว่าสิงเร้าและผลกรรมใดทีทําให้
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พฤติกรรมเหล่านั นเกิดขึ นบ่อยครั ง หรือลดลงในสภาพปัจจุบันก็จะสามารถทําให้ปรับสิงเร้าและผลกรรม

นั นได้เหมาะสมยิงขึ น เพือทีจะทําให้พฤติกรรมดังกล่าวนั นเปลียนแปลงไปตามเป้าหมายทีต้องการ 

 5. การปรับพฤติกรรมนั นจะเน้นทีวิธีการทางบอกมากกว่าทีจะใช้วิธีการลงโทษในการเปลียนแปลง

พฤติกรรมของบุคคล เนืองจากเป้าหมายของการปรับพฤติกรรมนั นจะเน้นทีจะเพิมพฤติกรรมทีพึงประสงค์ 

จึงจ ําเป็นทีจะต้องใช้วิธีการทางบอกเพือสนับสนุนให้บุคคลแสดงพฤติกรรมทีพึงประสงค์เพิมมากขึ น วิธี

ทางบอกเป็นวิธีการทีมีประสิทธิภาพอีกทั งก่อให้เกิดปัญหาทางอารมณ์น้อยกว่าการใช้วิธีการลงโทษอีกด้วย 

นอกจากนี การลงโทษย ังเป็นวิธีการทีไม่มีประสิทธิภาพเลย ในการเปลียนแปลงพฤติกรรมของบุคคล ให้

เป็นไปในทิศทางอันพึงประสงค์เนืองจากการลงโทษเป็นวิธีการเพือการระงับพฤติกรรมเท่านั นหาใช่เพือ

การพัฒนาพฤติกรรมไม่แต่ 

อย่างไรก็ตามมิได้หมายความว่า การลงโทษไม่ควรจะใช้เลย การลงโทษควรจะใช้อย่างยิงในกรณีที

บุคคลมีพฤติกรรมทีรุนแรงตลอดจน พฤติกรรมนั นอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้อีกทั งถ้าพบได้ว่าจะไม่

มีโอกาสทีจะพัฒนาพฤติกรรมทีพึงประสงค์ให้แก่บุคคลเลย ถ้าไม่ลดพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์ของบุคคล

นั นเสียก่อน นอกจากการลงโทษย ังสามารถสนองวัตถุประสงค์ในแง่ทีว่า หยุดพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์ชั ว

ขณะหนึงเพือจะได้มีเวลาทีจะเสริมสร้างพฤติกรรมใหม่ทีพึงประสงค์ได้ 

 6. วิธีการปรับพฤติกรรมนั นสามารถใช้ได้อย่างเหมาะสม ตามลักษณะปัญหาของแต่ละบุคคล 

เนืองจากมีความเชือว่าบุคคลแต่ละคนนั น มีความแตกต่างกัน การลงโทษวิธีหนึงอาจใช้ได้ผลกับคน  ๆหนึง 

แต่อาจจะใช้ได้ผลกับอีกหลาย ๆ คน ได้เช่นเดียวกัน ตัวเสริมแรงตัวหนึงอาจมีประสิทธิภาพสูงมาก เมือใช้

กับคนบางคน แต่อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเลย ถ้าใช้กับคนอีกกลุ่มหนึง ดังนั น ในการดําเนินการปรับ

พฤติกรรมจึงตอ้ง ค ํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย 

 7. วิธีการปรับพฤติกรรมเป็นวิธีการทีได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่ามีประสิทธิภาพและได้ผลโดยวิธีการ

ทางวิทยาศาสตร์ในการปรับพฤติกรรมในกระบวนการทดลอง ย่อมต้องมีสิงมาคอยกําหนดพฤติกรรมให้เกิด

พฤติกรรมตามทีผู ้ทดลองต้องการ ดังนนั การปรับพฤติกรรมจึงจําเป็นต้องมีการวางเงือนไขให้พฤติกรรม

เกิดพฤติกรรมอันพึงประสงค ์

งานวิจัยทีเกียวข้องกับการปรับพฤติกรรม 

  อนุสรา ศรีทําบุญ   ( 2 : - 40)    ทําการศึกษาการให้เบี ยอรรถกรกับการปรับสินไหมที

มีผลต่อการปรับพฤติกรรมไม่ตั งใจเรียน  การศึกษาเฉพาะกรณี โรงเรียนโนนงามพิทยานุกูล จังหวัด

มหาสารคาม    กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2  ทีมีพฤติกรรมไม่ตั งใจเรียน

สูงและมีผลสัมฤทธิ ทางการเรียนตํ าในวิชาคณิตศาสตร์ ซึงได้มาจากการคัดเลือกหลายขั นตอนจากประชากร

และนักเรียนมีความสมัครใจเข้าร่วมโปรแกรมการปรับพฤติกรรม จ ํานวน 4 คน  แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และ

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



 

 

 

 

กลุ่มควบคุม  กลุ่มละ 2 คน   ผลการวิจัย  หลังการทดลอง กลุ่มทดลองแสดงพฤติกรรมไม่ตั งใจเรียนตํ ากว่า

กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 

  ต่อมา  วิภา  ทาโบราณ  ( 3 :30- 47)    ศึกษาผลของการได้รับแรงเสริมตามทฤษฎีการ

วางเงือนไขผลการกระทําทีมีผลต่อการปรับพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและความรับผิดชอบ

ต่อเพือน ของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที 3    กลุ่มตัวอย่าง  คือ   นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที 3/3 โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2541 จ ํานวน 10 คน ทีมีคะแนนความ

รับผิดชอบต่อตนเองและความรับผิดชอบต่อเพือนตํ า  ผลการวิจัยพบว่า    นักเรียนทีได้รับแรงเสริมตาม

ทฤษฎีการวางเงือนไขผลการกระทํา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและความรับผิดชอบต่อเพือนสูงขึ นกว่า

ก่อนทดลอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 

  นอกจากนี    พีระพรรณ แสนพรหม   (  : - )     ศึกษาการปรับพฤติกรรมนักเรียน

ด้วยหนังสือธรรมะ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนหญิง ชั นมัธยมศึกษาปีที 3 กลุ่มหนึงของโรงเรียนบ้านใหม่

ราษฎร์ดํารง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร   ผลการวิจัย นักเรียนมีพฤติกรรมทีเปลียนไป โดยมีอยู่คนหนึงเปลียนแปลง

ไปอย่างมาก กลับกลายเป็นคนทีมีนํ าใจ ซึงมีแรงจูงใจประการหนึงคือ การทีเธอสามารถทําคะแนนได้สูงสุด

ในการทําแบบฝึกหัดและได้รับรางวัลจากคริสจักรแห่งหนึง โดยเธอบอกว่า เธอทําคะแนนได้ดีเพราะได้อ่าน

หนังสือทุกวัน และเมือทําคะแนนได้ก็น่าจะเป็นคนดีได้ 

 

.  เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้องกับสัญญาเงือนไข 

 ความหมายของสัญญาเงือนไข 

  ประเทือง   ภูมิภัทราคม  (  : )   การทําสัญญาเงือนไข   หมายถึง   การทําสัญญา

ระหว่างผู ้ทีต้องการจะปรับพฤติกรรมกับผู ้รับการปรับพฤติกรรม โดยกําหนดพฤติกรรมเป้าหมายตัว

เสริมแรง และการลงโทษอย่างชัดเจน 

  พรรณี   ช.เจนจิต   (  : )     กล่าวว่า   การทําสัญญาเงือนไข เป็นเทคนิคทีนํามาใช้

เพิมพฤติกรรมทีพึงประสงค์ให้เพิมขึ น   โดยมีการให้การเสริมแรงภายหลังทีได้ทําตามสัญญาทีตกลงกัน ซึง

สัญญานี อาจจะเป็นคําพูด   หรือเขียนไว้อย่างชัดเจน ระหว่างครูกับนักเรียน แม่กับลูก หรือผู ้ให้บริการ

ปรึกษากับผู ้มารับบริการ   โดยทีฝ่ายผู ้ เรียนได้ตกลงทีจะแสดงพฤติกรรมให้เป็นทียอมรับของสังคม 

  สรุปได้ว่า   การทําสัญญาเงือนไขเป็นการทําข้อตกลงร่วมกัน   ระหว่างครูกับนักเรียน  แม่

กับลูก  หรือผู ้ให้บริการปรึกษากับผู ้มารับบริการ   เพือเพิมพฤติกรรมทีพึงประสงค์ให้เพิมขึ นและลด

พฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์แก่เด็ก    โดยกําหนดพฤติกรรมเป้าหมายตัวเสริมแรง  และการลงโทษอย่าง

ชัดเจน 

หลักการใช้เทคนิคการทําสัญญาเงือนไข 
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  เพือให้การทําสัญญาเงือนไขบรรลุตามเป้าหมายควรดําเนินการตามหลักการต่อไปนี  ( Hall 

and Hall, 1982:  5-21) 

 .  พิจารณาและเลือกพฤติกรรมทีมีความสําคัญและเกียวข้องกับหลายๆด้านทีอาจจะส่งผลให้

การศึกษาดีขึ นและอยู่ในสังคมดีขึ น  โดยรวบรวมพฤติกรรมหลายๆพฤติกรรมทีสําคญัจากการสังเกตและ

การสอบถามบุคคลทีเกียวข้อง 

 2.   พิจารณาพฤติกรรมจากข้อ  ตามลําดับความสําคัญแล้วจึงก ําหนดพฤติกรรมเป้าหมายเพียง

พฤติกรรมเดียวหรืออาจพฤติกรรมทีมีความสัมพันธ์กันหรือลักษณะใกล้เคียงกัน พฤติกรรมทีกําหนดจะต้อง

จัดเจน เช่น พฤติกรรมทิงขยะในถังขยะ 

 .  สํารวจตัวเสริมแรงและกําหนดตัวเสริมแรงตามความต้องการและความเหมาะสม 

 .  สัญญาทีทํานั นต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรมีการเซ็นชือยอมรับข้อตกลงของสัญญา  เพือให้

เป็นหลักฐานยืนย ัน  ไม่ควรทําสัญญาด้วยวาจาเท่านั น  เพราะจะก่อให้เกิดปัญหาภายหลัง 

 .  ในสัญญาต้องระบุถึงการแสดงพฤติกรรมในทางบวกหรือการแสดงพฤติกรรมทีพึงประสงค์

เท่านั น  เพือเน้นและย ํ าให้เห็นถึงพฤติกรรมทีต้องการเกิดขึ น   

 .  ในสัญญาต้องกําหนดรายละเอียดให้ชัดเจ  และระบุอย่างเฉพาะเจาะจงถึงพฤติกรรมและผล

กรรมทีจะได้รับ  ได้แก่ 

  -  ระบุว่า  ใคร  ทําอะไร   เมือไหร่  ทีไหน 

  -  ระบุถึงตัวเสริมแรง   อัตราทีให ้

  -  ระบุถึงการลงโทษ 

  -  ระบุถึงโบนัสหรือรางวัลพิเศษทีเด็กจะได้รับเมือกระทําพฤติกรรมตามสัญญาอย่าง

สมําเสมอเป็นระยะเวลานานพอสมควร 

 .  ในสัญญาต้องระบุว ันเริมต้นทําสัญญาและวันสินสุดสัญญาอย่างแน่นอน 

 .   ในขณะดําเนินการใช้สัญญาเงือนไขเมือผู ้ถูกปรับพฤติกรรมปฏิบัติตามสัญญาควรให้การ

เสริมแรงทันทีหลังจากพฤติกรรมนั นเกิดขึ น 

 .  เมือผู ้ถูกปรับพฤติกรรมทําตามสัญญาแล้วนอกจากให้การเสริมแรงในข้อ  แล้วควรให้การ

เสริมแรงทางสังคมด้วย  เช่น  การชมเชย  เพือให้เขามีก ําลังใจและเห็นคุณค่าของความพยายาม 

 . สัญญาทีดีเมือทําแล้วต้องมั นใจว่าจะได้รับความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของสัญญานั น 

 .  การทําสัญญานั นจะต้องทําขึ นจากการตกลงยินยอมร่วมกันทั งสองฝ่าย 

 .  หากต้องปรับปรุงสัญญาหรือเริมสัญญาใช้สัญญาใหม่ให้พิจารณาจากกรณีต่อไปนี 

   -  สินสุดกําหนดเวลาใช้สัญญา 

   -  ได้ทําการปรับปรุงพฤติกรรมเป้าหมายสําเร็จลงแล้วและจะเริมขั นต่อไป 
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   -  การดําเนินการตามสัญญาทีผ่านมานั นไม่ได้ผล 

 .  ในขณะทีดําเนินการใช้สัญญาเงือนไขควรมีการบันทึกพฤติกรรมเพือเป็นข้อมูลแสดงว่าการใช้

สัญญาเงือนไขนั นมีการเปลียนแปลงของพฤติกรรมเป้าหมายหรือไม่ 

 .  เมือผู ้ถูกปรับพฤติกรรมมีพฤติกรรมตามทีระบุไว้ในสัญญาอย่างสมํ าเสมอแล้วและคงอยู่ก็

สามารถถอดสัญญาได้คือไม่จ ําเป็นต้องทําสัญญาอีกต่อไป 

  

 ข้อดี  ข้อจํากัดของการทําสัญญาเงือนไข 

  2.4.1 ข้อดีของการทําสัญญาเงือนไข   

  ศรีนวล  ตันวัชรปาณี  (  : ) กล่าวถึงข้อดีในการใช้สัญญาเงือนไขเพือปรับพฤติกรรม

ไม่พึงปรารถนาไว้หลายประการ กล่าวคือ 

1. การทําสัญญาช่วยให้ครูและนักเรียนมีสัมพันธภาพทีดีต่อกันในการวางระบบของ

พฤติกรรมทั งด้วยการเรียน  การสอน  และการอยู่ร่วมกัน  ครูไม่ใช่อ ํานาจแต่ฝ่ายเดียว 

2.   เป็นการฝึกนักเรียนให้รูจักตนเองและมีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง 

3.   สัญญานี สามารถเปลียนแปลงแก้ไขให้เหมาะสมกับเวลา  และสภาพการณ์ได้   

4.   สามารถทําขึ นใหม่ได้ 

  2.4.1 ข้อจ ํากัดของการทําสัญญาเงือนไข   

  ประเทือง  ภูมิภัทราคม  ( : - ) ได้กล่าวถึงข้อจ ํากัดของสัญญาเงือนไขก็คือไม่

เหมาะทีจะใช้กับผู ้ รับพฤติกรรมทีไม่สามารถอ่านหนังสือได้ หรือผู ้ ทีมีความพิการทางสมอง 

 งานวิจัยทีเกียวข้องกับสัญญาเงือนไข 

  อ ําไพ  เฟืองฟู  (  : - )   ทดลองใช้สัญญาเงือนไขในการปรับพฤติกรรมทีไม่พึง

ปรารถนาในชั นเรียน ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที  จ ํานวน  คน ผลการทดลองพบว่า การใช้สัญญา

เงือนไขสามารถทําให้นักเรียนลดพฤติกรรมไม่พึงปรารถนาในชั นเรียนได้ 

  นอกจากนี แล้ว  นิตยา  ด้วงเรือง  ( 4  : 30- )   ทําการเปรียบผลของการใช้การควบคุม

ตนเองกับการใช้สญัญาเงือนไขเพือลดพฤติกรรมการสูบบุหรี  ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที  โรงเรียนพิ

ปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ  อ ําเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 

  ปีการศึกษา   ทีมีพฤติกรรมการสูบบุหรีสูงกว่าเปอร์เซ็นไทล์ที   ขึ นไปมีพฤติกรรมการสูบบุหรี

เป็นเวลานาน  เดือน  ถึง   ปี  มีปริมาณการสูบบุหรี  -   มวลต่อวัน  และมีความต้องการจะเลิกสูบบุหรี  

ซึงได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายจากประชากร  จ ํานวน   คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองที   และกลุ่มทดลองที   

กลุ่มละ  คน  กลุ่มทดลองที  ใช้การควบคุมตนเอง  กลุ่มทดลองที   ใช้สัญญาเงือนไข  ผลการวิจัยพบว่า  

นักเรียนมีพฤติกรรมการสูบบุหรีลดลงทีระดับนัยสําคัญ .     
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  ต่อมา  มนทิพย์  สุครธมาน  ( 43 : 33- )   ทําการเปรียบเทียบผลของการใช้สัญญา

เงือนไขและการใช้แรงเสริมทางสังคมต่อพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั น

ประถมศึกษาปีที   โรงเรียนเทศบาลวัดพระราม  จังหวัดนครปฐม   ทีได้รับการประเมินพฤติกรรมการเรียน

วิชาภาษาอังกฤษตํ ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที   จ ํานวน   คน  แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น  กลุ่ม  คือกลุ่ม

ควบคุม  กลุ่ม  กลุ่มทดลองที   ได้รับการใช้สัญญาเงือนไข  และกลุ่มทดลองที   ได้รับการเสริมแรงทาง

สังคม  กลุ่มตัวอย่างทั ง  กลุ่มได้รับการบันทึกพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ  ครั ง  ครัง

ละ นาที  รวม  ครั ง  ผลการวิจัยพบว่านักเรียนทีดีรับการใช้สัญญาเงือนไขและแรงเสริมทางสังคมมี

พฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง  ซึ งนักเรียนทั ง   กลุ่มมี

พฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษแตกต่างกัน  โดยทีนักเรียนกลุ่มทีได้รับการใช้สัญญาเงือนไขมีคะแนน

สูงกว่านักเรียนได้รับการเสริมแรงทางสังคมและกลุ่มทีได้รับการสอนแบบปกติ   

 

3. เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้องกับความรับผิดชอบ 

  ความหมายของความรับผิดชอบ 

  มีนักวิชาการอีกหลายท่านได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบไว้ดังนี 

 ความรับผิดชอบ ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช2525 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2530: 691)    หมายถึงการยอมตามผลทีดีหรือไม่ดี ในกิจกรรมทีได้กระทําไป 

 ชวาล แพรัตกุล (2520: 33)    ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความรับผิดชอบ หมายถึงความสนใจความ

ตั งใจทีจะปฏิบัติหน้าที และติดตามผลงานทีทําไปแล้วเพือปรับปรุงแก้ไขให้เป็นผลสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ยอมรับในสิงทีตัวเองกระทําลงไปทั งในด้านทีเป็นผลดีและเป็นผลเสียโดยแสดงออกในรูปของการ

ปฏิบัติงานทีได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังอย่างมีจุดมุ่งหมายเพือให้

บรรลุผลสําเร็จตามทีตั งเป้าหมายไว้และพยายามปรับปรุงให้ดีขึ น  

ซึงชํานาญ นิศา ดนัย งามมานะ (2518: 5) และวัฒนา สิงห์สัมฤทธิ (2525: 5)   ได้ให้ความหมาย

ของความรับผิดชอบไว้คล้ายคลึงกันว่า หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลทีแสดงถึงความเอาใจใส่จดจ่อและ

รับเป็นภาระหน้าทีการงาน ขย ันหมั นเพียร ไม่ย่อท้อ อดทนต่ออุปสรรค มีความละเอียดรอบคอบ มีความ

ซือสัตย ์ ตรงต่อเวลา ไม่ละเลยทอดทิงหรือหลีกเลียง รู้จักวางแผนงาน พยายามปรับปรุงให้ดียิงขึ น และ

ป้องกันความบกพร่องเสือมเสียในงานทีต้องรับผิดชอบ 

 จรูญ สุภาพ (2520: 84)   ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบว่า คือ การยอมรับและรู้สึกในการ

กระทําของตน ยอมรับผลแห่งการกระทําของตนเองด้วยความเต็มใจไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือร้าย ไม่ว่าจะ

กระทําผิดหรือถูก ไม่ปัดความรับผิดชอบไปให้ผู ้ อืน และพร้อมทีจะปรับปรุงแก้ไขเพือให้ได้ผลดียิงขึ น 

ความรับผิดชอบนี เป็นสิงทีเกือกูลให้บุคคลปฏิบัติตามหน้าทีของตนโดยไม่ต้องมีการบังคับเข้มงวดจากผู ้อืน 
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 สุโท เจริญสุข (2528: 45)   ได้ให้ความหมายว่า หมายถึง ความสามารถทีจะทํา จะแสดงออกมาเอง

ให้เหมาะสมต่อหน้าทีการงานทีได้รับมอบหมายในสังคม   อันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ วินัย ฯลฯ 

 ดังนั นสรุปได้ว่า ความรับผิดชอบ    หมายถึงความสามารถและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของ

บุคคลด้วยความตั งใจ เอาใจใส่ขย ันหมั นเพียร อดทนต่อปัญหาอุปสรรคทีเกิดขึ น และสามารถปฏิบัติงาน 

ด้วยความซือสัตย ์ตรงต่อเวลาไม่หลีกเลียง หรือทอดทิงงานในหน้าทีของตนรู้จักวางแผนแก้ปัญหาพร้อมทั ง

ปรับปรุงงานของตนให้ดีขึ นและยอมรับผลงานของตนด้วยความเต็มใจ ทั งในด้านทีดีและไม่ดี 

  

 

ความสําคัญของความรับผิดชอบ 

  ปัญหาความวุ่นวายต่าง ๆ ทีเกิดขึ นในสังคมทุกวันนี ถ้าเราจะมองกันให้ลึกลงไปจะพบว่า

มักเกิดจากการขาดความรับผิดชอบของบุคคลในสังคม ซึงส่งผลไปถึงการพัฒนาประเทศอีกด้วย   สัญญา 

สัญญาวิว ัฒน ์(2524: 55) กล่าวว่า สังคมขาดความสงบสุขเนืองจากบุคคลกลุ่มหนึงขาดคุณลักษณะความ

รับผิดชอบ ความสมําเสมอ ความเชือมั นในตนเอง ความซือสัตย์และความพยายามในการพึงตนเอง 

  นอกจากนั น ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2539 : 28) กล่าวว่า ความรับผิดชอบเป็นลักษณะของ

ความเป็นพลเมืองอย่างหนึง นอกจากความมีวินัยทางสังคม ความเอือเฟือและความเกรงใจเนืองจากความ

รับผิดชอบเป็นลักษณะนิสัยของบุคคล ซึงเป็นเครืองผลักดันให้บุคคลปฏิบัติตามกฎระเบียบ เคารพสิทธิของ

ผู ้ อืน ทําตามหน้าทีของตน และมีความซือสัตย์สุจริต การเป็นคนมีความรับผิดชอบนี เป็นคุณลักษณะทีจะ

ช่วยให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปด้วยความราบรืนสงบสุข นอกจากนี ความรับผิดชอบย ังเป็นคุณธรรมที

สําคัญในการพัฒนาประเทศอีกด้วยเพราะถ้าบุคคลในสังคมมีความรับผิดชอบ จะส่งผลดังนี 

 1. คนทีมีความรับผิดชอบ ย่อมทํางานทุกอย่างสําเร็จตามเป้าหมาย ทันเวลา 

 2.  คนทีมีความรับผิดชอบย่อมเป็นทีนับถือได้รับการยกย่องสรรเสริญ และเป็นคุณประโยชน์ต่อ

ตนเอง และสังคม 

 3.  ความรับผิดชอบเป็นสิงทีเกื อหนุนให้บุคคลปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎจริยธรรมและ 

หลักเกณฑ์ของสังคม โดยไม่ต้องมีการบังคับจากผู ้ อืน 

 4.  ทําให้เกิด ความก้าวหน้า ความสงบสุขและความเรียบร้อยในสังคม 

 5.  ไม่เป็นต้นเหตุแห่งความเสือมและความเสียหายต่อส่วนรวม 

ลักษณะของบุคคลทีมีความรับผิดชอบ 

  ไชยรัตน์ ปราณี (2531: 54) กล่าวว่าบุคคลทีมีความรับผิดชอบจะต้องประกอบด้วยความ

ขย ันขันแข็ง ซือสัตย ์มีหิริโอตัปปะ พยายามทํางานของตนให้ลุล่วงไปด้วยดี โดยไม่ละเมิดสิทธิและหน้าที
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ของผู ้ อืน รวมทั งมีการเตรียมวางแผนงานไว้ล่วงหน้าด้วย นอกจากนี ย ังรับรู้และยอมรับการกระทําของตนไม่

ว่าผลการกระทํานั นจะเป็นอย่างไร 

 งานวิจัยทีเกียวข้องกับความรับผิดชอบ 

 เสรี อินทร์คง (2535: บทคัดย่อ) ทีได้ทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรียนแรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ และความรับผิดชอบในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนพิมานพิทยา

สรรค์ จังหวัดสตูล จ ํานวน 80 คน ทีได้รับการสอนโดยใช้สัญญาการเรียนกับการสอนตามคู่มือครูของ 

สสวท.ผลการวิจัยพบว่า 

 1. ผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนทีได้รับการสอนโดยใช้สัญญาการเรียนกับการ

สอนตามคู่มือครูของ สสวท. แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที .01 

 2. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนทีได้รับการสอนโดยใช้สัญญาการเรียน

กับการสอนตามคู่มือครูของ สสวท. แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที .01 

 3. ความรับผิดชอบในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนทีได้รับการสอนโดยใช้สัญญาการเรียนกับ

การสอนตามคู่มือครูของ สสวท. แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที .01  

ซึงสอดคล้องกับชะอ้อน ทองส่งโสม (2525 : 35 )  ทีได้ทําการศึกษาผลสัมฤทธิ ทางการเรียนวิชา

ภาษาไทยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 1 ทีเรียนจากชุดการเรียนด้วยตนเองเป็น

รายบุคคลกับนักเรียนทีไม่ใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองเป็นรายบุคคลแตกต่างจากนักเรียนกลุ่มทีใช้ชุดการเรียน

อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติแต่กลุ่มทีใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองเป็นรายบุคคลมีความรับผิดชอบสูงกว่าก่อน

การทดลองอย่างมีนัยสําคัญส่วนอีกกลุ่มหนึงมีความรับผิดชอบสูงขึ น แต่ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี 

 ไชยรัตน ์ปราณี (2531: บทคัดย่อ) ทีได้ทําการศึกษาผลสัมฤทธิ ทางการเรียนพฤติกรรมการทํางาน

กลุ่มและความรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 1 ทีเรียนสังคมศึกษาโดยการสอนแบบ

ซินดิเคทกับการสอนตามคู่มือครูพบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่

แตกต่างกัน เช่นเดียวกับ 

 คนึงรัตน์ ลาโพธิ (2535: 66) ทีได้ทําการศึกษาผลการนํากิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพไปประยุกต์ใช้

ในการจัดกิจกรรมแนะแนวทีมีต่อความรับผิดชอบของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที 6 พบว่านักเรียนทีเข้า

ร่วมกิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพมีความรับผิดชอบสูงกว่านักเรียนทีไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติทีระดับ .05 และ 

 บุญเตือน ปั นแสง (2535: 65) ทีได้ทําการศึกษาผลการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ทีมีต่อความ

รับผิดชอบของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที 5 พบว่านักเรียนทีเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์มีความ

รับผิดชอบสูงกว่านักเรียนทีไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 
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บทที 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยครั งนี เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ( Experimental  Research )  เพือศึกษาการใช้สัญญาเงือนไข

ปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งงาน   ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2/2   โรงเรียนบูกิตประชา

อุปถัมภ์  เพือให้การวิจัยครั งนีบรรลุตามวัตถุประสงค์ทีตั งไว ้   รวมทั งดําเนินการได้ด้วยความประหย ัดเวลา

ความสะดวกและมีคุณภาพ  ผู ้วิจัยจึงได้ก ําหนดวิธีการทดลองดังรายละเอียดทีจะเสนอตามลําดับ  คือ  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  แบบแผนการวิจัย  เครืองมือทีใช้ในการวิจัย  การดําเนินการทดลอง  สถิติทีใช้

ในการวิจัย 

ประชากร 

ประชากรทีใช้ในการวิจัย  คือ นักเรียนโรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ ทีก ําลังศึกษาในระดับชั น

มัธยมศึกษาปีที 2 

กลุ ่มตัวอย่าง 

นักเรียนโรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ ทีก ําลังศึกษาในระดับชั นมัธยมศึกษาปีที 2/2 ภาคการเรียนที 2     

ปีการศึกษา 53 จ ํานวน 37 คน 

รูปแบบการวิจัย 

 การวิจัยครั งนี เป็นการวิจัยเชิงทดลอง    ผู ้วิจัยใช้แบบแผนกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 

(One group pretest - posttest design) ซึงมีแผนผังและสัญลักษณ์ 

 

 

 

เมือ           O1 - O3        คือ   การบันทึกผลการส่งงานก่อนการใช้การเสริมแรง 

                O4 - O6      คือ   การบันทึกผลการส่งงานหลังการใช้การเสริมแรง 

          X            คือ   การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับการใช้สัญญาเงือนไข 

 

เครืองมือทีใช้ในการวิจัย   

1. แบบฟอร์มสัญญาเงือนไข 

2. แบบบันทึกการส่งงาน 

3. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว 2 3 ชั นมัธยมศึกษาปีที     

ภาคเรียนที 2   ปีการศึกษา 2553   

O1   O2   O3   x    O4  O5  O6 
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การสร้างเครืองมือทีใช้ในการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ด ําเนินการสร้างเครืองมือทีใช้ในการวิจัยตามขั นตอน   ดังนี 

     .  การสร้างแบบฟอร์มสัญญาเงือนไข 

 สัญญาเงือนไขทีสร้างขึ น  ผู ้วิจัยได้ใช้เพือเป็นการเสริมแรงให้ผู ้ เรียนมีความรับผิดชอบในการส่ง

งานตรงเวลา    ซึงผู ้วิจัยดําเนินการสร้างตามขั นตอนต่อไปนี 

  1.1   ศึกษารายละเอียด   หลักการ การสร้างสัญญาเงือนไข   จากเอกสารและงานวิจัยที

เกียวข้อง 

  1.2   ศึกษาระยะเวลาในการให้การเสริมแรงแบบสัญญาเงือนไข 

  1.3   ดัดแปลงสัญญาเงือนไขให้เหมาะสมกับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที      

     .  แบบบันทึกพฤติกรรมการส่งงาน 

 ผู ้วิจัยดําเนินการสร้างตามขั นตอนต่อไปนี 

2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้องกับแบบบันทึกพฤติกรรมการส่งงาน 

2.2 สร้างแบบบันทึกพฤติกรรมการส่งงาน 

     3.  แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ ่มสาระวิทยาศาสตร์    กลุ ่มสาระวิทยาศาสตร์ สาระพืนฐานวิทยาศาสตร์ (ว 

2 3) ชันมัธยมศึกษาปีที     ภาคเรียนที 2   ปีการศึกษา 2553   

  .   ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั นพืนฐาน  พุทธศักราช 44   ตามโครงสร้างของหลักสูตร

นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2/2   ในระดับช่วงชั นที  

  3.2 วิเคราะห์จุดมุ่งหมาย มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี ว ัด และงาน ให้เหมาะสมสําหรับเนือหา

ทีใช้ในการทดลอง โดยใช้เนือหาวิชาวิทยาศาสตร์ 

.  สร้างแผนการจัดการเรียนรู้รายชั วโมง  ตามตัวชี ว ัด จ ํานวน  7 แผน ใช้เวลาในการ

ดําเนินการสอนทั งสิน 14 ชั วโมงๆละ  นาที 

 

การดําเนินการทดลอง 

 ผู ้วิจัยดําเนินการทดลองตามขั นตอนดังนี 

     1.  ขันเตรียม 

 .   รวบรวมเครืองมือทั งหมดทีใช้ในการวิจัย    ซึงมีเครืองมือดังต่อไปนี 

  -  แบบฟอร์มเงือนไขในการเสริมแรง 

  -  แบบบันทึกการส่งงาน 
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   - แผนการจัดการเรียนรู้   กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สาระพืนฐานวิทยาศาสตร์ (ว 

2 3) ชั นมัธยมศึกษาปีที     ภาคเรียนที 2   ปีการศึกษา 2553 

     

 2.  ขันดําเนินการทดลอง 

 .  การจัดกิจกรรมการเรียนสอนทีมีการใช้สัญญาเงือนไขควบคู่ไปด้วย   มีขั นตอนดังนี 

  ขั นก่อนทีจะมีการจัดกิจกรรมของผู ้ เรียน  ผู ้วิจัยทําข้อตกลงร่วมกันในเรืองเกียวกับความ

รับผิดชอบในการส่งงาน  โดยร่างสัญญาขึ นเป็นลายลักษณ์อักษรจากความเห็นชอบจากผู ้วิจัยกับผู ้เรียน   

และผู ้วิจัยกับผู ้เรียนร่วมกันระบุตัวเสริมแรง   จากนั นผู ้วิจัยและผู ้เรียนลงชือในใบสัญญา  หากผู ้เรียน

สามารถปฏิบัติได้ตามทีสัญญาไว้  คือ  ผู ้ เรียนส่งงานครบและตรงต่อเวลา   ผู ้วิจัยก็จะให้การเสริมแรงแก่

ผู ้ เรียน 

2.2 บันทึกผลการส่งงานของนักเรียน เมือมีการใช้สัญญาเงือนไข 

.  พิจารณาการให้คะแนนจากบันทึกผลการส่งงานของนักเรียน    

       . .   เกณฑ์การพิจารณาการให้คะแนน 

  -  การส่งงานตรงเวลา 

  -  ทํางานถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ 

       . .   พิจารณาตรงตามเกณฑ์การพิจารณานักเรียนรับคะแนนความประพฤติคนละ   คะแนน 

 

สถิติทีใช้ในการวิจัย 

  สถิติในการหาร้อยละ  โดยมีสูตร    ดังนี 

 

ร้อยละของการส่งงานของนักเรียนตรงเวลา   =       จ ํานวนนักเรียนทีส่งงานตรงเวลา ×  

                         จ ํานวนนักเรียนทั งหมด 

ร้อยละของการส่งงานของนักเรียนไม่ตรงเวลา  =       จ ํานวนนักเรียนทีส่งงานไม่ตรงเวลา ×  

                                จ ํานวนนักเรียนทั งหมด 
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บทที  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจัยครั งนี มีความประสงค์ทีจะศึกษา การใช้สัญญาเงือนไขปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบใน

การส่งงาน   ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2/2   โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ อ ําเภอเจาะไอร้อง จังหวัด

นราธิวาส   ผู ้วิจัยขอนําเสนอผลการวิจัยดังนี 

1. สถิติทีใช้ในการวิจัย 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพือทดสอบสมมุติฐาน 

 

สถิติทีใช้ในการวิจัย 

 สถิติในการหาร้อยละ  โดยมีสูตร    ดังนี 

ร้อยละของการส่งงานของนักเรียนตรงเวลา   =       จ ํานวนนักเรียนทีส่งงานตรงเวลา ×  

                         จ ํานวนนักเรียนทั งหมด 

ร้อยละของการส่งงานของนักเรียนไม่ตรงเวลา  =       จ ํานวนนักเรียนทีส่งงานไม่ตรงเวลา ×  

                              จ ํานวนนักเรียนทั งหมด 

  

การวิเคราะห์ข้อมูลเพือทดสอบสมมุติฐาน 

 ค่าสถิติพืนฐานจากการวิจัยได้แก่  ค่าทีสรุปได้จากการส่งงานตรงเวลา-ไม่ตรงเวลา  ก่อนและหลัง

การใช้สัญญาเงือนไข   และค่าร้อยละทีสรุปได้จากการส่งงานตรงเวลา-ไม่ตรงเวลา  ก่อนและหลังการใช้

สัญญาเงือนไข   ปรากฏผลดังตารางที  และ  

ตารางที    ตารางแสดงจํานวนนักเรียนทีส่งงานตรงเวลา - ไม่ตรงเวลาก่อนและหลังการใช้สัญญาเงือนไข   

  

งานครังท ี ก่อนการใช้สัญญาเงือนไข หลังการใช้สัญญาเงือนไข 

ตรงเวลา ไม่ตรงเวลา ตรงเวลา ไม่ตรงเวลา 

 33 4 35 2 

 26 11 36 1 

 30 7 36 1 

เฉลีย 89 22 107 4 
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ตารางที    ตารางแสดงค่าร้อยละของการส่งงานตรงเวลา - ไม่ตรงเวลาก่อนและหลังการใช้สัญญาเงือนไข 

 

งานครังท ี ก่อนการใช้สัญญาเงือนไข หลังการใช้สัญญาเงือนไข 

ตรงเวลา ไม่ตรงเวลา ตรงเวลา ไม่ตรงเวลา 

 89.19 10.81 94.60 5.40 

 70.27 29.72 97.30 2.70 

 81.10 18.90 97.30 2.70 

เฉลีย  (ร้อยละ) 80.19 19.81 96.40 3.60 

 

 จากตารางแสดงผลการส่งงานตรงเวลา – ไม่ตรงเวลาก่อนและหลังการใช้สัญญาเงือนไข   พบว่า

ก่อนการใช้สัญญาเงือนไขนักเรียนส่งงานตรงเวลา  เฉลียคิดเป็นร้อยละ  80.19  ไม่ตรงเวลาเฉลียคิดเป็นร้อย

ละ  19.81    หลังการใช้สญัญาเงือนไขนักเรียนส่งงานตรงเวลา  เฉลียคิดเป็นร้อยละ  96.40    ไม่ตรงเวลา

เฉลียคิดเป็นร้อยละ  .60   โดยก่อนการใช้สัญญาเงือนไขนักเรียนส่งงานตรงเวลามากทีสุดในชินงานที   1  

คิดเป็นร้อยละ  89.19  และส่งงานตรงเวลาน้อยสุดในชินงานที  2   คิดเป็นร้อยละ   70.27  สําหรับหลังการ

ใช้สัญญาเงือนไขนักเรียนส่งงานตรงเวลา  เฉลียคิดเป็นร้อยละ  6.40   ไม่ตรงเวลาเฉลียคิดเป็นร้อยละ  .60   

โดยหลังการใช้สัญญาเงือนไขนักเรียนส่งงานตรงเวลามากทีสุดในชินงานที   และ 3  คิดเป็นร้อยละ 97.30   

และส่งงานตรงเวลาน้อยทีสุดในชินงานที     คิดเป็นร้อยละ 94.60 
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ภาพที    แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบจํานวนนักเรียนส่งงานตรงเวลาก่อน - หลังการใช้สัญญาเงือนไข 

 

 

 

 จากแผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบจํานวนนักเรียนส่งงานตรงเวลาก่อน - หลังการใช้สัญญาเงือนไข    

พบว่าหลังการใช้สัญญาเงือนไขนักเรียนมีความรับผิดชอบในการส่งงานตรงเวลาสูงกว่าก่อนการใช้สัญญา

เงือนไข 
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ภาพที    แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบจํานวนนักเรียนส่งงานไม่ตรงเวลาก่อน - หลังการใช้สัญญาเงือนไข 

 

 

 

 จากแผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบจํานวนนักเรียนส่งงานไม่ตรงเวลาก่อน - หลังการใช้สัญญา

เงือนไข   พบว่าหลังการใช้สัญญาเงือนไขนักเรียนส่งงานไม่ตรงเวลาตํ ากว่าก่อนการใช้สัญญาเงือนไข 
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บทที  

การอภิปรายผลการวิจัย 

 

 ในการวิจัยการใช้สัญญาเงือนไขทีมีต่อความรับผิดชอบในการส่งงานตรงเวลาของนักเรียนชั น

มัธยมศึกษาปีที 2/2   ประจําปีการศึกษา 2553   โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ ผู ้วิจัยได้ก ําหนด ว ัตถุประสงค์ 

สมมติฐาน กลุ่มตัวอย่าง เครืองมือทีใช้ในการวิจัย วิธีการดําเนินการทดลอง สรุปผลการวิจัย การอภิปราย

ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ ตามลําดับดังต่อไปนี 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.   เพือแก้ไขปัญหาการส่งงานไม่ตรงเวลาของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2/2 โรงเรียนบูกิตประ

ชาอุปถัมภ์ จ ํานวน 37  คน 

2. เพือฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในตนเองและความกระตือรือร้นสนใจต่อการเรียน 

 

สมมติฐานการวิจัย 

การใช้สัญญาเงือนไขมีผลต่อความรับผิดชอบในการส่งงานตรงเวลา   ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปี

ที 2/2 โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ จ ํานวน 37  คน 

 

กลุ ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครั งนี  คือ นักเรียนโรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ ทีก ําลังศึกษาใน

ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที 2/2 ภาคการเรียนที 2 ปีการศึกษา 53 จ ํานวน 37  คน 

 

รูปแบบการวิจัย 

 การวิจัยครั งนี เป็นการวิจัยเชิงทดลอง    ผู ้วิจัยใช้แบบแผนกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 

(One group pretest - posttest design) ซึงมีแผนผังและสัญลักษณ์ 

 

 

 

เมือ         O1 -   O3         คือ   การบันทึกผลการส่งงานก่อนการใช้การเสริมแรง 

              O4 -   O6       คือ   การบันทึกผลการส่งงานหลังการใช้การเสริมแรง 

         X            คือ   การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับการใช้สัญญาเงือนไข 
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เครืองมือทีใช้ในการวิจัย   

1.  แบบฟอร์มสัญญาเงือนไข 

2.  แบบบันทึกการส่งงาน 

3. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ว 3 1 วิทยาศาสตร์ ชั น

มัธยมศึกษาปีที  ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2553 

 

การสร้างเครืองมือทีใช้ในการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ด ําเนินการสร้างเครืองมือทีใช้ในการวิจัยตามขั นตอน   ดังนี 

     .  การสร้างแบบฟอร์มสัญญาเงือนไข 

 สัญญาเงือนไขทีสร้างขึ น  ผู ้วิจัยได้ใช้เพือเป็นการเสริมแรงให้ผู ้ เรียนมีความรับผิดชอบในการส่ง

งานตรงเวลา    ซึงผู ้วิจัยดําเนินการสร้างตามขั นตอนต่อไปนี 

  1.1   ศึกษารายละเอียด   หลักการ การสร้างสัญญาเงือนไข   จากเอกสารและงานวิจัยที

เกียวข้อง 

  1.2   ศึกษาระยะเวลาในการให้การเสริมแรงแบบสัญญาเงือนไข 

  1.3   ดัดแปลงสัญญาเงือนไขให้เหมาะสมกับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที      

     .  แบบบันทึกพฤติกรรมการส่งงาน 

 ผู ้วิจัยดําเนินการสร้างตามขั นตอนต่อไปนี 

2.3 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้องกับแบบบันทึกพฤติกรรมการส่งงาน 

2.4 สร้างแบบบันทึกพฤติกรรมการส่งงาน 

     3.  แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ ่มสาระวิทยาศาสตร์    กลุ ่มสาระวิทยาศาสตร์ สาระพืนฐานวิทยาศาสตร์ (ว 

3 1) ชันมัธยมศึกษาปีที     ภาคเรียนที 2   ปีการศึกษา 2553   

  .   ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั นพืนฐาน  พุทธศักราช 44   ตามโครงสร้างของหลักสูตร

นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2/2   ในระดับช่วงชั นที  

  3.2 วิเคราะห์จุดมุ่งหมาย มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี ว ัด และงาน ให้เหมาะสมสําหรับเนือหา

ทีใช้ในการทดลอง โดยใช้เนือหาวิชาวิทยาศาสตร์ 

.  สร้างแผนการจัดการเรียนรู้รายชั วโมง  ตามตัวชี ว ัด จ ํานวน  7 แผน ใช้เวลาในการ

ดําเนินการสอนทั งสิน 14 ชั วโมงๆละ  นาที 
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การดําเนินการทดลอง 

 ผู ้วิจัยดําเนินการทดลองตามขั นตอนดังนี 

     1.  ขันเตรียม 

 .   รวบรวมเครืองมือทั งหมดทีใช้ในการวิจัย    ซึงมีเครืองมือดังต่อไปนี 

  -  แบบฟอร์มเงือนไขในการเสริมแรง 

  -  แบบบันทึกการส่งงาน 

   - แผนการจัดการเรียนรู้   กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สาระพืนฐานวิทยาศาสตร์ (ว 

3 1) ชั นมัธยมศึกษาปีที     ภาคเรียนที 2   ปีการศึกษา 2553 

     2.  ขันดําเนินการทดลอง 

 .  การจัดกิจกรรมการเรียนสอนทีมีการใช้สัญญาเงือนไขควบคู่ไปด้วย   มีขั นตอนดังนี 

  ขั นก่อนทีจะมีการจัดกิจกรรมของผู ้ เรียน  ผู ้วิจัยทําข้อตกลงร่วมกันในเรืองเกียวกับความ

รับผิดชอบในการส่งงาน  โดยร่างสัญญาขึ นเป็นลายลักษณ์อักษรจากความเห็นชอบจากผู ้วิจัยกับผู ้เรียน   

และผู ้วิจัยกับผู ้เรียนร่วมกันระบุตัวเสริมแรง   จากนั นผู ้วิจัยและผู ้เรียนลงชือในใบสัญญา  หากผู ้เรียน

สามารถปฏิบัติได้ตามทีสัญญาไว้  คือ  ผู ้ เรียนส่งงานครบและตรงต่อเวลา   ผู ้วิจัยก็จะให้การเสริมแรงแก่

ผู ้ เรียน 

2.2 บันทึกผลการส่งงานของนักเรียน เมือมีการใช้สัญญาเงือนไข 

.  พิจารณาการให้คะแนนจากบันทึกผลการส่งงานของนักเรียน    

       . .   เกณฑ์การพิจารณาการให้คะแนน 

  -  การส่งงานตรงเวลา 

  -  ทํางานถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ 

       . .   พิจารณาตรงตามเกณฑ์การพิจารณานักเรียนรับคะแนนความประพฤติคนละ   คะแนน 

 

สรุปผลการศึกษา 

 การใช้สัญญาเงือนไขมีผลต่อความรับผิดชอบในการส่งงานตรงต่อเวลาของนักเรียนชั นมัธยมศึกษา

ปีที 2/2   ประจําปีการศึกษา 2553   โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ อ ําเภอเจาะไอร้อง  จังหวัดนราธิวาส โดย

หลังการใช้สัญญาเงือนไข    นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2/2    จ ํานวน 37  คน มีความรับผิดชอบในการส่ง

งานตรงเวลาเพิมมากขึ น ดังนี 

ก่อนการใช้สัญญาเงือนไขนักเรียนส่งงานตรงเวลา  เฉลียคิดเป็นร้อยละ  80.19 ไม่ตรงเวลาเฉลียคิด

เป็นร้อยละ 9.81    หลังการใช้สัญญาเงือนไขนักเรียนส่งงานตรงเวลา เฉลียคิดเป็นร้อยละ .40    ไม่ตรง

เวลาเฉลียคิดเป็นร้อยละ .60    
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อภิปรายผลการศึกษา 

 การวิจัยครั งนี เป็นการศึกษาผลการใช้สัญญาเงือนไขปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งงาน   

ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2/2   โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ อ ําเภอเจาะไอร้อง  จังหวัดนราธิวาส ซึง

ผู ้วิจัยอภิปรายผลตามสมมติฐานดังนี 

 สมมติฐานกล่าวว่า “การใช้สัญญาเงือนไขมีผลต่อความรับผิดชอบในการส่งงานตรงเวลา   ของ

นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2/2   โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ อ ําเภอเจาะไอร้อง  จังหวัดนราธิวาส”     พบว่า

นักเรียนมีความรับผิดชอบในการส่งงานตรงเวลาสูงขึ นหลังจากการใช้สัญญาเงือนไข   ซึ งเป็นไปตาม

สมมติฐาน   ในการทําวิจัยในครั งนี ผู ้วิจัยได้นําการใช้สัญญาเงือนไขมาใช้   ซึงเป็นการนําเทคนิคการปรับ

พฤติกรรม  โดยนักเรียนและผู ้วิจัยได้ทําข้อตกลงร่วมกันโดยร่างเป็นสัญญาขึ นมา  และระหว่างนักเรียนกับ

ครูร่วมกันสร้างแรงจูงใจและบทลงโทษเพือให้นักเรียนปฏิบัติตามเงือนไขในสัญญา  ซึงเป็นการฝึกให้

นักเรียนรู้จักพัฒนาตนเอง  และมีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง  และเมือนักเรียนปฏิบัติตาม

เงือนไขนักเรียนจะได้รับการเสริมแรงตามสัญญา  แต่ถ้านักเรียนไม่ปฏิบัติตามสัญญานักเรียนก็จะถูกลงโทษ

ตามข้อตกลงทีได้ทําร่วมกัน   ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของ   สมโภชน์  เอีอมสุภาษิต ( : 207)  ทีกล่าวว่า   

ผู ้ทีถูกปรับพฤติกรรมได้มีส่วนร่วมในการวางแผนจะทําให้เกิดความรู้สึกทีดีกว่าการทีคนอืนมาเป็น

ผู ้ด ําเนินการ  โดยทีตนเองไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ   และการทีผู ้ถูกปรับพฤติกรรมเป็นผู ้วางเงือนไขทั ง

การเสริมแรงและการลงโทษ  ทําให้เขาสามารถยอมรับเงือนไขได้ดีกว่าการทีผู ้ ทีอืนเป็นผู ้ก ําหนด   ซึงทําให้

นักเรียนมีความตอ้งการทีจะปฏิบัติตามมากกว่าทีจะถูกบังคับ   ซึงสอดคลองกับงานวิจัย  นิตยา  ด้วงเรือง  

( 4  : 30- )   ทําการเปรียบผลของการใช้การควบคุมตนเองกับการใช้สัญญาเงือนไขเพือลดพฤติกรรม

การสูบบุหรี  ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที  โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ  อ ําเภอพิปูน  จังหวัด

นครศรีธรรมราช    ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนมีพฤติกรรมการสูบบุหรีลดลงทีระดับนัยสําคัญ .     

สอดคล้องกับ  ดวงแข  ณ สงขลา  (   : บทคัดย่อ )   ได้เปรียบเทียบผลของการใช้การเสริมแรงทางสังคม

และการใช้สัญญาเงือนไข  ทีมีต่อระเบียบวินัยในชนัเรียนของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที    โรงเรียน

อนุบาลสงขลา  จังหวัดสงขลา  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนทีได้รับการเสริมแรงทางสังคมและนักเรียนที

ได้รับการใช้สัญญาเงือนไขมีระเบียบวินัยในชั นเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .   และ

นักเรียนมีระเบียบวินัยในชั นเรียนสูงขึ นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .     ภายหลังการใช้สัญญา

เงือนไข  และสอดคล้องกับ   อ ําไพ  เฟืองฟู  (  : - )   ทดลองใช้สัญญาเงือนไขในการปรับพฤติกรรม

ทีไม่พึงปรารถนาในชั นเรียน  ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที  จ ํานวน  คน  ผลการทดลองพบว่า  การใช้

สัญญาเงือนไขสามารถทําให้นักเรียนลดพฤติกรรมไม่พึงปรารถนาในชั นเรียนได้   
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ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการนําการปรับพฤติกรรมโดยการใช้สัญญาเงือนไขไปใช้ก ําหนดพฤติกรรมของนักเรียน

เป็นกลุ่ม 

2. ควรมีการนําการปรับพฤติกรรมโดยการใช้สัญญาเงือนไขไปใช้กับนักเรียนระดับชั นอืน  โดย

เลือกให้เหมาะสมกับระดับและวัย 

3. ควรมีการนําการปรับพฤติกรรมโดยการใช้สัญญาเงือนไขไปใช้ในพฤติกรรมอืนๆ  เช่น  การส่ง

เสียงดังในชั นเรียน   การก่อกวนเพือนในชั นเรียน  เป็นต้น 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ 

สาระพื นฐานวิทยาศาสตร์ (ว 3 1) 

ชันมัธยมศึกษาปีที   ภาคเรียนที  2 ปีการศึกษา 3 
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แผนจัดการเรียนเรียนรู้ท ี2 

กลุ ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา  วิทยาศาสตร์พืนฐาน   รหัสวิชา  ว 32101 

หน่วยการเรียนรู้ท ี   4    ชือหน่วยการเรียนรู้   สารและการเปลียนแปลง 

เรือง   ธาตุ สารประกอบ   ชัน มัธยมศึกษาปีที 2         เวลา  6  ชั วโมง 

************************************************************************************* 

1.สาระสําคัญ 

 แบบจําลองการจัดเรียงอนุภาคของสารแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกัน นักวิทยาศาสตร์ใช้แบบจําลอง

การจัดเรียงอนุภาคของสารในการอธิบายโครงสร้างพืนฐานของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ซึงสารเหล่านี

จ ําแนกตามตารางธาตุได้เป็นธาตุและสารประกอบ ซึงธาตุและสารประกอบเหล่านี มีสมบัติพืนฐาน 

ประโยชน์ และโทษต่อมนุษย์แตกต่างกัน 

2.ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง 

  . สืบค้นข้อมูลและอธิบายแบบจําลองการจัดเรียงอนุภาคและการเคลือนไหวของอนุภาคของสารใน

สถานะต่าง ๆ 

 . สืบค้นข้อมูลและอธิบายสมบัติของสารและการเปลียนแปลงสถานะของสารโดยใช้แบบจําลองการ

จัดเรียงอนุภาค 

3.เนือหาสาระ 

 แบบจําลองการจัดเรียงอนุภาคของสาร 

4.กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 

 

ชัวโมง 1 -2 

ขันนําเข้าสู่บทเรียน 

 . ครูตั งค ําถามให้นักเรียนตอบ 

  - ถ้านักเรียนต้องการสร้างบ้านหลังหนึงแล้ว นักเรียนอยากจะบอกให้คนอืน ๆ รู้เกียวกับลักษณะ

ของบ้านหลังนี  นักเรียนจะบอกเขาเหล่านนัด้วยวิธีใด (พูดรายละเอียดให้ฟัง พูดรายละเอียดพร้อมกับวาดรูป

ให้ดู พูดรายละเอียดพร้อมกับสร้างบ้านจําลองให้ดู) 

  - นักเรียนคิดว่าวิธีใดจะทําให้ผู ้ ฟังเข้าใจถึงสิงทีนักเรียนต้องการมากทีสุด (พูดรายละเอียดพร้อมกับ

สร้างบ้านจําลองให้ดู) 
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 . ครูสนทนากับนักเรียนว่า บ้านจําลองเป็นตัวแทนของบ้านในจินตนาการของนักเรียน ซึงบ้านจริง ๆ 

ย ังไม่เกิดขึ น แสดงว่า บ้านจําลองสามารถทําให้นักเรียนเข้าใจและเป็นตัวแทนบ้านในจินตนาการของ

นักเรียนได้  

 . ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายให้ได้ข้อสรุปว่า หากเราต้องการทราบลักษณะของสิงใด ๆ ทีเราคิด

แล้ว เราสามารถใช้แบบจําลองเป็นตัวแทนสิงนั น ๆ ได้ เพือนําไปสู่การเรียนรู้เรืองแบบจําลองการจัดเรียง

อนุภาคของสาร  

ขันสอน 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึงมีขั นตอนดังนี 

 . ขั นสร้างความสนใจ 

  .  ครูใช้ก้อนหิน นํ า และลูกโป่งทีเตรียมมาพูดคุยและตั งค ําถามให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย ใน

ประเด็นต่อไปนี 

   – นักเรียนคิดว่าถ้าเราต้องการอธิบายให้คนอืน ๆ เข้าใจเกียวกับสถานะของก้อนหิน นํ า และ

แก๊สทีอยู่ในลูกโป่งแล้ว นักเรียนจะใช้สิงใดสร้างแบบจําลองเกียวกับสถานะของสิงเหล่านี 

  .  ครูและนกัเรียนร่วมกันอภิปรายคําตอบของนักเรียน โดยครูย ังไม่เฉลย 

คําตอบ 

 . ขั นสํารวจและค้นหา 

  .  ครูสนทนาเกียวกับความเชือของนักปราชญ์โบราณทีมีต่อสารในโลก รวมถึงแบบจําลองอะตอม

ของ จอห์น ดอลตัน เจ.เจ.ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด และโบร์ เพือเชือมโยงกับแนวคิดเกียวกับแบบจําลองที

เป็นตัวแทนของทฤษฎีอนุภาคของสสาร ตามรายละเอียดในหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พืนฐาน 

วิทยาศาสตร์ เล่ม  ม.   

  .  ครูให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมแบบจําลองการเรียงตัวของอนุภาคของสารโดยใช้กล่องไม้ขีดและ

ลูกปัดทีครูเตรียมมา แล้วให้นักเรียนช่วยกันใส่ลูกปัดในกล่องไม้ขีดดังนี   

      – กล่องที  ใส่ลูกปัดไว้เต็มกล่องจนแน่นเขย่าแล้วไม่ได้ยินเสียงลูกปัด 

       – กล่องที  ใส่ลูกปัดไว้ประมาณครึงกล่อง เขย่าแล้วได้ยินเสียงลูกปัด 

       – กล่องที  ใส่ลูกปัดไว้ประมาณ -  ลูก เขย่าแล้วได้ยินเสียงลูกปัด 

 ครูนํากล่องทีใส่ลูกปัดทั ง  กล่อง ให้นักเรียนทดลองเขย่าเพือฟังเสียง จากนั น 

ถามนักเรียนว่า ถ้าเราให้กล่องไม้ขีดแทนของแข็ง ของเหลว และแก๊สแล้ว นักเรียนคิดว่ากล่องใดจะแทนสิง

ดังกล่าวข้างต้น www.kr
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 .  ครูนําอภิปรายในหัวข้อแบบจําลองของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ตามรายละเอียดในหนงัสือเรียน

สาระการเรียนรู้พืนฐาน วิทยาศาสตร์ เล่ม  ม.  เพือให้นักเรียนเข้าใจแบบจําลองทีเป็นตัวแทนของทฤษฎี

อนุภาคของสสารมากยิงขึ น 

 . ขั นอธิบายและลงข้อสรุป 

  .  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายผลการปฏิบัติกิจกรรม แล้วส่งตัวแทนกลุ่มออกมานําเสนอ

ผลการปฏิบติักิจกรรมให้เพือน ๆ ทราบหน้าห้องเรียน  

  .  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยให้ได้ข้อสรุป ดังนี 

  การจัดเรียงตัวของอนุภาค 

   – ของแข็ง อนุภาคจะมีการจัดเรียงตัวทีมีแบบแผนแน่นอน 

   – ของเหลว อนุภาคมีอิสระในการเคลือนทีได้บ้าง 

   – แกส๊ อนุภาคมีอิสระทีจะเคลือนทีไป ณ ทีใด ๆ ก็ได ้

  ระยะกระจัดระหว่างอนุภาค 

   – ของแข็ง อนุภาคมีการเรียงตัวทีแน่นและใกล้ชิดกันอย่างมาก 

   – ของเหลว อนุภาคมีการจัดเรียงตัวไม่ค่อยใกล้ชิดกัน 

   – แก๊ส อนุภาคอยู่ห่างกัน 

  แรงดึงดูดระหว่างอนุภาค 

   – ของแข็ง มีแรงดึงดูดระหว่างอนุภาคมีความแข็งแรงมาก 

   – ของเหลว มีแรงดึงดูดระหว่างอนุภาค 

   – แก๊ส ไม่มีแรงดึงดูดระหว่างอนุภาค 

  การเคลือนทีของอนุภาค 

   – ของแข็ง อนุภาคมีการสั นตัวแต่อยู่ในตําแหน่งทีแน่นอน 

   – ของเหลว อนุภาคมีการสั นตัวแต่สามารถเปลียนแปลงตําแหน่งโดยสามารถเคลือนทีไปรอบ 

ๆ อนุภาคอืนได ้

   – แก๊ส อนุภาคสามารถเคลือนทีไปในทุกทิศทางด้วยความเร็วสูงได้อย่างอิสระ 

 . ขั นขยายความรู้ 

  นักเรียนค้นคว้าเพิมเติมโดยการสืบค้นข้อมูลเกียวกับแบบจําลองทฤษฎีอนุภาคของสสารจาก

หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมสําหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต รวมทั งนําข้อมูลที

ค้นคว้าได้มาจัดทําเป็นรายงานหรือจัดป้ายนิเทศให้เพือน ๆ ได้ทราบเพือแลกเปลียนเรียนรู้กัน 

 . ขั นประเมิน 

  .  ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อทีเรียนมาและการปฏิบัติ 
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กิจกรรม มีจุดใดบ้างทีย ังไม่เข้าใจหรือย ังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิมเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

  .  นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข

อย่างไรบ้าง 

  .  ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกียวกับประโยชน์ทีได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม 

และการนําความรู้ทีได้ไปใช้ประโยชน์ 

  .  ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคําถาม เช่น  

   – แบบจําลองคืออะไร ใช้ประโยชน์ในเรืองใด 

   – แบบจําลองของของแข็ง ของเหลว และแก๊สตามทฤษฎีอนุภาคของสสารมีลักษณะเป็นแบบ

ใด  

   – ลักษณะเด่นของสสารทีมีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว และแก๊สตามทฤษฎีอนุภาคของ

สสารมีอะไรบ้าง 

ขันสรุป 

 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสําคัญเกียวกับแบบจําลองการจัดเรียงอนุภาคของสารทีได้จากการ

ปฏิบัติกิจกรรมและการสืบค้นข้อมูล  

 

ชัวโมงที 3-4 

ขันนําเข้าสู่บทเรียน 

 . ครูนําบล็อกพลาสติกทีมีสีต่าง ๆ มาให้นักเรียนช่วยกันต่อเป็นสิงต่าง ๆ ตามทีนักเรียนสนใจ แล้วครู

ตั งประเด็นคําถามดังนี 

  – สิงประดิษฐ์ทีนักเรียนสร้างขึ นมีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้าง 

  – ส่วนประกอบของสิงประดิษฐ์แต่ละชนิดมีความสําคัญในเรืองใด 

 . ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายคําตอบของนักเรียน เพือนําไปสู่การเรียนรู้เรืองธาตุและสารประกอบ 

ขันสอน 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึงมีขั นตอนดังนี 

 . ขั นสร้างความสนใจ 

  .  ครูนําก้อนหิน ดิน ทราย พริกกับเกลือ นํ าตาล และชอล์กมาให้นักเรียนดู และตั งค ําถามให้

นักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี 

   – นักเรียนคิดว่า สิงใดบ้างทีมีส่วนประกอบของสารชนิดเดียวกัน พิจารณาจากอะไร 

   – นักเรียนคิดว่า สิงใดบ้างทีมีส่วนประกอบของสารตั งแต่สองชนิดขึ นไป พิจารณาจากอะไร 

  .  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายคําตอบของนักเรียน โดยครูย ังไม่เฉลย 
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คําตอบ 

 . ขั นสํารวจและค้นหา 

  .  ครูสนทนาเกียวกับความหมายของธาตุและประวัติการศึกษาเกียวกับธาตุทีมีอยู่ในโลกปัจจุบัน 

ตามรายละเอียดในหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พืนฐาน วิทยาศาสตร์ เล่ม  ม.  รวมทั งให้นักเรียนศึกษาชือ

และสัญลักษณ์ของธาตุต่าง ๆ จากแผนภมิูตารางธาตุ 

  .  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเพือศึกษาเรืองการจําแนกธาตุ สารประกอบ และธาตุ 

  .  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ -  คน หรือจะใช้กลุ่มเดิมจากข้อ .  ศึกษาใบงาน

ที  กิจกรรมที  เรือง การจําแนกโลหะจากสารประกอบ ในหนังสือเรียน 

  .  ให้แต่ละกลุ่มทําการทดลอง ตามวิธีด ําเนินการทดลองในกิจกรรมที  พร้อมทั งสังเกตผลที

เกิดขึ น เก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกผลการทดลองในหนังสือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เมือเสร็จแล้วช่วยกัน

เขียนรายงานการทดลอง 

 . ขั นอธิบายและลงข้อสรุป 

  .  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายผลการทดลอง แล้วส่งตัวแทนกลุ่ม 

ออกมานําเสนอผลการทดลองให้เพือน ๆ ทราบหน้าห้องเรียน  

  .  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยให้ได้ข้อสรุป ดังนี   ผลิตภัณฑ์หรือ

เถ้าเศษไม้ทีจุ่มสารประกอบเกลือแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะสี กล่าวคือ ขณะทีเผา

สารประกอบเกลือทีมีส่วนประกอบของแคลเซียม เปลวไฟจะมีสีส้ม โพแทสเซียมเปลวไฟจะมีสีนํ าเงิน 

ทองแดงเปลวไฟจะมีสีนํ าเงินเขียวหรือเขียวนํ าทะเล และโซเดียมเปลวไฟจะมีสีเหลือง–ส้ม 

 . ขั นขยายความรู้ 

  นักเรียนค้นคว้าเพิมเติมโดยการสืบค้นข้อมูลเกียวกับการจําแนกโลหะจากสารประกอบจากหนังสือ 

วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมสําหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต รวมทั งนําข้อมูลทีค้นคว้า

ได้มาจัดทําเป็นรายงานหรือจัดป้ายนิเทศให้เพือน ๆ ได้ทราบเพือแลกเปลียนเรียนรู้กัน 

 . ขั นประเมิน 

  .  ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อทีเรียนมาและการปฏิบัติ 

กิจกรรม มีจุดใดบ้างทีย ังไม่เข้าใจหรือย ังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิมเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

  .  นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข

อย่างไรบ้าง 

  .  ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกียวกับประโยชน์ทีได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม 

และการนําความรู้ทีได้ไปใช้ประโยชน์ 

ขันสรุป 
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 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสําคัญเกียวกับการจําแนกธาตุ สารประกอบ และธาตุโลหะทีได้จาก

การปฏิบัติกิจกรรมและการสืบค้นข้อมูล  

 

ชัวโมงที 5-6 

ขันนําเข้าสู่บทเรียน 

 .ครูทบทวนความรู้เกียวกับธาตุและตารางธาตุทีได้เรียนไปแล้ว โดยตั งประเด็นคําถามดังนี 

  – นักวิทยาศาสตร์ใช้สิงใดเป็นเกณฑ์ในการจําแนกธาตุเป็นโลหะและอโลหะ 

  – ในตารางธาตุปัจจุบันใช้สิงใดเป็นเกณฑ์ในการจําแนกธาตุ โดยมีธาตุกึงโลหะและธาตุ 

  กัมมันตรังสีอยู่กีธาตุ  

 .ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายคําตอบของนักเรียน เพือนําไปสู่การเรียนรู้เรืองธาตุโลหะ อโลหะ กึง

โลหะ และกัมมันตรังสี  

ขันสอน 

 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึงมีขั นตอนดังนี 

 . ขั นสร้างความสนใจ 

  .  ครูนําภาพบรรยากาศของโลก ภาพแหล่งปิโตรเลียม ภาพโรงกลั นนํ ามันและภาพสัญลักษณ์

แทนกัมมันตรังสี มาให้นักเรียนดู และตั งค ําถามให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย ในประเด็นต่อไปนี 

   – นักเรียนคิดว่าสิงใดบ้างทีเป็นส่วนประกอบของบรรยากาศของโลก พิจารณาจากอะไร 

   – นักเรียนคิดว่าสิงใดบ้างทีมีส่วนประกอบของแหล่งปิโตรเลียม และนํ ามันเชือเพลิง พิจารณา

จากอะไร 

   – นักเรียนคิดว่าภาพนี  (ภาพสัญลักษณ์แทนกัมมันตรังสี) เกียวข้องกับสิงใด 

  .  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายคําตอบของนักเรียน โดยครูย ังไม่เฉลย 

คําตอบ 

 . ขั นสํารวจและค้นหา 

  .  ครูสนทนาเกียวกับความหมายของธาตุอโลหะและสมบัติของธาตุอโลหะ ตามรายละเอียดใน

หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พืนฐาน วิทยาศาสตร์ เล่ม  ม.   

  .  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ -  คน ศึกษาใบงานที  กิจกรรมที  เรือง สมบัติ

ของออกซิเจน ในหนังสือเรียน 

  .  ให้แต่ละกลุ่มทําการทดลองตามวิธีด ําเนินการทดลองในกิจกรรมที  พร้อมทั งสังเกตผลที

เกิดขึ น เก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกผลการทดลองในหนังสือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เมือเสร็จแล้วช่วยกัน

เขียนรายงานการทดลอง  
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  . ครูอธิบายเพิมเติมเกียวกับธาตุอโลหะและให้ความรู้เพิมเติมเกียวกับสมบัติและการใช้ประโยชน์

ของธาตุกึงโลหะ 

  .  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเพือศึกษาเรืองธาตุกัมมันตรังสี ในหัวข้อชนิด 

ของกัมมันตภาพรังสีและการใช้ประโยชน์จากกัมมันตรังสี โดยดําเนินการตามขั นตอนดังนี 

       – แต่ละกลุ่มวางแผนการศึกษา โดยแบ่งหัวข้อย่อยให้เพือนสมาชิกกลุ่มแต่ละคนช่วยกันศึกษา

จากใบความรู้ทีครูเตรียมมาให้ หรือหนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมสําหรับเยาวชน 

และอินเทอร์เน็ต 

        – สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปผลจากการศึกษาเป็นข้อสรุปของกลุ่ม 

          – ตัวแทนกลุ่มนําข้อมูลทีเป็นผลสรุปของกลุ่มได้มารายงานให้เพือน ๆ ใน 

ห้องฟัง รวมทั งร่วมกันอภิปรายซักถามจนคาดว่าทุกคนมีความรู้ความเข้าใจทีตรงกัน 

 . ขั นอธิบายและลงข้อสรุป 

  .  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายผลการทดลองและการปฏิบัติกิจกรรม 

แล้วส่งตัวแทนกลุ่มออกมานําเสนอผลการทดลองและการปฏิบัติกิจกรรมให้เพือน ๆ ทราบหน้าห้องเรียน

  

  .  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคําถาม ต่อไปนี 

        – สมบัติทีเป็นจุดเด่นของแก๊สออกซิเจนมีอะไรบ้าง 

        – นักวิทยาศาสตร์นําซิลิคอนมาใช้ประโยชน์ในเรืองใด 

         –ธาตุกัมมันตรังสีทีนักวิทยาศาสตร์รู้จักมีอะไรบ้าง 

     – กัมมันตรังสีทีเกิดจากธาตุกัมมันตรังสีมีอะไรบ้าง 

 . ขั นขยายความรู้ 

  นักเรียนค้นคว้าเพิมเติมโดยการสืบค้นข้อมูลเกียวกับการใช้ประโยชน์จากธาตุกึงโลหะและธาตุ

กัมมันตรังสีจากหนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมสําหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 

รวมทั งนําข้อมูลทีค้นคว้าได้มาจัดทําเป็นรายงานหรือจัดป้ายนิเทศให้เพือน ๆ ได้ทราบเพือแลกเปลียนเรียนรู้

กัน 

 . ขั นประเมิน 

  .  ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อทีเรียนมาและการปฏิบัติ 

กิจกรรม มีจุดใดบ้างทีย ังไม่เข้าใจหรือย ังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิมเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

  .  นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข

อย่างไรบ้าง 
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  .  ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกียวกับประโยชน์ทีได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม 

และการนําความรู้ทีได้ไปใช้ประโยชน์ 

  .  ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคําถาม เช่น  

   – สมบัติพืนฐานของธาตุกึงโลหะมีอะไรบ้าง  

   – สมบัติพืนฐานของธาตุกัมมันตรังสีมีอะไรบ้าง  

   – มนุษย์ใช้ประโยชน์จากธาตุกึงโลหะและธาตุกัมมันตรังสีในเรืองใดบ้าง 

ขันสรุป 

 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสําคัญเกียวกับธาตุโลหะ อโลหะ กึงโลหะ และธาตุกัมมันตรังสีทีได้

จากการปฏิบัติกิจกรรมและการสืบค้นข้อมูล  

5.กระบวนการวัดและประเมินผล 

 . วิธีการวัด 

  - การทดสอบด้วยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 

  - ปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง (กระบวนการกลุ่ม) 

  - ปฏิบัติกิจกรรมสืบค้นข้อมูล (กระบวนการกลุ่ม) 

  - อภิปรายกลุ่มย่อยและนําเสนอผลงาน 

  - ตรวจผลงาน 

 . เครืองมือวัด 

  - แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 

  - แบบบันทึกผลจากการประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ (แบบประเมิน ) 

  - แบบประเมินความสามารถในการทดลอง (แบบประเมิน ) 

  - แบบประเมินรายงานการค้นคว้า (แบบประเมิน ) 

  - แบบประเมินโครงงาน (แบบประเมิน ) 

  - แบบบันทึกผลจากการสังเกตการปฏิบัติงานกลุ่ม (แบบสังเกต ) 

  - แบบบันทึกผลจากการสังเกตด้านทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ (แบบสังเกต ) 

6.สือ/แหล่งการเรียนรู้ 

 . แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 

 . สือ สิงพิมพ์ และเว็บไซต์ต่าง ๆ ทางอินเทอร์เน็ตทีเกียวข้อง 

 . ใบงาน 

 . อุปกรณ์การทดลองของแต่ละกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้แต่ละครั ง 
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 . หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พืนฐานวิทยาศาสตร์ ชั นมัธยมศึกษาปีที  เล่ม  บริษัท สํานักพิมพ์

ว ัฒนาพานิช จ ํากัด 

 . หนังสือปฏิบัติการสาระการเรียนรู้พืนฐานวิทยาศาสตร์ ชั นมัธยมศึกษาปีที  เล่ม  บริษัท สํานักพิมพ์

ว ัฒนาพานิช จ ํากัด 

 . ห้องสมุด 

 . แบบสังเกต -  

 . แบบประเมิน  

7. บันทึกหลังการสอน 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

8. ปัญหา /แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนจัดการเรียนเรียนรู้ ที 3 

กลุ ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา  วิทยาศาสตร์พืนฐาน   รหัสวิชา  ว 32101 

หน่วยการเรียนรู้ท ี   4     ชือหน่วยการเรียนรู้   สารและการเปลียนแปลง 

เรือง   ปฏิกิริยาเคมีและผลกระทบต่อสิงแวดล้อม ชัน มัธยมศึกษาปีที 2       เวลา  6  ชั วโมง 

****************************************************************************** 

สาระสําคัญ 

 การเปลียนแปลงของสารทีทําให้เกิดสารใหม่ทีมีสมบัติแตกต่างไปจากสารเดิม เราเรียกการ

เปลียนแปลงนี ว่า ปฏิกิริยาเคมี (Chemical Reaction) ขณะเกิดปฏิกิริยาเคมีนอกจากจะได ้            สารใหม่

แล้วย ังได้พลังงานด้วย นักเคมีได้ใช้สัญลักษณ์แทนธาตุและสารประกอบเพือแสดงความสัมพันธ์ของสารตั ง

ต้นและผลิตภัณฑ ์ ในรูปของสมการเคมีของการเกิดปฏิกิริยาเคมี  การเกิดปฏิกิริยาเคมีแต่ละครั ง ถ้า

เปรียบเทียบมวลของสารก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีจะพบว่ามีมวลเท่ากัน ทั งนี เป็นไปตามกฎทรงมวล

ของสาร เรานําความรู้เรืองปฏิกิริยาเคมีไปใช้ในการผลิตสารเคมีของผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด สุขภัณฑ์ต่าง 

ๆ นอกจากนี ย ังใช้ความรู้เรืองปฏิกิริยาของโลหะกับออกซิเจนในการดูแลรักษาวัสดุทีจ ําเป็นสําหรับการ

ก่อสร้าง ในส่วนของปฏิกิริยาเคมีทีเกิดจากการเผาไหม้ของเชือเพลิงทั งหลายทีใช้ในชีวิตประจําว ัน  จะต้อง

ได้รับการดูแลเพือป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อสิงมีชีวิตและสิงแวดล้อมรอบตัวเราด้วย 

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง 

 1. ทดลอง อธิบาย การเกิดปฏิกิริยาเคมีและยกตัวอย่างผลของปฏิกิริยาเคมี 

 2. ทดลอง  อธิบาย  และเขียนสมการเคมีแสดงการเกิดปฏิกิริยาระหวา่งโลหะกับออกซิเจน  โลหะกับ

นํ า โลหะกับกรด กรดกับเบส และกรดกับคาร์บอเนต 

 3. สืบค้นข้อมูลและนําเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์ความรู้เกียวกับปฏิกิริยาเคมี 

 4. สํารวจและอธิบายการป้องกันการสึกกร่อนของโลหะและวัสดุคาร์บอเนต 

 5. สํารวจสืบค้นข้อมูลเกียวกับสารเคมีในผลิตภณัฑ์ทีใช้ในชีวิตประจําว ัน 

 6. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและคุ้มค่า และผลต่อ

สิงมีชีวิตและสิงแวดล้อม รวมทั งเสนอแนะแนวทางในการป้องกันแก้ไข 

สาระการเรียนรู้ 

– ปฏิกิริยาเคมี 

 – ปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับนํ า 

  – ปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับกรด 

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



 

 

 

 

  – ปฏิกิริยาระหว่างกรดกับคาร์บอเนต 

  – ปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบส 

 – ปัจจัยทีส่งผลกระทบต่อปฏิกิริยาเคมี 

  – แสงสว่าง 

  – กระแสไฟฟ้า 

  – การผสมหรือการใส่รวมกัน 

 – สารเคมีในผลิตภัณฑ์ทีใช้ในชีวิตประจําว ัน 

  – ผลิตภัณฑ์ทีมาจากสารเคมีจ ําพวกกรด 

  – ผลิตภัณฑ์ทีมาจากสารเคมีจ ําพวกเบส 

  – ผลิตภัณฑ์ทีมาจากสารเคมีจ ําพวกเกลือ 

 – อันตรายทีเกิดจากการใช้สารบางชนิด 

  – สารทีใช้ปรุงแต่งอาหาร 

  – สารทีใช้ทําความสะอาด 

  – สารทีใช้รักษาโรค 

  – สารเคมีทีใช้ในการเกษตร 

  – ทางทีพิษเข้าสู่ร่างกาย 

– ผลกระทบของการใชส้ารเคมีต่อสิงมีชีวิตและสิงแวดล้อม 

  – ผลกระทบต่อสุขภาพ 

  – ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ครังท ี1  

 1. ให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน 

 2. ครูนําแถบข้อความ “ปฏิกิริยาเคมี” ติดทีแผ่นป้ายหน้าชั นเรียน แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย

ความหมายของคําว่า “ปฏิกิริยาเคมี” โดยทีครูย ังไม่สรุปว่าความหมายใดถูกหรือไม่ถูก 

 3. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5–7 คน แต่ละกลุ่มสืบค้น 

 4. เมือแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้อภิปรายกลุ่มย่อย เพือระดมพลังสมอง  ร่วมกัน 

 5. ให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลงานจากการสืบค้น โดยการอภิปรายหน้าชั นเรียน 

 6. นักเรียนช่วยกันสรุปสาระสําคัญของบทเรียน โดยครูช่วยแนะนําและให้นักเรียนบันทึกลงในสมุด 
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 ครังท ี2 

 1. ครูนําแถบข้อความ “ปฏิกิริยาเคมีระหว่างโลหะกับออกซิเจน” ติดทีแผ่นป้ายหน้าชั นเรียน 

 2. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5–7 คน แต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมที 29 การทดลอง เรือง ปฏิกิริยา

ระหว่างโลหะกับออกซิเจน โดยศึกษาวิธีการดําเนินการทดลองจากหนังสือเรียน               วิทยาศาสตร์ ชั น 

ม.2 เล่ม 3 สํานักพิมพ์ว ัฒนาพานิช หน้า 297–298 

 3. เมือแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลและปฏิบัติกิจกรรมการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ระดม                     

พลังสมอง ร่วมกันสรุปผลจากการทดลอง โดยเขียนลงในตารางบันทึกผลการทดลองกิจกรรมที 29 ใน

หนังสือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั น ม.2 เล่ม 3 สํานักพิมพ์ว ัฒนาพานิช   

 4. ให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่ม นําเสนอผลจากการทดลอง โดยการอภิปรายหน้าชั นเรียน 

 5. นักเรียนช่วยกันสรุปสาระสําคัญของบทเรียน โดยครูช่วยแนะนํา และให้นักเรียนบันทึก             

ลงในสมุด 

 ครังท ี3 

 1. ครูนําแถบข้อความ “ปฏิกิริยาเคมีระหว่างกรดกับคาร์บอเนต” และ “ปฏิกิริยาระหว่างกรดกับ

เบส” ติดทีแผ่นป้ายหน้าชั นเรียน 

 2. แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5–7 คน แต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมที 30  การทดลอง เรือง ปฏิกิริยา

ระหว่างกรดกับสารบางชนิด โดยศึกษาวิธีการดําเนินการทดลองจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ชั น ม.2 เล่ม 

3 สํานักพิมพ์ว ัฒนาพานิช หน้า 302 

 3. เมือแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลและปฏิบัติกิจกรรมการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้อภิปรายกลุ่มย่อย 

เพือระดมพลังสมองร่วมกันสรุปผลจากการทดลอง โดยเขียนลงในตารางบันทึกผลการทดลองกิจกรรมที 30 

ในหนังสือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั น ม.2 เล่ม 3 สํานักพิมพ์ว ัฒนาพานิช 

 4. ให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลงานจากการทดลอง โดยการอภิปรายหน้าชั นเรียน 

 5. นักเรียนช่วยกันสรุปสาระสําคัญของบทเรียน โดยครูช่วยแนะนํา และให้นักเรียนบันทึก              

ลงในสมุด 

 ครังท ี4 

 1. ครูนําแถบข้อความ “ปัจจัยทีส่งผลกระทบต่อปฏิกิริยาเคมี” ติดทีแผ่นป้ายหน้าชั นเรียน และให้

นักเรียนช่วยกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นตามข้อความในแถบข้อความ 

 2. แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5–7 คน แต่ละกลุ่ม สืบค้นข้อมูล เรือง ปัจจัยทีส่งผลกระทบต่อปฏิกิริยา

ทางเคมี โดยสืบค้นข้อมูลจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ชั น ม.2 เล่ม 3 สํานักพิมพ์ว ัฒนาพานิช หนา้ 304–

307 หรือจากแหล่งอืน ๆ ตามความเหมาะสม 
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 3. เมือนักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลและปฏิบัติกิจกรรมการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว              ให้

ประชุมกลุ่มย่อย และสรุปสาระสําคัญจากการสืบค้น  

 4. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลงานจากการทดลอง โดยการอภิปรายหนา้ชั นเรียน 

 5. นักเรียนช่วยกันสรุปสาระสําคัญของบทเรียน โดยครูช่วยแนะนํา และให้นักเรียนบันทึก               

ลงในสมุด 

 ครังท ี5  

 1. ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างสารเคมีทีใช้ในชีวิตประจําว ันคนละหนึงตัวอย่าง 

 2. แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5–7 คน มอบหมายงานใหแ้ต่ละกลุ่ม สืบค้นข้อมูลเรือง                    

ต่อไปนี 

  2.1 สารเคมีในผลิตภัณฑ์ทีใช้ในชีวิตประจําวัน 

   1) ผลิตภัณฑ์ทีมาจากสารเคมีจําพวกกรด 

   2) ผลิตภัณฑ์ทีมาจากสารเคมีจําพวกเบส 

   3) ผลิตภัณฑ์ทีมาจากสารเคมีจําพวกเกลือ 

  2.2 อันตรายทีเกิดจากการใช้สารบางชนิด 

   1) สารทีใช้ปรุงแต่งอาหาร 

   2) สารทีใช้ทําความสะอาด 

   3) สารทีใช้รักษาโรค 

   4) สารเคมีใช้ในการเกษตร 

   5) ทางทีพิษเข้าสู่ ร่างกาย 

  โดยสืบค้นข้อมูลจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ชั น ม.2 เล่ม 3 สํานักพิมพ์ว ัฒนาพานิช หน้า 308–

316 หรือจากแหล่งความรู้อืน ๆ ตามความเหมาะสม 

 3. เมือแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้อภิปรายกลุ่มย่อย เพือระดมพลังสมอง ร่วมกัน

สรุปผลจากการสืบค้น โดยเขียนลงในใบงานที 10.1 ทีครูแจก 

 4. ให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลงานจากการสืบค้น โดยการอภิปรายหน้าชั นเรียน 

 5. นักเรียนช่วยกันสรุปสาระสําคัญของบทเรียน โดยครูช่วยแนะนํา และให้นักเรียนบันทึกลงในสมุด 

ครังท ี6 

 1. ครูนําแถบข้อความ “ผลกระทบของการใช้สารเคมีต่อสิงมีชีวิตและสิงแวดล้อม” ติดทีแผ่นป้าย

หน้าชั นเรียน และให้นักเรียนช่วยกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นตามประเด็นในแถบข้อความ 
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 2. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5–7 คน ให้แต่ละกลุ่ม สืบค้นข้อมูล เรือง ผลกระทบของการใช้

สารเคมีต่อสิงมีชีวิตและสิงแวดล้อม โดยสืบค้นข้อมูลจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ชั น ม.2 เล่ม 3 

สํานักพิมพ์ว ัฒนาพานิช หน้า 317–319 หรือจากแหล่งความรู้อืน ๆ ตามความเหมาะสม 

 3. เมือแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้อภิปรายกลุ่มย่อย เพือระดมพลังสมอง สรุปผล

จากการสืบค้น  

 4. ให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่ม นําเสนอผลงานจากการสืบค้น โดยการอภิปรายหน้าชั นเรียน 

 5. นักเรียนช่วยกันสรุปสาระสําคัญของบทเรียน โดยครูช่วยแนะนํา และให้นักเรียนบันทึก              

ลงในสมุด 

 6. ให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน และครูประเมินผลด้านความรู้–ความคิด ด้านทักษะ และ

กระบวนการ ด้านเจตคติ คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมในวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบสังเกต 1-3 

กระบวนการวัดและประเมินผล 

1. พฤติกรรมทีต้องการวัด  

1.1 ด้านความรู้–ความคิด 

      1.2  ด้านทักษะและกระบวนการ 

       1.3  ด้านเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในวิทยาศาสตร์  

2.  วิธีการ 

 2.1. การทดสอบด้วยแบบทดสอบ 

 2.2. สังเกตจากการตอบคําถามการซักถามปัญหาและการแสดงความคิดเห็น 

 2.3. สังเกตจากการอภิปรายกลุ่มยอ่ย 

 2.4. ตรวจผลงาน 

  2.4.1.  ให้ปฏิบัติกิจกรรมการ (กระบวนการกลุ่ม) 

  2.4.2.  ให้ปฏิบัติกิจกรรมสืบค้น (กระบวนการกลุ่ม) 

  2.4.3.   ให้อภิปรายกลุ่มย่อยและนําเสนอผลงานสังเกตและบันทึกผลจากการสังเกต 

3.เครืองมือ และแบบประเมินผล 

 1. แบบทดสอบ 

 2. แบบบันทึกผลจากการสังเกต ด้านความรู้–ความคิด  

 3. ใบงาน 

 4. สมุดบันทึกของนักเรียน 

 

สือ/แหล่งการเรียนรู้ 
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 1. แบบทดสอบก่อน–หลังเรียน 

 2. แถบข้อความ 

 3. หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ชั น ม.2 เล่ม 3 สํานักพิมพ์ว ัฒนาพานิช 

 4. หนังสือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั น ม.2 เล่ม 3 สํานักพิมพ์ว ัฒนาพานิช 

 5. อุปกรณ์การทดลองตามกิจกรรมที 28 และ 30 (ดูจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ชั น ม.2 เล่ม 3 

สํานักพิมพ์ว ัฒนาพานิช) 

 6. ใบงาน 

 7. วารสารวิทยาศาสตร์ สารานุกรมวิทยาศาสตร์สําหรับเยาวชน และเอกสารสิงพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั ง

เว็บไซต์ทีเกียวข้องกับเรืองปฏิกิริยาเคมีและผลกระทบต่อสิงแวดล้อม  

 บันทึกหลังการสอน 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ปัญหา /แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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แผนจัดการเรียนเรียนรู้ท ี4 

กลุ ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิชา  วิทยาศาสตร์พืนฐาน   รหัสวิชา  ว 32101 

หน่วยการเรียนรู้ท ี  5     ชือหน่วยการเรียนรู้   แสงและการมองเห็น 

เรือง   แสงและสมบัติของแสง   ชัน มัธยมศึกษาปีที 2       เวลา  8  ชั วโมง 

****************************************************************************** 

สาระสําคัญ 

 แสงอาทิตย์หรือแสงขาว แท้จริงแล้วประกอบด้วยแสงสีต่าง ๆ ได้แก่ ม่วง คราม นํ าเงิน เขียว เหลือง 

แสด และแดง เราสามารถรวม และแยกแสงขาวได้โดยใช้ปริซึม แสงเป็นคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า เคลือนทีได้เร็ว

ทีสุดในสุญญากาศ แต่ถ้าแสงเดินทางผ่านตัวกลางอืน ความเร็วของแสงจะเปลียนไป ทําให้ทิศทางการ

เคลือนทีของแสงเปลียนไป เกิดการหักเห การสะท้อนและการสะท้อนกลับหมด สมบัติเหล่านีทําให้เกิด

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น การเกิดรุ้งกินนํ า การเห็นท้องฟ้าเป็นสีต่าง ๆ กันในเวลาเช้า กลางวันและ

เย็น การเกิดพระอาทิตย์ทรงกลด พระจันทร์ทรงกลด และการเกิดภาพ                ลวงตา เป็นต้น 

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง 

 ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสง การหักเหของแสง การเกิดภาพจากกระจกเงาและเลนส์ และ

ยกตัวอย่างการใช้ประโยชน ์เช่น เส้นใยนําแสง เลเซอร์         

สาระการเรียนรู้ 

 –  ธรรมชาติของแสง 

          – แสงขาว 

          – แสงกระจาย 

 –  การสะท้อนของแสง 

 –  การหักเหของแสง 

 –  การสะท้อนกลับหมด 

 –  ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของแสง 

  –  รุ้งกินนํ า 

  –  พระอาทิตย์ทรงกลด 

  –  สีของท้องฟ้า 

  –  ภาพลวงตา 

  –  เลเซอร์ 

  –  เส้นใยแก้วนําแสง 
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กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ครังท ี1  

 1. ให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน 

 2. ครูนําภาพ “แหล่งกําเนิดแสงทีมนุษย์ประดิษฐ์ขึน” ติดทีแผ่นป้ายหน้าชั นเรียนและสนทนากับ

นักเรียน โดยตั งค ําถามว่า “อะไรจะเกิดขึนกับเราและโลกของเรา ถ้าโลกของเราไม่มีแสงสว่าง” โดยให้

นักเรียนได้ตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง 

 3. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5–7 คน ให้แต่ละกลุ่ม สืบค้นข้อมูล เรือง ธรรมชาติของแสง แสง

ขาว และการกระจายแสง พร้อมกับให้ปฏิบัติกิจกรรมที 1 การทดลองเรือง แสงขาวเมือผ่านปริซึม โดย

สืบค้นข้อมูลและศึกษาวิธีด ําเนินการทดลองจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์                   ชั น ม.2 เล่ม 4 

สํานักพิมพ์ว ัฒนาพานิช หน้า 3–5 

 4. เมือแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมการสืบค้นข้อมูล และกิจกรรมการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้

อภิปรายกลุ่มย่อย เพือระดมพลังสมอง ช่วยกันสรุปสาระสําคัญทีได้จากการสืบค้น และเขียนสรุปผลจากการ

ทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลองกิจกรรมที 1  ในหนังสือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั น ม.2 เล่ม 4 

สํานักพิมพ์ว ัฒนาพานิช  

 5. ให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลงานจากการสืบค้น และผลจากการทดลอง โดยการ

อภิปรายหน้าชั นเรียน 

 6. นักเรียนช่วยกันสรุปสาระสําคัญของบทเรียน โดยครูช่วยแนะนํา และให้นักเรียนบันทึก               

ลงในสมุด 

 การเตรียมล่วงหน้าของครู  

 1. แบบทดสอบก่อนเรียน 

 2. รูปภาพ 

 3. หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ชั น ม.2 เล่ม 4 สํานักพิมพ์ว ัฒนาพานิช 

 4. หนังสือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั น ม.2 เล่ม 4 สํานักพิมพ์ว ัฒนาพานิช 

 5. อุปกรณ์การทดลองตามกิจกรรมที 1 เรือง แสงขาวเมือผ่านปริซึม (ดูจากหนังสือเรียน

วิทยาศาสตร์ ชั น ม.2 เล่ม 4 สํานักพิมพ์ว ัฒนาพานิช หน้า 4) 

 ครังท ี2  

 1. ครูนําภาพ การสะท้อนของแสงเมือตกกระทบพืนผิวว ัตถุในลักษณะต่อไปนี “พืนผิววัตถุทีเรียบ” 

“พืนผิววัตถุทีขรุขระ” “วัตถุผิวราบและวัตถุผิวโค้ง” ติดทีแผ่นป้ายหน้าชั นเรียน 
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 2. ครูนําบัตรคําต่อไปนี ติดทีแผ่นป้ายหน้าชนัเรียน และให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกียวกับ

ความหมายของคําต่าง ๆ โดยครูช่วยแนะนําและอธิบายความหมายทีถูกต้อง บัตรคําดังกล่าวได้แก่ 

  2.1 การสะท้อนของแสง 

  2.2 ลําแสงสะท้อนหรือรังสีสะท้อน 

  2.3 ลําแสงหักเห 

  2.4 แถบสเปกตรัม 

  2.5 การสะท้อนแบบสมําเสมอ 

  2.6 การสะท้อนแบบกระจาย หรือการกระเจิงหรือหักเหของแสง 

 3. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5–7 คน ให้แต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมที 2 การทดลองเรือง แสงขาว

เดินทางผ่านวัตถุโปร่งใส โดยศึกษาวิธีด ําเนินการทดลอง จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์                 ชั น ม.2 

เล่ม 4  สํานักพิมพ์ว ัฒนาพานิช หน้า 7 

 4. เมือแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้อภิปรายกลุ่มย่อย เพือระดมพลัง

สมอง ช่วยกันสรุปผลจากการทดลอง โดยเขียนลงในตารางบันทึกผลการทดลองกิจกรรมที 2 ในหนังสือ

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั น ม.2 เล่ม 4 สํานักพิมพ์ว ัฒนาพานิช  

 5. ให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลงานการทดลอง โดยการอภิปรายหน้าชั นเรียน 

 6. นักเรียนช่วยกันสรุปสาระสําคัญของบทเรียน โดยครูช่วยแนะนํา และให้นักเรียนบันทึกลงในสมุด 

 การเตรียมล่วงหน้าของครู 

 1. รูปภาพ 

 2. บัตรคํา 

 3. หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ชนั ม.2 เล่ม 4 สํานักพิมพ์ว ัฒนาพานิช 

 4. หนังสือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั น ม.2 เล่ม 4 สํานักพิมพ์ว ัฒนาพานิช 

 5. อุปกรณ์การทดลองตามกิจกรรมที 2 เรือง แสงขาวเดินทางผ่านวัตถุโปร่งใส (ดูจาก              

หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ชั น ม.2 เล่ม 4 สํานักพิมพ์ว ัฒนาพานิช หน้า 7) 

 ครังท ี3 

 1. ครูนําแถบข้อความ “การหักเหของแสง” ติดทีแผ่นป้ายหน้าชั นเรียนและเปิดโอกาสให้                

นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกียวกับการหักเหของแสง เพือเป็นการทบทวนความรู้เดิม โดยที

ครูย ังไม่สรุป 

 2. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5–7 คน มอบหมายให้แต่ละกลุ่ม สืบค้นข้อมูล เรือง การหักเหของ

แสง และปฏิบัติกิจกรรมที 3 การทดลองเรือง มุมตกกระทบ มุมสะท้อน และมุมหักเห โดยสืบค้นข้อมูลและ
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ศึกษาวิธีด ําเนินการทดลองจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ชั น ม.2 เล่ม 4                สํานักพิมพ์ว ัฒนาพานิช 

หน้า 9–12 

 3. เมือแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมการสืบค้นข้อมูลและกิจกรรมการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้

อภิปรายกลุ่มย่อย เพือระดมพลังสมอง สรุปผลจากการสืบค้นและผลจากการทดลอง โดยเขียนลงในใบงาน

ที 11.1 ทีครูแจก และเขียนลงในตารางบันทึกผลการทดลองในหนังสือปฏิบัติการ 

วิทยาศาสตร์ ชั น ม.2 เล่ม 4 สํานักพิมพ์ว ัฒนาพานิช  

 4. ให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลงานจากการสืบค้นและผลจากการทดลอง โดยการ

อภิปรายหน้าชั นเรียน 

 5. นักเรียนช่วยกันสรุปสาระสําคัญของบทเรียน โดยครูช่วยแนะนํา และให้นักเรียนบันทึก             

ลงในสมุด 

 การเตรียมล่วงหน้าของครู 

 1. แถบข้อความ 

 2. หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ชั น ม.2 เล่ม 4 สํานักพิมพ์ว ัฒนาพานิช 

 3. หนังสือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั น ม.2 เล่ม 4 สํานักพิมพ์ว ัฒนาพานิช 

 4. อุปกรณ์การทดลองตามกิจกรรมที 3 เรือง มุมตกกระทบ มุมสะท้อน และมุมหักเห (ดูจากหนงัสือ

เรียนวิทยาศาสตร์ ชั น ม.2 เล่ม 4 สํานักพิมพ์ว ัฒนาพานิช หน้า 10) 

 5. ใบงานที 1 

 ครังท ี4 

 1. ครูนําแถบข้อความ “การสะท้อนกลับหมด” ติดทีแผ่นป้ายหน้าชั นเรียน แล้วให้นักเรียนช่วยกัน

อธิบายความหมายของ “การสะท้อนกลับหมด” โดยทีครูย ั งไม่สรุป 

 2. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5–7 คน ให้แต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมที 4 การทดลองเรือง การ

สะท้อนกลับหมด โดยศึกษาวิธีด ําเนินการทดลองจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์  ชั น ม.2 เล่ม 4  สํานักพิมพ์

ว ัฒนาพานิช หน้า 13 

 3. เมือแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้อภิปรายกลุ่มย่อย เพือ               

ระดมพลังสมองร่วมกันสรุปผลการทดลอง โดยเขียนลงในตารางบันทึกผลการทดลองใน              หนังสือ

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั น ม.2 เล่ม 4 สํานักพิมพ์ว ัฒนาพานิช  

 4. ให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลงานจากการทดลอง โดยการอภิปรายหน้าชั นเรียน 

 5. นักเรียนช่วยกันสรุปสาระสําคัญของบทเรียน โดยครูช่วยแนะนํา และให้นักเรียนบันทึก              

ลงในสมุด 

 การเตรียมล่วงหน้าของครู 
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 1. แถบข้อความ 

 2. หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ชั น ม.2 เล่ม 4 สํานักพิมพ์ว ัฒนาพานิช 

 3. หนังสือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั น ม.2 เล่ม 4 สํานักพิมพ์ว ัฒนาพานิช 

 4. อุปกรณ์การทดลองตามกิจกรรมที 4 เรือง การสะท้อนกลับหมด (ดูจากหนังสือเรียน                

วิทยาศาสตร์ ชั น ม.2 เล่ม 4 สํานักพิมพ์ว ัฒนาพานิช หน้า 13) 

 ครังท ี5 

 1. ให้นักเรียนเล่าประสบการณ์ของตนเองเกียวกับการเห็นรุ้งกินนํ า โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนเล่า

ความประทับใจ ความคิด ความรู้สึกเมือครั งทีได้เห็นปรากฏการณ์รุ้งกินนํ าครั งแรก 

 2. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5–7 คน แต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมที 5 การทดลองเรือง  

การเกิดรุ้งกินนํา โดยศึกษาวิธีด ําเนินการทดลองจากหนังสือเรียนวทิยาศาสตร์  ชั น ม.2 เล่ม 4  สํานักพิมพ์

ว ัฒนาพานิช หน้า 15 

 3. เมือแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้อภิปรายกลุ่มย่อย เพือระดมพลัง

สมอง ร่วมกันสรุปผลการทดลอง โดยเขียนลงในตารางบันทึกผลการทดลองในหนังสือ               ปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ ชั น ม.2 เล่ม 4 สํานักพิมพ์ว ัฒนาพานิช  

 4. ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลงานจากการทดลอง โดยการอภิปรายหน้าชั นเรียน 

 5. นักเรียนช่วยกันสรุปสาระสําคัญของบทเรียน โดยครูช่วยแนะนําและให้นักเรียนบันทึก                

ลงในสมุด 

 การเตรียมล่วงหน้าของครู 

 1. หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ชั น ม.2 เล่ม 4 สํานักพิมพ์ว ัฒนาพานิช 

 2. หนังสือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั น ม.2 เล่ม 4 สํานักพิมพ์ว ัฒนาพานิช 

 3. อุปกรณ์การทดลองกิจกรรมที 5 เรือง การเกิดรุ้งกินนํ า (ดูจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ชั น ม.2 

เล่ม 4 สํานักพิมพ์ว ัฒนาพานิช หน้า 15) 

 ครังที 6 

 1. ครูนําแถบข้อความ “พระอาทิตย์ทรงกลด” “สีของท้องฟ้า” “การกระเจิงของแสง” และ “ภาพ

ลวงตา” ติดทีแผ่นป้ายหน้าชั นเรียน และให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกียวกับความหมายของข้อความใน

แถบข้อความดังกล่าว โดยทีครูย ังไม่สรุป 

 2. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5–7 คน แต่ละกลุ่ม สืบค้นข้อมูล เรือง พระอาทิตย์               ทรง

กลด สีของท้องฟ้า การกระเจิงของแสง และ ภาพลวงตา โดยสืบค้นจากหนังสือเรียน                    
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วิทยาศาสตร์  ชั น ม.2 เล่ม 4 สํานักพิมพ์ว ัฒนาพานิช หน้า 17–20 หรือจากแหล่งความรู้อืน ๆ ตามความ

เหมาะสม 

 3. เมือแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมการสืบค้นข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้อภิปรายกลุ่มย่อย เพือระดม

พลังสมอง ร่วมกันสรุปผลการทดลอง  

 4. ให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่ม นําเสนอผลงานจากการสืบค้น โดยการอภิปรายหน้าชั นเรียน 

 5. นักเรียนช่วยกันสรุปสาระสําคัญของบทเรียน โดยครูช่วยแนะนําและให้นักเรียนบันทึก              

ลงในสมุด 

 การเตรียมล่วงหน้าของครู 

 1. แถบข้อความ 

 2. หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ชั น ม.2 เล่ม 4 สํานักพิมพ์ว ัฒนาพานิช 

3. ใบงานที 2 

 ครังท ี7 

 1. ครูนํารูปภาพต่อไปนี ติดทีแผ่นป้ายหน้าชั นเรียน  

  1.1 การใช้เลเซอร์ติดโลหะ 

  1.2 แบบจําลองแหล่งกําเนิดเลเซอร์ 

  1.3 เครืองเล่นคอมแพคดิสก์ 

  1.4 เครืองอ่านบาร์โค้ด 

  1.5 การใช้เลเซอร์ในการแพทย์ 

  1.6 การใช้เลเซอร์เพือตัด เจาะ เชือม 

 2. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่ม สืบค้นข้อมูล เรือง เลเซอร์ โดยสืบค้นข้อมูลจาก                

หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์  ชั น ม.2 เล่ม 4  สํานักพิมพ์ว ัฒนาพานิช หน้า 20–23 หรือจากแหล่งความรู้อืน ๆ 

ตามความเหมาะสม 

 3. เมือแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมการสืบค้นข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้อภิปรายกลุ่มย่อย เพือระดม

พลังสมอง ร่วมกันสรุปผลจากการสืบคน้ โดยเขียนลงในใบงานที 11.3 ทีครูแจก 

 4. ให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลงานจากการสืบค้น โดยการอภิปรายหน้าชั นเรียน 

 5. นักเรียนร่วมกันสรุปสาระสําคัญของบทเรียน โดยครูช่วยแนะนําและให้นักเรียนบันทึก               

ลงในสมุด 

 การเตรียมล่วงหน้าของครู 

 1. รูปภาพ 
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 2. หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ชั น ม.2 เล่ม 4 สํานักพิมพ์ว ัฒนาพานิช 

  

 ครังท ี8 

 1. ครูนําแถบข้อความ “ใยแก้วนําแสง” ติดทีแผ่นป้ายหน้าชั นเรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียน แสดง

ความคิดเห็นเรืองความหมายของ “ใยแก้วนําแสง” โดยทีครูย ังไม่สรุป 

 2. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่ม สืบค้นข้อมูล เรือง เส้นใยแก้วนําแสง โดยสืบค้นข้อมูลจาก

หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์  ชั น ม.2 เล่ม 4  สํานักพิมพ์ว ัฒนาพานิช หน้า 23–25 หรือจากแหล่งความรู้อืน ๆ 

ตามความเหมาะสม 

 3. เมือแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้อภิปรายกลุ่มย่อย เพือระดมพลังสมอง ร่วมกัน

สรุปผลจากการสืบค้น โดยเขียนลงในใบงานที 11.4 

 4. ให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลงานจากการสืบค้น โดยการอภิปรายหน้าชั นเรียน 

 5. นักเรียนร่วมกันสรุปสาระสําคัญของบทเรียน โดยครูช่วยแนะนํา และให้นักเรียนบันทึก               

ลงในสมุด 

 6. ให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนและครูประเมินผลด้านความรู้–ความคิด ด้านทักษะและ

กระบวนการ และด้านเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบสังเกต 1–3 

กระบวนการวัดและประเมินผล 

2. พฤติกรรมทีต้องการวัด  

2.1 ด้านความรู้–ความคิด 

      1.2  ด้านทักษะและกระบวนการ 

       1.3  ด้านเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในวิทยาศาสตร์  

2.  วิธีการ 

 2.1. การทดสอบด้วยแบบทดสอบ 

 2.2. สังเกตจากการตอบคําถามการซักถามปัญหาและการแสดงความคิดเห็น 

 2.3. สังเกตจากการอภิปรายกลุ่มย่อย 

 2.4. ตรวจผลงาน 

  2.4.1.  ให้ปฏิบัติกิจกรรมการ (กระบวนการกลุ่ม) 

  2.4.2.  ให้ปฏิบัติกิจกรรมสืบค้น (กระบวนการกลุ่ม) 

  2.4.3.   ให้อภิปรายกลุ่มย่อยและนําเสนอผลงานสังเกตและบันทึกผลจากการสังเกต 

3. เครืองมือ และแบบประเมินผล 

 1. แบบทดสอบ 
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 2. แบบบันทึกผลจากการสังเกต ด้านความรู้–ความคิด  

 3. ใบงาน 

 4. สมุดบนัทึกของนักเรียน 

สือ/แหล่งการเรียนรู้ 

 1. แบบทดสอบก่อน–หลังเรียน 

 2. รูปภาพ 

 3. ใบงาน 

 4. หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ชั น ม.2 เล่ม 4 สํานักพิมพ์ว ัฒนาพานิช 

 5. บัตรคํา 

 6. แถบข้อความ 

 

บันทึกหลังการสอน 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

ปัญหา /แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก  ข 

ตัวอย่างสัญญาเงือนไข 

และเงือนไขในการเสริมแรง 
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สัญญาเงือนไข 

คําชีแจง 

1. สัญญาฉบับนี จดัทําขึ นเพือเป็นสัญญาผูกมัดระหว่างครูผู ้สอนกับนักเรียนทีมักมีปัญหาเกียวกับ

พฤติกรรมการส่งงานไม่สมําเสมอ 

2. การทําสัญญานีจะเป็นความลับระหว่างนักเรียนผู ้ท ําสัญญากับอาจารย์ผู ้สอนเท่านั น  

3. นักเรียนทีได้ลงลายมือชือในสัญญานี ให้ถือเป็นหลักฐานทีสมบูรณ์ในบทลงโทษ, การตัดคะแนน 

เพือการปรับปรุงพฤติกรรม 

 
สัญญาข้อท ี๑ เมือนักเรียนได้ลงลายมือชือในสัญญาฉบับนีแล้ว นักเรียนจะต้องส่งงานให้ตรงเวลา

ทุกครั ง   หากนักเรียนไม่ทําตามสัญญา กล่าวคือ ส่งงานไม่ตรงเวลาโดยไม่มีเหตุผลและหลักฐานทีน่าเชือถือ   

ครูผู ้สอนในรายวิชาสามารถหักคะแนนความประพฤติของ นักเรียนได้ครั งละ 3 คะแนน โดยไม่ต้องแจ้งให้

นักเรียนทราบ 

สัญญาข้อท ี๒ ถ้านักเรียนถูกหักคะแนนความประพฤติ เกิน 4 ครั งถือว่านักเรียนได้หมดสิทธิ สอบ

ในรายวิชานั น 

สัญญาข้อท ี๔ หากนักเรียนสามารถส่งงานไดต้รงเวลา มีความสมําเสมอ หรือสามารถส่งงานก่อน

เวลาได ้จะมีการบวกให ้20 คะแนน 

หมายเหต ุ

หากมีหลักฐานทีน่าเชือถือ คือ เหตุผลในการขาดเรียนอันเกิดจาก ป่วย ประสบอุบัติเหตุหรือมีเหตุ

สุดวิสัยต้องแจ้งให้ครูผู ้สอนทราบพร้อมทั งหลักฐาน จะไม่ถือว่านักเรียนทําผิดต่อสัญญาฉบับนี 

 

 

 

 

ชือนักเรียนผู้ยินยอมทําสัญญา……………………………………………

… 

อาจารย์ผู ้ทําสัญญากับนักเรียน…………………………………………

…… 
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เงือนไขในการเสริมแรง 

คําชีแจง 

1. เงือนไขการเสริมแรงฉบับนี จัดทําขึ นเพือเป็นเงือนไขผูกมัดระหว่างครูผู ้สอนกับนักเรียนทีมักมี

ปัญหาเกียวกับพฤติกรรม การส่งงานไม่สมําเสมอ 

2. นักเรียนทีได้ลงลายมือชือในเงือนไขการเสริมแรงนี ให้ถือเป็นหลักฐานทีสมบูรณ์ในบทลงโทษ, 

การตัดคะแนน เพือการปรับปรุงพฤติกรรม 

เงือนไข 

1. เมือนักเรียนได้ลงลายมือชือในเงือนไขฉบับนี แล้ว นักเรียนจะต้องส่งงานตรงเวลาทุกครั ง หาก

นักเรียนไม่ทําตามเงือนไข   กล่าวคือ ส่งงานไม่ตรงเวลาโดยไม่มีเหตุผลและหลักฐานทีน่าเชือถือ   ครูผู ้สอน

ในรายวิชาสามารถหักคะแนนได้ ครังละ 5 คะแนน โดยไม่ต้องแจ้งให้นักเรียนทราบ 

2. ถ้านักเรียนถูกหักคะแนนเกิน 4 ครั ง ถือว่านักเรียนได้หมดสิทธิ สอบในรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว 

3 1) 

3. หากนักเรียนสามารถส่งงานได้ตรงเวลา มีความสมําเสมอ หรือสามารถส่งงานก่อนเวลาได ้จะมี

การบวกคะแนนให้ 10 คะแนน (เมือมีการส่งงานครบทุกชินตามทีครูสั งงาน) 

 

หมายเหต ุ

หากมีหลักฐานทีน่าเชือถือ คือ เหตุผลในการส่งงานอันเกิดจาก ป่วย ประสบอุบัติเหตุหรือมีเหตุ

สุดวิสัยต้องแจ้งให้ครูผู ้สอนทราบพร้อมทั งหลักฐาน จะไม่ถือว่านักเรียนทําผิดต่อสัญญาฉบับนี 

 

 

 

 

                        ลงชือ …………………………………….. (นักเรียน) 

                                    ว ันที…../…………../……… 

                     ลงชือ……………………………………... (ครูประจําวิชา) 

                       ว ันที…../…………../……… 
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ภาคผนวก ค 

แบบบนัทึกการส่งงานของนักเรียน 

ก่อนและหลังใช้สัญญาเงือนไข 
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ตารางที 1 บันทึกการส่งงานก่อนทําสัญญาเงือนไข 

หน่วยการเรียนรู้ที 4 เรือง สารและการเปลียนแปลง 

กลุ ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์   ชันมัธยมศึกษาปีที  2 /       โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ อําเภอเจาะไอร้อง  จังหวัดนราธิวาส 

 

เลขท ี

 

ชือ-สกุล 

สารและการเปลียนสถานะ ธาตุ สารประกอบ และ

ธาตุกัมมันตรังสี 

ประโยชน์จากการ

เกิดปฏิกิริยาเคม ี

หมายเหตุ  ปัญหาทีพบ 

ระหว่างปฏิบัติงาน ของนักเรียน 

    ตรงเวลา ไม่ตรงเวลา ตรงเวลา ไม่ตรงเวลา ตรงเวลา ไม่ตรงเวลา 

 มหามัดซู   เจ๊ะเฮง  /  /  /  

 พิสรัน  มาหะมะ /  /  /   

 มะซาลี   เจ๊ะเด็ง /  /  /   

 ซุลกรีพลี   เจ๊ะแม /  /  /   

 อัสรี   ปูเต๊ะ /   / /   

 รีซวรรณ์  ปูเต๊ะ /  /  /   

 ว ันอัซมัน   วานิ /   / /   

 ซูลกีฟลี  เจ๊ะลี  /  / /   

 โนรมีฮ๊ะ  ดาโอ๊ะ /  /  /   

 ฝายสันต์  เจะมะ  /  /  /  

11 อุสมาน  สอตอ /  /  /   

12 ต่วนสุกรี  บอเถาะ /  /  /   
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13 สุไลมาน   ยูโซ๊ะ /   / /   

14 แวนาซีลา  แวดอเลาะ   /  /  /   

15 ซาตีนา  ดือราโอะ /  /  /   

16 นนูรอาซีกีน  หามะ /  /  /   

17 อารีนา    มะดีเย๊าะ /  /  /   

18 อารีซา   มะดีเย๊าะ /  /  /   

19 ซารวา  สะลามา /   /  /  

20 ซูรอา    เจ๊ะหะมัด /  /  /   

21 ฟาดีละหื  มะมิง /  /  /   

22 ซูซานา  เจ๊ะเด็ง /   / /   

23 นิซาฮารา   แวหะมะ /   / /   

24 กัสตีนี   ยูนุ /  /  /   

25 ปาตีฮะห์  ตูเวกามา /  /  /   

26 นูรฮาฟีซา  โว๊ะ /  /  /   

27 รอกีเย๊าะ   อาแวกือจิ /  /  /   

28 โนรอาซูรา   ดอฮะ /  /  /   

29 ฮาฟีซัน   มะเซ็ง /  /  /   

30 อาซูรา  อับดุลเล๊าะ  /  /  /  
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31 อดัม  หะยีเจ๊ะแว /   /  /  

32 มะดูฮา  เจ๊ะแล๊ะ /  /   /  

33 ฟาริชทร์  ยูโซ๊ะ /  /   /  

34 มูฮัมหมัดฮาฟิส  เปาะลง /  /  /   

35 ตัซมีน   หายีมะ /  /  /   

36 ซารีหม๊ะ   ดือราแม /  /  /   

37 มะยูฮา   หะยีสามะ /  /  /   
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ตารางที 2 บันทึกการส่งงานหลังทําสัญญาเงือนไข 

หน่วยการเรียนรู้ที 5 เรือง แสงและการเกิดภาพ 

กลุ ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์   ชันมัธยมศึกษาปีที  2 /      โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ อําเภอเจาะไอร้อง  จังหวัดนราธิวาส 

 

เลขท ี

 

ชือ-สกุล 

ใบงานที 3 ใบงานท4ี  ใบงานที 5  

หมายเหตุ  ปัญหาทีพบ 

ระหว่างปฏิบัติงาน ของนักเรียน     ตรงเวลา ไม่ตรงเวลา ตรงเวลา ไม่ตรงเวลา ตรงเวลา ไม่ตรงเวลา 

 มหามัดซู   เจ๊ะเฮง  /  / /   

 พิสรัน  มาหะมะ /  /  /   

 มะซาลี   เจ๊ะเด็ง /  /  /   

 ซุลกรีพลี   เจ๊ะแม /  /  /   

 อัสรี   ปูเต๊ะ /  /  /   

 รีซวรรณ์  ปูเต๊ะ /  /  /   

 ว ันอัซมัน   วานิ /  /  /   

 ซูลกีฟลี  เจ๊ะลี /  /  /   

 โนรมีฮ๊ะ  ดาโอ๊ะ /  /  /   

 ฝายสันต์  เจะมะ  / /   /  

11 อุสมาน  สอตอ /  /  /   

12 ต่วนสุกรี  บอเถาะ /  /  /   
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13 สุไลมาน   ยูโซ๊ะ /  /  /   

14 แวนาซีลา  แวดอเลาะ   /  /  /   

15 ซาตีนา  ดือราโอะ /  /  /   

16 นนูรอาซีกีน  หามะ /  /  /   

17 อารีนา    มะดีเย๊าะ /  /  /   

18 อารีซา   มะดีเย๊าะ /  /  /   

19 ซารวา  สะลามา /  /  /   

20 ซูรอา    เจ๊ะหะมัด /  /  /   

21 ฟาดีละหื  มะมิง /  /  /   

22 ซูซานา  เจ๊ะเด็ง /  /  /   

23 นิซาฮารา   แวหะมะ /  /  /   

24 กัสตีนี   ยูนุ /  /  /   

25 ปาตีฮะห์  ตูเวกามา /  /  /   

26 นูรฮาฟีซา  โว๊ะ /  /  /   

27 รอกีเย๊าะ   อาแวกือจิ /  /  /   

28 โนรอาซูรา   ดอฮะ /  /  /   

29 ฮาฟีซัน   มะเซ็ง /  /  /   

30 อาซูรา  อับดุลเล๊าะ /  /  /   
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31 อดัม  หะยีเจ๊ะแว /  /  /   

32 มะดูฮา  เจ๊ะแล๊ะ /  /  /   

33 ฟาริชทร์  ยูโซ๊ะ /  /  /   

34 มูฮัมหมัดฮาฟิส  เปาะลง /  /  /   

35 ตัซมีน   หายีมะ /  /  /   

36 ซารีหม๊ะ   ดือราแม /  /  /   

37 มะยูฮา   หะยีสามะ /  /  /   
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ตารางที 3 บันทึกผลการส่งงานก่อนการทําสัญญาเงือนไข 

    หน่วยการเรียนรู้ที   4   เรือง สารและการเปลียนแปลง 

กลุ ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์   ชันมัธยมศึกษาปีที  2 /      

 

ลําดับท ี ชินงาน จํานวนนักเรียนทีส่ง

งานตรงเวลา 

จํานวนนักเรียนทีส่งงาน

ไม่ตรงเวลา 

. สารและการเปลียนสถานะ 33 4 

. ธาตุ สารประกอบ และธาตุ

กัมมันตรังสี 

26 11 

. ประโยชน์จากปฏิกิริยาเคมี 30 7 

รวม 89 22 

 

 

ตารางที 4 บันทึกผลการส่งงานหลังจากการทําสัญญาเงือนไข 

    หน่วยการเรียนรู้ที  5  เรือง แสงและการเกิดภาพ  

กลุ ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์   ชันมัธยมศึกษาปีที  2 /      

 

ลําดับท ี ชินงาน จํานวนนักเรียนทีส่ง

งานตรงเวลา 

จํานวนนักเรียนทีส่งงาน

ไม่ตรงเวลา 

. ใบงานที 3 35 2 

. ใบงานที 4 36 1 

. ใบงานที 5 36 1 

รวม 107 4 
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ภาคผนวก  ง 

ประวัติผู ้ทําวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



 

 

 

 

ประวัติผู ้ทําวิจัย 

 

ชือ-สกุล   นายการียา   สามะ 

รหัสนักศึกษา  4815009 

วันเดือนปีเกิด  6 มิถุนายน 28 

ทีอยู ่   8/2 หมู่ที 1 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 96130 

 

ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา  สถานศึกษา 

ประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านมะรือโบออก  มิตราภาพที 199 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.

นราธิวาส 

มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 

อุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 

   คณะศึกษาศาสตร์   เอกวิทยาศาสตร์ทั วไป 
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