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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ส่งเสริมจิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคต
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ส่งเสริมจิต 5
ลักษณะเพื่ออนาคต สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การดาเนินการวิจัย มีดังนี้ ระยะที่ 1 การวิจัยเชิงสารวจพฤติกรรม
บ่งชี้จิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2556 จานวน 835,068 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 400 คน จากภาคเหนือ ภาค
กลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ได้มาโดยการใช้ตารางสาเร็จรูปของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ใช้
วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน วิเคราะห์ร่างรูปแบบการเรียนการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์ ที่ส่งเสริมจิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคต โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา
วิเคราะห์แผนการเรียนการสอนและเครือ่ งมือวัดประสิทธิผลของรูปแบบ โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) หาค่าความเที่ยง
(Reliability) และการวิเคราะห์เนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ระยะที่ 3 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 2 ห้องเรียน ได้มาด้วยการสุ่มแบบกลุ่ม โดยมีหน่วยการสุ่ม คือ
ห้องเรียน แล้วสุ่มห้องเรียนที่ได้เป็นกลุ่มทดลองที่ใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้นและกลุ่มควบคุมที่สอนแบบปกติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยมีดังนี้
1. ผลการสารวจพฤติกรรมบ่งชี้จิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคตตามแนวคิดของการ์ดเนอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พบว่านักเรียนมีจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสังเคราะห์ จิตแห่งการสร้างสรรค์ จิตแห่งความเคารพและจิตแห่งจริยธรรม โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับปานกลางทุกรายการ
2. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น มีองค์ประกอบ ได้แก่ (1) หลักการของรูปแบบ (2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ (3)
ขั้นตอนการเรียนการสอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การลับสมอง ขั้นที่ 2 การจัดประสบการณ์ ขั้นที่ 3 การฝึกปฏิบัติและการพัฒนา และขั้น
ที่ 4 การสรุปสังเคราะห์ และ (4)การวัดและประเมินผล ผลการประเมินความเหมาะสมของแต่ละองค์ประกอบของรูปแบบการ
เรียนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับเหมาะสมมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89
3. นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมและรายด้านความมีวินัยในตนเองทางการเรียน ความสามารถด้านการคิด
สังเคราะห์ ความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ การแสดงออกของพฤติกรรมด้านการเคารพและเข้าใจผู้อื่น การแสดงออกของ
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พฤติกรรมด้านจริยธรรม หลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน
4. นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้านและโดยรวมหลังการทดลอง
สูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ รูปแบบการเรียนการสอน, วิชาวิทยาศาสตร์, จิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคต

ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to develop a science instruction model enhancing five
minds for the future for Mathayom Suksa I students; and 2) to study the effectiveness of the science
instruction model enhancing five minds for the future for Mathayom Suksa I students. The research
process comprised the following phases: The first phase was a survey of Mathayom Suksa I students’
behavior characteristics indicating five minds for the future. The research population comprised
835,068 Mathayom Suksa I students studying in the first semester of the 2013 academic year. The
research sample consisted of 400 Mathayom Suksa I students from schools in the Northern, Central,
North Eastern, and Southern regions, obtained by multi-stage sampling. The sample size was
determined based on Taro Yamane’s Sample Size Table at the 95 per cent confidence level. The
second phase was the development of the science instruction model enhancing five minds for the
future for Mathayom Suksa I students. In this phase the first draft of the science instruction model
enhancing five minds for the future for Mathayom Suksa I students was developed by the researcher.
Then, it was submitted to be analyzed by five experts using the mean, standard deviation, and content
analysis. The instructional management plans and the model effectiveness evaluation form were also
analyzed using the IOC index, reliability coefficient, and content analysis. The third phase was the
effectiveness evaluation of the developed model. The research sample consisted of Mathayom Suksa
I students in two intact classrooms obtained by cluster sampling. Then students in one classroom
were randomly assigned as the experimental group to learn under the developed model; students in
the other classroom, the control group to be taught by conventional teaching. Statistics employed for
data analysis were the percentage, mean, standard deviation, and t-test.
Research findings were as follows:
1. The survey results of Mathayom Suksa I students’ behavior characteristics indicating five
minds for the future based on Gardner’s concepts showed that both the overall and by-aspect levels
of the students’ five minds for the future, namely, the discipline mind, the synthesizing mind, the
creating mind, the respectful mind, and the ethical mind were at the moderate level.
2. The developed science instruction model had the following components: (1) the model
rationale; (2) the model objectives; (3) the steps of instruction which comprised four steps, namely, the
first step: sharpening of the mind, the second step: provision of experience, the third step: practice and
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development, and the fourth step: synthesized conclusion; and (4) the measurement and evaluation.
Evaluation results of appropriateness of each component by the experts showed that all components
were appropriate at the high level, with the rating mean of 3.89.
3. The experimental group students’ post-experiment overall and by-aspect rating means of
their self-discipline in learning, synthesis thinking ability, creative thinking ability, exhibited respectful
behaviors and sympathy for the others, and exhibited ethical behaviors were significantly higher than
the counterpart rating means of the control group students at the .05 level. However, learning
achievement scores of the two groups were not significantly different.
4. The experimental group students, who were taught with the use of the developed science
instruction model, had their post-experiment overall and by-aspect mean scores significantly higher
than their pre-experiment counterpart mean scores at the .05 level.
Keywords: Instruction model, Science, Five minds for the future

บทนา
สื บ เนื่ อ งจากสภาพปั ญ หาด้ า นคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น
ปัญหาสังคมรวมทั้งแนวโน้มสภาวะสังคมในอนาคตของ
ประเทศ ของส านัก งานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ [1] และเอกสารประกอบการสัมมนา
วิชาการประจาปี 2551 เรื่องสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน ทุนทางสังคมกับการพัฒนาทุนมนุษย์ ที่กล่าว
ว่าคุณลักษณะของกลุ่มเด็ กและเยาวชนต้องเป็นคนที่คิด
เป็ น ท าเป็ น มี ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ อ ย่ า งเป็ น ระบบ
เพราะจะช่วยปรับปรุงจุดอ่อนด้อยด้านคุณภาพการศึกษา
การขาดภูมิคุ้มกัน ขาดความสามารถในการคัดกรองและ
เลือกรับวัฒนธรรมที่ไหลบ่าผ่านทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
และการตามกระแสการบริโภคนิยม ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญ
ที่ทาให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นปัญหาสังคม
ที่ต้องเร่งแก้ไข ขณะเดียวกันกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มี
คุ ณ ลั ก ษณะดั ง กล่ า วจะเป็ น ก าลั ง ส าคั ญ ในการพั ฒ นา
ประเทศในอนาคต [2]
จากเหตุผลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าหากต้องการ
พัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมในการดารงชีวิตอยู่ในโลก
ยุ ค ใหม่ ซึ่ ง เป็ น โลกที่ ไ ร้ พ รมแดนได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข
จะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิด ของโฮเวิ ร์ด การ์ ดเนอร์ (Howard Gardner)
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นักวิชาการด้านการศึกษา แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ที่
ได้ เสนอแนวคิ ดใหม่ “จิ ต 5 ลั กษณะเพื่อ อนาคต (Five
minds for the future)” กล่าวว่า บุคคลจะสามารถ
เอาตัวรอดและประสบความสาเร็จทั้งในด้านการทางาน
และการดาเนินชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ได้ จะต้องมี
จิต 5 ประการ ประกอบรวมอยู่ในตัวของคน ๆ นั้น จะ
ขาดจิตใดจิตหนึ่งไปเสียไม่ได้ เพราะจิตทั้ง 5 มีผลต่อการ
พัฒนาตัวบุคคลทั้งในแง่การทางานและการดาเนินชีวิต ซึ่ง
จิตทั้ง 5 ประกอบด้วย 1) จิตแห่งวิทยาการ 2) จิตแห่ง
การสังเคราะห์ 3) จิตแห่งการสร้างสรรค์ 4)จิตแห่งความ
เคารพ และ 5) จิ ต แห่ ง จริ ย ธรรม จิ ต 5 ลั ก ษณะมี
ความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากคนที่ขาดความชานาญ
การไม่อาจประสบความสาเร็จในงานที่ต้องการได้และจะ
ถูกจากัดอยู่แค่งานที่ต่าต้อย คนที่ขาดความสามารถใน
การสั งเคราะห์ จ ะถู ก โถมทั บ ด้ ว ยข้ อ มู ล และไม่ ส ามารถ
ตัดสินใจได้อย่างรอบคอบทั้งเรื่องงานและเรื่องคน คนที่
ขาดความคิดสร้างสรรค์จะถูกทดแทนด้วยคอมพิวเตอร์และ
คนที่มีไฟสร้างสรรค์ คนที่ขาดความเคารพไม่ควรค่าต่อการ
ได้รับความเคารพจากคนอื่น อีกทั้งยังเป็นภัยต่อที่ทางาน
และสาธารณชน คนที่ ขาดจริ ยธรรมจะท าให้โลกขาด
คนท างานที่ ซื่ อ สั ต ย์ แ ละพลเมื อ งที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
นอกจากนั้นการ์ดเนอร์ ยังกล่ าวอีกว่าในโลกที่ถูกครอบงา
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการหลั่งไหลของข้อมู ล
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จานวนมหาศาล คอมพิ วเตอร์ และหุ่ นยนต์ ทางานที่ เป็ น
กิจวัตร มีการสื่อสารข้ามกลุ่มประชากรนั้น ผู้ที่มีจิตทั้ง 5
ประการเท่านั้นจึงจะอยู่รอดในสังคมได้ [3]
ดังนั้น การพั ฒนาให้ นัก เรีย นมี ค วามรู้วิ ชาการ มี
ทักษะกระบวนการคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิด
สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ มีทักษะสาคัญในการค้นคว้าหา
ความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลาย รวมทั้งปรับตัว
อยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ในสั งคมได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข จึ ง เป็ น เรื่ อ ง
สาคัญยิ่ง จากการพิจารณาความสัมพั นธ์เชื่อมโยง ของ
องค์ ป ระกอบของการเรี ย นรู้ ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์กั บจิต 5 ลัก ษณะเพื่ออนาคตตามแนวคิ ด
ของการ์ดเนอร์พบว่า 1) ลักษณะของเนื้อหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวสิ่งที่เป็นจริง ความรู้
ทฤษฏี หลั ก การต่ า งๆ 2) ด้ า นทั ก ษะ/กระบวนการ
ประกอบด้วย พฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรม ทั้งเป็น
รายบุ ค คลหรื อ รายกลุ่ ม เช่ น ความรั บ ผิ ด ชอบ ความ
รอบคอบ ความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ปฏิ บั ติ ต าม ระเบี ย บ
ข้ อ ตกลง ข้ อ บั ง คั บ ของกลุ่ ม ของห้ อ งเรี ย นและของ
โรงเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการ
คิด ได้แก่ ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปประเด็น
สาคัญของข้อมู ลที่ได้รับจากหลาย ๆ แหล่ง ทักษะการ
เรียนรู้ ได้แก่ความสามารถในการแสวงหาข้อมูลความรู้โดย
การอ่าน การฟัง และการสังเกต ทักษะกระบวนการกลุ่ม
สามารถในการเป็ นผู้ น าและผู้ ตามในการปฏิ บั ติ งานกลุ่ ม
ทักษะการแก้ปัญหา 3) ด้านจิตวิทยาศาสตร์หรือเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ความสนใจใฝ่รู้ ความมีวินัย
ปฏิ บั ติ ตามกฎ ระเบี ยบ ความมุ่ งมั่ น อดทน ใจกว้ างร่ วม
แสดงความคิ ดเห็ นและรั บฟั งความคิ ดของผู้ อื่ น ความมี
เหตุผล ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม การทางาน
ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น อย่ า งสร้ า งสรรค์ [4] จะเห็ น ได้ ว่ า
องค์ประกอบของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั้ง 3 ด้านที่กล่าว
มาส่งผลให้นักเรียนเกิดจิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคต
นอกจากนั้ น เพี ย เจต์ ได้ แ บ่ ง กระบวนการทาง
ปัญญา (cognitive process) (อ้างถึงใน สมชาย รัตนท
องคา) พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีอายุช่วง 12

– 15 ปี สามารถคิดอย่างเป็นเหตุผลและคิดในสิ่งที่ซับซ้อน
เป็ น นามธรรมได้ ม ากขึ้ น ถ้ า หากส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาได้
อย่ า งเต็ ม ที่ แ ล้ ว จะสามารถคิ ด อย่ า งเป็ น เหตุ ผ ลและ
แก้ปัญหาได้อย่างดีจนพร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะ
[5] ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ส่งเสริมจิต 5 ลักษณะ
เพื่ออนาคตสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนวิ ช า
วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมจิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคต สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมจิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคต
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การทบทวนวรรณกรรม
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
ที่ส่งเสริมจิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคต สาหรับนักเรียนชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ผู้ วิ จั ย ได้ ท บทวนวรรณกรรมได้ แ ก่
หลั ก การและแนวคิ ด จิ ต 5 ลั ก ษณะเพื่ อ อนาคตตาม
แนวคิดของการ์ดเนอร์ หลักการแนวคิดทฤษฏีที่นามาใช้ใน
การพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนและงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอยด ดังนี้
1.แนวคิดจิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคตของการ์ดเนอร์ เป็น
แนวคิดในการเตรียมความพร้อมบุคคลให้สามารถดาเนินชีวิต
ในโลกยุ คศตวรรษที่ 21 ได้ อย่ างมี ความสุ ขและประสบ
ความสาเร็จในการทางาน รวมทั้งยังช่วยสร้างสรรค์สังคมโลก
ในอนาคตให้น่าอยู่ โดยจะต้องได้รับการปลูกฝังให้มีจิต 5
ลั กษณะเพื่ ออนาคต ซึ่ งการ์ ดเนอร์ ได้ แบ่ งจิ ตดั งกล่ าว
ออกเป็นสองส่วน [4] ดังนี้ 1) จิตที่เกี่ยวข้องกับ สติปัญญา
การรู้คิดเป็นหลัก ได้แก่ จิตแห่งวิทยาการ (Disciplined
Mind) จิตแห่งการสังเคราะห์ (Synthesizing Mind) จิตแห่ง
การสร้างสรรค์ 2) จิตที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์ ได้แก่
จิตแห่งความเคารพ (Respectful Mind) และ จิตแห่ง
คุณธรรม (Ethical Mind) [3]
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44 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี
1.1.จิ ต แห่ ง วิ ท ยาก าร ห ม า ย ถึ ง ค วา ม รู้
ความสามารถอย่างเชี่ยวชาญและลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่ได้
เล่าเรียนมา โดยผ่านกระบวนการอบรมสั่งสอน การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
ด้ ว ยความมี วิ นั ย ในตนเองทางการเรี ย น จนกระทั้ ง
สามารถนาความรู้ความสามารถนั้นมาประยุกต์ใช้ในการ
ทางานและการดารงชีวิ ตอยู่ในสังคมได้อย่ างมีค วามสุ ข
[6] จากความหมายของจิตแห่งวิทยาการที่กล่าวมาจะ
เห็ น ได้ ว่ า ผู้ ที่ จ ะ มี จิ ต แห่ ง วิ ท ยาการไ ด้ จ ะ ต้ อ ง
ประกอบด้ ว ย การเรี ย นรู้ อ ย่ า งเชี่ ย วชาญลึ ก ซึ้ ง ในที่ นี้
ประเมินด้วยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความมีวินัยใน
ตนเองทางการเรียน
1.2 จิ ต แ ห่ ง ก า ร สั ง เ ค ร า ะ ห์ ห ม า ย ถึ ง
ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปประเด็นสาคัญของ
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จากหลาย ๆ แหล่ ง น ามาสร้ า งเรี ย บ
เรียงความคิดและนาเสนอเป็นข้อมูลใหม่ที่มีประโยชน์ได้
รวมทั้งสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็น
โดยปราศจากอคติ จึงทาให้มี ความรอบคอบ สามารถ
เลือกรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และหลีกหนีข้อมูลที่ทาให้
เกิดโทษได้ [7] มีพฤติกรรมบ่งชี้ตามองค์ประกอบการคิด
สั ง เคราะห์ 3 ประการ ได้ แ ก่ ความสามารถด้ า นการ
สังเคราะห์ข้อ ความ ความสามารถด้า นการสั งเคราะห์
แผนงาน และความสามารถด้ า นการสั ง เคราะห์
ความสัมพันธ์
1.3 จิตแห่งการสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถ
ในการผลิตผลงานใหม่ๆ ที่แตกต่างและดีกว่าเดิม โดย
วิธีการนาข้อมูล ความรู้หรือประสบการณ์เดิมที่สั่งสมมาใช้
ในการคิด ร่วมกับความสามารถในสังเกต จดจา และมี
ความคิดที่เป็นอิสระ มีจินตนาการ กระตือรือร้น มุ่งมั่นใน
การท างาน [8] สามารถแสดงออกโดยการพู ดน าเสนอ
ความคิดหรือสร้างผลงานใหม่ๆ ที่แสดงออกถึง ความคิด
ริ เ ริ่ ม ความคิ ด คล่ อ ง ความคิ ด ยื ด หยุ่ น และความคิ ด
ละเอียดลออ
1.4 จิตแห่งความเคารพ หมายถึง การแสดงออก
ข อ ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ด้ า น ก า ร เ ค า ร พ แ ล ะ เ ข้ า ใ จ ผู้ อื่ น
ประกอบด้ ว ย เข้ า ใจความแตกต่า งระหว่า งบุค คลและ
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ระหว่า งกลุ่ม ปฏิบัติ ต่อผู้อื่น ด้วยการให้เกี ยรติ เปิดใจ
กว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากของตนเอง
สามารถท างาน หรื อ อยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ในสั งคมได้ อ ย่ า งมี
ความสุข [9]
1.5 จิ ตแห่ งจริ ยธรรม หมายถึ ง การแสดงออก
ของพฤติกรรมด้านจริยธรรม ประกอบด้วย การปฏิบัติ
ตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับทั้งของที่บ้าน โรงเรียน
และสังคม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยความเต็มใจ มีส่วนร่วมใน
การลดปัญหาสังคมทาให้เกิดผลงานที่ดีและเป็นพลเมืองที่ดี
[10]
สรุปได้ว่า แนวคิดจิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคตของ
การ์ดเนอร์ ตั้งอยู่บนหลักการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้
มีคุณธรรมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
2. หลัก การ แนวคิด ทฤษฏีที่น ามาใช้ในการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน
สรุ ป หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฏี ที่ น ามาใช้ ใ นการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนได้ ดังนี้
2.1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็น
การส่งเสริมกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ มีการกระตุ้น
การรับรู้โดยผ่านระบบประสาทสัมผัสทุกระบบ กระตุ้น
การคิ ด ของสมองทั้ ง การคิ ด พื้ น ฐาน และการคิ ด ขั้ น
ผสมผสานทุ ก กระบวนการคิ ด สนั บ สนุ น ให้ นั ก เรี ย นได้
เรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ ที่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง สั ม ผั ส จริ ง มี
กระบวนการส ารวจ ทดลอง ตรวจสอบด้ ว ยเครื่ อ งมื อ
แลกเปลี่ยนความเห็น ทางานร่วมกัน มีความรับผิดชอบ
กล้าคิด กล้าแสดงออก [11] ส่งผลให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาให้มีจิตแห่งวิทยาการ อีกทั้งการพัฒนาทักษะการ
คิดระดับสูงอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนได้รับ
การพั ฒ นาให้ มี จิ ต แห่ ง การสั ง เคราะห์ จิ ต แห่ ง การ
สร้างสรรค์ ส่วนการที่นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกัน
ส่งผลให้เกิดจิตแห่งการเคารพและจิตแห่งจริยธรรม
2.2 กระบวนการคิดแบบมีวิจารณญาณ เป็น
การส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นได้ เ รี ย นรู้ ผ่ า นสถานการณ์ ห รื อ
เหตุการณ์ที่เป็นปัญหาในระดับที่ต้องใช้กระบวนการคิด
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พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ โดยการประมวลผลข้อมูล
ความรู้ ประสบการณ์ เ ดิ ม มาประกอบการพิ จ ารณา
กลั่นกรอง ไตร่ตรอง และประเมินอย่างรอบด้าน เพื่อให้
เกิ ด ผ ล กา ร คิ ด ห รื อ การ ตั ด สิ นใจ ที่ ร อบค อบแ ล ะ
สมเหตุสมผล [12] ส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตแห่งการ
สังเคราะห์ และจิตแห่งการสร้างสรรค์ เนื่องจากจิตแห่ง
การสั ง เคราะห์ เ ป็ น พื้ น ฐานส าคั ญ ของจิ ต แห่ ง การ
สร้างสรรค์ เพราะผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต้องเป็นผู้
มี ค วามเชี่ ย วชาญในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งก่ อ น แล้ ว น ามา
ประกอบกับความสามารถในการสังเคราะห์ จึงจะเกิดเป็น
ผลงานใหม่ที่มีคุณค่า
2.3 กระบวนการคิดสร้างสรรค์ การส่ งเสริมให้
นักเรียนมีกระบวนการคิดสร้างสรรค์ โดยยึดหลักการทุก
คนมีค วามคิด สร้า งสรรค์ ตั้งแต่เ กิด สามารถเรีย นรู้แ ละ
พัฒนาให้เพิ่มขึ้นได้ โดยการฝึกฝนอย่างสม่าเสมอ ทั้งการ
สอนคิดแบบรายบุคคลหรือกลุ่ม ชั้นเรียนที่มีรูปแบบกลุ่ม
ไม่เป็นทางการ ได้แก่ การสร้างแนวคิดอื่น การสุ่มหรือ
การเลือกคาเพื่อกระตุ้นให้เกิดแนวคิดที่สูงเหนือสติปัญญา
กว่าคาตอบ ใช่หรือไม่ใช่ และการสอนคิดแบบกลุ่มเป็น
ทางการ หมายถึง เทคนิคของการจัดกลุ่มแล้วสร้างแนวคิด
จากกลุ่มรวมกันหรือ เรียกว่าการระดมสมอง ส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยการออกไปจากกรอบ
ที่ค รอบงาอยู่ แ ละสามารถเกิ ด แนวคิ ด ใหม่ โดยการใช้
เทคนิ ค การหาแนวคิ ด เดิ ม ที่ ค รอบงาปิ ด กั้ น แนวคิ ด ใหม่
เทคนิ ค การเลื่ อ นการตั ด สิ นใจใช้ เ วลาพิ จ ารณาทบทวน
อย่างรอบคอบ เทคนิคการเปลี่ยนความเชื่อเดิม เทคนิค
การหาคาตอบหลายๆ ทาง [13]
2.4 การจั ด การเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด
Constructivism เป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้นักเรียนได้
เรี ย นเนื้ อ หาสาระไปพร้ อ มกั บ การเรี ย นรู้ ก ระบวนการ
เรียนรู้ กล่าวคือ นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมตัวตนเอง
สามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับความรู้
ใหม่ที่ได้รับและสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ได้ ส่งผลให้
นักเรียนเป็นผู้มีจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสังเคราะห์
และจิ ต แห่ งการสร้ า งสรรค์ การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น (Social
value) โดยให้นักเรียนเห็นว่าคนเป็นแหล่งความรูอ้ ีกแหล่ง

หนึ่งที่สาคัญ ทาให้เป็นผู้มีวินัยในตนเอง รู้จักการปฏิบัติ
ตนตามข้อตกลง ระเบียบของกลุ่ม ของห้องเรียน และ
ของสั งคมได้ รู้ จั ก เคารพความคิ ด ของตนเองและผู้ อื่ น
[12] ส่งผลให้นักเรียนเกิดจิตแห่งความเคารพและจิตแห่ง
จริยธรรม
2.5 รู ป แบบการสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้วิจัย
สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (ไอเอฟดี) เป็นการ
กระตุ้นส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะการคิดเชิงคุณธรรม
จริยธรรม คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล บูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรมในรายวิชาเชื่อมโยงคุณธรรมจริยธรรม
กับชีวิตจริง และส่งเสริมการมีส่วนร่วม [14] ส่งผลให้
นัก เรี ย นเกิ ดจิ ต แห่ งการสั งเคราะห์ จิต แห่งการเคารพ
และจิตแห่งจริยธรรม
2.6 ทั ก ษะแห่ ง อนาคตใหม่ การศึ ก ษาเพื่ อ
ศตวรรษที่ 21 มีหลักการเรียนการสอนเน้นในวิชาแกน
เน้ น ทั ก ษะการเรี ย นรู้ แ ละนวั ต กรรม ทั ก ษะด้ า น
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ มี
ความเป็นผู้นาและความรับผิดชอบ [15] ย่อมส่งผลให้
นักเรียนเกิดจิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสังเคราะห์ จิต
แห่ งการสร้ า งสรรค์ จิ ต แห่ งความเคารพ และจิ ตแห่ ง
จริยธรรม
จากหลักการของแนวคิดทฤษฏีที่ดังกล่าวข้างต้น
นามาสู่การสังเคราะห์หลักการ แนวคิดของรูปแบบการ
เรียนการสอน จากนั้นพัฒนาเป็นวัตถุประสงค์ของรูปแบบ
การเรียนการสอน และกาหนดขั้นตอนการเรียนการสอน
ของรูปแบบ ดังนี้ 1) การลับสมอง 2) การจัด
ประสบการณ์ 3) การฝึกปฏิบัติและการพัฒนา 4)
การสรุปสังเคราะห์

วิธีดาเนินการวิจัย
ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและสารวจพฤติกรรม
บ่งชี้จิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคต โดยการศึกษาหลักการ
แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับจิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคต
ของการ์ดเนอร์
ประชากร คื อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จานวน 835,068 คน
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กลุ่ มตั วอย่ าง คือ นั กเรี ยนชั้นมั ธยมศึ กษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จานวน 400 คนได้มาโดย
การใช้ตารางสาเร็จรูปของ Taro Yamane ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ได้กลุ่มตัวอย่าง
จากภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
เครื่องมือ ได้แก่ แบบสารวจพฤติกรรมบ่งชี้จิต 5
ลักษณะเพื่ออนาคต สร้างและพัฒนาเครื่องมือ ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ร่างแบบสารวจ และผ่าน
การตรวจสอบคุณ ภาพโดยผู้ เชี่ยวชาญ ได้ค่ าดัชนี ความ
สอดคล้อง (IOC) มากกว่า .50 ทุกข้อ นาแบบสารวจ
ไปทดลองใช้กั บนั กเรียนที่ไม่ ใช่กลุ่มตัวอย่า งจานวน 30
คน เพื่อหาค่าความเที่ยง (Reliability) ปรากฏค่าความ
เที่ยงของแบบสารวจทั้งฉบับเท่ากับ .773
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจัดส่งแบบสารวจไป
ยังกลุ่มตัวอย่าง พร้อมหนังสือนาถึงผู้อานวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 ภูมิภาค โดยผ่านทาง
ไปรษณีย์ ได้รับแบบสารวจคืนจากโรงเรียน จานวน 389
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 97.25
การวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยหา
ค่า ความถี่ ร้ อยละ ค่า เฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์เนื้อหา
ระยะที่ 2 การสร้ า งและพั ฒนารู ปแบบการเรี ยนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ส่งเสริมจิต 5 ลักษณะเพื่อ
อนาคต สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยศึกษา
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สร้างร่างต้นแบบรูปแบบการ
เรี ย นการสอน น าเสนอผู้ เ ชี่ ย วชาญจ านวน 5 ท่ า น
ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ พบว่ามีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 สร้างเครื่องมือ
ประกอบการเรียนการสอน ได้แก่ แผนการเรียนการสอน
และเครื่ องมื อประเมิ นประสิ ทธิ ผลการเรี ยนการสอน ซึ่ ง
ประกอบด้วย แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ แบบวัดความมีวินัยในตนเองทางการเรียน แบบ
วัดการคิดสังเคราะห์ แบบวัดการคิดสร้างสรรค์ แบบวัดจิต
แห่งความเคารพ และแบบวัดจิตแห่งจริยธรรม นาเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่านตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
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จากนั้นดาเนินการศึกษานาร่อง (Pilot Study) กับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 1 ห้องเรียน
เครื่องมือ ได้แก่ 1) แบบประเมินความเหมาะสม
ของแต่ละองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 2)
แบบประเมินความสอดคล้องของแผนการเรียนการสอน
3) แบบประเมินความสอดคล้องของเครื่องมือประเมิน
ประสิทธิผลการเรียนการสอน
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล วิ เ คราะห์ ร่ า งรู ป แบบการ
เรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ส่งเสริมจิต 5 ลักษณะ
เพื่ออนาคต โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์เนื้อหา วิเ คราะห์แ ผนการเรียนการ
สอนและเครื่องมือวัดประสิทธิผลของรูปแบบ โดยการหา
ค่า ดั ชนี ค วามสอดคล้ อ ง (IOC)
หาค่ า ความเที่ ย ง
(Reliability) และการวิเคราะห์เนื้อหา
ระยะที่ 3 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียน
การสอน นารูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองใช้กับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงทดลองแบบ pretest – posttest control group
แบ่ งกลุ่ ม ตั ว อย่ า งออกเป็ น กลุ่ ม ทดลองที่ ใ ช้ รู ป แบบการ
เรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นและกลุ่มควบคุมที่สอนแบบปกติ
โดยมี แผนการจั ด การเรี ย นรู้ 14 แผน ใช้เ วลาเรี ย น 24
ชั่วโมง ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน
ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ซึ่งศึกษาในโรงเรียนสารสาสน์
วิเทศศึกษา จ.สมุทรปราการ จานวน 6 ห้อง ทั้งหมด 180
คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ของโรงเรี ย นสารสาสน์ วิ เ ทศศึ ก ษา จ.สมุ ท รปราการ
ประจาปี การศึกษา 2556 จ านวน 2 ห้องเรี ยน ได้ม า
ด้วยการสุ่มแบบกลุ่ม โดยมีหน่วยการสุ่ม คือ ห้องเรียน
แล้วสุ่มห้องเรียนที่ได้เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
เครื่อ งมือที่ ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการ
เรี ย นการสอนรายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ที่ ส่ ง เสริ ม จิ ต 5
ลักษณะเพื่ออนาคต
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
แบบทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นในรายวิ ช า
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วิทยาศาสตร์ แบบวัดความมีวินัยในตนเองทางการเรียน
แบบวั ด การคิ ด สั ง เคราะห์ แบบวั ด การคิ ด สร้ า งสรรค์
แบบวั ด จิ ต แห่ ง ความเคารพ และแบบวั ด จิ ต แห่ ง
จริยธรรม
การวิเคราะห์ ข้อ มูล การวิ เคราะห์ป ระสิท ธิผ ล
ของการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
สถิ ติ ค่ า เฉลี่ ย (Mean)
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) และการทดสอบค่าที

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปตามขั้นตอนการวิจัย ได้ดังนี้
1. ผลการสารวจพฤติกรรมบ่งชี้จิต 5 ลักษณะเพื่อ
อนาคตตามแนวคิ ด ของการ์ ด เนอร์ ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปรากฎดังตาราง ต่อไปนี้
จิต 5 ลักษณะ
1.
2
3.
4.
5.

จิตแห่งวิทยาการ
จิตแห่งการสังเคราะห์
จิตแห่งการสร้างสรรค์
จิตแห่งความเคารพ
จิตแห่งจริยธรรม

เฉลี่ยรวม

X
3.24
3.30
3.38
3.26
3.45
3.32

S.D.
.489
.568
.599
.534
.547
.461

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ผลการสารวจพบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมบ่งชี้จิต 5
ลักษณะเพื่ออนาคตตามแนวคิดของการ์ดเนอร์ ในแต่ละ
ด้านและโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกรายการ
2. ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมจิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคต
สาหรับนั กเรี ยนชั้ นมัธยมศึ กษาปีที่ 1 มีโครงสร้างของ
รูปแบบประกอบด้วย หลักการแนวคิดของรูปแบบการเรียน
การสอน วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องรู ป แบบการเรี ย นการสอน
ขั้นตอนการเรียนการสอนดังนี้ 1) การลับสมอง 2) การ
จัดประสบการณ์ 3) การฝึกปฏิบัติและการพัฒนา 4)
การสรุปสังเคราะห์ การวัดและประเมิ นผลการเรียนการ
สอน เป็นการวัดและประเมินผลก่อนการทดลองสอนและ
หลังการทดลองสอน

3. ผลการประเมินประสิทธิ ผลของรูปแบบการ
เรียนการสอน จากการนารูปแบบการเรียนการสอนที่ได้
ตรวจสอบคุณภาพและมีการศึกษานาร่องแล้วไปทดลองใช้
จริงกับกลุ่มตัวอย่าง ได้ผลดังนี้
3.1 ผลการเปรี ย บเที ย บ ค่ า เฉลี่ ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของ
ความมีวินัยในตนเองทางการเรียน ความสามารถด้านการ
คิดสังเคราะห์ ความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ การ
แสดงออกของพฤติกรรมด้านการเคารพและเข้าใจผู้อื่น
การแสดงออกของพฤติก รรมด้า นจริย ธรรม ของกลุ่ ม
ทดลองที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นและกลุ่ม
ควบคุมที่สอนแบบปกติหลังการทดลอง ในแต่ละด้านและ
โดยรวม พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
อย่ างไรก็ ตามเมื่ อพิ จ ารณารายด้า น พบว่ า ค่า คะแนน
เฉลี่ ยผลสั มฤทธิ์ท างการเรี ยนของกลุ่ มทดลองและกลุ่ ม
ควบคุมไม่แตกต่างกัน
3.2 ผลการเปรี ย บเที ย บ ค่ า เฉลี่ ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความมีวินัยในตนเองทางการ
เรียน ความสามารถด้านการคิดสังเคราะห์ ความสามารถด้าน
การคิดสร้างสรรค์ การแสดงออกของพฤติกรรมด้านการเคารพ
และเข้าใจผู้อื่น การแสดงออกของพฤติกรรมด้านจริยธรรม
ของนั กเรี ยนกลุ่ มทดลองที่ ได้ รั บการสอนโดยใช้ รู ปแบบที่
พัฒนาขึ้น ก่อนและหลังการทดลอง ในแต่ละด้านและโดยรวม
พบว่า หลังการทดลอง นักเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อน
การทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
จากการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมจิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคต สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถอธิบายประสิทธิผล
ของรูปแบบดังกล่าว จาแนกตามการประเมินผล ดังนี้
1. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของ
ความมีวินัยในตนเองทางการเรียน ความสามารถด้าน
การคิดสังเคราะห์ ความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์
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การแสดงออกของพฤติก รรมด้า นการเคารพและเข้ าใจ
ผู้อื่น และการแสดงออกของพฤติกรรมด้านจริยธรรมของกลุ่ม
ทดลองที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นและกลุ่ ม
ควบคุ มที่ สอนแบบปกติ หลั งการทดลองโดยรวม พบว่ า
นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมสู งกว่ากลุ่ ม
ควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และเมื่อทาการ
วิเคราะห์ต่อไปว่ารูปแบบการเรียนการสอนในกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมนั้นส่งผลต่อตัวแปรตามแต่ละตัวอย่างไร
ผลการวิ เคราะห์ คะแนนผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน
พบว่า หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มกลุ่ม
ควบคุ มมี ค่ าคะแนนเฉลี่ ยไม่ แตกต่ างกั น ซึ่ งไม่ เป็ นไปตาม
สมมุติฐาน เมื่อพิจารณารายละเอียดแล้วสามารถอภิปราย
ผลได้ว่า นักเรียนอาจมีปัญหาการปรับตัวในการเรียนตาม
รูปแบบที่พัฒนาขึ้น เนื่องจากในกระบวนจัดการเรียนการ
สอนไม่ได้มุ่งเน้นในเนื้อหาสาระเพียงอย่างเดียวแต่เน้นให้เกิด
ความมีวินัยในตนเองทางการเรียน ความสามารถด้านการ
คิดสังเคราะห์ ความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ การ
แสดงออกของพฤติกรรมด้านการเคารพและเข้าใจผู้อื่น และ
การแสดงออกของพฤติกรรมด้านจริยธรรม ซึ่งกระบวนการ
ปลูกฝังให้เกิดจิตต่างๆเหล่านี้ ได้บูรณาการเข้าไปในขั้นตอน
การเรียนการสอนทุกขั้นตอนของรูปแบบ เช่น ครูผู้สอนตั้ง
กาหนดข้อตกลงร่วมกัน โดยกาหนดให้นักเรียนต้องยกมือขอ
อนุญาตและรอให้ครูอนุญาตก่อนทุกครั้งจึงจะตอบได้ ไม่พูด
แทรกและตั้งใจฟังในขณะที่เพื่อนพูดตอบ และครูผู้สอนต้อง
สังเกต ประเมินผลการการปฏิบัติตามข้อกาหนดของนักเรียน
ตลอดการเรียนการสอน หากพบว่านักเรียนยังปฏิบัติตาม
ข้อตกลงได้ไม่ดี ยังมีการแย่งกันตอบ พูดแทรก ไม่ฟังและ
คุยกันเองระหว่างที่เพื่อนตอบ ครูต้องคอยปราม ทบทวน
ข้อตกลงเป็นระยะ อีกทั้งในกระบวนเรียนการสอนเน้น
ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นรายบุคคลและ
รายกลุ่ ม มี การกาหนดกติก าให้ ร่ว มกิจ กรรมด้ ว ยการ
ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบของกลุ่มและห้องเรียน มี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อกลุ่มและห้องเรียน ปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นด้วยการให้เกียรติ เปิดใจกว้างยอมรับฟังความ
คิดเห็นที่แตกต่างจากของตนเอง สามารถทางานร่วมกัน
จนสาเร็จลุล่วง ในขั้นตอนนี้หากพบว่านักเรียนยังขาด
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ทักษะในการทางานกลุ่ม มีปัญหาเรื่องความรับผิดชอบ
การแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง การรับฟัง และการให้
เกียรติเพื่อนในกลุ่ม มีการส่งเสียงดั งเกินไป ครูจะต้อ ง
แก้ปัญหาโดยการให้หยุดการปฏิบัติกิจกรรมและทบทวน
ข้อกาหนดใหม่ ด้วยเหตุเหล่านี้ส่งผลให้การดาเนินการ
เรียนการสอนที่เน้นเนื้อหาสาระเกิดการสะดุด ต้องหยุด
เพื่อทบทวนข้อตกลงเป็นระยะๆ เกิดการสูญเสียเวลา ซึ่ง
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงแรกของการใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น
ในขณะเดียวกันนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนแบบปกติ ครูผู้สอนมุ่งเน้นให้เกิดความรู้ ความเข้าใจใน
เนื้อหาสาระเป็นหลักใหญ่ จึงส่งผลให้หลังการทดลองนักเรียน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าคะแนนเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน
2. นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบ
ที่พัฒนาขึ้น มีค่าคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความมีวินัยในตนเองทางการเรียน ความสามารถด้านการคิด
สั งเคราะห์ ความสามารถด้ านการคิ ดสร้ างสรรค์ การ
แสดงออกของพฤติกรรมด้านการเคารพและเข้าใจผู้อื่น และ
การแสดงออกของพฤติกรรมด้านจริยธรรม ในแต่ละด้านและ
โดยรวมหลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ผลการวิเคราะห์ พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลอง
ที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมจิต 5
ลักษณะเพื่ออนาคต มีการทากิจกรรมในขั้นตอนการเรียนการ
สอน 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การลับ สมอง เป็นการนาเข้าสู่บทเรีย น
ครูผู้สอนเป็นผู้กระตุน้ และสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้
นักเรียนสนใจ ชวนให้ค้นหาคาตอบ รวมทั้งทบทวนความรู้
เดิมของนักเรียน
ขั้นที่ 2 การจัดประสบการณ์ โดยครูผู้สอนเป็นผู้
นาเสนอเนื้อหาสาระข้อความรู้หรือมโนทัศน์ต่างๆ โดยใช้
วิธีการที่หลากหลาย กระตุ้นส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วม
เพื่อให้นักเรียนสนใจกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม
ขั้นที่ 3 การฝึกปฏิบัติและการพัฒนา เมื่อนักเรียนมี
ความรู้ความคิดจากเนื้อหาสาระที่ได้รับจากขั้นที่ 2 พอสมควร
แล้ว ครูผู้สอนกระตุ้นให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นโดย
การมอบหมายให้ นั กเรี ยนศึ ก ษาค้ นคว้ าเพิ่ ม เติ ม โดยใช้
เทคโนโลยี แ ละวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายทั้ ง ในลั ก ษณะเป็ น
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รายบุคคลและรายกลุ่ม ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นาเสนอผลงาน
ขั้นที่ 4 การสรุปสังเคราะห์ เป็นการร่วมกันอภิปราย
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ วิ เคราะห์และสรุ ปประเด็นส าคัญของ
เนื้อหา ยกตัวอย่างเพิ่มเติมจากเรื่องที่เรียน เชื่อมโยงเนื้อหา
สาระที่ เกี่ ยวข้ องสนั บสนุ นกั น เนื้ อหาสาระเก่ าและใหม่
รวมทั้งกาหนดเป็นนิยามที่กะทัดรัด ชัดเจน เข้าใจง่ายด้วย
คาพูดของตนเอง นอกจากนั้นครูผู้สอนประเมินผลการปฏิบัติ
กิจกรรม ให้ข้อคิดสะท้อนเสริมแรงจิต 5 ลักษณะ ระหว่างคาบ
เรียนและหมดคาบเรียนทั้งเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล โดย
รายบุคคลครูใช้วิธีเรียกคุยเป็นการส่วนตัว
ขั้ นตอนดั งกล่ าวข้ า งต้ น ได้ รั บการพั ฒนามาจาก
หลักการ แนวคิด ทฤษฏีที่หลากหลาย และส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ รับการพั ฒนาจิ ต 5 ลั กษณะอย่างชัดเจน ประกอบด้ วย
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการคิดแบบมี
วิจารณญาณ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ การจัดการเรียนการ
สอนตามแนวคิด Constructivism รูปแบบการสอนที่มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม
โดยคณะผู้วิจัยสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (ไอเอฟดี)
ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 ดังนั้น
เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้โดยผ่านขั้นตอนต่างๆ ของรูปแบบการ
เรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ย่อมส่งผลให้นักเรียนเกิดจิตแห่ง
วิทยาการ จิตแห่งการสังเคราะห์ จิตแห่งการสร้างสรรค์ จิต
แห่งความเคารพและจิตแห่งจริยธรรม สอดคล้องแนวคิดการ์ด
เนอร์ เชื่อว่านักเรียนจะต้องได้รับการปลูกฝังจิต 5 ลักษณะไป
พร้อมๆกัน และไม่มีลาดับตายตัวว่าจิตลักษณะใดควรได้รับ
การปลู กฝั งก่ อนหลั ง แต่ สุ ดท้ ายบุ คคลจะสามารถมี จิ ต 5
ลั ก ษณะเพื่ อ อนาคตได้ ไ ม่ ย ากหากได้ รั บ การเลี้ ย งดู ใ น
สภาพแวดล้ อ มที่ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ของจิ ต ทั้ ง ห้ า และได้ เ ห็ น
แบบอย่างที่ดีจากพ่อแม่ ครูอาจารย์ หรือผู้บังคับบัญชาในการ
แสดงความเชี่ยวชาญ การสังเคราะห์ การสร้างสรรค์ การ
เคารพและจริยธรรม รวมทั้งการจัดการศึกษาในโรงเรียนให้
ความสาคัญกับการพัฒนานักเรียนให้มีความแม่นยาในเนื้อหา
วิชาการ สนับสนุนส่งเสริมให้มีความสามารถในการสังเคราะห์
กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังและอบรมสั่งสอน
ให้ เกิ ดจิ ตแห่ งความเคารพและจิ ตแห่งจริ ยธรรม [3] ซึ่ ง

สอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มี
ปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ [16]

ข้อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการน ารู ปแบบการเรีย นการ
สอนไปใช้ รูปแบบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่
ส่ งเสริ ม จิ ต 5 ลั ก ษณะเพื่ อ อนาคต ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ครู ผู้ ส อนและผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งสามารถ
น าไปใช้ ไ ด้ จ ริ ง โดยในระยะแรกของการใช้ รู ป แบบที่
พัฒนาขึ้นอาจจะพบปัญหา นักเรียนยังขาดทักษะในการ
ทางานกลุ่ ม มีปั ญหาเรื่ องความรั บ ผิด ชอบ การแสดง
ความคิ ด เห็ น อย่ า งทั่ ว ถึ ง การรั บ ฟั งและการให้ เ กี ย รติ
เพื่ อ นในกลุ่ ม ซึ่ งครู ต้ อ งแก้ ปั ญ หาโดยการให้ ห ยุ ด การ
ปฏิบัติกิจกรรมและทบทวนข้อกาหนดใหม่เป็นระยะๆ แต่
เมื่อเวลาผ่านไปพบว่านักเรียนสามารถพัฒนาตนเองดีขึ้น
ในทุกๆ ด้าน ดังนั้นครูผู้สอนต้องให้เวลานักเรียนในการ
ปรับตัว เรียนรู้และพัฒนาสักระยะ
2. ข้ อ เสนอแนะในการวิ จั ย ครั้ ง ต่ อ ไป ควรมี
การศึกษา วิจัยตรวจสอบซ้า เพื่อให้รูปแบบการเรียนการ
สอนนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยการศึกษาผลของรูปแบบ
การเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ
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