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 The purpose of this research was to on Mathayomsuksa III students ability in 
Critical thinking and learning achievement using science problem solving activity 
packages. 
 The sample used in this research were 50 Mathayomsuksa III students of 
Watmakam (Wibunuppratham) School, Ampherchaiyo, Angthong, in semester II of the 
2009 academic year.  The experimental group I with 30 students taught through using 
science problem solving activity packages.   
 The One Group Pretest – Posttest was used in this research.  The data were 
analyzed.  By t-test dependent samples. 
 
 The results of this study indicated that : 
  1. Ability in critical Thinking of Mathayomsuksa III students after taught 
using science problem solving activity packages was significant higher at .01 level. 
  2. Learning achievement of Mathayomsuksa III students after taught 
using science problem solving activity packages was significant higher at .01 level. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศคุณูปการ 
 
 สารนิพนธฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไดตามวัตถุประสงค ดวยความกรุณาเปนอยางยิ่งจากการให
คําแนะนําปรึกษา ตลอดจนการแกไขปรับปรุง ขอบกพรองตางๆ ของ รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา 
วัฒนะคีรี ผูชวยศาสตราจารยสนธยา ศรีบางพลี และ ดร.ราชันย บุญธิมา ทําใหสารนิพนธฉบับน้ี
สมบูรณยิ่งขึ้น 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยทุกทาน ที่ไดใหการอบรมสั่งสอนในดานตางๆ 
อันไดมาซึ่งความรูที่เปนประโยชนตอการทําสารนิพนธ และขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทาน 
ที่ไดกรุณาตรวจแนะนําและใหคําปรึกษา พรอมแนวทางในการแกไขปรับปรุงเครื่องมือในการทํา 
การวิจัยอันสงผลใหสําเร็จลลุวงไปดวยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณนายสมาน ไกรทัศน โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม นายประวิทย  รักตวัฒน  
โรงเรียนวัดโบสถ นายปวีกรณ  ดําเนินลอย  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญ
ตรวจเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนราชสถิตยวิทยา  
กลุมตัวอยางในการใชเครื่องมือ เพ่ือหาประสิทธิภาพ และขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3  
โรงเรียนวัดมะขาม (วิบลูอุปถัมภ) กลุมตัวอยางในการทดลองใชเครื่องมือซ่ึงไดรับความรวมมือ
เปนอยางดีจากนักเรียนทุกคน  
  
 สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และพ่ีนองทุกคน ในครอบครัวและเพ่ือนๆ 
สําหรับกําลังใจที่ดี ในการทําวิจัยใหสําเรจ็  คุณประโยชนที่เกิดจากสารนิพนธฉบบัน้ี ขอมอบแด
ผูมีพระคุณและบุคคลที่ผูวิจัยเคารพทุกทาน ตลอดจนรุนพ่ี เพ่ือน และรุนนอง สาขาวิชาการมธัยมศึกษา 
(การสอนวิทยาศาสตร) ที่เปนกําลังใจและชวยเหลือเปนอยางดีในการทําสารนิพนธฉบบัน้ีจนสาํเรจ็ 
คุณคาและประโยชนใดๆ ที่พึงมีจากสารนิพนธฉบบัน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบดิา  
มารดา ครูอาจารย และผูมีพระคุณผูประสิทธิ์ประสาทความรูแกผูวจัิย 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 โลกในปจจุบันจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไมวาจะเปนดานวิทยาศาสตร ขอมูลขาวสาร 
หรือการเปลี่ยนแปลงจากภาวะเศรษฐกิจและปญหาสังคมอีกมากมาย ทําใหคนเราตองพัฒนาตนเอง
ทั้งรางกาย จิตใจ สังคม และสติปญญา เพ่ือใหทันกับภาวะที่เปลี่ยนแปลงนั้น การที่จะพัฒนาให
ดําเนินอยูในสังคมที่มีขอมูลขาวสารเขามามีบทบาทในการดําเนินชีวิต จําเปนตองเลือกรับ ขอมูล
ขาวสารเหลานั้น ไดอยางมีประสิทธิภาพ และทันตอการเปลี่ยนแปลงของขอมูลขาวสารที่เกิดขึ้น 
เพราะความรูและวิธีการทีใ่ชในการแกปญหาที่ไดผลในขณะนี้ อาจลาสมัยและไมไดผลอีกในวนัขางหนา 
(เพ็ญพิสุทธิ์ เนคมานุรักษ. 2537: 1) ปจจุบันเรื่องของ “การคิด” และ “การสอนการคิด” เปนเรื่อง
สําคัญยิ่ง ในการจัดการศึกษาเพื่อใหไดคุณภาพสูง ประเทศตางๆ ทัว่โลกหันมาศกึษาและเนนเรื่อง
ของการพัฒนาผูเรียนใหเติบโตขึ้นอยางมีคุณภาพในทุกๆ ดาน ดังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) ไดเนนถึง ความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
โดยเฉพาะการพัฒนาเยาวชนของชาติใหมีคุณภาพทั้งในดานความรู ความสามารถในเชิงวิชาการ
และคุณลักษณะที่พึงประสงคในการอยูรวมกบัประชาคมโลก การศกึษาจึงเปนกลไกสําคญัในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยใหเปนทรพัยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ดังพระบรมราโชวาท ความวา “การศึกษา เปน
ปจจัยสําคญัในการสรางและพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล สังคม 
และบานเมืองใดใหการศึกษาที่ดีแกเยาวชนไดอยางครบถวน ลวนพอเหมาะกับทุกๆ ดาน สังคม
และบานเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณธรรม ซ่ึงสามารถธํารงรักษาความเจริญม่ังคงของประเทศไว 
และพัฒนาใหเจริญกาวหนาไปไดโดยตลอด” (พระบรมราโชวาททางดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอุดลยเดช. 2541: ปกหลัง) ซ่ึงสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2535 ในดานหลักการสําคัญขอที่ 1 ที่มุงเนนการสรางความเจริญงอกงาม ทางดาน
ปญญา ความคิด จิตใจ และคุณธรรมของบุคคลอันเปนสิ่งจําเปน และเปนเปาหมายสําคัญอันนําไปสู
การพัฒนาที่สมดุลระหวางความเจริญทางจิตใจกับความเจริญทางวัตถุ และความเติบโตทางเศรษฐกิจ 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ 2535: 32) การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรมชีวิตที่ดีน้ัน 
จําเปนตองพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มุงฝกใหผูเรียนรูจักคิด รูจักทํา รูจักแกไขปญหา รูจัก 
พัฒนาตน และมีคานิยมที่ดี มีทักษะการคิดระดับสูง ซ่ึงไดแก การคิดไตรตรอง การคิดสรางสรรค 
และการคิดอยางมีวิจารณญาณ ผูเรียนที่มีทักษะการคิดทั้งสามนี้ จะสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมนี้
ไดอยางมีคุณภาพ (อรพรรณ พรสีมา. 2543: 30) และสอดคลองกับ วราพร จํารัสประเสริฐ (2531: 1) 
กลาววา ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณจําเปนมากที่สุด สําหรับเยาวชนไทยในสังคมที่เปนยุค
สารสนเทศ การคิดอยางวิจารณญาณ เปนความสามารถทางการคิดชนิดหนึ่งที่จัดเปนสาระสําคัญ
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ของจุดมุงหมายการคิดศึกษา เพราะการคิดวิจารณญาณเปนสิ่งที่มีคุณคาในตัวมันเอง และเปนหนาที่
ของสถานศึกษาที่จะตองพัฒนาความสามารถทางการคิดวิจารณญาณใหกับผูเรียน โดยเฉพาะประเทศ
ที่มีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ดังน้ันจุดมุงหมายของการศึกษาในยุคปจจุบัน คือ การมุงเนน
ใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดมากขึ้น เพราะความสามารถในการคิดจะทําใหผูเรียนแกปญหา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนเครื่องมือสําหรับการเรียนรูไดดวยตนเอง (เพ็ญพิสุทธิ ์เนคมานุรักษ. 
2537: 1) เพ่ือเตรียมคนใหกาวไปใหทันกบัความเจริญกาวหนาทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีพัฒนา
ประเทศใหเจรญิกาวหนาไดอยางสมดุลเหมาะสมกับสภาพแวดลอม ทําใหบุคคลทั้งหลายจําเปนตอง
มีทักษะในการคิด เพ่ือที่จะชวยใหดําเนินชวีิตไดอยางมีความสุข ในปจจุบันมีการมุงเนนใหนักเรียน
มีความสามารถในการคิดมากขึ้น เพราะความสามารถทางการคิดจะชวยใหผูเรียนสามารถแกปญหา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนเครื่องมือสําหรับการเรียนรูอยางตอเน่ือง (เพ็ญพิสุทธิ ์เนคมานุรักษ. 
2536: 1)  
 ดวยเหตุผลดังกลาว การจัดกระบวนการเรียนรูเนนใหผูเรียนฝกทักษะกระบวนการคิด
และสามารถแกปญหาที่พบได  ผูวิจัยจึงสนใจรูปแบบการสอนแบบการแกปญหา มาจัดทําเปนชุด
กิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร เพราะเปนการดําเนนิการแกปญหาอยางมีระบบ อยูบนหลักของ
เหตุผลสามารถนําไปใชในชีวติจริงได การสอนแบบแกปญหาน้ันจะชวยฝกใหผูเรียนไดรับประสบการณ
ตรง ฝกใหผูเรียนมีการทดสอบอยูเสมอ ตัง้คําถามกับตัวเอง ฝกใหผูเรียนเปนผูมีเหตุผลตอตนเอง  
และใหรูจักคิดอยางมีวิจารณญาณ ซ่ึงความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรจะสงเสริมใหเกดิ
การคิดอยางมีวิจารณญาณ เพราะกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ สามารถพัฒนาและฝกฝน
ไดดวยการจัดการเรียนรู ตองอาศัยความรูเฉพาะในแตละเรื่อง ฝกใหผูเรียนไดทักษะพื้นฐานความคิด  
ผูเรียนไดลงมือกระทําตามแนวคิด และสามารถประเมินความคิดของตนเองได รวมทั้งตองฝกให
ผูเรียนใชกระบวนการคิดที่ความคิด และพฤติกรรมที่ฉลาด และเกิดผลดีอันนําไปสูการเรียนรูที่ดี
เกิดผลสําเร็จในการเรียนรู สิ่งเหลานี้เปนการชวยพัฒนากระบวนการคิด อยางมีวิจารณญาณได  
(ศันสนีย ฉัตรคุปต ; และ อุษา ชูชาติ.  2545: 5) 
 จากหลักการดังกลาว ผูวจัิยจึงสนใจศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร และ
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ดวยการใชชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพ่ือเปนแนวทางในการจัดการเรียนรู และพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนกับผูเรียนมากที่สุด 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนที่ไดรับการสอน 
ดวยการใชใชชุดกิจกรรมแกปญหาทางวทิยาศาสตร 
 2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอน ดวย
การใชชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
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ความสําคัญของการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาคนควาครั้งน้ี ทําใหทราบถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และ
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณที่สอน ดวยการใชขุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียน และเปนแนวทางใหครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
เลือกวธิีสอนที่เหมาะสมและเกิดประสทิธิภาพ 
 2. ผลการศึกษาครั้งน้ี ทําใหไดสื่อการสอนประเภทชุดกิจกรรม สําหรับครผููสอนกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตรในการนําไปใชจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเปน
แนวทางในการจัดทําชุดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับครูวิทยาศาสตรระดับชั้นอ่ืนๆ ตอไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมเปาหมาย 
  ประชากรทีใ่ชในการศึกษาคนควาครัง้นี ้เปนนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรยีน
วัดมะขาม(วิบลูยอุปถมัภ) ตาํบลจระเขรอง อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา  
2552 จํานวน 1 หอง  จํานวนนักเรียนทั้งหมด 30 คน 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
  ผูวิจัยทําการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2552 โดยการสอน 12 คาบ คาบละ  
60 นาที 
 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
  เน้ือหาทีใ่ชในการทดลองเรื่องนี้ ไดแก เรื่องเครื่องใชไฟฟาในบาน ระดับชั้นมัธยมศกึษา
ปที่ 3   
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ ไดแก การสอนดวยการใชชดุกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 2. ตัวแปรตาม ไดแก 
  2.1 ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
  2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. การจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร หมายถึง ชุดกิจกรรมที่
ผูวิจัยสรางขึน้ โดยไดยึดขั้นตอนและหลักการสรางชุดกจิกรรมของ บัทส (Butt.  1974: 85) เนลสนั 
และ เลอเบียร (Nelson ; & Lobee.  1975: 247) และ ดีวีโต และ ครอกโคเวอร (Devito ; & Krockover.  
1976: 388) เพ่ือเปนแนวทางในการสรางชุดกิจกรรมที่ใชประกอบการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงชวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ประกอบดวย 
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  1.1 ชื่อชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร เปนสวนที่ระบุชื่อกิจกรรม 
  1.2 คําชี้แจงที่ใชชุดกิจกรรม เปนสวนที่อธิบายวิธีการใชชุดกิจกรรม 
  1.3 จุดประสงคของกิจกรรม เปนสวนที่ระบุเปาหมายที่ตองการใหนักเรียนบรรลุผล 
  1.4 เวลา เปนสวนที่ระบุเวลาที่ใชในการปฏิบัติกิจกรรมแตละชุด 
  1.5 สถานการณทีก่ําหนดให เปนสวนที่ระบุสถานการณที่บรรยายดวยขอความ รูปภาพ  
หรือกิจกรรมการทดลอง 
  1.6 กิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัต ิโดยศึกษาจากสถานการณที่กําหนดให แลวดําเนินการ
แกปญหา ซ่ึงแบงออกเปน 4 ขั้นตอน ดังน้ี 
   ขั้นที่ 1 ขั้นระบุปญหา 
    - นักเรียนศึกษาสถานการณที่กําหนดใหในชุดกิจกรรม 
    - นักเรียนระบุปญหาจากสถานการณ เพ่ือนําไปสูการตั้งสมมติฐานในการ
ทดลอง 
   ขั้นที่ 2 ขั้นตั้งสมมติฐาน 
    - นักเรียนระบุสาเหตุที่เปนไปไดของปญหาที่เลือก 
    - นักเรียนเลือกสาเหตุที่เปนไปไดของปญหาเขียนเปนสมมติฐานใหมีความ 
สัมพันธกันระหวางตัวแปรตน และตัวแปรตามใหสอดคลองกับสถานการณและปญหาที่เลือก 
   ขั้นที่ 3 ขั้นทดลอง 
    - นักเรียนออกแบบการทดลอง โดยระบุวิธีทดลอง และรูปแบบการบันทึก
ผลการทดลองใหสอดคลองกับปญหาและสมมติฐานที่ตั้งขึ้น 
    - นักเรียนปฏิบัติการทดลองตามวิธีการที่ออกแบบไว 
    - นักเรียนบันทกึผลการทดลอง โดยจดบันทึกขอมูลที่ไดจากการปฏิบัติการ 
ทดลองตามรูปแบบการบันทึกผลการทดลองตามที่ออกแบบไวลงในชุดกิจกรรม แกปญหาทาง
วิทยาศาสตร 
   ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปผลการทดลอง 
    - นักเรียนอภิปรายถึงความสัมพันธของขอมูลที่ได และสรุปผลการทดลอง
ลงในชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
    - นักเรียนตอบคําถามในชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  1.7 อุปกรณ เปนสวนที่ระบุอุปกรณที่นํามาใชในแตละกิจกรรม 
  1.8 ใบความรู เปนสวนที่ระบุรายละเอียดของเนื้อหาเพิ่มเติม 
  1.9 คาํถามทายกิจกรรม เปนสวนที่ระบุขอคําถามหลังการปฏิบัติกิจกรรม 
  1.10 คําเฉลยกิจกรรม เปนสวนที่ระบุคําตอบทายกิจกรรม 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการเรยีนวิทยาศาสตร 
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ซ่ึงวัดไดจากการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามเนื้อหา
และจุดประสงคการเรียนรูวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่อง เครื่องใชไฟฟาในบาน โดยวัด
ความสามารถ 4 ดาน 
  2.1 ดานความรู - ความจํา หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่เคยเรียนรู
มาแลวเกี่ยวกบัขอเท็จจริง ขอตกลง ศัพท กฎ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกบัเครื่องใชไฟฟา
ในบาน 
  2.2 ดานความเขาใจ หมายถงึ ความสามารถในอธิบายความหมาย ขายความ แปลความ  
ตีความ โดยอาศัยขอเท็จจริง หลักเกณฑทางวิทยาศาสตร 
  2.3 ดานการนําไปใช หมายถึง ความสามารถในการนําความรู วิธีการทางวิทยาศาสตร
ไปใชในการแกปญหาในสถานการณใหมที่แตกตางไปจากที่เคยเรียนรูมาแลว โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
คือ การนํา ความรูเรื่อง เครื่องใชไฟฟาในบาน 
  2.4 ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถของบุคคลใน
การสืบเสาะหาความรู โดยผานการปฏิบัต ิ และผานการฝกฝนความคิดอยางมีระบบ จนเกิดความ
ชํานาญสามารถเลือกใชกิจกรรมตางๆ ไดอยางเหมาะสม สําหรับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ที่สอดคลองกับเน้ือหาในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวยทักษะดังน้ี ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด  
ทักษะการจําแนก ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล  ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล  
ทักษะการตั้งสมมุติฐาน ทักษะการควบคุมตัวแปร ทักษะการตีความและลงขอสรุป ทกัษะการทดลอง 
 3. ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง ความสามารถในการพิจารณา
อยางไตรตรองรอบคอบเกี่ยวกับขอมูลที่เปนปญหาขอโตแยงทางวิทยาศาสตร โดยหาหลักฐานที่มี
เหตผุลหรือขอมูลทีเ่ชื่อถือไดมาสนบัสนุน ยืนยันประกอบการตัดสินใจตามเรื่องราวหรอืสถานการณน้ัน   
เพ่ือใหไดมา ซ่ึงขอสรุปที่ถกูตองสมเหตุ สมผล ครอบคลุมกระบวนการคิด 5 ขั้นตอน คือ การนิยาม
ปญหา การตั้งสมมติฐาน การรวบรวมขอมูลการจัดระบบขอมูล และการลงขอสรปุอยางสมเหตุสมผล
ซ่ึงผูวิจัยไดใชทฤษฎีของ  เดรสเซล และ เมฮิว (Dressel ; & Mayhew.  1957: 179 – 181)   
   1. การนิยามปญหา หมายถึง การกําหนดปญหา ขอโตแยง หรือขอมูลที่คลุมเครือ 
ใหชัดเจนไดในขอความหรือแนวคิดของเรื่องนั้น 
  2. การตั้งสมมติฐาน หมายถึง ความสามารถในการคาดคะเนวา ผลของการวิจัยจะ 
ออกมาในรูปของการเดา การทายเหตขุองปญหา และผลที่จะไดโดยคดิถึงความสัมพันธ เชิงเหตุผล
และเลือกสมมติฐานที่เปนไปไดมากที่สุด 
  3. การรวบรวมขอมูล หมายถึง การรวบรวมขอมูลโดยสังเกตการณปรากฏการตางๆ 
เลือกขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหา ขอโตแยงหรือขอมูลที่คลุมเครือ แสวงหาขอมูลที่ถูกตองและชัดเจน
มากขึ้น 
  4. การจัดระบบขอมูล หมายถึง การจัดระบบขอมูลโดยการแสวงหาแหลงที่มาของ 
ขอมูลวินิจฉัยความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล เชน การจําแนกการแตกตางระหวางขอเท็จจริงกับ
ความคิดเห็น 
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  5. การลงขอสรุปอยางสมเหตุสมผล หมายถึง ความสามารถในการคิดพิจารณาขอความ
ที่เปนเหตุเปนผลกัน โดยจําแนกขอมูลที่มีเหตุผลหนักแนนและนาเชื่อถือมีความเกี่ยวของกับประเด็น
ปญหา เพ่ือนําไปสูการตัดสนิใจสรุป ถาการสรุปไมมีเหตุผลเพยีงพอจะตองมีการหาเหตุผลเพิ่มเติม
มาพิจารณาตัดสินการสรุปใหม แลวจึงนําขอสรุปและหลักการไปประยุกตใช 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
       

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียน
ดวยการใชชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวย
การใชชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสงูกวากอนเรียน 
 
 

การจัดการเรียนรูดวยการใช 
ชุดกิจกรรม 

แกปญหาทางวิทยาศาสตร 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
2.  ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ  



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดศกึษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของและไดเสนอตามลําดับ
หัวขอตอไปน้ี 
  1. เอกสารเกี่ยวกับชุดกิจกรรม 
  2. เอกสารเกี่ยวกับการคิดแกปญหา 
  3. เอกสารเกี่ยวกับผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร 
  4. เอกสารเกี่ยวกับการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
  5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวกับชุดกิจกรรม 
   5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนแบบแกปญหา 
   5.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสมัฤทธิท์างการเรียน 
   5.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 
1.  เอกสารเกี่ยวกับชุดกิจกรรม 
 1.1 ความหมายของชุดกิจกรรม 
  ชุดการสอนหรือการเรียนมาจากคําวา Instruction Packages หรือ Learning Packages  
เดิมทีเดียวมักใชคําวา ชุดการสอน เพราะเปนสื่อที่ครูนําใชประกอบการสอน แตตอมาแนวคิดในการจดั 
การเรียนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนศูนยกลาง ไดเขามามีบทบาทมากขึ้น นักการศึกษาจึงเปลี่ยน
มาใชคําวา การเรียน (Learning Packages) เพราะการเรียนรูเปนกิจกรรมของนักเรียนและการสอน
เปนกิจกรรมของครู กิจกรรมของครู และนักเรียนจะตองเกิดคูกัน (กาญจนาภรณ เกียรติประวตั.ิ 
2524: 60 – 61) ดังน้ันในการวิจัยผูวิจัย จึงใชคําวา “ชุดกิจกรรม” ซ่ึงมีผูใหความหมายของชุดกิจกรรม
ไวดังน้ี 
  วีระ ไทยพานิช (2529: 134) กลาววา ชุดการเรียนมีชื่อเรียกตางๆ กัน เชน ชุดการสอน  
(Instructional Package) ชุดการเรียนเบ็ดเสร็จ (Self – Instruction Package) ชุดการสอนรายบคุคล  
ซ่ึงเปนเสื่อประสม ที่จัดขึน้สําหรับหนวยการเรียนรูหัวขอเน้ือ และอุปกรณของแตละหนวยไดจัดไว
เปนชุด หรือกลอง หรือซอง ชุดการเรียนอาจมีรูปแบบ ที่แตกตางกันออกไป ซ่ึงสวนมากประกอบดวย
คําชี้แจง หัวขอ จุดมุงหมาย การประเมินผลเบื้องตน การกําหนดกิจกรรม และการประเมินขั้นสุดทาย  
จุดหมายสําคัญ เพ่ือการสอนนักเรียนเปนรายบุคคลใหนักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนของ
ตนเอง 
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  หน่ึงนุช กาฬภักดี (2543: 14) กลาววา ชุดการเรียนหรือชุดกิจกรรมเปนสื่อการเรียน
สําเร็จรูปประกอบดวยอุปกรณหลายชนิดที่ผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเองตามขัน้ตอนที่ระบไุว
ในชุด โดยพึ่งครูนอยที่สุด นักเรียนสามารถเรียนไดอยางอิสระ ตามความสามารถของแตละบุคคล  
ซ่ึงเปนการฝกใหเรียนรูไดรูจักพึ่งพาตนเองในการศึกษาหาความรู 
  ชลสีต จันทาสี (2543: 10) ไดใหความหมายของชุดการเรียนหรือชดุกกิจกรรมวา เปน
การรวบรวมสือ่การเรียนสําเร็จรูป ซ่ึงสวนมากประกอบดวย คําชีแ้จง ชื่อเรื่อง กิจกรรม จุดมุงหมาย  
และการประเมินผล สามารถศึกษาไดดวยตนเอง ตามความสามารถ และความสนใจที่เปนขั้นตอน
ตามที่กําหนดไวในชุดการเรียนนั้นๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของตนเองใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 
  เพชรรัตดา เทพพิทักษ (2545:  30) กลาววา ชุดกิจกรรม คือ ชุดการเรียน หรือชุด
การสอนนั่นเอง ซ่ึงหมายถึง สื่อการสอนที่ครูเปนผูสรางประกอบดวยวัสดุอุปกรณหลายชนิด และ
องคประกอบอื่นใหนักเรียนศกึษาและประกอบปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง เกิดการเรียนรูดวยตนเอง
โดยครูเปนผูแนะนําชวยเหลอื และมีการนําหลักการทางจิตวิทยามาใชในการประกอบการเรียน เพ่ือ
สงเสริมใหผูเรียนไดรับความสําเร็จ 
  แคปเฟอร และ แคปเฟอร (Kapfer ; & Kapfer.  1972: 3 – 10) ใหความหมายวา  
ชุดกิจกรรมเปนรูปแบบการสื่อสารระหวางครูและนักเรียน ซ่ึงประกอบดวยคําแนะนําที่ใหนักเรียน
ไดทํากิจกรรมการเรียนจนบรรลุพฤติกรรมที่เปนผลการเรียนรู และเนื้อหาที่นํามาสรางชุดกิจกรรม
น้ัน ไดขอบขายของความรูทีห่ลักสตูรตอง การใหนักเรยีนเรียนรูเน้ือหา จะตองตรงและชัดเจน ที่จะ
สื่อความหมายใหผูเรียนไดเกิดพฤติกรรมตามเปาหมายของการเรียน 
  บราวน และ คณะ (Brown ; et al.  1973: 338) ใหความหมายไววา ชุดกิจกรรม คือ 
ชุดของสื่อแบบประสมที่สรางขึ้น เพ่ือชวยเหลือครูใหสามารถสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ในกลอง
หรือชุดกิจกรรมมักจะประกอบไปดวยอุปกรณหลายๆ อยาง เชน ภาพโปรงใส ฟลมสตริป รูปภาพ 
โปสเตอร สไลด และแผนภูมิ บางชุดอาจประกอบเอกสารเพียงอยางเดียว บางชุดอาจจะเปนโปรแกรม
ที่มีบัตรคําสั่งใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง 
  กูด (Good.  1973: 306) ไดอธิบายถึงชุดกิจกรรมวา ชุดกิจกรรมคือ โปรแกรมทาง 
การสอนทุกอยางที่จุดไวโดยเฉพาะ มีวัสดุอุปกรณที่ใชในการสอน อุปกรณที่ใชในการเรียน คูมือครู  
เน้ือหา แบบทดสอบ ขอมูลที่เชื่อถือได มีการกําหนดจุดมุงหมายของการเรียนไวอยางชัดเจน ชุด
กิจกรรมนี้ ครูเปนผูจัดใหผูเรียนแตละคนไดศึกษาและฝกฝนตนเอง โดยครูเปนผูแนะนําเทานั้น 
 จากการศกึษาความหมายขางตนดังกลาวพอสรุปไดวา ชดุกิจกรรม คือ การจัดประสบการณ
เรียนรูใหกับผูเรียนเกิดการเรียนรูแกปญหาดวยตนเอง มีอิสระในการเรียนรู โดยใชแหลงการเรียนรู
หลากหลาย โดยครูตองเปนผูวางแผน กําหนดเปาหมายวัตถปุระสงคการเรียนรู สิ่งที่ตองการให
ผูเรียนรู และในการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยครูมีหนาที่เปนผูใหคําปรึกษาเทานั้น 
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 1.2 หลักจิตวิทยาที่นํามาใชในชุดกิจกรรม 
  วิชัย ดิสระ (2533: 249 – 250) ไดกลาวถึง การสอนที่มีคุณภาพตามแนวคิดของ บลูม   
วา ประกอบดวยลักษณะ 4 ประการ คือ 
   1. การใหแนวทาง คือ การอธบิายของครูทีท่ําใหนักเรยีนเขาใจวาเม่ือเรียนเรื่อง     
น้ันๆ แลวจะตองมีความสามารถอยางไร ตองทําอะไรบาง 
   2. การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม     
การเรียน 
   3. การเสริมแรง ทั้งการเสริมแรงภายนอก เชน สิ่งของ การกลาวติชม หรือการ    
เสริมแรงภายในตัวนักเรียนเอง เชน ความอยากรูอยากเห็น 
   4. การใหขอมูลยอนกลับและการแกไขขอบกพรอง จะตองมีการแจงผลการเรียน      
และขอบกพรองใหนักเรียนทราบ 
  ชัยยงค พรหมวงศ (2523: 119) แนวความคิดซึ่งมาจากจิตวิทยาการเรียนที่นํามาสู
การผลิตชุดการเรียนมี ดังนี้ 
   1. เพ่ือสนองความแตกตางระหวางบุคคล 
   2. เพ่ือยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู ดวยการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
   3. มีสื่อการเรียนใหมๆ ที่ชวยในการเรียนของนักเรียนและชวยในการสอนของครู 
   4. ปฏิสัมพันธระหวางครูกบันักเรียนทีเ่ปลี่ยนไป  เปลีย่นจากครเูปนผูมีอิทธิพล
ไปเปนยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง 
 1.3 องคประกอบของชุดกิจกรรม 
  เนลสัน และ เลอเบียร (Nelson ; & Lorbeer.  1975: 247) ไดสรางชุดการเรียนกิจกรรม 
วิทยาศาสตรสาํหรับแนะนําครู ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมทางดานวิทยาศาสตร ซ่ึงครูสามารถนํากิจกรรม
น้ี ไปใชในหองเรียน หรือใชเปนหนังสืออางอิงเพ่ิมเติม ใชฝกฝนทักษะการทําโครงงาน ในการสราง
ชุดการเรียนแตละกิจกรรมประกอบไปดวยปญหา เพ่ือนําเขาสูกิจกรรมคําถาม การที่มีปญหาและ
คําถามจะชวยใหครูเลือกกิจกรรมตางๆ ทีเ่หมาะสมใชในการสอบถามความคิดเห็นของเด็กๆ ได  
คําถามทางดานความคิดสรางสรรคจะรวบรวมไวทายกิจกรรมแตละกิจกรรมคําถามเหลานี้ จะชักจูง
เด็กแนะนําเด็กและครู เพ่ือใหคิดเชิงวิพากษวิจารณใหมีการทดลองกวางขวางออกไป ถานักเรียน
สนใจจะศึกษาตอไปอีก ทุกกิจกรรมที่สรางขึ้นอยูกับระดับชั้น กลุมและความสนใจของเด็ก 
 ลักษณะของชุดการเรียนกิจกรรมประกอบดวย 
  1. ปญหาซึ่งเปนชื่อเรื่องของกิจกรรม 
  2. วัสดุ อุปกรณ 
  3. วิธีดําเนินการทดลอง 
  4. รายละเอียดเพิ่มเติม ประกอบไปดวยการอางอิงกฎเกณฑทางวิทยาศาสตร และ
คําแนะนําตางๆ ในการศึกษาตอไป 
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  5. คําถามทายกิจกรรม เพ่ือใหเกิดความคิด คําถามเราใจเด็กทําใหเกิดการซักถาม
และคิดหาวิธีการ เพ่ือหาคําตอบเหลานั้น 
  สมจิต สวธนไพบูลย (2537: 43) ไดกลาวถึงองคประกอบของชุดการกิจกรรมวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีประกอบดวย ดังน้ี 
    1. ชื่อชุด หมายถึง ลําดับที่ของชุดและหัวเรื่อง 
    2. เวลา หมายถึง กําหนดเวลาเรียนเปน 50 หรือ 100 นาที ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ 
    3. จุดประสงคการเรียนรู หมายถงึ การระบุพฤตกิรรมการเรียนรูตามหลักสูตร 
    4. ขอชวนคิด หมายถึง การกาํหนดคติพจนใหคิดนําไปสูการสรางจติสาํนึก
การพึ่งพาตนเอง 
    5. กิจกรรม หมายถึง การกําหนดงานปฏิบัติ การอานคนควาจากเอกสาร  
หนังสือเรียนการทดลองโดยมีวัสดุอุปกรณให 
    6. การตรวจสอบบทสรุป หมายถึง การตรวจสอบขอความที่สรุปไวใหวา
ถูกตองกับความเขาใจมากนอยเพียงไร 
    7. การทํากิจกรรมสะสมคะแนน หมายถึง การใหนักเรียนเลือกทํากิจกรรม
ตามลําดับความสนใจ 
    8. การตอบคําถามทายกิจกรรม หมายถึง การกําหนดคําถามตามจุดประสงค
ใหนักเรียนตอบ 
    9. การตรวจคําตอบ หมายถึง การใหนักเรียนตรวจคําตอบดวยตนเอง โดย
ดูจากแบบเฉลยคําตอบที่ใหไว 
    10. แบบประเมินผลตนเอง หมายถึง แบบฟอรมใหนักเรียนกรอกคะแนนที่
ไดจากการประเมินผลดวยตนเอง 
  กรรณิกา ไผทฉันท (2541: 83 – 84) ไดจัดทําชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอมตามวิธีการวิจัย  
มีสวนประกอบ ดังน้ี 
   1. ชื่อกิจกรรม เปนสวนที่ระบุชื่อเน้ือหาที่เรียน 
   2. คําชี้แจง เปนสวนที่อธบิายการใชชุดกิจกรรมเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายที่วางไว 
   3. จุดประสงคของกิจกรรม  เปนสวนที่ระบุเปาหมายที่นักเรียนตองทําใหบรรลุผล 
เม่ือจบกิจกรรม 
   4. เวลาที่ใชเปนสวนที่ระบุเวลาในการเรียนชุดกิจกรรม 
   5. สื่อเปนสวนที่ระบุถึงวัสดุ อุปกรณที่ใชในการดําเนินการกับชุดกิจกรรมนั้นๆ  
   6. เน้ือหา เปนรายละเอียดที่ตนเองการใหนักเรียนทราบ 
   7. กิจกรรม เปนสวนที่นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไวในชุดกิจกรรม 
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 จากการที่มีการศึกษาหลายทานไดศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบของชุดกิจกรรม ผูวิจัยสรุป
ไดดังน้ี องคประกอบของชุดกิจกรรมที่สําคัญ ไดแก ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงคของกิจกรรม เน้ือหา
ที่สอน สื่อการเรียนรูที่หลากหลาย เวลาที่ใช และการประเมินผลผูเรียน 
 1.4 ข้ันตอนในการสรางชุดกิจกรรม 
  บัททส (Butts.  1974: 85) เสนอหลักการไว ดังน้ี 
   1. กอนที่จะสรางตองกําหนดโครงรางคราวๆ กอนวา จะเขียนเก่ียวกับเรื่องอะไร  
มีวัตถุประสงคอะไร 
   2. ศึกษางานดวยวิทยาศาสตรและเอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะทํา 
   3. เขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมและเนื้อหาที่สอดคลองกัน 
   4. แจงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมออกเปนกิจกรรมยอยๆ โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมของผูเรียน 
   5. กําหนดอุปกรณที่จะใชในกิจกรรมแตละตอนใหเหมาะสมกับแบบฝก 
   6. กําหนดเวลาที่ใชในแบบฝกแตละตอนใหเหมาะสม 
   7. กําหนดการประเมินผลวาจะประเมินผลกอนหรือหลังเรียน 
  เดอวิโต และ ครอกโกเวอร (Dervlto ; & Krockover.  1976: 388) ไดจัดทําชุดการเรียน 
กิจกรรมวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคมีชื่อวา “Creative Science Ideas and Activities 
for Teacher and Children” กิจกรรมที่สรางขึ้นไดนํากระบวนการวิทยาศาสตรมาสัมพันธกับความรู
ทางวิทยาศาสตร กิจกรรมแตละกิจกรรมสรางขึ้น เพ่ือกระตุนใหผูอานเกิดความคิดเพื่อใหเกิดกิจกรรม
อ่ืน  ๆตามมาอีก ชุดการเรียนนี้ จะชวยประหยัดคาใชจาย ชวยใหครูมีทักษะและเทคนิคทางวิทยาศาสตร
เพ่ือใหกิจกรรมวิทยาศาสตรประสบความสําเร็จ 
  รูปแบบในการสรางชุดการเรียนกิจกรรมวิทยาศาสตร 
   1. ปญหาเพื่อนําไปสูกิจกรรม 
   2. กําหนดสถานการณซ่ึงเปนบรรยากาศหรือกําหนดกิจกรรมการทดลอง 
   3. คําถามจากการใชสถานการณหรือทํากิจกรรมการทดลอง คําถามนี้ไมมีคําตอบ  
เด็กจะตอบอยางไรก็ได คําตอบของเด็กอยูในรูปสมมติฐาน 
   4. ขอเสนอแนะหรือขอคิดเพื่อแนะนําเด็กใหทํากิจกรรมตอเน่ืองไปอีก 
   5. คําถามเพื่อใหเด็กเกิดความสนใจที่จะดําเนินการหาขอเท็จจริงตามวิธกีารทาง 
วิทยาศาสตร ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยยึดขั้นตอนและหลักการสรางชุดกิจกรรมของบัทส  (Butt. 1974: 85) 
เนลสนั และ เลอเบยีร (Nelson ; & Lobeer.  1975: 247) แล ะดีวิโต และ ครอกโคเวอร (Devito ; &    
Krocover.  1976: 388) เพ่ือเปนแนวทางในการสรางชุดกิจกรรมที่ใชประกอบการจัดกิจกรรม 
 1.5 ชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร  
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยยึดขัน้ตอนและหลักการสรางชุดกจิกรรมของ บัทส (Butt. 1974: 
85) เนลสัน และ เลอเบียร (Nelson; & Lobeer.  1975: 247) และ ดีวิโต และ ครอกโคเวอร (Devito; & 
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Krocover. 1976: 388) เพ่ือเปนแนวทางในการสรางชดุกิจกรรม เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวย
ตนเอง โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรแกปญหาในการเรียนรู ซ่ึงสวนประกอบของชุดกจิกรรมแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร มีดังน้ี 
   1. ชื่อชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร  เปนสวนที่ระบุชื่อกิจกรรม 
   2. คําชี้แจงในการใชชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร  เปนสวนที่อธิบาย
วิธีการใชชุดกิจกรรม 
   3. จุดประสงคของกิจกรรม เปนสวนที่ระบเุปาหมายทีต่องการใหนักเรียนบรรลผุล 
   4. เวลา เปนสวนที่ระบุเวลาที่ใชในการปฏิบัติกิจกรรมแตละชุด 
   5. สถานการณทีก่ําหนดให เปนสวนที่ระบสุถานการณที่เปนบรรยายดวยขอความ 
รูปภาพ  เกม หรือกิจกรรมการทดลอง 
   6. กิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ โดยศึกษาจากสถานการณที่กําหนดใหแลวดําเนินการ
แกปญหา ซ่ึงแบงออกเปนขัน้ระบุปญหา ขั้นตั้งสมมตฐิาน ขัน้ออกแบบการทดลอง และขั้นสรปุผล
การทดลอง โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังน้ี 
     ขั้นที่ 1 ขั้นระบุปญหา 
     - นักเรียนศึกษาสถานการณที่กําหนดใหในชุดกิจกรรม 
     - นักเรียนระบุปญหาจากสถานการณ เพ่ือนําไปสูการตั้งสมมติฐานใน
การทดลอง 
    ขั้นที่ 2 ขั้นตั้งสมมติฐาน 
     - นักเรียนระบุสาเหตุที่เปนไปไดของปญหาที่เลือก 
     - นักเรียนเลือกสาเหตทุี่เปนไปไดของปญหา  เขียนเปนสมมติฐานใหมี
ความสัมพันธกันระหวางตวัแปรตน และตวัแปรตามใหสอดคลองกนัสถานการณและปญหาทีเ่ลือก 
    ขั้นที่ 3 ขั้นทดลอง 
     - นักเรียนออกแบบการทดลอง โดยระบุวิธีทดลองและรูปแบบการบันทึก
ผลการทดลองใหสอดคลองกับปญหาและสมมติฐานทีต่ัง้ขึ้น 
     - นักเรียนปฏิบัติการทดลองตามวิธีการที่ออกแบบไว 
     - นักเรียนบันทกึผลการทดลอง  โดยจดบันทึกผลขอมูลที่ไดจากการ
ปฏิบัติการทดลองตามรูปแบบการบันทึกผลการทดลองตามที่ออกแบบไวลงในชดุกิจกรรมแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร 
    ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปผลการทดลอง 
     - นักเรียนอภิปรายถึงความสัมพันธของขอมูลไดที่ได และสรุปผลการ
ทดลองในชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
     - นักเรียนตอบคําถามในชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
   7. อุปกรณ เปนสวนที่ระบุอุปกรณที่นํามาใชแตละกิจกรรม 
   8. เน้ือหา เปนสวนที่ระบุรายละเอียดของเนื้อหาในกรอบของความรูเพ่ิมเติม 



 13

   9. คําถามทายกิจกรรม เปนสวนที่ระบุขอคําถามหลังการปฏิบัติกิจกรรม 
   10. เฉลยกิจกรรม เปนสวนที่ระบุคําตอบทายกิจกรรม 
 1.6 ประโยชนของชุดกิจกรรม 
  อุษา คําประกอบ (2530: 33) ไดกลาวถึง คุณคาของชุดการเรียนหรือชุดกิจกรรมตาม 
แนวคิดของแฮริสเบอรเกอรไว 5 ประการ คือ 
   1. นักเรียนสามารถทดสอบตวัเองวามีความสามารถอยูในระดับใด หลังจากนั้น
ก็เริ่มตนเรียนในสิ่งที่ตนเองไมทราบ ทําใหไมตองเสียเวลากลับมาเรียนในสิ่งที่ผูเรียนเรียนรูแลว 
   2. นักเรียนสามารถนําบทเรียนไปเรียนที่ไหนก็ไดตามความพอใจไมจํากัดในเรื่อง
ของเวลาสถานที่ 
   3. เม่ือเรียนจบแลวผูเรียนสามารถทดสอบตัวเองไดทันเวลาไหนก็ได และไดทราบ
การเรียนของตนเองทันทีเชนกัน 
   4. นักเรียนมีโอกาสไดพบปะกบัผูสอนมากขึ้น เพราะผูเรียน เรียนดวยตนเอง  
ครูก็มีเวลาใหคําปรึกษากับผูมีปญหาในขณะที่ใชชุดการเรียนที่เรียนดวยตนเอง 
   5. นักเรียนจะไดรับคะแนนอะไรนั้นอยูกับความสามารถของผูเรียนหรือผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของผูเรียนเอง  ไมมีคําวาสอบตกสําหรับผูเรียนไมสําเร็จ แตจะใหผูเรียนกลับไปศึกษา
เรื่องเดิมน้ันใหม จนผลการเรียนไดตามมาตรฐานที่ตั้งไว 
  สมจิต สวธนไพบลูย (2535: 39) ไดกลาวถึงขอดีของชดุการเรียนหรอืชุดกิจกรรมไว
ดังน้ี 
   1. ชวยใหนักเรียนไดเรียนดวยตนเอง ตามอัตภาพ ความสามารถของแตละ
บุคคล 
   2. ชวยแกปญหาขาดแคลนครู 
   3. ใชสอนซอมเสรมิใหแกนักเรียนที่ยังเรียนไมทัน 
   4. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการอาน 
   5. ชวยไมใหเกิดความเพื่อหนายจากการเรียนที่ครูตองทบทวนซ้ําซาก 
   6. สนองความแตกตางระหวางบุคคลไมจําเปนตองเรียนพรอมกัน 
   7. นักเรียนตอบผิดไมมีผูเยยเยาะ 
   8. นักเรียนไมตองคอยฟงการสอนของครู 
   9. ชวยลดภาระของครูในการสอน 
   10. ชวยประหยัดรายจายอุปกรณที่มีนักเรียนจํานวนมาก 
   11. ผูเรียนจะเรียนเม่ือใดก็ได ไมตองคอยฟงผูสอน 
   12. การเรียนไมจํากัดเวลา  และสถานที่ 
   13. สงเสริมความรับผิดชอบของผูเรียน 
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  จากประโยชนของชุดกิจกรรมดังกลาว ผูวิจัยสรุปประโยชนของชุดกิจกรรม สรุปได 
ดังน้ี 
   1. ผูเรียนมีอิสระในการเรียนรูและสามารถแกปญหาในสถานการณตางๆ ที่พบ
ดวยตนเอง 
   2. ผูเรียนไดฝกทักษะกระบวนการคิดดานตางๆ  
   3. ผูเรียนไดใชสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย ไดรับประสบการณตรงที่เปนรูปธรรม 
   4. เรียนรูไดตลอดเวลา และทุกสถานที่ 
   5. ย้ําใหเกิดความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้น เม่ือผูเรียนยังเกิดความไมเขาใจ
ก็สามารถนํามาศึกษาเรียนรูไดอยูเสมอ แมกระทั่งอาจจะลืมเรื่องที่เรียนมาแลว 
   6. ลดบทบาทหนาที่ในการสอนของครู โดยใหนักเรียนมีบทบาทสําคัญในการ
เรียนรูแทน 
   7. เปนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนครู โดยจะตองทนัสมัยทันตอเหตุการณ
ในปจจุบัน 
   8. เปนการประเมินผูเรียนตามสภาพจรงิ คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
   9. ลดความกดดนัใหกบัผูเรียนที่เรียนรูชาไมทันเพ่ือนชวยพัฒนาศกัยภาพของ
ผูเรียนใหเกิดประสิทธิภาพ 
 
2.  เอกสารเกี่ยวกับการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 2.1 ความหมายของการแกปญหา 
  กาญจนา ลาภรวย (2532: 32) ไดใหความหมายของการแกปญหาวา เปนการดําเนินการ
เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตองการ โดยตองอาศัยความรู ประสบการณ และความคดิมาใชแกปญหา
ในสถานการณตางๆ  
  รพีพร โดไทยะ (2540: 21) กลาววา การแกปญหาก็คือการนําเอาความรูหรือประสบการณ
เดิมมาใชแกปญหาใหมๆ ที่เกิดขึ้น และจะสามารถแกปญหาไดจะตองอาศัยกระบวนการทางความคิด
ควบคูกันดวย 
  สุมาลี สีมืด (2543: 9) กลาววา ความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตร หมายถึง  
ความสามารถทางดานสติปญญาและความคิดที่นําเอาประสบการณเดิมมาใชในการแกปญหาที่ประสบ
ใหม โดยพิจารณาความสัมพันธจากขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับปญหา 
  หน่ึงนุช กาฬภักดี (2543: 69) กลาววา ความสามารถในการแกปญหาเปนพฤติกรรม
แบบแผนหรือวิธีดําเนินการที่ยุงยากซับซอนและตองอาศัยความรู ความคิด ประสบการณ ของปญหา
ที่เกิดขึ้น 
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  สุวิทย มูลคํา (2547: 175) กลาววา การคิดแกปญหา หมายถึง ความสามารถทาง
สมองในการจัดสภาวะที่ไมสมดุล โดยพยายามปรับตนเองและสิ่งแวดลอมใหผสมกลมกลืนกลับเขาสู
สภาวะสมดุลหรือสภาวะที่เราคาดหวัง 
  กูด (Good.  1973:  518) ไดกลาววา วิธีการทางวิทยาศาสตร ก็คือ การแกปญหาเปน
แบบแผนหรือวิธีการดําเนินการ  ซ่ึงอยูในสภาวะที่มีความยากลําบากยุงยาก หรืออยูในสภาวะที่
พยายามตรวจขอมูลที่หามาได ซ่ึงมีความเกี่ยวของกับปญหา มีการตั้งสมมติฐาน และมีการตรวจสอบ
สมมตฐิานภายใตการควบคุม มีการเกบ็รวบรวมขอมูลจากการทดลองเพื่อหาความสัมพันธ และทดสอบ
สมมติฐานนั้นวาเปนจริงหรือไม 
  กาเย  (Gagne.  1970: 63) ไดกลาววา ความสามารถในการคิดแกปญหาเปนการเรยีนรู
อยางหนึ่งที่ตองอาศัยที่ตองการเรียนรูประเภทที่มีความเกี่ยวของกันตั้งแตสองประเภทขึ้นไป และ
ใชหลักการนั้นประสมประสานกันจนเปนความสามารถชนิดใหม ที่เรียกวา ความสามารถทางดาน
การคิดแกปญหา โดยการเรยีนรูประเภทหลักการนี้ตองอาศัยหลักการเรียนรูประเภทมโนมติ กาเย  
ไดอธิบายวา เปนการเรียนรูประเภทหนึ่งที่ตองอาศัยความสามารถในการมองเห็นลักษณะรวมของ
สิ่งเราทั้งหลาย 
 จากแนวคิดนักการศึกษาดังกลาว สรุปไดวา การแกปญหา หมายถึง การนําความรู และ
ประสบการณเดิมที่มีอยูมาใชในการเรียนรูประสบการณใหมๆ โดยอาศยัวิธทีางวิทยาศาสตรมาเพ่ือ
ไดมาซึ่งคําตอบหรือประสบการณการเรียนรูใหมๆ โดยมีการคาดเดาคําตอบ มีการลองผิดลองถูก  
จนสุดทายไดมาซึ่งคําตอบของปญหาอยางมีเหตุและผล 
 2.2 กระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  มีผูใหแนวคิดและแสดงขั้นตอนการแกปญหาหลายคน ดังน้ี 
  บลูม (Bloom.  1956: 122) ไดเสนอขั้นตอนการคิดแกปญหา ดังน้ี 
   ขั้นที่ 1 เม่ือผูเรียนพบปญหา ผูเรียนจะคิดคนหาสิ่งที่เคยพบเห็นและเกี่ยวของกับ  
ปญหา 
   ขั้นที่ 2 ผูเรียนจะใชผลจากขั้นที่หน่ึงมาสรางรูปแบบของปญหาขึ้นมาใหม 
   ขั้นที่ 3 จําแนกแยกแยะปญหา 
   ขั้นที่ 4 การเลือกใชทฤษฎี หลักการ ความคิด และวิธีการที่เหมาะสมกับปญหา 
   ขั้นที่ 5 การใชขอสรุปของวิธีการแกปญหา 
   ขั้นที่ 6 ผลที่ไดจากการแกปญหา 
  กิลปอรด (Guilford. 1976: 313) กลาววา ความสามารถดานการคิดแกปญหาเปน
และทีเ่กิดจากปฏิสัมพันธระหวางมติิทั้งสามในโครงสรางทางสติปญญา โดยกระบวนการแกปญหา
น้ัน ประกอบดวยกระบวนการตางๆ 5 ขั้นตอน 
   1. ขั้นเตรียมการ (Preparation) หมายถึง ขั้นในการตั้งปญหาหรือการคนหา
ปญหาวา ปญหาที่แทจริงของเหตุการณน้ันๆ คืออะไร 
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   2. ขั้นในการวเิคราะหปญหา (Analysis) หมายถึง ขั้นในการพิจารณาดูวาสิ่งใดบาง 
ที่เปนสาเหตุสําคัญของปญหาหรือสิ่งใดที่ไมใชสาเหตุที่สําคัญของปญหา 
   3. ขั้นในการเสนอแนวทางการแกปญหา (Production) หมายถึง การหาวิธีการ 
แกปญหาใหตรงสาเหตุของปญหา แลวออกมาในรูปของวิธีการ ผลสุดทายจะไดผลลัพธออกมา 
   4. ขั้นตรวจสอบผล (Verification) หมายถึง ขั้นในการเสนอเกณฑเพ่ือการตรวจสอบ
ผลลัพธที่ไดจากการเสนอปญหาใหมจนกวาจะไดวิธีการที่ดีที่สุดหรือถูกตองที่สุด 
   5. ขั้นในการนําไปประยกุตใหม (Reapplication) หมายถึง การนําวธิีการแกปญหา
ที่ถูกตองไปใชในโอกาสขางหนา เม่ือพบกับเหตุการณคลายคลึงกับปญหาที่เคยพบเห็นมาแลว 
  เวียร  (Weir. 1974: 16) ไดเสนอขั้นตอนในการแกปญหา 4 ขั้นตอน ดังน้ี 
   ขั้นที่ 1 ขั้นในการตั้งปญหา 
   ขั้นที่ 2 ขั้นในการวิเคราะหปญหา 
   ขั้นที่ 3  ขั้นในการเสนอวิธแีกปญหา 
   ขั้นที่ 4 ขั้นในการตรวจสอบผลลัพธ 
  ทบวงมหาวทิยาลัย (2525: 232 – 234) ไดกลาววา ขั้นตอนในการแกปญหานั้น อาจ
แจกแจงไดมากกวาหรือนอยกวา 4 ขั้นตอนก็ได แลวแตความละเอียดในการแบง และทบวงมหาวิทยาลัย
ไดแบงออกเปน 4 ขั้นตอน คือ 
   1. การระบุปญหา สิ่งสําคัญในขั้นนี้คือ ความสนใจในสิ่งที่พบเห็น ซ่ึงเกิดเนื่องจาก
ความอยากรูอยากเห็นและทักษะในการสังเกต 
   2. การตั้งสมมติฐาน เปนการคาดคะเนคําตอบที่อาจเปนไปได ซ่ึงในทางวิทยาศาสตร
เรียกวาสมมติฐาน 
   3. การทดลอง เปนการกําหนดวิธีการแกปญหา โดยอาศัยการควบคมุตัวแปร  
การสังเกตและเจตคติทางวิทยาศาสตร 
   4. การสรุปผลการทดลอง เปนการแปลความ อธิบายความหมายของขอมูล เพ่ือ
หาความสัมพันธระหวางขอมูลที่ไดกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  สุวิทย มูลคํา (2547: 27) ไดสรุปถึงขั้นตอนของการแกปญหาเปน 6 ขั้นตอน ดังน้ี 
   1. กําหนดปญหา 
   2. ตั้งสมมติฐานหรือหาสาเหตุของปญหา 
   3. วางแผนแกปญหา 
   4. เก็บรวบรวมขอมูล 
   5. วิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐาน 
   6. สรุปผล 
 จากกระบวนการแกปญหาทีก่ลาวมาสรุปไดวา การแกปญหามีความจําเปนอยางยิง่ที่จะ
นํามาใชในการจัดการเรียนการสอน เพราะกระบวนการของการแกปญหาสามารถนําไปประยุกต ใช
ในชีวติประจําวันไดจริง และถาผูเรียนนํากระบวนการแกปญหาไปใช ก็จะประสบความสําเร็จ ใน
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การเรียนรูสิ่งตางๆ ไดอยางชาญฉลาด ในการวิจัยน้ี ผูวิจัยไดใชกระบวนการแกปญหาของทบวง 
มหาวิทยาลัย ซ่ึงมี 4 ขั้นตอน คือ การระบุปญหา  การตั้งสมมติฐาน  การทดลอง และการสรุปผล
การทดลอง 
 2.3 ความสามารถในการคิดแกปญหาของบุคคล 
  สโตลเบอรก (Stolberg.  1956: 228) ไดใหความเห็นวา ปญหาที่เกิดขึ้นแลว และวิธี 
การคิดแกปญหานั้น แตละคนยอมมีลักษณะเฉพาะเปนเอกัตบุคคล การคิดแกปญหาจึงไมเหมือนกัน  
การคิดแกปญหาไมมีขั้นตอนที่แนนอนและไมเปนไปตามลําดับ อาจสลับกอนหรือหลังได ซ่ึงบางขั้นตอน
ก็ไมมี นอกจากนี้การคิดแกปญหายังขึ้นกับองคประกอบดังน้ี คือ 
   1. ประสบการณของแตละบุคคล 
   2. วุฒิภาวะทางสมอง 
   3. สภาพการณที่แตกตางกัน 
   4. กิจกรรมและความสนใจของแตละคนที่มีตอปญหานั้น 
  มอรแกน (Morgan. 1978: 154 – 155) สรุปวา วิธีคิดแกปญหาของแตละบุคคลนั้น
อาจแตกตางกันทําได ความสามารถในการคิดแกปญหาแตกตางกนัดวย ขึ้นอยูกับองคประกอบ  
ดังน้ี 
   1. สติปญญา (Intelligence) ผูมีสติปญญาดี สามารถคิดแกปญหาได 
   2. แรงจูงใจ (Motivation) ในการทําใหเกิดแนวทางในการคิดแกปญหา 
   3. ความพรอม (Readiness) ในการที่จะแกปญหาใหมๆ โดยทันทีทันใดจาก
ประสบการณที่มีมากอน 
   4. การเลือกวิธีแกปญหาไดอยางเหมาะสม (Function Fixedness) 
 สรุปไดวา ความสามารถในการแกปญหาของแตละบุคคลขึ้นอยูกบัประสบการณทีต่วัเอง
พบเจอสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัว ความพรอมของแตละบุคคล  ความสนใจตอปญหาน้ันๆ ศักยภาพ
ทางดานสมอง 
  สมจิต สวธนไพบูลย (2541: 91 – 92) กลาววา การที่จะแกปญหาตางๆ ได ผูสอน
จะตองจัดสภาพการณตางๆ เพ่ือยั่วยุใหผูเรียนไดใชกระบวนการเหลานี้แกปญหา เชน 
   1. จัดสถานการณที่เปนสถานการณใหมๆ และมีวธิีการแกปญหาหลายๆ วิธี
มาใหผูเรียนฝกฝนในการแกปญหาใหมากๆ  
   2. ปญหาที่ไดหยิบยกมาใหผูเรียนไดฝกฝนนั้น ควรเปนปญหาใหมที่ผูเรียน
ยังไมเคยประสบมากอนควรเปนปญหาที่ไมเกินความสามารถของผูเรียน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งปญหา
น้ัน ตองอยูในกรอบของทักษะทางเชาวปญญาของผูเรียน 
   3. การฝกแกปญหาน้ันผูสอนควรจะแนะใหผูเรียนไดวิเคราะหวา ปญหาเกี่ยวกบั
อะไร และถาเปนปญหาใหญก็แตกออกเปนปญหายอยๆ แลวคิดปญหายอยแตละปญหา และเม่ือ
แกปญหายอยไดหมดทุกขอก็เทากับแกปญหาไดน่ันเอง 
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   4. จัดบรรยากาศกากรเรียนการสอนหรือสิ่งแวดลอมทางการเรียนใหเปลี่ยนแปลง
ไดไมตายตวั ผูเรียนจะเกิดความรูสึกวา เขาสามารถคิดคนเปลี่ยนแปลงอะไรไดบางในบทบาทตางๆ 
ใหโอกาสผูเรียนไดคิดอยูเสมอ 
 การฝกฝนแกปญหาหรือปญหาใดๆ ก็ตาม ผูสอนไมควรจะบอกวิธีแกปญหาใหตรง เพราะ
ถาบอกแลวผูเรียนจะไมไดใชยุทธศาสตรการคิดของตนเอง 
  สุวิทย มูลคํา (2547: 16) กลาวถึง ความสําคัญของการสอนคิดแกปญหาวา เปนทักษะ
สําคัญ และจําเปนตอมนุษยที่อยูในภาวะสงัคมปจจุบนั ซ่ึงในระบบการศึกษาจะตองใหความสําคญั
ในการพัฒนา ฝกฝนเยาวชนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนไดมีโอกาสฝกทักษะการคิดแกปญหา
ใหมาก การสอนคิดแกปญหาจึงมีความจาํเปนอยางยิ่งที่ผูมีหนาที่รับผิดชอบจัดการศึกษาทุกระดับ
จะตองรวมมือฝกฝน พัฒนาใหเยาวชนของชาติไทยไดมีโอกาสฝกทักษะการคิดแกปญหาในรูปแบบ
ที่หลากหลายเพื่อประโยชนตอตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 
 จากขอความดงักลาวจะเห็นไดวา การสอนแบบคิดแกปญหาน้ันมีความสําคัญตอการพัฒนา
ผูเรียนเปนอยางมาก  เพราะการสอนที่ใหผูเรียนหาคําตอบของปญหาอยางมีเหตุผล ทําใหผูเรียน
คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยเลือกการสอนแบบคิดแกปญหา โดยอยูใน
รูปของชุดกิจกรรมเพื่อสงเสริมตอความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของผูเรียน 
 
3.  เอกสารเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดกําหนดความมุงหมาย
ของการสอนวิทยาศาสตร ไวดังน้ี (ผุสดี ตามไท.  2531: 55 – 57)  
  1. เพ่ือใหเกิดความเขาใจในหลักการและทฤษฎีขั้นพ้ืนฐานของวิชาวิทยาศาสตร 
  2. เพ่ือใหเกิดความเขาใจในลักษณะขอบเขตและวงจํากัดของวิทยาศาสตร 
  3. เพ่ือใหเกิดทักษะที่สําคัญในการศึกษาคนควาและคิดคนทางวิทยาศาสตร 
  4. เพ่ือใหเกิดเจตคติทางวิทยาศาสตร 
  5. เพ่ือใหเกิดความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อิทธิพลของวิทยาศาสตร  
และเทคโนโลยีที่มีตอมวลมนุษยและสภาพแวดลอม 
 สมจิต สวธนไพบูลย (2535: 94 – 101) ไดกลาวถึงความรูทางวิทยาศาสตรวา คือ  สวนที่
เปนผลผลิตทางวิทยาศาสตร  โดยทั่วไป ความรูทางวทิยาศาสตรจะเกิดขึ้นหลังจากที่ไดมีการใช
กระบวนการแสวงหาความรู ดําเนินการคนควาสบืเสาะ ตรวจสอบจนเปนที่นาเชื่อถอืได ความรูน้ัน
จะถูกรวบรวมไวเปนหมวดหมู ซ่ึงสรุปความสัมพันธได ดังน้ี 
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ภาพประกอบ 2  ความสัมพันธของความรูทางวิทยาศาสตร 

 
 
 3.1 กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร 
  กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรเปนกระบวนการคิดและกระทําอยางมี
ระบบที่นํามาใชในการแสวงหาความรูน้ันอาจแตกตางกันบาง แตก็มีลักษณะรวมกันทําใหสามารถ
จัดเปนขั้นตอนไดดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ซ่ึงมีลําดับขั้นตอนดังนี้ (ภพ เลาหไพบูลย. 2542:  10)  
  1. ขั้นตั้งปญหา 
  2. ขั้นตั้งสมมติฐาน 
  3. การรวบรวมขอมูล โดยการสังเกตหรือการทดลอง 
  4. ขั้นสรุปผลการสังเกตหรือการทดลอง 
  ในการแสวงหาความรูทางวทิยาศาสตรน้ัน นอกจากจะใชวิธทีางวิธทีางวทิยาศาสตร 
หรือวิธีการแกปญหาอ่ืนๆ เพ่ือการศึกษาคนควาใหไดผลดีน้ัน ขึ้นอยูกับการคิด การกระทําที่เปน
อุปนิสัยของผูน้ันที่กอใหเกิดประโยชนตอการแสดวงหาความรู  เรียกวา เจตคติทางวิทยาศาสตร   
(Scientific Attitude) ประกอบดวยคุณลักษณะ ดังน้ี 
   1. ความอยากรูอยากเห็น 
   2. ความเพียรพยายาม 
   3. ความมีเหตุผล 
   4. ความซื่อสัตย 
   5. ความมีระเบียบ รอบคอบ 
   6. ความมีใจกวาง 
 3.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  สมาคมอเมริกัน เพ่ือความกาวหนาทางวทิยาศาสตร (American Association for 
the Advancement of Science – AAAS) ไดพัฒนาโปรแกรมวิทยาศาสตรและตั้งชื่อโครงการนี้วา 
วิทยาศาสตรกบัการใชกระบวนการ (Science : A Process Approach) หรือเรียกชื่อยอวาโครงการซาปา  

ทฤษฎี 

ความรูทางวทิยาศาสตร กฎ  หลักการ 

สมมติฐาน  มโนมติ ขอเท็จจริง 

อุปมาน 
อนุมาน +จินตนาการ 

หรือความคิดสรางสรรค 

อุปมาน 

อนุมาน 



 20

(SAPA) โครงการนี้แลวเสร็จในป ค.ศ. 1970 ไดกําหนดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไว  
13 ทักษะ ประกอบดวยทักษะพื้นฐาน (Basic  Science  Process  Skills)  8 ทักษะ และทักษะ
ขั้นพ้ืนฐานผสมผสาน (Integrated Science Process Skills)  5 ทักษะ ดังน้ี (ภพ  เลาหไพบูลย.  
2540: 14 – 29) 
  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพื้นฐาน 
   1. ทักษะการสังเกต 
   2. ทักษะการวัด 
   3. ทักษะการคํานวณ 
   4. ทักษะการจําแนกประเภท 
   5. ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา 
   6. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 
   7. ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล 
   8. ทักษะการพยากรณ 
  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ 
   1. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
   2. ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
   3. ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร 
   4. ทักษะการทดลอง 
   5. ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปขอมูล 
 
   1. ทักษะการสังเกต (Observation) 
    การสังเกต หมายถึง การใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
รวมกัน ไดแก ตา หู จมูก ลิน้ และผิวกาย  เขาไปสัมผัสวัตถ ุหรือเหตกุารณ โดยไมใสความคิดเห็น
ของผูสังเกตลงไปขอมูลที่ไดจากการสังเกต อาจแบงออกไดเปนประเภท คือ ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะ
และสมบัติขอมูลเชิงปริมาณ (โดยการกะประมาณ) และขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความสามารถ
ที่แสดงวา เกดิทักษะแลว คือ 
    1.1 ชี้บงและบรรยายคุณสมบัตขิองวัตถุไดโดยการใชประสาทสัมผัสอยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
    1.2 บรรยายสมบัติเชิงปริมาณของวัตถุไดโดยการกะประมาณ 
    1.3 บรรยายการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่สังเกตได 
   2. ทักษะการวัด (Measurement) 
    การวัด หมายถึง การเลือกและการใชเครื่องมือทําการวัดหาปริมาณของสิ่ง 
ตางๆ ออกมาเปนเลขที่แนนอนไดอยางเหมาะสมและถกูตองโดยมีหนวยกํากบัเสมอ ความสามารถ 
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ที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ 
    2.1 เลือกเครื่องมือไดเหมาะสมกับสิ่งที่จะวัด 
    2.2 บอกเหตุผลในการเลือกเครื่องมือวัดได 
    2.3 บอกวิธีการวัดและวิธีการใชเครื่องมือไดถูกตอง 
    2.4 ทําการวัดความกวาง ความยาว ความสูง อุณหภูมิ ปริมาตร นํ้าหนัก และ
อ่ืนๆ ไดถูกตอง 
    2.5 ระบุหนวยของตัวเลขที่ไดจากการวัดได 
   3. ทักษะการจําแนกประเภท (Classification) 
    การจําแนกประเภท หมายถึง การแบงพวกหรือเรียงลําดับวัตถุหรือสิ่งของ
ที่อยูในปรากฏการณโดยทีเ่กณฑดังกลาว อาจจะใชความเหมือน ความแตกตาง หรือความสัมพันธ
อยางใดอยางหนึ่งก็ได ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ 
    3.1 เรียงลําดับแบงพวกสิ่งตาง ๆ จากเกณฑที่ผูอ่ืนกําหนดใหได 
    3.2 เรียงลําดับหรือแบงพวกสิ่งตางๆ โดยใชเกณฑของตนเองได 
    3.3 เกณฑที่ผูอ่ืนใชเรียงลําดับหรือแบงพวกได 
   4. ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา 
(Space / Space Relationship) and Space – time Relationship) 
    4.1 สเปสของวตัถ ุหมายถึง ที่วาของวตัถุน้ันครอง ที่ซ่ึงจะมีรูปรางลักษณะ
เชนเดียวกบัวตัถุน้ัน โดยทัว่ไปแลว สเปสกับสเปสของวตัถุ มี 3 มิติ คือ ความกวาง ความยาว และ
ความสูง ความสัมพันธระหวางสเปสกบัเสปสของวตัถุ ไดแก  
     4.1.1 ความสัมพันธระหวาง 3 มิติกับ 2 มิติ ความสัมพันธระหวางตําแหนง
ที่อยูของวตัถหุน่ึงกับอีกวตัถุหน่ึง ความสามารถที่แสดงวาเกิดทกัษะ แลว คือ 
      4.1.1.1 ชี้บงรูป 2 มิติ และวัตถุ 3 มิติที่กําหนดใหได 
      4.1.1.2 วาดรูป 2 มิติจากวัตถุหรือรูป 3 มิติ ที่กําหนดให 
      4.1.1.3 บอกชื่อของรูปทรงและรูปทรงเรขาคณิตได 
      4.1.1.4 ความสัมพันธของรูป 2 มิติ เชน ระบุรูป 3 มิติที่เห็นเนื่องจาก
การหมุนรูป 2 มิติ เม่ือเห็นเงา (2 มิติ) ของวัตถุสามารถบอกรูปทรงของวัตถุ (2 มิติ) เปนตนกําเนิดเงา 
      4.1.15 บอกรูปกรวยรอยตัด (2 มิติ) ที่เกิดจากการตัดวตัถุ (3 มิติ) 
ออกเปน  2 สวน 
      4.1.1.6 บอกตําแหนงหรือทิศของวัตถุได 
      4.1.1.7 บอกไดวา วตัถุหน่ึงอยูในตําแหนงหรือทิศใดของอีกวัตถุหน่ึง 
      4.1.1.8 บอกความสัมพันธของสิ่งที่อยูหนากระจก และภาพที่ปรากฏ
ในกระจกวา เปนซายหรือขวาของกนัและกนัได ความสมัพันธระหวางสเปสของวัตถกุับเวลา ไดแก 
ความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงตําแหนงที่อยูของวัตถุกับเวลา หรือความสัมพันธระหวางสเปส  
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ของวัตถุที่เปลีย่นไปกับเวลา  ความสามารถที่แสดงวา เกิดทักษะแลว คือ 
        4.1.1.8. 1 บอกความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนตําแหนงที่อยู
ของวัตถุกับเวลา 
        4.1.1.8.2 บอกความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงขนาด
หรือปริมาณของสิ่งตางๆ กับเวลาได 
   5. ทักษะการคํานวณ (Using Number) 
    กาคํานวณ หมายถึง การนบัจํานวนของวตัถแุละการนบัตวัเลขแสดงจํานวน
ที่นับไดมาคิด โดยการบวก  ลบ  คูณ  หาร หรือหาคาเฉลี่ย 
    ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ 
    5.1 การนับ  ไดแก 
     5.1.1 จํานวนสิ่งของไดถูกตอง 
     5.1.2 ใชตัวเลขแสดงจํานวนที่นับได 
     5.1.3 ตัดสินวาสิ่งของในแตละกลุมมีจํานวนเทากันหรือตางกัน 
     5.1.4 ตัดสินวาของในกลุมใดมีจํานวนเทากันหรือตางกัน 
    5.2 การหาคาเฉลี่ย  ไดแก 
     5.2.1 บอกวิธีหาคาเฉลี่ย 
     5.2.2 หาคาเฉลี่ย 
     5.2.3 แสดงวิธีการหาคาเฉลี่ย 
    6. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล  (Organizing Data 
and Communication) 
     การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล หมายถึง การนาํขอมูลที่ไดจาก
การสังเกต การวัด การทดลอง และจากแหลงอ่ืนๆ มาจัดกระทาํเสยีงใหม เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจความหมาย
ของขอมูลชุดนี้ดีขึ้น โดยอาจเสนอในรูปของตารางแผนภูมิ แผนภาพ ไดอะภาพ ไดอะแกรม วงจร  
กราฟ สมการ เขียน บรรยาย  เปนตน 
     ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ 
     6.1 เลือกรูปแบบที่จะใชในการเสนอขอมูลใหเหมาะสม 
     6.2 บอกเหตุผลในการเลือกรูปแบบที่จะใชในการนําเสนอขอมูลได 
     6.3 ออกแบบการนําเสนอขอมูลตามรูปแบบที่เลือกไว 
     6.4 เปลี่ยนแปลงขอมูลใหอยูในรูปใหมที่เขาใจดีขึ้นได 
     6.5 บรรยายลักษณะของสิ่งใดสิง่หนึ่งดวยขอความที่เหมาะสม กะทัดรัด 
จนสื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจได 
     6.6 บรรยายหรือวาดแผนผังแสดงตําแหนงของสภาพที่ตนสื่อความหมาย
ใหผูอ่ืนเขาใจได 



 23

   7. ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล  (Inferring) 
    การลงความคดิเห็นจากขอมูล หมายถึง การเพิ่มความคิดเห็นใหกับขอมูล
ที่ไดจากการสังเกตอยางมีเหตุผล โดยอาศัยความรูหรือประสบการณเดิมมาชวย 
    ความสามารถที่แสดงวา เกิดทักษะแลว คือ สามารถอธิบาย หรือสรุปโดย
เพ่ิมความคิดเห็นใหกับขอมูลที่ไดจากการสังเกตโดยใชความรูหรือประสบการณมาชวย 
   8. ทักษะการพยากรณ  (Prediction) 
    การพยากรณ หมายถึง การสรุปคําตอบลวงหนากอนจะทดลอง โดยอาศัย
ปรากฏการณที่เกิดซ้ําๆ หลักการ กฎ ทฤษฎี ที่มีอยูแลวในเรื่องนั้นๆ มาชวยในการสรุป 
    การพยากรณขอมูลเกี่ยวกบัตวัเลข  ไดแก  ขอมูลที่เปนตาราง หรือกราฟ  
ทําได 2 แบบ คือ การพยากรณภายในขอบเขตของขอมูลที่มีอยูกบัพยากรณภายนอกขอบเขตของ
ขอมูลที่มีอยู ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ 
    8.1 การทํานายทัว่ไป เชน ทํานายผลที่เกิดขึ้นจากขอมูลทีเ่ปนหลักการ  กฎ 
หรือทฤษฏีที่มีอยูได 
    8.2 การพยากรณจากขอมูลเชิงปริมาณ เชน 
     8.2.1 ทํานายผลทีเ่กิดภายในขอบเขตของขอมูลเชิงปริมาณที่มีอยูได 
     8.2.2 ทํานายผลที่จะเกิดภายนอกขอบเขตของขอมูลเชิงปริมาณที่มีอยู
ได 
   9. ทักษะการตั้งสมมติฐาน (Formulation Hypothesis) 
    การตั้งสมมติฐาน คือ คําตอบที่คิดไวลวงหนา มักกลาวเปนขอความที่บอก
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตน (ตัวแปรอิสระ) กับตัวแปรตาม สมมติฐานที่ตั้งไวอาจถูกหรือผิดก็ได  
ซ่ึงทราบไดภายหลังการทดลองหาคําตอบเพ่ือสนับสนุนหรือคัดคานสมมติฐานที่ตั้งไว ความสามารถ
ที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ สามารถหาคําตอบลวงหนากอนการทดลองโดยอาศัยสังเกตความรู  
และประสบการณเดิม 
   10. ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining Operationally) 
    การกําหนดนิยามเชิงปฏิบตัิการณ หมายถึง การกําหนดความหมายหรือ
ขอบเขตของคาํตางๆ (ที่อยูในสมมตฐิานที่ตองการทดลอง ใหเขาใจตรงกนัและสามารถสังเกตหรือ
วัดได 
   11. ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร  (Identifying and Controlling Variables) 
    การกําหนดตัวแปร หมายถึง การบงชี้ตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปร
ที่ตองการควบคุมในสมมติฐานหนึ่งๆ เชนน้ันจริงหรือไม   
    ตัวแปรตาม คือ สิ่งที่เปนผลเนื่องมาจากตัวแปรตน เม่ือตัวแปรตนหรือสิ่งที่
เปนสาเหตุเปลี่ยนไป ตัวแปรตามหรือสิ่งที่เปนผลจะเปลี่ยนตามไปดวย   
    การควบคุมตัวแปร หมายถึง การควบคุมสิ่งอ่ืนๆ นอกเหนือจากตัวแปรตน
ที่ทําใหผลการทดลองคลาดเคลื่อน ถาหากวาไมสามารถควบคุมใหเหมือนกัน   
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    ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ ชี้และกําหนดตัวแปรตน ตัวแปรตาม
และตัวแปรที่ตองควบคุมได 
   12. ทักษะการทดลอง (Experimenting) 
    การทดลอง หมายถึง กระบวนการปฏิบตักิาร เพ่ือหาคําตอบ หรือทดสอบ
สมมติฐานที่ตั้งไว การทดลองประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ 
    12.1 การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองกอนลงมือ
ทดลองจริง เพ่ือกําหนด 
     12.1.1 วิธีการทดลอง ซ่ึงเกี่ยวกับการกําหนดและควบคุมตัวแปร 
     12.1.2 อุปกรณ หรือสารเคมีที่จะตองใชในการทดลอง 
    12.2 การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การลงมือปฏิบัติทดลองจริง 
    12.3 การบันทกึการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกขอมูลที่ไดจากการทดลอง  
ซ่ึงอาจเปนผลจากการสังเกตการณวัดและอ่ืนๆ  
   ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ 
    12.4 การออกแบบการทดลองโดย 
     12.4.1 กําหนดวิธีการทดลองไดถกูตองเหมาะสมโดยคํานึงถึงตวัแปรตน 
ตัวแปรตามและตัวแปรที่ตองควบคุมดวย 
    12.5 ปฏิบัติการทดลองและใชอุปกรณไดถูกตองเหมาะสม 
    12.6 บันทึกผลการทดลองไดคลองแคลวและถูกตอง 
   13. ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป (Interpreting Data  and  
Conclusion) 
    การตีความหมายขอมูล หมายถึง การแปลความหมายหรือบรรยาย
คุณลักษณะและสมบัติของขอมูลที่มีอยู การตีความหมายในบางครั้งอาจตองใชทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรอ่ืนๆ ดวย เชน ทักษะการสังเกต ทักษะการคํานวณ  เปนตน 
    13.1 แปลความหมายหรือบรรยายลักษณะและสมบัติของขอมูลที่มีอยูได 
    13.2 บอกความสัมพันธของขอมูลที่มีอยูได 
 ทักษะดังกลาวเปนทักษะที่ใชในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร  ในการศึกษาวิทยาศาสตร
จะตองใหนักเรียนไดทั้งความรูและมีทักษะในการแสวงหาความรู ซ่ึงสมจิต สวธนไพบูลย (2535: 103)
ไดสรุปความสัมพันธระหวางความรูทางวิทยาศาสตรและกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดังน้ี 
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ภาพประกอบ 3 ความสัมพันธระหวางความรูทางวิทยาศาสตรและกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 
 
 ดังนั้น การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เพ่ือใหนักเรียนไดรับเน้ือหาความรู
ทางวิทยาศาสตรและกระบวนการแสวงหาความรูทางวทิยาศาสตร จะตองวัดผลทั้งสองลักษณะ และ
เพ่ือความสะดวกในการประเมินผล ผูวิจัยไดนําการจําแนกพฤตกิรรมในการวัดผลวชิาวทิยาศาสตร  
ไปสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสําหรับเปนเกณฑวดัผลวา นักเรียน
ไดเรียนรูไปมากนอยหรือลึกซึ้งเพียงใด 4 พฤติกรรม ดังน้ี (ประวิตร ชูศิลป.  2524: 21 – 31) 
  1. ความรู-ความจํา หมายถึง ความสามารถระลึกถึงสิ่งที่เคยเรียนรูมาแลวเกี่ยวของกับ
ขอเท็จจริงความคิดรวบยอด หลักการ กฎ และทฤษฎี 
  2. ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการจําแนกความรูไดเม่ือปรากฏอยูในรูป
ใหมและความสามารถในการแปลความรูจากสัญลักษณหน่ึงไปอีกสัญลักษณหน่ึง   
  3. การนําความรูไปใช หมายถงึ ความสามารถในการนําความรูและวธิีการตางๆ ทาง 
วิทยาศาสตรไปใชในสถานการณใหม  ๆหรือจากที่แตกตางไปจากที่เคยเรยีนรูมาแลว โดยเฉพาะอยางยิง่ 
คือ การนําไปใชในชีวิตประจําวัน   
  4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการสืบเสาะหา
ความรูทางวิทยาศาสตร โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดานการสังเกต การวัด การคํานวณ  
การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล การตั้งสมมติฐาน การกําหนดและควบคุมตัวแปร การทดลอง  
การตีความหมายและการลงขอสรุป   
 จากเอกสารขางตนผูวิจัยไดนําการจําแนกพฤติกรรมในการวัดผลวิชาวิทยาศาสตรทั้ง  
4 ดาน คือ ความรู – ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
ในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่องเครื่องใชไฟฟาในบาน 

 
ปญหาเกี่ยวกับ 
    -  วัตถุ 
    -  เหตุการณ 
    -  ปรากฏการณ 
       ทางธรรมชาติ 
 

 
กระบวนการแสวงหาความรู 
ทางวิทยาศาสตร 
    -  วิธีการทางวิทยาศาสตร 
    -  เจตคติทางวิทยาศาสตร 

ความรูทาง
วิทยาศาสตร 
    -  ขอเท็จจริง     
    -  มโนมติ          
    -  สมมติฐาน 
    -  หลักการ   
    -  ทฤษฎี  
    -  กฎ 



 26

4. เอกสารเก่ียวกับการคิดอยางมีวิจารณญาณ  
 “การคิดอยางมีวิจารณญาณ” มาจากภาษาอังกฤษวา Critical Thinking การคิดอยางมี
วิจารณญาณเปนการคิดอยางมีทิศทาง เปนการคิดอยางมีเหตุผล ซ่ึงมีผูใหชื่อเรียกแตกตางกัน ไดแก 
ความคิดแบบวิพากษวิจารณ การคิดเปนการคิดอยางมีเหตุผล การคิดวิเคราะหวจิารณ  การคิด
วิจารณญาณ การคิดอยางมีวิจารณญาณ   
 4.1 ความหมายของการคิดอยางมีวิจารณญาณ   
  อรุณี  รัตนวิจิตร (2543: 7)  กลาววา  การคิดวิจารณญาณ หมายถึง การคิด หรือ 
กระบวนการคิดพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบ และประเมินเกี่ยวกับขอมูลหรือสภาพการณที่ปรากฏ 
โดยใชความรู ความคิดและประสบการณของตนเอง ในการสํารวจหลักฐานอยางรอบคอบ เพ่ือนํา 
ไปสูขอสรุปอยางสมเหตุสมผล ซ่ึงในการพิจารณากระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณนั้น สามารถ
ทําไดโดยอาศัยแนวทฤษฏทีี่เกี่ยวของกับการคิดวิจารณญาณ และสวนประกอบของการคิดอยาง
วิจารณญาณ 
  วนิดา ปานโต (2543: 11) กลาววา การคิดอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง กระบวนการ
ใชสติปญญาในการคิดพิจารณาไตรตรองอยางสุขุม รอบคอบ มีเหตุผล มีการประเมินสถานการณ  
เชื่อมโยงเหตุการณ สรุปความตีความ โดยอาศัยความรู ความคิดและประสบการณของตน ในการสาํรวจ
หลักฐานอยางละเอียด เพ่ือนําไปสูขอสรุปที่สมเหตุสมผล ซ่ึงกระบวนการตางๆ ดังกลาวใชทักษะ
ความรูความสามารถพื้นฐาน 5 ดาน คือ การนิยามปญหา การเลือกขอมูลที่เกีย่วของ การตระหนัก
ในขอตกลงเบือ้งตน การกําหนดและเลือกสมมติฐานละการลงขอสรปุอยางสมเหตุสมผล   
  สุนันทา สายวงศ (2544: 37) กลาววา การคิดอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง การคิด
พิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบเกี่ยวกบัขอมูลหรือสถานการณที่เปนปญหาโดยใชความรู ความคิด  
และประสบการณของตนเอง ในการพิจาณาหลักฐานและขอมูลตางๆ เพ่ือไปสูการสรปุอยางสมเหตุ 
สมผล   
  ดํารง จารุวโส (2542: 53) กลาววา การคิดอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง กระบวนการ
คิดไตรตรอง พิจารณาอยางรอบคอบเกี่ยวกับขอมูลที่เปนปญหา ขอโตแยง หรือขอมูลที่คลุมเครือ  
เพ่ือตัดสินใจและนําไปสูการสรุปขอยุติอยางสมเหตุสมผลมาพิจารณารวมกับกระบวนการคิดอยางมี
วิจารณญาณซึ่งเปนกระบวนการคิด 5 ขั้นตอน คือ การนิยามปญหา การรวบรวมขอมูล การสรุป
อางอิง โดยใชหลักตรรกศาสตร  
  ดิวอ้ี (Dewey. 1933: 30) ไดเสนอวา การคิดอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง การคิด
ใครครวญ ไตรตรอง ดิวอ้ี อธิบายวา ขอบเขตของการคิดอยางมีวิจารณญาณวา เปนการคิดที่เร่ิมตน
จากสถานการณที่มีความยุงยากและสิ้นสุดดวยสถานการณที่มีความชัดเจน   
  วัตสัน และ เกลเซอร (Watson ; & Glaser.  1964: 10) ไดใหความหมายไววา การคิด
อยางมีวิจารณญาณประกอบดวย ทศันคตใินการสืบเสาะหาความรูในการหาแหลงขอมูลอางอิง และ
ทักษะในการใชความรูและทัศนคติ 
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  กูด (Good. 1973: 680) ใหความหมายของการคดิอยางมีวิจารณญาณวาเปนการคดิ
อยางรอบคอบตามทั้งหมดและใชกระบวนการตรรกวิทยาไดอยางถูกตอง 
 สรุปไดวา การคิดอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง การคิดพจิารณาสิ่งใดสิง่หนึ่งหรือเร่ืองใด
เรื่องหนึ่งอยางละเอียดรอบคอบ ไตรตรองอยางมีเหตุผล เพ่ือหาสูขอสรุปที่ดีที่สุดและเปนไปได
มากที่สุด โดยใชวิธีทางวิทยาศาสตร คือ การระบุปญหา การตั้งสมมติฐาน ขั้นทดลอง และขั้น
สรุปผลการทดลอง 
 4.2 ทฤษฏีเก่ียวกับการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
  ทฤษฏีพัฒนาการทางเชาวนปญหาของเพียเจต (Piaget)  
   เพียเจตศึกษาทฤษฏีพัฒนาการทางเชาวปญญา โดยการศึกษาคนควาเกี่ยวกับ
เด็กวา มีการปรับตัวและแปลความหมายสิ่งของและเหตุการณในสิ่งแวดลอมของตนดวยวิธีการใด  
เพียเจต มีแนวคิดวา เชาวปญญาเปนการปรับตวัใหเขากับสิ่งแวดลอม สวนพัฒนาการทางเชาวปญญา
เปนผลมาจากประสบการณที่เด็กมีปฏิสัมพันธอยางตอเน่ืองกับสิ่งแวดลอมรอบตั้งแตเกิดการปฏิสัมพันธ
น้ี ทําใหมีการปรับตวัอยูตลอดเวลา เพ่ือใหเกิดความสมดุลระหวางบคุคล และสิ่งแวดลอมภายนอก  
รวมทั้ง กระบวนการคิดของคน การปรับตวัประกอบดวย การปรบัเขาโครงสรางและการปรับเปลีย่น
โครงสราง การปรับรับเขาโครงสราง หมายถึง การตีความหรือการรับเอาขอมูลจากภายนอกเขาสู
โครงสรางทางความคิดโดยอาศัยความรูหรือวิธีการที่มีอยูแลว และการปรับเปลี่ยนโครงสราง หมายถึง  
การปรับเปลี่ยนโครงสรางตามคุณสมบัติของวัตถุหรือสิ่งแวดลอม ดังนั้น การปรับปรับเขาสูโครงสราง
จึงเปนกระบวนการปรบัเปลีย่นสิ่งแวดลอม ความคิดเกดิจากกระบวนการปรับรบัเขาโครงสรางและ
ปรับเปลี่ยนโครงสราง เรียกวา โครงสรางความคิดโครงสรางความคิดจะมีการปรับเปลี่ยนอยูเสมอ  
เพ่ือใหเกิดความสมดุลทางความคิด ถาบุคคลไดพบกับขอมูลหรือสภาพการณที่กอใหเกิด ความขัดแยง
หรือเกิดปญหาขึ้นก็จะอยูในภาวะไมสมดุล จําเปนตองมีการปรับโครงสรางความคิดใหม เพ่ือใหเกดิ   
แปลงอยางตอเน่ืองตามลําดับขั้น และพัฒนาการในขั้นตนก็จะเปนพ้ืนฐานของพัฒนาการในขั้นสูง  
เพียเจต เสนอวา พัฒนาการความสามารถทางสมองของมนุษย เริ่มแตแรกเกิดไปจนถึงขีดสูงสุด
ในชวงอายุประมาณ 15  ป  ซ่ึงแบงลําดับการพัฒนาการเปน 4 ระยะ ดังน้ี 
    1. ขั้นประสาทรับรูและการเคลื่อนไหว อายุระหวางแรกเกิดถึง 2 ป ระยะนี้
เด็กจะมีปฏิกิริยาตอสภาพจริงๆ รอบตัว เด็กจะรับรูเฉพาะสิ่งที่เปนรูปธรรม 
    2. ขั้นกอนการปฏิบัติการคิด อายุ 2 – 7 ป ระยะนี้เด็กจะเริ่มใชสัญลักษณ
แทนสิ่งของความคิดของเด็กจะขึ้นอยูกับการรับรูเปนสวนใหญ ยังไมสามารถคิดแบบใชเหตุผลคิด
ยอนกลับไปได เด็กจะเริ่มใชภาษาและแยกสิ่งตางๆ รอบตัวได 
    3. ขั้นการคิดดวยรูปธรรม อายุระหวาง 7 – 11 ป เปนขั้นที่ความคิด และ
สติปญญากาวหนามาก เด็กสามารถเขาใจความคงตวัของสิ่งของไดแมวา รูปรางจะเปลี่ยนไป เด็ก
สามารถคิดไดอยางกวางขวาง สามารถคิดยอนกลับและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนได ความสามารถ
น้ี เปนรากฐานสําหรับการพัฒนาสติปญญาและการคิดในขั้นตอไป 
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    4. ขั้นการคิดดวยนามธรรม อายุประมาณ 11 ปขึ้นไป เด็กสามารถเขาใจ
สิ่งที่เปนนามธรรม คิดหาเหตุผล สามารถตั้งสมมติฐานและทดสอบโดยอาศัยเหตุผล พรอมทั้งเห็นวา
ความเปนจริงที่เห็นไดไมสําคัญเทากับการคิดถึงสิ่งที่จะเปนไปได เด็กจะมีการคิดเปนเหตุเปนผล
ไมเชื่ออะไรงายๆ สามารถคดิไดเอง โดยไมตองเห็นของจริง (ประสาท อิศรปรีดา. 2523: 122 – 123) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 4 แสดงการพัฒนาทางสติปญญาของมนุษยตามวิธีการของเพียเจต 

 
 
 ทฤษฏีของเพียเจต อธิบายพฒันาการของการคิดจากขัน้หนึ่งไปสูขั้นหนึ่งอาศัยองคประกอบ
ที่สําคัญ 4 ประการ คือ การเจริญเติบโตของรางกายและวุฒิภาวะ ประสบการณทางกายภาพ และ
ทางสมอง ประสบการณทางสังคม และสภาวะสมดุลซ่ึงเปนกระบวนการที่แตละคนใชในการปรับตัว  
ขั้นพัฒนาการของคิดจะมีการเปลี่ยนแปลงตามลําดบัขั้น ซ่ึงพัฒนาการในขั้นตนจะเปนพ้ืนฐานของ
การพัฒนาการในขั้นสูง และพัฒนาการคิดแตละคน มีลักษณะเดียวกัน แตจะแตกตางกันในดาน
อัตราความเรว็ในการเกิดของแตละระดับของการพัฒนาการ 
 4.3 กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
  เดรสเซล และ เมฮิว (Dressel ; & Mayhew.  1957: 179 – 181) ไดเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ ดังน้ี 
   1. ความสามารถในการนิยามปญญา เปนความสามารถในการวิเคราะหขอความ
หรือสถานการณตางๆ ที่เปนปญหาแลวสามารถบอกลักษณะของปญหาที่เกิดขึ้นได และการนิยาม
ปญหานั้น มีความสําคัญมากสําหรับการอานและการฟงเรื่องราวตางๆ   
   2. ความสามารถในการเลือกขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหา เปนความสามารถใน
การพิจารณาและเลือกขอมูล เพ่ือนํามาแกปญหาไดอยางถูกตอง การพิจารณาความพอเพียงของ
ขอมูล   และความสามารถนี้เปนสิ่งจําเปนสําหรับความคิดที่จะใชในการแกปญหาตางๆ และมีผล
กับความสามารถในการมองเห็นวาอะไรคือปญหาที่แทจริง 

ขั้นประสาทรบัรูและการเคลื่อนไหว 

ขั้นปฏิบตัิการคิดดวยนามธรรม 

ขั้นปฏิบตัิการคิดดวยรูปธรรม 

ขั้นกอนปฏิบตัิการคิด 
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   3. ความสามารถในการตระหนักในขอตกลงเบื้องตน เปนความสามารถในการ
พิจารณาแยกแยะวา ขอความใดเปนขอตกลงเบื้องตน และขอความใดไมใชขอตกลงเบื้องตนของ
ขอความหรือสถานการณที่กาํหนดใหความสามารถนี ้ มีความสาํคัญเพราะวา ทําใหเห็นความแตกตาง
ของขอมูลเพ่ือลงความเห็นวาควรจะยอมรับหรือไม   
   4. ความสามารถในการกําหนดและเลือกสมมติฐาน เปนความสามารถในการกําหนด
หรือเลือกสมมติฐานจากขอความหรือสถานการณใหตรงกับปญหาในขอความหรือสถานการณน้ัน
ความสามารถนี้ มีความสาํคัญ เพราะทําใหมีความรอบคอบ และมีความพยายามในการคิดถึง
ความเปนไปไดของการแกปญหา หรือความเปนไปไดของสมมติฐาน 
   5. ความสามารถในการลงขอสรุปอยางสมเหตุสมผล เปนความสามารถในการคิด
พิจารณาขอความเกี่ยวกับเหตุผลและผล โดยคํานึงถึงขอเท็จจริงที่เปนสาเหตุ ความสามารถนี้ มี
ความสําคัญเพราะสามารถทําใหสามารถลงความเห็นตามความจริงจากหลักฐานหรือขอมูลที่มีอยู 
  ดีคาโล (Decaroli. 1973: 67 – 69) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการคิดอยางมี
วิจารญาณ ดังนี้ 
   1. การนิยาม เปนการกาํหนดปญหา ทาํความตกลงเกีย่วกับความหมายของคํา
และขอความและการกําหนดเกณฑ  
   2. การแสวงหาสมมติฐาน การคิดถึงความสัมพันธเชิงเหตุผล การหาทางเลือก
และการพยากรณ 
   3. การประมวลผลขาวสาร เปนการระบุขอมูลที่จําเปน รวบรวมขอมูลที่เกีย่วของ
หาหลักฐานและจัดระบบขอมูล 
   4. การตีความหมายขอเท็จจริงและการสรุปอางอิงจากหลักฐาน การระบุอคติ 
   5. การใชเหตุผล โดยระบุเหตุและผล ความสัมพันธเชิงตรรกศาสตร 
   6. การประเมินผล โดยอาศัยเกณฑ การกําหนดความสมเหตุสมผล 
  อรุณี รัตนวิจิตร (2543: 11) สรุปเกี่ยวกับความหมายของการคิดวิจารณญาณ มา
ประกอบกับกระบวนการคิดวิจารณญาณจะไดลักษณะกระบวนการคิดจารณญาณ ดังภาพประกอบ 4 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 5 ลักษณะกระบวนการคิดวิจารณญาณ 

 

- ขอความ สถานการณ 
   ที่คลุมเครือ   
- ขอโตแยง   
- การอางเหตุผล 

กระบวนการคดิอยางมีวิจารณญาณ 

 
การสรุป 
อยาง

สมเหตุสมผล 
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 จากภาพประกอบ 4 สามารถอธิบายกระบวนการคิดวจิารณญาณ ไดวา ประกอบดวย
กระบวนการตางๆ ดังน้ี 
  1. การระบุหรือทําความเขาใจเกี่ยวกับประเด็นปญหา ขอคําถาม ขออางหรือขอโตแยง
ซ่ึงจะตองอาศัยความสามารถในการพิจารณาขอมูลหรือสถานการณที่ปรากฏเพื่อกําหนดประเด็น
ปญหา ขอสงสัยและประเด็นหลักที่พิจารณา  
  2. การรวบรวมรวมขอมูลที่เกีย่วกับประเด็นที่พิจารณาจากแหลงตางๆ ที่มีอยู ซึ่ง
จะตองอาศัยความสามารถในการรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ ไดแก ขอมูลโดยการสังเกต ทัง้
ทางตรงและทางออม รวมทั้งการใชขอมูลจากประสบการณเดิม 
  3. การพิจารณาความนาเชื่อถอืของขอมูลลการระบุความพอเพียงของขอมูล โดย
อาศัยจากการพิจารณาความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล การประเมินความถูกตองของขอมูล และ
การพิจารณาความถูกตองของขอมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามประเด็นที่พิจารณา 
  4. การระบุลักษณะขอมูล โดยอาศัยความสามารถในการพิจารณาความแตกตางของ
ขอมูล การตีความขอมูล การจัดลําดับความสําคัญขอมูล  การสังเคราะห  เพ่ือใชเปนแนวทาง ใน
การพิจารณาตั้งสมมติฐาน 
  5. การตั้งสมมตฐิาน เพ่ือกําหนดขอบเขต แนวทางของการพิจารณาหาขอสรุปที่อาจ
เปน ไปไดของคําถาม ประเด็นปญหา หรือขอโตแยง   
  6. การลงขอสรุป โดยอาศัยความสามารถในการใชเหตุผลทั้งแบบอุปนัยและนิรนัย 
  7. การประเมินขอสรุป เปนการประเมินความสมเหตุสมผลของขอสรุป โดยอาศัย
ความสามารถในการวิเคราะหและการประเมิน 
 จากที่มีนักการศึกษาหลายทานไดศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการคิด อยางมีวิจารณญาณ  
ผูวิจัยสรุปได ดังภาพประกอบ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปญหาหรือสถานการณ 
ที่พบในชวีติประจําวัน 

พบคําตอบของ
ปญหาหรือ
สถานการณ 
ที่เปนปญหา 
อยางมีเหตุผล 

ใชกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

- การนิยามปญหา 
- การรวบรวมขอมูล 
- พิจารณาไตรตรองขอมูล 
- ตั้งสมมติฐาน 
- หาขอเท็จจริง 
- สรุปผลและประเมินผล 
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ภาพประกอบ 6 การใชกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณในชีวติประจําวัน 
 จากภาพดังกลาวอธิบายไดวา ในชีวิตประจําวันเราอาจพบปญหาหรือสถานการณตางๆ 
ที่เปนปญหาเราสามารถหาคําตอบของปญหาดังกลาวได โดยใชกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ  
โดยการนิยามปญหา รวบรวมขอมูลตางๆ พิจารณาไตรตรองขอมูลที่เกี่ยวของ ตั้งสมมติฐานคาดคะเน
คําตอบของปญหาไวลวงหนา คนหาความจริงหรือขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น จากนั้น ลงขอสรปุใหได
คําตอบของปญหาและตรวจสอบดูอีกครั้งวา คําตอบทีไ่ดมานั้นถูกตองหรือใกลเคียงขอเทจ็จริงมาก
เพียงใดโดยการประเมินผล 
 ในการศึกษาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ผูวิจัยไดนําแนวคิดของ เดรสเซล 
และ เมยฮิว (Dressel ; & Mayhew.  1957: 179 – 181) โดยการปรับปรุงขอความ และสถานการณ
ที่ใชในการออกแบบทดสอบใหมีความเหมาะสมกับเนื้อหาและกลุมตัวอยาง ความสามารถในการคดิ 
อยางมีวิจารณญาณตามแนวคิดของ เดรสเซล และ เมยฮิว ประกอบดวยลักษณะการคิด 5 ดาน  
ไดแก ความสามารถในการนิยามปญหา ความสามารถในการรวบรวมขอมูล ความสามารถในการจัด 
ระบบขอมูล ความสามารถในการตั้งสมมติฐานและความสามารถในการลงขอสรุปอยางสมเหตุ สมผล 
 4.4 ลักษณะของผูมีการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
  เวด  (Wade.  1995) กลาวถึง ลักษณะของผูที่คิดอยางมีวิจารณญาณ ดังน้ี 
   1. คิดตั้งคําถาม 
   2. ทําใหคําถามมีความชัดเจน 
   3. ตรวจสอบหาขอมูล 
   4. วิเคราะหขอสันนิษฐานและความลําเอียงที่อาจมีขึ้น 
   5. หลีกเลี่ยงที่จะใชอารมณมาเปนตัวตัดสิน 
   6. หลีกเลี่ยงการคิดแบบตื้นๆ 
   7. พิจารณาถึงการตีความที่อาจเปนไปไดหลายทาง 
   8. ยอมรับวาอาจมีภาวะกํากวมไมตรงไปตรงมาคิดอะไรอยู 
   9. ตระหนักเกี่ยวกับความคิดของตน  รูตัววาคิดอะไรอยู 
  ไบเออร (Beyer.  1995) กลาวถึงลักษณะของผูที่คิดอยางมีวิจารณญาณ ดังน้ี 
   1. คิดตั้งคําถาม 
   2. วิเคราะหขอสันนิษฐาน 
   3. ใชเหตุผล สามารถหาขอยุติจากขอเสนอหรือหลักฐานที่มีอยูหลากหลาย 
   4. รูจักใชมุมมองตางๆ กันในการตีความ เพ่ือใหเขาใจไดดีขึ้น 
   5. ใจกวางยอมรับฟงความคิดของผูอ่ืน เคารพตอเหตุผล ยอมเปลี่ยนจุดยืน เม่ือ 
มีเหตุผลที่ดี 
   6. แยกแยะ หาขอสรุป หรือขอสรุป หรือขอตัดสินทีต่ั้งอยูบนหลักความจริงที่
เชื่อถือได มีความแมนยํา สามารถถกเถียงอยางสรางสรรค 
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  เฟอรเรท (Ferrett.  1977) กลาวถึง ลักษณะของผูที่คิดอยางมีวิจารณญาณ ดังน้ี 
   1. การคิดตั้งคําถาม  
   2. มีความสนใจใฝรู ตองการคนหาคําตอบใหมๆ  
   3. ตอบคําถามไดตรงประเด็น 
   4. ตรวจสอบขอมูล ความเชื่อ 
   5. วิเคราะหขอมูล ขอสันนิษฐานความเห็นตางๆ และหาขอพิสูจน 
   6. ใชเหตุผลจากขอมูลที่เปนจริงหรือจากขอเท็จจริงตางๆ  
   7. ตรวจสอบความคิดเห็นของตัวเอง 
   8. รับฟงความเหน็ของผูอ่ืน ยอมรับวา ตวัเองยังมีความรูความเขาใจไมมากพอ
เปลี่ยนความคิดได   
   9. ประเมินขอถกเถียงได และตดัสินเรื่องราวจากการรวบรวมขอเท็จจริงทั้งหมด   
  เอนนิส (Ennis.  1991) แบงลกัษณะการแสดงออกของผูมีการคิดวิจารณญาณไว 12 ขอ  
ดังน้ี 
   1. พูด  เขียน หรือการสื่อความเขาใจอยางมีความหมายชัดเจน 
   2. กําหนดประเด็นหรือปญหาไดอยางชัดเจน 
   3. พิจารณาสถานการณตางๆ ในภาพรวม 
   4. พยายามคนหาเหตุผลและใชเหตุผล 
   5. เปนผูที่มีความรูทันสมัยอยูเสมอ 
   6. พิจารณาทางเลือกหลายๆ ทาง 
   7. แสวงหาความถูกตอง แมนยําใหมากที่สุด 
   8. ตระหนักถึงความเชื่อพ้ืนฐานของตนเอง 
   9. เปดใจกวางในการพิจารณาทรรศนะอื่นๆ นอกเหนือจากแนวคิดของตนเอง 
   10. ไมดวนวินิจฉัย  ตัดสินใจในกรณีที่หลักฐานและเหตุผลไมเพียงพอ 
   11. ยืนยันขอสรุปหรือเปลี่ยนแปลงเมื่อมีหลักฐานและเหตุผลที่พอเพียง 
   12. มีการคิด วิเคราะหดวยตนเอง 
 จากที่มีนักการศึกษาหลายทานไดศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของผูที่คิดอยางมีวิจารณญาณ  
ซึงผูวิจัยสรุปได ดังน้ี 
  1. เปนคนมีเหตุผลไมเชื่ออะไรงาย 
  2. รักการอานและรักการคนควาหาความรูอยูเสมอ 
  3. มีความเชื่อม่ันในความคิดของตนเอง 
  4. มีใจกวางรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
  5. ไมดวนสรุปตองมีขอมูลหรือหลักฐานยืนยัน 
  6. มีความอดทนและเพียรพยายาม 
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 4.5  แนวทางการสอนใหนักเรียนมีความคิดอยางมีวิจารณญาณ 
  เบเยอร (Beyer.  1985: 279 – 303) ไดเสนอแนวทางการพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ในการเรียนการสอน ดังน้ี   
   1. แนะนําทักษะที่ฝก 
   2. ผูเรียนทบทวนกระบวนการคน ทักษะ กฎ และความรูที่เกี่ยวกับทักษะที่จะฝก 
   3. ผูเรียนใชทักษะเพื่อบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนด   
   4. ผูเรียนทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองขณะที่ทํากิจกรรม 
  อุษณีย โพธิสุข (2537: 99 – 100) ไดเสนอแนวการสอนเพื่อชวยปรับปรุงความคิด
อยางมีวิจารณญาณของเด็กไว ดังน้ี 
   1. ประสบการณตรง การใหเด็กศึกษาเรื่องชมุชนของเราจากหนังสืออาจไมดีเทา
ใหเด็กไปสถานที่ที่เปนชุมชนของตนเอง เชน โรงพยาบาล โรงพัก ตลาด บานผูใหญบาน และ
กิจกรรมที่เขาทําอยูวามีอะไรบาง มีประโยชนอยางไร การจัดใหเด็กไปทัศนศึกษา หรือเปดโอกาส
ใหเด็กทดลองปฏิบัติสิ่งตางๆ ดวยตนเองจะเปนการใหโอกาสที่สําคัญ 
   2. การทาํวิจัย หรือการศึกษาหาความรู ความจริงดวยตนเอง เปนทักษะการเรียนรู
ดวยตนเอง ใหเด็กไดมีขั้นตอนในการศึกษาอยางถูกตอง เชน การทํารายงาน เรื่อง “ไดโนเสาร” เปนตน 
   3. การใชกิจกรรมเปนสื่อกระตุนความคิด เชน การพาไปดูการโตวาท ี จัดให
โตวาที  การอภิปรายหัวขอตางๆ การจัดมุมหรือชมรมนักคิด  ฯลฯ   
   4. การใชสถานการณสมมต ิ เปนกิจกรรมและวิธสีอนที่จะทาํใหนักเรยีนเกิดความรู  
ความเขาใจกระจางขึ้นและมองเห็นปญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งการพยายามคิดคนการแกปญหา 
   5. ใหนักเรียนไดมีโอกาสเสนอผลงานสิ่งที่ตนเองศึกษา มาใหผูอ่ืนฟง อาจเปน
เพ่ือนระดับเดียวกัน หรือเพ่ือนตางระดับหรือใหคนอ่ืนฟง 
   6. กิจกรรมกลุม การระดมพลังสมอง การระดมความคดิ การไตรตรองความคิด
ของกลุมรวมถงึการวิจารณอยางมีเหตุผล การวิจารณในทางสรางสรรค ลวนเปนทักษะระดับสูงทาง 
สติปญญาและทางสังคมทั้งสิ้น สิ่งเหลานี้ จะชวยใหเด็กไดมีขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับความคิดของ
ตนเองและผูอ่ืน รวมทั้งกลยุทธทางความคิดของผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
  หน่ึงนุช กาฬภักดี (2543: 80) ไดสรุปแนวการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางมีวิจารณญาณ
ไว ดังน้ี 
   1. เสนอสถานการณที่กระตุนใหคิด 
   2. คิดอยางเปนระบบโดยใชเหตุผล 
   3. นําขอมูลตางๆ มาใชในกระบวนการคิดบนพื้นฐานของความจริง ความดีงาม
ความถูกตอง 
   4. คิดและตัดสินใจ ลงมือปฏิบัต ิ
   5. ตรวจสอบ วัด และประเมินผลการปฏิบตัิรวมทั้งการประเมินผลของตนเอง ดังนั้น 
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ผูวิจัยจึงสรุปไดวา แนวการสอนเพื่อพัฒนาความคิดอยางมีวิจารณญาณมี ดังน้ี 
    1. สรางสถานการณที่ทําใหนักเรียนไดคิด 
    2. ใชนวัตกรรมการสอนที่หลากหลายและแปลกใหมเพ่ือใหผูเรียนเกิดความสนใจ 
    3. กระตุนใหผูเรียนเกิดการคนควาหม่ันหาความรูอยูเสนอ 
    4. ใชกิจกรรมกลุม การทํางานรวมกัน 
    5. ฝกใหรูจัดคิด รูจักวิเคราะหและประเมินตนเองและผูอ่ืน 
 
5.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 5.1 งานวิจัยที่เก่ียวขัองกับชุดกิจกรรม 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   วิวาส (Vivas. 1985: 603) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบพัฒนาและประเมินคา
ของการรับรูทางความคิดของนักเรียนเกรด 1 ในประเทศเวเนซูเอลา โดยใชชุดการสอนจากการศึกษา
เกี่ยวกับความเขาใจในพัฒนาทักษะทั้ง 5 ดาน คือ ดานความคิด ดานความพรอมทางการเรียน  
ดานความคิดสรางสรรค ดานเชาวปญญา และดานการปรับตวัทางสังคม กลุมตวัอยางเปนนักเรยีน
เกรด 1 จากโรงเรียนเรนีสกัวเนียร เขตรัฐมิลันท ประเทศเวเนซูเอลา จํานวน 214 คน แบงเปน
กลุมทดลอง 3 หองเรียน จํานวน 114 คน ไดรับการสอนโดยใชชุดการสอน กลุมควบคุม 3 หองเรียน 
จํานวน 100 คน ไดรับการสอนปกติ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการสอน
มีความสามารถเพิ่มขึ้นในดานความคิด ดานความพรอมในการเรียน ดานความคิดสรางสรรค ดาน 
เชาวปญญา และดานการปรบัตวัทางสังคม หลังจากที่ไดรับการสอนดวยชุดการสอนสูงกวานักเรียน
ที่ไดรับการสอนแบบปกติ 
   วิลสัน (Wilson.  1986: 416) ไดรับการวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะหผลการใชชุด
การสอนของครู เพ่ือแกปญหาในการเรียนของเด็กเรียนชา ดานคณิตศาสตรเกี่ยวกับการบวก การลบ  
ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนยอมรับวาการใชชุดการสอนมีผลดีมากกวาการสอนปกติอันเปนวธิีการหนึ่ง
ที่ชวยใหครสูามารถแกปญหาการสอนที่อยูในหลักสูตรคณิตศาสตรสําหรับเด็กเรียนชา 
  งานวิจัยในประเทศ 
   สมชัย อุนอนันต (2539: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมเทคโนโลยี
ในทองถิ่นที่มีตอความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตรและความสนใจทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยขีองนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการศกึษาพบวา ความสามารถในการคิดแกปญหา
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยชุดกิจกรรมเทคโนโลยีในทองถิ่นกับการสอนโดย
ครูเปนผูสอน แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   วัชรี เลี่ยนบรรจง (2539: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร และความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับ
การสอนโดยใชชุดฝกกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตรกับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัย พบวา
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นักเรียนทีไ่ดรับการสอนโดยชุดฝกกิจกรรมแกปญหากบัการสอนตามคูมือครูมีผลสัมฤทธิท์างการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรและความคิดสรางสรรคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
   ชลสีต จันทาสี (2543: บทคัดยอ) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรและความสามารถในการตัดสนิใจอยางสรางสรรคของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการตัดสินใจทางวิทยาศาสตรกับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัย 
พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกจิกรรมการตัดสินใจทางวิทยาศาสตรกบัการสอนตามคูมือครู
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและความสามารถในการตัดสนิใจอยางสรางสรรคแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
   เน้ือทอง นายี่ (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรกับการสอนโดยครูเปนผูสอนที่มีตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศกึษาปที่  1  ผลการศกึษา พบวา ความสามารถดานทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
และความสนใจทางวิทยาศาสตรของนกัเรยีนทีไ่ดรับการสอน โดยใชชดุกิจกรรมทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตรกับการสอนโดยครูเปนผูสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 5.2 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการแกปญหา 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   การบรีลี (Gabrielli.1972: 5650 – A) ไดศึกษาถึงความสามารถในการแกปญหา
ของนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัย Syracuse จํานวน 50 คน โดยแบงนักศึกษาออกเปน 3 กลุม ตาม
ความสามารถในการแกปญหา ผลการวิจัย พบวา ความสามารถในการแกปญหาของนักศึกษา มี
ความสัมพันธทางบวกกับความรู ประสบการณ การฝกหัด ระดับการศึกษา และประสิทธิภาพ ใน
การติดตอสื่อสารกับผูอ่ืน แตความสามารถในการแกปญหา ไมมีคาความสัมพันธกับทศันคตติอ
การศึกษาทัว่ไป   
   นอรตัน (Norton. 1972: 204 – A) ไดศึกษาความสามารถในการแกปญหาใน
วิชาวิทยาศาสตร กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 4 , 5 และ 6 จํานวน 27 คน โดยคัดเลือกจาก
โรงเรียนตางๆ หลายโรงเรียนในเมืองออสติน (Austin) รัฐเทกซัส (Texas) ที่ระดับ I.Q. 80 – 147   
I.Q. เฉลี่ย 116 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12.4 อายุเฉลี่ย 12.2 ป ในการศึกษาคนควาครั้งน้ี  
ความสามารถในการแกปญหาพิจารณาจากคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบการแกปญหา ซ่ึงแบงออกเปน  
5 ตอน คือ 
    1. นิเทศเขาสูปญหา 
    2. ชี้บงหรือกําหนดปญหา 
    3. การแกปญหา หาคําตอบ หรือหาวิธีการแกปญหา 
    4. การวิเคราะหขอมูล 
    5. พิสูจนปญหา 
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  ผลปรากฏวา ความสามารถในการแกปญหา มีความสัมพันธกับความรูของนักเรียน
ที่มีอยูกอนแลว 
   รัสเซล (Russel.  1979: 1386 – 1387 – A) ไดศึกษาผลการสอนแบบแกปญหา
ที่มีตอความสามารถดานการการนําไปใช และการวิเคราะหในวิชาธรณีวิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน กลุมทดลองไดรับการสอนโดยวิธีการปญหาเกี่ยวกับการคนควา การแกปญหา การอภิปราย
และการทําการทดลองตามที่เนนการนําไป และการวิเคราะหกลุมควบคุมไดรับการสอนตามคูมือครู
โดยใหคนควา อภิปรายและทําการทดลองตามที่ระบุไว ผลการศึกษาพบวา กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรูสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิโดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ดานการนําไปใช 
และความรูความจําและพบวาคําถามของครูมีผลโดยตรงกบความรูดานการนําไปใช 
  งานวิจัยในประเทศ 
   วัชรี เลี่ยนบรรจง (2539: บทคัดยอ) ไดศกึษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร
และความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใช
ชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตรกับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับ
การสอนโดยชุดฝกกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตรกับการสอนตามคูมือครู มีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิทยาศาสตรและความคิดสรางสรรคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
   บุญยิ่ง วรรณศิริกุล (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกทักษะ
การแกปญหาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรกับการสอนตามปกติ ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอน โดยใชแบบฝกทักษะการแกปญหาดวยวิธีการ
ทางวทิยาศาสตรสูงกวาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนที่ไดรับการสอนตามปกต ิอยางมีนัยสําคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.1 ความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกทักษะ
การแกปญหาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรสูงกวาความสามารถในการตดัสินใจของนักเรียนที่ไดรับ
การสอนตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   รัตน บวัรา (2540: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร
และความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอน
โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนดวยตนเองกบัสอนตามคูมือครู จํานวน 76 คน ผลการวิจัย พบวา
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเองกับ
การสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
   สุมาลี สีมืด (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนากระบวนการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรดวยชุดการฝกของนักเรียนชั้นมัธยมปที่ 1 ผลการศึกษาพบวา การพัฒนากระบวนการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
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 5.3 งานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  งานวิจัยตางประเทศ   
   ยัง (Young.  1970: 53) ไดทําการศึกษาการใชอุปกรณการสอนสําหรับพัฒนา
ความคิดแบบสืบเสาะหาความรู สอนใหนักเรียนรูจักคิดอยางอิสระ จัดเหตุการณใหนักเรียนคาดหวงั
และเรงเราใหนักเรียนอยากรูอยากเห็นนักเรียนตองพยายามหาคําอธิบายสําหรับเหตกุารณที่เกิดขึน้
อยางขัดแยง โดยเปรียบเทียบผลระหวางสิ่งที่ใชความคิดแบบสืบเสาะหาความรูหลายทางดวยกัน
โดยทดลอง 2 กลุม เปนนักเรียนเกรด 4 จํานวน 71 คน แบงออกเปน 3 กลุม กลุมที่ 1 เปนกลุม
ควบคุม อีก 2 กลุมเปนกลุมทดลอง และทดสอบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร โดยสอบ
กอนและหลัง ผลการศึกษาพบวา กลุมทดลองสามารถอธิบายปญหาที่ตั้งขึ้นไดดีกวากลุมควบคุม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนอยางอ่ืนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิ 
   เดวิส  (Davis.  1979: 4164 – A) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการสอบแบบสืบเสาะหา
ความรูโดยการชี้แนะแนวทางในการคนพบ (Guided Inquiry Discovery Approach) กับการสอน
แบบครบูอกใหรูตามตํารา (Expository – Text Approach) ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ทัศนคติตอวิชาวิทยาศาสตร ผลการทดลอง พบวา นักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์สูงกวากลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
   สมิท (Smith.  1994: 2528 – A) ไดศึกษาผลจากวิธีการสอนที่มีเจตคติ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน กลุมตัวอยางเปนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
เกรด 7 โดยแบงเปนกลุมทดลอง 3 กลุม คือ กลุมแรกไดรับการสอนแบบบรรยาย กลุมที่สองไดรับ
การสอนแบบใหลงมือปฏบิัตดิวยตนเอง และกลุมที่สามไดรับการสอนแบบทั้งบรรยาย และใหลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเอง เครื่องมือที่ใชเปนวธิีทดสอบภาคสนามที่เรียกวา การประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร
โดยใชวธิีการปฏิบัติกิจกรรมแบบบูรณการ (IASA) ผลการวิจัย พบวา นักเรยีนที่ไดรับการสอน
แบบใหลงมือปฏิบัติดวยตนเอง มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่ไดรับการสอนแบบทัง้บรรยายและให
ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบบรรยาย 
  งานวิจัยในประเทศ 
   รัตนะ บัวรา (2540: บทคัดยอ) ไดรับการศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร
และความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอน
โดยใชชุดการเรียนดวยตนเองกับการสอนตามคูมือครู จํานวน 76 คน ผลการวิจัย พบวา ความสามารถ
ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเองกับการสอน ตาม
คูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1   
   บุญยิ่ง วรรณศิริกุล (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรและความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอน
โดยใชแบบฝกทักษะการแกปญหาดวยวธิีการทางวทิยาศาสตรกบัการสอนตามปกติ ผลการวิจัย
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอน โดยใชแบบฝกทักษะ
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การแกปญหาดวยวิธกีารทางวิทยาศาสตรสูงกวาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนกัเรยีนที่ไดรับการสอน
ตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1  
   นุสรา เอ่ียมนวรัตน (2542: บทคัดยอ) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวทิยาศาสตรและเจตคตติอสิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชชุดกิจกรรม
สิ่งแวดลอมแบบยั่งยืนกับการสอนโดยครูเปนผูสอนผลการศึกษา พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สิ่งแวดลอมของนักเรียนทีไ่ดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอมแบบย่ังยนืกับการสอนโดยครู
เปนผูสอนแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.1 และเจตคติตอสิ่งแวดลอมของนักเรียน
ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืนกับการสอนโดยครูเปนผูสอนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.1 
   สุมาลี โชติชุม (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
และเชาวอารมณกับการสอนตามคูมือครูผลการวิจัย พบวา นักเรียนทีส่อนโดยชุดการเรยีนวทิยาศาสตร
ที่สงเสริมเชาวอารมณกับการสอนตามคูมือครูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับที่  0.1 
 5.4 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   กริฟฟทส (Griffitts.  1978) ไดศึกษาผลการสอนดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ที่มีตอการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด อยางมีวิจารณญาณ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
การทดลองสอนดวยวิธทีางวิทยาศาสตรแบบปฏบิัติเปนหลัก และแบบเนนตํารา และนําคะแนน
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาเปรียบเทียบกัน  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คอื แบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิ อยางมีวิจารณญาณ และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยปรากฏวา ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติระหวางการสอนทั้งสองแบบในการพัฒนาการคดิอยางมีวิจารณญาณ 
   แมคคริง (Mccrink.  1999: 3420 – A) ไดศึกษาผลของวิธีสอนของครู และ
รูปแบบการเรยีนของผูเรียนที่สงผลตอการคิดอยางมีวิจารณญาณ กลุมตวัอยาง คือ นักเรยีนระดบั
มัธยมศึกษาตอนตน ในเขตไมอามี ประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 79 คน เครื่องมือที่ใชในการคิด
อยางมีวิจารณญาณ คือ แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของ วัตสัน และ 
เกลเซอร (The Watson-Glaser : Critical Thing Appraisal) ผลการศึกษาพบวา วิธกีารสอนของครู
สงผลตอการคดิอยางมีวิจารณญาณของนกัเรียน ครูทีส่อนโดยใชนวตักรรมทางการศึกษาประกอบ 
การเรียนจะทาํใหผูเรียนมีการคิดอยางมีวิจารณญาณมากกวาครูที่สอนตามปกต ิ
  งานวิจัยในประเทศ 
   ชํานาญ เอ่ียมสําอาง (2539: บทคัดยอ) ไดศึกษาการคดิอยางมีวิจารณญาณของ
ชั้นมัธยมศกึษาปที ่3 ดวยการสอนแบบสอบสวนเชงินิตศิาสตรกับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัย 
พบวา การคดิอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 



 39

   ดํารง จารวํโส (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการคิดอยางมีวิจารณญาณของสามเณรในโรงเรยีนพระปริยัตธิรรม ผลการศึกษาพบวา กลุมทดลอง
และกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ลุมทดลอง และ
กลุมควบคุมมีการคิดอยางมีวิจารณญาณแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   สุนันทา สายวงศ  (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิด
อยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาดวยการสอนโดยใช
เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ และการสอนแบบซินดิเคท ผลการศึกษาพบวา กลุมทดลอง และ
กลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลุมทดลอง
และกลุมควบคุมมีการคิดอยางมีวิจารณญาณแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   บุษกร คําดง (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยบางประการที่เกีย่วของกับ
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
และชั้นมัธยมศกึษาปที ่6 ในอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยโดยรวมทกุชั้นป พบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความเชื่อภายในตนเอง การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม และการอบรมเลี้ยงดูแบบใช 
เหตุผล สงผลตอความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

  
 ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
  1. กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
  2. สรางเครื่องมือที่ใชในการวจัิย 
  3. เก็บรวบรวมขอมูล 
  4. การจัดกระทําและวเิคราะหขอมูล 
 
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน 
วัดมะขาม (วิบูลยอุปถัมภ) ตําบลจระเขรอง อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  
2552  จํานวน 1 หอง จํานวนนักเรียนทั้งหมด  30 คน 
 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลยอุปถัมภ)  
ตําบลจระเขรอง อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552  จํานวน 1 หอง  
จํานวนนักเรียน 30 คน ซ่ึงไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
  ผูวิจัยทําการทดลอง ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2552   โดยการสอน  2 คาบ   
คาบละ  60 นาที 
 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
  เน้ือหาทีใ่ชในการทดลองเรื่องนี้ ไดแก เรื่องเครื่องใชไฟฟาในบาน ระดับชั้นมัธยมศกึษา
ปที่ 3   
 
แบบแผนในการทดลอง 
  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง ซ่ึงทําการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ  
One Group Pretest – Posttest Design (พวงรัตน ทวีรัตน.  2540: 60 – 61) มีแบบแผนการทดลอง 
ดังน้ี 
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ตาราง  1 แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม สอบกอน การทดลอง สอบหลัง 
    

RE T1 X T2 
    

 
 สัญลักษณทีใ่ชในการทดลอง 
  RE  แทน กลุมทดลองซึ่งไดดวยการสุม 
  T1  แทน การทดสอบกอนเรียน 
  T2  แทน การทดสอบหลังเรียน 
  X  แทน การสอนโดยใชชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 
การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย 
  1. ชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 ข้ันตอนในการสรางชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  ในการสรางชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตรดําเนินการสราง ดังน้ี 
  1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดกิจกรรมเพื่อเปนแนวทางในการจัด
เน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสม 
  2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับการสอนแบบแกปญหาทางวทิยาศาสตร   
ในการวิจัยน้ี ผูวิจัยไดใชกระบวนการแกปญหาของทบวงมหาวิทยาลัย ซ่ึงมี 4 ขั้นตอน คือ 
   2.1 การระบุปญหา 
   2.2 การตั้งสมมติฐาน 
   2.3 ขั้นทดลอง 
   2.4 ขั้นสรุปผลการทดลอง 
  3. ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาที่ใชในการวจัิยครั้งนี้จากคูมือครูและหนังสือประกอบ 
การเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่อง เครื่องใชไฟฟาในบาน 
  4. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วของกับความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  
เพ่ือสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
  5. ดําเนินการสรางชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย
ยึดขั้นตอนและหลักการสรางชุดกิจกรรมของ บัทส (Butt.  1974: 85) เนลสัน และ เลอเบยีร  (Nelson; & 
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Lobee.  1975: 247) และ ดีวีโต และ ครอกโคเวอร (Devito; & Krockover.  1976: 388) เพ่ือเปน
แนวทางในการสรางชุดกิจกรรมที่ใชประกอบการจัดการเรียนการสอนซึ่งชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ดวยตนเองประกอบดวย 
   5.1 ชื่อชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตรเปนสวนที่ระบุชื่อกิจกรรม 
   5.2 คําชี้แจงที่ใชชุดกิจกรรม  เปนสวนที่อธิบายวิธีการใชชุดกิจกรรม 
   5.3 จุดประสงคของกิจกรรม เปนสวนทีร่ะบุเปาหมายที่ตองการใหนักเรยีนบรรลุผล 
   5.4 เวลา เปนสวนที่ระบุเวลาที่ใชในการปฏิบัติกิจกรรมแตละชุด 
   5.5 สถานการณที่กําหนดใหเปนสวนที่ระบุสถานการณที่บรรยายดวยขอความ  
รูปภาพ หรือกิจกรรมการทดลอง 
   5.6 กิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ โดยศึกษาจากสถานการณที่กําหนดใหแลวดําเนินการ
แกปญหา ซ่ึงแบงออกเปน 4 ขั้นตอน ดังน้ี 
    ขั้นที่ 1 ขั้นระบุปญหา   
     - นักเรียนศึกษาสถานการณที่กําหนดใหในชุดกิจกรรม 
     - นักเรียนระบปุญหาจากสถานการณเพ่ือนําไปสูการตั้งสมมติฐาน
ในการทดลอง 
    ขั้นที่ 2  ขั้นตัง้สมมติฐาน   
     - นักเรียนระบุสาเหตุที่เปนไปไดของปญหาที่เลือก 
     - นักเรียนเลือกสาเหตุที่เปนไปไดของปญหาเขียนเปนสมมติฐานให
มีความสัมพันธกันระหวางตวัแปรตน และตัวแปรตามใหสอดคลองกับสถานการณและปญหาที่เลอืก 
    ขั้นที่ 3 ขั้นทดลอง   
     - นักเรียนออกแบบการทดลอง โดยระบวุิธทีดลองและรูปแบบการบันทึก 
ผลการทดลองใหสอดคลองกับปญหาและสมมตฐิานที่ตั้งขึ้น 
     - นักเรียนปฏิบัติการทดลองตามวิธีการที่ออกแบบไว 
     - นักเรียนบนัทกึผลการทดลอง โดยจดบนัทกึขอมูลที่ไดจากการปฏิบตั ิ
การทดลองตามรูปแบบการบันทึกผลการทดลองตามทีอ่อกแบบไวลงในชุดกจิกรรม แกปญหาทาง 
วิทยาศาสตร 
    ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปผลการทดลอง 
     - นักเรียนอภิปรายถึงความสัมพันธของขอมูลที่ไดและสรุปผลการทดลอง
ลงในชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
     - นักเรียนตอบคําถามในชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
   5.7 อุปกรณ เปนสวนที่ระบุอุปกรณที่นํามาใชในแตละกิจกรรม 
   5.8 เน้ือหา เปนสวนที่ระบุรายละเอียดของเนื้อหาในกรอบของความรูเพ่ิมเติม
   5.9 คําถามทายกิจกรรม  เปนสวนที่ระบุขอคําถามหลังการปฏิบัติกิจกรรม 
   5.10 คําเฉลยกิจกรรม  เปนสวนที่ระบุคําตอบทายกิจกรรม 
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  6. วิธีการหาคุณภาพของชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร  กระทําตามขั้นตอน
ดังตอไปน้ี 
   6.1 นําชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร ไปใหผูเชีย่วชาญทางการสอน
วิทยาศาสตรจํานวน 2 ทาน ตรวจสอบเกี่ยวกบัความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความสอดคลองของ
จุดประสงคกับกิจกรรมการเรียนรู ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตลอดจนขอบกพรอง
ตางๆ โดยพิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เพ่ือนําชุดไปปรับปรุงแกไข   
   6.2 นําชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่ปรับปรุงแลว ไปทดลองใชกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร  ดังน้ี 
    6.1.1 ทดลองกลุมเลก็กับนักเรยีน 5 คน เพ่ือดูความเหมาะสมของกิจกรรม  
เวลาที่ใชเพ่ือหาขอพกพรองของชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
    6.1.2 ทดลองภาคสนาม นําชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่ไดปรับปรุง
แกไขแลวไปทดลองกบันักเรียน 30 คน แลวนํามาปรับปรุงอีกครั้ง 
     เกณฑที่ใชในการปรับปรุงชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตรพิจารณา
การตอบคําถามทายกิจกรรมในแตละชุด ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
       80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ตอบคําถาม
ทายกิจกรรมในแตละชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ไดคะแนนไมต่ํากวา 80 % 
       80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลีย่ของนักเรียนทัง้หมดที่ทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมแกปญหาทางวทิยาศาสตร ได
คะแนนไมต่ํากวา  80% 
  7. นําชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตรไปใชกับกลุมทดลองตอไป 
 ข้ันตอนในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  ในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ดําเนินการสรางตาม
ขั้นตอน ดังน้ี 
  1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล วิธีการสรางแบบทดสอบและการเขียน
ขอสอบกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
  2. ศึกษาจุดประสงคการเรียนรูและสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3  
เรื่องเครื่องใชไฟฟาในบาน โดยแบงพฤติกรรมตางๆ ออกเปน 4 ดาน คือ ดานความรู – ความจํา  
ดานความเขาใจ ดานการนําไปใช ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  3. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร แบบปรนัย 4 ตวัเลือก 
จํานวน 40 ขอ 
  4. หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ทําตาม
ขั้นตอน ดังตอไปน้ี 
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   4.1 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ไปใหผูเชี่ยวชาญ
ทางการสอนวิทยาศาสตร และผูเชีย่วชาญทางดานการวัดผล จํานวน 3 ทานตรวจสอบลักษณะ
ของคําถาม ตวัเลือก ความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับพฤติกรรมที่ตองการวัด ความถูกตอง
ทางดานภาษา แลวนํามาปรับปรุงแกไข ดานความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับพฤติกรรมที่
ตองการวัด รวมถึงการใชภาษา คําถามและตัวเลือกคัดเลือกขอสอบ ที่มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ที่มีคาระหวาง 0.67 – 1.00    
   4.2 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรทีป่รับปรุงแกไขแลว
ไปทดลองใชกบันักเรียน จํานวน 100 คน นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบแลว มาตรวจใหคะแนน  
โดยขอทีต่อบถูกให 1 คะแนน ขอทีต่อบผิดให 0 คะแนน เม่ือตรวจคะแนนเรียบรอยแลวมาเรยีงคา
คะแนนสูงไปหาต่ํา ตัดกลุมสูง โดยใชสดัสวน 27% แลวแยกกระดาษคําตอบออกเปน 2 ชุด คือ
กลุมสูง 1 ชุด กลุมต่ํา 1 ชุด แลววเิคราะหขอสอบ ดังน้ี 
    4.2.1 หาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบวดัผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรที่สรางขึ้นเปนรายขอ โดยใชเทคนิค 27% ของจูง เตหฟาน คัดเลือก
ขอสอบที่มีความยากงายระหวาง 0.21 – 0.73 และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 – 0.70    
    4.2.2 นําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรที่คัดเลือกไวไปทดสอบ
กับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 100 คน เพ่ือหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ โดย
คํานวณจากสูตร  KR-20 ของ คูเดอร - ริชารดสัน (พวงรัตน ทวีรัตน.  2540: 123)  
   5. นําแบบทดสอบไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจริงตอไป 
  
     ตัวอยางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
 
ดานความรู – ความจํา 
 0) ไอปรอทที่บรรจุในหลอดฟลูออเรสเซนตมีหนาที่อะไร 
   ก. ใหรอนมาก 
   ข. ใหยืดหยุนได 
   ค. เพ่ือคลายความรอน 
   ง. เพ่ือใหมีคาความตานทานสูง 
 
ดานความเขาใจ 
 00) สาเหตุทั่วๆ ไปที่ทําใหเกิดไฟฟาลัดวงจร คือสาเหตุใด 
  ก. แรงดันไฟฟาตก 
  ข. อุณหภูมิหองสูงเกินไป 
  ค. ใชเครื่องใชไฟฟามากเกินไป 
  ง. ลวดทองแดงในสายไฟ 2 สายแตะกัน 
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 ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
  ในการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ดําเนินการ
สรางตามขั้นตอน ดังน้ี 
  1. ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ตามแนว
ของ เดรสเชล และ เมยฮิว (Dressel ; & Mayhew) โดยกําหนดจุดมุงหมายในการวัดความสามารถ
ในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 5 ดาน ไดแก  1) ดานการนิยามปญหา  2) ดานการรวบรวมขอมูล 
3)  ดานการจดัระบบขอมูล  4) ดานการตัง้สมมตฐิาน และ 5) ดานการลงขอสรปุอยางสมเหตสุมผล 
  2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนแบบทดสอบแบบ 
เลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ ในแตละขอมีคําตอบถูกเพียงคําตอบเดียว ถาตอบถูก
ในแตละขอได 1 คะแนน ถาตอบผิดในแตละขอได 0 คะแนน 
  3. หาคุณภาพแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ดังน้ี 
   3.1 หาความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหาที่กําหนดและขอคําถาม โดยนําแบบทดสอบวัด 
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานตรวจสอบ คัดเลือกขอสอบ
ที่มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวาง 0.67 – 1  
   3.2 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิอยางมีวิจารณญาณ ที่ปรับปรุง
แกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียน จํานวน 100 คน แลวมาตรวจใหคะแนน โดยขอที่ตอบถูกให  
1 คะแนน ขอที่ตอบผิดให 0 คะแนน เม่ือตรวจคะแนนเสร็จเรียบรอยแลว นํามาเรียงคาคะแนนสูง
ไปหาต่ํา ตัดกลุมสูงโดยใชสัดสวน 27 % แลวแยกกระดาษคําตอบเปน 2 ชุด คือ กลุมสูง 1 ชุด  
กลุมต่ํา 1 ชุด แลววเิคราะหขอสอบ ดังน้ี 
    3.2.1 หาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบวัดความสามารถ
ในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ที่สรางขึ้นเปนรายขอ โดยใชเทคนคิ 27% ของ จูง เตห ฟาน
คัดเลือกขอสอบที่มีความยากงายระหวาง  0.26 – 0.69 และมีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.52 – 0.89 
    3.2.2 หาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ โดยคํานวณจากสตูร KR – 20 ของ
คูเดอรริชารดสัน (พวงรัตน ทวีรัตน.  2540: 123)  
  4. นําแบบทดสอบไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจริง 
 
    ตัวอยางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 

 คําชี้แจง แบบทดสอบกําหนดเปนสถานการณแตละสถานการณมีคําถาม 5 ขอ ใหนักเรียน
ตอบคําถามจากสถานการณที่กําหนดให โดยพิจารณาตัวเลือก 1 ถึง 4 ดังตัวอยางสถานการณน้ี 
   

 อันตรายจากการใชไฟฟาเปนสิ่งที่ผลกระทบตอชีวติของเราเปนอยางมาก ขาวจากโทรทศัน
และหนังสือพิมพบอกถึงสาเหตุการเกิดเพลิงไหมวา มาจากไฟฟาลัดวงจร พวกเราเรียนรูเกี่ยวกับ
เรื่องไฟฟามาตั้งแตชั้นประถมศึกษาจนถงึมหาวิทยาลัย แตเรากลบัไมเคยไดนําความรูมาใชใหเกดิ
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ประโยชนเลย อันตรายจากการใชไฟฟาเปนสิ่งที่สามารถปองกันได ถาเรามีความระมัดระวัง และ
ไมประมาท คุณคงไมอยากเปนคนหนึ่งที่ตองเปนผูสูญเสียใชหรือไม ... 
 
 1. จากสถานการณดังกลาวเกิดปญหาใด 
  ก. การสูญเสียชีวิตจากไฟฟา 
  ข. อันตรายจากการใชไฟฟา 
  ค. การขาดความรูในการใชไฟฟา 
  ง. การขาดความระมัดระวังในการใชไฟฟา  
   ตอบ ข 
 
 2. ปญหาดังกลาวสงผลทําใหเกิดสิ่งใด 
  ก. ขาดความระมัดระวังในการใชไฟฟา 
  ข. นําความรูที่ไดรับมาใชใหเกิดประโยชน 
  ค. สูญเสียชีวิตและทรัพยสิน 
  ง. เกิดเพลงไหมเปนประจํา    
   ตอบ ค 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ดําเนินการเก็บขอมูลตามลําดับ ดังน้ี 
 1. สุมนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 เปนกลุมทดลองดังกลาวมาแลวในการสุมกลุมตวัอยาง 
 2. แนะนําขั้นตอนการทํากิจกรรมและบทบาทของนักเรียนในการเรียนการสอน 
 3. ทดสอบกอนเรียน (Pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 4. ดําเนินการทดลองสอนกับกลุมตัวอยางโดยใชชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร  
เวลา 12 คาบ คาบละ 60 นาที 
 5. เม่ือเสร็จสิ้นการสอนทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 6. ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน และแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการคิดอยางมีวิจารณญาณ แลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ เพ่ือตรวจสอบ
สมมติฐาน 
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การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  1. สถิติพ้ืนฐาน 
   1.1 หาคาเฉลี่ยของคะแนน โดยใชสูตร (ลวน สายยศ ; และ อังคณา สายยศ.  2543: 
306) 
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=Χ ∑  

     
    เม่ือ   Χ   แทน  คะแนนเฉลี่ย 
      ∑Χ  แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
      N  แทน  จํานวนนักเรียนในกลุม 
    
   1.2 หาคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใชสูตร (ลวน สายยศ ; และ อังคณา สายยศ.  
2543: 307) 
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    เม่ือ    S.D. แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

      ΣX  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
            ( )2Χ  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
      N  แทน  คะแนนของนกัเรียนแตละคน  

 
  2. สถิติที่ใชทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
   2.1 หาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอกับพฤติกรรมที่ตองการจะวัดของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชดัชนีความสอดคลอง (ลวน สายยศ; และ อังคณา 
สายยศ.  2543: 249) 
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 48

   เม่ือ  IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอจุดประสงคการเรียนรู 
     ΣR  แทน ผลรวมการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 
     N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
    
   2.2 หาคาความยากงาย (P) และหาคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรและแบบทดสอบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณโดย วิเคราะห
เปนรายขอ โดยแบงกลุม 27% กลุมสูงและกลุมต่ํา แลวเปดตารางสําเร็จรูปของ จูง เตห ฟาน 
(ลวน สายยศ ; และ อังคณา สายยศ.  2543: 334 – 360) 
   2.3 หาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยคํานวณจากสูตร KR-20 ของ  
Kuder-Richardson (พวงรัตน ทวีรัตน. 2540: 123) 
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   เม่ือ  20−KRr  แทน คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
     K  แทน จํานวนขอสอบ 
     p  แทน สัดสวนของของผูทําถูกในขอหน่ึงๆ  

         
งหมดจํานวนคนทั้
ตอบถูกจํานวนคนที่

=        

     q  แทน สัดสวนของผูทําผิดในขอหน่ึงๆ หรือ 1-p 
     2S   แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบ 
 
  3.  สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 
   เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิด
อยางมีวิจารณญาณกอนและหลังการทดลอง โดยใช  t – test  for Dependent Samples   
(พวงรัตน ทวีรัตน.  2540: 165 – 167) 
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    เม่ือ   t      แทน คาวิกฤตทีใ่ชในการพิจารณาการแจกแจงคาของ  t 
      ΣD     แทน   ผลรวมของความแตกตางการทดสอบกอนและ 
          หลังการใชชุดกิจกรรม 
      ( )2∑D  แทน   ผลรวมของความแตกตางการทดสอบกอนและ 
           หลังการใชชุดกิจกรรมยกกําลังสอง 
         N      แทน  จํานวนคูของคะแนนจากการทดสอบในครั้งแรก 
          และครั้งหลัง 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดใชสัญลักษณในการวเิคราะหขอมูล ดังน้ี 
 N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
 X   แทน คะแนนเฉลี่ย 
 S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 t  แทน คาสถิตทิี่ใชในการพิจารณา t -  test  แบบ Dependent Samples 
 **  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปลขอมูล  ผูวิจัยไดเสนอตามลาํดับ ดังน้ี 
 1. ความสามารถในการคิด อยางมีวิจารณญาณระหวางกอนเรียนและหลังเรียนที่สอน
ดวยการใชชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน ที่สอนดวยการใช
ชุดกิจกรรมแกปญหาทางวทิยาศาสตร 
 
 1. ความสามารถในการคิด อยางมีวิจารณญาณระหวางกอนเรียนและหลังเรียนที่สอน
ดวยการใชชุดกิจกรรม แกปญหาทางวทิยาศาสตร โดยใชวิธีทางสถิติ t -  test  แบบ Dependent 
Samples ไดผลดัง ตาราง 2 
 
ตาราง 2 ความสามารถในการคิด อยางมีวิจารณญาณระหวางกอนเรียนและหลังเรยีนที่สอนดวย 
     การใชชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 

ทดสอบ n X  S.D. t 
     

กอนเรียน 30 24.20 4.18  
    9.287** 

หลังเรียน 30 30.06 3.65  
     

 

)462.2( 2901. ==dft  
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 จากตาราง 2 แสดงวา นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยการใชชุดกิจกรรมแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรมีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณระหวางกอนเรียนสูงขึน้อยางมีนัยสําคญั
ทางสถิติที่ระดับ .01 น่ันคือ ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนดวยชุดกิจกรรม
แกปญหาทางวิทยาศาสตร สูงขึ้นกวากอนเรียน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1   
 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรระหวางกอนเรียนและหลังเรียนที่สอนดวยการใช
ชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยใชวิธีทางสถิติ  t -  test  แบบ Dependent Samples  
ไดผลดัง ตาราง 3 
 
ตาราง 3 ผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนที่สอนดวยการใช 
     ชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 

ทดสอบ N X  S.D. t 
     

กอนเรียน 30 15.95  4.13  
    14.64** 

หลังเรียน 30 25.50 5.31  
     

 

)462.2( 2901. ==dft  
 
 จากตาราง 3 แสดงวา นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยการใชชุดกิจกรรมแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรระหวางกอนเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  น่ันคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมแกปญหา
ทางวิทยาศาสตรสูงขึ้นกวากอนเรียน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที ่2   
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายและขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยเชงิทดลอง เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิด
อยางมีวิจารณญาณ  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3  
ที่ไดรับการสอนดวยการใชชุดกิจกรรมแกปญหาทางวทิยาศาสตร 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนที่ไดรับการสอน
ดวยการใชชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยการใช
ชุดกิจกรรมแกปญหาทางวทิยาศาสตร 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ที่เรียนดวย
การใชชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสงูกวากอนเรียน 
 2. ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ที่เรียน
ดวยการใชชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดมะขาม 
(วิบลูยอุปถัมภ) ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2551  จํานวน  30 คน   
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  2.1 ชุดกิจกรรมแกปญหาทางวทิยาศาสตร 
   2.1.1 ชุดกิจกรรมเครื่องใชไฟฟาทีใ่หพลังงานแสงสวาง 
   2.1.2 ชุดกิจกรรมเครื่องใชไฟฟาทีใ่หพลังงานความรอน 
   2.1.3 ชุดกิจกรรมเครื่องใชไฟฟาทีใ่หพลังงานกล 
   2.1.4 ชุดกิจกรรมเครื่องใชไฟฟาทีใ่หพลังงานเสยีง 
  2.2 แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
  2.3 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร 
 3. วิธีดําเนินการทดลองผูวิจัยดําเนินตามขัน้ตอน ดังน้ี 
  3.1 สุมนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 เปนกลุมตัวอยางจํานวน  30 คน 
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  3.2 ทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร และ
แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
  3.3 ดําเนินการจัดการเรียนรูดวยการใชชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  3.4 ทดสอบหลังเรยีนดวยแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร และ
แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
  3.5 นําผลการทดสอบมาตรวจใหคะแนนแลวนําคะแนนมาวิเคราะหโดยวิธีการทาง
สถิต ิ
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล ไดดําเนินการ ดังตอไปน้ี 
 1. หาคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ยเลขคณิตและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 2. ตรวจสอบสมมติฐานขอ 1 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ระหวางกอนเรียนกับหลังเรยีน โดยใช  t -  test  แบบ Dependent Samples   
 3. ตรวจสอบสมมติฐานขอ 1 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
ระหวางกอนเรียนกับหลังเรยีน โดยใช  t -  test  แบบ Dependent Samples   
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาความสามารถในการคิด อยางมีวิจารณญาณ และผลสมัฤทธิท์างการเรียน
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนดวยการใชชุดกิจกรรมแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรสรุปผลได ดังน้ี 
 1. นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยการใชชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร มีความสามารถ
ในการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสงูกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
 2. นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยการใชชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตรมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 3 ที่ไดรับการสอนดวยการใชชุดกิจกรรมแกปญหา
ทางวิทยาศาสตรผลการศึกษาคนควาอภิปรายได ดังน้ี 
 1. ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
  จากการศึกษาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 โดยนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยชุดกิจกรรมแกปญหาทาง
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วิทยาศาสตร มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณสูงกวากอนเรียนซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ที่กําหนดไวในขอที่ 2 จากผลการวิจัยสรปุได ดังน้ี 
  1.1 ชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร เปนสื่อหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่
เนนใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง อยางเปนระบบโดยใชวิธีแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ไดแก  
การระบุปญหา การตั้งสมมติฐาน การทดลองปละการสรุปผลการทดลอง ใชสถานการณในชุดกิจกรรม
เปนตวัยัว่ยใุหเกิดปญหา และเปดโอกาสใหผูเรียนคิดแกปญหาตามทีว่างแผนปฏิบตัิไว เปนการดึงดูด
ความสนใจในการคิดของผูเรียนใหเปนไปอยางมีเหตุผลและเกิดการจูงใจในการอยากรู อยากเห็น  
ลองผิดลองถูก กระตือรือรนที่จะแสวงหาคําตอบของปญหาโดยใชกระบวนการคิด ไตรตรองพิจารณา 
ตอสิ่งตางๆ อยางรอบคอบและมเีหตุผลสงผลใหเกิดกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ สอดคลอง
กับแนวคิดของ อุษณีย โพธิสุข (2537: 90 – 100) กลาววา แนวการสอนที่ทําใหเด็กเกิดการคิด
อยางมีวิจารณญาณ ไดแก การไดรับประสบการณตรง การศึกษาหาความรูความจริงดวยตนเอง  
การใชกิจกรรมเปนสื่อกระตุนความคิด การใชสถานการณสมมติ การใหนักเรียนไดเสนอผลงาน
และการทํากิจกรรมกลุมระดมสมอง สิ่งเหลานี้ กระตุนใหเกิดความคดิอยางมีวิจารณญาณได ซ่ึง
สอดคลองกบังานวิจัยของ วไิลวรรณ ปยปกรณ (2535: 84) พบวา ความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนที่เรียนดวยกิจกรรมการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ
กับนักเรียนทีไ่ดรับการสอนตามคูมือครู แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 ดวย
เหตุผลดังกลาวจึงทําใหความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 1.2 นักเรียนที่เรียนดวยการใชชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร ไดฝกการคิดและ
การปฏิบัติจริง ตามความคดิของตนเอง ทุกครั้งที่พบสถานการณที่เปนปญหา จะทําใหนักเรยีน
เกิดขอสงสัยและตองการคนพบคําตอบของปญหาหนทาง ซ่ึงไดมาเพ่ือคําตอบที่ถูกตอง และดีที่สดุ 
จนทําใหเกิดกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ สอดคลองกับแนวคิดของ ดีคาโล (Decaroli.  1973: 
67 – 69) ผูที่เกิดกระบวนการคิด อยางมีวิจารณญาณ ดังน้ี คือ การนิยามปญหา การแสวงหา
สมมติฐาน  การประมวลขาวสาร การตีความหมาย การใชเหตุผลและประเมินผล ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ หน่ึงนุช กาฬภักดี (2543: 112) พบวา ความสามารถในการคิดระดับสูงดานการคิด อยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนที่ไดรับการสอน โดยชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตรแบบปฏิบัติการ 
ตามแนวคอนสตัคติวิซึมกับการสอนตามคูมือครู แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ดวยเหตุผลดังกลาวนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยชุดกจิกรรมแกปญหาทางวทิยาศาสตรมีความสามารถ
ในกรคิดอยางมีวิจารณญาณสูงกวากอนเรียน 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยชุดกจิกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนด
ไวในขอที่ 2 จากผลการวิจัยดังกลาวสรุปได ดังน้ี 
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  2.1 ชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร เปนสื่อ หรือนวัตกรรมการศึกษาที่มี
การวางแผนการเรียนการสอน โดยจัดลําดับขั้นตอนของกิจกรรมอยางตอเน่ือง โดยใชสื่อตางๆ  
รวมกัน อยางเปนระบบและใหนักเรียนลงมือปฏิบตัิจริงตามขั้นตอนของการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  
ไดแก ขั้นระบุปญหา ขั้นตั้งสมมติฐาน ขั้นทดลอง ขั้นสรุปผลการทดลอง นักเรียนตองคนควา 
หาคําตอบดวยตนเอง มีอิสระในการคิดและลงมือปฏิบตั ิเพ่ือหาคําตอบแกปญหาสถานการณตางๆ  
ในชุดกิจกรรม ครูมีหนาที่เปนที่ปรึกษาเทานั้น ดังนั้นชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตรจะสงให
ผูเรียนตองใชทักษะดานการคิด การอาน ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ทําใหผูเรียน เกิด
ประสบการณเรียนรูดวยตนเอง ซ่ึงทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาในบทเรียนมากขึ้นและสงผลใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นสอดคลองกับทฤษฏีการเรียนรูของ จอหน ดิวอ้ี (สมจิต สวธนไพบูลย. 2535: 34)  
กลาววา การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดตองเปนการเรียนรูที่เกิดจากการปฏิบัต ิและสอดคลองกับปรัชญา
การศึกษาแบบปฏบิัตินิยมที่กลาวถึงการเรียนรูวา การเรียนที่จัดกิจกรรมใหนักเรยีนไดปฏบิัต ิดวย
ตนเอง จะทําใหเกิดการเรียนรูไดดีและมีทกัษะการปฏบิตัิกิจกรรมสอดคลองกับงานวจัิยของ บุญยิง่  
วรรณศิริกลุ (2540: บทคัดยอ) พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวทิยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับ
การสอนโดยแบบฝกทักษะการแกปญหา ดวยวิธีทางวิทยาศาสตรสูงกวาผลสัมฤทธิท์างการเรียน
วิชาวทิยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนตามปกต ิอยางมีนัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดับ .01 ดวย
เหตุผลดังกลาว จึงสงผลใหนักเรียนที่เรียนโดยชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตรมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
  2.2 การเรียนดวยการใชชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร เปนการจัดการเรียนรู
ที่คํานึงถงึความแตกตางของผูเรียน นักเรียนสามารถเรยีนรูไดตลอดเวลา เม่ือนักเรยีนไมเขาใจ ใน 
บทเรียนสามารถนํากลับมาทบทวนใหม ไดชวยพัฒนาใหผูเรียนเกิดศกัยภาพเต็มที ่และประเมินผล
ผูเรียนไดตามสภาพจริง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชลสตี จันทาสี (2543: บทคัดยอ) พบวา
นักเรียนทีไ่ดรับการสอนโดยใชชุดกจิกรรมการตัดสินใจทางวทิยาศาสตรกับการสอนตามคูมือคร ู มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร แตกตางกนั อยางมีนัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดับ .05 สอดคลอง
กับงานวิจัยของ สุมาลี โชติชุม (2544: บทคดัยอ) พบวา นักเรียนที่สอนโดยชุดการเรียนวิทยาศาสตร
ที่สงเสริมเชาวอารมณกับการสอนตามคูมือครู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดวยเหตุผลดังกลาวจึงสงผลใหนักเรียนที่ไดรับการสอนดวย
การใชชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียน
สูงขึ้นกวากอนเรียน 
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ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ซ่ึงอาจเปนประโยชนตอการจัด 
การเรียนรู และการศึกษาวิจัยครั้งน้ี 
 1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ควรนาํชุดกิจกรรมแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยอาจเลือกเน้ือหาอ่ืนๆ ที่เหมาะสมมาจัดทําเปนชุด
กิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร เพ่ือจะชวยพัฒนาผูเรียนทั้งหลายดานผลสัมฤทธิท์างการเรยีน  
และความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
  1.2 ครูผูสอนมีการเตรียมความพรอมใหกับผูเรียนคุนเคยกับการเรียนการสอน โดย
ใชชุดกิจกรรม ใหผูเรียนเกิดความเขาใจในวัตถุประสงคของการใชชุดกิจกรรมแตละชดุ มีการเตรียม
สื่อและอุปกรณที่ตองใชใหพรอม 
  1.3 ผูสอนควรสรางบรรยากาศในการจัดการเรยีนรู ใหผูเรียนไดแสดงความสามารถ
ของตนเองออกมาอยางอิสระทั้งในดานความรู ความคิด และการลงมือปฏิบัติ เพ่ือใหผูเรียนเกิด
กระบวนการคดิอยางมีวิจารณญาณ 
 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
  2.1 ควรมีการจัดทําชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร เปนบทเรยีนสําเร็จรูป
ในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องใชไฟฟา หรือในเนื้อหาอ่ืนๆ เพ่ือสะดวก
ในการจัดการเรียนรูมากยิ่งขึ้น และชุดกิจกรรมเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  2.2 การศึกษาการใชชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตรกับตัวแปรอ่ืนๆ เชน  
ความคิดสรางสรรค การคิดอยางมีเหตุผล ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  จิตวทิยาศาสตร 
  2.3 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกบัการจดัการเรียนรูรูปแบบตางๆ ที่กอใหเกิดความสามารถ 
ในการคิดอยางมีวิจารณญาณ เชน รูปแบบการสอนแบบโครงงาน รูปแบบการสอนแบบทักษะ
การจัดการ 
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ภาคผนวก  ก 
 

รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือในการวิจัย 
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 
สมาน  ไกรทัศน         ครู  คศ. 3   
           โรงเรียนวัดชยัสิทธาราม   
           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง   
           จังหวัดอางทอง 
 
ประวิทย  รักตวัฒน        ครู คศ. 3   
           โรงเรียนวัดโบสถ 
           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง   
           จังหวัดอางทอง 
 
ปวีกรณ  ดําเนินลอย        ครู คศ. 1   
           โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 
           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี   
           จังหวัดชลบุรี 
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ภาคผนวก ข 
 
 - ตารางสรุปคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแกปญหาทาง 
  วิทยาศาสตรโดยผูเชี่ยวชาญ 
 - ตารางสรุปคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
  วิทยาศาสตร ดานความชัดเจนของคําถาม และความเหมาะสมของตัวเลือก  
  โดยผูเชี่ยวชาญ 
 - ตารางสรุปคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
  วิทยาศาสตร ดานความเหมาะสมของตัวเลือก โดยผูเชีย่วชาญ 
 - ตารางสรุปคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
  วิทยาศาสตร ดานความสอดคลองของจุดประสงคการเรียนรูกับพฤติกรรมการวัด  
  โดยผูเชี่ยวชาญ 
 - ตารางสรุปคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด 
  อยางมีวิจารณญาณ โดยผูเชี่ยวชาญ 
 - ตารางสรุปคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด 
  อยางมีวิจารณญาณ ดานความเหมาะสมของสถานการณที่กําหนดขึ้น โดยผูเชี่ยวชาญ 
 - ตารางสรุปคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด 
  อยางมีวิจารณญาณดานความเหมาะสมกับระดับของวัย โดยผูเชี่ยวชาญ 
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ตาราง 4 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตรโดยผูเชี่ยวชาญ 
 

ผลการประเมินของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่ รายการประเมิน 

   1 2 3 
รวม IOC สรุป 

       

ชุดกิจกรรมยอยที่ 1 เร่ืองเคร่ืองใชไฟฟาท่ีใหแสงสวาง       
1. ดานเน้ือหา       
  1.1 เนื้อหามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค      +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  1.2 เนื้อหามีความสอดคลองกับเวลาที่กําหนด +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  1.3 เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับชั้นของผูเรียน +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  1.4 เนื้อหามีความตอเนื่องกัน +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  1.5 เนื้อหามีความถูกตองครบถวน +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  1.6 ความสั้นยาวของเนื้อหาเหมาะสม +1 +1 +1 3 1 ใชได 
2. ดานการใชภาษา       
  2.1 ภาษามีความเหมาะสมกับระดับชั้น +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  2.2.ภาษาไมวกวน  เขาใจงาย +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  2.3 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร +1 +1 +1 3 1 ใชได 
3. ดานกิจกรรมวิทยาศาสตร       
  3.1 มีความยากงายเหมาะสมกับวัย +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  3.2 เหมาะสมกับเวลาที่ใช +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  3.3 เรียงลําดับกิจกรรมเหมาะสม +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  3.4 สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร +1 +1 +1 3 1 ใชได 
4. ดานกิจกรรมคิดแกปญหา       
  4.1 สงเสริมใหคิดแกปญหาเปน +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  4.2 ภาษามีความเหมาะสมกับระดับชั้นของผูเรียน 1 +1 +1 3 1 ใชได 
  4.3 ภาษาไมวกวน  เขาใจงาย +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  4.4 ภาษาที่ใชแตละขั้นตอน สงเสริมใหคิดได +1 +1 +1 3 1 ใชได 
5. ภาพประกอบ       
5.1 ภาพประกอบสัมพันธกับเนื้อหา +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
5.2 ภาพประกอบเราใจและดึงดูดความสนใจ +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
5.3 ภาพประกอบมีความเหมาะสม +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
6. ความเหมาะสมของชุดกิจกรรมโดยรวม +1 +1 +1 3 1 ใชได 
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ตาราง 4 (ตอ) 
 

ผลการประเมินของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่ รายการประเมิน 
1 2 3 

รวม IOC สรุป 

       

ชุดกิจกรรมยอยท่ี 2  เร่ืองเคร่ืองใชไฟฟาท่ีให
พลังงานความรอน       
1. ดานเน้ือหา       
  1.1 เนื้อหามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค      +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  1.2 เนื้อหามีความสอดคลองกับเวลาที่กําหนด +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  1.3 เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับชั้นของผูเรียน +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  1.4 เนื้อหามีความตอเนื่องกัน +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  1.5 เนื้อหามีความถูกตองครบถวน +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  1.6 ความสั้นยาวของเนื้อหาเหมาะสม +1 +1 +1 3 1 ใชได 
2. ดานการใชภาษา       
  2.1 ภาษามีความเหมาะสมกับระดับชั้น +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  2.2.ภาษาไมวกวน  เขาใจงาย +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  2.3 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร +1 +1 +1 3 1 ใชได 
3. ดานกิจกรรมวิทยาศาสตร       
  3.1 มีความยากงายเหมาะสมกับวัย +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  3.2 เหมาะสมกับเวลาที่ใช +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  3.3 เรียงลําดับกิจกรรมเหมาะสม +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  3.4 สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร +1 +1 +1 3 1 ใชได 
4. ดานกิจกรรมคิดแกปญหา       
  4.1 สงเสริมใหคิดแกปญหาเปน +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  4.2 ภาษามีความเหมาะสมกับระดับชั้นของผูเรียน +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  4.3 ภาษาไมวกวน  เขาใจงาย +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  4.4 ภาษาที่ใชแตละขั้นตอน สงเสริมใหคิดได +1 +1 +1 3 1 ใชได 
5. ภาพประกอบ       
5.1 ภาพประกอบสัมพันธกับเนื้อหา +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
5.2 ภาพประกอบเราใจและดึงดูดความสนใจ +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
5.3 ภาพประกอบมีความเหมาะสม +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
6. ความเหมาะสมของชุดกิจกรรมโดยรวม +1 +1 +1 3 1 ใชได 
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ตาราง 4 (ตอ) 
 

ผลการประเมินของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่ รายการประเมิน 
1 2 3 

รวม IOC สรุป 

       

ชุดกิจกรรมยอยท่ี 3  เร่ืองเคร่ืองใชไฟฟาท่ีให
พลังงานกล       
1. ดานเน้ือหา       
  1.1 เนื้อหามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค      +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  1.2 เนื้อหามีความสอดคลองกับเวลาที่กําหนด +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  1.3 เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับชั้นของผูเรียน +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  1.4 เนื้อหามีความตอเนื่องกัน +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  1.5 เนื้อหามีความถูกตองครบถวน +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  1.6 ความสั้นยาวของเนื้อหาเหมาะสม +1 +1 +1 3 1 ใชได 
2. ดานการใชภาษา       
  2.1 ภาษามีความเหมาะสมกับระดับชั้น +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  2.2.ภาษาไมวกวน  เขาใจงาย +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  2.3 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร +1 +1 +1 3 1 ใชได 
3. ดานกิจกรรมวิทยาศาสตร       
  3.1 มีความยากงายเหมาะสมกับวัย +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  3.2 เหมาะสมกับเวลาที่ใช +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  3.3 เรียงลําดับกิจกรรมเหมาะสม +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  3.4 สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร +1 +1 +1 3 1 ใชได 
4. ดานกิจกรรมคิดแกปญหา       
  4.1 สงเสริมใหคิดแกปญหาเปน +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  4.2 ภาษามีความเหมาะสมกับระดับชั้นของผูเรียน +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  4.3 ภาษาไมวกวน  เขาใจงาย +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  4.4 ภาษาที่ใชแตละขั้นตอน สงเสริมใหคิดได +1 +1 +1 3 1 ใชได 
5. ภาพประกอบ       
5.1 ภาพประกอบสัมพันธกับเนื้อหา +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
5.2 ภาพประกอบเราใจและดึงดูดความสนใจ +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
5.3 ภาพประกอบมีความเหมาะสม +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
6. ความเหมาะสมของชุดกิจกรรมโดยรวม +1 +1 +1 3 1 ใชได 
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ตาราง 4 (ตอ) 
 

ผลการประเมินของ
ผูเชี่ยวชาญคนที่ รายการประเมิน 
1 2 3 

รวม IOC สรุป 

       

ชุดกิจกรรมยอยท่ี 4  เร่ืองเคร่ืองใชไฟฟาท่ีให
พลังงานสียง       
1. ดานเน้ือหา       
  1.1 เนื้อหามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค      +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  1.2 เนื้อหามีความสอดคลองกับเวลาที่กําหนด +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  1.3 เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับชั้นของผูเรียน +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  1.4 เนื้อหามีความตอเนื่องกัน +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  1.5 เนื้อหามีความถูกตองครบถวน +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  1.6 ความสั้นยาวของเนื้อหาเหมาะสม +1 +1 +1 3 1 ใชได 
2. ดานการใชภาษา       
  2.1 ภาษามีความเหมาะสมกับระดับชั้น +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  2.2.ภาษาไมวกวน  เขาใจงาย +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  2.3 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร +1 +1 +1 3 1 ใชได 
3. ดานกิจกรรมวิทยาศาสตร       
  3.1 มีความยากงายเหมาะสมกับวัย +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  3.2 เหมาะสมกับเวลาที่ใช +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  3.3 เรียงลําดับกิจกรรมเหมาะสม +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  3.4 สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร +1 +1 +1 3 1 ใชได 
4. ดานกิจกรรมคิดแกปญหา       
  4.1 สงเสริมใหคิดแกปญหาเปน +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  4.2 ภาษามีความเหมาะสมกับระดับชั้นของผูเรียน +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  4.3 ภาษาไมวกวน  เขาใจงาย +1 +1 +1 3 1 ใชได 
  4.4 ภาษาที่ใชแตละขั้นตอน สงเสริมใหคิดได +1 +1 +1 3 1 ใชได 
5. ภาพประกอบ       
5.1 ภาพประกอบสัมพันธกับเนื้อหา +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
5.2 ภาพประกอบเราใจและดึงดูดความสนใจ +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
5.3 ภาพประกอบมีความเหมาะสม +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
6. ความเหมาะสมของชุดกิจกรรมโดยรวม +1 +1 +1 3 1 ใชได 
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ตาราง 5 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร  
     ดานความชัดเจนของคําถาม โดยผูเชี่ยวชาญ 
 

ความชัดเจนของคําถาม ขอที่ 
คนที ่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 3 1 ใชได 
13 1 1 1 3 1 ใชได 
14 1 1 1 3 1 ใชได 
15 1 1 1 3 1 ใชได 
16 1 1 1 3 1 ใชได 
17 1 1 1 3 1 ใชได 
18 0 1 1 2 0.67 ใชได 
19 1 1 1 3 1 ใชได 
20 1 1 1 3 1 ใชได 
21 1 1 1 3 1 ใชได 
22 0 1 1 2 0.67 ใชได 
23 0 1 1 2 0.67 ใชได 
24 0 1 1 2 0.67 ใชได 
25 1 1 1 3 1 ใชได 
26 1 1 1 3 1 ใชได 
27 1 1 1 3 1 ใชได 
28 0 1 1 2 0.67 ใชได 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

ความชัดเจนของคําถาม ขอที่ 
คนที ่1   คนที่ 2  คนที่ 3 

รวม IOC สรุป 

       

29 0 1 1 2 0.67 ใชได 
30 0 1 1 2 0.67 ใชได 
31 1 1 1 3 1 ใชได 
32 0 1 1 2 0.67 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 3 1 ใชได 
39 0 1 1 2 0.67 ใชได 
40 1 1 1 3 1 ใชได 
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ตาราง 6 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร  
ดานความเหมาะสมของตัวเลือก โดยผูเชีย่วชาญ 
 

ความเหมาะสมของตัวเลือก ขอที่ 
คนที ่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 0 1 2 0.67 ใชได 
13 1 1 1 3 1 ใชได 
14 1 1 1 3 1 ใชได 
15 1 1 1 3 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 3 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 3 1 ใชได 
24 1 1 1 3 1 ใชได 
25 1 1 1 3 1 ใชได 
26 1 1 1 3 1 ใชได 
27 1 1 1 3 1 ใชได 
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

ความเหมาะสมของตัวเลือก ขอที่ 
คนที ่1   คนที่ 2  คนที่ 3 

รวม IOC สรุป 

       

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 
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 3 1 ใชได 
39 1 1 1 3 1 ใชได 
40 0 1 1 2 0.67 ใชได 
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ตาราง 7 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร  
     ดานความสอดคลองของจุดประสงคการเรียนรูกับพฤติกรรมการวัด โดยผูเชี่ยวชาญ 

 

ความสอดคลองของจุดประสงค      
การเรียนรูกับพฤติกรรมการวัด ขอที่ 

คนที ่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 3 1 ใชได 
13 1 1 1 3 1 ใชได 
14 1 1 1 3 1 ใชได 
15 1 1 1 3 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 3 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 3 1 ใชได 
24 1 1 1 3 1 ใชได 
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ตาราง 7 (ตอ) 
 

ความสอดคลองของจุดประสงค      
การเรียนรูกับพฤติกรรมการวัด ขอที่ 

คนที ่1   คนที่ 2  คนที่ 3 
รวม IOC สรุป 

       

25 1 1 1 3 1 ใชได 
26 1 1 1 3 1 ใชได 
27 1 1 1 3 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 
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 3 1 ใชได 
39 1 1 1 3 1 ใชได 
40 1 1 1 3 1 ใชได 
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ตาราง 8 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
     ดานความเหมาะสมของภาษาที่ใชในการคิดแกปญหาแตละขั้น โดยผูเชี่ยวชาญ 
 

ความเหมาะสมของภาษาที่ใช 
ในการคิดแกปญหาแตละขัน้ สถานการณ 

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 0 1 1 2 0.67 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 9 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
     ดานความเหมาะสมของสถานการณทีก่ําหนดขึ้น โดยผูเชี่ยวชาญ 
 

ความเหมาะสมของสถานการณ 
ที่กําหนดขึ้น สถานการณ 

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 
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ตาราง 10 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
     ดานความเหมาะสมกับระดับของวยั โดยผูเชี่ยวชาญ 
 

ความเหมาะสมกับระดับของวัย สถานการณ 
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 
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ภาคผนวก ค 

 
 - ตารางแสดงคาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 - ตารางแสดงคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
  ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
 - ตารางแสดงคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถ 
  ในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
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ตาราง 11 คาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร  
 

คะแนนชุดกิจกรรมแตละชุด 
ชุดที่  1 ชุดที่  2 ชุดที่  3 ชุดที่  4 คนที่ 

E1 
10 คะแนน 

E2 
8 คะแนน 

E1 

10 คะแนน 
E2 

8 คะแนน 
E1 

10 คะแนน 
E2 

8 คะแนน 
E1 

10 คะแนน 
E2 

8 คะแนน 
         

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 
26 
27 
28 

8 
8 
7 
9 
7 
9 
7 
10 
9 
8 
8 
7 
8 
7 
8 
8 
9 
8 
7 
6 
6 
9 
9 
8 
7 
9 
10 
8 

6 
8 
8 
7 
7 
7 
6 
7 
8 
7 
7 
6 
8 
7 
7 
6 
8 
6 
6 
8 
6 
8 
7 
7 
6 
8 
6 
7 

10 
10 
9 
9 
9 
7 
8 
9 
8 
9 
10 
9 
6 
7 
10 
8 
6 
7 
9 
9 
8 
8 
6 
7 
10 
9 
8 
7 

8 
8 
6 
5 
8 
5 
6 
7 
8 
7 
8 
8 
7 
7 
7 
8 
6 
7 
8 
8 
8 
6 
7 
6 
8 
7 
6 
7 

8 
7 
6 
8 
9 
9 
8 
7 
7 
7 
6 
8 
9 
10 
7 
7 
6 
8 
8 
10 
10 
8 
9 
9 
7 
6 
7 
10 

7 
7 
6 
8 
7 
8 
7 
6 
6 
8 
5 
7 
7 
8 
6 
5 
6 
7 
7 
8 
8 
7 
7 
7 
7 
5 
6 
8 

6 
8 
8 
7 
8 
9 
9 
8 
10 
7 
10 
7 
8 
10 
9 
9 
6 
7 
10 
10 
10 
8 
8 
7 
9 
8 
9 
7 

8 
7 
7 
8 
7 
7 
9 
7 
9 
9 
9 
6 
7 
9 
9 
8 
7 
8 
9 
8 
9 
9 
7 
7 
9 
7 
7 
8 
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ตาราง 11 (ตอ)  
 

คะแนนชุดกิจกรรมแตละชุด 
ชุดที่  1 ชุดที่  2 ชุดที่  3 ชุดที่  4 คนที่ 

E1 
10 คะแนน 

E2 
8 คะแนน 

E1 

10 คะแนน 
E2 

8 คะแนน 
E1 

10 คะแนน 
E2 

8 คะแนน 
E1 

10 คะแนน 
E2 

8 คะแนน 
         

29 
30 

8 
8 

7 
8 

6 
8 

7 
6 

10 
9 

8 
6 

6 
6 

7 
7 

         

รวม 240 210 246 210 240 205 244 235 
         

X  8 7 8.20 7 8 6.83 8.13 7.83 
         

E1/ E2 80.00 87.50 82.00 87.50 80.00 85.37 81.13 87.00 
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ตาราง 12 คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผล 
     สัมฤทธิ์  ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

 

ขอที่ p r สรุป ขอที่ p r สรุป 
        

1 0.75 0.49 ใชได 21 0.74 0.41 ใชได 
2 0.49 0.36 ใชได 22 0.75 0.68 ใชได 
3 0.27 0.34 ใชได 23 0.42 0.23 ใชได 
4 0.44 0.55 ใชได 24 0.36 0.50 ใชได 
5 0.41 0.51 ใชได 25 0.56 0.46 ใชได 
6 0.41 0.46 ใชได 26 0.52 0.58 ใชได 
7 0.21 0.20 ใชได 27 0.53 0.50 ใชได 
8 0.27 0.21 ใชได 28 0.53 0.39 ใชได 
9 0.34 0.34 ใชได 29 0.67 0.37 ใชได 
10 0.78 0.50 ใชได 30 0.28 0.36 ใชได 
11 0.39 0.49 ใชได 31 0.32 0.23 ใชได 
12 0.42 0.43 ใชได 32 0.72 0.53 ใชได 
13 0.29 0.24 ใชได 33 0.35 0.48 ใชได 
14 0.48 0.47 ใชได 34 0.55 0.26 ใชได 
15 0.50 0.44 ใชได 35 0.37 0.40 ใชได 
16 0.73 0.34 ใชได 36 0.73 0.70 ใชได 
17 0.53 0.44 ใชได 37 0.65 0.48 ใชได 
18 0.78 0.48 ใชได 38 0.59 0.64 ใชได 
19 0.65 0.37 ใชได 39 0.41 0.40 ใชได 
20 0.43 0.53 ใชได 40 0.58 0.43 ใชได 

        

 
คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร มีคาเทากับ .79  
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ตาราง 13 คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบความสามารถในการคิด  
     อยางมีวิจารณญาณ 
 

สถานการณ  ขอที่ p r สถานการณ ขอที่  p r 

1 1 0.26 0.52 5 1 0.59 0.74 
 2 0.52 0.52  2 0.52 0.89 
 3 0.50 0.78  3 0.52 0.89 
 4 0.43 0.85  4 0.56 0.81 
2 1 0.59 0.67 6 1 0.35 0.70 
 2 0.48 0.59  2 0.39 0.63 
 3 0.63 0.74  3 0.54 0.78 
 4 0.56 0.89   4 0.52 0.81 
3 1 0.43 0.56 7 1 0.59 0.67 
 2 0.59 0.59  2 0.48 0.59 
 3 0.63 0.74  3 0.63 0.74 
  4 0.56 0.81  4 0.56 0.89 
4 1 0.37 0.67 8 1 0.43 0.56 
 2 0.69 0.63  2 0.59 0.59 
 3 0.52 0.89  3 0.63 0.74 
 4 0.50 0.78  4 0.56 0.81 
        

 
คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณมีคาเทากับ .82 
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ภาคผนวก ง 
 

 - ตารางแสดงคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียน (Pretest) และ 
  หลังเรียน (Posttest) โดยใชชุดกิจกรรมแกปญหาทางวทิยาศาสตร 
 - ตารางแสดงคะแนนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณโดยใชชุดกิจกรรม 
  แกปญหาทางวิทยาศาสตร 
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ตาราง 14 คะแนนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนเรียนและหลังเรียนดวยการใช 
     ชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 

คนที ่ กอนเรียน (X1) 
(40 คะแนน) 

หลังเรียน (X2) 
(40 คะแนน) 

ผลตาง (D) ผลตางกําลังสอง (D2) 
          

1  23  30  7  49  
2  24  34  10  100  
3  15  28  13  169  
4  18  22  4  16  
5  28  31  3  9  
6  26  33  7  49  
7  19  27  8  64  
8  22  24  2  4  
9  26  30  4  16  

10  27  31  4  16  
11  18  23  5  25  
12  20  35  15  225  
13  29  31  2  4  
14  25  38  13  169  
15  19  29  10  100  
16  27  32  5  25  
17  31  34  3  9  
18  27  33  6  36  
19  27  30  3  9  
20  29  31  2  4  
21  19  25  6  36  
22  30  33  3  9  
23  28  32  4  16  
24  20  29  9  81  
25  22  25  3  9  
26  28  32  4  16  
27  24  29  5  25  
28  23  28  5  25  
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ตาราง 14 (ตอ) 
 

คนที ่ กอนเรียน (X1) 
(40 คะแนน) 

หลังเรียน (X2) 
(40 คะแนน) 

ผลตาง (D) ผลตางกําลังสอง (D2) 
          

29  25  32  7  49  
30  27  31  4  16  

          

∑   726  902  176  1380  
          

  X 1  = 24.20 X 2 = 30.06     
          

 
 ทดสอบสมมุตฐิานขอที ่1 นักเรียนทีเ่รียนรูดวยการใชชดุกิจกรรมวทิยาศาสตรที่สงเสริม
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยใช t-test for Dependent 
Sample 
 

 จากสูตร  
( )

1;

1

2
2

−=

−

−
=

∑∑
∑ ndf

n
DDn

D
t    

 
    df  = n – 1  
    เม่ือ  n   = 30 
      ∑D    =  176 
      ∑ 2D   =  1380 
      (∑D ) 2 = 30976 

      t   = 
( ) ( )

29
30976138030

176

−
 

      t   = 

29
3097641400

176

−
 

 

      t  = 

29
10424

176  
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      t  = 
448.359

176  

       

      t  = 
95.18

176  

 
      t  = 9.287 
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ตาราง 15 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรม 
     แกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 

คนที ่ กอนเรียน (X1) 
(40 คะแนน) 

หลังเรียน (X2) 
(40 คะแนน) 

ผลตาง (D) ผลตางกําลังสอง (D2) 
          

1  14  23  9  81  
2  15  22  7  49  
3  13  20  7  49  
4  13  29  16  256  
5  21  33  12  144  
6  14  21  7  49  
7  21  32  11  121  
8  12  20  8  64  
9  19  33  14  196  

10  11  21  10  100  
11  11  22  11  121  
12  16  22  6  36  
13  20  25  5  25  
14  14  20  6  36  
15  16  22  6  36  
16  12  21  9  81  
17  16  21  5  25  
18  21  30  9  81  
19  17  21  4  16  
20  11  25  14  196  
21  9  27  18  324  
22  23  36  13  169  
23  17  24  7  49  
24  11  23  12  144  
25  14  22  8  64  
26  22  34  12  144  
27  21  36  15  225  
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ตาราง 15 (ตอ) 
 

คนที ่ กอนเรียน (X1) 
(40 คะแนน) 

หลังเรียน (X2) 
(40 คะแนน) 

ผลตาง (D) ผลตางกําลังสอง (D2) 
          

28  14  24  10  100  
29  24  34  10  100  
30  16  22  6  36  

          

  X 1  = 14.9 X 2 = 22.93 ∑D = 241 ∑ 2D = 2371 
          

 
 ทดสอบสมมุติฐานขอที่ 2 นักเรียนที่เรียนรูดวยชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร
หลังเรียน สูงกวากอนเรียน  โดยใช t-test for Dependent Sample 
 

 จากสูตร  
( )

1;

1

2
2

−=

−

−
=

∑∑
∑ ndf

n
DDn

D
t     

 
    เม่ือ  n   = 30 

      ∑D    =  287 
      ∑ 2D   =  3117 
      (∑D ) 2 = 82369 

 

      t   = 
( ) ( )

29
82369311730

287

−
 

 

      t   = 

29
8236993510

287

−
 

 

      t   = 

29
11141

287  
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      t   = 
172.384

287  

 

      t   = 
60.19

287  

 
      t   = 14.64 
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ภาคผนวก จ 
 
   - แบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิอยางมีวิจารณญาณ 
   - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
   - ตัวอยางชุดกจิกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 
คําชี้แจง 

 1. แบบทดสอบชดุนี้มีจํานวนทั้งหมด 40 ขอ คะแนนเต็ม 40 คะแนน เวลา 60 นาที 
 2. หามขีดเขียนเครื่องหมายใดๆลงในแบบทดสอบชุดนี้ 
 3. ใหนักเรียนทําเครื่องหมายกากบาท (x) ลงในกระดาษคาํตอบโดยเลือกขอที่ถูกตอง
ที่สุด เพียงคําเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. จากสถานการณดังกลาวเกดิปญหาใด 
 ก. โรงไฟฟากอใหเกิดมลพิษ 
 ข. นํ้ามันขึ้นราคาทําใหเกิดคาไฟขึ้น 
 ค. การใชพลังงานอยางสิ้นเปลอืง 
 ง. การสรางไฟฟาโดยใชพลังงานจากธรรมชาต ิ
 
2. ปญหาดังกลาวสงผลทําใหเกิดสิ่งใด 
 ก. เกิดโรคติดตอทางเดินหายใจ 
 ข. สรางโรงไฟฟาใหเพ่ิมมากขึ้น 
 ค. รณรงคชวยกนัประหยัดไฟ 
 ง. พลังงานกําลังจะหมดไป 
 
 
 
 

พลังงานจะหมดไป สืบเนื่องมาจากน้ํามันขึ้นราคา ทําใหคาไฟขึ้นราคาดวยประเทศไทย
ของเรามีการใชพลังงานไฟฟาอยางมหาศาล กาํลังการผลติไมเพียงพอตอความตองของผูใช ถงึแม
ทางรัฐบาลจะมีนโยบายรณรงคใหชวยกันประหยัดไฟ แตปริมาณการใชไฟฟาแตปริมาณการใชไฟฟา
ของประชาชนก็ไมไดลดนอยลงเลย มีการสรางโรงไฟฟาขึ้นมากมายแตก็ไมเพียงพอแลว ก็ยังทําให
เกิดมลพิษกับชุมชนที่อยูรอบขางทําใหไดรับความเดือดรอนอยางมาก เกิดโรคติดตอทางดินหายใจ
กับชาวบาน และเด็กจํานวนมาก ในทางตรงขามขามประเทศที่พัฒนาลวนกบัพยายามศึกษาคนควา 
วิจัยหาวิธีการใชพลังงานที่มีในธรรมชาติ มาผลิตกระแสไฟฟา เชน พลังงานลม ซ่ึงสามารถผลิต
ปริมาณกระแสไฟฟาไดจํานวนมาก และประหยัดคาใชจายสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ถา 
ยังปลอยใหเปนแบบตอไป ประเทศจะเกิดอะไรขึ้น ... 
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3. ขอใดกลาวถึงขอคิดเห็น 
 ก. การสรางโรงไฟฟาจากพลังงานลม 
 ข. นํ้ามันขึ้นราคาทําใหคาไฟฟาขึ้นตาม 
 ค. รัฐบาลชวยกนัรณรงคใหประหยัดไฟฟา 
 ง. ตอไปประเทศของเราจะเกิดอะไรขึ้น 
 
4. สมติฐานของปญหานี้คืออะไร 
 ก. มลพิษจะไมเกิดถาไมสรางโรงงานไฟฟา 
 ข. โรคติดตอจะไมเกิดถาไมสรางโรงงานไฟฟา 
 ค. การชวยกันประหยัดไฟฟาจะชวยอนุรักษพลังงาน 
 ง. การสรางโรงงานไฟฟาจะทําใหมีพลังงานใชพอเพียง 
 
5. จากปญหาดังกลาวสรุปไดวาอยางไร 
 ก. มีความพยายามสรางพลังงานไฟฟาใหเพียงพอกับความตองการ 
 ข. มีการศึกษาวจัิยใชพลังงานลมมาผลิตกระแสไฟฟา 
 ค. มีการตระหนกัถึงผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 ง. มีการใชพลังงานอยางสิ้นเปลืองตอไป 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
6. จากสถานการณดังกลาวเกดิปญหาใด  
 ก.  การสูญเสียชีวติจากไฟฟา 
 ข.  อันตรายจากการใชไฟฟา 
 ค.  กาขาดความรูในการใชไฟฟา 
 ง.  การขาดความระมัดระวงั 
 
 
 

อันตรายจากการใชไฟฟาเปนสิ่งที่สงผลกระทบตอชวีิตของเราเปนอยางมาก ขาวจาก
โทรทัศนและหนังสือพิมพบอกถึงสาเหตุถึงการเกิดเพลิงไหมวา มาจากไฟฟาลัดวงจร พวกเรา
เรียนรูถึงเกี่ยวกับเรื่องไฟฟามาตั้งแตชัน้ประถมจนถึงมหาวทิยาลัย  แตเรากับไมไดนําความรูมา
ใชใหเกิดประโยชนเลย  อันตรายจากการใชไฟฟาเปนสิ่งที่สามารถปองกันไดถาเรามีความ
ระมัดระวังและไมประมาท... 

คุณคงไมอยากเปนคนหนึ่งที่เปนผูสูญเสยีใชหรือไม ??... 
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7. ปญหาดังกลาวสงผลทําใหเกิดสิ่งใด 
 ก.  ขาดความระมัดระวังในการใชไฟฟา 
 ข.  นําความรูที่ไดรับมาใชใหเกิดประโยชน 
 ค.  สูญเสียชีวติและทรัพยสนิ 
 ง.  เกิดเพลิงไหมประจํา 
 
8. ขอใดกลาวกลาวถึงขอเทจ็จริง 
 ก.  มาใชไฟฟาอยางฉลาดใชกันเถอะ 
 ข.  คุณอยากเปนคนหนึ่งที่สูญเสียหรือไม 
 ค.  พวกเราเรยีนรูเรื่องไฟฟาแตไมเคยนํามาใช 
 ง.  สาเหตุของการเกิดเพลงิไหมเปนเพราะความประมาท 
 
9. สมมติฐานของปญหานี้คืออะไร 
 ก.  อันตรายจากไฟฟาปองกันไดถาไมประมาท 
 ข.  ควรมีความระมัดระวังในการใชไฟฟา 
 ค.  การนําความรูมาใชในชวีิตประจําวันใหเกิดประโยชน 
 ง.  อันตรายจากการใชไฟฟาสงผลกระทบตอชวีิตเรา 
 
10. จากปญหาดังกลาวสรุปไดวาอยางไร 
  ก. อันตรายจากการใชไฟฟาปองกันได 
  ข. การใชไฟฟาอยางระมัดระวงัไมประมาท 
  ค. การสูญเสียจะไมเกิดขึ้นถาไมประมาท 
  ง. การนําความรูมาใชปองกันอันตรายจากการใชไฟฟา 
 
 
 
 
 
 
 
11. จากสถานการณดังกลาวเกิดปญหาใด   
 ก. การเพิ่มจํานวนของประชากร 
 ข. การใชพลังงานอยางสิ้นเปลอืง 
 ค. พลังไฟฟาไมเพียงพอตอความตองการ 
 ง. เครื่องอํานวยความสะดวกที่เพ่ิมจํานวนมากขึ้น 

ทุกวันน้ีในบานหนึ่งหลังมีเครื่องใชไฟฟาอํานวยความสะดวกมากมายไมวาจะเปน
โทรทัศน ตูเยน็ หลอดไฟ เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร  ไมโครเวฟ เครื่องเสียง ฯลฯ  น่ีคือ
แคบานหนึ่งหลังเทานั้นแลวถาบานเปนพันหลังลานหลงั  จะเกิดอะไรขึ้น??  พลังงานไฟฟาจะ
เพียงพอกับจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นทุกวัน  และเครื่องใชไฟฟาอํานวยความสะดวกที่มากขึ้น
อยางไมมีขีดจําจัด 
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12. ปญหาดังกลาวสงผลทําใหเกิดสิ่งใด 
 ก. ตอไปเราจะตองมีเครื่องอํานวยความสะดวกมากขึ้น 
 ข. ตอไปประชากรจะเพิ่มจํานวนมากขึ้น 
 ค. ตอไปคาไฟฟาจะแพงมากยิ่งขึ้น 
 ง. ตอไปจะไมมีไฟฟาใช 
 
13. ขอใดกลาวกลาวถึงขอคิดเห็น 
 ก. กําลังการผลิตไฟฟาไมเพียงพอกับความตองการใช 
 ข. จะเกิดอะไรขึน้กับพลังงานไฟฟาในอนาคต 
 ค. บานหนึ่งหลังมีเครื่องใชไฟฟาจํานวนมาก 
 ง. จํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นทุกป 
 
14. ปญหาดังกลาวเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด 
 ก. ประชากรที่เพ่ิมขึ้น 
 ข. เครื่องใชไฟฟาที่เพ่ิมขึ้น 
 ค. การผลิตไฟฟาไมเพียงพอกับความตองการใช 
 ง. ความกาวทางวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม 
 
15. จากปญหาดังกลาวสรุปไดวาอยางไร 
 ก. ควรใชไฟฟาอยางประหยัด 
 ข. การใชไฟฟาอยางระมัดระวงัไมประมาท 
 ค. กําลังการผลิตไฟฟาไมเพียงพอตอความตองการใชพลังงานไฟฟา 
 ง. ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสงผลกระทบตอการใชไฟฟา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ถานหินแมจะมีทั้งที่มีมลพิษนอยและมลพิษมาก   แตก็เปนสิ่งที่โลกนํามาใชผลิต
ไฟฟาใหประชาชนชาวโลกมากที่สุด  สวนพลังงานที่ยอมรับกันวามีปญหาตอสิ่งแวดลอม 
นอยที่สุด  เชน  พลังลม  พลังนํ้า  ความรอนใตดินก็มีใชบางเหมือนกันแตนอยมาก  ที่เปน 
เชนนี ้เพราะพลังงานชนิดนี้มีอยูนอยและราคายังแพงอยู  และที่แปลกคือแมวาโรงงานไฟฟา
นิวเคลียรจะไมคอยเปนที่ยอมรับของประชาชน  แตทัว่โลกก็ใชไฟฟาถึง 20 % 
       
   จากหนังสือสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 
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16. จากบทความดังกลาวควรตัง้ชื่อวาอยางไร 
 ก. โลกควรใชพลงังานใดผลิตไฟฟา 
 ข. พลังงานที่โลกไมควรใชผลติไฟฟา 
 ค. เชื้อเพลิงใดทีโ่ลกใชผลิตไฟฟา 
 ง. พลังงานที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด 
17. จากบทความดังกลาวโลกใชเชื้อเพลิงใดผลิตไฟฟามากที่สุด 
 ก. พลังงานนิวเคลียร 
 ข. กาซธรรมชาต ิ
 ค. พลังลม  พลังนํ้า 
 ง. ถานหิน 
 
18. ขอใดกลาวถึงขอเท็จจริง 
 ก. โลกใชพลังงานนิวเคลียรผลิตไฟฟาถึง  20% 
 ข. โลกใชพลังงานนิวเคลียรผลิตไฟฟา 
 ค. พลังงานนิวเคลียรเปนสิ่งทีก่อใหอันตรายอยางมาก 
 ง. ทําไมโลกเราไมใชพลังลมและพลังนํ้าผลติไฟฟาใหมากขึ้นเพราะไมเปนอันตราย 
 
19. ถานักเรียนเปนผูนําประเทศจะแกปญหาดังกลาวอยางไร 
 ก. ใชถานหินผลติไฟฟาตอไป 
 ข. ตอตานการใชพลังงานนิวเคลียร 
 ค. หันมาใชพลังงานนิวเคลยีรเพราะผลติไฟฟาไดมาก 
 ง. ใหนักวิจัยศึกษาคนควาเกีย่วกับพลังลมและพลังนํ้าเพือ่นํามาผลิตไฟฟา 
 
20. จากบทความดังกลาวสรุปไดวาอยางไร 
 ก. พลังงานที่โลกใชผลติไฟฟามากที่สุดคือถานหิน 
 ข. พลังงานที่โลกไมควรใชผลติไฟฟาคือนิวเคลียร 
 ค. พลังงานที่โลกใชผลติไฟฟาควรสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด 
 ง. ความกลาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยสงผลกระทบตอชาวโลกเอง  
  ในอนาคต 
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21. จากบทความนี้ควรตั้งชื่อไดอยางไร 
  ก. โลกรอนขึ้นไดอยางไร 
  ข. ปรากฏการณเรือนกระจก 
  ค. สารไฮโดรคารบอนทําใหโลกรอนขึ้น 
  ง. สิ่งที่ทําใหเกิดปรากฏการโลกรอน 
 
22. จากบทความดังกลาวตวัการใดทําใหเกิดกาซเรือนกระจก 
  ก. สารไฮโดรคารบอน 
  ข. กาซธรรมชาต ิ
  ค. พลังงานลม  พลังงานน้ํา 
  ง. ถานหิน 
 
23. ขอใดกลาวถึงขอคิดเห็น 
 ก. การที่ลกรอนขึ้นแสดงวาเกดิภาวะเรือนกระจก 
 ข. สารไฮโดรคารบอนทําใหเกดิภาวะเรือนกระจก 
 ค. ภาวะเรือนกระจกเปนอันตรายตอโลกของเราเปนอยางมาก 
 ง. เชื้อเพลิงหมุนเวียนเม่ือเผาไหมจะไดกาซคารบอนไดออกไซด 
 
 
 
 

สารไฮโดรคารบอนทุกชนิดไมวาจะเปนเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบถานหิน หรือเชื้อเพลิง
หมุนเวียนแบบฟน หรือกาซธรรมชาติ หรือกาซขี้หมู เม่ือเผาแลวจะไดกาซคารบอนไดออกไซด 
ฯลฯ ที่ทําใหเกิดปญหาในอากาศที่เรียกวา  ภาวะเรือนกระจก ซ่ึงทําใหโรครอนได  จึงเรียก
กาซพวกนี้วา  กาซเรือนกระจก 

ถาอยากรูวาโลกรอนขึ้นอยางไร ใหเขาไปนั่งในรถที่อยูกลางแดด ไมเปดแอร ปดกระจก
ใหหมด กระจกนี้จะทําหนาที่เหมือนกาซเรือนกระจก  คือ มองไมเห็นปลอยใหความรอนจาก
แสงแดดเขามาในรถไดแลวกักเอาไวในนัน้ไมปลอยความรอนออกมา  น่ังไปสักพักก็จะรูไดเอง
วา รอนสุดทนนั้นเปนอยางไร 
     
    จากหนังสือสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 
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24. ขอสาเหตุที่แทจริงของการเกิดภาวะเรือนกระจก 
 ก. การเผาไหมของเชื้อเพลิงฟอสซิล 
 ข. การผลิตพลังงานไฟฟา 
 ค. สารไฮโดรคารบอน 
 ง. ความตองการของมนุษยเพ่ือนํามาผลิตกระแสไฟฟา 
 
25. จากบทความดังกลาวสรุปไดวาอยางไร 
 ก. สาเหตุที่โลกรอนขึ้นเพราะเกิดภาวะเรือนกระจก 

ก. สารไฮโดรคารบอนกอใหเกิดภาวะเรือนกระจก 
ข. อยากรูวาภาวะเรือนกระจกเปนอยางไรใหเขาไปนั่งในรถที่อยูกลางแดด 
ค. ภาวะเรือนกระจกจะไมเกิดขึ้นถาเราใชเชือ้เพลิงที่ไมกอใหเกิดมลพิษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
26. จากสถานการณดังกลาวเกดิปญหาใด 
  ก. การจัดตั้งโครงการรวมพลังหาร 2 
  ข. เชื้อเพลิงที่นํามาผลิตไฟฟาไมเพียงพอ 
  ค. ตนการผลติเพ่ิมขึ้นทําใหคาไฟเพิ่มขึ้น 
  ง. โครงการรวมพลังหาร 2 ไมไดรับความรวมมือ 
 
27. ปญหาดังกลาวทําใหเกิดสิ่ง   
  ก. คาไฟแพงขึ้นในอนาคต 
  ข. ตนทุนการผลติเพ่ิมมากขึ้น 
  ค. อนาคตพลังงานอาจจะหมดไป 
  ง. กําลังการผลิตไมเพียงพอ 
 
 
 
 

 โครงงานรวมพลังหาร 2คิดกอนใชถูกจัดตั้งขึ้นมา เพ่ือจุดประสงคใหประชาชนชาวไทย
ทุกคนรวมมือรวมใจกันประหยัดพลังงานเนื่องจากเชื้อเพลิงที่นํามาผลิตเปนพลังงานไฟฟา 
ลดนอยลงทุกที และคาดวาจะมีกําลังการผลิตไมเพียงพอ  ตนทุนการผลิตจึงเพ่ิมมากขึ้นทําให
คาไฟแพงขึ้น  โครงการดังกลาวยังไดรับความรวมมือและความสนใจนอยมากจากประชาชน  
จะตองทําอยางไรทุกคนจึงเห็นความสําคญัของพลังงานที่อาจกําลังจะหมด 
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28. ขอใดกลาวกลาวถึงขอเท็จจริง  
 ก. โครงการรวมพลังหาร 2 ถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือชวยประหยดัพลังงาน 
 ข. ถาทุคนยังไมคํานึงถึงการใชพลังงานอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นตอไป 
 ค. จะทําอยางไรทีท่ําใหประชาชนทุกคนหันมาใหความสําคญักับโครงการรวมพลังหารสอง 
 ง. ทําไมคาไฟฟาขึ้นอีกแลวคาไฟฟาแพงขึ้นทุกเดือน ถาเปนอยางนี้ตอไปเดือนหนา 
  คงลําบากแน 
 
29. สมมติฐานของปญหานี้คือขอใด 
 ก. พลังงานกําลังจะหมดไป คนไมใหความสําคัญ 
 ข. ถาทุกคนใหความรวมมือในโครงการ  พลังงานอาจยังไมมีใหใชตอไป 
 ค. คาไฟจะไมเพ่ิมขึ้น ถาประชนทุกคนรวมใจประหยัดพลงังาน 
 ง. ถาประชาชนรวมมือในการประหยัดพลังงาน โครงการรวมพลังหาร 2 ยังดําเนินการ  
  เอาน้ํามาผลิตไฟฟา 
 
30. จากบทความดังกลาวสรุปไดวาอยางไร 
 ก. ทุกคนควรใหความรวมมือกับโครงการรวมพลังหาร 2 คิดกอนใชเพ่ือชวยกันประหยัด 
  พลังงาน 
 ข. โครงการดังกลาวไมไดรับความรวมมือจากประชาชน 
 ค. จะตอทําอยางไรทุกคนจึงจะเห็นความสําคญัของพลังงาน 
 ง. เชื้อเพลิงการผลิตพลังงานลดลง ตอไปในอนาคตเราจะไมมีไฟฟาใช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ไฟฟาเปนแหลงพลังงานทีจํ่าเปนในหองปฏิบัติการ แตถาใชไมถูกตองอาจกอใหเกิด
อันตรายแกชวีิตและทรัพยสินได อันตรายที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากไฟฟาลัดวงจร การใชสายไฟผดิ
ขนาด อุปกรณไฟฟาชํารุด สายไฟชํารุด ใชไฟฟามากเกินไปในเตาเสียบเดียวกัน เปดใชไฟฟา
นานเกินไปจนเกิดความรอนสะสม ใชฟวสผิดขนาด ใชไฟผิดประเภท ไมไดตอสายดิน ใชไฟ
ขณะรางกาย เปยกชื้น เปนตน  อันตราย อันเนื่องจากไฟฟาสวนใหญจะมีความรนุแรงมาก จึง
ตองมีการระมัดระวังเปนพิเศษ การแบงลกัษณะของอันตรายที่อาจเกดิขึ้น มี 2  ลักษณะ ไดแก 
ไฟฟาดูด กับการเกิดเพลิงไหม สําหรับอันตรายจากไฟฟาดูด เน่ืองจาก รางกายไปแตะตอง
หรือตอเขากับสวนของวงจรไฟฟาทําใหมีกระแสไฟฟาไหลผาน รางกาย ถากระแสไฟฟาไหล
ผานอวัยวะทีส่ําคัญ เชน ศรีษะและ ทรวงอก อาจทําใหถึงแกชีวติได ดังน้ัน การใชอุปกรณที่มี
แหลงพลังงานจากไฟฟาตองใชดวยความระมัดระวังทกุครั้ง 
      

   ที่มา : http://www.psu.ac.th/hazmat/LabSafe/Electric.htm 
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31. จากสถานการณดังกลาวเกดิปญหาใด 
  ก. การสูญเสียชวีิตจากไฟฟา 
  ข. อันตรายจากการใชไฟฟา 
  ค. การขาดความรูในการใชไฟฟา 
  ง. การขาดความระมัดระวังในการใชไฟฟา 
 
32. ปญหาดังกลาวสงผลทําใหเกิดสิ่งใด 
  ก. ขาดความระมดัระวังในการใชไฟฟา 
  ข. นําความรูที่ไดรับมาใชใหเกิดประโยชน 
  ค. สูญเสียชวีิตและทรัพยสิน 
  ง. เกิดเพลิงไหมเปนประจํา 
 
33. ขอใดกลาวถึงขอเท็จจริง 
  ก. ไฟฟาเปนแหลงพลังงานทีจํ่าเปนในหองปฏิบัติการ 
  ข. ถาใชไมถูกตองอาจกอใหเกิดอันตรายแกชีวติและทรพัยสิน 
  ค. การใชอุปกรณที่มีแหลงพลังงานจากไฟฟาตองใชดวยความระมัดระวังทุกครั้ง 
  ง. อันตรายที่เกดิขึ้นอาจเกิดจากไฟฟาลัดวงจร 
 
34. สมมติฐานของปญหานี้คืออะไร 
 ก. อันตรายจากไฟฟาปองกันไดถาไมประมาท 
 ข. ควรมีความระมัดระวังในการใชไฟฟา 
 ค. การนําความรูมาใชในชวีิตประจําวันให เกดิประโยชน 
 ง. อันตรายจากการใชไฟฟาสงผลกระทบตอชีวิตเรา 
 
35. จากปญหาดังกลาวสรุปไดอยางไร 
 ก. อันตรายจากการใชไฟฟาปองกันได 
 ข. การใชไฟฟาอยางระมัดระวงัไมประมาท 
 ค. การสูญเสียจะไมเกิดขึ้นถาไมประมาทได 
 ง. การนําความรูมาใชปองกันอันตรายจาก การใชไฟฟา 
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36. จากสถานการดังกลาวเกิดปญหาใด 
  ก. พนักงานขายของหุงขาว 
  ข.  สายไฟหมอหุงขาวชํารุด 
  ค. นางสาวสุรีถูกไฟช็อต 
  ง. นางสาวสุรี ไมไดสวมรองเทา 
 
37. ปญหาดังกลาวทําใหเกิดสิ่งใด 
  ก. นางสาวสุรี เดินเขาไปหลังรานเพื่อตักขาว 
  ข. นางสาวสุรีถูกไฟช็อต 
  ค. นางสาวสุรี ลืน่ลมหัวฟาดพื้น 
  ง. เพ่ือนดึงเสื้อผาของนางสาวสุรีใหพนสายไฟ 
 
38. ขอใดกลาวถึงขอคิดเห็น 
 ก. คนในรานคิดวาคงจะไมเกดิเรื่องรายแรงขึ้น จึงไมไดทันเขาไปด ู
 ข. นางสาวสุรี ไมไดสวมรองเทา 
 ค. นางสาวสุรี เดินเขาไปหลังรานเพื่อตักขาวในหมอที่หุงจนสุกแลว 
 ง. นางสาวสุรี นอนสลบหมดสติอยูบนพ้ืนขางหมอหุงขาว 
 
 
 

 

 ขณะที่นางสาวสุรี เดินเขาไปหลังรานเพ่ือตกัขาวในหมอทีหุ่งจนสุกแลว เพ่ือนําออกมาทาน
แตแลวตนก็ไดยินเสียง นางสาวสุรี ตะโกนรองอยางตกใจขึ้นวา ถูกไฟชอต แลวเงียบเสียงไป 
คนในรานคิดวาคงจะไมเกดิเรื่องรายแรงขึ้น จึงไมไดทันเขาไปด ูจนเวลาผานไปเกือบ 10 นาที 
ก็ยังไมเห็นออกมาจากหลังราน จึงไดเดินไปเปดประตูดู ก็ถึงกับตกใจเมื่อเห็นรางของ นางสาวสุรี 
นอนสลบหมดสติอยูบนพ้ืนขางหมอหุงขาวตนจึงรีบเขาชวยเหลือ แตเม่ือถูกตวัของ นางสาวสุรี 
ก็ตองตกใจเม่ือตนถูกไฟชอต ขณะน้ันเห็นวา นางสาวสุรี ไมไดสวมรองเทา ทั้งยังน่ังอยูบนฝา
อะลูมิเนียม ที่ควบคุมเครื่องปนนํ้า ที่เปนตัวเชื่อมผานกระแสไฟอยางดี ตนจึงควาเสื้อผาของ
เพ่ือนใหพนจากสายไฟของปลั๊กหมอหุงขาว ที่คาดวาเปนตนเหตทุี่ทาํใหไฟช็อต แลวรบีชวย
ปมหัวใจใหเพ่ือนที่อยูในอาการแนน่ิงหมดสติไปใหกลบัฟนคืน แตกไ็มสามารถชวยไดทัน 

  
ที่มา : หนังสือพิมพคมชัดลึก ประจําวันอาทิตยที่ 10 พฤษภาคม 2551 



 103

39. สมมติฐานของปญหานี้คือขอใด 
 ก. เหตุการณเกดิขึ้นตอนพักเที่ยง 
 ข. หมอหุงขาวอยูในสภาพเกามาก 
 ค. สายไฟหมอหุงขาวชํารุดจึงทําใหเกิดไฟชอ็ต 
 ง. นางสาวสุรี  รีบจึงไมสวมรองเทา 
 
40. จากบทความดังกลาวสามารถสรุปไดวาอยางไร 
 ก. นางสาวสุรีถูกไฟช็อตเสียชวีิตเนื่องจากสายไฟหมอหุงขาวชํารุด 
 ข. นางสาวสุรี ลืน่ลมหัวฟาดพื้นจนทําใหเสียชีวติ 
 ค. นางสาวสุรี เปดเครื่องปมนํ้าจึงทําใหเสียชวีิต 
 ง. นางสาวสุรี ตกัขาแลวเสียชวีิต 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
เร่ือง เคร่ืองใชไฟฟาในบาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. หลอดไฟฟาใหแสงสวางไดอยางไร (ความเขาใจ) 
  ก. กระแสไฟฟาไหลผานขดลวดจะเกิดความรอนและแสงสวาง 
  ข. กระแสไฟฟาไหลผานลวดความตานทานจะเกิดความรอนและแสงสวาง 
  ค. กระแสไฟฟาไหลผานลวดขนาดใหญจะเกิดความรอนและแสงสวาง 
  ง. กระแสไฟฟาไหลผานลวดความยาวตานทานสูงจะเกิดความรอนและแสงสวาง 
 
2. เพราะเหตใุดไสหลอดไฟฟามักขดเปนเกลยีว (ความเขาใจ) 
  ก. ใหรอนมากๆ  
  ข. ใหยืดหยุนได 
  ค. เพ่ือคลายความรอน 
  ง. ใหมีคาความตานทานสูง 
 
3. ไอปรอทที่บรรจุในหลอดฟลูออเรสเซนตมีหนาที่อะไร  (ความรู-ความจํา) 
 ก. ยืดอายุไสหลอด 
 ข. ทําใหเกิดแสงสีขาว 
 ค. เพ่ิมแสงสวางใหหลอด 
 ง. สรางรังสีอัลตราไวโอเลต 
 
4. การทํางานของหลอดไฟธรรมดาเปลี่ยนพลังงานอยางไร (ทักษะกระบวนการฯ) 
 ก. ไฟฟา ---------->  เสียง 
 ข. ไฟฟา ---------->  แสงสวาง 
 ค. ไฟฟา ---------->  ความรอน 
 ง. ไฟฟา ----------> แสงสวางและความรอน 

คําชี้แจง 
 1. แบบทดสอบชดุนี้มีจํานวนทั้งหมด 40 ขอ คะแนนเต็ม 40 คะแนน เวลา 60 นาที 
 2. หามขีดเขียนเครื่องหมายใดๆลงในแบบทดชุดนี้ 
 3. ใหนักเรียนทําเครื่องหมายกากบาท ( ×)  ลงในกระดาษคําตอบโดยเลือกขอที ่
  ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว 
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5. เครื่องใชไฟฟาในขอใดมีหลกัการเปลี่ยนรปูพลังงานเหมือนกัน (ทักษะกระบวนการ) 
 ก. พัดลม  เครื่องดูดฝุน  เครื่องซักผา 
 ข. วิทยุ  เตาไฟฟา  เครื่องตัดหญา 
 ค. เครื่องดูดฝุน  เตารีด  หมอหุงขาว 
 ง. หลอดเรืองแสง  ตูเย็น  เครื่องเปาผม 
 
6. แถบที่เกิดขึ้นในหลอดไฟฟาชนิดเรืองแสงที่ใชมาแลวระยะหนึ่งเกิดขึน้เนื่องจากอะไร  (ทักษะ
กระบวนการ) 
 ก. ปริมาณปรอทที่บรรจุไวในปรอทลดลง 
 ข. ไสหลอดปลดปลอยอิเล็กตรอนออกมาจํานวนนอยลง 
 ค. ปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลตที่ผลิตขึ้นภายในหลอดไมเพียงพอ 
 ง. สารเคมีที่ฉาบไวที่ผวิดานในหลอดแกวเสือ่มคุณภาพหรือหลุดไป 
 
7. สตารตเตอรของหลอดเรืองแสงทําหนาที่อะไร  (ความรู-ความจํา) 
 ก. เปนสวติซอัตโนมัติ 
 ข. ทําใหอิเล็กตรอนวิ่งจากไสหลอดขางหนึ่งไปยังอีกขางหนึ่ง 
 ค. เปนตวัทําใหหลอดเรืองแสง 
 ง. ทําใหเกิดแสงสีขาว 
 
8. หลอดไฟฟาชนิดใดมีประสิทธิภาพต่ําสุด  (ทักษะกระบวนการฯ) 
  ก. หลอดนีออน 
  ข. หลอดแสงจันทร 
  ค. หลอดไฟฟาไสทังสเตน 
  ง. หลอดฟลูออเรสเซนต 
 
9. เครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานความรอนมีสวนประกอบสาํคัญคือ (ทักษะกระบวนการฯ) 
  ก. ขดลวดความรอนและเทอรโมสตัท 
  ข. แผนความรอน 
  ค. ขดลวดความรอน 
  ง. มอรเตอร 
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10. เตาไฟฟามีคาความตานทานของขดลวด 88 โอมห และยอมใหกระแสผานไดสูงสุด 2.5 แอมแปร   
จะใชกับความตางศักยเทาใด (ทักษะกระบวนการฯ) 
  ก. 55  โวลต 
  ข. 85  โวลต 
  ค. 110  โวลต 
  ง. 220  โวลต 
 
11. เพราะเหตใุดเครื่องใชไฟฟาประเภทใหความรอนจึงนิยมใชขดลวดนิโครมมากกวาทองแดง  
(ความเขาใจ) 
  ก. เพราะขดลวดนิโครมมีความตานทานสูง 
  ข. เพราะขดลวดนิโครมนําไฟฟาไดดี 
  ค. เพราะทองแดงมีความตานทานสูง 
  ง. เพราะทองแดงมีนํ้าหนักมาก 
 
12. เครื่องควบคุมอุณหภูมิของเตารีดไฟฟาใชหลักการใด (ความเขาใจ) 
  ก. การหดตัวของโลหะพิเศษเมื่อไดรับความรอน 
  ข. จุดสัมผัสทําดวยโลหะขยายตัวเม่ือไดรับความรอน 
  ค. การขยายตวัที่แตกตางกันของโลหะสอง ชนิดที่ตรึงกนัอยู 
  ง. โลหะสองชนิดที่มีการตรึงกันอยู ไดรับความรอนไมเทากัน 
 
13. ขดลวดนิโครมเปนโลหะผสมระหวางโลหะใด (ความรู-ความจํา) 
  ก. นิเกิล  +  ทังสเตน 
  ข. ทังสเตน  +  โครเมียม 
  ค. โครเมียม  +  นิเกิล   
  ง. นิเกิล  +  ทังสเตน  +  โครเมียม 
 
14. ถาตองการตรวจเครื่องใชไฟฟาวามีไฟรั่วหรือไมควรปฏิบัติอยางไร (การนําไปใช) 
  ก. ใชไขควงสําหรับตรวจวัดกระแสไฟ 
  ข. สังเกตบริเวณสายไฟวาชํารดุหรือไม 
  ค. ดูวาเครื่องใชไฟฟาชํารุดหรือไม 
  ง. ใชแอมมิเตอรวัดกระแสไฟฟา 
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15. การตมนํ้ายี่หอนกมีขนาดกําลังไฟฟา 1200 วัตต ตมนํ้าปริมาณหนึ่งใหเดือดในเวลา  5  นาที  
กาตมนํ้ายี่หอแมวมีขนาดกําลัง  2000  วัตต  ตมนํ้าปรมิาณเทากันใหเดือดไดในเวลา  3  นาที  
สวนหมอหุงขาวไฟฟาขนาดกําลัง  480  วัตต  หุงขาวสุกในเวลา  20  นาที  ขอใดกลาวถูกตอง  
(ทักษะกระบวนการฯ) 
  ก. หมอหุงขาวไฟฟาใชพลังงานนอยที่สุด 
  ข. หมอหุงขาวไฟฟาใชพลังงานมากที่สุด 
  ค. กาตมนํ้ายี่หอนกใชพลังงานเทากับหมอหุงขาว 
  ง. กาตมนํ้ายี่หอแมวใชพลังงานเทากับกาตมนํ้ายี่หอนก 
 
16. เครื่องใชไฟฟาในขอใดมีการเปลี่ยนรูปพลังงานเหมือนกัน (ทักษะกระบวนการฯ) 
  ก. พัดลม  เตารีด  ตูเย็น 
  ข. เครื่องซักผา  วิทยุ  เตาไฟฟา 
  ค. เครื่องตัดหญา  เครื่องดูดฝุน  พัดลม 
  ง. เครื่องเปาผม  ตูเย็น  โทรทศัน 
 
17. มอเตอรตัวหนึ่งเม่ือผานกระแสไฟฟา 10 A มีความตางศักย 220 V. เปนเวลา 2 ชั่วโมง จะใช
พลังงานไฟฟาเทาไร (ทักษะกระบวนการฯ) 
  ก. 2  วัตต -  ชั่วโมง 
  ข. 10  วัตต -  ชั่วโมง 
  ค. 220  วัตต -  ชั่วโมง 
  ง. 4400  วัตต -  ชั่วโมง 
 
18. ขอใดเปนการเปลี่ยนพลังงานกลใหเปนพลังงานไฟฟา (ความเขาใจ) 
  ก. ไดนาโม 
  ข. เตาไฟฟา 
  ค. เครื่องเปาผม  
  ง. เตาอบไมโครเวฟ 
 
19, เม่ือตองการใหมอรเตอรไฟฟาหมุนในทิศทางตรงกันขามอาจทําอยางไรไดบาง  
(ทักษะกระบวนการฯ) 
  ก. สลับขัว้ไฟฟา 
  ข. หันหัวแมเหลก็ชนิดเดียวกนัเขาหากัน 
  ค. หันหัวแมเหลก็ตางชนิดเขาหากัน 
  ง. สลับขัว้แมเหล็กและขั้วไฟฟา 
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20. การปรับความแรงของลมจากพัดลมไฟฟาใหแรงมากขึ้นควรทําตามขอใด 
  ก. เพ่ิมความตานทานที่ตออยูกับมอเตอร 
  ข. เพ่ิมความตางศักยที่ใหกบัมอเตอร 
  ค. เพ่ิมกระแสไฟฟาที่ผานมอเตอร 
 คําที่ถูกตองคือขอใด (ความเขาใจ) 
  ก. ข เทานั้น  
  ข. ค เทานั้น 
  ค. ข และ   ค 
  ง. ก และ   ค 
 
21. มอเตอรมีการเปลี่ยนรูปพลงังานอยางไร (ทักษะกระบวนการฯ) 
 ก. พลังงานความรอน--->  อํานาจแมเหล็ก  --->  พลังงานกล 
 ข. พลังงานไฟฟา------>  อํานาจแมเหล็ก  ------>  พลังงานกล 
 ค. พลังงานกล----->    พลังงานไฟฟา ----->    อํานาจแมเหล็ก 
 ง. พลังงานไฟฟา------>  พลังงานกล ------>  อํานาจแมเหล็ก   
 
22. เครื่องใชไฟฟาที่เปลี่ยนพลงังานไฟฟาเปนพลังงานแสงและเสียงพรอมกันคืออะไร  
(ทักษะกระบวนการฯ) 
  ก. วิทย ุ
  ข. หลอดไฟ 
  ค. ไมโครโฟน 
  ง. โทรทัศน 
 
23. ขอใดเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นขณะบันทึกเสียงลงในแถบบันทึกเสยีง (ทักษะกระบวนการฯ)
  ก. เสียง--> ไฟฟา-->เสียง-->สัญญาณแมเหล็ก 
  ข. เสียง--> ไฟฟา-->เสียง-->ลาํโพง 
  ค. เสียง--> ไฟฟา--> สัญญาณแมเหล็ก 
  ง. ไฟฟา  --> เสียง-->สัญญาณแมเหล็ก 
 
24. เครื่องไฟฟาขอใดควรตอสายดินเพ่ือปองกันอันตรายจากไฟรั่วมากที่สุด (การนําไปใช) 
  ก. ตูเย็น 
  ข. พัดลม 
  ค. โทรทัศน 
  ง. เครื่องดูดฝุน 
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25. ขอใดไมใชขอควรระวังในการใชเตาเสียบกับเตารบั  (การนําไปใช) 
  ก. ในขณะใชงานตองเสียบเตาเสียบกับเตารบัใหแนนสนิท 
  ข. ไมควรใชเตารบั  1  อันกับเครื่องใชไฟฟาหลายๆ  ชนิด 
  ค. การดึงเตาเสียบออกจากเตารับควรจบัที่สายไฟ 
  ง. เม่ือเตาเสียบและเตารับชํารุดควรซอมแซม 
 
26. การปฏิบัตตินในขอใดไมถูกตองในการใชเครื่องใชไฟฟาอยางปลอดภัย (การนาํไปใช) 
  ก. มือเปยกไมจับปลั๊กไฟ 
  ข. เปลี่ยนสายไฟทันทีที่ชํารุด 
  ค. ตอสายดินกับเครื่องใชไฟฟา 
  ง. ใชลวดทองแดงแทนฟวส 
 
27. การกระทําในขอใดที่ชวยประหยัดพลังงานไฟฟา (การนําไปใช) 
  ก. ใชหลอดไฟฟาแทนหลอดเรืองแสง 
  ข. เปดปดไฟบอยๆ เพ่ือชวยประหยัดไฟ 
  ค. เปดเครื่องปรับอากาศทิ้งไว  1  ชั่วโมงกอนใชหอง 
  ง. เม่ือหุงขาวสกุควรรีบดึงเตาเสียบออก 
 
28. เม่ือเกิดกระแสไฟฟาลัดวงจรมักเปนผลใหเครื่องใชไฟฟาในบานเกิดความเสียหายได เปน
เพราะสาเหตใุด (ความเขาใจ) 
  ก. กระแสไฟฟาเพิ่มขึ้น 
  ข. ความตางศกัยไฟฟาเพิ่มขึน้ 
  ค. ความตานทานเครื่องใชไฟฟาเพิ่มขึ้น 
  ง. กระแสไฟฟาลดลง 
 
29. ปลั๊ก 3 ตา  ดีกวาปลั๊ก 2 ตา เพราะอะไร (การนําไปใช) 
 ก. ปลั๊ก 3 ตามักมีฟวสตอเอาไว 
 ข. ปลั๊ก 3 ตามีความแข็งแรงกวา 
 ค. คนนิยมใชปลัก๊ 3 ตามากกวาปลั๊ก 2 ตา 
 ง. หากไฟรั่วกระแสไฟฟาจะลงสายดินกอนซ่ึงไมเปนอันตรายตอผูใช 
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30. สาเหตุทัว่ๆ  ไปที่ทําใหเกิดไฟฟาลัดวงจรคือสาเหตุใด (ความเขาใจ) 
  ก. ใชเครื่องใชไฟฟามากเกินไป 
  ข. แรงดันไฟฟาตก 
  ค. อุณหภูมิหองสูงเกินไป  
  ง. ลวดทองแดงในสายไฟ 2 สายแตะกัน 
 
31. เครื่องใชไฟฟาใดที่ไมมีเทอรมอสแตท (ความเขาใจ) 
  ก. เตารีดไฟฟา 
  ข. เครื่องปรับอากาศ 
  ค. ตูเย็น 
  ง. เครื่องดูดฝุน 
32. ขอใดไมใชหนาที่ของเครื่องรับวิทยุ (ความรู-ความจํา) 
  ก. เปลี่ยนคลื่นวทิยุเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
  ข. ขยายสัญญาณไฟฟาใหแรงขึ้น 
  ค. เปลี่ยนสัญญาณไฟฟาเปนคลื่นเสียง 
  ง. เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานเสียง 
 
33. การแปลงสัญญาณไฟฟาเปนพลังงานเสียง (ความรู-ความจํา) 
  ก. ลําโพง 
  ข. ไดนาโม 
  ค. มอรเตอร 
  ง. ไมโครโฟน 
 
34. เครื่องใชไฟฟาใดที่มีสวนประกอบเชนเดียวกับเตารีด (ความเขาใจ) 
  ก. พัดลม  เครื่องดูดฝุน 
  ข. การตมนํ้าไฟฟา  ตูเย็น 
  ค. หมอหุงขาวไฟฟา  เตาอบไฟฟา 
  ง. เครื่องปนอาหาร  กระทะไฟฟา 
 
35. เครื่องใชไฟฟาใดที่เกิดอันตรายมากที่สุดถาเกิดไฟรั่ว (ความเขาใจ) 
  ก. เครื่องบดอาหาร 
  ข. ตูเย็น 
  ค. เตารีดไฟฟา 
  ง. พัดลม 
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36. อุปกรณใดใชหลักการปลอยกระแสไฟฟาเขาในขดลวดเพื่อใหเกิดอํานาจแมเหล็ก (ความเขาใจ) 
  ก. เครื่องปรับอากาศ 
  ข. เตาปงขนมปง 
  ค. หลอดเรืองแสง 
  ง. เทอรมอสแตท 
 
37. ขอใดไมจัดเปนเครื่องใชไฟฟาแตเปนอุปกรณชวยทํางานใหกับเครื่องใชไฟฟาที่ใหแสงสวาง  
(การนําไปใช) 
  ก. เครื่องปนไฟ สตารทเตอร 
  ข. แบลลสัต สตารทเตอร 
  ค. เครื่องขยายเสียง แบลลัสต  
  ง. แบลลสัต เครื่องปนไฟ 
 
38. ขอใดไมใชสมบัติของลวดนโิครม (ความรู-ความจํา) 
  ก. ใหความรอนไดมาก 
  ข. จุดหลอมเหลวสูง 
  ค. ใหแสงสวางมาก 
  ง. มีความตานทานไฟฟาสูง 
 
39. แกสชนิดใดทีบ่รรจุในหลอดไฟฟาแบบมีไสและแกสนีมี้ประโยชนอยางไร (ความรู-ความจํา) 
  ก. แกสไนโตรเจน  ปองกันไมใหไสหลอดระเหิด 
  ข. แกสไนโตรเจน  ปองกันไมใหไสหลอดตดิไฟ 
  ค. แกสออกซิเจน  ปองกันไมใหไสหลอดระเหิด 
  ง. แกสคารบอนไดออกไซด  ปองกันไมใหไสหลอดเปนสนิม 
 
40. เครื่องใชไฟฟาชนิดใดไมมีมอรเตอรเปนสวนประกอบ 
  ก. เตารีดไฟฟา 
  ข. ไดรเปาผม 
  ค. เครื่องซักผา 
  ง. เครื่องดูดฝุน 
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ตัวอยางชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
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ชุดกิจกรรม 

แกปญหาทางวิทยาศาสตร   
ชุดที่  1 

 
 
 
 

           เรื่อง  เครื่องใชไฟฟาที่ใหแสงสวาง 
 
 
 
 

กลุมที่ ..................... ชั้น ............... 
สมาชิก 

1. ………………………………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………..………………… 
3. ……………………………………………………………………………….. 
4. ………………………………………………………….……………………. 
5.  ……………………………………………………………….………………. 
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คําชี้แจง 
 

 ชุดกิจกรรมนี้ไดกําหนดสถานการณใหนักเรียนไดศึกษา ตั้งคําถามตามที่นักเรียน 
สงสัย และหาวิธีแกปญหาเพื่อหาคําตอบดวยตนเอง ซ่ึงนักเรียนตองศึกษาจุดประสงคของ 

กิจกรรม  เวลาที่ใชในการปฏิบัติกิจกรรม และเนื้อหาของกิจกรรมใหเขาใจเพื่อเปนแนวทางใน
การศึกษาและปฏิบตัิกิจกรรม ดังน้ี 
  1. ชุดกิจกรรมแกปญหาทางวทิยาศาสตร  เรื่อง  เครื่องใชไฟฟาที่ใหแสงสวาง   
ใชเวลา  3  คาบ  180  นาท ี
  2. นักเรียนจัดกลุมๆละ  5 – 6 คน 
  3. นักเรียนศึกษาจุดประสงคของกิจกรรม  ใบความรูในชดุกิจกรรม 
  4. นักเรียนศึกษาสถานการณที่กําหนดใหและลงมือปฏิบตัิกิจกรรมตามขั้นตอน
ในชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร ซ่ึงประกอบดวย  4 ขั้นตอน ดังน้ี 
   ขั้นที่ 1  ระบปุญหา 
   ขั้นที่ 2  ตั้งสมมติฐาน 
   ขั้นที่ 3  ขั้นทดลอง 
   ขั้นที่ 4  สรุปผลการทดลอง 
  5. นักเรียนทําแบบทดสอบทายชุดกิจกรรมดวยตวันักเรียนเอง 
  6. ขณะที่นักเรียนใชชุดกิจกรรมถามีปญหาหรือขอสงสัยสามารถปรึกษาคร ู
ผูสอนได 

 
จุดประสงคของกิจกรรม 
 1. จําแนกประเภทของเครื่องใชไฟฟา 
 2. บอกความหมายและยกตัวอยางเครื่องใชไฟฟาที่ใหแสงสวางได 
 3. อธิบายหลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาที่ใหแสงสวางได 
 4. สรุปวิธีการใชเครื่องใชไฟฟาที่ใหแสงสวางอยางมีประสิทธิภาพและประหยัดได 
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ใบความรู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องใชไฟฟาที่ใหแสงสวาง  เปนอุปกรณที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟา
เปนพลังงานแสง ไดแก หลอดไฟฟา หลอดฟลูออเรสเซนต และหลอดไฟ
โฆษณา โธมัส แอลวา เอดิสัน (Thomas Alva Edison) นักฟสิกสชาว
อเมริกัน ไดประดิษฐหลอดไฟฟา ขึ้นเปนครั้งแรกเม่ือ พ . ศ . 2422 โดยใช
คารบอนเสนเล็ก ๆ เปนไสหลอดและตอมาไดมีการพัฒนาขึ้น จนเปน
หลอดไฟฟาที่ใชในปจจุบัน 
 

ภาพหลอดไฟของเอดิสัน 
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ภาพพัฒนาการของหลอดไฟฟา 

 

 

 •  ไสหลอด ครั้งแรก เอดิสันใชคารบอนเสนเล็ก ๆ เปนไสหลอด ซ่ึงมี
ปญหาคือ ไสหลอดขาดงายเม่ือไดรับความรอน ปจจุบันไสหลอดทําดวย
ทังสเตน ซ่ึงเปนโลหะที่หางาย ราคาไมแพง มี ความตานทานสูง มีจุด
หลอดเหลวสูงมาก เม่ือไดรับความรอนจึงไมขาดงาย ลักษณะของไสหลอด 
ขดไวเหมือนสปริง มีขนาดแตกตางกันขึน้อยูกับกําลังไฟฟาของหลอดไฟ
ฟา กลาวคือ หลอดที่มีกําลังไฟฟาต่ําไสหลอดจะใหญ ความตานทานนอย 
สวนหลอดที่มีกําลังไฟฟาสูง ไสหลอดจะเล็ก มีความตานทานมาก  

 •  หลอดแกว ทําจากหลอดแกวใส ทนความรอนไดดี ภายในสูบ
อากาศออกจนหมด แลวบรรจุแกสไนโตรเจน และอารกอนเพียงเล็กนอยไว
แทนที ่แกสทีบ่รรจุไวน้ีจะชวยใหทังสเตนที่ไดรับความรอนไมระเหิดไปจับที่
ผิวในของหลอดไฟฟา ซ่ึงจะทําใหหลอดไฟฟาดาํ  

 •  ขั้วตอไฟ เปนจุดตอวงจรไฟฟาภายในหลอด  
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ประเภทของหลอดไฟ 

1. หลอดไฟฟาธรรมดา มีไสหลอดที่ทําดวยลวดโลหะที่มีจุดหลอมเหลวสูง 
เชน ทังสเตนเสนเล็กๆ ขดเอาไวเหมือนขดลวดสปริงภายในหลอดแกวสูบ
อากาศออกหมดแลวบรรจุกาซเฉื่อย เชน อารกอน (Ar) ไว กาซนี้ชวย
ปองกันไมใหหลอดไฟฟาดํา ลักษณะของหลอดไฟเปนดังรูป 

ภาพสวนประกอบของหลอดไฟฟาแบบเขี้ยว 

หลักการทํางานของหลอดไฟฟาธรรมดา 

กระแสไฟฟาไหลผานไสหลอดซึ่งมีความตานทานสูง พลังงานไฟฟาจะเปลี่ยนเปน
พลังงานความรอน ทําใหไสหลอดรอนจัดจนเปลงแสงออกมาได การเปลี่ยน
พลังงานเปนดังน้ี 

พลังงานไ ฟฟา >>>พลังงานความรอน >>>พลังงานแสง 
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2. หลอดเรื่องแสง หรือ หลอดฟลูออเรสเซนต 
(fluorescent) เปนอุปกรณที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟา
เปนพลังงานแสงสวาง ซ่ึงมีการประดิษฐในป ค.ศ. 
1938 โดยมีรูปรางหลายแบบ อาจทําเปนหลอด
ตรง สั้น ยาว ขดเปนวงกลมหรือครึ่งวงกลม เปน
ตน 

สวนประกอบของหลอดเรืองแสง  ตวัหลอดมี
ไสโลหะทังสเตนติดอยูที่ปลายทั้ง 2 ขาง ของ
หลอดแกว ซ่ึงผิวภายในของหลอดฉาบดวยสาร
เรื่องแสง อากาศในหลอดแกวถูกสบูออกจน
หมดแลวใสไอปรอทไวเล็กนอย ดังรูป 

 

ภาพหลอดเรืองแสง 

ขอดีของหลอดเรืองแสง 

1. มีประสิทธภิาพสูงกวา
หลอดไฟฟาธรรมดา เสียคา
ไฟฟาเทากัน แตไดไฟที่สวาง
กวา 
2. ใหแสงที่เย็นตา กระจาย
ไปทั่วหลอด ไมรวมเปนจุด
เหมือนหลอดไฟฟาธรรมดา 
3. อาจจัดสีของแสง
แปรเปลี่ยนได โดยการ
เปลี่ยนชนิดสารเรืองแสง 
4. อุณหภูมิของหลอดเรือง
แสงไมสูงเทากับหลอดไฟ
ธรรมดาขณะทํางาน 
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ภาพ ก. การตอวงจรไฟฟาของหลอดเรืองแสง 

ข. แผนภาพวงจรไฟฟาของรูป ก. 

หลักการทํางานของหลอดเรืองแสง 

เม่ือกระแสไฟฟาผานไสหลอดจะทําใหไสหลอดรอนขึ้น ความรอนที่เกิดทํา
ใหปรอทที่บรรจุไวในหลอดกลายเปนไอมากขึ้น เม่ือกระแสไฟฟาผานไอปรอทไดจะ
คายพลังงานไฟฟาใหไอปรอท ทําใหอะตอมของไอปรอทอยูในภาวะถูกกระตุน และ
อะตอมปรอทจะคายพลังงานออกมาเพื่อลดระดับพลังงานของตนในรูปของรังสี
อัลตราไวโอเลต เม่ือรังสีดังกลาวกระทบสารเรืองแสงที่ฉาบไวที่ผวิในของหลอดเรือง
แสงนั้นก็จะเปลงแสงได โดยใหแสงสีตางๆ ตามชนิดของสารเรืองแสงที่ฉาบไว
ภายในหลอดนั้น เชน แคดเมียมบอเรทจะใหแสงสีชมพู ซิงคซิลิเคทใหแสงสีเขียว 
แมกนีเซียมทังสเตนใหแสงสีขาวอมฟา และยังอาจผสมสารเหลานี้เพ่ือใหไดสีผสมที่
แตกตางออกไปอีกดวย 
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อุปกรณที่ใชเพื่อใหหลอดเรืองแสงทํางาน 

 1.  แบลลัสต เปนขดลวดทีพั่นอยูบนแกนเหล็ก ขณะ
กระแสไฟฟาไหลผานจะเกิดการเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟาทําใหเกิด
แรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนําขึ้น เม่ือแผนโลหะคูในสตารตเตอรแยกตัวออก
จากกันน้ันจะเกิดวงจรเปดชัว่ขณะ แรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนําที่เกิดขึ้นใน
แบลลสัตจึงทาํใหเกิดความตางศักยระหวางไสหลอดทั้งสองขางสูงขึ้นเพียง
พอที่จะทําใหกระแสไฟฟาไหลผานไอปรอทจากไสหลอดขางหนึ่งไปยังไส
หลอดอีกขางหนึ่งได แรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนําที่เกดิจากแบลลัสตน้ันจะทํา
ใหเกิดกระแสไฟฟาเหนี่ยวนําไหลสวนทางกับกระแสไฟฟาจากวงจรไฟฟา
ในบาน ทําใหกระแส ไฟฟาที่จะเขาสูวงจรของหลอดเรืองแสงลดลง 

 2.  สตารตเตอร ทําหนาที่เปนสวติซไฟฟาอัตโนมัติของวงจรโดย
ตอขนานกับหลอด ทําดวยหลอดแกวภายในบรรจุกาซนีออนและแผนโลหะ
คูที่งอตัวได เม่ือไดรับความรอน เม่ือกระแสไฟฟาผานกาซนีออน กาซ
นีออนจะติดไฟเกิดความรอนขึ้น ทําใหแผนโลหะคูงอจนแตะติดกันทาํให
กลายเปนวงจรปดทําใหกระแสไฟฟาผานแผนโลหะไดครบวงจร กาซนีออน
ที่ติดไฟอยูจะดับและเย็นลง แผนโลหะคูจะแยกออกจากกันทําใหเกดิความ
ตานทานสูงขึน้อยางทันทีซ่ึงขณะเดียวกนักระแสไฟฟาจะผานไสหลอดได
มากขึ้นทําใหไสหลอดรอนขึ้นมาก ปรอทก็จะเปนไอมากขึ้นจนพอที่
นํากระแสไฟฟาได 
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 3. หลอดนีออน หรือหลอดไฟโฆษณา เปนอุปกรณไฟฟาที่
เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนแสงสวาง มีลักษณะเปนหลอดแกวที่ถูกลนไฟ 
ดัดเปนรูปหรืออักษรตางๆ สูบอากาศออกเปนสูญญากาศ แลวใสกาซ
บางชนิดที่ใหแสงสีตางๆ ออกมาได เม่ือมีกระแสไฟฟาผานหลอดชนิดนี้
ไมมีไสหลอดไฟ แตใชขัว้ไฟฟาทําดวยโลหะติดอยูที่ปลายทั้ง 2 ขาง แลว
ตอกับแหลงกาํเนิดไฟฟาที่มีความตางศกัยสูงประมาณ 10,000 โวลต ซ่ึง
มีความตางศกัยที่สูงมาก จะทําใหกาซทีบ่รรจุไวในหลอดเกิดการแตกตัว
เปนนีออนและนําไฟฟาได เม่ือกระแสไฟฟาผานกาซเหลานี้จะทําใหกาซ
รอนติดไฟใหแสงสีตางๆ ได 

ตัวอยางกาซชนิดตางๆ ที่บรรจุในหลอดโฆษณา 
 -  กาซนีออน ใหแสงสีแดง 
 -  กาซฮีเลียม ใหแสงสีชมพู 

 -  กาซอารกอน ใหแสงสีขาวอมน้ําเงิน และถาใชกาซตางๆ 
ผสมกันก็จะไดสีตางๆ ออกไป 

ขอแนะนําการใชหลอดไฟอยางประหยัด 
 1. ใชหลอดเรืองแสงจะใหแสงสวางมากกวาหลอดธรรมดาประมาณ 4 เทา 
เม่ือใชพลังงานไฟฟาเทากนั และอายุการใชงานจะทนกวาประมาณ 8 เทา 
 2. ใชแสงสวางใหเหมาะกับการใชงาน ที่ใดตองการแสงสวางไมมากนักควร
ติดไฟนอยดวง 
 3. ทําความสะอาดโปะไฟ จะใหแสงสวางเต็มที ่
 4. ปดไฟทุกครั้งที่ไมจําเปนตองใช 
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 นีออน เปนกาซที่เรืองแสง มันจะเรืองแสงขึ้นมา เม่ือมี
กระแสไฟฟาผานเขาไป ในขณะที่ถูกปดอยูในหลอดแกวที่มีความดันต่ํา 
หลอดนีออนจะมี 2 ขั้วคือ ขัว้บวกและขั้วลบ เม่ือกระแสไฟฟาไหลเขาไป
ทางขั้วลบ กาซนีออนที่อยูภายในหลอดจะเปนตวันํากระแสไฟฟา  
(อีเล็กตรอน) ใหเคลื่อนที่จากขั้วบวกไปยงัขั้วลบ ในขณะที่อีเล็กตรอน
เคลื่อนที่จากอะตอมหนึ่งไปยังอีกอะตอมหนึ่ง มันจะเปลงแสงออกมา 
ดวยหลักการอนัน้ีเอง เราจึงไดนํามาใชประโยชนตางๆ มากมาย
โดยเฉพาะในวงการโฆษณาเวลากลางคนื เราจะเห็นตวัหนังสือ 
เครื่องหมายการคา หรือปายประชาสัมพันธอ่ืนๆ อีกมากมาย ลวนแตใช
หลอดนีออนทั้งสิ้น 

ขอแนะนําเก่ียวกับเครื่องใชไฟฟาที่ใหแสงสวาง  
  หลอดฟลูออเรสเซนตรุนใหมซ่ึงเปนหลอดที่มีประสทิธิภาพสูง 
(หลอดผอม) ใหความสวางสงู เทากับหลอดฟลูออเรสเซนตธรรมดา แต
สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟานอยกวา มีประสทิธิภาพสูงกวา ตัวหลอดจะเล็กกวา
หลอดธรรมดา มีขนาด 18 วัตต ใชแทนขนาด 20 วตัต และขนาด 36 วัตต ใช
แทนขนาด 40 วัตต สามารถนําไปสวมเขากับขัว้และขาหลอดเดิมไดทันทีโดย
ไมตองเปลี่ยน แบลลัสต และสตารตเตอร หลอดไฟชนิดดังกลาวจะประหยัด
พลังงานไฟฟาไดประมาณรอยละ 10  
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อานจบแลวลองตอบคําถามในหนาตอไปไดเลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต เปนหลอดไฟชนิดใหม มีลักษณะเปนหลอด
ฟลูออเรสเซนต ขนาดเล็ก ที่ไดพัฒนาเพื่อใหเกิดการประหยัดพลังงาน โดยใชแทน
หลอดไฟฟาได มีอายุการใชงานมากกวาหลอดไฟฟาถึง 8 เทา ใชพลังงานไฟฟา
นอยกวาหลอดไฟฟา 4 เทา เปนหลอดที่ประหยัดพลังงานไฟฟาไดถึงรอยละ 75 
ปจจุบันมี 2 ประเภทคือ ประเภทที่มีแบลลัสต และสตารตเตอรรวมอยูภายในหลอด 
สามารถนําไปใชแทนหลอดไฟฟาชนิดเกลียวไดทันทีโดยไมตองเพ่ิมอุปกรณอ่ืน มี
หลายขนาดใหเลือกใชคือ  

• ขนาด 9 วัตต ใหแสงสวางเทากับหลอดไฟฟา ขนาด 40 วัตต  
• ขนาด 13 วัตต ใหแสงสวางเทากับหลอดไฟฟา ขนาด 60 วัตต  
• ขนาด 18 วัตต ใหแสงสวางเทากับหลอดไฟฟา ขนาด 75 วัตต  
• ขนาด 25 วัตต ใหแสงสวางเทากับหลอดไฟฟา ขนาด 100 วัตต  

จะเห็นไดวาหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต มีคุณสมบัตดีิกวา ชวยประหยัดคา
ไฟฟา หากใช หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต ชนิดที่มีแบลลสัตภายใน ขนาด 13 
วัตต 1 หลอด แทนหลอดไฟฟาขนาด 60 วัตต จํานวน 1 หลอด จะประหยัดคา
ไฟฟาได ประมาณปละ 142 บาท หลอดคอม - แพคฟลอูอเรสเซนตอีกชนิดหนึ่ง 
เปนหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตแบลลัสตภายนอก ซ่ึงมีหลักการเดียวกับหลอด
คอมแพคฟลูออเรสเซนตแบลลัสตภายใน แตหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต
แบลลสัต ภายนอก สามารถเปลี่ยนหลอดไดงายเม่ือหลอดชํารุด ตัวหลอดมีลักษณะ
งอโคงเปนรูปตัวยู ภายในขัว้ของหลอดจะมีสตารตเตอรอยูภายใน และมีแบลลัสต
อยูภายนอก การติดตั้งใชงานตองมีขาเสยีบ เพ่ือใชกับแบลลสัตที่แยกออกมา มี
ขนาดใหเลือกใชตั้งแต 5 วตัต 7 วัตต 9 วัตต และ 11 วัตต 
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คําถาม 

 
 
1.  ไสหลอดไฟฟาครั้งแรกของเอดิสันทําดวย ............................................................... 
2.  ในปจจุบนัหลอดไฟฟาทําดวย ................................ เพราะ .................................... 
3.  หลอดเรืองแสงคือหลอด ............................................... เปนหลอดแกวที่สูบอากาศ
ออกหมดแลว ภายในบรรจุไอปรอทไวเลก็นอย 
4.  อุปกรณที่ประกอบเพื่อใหหลอดฟลูออเรสเซนตทํางาน ไดแก .......................... 

และ......................................................................................................................................... 
5.  แบลลัสตมีหลักการทํางานอยางไร .......................................................................... 

................................................................................................................................................ 
6.  ถาอยากใหหลอดไฟโฆษณารานของเรามีสีแดงเราควรใสกาซ

อะไร....................................................................................................................................... 
7.  เพราะอะไรภายในหลอดไฟฟาแบบเขี้ยวจะบรรจุกาซ

เฉื่อย....................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 

8.  หลอดเรืองแสงมีขอดี
อะไรบาง.................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

9.  ทําไมปจจุบันน้ีคนจึงนิยมใชหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต ..................................... 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 10.  จงบอกวธิีการเลือกเครื่องใชไฟฟาทีใ่หแสงสวางอยางมีประสิทธภิาพและประหยัด 
 …..........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
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เฉลยคําถาม 
 
  1. คารบอนเสนเล็กๆ 
  2. ทังเสตนหรือวลุแฟรม  เพราะเปนโลหะหางายราคาไมแพง 
  3. หลอดฟลูออเรสเซนต 
  4. แบลลสัต และสตาสเตอร 
  5. เปนขดลวดทีพั่นอยูบนแกนเหล็ก ขณะกระแสไฟฟาไหลผานจะเกิดการเหนี่ยวนํา 
 แมเหล็กไฟฟาทําใหเกิดแรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนําขึ้นเม่ือแผนโลหะคูในสตารตเตอร 
 แยกตัวออกจากกันน้ันจะเกิดวงจรเปดชัว่ขณะ แรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนําที่เกิดขึ้นใน 
 แบลลสัตจึงทาํใหเกิดความตางศักยระหวางไสหลอดทั้งสองขางสูงขึ้นเพียงพอที่จะทํา 
 ใหกระแสไฟฟาไหลผานไอปรอทจากไสหลอดขางหนึ่งไปยังไสหลอดอีกขางหนึ่งได  
 แรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนําที่เกิดจากแบลลัสตน้ันจะทาํใหเกิดกระแสไฟฟาเหนี่ยวนํา 
 ไหลสวนทางกับกระแสไฟฟาจากวงจรไฟฟาในบาน ทําใหกระแส ไฟฟาที่จะเขาสู 
 วงจรของหลอดเรืองแสงลดลง 
  6. กาซนีออน 
  7. กาซนี้ชวยปองกันไมใหหลอดไฟฟาดํา 
  8.1. มีประสิทธิภาพสูงกวาหลอดไฟฟาธรรมดา เสียคาไฟฟาเทากัน แตไดไฟที ่
 สวางกวา 
  8.2 ใหแสงที่เย็นตา กระจายไปทั่วหลอด ไมรวมเปนจุดเหมือนหลอดไฟฟา 
 ธรรมดา 
  8.3 อาจจัดสีของแสงแปรเปลี่ยนได โดยการเปลี่ยนชนิดสารเรืองแสง 
  8.4 อุณหภูมิของหลอดเรืองแสงไมสูงเทากับหลอดไฟธรรมดาขณะทํางาน 
  9. ชวยประหยัดคาไฟฟา 
  10. ควรเลือกใหเหมาะสมกับการใชงานและปดไฟทุครั้งทีไ่มจําเปนตองใช 
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สถานการณ 
 
 
 
 
 
 

 
1. ข้ันระบุปญหา 

 
 

ปญหา  หมายถึง  ขอสงสัยที่ตองการคาํตอบ  เขียนในรูปประโยคคําถาม 
 

 นักเรียนรวมกนัอภิปรายปญหาจากสถานการณที่ศึกษา แลวเลือกเพียง 1 ปญหา 
ใหครอบคลุมสถานการณทีก่ําหนดใหปญหาที่เลือก .................................................................. 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 เหตุผลในการเลือกปญหานี ้คือ ................................................................................. 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 

คืนวันหนึ่งเตไดไปเที่ยวงานวัดไชโยวรวหิาร กับเพ่ือนๆ  เพ่ือไปนมัสการ
สมเด็จพระพุฒาจารย (โต พรหมรังสี) และพระมหาพทุธพิมพ  หลังจากนั้นเตและ
เพ่ือนๆ  จึงเดินเที่ยวในงานอยางสนุกสนาน  เพราะในงานมีสิ่งของมากมายใหชม 
เตกับเพ่ือนๆ  จึงชวนกันไปซื้อขาวเหนียวไกยาง  จึงมีเพ่ือนคนหนึ่งพูดขึ้นวา
ทําไมรานไกยางรานนี้ใชหลอดไฟสีสมนะ  แลวทําไมรานนั้นใชหลอดเรืองแสงละ  
มันใหแสงสวางไมเทากันหรืออยางไร  ทุกๆ  คนจึงเก็บความสงสัยไวเพ่ือไปหา
คําตอบที่โรงเรียนตอนเชา  
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2.  ข้ันต้ังสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน  หมายถึง  คําตอบที่คิดไวลวงหนา  ซ่ึงเปนขอความที่บอก
ความสัมพันธระหวางตวัแปรตนและตวัแปรตาม  สมมติฐานทีต่ั้งอาจถูกหรือผิดก็ได  
ตองมีการทดลองทดสอบ  ซ่ึงผลที่ไดนํามาสนับสนุนหรือคัดคานสมมติฐานทีต่ั้งไว 

  ตัวแปรตน  คอื  สิ่งที่เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดผลตางๆ  ตามมา 
  ตัวแปรตาม  คือ  สิ่งที่เปนผลจากตวัแปรตนเม่ือเหตเุปลี่ยนไป สิ่งที่เปนผล 
 จะเปลี่ยนไป 

 
 นักเรียนรวมกนัอภิปรายเพื่อเลือกสมมติฐานที่เปนไปไดมากที่สุด  และสามารถ
ทดสอบไดสมมติฐานที่เลือก ..................................................................................................... 
  ตัวแปรตน คอื .................................................................................................... 
  ตัวแปรตาม คือ .................................................................................................. 
 

 
3.  ข้ันทดลอง 

  
 

การออกแบบการทดลอง  หมายถึง  การวางแผนกอนการทดลองกอนลงมือปฏิบัติ
จริง โดยระบุวิธีการทดลองใหสอดคลองกับปญหาและสมมติฐานทีต่ั้งไว 

 
  
 อุปกรณในการทดลอง 
 หลอดไฟฟาแบบเขี้ยว หลอดฟลูออเรสเซนต กําลังวัตตเทากัน 
 อุปกรณอ่ืนๆ  ไดแก..................................................................................... 
 ……………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………… 
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 นักเรียนออกแบบการทดลองใหครอบคลมุสถานการณ  ปญหาและสมมติฐานทีต่ั้งไว  
โดยเขียนใหสามารถปฏิบัตไิด 
 ข้ันตอนการทดลอง  
  1. ……………………………………………………………………………………. 
  2. …………………………………………………………………………………… 
  3. …………………………………………………………………………………… 
  4. …………………………………………………………………………………… 
  5. …………………………………………………………………………………… 
 
 บันทึกผลการทดลอง (ใหนักเรียนออกแบบตารางบนัทึกผลการทดลอง) 
 ........................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................ 
  

4. ข้ันสรุปผลการทดลอง 
 

การสรุปผลการทดลอง  หมายถึง  การสามารถแปลความ  อธิบาย
ความหมายของขอมูลเพ่ือสรุปความสัมพันธของขอมูลใหเปนไปตามสมมติฐาน
ที่กําหนด 
 

นักเรียนรวมกนัอภิปรายสรุปผลการทดลองวาสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 สรุปผลการทดลองไดดังน้ี
 ........................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................ 
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คําถามทายกิจกรรม 

 
ตอนที่ 1  คําชี้แจง : เลือกคําตอบทีถู่กตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว 
 1. ขอใดเปนสาเหตุที่ทําใหหลอดเรืองแสงมีสีตางๆ 
   ก. ไสหลอด 
   ข. กาซในหลอด 
   ค. สารฉาบภายในหลอด 
   ง. สตารตเตอร 
 2. ขอความใดกลาวถึงหลอดไฟฟาแบบเขีย้วไดถูกตอง 
   ก. ภายในหลอดเปนสุญญากาศ 
   ข. ภายในหลอดบรรจุดวยกาซไนโตรเจน 
   ค. ภายในหลอดบรรจุดวยกาซอารกอน 
   ง. ภายในหลอดบรรจุดวยกาซไนโตรเจน และอารกอน 
   จ. ภายในหลอดบรรจุดวยกาซนีออน 
 3. อุปกรณใดทําหนาที่เปนสวติซอัตโนมัติในหลอดเรืองแสง 
   ก. ฟวส 
   ข. ไสหลอด 
   ค. แบลลสัต 
   ง. สตารตเตอร 
   จ. สวิตซไฟ 
 4. การเปลงแสงสวางของหลอดเรืองแสงเกิดจากอะไร 
   ก. การเคลื่อนที่ของไอปรอทภายในหลอด 
   ข. การเผาไหมของไสหลอดใหแดงเปนสวาง 
   ค. การเรืองแสงของกาซที่บรรจุในหลอดเม่ือถกูกระตุนดวยอิเล็กตรอน 
   ง. การเรืองแสงของสารที่ฉาบภายในหลอดเม่ือถูกกระตุนดวยรังสีอุตราไวโอเลต็ 
   จ. การเคลื่อนที่ของไอปรอทเมื่อถูกกระตุนดวยอิเล็กตรอน 
 5. การทํางานของหลอดไฟฟาตรงกับขอใด 
   ก. เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนแสงสวาง 
   ข. เปลี่ยนพลังงานเคมีเปนพลงังานไฟฟา 
   ค. เปนพลังงานความรอนเปนพลังงานไฟฟา 
   ง. เปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงานแสงสวาง 
   จ. เปลี่ยนพลังงานแสงสวางเปนพังงานความรอน 
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ตอนที่ 2  ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ 
 1. เครื่องใชไฟฟาหมายถึงอะไร และแบงเปนกี่ประเภท 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
 2. เครื่องใชไฟฟาที่ใหแสงสวางมีหลักการทํางานโดยทั่วไปอยางไร  
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

3.  จงบอกวิธกีารเลือกใชเครื่องใชไฟฟาทีใ่หแสงสวางอยางมีประสิทธภิาพและประหยัด 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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เฉลยคําถามทายกิจกรรม 
 

ตอนที่  1 
     

1.  ง 
2.  ง 
3.  ง 
4.  ง 
5.  ก 

 
 

ตอนที่  2   
 1.  เครื่องใชไฟฟา หมายถึง อุปกรณที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานรูปอ่ืน เพ่ือ
นําไปใชในชีวติประจําวัน  แบงออกเปน  4  ประเภท  ไดแก  เครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานแสง  
เครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานความรอน  เครื่องใชไฟฟาทีใ่หพลังงานกล  และเครื่องใชไฟฟาที่ให
พลังงานเสียง 
 2.  เครื่องใชไฟฟาที่ใหแสงสวาง  เปนอุปกรณที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงาน
แสง ไดแก หลอดไฟฟา หลอดฟลูออเรสเซนต และหลอดไฟโฆษณา 
 3.  ควรเลือกใหเหมาะสมกับการใชงานและปดไฟทุกครั้งเม่ือไมจําเปนตองใชงาน 
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ชุดกิจกรรม 
แกปญหาทางวิทยาศาสตร   

ชุดที่ 2 
 
 
 
 

           เรื่อง  เครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานความรอน 
 
 
 
 

กลุมที่ ..................... ชั้น ..................................................... 
 

สมาชิก 
1. ………………………………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………..………………… 
3. ……………………………………………………………………………….. 
4. ………………………………………………………….……………………. 
5. ……………………………………………………………….………………. 
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คําชี้แจง 

 
 ชุดกิจกรรมนี้ไดกําหนดสถานการณใหนักเรียนไดศึกษา ตั้งคําถามตามที่นักเรียน
สงสัยและหาวธิีแกปญหาเพือ่หาคําตอบดวยตนเอง  ซ่ึงนักเรียนตองศกึษาจุดประสงคของ
กิจกรรม  เวลาที่ใชในการปฏิบัติกิจกรรม  และเนื้อหาของกิจกรรมใหเขาใจเพื่อเปนแนวทาง 
ในการศึกษาและปฏบิัติกิจกรรม ดังน้ี 

1. ชุดกิจกรรมแกปญหาทางวทิยาศาสตร  เรื่อง  เครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานความ
รอน 
ใชเวลา  3  คาบ  180  นาที 

2. นักเรียนจัดกลุมๆละ  5 – 6 คน 
3. นักเรียนศึกษาจุดประสงคของกิจกรรม  ใบความรูในชดุกิจกรรม 
4. นักเรียนศึกษาสถานการณที่กําหนดใหและลงมือปฏิบตัิกิจกรรมตามขั้นตอนในชดุ

กิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ซ่ึงประกอบดวย  4  ขั้นตอน  ดังน้ี 
ขั้นที่  1  ระบปุญหา 
ขั้นที่  2  ตั้งสมมติฐาน 
ขั้นที่  3  ขั้นทดลอง 
ขั้นที่  4  สรุปผลการทดลอง 

5. นักเรียนทําแบบทดสอบทายชุดกิจกรรมดวยตวันักเรียนเอง 
6. ขณะที่นักเรียนใชชุดกิจกรรมถามีปญหาหรือขอสงสัยสามารถปรึกษาครูผูสอนได 
 

จุดประสงคของกิจกรรม 
1. บอกความหมายและยกตัวอยางเครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานความรอนได 
2.  อธิบายหลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานความรอนได 
3.  ตระหนักถึงความสําคัญและวธิีการใชเครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานความรอนได
อยางปลอดภัย 
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ใบความรู 
 

เคร่ืองใชไฟฟาที่ใหพลังงานความรอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องใชไฟฟาที่ใหความรอนมีหลักการ   

คือเม่ือมีกระแสไฟฟาไหลผานความตานทานไฟฟาสูง พลังงานไฟฟาจะ
เปลี่ยนเปนพลังงานความรอน ดังน้ัน จึงใหกระแสไฟฟาไหลผานขดลวดนิโครมหรือ
แผนความรอนซึ่งมีความตานทานไฟฟาสูง พลังงานไฟฟาจะเปลี่ยนเปนพลังงาน
ความรอนมากแลวถายเทพลังงานความรอนไปยังภาชนะ  

เครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานความรอน ใชพลังงานไฟฟามากกวาเครื่องใชไฟฟาอ่ืน
หลายเทา กระแสไฟฟาที่ผานเครื่องใชไฟฟาเหลานี้มีปริมาณมากจึงตองใชดวยความ
ระมัดระวัง เชน คอยตรวจสอบสภาพของสายไฟ และเตาเสียบใหอยูในสภาพดีอยู
เสมอเพ่ือปองกันอันตรายจากกระแสไฟฟารั่ว ขณะใชเครื่องใชไฟฟาควรดูแลใกลชิด 
และอยาใชใกลกับสารไวไฟ เม่ือเลิกใชแลวตองถอดเตาเสียบออกทุกครั้ง  
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สวนประกอบในเครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานความรอน มีดังน้ี 
            1. ขดลวดความรอน หรือแผนความรอน มักทําจากโลหะผสม
ระหวางนิเกิลกับโครเมียม เรียกวา นิโครม ซ่ึงมีสมบัติคือมีจุดหลอมเหลวสูง
มากจึงทนความรอนไดสูงเม่ือมีความรอนเกิดขึ้นมากๆจึงไมขาด และมีความ
ตานทานสูงมาก  
            2. เทอรโมสตารท หรือสวิตซความรอนอัตโนมัติ ทําหนาทีค่วบคุม
อุณหภูมิไมใหรอนเกินไป มีสวนประกอบเปนโลหะตางชนิดกัน 2 แผนมา
ประกบกัน เม่ือไดรับความรอนจะขยายตวัไดไมเทากัน เชน เหล็กกบั
ทองเหลือง  โดยใหแผนโลหะที่ขยายตัวไดนอย(เหล็ก)อยูดานบน สวนโลหะที่
จะขยายตวัไดมาก(ทองเหลือง)อยูดานลาง เม่ือกระแสไฟฟาไหลผานแผนโลหะ
ทั้งสองมากขึ้น จะทําใหมีอุณหภูมิสูงจนแผนโลหะทั้งสองซึ่งขยายตัวไดตางกัน
โลหะที่ขยายตัวไดมากจะขยายตัวโคงงอ เปนเหตุใหจุดสัมผัสแยกออกจากกัน 
เกิดเปนวงจรเปด กระแสไฟฟาจึงไหลผานไมได และเม่ือแผนโลหะทั้งสองเย็น
ลงก็จะสัมผัสกันเหมือนเดิม เกิดเปนวงจรปด กระแสไฟฟาจึงไหลผานไดอีกครั้ง
หน่ึง 
            3. แผนไมกา หรือ แผนใยหิน ซ่ึงเปนฉนวนไฟฟา ในเครื่องใชไฟฟาที่
ใหพลังงาน     ความรอนบางชนิด เชนเตารีด หมอหุงขาว เตาไฟฟา จะมีแผน
ไมกา หรือใยหิน เพ่ือปองกันไมใหขดลวดหลอมละลาย และปองกันไฟฟารั่ว
ขณะใชงาน    
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ภาพการทํางานของเทอรโมสตัท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขอควรระวงัในการใชเครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานความ 
  เน่ืองจากเครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานความรอนจะมีกระแสไฟฟา
ปริมาณมากไหลผาน มากกวาเครื่องใชประเภทอ่ืนๆ จึงควรใชดวยความ
ระมัดระวัง ดังน้ี 
 1. หม่ันตรวจสอบดูแลสายไฟ เตารับ เตาเสยีบ ใหอยูในสภาพ
เรียบรอยไมชาํรุด 
 2. เม่ือเลิกใชงานตองถอดเตาเสียบออกจากเตารับทุกครั้งไมควร
เสียบทิ้งไว  
 ในการเลือกเครื่องใชไฟฟาทุกชนิดตองพิจารณาถงึคุณภาพของ
เครื่องใชไฟฟา  รูจักวิธใีชทีถู่กตอง รูจักวธิีปองกันอันตรายจากไฟฟารั่วและ
ไฟฟาลักวงจรและตรวจดูแลอุปกรณอยูเสมอ 
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ตัวอยางเครือ่งใชไฟฟาที่ใหพลังงานเสียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อานจบแลวลองตอบคําถามในหนาตอไปไดเลย... 
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คําถาม 

 
 
 1.  เครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานความรอนมีการเปลี่ยนพลังงานอยางไร  
............................................................................................................................................... 
 2.  สวนประกอบสําคัญของเครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานความรอน  
.............................................................................................................................................. 
 3. ขดลวดนิโครมเปนโลหะผสมระหวาง  
..............................................................................................................................................
 4.  สมบัตขิองลวดนิโครมคอื 
.............................................................................................................................................. 
 5. ขดลวดนิโครมไมขาดเมื่อรอนเพราะ 
..............................................................................................................................................
 6.  เทอรโมสตัทประกอบดวยแผนโลหะตางชนิดกัน  2  แผน  คือ 
..............................................................................................................................................
 7. เตารีด  จะมีปุมควบคุมความรอนใหคงที่  เรียกวา 
..............................................................................................................................................
 8. ขดลวดนิโครมในเครื่องใชไฟฟามีฉนวนหุมหรือไม ...............................................
เพราะ .................................................................................................................................... 
 9.  เครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานความรอน ไดแก ………………………………………. 
 10.  วธิีปองกันอันตรายจากไฟฟารั่วและไฟฟาดูดจากเครื่องใชไฟฟาทีใ่หความรอน  คือ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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เฉลยคําถาม 
 
  1. เปลี่ยนพลังงานไฟฟาใหเปนพลังงานความรอน 
  2. ขดลวดนิโครม  หรือแผนความรอน 
  3. นิเกิลกับโครเมียม 
  4. ความตานทานสูง  จุดหลอมเหลวสูง 
  5. มีจุดหลอมเหลวสูง 
  6. ทองแดง เหล็ก 
  7. เทอรโมสตัส 
  8. ไมมี  เพราะขดลวดมีความรอนสูงจะทําใหพลาสติกละลาย 
  9. เตารีด  หมอหุงขาว  เตาปงขนมปง 
  10. -  ตรวจดูแลสายไฟ  เตารับ  เตาเสียบ 

   -  เม่ือเลิกใชเครื่องใชไฟฟานั้นแลวตองถอดปลั๊กทุกครัง้ 
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สถานการณ 
 
 
 
 
 
 

1.  ข้ันระบุปญหา 
 
 
ปญหา  หมายถึง  ขอสงสัยที่ตองการคาํตอบ  เขียนในรูปประโยคคําถาม 

 
นักเรียนรวมกนัอภิปรายปญหาจากสถานการณที่ศึกษา  แลวเลือกเพียง  1  ปญหาให
ครอบคลุมสถานการณที่กําหนดให 
 ปญหาที่เลือก 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................. 
 
 เหตุผลในการเลือกปญหานี ้ คือ  
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
 
 

ฟากับแปงกําลังทําอาหารอยูในครัวอยางสนุกสนานเพื่อรับประทานในมื้อ
เย็น  โดยมีเพ่ือนๆ  มารวมรับประทานดวย  จูๆ  แปงก็ถามขึ้นวา  “ที่บานฟามี
เครื่องใชไฟฟาเยอะจัง   แตอยากรูจังเลยวาที่เครื่องใชไฟฟาอะไรที่ใหพลังงาน
ความรอนบางนะ”  แปงกับฟาจึงชวยกันสํารวจเครื่องใชไฟฟาที่อยูในบาน  แลว
เครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานความรอนมีหลักการทํางานอยางไรบาง  งงจังเลย  
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2.  ข้ันตั้งสมมติฐาน 
 

 
 สมมติฐาน หมายถึง คําตอบที่คิดไวลวงหนา ซ่ึงเปนขอความที่บอกความสัมพันธ
ระหวางตวัแปรตนและตวัแปรตาม  สมมติฐานทีต่ั้งอาจถูกหรือผิดก็ได  ตองมีการทดลอง
ทดสอบ  ซ่ึงผลที่ไดนํามาสนับสนุนหรือคัดคานสมมติฐานที่ตั้งไว 
  ตัวแปรตน คอื สิ่งที่เปนสาเหตุที่ทําใหเกดิผลตางๆ ตามมา 
  ตัวแปรตาม คอื สิ่งที่เปนผลจากตัวแปรตนเม่ือเหตุเปลีย่นไป สิ่งที่เปนผล 
จะเปลี่ยนไป 

 
 
 
 นักเรียนรวมกนัอภิปรายเพื่อเลือกสมมติฐานที่เปนไปไดมากที่สุด และสามารถทดสอบ
ไดสมมติฐานที่เลือก  
  ตัวแปรตน  คอื .................................................................................................. 
  ตัวแปรตาม  คือ ................................................................................................ 
  

          3.  ข้ันทดลอง 
  
 
 การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนกอนการทดลองกอนลงมือปฏิบัติ
จริงโดยระบุวธิีการทดลองใหสอดคลองกับปญหาและสมมติฐานทีต่ั้งไว 
 
 อุปกรณในการทดลอง 
 อุปกรณ ไดแก .................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................…… 
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นักเรียนออกแบบการทดลองใหครอบคลมุสถานการณ  ปญหาและสมมติฐาน
ที่ตั้งไว  โดยเขียนใหสามารถปฏิบตัิได 

ข้ันตอนการทดลอง
 1. ………………………………………………………………………………………… 
 2. ………………………………………………………………………………………… 
 3. …………………………………………………………………………………………
 4. …………………………………………………………………………………………. 
 5. ………………………………………………………………………………………… 
 
 บันทึกผลการทดลอง  (ใหนักเรียนออกแบบตารางบันทึกผลการทดลอง) 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

 
4. ข้ันสรุปผลการทดลอง 

 
 การสรุปผลการทดลอง  หมายถึง  การสามารถแปลความ  อธิบายความหมายของ
ขอมูลเพ่ือสรุปความสัมพันธของขอมูลใหเปนไปตามสมมติฐานที่กาํหนด 

 
 นักเรียนรวมกนัอภิปรายสรุปผลการทดลองวาสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 สรุปผลการทดลองได ดังน้ี  
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
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          คําถามทายกิจกรรม 
 

 ตอนที่ 1 : คาํชี้แจง เลือกคําตอบทีถู่กตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว 
  1. เตาไฟฟามีการเปลี่ยนรูปพลังงานอยางไร 
    ก. เปลี่ยนพลังงานกลเปนพลังงานความรอน 
    ข. เปลี่ยนพลังงานเคมีเปนพลงังานความรอน 
    ค. เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานความรอน 
    ง. เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานเสียง 
  2. เครื่องใชไฟฟาในขอใดใชขดลวดนิโครมเปนสวนประกอบ 
    ก. ตูเย็น  หมอหุงขาว 
    ข. พัดลม  เครื่องดูดฝุน 
    ค. เตาอบไฟฟา  เครื่องซักผา 
    ง. หมอหุงขาว  โทรทัศน 
  3. ขอใดเปนสมบัติของขดลวดนิโครม 
    ก. จุดหลอมเหลวสูง  ความตานทานต่ํา 
    ข. จุดหลอมเหลวสูง  ความตานทานสูง 
    ค. จุดหลอมเหลวต่ํา  ความตานทานสูง 
    ง. จุดหลอมเหลวต่ํา  ความตานทานต่ํา 
  4. เครื่องใชไฟฟาใดที่เกิดอันตรายสูงถาเกิดเหตุการณไฟฟารั่ว 
    ก. เครื่องบดอาหาร 
    ข. ตูเย็น 
    ค. เตารีดไฟฟา 
    ง. พัดลม 
  5. โลหะชนิดใดใชทําลวดนิโครม 
    ก. ดีบุกกับตะกั่ว  
    ข. ทังสเตนกบัเหล็ก 
    ค. นิเกิลกับโครเมียม   
    ง. นิเกิลกับเหลก็ 
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ตอนที่ 2  จงตอบคําถามตอไปน้ี 

 1.  เครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานความรอนหมายถึง  และยกตวัอยางเครื่องใชไฟฟาที่
ใหพลังงานความรอนมา  3  ชนิด 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
 2.  อธิบายสวนประกอบและหลักการทํางานโดยทั่วไปของเครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงาน
ความรอน 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
 3.  จงบอกวิธเีลือกใชเครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานความรอนอยางมีประสิทธิภาพและ
ประหยัด 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
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เฉลยคําถามทายกิจกรรม 
 
 

1.  ค 
2. ง 
3.  ข 
4.  ค 
5.  ค 

 
 

 ตอนที่ 2   
  1. เม่ือมีกระแสไฟฟาไหลผานความตานทานไฟฟาสูง พลังงานไฟฟาจะเปลี่ยนเปน
พลังงานความรอน ดังน้ัน จึงใหกระแสไฟฟาไหลผานขดลวดนิโครมหรือแผนความรอน ซ่ึงมี
ความตานทานไฟฟาสูง พลังงานไฟฟาจะเปลี่ยนเปนพลังงานความรอนมากแลวถายเทพลังงาน
ความรอนไปยังภาชนะ  เชน  เตารีด หมอหุงขาว  กระทะไฟฟา 
  2. กระแสไฟฟาไหลผานขดลวดนิโครมหรือแผนความรอนซ่ึงมีความตานทาน
ไฟฟาสูง พลังงานไฟฟาจะเปลี่ยนเปนพลงังานความรอนมากแลวถายเทพลังงานความรอนไป
ยังภาชนะ 
  3. ตองหม่ันตรวจสอบสายไฟ  และถอดเตาเสียบออกทุกครั้ง 
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ชุดกิจกรรม 
แกปญหาทางวิทยาศาสตร   

ชุดที่  3 
 
 
 
 

                 เรื่อง  เครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานกล 
 
 
 
 

กลุมที่ ..................... ชั้น ......................................................... 
 

สมาชิก 
1………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………..………………… 
3……………………………………………………………………………….. 
4………………………………………………………….……………………. 
5……………………………………………………………….………………. 
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คําชี้แจง 

 
ชุดกิจกรรมนี้ไดกําหนดสถานการณใหนักเรียนไดศึกษา  ตั้งคําถาม

ตามที ่
นักเรียนสงสัยและหาวธิีแกปญหาเพื่อหาคําตอบดวยตนเอง  ซ่ึงนักเรียนตองศึกษา
จุดประสงคของกิจกรรม  เวลาทีใ่ชในการปฏิบัติกิจกรรม  และเนื้อหาของกิจกรรม
ใหเขาใจเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาและปฏบิัติกิจกรรมดังน้ี 

7. ชุดกิจกรรมแกปญหาทางวทิยาศาสตร  เรื่อง  เครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานกล  
ใชเวลา  3  คาบ  180  นาที 

8. นักเรียนจัดกลุมๆละ  5 – 6 คน 
9. นักเรียนศึกษาจุดประสงคของกิจกรรม  ใบความรูในชดุกิจกรรม 
10. นักเรียนศึกษาสถานการณที่กําหนดใหและลงมือปฏิบตัิกิจกรรมตามขั้นตอนในชดุ

กิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ซ่ึงประกอบดวย  4  ขั้นตอน  ดังน้ี 
ขั้นที่  1  ระบปุญหา 
ขั้นที่  2  ตั้งสมมติฐาน 
ขั้นที่  3  ขั้นทดลอง 
ขั้นที่  4  สรุปผลการทดลอง 

11. นักเรียนทําแบบทดสอบทายชุดกิจกรรมดวยตวันักเรียนเอง 
12. ขณะที่นักเรียนใชชุดกิจกรรมถามีปญหาหรือขอสงสัยสามารถปรึกษาครูผูสอนได 
 

จุดประสงคของกิจกรรม 
 

1. บอกความหมายและยกตัวอยางเครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานกลได 
1. อธิบายหลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานกลได 
2. ตระหนักถึงความสําคัญและวิธีการใชเครือ่งใชไฟฟาที่ใหพลังงานกลไดอยาง

ปลอดภัย 
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ใบความรู 

 

เคร่ืองใชไฟฟาที่ใหพลังงานกล   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักการทํางาน 
เครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานกล  มีการเปลีย่นรูปพลังงานไฟฟาเปนพลังงาน

กล โดยอาศัยหลักการเหนี่ยวนําแมเหลก็ไฟฟา ดวยอุปกรณ ที่เรียกวา มอเตอร   และ 
เครื่องควบคุมความเร็ว ซ่ึงเปนอุปกรณหลักในเครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานกล 
ตัวอยาง เครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานกล เชน เครื่องปรับอากาศ ตูเยน็ เครื่องดูดฝุน 
พัดลม เครื่องซักผา เครื่องปนน้ําผลไม ฯลฯ 
 มอเตอร 

มอเตอร เปนเครื่องใชไฟฟาที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงาน
กล  ประกอบดวยขดลวดทีพั่นรอบแกนโลหะทีว่างอยูระหวางขัว้แมเหล็ก โดยเมื่อผาน
กระแสไฟฟาเขาไปยังขดลวดที่อยูระหวางขั้วแมเหล็ก จะทําใหขดลวดหมุนไปรอบ
แกน และเม่ือสลับขัว้ไฟฟา การหมุนของขดลวดจะหมนุกลับทศิทางเดิม 
มอเตอร  มี 2 ประเภท คือ มอเตอรกระแสตรง และมอรกระแสสลบั 
               มอเตอรกระแสตรง เปนมอเตอรที่ตองใชไฟฟกระแสตรงผานเขาไปใน
ขดลวดอารเมเจอรเพ่ือทําใหเกิดการดูดและผลักกันของแมเหล็กถาวรกับ
แมเหล็กไฟฟาที่เกิดจากขดลวดมอเตอรจึงหมุนได 
              มอเตอรกระแสสลับ เปนมอเตอรที่ตองใชกับไฟฟากระแสสลับ โดยใช
หลกัการดูดและผลักกันของแมเหล็กถาวรกับแมเหล็กไฟฟาจากขดลวดมาทําใหเกดิ
การหมุนของมอเตอร 
             ขอควรระวังในการใชเครื่องใชไฟฟาที่มีมอเตอรเปนสวนประกอบ คือ หาม
ใชเครื่องใชประเภทนี้ในชวงที่ไฟตก หรือแรงดันไฟฟาไมถึง 220 โวลต เน่ืองจาก
มอเตอรจะไมหมุนและทําใหเกิดกระแสไฟฟาดันกลับ จะทําใหขดลวดรอนจัดจนเกิด
ไหมเสียหายได  

            ขณะที่มอเตอรกําลังหมุนจะเกิดการเหนี่ยวนําไฟฟาขึ้นทําใหเกิด
กระแสไฟฟาซอนขึ้นภายในขดลวด แตมีทิศทางการไหลสวนทางกบักระแสไฟฟาที่มา
จากแหลงกําเนิดพลังงานไฟฟาเดิม ทําใหขดลวดของมอเตอรไมรอนจนเกิดไฟไหมได 



 149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เคร่ืองควบคมุความเร็วของมอเตอร   ทําไดโดย การเพิ่มหรือลดความตานทาน
ใหกระแสไฟฟาผานไดมากหรือนอยภายในเครื่องใชไฟฟานั้น ซ่ึงเปนผลให
ความเร็วของการหมุนมอเตอรเปลี่ยนไปจากเดิม  เชน เมื่อตองการใหพดัลมหมุน
ชาลง ก็ใหเพิม่ความตานทานเพื่อใหกระแสไฟฟาเขาไดนอยลงเปนผลใหพัดลม
หมุนชาลง  ฉะนั้นในเครื่องใชไฟฟาทีใ่หพลังงานกลจะตองมีเครื่องควบคุม
ความเร็วของมอเตอรเสมอ   

ตัวอยางเครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานกล 
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อานจบแลวลองตอบคําถามในหนาตอไปไดเลย... 

 

วิธีใชเคร่ืองใชไฟฟาที่ใหพลังงานกลอยางประหยัดและปลอดภัย     
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คําถาม 

 
 1.  พลังงานทีท่ําใหเครื่องใชไฟฟาประเภทพัดลมและเครื่องซักผาทํางานได คือ 
................................................................................................................................................ 
 2.  หลักการทาํงานของเครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานกล คือ 
................................................................................................................................................
 3.  กระแสไฟฟาที่ใชกับมอเตอรในพัดลม .................................................................. 
................................................................................................................................................ 
 4.  สาเหตุที่มอเตอรเปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงาน .............................................. 
................................................................................................................................................ 
 5. การที่ขดลวดหมุนเร็วหรือชาขึ้นอยูกับสิ่งใด 
................................................................................................................................................
 6.  สวนประกอบสําคัญของเครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานกล  คือ 
................................................................................................................................................  
 7. ยกตัวอยางเครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานกล 
................................................................................................................................................ 
 8.  ทิศทางการหมุนของขดลวดขึ้นอยูกบัทิศของ   
................................................................................................................................................
 9.  ถาตองการใหขดลวดหมุนกลับทศิ  ทําไดโดย  
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 10.  เครื่องควบคุมความเรว็ของมอเตอรมีหลักการทํางานอยางไร 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
. .............................................................................................................................................
... ............................................................................................................................................ 
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เฉลยคําถาม 
 
  1. พลังงานกล 
  2. เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานกล 
  3. กระแสสลบั 
  4. การหมุนของขดลวด 
  5. ปริมาณกระแสไฟฟาที่ไหลผานขดลวด 
  6. แหลงกําเนิดไฟฟา แมเหล็ก  2  แทง ขดลวดโลหะ แปรงโลหะและสายไฟฟา 
  7. ตูเย็น   เครื่องปนนํ้าผลไม  ไดรเปาผม  พัดลม 
  8. กระแสไฟฟาที่ไหลผานขดลวด 
  9. สลับขัว้ไฟฟาของแบตเตอรี 
  10. การเพิ่มหรือลดความตานทานใหกระแสไฟฟาผานไดมากหรือนอยภายใน
เครื่องใชไฟฟานั้น ซ่ึงเปนผลใหความเร็วของการหมนุมอเตอรเปลี่ยนไปจากเดิม   
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สถานการณ 

 
 
 
 
 

1. ขั้นระบุปญหา 
 
 
ปญหา  หมายถึง  ขอสงสัยที่ตองการคาํตอบ  เขียนในรูปประโยคคําถาม 

 
นักเรียนรวมกนัอภิปรายปญหาจากสถานการณที่ศึกษา  แลวเลือกเพียง  1  ปญหาให
ครอบคลุมสถานการณที่กําหนดให 

 ปญหาที่เลือก 
……………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………......
.……………………………………………………………………………………………………...... 
 
 เหตุผลในการเลือกปญหานี ้ คือ  
……………………………………………………………………………………………………......
. ……………………………………………………………………………………………………....
...……………………………………………………………………………………………………...
....……………………………………………………………………………………………………..
.....……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 

แปงกับฟาและเพื่อนๆ  กําลังน่ังคุยกันในหองนั่งเลน  ปูเปพูดขึ้นวารอน
จัง  ฟาจึงไปเปดพัดลมใหเพ่ือน  ยายแปงจอมสงสัยจึงพูดขึ้นวา  “พัดลมมันหมุน
ใหความเย็นไดอยางไรกันนะ”  ปูเปตอบวา  “พัดลมสามารถหมุนไดเพราะมี
มอเตอรไงละยายแปง”  แปงถามตอไปอีกวา  “มอเตอรที่มันทําใหหมุนไดมันมี
หลักการทํางานอยางไรกันนะ”  เพ่ือนๆ  ตางสงสัยเชนเดียวกนั 
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2. ขั้นตั้งสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน  หมายถึง  คําตอบที่คิดไวลวงหนา  ซ่ึงเปนขอความที่บอก
ความสัมพันธระหวางตวัแปรตนและตวัแปรตาม  สมมติฐานทีต่ั้งอาจถูกหรือผิดก็ได  
ตองมีการทดลองทดสอบ  ซ่ึงผลที่ไดนํามาสนับสนุนหรือคัดคานสมมติฐานทีต่ั้งไว 

  ตัวแปรตน  คอื  สิ่งที่เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดผลตางๆ  ตามมา 
  ตัวแปรตาม  คือ  สิ่งที่เปนผลจากตวัแปรตนเม่ือเหตเุปลี่ยนไปสิ่งทีเ่ปนผลจะ
เปลี่ยนไป 

 
 
 นักเรียนรวมกนัอภิปรายเพื่อเลือกสมมติฐานที่เปนไปไดมากที่สุด และสามารถทดสอบ
ไดสมมติฐานที่เลือก ………………………………………………………………………………… 
  ตัวแปรตน  คอื ................................................................................................... 
  ตัวแปรตาม  คือ ................................................................................................. 

 
3. ขั้นทดลอง 

  
 

การออกแบบการทดลอง  หมายถึง  การวางแผนกอนการทดลองกอนลงมือปฏิบัติ
จริง  โดยระบุวิธีการทดลองใหสอดคลองกับปญหาและสมมติฐานทีต่ัง้ไว 

 
  
 อุปกรณในการทดลอง 
 อุปกรณ ไดแก .............................................................................................. 
 …………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………… 
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นักเรียนออกแบบการทดลองใหครอบคลมุสถานการณ  ปญหาและสมมติฐาน
ที่ตั้งไว  โดยเขียนใหสามารถปฏิบตัิได 

 ข้ันตอนการทดลอง
 1. ………………………………………………………………………………………… 
 2. ………………………………………………………………………………………… 
 3. ………………………………………………………………………………………… 
 4. ………………………………………………………………………………………… 
 5. ………………………………………………………………………………………… 
 
 บันทึกผลการทดลอง (ใหนักเรียนออกแบบตารางบนัทึกผลการทดลอง) 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………….. 
 

4. ข้ันสรุปผลการทดลอง 
 

การสรุปผลการทดลอง  หมายถึง  การสามารถแปลความ  อธิบาย
ความหมาย 
ของขอมูลเพ่ือสรุปความสมัพันธของขอมูลใหเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนด 
 

นักเรียนรวมกนัอภิปรายสรุปผลการทดลองวาสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 สรุปผลการทดลองไดดังน้ี ................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
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คําถามทายกิจกรรม 

 
 คําชี้แจง : เลือกคําตอบที่ถกูตองที่สุดเพยีงคําตอบเดียว 
  1. ขอใดเปนหลกัการทํางานของมอเตอรไฟฟา 
    ก. เปลี่ยนพลังงานกลเปนพลังงานไฟฟา 
    ข. เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานกล 
    ค. เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานเคมี 
    ง. เปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงานไฟฟา 
  2. การทํางานของเครื่องใชไฟฟาในขอใดตองใชมอเตอรทุกชนิด 
    ก. ตูเย็น  เตารีด  หมอหุงขาว 
    ข. พัดลม  เตารีด  เครื่องเปาผม 
    ค. สวานไฟฟา  เครื่องเปาผม 
    ง. พัดลม  เตาอบ  หลอดไฟฟา 
  3. สนามแมเหล็กเกิดขึ้นในกรณีใด 
    ก. กระแสไฟฟาไหลผานขดลวด 
    ข. ขดลวดเคลื่อนที่ตัดสนามแมเหล็ก 
    ค. ขดลวดวางตวัอยูในสนามแมเหล็ก 
    ง. กระแสไฟฟาผานสนามแมเหล็ก 
  4. วิธีใดที่สามารถทําใหมอเตอรหมุนในทิศทางตรงขาม 
   1. สลับขัว้ไฟฟา  2. สลับขัว้แมเหล็ก  3. หันขั้วแมเหล็กชนิดเดียวกันเขาหากัน 
    ก. 1 ,2   
    ข. 1 ,3   
    ค. 2, 3   
    ง. 2 

5.  เครื่องควบคุมความเรว็ของมอเตอรโดยใชความตานทานที่ปรับคาไดเปนตัว
ควบคุมขอใดกลาวถูกตอง 
  ก. ความตานทานมาก  กรแสมาก  ความเร็วมาก 
  ข. ความตานทานมาก  กรแสมาก  ความเร็วนอย 
  ค. ความตานทานนอย  กรแสมาก  ความเร็วนอย 
  ง. ความตานทานนอย  กรแสมาก  ความเร็วมาก 
 
 



 157

 
 ตอนที่  2  จงตอบคําถามตอไปน้ี 
  1.  เครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานกลหมายถึง  และยกตวัอยางเครื่องใชไฟฟาที่ให
พลังงานกลมา 3  ชนิด 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
  2.  อธิบายหลกัการทํางานโดยทั่วไปของเครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานกล 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 3. บอกวิธีการเลือกใชเครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานกลอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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เฉลยคําถามทายกิจกรรม 

 
 
 

1.  ง 
2.  ง 
3.  ง 
4.  ง 
5.  ก 

 
 

 ตอนที่ 2 
  1.  เครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานกล  มีการเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟาเปนพลังงานกล 
โดยอาศัยหลักการเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟา ดวยอุปกรณ ที่เรียกวา มอเตอร และเครื่องควบคมุ
ความเร็ว ซ่ึงเปนอุปกรณหลักในเครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานกล ตวัอยาง เครื่องใชไฟฟาที่ให
พลังงานกล เชน เครื่องปรับอากาศ ตูเยน็ เครื่องดูดฝุน 
  2. เครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานกล มีการเปลีย่นรูปพลังงานไฟฟาเปนพลังงานกล 
โดยอาศัยหลักการเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟา ดวยอุปกรณ ที่เรียกวา มอเตอร และเครื่องควบคมุ
ความเร็ว 
  3. หม่ันตรวจสอบสายไฟและถอดเตาเสียบออกทุกครั้ง 
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ชุดกิจกรรม 
แกปญหาทางวิทยาศาสตร   

ชุดที่  4 
 
 
 
 

           เรื่อง  เครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานเสียง 
 
 
 
 

กลุมที่ ..................... ชั้น ................................................. 
สมาชิก 

1. ………………………………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………..………………… 
3. ……………………………………………………………………………….. 
4. ………………………………………………………….……………………. 
5. ……………………………………………………………….………………. 
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คําชี้แจง 

 
  ชุดกิจกรรมนี้ไดกําหนดสถานการณใหนักเรียนไดศึกษา ตั้งคําถามตามที่นักเรียน 
 สงสัย และหาวิธีแกปญหาเพื่อหาคําตอบดวยตนเอง ซ่ึงนักเรียนตองศึกษาจุดประสงค 
 ของกิจกรรม เวลาที่ใชในการปฏิบัติกิจกรรม และเนื้อหาของกิจกรรมใหเขาใจเพือ่เปน 
 แนวทางในการศึกษาและปฏิบัติกิจกรรม ดังน้ี 
   1. ชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร เร่ือง เครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานเสียง 
 ใชเวลา  3 คาบ  180 นาที 
   2. นักเรียนจัดกลุมๆ ละ  5 – 6 คน 
   3. นักเรียนศึกษาจุดประสงคของกิจกรรม  ใบความรูในชดุกิจกรรม 
   4. นักเรียนศึกษาสถานการณทีก่ําหนดใหและลงมือปฏิบตัิกจิกรรมตามขั้นตอน
ในชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร ซ่ึงประกอบดวย  4 ขั้นตอน ดังน้ี 
     ข้ันที่ 1  ระบุปญหา 
     ข้ันที่ 2  ต้ังสมมติฐาน 
     ขั้นที่ 3  ขั้นทดลอง 
     ขั้นที่ 4  สรุปผลการทดลอง 
   5. นักเรียนทําแบบทดสอบทายชุดกิจกรรมดวยตวันักเรียนเอง 
   6. ขณะที่นักเรียนใชชุดกิจกรรมถามีปญหา หรือขอสงสัยสามารถปรึกษาคร ู
ผูสอนได 

 
จุดประสงคของกิจกรรม 
 1. บอกความหมายและยกตัวอยางเครื่องใชไฟฟาที่ใหพลงังานเสียงได 
 2. อธิบายหลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานเสียงได 
 3. ตระหนักถึงความสําคัญและวิธีการใชเครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานเสียงไดอยางปลอดภัย 
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ใบความรู 
 

เคร่ืองใชไฟฟาที่ใหพลังงานเสียง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานเสียง  
     เครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานเสียง เปนเครื่องใชไฟฟาที่เปลี่ยนพลงังานไฟฟาเปน
พลังงานเสียง เชน เครื่องรับวิทย ุเครื่องบันทึกเสียง เครื่องขยายเสยีง  
เครื่องรับวิทยุ  
     เปนอุปกรณที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานเสยีง โดยเครื่องรับวิทยุอาศัยการ
รับคลื่นวิทยุจากสถานีสง แลวใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสขยายสัญญาณเสียงที่อยูในรูป
ของสัญญาณไฟฟาใหแรงขึ้นจนเพียงพอที่ทําใหลําโพงเสียงสั่นสะเทอืนเปนเสียงให
เราไดยิน ดังแผนผัง  

แผนผังการเปลี่ยนพลงังานไฟฟาเปนพลังงานเสียงของเครื่องรบัวิทย ุ
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แผนผังการเปลี่ยนพลงังานของเครื่องบันทึกเสยีงขณะบันทึก - ขณะเลน  

 

เครื่องบันทึกเสียง  
     เครื่องบันทึกเสียงเปนเครื่องใชไฟฟาที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงาน
เสียง โดยขณะบันทึกใชการพูดผานไมโครโฟน ซ่ึงจะเปลี่ยนเสยีงเปน
สัญญาณไฟฟา แลวบันทึกลงในแถบบันทึกเสียงซึ่งฉาบดวยสารแมเหล็กในรูป
ของสัญญาณแมเหล็ก เม่ือนําแถบบันทึกเสียงที่บันทึกไวมาเลน สัญญาณ
แมเหล็กจะถกูเปลี่ยนกลับไปเปนสัญญาณไฟฟา และสัญญาณไฟฟาจะถูกขยาย
ใหแรงขึ้นดวยอุปกรณไฟฟา สัญญาณไฟฟาจะถูกสงไปถึงลําโพง ทําใหลําโพง
สั่นสะเทือนกลับเปนเสียงขึน้อีกครั้งหน่ึง ดังแผนผัง  
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            ตัวอยางเครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานเสียง 

     อานจบแลวลองตอบคําถามในหนาตอไปไดเลย...   

 

เครื่องขยายเสียง  
     เปนเครื่องใชไฟฟาที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลงังานเสียง โดยการใช
ไมโครโฟนเปลี่ยนเสียงเปนสัญญาณไฟฟา แลวขยายสญัญาณไฟฟาใหแรงขึ้น
ดวยอุปกรณอิเล็กทรอนิกส จนทําใหลําโพงสั่นสะเทือนเปนเสียง  
     เครื่องขยายเสียงมีสวนประกอบดังน้ี  
          • ไมโครโฟน เปลี่ยนพลังงานเสียงใหเปนสัญญาณไฟฟา  
          • เครือ่งขยายสัญญาณไฟฟา ขยายสัญญาณไฟฟาใหแรงขึ้น  
          • ลําโพง เปลี่ยนสญัญาณไฟฟาใหเปนพลังงานเสียง  
     เครื่องใชไฟฟาหลายชนดิ สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลงังานอ่ืนๆ 
หลายรูปไดพรอมกัน เชน โทรทัศนสามารถเปลี่ยนพลงังานไฟฟาเปนพลังงาน
แสง และพลังงานเสียงในเวลาเดียวกัน 
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คําถาม 
 

 1. เครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานเสียงมีการเปลี่ยนพลังงานอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
 2. ไมโครโฟนทําหนาที่ 
………………………………………………………………………………………………………... 
 3.  เครื่องขยายเสียงทําหนาที่ 
………………………………………………………………………………………………………... 
 4.  ลําโพงทําหนาที่ 
………………………………………………………………………………………………………... 
 5. เครื่องใชไฟฟาที่เปลี่ยนพลงังานไฟฟาเปนพลังงานเสียง ไดแก 
………………………………………………………………………………………………………..
 6.  เครื่องรับวทิยุรับคลื่นจากสถานีสง แลวใช ........................................................... 
ขยายสัญญาณใหแรงขึ้นทาํใหเราไดยินเสียง 
 7. เครื่องบันทึกเสียงเปนเครื่องใชไฟฟาที่เปลีย่นพลังงานไฟฟาเปนพลงังานเสียงโดยใช 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………..
 8. เม่ือนําแถบบนัทึกเสียงที่บนัทึกไวมาเลน  สัญญาณ .............................................
จะถูกเปลี่ยนเปนสัญญาณไฟฟาที่ถูกขยายใหแรงขึ้นดวยอุปกรณไฟฟาเพียงพอที่จะใหลําโพง
สั่นสะเทือนกลับเปนเสียงใหเราไดยิน 
 9. เครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานเสียงประกอบดวย ............................................. และ 
………………………………………………………………………………………………………... 
 10. เครื่องใชไฟฟาที่เปลี่ยนเปนพลังงานอ่ืนไดหลายอยางในขณะเดียวกนั เชน 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
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เฉลยคําถาม 
 
  1. พลังงานไฟฟาเปนพลังงานเสียง 
  2. แปลงสัญญาณเสียงเปนสญัญาณไฟฟา 
  3. ขยายสัญญาณใหแรงขึ้น 
  4. แปลงสัญญาณไฟฟาใหเปนเสียง 
  5. เครื่องรับวิทย,ุเครื่องบันทึกเสียง,เครื่องขยายเสียง 
  6. อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
  7. ไมโครโฟน,สัญญาณแมเหล็ก 
  8. แมเหล็ก 
  9. ไมโครโฟน  ลาํโพง 
  10. ตูเย็น (พลังงานกล พลังงานความรอน) เครื่องเปาผม (พลังงานกล พลังงาน
ความรอน) หลอดไฟ (พลังงานความรอน  พลังงานแสง) 
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สถานการณ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 1. ขั้นระบุปญหา 

 
 

 ปญหา  หมายถึง  ขอสงสัยที่ตองการคาํตอบ  เขียนในรูปประโยคคําถาม 
 
  นักเรียนรวมกนัอภิปรายปญหาจากสถานการณที่ศึกษา แลวเลือกเพียง 1 ปญหา
ใหครอบคลุมสถานการณทีก่ําหนดให 
   ปญหาที่เลือก 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 เหตุผลในการเลือกปญหานี ้คือ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

โอโฮ  ฟาซื้อเครื่องเสียงมาสวยจัง  ปูเปพูดกับฟา  วันน้ีฟาและเพือ่นๆ
นัดกันมาทํารายงานวิชาวทิยาศาสตร  โดยอาจารยใหทํารายงานเรื่องอะไรก็ไดที่
นักเรียนสงสัยและอยากรูมากที่สุด  แตฟาและเพื่อนๆกย็ังนึกไมออกเลยวาจะทํา
เรื่องอะไรดี    “น่ียายแปงจอมสงสัยนอนฟงเพลงอยูได  วันน้ีพวกเรามาทํา
รายงานกันนะจะ”  แปงจึงพูดขึ้นวา  “เพลงเพราะจังแตทําไมเสียงมันจึงออกมา
จากเครื่องเสียงไดนะ”  ไมมีเสยีงใครตอบ  ฟาจึงยิ้มหวานรูแลวพวกเราจะทํา
รายงานเรื่องอะไรดี  รับรองไดคะแนนดีแนๆ 
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 2.  ขั้นตั้งสมมติฐาน 
 
  สมมติฐาน  หมายถึง  คําตอบที่คิดไวลวงหนา  ซ่ึงเปนขอความที่บอก
ความสัมพันธระหวางตวัแปรตนและตวัแปรตาม  สมมติฐานทีต่ั้งอาจถูกหรือผิดก็ได  ตองมีการ
ทดลองทดสอบ  ซ่ึงผลที่ไดนํามาสนับสนุนหรือคัดคานสมมติฐานทีต่ัง้ไว 
  ตัวแปรตน  คอื  สิ่งที่เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดผลตางๆ  ตามมา 
  ตัวแปรตาม  คือ  สิ่งที่เปนผลจากตวัแปรตนเม่ือเหตุเปลี่ยนไป สิ่งที่เปนผลจะ
เปลี่ยนไป 

 
  นักเรียนรวมกนัอภิปรายเพื่อเลือกสมมติฐานที่เปนไปไดมากที่สุด  และสามารถ
ทดสอบได  
  สมมติฐานที่เลือก .............................................................................................. 
   ตัวแปรตน คอื ............................................................................................ 
   ตัวแปรตาม คอื ……………........................................................................ 
 
 3. ขั้นทดลอง 
  
 

การออกแบบการทดลอง  หมายถึง  การวางแผนกอนการทดลองกอนลงมือปฏิบัติ
จริง โดยระบุวธิีการทดลองใหสอดคลองกับปญหาและสมมติฐานทีต่ั้งไว 

 
  
  อุปกรณในการทดลอง 
   อุปกรณ ไดแก ..................................................................................... 
 ………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………… 
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 นักเรียนออกแบบการทดลองใหครอบคลมุสถานการณ ปญหาและสมมติฐานทีต่ั้งไว  
โดยเขียนใหสามารถปฏิบัตไิด 
  ข้ันตอนการทดลอง 
   1. …………………………………………………………………………………. 
   2. …………………………………………………………………………………. 
   3. …………………………………………………………………………………. 
   4. …………………………………………………………………………………. 
   5. …………………………………………………………………………………. 
 บันทึกผลการทดลอง  (ใหนักเรียนออกแบบตารางบันทึกผลการทดลอง) 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
 
 4. ขั้นสรุปผลการทดลอง 

 
  การสรุปผลการทดลอง หมายถึง การสามารถแปลความ อธิบายความหมาย
ของขอมูลเพ่ือสรุปความสมัพันธของขอมูลใหเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนด 
 
  นักเรียนรวมกนัอภิปรายสรุปผลการทดลองวาสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
   สรุปผลการทดลองได ดังน้ี 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
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คําถามทายกิจกรรม 

 
 คําชี้แจง : เลือกคําตอบที่ถกูตองที่สุดเพยีงคําตอบเดียว 
  1. เครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานเสียงมีหลักการทํางานอยางไร 
    ก. เปลี่ยนพลังงานเสียงเปนพลงังานกล 
    ข. เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานกล 
    ค. เปลี่ยนพลังงานเสียงเปนพลงังานไฟฟา 
    ง. เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานเสียง 
  2. อุปกรณใดที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานเสียง 
    ก. ลําโพง 
    ข. ไมโครโฟน 
    ค. มอเตอร 
    ง. ขดลวดนิโครม 
  3. เครื่องใชไฟฟาขอใดเปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานเสียง 
    ก. โทรทัศน  วิทยุ 
    ข. เครื่องรับวิทย ุ เครื่องบันทึกเสียง 
    ค. เครื่องขยายเสียง  โทรทัศน 
    ง. ไมโครโฟน  เครื่องดูดฝุน 
  4. เครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานเสียงขอใดมีหลักการทํางานแตกตางจากพวก 
    ก. ไมโครโฟน 
    ข. มอเตอร 
    ค. ไดนาโม 
    ง. เครื่องรับวิทย ุ
  5. แผนภาพขางลางเปนขั้นตอนการทํางานของเครื่องไฟฟาชนิดใด 
 
 
    ก. ไมโครโฟน 
    ข. เครื่องขยายเสียง 
    ค. เครื่องรับวิทย ุ
    ง. ออด 
 
 

เสียง สัญญาณไฟฟา ขยายสัญญาณ ลําโพง เสียง 
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 ตอนที่ 2  จงตอบคําถามตอไปน้ี 
  1. เครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานเสียงมีหลักการทํางานโดยทั่วไปอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
  2. เครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานเสียงมีสวนประกอบอะไรบาง 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
  3. เครื่องรับวิทยเุปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานเสียงอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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เฉลยคําถามทายกิจกรรม 
 
 

1.  ง 
2.  ก 
3.  ข 
4.  ก 
5.  ข 

 
 

 
 ตอนที่ 2   
  1. เครื่องใชไฟฟาที่ใหพลังงานเสียง เปนเครือ่งใชไฟฟาที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟา
เปนพลังงานเสียง เชน เครือ่งรับวิทย ุเครื่องบันทึกเสยีง เครื่องขยายเสียง  
  2. ประกอบดวยไมโครโฟนและลําโพง 
  3. เม่ือรับคลื่นวทิยุจากสถานวีิทยุกระจายเสียงมาทําใหเปนสัญญาณไฟฟาและ
ขยายสัญญาณไฟฟาใหแรงขึ้นจนทําใหลําโพงสั่นสะเทือนเปนเสียงได 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
ชื่อ  ชื่อสกุล      นางสาวมณีรัตน  พูลทรัพย 
วันเดือนปเกิด      5  พฤษภาคม  2523 
สถานที่เกิด      อําเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอางทอง 
สถานที่อยูปจจุบัน    67 หมู 4  ตําบลองครักษ  อําเภอโพธิ์ทอง   
       จังหวัดอางทอง 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน ครูผูชวย  
       โรงเรียนวัดบานปา อําเภอไชโย  จังหวัดอางทอง 
สถานที่ทํางานปจจุบัน    โรงเรียนวัดบานปา  อําเภอไชโย  จังหวัดอางทอง 
 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2542    มัธยมศึกษาปที่ 1 – 6  
       จาก  โรงเรียนโพธิ์ทอง”จินดามณี” 
 พ.ศ. 2546    คบ. วิทยาศาสตรทัว่ไป 
       จาก สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
       จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
 พ.ศ. 2553    กศ.ม. (เอกการมัธยมศึกษา สาขาการสอนวิทยาศาสตร) 
       จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
       กรุงเทพมหานคร 
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