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 The purpose of this research was to study scientific achievement and scientific 
solving thinking abilities of students in Mathayomsuksa I, using the activity-learning 
method Multiple Intelligence.  
 The sample group used in the study was 40 Mathayomsuksa I student of 
Assumption College, Bangrak District, Bangkok; during the 2th semester of academic 
year 2006.  They were the experimental group which was taught through the activity-
learning method Multiple Intelligence Packages.  This study was used with the One 
Group Pretest-Posttest Design.  The data analysis used t-test for dependent samples. 
  
 The results of this study indicated that 
  1.  The students taught by the activity-learning method Multiple Intelligence 
Packages, the scientific achievement was higher than before and significant at the level. 
01 
  2.  The students taught by the activity-learning method Multiple Intelligence 
Packages, the scientific solving thinking was higher than before and significant at the 
level. 01 
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แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest Design และการวเิคราะหขอมูลใชสถติิ t-test แบบ 
Dependent Samples 
 ผลการวิจัยสรปุไดดังน้ี 
  1.  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญา
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
  2.  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญา 
มีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .01 
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 The purpose of this research was to study scientific achievement and scientific 
solving thinking abilities of students in Mathayomsuksa I, using the activity-learning 
method Multiple Intelligence.  
 The sample group used in the study was 40 Mathayomsuksa I student of 
Assumption College, Bangrak District, Bangkok; during the 2th semester of academic 
year 2006.  They were the experimental group which was taught through the activity-
learning method Multiple Intelligence Packages.  This study was used with the One 
Group Pretest-Posttest Design.  The data analysis used t-test for dependent samples. 
  
 The results of this study indicated that 
  1.  The students taught by the activity-learning method Multiple Intelligence 
Packages, the scientific achievement was higher than before and significant at the level. 
01 
  2.  The students taught by the activity-learning method Multiple Intelligence 
Packages, the scientific solving thinking was higher than before and significant at the 
level. 01 
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บทที่ 1 
บทนํา 

ภูมิหลัง 
 วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคญัยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร
เกี่ยวของกับชวีิตของทุกคน  ความรูวิทยาศาสตรชวยใหเกิดองคความรู และความเขาใจใน
ปรากฏการณธรรมชาติมากมาย มีผลใหเกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีอยางมาก ในทางกลับกัน
เทคโนโลยีก็มีสวนสําคัญมาก ที่จะใหมีการศึกษาคนควาความรูทางวทิยาศาสตรตอไป  อยาง 
ไมหยุดยั้ง วิทยาศาสตร  ทําใหคนไดพัฒนาวิธีคิด  ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล  คิดสรางสรรค  
คิดวิเคราะหวจิารณ  มีทักษะที่สําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหา 
อยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลหลากหลายและประจักษพยานทีต่รวจสอบได  
(กรมวิชาการ.  2546: 1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) 
จึงไดเนนถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  โดยเฉพาะการพัฒนาเยาวชนของชาติใหมีคุณภาพ 
ทั้งในดานความรู  ความสามารถในเชิงวชิาการและคณุลักษณะที่พึงประสงค  ในการอยูรวมกับ
ประชาคมโลก  การศึกษาจึงเปนกลไกสําคัญในการพัฒนามนุษยใหเปนทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณภาพ เพ่ือสรางความเขมแข็งทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกับประเทศไดดวยการปฏิรูป
การศึกษา จึงไดกําหนดแนวทางในการทีจ่ะพัฒนาใหคนในประเทศเปนผูมีความสามารถในการ
ประยุกตใช และพัฒนาความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รวมทั้งเสริมสรางใหบุคคลมี
ความคิดแบบวิทยาศาสตร   โดยการพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู ปรับหลกัสูตรและ
วิธีการเรยีนการสอนใหมีการผสมผสานระหวางความรู ทักษะและประสบการณใหมีการลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเอง และตระหนักถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  2544: 103) ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี
พหุปญญาตองการจะใหนักเรียนพัฒนาสติปญญาหลายๆ ดาน  พรอมทั้งใหสติปญญาเหลานั้น
ไดรับการเชื่อมโยงบูรณาการกัน  ทําใหเด็กเกิดปญญาหลายๆ ดานอยางตอเน่ือง สติปญญา
ดานหนึ่งเสริมหรือกระตุนอีกดานหนึ่ง (กมล  สุดประเสริฐ.  2540: 12) 
 จากการศึกษางานวิจัยตางๆ พบวา ชุดกจิกรรมเปนนวตักรรมทางการศึกษารูปแบบ
หน่ึง ที่สามารถจัดมวลประสบการณใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเองตามความสามารถ 
และศักยภาพของแตละบุคคล ชวยลดเวลาในการศึกษา ผูเรียนมีอิสระและมีสวนรวมในกิจกรรม 
การเรียนรู  สามารถศึกษาซ้ําๆ ไดจนกวาจะเขาใจ และสามารถสรุปองคความรูไดดวยตนเอง 
ประกอบดวยกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู สามารถพัฒนา
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการเสาะแสวงหาความรู และนําเสนอความรูไดอยาง
เหมาะสม 
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ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 
พหุปญญาเรื่องสารเคมีในชวีิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยมุงเนนให
ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ  สํารวจและคนหาความรูดวยตนเอง  ฝกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร การคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ตามแนวทฤษฎีพหุปญญา เพ่ือใหผูเรียนเกิด
สติปญญารอบดาน เกิดทักษะในการคิดวเิคราะห ตัดสนิใจ  แกปญหา และรูจักนําความรูที่ได 
ไปประยุกตใชในชีวติประจําวันได 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้น้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไว  ดังน้ี  
 1.  เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 
ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญา 
 2.  เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน  ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญา  

 
ความสําคญัของการวิจัย 
 ผลการศึกษาคนควาครั้งน้ีทําใหทราบ 
 1.  ผลการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรที่มีตอผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร 
ในสาระการเรยีนรูเรื่อง  สารเคมีในชวีิตประจําวัน 
 2.  ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ซ่ึงสามารถใชในการจัด 
การเรียนรูที่จะอํานวยประโยชนตอนักพฒันาหลักสูตรและการสอน และเอ้ืออํานวยใหนักเรียน
สามารถเรียนรูดวยตนเอง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้น้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ภาคเรียนที่ 2  
ปการศึกษา 2549  โรงเรียนอัสสัมชัญ  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  450 คน  ซ่ึง
จัดแบงเปน  10 หองเรียน 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  เปนนักเรียนเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1   
ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2549   โรงเรียนอัสสัมชัญ  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  จํานวน 
1 หองเรียน  จํานวนนักเรียน  40 คน  ซ่ึงไดจากการสุมตัวอยางแบบอยางงาย(Simple 
Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม (Sampling Unit) 
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 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1.  ตัวแปรอิสระ  ไดแก  การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 
พหุปญญา 
   1.1  ความสามารถดานภาษา  
   1.2  ความสามารถดานการใชเหตุผลและคณิตศาสตร  
   1.3  ความสามารถดานมิติสัมพันธ  
   1.4  ความสามารถดานการเขาใจตนเอง   
  2.  ตัวแปรตาม  ไดแก 
   2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตร 
   2.2  ความสามารถในการคดิแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
  เน้ือหาที่ใชในการวิจัยน้ีเปนเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1  สาระที่ 3  สารและสมบัติของสาร  ในสาระการเรยีนรูเรื่อง  สารเคมีใน
ชีวติประจําวัน 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
  ดําเนินการทดลองในภาคเรยีนที่ 2  ปการศึกษา 2549  ใชเวลาทดลอง  12 คาบ   
คาบละ  50 นาที  ภายในเวลา  4 สัปดาห  โดยผูวิจัยทําการทดลองดวยตนเอง 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  การสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญา หมายถึง ชุดกิจกรรมที่
สัมพันธกับความสามารถทางปญญาดานความสามารถดานภาษา ความสามารถดานการใช
เหตุผลและคณิตศาสตร  ความสามารถดานมิติสัมพันธ และความสามารถดานการเขาใจตนเอง 
เพ่ือใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ และพัฒนา
ความสามารถรอบดานของตนเอง โดยใชเน้ือหากลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร  เรื่องสารเคมี
ในชีวติประจําวัน ของนักเรยีนชวงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญ 
กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงชุดกิจกรรมนี้มีขั้นตอน  ดังน้ี 
  1.1  ชื่อกิจกรรม 
  1.2  คําชี้แจง เปนสวนที่อธบิายลักษณะของกิจกรรม 
  1.3  จุดประสงคของกิจกรรม เปนสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นหลังจากที่ผูเรียนได
ศึกษาชุดกิจกรรมแลว 
  1.4  เวลาที่ใช เปนสวนทีบ่อกเวลาทั้งหมดที่ใชในการทาํกิจกรรม 
  1.5  สื่อ เปนสวนที่ระบุในกิจกรรมนั้นวามีวัสดุ-อุปกรณอะไรบาง 
  1.6  เน้ือหาสาระ เปนสวนที่เสนอความรูใหแกนักเรียน 
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  1.7  กระบวนการจัดการเรียนรู เปนสวนที่กําหนดใหนักเรียนปฏิบตั ิประกอบดวย
กิจกรรม ดังตอไปน้ี 
   1.7.1  กิจกรรมอานเพื่อคิด คนเพ่ือพบ  ไดมีการจัดกระบวนการเรียนรูให
นักเรียนศึกษาเนื้อหาสาระจากมุมชวยคดิแลวใชความสามารถทางภาษาและการใชเหตุผล   
คิดวิเคราะห  เพ่ือใหไดคําตอบของปญหา 
   1.7.2  กิจกรรมปฏิบัติดีมีประโยชน มีการจัดกระบวนการเรียนรูโดยให
นักเรียนแตละกลุมทําการทดลองดวยตนเองและสรุปผลการทดลองซึ่งจะชวยใหนักเรียนได 
ฝกทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรและชวยพัฒนาความสามารถดานภาษา  ความสามารถ
ดานการใชเหตุผลและคณติศาสตร  ความสามารถดานมิติสัมพันธ และความสามารถ ดาน 
การเขาใจตนเอง 
   1.7.3  กิจกรรมสรุปและนําไปใช มีการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใหนักเรียน
สํารวจ  สังเกต  อภิปรายและลงขอสรุป และใชความสามารถในการคิดแกปญหาจาก
สถานการณทีก่ําหนด 
  1.8  แบบทดสอบกอนและหลังการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญาเรื่อง
สารเคมีในชวีติประจําวัน 
  1.9  คําเฉลยแบบทดสอบกอนและหลังการใชชดุกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญา 
เรื่องสารเคมีในชีวติประจําวนั 
 2.  ความสามารถทางสตปิญญาตามแนวทฤษฎีพหปุญญา  หมายถึง 
ความสามารถทางดานความคิดของบุคคลที่ไดจากการฝกฝนสะสมประสบการณการเรียนรู
ตางๆ ที่ไดรับจากการเรียนการสอน ซ่ึงในการวิจัยครั้งน้ีหมายถึงความสามารถดานตางๆ 
ดังตอไปน้ี 
  2.1  ความสามารถดานภาษา คือ  ความสามารถในการเขาใจคําศพัท ในการใช
คําพูด หรือถอยคํา  เพ่ือสื่อความหมาย ความเขาใจ การบอกเลาเรื่อง การตอบสนองอยาง
เหมาะสมตอเรื่องราวตางๆ ในบรรยากาศและจุดมุงหมายตางๆ ได  การเขียนคําประพันธ  
การสั่งสอนอบรม  มีความสามารถในการพูด  ฟง  อานหรือเขียน 
  2.2  ความสามารถดานการใชเหตุผลและคณิตศาสตร คือ  ความสามารถใน 
การพิจารณาความสัมพันธของสถานการณหรือสิ่งตางๆ ที่กําหนดใหเพ่ือหาขอสรุป  โดยอาศัย
หลักการและเหตุผล  มีการคิดแกปญหาอยางเปนขั้นตอน  โดยใชตัวเลขและการคิดคํานวณ
ประกอบดวย 
  2.3  ความสามารถดานมิติสัมพันธ คือ  ความสามารถที่เกี่ยวของกับการรับรู  
การสรางสรรค และการสรางแบบจําลองที่ดัดแปลงภาพจําลองไปใชได ผูที่มีความสามารถดานนี้ 
จะไวตอการรบัรู แมจะมีรายละเอียดเพียงเล็กนอย โดยสามารถใช เสน สี รูปราง แบบรูปและมิต ิ
เพ่ือดัดแปลงคําพูดหรือการแสดงออก ในรูปของภาพหรือแบบจําลองที่แสดงอยูและทศิทาง 
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ที่เห็นไดชัดเจน 
  2.4  ความสามารถดานการเขาใจตนเอง คือ  ความสามารถที่จะประเมินอารมณ
ความรูสึกของตนเอง ฝกคิดและติดตามควบคุมอารมณของตนเองได เลือกที่จะทํางานเองเพราะ
ตระหนักถึงความตองการและความสามารถของตนเอง โดยจะตองติดตอ สื่อสารกับตนเอง โดย
การควบคุมอารมณและนําตนเองไปสูการพัฒนาความสามารถในการคิดที่จะเรียนรูไดตามที่
ตองการ  
 3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร หมายถึง  ความสามารถในการเรียนรู
วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 เรื่อง สารเคมีในชีวติประจําวัน  โดยพิจารณาจาก
คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ที่ผูวจัิยสรางขึ้น 
โดยวัดความสามารถดานตางๆ  4 ดาน  คือ 
  3.1  ดานความรู  ความจํา  หมายถึง  ความสามารถในการระลึกสิ่งทีเ่คยเรียน
เรื่องสารเคมีในชีวติประจําวนั  มาแลวเกีย่วกับขอเท็จจริงและหลักการทางวิทยาศาสตร 
  3.2  ดานความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายความหมาย ขยาย
ความและแปลความรูเรื่องสารเคมีในชวีติประจําวัน  โดยอาศัยขอเทจ็จริงและหลกัการทาง
วิทยาศาสตร 
  3.3  ดานการนําไปใช หมายถึง ความสามารถในการนําความรู วิธีการทาง
วิทยาศาสตรในเร่ืองสารเคมีในชีวติประจําวัน ไปใชในสถานการณใหมที่แตกตางกันออกไป  
หรือสถานการณที่คลายคลงึ โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําไปใชในชีวติประจําวัน 
  3.4  ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  หมายถึง  ความสามารถในการ 
สืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรเร่ืองสารเคมีในชวีิตประจําวัน  โดยใชกระบวนการดานการ
สังเกต การจําแนกประเภท  การลงความเห็นจากขอมูล การจัดกระทําสื่อความหมายขอมูล  
การกําหนดและควบคุมตัวแปรการทดลอง การตั้งสมมติฐาน และการตีความหมายขอมูล และ 
ลงขอสรุป 
 4.  ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร หมายถงึ ความสามารถใน
การใชความรู ความคิด ของผูเรียนแกปญหาที่พบ ซ่ึงวัดไดจากแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การคิดแกปญหาที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยอาศัยวิธีการทางวทิยาศาสตร 4 ขั้นดังน้ี 
  4.1  ขั้นระบุปญหา หมายถึง  ความสามารถในการบอกปญหาที่สําคญัที่สดุ 
ภายในขอบเขตของขอเท็จจริงจากสถานการณที่กําหนดให 
  4.2  ขั้นวิเคราะหปญหา หมายถึง ความสามารถในการบอกสาเหตทุี่แทจริงหรือ
สาเหตุที่เปนไปไดของปญหาจากขอเท็จจริงตามสถานการณ 
  4.3  ขั้นกําหนดวิธีการเพื่อแกปญหา หมายถึง ความสามารถในการวางแผน เพ่ือ 
ตรวจสอบสาเหตุของปญหาหรือขอเท็จจริงหรือขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือนําไปสูวิธกีารแกปญหาที่ระบไุว 
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 4.4  ขั้นการตรวจสอบผลลพัธ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายไดวาผลทีเ่กิดขึ้น
จากการกําหนดวิธีการ  เพ่ือแกปญหานั้นสอดคลองกับสาเหตขุองปญหาที่ระบุไว หรือไม และ
ผลที่ไดจะเปนอยางไร 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

        
 ภาพประกอบ 1  ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตวัแปรตามในการวิจัย 
 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1.  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญา 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 2.  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญา 
มีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 

 
การจัดการเรียนรูโดยใชชุด 

กิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญา 

 
1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
2.  ความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดศกึษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ และไดนําเสนอตาม
หัวขอตอไปน้ี 
 1.  เอกสารที่เกี่ยวของกับชดุกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญา 
  1.1  ความหมายของชุดกิจกรรม 
  1.2  หลักการสรางของชุดกิจกรรม 
  1.3  องคประกอบของชุดกิจกรรม 
  1.4  ขอดีของชุดกิจกรรม 
  1.5  ทฤษฎีพหุปญญา 
  1.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดกิจกรรม 
 2.  เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  2.1  ความหมายของผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
  2.2  การประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
  2.3  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร 
 3.  เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร 
  3.1  เอกสารเกี่ยวกับความสามารถในการคิดแกปญหา 
  3.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดแกปญหา 
 
 
1.  เอกสารที่เก่ียวของกับชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญา 
 1.1  ความหมายของชุดกิจกรรม 
  ชุดการสอนหรือชุดการเรียนมาจากคําวา Instructional Packages หรือ Learning  
Packages  เดิมทีเดียวมักใชคําวา  ชุดการสอน  เพราะเปนสื่อที่ครนํูามาใชประกอบการสอน  
แตตอมาแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนศูนยกลาง  ไดเขามามีบทบาท 
มากขึ้น  นักการศึกษาจึงเปลี่ยนมาใชคําวาชุดการเรียน (Learning Packages) เพราะการเรียนรู
เปนกิจกรรมของนักเรียนและการสอนเปนกิจกรรมของครู กิจกรรมของครูและนักเรียนจะตอง
เกิดคูกัน (กาญจนาภรณ  เกียรตปิระวัติ.  2524: 60 – 61) ดังน้ัน  ในการวิจัยผูวิจัยจึงใชคําวา 
“ชุดกิจกรรม”  ซ่ึงมีผูใหความหมายของชุดกิจกรรมไว  ดังน้ี 
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  ฮุสตัน และคนอื่นๆ (Houston; et al.  1972: 10 – 15) ใหความหมายไวสั้นๆ วา  
ชุดกิจกรรมเปนชุดของประสบการณที่จัดเตรียมไวใหกบัผูเรียน เพ่ือใหบรรลถุึงเปาหมายที่ตั้งไว 
  บราวน และคณะ (Brown; et al.  1973: 338) ใหความหมายไววา  ชุดการสอน 
คือ ชุดของสื่อแบบประสมทีส่รางขึ้น เพ่ือชวยเหลือครูใหสามารถสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ในกลองหรือชุดกิจกรรมมักจะประกอบไปดวยสิ่งของหลายอยาง  เชน  ภาพโปรงใส ฟลมสตริป 
ภาพเหมือน  โปสเตอร  สไลด และแผนภูมิ  บางชุดอาจประกอบดวยเอกสารเพยีงอยางเดียว  
บางชุดอาจจะเปนโปรแกรมที่มีบัตรคําสั่งใหผูเรียนเรียนดวยตนเอง 
 วิชัย  วงษใหญ (2525: 185) กลาววา  ชุดการเรียนการสอนเปนระบบการผลติ และ
การนําสื่อการเรียนหลายๆ อยางมาสัมพันธกัน และมีคุณคาสงเสรมิซ่ึงกันและกัน สื่อการเรียน
อยางหนึ่งอาจใชเพ่ือการเราความสนใจ  ในขณะที่อีกอยางหนึ่งใช เพ่ืออธบิายขอเท็จจริงของ
เน้ือหา และอีกอยางหนึ่งอาจใชเพ่ือกอใหเกิดการเสาะแสวงหาอันนําไปสูความเขาใจอันลึกซึ้ง 
และปองกันการเขาใจความหมายผิด สื่อการเรียนเหลานี้เรียกอีกประการหนึ่งวาสือ่ประสมที่เรา
นํามาใชใหสอดคลองกับเน้ือหาวิชา เพ่ือชวยใหผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ยุพิน  พิพิธกุล (2539: 212) ไดใหความหมายของชุดการเรียนการสอนเปน
รายบุคคลวาเปนชุดการเรียนการสอนที่ผูเรียนเรียนดวยตนเอง ในชดุการเรียนการสอนจะ
ประกอบดวย บัตรคําสั่ง บตัรกิจกรรมบัตรเนื้อหา บัตรแบบฝกหัด หรือบัตรงานพรอมเฉลย และ
บัตรทดสอบพรอมเฉลย ในชุดการเรียนการสอนนั้นจะมีสื่อการเรียนการสอนไวพรอมเพ่ือที่
ผูเรียนจะใชประกอบการเรยีนเร่ืองนั้นๆ 
  เพ็ญประภา  แสนลี (2542: 10) ไดใหความหมายของชุดกิจกรรมวา หมายถึง สื่อ
การสอนที่ครูเปนผูสรางขึ้น เพ่ือใชเปนเครื่องมือสื่อสารระหวางครูผูสอนกับผูเรียน โดยที่ครูอาจ
เปนผูใชในการสอนหรือนักเรียนเปนผูใชศกึษาดวยตนเอง มีครูเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนํา และใน
แตละชุดการสอน ชุดการเรียนหรือชุดการเรียนการสอน จะประกอบดวยสื่อ อุปกรณ และกิจกรรม
การเรียนการสอน ในการสรางนั้น ผูสรางไดมีการนําหลักการทางจิตวิทยามาใชประกอบในการ
สรางเพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดรับผลสําเร็จ 
 จากการศึกษาความหมายขางตน พอสรุปไดวา  ชุดกิจกรรม หมายถึง ชุดการเรียน
การสอนที่ครูสรางขนเพ่ือใชเปนสื่อในการจัดการเรียนรู โดยอาศัยกระบวนการการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนรูปแบบตางๆ  มีลักษณะเปนชุดโดยผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง  มีครูเปนที่
ปรึกษาใหคําแนะนํา ในแตละชุดประกอบดวยจุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู 
แบบทดสอบที่นําหลักการทางจิตวิทยามาใชประกอบ  เพ่ือชวยใหผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรูใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสงูสุด 
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 1.2  หลักการสรางชุดกิจกรรม 
  ในการสรางชดุกิจกรรมที่ตองยึดทฤษฎีการเรียนรูทางจิตวิทยานั้นจากการศึกษา
ของ ปรียาพร  วงศอนุตรไพโรจน (2539: 55 – 56) ไดกลาวถึงการประยุกตนํากฎการเรียนรูของ 
ธอรนไดค มาใชในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน  ดังน้ี 
   1.  การนํากฎแหงความพรอม (Law of Readiness) มาใชกอนที่จะมีการเรียน
การสอนเกิดขึ้นจะตองสํารวจดูเสียกอนวา นักเรียนมีความพรอมที่จะเรียนทั้งทางรางกายและ
จิตใจหรือยัง ถายังไมพรอมควรจะมกีารเตรียมความพรอมเปนการนําเขาสูบทเรียน  จึงจะเร่ิม 
การสอนโดยยึดหลักความพงึพอใจ  ถาพบวา นักเรียนไมพึงพอใจ จงอยาพยายามฝนใจนักเรียน
เปนอันขาด  เพราะจะไมทําใหเกิดการเรียนรูได  ทั้งยังทําใหเกิดทัศนคติที่ไมดีตอวิชานั้นๆ ดวย 
   2.  การนํากฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) มาใชเม่ือตองการใหนักเรียน
เกิดทักษะการเรียนรู โดยเฉพาะบทเรียนที่เกี่ยวของกับสิ่งที่ตองการฝกหัด เชน กีฬา ดนตรีตางๆ 
จะตองเร่ิมจากการสรางใหนักเรียนเกิดความเขาใจในบทเรียนนั่นเสยีกอน และหม่ันฝกฝนหรือนํา
สิ่งที่เรียนรูน้ันมาใชบอยๆ จะทําใหการเรยีนรูนานและคงทนถาวร  แมระยะเวลาจะผานไปนาน
เทาใดก็ตาม เชน การเรียนภาษา ถาออกเสียงในภาษานั้นไดถูกตองตามหลักการออกเสียงและ
ไวยากรณก็จะทําใหการฝกทักษะนั้นไดผล 
   3.  การนํากฎแหงผล(Law of Affect) มาใชกฎนี้เปนกฎที่ ธอรนไดค ไดรับ
ชื่อเสียงมากในวงการศึกษา จึงมีผูนิยมใชกฎนี้อยางกวางขวาง ในลกัษณะการเสริมแรงทางบวก 
คือ นักเรียนจะพึงพอใจเม่ือผลการเรียนไดดี มีรางวัล สิ่งของหรือคําชมเชย รวมทัง้คํายกยอง
สรรเสริญ หากเปนนักเรียนที่มีวุฒิภาวะ ความสําเร็จในผลที่ไดรับทาํใหเกิดความภาคภูมิใจ 
นําไปสูการเรยีนรูในเรื่องอ่ืนที่คลายคลึงกัน ความพอใจของแตละคนจะแตกตางกันออกไป แลวแต
ความตองการ ความคาดหวงัของแตละคน บางคนนั้นเรียนแลวก็อยากจะสอบใหไดคะแนนดีมาก 
แตบางคนเมือ่รูวาไดผานวชิานั้นก็พอใจแลว ฉะนั้นจึงที่จะศึกษาถึงความตองการของนักเรียนดวย 
   4.  การที่นักเรียนจะเรียนรูตามหลักการเรียนรูของ ธอรนไดค ซ่ึงเปนการเรียนรู
ดวยการลองผดิลองถูก จึงควรที่นักเรียนจะเรียนดวยตนเองจนกวานักเรียนจะคนพบวธิีการเรียนรู
ที่ดีและเหมาะสมที่สุด  ซ่ึงวิธีการเรียนดวยตนเองจะใชไดดีในนักเรียนที่โตพอควร 
  ข้ันตอนในการสรางชุดกิจกรรม 
   นักการศึกษาหลายทาน ไดเสนอขั้นตอนในการสรางชดุกิจกรรม เพ่ือยึดเปน
หลักในการสรางวา  จะตองดําเนินการอยางไรไว  ดังน้ี 
   ฮีทเทอรส (Heathers.  1964: 342 – 344) ไดใหขั้นตอนสําคัญสําหรับครู
ผูสรางชุดการเรียนดวยตนเอง คือ 
    1.  ศึกษาหลกัสูตร  ตัดสินใจเลือกสิ่งที่จะใหผูเรียนไดศึกษา แลวจัดลําดับ
ขั้นเนื้อหาใหตอเน่ืองจากงายไปหายาก 
    2. ประเมินความรูพ้ืนฐานประสบการณเดิมของผูเรียน 
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    3.  เลือกกิจกรรมการเรียน วิธีสอน และสือ่การเรียนใหเหมาะสมกับ
ผูเรียน  โดยตองคํานึงถึงความพรอมและความตองการของผูเรียน 
    4.  กําหนดรูปแบบของการเรียน 
    5.  กําหนดหนาที่ของผูประสานงาน หรือจัดอํานวยความสะดวกใน 
การเรียน 
    6.  สรางแบบประเมินผลสมัฤทธิข์องผูเรียนวาบรรลุเปาหมายประสงค 
ในการเรียนหรือไม 
   วิชัย  วงษใหญ (2525: 189 – 192) ไดเสนอขั้นตอนในการสรางชุดการสอน
ไว 10 ขั้นตอน  คือ 
    1.  ศึกษาเนื้อหาสาระของวชิาทั้งหมดอยางละเอียดวา สิ่งที่เราจะนํามาทํา
เปนชุดการสอนนั้นจะมุงเนนใหเกิดหลักการของการเรียนรูอะไรบางใหกับผูเรียน นําวิชาที่ได
ทําการศึกษาวิเคราะหแลวมาแบงเปนหนวยของการเรียนการสอนในแตละหนวยนั้นจะมีหัวเรื่อง
ยอยๆ รวมอยูอีกที่เราจะตองศึกษาพิจารณาใหละเอียดชัดเจน  เพ่ือไมใหเกิดการซ้ําซอนใน
หนวยอ่ืนๆ อันจะสรางความสับสนใหกับผูเรียนได และควรคํานึงถึงการแบงหนวยการเรียน 
การสอนของแตละวิชานั้น  ควรจะเรียงลําดับขั้นตอนของเนื้อหาสาระใหถูกตองวา อะไรเปนสิ่ง 
ที่จําเปนที่ผูเรยีนจะตองเรียนรูกอน อันเปนพ้ืนฐานตามขั้นตอนของความรูและลักษณะธรรมชาติ
ของวิชานั้น 
    2.  เม่ือศึกษาเนื้อหาสาระและแบงหนวยการเรียนการสอนไดแลว จะตอง
พิจารณาตัดสินใจอีกครั้งวา จะทําชุดการสอนแบบใดโดยคํานึงถึงขอกําหนดวา ผูเรียนคือใคร 
(Who is Learner) จะมีเง่ือนไขอะไรกับผูเรียน (Give what Condition) จะมีกิจกรรมอะไร 
(Does what Activities) และจะทําไดดีอยางไร (How well Criterion)  สิ่งเหลานี้จะเปนเกณฑ 
ในการกําหนดการเรียน 
    3.  กําหนดการเรียนการสอน  โดยประมาณเนื้อหาสาระที่จะสามารถ
ถายทอดความรูแกนักเรียน หาสื่อการเรียนไดงาย พยายามศึกษาวิเคราะหใหละเอียดอีกครั้ง
หน่ึงวา หนวยการเรียนการสอนนั้นมีหลักการหรือความคิดรวบยอดอะไร และมีหัวขอเรื่องยอยๆ 
อะไรอีกบางรวมกันอยูในหนวยนี้ แตละหัวเรื่องยอยมีความคิดรวบยอดหรือหลักการยอยๆ อะไร
อีกบางที่จะตองศึกษา พยายามดึงเอาแกนของหลักการเรียนรูออกมาใหได 
    4.  กําหนดความคิดรวบยอด ความคิดรวบยอดที่เรากาํหนดขึ้นจะตอง
สอดคลองกับหนวยและหวัเรื่อง  โดยสรุปแนวความคิดสาระและหลกัเกณฑที่สําคญั  เพ่ือนเปน
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนใหสอดคลองกัน เพราะความคิดรวบยอดเปนเรือ่งของความ
เขาใจอันเกิดจากประสาทสมัผัสกับสิ่งแวดลอม  เพ่ือตีความหมายออกมาเปนพฤติกรรมทาง
สมองแลวนําสิ่งใหมไปเชื่อมโยงกันกับประสบการณเดิม เกิดเปนความคิดรวบยอดฝงอยูใน
ความทรงจํา มนุษยตองมีประสบการณตางๆ พอสมควร  จึงจะสรุปแกนแทของการเรียนรู เกิด
เปนความคิดรวบยอดได 
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    5. จุดประสงคการเรียน การกําหนดจุดประสงคการเรียนจะตองให
สอดคลองกับความคิดรวบยอด  โดยกําหนดเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม  ซ่ึงหมายถึง
ความสามารถของผูเรียนที่แสดงออกมาใหเห็นไดภายหลังการเรียนการสอนบทเรียนแตละเร่ือง
จบไปแลวโดยผูสอนสามารถวัดได จุดประสงคเชิงพฤตกิรรมนี้ ถาผูสอนกําหนดหรือระบุให
ชัดเจนมากเทาใดก็ยิ่งมีทางประสบความสําเร็จในการสอนมากเทานั้น ดังน้ันจึงควรใชเวลา
ตรวจสอบจุดประสงคการเรียนแตละขอใหถูกตอง และครอบคลุมเน้ือหาสาระของการเรียนรู 
    6.  การวิเคราะหงาน คือการนําจุดประสงคการเรียนแตละขอมาทําการ
วิเคราะหงานเพื่อหากิจกรรมการเรียนการสอน แลวจัดลําดับกิจกรรมการเรียนใหเหมาะสม
ถูกตองสอดคลองกับจุดประสงคที่กําหนดไวแตละขอ 
    7.  เรียงลําดบักิจกรรมการเรียน  ภายหลังจากที่เรานาํจุดประสงค 
การเรียนแตละขอมาวิเคราะหงาน และเรยีงลําดับกิจกรรมของแตละขอเพ่ือใหเกิดการประสาน
กลมกลืนของการเรียนการสอนจะตองนํากิจกรรมการเรียนของแตละขอที่ทําการวเิคราะหงาน 
และเรียงลําดบักิจกรรมไวทั้งหมด นํามาหลอมรวมเปนกิจกรรมการเรียนขั้นที่สมบรูณที่สุด เพ่ือ
ไมใหเกิดการซ้ําซอนในการเรียนโดยคํานึงถึงพฤติกรรมพื้นฐานของผูเรียน (Entering 
Behavior) วิธดํีาเนินการสอน (Instructional Procedures) ตลอดจนการติดตามผล และ
ประเมินผลพฤติกรรมที่ผูเรยีนแสดงออกมาเมื่อมีการเรียนการสอนแลว (Performance 
Assessment) 
    8.  สื่อการเรียน คือ วัสดุอุปกรณและกิจกรรมการเรียนที่ครูและนักเรยีน
จะตองกระทํา เพ่ือเปนแนวทางในการเรยีนรู ซ่ึงครูจะตองจัดทําขึ้นและจัดหาไวเรียบรอย ถาสือ่
การเรียนเปนของที่ใหญโต หรือมีคุณคาที่จะตองจัดเตรียมมากอนจะตองเขียนบอกไวใหขัดเจน
ในคูมือครูเกี่ยวกับการใชชุดการสอนวาจะใหจัดหาได ณ ที่ใด  เชน  เครื่องฉายสไลด  เครื่อง
บันทึกเสียงและพวกสิ่งที่เกบ็ไวไมไดทนทานเพราะเกดิการเนาเสีย เชน ใบไม พืช สัตว เปนตน 
    9.  การประเมินผล คือการตรวจสอบดูวา หลังจากการเรียนการสอนแลว
ไดมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่จุดประสงคการเรียนกําหนดไวหรือไม การประเมินผลน้ีจะใช
วิธีใดกต็าม แตจะตองสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนที่เราตั้งไว ถาการประเมนิผลไมตรงตาม
จุดมุงหมายที่ตั้งไวเม่ือใด  ความยุตธิรรมก็จะไมเกิดขึ้น  ชุดการสอนที่สรางขึ้นมาเปนการ
เสียเวลาและไมมีคุณคา 
    10. การทดลองใชชุดการสอนเพื่อหาประสิทธิภาพ  เม่ือพิจารณาถึง
รูปแบบของชดุการสอนวา จะผลิตออกมาในขนาดเทาใด และรูปแบบของชุดการสอนจะออกมา
เปนแฟมหรือกลองสุดแลวความสะดวกในการใช การเก็บรักษาและความสวยงาม การหา
ประสิทธิภาพของชุดการสอนเพื่อปรับปรงุใหเหมาะสมควรนําไปทดลองใชกับกลุมเล็กๆ ดูกอน 
และเพ่ือตรวจสอบหาขอบกพรองพรอมกับแกไขปรบัปรุงอยางดีแลว จึงนําไปทดลองกับเด็กทั้ง
ชั้นหรือกลุมใหญ โดยกําหนดขั้นตอนไว  ดังน้ี 
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     10.1  ชุดการสอนนี้ตองการความรูเดิมของผูเรียนหรือไม 
     10.2  การนําเขาสูบทเรียนของชุดการสอนนี้เหมาะสมหรือไม 
     10.3  การประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน มีความสับสนวุนวาย
กับผูเรียนและดําเนินไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวหรือไม 
     10.4  การสรุปผลการเรียนการสอนเพื่อเปนแนวทางไปสูความคิด
รวบยอดหรือหลักสําคัญของการเรียนรูในหนวยนั้นๆ ดีหรือไม หรือจะตองตรวจปรับเพ่ิมเติม
อยางไร 
     10.5  การประเมินผลหลังการเรียนเพ่ือตรวจสอบดูวา  พฤติกรรม
การเรียนรูที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนั้นใหความเชื่อม่ันไดมากนอยแคไหนกบัผูเรียน 
   นอกจากนี้ วิชัย วงษใหญ (2525: 192) ไดเสนอแนะวา การใชชุดการเรียนจะ
ประสบผลสําเร็จก็ตอเม่ือ ไดมีการจัดสภาพแวดลอมของหองเรียนที่เอ้ืออํานวยตอการเรียนรู
ดังกลาวตอไปนี้ 
    1.  ใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนอยางแทจริง 
    2.  ใหนักเรียนมีโอกาสทราบผลการกระทําทันทีจากกจิกรรมการเรียน
การสอน 
    3.  มีการเสริมแรงนักเรียนจากประสบการณที่เปนความสําเร็จอยางถูกจุด 
    4. คอยชี้แนะแนวทางตามขั้นตอนในการเรียนรูตามทศิทางที่ครูได
วิเคราะหและกําหนดความสามารถพื้นฐานของนักเรียน 
 1.3  องคประกอบของชุดกิจกรรม 
  ในการสรางชดุกิจกรรมเพื่อนําไปใชประกอบการเรียนการสอนนั้น ผูสรางจําเปน 
ตองศึกษาองคประกอบของชุดกิจกรรมวามีองคประกอบใดบาง  เพ่ือจะไดนํามากําหนด
องคประกอบของชุดกิจกรรมที่ตองการสรางขึ้น  ซ่ึงไดมีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึง 
องคประกอบของชุดกิจกรรมไวตางๆ กัน  ดังน้ี 
  ฮุสตัน และคนอื่นๆ (Houston; et al.  1972: 10 – 15) ไดกลาวถึงสวนประกอบ
ของชุดการเรียนไว  ดังน้ี 
   1.  คําชี้แจง (Prospectus) ในสวนนี้จะอธบิายถึงความสําคัญของจุดมุงหมาย 
ขอบขายชุดการเรียนการสอน สิ่งที่ผูเรียนจะตองมีความรูกอนเรียนและขอบขายของ
กระบวนการทั้งหมดในชุดการเรียน 
   2.  จุดมุงหมาย (Objectives) คือขอความที่แจมชัดไมกํากวมที่กําหนดวา 
ผูเรียนจะประสบความสําเรจ็อะไรหลังจากเรียนแลว 
   3.  การประเมินผลเบื้องตน (Pre-assessment) มีจุดประสงค 2 ประการ คือ 
เพ่ือใหทราบวา  ผูเรียนอยูในขั้นการเรียนจากชุดการเรียนการสอนนั้น และเพ่ือดูวาเขาได
สัมฤทธิผลตามจุดประสงคเพียงใด การประเมินเบื้องตนน้ีอาจจะอยูในรูปของการทดสอบแบบ 
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ขอเขียน ปากเปลา การทํางาน ปฏิกิริยาตอบสนองตอคําถามงายๆ เพ่ือใหรูถึงความตองการ 
และความสนใจ 
   4.  การกําหนดกิจกรรม (Enabling Activities) คือ  การกําหนดแนวทางและ
วิธ ีเพ่ือไปสูจุดประสงคที่ตัง้ไว  โดยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมนั้นดวย 
   5.  การประเมินขั้นสุดทาย (Post-assessment) เปนขอทดสอบ เพ่ือวดัผล
การเรียนหลังจากที่เรียนแลว 
  กิดานันท  มลิทอง (2531: 181 ไดกลาวถงึ องคประกอบของชุดการเรียนไว ดังน้ี 
   1.  คูมือสําหรับผูสอนในการใชชุดการเรยีนการสอน และสําหรับผูเรียนใชชุด
การเรียนการสอน 
   2. คําสั่งเพ่ือกําหนดแนวทางการเรียน 
   3.  เน้ือหาสาระ บทเรียนจะตองอยูในรูปของสื่อตางๆ เชน สไลด เทป ฯลฯ 
   4.  กิจกรรมการเรียน เปนการกําหนดกิจกรรมใหผูเรียนทํารายงาน หรือคนควา 
ตอจากที่เรียนไปแลว การประเมินผลเปนการทดสอบทีเ่กี่ยวของกับเน้ือหาสาระบทเรียนนั้น 
  ยุพิน  พิพิธกุล และ อรพรรณ  ตันบรรจง (2531: 175 – 176) ไดอธิบายถึง
องคประกอบของชุดการเรียนรายบุคคลไววา ประกอบดวยสวนตางๆ ดังน้ี 
   1. บัตรคําสั่ง จะชี้แจงรายละเอียดวา ผูเรยีนจะตองปฏิบัตติามขั้นตอนอยางไร 
   2.  บัตรกิจกรรม เปนบัตรทีบ่อกใหผูเรียนทํากิจกรรมตางๆ สิ่งที่ควรจะมีใน
บัตรกิจกรรม คือ หัวเรื่อง ระดับชั้น สื่อการเรยีนการสอน กิจกรรม และเฉลยกิจกรรม 
   3.  บัตรเนื้อหา เปนบัตรทีบ่อกเนื้อหาทั้งหมดที่ตองการใหเรียน สิ่งที่ควรจะมี
ในบัตรเนื้อหาก็คือ หัวเรื่อง สูตร นิยาม เปนตน 
   4.  บัตรแบบฝกหัดหรือบัตรงาน เปนแบบฝกหัดที่ทําไวใหผูเรียนฝกหัดทํา
หลังจากที่ไดทําบัตรกิจกรรม และศึกษาเนื้อหาจนเขาใจแลว ในบัตรแบบฝกหัดนีจ้ะตองทําบัตร
เฉลยไวพรอม สิ่งที่ควรมใีนแบบฝกหัดหรอืบัตรงาน คือ  หัวเรื่อง  สูตร  นิยาม กฎที่ตองการใช
ในโจทยแบบฝกหัด ใหนักเรียนตั้งโจทยเอง แลวหาคําตอบเฉลยแบบฝกหัด 
   5.  บัตรทดสอบหรือบัตรปญหา เปนขอทดสอบตามเนื้อหาของแตละหนวย
และมีเฉลยไวพรอม อาจทําทั้งขอทดสอบกอนเรียน (Pre-Test) และขอทดสอบหลังเรียน (Post-
Test) 
 จากการศึกษาองคประกอบของชุดกิจกรรมหลายรูปแบบ สรุปไดวา  ชุดกิจกรรม
จะตองมีองคประกอบหลักคือ คาํชี้แจงการใชชุดกิจกรรม เน้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียนรูและ
การประเมินผล  สําหรับงานวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดองคประกอบของชุดกิจกรรม  เพ่ือให
เหมาะสมกับสาระของหลักสูตรและความสามารถของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดังน้ี 
  1. ชื่อกิจกรรม 
  2. คําชี้แจง เปนสวนที่อธบิายลักษณะของกิจกรรม 
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  3.  จุดประสงคของกิจกรรม เปนสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นหลังจากที่ผูเรียนไดศึกษา
ชุดกิจกรรมแลว 
  4.  เวลาที่ใช เปนสวนทีบ่อกเวลาทั้งหมดที่ใชในการทํากิจกรรม 
  5.  สื่อ เปนสวนที่ระบุในกจิกรรมนั้นวามีวัสดุ-อุปกรณอะไรบาง 
  6.  เน้ือหาสาระ เปนสวนทีเ่สนอความรูใหแกนักเรียน 
  7.  กระบวนการจัดการเรียนรู  เปนสวนที่กําหนดใหนักเรียนปฏิบตั ิ
  8.  แบบฝกทกัษะ เปนแบบฝกหัดภายหลังการเรียน 
  9.  การประเมนิผล  เปนสวนที่ระบุใหนักเรียนไดประเมินความรูความสามารถ 
และพฤติกรรมของตนจากการที่ไดปฏิบตัิกิจกรรม 
 1.4  ขอดีของชุดกิจกรรม 
  ชุดกิจกรรมเปนสื่อการสอนที่มีคุณคาตอระบบการเรยีนการสอน เพราะเปนสิ่ง 
ที่ชวยถายทอดใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  มีนักการศึกษาไดกลาวถึงคณุประโยชน
ของชุดกิจกรรมไว  ดังน้ี 
  แฮริสเบอรเกอร (Harrisberger.  1973: 201 – 205) ไดกลาวถึง  คณุคาของ 
ชุดการเรียนวา 
   1.  ผูเรียนสามารถทดสอบตัวเองดูกอนวามีความสามารถอยูในระดับไหน 
หลังจากนั้นก็จะเร่ิมตนเรียนในสิ่งที่เขาไมรู ทําใหไมตองเสียเวลากลับมาเรียนในสิ่งที่ผูเรียนรู
แลว 
   2.  ผูเรียนสามารถจะนําบทเรียนไปเรียนที่ไหนก็ไดตามความพอใจ โดย 
ไมจํากัดในเรื่องของ เวลา สถานที ่
   3.  เม่ือเรียนจบแลวผูเรียนสามารถทดสอบความรูความเขาใจดวยตนเองได 
และทราบผลการเรียนของตนเองไดทันทีตลอดเวลา 
   4.  ผูเรียนจะมีโอกาสไดพบปะหารือกับผูสอนมากขึ้น เพราะผูเรียนเรียนดวย
ตนเอง ครูก็มีเวลาใหคําปรกึษากับผูมีปญหาในขณะที่ใชชุดการเรยีนดวยตนเอง 
   5.  ผูเรียนจะไดรับเกรดอะไรนั้นขึ้นอยูกับความสามารถของผูเรียน หรือ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนเอง 
   6.  จะไมมีคําวาสอบตกสําหรับผูที่เรียนไมสําเร็จ แตจะใหผูเรียนกลบัไป
ศึกษาในเรื่องเดิมน้ันใหมจนกวาผลการเรียนจะไดมาตรฐานตามเกณฑที่ตั้งไว 
  กาญจนา  เกียรติประวัติ (2524: 61 – 62) ไดกลาวถงึ ประโยชนของชุดการเรียน
ไวดังน้ี 
   1.  ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนของครู ลดบทบาทในการบอกของครู 
   2.  ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนของผูเรียน เพราะสื่อประสม (Multi  
Media) ที่ไดจัดไวในระบบ เปนการเปลี่ยนกิจกรรม และชวยรักษาระดับความสนใจของผูเรียน 
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อยูตลอดเวลา 
   3.  เปดโอกาสใหผูเรียนศึกษาดวยตนเอง ทําใหมีทักษะในการแสวงหาความรู
พิจารณาขอมูลและฝกความรับผิดชอบ การตัดสินใจ 
   4.  เปนแหลงความรูที่ทันสมัย และคํานึงถึงหลักจิตวิทยาการเรียนรู 
   5.  ชวยขจัดปญหาการขาดครู เพราะผูเรยีนสามารถศกึษาดวยตนเอง 
   6.  สงเสริมการศึกษานอกระบบ  เพราะสามารถนําไปใชไดทุกเวลา และ 
ไมจําเปนตองใชในเฉพาะโรงเรียน 
  ธีระศักดิ์  แสงสัมฤทธิ์ (2531: 25) สรุปคุณคาของชดุการเรียนไว  ดังน้ี 
   1.  ชุดการเรียนดวยตนเองสนองความแตกตางระหวางบุคคล คือผูเรียน
สามารถเรียนได ทุกเวลาทีต่องการเรียน และกาวหนาไปตามความสามารถของคนเรื่อยๆ 
   2.  รักษามาตรฐานของการเรียนรู เพราะผูที่เรียนจากชดุการเรียนดวยตนเอง
จะไดรับความรูในมาตรฐานเดียวกัน ผิดกับการเรียนกับครูที่ตางคนตางสอน 
   3.  ประหยัดทั้งเวลาและเงนิ เพราะผูเรียนสามารถเรียนไดเองโดยไมตองมา
เรียนในหองเรียนและไมตองเรียนซ้ําในเรื่องที่ตนรูแลว ชุดการเรียนดวยตนเองสามารถใชได
เร่ือยๆ 
 สรุปไดวา  ขอดีของชุดกิจกรรมคือ ชวยสงเสริมใหผูเรยีนเกิดการเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมการเรียนรูดวยตนเองตามจุดประสงคที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูสอนคํานึงถึง
ผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ อยางไมเบื่อหนายตอการเรียน 
อีกทั้งยังเปนการชวยฝกทกัษะในการแสวงหาความรู  พิจารณาขอมูล  และการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน เพ่ือใหผูเรียนสามารถอยูในสังคมอยางมีความสุข 
 1.5  ทฤษฎีพหุปญญา 
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2544: 13 – 16) พหุปญญา 
(Multiple Intelligence) คือ  ความสามารถของบุคคลอยางนอย  8 ดาน แตละคนจะมีความ 
สามารถแตละดานไมเทากัน  ความสามารถเหลานี้  ทํางานรวมกัน  ไมไดแยกออกจากกันอยาง
เด็ดขาด  ไดแก  ความสามารถดานภาษา  ความสามารถดานตรรกะ และคณิตศาสตร 
ความสามารถดานมิติสัมพันธ  ความสามารถดานรางกายและการเคลื่อนไหว  ความสามารถ
ดานดนตรี  ความสามารถดานมนุษยสัมพันธ  ความสามารถในการเขาใจตนเอง  ความสามารถ
ดานรอบรูธรรมชาต ิ
  กรมวิชาการ (2545: 6) พหุปญญา คือ  ความรู  ความสามารถ และปญญาที่
หลากหลาย 
  พีระ  รัตนวิจิตร (2544: 2) กลาววา  พหุปญญา หมายถึง ศักยภาพความสามารถ
ของมนุษยในการแกปญหา หรือออกแบบงานและผลงานชนิดตางๆ ในสถานการณธรรมชาต ิ
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  ดังน้ันพหุปญญา หมายถึง  ความสามารถดานสติปญญาของมนุษยทั้ง 8 ดานที่ใช 
ในการแกปญหาตางๆ  ซ่ึงสามารถพัฒนาได 
  ประเภทของสติปญญา การดเนอรไดอธิบายเกี่ยวกบัเกณฑและที่มาของการ
คัดเลือกสติปญญาแตละดานไวในหนังสอื Frames of Mind (1983) และไดอธิบายพอสังเขป
เกี่ยวกับสติปญญาแตละดานในหนังสือ Multiple Intelligence : The Theory in Practice โดย 
ย้ําวา สติปญญาแตละดานเหลานี้ไมไดทาํงานแยกขาดจากกัน  แตจะทํางานรวมกนั  จะมีการ
ผสมผสานการใชสตปิญญาดานตางๆ เขาดวยกัน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 
2540: 136) สติปญญาแตละดานมี  ดังน้ี 
   1.  สติปญญาดานภาษา (Linguistic intelligence) คือ  ความสามารถดาน
ภาษาในการใชคําพูดหรือถอยคํา เพ่ือสื่อความหมาย ความเขาใจ การบอกเลาเรื่อง การ
ตอบสนองอยางเหมาะสมตอเรื่องราวตางๆ ในบรรยากาศและจุดมุงหมายตางๆ ไดแกการ
โตแยง การชักชวน การเขยีนคําประพันธ การสั่งสอนอบรม คนที่มีความสามารถดานภาษา
มักจะชอบเลนคํา ใชสํานวนและพูดเปรยีบเปรย โดยใชเวลาในการอานครั้งละมากๆ มี
ความสามารถในการฟงไดดีเม่ือเขาไดพูด  ฟง  อาน หรือเขียน  บุคคลที่มีเชาวนปญญาอยูใน
กลุมน้ี  ไดแก  พิธีกร  นักการเมือง และนักประพันธ  เปนตน  
   2.  สติปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร (Logical – mathematical 
intelligence) คือ ความสามารถที่ใชเปนพ้ืนฐานในการศึกษาดานวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร 
คนที่ใชความสามารถดานนี้ จะเนนความเปนเหตุเปนผลหรือหลักการ จะเปนผูหาแบบรูป และ
มองเห็นความเปนเหตุเปนผลไดอยางสัมพันธกัน ทําการทดลองและจัดลําดับขั้นตอนการทํางาน
ได โดยทั่วไปจะสรางความคิดรวบยอดได และมีคําถามที่จะนําแนวคิดนั้นไปทดสอบ  ซ่ึงอาจ
เรียกวาเปนความสามารถในการคิดเชิงวทิยาศาสตร ทีใ่ชการคิดแกปญหาอยางเปนขั้นตอน 
โดยใชตวัเลขและการคิดคํานวณประกอบดวย  บุคคลทีมี่เชาวนปญญาในกลุมน้ี  ไดแก 
นักวิทยาศาสตร เปนตน 
   3.  สติปญญาดานมิติสัมพันธ (Spatial intelligence) คือ ความสามารถที่
เกี่ยวของกับการรับรู การสรางสรรคและการสรางแบบจําลองที่ดัดแปลงภาพจําลองไปใชได ผูที่
มีความสามารถดานนี้จะไวตอการรับรู แมจะมีรายละเอียดเพียงเล็กนอย โดยเขาสามารถใช เสน 
สี รูปราง แบบรูปและมิติ เพ่ือดัดแปลงคําพูดหรือการแสดงออก ในรูปของภาพหรือแบบจําลองที่
แสดงอยูและทิศทางทีเ่ห็นไดชัดเจนบุคคลที่มีเชาวนปญญาในกลุมน้ีไดแก สถาปนิก มัณฑนากร 
และศลัยแพทย เปนตน 
   4. สติปญญาดานดนตรี (Musical intelligence) คือ ความสามารถที่เขาใจ 
รูสึก ชื่นชอบ ซาบซึ้ง วิเคราะหวิจารณ ปรับเปลีย่น สรางสรรคและแสดงออกในลักษณะที่ไวตอ
ระดับเสียง ทวงทํานอง จังหวะและสีสันของเสียงดนตรีได  คนที่มีความสามารถในดานนี้จะ
สามารถรองเพลงไดตามจังหวะ และระดับเสียง  วิเคราะหลักษณะของดนตรีหรือแสดงออกใน 
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การแตงเพลงแตละเพลงไดและมีความรูสกึไวตอเสยีงของดนตรีกับจังหวะที่ไดยินไดฟงอยูทุกวัน 
   5.  สติปญญาดานการเคลื่อนไหวรางกายและกลามเนื้อ (Bodily – 
kinesthetic intelligence) คือ  ความสามารถในการใชรางกายเพื่อการเคลื่อนไหวที่สัมพันธ
กับสิ่งที่แสดงออกเพื่อสรางผลงานหรือแกปญหาโดยสามารถควบคมุการเคลื่อนไหวของรางกาย
ไดอยางคลองแคลวในระดับตางๆ บุคคลในกลุมน้ีไดแก นักกีฬาและนักแสดง จะเรียนรูไดอยาง
ดีกับการปฏิบตัิหรือลงมือทํา โดยการเคลื่อนไหวและการแสดงออกที่เขาชื่นชอบ 
   6. สติปญญาดานการเขากับผูอ่ืน (Interpersonal intelligence) คือ 
ความสามารถที่จะทํางานรวมกับคนอื่นไดดี เพราะมีความเห็นใจและความไวตอความรูสึก 
อารมณและความตองการของคนอื่น คนในกลุมน้ีจะผูกมิตรกับคนอื่นไดงายและชอบการเขา
สังคม รูจักวิธทีี่จะจัดการหรือปรับตัวเขากบัคนอื่น เพราะมีความเขาใจและลวงรูความรูสึกของ
ผูอ่ืนไดดี คนพวกนี้จะเกงในการทํางานเปนทีมและการเปนผูจัดการ จะเรียนไดดีเม่ือตอง
สัมพันธและทาํงานรวมกับคนอ่ืนๆ เพราะรูจักควบคุมอารมณของตนเอง รูจักลดความโกรธ 
ความเกลยีดชงั พยายามปรับตวัใหเขากบัคนอ่ืนใหไดตามความตองการของเขา โดยรูจักคอย 
พูดใหผูอ่ืนเขาใจและยอมรับมากกวาการใชพละกําลังหรือการโตเถียงอยางรุนแรง 
   7.  สติปญญาดานการเขาใจตนเอง (Intrapersonal intelligence) คือ 
ความสามารถที่จะรูถึงอารมณความรูสึกของตนเอง ฝกคิดและติดตามควบคุมอารมณของตนเอง
ได บุคคลในกลุมน้ีเลือกที่จะทํางานเอง เพราะตระหนกัถึงความตองการและความสามารถของ
ตนเอง โดยจะตองติดตอ สือ่สารกับตนเอง โดยการควบคุมอารมณและนําตนเองไปสูการพัฒนา
ความสามารถที่สรางเปาหมายและการคิดที่จะเรียนรูไดตามที่ตองการ ถารูจักและเขาใจตนเอง
แลวสามารถควบคุมตนเองไดก็จะเปนผูทีมี่สุขภาพจิตทีดี่ไมฟุงซาน กังวลใจและมคีวามไมพอใจ
ทําใหสุขภาพจิตเสียและไมสามารถใชเชาวนปญญาดานนี้เรียนรูไดอยางเหมาะสม 
   8.  สติปญญาดานความเขาใจในธรรมชาติ (Naturalistic intelligence) 
คือ ความสามารถที่รอบรูในเรื่องวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม มีความรักสัตว พืชและสภาพ
ภูมิศาสตร สิ่งแวดลอม ไดแก สิ่งที่เห็น เมฆฝน ดวงดาวตาง ๆ และหินชนิดตางๆ ผูที่รอบรูใน
ธรรมชาติน้ีจะชอบทํางานนอกบานและตระหนักในสภาพที่ปรากฏในธรรมชาติ รักที่จะอนุรักษ
ธรรมชาติไว ตระหนักในคณุคาของธรรมชาติ โดยพยายามปกปองการทําลายสิง่แวดลอมที่มีอยู 
ไมวาสิ่งน้ันจะเปนสิ่งมีชีวติหรือไมก็ตาม ผูที่มีปญญาดานนี้จะประสบความสําเร็จและมักเปน
นักพฤกษศาสตร  นักสตัวศาสตร นักดาราศาสตร นักธรณีและนักนเิวศวิทยา เปนตน 
 จากทฤษฎีพหุปญญาจะเห็นวา ความสามารถดานสตปิญญาของมนุษยมี  8 ดาน  ซ่ึง
ผูวิจัยมีความสนใจศึกษาสติปญญา  4 ดาน คือ  ดานภาษา  ดานตรรกะ และคณติศาสตร  
ดานมิติสัมพันธและดานการเขาใจตนเอง  ความสามารถทางสติปญญาทั้ง 4 ดาน มีรายละเอียด 
ดังน้ี 
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  1.  สติปญญาดานภาษา (Linguistic intelligence) 
   เปนความสามารถที่จะใชภาษาเพื่อสื่อความหมายใหเกิดความเขาใจ  ในการ
ติดตอสื่อสาร  ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ  มนุษยจะใชความเขาใจในการใชภาษาเมื่อ
ตองการถายทอดความคิด  ไมวาจะเปนการพูด เชน นักเลานิทาน  นักพูด นักการเมือง หรือ
การเขียน เชน กวี นักเขียนบทละคร บรรณาธิการ นักหนังสือพิมพ ปญญาทางดานนี้ยังรวมถึง
ความสามารถในการจัดกระทาํเกี่ยวกบัโครงสรางของภาษา เสียง ความหมาย และเรื่องเก่ียวกับ
ภาษา เชนความสามารถใชภาษาในหนวยงานหวานลอม อธิบาย และอ่ืน (วารีรัตน  แกวอุไร 
และ สุปารณี  ไกรวัตนุสสรณ.  2541: 85 ; อารี  สัณหฉวี.  2535: 1) โดยมีสมองสวนที่เรยีกวา 
Broca's Area ควบคุมเรื่องการเรียบเรียงประโยคที่ถูกตองตามหลักภาษา  บุคคลที่สมองสวนนี้
ถูกทําลายอาจเขาใจขอความที่ฟงและอานอยางดี  แตไมสามารถเรียบเรียงเปนคําพูดเปน
ประโยคได  นอกจากประโยคงายมากๆ  ซ่ึงภาษาเปนสติปญญาทีส่ามารถใชอยางอิสระ  โดย
อาศัยชองทางการเรียนรู หรือแสดงออกเฉพาะประเภทใดประเภทหนึง่ก็ได (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2540: 138) จะเห็นไดวา คนที่ใชภาษาในการหาเลี้ยงชีพ
แสดงออกถึงความมีสติปญญาทางภาษอยางชัดเจน (สุรศักดิ์  หลาบมาลา.  2541: 13) 
ลักษณะบุคคลที่มีสตปิญญาดานภาษา 
    1.  เปนบุคคลที่เห็นคุณคาของหนังสือและชอบพูดหรือเลาในสิ่งที่ไดอาน 
    2.  มีความจําดีในเรื่อง ชื่อตางๆ สถานที่ วันเดือนป หรือสิ่งเล็กๆ นอยๆ 
ที่พบ 
    3.  สามารถนึกคิดถอยคําตางๆ ในใจไดกอนที่จะพูดหรืออานสิ่งน้ันๆ 
    4.  สื่อสารกับผูอ่ืนในการใชภาษาไดเปนอยางดี 
    5.  สนุกสนานกับการเลนเกมที่เกี่ยวกบัการใชคํา  การพูดคําสัมผัส  
การเลนคําผวน  คําตางๆ 
    6. เปนผูมีความสามารถดานการเขียน สะกดคําไดถูกตอง และใชคาํศัพท
ตางๆ ไดดี 
    7.  มีความสมารถในการเรียนรูภาษาอื่นๆ ไดดี 
    8.  มีความพยายามที่จะพัฒนาการใชภาษาของตนเอง จะสามารถสราง
คําทั้งในการพดูและการเขียนในรูปแบบใหมๆ ไดเสมอ 
    9.  เปนผูที่รักการอาน การเขียน การเลาเรื่อง แตงคําประพันธ โตวาที 
เลาขําขันรวมอภิปรายแสดงความคิดเห็นตางๆ 
    10. มีความสนใจในอาชีพที่เกี่ยวของกับการใชภาษา เชน กวี นักพูด 
นักเขียน นักกฎหมาย  เปนตน 
    11.  มีทักษะทางภาษาที่มีประสิทธิภาพทั้งการฟง พูด อานและเขียน  
กลาวคือสามารถฟงดวยความเขาใจ ตีความหมายของสิ่งที่ฟงไดถูกตอง สามารถพูดโดยใช 
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ถอยคําที่เหมาะสมกับผูฟงทุกประเภท สามารถอานเรื่องตางๆ ดวยความเขาใจ สรุปยอ จดจํา 
และอธิบายใหผูอ่ืนเขาใจได และสามารถเขียนดวยถอยคํา สํานวนที่สละสลวยเปนที่เขาใจและมี
ประสิทธิภาพ (การสัมมนาหลักสูตรบูรณาการ  เพ่ือการพัฒนาพหุปญญา.  2541: 10 – 11) 
   การพัฒนาสติปญญาดานภาษา 
    ภาษาเปนสิ่งที่มนุษยสามารถพัฒนาได  ธรรมชาตขิองมนุษยเริ่มมี 
การพัฒนาภาษาตั้งแตอยูในครรภมารดา ซ่ึงในการจัดการเรียนการสอน ครูสามารถกระตุนให
นักเรียนมีความสามารถทางภาษาได โดยการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ดาน คือ ฟง พูด อาน เขียน  
ใหมีประสิทธภิาพ 
    1) ดานการฟง  ในหองเรียนสวนใหญนักเรียนไดใชทักษะการฟงมากอยู
แลวในสิ่งที่ครสูอน แตขาดการฝกการฟงใหมีประสิทธภิาพ ทําใหไมสามารถจับใจความสําคัญ 
สรุปความไมได จึงควรจัดกิจกรรมที่เนนใหนักเรียนไดฟง เชน การฟงคําประพันธที่หลากหลาย 
ฟงการอานออกเสียง  จับใจความ  เรื่องสั้นหรือฟงการเลาเรื่อง  จะทําใหนักเรียนสนใจ และฝก
การฟงได 
    2) ดานการพูด  ควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกการพูดดวยการจัด
กิจกรรมที่เสริมการพูด เชน การอภิปรายแสดงความคดิเห็นในเรื่องตางๆ ใหนักเรียนเลาเรื่อง
หรือประสบการณตางๆ พูดรายงานหรือฝกสัมภาษณบุคคลตางๆ  เปนตน 
    3) ดานการอาน  ครูตองพยายามจัดเนื้อหาเพื่อสงเสริมการอานที่มีความ
หลากหลายใหนักเรียนไดไปคนควาขอมูลตางๆ จากแหลงการเรียนรูตางๆ เพ่ือนําเสนอใหอง
เรียน และตองมีการตรวจสอบความเขาใจในการอานของนักเรียนเสมอ 
    4) ดานการเขียน ครูสามารถสงเสริมกิจกรรมการเขียนไดมากมายทั้งใน
และนอกหองเรียน เชน การเขียนคําขวัญ เพลง โคลง กลอน เรื่องสั้น เรื่องขําขัน หรือสรุปเร่ือง
ที่ฟงหรืออานตามความเขาใจของนักเรียน เปนตน (การสัมมนาหลักสูตรบูรณาการเพื่อการ
พัฒนาพหุปญญา.  2541: 11 – 12) 
   การพัฒนาสติปญญาดานภาษาของนักเรยีนจึงสามารถฝกได  โดยครูในแตละ
รายวิชาจัดกิจกรรมที่ชวยสงเสริมทักษะทั้ง 4 ดานใหแกนักเรียน  เม่ือนักเรียนเกิดความรักใน
ภาษาและมีความสุขกับภาษา  ก็จะทําใหนักเรียนเรียนไดดีและเกิดความเขาใจและความสําเรจ็
ในการเรียนในแตละรายวิชา 
   แบบฝกหัดทีจ่ะชวยใหเกิดการพัฒนาสติปญญาดานภาษา 
    1.  เรียนรูความหมายของคําที่นาสนใจใหมๆ ในแตละวนัและฝกใชในการ
สนทนา 
    2.  เลนเกมที่เกี่ยวกับการใชคําตางๆ เชน ปริศนาไขว สแคปเบลิ เปนตน 
    3.  ดูละครโทรทัศนหรือเรื่องราวการสืบสวน แลวเขียนหรือคาดคะเน
เหตุการณที่คาดวาจะเกิดขึน้ในอนาคต 
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    4.  สนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ่ืน มีการถามอภิปราย หรือ
การโตวาท ี
    5.  นําเสนอหัวขอเรื่องที่นาสนใจและเรื่องที่สนุกตื่นเตน เชน ความ
คิดเห็นทางการเมือง หนังสือที่อานหรือพูดถึงใครสักคนที่เรารูจัก (วารีรัตน  แกวอุไร ; และ 
สุปราณี  ไกรวัตนุสสรณ.  2541: 85) 
  2.  สติปญญาดานการใชเหตุผลเชิงตรรกะและคณิตศาสตร (Logical – 
mathematical Intelligence) 
   เปนความสามารถเขาใจหลกัการของเหตแุละผลอยางที่นักวิทยาศาสตรและ
นักตรรกศาสตรปฏิบตัิ หรือความสนใจในการจัดกระทํากับตวัเลข ปริมาณและการปฏิบัติการ
ทางคณิตศาสตร (บวก ลบ คูณ หาร) อยางที่นักคณิตศาสตรกระทํากัน (สุรศักดิ์  หลาบมาลา. 
2541: 13)  ซ่ึงความสามารถนี้จะถูกนํามาใชเม่ือเราตองเผชิญกับสถานการณที่เปนปญหา หรือ
ตองเผชิญกับสิ่งทาทายใหม ซ่ึงบางครั้งเราเรียกวาการคิดแบบวทิยาศาสตร (วารีรัตน  แกวอุไร; 
และ สุปราณี  ไกรวัตนสุสรณ.  2541: 85)  ผูที่มีสติปญญาดานนี้สูง  การแกปญหาจะเปนสิ่งที่
ชัดเจน เกิดอยางเปนระบบและแนนอน คือผูที่มีความสามารถในการใชตวัเลขสูง  เชน  นักบัญชี 
นักคณิตศาสตร นักสถิติ และผูใหเหตุผลไดดี  เชน  นักวิทยาศาสตร นักตรรกศาสตร นักจัดทํา
โปรแกรมคอมพิวเตอร  นอกจากนี้ผูที่มีสติปญญาทางดานนี้  ยังมีความไวในการเห็นความ 
สัมพันธ แบบแผนตรรกวทิยา การคดิเชิงนามธรรม   การคิดที่เปนเหตุเปนผล และการคิด
คาดการณ  (If – then)  โดยใชวธิีการจําแนกประเภท  การจัดหมวดหมู  การสันนิษฐาน  สรุป  
คิดคํานวณ และตั้งสมมตฐิาน  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2540: 135 ;  
อารี  สัณหฉวี.  2535: 1 – 2) การดเนอร ไดกลาวถึงปญญาดานนี้  โดยสรุปวา  ประกอบดวย
ความสามารถที่จําแนกออกไดเปน 3 ดาน  ซ่ึงมีความสัมพันธ (การสัมมนาหลักสูตรบูรณาการ
เพ่ือการพัฒนาพหุปญญา.  2541: 1 – 3) คือ 
    1.  ดานการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร (Mathematics) 
    2.  ดานวิทยาศาสตร (Science) 
    3.  ดานการใชเหตุผลเชิงตรรกะ (Logic) 
   ลักษณะบุคคลที่มีสตปิญญาดานการใชเหตุผลเชิงตรรกะและคณติศาสตร 
    1.  เขาใจสิ่งตางๆ และบทบาทของสิ่งเหลานั้นตามสภาพที่เปนอยูใน
สิ่งแวดลอม 
    2.  เขาใจในเรื่องจํานวน ตัวเลข และมีทกัษะในการคดิคํานวณ  เชน  
การประมาณคาการทํานายคาทางสถิติ การแสดงผลขอมูลโดยกราฟแบบตางๆ รวมทั้งรูจักใช
เทคนิคในการแกปญหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร 
    3.  มีทักษะในการแกปญหาโดยพิจารณาเหตุและผล (Critical Thinking) 
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    4.  เขาใจรูปแบบความสัมพันธของสิ่งตางๆ โดยรูจักใชสัญลักษณที่เปน
รูปธรรมเพ่ือแสดงสิ่งที่เปนนามธรรม สามารถอธิบายมโนทัศนในเรือ่งตางๆ ได 
    5.  มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร (Scientific Method) รูจักรวบรวม
ขอมูล ตั้งสมมติฐานตรวจสอบสมมติฐาน และลงขอสรุปเพ่ือแกปญหาที่พบได 
    6.  ชอบศึกษาหรือเรียนในวิชาที่ซับซอน  เชน  แคลคลูัศ  วิทยาศาสตร 
คอมพิวเตอร  เปนตน 
    7.  ชอบในอาชีพที่เกี่ยวของกับการคํานวณ การใชเหตุผล และ
วิทยาศาสตร  เชน  นักบัญชี นักวิทยาศาสตร  นักคอมพิวเตอร  นักกฎหมาย และวิศวกร 
    8.  มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในเชิงวิทยาศาสตร ชอบศกึษากลไกการ
ทํางานอุปกรณเครื่องใชตางๆ (การสัมมนาหลักสูตรบรูณาการเพื่อการพัฒนาพหุปญญา.  2541: 
13) 
   การพัฒนาสติปญญาดานการใชเหตุผลเชิงตรรกะและคณิตศาสตร 
    ในการเรียนการสอบสามารถสอดแทรกกิจกรรมเพื่อพัฒนาใหนักเรียนได
ใชทักษะความสามารถดานนี้ไดทุกรายวิชา  โดยครูผูสอนสามารถบรูณาการกจิกรรมตางๆ เพ่ือ
พัฒนาสติปญญาได  อยางหลากหลายรปูแบบ (การสมัมนาหลักสูตรบูรณาการเพื่อการพัฒนา 
พหุปญญา.2541 : 14 – 15) 
    1.  การจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนที่เหมาะสม 
     1.1  การสอนโดยครูใชคําถามกระตุนใหนักเรียนคิด 
     1.2  เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคดิเห็น 
     1.3  ใหนักเรยีนสรางมโนทัศนดวยตนเอง 
     1.4  ใหโอกาสนักเรียนไดสงัเกตและศึกษาคนควาคําตอบดวยตนเอง 
     1.5  ประยุกตใชกับสถานการณจริงในชีวติประจําวนั 
    2.  สอนใหคิดอยางมีเหตุผลเชิงตรรกะ  เชน 
     2.1  การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซ่ึงประกอบดวย 
      2.1.1  การระบุปญหา 
      2.1.2  การตั้งสมมติฐาน 
      2.1.3  การตรวจสอบสมมตฐิาน 
      2.1.4  สรุปขอมูล 
     2.2  การคิดแกปญหาเชิงวทิยาศาสตร (Scientific Thinking Problem 
Solving) 
    3.  การสอนตรรกะโดยวิธีนิรนัย (Deductive Logic) 
     3.1  การลงขอสรุป (Conclusion) จากประโยคขอความที่ใหมา 2 
ขอความ เรียกวา Syllogisms เชน “คนทุกคนตองตาย แดงเปนคน ดังน้ันแดงตองตาย 
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     3.2  การลงขอสรุปโดยใช Venn Diagrams 
 
 
 
 
 
 
 
    4.  การสอนตรรกะโดยวิธีอุปนัย (Induction Logic) 
     4.1  การะระบุความสัมพันธของสิ่งตางๆ จํานวน  2 คู  เชน  
      สุนัข    :  สัตวเลี้ยงลกูดวยนม  :: งู    :   สัตวเลื้อยคลาน 
      กรุงเทพ  :   ประเทศไทย  :: ลอนดาน: ประเทศอังกฤษ 
    5.  การสอนการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร 
     5.1  การหาคาเฉลี่ย 
     5.2  การหาคารอยละ 
     5.3  การวัด 
     5.4  การหาโอกาสนาจะเปน 
     5.5  การบวก ลบ คูณ หาร ตัวเลข 
     5.6  การบอกเวลา 
     5.7  การคิดเงนิ 
    6.  ใหมีการทาํนายเหตุการณลวงหนาโดยฝกอานเรื่องหรือบทความ  
ซ่ึงขณะอานจะหยุดบางชวง เพ่ือใหนักเรียนไดลองทํานายเหตุการณที่เกิดขึ้นตอไป 
    7.  หลังจากอานหรือเรียนเร่ืองหน่ึงเรื่องใดจบ ใหนักเรียนสรุปใจความ
สําคัญ (Main Ideas) หรือเขียนสรุปเร่ืองโดยยอ 
   แบบฝกหัดทีจ่ะชวยใหเกิดการพัฒนาสติปญญาดานการใชเหตุผลเชิงตรรกะ
และคณิตศาสตร 
    1.  จัดกลุมสิ่งของที่สุมมาไดจํานวน  12 ชิ้น  โดยใหหาเหตุผลที่จัด
หมวดหมูของสิ่งน้ัน  เชน  ดูจากขนาด  รูปราง  สี  ประโยชนใชสอย  เปนตน 
    2.  จัดทําโครงการซึ่งดําเนินการตามขั้นตอน  เชน  การสรางสิ่งตางๆ 
หรือการประกอบ 
    3.  หาตัวเลขที่ขาดหายไปในลักษณะของเลขอนุกรมได  เปนตน  
(วารีรัตน  แกวอุไร; และ สุปราณี  ไกรวตันุสสรณ.  2541: 86) 
 

แดง 

ตาย 
คน 
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  3.  สติปญญาดานเน้ือหามิติสัมพันธ (Spatial Intelligence) 
   สติปญญาดานนี้ เปนความสามารถของสมองมนุษยที่เกิดขึ้นกอนที่มนุษยจะมี
ภาษาใช เพราะจากหลักฐานทางประวตัศิาสตรมีการพบภาพเขียนตามผนังถ้ําในประเทศฝรั่งเศส  
สเปน และแอฟริกา  ซ่ึงเปนฝมือของมนุษยยุคน้ําแข็ง กอนคริสตศกัราช  6,000 – 10,000  ป  
(การสัมมนาหลักสูตรบูรณาการเพื่อการพัฒนาพหุปญญา.  2541: 18) บุคคลที่มีความสามารถ
ทางดานนี้มากก็อาจจะเปนคนเกงทางดานการวาดภาพ แกะสลัก หรือสถาปนิกมากกวาจะเปน 
นักดนตรีหรือนักเขียน ไมวาจะมีความสามารถสูงในการมองเห็นพ้ืนที่ เชน นายพราน ลูกเสือ 
ผูนําทาน และสามารถปรับปรุงและคิดวธิกีารใชเน้ือที่ไดดี เชน มัณฑนากร ศิลปน นักประดิษฐ 
ปญญาทานดานนี้รวมไปถงึความไวตอส ีเสน รูปราง เน้ือที่ และความสัมพันธระหวางสิ่งเหลานี้ 
นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถที่จะมองเห็น และแสดงออกเปนรูปรางถึงสิ่งที่เห็นและ
ความคิดเกี่ยวกับพ้ืนที่ (สุรศักดิ์  หลาบมาลา.  2541: 13 ; และ อาร ี สัณหฉวี.  2535: 2) 
  ลักษณะบุคคลที่มีสตปิญญาดานเนื้อหามิติสัมพันธ 
   1.  ชอบมองและสังเกตรายละเอียดของสิง่ตางๆ ที่พบเห็นไดดี ไมวาจะเปน
รูปรางลักษณะ สี ฯลฯ 
   2.  บอกตําแหนงและทิศทางของวัตถุสิ่งของตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว 
คลองแคลวและถูกตอง 
   3.  สามารถอธิบายรายละเอียดของภาพหรือแผนผังตางๆ ไดเปนอยางดี 
   4.  ชอบการเขียนภาพ วาดภาพ ประดิษฐวัตถุสิ่งของ ทั้งงานปนและงานฝมือ
ตางๆ ที่ เกี่ยวของกับงานทัศนศลิป 
   5.  ชอบเลนเกมที่เกี่ยวกบัการสรางภาพหรือจินตนาการในใจ เชน หมากรุก
หมากฮอส  ปริศนาอักษรไขว  รูปภาพที่ตัดเปนชิ้นๆ  สําหรับตอเลน 
   6.  เขียนแผนผังแสดงตําแหนงที่ตั้งของสิ่งตางๆ ไดอยางถูกตอง 
   7.  มีความสนใจในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับศิลปะ เชน  นักถายรูป วิศวกร 
นักออกแบบผลิตภัณฑตางๆ จิตรกร  รวมทั้งนักบิน นักสถาปนิก ฯลฯ 
   8.  สรางสรรคผลงานแปลกใหมเกี่ยวกับงานทางศิลปอยูเสมอ 
   9.  มีมุมมองสิ่งตางๆ ที่แตกตางไปจากคนอื่น (New Perspective) รวมทั้ง
มองเห็นในสิ่งที่ซอนหรือแฝงอยูโดยที่คนอ่ืนอาจไมเห็นหรือไมเขาใจ  เชน  การมองภาพศิลปะ 
(การสัมมนาหลักสูตรบูรณาการเพื่อการพัฒนาพหุปญญา.  2541: 18 – 19) 
  การพัฒนาสติปญญาดานเนื้อหามิติสัมพันธ 
   1.  การใชอุปกรณและสื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวของกับการมองเห็น 
กระตุนความในของนักเรียน 
    1.1  สื่อสายตา เชน กระดาษ  ชอลก  ดินสอสี  สีระบายภาพ  กลอง
ถายรูป  คอมพิวเตอร  วีดีทัศน  เครื่องฉายภาพ ฯลฯ 



 24

    1.2  พ้ืนที่สําหรับแสดงผลงานตางๆ เชน งานศิลป  ภาพถาย  บทความ 
รวมทั้งอุปกรณสําหรับติดตัง้งานแสดง 
    1.3  การกระตุนความสนใจในเรื่องที่เรียนโดยการใชตวัอยางงานศิลป 
โปสเตอร  ภาพถาย  แผนผัง  แผนที่ ใหนักเรียนไดเห็น 
    1.4  การเปลีย่นสถานที่เรยีนหรือน่ังทํางาน เพ่ือสรางบรรยากาศแปลก
ใหมใหเกิดบันดาลใจหรือสรางจินตนาการ 
    1.5  ใชการสือ่สารแบบ ภาษากายแทนการพูดในบางครั้ง เพ่ือฝกให
นักเรียนไดสังเกตและเขาใจในสิ่งที่ครตูองการสื่อใหนักเรียนทราบ เชน  การใชสีหนา  ทาทาง 
โทนเสียง  เปนตน 
    1.6  ฝกใหนักเรียนจดบันทกึโดยการใช Concept Mapping หรือ Mind 
Mapping 
    1.7  เปดโอกาสใหนักเรียนไดสรางภาพหรือจินตนาการตามความรูสึก
ของตัวนักเรยีนเอง เชน ใหนักเรียนมองดูเมฆ แลวพิจารณาวามีลักษณะคลายๆ กับสิ่งตางๆ
เชน หนาคน  สัตว หรือสิ่งของตางๆ ใหนักเรียนวาดภาพหรือประดิษฐงานปนตามจินตนาการ 
หรือความรูสึกในหัวขอที่กาํหนดให 
    1.8  ใหนักเรยีนเลนเกมทีพั่ฒนาการมองเห็นหรือมิติสัมพันธ  เชน  
หมากรุก  รูปภาพที่ตัดเปนชิ้นๆ สําหรับตอเลน 
    1.9  ใหนักเรยีนไดฝกการออกแบบหรือตกแตงสถานที่  เชน  หองเรียน 
หรือเวทีการแสดงตางๆ ดวยความคิดของนักเรียนเอง (การสัมมนาหลักสูตรบูรณาการ  เพ่ือ 
การพัฒนาพหุปญญา.  2541: 19) 
  แบบฝกหัดทีจ่ะชวยใหเกิดการพัฒนาสติปญญาดานเนื้อหามิติสัมพันธ 
   1.  มองดูเมฆกับเพ่ือนๆ เพ่ือจินตนาการวามีลักษณะคลายกับสิ่งใด 
   2.  ใชจินตนาการและอธิบายความแตกตางของประวัตศิาสตรในสมัยตางๆ 
หรือจินตนาการวา  ไดมีการพูดคุยกับวีรบุรุษ  วีรสตร ี จินตนาการลกัษณะของตวัละครจาก
วรรณคด ี
   3.  พยายามที่จะแสดงออกถึงความคิดความรูสึกโดยการระบายสี ปน โดยใช
จินตนาการทีแ่ตกตางกัน รูปแบบ รูปราง การออกแบบและสี (วารีรัตน  แกวอุไร; และ สุปราณี 
ไกรวัตนุสสรณ.  2541: 86) 
  4.  สติปญญาดานการเขาใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) 
   เปนความสามารถที่จะเขาใจสิ่งตางๆ เกี่ยวกับตัวเอง รูวาตนเปนใคร มี
ความสามารถทําอะไรไดบาง รูวาตนมีความตองการทําอะไร สิ่งใดควรหลีกเลี่ยง  สิง่ใดควร
เสาะหา รวมถึงมีจุดออน จุดแข็งเรื่องใด มีความรูเทาทนัในอารมณ ความคิด ความตั้งใจ ความ
ปรารถนาในตนมีความสามารถที่ฝกตนเอง เขาใจตนเอง (กมล  สุดประเสริฐ.  2540: 12 ; และ 
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สุรศักดิ์  หลาบมาลา.  2541: 14) ผูทีมีสติปญญาดานนี้จะชวยใหรูจักการพิจารณาตนเอง ซ่ึงจะ
ทําใหบุคคลนัน้มีรูปแบบการดําเนินชีวิตของตนเอง มีชีวิตชีวาและมปีระสิทธิภาพ แตถาสมองที่
ควบคุมสติปญญาดานนี้ถูกทําลายอาจกลายเปนคนเฉื่อยชา เชื่องชา ไมยินดียินราย ซึมเศรา 
และไมรูตวัวาตนเองมีการเปลี่ยนแปลง (สํานักงานคณะกรรมการกากรศึกษาแหงชาติ.  2540:  
140) 
  ลักษณะบุคคลที่มีสตปิญญาดานการเขาใจตนเอง 
   1.  รูจักขอบเขตและการแสดงออกของอารมณอยางเหมาะสม 
   2.  แสดงความคิดเห็นและความรูสึกในเรื่องตางๆ พอเหมาะ 
   3.  มีเปาหมายในการดําเนินชีวติที่แนนอนและในรูปแบบทีถู่กตอง 
   4.  ทํางานไดดวยตวัเอง 
   5.  มีพัฒนาการในดานการเรียนรูและบุคลิกภาพ 
   6.  สามารถทาํความเขาใจในสิ่งตางๆ ที่เปนประสบการณของชีวิตตวัเอง เพ่ือ
นํามาใชในการปรับปรุงแกไขและพัฒนาตวัเองใหดีขึ้น 
   7.  เขาใจถึงความสําคัญของตัวเองที่มีอิทธิพลหรอืมีบทบาทและ
ความสัมพันธตอบุคคลอ่ืน 
  การพัฒนาสติปญญาดานการเขาใจตนเอง 
   1.  การจัดสภาพโรงเรียนที่สงเสริมใหนักเรียนเห็นคุณคาของตัวเอง (Self 
Esteen) 
    1.1  ใหนักเรยีนทุกคนไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพอยางเสมอภาคกัน 
    1.2  ใหชุมชนและนักเรียนไดมีสวนในการกําหนดแผนการดําเนินงานของ
โรงเรียน 
    1.3  สอนใหนักเรียนรักและภูมิใจในตัวเอง  โดยใหเห็นคุณคาของตัวเอง 
    1.4  Compliment Circles  โดยใหนักเรียนนั่งเปนวงกลมแลวใหนักเรียน
คนหนึ่งน่ังกลางวง ใหคนที่เหลือพูดถึงคนที่อยูตรงกลางในดานดี  จากนั้นใหผลัดกนัมานั่งตรง
กลางวงจนครบทุกคน 
    1.5  Individual Acknowledgement  โดยใหแตละคนพูดถึงขอดีของเพ่ือน 
ในหองทุกคนใหครูทราบ  ซ่ึงอาจจะใชการเขียนในกระดาษแลวครูรวบรวมใหแกนักเรียนแตละคน 
    1.6  Peer Support  โดยใหนักเรียนที่เกงชวยสอนคนทีอ่อน 
   2.  สอนใหนักเรียนรูจักกําหนดจุดมุงหมายในการทํางานและการดําเนินชีวติ 
   3.  ใหนักเรียนรูจักการแสดงออกในเรื่องความรูสึกและอารมณ  โดยใช
สถานการณจําลอง  มีการควบคุมและแกไขความรูสึก และอารมณดวยวธิีการทีถ่กูตองเหมาะสม 
   4.  ใหนักเรียนไดระบายความรูสึกและอารมณผานทางงานศิลปะตามความถนัด
และความสนใจของนักเรียน 
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   5.  ใหนักเรียนเขียนบันทึก (Journal Writing) ที่สะทอนถึงความคิด ความรูสึก
ตอเหตุการณสําคัญในแตละวัน (การสัมมนาหลักสูตรบูรณาการเพื่อการพัฒนาพหุปญญา.  2541: 
25 – 26) 
  แบบฝกหัดทีจ่ะชวยใหเกิดการพัฒนาสติปญญาดานการเขาใจตนเอง 
   1.  เก็บบันทกึรายงานสะทอนความคิด ความรูสึก และเหตุการณสําคัญๆ ใน 
แตละวันโดยพยายามใชวธิกีารเก็บรวบรวมขอมูลที่หลากหลาย  เชน  การเขียน  การวาดภาพ   
การรองเพลง  เปนตน 
   2.  ทําตัวเปนผูสังเกตการณเฝาดูความคิดของตนเอง  ความรูสึก และอารมณ 
สังเกต การแสดงออกของอารมณในสถานการณตางๆ  เชน  โกรธ  ตื่นเตน  เปนตน 
   3.  ประเมินความคิดของตนเองในรูปแบบสถานการณที่แตกตางกัน  เชน  เม่ือ
เกิดวิกฤตการณจะตัดสินใจทําอยางไรเม่ือมีทางเลือกหลายๆ ทาง 
   3.  จัดทํากราฟแสดงอารมณ แสดงใหเห็นจุดสูงสุดและต่ําสุดในแตละวัน บันทึก
เหตุการณที่ทาํใหเราเกิดอารมณที่แตกตางกันมาก (วารีรัตน แกวอุไร; และ สุปราณี ไกรวัตนุสสรณ. 
2541: 89) 
  พื้นฐานของทฤษฎีพหุปญญา 
   การดเนอร  มีเกณฑในการพิจารณาความสามารถพิเศษตาง ๆ เชน ทางดนตรี 
พ้ืนที่ รางกาย การเคลื่อนไหว เปนปญญาเฉพาะตวั (อารี สัณหฉวี.  2535: 23 – 5)  ดังน้ี 
    1.  ปญญามีลกัษณะเฉพาะดานจากการศึกษาเรื่องสมอง การดเนอร พบวา
บุคคลที่ประสบอุบัติเหตุและสมองดานซาย ซ่ึงเปนปญญาดานภาษาถูกทําลาย บุคคลผูน้ันจะมี
ความยากลําบากในการพดู อาน เขียน และการใชภาษา แตเขากส็ามารถรองเพลง เตนรํา มี
ความรูสึกและมีสัมพันธภาพ กับผูอ่ืนเหมือนกัน และบุคคลที่สมองดานขวาถูกทาํลายทําใหหมด
ความสามารถทางดานดนตรี จึงเปนที่เชือ่วาปญญาความฉลาดแตละดานจะอยูตามที่ตางๆ ของ
สมอง (ดูตาราง 1) 
    2.  ตวัอยางนักปราชญและบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ  ซ่ึงจะมี
ความสามารถอยางใดอยางหนึ่งเดนออกมาชัดเจน แตความสามารถอื่นๆ ดอย เชน ตัวเอกของ
ภาพยนตรเรือ่ง The Rain Man  ซ่ึงอางอิงจากเรื่องจริงมีความสามารถทางคณิตศาสตรอยาง
มหัศจรรย แตปญญาทางดานอ่ืนต่ํามาก ใชภาษาไมดี ไมมีมนุษยสัมพันธ และไมเขาใจตนเอง 
    3.  พัฒนาการของปญญาและผลงานสูงสดุ ความงอกงามของปญญา 
ความฉลาดแตละดานจะมวีถิีพัฒนาการตางๆ กัน บางดานจะเห็นไดชัดตั้งแตวัยเด็ก  เชน  ดาน
ดนตรี  โมสารท สามารถแตงดนตรีไดตั้งแตอายุ  4 ขวบ  บางดานปรากฏเห็นชัดในตอนอายุ
วัยรุน  เชน  ดานคณิตศาสตร แบลสปาสคาล (Blaise Pascal) และคารล เฟรเดรดิ กอส (Karl 
Friedrich Gauss) บางดานจะประสบความสําเร็จทํางานไดถึงขั้นสูงสุดอายุประมาณ 40 – 50 ป 
หรือหลังจากนี้  ไดแก นักประพันธ นักเขียน นวนิยาย และคุณยายโมเสส (Grandma Moses) 
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เริ่มฝกวาดภาพเมื่ออายุ  75 ป และประสบผลสําเร็จสงูสุด  โดยมีตารางสรุปพัฒนาการของ
ปญญาแตละดาน (ดูตาราง 1) 
   การดเนอร (Gardner.  1993) กลาววา  เราจะทราบถงึขั้นสูงสุดของปญญา
แตละดานจากผลงานของผูน้ัน โดยมีตารางผลงานสูงสุดของปญญาแตละดาน (ดูตาราง 2) 
    4.  ปญญาแตละดานมีประวตัิววิัฒนาการอันยาวนาน การดเนอร สรุปวา
ปญญาแตละดานมีวิวัฒนาการในชวงระยะเวลาอันยาวนาน เชน ปญญาดานพื้นที่ (Spatial 
Intelligence) จะเห็นจากภาพเขียนในถ้ํากอนประวัตศิาสตร ปญญาทางดานดนตรี จะเห็นได
จากเครื่องดนตรีในสมัยกอนประวตัิศาสตร โดยมีตารางเกี่ยวกับคณุคาของปญญาแตละดาน 
ในประวตัศิาสตร (ดูตาราง 3) 
    5.  ขอสนับสนุนจากแบบทดสอบทางจิตวิทยา การดเนอร  กลาววา
แบบทดสอบมาตรฐานปจจุบันอาจจะทดสอบความฉลาดหรือปญญาบางดานได  เชน 
แบบทดสอบเชาวนปญญาสําหรับเด็กของ เวคสเลอร (Wechsler Intelligence for Children) 
    6.  ขอสนับสนุนจากงานจิตวทิยาการทดลอง จากการศึกษาทางจติวทิยา
การทดลองพบวาปญญาความฉลาดแตละดานนั้นจะอยูแยกกันเชน บุคคลที่อานหนังสือไดเกง
แตไมสามารถถายโอนความสามารถนี้ไปยังคณิตศาสตรได หรือบางคนมีความจําดีในเรื่อง
คําพูดและภาษา แตจําหนาคนไมไดเลย ดังน้ันมนุษยแตละคนจะมีความสามารถตางๆ กัน 
ในดานตางๆ 
    7.  มีชุดความสามารถในการกระทําของปญญาแตละดาน การดเนอร 
กลาววา ปญญา แตละดานจะมีชุดความสามารถของตนเอง เชน ปญญาทางดนตรี จะมี
ความสามารถซึ่งทําใหเกิดความไวตอจังหวะเสียง ทํานอง  เปนตน 
    8.  ปญญาแตละดานสามารถมีระบบสญัลกัษณของตน การดเนอร กลาว
วา เครื่องบงชีท้ี่แสดงความแตกตางระหวางคนกับสัตวชนิดอ่ืน คือ สามารถสรางสัญลักษณ และ
ปญญาแตละดานจะมีสัญลักษณของตัวเอง โดยมีตารางแสดงตัวอยางสัญลักษณของปญญาแต
ละดาน (ดูตาราง 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28

ตาราง 1 ลักษณะเฉพาะดานของปญญาจากการศึกษาเรื่องสมองและพัฒนาการของปญญา 
 

ปญญา ระบบประสาท ลักษณะพัฒนาการ วิธีการที่วัฒนธรรมยกยอง 
    

ดานภาษา ขมับดานซายและหู
ดานหนา (บริเวณโบคา
และเวมมิค) 

“ผลิตดอกออกผล” ต้ังแตวัย
เด็ก และอยูไปจนถึงวัยชรา 

การเลานิทาน วรรณคดี 
ฯลฯ 

ดานเหตุผลเชิง 
ตรรกะ และ
คณิตศาสตร 

ดานหูซาย สูงสุดตอนวัยรุนและผูใหญ
ตอนตน เริ่มเส่ือมถอยตั้งแต
อายุ 40 ป 

การคนพบทางวิทยาศาสตร 
ทฤษฎีคณิตศาสตร การนับ
และระบบแยกประเภท ฯลฯ 

ดานเนื้อหามิติ
สัมพันธ 

บริเวณสวนหลังของ
สมองซีกขวา 

ความคิดเชิงเรขาคณิตจะเริ่ม
ต้ังแตปฐมวัย และคิดรูปแบบ
ยูคลิค ประมาณ 9 – 10 ป  
แตความไวตอศิลปะจะมีต้ังแต
เด็กจนวัยชรา 

ผลงานศิลปะ ระบบการนํา
ทางการออกแบบ
สถาปตยกรรม การ
ประดิษฐส่ิงใหมๆ ฯลฯ 

ดานการ
เคล่ือนไหว
รางกายและ
กลามเนื้อ 
 
 

เซเรเบลลัม และโมเตอร
คอรเทรกซ 

แตกตางกันตามลักษณะ
องคประกอบเชน ความ
แข็งแกรง ความยดืหยุนและ
ประเภทของการแสดงออก 
เชน ยิมนาสติก เบสบอล  
การแสดงทาใบ 

ผลงานประดิษฐดวยมือ 
เลนกีฬา การแสดงละคร 
การเตนรํา การปน 
แกะสลัก ฯลฯ 

ดานดนตรี ขมับดานขวา เปนปญญาที่พัฒนากอนสุด 
อัจฉริยะเด็กๆ จะผาน  
วิฤตการณ พัฒนาหลายขั้น 

การแตงเพลง การแสดง 
การอัดเทป ฯลฯ 

ดานการเขากับ
ผูอ่ืน 

สมองซีกขวาและระบบ
ลิมบิค 

ระยะ 3 ปแรกของชีวิตเปน
ระยะสําคัญในการสราง
ความสัมพันธชีวิต 

ผลงานการเมือง ระบบ
ธรรมนูญ สังคม 

ดานการเขาใจ
ตนเอง 

สมองดานหนาและระบบ
ลิมบิค 

ความสัมพันธระหวางตนกับ
ผูอ่ืน พัฒนาระหวาง 3 ปแรก
ของชีวิต ซึ่งเปนระยะวิกฤติใน
การพัฒนา 

ระบบศาสนา ทฤษฎี
จิตวิทยาพิธีกรรมตางๆ 

    

 
ที่มา : อารี สัณหฉวี. (2535). พหุปญญาและการเรียนแบบรวมมือ. หนา 7. กรุงเทพฯ : สมาคม

เพ่ือการศึกษาเด็กจัดพิมพ. 
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ตาราง 2  ผลงานสูงสุดและระบบสัญลักษณของปญญาแตละดาน 
 

 
ที่มา : อารี สัณหฉวี. (2535). พหุปญญาและการเรียนแบบรวมมือ. หนา 6.  
 
 
 
 
 
 

ปญญา องคประกอบแกน ระบบสัญลักษณ ลักษณะผลผลิตสูงสุด 
    

ดานภาษา ไวตอเสียงของคํา 
โครงสราง สรางความหมาย
และหนาที่ของคําในภาษา 

ระบบภาษาที่มี 
การสะกดคํา 

นักเขียน นักพูด เชน  
เวอรจิ เนีย วูลฟ และ 
มารติน ลูเธอรคิง 

ดานเหตุผลเชิง
ตรรกะและ
คณิตศาสตร 

มีความไวในการวินิจฉัย
แบบแผน จํานวนและเหตุ 
ผล สามารถวิเคราะห 
เหตุผลซับซอน 

ภาษาคอมพิวเตอร  (เชน 
ปาสคาล) 

นักวิทยาศาสตร นัก 
คณิตศาสตร เชน มาดาม  
คูรี และเบลส ปาสคาล 

ดานเนื้อหามิติ
สัมพันธ 

สามารถรับรูส่ิงที่มองเห็น
ภายนอกและแปลงกลับ 
เปนการรับรูภายในได 

ภาษารูปภาพ (เชน ภาษา 
จีน) 

จิตรกร สถาปนิก เชน ฟรี
ดา คาหไล และ ไอ.เอม.ไพ 

ดานการ
เคล่ือนไหว
รางกายและ
กลามเนื้อ 

สามารถควบคุมการ
เคล่ือนไหวของรางกายและ
มีความสามารถทางมือกบั
วัตถุ 

ภาษามือ ภาษาเบรล นักกีฬา นักเตนรํา นักปน 
เชน เจสสี โฮเว, มารธา  
แกรหม และออกุส โรแดง 

ดานดนตรี เขาใจและสามารถผลิต 
จังหวะ ทํานอง และมีความ
เขาใจซาบซึ้ง 

ระบบโนตดนตรี ระบบ 
รหัสโทรเลข 

นักแตงเพลง นักแสดง เชน 
สตีฟวี วันเดอร และมีโดรี 

ดานการเขากับ
ผูอ่ืน 

สามารถวนิิจฉัยและปฎิบัติ
ตัวอยางเหมาะสมตอ
อารมณและความตองการ
ของผูอ่ืน 

ส่ิงที่ชวยใหรูในสังคม เชน 
ทาทาง การแสดง ออกบน
ใบหนา 

นักแนะแนว นักการเมือง 
เชน คารล โรเยอรส และ 
เนลสัน แมนเดลา 

ดานการเขาใจ
ตนเอง 

สามารถจําแนกความรูสึก
ของตน รูจุดออนและจุดแข็ง
ของตน 

สัญลักษณเกี่ยวกับตน เชน 
ความฝน ผลงาน ศิลปะ 

นักจติบําบัด ผูนําทาง
ศาสนา เชน ซิกมันต 
ฟรอยด และพระพุทธเจา 
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ตาราง 3  ประวัตวิวิัฒนาการของปญญาแตละดาน 
 

ปญญา การเริ่มตนของ
วิวัฒนาการ 

ปรากฏในสัตวอ่ืน 
องคประกอบทางประวัติศาสตร 

(คิดจากป ค.ศ. 1990 หรือ  
พ.ศ.2533) 

    

ดานภาษา อักษรเขียนมีมา 
30,000 กวาปๆ 

ลิงออกชื่อได มีการถายทอดภาษาทางวาจา
มาจนกระทั่งมีตัวหนังสือและ
การพิมพ 

ดานเหตุผลเชิง
ตรรกะและ
คณิตศาสตร 

ระบบจํานวนและ 
ปฏิทิน 

ผึ้งสามารถคํานวณระยะทาง
โดยการเตนรํา 

มีความสําคัญมากขึ้นดวย
อิทธิพลของคอมพิวเตอร 

ดานเนื้อหามิติ
สัมพันธ 

การวาดภาพฝาผนัง
ในถํ้า 

สัตวหลายชนิดมีสัญชาตญาณ
ของการมีพ้ืนที่ของตน 

มีความสําคัญมากขึ้นดวย
เทคโนโลยดีานการดูและวีดิโอ 

ดานการ
เคล่ือนไหว
รางกายและ
กลามเนื้อ 

การใชเครื่องมือของ
มนุษยยุคแรก 

การใชเครื่องมือของสัตว 
บางประเภท 

มีความสําคัญในยุคเกษตรกรรม 

ดานดนตรี มีหลักฐานวามนุษย
สมัยแรกมีเครื่อง
ดนตรี 

นกรองเพลง มีความสําคัญมากในวัฒนธรรม
ที่ยังไมการสื่อสารทางวาจา 
และการติดตอส่ือสารจะใชดนตรี
มาก 

ดานการเขากับ
ผูอ่ืน 

ชีวิตในยุคแรกๆ จะ
มีการรวมกลุมอยู
ดวยกันและในการ
ลาสัตวหาอาหาร 

ความสัมพันธระหวางแมกับลูก
ในสัตวหลายชนิด 

มีความสําคัญมากขึ้นใน
เศรษฐกิจที่มีการบริการ 

ดานการเขาใจ
ตนเอง 

พิธีกรรมทางศาสนา
ของมนุษยในยุค
แรกๆ  

ลิงซิมแปนซีสามารถรูจักตนใน
กระจก ลิงชนิดตางๆ  
รูจักกลัว 

มีความสําคัญมากขึ้นในสังคม
อนาคตที่ซับซอนและตองการ
ความสามารถในการเลือก 

    

 
ที่มา : อารี สัณหฉวี.  (2535).  พหุปญญาและการเรียนแบบรวมมือ.  หนา 8.   
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  ประโยชนของพหุปญญา 
   กรีนฮอค (สุรศักดิ์ หลาลมาลา.  2541: 15 ; อางอิงจาก Greenhawk.  1997) 
ไดรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกบัประโยชนของพหุปญญาในหองเรียนไวได  5 รายการ  ดังน้ี 
    1.  ชวยใหนักเรียนเขาใจความสามารถของตนเองและคนอื่น 
    2.  ชวยใหนักเรียนใชประโยชนจากจุดแข็งของตน และปรับปรุงจุดออน
ของตน 
    3.  ชวยเสริมความมั่นใจของตนเองของนักเรียน ซ่ึงจะชวยใหนักเรยีน
กลาทํางานทีย่ากกวาเดิม 
    4.  ชวยใหนักเรียนเรียนไดดีขึ้น เพราะทาํใหเกิดการจดจําไมลืม 
โดยเฉพาะบทเรียนที่ใชฝกหลายปญญา 
    5.  ชวยในการประเมินทักษะพื้นฐานและระดับสูงของนักเรียนไดอยาง
แมนยํา 
  ทฤษฎีพหุปญญาเชื่อวา ทุกคนมีปญญาทัง้ 8 ดาน เพียงแตจะมากนอยแตกตางกนั 
ไปในแตละดาน ซ่ึงปญญาแตละดานสามารถพัฒนาไดขึ้นอยูกับการไดรับการฝกฝนอบรม และ
สงเสริมสมรรถภาพของปญญาดานตางๆ โดยที่ปญญาดานตางๆ จะทํางานรวมกนั ปญญาดาน
หน่ึงเสริมหรือกระตุนปญญาอีกดานหนึ่ง และถาบคุคลที่มีปญญาดานตางๆ เหลานี้ไดมีโอกาสที่จะ
ใชความสามารถในทางที่เหมาะสมกับตนเอง ปญหาตาง ๆ ที่มีมากในสังคมจะไดรับการแกไข 
โดยใชประโยชนจากความหลากหลายของสติปญญาของตนที่ม่ีอยูอยางเต็มที ่
  กระบวนการสอนเพื่อเกิดการพัฒนาสติปญญา 
   อารี สัณหฉวี (2535: 15 – 26) ไดกลาวถงึทฤษฎีพหุปญญากับยุทธวิธีการ
สอนวา ทฤษฎีพหุปญญาไดเปดโอกาสใหครูไดใชยุทธวธิีการสอนหลากหลายทีนํ่ามาใชใน 
ชั้นเรียน  เพราะเด็กแตละคนมีความสามารถ และความฉลาดแตกตางกัน  ยุทธวธิีการสอนที่
เหมาะกับเด็กกลุมหน่ึงอาจจะไมเหมาะกับเด็กอีกกลุมหน่ึง ครูจึงควรใชยุทธวธิีการสอนหลายๆ 
วิธี  ดังน้ี 
    1.  ยุทธวิธสีอนสําหรับสติปญญาดานภาษา  ซ่ึงสามารถใชไดกับผูเรียน
หลายแบบ และมีกิจกรรมแบบเปดที่จะดึงปญญาดานภาษาของผูเรยีนออกมา โดยครูเปนผูจัด
กิจกรรมที่จะชวยสงเสริมสติปญญาดานนี้  เชน 
     การเลานิทาน อาจจะสอดแทรกความคดิรวบยอดที่จะใหเด็กอยูใน
นิทานซึ่งใหเรือ่งนิทานเปนเรื่องที่สอนหรือสื่อกับเด็กโดยตรง 
     การระดมพลงัสมอง เปนการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนทุก
อยางที่คิดวาสัมพันธกับเรือ่ง โดยยึดถือวาทุกความคดิมีความสําคญั และใหนักเรียนรวมกันได
ไตรตรองขอคดิที่กลาวมาและหาทางนําไปใช 
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     การอัดเสียงลงเทป  ชวยใหนักเรียนรูจักความสามารถทางเสียงของ
ตน และอํานาจของคําพูดในการสื่อสารและแสดงความรูสึก รวมถึงยงัชวยใหไดขอมูลยอนกลับ 
     การเขียนบันทึกประจําวัน  โดยกําหนดหัวเรื่องหรือสถานการณให 
ในการบันทึกนี้นักเรียนอาจใชปญญาทางดานอ่ืนเขามาดวย เชน วาดภาพ มีภาพถายหรือบท
สนทนา 
     สัมพันธกับตนโดยตรง  ครูจะนําเรื่องที่สอนใหสัมพันธกับความรูสกึ
และประการณของนักเรียน โดยใชคําถาม เชน นักเรียนในหองนี้ใครเคย ... นักเรียนเคย
วางแผนที่จะ ...  ใครเคยไปตางประเทศบาง ...  เปนตน 
     เกิดอารมณ  การที่จะกระตุนการเรียนรูตองกระตุนสมองแหง
อารมณ ครูจึงตองสอนดวยความรูสึกและสรางบรรยากาศใหนักเรียนไดหัวเราะ เกดิความรูสึก
รุนแรงทําใหตองแสดงความคิดเห็น หรือตื่นเตนในเรื่องที่เรียนโดยสรางความรูสึกในแกนักเรียน 
ไดแก เปนตนแบบอารมณ ใหนักเรียนแสดงอารมณไดอยางปลอดภัย ไมสงเสริมใหมีการตําหนิ
วิจารณ และยอมรับอารมณตางๆ ของนักเรียน และจัดประสอบการณที่ทําใหเกิดอารมณ 
     ตั้งจุดมุงหมาย  มีความสามารถในการตั้งจุดมุงหมายที่เปนจริงได 
ครูจะชวยนักเรียนไดในการฝกตั้งจุดมุงหมายหรือเปาหมายในชีวติ  เชน  ใหนักเรียนตั้ง
จุดมุงหมายที่ตองการจะเรียนในวันนี้ นักเรียนตองการจะเห็นตัวเองทําอะไรในอีก 25 ปขางหนา 
นักเรียนตั้งเปาวาเทอมนี้จะไดเกรดอะไร  เปนตน 
   วรรณี  โสมประยูร (2541: 20 – 24) กลาวถึงรูปแบบการสอนแบบวรรณี ที่มี 
8  ขั้น ไดแก  ขั้นนํา  ขั้นทบทวน  ขั้นสอน  ขั้นสรุป  ขั้นสรางเจตคต ิ ชั้นนําไปใช  ขั้นฝกทักษะ 
และขั้นประเมินผลที่ใชทฤษฎีหลายทฤษฎีผสมผสานหรือบูรณาการเขาดวยกัน จึงทําใหวธิีสอน
แบบวรรณี  มีลักษณะบูรณาการที่ดีและเปนไปตามหลกัปรัชญาองครวม  โดยมีแนวคิดและ
ทฤษฎีการเรยีนรูตางๆ 10 ทฤษฎี  รวมทั้งทฤษฎีพหุปญญาดวยทใีชเปนทฤษฎพ้ืีนฐานของ 
วิธีสอนแบบวรรณี 
   วารีรัตน  แกวอุไร และ สุปราณี  ไกรวัตนุสสรณ (2541: 90 – 92) ไดกลาวถึง
วิธีสอนดวยพหุปญญาสรุปได  4 ขั้นตอน  คือ 
    1.  ขั้นตอนกระตุนใหเกิดความสามารถดานตางๆ (Awaken the 
Intelligence) การกระตุนหรอืเตรียมการตองเก่ียวของกับการฝกปฏบิตัิทั้งทางรางกายและสมอง 
เพ่ือเปนการเตรียมการของความสามารถดานนั้นๆ ซ่ึงจะชวยใหเกิดความพรอมที่จะดําเนินการ
ตามขั้นตอไป  เชน  ถาเราตองการกระตุนความสามารถในการมองเห็น/มิติสัมพันธก็ตองใหเด็ก
ไดฝกการวาดรูประบายสี  เปนตน 
    วัตถุประสงคที่สําคัญ  2 ประการ  คือ 
     1.1  เพ่ือสรางความตระหนักถึงความสามารถทางปญญาดานตางๆ 
ที่เรามีอยู และเพ่ือชวยใหเกิดการเรียนรูดานนั้นๆ มากขึ้น 
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     1.2  เพ่ือใหเกิดการเรียนรูถงึกลวิธตีางๆ ในการเตรียมตัว หรือเตรียม
ความพรอมเพ่ือดําเนินการขั้นตอไปทั้งในระบบประสาทและทางรางกาย 
    2.  ขั้นเสริมและพัฒนาความสามารถ (Amplifying the Intelligence) 
ความสามารถทางปญญาแตละดานสามารถพัฒนา และเสริมได  ซ่ึงเหมือนกับทักษะตางๆ  
ถาเราฝกฝนมากๆ ก็เกิดความชํานาญมาก 
     วัตถุประสงคที่สําคัญ คือ เพ่ือเสริมและพัฒนาจุดออนหรือขอบกพรอง 
ในแตละดาน 
    3.  ขั้นการสอนใหเกิดความสามารถทางปญญา (Teaching with 
Intelligence) เปนขั้นที่ใชทกัษะดานตางๆ หาความรูเพ่ิมเติมหรือทําใหเกิดการเรียนรู  
     วัตถุประสงค คือ ตองใชบทเรียนที่จะใหผูเรียนไดใชวิธกีารเรียนรูได
หลายวธิี เพ่ือใหบรรลุเปาหมายสวนรวม 
    4.  ขั้นการถายโอนความรู (Transferring the Intelligence) เปนขั้น 
การนําความรูและความสามารถมาใชในการแกปญหาตางๆ ในชีวติจริง 
     วัตถุประสงค  คือ  การทําใหความสามารถทางปญญาเปนสวนหนึ่ง
ของความสามารถทางสมอง เจตคติ และการเคลื่อนไหวของรางกาย 
   การดเนอร (เฉิดศักดิ์  ชุมนุม.  2540: 41 – 42 ; อางอิงจาก Gardner.  1991) 
เชื่อวา ครูที่ดีควรจะสามารถใชวิธีการสอนหลายๆ แบบ  เพ่ือนําเขาสูบทเรียน และเพ่ิม
ความสามารถในการเรียนใหแกผูเรียน โดย การดเนอร ไดยกตัวอยางของการสอนในวิชา
ธรรมชาตวิิทยาเรื่อง วิวัฒนาการและวชิาสังคมศึกษา เรื่อง ประชาธปิไตย ดังน้ี 
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ตาราง 4  ตัวอยางการสอนวิชาธรรมชาตวิิทยาเรื่องววิฒันาการและวิชาสังคมศึกษา เรื่อง 
     ประชาธิปไตย 
 

วิธีการ การสอนเรื่องวิวัฒนาการ การสอนเรื่องประชาธิปไตย 
   

1.  การพรรณนา 
(Narrational 
Entry Point) 

ครูอาจจะชี้ใหผูเรียนเห็นเสนทางของ
วิวัฒนาการ 

เริ่มจากประเทศกรีก หรือในอเมริกา
จุดเริ่มตนของรัฐบาลภายใตรัฐธรรมนูญ 

2.  การใชเหตุผล
และตัวเลข 
(Logical –
Quantitative 
Entry Point) 

ครูอาจจะใหผูเรยีนฝกเปรียบเทียบพันธุพืช
หรือสัตวหลายสวนของโลกหรือในยุคสมัยที่
ตางๆ กัน หรือครูอาจจะจัดสถานการณที่
ผูเรียนจะไดอภิปรายถกเถียงในเรื่อง
กระบวนการของวิวัฒนาการ 

จัดใหผูเรียนไดศึกษารูปแบบของการ
ลงคะแนนในรัฐสภา หรือใหมีการศึกษา
แนวคิดและการโตเถียงในการเลือกหรือ 
ไมเลือกประชาธิปไตยในหมูของผูกอการ 

3.  การใหผูเรียน
ไดเขาใจพ้ืนฐาน
ของเรื่องราว 
(Foundational 
Entry Point) 

ครูใชวิธีการพื้นฐานความเขาใจหรือครู
อาจจะใหผูเรียนไดศึกษาความแตกตาง
ระหวางวิวัฒนาการและ 
ปฏิวัติ เหตุผลที่ตองมองหาจุดเริ่มตนและ
การเปล่ียนแปลงประเด็นดานความรูของ
แนวคิด วัตถุประสงคและจุดมุงหมาย
ปลายทาง 

ใหศึกษาความหมายของรากศัพท
ประชาธิปไตย ความสัมพันธระหวางการ
ใชหลักการตัดสินใจในแนวประชาธิปไตย 
และแนวการประชาธิปไตย และแนว 
การตัดสินใจในรูปแบบอื่นๆ 

4.  การใชวิธีการ
ดานสุนทรียศิลป 
(Esthetic 
Approach) 

ใหผูเรียนไดศึกษาโครงสรางตนไมแสดง
วิวัฒนาการหรือรูปรางของพันธุพืช หรือ
พันธุสัตวที่เปล่ียนแปลงไป 

จัดใหผูเรียนฟงการเลนดนตรี แบบที่มี 
นักดนตรีทั้งกลุมตางเลนดนตรีภายใต 
การควบคุมของผูควบคุมวงคนเดยีว คือ
เปรียบเทียบการเลนดนตรีแบบ String 
Quartet และ Orchestra หรือไมก็ให
ผูเรียนไดศึกษาเปรียบเทียบการโนมเอียง
ของการลงคะแนนเสียงของกลุมตางๆ  
ในรัฐสภา 

5.  การใชวิธีจัด
ประสบการณ 
(An Experiential 
Approach) 

ใหนักเรียน ไดลองเล้ียงแมลงหว่ีแลวสังเกต
การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นเปนระยะ ๆ  

ครูอาจจะจัดใหมีคณะกรรมการของชั้น
หรือของหอง ใหโอกาสผูเรียนไดฝกฝน
การใชหลักการประชาธิปไตยและศึกษา
เปรียบเทียบการตัดสินใจโดยใช
กระบวนการประชาธิปไตยและการสั่งการ
ในรูปแบบตางๆ 

   

ที่มา : เฉิดศักดิ์ ชุมนุม.  (2540, กรกฎาคม – กันยายน).  การนําเขาสูบทเรียน ขอเสนอของ 

     ฮาวเวอรการดเนอร (Howard Gardner),” วารสารโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย. (4): 41– 42. 
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   แคมปเบลล (สุรศักดิ์  หลาบมาลา.  2541: 14 ; อางอิงจาก Campbell.  1997)  
ไดกลาวถึง การใชพหุปญญาในหองเรียนวา  สามารถกระทําได  ดังน้ี 
    1.  ใชในการนําเขาสูบทเรยีน เชน เด็กบางคนอาจจะเขาใจกราฟหรือ
พีชคณิต บนกระดานดํายาก ครูสามารถนํานักเรียนทาํกราฟที่สนามโดยทุกคนเปนจุดๆ หน่ึง 
บนเสนกราฟ หรือในออสเตรเลีย  โรงเรียนแหงหน่ึงมีสนามเลนปูอิฐเปนรูป สุริยจักรวาล  ครูนํา
นักเรียนมาเรียนดาราศาสตรในสนาม เด็กๆ เปนดวงดาวตางๆ หมุนรอบดวงอาทิตย 
    2.  ใชการเสริมบทเรียน โดยมีการจัดสัปดาหพหุปญญา  เชน  ใชศิลปะ
หรือการละครในการเรียนวรรณคดี เรียนดาราศาสตรหัวขอสุริยะจักรวาล โดยใชปญญาทาง
ตรรกศาสตรและคณิตศาสตรวัดระยะทางระหวางดวงดาวที่สนามกับดาวตางๆ รอบดวงอาทิตย 
    3.  ใชในการสงเสริมการทํางานดวยตนเอง โดยครูใหเด็กคิดริเริ่ม คนควา 
ดําเนินงานและรายงานผลการทําโครงการของตนเอง 
    4.  ใชในการประเมินผล เม่ือเด็กทําโครงงานเสนอหรือแสดงโครงงานให
ฝกประเมินงานของตนเอง หรือใหเพ่ือนๆ ชวยประเมิน 
    5.  การฝกเปนลูกมือ โดย การดเนอรไดเสนอใหฝก 3 ดาน  คือ  
ดานศิลปหัตถกรรม  ดานวิชาการ และดานรางกาย 
 1.6  งานวิจัยที่เก่ียวของกับชุดกิจกรรม 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   บรูซ (Bruce.  1972: 4295 – A) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบการสอนแบบใช
ชุดการเรียนการสอนแบบธรรมดา ซ่ึงผลการวิจัยปรากฏวา การสอนโดยใชชุดการเรียนการสอน
ไดผลดีกวา การสอนแบบธรรมดา  ซ่ึงผลการวิจัยลักษณะนี ้ ไดสอดคลองกับผลการวิจัยของ
อารมสตรอง (Armstrong.  1972: 5669 – A) ซ่ึงไดทําการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนรูภาษาฝรั่งเศสชนิดสื่อผสม (Multi Media Self Instruction Package) ผลการวิจัยปรากฏ
วา นักเรียนทีเ่รียนจากชุดการเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์สูงกวากลุมที่เรียนดวยการสอนวิธี
บรรยาย  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   วีวาส (Vivas.  1985: 603) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบพัฒนา และ
ประเมินคาของการรับรูทางความคิดของนักเรยีนเกรด 1  ในประเทศเวเนซูเอลา  โดยใชชุด 
การสอนจากการศึกษาเกี่ยวกับความเขาใจในการพัฒนาทักษะทั้ง 5 ดาน คือ  ดานความคิด 
ดานความพรอมในการเรียน  ดานความคิดสรางสรรค  ดานเชาวนปญญา และการปรับตวัทาง
สังคม กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 1  จากโรงเรียนเรนีสกัวเนียร  เขตรัฐมิลินดา  ประเทศ
เวเนซูเอลา  จํานวน 214 คน  แบงเปนกลุมทดลอง 3 หองเรียน จํานวน 114 คน ไดรับการสอน
โดยกลุมควบคุม  3 หองเรียน  จํานวน 100 คน  ไดรับการสอนปกติ ผลการวิจัยพบวานักเรียน
ที่ไดรับการสอน โดยใชชุดการสอนที่ศึกษาเกี่ยวกับความเขาใจในการพัฒนาทักษะทั้ง  5 ดาน 
คือ ดานความคิด ดานความพรอมในการเรียน ดานความคิดสรางสรรค ดานเชาวนปญญา และ 
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ดานการปรับตัวทางสังคม มีความสามารถเพิ่มขึ้นสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกต ิ
   วิลสัน (Wilson.  1989: 416) ไดทําการวจัิยเกี่ยวกับการวิเคราะหผลการใช 
ชุดการสอนของครู เพ่ือแกปญหาในการเรียนของเด็กเรียนชาดานคณิตศาสตรเกีย่วกับการบวก 
การลบ ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนยอมรับวาการใชชุดการสอนมีผลดีมากกวาการสอนตามปกต ิ
อันเปนวิธีการหนึ่งที่ชวยใหครูสามารถแกปญหาที่อยูในหลักสูตรคณติศาสตรสําหรับเด็กเรียนชา 
   เรดเฟอรด (Redford.  1994: Abstract) ไดศึกษาผลกระทบของการใชทฤษฎี
พหุปญญา  เพ่ือสํารวจผลที่เกิดจากการใชทฤษฎีพหุปญญา และทฤษฎีการเรียนรูอ่ืนๆ ตอการ
จัดการเรียนรูในเด็กอายุ  13 ป โดยศึกษาจากผูปกครอง  ครูแลตวัผูเรียน  เก็บรวบรวมขอมูล
จากการสังเกต  แฟมงาน  วีดิโอ  การสัมภาษณ และการบันทึกรายการ พบวา  มีความ
พัฒนาการเรียนรู  การคิดขั้นสูงมีการกระตุนความสนใจ  แรงจูงใจ และยกระดับการเรียนรูให
สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 
   คารสัน (Carson.  1995: Abstract) ไดศึกษาความแตกตางในชั้นเรยีน : 
ทฤษฎีพหุปญญากับการแกปญหาทางคณิตศาสตร  มีจุดมุงหมายในการศึกษาเพื่อตัดสินวา 
การแกปญหาทางคณิตศาสตรแบบด้ังเดิม และตามทฤษฎีพหุปญญาจะมีความแตกตางกัน
อยางไรกับการพัฒนารายบุคคลและรายกลุม  โดยศึกษาเปรียบเทียบจากขอมูลพ้ืนฐาน 
ดานวัฒนธรรม  เชื้อชาติ  มีการแบงกลุมทดลองและกลุมควบคุม  โดยมีกระบวนการทดลอง  
6 ขั้นตอน คือ  การทดสอบกอนเรียน  กําหนดปญหา  วิเคราะหปญหา  แกปญหา  สังเกตผล 
และทดสอบหลังเรียน วิเคราะหขอมูลโดยใช ANOVA พบวา  มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม เพราะทฤษฎีพหุปญญามีการแกปญหาไดดีกวา
ทฤษฎีแบบด้ังเดิม 
   มิวเลอร (Mueller.  1995: Abstract) ไดศึกษาสิ่งทีเ่กีย่วของกับทฤษฎีพหุ
ปญญาในการเรียนรูแบบรวมมือ โดยมีจุดมุงหมายขาองการศึกษา เพ่ือศึกษาปฏสิัมพันธทาง
สังคมและการยอมรับสาระความรูจากกลุมที่มีศักยภาพเหมือนกัน และแตกตางกันตามหลัก
ทฤษฎีพหุปญญาดวยการสอนแบบรวมมือของนักเรียนเกรด 4  มีการแบงกลุมตามความถนัด 
ดวยการสัมภาษณ การสํารวจและการสังเกต แลวแบงที่มีความสามารถเหมือนกัน 4 คน ตางกัน 
4 คน มีการสอนแบบรวมมือทั้ง 2 กลุม  มีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  เพ่ือนํามา
เปรียบเทียบความแตกตาง  โดยเก็บขอมูลจากการสังเกต  การบันทกึกิจกรรมแตละดาน  ผล
การศึกษาพบวา  กลุมที่มีศกัยภาพเหมอืนกันทางคณิตศาสตร  มีความสมบูรณในการทํา
โครงการจากการเรียนมากกวากลุมที่มีศกัยภาพตางกันเนื่องจากทุกคนมีบทบาทหนาที่และ
ความรับผิดชอบ  สวนกลุมที่มีศักยภาพตางกันตองใชเวลาและความรวมมือมากขึ้น สวนมากจะ
ทํางานเฉพาะตามที่ตนถนัด 
   เมดสัน (Madsen.  1996: Abstract) ไดศึกษาการทดสอบทฤษฎีพหุปญญา 
ในเด็กเล็กอายุ 2 ป และ 4 ป ศึกษาเปรยีบเทียบใน 10 ศูนยดูแลเด็ก เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ 
จากเด็ก 12 คนเพื่อศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติกจิกรรม การใชเวลาทํากิจกรรมของเด็กโดยเก็บ
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ขอมูลจากเอกสาร วีดิโอเทป การสังเกตและการสัมภาษณบุคคลตั้งแตเวลา 07.15 – 09.00 น. 
ทุกวัน เพ่ือดูวาทฤษฎีพหุปญญาจะสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาเด็กเล็ก และจะอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูอยางไร  ผลการศึกษาพบวา  เด็กแตละคนมีพัฒนาการที่
แตกตางกัน  โดยแตละคนจะมีความสามารถอยางนอย  3 ลักษณะขึ้นไป 
   สกอต (Scott.  1996: Abstract) ไดศึกษาทฤษฎีพหุปญญากับเด็กปญญาเลิศ
ชาวแอฟริกัน-อเมริกัน  ซ่ึงเด็กเหลานี้ขาดโอกาสความเสมอภาคในการเขาสอบรับการคัดเลือก
จากแบบสอบมาตรฐานทีใ่ชอยูทําใหเด็กเหลานี้ไมไดรับการคัดเลือกเขามา ตอมามีการ
ประเมินผลจําแนกสติปญญาดวยวธิีการหลากหลาย มีการใชแฟมสะสมผลงานในการประเมินผล
งาน ซ่ึงเปนแนวคิดสอดคลองกับการคัดเลือกตามทฤษฎีพหุปญญา จําแนกความสามารถเด็ก
ตามผลการประเมินที่หลากหลายผลการทดสอบเปรียบเทียบแลว พบวาไดผลการทดสอบที่
ตรงกันในดานมิติสัมพันธ การเคลื่อนไหวรางกายและกลามเนื้อ และความเขาใจตนเอง 
   ไวซแมน (Wiscman.  1997: Abstract)  ไดศึกษาขอบงชี้การใชทฤษฎี 
พหุปญญาในโรงเรียนมัธยม  ในวิชาวิทยาศาสตร   นักการศึกษาของอเมริกาในอดีตใช
แบบทดสอบ Standard Binet  Test เพ่ือจัดความสามารถทางภาษาและการคํานวณจากความ
เชื่อวา  มนุษยมีความสามารถทางสติปญญา 2 ดาน แตการศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาการใช
ทฤษฎีพหุปญญาตอการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร (ฟสิกส และฟสิกสประยุกต) เปนการทดสอบ
ยืนยันวาผลการดําเนินงานจะไดผลเชนเดียวกับการทดสอบแบบเดมิ ๆ การวิเคราะหพบวา  
ผลการทดสอบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญในดานการใชเหตุผลเชงิตรรกะและคณิตศาสตร  
การเคลื่อนไหวรางกายและกลามเนื้อ ความเขาใจตนเอง 
  งานวิจัยในประเทศ 
   นันทิยา  จิตภิรมย (2532: 47 – 50)  ไดทําการวิจัยสราง และศึกษา
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนที่ใชสอนเรื่องพหุนามในระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 80 คน ซ่ึงแบงเปนกลุมทดลอง 40 คน และ
กลุมควบคุม 40 คน  นักเรียนกลุมทดลองไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรม สวนกลุมควบคุม
ไดรับการสอนตามปกต ิผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพทางการเรียนเร่ืองพหุนามของนักเรียน
ในกลุมทดลองกับนักเรียนในกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
   สุนทรี วัฒนพันธุ (2535: 92) ไดศึกษาเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ทีไ่ดรับการสอน  โดยใช 
ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรประเภททดลองกับที่ไดรับการสอนตามคูมือครู  ผลการศึกษา
พบวานักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมโครงงานวิยาศาสตรประเภททองลองมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรแตกตางจากกลุมที่ไดรับการสอนตามคูมือครูอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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   ประพฤต ิ ศิลพิพัฒน (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการใชขุดกิจกรรม
สรางสิ่งประดิษฐในคายวิทยาศาสตรที่มีตอความสามารถในการประดิษฐและความคิดสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โดยใชชุดกิจกรรมสรางสิ่งประดิษฐทาง
วิทยาศาสตรกับครูเปนผูสอนสรางสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร ผลการวิจัยพบวา  ความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตร  ดานความคิดคลองทางวทิยาศาสตร และความคิดยดืหยุนทาง 
วทิยาศาสตรของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมสรางสิ่งประดิษฐทางวิยาศาสตรกับครเูปน
ผูสอนสรางสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  สวน
ดานความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   เน้ือทอง  นายี่ (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใชชดุกิจกรรมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรกับการสอนโดยครูเปนผูสอนที่มีตอทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร และความสนใจทางวิทยาศาสตรของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1  ผลการศึกษา
คนควาพบวา  ความสามารถดานทักษะกระบวนการของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุด
กิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกับการสอนโดยครูเปนผูสอน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01 และความสนใจทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดย
ใชชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกบัการสอน  โดยครูเปนผูสอนแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
   พูลทรัพย โพธิ์สุ (2546: บทคัดยอ) ไดพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร เรื่อง
พืชและสตัวในสาระที่ 1  สิ่งมีชีวิตกบักระบวนการดํารงชีวิต  สําหรบันักเรียนชวงชั้นที่ 2 
ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร มีผลการเรียนรูอยูในระดับดี 
มีผลการเรียนรูดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และเจตคติ
ของนักเรียนตอชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรอยูในระดับดี 
  จากการศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ สรุปไดวา  การสอนโดยใช
ชุดกิจกรรม สามารถพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหดีขึน้ได เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนได
เรียนรูตามความสามารถของตนเอง ทั้งที่เปนรายบุคคลและรายกลุม ทั้งนักเรียนทีมี่สติปญญา
ปกติและนักเรยีนพิเศษที่มีสติปญญาต่ํากวาปกติ ชุดกจิกรรมสามารถชวยใหผูเรียนสามารถคิด
เปน ทําเปนและแกปญหาได  รูจักการทํางานเปนหมูคณะ  มีความรับผิดชอบ  มีความคิด
สรางสรรค  เกิดความรู  เกิดทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรและเจตคตทิี่ดีขึ้น  ดวยเหตุน้ี
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญาขึน้  เพ่ือเปนแนวทางใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนตอไป 
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2.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
 2.1  ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  อัจฉรา  สุขารมณ และ อรพินทร  ชูชม (2530: 10) ไดกลาวไววา  ผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement) หมายถึง ความสําเร็จที่ไดจากการทํางานที่ตองอาศยัความพยายามจํานวนหนึ่ง
ซ่ึงอาจเปนผลมาจากการกระทําที่อาศัยความสามารถทางรางกายหรือสมอง ดังน้ัน  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจึงเปนขนาดของความสําเร็จที่ไดจากการเรียนที่อาศัยการทดสอบ (Nontesting 
Procedures) เชน  จากการสังเกตหรือการตรวจการบาน หรืออาจอยูในรูปของเกรดที่ไดมาจาก
โรงเรียน (School Grade) ซ่ึงตองอาศัยกรรมวิธีที่ซับซอน และชวงเวลาในการประเมินอัน
ยาวนาน หรืออีกวิธีหน่ึงอาจวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทั่วไป (Published Achievement Test) 
  พวงรัตน  ทวรัีตน (2529: 19) ไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวาเปนแบบทดสอบที่มุงตรวจสอบความรู ทักษะและสมรรถภาพสมองดานตางๆ
ของผูเรียนวาหลังการเรียนรูเรื่องนั้นๆแลวผูเรียนมีความรูความสามารถในวชิาที่เรยีนมากนอย
เพียงใด มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตามความมุงหมายของหลักสูตรในวชิานั้นๆ
เพียงใด 
  วรรณี  โสมประยูร (2537: 262) ไดใหความหมายผลสัมฤทธิท์างการเรียนวา 
หมายถึง  ความสามารถหรือพฤติกรรมของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรูซ่ึงพัฒนาขึ้นหลังจาก
ไดรับการอบรมสั่งสอนและฝกฝนโดยตรง 
  ภพ  เลาหไพบูลย (2537: 265) ไดใหความหมาย ผลสัมฤทธิท์างการเรียน คือ 
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถในการกระทําสิง่หน่ึงสิ่งใดไดจากที่ไมเคยกระทําไดหรือ
กระทําไดนอยกอนที่จะมีการเรียนรูซ่ึงเปนพฤติกรรมทีส่ามารถวัดได 
  ประหยัด  แสงวิชัย (2544: 19) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
หมายถึง ความรูความสามารถในดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมที่วัดได  4 ดาน ประกอบดวย 
ดานความรูความจํา  ความเขาใจ  การนําไปใชและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  กูด (Good.  1973: 7) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ (Achievement) วา
หมายถึง  ความสําเร็จ (Accomplishment) ความคลองแคลว  ความชํานาญ  ในการใชทักษะ 
หรือการประยุกตใชความรูตางๆ สวนผลสมัฤทธิท์างการเรียน (Academic Achievement) 
หมายถึง ความรูหรือทักษะอันเกิดจากการเรียนรูในวชิาตางๆ ที่ไดเรียนมาแลว ซ่ึงไดมาจากผล
การทดสอบของครูผูสอน หรือผูรับผิดชอบในการสอน หรือทั้งสองอยางรวมกัน 
  ฮูเซ็น และ โพสเทิลธเวท (Husen; & Postlethwaite.  1985: 35) ใหความเห็นวา
ผลสัมฤทธิ์เปนคําที่มีความหมายกวางขวาง  ซ่ึงพอจะประมวลไดวา  เปนผลสะทอนของความ
รอบรู และการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึน้ระหวางที่ทกัษะและความรูกําลังพัฒนา 



 40

 สรุปไดวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  หมายถึง  ความรู ความสามารถใน
การเรียนรูดานวิทยาศาสตรที่ไดเรียนมาแลว และวัดไดจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.2  การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  ในการประเมนิผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เพ่ือวัดความรูเน้ือหาวิชา ผูประเมินตองมี
การวางแผนการดําเนินการสรางที่เปนระบบ  มีความรูในดานเนื้อหา  เขียนขอคําถามที่ตรง
ประเด็นตลอดจนสามารถตรวจสอบคุณภาพแตละขอได ดังที่ อุทุมพร จามรมาน (2540: 27) 
กลาวถึง  การสรางขอสอบที่เปนระบบน้ันมีขั้นตอน  ดังน้ี 
   1.  การระบุจุดมุงหมายในการทดสอบ 
   2.  การระบุเน้ือหาใหชัดเจน 
   3.  การทําตารางเนื้อหากับจุดมุงหมายในการทดสอบ 
   4.  การทําน้ําหนัก 
   5.  การกําหนดเวลาสอบ 
   6.  การกําหนดจํานวนขอหรือคะแนน 
   7.  การเขียนขอสอบ 
   8.  การตรวจสอบขอสอบทีเ่ขียนขึ้น 
   9.  การทดลองใช แกไข ปรับปรุง 
  ในการกําหนดจุดประสงคเพ่ือเขียนขอคาํถามวัดพฤตกิรรมที่พึงประสงคที่ตองการ
ใหเกิดขึ้นกับนักเรียนนั้น  ไดมีนักวิชาการกลาวไว  ดังน้ี 
  บลูม (Bloom.  1956: 201) ไดกลาวถึงลําดับขั้นตอนของความรูใชในการเขียน
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมดานความรูความคิดไว  6 ขั้น ดังน้ีคือ 
   1.  ความรูความจํา หมายถึง การระลึกหรือทองจําความรูตางๆ ที่ไดเรียน
มาแลวโดยตรงในขั้นน้ีรวมถึง การระลึกถึงขอมูล ขอเท็จจริงตางๆ ไปจนถึงกฎเกณฑ ทฤษฏี
จากตํารา ดังน้ัน ขั้นตอนความรูความจําจึงจัดไววาเปนขั้นต่ําสุด 
   2.  ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถที่จะจับใจความสําคัญของเน้ือหาที่ได
เรียนหรืออาจแปลความจากตัวเลข การสรุป การยอความตางๆ การเรียนรูในขั้นน้ีถือวาเปนขัน้
ที่สูงกวาการทองจําตามปกติอีกขั้นหนึ่ง 
   3.  การนําไปใช  หมายถึง  ความสามารถที่จะนําความรูที่นักเรียนไดเรียน
มาแลวไปใชในสถานการณใหม ดังน้ัน ในขั้นนี้จึงรวมถึงความสามารถในการเอากฎ มโนทัศน 
หลักสําคัญ วธิีการนําไปใช การเรียนรูในขั้นน้ีถือวา นักเรียนจะตองมีความเขาใจในเนื้อหาเปน
อยางดีเสียกอนจึงจะนําความรูไปใชไดดังน้ันจึงจัดอันดับใหสูงกวาความเขาใจ 
   4.  การวิเคราะห หมายถึง  ความสามารถที่จะแยกแยะเนื้อหาวิชา ลงไปเปน
องคประกอบยอย ๆ เหลานั้น เพ่ือที่จะไดมองเห็นหรือเขาใจความเกี่ยวโยงตางๆ ในขั้นน้ีจึง
รวมถึงการแยกแยะหาสวนประกอบยอยๆ หากความสัมพันธระหวางสวนยอยๆ เหลานั้น 
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ตลอดจนหลักสําคัญตางๆ ที่เขามาเกี่ยวของ การเรียนรูในขั้นน้ีถือวาสูงกวาการนําเอาไปใช และ
ตองเขาใจทั้งเนื้อหาและโครงสรางของบทเรียน 
   5.  การสังเคราะห หมายถึง ความสามารถที่จะนําเอาสวนยอยๆ มาประกอบกัน
เปนสิ่งใหม  การสังเคราะหจึงเกี่ยวกับการวางแผน  การออกแบบการทดลอง  การตั้งสมมตฐิาน 
การแกปญหาที่ยากๆ การเรียนรูในระดับน้ี  เปนการเนนพฤติกรรมทีส่รางสรรค  ในอันที่จะสราง
แนวคิดหรือแบบแผนใหมๆ ขึ้นมา  ดังนั้น  การสังเคราะหเปนสิ่งที่สงูกวาการวิเคราะหอีกขั้นหนึ่ง 
   6.  การประเมนิคา หมายถึง  ความสามารถที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับคุณคาตางๆ 
ไมวาจะเปนคาํพูด นวนิยาย บทกวี หรือรายงานการวิจัย การตัดสินใจดังกลาว จะตองวางแผน
อยูบนเกณฑที่แนนอน เกณฑดังกลาวอาจจะเปนสิ่งที่นักเรียนคิดขึน้มาเอง หรือนํามาจากที่อ่ืน 
ก็ได  การเรียนรูในขั้นน้ี ถือวา  เปนการเรียนรูขั้นสูงสดุของความรูความจํา 
  คลอพเฟอร (ภาพ  เลาหไพบูลย.  2537: 295 – 304 ; อางอิงจาก Klopfer.  1971) 
ไดกลาวถึง  การประเมินผลการเรียนดานสติปญญา หรือความรูความคิดในวชิาวิทยาศาสตร  
เปน 4 พฤติกรรม  ดังน้ี 
   1.  ความรู ความจํา 
   2.  ความเขาใจ 
   3.  กระบวนการสืบเสาะหาความรูทางวทิยาศาสตร 
   4.  การนําความรูและวธิีการทางวิทยาศาสตรไปใช 
  ประวติร  ชูศลิป (2524: 21 – 31) กลาววา  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชา
วิทยาศาสตร  เพ่ือใหนักเรียนไดรับเนื้อหาความรูทางวิชาวทิยาศาสตรและกระบวนการแสวงหา
ความรูทางวทิยาศาสตร  จะตองวัดทั้งสองลักษณะและเพื่อความสะดวกในการประเมินผล จึงได
ทําการจําแนกพฤติกรรมในการวัดผลวิชาวิทยาศาสตรในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวทิยาศาสตรสําหรับเปนเกณฑวัดความสามารถดานตางๆ  4 ดาน  คือ 
   1.  ดานความรู  ความจํา หมายถึง  ความสามารถในการระลึกสิ่งที่เคยเรียน
มาแลว เกี่ยวกับขอเท็จจริง ขอตกลง คําศพัท หลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร 
   2.  ดานความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการอธบิายความหมาย ขยาย
ความและแปลความรูโดยอาศัยขอเท็จจริง ขอตกลง คาํศัพท หลักการและทฤษฎทีาง
วิทยาศาสตร 
   3.  ดานการนําไปใช หมายถึง  ความสามารถในการนําความรู วิธีการทาง
วิทยาศาสตรไปใชในสถานการณใหมที่แตกตางกันออกไป หรือสถานการณที่คลายคลึง 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การนําไปใชในชีวติประจําวัน 
   4.  ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง  ความสามารถของ
บุคคลในการสบืเสาะหาความรูโดยผานการปฏิบัติและฝกฝนความคดิอยางมีระบบจนเกิด 
ความคลองแคลว ชํานาญ สามารถเลือกใชกิจกรรมตางๆ ไดอยางเหมาะสม สําหรับทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  ประกอบดวยทักษะการสังเกต  ทักษะการคํานวณ  ทักษะ 
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การจําแนกประเภท  ทักษะการลงความคดิเห็นจากขอมูล  ทักษะการจัดกระทําสื่อความหมาย
ขอมูล  ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร  ทักษะการตั้งสมมติฐาน  ทักษะการทดลองและ
ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 
 2.3  งานวิจยัที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร 
  งานวิจัยในประเทศ 
   วนิดา  อยูยืน (2539: บทคดัยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร และความสามารถในการประดิษฐของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผลสัมฤทธิท์าง 
การเรียนวิชาวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
   นุสรา  เอ่ียมนวรัตน (2542: บทคัดยอ) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคตติอสิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอมแบบ
ยั่งยืนกับการสอนโดยครูเปนผูสอน พบวา  ผลสัมฤทธิท์างการเรียบสิ่งแวดลอมของนักเรียนที่ 
ไดรับการสอน โดยใชชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอมแบบย่ังยืนกับการสอนโดยครูเปนผูสอน แตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
   สุมาลี  โชติชุม (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรและเชาวอารมณของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 ที่สอนโดยใชชุดการเรียน
วิทยาศาสตรที่สงเสริมเชาวอารมณกับการสอนตามคูมือครู พบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดย
ใชชุดการเรียนวิทยาศาสตรที่สงเสริมเชาวอารมณกับการสอนตามคูมือครู  มีผลสัมฤทธิท์าง 
การเรียนวิชาวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   วิลเลี่ยม (William.  1981: 1605 – A) ไดศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติ
ผลสัมฤทธิ์และความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณระหวางการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรูกับการสอนแบบเดิมที่ครูเปนศูนยกลางวิชาประวัตศิาสตรอเมริกา  กลุมทดลอง  41 คน 
สอนดวยวิธสีบืเสาะหาความรูเดิม  กลุมควบคุม 43 คน  สวนแบบเดิมทําการสอนเปนเวลา  
24 สัปดาห ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม 
   สมิท (Smith.  1994: 2528 – A) ไดศึกษาผลจากวิธีการสอนที่มีตอเจตคติ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวทิยาศาสตรของนักเรียน  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาเกรด 7  โดยแบงเปนกลุมทดลอง 3 กลุม คือ กลุมแรกไดรับการสอนแบบบรรยาย 
กลุมที่สองไดรับการสอนแบบใหลงมือปฏิบัติดวยตนเอง และกลุมทีส่ามไดรับการสอนทั้งแบบ
บรรยายและใหลงมือปฏิบัตดิวยตนเอง เครื่องมือที่ใชเปนวิธีการทดสอบภาคสนาม ซ่ึงเรียกวา 
การประเมินผลวิชาวิทยาศาสตรโดยใชวิธกีารปฏิบัติกิจกรรมแบบบูรณาการ (IASA) ผลการวิจัย
พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบใหลงมือปฏิบัติดวยตนเอง มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงกวา
นักเรียนที่ไดรับการสอนทั้งแบบบรรยายและใหลงมือปฏิบัติดวยตนเอง สูงกวานักเรียนที่ไดรับ 
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การสอนแบบบรรยาย 
 จากงานวิจัยที่กลาวมาขางตน พอสรุปไดวา  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร ดวยวธิีการและรูปแบบที่หลากหลาย สงเสริมใหนักเรียนลงมือปฏิบัตดิวยตนเอง
สงผลใหนักเรยีนเกิดความรูความเขาใจ ในบทเรียนอยางแทจริง และทําใหมีผลสมัฤทธิท์าง 
การเรียนสูงขึน้ 

 
3.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร 
 3.1  เอกสารเกี่ยวกับความสามารถในการคิดแกปญหา 
  ความหมายของความสามารถในการคิดแกปญหา 
   การคิดแกปญหาเปนกระบวนการทางความคิดที่สําคัญกระบวนการหนึ่ง และ
เปนสิ่งจําเปนที่ทุกคนตองใชในชวีิตประจําวัน  ถาทุกคนไดรับการฝกใหรูวิธีการคดิแกปญหาอยู
เสมอยอมเปนประโยชนแกผูที่ไดรับการฝกฝน นักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายทานไดให
ความหมายเกีย่วกับความสามารถในการคิกแกปญหาไวพอสรุปได  ดังน้ี 
   กาเย (เบณจมาศ  สันประเสริฐ.  2533: 24; อางอิง Gadne.  1970: 63) ได
อธิบายถึงความสามารถในดานการคิดแกปญหาวา เปนรูปแบบของการเรียนรูอยางหนึ่งที่ตอง
อาศัยการเรียนรูประเภทหลักการที่มีความเกี่ยวของกนัตั้งแตสองประเภทขึ้นไปและใชหลักการ
น้ันเองประสมประสานกันจนเปนความสามารถชนิดใหมที่เรียกวา  ความสามารถทางการคิด
แกปญหาโดยการเรียนรูประเภทหลักการนี้ตองอาศัยการเรียนรูประเภทความคิดรอบยอด กาเย
ไดอธิบายวา  เปนการเรียนรูอีกประเภทหนึ่งที่ตองอาศัยความสามารถในการมองเห็นลักษณะ 
รวมกันของสิ่งเราทั้งหลาย 
   กูด (Good.  1973: 518) แสดงความเห็นวา  วิธีการทางวิทยาศาสตรกับการ
ปญหาเปนเรือ่งเดียวกันและไดอธิบายวา  การแกปญหาเปนแบบแผนหรือวิธีดําเนนิการ  ซ่ึงอยู
ในสภาวะที่มีความยากลําบากยุงยาก หรืออยูในสภาวะของการตรวจสอบขอมูลทีห่ามาได  โดย
ที่ขอมูลน้ันมีความเกี่ยวของกับปญหา  มีการตั้งสมมตฐิานและมีการตรวจสอบสมมติฐานภายใต
การควบคุม มีการรวบรวมเก็บขอมูลจากการทดลองเพื่อหาความสัมพันธที่จะทดสอบสมมติฐาน
น้ันวาเปนจริงหรือไม 
   นารีรัตน  ฟกสมบูรณ (2541: 48) สรุปวา  ความสามารถในการคิดแกปญหา
เปนพฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่บคุคลเลือกกระทําหรือปฏิบัติ ในการหาทางออกกับปญหาหรือ
สถานการณตางๆ ที่ตองเผชิญ มีลักษณะเฉพาะเอกัตบุคคล  เปนกิจกรรมที่เปนทั้งการแสดง
ความรู ความคิด และเปนทกัษะอยางหนึ่งที่ตองฝกฝนและควรฝกใหกับนักเรียน ความสามารถ
ในการคิดแกปญหา  ยังขึ้นอยูกับองคประกอบหลายดาน  เชน  ความรู หรือประสบการณเดิม
ความสามารถทางสติปญญา  เปนตน 
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   ชาตรี  เกิดธรรม (2542: 69) ไดใหความหมายของความสามารถในการ
แกปญหาวา  เปนพฤติกรรมที่มีแบบแผนหรือวิธีดําเนนิการที่สลับซับซอนซ่ึงตองอาศัย ความรู 
ความคิด ประสบการณ วิธกีารและขั้นตอนในการศึกษาเพื่อใหบรรลุถึงจุดมุงหมายที่ตองการ 
การแกปญหาของบุคคลแตละคนนั้นจะแตกตางกันแลวแตวุฒิภาวะ  ประสบการณ  ความสนใจ 
สติปญญา  ความพรอม  แรงจูงใจ  อารมณและสภาพแวดลอม 
   กาญจนา  ฉัตรศรีสกุล (2544: 57) สรุปวา  ความสามารถในการคิดแกปญหา 
ผูเรียนสามารถพัฒนาไดจากหลายแนวทาง ทั้งน้ีขึ้นอยูกับวธิีสอน การจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนที่สงเสริมใหผูเรียนไดมีประสบการณในการคิดแกปญหาอยางมีหลักการและใหเหตุผล 
การเรียนการสอนที่นักเรียนสามารถคนพบองคความรูดวยตนเอง  เชน  การทําแบบฝกก็เปน
การกิจกรรมอีกลักษณะหนึง่ที่ทําใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร
ได  ดวยเหตผุล  
   อุมาวิชนีย  อาจพรม (2546: 43) ไดใหความหมายของความสามารถในการ
คิดแกปญหา  เปนกระบวนการคิดแกปญหาที่มีแบบแผนมีจุดมุงหมาย  ซ่ึงอาศัยความรู ความ
เขาใจความคดิ และประสบการณเดิมมาใชในการแกปญหาใหม 
   สุวิทย  มูลคํา (2547: 15) ไดใหความหมายของการคิดแกปญหา  หมายถึง 
ความสามารถทางสมองในการขจัดสภาวะความไมสมดุลที่เกิดขึ้น  โดยพยายามปรับตวัเอง และ
สิ่งแวดลอมใหผสมกลมกลืนกลับเขาสูภาวะสมดุล หรือสภาวะที่เราคาดหวัง 
  สรุปไดวา  ความสามารถในการคิดแกปญหาเปนความสามารถในการใชความรู 
ประสบการณเดิม  ความคดิของผูเรียนแกปญหาที่พบในสถานการณตางๆ ได 
 3.2  งานวิจยัที่เก่ียวของกับการคิดและกระบวนการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร  
  งานวิจัยในประเทศ 
   ตันหยง  อ่ิมมาก (2537: 101) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร และความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 2 ที่ไดรับการสอน โดยใชแบบฝกทีใ่หขอมูลปอนกลับดวยกระบวนการแกปญหากับการสอน
ตามคูมือครู  ผลการศึกษาพบวา  ผลสัมฤทธิท์างการเรียน และความสามารถในการแกปญหา
ของนักเรียนที่ไดรับการสอน โดยใชแบบฝกหัดที่ใหขอมูลปอนกลับดวยกระบวนการแกปญหา
กับการสอนตามคูมือครู  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
   สมชัย  อุนอนันต (2539: 115) ไดศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมเทคโนโลยีใน
ทองถิ่นกับการสอนโดยครูเปนผูสอนที่มีตอความสามารถในการคิดแกปญหาและความสนใจทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3  ผลการศึกษาพบวา  ความสามารถในการคิด
แกปญหาของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมเทคโนโลยีในทองถิ่นสูงกวานักเรียนที่
ไดรับการสอนโดยครูเปนผูสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.1 
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   หน่ึงนุช  กาฬภักดี (2543: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการเปรียบเทยีบ
ความสามารถในการคิดระดับสูงและผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1  ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบปฏบิัติการ  ตามแนวคดิ
คอนสตรัคติวซึิมกับการสอนตามคูมือครู  ผลการศึกษาพบวา  ความสามารถในการคิดระดับสูง
ดานการแกปญหาวิทยาศาสตรของนักเรยีนที่ไดรับการสอน  โดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร
แบบปฏบิัติการตามแนวคิดคอนสตรัคติวซึิมกับการสอนตามคูมือครู  แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และความสามารถในการคิดระดับสูงดานการคิดอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบปฏิบัติการตาม
แนวคิดคอนสตรัคตวิิซึมกับการสอนตามคูมือครูแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
   อุดมลักษณ  นกพึ่งพุม (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียน
และความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่
ไดรับการสอนโดยใชชุดฝกกระบวนการคดิกับการสอนโดยใชผังมโนมติ พบวา  นักเรียนที่ไดรับ
การสอนโดยใชชุดฝกกระบวนการคิดกับการสอน  โดยใชผังมโนมติ มีความสามารถในการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตรแตกตางกัน 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   มาฮาน (Mahan.  1970: 309 – 316A) ไดศึกษาผลการสอนของครู  2 แบบ 
คือ แบบบรรยายประกอบการอภิปรายและวธิีสอนแบบแกปญหา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 
9 ใชเกณฑในการคัดเลือก คือระดับสติปญญา คุณวุฒิของครูผูสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวทิยาศาสตรอยูในระดับใกลเคยีงกัน หลังจากการเรียนการสอนผานไป 1 ปแลว  ทําการ
สอบวัดความสามารถทางการเรียนวิชาวทิยาศาสตร  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนชายมีความรู
เกี่ยวกับวิทยาศาสตรมากขึน้ และสามารถนําไปใชในการแกปญหาไดดี  นักเรียนที่ออนมีความรู
เกี่ยวกับวิทยาศาสตรและมีทักษะในการแกปญหามากขึ้น 
   แบททิส อีลีเนอร และ คริสตนั (Battiste; Eleanor; & Chirstal.  1981) ได
ศึกษาความสมัพันธระหวางการสอนทักษะการคิดโดยตรงกับการพฒันาการทางสติปญญา กลุม
ตัวอยางทีศ่ึกษา คือนักเรียนเกรด 6 ที่เปนนักเรียนที่อยูในระดับฉลาด  โดยแบงเปนกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมนักเรียนทัง้หมดจะไดรับการทดสอบการคิดเชิงตรรกศาสตร ซ่ึงจําแนกออกเปน 
4 ระดับ  พัฒนาการทางสตปิญญา  กลุมทดลองจะไดรับการสอนทักษะการใหเหตผุล  โดยใช
โปรแกรมการพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงอุปมานและอนุมาน  โดยใชเวลา 12 สัปดาห 
ผลการวิจัย พบวา  กลุมทดลองมีพัฒนาการทางสติปญญาสูงกวากลุมควบคุม  นักเรียนหญิงมี
ทักษะการคิดเชิงตรรกศาสตรต่ํากวาเด็กชาย  เลน I.Q.  และการทดสอบทักษะการคิดเชิง
ตรรกศาสตรมีความสัมพันธกัน 
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 จากการวิจัยขางตน  จะเห็นไดวา  ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
สามารถพัฒนาไดในหลายแนวทาง และสามารถพัฒนาใหเกิดขึ้นในตวัผูเรียนได  โดยที่คร ู
เปนผูจัดกระบวนการสอนที่หลากหลาย  ยั่วยุ  ทาทาย  ใหนักเรียนใชความสามารถในการ
พัฒนาดานสติปญญาไดอยางเต็มศักยภาพของแตละบุคคล 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

  
ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน  ดังน้ี 

 1.  การกําหนดประชากรและการสุมตัวอยาง 
 2.  เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
 3.  ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
 4.  แบบแผนการวิจัย 
 5.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 6.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 5.  การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล 

 
การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้น้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ภาคเรียนที่ 2  
ปการศึกษา 2549  โรงเรียนอัสสัมชัญ  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  450  คน  ซ่ึง
จัดแบงเปน  10  หองเรียน 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนกัเรียนเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
ภาคเรียนที่ 2  ปการศกึษา 2549  โรงเรียนอัสสัมชัญ  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  
1 หองเรียน  จํานวนนักเรียน  40 คน   ซ่ึงไดจากการสุมตัวอยางแบบอยางงาย (Simple 
Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม (Sampling Unit) 
 
เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
 เน้ือหาที่ใชในการวิจัยน้ีเปนเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1  สาระที่ 3  สารและสมบัติของสาร ในสาระการเรยีนรู เรื่อง สารเคมีใน
ชีวติประจําวัน 
 
ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
 ดําเนินการทดลองในภาคเรยีนที่ 2  ปการศึกษา 2549  ใชเวลาทดลอง 12 คาบ   
คาบละ 50 นาที  ภายในเวลา 4 สัปดาห  โดยผูวิจัยทําการทดลองดวยตนเอง 
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แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนวิจัยเชิงทดลอง ซ่ึงดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ   
One-Group Pretest – posttest Design  พวงรัตน  ทวีรัตน (2543: 59 – 62)  โดยมีรูปแบบ
ดังน้ี 
 
ตาราง 5  แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม สอบกอน การทดลอง สอบหลัง 
    

E T1 X T2 
    

          
สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง 
 E แทน    กลุมตัวอยางที่ไดมาโดยการสุม 
 T1 แทน    การทดสอบกอนเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญา 
 T2 แทน    การทดสอบหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญา 
 X แทน    การสอนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญา 
 
การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา ครั้งน้ีประกอบดวย 
  1.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตร 
  2.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  3.  ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญา 
 ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
  1.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร เร่ือง สารเคมีใน
ชีวติประจําวนั ดําเนินตามขั้นตอน  ดังน้ี 
   1.1  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกบัวิธีการสรางแบบทดสอบ การเขียนขอสอบวชิา 
วิทยาศาสตรและการวัดผลประเมินผล 
   1.2  ศึกษาผลการเรียนรูและสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรจากหลักสูตร
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3  ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1  เพ่ือวิเคราะหสาระ
และวัดความสามารถดานตางๆ  4 ดาน คือ  ดานความรู  ความจํา  ดานความเขาใจ  ดาน 
การนําไปใช  ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
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   1.3  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง สารเคมี
ในชีวติประจําวัน  จํานวน  40 ขอ  เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก แตละขอจะมี
ตัวเลือกที่เปนคําตอบทีถู่กทีสุ่ดเพียงคําตอบเดียว  โดยมีเกณฑการใหคะแนนแตละขอ คือ  
ถาตอบถูกให 1 คะแนน  ถาตอบผิดหรือไมตอบให 0 คะแนน  โดยสรางแบบทดสอบใหตรงตาม
ผลการเรียนรูและครอบคลมุสาระการเรียนรู 
   1.4  การหาคณุภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    1.4.1  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สรางขึ้นให 
ผูเชี่ยวชาญทางการสอนวิทยาศาสตรจํานวน 2 ทาน และผูเชีย่วชาญทางการวัดผลประเมินผล 1 
ทาน ตรวจสอบลักษณะการใชคําถาม ตวัเลือก ความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับพฤติกรรม
ที่ตองการวัด ความถูกตองดานภาษา โดยพิจารณาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับ
ลักษณะพฤตกิรรม เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไข คัดเลือกขอสอบที่มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยมี
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.5 หรือมากกวา 0.5 ขึ้นไป 
    1.4.2  นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปใชกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1  ที่ไมใชกลุมตัวอยางและเรียนเร่ืองสารเคมีในชวีิตประจําวัน มาแลว จํานวน 
100 คน นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบแลวมาตรวจใหคะแนนโดยขอที่ตอบถกูให 1 คะแนน 
ขอที่ตอบผิดหรือตอบเกิน 1 คําตอบให 0 คะแนน เม่ือตรวจรวมคะแนนเรียบรอยแลวนํามาเรียง
คาคะแนนจากสูงไปต่ํา ตัดกลุมสูงกลุมต่าํโดยใชสัดสวน 27% ของ จุง เตห ฟาน แลวแยก
กระดาษคําตอบเปน 2 ชุด กลุมสูง 1 ชุด กลุมต่ํา 1 ชุด  แลววิเคราะหตอไปน้ี 
     1.4.2.1  หาความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (R) ของ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรทีส่รางขึ้นเปนรายขอ โดยเปดตารางของ 
จุง เตห ฟาน  
     1.4.2.2  คัดเลือกขอสอบทีมี่ความยากงายระหวาง 0.20 - 0.80 และมี
คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป จํานวน 30 ขอ โดยไดคาความยากงาย (P) ระหวาง 0.23 – 
0.73 และมีคาอํานาจ (r) ตั้งแต 0.20 – 0.73  
    1.4.3  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่คัดเลือกไวจํานวน  
30 ขอ ไปทดสอบกับนักเรยีนที่เรียนเร่ืองสารเคมีในชวีิตประจําวันแลวจํานวน 100 คน ไปหาคา
ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับ  โดยคํานวณจากสูตร KR-20 ของคูเดอร-ริชารดสัน  
(พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540: 123)  
   1.5  นําแบบทดสอบที่ไดไปใชกับกลุมตวัอยางตอไป 
 2.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  การวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรครั้งน้ี  ผูวจัิยวัดโดยใช
แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร  ที่ผูวิจัยสรางขึน้  โดยมี
ขั้นตอน  ดังน้ี 
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  2.1  ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถใน
การคิดแกปญหา 
  2.2  สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
ประกอบดวยสถานการณทีเ่กี่ยวของกับปญหาทางวิทยาศาสตร จํานวน 5 สถานการณ โดยแต
ละสถานการณจะตั้งคําถาม  4 ขอ ตามขั้นตอนการแกปญหาของเวียร (Weir.  1974: 18) 
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน  ดังน้ี 
   2.2.1  ขั้นระบุปญหา หมายถึง ความสามารถในการระบุปญหาที่เกีย่วของกับ
สถานการณกําหนดใหมากที่สุดภายในขอบเขตขอเท็จจริงที่กําหนดให 
   2.2.2  ขั้นวเิคราะหปญหา หมายถึง ความสามารถในการระบุสาเหตทุี่เปนไป
ไดที่ทําใหเกิดปญหา  โดยพิจารณาจากขอเท็จจริงที่กําหนดให 
   2.2.3  ขั้นกําหนดวิธีการเพื่อแกปญหา หมายถึง  ความสามารถในการ
วางแผนหรือเสนอแนวทางในการคิดแกปญหาที่ตรงกับสาเหตุของปญหา หรือเสนอขอมูล
เพ่ิมเติม  เพ่ือนําไปสูการคดิแกปญหาที่ระบุไวอยางสมเหตุสมผล 
   2.2.4  ขั้นตรวจสอบผลลัพธ หมายถึง  ความสามารถในการอธิบายไดวา  
ผลที่เกิดขึ้นจากการกําหนดวิธีคิดแกปญหาน้ัน สอดคลองกับปญหาที่ระบุไวหรือไม หรือผลที่ได
จะเปนอยางไร 
 ในการวิจัยครัง้น้ี  ผูวิจัยวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียน  โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิแกปญหา  ซ่ึงเปนการประเมิน โดย 
อิงเกณฑ รูบริคส (Rubrics Score) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยแบงระดับการใหคะแนนแตละขอเปน  
3 ระดับ คือ 3, 2 และ 1  ซ่ึง หมายถึง ดี  พอใช และควรปรับปรุง  ตามลําดับ 
  2.3  การหาคณุภาพแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร  ดังน้ี 
   2.3.1  นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร
ไปใหผูเชี่ยวชาญทางการสอนวิทยาศาสตร จํานวน 2 ทาน และผูเชีย่วชาญทางดานการวัดผล 1 
ทานตรวจสอบความสอดคลองและความเหมาะสมของสถานการณ และเกณฑการประเมินที่
ตองการวัดและความถูกตองของเกณฑการใหคะแนน จากนั้นนําผลการพิจารณาของ
ผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดชันีความสอดคลอง (IOC) ของสถานการณและเกณฑการประเมิน 
ที่ใชในการวัดความสามารถในการคิดแกปญหา แลวนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแบบทดสอบ 
   2.3.2  นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนอัสสัมชัญที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 100 คน 
   2.3.3  นํากระดาษคําตอบทีนั่กเรียนตอบแลวมาตรวจใหคะแนน  ซ่ึงเปนการ
ประเมิน  โดยอิงเกณฑรูบริคส (Rubrics Score) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยแบงระดับการใหคะแนน 
แตละขอเปน 3 ระดับ คือ 3, 2 และ 1  ซ่ึง หมายถึง ดี   พอใช และควรปรับปรุง  ตามลําดับ 
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  2.4  นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกของขอสอบเปนรายขอ(Item 
Analysis)  โดยใชวธิีการแจกแจงคาที (t-distribution) ของแบบทดสอบ โดยคํานวณจากสูตร
ของเอ็ดวารด (Edward) ของแตละขอในสถานการณหน่ึงๆ 
  2.5  นําแบบทดสอบไปทดสอบกับนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 ที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 100 คน  เพ่ือหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ โดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α -Coefficeint) ของครอนบัค (Cronbach) (พวงรัตน ทวีรัตน.2540: 125 – 126) ได
คาความเชื่อม่ันเทากบั 0.80 
  2.6 นําแบบทดสอบที่ไดไปใชกับกลุมตวัอยางตอไป 
 3.  ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญาเรื่องสารเคมีในชีวิตประจําวัน 
  ในการสรางชดุกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญาเรื่องสารเคมีในชวีติประจําวัน  
ผูวิจัยดําเนินการสราง ตามขั้นตอนตอไปน้ี 
  3.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางชุดกิจกรรม  เพ่ือเปน
แนวทางในการจัดเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสม 
  3.2  ศึกษาเอกสาร งายวิจัย แนวคิกและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับกระบวนการคดิ  
และความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  3.3  ศึกษาเนือ้หาในหลักสูตรสถานศึกษา  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรชวง
ชั้นที่ 3  ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1  รายวิชาวทิยาศาสตรพ้ืนฐาน  สาระที่ 3 : สารและสมบัติของสาร  
มาตรฐาน ว 3.1  และมาตรฐาน ว 3.2  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศกัราช 2544  
และคูมือการจัดสาระการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตรของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (สสวท.) 
  3.4  กําหนดรูปแบบของชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญาเรื่องสารเคมีใน
ชีวติประจําวัน  ซ่ึงประกอบดวย 
   3.4.1  ชื่อชุดกิจกรรม  เปนสวนที่ระบุชือ่ชุดกิจกรรม 
   3.4.2  คําชี้แจง  เปนสวนทีอ่ธิบายการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุ
ปญญาเรื่องสารเคมีในชวีิตประจําวัน  เพ่ือใหบรรลุตามจุดมุงหมายที่วางไว   
   3.4.3  จุดประสงคของกิจกรรม  เปนสวนที่ระบุเปาหมายที่นักเรียนตองทําใน
ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญาเรื่องสารเคมีในชวีิตประจําวนั     
   3.4.4  เวลา  เปนสวนทีร่ะบุเวลาในการทําชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 
พหุปญญาเรื่องสารเคมีในชวีิตประจําวัน     
   3.4.5  สื่อ  เปนสวนที่ระบุวสัดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบตัิกิจกรรมในชุด
กิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญาเรื่องสารเคมีในชวีิตประจําวัน     
   3.4.6  เน้ือหา  คือรายละเอียดที่ตองการใหนักเรียนทราบ  บางกิจกรรมเปน
สวนที่นักเรยีนตองสืบคนเอง  จากแหลงการเรียนรูทีผู่วิจัยแนะนํา หรืออาจอยูในรูปของ 
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สถานการณทีก่ําหนดใหเปนรูปแบบบรรยาย หรือการทดลอง 
   3.4.7  กิจกรรม  เปนสวนทีใ่หนักเรียนปฏิบัติ  ซ่ึงกําหนดไวในชุด 
กิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญาเรื่องสารเคมีในชวีิตประจําวัน   
   3.4.8  แบบทดสอบกอนและหลังการใชชดุกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญา
เรื่องสารเคมีในชีวติประจําวนั   
   3.4.9  คําเฉลยแบบทดสอบกอนและหลังการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 
พหุปญญาเรื่องสารเคมีในชวีิตประจําวัน   
  3.5  สรางชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญาเรื่องสารเคมีในชวีิตประจําวัน  
โดยมีขั้นตอน  ดังน้ี 
   3.5.1  เขียนโครงรางชุดกิจกรรม 
   3.5.2  ศึกษาเนื้อหาในหลักสูตรสถานศึกษา  กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร  ชวงชั้นที่ 3  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  รายวชิาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน  สาระที่ 3 :  
สารและสมบตัิของสาร  มาตรฐาน ว 3.2  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2544  
และคูมือการจัดสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ของสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 
   3.5.3  กําหนดจุดประสงคของกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุ
ปญญาเรื่องสารเคมีในชวีิตประจําวัน   
   3.5.4  กําหนดเนื้อหาที่ตองการใหนักเรียนทราบในชดุกิจกรรมการเรียนรู
แบบพหุปญญา  เรื่องสารเคมีในชีวติประจําวัน   
   3.5.5  กําหนดกิจกรรม  สถานการณ หรือการทดลองในชุดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบพหุปญญา เรื่องสารเคมีในชวีิตประจําวัน   
   3.5.6  จัดทําแบบทดสอบกอนและหลังการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุ
ปญญา เรื่องสารเคมีในชวีิตประจําวัน   
   3.5.7  จัดทําแบบเฉลยแบบทดสอบกอนและหลังการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู
แบบพหุปญญา เรื่องสารเคมีในชีวติประจําวัน   

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการศึกษาคนควาครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานการทดลอง ดังน้ี 
 1.  สุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 1 หองเรียน จาก 10 หองเรียน 
 2.  ทดสอบกอนเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรและ
แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 3.  ดําเนินการสอนโดยผูวิจัยเปนผูสอนเอง ใชเวลาสอน 4 สัปดาหๆ ละ 3 คาบ 
รวมเปน 12 คาบ 
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 4.  เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนตามกําหนด ทําการทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิท์าการเรียนวทิยาศาสตรและแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร 
 5.  ตรวจผลการสอบแลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะห  โดยใชวธิีการทางสถิติเพ่ือ
ทดสอบสมมตฐิานตอไป 
 
การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 1.  เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง สารเคมีในชีวติประจําวัน 
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญา  
ใชคาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน วิเคราะหคะแนนเฉลี่ย t-test Dependent Sample 
ตามสูตรของพวงรัตน ทวีรัตน (2543: 165 – 167) 
 2.  เปรียบเทยีบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนดวยชดุกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญา ใชคาคะแนนเฉลีย่
กอนเรียนและหลังเรียนวิเคราะห  คะแนนเฉลี่ย t-test Dependent Sample  ตามสูตรของ 
พวงรัตน  ทวีรัตน (2543: 165 – 167) 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  1.  สถิติพื้นฐาน 
   1.1  หาคะแนนเฉลี่ยคํานวณจากสูตร  
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    เม่ือ   Χ   แทน  คะแนนเฉลี่ย 
      ∑Χ  แทน  ผลรวมคะแนนทั้งหมด 
      N  แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมทดลอง 
 
 
   1.2  หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) ของคะแนน คํานวณจากสูตร 
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    เม่ือ  S แทน  ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
      ∑X แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
      ∑X

2 แทน  ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
      n แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมทดลอง 
 
  2.  สถิติที่ใชตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 
   2.1  หาคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตรและแบบสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดย
พิจารณาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยใชสูตร (พวงรัตน ทวีรัตน. 2540:117) 

 

                  
N

R
IOC ∑=   

 
   เม่ือ  IOC  แทน  ดัชนีความสอดคลองของขอสอบกับเนื้อหา 
     ∑R   แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

     N  แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 

   2.2  หาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบโดย
ใชเทคนิค 27% จากตารางวิเคราะหขอสอบของ จุง เตห ฟาน (Fan.  1952: 3 – 32)  
   2.3  หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรโดยใชสูตร KR-20 (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540: 117) 
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    เม่ือ  r tt  แทน ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
      n  แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 
      p แทน สัดสวนของผูที่ทําไดในขอหน่ึงๆ 
      q แทน สัดสวนของผูที่ทําผิดในขอหน่ึงๆ คือ  1 - p 
      S 2

t  แทน คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือฉบับน้ัน 
   2.4  หาคาอํานาจจําแนก (t) ของแบบทดสอบ โดยใชการวิเคราะหดวยวธิีการ
แจกแจงที (t-distribution) โดยใชสูตรของเอ็ดวารด 
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    เม่ือ  t  แทน คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ 
      HΧ  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมสูง 
      LΧ  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมต่ํา 
      2

HS   แทน ความแปรปรวนของคะแนนของกลุมสูง 
      2

LS   แทน ความแปรปรวนของคะแนนของกลุมต่ํา 
      nH  แทน จํานวนคนในกลุมสูง 
      nL   แทน จํานวนคนในกลุมต่ํา 
 
   2.5  หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปญหา
ทางวิทยาสาสตรโดยวิธีการสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficeint) ของครอนบัค (Cronbach) 
(พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540: 125 – 126)  
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     เม่ือ  α  แทน สัมประสิทธิค์วามเชื่อม่ัน 
       n  แทน จํานวนขอ 
       ∑ 2

iS  แทน ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 
       2

tS   แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
 
  3.  สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน คํานวณจากสูตร t-test Dependent Sample 
ตามสูตรของพวงรัตน ทวีรัตน (2543: 165 – 167) 
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     เม่ือ  D แทน ความแตกตางระหวางคะแนนแตละคู 

       n แทน จํานวนคู 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันในการอานผลการวิจัย  ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณที่ใช
ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
 n  แทน   จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
 Χ   แทน   คาเฉลี่ยของคะแนนของกลุมตัวอยาง 
 S2  แทน   ความแปรปรวนของคะแนน 
 S.D. แทน   สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 ∑D แทน   คะแนนของผลตางของคะแนนการทดสอบกอนและหลงัเรียน 
 ∑D2 แทน   คะแนนของผลตางของคะแนนการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
     ยกกําลังสอง 
 t  แทน   คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน  t-distribution 
 **  แทน   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลละแปรผลขอมูล ผูวิจัยไดเสนอตามลาํดับ  ดังน้ี 
 1.  ศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุด
กิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญหา 
 ผูวิจัยไดนําคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวทิยาศาสตรของนักเรียนทั้งกอนและ
หลังเรียนมาเปรียบเทยีบผลตางโดยใชวธิีทางสถติิแบบ t-test Dependent Sample  ตามสูตร
ของพวงรัตน  ทวีรัตน (2543: 165 – 167) ไดผลดังแสดงในตาราง 6 
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ตาราง 6  แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ และคาเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ ์
     ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรยีนที่ไดรับการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 
     พหุปญญากอนเรียนและหลังเรียน 
 

การทดสอบ n Χ  S.D. ∑D ∑D2 t 
       

กอนเรียน 40 13.62 4.49    
    140 676 10.13** 

หลังเรียน 40 17.12 5.50    
       

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 6  แสดงวา  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียนและ
หลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญา  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  น่ันคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนโดยใชชุด
กิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญาสูงกวากอนเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญา 
ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 
 
 2.  ศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน
โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญา   
 ผูวิจัยไดนําคะแนนความสามารถในการคดิแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนทั้ง
กอนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทยีบผลตางโดยใชวธิีทางสถติิแบบ t-test  Dependent  
Sample  ตามสูตรของ พวงรัตน  ทวีรัตน (2543: 165 – 167) ไดผลดังแสดงในตาราง 7 
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ตาราง 7  แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลีย่และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถ 
     ในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการเรยีนโดยใชชุดกิจกรรม 
     การเรียนรูแบบพหุปญญา กอนเรียนและหลังเรียน 
 

การทดสอบ n Χ  S.D. ∑D ∑D2 t 
       

กอนเรียน 40 35.6 5.78    
    356 3854 13.42** 

หลังเรียน 40 44.47  7.00    
       

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 7  แสดงวา  คะแนนความสามารถในการคดิแกปญหาทางวิทยาศาสตร
กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญา  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ  .01  น่ันคือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตรหลังเรียน
โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญาสูงกวากอนเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
พหุปญญา  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอ 2 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผลอภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาคนควาครั้งน้ี เปนการศึกษาวจัิยเชิงทดลองเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิท์าง 
การเรียนและความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญา ซ่ึงสรุปสาระสาํคัญ และ 
ผลการศึกษาได  ดังน้ี 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1  
ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญา 
 2.  เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1  ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญา  

 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1.  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 2.  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู  โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญา 
มีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้น้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ภาคเรียนที่ 2  
ปการศึกษา 2549  โรงเรียนอัสสัมชัญ  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  450 คน  ซ่ึง
จัดแบงเปน  10 หองเรียน 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนกัเรียนเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2549  โรงเรียนอัสสัมชัญ  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  
1 หองเรียน  จํานวนนักเรียน  40 คน  ซ่ึงไดจากการสุมตัวอยางแบบอยางงาย (Simple 
Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม (Sampling Unit) 
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 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1.  ตัวแปรอิสระ  ไดแก  การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 
พหุปญญา 
   1.1   ความสามารถดานภาษา  
   1.2  ความสามารถดานการใชเหตุผลและคณิตศาสตร  
   1.3  ความสามารถดานมิติสัมพันธ  
   1.4  ความสามารถดานการเขาใจตนเอง   
 2.  ตัวแปรตาม  ไดแก 
  2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตร 
  2.2  ความสามารถในการคดิแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญา    
  2.  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  3.  แบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
          วิธีดําเนินการทดลอง  
  ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน  ดังน้ี 
  1.  สุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โดยการจับฉลากมาจํานวน 1 หองเรียน  
จาก  10 หองเรียน เปนกลุมตัวอยางจํานวน  40 คน 
  2.  ทดสอบกอนเรียน (Pretest) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  3.  ดําเนินการสอนโดยผูวิจัยเปนผูสอนเองใชเวลาในการสอน 12  คาบ 
  4.  เม่ือสิ้นสุดการสอนตามกําหนด  จึงทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) ดวย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  5.  นําผลคะแนนจากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร  มาวิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถิติ  เพ่ือ
ทดสอบสมมติฐานตอไป 

 
การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล ไดดําเนินการดังตอไปน้ี 
 1.  หาคาสถิตพ้ืินฐาน ไดแก  คาเฉลี่ยเลขคณิต และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 2.  ตรวจสอบสมมติฐานขอที่ 1 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร 
ระหวางกอนเรียนกับหลังเรยีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอน  โดยใชชุด 
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กิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญา  โดยใช t – test  แบบ Dependent Samples 
 3. ตรวจสอบสมมติฐานขอที่ 2  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทาง 
วิทยาศาสตร ระหวางกอนเรียนกับหลังเรยีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอน
โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญา โดยใช t – test  แบบ Dependent Samples 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร  โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
สามารถสรุปผลได  ดังน้ี 
 1.  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญา มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
 2.  นักเรียนทีไ่ดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญา  มี
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร โดยใชแบบฝกโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
สามารถอภิปรายผลได  ดังน้ี 
 1.  จากการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ระหวางกอนเรียนกับ
หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
พหุปญญา พบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญา มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงขึ้นกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 ซ่ึงมีเหตุผล  ดังน้ี 
  ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญานี้มีการจัดกิจกรรมเปน  3 ขั้นตอน  แตละ
ขั้นตอนมีการฝกใหนักเรียนไดอาน  คิด  วิเคราะห  เขียนสรุปความคิดในรูปแบบตางๆ  มีการ
ทดลอง  ซ่ึงนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง สามารถคิดวิเคราะหและแกปญหาดวยตนเองอยางเปน
ระบบ มีการฝกทักษะการคนควาหาความรูดวยตนเองจากสถานการณ ซ่ึงจะกระตุนและเราให
นักเรียนมีความกระตือรือรน อยากรูอยากเห็น ตระหนักและเขาใจถึงศักยภาพของตนเอง  โดยมี
ครูเปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนํา ซ่ึงสงผลใหนักเรียนมีการพัฒนาความสามารถทางสติปญญา
ตามแนวพหุปญญา 4 ดาน  ไดแก  ความสามารถดานภาษา ความสามารถดานการใชเหตุผล 
และคณิตศาสตร ความสามารถดานมิติสมัพันธ ความสามารถดานการเขาใจตนเอง  สามารถนํา
ประสบการณ ความสามารถทางสติปญญาตามแนวพหุปญญาที่ไดพัฒนาจากการทําชุดกิจกรรม 
ไปใชแกปญหาในสถานการณใหมได อีกทั้งความรูที่จัดใหในชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญา 
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เปนสิ่งที่พบในชีวติประจําวนัของนักเรียน ทําใหนักเรยีนสามารถนําไปใชแกปญหาในชีวติประจําวัน
ได  จึงสงผลใหนักเรียนเรียนรูไดมากขึ้น  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วนิดา  อยูยืน (2539: 
บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาวิทยาศาสตรและความสามารถใน 
การประดิษฐของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวทิยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ และสอดคลองกับงานวิจัยของ นุสรา  เอ่ียมนวรัตน (2542: บทคัดยอ) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอสิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 โดยใชชุด
กิจกรรมสิ่งแวดลอมแบบย่ังยืนกับการสอนโดยครูเปนผูสอน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียบ
สิ่งแวดลอมของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอมแบบย่ังยืนกบัการสอนโดย 
ครูเปนผูสอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
  ดวยเหตุผลดังกลาว จึงเปนการสนับสนนุวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุด
กิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญา มีผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรสูงขึ้นกวากอนเรียน 
 2.  จากการเปรียบเทยีบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ระหวาง 
กอนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1  ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรม
การเรียนรูแบบพหุปญญา พบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
พหุปญญา  มีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรสูงขึ้นกวากอนเรียน  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 ซ่ึงมีเหตุผล  ดังน้ี 
  ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยอาศัย
วิธีการทางวิทยาศาสตร  4 ขั้น ไดแก  ขั้นระบุปญหา  ขั้นวิเคราะหปญหา  ขั้นกําหนดวิธีการ  
เพ่ือแกปญหา และขั้นการตรวจสอบผลลพัธ  ทั้งน้ีเพราะชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญา  
เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร  โดยยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลาง ซ่ึงเนนใหนักเรียนไดศึกษาคนควารวบรวมขอมูลดวยตนเองไปทีละขั้นตอนอยางเปน
ระบบ มีการไดเคลื่อนไหวทางกาย มีการเรียนรูกระบวนการตางๆ เชน กระบวนการแกปญหา 
กระบวนการจดัการ เปนตน และมีการนําความรูไปใชประโยชน ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุ
ปญญาดังกลาว เปนวธิีการเรียนรูที่ทําใหบรรยากาศในการเรียนรูไมนาเบื่อหนาย นักเรียนไดใช
ความสามารถของตนอยางเต็มศักยภาพ มีโอกาสแสดงความคิดเห็น มีอิสระในการตัดสินใจ ใน
การตอบคําถามและการสรางความรูดวยตนเอง ทําใหนักเรียนมีเสรภีาพในการแสดงความคิดใน
การแกปญหา และเปนการจัดการเรียนรูเพ่ือใหนักเรียนสามารถบอกขอเท็จจริงของปญหาจาก
สถานการณทีก่ําหนดให  วิเคราะหสาเหตทุี่เปนไปไดของปญหาจากขอเท็จจริงตามสถานการณ 
และมีความสามารถในการวางแผน เพ่ือตรวจสอบสาเหตุของปญหาหรือขอเท็จจริงหรือเพ่ือหา
ขอมูลเพ่ิมเติม  เพ่ือนําไปสูวธิีการแกปญหาที่ระบุไว  และความสามารถในการอธิบายไดวา 
ผลที่เกิดขึ้นจากการกําหนดวิธีการเพื่อแกปญหานั้นสอดคลองกับสาเหตุของปญหาที่ระบุไว
หรือไมและผลที่ไดจะเปนอยางไร ตามหลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสอนโดยใชชุด
กิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญา เปนนวัตกรรมทางการศึกษาทีผู่วิจัยสรางขึ้น เพ่ือใชใน
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กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และสงเสริมใหผูเรียนเกิดพหุ
ปญญาในดานภาษาดานการใชเหตุผลและคณิตศาสตร ดานมิติสัมพันธ ดานการเขาใจตนเอง  
จากการทําชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญา โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู เพ่ือ
สรางองคความรูใหม และสามารถเชื่อมโยง สิ่งที่เรียนรูเขากับประสบการณ หรือความรูเดิมได
อยางเหมาะสม  มีเหตุผล โดยมีครูเปนผูใหคําแนะนาํ ปรึกษา อํานวยความสะดวก แนะนํา
วิธีการใชสารหรือเครื่องมือบางอยาง ซ่ึงในการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
พหุปญญา และจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบพหุปญญา จากการเรียนการสอนและการทํากิจกรรมตางๆ ทั้งในและนอกหองเรียน
น้ัน นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรเพ่ิมขึน้ โดยสังเกตจากการตอบ
คําถามในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  การเขียนตอบคําถามในชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 
พหุปญญา พบวานักเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตรในการระบุปญหา  
ขั้นวิเคราะหปญหา ขั้นกําหนดวิธีการเพื่อแกปญหา และขั้นการตรวจสอบผลลัพธ ชุดกิจกรรม
การเรียนรูแบบพหุปญญาไดเปนอยางดี  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สมชัย  อุนอนันต 
(2539: 115) ไดศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมเทคโนโลยใีนทองถิ่นกับการสอนโดยครูเปนผูสอน 
ที่มีตอความสามารถในการคิดแกปญหาและความสนใจทางวิทยาศาสตรของนักเรยีนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการศกึษาพบวา ความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนที่ไดรับ 
การสอนโดยใชชุดกิจกรรมเทคโนโลยีในทองถิ่นสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยครูเปนผูสอน
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.1 ซ่ึงตรงกับงานวิจัยของ อุดมลักษณ นกพึ่งพุม (2545: 
บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดฝกกระบวนการคิด 
กับการสอนโดยใชผังมโนมติ พบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดฝกกระบวนการคิดกับ
การสอนโดยใชผังมโนมติ มีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรแตกตางกัน และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ มาฮาน (Mahan.  1970: 309 – 316A) ไดศึกษาผลการสอนของครู  
2 แบบ คือแบบบรรยายประกอบการอภิปราย และวธิีสอนแบบแกปญหา กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนเกรด 9  ใชเกณฑในการคัดเลือก คือ  ระดับสตปิญญา  คุณวฒิุของครูผูสอน และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรอยูในระดับใกลเคียงกัน หลงัจากการเรียนการสอน
ผานไป 1 ปแลว ทําการสอบวัดความสามารถทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ผลการวิจัยพบวา 
นักเรียนชายมีความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตรมากขึ้น และสามารถนําไปใชในการแกปญหาไดดี 
นักเรียนที่ออนมีความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและมีทักษะในการแกปญหามากขึ้น 
 ดวยเหตุผลดังกลาว  จึงเปนการสนับสนนุวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช 
ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญา มีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร
สูงขึ้นกวากอนเรียน 
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ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศกึษาคนควาครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ซ่ึงอาจเปนประโยชนตอการจัด 
การเรียนรูและการศึกษาวิจัย  ดังน้ี 
 1.  ขอเสนอแนะทั่วไป 
  1.1  ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ควรนําชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
พหุปญญาไปใชในการจัดกจิกรรมการเรียนรู โดยเลือกเนื้อหาอ่ืนๆ ที่เหมาะสมมาจัดทําเปน
กิจกรรมการทดลองใหม  เพ่ือชวยพัฒนาผูเรียนทางดานผลสัมฤทธิท์างการเรียน และความ 
สามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  1.2  ครูผูสอนควรมีการเตรยีมความพรอมของตนเอง  โดยศึกษาเนื้อหา 
รายละเอียด และวธิีการภายในชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญาใหละเอียด จัดเตรียม
อุปกรณ และเตรียมความพรอมในดานการแกปญหา และทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร
ใหกับนักเรียน  เพ่ือใหคุนเคยกับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญา  
  1.3  ครูผูสอนควรมีการสรางบรรยากาศในการจัดการเรียนรู  ใหผูเรียนไดแสดง
ความสามารถของตนเองออกมาอยางอิสระทั้งในดานความรู  ความคดิ และการลงมือปฏิบัติ  
เพ่ือใหผูเรียนเกิดจิตวทิยาศาสตร  
  1.4  ในการศึกษาคนควาสาํหรับผูวิจัยทีส่นใจ ควรใหนักเรียนไดกําหนดหนาที่
ภายในกลุมอยางชัดเจน และเนนเรื่องความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุม รวมทั้งการตรงตอ
เวลา ในการปฏิบัติกิจกรรมและการสงงาน 
 2.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1  ควรสรางและพัฒนาชดุกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญาในเนือ้หาอ่ืนๆ เชน 
บรรยากาศ หรือบูรณาการกับเน้ือหาของกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ 
  2.2  ควรสรางและพัฒนาชดุกิจกรรมการเรยีนรูแบบพหุปญญา เพ่ือพัฒนา
ความสามารถทางสติปญญาดานอ่ืนๆ เชน ดานความเขาใจธรรมชาติ ดานดนตรี 
  2.3  ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญาเปนบทเรียนออนไลน  
  2.4  ควรศึกษาการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญากับตวัแปรอ่ืนๆ เชน   
การคิดอยางมีวิจารณญาณ การใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนตน 
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ภาคผนวก  ก 
 
- คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา 
       ทางวิทยาศาสตร 
- การหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัด 
       ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
- คาอํานาจจําแนก (t) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทาง 
       วิทยาศาสตร 
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ตาราง 8  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 

ผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญ 
ขอที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
IOC ขอที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
IOC 

          

1 1 1 1 1.00 16 1 1 1 1.00 
2 1 1 1 1.00 17 1 1 1 1.00 
3 1 1 1 1.00 18 1 1 1 1.00 
4 1 1 1 1.00 19 1 1 1 1.00 
5 1 1 1 1.00 20 1 1 1 1.00 
6 1 1 1 1.00 21 1 1 1 1.00 
7 1 1 1 1.00 22 1 1 1 1.00 
8 1 1 1 1.00 23 1 1 1 1.00 
9 1 1 1 1.00 24 1 1 1 1.00 
10 1 1 1 1.00 25 1 1 1 1.00 
11 1 1 1 1.00 26 1 1 1 1.00 
12 1 1 1 1.00 27 1 1 1 1.00 
13 1 1 1 1.00 28 1 1 1 1.00 
14 1 1 1 1.00 29 1 1 1 1.00 
15 1 1 1 1.00 30 1 1 1 1.00 
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ตาราง 9  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา 
     ทางวิทยาศาสตร 
 

ผูเชี่ยวชาญ ขอที่ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

IOC 

     

แบบทดสอบขอ 1     
1.1 1 1 1 1.00 
1.2 1 1 1 1.00 
1.3 1 1 1 1.00 
1.4 1 1 1 1.00 

     

แบบทดสอบขอ 2     
2.1 1 1 1 1.00 
2.2 1 1 1 1.00 
2.3 1 1 1 1.00 
2.4 1 1 1 1.00 

     

แบบทดสอบขอ 3     
3.1 1 1 1 1.00 
3.2 1 1 1 1.00 
3.3 1 1 1 1.00 
3.4 1 1 1 1.00 

     

แบบทดสอบขอ 4     
4.1 1 1 1 1.00 
4.2 1 1 1 1.00 
4.3 1 1 1 1.00 
4.4 1 1 1 1.00 

     

แบบทดสอบขอ 5     
5.1 1 1 1 1.00 
5.2 1 1 1 1.00 
5.3 1 1 1 1.00 
5.4 1 1 1 1.00 
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ตาราง 10  การหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r)  ของแบบทดสอบวัด 
     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ขอที่ คา p คา r ขอที่ คา p คา r 
      

1 0.60 0.67 16 0.57 0.60 
2 0.33 0.27 17 0.60 0.67 
3 0.57 0.47 18 0.27 0.27 
4 0.63 0.73 19 0.47 0.53 
5 0.23 0.20 20 0.30 0.20 
6 0.73 0.40 21 0.63 0.60 
7 0.50 0.20 22 0.47 0.67 
8 0.53 0.53 23 0.47 0.53 
9 0.40 0.40 24 0.57 0.33 
10 0.57 0.60 25 0.30 0.20 
11 0.67 0.67 26 0.57 0.73 
12 0.57 0.20 27 0.30 0.20 
13 0.23 0.20 28 0.43 0.60 
14 0.33 0.40 29 0.30 0.20 
15 0.53 0.67 30 0.30 0.20 
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ตาราง 11  คาอํานาจจําแนก (t) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทาง 
     วิทยาศาสตร 
 

ขอที่ HΧ  LΧ  2
HS  2

LS  t 
      

แบบทดสอบขอที่ 1      
1.1 2.81 2.48 0.15 0.479 2.35 
1.2 2.03 1.62 0.88 0.47 1.86 
1.3 2.40 1.37 0.55 0.31 6.05 
1.4 2.48 1.51 0.41 0.33 6.06 

      

แบบทดสอบขอที่ 2      
2.1 2.62 1.81 0.39 0.54 4.76 
2.2 2.81 2.00 0.15 0.46 5.78 
2.3 2.55 2.03 0.33 0.34 3.71 
2.4 2.48 1.96 0.25 0.49 3.71 

      

แบบทดสอบขอที่ 3      
3.1 2.70 2.14 0.21 0.66 3.29 
3.2 2.74 2.25 0.19 0.35 3.50 
3.3 2.77 2.18 0.17 0.38 4.21 
3.4 +2.59 1.88 0.32 0.48 5.07 

      

แบบทดสอบขอที่ 4      
4.1 2.66 1.88 0.23 0.79 4.58 
4.2 2.51 1.88 0.25 0.56 3.70 
4.3 2.51 1.81 0.25 0.46 5.00 
4.4 2.74 1.74 0.19 0.50 7.14 

      

แบบทดสอบขอที่ 5      
5.1 2.59 1.48 0.40 0.49 6.16 
5.2 2.51 1.44 0.49 0.33 6.29 
5.3 2.22 1.40 0.41 0.25 5.85 
5.4 2.44 1.29 0.41 0.21 8.21 

      

 



 78

 ผลการวิเคราะหความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร โดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficient) ของครอนบัค 
(Cronbach) (พวงรัตน ทวีรัตน. 
  2540: 125 – 126)  

 
เม่ือ  2

iS      =  9.23 
       2

tS   =  38.60 
                n     =   20 
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ตาราง 12  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตร  กอนเรียนและหลังเรียน 
 

คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน 
      

1 18 27 21 15 24 
2 11 13 22 14 17 
3 17 22 23 21 23 
4 15 20 24 21 23 
5 10 11 25 7 13 
6 16 18 26 16 25 
7 5 7 27 8 11 
8 21 24 28 18 25 
9 21 23 29 20 25 
10 14 14 30 18 21 
11 12 16 31 8 10 
12 12 14 32 8 10 
13 6 7 33 13 15 
14 8 11 34 16 21 
15 17 23 35 13 16 
16 13 15 36 13 16 
17 16 20 37 15 19 
18 15 18 38 14 18 
19 5 9 39 10 13 
20 12 14 40 13 14 
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ตาราง 13  คะแนนความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร  กอนเรียนและหลังเรียน 
 

คนที ่ กอนเรียน 
(60 คะแนน) 

หลังเรียน 
(60 คะแนน) 

ผลตาง (D) D2 
          

1  33  50  17  289  
2  34  49  15  225  
3  35  48  13  169  
4  31  42  11  121  
5  47  49  2  4  
6  45  50  5  25  
7  26  28  2  4  
8  30  42  12  144  
9  43  55  12  144  

10  37  45  8  64  
11  30  44  14  496  
12  39  48  9  81  
13  26  29  3  9  
14  33  45  12  144  
15  37  39  2  4  
16  36  45  9  81  
17  38  49  11  121  
18  33  46  13  169  
19  33  47  14  196  
20  22  25  3  9  
21  36  49  13  169  
22  39  50  11  121  
23  41  52  11  121  
24  30  42  12  144  
25  33  46  13  169  
26  40  44  4  16  
27  28  31  3  9  
28  45  50  5  25  
29  39  49  10  100  
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ตาราง 13 (ตอ)  
 

คนที ่ กอนเรียน 
(60 คะแนน) 

หลังเรียน 
(60 คะแนน) 

ผลตาง (D) D2 
          

  41  55  14  196  
  40  48  8  64  
  37  45  8  64  
  39  47  8  64  
  30  42  12  144  
  36  39  3  9  
  38  46  8  64  
  45  49  4  16  
  39  41  3  9  
  32  47  15  225  
  28  32  4  16  
          

   ∑Χ  1424  1779              -            -  
   Χ             -               -             -          -  
   ∑D  35.6  44.47  356  3854  
   ∑ 2D           -               -            -    
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ภาคผนวก ข 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญา 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญา 

 
เรื่อง  สารเคมีในชีวิตประจําวัน 

 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ชวงชั้นที่ 3  มัธยมศึกษาปที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 ชื่อ – ชือ่สกลุ .................................................... ม.1 / ......... เลขที่ ........... 
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คําชี้แจง 

 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญานี้จัดทําขึ้นเพ่ือฝกใหนักเรียนเกิดพหุปญญาและ
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร  และมุงหวังใหนักเรียนเปนผูมีความสามารถ
ทางวิทยาศาสตร  ไดแก  ดานเนื้อหา  ดานการปฏิบัติการ  ดานคุณลักษณะ  ซ่ึงนักเรียนจะได
เรียนรูจากกิจกรรมที่หลากหลายในชุดกจิกรรมนี้  โดยชุดกิจกรรมไดจัดลําดับขั้นตอน  ดังน้ี 
 ตองศึกษาจุดประสงคของกจิกรรม  เวลาที่ใชปฏบิัติกิจกรรม  และเนื้อหาของกิจกรรม  
เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาและปฏิบตักิิจกรรม  ดังน้ี 
  ขั้นที่ 1  อานเพื่อคิด  คนเพ่ือพบ   
   นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับกรด - เบส และผลกระทบจากการใชกรดและเบส  
โดยศึกษาเนื้อหาสาระจากมุมชวยคิด  ชวยคน  แลวคิด วิเคราะห เขยีนและตอบคาํถามใน
กิจกรรม  เพ่ือฝกใชทักษะการอาน  การฟง  การคิด  การเขียน  การวิเคราะหขอมูลและสรุป
ขอมูล และฝกใหมีการพัฒนาพหุปญญาดานภาษา  ดานมิติสัมพันธ  ดานการใชเหตุผลและ
คณิตศาสตร  และดานการเขาใจตนเอง  
  ขั้นที่ 2  ปฏิบตัิดีมีประโยชน   
   เปนขั้นที่นักเรียนแตละกลุมทําการทดลองดวยตนเอง และสรุปผลการทดลอง  
ซ่ึงจะชวยใหนักเรียนไดฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสังเกต  การรวบรวมขอมูล   
การสรุปผล และชวยพัฒนาความสามารถดานภาษา  ความสามารถดานการใชเหตผุล และ
คณิตศาสตรความสามารถดานมิติสมัพันธ และความสามารถดานการเขาใจตนเอง 
  ขั้นที่ 3  สรุปและนําไปใช 
   นักเรียนสังเกต  สํารวจตรวจสอบ  การรวบรวมขอมูล  การอภิปราย และ 
ลงขอสรุป และใชความสามารถในการคิดแกปญหาจากสถานการณทีก่ําหนด  เปนการฝก
ตนเองใหมีคณุลักษณะทางวิทยาศาสตร  ดานจิตวิทยาศาสตร และดานคุณธรรม จริยธรรม  
คํานึงถึงประโยชนตอตนเองและสังคมได 
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จุดประสงคกิจกรรม 

 
 1.  อธิบายสมบัติบางประการของสารละลายกรดและเบสได 
 2.  ทําการทดลองเพื่อศึกษาสมบัติของสารละลายกรดและสารละลายเบสได 
 3.  ระบุความเปนกรด-เบสของสารที่ใชในชีวติประจําวนัได 
 4.  สามารถนําความรูเกี่ยวกับสมบัตคิวามเปนกรด-เบสของสารไปใชไดอยาง
เหมาะสม 
 

 
  

  
 
 
 
 

เวลาที่ใชทําชุดกิจกรรม 
 

 การศึกษาและปฏิบตัิกิจกรรมใชเวลา  12 ชั่วโมง  แบงเวลาในแตละกิจกรรม  ดังน้ี 
  -  กิจกรรมอานเพื่อคิด  คนเพ่ือพบ 4  ชั่วโมง 
  -  กิจกรรมปฏิบัติดีมีประโยชน        4  ชั่วโมง 
  -  กิจกรรมสรุปและนําไปใช            4  ชั่วโมง 
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(เวลาที่ใช 4 คาบ) 

 
 

 
 ในชีวติประจําวันเราตองเก่ียวของกับสารตางๆ มากมาย ทั้งใชอุปโภคและบริโภค 
เชน อาหารชนิดตางๆ เครือ่งด่ืม ยารักษาโรค สารซักลาง เปนตน  สารตางๆ เหลานี้มีสมบัติ
ความเปนกรด-เบสของสารตางกัน  จึงจําเปนตองศึกษาความเปนกรด-เบสของสารเหลานี้ 
เพ่ือใหสามารถนําไปใชในชวีิตประจําวันไดอยางปลอดภัยและเกิดประโยชนสูงสุด   
 กรด (Acid) เปนสารบริสุทธิ์ประเภทสารประกอบที่มีธาตุไฮโดรเจนเปนองคประกอบ  
เม่ือนําไปละลายน้ําจะแตกตัวใหไฮโดรเจนอิออน (H+ )ออกมา  มีสมบัติทางเคมตีรงขามกับเบส
และทําปฏิกิริยากับเบสไดเกลือกับนํ้า  ซ่ึงเปนการสะเทินหรือทําใหสมบัติของกรดและเบสหมด
ไปกลายเปนเกลือซ่ึงมีสมบัติตางไปจากเดิม 
 ถาจําแนกกรดตามแหลงกําเนิด เราสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ กรด
อินทรียหรือกรดพืชและกรดอนินทรียหรือกรดแร มีกรดหลายชนดิที่รับประทานได เชน กรด
แอซีติกในน้ําสมสายชู กรดซิตริกในน้ํามะนาว กรดแอสคอรบิกในวติามินซี กรดคารบอนิกใน
นํ้าอัดลม นํ้าโซดาและน้ําฝนในธรรมชาต ิ ในรางกายของเราก็มีกรดแรชนิดหนึ่งอยูในกระเพาะ
อาหาร คือ กรดไฮโดรคลอริก ซ่ึงเปนกรดที่ชวยในการยอยอาหารในกระเพาะอาหาร 
 กรดแรสวนใหญรับประทานไมได เพราะมีสมบัติกัดกรอนรุนแรง ถูกผิวหนังจะเกิดอาการ
ระคายเคือง เปนอันตรายตอเน้ือเยื่อ เชน กรดกํามะถันในแบตเตอรี่รถยนต กรดเกลือในน้ํายาลาง
หองน้ําบางชนิด  เปนตน  เม่ือหยดสารละลายเจนเชยีนไวโอเลตซึ่งมีสีมวงลงไปในกรดอนินทรียจะ
เปลี่ยนสีจากสีมวงเปนสีเขยีวหรือสีนํ้าเงินสวนกรดอินทรียจะไมเปลีย่นสีสารละลายเจนเชียน 
ไวโอเลต 
 สารที่มีสมบัตเิปนกรดจะเปลี่ยนสีกระดาษลติมัสจากสีนํ้าเงินเปนแดง และทําใหโลหะ
และหินปูนเกดิสึกกรอนและเกิดฟองแกสได  ฟองแกสที่เกิดจากการทําปฏิกิริยาระหวางกรดกับ
โลหะคือแกสไฮโดรเจน (H2 ) และแกสที่เกิดจากปฏิกิริยาระหวางกรดกับหินปูน (CaCO3) คือ
แกสคารบอนไดออกไซด(CO2)กรดมีรสเปรี้ยว นอกจากนี้กรดยังมีสมบัติในการกดักรอนโลหะ
และพลาสติก 
 

 

มุมชวยคิด ชวยคน 

อานเพื่อคิด  คนเพื่อพบ 
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 สารละลายกรดสวนมากจะเปนอันตรายตอมนุษย สัตว และพืช  โดยเฉพาะกรดจากแร
ธาตุ   มักจะเปนกรดที่รุนแรง  ทําปฏิกิริยากับสิ่งตางๆไดรวดเร็ว  และมีฤทธิ์กัดกรอน  จึงเปน
อันตรายถาถกูเสื้อผา ผิวหนัง หรือเน้ือเยื่อของรางกาย  กรดที่ไดจากพืชถึงแมจะใชปรุงแตง
อาหารได  แตถาบริโภคเขาไปมากก็เปนอันตรายได  จึงควรใชแตพอเหมาะ  นอกจากนี้ยังมี
นํ้าสมสายชูปลอมบางชนิด  ที่ทํามาจากน้ําผสมกรดกํามะถัน  ถาบรโิภคเขาไปจะเกิดอันตราย
ตอรางกายได  จึงควรทดสอบดูใหแนใจกอนนํามาบริโภค  สวนสารละลายกรดทีมี่ผลตอ
สิ่งแวดลอมน้ัน  เม่ือนํามาใชแลว  หากปลอยลงสูแหลงนํ้าจะมีผลตอสิ่งมีชีวิตในแหลงนํ้านั้น  
นอกจากนี้สารละลายกรดจะทําลายพื้นบานที่เปนหินปนู ปูนขาว  ทาํใหพ้ืนบานชาํรุดไดงายขึ้น  
ดังน้ันการใชสารละลายกรดจึงตองใชใหถกูวิธ ี และอานคําแนะนําใหเขาใจกอนใช 
 เบส (Base)  เปนสารประกอบที่ทําปฏิกิริยากับกรดแลวไดเกลือกับนํ้า  เบสที่ละลาย
นํ้าจะสามารถแตกตวัใหไฮดรอกไซดไอออน (OH- )  หรือสารที่รับโปรตอน(H+ )เบสทุกชนิดจะมี
รสฝาด  สามารถกัดกรอนโลหะอะลูมิเนียมและสังกะสี  มีฟองแกสเกิดขึ้น  เปลี่ยนสีกระดาษ
ลิตมัสจากสีแดงเปนสีนํ้าเงิน  หากทําปฏิกิริยากับนํ้ามันพืช หรือนํ้ามันหมูจะไดสารละลายที่มี
ฟองคลายสบู  ถาทําปฏิกิริยากับแอมโมเนียมไนเตรตจะไดแกสที่มีกลิน่ฉุนและมีคา pH 
มากกวา 7  เบสเปนสารทีส่ามารถนําไปใชประโยชนไดมากมาย  แตถาใชไมถูกวธิีอาจทําใหเกดิ
อันตรายตอรางกายได  สารที่มีสมบัติเปนเบสทีใ่ชในชวีติประจําวันมีหลายชนิด เชน ผงซักฟอก 
ยาสระผม สบู นํ้าปูนใส ผงฟู(โซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนต) นํ้าขี้เถา  นํ้าแอมโมเนีย โซดาไฟ
(โซเดียมไฮดรอกไซด) เปนตน 
 สารที่ใชในการบริโภคหลายชนิดมีฤทธิเ์ปนเบส  เชน ผงฟู นําปูนใส  ซ่ึงนํามาใชใน
การปรุงแตงอาหารได  ถาใชในปริมาณนอยๆจะไมเปนอันตรายตอรางกาย  แตถาใชในปริมาณ
มากๆ ก็เปนอันตรายได  เบสบางชนิด เชน โซดาไฟ  โซดาซักผา(โซเดียมคารบอเนต) มีฤทธิ์
รุนแรงจึงควรใชดวยความระมัดระวังและควรเกบ็ไวในที่ๆ ปลอดภัย 
 สารเคมีทุกชนิดไมวากรดหรือเบสลวนมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  ถาทิ้งเบสที่มีฤทธิ์
รุนแรงลงสูพ้ืนดินหรอแหลงนํ้าโดยตรง  จะทําลายสิ่งมีชีวติในแหลงนํ้านั้น  นอกจากนี้ยังทําให
สภาพของดินและน้ําเสื่อมโทรมไป  ดังน้ันสารเคมีที่เปนกรดหรือเบสที่เหลือจากการใชแลว  
ควรเกบ็บรรจไุวในภาชนะทีป่ลอดภัยและทิ้งในที่ที่จัดไว  เพ่ือจะนําไปทําลายใหถกูวิธี  กอนใช
ตองศึกษาสมบัติความเปนเบส  วาเปนอันตรายมากนอยแคไหน  วิธีใช  วธิีเกบ็รกัษาและ
ทําลายทิ้ง  เพ่ือประโยชนตอชีวติตนเอง  สังคม และสิ่งแวดลอม 
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จงแสดงสมบัติบางประการของกรดและเบสลงในแผนภาพใหถูกตอง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกล็ดหินปูน สารละลาย 
ฟนอลฟทาลนี 

สารละลายกรด 

ทดลองกับ 

กระดาษลติมัส ลวดแมกนีเซ่ียม 

ผล 
ผล 

สีแดง สีนํ้าเงิน 
ผล 

ผล 
ผล  

  

  

สารละลายเบส

กระดาษลติมัส สารละลายฟนอลฟทาลีน เกลือแอมโมเนียสารละลายกรด 

สีแดง สีนํ้าเงิน    
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จงเขียนแผนผังความคิด(Main Map) แสดงสมบัติของกรดและเบสใหถูกตอง สวยงาม 
และนาสนใจ 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
เรื่อง  สารเคมีในชีวติประจําวัน 

******************************************************************************************* 
คําชี้แจง 
 จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สดุเพียงคําตอบเดียว  โดยใหนักเรียนทําเครื่องหมาย ( )
กากบาทในชองตัวอักษรทีเ่ลือกในกระดาษคําตอบ 

******************************************************************************************* 
1.  สารละลายกรดมีสมบัตอิยางไร (ความรู – ความจํา) 
 ก.  มีรสฝาด     
 ข.  ใหสีชมพูกับฟนอลฟทาลีน 
 ค.  ทําปฏิกิริยากับเกลือคารบอเนตไดแกส  
 ง.  เปลี่ยนสีกระดาษลติมัสจากสีแดงเปนสีนํ้าเงิน 
2.  สารละลายเบสมีสมบตัอิยางไร(ความรู – ความจํา) 
 ก.  มีรสเปรี้ยว   
 ข.  ทําปฏิกิริยากับโลหะไดแกส 
 ค.  เปลี่ยนสีกระดาษลติมัสจากสีนํ้าเงินเปนสีแดง   
 ง.  เปลี่ยนสีของสารละลายฟนอลฟทาลนีจากไมมีสีเปนสีชมพู   
3. ขอใดไมใชสมบัติของเบส (ความรู – ความจํา) 
 ก.  ทําปฏิกิริยากับหินปูนได    
 ข.  ทําปฏิกิริยากับอะลูมิเนียม 
 ค.  ถูกับมือจะรูสึกลื่นมือคลายสบู   
 ง.  ทําปฏิกิริยากับแอมโมเนียมไนเตรต 
4.  สารที่เปลีย่นสีกระดาษลิตมัสจากสีนํ้าเงินเปนสีแดงมีสมบัติอยางไร (ความรู-ความจํา) 
 ก.  กรด   
 ข.  เบส   
 ค.  กลาง   
 ง.  เกลือ 
5.  สารในขอใดจัดเปนกรดอนินทรีย (ความเขาใจ) 
 ก.  กรดซีตริก  
 ข.  กรดแอซีติก  
 ค.  กรดตารตานิก  
 ง.  กรดไฮโดรคลอริก 
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6.  สารในขอใดที่มีสมบัติในการเปลี่ยนสีกระดาษลติมัสจากสีนํ้าเงินเปนสีแดง (ความเขาใจ) 
 ก.  นํ้าอัดลม   
 ข.  นํ้าปูนใส  
 ค.  นํ้าหวาน  
 ง.  นํ้ายาลางจาน 
7.  สารในขอใดที่ไมเปลี่ยนสีกระดาษลติมัสทั้งสีแดงและสีนํ้าเงิน (ความเขาใจ) 
 ก.  นํ้าโซดา   
 ข.  นํ้าเกลือ  
 ค.  นํ้ามันพืช  
 ง.  นํ้ายาลางจาน 
8.  สาร A เปลี่ยนสีเจนเชยีลไวโอเลตจากสีมวงเปนสีเขียว  สาร A ควรเปนสารในขอใด 
    (ความเขาใจ) 
 ก.  นํ้ามะขาม  
 ข.  นํ้าสมสายชู  
 ค.  นํ้ากรดซัลฟวริก  
 ง.  นํ้ายาเช็ดกระจก 
9.  เติมแอมโมเนียมไนเตรตลงในสารขอใดจึงจะไดแกสแอมโมเนีย (ความเขาใจ) 
 ก.  กรดเกลือ  
 ข.  นํ้ามะนาว  
 ค.  นํ้าโซดา   
 ง.  โซดาแผดเผา 
10.  ใสหินปูนลงในสารใด  จึงจะทําใหเกิดแกสคารบอนไดออกไซด (ความเขาใจ) 
 ก.  นํ้าขี้เถา       
 ข.  กรดกํามะถัน  
 ค.  โซดาแผดเผา   
 ง.  แคลเซียมไฮดรอกไซด 
11.  สารในขอใดสังเคราะหจากแรธาตทุั้งหมด (ความเขาใจ) 
 ก.  กรดเกลือ   กรดกํามะถัน    
 ข.  กรดน้ําสม  กรดเกลือ  
 ค.  นํ้าสมสายชู  กรดคารบอนิก   
 ง.  กรดจากน้ํามะนาว  กรดเกลือ 
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12.  สารในขอใดมีสมบัติเปนเบสทุกชนดิ (ความเขาใจ) 
 ก.   ยาธาตุ  นํ้าสมคั้น     
 ข.  นํ้าขี้เถา  ผงฟู  
 ค.  นํ้าปูนใส  นํ้าอัดลม    
 ง.  ผงซักฟอก  วิตามินซี 
13.  สารในขอใดใชทําน้ํายาลางหองน้ําและเครื่องสุขภัณฑ (การนําไปใช) 
 ก.  กรดเกลือ  กรดไนตริก     
 ข.  โซดาซักผา  กรดแอซีติก   
 ค.  โซเดียมไฮดรอกไซด  กรดซัลฟวริก  
 ง.  แอมโมเนียมไฮดรอกไซด  โพแทสเซียมไฮดรอกไซด 
14.  ขอใดไมใช วิธีการเตรยีมสบู (การนําไปใช) 
 ก.  ตมนํ้าขี้เถากับนํ้ามันมะพราว   
 ข.  ตมสารละลายโซเดียมคลอไรดกับไขมันวัว 
 ค.  ตมสารละลายโพแทสเซยีมไฮดรอกไซดกับไขมันววั  
 ง.  ตมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดกับนํ้ามันมะพราว 
15.  สารทําความสะอาดในบานชนิดใดทีเ่ปลี่ยนสีกระดาษลติมัสจากน้ําเงินเปนแดง(การนําไปใช) 
 ก.  สบู  ผงซักฟอก    
 ข.  ชมพู  นํ้ายาเช็ดกระจก 
 ค.  โซดาซักผา  นํ้ายาลางจาน   
 ง.  นํ้ายาลางหองน้ํา  ผงขัดเครื่องสุขภัณฑ 
16.  นักเรียนคิดวาการรับประทานกวยเตี๋ยวน้ําในภาชนะพลาสติกสีแดง แลวเตมิพริกน้ําสมและ
พริกปน  อาจไดรับสารที่เปนอันตรายอะไรบาง (การนําไปใช) 
 ก.  พริก  สี       
 ข.  สี  กรดเกลือ    
 ค.  พริก  กรดซัลฟวริก   
 ง.  สี  กรดซัลฟวริก 
17.  ภาชนะที่บรรจุกรดควรทําดวยวสัดุอะไร (การนําไปใช) 
 ก.  หินปูน         
 ข.  พลาสติก   
 ค.  โลหะสแตนเลส  
 ง.  แกวหรือถวยกระเบื้อง 
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18.  ยาลดกรดในกระเพาะอาหารควรมีสารใดเปนสวนประกอบที่สําคัญ (การนําไปใช) 
 ก. โซเดียมไฮดรอกไซด    
 ข.  แคลเซียมไฮดรอกไซด   
 ค.  อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด    
 ง.  โพแทสเซียมไฮดรอกไซด  
19.  สารชนิดใดที่ใชปรุงแตงอาหาร และไมเปนอันตรายตอรางกายมนุษย (การนําไปใช) 
 ก.  กรดเกลือ  
 ข.  กรดแอซีติก   
 ค.  กรดซัลฟวริก        
 ง4.  กรดคารบอนิก 
20.  สารชนิดใดที่มีสมบัตลิางไขมันได (การนําไปใช) 
 ก.  สารสม          
 ข.  ปูนขาว   
 ค.  เกลือแกง        
 ง4.  นํ้าสมสายชู 
21.  ถาสารละลายกรดถูกผิวหนังควรปฏิบัติอยางไร (การนําไปใช) 
 ก.  ลางดวยสารละลายกรดออน 
 ข.  ใชนํ้าลางแลวลางตามดวยน้ําสมสายชู 
 ค.  ใชนํ้าลางทันทีแลวลางดวยสารละลายเบสออน 
 ง.  ใชสารละลายกรดแอซีติกลางแลวทาดวยครีมแมกนเีซียกลีเซอรอล 
22.  อองบีบยาสฟีนลงบนแปรงสีฟน  แลวเติมนํ้ามะนาวลงบนยาสีฟนครึ่งหยดเพื่อใหยาสีฟนมี 
       รสชาติดีขึ้น  ขอใดถูกตองที่สุด (การนําไปใช) 
 ก.  ยาสีฟนมีคา pH สูงขึ้น    
 ข.  ยาสีฟนมีคา pH ลดลง   
 ค.  ยาสีฟนมีความเปนเบสมากขึ้น   
 ง.  ยาสีฟนมีความเปนกรดลดลง 
23.  โรงงานไฟฟาที่ใชถานหินลิกไนตเปนเชื้อเพลิงเกดิแกส SO2  เปนแกสที่ทําใหเกิดฝนกรด   
       ในการกําจัดแกส  SO2  ควรทําปฏกิิริยากับสารใด (การนําไปใช) 
 ก.  นํ้ากลั่น         
 ข.  นํ้าเกลือ   
 ค.  นํ้าปูนใส        
 ง.  แอลกอฮอล 
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24.  ในโรงงานอุตสาหกรรมกอนที่จะนําเหล็กไปทาสหีรือฉาบดวยโลหะอ่ืน  ตองนําเหล็กไป 
จุมลงในอางที่ใสกรดไฮโดรคลอริกและกรดซัลฟวริกเสยีกอนเพ่ืออะไร (การนําไปใช) 
 ก. กําจัดสนิมบนเหล็ก    
 ข.  ทําใหสีหรือโลหะอ่ืนติดไดดีขึ้น  
 ค. ทําความสะอาดผิวเหล็ก    
 ง.  กําจัดน้ําและฝุนละอองบนผิวเหล็ก 
25.  ดินที่มีความเปนกรดสงูควรเติมสารในขอใด  เพ่ือใหดินเหมาะแกการเพาะปลกู 
       (การนําไปใช) 
 ก.  โซเดียมคลอไรด           
 ข.  แคลเซียมคารบอเนต   
 ค.  แคลเซยีมไฮดรอกไซด   
 ง.  คอปเปอร(II)ซัลเฟต 
26.  เหตุใดผงซักฟอกจึงสามารถใชทําความสะอาดเสือ้ผาที่สกปรกได (ดานทักษะกระบวนการ) 
 ก.  ผงซักฟอกละลายน้ําได 
 ข.  ผงซักฟอกทําใหไขมันละลายไดในน้าํ 
 ค.  ผงซักฟอกทําใหฝุนละอองละลายน้ําได 
 ง.  ผงซักฟอกมีสมบัติเปนกรดชวยละลายไขมันได 
27.  แกสที่เกดิจากการเติมหินปูนลงในสารละลายกรดแอซีติกมีสมบัติอยางไร 
      (ดานทักษะกระบวนการ) 
 ก.  ติดไฟได      
 ข.  ชวยใหไฟติด    
 ค.  ทําใหนํ้าปนูใสขุน    
 ง.  เบากวาอากาศ ใชบรรจุลูกโปง 
28.  สารละลาย X ไมเปลี่ยนสีกระดาษลติมัสสีแดง  ขอสรุปใดถูกตอง (ดานทักษะกระบวนการ) 
 ก.  สารละลาย X มีสมบัติเปนกรด 
 ข.  สารละลาย X มีสมบัติเปนเบส 
 ค.  สารละลาย X มีสมบัติเปนเบสหรือเปนกลาง 
 ง.  สารละลาย X มีสมบัติเปนกรดหรือเปนกลาง 
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29.  สารละลาย E ,F, G, H  เม่ือนํามาทําปฏิกิริยากบัอะลูมิเนียม  แอมโมเนียมไนเตรต   
       แคลเซียมคารบอเนตไดผลดังตาราง 
 

การเปล่ียนแปลงเมื่อทําปฏิกิริยากับ สารละลาย 
อะลูมิเนียม แอมโมเนียมไนเตรต แคลเซียมคารบอเนต 

    

E เกิดแกสที่ติดไฟได 
เกิดแกสที่ติดไฟได 

เกิดแกสที่มีกล่ินฉุน  เปล่ียนสีกระดาษ
ลิตมัสชื้นจากแดงเปนน้ําเงิน 

- 

F 
 

 เกิดแกสที่มีกล่ินฉุน  เปล่ียนสีกระดาษ
ลิตมัสชื้นจากแดงเปนน้ําเงิน 

- 

G เกิดแกสที่ติดไฟ - เกิดแกสที่ทําใหน้ําปูนใสขุน 
H เกิดแกสที่ติดไฟ - เกิดแกสที่ทําใหน้ําปูนใสขุน 

 
 ขอความใดที่ไมถูกตอง  เกี่ยวกับสมบัตขิองสารละลาย E , F, G, H (ดานทักษะ
กระบวนการ) 
 ก.  สารละลาย E จะไมทําปฏิกิริยากับโลหะแมกนีเซียม 
 ข.  สารละลาย F ทําปฏิกิริยากับโพแทสเซียมไฮดรอกไซดใหสบู 
 ค.  สารละลาย G ทําปฏิกิริยากับโลหะสังกะสีใหฟองแกสไฮโดรเจน 
 ง.  สารละลาย H จะมีฤทธิเ์ปนกลางได  ถาผสมกับสารละลาย E ในอัตราสวนทีเ่หมาะสม 
30.  จากขอ 29 ถาสารละลาย E และ H เปนสารที่ใชตามบาน  ดังน้ัน E และ H  ควรเปนสารใด 
ตามลําดับ (ดานทักษะกระบวนการ) 
 ก.  นํ้าสมสายชู  นํ้าสบู    
 ข. นํ้ายาเช็ดกระจก  โซดาแผดเผา 
 ค.  นํ้ายาลางหองน้ํา  นํ้าผงซักฟอก    
 ง.  นํ้ายาเช็ดกระจก  นํ้ายาลางหองน้ํา 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

 
คําชี้แจง 
 แบบทดสอบฉบับน้ีตองการวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรใน
ระดับขั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   ประกอบดวย  สถานการณที่เกี่ยวของกับการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร จํานวน  5 สถานการณ  โดยแตละสถานการณมีคําถาม 4 ขอ  เปนการประเมิน
โดยอิงเกณฑรูบริคส (Rubrics  Score)  โดยแบงระดับการใหระดับการใหคะแนนแตละขอเปน 
3 ระดับ คือ 3, 2 และ 1  ซ่ึงหมายถึง  ดี  พอใช  และควรปรับปรุงตามลําดับ  โดยใชเวลาใน
การทําแบบทดสอบ 60  นาที 
 
สถานการณที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
1.  ขั้นระบปุญหา (ปญหาในสถานการณคืออะไร)  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2.  ขั้นวเิคราะหปญหา (นักเรียนจะคาดคะเนสาเหตุของปญหาในสถานการณน้ีไดวาอยางไร) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3.  ขั้นกําหนดวิธีการ (เพ่ือการแกปญหาจากสถานการณดังกลาวนักเรียนคิดวาจะแกปญหาใน
สถานการณน้ีไดวาอยางไร) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
4.  ขั้นการตรวจสอบผลลัพธ (จากการที่นักเรียนไดเสนอวิธีการแกปญหาในสถานการณ
ดังกลาวแลวนักเรียนคิดวาผลที่ไดจะเปนอยางไร) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 กรุงเทพมหานคร เปนเมืองใหญที่เปนตวัอยางที่เสื่อมโทรม  มีการใชสารพิษ
ตางๆ มากมายเปนอันตรายตอคนในเมอืง  อากาศเปนพิษทอไอเสยีจากเครื่องยนต   
โรงงานตางๆ แมจะมีการรณรงค  เพ่ือแกปญหาใหดีขึน้  แตก็ไมมีผลเปนที่นาพอใจจาก
สถานการณดังกลาวนี้  อาจจะเกิดขึ้นในอีกหลายจังหวดัของไทยก็เปนได  ถาประชาชน
ไมเห็นความสาํคัญตอสวนรวมและไมรับผิดชอบตอบานเมืองของตน 
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สถานการณที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  ขั้นระบปุญหา (ปญหาในสถานการณคืออะไร)  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2.  ขั้นวเิคราะหปญหา (นักเรียนจะคาดคะเนสาเหตุของปญหาในสถานการณน้ีไดวาอยางไร) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3.  ขั้นกําหนดวิธีการ (เพ่ือการแกปญหาจากสถานการณดังกลาวนักเรียนคิดวาจะแกปญหาใน
สถานการณน้ีไดวาอยางไร) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
4.  ขั้นการตรวจสอบผลลัพธ (จากการที่นักเรียนไดเสนอวิธีการแกปญหาในสถานการณ
ดังกลาวแลวนักเรียนคิดวาผลที่ไดจะเปนอยางไร) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
สถานการณที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 

มาลัยเปนคนอวนไมชอบออกกําลังกาย  วันๆเอาแตน่ังดูทีวี  และรบัประทานอาหาร 
เชน ลูกกวาดสีสวยๆ นํ้าอัดลม ขนมขบเคี้ยว และอาหารหวานที่มีสสีวยงาม  ครูและเพื่อนๆ
เคยเตือนมาลัยใหรับประทานอาหารที่มีประโยชน  หลีกเลี่ยงอาหารที่มีสารพิษเจือปน  แต
มาลัยไมสนใจ  เม่ือไมนานมานี้มาลัยไดรับประทานลูกชิ้นปง  และมะมวงดองหนาโรงเรียน 
ที่พอคาแมคานํามาขาย  พอกลับถึงบานมาลัยมีอาการคลื่นไส  อาเจียน  และทองเดินอยาง
หนัก  พอแมรีบพามาลัยสงโรงพยาบาล  หมอบอกวามาลัยรับประทานอาหารที่มีสารพิษ
พวกบอแรกซเขาไปในรางกาย  แตยังดีที่สารเหลานี้ยังสะสมไมมากพอที่จะทําใหมาลัย 
ถึงแกชีวติ 

 วันดีซ้ืออางเลี้ยงปลาขนาดเสนผานศูนยกลาง 60  เซนติเมตร  สูง 30 เซนติเมตร   
มาหนึ่งใบ  เธอใสนํ้าลงในอางแลวปลอยลกูปลาหางนกยูงจํานวน 30 ตัวลงไป  สามวันตอมา 
ลูกปลาทีป่ลอยลงไปตายและลอยขึ้นมา  เธอจึงวัดคา  pH ของน้ํา  ปรากฏวาคา  pH  ของน้ํา 
ที่วัดไดมีคาประมาณ 3 – 4  
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1.  ขั้นระบปุญหา (ปญหาในสถานการณคืออะไร)  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2.  ขั้นวเิคราะหปญหา (นักเรียนจะคาดคะเนสาเหตุของปญหาในสถานการณน้ีไดวาอยางไร) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3.  ขั้นกําหนดวิธีการ (เพ่ือการแกปญหาจากสถานการณดังกลาวนักเรียนคิดวาจะแกปญหาใน
สถานการณน้ีไดวาอยางไร) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
4.  ขั้นการตรวจสอบผลลัพธ (จากการที่นักเรียนไดเสนอวิธีการแกปญหาในสถานการณ
ดังกลาวแลวนักเรียนคิดวาผลที่ไดจะเปนอยางไร) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
สถานการณที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  ขั้นระบปุญหา (ปญหาในสถานการณคืออะไร)  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2.  ขั้นวเิคราะหปญหา (นักเรียนจะคาดคะเนสาเหตุของปญหาในสถานการณน้ีไดวาอยางไร) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 บุญมาเปนชาวไร  กอนปลกูพืชแตละครัง้เขาจะทําการไถที่ดินโดยใชรถขนาดใหญ
ซ่ึงสะดวกและรวดเร็ว  เม่ือปลูกพืชแลวเขาจะบํารุงดูแลรักษาพืชไรโดยใชรถไถและอุปกรณที่
ทันสมัยเม่ือเขาไปฉีดพนสารฆาแมลง  รดน้ําและพรวนดิน  นอกจากนี้ยังใชปุยวทิยาศาสตร  
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทําใหไดผลผลติจํานวนมากและมีคุณภาพดีเปนที่ตองการของตลาด  ตอมา
ปรากฏวาคุณภาพของดินในที่น้ันเสื่อมลง  โดยดินมีลักษณะแข็งและแนน  เขาทดลองไถ
พรวนใหลึกกวาเดิม  แตเม่ือปลูกพืชรดน้ําและใสปุยวิทยาศาสตรตามปกติแลว 1-2 เดือน  
ตอมาดินก็จะแข็งและแนนเชนเดิม  เขาไดสังเกตพบวาปญหาเชนน้ีจะไมเกิดกับชาวไรที่ใช 
รถไถขนาดเลก็และใชปุยอินทรียในการบํารุงดิน   
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3.  ขั้นกําหนดวิธีการ (เพ่ือการแกปญหาจากสถานการณดังกลาวนักเรียนคิดวาจะแกปญหาใน
สถานการณน้ีไดวาอยางไร) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
4.  ขั้นการตรวจสอบผลลัพธ (จากการที่นักเรียนไดเสนอวิธีการแกปญหาในสถานการณ
ดังกลาวแลวนักเรียนคิดวาผลที่ไดจะเปนอยางไร) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
สถานการณที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  ขั้นระบปุญหา (ปญหาในสถานการณคืออะไร)  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2.  ขั้นวเิคราะหปญหา (นักเรียนจะคาดคะเนสาเหตุของปญหาในสถานการณน้ีไดวาอยางไร) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3.  ขั้นกําหนดวิธีการ (เพ่ือการแกปญหาจากสถานการณดังกลาวนักเรียนคิดวาจะแกปญหาใน
สถานการณน้ีไดวาอยางไร) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
4.  ขั้นการตรวจสอบผลลัพธ (จากการที่นักเรียนไดเสนอวิธีการแกปญหาในสถานการณ
ดังกลาวแลวนักเรียนคิดวาผลที่ไดจะเปนอยางไร) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………....................................................................................................................... 

 นองดาวอานแผนปายประกาศที่เตือนถงึพิษภัยในอาหารที่มีขอความวา   
“ รานอาหารในกรุงเทพมหานครจํานวนมากมักใสสารกันบูด  ผงชูรส  ขัณฑสกร  ผงกรอบ  
และสีสังเคราะหลงในอาหาร  เพ่ือคงทนสภาพอาหาร  ลดตนทุนการผลิต  หรือแมแตเพ่ิม
สีสรรความเอร็ดอรอยใหแกผูบริโภค  สารพิษเหลานี้หากตกคางและสะสมอยูในรางกายเปน
เวลานานก็จะกอใหเกิดเปนเนื้องอกและมะเร็งได”  ทําใหนองดาวคิดถึงคุณแมที่เพ่ิงจากไป  
หากกอนหนานี้นองดาวมีความรูเรื่องพิษภัยของสารพิษในอาหาร  นองดาวคงไมยอมใหคุณ
แมทานอาหารที่ผสมสารที่เปนอันตราย  
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เกณฑการประเมินที่ใชในการวัดความสามารถในการคิดแกปญหา 
 
1.  ขั้นระบุปญหา  (ปญหาในสถานการณคืออะไร) 
 3 คะแนน หมายถึง  สามารถบอกปญหาที่สําคัญที่สุด ภายในขอบเขตของขอเท็จจริง 
       จากสถานการณที่กําหนดให 
 2 คะแนน หมายถึง  สามารถบอกปญหาภายในขอบเขตของขอเท็จจริงจาก 
       สถานการณที่กําหนดใหได 
 1 คะแนน หมายถึง  สามารถบอกปญหาภายในขอบเขตของขอเท็จจริงได 
       แตไมสอดคลองกับสถานการณ 
2.  ขั้นวิเคราะหปญหา (นักเรียนจะคาดคะเนสาเหตุของปญหาในสถานการณนี้ไดวาอยางไร) 
 3 คะแนน หมายถึง  สามารถบอกสาเหตุที่แทจริงของปญหาในสถานการณได 
       และสอดคลองกับสถานการณ 
 2 คะแนน หมายถึง  สามารถบอกสาเหตุที่เปนไปไดในสถานการณและสอดคลองกับ 
       สถานการณ 
 1 คะแนน หมายถึง  สามารถบอกสาเหตุที่แทจริงหรือสาเหตุที่เปนไปไดของ 
       ปญหาในสถานการณได แตไมสอดคลองกบัสถานการณ 
3.  ขั้นกําหนดวิธีการ  (เพ่ือการแกปญหาจากสถานการณดังกลาว นักเรียนคิดวาจะแกปญหา
ในสถานการณนี้ไดอยางไร) 
 1 คะแนน หมายถึง  สามารถวางแผนเพื่อตรวจสอบสาเหตุของปญหาหรอืขอเทจ็จริง  
       หรือขอมูลเพิ่มเติมไดสอดคลองกับสาเหตุของปญหาและนาํไปสู 
       วิธีการแกปญหาที่ระบุไว 
 2 คะแนน หมายถึง  สามารถวางแผนเพื่อตรวจสอบสาเหตุของปญหาหรอืขอเทจ็จริง  
       หรือขอมูลเพิ่มเติมไดสอดคลองกับสาเหตุของปญหาแตไมนํา  
       ไปสูวิธีการแกปญหาที่ระบุไว 
 1 คะแนน หมายถึง  สามารถวางแผนเพื่อตรวจสอบสาเหตุของปญหาหรอืขอเทจ็จริง  
       หรือขอมูลเพิ่มเติม  แตไมสอดคลองกับสาเหตุของปญหาและ 
       ไมนําไปสูวิธีการแกปญหาทีร่ะบุไว 
4.  ขั้นการตรวจสอบผลลัพธ (จากการทีน่ักเรียนไดเสนอวิธีการแกปญหาในสถานการณ
ดังกลาว  นักเรียนคิดวาผลที่ไดจะเปนอยางไร) 
 3 คะแนน หมายถึง  สามารถอธิบายผลที่เกิดขึน้จากการกําหนดวธีิการเพือ่แกปญหา 
       ไดสอดคลองกบัสาเหตุของปญหาที่ระบไุว 
 2 คะแนน หมายถึง  สามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการกําหนดวิธีการเพื่อแกปญหา 
       ที่ระบุไวแตไมสอดคลองกับสาเหตุของปญหาที่ระบุไว 
 1 คะแนน หมายถึง  ไมสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการกําหนดวิธีการ 
       เพื่อแกปญหาให สอดคลองกับสาเหตุของปญหาที่ระบุได 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
ชื่อ  ชื่อสกุล       นางนภาพร  วงคเจริญ 
วันเดือนปเกิด       28  พฤศจิกายน  2511 
สถานที่เกิด       จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
สถานที่อยูปจจุบัน      71/59   หมู 4  หมูบานพฤกษาบางใหญ ต. บางแมนาง 
         อ. บางใหญ  จ.นนทบุรี  11140   
ตําแหนงหนาที่การงาน    ครูวิทยาศาสตร  
สถานที่ทํางานปจจุบัน     โรงเรียนอัสสัมชัญ  เขตบางรัก   
        กรุงเทพมหานคร 10800   
  
ประวตักิารศึกษา 
 พ.ศ. 2529     มัธยมศึกษาตอนปลาย   
        จาก โรงเรียนสายน้ําผึ้ง 
 พ.ศ. 2534     ปริญญาการศกึษาศาสตร  เอกเคมี   
        จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 พ.ศ. 2550     ปริญญาการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา  
        (การสอนวิทยาศาสตร) 
        จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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