การพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาเคมี เรื่องปฏิกิรยิ าเคมีและพันธะเคมี
ของนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒
โดยใช้กิจกรรมกระตุ้นการเรียนรูแ้ บบเปรียบเทียบ (Analogy)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

นาวาตรีหญิง สุภาพร กำซา
อจช.กวศ.สกศ.รร.ตท.สปท. (วิทยฐานะครูชำนาญการ)

๑. ความเป็นมาของปัญหา
วิทยาศาสตร์มีความสำคัญอย่างยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์ทำให้มนุษย์ได้พัฒนา
วิธีคิด ทั้งความเป็นเหตุเป็นผล ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะในการ
ค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและ
มีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ด้วยวิทยาศาสตร์ เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ทุ กคนจึ งจำเป็นต้ องได้ ร ั บการพัฒนาให้ร ู้วิทยาศาสตร์ สามารถนำความรู้ไ ปใช้ อย่างมีเหตุมีผล สร้างสรรค์
มีคุณธรรม (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, น.62) ดังนั้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มีความจำเป็นและสำคัญ และควรมุ่งเน้นการเชื่อมโยงระหว่างความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียน
มีส่วนร่วมทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติ เก็บข้อมูล หาหลักฐานประจักษ์พยาน ตีความแปล
ความ สร้างคำอธิบาย และลงข้อสรุปเป็นความรู้ด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการให้เหตุผลที่สนับสนุนคำอธิบาย
หรือข้อสรุป (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556a; สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2560) แต่อย่างไรก็ตามการทำความเข้าใจความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการอธิบายปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาตินั้น ยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับนักเรียน เนื่องจากหลายเนื้อหามีความซับซ้อน เป็นนามธรรม
ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าและห่างไกลจากประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน จึงยากต่อการทำความเข้าใจและ
การสร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ (Chiappetta, 1997) วิชาเคมีเป็นสาขาหนึ่งในวิทยาศาสตร์ ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
สารและการเปลี่ยนแปลงของสาร ในระดับอะตอมหรือโมเลกุล ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถมองเห็นด้วย
ตาเปล่าเป็นนามธรรม และไกลจากประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของนักเรียน จึงมักพบว่า เคมีเป็นวิชาที่ยากต่อ
การทำความเข้าใจและการสร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ (Nakhleh, 1992)
หลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร พุทธศักราช 2554 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) มีการจัดการศึกษา
ระยะเวลา 2 ปี (มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ 5–6) ซึ ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 อันเป็นมาตรฐานในการจัดการศึกษาของชาติ และสอดคล้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เหล่าทัพที่ได้เปลี่ยนระยะเวลาศึกษาจาก 4 ปี เป็น 5 ปี โดยเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2560 มีเป้าหมายเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนเตรียมทหาร ให้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งเน้นกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในอนาคตนักเรียนเตรียมทหารเหล่านี้ก็จะไปเป็นนายทหารนายตำรวจ ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลทุกข์สุขของประชาชน และรักษาผลประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ เพื่อให้มี
ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนเตรียมทหารจะต้องมี
ความเข้มแข็งทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ มีความรู้ และคุณธรรม ทำให้ในหลักสูตรจึงมีการจัดการเรียนรู้ทั้ง
ทางด้านวิชาการ และวิชาทหาร ร่วมถึงภารกิจในการฝึกฝนทางด้านระเบียบวินัยทางทหาร-ตำรวจด้วย ซึ่งอาจ
ส่งผลทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย ประกอบกับการเรียนรู้ในวิชาเคมี เรื่องปฏิกิริยาเคมีและพันธะเคมี มีเนื้อหาที่ค่อนไป
ทางบรรยาย จึงอาจทำให้ส่งผลต่อความสนใจ และความกระตือรือร้นในการเรียน ดังนั้นหากต้องการให้ผู้เรียนได้
ประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนต้องมีประสบการณ์การศึกษาหาความรู้

-๒ทีหลากหลาย ไม่ใช่เพียงการทดลองเท่านั้น นอกจากนี้องค์ประกอบที่สำคัญข้อหนึ่งในการเรียนรู้ตามทฤษฎี การ
เรียนรู้โดยผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) กล่าวว่า ผู้เรียนจะเรียนรู้ ได้ดีขึ้นเมื่อเนื้อหานั้น
เชื่อมโยงกับประสบการณ์ของผู้เรียนและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ (Analogy) เป็นการสร้างองค์ความรู้ด้วยการ
เปรียบเทียบลักษณะที่เหมือนและแตกต่างระหว่างแนวคิดที่นักเรียนคุ้นเคยกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องการ
เรียนรู้ โดยใช้การเปรียบเทียบด้วยคำพูด ข้อความ (verbally) รูปภาพ (picture) แบบจำลอง (model) ภาพ
เคลื ่ อ นไหว (animation) หรื อ การแสดงบทบาทสมมติ (role play) ซึ ่ ง การเปรี ย บเที ย บจะช่ ว ยสร้ า งภาพ
ปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าให้มองเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น และทำให้นักเรียนสร้างความเข้าใจใน
ปรากฏการณ์ทางเคมีที่มีความซับซ้อนและเป็นนามธรรมได้ง่ายขึ้น (Kuo, 2015) จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พบว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบเทียบเทียบ (Analogy) ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ
สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมและความรู้ใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ และ
ส่งผลเชิงบวกต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบแนวคิดที่เป็นนามธรรมกับสิ่งที่มองเห็น
หรือประสบการณ์ที่คุ้นเคย ทำให้การสร้างความเข้าใจและอธิบายแนวคิดที่เป็นนามธรรมง่ายขึ้น (Coll, 2009)
อีกทั้งครูยังสะท้อนความคิดว่าการจัดการเรียนรู้แบบนี้ได้ผลและน่าสนใจ ในขณะที่นักเรียนรู้สึกว่าทำให้การเรียน
ง่ายขึ้น และเข้าใจเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น (Chamrat, 2009) ทั้งนี้สามารถนำการจัดการเรียนรู้แบบ
เปรียบเทียบ (Analogy) ไปใช้ใน ช่วงใดช่วงหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ก็ได้ เช่น การนำเข้าสู่บทเรียน หรือการสรุป
บทเรียนก็ได้ใอออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการเปรียบเทียบ (Analogy) มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้เรื่องปฏิกิริยาเคมีและพันธะเคมี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี และสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 2 ให้มีความกระตือรือร้น และมีความสุขในการเรียนวิชาเคมีมากขึ้น

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องปฏิกิริยาเคมีและพันธะเคมี ของนักเรียนเตรียมทหาร
ชั้นปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ (Analogy)
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนเตรียมทหาร ชัน้ ปีที่ 2 ที่มีต่อการใช้กิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้
แบบเปรียบเทียบ (Analogy) ในวิชาเคมี เรือ่ งปฏิกิริยาเคมีและพันธะเคมี

๓. สมมุติฐานของการวิจัย
3.๑. นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่องปฏิกิริยาเคมีและพันธะเคมี โดย
ใช้กิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ (Analogy) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องปฏิกิริยาเคมี
และพันธะเคมี ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคือ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75
3.๒. นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่องปฏิกิริยาเคมีและพันธะเคมี โดย
ใช้กิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ (Analogy) มีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป

๔. ขอบเขตของการวิจยั
๔.๑ ประชากร นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 62 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเตรียม
ทหาร สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม จำนวน 790 นาย
4.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 2 รุน่ ที่ 62 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียน
เตรียมทหาร สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหมจำนวน 2
ห้องเรียน จำนวน 63 คน ได้มาโดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)
4.3 เนื้อหาทีใ่ ช้ในการวิจัย รายวิชาเคมีพื้นฐาน ว 33121 ชั้นปีที่ ๒ เรื่องปฏิกิริยาเคมีและพันธะเคมี

-๓๔.๔ ตัวแปรของการวิจัย
๔.4.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่องปฏิกิริยาเคมีและพันธะเคมี โดยใช้กิจกรรม
กระตุ้นการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ (Analogy) สำหรับนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 2
4.4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องปฏิกิริยาเคมีและพันธะเคมี และความ
พึงพอใจของนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 2 ที่มีต่อการใช้กิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ (Analogy)
4.5 ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการวิจัย การวิจัยนีท้ ำการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยใช้เวลาใน
การทดลอง 12 คาบ ๆ ละ 50 นาที ระยะเวลา 4 สัปดาห์ สอนในชั่วโมงวิชาเคมีพื้นฐาน โดยผู้วิจัยดำเนินการ
จัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

๕. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
๕.๑ แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเคมีพื้นฐาน ว 33121 ชั้นปีที่ ๒ โดยใช้กิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้แบบ
เปรียบเทียบ (Analogy) จํานวน 8 แผน โดยแบ่งเป็น แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องปฏิกิริยาเคมี จำนวน 4 แผน
และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง พันธะเคมี จำนวน 4 แผน
5.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องปฏิกิริยาเคมีและพันธะเคมี ของนักเรียนเตรียมทหาร ชั้น
ปีที่ ๒ ก่อนเรียนและหลังเรียน แบบทดสอบมีลักษณะเป็นปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ
5.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 2 ที่มีผลต่อการใช้กิจกรรมกระตุ้นการ
เรียนรู้แบบเปรียบเทียบ (Analogy) วิชาเคมี เรื่องปฏิกิริยาเคมีและพันธะเคมี เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ

๖. การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
6.1 ก่อนการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มที่ศึกษา โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องปฏิกิริยาเคมีและพันธะเคมี ของนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 2
ซึ่งเป็นปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ
6.2 ผู้วิจัยดำเนินการจั ดการเรียนรู้ตามแผนการจั ดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมกระตุ ้ นการเรี ยนรู้แ บบ
เปรียบเทียบ (Analogy) จํานวน 8 แผน โดยแบ่งเป็น แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องปฏิกิริยาเคมี จำนวน 4 แผน
และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง พันธะเคมี จำนวน 4 แผน
6.3 เมื่อดำเนินการจัดการเรียนรู้ครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว ผู้วิจัยให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก จำนวน ๓๐ ซึ่งเป็นแบบทดสอบ
ชุดเดิมกับแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วทำการตรวจและบันทึกผลคะแนนเพื่อนำผลไปวิเคราะห์ต่อไป
๖.๔ ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีผลต่อการใช้กิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ
(Analogy) วิชาเคมี เรื่องปฏิกิริยาเคมีและพันธะเคมี เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน
10 ข้อ
๖.๕ นำผลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ไปวิเคราะห์ทางสถติ เพื่อสรุปผลการวิเคราะห์ต่อไป

๗. การวิเคราะห์ข้อมูล
7.1 วิเคราะห์สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องปฏิกิริยาเคมีและพันธะเคมี ของนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่
2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ (Analogy) โดยการหาค่าเฉลี่ย x  ,
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) และการทดสอบค่าทีแบบ (One-Sample T– test ) และแบบ (T-test for One
Sample test)

-๔7.2 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 2 ที่มีต่อการใช้กิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้
แบบเปรียบเทียบ (Analogy) วิชาเคมี เรื่องปฏิกิริยาเคมีและพันธะเคมี จากแบบสอบถามความคิดเห็น โดยหาโดย
การหาค่าเฉลี่ย x  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s)

๘. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
8.1 ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งค่ า คะแนนเฉลี่ ย ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อน
เรียนและหลังเรียน
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ของกลุ่มนักเรียนเตรียมทหาร ชั้น
ปีที่ ๒ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่องปฏิกิริยาเคมีและพันธะเคมี โดยใช้กิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้แบบ
เปรียบเทียบ (Analogy) ปรากฏผลการวิเคราะห์ แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติทดสอบค่าที (One-Sample T– test )
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่องปฏิกิริยาเคมีและพันธะเคมี โดยใช้กิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ
(Analogy)
(n =๖๓)
s
df
t
Sig.
การทดสอบ
X
ก่อนเรียน
๑7.38
4.62
๖2
11.40* ๐.๐๐๐
หลังเรียน
24.98
3.19
*p< .05
จากตารางที่ ๑ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของกลุ่มนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่องปฏิกิริยาเคมีและพันธะเคมี มีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .๐๕ โดยก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 17.38 มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.08 และหลังเรียนมี
ค่าเฉลี่ยน 24.98 มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.13
8.2 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องปฏิกิริยาเคมีและพันธะเคมี ของนักเรียน
เตรียมทหาร ชั้นปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ (Analogy)
ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องปฏิกิริยาเคมีและพันธะเคมี ของนักเรียนเตรียม
ทหาร ชั้นปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ (Analogy) นำเสนอภาพรวม ปรากฎผลการ
วิเคราะห์ แสดงดังตารางที่ ๒
ตารางที่ ๒ แสดงค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติทดสอบค่าที (One-Sample T– test )
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง
ปฏิกิริยาเคมีและพันธะเคมี โดยใช้กิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ (Analogy)
ตัวแปร
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์

คะแนน
เต็ม
๓๐

x

s

ร้อยละ

๒๔.๓๒ ๓.๑๙ ๘๑.๐๗

-๕จากตารางที่ ๒ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาเคมี ของนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้วิชาเคมี เรื่องปฏิกิริยาเคมีและพันธะเคมี โดยใช้กิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ (Analogy) มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒๔.๓๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๗
8.3 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องปฏิกิริยาเคมีและพันธะเคมี ของนักเรียน
เตรียมทหาร ชั้นปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ (Analogy) เปรียบเทียบกับเกณฑ์
ที่ตั้งไว้
ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องปฏิกิริยาเคมีและพันธะเคมี ของนักเรียนเตรียม
ทหาร ชั้นปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ (Analogy) เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้
ปรากฎผลการวิเคราะห์ แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ ๓ การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๒ ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่องปฏิกิริยาเคมีและพันธะเคมี โดยใช้กิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ
(Analogy) เปรียบเทียบกับเกณฑ์
ตัวแปร
x

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
วิชาเคมี

๒๔.๙๘

ร้อยละ
๘๑.๐๗

เกณฑ์ค่าเฉลี่ยร้อยละ(Test Value) = ๗๕
s
df
t
Sig
๓.๑๙
๖๒ ๑๒๔.๔๙* ๐.๐๐๐

**p<.๐๕
จากตารางที่ ๓ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องปฏิกิริยาเคมีและพันธะเคมี ของนักเรียน
เตรียมทหาร ชั้นปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ (Analogy) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒๔.๓๒
คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๗ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ ๗๕ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
8.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ ที่มีต่อการใช้กิจกรรมกระตุ้นการ
เรียนรู้แบบเปรียบเทียบ (Analogy) ในวิชาเคมี เรื่องปฏิกิริยาเคมีและพันธะเคมี
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจใจของนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ ทีม่ ีต่อการใช้กิจกรรมกระตุ้นการ
เรียนรู้แบบเปรียบเทียบ (Analogy) ในวิชาเคมี เรื่องปฏิกิริยาเคมีและพันธะเคมี ปรากฏผลในตารางที่ ๔
ตารางที่ ๔ แสดงผลความพึงพอใจของนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ ทีม่ ีต่อการใช้กิจกรรมกระตุ้น
การเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ (Analogy) ในวิชาเคมี เรื่องปฏิกิริยาเคมีและพันธะเคมี

-๖ഥ
ࢄ

s

แปลผล

1. กิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนาน ผ่อนคลาย

4.52

0.59

มากที่สุด

2. กิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนอ่อนเพลีย/หลับในเวลาเรียนน้อยลง

4.25

0.76

มาก

3. กิจกรรมทำให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น

4.41

0.66

มาก

4. กิจกรรมนี้กระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนวิชาเคมีมากขึ้น

4.32

0.74

มาก

5. กิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น

4.32

0.74

มาก

6. กิจกรรมนี้ทำให้นักเรียมีความสุขในการเรียนเคมีมากขึ้น

4.38

0.66

มาก

7. กิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมชั้นมากขึ้น

4.46

0.69

มาก

8. กิจกรรมนี้ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน

4.54

0.53

มากที่สุด

9. กิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นมากขึ้น

4.43

0.71

มาก

10. กิจกรรมนี้ส่งเสริมความร่วมมือในการทำกิจกรรมกลุ่ม

4.41

0.75

มาก

4.40

0.68

มาก

รายการประเมิน

รวม

จากตารางที่ 4 พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ ที่มีต่อการใช้
กิจกรรมกระตุน้ การเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ (Analogy) ในวิชาเคมี เรื่องปฏิกิริยาเคมีและพันธะเคมี ในภาพรวมมี
ค่า 4.40 แสดงว่านักเรียนเตรียมทหารมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า หัวข้อที่นักเรียนเตรียมทหารมีความพึงพอใจสูงสุด ๒ อันดับแรกได้แก่ ข้อที่กล่าวว่า กิจกรรมนี้
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.5๔ มี ค่าความเบี่ยงมาตรฐาน 3.08
รองลงมา คือ กิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนาน ผ่อนคลาย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.5๒ มีค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ๐.๕๙ ส่วนข้อที่มีความพึงพอใจน้อยสุด ๒ อันดับ ได้แก่ หัวข้อที่กล่าวว่า กิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนมี
สมาธิในการเรียนมากขึ้น ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.๓๒ มีค่าความเบี่ยงมาตรฐาน ๐.๗๔ รองลงมา คือ กิจกรรมนี้
กระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนวิชาเคมีมากขึ้น ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.๓๒ มีค่าความเบี่ยง
มาตรฐาน ๐.๗๔

๙. อภิปรายผล
จากผลการวิจัย พบว่า
9.1 จากการทำการวิจัยพบว่าผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ของกลุ่ม
นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่องปฏิกิริยาเคมีและพันธะเคมี โดยใช้กิจกรรม
กระตุ้นการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ (Analogy) มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .๐๕ โดยมีค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ ๒๔.๓๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๗ เหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากการใช้
กิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ (Analogy) เป็นการสร้างองค์ความรู้ด้วยการเปรียบเทียบลักษณะที่

-๗เหมือนและแตกต่ างระหว่างแนวคิดที่นักเรียนคุ้นเคยกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท ี่ต้องการเรี ยนรู้ ซึ ่งการ
เปรียบเทียบจะช่วยสร้างภาพปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าให้มองเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น และทำให้
นักเรียนสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ทางเคมีที่มีความซับซ้อนและเป็นนามธรรมได้ง่ายขึ้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ดวงกมล บํารุงบ้านทุ่ม และ สุธา ภู่สิทธิศักดิ์ (2556, หน้า 9) ที่ได้ศีกษาวิจัยเรื่อง ตัวแทนความคิด
เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ
(Analogy) ตามแนว FAR Guide พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบช่วยให้นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจใน
มโนมติที่สอนมากขึ้น ซึ่งสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเปลี่ยนรูปแบบการทําความเข้าใจ หรือช่วยให้นักเรียนมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับมโนมติที่นักเรียนกําลังศึกษาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ผลการวิจัยดังกล่าวยังสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเรื่องพันธะโคเวเลนต์และความสามารถการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
ด้วยเทคนิคการสอนแบบอุปมาอุปไมย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของพรสุดา ทันนา (2562, หน้า 94
) ที่พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบอุปมาอุปไมยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี
เรื่องพันธะโคเวเลนต์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น
การจัดการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่องปฏิกิริยาเคมีและพันธะเคมี โดยใช้กิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ
(Analogy) ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้
๙.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องปฏิกิริยาเคมีและพันธะเคมี ของนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 2
โดยใช้กิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ (Analogy) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒๔.๓๒ คะแนน คิดเป็นร้อยละ
๘๑.๐๗ สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ ๗๕ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่งสอดคล้องกับที่ Coll ได้
กล่าวไว้ (2009, อ้างถึงใน พรสุดา ทันนา, 2562, หน้า 3) การเรียนรู้ แบบเปรียบเทียบ (Analogy) ช่วยกระตุ้น
ให้นักเรียนเกิดความสนใจ สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมและความรู้ใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความเข้าใจ
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ และส่งผลเชิงบวกต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบแนวคิดที่
เป็นนามธรรมกับสิ่งที่มองเห็น หรือประสบการณ์ที่คุ้นเคย ทำให้การสร้างความเข้าใจและอธิบายแนวคิดที่เป็น
นามธรรมง่ายขึ้น อีกทั้งยังสอดคลล้องกับ Gust และ Harrison (2008, 2006, อ้างถึงใน พรสุดา ทันนา, 2562,
หน้า 3,4) ที่ได้กล่าวไว้ว่า จัดการเรียนรู้ด้วยแบบเปรียบเทียบ/อุปนัย ช่วยพัฒนาความจำ การประยุกต์ใช้ การให้
เหตุผล และความคิดสร้างสรรค์ โดยผ่านการเรียนรู้ด้วยการแยกส่วนประกอบและการเชื่อมโยงข้อมูลที่มี
การให้เหตุผลเชิงอุปนัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
๙.๓ จากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ ที่มีต่อการใช้กิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้
แบบเปรียบเทียบ (Analogy) ในวิชาเคมี เรื่องปฏิกิริยาเคมีและพันธะเคมี มีค่า 4.40 แสดงว่านักเรียนเตรียม
ทหารมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า หัวข้อที่นักเรียน
เตรียมทหารมีความพึงพอใจสูงสุด ๒ อันดับแรกได้แก่ ข้อที่กล่าวว่ากิจกรรมนี้ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
นักเรียน ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.5๔ มีค่าความเบี่ยงมาตรฐาน 3.08 รองลงมาคือ กิจกรรมนี้ทำให้นักเรียน
รู้สึกสนุกสนาน ผ่อนคลาย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.5๒ มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๕๙ สอดคล้องกับที่
สุทธิดา จำรัส (Chamrat, 2009) ได้กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ เหมาะที่จะนำมาใช้ในการทำงาน
เป็นกลุ่ม โดยมีโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำการระดมสมองภายในกลุ่มก่อนที่จะมีการอภิปรายในระดับชั้นเรียน อีกทั้งครู
ก็ยังสามารถสะท้อนความคิดอีกด้วยว่าการสอนด้วยวิธีนี้ได้ผลและน่าสนใจ ในขณะที่นักเรียนรู้สึกว่าทำให้การเรียน
ง่ายขึ้น และเข้าใจเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นอีกด้วย
ดังนั้นการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่องปฏิกิริยาเคมีและพันธะเคมี โดยใช้กิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้แบบ
เปรียบเทียบ (Analogy) ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อีกทั้งยังกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจ มีความ
พึงพอใจต่อการเรียนรู้ในวิชาเคมี จึงถือได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ
(Analogy) ช่วยพัฒนาผู้เรียนดังรายละเอียดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

-๘-

๑๐. ข้อเสนอแนะ
10.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจยั ไปใช้
10.1.1 หากครูผู้สอนจะนำการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ
(Analogy) ไปใช้ ควรแจ้งวัตถุประสงค์ และอธิบายขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมให้นักเรียนทราบก่อน เพื่อให้
นักเรียนเกิดความเข้าใจและทราบแนวทางปฏิบัติ
10.๑.๒ ครูสามารถนำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้
ในเนื้อหาเคมี เรื่องอื่นๆ หรือกลุ่มสาระอื่นๆ ทั้งนี้ครูควรศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ
เปรียบเทียบ (Analogy) ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
10.1.3 ครูควรเลือกใช้การเรียนรู้แบบเปรียบเทียบกับสิ่งที่ใกล้ตัว สามารถสังเกตได้ง่าย หรือมี
ความเกี่ยวข้องกับประสบการณ์เดิมของนักเรียน จะช่วยให้นักเรียน สามารถจินตนาการ เชื่อมโยงแนวคิ ด
เปรียบเทียบและเนื้อหาที่ต้องการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น
10.2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
10.2.1 ควรศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ
(Analogy) ในการวัดความสามารถของผู้เรียนในด้านอื่นๆ เช่น ความสามารถการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
10.2.2 ควรใช้การเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ (Analogy) แบบเต็มรูปแบบในการสอนรายคาบ เช่น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ (Analogy) ตามแนว FAR Guide
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