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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
5 ขั้น (5Es) ร่วมกับกลยุทธ์ช่วยจาแบบนีโมนิค “CAMR” เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชา
ชีววิทยาของนักเรียน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดาราสมุทร
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 2 ห้องเรียน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling)
แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม อย่างละ 1 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 2) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับกลยุทธ์ช่วยจาแบบนีโมนิค “CAMR” 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และ 4) แบบวัดเจตคติต่อวิชาชีววิทยา วิเคราะห์ข้อมูลด้วย t-test แบบ Independent sample
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ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชี ววิทยา เรื่ อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับกล
ยุทธ์ช่วยจาแบบนีโมนิค “CAMR” สูงกว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. เจตคติต่อวิชาชีววิทยา เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับกลยุทธ์ช่วยจาแบบนีโมนิค
“CAMR” สูงกว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น กลยุทธ์ช่วยจาแบบนีโมนิค ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติต่อ
วิชาชีววิทยา
Abstract

This research aims to study effects of Inquiry learning cycle (5Es) together with
Mnemonic “CAMR” for enhancing students’ learning achievement and attitude towards
biology. The participants of this research were two classrooms of 10th grade students who were
selected randomly using the cluster random sampling from Darasamurt school in the second
semester of academic year 2017. One classroom was an experimental group whereas the other
was a control group. The research instruments consisted of 1) lesson plans using Inquiry
learning cycle (5Es), 2) lesson plans using Inquiry learning cycle (5Es) together with Mnemonic
“CAMR”, 3) learning achievement test, and 4) attitude towards biology test. The data were
analyzed by t-test for independent sample.
The research finding were summarized as follows:
1. The learning achievement of biology on biodiversity scores of 10th grade students
after using Inquiry learning cycle (5Es) together with Mnemonic “CAMR” were higher than using
Inquiry learning cycle (5Es) at the .05 levels of significant.
2. The attitude towards biology on biodiversity score of 10th grade students after
study using Inquiry learning cycle (5Es) together with Mnemonic “CAMR” were higher than
using Inquiry learning cycle (5Es) at the .05 levels of significant.
Keywords: Inquiry learning cycle (5Es), Mnemonic, Learning achievement, Attitude towards
biology
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บทนา

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีถือว่ามีความสาคัญอย่างมากในยุคปัจจุบัน โดยมนุษย์มีการตั้งคาถาม
เกี่ยวกับธรรมชาติ รวบรวมข้อมูล การทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูล (สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) ดังนั้นมนุษย์ทุกคนควรได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องเพื่อให้
เกิดองค์ความรู้ ทัศนคติ และเกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนาทักษะต่างๆ และองค์ความรู้เ หล่านี้ ไปใช้ ให้เกิ ด
ประโยชน์ อ ย่ า งสู ง สุ ด แต่ ท ว่า ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้น พื้น ฐาน (Ordinary National
Educational Test หรือ O-NET) ในปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่าในภาพรวมวิชา
วิท ยาศาสตร์ มี คะแนนเฉลี่ ย ในระดั บ ประเทศร้ อยละ 31.62 ซึ่ งจะเห็ น ได้ ว่า คะแนนเฉลี่ ยร้ อยละในวิ ช า
วิทยาศาสตร์ค่อนข้างน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ 50 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2560) ในทาง
เดียวกันผลการทดสอบ O-NET ของโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา พบว่าคะแนน O-NET ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 2559 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสาระการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับการดารงชีวิต มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
46.46, 35.48 และ 35.82 ตามลาดับ จะเห็นได้ว่ามีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 50 และมีแนวโน้มลดลงตลอด 3 ปี
ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจนัก (โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา
, 2560) ยิ่งไปกว่านั้น จากผลการสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา ของโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา มีความเห็น
สอดคล้องไปในทางเดียวกันว่าเนื้อหาวิชาชีววิทยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเนื้อหาเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
นั กเรี ยนมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ยนที่ ค่อนข้ า งต่ า ซึ่ ง มี คะแนนไม่ ถึง ร้ อยละ 50 (เสาวนี ย์ เสถี ย รกุ ลพิ ทักษ์ ,
สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2560) และจากการสัมภาษณ์ นักเรียน กับ การสังเกตชั้ นเรี ยนพบว่า นั กเรียนยังจา
เนื้ อหาวิชา และคาศั พท์ทางชี ววิทยาไม่ ได้ ทาให้ ไม่ เ ข้า ใจ ส่ งผลให้ขาดความสนใจในการเรี ยนวิชาชี ววิทยา
ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน และมีเจตคติต่อชีววิทยาที่ไม่ดีนัก ส่วนใหญ่อยากให้สอนวิธีการ หรือเทคนิค
ในการจา มากกว่าสอนเนื้อหาเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะเนื้อหาในเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มีเนื้อหา
สาระ และมีคาศัพท์เฉพาะทางชีววิทยาค่อนข้างมาก (วีรดา ศิลปชัย, นภัส สว่างวงศ์ และ รมย์รวินท์ ชินวงษ์ ,
สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2560)
จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความจาของมนุษย์ และ
ค้นพบว่ามีนักการศึกษาคิดค้นกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อช่วยในการจดจาขึ้นมาใช้หลายวิธีด้วยกัน ซึ่งหนึ่งในกลยุทธ์ที่
สาคั ญที่มี บทบาทในการพัฒนาความจานั้นก็ คือ กลยุทธ์ช่วยจาแบบนีโ มนิค (Mnemonic) โดยเป็น กลยุ ทธ์ที่
สาคัญ และสามารถดึงศักยภาพสูงสุดในการจาของมนุษย์ออกมา (โจนาธาน แฮนค็อก, 2559) ซึ่งมีหลายงานวิจัย
ที่ได้นากลยุทธ์ช่วยจาแบบนีโมนิคไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน พบว่า สามารถช่วยให้การจดจาข้อมูล หรือ
คาศัพท์ได้เป็นอย่างดี โดยเกิดจากการเรียนรู้ให้คุ้นเคยด้ว ยตัวอักษร หรือรูปภาพที่รู้จักมาก่อน ทาให้เรียกคื น
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วขึ้น อีกทั้งมีความหลากหลายในการนาไปใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะกับ
เด็กมัธยมศึกษาตอนปลาย (Ketabi, 2011) ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงสนใจนากลยุทธ์นี้มาเป็นรากฐานในการสร้าง
เทคนิคใหม่ขึ้นมาที่มีชื่อว่า “กลยุทธ์ CAMR” ซึ่งจะมีส่วนช่วยพัฒนาความจาของนักเรียน ทาให้มีการจดจาอย่าง
เป็นระบบ ช่ วยให้ การจดจาคาศัพท์ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยให้นักเรียนได้องค์ความรู้วิทยาศาสตร์อย่ างเป็ น
ระบบ ทาให้การเรียนชีววิทยามีความสนุกเพลิดเพลิน และน่าสนใจมากขึ้น และได้ผนวกเข้ากับ รูปแบบวัฏจักร
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การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ของนักการศึกษากลุ่ม BSCS (Biological Science Curriculum Study) ซึ่ง
เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สาคัญ เหมาะสม เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย (Bybee et al., 2006) อีกทั้ง
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ทาให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน กล้าแสดงความ
คิดเห็นของตน ส่งผลให้เจตคติต่อวิชาที่เรียนสูงขึ้นอีกด้วย (Ergin, Kanli, & Unsal, 2008; Yeni, Suryabaru, &
Handayani, 2017) ซึ่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้นาขั้นตอนรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบ Inquiry Cycle (5Es) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้น
คื อ 1) ขั้ น สร้ า งความสนใจ (Engagement) 2) ขั้ น ส ารวจและค้ น คว้ า ( Exploration) 3) ขั้ น อธิ บ าย
(Explanation) 4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 5) ขั้น การประเมิน (Evaluation) (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, 2555)
จากสภาพการณ์ข้างต้น และปัญหาต่างๆของนักเรียน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วย
รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับกลยุทธ์ช่วยจาแบบนี โมนิค “CAMR” เพื่อส่งเสริม
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น และเจตคติ ต่ อ วิ ช าชี ว วิ ท ยา เรื่ อ ง ความหลากหลายทางชี ว ภาพ ของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนให้เป็นไปตาม
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นกระบวนการสร้า งนวัตกรรม มีเทคนิค และวิธีการสอนใหม่ๆ ซึ่งจะส่งผลสู่การ
พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วิชาชีววิทยา เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)
ร่วมกับกลยุทธ์ช่วยจาแบบนีโ มนิค “CAMR” และการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักรการสืบ เสาะหาความรู้
5 ขั้น (5Es)
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บเจตคติ ต่ อ วิ ช าชี ว วิ ท ยา เรื่ อ ง ความหลากหลายทางชี ว ภาพของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับ
กลยุทธ์ช่วยจาแบบนีโมนิค “CAMR” และการจัดการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)
สมมติฐาน

1. ผลสั ม ฤทธิ์ทางการเรี ย น วิช าชี ววิ ทยา เรื่ อ ง ความหลากหลายทางชี ว ภาพ ของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับ
กลยุทธ์ช่วยจาแบบนีโมนิค “CAMR” สูงกว่าการจัดการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น
(5Es)
2. เจตคติ ต่อวิชาชี ววิทยา เรื่อง ความหลากหลายทางชี วภาพ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 4
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับกลยุทธ์ช่วยจาแบบนีโมนิค
“CAMR” สูงกว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)
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ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้
1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งทางโรงเรียนได้แบ่งเด็กนักเรียนออกเป็น 3
ห้องเรี ยน จานวนรวม 135 คน แบ่ งเป็น ห้ องละ 45 คน ในแต่ ละห้องมีการจัดนั กเรี ยนให้คละความรู้
ความสามารถกัน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนดาราสมุทร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ที่ได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster
random sampling) จานวน 2 ห้องเรียน จากนั้นสุ่มอย่างง่ายเป็นกลุ่มควบคุม ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) และกลุ่มทดลอง ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับกลยุทธ์ช่วยจาแบบนีโมนิค “CAMR”
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)
ร่วมกับกลยุทธ์ช่วยจาแบบนีโมนิค “CAMR” เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4
กลยุทธ์ช่วยจาแบบนีโ มนิค “CAMR” ซึ่งเป็ นกลยุทธ์ที่ผู้วิจัยคิดค้ น และพัฒนาขั้ นตอนต่างๆ
จากกลยุทธ์ช่วยจา (Mnemonic) ในสมัยอดีตให้ดีขึ้น ซึ่งแก้ไขการจดจาที่อาจผิดเพี้ยน หรือคลาดเคลื่อนจากเดิม
และไม่มีการระบุขั้นตอนวิธีสร้างประโยคที่ชัดเจน ซึ่งกลยุทธ์ช่วยจาแบบนีโมนิค “CAMR” นี้เน้นการใช้พยัญชนะ
ตัวแรก และการออกเสียงเดิม ให้มีลาดับ ขั้นตอน วิธีการ รวมถึงรายละเอี ยดกลยุทธ์ที่ชัดเจน ที่สามารถสร้า ง
ประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจ หรือนาไปต่อยอดได้ ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 ความรู้ความจา (Cognition) เป็นขั้นตอนที่ได้ศึกษา เรียนรู้เนื้อหาสาระจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ทั้งด้านความหมาย รากศัพท์ รวมถึงความรู้พื้นฐาน ซึ่งเป็นการเก็บสะสมประมวลความรู้ โดยบุคคล
นั้นๆ อาจเรียนรู้เนื้อหาได้ทั้งทางตรง และทางอ้อม ให้เกิดความเข้าใจถึงลักษณะของข้อมูลที่ต้องการจดจา
ขั้นที่ 2 การจัดเรียงอย่างมีความหมาย (Arrangement) เป็นขั้นที่นาข้อมูลที่ต้องการจดจา มา
จัดเรียงให้เกิดความหมายในเชิงภาพ และเหตุการณ์ โดยขั้นตอนนี้จะแบ่งการจัดเรียงออกเป็น 2 ลักษณะคือ
ข้อมู ลที่จัดเรียงตามลาดั บ และ ข้ อมูลที่จัดเรียงได้ อิสระ โดยนาพยางค์แรก หรื อสองพยางค์แรกของข้อมูลที่
ต้องการจดจา ของแต่ละตัวมาจัดเรียงต่อกันให้เป็นลาดับตามที่แต่ละบุคคลต้องการ จากนั้นขีดเส้นใต้คาหลักแต่
ละตัวเพื่อให้รู้ว่า หนึ่ง หรือสองพยางค์นั้นๆ มาจากหนึ่งคาของข้อมูลที่ต้องการจดจา และกระจายคาหลักต่างๆ
ลงมาด้านล่าง ออกเป็นคาที่ออกเสียงคล้ายกัน ซึ่งอาจจะกระจายออกเป็น หนึ่งคา หรือสองคาก็ได้ และการออก
เสียงพยัญชนะต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปมาก เช่น
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Por Coe Platy Nema Anne Moll Artho Echi
Chorda
พอ ซี่
พาตี๋ นีม่ า แอน มอล อา
เอะใคร คอด
ปอร์ ซี
ปาร์ต้ี หนีมา แอนนี่ หมอน อาร์ต
คอ
สี่
พา
อะโธ่
ต่อไปจะต้องคัดเลือกแต่ละคาจากคาหลักที่กระจายไว้ ให้เป็นประโยคความเรียงที่มีความหมาย โดย
สามารถเติมคาระหว่างประโยคให้กลายเป็นประโยคที่สมบูรณ์ได้ แต่ควรเติมคาให้ได้น้อยที่สุด และต้องคานึงว่า
ประโยคที่สร้างจะสามารถนึกเป็นภาพประกอบความคิด หรือเป็นเหตุการณ์ที่เห็นเป็นภาพในจินตนาการชัดเจน
หรือเป็นเรื่องที่ตลกขบขัน เช่น
Por Coe Platy Anne Moll Nema Artho Echi
Chorda
พอ ซี่
พาตี๋ แอน มอล นีม่ า อา
เอะใคร คอด
ปอร์ ซี
ปาร์ตี้ แอนนี่ หมอน หนีมา อะ
คอ
พอร์ สี่
พา
อะโธ่
จะได้ประโยคที่สมบูรณ์ว่า “พอร์ ซี่ พา แอนนี่ มอล หนีมา อะโธ่!!! เอะใคร งับคอ”
ขั้นที่ 3 การท่องจา (Memorization) เป็ น ขั้ น ที่น าประโยคที่จัดเรี ยงอย่ า งมี ความหมาย
มาท่องจาให้เกิดความคุ้นชิน โดยเริ่มจากการนึกมโนภาพเป็นรูปภาพต่างๆ ตามคาหลักที่จัดเรียง เช่น นึกเป็น
ภาพบุคคล เหตุการณ์ สิ่งของ หรืออิริยาบถ จากนั้นนึกเป็นภาพเหตุการณ์ตามรูปประโยคที่สร้างไว้ และท่องซ้า
ประโยคพร้อมกับนึกภาพเหตุการณ์พร้อมๆ กัน 3 - 4 รอบ หรือกระทั่งจดจาได้ เมื่อท่องซ้าประโยคครบกาหนด
แล้วให้ท่องคาหลักแต่ละคา แล้วตามด้วยชื่อเต็มที่ถูกต้องของข้อมูลจริงคานั้น เช่น “พอร์ ซี่ พา แอนนี่ มอล
หนีมา อะโธ่!!! เอะใคร งับคอ” (พอร์ = Porifera, ซี่ = Coelenterata, พา = Platyhelminthes, แอนนี่ =
Annelida, มอล = Mollusca, หนีมา = Nematoda, อะโธ่ = Arthopoda, คอ = Chordata)
ขั้นที่ 4 การจดจาได้ (Recognition) เป็นขั้นที่เรียกคืนข้อมูลความทรงจา หรือข้อมูลที่เราต้อง
ใช้งานอยู่บ่อยครั้ง โดยสามารถจดจาชื่อที่ถูกต้อง หรื อจาลักษณะ องค์ประกอบ หรือข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ของ
ข้อมูลนั้นๆ ด้วยการทดสอบตนเอง เช่น การเอ่ยคาศัพท์ทั้งหมด หรือการอธิบายข้อมูลที่ต้องการจดจา
จะเห็นได้ว่ากลยุทธ์ CARM มีรายละเอียด และขั้นตอนที่ชัดเจน ผู้วิจัยจึงขอเพิ่มเติมในรายละเอียด
ของทฤษฎีต่างๆที่นามาสนับสนุนการพัฒนากลยุทธ์ช่วยจาแบบนีโมนิค “CAMR” ดังนี้
ทฤษฎีสนับสนุนการพัฒนากลยุทธ์ช่วยจาแบบนีโมนิค “CAMR”
การพัฒนากลยุทธ์ช่วยจาในครั้งนี้ อาศัยทฤษฎี และแนวคิดของนักการศึกษาหลายๆท่าน มาใช้ในการ
สร้ างขั้ นกลยุ ทธ์ให้ มีความเหมาะสม มีลาดับ ขั้น ตอนที่น่า เชื่ อถือเป็ น ไปตามพัฒนาการของการเรียนรู้ ซึ่งยั ง
สอดคล้องกับทฤษฎี และแนวคิดที่มีส่วนช่วยให้เกิดความรู้ความจากับผู้เรียนอย่างสูงสุด ซึ่ งสรุปรายละเอียดไว้
ดังต่อไปนี้
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1. ความรู้ความจา (Cognition) เป็นขั้นแรกเริ่มที่ต้องอาศัยความสามารถในการจัดจาแนกการรับรู้
และเรียนรู้สิ่งที่พบเจอจากประสบการณ์ต่างๆ สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูมที่ว่า ความรู้ความจาเป็น
พื้นฐานของการศึกษา นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของเพียเจต์ และทฤษฎีประมวลสารสนเทศ
ของคลอสไมเออร์ ที่มีการดูดซึมความรู้ หรือประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่งเป็นการรับข้อมูล (Input) จากสิ่งแวดล้อม
(เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2553; พรรณี ชูทัย เจนจิต, 2550; ฆนัท ธาตุทอง, 2559)
2. การจัดเรียงอย่างมีความหมาย (Arrangement) ในขั้นการจัดเรียงนี้ถือเป็นขั้นที่มีความสาคัญ
ที่สุด โดยอาศั ยทฤษฎี ต่า งๆในการสนั บ สนุ น คื อ ทฤษฎี ป ระมวลสารสนเทศของคลอสไมเออร์ ในเรื่ องรหั ส
ปฏิบัติการ (Encoding) เพื่อนาไปเก็บไว้ในความทรงจาระยะยาว และการเรียนรู้ความสัมพันธ์เชื่อมโยงด้านภาษา
ของกาเย่ ซึ่งคนเราจะเรียนรู้จากภาษา โดยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับการสังเกตสิ่งเร้า และ
หลักการเรียนรู้ของกาเย่นั้น ในขั้นนี้ผู้เรียนจะได้ระลึกถึงความรู้เดิมให้เชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ และได้ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถแสดงพฤติกรรมตามจุดประสงค์ได้ และยังสอดคล้องกับทฤษฎีของออซูเบล
ที่ว่า ผู้ที่มีพื้นฐานที่เชื่อมโยงกับความรู้เดิมจะทาให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ได้ และทาให้การเรียนรู้นั้นมีค วามหมาย
นอกจากนี้ขั้นการจัดเรียงยังสอดคล้องกับ ทฤษฎีพัฒนาการของบรูนเนอร์ในส่ วนของ Iconic Mode ซึ่งเด็ ก
สามารถสร้างจินตนาการหรือมโนภาพขึ้นในใจ โดยใช้รูปภาพแทนของจริง และ Symbolic Mode เป็นขั้นการใช้
สัญลักษณ์ในการเรียนรู้ เมื่อผู้เรียนสามารถเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมได้โดยการเขียนคาแรกที่มีการขีดเส้นใต้ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ของจอร์จ เฮอร์เบริ์ต มีด ซึ่งเป็นการใช้ภาษาสัญลักษณ์ แทนสิ่งเร้า
ที่รับรู้จากสิ่งแวดล้อมโดยการตีความหมาย ซึ่งขั้ นนี้เป็ นการให้นักเรี ยนเป็น ผู้สร้า งความรู้ด้วยตนเอง ผู้สอน มี
หน้าที่จัดสิ่งแวดล้อมเท่านั้นซึ่งไปสอดคล้องกับทฤษฎีการเสริมสร้างความรู้ (Constructivism) ในทางเดียวกัน
ทฤษฎีโครงสร้างเชาวน์ปัญญาของกิลฟอร์ด (Guilford) ยังสนับสนุนว่า ส่วนของมิติวิธีคิด จะอธิบายถึงการจา
ถาวรที่เป็นการจดจาที่ยาวนาน โดยผู้เรียนจะได้นามาใช้ในการกระจายคาศัพท์ และเลือกพยางค์ที่เหมาะสมใน
การสร้างประโยคช่วยจา ซึ่งเป็น การอธิบายถึงสิ่งเร้า รูปแบบต่างๆ เช่น สั ญลักษณ์ หรื อภาษา เป็ นภาษาหรื อ
ถ้อยคาที่มีความหมาย ที่ผู้เรียนเคยเรียนรู้มาแล้วจะทาให้สามารถเกิดการจดจาขึ้นมาได้ (ฆนัท ธาตุทอง, 2559;
พรรณี ชูทัย เจนจิต, 2550; สุรางค์ โค้วตระกูล, 2554; นัฐวุฒิ สิงห์กุล, 2557; ประสาท อิศรปรีดา, 2547)
3. การท่องจา (Memorization) เป็นขั้นที่สร้างประโยคช่วยจาเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะนามาฝึกฝน
และท่องจาต่ อไป ซึ่ งอาศั ยทฤษฎี การเรี ยนรู้ ของธอร์ นไดค์ ในส่ วนของกฎแห่ งการฝึ กหั ด โดยการสร้ า งการ
เชื่อมโยงที่มั่นคงกับสิ่งเร้า และการตอบสนองที่ถูกต้อง โดยการฝึกหัด ทาซ้าบ่อยๆ ซึ่งจะทาให้เกิดการเรียนรู้ได้
นาน และคงทนถาวร ซึ่งยังสอดคล้องกับทฤษฎีประมวลสารสนเทศของคลอสไมเออร์ ซึ่งต้องใช้การท่องจา
การท่องซ้าหลายๆครั้ง เพื่อนาไปเก็บไว้ในความจาระยะยาวได้ นอกจากนี้ยังอาศัยทฤษฎีการเรียนรู้ของเพียเจต์
ในส่วนของความสมดุล ซึ่งจะผสมผสานความคิดใหม่ให้กลมกลืนเข้ากันได้กับ ความคิดเก่าก่อให้เกิดความสมดุล
ขึ้น (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2548; ฆนัท ธาตุทอง, 2559; พรรณี ชูทัย เจนจิต, 2550)
4. การจดจาได้ (Recognition) เป็นขั้นตอบสนองของสิ่งเร้าที่รับรู้เข้าไป กล่าวคือเมื่อเห็น คาศัพท์
ประโยค หรือสัญลักษณ์ที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว จะสามารถจดจาขึ้นมาได้ ซึ่งจะอาศัยทฤษฎีประมวลสารสนเทศของ
คลอสไมเออร์ ในการสนับสนุนขั้นนี้คือ การเรียกคืนข้อมูล (Out put) ซึ่งเป็นการถอดรหัสข้อมูลที่จดจาออกมา
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จากความจาระยะยาว และส่งต่อไปสู่การตอบสนอง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับทฤษฎีโครงสร้างเชาวน์ปัญญา
ของกิลฟอร์ด (Guilford) คือส่วนของมิติเนื้อหาของการคิด (Contents) ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนประเมินการจดจาได้
ของตัวเองในรูปแบบของภาพ เสียง สัญลักษณ์ ภาษา พฤติกรรม โดยผู้เรียนจะได้นึกภาพบริบทของประโยคช่วย
จา นึกถึงเสียงที่เอ่ยประโยค รวมถึงผู้เรียนได้นึกถึงสัญลักษณ์ที่ใช้ และภาษาที่ ถูกนามาผสมให้กลายเป็นประโยค
อย่างมีความหมาย นอกจากนี้ยังมีส่วนของพฤติกรรมที่เป็นสิ่งเร้า อาจจะเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรือการมี
ส่วนเกี่ยวพันทางสังคมกับผู้อื่น (ฆนัท ธาตุทอง, 2559; ประสาท อิศรปรีดา, 2547)
สามารถสรุปทฤษฎีที่สนับสนุนการพัฒนากลยุทธ์ช่วยจาแบบนีโมนิค “CAMR” ได้ดังตารางที่ 1 ซึ่งมี
รายเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ทฤษฎีสนับสนุนการพัฒนากลยุทธ์ช่วยจาแบบนีโมนิค “CAMR”
Theory
หลักการ
CAMR
ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom)
- ความรู้ความจา เป็นพื้นฐานของ
การศึกษา
ความรู้ความจา
ทฤษฎีการเรียนรู้ของเพียเจต์ (Piaget)
(Cognition)
- การดูดซึมข้อมูล
ทฤษฎีประมวลสารสนเทศ (Klausmeier)
- การรับข้อมูลเข้า (Input)
ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Ausubel)
- การเชื่อมโยงความรู้เดิมจะทาให้เกิด
การเรียนรู้ใหม่
แนวคิดปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ของ (George
- ภาษาสัญลักษณ์
Herbert Mead)
- รหัสปฏิบัติการ (Encoding)
ทฤษฎีประมวลสารสนเทศ (Klausmeier)
การจัดเรียงอย่าง
- ความสัมพันธ์เชื่อมโยงด้านภาษา
ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ (Gagne)
มีความหมาย
- สร้างจินตนาการหรือมโนภาพขึ้นใน
(Arrangement)
ใจ และการใช้สัญลักษณ์ในการ
ทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูนเนอร์ (Brunner)
เรียนรู้
- ผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง
ทฤษฎีการเสริมสร้างความรู้ (Constructivism)
- มิติวิธีการคิด
ทฤษฎีโครงสร้างเชาวน์ปัญญาของกิลฟอร์ด (Guilford)
ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์(Thorndike)
- กฎแห่งการฝึกหัด
การท่องจา
ทฤษฎีการเรียนรู้ของเพียเจต์ (Piaget)
(Memorization
- การเข้าสู่สมดุล
ทฤษฎีประมวลสารสนเทศ (Atkinson & Shiffrin)
)
- การท่องซ้าเกิดเป็นความจาระยะยาว
ทฤษฎีประมวลสารสนเทศ (Klausmeier)
- การเรียกคืนข้อมูล (Out put)
การจดจาได้
ทฤษฎีโครงสร้างเชาวน์ปัญญาของกิลฟอร์ด
(Recognition)
- มิติเนื้อหาของการคิด
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จากการสังเคราะห์ทฤษฎีต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนากลยุทธ์ช่วยจาแบบนีโมนิค “CAMR” จะเห็น
ได้ว่าลาดับขั้นตอนของกลยุทธ์ที่ผู้วิจัยคิดค้นขึ้น มีหลักการ รายละเอียดแต่ละขั้นตอน และความสอดคล้องกับ
ทฤษฎีทางการศึกษาที่เชื่อถือได้ ซึ่งจะทาให้กลยุทธ์ช่วยจานี้มีความถูกต้อง ความชัดเจน และมีความเหมาะสมต่อ
การนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้นั่นคือ การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)
ร่วมกับกลยุทธ์ช่วยจาแบบนีโมนิค “CAMR” ในเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชาชีววิทยา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น(5Es) เรื่องความหลากหลาย
ทางชีวภาพ จานวน 8 แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีค่าความเหมาะสมอยู่ระหว่าง 4.40 - 5.00
2. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับกลยุทธ์ช่วยจา
แบบนีโมนิค “CAMR” เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ จานวน 8 แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีค่าความ
เหมาะสมอยู่ระหว่าง 4.40 - 5.00
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ ซึ่งมี
ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.23 - 0.65 ค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.23 - 0.69 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90
4. แบบวัดเจตคติต่อวิชาชีววิทยา ซึ่งเป็นข้อคาถามที่มีลักษณะการตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ มีขอบเขตการวัดเจตคติต่อวิชาชีววิทยา แบ่งออกเป็น 5 มิติประกอบด้วยข้อคาถามเชิงนิมาน (Positive)
จานวน 10 ข้อ และข้อคาถามเชิงนิเสธ (Negative) จานวน 10 ข้อ รวมจานวน 20 ข้อ ซึ่งมีค่าอานาจจาแนก
ตั้งแต่ 0.25 - 0.78 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93
การเก็บรวมรวมข้อมูล
1. ดาเนิน การสอนโดยผู้ วิจัย ในเรื่ อง ความหลากหลายทางชี วภาพ โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้ด้วย
รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับกลยุทธ์ช่วยจาแบบนีโมนิค “CAMR” ในกลุ่มทดลอง
และใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ในกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 20 ชั่วโมง
2. เมื่ อดาเนิน การจัดการเรียนรู้ เสร็จสิ้น แล้ ว จึงทดสอบหลั งเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ และทาแบบวัดเจตคติต่อวิชาชีววิทยา
3. นาผลคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดเจตคติต่อวิชาชีววิทยา
มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา เรื่อง ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5
ขั้น (5Es) ร่วมกั บกลยุทธ์ช่วยจาแบบนีโมนิค “CAMR” และการจัดการเรียนรู้ รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู้ 5 ขั้น (5Es) โดยใช้การทดสอบ t-test แบบ Independent sample
2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาชีววิทยา เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)
ร่วมกับกลยุทธ์ช่วยจาแบบนีโมนิค “CAMR” และการจัดการเรียนรู้ รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น
(5Es) โดยใช้การทดสอบ t-test แบบ Independent sample
ผลการวิจัย
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับกลยุทธ์ช่วยจาแบบนีโมนิค “CAMR” และการจัดการเรียนรู้รูปแบบวัฏ
จักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่ า เฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่ า ที (Independent t-test) ของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)
ร่วมกับกลยุทธ์ช่วยจาแบบนีโมนิค “CAMR” (กลุ่มทดลอง) และการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะ
หาความรู้ 5 ขั้น (5Es) (กลุ่มควบคุม) (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
̅
กลุ่มตัวอย่าง
df
n
SD
t
p
กลุ่มควบคุม
45
17.02
4.08
44
.000
5.49*
กลุ่มทดลอง
45
21.24
3.16
44
*p < .05
จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5
ขั้น (5Es) ร่ วมกับกลยุทธ์ช่วยจาแบบนีโ มนิค “CAMR” มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่า นักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
2. ผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาชีววิทยาของนักเรียน หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักร
การสื บเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับกลยุทธ์ช่วยจาแบบนีโมนิค “CAMR” และการจัดการเรียนรู้ ด้วย
รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 3, 4 และ 5
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ตารางที่ 3 เจตคติต่อวิชาชีววิทยาของนักเรียน หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
5 ขั้น (5Es) ร่วมกับกลยุทธ์ช่วยจาแบบนีโมนิค “CAMR” (กลุ่มทดลอง)
เจตคติต่อวิชาชีววิทยา
1. แรงจูงใจในการเรียนชีววิทยา
2. ความพยายามด้วยตนเองต่อ
วิชาชีววิทยา
3. เจตคติต่อชีววิทยาในครอบครัว
4. วิชาชีววิทยาเป็นเรื่องสนุก
สาหรับฉัน
5. เจตคติต่อชีววิทยาในบุคคลใกล้
ตัว
เฉลี่ย

̅
4.03
4.02

SD
.22
.41

ระดับความคิดเห็น
ดี
ดี

ลาดับที่
3
4

3.77
4.14

.50
.35

ดี
ดี

5
1

4.11

.81

ดี

2

4.01

.22

ดี

จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5
ขั้น (5Es) ร่วมกับกลยุทธ์ช่วยจาแบบนีโมนิค “CAMR” มีเจตคติต่อวิชาชีววิทยาทุกด้านอยู่ในระดับดี ( ̅ = 4.01)
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ลาดับที่ 1 ด้านวิชา
ชีววิทยาเป็นเรื่องสนุกสาหรับฉัน ( ̅ = 4.14) ลาดับที่ 2 ด้านเจตคติต่อชีววิทยาในบุคคลใกล้ตัว ( ̅ = 4.11)
ลาดับที่ 3 ด้ านแรงจูงใจในการเรียนชีววิทยา ( ̅ = 4.03) ลาดับ ที่ 4 ด้านความพยายามด้วยตนเองต่อวิชา
ชีววิทยา ( ̅ = 4.02) และลาดับที่ 5 ด้านเจตคติต่อชีววิทยาในครอบครัว ( ̅ = 3.77)
ตารางที่ 4 เจตคติต่อวิชาชีววิทยาของนักเรียน หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
5 ขั้น (5Es) (กลุ่มควบคุม) (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
̅
เจตคติต่อวิชาชีววิทยา
SD
ระดับความคิดเห็น ลาดับที่
1. แรงจูงใจในการเรียนชีววิทยา
3.62
.69
ดี
2
2. ความพยายามด้วยตนเองต่อวิชา
3.17
.47
ปานกลาง
5
ชีววิทยา
3. เจตคติต่อชีววิทยาในครอบครัว
3.18
.15
ปานกลาง
4
4. วิชาชีววิทยาเป็นเรื่องสนุกสาหรับ
3.79
.53
ดี
1
ฉัน
5. เจตคติต่อชีววิทยาในบุคคลใกล้ตัว 3.49
.59
ปานกลาง
3
3.45
.20
ปานกลาง
เฉลี่ย
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จากตารางที่ 4 พบว่า เจตคติต่อวิชาชีววิทยาของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏ
จักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) มีเจตคติต่อวิชาชีววิทยาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.45)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู้ 5 ขั้น (5Es) มีเจตคติต่อวิชาชีววิทยาในแต่ละด้านแตกต่างกัน โดยเรียงลาดับดังนี้ ลาดับที่ 1 ด้านวิชา
ชีววิทยาเป็นเรื่องสนุกสาหรับฉัน มีเจตคติอยู่ในระดับดี ( ̅ = 3.79) ลาดับที่ 2 ด้านแรงจูงใจในการเรียนชีววิทยา
มีเ จตคติ อยู่ ในระดับ ดี ( ̅ = 3.62) ลาดั บที่ 3 ด้า นเจตคติ ต่อชี ววิทยาในบุ คคลใกล้ ตัว มีเ จตคติ อยู่ ในระดั บ
ปานกลาง ( ̅ = 3.49) ลาดับที่ 4 เจตคติต่อชีววิทยาในครอบครัว มีเจตคติอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.18) และ
ลาดับที่ 5 ด้านความพยายามด้วยตนเองต่อวิชาชีววิทยา มีเจตคติอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.17)
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาชีววิทยาของนักเรียน หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักรการ
สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับกลยุทธ์ช่วยจาแบบนีโมนิค “CAMR” (กลุ่มทดลอง) และการจัดการเรียนรู้
ด้วยรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) (กลุ่มควบคุม)
̅
กลุ่มตัวอย่าง
df
n
SD
t
p
กลุ่มควบคุม
45
3.45
.48
44
.000
5.49*
กลุ่มทดลอง
45
4.01
.46
44
*p < .05
จากตารางที่ 5 สรุปได้ว่านักเรียนมีเจตคติต่อวิชาชีววิทยาหลัง การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับกลยุทธ์ช่วยจาแบบนีโมนิค “CAMR” สูงกว่าหลังการจัดการเรียนรู้
ด้วยรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับกลยุทธ์
ช่วยจาแบบนีโมนิค “CAMR” เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชาชีววิทยา ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับกลยุทธ์ช่วยจา
แบบนีโมนิค “CAMR” สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) จะมีขั้นความรู้ความจา (Cognition) ของกลยุทธ์ช่วยจา
แบบนีโมนิค “CAMR” โดยขั้นนี้นักเรียนจะได้พบกับประสบการณ์ความรู้ใหม่ ได้รับการกระตุ้นที่น่าสนใจ ซึ่ง
พบว่านักเรียนเกิดความสงสัย หรือเกิดความใคร่รู้ อยากรู้อยากเห็นกับสิ่งที่ได้พบเจอ มีการยกมือขึ้นเพื่อสอบถาม
หรืออภิปรายกันในกลุ่ม นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้กลยุทธ์ช่วยจาเพื่อนามาใช้ในการจดจาคาศัพท์ต่างๆในบทเรียน
ซึ่งในขั้ นนี้ จะมีขั้น ความรู้ความจา (Cognition) นั กเรียนจะได้รับความรู้ คาศั พท์ และข้อมูลที่ต้องการจดจา
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เบื้องต้นจากกิจกรรมของผู้สอนที่ทาให้เกิดความสนใจกระตือรือร้น เช่น นักเรียนแต่ละคนจดสิ่งที่พบเจอในวีดี
ทัศน์ลงในกระดาษให้ได้มากที่สุด ทั้งคาศัพท์ สิ่งมีชีวิต หรือหัวข้อต่างๆ เพื่อเตรียมสร้างประโยคช่วยจา ซึ่งพบ
ปัญหาว่า นักเรียนบางคนยังไม่เข้าใจกลยุทธ์ช่วยจา และไม่จดข้อมูลที่พบเจอ แต่ใช้วิธีดูกับเพื่อนในกลุ่ม ซึ่งผู้สอน
ต้องทบทวน และอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจเสียก่อน และคอยกาชับให้นักเรียนลงมือทาด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียน
เกิดประสิทธิภาพการใช้ กลยุทธ์มากที่สุด ซึ่งจะต่ างจากกลุ่ม ควบคุมที่ผู้เ รียนไม่ต้องจดคาศัพท์ หรือข้อมูลเพื่อ
เตรียมการสร้างประโยคช่วยจา และจะรับในส่วนของการกระตุ้นจากผู้สอนเพียงอย่างเดียว โดยขั้นตอนนี้ก็จะ
เป็นการเก็บสะสมประมวลความรู้ที่ได้ในช่วงแรก ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม ที่ว่าความรู้ความ
จาเป็นพื้นฐานของการศึกษา เป็นขั้นแรกของระดับสติปัญญาที่เกิดการเรียนรู้จากระดับง่ายไปยาก (เยาวดี
รางชัยกุล วิบู ลย์ศรี , 2553) ทาให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาในภาพรวม ว่าสิ่ งที่ต้องการจดจามีลักษณะข้อมู ล
ประเภทใดบ้าง เช่น หัวข้อ องค์ประกอบย่อย หรือจานวนสิ่งมีชีวิต เป็นต้น
ขั้นที่ 2 ขั้นสารวจ และค้นหา (Exploration) จะมีขั้นความรู้ความจา (Cognition) และขั้นการ
จัดเรียงอย่างมีความหมาย (Arrangement) ของกลยุทธ์ช่วยจาแบบนีโมนิค “CAMR” โดยขั้นนี้นักเรียนได้
สืบค้นข้อมูล สารวจ ทดลอง ค้นคว้าด้วยตัวนักเรียนเอง ทาให้นักเรียนเกิดการใช้ทักษะ เกิดกระบวนการคิด เกิด
กระบวนการแก้ปัญหา มีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ถือเป็นการสืบเสาะหาความรู้ในขั้นนี้เป็นหลัก
ซึ่งจะมีขั้นความรู้ความจา (Cognition) นักเรียนจะได้ข้อมูล และความรู้ที่มากขึ้นจากการสืบค้น ทดลอง และการ
ทากิจกรรม จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นการจัดเรียงอย่างมีความหมาย (Arrangement) นักเรียนจะนาข้อมูลที่ต้องการ
จดจามาจัดเรียงอย่างมีความหมายในเชิงภาพ และเหตุการณ์ ซึ่งเป็นขั้น ที่สาคัญที่สุดของกลยุทธ์ CAMR โดย
อาศัยทฤษฎีการเรียนรู้ของออซูเบลที่ว่า นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ และการจดจาได้ดี ถ้าสามารถเชื่อมโยงได้กับ
ประสบการณ์เดิม จะทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความหมาย และทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ ในส่วน
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงด้านภาษาที่ว่า คนเราจะเรียนรู้ภาษาจากการสอน และฝึกฝน โดยการเชื่อมโยงสิ่งเร้ากับ
การสังเกตสิ่งเร้าแล้วพูดออกมาตามที่เชื่อมโยง ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากพื้นฐานแล้วตอบสนองด้วยการพูด
(เพราพรรณ เปลี่ยนภู่, 2540; พรรณี ชูทัย เจนจิต, 2550) นั่นคือนักเรียนได้นาคาศัพท์ต่างๆ มาแต่งเป็นประโยค
ช่ วยจา ท าให้ เ กิ ดเป็ น ความสั ม พัน ธ์ของภาษาที่ น ามาสร้ า ง ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ ทฤษฎี การเสริ ม สร้ า งความรู้
(Constructivism) ที่ว่านักเรียนจะแสดงความรู้ด้วยตนเอง สามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง และค้นพบความรู้
จากสิ่งที่ตนเองค้นพบ (ฆนัท ธาตุทอง, 2559) โดยนักเรียนจะได้นาข้อมูลที่มีอยู่ มาจัดเรียงเป็นประโยคช่วยจาให้
มีลักษณะตามวิธีการสร้างประโยคช่วยจาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบาย และลงข้อสรุป (Explanation) จะมีขั้นการท่องจา (Memorization) ของ
กลยุทธ์ช่วยจาแบบนีโมนิค “CAMR” ซึ่งในขั้นนี้นักเรียนได้นาข้อมูลที่สืบค้น รวบรวม หรือค้นหาไว้ มาวิเคราะห์
แปลผล สรุปผล และอภิปรายหน้าชั้นเรียนในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้นักเรียนยังได้รับฟังแนวความรู้ในมุมมอง
ต่างๆของเพื่อนๆในกลุ่ม ทาให้เกิดการเสนอความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล เพื่อนาไปเสนอหน้าชั้นเรียน ซึ่งสอดคล้อง
กับทฤษฏีของเพียเจต์ ที่ว่า เป้า หมายของการพัฒนาการคือ ความสามารถที่ จะคิดอย่า งมี เหตุผลกั บสิ่ งที่เป็ น
นามธรรม ความสามารถที่จะคิดตั้งสมมติฐานอย่างสมเหตุสมผล (พรรณี ชูทั ย เจนจิต, 2550) นอกจากนั้นจะมี
ขั้นการท่องจา (Memorization) นั กเรียนจะได้นาเสนอกลยุทธ์ช่วยจาที่สร้า งขึ้น ซึ่ งพบว่าก่อนการน าเสนอ
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นักเรียนมีการทบทวน และท่องจาประโยคให้ชานาญ ซึ่งนักเรียนจะท่องซ้าประโยค และนึกให้เป็นมโนภาพต่างๆ
ตามรูปประโยค ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของธอร์นไดค์ ในส่วนของกฎแห่งการฝึกหัด เมื่อนักเรียนเกิดการทาซ้า
ฝึกหัดบ่อยๆ จะทาให้นักเรียนเกิ ดการจดจา และมีการเรียนรู้ได้ ดีขึ้น (ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ , 2548) เมื่ อ
นักเรียนสามารถอ่าน และอธิบายประโยคที่กลุ่มของตนเองสร้างได้แล้ว จึงจะสามารถออกมานาเสนอหน้าชั้น
เรียนได้ ซึ่งจะแตกต่างจากกลุ่มควบคุมที่ไม่มีขั้นการท่องจา นักเรียนจะได้นาเสนอในส่วนของข้อมูลที่สืบเสาะไป
เพียงอย่างเดียว ทาให้นักเรียนไม่เกิดการทบทวนคาศัพท์ หรือการใช้ความจาอย่างเต็มศักยภาพ
ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) นักเรียนจะได้ใช้ความรู้ และทักษะที่เกิดการเรียนรู้มาใน
ขั้น ก่ อนๆ มาปรั บใช้ ในสถานการณ์ ต่า งๆ โดยผู้สอนเป็ น คนจัดกิ จกรรมขึ้น นั กเรี ยนจะได้ ใช้ ความรู้ จาก
ประสบการณ์ต่างๆที่มีอยู่แล้ว มาประมวลผลในการตอบคาถาม แก้ปัญหา หรือตอบโจทย์ต่างๆที่ผู้สอนทดสอบ
เช่น ตั้งคาถามว่าหากนักเรียนต้องการผลิตยาชนิดใดชนิดหนึ่งจะใช้สิ่งมีชีวิตใดในอาณาจักรมอเนอราในการศึกษา
เป็นต้น ซึ่งพบว่านักเรียนได้ฝึกการใช้ความคิด ฝึกการคิดอย่างมีเหตุและผล นักเรียนยกมือตอบคาถาม และเกิด
การตั้งคาถามต่อยอดความรู้ในประเด็นต่างๆ ทาให้นักเรียนได้รับความรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีก
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมิน (Evaluation) จะมีขั้นการจดจาได้ (Recognition) ของกลยุทธ์ช่วยจาแบบ
นีโมนิค “CAMR” ในขั้นนี้ โดยนักเรียนได้ประเมินตนเอง และเพื่อนในกลุ่มว่ามีความรู้ ตามจุดประสงค์การเรียนรู้
หรือไม่ นอกจากนั้นนักเรียนได้ประเมินการจดจาได้ของตนเองว่าสามารถจดจาประโยคช่วยจาที่สร้างขึ้นได้แล้ว
หรือยัง ซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังความรู้เพิ่มเติมที่นักเรียนได้ เรียนรู้ไปแล้วด้วย เช่น การสร้างประโยคช่วยจาว่า
“พอ ซี่ พา แอนนิ มอล หนีมา อะโธ่ เอะใคร งับคอ” เมื่อนักเรียนเรียกคาย่อของคาที่ขีดเส้นใต้คานั้นขึ้นมา เช่น
คาว่า พอ นักเรียนจะต้องบอกได้ว่า มาจากคาเต็มที่ว่า พอริเฟอรา (Porifera) อาจจะบอกรายละเอียดเพิ่มเติม
เล็กน้อยอีกว่า ได้แก่ พวกฟองน้ า มี ช่องว่างภายในลาตั ว มี รูพรุ น เป็นต้ น ซึ่ งสอดคล้ องกับทฤษฎี ประมวล
สารสนเทศของคลอสไมเออร์ ที่เป็นการเรียกคืนข้อมูล (Out put) นักเรียนจะได้เรียกคืนข้อมูลจากสิ่งที่เรียนรู้
โดยมีแรงขับ หรือการกระตุ้นให้การตอบสนองเกิดขึ้นจากการเรียกคืนข้อมูล (ฆนัท ธาตุทอง, 2559) ซึ่งการจดจา
ได้ลักษณะเช่นนี้จะเป็นพื้นฐานทาให้นักเรียนสามารถต่อยอดความรู้ไปสู่ระดับที่ยากขึ้น และซับซ้อนขึ้นได้
ฉะนั้นการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) สามารถส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดกระบวนการคิด การแก้ปัญหา เกิดการสืบเสาะหาความรู้ ทาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นได้
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกษศิรินทร์ เซ็นบัว (2555) ที่ได้ศึกษาผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้
แผนผังมโนทัศน์ประกอบ พบว่านักเรียนร้อยละ 86 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของ
คะแนนเต็ม และยังพบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yeni, Suryabaru, and Handayani (2017) พบว่า นักเรียนที่ได้รับ
การสอนด้วยรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่ากลุ่มที่เรียนแบบปกติ นักเรียนมีความ
กระตือรืนร้นในการเรียน ค้นพบความคิดใหม่ๆ และไม่ละอายต่อการแสดงความคิดของตน นอกจากนั้นกลยุทธ์
ช่วยจาแบบนีโมนิค ยังส่งเสริมให้นักเรียนมีการจดจาที่ดี มีทักษะการใช้ความคิด ซึ่งเข้ามามีบทบาทให้นักเรียนมี
การจดจาความรู้พื้นฐาน ทาให้ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ได้อีกระดับหนึ่ง ซึ่งยังสอดคล้องกั บ
ผลการวิจัยของ สิรันทร เพียรพิทักษ์ (2556) ที่ได้ศึกษา ผลการเรียนรู้ด้วยเกมคอมพิวเตอร์แบบผจญภัยร่วมกับ
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กลยุทธ์ช่วยจา พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับกลยุทธ์
ช่วยจาแบบนีโมนิค “CAMR” สามารถส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นได้จริงอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
2. การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับกลยุทธ์ช่วยจา
แบบนีโมนิค “CAMR” สามารถพัฒนาให้นักเรียนมีเจตคติต่อวิชาชีววิทยาที่ดีขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) จะมีขั้นความรู้ความจา (Cognition) ของกลยุทธ์
ช่วยจาแบบนีโมนิค “CAMR” ในขั้นนี้ ซึ่งนักเรียนได้รับการกระตุ้นให้เกิดความสนใจ เกิดข้อสงสัย โดยก่อนจะ
เข้าสู่บทเรียน ผู้สอนจะเริ่มสร้างความรู้สึกร่วม หรือสร้างความสนใจแก่นักเรียนเพื่อให้การเรียนรู้มีความสนุก
แปลกใหม่ ส่งเสริมความรู้สึกที่อยากเรียนรู้ของนักเรียน หรือทากิจกรรมที่นักเรียนได้เกิดการปฏิบัติมากขึ้น เช่น
นักเรียนได้เดินสารวจต้นไม้ที่มีการจัดแสดงไว้ในห้องเรียน ก่อนเริ่มการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นความสนใจของ
นักเรียน เกิดความตื่นเต้น ท้าทาย อยากรู้อยากเห็น หรือเจตคติต่อวิชาชีววิทยาเป็นไปในทางบวกมากขึ้นตั้งแต่
ขั้นแรก นอกจากนี้ยังมีขั้นความรู้ความจา (Cognition) โดยนักเรียนจะได้รับข้อมูล หรือความรู้เบื้องต้นในขั้นแรก
เพื่อกาหนดแนวทางในการสร้างประโยคช่วยจา ซึ่งพบว่านักเรียนเกิดความสนุก ความท้าทาย และเกิดความรู้สึก
ร่วมในการเรียนรู้มากขึ้นกว่ากลุ่มควบคุม เพราะการสร้างประโยคช่วยจานักเรียนจะได้นาประโยคของกลุ่มตนเอง
มาแข่งขันในการโหวตเป็นประโยคช่วยจาที่น่าสนใจที่สุดในห้องเรียน ส่งผลให้กลุ่มทดลองเริ่มต้นการเรียนรู้ได้
น่าสนใจ และส่งเสริมเจตคติต่อวิชาชีววิทยาได้เป็นอย่างดี
ขั้นที่ 2 ขั้นสารวจ และค้นหา (Exploration) จะมีขั้นความรู้ความจา (Cognition) และขั้นการ
จัดเรียงอย่างมีความหมาย (Arrangement) ของกลยุทธ์ช่วยจาแบบนีโมนิค“CAMR” ในช่วงแรกนั้นนักเรียน
ยังคงสภาพของอารมณ์ตื่นเต้น สนใจ หรือท้าทายจากในขั้นที่แล้ว ทาให้นักเรียนยังคงความอยากรู้อยากเรียน
หรืออยากทากิจกรรมที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ โดยขั้นนี้นักเรียนได้สืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง รวบรวมข้อมูลต่างๆ
จากนั้นให้แต่ละกลุ่มระดมสมองช่วยกันแจกแจงข้อมูล ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากใบความรู้ และแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ จากการสอบถามนักเรียนขณะดาเนิน การวิจัยพบว่าการศึ กษาด้ วยตนเอง นักเรียนจะเกิดความรู้
ทักษะต่างๆ และปลูกฝังความใฝ่รู้ในวิชาชีววิทยาให้แก่ตนเอง นักเรียนได้ซึมซับความรู้วิชาชีววิทยา และทาให้
รู้ สึ ก ว่า ชี ว วิท ยาไม่ ไ ด้ ย าก หรื อซั บ ซ้ อ นเกิ น ความพยายามของตนเอง นอกจากนี้ ยัง มี ขั้ น ความรู้ ค วามจ า
(Cognition) ซึ่ งนั กเรี ยนจะได้ เ รี ยนรู้ เ พิ่ ม เติ ม มากกว่า ขั้ น ก่ อนหน้ า ด้ วยการสื บ เสาะจากแหล่ งข้ อมู ล ต่ า งๆ
เพื่อนามาสร้างประโยคช่วยจาให้สมบูรณ์ จากนั้นเข้าสู่ขั้นการจัดเรียงอย่างมีความหมาย (Arrangement) ซึ่ง
นักเรียนได้ใช้ความรู้ ข้อมูลที่สืบเสาะหามา แล้วนามาสร้างเป็นประโยคช่วยจา โดยจัดเรียงข้อมูลให้มีความหมาย
ในเชิงภาพ และเหตุการณ์ ใช้การขีดเส้นใต้พยางค์แต่ละคาแทนจานวนคาศัพท์ ซึ่งพบปัญหาในนักเรียนบางกลุ่ม
คือการใช้สัญลักษณ์ขีดเส้นใต้ผิด และรูปประโยคจัดเรียงไม่ได้ใจความ ทาให้ต้องใช้เวลาในการแก้ไขประโยคช่วย
จา และอธิบายกลยุทธ์ให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างถูกต้อง โดยขั้นนี้นักเรียนจะเกิดการตีความหมายของสัญลักษณ์เชิง
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ภาษา และสัญลักษณ์การขีดเส้นในประโยคช่วยจาที่สร้างขึ้น ทาให้เชื่อมโยงไปสู่ข้อมูลที่ต้องการจดจาได้ ในส่วน
นี้จะทาให้นักเรียนเกิดความสนุก และท้ายทายในการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เจตคติต่อวิชาชีววิทยาดีขึ้น
ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบาย และลงข้อสรุป (Explanation) จะมีขั้นการท่องจา (Memorization) ของกล
ยุทธ์ช่วยจาแบบนีโมนิค“CAMR” ในขั้นนี้ โดยนักเรียนได้ทาชิ้นงานเพื่อสรุปข้อมูลที่ได้รวบรวมมา จากนั้นออกมา
นาเสนอ อธิบาย และสรุปให้เพื่อนร่วมชั้นฟัง ซึ่งทาให้นักเรียนเกิดกระบวนการทางานกลุ่ม รวมถึงเสริมสร้างให้
นักเรียนฝึกการนาเสนอ มีอารมณ์ร่วมในการทากิจกรรม นอกจากนี้จะมีขั้นการท่องจา (Memorization) โดย
นักเรียนได้ท่องจาประโยคช่วยจาที่กลุ่มของตนสร้าง ออกมานาเสนอ อธิบายให้เพื่อนในชั้นเรียนได้เข้าใจ และนึก
เป็นภาพเหตุการณ์ได้อย่างไร โดยขั้นที่ 3 นี้ จะช่วยให้นักเรียนรู้สึกว่าการเรียนวิชาชีววิทยาไม่น่าเบื่อ เนื่องจากใน
กิจกรรมนี้ นักเรียนในแต่ละกลุ่ มจะได้รับฟังประโยคช่วยจาของกลุ่มต่า งๆ และร่วมกัน โหวต ซึ่งสังเกตได้จาก
นักเรียนเกิดความสนุ กครึกครื้ นเมื่อกลุ่ มอื่ นสร้า งประโยคช่วยจาที่มีความหมายไร้สาระ หรื อตลกชวนขบขั น
ซึ่งลักษณะเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นในกลุ่มควบคุมที่มีการนาเสนอชิ้นงานเพียงอย่างเดียว แต่ในกลุ่มทดลองจะเกิดขึ้น
ทุกการทากิ จกรรม ด้วยเหตุ นี้ทาให้นั กเรียนเพลิ ดเพลิ นกั บการเรี ยนรู้ในวิชาชีววิทยาเป็ นอย่า งดี นอกจากนี้
นักเรียนจะได้เรียนรู้จากการนาเสนอของกลุ่มอื่นๆ ทาให้ปรับความรู้ที่ตนมีอยู่ เข้ากับความรู้ที่ได้รับเข้าไปใหม่ก็
จะก่อให้เกิดการพัฒนาทางสติปัญญาเพิ่มมากขึ้น
ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) จะเป็นขั้นที่นักเรียนได้ตอบคาถาม หรือทากิจกรรมใน
การขยายความรู้ ทาให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้น ได้ต่อยอดความรู้ที่มีอยู่เดิม และได้ทบทวนตอก
ย้าความรู้ให้ชัดเจน ถูกต้องมากขึ้น โดยผ่านกิจกรรมจากผู้สอนในรูปแบบต่างๆ เนื่องจากนักเรียนได้แสดงความ
คิดเห็น ได้แสดงถึ งทัศนคติต่อความรู้ นั กเรี ยนจะกล้ าแสดงออกมากขึ้น นอกจากนี้ การมี ประโยคช่ วยจายั ง
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่จดจา กับความรู้ใหม่ที่ได้รับการขยายขึ้น ทาให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาได้ดีขึ้น ส่งผลให้
เพิ่มเจตคติที่ดีให้แก่นักเรียน มีความสนุกกับการเรียน และการจดจามากขึ้น
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมิน (Evaluation) จะมีขั้นการจดจาได้ (Recognition) ของกลยุทธ์ช่วยจาแบบ
นีโมนิค“CAMR” ในขั้นนี้ นักเรียน และผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินความรู้ ผ่านการสรุปความรู้ และการตอบคาถาม
ซึ่งจะได้ป ระเมิน ตนเอง และเพื่อนร่วมชั้น ในเรื่องที่ได้เ รี ยนรู้ไปแล้ ว ซึ่ งจะมีขั้นการจดจาได้ (Recognition)
ที่นักเรียนจะต้องประเมินการจดจาได้จากประโยคช่วยจา ซึ่งอาจจะเป็นประโยคช่วยจาที่ได้รับการโหวต หรือ
ประโยคช่วยจาของกลุ่มตนเอง โดยสอบถามจากประโยคช่วยจาถ้านักเรียนตอบถูกต้องแสดงว่านักเรียนสามารถ
จดจาประโยคช่วยจา และสามารถดึงข้อมูลออกมาได้ ซึ่งกิจกรรมนี้ทาให้เกิดความสนุกเพลิดเพลินในการเรียนรู้ที่
ต้องพบเจอกับการจดจาคาศัพท์ สังเกตได้จากนักเรียนมีรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะจากการตอบประโยคช่วยจา
นักเรียนให้ความสนใจ สนุก และส่งเสียงตอบรับกับกิจกรรมเป็นอย่างดี ทาให้ทราบว่ากลยุทธ์ช่วยจานี้สามารถลด
ความเบื่อหน่าย ความตรึงเครียดของวิชาชี ววิทยาลงได้ และมีเ จตคติ ที่ดีต่อวิชาชี ววิทยามากขึ้น ขณะที่กลุ่ ม
ควบคุมไม่มีขั้นการจดจาได้ อาจทาให้ผู้เรียนขาดความสนใจในเนื้อหาที่เรียนไป และขาดประโยคช่วยจาที่ช่วย
เชื่อมโยงความรู้ให้ผู้เรียนจนรู้สึกว่าง่ายต่อการจดจา ทาให้เจตคติต่อวิชาชีววิทยาน้อยกว่ากลุ่มทดลอง
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ฉะนั้นการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) สามารถพัฒนาอารมณ์
ความรู้สึกนึกคิด และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองเป็นหลัก ทาให้นักเรียน
เริ่ มต้ น การเรี ยนรู้ด้วยทัศนคติที่ดี ทาให้การเรียนรู้ในกิจกรรมต่ างๆ เป็น ไปได้ด้วยดี ตลอดระยะเวลาการทา
กิจกรรม ส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีววิทยามากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวลักษณ์ หล้าสิงห์
(2558) ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยสื่อประสม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดั บ .05 นอกจากนี้
กลยุทธ์ช่วยจาแบบนีโมนิค (Mnemonic) ยังช่วยพัฒนาให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น ส่งเสริมให้การเรียนมี
ความแปลกใหม่ น่าสนุก และช่วยให้นักเรียนเพลิดเพลินกับการเรียนรู้ที่ต้องอาศัยการจดจาเป็นหลัก และทาให้
กิจกรรมภายในห้องเรียน มีความครึกครื้น มีความท้าทาย และเสริมสร้างรอยยิ้มให้กับนักเรียนได้ ซึ่งประโยคช่วย
จาเป็นสิ่งที่คาดเดาความหมายไม่ได้ นักเรียนจะตื่นเต้น และลุ้นกับความหมายของประโยคช่วยจาของกลุ่มต่างๆ
ด้วยเหตุนี้นักเรียนจะสนุกกับการเรียน ลืมความเบื่อหน่าย และลดความตรึงเครียดจากการจา ดังนั้นกลยุทธ์ช่วย
จาแบบนีโมนิค (Mnemonic) สามารถทาให้นักเรียนพัฒนาเจตคติต่อวิชาชีววิทยาให้ดีขึ้นได้อีกระดับหนึ่ง ซึ่ง
สอดคล้ องกับ งานวิจัยของ ตลับเพ็ชร์ หทัยพล (2558) ที่ได้ศึกษาประสิ ทธิผลของกลยุทธ์ช่วยจาในการสอน
คาศัพท์ที่พบบ่อย ซึ่งผลการศึกษาพบว่ากลยุทธ์ช่วยจาสามารถช่ว ยพัฒนาทักษะด้านคาศัพท์ และยังสามารถ
เสริมสร้างความพึงพอใจให้แก่นักเรียนได้ในระดับดีมาก เนื่องจากกลยุทธ์ช่วยจาได้เข้าไปมีบทบาทในการช่วยจา
คาศัพท์ให้ง่ายขึ้น และยังเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับกลยุทธ์
ช่วยจาแบบนีโมนิค “CAMR” สามารถพัฒนาให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีวิทยาได้จริง อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไปสาหรับการวิจัย
1.1 ผู้สอนควรศึกษาขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5
ขั้น (5Es) ร่วมกั บกลยุทธ์ช่วยจาแบบนีโ มนิค “CAMR” อย่างละเอียด เพื่อให้มีความเข้ าใจในแต่ละขั้น ตอน
สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 การจัดกิจกรรมในแต่ ละขั้น ตอนของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ รูป แบบวัฏ จักรการสื บเสาะ
หาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับกลยุทธ์ช่วยจาแบบนีโมนิค “CAMR” มีข้อจากัดในส่วนของเวลาการทากิจกรรม
ซึ่งอาจปรับกิจกรรมให้ต่างออกไป เช่น ผู้สอนอาจจะเกริ่นขั้นสร้างความสนใจไว้ในตอนท้ายของกิจกรรม แล้วให้
นักเรียนสืบค้นข้อมูล สืบเสาะหาความรู้มาก่อน และให้นักเรียนสร้างประโยคช่วยจามาก่อนมีการเรียนการสอนใน
คาบถัดไป ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีเวลาไตร่ตรองการสร้างประโยค และช่วยส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้ใช้ความคิด
ในการสร้างประโยคช่วยจาอย่างถี่ถ้วน
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2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)
ร่ ว มกั บ กลยุ ท ธ์ช่ ว ยจ าแบบนี โ มนิ ค “CAMR” กั บ ตั ว แปรอื่ น ๆ ที่เ กี่ ยวข้ อ งกั บ นั ก เรี ย น เช่ น การสื่ อสาร
กระบวนการทางานกลุ่ม ความสามารถในการสร้างรูปแบบความจา เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดประโยชน์ได้ใน
ชีวิตประจาวันของนักเรียน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในวิชาอื่นได้
2.2 ควรนากลยุทธ์ช่วยจาแบบนีโมนิค “CAMR” ที่ผู้วิจัยพัฒนาไปศึกษากับกลุ่มนักเรียนในระดับ
อื่นๆ เช่ น ระดับ ประถมศึ กษา หรื อมั ธยมตอนต้น ซึ่งอาจจะช่วยเสริมสร้า ง หรือฝึ กหัดให้นั กเรี ยนมี ความคิ ด
สร้างสรรค์ ช่วยให้นักเรียนจดจาคาศัพท์ที่เป็นพื้นฐานความรู้ หรือช่วยในการจดจาขั้นตอน องค์ประกอบต่างๆ
และยังช่วยให้นักเรียนรู้จักการนาความสามารถของความจาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้
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