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บทคัดย่อ
งานวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
2) ศึ กษาพฤติกรรมการทํางานเป็ นกลุ่ มการเรี ยนวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ ) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ 4) ศึ ก ษาความพึ ง พอใจต่ อ การเรี ย นรู้ วิ ชาวิ ท ยาศาสตร์ กลุ่ ม
ตัวอย่างทีใช้ ในการวิจัย คือ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที โรงเรียนการเคหะท่าทราย เขตหลักสี
กรุ งเทพฯ ปี การศึ กษา
จํา นวน ห้ องเรี ยน คน โดยการเลื อ กแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย คือ ) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
โดยใช้ ก ารเรี ยนรู้ แ บบ Predict-Observe-Explain (POE) ) แบบประเมิน ความสามารถการ
เรี ยนรู้ วิช าวิ ทยาศาสตร์ ) แบบประเมิน พฤติกรรมการทํา งานเป็ นกลุ่ ม ) แบบทดสอบวั ด
ผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ) แบบสอบถามความพึ ง พอใจ สถิ ติ ทีใช้ ใ นการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และสถิติ Pair sample t-test
ผลการวิจัย พบว่า ) นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนน
ไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ ของคะแนนเต็ม ผ่านเกณฑ์จาํ นวน กลุ่ม คิดเป็ นร้ อยละ มีนักเรียนไม่
ผ่านเกณฑ์จาํ นวน กลุ่ม คิดเป็ นร้ อยละ 2) พฤติกรรมการทํางานเป็ นกลุ่ม นักเรียนทุกกลุ่ม
มีคะแนนเฉลียตังแต่ . - . อยู่ในระดับดี คิดเป็ นร้ อยละ
3) ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ . (t = 3.504, Sig. = .001) )
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (xҧ = 4.44, S.D. = 0.37)
คําสําคัญ : ความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ , การเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain
(POE) ชันมัธยมศึกษาปี ที
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บทนํา
ความรู้และทักษะด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ ามามีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนา
การศึ ก ษา โดยเฉพาะอย่ า งยิ ง ในยุ ค ที ทุ ก สิ งทุ ก อย่ า งล้ ว นเกี ยวข้ อ งกั บ วิ ท ยาศาสตร์ ทั งใน
ชีวิตประจําวัน การทํางานด้ านต่างๆ ตลอดจนเครืองมือเครืองใช้ ทีช่วยในการอํานวยความสะดวก
ให้ กับมนุ ษย์ ล้ วนมีรากฐานมาจากวิทยาศาสตร์ ทังสิน การเรี ยนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ จึ ง มี
บทบาทมากขึน ผู้เรียนจึงต้ องได้ รับการพัฒนาให้ ร้ ูวิทยาศาสตร์มากขึน ผู้เรียนทีต้ องมีความรู้และ
ทักษะด้ านวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถปรั บเปลี ยนและก้ าวให้ ทันกับสภาพการณ์ทาง
สังคมและความก้ าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษา ผลการทดสอบระดั บ ชาติ ขั นพื นฐาน (O-NET) ของสํา นั ก งาน
คณะกรรมการศึกษาขันพื นฐาน (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ,
) ปี การศึกษา
คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปี ที ทังประเทศ จากคะแนนเต็ม
คะแนน พบว่า คะแนนเฉลียค่อนข้ างตํา ถึงแม้ ในปี การศึกษา
จะมีแนวโน้ มเพิมขึน แต่กย็ ัง
ไม่ ผ่า นร้ อยละ ของคะแนนเต็ม ซึ งปั ญ หาดังกล่ า วต้ อ งได้ รั บ การแก้ ไขอย่ า งเร่ งด่ วน การ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ จึงควรมุ่งเน้ นทีผู้เรียนเป็ นสําคัญ โดยใช้ วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนทีทําให้ ผ้ ูเรียน ได้ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ สามารถใช้ ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน
การแสวงหาความรู้ และสร้ างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้
การจัดการเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE) เป็ นวิธกี ารสอนทีทําให้ เกิด
การพัฒนาการเรียนรู้ได้ ดียิงขึน เป็ นการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรั คติวิสต์ ทีเน้ นให้
ผู้เรียน เรียนรู้จากประสบการณ์เดิม ลงมือหาคําตอบ และเกิดเป็ นองค์ความรู้ของตนเอง โดยไวท์
และกั น สโตน (White and Gunstone,
) ได้ ก ล่ า วถึ ง การจั ด การเรี ย นรู้ แบบ PredictObserve-Explain (POE) ไว้ ว่าเป็ นวิธีทีจะส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนได้ แสดงความคิดเห็นและอภิปราย
เกียวกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ และช่ วยให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดความเข้ าใจในเรื องทีเรี ยนและส่งผลเชิง
บวกในด้ านการเรียน ผู้เรียนได้ ลงมือปฏิบัติเองและเป็ นการตรวจสอบความเข้ าใจของผู้เรียน มี
ขันตอน ขัน ได้ แก่ ) ขันการทํานาย ผู้เรียนต้ องทํานายเหตุการณ์และให้ เหตุผลประกอบการ
ทํานายด้ วย จากนันเป็ น ) ขันการสังเกต ในขันนีผู้เรียน จะได้ ลงมือหาคําตอบด้ วยตนเอง สังเกต
สิงทีเกิดขึนว่ ามีอะไรเกิดขึนบ้ าง และ ) ขันการอธิบาย ผู้เรี ยนต้ องอธิบายเหตุผล ทังทีเป็ นไป
ในทางเดียวกันหรือขัดแย้ งกันระหว่างการทํานายกับการสังเกต สอดคล้ องกับพัชรวรินทร์ เกลียง
นวล (
) และ อามี เ นาะ ตารี ต า (
) ทีกล่ า วว่ า การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ PredictObserve-Explain (POE) เป็ นวิ ธีสอนทีเน้ น ให้ ผ้ ู เ รี ย นสร้ า งองค์ ความรู้ ด้ว ยตนเอง โดยอาศั ย
ความรู้พืนฐานจากประสบการณ์เดิมของตน การทีผู้เรียนทํานายสถานการณ์ไว้ ก่อนทําการทดลอง
ทําให้ ผ้ ู เรี ยนอยากรู้ ว่าสิงทีทํานายไว้ ถูกต้ องหรื อไม่ ผู้ เรี ยนจึ งมีแรงกระตุ้นทีจะสืบค้ นหาข้ อมูล
หรือทําการทดลอง เมือสืบค้ นหาข้ อมูลหรือทําการทดลอง ก็จะได้ คาํ ตอบ ผู้เรียนก็ไ ด้ เปรียบเทียบ



ความรู้เดิมทีมีอยู่กับความรู้ใหม่ทได้
ี รับ ทําให้ ผ้ ูเรียนเกิดความรู้เพิ มขึน และกระบวนการกลุ่มยัง
ส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนได้ พูดคุยแลกเปลียนประสบการณ์ซึงเป็ นการขยายความรู้ให้ กว้ างมากยิงขึน
จากแนวคิ ด และเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที จะศึ ก ษาการพั ฒ นา
ความสามารถการเรี ยนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที โดยการเรียนรู้แบบ
Predict-Observe-Explain (POE) เพื อช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นได้ พั ฒ นาทั ก ษะการทํา นายหรื อ การ
ตังสมมติฐาน พัฒนากระบวนการคิดการแก้ ปัญหา มีทกั ษะการสืบค้ นหาข้ อมูล สรุปและอธิบายสิง
ทีเกิดขึน และพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ให้ สูงขึน นอกจากนียังเป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาการปฏิบัติงานของครูผ้ ูสอน สามารถนํารูปแบบการเรียนรู้ไปใช้ ในการจัดการเรี ยน
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชันอืนๆ ด้ วย
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือศึกษาความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที โดย
ใช้ การเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE)
2. เพื อศึ ก ษาพฤติก รรมการทํา งานเป็ นกลุ่ ม การเรี ยนวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ ของนั กเรี ยนชั น
มัธยมศึกษาปี ที 1 โดยใช้ การเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE)
3. เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที
ก่อนและหลังการเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE)
4. เพื อศึ ก ษาความพึ ง พอใจต่ อ การเรี ย นรู้ แบบ Predict-Observe-Explain (POE) ของ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที
สมมติฐานการวิจยั
1. นั ก เรี ยนทีได้ รั บการเรี ยนรู้ วิ ช าวิ ทยาศาสตร์ แ บบ Predict-Observe-Explain (POE) มี
คะแนนความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ ของคะแนนเต็ม
2. นั กเรี ยนมีพ ฤติก รรมการทํา งานเป็ นกลุ่ มการเรี ยนวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ของนั กเรี ย นชั น
มัธยมศึกษาปี ที 1 โดยใช้ การเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE) อยู่ระดับดี
3. นั ก เรี ยนทีได้ รั บการเรี ยนรู้ วิ ช าวิ ทยาศาสตร์ แ บบ Predict-Observe-Explain (POE) มี
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ หลั งเรี ยนสูงกว่ าก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที .
4. นั กเรี ยนมีความพึ งพอใจต่ อ การเรี ยนรู้ แ บบ Predict-Observe-Explain (POE) อยู่ ใน
ระดับมาก



ขอบเขตการวิจยั
ประชากรทีใช้ ในการวิจัย คือ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 โรงเรียนการเคหะท่าทราย
เขตหลักสี กรุงเทพฯ ปี การศึกษา 2562 จํานวน 2 ห้ องเรียน ทังหมด 76 คน เป็ นนักเรียนแบบ
คละความสามารถ
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ ในการวิจัย คือ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที เป็ นนักเรียนแบบคละ
ความสามารถ โรงเรียนการเคหะท่าทราย เขตหลักสี กรุงเทพฯ ปี การศึกษา 2562 เลือกจํานวน 1
ห้ องเรียน จํานวน 35 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ตัวแปรต้ น - การเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE)
ตัวแปรตาม - ความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
- พฤติกรรมการทํางานเป็ นกลุ่ม
- ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
- ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain
ระยะเวลาเก็บข้ อมูล ภาคเรียนที ปี การศึกษา 2562
นิยามศัพท์
การเรี ยนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE) หมายถึง กระบวนการทีเน้ น ให้
ผู้เรียนสามารถสร้ างองค์ความรู้ใหม่ เน้ นให้ ผ้ ูเรียนปฏิบัติด้วยตนเอง และผู้เรียนได้ แสดงแนวคิด
อย่างเป็ นระบบ ประกอบด้ วย ขันตอน
1. ขั นทํา นาย (Predict) เป็ นขั นให้ ผ้ ู เ รี ย นทํา นายหรื อ ตั งสมมติ ฐ าน คาดการณ์ กั บ
สถานการณ์ปัญหาทีผู้สอนกําหนด ว่าผลทีเกิดขึนจะเป็ นอย่างไร รวมทังให้ เหตุผลประกอบ
2. ขันการสังเกตหรือทดลอง (Observe or Experimentation) เป็ นขันค้ นหาข้ อมูลหรือสืบ
หาคําตอบ ให้ ผ้ ูเรียนได้ ลงมือปฏิบัติ โดยใช้ วิธกี ารทดลอง หรือการสืบค้ นข้ อมูลจากแหล่งเรียนรู้
3. ขันอธิบายหรือสรุป (Explain or Summerize) เป็ นขันอธิบายผลเกียวกับการทํานาย
และผลที เกิ ด ขึ นจริ ง ทั งที เป็ นไปในทางเดี ย วกั น หรื อ ขั ด แย้ งกั น ระหว่ า งการทํา นายหรื อ
ตังสมมติฐานกับการสังเกตหรือทดลอง
ความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ หมายถึง คะแนนการเรียนรู้ของนักเรียนชัน
มัธยมศึ กษาปี ที ทีสามารถเรี ยนรู้ ตามกระบวนการ ขันตอนของการเรี ยนรู้ แ บบ PredictObserve-Explain มีทักษะการทํานาย การสังเกตหรือทดลอง และการอธิบายหรือสรุป ซึงวัดได้
จากแบบประเมินความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ทีผู้วิจัยสร้ างขึน
ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หมายถึง คะแนนความรู้ความเข้ าใจเกียวกับ
เนือหาวิชาวิทยาศาสตร์ เรือง บรรยากาศ ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที ก่อนและหลังใช้ การ
เรี ย นรู้ แบบ Predict-Observe-Explain โดยใช้ แ บบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย นวิ ช า
วิทยาศาสตร์ ทีผู้วิจัยสร้ างขึน



ความพึ ง พอใจต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ หมายถึ ง การแสดงออกของนั ก เรี ย นชั น
มัธยมศึ กษาปี ที เมือได้ รับสิงเร้ าทีตรงตามความต้ องการ ความรู้ สึก ความชอบไม่ ชอบ และ
ความคิดเห็น ต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE) โดยวัดจากการตอบ
แบบสอบถามความพึ งพอใจด้ านผู้สอน ด้ านเทคนิคการเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain
(POE) และด้ านกิจกรรมการเรียนรู้
ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
. เป็ นแนวทางให้ นักเรี ยนได้ พัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาวิ ทยาศาสตร์ โดยการ
เรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE)
2. เป็ นแนวทางให้ ค รู ผ้ ู ส อนในการนํา วิ ธี ก ารเรี ย นรู้ แบบ Predict-Observe-Explain
(POE) ใช้ ในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้อนๆ
ื
ระเบียบวิธีการวิจยั
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั
1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ การเรียนรู้แบบ Predict-ObserveExplain (POE)
. แบบประเมินความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
3. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานเป็ นกลุ่ม
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
5. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อใช้ การเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ ดาํ เนินการวิจัย โดยทดลองใช้ การเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain
(POE) เพือพัฒนาความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที
โรงเรียนการเคหะท่าทราย ภาคเรียนที ปี การศึกษา
โดยมีขนตอน
ั
ดังนี
1. ชีแจงวัตถุประสงค์ในการวิจัย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ให้ กลุ่มตัวอย่างทราบ
2. ดําเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนฉบับก่อนเรียน
3. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชันเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ การเรียนรู้
แบบ Predict-Observe-Explain (POE) จํานวน แผน รวมเป็ นเวลา ชัวโมง และทําการ
ประเมินความสามารถการเรียนรู้ และพฤติกรรมการทํางานเป็ นกลุ่มในการจัดการเรียนรู้แต่ละ
แผน เพือเก็บคะแนน



4. ทําการทดสอบหลังเรียน(Posttest)โดยใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนฉบับ
หลังเรียน และให้ นักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจต่อใช้ การเรียนรู้แบบ Predict-ObserveExplain (POE)
5. เก็บรวบรวมข้ อมูลทังหมดเพือนําผลทีได้ มาวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. วิเคราะห์ความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที ที
ใช้ การเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE) โดยใช้ ค่าร้ อยละ(Percentage) ของคะแนน
2. วิเคราะห์พฤติกรรมการทํางานเป็ นกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี
ที ทีใช้ การเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE) โดยใช้ ค่าเฉลีย (Mean)
3. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิ ชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
ก่ อ นและหลั ง ใช้ การเรี ย นรู้ แบบ Predict-Observe-Explain (POE) โดยใช้ การทดสอบที มี
ความสัมพันธ์กนั (Paired-Sample T-test)
4. วิเคราะห์ความพึ งพอใจต่อการเรี ยนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE) ของ
นั กเรี ยนชั นมัธยมศึกษาปี ที โดยใช้ ค่าเฉลี ย (Mean) และส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาการพัฒนาความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ การเรี ยนรู้
แบบ Predict-Observe-Explain (POE) ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที โรงเรียนการเคหะท่า
ทราย สรุปผลได้ ดังนี
1. ผลการศึกษาความสามารถการเรี ยนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที
โดยใช้ การเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE) พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ ของคะแนนเต็ม ผ่านเกณฑ์จาํ นวน กลุ่ม
คิดเป็ นร้ อยละ มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จาํ นวน กลุ่ม คิดเป็ นร้ อยละ
2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการทํางานเป็ นกลุ่มการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 1 โดยใช้ การเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE) พบว่า นักเรียนทุก
กลุ่ม มีคะแนนเฉลียตังแต่ . - . อยู่ในระดับดี คิดเป็ นร้ อยละ
3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี
ที ก่อนและหลังการเรี ยนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE) พบว่ า ผลสัมฤทธิทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ . (t = 3.504, Sig. = .001)
4. ผลการศึกษาความพึ งพอใจต่อการเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE) ของ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที พบว่ า โดยภาพรวมมีความพึ งพอใจอยู่ในระดับมาก (xҧ = 4.44,



S.D. = 0.37) เมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน เรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อย คือ ด้ านผู้สอน มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากทีสุด (xҧ = 4.53, S.D. = 0.41) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
คือ ด้ านเทคนิคการเรียนรู้แบบ POE (xҧ = 4.44, S.D. = 0.41) และ ด้ านกิจกรรมการเรียนรู้ (xҧ
= 4.38, S.D. = 0.43) ตามลําดับ
อภิปรายผล
จากการศึกษาการพัฒนาความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ การเรี ยนรู้
แบบ Predict-Observe-Explain (POE) ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที โรงเรียนการเคหะท่า
ทราย สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี
1. ผลการศึกษาความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที
โดยใช้ การเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE) พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ ของคะแนนเต็ม ผ่านเกณฑ์จาํ นวน กลุ่ม
คิดเป็ นร้ อยละ มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จาํ นวน กลุ่ม คิดเป็ นร้ อยละ เมือพิจารณาการ
ทํางานเป็ นกลุ่ม จะเห็นได้ ว่า กลุ่มทีมีคะแนนสูงคิดเป็ นร้ อยละ , และ จะมีคะแนน POE
อยู่ในระดับดี คือ มีค่าเฉลีย . , . และ . ตามลําดับ ส่วนกลุ่มทีมีคะแนนคิดเป็ นร้ อย
ละ , และ จะมีคะแนน POE อยู่ในระดับ พอใช้ คือ มีค่าเฉลีย . , . และ .
ตามลําดับ
ดังที สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (
, น.
) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (
, น. ) ได้ กล่าวถึง การ
เรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE) ว่า เป็ นการให้ ผ้ ูเรียนทํานายเหตุการณ์ทาํ ให้ ผ้ ูสอน
เข้ าใจความคิดเดิมของผู้เรียน เป็ นการสํารวจความรู้เดิมได้ อีกทางหนึง และการให้ ผ้ ูเรียนสังเกต
สิงทีเกิดขึนและจดบันทึกจะเป็ นการฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การอธิบายสิงทีเกิดขึน
ว่ าแตกต่าง จากสิงทีทํานายไว้ อย่างไร ทําให้ ผ้ ูเรียนตระหนักว่าตนเองมีความรู้เดิมอย่างไรและ
เรี ยนรู้ อ ะไร จึ งเป็ น การยําความรู้ ทีได้ รั บ รวมทังได้ ฝึ กปฏิบั ติ จ ริ งและทํา ให้ ผ้ ู เ รี ยนเกิดทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เพื อให้ ผ้ ูเรี ยนสังเกตอย่างละเอียดรอบคอบและนําผลทีได้ จากการสังเกต มาอธิบาย
และเปรียบเทียบกับสิงทีทํานายไว้ ทําให้ ผ้ ูเรียนสนุกสนานและการปฏิบัติกจิ กรรมทดลอง เป็ นการ
ท้ าทายในการค้ นหาความรู้เพือตรวจสอบผลการทํานายของตนเอง สอดคล้ องกับงานวิจัยของ
อนุ ชา ตู้แก้ ว (
, บทคัดย่อ) ได้ ทาํ การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้วยวิธี ทํานาย
สั ง เกต อธิ บ าย ทีมี ต่ อ ผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละทัก ษะกระบวนการทาง
วิ ทยาศาสตร์ ของนั กเรี ยนชั นมั ธยมศึ กษาปี ที โรงเรี ยนอุทัยวิ ทยาคม พบว่ า ผลการประเมิ น
ความสามารถด้ านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี



จากผลของการเรี ย นรู้ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ โ ดยใช้ ก ารเรี ย นรู้ แ บบ Predict-ObserveExplain (POE) นักเรี ยนแต่ละกลุ่ มประสบความสําเร็จ อยู่ ในระดับพอใช้ ถึงระดับ ดี มีคะแนน
เฉลีย . - . ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ปาลิดา มาจรัล (
, บทคัดย่อ) การพัฒนา
มโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรือง โลกและการเปลียนแปลง ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ด้ วย
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการทํานาย-สังเกตอธิบาย (POE) พบว่า อัตราของนักเรียนทีมี
ระดับความเข้ าใจเชิงวิทยาศาสตร์ เรือง โลกและการเปลียนแปลง ทีถูกต้ อง สมบูรณ์เพิมมากขึน
ในขณะทีอัตราของนักเรียนทีมีระดับความเข้ าใจมโนมติเชิงวิทยาศาสตร์ที คลาดเคลือนลดน้ อยลง
หลั งจากทีได้ เ ข้ าร่ ว มกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบทํานาย-สังเกต-การอธิบาย (Predict-ObserveExplain(POE)) จึงสามารถสรุปได้ ว่าจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บนพืนฐานทฤษฎีคอน สตรัค
ติวิสต์ โดยใช้ วิธแี บบ POE เรือง โลกและการเปลียนแปลงนี ส่งผลให้ นักเรียนมีการพัฒนามโนมติ
หรือความรู้เดิมของนักเรียนสู่มโนมติทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนีในการสํารวจมโนมติก่อนเรี ยน
หรือ ความรู้เดิมทีนักเรียนมีอยู่ เกียวกับโลกและการเปลียนแปลง นันควรนําเสนอประเด็นคําถาม
ในการ ทํานายเพิมขึนมากกว่านี เพือกระตุ้นให้ นักเรียนอยากมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู้โดยใช้ วิธี
แบบทํานายสังเกต-การอธิบาย (Predict-Observe-Explain(POE)) เพิมมากขึน
2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการทํางานเป็ นกลุ่มการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 1 โดยใช้ การเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE) พบว่า นักเรียนทุก
กลุ่ ม มี ค ะแนนเฉลี ยตั งแต่ . - . อยู่ ใ นระดับ ดี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ
ซึ งการสอนแบบ
Predict-Observe-Explain (POE) เป็ นยุทธศาสตร์การสอนทีมีแนวคิดจากกลุ่มนักการศึกษาคอน
สตรัคติวิสต์ มีหลักการสําคัญเกียวกับความรู้เดิมและการสร้ างองค์ความรู้ใหม่ มีการปฏิสัมพัทธ์
กับบุคคลอืน เป็ นการร่วมมือกันทํางานให้ ประสมความสําเร็จ(รัตนา พันสนิท, 2555) และเป็ น
ข้ อสนับสนุ นของพฤติกรรมการทํางานกลุ่มทีประสบความสําเร็จ ดังที สุกัญญา สุนทร (
)ได้
กล่าวว่า กระบวนการทํางานกลุ่มเป็ นการส่งเสริม การทํางานแบบร่ วมมือ ทีประกอบด้ วย 1) การ
กําหนดจุดหมายในการทํางาน เพือให้ เกิดความชัดเจนและตรวจสอบดูว่าทุกคนเข้ าใจตรงกันก่อน
ลงมือปฏิบัติงาน ) การวางแผน คือ การคิดและตัดสินใจในปัจจุบันถึงสิงทีจะทําในอนาคต ว่าจะ
ทําอะไร อย่างไร เพือให้ งานทีต้ องทําบรรลุผลความสําเร็จ ) การปฏิบัติตามแผน ในขันนีแต่ละ
คนของกลุ่มควรลงมือตามหน้ าทีรับผิดชอบของตน มีการติดตามงาน การจูงใจให้ เพือนร่ วมงานมี
กําลังใจในการทํางาน สร้ างความร่วมมือร่วมใจให้ ให้ ความช่วยเหลือแก้ ไขปัญหาต่างๆ เพือให้ เกิด
ความสะดวกในการทํางานแต่ละขันตอน ) การประเมินผลและการปรับปรุงงาน เป็ นขันตอนที
สําคัญในการทํางานกลุ่ม เพราะจะช่วยให้ กลุ่มได้ รับทราบว่าการทํางานสามารถบรรลุเป้ าหมาย



หรื อไม่ นอกจากนีจะทําให้ ได้ ข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ต่อการปรั บปรุงการทํางานให้ ดีขึนในโอกาส
ต่อไป เพือให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของการทํางานกลุ่มได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี
ที ก่อนและหลังการเรี ยนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE) พบว่ า ผลสัมฤทธิทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ . (t = 3.504, Sig. = .001)
เมือเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน จะเห็นได้ ว่า คะแนนหลังเรียนเพิมขึนทุกคน แต่
จะมี คน ทีมีคะแนนเพิมสูงขึน คิดเป็ นร้ อยละ ถ้ าพิจารณาคะแนนหลังเรียนมากกว่าร้ อยละ
ของคะแนนเต็ม มีจาํ นวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . และคะแนนหลังเรียนตํากว่าร้ อยละ
มีจาํ นวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . แต่อย่างไรก็ดี ในภาพรวมคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน สอดคล้ องกับงานวิจัยของ พัชรวรินทร์ เกลียงนวล (
, บทคัดย่อ) ได้ ทาํ การศึกษา
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ วิธกี ารสอบแบบ Predict-Observe-Explain (POE) ร่วมกับเทคนิคผัง
กราฟิ กทีมีต่อผลสัมฤทธิทางการเรี ยนและทักษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ ของนั กเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที โรงเรียนเขาชัยสน จํานวน คน พบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรียนรวมทังทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนทีได้ รับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิธีสอนแบบ PredictObserve-Explain (POE) ร่ วมกับเทคนิคผังกราฟิ ก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทระดั
ี บ . และอนุชา ตู้แก้ ว (
, บทคัดย่อ) ได้ ทาํ การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ด้วยวิธี ทํานาย สังเกต อธิบาย ทีมีต่อผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที โรงเรียนอุทยั วิทยาคม ผลการวิจัย
พบว่ า นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ทีได้ รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้วยวิ ธีทาํ นาย-สังเกตอธิบาย มีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาวิ ทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ หลั ง
เรี ยนสูงกว่ าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ . และมีผลการประเมินความสามารถ
ด้ านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี
4. ผลการศึกษาความพึ งพอใจต่อการเรี ยนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE) ของ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที พบว่ า โดยภาพรวมมีความพึ งพอใจอยู่ในระดับมาก (xҧ = 4.44,
S.D. = . ) เมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน เรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อย คือ ด้ านผู้สอน มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากทีสุด (xҧ = 4.53, S.D. = . ) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
คือ ด้ านเทคนิคการเรียนรู้แบบ POE (xҧ = 4.44, S.D. = . ) และ ด้ านกิจกรรมการเรียนรู้ (xҧ
= 4.38, S.D. = . ) ตามลําดับ เมือพิ จารณาเป็ นรายด้ าน จะเห็นว่ า ด้ านผู้สอน นักเรี ยนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีสุด ได้ แก่ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ นักเรี ยนเข้ าใจเนือหาชัดเจน



ให้ คํา ปรึ ก ษาแก่ นั กเรี ยนอย่ า งสมําเสมอและทัวถึ ง และเปิ ดโอกาสให้ ซักถามและแสดงความ
คิดเห็น
ด้ านเทคนิคการเรียนรู้แบบ POE ได้ แก่ ขัน Predict ช่วยให้ มีความกระตือรือร้ นในการ
เรียนรู้มากขึน ทําให้ ได้ ทบทวนความรู้และประสบการณ์เดิม ขัน Observe ทําให้ เพิมการใช้ ทกั ษะ
ในการสืบค้ นข้ อมูล ช่วยให้ สนุ กสนานในการเรี ยนรู้ ขัน Explain ทําให้ สามารถตรวจสอบความ
เข้ าใจของตนเอง และรับรู้ข้อมูลทีถูกต้ อง ช่วยสรุปความรู้ได้ เข้ าใจได้ ดีขึน และจดจําความรู้ได้ ดี
ยิงขึน
ดังที สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (
, น.
- ) ได้ กล่าวถึงประโยชน์ของวิธสี อนแบบ Predict-Observe-Explain (POE) ไว้ ว่า ) การที
ผู้เรียนได้ ใช้ ความรู้เดิมทํานายสิงทีเกิดขึน และให้ เหตุผล เป็ นการให้ ผ้ ูสอนได้ สาํ รวจความรู้เดิมได้
อีกทางหนึง ) เมือสังเกตและบันทึกสิงทีเกิดขึน เป็ นการฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
อย่างหนึง ) การอธิบายสิงทีเกิดขึน ทําให้ ผ้ ูเรียนได้ เรียนรู้ว่าตนเองมีความรู้เดิมอย่างไร และได้
เรียนรู้อะไรเพิมขึนจากการทํากิจกรรมบ้ าง
ด้ า นกิจ กรรมการเรี ยนรู้ ได้ แ ก่ ช่ วยให้ เข้ าใจเนื อหาเพิ มขึน มีก ารจั ดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ทีหลากหลาย นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมร่ วมกัน เรี ยงลําดับกิจกรรมเหมาะสม
กําหนดเวลาเหมาะสม ส่งเสริมให้ นักเรี ยนได้ แลกเปลียนความคิดเห็นกัน สอดคล้ องกับงานวิจัย
ของ พั ชรวริ นทร์ เกลียงนวล (
, บทคัดย่อ) ได้ ทาํ การศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้
วิธีการสอบแบบ Predict-Observe-Explain (POE) ร่ วมกับเทคนิ คผังกราฟิ กทีมีต่อผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที โรงเรียน
เขาชัยสน ความพึ งพอใจของนักเรี ยนหลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วิธีสอนแบบ PredictObserve-Explain (POE) ร่ ว มกั บ เทคนิ ค ผั ง กราฟิ กอยู่ ใ นระดั บ มาก และอามี เ นาะ ตารี ต า
(
, บทคัดย่อ) ได้ ทาํ การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ สมองเป็ นฐานร่วมกับกลวิธี POE
ทีมีต่อผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิ ทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ และความพึ ง
พอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที โรงเรียนบ้ านตันหยงดาลอ พบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนโดยใช้ สมองเป็ นฐานร่วมกับ POE ในระดับมาก



ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะต่อการนําผลการวิจยั ไปใช้
. ในขันตอน Predict ควรให้ คาํ แนะนํากับนักเรียน เพราะต้ องให้ นักเรียนได้ ใช้ ความรู้
จากประสบการณ์ เ ดิ ม ทีเคยเรี ย นรู้ ม าก่ อ นแล้ ว และกระตุ้ น ให้ นั ก เรี ย นได้ ใ ช้ ค วามคิ ด ในการ
ตังสมมติฐาน จากสถานการณ์ปัญหาทีครูกาํ หนด ให้ ได้ มากทีสุด
. ในขั นตอน Observe ต้ อ งเตรี ย มแหล่ ง เรี ย นรู้ ทีจะให้ นั ก เรี ย นสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ทั ง
เอกสาร หรือ อินเตอร์เน็ต หรืออุปกรณ์ทจะให้
ี นักเรียนทําการทดลองให้ พร้ อม เพือให้ นักเรียนได้
สังเกตหรือทดลอง ตามแผนทีวางไว้
. ในขันตอน Explain ต้ องเปิ ดโอกาสให้ นักเรียนสรุปหรืออธิบายร่วมกันภายในกลุ่ม
ให้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการทํางานให้ มากทีสุด
ข้อเสนอแนะต่อการทําวิจยั ครังต่อไป
1. ควรนํากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE) ไปปรับ
ใช้ ในวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับชันมัธยมศึกษาปี ที เพือความต่อเนือง
2. ควรนําการจัดการเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE) ไปใช้ ในวิชาอืน
ด้ วย เช่น วิชาสังคมศึกษา หรือวิชาประวัติศาสตร์ เป็ นต้ น
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