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 การวิจัยครั้งน้ี มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและความสามารถ 
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 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที ่1         
ปการศึกษา 2551 ของโรงเรียนขจรโรจนวิทยา เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดมา
จากการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 44 คน ดําเนินการโดยใชแบบแผน 
การวิจัยแบบ One – Group Pretest – Posttest Design และการวเิคราะหขอมูลใชวธิีการ 
ทางสถิติแบบ t – test Dependent Sample     
 ผลการวิจัยสรปุไดดังน้ี 
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อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
  2.  ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชดุกิจกรรมการเผชญิสถานการณ 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
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 The purpose of this research was to on Mathayomsuksa II students’ learning 
achievement and ability in scientific problem solving using situation on confrontation 
activity package. 
 The sample used in this research were 44 Mathayomsuksa II students of 
Kajhonroj Wittaya school, Radburana district, Bangkok, in the first semester of the 2008 
academic year. Students were chosen through purposive sampling. The study was One 
Group Pretest-Posttest Design. The data analysis was done by t-test dependent 
samples. 
 The results of this study indicated that: 
  1.  Scientific Achievement of Mathayomsuksa II students after learning 
though using situation confrontation activity package, was significantly higher at .01 
level. 
  2.  Ability in scientific problem solving of Mathayomsuksa II students after 
learning though using situation confrontation activity package, was significantly higher at 
.01 level.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
         การศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนับวาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมใหเจริญกาวหนา  และเปนเครือ่งมืออยางหน่ึงที่มีความสาํคัญอยางยิ่งตอการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ปจจุบันประเทศไทยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มากขึ้น เน่ืองจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีไดมาเกี่ยวของกับชวีติประจําวันของบุคคลมากขึ้น 
จึงมีความจําเปนตองพัฒนาดานวิทยาศาสตรศึกษา เพ่ือใหคนไทยทุกคนมีความรูความเขาใจ  ใน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามศักยภาพของแตละบุคคล โดยทีพ่ระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2452  ไดกําหนดแนวการจัดการศึกษาที่ยึดหลักวา  ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนสําคัญทีสุ่ด กระบวนการจัดการเรียนรู  ตองจัดเนื้อหา  กิจกรรม     
ใหสอดคลองกับความสนใจ  ความถนัด  และความแตกตางของผูเรียน  ฝกทักษะกระบวนการคิด      
การจัดการเผชิญสถานการณและประยุกตใช ใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ   
ใหคิดเปน  ทาํเปน  แกปญหาเปน รวมทัง้ปลูกฝง  คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมและคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค ผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดลอม สื่อการเรียนอํานวยความสะดวกใหเกิด
การเรียนรู (พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542) 
 ประเทศไทยเปนประเทศทีนั่บวามีปญหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ไดแก คุณภาพ
การศึกษาที่นาเปนหวงของนักเรียนไทย  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร  และ
วิทยาศาสตรที่มีแนวโนมต่าํลง อีกทั้งไมไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถ และทักษะ
สําหรับโลกยคุใหมอยางเพียงพอ  ในดานการจัดกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร โดย 
ทั่วไปแลว ครยูังเนนเนื้อหาทางวิทยาศาสตรมากกวาวิธกีารแกปญหาทางวิทยาศาสตร  และ
ไมไดสอนใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล (พิทักษ  รักษพลเดช.  2533: 74) 
กระบวนการเรียนการสอนมุงเปนการทองจําเพื่อสอบมากกวามุงคิดวเิคราะห  และแสวงหา
ความรูดวยตนเอง ทําใหเด็กไทยจํานวนมากคิดไมเปน  ไมชอบอานหนังสือ  ไมรูวิธีการเรยีน 
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเสื่อมถอย  กระบวน  การเรียนการสอนไมสงเสริมการพัฒนา
คุณธรรมเทาที่ควร  สื่อและเน้ือหาสาระที่เด็กเรียนไมสอดคลองกับโลกแหงความเปนจริง  
(ไสว  ฟกขาว.  2542: 1) ซ่ึง ประเวส  วะสี กลาววา ปกติสมองของมนุษยรับรูสภาพในตัว และ 
นอกตัว แลวนํามาสังเคราะหเปนปญญาที่สูงขึ้นแลว นําปญญาไปใชทําใหชวีิตดํารงอยูในสภาวะ
ความเปนจริง น้ีคือ ธรรมชาติของการเรยีนรู คือ เรียนรูจากปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งรอบตัว 
หรือการเรียนรูที่เอาสภาพการจริงหรือความเปนจริงเปนตัวตั้ง ตอเม่ือรูความจริงมนุษยจึงจะทาํให
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ถูกตองได แตการเรียนรูทุกวันน้ี ไมไดเอาความจริงเปนตัวตั้งแตเอาวิชาเปนตัวตั้ง วิชาไมใชความ
เปนจริง เม่ือไมเรียนจากความเปนจริงมนุษยก็ไมเขาใจความเปนจริงที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง  
และซับซอน เม่ือมนุษยไมเขาใจความเปนจริงที่ซับซอน และสามารถสรางความสมัพันธระหวางตัว
มนุษยกับสิ่งตางๆ ใหเกื้อกูลกันมนุษยจึงวิกฤต (สุมน  อมรววิัฒน.  2542: 5)  ดังน้ัน การจัดการ
เรียนรูที่ดีควรใหผูเรียนไดเรยีนรูจากสภาพการจริงหรือความเปนจริงเปนตวัตั้ง เพ่ือใหเกิดความ
เขาใจจริง สงเสริมกระบวนการแกปญหาและทักษะกระบวนการคิด เพ่ือที่จะสามารถนําความรูน้ัน
ไปใชในการดาํเนินชีวติประจําวันได   
 กองวิจัยทางการศึกษา (กรมวิชาการ.  2542: 33 – 34) กลาววาการคิดเปนความสามารถ 
ที่พัฒนาไดโดยการฝกฝนการคิดจากระดับงายจนถึงระดับที่ซับซอนมากขึ้น ไดแก  ฝกทกัษะการคิด 
ลักษณะการคดิ  และกระบวนการคิดตามลําดับ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามระดับวยั   
วุฒิภาวะของแตละบุคคล โดยใหนักเรียนคิดเปน ใหนักเรียนตระหนักในปญหา คิดหาทางแกปญหา 
โดยใชขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งหมดมาผสมผสานกันจนเกิดความคิดที่จะเลือกตัดสินใจหรือปฏิบัติ
ใหเกิดความพงึพอใจและสามารถแกปญหานั้นได ประพันธศิริ  สุเสารจั (2541: 103) ไดใหความเห็น
วาความสามารถในการแกปญหามีความสําคัญตอการพฒันาคุณภาพชีวติมาก  การที่บุคคลจะอยูรอด
สังคมปจจุบันตองเปนผูมีความคิด  รูจักคิด  รูจักแกปญหา รูวิ ธีการแกปญหา  การคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร  จึงเปนเทคนคิในการจัดกิจกรรมการสอนอยางหนึ่ง โดยการใชวธิีการทางวิทยาศาสตร
มาชวยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพ่ือใหมีความสามารถในการคิดปญหา และยังเปน
กิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาคนควา เพ่ือทีจ่ะไดพบความรูดวยตนเองโดยครูจะตองจัด
กิจกรรม จัดสถานที่ยั่วยุใหนักเรียนไดใชและฝกการทํางาน ดังน้ัน ในการเรียนการสอน จึงควรมีสื่อ
หรือนวัตกรรมที่นํามาใชเพ่ือชวยเพิ่มผลสัมฤทธิใ์นการเรียนรู  และชวยฝกทักษะกระบวนการคดิ  
 ชุดกิจกรรมก็คือนวัตกรรมทางการศึกษาอยางหนึ่งที่สรางขึ้น  เพ่ือใชประกอบการจัด 
การเรียนรู  ซ่ึงผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเองตามขั้นตอนที่ระบไุว ตามศักยภาพของผูเรียน 
แตละคนเปนการพัฒนาสมรรถนะทางดานการเรียนรูของผูเรียนเพ่ือใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
ของชุดกิจกรรมที่ไดกําหนดไวโดยมีครูเปนผูแนะนําหรือคําปรึกษาเทานั้น (เบญจวรรณ  ใจหาญ. 
2550: 10) การเรียนการสอนวิทยาศาสตร จึงตองมีการปรับเปลี่ยนไมวาจะเปนหลกัสูตรที่มีเน้ือหา
มากเกินไปวิธ ีการสอนแบบเกาที่ไมสามารถทําใหนักเรยีนเปนผูสรางความรูดวยตนเองได ไม
สามารถทําใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความหมาย มีความสุขและประสบความสําเร็จ เด็กแตละคน 
จะกลาวไดวาประสบความสําเร็จก็ตอเม่ือเขานําความรูที่ไดรับน้ันไปประยุกตในชีวติประจําวันอยาง
มีประสิทธิภาพ และยังเกิดประสิทธผิลอยางดีเยี่ยม (สุมณฑา พรหมบุญ ; และคนอื่นๆ.  2541: 38)        
 จากการศึกษาสภาพปญหาที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและความสามารถในการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน ผูวิจัยจึงไดสรางชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณขึ้นถือวา
เปนนวตักรรมหรือสื่อการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนไดฝกกระบวนการเรียนรูที่เชื่อมโยงการกระทํา
กับการคิดวิเคราะหเขาดวยกันโดยใชสถานการณลักษณะตางๆ ซ่ึงอาจเปนประสบการณ สวนหนึ่ง 
ที่เกิดขึ้นในชวีิตจริงของผูเรียน รวมทั้งนําขอมูลขาวสาร ขอเท็จจริง ความรูหลักการทางวิทยาศาสตร 
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และประสบการณเองของผูเรียนมาใชในการตัดสินใจและคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร  เพ่ือพัฒนา
ใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน เกิดการคนควาดวยตนเอง และนําความรูไปใชใหเกิด
ประโยชนตอการดําเนินชีวติเพ่ือพัฒนาตนเองได   
 ดังน้ัน  ผูวิจัย  จึงสนใจศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียน   และความสามารถในการคดิ
แกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุด
กิจกรรมการเผชิญสถานการณ 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2       
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ 
 2.  เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชดุกิจกรรมการเผชิญสถานการณ 
 
ความสําคญัของการวิจัย 
 1.  ผลการศึกษาครั้งน้ีทําใหทราบถึงผลสัมฤทธิท์างการเรียนและความสามารถในการ
คิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์  และกระบวนการคดิแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน  และเปน
แนวทางใหครผููสอนกลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตรเลอืกวิธีการสอนที่เหมาะสมและเกิด
ประสิทธิภาพ 
 2.  ผลการศึกษาครั้งน้ีทําใหไดแนวทางในการเสริมสรางและพัฒนาทักษะกระบวนการ
คิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนในการจัดการเรียนรู เพ่ือใหนักเรียนมีความสามารถ
ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่ดีขึ้น 
 3.  ผลการศึกษาครั้งน้ีทําใหไดสื่อการสอนประเภทชดุกิจกรรมการเผชิญสถานการณ 
สําหรับครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรในการนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนให
เกิดประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้นและเปนแนวทางในการจดัทําชุดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับ
ครูวิทยาศาสตรระดับชั้นอ่ืนๆ ดวย  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้น้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2  โรงเรียน 
ขจรโรจนวิทยา เขตราษฏรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2551  ซ่ึงมี
จํานวน  9 หองเรียน  จํานวนนักเรียนทัง้หมด  390 คน 
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 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย  
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียน      
ขจรโรจนวิทยา เขตราษฏรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2551  จํานวน        
1 หองเรียน  มีนักเรียนจํานวน 44 คน  ไดมาจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
  เน้ือหาที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนเนื้อหาที่ใชในการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร
สถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนขจรโรจนวิทยา วิชาวทิยาศาสตรพ้ืนฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สาระที่ 1: สิ่งมีชีวิตกบักระบวนการดํารงชีวติ หนวยการเรียนรูที่ 2   
เรื่อง อาหารและสารอาหาร 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
  ระยะเวลาทีใ่ชในการวิจัยครัง้น้ี  ทําการจัดการเรียนรูในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 
2551 โดยใชระยะเวลาในการสอน 4 คาบตอสัปดาห  จํานวน 12 คาบๆ คาบละ 60 นาที  เปน
เวลา  3 สัปดาห 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1.  ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ 
  2.  ตัวแปรตาม  ไดแก 
   2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตร  ซ่ึงแบงเปน  4 ดาน  ไดแก 
    2.1.1  ดานความรู-ความจาํ   
    2.1.2  ดานความเขาใจ 
    2.1.3  ดานการนําไปใช 
    2.1.4  ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
   2.2  ความสามารถในการคดิแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
  1.  การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ  หมายถึง          
การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมที่ผูวจัิยสรางขึ้นโดยการสรางหรือนําสถานการณดานตางๆ
มาให ผูเรียนไดเผชิญสถานการณลักษณะตางๆ ซ่ึงอาจเปนประสบการณสวนหนึ่งที่เกิดขึ้น ใน
ชีวติจริงของผูเรียน เปนการฝกใหผูเรียนมีความเชื่อม่ันในการนําความรู ขอมูล ขาวสาร มาสรุป
ประเด็น เพ่ือประเมินวาสิ่งใดถูกตอง  ดีงาม  เกิดประโยชนควรหรือไมควรแกการปฏิบัติ และ
สามารถนําความรู ประสบการณไปใชปฏบิัติไดจริง เม่ือมีการเผชิญสถานการณพบเจอปญหา
และเพ่ือสงเสริมความรู  ความคิด  กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร  รวมทั้งฝก
กระบวนการคดิแกปญหาทางวิทยาศาสตร  ซ่ึงชุดกิจกรรมนี้ ผูวิจัยไดยึดขั้นตอน และหลัก 
การสรางชุดกิจกรรมของ บัทท (Butt.  1974: 85) ; เนลสัน และ เลอเบียร (Nelson; & Lobeer.  
1975: 247) ; และ ดีวิโต และ ครอกโคเวอร (Devito; & Krockover.  1976: 388) เปนแนวทาง 
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ในการสรางชดุกิจกรรมการเผชิญสถานการณโดยมีโครงสราง  ดังน้ี 
   1.1  ชื่อชุดกิจกรรม  หมายถึง  สวนที่ระบุชื่อชุดกิจกรรม 
   1.2  คําชี้แจง  หมายถึง  สวนที่อธิบายแนวทางการใชชดุกิจกรรมการเผชิญ
สถานการณและคําแนะนําในการใชชุดกิจกรรม เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามที่วางไว 
   1.3  จุดประสงคการเรียนรู  หมายถึง  สวนที่ระบุเปาหมายที่ผูเรียนตองบรรลุ
ในชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ 
   1.4  เวลา  หมายถึง  สวนที่ระบุเวลาที่ใชในการปฏิบตัิกิจกรรมแตละชุด 
   1.5  กิจกรรมการเรียนรู  หมายถึง  สวนที่ใหผูเรียนปฏิบัติ ผูวิจัยไดยึดแนวคิด
และขั้นตอนของ สุมน  อมรวิวัฒน มาประยุกตใช ซ่ึงกําหนดใวในชุดกิจกรรมการเผชิญ
สถานการณ โดยผูเรียนศึกษาและปฏิบตัติามขั้นตอนของชุดกิจกรรม ซ่ึงแบงเปน  6 ขั้นตอน ดังน้ี 
    1.5.1  ขั้นสรางศรัทธา 
     ผูเรียนศึกษาสถานการณ  ขาวสาร  บทความจากแหลงตางๆ ที่
กําหนดใหซ่ึงเกี่ยวของกับเรือ่งที่เรียน ที่อาจเกิดขึ้นจริงหรือเปนกรณีศึกษา และแสดงความ
คิดเห็น ตั้งขอสงสัย คนควาหาคําตอบ เพ่ือใหเกิดความสนใจ ความตระหนักในปญหาที่เกิดขึ้น 
และเห็นวาบทเรียนนี้สําคญัตอชีวติของตนเอง 
    1.5.2  ขั้นศึกษาสังคม  
      ผูเรียนศึกษาแหลงขอมูล  ความรูหรือขาวสารที่กําหนดให  ทําการ
ทดลองเพื่อสรุปสาระความรูและหลักการนั้นๆ และใชเปนแนวทางในการศึกษาคนควาเพิ่มเติม
จากแหลง ขอมูลอ่ืนๆ หรือการกระทําที่สอดคลอง พรอมทั้งรวบรวมขาวสาร  ขอเท็จจริง  ความรู
และหลักการที่ไดน้ันอยางมีขั้นตอน  เพ่ือใหไดขอมูลที่เกี่ยวกบัเรื่องที่ศึกษา  
    1.5.3  ขั้นระดมเผชิญสถานการณ  
     ผูเรียน  วิเคราะห และประเมินขอมูลขาวสารทั้งหมดที่ไดศึกษาคนควา
มาวา มีคุณคามากนอยหรือมีประโยชนอยางไร หรือมีโทษอยางไร  โดยการตอบคําถาม เพ่ือเปน
พ้ืนฐานของการประเมินคณุคา และประโยชนหรือโทษของเรื่องที่ศกึษา 
    1.5.4  ขั้นวิจารณความคิด  
     ผูเรียนศึกษาสถานการณหรือกรณีตัวอยางที่กําหนดให  ซ่ึงเปนปญหา
ในชีวติจริงที่ผูเรียนมีโอกาสเผชิญหรือมีสวนรวมในสถานการณน้ัน และแสดงความคิดเห็น เพ่ือหา
แนวทางการแกปญหา  เพ่ือใหผูเรียนไดฝกทักษะในการเลือก และการตัดสินใจในการแกปญหา
อยางมีหลักการ 
    1.5.5  ขั้นปรบัพฤติกรรม  
     ผูเรียนศึกษาจากผลงานของนักวิชาการที่ไดพิสูจนหรือทดลองปฏิบตัิ
แลวเปนการยนืยันและสนับสนุนการตัดสนิใจของผูเรียน  เพ่ือพิสูจนวาการที่ผูเรียนไดตัดสินใจ
เลือกนั้น  เม่ือนําไปปฏิบตัิจริงแลวจะไดผลดีหรือไดรับประโยชนอยางไร และเปนการพิสูจนวา 
ผูเรียนไดตัดสนิใจถูกตองหรือไม  
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    1.5.6  ขั้นสรุปและประเมินผล 
     ผูเรียนชวยกนัสรุปแนวคิดหรือความรู โดยเขียนเปน Mind Mapping 
และบอกถึงประสบการณทีต่นไดรับ เพ่ือใหเกิดความกระจางชัดขึ้น  
   1.6  แบบทดสอบทายกิจกรรม  หมายถึง  การทดสอบหลังการใชชดุกิจกรรม
การเผชิญสถานการณ  
   1.7  การตรวจคําตอบ  หมายถึง  การใหนักเรียนตรวจคําตอบแบบทดสอบ
ทายกิจกรรม  
  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  หมายถึง  ความสามารถในการเรียนรู
วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 เรื่อง อาหารและสารอาหาร  โดยพิจารณาจากคะแนน
ที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร แบบปรนัย  5 ตัวเลือก ที่
ผูวิจัยสรางขึ้นโดยวัดความสามารถดานตางๆ  4 ดาน  คือ 
   2.1  ดานความรู  ความจํา  หมายถึง  ความสามารถในการระลึกสิ่งทีเ่คย
เรียนเร่ืองอาหารและสารอาหาร มาแลวเกี่ยวกับขอเทจ็จริง และหลักการทางวิทยาศาสตร 
   2.2  ดานความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายความหมาย       
ขยายความ และแปลความรู เรื่อง อาหารและสารอาหาร โดยอาศัยขอเท็จจริงและหลกัการ 
ทางวิทยาศาสตร 
   2.3  ดานการนําไปใช  หมายถึง  ความสามารถในการนําความรู  วธิีการ 
ทาง วิทยาศาสตรเรื่อง  อาหารและสารอาหาร ไปใชในสถานการณใหมที่แตกตางกันออกไป หรือ
สถานการณทีค่ลายคลึงกัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําไปใชในชีวติประจําวัน 
   2.4  ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  หมายถึง  ความสามารถ  ใน
การสืบเสาะหาความรูทางวทิยาศาสตรเรือ่ง  อาหารและสารอาหาร  โดยใชกระบวนการดาน 
การสังเกต  การทดลอง  การจําแนกประเภท การคํานวณ  การลงความคิดเห็นจากขอมูล และ
การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 
  3.  ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร  หมายถึง  ความสามารถ 
ทางสติปญญาและความคิดที่นําเอาประสบการณเดิมมาใชในการแกปญหาที่ประสบใหม  ซ่ึงวัดได
จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาที่ผูวิจัยสรางขึน้ ตามขั้นตอนการแกปญหาของ
เวียร (Weir.  1974: 18) ประกอบดวย  4 ขั้นตอน ดังน้ี 
   3.1  ขั้นระบุปญหา  หมายถึง  ความสามารถในการระบุปญหาที่เกีย่วของกับ 
สถานการณทีก่ําหนดใหมากที่สุดภายในขอบเขตขอเทจ็จริงที่กําหนดให 
   3.2  ขั้นวิเคราะหปญหา  หมายถึง  ความสามารถในการระบุสาเหตทุี่ทําให
เกิดปญหาโดยพิจารณาจากขอเท็จจริงของสถานการณที่กําหนดให 
   3.3  ขั้นกําหนดวิธีการเพื่อแกปญหา  หมายถึง  ความสามารถในการวางแผน  
หรือเสนอแนวทางในการคดิแกปญหาที่ตรงกับสาเหตขุองปญหาที่ระบุไวอยางสมเหตุสมผล 
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   3.4  ขั้นตรวจสอบผลลัพธ  หมายถึง  ความสามารถในการอธิบายไดวาผล 
ที่เกิดขึ้นจากการกําหนดวิธีการคิดแกปญหานั้น สอดคลองกับปญหาที่ระบุไวหรือไม ผลที่ได 
จะเปนอยางไร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
                          
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 2.  ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่2 
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การจัดการเรียนรูโดย 
ใชชุดกิจกรรมการ 
เผชิญสถานการณ 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
2.  ความสามารถในการคิดแกปญหา 
ทางวิทยาศาสตร 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดศกึษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ และไดนําเสนอตาม
หัวขอตอไปน้ี 
  1.  เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับชดุกิจกรรม  
  2.  เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับการเผชิญสถานการณ  
  3.  เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  4.  เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับความสามารถในการคิดแกปญหา 
ทางวิทยาศาสตร 
    
1.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับชุดกิจกรรม 
 1.1  ความหมายของชุดกิจกรรม 
  ชุดกิจกรรม (Learning Package) เปนนวัตกรรมทางการศึกษาอยางหนึ่ง ที่มีชื่อ
เรียกตางๆ กนั เชน ชุดการสอน  ชุดการสอนรายบุคคล  ชุดการเรยีนการสอน  ชุดการเรียน
สําเร็จรูป ชุดกิจกรรม ซ่ึงในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชคําวาชุดกิจกรรม และไดมีนักการศึกษา
หลายทานไดใหความหมายไวดังน้ี 
  แคปเฟอร และ แคปเฟอร (Kapfer ; & Kapfer.  1972: 3 – 10) ไดใหความหมาย
ของชุดการเรียน หรือชุดกิจกรรมวา เปนรูปแบบการสื่อสารระหวางครูและนักเรยีน  ซ่ึงประกอบ 
ดวยคําแนะนาํที่ใหนักเรียนไดทํากิจกรรมการเรียนจนบรรลุพฤติกรรมที่เปนผลการเรียนรูและ
เน้ือหาที่จะนํามาสรางเปนชุดกิจกรรมนั้น  ไดขอบขายของความรูที่หลักสูตรตองการใหนักเรียน
เรียนรูเน้ือหาจะ ตองตรงและชัดเจนที่จะสื่อความหมายใหผูเรียนไดเกิดพฤติกรรมตามเปาหมาย
ของการเรียน 
  ฮุสตัน และคนอื่นๆ (Houston ; et al.  1972: 10 – 15) ไดใหความหมายวา  
ชุดการเรียนหรือชุดกิจกรรมเปนชุดประสบการณจัดเตรียมไวใหผูเรียน  เพ่ือบรรลุจุดมุงหมาย 
ที่กําหนดไว 
  กูด (Good.  1973: 306) ไดอธิบายถึงชดุกิจกรรมวา ชุดกิจกรรม คือ โปรแกรม
ทางการสอนทุกอยางที่จัดไวโดยเฉพาะ มีวัสดุอุปกรณที่ใชในการสอน อุปกรณที่ใชในการเรียน
คูมือครู  เน้ือหา  แบบทดสอบ  ขอมูลที่เชื่อถือได  มีการกําหนดจุดมุงหมายของการเรียนไว
อยางชัดเจน  ชุดกิจกรรมนี้ครูเปนผูจัดใหผูเรียนแตละคนไดศึกษาและฝกฝนตนเอง  โดยครูเปน
ผูแนะนําเทานัน้ 
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  หน่ึงนุช  กาฬภักดี (2543: 14) กลาววา  ชุดการเรียนหรือชุดกิจกรรมเปนสื่อ 
การเรียนสําเรจ็รูป ประกอบดวยอุปกรณหลายชนิดที่ผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเองตาม 
ขั้นตอนที่ระบไุวในชุด เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพโดยพึ่งครูนอยที่สุด ผูเรียน
สามารถเรียนไดอยางอิสระดวยความสะดวกสบายตามความสามารถของแตละบคุคล ซ่ึงเปน
การฝกใหผูเรยีนรูจักการพึ่ง ตนเองในการศึกษาหาความรู 
  ชลสตี  จันทาสี (2543: 10) ไดใหความหมายของชุดการเรียน หรือชุดกิจกรรมวา
เปนการรวบรวมสื่อการเรียนสําเร็จรูป  ซ่ึงสวนมากประกอบดวย คําชี้แจง ชื่อเรื่อง กิจกรรม 
จุดมุงหมายและการประเมนิผล  สามารถศึกษาไดดวยตนเองตามความสามารถและความสนใจ 
ที่เปนขั้นตอนตามที่กําหนดไวในชุดการเรียนนั้นๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของตนเอง ใหบรรลุ
เปาหมายที่ตัง้ไว 
  อารีย  ทวีลาภ (2546: 32) ไดกลาวถึงชดุการเรียนหรือชุดกิจกรรมวา  เปนสื่อ 
การเรียนสําเรจ็รูปที่ประกอบดวยสื่อหลายอยาง จัดเขาไวดวยกันเปนชุดที่ผูเรียนสามารถศึกษา
ไดดวยตนเองตามขั้นตอนทีร่ะบุไวในชุด  เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายอยางมีประสิทธภิาพ โดยพึ่ง
ครูนอยที่สุด  ผูเรียนสามารถเรียนไดอยางอิสระตามความสามารถของแตละบุคคล  ชุดการเรียน
นอกจากจะใชสําหรับใหผูเรยีนศึกษาเปนรายบุคคลแลว  ยังใชประกอบการสอนแบบอื่น  เชน  
ใชประกอบการบรรยายหรือใชสําหรับเรียนเปนกลุมยอย 
  ธงไชย  ตนทัพไทย (2548: 12) กลาววา ชุดกิจกรรมเปนสื่อหรือนวัตกรรมที่สราง
ขึ้นมาเพื่อใชประกอบกับการจัดการเรียนรูหรือกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนไดพัฒนาสมรรถนะ 
ทางดานการเรียนรูของผูเรียน โดยใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังของชุดกิจกรรมที่ไดกําหนดไว
เปนการฝกใหผูเรียนไดเกิดทักษะการเรยีนรูสรุปเปนความรูของตนเอง 
  พรศรี  ดาวรุงสวรรค (2548: 13) ใหความหมายไววา ชุดกิจกรรม คือ การจัด
ประสบการณเรียนรูใหกับผูเรียนเกิดการเรียนรูแกปญหาดวยตนเอง มีอิสระในการเรียนรู โดยใช
แหลงการเรียนรูที่หลากหลาย โดยครูตองเปนผูวางแผน กําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคของการ
เรียนรู สิ่งที่ตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและในการจัดกิจกรรมการเรียนรูครูมีหนาที่เปนผูให
คําปรึกษาเทานั้น 
  รุงอรุณ  เธียรประกอบ (2549: 9) ใหความหมายไววา ชุดกิจกรรม คือ การจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยนาํเอาสื่อ วัสดุอุปกรณและนวตักรรมตางๆ มาใหนักเรียนไดศึกษา ลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเองแลวเกิดการเรียนรูและสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง  โดยมีครูเปนผูให
คําแนะนํา ชวยเหลือและสงเสริมใหนักเรยีนมีผลการเรยีนที่มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 
  อรวรรณ  สิทธิสิริกุลวัฒน (2549: 8) ใหความหมายไววา ชุดกิจกรรม หมายถึง 
สื่อหรือนวัตกรรมที่สรางขึ้นมา ใชประกอบกิจกรรมการเรียนรู ซ่ึงผูเรียนสามารถศกึษาไดดวย
ตนเองตามขัน้ตอนที่ระบุไวในชุด ตามศกัยภาพของผูเรียนแตละคน เพ่ือใหบรรลผุลการเรียนรู 
ที่คาดหวังของชุดกิจกรรมที่ไดกําหนดไว 
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  เบญจวรรณ  ใจหาญ (2550: 10)  ไดใหความหมายไววา  ชุดกิจกรรม  หมายถึง 
สื่อ หรือนวัตกรรมทางการศึกษาทีส่รางขึ้น  เพ่ือใชประกอบการจัดการเรียนรู หรือกิจกรรม 
การเรียนรู สวนมากประกอบดวย คําชี้แจง  ชื่อเรื่อง  จุดมุงหมาย  กิจกรรม และการประเมินผล 
ซ่ึงผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเองตามขั้นตอนที่ระบุไวในชุด ตามศักยภาพของผูเรียนแตละ
คน เปนการพัฒนาสมรรถนะทางดานการเรียนรูของผูเรยีน เพ่ือใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ของชุดกิจกรรมที่ไดกําหนดไว  โดยครูเปนผูแนะนําหรือใหคําปรึกษาเทานั้น 
  จากความหมายขางตน สรปุไดวา ชุดกิจกรรม หมายถึง สื่อหรือนวัตกรรมที่สราง
ขึ้นมา  เพ่ือใชประกอบการจัดการเรียนรูหรือกิจกรรมการเรียนรู  ซ่ึงจัดประสบการณใหผูเรียน 
ไดศึกษาคนควาดวยตนเองอยางมีระบบเปนขั้นตอน เปนการพัฒนาสมรรถนะทางดานการเรียน 
รูของผูเรียน  เพ่ือใหบรรลุผลการเรียนรูของชุดกิจกรรมที่ไดกําหนดไว และทําใหผูเรียนเกิด
แนวคิดในการแกปญหาไดอยางถูกตอง  โดยครูคอยใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาเทานั้น 
 1.2  หลักจิตวิทยาที่นํามาใชในชุดกิจกรรม 
  ชัยยงค  พรหมวงค (2523: 119) แนวความคิดซึ่งมาจากจิตวิทยาการเรียน 
ที่นํามาสูการผลิตชุดการเรยีน  มีดังน้ี 
   1.  เพ่ือสนองความแตกตางระหวางบุคคล 
   2.  เพ่ือยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู ดวยการศกึษาคนควาดวยตนเอง 
   3.  มีสื่อการเรียนใหมๆ ทีช่วยในการเรยีนของนักเรียนและชวยในการสอน
ของครู 
   4.  ปฏิสัมพันธระหวางครูกบันักเรียนที่เปลี่ยนไป เปลีย่นจากครูเปนผูมี
อิทธิพลไปเปนยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง 
  วิชัย  ดิสระ (2533: 249 – 250) ไดกลาวถึงการสอนที่มีคุณภาพตามแนวคิด
ของบลูมวาประกอบดวยลกัษณะ 4 ประการคือ 
   1.  การใหแนวทาง คือ การอธิบายของครทูี่ทําใหนักเรียนเขาใจวาเม่ือเรียน
เร่ืองนั้นๆ แลวจะตองมีความสามารถอยางไร ตองทําอะไรบาง 
   2.  การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียน 
   3.  การเสริมแรง ทั้งการเสริมแรงภายนอก เชน สิ่งของ การกลาวติชม หรือ
การเสริมแรงภายในตวันักเรียนเอง เชน ความอยากรูอยากเห็น 
   4.  การใหขอมูลยอนกลับและการแกไขขอบกพรอง จะตองมีการแจงผล 
การเรียนและขอบกพรองใหนักเรียนทราบ  
  ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนวัฒนาวิทยาลยั (2546: 1) และ บลูม (Bloom.  
1976: 115 – 124.  Human Charateristics and School Learning) พบวา  จิตวทิยาที่นํามาใช 
ในชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร  มีดังน้ี 
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   1.  การใหแนวทางคําอธบิายที่ทําใหนักเรยีนเขาใจวาเม่ือเรียนเร่ืองนั้นๆ แลว
ตองมีความสามารถอยางไร ตองทําอะไรบาง 
   2.  แนวคิดตามหลักจิตวิทยาเกี่ยวกับความแตกตางระหวางบุคคล  นักเรียน 
แตละคนแตละกลุม มีความตองการ  ความถนัด  ความสนใจ ความสามารถแตกตางกัน ใหอิสระ 
ในการเรียนรูตามความแตกตางดังกลาว 
   3.  แนวคิดเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนเนนครูเปนศูนยกลาง เนนผูเรียนศึกษา
ดวยตนเองโดยใชสื่อประสมที่ตรงตามเนื้อหา ใชแหลงเรยีนรูและสื่อทีห่ลากหลายเนนนักเรียน
เปนศูนยกลาง 
   4.  แนวคิดทีจ่ะจัดระบบการผลิตการใชสือ่การสอน  โดยมีจุดมุงหมาย  เพ่ือ 
เปลี่ยนจากการใชสื่อชวยคร ูมาเปนสื่อใหนักเรียนใชในการเรียนรู 
   5.  แนวคิดทีจ่ะสรางปฏิสัมพันธระหวางครูและผูเรยีน เปลี่ยนไปจากครู 
เปนผูนํากิจกรรม เปนผูเรียนดําเนินกิจกรรมและสรางปฏิสัมพันธกบัสิ่งแวดลอม 
   6.  ครเูปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจเอง นักเรียน
ไดรวมทํางานเปนคณะกระบวนการเรียนรูนํากระบวนการกลุมสัมพันธมาใชโดยเปดโอกาสให
นักเรียนกระทาํกิจกรรมตางๆ รวมกัน 
   7.  นักเรียนกระทํากิจกรรมดวยตนเอง มีการใหขอมูลยอนหลังกลับ แจงผล
การเรียนหรือขอบกพรองใหทราบ ทราบผลการตัดสินใจหรือการทํางานของตนวาผิดหรือถูก 
ไดทันทีมีการเสริมแรงทางบวกควบคูไปดวย 
  จะเห็นไดวา ชุดกิจกรรมที่ใชในการเรียนการสอนนั้น ตองยึดหลักและดําเนินงาน
ตามหลักจิตวทิยาที่มุงใหผูเรียนไดเรียนรูตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของแตละ
บุคคลจากงายไปซับซอนมากขึ้นตามลําดับ ประกอบกับผูเรียนสามารถรูถึงผลการกระทําของ
ตนเองอยูตลอดเวลา เนนผูเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและ
ตัดสินใจดวยตนเอง  ชุดกิจกรรมจึงนาที่จะนํามาใชในการจัดการเรียนรูเพ่ือใหมีคุณภาพมากขึ้น 
 1.3  ประเภทของชุดกิจกรรม  
  ในการที่ผูสรางจะตัดสินใจวา จะสรางชุดกิจกรรมในรูปแบบใดนั้น จะตองศึกษา
รูปแบบและประเภทของชุดกิจกรรมวามีอยูกี่ประเภท ในแตละประเภทมีจุดมุงหมายในการใช
แตกตางกันตามแตละประเภทของชุดกิจกรรมนั้น มีนักการศึกษาหลายทานไดแบงประเภท 
ของชุดกิจกรรมไว  ดังน้ี 
  คณะอนุกรรมการพัฒนาการสอนและผลติอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร  
(2525: 250 – 251) ไดแบงประเภทของชดุกิจกรรมออกเปน  3 ประเภท คือ 
   1.  ชุดกิจกรรมสําหรับครู เปนชุดสําหรับจัดใหครูโดยเฉพาะ มีคูมือ และ
เครื่องมือสําหรับครู ซ่ึงพรอมที่จะนาํไปใชสอนใหนักเรียนเกิดพฤติกรรมที่คาดหวัง ครูเปน
ผูดําเนินการควบคุมกิจกรรมทั้งหมด นักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมโดยครูเปนผูดูแล 
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   2.  ชุดกิจกรรมสําหรับนักเรียน  เปนชุดกิจกรรมสําหรับจัดใหนักเรียน  เรียน
ดวยตนเอง ครูมีหนาที่เพียงจัดอุปกรณและมอบชุดกิจกรรมใหแลวคอยรับรายงานเปนระยะๆ 
ใหคําแนะนําเม่ือมีปญหา และประเมินผลชุดกิจกรรมนี้ จะฝกการเรียนดวยตนเอง เม่ือนักเรียน
จบการศึกษาจากโรงเรียนไปแลวก็สามารถเรียนรูหรือศึกษาสิ่งตางๆ ไดดวยตนเอง 
   3.  ชุดกิจกรรมที่ครูและนักเรียนใชรวมกนั ชุดนี้มีลักษณะผสมระหวางชดุ
แบบที่ 1 และชุดแบบที่ 2 ครูเปนผูคอยดูแล และกิจกรรมบางอยางครูตองเปนผูแสดงนําให
นักเรียนดูแลกิจกรรมบางอยางนักเรียนตองทําดวยตนเอง ชุดกิจกรรมแบบนี้เหมาะอยางยิ่งที่จะ
ใชกับนักเรยีนมัธยมศึกษา ซ่ึงเริ่มฝกใหรูจักการเรียนดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูดูแล 
  บุญเกื้อ  ควรหาเวช (2542: 94 – 95) ไดแบงชุดกิจกรรมที่ใชอยูเปน  3 ประเภท
ใหญๆ คือ 
   1.  ชุดกิจกรรมประกอบคําบรรยาย เปนชดุการสอนสําหรับผูสอนจะใชสอน
ผูเรียนเปนกลุมใหญ หรือเปนการสอนที่ตองการปูพ้ืนฐานใหนักเรียนสวนใหญรูและเขาใจ ใน
เวลาเดียวกันมุงในการขยายเนื้อหาสาระใหชัดเจนยิ่งขึน้ 
   2.  ชุดการสอนแบบกลุมกิจกรรม เปนชุดการสอนสําหรับใหนักเรียน  เรียน
รวมกันเปนกลุมเล็กๆ ประมาณ 5 – 7 คน โดยใชสื่อการสอนที่บรรจุไวในชุดกิจกรรมแตละชุด 
มุงที่จะฝกทักษะในเนื้อหาวชิาที่เรียน และใหนักเรียนมีโอกาสทํางานรวมกัน 
   3.  ชุดการสอนแบบรายบคุคล หรือชุดการสอนตามเอกัตภาพเปนชุดการสอน
สําหรับเรียนดวยตนเองเปนรายบุคคล คือ ผูเรียนจะตองศึกษาหาความรูตามความสามารถและ
ความสนใจของตนเอง ผูเรียนไดทําความเขาใจในเนื้อหาวิชาที่เรยีนเพิ่มเติม ผูเรียนสามารถจะ
ประเมินผลการเรียนดวยตนเองไดดวย 
  จากที่กลาวมาสรุปไดวา ชดุกิจกรรมในแตละประเภทนั้นจะเปนตวักําหนดบทบาท
ของผูสอนและผูเรียนแตกตางกันออกไป การจะเลือกผลิตชุดกิจกรรมชนิดใดนั้นขึ้นอยูกับดุลย
พินิจของผูสอนหรือผูผลิตเอง ดังน้ัน ในการสรางชุดกิจกรรมฝกทักษะการจัดการความรูทาง
วิทยาศาสตร ผูวิจัยจะยึดบทบาทใหผูเรียนเปนผูทําการศึกษาเนื้อหา  และปฏิบตักิิจกรรม  ดวย
ตนเองในรูปแบบของชุดกิจกรรมสําหรับรายบุคคล ผูสอนทําหนาที่เปนผูชี้แนะแนวทางหรือคอย
ใหคําปรึกษาเมื่อผูเรียนพบปญหาหรือขอสงสัยที่เกิดจากการเรียนดวยชุดกิจกรรมฝกทักษะการ
จัดการความรูทางวิทยาศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 1.4  องคประกอบของชุดกิจกรรม 
  ในการสรางชดุกิจกรรมเพื่อนํามาใชในการเรียนการสอนในวิชาตางๆ น้ัน ผูสราง
จะตองศึกษาองคประกอบของชุดกิจกรรม วามีองคประกอบหลักอะไรบาง เพ่ือจะไดนํามา
กําหนดองคประกอบของชดุกิจกรรมที่สรางขึ้น ซ่ึงนักการศึกษาหลายทาน ไดกลาวถึง
องคประกอบของชุดกิจกรรมแตกตางกันออกไป ประกอบดวยสวนสาํคัญตางๆ ดังน้ี 
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  เนลสัน และ เลอเบียร (Nelson ; & Lorbeer.  1975: 247) ไดสรางชุดการเรียน
กิจกรรมวิทยาศาสตรสําหรบัแนะนําครูซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมทางดานวิทยาศาสตร  ซ่ึงครู
สามารถนํากิจกรรมนี้ไปใชในหองเรียนหรือใชเปนหนังสอือางอิงเพ่ิมเติม ใชฝกฝนทักษะการทํา
โครงงาน ในการสรางชุดการเรียนแตละกจิกรรมประกอบไปดวยปญหาเพื่อนําเขาสูกิจกรรม
คําถาม การที่มีปญหาและคาํถามจะชวยใหครูเลือกกิจกรรมตางๆ ทีเ่หมาะสมมาใชในการ
สอบถามความคิดเห็นของเด็กๆ ได  คําถามทางดานความคิดสรางสรรคจะรวบรวมไว 
ทายกิจกรรมแตละกิจกรรม  คําถามเหลานี้  จะชักจูงเด็กแนะนําเด็กและครูเพ่ือใหคดิเชิง
วิพากษวิจารณใหมีการทดลองกวางขวางออกไป ถานักเรียนสนใจจะศึกษาตอไปอีก  
ทุกกิจกรรมที่สรางขึ้นอยูกับระดับชั้น กลุมและความสนใจของเด็ก 
  ลักษณะของชุดการเรียนกิจกรรมประกอบดวย 
   1.  ปญหาซึ่งเปนชื่อเรื่องของกิจกรรม 
   2.  วัสดุ อุปกรณ 
   3.  วิธีดําเนินการทดลอง 
   4.  รายละเอียดเพ่ิมเตมิ ประกอบไปดวยการอางอิงกฎเกณฑ 
ทางวิทยาศาสตรและคําแนะนําตางๆ ในการศึกษาตอไป 
   5.  คําถามทายกิจกรรมเพื่อใหเกิดความคดิ คําถามเราใจเด็กทําใหเกดิการ
ซักถามและคดิหาวิธีการเพือ่หาคําตอบเหลานั้น  
  ฮุนตัน และคนอื่นๆ (วาสนา ชาวหา.  2525: 140; อางอิงจาก Houston ; & et al.  
1972) ไดกลาวถึง องคประกอบของชุดกิจกรรมไว  ดังน้ี 
   1.  คําชี้แจง ในสวนนี้จะอธบิายถึงความสําคัญของจุดมุงหมาย ขอบขายของ     
ชุดกจิกรรม สิ่งที่ผูเรียนจะตองมีความรูกอนเรียน และขอบขายของกระบวนการทั้งหมดใน         
ชุดกิจกรรม 
   2.  จุดมุงหมาย คือขอความที่แจมชัดไมกํากวม ที่กําหนดวาผูเรียนจะประสบ
ความสําเร็จอะไรหลังจากเรยีนแลว 
   3.  การประเมนิผลเบื้องตน มีจุดประสงค 2 ประการ คือ เพ่ือใหทราบวา
ผูเรียนอยูในระดับใดของการเรียนการสอนนั้น และเพื่อดูวาเขาไดผลสัมฤทธิ์ผลตามความ 
มุงหมายเพียงใด  การประเมินผลเบื้องตนน้ี อาจอยูในรูปแบบของการทดสอบแบบขอเขยีน  
ปากเปลา การทํางานปฏิกิริยาตอบสนองตอคําถามงายๆ เพ่ือใหรูถงึความตองการและความสนใจ 
   4.  การกําหนดกิจกรรม คือ การกําหนดแนวทางและวธิเีพ่ือนําไปสูจุดมุงหมาย 
ที่วางไว โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมนั้นดวย 
   5.  การประเมนิผลขั้นสุดทาย เปนขอทดสอบเพื่อวัดผลการเรียนหลังจาก 
ที่เรียนแลว  
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  สมจิต  สวธนไพบูลย (2537: 43) ไดกลาวถึง องคประกอบของชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประกอบดวย ดังน้ี  
   1.  ชื่อชุด หมายถึง ลําดับทีข่องชุดและหวัเรื่อง 
   2.  เวลา หมายถึง กําหนดเวลาเรียนเปน 50 หรือ 100 นาที  ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ 
   3.  จุดประสงคการเรียนรู  หมายถึง  การระบุพฤติกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร 
   4.  ขอชวนคดิ  หมายถึง  การกําหนดคติพจนใหคิดนาํไปสูการสรางจิตสํานึก
การพึ่งพาตนเอง 
   5.  กิจกรรม  หมายถึง  การกําหนดงานปฏิบัติ การอานคนควาจากเอกสาร 
หนังสือเรียน การทดลองโดยมีวัสดุอุปกรณให 
   6.  การตรวจสอบบทสรุป  หมายถึง  การตรวจสอบขอความที่สรุปไวใหวา
ถูกตองกับความเขาใจมากนอยเพียงไร 
   7.  การทํากิจกรรมสะสมคะแนน  หมายถึง  การใหนักเรียนเลือกทํากจิกรรม
ตามลําดับความสนใจ 
   8.  การตอบคาํถามทายกิจกรรม  หมายถึง  การกําหนดคําถามตามจุดประสงค
ใหนักเรียนตอบ 
   9.  การตรวจคําตอบ  หมายถึง  การใหนักเรียนตรวจคําตอบดวยตนเอง โดย 
ดูจากแบบเฉลยคําตอบที่ใหไว 
   10.  แบบประเมินผลตนเอง  หมายถึง  แบบฟอรมใหนักเรียนกรอกคะแนน 
ที่ไดจากการประเมินผลดวยตนเอง 
  กรรณิกา ไผทฉันท (2541: 83 – 84) ไดจัดทําชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอมตามวิธ ี
การวิจัย มีสวนประกอบ  ดังน้ี 
   1.  ชื่อกิจกรรม เปนสวนที่ระบุชื่อเน้ือหาที่เรียน 
   2.  คําชี้แจง  เปนสวนที่อธบิายการใชชุดกิจกรรมเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย 
ที่วางไว 
   3.  จุดประสงคของกิจกรรม  เปนสวนทีร่ะบุเปาหมายที่นักเรียนตองทําให
บรรลุผลเม่ือจบกิจกรรม 
   4.  เวลาที่ใช เปนสวนทีร่ะบุเวลาในการเรียนชุดกิจกรรม 
   5.  สื่อ เปนสวนที่ระบุถึงวสัดุ อุปกรณที่ใชในการดําเนินการกับชุดกิจกรรม
น้ันๆ 
   6.  เน้ือหา เปนรายละเอียดที่ตองการใหนักเรียนทราบ 
   7.  กิจกรรม  เปนสวนที่นักเรยีนปฏิบตัิตามขั้นตอนที่กาํหนดไวในชดุกิจกรรม 
  วรรณทิพา  รอดแรงคา และ พิมพันธ  เดชะคุปต (2542: 1 – 2) ไดกลาวา  
ชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรมีองคประกอบที่สาํคัญดังรายละเอียดตอไปน้ี 
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   1.  ชื่อกิจกรรม  เปนสวนทีบ่อกใหทราบถึงลักษณะทีต่องการฝก 
   2.  คําชี้แจง  เปนสวนที่อธบิายความมุงหมายและความสําคัญของกิจกรรม 
   3.  จุดมุงหมาย  เปนสวนทีร่ะบุจุดมุงหมายที่สําคัญของกิจกรรมนั้นๆ 
    3.1  จุดมุงหมายทั่วไป  เปนสวนทีบ่อกจุดหมายปลายทางหรือพฤตกิรรม
ที่ตองการใหเกิดขึ้นตามกิจกรรมนั้น 
    3.2  จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม  เปนสวนที่ชี้ใหผูเรียนไดแสดงพฤติกรรม
ที่กําหนดโดยสังเกตและวดัได และเปนไปตามเกณฑที่คาดหวัง 
   4.  แนวคิด เปนสวนที่ระบเุน้ือหาหรือมโนมติของกิจกรรมนั้น 
   5.  สื่อ เปนสวนที่ระบุถึงวสัดุอุปกรณที่จําเปนในการดําเนินกิจกรรม 
   6.  เวลาที่ใช เปนสวนทีร่ะบุคํานวณโดยประมาณวากจิกรรมนั้นควรใชเวลา
เพียงใด 
   7.  ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม เปนสวนที่ระบวุาการจัดกิจกรรม เพ่ือใหบรรลุ
ตามวตัถุประสงคที่ตั้งไว วธิีการจดักิจกรรมนี้ไดจัดไวเปนขั้นตอน 
    7.1  ขั้นนํา  เปนการเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนเร่ิมทํากิจกรรม 
ฝกทักษะกระบวนการแตละทักษะ 
    7.2  ขั้นกิจกรรม เปนสวนทีช่วยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรม ไดฝก
ปฏิบัติการทดลอง 
    7.3  ขั้นอภิปราย เปนสวนที่ผูเรียนจะไดมีโอกาสนําเอาประสบการณ 
ที่ไดรับจากกิจกรรมมาวิเคราะห เพ่ือใหเกิดความเขาใจและแมนยํา  
    7.4  ขั้นสรุป เปนสวนที่ผูสอนและผูเรียนประมวลความรูที่ไดจาก 
ขั้นกิจกรรมและขั้นอภิปรายแลวนํามาสรปุหาสาระและใจความสําคญั 
   8.  การประเมนิผล เปนการทดสอบผูเรียนหลังจากจบบทเรียนของแตละ
กิจกรรม 
   9.  ภาคผนวก เปนสวนทีใ่หความรูกับผูสอน 
  จากการที่มีนักการศึกษาหลายทานไดศกึษาเกี่ยวกับองคประกอบของชุดกิจกรรม 
ผูวิจัยสรุปไดดังน้ี องคประกอบของชุดกิจกรรมที่สําคัญ ไดแก ชื่อกิจกรรม แนวคิดหลัก คําชี้แจง 
จุดประสงคของกิจกรรม  เวลาทีใ่ช  เน้ือหาที่สอน  สื่อการเรียนรูที่หลากหลายกิจกรรม  คําถาม
ทายกิจกรรม แนวคําตอบทายกิจกรรม และการประเมนิผลผูเรียน สําหรับงานวิจัยครั้งน้ีผูวิจัย
ไดกําหนดองคประกอบของชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ ไวดังน้ี 
   1.  ชื่อชุดกิจกรรม  หมายถึง  สวนที่ระบุชื่อชุดกิจกรรม 
   2.  คําชี้แจง  หมายถึง  สวนที่อธิบายแนวทางการใชชดุกิจกรรมการเผชิญ
สถานการณและคําแนะนําในการใชชุดกิจกรรม เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามที่วางไว 
   3.  จุดประสงคการเรียนรู  หมายถึง  สวนที่ระบุเปาหมายที่นักเรียนตองบรรลุ
ในชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ 
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   4.  เวลา  หมายถึง  สวนทีร่ะบุเวลาทีใ่ชในการปฏิบัติกจิกรรมแตละชดุ  
   5.  กิจกรรมการเรียนรู  หมายถึง  สวนทีใ่หนักเรียนปฏิบัติ ผูวิจัยไดยึดแนวคิด 
และขั้นตอนของ สุมน  อมรวิวัฒน มาประยุกตใช ซ่ึงกําหนดใวในชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ 
โดยนักเรียนศกึษาและปฏิบตัิตามขั้นตอนของชุดกิจกรรม ซ่ึงแบงเปน  6 ขั้นตอน ดังน้ี 
    5.1  ขั้นสรางศรัทธา 
    5.2  ขั้นศึกษาสังคม  
    5.3  ขั้นระดมเผชิญสถานการณ  
    5.4  ขั้นวิจารณความคิด 
    5.5  ขั้นปรับพฤติกรรม  
    5.6  ขั้นสรุปและประเมินผล 
   6.  แบบทดสอบทายกิจกรรม  หมายถึง  การทดสอบหลังการใชชุดกิจกรรม 
การเผชิญสถานการณ 
   7.  การตรวจคําตอบ  หมายถึง  การใหนักเรียนตรวจคําตอบแบบทดสอบ 
ทายกิจกรรม 
 1.5  ข้ันตอนในการสรางชุดกิจกรรม 
  บัทท (Butt.  1974: 85) เสนอหลักการสรางไว  ดังน้ี 
   1.  กอนที่จะสรางตองกําหนดโครงรางคราวๆ กอนวาจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร 
มีวัตถุประสงคอะไร 
   2.  ศึกษางานดานวิทยาศาสตรและเอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะทาํ 
   3.  เขียนวัตถปุระสงคเชิงพฤติกรรมและเนื้อหาที่สอดคลองกัน 
   4.  แจงวัตถปุระสงคเชิงพฤติกรรมออกเปนกิจกรรมยอยๆ โดยคํานึงถึง 
ความเหมาะสมของผูเรียน 
   5.  กําหนดอุปกรณที่จะใชในกิจกรรมแตละตอนใหเหมาะสมกับแบบฝก 
   6.  กําหนดเวลาที่ใชในแบบฝกแตละตอนใหเหมาะสม 
   7.  กําหนดการประเมินผลวาจะประเมินผลกอนหรือหลังเรียน 
  เนลสัน และ เลอเบียร (Nelson; & Lorbeer.  1975: 247) ไดสรางชุดการเรียนกิจกรรม
วิทยาศาสตรสําหรับแนะนาํครู ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมทางวิทยาศาสตร  ซ่ึงครูสามารถนํากิจกรรม 
น้ีไปใชในหองเรียนหรือใชเปนหนังสืออางอิงเพ่ิมเติม ใชฝกฝนทักษะการทําโครงงาน  ในการสราง   
ชุดการเรียนแตละกิจกรรมประกอบไปดวยปญหา เพ่ือนําเขาสูกิจกรรมดวยคําถาม  การที่มีปญหา
และคําถามจะชวยใหครูเลือกกิจกรรมตางๆ ที่เหมาะสม ใชในการสอบถามความคดิเห็นของเด็กๆ ได 
คําถามทางดานความคิดสรางสรรคจะรวบรวมไวในทายกิจกรรมแตละกิจกรรม  คําถามเหลานี ้จะ 
ชักจูงเด็ก  แนะนําเด็กและครู  เพ่ือใหคิดวิพากษวิจารณใหมีการทดลองกวางขวางออกไป  ถา
นักเรียนสนใจศึกษาตอไป ทุกกิจกรรมที่สรางขึ้นยอมขึ้นอยูกับระดับชั้น กลุมความสนใจของเด็ก 
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  ลักษณะของชุดการเรียนกิจกรรมประกอบดวย 
   1.  ปญหาซึ่งเปนชื่อเรื่องของกิจกรรม 
   2.  วัสดุ อุปกรณ 
   3.  วิธีดําเนินการทดลอง 
   4.  รายละเอียดเพ่ิมเติม ประกอบดวยการอางอิงกฎเกณฑทางวิทยาศาสตร และ
คําแนะนําตางๆ ในการศึกษาตอไป 
   5.  คําถามทายกิจกรรมเพื่อใหเด็กเกิดความคิด คําถามเราใจเด็กทําใหเกิดการ
ซักถามและคดิหาวิธีการเพือ่หาคําตอบเหลานั้น 
  เดอวิโต และ ครอกโคเวอร (Dervito ; & Krockover.  1976: 388) ไดจัดทํา 
ชุดกจิกรรมวิทยาศาสตร เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคมีชื่อวา “Creative Science Ideas and 
Activitie’s for Teacher and Children”  กิจกรรมที่สรางขึ้นไดนํากระบวนการวิทยาศาสตรมา
สัมพันธกับความรูทางวิทยาศาสตร กิจกรรมแตละกิจกรรมสรางขึ้นเพ่ือกระตุนใหผูอานเกิดความคิด
เพ่ือใหเกิดกิจกรรมอ่ืนๆ ตามมาอีก ชุดการเรียนนี้จะชวยประหยัดคาใชจาย ชวยใหครูมีทักษะและ
เทคนิคทางวทิยาศาสตร  เพ่ือใหกิจกรรมวิทยาศาสตรประสบความสําเร็จ รูปแบบในการสรางชุด 
การเรียนกิจกรรมวิทยาศาสตร มีดังน้ี 
   1.  ปญหาเพือ่นําไปสูกิจกรรม 
   2.  กําหนดสถานการณซ่ึงเปนบรรยากาศหรือกําหนดกิจกรรมการทดลอง 
   3.  คําถามจากการใชสถานการณหรือทํากิจกรรมการทดลอง คําถามนี้ไมมี
คําตอบ เด็กจะตอบอยางไรก็ได คําตอบของเด็กอยูในรูปสมมติฐาน 
   4.  ขอเสนอแนะหรือขอคิดเพื่อแนะนําเด็กใหทํากิจกรรมตอเน่ืองไปอีก 
   5.  คําถามเพือ่ใหเด็กเกิดความคิดและความสนใจที่จะดําเนินการหาขอเท็จจริง
ตามวีธีการทางวิทยาศาสตร 
  ขั้นตอนในการสรางชุดกิจกรรม เปนการจัดเนื้อหาสาระหรือประสบการณการเรยีนรู
จากงายไปหายาก  เพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองตามความสามารถของแตละบคุคล  
ในการวิจัยครัง้น้ี  ผูวิจัยยึดขั้นตอนและหลักการสรางชดุกิจกรมของบัทท (Butt.  1974: 85) เนลสัน
และ เลอเบียร  (Nelson ; & Lobeer.  1975: 247)  และ ดีวิโต และ ครอกโคเวอร (Devito ; & 
Krockover.  1976: 388) เพ่ือเปนแนวทางในการสรางชุดกิจกรรม 
 1.6  ชุดกิจกรรมการเผชญิสถานการณ 
  ในการวิจัยครัง้น้ี  ผูวิจัยไดยึดขั้นตอน และหลักการสรางชุดกิจกรรมของ บัทท      
(Butt.  1974: 85) ; เนลสัน ; และ เลอเบยีร (Nelson ; & Lobeer.  1975: 247) ; และ ดีวิโต ; และ 
ครอกโคเวอร (Devito ; & Krockover.  1976: 388)  เปนแนวทางในการสรางชุดกิจกรรม 
การเผชิญสถานการณโดยมีโครงสรางดังน้ี 
   1.  ชื่อชุดกิจกรรม หมายถึง สวนที่ระบชุือ่ชุดกิจกรรม 
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   2.  คําชี้แจง หมายถึง สวนที่อธิบายแนวทางการใชชุดกิจกรรมการเผชิญ
สถานการณและคําแนะนําในการใชชุดกิจกรรม  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามที่วางไว 
   3.  จุดประสงคการเรียนรู หมายถึง สวนที่ระบุเปาหมายที่ผูเรียนตองบรรล ุ
ในชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ 
   4.  เวลา  หมายถึง  สวนทีร่ะบุเวลาทีใ่ชในการปฏิบัติกจิกรรมแตละชดุ 
   5.  กิจกรรมการเรียนรู  หมายถึง  สวนทีใ่หผูเรียนปฏบิัติ ผูวิจัยไดยดึแนวคิด 
และขั้นตอนของสุมน อมรวิวัฒน มาประยุกตใช ซ่ึงกําหนดใวในชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ 
โดยผูเรียนศึกษาและปฏิบตัติามขั้นตอนของชุดกิจกรรม  ซ่ึงแบงเปน 6 ขั้นตอน  ดังน้ี 
    5.1  ขั้นสรางศรัทธา 
     ผูเรียนศึกษา สถานการณ ขาวสาร บทความจากแหลงตางๆ ที่กําหนดให
ซ่ึงเกี่ยวของกบัเรื่องที่เรียน ที่อาจเกิดขึ้นจริงหรือเปนกรณีศึกษา และแสดงความคดิเห็นตั้งขอสงสัย 
คนควาหาคําตอบ เพ่ือใหเกิดความสนใจ ความตระหนักในปญหาที่เกิดขึ้น และเห็นวาบทเรียนนี้
สําคัญตอชวีิตของตนเอง 
    5.2  ขั้นศึกษาสังคม  
     ผูเรียนศึกษาแหลงขอมูล ความรูหรือขาวสารที่กําหนดให ทําการทดลอง
เพ่ือสรุปสาระความรูและหลกัการนั้นๆ และใชเปนแนวทางในการศึกษาคนควาเพิม่เติมจากแหลง 
ขอมูลอ่ืนๆ หรือการกระทําที่สอดคลอง พรอมทั้งรวบรวมขาวสาร ขอเท็จจริง ความรูและหลักการ 
ที่ไดน้ันอยางมีขั้นตอน เพ่ือใหไดขอมูลที่เกี่ยวกบัเรื่องที่ศึกษา 
    5.3  ขั้นระดมเผชิญสถานการณ  
     ผูเรียน วิเคราะห และประเมินขอมูลขาวสารทั้งหมดที่ไดศึกษาคนความา 
วามีคุณคามากนอยหรือมีประโยชนอยางไร หรือมีโทษอยางไร โดยการตอบคําถามเพื่อเปนพ้ืนฐาน
ของการประเมินคุณคา และประโยชนหรือโทษของเรื่องที่ศึกษา 
    5.4  ขั้นวิจารณความคิด  
     ผูเรียนศึกษาสถานการณหรือกรณีตัวอยางที่กําหนดให ซ่ึงเปนปญหา 
ในชีวติจริงที่ผูเรียนมีโอกาสเผชิญหรือมีสวนรวมในสถานการณน้ัน และแสดงความคิดเห็นเพ่ือหา
แนวทางการแกปญหา เพ่ือใหผูเรียนไดฝกทักษะในการเลือกและการตัดสินใจในการแกปญหาอยาง
มีหลักการ 
    5.5  ขั้นปรับพฤติกรรม  
     ผูเรียนศึกษาจากผลงานของนักวิชาการที่ไดพิสูจนหรือทดลองปฏิบตัิแลว
เปนการยืนยนัและสนับสนนุการตัดสินใจของผูเรียนเพ่ือพิสูจนวา  การที่ผูเรยีนไดตัดสินใจเลือกนั้น  
เม่ือนําไปปฏิบัติจริงแลวจะไดผลดี หรือไดรับประโยชนอยางไร และเปนการพิสูจนวาผูเรียนได
ตัดสินใจถูกตองหรือไม 
    5.6  ขั้นสรุปและประเมินผล 
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     ผูเรียนชวยกนัสรุปแนวคิดหรือความรู  โดยเขียนเปน Mind Mapping 
และบอกถึงประสบการณทีต่นไดรับ เพ่ือใหเกิดความกระจางชัดขึ้น 
   6.  แบบทดสอบทายกิจกรรม หมายถึง การทดสอบหลังการใชชุดกจิกรรม 
การเผชิญสถานการณ 
 
   7.  การตรวจคําตอบ  หมายถึง  การใหนักเรียนตรวจคําตอบแบบทดสอบ 
ทายกิจกรรม 
 1.7  ประโยชนของชุดกิจกรรม 
  อุษา  คําประกอบ (2530: 33) ไดกลาวถงึคุณคาของชุดการเรียนหรือชุดกิจกรรมตาม
แนวคิดของแฮริสเบอรเกอรไว 5 ประการ คือ 
   1.  นักเรียนสามารถทดสอบตวัเองกอนวามีความสามารถอยูในระดับใด หลังจาก
น้ันก็เริ่มตนเรยีนในสิ่งที่ตนเองไมทราบ ทําใหไมตองเสียเวลากลับมาเรียนในสิ่งที่ผูเรียนเรียนรูแลว 
   2.  นักเรียนสามารถนําบทเรียนไปเรียนทีไ่หนก็ไดตามความพอใจไมจํากัด  ใน
เรื่องของเวลาสถานที ่
   3.  เม่ือเรียนจบแลวผูเรียนสามารถทดสอบตวัเองไดทันทีเวลาไหนก็ได และได
ทราบการเรียนของตนเองทันทีเชนกัน 
   4.  นักเรียนมีโอกาสไดพบปะกับผูสอนมากขึ้น เพราะผูเรียนเรียนดวยตนเอง ครู
ก็มีเวลาใหคําปรึกษากับผูมีปญหาในขณะที่ใชชุดการเรียนที่เรียนดวยตนเอง 
   5.  นักเรียนจะไดรับคะแนนอะไรนั้นขึ้นอยูกับความสามารถของผูเรียนหรือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนเอง ไมมีคําวาสอบตกสําหรับผูเรยีนไมสําเร็จ แตจะใหผูเรียน
กลับไปศึกษาเรื่องเดิมน้ันใหม จนผลการเรียนไดตามมาตรฐานทีต่ั้งไว 
  สมจิต  สวธนไพบูลย (2535ก: 39) ไดกลาวถึงขอดีของชุดการเรียนหรอืชุดกิจกรรม
ไวดังน้ี 
   1.  ชวยใหนักเรียนไดเรียนดวยตนเองตามอัตภาพ ความสามารถของแตละบุคคล 
   2.  ชวยแกปญหาขาดแคลนครู 
   3.  ใชสอนซอมเสริมใหแกนักเรียนที่ยังเรยีนไมทัน 
   4.  ชวยไมใหเกิดความเบื่อหนายจากการเรียนที่ครตูองทบทวนซ้ําซาก 
   5.  สนองความแตกตางระหวางบุคคลไมจําเปนตองเรียนพรอมกัน 
   6.  นักเรียนตอบผิดไมมีผูเยาะเยย 
   7.  นักเรียนไมตองคอยฟงการสอนของครู 
   8.  ชวยลดภาระของครูในการสอน 
   9.  ชวยประหยัดรายจายอุปกรณที่มีนักเรียนจํานวนมาก 
   10. ผูเรียนจะเรียนเม่ือใดก็ได ไมตองคอยฟงผูสอน 
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   11. การเรียนไมจํากัดเวลาและสถานที ่
   12. สงเสริมความรับผิดชอบของผูเรียน 
  พรศรี  ดาวรุงสวรรค (2548: 15) ไดกลาวถึง ประโยชนของชุดกิจกรรมสรุปได ดังน้ี 
   1.  ผูเรียนมีอิสระในการเรียนรูและสามารถแกปญหาในสถานการณตางๆ ที่พบ
ดวยตนเอง 
   2.  ผูเรียนไดฝกทักษะกระบวนการคิดดานตางๆ 
   3.  ผูเรียนไดใชสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย ไดรับประสบการณตรงทีเ่ปนรูปธรรม 
   4.  เรียนรูไดตลอดเวลา และทกุสถานที ่
   5.  ย้ําใหเกิดความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้น เม่ือผูเรียนยังเกิดความ       
ไมเขาใจก็สามารถนํามาศึกษาเรียนรูไดอยูเสมอ แมกระทั่งอาจจะลืมเรื่องที่เรียนมาแลว 
   6.  ลดบทบาทหนาที่ในการสอนของครู โดยใหนักเรียนมีบทบาทสําคัญ  ใน 
การเรียนรูแทน 
   7.  เปนการพฒันาสื่อการเรียนการสอนครู โดยจะตองทันสมัยทันตอเหตุการณ 
ในปจจุบัน 
   8.  เปนการประเมินผูเรียนตามสภาพจริง คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
   9.  ลดความกดดันใหกับผูเรียนที่เรียนรูชาไมทันเพ่ือน 
   10. ชวยพัฒนาศกัยภาพของผูเรียนใหเกิดประสิทธิภาพ 
  พักตวิภา  ตะเพียนทอง (2549: 13) ไดกลาวถึงคุณคาของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร 
ไดดังน้ี 
   1.  คุณคาตอผูเรียน 
    1.1  ชวยใหผูเรยีนสามารถเรียนดวยตนเองไดตามอัตภาพตามความสามารถ
แตละบุคคล ตามความสนใจคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
    1.2  นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ แสวงหาความรูดวยตนเอง 
สงเสริมและฝกความรับผิดชอบ นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมที่นักเรียนเปนศูนยกลาง 
    1.3  เปนอิสระในการเรียน โดยเฉพาะเปนอิสระจากอารมณของผูสอนอิสระ
จากบุคลิกผูสอน เรียนไดในเวลาที่ตองการไมจํากัดสถานที่ 
    1.4  มีโอกาสศึกษาสิ่งที่จะทําใหเกิดการเรียนรูไดกวางขวางเพราะเรียน 
เปนอิสระไมจํากัดเวลา 
    1.5  ไดฝกและรูคาํตอบทันทีสามารถทําความเขาใจใหมทนัทีทันใดประหนึ่ง
ไดรับการซอมเสริม 
    1.6  ฝกทักษะการอาน ไมตองคอยการบรรยายของครู ไมตองเบื่อจากการ 
ที่ครูอธิบายซ้าํซาก 
    1.7  ตอบผิดไมมีใครรู ไมมีใครเยาะเยย 
    1.8  สีสันจากภาพในชุดกิจกรรมดึงดูดใหผูเรียนสนใจไมเบื่อรับคําแนะนํา 
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ในการทํากิจกรรมแสวงหาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 
    1.9  ทํากิจกรรมแลวรูผลไดรับการเสริมแรงทันใดทําใหอยากศึกษาคนควาตอ 
   2.  คุณคาตอผูจัดกิจกรรมการเรียนรู 
    2.1  ชวยใหผูจัดกจิกรรมการเรียนรูถายทอดเนื้อหาและประสบการณ ที่
สลับซับซอนมีลักษณะเปนนามธรรมสูงที่ไมสามารถถายทอดดวยการบรรยายได 
    2.2  ชวยเราความสนใจของผูเรียนตอสิ่งที่กาํลังศึกษาเพราะชุดกิจกรรม 
เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนของตนเองและสังคม 
    2.3  สรางความพรอมและความมั่นใจใหแกครู  เพราะชุดกิจกรรมจําแนก 
เปนหมวดหมู  ไดจัดระบบการใชสื่อการเรียนรู ทั้งการผลิตสื่อไดจัดเตรียมไวเรียบรอยแลว 
กอนนําไปใช 
    2.4  ไมเกิดความขัดแยงทางอารมณและบุคลกิของผูเรียน 
    2.5  แกปญหาการจัดการเรียนรูการทดลองลดภาระในการจัดการเรียนรู     
ลดรายจาย 
    2.6  ใชสอนซอมเสริมนักเรียนที่เรียนไมทันได 
  เบญจวรรณ  ใจหาญ (2550: 18) ไดกลาวถึงประโยชนของชุดกิจกรรมจะชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครู และสงเสรมิพัฒนาใหนักเรียนไดเกดิการเรียนรู 
ดวยตนเอง โดยเปดโอกาสใหนักเรียนศึกษาและปฏิบตักิิจกรรมที่หลากหลายจากชุดกิจกรรม ทําให
นักเรียนไมเบือ่หนายที่จะเรียน แตมีความกระตือรือรนที่จะคนควาหาคําตอบดวยตนเอง ซ่ึงเปน 
การเรียนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ ตามศกัยภาพของแตละคน 
  จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา ประโยชนของชุดกิจกรรม ชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู และสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองตามอัตภาพ  ตามความสามารถ
ของแตละบุคคลในทุกๆ ดาน  มีอิสระในการเรียนรู  สามารถแกปญหาในสถานการณตางๆ ทีพ่บ
ดวยตนเองและฝกทักษะกระบวนการคิดดานตางๆ  ทําใหผูเรียนเกดิความสนใจที่จะเรียนรู  ไมเกิด
ความเบื่อหนาย  สามารถเรียนรูและเขาใจเนื้อหาไดงายขึ้น  ซ่ึงเปนการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ 
 1.8  งานวิจยัที่เก่ียวของกับชุดกิจกรรม 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   มีค (Meek.  1972: 4296 – 4296A) ไดศึกษาการเปรยีบเทียบวธิีการสอนแบบ 
ใชชุดกิจกรรมกับวธิีการสอนแบบธรรมดา ผลการวิจัย พบวา วิธีการสอนโดยใชชุดกิจกรรม  มี
ประสิทธิภาพมากกวาการสอนดวยวิธีสอนแบบธรรมดาอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 และ
ผูวิจัยไดสํารวจความคิดเห็นของผูที่อยูในกลุมทดลองทุกคนโดยทําการสํารวจทั้งกอนและหลังการ
ทดลอง ผลการวิเคราะหชี้ใหเห็นวา ทุกคนมีพัฒนาการทางเจตคติทีดี่ตอการสอนโดยใชชุดกิจกรรม
เพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
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   เอดเวิรดส (Edwards.  1975: 43) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนในเรื่อง
ประสบการณในการสอนแบบจุลภาค โดยใชชุดกิจกรรมเรียนดวยตนเองและใหคาํแนะนําจากครู 
กับการใชชุดกิจกรรมเรียนดวยตนเอง  โดยไมตองมีผูแนะนํา  กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยอิลลินนอยส  จํานวน 50 คน แบงเปนกลุมละ 25 คน ผลการวิจัยพบวา ทั้ง 2 กลุม 
มีผลการเรียนไมแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ
   ววิาส (Vivas.  1985: 603) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบการพัฒนาและ
ประเมินคาของการรับรูทางความคิดของนักเรียนเกรด 1 ในประเทศเวเนซูเอลา โดยใชชุดการสอน
จากการศึกษาเกี่ยวกับความเขาใจในการพัฒนาทักษะทั้ง 5 คือ ดานความคิด ดานความพรอม ใน 
การเรียน ดานความคิดสรางสรรค ดานเชาวปญญา และดานการปรบัตวัทางสังคม ผลการวิจัยพบวา
นักเรียนที่ไดรับการสอน โดยใชชุดกิจกรรมมีความสามารถเพิ่มขึ้นในดานความคิด  ดานความพรอม
ในการเรียน ดานความคดิสรางสรรค ดานเชาวนปญญา และดานการปรับตวัทางสังคมหลังจากไดรับ
การสอนดวยชุดกิจกรรมสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกต ิ
   วิลสัน (Wilson.  1996: 416) ไดทําการวจัิยเกี่ยวกับการวิเคราะหผลการใชชุด 
การสอนของครูเพ่ือแกปญหาในการเรียนของเด็กเรียนชาดานคณิตศาสตรเกี่ยวกบัการบวก การลบ 
ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนยอมรับวาการใชชุดการสอนมีผลดีมากกวาการสอนแบบปกติ อันเปน
วิธีการหนึ่งทีช่วยใหครูสามารถแกปญหาการสอนที่อยูในหลักสูตรคณิตศาสตรสําหรับเด็กเรียนชา 
  งานวิจัยในประเทศ 
   เน้ือทอง  นายี่ (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใชชดุกิจกรรมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรกับการสอน โดยครูเปนผูสอนที่มีตอทกัษะกระบวนการ  ทาง
วิทยาศาสตรและความสนใจทางวิทยาศาสตรของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 ผลการศึกษา
พบวาความสามารถดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและความสนใจทางวทิยาศาสตร
ของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกับการสอน
โดยครูเปนผูสอนแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 
   สุมาลี  โชติชุม (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรและเชาวนอารมณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการสอนโดยใชชุดการเรยีน 
วิทยาศาสตรสงเสริมเชาวนอารมณกับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัย พบวา  นักเรียนที่ไดรับ 
การสอนโดยใชชุดการเรียนวิชาวทิยาศาสตรที่สงเสริมเชาวนอารมณกับการสอนตามคูมือครู 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตรแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01  
และนักเรียนทีไ่ดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนที่สงเสรมิเชาวนอารมณกับการสอนตามคูมือครู 
มีเชาวนอารมณแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติ ิ
   อภิญญา  เคนบุปผา (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมและ
พัฒนาชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร เรื่อง “สารและสมบตัิของสาร” สําหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการศึกษา พบวา ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตรที่พัฒนาขึ้น 
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มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก นักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร เรื่อง  
“สารและสมบตัิของสาร”  มีผลการเรียนรูดานความรูหลังเรียนสูงกวาระดับปานกลาง  ดาน
ความคิดเชิงสรุปหลังเรียนสงูกวาระดับพอใช และดานทักษะปฏิบตัทิางวิทยาศาสตรสูงกวา 
รอยละ 70 และนักเรียนมีจิตวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวาระดับดี 
   พรศรี  ดาวรุงสวรรค (2548: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาผลสมัฤทธิท์าง 
การเรียนวิทยาศาสตร และความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน  ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมแกปญหาทางวทิยาศาสตร  ผลการศึกษา  
พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอน  โดยใชชุดกิจกรรมแกปญหาทางวทิยาศาสตร  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 และ
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร  มีความสามารถในการ
คิดอยางมีวิจารณญาณ  หลงัเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   ศิริลักษณ  หนองเส (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถทางการพึ่งพา
ตนเองดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยขีองนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยใช    
ชุดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพการเรียนรูทางวิทยาศาสตร  ผลปรากฏวา นักเรียนทีไ่ดรับการสอน
โดยใชชุดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพการเรียนรูทางวิทยาศาสตรกบัการสอนตามคูมือครู  มี
ความสามารถทางการพึ่งพาตนเองดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยดีานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวทิยาศาสตรแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 และนักเรียนที่ไดรับการสอน
โดยใชชุดกิจกรรมศักยภาพการเรียนรูทางวิทยาศาสตรกับการสอนตามคูมือครูมีความสามารถ
ทางการพึ่งพาตนเองดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยดีานความสามารถในการสรางสิ่งประดิษฐ
ทางวิทยาศาสตรแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
   รุงอรุณ  เธียรประกอบ (2549: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาผลการใช   
ชุดกิจกรรมฝกทักษะการสือ่สารทางวิทยาศาสตรที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะ 
การคิดวิเคราะหเชิงวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการศึกษาพบวา นักเรียน 
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยชุดกิจกรรมฝกทักษะการสื่อสารทางวทิยาศาสตรมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  
และนักเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร 
มีทักษะการคดิวิเคราะหเชิงวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
ที่ระดับ .05 
   อรวรรณ  สิทธิสิริกุลวัฒน (2549: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลการจัด 
การเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมตามแนววทิยาศาสตร  เทคโนโลยีและสงัคมที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการใชความรูทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลการศึกษา พบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรยีน
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมตามแนววิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคมหลังเรยีน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01  และความสามารถในการใชความรู 
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ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
โดยใชชุดกิจกรรมตามแนววิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคมหลังเรยีนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากการศึกษางานวิจัยทั้งตางประเทศ และภายในประเทศ   พอสรุปไดวา  การจัด 
การเรียนรูดวยชุดกิจกรรม  ชวยพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนอยางหลากหลาย  ซ่ึงผูเรียน 
มีโอกาสไดศึกษาคนควาดวยตนเอง  มีการฝกทักษะกระบวนการคิดดานตางๆ และสามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผูเรียนได  ทําใหผูเรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพทาง 
การเรียนรูไดดีขึ้น 
 
2.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการเผชิญสถานการณ 
 2.1  ความหมายของการเผชิญสถานการณ 
  สุมน  อมรวิวฒัน (2542: 60) ไดสรุปกระบวนการเผชญิสถานการณทั้ง 4 ดาน คือ   
1) การรวบรวมขาวสาร  ขอมูล  ความรูและหลักการ  2) การคิดและประเมินคา  3) การเลือก
และตัดสินใจ  4) การปฏิบัติ น้ัน ตามนัยแหงพระพุทธศาสนาใชฐานทางจิตพิสัย เนนการรูจัก
ตนเอง หลักสมัพันธภาพที่สมดุล ศรัทธา และทาทีทีบ่คุคลและกลุมชนพึงมีตอกัน การคดิที่
ถูกตองแยบคาย พฤติกรรมในการเผชิญ ผจญ ผสมผสาน และเผด็จปญหา ตลอดจนการเรียนรู
สะสมประสบการณ ทบทวน ปรับปรุงวธิกีารปฏิบัตใิหเกิดผลสมบูรณ  
  สุวิทย  มูลคํา (2547: 203) กลาววา กระบวนการเผชญิสถานการณ เปนวิธีการสอน 
ที่นักการศึกษาสมัยใหมนําพุทธวธิีสอนสมัยพุทธกาลมาจัดเปนกระบวนการสอนทีส่อดคลองกับ
วิถีทางของชวีติที่สามารถจดัขึ้นไดทั้งภายในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน โดยจัดเปนกิจกรรมฝก 
การปฏิบัติ  เพ่ือเราความสนใจของนักเรียนใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน ครูเปน 
ผูชี้แนะและคอยจัดบรรยากาศ สื่อ วิธีการใหนักเรียนฝกแกปญหาอยูเสมอ จนสามารถแกปญหา 
ไดอยางเหมาะสมทุกสถานการณที่ตองเผชิญและสามารถนําไปใชในชีวติประจําวนัได 
 จากที่กลาวมาขางตน  พอสรุปไดวา  การเผชิญสถานการณ  เปนทักษะกระบวน 
การเรียนรูที่ฝกใหผูเรียนไดฝกการเรียนรูดวยตนเอง และการมีสวนรวมไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริง สามารถเผชิญปญหาหรือสถานการณ และสามารถแกปญหาไดอยางถูกตอง  
 2.2  การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการเผชิญสถานการณ 
  สุมน  อมรวิวัฒน (ทิศนา แขมมณี.  2548: 77 – 80; อางอิงจาก สุมน  อมรวิวัฒน.  
2533: 168 – 170) ไดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนขึ้นมาจากแนวคิดทีว่า การศึกษาที่แท 
ควรสัมพันธสอดคลองกับการดําเนินชีวิต  ซ่ึงตองเผชิญกับการเปลีย่นแปลงตางๆ ซ่ึงมีทั้งทุกข 
สุข  ความสมหวัง และความผิดหวังตางๆ การศึกษาที่แทควรชวยใหผูเรียนไดเรยีนรูที่จะเผชญิกับ
สถานการณตางๆ เหลานั้น และสามารถเอาชนะปญหาเหลานั้นโดย 
   1.  การเผชิญ  ไดแก  การเรียนรูที่จะเขาใจภาวะทีต่องเผชิญ 



 25

   2.  การผจญ  คือ  การเรียนรูวิธีการตอสูกับปญหาอยางถูกตองตามทํานอง
คลองธรรม และมีหลักการ 
   3.  การผสมผสาน  ไดแก  การเรียนรูที่จะผสมผสานวธิีการตางๆ เพ่ือนําไปใช
แกปญหาใหสําเร็จ 
   4.  การเผด็จ  คือ  การลงมือแกปญหาใหหมดไป โดยไมกอใหเกิดปญหา
สืบเนื่องตอไปอีก  
  สุมน  อมรวิวัฒน (ทิศนา แขมมณี.  2548: 78 – 80; อางอิงจาก สุมน อมรววิัฒน.  
2533: 170 – 171; 2542: 55 – 164) ไดนําแนวคิดดังกลาวผสมผสานกับหลักพทุธธรรมเกีย่วกับ 
การสรางศรัทธา และโยนิโสมนสิการ และจัดเปนกระบวนการเรียนการสอนขึ้น  เพ่ือนําไปใชใน
การจัดการเรียนการสอน  กระบวนการดาํเนินการ  มีดังน้ี 
   1.  ขั้นนํา การสรางศรัทธา 
    1.1  ผูสอนจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศในชั้นเรียนใหเหมาะสมกับเนื้อหา
ของบทเรียน และเราใหผูเรยีนเห็นความสําคัญของบทเรียน 
    1.2  ผูสอนสรางความสัมพันธที่ดีกับผูเรยีน  แสดงความรกั  ความเมตตา 
จริงใจตอผูเรียน 
   2.  ขั้นสอน 
    2.1  ผูสอนหรือผูเรียนนําเสนอสถานการณปญหา หรือกรณีตัวอยางมาฝก 
ทักษะการคิดและการปฏบิตัิในกระบวนการเผชิญสถานการณ 
    2.2  ผูเรียนฝกทักษะแสวงหาและรวบรวมขอมูล  ขอเท็จจริง  ความรู และ
หลักการตางๆ โดยฝกหัดการตรวจสอบขอมูลขาวสารกับแหลงอางอิงหลายๆ แหลง และตรวจสอบ 
ลักษณะของขอมูลขาวสารวาเปนขอมูลขาวสารที่งายหรอืยาก ธรรมดาหรือซับซอน แคบหรือกวาง 
คลุมเคลือหรือชัดเจน มีความจริงหรือความเท็จมากกวา มีองคประกอบเดียวหรือหลายองคประกอบ 
มีระบบหรือยุงเหยิงสับสน มีลักษณะเปนนามธรรมหรือรูปธรรม มีแหลงอางอิงหรือเลื่อนลอย มี
เจตนาดีหรือราย และเปนสิง่ที่ควรรูหรือไมควรรู 
    2.3  ผูเรียนฝกสรุปประเด็นสําคัญ  ฝกการประเมินคา  เพ่ือหาแนวทาง 
การแกไขปญหาวาทางใดดีที่สุด โดยใชวธิีคิดหลายๆ วิธี ไดแก  การคิดสืบสาวเหตุปจจัย การคดิ
แบบแยกแยะสวนประกอบ  การคิดแบบสามัญลักษณ  คือ การคิดแบบแกปญหา  คิดแบบอรรถ
ธรรมสัมพันธ คือ คิดใหเขาใจความสัมพันธระหวางหลักการและความมุงหมาย  คิดแบบคุณโทษ
ทางออก คิดแบบคุณคาแท-คุณคาเทียม คิดแบบการใชอุบายปลุกเราคุณธรรมและคิดแบบเปนอยู
ในขณะปจจุบนั 
    2.4  ผูเรียนฝกทักษะการเลอืก และตัดสินใจโดยการฝกการประเมินคา
ตามเกณฑทีถู่กตอง  ดีงาม  เหมาะสม  ฝกการวิเคราะหผลดี ผลแยที่จะเกิดขึ้นจากทางเลือก
ตางๆ และฝกการใชหลักการ  ประสบการณ และการทํานาย  มาใชในการเลือกทางที่ดีที่สุด 
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    2.5  ผูเรียนลงมือปฏิบัติตามทางที่ไดเลือกไว ผูสอนใหคําปรึกษาแนะนํา
ฉันกัลยาณมิตร  โดยปฏิบตัิใหเหมาะสมตามหลักสัปปริุสธรรม 7  
   3.  ขั้นสรุป  
    3.1  ผูเรียนแสดงออกดวยวิธีการตางๆ  เชน  การพูด  เขียน  แสดง หรือ
กระทําในรูปแบบตางๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถและวัย 
    3.2  ผูเรียนและผูสอนสรุปบทเรียน 
    3.3  ผูสอนวัดประเมินผลการเรียนการสอน 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2536: ข - ง) เสนอรปูแบบ และวิธ ี
การสอนดวยกระบวนการเผชิญสถานการณตามแนวคดิของสุมน อมรวิวัฒน ไว 6 ขั้นตอน ดังน้ี 
   1.  ขั้นสรางศรัทธา กอนเร่ิมบทเรียนแตละครั้ง ครูจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศ 
ในชั้นเรียนใหสอดคลองกับเนื้อหาของบทเรียน และเราใจใหนักเรียนเห็นความสําคญัของบทเรียน 
ครูใชเวลาชวงหนึ่งกอนสอนสรางความสัมพันธที่ดี ระหวางครูกับนักเรียนอยางจริงใจ ยิ้มแยม
แจมใส เปนมิตร สภุาพ ม่ันใจในเรื่องที่จะสอน รวมทั้งเสนอสถานการณปญหาหรือกรณีตัวอยาง 
ที่จะนําเขาสูเร่ืองที่จะเรียน 
   2.  ขั้นศึกษาสังคม เปนการฝกทักษะการแสวงหาและรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง 
ความรูและหลกัการโดยนําเสนอดวยสถานการณที่ใกลตัวผูเรียนใหผูเรียนสืบสอบแหลงที่มาเพ่ือ
กลั่นกรองขอมูลใหเกิดประโยชนโดยใชวธิีคิดแบบโยนโิสมนสิการ 
   3.  ขั้นระดมเผชิญสถานการณ นักเรียนฝกสรุปประเดน็สําคัญ เพ่ือประเมินคา 
แนวทางการแกปญหาวาทางใดที่ดีที่สุด โดยใชวธิีคิดหลายๆ วธิี  เปนขั้นกระตุนใหผูเรียนเกิด
จิตสํานึกในสวนทีต่นเองเคยกระทํา หรือเคยปฏิบตัิเปนประจําโดยการนําความรูทีไ่ดมาจัดสรุป
ประเด็นและประเมินวาประเด็นไหนนาจะถูกตองดีงาม เหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุดแทจริง 
ประเด็นใดบกพรอง ผิดพลาด ชั่วราย ไมเหมาะไมควร ทําไปจะเกิดผลราย   
   4.  ขั้นวิจารณความคดิ  ฝกทักษะการเลือกและตัดสินใจ  โดยใหนักเรียน
แลกเปลีย่นความคิดเห็นและคิดทดสอบดวยเหตุผลจนมั่นในวาเปนทางเลือกทีถู่กตอง เปนขัน้ 
ที่เราใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห  วิจารณ  จากประเด็นปญหา  มีการสนทนา  ซักถาม  วิพากษ 
วิจารณ  แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่เรียน  อภิปรายอยางมีเหตุผล  การใหอิสระในการแสดง
ความคิดเห็นจะทําใหผูเรียนสบายใจ  โดยไมตองกลัวหรือหวาดระแวงวา จะตอบผิดหรือถกูดุ 
เพราะครูเปดโอกาสใหผูเรียนมีอิสระในการแสดงความคดิเห็นอยางเต็มที่  โดยใชหลักการคิด 
อันแยบคายในการเลือกและตัดสินใจ และชวยกันคิดหาวิธีการแกไขและขอเสนอแนะ  โดย
แลกเปลีย่นความคิดเห็นซ่ึงกันละกัน และวิเคราะหความจริงไดดวยตนเอง นําไปสูขอสรุป ใน
การเลือกและตัดสินใจแกปญหาดวยตนเอง 
   5.  ขั้นฝกปฏิบัติ นักเรียนลงมือปฏิบัติทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรยีน โดย 
มีครูคอยสังเกตแนะนําและใชวิธีการใหคําปรกึษาเสมือนเปนกัลยาณมิตร เปนขั้นที่ใหผูเรียนคนหา 
คําตอบ หาแนวทางปฏิบตั ิมี ขอเสนอแนะหรือแนวคดิที่ดีอะไรบางในเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึน้  
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ใหผูเรียนนําแนวคิดดังกลาวเปนหลักในการประพฤตปิฏิบัติ หรือนํามาแตงเปนนิทาน คําขวัญ 
ขอคิด ซ่ึงเปนการตรวจสอบไดวา ผูเรียนเกิดจิตสํานึกจริงหรือไม 
   6.  ขั้นสรุป นักเรียนแสดงออกดวยวิธีการตางๆเชนการพูด การเขียน หรือ
การกระทําตางๆสนองตอบสิ่งเราในรูปแบบที่เหมาะสมกับความสามารถและวยั  เพ่ือเปนการ
ตอกย้ํา  ใหผูเรียนเกิดความสํานึกในการกระทํามากขึ้น ผูเรียนตองสรปุบทเรียน  เพ่ือใหเกิด
ความเขาใจทกุครั้งที่สอนจบ 
  สุวิทย  มูลคํา และ อรทัย  มูลคํา (2547: 198-203) กลาวถึง ขั้นตอนการจัด 
การเรียนรูโดยใชกระบวนการเผชิญสถานการณ  ตามแนวคิดของ สุมน  อมรวิวัฒน และ 
กรมวิชาการ สรุปได  ดังน้ี 
   1.  ขั้นสรางศรัทธา 
    ขั้นนี้เปนกิจกรรมที่สรางความสนใจและความเชื่อม่ันใหเกิดขึ้น ผูเรียน
สนใจและเชื่อม่ันวาบทเรยีนนี้สาํคัญตอชีวติของเขา  เชื่อม่ันวาจะชวยพัฒนาและสงเสริม 
การเรียนรู เชือ่ม่ันในตัวผูสอนและเชื่อม่ันวาบทเรียนนี้จะชวยใหเขามีประสบการณที่มีคุณคา  
   2.  ขั้นศึกษาสังคม (ฝกทักษะรวบรวมขอมูลขาวสาร  ขอเท็จจริง  ความรู 
หลักการ) 
   กิจกรรมนี้ เปนขั้นตอนที่เสนอสถานการณที่เกิดขึ้นจริงในชีวติประจําวันของ
ผูเรียน เพ่ือนําไปสูการฝกนิสัยและทักษะในการแสวงหาความรูขาวสาร  ดังน้ัน ในการฝกผูเรียน
ใหสามารถเผชิญสถานการณที่เกิดขึ้นในชีวติจริงไดน้ัน  ผูสอน  จึงควรฝกนิสยัและฝกทกัษะใน
การแสวงหาความรูเพ่ือเปนการเตรียมตวัในขั้นแรกของการศึกษา ซ่ึงประกอบดวย 
    2.1  ลักษณะของขอมูลขาวสาร  ขอเท็จจริง  ความรู และหลักการนั้น        
มีความแตกตางกันหลายประการ 
    2.2  วิธีและขัน้ตอนในการแสวงหาขาวสาร   
    2.3  ความเชื่อถือไดของขอมูลขาวสาร 
     การรวบรวมขาวสารขอมูล ขอเท็จจริง ความรูและหลักการ ตามแนว
พหูสูตร 5 น้ัน จะตองมีการทดสอบ  ทดลอง  สืบสวนถึงแหลงที่มา  ในการใหและรับขาวสาร  
การพิสูจนกลั่นกรองขาวสารนั้นใหเกิดประโยชน  มีคุณคาตอการตัดสินใจและการปฏิบัต ิ
   3.  ขั้นระดมเผชิญสถานการณ (ฝกทักษะการประเมินคา) 
    การฝกฝนและเรียนรูประสบการณขั้นน้ีเปนขั้นตอนของการผจญปญหา
และสถานการณ เปนการนําขาวสารความรูที่ไดมาจัดสรุปประเด็นของขาวสารไวอยางเปน
ระเบียบ แลวประเมินคาวาประเด็นไหนถกูตอง ดีงาม เหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุดอยาง
แทจริง ประเด็นใดบกพรอง ผิดพลาด ชั่วราย ไมเหมาะ ไมถูกไมควร ทําไปจะเกดิผลราย หรือ
เปนผลดีชัว่ครูชั่วยาม เคลอืบแฝงความชั่วรายเอาไว ซ่ึงมีเกณฑในการประเมินคา ดังน้ี 
    3.1  เกณฑเกี่ยวกบัเวลา 
    3.2  เกณฑเกี่ยวกบัผูกระทําและผูรับประโยชน 
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    3.3  ความเดนชัดของประโยชนที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัต ิ
    3.4  ความสมบูรณของประโยชนที่เกิดขึ้น 
   4. วิจารณความคิด (ฝกทักษะการเลือกและการตัดสินใจ) 
    เม่ือผูเรียนไดฝกการประเมนิคาขอมูลตางๆ ไวหลายๆ ทางแลวน้ัน 
ขั้นตอนนี้เปนขั้นที่เราใหผูเรียนไดคิดวิเคราะหวิจารณทางเลือกตางๆ กอนตัดสินใจซึ่งมี
ความสําคัญมาก ผูเรียนจะตองรู 
    4.1  ขั้นตอนของการเลือกและตัดสินใจ 
    4.2  ลกัษณะของทางเลือก 
    4.3  ลักษณะของการตัดสินใจ 
    4.4  องคประกอบที่ทําใหการตดัสินใจผิดพลาด 
   5.  ปรับพฤตกิรรม (ฝกการปฏิบัติ) 
    การปฏิบัติและการเรียนรูประสบการณขัน้น้ี เปนขั้นตอนของการเผด็จ คือ 
การลงมือแกปญหา และเผชิญสถานการณจนสําเร็จลุลวงดวยดี โดยยึดเกณฑของการปฏิบัต ิดังน้ี 
    5.1  ยึดทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) 
    5.2  ประสานประโยชน 
    5.3  ปฏิบัติการแกปญหาโดยสันติวธิ ี
   6.  สรุปและประเมินผล 
    ขั้นตอนนี้เปนการนําสาระและกิจกรรมของบทเรียนนับแตเริ่มตนมาสรุป
ย้ํา  ซํ้า ทวน ตรวจสอบ โดยวิธทีี่ผูเรียนประเมินตนเอง เพ่ือนผูเรียนประเมินซึ่งกันและกัน  
การประเมินผูเรียนและวัดผลการเรียนการสอน 
 จากขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการเผชญิสถานการณที่นักการศึกษา
หลายๆ ทาน ไดเสนอตามแนวคิดของ สุมน  อมรวิวัฒน  จะเห็นวา กระบวนการจัดการเรียนรู  
ในแตละทานจะแตกตางกนัเล็กนอย ซ่ึงสรปุไดวา เริ่มจากการสรางศรัทธา โดยครูสรางบรรยากาศ 
ในการเรียน เพ่ือใหผูเรียนมีความสนใจในเรื่องที่จะเรียน การรวบรวมขอมูล ขาวสาร ขอเท็จจริง 
ความรูและหลกัการ การประเมินคุณคาและประโยชน การเลือกและการตัดสินใจ การลงมือปฏิบัติ 
และการสรุปผล ในการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยไดยึดขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู  ตามแนวคิดของ สุมน 
อมรวิวัฒน ทีก่ลาวมาขางตน เพ่ือเปนแนวทางในการจดัทําชดุกิจกรรมการเผชิญสถานการณ 
เรื่อง อาหารและสารอาหาร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 
 2.3  ประโยชนของการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการเผชิญสถานการณ 
  จากแนวคิดของสุมน อมรวิวัฒน สามารถสรุปไดใจความ  ดังน้ี 
   1.  ทําใหผูเรียนไดฝกทักษะการคนควาหาความรูจากแหลงขอมูลตางๆ  
อยางหลากหลายตลอดจนเปนผูที่ทันตอเหตุการณปจจุบัน ทําใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
   2.  ผูเรียนรูจักวิเคราะหสถานการณ วิเคราะหขอมูลขาวสารที่ไดมาอยางเปน 
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ผูที่รูเทาทันมีหลักเกณฑในการวิเคราะหสถานการณอยางหลากหลาย โดยคํานึงถึงเกณฑ 
มาตรฐานของสังคมและเกณฑดานคุณธรรม 
   3.  ผูเรียนรูจักวิธีการเลือกและการตัดสนิใจ โดยอาศัยพ้ืนฐานขอมูลจาก
สถานการณทีเ่กิดขึ้นจริงซ่ึงมีจํานวนมากมาย เพ่ือนําไปประยุกตใชในชีวติปจจุบันเนื่องจาก
ผูเรียนไมอาจจะเผชิญสถานการณที่รุนแรงหรือรายแรงไดจริง แตการที่ไดตัวอยางเหตุการณจริง
ก็สามารถทําใหผูเรยีนสามารถฝกทักษะการเลือกและการตัดสินใจการแกปญหาอยางมีหลักการ 
   4.  ผูเรียนสามารถปฏิบัตตินเพ่ือใหเผชญิสถานการณและแกปญหาชีวิตไดจริง 
ซ่ึงจะตองใชวธิีการปฏิบตัิโดยอาศัยหลักธรรมของศาสนาเปนแนวทางเพื่อใหการปฏิบัติไดบรรลุผล 
โดยมีการฝกฝนตนเองใหมีสติสัมปชัญญะ รูเทาทันปญหาและสถานการณที่กําลังเผชิญ เพ่ือจะได
ปฏิบัตตินไดอยางถูกตอง การเผชิญสถานการณมีหลายระดับ ทั้งในบุคคล ครอบครวั ชุมชน และ
ประเทศชาติ ตลอดจนระดับโลก  ซ่ึงทุกระดับจะมีความสัมพันธกัน การแกปญหาจึงตองมีความ
เชื่อม่ัน ศรัทธาวิธีการคิดทีถู่กตอง การปฏิบัติมีวิธีการหลากหลายและตองมีการปรับปรุงแกไข 
ใหเหมาะสม 
 2.4  งานวิจัยที่เก่ียวของกับการเผชิญสถานการณ  
  ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกีย่วของกับการเผชิญสถานการณ  ซ่ึงไมพบงานวิจัย 
ที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  จึงไดเสนองานวิจัยที่เกี่ยวของในกลุมสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ดังน้ี 
  ณัชชา  พัฒนากุล (2533: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการใชกระบวนการเผชิญ
สถานการณ ในการสอนตอความสามารถในการตัดสินใจแกปญหาและผลสัมฤทธิท์างการเรียน
กลุมสรางเสรมิประสบการณชวีิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลการศึกษาพบวา นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณการประเมิน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  มี
ความสามารถในการแกปญหา เม่ือเผชิญสถานการณสูงกวาเกณฑการประเมินอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .01 และความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิท์างการเรียน และความสามารถ ใน 
การแกปญหาเปนไปในทางบวก 
  รพีพรรณ  เอกสุภาพันธุ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.  2537: 83 ;
อางอิงจาก รพีพรรณ  เอกสุภาพันธุ.  2541) ทําการทดลองนําชุดการสอนจริยศึกษาที่จัดทําขึ้น
เพ่ือไปสอนนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาและระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพ โดยใชวิธีการสอน
ดวยกระบวนการเผชิญสถานการณ ผลการทดลองพบวา  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
สวนใหญ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดหลังการสอนสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสวนใหญมีผลสัมฤทธิท์างการเรียน และ
ทักษะการคิดหลังการสอนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  สวนนักเรยีนระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพสวนใหญมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนและทักษะการคิดหลังการสอนสูงขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
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  โกศล  สินกิ่ง (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใชกระบวนการเผชญิสถานการณ 
ในการสอนเรื่อง พระธรรม กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรมที่มีตอผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการศกึษา 
พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอน โดยใชกระบวนการเผชิญสถานการณ  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช
กระบวนการเผชิญสถานการณ มีคะแนนความสามารถในการคิดแกปญหาหลังเรยีนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกระบวนการเผชิญ
สถานการณ  มีคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรียนหลังเรยีนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 และ นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกระบวนการเผชิญ
สถานการณ  มีคะแนนความสามารถในการคิดแกปญหาหลังเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอน
แบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
3.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
 สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการไดปรับปรุง
หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 
2533) ใหมีลกัษณะที่เอ้ือตอการพัฒนาความสามารถของนักเรียน โดยยึดจุดประสงค  ดังน้ี 
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2536) 
  1.  เพ่ือใหเกิดความเขาใจในหลักการและทฤษฎีขั้นพ้ืนฐานของวิชาวิทยาศาสตร 
  2.  เพ่ือใหเกิดความเขาใจในลักษณะ ขอบเขต และวงจํากัดของวิชาวิทยาศาสตร 
  3.  เพ่ือใหเกิดทักษะที่สําคญัในการศึกษาคนควาและคิดคนทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
  4.  เพ่ือใหเกิดเจตคตทิางวทิยาศาสตร 
  5.  เพ่ือใหเกิดความเขาใจในความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
และอิทธิพลของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอมวลมนุษยและสภาพแวดลอม  
  6.  เพ่ือใหสามารถนําความรู ความเขาใจในเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใช
ประโยชนตอสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวติ 
 ความหมายทีแ่ทจริงของวิทยาศาสตร หมายถึง สวนที่เปนตัวความรู (Body of 
Knowledge) ทางวทิยาศาสตร ไดแก ขอเท็จจริง (Fact) มโนมติ (Concept) หลักการ 
(Principle) กฎ (Law) ทฤษฎี (Theory) สมมติฐาน (Hypothesis) และสวนที่เปนกระบวนการ
แสวงหาความรู (Process of Scientific Inquiry) (สมจิต  สวธนไพบลูย.  2535ข: 94) 
 
 
 



 31

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           

ภาพประกอบ 2  แสดงความสัมพันธของความรูทางวทิยาศาสตร 
 
 
 3.1  กระบวนการแสวงหาความรูทางวทิยาศาสตร 
  กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรเปนกระบวนการคิดและกระทําอยาง
มีระบบ ที่นํามาใชในการแสวงหาความรูน้ันอาจแตกตางกันบาง แตก็มีลักษณะรวมกัน  ทําให
สามารถจัดเปนขั้นตอนได  ดวยวธิีการทางวิทยาศาสตรซ่ึงมีลําดับขั้นตอน  ดังน้ี  
(ภพ  เลาหไพบูลย.  2542: 10) 
   1.  ขั้นตั้งปญหา 
   2.  ขั้นตั้งสมมติฐาน 
   3.  ขั้นการรวบรวมขอมูล โดยการสังเกตและ/หรือการทดลอง 
   4.  ขั้นสรุปผล การสังเกต/หรือการทดลอง 
  ในการแสวงหาความรูทางวทิยาศาสตรน้ัน นอกจากจะใชวธิีการทางวิทยาศาสตร
หรือวิธีการแกปญหาทางอื่นๆ เพ่ือใหการศึกษาคนควาใหไดผลดีน้ันขึ้นอยูกับการคิด การกระทํา 
ที่เปนอุปนิสัยของผูน้ันที่กอใหเกิดประโยชนตอการแสวงหาความรูเร็วกวาเจตคตขิองวิทยาศาสตร 
(Scientific Attitude) ประกอบดวยคุณลกัษณะ ดังน้ี 
   1.  ความอยากรูอยากเห็น 
   2.  ความเพียรพยายาม 
   3.  ความมีเหตุผล 
   4.  ความซื่อสตัย 
   5.  ความมีระเบียบ/รอบคอบ 
   6.  ความมีใจกวาง 
 
 

ความรูทางวิทยาศาสตร กฏ หลักการ 

ขอเท็จจริง สมมติฐาน มโนมติ 

ทฤษฎี 

อุปมาน 

  อุปมาน 

อนุมาน 

อนุมาน – ขั้น 
ตรวจทาน หรือ 
ความคิดสรางสรรค 
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 3.2  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  สมาคมอเมริกันเพ่ือความกาวหนาทางวทิยาศาสตร (American Association for 
the Advancement of Science – AAAS) ไดพัฒนาโปรแกรมวิทยาศาสตรและตั้งชือ่โครงการนี้
วา วิทยาศาสตรกับการใชกระบวนการ (Science : A Process Approach) หรือเรียกชื่อยอวา 
โครงการซาบา (SAPA) โครงการนี้แลวเสร็จในป ค.ศ. 1970  ไดกําหนดทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตรไว 13 ทักษะ  ประกอบดวยทักษะพ้ืนฐาน (Basic Science Process Skills)  
8 ทักษะ และทักษะขั้นพ้ืนฐานผสมผสาน (Integrated Science Process Skills) 5 ทักษะ ดังน้ี 
(ภพ  เลาหไพบูลย.  2540: 14 – 29) 
   ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน 
    1.  ทักษะการสังเกต 
    2.  ทักษะการวัด 
    3.  ทักษะการคํานวณหรือการใชตวัเลข 
    4.  ทักษะการจําแนกประเภท 
    5.  ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกบัเวลา 
    6.  ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 
    7.  ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล 
    8.  ทักษะการพยากรณ 
   ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ 
    1.  ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
    2.  ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบตัิการ 
    3.  ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร 
    4.  ทักษะการทดลอง 
    5.  ทักษะการตคีวามหมายขอมูลและลงขอสรุปขอมูล 
   ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน 
    1.  ทักษะการสังเกต (Observation) 
     การสังเกต หมายถึง การใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลาย
อยางรวมกัน  ไดแก  ตา  หู  จมูก  ลิ้น และผิวกาย  เขาไปสัมผัสวตัถุหรือเหตุการณ  โดยไมใส
ความคิดเห็นของผูสังเกตลงไป 
     ขอมูลที่ไดจากการสังเกต อาจแบงออกไดเปนประเภท คือ ขอมูลเขา
คุณภาพ ขอมูลเชิงปริมาณ (โดยการกะประมาณ) และขอมูลเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลง 
     ความสามารถที่แสดงวา เกดิทักษะแลว คือ 
     1.1  ชี้บงและบรรยายคุณสมบตัิของสิ่งที่สังเกตเกี่ยวกับรปูราง  
กลิ่น  รส  เสียง และบอกหนวยมากๆ เขาไว 
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     1.2  บอกรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณ โดยการกะประมาณ 
     1.3  บรรยายการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่สังเกตได 
    2.  ทักษะการวัด (Measurement) 
     การวัด  หมายถึง  การเลือกและการใชเครื่องมือทําการวัดหาปริมาณ
ของสิ่งตางๆ ออกมาเปนตัวเลขที่แนนอนไดอยางเหมาะสมและถูกตองโดยมีหนวยกํากับเสมอ 
     ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คอื 
     2.1  เลือกเครื่องมือไดเหมาะสมกับสิ่งที่จะวัด 
     2.2  บอกเหตุผลในการเลือกเครื่องมือวัดได 
     2.3  บอกวิธวีัดและวิธใีชเครื่องมือไดถูกตอง 
     2.4  ทําการวัดความกวาง ความยาว ความสงู อุณหภูมิ ปริมาตร 
นํ้าหนัก และอ่ืนๆ ไดถูกตอง 
     2.5  ระบุหนวยของตัวเลขทีไ่ดจากการวัดได 
    3.  ทักษะการคํานวณ (Using Number) 
     การคํานวณ หมายถึง การนับจํานวนของวัตถุและการนับตวัเลข
แสดงจํานวนที่นับไดมาคิดคํานวณโดยการบวก ลบ คณู หาร หรือหาคาเฉลี่ย 
     3.1  การนับ ไดแก 
      3.1.1  นับจํานวนสิ่งของไดถูกตอง 
      3.1.2  ใชตัวเลขแสดงจํานวนที่นับได 
      3.1.3  ตัดสินวาสิ่งของในแตละกลุมมีจํานวนเทากันหรือตางกัน 
      3.1.4  ตัดสินวาของในกลุมใดมีจํานวนเทากันหรือตางกัน 
     3.2  การหาคาเฉลี่ย 
      3.2.1  บอกวธิีหาคาเฉลี่ย 
      3.2.2  หาคาเฉลี่ย 
      3.2.3  แสดงวธิีการหาคาเฉลี่ย 
    4.  ทักษะการจําแนกประเภท (Classification) 
     การจําแนกประเภท หมายถงึ การแบงพวกหรือเรียงลําดับวัตถุหรือ
สิ่งของ ที่อยูในปรากฏการณโดยที่เกณฑดังกลาว อาจจะใชความเหมือน ความแตกตาง หรือ
ความสัมพันธอยางใดอยางหนึ่งก็ได 
     ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คอื 
     4.1  เรียงลําดับหรือแบงพวกสิง่ตางๆ จากเกณฑผูอ่ืนกําหนดใหได 
     4.2  เรียงลําดับหรือแบงพวกสิง่ตางๆ โดยใชเกณฑของตนเองได 
     4.3  เกณฑที่ผูอ่ืนใชเรียงลําดบัหรือแบงพวกได 
    5.  ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกบัเวลา 
(Space/Space Relationship and Space-time Relationship) 
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     สเปสของวตัถ ุหมายถึง ที่วางที่วัตถุน้ันครอบครองอยูจะมีรูปราง
ลักษณะเชนเดียวกับวัตถุน้ันโดยทั่วไปแลวสเปสของวตัถุมี 3 มิติ คอื ความกวาง ความยาว 
ความสูง 
     ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสของวตัถุ ไดแก ความสัมพันธ
ระหวาง 3 มิตกิับ 2 มิติ ความสัมพันธระหวางตําแหนงที่อยูของวัตถุหน่ึงกับอีกวตัถุหน่ึง 
     ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คอื 
     5.1  ชี้บงรูป 2 มิติ และวัตถุ 3 มิติที่กําหนดใหได 
     5.2  วาดรูป 2 มิติ จากวัตถุหรือ 3 มิติ ที่กําหนดได 
     5.3  บอกชื่อของรูปทรงและรูปทรงเรขาคณติได 
     5.4  บอกความสมัพันธของรูป 2 มิติได เชน ระบุรูป 3 มิตทิี่เห็น
เน่ืองจากการหมุนรูป 2 มิติ เม่ือเห็นเงา (2 มิติ) ของวัตถุสามารถบอกรูปทรงของวตัถุ (2 มิติ) 
เปนตนกําเนดิเงา 
     5.5  บอกรูปกรวยรอยตัด (2 มิติ) ที่เกิดจากการตัดวตัถุ (3 มิติ) 
ออกเปน 2 สวน 
     5.6  บอกตําแหนงหรือทิศของวัตถุได 
     5.7  บอกไดวาวัตถุหน่ึงอยูในตาํแหนงหรือทิศใดของอีกวัตถุหน่ึง 
     5.8  บอกความสมัพันธของสิ่งที่อยูหนากระจกและภาพทีป่รากฏ 
ในกระจกวาเปนซายหรือขวาของกันและกันได 
     ความสัมพันธระหวางสเปสของวัตถุกบัเวลา ไดแก ความสัมพันธ
ระหวางการเปลี่ยนแปลงตาํแหนงที่อยูของวัตถุกับเวลา หรือความสัมพันธระหวางสเปสของวตัถุ
ที่เปลี่ยนไปกบัเวลา 
     1.  บอกความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงตําแหนงที่อยูของวัตถุ
กับเวลาได 
     2.  บอกความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงขนาดหรือปริมาณของ
สิ่งตางๆ กับเวลาได 
    6.  ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล (Organizing Data and 
Communication) 
     การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล หมายถึง การนําขอมูลที่ได
จากการสังเกต การวดั การทดลอง และจากแหลงอ่ืนๆ มาจัดกระทําเสียใหม เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจ
ความหมายของขอมูลชุดนี้ดีขึ้น โดยอาจเสนอในรูปของตาราง แผนภูมิ แผนภาพ ไดอะแกรม 
วงจร กราฟ สมการ เขียน บรรยาย  เปนตน 
     ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว 
     6.1  เลือกรูปแบบที่จะใชในการเสนอขอมูลใหเหมาะสม 
     6.2  บอกเหตุผลในการเลือกรูปแบบที่จะใชในการนําเสนอขอมูลได 
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     6.3  ออกแบบการนําเสนอขอมูลตามรูปแบบที่เลือกไว 
     6.4  เปลี่ยนแปลงขอมูลใหอยูในรูปใหมที่เขาใจดีขึ้นได 
     6.5  บรรยายลักษณะของสิ่งใดสิ่งหน่ึงดวยขอความที่เหมาะสม 
กะทัดรัด จนสื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจได 
     6.6  บรรยายหรือวาดแผนผังแสดงตําแหนงของสภาพที่ตนสื่อ
ความหมายใหผูอ่ืนเขาใจได 
    7.  ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล (Inferring) 
     การลงความคดิเห็นจากขอมูล หมายถึง การเพิ่มความคิดเห็นใหกับ
ขอมูลที่ไดจากการสังเกตอยางมีเหตุผล โดยอาศัยความรูหรือประสบการณเดิมมาชวย 
     ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คอื สามารถอธิบายหรือสรุป
โดยเพิ่มความคิดเห็นใหกับขอมูลที่ไดจากการสังเกตโดยใชความรูหรือประสบการณมาชวย 
    8.  ทักษะการพยากรณ (Prediction) 
     การพยากรณ หมายถึง การสรุปคําตอบลวงหนากอนจะทดลอง โดย
อาศัยปรากฏการณที่เกิดซ้ําๆ หลักการ กฎ ทฤษฎีที่มีอยูแลวในเรื่องน้ันๆ มาชวยในการสรุป 
     การพยากรณขอมูลเกี่ยวกบัตวัเลข ไดแก ขอมูลที่เปนตาราง หรือ
กราฟ ทําได 2 แบบ คือ การพยากรณภายในขอบเขตของขอมูลที่มีอยูกับการพยากรณ
ภายนอกขอบเขตของขอมูลที่มีอยู 
     ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว  คือ 
     8.1  การทํานายทั่วไป เชน ทํานายผลที่เกิดขึ้นจากขอมูลที่เปน
หลักการ กฎ หรือทฤษฎีทีมี่อยูได 
     8.2  การพยากรณจากขอมูลเชิงปริมาณ เชน 
      8.2.1  ทํานายผลที่จะเกิดภายในขอบเขตของขอมูลเชงิปริมาณที่
มีอยูได 
      8.2.2  ทํานายผลที่จะเกิดภายนอกขอบเขตของขอมูลเชิงปริมาณ
ที่มีอยูได 
    9.  ทักษะการตั้งสมมติฐาน (Formulation Hypothesis) 
     การตั้งสมมตฐิาน คือ คําตอบที่คิดไวลวงหนา มักกลาวเปนขอความ 
ที่บอกความสมัพันธระหวางตัวแปรตน (ตัวแปรอิสระ) กับตัวแปรตาม สมมติฐานที่ตั้งไวอาจถูก
หรือผิดก็ได ซ่ึงทราบไดภายหลังการทดลองหาคําตอบเพื่อสนับสนุนหรือคัดคานสมมติฐานทีต่ั้งไว 
     ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คอื สามารถหาคําตอบ
ลวงหนากอนการทดลอง โดยอาศัย การสังเกต ความรูและประสบการณเดิม 
    10.  ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining Operationally) 
     การกําหนดนิยามเชิงปฏิบตัิการ หมายถึง การกําหนดความหมาย 
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หรือขอบเขตของคําตางๆ (ที่อยูในสมมติฐานทีต่องการทดลอง) ใหเขาใจตรงกันและสามารถ
สังเกตหรือวัดได 
    11.  ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร (Identifying and Controlling 
Variables) 
     การกําหนดตัวแปร  หมายถึง  การชี้บงตัวแปรตน ตวัแปรตามและ 
ตัวแปรที่ตองควบคุมในสมมติฐานหนึ่งๆ 
      ตัวแปรตน คอื สิ่งที่เปนสาเหตุที่ทําใหเกดิผลตางๆ หรือสิ่งที่เรา
ตองการทดลองดูวาเปนสาเหตุที่กอใหเกดิผลเชนน้ันจริงหรือไม 
      ตัวแปรตาม คอื สิ่งที่เปนผลเนื่องมาจากตัวแปรตน เม่ือตัวแปรตน
หรือสิ่งที่เปนสาเหตุเปลี่ยนไปตัวแปรตามหรือสิ่งที่เปนผลจะเปลี่ยนตามไปดวย 
      ตัวแปรควบคมุ หมายถึง การควบคุมสิ่งอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 
ตัวแปรตน ที่ทําใหผลการทดลองคลาดเคลื่อน ถาหากวาไมสามารถควบคุมใหเหมือนกัน 
     ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คอื ชี้บงและกําหนด 
ตัวแปรตน ตวัแปรตาม และตัวแปรทีต่องควบคมุได 
    12.  ทักษะการทดลอง (Experimenting) 
     การทดลอง หมายถึง  กระบวนการปฏบิตัิการเพื่อหาคาํตอบ หรือ
ทดสอบสมมตฐิานที่ตั้งไว การทดลอง ประกอบดวยกิจกรรม 3 ขั้นตอน คือ 
     12.1  การออกแบบการทดลองหมายถึงการวางแผนการทดลองกอน
ลงมือทดลองจริงเพ่ือกําหนด 
      12.1.1  วธิีการทดลอง  ซ่ึงเกี่ยวกับการกาํหนดและควบคุมตวัแปร 
      12.1.2  อุปกรณ หรือสารเคมีที่จะตองใชในการทดลอง 
     12.2  การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การลงมือปฏิบัติการทดลองจริง 
     12.3  การบันทกึการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกขอมูลที่ไดจาก
การทดลอง ซ่ึงอาจเปนผลจากการสังเกต การวัดและอ่ืนๆ 
     ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว  คือ 
       12.4  การออกแบบการทดลองโดย กําหนดวิธีการทดลองไดถูกตอง
เหมาะสม โดยคํานึงถึงตวัแปรตน ตวัแปรตาม และตวัแปรทีต่องควบคุมดวย 
     12.5  ปฏิบัตกิารทดลองและใชอุปกรณไดถูกตองเหมาะสม 
     12.6  บันทึกผลการทดลองไดคลองแคลวและถูกตอง 
    13.  ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป (Interpreting Data and 
Conclusion) 
     การตีความหมายขอมูล  หมายถึง  การแปลความหมายหรือบรรยาย
คุณลักษณะ และสมบตัิของขอมูลที่มีอยู 
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     การตีความหมายในบางครัง้ อาจตองใชทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรอ่ืนๆ ดวย  เชน  ทักษะการสังเกต  ทักษะการคํานวณ  เปนตน 
     การลงขอสรุป หมายถึง การสรุปความสมัพันธของขอมูลทั้งหมด 
     ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คอื 
     1.3.1  แปลความหมายหรือบรรยายลักษณะ และสมบัติของขอมูลที่มี
อยูได (การตีความหมายขอมูลที่ตองอาศัยทักษะการคํานวณ) 
     1.3.2  บอกความสัมพันธของขอมูลที่มีอยูได 
   ทักษะดังกลาวเปนทักษะทีใ่ชในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรใน
การศึกษาวิทยาศาสตรจะตองใหนักเรียนไดทั้งความรูและทักษะในการแสวงหาความรูซ่ึง  
สมจิต  สวธนไพบูลย (2535ข: 103) ไดสรุปความสัมพันธระหวางความรูทางวิทยาศาสตร และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรไว  ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 3  แสดงความสัมพันธระหวางความรูทางวิทยาศาสตรและกระบวนการ 
      ทางวิทยาศาสตร 
 
 
  ดังน้ัน การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเพ่ือใหนักเรียนไดรับเนื้อหา
ความรูทางวทิยาศาสตรและกระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร จะตองวัดผลทั้งสอง
ลักษณะและเพื่อความสะดวกในการประเมินผล ผูวิจัยไดนําการจําแนกพฤติกรรมในการวัดผลวชิา
วิทยาศาสตรในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสําหรับ 
เปนเกณฑวัดผลวานักเรยีนไดเรียนรูไปมากนอยหรือลึกซึ้งเพียงใด 4 พฤติกรรม ดังน้ี  
(ประวติร  ชูศลิป.  2524: 21 – 31) 

ปญหาเกี่ยวกบั 
- วัตถ ุ
- ปรากฏการณ
ทางธรรมชาต ิ

กระบวนการแสวงหา
ความรูทางวทิยาศาสตร 
- วิธีการทางวทิยาศาสตร 
- เจตคตทิางวทิยาศาสตร 

ความรูทางวทิยาศาสตร 
- ขอเท็จจริง 
- มโนมติ 
- สมมติฐาน 
- หลักการ 
- กฏ 
- ทฤษฎ ี
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   1.  ความรู – ความจํา หมายถึง  ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่เคยเรียนรู
มาเกี่ยวกับขอเท็จจริงความคิดรวบยอด  หลักการ  กฎ  ทฤษฎ ี
   2.  ความเขาใจ  หมายถึง  ความสามารถในการจําแนกความรูได เม่ือปรากฏ
อยูในรูปใหมและความสามารถในการแปลความรูจากสญัลักษณหน่ึงไปอีกสัญลักษณหน่ึง 
   3.  การนําความรูไปใช  หมายถึง  ความสามารถในการนําความรู และวธิีการ
ตางๆ ทางวทิยาศาสตรไปใชในสถานการณใหมๆ หรือจากที่แตกตางไปจากที่เคยเรียนรูมาแลว 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ การนําไปใชในชีวติประจําวัน 
   4.  ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการสืบเสาะ 
หาความรูทางวิทยาศาสตร  โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ดานการสังเกต  การวัด 
การคํานวณ  การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล  การตั้งสมมตฐิาน  การกําหนดและควบคุม
ตัวแปรการทดลอง  การตคีวามหมายขอมูลและการลงขอสรุป  การลงความเห็นจากขอมูล 
 จากเอกสารขางตน ผูวิจัยไดนําการจําแนกพฤติกรรมในการวัดผลวชิาวิทยาศาสตร 
ทั้ง 4 ดาน คือ  ความรู - ความจํา  ความเขาใจ  การนําไปใช และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง อาหาร 
และสารอาหาร 
 3.3 งานวิจัยเกี่ยวกับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   นาบอร (Nabor.  1975: 3241 – A) ไดศึกษาความสามารถในการแกปญหา
และผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักเรียนในระดับเกรด 5 และเกรด 6 โดยใชแบบทดสอบ lawa 
test of Educaction Progress : Science วัดความสามารถในการแกปญหา และใชแบบทดสอบ 
Lawa test of Basic Skills From 5 วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนทีมี่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  จะมีความสามารถในการแกปญหาไดดีกวานักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํา 
   วิลเลี่ยม (William.  1981: 1605 – A) ไดศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติผลสัมฤทธิ ์
และความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณระหวางการสอนแบบสืบเสาะหาความรูกับการสอน
แบบเดิมที่ครูเปนศูนยกลางวิชาประวตัิศาสตรอเมริกา กลุมทดลอง 41 คน สอนดวยวิธีสบืเสาะหา
ความรูเดิมกลุมควบคุม 43 คน  สวนแบบเดิมทําการสอนเปนเวลา 24 สัปดาหผลการวิจัย พบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม 
   คอลลินส (Collins.  1990: 2783 – A) ไดศึกษารูปแบบการสอนโดยใชการ
สืบเสาะ หาความรูกับนักเรยีนไฮสคูลปที ่1 จํานวน 30 คน โดยใชไอคิวและเกรดคณิตศาสตร
เปนเกณฑในการแบงกลุมแตละกลุมรวมกันอภิปรายนั้น เปนเนื้อหาทางตรรกวทิยาและทฤษฎี
เซททั้งสองกลุมใชการสืบเสาะตลอดเวลา  จัดประสบการณดานตางๆ  เชน  จัดภาพยนตร และ 
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ตั้งปญหาทางตรรกวทิยา 8 ขอ  ผลปรากฏวา  กลุมทดลองไดคะแนนเฉลี่ย 6 คะแนน  กลุม
ควบคุมได 5 คะแนน  ซ่ึงผลแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ
   สมิท (Smith.  1994: 2528 – A) ไดศึกษาผลจากวิธีการสอนที่มีตอเจตคติ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวทิยาศาสตรของนักเรียน  กลุมตัวอยางเปนนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาเกรด 7  โดยแบงเปนกลุมทดลอง 3 กลุม คือ กลุมแรกไดรับการสอนแบบบรรยาย 
กลุมที่สอง ไดรับการสอนแบบใหลงมือปฏิบัติดวยตนเอง และกลุมทีส่ามไดรับการสอนทั้งแบบ
บรรยายและใหลงมือปฏิบัตดิวยตนเอง  เครื่องมือที่ใชเปนวิธทีดสอบภาคสนาม  ซ่ึงเรียกวา  
การประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร  โดยใชวิธีการปฏิบตัิกจิกรรมแบบบรูณาการ (IASA) 
ผลการวิจัย  พบวา  นักเรยีนที่ไดรับการสอนแบบใหลงมือปฏิบัติดวยตนเอง มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนทั้งแบบบรรยายและใหลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  
สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบบรรยาย 
  งานวิจัยในประเทศ 
   รัตนะ  บัวรา (2540: 102) ไดศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
และความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่ไดรับ 
การสอนโดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง กบัการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวทิยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอน  โดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง  
สูงกวาของนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
   นุสรา  เอ่ียมนวรัตน (2542: บทคัดยอ)  ไดศึกษาเปรยีบเทียบผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคตติอสิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โดยใชชุดกิจกรรม
สิ่งแวดลอมแบบย่ังยืนกับการสอนโดยครูเปนผูสอนผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียน
สิ่งแวดลอมของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอมแบบย่ังยืนกบัการสอน
โดยครูเปนผูสอนแตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 และเจตคตติอสิง่แวดลอม
ของนักเรียนที่ไดรับการสอน  โดยใชชุดกิจกรรมสิ่งแวดลอมแบบย่ังยืนกับการสอนโดยครู 
เปนผูสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   สุมาลี  โชติชุม (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรและเชาวอารมณของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 ที่สอนโดยใชชุดการเรียน
วิทยาศาสตรที่สงเสริม เชาวอารมณกับการสอนตามคูมือครู ผลทางการวิจัยพบวา นักเรียน 
ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนวิทยาศาสตรที่สงเสริมเชาวอารมณกับการสอนตามคูมือครู  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตรแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
   จิรพันธุ  ทัศนศรี (2548: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคตติอวิทยาศาสตรของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยรูปแบบ 
ซิปปากับแบบสืบเสาะหาความรู ผลการศึกษาพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
ของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชรูปแบบซิปปากบัการสอนโดยใชรูปแบบสบืเสาะหาความรู
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แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับ
การสอนโดยใชรูปแบบซิปปาหลังไดรับการสอนสูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทาง 
สถิติที่ระดับ .01 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชรูปแบบ 
สืบเสาะหาความรูหลังไดรับการสอนสูงกวากอนไดรับการสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   พรศรี  ดาวรุงสวรรค (2548: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิท์าง 
การเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร ผลการวิจัยพบวา
นักเรียน ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตรมีผลสัมฤทธิท์างการเรียน
วิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยาง 
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   สมใจ  มีสมวิทย (2548: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนแบบ
อริยสัจ 4 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิด
แกปญหาของนักเรียนโดยสอนแบบอริยสัจ 4 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
   พักตวิภา  ตะเพียนทอง (2549: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการคิด อยางมีเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ผลการวิจัยพบวา 
นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  
และ นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี
ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลหลงัเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
ที่ระดับ .01 
 จากงานวิจัยที่กลาวขางตนสรุปไดวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร โดยใหมีรูปแบบการสอนทีห่ลากหลาย จัดกิจกรรมเนนใหนักเรียนคิด ปฏิบัติดวย
ตนเองจะทําใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจในบทเรยีนอยางแทจริงและจะทําใหมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
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4.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 4.1  ความหมายของการคิดและความสามารถในการคิดแกปญหา 
  การคิดเปนทกัษะอยางหนึ่งที่จําเปนตองมีการฝกฝนอยูเสมอ มีนักการศึกษา 
และนักจิตวิทยาหลายทานไดใหความหมายของการคิดไว ดังน้ี 
   กิลฟอรด (Guiford.  1967: 7) ใหทัศนะการคิดวา เปนการคนหลักโดยการ 
แยกแยะคุณสมบัติของสิ่งตางๆ หรือขอความจริงที่ไดรับแลวทําการวเิคราะห  เพ่ือหาขอสรุปอัน 
เปนหลักการของขอความจริงน้ันๆรวมถึงการนําหลักการไปใชในสถานการณทีต่างไปจากเดิม 
   เพียเจต (Piaget.  1969: 58) ใหทัศนะเกีย่วกบัการคิดไววา การคิดหมายถึง
การกระทําสิ่งตางๆ ดวยปญญา การคิดของบุคคลเปนกระบวนการใน 2 ลักษณะคือ เปน
กระบวนการปรับเขาโครงสราง(Assimilation) โดยการจัดสิ่งเราหรือขอความจริงที่ไดรับใหเขา
กับประสบการณเดิมที่มีอยูกับกระบวนการปรับเปลีย่นโครงสราง (Accommodation) โดยการ
ปรับประสบการณเดิมใหเขากับความจริงที่ไดรับรูใหม บุคคลจะใชการคิดทั้งสองลักษณะนี้
รวมกันหรือสลับกัน เพ่ือปรบัความคิดของตนใหเขากบัสิ่งเรามากที่สดุ ผลของการปรับเปลี่ยน
การคิดดังกลาวจะชวยพัฒนาวิธี การคิดของบุคคลจากระดับหน่ึงไปสูวิธีการคิดอีกระดับหน่ึงที่
สูงกวา 
   สมจิต  สวธนไพบูลย (2541: 38) กลาววา การคิดเปนการนําปญญามาใช 
ปญญาคือ เครื่องมือของการคิด การคิดสามารถที่จะพัฒนาได การคิดและการเรียนรูจะเกิดขึ้น
ไดอยางลึกซึ่งตอเม่ือผูเรียนไดมีโอกาสจัดกระทํากับวัตถุหรือปรากฏการณตางๆดวยตนเอง 
   กระทรวงศึกษาธิการ (2542: 31) กลาววา  การคิด  หมายถึง  กระบวนการ
ทํางานของสมองโดยใชประสบการณมาสัมพันธกับสิ่งเราและสภาพแวดลอมโดยนํามาวิเคราะห 
เปรียบเทียบ สังเคราะหและประเมินผลอยางมีระบบและมีเหตุผล เพ่ือใหไดแนวทางในการแกไข
ปญหาอยางเหมาะสม หรือสรางสรรคสิ่งใหม 
   ความสามารถในการแกปญหา เปนทักษะอยางหนึ่งที่จําเปนตองมีการฝกฝน
อยูเสมอ บุคคลที่ประสบปญหาตางๆ แลวสามารถหาแนวทางในการแกปญหาสําเร็จลุลวงไปได 
ยอมประสบผลสําเร็จ และยงันําความรูและประสบการณที่ไดรับไปแกปญหาในสถานการณใหม
ได มีนักการศึกษาหลายทานใหความหมายของความสามารถในการแกปญหาไว  ดังน้ี 
   เพียเจต (Piaget.  1962: 120) ไดอธิบายถึงความสามารถในการคดิแกปญหา
ตามทฤษฎีดานพัฒนาการวา ความสามารถดานนี้จะเร่ิมพัฒนาการมาตั้งแตขั้นที่ 3 คือ Stage 
of Concrete Operation เด็กที่มีอายุ 7 – 10 ป จะเร่ิมมีความสามารถในการคิดแกปญหาแบบ
งายๆ ภายในขอบเขตจํากัดตอมาในระดับพัฒนาการขั้นที่ 4 คือ Stage of Formal Operation 
เด็กมีอายุ 11 – 15 ป เด็กจะมีความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลดีขึ้น และสามารถคิด
แกปญหาแบบซับซอนได  สามารถเรยีนรูในสิ่งที่เปนนามธรรมชนิดสลับซับซอนได 
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   มอรแกน (Morgan.  1978: 154 – 155) สรุปวา วิธีคิดแกปญหาของแตละ
บุคคลนั้นแตกตางกัน  ใหความสามารถในการคิดแกปญหาแตกตางกันดวย  ขึ้นอยูกับ
องคประกอบ ดังน้ี 
    1. สติปญญา (Intelligence) ผูมีสติปญญาดี สามารถคิดแกปญหาไดดี 
    2. แรงจูงใจ (Motivation) ในการทําใหเกดิแนวทางในการคิดแกปญหา 
    3. ความพรอม (Readiness) ในการที่จะแกปญหาใหมๆ โดยทันทีทนัใด
จากประสบการณที่มีมากอน 
    4. การเลือกวธิีแกปญหาไดอยางเหมาะสม (Functional Fixedness) 
   รุงชีวา สุขดี (2531: 35) ไดกลาววา ความสามารถในการคิดแกปญหาเปน 
ทักษะอยางหนึ่งที่จะตองฝกฝนอยูเสมอ และความสามารถในการคิดแกปญหาของแตละบุคคล
ยังขึ้นอยูกับองคประกอบหลายๆ ดานดวยกัน คือ 
    1.  ประสบการณของแตละบุคคลหรือความรูเดิม 
    2.  วุฒิภาวะของสมองและความสามารถทางสติปญญา 
    3.  สภาพการณที่แตกตางกนั 
    4.  กิจกรรมและความสนใจของแตละคนที่มีตอปญหานั้น 
    5.  ความสามารถในการมองเห็นลักษณะรวมกันของสิ่งเราทั้งหมด 
   รัชฏาพร  ชูสกุล (2538: 31) ไดใหความหมายของความสามารถในการคิด
แกปญหาวาเปนพฤติกรรมแบบแผน หรือวิธีการที่สลบัซับซอน ตองอาศัยความรู ความจํา 
ความเขาใจ การคิดแบบวเิคราะห ประสบการณ วิธีการ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ในการศึกษาแกปญหา เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตองการ  
   อุดมลักษณ  นกพึ่งพุม (2545: 62) ไดใหความหมายของความสามารถในการ
คิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร หมายถึง การนําความรูทางวิทยาศาสตรมาใชในการคิดแกปญหา
ที่พบ เพ่ือใหบรรลุจุดหมายตามที่ตองการ 
   อุมาวิชนีย  อาจพรม (2546: 43) ไดใหความหมายของความสามารถในการ
คิดแกปญหา หมายถึง เปนกระบวนการคดิแกปญหาที่มีแบบแผน มีจุดมุงหมาย ซ่ึงอาศัย
ความรู ความเขาใจ ความคดิและประสบการณเดิมมาใชในการแกปญหาใหม 
   สุวิทย  มูลคํา (2547: 15) ไดใหความหมายของการคิดแกปญหา หมายถึง 
ความสามารถทางสมองในการขจัดสภาวะความไมสมดุลที่เกิดขึ้น โดยพยายามปรับตวัเอง 
และสิ่งแวดลอมใหผสมกลมกลืนกลับเขาสูสภาวะสมดลุหรือสภาวะที่เราคาดหวัง 
 4.2  กรอบของการคิด 
  จากการสังเคราะหขอมูลและอาศัยความรูเกี่ยวกบัการคิดที่มีอยูจํานวนมากมาย
สามารถจัดกลุมได 3 กลุมใหญ ดังน้ี (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2540: 12) 
   1.  ทักษะการคิด หมายถึง  ความสามารถในการแสดงออก หรือแสดง 
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พฤติกรรมของการใชความคิด  เชน  การสังเกตการณเปรียบเทียบ  การจําแนกแยกแยะ  
ขยายความ ฯลฯ  
   2.  ลักษณะการคิด  หมายถึง  คําที่แสดงลักษณะของการคิดซึ่งใชในลักษณะ
เปนคําวิเศษณ  เชน  คิดกวาง คิดไกล  คิดรอบคอบ ซ่ึงคําไมไดแสดงออกถึงพฤติกรรมโดยตรง 
แตสามารถแปลความไปถงึพฤติกรรมหรือการกระทําประการใดประการหนึ่ง หรือหลายประการ
รวมกัน  เชน  คิดคลองหมายถึง  พฤติกรรมที่บอกการคิดไดจํานวนมากในเวลาทีร่วดเร็ว  คิด
หลากหลายไดจํานวนมากในเวลาที่รวดเร็ว  คิดหลากหลาย  หมายถึง  พฤติกรรมสามารถบอก
ลักษณะคิดทีมี่รูปลักษณะ รูปแบบที่หลากหลาย แตกตางกัน ไปจัดเปนการคิดขัน้กลาง 
   3. กระบวนการคิด  หมายถึง  การคิดที่มีความสลับซับซอนสูงขึ้น  ซ่ึงตองมี 
พ้ืนฐานดานทกัษะความคิดหลายๆ ดานมาผสมผสานกัน  กระบวนการคิดจึงมีขั้นตอน และ 
มีความแยบยล  จึงทําใหพบแนวทางในการแกปญหา หรือคําตอบของความคิดแตละครั้ง 
กระบวนการคดิ  ถอืเปนการคิดชั้นสูงประกอบดวย  การคิดที่มีวิจารณญาณ  คิดแกปญหา  
คิดริเริ่มสรางสรรค  คิดรวบยอด  คิดตัดสินใจ 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2540: 15 – 17) จัดมิติของการคิด 
ไว 6 ดานเพื่อใชเปนกรอบความคิดในการพัฒนาความสามารถทางการคิดของเด็กและเยาวชน 
  มิติของการคดิมี  6 ดาน คอื 
   1.  มิติดานขอมูลหรือเน้ือหาที่ใชในการคิด 
    ในการคิด  บุคคลไมสามารถคิดโดยไมมีเน้ือหาของการคิดได  เพราะ 
การคิดเปนกระบวนการในการคิด จึงตองมีการคิดอะไรควบคูไปกับการคิดอยางไร 
   2.  มิติดานคณุสมบัติ ที่เอ้ืออํานวยตอการคิด 
    ในการพิจารณาเรื่องใดๆ โดยอาศัยขอมูลตางๆ คุณสมบัติสวนตวั 
บางประการมีผลตอความคดิ และคุณภาพของการคิด  เชน  คนมีใจกวาง ยอมยินดีที่จะรับฟง
ขอมูลจากหลายฝาย จึงอาจไดขอมูลมากกวาคนไมยอมรับฟง  ความรอบคอบ  ความอยากรู
อยากเห็น  ความขยัน  ความมั่นใจในตนเองจะชวยสงเสริมการคิดใหมีคุณภาพขึ้น 
   3.  มิติดานทกัษะการคิด 
    บุคคลจําเปนตองมีทักษะพืน้ฐานหลายประการในการดําเนินการคิด เพ่ือ 
พัฒนาเปนทักษะความคิดขัน้สูง 
   4.  มิติดานลกัษณะการคิด 
    ลักษณะการคดิ เปนประเภทของการคิดที่แสดงลักษณะเฉพาะชัดเจน 
ลักษณะการคดิแตละลักษณะจะตองอาศัยทักษะพื้นฐานบางประการ และมีกระบวนการ หรือ
ขั้นตอนในการคิดไมมากนัก 
   5.  มิติดานกระบวนการคิด 
    กระบวนการคดิ เปนการคิดที่ประกอบไปดวย ลําดับขัน้ตอนในการคิด  
ซ่ึงจะมีมากนอยขึ้นอยูกับความจําเปนของการคิดแตละลักษณะ 
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   6.  มิติดานการควบคุมและประเมินการคดิของตนเอง   
    หมายถึง  การรูตัวถึงความคิดของตนเองในการกระทํา หรือประเมิน
ความคิดของตนเองและใชความรูน้ันควบคุมหรือปรับการกระทําของตนเอง บุคคลที่มีความ
ตระหนักและประเมินความคิดของตนเองได จะสามารถปรับปรุงกระบวนการคิดของตนใหดี
ยิ่งขึ้น 
 4.3  กระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  การแกปญหาเปนกระบวนการที่มีหลักการและขั้นตอนอยางมีระบบระเบยีบ ตองใช
ความคิดอยางซับซอน เพ่ือมองปญหาไดหลายแงหลายมุมหลายวธิีการ แลวเลือกวิธกีารที่ดีทีสุ่ด
ที่ทุกคนยอมรบัไปใชในการแกปญหา ทําใหผลที่เกิดขึน้มีประสิทธิภาพอยางแทจริง ซ่ึงหลักการ 
และขั้นตอนในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรน้ัน ไดมีผูที่เสนอขั้นตอนการแกปญหาไว  ดังน้ี 
  บลูม (Bloom.  1956: 122) ไดเสนอขั้นตอนการคิดแกปญหาไว  ดังน้ี 
   ขั้นที่ 1  เม่ือผูเรียนพบปญหา ผูเรียนจะคดิคนหาสิ่งที่เคยพบเห็นและเกี่ยวของ
กับปญหา 
   ขั้นที่ 2  ผูเรียนจะใชผลจากขั้นที่หน่ึงมาสรางรูปแบบของปญหาขึ้นมาใหม 
   ขั้นที่ 3  จําแนกแยกแยะปญหา 
   ขั้นที่ 4  การเลือกใชทฤษฎ ีหลักการ ความคิด และวิธกีารที่เหมาะสมกับปญหา 
   ขั้นที่ 5  การใชขอสรุปของวิธีการแกปญหา 
   ขั้นที่ 6  ผลทีไ่ดจากการแกปญหา 
  เวียร (Weir.  1974: 16 – 18) ไดเสนอแนะขั้นตอนในการคิดแกปญหาไว 4 ลําดับ คือ 
   ขั้นที่ 1  ขั้นในการเสนอปญหา 
   ขั้นที่ 2  ขั้นในการวิเคราะหปญหา 
   ขั้นที่ 3  ขั้นในการเสนอวิธคีิดแกปญหา 
   ขั้นที่ 4  ขั้นในการตรวจสอบผลลัพธ 
  กิลฟอรด (Guilford.  1986: 313) กลาววา  ความสามารถดานการคิดแกปญหา
เปนผลทีเ่กิดจากปฏิสัมพันธระหวาง มิติทัง้สามในโครงสรางทางสติปญญาโดยกระบวนการใน
การแกปญหานั้น ประกอบดวยกระบวนการตางๆ  5 ขั้นตอน คือ 
   1.  ขั้นเตรียมการ (Preparation) หมายถึง ขั้นในการตั้งปญหา หรือคนหา
ปญหาวา ปญหาที่แทจริงของเหตุการณน้ันๆ คือ อะไร 
   2.  ขั้นในการวิเคราะหปญหา (Analysis) หมายถึง  ขัน้ในการพิจารณาดูวา 
สิ่งใดบางที่เปนสาเหตุที่สําคัญของปญหา หรือสิ่งใดที่ไมใชสาเหตทุีส่ําคัญของปญหา 
   3.  ขั้นในการเสนอแนวทางในการแกปญหา (Production) หมายถึง  การหา
วิธีการแกปญหาใหตรงสาเหตุของปญหา แลวออกมาในรูปของวิธีการ  ผลสุดทายจะไดผลลัพธ
ออกมา 
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   4.  ขั้นตรวจสอบผล (Verification) หมายถึง  ขั้นในการเสนอเกณฑเพ่ือการ
ตรวจสอบผลลัพธที่ไดจากการเสนอวิธีแกปญหา  ถาพบวา ผลลัพธน้ันยังไมไดผลที่ถูกตองก็ตอง
มีการนําเสนอวิธีแกปญหานีใ้หมจนกวาจะไดวิธีการที่ดีที่สุด หรือถูกตองที่สุด 
   5.  ขั้นในการนําไปประยุกตใหม (Reapplication) หมายถึง  การนําวิธีการ
แกปญหาที่ถกูตองไปใชในโอกาสขางหนา เม่ือพบกับเหตุการณคลายคลึงกับปญหาที่เคยพบ
เห็นมาแลว 
  ไบเยอร (Beyer.  1987: 46) กลาววา  กระบวนการแกปญหามี  6 ขั้นตอน ดังน้ี 
   1.  ระบุปญหา (Identify a Problem) คือ การตีความหมายของปญหา  โดย
การใชคําสําคญัเปนแนวทาง 
   2.  วิเคราะหปญหา เพ่ือใหเกิดความชดัเจน (Represent the Problem) โดย
ระบุเปาหมายที่ตองการ อุปสรรคพรอมสาเหต ุ
   3.  คิดหายุทธวธิีแกปญหา (Invent a Solution Strategy) ดวยการคดิหาวิธ ี
ที่เหมาะสมทีสุ่ด 
   4.  แกปญหาดวยยุทธวธิทีีเ่ลือก (Carry out the Plan) 
   5.  สรุปผล (Conclude) ดวยการเสนอผลการแกปญหาและแสดงหลกัฐาน
ประกอบ 
   6.  ตรวจสอบผล (Check the Results) ดวยการประเมินคําตอบและวิเคราะห
การนํามาใช 
  กมลรัตน  หลาสุวงษ (2523: 260) ไดกลาวถึงวธิีการในการคิดแกปญหาวา ขึ้นอยู
กับประสบการณและสถานการณของปญหาที่เกิดขึ้น  ดังน้ี 
   1.  การคิดแกปญหา โดยการใชพฤติกรรมแบบเดียวโดยไมมีการเปลี่ยนแปลง  
คิดแกปญหาเมื่อประสบปญหา จะมีทางไตรตรองหาเหตุผล  ไมมีการพิจารณาสิ่งแวดลอม เปน
การจํา และเลยีนแบบพฤตกิรรมเดิมที่เคยคิดแกปญหาได 
   2.  การคิดแกปญหาแบบลองผิดลองถูก เปนการคิดแกปญหาแบบเดาสุม 
โดยการลองผิดลองถูก 
   3.  การคิดแกปญหา โดยการเปลี่ยนแปลงความคิด ซ่ึงเปนพฤติกรรมภายใน 
ยากแกการสังเกต คือการหยั่งเห็น  ซ่ึงขึ้นอยูกับการรับรูและประสบการณเดิมของแตละคน 
   4.  การคิดแกปญหา โดยวิธีการทางวทิยาศาสตร การคิดแกปญหาในระดับน้ี 
ถือวา เปนระดับสูงสุดและใชไดผลดีที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งในการคิดแกปญหาที่ยุงยากซับซอน 
มีขั้นตอนโดยสังเขป  ดังน้ี 
    4.1  การพิจารณาปญหา โดยการสังเกต คิด และจํา 
    4.2  การตั้งสมมติฐานจากประสบการณเดิมๆ 
    4.3  คงสมมติฐานที่ถูกไว แตถาผิดใหตัดสมมติฐานเดิมทิ้ง ยอนกลับ
พิจารณาปญหาแลวตั้งสมมติฐานใหม จากนั้นก็ดําเนินการทดสอบสมมติฐานทีต่ัง้ขึ้นใหม 
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    4.4  การนําสมติฐานที่ดีที่สุดไปใช อาจเปนการใชทั้งหมดหรือประยุกตใช
เฉพาะบางสวนที่เหมาะสมกับสภาพปญหา ซ่ึงเปนวิธคีิดแกปญหาที่เหมาะสม  เพราะทําให
นักเรียนรูจักไตรตรองหาเหตุผลที่เกิดขึ้นในแตละปญหา 
  สมจิต  สวธนไพบูลย (2527: 8) ไดกลาววา การแกปญหามีวิธีการที่ใชในการคนควา 
หาคําตอบมากมายหลายวธิี เชน วธิีลองผิด-ลองถูก วธิีคิดกลบัไปกลับมา แตที่นิยมนํามาใชฝกฝน
นักเรียนใหเปนคนชางเสาะแสวงหาความรูเยี่ยงนักวิทยาศาสตร  ไดแก  วิธีการทางวิทยาศาสตร   
มีลําดับขั้นตอนใหญๆ  คือ 
   ขั้นที่ 1  ขั้นระบุปญหา 
   ขั้นที่ 2  ขั้นตัง้สมมติฐาน 
   ขั้นที่ 3  ขั้นพิสูจนหรือทดลอง 
   ขั้นที่ 4  ขั้นสรุปผลและนําไปใช 
  ทบวงมหาวทิยาลัย (2525: 232 – 234) ยังกลาวไววา  ขั้นตอนในการคิดแกปญหา
น้ันอาจแจกแจงไดมากกวาหรือนอยกวา 4 ขั้นตอน คือ 
   1.  การระบุปญหา สิ่งที่สําคัญในขั้นนี ้คือ  ความสนใจที่มีตอสิ่งที่พบเห็นซ่ึงเกิด
เน่ืองจากความอยากรูอยากเห็น และทักษะในการสังเกต 
   2.  การตั้งสมมติฐาน เปนการคาดคะเนคาํตอบที่อาจเปนไปได  ซ่ึงในทาง
วิทยาศาสตร เรียกวา สมมติฐาน 
   3.  การทดลอง เปนการกําหนดวิธีการคดิแกปญหา  โดยอาศัยทักษะในการ
ควบคุมตวัแปร  การสังเกต และเจตคติทางวิทยาศาสตร 
   4.  การสรุปผลการทดลอง เปนการแปลความอธิบายความหมายของขอมูล
เพ่ือหาความสัมพันธระหวางขอมูลที่ไดกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
  ประพันธศิริ  สุเสารัจ (2541: 107 – 110) ไดเสนอทักษะการคิดแกปญหา  6 ขั้น
ดังน้ี 
   1.  ขั้นตระหนกัรู (Sensing Problems and Challenges) เปนขั้นที่รูถึงสิ่งที่
เปนปญหา กําหนดสิ่งที่เปนประเด็นของปญหา เปนขัน้ที่ฝกใหมอง สังเกต และพัฒนาปมปญหา
อยางไตรตรอง มีสติ และพิจารณาหาสาเหตุของสิ่งน้ัน 
   2.  ขั้นรวบรวมขอมูล หรือขั้นทาทายความจริง (Data Finding หรือ Fac 
Finding) เปนขั้นที่พิจารณาเห็นปมของปญหาแลว จะตองคนหา เก็บรวบรวมขอมูล สอบถาม 
คนควาสิ่งทีค่ดิวาเกี่ยวของกับปญหา และจัดเรียบเรียงขอมูลใหเปนหมวดหมูเปนการพยายาม
ตอบคําถามของ Why What When Where Who How  
   3.  คนหาปญหาที่แทจริง (Problem Finding) มองเห็นความสําคัญของปญหา
ใดเกิด กอน – หลัง เขาใจประเด็นสําคัญและเขาใจการจัดการกับปญหา 
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   4.  ขั้นคิดหาแนวทางในการแกปญหา (Idea Finding) เปนขั้นที่คิดคนหาวิธี
ในการแกปญหาใหไดหลายๆ วิธี แลวรวบรวมผสมผสานความคิดตางๆ เขาดวยกัน เพ่ือหา
ความคิดใหม 
   5.  ขั้นคนหาขอสรุป (Solution Finding) เปนการคนหาขอสรุปจากแนวทาง
หลายๆ ทางในการแกปญหา เลือกวิธทีี่เหมาะสมที่สุด และเปนที่ยอมรับมากที่สุด 
   6.  ขั้นยอมรับขอสรุปและดําเนินการแกปญหาตามแนวทางที่เลือก (Acceptance 
Finding) เปนการกําหนดขั้นตอน และปฎิบัติตามขั้นตอนในการแกปญหาตามที่ไดเลือกไว 
 จากแนวคิดของนักการศึกษา พบวา การคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรมีระบบแบบแผน 
มีขั้นตอนที่เหมาะสม ตองใชการคิดที่ซับซอน รวมทั้งสติปญญา ประสบการณสมรรถภาพของสมอง 
เพ่ือหาวิธีแกปญหาตามสาเหตุ แลววิเคราะหสิ่งที่เกิดขึน้จากปญหา  ผูวิจัย  จึงสนใจนําขั้นตอน 
การแกปญหา โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร  ซ่ึงเปนขั้นตอนการแกปญหาที่สั้น  ชัดเจนมาศึกษา
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน 
 จากกระบวนการแกปญหาที่กลาวมา สรปุไดวา  การแกปญหา มีความจําเปน และ
สําคัญสําหรับทุกคน  เพราะจะตองนําไปใชในชวีติประจําวันจริงๆ ดังน้ัน  การพัฒนาการคิด
แกปญหาจึงตองมีการฝกฝน  ซ่ึงเปนสิ่งที่ชวยสงเสริมใหทุกคนไดคดิแกปญหาไดอยางถูกตอง
เหมาะสม ผูวิจัย  จึงสนใจนําขั้นตอนการแกปญหาโดยวิธีการทางวทิยาศาสตรมาศึกษา
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน 
 4.4  การเรียนการสอนกับความสามารถในการคิดแกปญหา 
  ความสามารถในการแกปญหาของบุคคลจะแตกตางกนั ทั้งน้ีขึ้นอยูกับวาบคุคล
น้ัน มีระดับสติปญญา  ความรู อารมณ  ประสบการณ  การจูงใจหรือไมเพียงใด  การแกปญหา
ไมมีขั้นตอนแนนอนตายตวั  การเรียนการสอนจะเปนสวนหนึ่งที่จะชวยใหมีความสามารถ  ใน
การคิดแกปญหา การใหเด็กมีโอกาสฝกอยูเสมอยอมเปนประโยชนแกเด็ก วิธีการตางๆ ที่ครูจะ
ชวยใหเด็กมีความสามารถในการแกปญหา 
  มังกร  ทองสุขดี (2522: 5 – 10) กลาวไว  มีดังน้ี 
   1.  ฝกใหเด็กทํางานอยูเสมอ (The Persistency Process) วิธีการแบบนี้เปน
วิธีการทีใ่ชกันมานาน เปนวิธีการที่มีประโยชนอยูเสมอ การทํางานชวยใหเรามีประสบการณ
เพ่ิมขึ้น และจะชวยใหเรามหีนทางในการแกปญหามากขึ้น ในการสอนวิทยาศาสตรน้ัน ครูและ
นักเรียนตองเผชิญปญหาอยูตลอดเวลา 
   2.  ฝกใหเด็กมีการทดลองอยูเสมอ (The Testimonial Process) บางครั้งครู
อาจกําหนดปญหาใหนักเรียนชวยกันหาคําตอบ โดยแนะใหนักเรียนกระทํากิจกรรมบางอยาง
หรือการแสดงการสาธิต เพ่ือใหนักเรียนหาคําตอบใหได นักเรียนที่มีโอกาสฝกการแกปญหาอยู
เสมอนั้น อาจจะหาแนวทางตางๆ ชวยไดเปนอยางดี การสอนเนื้อหาวิชาบางครั้งครูไมอาจทํา
การทดลองได เชนการวัดระยะทางจากโลกกับดวงดาวในทองฟา ก็ใหนักเรียนแกปญหา โดย 
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การทดสอบคนควาจากแหลงวิชาการตางๆ 
   3.  ฝกใหเปนผูมีเหตุผลแกตนเอง (The Innate Process) การฝกแบบนี ้
เปนการฝกใหนักเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเอง บางครั้งอาจจะเปนการเชื่อแบบมีลางสังหรณ 
(Intuition) ซ่ึงเปนสัญชาติญาณของคนมีผลงานของนักวิทยาศาสตรหลายอยางที่เกิดจาก 
ลางสังหรณ เชน Sehwab ไดคนพบจุดดับในดวงอาทติย 
   4.  ใหรูจักการวิจารณ (Critical Thinking) จอหน ดิวอ้ี  นักการศึกษาผูมี
ชื่อเสียงไดกําหนดวิธีการแกปญหา โดยการวิเคราะห  วิจารณปญหานั้นออกเปนขั้นๆ ดังน้ี 
    4.1  การกําหนดปญหา 
    4.2  รวบรวมขอเท็จจริง 
    4.3  ตั้งสมมติฐาน 
    4.4  ทดสอบสมมติฐาน 
    4.5  ประเมินผล 
  การแกปญหาโดยวิธีน้ีไดรับความนิยมมาก  เพราะชวยใหเราแกปญหาตางๆ ได
อยางกวางขวางสามารถนําไปใชกับทุกสาขาวิชาบางทเีรียกวธิีน้ีวา การแกปญหาโดยวิธี
วิทยาศาสตร (The Scientific Method) หรือวิธีการใชปญหา (The Method of Intelligence) 
  วิธีการแกปญหาโดยวิธีน้ี  ครูควรจะฝกใหนักเรียนใชอยูเสมอ เพราะสามารถ  
จะนําไปใชในอนาคตอีกดวย นอกจากนั้นครูควรจะไดแนะนําหรือหาทางชวยจะใหนักเรียนรูจักคิด
หรือกระทําในเรื่องเหลานี้  โดย 
   1.  ฝกใหรูจักการวิเคราะห-สังเคราะห 
   2.  ฝกใหรูจักออกความคิด (Suggestion) 
  การฝกหรือกระตุนยัว่ยุใหนักเรียนรูจักแสดงความคิดเห็นอยูเสมอนั้น จะเปนการ
ชวยใหนักเรียนไดฝกการใชความคิดของตนเอง เพราะการคิดจะชวยใหการเรียนของนกัเรียนดี
ขึ้นดีกวาการจะฝกใหนักเรยีนใชแตความจําอยางเดียวครูจะตองคอยชวยเหลือนักเรียนอยูเสมอ
เพราะนักเรียนอาจจะออกความเห็นในสิง่ที่ไมถูกตองมากนักก็ได 
  สมจิต  สวธนไพบูลย (2541: 91 – 92) กลาววา  การที่จะแกปญหาตางๆ ได 
ผูสอนจะตองจัดสภาพการณตางๆ เพ่ือยั่วยุใหผูเรยีนไดใชกระบวนการเหลานี้แกปญหาเชน 
   1.  จัดสถานการณที่เปนสถานการณใหมๆ และมีวธิีแกปญหาไดหลายๆ วิธี
มาใหผูเรียนฝกฝนในการแกปญหาใหมากๆ 
   2.  ปญหาที่ไดหยิบยกมาใหผูเรียนไดฝกฝนนั้น ควรเปนปญหาใหมที่ผูเรียน
ยังไมเคยประสบมากอนควรเปนปญหาทีไ่มเกินความสามารถของผูเรียนหรือกลาวอีกนัยหนึ่ง
ปญหานั้นตองอยูในกรอบของทักษะทางเชาวปญญาของผูเรียน 
   3.  การฝกแกปญหานั้นผูสอนควรจะไดแนะใหผูเรียนไดวิเคราะหวาปญหา
เกี่ยวกับอะไร และถาเปนปญหาใหญก็แตกออกไปเปนปญหายอยๆ แลวคิดปญหายอยแตละ
ปญหาและเม่ือแกปญหายอยไดหมดทุกขอก็เทากับแกปญหาไดน่ันเอง 
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   4.  จัดบรรยากาศของการเรียนการสอนหรือจัดสิ่งแวดลอมทางการเรียน 
ใหเปลี่ยนไดไมตายตวัผูเรียนก็จะเกิดความรูสึกวา เขาสามารถคิดคนเปลี่ยนแปลงอะไรไดบาง
ในบทบาทตางๆ ใหโอกาสผูเรียนไดคิดอยูเสมอ 
   5.  การฝกฝนแกปญหาหรือการแกปญหาใดๆ ก็ตาม ผูสอนไมควรจะบอกวิธี
แกปญหาใหตรงๆ เพราะถาบอกใหแลวผูเรียนจะไมไดใชยุทธศาสตรของการคิดของตนเอง 
 สรุปไดวา  แนวในการจัดการเรียนการสอนในการคิดแกปญหานั้นควรมีการจัด
บรรยากาศหรอืสภาพแวดลอมเอ้ือตอการแกปญหา และมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ที่เนนใหผูเรียนไดฝกคิดแกปญหาดวยตนเอง โดยฝกคิดจากปญหางายๆ ไปสูการคิดแกปญหา
ที่ซับซอนขึ้น  
 4.5  งานวิจยัที่เก่ียวของกับความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   การบรีลี (Gabrielli.  1972: 5650 – A) ไดศึกษาถึงความสามารถในการ
แกปญหาของนักศึกษาครใูนมหาวิทยาลยั Syracuse จํานวน 50 คน  โดยแบงนักศึกษาออก 
เปน  3 กลุม ตามความสามารถในการแกปญหา  ผลการวิจัย พบวา  ความสามารถในการ
แกปญหาของนักศึกษามีความสัมพันธทางบวกกับความรู  ประสบการณ  การฝกหัด  ระดับ
การศึกษาและประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสารกับผูอ่ืน  แตความสามารถในการแกปญหา 
ไมมีความสัมพันธกับทศันคติตอการศึกษาทั่วไป 
   ดามาดาสา (Dharmadasa.  1988: CD – ROM) มีการศึกษาเปรียบเทียบ
มโนมติของนักเรียนที่ใชวธิกีารสอนโดยการแกปญหาจากการทดลองเปนกลุมทดลอง และวิธี
สอนปกติโดยครูสาธติใหนักเรียนและใชหนังสือประกอบการเรียนเปนกลุมควบคมุ กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนเกรด 3 จํานวน 68 คน จากผลการทดสอบ กอนเรียนและหลังเรียนพบวา นักเรียน
มากกวาครึ่งของนักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากลุมควบคุม 
   ฮูเวอร (Hoover.  1999: CD – ROM) ศึกษาผลของรูปแบบการเรียน 3 แบบ
ที่มีผลตอความสามารถในการแกปญหาและความสามารถในการระลกึได โดยทําการทดลองกับ
นักเรียน 3 กลุม กลุมแรกเรียนดวยการอธิบายที่ใชตวัอักษรอยางเดียว กลุมที ่2 เรียนดวยการ
อธิบายที่ใชตวัอักษรและตาราง กลุมที่ 3 เรียนดวยการอธิบายที่ใชตัวอักษรและแผนผังที่เปน
ระบบใชเน้ือหาเรื่องกลูโคส พบวา ความสามารถในการแกปญหาไมแตกตางกัน  
   จอยลี่ (Jolly.  1999: CD – ROM) ทําการศึกษาของผลการใชแผนผังมโนติ 
ที่มีตอความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 6 แบงเปน 
กลุมทดลองและกลุมควบคมุ กลุมทดลองใชวธิีการสอนโดยแผนผังมโนมติ กลุมควบคุมไดรับ 
การสอนตามปกติ ทําการทดสอบกอนเรียน และใชเวลาทดลอง 4 สัปดาห  จากนั้นทดสอบหลัง
การเรียน พบวา ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียน กลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม  
และไมพบความแตกตางระหวางเพศหญงิและเพศชายในเรื่องความสามารถในการแกปญหา 
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  งานวิจัยในประเทศ 
   สุภาวรรณ  ดานสกุล (2539: 79) ไดศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถ 
ในการคิดแกปญหาและการพึ่งตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใช  
ชุดกิจกรรมตามวิธีการทางวิทยาศาสตร กับการสอนตามคูมือการจัดกิจกรรม ผลการศึกษา
พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมตามวิธีการทางวทิยาศาสตรกบันักเรียน 
ที่ไดรับการสอนตามคูมือการจัดกิจกรรม มีความสามารถในการคิดแกปญหาแตกตางกันอยาง 
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   สมชัย  อุนอนันต (2539: 115) ไดศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมเทคโนโลยี 
ในทองถิ่นกับการสอนโดยครูเปนผูสอนที่มีตอความสามารถในการคิดแกปญหาและความสนใจ
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา ความสามารถในการคิดแกปญหา 
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมเทคโนโลยีในทองถิ่นสูงกวา
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยครูเปนผูสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
   สุภาพร  เสียงเรืองแสง (2540: 102 – 103) ศกึษาผลของการสอน โดยใช
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความคิดสรางสรรค และ
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมปที่ 6 พบวา ความสามารถ
ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร กับนักเรียนทีไ่ดรับการสอนโดยไมใชกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรในภาพรวม 
ไมแตกตางกนั สวนในรายสมรรถภาพยอยในสถานการณที่ 2 และ ที่ 3 แตกตางกัน  โดยมี
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวานักเรียน 
ที่ไดรับการสอนโดยไมใชกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 
   นารีรัตน  ฟกสมบูรณ (2541: 100) ศึกษาการใชชุดสงเสริมศักยภาพ 
ทางวิทยาศาสตรในการพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหา และบุคลิกแบบนกัวิทยาศาสตร
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการศึกษาพบวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดสงเสรมิ 
ศักยภาพทางวิทยาศาสตรกับการสอนโดยใชแบบฝกกิจกรรมวิทยาศาสตรมีความสามารถในการ  
คิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรแตกตางกนัอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
   หน่ึงนุช  กาฬภักดี (2543: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเปรียบเทยีบ
ความสามารถในการคิดระดับสูง  และผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน    
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมแบบปฏิบตัติามแนวคอนสตรัคติวิซึม 
กับการสอนตามคูมือครูผลการศึกษาปรากฏ ดังน้ี 
    1.  ความสามารถระดับสูงในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียน
ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมแบบปฏิบัตติามแนวคอนสตรคัตวิซึิมกับการสอนตามคูมือครู
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
    2.  ความสามารถระดับสูงดานการคิดอยางมีวิจารณาณ ของนักเรียน 
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ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมแบบปฏิบัตติามแนวคอนสตรคัตวิิซึมกับการสอนตามคูมือครู
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
   นันทนัช  จิระศึกษา (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาเคมี 
เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง โดยใชการสอนแบบบรูณาการตามแบบวทิยาศาสตร – เทคโนโลยี – 
สังคม ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา การสอนแบบบูรณาการตามแบบ
วิทยาศาสตร – เทคโนโลยี – สังคม มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาเคมีและความสามารถ  ใน  
การแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนและหลังเรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   อุดมลักษณ  นกพึ่งพุม (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียน
และความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ที่ไดรับ
การสอนโดยใชชุดฝกกระบวนการคิดกับการสอนโดยใชผังมโนมติ ผลการวิจัยพบวา นักเรียน 
ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดฝกกระบวนการคิดกบัการสอน  โดยใชผังมโนมติมีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนและความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ 
ทางสถิต ิ
   มนัสนันท  สระทองเทียน (2548: 51) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับ
การสอนแบบคอมพิวเตอรชวยสอน ผลการศึกษาปรากฎ ดังน้ี 
    1.  นักเรียนทีไ่ดรับการสอนแบบคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสงูขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
    2.  นักเรียนทีไ่ดรับการสอนแบบคอมพิวเตอรชวยสอนมีความสามารถ ใน
การคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรยีนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   ดรุณี  พรายแสงเพ็ชร (2548: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิท์าง 
การเรียนและความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3  
ที่ไดรับการสอนแบบแกปญหาโดยใชสารสนเทศ ผลการศึกษาพบวา 
    1.  นักเรียนทีไ่ดรับการสอนแบบแกปญหาโดยใชสารสนเทศ มีผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
    2.  นักเรียนทีไ่ดรับการสอนแบบแกปญหาโดยใชสารสนเทศมี
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .01 
   อําพร  ศิริกันทา (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ที่ไดรับ
การสอนโดยใชแบบฝกกิจกรรมการเรียนรูตามแนวของเธเลนกบัการสอนแบบสืบเสาะหาความรู       
ผลการศึกษาพบวา 
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    1.  นักเรียนทีไ่ดรับการสอนโดยใชแบบฝกกิจกรรมการเรียนรูตามแนวของ 
เธเลน กับนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสบืเสาะหาความรู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนแตกตางกนั
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 
    2.  นักเรียนทีไ่ดรับการสอนโดยใชแบบฝกกิจกรรมการเรียนรูตามแนว
ของเธเลนกบันักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู มีความสามารถในการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตรแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
   วนิตตา  สีทองคํา (2549: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความคิดสรางสรรค และ
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ที่ไดรับ
การสอนโดยใชชุดการเรียนรู ผลการวิจัยพบวา 
    1.  ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 
ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรยีนแตกตางกนั โดยคะแนนความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรหลังการเรียนโดยใชชุดการเรียนรูสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .01 
    2.  ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน 
โดยคะแนนความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังการเรียนโดยใชชุดการเรียนรู
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถถิิที่ระดับ .01 
    3.  ความคิดสรางสรรคและความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษปที่ 1 มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 จากงานวิจัยดังกลาวจะเห็นไดวา ความสามารถในการคิดแกปญหาเปนการฝกให
นักเรียนรูจักวเิคราะห-สังเคราะห รูจักออกความคิด ดวยเหตุน้ีเองทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา
ความสามารถในการคิดแกปญหามาพัฒนา โดยใหนักเรียนไดฝกคิดและลงมือปฏบิัติการ 
สืบเสาะหาความรูไดดวยตนเอง เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกคิดตามกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร ซ่ึงจะสงผลตอความสามารถในการคดิแกปญหาและผลสัมฤทธิท์างการเรียน
ตอไป 
 จากผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการแกปญหาทางวิทยาศาสตรทั้งในประเทศ  และ
ตางประเทศ สรุปไดวา ความสามารถในการคิดแกปญหาของผูเรียนขึ้นอยูกับวธิีการจัด 
การเรียนรู  รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงหวังใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิด 
โดยใชหลักการและเหตผุล ซ่ึงจะมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรใหสงูขึ้น  



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
  1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
  2.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  4.  การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล 
 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้น้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2  โรงเรียน 
ขจรโรจนวิทยา เขตราษฏรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2551  ซ่ึงมี
จํานวน 9 หองเรียน  จํานวนนักเรียนทั้งหมด  390 คน 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย  
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน      
ขจรโรจนวิทยา เขตราษฏรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 จํานวน        
1 หองเรียน มีนักเรียน  จํานวน 44 คน ไดมาจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 
การกําหนดเนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
 เน้ือหาที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนเนื้อหาที่ใชในการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนขจรโรจนวิทยา วิชาวทิยาศาสตรพ้ืนฐาน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2  สาระที่ 1 : สิ่งมีชีวติกบักระบวนการดํารงชีวิต หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง อาหาร
และสารอาหาร 
 
การกําหนดระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
 ระยะเวลาทีใ่ชในการวิจัยครัง้น้ี  ทําการจัดการเรียนรูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 
โดยใชระยะเวลาในการสอน 4 คาบตอสัปดาห  จํานวน 12 คาบๆ ละ  60 นาที เปนเวลา 3 สัปดาห 
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แบบแผนการทดลอง 
 การวิจัยครั้งน้ี  เปนการวิจัยเชิงทดลอง  ซ่ึงดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวจัิย
แบบ One-Group Pretest – Posttest Design (ลวน  สายยศ ; และ อังคณา  สายยศ.  2531: 
216) โดยมีรูปแบบ  ดังน้ี 
 
ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม สอบกอน การทดลอง สอบหลัง 
    

E T1 X T2 
    

  
 สัญลักษณทีใ่ชในแบบแผนการทดลอง 
  E แทน กลุมทดลองทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเผชิญ 
     สถานการณ ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
  T1 แทน การทดสอบกอนเรียน 
  X แทน การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ 
  T2 แทน การทดสอบหลังเรียน 
 
การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้น้ี ประกอบดวย 
  1.  ชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ 
  2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตร 
  3.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  

 1.  ชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ  
  1.1  ข้ันตอนในการสรางชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ 
   ในการสรางชดุกิจกรรมการเผชิญสถานการณ ดําเนินการสราง ดังน้ี 
   1.  ศึกษาเอกสารและงานวจัิยที่เกี่ยวของกับชุดกิจกรรม เพ่ือเปนแนวทาง 
ในการจัดเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสม 
   2.  ศึกษาเอกสารและงานวจัิยที่เกี่ยวของกับการเผชิญสถานการณ 
   3.  ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาที่ใชในการวิจัยจากคูมือครู หนังสือแบบเรียน
วิทยาศาสตรและหนังสือเพ่ิมเติมวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2  เรื่อง อาหารและสารอาหาร 
   4.  กําหนดหลักการและแนวคิด  จุดประสงคการเรียนรู  กระบวนการจัด 
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การเรียนรู  การวัดและประเมินผลการเรยีนรู 
   5.  ดําเนินการสรางชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ  ซ่ึงผูวิจัยไดนําแนวคิด 
การสรางชุดกิจกรรมของ บัทท (Butt.  1947: 85); เนลสัน และ เลอเบียร (Nelson ; & Lorbeer.  
1975: 247) ; และ เดอวิโต และ ครอกโคเวอร (Devito ; & Krockover.  1976: 388) เปนแนวทาง
ในการสรางชดุกิจกรรม  ซ่ึงสวนประกอบของชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ  มีดังน้ี  
    5.1  ชื่อชุดกิจกรรม  หมายถึง  สวนที่ระบุชื่อชุดกิจกรรม 
    5.2  คําชี้แจง  หมายถึง  สวนที่อธิบายแนวทางการใชชดุกิจกรรมการเผชิญ 
สถานการณและคําแนะนําในการใชชุดกิจกรรม  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามที่วางไว 
    5.3  จุดประสงคการเรียนรู  หมายถึง  สวนที่ระบุเปาหมายที่ผูเรียนตองบรรลุ
ในชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ 
    5.4  เวลา หมายถึง สวนที่ระบุเวลาทีใ่ชในการปฏิบัติกจิกรรมแตละชดุ  
    5.5  กิจกรรมการเรียนรู หมายถึง สวนทีใ่หผูเรียนปฏบิัติ ผูวิจัยไดยดึแนวคิด 
ของ สุมน อมรวิวัฒน ซ่ึงกําหนดใวในชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ โดยผูเรียนศึกษาและปฏิบัติ
ตามขั้นตอนของชุดกิจกรรม ซ่ึงแบงเปน 6 ขั้นตอน  ดังน้ี 
     5.5.1  ขั้นสรางศรัทธา 
      ผูเรียนศึกษา  สถานการณ  ขาวสาร  บทความจากแหลงตางๆ  
ที่กําหนดให  ซ่ึงเกี่ยวของกบัเรื่องที่เรียน ที่อาจเกิดขึ้นจริง หรือเปนกรณีศึกษา และแสดงความ
คิดเห็น  ตั้งขอสงสัย  คนควาหาคําตอบ เพ่ือใหเกิดความสนใจ ความตระหนักในปญหาที่เกิดขึน้ 
และเห็นวา  บทเรียนนี้สําคญัตอชีวติของตนเอง 
     5.5.2  ขั้นศึกษาสังคม  
       ผูเรียนศึกษาแหลงขอมูล ความรูหรือขาวสารที่กําหนดใหทําการ
ทดลองเพื่อสรุปสาระความรูและหลักการนั้นๆ และใชเปนแนวทางในการศึกษาคนควาเพิ่มเติม
จากแหลงขอมูลอ่ืนๆ หรือการกระทําที่สอดคลอง พรอมทั้งรวบรวมขาวสาร ขอเท็จจริง ความรู
และหลักการที่ไดน้ันอยางมีขั้นตอน เพ่ือใหไดขอมูลที่เกี่ยวกบัเรื่องที่ศึกษา  
     5.5.3  ขั้นระดมเผชิญสถานการณ  
      ผูเรียน วิเคราะห และประเมินขอมูลขาวสารทั้งหมดที่ไดศึกษา
คนความาวามีคุณคามากนอยหรือมีประโยชนอยางไร หรือมีโทษอยางไร โดยการตอบคําถาม
เพ่ือเปนพ้ืนฐานของการประเมินคุณคา และประโยชนหรือโทษของเรือ่งที่ศึกษา 
     5.5.4  ขั้นวิจารณความคิด  
      ผูเรียนศึกษาสถานการณหรือกรณีตัวอยางที่กําหนดให  ซ่ึงเปน
ปญหาในชีวติจริงที่ผูเรียนมีโอกาสเผชิญหรือมีสวนรวมในสถานการณน้ัน และแสดงความคิดเห็น 
เพ่ือหาแนวทางการแกปญหา   เพ่ือใหผูเรียนไดฝกทกัษะในการเลอืก และการตดัสินใจ  ใน 
การแกปญหาอยางมีหลักการ 
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     5.5.5  ขั้นปรบัพฤติกรรม  
     ผูเรียนศึกษาจากผลงานของนักวิชาการที่ไดพิสูจนหรือทดลองปฏิบตัิ
แลวเปนการยนืยันและสนับสนุนการตัดสนิใจของผูเรียนเพ่ือพิสูจนวาการที่ผูเรียนไดตัดสินใจ
เลือกนั้น  เม่ือนําไปปฏิบตัิจริงแลวจะไดผลดีหรือไดรับประโยชนอยางไร  และเปนการพิสูจนวา
ผูเรียนไดตัดสนิใจถูกตองหรือไม  
     5.5.6  ขั้นสรปุและประเมินผล 

      ผูเรียนชวยกนัสรุปแนวคิดหรือความรู โดยเขียนเปน Mind Mapping 
และบอกถึงประสบการณทีต่นไดรับ เพ่ือใหเกิดความกระจางชัดขึ้น  

  5.6  แบบทดสอบทายกิจกรรม หมายถึง การทดสอบหลังการใชชุดกิจกรรม 
การเผชิญสถานการณ  

    5.7  การตรวจคําตอบ หมายถึง การใหนักเรียนตรวจคําตอบแบบทดสอบ
ทายกิจกรรม  
  1.2  วิธีการหาคุณภาพชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ 
   การหาคุณภาพชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ ดําเนินการตามขัน้ตอน ตอไปนี้ 
   1.  นําชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณทีส่รางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญทางการ
จัดการเรียนรูวิทยาศาสตร จํานวน 2 ทาน และผูเชี่ยวชาญทางการวัดและประเมินผล จํานวน  
1 ทานตรวจสอบเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับความเหมาะสมของเนื้อหา ภาษา ความสอดคลองของ
จุดประสงคกับสาระการเรยีนรู กิจกรรมการเรียนรูกับสาระการเรียนรู ความเหมาะสมของเวลา
ในการใชปฏบิตัิกิจกรรม และแบบทดสอบทายกิจกรรมตลอดจนขอบกพรองตางๆ โดยพิจารณา
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ที่มีคาระหวาง 0.67 – 1.00  
   2.  นําชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณทีไ่ดรับการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ    
มาดําเนินการปรับปรุงแกไข 
   3.  นําชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณทีป่รับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ที่ไมใชกลุมตัวอยางเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเผชิญ 
สถานการณ ดังน้ี 
    3.1  ทดลองกลุมเล็กกับนักเรียน 5 คน เพ่ือดูความเหมาะสมของกิจกรรม 
เวลาที่ใช เพ่ือหาขอบกพรองของชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ 
    3.2  ทดลองภาคสนาม นําชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณที่ไดแกไข
ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกบันักเรียน 30 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม แลวนํามา
ปรับปรุงอีกครั้ง 
   เกณฑที่ใชในการปรับปรุงชดุกิจกรรมการเผชิญสถานการณ พิจารณาจาก 
การตอบคําถามในกิจกรรมและทําแบบทดสอบทายกิจกรรม ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
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    80  ตัวแรก หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ตอบคําถาม 
ในกิจกรรมและการประกอบกิจกรรมระหวางเรียนในชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณได
คะแนนไมต่ํากวา 80% 
    80  ตัวหลัง หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ทําแบบทดสอบ
ทายกิจกรรมหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ ไดคะแนนไมต่ํากวา 80% 
   เม่ือพิจารณาขอมูล 80 ตัวแรก และ 80 ตัวหลัง ถาถึงเกณฑ 80/80 ก็ถือวา
เปนชุดกิจกรรมที่สมบูรณแตถาไมถึงเกณฑ 80/80 ถอืวาเปนชุดกจิกรรมที่ไมสมบูรณตอง
ปรับปรุงแกไข 
 
    ชุดที่ 1 สารอาหารประเภทโปรตีน   ประสิทธิภาพ  82.17 / 80.67 
    ชุดที่ 2 สารอาหารประเภทคารโบไฮเดรต  ประสิทธิภาพ  81.67 / 81.00 
    ชุดที่ 3 สารอาหารประเภทไขมัน             ประสิทธิภาพ  82.67 / 81.33 
    ชุดที่ 4  สารอาหารประเภทวติามิน     ประสิทธิภาพ  84.33 / 82.67 
    ชุดที่ 5  สารอาหารประเภทแรธาตุและน้ํา    ประสิทธิภาพ  81.67 / 80.33 
 
   4.  นําชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณทีมี่ประสิทธิภาพไปทดลองใชกับกลุม
ตัวอยางจริง 
 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร 
  2.1  ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร 
   ในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ดําเนินการสราง 
ดังน้ี 
   1.  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล วธิีการสรางแบบทดสอบ 
และการเขยีนขอสอบสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
   2.  ศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวัง และสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร จาก
หลักสูตร  คูมือครู  เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของของชั้นมัธยมศึกษาปที ่2  เพ่ือสรางแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร โดยวัดพฤติกรรมการเรียนรู 4 ดาน คือ  ดานความรู-
ความจํา  ดานความเขาใจ  ดานการนําความรูไปใช และดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
   3.  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง อาหาร
และสารอาหาร จํานวน 50 ขอ เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก แตละขอจะมีตวัเลือก
ที่เปนคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว  โดยมีเกณฑการใหคะแนนแตละขอ คือ ถาตอบ
ถูกให  1 คะแนน ถาตอบผดิหรือไมตอบให  0 คะแนน  โดยสรางแบบทดสอบใหตรงตามผล 
การเรียนรูและครอบคลุมสาระการเรียนรู 
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  2.2  วิธีการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร 
   การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร 
ดําเนินการตามขั้นตอนตอไปน้ี 
   1.  นําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรที่สรางขึน้ ให
ผูเชี่ยวชาญทางการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรจํานวน 2 ทาน และผูเชี่ยวชาญทางการวัดและ
ประเมินผลจํานวน 1 ทาน ตรวจสอบความชัดเจนของขอคําถาม ความเหมาะสมของตัวเลือก 
ความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู  และพฤติกรรมที่ตองการวัดโดยพิจารณาคาดัชนี
ความสอดคลอง ระหวางขอสอบกับลักษณะพฤติกรรม เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไข คดัเลือก 
ขอสอบที่มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยพิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)ที่มีคา 
ระหวาง 0.67 – 1.00 
   2.  นําแบบทดสอบที่คัดเลอืกและปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชกับนักเรียน
ที่เรียนเร่ืองอาหารและสารอาหารมาแลว ที่ไมใชกลุมตวัอยาง จํานวน 100 คน 
   3.  นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบแลวมาตรวจใหคะแนนโดยขอที่ถูกให          
1 คะแนน ขอที่ผดิให 0 คะแนน เม่ือตรวจสอบคะแนนเรียบรอยแลว นํามาเรียงคาคะแนนจาก 
สูงไปหาต่ํา ตดักลุมสูง-กลุมต่ําโดยใชสัดสวน 27% แลวแยกกระดาษคําตอบเปน  2 ชุด กลุมสงู 
1 ชุด กลุมต่ํา  1 ชุด แลววิเคราะห  ดังตอไปน้ี 
    3.1  หาคาความยากงาย (p) และอํานาจการจําแนก (r) ของแบบทดสอบ    
วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรที่สรางขึ้นเปนรายขอ จากตารางวิเคราะหขอสอบของ             
จุง เตห ฟาน (ลวน  สายยศ ; และ อังคณา  สายยศ.  2543: 334 – 360) 
    3.2  คัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.20 – 0.80  และ 
มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป คัดเลือกไวจํานวน 30 ขอ แบบทดสอบมีคาความยากงาย
ระหวาง 0.21 – 0.79 และคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.22 – 0.62 
   4.  นําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรที่คัดเลือกไว 
จํานวน 30 ขอ ไปทดสอบกับนักเรียนที่เรียน เรื่อง อาหารและสารอาหาร มาแลวที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 100 คน เพ่ือหาคาความเชื่อม่ัน (rtt) ของแบบทดสอบ โดยคํานวณจากสูตร  
KR – 20 ของ คูเดอร – ริชารดสัน (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540: 123) ไดคาความเชื่อม่ัน 0.72 
   5.  นําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร ที่ไดไปใชกับ 
กลุมตัวอยางจริงตอไป 
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 3.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  3.1  ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา 
ทางวทิยาศาสตร 
   ในการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
ดําเนินการสรางตามขั้นตอนดังน้ี 
   1.  กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบทดสอบ  เพ่ือสรางแบบทดสอบ 
วัดความสามารถในการแกคดิปญหาทางวทิยาศาสตร  สําหรับนักเรียน  ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2  
เพ่ือนําไปใชในการวิจัย 
   2.  ศึกษาเอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถ 
ในการคดิแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
   3.  สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
ประกอบดวยสถานการณทีเ่กี่ยวของกับปญหาทางวิทยาศาสตร  จํานวน  9 สถานการณ  โดย 
แตละสถานการณจะตั้งคําถาม  4 ขอ  แบบอัตนัย  ตามขั้นตอนของ เวียร (Weir.  1974: 18) 
ประกอบดวย  4 ขั้นตอน ดังน้ี 
    3.1  ขั้นระบุปญหา หมายถึง  ความสามารถในการระบปุญหาที่เกี่ยวของ
กับสถานการณที่กําหนดใหมากที่สุดภายในขอบเขตขอเท็จจริงที่กําหนดให 
    3.2  ขั้นวเิคราะหปญหา  หมายถึง  ความสามารถในการระบุสาเหตทุี่ทํา 
ใหเกิดปญหาโดยพิจารณาจากขอเท็จจริงของสถานการณที่กําหนดให 
    3.3  ขั้นกําหนดวิธีการเพื่อแกปญหา หมายถึง ความสามารถในการวางแผน 
หรือเสนอแนวทางในการคดิแกปญหาที่ตรงกับสาเหตขุองปญหาที่ระบุไวอยางสมเหตุสมผล 
    3.4  ขั้นตรวจสอบผลลัพธ หมายถึง  ความสามารถในการอธิบายไดวา 
ผลที่เกิดขึ้นจากการกําหนดวิธีการคิดแกปญหานั้น สอดคลองกับปญหาที่ระบุไวหรือไม ผลที่ได
จะเปนอยางไร 
   ในการวิจัยครัง้น้ีผูวิจัยวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา ซ่ึงเปนการประเมินโดย 
อิงเกณฑ  รูบิคส (Rubrics Score) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยแบงระดับการใหคะแนนแตละขอเปน  
3 ระดับ คือ 3, 2 และ 1 ซ่ึงหมายถึง ดี พอใช และควรปรับปรุงตามลําดับ 
  3.2  วิธีการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตร 
   1.  นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ไป
ใหผูเชี่ยวชาญทางการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรจํานวน 2 ทาน และผูเชีย่วชาญทางการวัด และ
ประเมินผลจํานวน 1 ทานตรวจสอบความสอดคลอง และความเหมาะสมของสถานการณ  
ขอคําถามและเกณฑการประเมินที่ตองการวัด และความถูกตองของเกณฑการใหคะแนน  จากนั้น  
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นําผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลองของสถานการณ และเกณฑ
การประเมินทีใ่ชในการวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร  โดยพิจารณาคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) ที่มีคาระหวาง 0.67 – 1.00 
   2.  นําแบบทดสอบที่คัดเลอืกและปรับปรุงแกไขแลว  ไปทดลองใชกับนักเรียน 
ที่ไมใชกลุมตวัอยาง  จํานวน 100 คน 
   3.  นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบแลวมาตรวจใหคะแนน  ซ่ึงเปนการ
ประเมินผล โดยอิงเกณฑรูบริคส (Rubrics score) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยแบงระดับการใหคะแนน    
แตละขอเปน 3 ระดับ คือ 3, 2 และ 1 ซ่ึงหมายถึง  ดี  พอใช และควรปรับปรุง  ตามลําดับ 
   4.  นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก (t) ของแตละขอใน 
สถานการณหน่ึงๆ โดยใชเทคนิค 25 % กลุมสูง-กลุมต่ํา แลวคัดเลอืกขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนก  
(t) ที่มีนัยสําคัญทางสถิติอยางนอย .05 ขึ้นไป  คัดเลอืกไว 5 สถานการณ แบบทดสอบมีคาอํานาจ
จําแนกระหวาง 3.48 – 7.08 
   5.  นําแบบทดสอบที่คัดเลอืกไว  5 สถานการณ  20 ขอไปทดสอบกับนักเรียน       
ที่ไมใชกลุมตวัอยาง  จํานวน 100 คน  เพ่ือหาความเชื่อม่ัน (α) ของแบบทดสอบ  โดยวิธีการหา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ของ ครอนบัค (Cronbach) (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540:  
125) ไดคาความเชื่อม่ัน 0.82 
   6.  นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่ได 
ไปใชกับกลุมตัวอยางจริงตอไป 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการวิจัยครัง้น้ี  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลาํดับ ดังน้ี 
  1.  สุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
1 หองเรียน  จํานวน 44 คน 
  2.  ทดสอบกอนเรียน (Pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  3.  ดําเนินการสอนโดยผูวิจัยเปนผูสอนเองใชระยะเวลาในการสอน  4 คาบตอสัปดาห 
จํานวน 12 คาบๆ ละ  60 นาที  เปนเวลา 3 สัปดาห 
  4.  เม่ือสิ้นสุดตามกําหนดแลว จึงทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิ
แกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  5.  นําผลคะแนนจากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตร 
และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่ได  มาวิเคราะหโดยวิธ ี
การทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานตอไป  
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การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 1.  ศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ โดยใชคะแนนจากการทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียน วิเคราะหโดยใชวธิีทางสถติิแบบ t–test Dependent Samples ตามสูตร
ของ พวงรัตน ทวีรัตน (2543: 165 – 167) 
 2.  ศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรยีน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกจิกรรมการเผชิญสถานการณ โดยใช
คะแนนจากการทดสอบกอนเรียนและหลงัเรียน  วิเคราะหโดยใชวธิทีางสถิติแบบ t – test 
Dependent Samples  ตามสูตรของ พวงรัตน  ทวีรัตน (2543: 165 – 167) 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  1.   สถิติพื้นฐาน  
   1.1  หาคาเฉลี่ยคํานวณจากสูตร (พวงรตัน  ทวีรัตน.  2540: 137)  
   

     
n
∑Χ

=Χ  

 
    เม่ือ      Χ   แทน คาเฉลี่ยของคะแนน 
         ∑Χ  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
          n   แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
 
   1.2  หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนน คํานวณจากสูตร          
(พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540: 143) 
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    เม่ือ    S  แทน คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
         n   แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
        ∑Χ   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด  
       ∑Χ 2   แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
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  2.  สถิติที่ใชตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 
   2.1  หาคาความเที่ยงตรงของชุดกิจกรรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนและแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร โดยใชดัชนี
ความสอดคลอง คํานวณจากสูตร (พวงรตัน  ทวีรัตน.  2540: 117)                                                           
                                                                                                               

    
Ν

= ∑R
IOC  

 
    เม่ือ   IOC     แทน คาดัชนีความสอดคลอง     
      ∑R  แทน ผลรวมของการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
        Ν       แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
   2.2  หาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน โดยวิเคราะหขอสอบเปนรายขอใชเทคนคิ 27% จากตารางวิเคราะห
ขอสอบของจุง เตห ฟาน (ลวน  สายยศ และ อังคณา  สายยศ.  2543: 334 – 360) 
   2.3  หาคาอํานาจจําแนก (t) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยใชเทคนคิ 25% ของกลุมสูง-กลุมต่ําแลวใชวธิีแจกแจง 
t – distribution จากสูตร (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540: 132) 
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    เม่ือ    t     แทน คาที่ใชพิจารณาของการแจกแจงแบบท ี
      HX  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมสูง 
      LX  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมต่ํา 
      2

HS   แทน ความแปรปรวนของคะแนนกลุมสูง 
     2

LS   แทน ความแปรปรวนของคะแนนกลุมต่ํา 
     Hn     แทน จํานวนของกลุมตัวอยางในกลุมสูง 

              Ln   แทน จํานวนของกลุมตัวอยางในกลุมต่ํา 
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   2.4  หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช
สูตร KR – 20 ของคูเดอร-ริชารดสัน (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2540: 123) 
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    เม่ือ  ttr  แทน ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
      n  แทน จํานวนขอสอบแบบทดสอบ 

จํานวนคนที่ถกู 
p   แทน     สัดสวนของผูทําถูกในขอหน่ึงๆ = 

จํานวนคนทั้งหมด 
      q  แทน สัดสวนของผูทําผิดในขอหน่ึงๆ หรือ  1- p  
      2

tS  แทน คะแนนความแปรปรวนของคะแนนแบบทดสอบทั้งฉบบั 
  

   2.5  หาคาความเชื่อม่ัน (α) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (พวงรตัน  ทวีรัตน.  
2540: 125) 

  
 

        
 
    เม่ือ  α   แทน สัมประสิทธิค์วามเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
      n   แทน จํานวนขอ 
      2

iS   แทน ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 
      2

tS   แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
 
   2.6  หาประสิทธิภาพของชดุกิจกรรมการเผชิญสถานการณ ใชสูตร E1/E2 
ดังน้ี   (เสาวนีย  สิกขาบณัฑิต.  2528: 295) 
 
    สูตรที่ 1 
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    เม่ือ  E1   แทน   ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในชุด 
          กิจกรรมคิดเปนรอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจาก 
          การทําแบบฝกหัดและการประกอบกิจกรรม 
          ระหวางเรียน 
      ∑Χ แทน   คะแนนรวมจากการทําแบบฝกหัดและการ 
          ประกอบกิจกรรมระหวางเรยีนของผูเรียน 
      Ν   แทน จํานวนผูเรียนทั้งหมด 
      Α   แทน    คะแนนเต็มของแบบฝกหัดและการประกอบ 
          กิจกรรมระหวางเรียน 
   
    สูตรที ่2  

       
100

2

×
Β
Ν

= ∑F
E     

 
    เม่ือ  E2    แทน   ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวใน 
          ชุดกิจกรรมคิดเปนรอยละของคะแนนเฉลีย่ที่ได 
          จากการทําแบบทดสอบทายกิจกรรม 
      ∑F  แทน   คะแนนรวมจากการทําแบบทดสอบทายกิจกรรม 
          ของผูเรียน 
      Ν   แทน จํานวนผูเรียนทั้งหมด 
      B   แทน    คะแนนเต็มของแบบทดสอบทายกิจกรรม 

 
  3.  สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน สถิติทีใ่ชในการตรวจสอบสมมติฐาน คํานวณ
จากสูตร t–test Dependent Sample (พวงรัตน  ทวรัีตน.  2540: 165 – 167) 
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    เม่ือ  t   แทน คาที่ใชพิจารณาการแจกแจงแบบท ี
      D   แทน ความแตกตางของคะแนนแตละคู 
      n   แทน จํานวนคูของคะแนนจากการสอบครั้งแรก 
          และครั้งหลัง 
      ∑D  แทน ผลรวมของความแตกตางการทดสอบกอนและ 
          หลังการใชชุดกิจกรรม 
      ∑ 2D  แทน ผลรวมของความแตกตางการทดสอบกอนและ 
          หลังการใชชุดกิจกรรมแตละตัวยกกําลังสอง 

 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดใชสัญลักษณในการวเิคราะหขอมูลดังน้ี 
  n  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
     Χ   แทน คาคะแนนเฉลีย่ของกลุมตวัอยาง 
  k  แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 
  S.D. แทน คาความเบีย่งแบนมาตรฐาน 
  t  แทน คาสถิตทิี่ใชในการพิจารณา t–test dependent samples 
  **  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปรผลขอมูล ผูวิจัยไดเสนอตามลําดับดังน้ี 
  1.  ผลการศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ปที ่2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณกอนเรียนและหลังเรียน 
  2.  ผลการศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชดุกิจกรรมการเผชิญสถานการณกอน
เรียนและหลังเรียน 
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 1.  ผลการศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา 
ปที ่2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณกอนเรียนและหลังเรียน 
  ผูวิจัยไดนําคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนกอนเรียน
และหลังเรียนมาศึกษาเปรียบเทียบผลตางโดยใชวิธทีางสถิติแบบ t–test dependent samples 
ตามสูตรของ พวงรัตน ทวีรัตน (2543: 165 – 167) ไดผลดังแสดงในตาราง 2 
 
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการ 
     จัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณกอนเรียนและหลังเรียน 
 

ทดสอบ n k Χ  S.D. t 
      

กอนเรียน 44 30 15.18 3.93  
     15.35 ** 

หลังเรียน 44 30 20.89 3.00  
      

t (.01,df =43 ) = 2.423 
 
 จากตาราง 2 แสดงวา คะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับ 
การจัดการเรียนรู  โดยใชชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 น่ันคือ ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกจิกรรมการเผชิญสถานการณ หลังเรียน 
สูงกวากอนเรียน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 
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 2.  ผลการศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชดุกิจกรรมการเผชิญสถานการณกอน
เรียนและหลังเรียน  
  ผูวิจัยไดนําคะแนนความสามารถในการคดิแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน 
กอนเรียนและหลังเรียน มาศึกษาเปรียบเทียบผลตางโดยใชวธิีทางสถิติแบบ t–test Dependent 
Samples ตามสูตรของ พวงรัตน  ทวีรัตน (2543: 165 – 167) ไดผลดังแสดงใน ตาราง 3 
 
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตรของนักเรียน 
     ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณกอนเรียนและหลังเรียน 
 

ทดสอบ n k Χ  S.D. t 
      

กอนเรียน 44 60 34.25 9.57  
     14.40 ** 

หลังเรียน 44 60 45.16 8.01  
      

t (.01,df =43 ) = 2.423 
  
 จากตาราง 3 แสดงวา คะแนนความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 น่ันคือ  ความสามารถในการคิดแกปญหา 
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2  ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม
การเผชิญสถานการณ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที ่2 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษาวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียน
และความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ ซ่ึงสรุปสาระสําคัญและผลการศึกษา 
ไดดังน้ี 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2       
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ 
 2.  เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน  ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกจิกรรมการเผชิญสถานการณ 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 2.  ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่2 
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้น้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 โรงเรียน 
ขจรโรจนวิทยา เขตราษฏรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 ซ่ึงมี
จํานวน 9 หองเรียน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 390 คน 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรยีน      
ขจรโรจนวิทยา เขตราษฏรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 จํานวน        
1 หองเรียน มีนักเรียนจํานวน 44 คน ไดมาจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
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 เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
  เน้ือหาที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนเนื้อหาที่ใชในการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร
สถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนขจรโรจนวิทยา วิชาวทิยาศาสตรพ้ืนฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สาระที่ 1 : สิ่งมีชีวิตกบักระบวนการดํารงชีวติ หนวยการเรียนรูที่ 2   
เรื่อง อาหารและสารอาหาร 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
  ระยะเวลาทีใ่ชในการวิจัยครัง้น้ี  ทาํการจัดการเรียนรูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2551 โดยใชระยะเวลาในการสอน 4 คาบตอสัปดาห จํานวน 12 คาบ คาบละ 60 นาที เปนเวลา    
3 สัปดาห 
  
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้น้ี  ประกอบดวย 
  1.  ชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ 

 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาวิทยาศาสตร 
 3.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

  
วิธีดําเนินการทดลอง   
 ผูวิจัยดําเนินตามขั้นตอน  ดังน้ี 

  1.  สุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยการสุมแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  1 หองเรียน จํานวน 44 คน 
  2.  ทดสอบกอนเรียน (Pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  3.  ดําเนินการสอนโดยผูวิจัยเปนผูสอนเองใชระยะเวลาในการสอน 4 คาบ 
ตอสัปดาห จํานวน 12 คาบ คาบละ 60 นาที เปนเวลา 3 สัปดาห 
  4.  เม่ือสิ้นสุดตามกําหนดแลว จึงทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรและแบบทดสอบวัดความสามารถในการ      
คิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  5.  นําผลคะแนนจากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
วิทยาศาสตรและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่ไดมา
วิเคราะหโดยวิธีการทางสถติิเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
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การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล  ไดดําเนินการ  ดังตอไปน้ี 
  1.  หาคาสถิตพ้ืินฐาน ไดแก คาเฉลี่ยเลขคณิตและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร   
  2.  ตรวจสอบสมมติฐานขอ 1 โดยใชคะแนนจากการทดสอบผลสัมฤทธิ ์ 
ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน วิเคราะหโดยใชวธิีทางสถติิแบบ t–test 
Dependent Samples ตามสูตรของ พวงรัตน  ทวีรัตน (2543: 165 – 167) 
  3.  ตรวจสอบสมมติฐานขอ 2 โดยใชคะแนนจากการทดสอบความสามารถ 
ในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตรกอนเรียนและหลงัเรียน วิเคราะหโดยใชวธิีทางสถิติแบบ  
t–test Dependent Samples ตามสูตรของ พวงรัตน  ทวีรัตน (2543: 165 – 167) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ 
สรุปผลไดดังน้ี 
  1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  2.  ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา  
ปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปญหา 
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม 
การเผชิญสถานการณ ผลการศึกษาคนควาพบวามีประเด็นที่นาสนใจนํามาอภิปรายดังน้ี 
  1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
   การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที ่2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมเผชิญสถานการณกอนเรียนและหลังเรียน จาก
ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมเผชิญสถานการณ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .01 เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 จากผลการวิจัยดังกลาวอภิปรายไดดังน้ี 
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   ชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ เปนสื่อหรือนวัตกรรมการศึกษาที่จัดลําดับ
ขั้นตอนของกจิกรรมอยางตอเน่ือง เปนกระบวนการเรยีนรูอยางหนึ่งที่ใหผูเรียนไดฝกการเรียนรู
ดวยตนเอง ลงมือปฏิบัติจริง ไดมีโอกาสสัมพันธกับสิ่งที่จะเรียนรู ซ่ึงอาจเปนสิ่งที่ผูเรียนประสบ 
ในชีวติประจําวันและสามารถนําประสบการณจากการเรียนรูน้ันมาเปนแนวทางในการเลือกและ
ตัดสินใจเพื่อนําไปสูการปฏิบัตทิี่ถูกตอง โดยแบงขั้นตอนการเรยีนรูออกเปน 6 ขัน้ ไดแก ขั้นที่ 1 
ขั้นสรางศรัทธา ผูเรียนไดศกึษา  สถานการณ  ขาวสาร  บทความจากแหลงตางๆ ซ่ึงเกี่ยวของ
กับเรื่องที่เรียน ที่อาจเกิดขึ้นจริง หรือเปนกรณีศึกษา ใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น เกิดขอสงสัย 
ตองการคนควาหาคําตอบ ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ เห็นวาบทเรียนนี้สําคัญตอชีวิตของตนเอง 
และเชื่อม่ันวาจะชวยพัฒนาและสงเสริมการเรียนรู ขั้นที่ 2 ขั้นศึกษาสังคม ผูเรียนไดศึกษาคนควา
ขอมูลความรูตางๆ ทําการทดลองเพื่อสรุปสาระความรู และหลักการนั้น อยางมีขั้นตอน และใช
เปนแนวทางในการศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากแหลงขอมูลอ่ืนๆ ซ่ึงผูเรียนไดฝกนิสยัและทักษะ 
ในการแสวงหาความรู  ขาวสารและทราบขอมูลเกี่ยวกบัเรื่องที่ศึกษา  ทําใหผูเรียนมีความรู 
ความเขาใจในบทเรียนมากขึ้น ขั้นที่ 3  ขั้นระดมเผชญิสถานการณ  ผูเรียนไดศึกษาวิเคราะห  
และประเมินขอมูลขาวสารทั้งหมดที่ไดศึกษาคนความาวา  มีคุณคามากนอยหรือมีประโยชน
อยางไร หรือมีโทษอยางไร ทําใหผูเรียนไดทบทวนบทเรียนและมีความเขาใจในบทเรียนยิ่งขึ้น 
พรอมทั้งเกิดแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน ขั้นที่ 4 ขั้นวิจารณความคิด ผูเรียนศึกษาสถานการณ
หรือกรณีตัวอยางที่กําหนดให  ซ่ึงเปนปญหาในชีวติจริงที่ผูเรียนมีโอกาสเผชิญ หรือมีสวนรวม 
ในสถานการณน้ัน และแสดงความคิดเห็น  เพ่ือหาแนวทาง การแกปญหา ทําใหผูเรียนไดฝก
ทักษะในการเลือกและการตดัสินใจในการแกปญหาอยางมีหลักการ และเห็นถึงความสําคัญของ
ปญหาเหลานัน้ ขั้นที่ 5  ขั้นปรับพฤติกรรม  ผูเรียนไดศึกษาผลงานของนักวิชาการ จากตํารา 
หนังสือ ที่ไดพิสูจนหรือทดลองปฏิบัติแลวเปนการยืนยนัและสนับสนนุการตัดสินใจของผูเรียน 
และไดฝกการวิเคราะหวา  เม่ือนําไปปฏิบัติจริงแลวจะไดผลดี หรือไดรับประโยชนอยางไร และ
เปนการพิสูจนวา  ผูเรียนไดตัดสินใจถูกตองหรือไม ทําใหผูเรียนเกดิความภูมิใจ และสนใจใน
กิจกรรมมากขึ้น และเกิดประสบการณเรยีนรูเกี่ยวกบัเรื่องที่เรียน ขั้นที่ 6 ขั้นสรุปและประเมินผล 
ผูเรียนชวยกนัสรุปแนวคิดหรือความรู และบอกถึงประสบการณที่ตนไดรับ เพ่ือใหเกิดความ
กระจางชัดขึ้น และเกิดความรูความเขาใจในบทเรียนยิง่ขึ้น ชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ   
จึงมีผลทําใหผูเรียน มีความรูความเขาใจสูงขึ้น เน่ืองจากไดมีการทบทวนบทเรยีน ตามขั้นตอน
ของชุดกิจกรรม และผูเรียนยังไดรับเทคนคิในการสืบคนขอมูล ทําใหผูเรียนมีความรอบรูในเนื้อหา
สาระเพิ่มเติมจากในบทเรียน  สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้  เน่ืองจากชุดกิจกรรมการ
เผชิญสถานการณผูเรียนตองศึกษาคนควาดวยตนเอง  ครูผูสอนมีหนาที่เปนที่ปรึกษา และให
คําแนะนําเทานั้น ดังน้ันชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ  จึงเปนเครื่องมือที่ทําใหผูเรียนเขาใจ
ในเนื้อหาและบทเรียนมากขึ้นและสามารถเผชิญกบัปญหาตางๆ สงผลใหผูเรียนไดรับขอมูล
ความรูเกี่ยวกบัเรื่องที่เรียน สอดคลองกับแนวคิดของพรศรี  ดาวรุงสวรรค (2548: 15) ที่สรุปไววา 
ชุดกิจกรรมทําใหผูเรียน มีอิสระในการเรยีนรูและสามารถแกปญหาในสถานการณตางๆ ที่พบดวย
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ตนเอง  ไดฝกทักษะกระบวนการคิดดานตางๆ เรียนรูไดตลอดเวลา และทุกสถานที่ ย้ําใหเกิด
ความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้น เม่ือผูเรียนยังเกิดความไมเขาใจก็สามารถนํามาศึกษา
เรียนรูไดอยูเสมอ แมกระทั่งอาจจะลืมเรื่องที่เรียนมาแลว  และยังชวยพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
ใหเกิดประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของรุงอรุณ  เธียรประกอบ (2549: บทคัดยอ) 
ศึกษา พบวา นักเรียนที่ไดรับการจดัการเรียนรูโดยชุดกิจกรรมฝกทักษะการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .01 และสอดคลองกับงานวิจัยของ ศริิลักษณ  หนองเส (2548: บทคัดยอ) ศึกษา 
พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอน โดยใชชุดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพการเรียนรูทางวิทยาศาสตร
กับการสอนตามคูมือครูมีความสามารถ  ทางการพึ่งพาตนเอง ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวทิยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05  
   การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ  เปนการจัด 
การเรียนรูที่ทาํใหผูเรียนมีอิสระในการเรียนรู  เนนใหผูเรียนคนควาหาความรูจากแหลงขอมูล
ตางๆ อยางหลากหลายทันสมัยทันตอเหตุการณในปจจุบันดวยตนเอง ทั้งในและนอกหองเรียน 
รูจักวิเคราะหสถานการณ  วิเคราะหขอมูลขาวสาร  โดยอาศัยขอมูลพ้ืนฐานจากสถานการณ 
ที่เกดิขึ้นจริง  เพ่ือนําไปประยุกตใชในชวีติประจําวัน  ทําใหผูเรียนมีความสุขและสนุกสนาน 
ในการศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับบทเรยีนที่สําคัญตอชีวิตของตนเอง  เม่ือผูเรียนสามารถ
วิเคราะหศึกษาเรื่องนั้นๆ ไดทําใหผูเรียนมีความสนใจมากยิ่งขึ้น  ซ่ึงผูเรียนสามารถทบทวน 
ใหมได  เม่ือไมเขาใจในบทเรียน และสามารถศึกษาจากขอมูลที่เกีย่วของกับชวีติของตนเอง  
ชวยใหเกิดการพฒันาการเรียนรูตามศักยภาพ  และมีความรูความเขาใจในเรื่องที่เรียนมากขึ้น 
ดังน้ัน การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น  เน่ืองจากผูเรียนมีความสุข  และสนุกสนานในการเรียนที่เกี่ยวของกับ
ชีวติประจําวันของตนเอง  ซ่ึงสามารถศึกษาไดจากชีวติประจําวันของผูเรียนเอง สอดคลองกับ
แนวคิดของ สุวิทย  มูลคํา และ อรทัย  มูลคํา (2547: 197) กลาววา การจัดการเรียนรูโดยใช
กระบวนการเผชิญสถานการณน้ีเปนการจัดการเรียนรูที่รวมวธิีสอน  เทคนิคการสอนหลายๆ วธิี
เขาดวยกัน มีการนําคุณธรรมและหลักธรรมตางๆ มาใชเปนเกณฑในการปฏิบัติ รวมทั้งการนํา
ขอมูลขาวสาร  ขอเท็จจริง ความรู หลักการ และประสบการณของผูเรียนมาใชในการตัดสินใจ  
ซ่ึง สุวัฒก  นิยมคา (2531: 125 – 126) กลาวไววา ในการเรียนการสอนวิชาวทิยาศาสตร น้ัน 
นักเรียนจะเรยีนรูดียิ่งขึ้น ก็ตอเม่ือนักเรียนไดเรียนเกี่ยวของโดยตรงกับการคนควาหาความรู
มากกวาการบอกใหนักเรียนรู  ทําใหนักเรียนมีพัฒนาในดานความรู  ความคิด และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรได เปนอยางดี  
   เน้ือหาวิทยาศาสตร  เรื่อง อาหารและสารอาหาร  เปนเนื้อวิชาที่มีสวนเกี่ยวของ 
กับชีวติประจําวันของผูเรียน  ซ่ึงเปนเรื่องที่ผูเรียนตองเผชิญในทุกวนั  จึงทําใหงายตอการทํา 
ความเขาใจไดดียิ่งขึ้น ซ่ึงชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณทําใหผูเรยีนสามารถศกึษา คนควา  
สถานการณ  ขาวสาร  บทความจากแหลงตางๆ เกี่ยวกับอาหารและสารอาหารดวยตนเอง เพ่ือให 
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เกิดความสนใจ   ความตระหนักในปญหาที่เกิดขึ้น และเห็นวาบทเรยีนนี้สําคัญตอชีวติของตนเอง 
อีกทั้งผูเรียนมีโอกาสเผชิญ หรือมีสวนรวมในสถานการณน้ันได และแสดงความคิดเห็น  เพ่ือหา
แนวทางการแกปญหานั้น ซ่ึง ภพ  เลาหไพบูลย (2537: 73) กลาววา การคนพบดวยตนเอง เปน
ประโยชนตอผูเรียน คือ  เปนการเพิ่มพูนศักยภาพทางสติปญญาของผูเรียน  ทําใหผูเรียนรูจัก
จัดระบบความคิด และวิธเีสาะแสวงหาความรูดวยตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อรวรรณ  
สิทธิสิริกลุวัฒน (2549: 52) กลาววา  เน้ือหาวิชา เรื่อง อาหาร เปนเนื้อหาที่มีสวนเกี่ยวของกับ
ชีวติประจําวันและสงผลกระทบตอตัวนักเรียน ชุมชน และสังคม จึงทําใหงายตอการทําความเขาใจ
ไดดีขึ้น 
   ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงทําใหผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรของ
นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2  ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  
  2.  ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร 
   การศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชดุกิจกรรมเผชิญสถานการณกอนเรียน
และหลังเรียน จากผลการวจัิย พบวา ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
เปนไปตามสมมติฐานขอที ่2  จากผลการวิจัยดังกลาวอภิปรายได  ดังน้ี 
   ชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ เปนชุดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรยีนเรียนรู
ดวยตนเอง มีการกําหนดสถานการณ ขาวสาร บทความจากแหลงตางๆ  ซ่ึงเกี่ยวของกับเรื่อง 
ที่เรียนที่อาจเกิดขึ้นจริง หรือเปนกรณีศึกษามายั่วยุใหเกิดปญหาและเปดโอกาสใหผูเรียนคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตร ซ่ึงผูเรียนมีโอกาสเผชิญหรือมีสวนรวมในสถานการณน้ัน ใหผูเรียน
ไดแสดงความคิดเห็นเพ่ือหาแนวทางการแกปญหา โดยการใหผูเรยีนศึกษาจากสถานการณหรือ
กรณีตัวอยาง และบอกถึงปญหาของสถานการณ  วิเคราะหถึงสาเหตุที่เปนไปไดของปญหา 
วางแผน เพ่ือหาแนวทางในการแกปญหา และใหเหตุผลในการเลือก และตัดสินใจในการคิด
แกปญหา พรอมทั้งบอกถึงผลที่เกิดจากการแกปญหา ดังน้ัน เม่ือผูเรียนไดทํากิจกรรมทําให
ผูเรียนไดฝกกระบวนการคิดแกปญหาอยางเปนขั้นตอน ทําใหผูเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรียนรู
ดวยชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณมีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร 
ที่สูงขึ้น  ซ่ึงชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณไดวัดความสามารถในการคิดแกปญหา 
ทางวิทยาศาสตรตามขั้นตอน ดังน้ี ขั้นที่ 1 ขั้นระบุปญหา เปนความสามารถในการระบุปญหา 
ที่เกี่ยวของกับสถานการณที่กําหนดใหภายในขอบเขตขอเท็จจริง  โดยในชุดกิจกรรมไดให
ผูเรียนระบุปญหาจากสถานการณ  ซ่ึงเปนปญหาที่ผูเรียนเห็นวาสําคัญมากที่สุด ทําใหผูเรียน 
ไดฝกการอาน จับใจความ ใชประสบการณในการเรียนรูและวเิคราะหปญหา เขาใจถึงขอเท็จจริง
ของสถานการณ และเกิดแนวคิดในการแกปญหา ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะหปญหา เปนความสามารถ
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ในการระบุสาเหตุที่ทําใหเกดิปญหาโดยพิจารณาจากขอเท็จจริงของสถานการณ ในชุดกิจกรรม
ไดฝกใหผูเรียนไดวิเคราะหโดยคาดคะเนสาเหตุสาเหตทุี่แทจริงของปญหา ทําใหผูเรียนมีทักษะ
การคิดวิเคราะหที่สูงขึ้น สามารถระบุสาเหตุที่สอดคลองกับปญหาไดชัดเจน ขั้นที่ 3 ขั้นกําหนด
วิธีการเพื่อแกปญหา เปนความสามารถในการวางแผน เสนอแนวทางในการคิดแกปญหาที่ตรง
กับสาเหตขุองปญหา  ซ่ึงชุดกิจกรรมไดฝกใหผูเรียนไดเสนอแนวทาง กําหนดวิธีการ  เพ่ือ
แกปญหาที่คาดวาจะสามารถดําเนินการแกปญหา  ทําใหผูเรียนมีทักษะในการวางแผนการ
ดําเนินงานอยางเปนขั้นตอน  ขั้นที่ 4  ขั้นตรวจสอบผลลัพธ เปนความสามารถในการอธิบายถึง
ผลที่เกิดขึ้นจากการกําหนดวิธีการคิดแกปญหา  ในชุดกิจกรรมไดมีขั้นตอนใหผูเรียนศึกษา
ตอเน่ือง และสามารถอธิบายถึงผลที่เกิดขึ้นจากการกําหนดวิธีการคดิแกปญหาวาสอดคลองกับ
ปญหาที่ระบุไวหรือไม ผลทีไ่ดจะเปนอยางไร ทําใหผูเรยีนไดประเมินความสามารถในการคิด 
และทบทวนกระบวนการคิดของตนเอง เกิดความสนใจเกิดความกระตือรือรนในการเรียน ทําให
ผูเรียนพัฒนาและสนใจในการคิดแกปญหามากขึ้น  ซ่ึงในแตละชุดกจิกรรมประกอบดวย
สถานการณทีแ่ตกตางกัน  เพ่ือเปนการสงเสริมใหผูเรียนไดฝกการคิดแกปญหา อยูตลอดเวลา
กอใหเกิดทักษะการคิดแกปญหา  ซ่ึงผูเรียนแตละคนอาจจะมีความสามารถในการคิดแกปญหา
แตกตางกัน สอดคลองกับ รุงชีวา  สุขดี (2531: 35) ไดกลาววา ความสามารถในการคิด
แกปญหาเปนทักษะอยางหนึ่งที่จะตองฝกฝนอยูเสมอ และความสามารถในการคิดแกปญหา 
ของแตละบุคคลยังขึ้นอยูกบัองคประกอบหลายๆ ดานดวยกันคือ ประสบการณของแตละบุคคล
หรือความรูเดิมวุฒิภาวะของสมองและความสามารถทางสติปญญา สภาพการณที่แตกตางกัน 
กิจกรรมและความสนใจของแตละคนที่มีตอปญหานั้น ความสามารถในการมองเห็นลักษณะ 
รวมกันของสิ่งเราทั้งหมด สงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมากขึ้น ไดฝกกระบวนการคิดวิเคราะห 
 คิดแกปญหาเขาดวยกันและสามารถนํากระบวนการคิดไปปฏิบตัิในชวีิตประจําวันได ซ่ึงสอดคลอง 
กับงานวิจัยของ ชุติมา ทองสุข (2547: 58) ศึกษาพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนที่ใชแบบฝกทกัษะ
การทดลองมีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ วนิตตา  สีทองคํา (2549: บทคัดยอ) ศึกษาพบวา ความสามารถ
ในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1  ไดรับการสอน โดยใชชุด 
การเรียนรูกอนเรียนและหลงัเรียนแตกตางกัน  โดยคะแนนความสามารถในการคดิแกปญหา 
ทางวิทยาศาสตรหลังการเรยีนโดยใชชุดการเรียนรูสูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ
ที่ระดับ .01 
  การเรียนการสอนโดยชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ  ซ่ึงมีกิจกรรมการเรียนรู 
ที่หลากหลาย  กิจกรรมจะมีสวนกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ และฝกคิด และลงมือปฏิบัต ิ
ดวยตนเอง  โดยครูเปนผูคอยแนะนํา  การเรียนการสอนจะเปนสวนหนึ่งที่จะชวยใหผูเรียน 
มีความสามารถในการคิดแกปญหาสูงขึ้น  เพราะการที่ใหเด็กมีโอกาสฝกอยูเสมอ  ยอมเปน 
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ประโยชนแกเด็ก โดยครูตองมีการสรางสถานการณ สภาพแวดลอมในการเรียนรูใหเหมาะสมกัน 
ซ่ึงสอดคลองกับ สมจิต  สวธนไพบูลย (2541: 91 – 92) กลาววา การที่จะแกปญหาตางๆ ได 
ผูสอนจะตองจัดสภาพการณตางๆ เพ่ือยั่วยุใหผูเรยีนไดใชกระบวนการเหลานี้แกปญหา  เชน  
จัดสถานการณที่เปนสถานการณใหมๆ และมีวธิีแกปญหาไดหลายๆ วิธีมาใหผูเรียนฝกฝน 
ในการแกปญหาใหมากๆ ซ่ึงในชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณมีการจัดสถานการณที่ไมซํ้า
กันและสอดคลองกับสถานการณที่ผูเรียนพบเจอในชวีิตประจําวัน ทําใหผูเรียนเกิดแนวทาง 
ในการแกปญหามากขึ้น และพัฒนาตนเองไดมากยิ่งขึ้น  มังกร  ทองสุขดี (2522: 5 – 10)  
กลาววา การฝกหรือกระตุนยั่วยุใหนักเรยีนรูจักแสดงความคิดเห็นอยูเสมอนั้น จะเปนการชวย
ใหนักเรียนไดฝกการใชความคิดของตนเอง เพราะการคิดจะชวยใหการเรียนของนักเรียนดีขึ้น
ดีกวาการจะฝกใหนักเรียนใชแตความจําอยางเดียว  ครูจะตองคอยชวยเหลือนักเรยีนอยูเสมอ
เพราะนักเรียนอาจจะออกความเห็นในสิง่ที่ไมถูกตองมากนักก็ได ดังน้ัน การเรียนการสอนโดย
ชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ  จึงทําใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหาที่สูงขึ้น 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อําพร  ศิริกันทา (2549: บทคัดยอ) ศกึษา พบวา นักเรียนที่ไดรับ 
การสอนโดยใชแบบฝกกิจกรรมการเรียนรูตามแนวของเธเลนกบันักเรียนที่ไดรับการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู มีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรแตกตางกนัอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ ดรุณี  พรายแสงเพ็ชร (2548: บทคัดยอ) ศึกษา พบวา
นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบแกปญหา โดยใชสารสนเทศมีความสามารถในการคดิแกปญหา
ทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสงูกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงทาํใหความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2  ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชดุกิจกรรมการเผชิญ
สถานการณหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาคนควาครั้งน้ี  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งอาจเปนประโยชนตอการจัด 
การเรียนรูและการศึกษาวิจัย  ดังน้ี 
 1.  ขอเสนอแนะทัว่ไป 
  1.1  ชุดกิจกรรมนี้สามารถนําไปประยุกตใชกบันักเรียนระดับอ่ืนๆ เพราะชุดกิจกรรม
น้ี ชวยใหผูสอนสามารถพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ใหมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนและความสามารถ
ในการคิดแกปญหา โดยผูสอนตองจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับระดับของผูเรียน 
  1.2  ในขณะทํากจิกรรม ครูผูสอนควรใหนักเรียนมีการคิดที่ปนอิสระ สรางบรรยากาศ
ในการเรียนการสอนใหเกิดการกระตุนความสนใจ ความอยากเรียนรูของผูเรียน 
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  1.3  ผูสอนควรมีการเสริมแรงใหกับผูเรียนตามศักยภาพ เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจ 
ใหกับผูเรียน ใหผูเรียนสามารถพัฒนาไดอยางเต็มที ่
  1.4  ครูควรสอดแทรกทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรใหมากขึ้น ใน
กระบวนการจดัการเรียนรู โดยใหผูเรียนทํากิจกรรมดวยตนเอง 
 2.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย 
  2.1  ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมเผชิญสถานการณกับตัวแปร 
อ่ืนๆ  เชน  การตัดสินใจอยางสรรค  ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล  เปนตน 
  2.2  ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมเผชิญสถานการณ ใน
เน้ือหาอ่ืนๆ ของสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ที่สอดคลองกับชีวติจริงของผูเรียน 
  2.3  ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมเผชิญสถานการณกับ
ผูเรียนในระดบัอ่ืน  เชน  ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือศึกษาความสามารถในการแกปญหา 
  2.4  ควรมีการสรางเครื่องมือหรือนวัตกรรม อ่ืนเชน โปรแกรมสําเร็จรูป ที่สามารถ
ชวยสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร  
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 -  แบบประเมินแบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
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ขอมูลผูวิจัย  นางสาวนารีรัตน  เรืองจันทร    นิสิตระดับปริญญาโท  รหัส  49199080365    
  สาขาวิชาการมัธยมศึกษา กลุมการสอนวิทยาศาสตร 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 
เครื่องมือวิจยั 1.  ชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ 
   2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตร 
    3.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร  
        
ขอมูลผูเชี่ยวชาญ (โปรดกรอกขอมูลของทานลงในชองวางดานลาง) 
ชื่อ – นามสกุล  ..................................................................................................................... 
ตําแหนง ............................................................................................................................... 
สถานที่ทํางาน ..................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................
ประสบการณทํางาน .............. ป 
ระดับการศึกษาสูงสุด .......................................................................................................... 
วุฒิการศึกษาสูงสุด .............................................................................................................. 
สาขา/วิชาเอก ...................................................................................................................... 
สถาบันการศึกษา ................................................................................................................ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําชี้แจง  ในการตรวจแบบประเมินเครื่องมือวิจัย  มี  3 สวน  
  สวนที่  1  แบบประเมิน ชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ 
  สวนที่  2  แบบประเมิน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  สวนที่  3  แบบประเมิน แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา 
ทางวิทยาศาสตร 

แบบประเมินเครื่องมือการวิจัย 
เร่ือง 

การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและความสามารถในการคิดแกปญหา
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัด 

การเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ 
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วัตถุประสงค 
 แบบประเมินน้ี  เปนแบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญ  เพ่ือใหประเมินดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) ของชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ ดานจุดประสงคของกิจกรรม เน้ือหา 
การใชภาษา กิจกรรม และแบบทดสอบทายกิจกรรม ซ่ึงชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ  
จะเปนเครื่องมือ ในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง  ซ่ึงเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
โรงเรียนขจรโรจนวิทยา  เขตราษฎรบูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  โดยเนื้อหาที่ใชใน
การศึกษาคนควาเปนเนื้อหาวิชาวทิยาศาสตรพ้ืนฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  สาระที่ 1: 
สิ่งมีชีวิตกบักระบวนการดํารงชีวิต หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง อาหารและสารอาหาร 
 
สาระที่ 1  สิ่งมีชีวิตกบักระบวนการดํารงชีวติ  
 มาตรฐาน ว 1.1  เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธของโครงสราง  
และหนาที่ของระบบตางๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสบืเสาะหาความรู 
สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวติ 
 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  สํารวจตรวจสอบสารอาหารตางๆ ทีรั่บประทาน 
ในชีวติประจําวัน  และนําความรูมาใชในการเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถวน 
ไดสัดสวนเหมาะสมกับเพศและวัย 
 
ชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ  
 เปนชุดกิจกรรมที่ผูวิจัยสรางขึ้น  โดยการสรางหรือนําสถานการณดานตางๆ มาให 
ผูเรียนไดเผชญิสถานการณลักษณะตางๆ ซ่ึงอาจเปนประสบการณสวนหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวติจริง
ของผูเรียน เปนการฝกใหผูเรียนมีความเชื่อม่ันในการนําความรู ขอมูล ขาวสาร มาสรุปประเด็น
เพ่ือประเมินวาสิ่งใดถูกตอง ดีงาม เกิดประโยชน ควรหรือไมควรแกการปฏิบัติ และสามารถนํา
ความรู  ประสบการณไปใชปฏิบัติไดจริง  เม่ือมีการเผชิญสถานการณพบเจอปญหา  และเพื่อ
สงเสริมความรู ความคิด กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร รวมทั้งฝกกระบวนการ
คิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ซ่ึงชุดกิจกรรมนี้ผูวิจัยไดยึดขั้นตอนและหลักการสรางชุดกิจกรรม
ของ บัทท  (Butt.  1974: 85) ; เนลสัน และ เลอเบียร (Nelson ; & Lobeer.  1975: 247) ; และ 
ดีวิโต และ ครอกโคเวอร (Devito ; & Krockover. 1976: 388) เปนแนวทางในการสรางชุด 

 

แบบประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ 
  

โดยผูเชี่ยวชาญ 
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กิจกรรมการเผชิญสถานการณโดยมีโครงสราง ดังน้ี 
  1.  ชื่อชุดกิจกรรม หมายถึง สวนที่ระบชุือ่ชุดกิจกรรม 
  2.  คําชี้แจง หมายถึง สวนที่อธิบายแนวทางการใชชุดกิจกรรมการเผชิญ
สถานการณและคําแนะนําในการใชชุดกิจกรรม เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามที่วางไว 
  3.  จุดประสงคการเรียนรู หมายถึง สวนที่ระบุเปาหมายที่ผูเรียนตองบรรล ุ
ในชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ 
  4.  เวลา หมายถึง สวนที่ระบุเวลาที่ใชในการปฏบิัติกิจกรรมแตละชุด  
  5.  กิจกรรมการเรียนรู หมายถึง สวนที่ใหผูเรียนปฏิบตัิ ผูวิจัยไดยึดแนวคิดและ
ขั้นตอนของ สุมน อมรวิวัฒน มาประยุกตใช ซ่ึงกําหนดใวในชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ 
โดยผูเรียนศึกษาและปฏิบตัติามขั้นตอนของชุดกิจกรรม ซ่ึงแบงเปน 6 ขั้นตอนดังน้ี 
   5.1  ขั้นสรางศรัทธา 
    ผูเรียนศึกษา สถานการณ ขาวสาร บทความจากแหลงตางๆ ที่กาํหนดให
ซ่ึงเกี่ยวของกบัเรื่องที่เรียนที่อาจเกิดขึ้นจริง  หรือเปนกรณีศึกษาและแสดงความคดิเห็น ตั้งขอ
สงสัย คนควาหาคําตอบ เพ่ือใหเกิดความสนใจ ความตระหนักในปญหาที่เกิดขึ้น และเห็นวา
บทเรียนนี้สําคัญตอชวีิตของตนเอง 
   5.2  ขั้นศึกษาสังคม 
    ผูเรียนศึกษาแหลงขอมูล ความรูหรือขาวสารที่กําหนดให ทําการทดลอง
เพ่ือสรุปสาระความรูและหลกัการนั้นๆ และใชเปนแนวทางในการศึกษาคนควาเพิม่เติมจาก
แหลงขอมูลอ่ืนๆ หรือการกระทําที่สอดคลอง พรอมทั้งรวบรวมขาวสาร ขอเท็จจริง ความรู และ
หลักการที่ไดน้ันอยางมีขั้นตอน เพ่ือใหไดขอมูลที่เกี่ยวกับเรื่องทีศ่ึกษา  
   5.3  ขั้นระดมเผชิญสถานการณ  
    ผูเรียน วิเคราะห และประเมินขอมูลขาวสารทั้งหมดที่ไดศึกษาคนความา 
วามีคุณคามากนอยหรือมีประโยชนอยางไร หรือมีโทษอยางไร โดยการตอบคําถามเพื่อเปน
พ้ืนฐานของการประเมนิคณุคา และประโยชนหรือโทษของเรื่องที่ศกึษา 
   5.4  ขั้นวิจารณความคิด 
    ผูเรียนศึกษาสถานการณหรือกรณีตัวอยางที่กําหนดให ซ่ึงเปนปญหา 
ในชีวติจริงที่ผูเรียนมีโอกาสเผชิญหรือมีสวนรวมในสถานการณน้ัน และแสดงความคิดเห็นเพ่ือ 
หาแนวทางการแกปญหา เพ่ือใหผูเรียนไดฝกทักษะในการเลือกและการตัดสินใจในการแกปญหา 
อยางมีหลักการ 
   5.5  ขั้นปรับพฤติกรรม 
    ผูเรียนศึกษาจากผลงานของนักวิชาการที่ไดพิสูจนหรือทดลองปฏิบตัิแลว
เปนการยืนยนัและสนับสนนุการตัดสินใจของผูเรียนเพ่ือพิสูจนวาการที่ผูเรียนไดตัดสินใจเลือกนั้น  
เม่ือนําไปปฏิบัติจริงแลวจะไดผลดีหรือไดรับประโยชนอยางไร  และเปนการพิสูจนวาผูเรียนได
ตัดสินใจถูกตองหรือไม  
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   5.6  ขั้นสรุปและประเมินผล 
    ผูเรียนชวยกนัสรุปแนวคิดหรือความรู โดยเขียนเปน Mind Mapping และ
บอกถึงประสบการณที่ตนไดรับ เพ่ือใหเกิดความกระจางชัดขึ้น 
  6  แบบทดสอบทายกิจกรรม หมายถึง การทดสอบหลงัการใชชุดกิจกรรมการ
เผชิญสถานการณ 
  7  การตรวจคาํตอบ หมายถึง การใหนักเรียนตรวจคําตอบแบบทดสอบทาย
กิจกรรม  
 
คําชี้แจงเก่ียวกับการตอบแบบประเมนิ 
 ชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณประกอบดัวย 5 ชุดกิจกรรม ดังน้ี 
 ชดุกิจกรรมการเผชิญสถานการณ  ชุดที่ 1 สารอาหารประเภทโปรตีน 
 ชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ  ชุดที่ 2 สารอาหารประเภทคารโบไฮเดรต 
 ชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ  ชุดที่ 3 สารอาหารประเภทไขมัน 
 ชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ  ชุดที่ 4 สารอาหารประเภทวิตามิน 
 ชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ  ชุดที่ 5 สารอาหารประเภทแรธาตุและน้ํา 
 
 โปรดประเมินและใหขอแนะนําเพิ่มเติม สําหรับเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข         
ชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณทั้ง  5 ชุด 
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 โปรดพิจารณาประเมินความสอดคลองของชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของเนื้อหา  ภาษา  ความสอดคลองของจุดประสงคกับสาระการเรียนรู กิจกรรม 
การเรียนรูกับสาระการเรียนรู  ความเหมาะสมของเวลาในการใชปฏิบัติกิจกรรม และแบบทดสอบ
ทายกิจกรรมตลอดจนขอบกพรองตางๆ โดยขอความกรุณาเขียนเครื่องหมาย   ลงในแบบ
ประเมินในชองระดับความคดิเห็นของทาน โดยกําหนดให 
  

      +1 หมายถึง     สอดคลอง             
        0  หมายถึง     ไมแนใจ 
      - 1  หมายถึง     ไมสอดคลอง 
 

ระดับความคดิเห็น 
รายการประเมิน 

+1 0 -1 
หมายเหตุ 

1.  ดานจุดประสงคของกิจกรรม     
    1.1  สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
    1.2  สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น     
    1.3  สอดคลองกับสาระการเรียนรู     
    1.4  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู     
    1.5  สอดคลองกับเน้ือหา     
2.  ดานเน้ือหา     
    2.1  เน้ือหาถูกตองครบถวน     
    2.2  เน้ือหามีความตอเน่ืองเปนลําดับขั้นตอน     
    2.3  เน้ือหามีความเหมาะสมกับเวลาทีก่ําหนด     
    2.4  เน้ือหามีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู     
    2.5  เน้ือหากระทัดรัดเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู     
    2.6  เน้ือหามีความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน     

 
 

 

แบบประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC)  
ของชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ 
ชุดที่ 1 สารอาหารประเภทโปรตีน 
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ระดับความคดิเห็น 
รายการประเมิน 

+1 0 -1 
หมายเหตุ 

3.  ดานการใชภาษา     
    3.1  ใชภาษาที่เขาใจงาย     
    3.2  ความถูกตองในการใชภาษา     
    3.3  มีความนาสนใจ กระตุนใหเกิดการเรียนรู     
    3.4  มีความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน     
    3.5  สงเสริมใหผูเรียนใชภาษาที่ถูกตอง     
4. ดานกิจกรรมวิทยาศาสตร     
    4.1  สอดคลองเหมาะสมกับจุดประสงคการเรียนรู     
    4.2  สอดคลองเหมาะสมกับเน้ือหา     
    4.3  จัดลําดับกิจกรรมถูกตองเหมาะสม     
    4.4  เหมาะสมกับเวลาทีใ่ชในการทํากจิกรรม     
    4.5  มีความยากงายเหมาะสมกับระดับของผูเรียน     
    4.6  อุปกรณที่ใชเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู     
    4.7  มีความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน     
5.  คําถามทายกิจกรรม     
    5.1  สอดคลองเหมาะสมกับจุดประสงคการเรียนรู     
    5.2  มีความยากงายเหมาะกับระดับของผูเรียน     
    5.3  สอดคลองเหมาะสมกับเน้ือหา     
    5.4  คําถามเขาใจงาย ไมกํากวม     
    5.5  จํานวนขอคําถามเหมาะสม     

 
ขอแนะนําและขอวิจารณ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
 
                                              ลงชื่อ ..................................................... ผูประเมิน 
                      (...................................................) 
                              ............./................./..............  
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วัตถุประสงค 
 แบบประเมินน้ี  เปนแบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญ  เพ่ือใหประเมินดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ตรวจสอบความ
ชัดเจนของขอคําถาม ความเหมาะสมของตัวเลือก ความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
และพฤติกรรมที่ตองการวดั แบบทดสอบ เปนแบบทดสอบแบบปรนัย 5 ตัวเลือก มีทั้งหมด  
50 ขอ  ซ่ึงจะเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากกลุมตวัอยาง ซ่ึงเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 2 โรงเรียนขจรโรจนวิทยา เขตราษฎรบูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยเนื้อหาที่ใชใน
การศึกษาคนควาเปนเนื้อหาวิชาวทิยาศาสตรพ้ืนฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สาระที่ 1: 
สิ่งมีชีวิตกบักระบวนการดํารงชีวิต หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง อาหารและสารอาหาร 
 
สาระที่ 1  สิ่งมีชีวิตกบักระบวนการดํารงชีวติ  
 มาตรฐาน ว 1.1  เขาใจหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสราง 
และหนาที่ของระบบตางๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสบืเสาะหาความรู 
สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวติ 
 มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น สํารวจตรวจสอบสารอาหารตางๆ ที่รับประทาน 
ในชีวติประจําวัน และนําความรูมาใชในการเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถวน 
ไดสัดสวนเหมาะสมกับเพศและวัย 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1. นักเรียนสามารถบอกความหมายและยกตัวอยางแหลงอาหารที่ใหสารอาหาร
ประเภทโปรตนี คารโบไฮเดรต ไขมัน วติามิน แรธาตุและน้ําได  
 2. นักเรียนสามารถตรวจสอบสารอาหารประเภทโปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน 
วิตามิน      แรธาตุและน้ํา ในอาหารบางชนิดได 
 3. นักเรียนสามารถบอกประโยชนของสารอาหารประเภทโปรตีนคารโบไฮเดรต ไขมัน 
วิตามิน แรธาตุและน้ํา และบอกโทษที่เกดิจากการขาดสารอาหารได 
 4. นักเรียนสามารถ นําความรูที่ไดไปใชในชวีติประจําวันและเผยแพรความรูแกบคุคล
อ่ืนได 

 

แบบประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

โดยผูเชี่ยวชาญ 
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คําชี้แจงเกี่ยวกับการตอบแบบประเมิน 
 ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยทําการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน โดยวัดพฤติกรรมการเรียน      
4 ดาน  ดังน้ี 
 1.  ดานความรู  ความจํา  หมายถึง  ความสามารถในการระลึกสิ่งทีเ่คยเรียน เรื่อง
อาหาร และสารอาหาร  มาแลวเกี่ยวกบัขอเท็จจริง และหลักการทางวิทยาศาสตร 
 2.  ดานความเขาใจ  หมายถึง  ความสามารถในการอธิบายความหมาย ขยายความ 
และแปลความรู เรื่อง อาหารและสารอาหาร  โดยอาศัยขอเท็จจริงและหลักการทางวิทยาศาสตร 
 3.  ดานการนําไปใช  หมายถึง  ความสามารถในการนําความรูวธิีการทางวิทยาศาสตร
เรื่อง อาหารและสารอาหาร ไปใชในสถานการณใหมที่แตกตางกันออกไปหรือสถานการณที่
คลายคลึงกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําไปใชในชีวติประจําวัน 
 4.  ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการสืบเสาะหา
ความรูทางวทิยาศาสตรเรื่อง อาหารและสารอาหาร โดยใชกระบวนการดานการสังเกต การ
ทดลอง การจําแนกประเภท การคํานวณ การลงความคิดเห็นจากขอมูล และการตีความหมาย
ขอมูลและลงขอสรุป 
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 โปรดพิจารณาประเมินความสอดคลองแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรโดยตรวจสอบความชัดเจนของขอคําถาม ความเหมาะสมของตัวเลือก ความ
สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู และพฤติกรรมทีต่องการวัด โดยขอความกรณุาเขียน
เครื่องหมาย     ลงในแบบประเมินในชองระดับความคิดเห็นของทาน  โดยกําหนดให 
    +1 หมายถึง สอดคลอง     
    0  หมายถึง ไมแนใจ 
    -1 หมายถึง ไมสอดคลอง  
 

ระดับความคดิเห็น ระดับความคดิเห็น 
ขอที่ 

+1 0 -1 
หมายเหตุ 

 
ขอที่ 

+1 0 -1 

 
หมายเหตุ 

            

1     16     
2     17     
3     18     
4     19     
5     20     
6     21     
7     22     
8     23     
9     24     
10     25     
11     26     
12     27     
13     28     
14     29     
15     30     

แบบประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

 

โดยผูเชี่ยวชาญ 
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ระดับความคดิเห็น ระดับความคดิเห็น 
ขอที่ 

+1 0 -1 
หมายเหตุ 

 
ขอที่ 

+1 0 -1 

 
หมายเหตุ 

            

31     41     
32     42     
33     43     
34     44     
35     45     
36     46     
37     47     
38     48     
39     49     
40     50     

 
ขอแนะนําและขอวิจารณ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
 
 
                                                      ลงชื่อ ................................................... ผูประเมิน 
                  (...................................................) 
                      ............./................./..............  
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วัตถุประสงค 
 แบบประเมินน้ี  เปนแบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญ  เพ่ือใหประเมินดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
ตรวจสอบความสอดคลองและความเหมาะสมของสถานการณ ขอคําถามและเกณฑการประเมิน
ที่ตองการวัดและความถูกตองของเกณฑการใหคะแนน แบบทดสอบนี้ เปนแบบทดสอบ  แบบ
อัตนัย มีทั้งหมด 9 สถานการณ สถานการณละ 4 คําถาม ซ่ึงจะเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล
จากกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนขจรโรจนวิทยา  
เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร  
 
คําชี้แจงเกี่ยวกับการตอบแบบประเมิน 

 ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยทําการวัดความสามารถในการคดิแกปญหาทางวิทยาศาสตร
คือความสามารถทางสติปญญาและความคิดที่นําเอาประสบการณเดิมมาใชในการแกปญหา 
จากสถานการณที่กําหนดให ตามขั้นตอนการแกปญหา ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังน้ี 
 1. ขั้นระบุปญหา หมายถึง ความสามารถในการระบุปญหาที่เกี่ยวของกับ สถานการณ
ที่กําหนดใหมากที่สุดภายในขอบเขตขอเท็จจริงที่กําหนดให 
 2. ขั้นวิเคราะหปญหา หมายถึง ความสามารถในการระบุสาเหตุที่ทาํใหเกิดปญหาโดย
พิจารณาจากขอเท็จจริงของสถานการณที่กําหนดให 
 3. ขั้นกําหนดวิธีการเพื่อแกปญหา หมายถึง ความสามารถในการวางแผน หรือเสนอ
แนวทางในการคิดแกปญหาที่ตรงกับสาเหตุของปญหาทีร่ะบุไวอยางสมเหตุสมผล 
 4. ตรวจสอบผลลัพธ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายไดวาผลที่เกิดขึ้นจากการ
กําหนดวิธีการคิดแกปญหานั้น สอดคลองกับปญหาที่ระบุไวหรือไม ผลที่ไดจะเปนอยางไร 
 
 
 
 
 

 

แบบประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบ 
วัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

 

โดยผูเชี่ยวชาญ 
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 โปรดพิจารณาประเมินความสอดคลองแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยตรวจสอบความสอดคลองและความเหมาะสมของสถานการณ 
ขอคําถาม และเกณฑการประเมินที่ตองการวัดและความถูกตองของเกณฑการใหคะแนน โดย
ขอความกรุณาเขียนเครื่องหมาย   ลงในแบบประเมนิในชองระดับความคิดเห็นของทาน โดย
กําหนดให 
    +1 หมายถึง สอดคลอง     
    0  หมายถึง ไมแนใจ 
    -1 หมายถึง ไมสอดคลอง  
 

ระดับความคดิเห็น 
สถานการณที ่

+1 0 -1 
หมายเหตุ 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

 
ขอแนะนําและขอวิจารณ 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
                  ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน 
                               (...................................................) 
                                     ............./................./..............                              

 

แบบประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบ 
วัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

โดยผูเชี่ยวชาญ 
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ภาคผนวก ค 
 
 -  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ 
 -  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     วิทยาศาสตร 
 -  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด 
     แกปญหาทางวิทยาศาสตร 
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ตาราง 4  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ  
 

ผูเชี่ยวชาญ 
รายการประเมิน 

1 2 3 
รวม IOC 

      

1.  ดานจุดประสงคของกิจกรรม      
 1.1  สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน +1 +1 +1 3 1.00 

    1.2  สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น +1 +1 +1 3 1.00 
    1.3  สอดคลองกับสาระการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
    1.4  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
    1.5  สอดคลองกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
2.  ดานเนื้อหา      
     2.1  เนื้อหาถูกตองครบถวน +1 +1 +1 3 1.00 
     2.2  เนื้อหามีความตอเนื่องเปนลําดับขั้นตอน +1 +1 +1 3 1.00 
     2.3  เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด 0 +1 +1 2 0.67 
     2.4  เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
     2.5  เนื้อหากระทัดรัดเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
     2.6  เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน +1 +1 +1 3 1.00 
3.  ดานการใชภาษา      
     3.1  ใชภาษาที่เขาใจงาย +1 +1 +1 3 1.00 
     3.2  ความถูกตองในการใชภาษา +1 +1 +1 3 1.00 
     3.3  มีความนาสนใจ กระตุนใหเกิดการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
     3.4  มีความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน +1 +1 +1 3 1.00 
     3.5  สงเสริมใหผูเรียนใชภาษาที่ถูกตอง +1 +1 +1 3 1.00 

4.  ดานกิจกรรมวิทยาศาสตร      
     4.1  สอดคลองเหมาะสมกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
     4.2  สอดคลองเหมาะสมกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
     4.3  จัดลําดับกจิกรรมถูกตองเหมาะสม +1 +1 +1 3 1.00 
     4.4  เหมาะสมกับเวลาที่ใชในการทํากิจกรรม +1 +1 +1 3 1.00 
     4.5  มีความยากงายเหมาะสมกับระดับของผูเรียน +1 +1 +1 3 1.00 
     4.6  อุปกรณที่ใชเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู 0 +1 +1 2 0.67 
     4.7  มีความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน +1 +1 +1 3 1.00 

 
 
 
 
 



 106

ตาราง 4 (ตอ) 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
รายการประเมิน 

1 2 3 
รวม IOC 

      

5.  คําถามทายกิจกรรม      

    5.1  สอดคลองเหมาะสมกับจุดประสงคการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
    5.2  มีความยากงายเหมาะกับระดับของผูเรียน +1 +1 +1 3 1.00 
    5.3  สอดคลองเหมาะสมกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
    5.4  คําถามเขาใจงาย ไมกํากวม +1 +1 +1 3 1.00 
    5.5  จํานวนขอคําถามเหมาะสม +1 +1 +1 3 1.00 
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ตาราง 5 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     วิทยาศาสตร 
 

ผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญ 
ขอที่ คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 

รวม IOC ขอที่ คนที ่
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

รวม IOC 

            

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

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
0 
0 
0 
0 
+1 
+1 
0 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
0 
+1 
+1 
+1 
0 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
0 
+1 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
2 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.67 
0.67 
0.33 
0.67 
1.00 
1.00 
0.33 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.67 
1.00 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

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

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
0 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
1 
1 
3 
1 
3 
3 
3 
1 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.67 
1.00 
0.33 
0.33 
1.00 
0.33 
1.00 
1.00 
1.00 
0.33 
1.00 
0.67 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.67 
0.67 
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ตาราง 6 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา 
     ทางวิทยาศาสตร 
  

ผูเชี่ยวชาญ 
สถานการณ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
รวม IOC 

      

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
0 
+1 
0 

+1 
+1 
+1 
+1 
0 
+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
-1 
+1 
+1 
+1 

3 
3 
3 
3 
2 
1 
2 
3 
2 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.67 
0.33 
0.67 
1.00 
0.67 
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ภาคผนวก ง 
 
 -  ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ัน (rtt) 
     ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตร 
 -  ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนก (t) และคาความเชือ่ม่ัน (α) ของแบบทดสอบ 
     วัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร 
 -  คาประสิทธภิาพของชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ 
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ตาราง 7 ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อม่ัน (rtt)       
     ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร 
  

ขอที่ p r ขอที่ p r 
      

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

0.29 
0.44 
0.79 
0.73 
0.71 
0.32 
0.41 
0.22 
0.52 
0.32 
0.70 
0.50 
0.33 
0.38 
0.38 

0.34 
0.38 
0.31 
0.55 
0.34 
0.62 
0.23 
0.47 
0.22 
0.41 
0.38 
0.26 
0.32 
0.36 
0.36 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

0.31 
0.35 
0.25 
0.27 
0.45 
0.50 
0.41 
0.41 
0.21 
0.28 
0.36 
0.67 
0.25 
0.73 
0.35 

0.29 
0.36 
0.28 
0.32 
0.32 
0.48 
0.31 
0.23 
0.31 
0.44 
0.47 
0.32 
0.38 
0.32 
0.29 

      

 
คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรมีคาเทากบั 0.72 
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ตาราง 8 ผลการวิเคราะหคาอํานาจจําแนก (t) และคาความเชื่อม่ัน (α) ของแบบทดสอบวัด 
     ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  

สถานการณที ่ ขอที่ คาอํานาจจําแนก (t) 

   

1 

1 
2 
3 
4 

5.89 
5.80 
3.48 
5.47 

   

2 

5 
6 
7 
8 

6.44 
4.38 
4.40 
6.89 

   

3 

9 
10 
11 
12 

6.00 
3.81 
3.78 
4.67 

   

4 

13 
14 
15 
16 

6.89 
6.25 
6.50 
7.08 

   

5 
 

17 
18 
19 
20 

6.77 
5.78 
5.41 
5.88 

   

 
ทุกขอมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 

 
คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

มีคาเทากับ 0.82 



 112

ตาราง 9 คาประสิทธิภาพชดุกิจกรรมการเผชิญสถานการณ 
 

คะแนนชุดกิจกรรมแตละชุด 
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 

คนที่ E1 
20

คะแนน 

E2 
10

คะแนน 

E1 
20

คะแนน 

E2 
10

คะแนน 

E1 
20

คะแนน 

E2 
10

คะแนน 

E1 
20

คะแนน 

E2 
10

คะแนน 

E1 
20

คะแนน 

E2 
10

คะแนน 
           

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

17 
18 
19 
16 
18 
18 
16 
17 
18 
14 
16 
17 
16 
15 
17 
15 
18 
16 
19 
16 
15 
15 
17 
18 
17 
16 
14 
15 
17 
13 

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

18 
17 
17 
15 
17 
17 
16 
18 
15 
16 
14 
16 
17 
16 
17 
18 
18 
15 
17 
14 
16 
16 
18 
17 
16 
16 
16 
16 
16 
15 

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

17 
19 
18 
15 
17 
19 
17 
15 
19 
17 
16 
15 
17 
16 
18 
14 
16 
18 
14 
17 
17 
15 
17 
18 
16 
15 
17 
16 
14 
17 

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

18 
16 
19 
16 
17 
18 
15 
16 
17 
17 
17 
18 
16 
18 
16 
17 
18 
16 
17 
17 
15 
17 
19 
17 
18 
17 
15 
17 
17 
15 

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

17 
16 
17 
16 
17 
14 
17 
16 
17 
15 
16 
17 
18 
16 
17 
16 
16 
14 
18 
15 
16 
16 
17 
17 
17 
14 
17 
17 
18 
16 

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

           

รวม 493 242 490 243 496 244 506 248 490 241 
           

Χ  16.43 8.07 16.33 8.10 16.53 8.13 16.87 8.27 16.33 8.03 
           

E1/E1 82.17 80.67 81.67 81.00 82.67 81.33 84.33 82.67 81.67 80.33 
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ภาคผนวก จ 
 
 -  คะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
     ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณกอนเรียนและ 
     หลังเรียน 
 -  คะแนนความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรยีน 
     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชดุกิจกรรมการเผชิญ 
     สถานการณกอนเรียนและหลังเรียน 
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ตาราง 10 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณกอนเรียนและหลังเรียน 
  

คนที ่
Pre-test 

(30 คะแนน) 
Post-test 

(30 คะแนน) 
ผลตาง (D) D2 

     

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

19 
13 
9 
15 
17 
12 
21 
19 
16 
17 
21 
7 
15 
14 
18 
13 
22 
14 
8 
16 
17 
11 
14 
22 
16 

23 
20 
17 
18 
22 
23 
25 
20 
20 
25 
21 
15 
23 
21 
20 
17 
26 
19 
15 
22 
21 
20 
22 
27 
24 

4 
7 
8 
3 
5 
11 
4 
1 
4 
8 
0 
8 
8 
7 
2 
4 
4 
5 
7 
6 
4 
9 
8 
5 
8 

16 
49 
64 
9 
25 
121 
16 
1 
16 
64 
0 
64 
64 
49 
4 
16 
16 
25 
49 
36 
16 
81 
64 
25 
64 
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ตาราง 10 (ตอ)   
 

คนที ่
Pre-test 

(30 คะแนน) 
Post-test 

(30 คะแนน) ผลตาง (D) D2 

     

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

18 
20 
11 
18 
17 
10 
13 
12 
16 
18 
21 
13 
14 
12 
19 
11 
13 
8 
18 

23 
22 
17 
22 
22 
16 
21 
18 
20 
24 
24 
20 
19 
24 
23 
19 
18 
16 
25 

5 
2 
6 
4 
5 
6 
8 
6 
4 
6 
3 
7 
5 
12 
4 
8 
5 
8 
7 

25 
4 
36 
16 
25 
36 
64 
36 
16 
36 
9 
49 
25 
144 
16 
64 
25 
64 
49 

     

∑X 668 919 - - 
     

Χ  15.18 20.89 - - 
     

∑D - - 251 - 
     

 ∑D2 - - - 1693 
     

 
t = 15.35 
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การคํานวณคา  t – test Dependent  Sample 
 
 ∑D  = 251    2∑D  = 1693  n  = 44 
 

      t   =  
( )
1

22

−
−∑ ∑

∑

n
DDn

D   , 1−= ndf     

 

     t   =  

144
)251()1693(44

251
2

−
−

 

 
     t   =  

43
6300174492

251
−

 

 

     t   =  

43
11491
251  

 

     t   =  
23.267

251  

 

     t   =  
35.16

251  

 
     t   =  35.15  
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ตาราง 11 คะแนนความสามารถในการคดิแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน 
     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ 
     กอนเรียนและหลังเรียน 
  

คนที ่ Pre-test 
(60 คะแนน) 

Post-test 
(60 คะแนน) 

ผลตาง (D) D2 

     

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

28 
33 
33 
49 
42 
50 
39 
28 
49 
22 
20 
23 
36 
21 
34 
31 
34 
28 
41 
29 
27 
43 
27 
20 
46 

47 
39 
37 
54 
48 
52 
58 
42 
58 
32 
36 
35 
45 
34 
37 
47 
46 
46 
54 
44 
30 
58 
46 
39 
55 

19 
6 
4 
5 
6 
2 
19 
14 
9 
10 
16 
12 
9 
13 
3 
16 
12 
18 
13 
15 
3 
15 
19 
19 
9 

361 
36 
16 
25 
36 
4 

361 
196 
81 
100 
256 
144 
81 
169 
9 

256 
144 
324 
169 
225 
9 

225 
361 
361 
81 
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ตาราง 11 (ตอ)   
  

คนที ่ Pre-test 
(60 คะแนน) 

Post-test 
(60 คะแนน) 

ผลตาง (D) D2 

     

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

48 
39 
51 
20 
34 
42 
24 
54 
20 
32 
29 
40 
39 
37 
27 
36 
25 
44 
33 

54 
49 
54 
27 
48 
57 
40 
58 
32 
34 
37 
51 
53 
49 
35 
49 
36 
57 
48 

6 
10 
3 
7 
14 
15 
16 
4 
12 
2 
8 
11 
14 
12 
8 
13 
11 
13 
15 

36 
100 
9 
49 
196 
225 
256 
16 
144 
4 
64 
121 
196 
144 
64 
169 
121 
169 
225 

     

∑X 1507 1987 - - 
     

Χ  34.25 45.16 - - 
     

∑D - - 480 - 
     

 ∑D2 - - - 6338 
     

 
t = 14.30 
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การคํานวณคา  t – test  Dependent Sample 
 
 ∑D  = 251    2∑D  = 1693  n  = 44 
 

      t   =  
( )
1

22

−

−∑ ∑
∑

n
DDn

D   , 1−= ndf  

 
     t   =  

144
)480()6338(44

480
2

−
−

 

 
     t   =  

43
230400278872

480
−

 

 

     t   =  

43
48472
480  

 

     t   =  
26.1127

480  

 

     t   =  
57.33

480  

 
     t   =  30.14  
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ภาคผนวก ฉ 
 

   -  ตวัอยางชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ 
   -  แบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร 
   -  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิแกปญหาทางวิทยาศาสตร  
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ชุดกิจกรรม 
การเผชิญสถานการณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดที่ 1 

การทดสอบ... 
โปรตีนทําไดอยางไร 

สารอาหารประเภท โปรตีน “ ผูบริโภคตองรูจักเลือกซื้อ 
เลือกรับประทานและรูวิธี
รับประทานที่ปลอดภัย ” 

      ชื่อ ................................................................... 
     นามสกุล .......................................................... 
     ชั้น ................................. เลขที่ ....................... 

โรงเรียนขจรโรจนวิทยา 
เขตราษฎรบรูณะ กรุงเทพมหานคร 

ผูสอน .................................................................. 
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 ชุดกิจกรรมที่นักเรียนจะไดศึกษาตอไปน้ีเรียกวา  ชุดกจิกรรมการเผชิญสถานการณ  
เปนชุดกิจกรรมที่กําหนดใหนักเรียนสามารถศึกษาและทํากิจกรรมตางๆ ไดดวยตนเองและใช
กระบวนการกลุม เพ่ือใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูดวยตนเอง และพัฒนาตนเองไดเต็มตาม
ศักยภาพ ซ่ึงนักเรียนจะตองศึกษาจุดประสงคของกิจกรรม เวลาทีใ่ชในการทํากิจกรรม และ
เน้ือหาของกิจกรรม ใหเขาใจเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาและปฏิบตักิิจกรรม ดังน้ี 
  1.  ชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ เรื่อง สารอาหารประเภทโปรตีน 
  2.  นักเรียนศึกษาจุดประสงคของกิจกรรม เน้ือหาประกอบในชุดกิจกรรม 
  3.  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอน ในชุดกิจกรรมการเผชิญสถานการณ 
ซ่ึงประกอบดวย 6 ขั้นตอนดังน้ี 
   ขั้นที่ 1  ขั้นสรางศรัทธา  
   ขั้นที่ 2  ขั้นศึกษาสังคม   
   ขั้นที่ 3  ขั้นระดมเผชิญสถานการณ  
   ขั้นที่ 4  ขั้นวิจารณความคิด  
   ขั้นที่ 5  ขั้นปรับพฤติกรรม  
   ขั้นที่ 6  ขั้นสรุปและประเมินผล 
  4.  นักเรียนตอบคําถามและทําแบบทดสอบทายชุดกิจกรรมดวยตนเอง 
  5.  ขณะที่นักเรียนใชชุดกิจกรรม มีปญหา ขอสงสัย สามารถปรึกษาครูผูสอนได  

   
 

 
 
 

คําชี้แจง 
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 1.  นักเรียนสามารถบอกความหมายและยกตวัอยางแหลงอาหารที่ใหสารอาหาร
ประเภทโปรตนีได 
 2.  นักเรียนสามารถตรวจสอบสารอาหารประเภทโปรตนีในอาหารบางชนิดได 
 3.  นักเรียนสามารถบอกประโยชนของสารอาหารประเภทโปรตีนและโทษทีเ่กิดจาก
การขาดสารอาหารประเภทโปรตีนได 
 4.  นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปใชในชีวติประจําวนัและเผยแพรความรูแกบุคคล
อ่ืนๆ ได 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลาที่ใช  3 คาบ 

จุดประสงคของกิจกรรม 
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คนเราจะมีสุขภาพดีและพลานมัยสมบูรณ 
อุปนิสัยในการับประทานอาหารเปนตัวหลักที่สําคัญ
มาก ภาษาวิชาการพูดวาคนเราควรรบัประทาน
อาหารอยางมีสมดุล คือ ตองมี  Balanced Diet 
เพราะการรับประทานอาหารอยางไมสมดุล หรือไม
ฉลาดเลือกฉลาดรับประทาน อาจนํามาซึ่งโรคภัย
ตางๆ ได เชนโรคหัวใจ โรคมะเร็ง ภาวะตงึเครียด 

่

Scientist-Teacher Network 

รับประทานอาหาร 
อยางไรจึงวา  
ไมฉลาด  

บริโภคอาหารที่มี

นิยมอาหาร

ชอบอาหารมีไขมัน

บํารุงรางกายดวย
วิตามิน 

ของหวานคืออาหารโปรด 

โปรดปรานอาหารที่มีโปรตนีมาก 

ขั้นสรางศรัทธา 

ฉลาด 

รับประทานอาหาร  
อยางไรให 
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rnj 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
  
 
 
 
  

 

แลวนักเรียนคิดวา....ควร
รับประทานอาหารอยางไรจึงมีความ

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

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

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

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

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

 
ในอาหารแตละชนิดมีสารอาหาร

ที่เปนองคประกอบอยูหลายประเภท 
ไดแก โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน 
วิตามิน แรธาตุและน้ําในปรมิาณมากนอย 
แตกตางกัน สารอาหารดังกลาวสามารถ
แบงเปน 2 กลุมใหญ คือ สารอาหารที่ให
พลังงาน และ สารอาหารที่ไมใหพลังงาน   

รูหรือไม 

 

อาหารที่นักเรียนรับประทานเปนประจําทุกวัน 
มีสารอาหารประเภท โปรตีน หรือไม 

เอะ!! 
นาสงสัย 

ในวันหนึ่งๆ นักเรียนตองไดรับสารอาหาร 
ที่มีประโยชนและใหคุณคาแกรางกายซึ่งไดจาก
การรับประทานอาหาร  ซ่ึงใหพลังงานกับรางกาย
เพ่ือการดํารงชีวติ ชวยใหรางกายเจริญเติบโต 
และแข็งแรงชวยซอมแซมสวนที่สึกหรอ ชวยสราง
ภูมิคุมกันและสรางความตานทานโรคใหแก
รางกาย 

 
นักเรียน...ลองในเขียนอาหารที่นักเรียน

รับประทานเปนประจําทุกวนั  
 

มื้อเชา ................................................. 
มื้อกลางวัน ......................................... 
มื้อเย็น ................................................ 
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สารอาหารประเภทโปรตีน พบมากในอาหารพวก เน้ือสัตว นม ไข และถัว่ตางๆ 

 
 
 
 
  
 
  
                
                  

          
 
   ใหนักเรียนบอกแหลงอาหารที่ใหสารอาหารประเภทโปรตีน จากอาหาร 
ที่นักเรียนรับประทานเปนประจําทุกวัน  
 
 
 
 
 นักเรียนคิดวา สารอาหารประเภทโปรตีนมีความจําเปนกับนักเรียนมากนอยเพียงใด 
เพราะเหตุใด 
 
 
 
 
 

พลังคิด 
ตอบขอสงสัยในใจฉัน 

มุมชวยคิด 

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

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

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

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

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

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

นักเรียนศึกษาขอมูลที่
กําหนดใหทํากิจกรรมนี้ ...
แลวจะตอบขอสงสัยได 
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            ข้ันน้ีเปนการฝกทักษะการรวบรวม 
                ขาวสาร ขอเท็จจริง ความรู 
               และหลักการ 

 
     
 

      
 
 
 
 
 
 
   อาหารและสารอาหาร 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นศึกษาสังคม 

อาหารเปนปจจยัพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตของ
มนุษยอันดับแรก เพราะมนุษยอาศัยพลังงานที่ไดจาก
อาหารมาใชในกิจกรรมตางๆ  อาหารจึงหมายถึงส่ิงที่
รับประทานเขาไปแลวไมเปนอันตรายและมีประโยชน 
ตอรางกาย รางกายสามารถนํามาใชเปนพลังงานไดอยาง
เต็มที่อาหารที่เรารับประทานมีอยูดวยกันหลายชนิดและ
แตละชนิดก็ประกอบดวยสารอาหารที่แตกตางกันออกไป 

สารอาหาร (nutrients) คือ สารเคมีที่เปน
สวนประกอบของอาหาร แบงออกเปนประเภทตางๆ 
ไดแก คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน แรธาตุและ
น้ํา สารอาหารเหลานี้เมื่อรับประทาน  เขาไปแลวจะถูก
เผาผลาญไหเกิดเปนพลังงานและความรอนเพ่ือนําไปใช
ในการทํางานของรางกาย ซึ่งแบงเปน 2 กลุมใหญๆ คือ  

1.  สารอาหารที่ใหพลังงาน ไดแก โปรตีน 
คารโบไฮเดรต ไขมัน 

2.  สารอาหารที่ไมใหพลังงาน ไดแก วิตามิน  
แรธาตุ และน้ํา 

 
การรวบรวมขาวสาร ขอเท็จจริง ความรู

และหลักการนั้น นักเรียนตองมีวิธีการรวบรวมขอมูล
ความรู ดังนี้  

1.  ตองเปนผูที่ฟงมาก อานมาก ดูมาก 
ศึกษาคนความาก  

2.  เมื่อไดขาวสารขอมูลแลวตองมีการ 
จดบันทึกขอมูลอยางมีระบบระเบียบ 

3.  นําขอมูลที่ไดมาพูด อภิปรายจนเกิด
ความเขาใจอยางชัดเจน 

4.  พิจารณาสาระความรูนั้นจนขึ้นใจ มีการ
ทบทวนไตรตรองจนกระจางชัด 

5.  สรุปสาระความรูและหลักการนั้นดวย
ความเขาใจ 

6.  ตองมีการบันทึกแหลงที่มาของขอมูล 
ในการใหและรับขาวสาร 

รูหรือไม 
ในข้ันน้ีนักเรียนสามารถ 

รวบรวมขาวสาร ขอเท็จจริง 
ความรูและหลักการ พรอมทั้ง

บันทึก 
ไดเลย...ครับ 
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 สารอาหารประเภทโปรตีนมีความจําเปนตอการเจริญเติบโตของรางกาย ชวย
ซอมแซมสวนที่สึกหรอสรางสารควบคุมการทํางานของรางกาย เชน ฮอรโมน และเอนไซม 
รักษาดุลยภาพของสารตางๆในรางกายใหพลังงานความรอนเชนเดียวกับคารโบไฮเดรตและ
ไขมันชวยปองกันโรคไขมันอุดตันและสรางภูมิคุมกันโรค โปรตีนจะพบมากในไข นม เน้ือสัตว 
ถั่ว ขาว ขาวโพด ผักและผลไมบางชนิด โปรตีนในเนื้อสัตวเปนโปรตนีที่สมบูรณเพราะมีกรด 
อะมิโนครบตามความตองการของรางกาย แตหากผูใดไมรับประทานเนื้อสัตวสามารถ
รับประทานอาหารประเภท ถั่ว ขาวโพด ผักและผลไมแทน แตอาหารประเภทนี้กจ็ะมีกรด 
อะมิโนไมครบตามความตองการของรางกาย โดยโปรตีน 1 กรัม จะใหพลังงาน 4 กิโลแคลอร ี

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารอาหารประเภทโปรตนี (Protein) เปนสารอาหาร
ที่มีในรางกายมากเปนที่สองรองจากน้ํา  
มีหนวยยอยทีเ่ล็กที่สุด คือ กรดอะมิโน ซ่ีงมีประมาณ 12-22 
ชนิด ประกอบดวยธาตุคารบอน(C) ไฮโดรเจน (H) ออกซิเจน
(O) และไนโตรเจน(N) และอาจมีธาตุเหลก็(Fe) แมกนีเซียม
(Mg) กํามะถัน(S) ฟอสฟอรัส(P) โพแทสเซียม(K) 

กรดอะมิโนทีจ่ําเปนตอรางกาย เปนกรดที่รางกาย
ไมสามารถสังเคราะหขึ้นเองไดตองไดรับจากแหลงอ่ืน ไดแก
อารจินีน ฮีสติดีน ลูซีน ไอโซลูซีน เมไทโอนีน เฟนิลอลานีน  
ทรีโอนีน ทริปโตเฟน และเวลีน 

กรดอะมิโนทีไ่มจําเปนตอรางกาย เปนกรดอะมิโนที่
รางกายสามารถสังเคราะหขึ้นเองไดเพียงพอกับความตองการ
ของรางกาย เชน กลูตามิก ไกลซีน ซีลตนิ ไทโรซีน เปนตน 

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

ใหนักเรียนคนควาขอมูล 
ปริมาณโปรตีนที่ควรไดรับในแตละ

วันสําหรับตวันักเรียนเอง 

อยาลืมข้ันตอน!! 
พลิกกลับไปดูกอน 
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การตรวจสอบสารอาหารประเภท 
โปรตีน ทําไดอยางไร ................... 

เอะ!! 
นาสงสัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การตรวจสอบหาโปรตีน จะใชการทดสอบที่เรียกวา การทดสอบไบยูเร็ต คือ การเติมสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซดและสารละลายคอปเปอรซัลเฟตลงในอาหาร ถาสีของสารละลายเปลี่ยนจากสีฟาเปนสี
มวง  หรือ สีชมพูอมมวง หรือสีน้ําตาล แสดงวาอาหารนั้นมีโปรตีน 
 
 
 
          1.  ตวงอาหารท่ีตองการใสหลอดทดลอง 
              5 หลอด หลอดละ 2 cm3  

2.  หยดสารละลายไบยูเร็ต (สารละลายคอปเปอร   
     ซัลเฟต 5 หยด และสารละลายโซเดียมไฮดรอก  
     ไซด 10 หยด) ลงในอาหารที่ตองการทดสอบ 

          3.  สังเกตผลการทดลอง และบันทึกผล การทดลง   
 
 
 
 
 
 
 
 

พลังคิด 
ตอบขอสงสัยในใจฉัน นักเรียนศึกษาโดยทํา 

การทดลองตอไปน้ี 

การตรวจสอบสารอาหารประเภทโปรตีน 

วิธีการทดลอง 
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ตารางบันทกึผลการทดลอง  
   

อาหารที่นํามาตรวจสอบ สารละลายที่ตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลง 

1.   
2   
3.   
4.   
5.   
 
สรุปผลการทดลอง 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

บันทึกชวยจํา …............................................................................................ 
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
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ขอมูลที่ไดศกึษามีประโยชนตอตวันักเรียนอยางไร 
......................................................................................................................
...................................................................................................................... 
......................................................................................................................

 

 
จากขอมูล ขาวสารที่นักเรียนไดศึกษา 

คนความา ใหนักเรียนประเมิน 
ขอมูลที่ศึกษาโดยตอบ 

คําถามตอไปน้ี 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นระดมเผชิญ

  สารอาหารประเภทโปรตีนมีประโยชนตอรางกายอยางไร 

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

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

  นักเรียนควรรับประทานอาหารจําพวกใดที่มีกรดอะมิโนที่รางกายครบตามที่
รางกายตองการ 
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 

  ถานักเรียนไมรับประทานเนื้อสัตว นักเรยีนจะรับประทานอาหารชนิดใด
ทดแทนเพื่อใหรางกายไมขาดสารอาหารประเภทโปรตนี 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

.   ถานักเรียนตองการไดพลังงาน 12 กิโลแคลอรี นักเรียนตองรับประทาน
อาหารที่สารอาหารประเภทโปรตีนกี่กรัม 
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 

  ถารางกายของนักเรียนไดรับปริมาณโปรตีนไมเพียงพอจะสงผลตอนักเรียน
อยางไร 
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
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           ใหนักเรียนฝกทักษะการแกปญหา 
            จากสถานการณที่กําหนดให 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
 
 
 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 

ขั้นวิจารณ
ความคิด 

ตอนพักกลางวันที่โรงเรียน นักเรียนและเพื่อนๆ ไปรับประทานอาหารที่
โรงอาหาร อาหารที่มีในวันนี้ ไดแก   ไขดาว  ขาวผัด  นํ้าหวาน   ผักผักรวมมิตร 
และ นม  โดยธรรมดาแลวนักเรียนไมคอยรับประทานอาหาร นิยมรับประทานขนม
ขบเคี้ยวเปนสวนมาก ทั้งที่ความเปนจริงแลววัยของนักเรียนและเพื่อนๆตองการ
สารอาหารประเภทโปรตีนเพราะตองเสริมสรางกลามเนื้อ และรางกายใหแข็งแรง 
และยังตองบํารุงและพัฒนาสมองอีกดวย   

สถานการณ 

ปญหาของสถานการณ 

ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายจากสถานการณที่กําหนดให และนาํขอมูลความรูที่
นักเรียนไดศกึษามา เปนสวนในการเลือกและตัดสินใจ 

ปญหา   หมายถึง ขอสงสัยที่ตองการคําตอบจากสถานการณ 

สาเหตุที่เปนไปไดของปญหา 

สาเหตุที่เปนไปไดของปญหา หมายถึง การคาดคะเนสาเหตุของปญหาจากสถานการณ 
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ลองพิสูจนกันดีกวา.....วาที่นักเรียน
ตัดสนิใจไปน้ันจะถูกตองหรือไม 

 
 
 
 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 
 
เพราะ................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 
 
 
 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการแกปญหา 

แนวทางการแกปญหา  หมายถึง การกําหนดวิธีการเพื่อแกปญหาจากสถานการณ 

ผลที่ไดจากการแกปญหา หมายถึง ผลที่เกิดจากการแกปญหาตามแนวทางของการแกปญหา 

ผลที่ไดจากการแกปญหา 

เหตุผลในการเลือกและตดัสินใจ 
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ใหนักเรียนพิสูจนความรูในแงการปฏบิัต ิ
ดวยตนเองโดย 

ทํากิจกรรมตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 ใหนักเรียนศึกษาคนควาขอมูลหรือผลงานของ บุคคลหรือนักวิชาการเกี่ยวกับ 
เรื่อง อาหารและสารอาหารประเภทโปรตนี ที่ไดพิสูจนหรือทดลองปฏิบัติแลวเปนการยืนยันและ
สนับสนุนการตัดสินใจของนักเรียน เพ่ือพิสูจนวาการที่นักเรียนไดเลือกและตัดสินใจไปนั้น เม่ือ
นําไปปฏิบตัิแลวจะไดผลดีหรือไดรับประโยชน และเปนการพิสูจนวานักเรียนไดตดัสินใจถูกตอง
หรือไม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นปรับ
พฤติกรรม ลองพิสูจนดูวาแนวทางการแกปญหา

ของนักเรียนจะไหผลดีหรอืไม…. 

บันทึกขอมูล 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                    หลังจากที่นักเรียนไดทํากิจกรรมครบทุก 
           ข้ันตอนแลว นักเรียนควรสรุปแนวคิด 
           หรือความรูและประสบการณที่ตนไดรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นสรุป 

สรุปแนวคิดไดวา... 

ความรูที่ไดรับมีอะไรบาง... 

ประสบการณที่ได... 
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ใหนักเรียนสรปุแนวความรูที่ไดจากการเรียนเร่ืองสารอาหารประเภทโปรตีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mind Mapping 
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1.  ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับสารอาหาร 
 ก.  เปนสารที่รางกายสรางเองไมได   
 ข.  เปนสารที่เกิดจากอาหารที่กินเขาไป 
 ค.  สารที่รางกายตองการและขาดไมได 
 ง.  เปนสารอาหารที่ใหพลังงานแกรางกาย 
2.  สารอาหารประเภทโปรตีนจัดเปนสารอาหารประเภทใด 
 ก.  สารอาหารที่ใหพลังงาน    ข.  สารอาหารที่ไมใหพลังงาน 
 ค.  สารอาหารที่ใหกรดอะมิโน   ง.  สารอาหารที่ไมใหกรดอะมิโน 
3.  หนวยยอยที่เล็กที่สุดของโปรตีนคือขอใด 
 ก.  นํ้าตาลโมเลกุลเด่ียว     ข.  กรดไขมัน 
 ค.  กรดอะมิโน       ง.  กลีเซอรอล 
4.  ขอใดปนกรดอะมิโนจําเปนที่รางกายไมสามารถสังเคราะหขึ้นเองได 
 ก.  กลูตามิก       ข.  ไทโรซีน   
 ค.  ไกลซีน        ง.  เวลีน  
5.  โปรตีน 2 กรัมใหพลังงานกี่กิโลแคลอรี 
 ก.  6 kCal        ข.  8 kCal   
 ค.  10 kCal        ง.  12 kCal 
6.  นักเรียนสามารถตรวจสอบสารอาหารประเภทโปรตนีโดยใชสารละลายชนิดใด 
 ก.  สารละลายไอโอดีน 
 ข.  สารละลายเบเนดิกต 
 ค.  สารละสายคอปเปอรซัลเฟต 
 ง.  สารละลายคอปเปอรซัลเฟตและโซเดียมไฮดรอกไซด 
 
 

แบบทดสอบทายกิจกรรม 
เรื่อง สารอาหารประเภทโปรตีน 

คําสั่ง   ใหนักเรียนทําเครือ่งหมาย O หนาขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 
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7.  การตรวจสอบสารอาหารประเภทโปรตีนใหผลอยางไร 
 ก.  สีมวง        ข.  สีนํ้าเงิน   
 ค.  สีอิฐแดง        ง.  สีนํ้าตาล 
 
8.  อาหารในขอใดใหสารอาหารประเภทโปรตีนนอยทีสุ่ด 
 ก.  ปลาราดพริก      ข.  ผัดผักน้ํามันหอย  
 ค.  ขาวผัดไขเจียว      ง.  ขาวมันไกทอด  
9.  บุคคลในขอใดตองการโปรตีนปริมาณมากที่สุดในหนึ่งวัน 
 ก.  คนชรา        ข.  ทารก   
 ค.  หญิงใหนมบุตร       ง. วัยรุน 
10. สมชายอายุ 13 – 15 ป นํ้าหนักตัว 49 กิโลกรัม ควรไดรับโปรตีนกี่กรัมตอวนั 
 ก.  40         ข.  58    
 ค.  60         ง.  63  
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คะแนนเตม็ 10  ไดคะแนน ......................... คะแนน 

การตรวจคําตอบ 

6.    ง.     
7.    ก. 
8.    ข. 
9.    ค. 

   10.    ข. 

1.    ง.     
2.    ก. 
3.    ค. 
4.    ง. 
5.    ข. 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

เร่ือง อาหารและสารอาหาร 
 
 
คําชี้แจง 
 1.  แบบทดสอบฉบับน้ีวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง อาหารและ
สารอาหาร 
 2.  แบบทดสอบแบบปรนัย 5 ตัวเลือก มีจํานวน 30 ขอ 30 คะแนน ใหเวลาทํา  
1 ชั่วโมง 
 3.  ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สดุเพียงขอเดียว จากขอ ก  ข  ค  ง  จ 
โดยขีดเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคําตอบ 
 

ขอ (0) คําตอบที่ถูกคือ จ 
                        
  
 
 
 4.  ถาตองการเปลี่ยนแปลงคําตอบใหทําเคร่ืองหมาย — ทับรอยเดิมจึงขีดคําตอบใหม 
ดังน้ี 

 
 
 

 
 5.  หามนักเรียนขีดเขียนเครื่องหมายใดๆ ลงในแบบทดสอบฉบับน้ี 
 6.  ใหนักเรียนเขียนชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ ลงในกระดาษคาํตอบใหเรียบรอยกอนลงมือทํา 
 

 
 
 
 
 
 

ก ข ค ง จ 
 X    

ก ข ค ง จ 
 X   X 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร   
เร่ือง อาหารและสารอาหาร 

 

 
1.  ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับสารอาหาร (ความรู - ความจํา) 
      ก.  สิ่งที่กินไดและกอใหเกิดประโยชนตอรางกาย 
     ข.  สิ่งที่กินแลวใหพลังงานและความอบอุนแกรางกาย 
      ค.  สารประกอบตางๆที่มีอยูในอาหารซึ่งชวยใหรางกายแข็งแรง 
      ง.  องคประกอบตางๆที่มีอยูในอาหารชวยใหรางกายเจริญเติบโต 
      จ.  สารเคมีตางๆที่เปนสวนประกอบในอาหารซึ่งชวยใหรางกายเจริญเติบโต 
2.  สารอาหารหลักที่ใหพลงังานแกรางกายไดแกขอใด (ความรู – ความจํา) 
 ก.  โปรตีน        ข.  คารโบไฮเดรต 
 ค.  ไขมัน        ง.  แรธาตุ 
 จ.  นํ้า 
3.  สารอาหารตอไปน้ี ขอใดจัดเปนสารอาหารที่ใหพลังงานทั้งหมด (ความรู - ความจํา) 
 ก.  วิตามิน แรธาตุ และนํ้า    ข.  แรธาตุ โปรตีน และไขมัน 
 ค.  คารโบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน  ง.  โปรตีน ไขมัน และวิตามิน 
 จ.  แปง แรธาตุ และไขมัน 
4.  สารอาหารประเภทที่ไมใหพลังงานแกรางกายแตรางกายขาดไมได คือขอใด (ความรู - ความจํา) 
 ก.  วิตามินและไขมัน     ข.  วิตามินและโปรตีน 
 ค.  วิตามินและแรธาต ุ     ง.  วิตามินและคารโบไฮเดรต 
 จ.  วิตามิน โปรตีน และไขมัน 
ใหใชขอมูลตอไปน้ีในการตอบคําถามขอ 5 
      1.  นํ้าออย        2.  ไข 
      3.  นม         4.  นํ้ามันหมู 
      5.  เผือก        6.  เน้ือสัตว 
5.  อาหารที่กําหนดใหอาหารชนิดใดเปนอาหารประเภทโปรตีน (ความเขาใจ) 
  ก.  1,   2,   3       ข.  2,   3,   5 
  ค.  2,   3,   6       ง.  2,   5,   6 
  จ.  3,   4,   6 
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6.  ถาตองการทดสอบสารอาหารประเภทโปรตีน ควรทดสอบดวยสารใด (ความรู - ความจํา) 
 ก.  สารละลายไบยูเรต็     ข.  สารละลายเบเนดิกต 
 ค.  สารละลายไอโอดีน     ง.  สารละลายแคลเซียมคารบอเนต 
 จ.  สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 
7.  หนวยยอยของโปรตีน คือสารในขอใด (ความรู – ความจํา) 
 ก.  กรดไขมัน       ข.  กรดอะมิโน 
 ค.  กลีเซอรอล       ง.  ฟรุกโตส 
 จ.  กลูโคส 
8.  นํ้าตาลซูโครสเปนน้ําตาลที่เกิดมาจากน้ําตาลในขอใด (ความรู - ความจํา) 
 ก.  กลูโคส + ซูโครส     ข.  กลูโคส + กลูโคส 
 ค.  ฟรักโทส + แล็กโทส     ง.  กลูโคส + ฟรักโทส 
 จ.  ฟรักโทส + ซูโครส  
9.  นักเรียนจะมีวิธีการทดสอบสารอาหารพวกน้ําตาลไดอยางไร (ความรู – ความจํา) 
 ก.  ใชสารละลายไอโอดีน    ข.  ใชสารละลายเบเนดิกต 
 ค.  ใชสารละลายน้ําตาลกลูโคส   ง.  ใชสารละลายคอปเปอรซัลเฟต 
 จ.  ใชวิธีการดูกับกระดาษ 
10.  ในการใชสารละลายเบเนดิกต ทดสอบอาหารตอไปน้ี หลอดใดจะไดตะกอนสสีม  
     (ความเขาใจ) 
 หลอดที่ 1 ใสกลูโคส     หลอดที่ 2 ใสนํ้าตาลทราย 
 หลอดที่ 3 ใสนํ้าแปง     หลอดที่ 4 ใสนํ้านม 
 ก.  หลอดที่ 1 และ 2      ข.  หลอดที่ 1 และ 3 
 ค.  หลอดที่ 2 และ 3     ง.  หลอดที่ 2 และ 4 
 จ.  หลอดที่ 1 และ 4  
11.  เพราะเหตุใดในขณะเคีย้วขาว แลวอมขาวสักครูจะรูสึกวามีรสหวาน (ความเขาใจ) 
 ก.  มีนํ้าตาลปนอยูในขาว     
 ข.  ขาวมีรสหวานอยูแลว 
 ค.  นํ้าลายทําใหขาวมีรสหวาน    
 ง.  ขาวมีนํ้าตาลเปนองคประกอบ 
 จ.  เอนไซมในน้ําลายเปลีย่นขาวใหเปนนํ้าตาล 
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12.  ถั่วลิสงบดเม่ือผานการทดสอบดวยสารละลายไอโอดีน ไบยูเร็ต และถูกับกระดาษแลว 
นักเรียนจะสรปุไดวาพบสารใดบาง (การตีความหมายและลงขอสรุป) 
 ก.  ไขมันอยางเดียว      ข.  ไขมันกับโปรตีน 
 ค.  ไขมันกับแปง      ง.  แปงและน้ําตาล 
 จ.  แปง ไขมัน และโปรตีน 
13.  โปรตีน 6 กรัม คารโบไฮเดรต 6 กรัม และไขมัน 4 กรัม สารอาหารใดใหพลังงานมากที่สุด 
(ทักษะการคํานวณ) 
 ก.  โปรตีน        ข.  ไขมัน 
 ค.  คารโบไฮเดรต      ง.  โปรตีน และไขมัน 
 จ.  โปรตีน และคารโบไฮเดรต 
 
ตารางแสดงการทดสอบอาหารชนิดตางๆ 

การเปลี่ยนแปลงเม่ือเติมสารละลายตางๆ 
ชนิดอาหาร 

ไอโอดีน เบเนดิกต ไบยูเรต็ 
ซับดวยกระดาษ 

1 สีนํ้าเงิน - - โปรงแสง 
2 - ตะกอนสีอิฐแดง สีมวง โปรงแสง 
3 สีนํ้าเงิน - สีมวง - 
4 - - สีมวง โปรงแสง 
5 - ตะกอนสีสม - - 

 
14.  อาหารชนิดใดมีทั้งโปรตีน คารโบไฮเดรต และไขมัน (ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล) 
 ก.  1  2 และ 4       ข.  2 4 และ 5 
 ค.  2  3 และ 5       ง.  2 เทานั้น 
 จ.  1 เทานั้น  
15.  วติามินใดบางที่ละลายในไขมัน (ความรู – ความจํา) 
 ก.  วิตามิน A D E และ K    ข.  วิตามิน B C E และ A 
 ค.  วิตามิน A D E และ B    ง.  วิตามิน A C E และ B2 

 จ.  วิตามิน C A K และ B6 
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16.  ขอใดคือประโยชนของวิตามินดี (ความรู – ความจํา) 
 ก.  ชวยในการบํารุงสายตา 
 ข.  ชวยใหกระดูกและฟนมีสุขภาพดี 
 ค.  ชวยในการักษาสุขภาพของผิวหนัง 
 ง.  ชวยในการทํางานของระบบหายใจ 
 จ.  ชวยในการแข็งตัวของเลือดเม่ือเกิดบาดแผล 
17.  พิจารณาวิธีการทดสอบวติามินซีใน นํ้ามะละกอ ดังน้ี (ความเขาใจ) 
 1.  หยดสารละลายไอโอดีนลงในน้ําแปงสุก 
 2.  หยดสารละลายไอโอดีนลงในน้ํามะละกอ 
 3.  หยดสารละลายเบเนดิกตลงในน้าํมะละกอ แลวนําไปตม 
 4.  หยดน้ํามะละกอลงในสารละลายไอโอดีนที่ผสมกับน้ําแปงสุก 
 5.  สังเกตการเปลี่ยนแปลง 
จงเรียงลําดับขั้นตอนการทดสอบวิตามินซี ในน้ํามะละกอ 
 ก.  1,  5,  4       ข.  3,  4,  5  
 ค.  1,  4,  5       ง.  2,  3,  4  
 จ.  4,  5,  1 
18.  เม่ือรางกายเกิดบาดแผลมีเลือดไหล วิตามินชนิดหนึ่งที่จะชวยใหเลือดหยุดไหลไดเร็วขึ้น 
วิตามินน้ันคือขอใด (ความเขาใจ) 
 ก.  วิตามินดี       ข.  วิตามินเค 
 ค.  วิตามินซี       ง.  วิตามินบี 
 จ.  วิตามินเอ 
19.  ขอใดแสดงความสัมพันธของวติามินไดถูกตอง (ทักษะการตีความหมายและลงขอสรุป) 
 ก.  วิตามิน B1      ปากนกกระจอก   
 ข. วิตามิน E        เลือดเปนลิ่มชา 
     ค.  วิตามิน D       กระดูกออนและฟนผุ   
 ง.  วิตามิน C       โลหิตจาง 

จ.  วิตามิน K       ลักปดลักเปด 
20.  แกสคารบอนไดออกไซดและน้ํามีธาตุใดเปนองคประกอบที่เหมือนกัน (ความรู – ความจํา) 
 ก.  คารบอน       ข.  ไฮโดรเจน       
 ค.  ออกซิเจน       ง.  ไนโตรเจน      
 จ.  แคลเซียม 
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21.  จากการทดลองเผาน้ําตาลทรายในหลอดทดลอง พบวามีหยดของเหลวใสเกาะอยูรอบๆ
หลอดกทดลองดานใน นักเรียนมีวิธีทดสอบอยางไรวาหยดของเหลวใสดังกลาวเปนนํ้า  
(ทักษะการทดลอง) 
 ก.  ผานลงในน้ําปูนใส มีสีขาวขุน 
 ข.  แตะกับจุนสีสะตุ เปลี่ยนเปนสีฟาสด 
 ค.  ผานลงในแกสคารบอนไดออกไซด ไมมีสี 
 ง.  แตะกับคอปเปอรซัลเฟต เปลี่ยนเปนสเีทาขาว 
 จ.  แตะกับจุนสีสะตุ แลวผานลงในแกสคารบอนไดออกไซด เปลี่ยนเปนสีฟาสด 
22.  อาหารในขอใดจัดไวในประเภทเดียวกันตามลักษณะองคประกอบทางเคมี  
(ทักษะการจําแนกประเภท) 
 ก.  ขนมผิง นํ้าขิง เนยสด     
 ข.  ขนมปง นํ้าผึ้ง เผือกตม 
 ค.  ขนมโก นํ้าชา ทุเรียนกวน     
 ง.  ขนมครก นํ้ามะพราว สาคูเปยก 
 จ.  ขนมหมอแกง นํ้ากระเจี๊ยบ กลวยบวชช ี
23.  คนที่มีอาการเสนเลือดเปราะ เลือดออกตามไรฟน ควรแนะนําใหรับประทานอาหารชนิดใด  
(การนําไปใช) 
  ก.  เงาะ ทุเรียน มังคุด     ข.  ผักชี คะนา ผักโขม 
  ค.  สม มะนาว มะเขือเทศ    ง.  หัวหอม กระเทียม ถัว่ 
  จ.  มะขาม ฝรั่ง มะพราว 
24.  หากในยามขาดแคลนเนื้อสัตว เราควรบริโภคสิ่งใดทดแทน (การนําไปใช) 
  ก.  เห็ดฟาง        ข.  ถั่วงอก 
  ค.  มะพราวออน      ง.  ขาวโพดออน 
  จ.  มะเขือเทศสด 
25.  ถานักเรียนรับประทานขนมปงทาเนยเปนอาหารเชาเพียงอยางเดียวจนอ่ิม จะมีคุณคาตอ
รางกายเพียงพอหรือไม (การนําไปใช) 
  ก.  ไมพอ เพราะมีแตคารโบไฮเดรตเปนสวนใหญ 
  ข.  ไมพอ เพราะมีโปรตีนและวติามินเปนสวนใหญ 
  ค.  ไมพอ เพราะมีไขมันเปนสวนใหญ 
  ง.  พอ เพราะไขมันในเนยใหพลังงานสูง 
  จ.  พอ เพราะมีโปรตีน คารโบไฮเดรต และเกลือแรครบ 
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26. เม่ือพบเด็กเปนโรคคอหอยพอก นักเรียนจะแนะนาํอยางไร (การนําไปใช) 
  ก.  ใหรับประทานขาวซอมมือ   ข.  ใหรับประทานอาหารทะเล 
  ค.  ใหรับประทานปลาตวัเลก็   ง.  ใหรับประทานน้ํามันตับปลา 
  จ.  ใหรับประทานผักผลไม 
27. นักเรียนอยูในวัยกําลังเจริญเติบโตควรรับประทานอาหารที่มีสารอาหารประเภทใดมากที่สุด 
(การนําไปใช) 
  ก.  แรธาตุ        ข.  ไขมัน 
  ค.  โปรตีน        ง.  วิตามิน 
  จ.  คารโบไฮเดรต 
28.  บุคคลทีเ่สียเลือดมากๆ เชน สตรีหลังมีประจําเดือน หรือหลังจากการผาตัดเนื่องจาก
อุบัติเหตุ ควรรับประทานอาหารจําพวกใด (ความเขาใจ) 
  ก.  เนย นมสด ปลา      ข.  ผักคะนา นมสด ไขไก 
  ค.  แตงโม ไขไก ถั่วเหลือง    ง.  ถั่วเหลือง ปูทะเล กุงทะเล 
  จ.  เครื่องในสัตว มะเขือพวง ถั่วเหลือง 
29.  โรคอวนทําใหคนอายสุั้น จะมีวิธีการปองกันโรคอวนไดอยางไร (ความเขาใจ) 
  ก.  งดกินอาหารไมเปนเวลา    
  ข.  งดอาหารพวกไข นม เน้ือสัตว 
  ค.  งดอาหารที่มีไขมันมากเกินไป   
  ง.  งดกินอาหารสุกๆดิบๆทีป่รุงโดยการลวก 
  จ.  งดอาหารทอดทุกชนิดที่ใชนํ้ามันจากสัตว 
30.  ในฤดูหนาว นักเรียนจะเลือกรับประทานอาหารชนิดใดที่จะทําใหรางกายอบอุนมากที่สุด  
(การนําไปใช) 
  ก.  นํ้าสมคั้น       ข.  ขนมปงทูนา 
  ค.  ขาวเหนียวหมูยาง     ง.  ไขดาว 
  จ. ปลาเผา 
 
 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

 
 
คําชี้แจง 
 แบบทดสอบฉบับน้ีวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรในระดบั 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ประกอบดวย สถานการณที่เกี่ยวของกับปญหาทางวิทยาศาสตร  จํานวน 
5 สถานการณ  โดยแตละสถานการณจะมีคําถาม 4 ขอ เปนการประเมินโดยอิงคเกณฑ รูบรคิส 
(Rubrics Score) โดยการแบงระดับการใหคะแนนแตละขอเปน 3 ระดับ คือ  3   2 และ 1  ซ่ึง 
หมายถึง  ดี  พอใช และควรปรับปรุง  ตามลําดับ 
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สถานการณ  1 
 
 
 
 
 
 
 
 1.   ข้ันระบุปญหา (ระบุปญหาที่เกี่ยวของกับสถานการณมากที่สุด) 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 2.  ข้ันวิเคราะหปญหา (ระบุสาเหตุที่ทาํใหเกิดปญหาโดยพิจารณาจากขอเท็จจริง
ของสถานการณ) 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 3.  ข้ันกําหนดวิธีการเพื่อแกปญหา (เสนอแนวทางในการคิดแกปญหาที่ตรงกับ
สาเหตุของปญหาที่ระบุไว)  
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 4.  ข้ันตรวจสอบผลลัพธ (อธิบายผลทีเ่กิดขึ้นจากการกําหนดวิธีการคิดแกปญหา 
คิดวาผลที่ไดจะเปนอยางไร)  
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 วัชระมีคุณยายที่มีอายุ 65 ป คุณยายชอบรับประทานแตนํ้าพริกผักตมทุกวัน โดย
เก็บจาก สวนหลังบาน และคุณยายก็รับประทานเนื้อสัตวไดนอยมาก คุณยายบอกกับวัชระ
วามีปญหาในการเคี้ยวอาหาร  เน่ืองจากคุณยายถอนฟนหมดทั้งปาก ตอมาวัชระพบวา 
คุณยายเจ็บปวยและปวดเมื่อยบอยๆ อีกทั้งรางกายไมคอยมีแรง และยังมีโรคประจําตัว 
อีกดวย ทําใหคุณยายตองไปหาหมอที่โรงพยาบาลเปนประจํา 
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สถานการณ  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.  ข้ันระบุปญหา (ระบุปญหาที่เกี่ยวของกับสถานการณมากที่สุด) 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 2.  ข้ันวิเคราะหปญหา (ระบุสาเหตุที่ทาํใหเกิดปญหาโดยพิจารณาจากขอเท็จจริง
ของสถานการณ) 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 3.  ข้ันกําหนดวิธีการเพื่อแกปญหา (เสนอแนวทางในการคิดแกปญหาที่ตรงกับ
สาเหตุของปญหาที่ระบุไว)  
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 4.  ข้ันตรวจสอบผลลัพธ (อธิบายผลทีเ่กิดขึ้นจากการกําหนดวิธีการคิดแกปญหา 
คิดวาผลที่ไดจะเปนอยางไร)  
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 กฤษณา อายุ 14 ป ชอบกินอาหารที่มีไขมันสูงและไมชอบออกกําลังกาย ทําใหมี
รูปรางที่อวนเกินขนาดไมเหมาะสมกับเพศและวัย กฤษณาจึงวิตกกังวลกับเรื่องรูปรางเปน
อยางมากจึงหาวิธีที่จะลดน้ําหนัก มีเพ่ือนแนะนําใหทานยาลดน้ําหนักที่คลีนิคแหงหน่ึง  ซ่ึงมี
คนเลามาวา  นํ้าหนักลดไดรวดเร็วภายใน 2 สัปดาห กฤษณาจึงสนใจและตัดสินใจทานยา
ลดน้ําหนักซึ่งทาง คลีนิคจัดยาใหทานทุกครั้งหลังจากรับประทานอาหารแตละม้ือหลังจาก
น้ันไมนานกฤษณาก็มีอาการหัวใจเตนเร็ว  ตัวสั่น หนามืด เปนลมบอยครั้ง จนมีอาการหมด
สติ 
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สถานการณ  3 
 
 
 
 
 
 
 
 1.  ข้ันระบุปญหา (ระบุปญหาที่เกี่ยวของกับสถานการณมากที่สุด) 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 2.  ข้ันวิเคราะหปญหา (ระบุสาเหตุที่ทาํใหเกิดปญหาโดยพิจารณาจากขอเท็จจริง
ของสถานการณ) 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 3.  ข้ันกําหนดวิธีการเพื่อแกปญหา (เสนอแนวทางในการคิดแกปญหาที่ตรงกับ
สาเหตุของปญหาที่ระบุไว)  
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
4.  ข้ันตรวจสอบผลลัพธ (อธิบายผลทีเ่กิดขึ้นจากการกําหนดวิธีการคิดแกปญหา คิดวาผลที่
ไดจะเปนอยางไร)  
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 เด็กไทยทุกคนเปนความหวังในการพัฒนาประเทศในภายภาคหนา แตปจจุบัน
พบวาเด็กไทยขาดสารอาหาร หรือไดรับสารอาหารไมเพียงพอกับการเจริญเติบโตของ
รางกาย ไมรับประทานอาหารที่มีประโยชน รับประทานแตขนมอบกรอบ หรือรับประทาน
อาหารไมครบ  5 หมู ทําใหรางกายไมเจริญเติบโตเทาที่ควร สุขภาพออนแอ ผอมแหง 
ผิวหนังแตกงาย และยังสงผลตอการพัฒนาของสมอง ในบางรายเสียชีวิตกอนวัยอันสมควร 
สงผลใหความหวังในการพัฒนาประเทศเริ่มลดนอยลง 
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สถานการณ  4 
 
 
 
 
 
 
 
 1.  ข้ันระบุปญหา (ระบุปญหาที่เกี่ยวของกับสถานการณมากที่สุด) 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 2.  ข้ันวิเคราะหปญหา (ระบุสาเหตุที่ทาํใหเกิดปญหาโดยพิจารณาจากขอเท็จจริง
ของสถานการณ) 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 3.  ข้ันกําหนดวิธีการเพื่อแกปญหา (เสนอแนวทางในการคิดแกปญหาที่ตรงกับ
สาเหตุของปญหาที่ระบุไว)  
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
4.  ข้ันตรวจสอบผลลัพธ (อธิบายผลทีเ่กิดขึ้นจากการกําหนดวิธีการคิดแกปญหา คิดวาผลที่
ไดจะเปนอยางไร)  
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 นายบุญชูเปนชาวสวนผัก ทําการเพาะปลูกผักหลายชนิดเพื่อนําไปขายที่ตลาด
เพ่ือหารายไดใหกับครอบครัว ตอมามีแมลงศัตรูพืชมารบกวนผักที่นายบุญชูปลูกไว สงผล
ใหผลผลิต ตกต่ําและขาดรายไดจํานวนมาก นายบุญชูจึงใชยาฆาแมลงในสวนผักของตนเอง 
เพ่ือ กําจัดแมลงศัตรูพืช ในระยะแรกๆ ไดพนยาเปนประจําทุกสัปดาห จึงทําใหแมลง
ศัตรูพืชหายไป เริ่มไดผลผลิตมากขึ้น แตตอมาปรากฏวานายบุญชูเริ่มมีอาการเจ็บปวย  
แนนหนาอก มีอาการมือและเทาเปอยเปนแผลงาย และมีอาการโรคผิวหนัง 
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สถานการณ  5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.  ข้ันระบุปญหา (ระบุปญหาที่เกี่ยวของกับสถานการณมากที่สุด) 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 2.  ข้ันวิเคราะหปญหา (ระบุสาเหตุที่ทาํใหเกิดปญหาโดยพิจารณาจากขอเท็จจริง
ของสถานการณ) 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 3.  ข้ันกําหนดวิธีการเพื่อแกปญหา (เสนอแนวทางในการคิดแกปญหาที่ตรงกับ
สาเหตุของปญหาที่ระบุไว)  
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 4.  ข้ันตรวจสอบผลลัพธ (อธิบายผลทีเ่กิดขึ้นจากการกําหนดวิธีการคิดแกปญหา 
คิดวาผลที่ไดจะเปนอยางไร)  
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 แพนเคกกลับบานไปเยี่ยมพอแมที่ตางจังหวัด ตอนเดินทางกลับไดแวะซื้อชมพูมา
ฝากเพื่อนที่ทํางาน เม่ือกลับมาถึงบานที่กรุงเทพดวยความเหนื่อย แพนเคกจึงวางของและ
อาบน้ํานอนในทันที ตื่นเชามาแพนเคกไดนําชมพูไปใหเพ่ือนที่ทํางาน และวางไวบนโตะ
อาหาร  เม่ือออกจากหองประชุมพบวา อนุชิตเพ่ือนที่ทํางานถูกนําตัวสงโรงพยาบาลเนื่องจาก
อาเจียนอยางรุนแรง และมีอาการทองเสีย เม่ือสอบถามเพื่อนๆพบวาอนุชิตไดรับประทานชมพู
ที่ แพนเคกไดนํามาฝากไปหลายผล โดยที่ยังไมรับประทานขาว สักพักจึงเกิดอาการอาเจียน
และทองเสีย 
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เกณฑการประเมินที่ใชในการวัดความสามารถในการคิดแกปญหา 
ทางวิทยาศาสตร 

 
 
1.  ข้ันระบุปญหา (ระบุปญหาที่เก่ียวของกับสถานการณมากที่สุด) 
   3   คะแนน หมายถึง  สามารถระบุปญหาที่เกี่ยวของมากที่สุดภายในขอบเขตของ
ขอเท็จจริงและสอดคลองกับสถานการณที่กําหนดให 
   2   คะแนน หมายถึง  สามารถระบุปญหาที่เกี่ยวของภายในขอบเขตของขอเท็จจริง
และสอดคลองกับสถานการณที่กําหนดให 
   1 คะแนน หมายถึง  สามารถระบุปญหาที่เกี่ยวของภายในขอบเขตของขอเท็จจริง
ไดแตไมสอดคลองกับสถานการณที่กําหนดให 
 
2.  ข้ันวิเคราะหปญหา (ระบสุาเหตทุี่ทาํใหเกิดปญหาโดยพิจารณาจากขอเท็จจริงของ
สถานการณ) 
 3 คะแนน หมายถึง  สามารถระบุสาเหตุที่ทําใหเกดิปญหาโดยพิจารณาจากขอเท็จจริง
และสอดคลองกับสถานการณที่กําหนดให   
 2 คะแนน หมายถึง  สามารถระบุสาเหตุที่ทําใหเกดิปญหาไดสอดคลองกับสถานการณ
ที่กําหนดให 
 1 คะแนน หมายถึง  สามารถระบุสาเหตุที่ทําใหเกดิปญหาไดแตไมสอดคลองกับ
สถานการณทีก่ําหนดให 
  
3.  ข้ันกําหนดวิธีการเพื่อแกปญหา (เสนอแนวทางในการคิดแกปญหาที่ตรงกับสาเหตุ
ของปญหาที่ระบุไว) 
 3 คะแนน หมายถึง  สามารถเสนอแนวทางในการคดิแกปญหาเพื่อตรวจสอบสาเหต ุ
ของปญหา จากขอเท็จจริง ไดสอดคลองกับสาเหตขุองปญหาและนําไปสูวธิีการแกปญหาที่ระบุไว 
 2 คะแนน หมายถึง  สามารถเสนอแนวทางในการคดิแกปญหาเพื่อตรวจสอบสาเหตุ
ของปญหา จากขอเท็จจริง ไดสอดคลองกับสาเหตขุองปญหาแตไมนําไปสูวิธกีารแกปญหาที่ระบุ
ไวได 
 1 คะแนน หมายถึง  สามารถเสนอแนวทางในการคดิแกปญหาเพื่อตรวจสอบสาเหต ุ
ของปญหา จากขอเท็จจริง แตไมสอดคลองกับสาเหตุของปญหา และไมนําไปสูวธิกีารแกปญหาที่
ระบุไวได 
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4.  ข้ันตรวจสอบผลลัพธ (อธิบายผลที่เกิดข้ึนจากการกําหนดวิธีการคิดแกปญหา คิดวา
ผลที่ไดจะเปนอยางไร)  
 3 คะแนน หมายถึง  สามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการกําหนดวิธีการคิดแกปญหา
ไดสอดคลองกับสาเหตุของปญหาที่ระบุไว 
 2 คะแนน หมายถึง  สามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการกําหนดวิธีการคิดแกปญหา
ไดแตไมสอดคลองกับสาเหตุของปญหาที่ระบุไว 
 1 คะแนน หมายถึง  ไมสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการกําหนดวิธีการแกปญหา
ไดสอดคลองกับสาเหตขุองปญหาที่ระบุไว 
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ชื่อ ชื่อสกุล       นางสาวนารีรัตน  เรืองจันทร 
วันเดือนปเกิด       9 เมษายน 2526 
สถานที่เกิด       202 หมูที่ 1  ตําบลทุงคาวดั  อําเภอละแม  
        จังหวัดชุมพร  86170 
สถานที่อยูปจจุบัน     92 หมูที่ 9 ซอยประชาอุทศิ 22 แขวงราษฎรบูรณะ 
        เขตราษฎรบูรณะ  กรุงเทพมหานคร 10140 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน   - 
สถานที่ทํางานปจจุบัน      - 
 
ประวตัิการศึกษา     
 พ.ศ. 2541      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
        จาก โรงเรียนละแมวิทยา จังหวัดชุมพร 
 พ.ศ. 2544      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
        จาก โรงเรียนสวนศรวีิทยา จังหวัดชุมพร 
 พ.ศ. 2548      ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) วิชาเอกวิทยาศาสตรทัว่ไป 
          จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
 พ.ศ. 2551      การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) 
           สาขาการมัธยมศึกษา (การสอนวิทยาศาสตร) 
           จาก มหาวิทยาลัยศรนีครทิรวิโรฒ   
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