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ช่ืองานวจัิย :     การศึกษาพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
   โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  
     ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์แบบสืบสวนเป็นกลุ่ม 
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  การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาท่ีมุ่งเก่ียวกบัพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดัการจดัการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์แบบสืบสวนเป็นกลุ่มโดยมีขอบเขตของการศึกษาวจิยั
ดงัน้ี ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏั
สวนสุนนัทา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 2 หอ้งเรียน คือ นกัเรียนชั้น ม.1/3 และ ม.1/4 จ านวน 90 
คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏั
สวนสุนนัทา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จ  านวน 65 คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยตวัแปรตน้ คือ การสอนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบสืบสวนเป็นกลุ่ม ตวัแปรตาม คือ 
พฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผูว้จิยัไดต้ั้งสมมติฐานของการวจิยัน้ีไดแ้ก่ 
นกัเรียนท่ีเรียนวิชาวทิยาศาสตร์โดยไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบสวนเป็นกลุ่มหลงัเรียนมีพฤติกรรมความ

ฉลาดทางอารมณ์สูงกวา่ก่อนเรียน มีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการด าเนินงานวิจยัเป็นแบบประเมินความคิดเห็นต่อ
รูปแบบการสอนวทิยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ของผูเ้รียนของนกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 40 ขอ้(ปรับปรุง ดดัแปลงมาจาก : การศึกษารูปแบบการสอนวทิยาศาสตร์ท่ีส่งเสริม
ความฉลาดทางอารมณ์ของผูเ้รียนโดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย ของ วราภรณ์  ขนัธตุย้) สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มูลในงานวจินัคร้ังน้ี คือ ค่าเฉล่ียของคะแนน (X̅) และ ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
  ผลการศึกษาพบวา่ คะแนนเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ของ
การประเมินก่อนเรียน มีค่าเท่ากบั 1.92 และ 0.84 ตามล าดบั เม่ือประเมินหลงัเรียน มีค่าเท่ากบั2.45 และ 0.59 
ตามล าดบั เม่ือท าการเปรียบเทียบผลการประเมิน พบวา่ ผลคะแนนจากการวิเคราะห์มีค่าเพิ่มข้ึน 
จึงกล่าวไดว้า่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์แบบสืบสวนเป็นกลุ่มมีพฤติกรรมความฉลาด
ทางอารมณ์สูงกวา่ก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์แบบสืบสวนเป็นกลุ่ม ซ่ึงผลการวเิคราะห์ท่ีได้
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
  
   
 
 

 



บทที ่1 
บทน า 

 

ภูมหิลงั 
 

  ปัจจุบนัสังคมไทยไดพ้ฒันาและเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว อนัเน่ืองมาจากสาเหตุความกา้วหนา้ทาง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีขอ้มูลข่าวสาร การคมนาคม และวทิยาการต่างๆ รวมทั้งการไดรั้บการเผยแพร่ทาง
วฒันธรรมขา้มชาติ ส่งผลใหเ้กิดวกิฤตการณ์ต่างๆข้ึน ประเทศไทยจึงตอ้งหนัมาทบทวนและใหค้วามส าคญักบั
การพฒันาบุคลากรของประเทศใหมี้ความรู้ ความสามารถ เพื่อปรับตวัใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  
และเพื่อด ารงชีวติอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข การจดักระบวนการเรียนรู้จึงมีความส าคญัในการพฒันาความรู้ 
ความสามารถ ค่านิยมและคุณภาพของบุคคลเพื่อเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศ ดงัหลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 มีจุดมุ่งหมายในการจดัการศึกษา เพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น
ไดอ้ยา่งมีความสุข เป้าหมายของกระบวนการเรียนรู้จะเป็นหลกัส าคญัท่ีจะส่งผลใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะตามท่ี
ก าหนดซ่ึงเป้าหมายของกระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติฉบบัปัจจุบนั คือ มุ่งปลูกฝัง
จิตส านึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิ หนา้ท่ี เสรีภาพความเคารพกฎหมายความเสมอภาคและศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษย ์ มีความภูมิใจในความเป็นไทย รู้จกัรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและความรู้อนัเป็นสากล ตลอดจน
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จกัพึ่งตนเอง มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง  ครูผูส้อนในยคุปัจจุบนัต่างก็ตระหนกัถึงความส าคญั
ในภาระหนา้ท่ีของครูวา่เป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะในเร่ืองการจดัการเรียนรู้
เพื่อใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามเป้าหมายและหลกัการส าคญัของพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ ดงันั้นครูผูส้อนจึงตอ้งศึกษาท าความเขา้ใจในเร่ืองแนวทางการจดัการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีช่วย
ในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน วธีิการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ี
เรียน มีทกัษะในการเรียนรู้ทั้งในดา้นการคิด พฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ สติปัญญา ไปสู่ทกัษะการ
ปฏิบติั มีเจตคติท่ีดีงาม และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติ (กุณฑรี เพช็รทวพีรเดช และคณะ.
2550,82-126 ) 
  จากการประเมินมาตรฐานทางการศึกษาของของกรุงเทพมหานครท่ีผา่นการประเมินเม่ือ พ.ศ. 2543 
พบวา่ โรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร มีมาตรฐานท่ี 5 นกัเรียนเป็นผูท่ี้มีทกัษะความรู้พื้นฐานคิดเป็นร้อย
ละ 63 (คู่มือการประชุมสัมมนาครูเขตราชเทว)ี ซ่ึงถา้พิจารณาแลว้ยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ดงันั้นการจดัการเรียน
การสอนวชิาวทิยาศาสตร์ เพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ครูผูส้อนจึงตอ้งค านึงถึงความแตกต่าง



ระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน เนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการปฏิบติัจริง ผูส้อนจึงจ าเป็นตอ้งจดัการสอนท่ีเอ้ือต่อการ
พฒันาทั้งอารมณ์และสติปัญญาของผูเ้รียน ซ่ึงครูผูส้อนเองจะตอ้งใหค้  าแนะน า ช่วยเหลือ ตลอดจนเอ้ืออ านวย
ความสะดวกต่างๆ ใหก้บัผูเ้รียนไดท้  างาน ร่วมมือกนัวางแผน แกไ้ขปัญหา ตลอดจนหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
พร้อมทั้งยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกภายในกลุ่มอนัจะเป็นแนวทางในการพฒันาอารมณ์ใหผู้เ้รียนมี
ศกัยภาพในการเรียนรู้มากยิง่ข้ึน 
  การสอนดว้ยวธีิการจดัการเรียนรู้แบบสืบสวนเป็นกลุ่ม เป็นอีกวธีิหน่ึงในการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั สุรศกัด์ิ หลาบมาลา (วทิยาจารย.์ 2531 : 4-8) กล่าววา่เป็นการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีแบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ สมาชิกในกลุ่มมีความแตกต่างกนั แต่เวลาเรียนตอ้ง
เรียนร่วมมือกนั ดงันั้นคนเก่งจึงตอ้งพยายามช่วยคนอ่อน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) ท่ีตอ้งการพฒันาใหค้นไทยทุกคนคิดเป็น ท าเป็น มีเหตุผล มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์ เป็นสังคมท่ีมีความสมานฉนัทแ์ละเอ้ืออาทรต่อกนั การจดัการเรียนการสอนของแผนการ
ศึกษาแห่งชาติฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) ท่ีตอ้งการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนท างานเป็นทีม เพื่อพฒันาความเฉลียว
ฉลาดทางอารมณ์  สามารถท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุขและสร้างสรรค ์ (ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ. 2541) และก าหนดลกัษณะส าคญัเบ้ืองตน้ของการเรียนสืบสวนเป็นกลุ่มของ จอยส์ 
และเวลล ์ (1985: 239-240) สนบัสนุนการสอนโดยใชก้ระบวนการกลุ่มตามทฤษฎีของเดอเลน วา่เป็นรูปแบบ
ท่ีใหก้ารอบรมแก่ผูเ้รียนแลว้ก่อใหเ้กิดการนบัศกัยภาพของคนข้ึน, มีเสรีภาพในฐานะท่ีเป็นผูเ้รียน, เกิดการ
ยอมรับการสืบสวนทางสังคม และสร้างความผกูพนัและความอบอุ่นระหวา่งบุคคล การจดัการเรียนรู้ดงักล่าว
จะท าใหผู้เ้รียนเกิดปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มเพื่อน เกิดการเรียนรู้แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการท างาน ซ่ึงจะ
เป็นแนวทางในการพฒันาตวัผูเ้รียนทั้งดา้นอารมณ์และสติปัญญา 
  จากเหตุผลดงักล่าว ท าใหผู้ว้ิจยัสนใจท่ีจะน าการเรียนรู้แบบสืบสวนเป็นกลุ่มมาพฒันาพฤติกรรมดา้น
ความฉลาดทางอารมณ์และสติปัญญาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในรายวชิาวิทยาศาสตร์เพื่อเขา้ใจถึง
สภาพปัญหาและใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาในการจดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึนและ
เกิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียนต่อไป  
 

ความมุ่งหมายของงานวจิยั 
 

  เพื่อศึกษาพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้
วชิาวทิยาศาสตร์แบบสืบสวนเป็นกลุ่ม 
 

 
 
 



ความส าคญัของการศึกษาค้นคว้า 
 

  การวจิยัคร้ังน้ีมีความส าคญัคือ ท าใหท้ราบพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรียนและน า
ผลการวจิยัท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางแก่ครูผูส้อนท่ีจะน ากิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบสืบสวนเป็นกลุ่มเพื่อไป
พฒันาความฉลาดทางอารมณ์และสติปัญญาของนกัเรียน อีกทั้งเป็นขอ้มูลส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู 
อาจารย ์ผูป้กครองรวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ส าหรับน าไปใชส่้งเสริมและพฒันาเก่ียวกบัพฤติกรรมความฉลาดทาง
อารมณ์ โดยถา้หากพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรียนสูงจะส่งผลท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดี
ข้ึน ซ่ึงพฤติกรรมดงักล่าวจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะท าให้นกัเรียนประสบความส าเร็จทั้งในดา้นการเรียน และเป็น
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
  ประชากร 
  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราช
ภฏัสวนสุนนัทา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 2 หอ้งเรียน คือ นกัเรียนชั้น ม.1/3 และ ม.1/4 จ านวน 
90 คน  
   
  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราช
ภฏัสวนสุนนัทา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จ  านวน 65 คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random 
Sampling)  
 

เนือ้หาทีใ่ช้ในการวจัิย 
  เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นเน้ือหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 1 มาตรฐานสาระการเรียนรู้ท่ี 3 : สารและสมบติัของสารซ่ึงประกอบดว้ยเร่ือง สารรอบตวั และสารละลาย
กรด-เบส   
 
  ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจัิย 
  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี วจิยัในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน – 30 
กนัยายน พ.ศ. 2559 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 16 สัปดาห์ 
      

   
 



  ตัวแปรทีศึ่กษา 
   ตัวแปรต้น 
    การสอนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบสืบสวนเป็นกลุ่ม 
   ตัวแปรตาม 
    พฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. พฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถในการตระหนกัรู้ถึงความรู้สึก ความคิด 
และภาวะอารมณ์ของตนเองและผูอ่ื้น รู้จกัควบคุมโดยการบริหารจดัการอารมณ์ตนเองเพื่อใหแ้สดงพฤติกรรม
อยา่งเหมาะสมและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้ตนเองเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย 
ความฉลาดทางอารมณ์ประกอบดว้ย 
 

1.1 ความสามารถในการเขา้ใจตนเอง หมายถึง ความสามารถในการรู้จกัตนเองเก่ียวกบัความรู้สึก 
ต่างๆ ไดแ้ก่ 

1.1.1 การตระหนกัรู้จกัตนเอง หมายถึง ความสามารถในการรู้เท่าทนัอารมณ์และ 
ความรู้สึกของตนเอง รู้สาเหตุท่ีท าให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกนั้นๆ และสามารถคาดเดาผลท่ีเกิดตามมา 
ยอมรับสภาพความเป็นจริงของตนเอง มีความมัน่ใจและเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง 

1.1.2 การควบคุมตนเอง หมายถึง ความสามารถในการจดัการกบัอารมณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนได ้
อยา่งเหมาะสม ปรับอารมณ์ใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ต่างๆได ้ ควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของตนเองให้อยูใ่น
สภาพปกติ เม่ือมีอารมณ์โกรธหรือความฉุนเฉียวสามารถสะกดกลั้นได ้มีจิตใจหนกัแน่นมัน่คงไม่หว ัน่ไหวต่อ
เหตุการณ์ต่างๆ มีความสามารถในการปรับตวั ยดืหยุน่ในการจดัการกบัการเปล่ียนแปลง ตดัสินและแกปั้ญหา
ได ้ ยอมรับต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนแสดงออกไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อสถานการณ์ เป็นผูมี้คุณงามความดีและ
ซ่ือสัตย ์ สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆอยา่งมีความสุข และเปิดใจกวา้งกบัความคิด ขอ้มูลหรือวธีิการใหม่ๆ เป็นผูท่ี้มี
ความรับผดิชอบ มีเทคนิคคลายความเครียดและรู้จกัผอ่นคลาย 

1.1.3 การสร้างแรงจูงใจใหก้บัตนเอง หมายถึง ความสามารถในการน าเอาอารมณ์และ 
ความรู้สึกของตนมาสร้างความหวงัและก าลงัใจตนเองในการกระท าต่างๆ มีความคิดริเร่ิมพร้อมท่ีจะท างาน
ตามท่ีโอกาสอ านวย พยายามหาวธีิการแกปั้ญหาและปรับปรุงเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จ มองโลกในแง่ดี มี
อารมณ์ขนั สร้างความสนุกสนานใหเ้กิดข้ึนกบัตนเองและผูอ่ื้น เผชิญกบัปัญหาและอุปสรรคไดอ้ยา่งไม่ยน่ทอ้ 
มีความมุมานะไปสู่เป้าหมาย และอดทนต่อการรอคอยโอกาสเพื่อใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายท่ีดีกวา่ 

1.2  ความสามารถระหวา่งบุคคล หมายถึง ความสามารถในการเขา้ใจผูอ่ื้น เพื่อให้อยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 
ไดอ้ยา่งมีความสุข ไดแ้ก่  



1.2.1 การเขา้ใจอารมณ์ผูอ่ื้น หมายถึง ความสามารถในการรับรู้และเขา้ใจอารมณ์ 
ความรู้สึกและความตอ้งการของผูอ่ื้น เห็นใจผูอ่ื้น เอาใจเขามาใส่ใจเรา มีจิตใจบริการ เป็นผูฟั้งท่ีดี ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น สามารถคาดเดาและตอบสนองต่อความตอ้งการของผูอ่ื้นได ้ รู้ทศันะความคิดเห็นของ
กลุ่มและสามารถเดาสถานการณ์ในดา้นความสัมพนัธ์ของบุคคลได ้

1.2.2 การมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น หมายถึง ความสามารถในการมรมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีต่อ 
คนรอบขา้ง มีความคล่องในการติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้น เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดี ใหค้วามร่วมมือกบัผูอ่ื้นและ
แสวงหาความร่วมมือจากผูอ่ื้น เพื่อร่วมกนัท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย โนม้นา้วความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนได้
อยา่งนุ่มนวล มีความเป็นผูน้ า ส่ือสารชดัเจน เจรจาต่อรองแกไ้ขหาทางยติุขอ้ขดัแยง้ไดอ้ยา่งเหมาะสม มีน ้าใจ 
เอ้ืออาทร ห่วงใยผูอ่ื้น และมีความคิดรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
 

2. การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนเป็นกลุ่ม หมายถึง การจดักิจกรรมการเยนการสอนท่ีเนน้ การจดั 
สภาพแวดลอ้มทางการเรียนใหแ้ก่ผูเ้รียนไดเ้รียนร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็กๆ แต่ละกลุ่มประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมี
ความสามารถในระดบัท่ีแตกต่างกนั คือ ความสามารถสูง ปานกลาง ต ่า  โดยจดันกัเรียนเป็นกลุ่ม 2:2:2 มีการ
ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและหมุนเวยีนบทบาทหนา้ท่ี รวมทั้งตั้งจุดมุ่งหมายของการเรียนดา้นวชิาการ  
และพฤติกรรมท่ีคาดหวงัจากการท างานกลุ่ม ผูเ้รียนจะร่วมกนัศึกษาคน้ควา้ในประเด็นต่างๆ มีการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั รับผดิชอบการท างานของตนเองเท่าๆกนั รับผดิชอบการท างานของ
สมาชิกทุกคนในกลุ่ม มีการฝึกทกัษะในการเรียนรู้ร่วมกนั โดยมีล าดบัขั้นตอนการจดักิจกรรมดงัน้ี 

2.1.1 ขั้นเสนอสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา หมายถึง นกัเรียนร่วมกนัเสนอปัญหาท่ีครูก าหนด 
สถานการณ์ให ้

2.1.2 ขั้นพิจารณาปัญหา หมายถึง จดักลุ่มนกัเรียนกลุ่มละ 5-6 คน ท่ีมีความสนใจใน 
ปัญหาเดียวกนั เพื่อน าไปสู่จุดประสงคท่ี์ก าหนด 

2.1.3 ขั้นวางแผน หมายถึง ครูจดัใบงาน ใบความรู้ เพื่อใหน้กัเรียนไดร่้วมกนัศึกษา แต่ละ 
กลุ่มร่วมกนัคิดวางแผนขั้นตอนในการศึกษาคน้ควา้ การก าหนดหนา้ท่ีของสมาชิกในกลุ่มและมอบหมายการ
ท างาน 

2.1.4 ขั้นลงมือปฏิบติั หมายถึง สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มคน้ควา้หาความรู้ตามท่ีกลุ่มไดรั้บ 
มอบหมายการท างาน และบนัทึกผลการศึกษาคน้ควา้ในใบบนัทึกกิจกรรม น าผลท่ีไดม้าอภิปรายเพื่อสรุปผล 

2.1.5 ขั้นรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลและเสนอผลงาน หมายถึง นกัเรียนร่วมกนัอภิปราย 
น าไปสู่การคน้พบประเด็นปัญหาใหม่เพื่อใหน้กัเรียนลงมือศึกษาคน้ควา้หาค าตอบอีกคร้ังจากค าถามทา้ย
กิจกรรม 
 
 
 



3. ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ แกไ้ข 
ปัญหาโดยใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ จนเกิดความคล่องแคล่ว และสามารถใชใ้นกิจกรรมต่างๆไดอ้ยา่ง
เหมาะสม ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดว้ดัทกัษะกระบวนการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระการจดัการเรียนการสอน 
คือ ทกัษะการสังเกต ทกัษะการวดั ทกัษะการจดัจ าแนกประเภท ทกัษะการค านวณ ทกัษะการลงความเห็นจาก
ขอ้มูล ทกัษะการจดักระท าขอ้มูล ทกัษะการตั้งสมมติฐาน ทกัษะการทดลอง ทกัษะการส่ือความหมายขอ้มูล
และการตีความหมายจากขอ้มูล และทกัษะการลงขอ้สรุป  
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 

   
   ตวัแปรตน้      ตวัแปรตาม 
 
 
 
 

สมมติฐานของการวจิัย 
  นกัเรียนท่ีเรียนวิชาวทิยาศาสตร์โดยไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบสวนเป็นกลุ่มหลงัเรียนมี
พฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์สูงกวา่ก่อนเรียน  
 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการด าเนินงานวจิัย 
  แบบประเมินความคิดเห็นต่อรูปแบบการสอนวทิยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมพฤติกรรมความฉลาดทาง
อารมณ์ของผูเ้รียนของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 40 ขอ้ 
(ปรับปรุง ดดัแปลงมาจาก : การศึกษารูปแบบการสอนวทิยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของ
ผูเ้รียนโดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย ของ วราภรณ์  ขนัธตุย้) 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจดัการเรียนรู้แบบสืบสวนเป็นกลุ่ม 
1. พฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ 



บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
  การศึกษางานวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบสวนเป็นกลุ่ม ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยแบ่งออกเป็นหวัขอ้ ดงัน้ี 

1. เอกสารเก่ียวกบัแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ 
2. เอกสารเก่ียวกบัความฉลาดทางอารมณ์ 
3. เอกสารเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของวทิยาศาสตร์กบัความฉลาดทางอารมณ์ 
4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความฉลาดทางอารมณ์ 

- งานวจิยัในประเทศ 
- งานวจิยัต่างประเทศ 

5. เอกสารเก่ียวกบัรูแปแบบการจดัการเรียนรู้แบบสืบสวนเป็นกลุ่ม 
6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้แบบสืบสวนเป็นกลุ่ม 

- งานวจิยัในประเทศ 
- งานวจิยัต่างประเทศ 

 
แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัการเรียนรู้   
  จิตวทิยาการเรียนรู้ เป็นจิตวิทยาสาขาหน่ึงท่ีช่วยใหค้รูสามารถน าไปเป็นแนวคิดในการพฒันาส่ือและ
รูปแบบการสอน เพื่อใหผู้เ้รียนพฒันาและเรียนรู้ไดดี้ ซ่ึงในงานวจิยัน้ีจะกล่าวถึงความหมายและองคป์ระกอบ
ของการเรียนรู้ ดงัน้ี 

1. ความหมายของการเรียนรู้ 
มีผูใ้หค้วามหมายของการเรียนรู้ไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 
การเรียนรู้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ซ่ึงเป็นผลเน่ืองมาจากประสบการณ์ท่ีคนเรามี 

ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม หรือจากการฝึกหดัรวมทั้งการเปล่ียนปริมาณความรู้และทกัษะตามท่ีหลกัสูตรวาง
ไว ้ โดยครูมีหนา้ท่ีจดัประสบการณ์ในห้องเรียนเพื่อช่วยใหน้กัเรียนเปล่ียนพฤติกรรมตามวตัถุประสงคข์องแต่
ละบทเรียน (สุรางค ์ โคว้ตระกลู. 2541 : 145) 
   การเรียนรู้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีไม่ใช่เป็นผลของพฒันาการหรือพนัธุกรรม การ
เปล่ียนแปลง ไดแ้ก่ การเปล่ียนจากไม่รู้มาเป็นรู้ จากท าไม่ไดม้าเป็นท าได ้ จากไม่ชอบมาเป็นชอบ หรือจาก
ชอบมาเป็นไม่ชอบ เป็นตน้ (ไสว  เล่ียมแกว้. 2528 : 3)  



  นอกจากน้ี วนัเพญ็  จนัทร์เจริญ (2542 : 3) ไดใ้หค้วามหมายของการเรียนรู้วา่ คือ การเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมอยา่งถาวรซ่ึงเป็นผลมาจากการไดรั้บประสบการณ์ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในตวับุคคลน้ีแบ่งได้
เป็น 3 ดา้น คือ ดา้นความรู้ ดา้นอารมณ์ และดา้นทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือ 
 

2. องคป์ระกอบของการเรียนรู้ 
การจดัการเรียนการสอนใหเ้กิดการเรียนรู้ข้ึนกบันกัเรียนในชั้นเรียน ทั้งทางดา้นความรู้ ความคิด และ 

คุณลกัษณะ ถือวา่เป็นบทบาทท่ีส าคญัยิง่เพราะเป็นกระบวนการทางปัญญาและเป็นการติดอาวธุทางความคิด
ใหก้บันกัเรียนท่ีจะน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นการด ารงชีวติต่อไป การท่ีนกัเรียนจะเกิดการเรียนรู้ไดน้ั้นจะตอ้งมี
ปัจจยัประกอบกนัหลายประการ ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ เกิดกระบวนการทางปัญญา และน าไปสู่การเป็น
ผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีทกัษะต่างๆจะตอ้งมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี (วนัเพญ็  จนัทร์เจริญ. 2542 : 4-5) 

2.1 มี 2 ประเภท คือ แรงขบัปฐมภูมิ เป็นเร่ืองของความตอ้งการทางร่างกาย เช่น ความหิว 
และแรงขบัทุติยภูมิ เป็นเร่ืองของความตอ้งการทางดา้นจิตใจ ส่วนสังคมเป็นเร่ืองของแรงขบัท่ีเกิดจากการ
เรียนรู้ เช่น ความวติกกงัวล ความตอ้งการความรัก ความตอ้งการการยอมรับจากคนรอบขา้ง ฯลฯ แรงขบัทั้ง
สองประเภทน้ีมีผลท าใหเ้กิดปฏิกิริยาอนัจะน าไปสู่การเรียนรู้ 

2.2 ส่ิงเร้า เป็นตวัการท าใหบุ้คคลมีปฏิกิริยาโตต้อบออกมา และเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมวา่ 
จะแสดงอาการตอบสนองออกมาในลกัษณะใด ส่ิงเร้าอาจเป็นเหตุการณ์หรือวตัถุ โดยอาจเกิดภายในหรือ
ภายนอกร่างกายก็ได ้

2.3 อาการตอบสนอง คือ พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาเม่ือไดรั้บการกระตุน้จากส่ิงเร้า หรือ 
กล่าวอีกอยา่งหน่ึงวา่ คือ ผลทางพฤติกรรมของส่ิงเร้า เป็นการกระท าของร่างกายและอาจเห็นไดช้ดัหรือไม่ชดั
ก็ได ้ซ่ึงมกัจะเกิดตามหลงัส่ิงเร้าเสมอ 

2.4 ส่ิงเสริมแรง คือ ส่ิงใดๆหรือเหตุการณ์ใดๆ ท่ีมาเพิ่มก าลงัท าใหเ้กิดการเช่ือมโยงระหวา่ง 
ส่ิงเร้ากบัอาการตอบสนอง หรือช่วยสนบัสนุนความเขม้ขน้ของการตอบสนอง หรือช่วยใหก้ารตอบสนองคง
อยู ่โดยแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ  

2.4.1 ส่ิงเสริมแรงปฐมภูมิ เป็นส่ิงเสริมแรงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ และบ าบดั 
ความตอ้งการหรือลดแรงขบัโดยตรง เช่น อาหาร เป็นส่ิงเสริมแรงใหก้บับุคคลท่ีก าลงัหิว 

2.4.2 ส่ิงเสริมแรงทุติยภูมิ เป็นรางวลัซ่ึงเกิดจากความสัมพนัธ์ท่ีมีมาก่อนส่ิงเสริม 
ปฐมภูมิและเกิดจากการเรียนรู้ เช่น เงินทอง เกียรติยศ ช่ือเสียง ค าชมเชย เป็นตน้ 
   การเรียนรู้ยงัมีองคป์ระกอบดา้นอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากองคป์ระกอบทั้ง 4 ขอ้ท่ีกล่าวไปแลว้ 
คือ ความพร้อม ความสนใจ การจูงใจ ระดบัสติปัญญา การฝึกฝน สุขภาพจิต ส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ ซ่ึงแตกต่างกนั
ไปตามทศันคติของนกัจิวทิยา กล่าวโดยสรุปคือ การเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดต้อ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญั 
4 ขอ้ขา้งตน้ ไดแ้ก่ แรงขบั ส่ิงเร้า อาการตอบสนอง และส่ิงเสริมแรง 
 



เอกสารเกีย่วกบัความฉลาดทางอารมณ์ 
 

  ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ 
 ค าวา่ความฉลาดทางอารมณ์ตรงกบัค าภาษาองักฤษวา่ “Emotional Intelligence” ซ่ึงในภาษาไทยยงัไม่
มีการบญัญติัค าศพัทอ์ยา่งเป็นทางการ จึงมีการใชค้  าแปลของ Emotional Intelligence หลากหลายค า เช่นค าวา่ 
สติปัญญาทางอารมณ์ เชาวท์างอารมณ์ อจัฉริยะทางอารมณ์ ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ สติอารมณ์ อารมณ์
ปัญญา เป็นตน้ ส าหรับงานวจิยัน้ีผูว้ิจยัเลือกใชค้  าวา่ ความฉลาดทางอารมณ์ เพราะค าวา่ Emotional 
Intelligence มาจากค าวา่ Intelligence ซ่ึงหมายถึง ความคิดเชาวปั์ญญา ไหวพริบ ฉลาด ส่วนค าวา่ Emotional 
หมายถึง อารมณ์ เม่ือพิจารณาความหมายของค าวา่ Emotional Intelligence พบวา่ความหมายโดยรวมคือ การ
ใชเ้ชาวปั์ญญาในการควบคุมอารมณ์ นัน่ก็หมายถึงการเป็นผูมี้ความฉลาดทางอารมณ์ นอกจากน้ียงัมีค าท่ีใช้
เรียกกนัโดยทัว่ไปคือ EQ หรือ Emotional Intelligence Quotient โดย EQ เป็นค าท่ีน าเสนอใหส้อดคลอ้งกบัค า
วา่ IQ (Intelligence Quotient) ซ่ึงหมายถึง เชาวปั์ญญาหรือดชันีวดัระดบัสติปัญญาท่ีมีเกณฑใ์นการวดั
เปรียบเทียบ ดงันั้น EQ จึงอาจเป็นเกณฑใ์นการวดัหรือตวัดชันีน้ีช้ีวดัระดบัความฉลาดทางอารมณ์ของบุคคล
นั้นเอง ทั้งน้ีทศพล ประเสริฐสุข (2542:8-9) และ วรีะวฒัน์ ปันนิตามยั (2542:23-28) มีความเห็นสอดคลอ้งกนั
ในเร่ืองของความหมายของค าวา่ EQ กบั EI โดยกล่าววา่ ความหมายของ EQ (Emotional Quotient) และ EI 
(Emotional Quotient) มีความสัมพนัธ์กนั และในบางคร้ังใชแ้ทนกนัได ้
 บาร์ออน (ทศพล ประเสริฐสุข. 2542 : 10 ; อา้งอิงจาก Bar-on. 1992 EQ-I:Baron emotional 
inventory. pp. 123) ใหค้วามหมายของความฉลาดทางอารมณ์วา่ เป็นองคป์ระกอบของความสามารถส่วนตวั
ดา้นอารมณ์และสังคมของบุคคลท่ีจะปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งประสบความส าเร็จ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคู
เปอร์และซาวาฟ (ทศพล ประเสริฐสุข. 2542 : 10 ; อา้งอิงจาก Cooper & Sawaf 1997. Executive EQ 
Intelligence In Leadership and Organization.) ท่ีกล่าววา่ความฉลาดทางอารมณ์เป็นความสามารถของบุคคล
ในการรับรู้ เขา้ใจและรู้จกัใชพ้ลงัทางอารมณ์ของตนใหเ้ป็นรากฐานในการสร้างสัมพนัธภาพและโนม้นา้ว
จิตใจผูอ่ื้น ในท านองเดียวกนัซาโลเวยแ์ละเมยเ์ยอร์ (ทศพล ประเสริฐสุข. 2542 : 10 ; อา้งอิงจาก Salowey & 
Mayer. 1995: Emotional Development and Emotional Intelligence. pp.28) ไดใ้หค้วามหมายวา่ เป็น
ความสามารถของบุคคลท่ีตระหนกัรู้ในความรู้สึก ความคิดและภาวะอารมณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัตนและผูอ่ื้นได ้
มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตน ท าใหส้ามารถช้ีน าความคิดและการกระท าของตนไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผล สอดคลอ้งกบัการท างานและการด าเนินชีวิตโดยมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบับุคคลอ่ืน ซ่ึงสัมพนัธ์กบั
โกลแมน (Goleman . 1998: pp.317) ท่ีไดใ้หค้วามหมายความฉลาดทางอารมณ์วา่ เป็นความสามรถในการ
ตระหนกัถึงความรู้สึกตนเองและผูอ่ื้นตลอดจนสามารถบริหารหรือจดัการกบัอารมณ์ของตน เพื่อเป็นแรงจูงใจ
ในการสร้างสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งประสบความส าเร็จ 
 ส าหรับในประเทศไทยมีนกัการศึกษาและนกัจิตวทิยาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของความฉลาดทาง
อารมณ์ไวใ้นลกัษณะใกลเ้คียงกนัดงัน้ี กรมสุขภาพจิต (2543ข:55) กล่าววา่ความฉลาดทางอารมณ์หมายถึง



ความสามารถทางอารมณ์ในการด าเนินชีวติร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสร้างสรรคแ์ละมีความสุข ทศพล ประเสริฐสุข 
(2542:10) กล่าววา่ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถลกัษณะหน่ึงของบุคคลท่ีตระหนกัถึง
ความรู้สึก ความคิดและอารมณ์ของตนเองและผูอ่ื้น สามารถควบคุมอารมณ์และแรงกระตุน้ภายใน ตลอดจน
สามารถรอคอยการตอบสนองความตอ้งการของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกกาลเทศะ สามารถใหก้ าลงัใจ
ตนเองในการท่ีจะเผชิญกบัอุปสรรคและขอ้ขดัแยง้ต่างๆไดอ้ยา่งไม่คบัขอ้งใจรู้จกัขจดัความเครียดท่ีจะขดัขวาง
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคอ์นัมีค่าของตนได ้ สามารถช้ีน าความคิดและการกระท าของตนในการท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ าหรือผูต้ามไดอ้ยา่งมีความสุข จนประสบความส าเร็จในการเรียน (Study Success) 
ความส าเร็จในอาชีพ (Career Success) ตลอดจนประสบความส าเร็จในชีวิต (Life Success)  
ส าหรับเทอดศกัด์ิ เดชคง กล่าววา่ความฉลาดทางอารมณ์เป็นความสามรถของบุคคลในการน าไปสู่การเป็นคน
ดี มีคุณค่าและมีความสุข โดยการเป็นคนดีมีความหมายรวมถึงความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น ซ่ึงก็คือความเมตตา 
กรุณา มีคุณค่านั้นสอดคลอ้งกบัการมีสติรู้ตวั (Awareness) ส่วนการมีความสุขนั้นเกิดจากการรู้จกัมองโลก การ
เลือกหาความสุขใส่ตวั และเม่ือเกิดทุกขส์ามารถแกปั้ญหาได ้(เทิดศกัด์ิ เดชคง. 2542: 34)  
 นอกจากน้ีพระราชวรมุนี (ประยรู ธมมจิตโต) กล่าววา่ความฉลาดทางอารมณ์คือการใชปั้ญญากบัการ
แสดงอารมณ์ท่ีออกมาใหมี้เหตุผล เป็นการแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมาในแต่ละสถานการณ์ โดยถือวา่
อารมณ์หรือความรู้สึกนั้นเป็นพลงัใหเ้กิดพฤติกรรม ซ่ึงถา้พลงัขาดปัญญาก ากบัจะเป็นพลงัตาบอด ปัญญาจึง
เป็นตวัท่ีจะมาก ากบัชีวติของเราใหแ้สดงออกมาเป็นไปในทางท่ีถูกตอ้ง (พรรณี บุญประกอบ. 2543 : 21 ; 
อา้งอิงมาจาก พระราชวรมุนี (ประยรู ธมมจิตโต). 2542)  
 อาจกล่าวไดว้า่ความฉลาดทางอารมณ์เป็นความสามารถในการท่ีจะด ารงชีวติร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่ง
สอดคลอ้งกบัสังคมรอบๆตนเอง สามารถท่ีจะแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง มีสติในการกระท าในส่ิงต่างๆโดยไม่ท า
ใหผู้อ่ื้นเดือดร้อนนัน่เอง 
 

องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ 
 นกัจิตวทิยาหลายท่านไดแ้บ่งองคป์ระกอบของความฉลาดทางอารมณ์ท่ีมีความสอดคลอ้งกนัในท่ีน้ีจะ
กล่าวเฉพาะแนวคิดของนกัจิตวทิยาคนส าคญัๆดงัต่อไปน้ี 
 ฮาร์วาร์ด การ์ดเนอร์ (Gardner.1993:13-25) นกัจิตวทิยาจาก Howard School of Education ไดจ้  าแนก
ความฉลาดทางอารมณ์ใน 2 ดา้น คือ 
  1.ดา้นความส าคญักบัผูอ่ื้น (Interpersonal Intelligence) เป็นความสามารถในการรับรู้และ
ตอบสนองต่ออารมณ์และความตอ้งการของผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  2.ดา้นการรู้จกัตนเอง (Intrapersonal Intelligence) เป็นความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของ
ตนเอง สามารถแยกแยะและสามารถจดัการกบัอารมณ์ของตนเองซ่ึงจะน าไปสู่การเขา้ใจตนเองมากข้ึน 



 โกลแมน (Goleman.http:www.geocityies.com/~emiq/about ei.html , 18/4/42) ไดป้รับปรุงแนวคิด
เก่ียวกบัองคป์ระกอบความฉลาดทางอารมณ์อยา่งละเอียดมากข้ึนจากเดิม แบ่งออกเป็น 5 ดา้น ซ่ึงแบ่งใหม่ได้
เป็น 2 ส่วน 5 ดา้น และ 26 องคป์ระกอบ โดยไดเ้สนอกรอบแนวคิดของความฉลาดทางอารมณ์ไวด้งัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ความสามารถส่วนบุคคล (Personal Competence) ในการจดัการอารมณ์ของตนเองได ้
 1. การตระหนกัรู้ในตนเอง (Self Awareness) เป็นการตระหนกัรู้ถึงความรู้สึก ความโนม้เอียงของ
อารมณ์ตนเอง หย ัง่รู้ความเป็นไปไดข้องตนเองและความพร้อมต่างๆ ประกอบดว้ย 
  1.1 การตระหนกัรู้ดา้นอารมณ์ (Emotional Awareness) รู้ทนัอารมณ์ของตนเอง รู้ถึงสาเหตุท่ี
ท าใหเ้กิดความรู้สึกนั้นๆและผลท่ีตามมา 
  1.2 การประเมินตนเองไดต้ามความเป็นจริง (Accurate Self assessment) รู้จุดเด่นจุดดอ้ยของ
ตนเอง 
  1.3 การมัน่ใจในตนเอง (Self confidence) รู้สึกมัน่ใจในคุณค่าและความสามารถของตน 
   

  2. การมีวนิยัในการควบคุมตนเอง (Self-control) เป็นความสามารถในการจดัการกบัอารมณ์ แรง
กระตุน้ และสาเหตุท่ีเกิดได ้ประกอบดว้ย 
   2.1 การควบคุมตนเอง (Self control) สามารถดูแลและควบคุมอารมณ์หรือความฉุนเฉียวได ้
   2.2 การมีมโนธรรม (Conscienctiousness) รับผดิชอบต่อการกระท าของตน 
   2.3 การปรับตวั (Adaptability) ยดืหยุน่ในการจดัการกบัการเปล่ียนแปลงต่างๆ 
   2.4 การเปิดรับส่ิงใหม่ๆ (Innovation) เปิดใจกวา้งกบัความคิด แนวทาง และขอ้มูลใหม่ๆ 
 

  3. การสร้างแรงจูงใจในตนเอง (Motivation oneself) เพื่อเป็นแนวโนม้ทางอารมณ์ท่ีเก้ือหนุนมุ่งสู่
เป้าหมาย ประกอบดว้ย 
   3.1มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (Achievement Drive) พยายามจะปรับปรุงเพื่อพฒันาใหไ้ด้
มาตรฐานท่ีดี 
   3.2 การยดึมัน่ในขอ้ตกลง (Commitment) ยดึมัน่กบัเป้าหมายของกลุ่ม 
   3.3 มีความคิดริเร่ิม (Initiative) พร้อมท่ีจะปฏิบติัตามท่ีโอกาสเหมาะสม 
   3.4 การมองโลกในแง่ดี (Optimism) เพียรพยายามสู่เป้าหมายแมมี้อุปสรรค 
ส่วนท่ี 2 ความสามารถทางสังคม เป็นการสร้างและรักษาความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ประกอบดว้ย 
 

  4. การเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) การตระหนกัรู้ถึงความรู้สึก ความตอ้งการและความห่วงใยของ
ผูอ่ื้น ไดแ้ก่ 
   4.1 การเขา้ใจผูอ่ื้น (Understanding others) รู้ถึงความรู้สึก การรับรู้และสนใจในขอ้วิตกกงัวล
ของผูอ่ื้น 
 



   4.2 การพฒันาผูอ่ื้น (Developing others) ทราบความตอ้งการเพื่อพฒันาส่งเสริมให้ผูอ่ื้นมี
ความรู้ความสามารถใหถู้กตอ้ง 
   4.3 การมีจิตใจใฝ่บริการ (Service Orientation) คาดคะเน รับรู้ และตอบสนองความตอ้งการ
ของผูอ่ื้น 
   4.4 การสร้างโอกาสในความหลากหลาย (leveraging diversity) มองเห็นโอกาสท่ีเป็นไปได ้
   4.5 การตระหนกัรู้ถึงอารมณ์ของกลุ่ม (Political awareness) สามารถอ่านสถานการณ์และ
ความสัมพนัธ์ของกลุ่มได ้
 

  5. ทกัษะทางสังคม ความสามารถในการติดต่อกบัผูอ่ื้นอยา่งคล่องแคลว้ เพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ี
ดี ท่ีพึงประสงค ์โดยสามารถแสวงหาความร่วมมือจากผูอ่ื้นไดด้ว้ย ไดแ้ก่ 
   5.1 ความสามารถในการโนม้นา้ว 
   5.2 การส่ือความหมาย (Communication) ฟังและส่ือสารไดช้ดัเจนและน่าเช่ือถือ 
   5.3 การจดัการกบัความขดัแยง้ (Conflict management) เจรจาต่อรองเพื่อแกไ้ขและยติุความ
ขดัแยง้ 
   5.4 มีความเป็นผูน้ า (Leadership) ผลกัดนักลุ่มไดอ้ยา่งดีและถูกทาง 
   5.5การกระตุน้เร้า ริเร่ิมใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี และสามารถบริหารความ
เปล่ียนแปลงได ้(Change catalyst) 
   5.6 การสร้างสายสัมพนัธ์ (Building bonds) รักษาส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสายสัมพนัธ์ 
   5.7 การสร้างความร่วมมือร่วมใจในการท างานเป็นทีม (Collaboration and Cooperation)  
   5.8 การท างานเป็นทีม (Team capabilities) ใหเ้กิดพลงักลุ่มเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย 
  นกัจิตวทิยาท่ีไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบของความฉลาดทางอารมณ์ไวอ้ยา่งน่าสนใจอีกคน
หน่ึงคือ คูเปอร์ และซาวาฟ (วีระวฒัน์  ปันนิตามยั. 2542 : 74-75 อา้งอิงจาก Cooper & Sawaf. 1997. 
Emotional Development and Emotional Intelligence.) ไดเ้สนอโครงการสร้างความฉลาดทางอารมณ์วา่
ประกอบดว้ยหลกัส าคญั 4 หลกัดว้ยกนั โดยแต่ละหลกัจะมี 4 องคป์ระกอบยอ่ย ซ่ึงน าไปสู่การประเมินท่ี
เรียกวา่ EQ Map ดงัแสดงในภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
  



   - การแสดงการหยัง่รู้   - ความซ่ือสัตยท์างอารมณ์ 
   - การคิดใคร่ครวญได ้  - อารมณ์ท่ีมีพลงั 
    - การเล็งเห็นโอกาส   - การรับทราบผล 
   - การสร้างโอกาส   - ความสามารถหยัง่รู้ตามความเป็นจริง 
 

 
  

                                                                         EQ 
 
 

    

   - ความผกูพนั รับผดิชอบและมีสติ   - มีอยูอ่ยา่งแทจ้ริง 
   - การมีเป้าหมายและศกัยภาพท่ีโดดเด่น   - การแผค่วามไวเ้น้ือเช่ือใจ 
  - พดูกบัท าตรงกนัดว้ยคุณธรรม   - การไม่พึงพอใจในเชิงสร้างสรรค ์
  - การโนม้นา้วโดยไม่ใชสิ้ทธิอ านาจ  - การกลบัคืนสู่สภาพปกติและเดินหนา้ 

 

ภาพประกอบโครงการสร้างของ EQ ตามแนวคิดของ Cooper & Sawaf (1997) 
  

  จากภาพประกอบไดอ้ธิบายถึงองคป์ระกอบของความฉลาดทางอารมณ์วา่ประกอบดว้ยหลกัส าคญั 4 
หลกัดงัน้ี 
 1.ความรอบรู้ทางอารมณ์ (Emotional Literacy) รู้จกัอารมณ์ของตนเอง รู้และไหวทนัวา่อารมณ์ของ
ตนผนัแปรไปเช่นไร 
 2.ความเหมาะสมทางอารมณ์ (Emotional Fitness) ปรับวางอารมณ์ของตนไดอ้ยา่งยดืหยุน่ รู้กาลเทศะ
แมเ้ผชิญความล าบากใจ 
 3.ความลึกซ้ึงทางอารมณ์ (Emotional Depth) ระดบัความลึกซ้ึงของอารมณ์ท่ีเอ้ือต่อการพฒันา 
 4.ความผนัแปรทางอารมณ์ (Emotional Alchemy) ความสามารถในการใชอ้ารมณ์เพื่อความคิด
สร้างสรรค ์
 

ความส าคัญของความฉลาดทางอารมณ์ 
 

 ในปัจจุบนันกัวชิาการและบุคคลทัว่ไปไดใ้หค้วามส าคญัในเร่ืองความฉลาดทางอารมณ์ของบุคคล
เป็นอยา่งมาก ดว้ยการตระหนกัวา่ความฉลาดทางอารมณ์น่าจะเป็นตวัท่ีส่งเสริมความส าเร็จ และเป็น
ความสามารถท่ีจะท าใหบุ้คคลท างาน หรือด าเนินชีวติร่วมกบัผูอ่ื้นและตนไดเ้ป็นอยา่งดีมีความสุข 

4. ความผนัแปรทางอารมณ์ 1.ความรอบรู้ทางอารมณ์ 

3. ความลึกซ้ึงทางอารมณ์ 2. ความเหมาะสมทางอารมณ์ 



 กรมสุขภาพจิต (2542ข : 17 ) กล่าววา่ การใหค้วามส าคญักบัเร่ืองของอารมณ์นั้นก็เพราะนกัวชิาการ
ไดต้ระหนกัวา่ เดิมท่ีเราเคยคิดวา่คนท่ีเรียนเก่ง เชาวปั์ญญาดีก็น่าจะประสบความส าเร็จมากกวา่คนท่ีมีเชาว์
ปัญญาดอ้ยกวา่ แต่ความจริงมิไดเ้ป็นเช่นนั้นเสมอไป ท่ีผา่นมานกัวจิยัไดต้ระหนกัวา่เชาวปั์ญญาเพียงอยา่ง
เดียวไม่สามารถใชท้  านายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดถู้กตอ้งแน่นอน นกัวจิยัจึงหนัมาสนใจตวัแปรท่ีไม่ใช่เชาว์
ปัญญา เช่น คุณลกัษณะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ การอบรมเล้ียงดูของพอ่แม่ ในปัจจุบนันกัวจิยั
โดยทัว่ไปก็ยนืยนัเช่นกนัวา่ในเร่ืองของความส าเร็จ เช่น การเรียนหรือการท างานนั้น เชาวปั์ญญามีส่วน
เก่ียวขอ้งเพียง 20% เท่านั้น ท่ีเหลือเป็นปัจจยัดา้นอ่ืนๆซ่ึงรวมถึงความฉลาดทางอารมณ์ดว้ย 
 ความฉลาดทางอารมณ์เป็นเร่ืองท่ีส าคญั เน่ืองจากมีเหตุการณ์ท่ีวา่คนท่ีเก่งแต่ควบคุมอารมณ์ไม่ได ้
หรือเก่งแต่สัมพนัธภาพกบัเพื่อนฝงูไม่ดี หรือเก่งแต่ไม่รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่สามารถประสบความส าเร็จ
ในหนา้ท่ีการงานอยา่งท่ีควรจะเป็นได ้ วีระวฒัน์ ปันนิตามยั (2542:34-37) ไดก้ล่าวเพิ่มเติมวา่ ความฉลาดทาง
อารมณ์ถือเป็นการเรียนรู้จกัอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง การมีสติรู้เท่าทนัสาเหตุและความแปรผนัดา้น
อารมณ์ของตน ตลอดจนสามารถบริหารจดัการกบัอารมณ์ของตนเอง มีสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น ผูท่ี้มีความฉลาด
ทางอารมณ์ท่ีดีจะเป็นผูท่ี้รู้จกัใชค้วามคิดอ่านเก่ียวกบัอารมณ์ตนเองและผูอ่ื้นใหเ้กิดประโยชน์ในทาง
สร้างสรรคไ์ดเ้ป็นอยา่งดี และประยกุตใ์ชห้ลกัการของความฉลาดทางอารมณ์เขา้สู่ชีวติประจ าวนัและการ
ท างานไดด้งัน้ี 
 1.ดา้นการพฒันาอารมณ์บุคลิกภาพของเด็ก มีบทบาทในการก าหนดบุคลิกภาพท่ีพึงปรารถนา สร้าง
วฒิุภาวะทางอารมณ์ท่ีเจริญสมวยั สร้างความสามารถในการปรับตวัแกปั้ญหาความเครียดแรงกดดนัในชีวิต 
  2.การส่ือสารและการแสดงอารมณ์ความรู้สึกของตนไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกาลเทศะ 
 3.การปฏิบติังาน มีส่วนเก้ือหนุนการยอมรับความคิดริเร่ิมก่อใหเ้กิดการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีดี 
 4.การใหบ้ริการ มีส่วนท าให้ยอมรับฟังความตอ้งการของผูอ่ื้นและสามารถตอบสนองไดดี้ 
 5.การบริหารจดัการ ช่วยส่งเสริมอจัฉริยภาพของความเป็นผูน้ า รู้จกัใชค้นและครองใจคนได ้สามารถ
โนม้นา้วผูอ่ื้นใหท้  าในส่ิงท่ีตนตอ้งการไดส้ าเร็จ 
 6.การเขา้ใจชีวิตของตนและผูอ่ื้น เม่ือเขา้ใจตนและเขา้ใจผูอ่ื้นแลว้ ท าใหมี้ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนัและ
กนั ท าใหอ้ยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 
 

ความส าคัญของความฉลาดทางอารมณ์ในด้านต่างๆ  
 1.ความส าคญัของความฉลาดทางอารมณ์ต่อตนเอง 
  เป็นท่ียอมรับวา่จิตใจมีผลต่อร่างกายและความเครียดเป็นบ่อเกิดท่ีส าคญัของโรคภยัไขเ้จบ็ทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม หากเรามีอารมณ์ดียอ่มส่งผลใหร่้างกายแขง็แรงตามไปดว้ย ความฉลาดทางอารมณ์ช่วย
ใหค้นมองโลกในแง่ดีมีความสุข มีความพอใจและยอมรับไดก้บัสภาพท่ีเป็นอยู ่
  
 



  2.ความส าคญัของความฉลาดทางอารมณ์ต่อครอบครัว 
 ครอบครัวจะอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุขตอ้งอาศยัความรักความเขา้ใจ ความฉลาดทางอารมณ์จึงมีผล
อยา่งมากต่อความสงบสุขในบา้นหรือชีวติคู่ ปัญหาความแตกแยก อยา่ร้างท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัลว้นมีตน้ตอมา
จาก การไม่พยายามท าความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัหรือยอมรับขอ้บกพร่องของอีกฝ่ายไม่ได ้ เม่ือมีปัญหาก็ไม่หนั
หนา้มาคุยกนัดีๆ 
 ดงันั้นการเรียนรู้ธรรมชาติและความตอ้งการของแต่ละฝ่ายจึงเป็นเร่ืองส าคญั เพราะจะท าใหเ้ขา้ใจ
ตนเองและคนรักไดดี้ยิง่ข้ึน 
 3.ความส าคญัของความฉลาดทางอารมณ์ต่อการศึกษา 
 การท่ีเด็กจะเรียนดีมีอนาคตท่ีดี นอกจากความสามารถทางวชิาการแลว้ยงัตอ้งอาศยัปัจจยัอ่ืนๆอีก
มากมาย เพราะในสังคมปัจจุบนัท่ีเตม็ไปดว้ยส่ิงย ัว่ย ุ พบวา่เด็กจ านวนไม่นอ้ยท่ีเผชิญปัญหาดา้นความรู้สึกจน
เสียโอกาสทางการศึกษาไปอยา่งน่าเสียดาย เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการตั้งครรภใ์นวยัเรียน หรือปัญหา
ดา้นพฤติกรรมอ่ืน ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีไม่ไดมี้ท่ีมาจากความอ่อนแอทางความสามารถทางเชาวปั์ญญา แต่มาจาก
ความอ่อนแอทางอารมณ์ท่ีไม่สามารถรู้เท่าทนั และจดัการกบัอารมณ์ความรู้สึกทั้งของตนเองและผูอ่ื้น 
 
วทิยาศาสตร์กบัความฉลาดทางอารมณ์ 
   ความหมายทางวิทยาศาสตร์ 
  มีผูใ้หค้วามหมายของวทิยาศาสตร์ไวห้ลายท่านดว้ยกนั ซ่ึงจะขอน าเสนอ ไวด้งัต่อไปน้ี 
  สารานุกรมโคลมัเบีย (อจัฉรา  แกว้มณี. 2540 : 8 ; อา้งอิงจาก The Columbia Encyclopedia. 1965 : 
1910) ไดใ้หค้วามหมายของวทิยาศาสตร์ไวว้า่ วทิยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้ท่ีสะสมและจดัอยา่งมีระบบ แต่
เดิมนั้นโดยทัว่ไป ใชใ้นความหมายแคบ คือ เป็นความรู้เก่ียวกบัปรากฏการณ์ธรรมชาติ ความกา้วหนา้ทาง
วทิยาศาสตร์ ไม่ใช่มีการสะสมความรู้เท่านั้น แต่รวมทั้งการใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ และทศันคติทาง
วทิยาศาสตร์อีกดว้ย 
  คารินและซนัด ์(Carin and Sund. 1925 : 13) ไดใ้หค้วามหมายของวทิยาศาสตร์วา่ เป็นความรู้ท่ีไดผ้า่น
การทดสอบยนืยนัมาแลว้ และไดส้ะสมอยา่งมีระบบรวมทั้งกระบวนการท่ีใชใ้นการคน้หาความรู้นั้นมาดว้ย 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัฟิชเชอร์ (Fischer. 1975 : 5) อธิบายวา่ ค  าวา่ Science มาจากค าวา่ Scientia ในภาษาลาตินซ่ึง
แปลวา่ความรู้ ในท่ีน้ีวทิยาศาสตร์ก็คือ ความรู้ต่างๆ ซ่ึงไม่จ  ากดัวา่เป็นความรู้อะไร อาจเป็นความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์ธรรมชาติหรืออาจเป็นความรู้สาขาอ่ืนๆ หากวอเคราะห์ตามรากศพัทแ์ลว้ วทิยาศาสตร์หมายถึง 
องคค์วามรู้ท่ีมีระบบและจดัไวอ้ยา่งมีระเบียบแบบแผน 
  ส าหรับประเทศไทยมีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของวทิยาศาสตร์ เช่น นิตา สะเพียรชยั 
(2526 : 5) ไดก้ล่าววา่ วทิยาศาสตร์เป็นวชิาท่ีคน้หาความจริงเก่ียวกบัธรรมชาติ โดยใชก้ระบวนการแสวงหา
ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ สุวฒัก ์นิยมคา้ (2531 : 110) กล่าววา่ วทิยาศาสตร์ คือ องคค์วามรู้ของธรรมชาติซ่ึงจดั
รวบรวมไว ้ อยา่งมีระเบียบแบบแผน และวธีิการทางวิทยาศาสตร์ท่ีใชใ้นการสืบเสาะหาความรู้นั้นตั้งอยูบ่น



พื้นฐานของการสังเกต ส าหรับภพ  เลาหไพบูลย ์(2537 : 2) กล่าวโดยสรุปวา่ วทิยาศาสตร์เป็นวชิาท่ีสืบคน้หา
ความจริงท่ีเก่ียวกบัธรรมชาติโดยใชก้ระบวนการแสวงหาความรู้ทางวทิยาศาสตร์ วธีิการทางวทิยาศาสตร์ และ
เจตคติทางวทิยาศาสตร์เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความรู้ทางวทิยาศาสตร์ท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 
  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543 : 11-12) ไดว้เิคราะห์คุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีพึง
ประสงค ์ตามแนวพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 สรุปไดด้งัน้ี 
  คนดี คือ  คนท่ีด าเนินชีวติอยา่งมีคุณภาพ มีจิตใจท่ีดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคท์ั้งดา้นจิตใจและพฤติกรรมท่ีแสดงออก เช่น มีวนิยั มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ รู้หนา้ท่ี ซ่ือสัตย ์ ขยนั 
ประหยดั มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นและสิทธิของผูอ่ื้น มีความเสียสละ รักษาส่ิงแวดลอ้ม 
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสันติสุข 
  คนเก่ง คือ คนท่ีมีสมรรถภาพสูงในการด าเนินชีวติ โดยมีความสามารถดา้นใดดา้นหน่ึงหรือรอบดา้น 
หรือมีความสามารถพอเศษเฉพาะทาง เช่น ทกัษะและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ความสามารถดา้น
คณิตศาสตร์ มีความคิดสร้างสรรค ์มีความสามารถดา้นภาษา ศิลปะ ดนตรี กีฬา มีภาวะผูน้ า รู้จกัตนเอง เป็นคน
ทนัสมยั ทนัเหตการณ์ ทนัโลก ทนัเทคโนโลยี มีความเป็นไทย สามารถพฒันาตนเองไดเ้ตม็ศกัยภาพ และท า
ประโยชน์ใหแ้ก่สังคมและประเทศชาติได ้
  คนมีความสุข คือ คนท่ีมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจ เป็นคนร่าเริงแจ่มใส ร่างกายแขง็แรง จิตใจ
เขม้แขง็ มีมนุษยสัมพนัธ์ มีความรักต่อทุกสรรพส่ิง และสามารถด ารงชีวิตไดอ้ยา่พอเพียงแก่อตัภาพ 
  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นวา่ วชิาวทิยาศาสตร์สามารถส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาศกัยภาพของ
ตนเองเพื่อใหเ้ป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุขตามคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีพึงประสงค ์ และเม่ือวเิคราะห์ดู
แลว้พบวา่ ความฉลาดทางอารมณ์เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะผลกัดนัใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะดงักล่าว ซ่ึงความสัมพนัธ์
ของวทิยาศาสตร์กบัความฉลาดทางอารมณ์พอสรุปไดด้งัตาราง 
 

ตาราง  1  การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 
ตาม พรบ. 2542 และพฤติกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ความฉลาดทางอารมณ์ 
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

พรบ. 2542 
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

วทิยาศาสตร์ 
1.การตระหนกัรู้ตนเอง  - รู้จกัตนเอง - มีความเป็นตวัของตวัเอง 

- มัน่ใจในตนเอง 
- มีอิสระทางความคิด 

2.การควบคุมตนเอง - กลา้แสดงออก 
- ควบคุมตนเองได ้
- มีวนิยั 
- แกปั้ญหาเป็น 

- ควบคุมความรู้สึกได/้อารมณ์
มัน่คง 
- ซ่ือสัตยแ์ละมีวนิยั 
- แสดงออกอยา่งเหมาะสม 



- เรียนรู้ดว้ยตวัเอง 
- มีความสามารถเฉพาะทาง 
- สามารถเผชิญสถานการณ์ต่างๆได ้

- มีเหตุผลไม่งมงาย 
- ละเอียดและรอบคอบ 
- กลา้ตดัสินใจและแกปั้ญหา 

3.การสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง - พฒันาตนเองตามศกัยภาพ  
- คิดสร้างสรรค ์
- ร่าเริง แจ่มใส 
- จิตใจเขม้แขง็ 
- มีความสุขในการเรียนและท างาน 

- อยากรู้อยากเห็น 
- รับผดิชอบต่อตนเอง 
- เพียรพยายาม อดทน มุ่งมัน่ 
ในการท างาน 

4.การเขา้ใจอารมณ์ของผูอ่ื้น - มีจิตใจดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม 
- ใจกวา้ง 

- มีน ้าใจเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่
- ใจกวา้งยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น 

5.การมรสัมพนัธภาพท่ีดีกบั
ผูอ่ื้น 

- กลา้แสดงออก  
- มีทกัษะการเป็นผูน้ า ผูต้าม 
- อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งดี 
- จิตใจเป็นประชาธิปไตย 
- ท างานเพื่อส่วนรวม 

- ซ่ือสัตยต่์อผูอ่ื้น 
- มีอิสระทางความคิด 
- ยดึหลกัความถูกตอ้งตามหลกั
ความเป็นจริง 

 
  ดงันั้นการจดัการเรียนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์แบบองคร์วม เช่ือมโยงตวัองคค์วามรู้ทางวทิยาศาสตร์ 
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และเจคติทางวทิยาศาสตร์ เขา้ดว้ยกนัอยา่งเป็นระบบ คือ ตอ้งฝึกให้
ผูเ้รียนเสาะแสวงหาความรู้ทางวทิยาศาสตร์ดว้ยวธีิการและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์เช่ือมโยงกบัความ
เป็นจริงแลว้ ยอ่มส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความฉลาดทางอารมณ์และเป็นผูท่ี้มีคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีพึงประสงค ์
 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัความฉลาดทางอารมณ์ 
งานวจัิยในประเทศ 
  วราภรณ์  ขนัธตุย้ (2545 : บทคดัยอ่) ศึกษารูปแบบการสอนวชิาวทิยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมความฉลาดทาง
อารมณ์ของผูเ้รียนโดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย พบวา่ล าดบัขั้นตอนการสอนวทิยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมความฉลาดทาง
อารมณ์ของผูเ้รียนอาศยัการน าวธีิการทางวทิยาศาสตร์ (Scienctific Method) มาก าหนดขั้นตอนการสอน ซ่ึง
ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนใหญ่และแยกไดเ้ป็น 9 ขั้นตอนยอ่ย คือ  1) ขั้นอภิปรายก่อนการทดลอง ประกอบดว้ย
ขั้นตอนยอ่ย คือ ขั้นระบุปัญหา ขั้นรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหา และขั้นตั้งสมมติฐาน 2) ขั้นทดลอง 
ประกอบดว้ยขั้นตอนยอ่ย คือ ขั้นออกแบบการทดลอง ขั้นปฏิบติัการทดลองและขั้นบนัทึกผลการทดลอง 3) 
ขั้นอภิปรายหลงัการทดลอง ประกอบดว้ยขั้นตอนยอ่ย คือ ขั้นวเิคราะห์ขอ้มูล ขั้นสรุปผลการทดลอง และขั้น
ประเมินผล ในแต่ละขั้นตอนการสอนควรใชกิ้จกรรมกลุ่มใหผู้เ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั โดยครูกระตุน้ให้



เกิดการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น หรือโตแ้ยง้กนัดว้ยเหตุผลและภาษาท่ีสุภาพ ใหผู้เ้รียนมีการวาง
แผนการเรียนร่วมกนั ท างานเป็นทีม โดยก าหนดบทบาทของทุกคนอยา่งเสมอภาค รวมทั้งกระตุน้ใหผู้เ้รียน
ร่วมช่วยเหลือกนัระหวา่งเรียน 
  อภิษฎา  ดวงจนัทร์ (2544 : บทคดัยอ่) เปรียบเทียบผลการใชส้ถานการณ์จ าลองและการเสริมแรง
ทางบวกท่ีมีต่อความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวดัเศวตฉตัร เขตคลอง
สาน กรุงเทพมหานคร พบวา่ นกัเรียนมีความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์เพิ่มข้ึน หลงัจากไดรั้บการใชส้ถานการณ์
จะลองและการช้ีแนะ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
 
งายวจัิยต่างประเทศ 
   Obiakor, Festus E. (2001 : 321-331) ไดพ้ฒันาความฉลาดทางอารมณ์ในผูเ้รียนดว้ยการศึกษา
พฤติกรรม กรณีการศึกษาพิเศษ พบวา่ ผูใ้หก้ารศึกษาทัว่ไปและผูใ้หก้ารศึกษาพิเศษ จะตอ้งศึกษาเก่ียวกบั
ปัญหาพฤติกรรมของผูเ้รียนดว้ย ก่อนท่ีจะใหก้ารศึกษาและการใหก้ารศึกษาดงักล่าวจะตอ้งมีความหลากหลาย 
เพื่อท่ีจะไดมี้การพฒันาอารมณ์ในตวัผูเ้รียน 
  Tapia (1999 : Abstract) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ของความฉลาดทางอารมณ์ ซ่ึงวดัดว้ยแบบส ารวจ
ความฉลาดทางอารมณ์กบัคะแนนความฉลาดทางอารมณ์จากแบบทดสอบของ Otis-Lennon School Ability 
test และตวัแปรอ่ืนๆ ไดแ้ก่ความสามารถทางภาษาและดา้นจ านวนจากแบบทดสอบวดัความถนดัในการเรียน 
เกรดเฉล่ีย ภูมิหลงั เพศและระดบัการศึกษาของบิดา มารดา แบบส ารวจความฉลาดทางอารมณ์  มีความ
เท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและมีค่าความเช่ือมัน่แบบสัมประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากบั .81 ผลการศึกษาพบวา่ คะแนน
จากการวดัความฉลาดทางอารมณ์ มีความสัมพนัธ์กบัความฉลาดทางอารมณ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  มี
ความสัมพนัธ์กบัเกรดเฉล่ียอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และมีความสัมพนัธ์กบัภูมิหลงัและระดบัการศึกษาของ
บิดา มารดา อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ เพศหญิงมีความฉลาดทางอารมณ์สูงกวา่เพศชายอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ สรุปไดว้า่แบบส ารวจความฉลาดทางอารมณ์ เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความเท่ียงตรงและมีค่าความเช่ือมัน่ในการ
วดัพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ 
  จากการวเิคราะห์แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ของนกัการศึกษาและนกัจิตวทิยา 
ผูว้จิยัมีความคิดเห็นวา่ การจดัการเรียนการสอนโดยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนแบบร่วมมือโดยมีครูเป็นผูช่้วยในการ
พฒันาอารมณ์ของผูเ้รียนโดยจะตอ้งคอยแนะน า ช่วยเหลือ จดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิด
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมกลุ่ม รู้จกับทบาทของตนเองระหวา่งท างานกลุ่ม มีผลต่อพฤติกรรมความฉลาด
ทางอารมณ์ของผูเ้รียน การท่ีคนจะประสบความส าเร็จในการเรียนและการด าเนินชีวิตเขา้ดว้ยกนันั้น ความ
ฉลาดทางอารมณ์มีเป็นส่วนส าคญักบัการด ารงชีวติร่วมกบัผูอ่ื้นมาก เพราะการท่ีจะเขา้ร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้นั้น 
ผูเ้รียนจะตอ้งรู้จกัควบคุมอารมณ์ของตนใหเ้หมาะสมเขา้กบัผูอ่ื้นได ้ซ่ึงทั้งความฉลาดทางปัญญาและความ
ฉลาดทางอารมณ์ ผูเ้รียนสามารถพฒันาตนเองใหสู้งข้ึนไดด้ว้ยการจดัส่ิงแวดลอ้มการเรียนการสอนท่ีดีและ



เหมาะสมท่ีจะส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสเรียนรู้และปฏิบติัตนเองร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดใ้นวถีิชีวติของตน
ต่อไป  

เอกสารเกีย่วกบัรูแปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนเป็นกลุ่ม 
  กระบวนการกลุ่ม 
  การรวมกลุ่มของบุคคลเขา้เป็นกลุ่ม มีจุดมุ่งหมายจากธรรมชาติของมนุษย ์ 2 ประการ คือ มนุษยไ์ม่
อาจอยูโ่ดดเด่ียวได ้ จะตอ้งแสวงหาการอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่ม อีกประการหน่ึงคือ การรวมกลุ่มมีส่วนช่วยให้
มนุษยส์ามารถกระท าการหรือมีความกลา้หาญท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากกวา่การ
กระท าเป็นรายบุคคล 
  ความหมายของกลุ่ม 
  เดวสิ (Davis. 1962 : 405) กล่าววา่ กลุ่ม หมายถึงบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป มีปฏิสัมพนัธ์กนัโดยมี
เป้าหมายร่วมกนัอยา่งเห็นไดช้ดั กลัป์ลี (Gulley) กล่าววา่ กลุ่มควรจะประกอบดว้ยคุณลกัษณะ 3 ประการ คือ 

1. มีวตัถุประสงคร่์วมกนัและวตัถุประสงคค์วรสนองความตอ้งการของสมาชิก 
2. มีผลการท างานอนัเกิดจากความร่วมมือของสมาชิก 
3. มีการส่ือสารทาววาจาหรือยา่งใดอยา่งหน่ึงระหวา่งสมาชิกกลุ่ม 

  บรอดเบค (Cartwright and Zander. 1968 : 48 ; citing Brodbeck. n.d.) กล่าววา่ กลุ่ม คือ การรวมกลุ่ม
ของบุคคลท่ีตั้งอยูบ่นความสัมพนัธ์ท่ีแน่นอนซ่ึงกนัและกนัและความสัมพนัธ์น้ีข้ึนกบัชนิดของกลุ่ม ฉลอง  
ภิรมยรั์ตน์ (2521 : 1-3) ไดใ้หค้วามหมายของกลุ่มวา่ กลุ่ม หมายถึงการท่ีบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปร่วมกนั
สนใจ ประพฤติในส่ิงท่ีเป็นปทสัฐานและจุดมุ่งหมายร่วมกนั โดยท่ีต่างก็มีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัดว้ย 
หฤทยั  อภิชาตพงศ ์(ม.ป.ป. : 2-12) ไดใ้หค้วามหมายของกลุ่มวา่ กลุ่ม หมายถึง การประกอบดว้ยบุคคลตั้งแต่
สองคนข้ึนไป ท างานร่วมกนัเพื่อจุดประสงคเ์ดียวกนั 
  สรุปไดว้า่ กลุ่ม หมายถึง การประกอบดว้ยบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปมารวมกนั โดยมีการปฏิสัมพนัธ์
ต่อกนั มีจุดมุ่งหมายนการท างานเดียวกนั 
  ประเภทของกลุ่ม 
  ในการจดักลุ่มออกเป็นประเภทต่างๆ มีวธีิด าเนิการหลายวธีิ ข้ึนอยูก่บัแนวคิดแบบเฉพาะและการ
น าไปใช ้เตือนใจ  แววงาม (2534 : 10-11) ไดก้ล่าวการแบ่งกลุ่มไว ้2 ประการ คือ 

1. กลุ่มท่ีเป็นทางการ (Formal Group) มกัเป็นไปตามความตอ้งการของงานท่ีตอ้งปฏิบติัจดัท า 
ตามสายงาน ตามระบบงานท่ีองคก์ารก าหนด ซ่ึงโดยรวมแลว้ หมายถึง กลุ่มตามรูปงานหรือลกัษณะของงาน 

2. กลุ่มท่ีไม่เป็นทางการ (Informal Group) เป็นกลุ่มเชิงสังคมสัมพนัธ์ (Social Group) ซ่ึงเป็น 
กลุ่มเล็กๆ มีการแทรกซอ้นอยูใ่นองคก์าร กลุ่มยอ่ยประเภทน้ีอาจมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานและประสิทธิผล
ขององคก์าร จะเป็นการรวมตวักนัเพื่อบรรลุเป้าหมายหรือผลประโยชน์อยา่งใดอยา่งหน่ึงมากกวา่การรวมกลุ่ม 
โดยแรงจูงใจทางดา้นการงานโดยตรง 
   



ประโยชน์ของกระบวนการกลุ่ม 
  กระบวนการกลุ่มมีจุดมุ่งหมายท่ีจะช่วยส่งเสริมใหม้นุษยไ์ดพ้ฒันาทกัษะต่างๆ โดยเฉพาะทกัษะทาง
สังคมและความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น การพฒันาทกัษะท่ีเกิดข้ึนมีดงัน้ี (เตือนใจ  แววงาม. 2534 :20-21) 

1. ทกัษะทางสังคม (Social Skill) เป็นทกัษะท่ีจะช่วยใหอ้ยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งราบร่ืน เช่น 
 ทกัษะการเป็นผูใ้หแ้ละผูรั้บ การปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม การควบคุมตนเองและการยอมรับ
ความสามารถของตนเองและผูอ่ื้น 

2. ทกัษะในการศึกษาคน้ควา้ (Study Skill) เป็นทกัษะในการคน้ควา้หาความรู้ เช่น ทกัษะในการเก็บ 
รวบรวมขอ้มูล การพูด การฟัง การอ่านและการรายงาน 

3. ทกัษะทางปัญญา (Intellectual Skill) ไดแ้ก่ ทกัษะในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ การวพิากษว์จิารณ์ 
การคิริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละการคิดอยา่งมีเหตุผล 

4. ทกัษะในการท างานกลุ่ม (Group Work Skill) เป็นทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น เช่น ทกัษะใน 
การวางแผน การเป็นผูน้ าแสดงความคิดเห็นดว้ยการอภิปราย การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนเป็นกลุ่ม (Group Investigation method) 
  ดวงเดือน  เทศวานิช (2535 : 20-22) กล่าววา่ Group Investigation ไดรั้บการพฒันาจากกระบวนการ
ประชาธิปไตย จอห์น  ดุย (1971) เฮอร์เบิร์ต เอดเลน (1960) ชะแรนและคนอ่ืนๆ (1980) เป็นวธีิใหน้กัเรียน
สังเกตปัญหา รวบรวมขอ้มูล ทดสอบสมมติฐานและแกปั้ญหา วธีิสอนแบบน้ีมีพื้นฐานมาจากระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย โดยจอห์น ดุย เสนอแนวคิดวา่ โรงเรียนควรใหค้วามรู้เก่ียวกบัการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยและฝึกใหน้กัเรียนเป็นประชาธิปไตยเพื่อท่ีจะพฒันาสังคมต่อไป เดอเลน ไดพ้ฒันาแนวคิดน้ี 
โดยการน าไปใชส้อนนกัเรียนในชั้นมธัยมศึกษาในวชิาสังคมศึกษา โดยเสนอใหน้กัเรียนมีการโตต้อบ คิด
วธีิการคน้ควา้หาค าตอบแลว้ เสนอผลการศึกษา ผลท่ีไดรั้บคือ ไดฝึ้กกระบวนการประชาธิปไตย นกัเรียน
ยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคล นกัเรียนเขา้ใจวา่ช่วยกนัคิดดีกวา่การคิดคนเดียว มีความรู้สึกวา่ตนเองเป็น
เจา้ของปัญหา เป็นหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งหาวธีิการแกปั้ญหานั้นดว้ยตนเอง และความรู้สึกท่ีมีอยูท่ ัว่โลก ฉะนั้นจึงเป็น
หนา้ท่ีของนกัเรียนท่ีจะเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ดว้ยวธีิการต่างๆ 
  สุรีย ์ บาวเออร์ (2535 : 18) อธิบายวา่ Group Investigation บางรายงานกล่าววา่เทคนิคน้ีพฒันาโดย 
ชะแรนและชะโลโน บางส่วนรายงานวา่ เทคนิคน้ีพฒันาโดย ชะแรนและชะแรน และ เฮิท-ลาชาโรวทิ ในปี 
ค.ศ. 1980 แต่อยา่งไรก็ตาม แนวคิดของชะแรนและชะแรน ในปี ค.ศ. 1976 ไดใ้หแ้นวคิดวา่ในกลุ่มการเรียน
ควรประกอบดว้ยสมาชิก 2-6 คน โดยการร่วมมือกนัวางแผน ถกปัญหา คน้หาค าตอบ ทั้งในและนอกหอ้งเรียน 
แลว้น าผลมาอภิปรายและสรุปผลเพื่อรายงานหนา้ชั้น ส่วนการวดัผลจะตดัสินจากผลการสรุปจากกลุ่ม 
นอกจากน้ีชะแรนและเฮิท- ลาชาโรวทิ ไดส้นบัสนุนให้ครูใชว้ธีิวดัผลโดยการสังเกตทกัษะต่างๆ ท่ีนกัเรียนใช้
ในการท างานกลุ่ม เทคนิคน้ีใชไ้ดเ้หมาะสมท่ีสุดกบัการสอน เขา้ใจแบบความคิดรวบยอด (Concept 
Understanding) และนกัเรียนเขา้ใจเน้ือหาไดดี้กวา่การสอนในหอ้งเรียนแบบปกติ แต่เทคนิคน้ีไม่เหมาะกบัการ



สอนแบบหาค าตอบ (Specific Facts) การสืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม เนน้ทกัษะการพึ่งพาอาศยักนัและ
กนัระหวา่งกลุ่ม และการพึ่งพาอาศยักนัและกนัระหวา่งเรียนในกลุ่ม 
  บรูซ  จอยซ์ และมาร์ชา  วลี (Bruce joyce and marsha well. 1996 : 65-78) กล่าวถึงรูปแบบการสอน
แบบสืบสวนเป็นกลุ่มวา่ เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนแกปั้ญหาโดยกระบวนการประชาธิปไตยเป็นหลกั 
ผูเ้รียนตอ้งถกเถียงกนัและตกลงกนัภายใตค้วามสามารถของแต่ละบุคคลภายในกลุ่ม เพื่อน าไปสู่จุดมุ่งหมาย
ของความเป็นพลเมืองดีของสังคม 
 นวลจิตต ์ เชาวกีรต์ิพงศ ์(2540 : 70) รูปแบบการสอนแบบสืบสวนเป็นกลุ่ม เป็นรูปแบบการสอนท่ีมุ่ง
สอนกระบวนการเรียนแก่นกัเรียน ประกอบดว้ย การสอนใหน้กัเรียนเกิดการอยากรู้อยากเห็น เปิดโอกาสให้
นกัเรียนไดท้  ากิจกรรมสืบสวนเพื่อคน้หาค าตอบส าหรับปัญหาใดปัญหาหน่ึง นกัเรียนจะตอ้งท างานเป็นกลุ่ม 
ตอ้งปรึกษาหรือแบ่งหนา้ท่ีกนั เสนอขอ้มูล อธิบายขอ้สรุปและขอ้คิดเห็น การสอนตามรูปแบบน้ีมีแนวคิดเร่ือง
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล กล่าวคือ เป็นส่ิงเร้าใหผู้เ้รียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นวา่ผูอ่ื้นคิดอยา่งไร และ
เขา้ใจการท างานของผูอ่ื้น 
 

งานวจิัยการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนเป็นกลุ่ม  
งานวจัิยในประเทศ 
 สุวคนธ์  เยน็จะบก (2541 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาผลการใชรู้ปแบบการสอนแบบสืบสวนเป็นกลุ่ม ท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และพฤติกรรมกลุ่มของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 2 พบวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
 สุวรรณมาลี  นาคเสน (2544 : บทคดัยอ่) ไดพ้ฒันาชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใชรู้ปแบบการสอน 
Group Investigation เร่ืองวงกลมชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภายหลงัการไดรั้บการสอนดว้ยชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใชรู้ปแบบ Group Investigation 
สูงกวา่ก่อนไดรั้บการสอนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 นิรัณ  ศรีประดิษฐ ์ (2539 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิด
แกปั้ญหาระหวา่งการสอนตามรูปแบบการสืบสวนโดยใชก้ระบวนการกลุ่มและการสอนตามคู่มือครูของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาสังคมศึกษาของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01  
งานวจัิยต่างประเทศ 
 คริสเตนเซนและคณะ (Christensen and Other. 2000 : 393-409) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการสืบสวนเป็น
กลุ่มในกลุ่มเด็กฝึกงาน โดยมีท่ีปรึกษาคอยแนะน า พบวา่ตลอดการศึกษา 15 สัปดาห์ พบวา่เด็กมีความ
กระตือรือร้นในการท างาน มีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั  



 แอลเลน (Allen. 2002) เสนอบทความเร่ือง Social Science Model of Teaching Path to Effective : The 
Group Investion Model. กล่าวถึงกลุ่มการทดลองของ(Thelen)ซ่ึงไดพ้ฒันาการสอนแบบสืบเสาะเป็นกลุ่มมา
เป็นการสอนแบบเทเลนซ่ึงใชว้ธีิการคลา้ยกนั คือก าหนดปัญหาใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มแกปั้ญหาโดยการสืบ
คน้หาความรู้เป็นกลุ่ม แลว้น าความรู้แต่ละคนมาอภิปรายร่วมกนั ด าเนินการวเิคราะห์ปัญหา จากนั้นน าเสนอ
โดยการแสดงบทบาทสมมติ รายงานหรืออ่ืนๆ ซ่ึงส่ิงต่างๆเหล่าน้ีไดผ้า่นการอ่านของทุกคนมาแลว้ การวจิยั
พบวา่นกัเรียนรู้และสามารถปฏิบติัจริง จากการท่ีนกัเรียนสามารถอธิบายแกปั้ญหา พฒันาความคิดการ
ประยกุตใ์ช ้การสาธิต วจิารณ์และสามารถเช่ือมโยงความคิดกบัประเด็นต่างๆได ้และมีการตดัสินใจท่ีเท่ียงตรง
ต่อปัญหาต่างๆ 
 จากงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการทดลอง การท างานดว้ยการสืบเสาะเป็นกลุ่ม พบวา่การท างานเป็นกลุ่มจะท า
ใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนั มีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ซ่ึงส่งผลต่อการท างานหรือการมีชีวติในสังคมหรือการ
เรียนให้เป็นไปในทางบวก 
รูปแบบการสอนแบบสืบสวน ( Inquiry  Mode ) 
  ความหมายของรูปแบบการสอนแบบสืบสวน( Inquiry  Method ) 
 เป็นวธีิสอนท่ีฝึกใหผู้เ้รียนรู้จกัคน้ควา้หาความรู้  โดยใชก้ระบวนการทางความคิดหาตุผล  จะคน้พบ
ความรู้หรือแนวทางการแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้งดว้ยตนเองโดยผูส้อนตั้งค  าถามประเภทกระตุน้ใหผู้เ้รียนใช้
ความคิด  หาวธีิการแกปั้ญหาไดเ้องและสามารถน าการแกปั้ญหานั้นมาใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนัได ้
      บทบาทของผู้ทีส่อนในรูปแบบการสืบสวน 

1.  ป้อนค าถามผูเ้รียนเพื่อน าไปสู่การคน้ควา้       ผูส้อนจะตอ้งรู้จกัป้อนค าถามจะตอ้งรู้วา่ถามอยา่งไร 
 ผูเ้รียนจึงเกิดความคิด 

2. เม่ือไดต้วัปัญหาแลว้ใหผู้เ้รียนทั้งชั้นอภิปรายวางแผนแกปั้ญหาก าหนดวธีิแกปั้ญหาเอง 
3. ถา้ปัญหาใดยากเกินไป  ผูเ้รียนไม่สามารถวางแผนแกปั้ญหาได ้ ผูส้อนกบัผูเ้รียนอาจร่วมกนัหาทาง 

แกปั้ญหาต่อไป 
      ขั้นตอนการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนแบบสืบสวน แบ่งเป็น  5  ขั้นตอน  ดังนี้ 

1. ผูส้อนสร้างสถานการณ์หรือปัญหาจากเน้ือหาในหลกัสูตร  ใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนเป็น 
การน าเขา้สู่บทเรียนดว้ยปัญหา  เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนคิดและแกปั้ญหา 

2. ขั้นใชค้  าถามในการอภิปรายเพื่อน าไปสู่แนวทางในการหาค าตอบการใชค้  าถามน้ีจะตอ้งอาศยั 
สถานการณ์หรือปัญหาท่ีก าหนดข้ึน  โดยใชค้  าถามเป็นชุดต่อเน่ืองสัมพนัธ์กนั 

3. ขั้นใชค้  าถามเพื่อน าไปสู่การออกแบบก าหนดวธีิการศึกษา  การทดลองเพื่อหาค าตอบ 
4. ด าเนินการศึกษาคน้ควา้สืบสวนสอบสวน 
5. ขั้นอภิปรายเพื่อสรุปผล  ในขั้นน้ีเป็นการใชค้  าถามโดยอาศยัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้และการ 

ตอบค าถามเป็นหลกั 
 



การจัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบสวนเป็นกลุ่ม 
ความส าคัญของการใช้ค าถาม 
 ในการสอนแบบสืบสวนน้ี  ส่ิงท่ีส าคญัเป็นอยา่งยิง่คือการใชค้  าถาม  ผูส้อนตอ้งฝึกทกัษะการตั้ง
ค  าถามจนเกิดความช านาญ  ซ่ึงจ าแนกประเภทของค าถามเป็น     5  ประเภท  ดงัน้ี 
  1.ค าถามเพื่อน าไปสู่การสังเกตเป็นค าถามท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนตอบโดยใชป้ระสาทสัมผสัในการเรียนรู้
และตอบปัญหาหรือเป็นการรวบรวมขอ้มูล  เพื่อวเิคราะห์ปัญหาและแกปั้ญหา 
  2.ค าถามน าไปสู่การอธิบายเป็นค าถามท่ีตอ้งการใหผู้ต้อบใชเ้หตุผลประกอบกบัขอ้มูลต่างๆท่ีรวบรวม
ไดจ้ากการสังเกตขอ้มูลและจากความรู้เดิม ซ่ึงเป็นค าถามท่ีส่งเสริมผูเ้รียนใหเ้กิดทกัษะในการแปลความหมาย
ขอ้มูลและการสรุป   
  3.  ค  าถามน าไปสู่การตั้งสมมติฐาน  เป็นค าถามท่ีช่วยใหผู้เ้รียนคาดคะเนค าตอบหรือท านายค าตอบ  
โดยอาศยัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้  และความรู้เดิมท่ีมีอยูค่าดคะเนหรือท านายค าตอบล่วงหนา้ 
  4.  ค  าถามท่ีน าไปสู่การออกแบบวธีิการศึกษาคน้ควา้หรือออกแบบการทดลอง  เป็นค าถามท่ีใหผู้เ้รียน
อธิบายเพื่อน าไปสู่การก าหนดวธีิการศึกษาหาความรู้ 
  5.  ค  าถามท่ีน าไปสู่การน าไปใช ้  เป็นค าถามท่ีตอ้งการใหผู้ต้อบน ากฎเกณฑห์รือความสัมพนัธ์ต่างไป
ใชป้ระโยชน์ในสถานการณ์ใหม่  เป็นค าถามท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรค ์
  ประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสวนเป็นกลุ่ม 

1. เป็นการสอนท่ีช่วยพฒันากระบวนการคิดของผูเ้รียนโดยการตั้งค  าถาม 
2. ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดเวลา  โดยเป็นผูคิ้ดและตอบค าถามหรือฝึก 

ตั้งค  าถามในกระบวนการเรียนรู้ 
3. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนกลา้แสดงออก  เป็นผูน้ าในการแกปั้ญหา   
4. ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย  เน่ืองจากผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนตั้งค  าถามและถือวา่ค าถาม 

ของผูเ้รียนมีคุณค่า 
5. ผูเ้รียนเกิดความภาคภูมิใจท่ีไดค้น้พบค าตอบดว้ยตนเอง 
6. ผูเ้รียนเกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่ 

  ข้อจ ากดัของการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสวนเป็นกลุ่ม 
1. ถา้ผูส้อนขาดทกัษะในการตั้งค  าถามจะท าการสอนโดยวธีิสืบสวนสอบสวนไม่เกิดประสิทธิภาพ 

ตามจุดประสงค ์
2. ผูส้อนตอ้งคิดค าถามมาล่วงหนา้ก่อนด าเนินการสอน มิเช่นนั้นอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการ 

สืบสวนสอบสวนเพื่อหาค าตอบของผูเ้รียนได ้
3. ตอ้งจดัส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจะใชด้ าเนินการสืบสวนสอบสวนใหค้รบถว้น 
4. ผูส้อนจะตอ้งใจกวา้ง  ยอมรับฟังค าถามและความคิดเห็นของผูเ้รียน 



5. ผูส้อนควรเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการใหค้  าแนะน าหรือส่งเสริมก าลงัใจใหผู้เ้รียนเกิดความคิด
สืบสวนสอบสวนหาค าตอบดว้ยตนเอง 

การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวน ( Inquiry ) 
  Dr.Richard Suchman กล่าววา่ “ ความรู้ต่างๆท่ีมีอยูใ่นโลกน้ี เป็นผลท่ีไดม้าจากการศึกษาคน้ควา้ 
โดยเฉพาะการศึกษาท่ีเรียกวา่ สืบสวนสอบสวน( Inguiry ) ” ดงันั้นการจดัการเรียนรู้ควรส่งเสริมใหผู้เ้รียน
สามารถศึกษาคน้ควา้และสืบสวนสอบสวนความรู้ดว้ยตนเอง ทั้งยงัช่วยใหเ้กิดความคิดอยา่งมีเหตุผลอีกดว้ย 
และจากความเช่ือดงักล่าว Richard Suchman ไดต้ั้งโครงการวิจยัเก่ียวกบัการสอนแบบสืบสวนสอบสวน( 
Inguiry ) ข้ึนท่ีมหาวทิยาลยั Illinois โดยเนน้การสอนวทิยาศาสตร์ดว้ยวธีิใหน้กัเรียนตั้งค  าถาม เพื่อใหน้กัเรียน
คน้พบหลกัการและกฎเกณฑท์างวทิยาศาสตร์ดว้ยตนเอง 
  ส าหรับในประเทศไทย ดร.วรีะยทุธ วเิชียรโชติ ไดต้ั้งโครงการวจิยัเก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบ
สืบสวนสอบสวนข้ึนในช่วงปี พ.ศ.2513-2514 แต่การเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนของ ดร.วีระยทุธ 
วเิชียรโชติ มีความแตกต่างจากการสอนแบบ Inguiry ของ Suchman เพราะดร.วรีะยทุธ วเิชียรโชติ มีความคิด
วา่การสอนแบบ Inguiry ของ Suchman นั้นไม่เหมาะสมกบัเด็กนกัเรียนไทย ซ่ึงไม่ค่อยชอบถามและดอ้ย
ความสามารถทางความคิด อนัอาจจะท าใหเ้ด็กไทยเกิดความเบ่ือหน่ายและทอ้แทต่้อวิธีการน้ี ดงันั้น ดร.วรีะ
ยทุธ วเิชียรโชติ จึงไดพ้ฒันาทฤษฎีการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 
  การสอนแบบสืบสวนสอบสวน มีช่ือเรียกแตกต่างกนัไปหลายช่ือ เช่น การสอนแบบสืบสวน
สอบสวน การสอนแบบสืบสอบ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ การสอนแบบให้คิดสืบคน้ และการสอนโดย
นกัเรียนคน้หาความรู้โดยใชก้ระบวนการคิดเป็นตน้ 
  ดร.วีระยทุธ วเิชียรโชติ ( 2515 ) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ การเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวน คือ
การเรียนการสอนท่ีเนน้การพฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาโดยวธีิการทางวทิยาศาสตร์ซ่ึงในหลกัการ
ของการด าเนินชีวติแบบประชาธิปไตย เรียกวา่ ปัญญาธรรม นอกจากนั้นการเรียนการสอนแบบสืบสวน
สอบสวนยงัเนน้การเรียนรู้ท่ีเร่ิมตน้จากการแสวงหา น าไปสู่การคน้พบหลกัเกณฑ์ต่างๆท่ีเป็นวทิยาศาสตร์ 
และสรุปลงดว้ยการน าเอาหลกัเกณฑใ์ชเ้ป็นประโยชน์ในชีวติจริง ในรูปของประยกุตว์ทิยาอีกดว้ย 
  ดร.นาตยา ภทัรแสงไทย ( 2525 ) ไดใ้หค้วามหมายการสืบสวนสอบสวนไวว้า่ การสอนแบบสืบสวน
สอบสวนเป็นกระบวนการแสวงหาแนวทางการแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล โดยจะเร่ิมตน้ดว้ยปัญหา จากนั้นจึง
ตั้งสมมติฐาน ทดสอบสมมติฐาน หาแนวทางแกปั้ญหา โดยอาศยัขอ้มูลท่ีรวบรวมมาได ้ วเิคราะห์เปรียบเทียบ
ขอ้มูลต่างๆท่ีรวบรวมมาได ้จากนั้นจึงน ามาทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แกปั้ญหาจนไดข้อ้สรุปออกมา 
สรุปไดว้า่ ในการจดัการเรียนรู้โดยการใชว้ธีิการสืบสวนสอบสวน เป็นวธีิการจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดรู้้จกั
กระบวนการแสวงหาความรู้อีกวธีิหน่ึงท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนคน้พบความจริงต่างๆดว้ยตนเอง โดยอาศยัวธีิการ
แกปั้ญหา 
  การจดัการเรียนรู้แบบสืบสวน มีส่ือกลางส าคญั คือการใชค้  าถามและการตอบค าถาม ดงันั้นอาจแบ่ง
การสืบสวนสอบสวนโดยพิจารณาลกัษณะการถามระหวา่งครูผูจ้ดัการเรียนรู้และผูเ้รียน ไดด้งัน้ี 



1. การสอนแบบสืบสวนท่ีครูเป็นผูถ้าม ( Passive Inguiry ) เป็นลกัษณะของการสอนตามรูปแบบ  ของ 
 Hilda Taba ซ่ึงเป็นลกัษณะครูเป็นผูต้ ั้งค  าถาม และผูเ้รียนเป็นผูต้อบค าถามนั้น คือผูเ้รียนจะตอ้งเป็น
แหล่งขอ้มูลหรือควบคุมขอ้มูล 

2. การสอนแบบสืบสวนท่ีผูเ้รียนเป็นผูถ้าม ( Active Inguiry )เป็นการสอนตามแบบของ Suchmanซ่ึง 
ลกัษณะน้ีผูเ้รียนจะเป็นผูต้ ั้งค  าถามและครูจะเป็นผูต้อบค าถาม นัน่คือครูจะเป็นแหล่งของขอ้มูลหรือควบคุม
ขอ้มูล 

3. การสอนแบบสืบสวนท่ีครูและผูเ้รียนช่วยกนัถาม(Combined Inguiry)วธีิการสอนแบบน้ีเป็นการ 
ประยกุตใ์ชว้ธีิการของ Taba และ Suchman เขา้ดว้ยกนั กล่าวคือครูถาม-ผูเ้รียนตอบ ผูเ้รียนถาม-ครูตอบ 
สลบักนัไปแลว้แต่ความเหมาะสม แต่ส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีครูควรระลึกไวเ้สมอคือ ครูผูจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่
ใจร้อนรีบบอกผูเ้รียน 
  วธีิการสอนแบบสืบสวนเป็นกลุ่ม 
  Romey ไดเ้สนอแนวทางการสอนแบบสืบสวนสอบสวนไวด้งัน้ี 
   1. ครูยกปัญหาข้ึนถาม 
   2. นกัเรียนหาวธีิเพื่อแกปั้ญหา 
   3. นกัเรียนรวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา 
   4. นกัเรียนตีความหมายขอ้มูล 
   5. นกัเรียนสร้างขอ้สรุปเป็นหลกัเกณฑ ์โดยอาศยัขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นพื้นฐาน 
   6. มีการจดัอภิปรายกลุ่มเก่ียวกบัความหมายความจ ากดัของขอ้มูล ความสัมพนัธ์ต่อปัญหา
อ่ืนๆ หรืออภิปรายส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาคร้ังนั้น 
   7. ถา้นกัเรียนมีความสนใจเพียงพอ อาจใหมี้การอภิปรายเฉพาะประเด็น 
   8. ในการอภิปรายควรใชต้ าราประกอบ ซ่ึงเป็นการขยายความคิดของนกัเรียน 
  ส าหรับ ดร.วรีะยทุธ วเิชียรโชติ ไดศึ้กษาการสอนแบบสืบสวนสอบสวนในประเทศไทย  
ใชช่ื้อวา่ การสอนแบบสืบสวน ( Investigation or OEPC inguiry ) และไดเ้สนอโครงการของการสอนหรือ
วธีิการสอนไว ้4 ขั้นดงัน้ี 
 

  ขั้นที ่ 1 ขั้นการสังเกต ( Observation ) เป็นขั้นท่ีครูสร้างสถานการณ์ หรือทดลองใหน้กัเรียนได้
สังเกต และวเิคราะห์องคป์ระกอบและธรรมชาติของปัญหาอยา่งละเอียด ซ่ึงเด็กจะถามเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลมา เพื่อ
อภิปรายขอ้สงสัยท่ีเกิดข้ึน ค าตอบค าถามตอ้งเป็นแบบ “ ใช่ หรือ ไม่ใช่ ” หรืออาจจะเป็นไปไดแ้ลว้แต่กรณี 
เพื่อกระตุน้ใหถ้ามโดยใชค้วามคิด ในขั้นน้ีครูจะไม่อธิบายอะไรนอกจากค าถาม 
  ขั้นที ่ 2 ขั้นการอภิปรายปัญหา ( Explanation ) เด็กจะอาศยัขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นเหตุผลมาอภิปรายหรือ
อธิบายปัญหาหรือสาเหตุปัญหา ส่วนมากใชค้วามคิดแบบโยงความสัมพนัธ์และแบบอา้งอิง อนัจะน าไปสร้าง
สมมติฐานทัว่ไปและทฤษฎี ค าอธิบายในขั้นน้ีไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งเป็นความจริงเสมอไป เพราะค าอธิบายนั้นก็



คือ สมมติฐานกวา้งๆ หรือทฤษฎีนัน่เอง ซ่ึงยงัเป็นการคาดคะเนอยู ่ ความจริงอาจไม่เป็นไปตามค าอธิบายน้ีก็
ได ้ขั้นท่ีกล่าวมาน้ีเป็นเพียงขั้นของการสืบสวนเท่านั้น 
  ขั้นที ่ 3 ขั้นพยากรณ์หรือท านายผล ( Prediction ) เม่ือลองตั้งสมมติฐานเพื่อหาทางอธิบายวา่ปัญหา
เหล่านั้นมีมูลเหตุจากอะไรแลว้ผูเ้รียนพอจะจบัเคา้โครงของปัญหาไดช้ดัขั้น ดงันั้นก็สามารถตั้งสมมติฐานเชิง
ท านายได ้หรือคาดคะเนผลของสาเหตุต่างๆได ้การเรียนท่ีส าคญัในขั้นน้ีคือ การเรียนรู้วธีิการแกปั้ญหา โดยน า
หลกัการเรียนรู้ในขั้นท่ี 2 มาใช ้ซ่ึงเป็นการสอบสวนนัน่เอง 
  ขั้นที ่ 4 ข้ันควบคุมและสร้างสรรค์ ( Control or Greativity ) หรือขั้นน าไปใช ้ เป็นขั้นท่ีน าผลของ
การแกปั้ญหา หรือส่ิงท่ีคน้พบในขั้นอธิบายและขั้นท านายผล มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวติจริง สามารถ
ประดิษฐคิ์ดคน้ส่ิงใหม่ วธีิการใหม่ เพื่อเกิดประโยชน์และน าไปใชไ้ด ้
  การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนเป็นกลุ่ม 
  1. ลกัษณะเด่นเป็นวธีิการจดัการเรียนรู้ท่ีท าให้ผูเ้รียนแกไ้ขปัญหา เป็นการท าใหผู้เ้รียนใชค้วามคิด
และเป็นวธีิย ัว่ยคุวามสนใจใหผู้เ้รียนอยากติดตาม เพื่อคน้หาความจริงต่อไปเร่ือยๆ ทั้งน้ีผูจ้ดัการเรียนรู้จะตอ้งมี
การจดัล าดบัเน้ือหาและกิจกรรมต่างๆไวเ้ป็นอยา่งดีซ่ึงจะท าใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดดี้ 
  2. วตัถุประสงคเ์บ้ืองตน้หรือเป้าหมายของการจดัการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 
  2.1 เป็นการพฒันาการตดัสินใจของผูเ้รียนอยา่งมีเหตุผล 
   2.2 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัการสังเกต การตั้งค  าถามและแสวงหาขอ้เทจ็จริง 
   2.3 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเป็นผูท่ี้มีความเช่ือมัน่ใน กลา้ท่ีจะน าความเขา้ใจของตนมาใชป้ฏิบติัจริง 
  3. บทบาทของครูและผูเ้รียนคือการตั้งค  าถามหรือตั้งปัญหาและบอกแหล่งขอ้มูลใหก้บัผูเ้รียน 
เพื่อท่ีจะไดสื้บคน้หาค าตอบในการแกไ้ขปัญหาและครูยงัมีบทบาทควบคุมเขา้สู่จุดหมายของการเรียนรู้
บทบาทของผูเ้รียน คือ การสืบคน้หาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล เพื่อน ามาแสดงเหตุผลในการแกไ้ขปัญหาท่ีถูกตอ้ง 
  4. ส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางในเทคนิควธีิการสอนแบบ
สืบสวนสอบสวนก็คือ วธีิการซกัถาม ตอบค าถาม โดยการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดห้าขอ้มูล เก็บขอ้มูล ใช้
ความคิด ตั้งค  าถาม ตอบค าถาม อยา่งอิสระท่ีสุด ถา้ครูจะมีบทบาทในการตั้งค  าถาม ก็ควรเป็นค าถามท่ีจะช่วย
ใหผู้เ้รียนเขา้สู่จุดหมายท่ีตอ้งการ 
  5. จากการจดัการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน จะช่วยพฒันาผูเ้รียนในดา้นต่างๆ เช่น 
         5.1 ทกัษะทางปัญญา ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามคิดและสติปัญญาในการหาขอ้มูลแสดงเหตุผลอยา่งอิสระ 
                     5.2 ทกัษะทางสงัคม ท าใหผู้เ้รียนเกิดความเช่ือมัน่ กลา้คิดกลา้แสดงออกหรือรับฟังความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น 
        5.3 ทกัษะทางการปฏิบติั เป็นการปลูกฝังใหผู้เ้รียนเป็นคนละเอียดถ่ีถว้นมีความรอบคอบ รู้จกัการ
สังเกต ไม่เช่ืออะไรง่ายๆโดยไม่ไดต้รวจสอบก่อน 
 
 



บทที ่3 
วธิีด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

 
 ผูว้จิยัศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ
สืบสวนเป็นกลุ่มเพื่อใหก้ารวิจยับรรลุผลตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนด ผูว้จิยัไดด้ าเนินการศึกษาคน้ควา้ตามหวัขอ้
ต่อไปน้ี 

1. การก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
2. ก าหนดเคร่ืองมือท่ีใชศึ้กษาวจิยั 
3. การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
4. วธีิด าเนินงานวจิยั 
5. การจดักระท าและวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
การก าหนดประชากรและเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
 กลุ่มตัวอย่าง 

- กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ ไดแ้ก่ 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนมกักะสันพิทยา เขตราชเทว ี
กรุงเทพมหานคร จ านวน 4 หอ้งเรียน จ านวน 100 คน เป็นกลุ่มตวัอยา่งในการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
ไดแ้ก่ แบบประเมินพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรียนในการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ก่อนและหลงั
เรียนดว้ยการสอนแบบสืบสวนเป็นกลุ่ม (อา้งอิงจาก การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์และ
ความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้สืบสวนเป็นกลุ่ม ของ 
พรรณนภา  หาญบ าราช) 

- กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จ  านวน 65 คน ซ่ึงไดม้าจาก
การสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling)  

  
 
 
 



เนือ้หาทีใ่ช้ในการวจัิย 
เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นเน้ือหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้น 

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 มาตรฐานสาระการเรียนรู้ท่ี 3 : สารและสมบติัของสารซ่ึงประกอบดว้ยเร่ือง สารรอบตวั และ
สารละลายกรด-เบส 
 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจัิย 
  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี วจิยัในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน – 30 
กนัยายน พ.ศ. 2559 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 16 สัปดาห์ 
 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
1. แผนการสอน 
2. แบบประเมินพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ 

 

การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
1. แผนการสอนมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

1.1 ขั้นเตรียม 
  1.1.1 ศึกษาหลกัสูตร จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร จุดประสงค ์สาระการเรียนรู้และขอบข่าย 

เน้ือหาสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์จากหลกัสูตรขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 
  1.1.2 ศึกษารายละเอียด หลกัการและแนวคิดรูปแบบการสอนแบบร่วมมือของบรูซ์ จอยซ์ 

 และมาร์ชา วลี 
  1.1.3 วเิคราะห์เน้ือหาและจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม เน้ือหาวชิา และกิจกรรมการเรียนการ 

สอน เร่ือง สารรอบตวั และสารละลายกรด-เบส ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
1.2 ขั้นสร้าง 
  สร้างแผนการสอนโดยจดักิจกรรมท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัมากท่ีสุด โดยการแสวงหา 

ความรู้ดว้ยการสืบสวนแบบเป็นกลุ่ม จ านวน 10 แผนการเรียนรู้ โดยในแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบดว้ย
กิจกรรมดงัน้ี 

  1.2.1 หวัขอ้เร่ืองหรือกิจกรรม 
  1.2.2 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
  1.2.3 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
  1.2.4 สาระการเรียนรู้ 
  1.2.5 กิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบสืบสวนเป็นกลุ่ม 

    



ก่อนท าการสอนไดด้ าเนินการดงัน้ี 
ขั้นเตรียมก่อนการสอน 
ท าการตกลงกบัผูเ้รียนทั้งหอ้งเร่ืองแบ่งกลุ่ม การก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบ การ 

ก าหนดเวลาในการปฏิบติังานหรือน าเสนอผลงาน การประเมินกิจกรรมกลุ่ม 
   ขั้นตอนการสอนกิจกรรมดบัขั้นตอนดงัน้ี 
   ขั้นท่ี 1 ขั้นเสนอสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา 
   ขั้นท่ี 2 ขั้นพิจารณาปัญหา 
   ขั้นท่ี 3 วางแผน 
   ขั้นท่ี 4 ขั้นลงมือปฏิบติัการ 
   ขั้นท่ี 5 ขั้นรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลและเสนอผลงาน 
   ขั้นท่ี 6 ขั้นทบทวนและเช่ือมโยงปัญหาใหม่ 
   1.2.6 ส่ือการเรียนการสอน 
    1.2.7 ขั้นวดัผลประเมินผล 
  วธีิการหาคุณภาพแผนการสอน 

1. น าแผนการสอนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญทางดา้นการสอนวชิาวทิยาศาสตร์จ านวน 3 ท่านตรวจสอบ 
คุณภาพและความถูกตอ้ง 

2. น าแผนการสอนดงักล่าวมาปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
3. น าแผนท่ีแกไ้ขแลว้พร้อมกบัเตรียมอุปกรณ์และส่ืออ่ืนๆ มาด าเนินการสอนดว้ยกระบวนการ 

สืบสวนแบบเป็นกลุ่ม  
 

2. แบบประเมินพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ 
มีขั้นตอนการสร้างแบบประเมินพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ ดงัน้ี 
2.1 ศึกษาวธีิการสร้างแบบประเมินพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ ต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัวธีิการ 

และหลกัการสร้างแบบประเมิน แลว้ก าหนดแนวทางในการออกแบบ ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 
2.2 สร้างแบบประเมินพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ท่ีพฒันาจากวราภรณ์  ขนัธตุย้ มีเกณฑ์ 

การใหค้ะแนน 4 ระดบั คือ 
  ระดบั 3   หมายถึง  เห็นด้วยอย่างยิง่  
 ระดบั 2   หมายถึง  เห็นด้วย  
  ระดบั 1   หมายถึง  ค่อนข้างเห็นด้วย  
  ระดบั 0   หมายถึง  ไม่เห็นด้วย  

  น าแบบประเมิน (อา้งอิงจากวราภรณ์  ขนัธตุย้ หาค่าอ านาจจ าแนกและความเช่ือมัน่แลว้) ไปน าเสนอ
ต่อผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง และความเท่ียงตรง ตลอดจนความเหมาะสมของการใชภ้าษา 



เกณฑก์ารแปลความหมายลกัษณะพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ 
ค่าเฉลีย่ ระดับความก้าวร้าว 

2.51-3.00 
1.51-2.50 
0.51-1.50 
0.00-0.50 

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
เห็นดว้ย 

ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย 

 

2.3 น าแบบประเมินพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ท่ีไดรั้บการตรวจ และแกไ้ขแลว้ไปทดสอบ 
กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
1. แบบแผนการวจัิย 

    การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ ซ่ึงผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัตามแบบ One Group Pretest-
Posttest Design ดงัแสดงในตาราง 2 (Campbell T. Donald and Stanley C. Julian ; 1966 : 7) 
ตาราง 2 แบบแผนการด าเนินการวจิยัแบบ One Group Pretest-Posttest Design 
 

สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 
T1 X T2 

 

ความหมายของสัญลกัษณ์ 
  T1 แทน การประเมินก่อนการทดลอง 
  T2 แทน การประเมินหลงัการทดลอง 
  X  แทน การจดัการเรียนรู้แบบสืบสวนเป็นกลุ่ม 
 

2. วธีิการวจัิย 
2.1 ก่อนการทดลอง ใหน้กัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท าแบบประเมินพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ 
2.2 ด าเนินการสอน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เร่ือง สารรอบตวั และสารละลายกรด-เบส โดยใช ้

แผนการสอนแบบร่วมมือท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน ระยะเวลาในการสอน 28 คาบ คาบละ 45 นาที 
2.3 หลงัการทดลองใหน้กัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท าแบบประเมินพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ 

 
 
 
 



การจัดกระท าและวเิคราะห์ข้อมูล 
เปรียบเทียบคะแนนจากแบบประเมินพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ก่อนและหลงัการทดลอง  

โดยใชส้ถิติ t-test for dependent Sample 
 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ค่าสถิติพืน้ฐานทีใ่ช้วเิคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 

1.1 ค่าเฉล่ียของคะแนน (X̅) โดยใชสู้ตร (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ. 2543 : 306) 

X̅ =  
X

N
 

           เม่ือ     X̅  แทน  คะแนนเฉล่ีย 
 X   แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
 N แทน  จ านวนนกัเรียนในกลุ่ม 

            
1.2  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ. 2543 : 307) 

𝑆. 𝐷. = √
𝑁𝑋 − (𝑋)2

𝑁(𝑁 − 1)
 

  เม่ือ  S.D.   แทน  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   𝑋      แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   𝑋2   แทน  ผลรวมของคะแนนก าลงัสองของนกัเรียนแต่ละคน 
   𝑁           แทน  จ านวนนกัเรียน 
   X             แทน  คะแนนของนกัเรียนแต่ละคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

                      เพื่อใหเ้ขา้ใจตรงกนัในการแปลความหมายของผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดใ้หค้วามหมาย
ของสัญลกัษณ์ท่ีใชด้งัน้ี 
  N  แทน จ านวนนกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่ง 
  X̅    แทน คะแนนเฉล่ีย 
  S.D.   แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

                 ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
                  ผลการการเปรียบเทียบพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรียนก่อนและหลงัการจดัการ
เรียนรู้แบบสืบสวนเป็นกลุ่ม   
                 ผูว้จิยัไดท้  าการประเมินพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรียนก่อนและหลงัการทดลอง โดย
ใชแ้บบประเมินความฉลาดทางอารมณ์จ านวน 40 ขอ้ ซ่ึงใชม้าตราส่วนการประเมินค่า 4 ระดบั (Rating Scale) 
จากนั้นน าผลต่างของแบบประเมินก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบสืบสวนเป็นกลุ่มมาเปรียบเทียบกนั โดย
ใชสู้ตร t-test dependent ผลการวเิคราะห์หลงัการจดัการเรียนรู้น าเสนอเป็นดงัตารางดงัน้ี 
 

ขอ้ที ่ X คา่เฉลีย่ S.D. ระดบั 

1 147 2.26 0.62 เห็นดว้ย 

2 142 2.18 0.7 เห็นดว้ย 

3 139 2.14 0.7 เห็นดว้ย 

4 165 2.54 0.53 เห็นดว้ยอย่างยิง่ 

5 156 2.4 0.61 เห็นดว้ย 

6 154 2.37 0.6 เห็นดว้ย 

7 148 2.28 0.63 เห็นดว้ย 

8 156 2.4 0.61 เห็นดว้ย 

9 151 2.32 0.71 เห็นดว้ย 

10 162 2.49 0.53 เห็นดว้ย 

11 159 2.45 0.56 เห็นดว้ย 

12 165 2.54 0.53 เห็นดว้ยอย่างยิง่ 

13 170 2.62 0.49 เห็นดว้ยอย่างยิง่ 

14 160 2.46 0.56 เห็นดว้ย 

15 167 2.57 0.5 เห็นดว้ยอย่างยิง่ 

16 163 2.51 0.53 เห็นดว้ยอย่างยิง่ 



17 166 2.55 0.61 เห็นดว้ยอย่างยิง่ 

18 150 2.31 0.61 เห็นดว้ย 

19 160 2.46 0.64 เห็นดว้ย 

20 161 2.48 0.64 เห็นดว้ย 

21 161 2.48 0.64 เห็นดว้ย 

22 163 2.51 0.53 เห็นดว้ยอย่างยิง่ 

23 157 2.42 0.58 เห็นดว้ย 

24 165 2.54 0.53 เห็นดว้ยอย่างยิง่ 

25 162 2.49 0.56 เห็นดว้ย 

26 169 2.6 0.52 เห็นดว้ยอย่างยิง่ 

27 163 2.51 0.64 เห็นดว้ยอย่างยิง่ 

28 157 2.42 0.56 เห็นดว้ย 

29 155 2.38 0.6 เห็นดว้ย 

30 159 2.45 0.56 เห็นดว้ย 

31 160 2.46 0.53 เห็นดว้ย 

32 164 2.52 0.62 เห็นดว้ยอย่างยิง่ 

33 159 2.45 0.64 เห็นดว้ย 

34 156 2.4 0.63 เห็นดว้ย 

35 153 2.35 0.62 เห็นดว้ย 

36 163 2.51 0.56 เห็นดว้ยอย่างยิง่ 

37 157 2.42 0.66 เห็นดว้ย 

38 172 2.65 0.51 เห็นดว้ยอย่างยิง่ 

39 166 2.55 0.56 เห็นดว้ยอย่างยิง่ 

40 169 2.6 0.52 เห็นดว้ยอย่างยิง่ 

X 6371 98.04 23.48  

  2.45 0.59  

 

 
ตารางผลการการเปรียบเทียบพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรียนก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้
แบบสืบสวนเป็นกลุ่ม 
  

ผลการวเิคราะห์ N �̅� S.D. 
ระดับผลการ
ประเมิน 

 

ก่อนเรียน 
 

65 76.67=1.92 0.84 เห็นดว้ย 

 

หลงัเรียน 
 

65 98.04=2.45 0.59 เห็นดว้ย 

 
                   



        จากตารางท่ี 3 พบวา่ คะแนนเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์
ของการประเมินก่อนเรียน มีค่าเท่ากบั 1.92 และ 0.84 ตามล าดบั เม่ือประเมินหลงัเรียน มีค่าเท่ากบั2.45 และ 
0.59 ตามล าดบั เม่ือท าการเปรียบเทียบผลการประเมิน พบวา่ ผลคะแนนจากการวิเคราะห์มีค่าเพิ่มข้ึน 
จึงกล่าวไดว้า่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์แบบสืบสวนเป็นกลุ่มมีพฤติกรรมความฉลาด
ทางอารมณ์สูงกวา่ก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์แบบสืบสวนเป็นกลุ่ม ซ่ึงผลการวเิคราะห์ท่ีได้
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่5 
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

     
  การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ี
เรียนวชิาวทิยาศาสตร์ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบสวนเป็นกลุ่ม 
 

ความมุ่งหมายของการวจิัย 
    

  เพื่อศึกษาพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้
วชิาวทิยาศาสตร์แบบสืบสวนเป็นกลุ่ม 
 

สมมติฐานการวจิัย 
นกัเรียนท่ีเรียนวิชาวทิยาศาสตร์โดยไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบสวนเป็นกลุ่มหลงัเรียนมี 

พฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์สูงกวา่ก่อนเรียน 
 

วธิีด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
 

1. กลุ่มตัวอย่าง 
- กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ ไดแ้ก่ 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนมกักะสันพิทยา เขตราชเทว ี
กรุงเทพมหานคร จ านวน 4 หอ้งเรียน จ านวน 100 คน เป็นกลุ่มตวัอยา่งในการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
ไดแ้ก่ แบบประเมินพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรียนในการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ก่อนและหลงั
เรียนดว้ยการสอนแบบสืบสวนเป็นกลุ่ม (อา้งอิงจาก การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์และ
ความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้สืบสวนเป็นกลุ่ม ของ 
พรรณนภา  หาญบ าราช) 

- กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จ  านวน 65 คน ซ่ึงไดม้าจาก
การสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling)  

 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
2.1 แผนการสอน 
2.2 แบบประเมินพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ 



3. ขั้นตอนการด าเนินการวจัิย 
1. ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ 
2. ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบเทคนิควิธีการสอนแบบสืบสวนเป็นกลุ่ม 

 (กุณฑรี เพช็รทวพีรเดช และคณะ.2550,82-126 ) 
3. ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญในดา้นการจดัท าแผนการเรียนรู้ และผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้ง 

ของเคา้โครงและรูปแบบของแบบประเมินพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ 
4. สร้างแบบประเมินความคิดเห็นต่อรูปแบบการสอนวทิยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมพฤติกรรมความ 

ฉลาดทางอารมณ์ของผูเ้รียน (ชุดละ 40 ขอ้) 
5. น าแบบประเมินท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ข และน าไปทดลองกบันกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
6. รวบรวมแบบประเมินความคิดเห็นต่อรูปแบบการสอนวทิยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมพฤติกรรม 

ความฉลาดทางอารมณ์ของผูเ้รียน 
7. น าผลคะแนนท่ีไดจ้ากการตรวจแบบประเมินมาวเิคราะห์ผล และสรุปผล  

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
   สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษาวจิัย 
  การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
ท่ีเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบสวนเป็นกลุ่ม พบวา่ 
  คะแนนเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ของการประเมินก่อน
เรียน เรียน มีค่าเท่ากบั 1.92 และ 0.84 ตามล าดบั เม่ือประเมินหลงัเรียน มีค่าเท่ากบั2.45 และ 0.59 ตามล าดบั 
เม่ือท าการเปรียบเทียบผลการประเมิน พบวา่ ผลคะแนนจากการวเิคราะห์มีค่าเพิ่มข้ึนจึงกล่าวไดว้า่ นกัเรียนท่ี
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้วชิาวิทยาศาสตร์แบบสืบสวนเป็นกลุ่มมีพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์สูงกวา่ก่อน
การไดรั้บการจดัการเรียนรู้วิชาวทิยาศาสตร์แบบสืบสวนเป็นกลุ่ม ซ่ึงผลการวเิคราะห์ท่ีไดเ้ป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นผลมาจาก 
  การจดัการเรียนรู้สืบสวนแบบเป็นกลุ่ม ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้
ร่วมกนั เกิดการพฒันาในการท างานกลุ่ม กล่าวคือ กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบเป็นกลุ่มจะเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลางของการเรียนรู้ โดยมีการจดัการจดัการเรียนรู้ อยา่งเป็นขั้นตอนขั้นตอน จะเห็นไดว้า่การจดัการ
เรียนรู้สืบสวนแบบเป็นกลุ่ม เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนมีโอกาสไดร่้วมกนัคน้ควา้หาค าตอบ ปฏิบติัการ
ทดลองร่วมกนั แบ่งหนา้ท่ีกนัท างานท าใหผู้เ้รียนไดพฒันาทั้งการเรียนรู้ควบคู่ไปกบัการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
ตามหลกัการประชาธิปไตย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของบรุซ จอยส์ และมาร์ชาวลี (Bruce joyce and Marsha 
well. 1996 : 65-78)  สอดคลอ้งกบัการรวมกลุ่มของบุคคลเขา้เป็นกลุ่ม มีจุดมุ่งหมายจากธรรมชาติของ



มนุษย ์2 ประการ คือ มนุษยไ์ม่อาจอยูโ่ดดเด่ียวได ้จะตอ้งแสวงหาการอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่ม อีกประการหน่ึงคือ 
การรวมกลุ่มมีส่วนช่วยใหม้นุษยส์ามารถกระท าการหรือมีความกลา้หาญท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากกวา่การกระท าเป็นรายบุคคล 
  กระบวนการกลุ่มมีจุดมุ่งหมายท่ีจะช่วยส่งเสริมใหม้นุษยไ์ดพ้ฒันาทกัษะต่างๆ โดยเฉพาะทกัษะทาง
สังคมและความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น การพฒันาทกัษะท่ีเกิดข้ึนมีดงัน้ี (เตือนใจ  แววงาม. 2534 :20-21) 

1. ทกัษะทางสังคม (Social Skill) เป็นทกัษะท่ีจะช่วยใหอ้ยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งราบร่ืน เช่น 
 ทกัษะการเป็นผูใ้หแ้ละผูรั้บ การปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม การควบคุมตนเองและการยอมรับ
ความสามารถของตนเองและผูอ่ื้น 

2. ทกัษะในการศึกษาคน้ควา้ (Study Skill) เป็นทกัษะในการคน้ควา้หาความรู้ เช่น ทกัษะในการเก็บ 
รวบรวมขอ้มูล การพูด การฟัง การอ่านและการรายงาน 

3. ทกัษะทางปัญญา (Intellectual Skill) ไดแ้ก่ ทกัษะในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ การวพิากษว์จิารณ์ 
การคิริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละการคิดอยา่งมีเหตุผล 

4. ทกัษะในการท างานกลุ่ม (Group Work Skill) เป็นทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น เช่น ทกัษะใน 
การวางแผน การเป็นผูน้ าแสดงความคิดเห็นดว้ยการอภิปราย การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
  จากเหตุผลขา้งตน้กล่าวไดว้า่ การจดัการเรียนรู้แบบสืบสวนเป็นกลุ่มมีบทบาทในการจดัการเรียนรู้ ท า
ใหผู้เ้รียนมีการพฒันาทกัษะการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น มีการคิด วางแผนก่อนลงมือปฏิบติักิจกรรมต่างๆ เกิด
กระบวนการในการท างานอยา่งเป็นระบบทั้งกระบวนการคิดและกระบวนการท างานไปพร้อมๆกนั  
  การจดักระบวนการเรียนรู้แบบสืบสวนเป็นกลุ่มยงัสามารถบ่งบอกถึงพฤติกรรมความฉลาดทาง
อารมณ์ของผูเ้รียนไดอี้กดว้ย โดยจากการเรียนรู้แบบเป็นกลุ่ม ผูเ้รียนจะตอ้งรู้จกัการบริหารจดัการอารมณ์ 
ความรู้สึกของตนเอง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น การมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อคนรอบขา้ง การใหอ้ภยั รู้จกั
ยอมรับความจริงท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงผูท่ี้มีพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ท่ีดีจะเป็นผูท่ี้รู้จกัใชค้วามคิดอ่านเก่ียวกบั
อารมณ์ของตนเองและผูอ่ื้นใหเ้กิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค ์
 

ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
1. การจดัรูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มครูผูส้อนควรจดันกัเรียนในแต่ละกลุ่มแบบคละกนั คือ 

 นกัเรียนท่ีเรียนดี ปานกลาง และอ่อน เพื่อใหผู้เ้รียนรู้จกัการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  
2. การปฏิบติักิจกรรมในแต่ละคร้ัง ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งอธิบายถึงกระบวนการ ขั้นตอนใหน้กัเรียน 

เขา้ใจอยา่งชดัเจน อาจตรวจสอบความเขา้ใจโดยการถาม-ตอบ เป็นตน้ 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 
1. การศึกษาวจิยัคร้ังต่อไปควรศึกษาเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนควบคู่ไป 
2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ครูผูส้อนควรจดักิจกรรมท่ีสามารถใหส้มาชิกในกลุ่มทุกคนไดป้ฏิบติั 

กนัทุกคนอยา่งทัว่ถึง หรือสมาชิกทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมแต่ละคร้ัง 
3. อาจมีการบูรณาการการจดัการเรียนรู้เขา้กบัวชิาอ่ืนๆ 
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