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 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรและ
ความสามารถในการสรางชิน้งานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ทีเ่รียนโดยใชชดุกิจกรรม
การเรียนรูวิทยาศาสตรแบบ  โยนิโสมนสิการ 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสมเด็จ
พระปยมหาราชรมณีเขต อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 
จํานวน 29 คน ซ่ึงไดจากการสุมอยางงาย และไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู
วิทยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการ ใชแบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest – Posttest 
Design เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
แบบปรนัยมีความเชื่อม่ัน 0.80 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตรแบบอัตนัย
มีความเชื่อม่ัน 0.47 และแบบประเมินความสามารถในการสรางชิ้นงาน   
 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถติิ t- test Dependent Samples และ  t – test one group 
 
 ผลการวิจัยสรปุได  ดังน้ี 
  1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
  2.  ความสามารถในการสรางชิ้นงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 หลังเรียน
อยูในระดับเกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01  
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 The purpose of this research was to study the Science Achievement and   
Ability in Product Design of Mathayomsuksa VI Student Using Yonisomanasikan  
Science Learning  Package  
 The sample of this research were 29 Mathayomsuksa VI students in semester  
1 Academic year 2007.  In Somdejphrapiyamaharachrommaneeyakhete school, 
Amphursaiyok Kanchanaburi, random sampling technique teaching by using 
Yonisomanasikan  Science Learning  Package by using One Group Pretest – Posttest 
Design. A multiple choice achievement test (rtt = 0.80), a paper - pencil achievement 
test (α = 0.47) and ability in product design assess form. 
 The data were statistically by the t – test dependent sample and t – test one 
group. 
 The research revealed that :  
  1.  The achievement in science of student were the last study by 
Yonisomanasikan  Science Learning Package was higher than the first at the .01 level 
of significance. 
  2.  The ability in product design of student were the last study by 
Yonisomanasikan Science Learning Package was higher than standard score at the .01 
level of significance 
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คณะกรรมการสอบไดพิจารณาสารนิพนธเรื่อง  การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร
และความสามารถในการสรางชิ้นงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6  ที่เรียนโดยใชชุด
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ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธฉบบัน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาและการใหคาํปรึกษา คําแนะนํา ความ
ชวยเหลือตลอดจนปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ จาก รองศาสตราจารย  ดร.ชุติมา  วัฒนะคีรี  
อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ผูชวยศาสตราจารย สนธยา  ศรีบางพลี และ อาจารย  
ดร.ราชันย  บุญธิมา กรรมการสอบสารนิพนธ  ผูวิจัยซาบซึ้งในความเมตตาและขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูง 
 ขอขอบพระคณุผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ ที่กรุณาใหความอนุเคราะหตรวจแกไข
เครื่องมือตลอดจนใหคําปรึกษาและขอแนะนํา อันเปนประโยชนตอการวิจัยครั้งน้ีเปนอยางยิ่ง 
 ขอขอบพระคณุผูอํานวยการคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระปย
มหาราชรมณียเขตที่ใหความรวมมือและมีสวนชวยใหงานวิจัยครั้งน้ีสําเร็จไดดวยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอวิรัตน  เวชรังษี คุณแมอนงค  พูลสมบัติ พ่ีนองทุกคน
และเพ่ือนๆ ทีค่อยใหกําลงัใจ หวงใยและชวยเหลือสนับสนุนทําใหเกิดความอดทนมุงม่ัน 
 คุณคาและประโยชนทั้งหลายอันพึงบังเกิดขึ้นจากสารนิพนธฉบบัน้ีขอมอบเปนเครื่อง
บูชาพระคุณของบิดา มารดา และครูอาจารยทุกทานทีใ่หการอบรมสั่งสอน ประสิทธิ์ประสาท
ความรูแกผูวจัิย 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง  
 ปจจุบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ใหเจริญกาวหนา รวมทั้งสงเสริมความสามารถของประเทศในการแขงขันในระดับนานาชาติ 
ประเทศไทยไดเล็งเห็นความสําคัญของวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี เน่ืองจากความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีเกีย่วของกับชวีติประจําวันของบุคคลมากขึ้น และเปนเคร่ืองมือสําคัญที่ชวยยกระดับ
มาตรฐานความเปนอยูของประชาชนใหสงูขึ้น การสงเสริมพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีจะตองอาศัยการวางรากฐานทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ดังน้ันการจัดการศึกษาจึง
เปนเรื่องที่มีความจําเปนอยางยิ่ง วิทยาศาสตรมีความสําคัญในการพัฒนาความสามารถในดาน
การใชเหตุผล การตัดสินใจ ตลอดจนมีจิตวทิยาศาสตร ไดบุคคลทีมี่คุณภาพสามารถพัฒนา
สังคมและประเทศชาติใหเจริญรุงเรืองไดตลอดเวลา ทกุประเทศในโลกจึงไดจัดหลักสูตร
วิทยาศาสตรไวในโรงเรียนทุกระดับโดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษานั้น วิทยาศาสตรจัดเปนวิชา
พ้ืนฐานที่ทุกคนตองไดเรียนและเปนทีป่ระจักษชัดวา ประเทศที่มีความมั่นคงสามารถพัฒนา
เศรษฐกิจไดดี เน่ืองจากประชากรมีความรูความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 การจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรของประเทศไทยประสบปญหาหลายประการที่
ปรากฏชัด คือเด็กและเยาวชนจํานวนมากไมชอบเรียนวิทยาศาสตรเพราะมีความคิดวา
วิทยาศาสตรเปนเรื่องไกลตวัไมเกี่ยวของกับชีวติประจําวัน (รุง  แกวแดง.  2544: คํานํา) การ
จัดการเรียนจํากัดอยูเฉพาะในหองเรียน การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนใชการอภิปรายหรือ
การสาธิตเปนหลักเพื่อใหผูเรียนไดอาน จดและทองจํา โดยไมมีการฝกปฏิบตัิ (สํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2544: 34) ซ่ึงเปนการเนนการถายทอดเนื้อหาวิชาโดยขาด
การสอนกระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห วิพากษ วิจารณ การแสดงความคิดเห็น และการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง ทําใหสงผลกระทบตอคุณภาพการศึกษา (รุง  แกวแดง.  2542: 53)  
ซ่ึงกระบวนการเรียนรูจะเกดิขึ้นได  เม่ือมีการฝกทักษะกระบวนการใหไดคิด  ไดลงมือปฏิบัติ 
ดังน้ันในปจจุบันเม่ือสังคมเขาสูยุคขอมูลขาวสาร วธิีการสอนที่เนนใหผูเรยีนทองจําเนื้อหาวิชา
ตาง ๆ จึงใชไมไดผล เพราะความรูที่เกิดขึ้นเนื่องจากการพัฒนาวิทยาศาสตรมีมากมาย ผูเรียน 
ไมสามารถจดจําความรูทั้งหมดได และไมสามารถนําความรูที่ไดจากการทองจํานั้นไปใชแกปญหา
ในชีวติจริงได  จึงจําเปนที่จะตองปรับปรุงกระบวนการจดัการเรียนรู  ใหมีความสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา ไดกลาวโดยสรุปวา 
การจัดการศึกษาใหเนนทั้งความรู คุณธรรมและบูรณาการตามความเหมาะสม โดยเฉพาะความรู
และทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมทั้งมีการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน กระบวนการเรียนรู ควรมีการฝกทักษะการคิด การจัดการการเผชิญ



 2

สถานการณ และการประยกุตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกปญหา วิชาเคมีถือเปนวิทยาศาสตร
บริสุทธิส์าขาหนึ่งและเปนแขนงวิชาหนึง่ของวิทยาศาสตรกายภาพที่ศึกษาเรื่องราวตางๆ ของสาร 
(Substance) ไดแกธรรมชาติ องคประกอบ สมบัติ ความสัมพันธระหวางสมบัติกบัองคประกอบ
ของสารนั้น  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการรวมตวัและสลายตัวของสารทําใหเกิดสารใหม 
ตลอดจนพลังงานที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงนั้น นอกจากนี้วิชาเคมียังเปนวิทยาศาสตรทาง
ปฏิบัติการ (Experimental Science) คือ ความรูเกี่ยวสารและการเปลี่ยนแปลงของสาร ตลอดจน
กฎและทฤษฎตีาง ๆ ตองมีพ้ืนฐานมาจากการทดลอง แตการสอนวชิาเคมีในระดบัมัธยมศึกษา
สมัยกอนจนกระทั่งปจจุบันก็ยังปฏิบัติอยู เปนการสอนแบบบรรยายโดยมีครูเปนศนูยกลาง ผูเรียน
น่ังฟงบรรยายแลวตองจดจําและทําความเขาใจในเนื้อหาที่ครูบรรยาย หรือถึงแมจะใหผูเรียนทาํ
การทดลองก็จะเปนการทําการทดลองเพื่อพิสูจนความจริงเพ่ือใหสอดคลองกับทฤษฎีตางๆ ที่
เรียนมาเทานัน้ (วารีรัตน  แกวอุไร.2538 : 1) ซ่ึงตรงกับ สมจิต  สวธนไพบลูย ไดแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัการสอนวิทยาศาสตรที่ผานมาวา “เปนการสอนประวตัิศาสตรวทิยาศาสตร” 
ผูเรียนจําไดแคเพียงวาไดเกิดอะไรขึ้นบางและเกิดขึ้นอยางไร แตไมสนองตอบตอการดําเนิน
ชีวติประจําวันได จึงทําใหผูเรียนสวนใหญเรียนวิชาเคมดีวยความไมเขาใจ เปนเรื่องยาก และ 
ไมสนุก (วารีรัตน  แกวอุไร.  2538: 1)  
 การจัดการเรียนรูวิชาเคมีของโรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณีเขตมีทั้งวิชา
เพ่ิมเติมและวชิาพื้นฐาน เปนวิชาที่ผูเรียนสวนใหญจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในเกณฑ
พอใชถึงคอนขางดี  แตในหนวยการเรียนรู เรื่อง เคมีอินทรีย ที่ผูเรยีนบางสวนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยูในระดับผานเกณฑประเมินขั้นต่ํา (เกรด 1) จากการศึกษาพบวาหนวยการ
เรียนรู เรื่อง เคมีอินทรยี เปนเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกบัเนื้อหาอ่ืนๆ นอย การเรียกชื่อสารมี
วิธีการเรยีกทีแ่ตกตางจากเคมีอนินทรียทีผู่เรียนคุนเคย การทดลองตองใชสารที่มีกลิ่นแรงและ
ราคาคอนขางแพง และมีเน้ือหาที่คอนขางมาก ซ่ึงอาจเปนสาเหตุทําใหผูเรียนลดความสนใจลง  
 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ของโรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต  ในดานผูเรียนมาตรฐานที่ 4  
ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คดิสังเคราะห  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรค  
คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน และมาตรฐานที่ 5  ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร  
ครั้งที่ 1 อยูในระดับ พอใชและครั้งที่ 2  อยูในระดับ ดี โดยพิจารณาตามเกณฑของสถานศึกษา 
ซ่ึงควรปรับปรุงใหไดในระดับดีตามเกณฑของสํานักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 
 จากการศึกษางานวิจัยพบวา  ชุดกิจกรรมเปนนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบหนึ่ง  
ที่สามารถจัดมวลประสบการณใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเองตามความสามารถ และ
ศักยภาพของแตละบุคคล ชวยลดเวลาในการศึกษา ผูเรียนมีอิสระและมีสวนรวมในกิจกรรม 
การเรียนรู สามารถศึกษาซ้าํ ๆ ไดจนกวาจะเขาใจและสามารถสรุปองคความรูไดดวยตนเอง 
ประกอบกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีทกัษะในการคดิ และความสามารถในดานการคิดดวย 
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การสรางชิ้นงาน และการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ เปนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนเกดิ
นิสัยการคิด มีวิธีคิดอยางถกูวิธี คิดอยางเปนระเบยีบ เปนการสงเสรมิใหผูเรียนไดฝกทักษะดาน
การคิดหาเหตผุล ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจนเกิดองคความรูดวยตนเอง เสริมสรางบรรยากาศที่
เปนกัลยาณมติรระหวางผูเรียนกับผูสอน เสริมสรางความสามารถของผูเรียนโดยการจัดลําดับ
การฝกคดิซึ่งนําไปประยุกตใชในชวีิตประจําวันได 
 ดวยเหตุผลทีก่ลาวมา  ผูวจัิยสนใจที่จะจัดการเรียนรู  โดยใชชุดกิจกรรมที่เนนให
นักเรียนมีทักษะในการคิดจึงเลือกแนวการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ ดวยการสรางชุด
กิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนโิสมนสิการ เรื่องสารประกอบอินทรีย สําหรับผูเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มุงเนนใหผูเรียนไดมีโอกาสสํารวจ คนหาความรูและสรางความรูดวย
ตนเอง ฝกทักษะการคิดอยางเปนระเบียบ สะทอนความคิดที่เกิดจากการเรียนรูเปนชิ้นงาน 
ที่ผูเรียนสนใจ และนําความรูที่ไดประยุกตใชในชวีิตประจําวันได 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยตั้งความมุงหวังไว  ดังน้ี 
 1.  เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับ 
การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนโิสมนสิการ 
 2.  เพ่ือศึกษาความสามารถในการสรางชิน้งานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการ 
 
ความสําคญัของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีไดชุดกิจกรรมการเรียนรูวทิยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการ  ซ่ึงเปน
ประโยชนตอการเรียนการสอนวิชาวทิยาศาสตร  ดังน้ี 
 1.  เปนแนวทางในการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรสาขาเคมีที่สงเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวทิยาศาสตรและความสามารถในการสรางชิ้นงาน ที่เปนประโยชนตอครูผูสอน
ในการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2.  เพ่ือฝกใหผูเรียนมีทักษะดานการคิดอยางเปนระเบียบ  มีวิธีการสื่อสารเกี่ยวกับ
ความรูที่เกิด ขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.  เปนการสงเสริมการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีสวนรวม และ
พัฒนาการสืบคนความรู 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต  อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 1  
ปการศึกษา 2550  จํานวน 2 หองเรียน  นักเรียน  57  คน ที่มีการจัดหองเรียนแบบคละกัน 
 กลุมตวัอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 1  
ปการศึกษา 2550  จํานวน  1 หองเรียน  นักเรียน 29 คน  ซ่ึงไดมาจากการสุมอยางงาย 
(Simple Random Sampling)  
 ระยะเวลาในการวิจัย 
  ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยทําการทดลองสอนนักเรียนในชั่วโมงเรียนวชิาเคมี (ว40224) 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550  ใชเวลาในการทดลองสอน 12 ชั่วโมงๆ ละ 60 นาที และใชเวลา
ในการสรางชิน้งาน  4  ชั่วโมง 
 ตัวแปรที่ศกึษา 
  1.  ตวัแปรอิสระ   ไดแก  ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนโิสมนสิการ 
  2.  ตวัแปรตาม  ไดแก 
   2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตร 
   2.2  ความสามารถในการสรางชิ้นงาน 
 
นิยามศัพทเฉพาะ  
 1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการ หมายถึง  กิจกรรม
การเรียนรู ทีมี่องคประกอบของเนื้อหาเกี่ยวกับสารประกอบอินทรีย จัดขึ้นโดยอาศัยหลักการ
พุทธวธิีโยนิโสมนสิการ  โครงสรางของชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการ 
ไดแก 
  1.1  ชื่อกิจกรรม  เปนชื่อเรื่องที่จะศึกษาในชุดกิจกรรม 
  1.2  คําชี้แจงการใชชุดกิจกรรม เปนสวนที่อธิบายการใชชุดกิจกรรม เพ่ือใหบรรลุ
จุดมุงหมายที่วางไว 
  1.3  จุดประสงคของกิจกรรม เปนสวนที่ระบุเปาหมายที่ผูเรียนตองทําใหบรรลผุล
เม่ือจบกิจกรรม 
  1.4  เน้ือหา เปนรายละเอียดที่ตองการใหผูเรียนเรียนรู 
  1.5  กิจกรรมการเรียนรูเปนสวนที่กําหนดใหผูเรียนปฏิบัตติามกิจกรรมที่กําหนดไว 
ในชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ ซ่ึงผูวิจัยไดยึดขั้นตอนการสอนของ สุมน อมรวิวัฒน 
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มาประยุกตใชซ่ึงมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู  3 ขั้น  ดังน้ี 
   ขั้นที่ 1  ขั้นนํา/ขั้นสรางศรทัธา : เปนขั้นที่ใหผูเรียนเกดิความมั่นใจและสราง 
เจตคตติอบทเรียน โดยใหผูเรียนไดตรวจสอบความรูและความสามารถของตนเองซึ่งใชกิจกรรม
ทบทวนความรูเดิม    
   ขั้นที่ 2  ขั้นสอน : เปนขั้นที่ใหผูเรียนไดศึกษาขอมูลใหม โดยใชกิจกรรมที่
หลาก หลาย กําหนดเปนกิจกรรมเพิ่มเติมความรูใหม   
   ขั้นที ่3  ขั้นสรุป : เปนขั้นที่ใหผูเรียนสรปุองคความรูจากเรียนรูจากขั้นที่ 2  
โดยการเขียนเสนอขอมูลในรูปแบบทีค่รูกาํหนดและผูเรยีนสนใจใชกิจกรรมความรูคูการเขียน   
  1.6  เวลาที่ใช เปนสวนที่ระบุเวลาในการเรียนชุดกิจกรรมนั้น 
  1.7  การประเมินผลการเรียนรู เปนการประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  หมายถึง  ความสามารถในการเรียนรู
วิทยาศาสตรรายวิชาเคมีเพ่ิมเติม เร่ือง สารประกอบอินทรีย ซ่ึงวัดไดจากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยวัดพฤติกรรมการเรียนรู 4 ดาน ดังน้ี 
  2.1  ดานความรู – ความจํา หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่เรียน
มาแลวเปนเรือ่งเก่ียวกับขอเท็จจริง ความคิดรวบยอด หลักการ และทฤษฎีทางวทิยาศาสตร 
  2.2  ดานความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายความหมาย ขยาย
ความ แปลความ ตีความ โดยอาศัยขอเท็จจริง หลักการ และทฤษฎทีางวิทยาศาสตร 
  2.3  ดานการนําไปใช หมายถึง  ความสามารถในการนําความรู และวิธีการทาง
วิทยาศาสตรไปใชในการแกปญหา ในสถานการณใหมที่แตกตางไปจากที่เคยเรียนรูมาแลว 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนทีเ่กี่ยวของกับชวีิตประจําวัน 
  2.4  ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถของบุคคล
ในการสืบเสาะหาความรูโดยผานการปฏิบัติและฝกฝนความคิดอยางมีระบบจนเกดิความ
คลองแคลวชํานาญ สามารถเลือกใชกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม มีทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยการเรยีนรูสารประกอบอินทรีย ดังน้ี  
   2.4.1  ทักษะการสังเกต หมายถึง การใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางรวมกันไดแก ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกาย เขาไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถหุรือเหตุการณ
โดยมีวัตถุประสงคที่จะหาขอมูลซ่ึงรายละเอียดของสิ่งน้ัน ๆ โดยไมใสความคิดเห็นของผูสังเกต
ลงไป 
   2.4.2  ทักษะการวัด หมายถึง การเลือกใชเครื่องมือและการใชเครื่องมือน้ัน
ทําการวัดหาปริมาณของสิ่งตางๆ ออกมาเปนตวัเลขทีแ่นนอนไดอยางเหมาะสม 
   2.4.3  ทักษะการจําแนก หมายถึง การแบงพวกหรือเรยีงลําดับวตัถหุรือสิ่ง 
ที่มีอยูในปรากฏการณ  โดยมีเกณฑ และเกณฑดังกลาว อาจจะใชความเหมือนความแตกตาง
หรือความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่ง 
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   2.4.4  ทักษะการจัดกระทําและการสื่อความหมายขอมูล หมายถึง การนํา
ขอมูลที่สังเกต การวัด การทดลอง และจากแหงอ่ืน ๆ มาจัดกระทําเสียใหมโดยหาความถี่ 
เรียงลําดับ จัดแยกประเภทหรือคํานวณหาคาใหม เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจความหมายไดดีขึ้น โดยอาจ
เสนอขอมูลในรูปแบบของกราฟ แผนภูมิ หรือตาราง 
   2.4.5  ทักษะการลงความคดิเห็นจากขอมูล หมายถึง การเพิ่มความคิดเห็น
ใหกับขอมูลทีไ่ดจากการสังเกตอยางมีเหตุผล โดยอาศยัความรูและประสบการณเดิมมาชวย 
   2.4.6  ทักษะการทดลอง หมายถึง กระบวนการปฏิบตักิารเพื่อหาคําตอบจาก
สมมติฐานทีต่ัง้ไว ในการทดลองจะประกอบไปดวยกิจกรรม  3 ขั้น คือ  
    2.4.6.1  การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองกอน
ลงมือทดสอบจริง 
    2.4.6.2  การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การลงมือปฏิบัติจริงและใช
อุปกรณไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
    2.4.6.3  การบันทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกขอมูลที่ไดจาก
การทดลองซึ่งอาจเปนผลจากการสังเกต การวัด และอ่ืน ๆ อยางคลองแคลวและถกูตอง 
   2.4.7  ทักษะการตีความหมายขอมูลและการลงขอสรปุ การตีความหมายของ
ขอมูลหมายถึง การแปลความหมายหรือบรรยายลักษณะขอมูลที่มีอยู และการลงขอสรุป 
หมายถึง การสรุป ความสัมพันธของขอมูลทั้งหมด  
 3.  ความสามารถในการสรางชิ้นงาน หมายถึง  การนําความรู ความคิด ขอคนพบ
ตลอด จนทักษะกระบวนการที่เกิดจากการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมแบบโยนิโสมนสิการ มาสราง
เปนชิ้นงานในรูปแบบหนังสอืทํามือที่มีการเขียนถายทอดขอมูลตามรูปแบบการเขยีนที่นักเรียน
ถนัดโดยใชสํานวนภาษาถูกตอง มีเหตุผลและลําดับขั้นตอนในการนําเสนอที่สามารถสรางความ
เขาใจแกผูอ่ืนไดอยางชัดเจน โดยใชแบบประเมินความสามารถในการสรางชิ้นงานที่ปรับปรุง
จาก ศักดิ์พงษ  นิลไพรัช  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 
   
 
             
                     
 
 

การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม
การเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
2.  ความสามารถในการสรางชิ้นงาน 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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สมมติฐานในการวิจัย 
 1.  นักเรียนที่เรียนโดยใชชดุกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 2.  นักเรียนที่เรียนโดยใชชดุกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการ 
มีความสามารถในการสรางชิ้นงานในระดับดี (ระดับ 3) 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ีผูวิจัยไดศกึษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ และไดเสนอตามหัวขอ
ตอไปน้ี 
 1.  เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับชดุกิจกรรม 
  1.1  ความหมาย 
  1.2  จิตวิทยาที่นํามาใชในชดุกิจกรรม 
  1.3  ประเภทของชุดกิจกรรม 
  1.4  โครงสรางของชุดกิจกรรม 
  1.5  ประโยชนของชุดกิจกรรม 
  1.6  ขั้นตอนการสรางชุดกิจกรรม 
  1.7  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร 
 2.  เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกบัการสอนคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
  2.1  ความหมายของโยนิโสมนสิการ 
  2.2  วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  
  2.3  การสอนคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
  2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ 
 3.  เอกสารที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  3.1  ความหมายของวิทยาศาสตร 
  3.2  ประเภทของความรูทางวิทยาศาสตร 
  3.3  ความเขาใจเกี่ยวกบัวทิยาศาสตร 
  3.4  ความหมายของผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 4.  เอกสารที่เกี่ยวของกับชิน้งาน 
  4.1  ความหมายของชิ้นงาน 
  4.2  แนวคิดสําคัญในการสรางชิ้นงาน 
  4.3  คณุคาและประโยชนทีเ่กิดกับผูเรียน 
  4.4  การประยุกตใชในการจัดการเรียนรู 
  4.5  การจัดทําชิ้นงานเพื่อรายงานผลการเรียนรู 
  4.6  หนังสือทํามือ 
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เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับชุดกิจกรรม 
 ความหมายของชุดกิจกรรม 
  ชุดกิจกรรมเปนคําที่ใชในปจจุบัน ซ่ึงแทนคําที่ใชเรยีกในอดีตซึ่งเรียกแตกตางกัน 
เชน ชุดการสอน (Instruction Package) ชุดการเรียน (Learning Package) ชุดการเรียนสําเร็จรูป 
ชุดการเรียนรายบุคคล  ชุดการเรียนดวยตนเอง ซ่ึง กาญจนา  เกียรติประวัติ (2524: 60 – 61) ได
ใหเหตุผลของการเปลี่ยนคําเรียกจาก “ชุดการสอน” เปน “ชุดการเรียน” เน่ืองจาก ชุดการสอน  
ทําใหครูเกิดแนวคิดวาสื่อการเรียนทั้งหลายจัดไวเพ่ือใหครูเปนคนลงมือใช ดังน้ันผูทํากิจกรรม คือ
ครู  ผูเรียนเปนฝายสังเกตการณและฟง และเพื่อย้ําถึงแนวการสอนทีย่ึดผูเรียนเปนจุดศูนยกลาง 
ใหผูเรียนมีโอกาสไดใชสื่อตาง ๆ จึงเปลี่ยนเปนชุดการเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาดวยตนเอง 
และ บุญเกื้อ  ควรหาเวช (2542: 91) กลาววา เน่ืองจากการเรียนรูเปนกิจกรรมของนักเรียนและ
การสอนเปนกจิกรรมของครู กิจกรรมของครูกับนักเรยีนจะตองเกิดคูกัน จึงควรเรียกชุดกิจกรรม  
และเม่ือศึกษาความหมายของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร จาก วาสนา  ชาวหา (2525: 139) ;  
วิชัย  วงษใหญ (2525: 185) ; ฮุสตัน และคณะ (นิรมล  จําลอง.  2540: 14 ; อางอิงจาก 
Houston, et at.  1972: 10 – 15) ; นารีรัตน  ฟกสมบูรณ (2541: 26) ; ศิริลักษณ  กล่ํานาค 
(2542: 6) ; กูด (สุดารัตน  ไผพงศาวงศ.  2543 : 51 ; อางอิงจาก Good.  1973: 306) ;  
สุมาลี  โชติชุม (2544: 26) ; หน่ึงนุช  กาฬภักดี (2543: 14) ; ชลสตี  จันทาสี (2543: 10)  
เน้ือทอง นายี่ (2544: 12) ; สิริมา กลิ่นกุหลาบ (2546: 55 – 56) ; วฒันา  อรุณวัฒนะ (2548: 7) ; 
สิริพร  ตาดี (2548: 22) ไดใหความหมายของชุดการสอน ชุดการเรียน และชุดกจิกรรมไว
คลายคลึงกัน  
 สรุปไดวา  ชดุกิจกรรมเปนสื่อการเรียนที่มีความสมบรูณในตัวเอง เน่ืองจาก เปดโอกาส
ใหผูเรียนไดประเมินความสามารถของตนเองและมีขอมูลยอนกลับใหพัฒนาตนเอง รวมทั้งมีการ
นําสื่อหลายรูปแบบมาใชใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา  เพ่ือสื่อสารระหวางครูกับนักเรียน และ
อํานวยความสะดวกใหกับผูเรียน โดยมีคําแนะนําใหผูเรียนทํากิจกรรมตามขั้นตอนที่กําหนดให
ผูเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเองอยางอิสระ  ตามความตองการและความสนใจเตม็ศักยภาพ 
เพ่ือบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว และเกดิทักษะในการแสวงหาความรูและสรางความรูดวยตนเอง 
 จิตวทิยาที่นํามาใชในชุดกิจกรรม 
  ศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยาที่นํามาใชในชดุกิจกรรมวิทยาศาสตรจาก  บลูม  
(ภาวดี  เกตุก.ุ  2541: 25 ; อางถึง Bloom.  1976: 115 – 124) และ ชัยยงค  พรหมวงศ (2523: 
119) พบวา  จิตวิทยาที่นํามาใชในชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรมี  ดังน้ี  
  1.  การใหแนวทางคําอธบิายของครูที่ทําใหนักเรียนเขาใจชัดเจนวาเม่ือเรียนเร่ือง
น้ันๆ แลวจะตองมีความสามารถอยางไร ตองทําอะไร 
  2.  การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม
การเรียน 
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  3.  การเสริมแรงทั้งการเสริมแรงภายนอก เชน สิ่งของ การกลาวชมหรือการ
เสริมแรงภายในตวันักเรียนเอง เชน ความอยากรูอยากเห็น 
  4.  การใหขอมูลยอนกลับ และการแกไขขอบกพรอง จะตองมีการแจงผลการเรียน 
และขอบกพรองใหนักเรียนทราบ 
  5.  แนวคิดตามหลักจิตวิทยาเกี่ยวกับความแตกตางระหวางบุคคล นักเรียนแตละ
คนแตละกลุมมีความตองการ ความถนัด ความสนใจ ความสามารถแตกตางกัน ใหอิสระในการ
เรียนรูตามความแตกตางดังกลาว 
  6.  แนวคดิเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนเนนครูเปนศูนยกลาง เปนผูเรียนศึกษาดวย
ตนเองโดยใชสื่อประสมที่ตรงตามเนื้อหา ใชแหลงเรียนรูและสื่อที่หลากหลายเนนนักเรียนเปน
ศูนยกลาง 
  7.  แนวคิดทีจ่ะจัดระบบการผลิตการใชสือ่การสอน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเปลี่ยน
จากการใชสื่อชวยครู มาเปนสื่อใหนักเรียนใชในการเรยีนรู 
  8.  แนวคิดทีจ่ะสรางปฏิสัมพันธระหวางครูและผูเรยีน เปลี่ยนไปจากครูเปนผูนํา
กิจกรรม เปนผูเรียนดําเนินกิจกรรมและสรางปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม 
  9.  ครูเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นและตดัสินใจเอง นักเรียนไดรวม
ทํางานเปนคณะ เปนการนํากระบวนกลุมสัมพันธมาใชโดยเปดโอกาสใหนักเรียนกระทํากิจกรรม
ตางๆ รวมกัน 
 จะเห็นไดวา  ชุดกิจกรรมที่ใชในการเรียนการสอนนั้น ตองยึดหลักและดําเนินงานตาม
จิตวิทยาที่มุงใหผูเรียนไดเรยีนรูตามความสามารถจากงายไปซับซอนมากขึ้นตามลําดับ ประกอบ
กับผูเรียน  สามารถรูถึงผลการกระทําของตนเอง  เนนผูเรียน  มีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม   
เราความสนใจดวยสื่อหลากหลาย  ชุดกิจกรรมจึงนาที่จะนํามาใช  เพ่ือชวยใหการเรียนการสอน 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ประเภทของชุดกิจกรรม 
  ในการที่ผูสรางจะตัดสินใจวาจะสรางชุดกิจกรรมในรูปแบบใดนั้น จะตองศึกษา 
รูปแบบและประเภทของชุดกิจกรรมวามีอยูกี่ประเภท ในแตละประเภทมีจุดมุงหมายในการใช
แตกตางกันตามแตละประเภทของชุดกิจกรรมนั้น มีนักการศึกษาหลายทานไดแบงประเภทของ
ชุดกิจกรรมไว  ดังน้ี 
  ชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ (2521: 53 – 54) และคณะอนุกรรมการพัฒนา 
การสอนและผลิตอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร (2524: 250 – 251) ไดแบงประเภทชุดกิจกรรม
ออกเปน  3 ประเภท  คือ 
   1.  ชุดกิจกรรมสําหรับครู เปนชุดสําหรับจัดใหครูโดยเฉพาะ  มีคูมือ และ
เครื่องมือสําหรับครู  ซ่ึงพรอมที่จะนําไปใชสอนใหนักเรยีนเกิดพฤติกรรมที่คาดหวงั ครูเปน
ผูดําเนินการควบคุมกิจกรรมทั้งหมด นักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม โดยมีครูเปนผูดูแล 
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   2.  ชุดกิจกรรมสําหรับนักเรียน เปนชุดกิจกรรมสําหรับจัดใหนักเรียนเรียน
ดวยตนเอง ครูมีหนาที่เพียงจัดอุปกรณและมอบชุดกิจกรรมใหแลวคอยรับรายงานเปนระยะๆ 
ใหคําแนะนําเม่ือมีปญหาและประเมินผลชุดกิจกรรมนี้ จะฝกการเรียนดวยตนเองเมื่อนักเรียน
เรียนจบการศกึษาจากโรงเรียนแลว ก็สามารถเรียนรูหรือศึกษาสิ่งตางๆ ไดดวยตนเอง 
   3.  ชุดกิจกรรมที่ครูและนักเรียนใชรวมกนั  ชุดนี้  มีลักษณะผสมระหวาง 
ชุดแบบที่ 1 และชุดแบบที่ 2  ครูเปนผูดูแล และกิจกรรมบางอยางครู ตองเปนผูแสดงนําให
นักเรียนดู และกิจกรรมบางอยางนักเรียนตองทําดวยตนเอง ชุดกิจกรรมแบบนี้เหมาะอยางยิ่ง 
ที่จะใชกบันักเรียนระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงจะเริ่มฝกใหรูจักการเรียนดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูแล 

ชุดกิจกรรมแตละประเภทนั้นเปนตวักําหนดบทบาทของครูและนกัเรียนแตกตางกันไป 
การจะเลือกผลิตชุดกิจกรรมชนิดใดนั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจของครหูรือผูผลิตเอง  
 โครงสรางของชุดกิจกรรม 
  ไดมีนักการศึกษากําหนดองคประกอบของชุดกิจกรรมไวหลายรูปแบบ  
วิชัย  วงษใหญ (2525: 189 – 192) ; บญุเกื้อ  ควรหาเวช (2530: 71) ; บุญชม  ศรีสะอาด 
(2537: 95 – 96) ; มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช (2533: 465) ; ฉลองชัย  สุรวัฒนสมบูรณ 
(2528: 215)    
 สรุปไดวา  องคประกอบของชุดกิจกรรมสวนใหญจะคลายคลึงกันมีองคประกอบหลัก 
ที่สําคัญ คือ ชื่อกิจกรรม แนวคิดหลัก คาํชี้แจง จุดประสงคของกิจกรรม เวลาทีใ่ช เน้ือหา วัสดุ
อุปกรณและสารเคมี กิจกรรม คําถามทายกิจกรรม แนวคําตอบทายกจิกรรมและความรูเพ่ิมเติม  
ซ่ึงกําหนดองคประกอบของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ตามขั้นตอนรายละเอียด  ดังตอไปน้ี 
  1.  ชื่อกิจกรรม เปนสวนที่ระบุชื่อกิจกรรม 
  2.  คําชี้แจง เปนสวนที่อธบิายวิธีการใชชดุกิจกรรมเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่วางไว 
  3.  จุดประสงคของกิจกรรมหรือตัวบงชีก้ารเรียนรู เปนสวนที่ระบุเปาหมายที่
ตองการใหนักเรียนบรรลุผลเม่ือจบกิจกรรม 
  4.  เวลาที่ใช เปนสวนทีร่ะบุเวลาที่ใชในการปฏิบัติกิจกรรมแตละชดุ 
  5.  การประเมนิผลเบื้องตน เพ่ือใหทราบวาผูเรียนอยูในระดับใดในการเรียนชุด
กจิกรรมนั้น 
  6.  สถานการณ เปนสวนทีร่ะบุสถานการณที่เปนการบรรยายดวยขอความ รูปภาพ
หรือกิจกรรมการทดลอง 
  7.  เน้ือหา เปนรายละเอียดที่ตองการใหนักเรียนทราบสวนที่ระบุรายละเอียดของ
เน้ือหาและความรูเพ่ิมเติม 
  8.  กิจกรรม เปนสวนทีใ่หนักเรียนไดลงมือปฏิบัตติลอดจนเชื่อมโยงความรู และ 
การถายทอดความรูและองคประกอบหลกัของชุดกิจกรรมมี  4 สวน คือ 
   8.1  คูมือและแบบฝกปฏิบตัิสําหรับครูผูใชชุดการสอนและผูเรียนที่เรียนดวย 
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ชุดกิจกรรม 
   8.2  คําสั่งหรอืการมอบงานเพื่อกําหนดแนวทางการเรียนใหผูเรียน 
   8.3  เน้ือหาสาระอยูในรูปของสื่อการสอนแบบประสม และกิจกรรมทาง 
การเรียนทั้งแบบกลุมและรายบุคคลที่กําหนดไวใหตามจุดประสงคการเรียนรู 
   8.4  การประเมินผล เปนการประเมินผลของกระบวนการไดแก แบบฝกหัด
รายงานการคนควา ผลงานที่ทําสําเร็จซ่ึงเปนผลงานของการเรียนรู 
  9.  สื่อ เปนสวนที่ระบุถึงวสัดุ อุปกรณ ที่นํามาใชในการดําเนินการกับชุดกิจกรรม
น้ันซึ่งครูอาจเตรียมใหหรือนักเรยีนเตรียมมาเพ่ือทํากิจกรรมเอง 
  10.  คําถามทายกิจกรรม เปนสวนที่ระบขุอคําถามหลงัการปฏิบัติกจิกรรม 
  11.  คําเฉลยกิจกรรม เปนสวนที่ระบุคําตอบในคําถามทายกิจกรรม 
 ในการใชชุดกจิกรรมเพื่อชวยในการจัดการเรียนการสอนนั้น นักการศึกษาหลายทาน 
ไดกลาวถึงประโยชนของชุดกิจกรรมไว  ดังน้ี 
 ประโยชนของชุดกิจกรรม 
  ในการใชชุดกจิกรรมเพื่อชวยในการจัดการเรียนการสอนนั้น นักการศึกษาหลาย
ทาน ไดกลาวถงึประโยชนของชุดกิจกรรมไว  ดังน้ี 
  ชม  ภูมิภาค (2524: 99 – 100) ; วีระ  ไทยพานิช (2529: 137) ; วาสนา  ชาวหา 
(2525: 139 – 140) ; สมจิต  สวธนไพบลูย (2535: 39) ; กรรณิกา  ไผทฉันท (2541: 21) ; 
เน้ือทอง  นายี่ (2544: 22) ; และ สุมาลี  โชติชุม (2544: 29 – 30)  ไดกลาวถึง  ประโยชนของ 
ชุดกิจกรรมไว  ดังน้ี 
   1.  ประโยชนตอตัวผูเรียน 
    1.1  เปดโอกาสใหผูเรียนไดใชความสามารถตามความตองการของตน 
ชวยใหทุกคนประสบความสําเร็จในการเรียนรูไดทั้งสิ้น  ตามอัตราการเรียนรูของผูน้ัน 
    1.2  มีความรบัผิดชอบและฝกการตัดสินใจแสวงหาความรูดวยตนเอง 
และสังคม 
    1.3  อิสระในการเรียน โดยเฉพาะเปนอิสระจากอารมณและบุคลิกภาพ
ของครูผูสอนเรียนไดในเวลาที่ตองการไมจํากัดสถานที่ 
    1.4  มีโอกาสศึกษาสิ่งที่จะทําใหเกิดการเรียนรูไดกวางขวาง เพราะเรียน
เปนอิสระไมจํากัดเวลา 
    1.5  ไดฝกและรูคําตอบทันทีสามารถทําความเขาใจใหมทันทีทันใด
ประหนึ่งไดรับการซอมเสริม 
    1.6  ฝกทักษะการอาน ไมตองคอยการบรรยายของครู ไมตองเบื่อจาก
การที่ครูอธิบายซ้ําซาก 
    1.7  ตอบผิดไมมีใครรู ไมมีใครเยาะเยย 
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    1.8  สีสันจากภาพในชุดกิจกรรมดึงดูดใหผูเรียนสนใจเรียนไมเบื่อที่ไดรับ
คําแนะนําในการทํากิจกรรมแสวงหาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 
    1.9  ทํากิจกรรมแลวรูผลไดรับการเสริมแรงทันใดทําใหอยากศึกษา
คนควาตอ 
    1.10  สงเสริมเกิดความคิดสรางสรรคเพ่ือใหเกิดการพัฒนาในทุกๆ ดาน 
   2.  ประโยชนตอผูจัดกิจกรรมการเรียนรู 
    2.1  ชวยใหผูสอนสามารถถายทอดเนื้อหาและประสบการณที่ซับซอน
และมีลักษณะเปนนามธรรมสูง ซ่ึงไมสามารถถายทอดดวยการบรรยายไดดี 
    2.2  ชวยสรางความพรอมและความมั่นใจใหกับผูสอนเพราะชุดกิจกรรม
จําแนกเปน  หมวดหมู ไดรับการจัดระบบการใชสื่อการเรียนรู ทั้งการผลิตสื่อไดจัดเตรียมไว
เรียบรอยแลว 
    2.3  ชวยเราความสนใจของผูเรียนไมทําใหเกิดความเบื่อหนายในการเรียน 
    2.4  ไมเกิดความขัดแยงทางอารมณและบุคลกิของผูเรียน 
    2.5  แกปญหาการจัดการเรียนรูการทดลองลดภาระในการจัดการเรียนรู 
ลดรายจาย 
    2.6  ใชซอมเสริมนักเรียนที่เรียนไมทันได 
    2.7  สรางความพรอมความมั่นใจใหกับผูจัดกิจกรรมการเรียนรูตลอดจน
การผลิต และระบบการใชสือ่ 
 จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา ประโยชนของชุดกิจกรรมจะชวยเพ่ิมประสิทธภิาพ 
ในการสอนของครู และสงเสริมการเรียนของนักเรียนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู 
โดยเปดโอกาสใหผูเรียนศึกษา และปฏบิตัิกิจกรรมจากชุดกิจกรรมดวยตนเอง  ซ่ึงเปนการเรียน
โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ  ผูเรียนจะมีสวนรวมในการปฏบิัติกิจกรรมตางๆ ทําใหนักเรียนไมเบื่อ
หนายที่จะเรียน  แตมีความกระตือรือรนที่จะคนควาหาคําตอบดวยตนเอง และเรยีนรูจาก
ประสบการณตรง  ซ่ึงกอใหเกิดประโยชนตอการเรียนรูมากยิ่งขึ้น 
 ข้ันตอนการสรางชุดกิจกรรม 
  ในขั้นตอนการสรางชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรที่ กมล ประทีปธีรนันท (2530: 10– 1);   
ปรียา  ตรีศาสตร (2530: 44) ;  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2533: 465) ; บัททส  
(วัฒนา  อรุณวัฒนะ.  2548: 10 ;  อางอิงจาก  Butts.  1974: 85) กลาวไว สรุปไดวา  ขั้นตอน
ในการสรางชดุกิจกรรมวิทยาศาสตรมี  ดังน้ี  
   1.  ขั้นตอนในการผลิตชุดกจิกรรมวิทยาศาสตร 
    1.1  ศึกษาหลักสูตร  สาระ  มาตรฐานการเรียนรู  คําอธิบายรายวชิา 
หนวยการจัดการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรู แลวกําหนดเนื้อหาและกิจกรรม 
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    1.2  กําหนดหนวยการสอน แบงเนื้อหาเพื่อใหผูสอนสามารถถายทอด
ความรูใหแกนักเรียนใหเสร็จสมบูรณภายในการสอน 1 ครั้ง 
    1.3  กําหนดหัวเรื่อง ตองกําหนดหัวเรื่องแตละครั้งวาจะจัดประสบการณ
ใดบางแกผูเรยีน 
    1.4  กําหนดมโนมติและหลักการซึ่งสอดคลองกับหนวยการสอนแตละเร่ือง 
    1.5  กําหนดวตัถุประสงค ในการผลิตชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรเนนความ
สอดคลองกับหัวเรื่องโดยเขยีนเปนวตัถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
    1.6  กําหนดกิจกรรมการเรียน ตองพิจารณาใหสอดคลองกับวตัถุประสงค
เชิงพฤติกรรมที่เรียนจะตองประกอบกิจกรรมนั้น ตองสามารถทําใหกจิกรรมการเรียนบรรลตุาม
จุดประสงคทีต่ั้งไว 
    1.7  กําหนดแบบประเมินผล โดยใชแบบทดสอบเพื่อผูสอนจะไดทราบวา
หลังจากดําเนินกิจกรรมแลวผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคหรือไม 
    1.8  เลือกและผลิตสื่อการสอน ใหสอดคลองกับเนื้อหาและกิจกรรม สื่อควร
จัดเปนหมวดหมูและจัดไวในซองกอนนําไปหาประสิทธิภาพ 
    1.9  ทดสอบประสิทธิภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร เม่ือสรางชุดกิจกรรม 
วิทยาศาสตร ควรนําไปหาประสิทธิภาพตามหลักการที่วา การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม 
     เกณฑที่กําหนดใหเปน  E1/E2 
      E1  คือ  คาประสิทธิภาพของกระบวนการ คิดเปนรอยละ 
      E2  คือ  คาประสิทธิภาพของผลลัพธหรือพฤติกรรมทีผู่เรียนได
เรียนใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร  คิดเปนรอยละของการทดสอบหลังเรียน   โดยคา E1/E2  
ตองไมต่ํากวา 80/80 
   2.  การใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร หลังจากสรางชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร
สามารถปรับปรุงแกไขไดตามเกณฑที่ตั้งไว 
    2.1  ขั้นทดสอบกอนเรียน เพ่ือตรวจสอบความรูพ้ืนฐานประสบการณเดิม
ของผูเรียน 
    2.2  ขั้นนําเขาสูบทเรียน เปนการแนะนําในการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร 
    2.3  ขั้นประกอบกิจกรรม เปดโอกาสใหผูเรียนดําเนินกิจกรรมไดดวย
ตัวเอง 
    2.4  ขั้นสรุปและวัดผลหลังเรียน ทําใหทราบความกาวหนาของการเรียน 
   3.  การวเิคราะหระบบ ชุดกจิกรรมวิทยาศาสตรคือสื่อประกอบการเรียนที่เปน
สื่อประสมมีความสมบูรณในตัว ชุดกิจกรรมที่สรางขึ้นจะมีประสิทธิภาพเชื่อถือไดจําเปนตอง
นําเอาวิธวีิเคราะหระบบซ่ึงเปนวิธวีิทยาศาสตรที่สามารถกําหนดขั้นตอนการทํางานอยางระเบียบ
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แบบแผนมีความตอเน่ือง ผูปฏิบัตสิามารถตรวจสอบและหาขอบกพรองแตละตอนไดโดยละเอียด 
วิธวีิเคราะห ระบบเปนกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล เรียก System Approach มีขั้นตอน  ดังน้ี 
    3.1  ขั้นปญหาที่ตองการแกไขนั้นคืออะไร 
    3.2  ขั้นกําหนดเปาหมายเพื่อแกไขปญหา  โดยสามารถปฏิบตัิ หรือเห็น
การกระทําได 
    3.3  ขั้นการสรางเครื่องมือ กระทําหลังจากตั้งเปาหมายแลวเพ่ือใชวัดได 
ทุกระยะ 
    3.4  ขั้นการกาํหนดทางเลือกหรือวิธีแกปญหาเพื่อใชดําเนินการใหบรรลุ
เปาหมาย 
    3.5  ขั้นทดลอง  เพ่ือเลือกวิธีทีสุ่ดใชเปนหนทางไปสูเปาหมายที่ตั้งไว 
    3.6  ขั้นวัด และประเมินผล  โดยนําเครื่องมือที่สรางขึ้นมาประเมินวา
สามารถใชปฏบิัติงานตามเปาหมายไดหรือไมเพียงไรเพ่ือปรับปรุงแกไข 
    3.7  ขั้นปรับปรุง นําขอบกพรองที่ไดจากการประเมินผลมาปรับปรงุแกไข
กอนนําออกใช 
 
 
                    
 
 
          
  
ภาพประกอบ 1  แสดงวิเคราะหระบบในการสรางชุดกิจกรรม 
ที่มา  :  กมล  ประทีปธีรนันท.  2530: 1. 
  
 
 4.  การหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม  เพ่ือเปนการประกันชุดกิจกรรมที่สรางขึ้นวา 
มีประสิทธิภาพจริงตามที่มุงหวัง  ตองนําชุดกิจกรรมไปทดลองใชตามขั้นตอนที่กาํหนดไว แลว
นํามาปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชจริง 
 
งานวิจัยที่เก่ียวของกับชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร 
 งานวิจัยในประเทศ 
  ประพฤติ  ศิลพิพัฒน (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการใชกิจกรรมสราง
สิ่งประดิษฐในคายวิทยาศาสตรที่มีตอความสามารถในการประดิษฐและความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาศึกษาปที่ 1  โดยใชชุดกิจกรรมสรางสิ่งประดิษฐทาง

วางแผน ประเมินผล ดําเนินการ

ขอมูลยอนกลบั
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วิทยาศาสตรกับครูเปนผูสอนสรางสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร  ผลการวิจัยพบวา  ความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรดานความคิดคลองทางวิทยาศาสตร  และความคิดยดืหยุนทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมสรางสิ่งประดิษฐทางวทิยาศาสตรกับคร ู เปน
ผูสอนสรางสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  สวน
ดานความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  จิราภรณ  ตรียาพันธ (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใชกิจกรรมการสอน
วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ เรื่อง ไฟฟาและเครื่องอํานวยความสะดวก  สําหรับนักเรียน  ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนที่เรียน  โดยใช
ชุดกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ อยูในระดับขั้นรอบรูที่ระดับรอยละ 88.52% 
และนักเรียนมีเจตคตติอการเรียน  โดยใชชุดกจิกรรมการสอนวิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ อยู
ในระดับดี 
  รัตนะ  บัวรา (2540: 104) ไดศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร และ
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่ไดรับการจัด 
การเรียนรู  โดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรดวยตนเองกับการจัดการเรียนรูตามคูมือครูพบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนที่ไดรับ 
การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรยีนรูตามคูมือครู อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  ชลสตี  จันทาสี (2543: บทคัดยอ)  ไดทําการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียน
วิชาวทิยาศาสตรและความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 1 ที่ไดรับการสอน  โดยใชชุดกิจกรรมการตัดสินใจทางวิทยาศาสตรกับการสอนตามคูมือครู 
ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอน โดยใชชุดกิจกรรมการตัดสินใจทางวทิยาศาสตร กบั
การสอนตามคูมือครูมีผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและความสามารถในการตัดสินใจ 
อยางสรางสรรคแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 
  ภาวดี  เกตุกุ (2541: 136)  ไดศึกษาผลการสอนโดยใชชุดการเรียนภูมิปญญาไทย 
ทางวิทยาศาสตร ที่มีตอความสามารถในการนําเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร และคานิยมตอ 
ภูมิปญญาไทยทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ผลการศึกษาพบวา  ความ 
สามารถในการนําเสนอผลงานทางวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1  กบักลุมทดลองที่ 2 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  
  เน้ือทอง  นายี่ (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรกับการสอนโดยครูเปนผูสอนที่มีตอทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และ
ความสนใจทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1  ผลการศึกษาคนควาพบวา 
ความสามารถดานทักษะกระบวนการของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรกับการสอน โดยครูเปนผูสอน แตกตางกันอยางนัยสําคัญทางสถิต ิ
ที่ระดับ .01 และความสนใจทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมทักษะ 
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กระบวนการทางวิทยาศาสตรกับการสอนโดยครูเปนผูสอนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติระดับ .05  
  พูลทรัพย  โพธิ์สุ (2546: บทคัดยอ) ไดพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร  เรื่อง พืช
และสัตว ในสาระที่ 1  สิ่งมีชีวติกับกระบวนการดํารงชีวิต  สําหรับชวงชั้นที่ 2  ผลการวิจัยพบวา 
นักเรียนที่เรียน โดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร มีการเรียนรูในระดบัดี มีผลการเรียนรูดานทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสงูกวากอนเรียน และเจตคตขิองนักเรียนตอชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตรอยูในระดับดี 
  สิริพร  ตาดี (2548: 58) ไดศึกษาผลการเรียนรูโดยใชชดุกิจกรรมภูมิปญญาไทย
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่เรียนโดยใช
ชุดกิจกรรมภูมิปญญาไทยทางวิทยาศาสตร  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนรูวิทยาศาสตร และ
คานิยมตอภูมิปญญาไทยทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสงูกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ
ที่ระดับ .01  
  วัฒนา  อรุณวัฒนะ (2548: 42)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่5 ที่เรียนจากชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร  ผลการวิจัย
พบวา  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร และคุณธรรมจริยธรรมหลังเรียนของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  ที่เรียนจากชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิตทิี่ระดับ .01 
  ธงชัย  ตนทัพไทย (2548: บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนรู
วิทยาศาสตร และคานิยมการบริโภคอาหารของนักเรียน  ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2  ทีส่อนโดยใช
ชุดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรูทางวิทยาศาสตร  ผลการศึกษาพบวา  ผลสัมฤทธิท์าง 
การเรียนรูวิทยาศาสตรและคานิยมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอน
โดยใชชุดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรูทางวิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 งานวิจัยในตางประเทศ 
  ฮารเปอร (กมล  ประทีปธีรนันท.  2530: 14 ; อางอิงจาก Harper.  1972: 569–A)  
ไดทดลองสรางชุดการสอน  ประกอบดวยการสอนวิชาฝรั่งเศสของมหาวิทยาลัยทาเรน เม่ือสอน
ไปไดหน่ึงภาคเรียนสรุปผลไดดังน้ี  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการสอน
สูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการสอนปกตคิวามกาวหนาของนักเรียนกลุมเกง และกลุมที่ออนมี
ความกาวหนากวานักเรียนกลุมปานกลาง 
      แมคโคลแมน (กมล ประทีปธีรนันท.  2530: 14 ; อางอิงจาก Harper.  1975:  
109 – A) ไดทําการวิจัยเรือ่ง ความสัมพันธระหวางการใชชุดการสอนกิจกรรมกลุมในการสอน
วิชาสังคมศึกษากับนักเรียนระดับ 9  จํานวน  24 หองเรียน  โดยจัดสอนเปนหองละ  3 กลุม 
รวม 72 กลุมการแบงกลุมตามระดับสตปิญญา  อายุ  เพศ  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนและทศันคติ
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ตอโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนทีใ่ชชุดการสอนรวมกับการอภิปรายกลุมเล็กมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ใชชุดการสอนเพียงอยางเดียว  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และ
นักเรียนที่เรียนจากชุดการสอนเพียงอยางเดียวมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงกวานกัเรียนที่เรียน
โดยการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  มอริเบอร (ภาวดี  เกตุกุ.  2541: 103 ; อางอิงจาก  Moriber.  1969: 214 – 216)  
ไดศึกษาเปรยีบเทียบการเรยีนวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ  เรื่อง ทฤษฎีอะตอมและพันธะเคมี  
ในระดับวทิยาลัย  โดยใชบทเรียนสําเร็จรูปกับการสอนปกติ  กลุมทดลองสอนโดยใชบทเรียน
สําเร็จรูป กลุมควบคุมสอนแบบปกติ ผลการศึกษาพบวา  กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
  สตริกแลนด (ภาวดี  เกตุกุ.  2541: 103 ; อางอิงจาก  Moriber.  1969: 214–216) 
ไดศึกษาเปรยีบเทียบผลการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปกับการสอนแบบปกติในชีววิทยาทัว่ไป 
ที่ Copian Lincoin Junior Coolege  โดยแบงนักศึกษาออกเปน  2 กลุม  กลุมหน่ึงสอนโดยใช
บทเรียนสําเรจ็รูปสวนอีกกลุมหน่ึงสอนแบบปกติ ผลการศึกษาปรากฏวา นักศึกษากลุมที่สอนโดย
ใชบทเรียนสําเร็จรูปมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงกวากลุมที่สอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญ 
  วิลสัน (สุมาลี  โชติชุม.  2544: 30 ; อางอิงจาก Wilson.  1989: 416)  ไดทําการ
วิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะหผลการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรของครู เพ่ือแกปญหาในการเรียน
ของเด็กเรียนชาดานคณิตศาสตรเกี่ยวกับการบวก การลบ ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนยอมรับวา
การใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร  มีผลการเรียนดีมากกวาการจัดการเรียนรูปกติ  อันเปนวธิีการ
หน่ึงที่ชวยใหครูสามารถแกปญหาการจัดการเรียนรูที่อยูในหลักสตูรคณิตศาสตร 
  ดิคคินสัน (สุมาลี  โชติชุม.  2544: 30) ; อางอิงจาก Dickinsin.  1995: Abstract) 
คนควาเกีย่วกบัผลการเรียนรูของนักเรียนพยาบาลทีเ่รียน  โดยใชชุดกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแล
ความเจ็บปวยขอมูลวิเคราะหแลวแสดงใหเห็นถึงนัยสําคัญที่มีการปรับปรุงขึ้นในคะแนนสอบ
หลังการทดลองหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนรูดวยตนเอง  จากชุดกิจกรรม ไมมีนัยสําคัญระหวาง
การใหการพยาบาลและความเจ็บปวดแทรกซอนหลังการผาตัด 
 จะเห็นไดวา  งานวิจัยทั้งในและตางประเทศเกี่ยวกับชดุกิจกรรมชวยพัฒนาผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนและพฤติกรรมหลังการใชชดุกิจกรรมเปลี่ยนไปในทางบวกและเปนไปในทางที่ดีขึน้  
 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการสอนคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
 ความหมายของโยนิโสมนสิการ 
  โยนิโสมนสิการเปนองคประกอบที่สําคัญในการมีความที่ถูกตอง เปนปจจัยสําคัญ
สูกระบวนการทางปญญา  ในพระไตรปฎกกลาวถึง  โยนิโสมนสิการในความหมายที่ลุมลึก และ
หมายถึงปจจัยที่พัฒนาสูปญญาที่ตวัดับอวิชชา (ความไมรูเทาทันความจริงของสังขาร ความไมรู
ในอริสัจ4) ในงานวิจัยน้ีจะกลาวโยนิโสมนสิการที่เปนปจจัยสูปญญาในการดําเนินชีวิตทั่วไป ซ่ึง 
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มีผูใหความหมายเกี่ยวกับโยนิโสมนสิการ  ดังน้ี 
  พระเทพเวที : ป.อ. ปยุตฺโต (2533: 31 – 34) ไดใหความหมายของโยนิโสมนสิการ 
วา โยนิโสมนสิการ ประกอบดวย  โยนิโส กับมนสิการ  โดย 
   โยนิโส มาจากคําวา  โยนิ  ซ่ึงแปลวา  เหตุ  ตนเคา  แหลงเกิดปญญา  อุบาย 
วิธีทาง  มนสกิาร  แปลวา การทําในใจ การคิดคํานึง นึกถึง ใสใจ พิจารณา 
   โยนิโสมนสิการ แปลวา การทําใจโดยแยบคาย ซ่ึงมีไวพจน ใหความเห็นแยก
เปนแงๆ ดังตอไปน้ี 
    1.  อุบายมนสิการ แปลวา คิดหรือพิจารณาโดยอุบาย คือ คิดอยางมีวิธี 
หรือคิดถูกวิธี  หมายถึง  คิดถูกวิธทีี่จะใหเขาถึงความจริงสอดคลองเขากับแนวสัจจะ ทําใหหยั่งรู
ภาวะลักษณและสามัญลักษณะของสิ่งทั้งหลาย 
    2.  ปถมนสิการ แปลวา คดิเปนทาง หรือคิดถูกทาง คือคิดไดตอเน่ืองเปน
ลําดับจัดลําดับไดหรือมีลําดับ มีขั้นตอน แลนไปเปนแถวเปนแนว หมายถึง ความคิดเปนระเบยีบ
ตามแนวเหตผุล 
    3.  การณทนสิการ แปลวา คิดตามเหตุ คิดคนเหตุ คดิตามเหตุผล หรือคิด
อยางมีเหตุผล หมายถึงการคิดสืบคนตามแนวความสัมพันธสืบทอดกันแหงเหตุปจจัย พิจารณา
สืบสาวหาสาเหตุใหเขาใจถงึตนเคา หรือแหลงที่มาซึ่งสงผลตอเน่ืองตามลําดับ 
    4.  อุปาทกมนสิการ แปลวา คิดใหเกิดผล คือใหความคิดใหเกิดผลที่พึง
ประสงคเล็งถงึการคิดอยางมีเปาหมาย  หมายถึง การคิดพิจารณาที่ทําใหเกิดกุศลธรรม  เชน 
ปลุกเราใหเกดิความเพียร  การรูจักคิดในทางที่ทําใหหายหวาดกลวั ใหหายโกรธ การพิจารณา 
ที่ทําใหมีสติ หรือทําใหจิตใจเขมแข็งม่ันคง 
 ซ่ึงสามารถสรุปความสั้นๆ ไดวา  คิดถูกวิธี คิดมีระเบยีบ คิดมีเหตผุล คิดเรากุศลหรือ
หากมองในอีกแง  โยนิโสมนสิการ  ก็คือ  มนสิการชนิดที่ทําใหเกิดการใชปญญาพรอมกับทําให
ปญญานั้นเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป 
  กิตติ  พัฒนตระกูลสุข (2542: 21) กลาวถึง  โยนิโสมนสิการวา เปนการสอนใหรูคิด
เปนคิดอยางเปนเหตุเปนผล คิดในทางทีจ่ะเขาถึงความจริงทั้งหลาย คิดในทางที่ทาํใหรูจักใชสิ่ง
ทั้งหลายใหเปนประโยชน 
  ทิศนา  แขมมณี (2544: 84) อธิบายความหมายของ  โยนิโสมนสิการวา 
   1.  โยนิโสมนสิการเรียกไดวาคือการคิดเปน เปนความสามารถที่บุคคลรูจักมอง 
รูจักพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามสภาวะโดยวิธีคิดหาเหตปุจจัยสืบคนจากตนเหตตุลอดทางจนถึงผล
สุดทายที่เกิด แยกแยะเรื่องออกใหตามสภาวะที่เปนจรงิ คิดตามความสัมพันธที่สบืทอดจากเหตุ
โดยไมเอาความรูสึกอุปาทานของตนเองเขาไปจับหรือเคลือบคลุม บคุคลนั้นจะสามารถแกปญหา
ตางๆ ไดอยางเหมาะสมดวยวิธีแหงปญญา 
   2.  โยนิโสมนสิการ เปนองคประกอบภายในมีความเกีย่วของกับการฝกใช
ความคิดใหรูจักคิดอยางถูกวิธี คิดอยางมีระบบ คิดอยางวิเคราะห ไมมองเห็นสิ่งตางๆ อยางตื้นๆ 
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ผิวเผิน เปนขัน้ตอนสําคัญของการสรางปญญา ทําใหบริสุทธิ์และเปนอิสระ ทําใหทกุคนชวย
ตนเองได นําไปสูความเปนอิสระไรทุกข พรอมดวยสันติสุขเปนจุดหมายสูงสุดของพุทธธรรม 
   3.  โยนิโส  มิใชตวัปญญา แตเปนปจจัยใหเกิดปญญา มีเปาหมายสูงสุด คือ 
การดังทุกข 
   4.  โยนิโสมนสิการมีองคประกอบ  4 สวน คือ 
    4.1  อุบายมนสิการ  
    4.2  ปถมนสกิาร  
    4.3  การณทนสิการ  
    4.4  อุปาทกมนสิการ  
   5.  โยนิโสมนสิการ  เปนสิ่งที่หลอเลี้ยงสติที่ยังไมเกิด ไดเกิด ชวยสติที่เกิดแลว
เกิดตอเน่ืองตอไป ซ่ึงสติเปนองคธรรมที่จําเปนตองใชในการทํางานทุกอยาง 
  สรินนา  หมอนสุภาพ (2548: 14) ไดใหความหมายของ โยนิโสมนสิการ  วาการทํา
ใจใหแยบคายเปนปจจัยในการรับรูผัสสะจากภายนอก อันจะเปนตัวกั้นกระแสความคิดไมใหปรุง
แตงตามตัณหาความทะยานอยาก  เปนองคประกอบภายในของบคุคลทีใ่ชในการวิเคราะห 
พิจารณาสิ่งตางๆ อยางถูกตองเหมาะสม ซ่ึงโยนิโสมนสิการมีความหมายของการคิดเปนลักษณะ 
คิดเปนระบบ คิดเปนระเบยีบ คิดมีเหตุผล และคิดเรากุศล 
 จากการศึกษาขอมูลขางตน  ซ่ึงสรุปความหมายของโยนิโสมนสิการ คือ เปนการคิดที่มี
หลักการ แนวทาง เปนเหตุเปนผล ถูกวธิี มีระเบียบ ใชขอมูลรอบขางมาประกอบในการพิจารณา
สิ่งตางๆ อยางเขาใจ  
 วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  
  การคิดของคนโดยทั่วไป  มักใชความชอบ ไมชอบของตนเปนเครือ่งตัดสินใจหรือ
คิดเพื่อสนองความตองการของตนเอง  วิธีคิดแบบโยนโิสมนสิการเปนการสรางนิสัยใหกับจิต  
รูวิธีคิดทําใหเกิดปญญา มีทางออกสําหรับปญหาตางๆ ไดอยางถูกตอง กอใหเกิดความสงบสขุ
ในชีวติ 
  วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือ การนําเอาโยนิโสมาใชในทางปฏิบตัิ  วิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ โดยหลักการม ี2 แบบ ดังที่ พระธรรมปฎก : ป.อ. ปยุตฺโต (2543: 675 – 727) 
กลาววา โยนิโสมนสิการที่มุงสกัดหรือกําจัดอวิชชาโดยตรง  เปนแบบทีต่องปฏิบัตธิรรม  อยาง
ถึงที่สุดเพื่อเปนแนวทางในการตรัสรู และโยนิโสมนสิการที่มุงเพ่ือสกัดหรือบรรเทาตัณหา เปน
ขอปฏิบัตตินๆ  ซ่ึงมุงเตรียมพ้ืนฐานหรือพัฒนาตนเองในดานคุณธรรม เปนเพียงพ้ืนฐานของ
การขัดเกลากเิลส  ซ่ึงมีวิธคีดิประมาณ 10 แบบ  ดังน้ี 
  1.  วิธีคิดแบบสืบสาวหาเหตุผล คือ พิจารณาปรากฏการณที่เปนผลใหรูจักสภาวะ
ที่เปนจริง หรือพิจารณาปญหา  หาหนทางแกไขดวยการคนหาสาเหตุและปจจัยตางๆ ที่สงผล 
สืบทอดกันมาเปนวธิีคิดแบบพื้นฐานมีแนวปฏิบตัิ  2 แนว คือ 
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   1.1  คิดแบบปจจัยสัมพันธ สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดขึ้น 
   1.2  คิดแบบสอบสวนหรือตั้งคําถาม 
  2.  คิดแบบแยกสวนประกอบ หรือกระจายเนื้อหา เปนการคิดที่มุงใหมอง และให
รูจักสิ่งทั้งหลายตามสภาวะของมันเองอีกแบบหนึ่ง  มีการจําแนกแยกแยะหรือแจกแจงออกไป มี
การจัดหมวดหมู หรือจัดประเภทไปดวยพรอมกันแตเนนในแงการจําแนกแยกแยะ  จึงเรียกวา 
“วิภัชชะ” (วิธีคิดวิเคราะห) 
  3.  วิธีคิดแบบสามัญลักษณ หรือวิธีคิดแบบเทาทันธรรมดา คือ มองอยางรูเทาทัน
ความเปนไป ของสิ่งทั้งหลาย ซ่ึงจะตองเปนอยางนั้นๆ ตามธรรมดาของมันเอง ในฐานะที่มันเปน 
สิ่งที่เกิดจากเหตุปจจัยตางๆ ปรุงแตงขึ้น  แตเปนไปตามเหตุตามปจจัยธรรมดาที่วานั้น  วิธีคิด
แบบสามัญลักษณ แบงเปน  2 ขั้นตอน  คือ 
   ขั้นที่หน่ึง คือ  รูเทาทันและยอมรับความจริง 
   ขั้นที่สอง คอื  แกไขและทําการไปตามเหตุตามปจจัย เปนขั้นปฏิบตัติอ 
สิ่งทั้งหลาย โดยสอดคลองกับความจริงของธรรมชาต ิเปนการปฏิบตัิดวยปญญา ดวยการรูเทา
ทันเปนอิสระ 
  4.  วิธคีิดแบบอริยสัจจ หรือคิดแบบแกปญหาเปนวิธีแหงการดับทุกขสามารถ
ขยายครอบคลุมวิธคีิดแบบอ่ืนๆ ไดทั้งหมด  วิธีคิดแบบอริยสัจจ  มีลักษณะทั่วไป 2 ประการ คือ 
   4.1  เปนวิธีคดิตามเหตุผล สืบสาวหาเหตุผล แลวแกไขและทําการที่ตนเหต ุ
   4.2  เปนวิธีคดิที่ตรงจุดตรง เรื่อง ตรงไปตรงมา มุงตรงตอสิ่งที่จะตองทําตอง
ปฏิบัตติองเก่ียวของของชีวติใชแกปญหา 
  หลักอริยสัจจ 
   ขั้นที่ 1  ทุกข  คือ  สภาพปญหา  
   ขั้นที่ 2  สมุทัย คือ  สาเหตุของปญหา 
   ขั้นที่ 3  นิโรธ คือ  ภาวะพนปญหา 
   ขั้นที่ 4  มรรค คือ  วิธีแกปญหา 
  5.  วิธคีิดแบบอรรถสัมพันธ หรือคิดตามหลักการและมุงความหมาย คือ พิจารณา
ใหเขาใจความสัมพันธระหวางธรรมกับอรรถ หรือหลักการกับความมุงหมาย  
  6.  วิธคีิดแบบคุณโทษและทางออก เปนการมองสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง ซ่ึง
เนนการยอมรับความจริงตามที่สิ่งน้ันๆ เปนอยูทุกแง ทุกดาน ทั้งดานดี และดานเสีย และเปนวิธี
คิดที่ตอเน่ืองกับการปฏิบตัมิาก เชน  บอกวา  กอนจะแกปญหาตองเขาใจปญหาใหชัดเจนและรู
ที่ไปใหดีกอน ในทางปฏิบตัใินชีวติประจําวันโดยมากเปนเพียงการเลอืกระหวางสิ่งที่มีโทษมาก 
คุณนอย กับสิ่งที่คุณนอยโทษมาก และทางออกที่ดีที่สุดในกรณีน้ันๆ  
  7.  วิธีคิดแบบคุณคาแท – คุณคาเทียม หรือการพิจารณาเกี่ยวกับปฏิเสวนา คือ
การใชสอยหรอืบริโภคเปนวธิีคิดแบบสกัดหรือบรรเทาตณัหา เปนขั้นฝกหัดขัดเกลากิเลสหรือ



 22

ตัดทางไมใหกิเลสเขามาครอบงําจิตใจ คุณคานี้จําแนกไดเปน 2 ประเภทตามชนิดความตองการ 
คือ 
   7.1  คุณคาแท  หมายถึง ความหมาย คุณคา หรือประโยชนของสิ่งทั้งหลาย
ในแงที่สนองความตองการของชีวิตโดยตรง หรือที่มนุษยนํามาใชเพ่ือแกปญหาของตน  เพ่ือ
ความดีงามของชีวิต หรือเพ่ือประโยชนสุขของตนและผูอ่ืน คุณคานี้อาศัยปญญาเปนเครื่องตคีา
หรือวัดราคา 
   7.2  คุณคาเทยีม หรือคุณคาพอกเสริม หมายถึง ความหมาย คุณคาหรือ
ประโยชนของสิ่งทั้งหลายทีม่นุษยพอกพูนใหแกสิ่งน้ัน เพ่ือปรนเปรอ หรือการเสริมราคา เสริม
ขยายความมั่นคงยิ่งใหญของตัวตนที่ยึดถือไว คุณคานี้อาศัยตัณหาเปนเครื่องตีคาหรือวัดราคา 
   วิธีคิดแบบนี้ใชมากในชีวติประจําวันในเรื่องการบริโภคใชสอยปจจัย 4 และ
วัสดุอุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ การซอหา หรือการครอบครองโดยมุงใหเขาใจและเลือก
เสพคุณคาที่เปนประโยชนแกชีวติ เพ่ือประโยชนแกชีวติ เพ่ือประโยชนแกตนและคนอื่น คุณคา
เทียมไมเกื้อกูลตอชวีิต  
  8.  วิธคีิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม หรือวิธีคิดแบบเรากุศล  เปนวธิีคิดในแนว 
สกัดกั้นหรือบรรเทาและขัดเกลาตัณหา จัดวาเปนขอปฏิบัติระดับตนๆ มีหลักการวา ประสบการณ 
คือ  สิ่งที่ไดรับประสบ หรือไดรับรูอยางเดียวกัน บุคคลผูประสบอาจมองเห็น และนึกคิดปรุงแตง
ในคนละอยาง สุดแตโครงสรางแนวทาง ความเคยชินตาง ๆ เปนเครื่องปรุงของจิต คือ สังขารที่ 
ผูน้ันสะสมไว วิธีคิดแบบนี้เปนการทําใจที่ชวยตั้งตนและชักนําความคิดใหเดินไปในทางที่ดีงาม
และเปนประโยชน 
  9.  วิธคีิดแบบอยูในขณะปจจุบัน หรือวิธีคิดแบบปจจุบนัธรรมเปนอารมณเปนการ
คิดในแนวทางของความรูหรือความคิดดวยอํานาจปญญา มีสติตามทันสิ่งที่รับรูเกีย่วของหรือ
ตองทําอยูในเวลานั้นๆ แตละขณะ ทุกๆ ขณะ ถาจิตรบัรูสิ่งใดแลวเกิดความชอบใจหรือไมชอบ
ใจขึ้นติดของวนเวียนกับภาพ (อดีต) หากจิตหลุดลอยจากขณะปจจุบนั  ไมเกาะเกี่ยวกับภาพ 
สิ่งที่ยังไมมา (อนาคต) ตองใชสติกํากบั 
  10.  วธิีคิดแบบวิภัชชวาท เปนวิธคีิดที่เชือ่มโยงกับวิธพูีด เพราะกอนจะพูดตอง
คิดกอน สิ่งที่พูดลวนสําเร็จมาจากความคิดทั้งสิ้น  วิภัชชวาท  มาจาก  วิภัชช + วาท  วิภัชช 
แปลวา แยกแยะ แบงออกเปน จําแนกหรือแจกแจง วาท แปลวา การกลาว การพูด การแสดง
คําสอน วิภาชชวาท จึงแปลวา การพูดแยกแยะ พูดจําแนก หรือพูดแจกแจง หรือแสดงคําสอน
แบบวเิคราะห  
 กลาวโดยสรุปไดวา วธิคีิดแบบโยนิโสมนสิการทั้ง 10 วธิี เปนการคิดที่ชวยการพัฒนา
ตนเองในดานคุณธรรมใหผูที่มีสติรูจักเลอืก  ในการกระทําความดีหลุดพนจากการเปนทาสของ
วัตถุ ความโลภ ความมัวเมาในลาภยศ ความริษยา 
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 การสอนคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
  การสอนคิดแบบโยนิโสมนสิการ หมายถึง การสอนใหผูเรียนใชความคิด จากสิ่ง 
ที่ไดศึกษา ในทุกเรื่อง ซ่ึงไดมาจากไดพบเห็น ไดยิน ไดฟง หรือจากการที่ไดใชประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 รับรูเรื่องราวตางๆ ก็ใหนํามาเขาสูระบบการใชความคิดใหถูกตอง ตามความหมายที่เขาใจ
กัน คือ การคิดเปนน่ันเอง 
  กองแกว  เจริญอักษร (2539: 39) ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การสอนคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ วา  เปนการสอนใหผูเรียนใชความคิดพิจารณาใหแยบคาย  จนเขาถึงความจรงิ 
การใชความคดิดังกลาวจะตองฝกหัดใหถูกวิธทีี่เรียกวา  คิดเปน น่ีคือ  ภาระหนาที่ของการเรียน
การสอนใหนักเรียนรูจักใชความคิด ความคิดที่เปนโยนิโสมนสิการ เปนความคิดที่เปนการศึกษา 
เพราะไดใชสติคุมไวใหรูตวัอยูเสมอ เม่ือมีสติอยูกับตวัยอมทําใหใชความคิดตามหลักเหตุผลได 
น่ันคือ การใชปญญา โดยมีกระบวนการคดิตามขั้นตอน ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 

  
 
  
                       
              
             
             
   
        
 
 
 
  
  ไดเสนอรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวโยนิโสมนสิการ  ดังน้ี 
   1.  ผูสอนตั้งจุดประสงคการเรียนรูวา ผูเรยีนจะไดรับการพัฒนาจิตและปญญา
หรือเรียกวา “ความรูสึกนึกคิด” ไปในทางดีงามและสามารถเขาถึงความรูที่แทจริงไดตามกําลัง
ของตนโดยแสดงเจตคติเปนขอเขียน 
   2.  ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยเนนการสงเสริมปจจัยเกื้อหนุน 
การศึกษาตามแนวพุทธ 2 ประการ  ดังน้ี 

ภาพประกอบ 2  กระบวนการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

ตัณหา (ความชอบ – ชัง ฯลฯ) เกิดปญหาความรูสึกการรับรูตา + ภาพ   

เกิดปญญาโยนิโสมนสิการ + สติรับขอมูล   

- รูเทาทัน 
- ใชแกปญหา 
- ใชประโยชน 
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    2.1  ปจจัยภายนอก หมายถึง การจัดสภาพแวดลอมทีเ่หมาะสม ไดแก 
การเอื้ออํานายบรรยากาศใฝรูใฝคิด ทําใหมีจิต ศรัทธา และเกิดความรักในความรูที่ไดศึกษา  
    2.2  ปจจัยภายใน หมายถึง การฝกใชความคิดพิจารณา ผูสอนกําหนด 
สิ่งใหผูเรียนพิจารณา และเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความเห็นที่ไดสัมผัสและพิจารณาแลว โดย
ใชเหตุผลตามหลักธรรม 
   3.  การจัดสรรปจจัยภายนอกและภายในควบคูกัน คือ การจัดสิ่งแวดลอมใน
การเรียนที่ดี และเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชความคิดของตนเอง ทั้ง 2 ประการนี้สงเสริมเกื้อหนุน
กิจกรรมการเรียนการสอนใหเปนไปตามจุดประสงค คือสามารถพัฒนาจิตและปญญาไปในทางดี
งามไดและผูเรียนยอมรับทีจ่ะควบคุมตวัเองใหใชเหตุผลมากกวาความรูสึก แสดงวาถาผูสอน
สงเสริมใหพัฒนาปญญาได ยอมมีผลตอการพัฒนาจิตของนักเรียนไดอยางสําคัญ 
   4.  แบบฝกหัด ผูสอนควรใหผูเรียนไดใชความคิดพิจารณาและนําเหตุการณ 
ที่เกิดขึ้นในสังคมมาประกอบการเรียนดวย  เพ่ือสอนใหนักเรียนนําความรูไปใชแกปญหาใน
ชีวติประจําวันได  การสรางแบบฝกหัดจําเปนตองเก่ียวของกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบๆ ตวั 
  พระธรรมปฎก : ป.อ. ปยุตฺโต (สรินนา  หมอนสุภาพ.  2548: 21 ;  อางอิงจาก  
พระธรรมปฎก : ป.อ. ปยุตฺโต.  2544: 1 – 68) ที่ไดกลาวถึง  การสอนหรือพุทธวธิใีนการสอน
ซ่ึงสามารถประมวลเปนขอสรุปในการสอน  คือ 
   1.  ปญญาเปนสิ่งสรางสรรคขึ้นภายในตวัผูเรียนเอง  เปนความรูความเขาใจ 
ที่พัฒนาเกิดขึ้นในตวัผูเรียนเอง ผูอ่ืนจะบังคับ หรือยัดเยียดใหไมได 
   2.  ผูสอนทําหนาที่เปนกัลยาณมิตร  ชวยชี้นําทางการเรียนโดยการอํานวย
โอกาสที่จะชวยใหผูเรียนเขาถึงปญญา 
   3.  วิธีสอน  อุบาย และกลวธิีตางๆ  เปนสื่อหรือเครื่องมือผอนแรงการเรียน 
การสอน 
   4.  อิสรภาพในทางความคดิเปนอุปกรณสําคัญในการสรางปญญา (ปญญา
เปนมากกวาความรู) 
   เน้ือหาหรือเรื่องที่สอน ประกอบดวย 
    1)  สอนจากสิ่งที่รูและเขาใจอยูแลวไปหาสิ่งที่เห็นเขาใจไดยาก 
    2)  สอนเนื้อเรื่องที่ลุมลึกหรือยากขึ้นไปตามลําดับ โดยมีความตอเน่ืองกัน 
    3)  ถาสิ่งที่สอนเปนสิ่งที่แสดงได ก็ควรสอนดวยของจริง ใหผูเรียนไดดู 
ไดเห็น ไดฟงเอง หรือเรียกวาประสบการณตรง 
    4)  สอนตรงเนื้อหา ตรงเรื่อง ไมวกวน ไมไขวเขว ไมนอกเรื่องโดยไมมี
อะไรที่เกี่ยวของกับเน้ือหา 
    5)  สอนเทาที่พอดีสําหรับใหเกิดความเขาใจ ใหการเรียนรูไดผล ไมใช
สอนเพื่อแสดงภูมิ 
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    6) สอนสิ่งที่มีความหมาย ควรที่ผูเรียนจะเรียนรูและเขาใจ เปนประโยชน
แกตัวผูเรียน 
 หลักในการสอนที่เก่ียวกบัตัวผูเรียน 
  1.  รู  คํานึงถึง และสอนใหเหมาะตามความแตกตางระหวางบุคคล (ในทาง 
คําสอนทางพระพุทธศาสนาจะพิจารณาเรื่องของจริตประเภทตางๆ) และรูระดับความสามารถ
ของบุคคล 
  2.  ปรับวิธีสอนใหเหมาะสมกับบุคคล แมสอนเรื่องเดียวกันแตตางบคุคล อาจใช
วิธตีางกัน 
  3.  คํานงึถึงความพรอมของผูเรียน 
  4.  สอนโดยใหผูเรียนลงมือทําดวยตนเอง 
  5.  การสอนดําเนินไปในรูปที่ทําใหผูเรียนและผูสอนมีความรูสึกวามีบทบาท
รวมกันในการแสวงหาความจริง มีการเปดใหแสดงความคิดเห็น สามารถตอบโตไดอยางเสรี ซ่ึง
อาจแยกลักษณะการสอนนี้ไดเปน 
   5.1  ลอใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นของตนออกมา ชี้ขอคิดใหแกเขา สงเสริม 
ใหเขาคิด และใหผูเรียนวินิจฉัยความรูน้ันเอง ผูสอนเปนเพียงผูนําในการชี้ชองทางสูความรู โดย
การใชคําถามในการดําเนินการ 
   5.2  มีการแสดงความคิดเห็น โตตอบอยางเสรี แตมุงหาความรู ไมใชมุงแสดง 
ภูมิหรือขมกัน 
  6.  เอาใจใสบุคคลทีค่วรไดรับความสนใจพิเศษเปนรายๆ  ตามควรแกกาลเทศะ 
เหตุการณ 
  7.  ชวยเหลือเอาใจใสคนทีด่อย ที่มีปญหา 
 หลักในการสอนที่เก่ียวกบัตัวการสอน 
  1.  มีการเริ่มตนสอนที่ดี เปนการดึงความสนใจและสามารถนําเขาสูเน้ือหาได 
  2.  สรางบรรยากาศปรอดโปรง เพลิดเพลินไมใหตึงเครียด ไมใหเกิดความอึดอัด
ใจ และใหเกียรติผูเรียน 
  3.  สอนมุงเนื้อหา มุงใหเกิดความรูความเขาใจในสิ่งที่สอนเปนสําคัญ ไมกระทบ
ตนและผูอ่ืน ไมมุงยกตน ไมมุงเสียดสีใครๆ 
  4.  สอนโดยเคารพ คือ ตั้งใจสอน ทําจริง มีความรูวาการสอนมีคา มองเห็น 
ความสําคัญของผูเรียน ไมเห็นผูเรียนโงเขลา หรือเปนคนชั้นต่ํา 
  5.  ใชภาษาสุภาพ นุมนวล ไมหยาบคาย ชวนใหสบายใจ สละสลวย เขาใจงาย 
 หลักการสอนที่เปนกลวธีิและอุบายประกอบการสอน  ประกอบดวย 
  1.  การยกอุทาหรณ  และการเลานิทานประกอบ  ชวยใหเกิดความเพลิดเพลิน
ชวยใหเขาใจงายและชัดเจน ชวยใหจําแมนยํา เห็นจริง ทําใหการเรียนการสอนมีรสยิ่งขึ้น 
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  2.  การเปรียบเทียบดวยขออุปมา ชวยทําใหเรื่องที่เขาใจยากปรากฏความหมาย
ชัดเจนเดนชัด 
  3.  การใชอุปกรณการสอน อาจเปนอุปกรณหรือสื่อที่งายใกลตัว 
  4.  การทําเปนตัวอยาง มีลกัษณะเดียวกบัการสาธติใหดู โดยเฉพาะในทาง 
จริยธรรม 
  5.  การเลนภาษา เลนคํา และใชคําในความหมายใหม 
  6.  อุบายเลือกคน และการปฏิบัติรายบุคคลในที่น้ีหมายถึง การกําราบคนที่ควร 
จัดการกอน  พวกหัวหนา หรือหัวโจก 
  7.  การรูจักจังหวะและโอกาส รอความพรอมทางอินทรียของผูเรียน 
  8.  ความยืดหยุนในการใชวธิีการ โดยผูสอนสอนอยางไมมีอัตตา ตัดตัณหามานะ
ทิฐิ ใหมีนอยที่สุด ก็จะมุงไปยังผลสําเร็จใหผูเรียนเปนสําคัญ ในบางคราวควรขมผูเรียนก็ควรขม 
บางคราวสมควรยอมใหรูสึกวา  เขาเกง  บางคราวสมควรโอนออนผอนตามผูเรียน  บางคราว
สมควรขัดก็ขดั  สมควรคลอยตามกค็ลอย สมควรปลอบก็ปลอบ  ผูสอนตองไมกลัวเสียเกยีรติ 
ไมกลัวจะถูกรูสึกแพ 
  9.  การลงโทษและใหรางวลั ใหการชมเชยยกยอง โดยกลาวชมโดยธรรมให
ผูเรียนม่ันใจในการกระทําความดีของตน แตไมใหเกิดการเปรียบเทียบขมคนอ่ืนลง บางทีใช 
การชม  เพ่ือใหถือเปนตัวอยาง หรือเพ่ือแกความเขาใจผิด 
  10.  กลวิธีแกปญหาเฉพาะหนา อาศัยปฏิภาณ คือ ความสามารถในการประยุกต  
หลักการ วิธีการ และกลวิธตีางๆ มาใชใหเหมาะสม 
  สุมน  อมรวิวัฒน (สิริมา  กลิ่นกุหลาบ.  2546: 22 – 23 ; อางอิงจาก  
สุมน  อมรวิวัฒน.  2530: 64 – 71)  ไดนําหลักของศรัทธากับ โยนโิสมนสิการ  มาประยุกตใช
ในการจัดกิจรรมการเรียนการสอนโดยอธิบายวา   
   การสอนแบบสรางศรัทธาและโยนิโสมนสกิาร  เปนวิธีการเรียนรูที่มีลกัษณะ
บูรณาการของหลักจิตวทิยาการเรียนรู หลักการแนะแนว และหลักการสอนอยางผสมกลมกลืน
ไดสัดสวนสมดุลกัน มุงเนนใหครูเปนกัลยาณมิตรของศษิย ครูและศษิยมีความสัมพันธอันดีตอ
กัน จัดปจจัยภายนอกที่เหน่ียวโนมสงเสริม จูงใจและปลุกเราใหเกดิความเชื่อม่ันในตวัครูผูสอน 
สาระที่เรียนและวธิีการแหงปญญาในการศึกษาเลาเรียน การคิดเปน ปฏิบัติเปนและแกปญหา 
ในสาระความรูที่ไดรับการอบรมสั่งสอน 
   การสรางศรัทธาเปนปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาประสบการณ
ทางการศึกษา ดังน้ันกอนที่จะเร่ิมกระบวนการสอน ทัง้ครูและศษิยจะตองมีความเชื่อม่ันในสาระ
ความรู ที่จะศกึษาและมีความคิดเห็นวาสาระความรูน้ันจักชวยนําไปสูความเจริญ ซ่ึงจะชวยให
เกิดแรงพอใจ ใฝรู วิริยะ ความพากเพียรพยายาม จิตติความเอาใจใส วิมังสา การตริตรอง
ใครครวญเหตผุล ฉะนั้นขั้นของการสรางศรัทธาจึงมีองคประกอบ คือ คําสั่งสอนที่ดี สั่งสอนโดย
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ครูที่เปนกลัยาณมิตร ศิษยมีฉันทะ พึงใจใฝรูในคําสอน บรรยากาศและสิ่งแวดลอมสงเสริมการ
เรียนรู ครูมีวธิีสอนที่ดี 
   โยนิโสมนสิการ เม่ือเกิดศรัทธาแลวจะตองกํากับดวยวธิีการแหงปญญา จะ
เกิดสัมมาทิฐิ สัมมาญาณ และสัมมาวิมุตติ ดังน้ันวิธีการแหงปญญาจึงเปนวิธีการศกึษา ฝกหัด
อบรมที่สําคัญ  ซ่ึงจะทําใหผูเรยีนคิดเปน ทําเปนและแกปญหาเปนโดยเนนหลักการคิดโดยแยบ
คาย คือ  คิดอยางมีวิธีหรือคิดถูกทาง  คิดเปนทาง  คิดอยางมีเหตุผล  คิดใหเกดิผล 
 กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
  1.  ขั้นนํา  การสรางเจตคตทิี่ดีตอผูสอน วิธีการเรยีนและบทเรียน 
   1.1   จัดบรรยากาศในชั้นเรียนใหเหมาะสม ไดแก เหมาะสมกับระดับชั้น วัย
ของผูเรียน วธิีการเรียนการสอนและเนื้อหาของบทเรียน 
   1.2   สรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูสอนกับผูเรียน ผูสอนตองประพฤตติน
เปนกัลยาณมติร 
   1.3  ใชสิ่งเราและสรางแรงจูงใจในการเรียน 
    1.3.1  ใชสื่อหรืออุปกรณและวิธีการตางๆ เพ่ือเราความสนใจ  เชน  
กรณีศึกษา  กรณีตัวอยาง สถานการณจําลอง  เปนตน  
    1.3.2  จัดกิจกรรมในขั้นนาํใหไดสนุก นาสนใจ 
    1.3.3  ผูเรียนไดตรวจสอบความรู ความสามารถของตนและไดทราบผล
ทันท ี
  2.  ขั้นสอน 
   2.1  ผูสอนเสนอปญหาที่เปนสาระสําคัญของบทเรียน หรือเสนอหัวขอเรื่อง
ประเด็นสําคญัของบทเรียนดวยวธิีการตางๆ  
   2.2  ผูสอนแนะนําแหลงวทิยาการและแหลงขอมูล 
   2.3  ผูสอนรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง ความรู และหลักการ โดยใชทักษะ 
ที่เปนเครื่องมือของการเรียนรู เชน ทักษะทางวิทยาศาสตร ทักษะทางสังคม 
   2.4  ผูสอนจัดกิจกรรมที่กระตุนใหผูเรียนไดคิด ลงมือคนควา คิดวิเคราะห 
และสรุปความคดิ 
   2.5  ผูสอนฝกการสรุปประเด็นขอมูล ความรู และเปรียบเทียบประเมินคาโดย
วิธีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทดลอง ทดสอบ จัดเปนทางเลือกและทางออกของการแกปญหา 
   2.6  ผูเรียนดาํเนินการเลือกและตัดสินใจ 
   2.7  ผูเรียนเปนผูทํากิจกรรมการฝกปฏิบัติเพ่ือพิสูจนผลการเลือก และการ
ตัดสินใจ 
  3.  ขั้นสรุป 
   3.1  ผูสอนและผูเรียนรวบรวมขอมูลจากการสังเกตการณปฏิบัตทิุกขั้นตอน 
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   3.2  ผูสอนและผูเรียนอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับขอมูลที่ได 
   3.3  ผูสอนและผูเรียนสรุปผลการปฏิบตั ิ
   3.4  ผูสอนและผูเรียนสรุปบทเรียน 
   3.5  ผูสอนวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
  กิตติ  พัฒนตระกูลสุข (2542: 22) ไดแบงขั้นตอนการทาํงานของโยนิโสมนสิการ
ออกเปน 2 ขัน้ตอน คือ  การรับรูอารมณหรือประสบการณภายนอก กับการคิดคนพิจารณา
อารมณหรือเรื่องราวที่เก็บเขามาแลวภายใน ลักษณะที่พึงสังเกตอยางหนึ่งของการรับรูดวย
โยนิโสมนสิการ คือ การรับรูที่ถูกตองตามจริง และเพื่อเปนขอมูลสําหรับการคิดจะเอาไปใช
ประโยชนในการดําเนินชีวิต และทํากิจตาง ๆ ตอไป หรือเปนการรับรูเพ่ือนําไปใชประโยชนทาง
สติปญญา สําหรับผูใชโยนิโสมนสิการสําเร็จ จะเปนผูมีคุณภาพทางอารมณใหมอยางบริสุทธิ์
เกิดขึ้นอยางเดนชัด เกิดคุณธรรมสืบตอคุณคาทางดานความงดงามออนโยนของชีวติ มีความ
สัตยซ่ือ ผองใส ปรอดโปรง เบิกบานใจและยังเปนตวัเชือ่มใหบุคคลตดิตอโลกภายนอกอยาง
ถูกตองโดยทางจิตใจของตนเอง ไดแกการรับรูและมีความคิดที่กอใหเกิดปญญา 
  จากการศึกษาดังกลาวจะเห็นไดวา การนําหลักการจากวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
มาเปนรูปแบบการสอนนั้น สิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึง  คือ 
   1.  เน้ือหาหรือขอมูลที่จะใชสอน 
   2.  เปาหมายหรือจุดประสงคของการสอน 
   3.  ความเหมาะสมในการสรางบรรยากาศการเรียนรูระหวางครูกับนักเรียน
และบรรยากาศทางกายภาพที่อยูภายในแหลงเรียนรู 
   4.  การเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความสามารถทั้งการแสวงหาความรู
และการนําเสนอขอมูล 
   5.  การสรุปผลการเรียนรูทัง้ที่ครูและนักเรียนเปนผูประเมิน และครูกบั
นักเรียนรวมกนัประเมิน 
 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ 
  งานวิจัยในประเทศ 
   การจัดกระบวนการเรียนการสอนตามแนวโยนิโสมนสิการเปนการนําพุทธวธิี
มาเปนหลักการในการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงแนวคิดดังกลาว มีผูทําการวิจัยทอลองหลายทาน  
ดังน้ี 
   นิตยา  คงเกษม (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการเรยีนแบบรวมมือที่บูรณาการ 
กับโยนิโสมนสิการที่มีตอความฉลาดทางอารมณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัย
พบวา กลุมทดลองมีความฉลาดทางอารมณดานตระหนักรูในตนเอง การควบคุมตนเอง การมี
แรงจูงใจ การเขาใจความรูสึกผูอ่ืน การมีทักษะทางสังคม การพึ่งตนเอง และการมีความสงบทาง
จิตใจสวนยอยในแตละดานโดยรวมหลังหารทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ
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ที่ระดับ .05 
   อรุณี  ไทยบัณฑิตย (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาความสามารถใน
การคิดอยางมี วิจารณญาณของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2  โดยการใชการฝกแบบโยนิโส
มนสิการ  ผลการวิจัยพบวา  มีความสัมพันธระหวางการฝกคิดแบบโยนิโสมนสิการและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 นักเรียนที่ไดรับการฝกคิดแบบ
โยนิโสมนสิการมีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณสูงกวานักเรียนที่ไมไดรับการฝก
โยนิโสมนสิการและนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงมีคะแนนการคิดอยางมีวิจารณญาณ
สูงกวากลุมทีมี่ผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 
   สิริมา  กลิ่นกุหลาบ (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียน และ
ความสามารถในการตัดสินใจของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่เรียนคุณธรรมที่สงเสริมความ
เปนพลเมืองดีตามระบบประชาธิปไตยดวยชุดการสอนแบบโยนิโสมนสิการกับชุดการสอนแบบ
กระบวนการกระจางนิยม ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนที่เรยีนดวยชุดการสอนแบบโยนิโสมนสิการ
กับชุดการสอนแบบกระบวนการกระจางนิยมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและความสามารถในการ
ตัดสินใจแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ผูเรยีนที่เรียนดวยชุดการสอนแบบโยนิโส
มนสิการกับชดุการสอนแบบกระบวนการกระจางนิยมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการตัดสินใจสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   สรินนา  หมอนสุภาพ (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรียน
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนแบบโยนิโสมนสิการโดยเนนการ
ใชตวัแทน (Representation) เรื่อง เศษสวน ผลการศึกษาพบวา คะแนนสอบหลังจากที่ไดรับ
การสอนแบบ โยนิโสมนสิการโดยเนนการใชตวัแทน (Representation) เรื่อง เศษสวน สูงกวา
กอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังจากที่
ไดรับการสอนแบบ โยนิโสมนสิการโดยเนนการใชตวัแทน (Representation) เรื่อง เศษสวน  
ต่ํากวาเกณฑการเรียน 50% อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
   ศุภวรรณ  ศุภกิจวัฒนา (2550: บทคัดยอ) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรและคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ที่ไดรับการสอนแบบ
โยนิโสมนสิการโดยเนนวิธีคดิแบบแยกแยะ ผลการศึกษาพบวา นักเรยีนที่ไดรับการสอนแบบ
โยนิโสมนสิการโดยเนนวิธีคดิแบบแยกแยะมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรยีนที่ไดรับการสอนแบบโยนิโสมนสิการมีคุณธรรม
จริยธรรมสูงขึน้อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
 จากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนแบบโยนิโสมนสิการ จะเห็นวาการนํามาวิธีการ
สอนแบบโยนโิสมนสิการมาใชกับผูเรยีนแลว สงผลถึงความสามารถของผูเรียนในดานการคิด
สูงขึ้นดังน้ันการปลูกฝงและฝกการคิดดวยโยนิโสมนสิการจึงมีความจําเปนในการพัฒนา
ศกัยภาพของผูเรียนในยุคปจจุบันอยางยิ่ง 
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  งานวิจัยในตางประเทศ 
   วิธีการสอนแบบโยนิโสมนสิการเปนแนวการสอนตามแบบพุทธวธิีทีถู่กพัฒนา 
ขึ้น ในประเทศไทย โดยนักการศึกษาไทยจึงไมปรากฏการวิจัยในตางประเทศ 
  
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ความรูทางวทิยาศาสตรเปลีย่นแปลงไดตามกาลเวลาทัง้น้ี  เพราะการคนพบเพิ่มเติม
ของนักวิทยาศาสตรที่เปนขอมูลใหม และพิสูจนไดชัดเจนกวาเดิม  
 ความหมายของวิทยาศาสตร 
  สมจิต  สวธนไพบูลย (2536: 94 – 103) วิทยาศาสตร หมายถึง สวนที่เปนตวั
ความรูทางวทิยาศาสตรที่ไดรับการตรวจสอบอยามีระบบจนเปนที่เชือ่ถือได และสวนที่เปน
กระบวนการแสวงหาความรู (Process of Scientific Inquiry)  ซ่ึงสามารถแบงประเภทของ
ความรูได  ดังน้ี 
   1.  ขอเท็จจริงทางวิทยาศาสตร (Scientific Facts)  
   2.  มโนคติ (Concept) 
   3.  หลักการ (Principle) 
   4.  กฎ (Law) 
   5.  ทฤษฎี (Theories) 
   6.  สมมติฐานทางวิทยาศาสตร (Science facts) 
 
  1.  ขอเท็จจริงทางวิทยาศาสตร (Scientific Facts) เปนความรูที่ไดจากการสังเกต
วัตถุเหตุการณหรือปรากฏการณธรรมชาติ ที่สังเกตไดโดยตรงและโดยออม 
  2.  มโนคติทางวิทยาศาสตร (Concept) หรืออาจเรียกอยางอ่ืน เชน มโนทัศน 
ความคิดรวบยอด สังกัป ความรูที่เกิดจากการใชคามคดิพิจารณาจัดระบบขอเท็จจริง และ
ประสบการณของบุคคลนั้นมโนคติอาจแบงออกได  3 ประการ ดังน้ี 
   2.1  มโนคติเกี่ยวกับการจดัแบงประเภท (Classification Concept) เปน 
มโนคติ ที่บงถึงคําจํากัดความ คําอธิบาย คําชี้แจง หรือคุณสมบัติของสัตว สิ่งของ 
   2.2  มโนคติเกี่ยวกับความสัมพันธ (Correlation Concept) เปนมโนคติทีบ่ง
ถึงความสัมพันธของเหตุการณ หรือสิ่งของทั้งในเชิงเปรียบเทยีบ และในเชิงที่เปนเหตุเปนผลตอ
กันอยางมโนคติที่แสดงถึงความเทากัน สูงกวา ระหวาง มาก นอย หรือถาเปนอยางนี้แลวจะเปน
อยางนั้น 
   2.3  มโนคติเกี่ยวกับสิ่งที่มองไมเห็น (Theoretical Concept) เปนมโนคติที่
เกิดจากการจินตนาการของนักวิทยาศาสตร ที่พยามยามจะอธิบายของบางสิ่งบางอยางที่ไมอาจ
สังเกตไดโดยตรง แตมีหลักฐานสนับสนุนวาเปนไปได 
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  3.  หลักการ (Principles) เปนความจริงที่สามารถทดสอบได และไดผลเหมือนเดิม 
ทุกครั้ง เกิดจากการอุปมานมวลมโนคตทิี่เกี่ยวของหรืออนุมานจากทฤษฎี 
  4.  กฎ (Law)  คือ หลักการอยางหนึ่ง เปนขอความที่มีความสัมพันธกันระหวาง
เหตุและผลกฎอาจถูกลมเลิกไดเม่ือมีผลการทดลองใดที่นาเชื่อถือกวามาขัดแยง กฎสวนใหญ
ไดรับการอุปมานโดยนําเอาขอเท็จจริงทั้งหลายมาผสมผสานกันเปนมโนคติ เปนหลักการ จนถึง
ขั้นยอมรับเปนกฎ แตมีบางกฎที่ไดมาโดยการอนุมานจากทฤษฎ ี
  5.  ทฤษฎี (Theories) เปนสิ่งที่นักวิทยาศาสตรสรางขึน้เองใชอธิบายกฎหรือ
หลักการและนําไปพยากรณปรากฏการณตาง ๆ ที่อยูในขอบเขตของทฤษฎ ี
  6.  สมมติฐานทางวิทยาศาสตร (Scientific Hypothesis) เปนขอความที่ 
นักวิทยาศาสตรสรางขึ้น เพ่ือคาดคะเนคําตอบของปญหาไวลวงหนากอนที่จะดําเนินการทดลอง
จัดวา  เปนความรูทางวิทยาศาสตรประเภทหนึ่ง ความนาเชื่อถือจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับ
การศึกษาหลกัฐานและเหตผุลสนับสนุนมีมากนอยเพียงใด  สามารถสรุปความสัมพันธได ดังน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 3  แสดงความสัมพันธของความรูทางวทิยาศาสตร 
 
 
 
  
 
 
  กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรเปนกระบวนการคิดและกระทําอยาง
มีระบบนํามาใชในการแสวงหาขอเท็จจริงหาความรูตาง ๆ จากปรากฏการณธรรมชาติ และจาก
สถานการณทีมี่อยูรอบตัวดวยวธิีการทางวิทยาศาสตร  ซ่ึงมีลําดับขั้นตอน ดังน้ี  
(ภพ  เลาหไพบูลย.  2537: 10)  
   1.  ขั้นตั้งปญหา 

ความรูทางวทิยาศาสตร กฎ หลักการ 

ทฤษฎี 

ขอเท็จจริง สมมติฐาน มโนมติ 

อนุมาน 

อนุมาน - ขั้นตรวจทาน
หรือความสรางสรรค 
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   2.  ขั้นตั้งสมมติฐาน 
   3.  ขั้นรวบรวมขอมูล โดยการสังเกตและ/หรือการทดลอง 
   4.  ขั้นสรุปผล การสังเกต/หรือการทดลอง 
  ในการแสวงหาความรูทางวทิยาศาสตรน้ัน นอกจากจะใชวธิีการทางวิทยาศาสตร
หรือวิธีการแกปญหา  เพ่ือใหการศึกษาคนควาใหไดผลดีน้ันขึ้นอยูกับการคิด  การกระทําที่เปน
อุปนิสัยของผูน้ันที่กอใหเกดิประโยชนตอการแสวงหาความรูเร็วกวาเจตคตทิางวทิยาศาสตร 
(Scientific Attitude) ประกอบดวยคณุลกัษณะ  ดังน้ี 
   1.  ความอยากรูอยากเห็น 
   2.  ความเพียรพยายาม 
   3.  ความมีเหตุผล 
   4.  ความซื่อสตัย 
   5.  ความมีระเบียบ/รอบคอบ 
   6.  ความใจกวาง 
 ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 
  สมาคมอเมริกันเพ่ือความกาวหนาทางวทิยาศาสตร (America Association for 
the Advancement of  Science – AAAS) ไดตีพิมพคูมือครูมีชื่อวา  วิทยาศาสตรกับการใช
กระบวนการเนนคําอธิบายสําหรับครู (Science – Approach , Commentary for Teachers) ซ่ึง
ไดกําหนดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไว 13 ทกัษะ ประกอบดวยทักษะขั้นพ้ืนฐาน 
(Basic Science Process Skills)  8 ทักษะและทักษะขั้นผสมหรือบูรณาการ (Integrated 
Science Process Skills) 5 ทักษะดังน้ี (ชุติมา  วัฒนะคีรี.  2541: 32)  
   1.  ทักษะขั้นพ้ืนฐาน 
   2.  ทักษะการสังเกต 
   3.  ทักษะการวัด 
   4.  ทักษะการคํานวณ 
   5.  ทักษะการจําแนกประเภท 
   6.  ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปชและสเปชกับเวลา 
   7.  ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 
   8.  ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล 
   9.  ทักษะการพยากรณ 
  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ 
   1.  ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
   2.  ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบตัิการ 
   3.  ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร 
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   4.  ทักษะการทดลอง 
   5.  ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปขอมูล 
    ทักษะข้ันพื้นฐาน 
     1.  ทักษะการสังเกต (Observation)   
      การสังเกต  หมายถึง การใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางรวมกัน  ไดแก  ตาหู จมูก ลิ้น ผิวกาย เขาไปสัมผัสวัตถุหรือเหตกุารณโดยไมใส
ความคิดเห็นของผูสังเกตลงไป ขอมูลที่ไดจากการนสังเกต อาจแบงไดเปนประเภท คือ ขอมูล
เชิงคุณภาพ ขอมูลเชิงปริมาณ (โดยการกะประมาณ) และขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง   
ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คอื  
      1.1  ชี้บงและบรรยายคุณสมบัติของสิ่งทีส่ังเกตโดยใชประสาท 
สัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับรูปราง กลิ่น รส เสียง และบอกหนวย 
      1.2  บรรยายสมบัติเชิงปรมิาณของวัตถโุดยการกะประมาณ 
      1.3  บรรยายการเปลี่ยนแปลงของสิ่งทีส่ังเกตได 
     2.  ทักษะการวัด  (Measurement)  
      ทักษะการวัด  หมายถึง การเลือกและการใชเครื่องมือทําการวัด
หาปริมาณของสิ่งตางๆ ออกมาเปนตัวเลขที่แนนอนไดอยางเหมาะสมและถูกตอง โดยมีหนวย
กํากับเสมอคามสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว  คือ 
      2.1  เลือกเครื่องมือไดเหมาะสมกับสิ่งทีว่ดั 
      2.2  บอกเหตุผลในการเลือกเครื่องมือวัดได 
      2.3  บอกวิธีวดัและวธิีการใชเครื่องมือวัดไดอยางถูกตอง 
      2.4  ทําการวัดความกวาง ความยาว ความสูง อุณหภูมิ ปริมาตร 
นํ้าหนักและสิง่อ่ืนๆ ไดถูกตอง    
      2.5  ระบุหนวยของตัวเลขทีไ่ดจากการวัด 
     3.  ทักษะการคํานวณ (Using Number)  
      ทักษะการคํานวณ หมายถึง การนับจํานวนของวตัถุกบัการนับ
ตัวเลขแสดงจาํนวนนับที่ไดมาคิดคํานวณโดยการบวก ลบ คูณ หาร หรือหาคาเฉลีย่  ความ 
สามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว  คือ 
      3.1  การนับ ไดแก 
       3.1.1  นับจํานวนสิ่งของไดถูกตอง 
       3.1.2  ใชตัวเลขแสดงจํานวนที่นับได 
       3.1.3  ตัดสินวาสิ่งของในกลุมมีจํานวนเทากันหรือตางกัน 
      3.2  การหาคาเฉลี่ย  ไดแก 
       3.2.1  บอกวิธีการหาคาเฉลี่ย 
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       3.2.2  หาคาเฉลี่ย 
       3.2.3  แสดงวิธีการหาคาเฉลี่ย 
     4.  ทักษะการจําแนกประเภท  
      ทักษะการจําแนกประเภท หมายถึง การแบงพวกหรือเรียงลําดับ
วัตถุหรือสิ่งที่อยูในปรากฏการณโดยมีเกณฑดังกลาวอาจจะใชความเหมือน ความแตกตาง หรือ
ความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่งก็ไดความหมายที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ 
      4.1  เรียงลําดบัหรือแบงพวกสิ่งตางๆ จากเกณฑที่ผูอ่ืน
กําหนดใหได 
      4.2  เรียงลําดบัหรือแบงพบวกสิ่งตางๆ โดยใชเกณฑของตนเองได 
      4.3  บอกเกณฑที่ผูอ่ืนใชเรียงลําดับหรือแบงพวกได 
     5.  ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปชกับสเปช และสเปชกับ
เวลา (Space - Space Relationship and Space – time Relationship)   
      ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปชกับสเปช และสเปชกับ
เวลา เปนการหาความสัมพันธรัหวางสเปชกับสเปชของวัตถุ ไดแก ความสัมพันธระหวาง 2 มิติ
กับ 3 มิติ ความสัมพันธระหวางตําแหนงที่อยูของวัตถุหน่ึงกับอีกวตัถุหน่ึง ความสามารถที่แสดง
วาเกดิทักษะการหาความสมัพันธระหวางสเปชกับสเปชและสเปชกบัเวลา คือ 
      5.1  ชี้บงรูป 2 มิติ และวตัถุ 3 มิติ ที่กําหนดใหได  
      5.2  วาดรูป 2 มิติ จากวัตถหุรือรูป 3 มิติ  
      5.3  บอกชื่อของรูปทรงและรูปทรงเรขาคณิตได 
      5.4  บอกความสัมพันธระหวาง 2 มิติกับ 3 มิติ  เชน ระบุรูป  
3 มิติที่เห็น  เน่ืองจากการหมุนรูป 2 มิติ เม่ือเห็นเงา 2 มิติ ของวัตถุสามารถบอกรูปทรงของ
วัตถุ 2 มิติ ที่เปนตนกําเนิดเงาเมื่อเราเห็นวัตถุ 3 มิติ สามารถบอกเงา 2 มิติที่เกิดขึ้นบอกรูป
ของรูปตัด 2 มิติ ที่เกิดขึ้น จากการตัดวตัถุ 3 มิติ ออกเปน 2 สวน 
      5.5  บอกตําแหนงหรือทิศของวัตถุหน่ึงได 
      5.6  บอกไดวาวัตถุหน่ึงอยูในตําแหนงหรือทิศทางใดของอีกวัตถุ
หน่ึง 
      5.7  บอกความสัมพันธของสิ่วอยูหนากระจกและภาพที่ปรากฏ
ในกระจก วาเปนซายหรือขวาของกันและกันได ความสัมพันธระหวางสเปชของวตัถุกับเวลา  
ไดแก ความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงตําแหนงที่อยูของวัตถกุับเวลา หรือความสัมพันธ
ความสัมพันธระหวางสเปชของวัตถทุี่เปลี่ยนไปกับเวลา ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว 
      5.8  บอกความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงขนาดหรื
อปริมาณของสิ่งตางๆ กับเวลาได 
     6.  ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล (Organizing Data 
and Communication)  
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      ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล หมายถึง การนํา
ขอมูลที่ไดจากการสังเกต  การวัด การทดลอง และจากแหลงอ่ืน ๆ มาจัดกระทําเสียใหม เพ่ือให
ผูอ่ืนเขาใจความหมายของขอมูลชุดนี้ดีขึน้ โดยอาจเสนอในรูปของตาราง แผนภูมิ แผนภาพ  
ไดอะแกรม วงจร กราฟ สมการ เขียนบรรยาย สัญลักษณเปนตน ความสามารถที่แสดงวาเกิด
ทักษะแลว คอื 
      6.1  เลือกรูปแบบทีใ่ชในการนาํเสนอขอมูลไดเหมาะสม 
      6.2  บอกเหตผุลในการเลือกรูปแบบทีใ่ชในการนําเสนอขอมูลได 
      6.3  ออกแบบการนําเสนอขอมูลตามรูปแบบที่เลือกไว 
      6.4  เปลีย่นแปลงขอมูลใหอยูในรูปใหมที่เขาใจไดดีขึน้ 
      6.5  บรรยายลักษณะของสิ่งใดสิ่งหน่ึงดวยขอความที่เหมาะสม 
กะทัดรัด จนสื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจได  
      6.6  บรรยายหรือวาดแผนผังแสดงตําแหนงของของสภาพที่ตน
สื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจได 
     7.  ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล (Inferring)  
      ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล หมายถงึ  การเพิ่มความ
คิดเห็นใหกับขอมูลที่ไดจากการสังเกตอยางมีเหตุผล โดยอาศัยความรูหรือประสบการณเดิมมา
ชวย ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ ความสามารถอธิบายหรือสรุปโดยเพิ่มความ
คิดเห็นใหกับขอมูลที่ไดจากการสังเกตโดยใชความรูและประสบการณเดิมชวย  
     8.  ทักษะการพยากรณ (Prediction)  
      ทักษะการพยากรณ หมายถึง  การสรุปคําตอบลวงหนากอนทํา
การทดลองโดยอาศัยปรากฏการณที่เกิดขึ้นซํ้าๆ หลักการ กฎหรือทฤษฎีที่มีอยูแลวในเรื่องนั้นๆ 
มาชวยในการสรปุการพยากรณเกี่ยวกับตัวเลข  ไดแก  ขอมูลที่เปนตาราง หรือกราฟทําได  
2 อยาง  คือ การพยากรณภายในขอบเขตของขอมูลทีมี่อยูการพยากรณภายนอกขอบเขตของ
ขอมูลที่มีอยู ความสามารถที่แสดงวา  เกิดทักษะแลว คือ 
      8.1  การพยากรณทั่วไป เชน ทํานายผลที่เกิดขึ้นจากขอมูลที่เปน
หลักการ กฎ หรือทฤษฎีทีมี่อยูได  
      8.2  การพยากรณจากขอมูลเชิงปริมาณ  เชน 
       8.2.1  ทาํนายผลที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตขอมูลเชิงปรมิาณ 
ที่มีอยูได 
       8.2.2  ทํานายผลที่จะเกิดขึ้นนอกขอบเขตของขอมูลเชิง
ปริมาณที่มีอยูได 
    ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข้ันบูรณาการ 
     9.  ทักษะการตั้งสมมติฐาน (Formulation Hypothesis)  
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      ทักษะการตั้งสมมติฐาน  หมายถึง  คําตอบที่คิดไวลวงหนากอน
ทําการทดลองโดยอาศัยการสังเกตความรู ประสบการณเดิมเปนพ้ืนฐานคําตอบทีค่ิดไวลวงหนา
น้ีไมเปนหลีกการ กฎ หรือทฤษฎีมากอน สมมติฐานหรือคําตอบทีค่ิดไวลวงหนามักกลาวเปน
ขอความบอกความสัมพันธระหวางตวัแปรตน(ตวัแปรอิสระ)กับตัวแปรตาม สมมติฐานที่ตั้งขึ้น
อาจจะผิดหรือถูกก็ได ความสามารถที่แสดงวาเกิดทกัษะแลว คือ ความสามารถหาคําตอบ
ลวงหนากอนการทดลองโดยอาศัยการสังเกต ความรูและประสบการณเดิม 
     10.  ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบตัิการ (Defining Operationally)  
      ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  หมายถึง  การกําหนด
ความหมายหรือคําตางๆ (ที่มีอยูในสมมติฐานทีต่องการทดลอง) ใหเขาใจตรงกันและสามารถ
สังเกตหรือวัดได ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ 
      10.1  กําหนดความหมาย ขอบเขตของคําตาง ๆ ใหสามารถ
ทดสอบหรือวดัได 
      10.2  แยกนยิมเชิงปฏิบตัิการออกจากนิยามที่ไมใชนิยามเชิง
ปฏิบัติการได 
      10.3  สามารถบงชี้ตวัแปรหรือคําที่ตองการใชในการใหนิยามเชิง
ปฏิบัติการได 
     11.  ทักษะการกําหนดและควบคุมตวัแปร (Identifying and 
Controlling Variables)  
      ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร หมายถึง การชี้บงตัวแปรตน 
ตัวแปรตาม ตวัแปรทีต่องควบคุม ในสมมติฐานหนึ่งๆ  
      -  ตัวแปรตน คือ  สิ่งที่เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดผลตางๆ หรือสิ่งเรา 
ที่เราตองการทดลองดูวาเปนสาเหตุที่กอใหเกิดผลเชนน้ันจริงหรือไม 
      -  ตัวแปรตาม คือ สิ่งที่เปนผลเนื่องจากตวัแปรตน เม่ือตัวแปรนั้น
หรือสิ่งที่เปนสาเหตุเปลี่ยนไป ตัวแปรตามหรือสิ่งที่เปนผลจะเปลี่ยนตามไปดวย 
      -  ตัวแปรควบคุม คือ สิ่งอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากตัวแปรตนที่มีผลตอ
การทดลองดวยจะตองควบคุมใหเหมือนๆ กัน มิเชนนั้นอาจทําใหเกิดผลการทดลองคลาดเคลือ่น 
     ความสามารถที่บอกวาเกิดทักษะแลว คอื ชี้บงและกําหนดตัวแปรตน 
ตัวแปรตามและตวัแปรทีต่องควบคุมได 
     12.  ทักษะการทดลอง (Experimenting)  
      ทักษะการทดลอง  หมายถงึ  กระบวนการปฏิบัติการเพื่อหา
คําตอบหรือทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว  การทดลองประกอบดวย  3 ขั้นตอน คือ 
      12.1  การออกแบการทดลอง หมายถึง การวางแผนกอนลงมือ
ทดลองจริงเพ่ือกําหนด 
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       12.1.1  วิธีการทดลอง ซ่ึงเกี่ยวกับการกาํหนดตัวแปรและ
ควบคุมตวัแปร 
       12.1.2  อุปกรณหรือสารเคมีที่ตองใชในการทดลอง 
      12.2  การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การลงมือปฏิบัติการ
ทดลองจริง 
      12.3  การบันทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกขอมูล 
ที่ไดจากการทดลองซึ่งอาจจะเปนผลจากการสังเกต การวัด และอ่ืนๆ ความสามารถที่แสดงวา
เกิดทักษะแลว คือ   
       12.3.1  ออกแบบการทดลองโดย 
        12.3.1.1  กําหนดวิธีการทดลองไดถูกตองเหมาะสมโดย
คํานึงถงึตัวแปรตน ตวัแปรตาม และตวัแปรที่ตองควบคุมดวย 
        12.3.1.2  ระบุวัสดุอุปกรณและ/หรือสารเคมีซ่ึงจะตองใช
ในการทดลอง  
        12.3.2  ปฏิบัติการทดลองและใชอุปกรณไดถูกตอง
เหมาะสม 
        12.3.3  บันทึกผลการทดลองไดคลองแคลวและ
เหมาะสม 
     13.  ทักษะการตีความขอมูลและลงขอสรปุขอมูล (Interpreting Data 
and Conclusion)  
      ทักษะการตีความหมายขอมูล  หมายถึง  การแปลความหมาย
หรือการบรรยายคุณลักษณะและสมบตัิของขอมูลที่มีอยู การตีความหมายในบางครั้งอาจตองใช
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรอ่ืนๆ รวมดวย เชน ทักษะการสังเกต  ทักษะการคํานวณ 
เปนตน 
      การลงขอสรุป หมายถึง การสรุปความสมัพันธของขอมูลทั้งหมด   
ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คอื 
      13.1  แปลความหมายหรือบรรยายลักษณะ และสมบตัิของขอมูล
ที่มีอยู (การตีความหมายขอมูลตองอาศัยทักษะการคาํนวณ) 
      13.2  บอกความสัมพันธของขอมูลที่มีอยูได 
       ทักษะดังกลาวเปนทักษะทีใ่ชในการแสวงหาความรู  ซ่ึง 
สมจิต  สวธนไพบูลย (2537) ไดสรุปความสัมพันธระหวางความรูทางวิทยาศาสตร และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรไว  ดังน้ี 
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ภาพประกอบ 4  ความสัมพันธระหวางความรูทางวทิยาศาสตรและกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 
 
 สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดกําหนดเปาหมายของ
การจัดการเรียนการสอนวทิยาศาสตรในสถาบันการศกึษา มีดังน้ี 
  1.  เพ่ือใหเขาใจหลักการ ทฤษฎีทีเ่ปนพ้ืนฐานในวทิยาศาสตร 
  2.  เพ่ือใหเขาใจขอบเขต ธรรมชาติ และขอจํากัดของวิทยาศาสตร 
  3.  เพ่ือใหมีทักษะที่สําคัญในการศึกษาคนควาคิดคนทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
  4.  เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการความสามารถในการแกปญหาและ
การจัดการทักษะการสื่อสาร และความสามารถในการตดัสินใจ 
  5.  เพ่ือใหตระหนักถึงความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี มวลมนุษย 
และสภาพแวดลอมในเชิงทีมี่อิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน 
  6.  เพ่ือนําความรูความเขาใจในเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไปใชใหเกิด 
ประโยชนตอสังคมและการดํารงชีวิต 
  7.  เพ่ือใหเปนคนมีจิตวิทยาศาสตร มีคณุธรรม จริยธรรม และคานยิมในการใช 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรรค 
 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไวดังน้ี 
  ธงชัย  ชิวปรชีา ; ณรงคชัย  ธูปพนม ; และ ปรีชาญ  เดชศรี (2526: 238 – 255) 
กลาววา ผลสมัฤทธิท์างการเรียน คือ ความรูความสามารถของนักเรียนในการเรียน ซ่ึงการที่จะ

ปญหาเกี่ยวกบั 
 -  วัตถ ุ
 -  เหตุการณ 
 - ปรากฎการณ 
   ทางธรรมชาติ  

กระบวนการแสวงหา 
ความรูทางวทิยาศาสตร 
-  วิธีการทางวิทยาศาสตร 
-  เจตคติทางวิทยาศาสตร 

ความรูทาง
วิทยาศาสตร 
- ขอเท็จจริง 
- มโนมติ 
- สมมติฐาน 
- หลักการ 
- กฎ 
ทฤษฎี 
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ทําใหเกิดผลสมัฤทธิท์างการเรียนนั้นตองมีการกําหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค เพ่ือจะไดเปน
แนวทางและเปนเกณฑในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
  วารี  วองพินัยรัตน (2530: 1)  ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา 
เปนการวัดดูวานักเรียนมีพฤติกรรมตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในจุดมุงหมายของการเรียนการสอน
มากนอยเพียงใด เปนการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ของสมรรถภาพทางสมอง 
ซ่ึงเปนผลจากการไดรับการฝกอบรมในชวงที่ผานมา 
  กมล  สุดประเสริฐ (2533: 225) ไดกลาวถงึ การวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนวา คือ 
การวัดผลการเรียนที่นักเรียนไดเรียนผานมาแลววามีความรอบรู เจตคติ ตลอดจนปฏิบัติไดมาก
นอยเพียงใด หรือเรียนมาแลวผลการเรียนยังเหลืออยูเทาใด  
  พันศักดิ์  สายแสงจันทร (2544: 22) ผลสัมฤทธิท์างการเรียน  หมายถึง  การวัด
พฤติกรรมสมรรถภาพทางสมองของผูเรียนที่เปลีย่นแปลงในดานตางๆ เม่ือผานการเรียนการสอน 
โดยมีการกําหนดจุดมุงหมายและทําการวดัภายหลังการเรียนการสอนโดยใชแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิท์างการเรียน 
  จินตนา  ชวยดวง (2547: 29) ผลสัมฤทธิท์างการเรียน หมายถึง ความสามารถ 
ในการที่จะพยามยามเขาถงึความรู ซ่ึงเกิดจากการกระทําที่ประสานกันและอาศัยความพยายาม
อยางมากทั้งองคประกอบที่เกี่ยวของกับสติปญญาและองคประกอบทีไ่มใชสติปญญา แสดงออก
ในรูปของความสําเร็จ  ซ่ึงสามารถสังเกตและวัดดวยเครื่องมือทางจิตวิทยาหรือแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยทั่วไป 
  อนาสดาซี (พวงเพ็ญ  สิงโตทอง.  2548: 32 ; อางอิงจาก Anastasi.  1970: 107) 
ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนพอสรุปไดวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนมีความสัมพันธ
กับองคประกอบทางสติปญญา สังคม แรงจูงใจและองคประกอบที่ไมใชสติปญญา อันไดแก 
องคประกอบทางเศรษฐกิจ สังคม แรงจูงใจและองคประกอบที่ไมใชสติปญญาอ่ืน  
 จากความหมายขางตนสรปุวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน หมายถึง  ความสามารถ 
ในการแสดงออกในดานตางๆ ของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรูอยางใดอยางหนึ่ง  ใหมี 
ความสอดคลองกับจุดประสงคของกิจกรรมการเรียนรู  โดยใชเครื่องมือวัดทางจิตวิทยา และ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  พิมพันธ  เดชะคุปต ; และ พเยาว  ยินดีสุข.  12 – 13) ไดจําแนกพฤติกรรมการ
เรียนรูที่พึงประสงคของการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในดานพุทธิพิสัยแบงไว 6 ขั้น ดังตอไปน้ี 
   1.  ความจํา  คํากิริยาแสดงพฤติกรรม เชน บอกความหมายศัพท เขียนชื่อ 
บรรยายลักษณะ ทอง เลา เก็บขอมูล ชีบ้อก 
   2.  ความเขาใจ   คํากิริยาแสดงพฤติกรรม เชน  การแปรความหมายขอมูล 
บอกความแตกตาง ยกตัวอยาง อธิบาย ทํานาย สรุปอางอิง สรุปยอ เขียนกราฟ เขียนแผนภูมิ 
   3.  การนําไปใช   คํากิริยาแสดงพฤติกรรม เชน  แกปญหา  ใชเครือ่งมือ 
จัดหาเครื่องมือ  ทําการทดลอง  สาธิต  การพิสูจน  ตรวจสอบสมมุติฐาน 
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   4.  การวิเคราะห  คํากิริยาแสดงพฤติกรรม เชน  บอกสิ่งที่สังเกตได  ชี้
ขั้นตอนของปญหา  ถามรายละเอียดเกี่ยวกับปญหา  ระบุตวัแปร 
   5.  การสังเคราะห   คํากิริยาแสดงพฤติกรรม  เชน  ประดิษฐ   ออกแบบ  
ประกอบ  เรียบเรียง  สราง  ใหขอเสนอแนะ 
   6.  การประเมนิคา   คํากิริยาแสดงพฤติกรรม   เชน  วิจารณ  บอกเหตุผล  
ตัดสินประเมินคา  แสดงหลักฐาน  เขียนความเห็น 
 การวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
  การวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรเพ่ือใหนักเรียนไดรับทัง้เนื้อหาความรู 
ทางวิทยาศาสตรและกระบวนการแสวงหาความรูทางวทิยาศาสตร จะตองวัดผลทั้งสองสวนและ 
เพ่ือความสะดวกในการประเมิน ผูวิจัยจึงไดทําการจําแนกพฤติกรรมในการวัดผลวชิาวิทยาศาสตร
ในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรสําหรับเปนเกณฑวัดผลวานักเรยีน
ไดเรียนรูไปมากนอยหรือลึกซึ่งเพียงใด  4 พฤติกรรม ดังน้ี (สสวท.  2546: 11)  
   1.  ดานความรู – ความจํา  หมายถึง ความสามรถในการระลึกถึงสิ่งทีเ่รียน
มาแลวเปนเรือ่งเก่ียวกับขอเท็จจริง ความคิดรวบยอด หลักการ และทฤษฎีทางวทิยาศาสตร 
   2.  ดานความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายความหมาย ขยาย
ความ แปลความ ตีความ โดยอาศัยขอเท็จจริง หลักการ และทฤษฎทีางวิทยาศาสตร 
   3.  ดานการนําไปใช หมายถึง  ความสามารถในการนําความรู และวิธีการทาง
วิทยาศาสตรไปใชในการแกปญหา ในสถานการณใหมที่แตกตางไปจากที่เคยเรียนรูมาแลว 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนทีเ่กี่ยวของกับชวีิตประจําวัน 
   4.  ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถของบุคคล
ในการสืบเสาะหาความรูโดยผานการปฏิบัติและฝกฝนความคิดอยางมีระบบจนเกดิความคลองแคลว
ชํานาญ สามารถเลือกใชกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่
สําคัญ มีดังน้ี  
    4.1  ทักษะการสังเกต หมายถึง การใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางรวมกันไดแก ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกาย เขาไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถหุรือเหตุการณโดย
มีวัตถุประสงคที่จะหาขอมูลซ่ึงรายละเอยีดของสิ่งน้ัน ๆ โดยไมใสความคิดเห็นของผูสังเกตลงไป 
    4.2  ทักษะการจําแนก หมายถึง การแบงพวกหรือเรียงลําดับวตัถุหรือสิ่งที่มี
อยูในปรากฏการณโดยมีเกณฑ และเกณฑดังกลาวอาจจะใชความเหมือนความแตกตางหรือ
ความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่ง 
    4.3  ทักษะการจัดกระทําและการสื่อความหมายขอมูล หมายถึง การนํา 
ขอมูลที่สังเกต  การวัด  การทดลอง และจากแหงอ่ืนๆ  มาจัดกระทําเสียใหมโดยหาความถี่   
เรียงลําดับ  จัดแยกประเภทหรือคํานวณหาคาใหม  เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจความหมายไดดีขึ้น โดย 
อาจเสนอขอมูลในรูปแบบของกราฟ แผนภูมิ หรือตาราง 
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    4.4  ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล หมายถึง การเพิ่มความคดิเห็น
ใหกับขอมูลทีไ่ดจากการสังเกตอยางมีเหตุผล โดยอาศยัความรูและประสบการณเดิมมาชวย 
 งานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิท์างการเรียนรูวิทยาศาสตร 
  งานวิจัยในประเทศ 
   ศจี  อนันตโสภาจิตร (2540: 72) ไดศึกษาผลการสอนดวยการจัดกิจกรรมมุม
วิทยาศาสตรที่มีผลตอผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและความสามารถในการจัดระบบ 
สารสนเทศ  ผลการทดลองพบวานักเรียนที่ไดรับการสอนดวยการจัดมุมวิทยาศาสตรกับการสอน
ที่ไมไดจัดกิจกรรมมุมวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   นุศรา  เอ่ียมนวรัตน (2542: บทคัดยอ)  ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคตติอสิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โดยใชชุดกิจกรรม
สิ่งแวดลอมแบบย่ังยืนกับการสอนโดยครูผูสอน  ผลปรากฏวา  ผลสมัฤทธิท์างการเรียน
สิ่งแวดลอมของนักเรียนที่ไดรับการสอน โดยใชชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอมแบบย่ังยนืกบัการสอน
โดยครูเปนผูสอนแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 และเจตคตติอสิง่แวดลอม
ของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอมแบบย่ังยืนกับการสอนโดยครูเปน
ผูสอนแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   ชลสตี  จันทาสี (2543: 69) ไดศึกษาเปรยีบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรและความสามารถในการตัดสินใจอยางสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ที่ไดรับการสอน  โดยใชชดุกิจกรรมการตัดสินใจทางวทิยาศาสตรกบัการสอนตามคูมือครู  ผล
การศึกษาพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และความสามารถในการตัดสินใจอยาง
สรางสรรคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
   หน่ึงนุช  กาฬภักดี (2543 : บทคัดยอ)   ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะหระดับสูงและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 1  ที่ไดรับการสอน โดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบปฏบิัตกิารตามแนวคอนสตรัคตวิิซึม 
กับการสอนตามคูมือครู ผลปรากฏวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนที่
ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบปฏิบตักิารตามแนวคอนสตรัคติวซึิม กับการ
สอนตามคูมือครู แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 
   รัตติยา  รัตนอุดม (2547: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรือ่ง  “การศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวทิยาศาสตรของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอบ
แบบโครงงานกับการสอนแนวคอนสตคัตวิิซึม ”  ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบโครงงานกับการสอนตามแนวคอนสตคัติวิซึม  แตกตางกัน  อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ  .01 และจิตวิทยาศาสตรของนักเรยีนที่ไดรับการสอนแบบโครงงานกับการ
สอนตามแนวคอนสตัคติวิซึม  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ.01 
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   ปริวัติ สิงหาเวช (2548: บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรือ่ง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร และความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2  ที่ไดรับการสอนดวยโครงงานวิทยาศาสตร”  การวิจัยพบวานักเรียนที่ไดรับการสอนดวย
โครงงานวิทยาศาสตรมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนกอนเรียนกับหลังเรยีนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิต ิ.01  และนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยโครงงานวทิยาศาสตรมีความสามารถในการคิดอยางมี
เหตุผลระหวางกอนเรียนและหลังเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ .01 
  
เอกสารที่เก่ียวของกับการสรางชิ้นงาน 
 ความหมายของชิ้นงาน 
  เฉลียว พิบูลชล (2544: 19) ไดใหความหมายวา  ชิ้นงาน (Products) เปนสิ่งของ
ที่เปนผลผลิตสุดทายจากการเรียนหนวยหนึ่ง ๆ ซ่ึงมักจะออกมาในรูปของผลงานทางศิลปะหรือ
การนําเสนอความคิดรวบยอดที่สําคัญโดยใชสื่อประสม ชิ้นงานจะเปนประโยชนในการกระตุน
ผูเรียนใหสรางความเชื่อมโยงขามขอบขายสาระวิชาตางๆ เชน ประวัตศิาสตร หรือวิทยาศาสตร 
ชิ้นงานนับเปนผลที่เกิดจากแนวการสอนแบบเรียนรูโดยการปฏิบัต ิ(Learn – by – doing) 
  สมนึก  นนธจัินทร (2542: 21) ไดใหกลาวถึงชิ้นงานวา  ชิ้นงาน จะมีลักษณะ
เฉพาะที่เสร็จในตวั สมบูรณในเนื้อหาตามจุดประสงคในการเรียนการสอนครั้งหน่ึงๆ ซ่ึงผลงาน
จะแสดงผลไดชัดเจน เปนรูปธรรมทั้งสิ้น เชน  การเขียนเรียงความเรือ่งสัตวทะเล  
  สุวิทย  มูลคํา (2543 : 33) ไดใหความหมายวา  ชิ้นงาน หรือหลักฐานที่นักเรียน
เปนผูผลติขึ้น หมายถึง ชิ้นงานหรือหลักฐานการเรียนรูที่เปนผลผลติมาจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ครูจัดใหกับนักเรียนปฏิบตัิจริง ในรูปแบบตาง ๆ เชน การบันทึกผลการสังเกต 
การเขียนรายงาน การเขียนเร่ืองสั้น การผลิตชิ้นงานที่ไดรับมอบหมายในกลุมประสบการณหรือ
วิชาตางๆ  การจัดทําหนังสือเลมเล็ก การเขียนโครงงานวิทยาศาสตร ฯลฯ 
 จากการที่ศึกษาสรุปไดวา  ชิ้นงาน คือ การนําความรู ความคิด ตลอดจนทักษะ
กระบวนการที่เกิดจากการเรียนรูดวยวิธกีารตางๆ แสดงออกใหผูอ่ืนรับรูและเขาใจ 
 ทฤษฎีการสรางความรูของตนเองโดยการสรางชิน้งาน  
  ทฤษฎีการสรางความรูของตนเองโดยการสรางชิ้นงาน มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปญญาของ เพียเจต  ซ่ึงศึกษาคนควาเกี่ยวกับความคิดและการใชเหตุผลที่
แตกตางกันระหวางเด็กกับผูใหญ โดยมีความคิดเห็นวา เด็ก คือผูที่พยามศึกษาสํารวจโลกของ
ตนเอง ทั้งบุคคลและวตัถุสิง่ของ ซ่ึงการสํารวจนี้ไดมาจากการมีปะทะสัมพันธ (Interaction) ของ
เด็กกับสภาพแวดลอม เด็กก็จะรับประสบการณ เกิดการเรียนรูในสิ่งตางๆ และพัฒนาความคิด
และเริ่มรูจักใชเหตุผลกับสิง่งายๆ ที่เห็นไดชัด (รูปธรรม) จนพัฒนาตอไปเรื่อยๆ ในที่สุดก็
สามารถใหเหตุผลกบัสิ่งที่เปนนามธรรมได 
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  ขั้นตอนของพฒันาการทางความรู  ความเขาใจ (Cognitive  Development)   
มี  4 ขั้น ดังน้ี 
   1.  Sensory – motor Stage (0 – 2 ป)  เด็กในวัยน้ีพัฒนาการทางสถิติ
ปญหาสวนใหญจะอยูในรูปที่ไมใชภาษา (nonverbal) เปนสวนใหญ พฤติกรรมของเด็กจะอยู 
ในรูปของการกระทํา การเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกาย เชน การเขยา การมอง  การคลาน 
ในชวงทารกพฤติกรรมตางๆ จะเปนผลมาจากปฏิกิริยา รีเฟลกซ  ซ่ึงตอมาพฤตกิรรมจะเฉพาะ 
เจาะจงมากขึ้น  เชน การปายแขน ไปมาอยางไมมีจุดหมายของทารก พอโตขึ้นก็พยายามจะไข
วาควาสิ่งของตางๆ ที่อยูตรงหนา 
   2.  Preoperational Stage (2 – 7 ป) ชวงนี้เด็กจะพัฒนาความคิดในรูปของ
สัญลักษณ และมีการใชภาษามากขึ้น พัฒนาทารกทางดานภาษาของเด็กในวัยน้ีคอนขางจะเปน
สิ่งที่เกี่ยวของกับตนเอง หรือยึดตนเองเปนศูนยกลาง (Egocentric) เด็กมักจะมีคําถามตางๆ 
แปลก ๆ มาถามอยูเสมอ ความคิดของเด็กเริ่มมีผลมากขึ้น แตเหตุผลที่ใหก็ยังอยูในรูปการรับรู
อยางที่เห็นมากกวาเกดิจากความเขาใจอยางแทจริง เชน เด็กจะบอกวาดวงจันทรเคลื่อนที่ตาม
เขาเมื่อเขาเดนิ 
   3.  Concrete Operational Stage (7 – 11 ป)  เด็กวัยน้ีจะพัฒนาความคิด
อยางมีเหตุผลในสิ่งที่เปนรูปธรรม   ไดรูจักที่จะแกปญหาในสิ่งที่เห็นได   จับตองไดชัดเจน 
(รูปธรรม) สามารถเขาใจถงึเรื่องความคงตัวของสิ่งตาง ๆ (Conservation) ไดสามารถคิดยอน
ไปมาได (Reversibility) คอื เด็กสามารถตอบไดวา 4 + 2 เทากับ 6 และเม่ือ 6 – 2 จะเทากับ 4 
ซ่ึงการคิดยอนกลับไดมีความสําคัญตอการพัฒนาสติปญญา  
   4.  Formal Operation Stage (11 ป ขึ้นไป) เด็กวัยน้ีจะมีความรูความเขาใจ
ถึงระดับสูง สามารถคิดอยางมีเหตุผลในสิง่ที่เปนนามธรรม (Abstract) สามารถคิดและแกปญหา
อยางมีระบบดวยตนเอง และยึดม่ันในตนเองนอยลงในเด็กที่มีอายุมากขึ้น หรือในวัยรุน  จะ
สามารถพิจารณาสิ่งตางๆ โดยการตั้งสมมติฐานที่เปนไปได (Hypothetical Possibilities) ใน
วัยรุนตอนกลางหรือตอนปลาย  สามารถใหเหตุผลเชิงอนุมาน  (Inductive  Reasoning) เปน 
การสรุปขอเทจ็จริงจากสวยยอยไปสูขอสรุปสวนรวมใหญ และสามารถใหเหตุผลเชงิอุมาน 
(Deductive Reasoning) หมายถึง  การนําหลักการ ทฤษฎี หรือขอสรุป ไปอธิบายสวนยอย 
และสามารถเขาใจแนวคิดทางคณิตศาสตร,ฟสิกสปรัชญาจิตวิทยาหรือทฤษฎีอ่ืนๆ ได ซ่ึงการ
พัฒนาความสามรถทางสตปิญญานี้ขึ้นอยูกับความแมนยําและความละเอียดของความรูที่ไดจาก
ประสบการณและความฉลาดรวมดวย 
 แนวคิดสําคญัในการสรางชิ้นงาน  
  พจนา ทรัพยสมาน (2549: 7 – 37)  ไดเสนอแนวคิดในการสรางชิ้นงาน วา   
การเรยีนรูที่ดีเกิดจากการสรางพลังความรูในตนเองและดวยตนเองของผูเรียน หากผูเรียนมี 
โอกาสไดสรางความคิดและนําความคิดมาสรางชิ้นงานโดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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จะทําใหเห็นความคิดนั้นออกเปนรูปธรรมที่ชัดเจน เม่ือผูเรียนสรางสิง่หน่ึงสิ่งใดขึ้นมาในโลก  
ก็หมายถึงการสรางความรูขึ้นในตนเอง ความรูที่ผูเรียนสรางขึ้นในตนเองจะมีความหมายตอ
ผูเรียน สามารถถายทอดใหผูอ่ืนเขาใจความคิดของตนไดดี  
 การประยุกตใชในการจัดการเรียนรู 
  ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองโดยการสรางชิ้นงาน มีจุดเนนที่การใชสื่อ
เทคโนโลยี วสัดุอุปกรณที่เหมาะสมชวยใหผูเรียนสรางสาระการเรียนรู และผลงานตางๆ ดวย
ตนเอง ในบรรยากาศที่มีทาเลือกที่หลากหลายตามความถนัด ความสนใจ ใหผูเรียนที่มีวัย 
ความถนัด ความสามารถและประสบการณแตกตางกันไดชวยเหลือซ่ึงกันและกันสรางสรรค
ความรูและผลงาน 
 การจัดทําชิน้งานเพื่อรายงานผลการเรียนรู 
  การที่ผูเรียนนาํความรู ขอคนพบสรุปที่ไดจากการเรียนรูมานําเสนอในรูปแบบ 
ตางๆ ตามความสนใจ พรอมทั้งบอกเลาเรื่องราว ขั้นตอน วิธีการเรยีนรู แสดงความรูสึกตอ
ผลงาน แลวนําผลงานมาแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและประเมินซึ่งกนัและกัน รวมทั้งวางแผน
การตอยอดการเรียนรูตามความสนใจ  
  การสรางชิ้นงานเปนการเรยีบเรียงนําเสนอสรุปความรู ขอคนพบของผูเรียนให
เปนรูปธรรมในรูปแบบตาง ๆ ตามความสนใจ และแผนที่วางไว เชน รายงาน แผนภาพ 
แผนภูมิ หนังสือเลมเล็ก หนังสือแผนเดียว แผนพับ ฯลฯ 
 คุณคาและประโยชนที่เกิดกับผูเรียน 
  การเรียนรูดวยวิธีการคิดและปฏบิัติจริงมีผลดีตอผูเรยีน  ดังน้ี 
  1.  การแสวงหาความรูและคนพบความรูดวยตนเองจากการคิดและปฏิบัติจริง  
ทําใหผูเรียนมีโอกาสคนพบศักยภาพที่แทจริงของตน รูจักและเขาใจตนเองมากขึ้น 
  2.  การเรียนรูจากการคิดและปฏิบตัิจริง ทําใหผูเรียนไดรับขอมูลความรู 
ประสบการณตรง แลวใชกระบวนการคิดเชื่อมโยงสรุปสิ่งที่เรียนรู และทําชิ้นงานเสนอความรู
และกระบวนการเรียนรูของตนไดอยางเปนรูปธรรม 
  3.  การมีโอกาสไดฝกทักษะกระบวนการตางๆ จากการคิดปฏิบัตจิริง ตามลําดับ 
ขั้น เพ่ือวางแผนการเรียนรู ลงมือเรียนรูตามแผน นําเสนอขอมูลการเรียนรู  วิเคราะหอภิปราย
สรุปขอมูล ประเมินและปรบัปรุงขอมูลการเรียนรูและวิธกีารเรียนรู จัดทํารายงานผลการเรียนรู 
ทําใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการดานตาง ๆ ทั้งกระบวนการคิดและกระบวนการปฏิบัติ สามารถ
นําสิ่งที่ไดจากการเรียนรูไปใชประโยชนในการเรียนและแกปญหาชีวติประจําวันได 
  4.  การที่ผูเรยีนถูกฝกใหรับผิดชอบการเรียนรูดวยการคิดและทํางานรวมกับผูอ่ืน  
มีผลตอการพฒันาลักษณะนิสัยที่ดีงาม เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค เชน มีความรบัผิดชอบ ขยนั
อดทน มีคารวะธรรม ปญญาธรรม สามัคคีธรรม ฯลฯ   
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เอกสารที่เก่ียวของกับหนังสือทํามือ 
 ความหมายของหนังสือทํามือ 
  วิริยะ  สิริสิงห  ไดใหความหมายของหนังสือทํามือวา  หนังสือทํามือ หมายถึง 
หนังสือที่คนเราสรางขึ้นมาใชสื่อสารบอกกลาว เลาเรื่องและบันทึกเหตุการณยุคแรกกอนการ
พิมพ ซ่ึงหนังสือทํามือเปนหนังสือที่ผูทําจะประดิษฐแตงเติมไดอยางอิสระ  
 คําที่ควรรูเก่ียวกับหนังสอืทํามือ 
  Back มีความหมายเดียวกบั Spin หมายถึง สันหนังสือ  สันหนังสือ  คือ  บริเวณ
ที่หนาหนังสือมาผนึกติดกันจะดวยวธิีพับ เย็บ หรือทากาวก็ได 
  Binding  การทําเลมดวยวิธกีารเย็บ พับ หรือทากาว บริเวณหนึ่งของหนาหนังสือ
แตละหนา ใหมารวมผนึกดวยกัน เรียกวา สันหนังสือ 
  Bookmark แถบโบหรือผา หรือหนัง หรืออ่ืนๆ ที่สอดคั่นระหวางหนาหนังสอื 
ปลายดานหนึ่งของแบคั่นน้ียึดติดอยูภายในของสันหนังสือดานบน 
  Colophon  หมายถึง รายการตางๆ ที่พิมพไวในหนังสอื เพ่ือบอกใหรูวา หนังสือ
เลมน้ันใครเปนผูพิมพ ตั้งอยูที่ไหน พิมพเม่ือไร สวนมากจะพิมพไวหลังหนาชื่อเรื่อง บางครั้ง
เรียกวาพิมพลักษณ 
  Creasing หรือ Groove หมายถึง  รองระหวางสันกับแผนปก ซ่ึงเกิดขึ้นเสมอเมื่อ
หนังสอืเขาเลมดวยมือ แลวใชไมเนียนพับกระดาษแขง็ เพ่ือใหไดแนวสวยกระดาษไมฉีกขาด 
  Flaps  หมายถึง  ปกปก ใบหุมปกแข็ง ตามธรรมดาจะพับชายทั้งสองดานเขาไป
เก็บไวใตปก สวนที่เกบ็ไวใตปก เรียกวา ปกปก 
  Flyleaves ปลวิปก  หมายถึง  กระดาษแผนเริ่มตนและแผนหลังสุดของหนังสือ 
แตละเลม แผนกระดาษปลวิจะพับครึ่งเปนสองสวน สวนหนึ่งจะทากาวดานหนึ่งแลวปะยึดไวกบั
ปก อีกสวนหนึ่งจะปดทับตวัหนังสือไว แผนปลิวที่อยูดานหนา เรียกวา ปลวิปกหนา แผนปลิว 
ที่อยูสุดทายของเลมเรียกวา ปลิวปกหลัง 
  Head  หมายถึง  ดานบนของหนังสือ 
  Headband  หมายถึง  ขอบสันหนังสือ จะเปนดาย ไหม หรือดายสี ที่นํามาคาด
ทับสวนบนสุดและปลายสุดของสันหนังสือกอนเขาปกแข็ง 
  Signature หรือ Section  หมายถึง หนาหนังสือ เกิดจากการพับครึง่แผนกระดาษ
สองหรือสามครั้ง และสอดเก็บรวมเปนปก บางที่เรียก Body 
  Title page  หมายถึง หนาชื่อเรื่อง เปนหนาแรกเนื้อหาของหนังสือเลมน้ันๆ  
 อุปกรณหรือเครื่องมือในการทําหนังสือทํามือ 
  1.  กรรไกรและมีดแกะสลกั  ใชสําหรับตัดกระดาษหนาๆ 
  2.  ไมเนียน  ทําดวยไมหรือแทงพลาสตกิ ใชพับกระดาษใหเขาที่และอยูตัว  
ลักษณะของไมเนียนดานหนึ่งจะแบน อีกานหนึ่งจะทู ดานทูจะใชมือกําแลวใชดานแบนแหลม 
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กรีดพับกระดาษ 
  3.  ปากกาเขยีนเสน  หรือปากกาที่หมึกแหงแลว หรือปากกาเขียนกระดาษไข 
สําหรับขีดเสนใหเปนรอยกอนพับ 
  4.  แปรงทากาว  แปรงทากาว จะทําดวยขนสัตวหรือเสนพลาสติก แตควรมขีนาด
ใหญกวาพูกันเปนแปรงหัวกลม เพราะอุมกาวหรือแปงเปยกไดเยอะ  
  5.  ผาเช็ดมือ  ผาเช็ดมือเปนสิ่งที่จําเปน ควรเปนผาฝาย ผืนขนาดพอเหมาะ ควร
ชุบนํ้าบิดจนหมาดหรือใชกระดาษเช็ดมือเน้ือหยาบแทนได 
  6.  แผนรองตัดกระดาษหรือแผนกระดาษบางๆ สําหรบัรองกระดาษปองกันมิให
โตะมีรอยขีดขวน 
  7.  สิ่ว  ไวสําหรับเจาะรู หรือเข็มเลมโตๆ สามารถแทนกันได สิ่วที่ใชสําหรับงาน
ไมสามารถใชเจาะกระดาษในแนวตรงเมื่อตองการจะสอดริบบิ้นเขาไปเพื่อผูกโบสวยๆ  
  8.  ไมบรรทัดพลาสติก/ไมบรรทัดโลหะ  ใชสําหรับการวดั  
  9.  สีเมจิก (สีอ่ืนๆ ก็ได) สาํหรับตกแตง 
  10.  กาว สารที่ใชเกาะยดึในการเขาปกหนังสือ ใชสารเคมี (กาวสังเคราะห  
กาวลาเท็กซ  กาวน้ํา) หรือแปงเปยก 
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ตัวอยางแบบประเมินความสามารถในการสรางชิ้นงาน 
 
ชื่อ-นามสกุล ....................................................................... ชั้นมัธยมศึกษาปที ่..................... 
หนังสือทํามือเรื่อง .................................................................................................................. 
 

ใหผูประเมินเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองระดับคุณภาพ รายการละ 1 ระดับ 
 

ระดับคุณภาพ 
ลําดับที ่ รายการประเมิน 

1 2 3 4 
หมายเหตุ 

1 เทคนิคการทาํหนังสือทํามือ     1 =  ควรปรับปรุง 
2 ความรูทางวทิยาศาสตรที่นํามาเขียน     2 =  พอใช 
3 การเขียนสะทอนความรูความคิด     3 =  ดี 
4 รูปภาพประกอบเนื้อหา     4 =  ดีมาก 
 รวมคะแนน     = …………………. 
 ระดับคุณภาพเฉลี่ย    =……………………..  

 

 
 

  เกณฑการประเมิน 
 
    ควรปรบัปรุง  (1.00 – 1.69) 
    พอใช    (1.70 – 2.49) 
    ดี     (2.50 – 3.19) 
    ดีมาก    (3.20 – 4.00) 
   
 
 
      ลงชื่อ ..................................................................... ผูประเมิน 
            (......................................................................) 

    วัน เดือน ปที่ประเมิน ...................................................... 



บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา 

 
 ผูวิจัยศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการสรางชิน้งานของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชดุกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบ
โยนิโสมนสิการ  เพ่ือใหการวิจัยบรรลุตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว  ผูวิจัยไดดําเนินการคนควา
ตามหัวขอดังตอไปน้ี 
 1.  กําหนดประชากรและเลือกกลุมตวัอยาง 
 2.  การสรางเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.  จัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 
กําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
    ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต  อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 1  
ปการศึกษา 2550  จํานวน 2 หองเรียน  นักเรียน  57  คน ที่มีการจัดหองเรียนแบบคละกัน 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต  อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 1  
ปการศึกษา 2550 จํานวน  1 หองเรียน นักเรียน 29 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple   
Random Sampling) โดยการจับฉลาก 
 
เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 การกําหนดเน้ือหาในการวิจัย 
  การกําหนดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยการวเิคราะหสาระการเรียนรูและ 
มาตรฐานการเรียนรูกลุมวทิยาศาสตร สาระที่ 3  สารและการเปลี่ยนแปลง หนวยการเรียนรู 
เรื่อง เคมีอินทรีย (ว40224)  ซ่ึงประกอบดวย  
  -  ความหมายของสารอินทรีย จํานวน   1    ชั่วโมง 
  -  พันธะของคารบอน   จํานวน   3    ชั่วโมง 
  -  หมูฟงกชัน     จํานวน   2    ชั้วโมง 
  -  สารประกอบไฮโดรคารบอน จํานวน   6    ชั่วโมง 
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 ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณีเขต พุทธศักราช 2546 
ปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2548 
 กําหนดระยะเวลาที่ใชในการศึกษาวิจยั 
  ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยทําการทดลองสอนนักเรียนในชั่วโมงเรียนวชิาเคมี  หนวย
การเรียนรู เรื่อง เคมีอินทรีย (ว40224) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550  ใชเวลาในการทดลอง
สอน 12 ชั่วโมงๆ ละ 60 นาที และใชเวลาในการสรางชิ้นงาน  4 ชั่วโมง 
 กําหนดแบบแผนการทดลอง 
  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามแบบ
แผนการทดลอง One – Group Pretest – Posttest Design (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2531: 60) 
ซ่ึงมีรูปแบบการวิจัย  ดังน้ี 
 
ตาราง 1  แบบแผนการวิจัย 
 

กลุม สอบกอน การทดลอง สอบหลัง 
    

RE T1 X T2 
    

 
สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการวิจัย 
 RE  แทน กลุมทดลองทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู 
     วิทยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการ 
 T1  แทน การสอบกอนทดลอง  
 T2   แทน การสอบหลังเรียน   
 X  แทน การสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการ 
 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 
 1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรูวทิยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการ 
 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตร 
 3.  แบบประเมินความสามารถในการสรางชิ้นงาน   
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การสรางเคร่ืองมือแตละชนิดมีวิธีการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1.   ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการ 
  การสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนโิสมนสิการชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 6  ตามเนื้อหาที่ใชทดลองนั้นผูวิจัยไดดําเนินการสรางตามขั้นตอน  ดังน้ี 
  1.1  ศึกษาสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ผลการ
เรียนรูที่คาดหวัง คําอธิบายรายวิชา และหนวยการเรียนรูจากหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2544  
  1.2  ศึกษาสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ผลการ
เรียนรูที่คาดหวัง คําอธิบายรายวิชา และหนวยการเรียนรูจากหลักสูตรสถานศึกษา 
  1.3  กําหนดจุดประสงคการเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดผล
ประเมินผลการเรียนรู สื่อ – แหลงเรียนรู 
  1.4  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับวธิีการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ 
  1.5  สรางชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนโิสมนสิการ จํานวน 12 ชั่วโมง 
ซ่ึงประกอบดวยรายละเอียด  ดังน้ี  
   1.5.1  ชื่อกิจกรรม  เปนชื่อเรื่องที่จะศึกษาในชุดกจิกรรม 
   1.5.2  คําชี้แจงการใชชุดกิจกรรม เปนสวนที่อธิบายการใชชุดกิจกรรม เพ่ือให
บรรลุจุดมุงหมายที่วางไว 
   1.5.3  จุดประสงคของกิจกรรม เปนสวนทีร่ะบุเปาหมายที่ผูเรียนตองทําให
บรรลุผลเม่ือจบกิจกรรม 
   1.5.4  เน้ือหา เปนรายละเอียดที่ตองการใหผูเรียนเรียนรู 
   1.5.5  กิจกรรมการเรียนรูเปนสวนที่กําหนดใหผูเรียนปฏิบัตติามกิจกรรมที่
กําหนดไวในชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการ ซ่ึงผูวิจัยไดยึดขั้นตอนการสอน
ของ สุมน อมรวิวัฒน มาประยุกตใชซ่ึงมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู  3 ขั้น  ดังน้ี 
    ขั้นที่ 1  ขั้นนํา/ขั้นสรางศรทัธา : ทบทวนความรูเดิม   เปนขั้นที่ใหผูเรียน
เกิดความมั่นใจและสรางเจตคตติอบทเรยีน โดยใหผูเรียนไดตรวจสอบความรูและความสามารถ
ของตนเอง 
    ขั้นที่ 2  ขั้นสอน : เพ่ิมเติมความรูใหม  เปนขั้นที่ใหผูเรียนไดศึกษาขอมูล
ใหม โดยใชวธิีการที่หลากหลาย จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนไดฝกคิด 
    ขั้นที ่3  ขั้นสรุป : สรางองคความรู :  เปนขั้นที่ใหผูเรยีนสรุปองคความรู
จากเรียนรูจากขั้นที่ 2  โดยการเขียนเสนอขอมูลในรูปแบบที่ผูเรียนสนใจ 
   1.5.6  เวลาทีใ่ช เปนสวนทีร่ะบุเวลาในการเรียนชุดกิจกรรมนั้น 
  1.6  นําชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการที่สรางไปให 
ผูเชี่ยวชาญ ทางการสอนวิทยาศาสตรจํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
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(Content Validity)  โดยพิจารณาเรื่อง ความเหมาะสมของเนื้อหา  ความสอดคลองระหวาง
จุดประสงคกับชุดกิจกรรม และนํามาคํานวณหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  โดยพิจารณาจาก 
คาดัชนีความสอดคลอง มีคาระหวาง  0.67 – 1.00  
  1.7  นําชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการที่ปรับปรุงแลวไป 
ทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 (กลุมยอย) ที่ไมใชกลุมตวัอยางเพื่อหาขอบกพรอง
ในการใชภาษา ความเหมาะสมของกระบวนการเรียนรูกับเวลาที่กําหนด 
  1.8  นําชุดกิจกรรมการเรยีนรูวิทยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการที่ปรับปรุงแลวไป 
ทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 ที่ไมใชกลุมตัวอยางเพื่อหาประสิทธิภาพโดยเกณฑ 
ที่ใชในการปรบัปรุงชุดกิจกรรมพิจารณาจากการตอบคําถามในชุดกิจกรรมและแบบทดสอบทาย
ชุดกิจกรรมใชเกณฑมาตรฐาน 80/80 
   80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยนักเรยีนทั้งหมดที่ตอบคําถามในชดุ
กิจกรรมแตละชุดไดคะแนนไมตํากวา 80% 
   80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยนักเรยีนทั้งหมดที่ทําแบบทดสอบทายชุด
กจิกรรมไดคะแนนไมต่ํากวา 80% 
  ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการมีคาประสิทธิภาพ(E1/E2) 
เทากับ  E1/E2 = 90.17/88.13 
  1.8  นําชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการที่ปรับปรุงแลวไป
ทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 ที่เปนกลุมตัวอยางตอไป 
 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร  ดําเนินการดังน้ี 
  2.1  ศึกษาวธิกีารสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร จาก 
เอกสารเกี่ยวกับการวัดประเมินผล และการสรางขอสอบวิทยาศาสตร   
  2.2  ศึกษาหลักสูตรการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการ
เรยีนรูคําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู รายวิชาเคมเีพ่ิมเติมชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 
  2.3  ศึกษาจุดประสงคการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระที่ 3 สารและการเปลี่ยนแปลง 
เรื่อง  เคมีอินทรีย  แลวสรางตารางวิเคราะหขอสอบซึ่งแบงพฤติกรรมออกเปน  4 ดาน คือ ดาน
ความรู-ความจํา ดานความเขาใจ ดานการนําไปใช และดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  2.4  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร แบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จํานวน  40 ขอ   
  2.5  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  แบบอัตนัย  
วัดการนําไปใชจํานวน  4 ขอ และวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรจํานวน  4 ขอ 
 วิธีหาคุณภาพแบบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  1.  นําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรไปใชผูเชี่ยวชาญ 
ทางการสอนวิทยาศาสตรและการวัดผลการศึกษาจํานวน 3 ทานตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม 
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เน้ือหาโดยใชคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับพฤติกรรม IOC มีคาระหวาง 0.67 – 1.00 
   1.1  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรที่คัดเลอืกและ
ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน  40 คน 
   1.2  นํากระดาษคําตอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เปนปรนัยที่ทดลองใชมา
ตรวจใหคะแนนโดยขอที่ตอบถูกใหคะแนน 1  ขอที่ตอบผิดหรือตอบเกิน  1 ตัวเลอืกให 0 คะแนน 
และนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหรายขอ  หาความยากงาย (p)  และคาอํานาจจําแนก (r)  โดยใช
เทคนิค 27% ของ จุง เต ฟาน (Fan.  1952: 6 – 32)  โดยตัดเอา 27% ของกลุมสูงและ 27% 
ของกลุมต่ํา หาคา pH และ pL แลวนําไปเปดตารางสําเร็จรูปที่ จุง เต ฟาน  สรางไว  เลือกขอสอบ
ที่มีความยากงาย (p) ระหวาง 0.22 - 0.87  มีคาอํานาจจําแนก (r) 0.20 - 0.74 ไวจํานวน 20 ขอ 
   1.3  นําแบบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรที่คดัเลือกไว
จากขอ 2.6  ไปทดสอบกับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  40  คน   
เพ่ือหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ   โดยใชสูตร KR – 20 (Kuder  Richardson – 20)   
(พวงรัตน ทวรัีตน.  2536: 130)  แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรมีคา 
ความเชื่อม่ัน 0.80 
   1.4  นําแบบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ไปเก็บขอมูล
กับกลุมตวัอยางจริงตอไป 
  2.  นําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรแบบอัตนัย  วัดการ
นําไปใชและทกัษะกระบวนทางวิทยาศาสตร ใหผูเชี่ยวชาญ  3 ทาน  พิจารณาความเที่ยงตรง 
เชิงเนื้อหา  ตรวจสอบความชัดเจนของขอคําถาม  ความเหมาะสมของเกณฑการใหคะแนน  
ความสอดคลองกับจุดประสงคของกิจกรรมและความสอดคลองของพฤติกรรมทีต่องการวัด มีคา
ความสอดคลองระหวาง 0.67 – 1.00  
   2.1  นําแบบทดสอบไปทดลองกับนักเรียนที่ไมใชกุลมตัวอยางจํานวน 40 คน  
   2.2  หาคาอํานาจจําแนกโดยใชสตูรของ  Whitney and Saber เลือกขอสอบ 
ที่มีคาอํานาจจําแนกระหวาง  0.2 – 1.0 (2538: 210 – 211)  จํานวน 2 ขอ 
   2.3  หาคาความเชื่อม่ันโดยหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach) 
(พวงรัตน  ทวีรัตน.  2543: 125) แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์มีคาความเชื่อม่ัน  0.47 
   2.4  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร  แบบอัตนัย 
ไปทดลองกับกลุมตัวอยางจริง 
 3.  แบบประเมินความสามารถในการสรางชิ้นงาน 
  การสรางแบบประเมินความสามารถในการสรางชิ้นงาน  ผูวิจัยมีขั้นตอนการสราง
ดังน้ี 
  1.  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกบัความหมายและความสําคัญของการประเมินคาเพื่อเปน
แนว ทางในการสรางแบบประเมินความสามารถแบบประเมินความสามารถในการสรางชิ้นงาน 
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  2.  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกบัการประเมินสภาพจริง การประเมินชิ้นงาน เพ่ือกําหนด
รูปแบบของการประเมิน โครงสรางของขอคําถาม และเกณฑการใหคะแนน 
  3.  สรางแบบประเมินแบบประเมินความสามารถในการสรางชิ้นงาน แบบมาตรา
ประเมินคา โดยปรับปรุงขอความจากแบบประเมินผลงานนักเรียน เรื่องการจัดทําหนังสือของ
พงษศักดิ์  นิลไพรัช และคณะ เปนขอความที่เกี่ยวกบัการประเมินการสะทอนการคิดและการทํา
หนังสือทํามือ  ซ่ึงผูวิจัยเปนผูกําหนดในการประเมินเปนมาตราประมาณคาตัวเลข  4 ระดับ คือ 
4  3  2  และ 1  แบบประเมินแบบประเมินความสามารถในการสรางชิ้นงาน  ประกอบดวย
รายการประเมิน  4 ขอ คือ 
   3.1  เทคนคิการทําหนังสือทํามือ 
   3.2  ความรูทางวิทยาศาสตรที่นํามาเขียน 
   3.3  การเขียนสะทอนความรูความคิด 
   3.4  รูปภาพประกอบเนื้อหา 
  4.  นําแบบประเมินแบบประเมินความสามารถในการสรางชิ้นงาน ไปให
ผูเชี่ยวชาญดานการสรางแบบทดสอบจํานวน  2 ทาน และผูเชีย่วชาญดานการสอนวิชาเคมี 
จํานวน  1 ทาน  ตรวจสอบความสอดคลองกับเกณฑการประเมินชิ้นงาน  เพ่ือหาคาดัชนี 
ความสอดคลอง (IOC) (พวงรัตน ทวีรัตน.  2538: 117)  แลวนํามาปรับปรุงแกไข 
  5.  นําแบบประเมินไปใชกบักลุมตวัอยาง 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการศึกษาคนควาครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการทดลอง  ดังน้ี 
 1.  สุมนักเรียนเขากลุมทดลอง โดยการจับฉลากหองเรียนมา  1 หองเรียนจาก  
2 หองเรียน 
 2.  แนะนําขั้นตอนการทํากจิกรรมและบทบาทของนักเรียนในการจดัการเรียนรู 
 3.  ทดสอบกอนเรียน (Pretest) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร 
 4.  ดําเนินการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร  โดยผูวิจัยสอนเองใชเวลาสอน  4 สัปดาห 
รวม 12 ชั่วโมง   โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนโิสมนสิการ 
 5.  เม่ือสิ้นสุดการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร  ตามกําหนดแลวทําการประเมินหลงั 
การเรียน (Posttest) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารประกอบของอินทรีย
และประเมินความสามารถในการสรางชิ้นงานดวยแบบประเมินความสามารถในการสรางชิ้นงาน 
 7.  ตรวจสอบผลจากแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ และแบบประเมินความสามารถในการ
สรางชิ้นงาน  
 8.  นําคะแนนที่ไดจากการประเมินมาวิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถติิทดสอบสมมติฐาน 
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แบบประเมินความสามารถในการสรางชิ้นงาน 
 
ชื่อ-นามสกุล ................................................................... ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ......................... 
หนังสือทํามือเรื่อง .................................................................................................................. 
 
 ใหผูประเมินเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองระดับคุณภาพ รายการละ  1 ระดับ 
 

ระดับคุณภาพ 
ลําดับที ่ รายการประเมิน 

1 2 3 4 
หมายเหตุ 

1 เทคนิคการทาํหนังสือทํามือ     1 =  ควรปรับปรุง 
2 ความรูทางวทิยาศาสตรที่นํามาเขียน     2 = พอใช 
3 การเขียนสะทอนความรู ความคิด     3 = ดี 
4 รูปภาพประกอบเนื้อหา     4 = ดีมาก 
 รวมคะแนน     = ……………….... 
 ระดับคุณภาพเฉลี่ย =…………………….  

 

 
 

  เกณฑการประเมิน 
    ควรปรบัปรุง  (1.00 – 1.69) 
    พอใช    (1.70 – 2.49) 
    ดี     (2.50 – 3.19) 
    ดีมาก    (3.20 – 4.00) 
   
 
 
      ลงชื่อ .................................................................... ผูประเมิน 
            (...................................................................) 

    วัน เดือน ปที่ประเมิน ......................................................... 
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การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 1.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  1.1  สถิติพ้ืนฐาน 
   1.1.1  หาคาเฉลี่ย คํานวณจากสูตร (พวงรัตน ทวีรัตน.  2536: 35)  
 

    
Ν

Χ
=Χ ∑  

 
เม่ือ   Χ       แทน คะแนนเฉลี่ย 

    ∑Χ  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
 
   1.1.2  หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S)  คํานวณจากสูตร (ลวน  สายยศ ; 
และ อังคณา  สายยศ.  2538: 79) 
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  เม่ือ S   แทน   ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   ∑2X  แทน ผลบวกของกาํลังสองของคะแนนแตละตวั 
   ∑Xแทน ผลบวกของคะแนนแตละตวั 
   n แทน จํานวนคน 

 
1.1.1 หาคาความแปรปรวน  คํานวณจากสูตร 
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  เม่ือ S2  แทน ความแปรปรวนของคะแนน 
   ∑Χ  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   ∑Χ2  แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
    n  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
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  1.2  สถติิที่ใชตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
   1.2.1  ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการ 

         1.2.1.1  การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมโดยใชสตูร  E1/E2  ดังน้ี   
(สุมาลี โชติชุม.  2544 ; อางอิงจาก  ชัยยงค  พรหมวงศ ; สมเชาว  เนตรประเสรฐิ ว และ 
สุดา  สินสกุล.  2533: 135 – 136) 
 

     1001 ×

Α
Ν
Χ

= ∑E    

 
  เม่ือ  E1     แทน     คะแนนเฉลี่ยคดิเปนรอยละ 80  ของจํานวนคะแนนที่ผูเรียน 

 ทั้งหมดตอบถกูจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนทุกตอน 
 รวมกัน 

       ∑Χ   แทน     คะแนนรวมทัง้หมดในชุดกิจกรรม 
        N     แทน     จํานวนนักเรียนทีท่ําการทดสอบ 
        A     แทน     คะแนนเต็มของแบบฝกหัดในชุดกิจกรรม 
 

      1002 ×

Β
Ν

= ∑F
E  

 
   E2      แทน    คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 80  ของจํานวนคะแนนทีผู่เรียน 
                                          ทั้งหมดตอบถกูจากการทําแบบทดสอบหลังใชชุดกิจกรรม 
      ∑ F     แทน    คะแนนรวมทัง้หมดในชุดกิจกรรม 
       N      แทน    จํานวนนักเรียนที่ทําการทดสอบ 
   B     แทน    คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 

 
   1.2.2  แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร 
    1.2.2.1  หาคาความเที่ยงตรง  ตามเนื้อหาของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร  
แบบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร  โดยดัชนีความสอดคลองคํานวณจากสูตร  
 

    
N

R
IOC ∑=  
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  เม่ือ  IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับลกัษณะพฤติกรรม 
    ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
    N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญทางเนื้อหาวิชา 

 
    1.2.2.2  หาคาความยากงาย (p) และหาคาอํานาจจําแนก (r) ของ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรดานความรู  ความเขาใจ  โดยวิเคราะห
ขอสอบใชเทคนิค 27% ของ ฟาน (Fan.  1952: 6 – 21) หาคาอํานาจจําแนกขอสอบวัดผล
สัมฤทธิข์อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรดานการนําไปใชโดยใชสตูรของ  
ลวน  สายยศ ; และ อังคณา  สายยศ (2538: 210 – 211)  
 

      
N
RP =  

 
     P หมายถึง คาความยากงาย 
     R หมายถึง จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในขอน้ัน 
     N หมายถึง จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
 

      

2
N

RRr LH −
=     

 
     r หมายถึง คาอํานาจจําแนก 
     RH หมายถึง จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมสูง 
     RL หมายถึง จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมต่ํา 
     N หมายถึง จํานวนนักเรียนในกลุมสูงและกลุมต่ํา 
 
    1.2.2.3  หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
วิทยาศาสตรแบบปรนัย ดานความรูความจํา ความเขาใจ โดยใช KR – 20 (พวงรัตน  ทวีรัตน. 
2536: 130)  
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      rtt หมายถึง คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 
      n    หมายถึง จํานวนขอ 
      p หมายถึง สัดสวนของคนทําถูกในแตละขอ 
      q หมายถึง สัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ (1 – p)  
      2

tS  หมายถึง ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
 
    1.2.2.4  หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางทาง 
วิทยาศาสตร โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (α  - Coefficient)  
 
       α  =    
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    เม่ือ  α   แทน คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน 
      n  แทน จํานวนขอของเครื่องมือวัด 
      2

iS   แทน คะแนนความแปรปรวนรายขอ 

      2
tS   แทน คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือทั้งฉบับ 

 
    1.2.2.5  หาคาความยากงาย (p) และหาคาอํานาจจําแนก (r) ของ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรแบบอัตนัยดานการนําไปใช และดานทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  ใชสตูรของ Whitney and Sabers  โดยวิเคราะหขอสอบรายขอ
โดยใชเทคนคิ 27%  หาคาอํานาจจําแนกขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  
 
 คาความยาก ของ Whitney and Sabers 
 

   
( )

( )minmax2

2
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=  

 
    เม่ือ  P  แทน คาความยากงาย 
      Su  แทน ผลรวมของคะแนนกลุมสูง 
      SL  แทน ผลรวมของคะแนนกลุมต่ํา 
      N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
      Xmin แทน คะแนนต่ําสุด 
      Xmax แทน คะแนนสูงสุด 
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 คาอํานาจจําแนก ของ Whitney and Sabers 
 

  ( )minmax XXN
SS

D Lu

−
−

=  
    
 

   เม่ือ  D แทน    คาอํานาจจําแนก 

     Su แทน ผลรวมของคะแนนกลุมสูง 
     SL แทน ผลรวมของคะแนนกลุมต่ํา 
     N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
 
   1.2.3  แบบประเมินความสามารถในการสรางชิ้นงาน 
    1.2.3.1  หาคาความเที่ยงตรงรายการประเมิน ของแบบประเมิน 
ความสามารถในการสรางชิน้งานโดยดัชนีความสอดคลองคํานวณจากสูตร  
 

     
N

R
IOC ∑=  

 
  เม่ือ  IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางรายการประเมินกับเกณฑ 
        การประเมิน 
    ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

  N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
 2.  สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมติฐาน 
  2.1  สถติิที่ใชในการตรวจสอบสมมติฐานขอที่ 1  นักเรียนที่เรียนโดยใชชุด
กิจกรรม การเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนโิสมนสิการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา
กอนเรียน  โดยใช t-test แบบ  Dependent Sample (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2536 ; อางอิงจาก 
Scott.  1962: 264)  มีสูตรดังน้ี 
 

    t    =    1;

1
)( 22
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−
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   เม่ือ   t  แทน คาที่ใชในการพิจารณาใน t – Distribution 
      D แทน ผลตางระหวางการทดสอบหลังเรียนกับกอนเรียน 
         ของกลุมที่ไดรับการจัดกาเรียนรูโดยใชชดุกิจกรรม 
         วิทยาศาสตร 
      n   แทน    จํานวนนักเรียนในกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดย 
         ใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร 
  2.2  สถติิที่ใชในการตรวจสอบสมมติฐานขอที่ 2  นักเรียนเรียนโดยใชชุดกิจกรรม
การเรียนรูแบบวิทยาศาสตรโยนิโสมนสิการมีความสามารถในการสรางชิ้นงานในระดับดี  
(ระดับ 3)  โดยใช  t-test (one group) (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2538) มีสูตร  ดังน้ี 
   

    

n
S

t oµ−Χ
=       

 
 เม่ือ  Χ   แทน คาเฉลี่ยที่คํานวณไดจากขอมูลของกลุมตัวอยาง 
   oµ   แทน คาเฉลี่ยที่เปนเกณฑ 
   S  แทน คะแนนสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่คํานวณจากกลุมตัวอยาง 
   n  แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันในการอานผลการวิจัย  ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณที่ใช
ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  ดังน้ี 
 n  แทน จํานวนผูเรียนในกลุมตวัอยาง 
 Χ   แทน คาเฉลี่ยคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบหรือแบบประเมิน 
 DΧ  แทน คาเฉลี่ยผลตางคะแนนระหวางการทดสอบกอนการเรียนและ 
      หลังการเรียนของผูเรียนกลุมตัวอยาง 
 S.D. แทน คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 t  แทน คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน t – distribution 
 oµ   แทน คาเฉลี่ยที่เปนเกณฑ 
 **  แทน ความมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ  .01 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ  ดังน้ี 
 1.  เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
กอนและหลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนโิสมนสิการ 
 ผูวิจัย  ไดนําผลตางระหวางคะแนนทดสอบหลังการเรยีนกับคะแนนทดสอบกอน 
การเรียนของผูเรียนกลุมตวัอยางมาเปรียบเทียบกันโดยใชวธิีการทางสถิต ิ t – test  แบบ  
Dependent Sample ไดผลดังแสดงในตาราง  
 
ตาราง 2  เปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  
     กอนและหลังเรียนชุดกจิกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนโิสมนสิการ 
 

การทดลอง n Χ  DΧ  S.D. t 
      

กอนทดลอง 29 9.76  3.41  
   5.72  5.44** 
หลังทดลอง 29 14.66  5.02  
      
 

**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 (df = 28  , t = 2.467) 
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 จากตาราง 2  แสดงวา  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรหลังการเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 น่ันคือ ผูเรียนที่เรียนจากชุดกิจกรรมการเรียนรู
วิทยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการ  มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงกวากอนเรียน  ซ่ึงเปนไปตาม
สมมติฐานขอที่ 1 
 
 2.  เปรียบเทยีบความสามารถในการสรางชิ้นงานของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
หลังการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการกบัเกณฑที่กําหนด 
 ผูวิจัยไดนําผลตางระหวางคะแนนทดสอบหลังการเรียนกับคะแนนทดสอบกอน 
การเรียนของผูเรียนกลุมตวัอยางมาเปรียบเทียบกันโดยใชวธิีการทางสถิติ t – test แบบ  
Dependent Sample  ไดผลดังแสดงในตาราง 
 
ตาราง 3 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการสรางชิ้นงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6     
    กอนและหลังเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการ 
 

oµ  Χ  N S.D. t 
     

3.00 3.30 29 0.34 4.77** 

     
 

**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 (df = 28  , t = 2.467) 
 
 จากตาราง 3  แสดงวา  ความสามารถในการสรางชิ้นงานของผูเรียน  ชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 6 หลังการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการมีความสามารถ 
ในการสรางชิน้งานในระดับเกณฑที่กําหนดซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 
 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งน้ี  เปนการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง  มีจุดมุงหมาย  เพ่ือศกึษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการสรางชิ้นงานของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  
ที่เรียน  โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการ 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยตั้งความมุงหวังไว  ดังน้ี 
 1.  เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับ 
การจัดการเรียนรู โดยใชชดุกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการ 
 2.  เพ่ือศึกษาความสามารถในการสรางชิน้งานของผูเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6  
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการ 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1.  ผูเรียนที่เรยีนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนโิสมนสิการ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 2.  ผูเรียนเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนโิสมนสิการมี
ความสามารถในการสรางชิน้งานในระดับดี (ระดับ 3) 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.  กลุมตวัอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ีเปนผูเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6  
โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณีเขต  อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  ภาคเรียนที่ 1  
ปการศึกษา 2550 ที่ไดจากการสุมกลุมตวัอยางอยางงาย  จํานวน 1 หองเรียน  จํานวนทั้งหมด 
29 คน 
 2.  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
  2.1  ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการ 
  2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนทางวิทยาศาสตร 
  2.3  แบบประเมินการความสามารถในการสรางชิ้นงาน 
 3.  วิธีดําเนินการทดลอง ผูวิจัยดําเนินการ  ดังน้ี 
  3.1  ทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  3.2  ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 
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โยนิโสมนสิการใชระยะเวลาในการจัดการเรียนรู 4 สัปดาหๆ ละ 3 ชั่วโมง รวมเปน 12 ชั่วโมง
และใหผูเรียนใชเวลาในการสรางชิ้นงาน 4 ชั่วโมง 
  3.3  ทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
และประเมิน ความสามารถในการสรางชิน้งาน  โดยใชแบบประเมินความสามารถในการสราง
ชิ้นงาน 
  3.4  นําผลการทดสอบมาตรวจใหคะแนนแลวนําคะแนนผลการสอบและคะแนน
ความสามารถในการสรางชิน้งานมาวิเคราะห  โดยวิธีการทางสถิต ิ
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลไดดําเนินการ  ดังตอไปน้ี 
 1.  หาคาสถิตพ้ืินฐาน 
 2.  หาคาสถิตติรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 3.  หาคาสถิตทิี่ใชทดสอบสมมติฐาน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  
ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2.  ความสามารถในการสรางชิ้นงานของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนโดยใช 
ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการอยูในระดับเกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ
ที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผลการทดลอง 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรและความสามารถในการสราง
ชิ้นงานของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบ
โยนิโสมนสิการ ผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลได  ดังน้ี 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของผูเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนโดย
ใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการ พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  ซ่ึงเปนไปตาม
สมมติฐานขอที่ 1  ที่เปนเชนนี้อาจมีสาเหตุมาจาก 
  ประการแรก  ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการมี
ประสิทธิภาพ E1/E2 = 90.17/88.13  ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กาํหนดไว ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ
ผูวิจัย  ไดดําเนินการตามหลักการสรางชดุกิจกรรมการเรียนการสอนและมีองคประกอบของ 
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ชุดกิจกรรมที่เหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองอยางอิสระ คือ  คําชี้แจงการใชชุดกิจกรรม 
จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู และการประเมินผลการเรียนรู ซ่ึงมี
ทั้งการประเมนิดวยตนเองคือการทํากิจกรรมที่เปนองคประกอบในชุดกิจกรรมพรอมเฉลย
คําตอบและการประเมินดวยแบบทดสอบซึ่งมีทั้งแบบทดสอบกอนเรียนเพ่ือตรวจสอบความรู
พ้ืนฐานและแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือเปรียบเทยีบกบัความรูพ้ืนฐานทําใหทราบความกาวหนา
ของการเรียนรู ในสวนของกิจกรรมกําหนดใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัตดิวยตนเองอยางอิสระ ซ่ึง
นักเรียนมีบทบาทในการสรางองคความรูดวยตนเองตามความสามารถดวยวธิีการที่เหมาะสม
กับตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับปรัชญาการศกึษาที่กลาวถงึการเรียนรูวา การเรียนที่จัดกิจกรรมให
นักเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองทําใหนักเรียนเกิดความรูได ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ   
สิริพร  ตาดี (2548: 58) ; วฒันา  อรุณวัฒนะ (2548: 42) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
หลังเรียนโดยการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรสูงกวากอนเรียน 
  ประการที่สอง  การกําหนดกิจกรรมการเรียนรูในชุดกจิกรรมในแตละขั้นตาม
หลักการสอนแบบโยนิโสมนสิการ  ซ่ึงประกอบดวย 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ขั้นนําหรือขั้นสรางศรัทธา 
ซ่ึงเปนขั้นแรกที่ตองสรางบรรยากาศใหผูเรียนเกิดความตองการที่จะเรียนรู   ซ่ึงกิจกรรมที่
กําหนดใหผูเรียนไดปฏิบัติ คือ การทบทวนความรูเดิมที่เกี่ยวของกับสาระที่จะศึกษาโดยกําหนด
เปนภาพของผังมโนมติที่ใหผูเรียนเติมคาํตอบสั้นๆ  ทําใหผูเรียนไดทบทวนสรางความคิดรวบ
ยอดในเนื้อหาที่ผานมา และเกมที่แขงขันกับเวลาที่กําหนดไวให  ซ่ึงเปนกิจกรรมที่ทําใหผูเรียน
เกิดความสนกุทาทายความสามารถ และผูเรียนสามารถตรวจสอบความรูของเองไดทันที  จาก
คําตอบทีเ่ฉลยในสวนทายของชุดกิจกรรม  เกิดบรรยากาศของการเรียนรู  ซ่ึงสอดคลองกับคํา
กลาวของพระธรรมปฎก : ป.อ. ปยุตฺโต ที่กลาววา “การสอนตองสอนจากสิ่งที่รูและเขาใจอยูแลว
ไปหาสิ่งที่เขาใจไดยาก และใชวิธีสอน หรืออุบายเปนเครื่องมือผอนแรง   เพ่ือใหผูเรียนเขาถึง
ปญญา”  ขั้นที่ 2  ขั้นสอน  ซ่ึงเปนขั้นทีผู่เรียนตองเรียนรูเน้ือหาที่เพ่ิมขึ้น  โดยผูเรียนไดทํา
กิจกรรม เพ่ือสรางความรูดวยวธิีการที่หลากหลายที่กาํหนดไวในชดุกิจกรรม เชน การตั้งคําถาม
ที่เราความสนใจกระตุนใหนักเรียนไดคิด เกมที่ตองอาศยัทักษะการสงัเกต กิจกรรมการฝกทํา 
ฝกคิด และการสบืคนขอมูลจากแหลงความรูตางๆ   ซ่ึงเปนกิจกรรมที่กระตุนใหผูเรียนไดคิด  
ลงมือคนควา และไดเลือกวธิีการสรางความรูที่เหมาะสมสําหรับตนเอง นอกจากนี้เน้ือหาที่นํามา
จัดการเรียนรูจะมีความสัมพันธกัน  โดยเรียงจากเนื้อหาที่ไมซับซอนจนถึงเนื้อหาที่ซับซอนขึ้น
และเปนการเสนอขอมูลที่ตรง ไมวกวน  ไมนอกเรื่อง ทําใหผูเรียนเขาใจตรงประเด็น  ขั้นที่ 3  
ขั้นสรุป เปนขัน้ที่กาํหนดใหนักเรียนไดสรุปความรูของตนเองโดยการเขียนผังมโนทัศน  เขียน
สรุปในตารางและการเขยีนเสนอขอมูลในรูปแบบที่ผูเรยีนสนใจ  ซ่ึงเปนกิจกรรมที่ใหผูเรียน
สะทอนความคิด  ความรูทีไ่ดรับอยางอิสระ และตามความเขาใจของผูเรียน  ซ่ึงตรงกับงานวิจัย
ของ สิริมา  กลิ่นกุหลาบ (2546: บทคัดยอ) ผูเรียนทีเ่รยีนดวยชุดการสอนแบบโยนิโสมนสิการ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
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  ประการที่สาม  ในการสรางชุดกิจกรรม  ผูวิจัยไดนําหลักการทางจิตวิทยามาใช 
หลายประการ  กลาวคือ  ในคําชี้แจงการใชชุดกิจกรรม  ไดกําหนดแนวทางการเรยีนรูวา  ชุด
กิจกรรม มีประโยชนตอนักเรียนอยางไร  นักเรียนสามารถทราบคําตอบในการทํากิจกรรมได
ทันทีเปนการใหขอมูลยอนกลับ และการแกไขขอบกพรองผูเรียนมีเวลาในการทํากจิกรรมตาม
ศักยภาพ โดยยึดหลักความแตกตางระหวางบุคคล  การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน  เปด
โอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน 

 จากเหตุผลดังกลาวสนบัสนนุไดวา  ผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร แบบโยนิโสมนสิการ 
สูงกวากอนเรียน 
 2.  ความสามารถในการสรางชิ้นงานของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนโดยใช 
ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการอยูในระดับเกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ
ที่ระดับ  .01  ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานขอที่ 2 ที่เปนเชนนี้อาจมีสาเหตุมาจาก 
  ประการแรก  ชิ้นงานที่กําหนดใหผูเรียนสรางเปนหนังสือทํามือ ซ่ึงการทําหนังสือ
ทํามือไมมีรูปแบบที่แนนอน สงเสริมใหผูเรียนคิดสรางไดอยางอิสระ  ตามความรูความสามารถ 
ของผูเรียนเองและรูปแบบการเขียนนําเสนอขอมูลความรูที่ผูเรียนไดรับจากชุดกิจกรรมการเรียนรู 
วิทยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการเปนรูปแบบที่ผูเรียนเลือกตามความถนัดและสนใจ จึงทําให
ผูเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถของตนเองไดเต็มศกัยภาพ  
  ประการที่สอง  ชุดกิจกรรมไดออกแบบใหนักเรียนไดฝกคิด  ซ่ึงการมีโอกาสไดฝก
ทักษะกระบวนการตางๆ  จากการคิดปฏิบัติจริงตามลําดับขั้นเพ่ือวางแผนการเรียนรู ประเมิน
และปรับปรุงขอมูลการเรียนรูทําใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการดานตางๆ ทั้งกระบวนการคิดและ
กระบวนการปฏิบัต ินอกจากนี้ในชุดกิจกรรมยังฝกใหนักเรียนเขียนในรูปแบบที่นักเรียนสนใจ
ตามแนวทางของผูเรียน เพ่ือสรางองคความรูใหมทําใหผูเรียนไดรับขอมูลความรูประสบการณ
ตรง แลวใชกระบวนการคิดเชื่อมโยงสรุปสิ่งที่เรียนรู สงเสริมเกิดความคิดเพื่อใหเกิดการพัฒนา
ในทุกๆดาน เปดโอกาสใหผูเรียนไดใชความสามารถตามความตองการของตน การสงเสริมให
ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยกจิกรรมดวยตนเอง จะสอดคลองกับแนวคิดของ จอหน ดิวอี ที่กลาว
วา การเรียนรูจะเกิดไดดีตองเปนการเรียนที่เกิดจากการปฏิบัติ  (Learning by Doing)  การ
แสวงหาความรู และคนพบความรูดวยตนเองจากการคิดและปฏบิัตจิริง ทําใหผูเรียนมีโอกาส
คนพบศักยภาพที่แทจริงของตน รูจักและเขาใจตนเองมากขึ้น 
 จากเหตุผลดังกลาว  สนับสนุนไดวา  ความสามารถในการสรางชิ้นงานของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนโิสมนสิการ อยู
ในเกณฑที่กําหนด 
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ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศกึษาคนควาครั้งน้ีผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งอาจเปนประโยชนตอการเรยีน
การสอนและการศึกษาตอไป 
 1.  ขอเสนอแนะทัว่ไป 
  1.1  ในการจดัการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมควรแนะนาํวิธีการเรียนและขอตกลง
ตางๆ กับผูเรยีนเขาใจกอนจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  1.2  ในการกาํหนดใหผูเรียนสรางชิ้นงานหลังจากการเรียนรูตองคํานึงถึง
ศักยภาพ และความสามารถของผูเรียนและควรชี้แจงใหผูเรียนทราบกอนการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนไดมีเวลาในการเตรียมวสัด ุ อุปกรณ และวางแผนการทํางานไดดีขึ้น 
 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
  2.1  ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตรโดยใชชุด
กิจกรรมกับการใชนวตักรรมแบบอ่ืน เชน  สื่อมัลติมีเดีย 
  2.2  ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตรโดยใช 
ชุดกิจกรรมในสาระวิทยาศาสตร เชน ชวีวิทยา ฟสิกส หรือโลกดาราศาสตรอวกาศ  
  2.3  ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการสรางชิน้งานโดยใชวธิีการจัด 
การเรียนรูแบบอ่ืน เชน  การเรียนรูแบบรวมมือรวมใจ    
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจเครือ่งมือในการวิจัย 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 
นางสาวสุดารัตน  เกียรติกองแกว        ครูชํานาญการโรงเรียนรัษฎา   
           จังหวัดตรัง 
 
นางสาวสายฝน  ดวงสีทอง 
           ครูชํานาญการโรงเรียนจันทรหุนบําเพ็ญ  
           กรุงเทพมหานคร 
 
นางจุฑาวดี  ทาหลา        ครูชํานาญการโรงเรียนวัดโพธิ์   
           กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก ข 
 

แบบประเมินดัชนีความสอดคลอง 
 
 -  แบบประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแบบเลือกตอบ 
 -  แบบประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแบบเขียนตอบ 
 -  แบบประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร 
  แบบโยนิโสมนสิการสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  โดยผูเชี่ยวชาญ 
 -  แบบประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนโิสมนสิการ  
  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  โดยผูเชี่ยวชาญ 
 -  แบบประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC)ระหวางรายการประเมินกับเกณฑ 
  การพิจารณาในแบบประเมินความสามารถในการสรางชิ้นงานสําหรับนักเรียน 
  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  โดยผูเชี่ยวชาญ 
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แบบประเมนิแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรแบบเลอืกตอบ 
เร่ือง  สารประกอบอินทรีย     

โดย  ผูเชี่ยวชาญ 
 

วัตถุประสงค 
 แบบประเมินน้ี  เปนแบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญ  เพ่ือใชประเมินคุณภาพของ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร  เรื่อง  สารประกอบอินทรีย  ซ่ึงใชเปน
เครื่องมือในการสอบวัดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต 
อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง  พฤตกิรรมความสามารถในดาน  ความรู  ความจํา 
ความเขาใจ การนําไปใช และทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ของนักเรียนที่ไดจากการเรียน
โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ  ใชแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทีผู่วิจัยสรางขึ้น  
 
คําชี้แจง 
 1.  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง สารประกอบอินทรีย ประกอบ 
ดวยสาระการเรียนรู  คือ   
  1.1  พันธะของคารบอน   
   1.1.1  ความหมายของสารประกอบอินทรีย 
   1.1.2  การเขยีนสูตรโครงสรางสารประกอบอินทรีย 
   1.1.3  ไอโซเมอริซึม 
  1.2  หมูอะตอมที่แสดงสมบัติเฉพาะ (หมูฟงกชัน) 
  1.3  สารประกอบไฮโดรคารบอน 
   1.3.1  แอลเคน 
   1.3.2  แอลคนี 
   1.3.3  แอลไคน 
   1.3.4  อะโรมาติกไฮโดรคารบอน 
 มีขอสอบทั้งหมด 40 ขอ  ซ่ึงจําแนกตามพฤติกรรมทีต่องการวัด  ดังน้ี 
  1.  ดานความรูความจํา      จํานวน 2 ขอ 
  2.  ดานความเขาใจ       จํานวน 10 ขอ 
  3.  ดานการนําใชดาน      จํานวน 15 ขอ 
  4.  ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จํานวน 13 ขอ  
 2.  การประเมนิแบบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  เรื่อง มหัศจรรยพอลิเมอร  เพ่ือ
วิเคราะหหาคา  IOC  แบงคุณลักษณะทีต่องการประเมินออกได  ดังน้ี 
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  2.1  ความชัดเจนของขอคําถาม 
  2.2  ความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
  2.3  ความสอดคลองกับพฤติกรรมที่ตองการวัด 
 3.  เกณฑการประเมินของผูเชี่ยวชาญ มีเกณฑการใหคะแนน  ดังน้ี 
  +1 หมายถึง แนใจวาสอดคลองหรือชัดเจน 
  0 หมายถึง ไมแนใจวาสอดคลองหรือชัดเจน 
  -1 หมายถึง แนใจวาไมสอดคลองหรือชัดเจน 
 4.  ในการประเมินครั้งน้ีใหทานทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ทานพิจารณาแลว 
ตามเกณฑแตละขอ 
 5.  ในการประเมินครั้งน้ีใหผูเชี่ยวชาญแกไขขอคําถาม  เกณฑในการใหคะแนน 
พฤติกรรมทีต่องการวัด และภาษาที่ใชลงในขอสอบและขอเสนอแนะไดตามที่ผูเชีย่วชาญเห็นวา
เหมาะสม 
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ตาราง 4  แสดงแบบการประเมินคาความสอดคลอง (IOC) ขอสอบแบบเลือกตอบโดยผูเชี่ยวชาญ 
 

ความชัดเจนของขอคําถาม 
ความสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 

ความสอดคลองกับ
พฤติกรรมทีต่องการวัด 

 
ขอที่ 

+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 
          

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
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ตาราง 4 (ตอ) 
 

ความชัดเจนของขอคําถาม 
ความสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 

ความสอดคลองกับ
พฤติกรรมทีต่องการวัด 

 
ขอที่ 

+1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 
          

26          
27          
28          
29          
30          
31          
32          
33          
34          
35          
36          
37          
38          
39          
40          

 
ขอเสนอแนะหรือขอวิจารณ 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
          ลงชื่อ ......................................... ผูประเมิน 
           (............................................) 
                     ............/........../............   
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แบบประเมนิแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรแบบเขยีนตอบ 
เร่ือง  สารประกอบอินทรีย     

โดย  ผูเชี่ยวชาญ 
วัตถุประสงค 
 แบบประเมินน้ี เปนแบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญเพื่อใชประเมินคุณภาพของ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร  เรื่อง สารประกอบอินทรีย  ซ่ึงใชเปน
เครื่องมือในการสอบวัดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต 
อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง  พฤตกิรรมความสามารถในดาน  ความรู  ความจํา 
ความเขาใจ การนําไปใช และทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ของนักเรียนที่ไดจากการเรียน
โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ ใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
และมีเกณฑคะแนนแบบรบูริคส  
 
คําชี้แจง 
 1.  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง สารประกอบอินทรีย ประกอบ 
ดวยสาระการเรียนรู  คือ   
  1.1  พันธะของคารบอน   
   1.1.1  ความหมายของสารประกอบอินทรีย 
   1.1.2  การเขยีนสูตรโครงสรางสารประกอบอินทรีย 
   1.1.3  ไอโซเมอริซึม 
  1.2  หมูอะตอมที่แสดงสมบัติเฉพาะ (หมูฟงกชัน) 
  1.3  สารประกอบไฮโดรคารบอน 
   1.3.1  แอลเคน 
   1.3.2  แอลคนี 
   1.3.3  แอลไคน 
   1.3.4  อะโรมาติกไฮโดรคารบอน 
 มีขอสอบทั้งหมด  8 ขอ ซ่ึงจําแนกตามพฤติกรรมทีต่องการวัด  ดังน้ี 
  1.  ดานการนําใชดาน      จํานวน    4  ขอ 
  2.  ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จํานวน    4  ขอ   
 2.  การประเมนิแบบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียน เรื่อง สารประกอบอินทรีย เพ่ือ
วิเคราะหหาคา IOC แบงคณุลักษณะทีต่องการประเมินออกได  ดังน้ี 
  2.1  ความชัดเจนของขอคําถาม 
  2.2  ความเหมาะสมของเกณฑในการใชคะแนน 
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  2.3  ความเหมาะสมของคําตอบ 
  2.4  ความสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  2.5  ความสอดคลองกับพฤติกรรมที่ตองการวัด 
 3.  เกณฑการประเมินของผูเชี่ยวชาญ มีเกณฑการใหคะแนน  ดังน้ี 
  +1 หมายถึง แนใจวาสอดคลองหรือชัดเจน 
  0 หมายถึง ไมแนใจวาสอดคลองหรือชัดเจน 
  -1 หมายถึง แนใจวาไมสอดคลองหรือชัดเจน 
 4.  ในการประเมินครั้งน้ีใหทานทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ทานพิจารณาแลวตาม
เกณฑแตละขอ 
 5.  ในการประเมินครั้งน้ีใหผูเชี่ยวชาญแกไขขอคําถาม เกณฑในการใหคะแนน 
พฤติกรรมทีต่องการวัด และภาษาที่ใชลงในขอสอบและขอเสนอแนะไดตามที่ผูเชีย่วชาญเห็นวา
เหมาะสม 
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ตาราง 5  แสดงแบบการประเมินคาความสอดคลอง (IOC) ขอสอบแบบเขยีนตอบโดยผูเชี่ยวชาญ 
 

ความชัดเจน
ของขอคําถาม 

ความสอดคลอง
กับจุดประสงค
การเรียนรูที ่

ความสอดคลอง
กับพฤติกรรมที่
ตองการวัด 

ความเหมาะสม
ของคําตอบ 

 

ความเหมาะสม
ของเกณฑการ
ใหคะแนน 

 
ขอที่ 

+1 0 -1 +1 +1 0 -1 0 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 
                

1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                

 

 
ขอเสนอแนะหรือขอวิจารณ 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผูประเมิน 
                       (........................................................) 
                    ........./........../......... 
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แบบประเมนิดัชนีความสอดคลอง (IOC)ของชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร 
แบบโยนิโสมนสิการสําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6   โดยผูเชี่ยวชาญ 

 
วัตถุประสงค 
 แบบประเมินน้ีเปนแบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญเพื่อประเมินความสอดคลอง (IOC) 
ของชุดกิจกรรมการเรียนรูวทิยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการ สําหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6  
โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต  อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศกึษากาญจนบุรี  เขต 3  
 ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการ หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู
ที่มีองคประกอบของเนื้อหาเกี่ยวกับสารประกอบอินทรีย  จัดขึ้นโดยอาศัยหลักการพุทธวธิี
โยนิโสมนสิการ    ซ่ึงมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู  3  ขั้น  คือ  ขั้นที่ 1 ขั้นนํา  ขั้นที่ 2 ขั้นสอน 
และขั้นที ่3 ขัน้สรุป 
 
คําชี้แจงเก่ียวกับการตอบแบบประเมนิ 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการ มีทั้งหมด  2 กิจกรรม ดังน้ี 
  กิจกรรมที่ 1  เรื่องสารประกอบอินทรีย 
  กิจกรรมที่ 2  เรื่องการทําหนังสือทํามือ 
 โปรดประเมินและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม  สําหรับเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข
ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร  โดยขอความกรุณาเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองระดับ 
ความคิดเห็นของทาน  ดังน้ี 
  +1 หมายถึง แนใจวาสอดคลอง 
  0 หมายถึง   ไมแนใจวาสอดคลอง 
  -1 หมายถึง แนใจวาไมสอดคลอง 
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แบบประเมนิดัชนีความสอดคลอง (IOC)ของชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบ
โยนิโสมนสิการสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  โดยผูเชี่ยวชาญ 

 
 โปรดพิจารณาประเมินความสอดคลองของชุดกิจกรรมการเรียนรูวทิยาศาสตรแบบ
โยนิโสมนสิการ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  โดยขอความกรุณาเขียนเครื่องหมาย  
ลงในชองระดบัความคิดเห็นของทาน  ดังน้ี 
  +1  หมายถึง  แนใจวาสอดคลอง 
  0 หมายถึง  ไมแนใจวาสอดคลอง 
  -1  หมายถึง  แนใจวาไมสอดคลอง 
 
ตาราง 6  แสดงแบบแบบประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC)ของชุดกิจกรรมการเรียนรู 
     วิทยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  โดยผูเชี่ยวชาญ 
 

ระดับความคิดเห็น กิจกรรมที ่
+1 0 -1 

หมายเหตุ 

     

กิจกรรมที่ 1  สารประกอบอินทรีย     
    1.  ดานเนื้อหา     
        1.1  เนื้อหามีความสอดคลองกับผลการเรียนรูทีค่าดหวัง     
        1.2  เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู     
        1.3  เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด     
        1.4  เนื้อหามีความถูกตองครบถวนและตอเนื่อง     
        1.5  เนื้อหาสอดคลองกับหลักการของโยนิโสมนสิการ     
    2.  ดานการใชภาษา     
        2.1  ภาษามีความเหมาะสมกับระดับชั้น     
        2.2  ภาษาไมวกวน เขาใจงาย     
กิจกรรมที่ 2  การทําหนังสือทํามือ     
    1.  เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู     
    2.  เนื้อหามีความครบถวน     
    3.  กิจกรรมมีความเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด     
    4.  กิจกรรมสอดคลองกับหลักการของโยนิโสมนสิการ     
     

 
 

 
 



 

 

88

แบบประเมนิดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางจุดประสงคการเรียนรูกับชุดกิจกรรม 
การเรียนรูวทิยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการสําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 

โดยผูเชี่ยวชาญ 
 

วัตถุประสงค 
 แบบประเมินน้ีเปนแบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญเพื่อประเมินความสอดคลอง (IOC) 
ระหวางจุดประสงคการเรียนรูกับชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการสําหรับ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6  โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต  อําเภอไทรโยค  
จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต 3  
 ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการ หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู
ที่มีองคประกอบของเนื้อหาเกี่ยวกับสารประกอบอินทรีย  จัดขึ้นโดยอาศัยหลักการพุทธวธิี
โยนิโสมนสิการ  ซ่ึงมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู  3  ขั้น  คือ  ขั้นที่ 1 ขั้นนํา ขั้นที่ 2 ขั้นสอน และ
ขั้นที ่3 ขั้นสรปุ 
  
คําชี้แจง  :  เกี่ยวกับการตอบแบบประเมิน 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการ มีทั้งหมด 2 กิจกรรม ดังน้ี 
  กิจกรรมที่ 1  เรื่องสารประกอบอินทรีย 
  กิจกรรมที่ 2  เรื่องการทําหนังสือทํามือ 
 โปรดประเมินและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม  สําหรับเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข
ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร  โดยขอความกรุณาเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองระดับ
ความคิดเห็นของทาน  ดังน้ี 
  +1 หมายถึง แนใจวาสอดคลอง 
  0 หมายถึง ไมแนใจวาสอดคลอง 
  -1 หมายถึง แนใจวาไมสอดคลอง 
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แบบประเมนิดัชนีความสอดคลอง (IOC)ระหวางจุดประสงคการเรียนรูกับชุดกิจกรรม 
การเรียนรูวทิยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการสําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 

โดยผูเชี่ยวชาญ 
 
 โปรดพิจารณาประเมินความสอดคลองระหวางจุดประสงคการเรียนรูกับชุดกิจกรรม
การเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  โดยขอความ
กรุณาเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองระดับความคิดเห็นของทาน  ดังน้ี 
  +1 หมายถึง แนใจวาสอดคลอง 
  0 หมายถึง ไมแนใจวาสอดคลอง 
  -1 หมายถึง แนใจวาไมสอดคลอง 
 

ตาราง 7 แสดงการประเมินคาความสอดคลอง (IOC) ระหวางจุดประสงคการเรียนรูกับชุดกิจกรรม  
     การเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการ โดยผูเชี่ยวชาญ 
 

ระดับความคิดเห็น กิจกรรมที่/เรื่อง จุดประสงคการเรียนรู 
+1 0 -1 

หมายเหตุ 

      

กิจกรรมที่ 1      
สารประกอบอินทรีย      

1.  ความหมายของ
สารประกอบอินทรีย 

นักเรียนสามารถอธิบายความหมาย ของ
สารประกอบอินทรียได 

    

2.  สูตรเคมีของ
สารประกอบอินทรีย 

นักเรียนสามารถบอกความหมายและเขียนสูตร
โครงสรางของสารประกอบอินทรียได 

    

3.  ไอโซเมอร นักเรียนสามารถบอกความหมายและเขียนสูตร
โครงสรางของไอโซเมอรได 

    

4.  หมูฟงกชัน นักเรียนสามารถจําแนกประเภทของสารประกอบ
อินทรียได 

    

5.  สารประกอบ
ไฮโดรคารบอน 

นักเรียนสามารถเขียนสูตรโครงสรางอานชื่อ
สารประกอบไฮโดรคารบอน 

    

 นักเรียนสามารถอธิบายสมบัติทางเคมีและทาง
กายภาพของสารประกอบไฮโดรคารบอนได 

    

 นักเรียนสามารถเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาของ
สารประกอบไฮโดรคารบอนได 

    

 นักเรียนสามารถสืบคนขอมูลสารประกอบ
ไฮโดรคารบอนที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันได 

    

กิจกรรมที่ 2 
การทําหนังสือทํามือ 

นักเรียนสามารถทําหนังสือทํามือเพ่ือเสนอขอมูล
จากการเรียนรูได 
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ขอเสนอแนะ 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
 

       ลงชื่อ .............................................. ผูประเมิน 
      (.............................................) 

       วันที่ ............ เดือน ............................. พ.ศ. ................. 
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แบบประเมนิดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางจุดประสงคการเรียนรูกับชุดกิจกรรม 
การเรียนรูวทิยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการสําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 

โดยผูเชี่ยวชาญ 
 

 โปรดพิจารณาประเมินความสอดคลองระหวางจุดประสงคการเรียนรูกับชุดกิจกรรม
การเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการ  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6  โดยขอ
ความกรุณาเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองระดับความคิดเห็นของทานดังน้ี 

 

ตาราง 8  แสดงแบบประเมนิชุดกิจกรรม โดยผูเชี่ยวชาญ 
 

ระดับคุณภาพ ลําดับที่ รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

       

1 กิจกรรมที่ 1  สารประกอบอินทรีย      
     1.  ดานเนื้อหา      
         1.1  เนื้อหามีความสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง      
         1.2  เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู      
         1.3  เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด      
         1.4  เนื้อหามีความถูกตองครบถวนและตอเนื่อง      
         1.5  เนื้อหาสอดคลองกับหลักการของโยนิโสมนสิการ      

2     2.  ดานการใชภาษา          
         2.1  ภาษามีความเหมาะสมกับระดับชั้น      
         2.2  ภาษาไมวกวน เขาใจงาย      
          

 รวมคะแนน      
       

            ระดับคุณภาพเฉลี่ย      
3 กิจกรรมที่ 2 การทําหนังสือทํามือ      

     1.  เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู      
     2.  เนื้อหามีความครบถวน      
     3.  กิจกรรมมีความเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด      
     4.  กิจกรรมสอดคลองกับหลักการของโยนิโสมนสิการ      
       

 รวมคะแนน      
       

           ระดับคุณภาพเฉล่ีย      
       

        ลงชื่อ ...............................................................ผูประเมิน 
                 (...........................................................) 
                  ............./.............../............. 
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แบบประเมนิดัชนีความสอดคลอง (IOC)ระหวางรายการประเมินกับเกณฑการพิจารณา
ในแบบประเมินความสามารถในการสรางชิ้นงานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

โดยผูเชี่ยวชาญ 
 
วัตถุประสงค 
 แบบประเมินนี้เปนแบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญ  เพ่ือใชประเมินคุณภาพของแบบประเมิน
ความสามารถในการสรางชิ้นงานหลังจากเรียนรู  โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนิโส ซึ่งใช
เปนเครื่องมือในการวัดความสามารถในการสรางชิ้นงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนสมเด็จ
พระปยมหาราชรมณียเขต  อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี  เขต 3  
 ความสามารถในการสรางชิ้นงาน หมายถึง การนําความรู ความคิด ขอคนพบตลอด จนทักษะ
กระบวนการที่เกิดจากการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการ มาสรางเปน
ชิ้นงานในรูปแบบหนังสือทํามือที่มีการเขียนถายทอดขอมูลตามรูปแบบการเขียนที่นักเรียนถนัดโดยใชสํานวน
ภาษาถูกตอง มีเหตุผลและลําดับขั้นตอนในการนําเสนอท่ีสามารถสรางความเขาใจแกผูอ่ืนไดอยางชัดเจน  
 
คําชี้แจง 
 1.  แบบประเมินความสามารถในการสรางชิ้นงาน มีรายการประเมิน 4 รายการ  ดังนี้ 
  -  เทคนิคการทําหนังสือทํามือ 
  -  ความรูทางวิทยาศาสตรที่นํามาเขียน 
  -  การเขียนสะทอนความรูความคิด 
  -  รูปภาพประกอบเนื้อหา 
 2.  การประเมินแบบประเมินความสามารถในการสรางชิ้นงาน  เพ่ือวิเคราะหหาคา IOC  คือ  
การประเมินความสอดคลองของรายการประเมินกับเกณฑการประเมินแบบรูบริกส   4 ระดับ  ดังนี้ 
  -  ระดับ 4  หมายถึง  ดีมาก 
  -  ระดับ 3  หมายถึง  ดี 
  -  ระดับ 2  หมายถึง  พอใช 
  -  ระดับ 1  หมายถึง  ปรับปรุง 
 3.  เกณฑการประเมินของผูเชี่ยวชาญ มีเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 
  +1 หมายถึง  แนใจวาสอดคลองหรือชัดเจน 
  0 หมายถึง  ไมแนใจวาสอดคลองหรือชัดเจน 
  -1   หมายถึง  แนใจวาไมสอดคลองหรือชัดเจน 
 4.  ในการประเมินครั้งนี้ใหทานทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ทานพิจารณาแลวตามเกณฑแตละขอ 
 5.  ในการประเมินครั้งนี้ใหผูเชี่ยวชาญแกไขขอมูลและภาษาที่ใชลงในขอเสนอแนะไดตามที่
ผูเชี่ยวชาญเห็นวาเหมาะสม 
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แบบประเมนิดัชนีความสอดคลอง (IOC)ระหวางรายการประเมินกับเกณฑการพิจารณา
ในแบบประเมินความสามารถในการสรางชิ้นงานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

โดยผูเชี่ยวชาญ 
 

โปรดพิจารณาประเมินความสอดคลองระหวางรายการประเมินกับเกณฑการพิจารณา
ในแบบประเมนิความสามารถในการสรางชิ้นงานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดย 
ขอความกรุณาเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองระดับความคิดเห็นของทาน  ดังน้ี 
  +1 หมายถึง แนใจวาสอดคลอง 
  0 หมายถึง ไมแนใจวาสอดคลอง 
  -1 หมายถึง แนใจวาไมสอดคลอง 

 
ตาราง 9  ตารางแสดงการประเมินคาความสอดคลอง (IOC) ระหวางรายการประเมินกับเกณฑ 
     การพิจารณาในแบบประเมินความสามารถในการสรางชิ้นงาน 
 

ระดับความคิดเห็น รายการประเมิน เกณฑการพิจารณา +1 0 -1 หมายเหตุ 
      

เทคนิคการทาํ
หนังสือทํามือ 

ระดับดีมาก (4 คะแนน) 
มีองคประกอบสําคัญของหนังสือทํามือ
ครบถวน จํานวนหนา 7-8 หนา รูปเลม
หนังสือสวยงามนาสนใจ    

    

 ระดับดี (3 คะแนน) 
ขาดองคประกอบสําคัญของหนังสือทํา
มือ 1 อยางจํานวนหนา 7-8 หนา 
รูปเลมหนังสอืสวยงามนาสนใจ 

    

 ระดับพอใช (2 คะแนน) 
ขาดองคประกอบสําคัญของหนังสือทํา
มือ 1 อยางจํานวนหนา 5-6 หนา 
รูปเลมหนังสอืสวยงามนาสนใจ 

    

 ระดับปรับปรงุ(1 คะแนน) 
ขาดองคประกอบสําคัญของหนังสือทํา
มือมากกวา 1 อยางจํานวนหนา นอย
กวา 5 หนา รูปเลมหนังสือสวยงาม
นาสนใจ 
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ตาราง 9 (ตอ) 
 

ระดับความ
คิดเห็น รายการประเมิน เกณฑการพิจารณา 
+1 0 -1 

หมายเหตุ 

      

ความรูทาง
วิทยาศาสตร 

ระดับดีมาก (4 คะแนน) 
เนื้อหาถูกตอง และครอบคลุมเนื้อหาที่
ศึกษา ตรงตามจุดประสงค การเรียนรู 

    

 ระดับดี (3 คะแนน) 
เนื้อหาบางสวนไมถูกตองแตครอบคลุม
และสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

    

 ระดับพอใช (2 คะแนน) 
เนื้อหาบางสวนไมถูกตองและไม
ครอบคลุมเนื้อหาที่ศึกษาแตสอด คลอง
กับจุดประสงค การเรียนรู 

    

 ระดับปรับปรุง(1 คะแนน) 
เนื้อหาสวนใหญไมถกูตองและไม
ครอบคลุมที่ศึกษาแตสอด คลองกับ
จุดประสงค การเรียนรู 

    

การเขียนสะทอน
ความรูความคิด 

ระดับดีมาก (4 คะแนน) 
เขียนสื่อความในรูปแบบนาตดิตาม เรื่องมี
ความสัมพันธกันตลอดทั้งเลม และเขียน
ถูกตองตามหลักการเขียน 

    

 ระดับดี (3 คะแนน) 
เขียนสื่อความในรูปแบบนาตดิตาม เรื่อง
มีความสัมพันธกันเปนสวนใหญทั้งเลม 
และเขียนถูกตองตามหลักการเขียน 

    

 ระดับพอใช (2 คะแนน) 
เขียนสื่อความในรูปแบบไมนาสนใจ แต
เรื่องมีความสัมพันธกันเปนสวนใหญทั้ง
เลม และเขียนถูกตองตามหลักการเขียน 

    

 ระดับปรับปรุง (1 คะแนน) 
เขียนสื่อความในรูปแบบไมนาสนใจ และ
เรื่องมีความสัมพันธกันบางสวนแตเขียน
ถูกตองตามหลักการเขียน 
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ตาราง 9 (ตอ) 
 

ระดับความ
คิดเห็น รายการประเมิน เกณฑการพิจารณา 

+1 0 -1 
หมายเหตุ 

      

รูปภาพประกอบเนื้อหา ระดับดีมาก (4 คะแนน) 
มีภาพประกอบทุกหัวขอ  ภาพ ประกอบมี
ความสอดคลองกับเรื่องที่เขียนและมีความ
สวยงาม 

    

 ระดับดี (3 คะแนน) 
มีภาพประกอบบางหัวขอ ภาพ ประกอบ
มีความสอดคลองกับเรื่องที่เขยีนและมี
ความสวยงาม 

    

 ระดับพอใช (2 คะแนน) 
มีภาพประกอบบางหัวขอ ภาพ ประกอบ
มีความสอดคลองกับเรื่องที่เขยีนบางเรื่อง
แตมีความสวยงาม 

    

 ระดับปรับปรุง (1 คะแนน) 
มีภาพประกอบบางหัวขอ และไมมีความ
สอดคลองกับเรื่องที่เขียนแตมีความ
สวยงาม 

    

      

 
 
ขอเสนอแนะ 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ค 
 

ผลการวิเคราะห 
 
 -  คาประสิทธภิาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนโิสมนสิการ 
 -  ตารางแสดงดัชนีความสอดคลอง(IOC)ของชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร 
  แบบโยนิโสมนสิการโดยผูเชี่ยวชาญ 
 -  ตารางแสดงดัชนีความสอดคลอง(IOC)ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
  แบบเลือกตอบและแบบเขยีนตอบ 
 -  ตารางแสดงดัชนีความสอดคลอง(IOC)ของแบบประเมินความสามารถในการสราง 
  ชิ้นงาน 
 -  ตารางแสดงคาความยาก (p) คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
  ทางการเรียนวิทยาศาสตร แบบเลือกตอบ 
 -  คาความเชือ่ม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร 
  แบบเลือกตอบ  
 -  ตารางแสดงคาความยาก (p) คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
  ทางการเรียนวิทยาศาสตรแบบเขยีนตอบ 
 -  คาความเชือ่ม่ันของแบบทดสอบแบบเขียนตอบ 
 -  ตารางแสดงคะแนนผลการสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง สารประกอบ 
  อินทรีย 
 -  ตารางแสดงคะแนนความสามารถในการสรางชิ้นงาน 
 -  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
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  x 100 

ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการ 
 
 ใชสูตร  E1/E2   
 

E1    =  
A
N

X∑  

 เม่ือ  
∑ X    = 1623 
   N = 15 
   A = 120 
 

E1 = 100
120

15/1623
x  

 
E1 = 90.17 
 

E2 = 
B
N

F∑  

 เมื่อ 
   

∑ F  = 661 
    N = 15 
    A = 50 
 

E2 = 100
50

15/661
x  

 
E2 = 88.13 

 
 
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูวทิยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการ  E1/E2 = 90.17/88.13 
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ตาราง 10  แสดงคาความสอดคลอง (IOC) ของชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบ 
    โยนิโสมนสิการ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 โดยผูเชี่ยวชาญ 
 

ผลการประเมิน 
ของผูเชี่ยวชาญ 

คนที ่
กิจกรรมที ่

1 2 3 

รวม IOC ผลการ
ประเมิน 

       

กิจกรรมที่ 1 สารประกอบอินทรีย       
1. ดานเนื้อหา       
1.1 เนื้อหามีความสอดคลองกับผลการเรียนรูที่
คาดหวัง 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

1.2 เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
1.3 เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
1.4 เนื้อหามีความถูกตองครบถวนและตอเนื่อง +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
1.5 เนื้อหาสอดคลองกับหลักการของโยนโิสมนสิการ +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
2. ดานการใชภาษา 
   2.1 ภาษามีความเหมาะสมกับระดับชั้น 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

   2.2 ภาษาไมวกวน เขาใจงาย +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
กิจกรรมที่ 2 การทําหนังสือทาํมือ       
1. เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
2. เนื้อหามีความครบถวน +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
3. กิจกรรมมคีวามเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
4. กิจกรรมสอดคลองกับหลักการของโยนโิสมนสิการ +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
       

คาความสอดคลอง (IOC) ของชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการ มีคาเทากับ 0.97  
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ตาราง 11  แสดงผลการประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูวทิยาศาสตรแบบ 
     โยนิโสมนสิการ เรื่อง สารประกอบอินทรีย  โดยผูเชี่ยวชาญ  
 

รายการประเมิน ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ/คนที่ 
กิจกรรมที่ 1 : สารประกอบอินทรีย 1 2 3 

รวม คาเฉล่ีย การสรุปผล 

       

1.  ดานเนื้อหา       
1.1 เนื้อหามีความสอดคลองกับผลการ
เรียนรูที่คาดหวัง 

5 5 4 14 4.67 ดีมาก 

1.2 เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู 

5 4 5 14 4.67 ดีมาก 

1.3 เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาที่
กําหนด 

5 5 4 14 4.67 
 

ดีมาก 

   1.4 เนื้อหามีความถูกตองครบถวนและ
ตอเนื่อง 

5 4 5 14 4.67 ดีมาก 

    1.5 เนื้อหาสอดคลองกับหลักการของ
โยนิโสมนสิการ 

4 5 4 13 4.33 ดีมาก 

       

รวม 24 23 22 69 4.60 ดีมาก 
       

2.  การใชภาษา       
2.1 ภาษามีความเหมาะสมกับระดับชั้น 5 5 4 14 4.67 ดีมาก 
      2.2 ภาษาไมวกวน เขาใจงาย 5 4 5 14 4.67 ดีมาก 
       

รวม 10 9 9 28 4.67 ดีมาก 
       

กิจกรรมที่ 2: การทําหนังสือทํามือ       
1. เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู 

4 5 5 14 4.67 ดีมาก 

2. เนื้อหามีความครบถวน 3 5 4 12 4.00 ดีมาก 
3. กิจกรรมมีความเหมาะสมกับเวลาที่
กําหนด 

5 5 5 15 
 

5.00 ดีมาก 

   4. กิจกรรมสอดคลองกับหลัก การของ
โยนิโสมนสิการ 

 
4 

    
  5 

 
4 

 
13 

 
4.33 

 
ดีมาก 

       

รวม 16 20 18 54 4.5 ดีมาก 
       

คาเฉล่ียรวมทั้งชุด เทากับ  4.58 ผลการประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการ 
เรื่อง สารประกอบอินทรีย อยูในระดับดีมาก 
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ตาราง 12  แสดงผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลอง(IOC) ระหวางความชัดเจนของคําถาม   
     ความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู  ความสอดคลองกับพฤติกรรมทีต่องการวัดกับ 
     แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตร (แบบเลือกตอบ) ของนักเรียน 
     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยผูเชี่ยวชาญ 
 

ความชัดเจนของคําถาม ขอที่ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

รวม IOC สรุป 

       

1 1 1 1 3 1 ใชได 
2 1 1 1 3 1 ใชได 
3 1 1 1 3 1 ใชได 
4 1 1 1 3 1 ใชได 
5 1 1 1 3 1 ใชได 
6 1 1 1 3 1 ใชได 
7 1 1 1 3 1 ใชได 
8 1 1 1 3 1 ใชได 
9 1 1 1 3 1 ใชได 
10 1 1 1 3 1 ใชได 
11 1 1 1 3 1 ใชได 
12 0 1 1 2 0.67 ใชได 
13 1 1 1 3 1 ใชได 
14 1 1 1 3 1 ใชได 
15 1 0 1 2 0.67 ใชได 
16 1 1 1 3 1 ใชได 
17 1 1 1 3 1 ใชได 
18 1 1 1 3 1 ใชได 
19 0 1 1 2 0.67 ใชได 
20 1 1 1 3 1 ใชได 
21 1 1 1 3 1 ใชได 
22 1 1 1 3 1 ใชได 
23 1 1 0 2 0.67 ใชได 
24 1 1 1 3 1 ใชได 
25 1 1 1 3 1 ใชได 

 
 



 

 

101

ตาราง 12 (ตอ) 
 

ความชัดเจนของคําถาม ขอที่ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

รวม IOC สรุป 

       

26 1 1 1 3 1 ใชได 
27 1 0 1 2 0.67 ใชได 
28 1 1 1 3 1 ใชได 
29 1 1 1 3 1 ใชได 
30 1 1 1 3 1 ใชได 
31 1 1 1 3 1 ใชได 
31 1 1 1 3 1 ใชได 
32 1 1 1 3 1 ใชได 
33 1 1 1 3 1 ใชได 
34 1 1 1 3 1 ใชได 
35 1 1 1 3 1 ใชได 
36 1 1 1 3 1 ใชได 
37 1 1 1 3 1 ใชได 
38 0 1 1 2 0.67 ใชได 
39 1 1 1 3 1 ใชได 
40 1 1 1 3 1 ใชได 
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ตาราง 13  แสดงผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลอง(IOC) ระหวางความชัดเจนของคําถาม 
     ความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู  ความสอดคลองกับพฤติกรรมทีต่องการวัดกับ 
     แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตร(แบบเลือกตอบ) ของนักเรียน 
     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  โดยผูเชี่ยวชาญ 
 

ความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู ขอที่ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

รวม IOC สรุป 

       

1 1 1 1 3 1 ใชได 
2 1 1 1 3 1 ใชได 
3 1 1 1 3 1 ใชได 
4 1 1 1 3 1 ใชได 
5 1 1 1 3 1 ใชได 
6 1 1 1 3 1 ใชได 
7 1 1 1 3 1 ใชได 
8 1 1 1 3 1 ใชได 
9 1 1 1 3 1 ใชได 
10 1 1 1 3 1 ใชได 
11 1 1 1 3 1 ใชได 
12 1 1 1 2 1 ใชได 
13 1 1 1 3 1 ใชได 
14 1 1 1 3 1 ใชได 
15 1 1 1 2 1 ใชได 
16 1 1 1 3 1 ใชได 
17 1 1 1 3 1 ใชได 
18 1 1 1 3 1 ใชได 
19 1 1 1 2 1 ใชได 
20 1 1 1 3 1 ใชได 
21 1 1 1 3 1 ใชได 
22 1 1 1 3 1 ใชได 
23 1 1 1 2 1 ใชได 
24 1 1 1 3 1 ใชได 
25 1 1 1 3 1 ใชได 
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ตาราง 13 (ตอ) 
 

ความชัดเจนของคําถาม ขอที่ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

รวม IOC สรุป 

       

26 1 1 1 3 1 ใชได 
27 1 1 1 2 1 ใชได 
28 1 1 1 3 1 ใชได 
29 1 1 1 3 1 ใชได 
30 1 1 1 3 1 ใชได 
31 1 1 1 3 1 ใชได 
31 1 1 1 3 1 ใชได 
32 1 1 1 3 1 ใชได 
33 1 1 1 3 1 ใชได 
34 1 1 1 3 1 ใชได 
35 1 1 1 3 1 ใชได 
36 1 1 1 3 1 ใชได 
37 1 1 1 3 1 ใชได 
38 1 1 1 2 1 ใชได 
39 1 1 1 3 1 ใชได 
40 1 1 1 3 1 ใชได 
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ตาราง 14  แสดงผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางความชดัเจนของคําถาม 
     ความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู  ความสอดคลองกับพฤติกรรมทีต่องการวัดกับ 
     แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตร(แบบเลือกตอบ) ของนักเรียน 
     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  โดยผูเชี่ยวชาญ 
 

ความสอดคลองกับพฤติกรรมที่ตองการวดั ขอที่ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

รวม IOC สรุป 

       

1 1 1 1 3 1 ใชได 
2 1 1 1 3 1 ใชได 
3 1 1 1 3 1 ใชได 
4 1 1 0 2 0.67 ใชได 
5 1 1 1 3 1 ใชได 
6 1 1 1 3 1 ใชได 
7 1 0 1 2 0.67 ใชได 
8 1 1 1 3 1 ใชได 
9 1 1 1 3 1 ใชได 
10 1 1 1 3 1 ใชได 
11 1 1 1 3 1 ใชได 
12 0 1 1 2 0.67 ใชได 
13 1 1 1 3 1 ใชได 
14 1 1 1 3 1 ใชได 
15 1 0 1 2 0.67 ใชได 
16 1 1 1 3 1 ใชได 
17 1 1 1 3 1 ใชได 
18 1 1 1 3 1 ใชได 
19 0 1 1 2 0.67 ใชได 
20 1 1 1 3 1 ใชได 
21 1 0 1 2 0.67 ใชได 
22 1 1 1 3 1 ใชได 
23 1 1 0 2 0.67 ใชได 
24 1 1 1 3 1 ใชได 
25 1 1 1 3 1 ใชได 
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ตาราง 14 (ตอ) 
 

ความสอดคลองกับพฤติกรรมที่ตองการวดั ขอที่ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

รวม IOC สรุป 

       

26 1 1 1 3 1 ใชได 
27 1 0 1 2 0.67 ใชได 
28 1 1 1 3 1 ใชได 
29 1 1 1 3 1 ใชได 
30 1 1 1 3 1 ใชได 
31 1 1 1 3 1 ใชได 
31 1 1 1 3 1 ใชได 
32 1 1 1 3 1 ใชได 
33 1 1 0 2 0.67 ใชได 
34 1 1 1 3 1 ใชได 
35 1 1 1 3 1 ใชได 
36 1 1 1 3 1 ใชได 
37 1 1 1 3 1 ใชได 
38 0 1 1 2 0.67 ใชได 
39 1 1 1 3 1 ใชได 
40 1 1 1 3 1 ใชได 
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ตาราง 15  แสดงผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลอง(IOC) ระหวางความชัดเจนของคําถาม   
     ความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู  ความสอดคลองกับพฤติกรรมทีต่องการวัดกับ 
     แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตร(แบบเขียนตอบ) ของนักเรียน 
     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  โดยผูเชี่ยวชาญ 
 

ความชัดเจนของคําถาม ขอที่ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

รวม IOC สรุป 

       

1 1 1 1 3 1 ใชได 
2 1 1 1 3 1 ใชได 
3 1 1 1 3 1 ใชได 
4 1 1 0 2 0.67 ใชได 
5 1 1 1 3 1 ใชได 
6 1 1 1 3 1 ใชได 
7 1 0 1 2 0.67 ใชได 
8 1 1 1 3 1 ใชได 
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ตาราง 16  แสดงผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลอง(IOC) ระหวางความชัดเจนของคําถาม   
     ความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู  ความสอดคลองกับพฤติกรรมทีต่องการวัดกับ 
     แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตร(แบบเขียนตอบ) ของนักเรียน 
     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยผูเชี่ยวชาญ 
 

ความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู ขอที่ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

รวม IOC สรุป 

       

1 1 1 1 3 1 ใชได 
2 1 1 1 3 1 ใชได 
3 1 1 1 3 1 ใชได 
4 1 0 0 1 0.33 ใชไมได 
5 1 1 1 3 1 ใชได 
6 1 1 1 3 1 ใชได 
7 1 1 1 3 1 ใชได 
8 1 1 1 3 1 ใชได 
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ตาราง 17  แสดงผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลอง(IOC) ระหวางความชัดเจนของคําถาม   
     ความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู  ความสอดคลองกับพฤติกรรมทีต่องการวัดกับ 
     แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตร(แบบเลือกตอบ) ของนักเรียน 
     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  โดยผูเชี่ยวชาญ 
 

ความสอดคลองกับพฤติกรรมที่ตองการวดั ขอที่ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

รวม IOC สรุป 

       

1 0 1 1 3 1 ใชได 
2 1 1 1 3 1 ใชได 
3 0 1 0 1 0.33 ใชไมได 
4 1 1 0 2 0.67 ใชได 
5 1 1 1 3 1 ใชได 
6 1 1 1 3 1 ใชได 
7 1 0 1 2 0.67 ใชได 
8 1 1 1 3 1 ใชได 
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ตาราง 18  แสดงคาความสอดคลอง (IOC) ระหวางรายการประเมินกับเกณฑการพิจารณา 
     ในแบบประเมินความสามารถในการสรางชิ้นงานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
     โดยผูเชี่ยวชาญ 
  

ผลการประเมิน 
ของผูเชี่ยวชาญ คนที่ รายการประเมิน 
1 2 3 

รวม IOC 
ผลการ
ประเมิน 

       

1.  เทคนิคการทําหนังสือทํามือ       
- ระดับดีมาก (4 คะแนน) 
เนื้อหาถูกตอง และครอบคลุมเนื้อหาที่ศึกษา ตรงตาม
จุดประสงค การเรียนรู 

+1 +1 +1 3.00 1.00 ใชได 

- ระดับดี (3 คะแนน) 
เนื้อหาบางสวนไมถูกตองแตครอบ คลุมและ
สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

+1 +1 +1 3.00 1.00 ใชได 

- ระดับพอใช (2 คะแนน) 
เนื้อหาบางสวนไมถูกตองและไมครอบคลุมเนื้อหาที่
ศึกษาแตสอด คลองกับจุดประสงค การเรียนรู 

0 +1 +1 2.00 0.67 ใชได 

- ระดับปรับปรุง(1 คะแนน) 
เนื้อหาสวนใหญไมถูกตองและไมครอบคลุมที่ศึกษา
แตสอด คลองกับจุดประสงค การเรียนรู 

0 +1 +1 2.00 0.67 ใชได 

2.ความรูทางวิทยาศาสตร       
ระดับดีมาก (4 คะแนน) 
เนื้อหาถูกตอง และครอบคลุมเนื้อหาที่ศึกษา ตรงตาม
จุดประสงค การเรียนรู 

+1 0 +1 2.00 0.67 ใชได 

ระดับดี (3 คะแนน) 
เนื้อหาบางสวนไมถูกตองแตครอบคลุมและสอดคลอง
กับจุดประสงคการเรียนรู 

+1 +1 0 2.00 0.67 ใชได 

ระดับพอใช (2 คะแนน) 
เนื้อหาบางสวนไมถูกตองและไมครอบคลุมเนื้อหาที่
ศึกษาแตสอด คลองกับจุดประสงค การเรียนรู 

+1 +1 +1 3.00 1.00 ใชได 

ระดับปรับปรุง(1 คะแนน) 
เนื้อหาสวนใหญไมถูกตองและไมครอบคลุมที่ศึกษา
แตสอด คลองกับจุดประสงค การเรียนรู 

0 +1 +1 2.00 0.67 ใชได 
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ตาราง 18 (ตอ) 
 

ผลการประเมิน 
ของผูเชี่ยวชาญ คนที่ รายการประเมิน 
1 2 3 

รวม IOC 
ผลการ
ประเมิน 

       

3.  การเขียนสะทอนความรูความคิด       
ระดับดีมาก (4 คะแนน) 
เขียนส่ือความในรูปแบบนาติดตาม เรื่องมี
ความสัมพันธกันตลอดท้ังเลม และเขียนถูกตองตาม
หลักการเขียน 

+1 +1 0 2.00 0.67 ใชได 

ระดับดี (3 คะแนน) 
เขียนส่ือความในรูปแบบนาติดตาม เรื่องมี
ความสัมพันธกันเปนสวนใหญทั้งเลม และเขียน
ถูกตองตามหลักการเขียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 ใชได 

ระดับพอใช (2 คะแนน) 
เขียนส่ือความในรูปแบบไมนาสนใจ แตเรื่องมี
ความสัมพันธกันเปนสวนใหญทั้งเลม และเขียน
ถูกตองตามหลักการเขียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 ใชได 

ระดับปรับปรุง(1 คะแนน) 
เขียนส่ือความในรูปแบบไมนาสนใจ และเรื่องมี
ความสัมพันธกันบางสวนแตเขียนถูกตองตาม
หลักการเขียน 

+1 0 +1 2.00 0.67 ใชได 

4. รูปภาพประกอบเนื้อหา       
ระดับดีมาก (4 คะแนน) 
มีภาพประกอบทุกหัวขอ  ภาพ ประกอบมีความ
สอดคลองกับเรื่องที่เขียนและมีความสวยงาม 

+1 0 +1 2.00 0.67 ใชได 

ระดับด ี(3 คะแนน) 
มีภาพประกอบบางหัวขอ ภาพ ประกอบมีความ
สอดคลองกับเรื่องที่เขียนและมีความสวยงาม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 ใชได 

ระดับพอใช (2 คะแนน) 
มีภาพประกอบบางหัวขอ ภาพ ประกอบมีความ
สอดคลองกับเรื่องที่เขียนบางเรื่องแตมีความสวยงาม 

+1 +1 0 2.00 0.67 ใชได 

ระดับปรับปรุง(1 คะแนน) 
มีภาพประกอบบางหัวขอ และไมมีความสอดคลอง
กับเรื่องที่เขียนแตมีความสวยงาม 

+1 +1 0 2.00 0.67 ใชได 
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ตาราง 19   คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนกของแบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
     การเรียนวิทยาศาสตร แบบเลือกตอบ            
 

ขอที่ p r สรุป ขอที่ p r สรุป 
        

1 0.70 0.27 ใชได 11 0.80 0.47 ใชได 
2 0.73 0.45 ใชได 12 0.78 0.36 ใชได 
3 0.65 0.37 ใชได 13 0.70 0.80 ใชได 
4 0.75 0.42 ใชได 14 0.88 0.40 ใชได 
5 0.53 0.55 ใชได 15 0.80 0.49 ใชได 
6 0.73 0.45 ใชได 16 0.73 0.64 ใชได 
7 0.80 0.29 ใชได 17 0.98 0.52 ใชได 
8 0.88 0.23 ใชได 18 0.90 0.44 ใชได 
9 0.73 0.59 ใชได 19 0.87 0.56 ใชได 
10 0.85 0.36 ใชได 20 0.67 0.60 ใชได 

        

 
คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรแบบเลือกตอบ 
 
 จากสูตร   KR-20 

   rtt     =    
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧
−

−
∑

21
1 tS

pq
n

n  

  
 เม่ือ   n    =    40 
   Σpq = 9.29 
   St

2  = 43.08 
 
    rtt = 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −

− 08.43
24.91

3940
40  

 
     = .80 
 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิทยาศาสตร แบบเลือกตอบ มีความเชื่อม่ัน .80 
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ตาราง 20  คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนกของแบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
     การเรียนวิทยาศาสตรแบบเขยีนตอบ 
 

ขอที่ p r สรุป 
    

1 0.52 0.59 ใชได 
2 0.66 0.41 ใชได 
3 0.43 0.50 ใชได 
4 0.49 0.20 ใชได 
5 0.30 0.32 ใชได 
6 0.30 0.23 ใชได 
7 0.31 0.27 ใชได 
8 0.59 0.34 ใชได 
    

 
คาความเชื่อมม่ันของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนแบบเขยีนตอบ 
 
 จากสูตร 
 

    
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧
−

−
= ∑

2

2

1
1 t

i

S
S

n
nα  

    
 เม่ือ    n  = 8 
             ∑ 2

iS  = 3.92 
     2

tS   = 6.68 
 

     α   = 
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −

− 68.6
92.31

18
8  

       = 0.47 
 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิทยาศาสตร แบบเขียนตอบ มีความเชื่อม่ัน .47 
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ตาราง 21   แสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารประกอบอินทรีย 
 

เลขที ่ Pretest Posttest D D2 
     

1 10 23 13 169 
2 22 23 1 1 
3 10 16 3 9 
4 14 23 9 81 
5 9 22 13 169 
6 11 21 10 100 
7 11 17 8 64 
8 5 12 7 49 
9 10 14 4 16 
10 15 16 1 1 
11 9 11 2 4 
12 8 10 2 4 
13 8 9 1 1 
14 9 9 1 1 
15 8 8 0 0 
16 7 15 8 64 
17 7 17 10 100 
18 10 18 8 64 
19 7 14 14 196 
20 8 12 4 16 
21 8 14 6 36 
22 8 11 3 9 
23 8 8 16 256 
24 17 24 7 49 
25 8 9 4 16 
26 9 11 2 4 
27 9 16 7 49 
28 9 11 2 4 
29 9 11 2 4 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู
วิทยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการมีผลสมัฤทธิท์างการเรียนหลังเรยีนสูงกวากอนเรียนโดยใช  
t-test  
 

  จากสูตร 

      t    =    

1
)( 22

−
− ∑∑
∑

n
DDn

D  

    
      df    =     n – 1  
  
   เม่ือ  n   = 29  
     ∑D   = 168 
      ∑ 2D    = 1536 
      ( )2∑D  = 28224 
 
       t = 

129
28224153629

168

−
−x

 

     
 t = 5.44 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร มีคา  t  =  5.44 
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ตาราง 22  คะแนนความสามารถในการสรางชิ้นงาน    
 

เลขที ่ เกณฑที่กําหนด คะแนนที่ได 
   

1 3 3.25 
2 3 3.00 
3 3 3.25 
4 3 3.00 
5 3 3.00 
6 3 3.25 
7 3 3.00 
8 3 3.50 
9 3 2.75 
10 3 3.50 
11 3 3.25 
12 3 3.25 
13 3 3.25 
14 3 3.25 
15 3 3.50 
16 3 4.00 
17 3 3.75 
18 3 3.25 
19 3 2.50 
20 3 4.00 
21 3 3.50 
22 3 3.50 
23 3 3.75 
24 3 3.00 
25 3 3.25 
26 3 3.00 
27 3 3.25 
28 3 3.27 
29 3 3.75 
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ผลการตรวจสอบสมมติฐานขอที่ 2 นักเรียนเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการ 
เรียนรูแบบวทิยาศาสตรโยนิโสมนสิการมีความสามารถในการสรางชิ้นงานในระดับดี (ระดับ 3) 
โดยใช t-test (one group)  

 
จากสูตร 

   

      

n
S

t oµ−Χ
=       

 
  เม่ือ   n  = 29 
     Χ   = 3.30 
     oµ  = 3.00 
     S  = 0.34 
 

      t = 

29
34.0

00.330.3 −  

    
      t = 4.77 
 
ความสามารถในการสรางชิน้งาน   มีคา t = 4.77 
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ภาคผนวก  ง 
 
  -  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแบบเลือกตอบ 
  -  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแบบเขียนตอบ 
  -  แบบประเมินความสามารถในการสรางชิ้นงาน 
  -  เกณฑการประเมินความสามารถในการสรางชิ้นงาน 
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โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณีเขต   อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

เร่ือง  สารประกอบอินทรีย   
 
คําชี้แจง 
 1.  แบบทดสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร มี 2 ตอน  ดังน้ี 
  ตอนที่ 1  ขอสอบแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
   -  ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียวแลวทําเครื่องหมาย 
x ลงใน  กระดาษคําตอบ ถาตองการเปลี่ยนคําตอบใหนักเรียนขีดเสนทับคําตอบเดิม   แลว 
จึงเลือกคําตอบใหม 
   -  ขอสอบมีจํานวน 20 ขอ 
  ตอนที่ 2 ขอสอบแบบอัตนัย 
   -  ใหนักเรียนเขียนคําตอบที่ใหถูกตองและมีเหตุผลในการตอบมากที่สุด 
   -  ขอสอบมีจํานวน  3 ขอ 
 2.  ใชเวลาในการทําขอสอบ   45  นาที 
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ตอนที่ 1   ขอสอบแบบเลือกตอบ (แบบปรนัย) 
 
จุดประสงคการเรียนรู : นักเรียนสามารถบอกความหมายของสารอินทรียได 
1.  ขอความตอไปน้ีขอใดไมถูกตอง 
 ก.  ไฮโดรคารบอนเปนกาซ 
 ข.  ไฮโดรคารบอนสันดาปไดดี 
 ค.  ไฮโดรคารบอนมีพันธะโควาเลนต 
 ง.  ไฮโดรคารบอนเปนสารอินทรียที่มีในธรรมชาต ิ
 
2.  ขอใดไมใชสารอินทรีย 
 ก.  กาซหุงตมในครัวเรือน 
 ข.  แอลกอฮอลลางแผล 
 ค.  นํ้าสมสายชู 
 ง.  เกลือแกง 
 
จุดประสงคการเรียนรู : นักเรียนสามารถจําแนกประเภทของสารอินทรียได 
3.  สารประกอบไฮโดรคารบอนชนิดหนึ่งประกอบ ดวยธาตุคารบอน 6 อะตอมและธาตุ
ไฮโดรเจน 12 อะตอม สารประกอบชนิดนี้มีโครงสรางและสมบตัิอยางไร 
 ก.  CH3CH2CH=CH CH2CH3  ฟอกจางสี KMnO4   
 ข.  CH3CH2CH2CH=CHCH3 ไมฟอกจางสี KMnO4   
 ค.  CH2=CH2CH2CH2CH2CH3 ไมฟอกจางสี Br     
            CH2 

ง.  CH2        CH2    ฟอกจางสี KMnO4 
CH2        CH2 

               CH2   
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4.  สารอินทรียชนิดหนึ่ง เกิดปฏิกิริยาเผาไหมอยางสมบูรณ ไมฟอกจางสี KMnO4 แตฟอกจางสี 
โบรมีนในที่สวาง สารอินทรียชนิดนี้  คือสารใด 
 ก.  แอลคีน 
 ข.  แอลเคน 
 ค.  แอลไคน 
 ง.  อะโรมาติก 
 
5.  สารที่มีสูตร C5H10  สามารถทําปฏิกิริยาออกซิเจนไดและไมเกิดเขมา เพราะเหตุใด 
 ก.  เพราะ C5H10 เปนสารประกอบแอลคนี 
 ข.  เพราะ C5H10 เปนสารประกอบอะโรมาติก 
 ค.  เพราะ C5H10 เปนสารประกอบไซโคลแอลเคน  
 ง.  เพราะ C5H10 เปนสารประกอบไซโคลแอลคีน  
 
6.  การทดสอบในขอใดเปนการแยกแอลกอฮอลออกจากกรดอินทรีย 
 ก.  การละลาย 
 ข.  การหาจุดเดือด 
 ค.  การทําปฏิกิริยากับโลหะ Na 
 ง.  ง.  การทําปฏิกิริยากับ NaHCO3 
 
7.  ผลการศึกษาสารประกอบไฮโดรคารบอนชนิดหนึ่งพบวา 
 ก.  สารประกอบนี้มีโครงสรางไมเปนวง 
 ข.  เปนของเหลวระเหยงาย 
 ค.  ไมฟอกจางสีดางทับทิม 
 ง.  ไมทําปฏิกิริยากับโบรมีนใน CCl4 ในที่มืด 
 
8.  ทําปฏิกิริยากับโบรมีนใน CCl4 ที่มีแสงสวางเกิดกาซที่มีสมบัติเปนกรดสารประกอบ
ไฮโดรคารบอนนี้ คือสารใด 
 ก.  C3H6   
 ข.  C3H8   
 ค.  C6H12   
 ง.  ง.  C6H14 
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8.  กรดอินทรียและสารประกอบไฮโดรคารบอนมีสมบัตทิางกายภาพเหมือนกัน  คือขอใด 
 ก.  การละลายน้ํา 
 ข.  การเกิดพันธะไฮโดรเจน 
 ค.  จุดเดือดสัมพันธกับจํานวนคารบอน 
 ง.  ง. ความหนาแนนนอยกวาน้ํา 
 
9.  CnH2n – 2  เปนสูตรโมเลกุลทั่วไปของสารในขอใด 
 ก.  เฮกเซน 
 ข.  ไซโคลเฮกเซน 
 ค.  เฮกซีน 
 ง.  ไซโคลเฮกซีน 
 
จุดประสงคการเรียนรู : นักเรียนสามารถบอกความหมายและเขยีนสตูรโครงสรางของไอโซเมอร
ของสารอินทรียได 
10.  ไอโซเมอรของสารประกอบไฮโดรคารบอน คือ สารประกอบที่มีสูตรโมเลกลุเหมือนกัน มี
สูตร  โครงสรางและสมบัตอิยางไร 
 ก.  สูตรโครงสรางตางกัน สมบัติเหมือนกัน 
 ข.  สูตรโครงสรางตางกัน สมบัตติางกัน 
 ค.  สูตรโครงสรางเหมือนกัน สมบัติตางกัน 
 ง.  สูตรโครงสรางเหมือนกัน สมบัติเหมือนกัน 

 
11.  ไซโคลโพรเพน เปนไอโซเมอรกับสารในขอใด 
 ก.   CH2=CHCH3 
 ข.  CH3CH2CH3 

  ค.  CH2 - CH2 

          CH2 
 ง.  CH2C≡ CH 
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จุดประสงคการเรียนรู : นักเรียนสามารถเขียนสูตรโมเลกุล สูตรโครงสรางและอานชื่อ
สารอินทรียได 
12.  ขอใดไมใชชื่อเรียกของไอโซเมอรที่มีสูตรโมเลกลุ C4H8   ซ่ึงมี  4 ไอโซเมอร 
 ก.  ไซโคลบิวเทน  cyclobutane 
 ข.  1-บิวทีน    1-butene 
 ค.  2-บิวทีน    2-butene 
 ง.  3-บิวทีน    3-butene 
 
13.  กําหนดขอมูลให ดังตอไปน้ี 
 1.  ตําแหนง C ที่มีหมูแทนที่ 
 2.  ชื่อโซหลัก 
 3.  ชื่อหมูแทนที่ (กิ่ง) 
 4.  ตําแหนงของพันธะคู พันธะสาม หรือหมูอะตอมเฉพาะ   
จากขอมูลขางบนขอใดไมจําเปนในการเรยีกชื่อสารอินทรีย ประเภทแอลเคน 
 ก.  1 และ 2 
 ข.  2  และ 3 
 ค.  3  และ 4 
 ง.  เฉพาะขอ 4 เทานั้น 
 
จุดประสงคการเรียนรู : นักเรียนสามารถอธิบายสมบตัิทางเคมีและทางกายภาพของสารอินทรียได 
 

14.  ขอใดเรียงลําดับเขมาทีไ่ดจากการเผาไหมจากมากไปหานอยไดถูกตอง 
 ก.  C2H2   C2H4   C2H6 
 ข.  C2H4   C2H6   C2H2 
 ค.  C2H6    C2H4   C2H2 
 ง.  C2H6    C2H2   C2H4 
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15. กําหนดโครงสรางของสารประกอบ 1  2  3 และ 4ตอไปน้ี                  
                        CH3 
     1)   CH3-CH2-CH-CH3 
                  CH3 

2)   CH3-C-CH3 
                  CH3 
    3)   CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 
    4)   CH3-CH2-CH2-CH=CH2 
    สารประกอบคูใดมีจุดเดือดต่ําสุดและสูงสุดตามลําดับ 
 ก.  1  และ  3 
 ข.  2  และ  3 
 ค.  2  และ 4 
 ง.  3  และ  4 
 
16.  เม่ือนําไซโคลเฮกเซนผสมกับนํ้าไดผลการทดลองอยางไร 
      ก.  ไซโคลเฮกเซนไมรวมกบันํ้า ไซโคลเฮกเซนอยูใตนํ้าเพราะความหนาแนนมากกวาน้ํา 
 ข.  ไซโคลเฮกเซนไมรวมกบันํ้า ไซโคลเฮกเซนอยูบนน้ําเพราะความหนาแนนมากกวาน้ํา 
 ค.  ไซโคลเฮกเซนไมรวมกบันํ้า ไซโคลเฮกเซนอยูบนน้ําเพราะความหนาแนนนอยกวาน้ํา 
 ง.  ไซโคลเฮกเซนรวมกับเปนเนื้อเดียวกันเพราะไซโคลเฮกเซนเปนโมเลกุลมีขัว้เชนเดียวกับนํ้า 
 
จุดประสงคการเรียนรู : นักเรียนสามารถเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาตาง ๆ ของสารอินทรีย 
17.  ขอใดแสดงปฏิกิริยาการแทนที่ไดถกูตองที่สุด 
 ก.  C4H8 + Br2            C4H6Br2      
 ข.  C5H12 + Br2            C5H10Br2 + H2  
 ค.  C3H6  +  Br2            C3H5Br + HBr 
 ง.  C6H12 + Br2             C6H12Br2    
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18.  ขอใดไมใชสมบัตขิองสารที่มีสูตรโครงสรางตอไปน้ี                      
      CH3-CH2-CH=CH-CH2-OH 
        1) ฟอกสีสารละลายโบรมีน 
        2) ฟอกสีสารละลาย KMnO4 
        3) ทําปฏิกิริยากับสารละลาย NaHCO3 ไดกาซไมมีสี 
       4) ทําปฏิกิริยากับโลหะโซเดียม ไดกาซไมมีสี 
 ก.  1  และ  2 
      ข.  1  และ 3 
 ค.  3  และ  4 
 ง.  เฉพาะ 3  เทานั้น 
 
19.  สาร Z   X   Y  เปนสารประกอบไฮโดรคารบอนเม่ือนําสาร Z  X  ทําปฏิกิริยากับ โบรมีน และ
Y ทําปฏิกิริยากับออกซิเจนดังสมการ 
     Z  +  Br2   C4H9Br   +   HBr 
     X  +  Br2   C4H8Br2 
     Y  +  9O2  6H2O  +  6CO2 
     Z  X  Y    มีสูตรโมเลกุลตรงกับขอใดตามลําดับ 
 ก.  C4H10 C4H8  C6H12  
 ข.  C4H8  C4H10 C6H12  
 ค.  C6H12 C4H10 C4H8   
 ง.  C4H10 C6H12 C4H8   
 
20.  X  และ  Y  เปนสารประกอบไฮโดรคารบอน เม่ือทําปฏิกิริยากบั Br2 และ O2 ไดผลิตภัณฑ
ดังน้ี 
      X  +   Br2                  C5H9Br + HBr 
      Y  +  8O2                 5CO2 + 6H2O 
      สาร X และ Y  ควรเปนสารประเภทใดตามลําดับ 
 ก.  แอลคีน  แอลเคน 
 ข.  ไซโคลแอลเคน  แอลเคน 
 ค.  แอลคีน   แอลคีน 
 ง.  ไซโคลแอลคีน  แอลคีน 
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จากสูตรโมเลกุลดังกลาวใหนักเรียนจัดประเภทของ
สารประกอบไฮโดรคารบอน เขียนสูตรโครงสรางแบบเสน
และมุม และเรียกชื่อสารตามโครงสรางที่เขียน  

ตอนที่ 2  ขอสอบแบบเขยีนตอบ (อัตนัย) 
 
ขอที่ 1  กําหนดสูตรโมเลกลุของสาร A   B   C   D  และ E  ดังน้ี 
 
สารประกอบ สูตรโมเลกลุ 

A C2H2 
B C3H6 
C C4H6 
D C5H12 

E C6H12 

    5  คะแนน 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
ขอ 2  “สารประกอบไฮโดรคารบอน A จํานวน 1 โมล  เกิดการเผาไหมอยางสมบูรณพบวา 
เกิดไอน้ําขึ้น 6 โมล และเม่ือหยดสาร A ลงในสารละลายโบรมีนที่เกบ็ไวในหองมืดพบวา  ไมมี
การเปลี่ยนปลง  แตถานําไปไวในที่สวางเปนเวลา  5 นาที  สารละลายเปลีย่นจากสีนํ้าตาลแดง 
เปนไมมีสีและมีฟองแกสเกิดขึ้น”   จากขอมูลที่กําหนด ใหนักเรียนสรุปวา A เปนสารชนิด
ไฮโดรคารบอนชนิดใดพรอมทั้ง อธิบายลกัษณะทางกายภาพและและลักษณะทางเคมีของสาร A   

3  คะแนน 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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ขอ 3 แอลเคน  A    B   และ  C  มีสูตรโครงสรางและสมบัตดัิงน้ี 
 

สารประกอบ สูตรโครงสราง จุดเดือด oC 
A CH3(CH2)3CH3 36.1 
B CH3CH2CH(CH3)2 27.8 
C C(CH3)4 -11.7 

 
ใหนักเรียนอธบิายวาจุดเดือดของสารประกอบมีความสมัพันธกับโครงสรางของโมเลกุล 
อยางไร 

 2 คะแนน 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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ขอ 1  แนวการตอบ 
 สารประกอบแอลเคน  D  
 สารประกอบแอลคีน  B  E 
 สารประกอบแอลไคน  A  C 
 
 สูตรโครงสรางแบบเสนและมุมโซตรงและการอานชื่อ 
 
     A                B           C                             D                       
                     
                 อีไทน          โพรพีน           2-บวิไทน                    เพนเทน 
      
           1-บิวไทน 
 
                      
  E            1-เฮกซีน         2-เฮกซีน           3-เฮกซีน 
 
เกณฑการใหคะแนน 
 1.  จําแนกประเภท เขียนสตูรโครงสรางและอานชื่อไดถูกตองและครบถวนได 5 คะแนน 
 2.  จําแนกประเภท เขียนสตูรโครงสรางและอานชื่อผิด 1 ชนิด   ได  4 คะแนน 
 3.  จําแนกประเภท เขียนสตูรโครงสรางและอานชื่อผิด 2 ชนิด    ได  3 คะแนน 
 4.  จําแนกประเภท เขียนสตูรโครงสรางและอานชื่อผิด 3 ชนิด   ได  2 คะแนน 
 5.  จําแนกประเภท เขียนสตูรโครงสรางและอานชื่อผิด 4 ชนิด   ได  1 คะแนน 
 6.  จําแนกประเภทผิดทุกกลุม           ได  0 คะแนน 
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ขอ 2.  แนวการตอบ  
 วิเคราะหขอมูลจากโจทย 
  A   +     O2    CO   +    6H2O(g)    ปฏิกริิยาเผาไหมสมบูรณ 
     A    +     Br2    ไมเกิดการเปลี่ยนแปลง 
  A    +     Br2   light   เกิดปฏิกิริยา ,มีฟองกาซ 
 จากการวิเคราะหโจทย  
  A   เปนสารประกอบไฮโดรคารบอน ชนิด แอลเคน เพราะ ทําปฏิกิริยากบัโบรมีน
ในที่มีแสงสวางและมีผลิตภัณฑที่เปนโมเลกุลเล็กๆ 
  A มีสูตรโมเลกุล C6H12  เพราะ จากปฏิกิริยาการเผาไหมเกิด นํ้า 6 โมล ซ่ึงมี
ไฮโดรเจนอะตอม 12 อะตอม  ตามสูตรทั่วไป CnH2n และแอลเคนทีมี่สูตรทั่วไป CnH2n คือ พวก
ไซโคลแอลเคน  เรียกวา  ไซโคลเฮกเซน 
 
เกณฑการใหคะแนน 
 1.  ระบุประเภทของไฮโดรคารบอน เขียนสูตรโมเลกลุและเรียกชื่อสารถูกตอง 
ได 3 คะแนน 
 2. ระบุประเภทของไฮโดรคารบอน เขียนสูตรโมเลกลุถกูตอง แตเรียกชื่อสาร 
ไมถูกตอง  ได  2 คะแนน 
 3.  ระบุประเภทของไฮโดรคารบอน แตเขียนสูตรโมเลกุลและเรียกชือ่สารไมถูกตอง 
ได  1  คะแนน 
 4.  ระบุประเภทของไฮโดรคารบอน เขียนสูตรโมเลกลุและเรียกชื่อสารไมถกูตอง 
ได  0  คะแนน 
 
ขอ 3  แนวการตอบ   
 A>B>C เพราะโครงสรางของ A  เปนเสนตรง     B  เปนกิ่งแตมี 1 กิ่ง  C  2 กิ่ง  ซ่ึง
สารประกอบไฮโดรคารบอนถาหากมีมวลโมเลกุลเทากนัแตโครงสรางตางกัน จุดเดือดขึ้นอยูกับ
โครงสราง โครงสรางที่เปนเสนตรงจะมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลมากกวาทําใหมีจุดเดือดสูง
กวาสารที่มีโครงสรางเปนกิ่งซ่ึงจะมีโครงสรางคลายงวงกลม มีแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลนอย 
 
เกณฑการใหคะแนน 
 1.  เปรียบเทยีบและอธิบายเหตุผลถูกตองครบถวน  ไดคะแนน 2 คะแนน 
 2.  เปรียบเทยีบถูกตองอธิบายเหตุผลถกูตองบางสวน  ไดคะแนน 1 คะแนน 
 3.  เปรียบเทยีบถูกตองแตอธิบายเหตุผลไมถูกตอง  ไดคะแนน 0 คะแนน 
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แบบประเมินความสามารถในการสรางชิ้นงาน 
 

ชื่อ-นามสกุล ....................................................................ชั้นมัธยมศกึษาปที่ ......................... 
หนังสือทํามือเรื่อง ........................................................................................... 
 
 ใหผูประเมินเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองระดับคุณภาพ รายการละ 1 ระดับ 

 
ระดับคุณภาพ 

ลําดับที ่ รายการประเมิน 
1 2 3 4 

หมายเหตุ 

1 เทคนิคการทาํหนังสือทํามือ     1 = ควรปรบัปรุง 
2 ความรูทางวทิยาศาสตรที่นํามาเขียน     2 = พอใช 
3 การเขียนสะทอนความรูความคิด     3 = ดี 
4 รูปภาพประกอบเนื้อหา     4 = ดีมาก 
 รวมคะแนน     = ……………….
 ระดับคุณภาพเฉลี่ย =……………………………..  

 

 
 

  เกณฑการประเมิน 
    ควรปรบัปรุง (1.00 – 1.69) 
    พอใช  (1.70 – 2.49) 
    ดี   (2.50 – 3.19) 
    ดีมาก  (3.20 – 4.00) 
   
 
 
      ลงชื่อ ................................................................ ผูประเมิน 
            (................................................................) 

    วัน เดือน ปที่ประเมิน ...................................................... 
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เกณฑการประเมินความสามารถในการสรางชิ้นงาน 
 

เกณฑการพิจารณา 
รายการประเมิน 

4 3 2 1 
เทคนิคการทาํ
หนังสือทํามือ 

มีองคประกอบ
สําคัญของ

หนังสือทํามือ
ครบถวน จํานวน
หนา 7-8 หนา 
รูปเลมหนังสอื
สวยงามนาสนใจ 

ขาด
องคประกอบ
สําคัญของ

หนังสือทํามือ 1 
อยางจํานวน
หนา 7-8 หนา 
รูปเลมหนังสอื
สวยงามนาสนใจ 

ขาด
องคประกอบ
สําคัญของ

หนังสือทํามือ 1 
อยางจํานวน
หนา 5-6 หนา 
รูปเลมหนังสอื
สวยงามนาสนใจ 

ขาด
องคประกอบ
สําคัญของ

หนังสือทํามือ
มากกวา 1 อยาง
จํานวนหนา 

นอยกวา 5 หนา 
รูปเลมหนังสอื
สวยงามนาสนใจ 

ความรูทาง
วิทยาศาสตรที่
นํามาเขียน 

เน้ือหาถูกตอง 
และครอบคลมุ
เน้ือหาที่ศึกษา 

ตรงตาม
จุดประสงค การ

เรียนรู 

เน้ือหาบางสวน
ไมถูกตองแต
ครอบคลุมและ
สอดคลองกับ
จุดประสงคการ

เรียนรู 

เน้ือหาบางสวนไม
ถูกตองและไม

ครอบคลุมเน้ือหา
ที่ศึกษาแตสอด 

คลองกับจุดประสงค
การเรียนรู 

เน้ือหาสวนใหญไม
ถูกตองและไม

ครอบคลุมทีศ่กึษา
แตสอด คลองกับ
จุดประสงค การ

เรียนรู 
การเขียนสะทอน
ความรูความคิด 

เขียนสื่อความใน
รูปแบบนา

ติดตาม เรื่องมี
ความสัมพันธกัน
ตลอดทั้งเลม 

และเขยีนถูกตอง
ตามหลักการ

เขียน 

เขียนสื่อความใน
รูปแบบนา

ติดตาม เรื่องมี
ความสัมพันธกัน
เปนสวนใหญทั้ง
เลม และเขียน
ถูกตองตาม
หลักการเขียน 

เขียนสื่อความใน
รูปแบบไม

นาสนใจ แตเร่ือง
มีความสัมพันธ
กันเปนสวนใหญ
ทั้งเลม และเขยีน
ถูกตองตาม
หลักการเขียน 

เขียนสื่อความใน
รูปแบบไม

นาสนใจ และ
เรื่องมี

ความสัมพันธกัน
บางสวนแตเขยีน
ถูกตองตาม
หลักการเขียน 

รูปภาพประกอบ
เน้ือหา 

มีภาพประกอบ
ทุกหัวขอ  ภาพ 
ประกอบมีความ
สอดคลองกับ
เรื่องที่เขียนและ
มีความสวยงาม 

มีภาพประกอบ
บางหัวขอ ภาพ 
ประกอบมีความ
สอดคลองกับ
เรื่องที่เขียนและ
มีความสวยงาม 

มีภาพประกอบ
บางหัวขอ ภาพ 
ประกอบมีความ
สอดคลองกับ
เรื่องที่เขียนบาง
เรื่องแตมีความ

สวยงาม 

มีภาพประกอบ
บางหัวขอ และ
ไมมีความ

สอดคลองกับ
เรื่องที่เขียนแตมี
ความสวยงาม 



 

 

131

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
         

-  ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบโยนิโสมนสิการ 
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 ชื่อ ..............................................นามสกุล .............................................. 
 เลขที่ ............. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ .......................................................... 

 
 

โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณีเขต  อําเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี 
สังกัดสํานกังานพื้นทีก่ารศึกษากาญจนบุรีเขต 3 
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คําชี้แจงการใชชุดกิจกรรม 
 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่จัดทําขึ้นน้ีมีจุดประสงคเพ่ือใหนักเรียนไดเรยีนรู
และมุงหวังใหนักเรียนมีความรูและทักษะการคิด ซ่ึงนักเรียนจะไดเรียนรูจากกิจกรรม
หลากหลาย 
 
 วิธีการเรยีนรูวิทยาศาสตรจากชุดกิจกรรมนี้ 
 
 1.  อานทําความเขาใจขอเสนอแนะการเรียนรูจากชุดกิจกรรมนี้ใหชัดเจน 
 2.  สรางความรูสึกที่ดีใหกับตนเอง วาเราเปนผูมีความสามารถและพรอมที่จะเรียนรู
ทุกสิ่งทุกอยาง 
 3.  อาน คิด เขียน ปฏิบตัิอยางรอบคอบในทุกกิจกรรม ใชเน้ือที่กระดาษที่จัดไว
สําหรับเขียนใหเต็ม 
โดยไมปลอยใหเหลือวางเปลา เพ่ือใหเกดิประโยชนสูงสุดกับตนเอง 
 4.  ใชเวลาในการเรียนรูอยางคุมคา ที่จะทําใหตนเองมคีวามสามารถทางวิทยาศาสตร
เพ่ิมมากขึ้น  
 5.  ตระหนักตนเองอยูเสมอวาเราจะเรียนรูวิทยาศาสตรเพ่ือนํามาพัฒนาตนเองและ
พัฒนาสังคม 
 6.  ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ ประกอบดวยกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม 
คือ 

-  กิจกรรมที่ 1  เรื่องสารประกอบอินทรีย 
-  กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมหนังสือทํามือ 

 7.  การเรียนรูในชุดกิจกรรมนี้นักเรียนตองตอบคําถามลงในกรอบคําตอบที่กําหนดให
โดยไมเวนวางนักเรียนสามารถทราบคําตอบจากแบบเฉลยกิจกรรม  แต...นักเรียนไมควรดู
คําตอบกอน 
 
 ขอใหนักเรียนทุกคนไดเรียนรูวิทยาศาสตรอยางมีความสุข พ่ึงตนเองใหมากที่สุด มี
ทักษะดานการคิดและ 
พัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตรมากขึ้นทุกวัน 
 
                ครูขนิษฐา  เวชรังษ ี
                พฤษภาคม  2550 
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     จุดประสงคการเรียนรู 
   
 
 
  1.  นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของสารประกอบอินทรียได 
 2.  นักเรียนสามารถจําแนกประเภทของสารประกอบอนิทรียได 
 3.  นักเรียนสามารถบอกความหมายและเขียนสูตรโครงสรางของไอโซเมอร
ของสารประกอบอนิทรียได 
 4.  นักเรียนสามารถเขียนสูตรโครงสรางและอานชื่อสารประกอบอินทรีย
ประเภทตาง ๆได 
 5.  นักเรียนสามารถอธบิายสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของสารประกอบ
อินทรียได 
 6.  นักเรียนสามารถเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาของสารประกอบอนิทรียได 
 7.  นักเรียนสามารถสืบคนขอมูลสารประกอบอนิทรียที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวนัได 
 8.  นักเรียนสามารถทําหนังสือทํามือเพื่อเสนอขอมูลจากการเรียนรูได 
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 สาระการเรียนรู 
   
 
 กิจกรรมที่ 1 สารประกอบอินทรีย 

 
  1.  ความหมายของเคมีอินทรีย 
  2.  สูตรโครงสรางของสารประกอบอินทรีย 
  3.  ไอโซเมอริซึม 
  4.  หมูฟงกชัน 
  5.  สารประกอบไฮโดรคารบอน 
  6.  สารประกอบอินทรียที่มีออกซิเจนเปนองคประกอบ 

 
     เวลาที่ใช  12 ชั่วโมง 

  
 
 กิจกรรมที่ 2 การทําหนังสือทํามือ 
  1.  ความหมายหนังสือทํามือ 
  2.  องคประกอบหนังสือทํามือ 
  3.  วัสดุ อุปกรณ การทําหนังสือทํามือ  
  4.  รูปแบบ/ตวัอยาง หนังสือทํามือ 

 
 
  เวลาที่ใช 4 ชั่วโมง 
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 กิจกรรมการเรียนรู 

 
 
 ขั้นที่ 1 ขั้นนํา/ขั้นสรางศรัทธา : ทบทวนความรูเดิม 
  เปนขั้นที่ใหผูเรียนเกิดความมั่นใจและสรางเจตคตติอบทเรียน โดยใหผูเรียน
ทบทวนความรูเดิม 
  เรื่องธาตุคารบอนดวยวธิีการใช Mind Mapping และสารประกอบโควาเลนตดวย
การเลนเกม ซ่ึงผูเรียนจะไดตรวจสอบความรูและความ สามารถของตนเอง จากการเฉลยกิจกรรม 

 
 
 ขั้นที่ 2 ขั้นสอน : เพ่ิมเติมความรูใหม 
  เปนขั้นที่ใหผูเรียนไดศกึษาขอมูลใหม โดยใชกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย เชน 
การตั้งคําถาม การตอบคําถาม การเติมคําในชองวาง การทดลอง การสืบคนขอมูล การสรุป
ขอมูลจากการอาน การแสดงความคิดเห็นจากสถานการณ และกิจกรรมฝกฝน..ฝกตน..ฝกคิด 
ซ่ึงเปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนฝกความชํานาญเกี่ยวกบัสาระของสารประกอบอินทรียตาม
สถานการณทีก่ําหนด 

 
 

 ขั้นที่ 3 ขั้นสรปุ : ความรูคูการเขียน 
  เปนขั้นที่ใหผูเรียนสรุปองคความรูจากเรยีนรูจากขั้นที ่2 โดยการเขียนเสนอขอมูล
ในรูปแบบที่ครูกําหนดและผูเรียนสนใจ ซ่ึงมีกิจกรรม  ดังน้ี 
  - กิจกรรม Mind Mapping … My Think Tank  เปนกิจกรรมที่นักเรียนเขียนสรุป
องคความรูจากขั้นที่ 2 ดวยการเขียน Mind Mapping  
  - กิจกรรมรูคิด...รูผิด...รูถูก  เปนกิจกรรมตรวจสอบความรูโดยในแตละขอมี
คําตอบใหเลือก 2 คําตอบ คือ ถูก และ ไมถูก 
  - กิจกรรมบอกเลาเกาสิบ  เปนกิจกรรมที่นักเรียนสืบคนขอมูลเกี่ยวกับการเขียน
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งและเขียนสะทอน  ความรู ความคิด ของตนเองในรูปแบบที่นักเรียน
เลือก เชน การเขียนกลอนสุภาพ  การเขียนบทสนทนา การเขียนการตูน 
ฯลฯ 
  - กิจกรรมการประเมินตนเอง  เปนกิจกรรมที่ใหผูเรียน
ประเมินตนเองในดานเจตคติและดานความรู 
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สัญลักษณคอื 
........................ 

 อยูในคาบที่? 
..................... 

อยูในหมูที่? 
.......................... 

เกิดพันธะกับ
ตัวเองไดกี่พันธะ 
........................... มวลอะตอมเทาไร 

......................... 
 

เลขอะตอม
เทากับ..................

...... 

การจัดเรยีงเล็กตรอน 
.................................. 

วาเลนซอิเล็กตรอน 
เทากับ 

 

ธาตุคารบอน 

การไดคดิทบทวนความรูเดิม
ทําใหมีความมั่นใจในส่ิงที่จะ
ศึกษามากขึ้นจริง ๆ นะครับ 

 

  กิจกรรมทบทวนความรูเดิม   เร่ือง  ธาตุคารบอน   
               
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ ใชเวลา 5  นาที” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนูตอบถูก................คําถาม 
 
 
 

“นักเรียนทบทวนความรูเดิม 
ใหแนใจวารูจริง” 
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กิจกรรมทบทวนความรูเดิม  สารประกอบโควาเลนต 
  เกมใชหรอืไม 
            ใหทําเครือ่งหมาย  ลงในชอง  ท่ีนักเรียนคิดวา 
            เปนคําตอบทีถู่ก 
            
                       ใชเวลา 5 นาท ีนะคะ 
1.  พันธะโควาเลนตเกิดจากการใชอเิล็กตรอนรวมกันของ 
ธาต ุ2 ชนิด 
  ใช      ไมใช 
2.  ธาตทุี่เกิดพันธะโควาเลนต คือ ธาตุทีเ่ปนอโลหะทกุตัว 
  ใช      ไมใช 
3.  พันธะโควาเลนตที่มีธาตุชนิดหน่ึงใหอิเล็กตรอนกบัธาตอุีก
ชนิดหน่ึง เรียกวา โคออรดิเนตโควาเลนต 
  ใช      ไมใช 
4.  พันธะสาม (Triple bond) เปนพันธะระหวางโมเลกลุโควา
เลนตท่ีแข็งแรงที่สุด  
  ใช      ไมใช 
5.  โมเลกุลโควาเลนต คอื  โมเลกุลของสารที่เกิดจากธาต ุ
จับกันดวยพันธะโควาเลนต 
  ใช      ไมใช 
6.  โมเลกุลโควาเลนตละลายน้ําได เพราะเปนโมเลกุลไมมีขั้ว
เชนเดียวกบันํ้า 
  ใช      ไมใช 
7.  แรงยึดเหน่ียวระหวางโมเลกุลโควาเลนตที่แข็งแรงที่สุด คอื 
แรงแวนเดอรวาลส 
  ใช      ไมใช 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
8. จุดเดอืดของ 
   สารประกอบโควาเลนต 
   ขึ้นอยูกับขนาดของ 
   โมเลกุล ถาโมเลกุลขนาด 
   เล็กจะมจีุดเดือดสูง 
    ใช  
    ไมใช 
9. การละลายในตวัทํา 
   ละลายของโมเลกุลโควา 
   เลนตเกี่ยวของกับสภาพ 
   ขั้วของโมเลกุล 
    ใช      
    ไมใช 
10. คารบอนเกิดพันธะ 
     โควาเลนตกับธาตุหมู  
     4A ถึงหมู 7A 
       ใช   
       ไมใช 

 
 
 
 
 

คิดใหรอบคอบ
กอนตอบคําถาม
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“คะแนนในการทบทวนความรูอยูในระดบัใดกต็าม.. 
ไมไดหมายความวานักเรียนเปนคนเชนนั้น ... 

เพียงแคมีความตั้งใจปรับปรุงใหตนเอง 
มีความรูเพ่ิมข้ึนก็พอ” 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรูเดิมอยูในระดับใด 
   ปรับปรุง  (0 ขอ) 
   พอใช     (1 – 4 ขอ) 
   ดี         (5 – 7 ขอ)  
   ดีมาก    (8 – 10 ขอ) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ถาม่ันใจในคําตอบใหเปดดูใน
เอกสาร “เฉลยชุดกิจกรรม 

การเรียนรู” นะคะ 

นักเรียนทําถูก………..ขอ 
ภายในเวลาทีก่ําหนด 

“ดูเฉลยแลวทําความ
เขาใจอีกครั้งนะคะ” 
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  ความหมายของเคมีอินทรีย 
 

เคมีอินทรีย เปนการศึกษาเกี่ยวกับสมบตัิและการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารประกอบทีมี่ธาตุคารบอนเปน
องคประกอบหลัก ซ่ึงเรียกวา สารประกอบอินทรีย 

สารประกอบอนิทรียสวนใหญเปนสารโควาเลนตที่มีธาตุ
คารบอนและไฮโดรเจนเปนองคประกอบหลัก โดยทีธ่าตุคารบอน
สามารถสรางพันธะกับธาตคุารบอนดวยพันธะเด่ียว พนัธะคูหรือ
พันธะสามตอกันไปเรื่อย ๆ นอกจากนี้ยังสามารถสรางพันธะโควา
เลนตกบัธาตอุื่น เชน ออกซิเจน (O) ไนโตรเจน(N) ซัลเฟอร (S) 
หรือ ฮาโลเจน ไดอีก 

 
ตัวอยางโครงสรางของสารอินทรียที่เกิดพันธะเด่ียว 
     คารบอน     ไฮโดรเจน 
   
 
          
   
 
 
 
 

ขอสังเกต 
 คารบอนเปนธาตุหมู 4A มีวาเลนซอิเล็กตรอน 

เทากับ 4 อิเลก็ตรอน เกิดพนัธะโควาเลนต 
แลวครบกฎออกเตต  (มี 8 อิเล็กตรอน) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ถาคารบอนเกดิพันธะคู 
และพันธะสามกับคารบอน 
จะมีโครงสรางอยางไร 

 
    
          1 คะแนน  
 
        
 

 
เกิดพันธะคูระหวางคารบอน 

  
 
             1 คะแนน 
 
 
 
 
เกิดพันธะสามระหวางคารบอน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เกิดพันธะเดี่ยวระหวางคารบอน 

กระบวนการคิดสําคญักวาความรู ..
ความคิดนําไปสูการมีความรู 
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.. .. .. .. ..
...... .. .. 

H H 

H H 

 
สูตรเคมีของสารประกอบอินทรีย 
 
   ใหนักเรียนสืบคนความหมายของสตูรเคมตีอไปน้ี 
    1 คะแนน 
     
     
 
 
 
 ขอมูลจาก .................................................................. 
  ผูแตง ................................................................. 

                                              1 คะแนน 
    
   
 
 
 

ขอมูลจาก .................................................................. 
ผูแตง ................................................................. 

 
สูตรโครงสราง (Structural Formula) 
 สูตรโครงสรางของสารเปนสูตรที่แสดงการจัดเรียงอะตอม
ของธาตอุงคประกอบที่มีอยูใน 1 โมเลกุล ซ่ึงการเขียนสูตร
โครงสรางมีหลายรูปแบบ ดังน้ี 
 

สูตรแบบจุด (Dot Structural formula) เปนการแสดง
จํานวนอิเล็กตรอนที่เกิดพันธะภายในโมเลกุล 

           H   H    H   H   H 
H : C : C : C : C : C : H 
     H    H   H    H   H 

 สารนี้มีสูตรโมเลกุล คอื …………………………....     
           1 คะแนน 

 
สูตรแบบเสน 

(Line Structural formula) 
 

เปนการแสดงพันธะที่เกิดขึน้ 
ภายในโมเลกลุดวย 
เสนตรง (-) ระหวาง 

ธาต ุ2 ธาต ุ
 
 
         
   H – C – C – H 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูตรโมเลกลุของสารนี้ คือ 
.................................... 

 
 
 
 

สูตรโครงสรางแบบจุด 
หรือแบบเสน เรียกอีกอยางวา 

“โครงสรางลวิอิส” 
 
 
 

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

สูตรอยางงาย  (Empirical formula) คือ 
..................................................................................... 
.....................................................................................

สูตรโมเลกลุ (Molecular formula) คือ 
..................................................................................... 
.....................................................................................
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สูตรโครงสรางแบบเสนและมุม 

(Line - Angle formula) 
เปนการใชเสนตรงแทนพันธะ 

ระหวางคารบอน ถามีจํานวนคารบอนมากกวา 
2 อะตอมใหใชเสนตอกันแบบซิกแซกแทนสายโซของ 

คารบอน ทีป่ลายของเสนตรงแทนอะตอมของคารบอนตอกบั 
ไฮโดรเจนในจํานวนที่ทําใหคารบอนมีเวเลนซอิเล็กตรอน 

ครบ 8 ถาในโมเลกุลมีหมูอะตอมแยกออกมาจากสายโซของ 
คารบอนใหลากเสนตออกจากสายโซและใหจุดตัดแทน 

อะตอมของคารบอน 
 
 
 
 
 
          โครงสรางแบบเสน โครงสรางแบบเสนและมุม 
 
 
สตูรโครงสรางแบบยอ (Condensed Structural formula)  

เปนการเขียนยอจากสูตรแบบจุดและแบบเสนเพือ่ความ
สะดวกในการเขียน โดยแสดงพันธะคูหรือพันธะสามระหวางอะตอม
ของคารบอนสวนอะตอมอืน่เขียนไวขางคารบอนถามีกลุมอะตอมที่
ซํ้ากันใหเขียนวงเลบ็และระบจุํานวน 
   
      
 
 
  
       โครงสรางแบบยอมีพันธะคู         โครงสรางแบบยอมีพันธะเดี่ยว 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           2 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  โครงสรางแบบยอมีพันธะสาม 
 
 
 
 

      H    H   H 
H – C – C – C – H  
      H    H   H 

CH3 –– CH3  =CH2 

หรือ 
CH3  CH = CH2 

CH3 – C ≡ CH 

หรือ 
CH3C ≡ CH 

 

โครงสรางแบบยอตาง
จากโครงสรางแบบเสน

และมุมอยางไร 
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................

การเปรียบเทียบเหตุการณ
หรือส่ิงของเปนการพัฒนา
ความคิดในระดับการ
วิเคราะหเชียวนะ 

CH3 – CH2 – CH3 

หรือ 
CH3CH2CH3 
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ความสัมพันธของสูตรเคมีของสารประกอบอินทรีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สูตรแบบเสนและมุม คอื 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
  1 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 
 
  1 คะแนน 

      H   H    H    H    
H – C – C – C – C – H 
      H         H    H    
      H – C – H  
            H 
สูตรโครงสรางแบบเสน 

สูตรโมเลกลุ   คอื 
C5H12 

สูตรโครงสรางแบบยอ-2  
(CH3)2CHCH2CH3 

สูตรโครงสรางแบบยอ-1 
CH3 – CH – CH2 – CH3 

            CH3 

(CH3)2C=C(CH3)2 โครงสรางแบบนี ้
เรียกวาโครงสราง ............................ 

 
 
 

สูตรโครงสรางแบบเสนและมุม 

 
 
 
 
 
สูตรแบบเสนเปนอยางไร เติมใหหนอยคะ 

 

C6H12 

สูตรโมเลกลุ   คอื 
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กิจกรรม...ฝกฝน...ฝกตน...ฝกคิด 
 
เขียนโครงสรางจากลูกพลาสติก 
 
 1.  ใหนักเรียนนําลูกพลาสติกที่บรรจใุนกลองมาตอกนั
เปนโครงสรางของสารประกอบของคารบอนตามที่กําหนดให
ตอไปน้ี  
 2.  เขียนสตูรโมเลกุล สูตรโครงสรางแบบเสน แบบเสน
และมุมและแบบยอ 
 
 ♦คารบอน 6 อะตอม พันธะเด่ียวทั้งหมด  

(มีหลายโครงสราง ดูจากโมเดลของโมเลกุล ไมมีในเฉลย) 
           
     
 
 
 
 
                                                         
           
 
 
 
       
  
 
 
 
                    
    
 
 

 

 
 

 
 

 
                        3 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
............................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใหนกัเรียนตั้งคําถามเกี่ยวกบั
การเขียนสูตรสารประกอบ
อินทรีย 1 คําถาม  
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

1 คะแนน

สูตรโมเลกลุ 

1 คะแนน

สูตรแบบเสน 

1 คะแนน

สูตรแบบเสนและมุม 

1 คะแนน

สูตรแบบยอ 

คําตอบที่สบืคนมา 

 โครงสรางที่เขียนอาจแตกตาง
กันได แตตองครบกฎออกเตต” 
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สารที่มีสูตร
โมเลกุลเหมือนกัน
แตสูตรโครงสราง
ตางกัน เรยีกวา 
ไอโซเมอร  
(Isomer) 

 
 ไอโซเมอริซึม (Isomerism) 
 
นักเรียนพจิารณาภาพโครงสรางของสารที่กําหนดใหแลวตอบ
คําถามเกี่ยวกบัภาพโครงสรางโมเลกุล 
  
 
 
 
 
                    A                   B 
         1 - บวิทานอล        2 - บิวทานอล  
 
          
 
        
 
            
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเลข 1 2 3 4 ดานบน
เปนตําแหนงของคารบอนคะ 

ไอโซเมอริซึม (Isomerism) 
คือ ปรากฏการณที่สารมี
สูตรโมเลกลุเหมือนกัน 
แตโครงสรางตางกัน  

สมบัตอิาจคลายกันหรือ
แตกตางกันได 

การเปรียบเทียบขอมูลเปน
การฝกการคิดวิเคราะหนะคะ 

สาร A มีสูตรโมเลกุล  คือ .......................................... 
1 คะแนน

สาร B มีสูตรโมเลกุล คอื ............................. 
1 คะแนน

โครงสรางของสารทั้ง 2 เหมือนกันหรือไม อยางไร 
.......................................................................................
.......................................................................................

1 คะแนน 

สารสองชนิดนี้เปนไอโซเมอรกันหรือไม? เพราะเหตุใด 
...........................................................................................
...........................................................................................

1 คะแนน 
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โครงสรางของสารประกอบ จุดเดือด (oC) ชื่อของโครงสราง 
     CH2 - CH2       1       2      
     CH2 - CH2       4       3 

12.6 โซปด 

            2               4   
       1                  3 
  CH3 - CH2 - CH2 - CH3 

 
-0.5 

 
โซปด/โซตรง 

  CH3 – CH - CH3         2     
          CH3           1                 3 
                                                4 

-11.7 
 

โซเปด/โซกิ่ง 
 

 

 
ตาราง  แสดงสมบัติของสารประกอบอินทรียที่เปนไอโซเมอรกัน 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

จากตารางนักเรียนคิดวา..... 
 1.  สารทั้งสามโครงสรางนี้เปนไอโซเมอรกันหรือไม  
 ............................................................................. 
 2.  ไอโซเมอรแบบใดที่มีจุดเดือดสูงที่สุด 
 ............................................................................ 
 3.  เรียงลําดบัไอโซเมอรจากจุดเดือดต่ําไปหาจุดเดือดสูง 
 ............................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอมูลเพิ่มเตมิสารอินทรียที่มี
จํานวนกิ่งมากจะมจีุดเดือดต่ํา 
เพราะโครงสรางลักษณะคลาย
ทรงกลมซึ่งทาํใหแรงยึดเหนี่ยว
ระหวางโมเลกุลมีนอยกวาแบบ 
ที่มีกิ่งนอยหรอืไมมีกิ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารที่มีสูตร CnH2n จะมีไอโซเมอร
ไดมากกวา สารที่มีสูตร CnH2n+2   

เม่ือ n มีจํานวนเทากัน 
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การเขียนไอโซเมอร 
 
 1.  เขียนไอโซเมอรแบบ โซตรง  
 2.  เขียนไอโซเมอรแบบ โซกิ่ง 
  -  เริ่มจากจํานวนกิ่งนอยแลวคอยเพิ่มจํานวนกิ่ง 
 3.  เขียนโซปด (คารบอนตัง้แต 3 อะตอมขึ้นไป) 
  ** สารบางชนดิเขียนโซปดไมได** 
เชน 
ไอโซเมอรของสารอินทรียที่มีสูตรโมเลกลุ  C5H12 
 
  1.   โซตรง 
 
 
  2.   โซกิ่ง (1 กิ่ง) ในตําแหนงที่ 2 
 
 
 
 
    
  (2 กิ่ง) “นักเรียนคิดวาโครงสรางใดเปนโครงสรางที่มี2 กิ่ง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ใหนักเรียนตัง้คําถามเกี่ยวกับ 
เรื่องการเขยีนไอโซเมอร โดย
ใชคําวา ทําไม เพราะอะไร   

 
   1. ………………………… 
    . ………………………… 
    . ………………………… 
    . ………………………… 
   2. …………………………   
    . ………………………… 
    . ………………………… 
    . ………………………… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 

                 H 
1  CH3 – C – CH2 
              CH3    CH3 

ขอสังเกต..การเขียนไอโซเมอรให
ถูก ตองเขียนใหคารบอนตองครบ
กฎออกเตตนะ 

                 CH3 
2   CH3 – C – CH3 
                 CH3   

 
CH3 – CH – CH2 – CH3 
         CH3 

1        2      3        4 

 

ทุกครั้งที่เขยีนสูตรโครงสรางตองนับพันธะของ C  
ใหครบ 4 พันธะ  อยาใหเกนิหรือขาดนะคะ (จะจําไดม๊ัยเนี่ย) 

2 คะแนน 
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การพิจารณาสารที่เปนไอโซเมอรกัน 
 

1.  รูปรางจะคด งออยางไรก็ตาม ถาตําแหนงของคารบอนยัง
เหมือนกัน ถอืวา   “เปนสารเดียวกัน” 
 

 C – C – C – C – C  
 
   

     
    

      
    

   
   

   2.  รูปรางจะคว่ํา จะหงาย กลบัหนากลับหลัง ถายัง    
      เกิดพันธะกับคารบอนตําแหนงเดิมจะ“เปนสารเดียวกัน” 
 
  C – C – C – C           
         C   C 
         C   C 

 C – C – C – C   
      C        • 

       C – C        •⎯                
           C– C               •⎯ 
          C                   • 
                

  4     C               • 
  C –C           ⎯• 
                      C– C           •⎯ 
                                        • 
       
 

           
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•⎯•⎯•⎯• 
           

 
•⎯•⎯•⎯• 

  C – C – C   
      C – C – C  
    •⎯•⎯ 
    •⎯•⎯ 

 
 C – C – C   
         C – C  
         C 
•⎯•⎯ 
      •⎯ 
      • 

                       C 
        C – C – C – C 

  C 
      C – C – C  
                    C 

       C – C – C  
                   C            C         

  C – C – C – C          
                 C 
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กิจกรรม...ฝกฝน...ฝกตน...ฝกคิด 
 
     สารอินทรยีที่มีโครงสรางที่กําหนดใหตอไปน้ี 
 
 
 
 
 

มีไอโซเมอรทัง้หมด.....................ไอโซเมอร    (1 คะแนน) 
 
ดังน้ี       
 
 
 
 
       
 
 
 
       
 
 
 
       
 
 
 

 
 
 
 
 

 
(จํานวนกรอบมิใชคําตอบที่ชี้นํานะจะ) 

 
 
 

ขอควรคํานึง 
 
 

� การเปลี่ยนตําแหนง 
ของพันธะคูทาํใหเกิด 

ไอโซเมอรได 
 
 

� การเติมกิ่งลงในโซ 
ตรงทําใหเกิด 
ไอโซเมอรได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CH2 = CH – CH2 – CH3  

 

1 คะแนน 

1 คะแนน 

1 คะแนน 

1 คะแนน 
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การเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย    
 
    มี 2 ระบบ 

1.  ระบบสามัญ 
2.  ระบบ IUPAC 

(International Unit Pure and Applied Chemistry) ในชุดกิจกรรม
น้ี จะฝกอานตามระบบ IUPAC 
 
การเรียกชื่อสารประกอบอนิทรียตามระบบ IUPAC ซ่ึงจะเรียกตาม
จํานวนคารบอนโดยใชจํานวนนับในภาษากรีกและลงทายดวยเสียง
ตาง ๆ ตามประเภทของสาร  
 
การนับในภาษากรีก ดังน้ี 
 

C 1  อะตอม  อานวา มีท. หรือ เมท.  meth. 
C 2  อะตอม  อานวา  อีท. หรือ เอท eth. 
C 3  อะตอม  อานวา  โพรพ.  prop. 
C 4  อะตอม  อานวา บิวท.  but. 
C 5  อะตอม  อานวา เพนท.  pent. 
C 6  อะตอม  อานวา เฮกซ.  hex. 
C 7  อะตอม  อานวา  เฮปท.  hept. 
C 8  อะตอม  อานวา ออกท.  oct. 
C 9  อะตอม  อานวา  โนน.  non. 
C 10 อะตอม อานวา เดค.  dec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ใหนักเรียนสบืคนการนับ 
จํานวนในภาษากรีก  

จาก 11 – 20  
พรอมทั้งเขียนคาํอาน 

ใหถูกตอง 
 
    
11………………………………
12……………………………… 
13……………………………… 
14………………………….… 

15……………………………… 
16…………………..………… 
17……………………………… 
18……………………………… 
19……………………………… 
20……………………..……… 
 
          3 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 153

ไมเลย...เพราะฉันจะพิสูจนวาฉันจําไดหรือ
เปลา 

เกมอักษรตอเนื่อง 
 
ขอตกลง 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 n o n  
     

5     
     

2     
     

1     
     

6     
     

10     
     

8     
     

3     
     

7     
     

4     
 

 โ น น  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

เธอเปดดูคําตอบกี่ครั้ง

ใหนักเรียนนําอักษรที่เปนจาํนวนการนับในภาษากรีกมาเติมลงในตารางใหตรงกับตัวเลขที่
กําหนดให และในแตละตารางมีลูกศรชี้ทีต่ารางถัดไป แสดงถึงอักษรนั้นจะปรากฏใน
ตารางถัดไปดวยแตจะอยูในชองใดใหดูทีป่ลายลูกศร 

 

ใหแขงกับ
ตัวเองวาใช
เวลากี่นาทีใน

การทํา
กิจกรรมนี้ 

............นาที
 

ใชเวลานอย
กวา 10นาที 
ใหคะแนน
เต็ม 10 เกิน
กวานี้ลด 
นาทีละ 0.5 
คะแนน 

ได 
 
 
 

คะแนน 
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หมูฟงกชัน (Functional Group) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมูฟงกชันสามารถ 
ใชเปนเกณฑในการจําแนก 

สารประกอบอินทรีย 
ชนิดตาง ๆ ได 

 

หมูฟงกชัน คือ 
หมูอะตอมที่แสดงสมบัติ

เฉพาะในโมเลกุล 
ของสารประกอบอินทรีย 

หมูฟงกชัน 
เปนสวนกําหนด 
สมบัติและการ
เกิดปฏิกิริยา 

ของสารประกอบอินทรีย 

ตัวอยางการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรียที่มีหมูฟงกชนัตางกัน 
 

ทําปฏิกิริยากับโลหะโซเดียม 
 

 2CH3CH2OH +  2Na   2CH3CH2ONa    +     H2 
   เอทานอล      โลหะโซเดยีม  โซเดียมเอทอกไซด       กาซไฮโดรเจน 
 
 CH3COOH  +   2Na   CH3COONa    +     H2 
 กรดแอซิติก      โลหะโซเดียม        โซเดียมแอซิเตต  กาซไฮโดรเจน 
 

ทําปฏิกิริยากับโซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนต   (เปนปฏิกิริยาทีใ่ชแยกแอลกอฮอลกับกรด
อินทรีย) 
 

 CH3CH2OH +  NaHCO3       ไมเกิดปฏิกริิยา 
  
 CH3COOH  +  NaHCO3    CH3COONa + H2O  +  CO2 
 กรดแอซิติก     โซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนต   โซเดียมแอซิเตต  น้ํา     กาซคารบอนไดออกไซด         
  
เอทานอล เปนสารประเภทแอลกอฮอล มีหมูฟงกชันเรียกวา ไฮดรอกซิล (-OH)  และ 
กรดแอซิติกเปนสารประเภทกรดอินทรีย มีหมูฟงกชันเรียกวา คารบอกซิล (-COOH) 
เนื่องจากสารทั้งสองมีหมูฟงกชันตางกัน จึงเกิดปฏิกิริยาบางประเภทตางกัน 
ซึ่งการเกิดปฏิกิริยาใชในการจําแนกประเภทของสารประกอบอินทรีย 
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ประเภทของสารประกอบอินทรีย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารประกอบ
อินทรีย สูตรทัว่ไป 

หมูฟงกชัน/
ลักษณะเฉพาะ ชื่อหมูฟงกชัน 

ไฮโดรคารบอ
น 

- แอลเคน 
Alkane 

R - H 
พันธะเด่ียว
ทั้งหมด - 

- แอลคีน 
Alkene R–C=C-R 

พันธะคูอยาง
นอย 1 พันธะ - 

- แอลไคน 
Alkyne 

R-C≡ C-R พันธะสามอยาง
นอย 1 พันธะ 

- 

แอลกอฮอล 
Alcohol R-OH -OH 

ไฮดรอกซลิ 
Hydroxyl 

อีเทอร 
Ether 

R-O-R -O- 
ออกซ ี
Oxy 

กรดอินทรีย 
Organic acid 

R-COOH 
หรือ 

       O 
R-C-OH 

-COOH หรือ 
         O 

-C-OH 
คารบอกซลิ 
Carboxyl 

เอสเทอร 
Ester 

RCOOR 
หรือ 

        O 
R-C-O-R 

-COOR 
         O 

-C-O-R 

แอลคอกซีคารบอ
นิล 

Alkoxycarbonyl 

แอลดีไฮด 
Aldehyde 

R-CHO หรือ 
O 

R-C-H 

-CHO หรือ 
        O 

-C-H  

คารบอกซาลดี
ไฮด 

Carboxaldehyde 

คีโตน 
Ketone 

O 
R-C-R 

O 
-C- 

คารบอนิล 
Carbonyl 

ชื่อ เอมีน    Amine 
สูตรทัว่ไป  R –NH2 
หมูเฉพาะ  -NH2 
ชื่อหมูเฉพาะ อะมิโน    
            Amino 

ชื่อ  เอไมด   Amide 
            O 
สูตรทัว่ไป  R-C-NH2 
หมูเฉพาะ  -CONH2   
ชื่อหมูเฉาพะ  เอไมด 
           Amide  

R  คือ CnH2n+1 นะคะ 
 n  เปนจํานวนเต็มใด ๆ 
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จากตารางประเภทของสารประกอบอินทรียใหนักเรียนตอบ
10 คะแนน 
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 “ชนะในเกม เม่ือใชเวลานอยกวา  10  นาที” 
 
 

                                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 คแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ไ ฮ ด ร อ ก ซิ ล ก า ร ไ พ ค 
ไ ด ร แ อ ล คี น ห ด แ ฮ ำ า 
ป ล เ อ ส เ ท อ ร เ อ โ รี ร 
แ อ ล ดี ไ ฮ ด ส ว ย ล ด ย บ 
ก ด า ส อ ะ มิ โ น ร ค ร บ อ 
ฟ อ แ อ ล ก อ ฮ อ ล อ ค มี ก 
ด คี โ ต น สู ต ร เ ค ก า ห ซ 
เ ด ค า ร บ อ นิ ล ก ซี ร มู า 
ค ว อ เ ท อ ร น า รี ค บ เ ล 
ก ร ด อิ น ท รี ย ด า ร อ ฉ ดี 
พั น ธ ะ เ อ ไ ม ด ส บ น พ ไ 
เ ค เ อ มี น เ ดี่ ย ว อ ร า ฮ 
มี พั น ธ ะ อี เ ท อ ร นิ า ะ ด 
ล ด อ อ ก ซี ล ค า ร ล ส เ บ 
เ ว บ ร ส ว ค า ร บ อ ก ซิ ล 

ใหนกัเรียนหาคําที่เปนชื่อของหมูฟงกชันของสารประกอบอินทรียซ่ึงซอนอยูในกลุม
ตัวอักษรขางลาง เมื่อหาเจอใหขีดเสนลอมรอบชื่อนั้น  

เริ่มเลน เมื่อไหรใหจับเวลาดวย
นะครับ   

เพราะมันคือ…เกม 

ชัยชนะทีย่ิ่งใหญ   คือ    การชนะใจตนเอง  

เกมซอนคํา 
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CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2- 
………………… 

3 คะแนน 

 
สารประกอบไฮโดรคารบอน 
  
สารประกอบไฮโดรคารบอนเปนสารประกอบอินทรียที่มีเฉพาะธาตุ
ไฮโดรเจนและคารบอนเทานั้น 
 
สารประกอบไฮโดรคารบอนแบงตามโครงสราง 2 ประเภท คอื 

1.  โซปด 
2.  โซเปด  แบงได 2 แบบ 

2.1   โซตรง คือคารบอนตอกันอยางตอเน่ือง 
 

-C–C–C–C–C–C-C-C-C- 
 

2.2   โซกิ่ง คือ คารบอนตอกันอยางตอเน่ืองและมีหมู 
อะตอมแยกจากสายโซ 

      โซกิ่งแบงเปน 2 สวน คือ  
  - โซหลัก สวนที่คารบอนตอกันยาวที่สุด 
  - กิ่ง สวนที่แยกจากโซหลกั 

    
โซหลัก 

-C–C–C–C–C–C-C-C-C- 
    C-C    โซกิ่ง 

 
สวนที่เปนกิ่งจะแทนที่ไฮโดรเจนในโซหลัก  
มีสูตร คือ CnH2n+1  เรียกวาหมู แอลคิล (Alkyl)  
สัญลักษณ คอื  R 
 
  หลักการเรียกชื่อหมูแอลคลิ คือเรยีกตามจํานวนในภาษากรีก 
  แตลงทายเสยีงดวย  - ิล (-yl) 
 
 
 
 

 
กําหนดสูตรโครงสราง 

 
     CH3 
    H3C - C – CH3 
          CH2 

   CH2-CH3 
 
“ใหนักเรียนระบุดวยวาสวนใด 
 โซหลักและกิง่ โดยการเขียน
เสนลอมรอบดวยปากกาสี

ตางกัน” 
3 คะแนน 

 
การเรียกชื่อหมูแอลคลิ 
 
CH3-         เมทิล 
CH3CH2-       เอทลิ 
CH3CH2CH2-      โพรพลิ 
CH3CH2CH2CH2-  บิวทลิ 
 
CH3CH2CH2CH2CH2-  
……………………………… 
CH3CH2CH2CH2CH2CH 
……………………………… 
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จํานวน 
คารบอน 

การอานตาม 
ภาษากรีก 

สูตรแบบยอของแอลเคน 
(CnH2n+2) 

การเรียกชื่อแอลเคน 
ลงทายเสียง เ-น (-ane) 

1 meth. CH4 มีเทนหรือเมทเทน 
Methane 

2 eth. CH3-CH3 อีเทน Ethane 
3 prop.   
4 but.   
5 pent.   
6 hex.   
7 hept.   
8 oct.   
9 non.   
10 dec.   

 
    ประเภทของไฮโดรคารบอน  
 

 แอลเคน  (Alkane) 
  พันธะระหวางคารบอนเปนพันธะเด่ียวทัง้หมด 
 เปนสารประกอบไฮโดรคารบอนประเภทอิ่มตวั 
 

สูตรทัว่ไป CnH2n + 2  n  คอื จํานวนเต็มใด ๆ 
 
การเรียกชื่อแอลเคน  
 
 การเรียกชื่อแอลเคนในระบบ IUPAC จะเรียกตามจํานวน
คารบอนโดยใชจํานวนนับในภาษากรีกและ 
ลงทายเสียงดวย เ - น  (-ane)  
 

ใหนักเรียนเติมขอมูลลงในตารางใหสมบูรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเรียกชื่อแอลเคนที่เปนโซตรง 
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1   2     3    4    5    6    

    4    5    6    7   8 
    
 
    3    2      1 

     5     4       3       2      1 
    
 
 
    6       7       8 

     4     5       6       7      8 
    
 
 
    3       2       1 

16 คะแนน 
 

 
หลักการ 

1.  หาโซหลัก  โดยการนับจํานวนคารบอนทีต่อกันยาว
ที่สุด โดยนับจากทศิทางใดก็ได 

     
เง่ือนไขการนบัตําแหนงของคารบอน 
นับจากทิศใดก็ไดแตตองใหตําแหนงของ C  
ที่มีกิ่งอยูในตาํแหนงนอย ๆ 

 
 2.  หาโซกิ่ง (C อะตอมที่แยกจากโซหลกั) 

  
ถามีหมูแทนที่(กิ่ง)ชนิดเดียวกันมากกวา 1 หมู ใหระบุ
จํานวนหมูแทนที่ดวยภาษาละติน  

2 di 
3 tri 
4 tetra 
5 penta 

 
ลําดับการเรียกชื่อ 
     1. ระบตุําแหนงของ C ที่มีหมูแทนที่ (กิ่ง) 
        1.1 ถาหมูแทนที่ชนิดเดียวกันมากกวา 1 หมูใหระบ ุ
          จํานวนหมูแทนที่ 
     2. อานชือ่หมูแทนที ่โดยขีด – คั่นระหวางตําแหนงของ C กับ
ชื่อหมูแทนที ่
     3. อานโซหลักตามจํานวนอะตอม C เปนภาษากรกีและลงทาย
เสียงดวย เ–น (-ane) 
 
 
 
 
  

C – C – C – C – C   C 
    C – C – C  
กิ่ง     
C – C – C – C – C - C 
    C – C – C         
 
ตัวอยาง 
     
     CH3 
CH3–C–CH2–CH2–CH2-CH3 
    CH2-CH2–CH3     
 
ผิด เพราะการนับตองใหกิ่งอยู

ตําแหนงนอยๆ 
 
     CH3 
CH3–C–CH2–CH2–CH2-CH3 
    CH2-CH2–CH3   

 
4,4-dimethyl octane 

4,4-ไดเมทิลออกเทน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จงอานชื่อสารประกอบตอไปน้ี        CH3-CH2-CH-CH2-CH2-CH3 
                                        CH2-CH2-CH3 
…………………………………………………………………………………

การเรียกชื่อแอลเคนทีเ่ปนโซก่ิง 
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แสงสวาง 

ไฮโดรเจนโบรไมด 
โพรเพน(propane) 

โบรมีน 
1-โบรโมโพรเพน 

แสงสวาง 

แตกออก 

 
ปฏิกิริยาของแอลเคน 
 
     1.  ปฏิกิริยาการเผาไหม (Combustion Reaction)   

เปนปฏิกิริยาเผาไหมอยางสมบูรณ คือ  
เกิดแกสคารบอนไดออกไซดและน้ําเปนผลิตภัณฑ   (ไมมี
เขมา) 

สมการทั่วไป 
CnH2n+2 + (3n+1)O2                nCO2 + (n+1)H2O 

เชน 
C3H8  + 10 O2               3CO2 + 4H2O + Energy 

   โพรเพน 
 

2. ปฏิกิริยาการแทนที่ (Substitution Reaction)        
อะตอมของธาตุหมู 7 จะเขาแทนที่ไฮโดรเจนในโมเลกลุ 

แอลเคน ทําใหเกิดผลพลอยไดที่เปลี่ยนกระดาษลติมัสจาก 
สีนํ้าเงินเปนสแีดง 

        ในที่มีแสงสวาง   
 
 C3H8  +  Br2                   C3H7Br  + H2 
 
   H H H แทนที ่                       H  H  H 
 H-C-C-C- H   + Br- Br        H-C-C-C-Br + HBr  +HBr 
    H H H            H H H 
 

 
 

โบรมีนสามารถแทนที่ไฮโดรเจนในตําแหนงอื่นไดอีกทาํใหเกิด 
โบรโมโพรเพนหลายไอโซเมอร 

 
 
 
 

 
“การเขียนไอโซเมอรที่มีหมู 
แทนที่เพียงแคเปลี่ยนใหหมู 
แทนที่ไปตอกบัคารบอนใน 
ตําแหนงตางๆที่ไมซํ้ากัน” 

 
 
 
 
 

 
 

ไอโซเมอรของโบรโมโพรเพน 
อีก 1 ไอโซเมอร มีสตูร

โครงสรางดังน้ี 
  
 
 
 
 
เรียกวา ........................................ 
 

2 คะแนน 
 
 

ไฮโดรเจนโบรไมดเปลี่ยน 
กระดาษลติมัสจากสีนํ้าเงิน 
เปนสีแดงแสดงวามีสมบัต ิ

       เปน ....................... 
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ไซโคลแอลเคน (Cyclo Alkane) 

(แอลเคนแบบโซปด) 
เปนสารประกอบไฮโดรคารบอนที ่
จับกันเปนวง ประกอบดวยคารบอน 

ตั้งแต 3 อะตอมขึ้นไป 
 
 

CH2 

CH2   CH2 
Cyclopropane 
ไซโคลโพรเพน 

 
 

      CH2 – CH2 

                          CH2 - CH2 
    Cyclo ................................................... 

   ...................................................................... 
 

เขียนสตูรโครงสรางลิวอสิของไซโคลแอลเคนที่มี 
คารบอน 5 อะตอม 

 
 
      
   ไซโคลเพนเทน           
 

    
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     2คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเรียกชื่อไซโคลแอลเคน
มีหลักเกณฑเดียวกับ 
แอลเคนโซเปด โดยมี 
-  โซหลักคอือะตอมของ
คารบอนที่จบัเปนวง 
- อานตามจํานวน C เปน 
ภาษากรีก 
- ลงทายเสียงดวย เ-น  
(-ane) แตนําหนาดวยคําวา 
“ไซโคล cyclo” 

แอลเคนโซเปดกับโซปดที่มี
จํานวนอะตอมของคารบอน

เทากันมีจํานวนของ
ไฮโดรเจนแตกตางกัน

อยางไรและไซโคลแอลเคน
มีสูตรทั่วไปเปนอยางไร 

 
..........................................
..........................................
......................................... 
......................................... 
......................................... 

1 คะแนน 
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แอลเคนโซเปด แอลเคนโซปด จํานวน 
คารบอน ช่ือ/สูตรโมเลกุล จุดเดือด(oC) ช่ือ/สูตรโมเลกุล จุดเดือด(oC) 

1 มีเทน Methane   
CH4 

-161.5 - - 

2  อีเทน  Ethane   
C2H6 

-88.5 - - 

3 โพรเน  Propane   
C3H8 

-42.1 Cyclo propane 
C3H6 

-32.8 

4 บิวเทน Butane 
C4H10 

0.5 Cyclo butane 
C4H8  

12.6 

5 เพนเทน  Pentane 
C5H12 

36.1 Cyclo pentane 
C5H10 

49.3 

6 เฮกเซน  Hexane 
C6H14 

68.7 Cyclohexane 
C6H12 

80.7 

7 เฮปเทน  Heptane 
C7H16 

98.4 Cycloheptane 
C7H14 

ไมมีขอมูล 

8 ออกเทน  Octane 
C8H18 

125.7 Cyclo octane 
C8H16 

ไมมีขอมูล 

ตารางแสดงจุดเดือดของสารประกอบแอลเคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใชขอมูลจากตารางตอบคําถาม 

2 คะแนน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แอลเคนโซเปดกับแอลเคน
โซปดที่มีจํานวนอะตอมของ
คารบอนเทากนัมีจุดเดือด
ตางกันอยางไร 
..........................................
..........................................
..........................................
...............................2 คะแนน 

จุดเดือดของแอลเคนมี
ความสัมพันธกับจํานวน 
อะตอมของคารบอนหรอืไม 
อยางไร 
................................................
................................................
..............................  2 คะแนน 
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จุดเดือดของโซกิ่ง 
แอลเคนโซกิ่งมีจุด
เดือดจะต่ําลงเมื่อ
จํานวนกิ่งเพิม่ขึ้น 
อาจเปนเพราะการ
เกิดกิ่งในโมเลกุลทํา
ใหโมเลกุลคลาย
รูปทรงกลม พื้นผวิ
ในการยึดเหนี่ยวมี
นอย สงผลใหทําให
แรงดึงดูดระหวาง
โมเลกุลลดลง 

 
สมบัติทางกายภาพของแอลเคน 
 
    1.  มีสถานะ 3 สถานะ ที่ 25oC  
 C1 – C4   สถานะกาซ 
 C5 – C20  สถานะของเหลว 
 C21 ขึ้นไป     สถานะของแข็ง 
   2. เปนสารประกอบไมมีขั้ว ละลายไดดีในตัวทําละลายไมมีขั้ว   
     ไมละลายน้ํา (เพราะน้ําเปนโมเลกุลมีขั้ว) 

3.  ความหนาแนนนอยกวาน้ํา 
4. จุดเดือดเพิม่ตามจํานวนคารบอน 
   แอลเคนมีจดุเดือดต่ํากวาสารประกอบอนิทรียชนิดอื่นหลาย   
   ชนิดที่มีนํ้าหนักโมเลกุลใกลเคียงกัน 
เชน  

CH3CH2CH2CH2CH3       CH3CH2CH2CH2OH 
 เพนเทน pentane          เพนทานอล pentanol 

มวลโมเลกลุ 72    74 
จุดเดือด  36oC    117oC 
 
  
แอลเคนโซตรงแรงยึดระหวางโมเลกุลขึ้นอยูตามความยาวของโซ 
แอลเคนโซกิ่งจะมีจุดเดือดต่าํกวาแอลเคนโซตรงที่เปนไอโซเมอรกัน 
                                             
CH3CH2CH2CH2CH3  (a) 
       CH3 
CH3CH2CHCH3 (b) 
    CH3 
CH3CHCH3  (c) 
       CH3 
 
 
 
 

        
 

สารมีจุดเดือดสูงที่สุด ระหวางสาร a  b และ c 
คือ สาร ......................... 

1  คะแนน 

ใหนกัเรียนสืบคนประโยชนของ 
แอลเคนและแอลเคนที่ใชใน

ชีวิตประจําวัน 
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

..................... 3 คะแนน 
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กิจกรรม Mind Mapping...My Think Tank 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใหนักเรียนเขียน Mind Mapping เร่ืองสารประกอบอินทรีย และตกแตงดวยสีสันให
สวยงาม 
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ใหนักเรียนเตมิขอมูลของสารประกอบไฮโดรคารบอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขอมูล 
 

แอลเคน (Alkane) แอลคีน(Alkene) แอลไคน(Alkyne) 

สูตรทัว่ไป   
 
 

พันธะระหวางคารบอน    
ประเภทของสารประกอบ    
เสียงลงทายการเรียกชื่อ    

 

การเกิดปฏิกิริยา 
 

   

 

จุดเดือด 
 

   
 

การละลายน้ํา 
 

   
 

การฟอกจางสKีMnO4 
 

   

การฟอกจางสโีบรมีน    
การเกิดปฏิกิริยาเผาไหม    



 168

  กิจกรรม...รูคิด...รูผิด...รูถูก 
 
นักเรียนคิดวาขอความที่กลาวถูกตองหรือไม ใหนักเรียน
ทําเคร่ืองหมาย  หนาคําตอบที่ตรงกับความคิดของ
นักเรียน 

 
1.  การเขียนสูตรโครงสรางแบบเสนและมุมตองแสดงจํานวน
อิเล็กตรอน 

ถูก       ผิด 
 
2.  การเขียนสูตรที่แสดงเฉพาะชนิดและจํานวนของธาต ุ

ถูก       ผิด 
 
3.  สูตรโครงสรางที่ไมแสดงเสนและจุดเพือ่แสดงพันธะ 
 ถูก       ผิด 
 
4.  CH3 - CH2 - CH3 เปนสูตรโครงสรางแบบเสน 
 ถูก       ผิด 
 
5.  โครงสรางที่กําหนด  
 
 
 
 
 มีสูตรแบบยอคือ (CH3)3CCH2(CH3)CHCH2CH3 
  ถูก       ผิด 
 
6.  สารประกอบไฮโดรคารบอนบางชนิดละลายน้ําไดเพราะ 
    เปนโมเลกลุมีขั้ว      
 ถูก       ผิด 
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7.  สารประกอบไฮโดรคารบอนทุกชนิดจดุเดือดมีความ สัมพันธ
กับจํานวนอะตอมของคารบอนในโมเลกลุ    
 ถูก      ผิด 
 
8.  สารประกอบไฮโดรคารบอนมีโครงสรางแบบเปดและแบบปด 
ซ่ึงแบบปด คอื พวกอะโรมาติกไฮโดรคารบอน          ถูก  ผิด  
 
9.  สารประกอบไฮโดรคารบอนที่มีจุดเดอืดขึ้นอยูกับมวล
โมเลกุลซึ่งเกีย่วของกับแรงแวนเดอรวาลสและพันธะไฮโดรเจน      
 ถูก     ผิด 
 
10.  แอลเคนเกิดปฏิกิริยาการเผาไหมแบบสมบูรณคอืไมมีสาร
ใดเกิดขึ้น      
 ถูก    ผิด 
 
11.  แอลเคนที่มีจํานวนอะตอมเทากันโครงสรางแบบกิง่จะมีจุด
เดือดต่ําสุด เพราะมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลนอย      
 ถูก      ผิด 
 
12.  แอลเคนเกิดปฏิกิริยาการเติมเฉพาะในที่มีแสงสวางเทาน้ัน          
 ถูก     ผิด 
 
13.  แอลคีนเกิดปฏิกิริยาการเติมทั้งในทีมื่ดและสวาง 
 ถูก       ผิด 
 
14.  แอลคีนสามารถฟอกสีโบรมีนและโพแทสเซียมเปอร-มังกา
เนตได      
 ถูก       ผิด 
 
15.  แอลคีนเกิดปฏิกิริยาการเผาไหมแบบไมสมบูรณคอืมีเขมา
เกิดขึ้น     
 ถูก       ผิด 

 

16. แอลไคนเปนไฮโดร- 
คารบอนประเภทอิ่มตวัเพราะ
มีพันธะสามอยู   
 ถูก      
 ผิด 
17. แอลไคนเปนไฮโดร- 
คารบอนที่สามารถฟอกสีโบรมีน
และKMnO4ได      
           ถูก       
 ผิด 
18. แอลไคนมีสูตรท่ัวไป
เหมือนกับไซโคลแอลคีน 

 ถูก       
 ผิด 

 
 

ทําถูก....................ขอ 
ไมถูก..............ขอ 

เพราะ  ............................ 
…………………............... 
……………………......... 
 
  
 

ไมเปนไรนะ นักเรียน 
ยังมีเวลาใหปรับปรุง 
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  กิจกรรม...บอกเลาเกาสิบ 
 
 

“การเขียนนําเสนอสิ่งทีเ่ราคิดหรือ 
สิ่งที่เรารูเปนการสรางโอกาสใหกับตนเอง 

ไดแสดงออกและเปดโอกาสใหผูอื่น 
รูจักเราผานตวัหนังสือ” 

 
 
 

มาสรางโอกาสใหตวัเองกันเถอะ 
 
 

ใหนักเรียนแสดงความรูความคิดผานการเขียน 
ในรูปแบบที่นกัเรียนสนใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปแบบการเขยีน 
บทสัมภาษณ 
บทสนทนา 
บทความ 
บทละคร  
เร่ืองสั้น 
การตูน 
กลอน 
เกม 
ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................................
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  กิจกรรม...ประเมินตนเอง 

 
 

ใหนักเรียนเขยีนหมายเลข 1 2 หรือ 3 ลงในชอง   
ท่ีตรงกับความรูสึกของนักเรียนมากที่สุด ซึ่งหมายเลข 
แตละตวัมีความหมาย ดังนี้ 
 
 หมายเลข 1  หมายถึง    ไมเห็นดวย 
 หมายเลข 2  หมายถึง เห็นดวย 
 หมายเลข 3 หมายถึง เห็นดวยมาก 
 
เม่ือนักเรียนใชชุดกิจกรรมชุดนี้ในการเรยีนรู ทําใหนักเรียน  
  
  ม่ันใจในความรูที่ไดรับ  
  มีทักษะในการวางแผนการทํางาน 
  มีความรับผิดชอบตองานมากขึ้น 
   ยอมรับฟงขอคิดเห็นของผูอื่น   
  มีความรบัผิดชอบในการทํางาน 
   ไดฝกทักษะการคิดอยางมีเหตุผล 
  เปนอิสระจากการกําหนดเวลาเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมคะแนน…………….. คะแนน 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1.0 – 1.7    ปรับปรุง 
คะแนน 1.8 - 2.4     พอใช 
คะแนน 2.5 –3.0      ดี 
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ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย ลงใน ที่ตรงกับความคิดของ
นักเรียนมากที่สุดและนําคะแนนที่ไดไปคํานวณเพือ่ประเมินการ
ผานเกณฑการประเมิน            

1. สามารถอธบิายความหมายของสารประกอบอินทรีย 
 ปรับปรุง  
 พอใช 
 ดี 

2. สามารถจําแนกประเภทของสารประกอบอินทรีย 
 ปรับปรุง 
 พอใช 
 ดี 

3. สามารถบอกความหมายและเขียนสูตรโครงสรางของ 
   ไอโซเมอรสารประกอบอนิทรีย 

 ปรับปรุง 
 พอใช 
 ดี 

4. เขียนสูตรโครงสรางและอานชือ่สารประกอบอินทรยี 
   ประเภทตาง ๆ 

 ปรับปรุง 
 พอใช 
 ดี 

5. อธิบายสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของสาร 
   ประกอบอนิทรีย 

 ปรับปรุง 
 พอใช 
 ดี 

6. เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาขอสารประกอบอินทรีย 
 ปรับปรุง 
 พอใช 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมคะแนน.............คะแนน 
คะแนนรวม ÷  จํานวนขอ 
.......................................... 

= ................ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1.0 - 1.7 
ปรับปรุง 

คะแนน 1.8 -  2.4 
  พอใช 

คะแนน 2.5 -  3.0 
 ด ี

ระดับคะแนนการประเมิน 
ระดับปรับปรงุ 1  คะแนน 
ระดับพอใช    2  คะแนน 
ระดับดี        3   คะแนน 

   ดี 

 



 

 
 
 

         
 

                          
 
 
 

 
       
                             
 
 
    
    
 

      
 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อ .....................................................นามสกุล .................................. 

เลขที่ ............. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ..................... 
 
 

 
 

โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณีเขต  อําเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี 
สังกัดสํานกังานพื้นทีก่ารศึกษากาญจนบุรีเขต 3 
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+

.. 

เฉลยหนาที่ 1 
     เรือ่ง   ธาตุคารบอน (mind mapping)      
  สัญลักษณ C 
  เลขอะตอม 6 
  จัดเรียงอเิล็กตรอน   2   4 
  อยูในคาบที ่ 2   หมูที่   4 
  มีเวเลนซอิเลก็ตรอนเทากบั   4 
  มวลอะตอมเทากับ  12 
  เกิดพันธะกับตัวเองได   3  พันธะ  คอื  พันธะเด่ียว  พันธะคู   พันธะสาม 
 
เฉลยหนาที่ 2    เกมใชหรือไม 
ขอ 1 ใช 
ขอ 2 ไมใช  ยกเวน Be และ B  เชน  BeCl2 ,  BCl3    
            Be เปนธาตุหมู 2A และ B เปนธาตุหมู 3B 
ขอ 3 ใช  เชน   NH4

+ 

   H 
   N 
  H H H 
ขอ 4 ไมใช  พันธะสามเปนพันธะระหวางธาตใุนโมเลกุล 
ขอ 5 ใช 
ขอ 6 ไมใช  สารประกอบโควาเลนตละลายน้ําไดเพราะเปนโมเลกุลมีขัว้เชนเดียวกับนํ้า 
 โมเลกุลมีขัว้   

1. อะตอมที่ลอมรอบแตกตางกัน (CH3Cl) 
2. อะตอมกลางมีอิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยว(H2O) 
 H2O       CH3Cl 
 
 O       Cl 
   H    H  H - C - H       
        H 
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      H        H 
O   พันธะไฮโดรเจน  O 
      H           H 

ขอ 7 ไมใช  แรงยดึเหนี่ยวระหวางโมเลกุลโควาเลนตที่แข็งแรงที่สุด คอื พันธะไฮโดรเจน 
ซ่ึงเกิดขึ้น 

     ระหวาง ธาตุไฮโดรเจน (H) ในโมเลกลุหน่ึงกับธาตอุอกซเิจน (O) ไนโตรเจน (N) 
หรือ 
     ฟลอูอรีน (F) ในอีกโมเลกุลหน่ึง เชน   H2O 

 
 
   
 
 
ขอ 8   ไมใช  จุดเดือดของ 

โมเลกุลโควาเลนตขึ้นอยูกบัขนาดของโมเลกุล (มวลโมเลกุล) ถามวลโมเลกุลมีคานอย
จุดเดือดกจ็ะต่าํ  

ขอ 9   ใช  โมเลกุลโควาเลนต จะละลายในสารละลายที่มีสภาพขั้วเหมือนกัน คอื 
       -  โมเลกุลมีขั้วละลายในโมเลกุลมีขั้ว 
       -  โมเลกุลไมมีขั้วละลายในโมเลกลุไมมีขั้ว 
ขอ 10 ใช 
 
เฉลยหนา 4 
พันธะคู  ⎯       ⎯          พันธะสาม  ⎯ ≡ ⎯           
                                        
 
เฉลยหนา 5  สูตรโมเลกลุสตูรแบบจุด คอื  C5H12   สตูรโมเลกุลของสูตรแบบเสน C2H6 
 
เฉลยหนา 6  โครงสรางแบบเสนไมแสดงจํานวนของคารบอนและไฮโดรเจนแตแสดงรูปราง
โมเลกุล 
      โครงสรางแบบยอแสดงจํานวนคารบอนและไฮโดรเจนแตไมแสดงรูปรางของ
โมเลกุล 
                                H 
                          H     H-C-H H 
เฉลยหนา 7  สูตรแบบเสน คือ      H–C – C = C – C – H   และโครงสรางแบบยอ 
                             H H–C-H       H  
                                                        H 
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เฉลยหนา 9 A   มีสูตรโมเลกุล คอื C4H10O    B  มีสูตรโมลเลกลุ คือ C4H10O 
  โครงสรางของทั้งสองโมเลกุลตางกัน ทีต่ําแหนงของ OH  A อยูทีค่ารบอน
ตําแหนงที่ 1  

B อยูที่คารบอนตําแหนงที ่2  สาร A และ B เปนไอโซเมอรกัน เพราะมีสูตร
โมเลกุลเหมือนกันแตสูตรโครงสรางตางกัน 

 
เฉลยหนา 10 1. สารที่เปนโซปดไมเปนไอโซเมอรกบัโซกิ่งและโซตรง  
  2. สารที่เปนไอโซเมอรกันแบบโซตรงจุดเดือดสูงที่สุด  
  3. ไอโซเมอรที่เปนโซตรงจดุเดือดสูงกวาไอโซเมอรที่เปนโซกิ่ง 
 
เฉลยหนา 13  ไอโซเมอรของ  CH2 = CH – CH2 – CH3  มี 2 ไอโซเมอร  

การเขียนไอโซเมอรของสารประกอบอินทรียที่มีพันธะคูหรือพันธะสาม มี
หลักการเขียนในกรณีที่ไมมีหมูแทนที่ คอื เปลี่ยนตําแหนงของพันธะคูหรือพันธะ
สาม จะไดไอโซเมอร  
   

CH2 = CH – CH2 – CH3     พันธะคูตําแหนงที่ 1 
 บิวทีน 
 
CH3 – CH = CH2 – CH3     พันธะคูตําแหนงที่ 2................. 1 

       
   CH3 – CH2 - CH = CH2     พันธะคูตําแหนงที่ 3 ไมมี   
  

 เพราะการนบัตําแหนงคารบอนนบัทิศใดก็ไดแตตองใหพันธะคูอยูในตําแหนงนอยๆ  
  เพราะฉะนั้นไอโซเเมอรน้ี คอืเปนสารเดียวกับโครงสรางที่ 1 
   CH2 – CH2 
   CH2 – CH2      แอนคีน จะเปนไอโซเมอรกบั ไซโคลแอลเคน 
   ไซโคลบวิเทน           .................................... 2 
 
เฉลยหนา 15  ใหเปดดูหนา 14 
เฉลยหนา 18  ใหเปดหนา  17 
 
 
 
 

 1         2      3      4 

 1         2      3      4 

  ×    1        2      3      4 

√      4       3       2     1 
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จํานวน 
คารบอน 

การอาน
ตาม 
ภาษา
กรีก 

สูตรแบบยอของแอลเคน 
(CnH2n+2) 

การเรียกชื่อแอลเคน 
ลงทายเสียง เ-น (-ane) 

1 meth. CH4 มีเทนหรือเมทเทน Methane 
2 eth. CH3CH3 อีเทน Ethane 
3 prop. CH3CH2CH3 โพรเพน Propane 
4 but. CH3CH2CH2CH3 บิวเทน Butane 
5 pent. CH3CH2CH2CH2CH3 เพนเทน Pentane 
6 hex. CH3CH2CH2CH2CH2CH3 เฮกเซน Hexane 
7 hept. CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH3 เฮปเทน Heptane 
8 oct. CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH3 ออกเทน Octane 
9 non. CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH3 โนเนน Nonane 
10 dec. CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2 CH2CH3 เดคเคน Decane 

 

เฉลยหนา 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉลยหนา 20   1. เพนทลิ   2.  เฮกซิล   3.  ออกทิล 
เฉลยหนา 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไ ฮ ด ร อ ก ซิ ล      ค 
          แ   า 
          อ   ร 
          ล   บ 
    อ ะ มิ โ น  ค   อ 
          อ   ก 
          ก   ซ 
  ค า ร บ อ นิ ล  ซี   า 
          ค   ล 
          ร   ดี 
    เ อ ไ ม ด  บ   ไ 
          อ   ฮ 
          นิ   ด 
  อ อ ก ซี     ล    
      ค า ร บ อ ก ซิ ล 



 178

เฉลยหนา 22   
 
 
 
 
 
 
เฉลยหนา 23 

 ไอโซเมอรของโบรโมโพรเพนอีก 1 ไอโซเมอร มีสตูรโครงสรางดังน้ี 
                 H    Br  H 
           H – C – C – C – H      หมูแทนที่ 
                                     H     H     H 
  
ในกรณีที่มีหมูแทนที่ ใหเปลีย่นตําแหนงของหมูแทนที ่จะเกิดเปนไอโซเมอร 
 
    - ไฮโดรเจนโบรไมดเปลีย่นกระดาษลติมัสจากสีนํ้าเงินเปนสีแดงแสดงวามีสมบัติเปน กรด 

 
เฉลยหนา 24 

- ไซโคลบวิเทน  Cyclobutane 
- แอลเคนโซเปดกับโซปดที่มีจํานวนอะตอมของคารบอนเทากันแอลเคนโซเปดมีจาํนวน

ของไฮโดรเจนมากกวา 2 อะตอม ดังน้ันไซโคลแอลเคนมีสูตรทั่วไป คือ  CnH2n 
- สูตรโครงสรางลิวอิสของไซโคลเพนเทน 

 H     H   
       H     C        H 
     H  C         C    H 
   H     C        C   H 

                                       H         H 
เฉลยหนา 25   

- จุดเดือดของแอลเคนมีความสัมพันธกบัจาํนวนอะตอมของคารบอน คือ เม่ือจํานวน
อะตอม 
  ของคารบอนเพิ่มขึ้น จุดเดือดของแอลเคนจะเพิ่มขึ้นดวย 
- แอลเคนโซเปดกับแอลเคนโซปดที่มีจํานวนอะตอมของคารบอนเทากันมีจุดเดือด
ตางกัน โซปดมีจุดเดือดสูงกวาโซเปด 

 
จงอานชื่อสารประกอบตอไปน้ี            CH3-CH2-CH-CH2-CH2-CH3 
                                        CH2-CH2-CH3 

 
เรียกวา 4-ethyl heptane 

       4     3    2      1 
             
                            5   6    7 

1    2     3 
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เฉลยหนา 26 
 สารมีจุดเดือดสูงที่สุด ระหวางสาร a  b และ c คือ สาร  a   ดูเหตุผลหนา 10 
 
เฉลยหนา 27  

5 CH2=CH-CH2-CH2-CH3 1-เพนทีน, 1-pentene 
6 CH2=CH-CH2-CH2CH2-CH3 1-เฮกซีน , 1-hexene 

 
- เพราะเหตใุดแอลคีนจึงไมมีคารบอน 1 อะตอม 

เพราะแอลคีน เกิดพันธะคู ถามีเพียง 1 อะตอม ก็ไมสามารถเกิดพนัธะคูได 
เฉลยหนา 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จงตอบคําถามและอานชื่อสารตอไปน้ี 
           CH3-CH2-CH2-C-CH2-CH3   
                     CH-CH2-CH-CH2-CH3 
                                  CH3 
จํานวนคารบอนในโซหลัก 9 อะตอม   
ตําแหนงของคารบอนที่มีพนัธะคู คอื 4 
หมูแทนที่มีจํานวน 2 หมู คอื เอทิล  และ เมทิล  
ตําแหนงของคารบอนที่มีหมูแทนที่ คอื  4  และ  7 
สารนี้มีชื่อเรียกวา  4-เอทิล-7-เมทิล-4-โนนีน , 4-ethyl-7-methyl-4-nonene         

 1     2      3    4 
                    
  5    6    7     8     9   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
 
ชื่อ       นางสาวขนิษฐา   เวชรังษ ี
วัน เดือน ปเกิด     25   กุมภาพันธ    2514 
สถานที่เกิด      อําเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง 
สถานที่อยูปจจุบัน    80/1  หมูที่ 4  ตําบลทุงยาว  อําเภอปะเหลียน 
       จังหวัดตรัง   92180 
ตําแหนง       ครูชํานาญการ 
สถานที่ทํางาน     โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณีเขต   
       อําเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี 
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