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บทคดัย่อ 
งานวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 

2) ศึกษาพฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่มการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่ม
ตัวอย่างทใีช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี  โรงเรียนการเคหะท่าทราย เขตหลักสี 
กรุงเทพฯ ปีการศึกษา  จํานวน  ห้องเรียน  คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) เครืองมือทีใช้ในการวิจัย คือ ) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
โดยใช้การเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE) ) แบบประเมินความสามารถการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ) แบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่ม ) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติทีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และสถิติ Pair sample t-test  

ผลการวิจัย พบว่า ) นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนน
ไม่ตาํกว่าร้อยละ  ของคะแนนเตม็ ผ่านเกณฑ์จาํนวน  กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ  มีนักเรียนไม่
ผ่านเกณฑ์จาํนวน  กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ  2) พฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่ม นักเรียนทุกกลุ่ม 
มีคะแนนเฉลียตังแต่ . - . อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ  3) ผลสัมฤทธิทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  (t = 3.504, Sig. = .001) ) 
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x = 4.44, S.D. = 0.37) 

 

คาํสาํคัญ : ความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์, การเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain 

(POE) ชันมัธยมศึกษาปีท ี  
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บทนาํ  
ความรู้และทกัษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทสาํคัญต่อการพัฒนา

การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง ในยุคทีทุกสิงทุกอย่างล้วนเกียวข้องกับวิทยาศาสตร์ ทังใน
ชีวิตประจาํวัน การทาํงานด้านต่างๆ ตลอดจนเครืองมือเครืองใช้ ทช่ีวยในการอาํนวยความสะดวก
ให้กับมนุษย์ ล้วนมีรากฐานมาจากวิทยาศาสตร์ทังสิน การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์จึงมี
บทบาทมากขึน ผู้เรียนจึงต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์มากขึน ผู้เรียนทต้ีองมีความรู้และ
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถปรับเปลียนและก้าวให้ทันกับสภาพการณ์ทาง
สงัคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ผู้ วิ จัยได้ศึกษา ผลการทดสอบระดับชาติขันพืนฐาน (O-NET) ของสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขันพืนฐาน (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, ) ปีการศึกษา 

-  คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ชันมัธยมศึกษาปีที  ทังประเทศ จากคะแนนเตม็  
คะแนน พบว่า คะแนนเฉลียค่อนข้างตาํ ถึงแม้ในปีการศึกษา  จะมีแนวโน้มเพิมขนึ แต่กยั็ง
ไม่ผ่านร้อยละ  ของคะแนนเต็ม ซึงปัญหาดังกล่าวต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน การ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ จึงควรมุ่งเน้นทผู้ีเรียนเป็นสาํคัญ โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนททีาํให้ผู้เรียน ได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ สามารถใช้ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน
การแสวงหาความรู้ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้  

การจัดการเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE) เป็นวิธกีารสอนททีาํให้เกิด
การพัฒนาการเรียนรู้ได้ดียิงขึน เป็นการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ทเีน้นให้
ผู้เรียน เรียนรู้จากประสบการณ์เดิม ลงมือหาคาํตอบ และเกดิเป็นองค์ความรู้ของตนเอง โดยไวท์
และกันสโตน (White and Gunstone, ) ได้กล่าวถึง การจัดการเรียนรู้แบบ Predict-

Observe-Explain (POE) ไว้ว่าเป็นวิธีทีจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเหน็และอภิปราย
เกียวกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ และช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเรืองทีเรียนและส่งผลเชิง
บวกในด้านการเรียน ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเองและเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน มี
ขันตอน  ขัน ได้แก่ ) ขันการทาํนาย ผู้เรียนต้องทาํนายเหตุการณ์และให้เหตุผลประกอบการ
ทาํนายด้วย จากนันเป็น ) ขนัการสงัเกต ในขันนีผู้เรียน จะได้ลงมือหาคาํตอบด้วยตนเอง สงัเกต
สิงทีเกิดขึนว่ามีอะไรเกิดขึนบ้าง และ ) ขันการอธิบาย ผู้เรียนต้องอธิบายเหตุผล ทังทีเป็นไป
ในทางเดียวกันหรือขัดแย้งกันระหว่างการทาํนายกับการสังเกต สอดคล้องกับพัชรวรินทร์ เกลียง
นวล ( ) และ อามีเนาะ ตารีตา ( ) ทีกล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบ Predict-

Observe-Explain (POE) เป็นวิธีสอนทีเน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัย
ความรู้พืนฐานจากประสบการณ์เดิมของตน การทผู้ีเรียนทาํนายสถานการณ์ไว้ก่อนทาํการทดลอง 
ทาํให้ผู้เรียนอยากรู้ว่าสิงทีทาํนายไว้ถูกต้องหรือไม่ ผู้เรียนจึงมีแรงกระตุ้นทีจะสืบค้นหาข้อมูล 
หรือทาํการทดลอง เมอืสบืค้นหาข้อมูลหรือทาํการทดลอง กจ็ะได้คาํตอบ ผู้เรียนกไ็ด้เปรียบเทียบ



ความรู้เดิมทมีีอยู่กับความรู้ใหม่ทไีด้รับ ทาํให้ผู้เรียนเกิดความรู้เพิมขึน และกระบวนการกลุ่มยัง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พูดคุยแลกเปลียนประสบการณ์ซึงเป็นการขยายความรู้ให้กว้างมากยิงขึน  

จากแนวคิดและเหตุผลดังกล่าว ผู้ วิ จัยจึงมีความสนใจทีจะศึกษาการพัฒนา
ความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี  โดยการเรียนรู้แบบ 
Predict-Observe-Explain (POE) เพือช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการทํานายหรือการ
ตงัสมมติฐาน พัฒนากระบวนการคิดการแก้ปัญหา มีทกัษะการสบืค้นหาข้อมูล สรุปและอธบิายสงิ
ทเีกิดขึน และพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ให้สูงขึน นอกจากนียังเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการปฏบัิติงานของครูผู้สอน สามารถนาํรูปแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชันอนืๆ ด้วย  
 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพือศึกษาความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี  โดย
ใช้การเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE) 

2. เพือศึกษาพฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่มการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีท ี1 โดยใช้การเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE) 

3. เพือเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี
 ก่อนและหลังการเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE) 

4. เพือศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบ  Predict-Observe-Explain (POE) ของ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี   
 

สมมติฐานการวิจยั  
1. นักเรียนทีได้รับการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์แบบ Predict-Observe-Explain (POE) มี

คะแนนความสามารถการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ไม่ตาํกว่าร้อยละ  ของคะแนนเตม็ 

2. นักเรียนมีพฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่มการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีท ี1 โดยใช้การเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE) อยู่ระดับดี 

3. นักเรียนทีได้รับการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์แบบ Predict-Observe-Explain (POE) มี
ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ
ท ี.  

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE) อยู่ใน
ระดับมาก  

 

 

 



ขอบเขตการวิจยั 

ประชากรทใีช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี1 โรงเรียนการเคหะทา่ทราย 
เขตหลักสี กรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2562 จาํนวน 2 ห้องเรียน ทงัหมด 76 คน เป็นนักเรียนแบบ
คละความสามารถ 

กลุ่มตัวอย่างทใีช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี  เป็นนักเรียนแบบคละ
ความสามารถ โรงเรียนการเคหะทา่ทราย เขตหลักส ีกรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2562 เลือกจาํนวน 1 

ห้องเรียน จาํนวน 35 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
ตัวแปรต้น - การเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE) 

ตัวแปรตาม - ความสามารถการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 
- พฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่ม 
- ผลสมัฤทธทิางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
- ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain 

ระยะเวลาเกบ็ข้อมูล ภาคเรียนท ี  ปีการศึกษา 2562  
นยิามศพัท ์

การเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE) หมายถึง กระบวนการทีเน้นให้
ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ เน้นให้ผู้เรียนปฏบัิติด้วยตนเอง และผู้เรียนได้แสดงแนวคิด
อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย  ขนัตอน 

1. ขันทํานาย (Predict) เป็นขันให้ผู้เรียนทํานายหรือตังสมมติฐาน คาดการณ์กับ
สถานการณ์ปัญหาทผู้ีสอนกาํหนด ว่าผลทเีกดิขึนจะเป็นอย่างไร รวมทงัให้เหตุผลประกอบ 

2. ขนัการสงัเกตหรือทดลอง (Observe or Experimentation) เป็นขันค้นหาข้อมูลหรือสืบ
หาคาํตอบ ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏบัิติ โดยใช้วิธกีารทดลอง หรือการสบืค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้   

3. ขันอธิบายหรือสรุป (Explain or Summerize) เป็นขันอธิบายผลเกียวกับการทาํนาย
และผลทีเกิดขึนจริง ทังทีเป็นไปในทางเดียวกันหรือขัดแย้งกันระหว่างการทํานายหรือ
ตงัสมมติฐานกบัการสงัเกตหรือทดลอง 

ความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ หมายถึง คะแนนการเรียนรู้ของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที  ทีสามารถเรียนรู้ตามกระบวนการ  ขันตอนของการเรียนรู้แบบ Predict-

Observe-Explain มีทักษะการทาํนาย การสังเกตหรือทดลอง และการอธิบายหรือสรุป ซึงวัดได้
จากแบบประเมินความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ทผู้ีวิจัยสร้างขึน  

ผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หมายถึง คะแนนความรู้ความเข้าใจเกียวกับ
เนือหาวิชาวิทยาศาสตร์ เรือง บรรยากาศ ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี  ก่อนและหลังใช้การ
เรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ ทผู้ีวิจัยสร้างขนึ 



ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การแสดงออกของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที  เมือได้รับสิงเร้าทีตรงตามความต้องการ ความรู้สึก ความชอบไม่ชอบ และ
ความคิดเหน็ ต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE) โดยวัดจากการตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจด้านผู้สอน ด้านเทคนิคการเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain 

(POE) และด้านกจิกรรมการเรียนรู้  
ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั 

. เป็นแนวทางให้นักเรียนได้พัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยการ
เรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE) 

2. เป็นแนวทางให้ครูผู้สอนในการนําวิธีการเรียนรู้แบบ  Predict-Observe-Explain 

(POE) ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้อนืๆ 

 
ระเบยีบวิธีการวิจยั  
 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบ Predict-Observe-

Explain (POE)  

. แบบประเมินความสามารถการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 
3. แบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่ม 

4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธทิางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
5. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อใช้การเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE) 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
ผู้วิจัยได้ดาํเนินการวิจัย โดยทดลองใช้การเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain 

(POE) เพือพัฒนาความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี  

โรงเรียนการเคหะทา่ทราย ภาคเรียนท ี  ปีการศึกษา  โดยมีขันตอน ดังนี 

1. ชีแจงวัตถุประสงค์ในการวิจัย การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ให้กลุ่มตัวอย่างทราบ 

2. ดาํเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กบันักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี  โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธทิางการเรียนฉบับก่อนเรียน 

3. ดาํเนินการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ ในชันเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การเรียนรู้
แบบ Predict-Observe-Explain (POE) จาํนวน  แผน รวมเป็นเวลา  ชัวโมง และทาํการ
ประเมินความสามารถการเรียนรู้ และพฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่มในการจัดการเรียนรู้แต่ละ
แผน เพือเกบ็คะแนน 



4. ทาํการทดสอบหลังเรียน(Posttest)โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธทิางการเรียนฉบับ
หลังเรียน และให้นักเรียนทาํแบบสอบถามความพึงพอใจต่อใช้การเรียนรู้แบบ Predict-Observe-

Explain (POE) 

5. เกบ็รวบรวมข้อมูลทงัหมดเพือนาํผลทไีด้มาวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

1. วิเคราะห์ความสามารถการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี  ที
ใช้การเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE) โดยใช้ค่าร้อยละ(Percentage) ของคะแนน 

2. วิเคราะห์พฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี
ท ี  ทใีช้การเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE) โดยใช้ค่าเฉลีย (Mean) 

3. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  
ก่อนและหลังใช้การเ รียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE) โดยใช้การทดสอบทีมี
ความสมัพันธก์นั (Paired-Sample T-test) 

4. วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE) ของ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  โดยใช้ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)  
 

สรุปและอภิปรายผล  
จากการศึกษาการพัฒนาความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้

แบบ Predict-Observe-Explain (POE) ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี  โรงเรียนการเคหะท่า
ทราย สรุปผลได้ดังนี 

1. ผลการศึกษาความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี  
โดยใช้การเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE) พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ  ของคะแนนเตม็ ผ่านเกณฑ์จาํนวน  กลุ่ม 
คิดเป็นร้อยละ  มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑจ์าํนวน  กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ  

2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่มการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที 1 โดยใช้การเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE) พบว่า นักเรียนทุก
กลุ่ม มีคะแนนเฉลียตังแต่ . - . อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ  

3. ผลการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี
ที  ก่อนและหลังการเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE) พบว่า ผลสัมฤทธิทางการ
เรียนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  (t = 3.504, Sig. = .001) 

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE) ของ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x = 4.44, 



S.D. = 0.37) เมือพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลาํดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านผู้สอน มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากทสีุด (x = 4.53, S.D. = 0.41) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
คือ ด้านเทคนิคการเรียนรู้แบบ POE (x = 4.44, S.D. = 0.41) และ ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ (x 

= 4.38, S.D. = 0.43) ตามลาํดับ 

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาการพัฒนาความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้
แบบ Predict-Observe-Explain (POE) ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี  โรงเรียนการเคหะท่า
ทราย สามารถอภิปรายผลได้ดังนี 

1. ผลการศึกษาความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี  
โดยใช้การเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE) พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ  ของคะแนนเตม็ ผ่านเกณฑ์จาํนวน  กลุ่ม 
คิดเป็นร้อยละ  มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จาํนวน  กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ  เมือพิจารณาการ
ทาํงานเป็นกลุ่ม จะเหน็ได้ว่า กลุ่มทมีีคะแนนสงูคิดเป็นร้อยละ ,  และ  จะมีคะแนน POE 

อยู่ในระดับดี คือ มีค่าเฉลีย . , .  และ .  ตามลาํดับ ส่วนกลุ่มทมีีคะแนนคิดเป็นร้อย
ละ ,  และ  จะมีคะแนน POE อยู่ในระดับ พอใช้ คือ มีค่าเฉลีย . , .  และ .  
ตามลาํดับ  

ดังท ีสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ( , น. 
) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( , น. )  ได้กล่าวถึง การ

เรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE) ว่า เป็นการให้ผู้เรียนทาํนายเหตุการณ์ทาํให้ผู้สอน
เข้าใจความคิดเดิมของผู้เรียน เป็นการสาํรวจความรู้เดิมได้อีกทางหนึง และการให้ผู้เรียนสังเกต
สงิทเีกดิขึนและจดบันทกึจะเป็นการฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การอธบิายสงิทเีกิดขึน
ว่าแตกต่าง จากสิงทีทาํนายไว้อย่างไร ทาํให้ผู้เรียนตระหนักว่าตนเองมีความรู้เดิมอย่างไรและ
เรียนรู้อะไร จึงเป็น การยําความรู้ทีได้รับรวมทังได้ฝึกปฏิบัติจริงและทาํให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

เพือให้ผู้เรียนสังเกตอย่างละเอียดรอบคอบและนาํผลทีได้จากการสังเกต มาอธิบาย
และเปรียบเทยีบกบัสิงททีาํนายไว้ ทาํให้ผู้เรียนสนุกสนานและการปฏบัิติกจิกรรมทดลอง เป็นการ
ท้าทายในการค้นหาความรู้เพือตรวจสอบผลการทาํนายของตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อนุชา ตู้แก้ว ( , บทคัดย่อ) ได้ทาํการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธี ทาํนาย 
สังเกต อธิบาย ทีมีต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม พบว่า ผลการประเมิน
ความสามารถด้านทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี 



จากผลของการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบ Predict-Observe-

Explain (POE) นักเรียนแต่ละกลุ่มประสบความสาํเร็จอยู่ในระดับพอใช้ถึงระดับดี มีคะแนน
เฉลีย . - .  ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาลิดา มาจรัล ( , บทคัดย่อ) การพัฒนา
มโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรือง โลกและการเปลียนแปลง ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี2 ด้วย
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการทาํนาย-สังเกตอธบิาย (POE) พบว่า อัตราของนักเรียนทมีี
ระดับความเข้าใจเชิงวิทยาศาสตร์ เรือง โลกและการเปลียนแปลง ทถูีกต้อง สมบูรณ์เพิมมากขึน 
ในขณะทอีตัราของนักเรียนทมีีระดับความเข้าใจมโนมติเชิงวิทยาศาสตร์ท ีคลาดเคลือนลดน้อยลง 
หลังจากทีได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบทาํนาย-สังเกต-การอธิบาย (Predict-Observe-

Explain(POE)) จึงสามารถสรุปได้ว่าจากการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ บนพืนฐานทฤษฎีคอน สตรัค
ติวิสต์ โดยใช้วิธแีบบ POE เรือง โลกและการเปลียนแปลงนี ส่งผลให้นักเรียนมีการพัฒนามโนมติ
หรือความรู้เดิมของนักเรียนสู่มโนมติทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนีในการสาํรวจมโนมติก่อนเรียน  

หรือ ความรู้เดิมทนัีกเรียนมีอยู่ เกยีวกบัโลกและการเปลียนแปลง นันควรนาํเสนอประเดน็คาํถาม
ในการ ทาํนายเพิมขึนมากกว่านี เพือกระตุ้นให้นักเรียนอยากมีส่วนร่วมในการเรียนรู้โดยใช้วิธี
แบบทาํนายสงัเกต-การอธบิาย (Predict-Observe-Explain(POE)) เพิมมากขนึ 

2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่มการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที 1 โดยใช้การเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE) พบว่า นักเรียนทุก
กลุ่ม มีคะแนนเฉลียตังแต่ . - . อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ  ซึงการสอนแบบ 

Predict-Observe-Explain (POE) เป็นยุทธศาสตร์การสอนทมีีแนวคิดจากกลุ่มนักการศึกษาคอน
สตรัคติวิสต์ มีหลักการสาํคัญเกียวกับความรู้เดิมและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีการปฏสิัมพัทธ์
กับบุคคลอนื เป็นการร่วมมือกันทาํงานให้ประสมความสาํเรจ็(รัตนา พันสนิท, 2555) และเป็น
ข้อสนับสนุนของพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มทปีระสบความสาํเรจ็ ดังท ีสุกัญญา สุนทร ( )ได้
กล่าวว่า กระบวนการทาํงานกลุ่มเป็นการส่งเสริม การทาํงานแบบร่วมมือ ทปีระกอบด้วย 1) การ
กาํหนดจุดหมายในการทาํงาน เพือให้เกดิความชัดเจนและตรวจสอบดูว่าทุกคนเข้าใจตรงกันก่อน
ลงมือปฏบัิติงาน ) การวางแผน คือ การคิดและตัดสนิใจในปัจจุบันถึงสิงทจีะทาํในอนาคต ว่าจะ
ทาํอะไร อย่างไร เพือให้งานทต้ีองทาํบรรลุผลความสาํเรจ็ ) การปฏบัิติตามแผน ในขันนีแต่ละ
คนของกลุ่มควรลงมือตามหน้าทรัีบผิดชอบของตน มีการติดตามงาน การจูงใจให้เพือนร่วมงานมี
กาํลังใจในการทาํงาน สร้างความร่วมมือร่วมใจให้ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ เพือให้เกิด
ความสะดวกในการทาํงานแต่ละขันตอน ) การประเมินผลและการปรับปรุงงาน เป็นขันตอนที
สาํคัญในการทาํงานกลุ่ม เพราะจะช่วยให้กลุ่มได้รับทราบว่าการทาํงานสามารถบรรลุเป้าหมาย



หรือไม่ นอกจากนีจะทาํให้ได้ข้อมูลทีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการทาํงานให้ดีขึนในโอกาส
ต่อไป เพือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการทาํงานกลุ่มได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

3. ผลการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี
ที  ก่อนและหลังการเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE) พบว่า ผลสัมฤทธิทางการ
เรียนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  (t = 3.504, Sig. = .001) 

เมือเปรียบเทยีบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน จะเหน็ได้ว่า คะแนนหลังเรียนเพิมขึนทุกคน แต่
จะมี  คน ทมีีคะแนนเพิมสูงขึน คิดเป็นร้อยละ  ถ้าพิจารณาคะแนนหลังเรียนมากกว่าร้อยละ 

 ของคะแนนเตม็ มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และคะแนนหลังเรียนตาํกว่าร้อยละ 
 มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  แต่อย่างไรกด็ี ในภาพรวมคะแนนหลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียน สอดคล้องกบังานวิจัยของ พัชรวรินทร์ เกลียงนวล ( , บทคัดย่อ) ได้ทาํการศึกษา
ผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธกีารสอบแบบ Predict-Observe-Explain (POE) ร่วมกบัเทคนิคผัง
กราฟิกทีมีต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีท ี  โรงเรียนเขาชัยสน จาํนวน  คน พบว่า ผลสมัฤทธิทางการเรียนรวมทงัทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนทีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ Predict-

Observe-Explain (POE) ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญ
ทางสถิติทรีะดับ .  และอนุชา ตู้แก้ว ( , บทคัดย่อ) ได้ทาํการศึกษาผลการจัดกจิกรรมการ
เรียนรู้ด้วยวิธี ทาํนาย สังเกต อธิบาย ทีมีต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี  โรงเรียนอุทยัวิทยาคม ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  ทีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีทาํนาย-สังเกต-
อธิบาย มีผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  และมีผลการประเมินความสามารถ
ด้านทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี 
 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE) ของ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x = 4.44, 

S.D. = . ) เมือพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลาํดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านผู้สอน มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากทสีุด (x = 4.53, S.D. = . ) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
คือ ด้านเทคนิคการเรียนรู้แบบ POE (x = 4.44, S.D. = . ) และ ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ (x 

= 4.38, S.D. = . ) ตามลําดับ เมือพิจารณาเป็นรายด้าน จะเห็นว่า ด้านผู้สอน  นักเรียนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทสีุด ได้แก่ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจเนือหาชัดเจน 



ให้คําปรึกษาแก่นักเรียนอย่างสมาํเสมอและทัวถึง และเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความ
คิดเหน็  

ด้านเทคนิคการเรียนรู้แบบ POE ได้แก่ ขนั Predict ช่วยให้มีความกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้มากขึน ทาํให้ได้ทบทวนความรู้และประสบการณ์เดิม ขัน Observe ทาํให้เพิมการใช้ทกัษะ
ในการสืบค้นข้อมูล ช่วยให้สนุกสนานในการเรียนรู้ ขัน Explain ทาํให้สามารถตรวจสอบความ
เข้าใจของตนเอง และรับรู้ข้อมูลทถูีกต้อง ช่วยสรุปความรู้ได้ เข้าใจได้ดีขึน และจดจาํความรู้ได้ดี
ยิงขนึ 

ดังท ีสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ( , น.
- ) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของวิธสีอนแบบ Predict-Observe-Explain (POE) ไว้ว่า ) การที

ผู้เรียนได้ใช้ความรู้เดิมทาํนายสิงทเีกิดขึน และให้เหตุผล เป็นการให้ผู้สอนได้สาํรวจความรู้เดิมได้
อีกทางหนึง ) เมือสังเกตและบันทกึสิงทเีกิดขึน เป็นการฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
อย่างหนึง ) การอธิบายสิงทเีกิดขึน ทาํให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ว่าตนเองมีความรู้เดิมอย่างไร และได้
เรียนรู้อะไรเพิมขึนจากการทาํกจิกรรมบ้าง 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ ช่วยให้เข้าใจเนือหาเพิมขึน  มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทีหลากหลาย นักเรียนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมร่วมกัน เรียงลาํดับกิจกรรมเหมาะสม 
กาํหนดเวลาเหมาะสม ส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลียนความคิดเหน็กัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พัชรวรินทร์ เกลียงนวล ( , บทคัดย่อ) ได้ทาํการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการสอบแบบ Predict-Observe-Explain (POE) ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกทีมีต่อผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนและทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี  โรงเรียน
เขาชัยสน ความพึงพอใจของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ Predict-

Observe-Explain (POE) ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกอยู่ในระดับมาก  และอามีเนาะ ตารีตา 
( , บทคัดย่อ) ได้ทาํการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับกลวิธี POE 

ทีมีต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ พบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนโดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกบั POE ในระดับมาก 
 

 

 

 

 



ขอ้เสนอแนะ  
ขอ้เสนอแนะต่อการนาํผลการวิจยัไปใช ้

. ในขันตอน Predict ควรให้คาํแนะนาํกบันักเรียน เพราะต้องให้นักเรียนได้ใช้ความรู้
จากประสบการณ์เดิมทีเคยเรียนรู้มาก่อนแล้ว และกระตุ้ นให้นักเรียนได้ใช้ความคิดในการ
ตังสมมติฐาน จากสถานการณ์ปัญหาทคีรูกาํหนด ให้ได้มากทสีดุ 

. ในขันตอน Observe ต้องเตรียมแหล่งเรียนรู้ทีจะให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล ทัง
เอกสาร หรือ อนิเตอร์เนต็ หรืออุปกรณ์ทจีะให้นักเรียนทาํการทดลองให้พร้อม เพือให้นักเรียนได้
สงัเกตหรือทดลอง ตามแผนทวีางไว้  

. ในขันตอน Explain ต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนสรุปหรืออธิบายร่วมกนัภายในกลุ่ม 
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทาํงานให้มากทสีดุ 

 

ขอ้เสนอแนะต่อการทําวิจยัครงัต่อไป 

1. ควรนาํกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE) ไปปรับ
ใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับชันมัธยมศึกษาปีท ี  เพือความต่อเนือง  

2. ควรนาํการจัดการเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE) ไปใช้ในวิชาอืน
ด้วย เช่น วิชาสงัคมศึกษา หรือวิชาประวัติศาสตร์ เป็นต้น 
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